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اصدارات حديثة
املدى /الثقايف
هذا الكتاب الذي صدر باللغة الفرنسية يف
عـ ـ ـ ـ ـ ــام ( )2002حتـ ــت ع ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــوان (أج ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــال
االنتفـاضة) من تـأليف االستـاذة اجلامـعية
الفـرنــسيــة ليـتيــسيـا بـوكــاي ،والتـي عمـلت
ايـض ـاً صحـفيـة مــراسلـة جلـريـدة لـومـونـد
الفــرنــسيــة .ويــضم هــذا املــؤلف الــذي أثــار
اهـتـم ــام كـثـي ــر مـن األوس ــاط الـعلـمـي ــة يف
اجلـ ـ ــامع ـ ــات األوروب ـي ـ ــة واالم ـ ــريـك ـي ـ ــة م ـ ــا
استـدعـى تـرجـمته الـى لغـات عـديــدة منهـا
االنـكلـي ــزي ــة واالمل ــانـيـ ــة والك ــوريـ ــة ،يح ــوي
مـح ـ ـصـل ـ ـ ــة جت ـ ـ ــارب امل ـ ـ ــؤلـف ـ ـ ــة يف األراضــي
الفلـسطـينيـة احملتلـة عـام ( )1976ومـرآة ملـا
ش ـ ــاهـ ـ ــدته ه ـن ـ ــاك وع ـ ــاي ـ ـشــته خـ ـص ـ ــوصـ ـ ـاً

الفلسطيني تائه واالنتفاضة تأكل أبناءها !؟

ب ــاالرتبــاط مع االنـتفــاض ــة الفلـســطيـنيــة
ال ـثـ ـ ــان ـيـ ـ ــة ال ـت ــي دخلــت ال ـت ـ ـ ــاريخ بـ ـ ــاســم
(انتفاضة االقصى).
ال شك يف ان هـ ــذا الكـت ــاب ه ــو أول م ــؤلف
يتـعامل مع اآلثـار االجتمـاعيـة لالنتفـاضة
يف طــبقـ ــات الـ ــشعـب الـفلـ ـس ـطـيـنـي يف مـ ــا
يـعـ ـ ـ ــرف بـ ـ ـ ــاس ــم (أراض ــي  )67وكـ ـ ـ ــذلــك يف
مخـتـلف ق ـط ــاع ــات اجملـتــمع الـ ـسـي ــاسـي ــة
واالقـتصـاديـة واملـنظـومــة االخالقيـة ..الخ،
بـصـراحـة مـدهـشــة نحن يف امـس احلـاجـة
اليهـا عنـد تعاملـنا مع قـضايـانا كلهـا .فمع
انه ص ــدرت م ــؤلف ــات ع ــدي ــدة تـتعـ ــامل مع
االنتفـاضــة الفلـسـطيـنيــة اال اننـا نـظن ان
هـ ــذا امل ـ ــؤلف اسـتـثـنـ ــائـي يف اهـمـيـتـه النه
يـسـمي كـثيــراً مـن االشيــاء بــأسمــائهــا ،من

مبـا يحـويه من معـلومـات مهـمة واشـكالـية،
يف قـيام حـوار علمي نقـدي رزين يسـاعد يف
جت ـ ــاوز احل ـ ــاض ـ ــر ،احمل ـ ــزن وامل ـ ــؤلــم حقـ ـ ـاً،
والتعـامل العـاقل مع التحـديات ،احلـاضرة
واملــستـقبـليـة ،الـتي مـا يــرح اهل فلـسـطني،
ومعـهم العـرب كـلهم ،يــواجهــونه منــذ قيـام
الغ ــرب االســتعـم ــاري بـ ــاالنق ـضـ ــاض عل ــى
م ـش ــروع محـم ــد علـي الـتـنــويــري يف مـصــر
وسـائـر اقـالـيم املـشـرق العــربي يف مـنتـصف
القرن التاسع عشر وهزميته.
ان االنتكـاسات املـستمـرة للحـركة الـوطنـية
الفلـسطـينيـة وتعـرضهـا للهـزائم املـستـمرة،
لكـن من دون نــسي ــان أو حتــى الـتقـليـل من
اجن ــازاته ــا املهـمــة ،ت ـسـتــدعـي مـن العلـمــاء
املــتخ ـص ـصــني الــتع ـ ــامل الــنق ـ ــدي مـع كل

دون مداورة.
الشك يف ان مـ ــدخل أي ح ــرك ــة سـي ــاسـي ــة
تسعـى لتحقيق اهـدافها نـاهيك عن حـركة
حترر وطني تسعـى الى حترير اراضٍ وخلق
مجـتمع جـديـد علـى انقـاض مـاض ظـالم،
هو سعيها ملعرفـة نقاط قوة العدو وضعفه،
ويف الــوقـت نفــسه مكــامن قــوته ــا وضعفهــا
لكن من االمـور التـي ما عـادت تثيـر عجبـنا
اطالقاً ،افتقار املكتبة العلمية العربية ألي
مــؤلف يتعـامل مع املـوضـوع تعـامالً علـميـاً
رزيـنـ ـاً وه ــو م ــا يق ــود ب ــالـض ــرورة ال ــى ع ــدم
توافر أي مـرجعية علـمية تسـاعد يف تقومي
املــاضي واحلـاضــر ،بهــدف االستعــداد علـى
نحـو افـضـل لتحـديـات املــستـقبل .لـذا فـان
هـدف نـشـر هـذا املـؤلف يف تــرجمـة عــربيـة،

