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مـنـذ زمن لـيس بـقـريبٍ  وأنـا اطــالع بـ الـفـيـنـة واألخـرى الـقـصـة
االسطـورة ( األنف ) للـكاتب والـروائيّ الروسي ( غـوغول )  الذي
هتم بفنّ القصة  تعلم ما تخفي سطورها جماعة غير قليلة من ا
شـوق حـتى للـخـطوات ـمـتنـع ) ا حـيث طـريقـة الـوصف ( الـسهل ا
وحـجم الالفـتـات ودهــالـيـز الـصّــحـافـة .. نـاهـيـك عن طـريـقـة شـواء
اخلبز وأنـواع العربات وغـيرها الكـثير  ودائمـاً أقف مشدوداً أمام
هذا الصّرح اخلـيالي في فنّ القصـة  وأعلم أنّ الكثـير سبقني في
عرض وحتلـيل ما فـيها وحـاول آخرون فكّ طالسمـها واجلري وراءَ

اشباحها دون جدوى.
وها أنذا / احاول جاهداً عرض القـصة من وجهة نظري للقارى /
تـلـقي  رغم الـفـتـرة الـزمنـيـة الـطـويـلـة التي مـضتْ عـلى كـتـابـتـها ا
وتداولها  ال أريـد هنا أن أتتـبع بعض هفوات الـكاتب  فهذا األمر
مـعـيب عـلى من يـجـازف هـكـذا  ولــكن حـضـرتـني نـادرة تـأريـخـيـة
بـطــلـهـا الــعـالم ( غــالـيـلــو غـالـيــلي ) الـذي حتـدّى بــالـدلــيل الـقـاطع
الفيلسوف ذائع الصـيت( أرسطو طاليس ) حيث برهن األول .. أن
الثـاني قد وقع في خـطأ جسـيم  عندمـا قدم لـلعالم الـقد معـلومة
مفادها أن األجـسام تسقط علـى األرض حسب وزنها  فنـد غاليلو
الـنـظـريـة وسـط ذهـول واسـتـهـجــان أسـاتـذته ومـريــديه ولـكن الـعـلم
احلـديث انـصف غـالـيـلـو فيـمـا بـعـد  وأرجـو مخـلـصـاً أن ال يـفـسر

األمر هكذا  ما بيني وب غوغول ?
أعــتـمــد غــوغــول عـلى اإلنــســان والـذي شــطــره الى نــصـفــ غــيـر
متـساوي : أنـف ترك صاحـبه بطـريقة درامـاتيكـية  واآلخـر يعرفه
جيـدا من قرأ الـنص  ولكن لـلحالق ( ايـفان بـاكو فـليـنفتش ) رأي
آخـر عـلى الـرغم من أن شـخـصـيتـه لم تأخـذ إال الـنـزر الـيـسـير من
خيال القاصّ  وتركنا في حيرةٍ عندما اقصاه من فصول القصة 
ولم يظـهر مرة أخـرى إال في سطورهـا األخيـرة بطريـقة ال تسـتغفل
الـقـار النـبـيه وبـسطـور قـليـلـة يـدور حوار بـ احلالق والـشرطي
البدين الذي يقف حارساً عند جـسر( ايساكافيسكي )  ثم يصفُ
ستشري بـ رجال القانون ح عرض لنا الكاتب حجم الـفساد ا
احلالق على الشـرطي حلق ذقنه مقـابل نسيان حـادثة رمي اخلرقة

في النهر ليجيبه الشرطي :
- كال أيّـهـا الــصـديق.....هـذه تـرهـات يـحـلـقـني ثالثـة حالقـ  بل

