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دمشق

مـجــمـوعـتـهــا ( إرتـعـاشــات عـاشـقـة )
الـتي ال أشك في أنهـا سـتحـتل موقـعاً
في ذائـقة الـقـراء يتـنـاسب وعذوبـة ما
فيـها من شعـر هو من هـمس الوجدان
الصادق الذي يجد فيه القارىء صفاء
العـاطفـة وصدقهـا وعفـويتهـا وهو ما
ـثل هذا الـشعـر الذي يُـضاعف تـقبـله 
تـــقــوى به مـــعـــاني احلب وتـــضــاعف
إلـتصـاقه بالـنـفس واحلس والشـعور

وأخيراً ها هي تقول .
طالل الغساني احلديثي

ح أُحبكَ
ستتسامى فخراً
فتطاول جنمي

وتأخذ من شمسي
ضوءاً للروح الهائمة
في دوامة عشق

سأمنحك
شاطىء روحي
ظل نخيلي

واضعة ب يديك ثماري
فاعرف كيف تُحب

إذا ما أدخلتك مداري
وبــعـد .. فـهـذا شـوط مع الـشـاعـرة في
سفرها الطوييل على طريق لن ينتهي
سـافرة علـيه بقصـدية العشق  فهي ا

وسموه وصفائه .

ُـنـتـظـر وما والـشـوق لـذلـك احلـبيـب ا
يـرافق األنـتـظار من مـشـاعـر مشـبـوبة
تـسـتفـز الـنفس بـاألنـتظـار الـقلق عـبر
صـورة مــجــازيــة تـرســمــهــا مـخــيــلـة

الشاعرة .
وفي قـصـيدة أخـرى عـنوانـهـا ( زوايا

الذاكرة ) تقول :
أيها الساكن خلف احللم
ُتالشي في زوايا الذاكرة ا

كأني معك
أجمع لك إشتياقي

حطباً
حترق فيه صدري
لوعةً وحنيناً
وتتلظى النارُ
في مهجتي

حباً
وعطراً فاحراً

وكـــمـــا يالحـظ الــقـــارىء فـــيــضـــاً من
ُــرهف الــشــعــور الـــصــادق واحلس ا
يـتـدفق بـعـفـويـة بـعـيـدة عن الـزخـرفـة
والــتــصــنع ألنـه فــيض الــوجــدان بال
ــا هي الــعـاطــفـة تــنـدفع تــكـلف  وإ
لـتـعـبـر عن فــطـرة مـلـتـصـقـة بـالـنـفس

والروح.
ـــثل هـــذا الــصـــفـــاء والـــتــســـامي و
تـنــســاب قـصــائــدهــا الـتـي تـضــمــهـا

يُعْرَفُ به سـوى أنه يتكـون في فضاء
غـامض ويــظــهـر في الــوجـود وهــمـاً
أسـاسه الـتـوهج ودمـاؤه العـبـقـرية 
وهــيـئـته الــروعـة  ثم إنه اليُُـعْـَرف إال
بأثره  من أجل ذلك كان بقاؤه منوطاً
كن أن يتركه بقدرته التـخيليـة وما 
في نــفس الـسـامع من حـاجـات تـشـده
الى اجلــمــال وواحلب واحلــلم ) ( في
الـشـعـريـة  د. احـمـد عـلـي مـحـمد ص

15 ) .
وفي قصـائد الشـاعرة فـاطمة مـنصور
مـايشـدنا الـى اجلمـال واحلب واحللم
 فـهي ( إرتـعـاشـات عـاشـقـة ) مُـتـرعة
بـالـتـخـيـيل والـتـوهج الـذي تـتـشح به
عبـاراتها من جـمال لفظـي وتصويري
لتسيل رقةً وعذوبةً من دافق عاطفتها
ـا بـصدق ووجـدانـهـا بال تـكـلف ووإ
احلس ورقــته  وبــســاطــة الــتــعــبــيـر

