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دة من  11 إلى  21 كانـون االول اجلاري تـوقيع عـدد من مؤلـفات كـتاب سـعوديـ في منـصات مـختـلفة ـقام في جـدة خالل ا شـهد معـرض الكـتاب ا
ملكة العـربية السعودية  2030للكاتب عبـدالله دحالن وكتاب اإلرشاد ؤلف السعودي وفي أيام مـختلفة ومن بينـها كتاب طموح وطن رؤيـة ا بجنـاح ا

ستقبل واعد للكاتبة فاطمة الغامدي.  درسي.. رؤية جديدة  النفسي ا
ـا أجنزته هـذه الدولة من وقف الكـاتب عبـدالله دحالن لـيوقع كتـابه اجلديـد. وقال إن الوطن ال يـكفـيه ألف كتـاب وإن طموح وطن مـا هو إال نـقطـة في بحر 

رؤية طموحة كانت محطة أنظار العام هي رؤية 2030. 
جال اإلرشاد وتكشف عن الـتقنيات احلديثة والـتصورات اخلاطئة للمـرشد عبر كتابها حـيث تقدم توصيفا جديدا وقدمت الغامدي  15توصية لـكل مهتم 
درسي وتربطه برؤية الوطن  2030 التقنيات احلديثة الفارق ب اإلرشاد والعالج أهداف وخصائص اإلرشاد مناهج واستراتيجيات لإلرشاد النفسي ا

رشد النفسي قبل أن تصل لرصد أهم وأبرز التوصيات. اإلرشاد النفسي في واقعنا والتصورات اخلاطئة عن ا
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باسم فرات شاعر وكاتب في أدب الرحالت 

واخلـيالـية فـترى هـناك الـذكي والغبي
والـقوي والـضعيف والـصغيـر والطيب
والـشـريـر يـتـحـركون داخـل كتـب باسم
كـــمــــا جتـــد احلـــيـــوانــــات والـــطـــيـــور
والــنـبـاتـات وحـتى اجلـمـادات كل هـذا
مـوجـود  واكـثر فـأنت تـسـافـر مع فرات
وتـتـعـرف عـلى ذلـك اجملتـمـع بـتـقـالـيده
ـــقـــارنــات وعـــاداتـه مع كم هـــائل مـن ا
ـر به الـبـلـد في ـفــيـدة وتـواصل مـا  ا
احلـاضــر مـتـأثـرا بـتـاريـخه وحـضـارته

ستقبله !  البعيدة متطلعا 
 هـذا ويذكر أن الـشاعر والـرحالة باسم
فـرات بفـوزه بجـائزة الـسلـطان قـابوس
يــكـون قـد حـصل عـلى ثالث جـوائـز في
أدب الـــــرحـالت خالل  6أعـــــوام فـــــقط
ـــا يــكــون الــوحـــيــد في الـــثــقــافــة ور
الـعـربـية حـقق هـذا االجناز فـهل هـناك
مـن يــســتــغــــــــرب ان يـــحــصل(بــاسم)
عـلى مـثل هكـذا جوائـز فمن يـستـحقـها

أذن!
بــاسم فـرات شـاعـر وكـاتب أدب رحالت

ومــهــتم بـالــهــويـة والــتــنـوع الــثــقـافي
ـــانه أن الـــتـــنـــوع ثــراء أنـه روافــد أل
مــهـــمــة في نــهـــر الــثــقــافـــة الــعــربــيــة
واالنـــســـانــــيـــة وفـــهم هـــذا الـــتـــنـــوع
ودراسـته تعينـنا كثيـرا على مد جسور
احملـبـة واأللـفـة والـتـعـارف بـ شـعوب
نطقة كافة بل وشعوب العالم أجمع. ا
ـبـدأ في الـقـراءة والـبـحث وال يـلــتـزم 
يـســتـعـيـر حـنـجـرة اآلخـرين في شـعـره
وكـتابته بل وحتى قراءاته وهو التزام
ـــبــكــرة في تـــبــنــاه مــنـــذ بــــــدايــاته  ا
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ـعـرفة يـسـأل بـاسم فـرات نـفسه دائـمـا 
لنـقـتبس ـسـافـر والرحـالـة الـفـرق ب ا
يز هـنا اجابته في هذه الـشهادة " ما 
ـــســافـــرين أنه الـــرحــالـــة عن بـــقـــيــة ا
تلك يـنغـمس باجملتـمع الذي يـزوره و
مـجسات جتعله يـلتقط دواخل اجملتمع
وجـذور ثقافته ويجيـد االندماج بسرعة
ووجتـــلى مـــوهـــبـــته حـــ يـــكـــتب عن

لـلـطيـران  آمـنت بهـا وتـفاعـلت مـعهـا اشد
ـا جـعـلـني أحـلـق عـالـيـا وآلمد تـفـاعل   
طـويل - أما اآلن فلم أعـد قادراً على سماع
ـقولـة أو تـلفـظـها   خـوف ان تـطـير تـلك ا
ا روحي الـى السـماء وتـهجـر جسـدي دو
عـودة  ص:137. وفـي هذه الـقـصـة إضـافة
ـعـنى إلى كــون الـتـنـاص إعـادة النـعـاش ا
فــإنــهـا تــنـطــوي عــلى سـخــريــة والبـد من
اإلشـــارة الى أن الـــســخـــريــة قـــلــيـــلــة في