يعتبرون ذلك شرفا لهم....الى آخر احلوار .
ـســتـشـار تـأتي الــشـخــصـيــة احملـوريــة االخـرى  وهي مــسـاعــد ا
(كوفاليوف) الـذي فقد أنفه في صالون حالقـة رخيص  وصاحبنا
حـصل على رتـبته بـطرائق بـوسـاطات مـلتـوية  أشـار اليـها الـكاتب
بـطـريـقة سـاخـرة تذكـرنـا - يـوميـاً - بـأشـخاص تـبـوأوا مـناصب ال
يـسـتـحـقـونـهـا و كوفـالـيـوف لـم يصـل الى رتـبـة مـسـاعـد مـسـتـشار
بــشــهــادته أو وجــاهــته  بل بــســبب عــمــله في أجــــواء الــقــفــقـاس
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استـخدم الـقاصّ لـغة بسـيطـة  لكن مـحكمـة رغم صعـوبة الـفكرة 
ـعقول أن يـفصل أنف عن جـسد إنـسان دون أن يـشعر فمن غـير ا
ـكن ألنف أن يـسـيـر في الـشـوارع طلـيـقـاً دون مـقـومات بـذلك وال 
ـتكامـلة  وتـبدأ النـقالت تبـاعاً منـها دخول األنف البـنيـة احلياتـية ا
الى الكـنـيـسـة والكـاتب هـنـا ال يـأبه لـلكـنـيـسـة وطقـوسـهـا  لـيصف
رهبـانـهـا وعـجـائـزها وصـفـاً الذعـا مـضـحـكا .. ويـرى فـيـهـا مـكـاناً
للتـسول وابتزاز الـناس وحرق الـبخور وثمّـة بون ساسع ب األنف
وصـاحبه .. حـيث األول متـدين عـاكف على الـصـلوات واآلخـر يرى
التدين ضعفاً في الشخصية وهروباً من الواقع  هنا تبدأ محاورة
ب االثنـ للمرة األولى مـنذ االنفصـال فيتحدث ( كـوفاليوف ) مع
أنفه الـذي ألبسه الكـاتب سترة رسـمية وقـبعة ارسـتقراطـية محاوالً
كانه الـطبيـعي فيجـد منه استـهجانـاً واضحاً ويرد اقنـاعه بالعـودة 

عليه قائالً :
- إنك تــخــطئ ســيـدي الــكــر .. فــأنــا مـلـك نـفــسي وفـي وضـعي
ـكن آن تـكون أيّـما عالقـة  وإذ قال الـطبـيعي والى ذلك فـبـينـنا ال 

ذلك استدار وواصل الصالة.
راح اخلـيـال بـالـكـاتب بـعـيـدا جــدا وال أريـد هـنـا أن أتـهـمه بـتـكـرار
فصـول رتيـبة في رحـلة األنف  ولـكنّ ارتداءه مـعطفـاً وقبـعة وتـنقله
بـعــربـة من الــنـوع الــفـاخــر .. أوقف الـقــار كـثـيــراً لـيس لــضـعف
ـسبـقة بـالرمـز الوحـيد الـشبح في الـتمـثيل الـرمزيّ  بل لـلـمعـرفة ا
الـنصّ  وتـسـتـمـر الـرحـلـة ويـصـاب ( كـوفـالـيـوف ) بـاإلحـبـاط بـعد
ـكـانه ضـنـيـة عن أنـفـه  والـصـعوبـة الـبـالـغـة في إقـنـاعه  الـرحـلـة ا
الـطـبيـعيّ .. فـراح يـطرق أبـواب الـبـوليس والـذين كـانـوا دائمـاً غـير
صـائب بحسب رأي الكـاتب  فتراه يصرخ حاضرين عنـد حلول ا

بوجهِ احلوذي البائس:
عتوه . - امضْ أيّها ا

- إلى اين?
- امضْ باستقامة .

- كـيف سيـدي هي االستـقـامة.... هـذا منـعـطف إلى اليـم ام إلى
اليسار?

راحت األفـكــار تــتـداخل بــرأس( كــوفـالــيــوف ) وقـرّر أخــيـراً .. أن
كـتب اإلرسال الصحـفي  وهو يعلم مـسبقاً مـدى السخرية يذهب 
الـتي سـيلـقـاها عـنـد عرض إعالن فـي الصـحـافة عن أنف مـفـقود 
وفي حـوار كـلـفه الـكـثيـر من الـكـرامـة مع صـاحب أحـدى الـصحف
الـذي رفض بشـدة نشـر إعالن عن أنف مـفقـودٍ خوفـاً عـلى سمـعته
غـامرات .. لنـتعرف عـلى شخصـية جديدة الصحـفية  وتـتواصل ا
إنـهـا زوجـة ـسـتــشـار أنـهـا الـســبب في مـصـائــبه  يـظنّ مـســاعـد ا
الـضابط األقـدم ( يورتـو تشـينـيا )الـتي كـانت ترغب بـتزويج ابـنتـها
منه  وبسبب تهربه قـرّرت الدفع بسخاء للحالق لـيفعل فعلته  هنا
ـفـتـرض أن حتلّ وبـفـلـسـفــة يـدخـلـنـا الــكـاتب في مـتـاهــة كـان من ا

