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 ألحقوق محفوظة ©

 .٢٠٠٩ تموزالطَّبعة األولى، 

  

  
الَّتي أنشأها " الثَّقافة بالمجان"دِرج هذا المؤلَّف الجماعي في إطار سلسلة ينْ

 .، وما زاَل يشِرفُ عليها١٩٩١ناجي نعمان عام 
 

،  اِإلعالم واألفكار الشَّخصيةتُستَقبُل طَلباتُ النُّسخ المجانية وتعليقاتُ وسائل

  :ين اآلِتيةاو على العنكما يقرُأ الكتاب مجانًا
 

íÊ^Ïn×Ö<á^ÛÃÞ<…] 
 )لبنان( جونيه - ٥٦٧. ب.ص

  ٠٠٩٦١ -  ٩ -  ٩٣٥٠٩٦: فاكس وهاتف
Web sites: www.najinaaman.org - www.naamanculture.com  
E-mails: info@najinaaman.org - info@naamanculture.com 

naamanculture@lynx.net.lb  
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ˆñ]ç¢_<V 

، وهي تهدفُ إلى تشجيع نشر ٢٠٠٢ُأطِلقَت جوائز ناجي نعمان األدبية عام 
 هذه األعمال من قيود تق عالمي، وعلى أساس عاألعمال األدبية على نطاٍق

االشَّكل والمضمون، واالرتقاء بها فكروتوجيهها لما فيه خير ا وأسلوب ،
 . البشرية ورفع مستوى أنسنَتها

والجوائز، لجهة الشَّكل، مشَرعةٌ أمام أرباب القلم في جميع المجاالت األدبية 
دونما اعتباٍر لسن صاحب القلم أو جنسيته من فكٍر وشعٍر وقصة وغيرها، و

أو مركزه األدبي أو اللُّغة التي يكتب بها، أكانت عربية فُصحى، أم عامية، أم 
والجوائز، لجهة المضمون، مخَصصةٌ إلى من يتخطَّى ترداد ما هو . أجنبية

فكرةً وصياغةً، وإلى م ستَقبلينقوٌل أصالً إلى ما هو ممأي ،ى القيودان يتحد 
حكانت، من أجل إنساٍن أفضَل ومحيٍط أص . االرتقاء سالجوائز تتلم كما أن

ثَة، بل، أيضستَحدبالتَّفتيش عن األفكار اباألدب، ليس فقط باعتماد أساليب م ،
  . الجديدة، وتوثيقها كتابةً، في سعي دؤوٍب لما فيه هناء اإلنسانية

 نشر األعمال التي تلقى االسِتحسان شمُلز غير محددة العدد، وتهذا، والجوائ
ضمن الَّذي يصدر من   في كتاب الجوائز السنوي،ا أم جزئياكلِّيواالسِتحقاق، 

، وما زاَل ١٩٩١ الَّتي أنشأها األستاذ نعمان عام "الثقافة بالمجان"سلسلة 
مال المقدمة ال تُعاد، وأن ما ينشَر منها األعمع اإلشارة إلى أن . يشرفُ عليها

كماراتسقطُ حقوقُه حلمصلحة الد . 
تُقدم المخطوطاتُ في نسخٍة واحدة، منَضدة، في مهلة تمتد حتَّى آخر شهر 

سيرة حياة : آلِتية من كلِّ عام، وتُرفقُ بها البيانات ا)يناير(كانون الثَّاني 
وفي حال كانِت . )باألبيض واألسود إذا أمكن(يٍة له المؤلِّف مع صورٍة فنِّ

انية، تُرفقُ ـپـالمخطوطةُ بلغٍة غير العربية أو الفرنسية أو اإلنكليزية أو اإلس
.  بإحدى تلك اللُّغات)أو ملَخَّص عنها من صفحتَين على األكثر(بها ترجمتُها 

ويشترطُ فيها أالَّ . ريد اإللكترونيوتُستقبُل المخطوطاتُ بالبريد العادي أو بالب
يزيد عدد صفحاتها على األربعين، وأالَّ يكون سبقَ لها ونُشرت أو حازت 

 من )مايو(وأما اإلعالن عن الجوائز فيتم في مهلٍة ال تتجاوز آخر أيار . جوائز
ء بنَشر كلِّ عام، على أن يتم توزيعها ابتداء من التاريخ األخير، وكذلك البد

هذا، .  في كتاب الجوائز السنوي)جزئيا أم بالكامل( المخطوطات المستَِحقَّة
  .الفخرية" دار نعمان للثقافة"ويحصُل حاِئزو الجوائز على لقب عضوية 
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ìÿ̂Žñ^ËÖ]<ŁÙ^ÛÂù]æ<ˆñ]ç¢]<æˆŽñ^u< <
٢٠٠٩ 

  

íĆéÃéri<Ł̂ñ]çq<<V< <
) ٢٨٦، ص رومانية واإلنكليزية، بالُلپـيپ/أوواِمني تاي(رومانيا ، من إميليا-أِلكسندرا بوكور

ستَحيلأ(المغرب ، من نَس الفيالليأ -  ة، بالجرحِله أوالواِله إم -) ١٣، ص لعربيأولوو. ،

يونڤإ(لبنان ، من  كاترين مدوَّر-) ١٨٦، ص اإلنكليزية، بـشُن؟پإذ ِذر ُأ (نيجيريامن  ، َـ

 -) ١٠٦، ص لعربية، باطفولةٌ متوحشة (الجزائر، من نوال جبالي - )٢٧٤، ص فرنسيةبال

  .)١٦١، ص اإلنكليزيةب، ُرسڤريـ (لبنان، من يارا غاريوس

الم
ز

تُ

  

<Ł̂ñ]çqÑ^ÏvŽj‰÷]<<V< <
 كُنغو، من الجاو كَْمِبس -) ٢٨١، بالفرنسية، ص فشاتو ده ِر(، من الجزائر بلقاسم رباحي

، لو دِلسايو بزِله (بلجيكا /فرنسا، من رشا منجد -) ٢٣٦، ص فرنسية، بالـرولوغپ(
، بنا ِديِرك المستَهِترات(، من سوريا رضوان يوسف إسماعيل -) ١٨٩بالفرنسية، ص 

  ، بالعربية، صحلةُ قنٍص أخيرةر( ، من المغربركاطة حميد -) ٤١بالعربية والكردية، ص 
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، سعيد اتليلي -) ٤٧، بالعربية، ص طيران في قلب الحلم(، من لبنان رندى خطَّار -) ٤٥
، من عبد الكريم سليمان شعبان -) ٥٦، بالعربية، ص على هاِمش الكلمات(من المغرب 

ِرتْراتو دي ُأن (رب ، من المغعواطف رامي -) ٦٧، بالعربية، ص أرجوحةٌ للغياب(سوريا 
صطَلَح النَّقدي (، من المغرب فريد أمعضشو -) ٢٨٤انية، ص پ، باإلسـدلُر مدخٌل لدراسة 

ة، ص العربي٨٧، بالعربي (- يجي-ماريمن لبنان جو فر ،)ز فُّل ، باإلنكليزية، ص ِون تي
المهدي  -) ٩٨العربية، ص ، بحلم يتلون في زورق(، من المغرب محمَّد الكرافس -) ٢٠٩
ميهاِيرال  -) ١٠٠، بالعربية، ص دةُ بين الحرية والقانون الدولياالسي(، من تونس عثمان
، بالرومانية والفرنسية، ص أو دال دو سيالنْس/دينكول دي تاسيري(، من رومانيا دْرِديا
٢٠٥(.  

الم
ر

و

ه-ـ

ِسنغ
و

س

ْت
ر

ال

  
  

  

  

  

Å]‚eý]<Ł̂ñ]çq<V<< <
، من إيفان راسين كُْرتْوا -) ١١، بالعربية، ص هسيس الدهشة(لمغرب ، من اأحمد بهيشاوي

ر كي ِيتْ زو سيه پنُتر (فرنسا   -) ١٤٧، بالفرنسية، ص ِـراڤ رغَرد ُأن فاس إ تو ِ
، إيوانا تريشا -) ٢٨، بالعربية، ص موجز سيرٍة ذاتية(، من سوريا أيمن إبراهيم معروف

وري (ا من روماني البشير بن  -) ٢٤٠، بالرومانية والفرنسية، ص  ِده زم سل-برباسي 
دسر(، من الجزائر عبد الرَّحمان  ة، ص ...ألواحِريانپـبوِدْي كُسِتن سي -) ٣١، بالعربي ،
، ليشار(، من رومانيا ول ميهالَتِْشهپ -) ٢٨٠، باإلنكليزية، ص اڤتيما نوپِسـ(من رومانيا 

، بالعربية، ص عبور النِّيام(، من مصر جمال الجزيري -) ١٨٤بالرومانية واإلنكليزية، ص 
، من حسين رحيم -) ٢٤٢، بالفرنسية، ص برول تْوا(، من المغرب حبيبة زوغي -) ٣٤

وثيقةٌ قي (، من العراق حسين الهاشمي -) ٣٧، بالعربية، ص لعنةُ الحكَواتي(العراق 
ِت -ِسنْسي، ِسنْسي سي توماتاِته (، من رومانيا دان لُنْغو -) ٣٩، بالعربية، واءاله  ديس 

، من النَّمسا ديتمر تُشِْنر  -) ٢٧٣، بالرومانية والفرنسية، ص أور، ديس ِست أور تْرنْت
 ِدرنِْيهلُه (ن كندا ، مِسرج باريل -) ٢٥١، باأللمانية واإلنكليزية، ص ك نَيت نوتِِ-نَخْنوِتك (
ينڤ أهواك، حلقَ (، من تونس سليمان بن يوسف -) ١٧٣، بالفرنسية، ص ِر ده دام سنْد

عمر  -) ٦٢، بالعربية، ص رأسي(، من األردن صالح القاسم -) ٥٨، بالعربية، ص الوادي
ضوء(، من المغرب العسري ، من أحمدعمران  -) ٧٦، بالعربية، ص عندما يتخطَّاك 
، من المغرب فاطمة مرغيش -) ٨٠، بالعربية، ص فصوُل الريح وأرصفةُ االنِتظار(سوريا 

  ، ذُه ون أي شود بي( اـروماني من ،دتْشو ِكتوريتاڤ - )٨٣ة، ص ـ، بالعربيعبقُ البدايات(
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ج(كندا /إيطاليامن  ،كَْرِملو ميليتانو -) ١٦٤باإلنكليزية، ص  ، باإلنكليزية، ص ميدل 
انية، ص پ، باإلسـيِدسڤنوِميلْـ(األرجنتين /انياپـ، من إس سوسا كوتوِتِرزاماريَّا  -) ٢٧٥
محمَّد صابر  -) ٩٢، بالعربية، ص وفاةُ والدي(رومانيا /، من سوريامازن رفاعي -) ٢١١
، من مصر نجاح عبد النُّور -) ٩٤، بالعربية، ص طي برائحة العشب(، من العراق عبيد

، القصيدة(، من المغرب نور الدين بوصباع -) ١٠١، بالعربية، ص الخيطُ والحبات(
) ١١٢، بالعربية، ص أوطان صغيرة(، من المغرب نور الدين يشو -) ١٠٨بالعربية، ص 

يوِزه  -) ١٩٨، باألرمنية والعربية، ص  نشيد العودةتهجير (، من أرمينيا نَْيرا خَرتْيان -
   .)١٥٧انية، پ، باإلسـسوبِر أوريزنِْتس(انيا پ، من إسـِمزا-اِرزڤألـ

إي

فٌ

-
ه

   

  

Üè†ÓĆjÖ]<Ł̂ñ]çq<Eí×Ú^ÓÖ]<Ù^ÛÂù]<àÂD<

م
ِنْد كر

-ِه

ه ُه

<V< <
أنيس  -) ١٩٢ص ، إلنكليزيةبا، يا اهللا (كندا/اهلَّند، من برغموِزر تُْمسن-ُألْغا ماريَّا دي

مة، ص الكَر(، من لبنان لِّمسالواليات المتَّحدة ، من جوديت إتش كالرك -) ١٦، بالعربي
ل فْر(األمريكية  يل سوا تْرو ڤأ(، من كندا ِدنيس كْلوتِيه -) ٢٢٩، باإلنكليزية، ص غُ ان 

، بالفرنسية، ص ...ُأن ستيلوفوني(، من كندا ديان ِده كوتو -) ٢٥٦، بالفرنسية، ص تار
 -) ١٧٢، باإلنكليزية، ص هو تو ِميك أو ِرينبو(، من رومانيا يا ميِلرڤـِسل -) ٢٥٦

، بالرومانية  أو دال دو سيالنْسُـستير لومينوازا پ(، من رومانيا غرازيا ديما-سيمونا
، باإلنكليزية، ص ُِومزپميِسالَّني ُأف (، من كندا ث غاِربيانكي -) ١٦٩والفرنسية، ص 

، بالعربية، السيرةُ الذَّاتيةُ ِلمغتَِرب، باإلنكليزية، وفارِول(، من فلسطين محمَّد ربيع -) ٢١٥
وس-مورتا كازا (، من مقدونيا اجـپنيهاس سو -) ٢٠٣ص   ة  ذ ِددباألروماني ،

١٩٤ة، ص واإلنكليزي.(  
  

< <
< <
< <
< <
< <
< <



< <
ëæ^éãe<‚·_< <
êÖøéËÖ]<‹ÿÞ_< <
Ü×ÿŠŁÚ<‹éÞ_< <

Íæ†ÃÚ<Üéâ]†ec<àµ_< <
á^·Ć†Ö]<‚fÂ<àe<fÖ]< <

ë†èˆ¢]<Ù^¶< <
Üéu…<°Šu< <

ê^]<°Šu< <
ØéÂ^c<Ì‰çè<á]ç•…< <

‚é·<í^Ò…< <
…^Ş}<ï‚Þ…< <
ê×é×i]<‚éÃ‰< <

Ì‰çè<àe<á^Ûé×‰< <
Ü‰^ÏÖ]<^‘< <

á^fÃ<á^Ûé×‰<Üè†ÓÖ]<‚fÂ< <
ë†ŠÃÖ]<†ÛÂ< <

Â‚·_<á]†Û< <
éÆ†ÿÚ<íÛ^Ê< <
ç–ÃÚ_<‚è†Ê< <
êÂ^Ê…<á‡^Ú< <

‚éfÂ<†e^‘<‚ĆÛ¦< <
‹Ê]†ÓÖ]<‚ĆÛ¦< <
á^ÛnÂ<ë‚ã¹]< <
…çćßÖ]<‚fÂ<|^¨< <
êÖ^fq<Ù]çÞ< <

Å^f‘çe<àèđ‚Ö]<…çÞ< <
çè<àèđ‚Ö]<…çÞ< <



  

  

  

  

  

  
Ahmad Bahichaoui ëæ^éãe<‚·_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
Moroccan teacher and poet, born in 1951 (Bani Malal - Morocco). With 
several works and cultural activities.  
Instituteur et poète marocain, né en 1951 (Béni Malal - Maroc). A son 
actif s'inscrivent des écrits et des activités culturelles.  

له كتاباتٌ مختِلفةٌ إلى    ). لمغرب ا -بني مالل    (١٩٥١مدرس وشاِعر مغربي، من مواليد عام       
  .أنِشطٍَة ثقافية متنوعة

  

<íÿâĆ‚Ö]<Ł‹éŠâ< <
(extracts - extraits - extractos - )ُمقَتَطفات   

  

Íæ†u< <
  الحروف

هذا البستانأزهار   

حلةها النَّوحد  

  ...حيق الرتعشقُ
  

…æ‚‰< <
اسادر... 

  ...ههناتَى ال مفي معنً
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أعرإلى الالَّج نهائي  

أقتحمه غياهب 

 نتهى الم زهرأقطفُ

في األكوان هأنثر  

 
Łl^Î]†cÿfÖ]<<<ð^ã <<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
داعةأرنو بو  

  ةرِج ض لمساءاٍتأصيخُ

 ...هاء البرسيس... هوذا

نييغمر 

 ميضه و بكؤوٍسيتُما انتشَكلَّ

تبددوسن وح الب  

................ 

وها اإلشراقاتحد 

  وحهاء الرني ببتصلُ

................ 

 وكعادتها 

الكالم طفولةُتلوح  

  في خدرهاافةًشفَّ

تخصبالبدء  نسائم   

  في أرشية ذاكرتي

هاتمنح  

  ...ام القادمة األيقَألَ



  

  

  
Anas Al-Filali _êÖøéËÖ]<‹ÿÞ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
Moroccan poet, born in 1986 (Al-Qasr Al-Qabir - Morocco). With 
several writings and cultural activities. 
Poète marocain, né en 1986 (Al-Kasr Al-Kabir - Maroc). A son actif 
s'inscrivent des écrits et des activités culturelles. 

له كتاباتٌ أدبية ومشاركاتٌ ).  المغرب-القصر الكبير  (١٩٨٦ عام شاِعر مغربي، من مواليد
  .في أنِشطٍَة ثقافية

  

<ØévjŠ₣¹]<Ł|†¢_< <
(extracts - extraits - extractos - )ُمقَتَطفات   

  

ćàÊşÏÖ]<‚é’ 
łáù<ŁØÛÓè<ðê<÷<ä₣Ö^ÛÒc<ŁàÓÛŁè<žðê<àÚ<^Ú<<KífléŞÂ<ÜéÃÞ< <

  

  مس الشَّما أجمَل

  ماتغر الكلعلى ثَ

  ها وهجابجذَّ

  ...تهعلى حافَّ

سكنالكتابة درب   

  ، ويداه عاريتان

 في نواقيس الحلم 

  ،والهديان

  ، في الخطويبحثُ

  بين الغبار

  ... والجوابؤالة السعلى أزقَّ
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  صيد القَفي سجلِّ

حاكي اختالجات ي 

  عور المبثورالشُّ

متحدا ي 

   األشياء نطقَم

  ...واآلراء

ا قًنِطمتم  

  افًمتفلِس

بِحمبا في الهياِغر  

  …ان ورببال قارٍب

 
†Ã< <

^⁄Þ^ŠÖ<Ä_<÷<sé×¤]<±c<¼é]<àÚ<HíÛ×Ò<_†Î_<÷JJJ<K<<‹éÞæ_I<êc<çâ<]„â<< <
  

   وطني  تجتاحعاصفةٌ

   حارقصوتٌ

مهنالك مثل الد  

   يسري شيٍءكلُّ

  في عروقي الحبلى 

والماءزبد مسيرته  يفتح   

يخترق المدى دخان   

جة كالمرايا المتوه  

  بل ي آخر الشّعندما يغنِّ

دةفي قفص العصافير المغر   .  
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  ود

  ق األوراق

  

ليؤال  بخانه الس  

  

  

مترماد الص  

  الورق

رف الشَّم  

MQIêÖøéËÖ]<‹ÿÞ_<  
 

â<±c<ÄÛj‰c
  

من ألواٍن يكون د قالحبرة زمركشي  

   من األحمرخُقد يلطَّ

ى األس وحتَّ،واألبيض

ي زقاف يح الرقد يستنشقُ

والبدر قد يطير   

الل إلى جدار الظِّ

رب المطه في الدلكنَّ

والماءيبوح   

بأسرار الهواء

نيا  الدك ألوانإنَّ

   اآلخرةوخطوطُ

على ُئِكها المتَّأي 

   في األعماقها أنتَ

  في األمس 

يشة وبين الر

تخاطبالطين  الس  

من الحجار دتشرب 

ةتحادي الوحشة األبدي...  

  

  



  
  

Anis Moussallem Ü×ÿŠŁÚ<‹<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
Lebanese journalist, academic and writer, born in 1932 (Turbol, Beqa'

Political Sciences (Paris, 197

٩٧٤ (جامعة باريسمن  العلوم السياسية ولة فيدال هدكتوراعديدةً، والسيما 

<Ýł†şÓÖ< <
(full text - texte intégral - texto completo

دنا  إياه، في أواخِر الخريِف، جوهبنا كنَّا نملك كَرما؛ 

  .الحلوِة العذبة، وأصواِت الخاالِت واألخوال ِغليهنِس شاُالمرِح وأ

  
éÞ_
 - 

4); Publisher, Al-Bilad Lebanon). Ph.D., 
newspaper (1954-1979); Dean, Faculty of Information and 
Documentation (1977-1978 and 1991-1993). With several published 
works in Arabic and French, and various cultural activities. 
Journaliste, universitaire et écrivain libanais, né en 1932 (Turbol, Béka' 
- Liban). Doctorat d'état en sciences politiques (Paris, 1974); éditeur, 
journal "Al-Bilad" (1954-1979); recteur, Faculté de l'Information et de 
Documentation (1977-1978 et 1991-1993). A son actif un grand nombre 
de travaux publiés en arabe et en français, et différentes activités 
culturelles.  

ناَل شهاداٍت ).  لبنان–تربل، البقاع  (١٩٣٢ِصحافي وجامعي وأديب لبناني، من مواليد عام 
عمَل طويالً ). ١

 عميد). ١٩٧٩-١٩٥٤ (ها تحريرورئيس "البالد" جريدة احبفي مجال الصحافة، وكان ص
ة بناني فروع الجامعة اللُّسمؤس، )١٩٩٣-١٩٩١ ثم ١٩٧٨-١٩٧٧ (وثيقة اإلعالم والتَّيكلِّ

شارك في مؤتمراٍت عالمية، وألقى محاضرات، وله . ، ومديرها)١٩٨١–١٩٧٨(البقاع في 
من . عشراتُ المنشورات بالعربية والفرنسية، من أطروحاٍت وأبحاٍث وكتاباٍت أدبية وترجمات

   ).١٩٩٨-١٩٧١(، ورئيسه )١٩٦٦" (قافيجلس قضاء زحلة الثَّم"مؤسسي 
  

_
 - )الكاملالنَّص  

  

<±cê‘^Â<ë‡çÊ<Ù^éÚ< <
< <

،ِف الجبِل الشرقيفي ِلح

  نصِف زهاء، تربل، يبعد عن القريِةلكَرمكان ا.  وفاته بشهوٍر قليلةَألبينا، قبل

، أو في عربِة بةك بقليٍل على ظهِر الدايا على األقداِم، وأقلَّ من ذلمشساعٍة 

عربةٌ قرويةٌ يجرها حصان أو بغل، يستعملُها المزارعون [" نبرُّالط "،الخال إبراهيم

المشهور في القريِة، بجوِه  ]لنقل أغراضهم إلى الحقول ومنتجاِتهم منها إلى القرية
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 هيم يتقن معظم أغاني عبد الوهاب، 

؛ كما كان "سهرت منه اللَّيالي"و" ي راِيح على فينقُلِّبور  بايا"و" والجماُل

ه القرويقيمون فيه عا ومقتاء، يون بطِّيخًا وخيار

أنتظره، كُلَّ صيٍف، وفي فرِص الميالِد والقيامِة، ولم تَعد المدينةُ 

  أن يـد من ذلك، فيدعـوأحيانًا يذهب إلى أبع. "الصبي لَو بار، ِتلتَينو للخال"

الصبا"وال أزاُل أذكر منها  كان الخاُل إبرا

ت

دخلت مرة : "مراد، وبخاصٍةتجود أغاني أسمهان وليلى " أليس"الخالة 

عيني "، إضافةً إلى "نويت أداري آالمي"، و"يينَّاڤليالي اُألنِس في "، و"الجنينة

  . ، وغيرها لكاِرم محمود"ِبتِرفّ
  

" طُّنبر ال"في القريِة خاالتي وبعض صبايا و أنا لي،اوخأولكثرِة ما اصطحبنا 

حقٌل يزر[" حرةالص"الكَرم وإلى 

الصيف"العرازيل" والخيام اماألغاني التي كان ]، أي عظمونها يواحفظتُ مدإذ ، رد

هذه األصوات ومع  ؛ في تأديتهامتساعدهتحولنا، نحن رفاقَ الدرِب، جوقةً 

وِل القمِح والذّرِة والجزِر  وسطَ حقالجميلِة، والجو الذي تخلقُه األلحان المختلفةُ

 ،كَّريين ،على وقع حوافر الحصاِنووالشَّمندِر السين الكبيروصريِر الدوالب 

يدوران في موازاتنا على التُّراِب في ألفٍة ريفيٍة رائعة؛ صارتْ للرحلَِة إلى 

 الذَّهاب  نكهةٌ خاصة، وغدا، كما إلى الغيضِة والبساتين المتالصقة بها،الكروِم

  الخاِلإلى الكروِم، في فصِل الصيِف إدمانًا، بالنِّسبِة إلينا، وصرنا نُؤِثر عربةَ

وابارِةعلى امتطاِء الديأو االنتقاِل في الس رتيس أن ا في تلك ، معها كان نادر

  . األيام
  

 عيدا، وبفضِل أخوالي وخاالتي وغمِر محبتهم، صارت القريةُ في حياتي

وموسما 

أحد " الطُّنبر"تستهويني كما كانت من قبل، وال بقيت الدراجةُ حلْمي، بل أمسى 

هواجسي، وركب الخيِل ألَذَّ هواياتي، والغناء دواء أداوي به همومي التي 

هذا األمر كان يشِْبع كبرياء خالي . الَّذين في عمريكانت أكبر من هموِم 

: البكِر، فيردد في غيِر مناسبٍة، أمام أمي وعلى مسمعي، طبعا، المثَل القائل
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فكانت هذه . ناِت الخاِل ال تفار رحم األم، وهي تُسِهم في تكوين الجنين قُ ِج

دغُ عواطفَ أمي فتضمني إلى  

  . الحارة، وكأنَّها ترى في أجمَل صورٍة لها
  

ِة الجنسيِة بين األِب واالبِن، وبين 

لتُّرابيةُ الضيقةُ، الملتوية، ا، دروبها ا

  يوقظُها  من ولعلَّ بعضهم هو .عد غيابها

صدِرها وتمطرني بقبالتها المقوالتُ تُدغ

فُأمي كانت تُْدِرك . فرِحوكنتُ أشْعر وأنا أتحدثُ معها باالرتياِح وبشيٍء من ال

ذلك أن ثمةَ . دقائقَ إشكاليِة العالقِة بين الوالدين وأوالدهم، وبين الواِلِد والخال

شيًئا من المنافس. مأسويةً ما، في هذه العالقِة

بعِض الظروِف خصومةً تولِّد، األم وبنِتها، وبين الوالِد والخاِل، تتحوُل في 

  . بعامٍة، عداواٍت عائليةً ال تُحمد عقْباها

وكان خالي يعتِقد أن أروع مكافأٍة يقَدمها االبن ألمِه، هو أن يشِْبهها ويحقِّقَ 

لذي مرتجياِتها فيه، مقدما بذلك البرهان العملي على أنَّها لم تُضيِع الوقتَ ا

  .صرفته في حمِلها، ومن ثَم على تربيِته

وأنا، على الرغِْم من أنَّني ولدتُ في القريِة، كان قدري، كالكثيرين من أبناِء 

 ألكتِشفَ، في ما بعد، كم هي والدي ها، إلى المدينِة طفالً معالقرى، أن أهجر

شمسه: جميلةٌ وجديرةٌ بالمحبِة واإلعجاِب

 حيثُ يستقبُل الرعيان، مع ]يسميها القرويون ساحةَ الطَّرِش[ساحتُها الكبرى 

الفجِر، أبقار القريِة وأغنامها والقليَل القليَل من الماِعِز، ليتوجهوا بها إلى 

، الحاصُل والباكيةُ والمتْبن، بيوتها التُّرابيةُ والِمحدلةُ وبروج الحماِم. المراعي