وأناقته .
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وإذا كـان اجملـاز هو ( الـقـلب الـنابض
ُــضــيــة الى ـــعــرفــة ا لـــكل جــولــنب ا
احلـقـيقـة ) كـما يـقـول الدكـتـور النـاقد
مـحـمـود الـربيـعي فـإن مـقـيـاس نبض
القصيدة الـنظر إليها بـإعتبارها بناءً
( مـاثالً ) من الصـور اجملـازية  يـتجه
إجتـاهـاً مـقـصـوداً نـحـو التـعـبـيـر عن
ـوضوع في رؤية خـاصة لـلحـياة . وا
الـشعـر ههـو ما يـصنـععه هـذا الشـعر
ذاته وكل قـــصـــيـــدة جـــيـــددة تـــقـــدم

موضوعها اخلاص .
طالل الغساني احلديثي

في قصيـدة للشاعـرة بعنوان ( أحلم )
تقول :

ياأيها الليل كم تشبه حبيبي ?!
إنها ليلتي

طر طرقت قطرات ا
على شباكي

وخيال يركض صوبي
فتح الباب وارتمى باحضانني

عانقته .. قبّلته
وبحضنه أعلن أواني
وبلهيب دفئه أغواني

واستعرت بي
نار أنفاسه

ياأيها احللم !
إنهـا قصـيدة ملـيئـة باحلركـة  حركة
الـصــورة الــتي تــرســمــهــا الــكــلــمـات
لـلــحــبـيـب الـغــائب وحــركــة الـلــهــفـة

(خــمـرة ) حــبـهــا لـتــتـوحــد مـعــهـا في
وجـود دائم تـنـقلـه مجـسـداً بـالكـلـمات

على جدار الواقع .
في إحـــدى قـــصــائـــدهـــا وعــنـــوانـــهــا

(السحر ) تقول :
طيفك كالنورس في أُفقي
يرفرف تيّاهاً  يدنوني

يهيم فيُكويني
مطلع هـذا النص فيه إسـتخدام رمزي
لــلـطـيــر وهـو غـالــبـاً مـا أُعــتـبـر رمـزاً
وفي القرن الرابع عشر روحياً سامياً 
كتب الشاعر القارسي الكبير حافظ :

في أعلى الروح السماوية
أنشأتْ روحي الطائرة عشها
طالل الغساني احلديثي

هاجرة ومنها ( النوارس ) وللطيور ا
ــة إعــتـــبــارهــا في الـــعــصــور الـــقــد
كــعـربــات لــلـشــمس وكــانت الـعــبـادة
الــشــمــســـيــة الــتي تــكـــرمــهــا في ذلك
الـــعــصـــر تـــشــرك هـــذه الـــطـــيــور في
دوراتها وكلها رموز شمسية . واليوم
تُـفـسـر مواعـيـد ذهـاب وعودة الـطـيور
هاجرة كمترجمة حسب األحوال عن ا
تـقدم أو تـأخـر في تغـيـيرات الـطقص
عتدلة فأل وإن تواجدها في البـلدان ا
كن أنن أستخلصه خير ولعل الذي 
من إستخدام الشاعرة لرمز (النورس)
في قـصــيـدتـهــا هـو من بـاب الــتـفـاؤل
بـــعــــودة احلــــبـــيـب الـــذي تــــرقص له
األمـكـنة مـبـالغـة في الـفرح بـعـد ضنى

الفراق ولوعته .
وقـد تكـون هذه الـقصـيدة قـد ججـرتنا
الى زاويــة مـهـمــة يـيـتـجــنـبـهــا الـنـقـد
دائــمــاً وهـي زاويــة تــفــســيــر الــنص
الـــشــعـــري ألن الـــشـــعــر ال يُـــفـــســر 
وتـفــسـيـره اليــزيـد في شــاعـريـته ألن
األهم طــريــقــة الــتــعــبــيــر وفــنــيــتــهــا
وإيحـائيتهـا وصورها وهي مـا ترفعه
ـستـوى اجلمـالي الـذي يحـيا به الى ا
النص . فـ (لـيس للشـعر احلقـيقي حد