جـوانـب الصـراع الـذي ال نـرى انه سـينـتهي
مـا دام الكيـان الـصهيـوني الـعنصـري قـائمـاً
يف فلـ ـس ـطـني ،وال شـك انه حـتـ ــى يـتـمـكـن
الـ ــشعــب الـفل ـ ـس ـط ـي ـنــي ،مم ـثـالً مبخ ـتـلف
تـنظـيمـاته الـوطـنيـة ومعه والـى جـانـبه كل
الـعـ ـ ـ ــرب ،م ــن حتـقـ ـيـق مـخـ ـتـلـف أهـ ـ ـ ــدافـه
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة واالجـتـمـ ــاعـيـ ــة والــثقـ ــافـيـ ــة
واالقـتصـاديـة  ..الخ ،عـليه اجـراء مـراجعـة
ذاتـية مـستمـرة وتأمل يف كـل مرحلـة وعقب
كل معــركــة ،اي ـاً كــان شـكلهــا ،بهــدف جتـنب
االخـط ــاء وتــصحـيح امل ـسـ ــار ،لكـن مـن دون
حتـ ــول الــنقـ ــد والــنقـ ــد الـ ــذاتـي الـ ــى جلـ ــد
لل ــذات ي ــول ــد الـي ــأس واالحـب ــاط ،ومـن ثـم
الهـ ــزميـ ــة .ان مـ ــراجعـ ــة الــنف ــس بـ ــاق ـصـ ــى
درجــات الـصــراحــة بـعيــداً عن خــداع الــذات

نعيم عبد مهلهل و 3كتب جديدة يف شهر واحد
الكـاتب والـشاعـر نعـيم عبـد مهلهـل صدرت
خالل شهـر آذار املــاضي  3كـتب يف إبـداعـات
مخـتلف ــة تعــددت رؤاهــا وأشـتغ ــاالتهــا بـني
ك ـت ـ ــاب عــن واح ـ ــدة مــن أق ـ ــدم ال ـ ــدي ـ ــان ـ ــات
التـوحيـديـة يف الكـون وبني كتـاب لهـواجس
القص التـي اعتمدت علـى روح امليثولـوجيا
السـومريـة وعصـرنة هـواجسهـا البعـيدة يف
زمن العـوملـة واحلـروب واألحـتالالت وكتـاب
ثـ ــالـث عـن عـ ــالـم األهـ ــوار بـكل مـ ــوجـ ــداته
الطبيعية والروحية والتاريخية .
*كـت ــاب ( حـني تــطلق احلـم ــائـم بـي ــاضه ــا
..رؤية وسـياحـة يف املنـدائيـة النقيـة ) صدر
عن اجلـمعيـات املنـدائيـة يف املهجــر  .وكتب
مقــدمـته الـفنــان العــراقي املـغتــرب مــوســى
اخلـميـسي املقـيم يف رومــا  .والكتــاب عبـارة
عن رؤى ودراســات ونصــوص نثـريـة تعـتمـد
علـ ــى هـ ــاج ــس الــبحـث ب ــشجــن الغـنـ ــوص
والـتـص ــوف يف ع ــالـم الـط ــائف ــة املـن ــدائـي ــة
املــدهـش  ،عــالم الـضــوء والبــراءة والـسحــر
والتقـرب مـن أشيـائنـا العـميقـة عبـر بـوابـة
األزل والـسمـاء  .وجـميـع فصــول ونصـوص
الكتـاب كان الـكاتـب قد نـشرهـا يف صحـافة
بالده ( الــزمــان  ،الـصبــاح  ،املــدى  ،بغــداد ،

الف ــرات  ،مجلــة آفــاق مـنــدائـيــة )  .ون ـشــر
جميع نصـوص الكتاب مسلـسال يف الشبكة
الـع ـ ـ ـ ـ ــامل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة لـالن ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـيـ ــت يف http://
www.kitabat.comوب ـ ـ ـ ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ن ـ ـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت يف http://
www.rezgar.comو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ــع
اجلـمعيــات املنــدائيــة يف املهجـر الـتي تـبيع
الكتـاب وتـسـوقه علـى مـوقعهـا بـسعـر $10
للنـسخة الواحدة وقـد طبعت من الكتاب 3
آالف نـسخـة  .صـمم غـالف الكتــاب الفنـان
العـراقي املغتـرب واملقـيم يف اسبـانيـا جودت
حسيب .
* اجملمـوعة القـصصيـة ( فتـاة حقل الرز )
مجمـوعة قـصصـية حـوت ما نـشره الـقاص
خالل السنوات الست املاضية مع آخر كتبه
القصـصيــة التي صـدرت عن احتـاد الكتـاب
العرب يف دمشق واملوسومة ( حدائق الغرام
السومرية ) عام . 2000
وفتـاة حقل الرز الـتي صدرت عن مـنشورات
أور  2000هـي قـصـص لـب ــوح املـيـث ــول ــوجـي ــا
وهي تـؤرخ لـزمن جـديـد عبـر هــاجس املـوت

والعـشق واحللم  .زمن تـتراوج أشجـانه بني
أمل وض ـي ـ ــاع واف ـت ـ ــراض مب ـ ـسـك خ ـي ـ ــوط
الهـ ــاج ــس اإللهــي القـ ــوي الـ ــذي يجـعلـنـ ــا
نــتغلـب عل ــى كل خ ــراب األمــس وم ــا بع ــده
لنزرع رغبة بحياة جديدة .
قـصـص الـكتـاب نـشــرت كلهـا يف الـصحـافـة
الع ــراقيــة وبعـضهــا نـشــر يف مجلــة املــوقف
األدبي الـســوريــة ومجلــة األقالم الع ــراقيــة
ومجلة مسارات .
طـبعـت اجملـمــوعــة ب ــألفـي نــسخــة وتـطلـب
ن ــسخ اإله ــداء مــن الك ــاتـب وعل ــى عـن ــوانه
االلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
neim_mhalhl@yahoo.com
وح ــملــت صـ ـ ــورة الـغالف لـ ـ ــوحـ ـ ــة الف ـنـ ـ ــان
الع ــراقي املـغتــرب واملـقيـم يف لنــدن سعــدي
داود .
* كتـاب ( األهوار طـبيعة سـاحرة بني األزل
واألمل )  .رؤى تزاوج بني التأريخ
واألدب والـطــوبــوغــرافـيــا وق ــراءة املكــان يف
جغرافية امليثولوجيا والطبيعة .
الكتـاب صدر بـألفي نسخـة عن وزارة املوارد
املــائـي ــة العــراقـيــة  ،وبــاثـنـي ع ـشــر فــصالً ،

واالســتف ــادة مــن مجــمل جت ــارب ال ــشع ــوب
املـن ــاضلــة إضــافــة الــى الـتجــربــة الــذاتـيــة
طبعاً ،ال ميـكن اال ان تسهم يف تقصير درب
آالمنا الذي طال.
احلقــائق الـتي تــوردهــا املــؤلف ــة يف كتــابهــا
تــؤكــد ،وان بـط ــريق غـيــر مـبــاشــر ،حـتـمـيــة
انـتـص ــار امل ـش ــروع ال ــوطـنــي الفل ـسـطـيـنـي،
وامـت ــداده القــومـي العــربـي ،لـيــس امل ـشــروع
املقــزم يف كيــان سيــاسي ،الـذي علـى صغـره
ووضــاعتـه ،لن تقـوم له قــائمـة اصالً ،وامنـا
يف دولـ ــة فلـ ـس ـطـني الـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة حق ـ ـاً،
والـعلمــانيــة ،النه مـشـروع مـسـايــر للتــاريخ
وال ـت ـط ـ ــور ال ـط ـبــيعــي لل ـب ـ ـش ـ ــري ـ ــة ول ـيـ ــس
ضدهما.