طالسمها ساعة اختفاء األنف وهو سؤال كوفاليوف لنفسه....
- كيف لي .. لم أشعر باأللم ? وكيف التئم اجلرح بهذه السرعة?
وأخـيـرا يـاتي اخلبـر الـسـعيـد وهـاهـو الشـرطي الـبـدين الـذي اوقفه

الكاتب على جسر ايساكفسكي يطرق بابه وتدور احملاورة.......
- لـقد عـثـرنا أخـيراً عـلى انـفك .. أيّهـا الـسيـد وهو يـحـاول اجتـياز
احلدود وكاد يفلت بفعلته  ولكن حلسن حظّك كنت ارتدي نظارتي
عـنـد تـدقـيق أوراقه الـرسـمـيـة  وأخيـراً يـعـود اجلـزء لـلـكلّ وتـكـتمل
ـتنـاقـضات  ويـترك صـورة اإلنسـان ويـعتـرف ( غوغـول ) أخـيراً 
ـمـلـوءة بـالـغـموض ن يـريـد اخلـوض في غـمـار الـنـفس الـبـشـريـة ا

ليفسر النصّ كيفما يشاء.
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ضمن مـوسـوعـة العـراق اجلـديد
الـتي دأب العالمة الـسيـد حس
مـــحـــمــــد هـــادي الـــصــــدر عـــلى
اصـدارهـا صــدر حـديــثـا اجلـزء
وسوعة الرابع واخلمسون من ا
الـتي يتـفرد بهـا وتعـكس نشاطه
الـفــكــري ومــثـابــرته في الــنــشـر
الــــصــــحـــــفي. وبــــرغـم جــــمــــيع
وضوعية التحديات الذاتية وا
ـــؤلـف تـــمـــسك فـــان الـــســــيـــد ا
بـــاالصــــرار وتــــوكل عــــلى الــــله
مسـتعيـنا بخيـاراته وهو يصدر
اجلـزء االول مــنـهـا. وفي مـقـدمـة
الـــكــــتــــاب الــــذي يــــقع في 160
صفـحة من القـطع الكبـير يكشف
الـــصـــدر انـه واجه االبـــطـــاء في
ـشكالت اخراج الـكتـاب بـسبب ا
ـؤلفـون في ظل الـتي يـعـانـيـهـا ا

االوضـــاع الـــراهــــنـــة وابـــرزهـــا
وحشـتـه من االعـراض والـعزوف
الــفـظــيع عـنه. وقــال (لـقــد كـانت
شـكلـة الكـبرى في الـسابق هي ا
قـلة الـكـتاب ونـدرتـهم بيـنـما هي
الــيـوم تــتــمـثل بــاالنــصـراف عن
الـكـتـاب والـزهـد في مـا يـنـطـوي
عــلــيه من زاد مــعــرفي وثــقــافي.
ولقـد دار امرنـا بـ فرضـ اما
االســتـمـرار في االصــدار بـالـرغم
ذكور واما االنقطاع من الفتور ا
عن مـــواصـــلـــة االشـــواط الـــتي
ابتدأنـاها منذ سـنوات عبر جمع
ـنـشـورة في الـصحف مـقـاالتنـا ا
ـهـا الـى الـقراء الـعـراقـيـة وتقـد
االعــزاء لـتـكــون جـزءا من تـاريخ
ـــرحــلـــة وبــكل تـــضــاريـــســهــا ا
واوجــاعـهــا). وعـمــلـيــا فـان هـذا
اجلــزء يــوثق مــرحــلــة ســاخــنــة
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يقـيم مركز كالويـز الثقافي في الـسليمـانية ملـتقى خاصا لـلشاعر الـكبير
مـظفـر الـنـواب حتت عنـوان (مـظـفر الـنـواب يـتألأل في ضمـائـرنـا). وقالت
ـركـز الدكـتـورة ابتـسام بـطاقـة دعـوة تلـقـتهـا (الـزمان) امس من رئـيـسة ا
لتقى سـيقام في مـدينة الـسليـمانيـة يوم السبت  22شباط اسـماعيل قـادر ان (ا
ـلـتـقى يـتضـمن جـلـسـات بـحـثيـة وحـفال مـوسـيـقـيا ثم اجلـاري). واضـافت ان (ا