عل مــا دفــعــني الى هــذا الــتــوصــيف
ألتــخــذه عـــنــوانـــاً لــقــراءة فـي شــعــر
الشاعرة اللبنانـية فاطمة منصور هو
إقتصـار مواضيع قصـائدها على لون
واحد تتـوحد فيه وال تـتعداه ولـكنها
( تـفــلـسف ) صــوره وتـنــوعـهــا حـتى
تـشـعـرنـا نـحن الـقـراء أن ثـمـة أوتـارا
ـعـزوفـتـهـا الـشـعـريـة  وكذا مـتعـددة 
تــســـتـــدرجــنـــا الى مـــواصــلـــة قــراءة
ـتــرفــة بـصــور شـعــريـة قــصــائـدهــا ا
مـعـبـرة عـنـهـا بـلـغـة مـرفـرفـة تـنـسـاب
رخـيـة رخـاء هـمس قـصـائـدهـا الـعذب
ـتقدة التي شوب بـحس العواطف ا ا
كـثيـرا ما يـدفعـها الـتوتـرالى اخلروج
ـســتــوى احلـسي الـى مـســتـوى عن ا
اخلـطـابـيـة الـصريـحـة الـتي تـتـماشى
مع الـشهـوات اجلـامحـة الـتي لم يخلُ
الـشـعـر العـربي احلـديث مـنـها  وهي
ـرحـوم د. كـمــا يـقـول عـنــهـا الـنــاقـد ا
ـا هي تُغري اجلانب وسى إ خليل ا
الـشـهــوي في الـرجل  فـتــكـون سـبـبـاً
ـثالي مـبـاشراً في إنـزالقه من حـيّـزه ا
الـى حـــيّـــزه الـــواقـــعـي ( كـــتـــابه( في
عاصر ص الشعر العـربي احلديث وا
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ولن أقـف طــــويـال عــــنـــــد مــــثـل هــــذه
القـصـيدة الـتي تـضـمهـا مـجـموعـتـها
(إرتــعـاشـات عـاشـقـة ) بل أجتـاوزهـا
ألبـــدأ مـع مـــاتــــريـــده الـــشــــاعـــرة من
كلمـاتها التي قـالت عنها في مـقطوعة
قــصـيــرة بـعــنـوان ( أنــا والـكــلـمـات )

تقول :
أعشق عطر الكلمات

أحملها نبضات في القلب
أسكب فيها خمرة حبي
أُلبسها ثوب الدنيا

فأصير الكون وتصير الدنيا
الـشـاعـرة هـنـا تـتـمـاهى مع ألن نـبض
كلـماتهـا من نبض قـلبهـا تسكب فـيها
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الفياغرا وشهية اجللوس مع باولو كويلهو
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الناصرية

( وعــنـدمــا وصل الـســادس االبـتـدائي
وســـمع بـــقـــصـــة نــوح (ع) مـن مــعـــلم
اء سينتهي التربية الدينية عرف ان ا
بـــأرض أخــرى وعـــيــهـــا ثــمـــة امــرأة
تـنــتـظــره لـقـد كــانت قـصـة الــطـوفـان
بــــدايــــة الخــــتــــفـــاء الــــوهـم من رأسه

الصغير) ص47
تــطــرق الــقــاص الى رحــالــة عــديــدين
ـنـاطق لـيـتـعـلـمـوا وصـلـوا الى هـذه ا
تــرويض اجلـامــوس كــانت الــطـفــولـة
ــتــلـئــة بــاألسـاطــيــر نـاس بــســطـاء
أكثـرهم فقراً وعـوزاً استـطاعوا تـشيد
ــدن. آتت احلـرب والـثـورات لـتـغـيـر ا
حالـهم دائمـا هم الضـحيـة ألنهم ناس

بسطاء
(وانـاإلنـكـلـيـزية الـتي سـأل أبـاه عـنـها
يــوم أعـــطــوه كـــتب الـــصف اخلــامس
االبتـدائي ليـكتـشف ان رحالـة عديدين
جــــاؤوا الـى الــــســــلـف قــــبل ســــنــــ
لــيـتـعـلــمـوا طـريــقـة تـرويـض قـطـعـان
اجلـامـوس ولـيـزنـوا عـصـا جـلـجامش
التي كان يحملـها رعاة تلك القطعان .
ويـقول أبي: ان احـدهم جـلس ليـوم
أمـام جدتي لـيـتعـلم منـهـا كيف تـعجن

وتشوي خبز الطابق( الرز) )ص48
القـار يستـمتع بـأجواء هذه الـقصة
أمــاكـنــهـا االهــوار الـغــنـيــة بـالــطـيـور
واألسماك بسرد حيوي جميل لتنتهي
الـقصـة التي كـانت األلفـة ب اجلـميع
احلب والذكريات يربـطهم مع بعضهم

.
( في ذلك الـــبــيت الــطـــيــني الــذي ظل
يصنع أساطيره ليثبت أنه بيت يليق
بـذلك الـهـبـوط األول آلدم وحـواء.....!)