وليم فوكنر

تـتـنــوع فـيهــا عـنــاويـن ق ــراءة املكــان مــابـني
ك ــشف سح ــري ــة الـبـيـئ ــة وبــني نقل الـ ــواقع
امل ـ ــؤلــم مب ـ ــاضــيه وح ـ ــاض ـ ــره وبــني الع ـ ــودة
لقــراءة طالسـم املكــان بــشجـنه الـســومــري
فيمـا كان الفصل األخـير قراءة ملـا كتب عن
االهوار وتـأثيـر عواملهـا على املـبدع العـراقي
عبـر حتليل الكـثير من الـنصوص العـراقية
.
جمـيع فـصــول الـكتــاب نـش ــرت متــسلــسلــة
علــى صفحـات جـريـدة الـزمـان بـطبعـتيهـا
الـدولية والعـراقية  .ونـشر الكتـاب أيضا يف
م ــوقع كـتــابــات واحلــوار املـتـمــدن وجــريــدة
الذاكرة العراقية .
فيمـا حوت خـامتة الـكتاب علـى كشـاف نادر
ل ـصـ ــور فـ ــوتـ ــوغـ ــرافـي ـ ــة بعـ ــدسـ ــة الـكـ ــاتـب
الـبــريـطــانـي مــاك ـس ــويل ال ــذي ألف كـتــابــا
م ـ ــده ـ ـش ـ ــا عــن ع ـ ــالــم االه ـ ــوار م ـن ـتـ ــصف
اخلـم ـسـيـنـي ــات بعـن ــوان ( قـصـب ــة يف مهـب
الريح ).
صـمـم غـالف الكـتــاب الـنــاقــد الـسـيـنـمــائـي
العراقي احمد ثامر جهاد .

اعداد وترجمة
د :جنم عبد اهلل كاظم

ص ــدر عن دار الـشــؤون الـثق ــافيــة العــامــة
حــديث ـاً كتــاب جــديــد لـلنــاقــد واملتــرجم
الع ــراقـي د.جنـم عـب ــد اهلل ك ــاظـم حتـت
عنـوان (وليم فـوكنـر يف صخـبه وعنفه)
وه ـ ــو مجـمـ ــوعـ ــة دراسـ ــات يف جتـ ــربـ ــة
ف ـ ــوك ـن ـ ــرال ـ ــروائ ـي ـ ــة مــن خالل روايــته
(الـصخب والعنف) اخـتارهـا املتـرجم
لع ــدد مـن الـنق ــاد بـيـنهـم ه ــوفـم ــان
(امل ــوهبــة األصـيل ــة) وبيــديل (رؤيــة
فـ ـ ــوك ـن ـ ـ ــز للـ ـ ــزمــن) وهـ ـ ــاكـ ـ ــوب ـيـ ـ ــان
(العــدمـيــة يف الـصخـب والعـنف)،
وت ـش ــابـيل (الـبـن ــاء الك ــومـي ــدي)،
وح ــواران مع فــوكـن ــر للـنــاقــديـن
م ـ ـيـ ـ ـ ـ ـش ـ ـيـل كـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ــن وف ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــدا
مـاركـوفـيتـش وتقــدمت الـكتـاب
مقــدمــة وافـي ــة للـمـتــرجـم عـن
ادب ف ــوكنــر ومكــانـته الع ــامليــة
روائيا.