قصصه.
ا هـو تمـطيط : وفـيه حاول  3-الـتنـاص 
الـقـاص تبـسيط الـفـكرة من خالل الـتداعي
فـي مـخـزون ذاكـرته ويـســتـنـد في ذلك الى
تـفـسـيـر الـفـكـرة الـتي يـتـنـاولـهـا بـالـشـرح
والـتـفـصـيل وتـكـون الفـكـرة الـتي يـنـتاص
مــعـهـا هي مــحـور شـرحه وتــفـسـيـره ومن
أمـثلة ذلك قصة أنا وجورج اليوت :2تقول
الـيوت ان لـكلمـاتنـا أجنحـة لكـنها ال تـطير
حــيث تـشــاء  وبـهـذا نــكـون قــد أدركـنـا ان
تــوسالتــنــا ال تــقــلع وتــصل الى الــســمـاء
ـا غالـبا مـا حتاول أيـهامـنا بـالطـيران وإ
ومـن ثم تـــســقـط عـــلى رؤوســـنــا وحتـــطم
أحالمـنـا و أمـنـياتـنـا كـلـها.......  ص  44.
وكـمـا جاء في قـصة أنـا وسـوفوكـليس : 2
ـتحرر  كـنت ولوقـت قريب أنـتمي لـلفـكر ا
وأسـاند مفاهـيم احلرية كلـها .... وكنت قد
رهـنت نفسي وربيتـها على الصراع مع كل
مـن يــعـــمل عـــلى مـــصـــادرة واغـــتـــصــاب
احلـريـات  –تـسـلـحت بـالـعـديـد من الـكـتب
والــنـظــريـات ونــاقـشت الــكـثــيـر من اآلراء
وعـلى الـرغم مـن أني لم أتـمـكن من تـغـيـير
أي شـيء من الــواقع الـــدكــتــاتــوري الــذي
ولـدت فيه   اال أنـي أردت البقـاء في دائرة
الــصـراع مع الــتـطــرف والـتــخـلف   وهـو
األمـر الذي جـعلـني استـوطن في الـسجون
كـأنـي قاتـل مـأجور   وانـتـقل مـن مـحـكـمة
ألخـرى  حتى نسـيت التمـييز بـ الصباح
ــســاء وبــ خــيــوط الــشـمـس وزخـات وا
ـطر وفـي إحدى احملـاكمات   وقـفت أمام ا
الـقــاضي ورددت حـكـمـة سـوفـوكـلـيس  إن
كــان جـســدي مـتـعــبـداً فــعـقــلي صـار حـراً
أبـتـسم القـاضي إبـتـسامـة عـريضـة وأوعز
بــاسـتــئــصـال عــقـلي وحتــنــيـطه  واطالق
ســراح جـسـدي ص: 119- 118. فــالـشـرح
والـتـفــسـيـر يـرجـعـنـا الى تـعـريف جـولـيـا
عـنى نـفـسه الذي كـريـسـتفـا بـأنه يـحمـل ا

يرمي إليه التناص.
 4-الــتـنــاص بـوصــفه جتـريــداً : وهـو مـا
أطـلق علـيه جيـرار جنـيت معـماريـة النص
وهـو أكـثــر تـضـمـيـنـا  لـلـنص الـسـابق بل
يـخفيه ويستـره بلغة جديـدة هي غير لغته
I : ومن أمـثلة ذلك قصة أنا وجورج صاند
في بـداية مسيرتي الفنية   تـأثرت بحكمة
الـروائـيـة الفـرنـسيـة جـورج صـاند مـهـمة
ا جعلني الـفنان ان ينـير قلب اإلنسـان  
أتــسـلق قــمم الـفــنـون الـشــاهـقــة وانـتـقل
بـاحـتـرافيـة عـالـيـة ما بـ الـلـحن والرسم
ولغة األلوان   ومـن ثم القفز الى منطقتي
الـشعر والسرد --- وفي كل أنتقالة خطرة
كـــنـت أبــحـث عن ذلك اإلنـــســـان الـــذي من
ــا دعـاني شــأني بث الــنـور الى قــلـبه   
الى تــســلـق قـمــة الــنــحت عــلـى احلــجـر 
قسوت على نفسي وأرهقتها الحتراف هذا
االخـتـيـار الـصـعب   عـسـاني أنـحـت قـلـباً
ـكـنـني انـارته ولـو بـطالء  مـعـ بـعـدما
فـقـدت اآلمل نـهـائـيـاً  بـوجـود اإلنـسان في

هذا العالم  ص:   158.
I وكـما جاء في قـصة أنا وفرجـينيا وولف
 :غــيــرت مــعــالم الــكـون   وغــطــيـت زرقـة
الـسـمـاء بـوشـاح أسـود  وأخـفـيت الـبالبل
مـن دون أصــواتــهـــا --- ألــغــيـت حــاســة
ــبــصـرة إلى الــبــصـر وحــولت مــديـنــتي ا
مــديــنـة عــمــيـاء   بــعــد  أن فـقــأت عــيـون
سـكانـها إلّا عـيني  لم أحـبذ رؤية انـعكاس
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والـعـشـائـريـة وامـرائــهـا في بـلـد يـتـدثـر بـأحلـاف مـأسـيه واحـزانه
واالمة وخرابه ودمـاره ويبابه الـذي عم اجواء رافضـة االصطفاف
ذهبي والسياسي   يلتصق مع تطلعاتهم بروحية من الطائفي وا
فـطريـة في هـمـة وجدانـيـة مطـلـقـة بضـرورة دعم الـعـيلـة من جـياع
رض   اثـقـلـتهم الـعـراق الذين تـرعـرعـوا في احضـان الـبـؤس وا
ــعـانـاة وامـالءات الـسـاسـة   حـامـلــ عـلى اعـتـاقـهم الــهـمـوم وا