يجري توزيع كتاب عن الشاعر احملتفى به). 
لتقى عـشرات الشخصيات االدبية واالعـالمية من مختلف احملافظات وحتضر ا
ركز الـذي دأب على تنـظيم فعالـيات فنـية وادبية تـعبيـرا عن الهوية الـوطنيـة للشـاعر وا

كبرى كل عام.  
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وجـــدلـــيــــة من تـــاريـخ الـــعـــراق
وحركة تياراته ونشاط منظماته
وطــبــيــعـة تــفــكـيــر اجــيــاله وقـد
احـــسـن الــــصـــدر كــــعــــادته في
رصـدهـا ومــنـاقـشــة حـيـثــيـاتـهـا
وبواعثها وصوال لوضع احللول
او تـــقـــد الــــنـــصح والـــبـــيـــان
بشأنها  –وهو منـهج يقدم ثروة
ـــــؤلف لــــعـــــصـــــارة جتـــــربــــة ا
وتــفــاعالته بــاحملــيـط والــبــيــئـة
الـعـامة ورؤيـته اخلـاصـة لكـنـها
ذات خــصــائص عــامــة وطــنــيـة
واسالمــيـة وانـسـانـيـة. وصـادف
ـــــؤلـف عـــــبـــــر عن أهـــــداف ان ا
ــعــرفــيـة إصــدار هــذه الــثــروة ا
والــفـكــريــة. فـقــد فــصل احلـديث
عـنهـا في مقـدمة اجلـزء اخلامس
وسوعة بالقول واخلمس من ا
(ما تراه ب دفتي الكتاب ما هو

اال مــــقــــاالت نــــشــــرت
تــبـــاعــا في الـــصــحف
الـــعــراقــيـــة ال بــداعي
الـــتــرف او الـــتـــحــامل
ـا هـو الـشـخـصي وا
بدوافع وطنية مخلصة
لــــلـــــخـــــروج من عـــــنق
الــزجـــاجــة. وكـــلي امل
ورجــاء ان تـــكــون هــذه
الـصـفــحـات مــفـيـدة في
مـــضــــمـــار الــــتـــنــــويـــر
والـــتــوعـــيـــة والـــنــصح
اخلـالص من الــشـوائب
وان تكون نافـعة لنا يوم
ال يـنفع مـال وال بنون اال
مـن اتى الـــــــله بـــــــقــــــلب
ســلــيم). ويــتــضـمـن هـذا
اجلـــــزء  31مــــــقــــــاال مع
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يـقـول فــرانك أوكـونــر في كـتـابه
عن الـقـصّـة الـقـصـيـرة "الـصـوت
ـتـوحّـد"  أن الـرواية هي  " فن ا
تــطــبـــيــقيّ"  applied بــيـــنــمــا
الـــقـــصّـــة الـــقـــصـــيـــرة هي  "فن
وبـالــتـالي » pure خــــــــــــالص
فــالــقــصّــة أجـود وأكــثــر فــنــيّـة
كن لـلروائي وإبداعًـا. وبيـنمـا 
أن يـرتكب أخطـاء وهفوات فـنيّة
في نــصّه دون أن تُالحـظ نــظـرًا
لطـول وامـتداد الـنص فـإن هذه
"األفــضـلـيّــة" ال تـتـوفّــر لـلـقـاصّ
حـــيث كـل كـــلـــمـــة مـــحـــســـوبـــة
ومـوزونة ويـسـهل اكـتـشاف أي
خـلل فـيـهـا  وهـذا مـاجنـده عـند
قـراءتـنا لـلـمجـمـوعة الـقـصصـية
كــذلك لــلــكــاتب الــقــاص بــرهـان
ـــفـــتـي الـــصـــادرة عـــام 2019 ا
بـواقع   112 صــفــحــة احــتـوت
عـــلى   107 قـــصـــة قـــصـــيــرة .