بشارعبد اهلل
يف من يسكب اهلـــواء يف رئـــــــــــة القمر؟
منال الشيخ

ثـمـ ــة ص ـ ــوت خفـي يـنـبـئـنـ ــا مـن أول
ال ال
سطر يف الرواية بأننا سنقرأ عم ً
يـشـبه الـروايـة مـصـطلحــا ومفهـومـا
تع ــودن ــاهـم ــا وان ك ــان الـنــص يحـمل
مصطلح ( رواية شعـرية ) .استرسال
الق ــراءة يـ ــوقف الـتـلقـي أمـ ــام نف ــس
شعـ ـ ــري أثــيـ ـ ــري املـفعـ ـ ــول .يـ ـ ــرســم
خل ـطـ ــى القـ ــراءة انقـيـ ــادا نحـ ــو وجه
آخ ـ ــر ال ي ـ ـش ــبه امل ـ ــأل ـ ــوف الـك ـت ـ ــابــي
وميـارس بـذكـاء وهــدوء عمليـة تنـومي
مـغناطـيسي ملفـاهيم ألفـتها الـذاكرة،
وهــو يـتخـطــى حــدود الـســرد ،حــدود
الــشعــر ،ح ــدود األلم ،ح ــدود طبـيعــة
اإلنـســان وجــودا وأسبــابــا ،ويـتخـطــى
محــدوديته وانفـراد آدم مبحبـة الـرب
…وامتــداد مــسيــرة اخللف بــوراثــة
جنـة مـوعـودة ،ومـا يتـرتـب عليهـا من
تقـبـل مقـتـنـيـ ــات احلـي ـ ــاة الفـ ــانـيـ ــة
والتعــامل مع مفـرداتهــا كمـا لـو أنهـا
عـبء واجب علــى العبـد ،ويــرفض يف
كثيـر من األحيـان تعيني صفـة الزمة
حلقيقة متوارثة ،متعارف عليها :
(مالن ــا جـيـب ح ــزي ــرانه ــا ب ــامل ــوت ــى..
ووش ـم ـن ـ ــاه ـ ــا بـلح ـظ ـ ــة م ـ ــرارة ظلــت
ته ــرول خ ــارج ال ـسـي ــاق) ،أه ــو سـي ــاق
ح ــزي ــران؟ رمبـ ــا إذ نعـي أن ح ــزي ــران
ميـثل للفـالحني واملــستـثمـريـن شهـر
خيـر ورزق متواصلني ،لكنـنا نكتشفه
يف القــراءة حلـظــة مــرارة فــال ـشــاعــر
مغـيب عـن أجنـدتهــا ،ال ينــدرج حتت
ق ــائـم ــة مـنـت ـشـني لع ــرس ح ــزي ــران..
وسـيـتـم ــاثل ال ـش ــاعـ ــر بكـت ــابـته ال ــى
أضواء منـتفعات احلـاضر ،كـرم ثابت
قـابل للتعـويـض ببـدائل ،إنهـا حسـرة
التجربـة ،جتربـة الرغبـة (الفاحـشة)
يف ض ـمــيـ ـ ــر ال ــيقــني ،ل ـيــب ـ ـ ــدأ بخـلق
أمزجـة تتالطم ،أمـزجة مـن معلمني
وشخصيات فذة استرطبت التسطير
عل ـ ــى حـ ـس ـ ــاب انه ـ ــداره ـ ــا يف ق ـ ــالـب
ألــوهـي ــة؛ يحــاول اسـتعــارة مـنـتجــات
كــانت شـبه محـرمــة لكــائنــات تبـحث
عــن جــنـ ـ ــة يف غ ـ ــسق اجملـ ـ ــون ،ومـ ـ ــرة
أخــرى سـيحــاول مخــاطبــة الـطــوارئ
مفـ ـ ــردة مف ـ ــردة وهــي ت ــظهـ ـ ــر عل ـ ــى
منصة جتريبه وتغريبه:
وصمــون اجليـش املقفـى بــاالجبـانكـله ـ ــا س ـ ــوى الـ(ك ـي ـ ــري) ال ـ ــذي ك ـ ــان

يخــدش حيـاء اآلريــات والفـرسـان يف
الربايا.
 وغـنجهن املـسكـوب داخل عبـواتالــرطــانــات من شــربت فــرات و مـينــو
والقائمة تنفتح لتشمل...
ويـ ــزدنه مبـ ــا ميكـن اجل ــوع مـن خـلق
بدائل ظاهرة للحظة النشوة :
  ....لتـشـمل نقـيع الـتمــر ونقـيعالنسيان والتناسي..
وتباعا يحاول الشعر شد التلقي الى
تـ ـيـهـه امل ــت ـ ـ ـ ــراب ـ ــط الـعـ ـ ـص ــي عـل ـ ـ ـ ــى
االنـفصـال عن جـسـد الـروي ،يبـاغت
كل ت ـ ــوقـع يفــتـ ـ ــرض ان يقـ ـ ــام عل ـ ــى
حدية قراءة وتنبؤ بإحداثيات عرضه
ألسطرات علمـانية وكهنـوتية ،يجمع
تـنـ ــاق ـضـ ــات خـلف وراءهـ ــا مـ ــشهـ ــدا،
يضيـق باحلكمـة رأس مرابي الـزمان،
ك ـ ـ ـ ــأنـه إعـالن ع ــن ح ـ ـ ـ ــد ال يـع ـ ـ ـ ــرفـه
مـراوغــون ومنفـى آخــر لم يلجــا إليه
الجـئ من قـبل وال مـن بع ــد  ..تتــابع
آسـ ـ ـ ــر لـفــكـ ـ ـ ــر يـ ـتـحـ ـ ـ ــرك يف الـلـغـ ـ ـ ــة،
ومتاحك يـساوي افتـعال أزمة عـرقية
متنـاهيـة يف هـويـة الـروايـة ،وانـتسـاب
ال ــشع ــر يـجعل مـن احل ــدث م ــشه ــدا
ملـيئـا مبكـابـدات غـريـزيــة متـواصلـة
تبلغ ذروتها يف حـمى فوهة االنفالق،
انـفـالق ص ـ ـ ــادم ل ـ ـ ــواقـع ف ـ ـ ــارس دائــم
الــبحـث عـن ق ـطـبـي عـ ــامله؛ الـ ــرغـبـ ــة
واحلقيقة ...
" وعلى بـطونهـن من الزنـبق  ..وعلى
أفخـاذهـن من اللـوتـس وبـني أوراكهن
م ــن الـ ـنـع ــنـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـ ــزع ــتـ ـ ـ ــر وعـلـ ـ ـ ــى
عصـافيـرهـن من التـو سيـرام والليـزر
" ...
يعـمــد الــشع ــر ويعـ ّمــد نـب ــوءته الـتـي
انـتشلته من سؤال األبـدية عن وجود
الـثم ــرة وأوراق التــوت املـنقــشع ــة عن
آنيــة لــواقع مجـتمـعي حـكمـته املــادة
املنـسلــة من سلـة حـزيـران ،حكـمته و
بقـيـت مـثـل عق ـ ــدة للـ ــشعـ ــر والزمـ ــة
حتـثه علــى تــرويـض مخـيلــة املـثقف
عمــومــا واملـثقف العــراقـي علــى وجه
اخلصـوص ،يــزجه يف مكـابــدة دائمـة
وحـ ـ ــوار دام مع آخ ـ ــر مـقفـل ومع ـمــم
مبـوانـع تفكيـر وحتضـر جـراء حصـار
وكبـت فكــري ومتكـني سلــوك القـســر
علـى تهجيـر مفكـرين وأدبـاء وعلـماء
إمــا الــى خــارج الـبلــد أو الــى كــوامـن
النفس ...
لـم يبق يف احلضـرة من أحـد  ..كلهم
سـافـروا  ..الـسعــد والصـالح ومحمـد
الفاحت وأديبهم الوحيد....
م ــا ي ــذهـب إلـيه ال ــشع ــر أيـض ــا صـب
أسـم ــاء واقعـي ــة يف ق ــالـب أسـط ــوري،
ورمبـا تـدويـني لتـاريخ يلجـا بـاملقـابل
ال ــى ت ــرمـي ــز شخـصـي ــات وأسـم ــاء ال
ي ــظه ـ ــره ـ ــا ،رمب ـ ــا ب ـ ـس ـبــب غــيـ ـ ــابه ـ ــا
اجملـحـف أو الجـ ـت ــنـ ـ ـ ــاب تـ ـ ــسـ ـ ـ ــاؤالت
تـشكيكيـة سيـذكيهـا هذا اآلخـر ..بني
بيت وبيت تـرادف واقعة تـاريخية من

