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النص الشعري في رواية أرابخا

ـوسوم (دور نال الـطـالب حيـدر حـسن ارزيج شـهادة الـدبـلوم الـعـالي عن بحـثه ا
الـعالقـات الـعـامـة في نـشـر الـوعي الـتـأمـيـني) من كـلـيـة االعالم جـامـعـة بـغـداد 
نـاقشة العلميـة من الدكتورة هدى مالك شبـيب  رئيسا والدكتور وتشكلت جلنة ا
عبـداحملـسن سـلمـان الـشـافعـي عضـوا ومـشـرفا والـدكـتـورة هلـة جنـاح الـعنـزي  عـضوا
بـذول من الطالب تحـنا خـارجيـا . واشادت الـدكتورة .نـهلـة العـنزي باجلـهد الـعلـمي ا
وموضـوع البحـث يسلط الـضوء عـلى ظاهـرة مهـمة وهي كـيفـية تـسويق الـعالقات الـعامة
لــعــمل شــركــات الـــتــأمــ احلــكــومــيــة في الــعــراق  ويــعـــتــبــر االول من نــوعه في هــذا
االختصاص ويـقدم رؤية واعـدة لعمل مـؤسسة الـتأم عـموما  واجلانـب االعالمي فيها
ـمكن تطـوير البـحث واالرتقـاء به ليكـون اطروحة دكـتوراه تدرس كل بشكل خـاص مضيـفا من ا

شركات التأم األهلية ايضا .
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سذاجة القرية 
دينة  افضل من مكر ا

قالها ابي عندما اختار امي ...
فــيــا تـرى هل الــشــاعـر هــو قـروي ام
مـدنـي ?  يـنـتـمى الى من مـنـهـمـا رغم
انه ال يــهـمــنـا ال من بــعـيــد وال قـريب
فـفي الـروايـة يـذكـر مـدنـا بـأسـمـائـهـا
ويـذكـر لفـظـة قـريـة جـرداء واظنه انه
كان اختيارا للراوي ; ففترة االحتالل
لـم تــــغـب عن ذهـن الــــكــــاتـب فــــتــــرة
الـتسعـينـات وايام احلصـار السوداء

في ص  84يقول...
 ذرات التراب الوطنية 

تدوس عليها االطارات االجنبية ..
فهـو تـشـبـيه يـب حـالـة الـكـاتب وما
عـاناه هو وشـعبه بل انـغمس وشرح
موافـقهم سواء رجل بسـيط ام متعلم
ام امــرأة واصــفـــا حــبـــهم لــوطـــنــهم
وكــرهـهم حلــكــامـهم فــكــان اخـتــيـارا

حذقا عندما يقول ..
االرواح الشريرة 

تميل الي االماكن القذرة كذلك 
كـلـمــا يـتـغـوط الــطـفل يـجــتـمع عـلـيه

الذباب 
......حـيث اســتـعــمل الـكــاتب فـعــلـنـا
مـستقبـليا ولم يـستعمل فـعال ماضيا
وهـنا الكـاتب يبـ  الذي مر به الـبلد
يستمر او يـتجدد بأشكال اخرى وان
النتيجة واحدة هو احليف الذي يقع
عــلى ابـنــاء جـلــدته رغم ان حـاول ان
ــتـنـاقــضـات وهي حـيـاة يــسـتـخـدم ا
ــر بـــهــا الـــشــعب الـــعــراقي ــا  طـــا

هي اخـــر نــتــاجـــاته حــيـث حــمــلت
إمــضـــاءه عـــضــو احتـــاد الــكـــتــاب
الـعـراقيـ الـكـاتب  والـشاعـر سـعد
السمرمد لروايته  ارابخا اسم لتلك
دينة العـريقة واسم لزوجة البطل ا
في الــروايـة فـحـمـلت مـا حـمـلت من
اوجـاع وعـبـر وقـداحــات فـكـريـة قل
من يــبــوح بــهــا او يــجــرأ عــلــيــهــا
ألسبـاب اجتـماعـية واحـيانـا دينـية
ـتنـاقضات في فحمـلت بعـضا من ا
مــــوضـــوعـــات شـــتى وتـــقـــارب في
االفكـار في احـيانـا اخـرى قد يـراها
القار  كال حسب فهمه وادراكه او
وجـهـة نـظـره لـكن ال يـخـتـلف اثـنان
عـن الـفـكـرة الــرئـيـسـيــة ومـضـمـون
واحـــد اال وهــو اخلـــيـــانــة فـــكــانت
خيانة الزوجـة وخيانة الوطن التي
 هي مـن ابـــشع اخلــــيـــانـــات ; بـــدا
ا الكاتب مـؤرخا لفترات مـظلمة و