ص49 
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أخيراً
استـطاع الـقاص نـعيم عـبد مـهلهل ان
يجعل الـقار يشـارك بنقل احلدث من
خالل توظيفه لتـقنية الوصف وينشط

تلقي الساكن في اجلنوب. ذاكرة ا
اجملـمـوعـة الـقـصــصـيـة حتـتـوي عـلى
أثـنـتى عـشـرة قـصـة قـصـيـرة واقـعـيـة
حـافـلة بـاإلبـداع والذكـريـات وبأسـماء
الــفالســفــة والـكــتــاب أمـثــال ســارتـر
كــامــو غــائب طــعــمه فــرمـان انــدريه
جــيــد هــوشـي مــنه جــيــفــارا رومي

و و وو نفلوطي شنايدر ا
وعـن الـطـفـولـة واخلـرخـاشـة وبـائـعي
الـــفالفـل والــهـــمـــبـــركـــر والـــكــنـــائس
واجلوامع واحلـرب اللـعيـنة واجلـنود
والـربـايـا .. كوكـتـيـل جـميـل بـأسـلوب
شـيق مـوســوعـة كـامـلــة بـكل مـجـاالت
احلــيـــاة االجــتــمـــاعــيــة والــثـــقــافــيــة
والـسيـاسيـة تـستـحق القـراءة صدرت
عـن دار مـيـزوبـوتـامـيـابـغـداد / شـارع
ـتــنـبي بـواقع  72صــفـحــة بـاحلـجم ا

توسط. ا

وراء ملفات مايكـروسوفت ليقول لكم:
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( في اجلــنــوب يــكــتب الــبـط بــبـراءة
سـذاجـتـه في تـخـيل مـاسـورةِ بـنـدقـية
الصياد قـصبة بردي لـتهبط كي ينال
أل ـــوت الــــذي  مـن خــــرطـــوشــــتـه ا
صـدره بـكـراتٍ حـديديـةٍ نـسـمـيـها في
العامية ( الصـجم ) أتخيل الطائر في
اء ذبـيحاً سقـوطه احلر عـلى سطـح ا
ونـائـحـاً جـئت من آخـر الـدنـيـا ألموت

هنا) ص47
بـهذه الـكـلـمـات اجلـمـيـلـة بـدأت قـصة
حياتـنا واألسطورةيـتأسس الفرح في
هــذه األمـــكــنـــة مــيـــاه وطــيـــور تــأتي
مهاجـرة كل عام حياة بـسيطة وناس
بـسطـاء التـنـقل ب الـبيـوت بواسـطة
الــزوارق قــريــة من الــطــ التـســمع
شــــكـــــوى الـــــقـــــيظ  يـــــســــكـــــنـــــهــــا
اإلنسانبإحساسه الفطري ألنها اقرب
الـى روحه وجــــســــده يـــتــــعــــايش مع
الـطـبــيـعــة عـشق أزلي يــحـاكي الـزرع
والـــطــيــور عــشق فـــطــري الالشــعــور
والتلقائيـة وحدهما الواشيان باحلب
والــصــدق والــنــقــاء الــبط والــطــيـور
ـاء تطـرق الى قصة هـاجرة تـنعم با ا
نـــوح (ع) وقــصــة الــطـــوفــان بــيــوت
كان األلـيفهذه بسيـطة هي احليـاة وا
البـيوت رائـحة ولـون وبكـاء وذكريات
تـنمـو مع الـطفـولة في حـقل الـنسـيان
والــــدمـــــوع ال تــــزال مـالمح الـــــطــــ
مـــطــبــوعــة في ذاكـــرتي رائــحــة طــ
اجلـــدران وجـــذوع الـــنـــخـــيل حـــيـــاة
عـــشــنــاهــا ونــحـن مــســرورون هــكــذا
القاص نعيم عبد مهلهل ذكرني بها.