فجعة .. وكواهلهم اوزارهم وخطاياهم ا
ورغـائب واوطــار تــقـبع في نــفــوس الزالت تـئـن من وطـأة احلــيـاة
تربة في مأزق وقسوة الـدنيا وأرزاءها مرتديه جالبيب الوداعة وا
مـعـيـشي اليـطـاق فـجـزعت من الـتـسـتـر وراء واقع مـنـكور مـرتـهن
بـاجلحود   ونـكران صحبة االمس   فتـبرمت احوالنـا بالصعاب
ـا ان يــكـون راشــدآ في الـفــنـار لــبـطـانه واجلـدب والــبـوار   دو
سياسيه . فلذت بصمت مطبق مأزوم فأزمعت امري قافال العودة
مض الى الـديار بخفي حن   قانـطآ مرتـعدآ من الوجع وااللم ا
ن جـاء الـيه سـاعـيـآ متـجـشـمـآ عـناء من فـعل رجل غـيـر مكـتـرث 
ـأساويـة والتـشظي في السـفر وغـيثـاءه من بـلد قـظمـته االحداث ا
واقف والطـائفيه السـياسية والـرذيلة احلزبيه   واآلميـة الفكرية ا
ـثلبه فـي تعاظم الـصراعات بـ سياسيـي الصدفـة واستشرت وا
دن الـعراقية وبـيوتاتـها وحواريهـا وازقتها .. رغم اخملدرات في ا
مـاحتــمـله اعـمــاقه من طـيـبه وكــرم عـربي اصـيل   وسـمـاحـة في
الرأي وصفوة خـيرة في االعمال التي جبلت نـفسه على البر فيها
  بـالسمـو والرفعـة .. فالسـعي اليه بأمـر الصديق احلـميم ليست
مانعة   واالنكـفاء بصمت الغيبه التي سبة نـستحق عليهـا هذه ا
تـعـرضت الــيـهـا . فــزادني وقـره صـمم ويــأس وقـنـوط وحـزن ظل
حـبيـسـآ في صـدورنـا . فـخـامـرني شعـورآ فـيـاض بـالـبـريبـه التي
تـسـللت الى دواخـلنـا بصـدق التـقول   بعـدم الرهـان مانـبغيه من
سفـرنـا غيـر الـعزاء   فـهـمست في إذن صـاحـبي قـائآل : التـفـقد
االمل والرجـاء والـبيـنه حتت اي مـبرر   بـرجل فائض األنـسـنة 
ثمـ الـقيـمة   تـقـوده سـلـيـقـته الطـيـبـة في بـراءة الـغـربة   الـذي
اسـتـوحـشــته في مـفـتـرق طـريق مع سـلــطـة وقف مـنـهـا بـالـنـد في
واقف وبـالضـد من سلـوكيات بـعض من مجـايلـيها  الكـثيـر من ا
لم تتـلوث انسـانيته   كما تـلوثت نـفوس السـاسه ومن مريـديها 
ـاغـوجـيه االفـتراء الـذين امـتـهـنـوا الـفهـلـوة بـعـفن جـهـابـذتـهـا بـد
والـتــدلـيس الــسـيـاسي   والــوعـود الـكـاذبــة في افـعــال شـائـنـة 
فأخـتط لنـفسه طـريقـآ سويـآ من غيـر مداهـنة وتـضلـيل مع العـامة
ـعـتـمه فـي دهـالـيز ـمـارسـات الـفـجـة   وا من شـعب أبي اظـنـته ا
ـفـرداتـها وآلـيـاتـهـا وأدواتـها الـسـيـاسـة الـنـتنه   الـتي يـتـعـامل 
ساسـة القـرن الواحـد والعـشرين وتعـاملـوا بغـطرسه سـلطويه مع
ابـنـاء الـوطن الـذي فـقـد كـرامـتـه وامـتـهن حـاضـره وهـزم مـاضـيه
وامـثـولـته في احلـضـارة االنـسـانيه   واجازوا وشـرعـنه الـسـرقة
واالسـتـحـواذ عـلى مـقـدرات الـدولـة ومـارسـوا الـقـتل عـلى الـهـويه
ـذهبيه بـرز نامة دينـيه فالشـرائع السماويـة في التقـو البشري ا
زيفه. التي جاء بها بعض منذ اخللـيقة الكونية لم جتز القناعات ا
عمائم السياسة . الذين اشاعوا فوضى اخلوف والرهاب الفكري
والديني واثـاروا اخلوف اجملتمعي والقلق في اوساط ابناء الوطن
ـستقبل وظلت الغالـبيه منة يـعاني شظف العـيش وفقدان االمل با
وباحلاضر واتـخذوا من الدين وسيلة اغتـناء وضيعه يغترفون من
ـال العام في خـزائنـها ماشـاؤا من كنوزهـا لم يتـورعوا من نهب ا
سـحت حـرام .. فأمـتـلـكتـني وقـفته   فمـا زال الـوقت مبـكـرآ على
ـعـونه شـتاء قـارص في مـثـابة الـرد عـلـيهـا . لم اكن قـاصـدآ اياه 
يـلـتـقى عـنـدهـا جمـع من فـقـراء شـابت حـيـاتهـم أذالال وعـجفـآ في
رمـزيـة مـذهبـيه وفـقـر متـقع ضـرب االبـدان الضـامـره بـاجلوع في
مــقـتل   والرغــبــة بـاخملــاتــلــة . ألجل حتــقــيق رغــائب فــائــضه 
قت مأل قـلـبي حسـرةٍ ونـدمآ في مراغـمآ مـخـذوالً محـسوراً   وا
زمن مــرور مـرذول مــعـلــول بـقــلب يـتــعـاطى ادواء الــواقع الـراهن
قابضـآ على االنفاس في ضوء مخـرجات االنكار واالهمال وغض
تـلك ناصية الـطرف على من جـاء اليه مقـبآل غيـر مدبر نـحو من 
الـتـبـني بـرصـيـد ثـمـ مـن اخلـيـرات مع ابـنـاء بـررة من وطـنه في
سيرورة الـتصرف الى خير بالده ومـواطنيه كنت مـطمأنآ اليه في
سـنوات مضت مـأسورآ باحملـبة والقـهر والهـون معآ مـن مازوخية
الــتـنــاص في أيـام عـجــاف تـمــشـدق بــعض رجـاالتـهــا بـســيـاسـة
ـسـتـهــلك بـالـعـمـاله   والـتـواري حتت ظالل زيـزفـون احلــاضـر ا
ة   تـعن بالـثـبور   فـكـان هذا سـتـد اجلـهالـة ومـبـاد الفـاقـة ا
ستـهجن ال ينبري من صالح االعمال بأشراقات مضيئة وقف ا ا
في دنيا تـلحفت برداء االعتـساف والظالمية   فأصـطدمت بجائر
الـتـصـرف الـبـغـيض   ألن نـفـوسـنـا الـتـائـهـة اعـتـادت عـلى هـكذا
ن جـفـلوا من افـعـال مقـبـوضـة بالـتـوجس والتـغـليس مـن بعض 
ــنـكــره التــعـنـي االنـســحـاق ــتـنــا ا الــتــواصل اجلــمـعي   فـهــز
ـفاهـيم البـاليـة يومآ  واالنفـراط من عقـد الرجل الـذي لم يتـعاط ا
شـتركـات االنسـانية   كـرهآ بـعد ان جـفانا الـتنـصل من ادامـة ا
لـهذا السـبيل الـذي اعتـمد في صيـاغة وعالقـته مع مجـيبه . قد ال
نـفقه مـا يجـول في ذهـنه من عنـاد االختـالط والعـنت في اخملاطـبة
والتـلقي في عـسر احلال   ال نزال نـئن من اثقـال فعـله الذي بان
ـكـان الذي يـقـطنه من رواد في محـيـانا فـي ضوء الـتـهافت عـلى ا
سـوقـه اجلـديـد تــبـؤ فــيه دكـانـآ اعـالمـيـآ وجــيـهـآ يــحـســد عـلـيه 
كـلومه بـوجع السـن عـلى محـبة خـالصة . وان ودرجت قـلوبنـا ا
جتد في حـضـرته الـكالم الـطيب والـقـول احلـسن . نسـبغ خـاتـمة
ــتـهـدجــة بـســور من آيـات الــذكـر احلـكــيم في دعـاء  نـفـوســنـا ا
وعودة خـائـبه الى وطن ترك فـينـا حـزنآ اليـنسى . اليـنـفك يغـتسل
اء االالم والعـذابات مودعآ أياه بكـلمه . ال راغبآ في الزيادة في
حـروفها وال الـعجالـة في االفتراق عـنها بـعد ان داهمـني الضعف

فتوقفت مفرداتها في البلعوم   فوجدت الصعوبة بالنطق بها .