، ومعالفُ الخيِل ومختِلِف الدواب، التَّنُّور والصاج، "]التُّبان"تدعوه العامةُ [

وِبخاصٍة هذا النُّور الرائع الَّذي ترسمه الشَّمس فوقَ الجبِل الشَّرقي وعلى 

  .الحقوِل وعند األفِق صباحا ومساء
  

. القريِة، معظم أيام السنة، على موعٍد مع الشَّمِس كُلَّ صباحالنَّاس في 

يذهبون إلى أعمالهم باكرا، وال . والقرويون، إجماالً، يستيقظون قبَل شروِقها

يعودون من الحقوِل إلى بيوتهم، إالَّ ب
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على صراِخِه الصباحي، وبعضهم يودعها وهي تتوارى خلفَ جبِل حرمون، 

الحواط شخص في القريِة يناطُ بِه [كما يفعُل الحواطون، عند غروِب الشَّمِس، 

 

 وهم ينقلون ]ى أموٍر تعنيهم، أو إعالمهم بأموٍر تعود بالنَّفِع عليهم

ر الضروريةَ المستجدة، كدعوٍة عامٍة إلى حفٍل أو مأتم، أو كضيا األخبا

طِة بها، ينظر أبناء القرى المجاورة إليها بإعجاٍب 

 ويعتبرها أبناؤها المقيمون في العاصمِة وبعِض المدِن اللُّبنانية .واحتراٍم كبير

ِت السياحةُ، لم يعِد اإلنسان يعِرفُ أو يقدر اتِّجاه مصيِرِه، 

البيروتي ،يداويالص ،لَبيالح ،الطَّرابلسي ،شجرٍة . ...]البعلبكِّي كان شبيه اإلنسان

تنقِّلٍة، مكٍة، متحرنِْزُل والحقُل وبيتُ العبادِةـمالم واه، .داهولكن  يعيشُ على ه  

تنبيه األهالي إل

ِع

. نعجٍة، ثوٍر أو ِمحفَظٍة، راجين من يعِرفُ عنها شيًئا أن يعِلم أصحابها

بالحقيقِة الشَّمس في القريِة رفيقةُ المزارعين وساعةُ نهارهم، ومنبئهم بأحواِل 

  .الطَّقس في األياِم القادمة
  

تُربل، لم تكن أرضا ونباتًا وحيوانًا ومشاهد وحسب، بل أيضا إنسانًا، صانَِت و

الطَّبيعةُ أصالتَه، فبقي صاِدقًا، وفيا، شجاعا، وغدِت الضيعةُ، بِجدِه وسهِرِه 

عليها، لؤلؤةَ القرى المحي

والسوريِة مرسى يؤمونه في المناسباِت، السعيدِة منها والحزينة، ومنْتَجعا 

يؤوبون إليه ليرتاحوا من عناِء الجهاِد بعد أن حمَل الطُّموح بعضهم إلى هذه 

لوالياِت المتَِّحدة األِمريكية ودوِل الخليِج وسواها المدِن، والبعض اآلخر إلى ا

  .من بلداِن االنتشار

 والفقراء، األطفاُل والشَّباب لدوا، األغنياءيموتون حيثُ و ا، كان النَّاسقديم

اليوم، بعد أن تجاوز عدد المنتشرين اللُّبنانيين . والشُّيوخ، المعافَون والمرضى

لمقيمين، وتوزعوا في معظِم أصقاِع األرِض، وسهلِت أربعةَ أضعاِف ا

المواصالتُ وازدهر

  .وال أين يودع هذه األرض العجيبة
  

، الحوراني[سكنى مكاٍن ما، كان يعني االنتماء إليه، وأحيانًا حمَل اسِمِه 
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ساعتُه كانت ظالَل .  بشيٍء من االطمئناِنضمن هذه اُألطِر، ويالقي الموتَ

 

ختِل المبأسلوٍب م والخاِرجون عن طاعِة والديهم، كانوا يعيشون غامرون

المكان . حظاِت الظَّهيرِة والعصِر

شك

عه، ابن 

ع ِة تا ل

  ان ـك.بذاتهاةٌـكُلُّ قطعٍة منها قصيدةٌ قائم. ه المفَضَلـكانِت األرض ديوانَ

  .الشَّمِس في النَّهاِر، ومواِقع النُّجوِم في اللَّيِل
  

وكان القرويون يشهدون شروقَ الشَّمِس وهم في طريِقهم إلى الحقوِل، أو إلى 

م وحدهم. ن مطالَِّت بيوتهم وأما غروبها فال يستمتعون به إالَّ الكروِم باِكرا؛ 

ٍف،

  .  وكان القرويون ينظرون إليهم بشيٍء من الريبِة وبكثيٍر من التَّحفُّظ

مفاصُل أياِم القروي كانت هنيهاِت الفجِر ول

وكانِت الفصوُل هدايا الطَّبيعِة . اِل الهويِةكان، بالنِّسبِة إليه، شكالً من أ

ترسلها إليه في عربِة الزمِن ذاِت الدواليِب الكبيرة الَّتي ال تتوقَّفُ عِن 

  . الدوران

لم يكُِن الكَرم جديدا علينا، فقد عرفناه منذ سنوات، يوم كان بعد في عهدِة جدنا 

؛ ولَطالما اصطحبنا مهعتني به، يعاونُه أوالدرحمه اهللا؛ وكان عمنا ي

وقد سِمعتُه، غير . عمي وأنا، أيام الصيِف مع بروز الصباِح أو عند العصر

 بالذَّه والي التي تنثُرِم والدثُ بلهفٍة عِن الكَرِتِه، يتحدمبص المشهور ٍة، هومر

أمام الداليِة، من . رِم بأروِع أوراقها في الخريفمن عناقيِدها وتكسو أرض الكَ

نِبدون سواها، ل فرض .  يركع الكَرام لتقليِم األغصاِن، ِلقطاِف  ي فبنيةُ الدا

 اغبين بِمتْعِة القطاِف، هذا الطَّقسِم الراِم كما على زائري الكَرعلى الكَر

فكأن .  بالدوالي، إكراما أللِق العناقيِد وحالوِتهاالكَرمي، هذِه اآلليةَ الخاصةَ

نشيد الكروِم يبدُأ، داِئما، بهِذِه الذَّبيحِة الصباحيِة أو بتلك الصالِة العصريِة 

 هي ِمثُل السنْبلِة، سخيةٌ؛ ولِكنَّها أكثر. الداليةُ تُعلِّمنا الكَرم والمجانيةَ. الخاِشعة

  .تواضعا وأقرب إلى األم من األشجاِر كافَّة
  

األرض ِحبي يارتباِطها بالفصوِل. كان عم عي ِسريتغنَّى بخصائصها وي .
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. وكانت سعادتُه في سلوِك الدروِب إليها مع الفجِر. ا عن ظهر قلٍبيحفظُه

يطير منه ،سقدالم هجردكانِت الحقوُل م إلى سماواِتِه التي كانت غير 

كان عمي فالَّحا مكْتفيا، . سماواِت الَّتي نعِرفُها ويتحدثُ عنها كاِهن الرعية

فكأنَّه التزم .  يسأُل عن باقي الطُّرقاِت، وإلى أين تؤدي كُلٌّ منها

رض كمالَه، فَيض قَلِْبِه وتيقُّظَ عقِْلِه ووهج وجِهِه المرس باألرِض، فغدِت األ

ص ك

 نُه وترتِّبأشجاِر التِّين، وقد تصو عفُ عدد

  . مدخلَه وتضع له بابا

   صباح، إذ ، ذاتَ لهتُ تعرضذي اللمؤسِفا ِثعلى الرغِم من الحاِدو.المكتملة

ال

أنَّه ا، معبل غني ماالً في المصارِف وال كانت عنده خزائن لم يكن يملك 

وجد، باِكرا، . غنيا ببساطِتِه وتَفَردِِِه وقناعِتِه. كان غنيا بعائلِتِه. خاصةٌ به

فما عاد طريقَه

وِم

العمُل في األرِض، لم يكُن يترك له وقْتًا، في النَّهاِر، للتَّفكيِر . بأِشعِة العافية

 ِرِهبسواها، وال في اللَّيِل للقلِق، فكان ينامكما يقوُل على سبع خرزات من ظَه 

كانِت . ولَكَم رأيتُه يبتَِسم، كُلَّما سأله أحدهم، عما إذا كان سعيدا. نالقرويو

االبتسامةُ لُغْزا بالنِّسبِة للساِئِل، وأما بالنِّسبِة إلي، أنا عاِشقَ الكرِم والدوالي، فقد 

  .كانت جوابا راِئعا أكاد ال أنساه
  

، أتهيب حضوره، كنتُ ُأمنِّي نفسي بأن ومع أنِّي كنتُ أحتِرم عمي، وأحيانًا

 الكَرم لجدك أن يكونفي ، فُأن المسألةَ تختِلذِلك . يكون الكرم من نصيِب أبي

والمسؤوُل عنه أحأعماِمد كأو يكون ،غير ون أنت، وإن   السن،  ألبيك وت

، هاعلى هواك، تعد الدوالي بين من المهتمين به؛ تقصده ساعةَ تشاء، تجوُل

، تَغرس على أطرافه، ِهطوالً وعرضا، تفكِّر في تحسينه، تُطعم بعض أشجاِر

أشجار السرو والصنوبِر، وتُضا

  

يفيةُ من ألذِّ وأمتِع الصيفيفي القريِةأمضيتُهاات التي كانت تلك الص  . صحيح

تَعبين، بل مرهقين، ولكنَّنا كُنَّا سعداء،  أنَّنا كُنَّا نرِجع إلى البيِت، كُلَّ مساء،

ندخُل بيت جدي وكُلٌّ منَّا يحمُل أعشابا وورودا بريةً تُكلِّلُها بهجةُ هذه النّزهِة 
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التِّينةَوأنا أتسلَّقُ  طتُسق

 

تُ بكدماٍت موِجعٍة اضطرتني بِص فجرحتُ جبهتي وُأ،

، بقيتُ  في بيت جدي، بعيدا عن والدي،ى مالزمِة الفراِش، ثالثةَ أياٍم كاملة

 تموز، أي بعد مروِر حوالى أرب حدثَ ذلك، على ما أذكر، في أواخِر شهِر

 إلى القريِة، رجوتُها أن تسهَل لي األمر عند والدي، فكرِة الذَّهاِب

 المتَهلِّلين ،رحبنا به كما اعتَدنا أن نفعل، وكنتُ أنا أكثر المتقربين منه

  وِهيِم

  ِر، ـفي ضوِء القمالمسطَبِة  علىر بالكَرِم ورأِس العين، بالطُّنبِر والسهِر ـأفكِّ

إل

   .كَرِممولَعا بال

سقطَتي عن التِّينِة، زادتني تعلُّقًا بالكَرِم، فقضيتُ األيام الثَّالثةَ وأنا أفكِّر فيه 

الذي ضاع األمر ،له المشاريع اهتمامي به وشوقي إليه، فنسيتُفَوأرسم  

ه  عن النَّظِر إلى المرآِة والتَّحديِق في الضمادة الّتي كانت تُشَوآالمي وانصرفتُ

  .وجهي

عة

أسابيع على انتهاء الدروس في الكلِّيِة الشَّرقيِة، وأسبوعين على مجيئي إلى 

  .تربل
  

مجيء ِة؛ وكنتُ أنتِظريفيةَ للعطلِة الصفي أواخر شهر حزيران، أعددتُ العد 

يجفي البيِت، .  إلى القريةِه أخوالي لينقلَني على فرِس أو أحِدد أتُ الجوهي

 المنِْزليِة، ولما ساعدتُ والدتي، على مدى أيام، في قضاِء بعِض األعماِل

اقتنعتْ ب

 األمور بصورٍة طبيعيٍة، فوافقَ والدي بعد ذا جرِت بعطٍف الفٍت؛ وهكففعلَتْ

 حوالى ، كعادته لزيارتنا يوم الخميِسممانعٍة ال تُذكَر، حتَّى إذا جاء جدي

الظُّهِر، 

رضاهنَ والساعين إلى تكر،ِهقدوِم   .يِل
  

ي يا كان جدطعام الغداء؛ ولم ت والدتي إعدادِثْؤباشرالِكر ئةَبةَ الني على أي 

 ي شيء سواها، فقد طلبت إليأن ُأُأمِرسيوسف )حانوت( إلى دكَّان ع العم 

من لحم " هبرة"المواِجه لطاحونة العم عزيز أبي نادر، وآتيها بنصف كيلو 

 الطَّازج، فما توانيتُ، بل نهضتُ للتّو وذهبتُ راكضا إلى السوِق وأنا الغنم

ب
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 والنُّهوِض باكرا،بالنَّوِم على السطِح التُّرابي

 

 وارتفعت  بلََّل النَّدى اللّحافَ وقد

  . وتمُأل الدار حبورافي عيوننا فُ أنوار الصباِح زغردةُ العصافيِر تُضاِع

 ن يعرفُ كيف يستفيد من وقته، 

 مزاج اإلنكليزي العادي الذي يتوقَّفُ عن العمِل ِلينعم بما ربحه م إلى حد ما،

ال . 

لم يِعشْ في إنكلترا، وال زارها، بل . ، بل تلبيةً لحشريٍةغترب طمعا بالثَّروِة

أال تريد ،ُأ تقبيَلماذا تنتظر مكرضاها قبل أن تذهب؟  وطلب   

  

عادته، كأس عرٍق على ي الَّذي شرب، د بشهيٍة، بخاصٍة جتناولنا طعام الغداِء

الملح وألحقَ لُقْمته  وقد رشَّ عليها مزيدا من وتلذَّذَ وهو يمضغُ الكبة النيئةَ

بقَضِم بصلٍة خضراء وبعِض النَّعناِع من باقِة خضاٍر استحضرتها والدتي، في 

 كان ثمةَ شيء يميز جدي عن سواه من .أثناِء غيابي، من حديقِة البيت

مزاجه يشبه،.  كُلِّ ظرٍففي مجاِيليه، إذ كا

ن

 يقتنع بوضِعِه، وال يقوم بجهٍد يذكر ليحسن هذا نومثل عامة الصينيي. عمله

الوضع؛ وهو، على غراِرهم، يتَِّصفُ بِحس سليٍم ممزوٍج بشيٍء من الكسِل

ي

سافر إلى البرازيل، وأمضى في الريو ِده جانيرو عشر سنواٍت، عاد بعدها 

 ِة غيرِة البرازيليالقار ها، خالي الوفاِض، ال يحمُل منإلى القريِة، كما غادر

هذيب في التَّعاطي؛ ومع الوقِت، أهمَل اللُّغِة البرتغاليِة وبعض قواعد التَّ

الجنسيةَ التي اكتسبها مع زوجِتِه وولديه اللَّذَين وِلدا هناك، ونسي اللُّغةَ، ولم 

  .  يحتفظْ إالَّ بتهذيبه الَّذي أمسى مضرب مثٍل في القرية
  

ت أمي منَّا أن  دخَل جدي غرفةَ النَّوِم المجاورة ليرتاح قليالً، فطلب،بعد الغداِء

خمارة  الالحديقِة أو إلى جوارِِ إلى و نَنِْزَلأ ،نتحدثَ على صوٍت منخفٍض

  .ه نهوض،بترقٍُّب كثيرٍِ ، أنا فقد جلستُ أنتظروأما ، نزَل الجميع.ونلعب هناك

 اُلأما تز:  سألَني،ههجغسَل ووبعد أن  جدي، استيقظَحوالى الساعِة الرابعة، 

مقررا  المجيء معي إلى القريِة؟ سؤالُه شغَل بالي وأثار في داخلي الشُّكوك، 

أين أغراضك؟ ثُم : ذلك على وجهي، وابتدرني قائالًجدي  ظَحلََ؛ فاضطربتُ
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 ؛وهكذا فعلتُ، ارتميتُ على صدرها وأنا أحمُل ِصرةً جمعتُ فيها حوائجي

ِ، بين منازِل 

 أخوالي وخا صدقاء في القريِة، وأرافقُ

ولكنَّني بقيتُ محروما، إلى فترٍة، من هوايتَين عزيزتَين عل . إلى حقِل البطِّيِخ

 ا، فأمتطي النَّورج، آنًا، وأقفزأهرام القمح 

ر، وهو يدور على هوآعنه،   الحصاِن أو الثَّورين اللَّذَين يجرانه، إلى ىنًا

  مصحوبةً ، أمي وأبيةُ باديةً على وجهيـإلى القريِة، وكانِت اللَّهفواتي ـوأخ

كانت أمي جالسةً في الجانِب األيسِر من الغرفِة، قبالةَ الباِب؛ قبلتني وقبلتها 

مرارا وأنا أنظر إلى جدي، وما هي إالَّ دقائق حتى رأيتُني راكبا خلفه على 

  . القريةجهين إلىظهِر الفرِس متَّ
         

 عافيتي، ولو غير كاملٍة، فسمح لي جدي بمغادرِة تُع استرجبعد أياٍم قليلٍة،

 أن ةَيشْ ِخ،البيت، شرطَ أن ُأبقي الضمادةَ على جبيني وأن ال أتنقََّل في الشَّمِس

الجرح ِةف. يلتهبهارأتنقَُّل، في النَّ: عدتُ إلى الحياِة الطَّبيعي

التي عصرا إلى الكروم أواألنسباِء واأل

ى

 والسباحة ظهرا في بركِة رأِس العين؛ ،اللُّهو على البيادِر مع أبناء عمي: قلبي

فكالهما كان ممتعا بالنِّسبِة إلي، وإن كنتُ أفضُل، إذا ما حِملتُ على االختياِر، 

 أشعر بها وأنا التي كنتُمتعة السباحةَ على غباِر البيادِر، على الرغم من ال

عجمأتنقَُّل بين أكواِم القشِّ، حيث ي

 آخَ

  .  إالَّ بعد حين فأرتمي على النَّورِج وال أعود أعاودأن ُأصاب بالدواِر

باحةُ فقد تعلَّما السا في رأِس العينتُوأمغزيرةً، ؛ها فتًى ياِفع ها كانِت المياهيوم 

صها اآلبار االرتوازيةُ بعد، والبركةُ كانت ما تزاُل أشبه صافيةً، لم تمت

من أنحاِء البقاِع كافَّةً ومن بعض قرى المتِن بالبحيرِة، يقصد ها النَّاس

موالشُّوِف، يصطادون السشوونه، يجبلون كولةَ"، يويجلسون على العشِب " التَّب

 من سد رأِس العين إلى آخِر حدوِد القريِة  تمتد يومِئٍذكانتو ،في ظالِل الشَّجِر

  . بين الكروِم وغياض الحوِر
  

والدي وأخوتي بعد مضي أسبوٍع على سقوطي عن التِّينِة، فوجئتُ بوصوِل 
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، وقبل أن تُنهي جدتي كالمها، صرخَ " ترين

 أفضل

  وحينًا بالتَّوبي،وهو يكيُل لي المالمةَ تلو المالمة، مشفوعةً حينًا بالنَّصائح

  

 جدتي على جفائها، وتعد بغمز من قناِة والدي، وأمي تعاِت:

  . بها إلى زحلةعليها األسابيع التي انقضتْ على آخِر زيارٍة قامت

خ  ن

والمصالحة  

  .في القريِةولَة 

 فقد أخذت تقص على جدتي كيفَ عرفت بوقوعي عن التِّينة من ،وأما والدتي

  ال  ا إلى أنَّنيـالَّتي أخبرها نسيبها القصةَ بتفاصيلها، الفتًا نظرهة ـبهيعمتي 

كانت أمي أسرع من .  على محيا والدي بوضوٍح مرتسمٍة غضٍببإماراِت

 تنظُر تني وهيأبعد تني إلى صدرها، ثُملتني، شديها، قبأبي، أخذَتني بذراع

هل ال ! ؟ أرني إياهأين الجرح  ":إلى وجهي متأملةً أعلى جبهتي وهي تساُل
   ".يزاُل يؤلمك؟

  

ليس هناك من جرٍح، إنَّها مجرد خدوٍش  ":ي جدتي فطمأنَتْها قائلةًسبقَتن
آثار ها تزوُل كمابسيطٍة، تكاد

شو عملتو بالصبي؟ : " والدي وهو يلهثُ بعد أن أوقفَ سيارته خارج الدار
 ثُم شدني بيدي وقربني   "نو الجرح؟قَرب لَشوف شُو بو راسك؟ فَرجيني وي

 قبلني،أن تأكَّد من سالمتيصوب الباِب ل وبعد . ِظَنِّه أنَّه يرى بصورٍة

،ِخ

 ما بين الِجد المزاِحويتراوح.  

 والحنان ، والشَّوقُ بالخوِف،ا التَّرحيب بالعتاِباختلطَ فيهفي لحظاٍت و

الطَّلِق وهم يتبادلون بالسلطِة، جلس الجميع يحتسون القهوةَ في الهواِء

جدي ي الطَّرائف

  

 ،فا الجودقائق، ص جيلةُ؛ وبعدي وراحا وحضرت النَّارإلى قرِب جد أبي جلس

ليل: يتبادالن الحديثَ حوَل شؤوِن القرية وشجونها ذيوُل تعيي النَّاطور 

نصار،  بين آل حاطوم وآل فرج، وموقف آل  الصغبيني على بيت

من االنتخابات االختياريِة القادمة، وأسعار مي وآل خوري وآل الراعاصي 

ة، وانعكاساتها على بدٍة المواسم الصيفيماِنِلالقمح والخضار وبخاصالض  

تدا  األرِضأسعاِرو الموسميالم
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رأس العين، والكَرِم  فالبيادرالعيِن ومنها إلى القريِة إلى البيِت في من : أهدُأ

لبحيرة الش يسبح وحده وسطَ هذه ا، قاَل لها،ِتصوري أن ولدا بعمره"
  

   ".َّاسعة

.  أو إذا تأخَّرت عن زيارتهم

 حضوروبقَدِر ما كان ، كثيرا هاحبُأ 

فهي ِمضيافةٌ، مفْر . يبِهجني ويجعُل وجودي عندها من أمتِع هنيهاِت حياتي

ال    ،  أ 

أحداهما، أو مالمح دٍة، مالِمحياتي، فبقيتُ أرى، في كُلِّ سي 

  . االثنتَين معا

بهية تحبني حبا جما، وهي مثل أمي تعِرفُ جميع الدروِب الَّتي كانت عمتي 

ولعلَّ . تؤدي إلى قلبي، وتملك مفاتيح األبواِب الَّتي ُأخفي وراءها أسراري

 أخباري هذا، إلى حشريٍة يتَِّصفُ بها طاِلبو المعرفَِة، كان يحملُها على تَسقُِّط

 الشَّيخ كانت تعيشُ في بيٍت واِحٍد مع ابنها الوحيِد وزوجها. في أثناء غيابي

 أنا سلواها، تهتم بي أكثر من كنتُويوسف، أحِد وجهاء حي الراسية الفَوقا، 

تفتقدني إذا ابتعدتُ عِن الحيبأخوتي،  اهتماِمها

خباري بلهفٍة وبشيٍء من العتاِب، في كُلِّ مرٍة أنزُل إلى القريِة أالِحقُ  تُكانت

  .من دوِن علمها
  

، كاني يفرحها ويريحها بدوريكنتُو

طةٌ

وأما أنا . تقدون أن الكَرم شرفٌ وأنَّه يستر مساوَئ النَّاِسفي كَرمها، وممن يع

وعيِن الطِّفِل ِغ إحساسي على الرغِم من ب مرةً عيبا أو نَقْصا، ر فيها، فلم

بل على العكِس من ذلك، كنتُ من أشد . الحشريِة الميالِة، غالبا، إلى النَّقِد

في زياراتها األقارب غالبا،  في غدواتها إلى الكروِم، واالمعجبين بها، أرافقُه

مع في أواخِر األسبوِع، ، إلى بيت جدي في تربل أحيانًاوالجيران في زحلة، و

  . وأولى أسابيع الخريف، الربيِعغروِب الشَّمِس في فصِل
  

ا، ودردتني على النُّهوِض باكرواإلنصاتَ، وعو متي الكَربتني على علَّمتني عم

. الغناِء وتنشُِّق الهواِء من األنِف، والتَّمتُِّع بالطَّبيعِة وصفاِء السماِء في الفجر

وهذه . أمي وعمتي: فعرفتُ نُبَل المرأِة، وسماح المرأِة، وجودها في اثنتَين

المعرفَةُ طبعت ح
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صحيح أن الشَّأن الديني، أعني الروحي، كان عند أمي أقوى منه عند عمتي، 

وشكََّل ِجزءا من حياتها، فيما كان الشَّأن االجتماعي ِجزءا من حياِة عمتي، 

هنفس على أنَّه لم يكن يفرض ي وال عندأم كأطروحٍة، أو كعقيدٍة جافٍَّة، ال عند 

عمتي، بل يلوح كواحِة سالٍم ترتاحان في أرجائها، وتهب كلماتهما وهجا 

وحركاِتهما بعدا ومعنًى يتجاوز العالقةَ الطَّائفيِة واالجتماعيِة وحتى العائليِة، 

ةًويمنح األعماَل التي تأتياِنها خصوبةً أ   .كثر ِمما تنتظران عا
  

د

ي كرمنا، عنقود ِعنٍب في بدايِة نُضج 

وارتفَع صراخُ أخواتي واختلط بالهرِج والمرِج لنجد أنفسنا و 

 بالفكرِة، وأظُن 

ٍم ك ب

الكثيرِة ا   . لمستمرِة من أجِل العائلةعر

  

 اِم وأمتعها في حياتي وحياِة أخوتي وأخواتي، معمن أجمِل األي النَّهار كان ذلك

أنَّه لم يخُل من بعِض مناكفاٍت، بخاصٍة بعد أن توجناه ِبنُزهٍة مشتركٍة إلى 

  .الكروِم عصرا فيُ طنْبِر الخال إبراهيم
  

م كانت فرحتُنا كبيرةً، عندما اكتشفَتْ أختي الكُبرى، ويستحيُل علي أن أصفَ ك

ِه؛ يميُل لونُه إلى ما يشبهونحن نتجوُل ف

قد. لون الزهِر

ُل العنقوداليِة نتأماٍت في التَفَفْنا حوَل الدلِّين ثريتَدبأخوِتِه الم نُقاِرنه ،الخَمري 

وبعد الفرحِة . عب هذه الشَّجرِة الصغيرِة، المنَمنَمِة، السعيدِة بمولوِدها الجديد

الكبيرِة واألخِذ والرد، اتَّفَقنا جميعا على أن نقطفَ العنقود ونحملَه إلى القريِة 

ه هما، ونُقدنا الحبيبةِسرةً نُفاِجُئ بها أمِدي.  
  