حملــتــوى الــكــتـاب بــعــد أن قــرأته في
حــمــاس الــثــانــويــة ظل وجـه ســارتـر
كان اجلنـوبي وتخيلته قريبا حملـنة ا
في فـــلـــســـفـــته يـــتـــحـــدث عـن وجــود
يـسـكـنـنـا في قـرى الـعـدم والتـهـمـيش
طلق الـبعيد مع بـراءة أهلنا الذين وا

ال يحسنون كتابة احلرف )ص18
ـفــخــخـات تــغــيــر احلـال وغــزتــنــا ا
وأصـــــبح الـــــوطـن يــــلـــــعـق من قـــــبل
الساسة الذين اكتسبوا اجلنسية من
وطن غــيــر وطــنــهـم نـكــروا نــعــمــته
يتحكمـون بخيرات البلـد ويتقاسمون
ثـرواته بـعـد سـقـوط بـغـداد أسـتـبـاح
ـــاريـــنــز الـــوطـن من ذكـــور جــنـــود ا
ضـعف وخـذالن الــقـادة بـيــعت بـغـداد

بوهم .
 ( أذن في مــــحـــصــــلــــة احلـــلـم أيـــام
الــدشـداشــة واخلــرخــاشـة أســلم لــنـا
.. أنـه إيـقـاع روحـيــاً وبـدنــيـاً وفــكـريـاً
قد ألغنـية وطنـية ورومانسـية عذبة
مـثل نـاقــوط الـعـنب في الــفم الـظـامئ
حـلوة وطـيـبة وبـريـئة حـتى في صور
ـثالت عــادتــهــا الـســريــة وأجــســاد 

أفالم األسود واألبيض ) ص19
ـة واالنتـرنيت أمراض جاء زمن الـعو
كــثـــيــرة دخـــلت أجــســـادنــا احلـــالــة
الـنـفـسـيـة والـضـيق والـعـوز وأصـبح
ســـاســتـــنـــا حتت قـــبـــضــة احملـــتل...
اخلــاتـــمـــة او ألــقـــفـــله جـــاءت نــحن
بحاجة الى منقذ يخرجنا من مأزقنا.
ـفـراس والـسـونـار  ( ولـذا لـن يـحل ا
ـتـداخـلـة كل هـذه الـعـقـد واجلـراحـة ا
اجلــــديـــــدة حــــتـى مع خـــــدمــــاتـــــهــــا
احلـضـاريـة الـهـائـلـة الن األمـر يـرتـهن
زاج صقور ويسوع جديد يظهر من

 حــقق الــقــاص نــعــيم عــبــد مــهــلــهل
الـــتـــجــــاوز اإلبـــداعي في مــــســـيـــرته
القصصـية وبرز صوتاً المـعاً متميزاً
المـتـالكه الـوعـي الـتــاريـخـي لـتــحـكي
قصـصه بحس أنـساني عالٍ من خالل

أساليبه السردية وتقنياته الفنية.
الـــفــــيــــاغــــرا عـــقــــار لــــعالج ضــــعف
عروف بـالعجـز اجلنسي االنتـصاب ا
لـدى الـرجـال يـاولـو كـويـلـهـو روائي
وقــــاص بــــرازيــــلي مــــؤلـف حــــالــــيـــاً
الـقـصص احملررة من قـبل الـعـامة عن
طـريق الــفـيس بــوك تـتـمــيـز روايـاته
ــعــنـى روحي يــســـتــطــيع الـــعــامــة
تـطـبـيـقه مـسـتـعـمالً شـخـصـيـات ذات
مـواهب خـاصـة مـعـتـمـد عـلى أحداث
تــاريــخـيــة واقـعــيـة لــتــمـثــيل أحـداث
قــــصــــصه هــــذا حتـــلــــيـل لـــعــــنـــوان

اجملموعة القصصية.
 العنـوان هو أحد قـصص اجملموعة
لــنـتــعــرف عـلى شــهــيـة اجلــلـوس مع
الـروائي بــاولــو تـدور الــقـصــة حـول
امـرأة تـتــحـفـز لـلـقــاء الـروائي بـاولـو
وتدخل معه في حوار بعد ان حصلت
ــوافــقـــة بــأن يــلــتــقـــيــان في فــنــدق ا
وتنـتظـر اتصاله ولـكي جتعل لـقاءها
مــعه مــســتــفــزاً ابــتـدأت مـع ( صـورة
اجلـنس والرغـبـة ) وهي احد أعـماله
اسـتــطـاعت أن تـعــرف وجـهـة الــنـظـر
اجتـاه اجلــنس عـنـد الـروائي وجـدت
الـرغبـة اجلامـحة مـشحـونة بـاالندفاع