حيـاة الفـرس تقـوده الى أزمـة النـبوغ
األول وفــضل شخــصي ــات (حمــاريــة)
بحـت ـ ــة يف نحــت ذاته ورسـم اخل ـطـ ــة
احملـكـمـ ــة إلي ـص ـ ــاله الـ ــى عـ ــرش مـ ــا
يقصده-:
 وظلــت امل ـ ـشــكل ـ ــة األك ـب ـ ــر تـ ـض ـ ــرببــأق ــدام ثقـيلــة وصــارم ــة علــى ارض
ه ــواج ــسهـم لـت ـطـلع مـ ــاء عل ــى نـي ــة
العريف محمد جفال ..
ان حـ ــضـ ـ ـ ــور املـعـل ــم الـ ـ ـ ــدائ ــم ،املـالزم
ل ــرحل ــة الف ــارس ال ــى ك ــوامـن ال ــروح
ت ـ ـ ــوازي ظهـ ـ ــور م ـن ــظـ ـ ــومـ ـ ــة الـ ـ ــرؤى
املـستـويــة التـي تتـنبـأ بــالتحـاقه إلـى
طبـقات املستحيل ،الـسماوات السبع،
واللجوء الـى رحم األرض الستبطان
مفهــومـي الفـضـيلــة وال ــرذيلــة ..هــو
نفــسه ،ه ــو ي ــرشـ ــده ويلقــنه تع ــالـيـم
نـ ــوامـي ــس وقـ ــوامـي ــس ،بـيـ ــد واحـ ــدة
يـعقـب وبـ ــاألخـ ــرى مي ــسح دم الـنـ ــدم
واخلـض ــوع ،كـم ــا ل ــو انه ي ــوزع نفــسه
علــى خــشبــة مـســرح لـيكــون الفــارس
واملـعلـم والـن ـ ــاطق بـ ــاسـم إلـهه اآلري
ووج ــد احلبـيبــة املغـيبــة بــوحه ــا عن
الـظهــور دفعــة واح ــدة ليـختـمهــا يف
نهـاية املطـاف بالـشاعـر الذي رأى كل
شيء:
 وصـ ـ ـ ــاح املـعـل ــم :فـ ـتـح ــت كـل ش ــيءورحلت أبقيتني معها..
 وأنت ملـاذا لم تخبـريه كمـا أخبروكبــان املـب ــالغــة بــشحــذ الــسكـني تـثلـم
حدها القاطع
 وأنتمـا معا ..ملـاذا لم تنتـظرا حـتىأقــول لـكم ــا ..كمــا قــال لـي املعـلمــون
األربعة
 أنــا العــالم الــذي حتــسبـني نفــسكقـادرة علـى حتسـينه وال تعـرفني انك
إذا حـ ـ ــاولــت فـ ـ ـس ــتح ــيل ـي ـن ـنــي إلـ ـ ــى
خراب..
ولـلعـقل ت ـن ـ ــاقـ ـض ـ ــات ك ـب ـ ــرى أيـ ـض ـ ــا
وتف ـ ــاوت ـ ــات يف م ـ ـس ـت ـ ــوي ـ ــات اإلدراك
اآلنـي ،وهــذا يــوحـي بحلــول ذاتـي يف
ضـميـر ارحتـاالت مهـادنـة لـشخـصيـة
فـصليـة ،شخـصيـة تــدمي البحـث عن
ب ـ ــدائـل مقــنع ـ ــة لـفهـم شـقه اآلخ ـ ــر،
القـ ــاصــي ،فه ـ ــو به حـ ــاجـ ــة الـ ــى آدم
وحـواء والــى معلم ال يـشبه شـيطـانـا
مـقتــدرا ،والــى شــاعــر ميجــد حلـظــة
الـوقــوع يف فخ البـشـريــة ،ويف امتهـان
العقل القادم من رحم اخلطيئة ،كل
ما يتعلق بوالدة وموت وبلوغ وضمور
وجـ ــوع وتخـمـ ــة ،وكل م ــا ق ــد تـنـتـجه
االحتمـاالت من نقـائض ومتـرادفات
ألس ـم ـ ــاء تـعلــمه ـ ــا كـله ـ ــا يف حل ـظ ـ ــة
تـلقــني ،بعـيـ ــدا عـن مـ ـسـمـع املالئـكـ ــة
وح ـضـ ــور الف ـضـ ــولـيـني؛ هـ ــو يـنـ ـشـئ
بـ ــوصفه ش ــاع ــرا ،مــسلـته ثــم يحف ــر
علـيهــا قــوانـيـنه الــشعــريــة وي ــذيلهــا
مبلحـق صغيـر ،هــذا امللحق هـو إرادة
السـرد بشكل أو آخـر ،إرادة بديـهية ال
تـقبل االنقـسـام الـى عـضتـني ..عضـة