  

وفي المساِء اغتنمنا فرصةَ انصراِف الكباِر إلى لعِب الورِق، فطلَبنا من أمي 

أن نلتقي بها، لخمِس دقائق، في الغرفِة المجاورة؛ رحبت ُأمي

مقام ا استقرَأن نسألَها؛ ولم مكنت لما يبها وكأنَّنا نحمُل أنَّها تحسنا، وقَفنا أمام

 ،عنا فيه العنقودكُنَّا وض يِه كيسوبين يد غيرأخي الص منيا، وتقدالد إليها كنوز

ورةَ موس مبارٍك،  ا وقدمه لها، كما سبق وتوافَقنا على ذلك، باسمنا جميعا، 

بون محبتنا لها وتقديرا لتضحياتها  و
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لَتْهتأم ،أخذت أمي العنقود .لَتْهتْنا، كما لم تفعْل من قبُل. قبرغَم قَتْ في . ثمحد

وجِه كلٍّ منَّا وتمادت، حتَّى طفرتْ من عينَيها دموع، أظُن أنَّها عجِزتْ عن 

  ". لقد باع والدكم الكَرم، وغدا يسلِّمه إلى الشَّاري: "  وهي تُتَمِتمحبِسها،

  

  

  

  
Ayman Ibrahim Ma'ruf Íæ†ÃÿÚ<Üéâ]†ec<àÿµ_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
Syrian poet and translator, born in 1967 (Bastawir - Syria). With several 
published works in Arabic and French, and various cultural activities. 
Poète et traducteur syrien, né en 1967 (Bastawir - Syrie). A son actif 
s'inscrivent des publications et différentes activités culturelles.  

 ،سوري تَرجموم ةٌ  له ). سوريا-بسطوير  (١٩٦٧من مواليد عام شاِعرنشورم وأنِشطَةٌ كتب
   .ثقافية مختِلفة

  

<íĆéi]ƒ<žì‰<Ł̂ÿqçÚ< <

  كاني أن ُأبشِّركم أن الهواء مرقَّطٌ هنا 

ةَ، أيضضالب عتمتَه أجوس طينًاوبإمكاني أن ا، كما لو كنتُ أجوسا داشر. 

< <
فُ المتَدلّون من نظرِة أحداِقِهم، جعلوني، هكذا، أجر سنواٍت هائلةً ورائي األسال

 أقراطي الوحيدِة  

(full text - texte intégral - texto completo - )الكاملالنَّص  
  

M< <
بإم

  

N

مثل إلٍه قديم في ظهيرِة عمياٍن منومعلَّقَةً ،دون ندممن و. ةكجثَّ

  ...ا ال أترك أثر،وطحالب
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O< <
  .. . مهمٍل وِلدتُقرب كشتباٍن

 ..  .اِن مثلي إلى جهٍة مجهولٍةاِمها بالخسرتني امرَأةٌ تقضم أصابع أيأخذَ

  ..  .ه في النّسيانوسرعان ما ضيعتُ.. .شفتُ إسمي في النّسيان

ماد تي اسيانلخام. ..تشكيلي.. .محونيي عيدي أطرافي.. .ثُم صلُني منوي... 

هنا ٍن

  . يِلاللَّ

  .   ٌل

  .حبةُ خَردٍل أم حبةُ حنْطة

  .رٍس أم سمنْدل

الد  رينسِبإلوا.. .وبراِناص...  

  ...شيء لي

  . في يدي

  ..  .ال فكرة.. .ال ظلَّ..  .ال صوتَ.. .ال غيمةَ.. 

  ..  .وكان علَي أن ُأولَد.. .تني هناك مقطوعةً من شجرةتركَ

هكذا اكت

النّصار 

  .م عدةَ الجنونُألِت
 

P< <
ال مكا إلى أتيتُ من  .  

  . هيرِةاردينيا في عز الظَّغنَبتَةُ 

ال مكاٍن بهذه الر أتيتُ منِلأِس الصدِة الخَرغيرِة كحب . 

ِط ي مطْمورةٌ ِبِقمالِّأتيتُ وكُ

رأسي مفَلْطَح أم مستطي

طائر قطْ

  .  ال أعرف

  . قطعةُ نثٍر أم باقةُ ِشعٍر

  .قصةٌ أم رواية

  .ال أعرفُ. صدقوني. ال أعرفُ

تي تتناوب عليها أقراص غيرِة الَّأِس الصه بهذه الريِل وزقُّوراِت اللَّأصنع ُأحفوراِت

وأقر.. .اليومـڤـال

ال 

 ال شيء

ال شيء.
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  .  لَِم على طريقتي

  . )كلُّ ما في الهواِء عصفور(: ، ذات مرٍة)رخه غيلين

ع مستنقَ ال بعوضةُور. 

بةيحدالم . ..  

على الجريدِة أبيضي كلمٍة سوداء . ..  

  ..  .جاهتِّ

   .. .أركض. 

. األنباءذاعاتُ أو وكاالتُ

 ..  .ولم تأِت على ذكري الصحف

   

  .. .وأركض.. .ي قلِب الوردِة

  . أحاوُل أن أمارس هذا في خالء.. .رٍة

ائي اليتامى بينما أشقَّ.. .مار

  . موسجوم مع الفاصولياء في أعالي الشُّلنُّ

OLIÍæ†ÃÿÚ<Üéâ]†ec<àÿµ_<  

ِل وبي شَره ما لسرِد العايأتيتُ من ال مكاٍن تحت ِقماِط اللَّ

 أقوَل لكم ما قالَه أن خو(ال أستطيع

 ...وهوائي جفَّ. فأنا بال ظلٍّ

فكيف ُأَؤكِّد أن ما فيه عصف
  

Q< <
دوب في مرآِتجاهاتُ نُاإلتِّ

ودمي بحذافيِرِه ف

  ..  .بيض دميإ

الض امخمةُ جعلَواأليرأس ا هائالً ومجنونًاتْني أجروأركض.. .نين طواَل تلك الس.  ..  

 ..  .أركض في داخلي

أركض في كلِّ ا

..دونما أسٍف أو ندٍم

ساللِة العد ائينمن. ..  

  .. ومع هذا لم تذكرني اإل

  ..  .وأركض.. .أرمي جسدي مثل كيس بطاطا

  ..  .رذكُّ التَّوال أستعمُل.. .وأحملُها مثل أخطاٍء قديمة.. .هارُألمع كوارثَ النَّ

.. .وأبكي.. .اِبُأقشِّر كَمَأةَ الغي

حب أجعُل منلها ف.. .مِع أعشاشَ طيوٍراِت الد أكمن

  

R< <
عدِم اقتناعي بالموِت كفكمن غم رعلى الو

خلفَ الباِب والم ا العزلِة داأتمترسعلى رقبتي كالمسق 

وشقيقاتي يلعقون ا
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قزح.. .ي عيني وعلى جبيني قوس.  

A
 

Poète algérien, né 
s'inscrivent des écri

 ال-بوسعادة  (١٩٧٢د عام 

  

†Ł‰Łæ<fi|JJJ<< <
  

^⁄èæł…ÿ<îĆÛÿŠŁè<á^Òæ<ÿØĆq†i<ë„< <

  ِتِه غَردتْ شَمعةٌ،ي طُفُولَ

  ِفي َأعالي مشَاِعِره ِحين َأشْعلَها

S< <
  ...يه علٍب للتِّلء يدي ثالثُِم

 فعنلميوثالثُ حماماٍت 
  

T< <
 .طويلة.. .نسياٍن.. . شجرةُ...أنا

  

  

  
  

l-Bashir Bin 'Abdur-Rahman _á^·Ć†Ö]<‚fÂ<àe<ÿfÖ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
Algerian poet, born in 1972 (Bou Sa'ada - Massila - Algeria). With
several writings and prizes. 

en 1972 (Bou Sa'ada - Massila - Algérie). A son actif 
ts et des prix. 

شاِعر جزائري، من موالي
  .جوائز

له كتاباتٌ أدبية، ناَل ).  الجزائر-مسيلة 

]çÖ_
(extracts - extrait

  
s - extractos – )ُمقَتَطفات

×Ö
  

‚è†łÇÿi< <
ِف
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احبذَاِتِه ِفي الص نفَتِّشُ عي احر   

  ممراتُ ضيقَةٌ،

احَل نُب  

  عاِلقًا ِفي العراء...الَ ملْجٍإ

  ِنَا

زرخٌ ب-اءمِغياِن الدتَب   

كماقُوا دَأر ماهاذَا تُرِلم  

  دِة ِفي ِطيِنك الدنيوي؟

،اِبسقٌ ي  

  ِلحِفيٍف لَه ما تَولَّى

ثُّم

ال

،ِفي القَِديمضي الطِّينو  

   والجرِحعلَى حاِضِر الوقِْت

  ما كَان يحِملُه ِمن ِغنَاٍء بلَى،

واستَحا
  

ð]ÿ†ÿÃÖ]<ŁðłÍŽ< <
  وسالَم علَى شَوقِِنَا يوم كَان وِحيدا

ِب

لَه مالَه ِمن تجلِّي األنَيِن علَى تُرب

 والَ -ِضفَّتَاِن 
  

ð]ÿçÿ}< <
  موِعِدي لَم يكُن عاِمرا،

  )متَنَبي(ِبالمواِعيِد يا 

  ...َأم تُرى

لَم تجِد ِريح القَِصي

موتَتَهتَ مفَآثَر/نِْزلَكم  
  

°Žßÿu< <
ِدي ورربما يهتَ
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  صاِفيِر

  ضحى

  ِيرِة

..  

  

  هةً واِحده؟

   ياولِدي ِفي ِثياِبك َأكْثَر

ِشيبالْم ك  

  ،...ِب

 لْتَ

،اك  

OOI<_Ć†Ö]<‚fÂ<àe<ÿfÖ

  عاشَ يرفُُل ِفي اَأليِك

تَذْكُر شَدو الع: غُصن  يا-

  ِشعر السواِقي

  ...حِديثَ المساءاِت

همساِت ال

لظَّهفَصالَةَ ا

.وتسِبيحةً صعدتْ فَتَجلَّى
 

ëŽ‚şÖÿæ<^ÿè 
  الجهاتُ الِتي سلَبتِْني دِمي

فَ َأصحو علَى خَبٍر،   ور

ِ

انَأي ِيِدي،  تُغَاِدر لَم

َأبيض اللَّمِس يبعثُِني ِج

-رفَ تَكْبوس 

-وِه سزتَيفَ ياحِفيَ ر ر

-رالع لُسَأنْد فَ تَذْكُروس 

  قَصر حمراِئها

 سوفَ يفْضح ِسر جِه-

 فَساِبقْ ِلَئالَّ تَنَاَل خُطَ-

الماِردهِه    تَقَاِسيم ِلألوِج

  

  

  

  



 

  

  
Jamal Al-Jaziri  
Egyptian poet, translator and pr  
English poetry (1999), with se  
activities. 
Poète, traducteur et universitaire égyp  
Docteur en poésie anglaise (1999), i  
nombre de prix, et des activités cultur

دكتور في الشِّعر .  المملكة العربية السعودية
  .كثر من جائزة، وناِشطٌ ثقافي في أكثر من مجال

(full text - texte intégral - texto 

fÒ<fiÐßÂ<÷c<₣íq^qć̂Ö]<^Ú< <
  جاجتُنا عنقٌ طويل

  تد بطول البالد وبعرضها يضيق

  ندما قاَل سنعبر للمستقبل

  من ذلك العنق الَّذي اعتصرنا

  عبرنا من عنٍق إلى كدٍر

  ومن جوٍع إلى أعناق

<<<<<<<<<<<<<<<ë†èˆ¢]<Ù^¶<<<<<<
 in Saudi Arabia. Ph.D.,ofessor, living

veral printed works, prizes and cultural

tien vivant en Arabie Séoudite.
 plusieurs livres publiés, un bonl a

elles.  
شاِعر ومتَرِجم وجامعي مصري، مقيم في
اإلنكليزي، له أكثر من عمل منشور، حائز أ

  

<Ý^éđßÖ]<Ł…çfÂ< <
completo - )الكامل النَّص  

  

æ
ز

يم

فع

  

kÎçÖ]<Łá^‘†Î< <
  ال يحتاج العمر عابرين

  فكلُّ ما في األمرين
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   السنين العجاف ابتدأت

  نابله

  ضعاف الثَّمن

  تُخِمدنا

Ü< <
  بالبارحة

...  

  بالعبور

أن

وكلُّ ما كنَّا قد ذَررناه في س

سرقَه   قرصان الوقت

  ليبيعه لنا حين مذلَّة 

بأ

  ويحتكر ما تبقَّى من أزمنة

علَّ صرخات بطوننا 

  فنخمد إلى أن تهلَّ بشارةُ حلٍم 

 فالَّح رآهالحي  

  

  

×£]<h^jÂ_<î×Â
 أشبه األمس 

نِفيم فاليوم حنين  

ما

  إذ إن المضارع ينتحر

  على أعتاب الدرب

إذ إن ذاك الَّذي

  يقطع عليه الطَّريق

  ويرديه داِميا

  ناِزفًا

  متقَطِّعا

  على أعتاب حلٍم 

كان قد عشَّمه 
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  خريطةُ رسم

  رسم تقليد

  رطة

  

  داللةح لنا باب ال

  ؟!ما هو

  وِلدنا على هذي األرض

  ابنا

   دمنا

  ُّوا هذه التُّرع

  ن إلى ذلك العراء

من بعيدحتَّى أن ننظر   

  انت قد ارتسمت في عقوٍل كانت لنا

ORI<Ù^¶ë†èˆ¢]<

íÖ÷Ć‚Ö]<Łh^e< <
  الوطن خريطة

ال

ال

  التَّقلي زاِئف

  وال سبيَل إلى المحاكاة

  إذ ال يوجد نظام مثُل

  وال يوجد كهف

  لرسم هذي الخريطة

أو في رؤية تلك الخا

  ...يا أيها النَّاس

من يدلُّنا على مفتاح؟

على حرٍف يفت

ِلنَدري 

فمنذُ أن 

نقرُأ هذا التُّراب تر

  منه خُِلقنا وإليه سنعود

تراب يجري في

  هذا التُّراب ترابنا

أجدادنا ماتوا كي يشق

لكنَّنا نجدنا منفيي

وليس لنا الحقُّ 

إلى صورٍة ك



  

  

  
Hussayn Rahim <<<<<<<<
Iraq playwright, novel and short story writer, born
Iraq). With several published works. 
Dramaturge, romancier et nouvelliste irakien, n  
A son actif s'inscrivent plusieurs publications.  

له كتاباتٌ  ).  العراق -الموصل   (١٩٥٣صصي عراقي، من مواليد عام        

<êi]ç< <
(extracts - ex   

ة أن تأخذَ بيد المرء عاليا في تراتبيٍة من خلٍق كريٍم 

 درجة، حتَّى توصلَه الِقمةَ فيستريح هناك متربعا على 

ولكن، أي سوٍء ... وِحكٍَم ومثٍُل ليأخذَ الزمتَه التَّاريخيةَ هناك

 بذاك السيلوفان البراق من فضائل هذا 

  . ديا

ليلةً بعد أخرى في ... تواتر لتواتر.. 

لصبية،  تلوكُه ذاكرةُ أولئك ا

الي الصيف هي لمحمد العاشق وبحٍث عن حبيبته، وليالي الشِّتاء لسيف بن 

...  الماِرِد الطَِّيِب القلب)عيروض( وخادِمه )عاقصة(ذي يزن وشقيقته الجنِّية 

  ... وذاك الصراع المتَلَون مع السحرة واألشرار

ميفي ذلك ة في أرواح طرقَها النَّيس

 أتعرفون؟ إن الجد سيحكي لنا اللَّيلة-

<<<<<<
 in 1953 (Mossul - 

<<<<<<<<<<Üéu…<°Šu 

é en 1953 (Mossul - Irak).

مسرحي وروائي وِق
 .منشورة

  

şÓş£]<₣íßÃÖ
traits - extractos – )ُمقَتَطفات

 
د كيف ِللحكملم يقرأ بع

وشخصيٍة كيسة، درجةً

عرٍش من فضائَل 

 أراه مغَطىيندب حظَّه، هذا الَّذي

التَّواتر المغلوب على أمره معلِّما أب

.في هكذا مقاٍم نمت حكايا الجد ألحفاده

مساءات الصيف والشِّتاء، كال بطَعٍم دافئ أو بارد،

فلَي

لكن، ...  أحفادهكانت تلك المساءاتُ تحفر

  : اليوم، جاء أصغر الصبية وقال
  

  ... شيًئا آخر... 
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مفتاحا الستعجال التَّوقيت لها، والَّذي، حينما حلَّ، انسلَّ أولئك الصبية كان هذا 

ة، واتَّجهوا إلى غرفة الجد؛ تحلَّقوا حولَه بنصف دائرة، وهو لٌّ من سرير

بتسما باتِّجاه الباب المسدود، غير منتبٍه لتلك 

فقد كان يسير متعفِّفًا عن .  األسد فيه

 عليها أسود ه وقد التملة، أم

  . ي جسدها، وهي تصرخ مستغيثة

فقد كانت تأتي . فجور

ماكن بعيدٍة وتقضي معهم ليالي ونهاراٍت ماجنةً دونما حياٍء م 

وكانت مجموعةُ عبيٍد تتعاون على . واللّهاثات الجبارة والضحكات الماجنة

  . حمل دن عمالٍق يأتون به من معصرة قريبة كلَّما فرغ من خمرة الكروم

ك

جالس متَِّكًئا على جدار، وينظر م

  : قال... األعناق المشرِئبة باتِّجاهه
  

  

الماء ال يمكن للطِّيبة أن تنام مع الخوف في سريٍر واحد، تماما ك...  إسمعوا-

والنَّار، لو اجتمعا، ال بد أن يذوي أحدهما ويبقى اآلخر؛ لذلك ففي ذلك الزمن 

ال بل هو أقدم كثيرا مما تَعونه، حين كانت حدود األشياء وِمساحاتُها ... القديم

كان عوج بن عناق هذا صبيا يكبركم ... وقدراتُها تجوس الفلكيةَ وتطمئن لها

 قبله جعلت للحب حصةَعمرا بقليل، طبيةُ

كان . كلِّ ما حوله من الدونيات، وذلك بمفهوم فيزياء االرتفاع واالنخفاض

الخوفُ والحزن يعلنان عن نفسيهما في عينَيه الواسعتَين بحجم باب دار كبيرة، 

خوذُ عن أمه يعطي الشَّمس لمعانًا بياضهما محبب بصفرٍة خفيفة، سوادهما المأ

يصُل ذاك الوادي الَّذي ما زالت آثار الدماء والعظام ... بلون الجمر الخامد

هو يتذكَّر المقت... الَّتي بطول األشجار منتشرة فيه

ونسور بحجم الفيلة، ونمور بحجم خيول العماليق، وذئاب كاإلبل طوالً، 

كالحمير حجما، وقد أخذت تنهشُ ف
  

  

  

وذلك لجهرها بالفسق وال. لقد حلَّ عليها عقاب اهللا أخيرا

ن بالعماليق من أ

واتي كن يدخلن بيوتهن كي ال يشاهدن رجاالت القرى المجاورة ونساؤها اللَّ

 الفاجرة، ويضعن العجين في آذانهن كي ال يسمعن النَّهنهات )عناق(أفاعيَل 
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لذا، كان . قد أخذ الصبي شكَل أمه، وحجمها، من دون الجوانح والجوارح

Ïémæ<ð]ç]<»<İí< <

  ...فُ االختباء

  كم ندرأ عن بيوِت أيامنا

  وكم

  نستضيفُ من ثقوِب األعاصير

ل

عوج الحزين يحاذر في مسيره أالَّ يطَأ بقدميه أحدى تلك البيوتات الطينية على 

  ... جانبي الطَّريق، وكان معينًا أبديا للجميع، ومن دون تذمر

  

  

  

  
Hussayn Al-Hashimi <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ê^]<°Šu 
Iraqi poet and journalist, born in 1961 (Baghdad - Iraq). Civil engineer, 
with several printed collections, prizes and cultural activities. 
Poète et journaliste irakien, né en 1961 (Baghdad - Irak). Ingénieur civil, 
avec plusieurs recueils publiés, des prix et des activités culturelles.  

مهندس مدني، نشر عددا ).  العراق-بغداد  (١٩٦١شاِعر وِصحافي عراقي، من مواليد عام 
  .من المجموعات الشِّعرية، ناَل جوائز، شارك في أنِشطٍَة ثقافيٍة مختِلفة

  

(full text - texte intégral - texto completo - )الكاملالنَّص  

  

  األرجوحةُ التي أهدتني

  إلى غيمٍة

  لم تزْل تلوح

ِلمالِمح ال تعر
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ونعلن  

  حن جنود المجاهيل

   شراسةَ تحرثُ السماء

  سوى الهديِل

  ... ذخيرةَ للعشب سوى العزلة

   متى

.  

  ملى أناقِة التَّأ

  ...زوارقنا الورقية

  ى الكون مسرح اختفائِه

ن

ال

ال

منذ

  وغنائم الذَّاكرة

  كلَّما جفَّت حقائبها

  ؟...خطفَتها الممراتُ إلى

  ونحن نصغي ألرجوحٍة

  أهدتنا ِلفكرة األمل

..
  

صامتين  

  نُجرجر المؤونةَ

إل

  كي نحتفي

بوصول 

  وغدا

  لن تكون الطُّرقُ طويلةً

  كلَّما سقطَت غيمةُ حيرتنا

وارتد

تحفر موعورأيتَ الد  

في لوحِة بيتك  
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  ...ةً

   عن متحٍف

  الهواء

  ...اُل بدَل األراجيح

  رذاذ

Ridhwan Yussuf Ismaïl <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ø
Syrian critic and translator, born in 1964 (Diyrik Hamku -
Syria). Teached Arabic in Syria, Saudi Arabia and Qatar. W
writings and cultural activities. 
Critique et traducteur syrien, né en 1964 (
Syrie). Enseigna l'arabe en Syrie, en Arabie Séoudite et au Qatar. 
actif s'inscrivent des écrits et des activités culturelles.  

درس ).  سـوريا  - الحسـكة    -ديرك حمكـو     (١٩٦٤يد عام       
 .َ له كتاباتٌ وأنِشطَةٌ ثقافية.بية السعودية وقطر

<l]†ŽjãÿjŠ₣¹]< <
(extracts - extraits - extract  

Original text in Arabic   
Translated in Kurdish by Ridhw  

لن تكون الطُّرقُ طويل

  تلك أوهامنا

 ال تبحثُوثيقةٌ

  كلَّما

نقذفُها في 

يصطحبها األطف

ِلنَحتَِف كثيرا بهذا ال

  فالطُّرقُ ليست طويلةً

والجنون  

  أدفُأ الطُّرِق إلينا

  

  

  
  

éÂ^c<Ì‰çè<á]ç•… 
 Hassaka - 
ith several 

Diyrik Hamku - Hassaka - 
A son 

ناِقد ومتَرِجم سوري، من موال
العربيةَ في سوريا والمملكة العر

  

<Õ†łèŽ<Łl^ßÿe
os – )ُمقَتَطفات  

 

by Khalat Ahmad.
an Yussuf Ismaïl. 
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ن هنا بعد  

  صدى

  .ة

   سليلةُ شجرة الرمان

  انحنيتُ تحت أثماري

،يهم   

  تُّراب أيضا أمي

  .آخر

è_<Ł‹ÛĆÖ]
  أمِس

لم تك

  وهبتك لقلبي

  ثالثتُنا ربونا الرابية

  ماٍتغنَّيتُ لك بضع يما

قبل أن يسلبك منِّي 

العزلة ثاني
  

أنا

ال

فال

وقلبي يكفي فصالً 
  

  إستشرى اليباس في أفئدة األشجار

  طواني الخريفُ على أصابعه

  :إنَّه يتسلَّقُ يقيني

  ،ثانيةً ال يهم  

أيض يفالشَّمسا أم.  
  

  إرتجفت شجرةُ التُّوت ِلوجعي

  وانبجس ينبوع حكايٍة قديمٍة أمامي

  للفور ستُخلَقُ لي
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  م منتظرةٌ منذ الصباح

  .ستحوم ببشراك على الجهات

  
  
ROK JÎ DAYÎKA MIN E 
Duh  
Hîn tu ne li vir bûyî 
Min tu dayî dilêxwe 
Me hersêyan da serê gir 
Min çend kevok ji te re  xwendin 
Berî ku vedenga tenahiyê  
Careke din te ji min bistîne 
 
 

Ez keça dara hinarê me 
Di bin danên xwe de 
çemiya me 
Ne xem e 
Ax jî dayîka min e 
Û dilê min 
Têra demsaleke din jî dike 
 
 

Zuhatiyê dilê daran vegirtiye 
Pehîzê ez  li tiliya xwe pêça me 
Bi baweriyên min ve hildiperike 
Dîsa ne xem e 
Rok jî dayîka min e 
 
 

Dara tûyê xwe ji êşa min re hejand 
Çemê çîrokeke kevin  
li ber min teqiya 
Anuha tu yê ji min re çêbibî 
Kevokine ji sibehê ve bendewar 
Dê mizgîniya te 
Seranser bigerînin. 
 

l POI…<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ØéÂ^c<Ì‰çè<á]ç•  

وحمائ
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  بال مالئكة،

  إلى ارتباٍك ال لزوم له

  و أهيُئ نفسي

  .أللٍم طويل
  

  الشَّجرةُ التي سُأغرم بها بعد هنَيهة

  داعبتني بكلِّ عصافيرها

  غردتُك لها

  !صدقَتني المجنونة

  .وقاسمتني سيرةَ التُّراب
  

  ال تصدق ثوبي

  ارتعشَ لمروركإذا 

  فهو يريد أن تلتفتَ إليه

  .لتنضج زهوره
  

  ال الزمن يروي عن نفسه

  وال هو يهديني المالئكة

من تمنُِّعك علي أكِثر  

  ليكون قطافُك 

  .أعذب

PPI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ØéÂ^c<Ì‰çè<á]ç•…<  

₣Ê^ŞÎ<ÿáçÓéŽÖ„Â_<Ô
  هكذا 

  بال ورٍد، بال طيور

  أرمي بنفسي منك
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ÎNTIR BE 

ê fi
Bê gul
Bê balinde 

 
evliheviyeke ne gerek 

Ji êşeke dirêj re 
Xwe amade dikim 
 

Dara ku pêleke din 
Ez ê dil bikevim wê 
Ez bi çivîkan pesinandim 
Min tu jê re gotî 
Ji min bawer kir  
Dînê! 
Û dîroka axê bi min re par ve kir 
 

Ji kirasê min bawer neke 
Heger bi buhrandina te re 
Lerizî 
Ew dixwaze tu lê binêrî 
Da gulên xwe geş bike 
 

Dem xwe nabêje 
Ne jî firîşteyan diyarî min dike 
De 
Hîn xwe li min giran bike 
Da çinîna te şîrîntir be. 