عقـدت العـزم عـلى مبـارحة وطن   اشـتـد به زمـهريـر الـسيـاسة 
وزاد من هجيـره السائرون في غيه قاصدآ مدينة دبي العربية في
ضـوء احلـاح الصـديق عـلى رفـقـته الى مـبـتـغاه   لم اكن سـاعـيآ
لـهـذه الـزيارة   الـتي يـنـشـدهـا   لتـحـقـيق ضـالـته   كـنت أنـأي
ـبـتغى   الـتي مـافتـئت تـثـير فـيـنا بـنـفـسي في اخلوض فـي هذه ا
االمال الـضائعة واحلمية   ولم يهدأ الـبال اال باالستجابة لرغبته
شـاركة معه في معـرفة ماآل اليه أمر ليس اال . مؤمـنآ بضرورة ا
لـكي العراقي وبـصمة الـفلم الوثـائقي الـذي يحمل ذاكـرة العهـد ا
من الـزمن اجلميل   كـقيـمة تـاريخـية مـن أنسـان لم تنـطفـأ جذوة
ـا اعتزاز   مـشـفوعـآ بدفـعـة الرغـبة ألق أرثه الـذي يعـتز به   أ
اجلـامحـة بـعـرضه في احـدى بـرامج قـنـاة الـشرقـيـة الـفـضـائـية 
الـتـاريـخـيـة أو الـسـيـاسـيـة   ســبق وان ارسـله الى أدارتـهـا قـبل
بـضــعـة سـنـ خـلت   خــامـره شـعــورآ فـيـاضــآ من الـشك حـول
قنـاعتـة في انشـاد هذه الـرغبة   وفي صـباح بـاكر من يـوم فائت
حـزمت حـقــيـبـتي في خـيـار المــنـاص مـنه  وأمـر ال مـرد له . ولم
يـجــول بـخـاطــري قط أن يـخــذلـني الــواقع اجلـديـد   ويــصـيــبـني
بالـذهـول واخليـبة   مـاحـلت بي نازلـة اخلـطـوب وأنتـابـني احلزن
تي الـهاتـفية الكـظيم في هـذه التـيه من حقـيقة الـتغـاضي عن مكـا
في مـكـابـرة   وتـنـصل .. فـغـالــبـني الـقـول : بـأن هـذا الـتـصـرف
فتـعل واالضرار في السـلوك يقف بالـضد من أرث الرجل الذي ا
تلكه من باد السامية   والقيم الرفيعة وما  تربى في حضن ا
خـصـال حـمـيدة   ومـا يـتمـتع به مـن صفـات شـعـبـوية   مـتـبـتله
بـاالنـسنـة والـفـخـار .. فالزمـنـي سـوء الطـالـع في نـبـؤة مـفـجـعة 
ـرارة   تـمـآل وعـسـيـرة   أفـضت الـى شيء يـذكـر من الـيـأس وا
ـشعر كـتئبـة بأبالل ا أركـان الفؤاد . المـست النـفس اللوامـة . وا
قدمنا . في أغلب الوجداني . من حـقيقة العري من جفـاء الرجل 
الـظن في حـاضـر مـأمـول بــأن ال مـنـدوحـة من الـتـطـرق لـزيـارته .
فأذعـنت حلـالـة الـتـداعـيات الـتي كـبـلـتـنا بـقـسـوة اخملـاتـلة   عـلى
الـنحـو الفج . الـذي اشرت الـيه جتـاهل الرسـالة الـنصـية دون ان
ضمونهـا فأشتد بنا الضر   وأثار فـينا الرضا يعير اي اهـتمام 
ــســبق من انـــســان حــاضــر الــذهن دومــآ   فـــســاورني الــظـن ا
ـوقف بـشــخـصــيـتـة   لـهــا ذاكـرة ثـرة وبــاع طـويل مـن صالبه ا
الـسـياسي   ومن شـجـاعة الـرأي ومـقـدام في الرؤيـة الـوضاءة 
في مـزيه حسـنـة سكـنت وعـاشت وتـرعرعـت في مديـنـة آشور من
ساللـة حـضـارة آشوريـة مـتـوارثة لـهـا بـصحـبـة واضـحة في أد
التاريخ وتراث العراق القد   خرجت عاريآ مسربآل من مشهد
ب . فقـصد روحي عنونة . ال أحسد علـيه وامتلكني اخلـسران ا
صاحـبي . الـذي ترفـعه جتـلـيات نـفـسه التـواقه الى اجملـالـسة في
مـــعـــونـــة صـــادقــة   ومـــا يـــدفـــعه من زكـــاة ألولـي األربــة   في
ن يراه في مـشقـة وعوز  اسـتحـقاقـات الفـعل احلسن . ومـثوبـة 
عـيه الرفيق لقـصد مقامه   ليـس لصدقة جارية وكنت بصـحبة 
تـلك مايسـد الرمق في عيشه وال استجـداء جليوب خاويـة حيث 
ال من ذهب وفضه ن يكتـنز ا راضية   ولم تنحن قـاماتنا يـومآ 
واوراق بالـيه في حـياة رخـيصـة ولم يـعد لي مـا أتمـنـاه فيـها غـير
شوار رضا النـفس الالئبة لـهذا احلال واصـراره على مواصـلة ا
ـلـتـبـسـة بـالـفـكـر يـنـشـد فـي حتـقـيـقه من هـذه الـقـامـة االثـيـرة   ا
ــوآنـسـه . بـذائــقــة أدبـيه الــرطـيب   ومن صــفــوة مـخــتــارة من ا
واعالمية   ذوسجايا حسنة   وذكاء متقد   همامآ تردفه نزاهة
وقف   بال غرور   وال الفـعل والقول الصـادق دون مواربة في ا
تـكــبـر   في وفــاء جـامح عــابـر لــكل الــطـوائف اجلــوالـة في وطن
تشـنجة   والغـلوا في الـسلـوك الدرامـاتيكي  ذاهـب ا مدلـهم با
في اكـثـر االعـمال ايـالمآ وحـزنـآ ومـقـتآ   يـتـعـاضـد مع سـريـرته
الطيبـة النافخة بـرائحه زكيه للـبطون اجلائعة   فألـهمتني الـعناية
ا األلهـية الـصبـر والسـلوان واألناة   بعـد أن ضاقت الـصدور 
كـلومة جـراحات التـندمل . مزدانه رحبت   وغرزت في االفئـدة ا
ـعـاصي التي ال بـالـتوجس   مـتسـخه بـاخلـطيـئه وبـدرن االثام وا
تـغـتـفـر .. فـتـسـاءلت مع نـفـسي الـضـنـيـنـة   مـاسـر هـذا اجلـفاء
والتنكـر والغضاضة . بعـد ان مسني الكبر في سـمار الصحوبية
والرفقة   جليـسآ صابرآ دون احلاظ الى تـقوالت شله من محبيه
ـسـعى الـذي ـسـعى   في ا بـعــدم اجلـدوى مـحـتـســبـآ في هـذا ا
ـواربة والـتـخفي   لم نـفقه الرجـاء فـيه خـوفآ عـلـينـا من حـقـيقـة ا
ـزدان بالـتمـاهي واالبهة  كنـهته . بـعد ان تـلذلـذ بأطـايب الواقع ا