ان الكـاتب مـخـتصـا في الـتاريخ اال
انه يـرينـا روح مشرقـة متفـائلة رغم
مـــا مــربه الـــبـــلــد مـن ازمــات فـــهــو
مــــســـتــــمــــر فـي تـــفــــاؤلـه من خالل
ـــرأة احلـــديث الـــذي يـــدور حـــول ا
والـــتي مـــثـــلـــتـــهـــا ارابـــخـــا حـــيث
اخلصوبة والنـتاج فجاءت محاكات
لـواقع مـريـر عـاشـه ويـعـيـشه الـفـرد
ـرارة الـعـراقـي بـكل اطـيـافه اال ان ا
اصــابت اجلــنـوبـي اكـثــر من غــيـره
السـباب ال نـريـد اخلوض فـيـها فـقد
وثـق الــــــــراوي من خـالل االمــــــــاكن
والـشـخــوص حـقـبـة زمـنـيـة صـعـبـة
جــدا قـلـمـا مــا جنـد من يــصـفـهـا او
ارخ لها بشكل قصصي بهذا الشكل
ــبـــاشــر فــجــاءت عــلى الــواضح وا
لــسـانـه احلــكم فــدرايـتـه ومــعـرفــته
لـلـمـجـتـمع وبـالـسـيـاسـة جـعلـته ان
ينـجح في وصف حـتى الذي ال يراه

ســواء في اخلــارج او الــداخل فــهـو
يـــحــــمل ثـــقــــافـــة جــــمـــة جـــعــــلـــته

ناجحــــــــــا .
 اال ان ما يهمنا في هذه الرواية هو
الـتـضــمـ الـشـعـري واالهم من ذلك
انـهـا لــلـشـاعـر الــكـاتب من دواويـنه
السـابـقة وهي فـكرة جـميـلة جـدا قد
ـيزة وذلك ال تـكـون جديـدة لـكنـهـا 
ــقــاطع ألنه اخــتــار بـــإمــعــان تــلك ا
سـواء من ديوانه دمـوع الـسـمـكة او
لح فـكانت كـنص من الرواية بـائع ا
واالهم مـن ذلك انــهـــا كــانت كـــحــكم
واكثـرها كـان تشـبيـها وهـو ما ابان
بالغـة الـكـاتب واطالعه الـواسع لـذا
ثال نبدأ بالـنص االول على سبيل ا

ال احلصر ......
يهتز سعف النخيل 

وارداف القرويات 
في ليلة العرس ....

فـهــو شـبـه ارتـفــاع سـعـف الـنــخـيل
وشـمـوخه بــأرداف الـقــرويـات الـتي
ــرا ومـــبــتــغى رجــاالت ســـتــكــون 
القـريـة اجتـاه زوجاتـهم االتي يـثارا
في تـلك الـلــيـلـة  كـأنـهم جـمـيـعـا في
عــرس فــالــفــكـر اخلــصـب واخلــيـال
اجلـامح والـواسع لدى  الـكـاتب بان
ضمون يأتي بـالتشـبيه من ناحيـة ا
ـشـبه وهــنـا الـنـكـتـة ال من نــاحـيـة ا
اللطـيفة ب النـبات واحليوان التي
اجادهـا الكـاتب فـفي دموع الـسمـكة
وهـو ديــوان شـعــري لـلـكــاتب حـيث

يقول ..