متـنح الــشع ــر مجــدا مـعلقــا مــوبــوء
اخلصـائص ،مفردات ومشـاهد وصور
ال أثيرية وانفعاالت بربرية
بحـث مـت ــواصل يغـب فكــرة ض ــائعــة،
والـتي يـعتقـد الـشـاعـر ان ال بـأس ان
تضيع الفكـرة يف عالم يضيع فيه كل
شـيء وعلى حـد مستـوى البحـث فهو
غير مقتـنع بفكرة (ضيـاع الفكرة) أو
تقبل ضيـاعها ..األسئلة كثيرة تغص
بــسجــاالت وأجــوبـتهــا تـصل مـبـتــورة
ب ـسـبــب نف ــاد ب ـط ــاري ــة امل ــري ــديـن أو
انــشغ ــال شـبك ــة احمللقـني يف ط ــاب ــور
الـتج ـســس العـم ــودي نح ــو غـي ــاهـب
ال ـ ـ ـس ــمـ ـ ـ ــاء ..هـ ـ ـ ــو ب ـ ـ ـس ــمـ ـ ـ ــاء  ..هـ ـ ـ ــو
ينتـظرغيث األجوبـة يف اشهر ال تكاد
الغـيوم تعـرف طريـقا لهـا الى سـماء،
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــرأس احملـلـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ــأراج ــيـ ـ ـ ــز
واحجيـات ،هـو صـنعهـا وهـو قـدمهـا
مـادة متعقلـة الى فم قـارئ ..هو مثل
أي شـ ــاعـ ــر ،وبــتجـ ـس ـ ــداته املـتـمــثلـ ــة
بفــارس ومعـلم وجـوع وحـصــار يعلف
ألــم اخلـ ـط ـيــئ ـ ـ ــة ..به حـ ـ ــاجـ ـ ــة الـ ـ ــى
جتـ ـسـ ــدات جتـ ــاري امـتـثـ ــاله ل ـصـ ــور
الـتـكـ ــويــن ،الفـ ــارس به حـ ــاجـ ــة الـ ــى
أميـرة ضـائعـة يف قصـر ملــوك قسـاة،
ليطفئ رغـبة سيفه امللتهب ،املتلمظ
إلـى نحـر وحــدة تتـأله علـى املعقـول،
واملـعلم به حـاجـة الــى حكمـة متـتص
غيـاب زيفه وإلـى حلـول ارثه يف عـبرة
يقني ،واجلـوع به حـاجـة الـى (نـبيلـة
عـ ـب ــي ـ ـ ـ ــد) لـ ـتـف ــن ـ ـ ـ ــد لـه اسـ ـتـهـالالت
احل ـضـ ــارة والق ــذارة كـله ــا ،ولـت ــرسـم
أمـامه مـنتجعـا من ألقـاب وجمـاجم،
وه ـ ــو كحـمـ ــار عـ ــاقـل يق ـ ــرأ األسفـ ــار
ويـفهمهـا به حـاجـة الـى حمـارة تقـرأ
أسـفـ ـ ـ ـ ــاره وتـفـه ـ ـمـهـ ـ ـ ـ ــا ،وبـ ــني هـ ـ ـ ـ ــذه
الـتج ـس ــدات يحل الــشعــر /ال ـشــاعــر
نف ــسه لــيحـل عق ــدة اآلدمـي امل ــوازي
حلكمـة اهلل ،ومـن ثم لـيختـار خـوض
مق ــام ــرة دخ ــوله ال ـش ــرعـي مـن ب ــابه
األربعـني ويــسحـب الـشـمــس والقـمــر
وينزلق الى معدة الغروب "
املـرأة مالزمـة شخـصيـة ،حـينـ ًا يـراهـا
جــوزاء أو سيــدة جــد ًا وهـي ببـســاطــة
حـ ــواء بلحـمه ــا وشحـمه ــا ي ــري ــده ــا
ح ـ ـ ــواء دون مهـ ـ ــادن ـ ـ ــات ،دون سجـ ـ ــال
معــتق بـ ــألـم الـ ـسـ ــؤال عـن الـ ــرغـبـ ــة
امللح ــة يف تكــويــر ه ــذه العالقــة الــى
م ــصـ ـ ــادفـ ـ ــة ع ـ ـ ــاطفــيـ ـ ــة تـ ــصل حـ ـ ــد
االشتـعال ولـو لم متـسسه نـار ،ويظل
ي ــردد أن اخللق ب ــدأ بلعـب ــة ..م ـس ــرح
وشخوص قـامت بالدور ،وكاتب تهجأ
احلـ ــروف األولـ ــى ملـ ـشـ ــاهـ ــد نـ ــاجـ ــزة،
وشـاهـد عيـان تـوسـد فـرط الـفجيعـة
بـكل تنــاقضـاته يـدعـوهـا للعـب وبكل
حضاراته ،معـوال على مسـتوى لغوي
بــسيـط يـتمـظهــر مـن خالله صــدقه
علـى أفـضليـة اللعـب ،وشتـان مــا بني
حــزيــران والـصفــر ،هك ــذا يفكــر وهــو
مـدرك متـامـا خـسـارة اجلـولــة للمـرة

األلف.
إنه حضـور الغيب والتـغيب بتجـانس
رهـيب يعـطي للـنص قـدرة إشعــاعيـة
لـتـ ــأمل حـكـ ــايـ ــة ومـتـ ــابعــتهـ ــا بـ ــدون
حكـاية نكـاية بـسرديـة العمـل ..عبورا
بـاألنبيـاء وأسـرار الـسمـاوات وطبيعـة
الـفلك والـقمـصــان املـقتــديــة وبحــار
نـاضــرة وصيــادين مـصــابني بخـشـوع
الفــشل ،مــرورا ب ــالفـصــول ال ــدائخــة
والقـب ــور الـن ــاطقـ ــة بحقـيق ــة مـنق ــذ
العـ ـ ــالــم وهـ ـ ــذا الـكــم الـ ـ ــره ـيــب مــن
ارجت ـ ــال ـي ـ ــات ل ـصـفق ـ ــات بــني األرض
والــسمــاء واحللـول واألفـول واملـرابـاة
واجمل ـ ـ ــازاة والـك ـ ـ ــر و الـف ـ ـ ــر كـل ه ـ ـ ــذا
يسـتوقفـنا عـند عـمل نراه قـريبـا الى
فكــرة تفــويـت الفــرصــة علــى الـســرد
الـرتيب لصـالح تسيـد شعريـة النهج،
إذ مـا معنى ان نقـرأ كل هذا الوجل و
هذه املهاترات األليفة
 ك ـن ــت تقـ ـ ــول لــي اسـ ـ ــرجــي ن ـب ــضاجلواد اجلريء
 يــا نظــرتي العـابــرة حني تـشـطفنيالعواصف عن األفق
إنهـا دعــوة مفهـوم الـشعـر إلـى مـسخ
املل ـم ـ ــوس واس ـتــبـ ـ ــداله بــتج ـ ـس ـ ــدات
يـختـارهـا بـعنـايـة ،وصــار علـيه فـيمـا
بعــد أن ميـسخ الــروح الــرغبــات الـتي
حتــرك من حــوله املفـاهـيم ،وإذا كـان
ادونيـس قــد اســرج دمه فـهنــا يـســرج
الشعـر/الشـاعـر نـبض اجلـواد ولـيس
اجلـواد؛ صـورة تفـوق يف جتـريــديتهـا
فـعل أدونـي ــس لـ ــدم م ـ ــادي ملـمـ ــوس
بلـون وطـعم ورائحـة ،تـرى أي مقـدرة
كــونـيــة مـحكــومــة بقــوانـني ميكـن أن
توكل إليها مهمة سرج النبض!
تــتع ـ ــدى اجلـن ـ ــاس ـ ــات ح ـ ــدود اجمل ـ ــاز
والرمـز املألوفـة إلى قصـد فعل مجاز
ميــسخ أفعــال ال ــواقع ويحـت ــال علــى
الـطبيـعة بـاستعـارة أدواتهـا وتكليفـها
(هـو) مبا يـرتضـيه له َن َفسَه الـشعري
ليخـتم حواراته املتالطمـة يف ضوئها
بغيبيـات الصـوت والصـورة وباخـتزال
حلظة يف قرن تدفق …