Rakata Hamid <<<<<<<<<<<<<<<<<<
Moroccon short story writer, born in 1965 (Mekna  
with several writings and cultural activities. 
Nouvelliste marocain, né en 1965 (Meknès – Maroc). Enseignant, à son 
actif s'inscrivent des écrits et des activités culturelles.  

 .مدرس، له كتاباتٌ وأنِشطَةٌ ثقافية).  المغرب-مكناس  (١٩٦٥اليد عام قاص مغربي، من مو

 
DA ÇINÎNA TE ŞÎR

eha W
B rîşte 

 

Xwe ji te tavêjim
T

  

  
 
 <<<<<<‚é·<í^Ò…

s – Morocco). Teacher,
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(full text - texte intégral - texto completo  

 رةً منر الموت، كانت

لكن المرض لم يسعفْه .  التي كان قد اشتراها بثمٍن باهٍظ جدا   الجديدة

ظلَّ ينظر إلى بريق لمعانها ويداه جامدتان ثقيلتا . ولم يمهلْه فرصةً لتجريبها

 انسابت دموع . ال تَقويان على الحركة

 . عاليا ليكسر رتابةَ الصمت واأللم اللَّذين يلفَّانه ويقضان مضجعه

استسلم في يأ . تغزو بدنَه العليل، وباأللم يدب شيًئا فشيًئا في حناياه

  أبناؤه، زوجه الثَّانية، أوالده، خدمه، أصد- أنَّهم جميعا 

  بل تخلَّصوا منه في آٍن معا طمعا في العنه، ال

 كان يشعر بالغيظ والغبن واالحتقار، لم يستَِسِغ النِّهاي

 .موِرس في حقِّه من طرف الجميع الذي
  

 تنحى ببصره ناحيةَ النَّافدة التي كان النَّسيم ي

متَدلِّيا و   أثار انتباهه شيء ما كان. ويداعبه تارةً أخرى

 يمنةً ويسرة، يسحب الرداء إلى ا

  النُّهوض، حاوَل الصراخَ والبكاء بأعلى صوت

اه وهدأت حركتُه، ترك حواسه  تسمرت عين

انتابه الخوفُ  . يتساءُل عن ماهيتها، عن شكلها

ود أن يتراجع عن مغامرته الجديدة، لكن شيًئا ما  

، االستسالم ليس من ِشيمه. مالحقتها

واالستمرار في التَّرقُّب، فالح له خياٌل فري 

  ال اعتقـد في البداية أنَّها مجرد ظالل،. خاطفـة

PRI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‚é·<í^Ò…  

_<“ßşÎ<₣í×u…
 - )الكاملالنَّص 

  

وهو ملقًى على سري 

بندقيته

يطلقَ عياراٍت أخي أمنيتُه أن 

ن

ِتهدافئةٌ من عينَيه وانطلقَ صوتُ حسرا

شعر بحرارٍة

س؛ أحس

 خانوه وتخلَّوا -قاؤه 

.حصول على بوليصة التَّأمين

وال التَّخاذَل ةَ المؤلمة،

دغدغُه تارةًئرها، ي تالعب بستا

كتارة، يتحرراء الس

حاوَل. ألسفل، يعيقُ الحركةَ العجيبة

.ه؛ لكنَّه كان عاجزا بالمطلَق

تُرشده نحو طريدته المحتَملَة،

ألن يديه فارغتان من السالح؛

كان يدفعه إلى االستمرار في

 أحس بقوٍة تدفعه إلى المطاردة

د يتسحب يمنةً ويسرةً بسرعٍة

حرصه  لكن  أقّل وال أكثر،
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الظِّالُل ال تتحرك في كلِّ : ديد على فك اللّغز قاده إلى حقيقٍة أخرىشَّ

الغرفة  و هذا الشَّيء الغريب الذ

 

 

سقطت  تارةَ من جديد، 

ألق بدورها على األرض وانطلق من فوهتها عيار طائشٌ أصاب القطَّ و

إلتفَّ حولَه أوالده بسرعة، فوجدوه . ى بكاؤه

 بيديه رأس القطِّ المسكين وهو مضرج في 

ع انطالقُ 

Randa Khattar  

s a ltu
 .في رصيدها كتاباتٌ وأنِشطَةٌ ثقافية. درست اللُّغة الفرنسيةَ خمسة عشر عاما. قاصةٌ لبنانية

ال

ي يتجوُل في تُرى، ما ه. االتِّجاهات

هب الريح بقوة، فتَعالَِت الستارةُ مطَوحةً بالشَّبح. المحظورة على الجميع

ٍن صغيٍر محِدثًا دويا صاخبا، فالحظَاألسود الذي ترامى على باب صوا

الرجُل القطَّ الضخ م وهو يحاوُل الهروب من الغرفة، من المكان عينه الذي

فأصاب البندقيةَ التي نطَّ عاليا فسحب الس .قِدم منه

اه

صرخَ المريض وتعال. صريعا

رير يمسحملقًى على حافَّة الس

وكان أن أمسك الرجُل بالبندقية وألقى بها من النَّافذة، فسِم. دمائه

  ...عياٍر آخر في الخارج

أسرع كلُّ من كان بالغرفة نحو النَّافذة، وكان أن نهض الرجُل وحمَل القطَّ 

تمنَّى لو أن أمنيتَه برحلة قنٍص . المسكين وهو في حالة أسف وأسى شديدين

  .أخيرٍة لم يتحقَّق، متَناسيا أنَّها أعادته إلى حالته الطَّبيعية

ظلُّوا صامتين . هم شُفي فجأةً من شَلَلهوكان أِن تنبه األوالد إلى كَون أبي

  !...للحظات، ثم اغتالوه بالبندقية عينها
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(full text - texte intégral - texto completo - )الكاملالنَّص 
  

أشعةُ . صالةُ االحتفاالت الفخمة في أحد أشهر فنادق العاصمة: المكان

رقيٍق أنحاء المطعم، الموسيقى النَّاعمة المتفجرة نوستالجيا تغمر بتدفٍُّق 

 .وانسياب األضواء يالعب الجدار، فيما تُالطفُ ظاللُها الدافئة وجوه المدعوين

 

 

 
 

وردا،  ط ٍغ، انتثر إلى

كان . مستديرٍة كما دورة الحياة، جلس خمسةُ رجاٍل ال يعرفُ أحدهم اآلخر

ل ه

عوا لها جسرا خالل 

  .سنٍة كاملٍة من دون أن يدروا ما صنعوا

اوالٍت كبيرة، مزهوٍة  هناك، بين حضور نسائي طا

وا

 الذُّكورين إلى هذا الفرح االستثنائيالوحيدين المدعو.  

 األرستقراطي ديها، ذاك السهي في مكاٍن بعيٍد عن عيونهم؛ إلى يمينها، والد

  .الِفكِر والمظهر، وإلى ِشمالها، الغالي، ابنُها

وبين الحين . عيناها تتابعان بعنايٍة الرجاَل الخمسة، وعلى ثَغرها ابتسامة

مس ألبيها بكلمات حنان، ثم ترنو بنظرة حب صوب ابنها، وتذكِّره والحين ته

  .بعظم امتنانها لربها، ألنَّها أم مِلك
  

هي سيدةٌ في األربعين من العمر الزمني، وفي العشرين نضارةً ورشاقةً وأمالً 

براءٍة هي سيدة، نَبض حياة، ال تعرفُ اسِتكانة، تغزُل ب. وطهرا إنسانيا

. تفاصيَل أحالٍم صغيرة، وتحولُها حكايات، تنسجها تارةً ضحكة، وطَورا دمعة

منهم من يحلم بها أما، ومنهم رفيقة، هناك من يحلم بها ابنة، ورجاٌل يحلمون 

عيشَ من دون بها حبيبة، وهي تزرع الحل ُل ا م في كلِّ لحظٍة من وجودها؛ تج

  .حلم

أمامها خمسة رجال، ساعدها كلٌّ منهم . الما راودها روحااليوم، وِهبت حلما ط

الخمسةُ صن. بطريقته على النَّجاة من انتحار الحياة فيها
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. لكنَّها لم تنس صنيعهم. على المنحنى اآلخر منهمي اليوم، بعد عبوٍر ناجح، 

ي اليوم، من قلب فرحتها تكرمهم وتعترفُ أمامهم أنَّها كانت، وما زالت، 

  .تعرفُهم جيدا كما لم يعرفوا ولن يعرفوا يوما أنفسهم

ن بعضهم أن الطِّيبةَ غباء، وفي أحسن األحوال غلطة ذكاء؛ يظن بعضهم 

يجهُل البعض كيف أن حبةَ سكَّر .  الحب جمٌل موسيقيةٌ وليلةٌ راقصةٌ وغناء

 ،البعض واحدةً تُحيي، فماذا تفعُل غم

 

ء منه . عطرا وذوقًا؛ فينك

وهي، أمام كأس الماء البلّوري، ترتشفُ بضع دمعات، ومن جديٍد تُالح 

  :حديقة النِّساء، وتتذكَّر

ت دعوةً غريبة، من دون أن يدروا من 

ئق، قرع الجرس وقاد كال منهم 

عذرا، ال "إليها باتِّجاه الفندق، من دون أن يجيب عن أي من األسئلة إالَّ بعبارة 
  ."أعرفُ شيًئا

ه

ه

يظ

أن

رةُ ورد؟ يجهُل  تكسر فنجان المر، ووردةً 

المتخَم ادعاء من هي؛ من هي تلك السيدة؟ ماذا تفعُل اللَّيلةَ، هنا، مع هذا

  الغريب التَّكوين؟الحشد 
  

ب الجمع يتلذَّذُ باالرتوا  الشَّهي ،العالمي الطَّعام موتقد

قُ

تحركاِت الرجال الخمس الضائعين في 

ن تمت دعوةُ هؤالء، وكانقبل أسبوعي

  . لكن أسلوب الدعوة، وطريقةَ إحضارهم، جعلَتهم يلبونها. الداعي

ويتكلَّمون عن فضول النِّساء؟ تعالوا وانظروا كيف يندفع رجاٌل خمس تحت 

يوهج اإلغراء وصرير الحشرية إلى وليمٍة مجهولِة الهةو.  
  

 لكنَّها. فجأةً، انتابها قلقٌ رهيب، وأحست أن الرجاَل الخمسة سيغادرون القاعة

ركين بخرق الحجاب لكَشف الستفاجأت ببقائهم، متمس.  

  .واستعادت، وهي تراقبهم، كيف وصلوا هذه اللَّيلة إلى هذا المكان
  

وُل بلهجِة إقناٍع مالئمة، وصلَت بعد اتِّصاٍل بكلٍّ منهم قامت به فتاةٌ لقَّنَتها ما تق

أمام بيت كلٍّ منهم سيارةٌ فخمة، نزَل منها سا
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 رجٍل آنسة، عرفَت عن نفسها، تأبطت عند وصولهم، كان في انتظار كلِّ

حيرةٌ وارتباك عصفا . راع الضيف إلى الطَّاولة حيث التقى الخمسة

وانسكب استرخاء األجواء على كيانهم . االرتياح الواضح على وجوههم

روط، من دون قيود، ومحت من 

رة، وهي مدركَةٌ تماما أنَّها بعد ضب، بعض ثو

وانته . قليل، ستزرع في كلٍّ منهم شعورا خاصا به لن يمحى من عمره

انت هديتُها تختلفُ من واحدهم إلى اآلخر؛ هي تَدري ماذا يمثُِّل لها كلٌّ 

وقبَل أن . منهم، وماذا يليقُ به، وكيف ال يستحيُل على أي منهم رفضها

  الحلبةُ  وخلَِت توقَّفِت الموسيقى، لى أنفسهم ثوران الكرامة والعنفوان،يتناهى إ

ذ

إنقضِت الساعة، كلُّ شيٍء . بالضيوف، لكنَّهم لم يقووا على مغادرة المكان

هي العبةُ شطرنج ممتازة، . دم بخطًى ثابتةيسير كما حلمت به، ها خطَّتُها تتق

من جديد تقدمِت الفتيات، كلٌّ منهن نحو الرجل الذي رافقَت، . واللَّيلة أحجارها

  .ودعته إلى الرقص بإغواٍء لطيٍف أطاح ارتباكَه

 ها، وتسنَّى لها أن تستمتعهور المتهادية، رقصوا أماموسطَ الحلبة، وبين الز

 بجذب

  .جسدا وروحا
  

نجحت إلى اآلن بوهبهم الطَّيران في قلب حلٍم طرزته . هي سعيدةٌ من أجلهم

شاركتهم عالمها مجانًا، من دون ش. لهم

أنفسهم بعض حزن، بعض غ

ِت

أعادت كلُّ فتاٍة رفيقَ رقصتها إلى كرسيه بعد أن قبلته برقٍَّة جعلَت . الرقصة

  .أجزاءه تذوب على المقعد، ودوارا لطيفًا يتسلَُّل إلى رأسه

. ُتابع في دقٍَّة رد ِفعلهمهي اآلن ت.  من الخمسة علبةٌ خشبيةٌ مربعةأمام كلٍّ

مكافأةٌ بناء جسر . نظر كلٌّ منهم إلى اآلخر، وعالمةُ استغراٍب على محياه

عربون صغير كبير يرمز إلى امتنانها لقيامهم بمهمتهم غير . حياتها أمامهم

كأنَّهم يبحثون عن شخص، الخمسة يعرفونه، واستدارت رؤوسهم و. المباشرة

  .ثم استدار كلٌّ منهم ينظر إلى اآلخر من دون أن يتلفَّظَ بكلمة
  

ك
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تقدم رئيس الطُّهاة ومعه مساعداه وبأيديهم . من الراقصات

 

. قناني الشَّمبانيا

طفَأت كلَّ 

فو جبينها، وبابتسامة 

جاح في أن أكون على 

 على درب 

يمان، غريبان الواحد عن اآلخَ وهمان جميالن، . ر، زميالنم

خافتَ  ابر، مر بالقرب

  . النُّور، ورحل من دون وداع

  .عنه وعنها
  

وتقدمت نحوهم بخطى امرأٍة شهمٍة كما يوصفُ أكمُل الرجال، ودعت عن 

  :طاولٍة إلى أقصى يمينها، رفيقةَ طفولتها وصباها وأبد شبابها، قائلة

سناوات؛ ثم وزعِت الكؤوس النَّاريةُ إنطالقُ السداداِت مفرِقعةً تاله تصفيقُ الح

على الجميع، ومن يرفض االرِتقاء إلى النَّشوة الذَّهبية، من؟ وأ

طاولةُ : وفجأةً فُِتحت دائرتان شمسيتان. بحر العتمة أغرقَ الجميع. األضواء

م قامتَها الممشوقة؛ فستانُها األبيض الطَّويُل يرس. الرجال الخمسة، وطاولتُها

عٍة ومتهاويٍة على وجهها فَجر وشعرها شالَُّل خصٍل مر

  :رفٍق وحنان، رسمت قلبها الكبير، انطلقَت أمام عيونهم المنبِهرة

 بفخٍر عظيٍم أقدم لكم أبي، من حاولتُ عمري كلَّه النَّ-

 وُأقدم ابني، من أنسن أحالمي وبدأ نسج أحالمهمستوى حلمه بي،

أبي، ابني، ُأقدم لكم سنةً من فرٍح وحزن، من خيبٍة وأمل، من عراك . الحياة

  .لقاٍء وفراق
  

  :وابتسمت في رقٍَّة وهي تسير نحوهم، وبادرت أوَل اثنَين منهم قائلة

حاربان قد-  

 منِّي، أهداني سراجا أمير ع. بعيدان على اقتراب

كانت ذكرياتُها، وهي تقوم بالتَّقديم، تعود بها إلى السنة الماضية، حيث كانت 

برد ودفء، اكتئاب :  خطواتُها تحملُها باندفاٍع وانبهار، إلى فصول تلك السنة

وانتعاش، أسئلةٌ تتدافع في ِفكرها صباح مساء، عاشَتها بكلِّ لحظٍة من كيانها، 

وبين الشّحنة واألخرى أحاديثُ تتبادلُها مع نفسها أوالً، فمع مرآتها، وكانت 

تُفضي بما يعتريها إلى عمٍر من الرفقة الثَّابتة، مع تأرجٍح كان يتغلغُل إليها 

نًا، ويعيدها كلَّ مرٍة إليه، وهي تتحمُل غفرانًا أحيا
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 تعالي معي -

 

لقد . إلى باحة السنة الخالص، قبل أن تبدأ حياتي من جديد

 رافقِتني خاللَها، فهالَّ نُكرم أبطالَها بأن أقدمك لهم؟ 

ودنَت مخمورةَ 

ك،. عب  طشي أمام

 سقطَ جسدي، وصرتُ قلبا يخفقُ روحا تَرنو . مزِمن، وجراحي لهيب

  على جسر  وعبرتُ على إيقاع العيون،صمت اللَّذيذ،الضجيج شُيد لنا قصر ال

  

وهكذا اقتربت رفيقتُها معها، وسلَّمت على كلِّ من الرجال الخمسة الذين وقفوا 

ما ب يقطع من أنفاسهمالستقبالها وذهوُل نظراِتهم يكاد قي :  

هو .  من ضجيج الحياة، علَّمني أن أحلم وأسافر إلى وحدة وحدتي مع نفسي-

 نِّئني على نجاتي؛ قالَت كلمتَها وهي تالمسهن سيلي وم ن سيفرحه محدو

  .كتفَ شاب في العشرينات، من الرجال الخمس

ن أجلي، هو وحده من سيحزن  من عمق الحب األبدي الوفي ناضَل جاِهدا م-

وسيغتاُل مرةً أخرى بسبب نجاتي؛ وطوقَت بذراعها عنقَ ثاني الرجال 

  .الخمسة، في خجل، وكأنَّها مذنبةٌ تعترفُ بذنبها
  

وتدافعت خفقاتُ قلبها ولم تستِطِع اإلجابةَ عن سؤال طالما طرحته على نفسها 

" ِلم أنتَ ساِحري؟: "تَّى اآلنمنذ أِن التقَيا للمرة األولى، وح

انفعاٍل من الثَّالث بينهم، وفي رقٍَّة المتناهية، أدارت بيدها وجهه إلى فوق، 

  :وانهمرت عيونُها عليه، فابتسم لها قلبه في عيونه، فقالت له

 في رحلتي مع الوجود، رأيتُ نفسي في بحر ذاتي أجوب، ودخلتُ بالدك، -

ععينَي .  انتابتني العواصفغريبةَ، وقد أضناني التَّانا ال

.إليك

إنقطع الهواء، وصرتَ . أنتَ هنا والعالم استحاَل أنت. وهرعتَ إلي! أنِجدني

. مك، أسمعك، تراني وال أراكوأنا أما. نسيما يضخُّ أنفاسي المتوسلةَ هواك

أنا، في لحظٍة عجيبة، تلك الرهينة، . غيبوبةٌ صاحية، صاخبةٌ بال حراك

ال أرض، ال سماء، أنا ما بين بين، ال أدري كيف وأين، . أسيرة غواك

وسطَ . كلُّ ما عداك أمس وانتسى. والنَّهار أمسى المساء، والقمر شمس
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جودي، على الرغم من عقلي، ووعي، وحذَري، اخترقَتني 

الوهمية، 

أنتَ . من جديد، كوليٍد زهري في مهد مقلتَيك

على الرغم من 

  جهادي، حياتي؟

ت لي تداو: وعدا نذرت

 الكبر ا تكشَّف الفجر، ورجاءأوسع من فضاء، وكلُّ اليأس، لم ،من حب

  .  غرورا

 من في فلكي سوف تبقى تَدور، فنظامي شمسي يجذب كلَّ: ِعلَم، إنِّي َأعلم

 أن تجهد نان، قدر  

ومن . نظراِتك إليك، ومددتَ لي يديك، تطمئن بذرة قلٍق نجا من ولع رمشَيك

 بعيٍد بعيد، كطفلة، ارتميتُ في ِحضن السحر، أحاوُل هربا منك، وألقاني

  من قال أنَّنا نضج من الحب ونكبر مع السنين منه ونتفوقُ عليه؟. أهرب فيك
  

في رحلة و

ما عدتُ في قطار انتظار مراكب البحار . غاباتُك، وفيها احتميت

مع كلِّ المسافة، أحيتني منك باقةٌ من وما اتَّخذتُ قبالً من قرار، سقط، لما، 

قُبٍل سكبتَ علي، وغمرني شعاع عينَيك يفتِّتُني جزئيات، يطحن كلَّ ما مضى 

من أسى، ويهديني غدا وُأخلقُ 

تَني في ساحري المتسلِّط، فيك أسترسُل حلمي، وبعبقريتك نثرتُه وهما، اعتقل

ال أعرفُ مثلك إعصارا غاضبا سيتحول، وهو يشهد . سورك وانطلقتَ عنِّي

وماذا بعد؟ اليوم : بعد اليوم لن أقوَل لك. أردتُك أبدا. أردتَني مرحلة. نجاتي

لم أعد أحتاجك ألتنفَّس، ألشهد النُّور، ال فرح ال سكن . أنا عنك أرحل

... ك لتقتَل كلَّ يوم، عنِّي كنتَ تغيب، ال تُجيبلم أعد أحتاج. القصور، ألكون

 ،بزيفك تضحياتي، وتمسك لتبارك ومالص من أنت؟ حتَّى أنهج

  ... عذرا، إنِّي بِك آمنت-
  

يا من كن! ي في القهرعذرا، بصدقي، صدقت منك 

ت

صورتُك ... ِرئاء، أنا صنعتُك جميالً جميالً، صنعتُك أميرا، ألبستُك عيوني

فريدا وأقنعتُ عاديتك بالمرور إلمارة الكبار، فحولتَها

إ

وعيناي صمتٌ وعيناك وحدها، . دائما، سوف نلتقي؟ وعد. مصيره الدوران

وما صدقت من قديم الحكايات، حكايات الح .تحكي، وعدي
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 وحبيبي؟ أنت باٍق حتَّى .بدوتسجد ليعود لك الحلم، ذاك الذي كنتُ أنا أع

 

 

 
فكُن ِلروحي المدى

   العناقأحن إليك، أشتاقُ  
 
 
 

  أمامك اآلن أعتِرف  

ةً بعد، صدفتي تلمسمات، مهما احتجبتُ عنك ومهما احترقتَ، لو مرالم .

بعيدان، لكن، فوق الحرمان، نحن معادلة، أنت لي ولك أنا، نحن فصوُل 

ترن. السنة، هكذا نحن، وكلُّ السنين فينا تُثمر إذًا، معا . نطوق، والذكرى فينا

  . قاء، أبعد من أي فراقنحن، أقرب من اللِّ
  

  :وبخطًى ثابتٍة وقراٍر ال رجوع عنه، انتقلَت إلى الرجل الرابع

ينتقي .  أمير القلق الجوال، أميري، والمست خده في خفٍَّة وابتسمت له-

  .مرض جميل. الورود ودائما يهديها، وال يهتم بمصيرها

دى، تُسكتُ ظمَأ خريف، وصلت إليه، وكما الرقَّةُ انسكبت قطراتٌ من ن

جلست على كرسي . ضخامتُه نبع ذكريات حب ضيعته زمن الربيع. خامسهم

ينتظرها أمامه، وأمسكَت بيديه، ومررتهما على شعرها، فجبينها، فعينَيها 

  .المتَِّقدتَين، ففمها، وقبلتهما

ه ُأعيد األمَل إليه، وأنعشُ فيه  سلبتُ منه أمالً، وبعد معاركي، عدتُ إلي-

  أبِقي من العمر أكثر مما مضى؟:  وقلتُ له. ذكرانا
  

  روحي اآلن تسأُل على هذه األرض الفضا 
  كَم من رياٍح عبثَت بمواسمي الخضراء  
  ...وبعثرتها وهي في عز الضياء 
  ...فيك، أرتاح صديقي،   

  .وموعدا كان لنا ذاتَ صباح 
  إن نسيت عيناك سحر صبية جدتُها حواء 
  صديقي، اقتِرب، ال تخَفْ 
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  أنا لستُ الخطيئة، 
  .أنا، كما كنت، أنا، قلب السماء  

  

لغيوم واستذوقَ سكرها، وأما أنا فأدركتُ أنِّي ألبستُه حلمي، بعد ذبول، أدرك ا

وللمرة الثَّانية، فتحتُ الباب وهربتُ من دون رحمٍة من . فبدا حلمي أكبر منه

  .سماٍء صنعتُها له
  

هم رجاٌل أعتز باختراقهم عمري، وأهبهم كلَّ صبٍح ومساء، ِمساحةً من 

اقي إليهم، وأعرفُ أنِّي، في انحجابي عنهم، ِفكري، وأستَحلي في غربتي، اشتي

  .أصب في أعماقهم نسيم ربيٍع وهدير شتاٍء واحتراقَ صيٍف ودمعةَ خريف
  

وهي تقفُ إلى ط

 

 

ُأضيَئِت القاعة، ودخَل فجأةً رجٌل في الخمسين من 

اتحا يديه في بذٍّة كحليٍة كحرير عينَيه، وتقدم منها ف

 من طريقها 

َّى كلَّ فأصب حا واحدا في

وعند انتهاء الرقصة، أعلنَت أمام الجمع وهي تنظر إلى الرجا . ذرٍة منها

ا

اولتهم، 

العمر، طويُل القامة، أنيق، 

وثغره ابتسامةُ نصر، ومد يده وسحبها منهم وكأنَّه بحار مغامر جريء، 

وحضنَها، وغمرته، فقبَل . يتحدى الغرق، واثقٌ من كفاءته في النَّجاة بها إليه

ثغرها الحزين، وقبَل عينَيها السابحتَين ووجنتَيها المشتعلَتَين وغزالةَ عنقها 

وقبالتُه الخمس اختصرت سنةً. لذي لم يتعب من عليائهوجبينها ا

فحملَها وطار بها إلى وسط . نحو الشِّفاء؛ وطوقَته، وأهدته ما بِقي من عمرها

 الوداع وفرح يه ألمالحلبة، وعزفِت الموسيقى الجريحة، ورقصت بين ذراع

  .المستقبل

 عالٍم جديٍد اكتشفَها وتبنكانا اثنَين أمام عيوِن الخمسة 

ل

  :لخمسة

. شريك العمر الباقي.  كتبني من جديد، وأصبح المعنى لكلماٍت فقدتم معانيها-

لكم اآلن من كنتم أنا، أقدي لكم منه، مذاتيكلُّ حب .  
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على بساط أجمل أرض، سطحها ال من تراب، بل من : وغنَّت عيناها له ولهم

صخر من يأسه 

ا ملكة درب، أسمته 

Sa'id Tlili <
Moroccan short story t b
Morocco). With several w i
Nouvelliste et instituteur marocain, né en
son actif s'inscrivent des écrits et des activités cu

ا مواليد  ن لـه كتابـاتٌ وأنِشـطَةٌ    ).  المغرب-مراكش  (ر

<l< <
xtracts - extra

  

  

لم تكُن تظن أنَّني سأستطيع فعالً . ت ِجد متَأثِّرةها

ث  . حلٍم اعتُقلَت ْأحاسيسه وقُتلَت ْأنغامه ل

  الحقيبةَ عينَهـا التي حملت يوما فَرحتَنـا ،لقد قلتُـها لها وأنا أحمـل حقيبتي

ورد، بنَت عصافير البرد مملكة، حلم البشر والخبر انتشر، وال

لَّ اثنان، حملهما طائران، وإن وكلَّما أط. انتحر، واحترقَ الكون شوقًا وانتصر

حضر واحد وحيدا، منحته يد عيدا، في مملكة، افتتحت فيه

حب.  
  