فتي بقصصه القصيرة يواكب ا
ما يفضلـه  بعض القراء وميلهم
إلى قـراءة الـنصـوص الـقـصـيرة
ـــضـــمــون  بـــأقل واخــتـــصـــار ا
الــــكــــلــــمــــات  حـــيـث يــــنــــحـــو
ـــجــمــوعــته  مــنــحىً واقــعــيــاً
والبـعض مـنهـا يظـهر شـخصـياً
مـن خالل تــفــاصــيل شــخــصــيـة
جتــــمــــعه بــــبـــعـض نـــصــــوصه
الـقـصــصـيـة  تـبــدأ كل قـصـصه
على لسان شخص واحد يحاكي
ـــاً  ضـــمن ســـيـــاق واقـــعـــاً مـــؤ
حــيــاتـيّ بــيــئيّ واجـــتــمــاعيّ له
نـظــيــر في الــواقع ويـحــيل إلى
ـاذج بـشــريّـة في الـواقع الـذي
يـعرفه الـقـار لكن الـنّـهايـة قد
تــــصـل إلى مــــبـــــارحــــة الــــواقع
ـفـهـوم ـألـوف وفـقًـا  احلـسيّ وا
االنــطالق من الــتّــجــسـيــد نــحـو
الــتّـــجـــريـــد إلى لـــغــة كـــونـــيّــة
واتّـــكـــائــــهـــا الـــرئـــيــــسيّ عـــلى

اخلــيـاالت  والـسـوريّـالـيـة الـتي
تـــسم أغـــلب قـــصـــصه من خالل
ـا فـوق الـواقع  مـزج  الـواقـع 
وهذا ما أكده الكاتب في صفحة
اإلهــداء الـــتي جــاء فــيــهــا " إلى
طرفـي هذه القـصص ... نحن ...
واخلـيال "  . في  مـدينـة الزجاج
 أولى قـصص اجملـمـوعـة يـصف
الكـاتب ارض مـديـنـته من زجاج
دينة تكسرت وهناك أجزاء من ا
وأصـبح الــدخـول إلــيـهــا خـطـراً
خــصـوصـاً  وان بــاطن أقـدامـهم
ـة الـتي ـؤ مـلـيـئـة بـالـنـتـوءات ا
هي مـسـامـيـر بـأحـجـام مـتـعـددة
تكبر مع األيام كأنها أخطاؤهم 
وفي قصـة أخـرى  جند أن كـبـير
الــقــريــة كـان دون قــدمــ  لــهـذا
الـسـبب كان كـبـيـر القـريـة  الذي
اخــــذ من كـل كــــلب  من الــــكالب
الــنــافــقــة الـتـي وجـدت أمــام كل
باب من بـيوت القـرية في صباح

أعـقب لــيـلـة ذات رائـحــة كـريـهـة
عـظمـة الـذيل ليـجـعل منـهـا قلـماً
يــكــتب به تــاريخ الــقــريـة  وفي
قـصـة الـطـبل يـبـحث الـسارد عن
طبل لتنفيذ قراره ويشتري طبالً
من رجل يبيع الذكرى وزرعه في
ارض مدينته اخلصبة لكل شيء
 وهي ارض مـــجـــربــة حـــتى أن
هـنـاك من يـأتـون لـيالً فـيـزرعـون
الــقـــتــلى  وفي الـــصــبــاح نــرى
دينـة بأعـداد من القـتلى نـبتت ا
األرض  ومن كل قـتيل يـزرعونه
فـي الـتــربــة يـنــبت فــوج قــتـيل 
ـــفـــتي قـــصص وهـــكــــذا كـــتب ا
مـجـمــوعـته  ضــيـاع  اخلـدعـة 
مـــوت فــــجــــائـي  الــــســــقـــوط 
كـــــابـــــوسـي احلـــــلـــــو  ـــــدفـع ا
الـصـرخــة  وغـيـرهــا  بـأسـلـوب
ــيــز  لــيــقــدم  أســمى غــريب و
ــعــانـاة مــعــاني اإلنــســانــيــة وا
بـباطن الـسـطـور ويشـدك لـقراءة