خصوصا ....
بالقرب مني كاسا باردة 

وهــــنـــاك امـــرأة ســـاخـــنـــة  ...... من
ديوان دموع السمكة ص121

اما اجمل ما قيل ...
ال تعرف الطيور 
رور ... قواعد ا

دائـــمــا حـــبل الـــغــســـيل يــخـــلــو من
البس الداخلية  ا

فهـو يبـ حـياء الـعربي في احلـفاظ
عـلـى بـعض مـن خـصــوصــيـاته دون

غــيــرهـا ويــعـتــبــرهـا عــيـبــا ان راهـا
االخــرون في احـيـانـا اخـر ال يـكـتـرث
الـكاتب الى ذلك واحـيانـا لم يسـتطع
ان يـكـون صــريـحـا وهــو مـعـذور في
ذلك في زمـن الطغـاة حيـث كنـا نقول
لــرجـل االنــضـــبــاط الـــعــســـكــري ذو
القبـعة احلـمراء بالـزنبـور داللة على
لـسعه لألخـرين ونقصـد هنـا اجلنود

فجاء بنص يختزل ذلك احلدث ?
ينبغي ان اكون حذرا 
من كورة الزنابير ....

االشجار تنمو 
من االعلى واالسفل 

واخيرا تنتهي مهمته 
بــــعـــد ان يــــوصــــلـــنـي الى جـــادة

الطريق 
يا لوفاء الكلب  

كل هــذا جـعــلـنـي ان اقـرأ الــكـاتب
شـاعـرا وقاصـا من نـوع خاص بل
اســتــطـيـع ان اصـفه انـه من طـراز
خـاص يـبــحث عن الـوفـاء ضـاعت

فيه االمانة ?
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اوكتافيو باز 
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أخذت منك الفاكهة

 فكنتِ العطرَ .. 
دمشق !!

 ليسَ لَها ألف شَبِيهٍ
َ النُّجومِ    تتَألألُ بَ

يَراهَا القَمرُ 
 فيَهيمُ في عَالِمِ اخلَيالْ 

 و تَخجَلُ الشَّمسُ مِنَ السُّطوعْ  
تَتوَقَّفُ األرضُ لِمُرُورِها بُرْهَةً  

فتُمطِرُ السَّمَاءُ فَرَحاً 
مـاذا تــعــني لك هــذه الــكــلــمـات( -
الـوطن  احلب  الـصـديـقـة الـشـعر 

االم( .?
ــكــان الـذي يــولـد الــوطن ..هـو ا -
فـــيه األنـــســـان ويـــعـــشــقـه الــقـــلب ال
نـسـتـطـيـع الـتـخـلي عـنه او االبـتـعـاد
عــــنه أبــــداً احلب ..أســـاس احلــــيـــاة
ــكن أن تـــســتـــمــر وبــدون احلـب ال 
احلياة البشريـة ألنه ببساطة تتحول
صـالـح والـكره إلى غـابـة حتـكـمـهـا ا
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ـــيـــز في جـــمــيع  لـــهــا حـــضــور 
ناسـبات التي شاركـت بها كتبت ا
وابـــدعت فـي إلــقـــاء قـــصــائـــدهــا 
جنــدهــا تـــكــتب عـن الــوطن وتــارة
أخـرى نـراهـا تـكــتب الـغـزل جتـيـد
الـتـنوع فـي كـتـابـة قصـائـدهـا وبال
إنها من شك دليل على إمكـانياتها 
بـلد خرج مـن رحمه الشـاعر الكـبير
نـزار قباني  أنـيقة اإللـقاء وجمـيلة
األداء وعــذبـة الـكـلـمـات من سـوريـا
ـبـدعـة لـيـلى احلــبـيـبـة شـاعـرتـنـا ا
غبرا  كانت معي عبر هذا احلوار:

من هي ليلى غبرا?  -
ســــوريــــة من لــــيـــــلى غــــبـــــرا  -
محافظـة السويداء اتذوق احلروف
ـدرسـة الـشـعـر اجلـمـيـلـة واتـعـلم 
اهـوى الكـتابـة وأحب مهـنة االعالم
واعـشق الـسـفـر أبـرز مـنجـزاتك من

دواويـن? ديــوان (ســنــبـــقى ويــبــقى
احلب) طـــــبع فـي مــــصـــــر وديــــوان
(ضـــيـــاء الــلـــيل) طـــبع في ســـوريــا
ويوجد عدة دواوين مـشتركة بأقالم
عربـية وأقالم سـوريـة ديوان( مـلوك
) مشـتركـة . اقالم سـورية الـياسـمـ
طـــبـع بــالـــعـــراق وديـــوان (خـــوابي
احلـــروف) ايــــضـــا مـــشــــتـــرك اقالم
ســـوريـــة طـــبع بـــالـــعـــراق وديــوان
مـشتـرك اقالم عربيـة للـوطن العربي
بدع العرب اجلزء الثاني معجم ا
ـصـر وفي االيـام الـقـادمة ان طـبع 
شاء الله سـأعلن عن اكثر من ديوان