بريد بني قبرين:

ث ـم ـ ــة ف ـ ــرق بــني خـ ـط ـ ــاب يــتجـ ـ ــاذبه
طـرفـان مـوجــودان عنــد خط شــرعي
كونـي مرسـوم للقـائهمـا وبني خـطاب
يـ ـتـج ـ ـ ـ ــاذبـه جت ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــدان ح ـ ـ ـ ــال دون
حلــولهـمــا يف املــادة مـحكـمــة الـصـنع
فجـابــا يف ثنـايــا اللمـاذات والـسنـوات
واس ــتل ــم كل نـ ـص ـي ــبه م ــن املعـ ـ ــرفـ ـ ــة
مبصير اآلخر وصار الواحد يخاطب
األوحـد واألوحـد يـتجـزأ الـى أمـة يف
خـلـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــراسـل يـ ـنـقـل الـ ـتـقـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــر
والـتصـويــر عبـر اسـتمكـانـات حلـميـة
وت ـ ـ ـ ــوقـع ــي ـ ـ ـ ــة يف آن واح ـ ـ ـ ــد .يف األول
نلـمــس تــواتــر ًا وبــراهـني لفــرضـيــات
وتـ ـ ــوصال ل ـنــتـ ـ ــائج غ ـ ــائ ـ ــرة يف آن ـي ـ ــة

اللحـظــة....أمــا الـثــانـي فهــو نــافــذة
واح ـ ـ ــدة ،وهــي هــن ـ ـ ــا م ـ ـطـل ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى
قـب ــريهـم ــا ،حـيـث ال س ــاع ــات ن ــاقل ــة
لـبــرهـنــة الــزمـن وال حج ــرات مهـيــأة
لـتلمس كـعب اإلفاقـة ويبقـى الشـاعر
مع أسـئلـته وأجــوبـته ت ــائهــا يف مــوج
نـ ـشـيـ ــد ألـفه هـ ــو هـ ــو مـن قـ ــرار ِة وِرد
معتزل للتكهن:
(الى حيث األفواه مزمومة
بـانتظـار أن حتط النقـاط إلى القبل
)
وعلــى شـطــر املــواجهــة املــرجتلــة بني
ال ـ ــذات واألن ـ ــات يــتقـمــص جتـ ـس ـ ــده
اخل ــامــس ب ــاخـت ــراق مح ــراب ح ــواء
وال ـن ـب ـ ــش يف مـ ـ ـســت ـ ـ ــوي ـ ـ ــات رق ـيـه ـ ـ ــا
وإيـص ــالهــا الــى ح ــد يحـيلهــا قـطــرة
قـدره املزدانـة بعبثـيات خطـأ وصواب،
ف ـيــمـ ـ ــا تغـفل هــي ( ف ــيه هـ ـ ــو ) عــن
املتلـصصني الغـرباء الـذين سلخـوها
مـن جل ــد ضـمـي ــره ،لـتـصـي ــر محـض
فكرة مستعـرة فوق الضمائر األخيرة
كله ــا .ي ــرتقـي ب ــاحل ــوار لـيــصل ح ــد
همــس مالئكــة ،وأحيــانــا حــد جنــوى
شيـاطني .كـم كبيـر من عـتاب وعـقاب
وم ـ ــوت ق ـ ــاس ورغ ـب ـ ــة ف ـ ــائ ـ ــرة يف فــم
إحــداهـن دون اخملـتــارة ،ودائـم ـ ًا ثـمــة
حل ــظ ـ ـ ــة لــم ت ـ ـ ــأت رغــم املـك ـ ـ ــاب ـ ـ ــدات
واســاالت حقــائق ورديــة وبيـض علــى
مع ـت ـ ــرك ـ ــات الــيـ ـ ــأس ..رفق ـ ــاؤه ك ـث ـ ــر
يـ ـسـتـمـ ــد مــنهـم هـ ــذه االسـتـهالالت
االن ـ ـشـ ـط ـ ــاري ـ ــة واملــنفـلق ـ ــة يف غ ـيــب
الـشعــر ،وهمه يـصيـر مـوشـورا يـبصـر
عـ ــاملـ ــا بـ ــألـ ــوان لـم ت ـ ــرد علـ ــى ذاكـ ــرة
الـ ـط ـب ــيعـ ـ ــة بع ـ ــد ،ح ـ ــارق ـ ــة أب ـ ــدي ــته
ويفترضهـا ان تكون معهـودة ..القبور
أنــواع وأحجـام ورمبــا اختـار هــو قبـرا
ل ــم حتـفـ ـ ـ ـ ــره ح ـ ــضـ ـ ـ ـ ــارة ول ــم يـ ـبـ ـنـه
فــرع ــوني ــون ..قبــر صـنعـته له آلهـته
املـتــوســدة حـتـمـيــة وجــود ارتـضــائهــا
لـنفــسه مـنفــى ملـيئــا ب ــرغبــات وآالم
وجـ ــوار حـ ـسـ ــان مـ ــسلـمـ ــات جلـن ـ ــونه
الغـيـبـي ،وك ــان مهـمــا لــديـه ان يكــون
هذا اخلـطاب وهـذا احلوار (فالشـيا)
يـضــاهـي الـنفخ يف ح ــوصل ــة العـمــر،
ويخـتـ ــرق مـن جـ ــديـ ــد هـ ــذا الـكـ ــائـن
الق ــابع امل ـسـم ــى بـ(دودي) فه ــو ك ــأي
مجنون يـحب امتهان املـوت مع امرأة
وعل ـ ــى ك ــتف ام ـ ــرأة ويف رحــم ام ـ ــرأة
حـيـث احلـ ـسـ ــرة خلـبـ ــرة مـتـ ــاهـ ــاتهـ ــا
املعـلق ـ ــة مــن جـ ــسـ ـ ــر يف الالزمـك ـ ــان،
ويخـتـ ــرق أي ـضـ ــا هـ ــذه االســتعـ ــارات
اخلالب ــة الـب ــاحـث ــة مـع الق ــراءة عـن
مجـ ــون كلـمـ ــات وهـ ــرطقـ ــة مفـ ــردات
وانفـالت فك ــرة م ـس ــوغ ــة الحــتك ــامه
علـى مفاتـيح أسرارهـا وخالصهـا من
حـزيـرانـات ومقـابـر جـاهـزة ،وجـاهـزة
للـتـحلــيق بـ ــاحلـبـيـبـ ــة الـ ــى ت ـضـ ــوع
م ـن ــته ـ ـ ــى وخالص ت ـ ـ ــراءى له ـ ـ ــا /له
خالص ــا ..ويـنـتهـي كـم ــا ب ــدأ وحـي ــدا
أمـام حيـرة الـرؤيـا واخـتطـاف غـفلته