مــجـمــوعـته حــتى آخـر ســطـر .
كتب الـقاص محمـد خضير  في
غـالف اجملـــمـــوعـــة  اخلـــارجي
األخــيــر " حتــتــوي اجملــمــوعــة
على موضوعـات فريدة تميزها
عن مـجموعات الـقصة الـعربية
احلـديـثـة  ونـكـون قـد أشـرفـنا
عــلى حتــول مــهم فـي مــفــهـوم
القـصة وقواعـدها التقـليدية "
وكتب األديب أنيس الرافعي "
ــفــتي مـا يــقـدم لــنــا بـرهــان ا
كن أن انعته بشعرية مابعد
الفاجعة  أي مايرويه بتقتير
شــديــد ودون جــلــبــة مــثــيـرة
لـالنــــتــــبـــــاه  ســــارد واحــــد
ومتوحد  أطبقت على روحه
اخلـــــســـــارات الـــــفـــــادحــــة"
ووصـف الـــرافـــعـي الـــكـــاتب
عـــلى انه لـــســـان حـــال هـــذا
اجليل وصوته األكثر جهارة

وتميزاً ".  
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ـؤلف عبد الرحـمن محمود جمع ا
حيدر من خالل كتابه (مدينة قارة
تــاريخ وحــضــارة) مـا أمــكــنه من
مـعـلـومـات حتـمل قـيـمـة وثـائـقـية
تـخص جـانـبـا مــهـمـا من جـوانب
الــتــاريخ والــتــراث والــبـيــئــة في

دينة ا

ـؤلف كتـابه موزعـا على .وجـعل ا
تـسـعـة أبــواب فـالـبـاب األول ذكـر
فيه حملة تـاريخية وأثريـة للمدينة
تـنـاول عـبرهـا االقـنـية الـرومـانـية
وحمام البلدة وكهف صوفيا فيما
خــــــصـص الـــــــبــــــاب الـــــــثـــــــاني
ـناخ جلـغـرافـيـتهـا الـطـبـيـعـيـة وا
ـزارع التي تشـتهـر بها ـياه وا وا
ـنـزلــيـة ومـشـاريع الـري آبـارهـا ا
ومـيـاه الـشـرب. و خـصص الـباب
ة ـسـاكن الـقـد الـثـالث لـنـماذج ا
ـعـيـشـة وهـجـرة سـكـان ـاط ا وأ
قـارة واإلنـارة والـتـدفـئة ووسـائل
الــنـقـل والـواقع الــصـحي بــيـنــمـا
حتــــدث في الــــفــــصل الــــرابع عن
الــصــنـاعــات الــغـذائــيــة احملـلــيـة
وأنواع اإلنتاج الزراعي وأساليب
االســتـــثـــمــار وأشـــهــر األطـــبــاق
الـــشــعــبـــيــة في قـــارة.ونــقــرأ في
الـــفـــصل اخلـــامس عـن بـــدايــات
الـتـعـلـيم في قـارة وأبـرز رجـاالته
ـــاضي وواقـــعه ووســـائـــله في ا
الــراهن فــيــمــا خـصـص الـفــصل
الـــســـادس لـــتـــراجم الـــشـــعـــراء

الــشــعـبــيــ في الــبـلــدة وأشــهـر
اذجا األدبـاء والشعـراء عارضـا 
عن كـتابـاتهم وسـيرهم لـيخصص
الـــفـــصل الـــســـابع لـــلـــمـــرويـــات
الــشــفــويــة وعـــبــارات اجملــامــلــة
واألمـثال الـشعبـية واأللـعاب التي
ــــنـــزل كــــانت تــــمـــارس خــــارج ا
وبـعض احلـكــايـات.ونــتـعـرف في
الـــفــصـل الـــثــامـن إلى اخلـــطـــبــة
والــزواج وخــصــوصــيــة الــعـرس
الــشـــعــبي في قــارة وتـــفــاصــيــله
ـــآ وفي الـــفـــصل واألعـــيـــاد وا
ـر الـكـاتب عـلى األحـياء األخـيـر 
ة فـاجلديـدة وعلى الـوحدة القـد
اإلرشـاديـة واجلـمـعــيـة الـفالحـيـة
وغـيـر ذلك.ويـقع الـكتـاب في 366
صفحـة من القطع الـكبير وهو من
إصدارات الهـيئة العـامة السورية
لـلـكـتـاب.ومـؤلف الـكـتـاب ولـد في
مدينة قارة عام   1940 تخرج في
جامعة دمشق قسم اللغة العربية
كـتب فـي شـعـر األطـفـال وله سـتـة
عشر ديوانا شـعريا مطبوعا وهو

عضو احتاد الكتاب العرب.