ال يعي الى االنصات الذي جاء اليه سعيآ مشكورآ .
ـا ــاضي الـعـتـيق  ومن نـافـلـة الـقـول ان ال نــصـغي الى هـمـهه ا
جبلنا على مسراته واتراحه   وال التوقف عند تخرصات البعض
من ثـله ناصـحة   اومـأت بضـرار العـهد عـلى مخـاطبـته او االماء
الـى كلـمـات نصـيـة تـرسل اليه   بـعـد رد الـفعل اخملـنـوق بـالوهن
ــشــاغــله والــعــجــز   فــوضـع الــرجل االن غــيــر الــذي كــان   و
احليـاتية والعملية   ما يـكتنفه من هموم احلاضر   وعمد بفعلته
هذه في خاصـرتنا مديه التتقوالت السمجه والتناص   على نحو
ـثـلـى عن مـرا الـنـاس  الـذي اشـرت الــيه بـأخـتــفـاء احلـقـيــقـة ا
ـا ن حولـها   وال امـاري في الـقول   ر سـتبـصرتـ  والـعـ ا
تغـيرت عـواطـفه على كـر االيـام اوحت اليـنـا بعـدم تـعاطـيه الراهن
ـمـلح الـواقع   اجملـتــبى بـصـنـيـعـه مـؤطـرة بـاالمـبـااله  ـزيف  ا
بـاهاة . فتـركت في نـفوسـنا وقـعآ مـريـرآ من التـأوه والتـدلـيس وا
وأثرآ مـؤدجلآ بـالـتنـاقض في االضرار   فألـقت ظالآل كـثيـفة من
الـريـبـة والالوعي بـصـحة الـهـجـر من الـقـول الـذي انـبـرى بـأوهام
عقـيمـة غـير ذات بـال جتلـلت بـصدق مـاحدث فـي احايـ كثـيرة 
فـتـلـمـست اهـداب سابـلـة تـعـلـوا عـيـون انطـفـاء بـريـقـهـا في ضـياء
احلـقيقـة يصـعب علـينـا ان نعـري سواتـها  وخـطت مالمح التمت
الى ماضي الرجل  لعل ذاكرتـنا التزال محتفظة بالكثير من الود
واشـراق الـومـضـات اجملــلـجـله بـاحلـســنى الـقـابـعه فـي جـنـبـاتـنـا
ـبلـوله بـوهن الضـوء اخلافت مشـاعر مـلتـهيه سـاخنه   مأزومه ا
في االعمـاق االنـسـانـيـة وانسـنـتـهـا جـفلـهـا الـتـرهل بـوجل اليـنفك
ان بـأن سيـرة القـامة مـعزوة بـاالساطـير   فـطرقت االذهان بـاال
ـعـتلـة باالسـقاطـات الـتي افرزتـها سـياسـات جـوفاء تـصدح هـنا ا
وهناك . ولم يكن بـأستطاعة سياسيها من رتق عيوب السياسة ..
ومن مجـايلي العهـر السياسي   عاثـوا في البالد خزابآ وفسادآ
ومقتآ سبيآل   فشمر ساعديه في عزوة استساغها عقل النابص
بـأحـسـان ألبـنـاء جـلدته   التـي جلـدت ظـهـورهـا بـالفـقـر واخلـيـفة
فجوعة والتـوجس في اهتياجآ شديد   تعـتمره الفاقه   واليـتم ا
بـاالسـتـجـداء الـفـقري   يـتقـلب الـدهـمـاء علـى جمـر الـذل والـعوز
ـهانه   مخـنـوقـة بالـقـهر والـتـنـاحر واالعـتـيال   وقـتل الكـلـمة وا
ـتـ في عـون مـزمن   ظـهــر جـلـيـآ في ايـام بــاسـطـآ يـديه الـكــر
التـزال مــاثـلـه في الـذهن الــعـراقي   وشـاهــدآ حـيــآ عـلى الــكـرم
االنـساني   الـذي المس شغـاف الـقلـوب احلاجـة باحملـبة ضـاربة
االرض عـمرة وعزة   لقـلة احليلـة من عابري الـسبيل   وحتـتفظ
افـعــاله الـتي نـقـف لـهـا اجالال يــتـحـاشى فــيـهـا جــلل الـطـوائف 
ــنـاطـقــيـة مـخــاتـيـرهـا  ومـلـوكـهـا   والـقــومـيـات ودعــاتـهـا   وا

—U−M « ‚—UÞ

بغداد

اجملـتـمع ألن مـجـسـاته دلـيل احـتـرافي
عـرفـة فضال صـقـلـته التـجـربة وحـب ا
عـن ان هــــذه اجملــــســــات مــــوهــــبـــة أو
سـافر مـهـارات خاصـة به تمـيـزه عن ا
ــــكـن اطالق صــــفــــة الـــــعــــادي أو ال 
"الـرحالة" عـلى من زار عشـرات البلدان
ــا عــلى من أمــتـلك مــا أشــرت الـيه وأ

اعاله. 
ومن شـروط االندماج بـاجملتمـع بسرعة
واضـحـة عـبر تـنـاول األكالت الوطـنـية
ـــنــــاطق واالحـــيـــاء والـــتــــجـــوال في ا
ـا في ذلك الـسـكـنـيـة بكـافـة طـبـقـاتـها 
الــعــشـوائــيـات وجــعل وســائط الــنـقل
الـعامـة وسيـلة لـلتـنقل وليـست وسائط
الـنقل السياحي كي يـكون التعرف على

نبض اجملتمع وجوهره بال رتوش.
وألن الـرحالة مـغامر فال بـد من تعرضه
لـلتـسمم واألمـراض والسـطو واالبـتزاز
ـا تـعـرضت له عـبـر او مـا يــشـبه ذلك 
ـا يـؤكـد اندمـاجه جتـوالي ورحـالتي 

في البيئة التي يزورها.