للممارسة قائالً:
 ( اجلـــنـس هــــو أحـــدى الــــطــــاقـــات
احلــيــويـة األكــثـر قــدرة عــلى تــغـيــيـر
التاريخ وهو في مفهومي ال يُمارس
فـحــسب لــذلك ال أحـبــذ عـبــارة ( فـعل
احلب ) . اجلنس ليس فقط ما نفعله

بل ما نكونه أيضاً ) ص7
يــســتــمــر احلــوار حــول الــكــثــيــر من
وألنــهــا كـانـت ذكــيـة حــاولت األمــور 
بـذكائـها ثـقـافتـها والن أغـلب الكـتاب
يكتبـون أجوبة مخـتلفة عن أي سؤال
يـطرح لـهم فكـان حـوارهم عن اجلنس
بشكل منـسق في احلوار ولكونه كان
حــقــيــقــيــاً وصـادقــاً في كـل أحـاديــثه

وأجوبته .
( قال جازماً وهو يـرد على تساؤلها:
هـل عـنـدك ظــمـأ مـلح الـى الـكـشف عن

نفسك?) ص8
في حــــوارهـــــا مع الــــروائـي بــــاولــــو
اعـتـقـدت بـأن كـبـار الـكـتـاب يـصـابون

بــالـــنــرجـــســيـــة الــتـي تــؤهـــلــهم الى
الغطرسة بدون أرادة منهم .

ـرأة كـانت أسئـلتـها احلـوار من قبل ا
شـخــصـيــة أكـثــر من ان تـكــون ضـمن
رواياته الـسبع احـد االسئـله كان عن

وت . ا
ـوت? أال تخاف ( فتـسأله: وماذا عن ا

وت? ا
 من هــــذا الـــســـؤال صـــنع الـــروائي
مـزحــة مـقـصــودة ولـكن بــبـنـاء أدبي
جــمـــيل يـــتــوازى تـــمـــامــاً مع حـــجــر
الـفالســفـة الــذي صـنع لــديه كـيــمـيـاء
الــــبــــحث فـي مــــتــــاهــــات الــــقــــلـــوب
ـرأة عن والــصـحـارى عـنــدمـا أجـاب ا
ـوت بـالنـسـبة ـوت? ا سـؤالـهـا هذا: ا
لـي امـرأة جــمــيــلــة جــالــســة بـقــربي.
تـغازلـني وتـريد تـقبـيـلي لكـني أقول
لــهـا: ال لـيس اآلن اصـبــري قـلـيالً يـا

امرأة أقبلك فيما بعد..) ص�10
كـانت أسـئـلـتــهـا ذكـيـة وأجـوبـته تـدل
عــلى ســعــة الــوعي لــديـه... الــضــربـة
األخــيــرة في الــقــصــة والـتـي تـســمى
  كــانت مــفــتــوحـة حلـظــة الــتــنــويــر

. حتتاج تأويل من قبل القار
ــســـاء قــد أســدل بـــعــضــاً من  ( ان ا
رأة ان عـتـمته عـلى الـغرفـة فـيسـأل ا
كــانت حتـتـاج الى نــور الـكـهـربـاء ثم
ال يــردف قـــائالً قـــبل ســـمــاع أي رد:ال
بأس دعينا هكذا فالسحرة يفضلون