سارت معه نحو الباب الَّذي انفتح . في هدوء ذكريات ماضيها وتوهج مستقبلها

  .لهما وُأقفَل على الباقين

  

  

  

  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ê×é×i]<‚éÃ‰<<<<  

wri er and teacher, orn in 1978 (Marrakech - 
r tings and cultural activities. 

 1978 (Marrakech - Maroc). A 
lturelles.  

م      ع س مغربي، م  دوم ١٩٧٨قاص
 .ثقافية

  

^Û×ÓÖ]<ŽÚ^â<î×Â
(e its - extractos – )ُمقَتَطفات   

كان. َألول مرة َأرا تبكي

شيءتركَها  عودة من حي بدأ كلُّ ك،وا
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اآلن أست. ومالبسنا

 

على أي حال، لم تكُن تحتاج . ردها وأردها إلى موطنها

نفضتُ الغبار الذي غطَّاها وغطَّى قلبي، وقررتُ . لديها العشرات منها. قيبةً

ظةُ 

ض

على المرء أن يفتح دائما ألبوم حياته ليتذكَّر أحالمه التي من ْأجلها بدأ السف 

ح

  . العودة
  

جلست على كرسي حتى أكملتُ إجراءات . رافقَتني إلى المطار في صمت

جاءت لح. ضائعة، وربما راِجية، لي نظراٍت قلقةٳكانت تنظر . السفر

كانت . قبلَتني كغريب. كانت مرتِبكَة. نهضتْ وتقدمتْ ببطٍء نحوي. الفراق

قبل الخروج إلى ممر . قبلتُها باردةً ككلِّ تصرفاِتها في السنوات األخيرة

  :الطَّائرة َأمسكَت بيدي، وقالَت كمن يتمنَّى حدوثَ شيء آخَر

   هل سْأراك مجددا؟ -

  :    يدهاقلتُ وأنا أفلتُ يدي من

   من يدري؟ -

استنفدتُ . لم تعد تُجدي المحاولة. لم ألتفت ورائي ولم تحاوْل هي إيقافي ثانيةً

حتَّى ال نظلم ذلك الشَّيء الجميَل الذي ... لم نُضفْ شيًئا. كلَّ مخزون الصبر

فْ شيًئا. بدأناه   . وبنا... رفقًا به... لم نُ

كانت . تئذاٍن إلى القلب كما في الماضيلم تعِد الكلماتُ تمر من دون اس

المسافةُ بين قلبينا تزداد كلَّ يوم، وتحتاج الكلماتُ إلى أكثر من دليٍل لفهم 

  . معناها

أن تفتح ألبوم الذِّكريات لتستعيد ما نسيتْه في ، كنت آمُل كلَّ يوٍم أن تتغير

أغروها ، سبات الخاطئةبين أناٍس يبالغون في التَّأنُّق للمنا، زحام األحالم

  .باِالنطالق
  

ر

والتي ربما ْأنسته إياه صفحاتُ الحياة المليئة بالمتاهات واألضواء ، ذات يوم

  . المزيفة
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إن روضناها ، مرء أن يروض ْأحالمه أيضا ألن األحالم كالطَّبيعةعلى ال

  . وإن تركناها تلعب كما تشاء، وربما تدمرنا، تخدمنا

Sulayman Bin Yussuf <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ì‰çè<àe<á^Ûé×‰ 
Tunis st and short story writer, born
Tunisi veral Radio and T.V. prog

<
 

األمَل كان في ... دس من التَّعليم االبتدائي ا، ولكنكان صغير

، مدرِس الرياضة الذي "القالوي"تذكَّر يوم أعجبه درس المربي ... قله أكبر

  أهم الصغار فطفقَ يعلِّم رفًا خاصا تمثََّل في رداءة األحوال الجوية،انتهز ظ

  

  ...    وانطلقِت الطَّائرة

  

  

  

  

ian journali
a). With se

 in 1965 (Halq Al-Wadi - 
rams, printed books and 

awards. 
Journaliste et nouvelliste tunisien, né en 1965 (Halq Al-Wadi - Tunisie). 
A son actif s'inscrivent des programmes de radio et de télévision, des 
livres publiés et des prix.  

في رصيده بـرامج    ).  تونس -حلق الوادي    (١٩٦٥ِصحافي وقاص تونسي، من مواليد عام       
 .إذاعية وتلفازية، إلى كتٍب منشورٍة وجوائز

  

<ë]çÖ]<ÿÐ×u<HÕ]çâ_<
(extracts - extraits - extractos – )ُمقَتَطفات   

Ćß¥<^èõ…<ì†ãeívJJJ< <
  

  

سافرتْ أحالم زهير بعيدا، وطافَ خيالُه، إلى سنواٍت خَلَت، أيام كان تلميذًا 

في الفصل السا

ع

يةَ 
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ثالثة أسابيع ... ضة الصالة والتَّهيؤ لها بلزوم ما يلزم من وضوءتعلُّم فري

وء والصالة على أيدي المعلِّم المتحمس، الذي رت على أول دروس الوض

الة، وأنَّه، بكلِّ 

شعر حينَها بالخجل، وانصرفَ فور إطالق اإلمام ... ة

  ...، من دون أن يتمم المعقبات

  ... لم يهب، حتَّى، جزيرةَ األحالم

يكتشفَ أن سمع حفيفًا فأشعَل الفانوس الكهربائي ِل... ي نوٍم عميق

الفريضة، يلزمها كيسة عريضة، ومشي ": همس مازحا"... اعة
الة والميضة، وإذا كان الفكر مهموم والقلب يخمم،ال تصح ال وجي بين الص

فأنتَ لَ حفظ ... منك يا أبي، وأتبع وصيتَك

  ن الذي كان يراجع القرآ ...أتذكر عندما كنتَ مجالسا للعم الطَّاهر ...القـرآن

م

بلغ به حرصه أن خاصم بعض المصلِّين الذين نهروا التَّالميذ في ميضاة 

وازداد تعلُّقُ زهير ... الجامع، حين تزاحموا للظَّفَر بمواقع أمام الحنفيات

ع في ما بين بالصالة، وازداد ثقةً وأمالً، وسعى بحماٍس عفوي إلى الجام

وعندما أطلقَ السالم، انتبه ... الظُّهر والعصر، وقفَ لتحية المسجد، وكبر

إلشارة أحدهم، منبها إلى أنَّه أخطأ في تحديد وجهة الص

بساطة، أدار ظهره للقبل

من صالة العصرالسالم وفروغه 
  

لم يسرح طويالً مستَذكرا ... لما قفَل راجعا إلى البيت، عبر طريقَ الشَّاطىء

أحس أن الزرقةَ حياة، والشَّمس نور، والظِّلَّ ... هفوتَه الفادحة في الصالة

طبيعةُ البلدة البحرية حباها اهللا بما... مأوى

في المساء، لما عاد الوالد يوسف بعد ساعات يوٍم طويلٍة من العمل المضني 

ولج البيتَ على أطراف أصابعه، حاسبا أن كلَّ من في الدار ... في التَّعاضدية

يغطُّون ف

  ...ابتسم الوالد وانتظر فروغَ ابنه من صالته... زهيرا كان راكعا يصلِّي

أن يتقبَل منه الطَّاعة، ويكلَِّل أعمالَه بالنَّجاح بحقِّ الموكَل بالشَّفاعة "دعا ربه 

عند قيام الس

  "...بالوضوء ال بالتيمم
  

زهير، ورد إبتسم:  

- عتَني على إنِّي أتعلَّمطالما شج
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ع ياسين بمساعدة إمام جامع عمر،  على إنهاء رب

  ...ولكنِّي ال أبتغي ماالً، فكالم اهللا أغلى... شَّيخ رجب

 أحد أصدقائي يسخر منِّي ألنِّي أصلِّي، زاعما أنَّه لم يبقَ من فرٍص لدخول 

الجنَّة سوى بقعتَين ستكونان حتما من نصيب الشَّيخ عبد الباسط عبد الصمد، 

  ...غفر اهللا له... شَّيخ رجبوالمؤدِب ال

حوَل زهير إلى جامع سيدي الشَّ اإلمام 

النَّشيد الوطني ين النَّقَّاش، ناظِم نصأال خلدي ي دانا : شَّاعر جالل الد

 

 

 

ريٍع ومضطرب الحظَ شُحوب وجهه ... ل 

  ... يجرؤ على سؤاله

 باب الجامع، أحس خارج ا زهير

فتاه تمتمتْ ش... شَّيخ الوقور

  ...اليابستان من فرط الحرارة بدعاء مغادرة المسجد
  

 حولَها بعض عبيع، وقد تجمعلى األرض، للم أ

األذكار، الكبائر، رياض : متطلِّعين للكتب الدينية، قرأ من عناوينها

L 
 

 ٥٠٠وعدتَني حينَها بالفوز بجائزٍة قدرها ... في محلِّه الصغير المجاور لبيته

  ...ملِّيم إن أنا اجتهدتُ وحفظتُ جزء عم

  ... وأنا عند وعدي إلى اآلن-

 وقد حفظتُه، وشارفتُ-

ال

-

  

ريف ألداء الصالة خلفَ يوم الجمعة، ت

ال

تمهبهره بأناقته، وفصاحته، ودعائه المنساب الذي خ... الغوالي جهاد الوطن

أللَّهم النَّصر زعيمنا المجاهد الهمام رمز التَّضحية واإلخالص: بـ واإلقدام،

ولما غادر مع آخر المصلِّين، صادفَ... وبلغه من غايات النَّصر كّل مرام

كان ... فسلَّم عليه ورد عليه بأحسن منها... الشَّيخَ بصدد النُّزول عبر الساللم

تنفٍُّس سصبب عرقًا، هثُ في يت وي

والعرق الكثيف الذي يكسو ذاك الوجه، ولم

وعندما خط... واصَل النُّزوَل خلفَه بتؤدة

ا بعد مصافحة ال... بلفح الهواء الحارزهوم سار

مام الجامع شاهد كتبا مبسوطةً 

ال

تان، حوار مع الصالحين، األربعون النووية، عذراء جاكرتا، ليلي تركس

  ...صديقي الملِحد
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را من  جالً ملتَحيا يوزع تذ

 الشَّفقةَ ولين الذين هزجوا بأدعيٍة وتوسالٍت مستَغيثٍة مستَجِدية مستَِدرٍة

  ...والصدقَة

عالِم القدس  

 

  

  

اكر تبرٍع لبناء جامع، وطابو رمقَ في الجوار ر

المتس

  

مر أمام بيٍت ... سار بعد الخروج شماالً في الطّريق المتَّجهة نحو الشَّاطئ

كان قد كثر حديثٌ عجيب عن أسرار المسكَن من . تقدمت واجهتَه تماثيُل أسود

الداخل، وعن أصواٍت غريبٍة تُصدرها كائناتٌ غير مرئية، حولَته مرتعا 

  ...شباح بعد أِن استوطنَته عنوةً، وطردت ساكنيهلأل
  

خطا نحو الشَّاطىء، فرأى أجسادا شبه عارية تُقِبُل وتُدِبر، تتحرك وتهاوى 

 إلى أقصى ما تصلُه العين مال والبحر الممتدبين الر في الماء، وتسير وتقفز

  ...النَّافذةُ والمخيلةُ الجامحة
  

...هميا يسكن خيالَه، يفصُل بين العالمينحدس أن خيطًا رفيعا و

والروح المتسامي الساكن فضاء الجامع الحافِّ بمصلِّيه المصطَفين على خطٍّ 

مستقيم، المولين تجاه قبلتهم، وعالِم البحر المضطرب بمصطافين متحررين 

  ...والمتحركين في غير اتِّجاه... من كلِّ قيٍد أو حرج
  

وأيقن أن تجاور العالمين في فضاٍء متالصٍق يوحد النَّاس على اختالف 

 ا بالِمحراب البشريوا، بدءهم، تستَّروا أم تعرمذاهبهم وأهوائهم، ويجمع

  ...والحضاري الرحيب، وانتهاء به
  

تطبع لم يهتم زهير كثيرا لطبيعة المفارقات وظاهر التَّناقضات التي كانت 

ألن األهم كان بالنِّسبة إليه إرضاء والديه، إسعاد... الحياةَ في حلق الوادي

والنَّجاح في طريق العلم يره، والسأبيه وأم...  



  

  

  
 

]<^‘ 
eral 

Salih Al-Qassim <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ü‰^ÏÖ
rdanian short story writer, born in 1959 (Irbid - Jordan). With sev

rinted works and cultural activities. 

 نشـورةٌ    ). دنم وأنِشـطَةٌ   في رصيده كتب 

 ! سا؟ أتحسهل غدوتُ بال رأس حق

المطبخ؟ هل 

  نسيتُه عند أحد األصدقاء؟  

 منه هذه البطِّيخة، أو ربما ، ربما نسيتُه عند بائع الخضار، وحملتُ بدالً...أوه

  !كيس البطاطا

Jo
p
Nouvelliste jordanien, né en 1959 (Irbid - Jordanie). A son actif 
s'inscrivent des livres publiés et des activités culturelles.  

 األر-إربد   (١٩٥٩قاص أردنِّي، من مواليد عام      
 .ثقافية

  

ê‰_…  

(full text - texte intégral - texto completo - )الكاملالنَّص  
  

أذكر أنَّه كان لي رأس؛ نَعم، أذكر ذلك جيدا؛ لكن، أين هو اآلن؟ حتَّى أصابع 

يدي لم تعد تحس به، أين ذهب؟ يا إلهي

هنا قبل قليل مكانَه جي ة، أبحثُ عن شيٍء كانةَ فالكرالكر ةً أخرى، أعيدا مرد

 .فوق كتفَي، على ما أذكر

  ! قبل قليٍل كان هنا! يا إلهي

  !، علي أن أتفقَّد باقي جسدي أيضا، لعلَّ هناك عضوا آخر مفقودا...أوه

الفم، العينان، هذه يدي، وهذه يدي األخرى، هذا كرشي، هاتان قدماي، وهذا 

، جيد، كلُّ شيٍء في مكانه، ما عدا الرأس؛ أين هو، أين اختفى؟ ...األنف؛ أوه

  ...أمر محير

هل ذهب ليحتسي فنجان قهوٍة عند الجيران مثالً؟ هل نسيتُه في 
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لعلِّي في غيبوبة؟ لكن، ال أذكر أنَّني ت! ما الذي حدث

 

عرضتُ لحادث، لضربٍة 

فُ لعلِّي نسيتُه في الحمام؟ وما زاَل ينظِّ.  على الرأس– مثالً -فاجئٍة 

سبل، وأنفض رأسي للخلف كلَّما نزلتْ من على الجبين 

اعترفَت لي الحقًا أنَّها " روال" عيوني، حتَّى إن جارتي 

:  ترقب حركاتي وأنا أفعُل ذلك، وكانت تقول لزميالتها، كما اعترفَت لي

ف بعد قليل مث راِقبن جيدا إبن جيراننا كيف سينفض رأسه إلى الخل"

 الزوجة، لعلَّها أخذَته لتغسلَه، خلعته عن رأسي كما تخلع الغسيَل 

متَّسخَ عن العالَّقة، وذهبت به إلى غرفة الغسيل على السطح لتغسلَه، وهناك 

 في شف بعد؟ هل ما زال

 

! تذكَّرتُ أنَّني غير متزوج، اللَّعنة. ي ووحشتي

، ربما السبب رأسي غير ...ي لي؟ أوهحتَّى هذا األمر نسيتُه، ما الذي يجر

وخطر لي أنَّه، في مثل هذه الحاالت، عندما أنسى شيًئا، أحاوُل أن أتذكَّر ما 

  . حصَل معي منذ استيقاظى من النَّوم وحتَّى اللَّحظة التي أنا فيها

م

وتذكَّرتُ أنَّه ال يوجد شعر على ! الصابون العاِلقَ بشَعره، ِلم ال ُألقي نظرة؟

رأسي أصالً، هي  بضع شعرات، وقبل قليٍل سرحتهن بالِممشَط النَِّتن من كثر 

الدهن العاِلق بين أسنانه؛ وأذكر أنَّني تحسرتُ على أيام الشَّباب، عندما كان 

ناعم لي شعروم 

خصلةُ الشَّعر على

كانت

ل

  ".الصوص المبلول ليرد الشَّعر عن عينَيه
  

الزوجة؟ نَعم،

ال

 أن يغسَل رأسي )هاي آخرتها(؛ قلتُ لنفسي، )النَّاقص(هذا هو !! )أحسن(نسيته، 

 والعياذ باهللا، مع )كلسون(في الغسالة، مثله مثل أي قطعة غسيل كجرابات أو 

. اعتذاري منكم الستخدامي كلمة كلسون حيث لم تسِعفني ذاكرتي بكلمة بديلة

لكن، إذا كان ذلك صحيحا، ِلم لم ترِجعه لي؟ ألَم ين

، هل )أقصد زوجتي(الغسالة، هل نسيته على حبل الغسيل؟ فاطمة، يا فاطمة 

شاهدِت رأسي؟ صرختُ عاليا، لم يرد أحد علي سوى الصمِت المطبق في 

المكان والذي يزيد من حيرت

  . الموجود، لو كان موجودا لساعدني في تذكُّر أنِّي غير متزوج على اإلطالق
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 فأنا بال رأس كما - ززتُ رأسي يمينًا ويسارا، عفوا، هززتُ جسدي 

  : بالتَّفصيل المِملِّ ما الذي حدثَ معي

مالبس النَّوم بعد خروجي من 

آه، لقِد انطلقتُ إلى العمل بعد أن حزمتُ ِبنطالي وتأكَّد! أين هو إذًا؟. الحمام

ن أن المحفظةَ التي أضع فيها الهويةَ ورخصةَ القيادة في الجيب الخلفي منه؛ 

ي شاهدتُ ابنةَ الجيران وقد انطلقت هي األخرى إلى ي الطَّريق، أذكر أنِّ

رستها، وقتَذاك كان ال يزال فوقَ كتفَي، فهل يعقَُل أن يكون قد سقطَ منِّي 

ي الطَّريق في أثناء ذهابي إلى العمل؟ صحيح، تذكَّرتُ أنِّي جلستُ تحت 

. ليرموكأنتظر مرور الباص الذ

 

 

استيقظتُ من النَّوم، ذهبتُ إلى الحمام، اغتسلت، : د الشَّريطَ من جديد

تُ وجهي، ويدي، عبثتُ بمعجون األسنان قليالً، استبدلتُ مالبسي، 

األحوال (لقد تأكَّدتُ من محفظة الهويات : ي، عفوا نسيتُ أن أقول

 المتبقِّية، 

تَ   د ـ

ه

تعلمون، ولعلَّكم أصبحتم، مثلي، في حيرٍة من األمر تبحثون معي عن رأسي 

ستيقاظي  وأدرتُ شريطَ التَّسجيل، أقصد شريطَ ذكريات ما بين ساعة ا-

 حتُ أتذكَّرا، وهذه اللَّحظة، ورصباح
  

فبعد أِن استيقظتُ كالعادة، نَعم، أذكر؛ دخلتُ الحمام على الفور، فهل نسيتُه 

حقا في الحمام؟ ال، لَم أنسه هناك، تأكَّدتُ من ذلك ألنِّي تذكَّرتُ أنَّه كان معي 

ا كنت واقفًا أمام خزانة المالبس أغير عندم

تُ 

م

ف

مد

ف

مظلَِّة انتظار الباصات؛  اَّاهب إلى جامعة

، ربما تعبتُ من حمله وقتَها، ووضعتُه جانبا لحين...ولكن، ال أذكر أنِّي

ال يعقَُل ذلك، أين... ال... مرور الباص الذَّاهب إلى السوق وسطَ إربد؟ ال

  ذهب إذًا؟ 
  

سُأعي

سلعفوا غ

انتعلتُ حذائ

في الجيب الخلفي، مشَّطتُ شعرات رأسي)  المدنية ورخصة القيادة

أنِّي شاهدتُ ابنةَ الجيران أيضا وأنا ، كان رأسي معي وقتَها، بدليل ...أوه

؟؟ أنا ليس لدي عمل، ما بك، ما الذي يحدثُ لك؟ !!ذاهب الى العمل، أي عمل

ٍل كن تتحدثُ عن زوجٍة ثم نكتشفُ أنَّك غير متزوج، عن  ثم قبل قلي ثُنا تح
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ل، ما الذي يحدث؟ أصبحنا في حيرة من أمرنا، 

العمل، فهو اآلن يتدحرج ن قد سقطَ منِّي في أثناء ذهابي إلى 

 يلتقطْه زبال، أو أحد هؤالء الذين يجمعون من 

هم رأسي، ال أعتقد أن أحدهم قد كلَّفَ نفسه حتَّى عناء تقليبه، 

  !عن وجع رؤوٍس جديد

ثمة جثثٌ كثيرةٌ وجدوها في بغداد بال رؤوس، هل يعقُل أن أحدهم التق 

رأس؟ بالنِّسبة إلي، ال أظن ذلك، ولكن،   من

  .     ما العمل؟ علي أن أبحثَ بعد

عمل، وفجأةً تقوُل إنَّك بال عم

  من أنت؟ ها؟ ال، ال، من أنتم؟ 
     

  هل ما زلتَ تبحثُ عن رأسك؟ 

عدتُ إلى البحث في شريط التَّسجيل منذ ساعة استيقاظي صباحا وحتَّى هذه 

إذا كا. اللَّحظة

في أحد شوراع إربد، هذا إذا لم يكُن قد التقطَه أحد الصبية وراح يلعب به 

الكرة، هو وأقرانه، أو إذا لم

الزبالة كلَّ ما هو قابٌل للمبيع من حديد وبالستيك ثم يبيعونه لتجار الخردة؛ 

، ماذا ينفعولكن

فهم في غنًى 
  

طَ

ثالً؟ كلُّ رأسي وأخذَه ليبيعه في العراق بدل رأٍس مفقوٍد ليأخذَ الفديةَ كاملةً م

شيٍء جاِئز هذه األيام، هل علي أن أذهب إلى العراق ألبحثَ عن رأسي؟ 

ولكن، كيف سيمررون جثَّةً بال رأس عبر الحدود؟ وإذا عبرتُ أخافُ أن 

كسبٍق ِصحفي، لتقوم هي " الجزيرة"يأخذَني أحدهم ويسلِّمني إلى محطَّة 

العثور : )خاص بالجزيرة(: )مانشيت(ي تحت  باإلعالم عنِّ)بالطَّنطَنَة(بدورها 

. على رأٍس متسلٍِّل عبر الحدود، وكأنَّها بالفعل اكتشفَت شيًئا غير مكتَشَف

ال، علي أن أصبر، الصبر جميل، هكذا ! وحينئٍذ أكون قد فقدتُ الرأس والجثَّة

  . هذه المرة- على األقّل - يقولون، فُألجربنَّه 

  

أكادنا ليس لي رأس ُألجعفو ،نما؟ :  ُأج رأس ا كان لي فوقَ كتفَيهل حق

 ا، كان هناك األساس أيهل، حق
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، تذكَّرت، كانِت اإلشارةُ حمراء، كانِت السياراتُ تقفُ بتحفٍُّز تُريد ...أوه

االنطالق؛ حالتي كانت تشبه حالةَ حيواٍن مفترٍس ينتظر اللَّحظةَ الحاسمةَ 

  . لالنقضاض على فريسته، ولعلَّه كان يمتلك شهوةَ مص الدماء أيضا

سياراتٌ صغيرةٌ المعةٌ فارهة، : نبالسياراتُ كانت تُحيطُ بي من كلِّ جا

بدهشٍة وتلهٍف : وكنتُ أنظر في كلِّ اتِّجاه... باصات، قالَّبات، مورتورِسكالت

أحس باكفهرار وجهي أحيانًا، وبعبوسه المقيت من شدة قساوة جلدة وجهي، أو 

  . من ألم يضرب بقاع المِعدة أحيانًا أخرى
  

رأسي على يساري وقفت سائقةٌ شهي مثلي، تمنَّيتُ إخراج نةٌ، تنتظرةٌ، مزي

آِه، لو أستطيع قضمه، لو أستطيع مطَّ شفتي : "بدافع الرغبة الجامحة، تخيلت

ومدهما بحيث تصُل شفتَيها، لو أمرر أصابعي النَّاشفة المتحجرة على وجنتَيها 

سي ممطوطًا بالِفعل لَم أدِر كيف صار رأ". الصقيلتَين الالَّمعتَين

نما سمعتُ أبواقَ السيارات و

خارج نافذة 

بإلحاٍح 

  . بيح

  ...  إفتَِح الطَّريقَ يا ابن الـ-

  . األرض، وراح يتدحرجشددتُ أكثر، فوقع رأسي على 

قد أخذتْ تُطلقُ عقيرتَها  السيارة إالَّ حي

ق
  

  .  العمى يعميك-

  !!  ناِيم الحيوان-

    . ُأرِدف!  رأسي يا ناس-

  ...  اهللا يلعنَك ويلعن راس اللِّي خ-
    

. إنشغلتُ لفترٍة وأنا أحاوُل تحرير رأسي من نافذة السيارة، فقد علقَ بها

أربكَني صوتُ السيارات المفاجئ ولعلعتُها، لم أعد أعرف ماذا أفعل بالضبط، 

سحبتُ جسدي إلى الداخل بقوٍة من الغضب الذي ألَم بي، علقَ رأسي أكثر، 
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دفعتُ الباب في سرعٍة أللحقَ به قبل أن تهرسه العجالت، لكن السيارات بقيت 

تطلقُ عقيرتَها، تزمر، وتصيح، وترسُل الشَّتائم؛ حتَّى الشّرطي الواِقفُ لمراقبة 

وأصرخحركة الس وأتدحرج رأسي يا ناس، : "ير لم أسلَم منه؛ كنت أصيح

، ولم يكترثْ أحد لي، بل ظلَّ المكان يكتظُّ ويزدحم بالسيارات حين "رأسي

تكون اإلشارةُ حمراء، ويقلُّ العدد ويخفُّ عندما تتحوُل اإلشارةُ خضراء، وأنا 

،  !  رأسيال أزال في المكان عينه، أتحسس أبحثُ عن

  

 . أنِشطٍَة ثقافيٍة مختِلفة

<h^éÇ×Ö<İíuçq…_< <

èæ…<< <

  حمود ال تبعد

  

  
  

'Abdul-Karim Sulayman Sha'ban <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^fÃ<á^Ûé×‰<Üè†ÓÖ]<‚fÂ 
Syrian poet, born in 1950 (As-Sakniya - Lataqia - Syria). With 11 
published books and several cultural activities. 
Poète syrien, né en 1950 (As-Sakniya - Latakié - Syrie). A son actif 
s'inscrivent onze livres publiés et des activités culturelles.  