ــلـــونــة ولم أكن وجـــهي داخل الــعـــيــون ا
مـجرماً أو دكـتاتوراً   بـل كنت قد تـفاعلت
ـؤلـفـة الـبـريطـانـيـة فـرجـيـنـيا مع حـكـمـة ا

وولف  أع اآلخرين سجوننا  ص :56.
5- الــتــنـاص بــالـعــكس : جــاء في مــعـجم
ـــعــــاني اجلـــامع ان عــــكس بـــوزن فـــعل ا
وعـكس الشيء  قـلبه  وعكس الـنور : حوّل
اجتــاهه في اجتــاه مـعـاكس   والــعـكس :
الـنـقيض . وفي قـصص حـسب الله يـحيى
تـوظـيـف  لـلـتـنـاص بـالـعـكس فـهـو يـحـوّل
ــتــنــاص مــعه الى نص الــنـص األصــلي ا
نــقـيض له   جــاء في قـصـة أنــا ومـالـكـوم
إكس  : Iيــرى الـنـاشط األمـيــركي مـالـكـوم
إكـس ان الـــتـــعـــلـــيم جـــواز الـــســـفـــر الى
ـســتـقـبل  من دون ان يـعـلم ان الـعـلم في ا
مـجـتـمـعنـا ال يـعـني اال حـجز مـكـان لـلـنوم
عـــلـى االســفـــلت .  ص  :113.  وجـــاء في
قـصة أنا وتـوماس كارليل  Iكـثيراً مـا أفكر
بـأعـمال الـعنف الـتي صـارت تطـرق أبواب
اجلـمـيع من دون حتـديـد هدف أو قـضـية 
حـتى باتت تتلمس أطـفالنا وهم في بطون
امــــهـــاتـــهم   وال لــــشيء أال جملـــرد أنـــهم
يــنــتـظــرون إبــصــار احلـيــاة --- طــالـعت
الـكثـير من الـكتب حـتى وصلت الى مـقولة
ــؤرخ االســكـتــلــنـدي تــومـاس لــلــكـاتب وا
كـارليل  ليس لالقـتناع قيمـة إذا لم يتحول
الـى سـلــوك وهـو األمــر الـذي أدخــلـني في
دوامـــة من احلــيــرة   تـــرى كــيف نــحــول
الـــســلـــوك الــعـــدواني الى قـــنــاعــة  وهل
ألطــفـالــنـا دور في تــغـيــر هـذه الــقـنــاعـات

العفنة ?!  ص:111.
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من طريق ما تقدم يتضح :
ــعــرفـة من خالل  1-قــدرة الــقـاص عــلى ا
تـعرف الـبـصمـة الشـخصـية الـفكـرية لـعدد

فكرين. شهورين كاألدباء وا كبير من ا
 2-إمـكانيـة القاص عـلى فهم تلك الـبصمة
الـشخـصيـة الفكـرية وقـدرته على حتـليـلها
وتـركـيـبهـا بـأنواع الـتـناص  –الـذي سـبق
ـهـا أي إصدار ذكـره  –بـعـد ان قـام بـتـقـو
حـكم عـلـيـهـا ان كـان ذا أثـر حـسـن أو غـير

حسن .
 3-لــقـد مـهــدت له الـبــصـمــة الـشـخــصـيـة
ـــشــهــورين كــاألدبــاء الــفـــكــريــة لــكــبــار ا
ـفكـرين ان يبدع الـهيـكل العام لـقصصه وا
القصيرة  ومن خالل خبرته الشخصية .
 4 -لــقــد اسـتــطــاع الـقــاص ان يــجـدد في
أسـلـوب كـتـابـته لـلـقـصـة من حـيث الـشـكل

ضمون . وا
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1-   أدونــيـس مـنــتــحال   كــاظـم جــهـاد 
مكتبة مدبولي  1993 م   بال مكان.
وسوعة احلرة . 2-   ويكيبيديا   ا

شـهدت الـعـاصمـة العـمانـية مـسقط في
 19كانون االول اجلاري  حفل

تـسليم جائزة السلطان
قــابــوس لــلـثــقــافـة
والــــــــفـــــــنـــــــون

واالداب
بـــنـــســـخـــتـــهــا
الــثـامـنـة  لـعـام
 2019الى
الــــــــشــــــــاعـــــــر
والــــــرحــــــالــــــة
الــــــــــعــــــــــراقـي
ــغــتــرب بــاسم ا
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
واخملــــصــــصــــة
امـا لــلـعــرب 

فـي فــرع الـــفــنـــون فــكـــانت من حـــصــة
ــصـري (عــلي احلــجـار) وقـد ــطـرب ا ا
حــــجــــبت جــــائــــزة دراســــات عــــلم
االجـــتــمـــاع .حــضـــر االحــتـــفــال
صـري ولم يـحـضر الـسـفـيـر ا
الـــســـفــيـــر الـــعــراقـي "لــكن
حـــضــر الـــعــراق مـع بــاسم
فـــــرات بــــكــــامـل تــــاريــــخه
وأمــجـاده وأبــهـتـه وشـبـاب

ثورة اكتوبر االبطال"
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سـيرة حياة "باسم فرات" كما
هي كـتابـاته غريـبة وخـرافية
فـهو يرصـد بتركيـز مشاهداته
فـي الـبــلــدان الــتي زارهــا وقـد
الف  5 كــــتـب في مــــجـــال ادب
الــــــــــرحـالت وهـي مـن شــــــــــروط
ـسـابـقـة  ومن االشــتـراك في ا
ــؤلـفـات يــطـلع عــلى تـلك ا
يـحس بـإنهـا مزيج من
الـشخصـيات الواقـعية

باسم فرات

غالف القصص
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ـــاضي ـــوت مـــســـاء الـــســـبت ا غـــيب ا
فكـر السوري محـمد شحرور الـباحث وا
عـن عـمــر نـاهـز  81عــامـا.ونــقل جــثـمـان
الـراحل من العـاصمة اإلمـاراتيـة أبوظبي