مشترك يكون اسمي. به 
كـيف تــرين الـسـاحـة الــثـقـافـيـة -

السورية في الوقت احلالي? 
كمـا تعـرفون سـوريا بـعد وقوع -
احلـــرب والـــتـي لم تـــســـتــــثـــني في
مــعـركــتـهــا ال األخـضـر وال الــيـابس
كادت ان تـصل احلالـة الثـقافـية الى

االنـهـيـار او اجلـمــود الـتـام كـان في
حـالة ركـود لفـتـرة ولكن احلـمـد الله
بـعدما حتـقق النصـر عادت بحـيوية
كـبيـرة وحـراك ملـحوظ وذلـك بكـثرة
األنــشـطـة الـثـقـافـيـة الـتي تـشـهـدهـا
ـؤسـسـات الــثـقـافـيـة وتــعـمل بـهـا ا
ونشـاهد منهـا على الصعـيد الفردي
واجلـــمــعي كـــمـــا نــشـــيـــر الى عــدد
مــطـبــوعـات الـكــتب الـتي تــصـدرهـا
وزارة الــثـــقـــافــة واحتـــاد الــكـــتــاب

العرب في عدة محافظات سورية.
سـتوى أبـرز مشـاركاتك عـلى ا  -

احمللي واخلارجي? 
كـانت كلـهـا محـليـة ولـكن قريـباً -
لي مشاركات خارجية وصلتني عدة
دعـــــوات ان شـــــاء الـــــله ســـــأكـــــون

موجودة فيها.
مـاذا قلت عن الـوطن في بيـت  -

من الشعر?
 ألجلك أنتِ يا دمشق

واألنـــانـــيـــة احلب حــيـــاة االنـــســان
وســعــادته .. الــصــديــقـة ...هـي نـبع
صـافـي يـرتــوي بــاحملــبــة والــصـدق
..كـنـز ثـمـ ال يـقـدر الـشـعـر ..احلب
واجلمال يسـري بدمي يتحرك داخل
عـــروقي فــهــو الــتــعــبــيــر لــكل شيء
جميل من حولنـا األم ..كلمة صغيرة
ــلـوءة بــاحلب فــهي نــهـر لــكــنـهــا 

احلنان كله ..وفقدانه صعب جداً .
هل حققت طموحك كشاعرة ? -
ان أكـــمل دراســـتي بـــالـــدرجـــة  -
االولـى وان اتـابع مــا بــدأت به فــأنـا
وجدت نـفسي بالكتـابة للتعـبير عما
يــجـول في داخـلي وأحــاول اخـتـزال
ـر .. انــا جـداً قــنـوعـة هـذا الــواقع ا
بنصيبي ال اطمح للكثير يكفيني من
هم مـعي ودائما هـم الدعم االساسي
لي أصـدقـائي بـالـواقع او أصـدقائي
بـالـعـالم االفـتـراضي انـا من خاللـهم
ـا وصــلـت له فــشــكـرا لــكل وصــلـت 

شخص أعـطاني من وقـته لـو دقيـقة
واهتم حلروفي .

في اخلتام ماذا تقول ?  -
ان نـــســـيـــر حتت مــظـــلـــة هــذا  -
الــشــعــار ( مــحــبــة سالم تــســامح )
كلـمـتي أوجهـها الـى اصحـاب الفـكر
الــنـيــر الى االيـادي الــبـيـضــاء الـتي
تـنشـر بذور احملـبة في كل الـعالم أن
نــهــتـم ونــعــمل جـــمــيــعـــاً يــداً بــيــد
لتحقيـق السالم واحملبة ب شعوب
العالم قاطبـة حيث عدم التفريق ب
الـشـعـوب ونـبـذ اخلالفـات واالحـقاد
والعـيش بسالم واحتـرام كرامة هذا
االنـــســـان وحـــقن الـــدمـــاء وأنـــهـــاء
احلــروب والـــصـــراعـــات الـــدمـــويــة
واحلــفـاظ عــلى الـبــشـريـة وتــوحـيـد
وتـــوجــيه الـــعـــالم بــاحلـــفـــاظ عــلى
ـقــدسـات الـديــنـيـة وعـدم األديـان وا
التـفـرقة والـعمـل على دعم واحلـفاظ
على حقوق شعوب االرض من خالل

سـفـراء الــسالم وإيـصــال رسـالـة
احملـبــة والـسالم والـتـسـامح بـ

شعوب العالم كله.