 سوري ة   -السكنية   (١٩٥٠من مواليد عام    . شاِعرفي رصيده أحد عشـر     ).  سوريا - الالَّذقي
كتابا منشورا، إلى

  

(full text - texte intégral - texto completo - )الكاملالنَّص  
 

çÛ¦<fÓÖ]<êe†ÃÖ]<†Â^Ö]<|æ…<±c
< <

م

   ...ففي خطوات صوتك حدو أمة

  ...محمود ال تبعد

  ...وال ترقد
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   .كلمة  واآلهاِتفأنت اآلن بين النَّاي

   يداكوقفت

  ...على مدى خمسين عاما

  ...انهضوا

  ...أحوالنا ٌ على

...متواشج معنا

   ...كأنَّك لم تمتْ فينا

   .ولم نولد معك

  ...ترفعان صليبنا

  ...عبورنا فوق الجهات وتؤصالن

   ...إلى مدار حنيننا

  ...وحنينُنا يكبو على األسالك والجدران

  ...ال تبعد

  ..ولم نرد إسقاطَه... النصيف فقد سقط

ويداك ترتعشان فوق سريرك األبدي...  

  :تشير لناكانت  ها يدك التي
  

  مالَت على يدها

  ...لتنهض في الشّتات

وأنت متَّكئ

  

  ...معك الجهاتُ قريبة

  ...والساحةُ اقتربت

  ونحن وأنت

   .تجاويف الحلك نرقُل في

  ...انهض بنا ننهض



228- 'Abdul-Karim Sulayman Sha'ban RUI<<<<<<<<<<<<<<<<á^fÃ<á^Ûé×‰<Üè†ÓÖ]<‚fÂ<  
 

  ...وكنتَ نهضتَ عمرا كامالً

والهوام   

  ...ونهضتَ

 ...الكالم نهض   

المتقد راطيا آخرمين عاللص...  

  . .. نمشي على حرٍف
  

  ...كر

  ...كنتَ رايتَنا الجميلة

  من يده سوى يِدك الشَّهيدة

نتهاكبتدانا سوف تربط مبم   

   ...لهواك وحملتَ عبء وصولنا

  ...تقدموا: قلتَ

ماموالح مالد موتقد   

  ...ونهضتَ

  ..لم تنهض كما نهض المغنِّي

ال

وكلُّنا

أتذ

  ...بعد مماتنا... قبل

   دهرا على جدٍب وحملتَنا

   وأولجتَ القصيدةَ في دمانا

  ...يا محمود... محمود

  أوَل المتقدمين

  ...ر همومناعلى شفي

  ...معنا

  ولم تتعب
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  وأنت على سريرك... 

  ...تكتب الحلم الذي نشويه في برية

   ...ينضج وعلى صحارى رملنا العربي

  ...يا فلسطين الشَّهيدة

  ...أسبلي جفنَيك

   دمانا ربي ينبض فيإن شهيدك الع

  ...ال تبتعد محمود

   ...قرب همومنا في القلِب مَسع ِلمجدك

   أن تَسع الوجود على مدار وجودنا
  

  ...محمود

   ...اهللا

العربي ...  

   ...حولَك نشغل المدي

  .يق

  .م

وإن بعد

  ...محمود

  ...قبل صرح قبرك

  أنت أهلتَ القصيدة

   ...أن تقوَل قلوبنا

  وتركتَ للكلمات

  أنتَ مؤهٌل للموت

مثل جميع خلق 

يحتفل الهالك بوجهك

ى بروائح اللَّيمون

..تفي خطوات نعشك ألفُ عصفوٍر

   وناي

..حمود ال تبتعد

   ت خطاي
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  ر

ع

قَنا    ...أنتَ مئ

  و

  و

  ...ك

  و

   .وفي تفاصيل الصبية والصبي

 Sulayman Sha'ban <<<<<<<<<<<<<<<<á^fÃ

   ...أنت رام اهللا

...ام اهللا باكية عليك

وأنت فوق رمادها جمر   

  ...وتلتهب الدموع

يغيب وأنت تحت صليبها قمر   

ال تبعد... ود  ...محم

المغيب قَرب وإن   

  هذي فلسطين

  ...ارتدتك عباءةً

ي صوتُك رب   والعالم ال

ذنةٌ تؤذِّن شو

 مدى يشيُل رياحنا

...حمامةٌ في البعد تهدل

   ...على النَّبيكالصالة 
  

قُم محمود...  

ر الجواُل بين يديفالمنب

  مد يديك

ىا للقصيدة في المد ترك

   هذا المدى

  إنَّا على طرقات جرحك

  ...لم نزْل نرقى إليك

 ؤال فيوأنت تبعدالس...  
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  ...أن ال

ل...    ...وا

  و

ق وازر...  

ك    ...الئ

   ...نحن 

ص    ...وكلمت

  

SNI‚fÂ<  
 

  ...محمود أنت تركتَنا ورحلت

  ... جدار الفَصليكفينا

. ف ألعيٍن  ..عرفتككي

سمعتك و   أ

حوك بال دمع ن ترت قي 
  

  در بنا هذا المدى المجنون

جنح للسؤا

 ...قيِد مجهول

ع وردتَين على المفار

   ...وبكنحن متَّجهون ص

   ...عائدون إلى صليبك

ِذون إلى نشيد

منبرك الذي يه في كبر

ُك التي في النَّبض ترق

  ...نحن قبرك

ي ربع    نحن... بعثُك ال

...أنت فينا طلقةُ البارود  و

   ...والصاروخ

  أنتَ النَّاي...

  ...والعصفور

   ...واألزهار

...تَ اللّد  أن

...هللارام ا
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  ...الجليل... والنَّقب

   وأنتَ قدس جراحنا

ل؛    وج

  ..اهللا

  أ

  و

  أ

نا أنتَ و...  

   ...لو

a'ban <<<<<<

راحنا شفةٌ على فمك النَّبي
  

  محمود ال تبعد

   وإن بعد الجليل

. كم رقص الحنين إليك

  ...ما غادرتَنا

   ...يبكي دلكن جرحك لم يع

   استرحتَ من العناء

  ...النَّاس حولَك

...نتَ تُنشدهم نشيدك

   ...أو مديحك

  ...أولوك محبةً

  ...وتوسموك مالك أحالم

 ...أنتَ كذاك

...جِمْل في العبارة

   ..واستَِعر كالجمر

  ها لون الشَّهادة في عيونك

   ...لون فرحتنا بقربك

   ...دكال تكُن بطالً وح

حدك و

  ...وحدتنا

نت أدمعنا بماء رحيلك
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استنفرت

   ...وأحالما

  ...قرأتَ دموعنا في الصمت

   ...جاهرتَ ال موتنا

   .و

ماء    فأنتَ

   ينوالثُّوم الم الحن

  ...يرحُل الشَّجر  الحديقة

   سنينيرحُل 

  ..بر

a'ban <<<<<<

  ...َنا شجرا

سالم على مطارح

..ا في البدء موسيقىحملتَن

  ومسرحتَ الكالم

  ...فلم نعد نبكي

  ...ورحتَ تشيلُنا وجعا

  ...وأوهاما

   وماء؛
  

  محمود ال تبعد

اآلن موسيقى الد 

  برحيل صوتك

  ...يرحُل العصفور

  ...والنَّاي الحزين

   ...النَّارنج وشجرة

  ...واللَّيمون

علَّق فوق نافذة

  برحيل صوتك

المعلَّق في

المعلَّق في تجاويف ال السفر

.حيل صوتك

   ...لم يعد لَألين َأين
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رحَل ا

  ...ىرحَل الصد

   ...رحَل األنين

تك   سمع

   وللكأ حبا

an Sha'ban <<<<<<<<<<<<<<

  ...رحَل الصدى

   ...ألنين

   .محمود ال تبعد

***  
  

لْنا عليك الدمعأه... 

  ...والتّرب

  ...والحصى

  َأهلْنا وكنا

   فوقها الحلم العذبا

ناك من أقصى مما

  تحتفي

  ...بأدمعنا

   والنار تلتهم العشبا

  ...وودعتنا قبل الوداع

   ولم نزل

  ...تودعنا شعراً

   وتحرقنا ندبا

  يالذ وأنت

   قد كنت للحب والصفا

  ...رهيناً

س التي احترقتْ
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  ..فَِع

وم

  ..هموٍم ومجلى

  وابتعد بيننا قربا

  

  

  

  
'Umar Al-'Asri <<<<<<<<<<<<<<<ë†ŠÃÖ]<†ÿÛÂ<<<<<<  
Moroccan poet, critic and e nd cultural activities. 
Poète, critique et essa 'inscrivent des écrits et 
des activités culturell

وباِحثٌ مغربي وناقد ة. شاِعرثقافي    .في رصي
  

Ş~jè<^Ú‚ßÂ
(full text - tex o completo - )الكاملالنَّص  

 

M<<<< <
  سلتُِك عن الحب والموت

  .كلُّ شيٍء ممكن: قلِت
     

N   
مدي خاتمِك طريا إلى الشَّمس

  فخلفَ المعدن

Sha'ban <<<<<<<<

بيننا ذكرى شْ

  ..وشعرا

   رتقى

s tings a
yiste marocain. A son actif s

es.  

sayist. With wri

ده كتاباتٌ وأنِشطَةٌ 

ðçĆ–Ö]<Õ^< <
te t intégral - tex
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  سفحتُ لِك لحنًا

  .في ِحضن اآلخر

  تمر عيونُِك

   يعطِّر حدودهما

  ...والقمةُ تبلغُنا

  في المنحدر،

  عثرتُ على بقايا أصابعي

  المحروقة،

  .ويستمر النَّفس
  

O  
  تنهيدةٌ تؤمن باليوم،

  والموت،

  تؤمن بمقتل الحجر؛

ٍب تُشرخُ قوارير العطور؟فبأي ذن

  هل في اليد غير الدم؟

  كما تموتين، ماتَ ِعطرِك،

تكفيه خلسةُ هواٍء أو ابتالل

  .ملمس
  

P  
  مدي يدِك

  سيصلُِك طبعا إصبعي

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë†ŠÃÖ]<†ÿ

قبل أن أعثر على ما تبقَّى من الرؤية،

والكحُل

  

  

  ...ةُ
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ويتقلَّص حجم الهواء

دثَّرتُه بعباءة اللَّ

  وسحبتُ جفنَيك على عيني

  حتَّى ال يرانا الضوء؛

  إالَّ بضع هنَيهات

  ويدقُّ الهواء باب البين

  ثم يأتي المساء،

  ...متألِّقًا بالبسمات

  وأنا،

  أعض الزمن من العقرب

وأسحب اللَّوم من ساعتِك اليباني
  

Q 
  لحبال شيء يوقفُ معابر ا

  مدي يدِك 

  ستجدين يدي

  كالمقابر، مثل الموت

  .ال صوتَ فيها

  تكاثرتْ علي طلعاتُِك

  .القليلة

  أبدا، 

  لن أدنو منِك

حتَّى ترددينني في كلِّ نفس

ri <<<<<<<<<

...  

  مس،

  انتَِظر: قالت

لم تبقَ 

  .ة

.  
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R  
  بإزاحٍة شديدة، حلَّ اللَّيل

ض زهر اللَّيتحسس قليالً بع

  لن أمد يدي: قالتْ

حتَّى تُبصر حتما ما تبقَّى 

خطوة، ال تقترب ال تسر  

  ال شك في أن خطوك موت

حالما ستبصرني سيتخطَّاك ال

  بالظَّالم بانَتْ زرقةُ

  .السماء، لون السهر

وغدوتُ كساحٍر على فَِم جوقٍة

  المبهورين الجبناءمن 

  .نُّون خفَّتي فَتك باألشياء

  
  عندما يتخطَّاَك الضوء: تْ

  غ مآرِبك

على حافَّة كيٍس أغر وجعلَتك  

  ل

  من الضوء؛

  دنوت،

: قالتْ

  .ضوء

  

يظ

  
S
قال

ال ترتضي لحظاِتك لبلو

اآلني كزنجت معك ضيفأساليب  

م  جلوٍب من أرٍض حمراء، 

  نداها شاشة مزهوة بصناع األمِس

  .واليوم والغد
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  ني في كلِّ نفس

  اٍف ال يرفُّ ِللُقْيا

mran Ahmad <<<<<<<<<<<<<<<<<  
Syrian short story writer, born in Hassaka (Syria). With s
cultural activities and prizes. 
Nouvelliste syrien, né à Hassaka (Syrie). A son act
écrits, des activités culturelles et des prix.  

  .في رصيده كتاباتٌ وأنِشطَةٌ ثقافيةٌ وجوائز). سوريا(من مواليد الحسكة 

<…^¿ŽjÞ÷]<₣íË‘…_< <
(extracts - extraits - extrac  

وأنا أوصيتُ بها ، وأبي أوصى بها لي،  أبي قبَل وفاته ببندقيته

ئاب أجهزتْ على آخر خروٍف في قطيعنا، من دون أن 

َل أحد منَّا تلك البن   .دقيةس

لستَّار عينَيه وتثاءب قليالً، ثم ارتدى أسمالَه وتوجه إلى البحيرة قبل 

  لم ... رد قـارس يلفح وجهه المتغضن المكسو بالتَّجاعيد

mar Al-'Asri TLI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë†ŠÃÖ]<†ÿÛÂ  

رددي: قلتُ

وءحالما سيتخطَّاِك الض  

  سنكون خصمان

صفص

  
ك

  

  
  

'A <<<<<<<‚·_<á]†ÛÂ
everal writings, 

if s'inscrivent des 

 ،سوري قاص
  

Êæ<xèđ†Ö]<ŁÙç’
tos – )ُمقَتَطفات  

 

íĆé‘çÖ_  

جدي أوصى

البني، ولكن الذِّ

تعم
  

ي

l^ÃÎ†JJJ< <
فرك عبد ا

ب... أن يتنفَّس الصبح



216- 'Amran Ahmad  
 

عاد إلى البيت في ساعٍة ... وم الممِرِض الطَّويل

  . متأبطًا صنَّارتَه

  !...هل اصطدتَ شيًئا؟: وجة

  ... كالَّ

  : تدرك متَمِتما

  !رتي نُقرت أكثر من مرة

  .د أن طرقع أصابع يديه العشر

àçÖ]< <

  :  تمرر أصابعها بين شعره

                                                                                              

لوحاِته الشِّعرية بالكتابة عن الطُّيور واألمطار تزيين 

ن يحزنُه ويدمي قلبه أن كلَّ ذلك قد غاب عن بلدته، 

األمطار أبت أن تنهمر على بلدٍة لطَّخَتها الدماء، وأرعبها 

لكن عبد الستَّار . شجار والثِّماروالنِّساء، واقتُِلعِت األ

ائد جميلة، حاثا إياها إلى آخر سطٍر في 

على ال ي

َ، بعد وفاته، أن حلَّقَ سرب من طيوٍر مختلفة األلوان واألنواع في 

  .سماء تلك البلدة، كما زارتها سحب من األمطار

TMI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‚·_<á]†ÛÂ

 سمكةً طيلةَ ذلك الييصطد

متأخِّرٍة من اللَّيل، مقَوس الظَّهر،

سألته الز

 ،َّ  كال-

ثم اس

 لكن صنَّا-

انزلقَ في فراشه، بعثم 

  

  : سأَل الطِّفُل أمه

  ماذا يعني الوطن؟

ردت عليه أمه ساهمة، وهي

.    بيتٌ أكبر من بيتنا

  

†đ}`jÚ<fi”ø}c< <
دأب عبد الستَّار على 

واألزهار، وكم كا

فالطُّيور هاجرت و

الرصاص، فشُرد األطفاُل 

بقي مخلصا لها، وكتب عنها قص

عودة ح  .اته 

وحدث
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بعد أن أصبح شابا، عاد . ما زلنا صغيرين: تْ عليه

  .ما زلتَ عالَةً على أهِلك: فردت عليه. ةً أخرى

ما تحقَّقَ له ما  بعد أن يجمع الكثير من المال، وعند

  !لقد كبرنا على الحب: ضتْه قائلةً

íe^ÇÖ]<Œ< <
رٍة جميلة، وقبَل أن يهم بأكلها، بكَِت الوردة، 

الحمار   سمع حارس الغ

  !ارس الغابةعن جاء صاحب الحمار وقتل ح

 نة، إحياءفي هذا الوقت من الس على أن تُزهر ذلك اليوم، دأبِت الورود

ولما تحسنَت .  من بقَّال حينا كلَّ يوم

كن أسعاره ما لبثت أن فقصدت بقَّاَل الحي المجاور، ل. ارتفعت أسعاره

  .ى، فسارعت إلى األحياء األخرى

جميع األحياء، فانخَفَضت، لكن الموتَ حاَل دون 

.  

TNI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‚·_<á]†ÛÂ  

àÚ‡< <
رد... أحبِك: قال لها

وقالَها لحبيبته مر

أقسم أالَّ يعود إليها إالَّ

أراد، رف

  

…^£<İì…æ
وقفَ حمار أمام وردٍة صغي

ابة بكاءها، وهم بإبعاد وإذ. واستغاثَت بأعلى صوتها

ها،

ومنذ 

  .لذكرى حارس الغابة

  

ØĆqöÚ<fiáçÞ^Î< <
كانت جارتُنا خديجة تشتري الخضرةَ

أحوالُه، 

ضربت أرقاما قياسيةً هي األخر

أخيرا، توحدِت األسعار في 

أن تهنَأ جارتُنا خديجة بالقانون الجديد

  

  

  



  

  

  
Fatima Marguich  
Moroccan poetess, born in 1974 (Tetoua
thesis in progress, several writings and va
Poétesse marocaine, née en 1974 (Tétou
doctorat en cours, elle a à son actif des
culturelles.  

تُهيُئ أطروحة دكتوراه في ).  المغرب-تطوان  (١٩٧
  . إلى مشاركاٍت في أنِشطٍَة ثقافية

<l^è]‚< <
ntégral - texto

  

  طر بالحلم،

  تبيح هذا الصمت،

  د يدك الخاوية،

  يد من القلب

ن

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<éÆ†ÿÚ<íÛ^Ê<<
in - Morocco). W th a Ph.D. 

rious cultural activities. 
an Ma c) - ro . Avec une thèse de 

 écrits et différentes activités 

٤شاِعرةٌ مغربية، من مواليد عام 
األدب العربي، ولها كتاباتٌ مختِلفة،

  

fÖ]<ŁÐfÂ
(full text - texte i  completo - )الكاملالنَّص  

‚éÃfÖ]<»  
  تقفُ في البعيد

  تُغرد،

  تشتهي،

تَق

تس

تَم

تر

و  رودا وِبلُّورا

  تَهذي بما اهترأ من 

  الكالم،

طفُئ عندما   ت

  .تشتعُل العبارة
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اك  

  بي

،ٍ

  والنَّار في

  َيك،

  نتَ تَهمسني؟

   تهمس لي؟

  أم كان حرفُك

  اشتاقَ العناق 

  من صمتي؟

P

[êiĆ„Ö<ŁÐŽÞ^Â_<ÌéÒ< <
ه

شُقَّ في قل

  دليَل البداية،

ِم الشَّكارج  

  بكالٍم أبيض،

  جٍه عار

  وتمايْل قليالً

و

  قليالً نحو ظلِّك

  فلن أعانقَ 

  لذَّتي 

  .شفتَيك واِجفَه

  

‚ÂçÚ=< <
حين رميتَ إلي بعين

  وهي مثقَلَةٌ باألزمنة

  ،والغياب

أك

أم
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  أنت شاسع وأقوى

ð^Š¹]<]„â  
  يضحك ِطفٌل

  في عينَيك،

  يوقد شمعةَ

  هذا المساء،

  يضيء انخطافًا

  في هزيِع الصمت،

  يشعُل الحنين ۥ

TQI<Æ†ÿÚ<íÛ^Ê  

ð^ÏÖ< <
  أنا أعرفُك،

  من قديٍم أعرفُك،

  من وهم التَّحديد،

  كم كنتَ هنا

  تَمرقُ في غياِهبي،

  توزع البدر على 

  تي،سماوا

الجنون تزوِبع  

  في احتماالتي،

  تشتاقُني،

  وتقتادني إلى

  .طريق لقائي
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  :عانقَ ظلَّه

  لبقايا ستمد من

  واردها فَيًئا وبدءا،

  البقايا ليس اآلن يخرسها

  صوتًا،

  اذا إذًا، لو عبرنا؟ 

TRI<<íÛ^Ê  
 

  ف،إلى أول حر

  فيتطاير عبقُ البدايات

  مراودا الزمن الطَّليقَ

  كي يعود بالحكايا

  قذفَ برحيقها

  إلى غسِق

لت

  .هذا المساء

  

^Þł†ÿfÿÂ<łçşÖJJJ< <
  الحلم هوى 

و

  شوقٌ معتقٌ 

  في غياِهب الحنين

  كلَّما هب عليه ليٌل

  يفضح سره،

  والسر اعتنقَ الحرفَ

  ضىفأفضى بما أف

  وأهدى للقمر وردةَ البقية،

وا

ش

فم



  

  
  

Farid Am'adchou <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ç–ÃÚ_<‚è†Ê 
Moroccan poet and Arabic language researcher, born in 1979 (An-

zNa our - Morocco). With several works and cultural activities.  
Poète marocain et chercheur en matière de langue arabe, né en 1979

roc). A son actif des écrits et des activités culturelles.  
 

(An-Nazour - Ma
لـه  ).  المغـرب  -النَّاظور   (١٩٧٩عام  اِعر مغربي وباِحثٌ في اللُّغة العربية، من مواليد         

 .ة

<< <
(extracts - extraits - extra  

g< <
لقين العربية،  في اللُّغة العربية على معاني التَّبيين، والتَّهذيب، وتَ

محلَّ اللَّفظ األجنبي اللَّفظ العربي ...منظور المصري يقوُل ابن :

ريهانَة: زو اإلبوه ،ما واحدناهعم ريبوالتَّع راباِإلع ...

وتَعريب االسم . ..علَّمه العربيةَ: وعربه... به من اللَّحن

عربتْه العرب، وأعربتْه : ه به العرب على ِمنْهاِجها؛ تقوُل

...  عروبةً؛ أي صار عرِبيا- بالضم -األغْتَم، وعرب ِلسانُه 

التَّبيين : التَّعريب: ن األعرابياب...  يتَِّخذَ فرسا عربيا

في الميدان االصِطالحي معاٍن عدةٌ، حصرها علي القاسمي " تعريب

  :ٍة، يمكن أن نرتِّبها من الخاص إلى العام على النَّحو اآلتي

جنبية إلى اللُّغة العربية كما هو  من اللُّغة األ)ومعناه(قُل اللَّفظ 

ر فيه )الدخيل(ه   ،

  .)المعرب(انسجاما مع النّظامين، الصوتي والصرفي، للُّغة العربية 

ش
كتاباتٌ مختِلفةٌ إلى أنِشطٍَة ثقافية متنوع

  

flêe†ÃÖ]<flë‚ÏĆßÖ]<xş×şŞ’₣¹]<í‰]…‚ŽÖ<fiØ}‚Ú
ctos - )ُمقَتَطفات  

 

OIè†ÃĆjÖ]<
ويطلقُ

وإحالل 

قال األ"(...) 

وعرب منِْطقَه؛ أي هذَّ

ِميجاألع :تَتَفَو أن

 برا، وأعضأي

ريبوالتَّع :أن

احواإليض ."  

"ولكلمة 

في أربعٍة رئيس

التَّعريب هو ن* 

أو مع إحداث بعض التَّغييمن دون إحداث أي تغييٍر في
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ويقابلُه .  هو نقُل معنى نص من لغة أجنبية إلى اللُّغة العربيةريب

 ينصرفُ مدلولُه إلى نقل األثَر من اللُّغة العربية إلى اللُّغة 

  . استخدام اللُّغة العربية في اإلدارة أو التَّدريس، أو في كليهما

ويعد هذا . و جعُل اللُّغةَ العربيةَ لغةَ حياة اإلنسان العربي كلِّهاه

لم يسجِل التَّاريخُ "يل إلى تحقيق النَّهضة والتَّنمية المنشودتَين، إذ 

" ِت التَّنميةَ والتَّقدم الحضاري الحقيقي بلغة غيِرها من األمم

العالم لن يستمع إلى أمٍة تتحدثُ "ثم إن . ")التَّعريب والتَّنمية"سن، 

 كما قاَل الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران لشعبه المتعلِّم في -غيرها 

تجديد النهضة "محمد جابر األنصاري، (" من طغيان اللُّغة اإلنجليزية

وهذا ليس معناه الدعوة إلى االنطوائية والتَّزمت، بل . ")دهاونق

.  أمر مهم وضروري)العالمية منها بخاصٍة( االنفتاح على اللُّغات األخرى 

: ")علم التَّرجمة بين النَّظرية والتَّطبيق"في (التُّونسي محمد ديداوي 

قومية، وتأكيد للهوية الثَّقافية والحضارية، وفيه بلورةٌ 

 معه وجود لغاٍت أخرى يستَعان بها ويستَفاد منها، 

  ".ية

ذلك أنَّه يسِهم .  أن للتَّعريب في الوقت الحاضر أهميةً عظمى

 األمة العربية، وإقامِة جسٍر بين الماضي والحاضر والمستقبل، 

وبناء على هذا، يتَّفقُ المثقَّفون العرب ... حضارية لهذه األمة

  .أن التَّعريب ضرورةٌ مِلحة، وليس تَرفًا ثقافيا

َلحات، -َل يعتمد   في

  ويراعي  ألنَّه يحافظُ على نَقاء اللُّغة العربية، وفي تسمية عديٍد من المفهومات؛

TTI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ç–ÃÚ_<‚è†Ê  

التَّع* 

الذي" التَّعجيم"

  .األجنبية
  

التَّعريب هو* 
  

التَّعريب * 

األمر أنجع سب

قطُّ أن أمةً حقَّق

طفى محمص(

بلسان 

تحذيره له 

باكتشاف الذات 

إن

يقوُل الباحثُ 

"ضرن ورةٌ إ التَّعريب

كما أنَّه ال ينتفي. للذَّاتية

تتكامُل مع اللُّغة القوم
  

ومما ال ريب فيه

في توحيِد كلمة

وتأكيِد الهوية ال

- على - اليوم 
  

 التَّعريب تُِمدصط وما زا- وقِد اعضع كثيٍر من المو 
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تطويع اللَّفظ األجنبي ليساير خُصوصياِت عدها، ويحرص على 

  ".البنْج"، و"األنيميا"، و"الفلسفة"أمثلة المعرب 

<
 المعاجم اللُّغوية العربية جملةُ معاٍن؛ منها التَّفسير، واإليضاح، 

المفَسر، : التُّرجمان والتَّرجمان: ")"لسان العرب"في (ظور 

". قد تَرجم كَالَمه، إذا فَسره بِلساٍن آخَر: ويقاُل...  عنه،

: بينَه ووضحه، وكالم غَيِره وعنْه: تَرجم الكَالم": "المعجم الوسيط

  ".ذَكَر تَرجمتَه: ى، ولفُالٍن أخْر

. الصِطالح النَّقدي، هي نقُل محتوى نص من لغٍة إلى أخرى

ترجمة : "الَّذي ألَّفه جون دوبوا ورفاقُه اآلتي" معجم اللِّسانيات"في 

 لغة مصدر(لُه من لغته األم/Langue source(ى  إلى لغة أخر) لغة

Lan( ةيميائيمع مراعاة التَّكافؤات الس ،)ةاللية)أو الدواألسلوبي ".  