املـت ــرف ــة آالم ــا وأوه ــام ــا جتـن ــاه ــا يف
غفلة من حواء..
********

القسم الثاني
عبد آبق وقسيسة وسيدة

حــرائه
بـش ــار عبــد اهلل رص مكـعبــات ِ
واعـتكف داخل فجـوة تغـريـب ليخـرج
إلـ ــى ج ـ ــاهلـيـ ــة الـكـتـ ــابـ ــة ب ــشعـ ــريـ ــة
مــتعـ ــشق ـ ــة بــبحــث كلـك ـ ــام ـ ـشــي عــن
حقــيق ــة ال ــوج ــود وعـن ح ــزنـه عل ــى
انـكيدو وعن غارقـة باجملون واحلروب
والغ ـ ــدر وال ـ ــوف ـ ــاء ألب ـط ـ ــال ط ـ ــروادة
الـ ــذيـن خـتـمـ ــوا كـف اآلله ـ ــة بخـيـ ــار
رحيل ...
ه ــو لـم ي ــرحل ،أراده ص ــرح ــا ق ــائـم ــا
عل ــى أحج ــار زاوي ــة ثالث ــة (ال ـس ــؤال
واللغـز واالحـتمـال ) وخــارج كل هـذا
وذاك وجـد مـدخـراته احلـسيـة تنقـاد
دون شك نحو أيائل قسيسة قبلت ان
تكـون اليـد املـصفقـة لـرقصـة مـذبـوح
يف مح ــراب سـي ــدة ،ك ــانـت رفـضـت ان
تـك ـ ــون ن ــصف الـي ـ ــد األخ ـ ــرى  ..ه ـ ــو
نفــسه هــو  ..يـظهــر بـتجـســداتـه من
جـديد عـبدا آبقـا وقسيـسة وسـيدة ..
لكـل شكل رأس حكمة ولهـذا هو على
رأس القـائمـة ولكل شـكل استنـاد أول
ولهــذا القــسيـسـة يف املــرتبــة الثــانيـة
وتـأتي الـسيـدة يف املرتـبة الـثالـثة ألن
لكـل شكل انـفالت ضلع اعــوج ،ورمبــا
أصــبحـت مـ ــرثـيــتهـ ــا أقـ ــوى بـكـثـيـ ــر
برحيلها وقبـول أن يعزف غرباء على
أوتار دمـها ،دمهـا املغتـرب ،فيمـا ينبع
تهجـد تـبعيــة القسـيسـة له من فـرط
إميـانهــا بعبـوديـة الـشـاعـر ..وهـذا مـا
لـم تعه الــسيــدة يف دروسه الــرغبـويـة
النبـالج عصـر جـديــد ،أراد بنــاءه من
هـرم مغـاربي ومـشـارقـي دون اجلنـوب
 ..ويـظل العــراف والعـرافــة والكــاهن
وال ــزاه ــد واملـالئك ــة وإبلـيــس والـي ــوم
والغ ــد واللـيل وكل مــا يـتخـللهــا مـن
طـفح ق ـس ــري كـل ذلك يــظل ث ــابـت ــا
عل ـ ــى أل ــم الع ـ ــزوف ع ــن مق ـت ـن ـي ـ ــات
مستبيحـة لعلمي الالهوت والتاروت،
إنه مــراسل حــربي عـتيــد بني الــوهم
واحلقـيق ــة ،بـني امل ــوت واحلـي ــاة ،بـني
سجـل املالئك ــة وغيــاب نـطق الـبئــر..
َ
هو يسـأل وهو يجيب ،ولـكن عن ماذا
؟؟؟
 مــن شـ ـ ــرق ال ـ ــسـ ـ ــؤال إلـ ـ ــى حـ ـ ــدوداألجوبة
 وم ــر ال ـس ــؤال عـبـ ــر نفق الــظهـي ــرةفأيقظ األسـئلة املتهـالكة عـلى النبع
املطمور
 وعـنـ ــدمـ ــا الــتفـت لـي ـطـ ــرح علــيهـ ــاالـسـؤال اخلـالــد .لم يجــد غيـر صـرة
معقودة يف مكانها
 تـ ـ ـ ــوال ــت عـلـ ـيـه قـ ـ ـ ــوافـل األسـ ـئـلـ ـ ـ ــةالغـفيـرة مـن كل صـوب ،كـان الـسـؤال
بوزن األرض ملحا..ال جواب...