غالف الرواية
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اجلسر أويتافيو باث

بقيادة ديفيد سـيكروس. ـما عمل فيما
بـعـد كـصــحـفي يـســاري ودبـلـومـاسي
مـكـسـيـكي  ?1951-1946ــان صـديـقـا
لبابلـو نيرودا و التقـ بـأندرية بريتون

في باريس..
××

الشـاعـرعلى جـائـزة نـوبل لآلداب في
عام .1990

في عـام  1962 تــعــيــيــنه ســفــيـرًا
مـكـسـيكـيًـا للـهـند لـكـنه استـقـال عام
 1968احتـجاجًا عـلى مقتل  200من
ـتـظـاهـرين عـشـيـة األلـعاب الـطالب ا

ــــبـــيــــة. في عـــام 1971 األو
أسـس اجملــلـــة الـــشــهـــريــة (
Pluralبـــــــلــــــورال) والـــــــتي
سـمـيت فيـمـا بـعد (فـويـلـتا)
والـتي اسـتـخـدمـهـا لـتـحلـيل
االشــتـراكــيـة والــلـيــبـرالــيـة
كسـيكـي على وحث فـيهـا ا
أن يـجـعـلـوا بـلـدهم مـسـتـقال
عن الــتـأثــيـرات الــشـيــوعـيـة
والكتلة الغربية األمريكية. 
ولد باث في مدينة مكسيكو
ـكـسـيك ودرس في جـامـعـة ا
الـــوطــنـــيــة  لــكـــنه غــادر الـ
مـنطـقة نـائيـة في عام 1936
ـــســاعــدة إلنـــشــاء مـــدرســة 
األطــفـال الــفــقــراء فـي واليـة
يـوكــاتـان الـريــفـيــة. في عـام
 1937قــــــــاتـل في احلــــــــرب

األهلية اإلسبانية  في لواء جمهوري

هذه القصيدة:
لـيس من أولـويات الـشـاعر الـبارع أن
يـــنـــقل الـــواقع ــــمـــا هـــو الـ أعـــمـــاله
الـشعـرية بل يـحاول دائـما ان يـخلق
ـــا أخـــرا مـن اخلـــيـــال و االحالم عــــا
مستـعينـا برمـوز جديدة لـلتعـبير عن
مـــرامه و ايــــصـــال رســــالـــته
بأجـمل شـكل شـعـري وهـكذا
نـتـمـيـز لـغــته بـطـابع شـعـري
ـــبـــاشــرة بـــدال مـن الـــلـــغـــة ا
الــيـــومــيــة صــحــيح ان هــذا
الـنص القـصـير سـهل قراءته
لـن من الـــــصــــعب ان نــــفــــهم
أبعـاده الـدالليـة و نحـيط بـها
رأسـا عـلـ الـعـقب بل نـحـتـاج
الـ شيء مـن التـأمل و الـتـفـكر
واخلـروج عن مـألـوف احلـياة
الـــروتـــيـــنـي لـــفك االلـــغـــاز و
تخـييل الـصورة الشـعرية في
أذهاننا ألن عالم الشعر ليس
نـا الواقـعي ومن  اخلطأ بـعا
الـفـادح ان نتـعـامل معه هـكذا
اذ ان هـذا الـفــهم يـضـلـنـا من
أول وهلة  و يـبعدنا عن مرام