تقسم التَّرجمةُ إلى أنواٍع متعددٍة ومتنوعٍة تَبعا لتنوع المعايير واالعتبارات 

عجم وهذا األمر عوِلج قديما وحديثًا، ولدى العرب وال. مها

وقد ذكر صاحب الكشكول عن الصالح الصفدي أن للتَّرجمة . 

 يقتَين رئيستَين؛ إحداهما طريقةُ يوحنَّا بن البطريق وغيره، وتقوم

ن ينظر المتَرِجم إلى كلمٍة من الكلمات اليونانية ومدلولها، فيجيء 

ات العربية تُراِدفُها مدلوالً، فيثِْبتها، ويعامل األخرى بالطَّريقة كلم

والطَّريقةُ الثَّانيةُ هي طريقةُ ...  على جملِة ما يريد ترجمتَه

لجوهري وأمثالهما، وتقتضي أن يأتي المترِجم بالجملة 

. ، ثم يعبر عنها في لغته بجملٍة تطابقُها معنًى داللتَها في ِذهنه

  في (ويقسم كاتفورد  .وال ريب في أن الطَّريقةَ الثَّانيةَ أجـود من األولى وأنجع

وا

و. هذه اللُّغة

أنْساقَها وق

من 

  

PIíş¶†ĆjÖ]<<
ويراد بها في

يقوُل ابن من. والنَّقل

مجوتَر همجتَر وقد

"وجاء في 

نَقَلَه من لُغٍة إلى
  

والتَّرجمة، في ا

 وقد ورد

]؛ أي نق]النَّص

gue cible/هدف

و

المعتمدة في تقسي

على حد سواء

في النَّقل طر

على أساس أ

بمفْردٍة من ال

ذاِتها، حتى يأتي

حنين بن إسحاق وا

األجنبية فيحصل
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 والتَّقييد إلى ترجمٍة كاملة،  التَّرجمةَ باعتبار اإلطالق")تَّرجمة

أن " أن األولى تمس النَّص كامالً، والثَّانية تَستدعي 

:  ما يقابلها من مواد في مستوى واحد فقط؛ أي.)م.ل( 

أو على أحد المستوي ،أو الخطِّي وتيينالمستوى الص :

 )Eugène Nida(ويقسم األِمريكي أوجين نايدا ". دات المعجمية

. )أو ترجمة المعنى(ى صنفَين؛ ترجمة شكلية، وترجمة تأثيرية 

 ي)J. Vinay( وداربيلني )A. Darbelnet( في كتابهما المشترك ،

Stylistique comparée du français et de l’angla" ين من التَّرجمة؛عن ضرب ،

، ومعناها أن يترجم النَّص الواحد ترجماٍت عدة "متعددة

التَّرجمة "ويتمثَُّل ثاني الضربين في . تباين طرق التَّرجمة

 إلى )ب(، ومن لغة )ب( إلى لغة )أ( معناها أن ينقَل نص من لغة

 أن من مدى دقَّة التَّرجمة، ومن التَّأكُّد ميجمزايا هذا النَّوع التَّر

 بالنَّظر -وتقسم التَّرجمة . نَّص قد تم نقلُها بال زيادٍة وال نقصان

ٍة آليٍة يضطلع بها الحاِسب  إلى ترجمٍة بشرية، وترجم-

 - منية- باعتبار المعيار الزا تعاقبية، وإما فوريإم  .

  .تٌ أخرى كثيرة في هذا اإلطار

بوصفها صورةً من " ترجمة المصطلح"سة أن نعرفَ بـ 

تي حِظيت باحتفاء عديٍد من الباحثين في الوقت 

 مصطلح )إبدال(تعويض " بأنَّها )مثل كاتفورد(دها بعضهم 

 من لغٍة )معادل أو مقابل(ي إلى لغٍة ما بمصطلح آخر 

إلى اللُّغة نقُل المصطَلَح األجنبي " الثَّقافة العربية 

بمعناه ال بلَفظه، فيتخير المترجم من األلفاظ العربية ما يقابُل معنى 

  .")مقدمة في علم المصطَلَح"ن 

 Farid Am'adchou ULI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ç–ÃÚ_<‚è†Ê  
 

نظرية لغوية في ال"

ويرى. وترجمٍة مقَيدة

يستبدَل بمواد نص في

ترجمة تنفَّذُ على 

القواعد أو المفر

التَّرجمةَ إل

ويتحدثُ فينا

"is

التَّرجمة ال"أحدهما 

بتعدد المترِجمين، و

، و"المعكوسة

ومن . )أ(لغة 

كلَّ عناصر ال

إلى من يقوم بها 

وهي . اإللكتروني

وهناك تقسيما
  

ويِهمنا في هذه الدرا

صور النَّشاط التَّرجمي الَّ

وقد حد. الحاضر

 من نص ينتم)تمثيل(

ويقصد بها في". أخرى

العربية 

صطَلَح األجنبيم(" الم
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 ال مناص من توفُّر جملٍة من الضوابط تكون هذه التَّرجمةُ مستحسنةً وجيدة،

رةُ أن يكون المتَرجم  واللُّغةَ 

 

 

")المطَلَح النَّقدي"في (

ل والتَّأثير كلَّما توفَّرت ن المصطَلَح النَّقدي تزداد حظوظُ مقبوليته في التَّداخ

 - 

بشخص 

 ...محمد ديداوي في كتابه عن علم التَّرجمة عددا منها

العربيةُ بهذه الصورة، والمتَرِجم العربي على هذا النَّحو، 

يقوُل الحمزاوي في . رجماتُ قبَل اإلقرار بجودتها أو رداءتهالتَّ

مة 

ماعيج عطياٍت وقوانيننا بمدها التَّجربة خاطئة، إالَّ إذا تَقَيجبة، تستو

وعلى الرغم من هذه الضوابط والجهود المبذولة في مضمار "... والتَّطبيق

  وما زالت ثمةَ صعوبات  فإن التَّرجمة إلى العربية ما زالت محدودة، التَّرجمة،

وِل

عاِرفًا اللُّغةَ المصدر والشُّروط؛ ِمن ذلك ضرو

الهدفَ معا، ووجوب ربط المصطَلَح المتَرجم بالبنية الثَّقافية الَّتي ظهر فيها

متَرجم أن يحرص على مالءمةوينبغي لل.  ")إنتاج الداللة األدبية"صالح فضل، (

نُفور النَّاس منه، وضمان نقول إليها؛ واتِّقاءنقول للُّغة المصطَلَح المال م

: يقوُل عبد السالم المسدي . سيرورته وتقبل الجمهور له

إ"

 كذلك –وتُشترطُ في ترجمة المصطَلَح ". فيه مقوماتُ المواءمة اإلبداعية

شروطٌ كثيرةٌ تتَّصُل  وِعالوةً على ما ذُِكر، هناك ... األمانةُ، والدقَّة

وقد أورد . متَرِجم

وحتَّى تكون التَّرجمةُ 

ال

فإنَّه من الالَّزم العمُل على إعداد المتَرِجمين العرب إعدادا علميا متكامالً؛ 

ليكونوا قادرين على اإلسهام في نهضة أمتنا، والرقي بها في مدارج 

، الَّذي انعقد في "المؤتمر العلمي األول للمتَرِجمين العرب" وقد نص. الحضارة

، على هذا اإلجراء اإلعدادي في ١٩٨٨ مارس ٣٠ -٢٩ -٢٨بغداد أيام 

  ...توصيته السادسة
  

 أن - إذًا -ِتلكُم الَّذي يجب دة، والَّتي تمثُِّل الميزانشروط التَّرجمة الجي بعض 

تعرض عليه ا

المنهجية العامة لترجمة المصطَلَحات وتوحيدها "هذا الصدد في كتابه 

ال يمكن أن نقر على العموم وجود ترجمة صائبة وترج": "وتنميطها
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شارت إليه ومن هذه الصعوبات ما أ. ها وتعرقُل سيرهاجمة تقفُ في طريق

َّرجمة آفاق "ا في 

إلى العربية ال تزال تفتقر إلى البرامج على المستويين، القُطري والقومي، ك 

  ".درجة النّضج عند القارئ

 

اللَّوعةُ تحرقُ . فاجعة ذبحت نسيج قلبي فنزف ألما

فصمت وتشرذمت إلى النَّفس ان. عصابي فأستنشقُ رائحةَ الحريق باستمرار

  .الرغم من صحوتي الظَّاهرة للجميع، فأنا مغمى علي من األلم

إن الت": "التَّرجمة والتَّعريباألستاذة نجاة المطوع في قوله

ما

بلغة التَّطور االقتصادي واالجتماعي أنَّها لم تُبن على دراسة الواقع الراهن 

والثَّقافي، واآلفاق المستقبلية في الوطن العربي، ولم تتَِّسع لتلبية متطلَّبات 

العصر، و

  

  

  
  

Mazin Rifa'i <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êÂ^Ê…<á‡^Ú
Syrian journalist and author, living in Romania. With several works and 
cultural activities. 
Journaliste et auteur syrien vivant en Roumanie. Il a à son actif plusieurs 
écrits et des activités culturelles.  

  .له أكثر من عمٍل ونشاٍط ثقافي. ِصحافي ومؤلِّفٌ سوري، مقيم في رومانيا
  

<ë‚Ö]æ<₣ì^Êæ< <
(full text - texte intégral - texto completo - )الكاملالنَّص  

  

 تنهمر موعغرق كياني بدموعه بعد أن تمكَّن من أن يجعَل الدي األسود الحزن

ال. من كل خلية في جسدي

أ

المأساة حولَتني سكِّينُها الحادةُ كومةً من اللَّحم . فتاٍت ناعٍم تبعثر في كلِّ مكان

وعلى . اضمحلَّ صوتي وتالشى، فأنا غير قادٍر حتَّى على الصراخ. اللَِّزج
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وأشعر باختناق وجودي، وأفوِل رويدا رويدا أغوص في مستنقع الضياع، 

اللُّؤم والحقد والقسوة، راحت تَمحو المعاني 

وبنَهٍم شدي . الجميلة في سماء حياتي، وتُطفُئ أي شعاٍع أو ومضِة نور

مرِشد الدرب، وتركَني م، لقد رحَل السند واألب واألصُل ورفيقُ العمر و

رحَل اإلنسان الطَّيب، ورحَل  .رٍة موِحشٍَة مظلمٍة وظالمة

 والدعةُ واألثَرة، والكرم والحب، واأللفةُ ونكران الذَّات، 

 

حظُّ العاثر، تحالفوا لتَهديم ما 

  

شمس أيامي وراء بحٍر ال نهائي من الظَّالم الَّذي أخذَ يسدُل رداءه على 

، التَّعاسةُ تمكَّنت منِّي بسهولة، واحتلَّت كياني من دون أي مقاومة. حياتي

فاستعبدتني وقهرتني، وبكلِّ 

د،

  .وشراهٍة ال حد لها، راحت تبتلع وجودي قطعةً بعد قطعة
  

نَع

وحيدا في طريٍق وع

معه الهدوء والسالم،

  .وكلُّ ما هو جميٌل ونبيٌل ورائع
   

شة، قفراء، قاحلة، جرداء، سوداء، حقيرة، رحَل وترك خلفَه حياةً قاسية، موح

 .ليس فيها سوى شعوِر الغربة والضياع ومرارة األلم
  

الحزن واللَّوعة، والتَّعاسةُ والغربة، والوحشةُ وال

لم تستِطِع الفاجعةُ الرهيبةُ أن تحطِّمه، وتكالبوا على نفسي المنهارة، ووجودي 

م النِّهائيسحوق، وقاموا بتسليمي المدإلى اليأس القاتل والع.  
   

هذا الحلفُ الظَّالم يعبثُ ساخرا معربدا بأيامي وأحالمي، بكياني، بفراشي، 

بمائدتي، حتَّى ألشعر بالغربة مع من حولي، وبالغربة مع ذاتي، كأنِّي أهوي 

 .في فراٍغ سرمدي من دون قرار
   

 بداء النّسيان المزِمن، تلك الَّتي لَطالما اعتادت خيانتي، ذاكرتي المريضةُ

وحجبت عن فكري مواقفَ عمرها دقائق، وعرضتني ألشد المواقف إحراجا 

وإرباكًا وحيرةً وخجالً، هذه الذَّاكرة الحقيرة البليدة الميتَة، تصحو اليوم فجأةً، 

طويـالً  شريطًا رض على مخيلتيفتع وتُبدي نشاطًا وحيويةً غيـر اعتيادية،
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وكامالً ومفَصالً لذكرياتي مع والدي، بحلوها ومرها، منذ نعومة أظفاري 

وحتَّى يوم الفراق األسود، وال تملُّ من عرض هذا الشَّريط في أحالم اليقظة 

  .والمنام
  

 

صغيرة   سيالً من األ

والكبيرة، تلك الَّتي تتطلَّب التَّفرغَ لها وحلَّها، فتفرض نفسها، وتغتص 

 
 

dozens of printed works and s
Auteur et poète irakien. Doct
il a à son actif des dizaines de livres publiés et quelques prix.  

عراقي ة . مؤلِّفٌ وشاعرالحديث والنَّقد، له عشرات الكتب الفردي في األدب العربي دكتور

  .ائزوالمشتَركَة، ناَل عددا من الجو

مور التَّافهة، والمشاكل السار الحياة أن يفرزوال يلبثُ م

ب

وبدالً من أن تساهم في النّسيان، . أوقاتي، وتُجبرني على إحاطتها باهتمامي

 نفسي المجروحة المريضة المنهكَة، فإنَّها تضيفُ حمالً جديدا ثقيالً على

فأشرب كأس المرارة حتَّى الثمالة، وتنتابني الحيرة، ويعتريني الذّهول، 

ويتقمصني الخوف، ويصاب تفكيري بالشَّلل بعدما تمكَّن منِّي هذا اُألخطبوط، 

ستسالم وقيدني بأذرعه القوية الكثيرة، فأدركتُ أنَّه ال خالص لي إالَّ باال

والغوص في هذا الواقع المفِزع، وأنا أدرك أن الخالص يحتاج مقوماٍت ال 

أغوص . أغوص وأنا أراقب نظرات الشَّفقة والرثاء تغلِّفُني وتغطِّيني. أملكُها

وأنا أرى أن ما أمنحه اآلخرين من حب وعاطفٍة نبيلٍة قد تحوَل نقطةَ ضعٍف 

وأما الغد فهو يوم . اللها أمور ال يمكنُني أن أقبلَها اليومتُفرض علي من خ

  .آخر
  

  

  

  
Muhammad Sabir 'Ubayd <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‚éfÂ<†e^‘<‚ĆÛ¦
Iraqi author and poet. Ph.D. in Modern Arabic Literature and critic, with

ome prizes. 
eur en littérature arabe moderne et critique, 
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<gÃÖ]<ívñ]†e<fiÌé< <
(full text - texte intégral - texto completo - )الكاملالنَّص  

  
 

ð]‚âý]<VŒ<±c<JJJ„éËßĆjÖ]<ÌÎæ<ÄÚ<H=< <
< <

M< <
  ...سطلَتني هذه المعادلةُ الملتاعةُ

ا ال يرحمفيه عطشًا شتوي.  

  !أو تكاد

  ي خططُ هذه الرائحِة،أوجعتن

  ...واجتاز طيفُها حقَل األلغاِم

  . في ِحرٍز أمين- كما يشاع -إذ كان يضع عواطفي 

 ُأدرك على وجه الثِّقِة -لم أكن -  

  أن الفضاء يسمح أحيانًا بمرور القرابين،

  .من دون إثارة جنون الديناميِت وسعار اللّهاث

   كعادتها ملبدةً بأنفاس الغيوِم،المهم أن سمائي ظلَّتْ

  توشك على المطِر، 

  ...لكنَّها تؤجُل قربانَها لرمٍح هو في طريقِه ظافرا

  الفتراِع سرِر األغاني وهتِك المعاني الضاريات،

  - في ما مضى -مع أن بهجتَها كانت تهطُل 

ألتفِه األسباب.  
  

N< <
غبِة ساطعةُ العويِل والصالر هيْلذئابياِح والص...  

تستبيح جسدي ِلتُوِقظَ 
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ب

  ...ال أصدقُ أن تلمع أمامي فرصةٌ للتَّورِط

  ...سجين وراء القضباِن

  !!!د يكون الحر الوحيد بإزاء عالٍم معتَقَل

  ...هكذا خرب التَّأويُل عقولَنا

،روثَ طرافةَ تلقِّينا الصلو            

الحب شعار.  

  ...قد يقوض في لحظٍة حلما من تسعين طابقًا

R
 

  - ال يستقيم نَسقُ العقِل مع ال نسق الظَّمأ عادةً -

  ِه،فكيف بوسِعِه التَّأمُل من يهدده اللَّيُل بالتهام ضوئ

  وحجِب قدرتِه على التَّصفُِّح،

عِه على ختٍم فرعوني   ...وإسداِل أصا

  يتآكُل نقشُه في مساقِط األلوان؟
  

O< <

  حتَّى أتوغََّل بريًئا في طَيشي،

  أهيم على وجهي مجذوبا في األدغاِل،

  !يئةوأمُأل نظافةَ الحائِط برسومي الرد
  

P< <
  أغلقي علي الباب، أو دوني،

أيت  ...ها اللّبوةُ األمارةُ بالفتوحاِت

ال

 ق

  

تنا أوشوشَ عفويةَ قراء
  

Q< <
  !..مزاج أعمى يؤلِّفُ مالمح وجهي
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اًوحليب

  ...كنَّني أدرك حجم تعقيدها، وسحر عالمتها، وانتصاب لغزها

  ...وأخاف

USI<<<<<<<<<<<<<<<‚éfÂ<†e^‘<‚ĆÛ¦  

  ...ومن سنبلٍة غامضٍة يصنع في لحظٍة أخرى نبيذًا

  .لسلوانيلهم نصفَ جياع العالِم الصبر وا

  ألم أقْل لِك إن المعادلةَ جذورها شديدةُ القسوِة واليباِس،

  !وإنَّني مأخوذٌ بغبار اإليقاِع وطَيٍف الرؤيا؟
  

R< <
  ِإفتَحي الباب لتمر قوافُل النَّحِل برشاقٍة ويسر،

  ...واجمعي ما سيتقاطر من عسِل الملكاِت

  ...متَّكًأ للسلوى

ا سم   ...يك لطفٍل حديث الوالدة             
  

S< <
  !!!دعي الباب مواربا هكذا

  ... ألنين نايي- برفٍق -وانصتي 

  مشغولةٌ بتَرطيب االحتماالِت... روحي مولعةٌ بالتَّلصِص

  ...ال يقهرها سوى عرِق االنتظاِر

  ...وافتعاِل المسافِة بين تبتُِّل الوثني في وجِدِه 

  .                    وترفُِّع النَّار                      
  

T< <
ا  ...لمعادلةُ على نحٍو عام تتقصد البساطةَ

  ...كما يوِهم البوح الطَّالع ريقًا على لمعة الشَّفتَين

ل
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  ...أخافُ أن ينفتح الباب فأرتِبك

 

  ل لساٍن يجزر فجأةً أمام مد القصيدِة،

  ...د

  ...يحرقُ السفن من دون إذٍن منِّي

  ...        في رقصة أشجاِر التُّفَّاِح

مث

  ...أخافُ أن يغلقَ فتحلُّ علي اللَّعنةُ

  يا وريثةَ أعياِد الحنَّاِء وملوِك العناق،

أ  ... خافُ أن يبقى مواربا

   قلقي- في لوعٍة -               فال أحتمُل 
  

U< <
  ...ألتفتُ اآلن ورائي

أرى شبحا كأنَّه طارقُ بن زيا

 وأنا ال أجيد - القتال– كما تعرفين !!!  

  ...وال أتقن تبخير الغبطِة

         

  !!!      فماذا أفعْل؟؟؟

  

  

  

  
Muhammad Al-Krafs <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‹Ê]†ÓÖ]<‚ĆÛ¦ 
Moroccan poet and teacher, born in 1977 (Morocco). With writings and 
cultural activities. 
Poète et instituteur marocain, né en 1977 (Maroc). A son actif 
s'inscrivent des écrits et des activités culturelles.  

  .في رصيده كتاباتٌ وأنِشطَةٌ ثقافية). المغرب (١٩٧٧ر ومدرس مغربي، من مواليد عام شاِع
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fiÜ×u<Ñ…æ‡<»<ïĆç×jè<< <
(full text - texte intégral - texto completo - الكامللنَّص  

 
  وني عن حلم

لكلِّ نجمة 

   الظِّلَّ واقف

  يتيه وجوه العابرين،

  ًئا 

  راِت العاشقين

ا(

سل

  بب المطر منهيتص

  يغسلُه

،في زورق فلكي  

  

  طائر يطوف

  في لهو البعد،

كأن

  يرمي بهم

  في حلم مطير،

  وجه البحيرة

  نصتُ لجوفه،

  الزورقُ

ي

و

يمر داف

  بجناحين

يحمُل نظ

  إلى حضوٍر

  في سرمد العيون،

  خر الماء وفي آ
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Al-Mahdi 'Uthman <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛnÂ
Tunisian poet and reaser
Poète et chercheur tun
livres publiés.  

<flêÖæĆ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]æ<íĆèđ†£]<°e<₣ì^éđŠ< <
(introduction -   

م الكبرى والجوهرية في 

  .سة

ع هذا المفهوم على طاولة التَّشريح، 

 على مقاربة  المخبر النَّظري لالسِتعانة بها

  .وشروطها" السيادة"عاني 

 فهومحين نستدعي م وابالص ة" ال نُجانبيفاهيم " الحركأحد الم

لِّ ما يشوب السياسةَ الدوليةَ من 

 فهومة"ي جعَل ميوإعادة " الحر محلَّ شك

  أخرى لجهة  دعم شكوكًا وهذا الشَّك .مراجعته كمفهوٍم أو كتَطبيق... مراجعة

MLLI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‹Ê]†ÓÖ]<‚ĆÛ¦  

  ال ينتهي التَّدفُّق 

  من ذاته،

  ال يكلُّ النَّدى

  ...من األفق

  

  
  
 

<ë‚ãş¹_ 
cher. With several published books and papers. 
isien. A son actif s'inscrivent des études et des 

وباحثٌ تونسي ة. شاِعرنشوروأبحاثٌ م في رصيده كتب.  
  

Ö_
introduction - introducción – )ةُمقدَِّم

 

إن الحديثَ عن السيادة حديثٌ عن أحد المفاهي

القوانين الدولية، كما في السيا

، ووض"السيادة"غير أن الحديثَ عن 

يتطلَّب سحب مفاهيم أخرى إلى

م

ولعلَّنا

 في ظ– اآلن –الجوهرية الحاِضرة بكثافة 

فوضى وارِتباك، األمر الَّذ
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ِصداقية المبادئ اإلنسانية التي تُنادي بها المنظَّماتُ الدوليةُ التي لم تعد قادرةً 

وهو ما مهد الطَّريقَ النتهاك سيادة بعض الدول من ِقبل دوٍل . مايتها

  .ديٍة وسياسية

للحرية لدى الفَرد، وعالقة األخير بالدولة 

بقةُ هذا المفهوم من حيث شروطُها، ومطا" السيادة" 

فَل عن الدواعي الَّتي تجعُل من 

كِفكٍر يقوم على " ثقافةُ المقاومة"إنَّها ... وحتميا

 ن، بعد إعداد المواطن وتسليحه بمفاهيم

  ".خر

Na <<<<<<<<<<<<<
Egyptian playwright living in Kuwait. With writings and cultu
activities. 

ramaturge égyptien vivant au Koweit. A son actif s'inscrivent des écrits 
 des activités culturell

   .ِشطَةٌ ثقافية

(full text - texte intégral - texto completo - الكاملالنَّص  

 بعضها ،ت تتناثر في الخلفية
من عفـا  ق  ن   ال  .بارد الوقتُ ليٌل شتوي. ل

MLMI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛnÂ<ë‚ãş¹_

م

ى حعل

أخرى بحثًا عن مصالح اقتصا

 ضنطلقنا هذا، سنتعرمن م

ثم نتطرقُ لمفهوم. والقانون

مع الواقع الدولي الراهن، من دون أن نغ

الدفاع عن الوطن أمرا واِجبا 

االسِتعداد للتَّضحية من أجل سيادة الوط

االعترافُ باآل"و" التَّسامح"و" الوطنية"

  

  

  

  
jah 'Abdun-Nur <<<<<<<<…çćßÖ]<‚fÂ<|^¨ 

ral 

D
et es.  