ـنــيــة إلى حــيث وافــتـه ا
دمـــشق وفــقــا حلــســابه
الـــــــــــرســـــــــــمـي عــــــــــلـى
تــويــتــر.ونــعـى مــدونـون
وكـــتـــاب عــرب شـــحــرور
ووصـفوه بـأنه أبرز رواد
الـــنــــهـــضـــة الـــفـــكـــريـــة
اإلسـالمية. ورأى البعض
أن شـحـرور (أنقـذ أجـياال
مـن الــتــعــصب واألفــكــار
ه قراءات الـرجعية بتقد
مـــعــاصــرة لـــلــنــصــوص
الـــديــنــيــة تـــرتــكــز عــلى
إعــمــال الـعــقل والـنــقـد).
ورغــم إشـــــــــــــادتـــــــــــــهـم
بـــإســـهـــامـــات شـــحــرور

الــفــكــريـة أبــدى الــبــعض حتــفـظـه عـلى
ـنـاهج الـعلـمـية الـتي اتـبعـهـا في قراءة ا
ـــــقـــــابـل ذهب الــــــنص الـــــديــــــني.فـي ا
ـعــتـرضـون عـلى فـكـر شـحـرور إلى حـد ا
اتـهامه بالـزندقة وطـالبوا بـحظر كـتاباته
ألنــهــا تــشــكل مــســاسـا
بـــثـوابت الــدين حـسب
رأيــــهـم.ويــــقــــولـــون إن
أطـروحـاته تتـلخص في
مـــــحـــــاولـــــة تـــــطـــــويع
الــــنــــصــــوص لـــتــــوائم
مـــــــبــــــاد الـــــــفـــــــكــــــر
ـاركسي.في ح ينفي ا
آخــرون ذلك قـائــلـ إنه
(كـان يدعو إلى الـتعامل
ـــــبــــاشــــر مـع الــــنص ا
الـديني واعـتمـاد مناهج
عـلمية حديثة بعيدة عن
األطــر الـــتــقــلــيــديــة في

تفسير القرآن).
 ولـد شحرور في دمشق

ـدنـيـة في عـام  1938ودرس الــهـنـدسـة ا
مــوســكـو.وعــمل مــدرســا لـلــهــنــدسـة في
جامعة دمشق بعد أن حصل على شهادة
ـاجـستـيـر والـدكتـوراه في إيـرلنـدا.مـنذ ا
الـسبعـينات كـرس شحرور وقـته لدراسة
الـقـرآن وأصـدر نـحـو  13كــتـابـا ومـؤلـفـا
ـوضــوع.وفي ســنـة ?1990 حــول هــذا ا
أصــدر مـؤلــفه (الـكــتـاب والــقـرآن ـ قـراءة
مـعاصرة) الذي أثار جدال فكريا كبيرا في
الـــعــالم الــعــربي واإلسـالمي. ويــعــد ذلك
الـكـتـاب الـلـبـنة األسـاسـيـة جلـمـيع أفـكار
شـحـرور بحـسب قـرائه. ويـدعو شـحرور
إلـى عـقـلــنـة الـنص اإلسـالمي وتـأسـيس
ـدنـية مـجـتـمع مـدني حتـكـمه الـقـوانـ ا
مـوضحا أن (أوروبـا في تقدم مـستمر ألن
الــتـدين فـيــهـا فـردي ومــبـني عــلى الـقـيم
األخالقـيـة). ويـرى شـحـرور أن (الـفـقـهـاء
فـي اإلسالم ركـزوا عــلى الــنــقل وغــيــبـوا
األســلـــوب الــنــقــدي). وزاد اجلــدل حــول
شـــحـــرور وأطـــروحـــاته فـي الـــســـنــوات
األخيرة إثر ظهوره في برامج تلفزيونية.

أنـا واآلخـر إضـمامـة قـصص قصـيـرة جداً
صـادرة ضـمن مـشـروع مـنـشـورات االحتاد
الـعـام لألدبـاء والـكـتـاب فـي الـعـراق الـعام
2018م / ط  1بـحدود  169صـفـحة    من
ـتــوسط تــتـراوح الــقــصص بـ الــقــطع ا
الـطـول والـقـصـر حـتى يـصل بـعـضـها الى
قـصة الومضة   والـقاص  –بـحدود علمي
 –جـرّب تـكـنيـكـاً جديـداً في كـتـابة الـقـصة
الـقصيـرة جداً ومع ان كل جتريب ال يؤدي
بـالـضـرورة الى اجلـديد لـكن الـقـاص نـهار
حـــسـب الــلـه أثـــبت أن جتـــريـــبه أدّى الى
جتـديد في كتابـة القصة الـقصيرة جداً من
خالل تـوظيفه أفكاراً موجزة جداً في شتى
مـــيــاديـن احلــيـــاة جملــمـــوعـــة من األدبــاء
ــفــكــرين الــعــرب واألجــانب   الــذكــور وا
واإلنـــاث لــكي يــتـــنــاص مع تـــلك األفــكــار
بـأسـلوب كـتـابته لـلـقصـة الـقصـيـرة جداً 
وهــكــذا تــأتـي قــصــصه مــتــضــمــنــة هــذا
هدة له و تدور حوله وتكون الـتناص أو 
اخلـاتـمة بـضربـة مفـاجئـة من خالل إفادته
من هـذا التناص فمن عناوين قصصه : أنا
و طه حس   أنا ونيلسون مانديال   أنا
ومـظـفـر الـنواب   أنـا وشـيـركـوبـيكه س 
أنـا وسـارتر   أنـا ولـطفـيـة الدلـيمي   أنـا

وأنديرا غاندي ........الخ  .
وجزة فـالقاص يختطف بـعض مقوالتهم ا
الــسـيــاســيـة واالجــتــمـاعــيـة والــثــقـافــيـة
.........الـخ لـكي يـبـني من خاللـهـا الـهـيـكل
الــعــام لـقــصـصـه وهـو في كل ذلـك يـلــتـزم
بـشـروط أسـلـوب كتـابـة الـقـصة الـقـصـيرة
جـداً مـن حـيث الـطـول والـبـنـاء إذ تـنـتـهي
قـصـصه بـخاتـمـة تأتـي كضـربـة مفـاجـئة 
أما حبكته فقصيرة  وسريعة عموما كأنها
لـقطـة سينـمية خـاطفة ومـضمونـها صورة
من احلـياة الـيومـية بـلغـة جمـاليـة واقعـية
مـلـتـزمـة وبـعـقـدة تـشـكل الـعـمـود الـفـقـري