غالف الكتاب
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عن مـؤسـسـة "مـقـاربـات" لـلـنـشر
صــــدر لـــــلــــشـــــاعـــــر واالعالمي
ـغـربي عـبـد احلق بن رحـمـون ا
عـمل شـعـري جــديـد هـو الـثـالث
في ريبيرتواره الشعري موسوم

بـ "صـــــــاحبة السعادة ". 
الـديـوان مـهـدى لـروح األم الـتي
ـوت واســتـحــضـرهـا غــيـبــهـا ا
الـشـعـر بـلـغـة صـافـيـة شـفـيـفة
ــعـــجم الـــصــوفي تـــمــتح مـن ا
وتـعــطـر بــروحـانـيــته مــحـطـات
احلــيـاة الــتي جــمـعـت الـشــاعـر
بأمه. كـتب الـشاعـر ابن رحـمون
ديـوان "صـاحبـة الـسَّـعادة بـلـغة
جــوانـــيــة تـــســتـــنــطـق الــداخل

لـيــتـسـرب من مـســام الـقـصـيـدة
بـوحـا شـجـيـا يـنـاجي ويـنـاغي
ـوشومة األمومـة بإنـسانـيتـها ا
في الـــذاكـــرة عــــطـــاء وصـــفـــاءً.
القـصـيـدة بـلـغة حـداثـيـة رمـزية
عــمــيـقــة وانــزيــاحـات مــحــفـزة
ــتــخــيل وإيــقــاعـات لــدهــشــة ا
تـركـيـبـيـة ولـفـظـيـة وتـنـويـعـات
أســلــوبــيــة تــتــواشج بــاتــسـاق
هارمـوني لتـخلق نـغمًـا شعـريا
يـفيض إحســـــــــــاسا ويسـتثير
فــــيــــنــــا كــــوامن الــــبــــنــــــــــــوة

واألمومة . 
وتـعــتـبـر جتــربـة الــشـاعــر عـبـد
احلق بن رحمون منذ انطالقها
ــاضي مــنــتــصــرة في الــقــرن ا

للحداثة موقـفا وصياغة  كتابة
ـغايـرة والـتـجريب مـهـووسة بـا
واجـتـراح لـغــة جـديـدة لـلـشـعـر.
الديوان صـدر في طبعته األولى
األنيـقة بـحـجم متـوسط وزينت
وجه غالفـه لــــوحــــة لــــلــــفــــنـــان
الـسـوري مــحـمـد الــسـاجـر أمـا
ظــهــر الــغالف فـعــلــيه بــورتـريه
لــصـاحـبــة "الـســعـادة" بــتـقــنـيـة
غـربي يوسف الكـوالج للـفنـان ا

السائح . 
الــديـوان  اآلن مــعــروض ضــمن
عرض منـشورات مقـاربات في ا
الدولي للـكتـاب بالـدار البـيضاء
ــنــظم مــابـ  6 و  16شــبــاط ا
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عـن مــنـــشــورات ألـــوان عــربـــيــة
بـــــالـــــســـــويـــــد صـــــدرت لألديب
الــفــلــســطــيــني ســعــيـد الــشــيخ
مجمـوعة شعرية جـديدة بعنوان
(شـكـوت غـيـابـك لـشـجـرة الـلـوز)
تقع في   96 صـفحـة من احلجم
تـوسط حـامـلـة قـصـائـد نـثـرية ا
قـصـــــــيـرة وطـويـلـة تـنتـمي إلى
قـصيـدة الومـضـة حيث الـقــــليل
ـــفــردات تـــكــفي إلشـــبـــــاع من ا

عنى.  الصورة با
وتـــبـــدو قـــصــــائـــد اجملـــمـــوعـــة
مــشــغـــولــة بــتـــفــاصــيـل الــفــقــد
والـغياب وتـوقعات اليـوم التالي

ــزج الــشــاعــر األحالم حــيث 
بــالـــكــوابـــيس لـــيــتـــرك قــارئه
يـحبس أنـفـاسه أمـام مشـهـدية

روحانية مختلطة باألزمان. 
 و حـــــمـل الـــــغـالف األخـــــيـــــر
قصيدة بـعنوان (الغريب) نقرأ