في رصيده كتاباتٌ وأن. كاتب مسرٍح مصري، مقيم في الكويت

  

l^Ćf£]æ<₣¼é¤]< <
)
  

  

المسرح مضاء، المكان صحراء خالية وخرابا
عليها الز ديمٍة  وبعضها لبيوٍت  مـداف
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وصوِت ، ى صفيِر الرياح

فيح يزدادياحركة علبة من الصا بِفعل الريدخُل رجٌل من يسار .  ابتعاد
 يرتدي جلبابا واسعا كبيرا يناسب جسمه الضخم المفرود، وعباءةً 

غير موجوٍد ، شعره أبيض كالثَّلج يالمس الكتفَين
". T" على شكل في يده اليمنى عصا غليظةً

 بضع جديد؛ يسير 
ينظر . إحدى القواعد الحجرية المكسورة

 يبه أشياءمن ج خرجمنتفخةً؛ ي
صوتُ علبة الصفيح 

  .ثم يتوقَّفُ عقب اصطدام العلبة بشيء صلب، ةً

ستَّة، أين ... خمسة... أربعة... ثالثة، واحد، اثنان،  لعلَّها تكتمُل اآلن:

برةً طويلةً يعلوها الصدأ؛ 
 وقد بدأ في 
مرونتَه ستبقى 

 )وقفةبشرط أن تبقى ... 
ناك  ليلة ،  إن وجود تلك العشرة:)من دون أن يشير( 

                             تسقطُ حبة، تتدحرج(ى جذع ذلك الخيط كاٍف إلظهار جماله األبدي العتيق 

في مكانه التقا حدٍة منها كا إن سقوطَ وا: قال. )د

 )صمت(كانت منذ البدء، حبة واحدة 
مثلَّثة أو بيضاوية، ال شيء                            ... مستديرة

 فيع                            يتخلَّلُه ذلك الخيطُ األبيضالر

إثنان يتعاركان، ثم صرخة ضعيفة . بعد
  مالزما  كُن ...ال تتلصص فوق الجدران... سورم

MLNI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<…çćßÖ]<‚fÂ<|^¨  

شيء يسمع بعد فتح الستار، ولفترٍة طويلة، سو
ح

المسرح
، صوفيةً مفتوحةً في الوسط
ويمسك ، مقدمة الرأس، ذقنُه كثيفة

يلتفتُ سالم نحو الخرابات ثم ينظر أمامه من... ينادي سالم
خطواٍت ثم يجلس إلى اليمين على 

إلى اليسار وقد ظهرت رجلُه العريضةُ عاريةً 
هاصغيرةً أقرب إلى حببحة محاوالً ترتيبيقترب . ات الس

ثاني
  

                    

الرَّجل 

 إخرجيفتِّشُ في جيبه، ثم ي(ذلك الخيط الرفيع؟ 
رةَ ثانيةً لجيبهثم يعيد اإلب، ويخرج من عين اإلبرة خيطًا صغيرا

لكن ، الخيطُ األبيض سيتَّسخُ مع الزمن )لضم الحبات في الخيط

باِت

ه عندما حادثتُه

عل

( قال .وأالَّ ينقطع الخيط... الحباتمالزمةً الح
العشرة الق

 طَها ويجلس  ا، لكنَّه يعيد بعي
أيضا لمسح تلك اللَّمسة الجمالية

ٍف

 التي 

... مربعة، أية حبة... تساوي الحبات

يهم، الكلُّ واحد، والكلُّ 

يرتفع صوتُ مشادة عن ... صمت(
 ال تجلس خلـفَ ال)كتومة
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 ستَّة، )صمت(الصفير ... كُن كالصفير...  تِصر أبدا غيركال.. 

يده في جيبه ويخرج خيطًا آخر رفيعا، يقربه أمام 
 غم من كلِّ شيء، فالخيطُ واحدوعلى الر ،

، حاِفيا األقدام،                            يدخل اثنان، ثانية
ر قصير؛ يمسك الطَّويُل القصير من 
 فيما يحاوُل األخير التَّخلُّص منه، ويدفعه بيديه 

  .إنَّك تكاد تقتلُني... يك إبعد يد:القصير

  . بل سأذبحك، إن لم تمتْ خنقًا:طَّويل

  ...)يلتفتُ العجوز إليهما، ويتوقَّفُ عن العد... القصير يتألَّم، ويحاوُل التملُّص(
  ...آااه...  أيها العجوز، أقصد أيها السيد، أوِقفْ ذلك المجنون:القصير

  . هذه المرة سأقتلُك:َّويل

أيها الطَّويُل النَّحيل، اترك هذا ... إنَّك ستقتلُه... ولد

 يدفع إلى العجوز، ثم وي يقع القصير، ثم يقفُ . القصير بعيداال
  )  سريعا، فَِرحا، ويعيد وضع ياقته

  . سأتركُك اآلن، ولكن، إلى حين:الطَّويل

نا شجرةَ 

  .تفَّاح

MLOI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<…çćßÖ]<‚fÂ<|^¨  

.لنفِسك

يضع (سبعة ... سبعة
وأشد نصاعة، لكن...  أطول)عينَيه

يعيده (كما الحبات ... أيضا
ممزقا الثِّياب، أحدهما طويٌل جدا، واآلخ

ياقته وينهاُل عليه ضربا،
  .)بعيدا

  

  ! كاِذب، ساِفل:الطَّويل

ال

الط

يا ...  دعه يا بنَي:الرَّجل

  . القصير الممتَلَئ يعيش

  . إنَّك ال تدري ماذا فعَل هذا الوغد يا جدي:الطَّويل

   ماذا فعَل يا ولدي الطَّيب؟:الرَّجل

ُل ( طَّ يلتفتُ 

   لم تقُْل أيها الحبيب، ماذا  فعل؟:الرَّجل

 هذا الوغد، بينما كنَّا ساِئرين بالقرب من الخرابات، وجد:الطَّويل
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  ! شجرة تفَّاح أيها المناِفق

  

ِت الشَّجرةُ طويلة، ولم تكُن ألي منَّا قدرةٌ على الركوب، فأرجلُنا 

وعندما تكون األرجُل ... متورمةٌ )فع إحدى رجلَيه تجاه الشَّيخ

  . غالبا ما يخشى النّتوء

  وماذا بعد؟... 

  .ن أصعد عليك، أو تصعد أنتَ على كتفي

  اذا؟

بات المذاقطَ تلك التُّفَّاحات الحمراوات الطَّي.  

  .ن تفَّاحة، كانت نبقةً ذات ثمر يملؤه الدود

  .ة، ذات ثمر محمر داِكن

  د؟

صعد على كتفي، رفعتُه أنا بيدي النَّحيلتَين القذرتَين، ومضت 

قد جمع ثمار كلِّ ساعةٌ وهو فوق كتفي؛ ساعةٌ كنتُ أظنُّه خالاها 

ض؛ ساعةٌ وهو يناوشُني ويعدني بأنَّه، كلَّما طالَِت 

 -  أيها السيد -الثِّمار، وبالتَّالي، امتألِت البطون؛ ساعةٌ بأكملها 

د أي وعندما نظرتُ إلى الشَّجرة لم أِج. دا محاوالً الهرب

يندفع تجاه القصير، (َّاحة واحدة تمسح الرمق، وتسد الثُّقوب 
ف العجوز، فيتراجع ال

  . ُأقسم أنَّها لم تكُن تفَّاحة، كانت نبقة:صير
  

دقُك وأكذِّ ِذب، لم تسقطْ من فمك أي نوى، ثم، هل أص

  . بل نبقة:القصير

:الطَّويل

 وماذا بعد؟:الرَّجل

 كان:الطَّويل

ير(كما ترى 
رءمة، فالممتور

 هذا حسن:الرَّجل

إما أ:  قلتُ له:الطَّويل

 ولم:الرَّجل

 كي يلتق:الطَّويل

 لم تكُ:القصير

 بل تفَّاح:الطَّويل
  

 وبع:الرَّجل
  

: الطَّويل

... ساعة

الشَّجرة في حجره العري

المدة، كثرِت 

وفي النِّهاية قفز بعي

ثمرة، وال حتَّى تف

فيختبئ القصير خل  .)طويل ثانية
  

الق

 أيها الكا:الطَّويل

  عينَي؟

ب
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  ... أعمى

يمسك حجرا يحاوُل أن يلقي ( أخرج من خلفه، وإالَّ قتلتُك في مكانك :طَّويل
على القصير متَجنِّبا العجوز، لكن القصير ينكمشُ حتَّى   .) لَيكاد ال يرىب

  . إهدْأ يا ولدي:َّجل

  . كيف أهدأ وهذه األفعى موجودةٌ أمامي:طَّويل

  نا؟
  

  . لقد ضلَلنا الطَّريقَ منذ شهور، ونحن ننتظر الموتَ ساعةً بعد أخرى:طَّويل

 سوى 

  .الغذاء

يندفع تجاه القصير الَّذي يخرج من خلف (ن لك 

وقَفا من دون أن يسأالني، من دون أن ؛ )وقفة(طارد اآلخَر

  ... سبعة )وقفة( ها العجوز؟ِلم أنتَ هنـا أي... تفسرا ولو عن شيٍء واحـد

MLQI<|^¨  

 إنَّك :القصير
  

ال

ه 
  

الر
  

ال
  

 كم تبعد المدينةُ عن ه:الرَّجل

  . عشرة آالف ميٍل على األقّل:الطَّويل

   كيف؟:الرَّجل

ال

   منذ متى ولم تشربا؟:الرَّجل

ا مشكلةلط َّويل  اعتَدنا شراب البول، والمطِر الساقِط علينا، ولم تبقَ لن:ا

...  وهل تعتقد أن هذه الثِّمار كانت كافيةً ألن توصلَكما إلى المدينة:الرَّجل

  المدينة الَّتي تبتغونَها؟

  ...لك الوغد كالَّ، ولكن ذ:)في قهر(الطَّويل 

     هل تريد حقا أن تقتلَه؟:الرَّجل

نَعم، وسأبره،  نَعم:الطَّويل

فإلى اليمين، فإلى اليسار من جديد، ويختفي، ، ويجري إلى اليسار، العجوز
ف، ويفتح يديه فيما الطَّويُل ال يزاُل يالحقُه، وأما العجوز فيجلس بعد وقو

  .)ويديم النَّظر في الخيط والحبات

القاتُل والصفير ؛ )وقفة( يا لَلغَبي، لو قتلَه فلن يالزمه سوى الصفير:الرَّجل

موتان كلٌّ منها ي

يس
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  ...ناك حبات

تام الم   .إ

oet and short story writer. With several writings and cultural 

ne. A son actif s'inscrivent des écrits et des 
activités cult

ة ا. ةٌ َةٌ ث

<

á  

 د وت،سي خُ ي من   جي

 
... كيف تعيش؟ إثنان... ثالثة، واحد... كيف اعتادتك الوحدة؟... ستَّة

الخيطُ قصير، وما زالت ه... خمسة... أربعة
   

يلتفتُ العجوز في كلِّ الجوانب، ثم ، قوةصوتُ علبة الصفيح المتحركة يعود ب
يلتفتُ تجاه الخراب مستندا إلى عصاه، يظلُّ على حاله فترةً وهو يواجه . يقف

صرخةٌ ضعيفةٌ واهنةٌ تأتي من بعيد، يصرخُ بعدها ... الجمهور بظهره
  ". ساِلم، ساِلم": العجوز مناديا

ة الصفيح المتحرك وهو يبتعد، يذبُل يظلم المسرح تدريجيا، يخفُّ صوتُ علب
  .الصوت، وال شيء يسمع سوى الصفير

ظ

  

  

  
  

Nawal Jibali <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êÖ^fq<Ù]çÞ 
Algerian p
activities. 
Poète et nouvelliste algérien

urelles.  
فيةٌ مختلفةِعر وقاصةٌ جزائري ق شا .في رصيدها كتاباتٌ وأنِشط

  

<íÿđuçjÚ<İíÖçË<
(extracts - extraits - extractos – )ُمقَتَطفات   

< <

çÖçÏ
  أنَّه، في القرن القادم، 

مولَ ٌل  األطفال ال يشي وال

è
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  سينطفُئ الشَّوقُ ويلغى الزمن،

قُّ و ا و

م

عن  و ليك

ب ي

و  ر ن

العالم ر

،  

، د

 Nawal Jibali MLSI<  

ب؛ التَّر  ،ر   تبرد األسر

  تبا للعلماء،

  .وللحكاية التي جلبتني إلى الموت

  
ÔòÖæ_  

  الحكَّا الجهلَة،

النَّظر إ ن  فُّ   ينامتى 

  كمتَسولين؟

حملون كتا حقّ؟   متى يرتدون قلب مناضٍل، و

ر، والطُّي   متى يحررو الضمي والقلم والكلمةَ

  ويطالعون التَّاريخَ في ندبات الشَّعب الباِئس؟

  
ÀjÓi  

 ع   شوا

  باإلهانات اإلنسانية،

الوعي   بالعواء السري لقبيلة بقايا

  رائد عن الدرجة والجنس والجرائم،بثرثرة الج

ك الرغبة هناك،   فتراو

  بالغَرق في الصور القديمة

  

  



  

  

  
]<…çÞ Nourud-Dine Bous-Sba' <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Å^f‘çe<àèđ‚Ö

oroccan poet, critic and short story writer, born in 1970 (Morocco). 
s

scriven
ي ن م تٌ ا ر

Ö
 - te e  

ð]‚â<V<êñ^Î‚‘_<Äé¶<±c>ÔéÖ^ÃĆ’Ö]<ð]†ÃćÖ]<<>< <
                                          

 عرني أنِّي أنتصر على وحدتي وعلى

الكلماتُ، هذه المرة، .  بال هوادة

ي  ص رتُ

لِّ مرة 

البدايةُ مشجعةٌ وقوية، ...  أغرقُ في تفاصيله

         

كان حتَّى مطلع /أشعل فتيلته من لظى عينَيا
اآلن نوقد / كرثّة النَّسيما

  .في أحالمنا/ الغائر
لتُ م  د ا

بيةٌ  ملح القصيدة، ولحظةُ الكتابة فرصةٌ ذه 

  ... ال تعوض في هذا اللَّيل الذي يسكنُني، علي أن أقتنصها قبل أن تفلتَ منِّي

M
With writing  and cultural activities. 
Poète, critique et nouvelliste marocain, né en 1970 (Maroc). A son actif 
s'in t des écrits et des activités culturelles.  

د عام  غربي، من موال  وقاص وناقد ِشطَةٌ). المغرب (١٩٧٠شاِعر با وأ صيده كت في 
  .ثقافية

  

ì‚é’Ï _< <
(full text xte intégral - texto compl to - )الكاملالنَّص 

 

ý]
                                     

في كَبد هذا اللَّيل، كلُّ كلمٍة أخطُّها تُش

الهواجس اللَّعينة التي تُناصبني العداء

رتُ أكتب بجنون كثيرة، قَتني ليالين بعد أن أرقةٌ واحدةٌ لن ... طاوع و

تكفيني، أحتاج كلَّ األوراق ألربح الرهان، ما كتبتُه أعيد قراءتَه في ك

ر، فتجدنيأتوقَّفُ فيها للتَّفكي

:     فالقصيدةُ تشقُّ طريقَها على الرغم منِّي ومن جنوني، أقرُأ والنَّشوةُ تتملَّكُني

/لوطن الظَّمآن للنَّشيد
وقورا/ات القدر،باردا كرعش/متوردا كالمساء،/لسهو

لنطرد هذا اللَّيل /من فتيلته مشاعلَنا
تنساب كأغنيٍة خفيفة اتُ طيعة، ها... الكل ةُ التي ال تغري فاشلة، ق لقصي

كتبتُه اإليقاع. لنفسي، وأنا أتمعن ما
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ما أخشاه أن تولَد القصيدةُ مشوهةً، ! ددت قبل أن أرسمها بستانًا؟وتب! ي

وٍف ال  جهي وتتجمد الدماء في 

الكتابةُ ... أعود إلى ما كتبتُه والهواجس تأكُل رأسي! رفُ كيف أردها

ي بوضوٍح كاف؛ ولكن، مع ذل األولى تحت مصباح اإلنارة الشَّاحب لم تبد ل

يناي كلماِتها كلمةً كلمة، رنَّت في مسامعي موسيقاها 

أمام عينَي، بدت لي ثقيلة، رابني ثقلُها، 

رة؛ يدي الواحدة ال تقوى على رفعها، فأستعين باليد 

ا ظ  فل 

ئصي ترتعد؛ ربما يجود علي بفكرٍة 

ذا حالُها، ال تكتمُل إالَّ بعد صيدةُ المتمردة، ه

ِلم : لي فكرة

لكنِّي أستدرك وجذوةُ األمل . ه، فقد تكون الكلماتُ هي السبب

عذَّر ص، ولذا يت

 ماتُ ما كنتُ أعتزم

ي بازدراء، ثم راحت تتطاير أمام 

 من شدة الذُّهول، وبدأت تسطو الواحدةُ منها على مكان 

سد
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لكن، ماذا لو تآكَلَت صورةُ المولود الموعود . الكتابةُ والدةٌ ال تُشبه أي والدة

في ذهن

عروقي، وتغشاني رعشةُ خ عرجاء، فيكفهر و

أع

ك،

رأيتُها، التقطَتْ ع

رفعتُ الورقةَ . كسمفونية رقيقة

استولَت علي الحي

وألنِّي ال أحب االستسالم، انتابني إحساس رهيب . قَل يزداداألخرى، لكن الثِّ

ني، أتأمُل سقفَ الغرفة المشبع  ةً جامدا في مك لح بثتُ بالضعف،

العرق ينز من جبيني وفرا... بالرطوبة

هي الق... أتخلَّص بها من ضعفي

 معاناة، تظلُّ ملتحفَةً بغموضها، عائمةً في صمتها؛ وفجأةً، تخطر

ال أمحي ما كتبتُ

لسوء الحظِّ أنِّي لم أكتب بقلم الرصا... قد خابت في عينَي

وكما لو أدركَِت الكل... علي أن أمحوها ولو من ذاكرتي

فعلَه بها، فصارت تترنَّح وتحدقُ في وجه

عينَي الزائغتَين

اية ال طر طارت إلى آخره، والتي في وسطه طارت ألخرى، فالتي في ب

كانِت الساعةُ تُشير إلى الواحدة والربع بعد منتصف اللَّيل، وما ... إلى أوله

وأنا ... أن تضمحّل... أن تتالشى... زالِت القصيدةُ على حالها تأبى أن تكتمل

لى مجالستها أهم أن أتركَها وأذهب ألنام، تجذبني، هي، إليها، فأضطر إ

عن  ألحتـرقَ من جديٍد على الرغم من أنِّي توصلـتُ إلى أنِّي إنَّمـا أبحـثُ

ا
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امعي ضجيج الكلمات مجلجالً 

ر

يكتب قصيدة بحرٍف " بغا ، لكنِّي أغ

ن بالمرة، ثم به فمي، بل أتركُها تسخر منِّي ومن نفسها حتَّى تسك

تراني أتحين فرصتي ألقتص منها؛ وببرودة دم، أخذتُ القلم بين أناملي، وهي 

تُ أن أشطبها من على الورقة، من أمام عينَي اللتَي  ر

 طر، ثمل السالقلم عند أو تُّ رأسل رؤيتها، ثبتحم

 

ل لم  ل

لم جفَّ مداده، أبصقُ على الورقة، وأضرب القلم على 

ما يفعُل المنهزمون إلخفاء 

هي القصيدةُ مثل المعركة ال تترك ... وح

لُّ موشومةً في ذاكرته، كلَّما حاوَل أن 

اللَّيُل يمضي مشحونًا بجنونه ... تندمل، تقيحت من جديد

الر 

! أن 

القسوة

 ب العين، يشقُّ ماء البحر ليوقفَ

  حلم  وال وال امـرأةَ تفتنُه، يسكنُه،

بين الفينة واألخرى يصُل مس... المستحيل

ا، أصغي وجارحا، أسمعها تسخر منِّ  ومن القدر الذي رماني أن أكون شاع ي

... شاعر راسو عامر بلعجينة: "إليها والغيظُ يحرقُ أنفاسي؛ تقوُل بِملء فيها

طَّبل راس ال

واحٍد ألطِّخُ 

ض الطَّرف عنها، وال أنطقُ 

ن ر ترتعش، وبجرٍة منه ق

لم تعودا قادرتَين على 

وأنا أنتقم من القصيدة،.  أشطب بقوٍة وأنفاسي تلهث، وغلّي يتأججشرعتُ

ي بجنوني، فأنتبه إلى الورقة وغلِّي ماِت تضحك وتومئ  أسمع ضجيج الك

الق! يخمد بعد، ماذا وقع

اما كالحائط، ثم أعفر وجهي بين راحتي، تم

وجوههم من آثار الكدمات والجر

الشَّاعر من دون ندوٍب أو خدوٍش تظ

يتناساها كي 

ِمه السافرة، يمضي على غير عادته، يلتحفُ سواده الطُّفولي، وأحال

هيبة ووحدتَه الفضفاض، ويتأبطُ تحت جنحه نجومه الباهتة، كوابيسه 

إذا ! القلم كسرتُه! أنتبه بعد أن أخذني التَّفكير بعيدا، ماذا اقترفت؟... القاتلة

النَّابت يتردد على مسامعي  في مكانهتكسر كيف لي  أبدد جمود هذا اللَّيل

أن الشَّاعر في محنته صخرةٌ ال يتزحزح قيد ُأنملٍَة بقدرته على تجاوز كلِّ ما 

يسيح على وجهه، يالحقُ ... يعترضه من وجوٍه مسكونٍة بالموت و

األحالم الزرقاء، يقتفي خطى األوهام حتَّى ثق

اعر  ال وطـن للشَّ... زحـفَ الصحـراء
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ه... يراودليستريح، تطرقُ رأس س  ويهم أن يج ع  الشَّاعر، لما ي

القصيدة، فتسري في جسده المنه

-

ل ه ب ت هو

... شعريرةٌ باردةٌ تنقبض لها مالمحهك ق

لزمتُ  رير، ثم استويتُ في ج

ني باهتًا، مقطوع النَّفَس، أبحثُ عن حلٍّ يأبى أن يأتي، خلتُ نفسي معلَّقًا 

 ! بين السماء واألرض أصرخ، حرتُ هل أنا في حالة هزيمة أم حالة ضياع

الورقةُ ! ماذا حدث؟

يفةٌ كريشة، والكلماتُ ساكنةٌ في مكانها؛ كادت عيناي تقفزان من محجريهما 

ي ص  ت   

ه  خ

ُّلمة، !...  و  قُّ ا قت

 في رأسي ألختصر الهواجس ال أزاُل أطارد

تَ   م  

... ترميني... تُبعدني... مم هي تردني

... أنا ثابتٌ في مكاني، أرفض أن أنحني أو ألوح بالراية البيضاء

يقين يدفعني كي أواصَل بصيص من ال... ِصر على التَّحدي حتَّى آخر الرمق

الشَّاعر، حين يفقد اليقين، يفقد القصيدة، : "الكتابة، قلتُ لنفسي ما قالَه بوشكين

 القبس يبقى مِشعا بين عينَيه، يهتدي به ولو أظلمِت الدنيا في أعين 

لفَ القصيدةُ نفقٌ مظِلم، وعلي أن أوقد أ... شرعتُ أقرأ ما كتبتُه"... ميع

  ال بد ... ال بد أن أكتب بدمي وفي  ...

نهضتُ من ... لحظتَها تشتعُل بين أنامله النَّار، وفي عينَيه تكبر ليالي األرق

تمددتُ في فراشي، ثم أشعلتُ سيجارة، رحتُ أرشفُ دخانَها بنَهٍم ... مكتبي

؛ استنَدت الدخان بدأ يعلو سقفَ الغرفة، ويخنقُ األنفاس... وأنفخُه في الهواء

لستي ورجالي ممدودتان،  بكوعي على الس

مكا

ثم

ن، وأهرع إلى مكاني خلف المكتب، أمسك وجدتُني أقفز من الفراش كمجنو

.  بيدي، ثم أرفعها– وما زاَل البصاقُ يغطِّيها -بالورقة 

خف

دقُّ بقوٍة لم أعهدها م قلبي  تُ صدري، فح فرط الدهشة؛  ن قبُل؛من

طَطْتُ به على الورقة و اآلخَر عاد يكتب،. التقطتُ القلم من على األرض،

الظ وقعماذا حصَل له؟ اد لديكة يش س رب، صياح  الفجر ي

األقدام يطرقُ مسامعي، وأنا 

ِط أس فه القصيدة بالضبط، ما زالت عنيدةً معيالطَّريقَ نحو القصيدة؛ لم ع

ا سببته لي من جروح، على الرغم 

تمزقُني، و

م

هذا

الج

غمرة جنونيمشعٍل من أصابعي العشرة
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 رال أغي جفوني، ِلم

 أشرع بالقلم ثم غريني بالكتابة، ُأمسكاللَّيل ي

:                                                                            صابعي

م البسطاء تشيخُ أحال/الوقت
ما لهذا الغياب يلعب /تفور حمم الدهشة/يشب الحنين /الهجر،

!/ ما لهاِته الظُّلمة تتذرع بالصمت؟/لفَ حساب

حصل-كُني  !  زاِئغَ النَّظ

... كلماتُها تدلقُ ألسنتَها في وجهي سخريةً وشماتة... دةُ قبل قليل صماءالقصي

بقايا … صياح الديكة يتعالى... نُها كما أريد

القصيدةُ تأبى أن تكتمل، ُأغلقُ عينَي ... ن تكبر

  ...رقُ رأسي بجنون لذيذ، والكلماتُ تط

Nourud-Dine Yachou  
Moroccan poet, born in 1975 (Morocco). W
activities. 
Poète marocain, né en 1975 (Maroc). A son s'inscrivent des 
activités culturelles.  

  .ه كتاباتٌ وأنِشطَةٌ ثقافية

(full text - texte intégral - texto completo - الكاملنَّص  

أن أكتب حتَّى أتطهر من صداع الكلمات وطنينها يرفَّان 

 من ما تبقَّى! جرى القصيدة

أكتب، والكلماتُ تتناسُل من بين أ

م

وتأبى الظُّلمة لَم شتات /حين يأنفُ الوطن الرحيل
في حمأة 

والنَّار تحرقُ أ!/بالنَّار؟
  .والصمتُ مطيتي

  

رات ال أدري ما ي والحيرةُ تتملَّ-أتوقَّفُ لحظةً 

اآلن هي طيعةٌ مستَسلمة، أعج

فسحةُ الوط... الغيب تتبدد

وأستسلم لنوٍم
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في رصيد). المغرب (١٩٧٥ِعر مغربي، من مواليد عام شا
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 ها،

  رجنَتْ أغوار سواحلها

  زكَمتْ منْسم البحر 

  .رياح المالحة

  ن يا رحم األمومة

  طان صغيرة

  شرود العالم بمآقينا

  ك

...  

MMOI<…çÞ

  ىيثُ النَّديغْزر غَ

  ريات تشيخُ بالبحر الحولما

  ويأتي نجم المساء غافيا

  لما تصغر في القلب الذِّكريات،

كلُّ األتراب عشقَتْ أعمار

  رخَّمتْ أشجان القرائح،

م

وَأ

بال
  

نح

أو

  ذى من صداها،يفوح الشَّ

  تحج الطُّيور ِبَأكُفِّ تضرعها

  وبين األبعاد تنثر مداها،

  !..واليوم

يا 

غاضتْ رحاب سمائ

!فانشقَّ هاللُك يا قمر

  من ِحلِْم المودة تَشَفَّقْنَا الوئام،

  سبكْنَا المواجع فرصعنَا بالهمس جبالَها،

  لرمل رموزاكتَبنا على ا

  غمرها مد السواحل

  وعشقْنا حروفَ الماء
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  لما كتبتْ كالنَّدى على أوراق الشَّجر،

  فَضمِخي يا رجفَاِت البحر

  أشرعةَ إبحارك

ق والجنوب،   رياح الشَّ

  يخُطِّي على فُرشَِة إيمان

ر ب

  ي من نكران الذَّات

  . بقاءنا وبقاءها

  أمواجا ال جزر يقَيدها

  وكَلِِّلي هامةَ أوطاننا الصغيرة

  بتيجاٍن يطْفَح بريقُها ِبالسنا،

ينْضح النَّدى من عرو  ِشها

فَتَحِم
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