الظالم !!)ص
1

Wý«býœË dð—UÝ …—U−OÝ WB

°ÆÆÆW uHD «

في هــذه الـــقــصـــة اســتـــذكــار لـــعــالم
الـطفـولة اجلـميل الـبريء الـذي يعج
بـالـذكـريات الـتي عـشـناهـا في بـيوت
بسيطة يسكنـها أناس طيبون حافلة
بـالـذكـريـات... طعـم األراجيـح والدمى
الــتـي نــصــنـعــهــا مـن قـطـع الــقــمـاش
ـمزقـة والقـراءة اخللـدونيـة طفـولة ا
حتـفل بـالـصـفاء والـنـقـاء زمن جـميل
حـافل بـالـدهشـة الـتـجوال بـ بـيوت
اجلـيـران نـلـعب ونفـرح عـنـدمـا جتلب
لـنــا دشـداشــة أو قـطـعــة حـلــوى بـعـد
دينة. العودة من بيع احملاصيل في ا
 ( مـرة ســقط في يـدي كــتـاب ســارتـر
(الوجود والـعدم ) لم أفهم مـنه شيئاً
وال حـتى سـطـراً واحـداً لـكـني فـهمت
ـطـبـوع عـلى الـغالف .. وجه سـارتـر ا
طــوال حـــيــاتي وحـــتى بـــعــد فـــهــمي
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بغداد

 ((في هــذه الــلـــوحــة الــتي أعــمـل فــيــهــا والــتي
سأطلق عليها اسم (الغورنيكا) وفي كل األعمال
الـتي سـتلـيهـا أنـا أعبّـر وبكـل وضوح عن مـقتي
واشـمـئـزازي من الفـرق الـعـسكـريـة الـتي أغرقت

وت . إسبانيا في بحر اآلالم وا
((بيكاسو)) 

وأنت تـنـسلـخ في حلـظـة سـهو عـن واقـعك هـاربا
ّـا عـلق في   لــتـتـجــرد  نـحــو مـديــات اخلـيـال 
ذاكـرتك وأسـبغ رؤاك من أحـداث ووقـائع ومآس
 فتجد نـفسك ذاك االنسان الذي خـلقه الله كما
يـشــاء هــو  بــبــيــاض روحك ونــقــائـك وجــسـدك
الندي ووجهك النضِر الذي فيه العفة والبشاشة
مرسومتان عـلى احمليا  والبسـمة تمأل الشدق
 يتنفس حبا ودفئا وهواء نقيا  تغمره السعادة
وهــو يـتــوق الكــتــشـاف احلــيــاة وجــمـالــيــاتــهـا 
ـشـوقـا وعـلى رؤوس أصـابـعه فـيـبدو فيـمـشي 
وكــأنّه مــتــأهـب لــلـطــيــران وان األرض ال تــتــسع
لـــفـــرحه وآمـــاله  ذات مـــرة يـــتـــمـــنى أن يـــكــون
عصـفـورا عـلـى أغـصان األشـجـار أو طـائـراً في
أعالي الـسـمـاء يـتـنـقّل من بـسـتان الـى آخر ومن
كـرمـة الى أخرى  يـعبـث منـقاره الـرهـيف بثـمار
الـكـروم والتـ  يغـني مفـتـونا بـعطـر الريـاح 
يــزغـرد بـعـلــو صـوته لـيــثـيـر انـتــبـاه من حـوله أو
يكـسـر خلـوته لـيـسمع تـغـاريد وزغـاريـد أخرى 
فـيغـدو البـستـان مكـانا لـلفـرح والزهـو واالحتـفاء

والبهجة . 
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االنسـان طائـر في أحالمه وأمانـيه يحـب اجلمال
  يعشق الـنسيـان والسهو واالنشـراح والغبطـة 
في زمن الــــصـــــحــــو واالفــــاقــــة عــــلى أصــــوات
الـضجـيج واالنـفجـارات والغـزو .. وهـدم البـيوت
عـلـى رؤوس ســاكــنــيــهـا وبــدون مــقــدمــات  في
حلـظـات اجملــازفـة والـشـرود الـذهــني واالعـتـبـاط
يرفض أن يكـون مؤدجلا وأسـيرا ورهينـة للرموز
ومـتـاهـات األيـدولــوجـيـا والـزعـامـات والـوالءات 
ـغـرد يرفض أن هـذا االنـسان الـطـائـر الراقص ا
يــوظــيف كــدابــة في ســوق الــرخص اآليــدلــوجي
والسلـطوي  رائحة اخلـنوع والتابعـية تزكم أنفه
ليء بـعـطـر البـسـات وزهـر الـلـيمـون  ال يـسر ا
ـهــيـأ لــلـعــصـر نـاظــره سـوى الــعـنـب الـنــاضج ا
والتعـتيق ليـغدو شرابا لإلنـسان االله  لقد زهق
ــدافع ودوي االنــفــجــارات ومـنــبه من أصــوات ا
ســـيــارات االســـعـــاف  هـــذا االنـــســان فـــاضت
دن احملن دن مصيدة له  ا جروحه وأصبحت ا
ـوت احملـتم  أراد هـذا الـكـائن الـذي الــكـوارث ا
يـســمـى االنــسـان الــســاهـي الـشــارد بــذهــنه أن
يعـيش البدائـية بكل عـفويتـها ونقائـها وبسـاطتها
الــذي لم تـــغــره الــبـــطــوالت وال ســـيــوف الــذهب
وجــــرار الـــفـــضـــة  زهق مـن ســـلـــطـــة الـــرمـــوز
ومـسالت الـقــضـاة وتـعـالــيم وارشـادات االطـبـاء