ضام قصصه .
وعــنـــاوين قــصــصه أنــا واآلخــر  مــنــاص
لـنصوص قصصه  –بـحسب جيرار جنيت
- وهـي ثريـا النص  –بـحـسب ــ بارت ــ إذ
حـاول القاص ان يبرهن من خالل عناوينه
أنــا واآلخـر  ان يـرتــفع فـكــره الى مـصـاف
فـكرين التي تـناص مـعها أفـكار األدبـاء وا
فـكانت أناه حاضرة في قصصه الى جانب
أنــا اآلخــر مـا جــعل الـعــنــوان مـنــاصـاً أو
ـضمـون قصـصه فالـعنـوان عتـبة مـفتـاحاً 
شـاعـريـة مـهـمـة من عـتـبـات الـنص  –كـمـا
يـرى ـــ جنيت  –أيـضاً وعـلى النـحو اآلتي
يـتـضح أنـواع الـتـنـاص في قـصـصه الـتي
شـكّل مـن خاللـهـا الـهـيكـل الـعـام لقـصـصه
الـتي تـبـدو فـيـهـا اجلـدة بـعـيداً عـن الكالم
ـسـتـهـلك عـلى وفق مـا أشـار إلـيه جـيـني ا

عرفية للتناص  :  في اإلستتباعات  ا
1ـ الــتـنـاص كــاخـتــطـاف ثـقــافي : يـحـاول
الـقـاص نـهـار حـسب الـله إعـطـاء ديـنـامـية
حـركـيـة لـقصـصه بـاإلفـادة من أفـكـار أدباء
ومــفـكــرين عــبـر مــحـاكــاتــهـا إذ أصــبـحت
أفـكارهم شائـعة والبد من اسـتخراج أجود
ه بـشـكل أفـضـل فـتـمـتزج مـا فـيـهـا لـتـقـد
لـغـته بلـغة اآلخـر لـكي يكـون تنـاصه أقوى
مـن األول أو يـــضـــارعه في الـــقـــوة ولـــكي
يــؤكـده أو يـنــقـضه وبـذلـك مـارس الـقـاص
دور الــنــاقـد   ومـن أمـثــلـة ذلـك قـصــة أنـا
وفـيكتور هوغو  1. إذ يـؤكد القاص فكرته
بـفـكرة أقـوى ويـؤكـدها : مـنـذ الصـبـا وأنا
مـولع بـحـروف األديب والـشاعـر الـفـرنسي
فيكتور هوغو .... وكنت قريبا ً من كتاباته
كـلـهـا ; وكـأنـهـا تـخـاطـبنـي دون غيـري من
الـقـراء حتى ان أقـواله صارت تالزم فـكري
وتـرتـبط بـلـفظي   وذات سـهـرة جـمـعـتني
بـوالـدي الـعـجوز الـذي أكل الـزمن تـعـابـير
وجـهـه وغـيـبـهـا تـمـاماً   حـتـى بدا وكـأنه

ابـتلع اسـنانه الـباسمـة ...... أردت  انتزاع
هـموم الدنيا وأثقالها من صدره   فبادرت
بــاقـتـبـاس حــكـمـة لــفـيـكـتــور هـوغـو  سـر
الـعـبقـريـة هو ان حتـمل روح الـطفـولة الى
الـشيخوخة  وبقـيت أرصد وانتظر إجابته
  حـتى نـطق بصـوت كـئيب ....... دعك من
ا مـثالية الكتب   وانـظر بعيون مـفتوحة 
يـدور حــولك ... حلـظـتـهـا فـقط سـتـعـلم ان
أطــفـالـنــا يـشــيـخـون في بــطـون امــهـاتـهم

ص50-  51.
1 -وجـاء في قـصـة أنـا والـبـيـر كـامـو  ظل
ؤلف الفرنسي راسـخاً في ذهني تعـريف ا
البير كامو للثائر بأنه رجل يقول ال  وعلى
الــــرغم مـن اســــتــــفـــحــــال ورم الــــصــــمت
ــسـتـشــري بـداخـلي والــذي تـوارثـته عن ا
أجــدادي ــ احـتـفـظت بـهــذا الـتـعـريف عـلّه
يـسـاندني في مـراحل عـمري الـعالجـية 2-
غـير أنهم اعتقلـوني وقطعوا لساني بدافع
اجلـاسـوسيـة واإلحلاد ! ص: 76.فـالـقاص
هـنا جـاءت خاتـمة قـصته بـضربـة مفـاجئة
أقوى وأكثر تأكيداً من مقولة البيركامو .
ا هو إعادة انـعاش للمعنى  –2الـتناص 
: يـــحــاول الــقـــاص في عــدد مـن قــصــصه
خــلـخـلــة الـفـكــرة الـسـاحــقـة ومـنــعـهـا من
الـتحـجر والسـقوط بالـنمـطية و الـكليـشية
سـكـوكة ـشتـركـة والعـبـارات ا ـواطئ ا وا
والـنهـائيـة  لكي ال تـكرر الـفكرة بـشكل آلي
وتـــخــــضع لـــتــــأويل داللي جــــديـــد بـــعـــد
انــسالخـهــا من شـكـلــهـا الــسـابق ولـكي ال
يـكون مـعنى الفـكرة جامـداً تلوكـها األلسن
عـنى يعـني انتـشاله من فـعمـليـة انعـاش ا
الـسقـوط واالبتـذال وإعطـاءه  دماء جـديدة
مـتـدفـقـة . كـمـا جـاء في قـصـة أنـا ورسـول
حـمزاتوف : عـلمني حـمزاتوف خيـر حكمة
كن للرجل ان لـلكرامـة وحفظ ماء الـوجه 
يــركع في حــالــتـ : لــيـشــرب من الــعـ 
ولــيـقــطف زهـرة  غــيـر إنه قــالـهــا بـعـد ان
تُــــســــختْ مـالمح وجــــهي عــــلـى أحــــذيـــة

اجلالدين.
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وكـما جاء في قصة أنا وهيل كيلر  : قبل
ان تـتلوث خصال شعري السوداء بالفضة
  وقـــبل أن أعـــرف مـــعـــاني اآللـم ومــرارة
الـعـجـز    وقـبـل ان أصبـح مـجـرد انـفاس
عـــلى األرض   وقـــبـل أن اعـــرف مـــعـــاني
ـرض   وقــبل ان تــذبل زهـرة شــبـابي – ا
كـنت قد طالـعت مقولة هـيل كـيلر ال يجب
ان نــزحف عـنـدمــا نـشـعــر بـشيء يــدفـعـنـا
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