نا. غاير عن حا ه ا الشاعر و عا

نـرـ في هـذا الـعـمل الشـعـري لـلـشـاعر
ــعـــروف والـــدبــولـــومــات ـي ا الـــعــا
ــســيـي أوــتـافــيـو بـاث ـــيف يـعـطي ا
لـلــلـمـة دورهـا الـفـعـال في بـنـاء عـالم
مــثـالي و حل مــشـاكل ذات الــبـ عن
طـريـقـهـا و تـقــريب مـيـول و مـفـاهـيم
الــنـــاس من الـــبــعـض اذ ان الـــلـــمــة
ليـست اال شفـرة فـريـة تبـلورت هـناك
ـعنـ مـع وبـلصـقها و أخـذت شكال 
معا نـفهم ما يدور في مخـيلة الشاعر
و أحيـان كثير يــون منها عـالم مغاير
ــنــا احلــسي ثم يــتم تــمــامــا عن عــا
حتلـيلهـا عند الـسامع أو القاريء في
مختبر العقل واالفهام  لألخذ والرد.
لـــو نالحظ هـــنــــا ــــيف أن الـــشـــاعـــر
اسـتعـمل اجلـسر.....من الـكلـمة.....ثم
قـــوس قــزح... ثـم الــنــوم حتـــتــهــا....
ــــوســـيـــلـــة لـــلــــربط  بـــ الـــنـــاس و
كوث جتـميعـهم حسب قـناعاتـهم و ا
حتت ظاللـهـا لـنـفـهم سـر اجملامـيع و
التجمعات اخملـتلفة في العالم حتـ و
لــو تـعــامــلــنــا مع هـذه احلـقــيــقـة  و
نـزلناه في واقـعنا االجـتماعي لـعرفنا
ـم هي تأثـير الـكلـمة فـعالة فـي تقارب
ا وجهات النظر ب االفراد  بل ور

لتـوين العائلـة السعيدة الناجحة
وال يــتم هــذا اال بــتــهــيــئــة مــنــاخ
ذهني مناسب والرضوخ الـ مرجع
الـــعــقل والـــذي يــعـــتــبـــر من أقــوـ
ــا االســـلــحـــة بــيـــد الــبـــشــر قـــد

وحديثا.. 
ـــمـــا ان هـــذا الـــقـــيـــاس صــحـــيح
لـالفـــــــــراد فــــــــهـــــــــو فـــــــــعــــــــال و
مــنــاســـــــــــــــــب لــلــمــجــتــمــعـات
أيــضــا حلل الـنــزاعـات و تــقـريب
وجـــهـــات الــنـــظـــر والـــوصــول الـ
ـــكـــنـــنــا ان ي و الـــسالم الـــعـــا
نتلمس أيضا تلميحات و أشارات
حلـرـة اجملـتمـعات بطـرق متـنوعة
حـيث يـتــحـدث الـعـالم عـن كـيـفـيـة
عــــبـــور الــــنــــاس بـــ اجلــــســـور
لـلـحصـول عـلى مـكـان لـلـعيش أو
من بـيـئـة إلى آخـرـ مـثل مـديـنة أو

بلد..
هـذه االقتبـاسات مهـمة للـغاية في
ـكـســيـكـيـ هـذه الــقـصـيــدة ألن ا
اضي و عوملوا بـشكل سيئ في ا
واجـهــوا الـتــمـيــز بـسـبـب عـرقـهم
وثقافتـهم التي عبروا ثالثة حدود

و خاطروا بحياتهم. 

......
ب اآلن و اآلن
بيني و بينك

جسر من الكلمة.
.

أدخله
أدخل نفسك:
يربط العالم 

. ثم يغلق كاخلا
.

من بنك آلخر 
هناك دائما
تد: جسم 
قوس قزح.

سوف أنام حتت أقواسها.
من هو: اوكتافيو باز 1914-1998
ولـد الشـاعـر في مـكـسـيك وهـو كاتب
ومفـكـر سيـاسي معـا. تـعكس أعـماله
ــاركــســيـة ــا في ذلك ا أوجه عــدة; 
والـــســـريـــالــيـــة وأســـاطـــيـــر األزتك.
Pie- يستخدم  في قـصيدته الطويلة
dra del sol / Sun Stone
1957(حـــــجـــــر الـــــشـــــمس) صـــــورًا
مـتـنـاقـضـة يـتـركـز فـيـهـا علـى حـجر
ثل عالم األزتك تارة التقو الـذي 
يــسـتـخــدمه الـشـاعــر رمـزا لـلــشـعـور
بــالـوحـدة لــدى األفـراد وبــحـثـهم عن
الـــوحـــدة مع اآلخـــرين. ــــمـــا حـــصل

الشاعرة السورية ليلى غبرا:

بغداد

ليلى غبرا