دني . والدفاع ا
كــان الـوطن قــطـعــة من سـمــاء عـنــدمـا كــنـا نـراه
ونـــحن صـــبــيـــة هـــكــذا .. صـــغــار فـي مــرحـــنــا
وأحالمـنا ..  ال نـحلم اال بـثيـاب جديـدة نلـبسـها
في األعــــيـــاد واألعـــراس  نـــشــــتـــري الـــدفـــوف
ارس والـطبول واأللـعاب الـناريـة لنتـسلّى بـها و
صبـانا وطـفـولتـنا  الـيـوم علـيـنا أن : ال نـحلم ..
وان حَلمنـا فعلينـا البحث عن وطن أضاعه أخوة
يـــوسف  وعــلــيــنـــا شــراء الــبــنـــادق والــذخــائــر
لــنــســتــعــيــده  والبــد أن نــكــون مــهــرة في نــزع
األسالك عن العبوات الناسفة  وعلينا أن نحفظ
وتى كما كنا أناشيد احلمـاسة .. وأن نحتفل بـا
نـحتـفل بالـعرسـان وأعيـاد الفطـر واألضحى ....
نــعم هـي طــقــوس ( غـــورنــيـــكــا ) وتــعـــالــيـــمــهــا
ودسـتــورهــا الـذي ال مــفــرّ من طــاعـتـه والـتــقــيّـد

بنصوصه ومواده  وأولها :
الغـناء .. حـرام ويخـدش احليـاء وفيه ضرّ لالذن

الوسطى
اللعب .. عبث من عمل الشيطان

قدسة ارتياد احلدائق .. هزو من احلروب ا
الــقــراءة .. حــالـة تــمــرد ومـحــاولــة انـقـالب عـلى

احلكم 
شي عـلى األرصفـة .. ازدراء لألنظـمة ال تـخلو ا

من اصطفاف لالحتجاج والتظاهر .
ـسـمـوعة وقـراءة الـصـحف ـرئـيـة وا  األجـهـزة ا
ـسـاعـدتـهـا له ..وسـائل تـنـافي حـقـوق االنـسـان 
ـا يـجـري بـتـأجـيج مـشـاعــره وأحالمه ويـقـظـته 
حـــول الــعـــالم واالطالع عـــلى حـــيـــاة الــبـــشــر 
واداركه لـلـظواهـر الكـونيـة والطـبيـعيـة والتـحسب

لها .
( غـورنـيـكـا ) كم كــنت جـمـيـلـة  قـبل أن تـلـبـسي
بــدلـتك الــكـاكي  وقــبل أن تــسّـيــر في شـوارعك
أرتال العسـكر وخيول الـشرطة  كم كان هواؤك
نــقــيــا مـعــطّــراً بـاألمــان والــسالم  كم كــان مـاء
جـــداولك عـــذبـــا قـــبل أن تـــتـــفـــسخ فـــيه اجلـــثث
اجملهولة ويصبح مرتعا للقطط وللكالب السائبة.
أيـــهـــا االنـــســان الـــعـــصـــفـــور كفّْ عن الـــرقص
واألهازيج والتـغاريد والسـهو  فقد تـلبدت سماء
( غـورنيـكا ) بـرائحـة الدخـان والبـارود واألمطار

كهربة . ا
هل من سهوٍ يفك عقدة األحالم ?

هل ألخوة يوسف أن يعيدوا الوطن?

غالف اجملموعة الشعرية

غالف اجملموعة القصصية