فيها:
إنْ اختفيت يوماً

من سيسأل عنكَ أيها الغريب
ســـــوى األرصـــــفـــــةِ وحـــــمــــامِ

الساحات
ونظرات امرأة وحيدة
كانت تراقبكَ من بعيد
وتعدّ لكَ في خيالها

ساء. الشموع ومائدة ا
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هي خامس أعـمال الـروائي الـكويـتي سـعود الـسنـعوسي
صـدرت عن الـدار الـعـربـيـة لــلـعـلـوم نـاشـرون في بـيـروت
وتقع في  170صفحة من قطعٍ صغـير قسَم السنعوسي
إلى خمسة أقسام. وتتخذ الـرواية من بادية الكويت مكاناً
جـغـرافـيـاً في مـطـلع الــقـرن الـعـشـرين قـبل قـيـام الـدولـة
تزامناً مع معـركة الصريف. الـقصة: ترفض الـقبيلة زواج
صاحلة بنت أبوها بـابن خالها دخيل بن أسـمر وتُجبرها
على الزواج من ابن عمها
صالح ابن شيخ قبيلة آل
مــــهــــروس يـــــرد خــــبــــرّ
لـصـاحلـة أن ابـن خـالـهـا
قـد غـادر الـصـحـراء إلى
إمــــارة الــــكـــــويت بــــعــــد
احلــيـــلـــولـــة بـــيــنـه وبــ
زواجه مـنـهـا لـيـقـيم في
اإلمــارة الـــتي تـــنــاصب
قـبـيـلــته الـعـداء مــتـنـكـراً
بــاسـمٍ جــديـــد عـــازمــاً
عـلى بـدء حـيـاة جـديـدة
فـي احلـــــــــــــــاضــــــــــــــرة
الـسـاحـلــيـة يـعـمل في
رعي األغنـام. في ربيع
يترك صالح آل 1901

مــهــروس زوجـتـه وابــنــة عـمـه صــاحلــة في الــصــحـراء
بـصـحـبــة ولـدهـا الــرضـيع ونـاقـتــهـا وضـحى لــيـلـتـحق
بصفوف الهجانة ضمن رجال الكويت في غارتهم على
ـــتــطـي جــمـــله ســـاري إلى مـــنــطـــقــة إمــارة حـــائل و
ـعـركة الـتي تـتـخـاصم فـيـها الصـريف حـيث الـنـزاع وا
ة قبيلة ابن الـعم وقبيلـة ابن اخلال.تتوارد أخـبار الهز
لصاحلة آل مـهروس وأن زوجهـا مصاب يُـحتضر في
إمـارة الـكـويت شـرقـاً حـيث يـقـيم ابن خـالـهـا وتـعـتزم
الصبية أن تتبع الشمس وجهة الكويت لالرحتال إلى
اثل اإلمارة وهي تمـنّي نفـسهـا بلـقاء من حتب ولـقاء 
لـنـاقــتـهـا وضــحى بـجـمل زوجــهـا سـاري.تــطـول رحـلـة
الفتاة مع رضيعها في الصحراء على ظهر الناقة في
ربيع ماطـر حتجب غـيومه الشـمس كيال تـصل صاحلة
إلى وجهـتـها في الـشـرق. وب نـذيـر الشـمس وبـشارة
ضي نحـو حتقيق حـلمها..ومن طر تـواصل الفتـاة ا ا
الرواية نقـرأ(لشَّمسُ تـطبخُ رؤوسنـا. وال ماء في قِربتي
والعَرق ال يـروي ظمأ. لـيس لي وال للصَّـغير إال الـصَّبر
على سياط الشَّمس وحـليب ضرعٍ زاحمْنا به احلُوار
ونبـوءة بـشَّـرتـني بـهـا سـحابـة ال تـعـود. أتـكـون الـكويتُ
ا ال يـجيء? أم سـرابًـا ال يُضـنـيه نأي سحـابـةً تُبـشِّـر 
أبدي? أم جنمة تُرشِـدنا إلى كُلِّ الدُّروب إال دربًا يؤدي
إليـها? يـبدو أني أمـوت. أدركُهـا ميتـة علـى ظهر نـاقتي
وقتَ تدلفُ احلاضِرة مع ابـنها يلـتقيان سـاري ويلتقي
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