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ـاضي بلغ رقمـا قياسـيا جتاوز  2.2 مليون قالت إدارة معـرض اجلزائر الـدولي للـكتاب إن عـدد زوار الدورة الثـالثة والـعشـرين التي اختـتمت يوم الـسبت ا
ـعرض حـمـيدو مـسـعودي في نـدوة إن الـيوم األخـير من زائر. وكـانت الدورة الـسـابقـة لـلمـعرض في  2017استـقبـلت نـحو  1.7ملـيـون زائر. وقـال مديـر ا
شـاركة بلغ  1016دار نشر بـعد انـسحـاب دار نشر جـزائريـة واحدة وغـلق جناح عرض شـهد إقـباال كـبيـرا من الزائريـن. وأضاف أن عدد دور الـنشـر ا ا
عـرض سحب ثمانيـة عناوين كتب فقط خـالفة القانـون الداخلي للمـعرض. وأشار إلى أنه على مدى  12يوما شهد ا إيراني ”ألسباب قانونـية وموضوعية “تتعلق 
ـعرض حفالت تـوقيع لإلصدارات ”تتحـدث عن السحـر والشعوذة “دون أن يتطـرق إلى أسماء دور الـنشر أو الـدول التي جاءت مـنها هـذه الكتب. وشـمل برنامج ا
احلديثة ونـدوات فكريـة وورش عمل وأمسـيات شعريـة شارك فيـها أكثر من  90كاتبا وروائـيا ومفكـرا بينهم  65جزائريا. وحـلت جمهـورية الصـ الشعـبية ضيف
شرف على الدورة الثـالثة والعشـرين للمعرض الـتي حملت شعار (الكـتاب يجمعـنا). وكرم الرئيس اجلـزائري عبد العـزيز بوتفلـيقة في االفتتـاح الروائي الصيني مو

يان احلائز على جائزة نوبل لآلداب وقلده وسام االستحقاق الوطني.
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كمالك ال يتشح بالسواد
نــــوتــــات صــــوتي تــــرتل لــــرذاذات

قلبك 
طر لقلب األرض أنت ا
وسماء مزينة باألجنم

طري مثل نسمات الريح
5

تغذي بريق األوراق يا جلمالك
كأنك الفراشة

ساءات حديقة غناء إلستراحة ا
وأنت في ظلي تشع ضياءً

مثما قطر الندى 
6

أنت الشمس
وبك يُضاء القمر مخترقاً

جوانحي
يا غصن البنفسج أتعايش بحبك 

7
أنت صدى

الناي ب أنامل الراعي
بدع سات يد ا

حمامة سالم جد غاضبة

ح تنصب خيمة احلب
طر أنت ظل زخات ا
وإنتعاش عُشّ احلياة 

8
عاصفة تهبّ في فجأة 
أشبه بسكير ثمل يترنح
وج البحر عالياً ح 
يبدأ موسم احلب 

في جُنينة روحي زاهياً 
9
أنك غيمة بيضاء 

bOF « W¹œUý

االسكندرية

WKðUI « W UÝd «
قـال خيـر مـاعـملـتي نـحن غـرباء فى
الـوطن وجـناح الـود مـريض رجعت
فى هدوء تـام ضربت أخـتها الى ان
افـقـدتـهـا الـوعى تـريـد أن تـتـخـلص
مـنهـا ولكن الـقدر لم يـنه حياة مالك
صغيـرة ذنبها اآلعاقة أغـلقت عليها
ـياه حـولـها بـاب احلـمام وفـتـحت ا
وتـركــتـهـا لـكى تـغــرق وحـكـمـة الـله
ـياه أنهـا كـانت تـلـعب مع شالالت ا
كـــأنـــهــا عـــصـــفـــور يــحـــرك أيـــقــاع
ــوســيــقي عــلى ســيــقــان االلم فال ا
اذا أرسـلـهـا الله فـائـدة من قـاتلـهـا 
ـــاذا وحــــدى أتـــمـــرغ فى هـــذا الى 
الـــوحـل أنــــهـــا عــــمـق من الــــدعـــاء
اليــصــابـهــا قــتل أو أذي وأنــا أريـد
أحــلق مــثل فـراشــة بــالـنــار بـاحلب
أصـلى وأحــتـرق غــدا يـكــون عـنـدى
مــال أتـزوج رجـال بال أهل فال عــمـة
والخــال والأخـت يـــعــكـــر صـــفـــونــا
سـنـتـزوج وأسـافـر وبـعـد كـذا شـهـر
يلحق بى فى الدولـة التى أعمل بها
مدرسـة للدين ولم ولن أهـمل نفسي
بـسبب غبـاء أبى وأمى لن أحتمـلها
ساتـركـها فى الـشقـة لـوحدهـا ولكن
أن لم جتــدنى ســـتــفــضــحــني أمــام
اجلـيــران ونـســيت أن ربي يــرى مـا
أفعل وضـعت خطـة للـتخـلص منـها
سـاقـول لـهـا أن غـدا الـعـيـد وسـوف
أشـتـرى لـك مالبس جـديـدة وسـوف
نـقـضي الـيـوم فى حـديـقـة احلـيوان
الهـى ونـشـرب عـصـائـر ونـلـعب بـا
ونـشــتـرى مــثالجـات رائــعـة فـرحت
الـطـفلـة الـبرئـيـة بااللـعـاب وأغرتـها
االحـاديث اجلـمـيـلـة وفـعـال أخـذتـها
الى احلـديـقـة وتركـتـهـا عـلى كرسى
ـطـاعم وقـالت لـهـا سـوف فى أحـد ا
أشـتـرى لـكى فـول سوداني من أجل
الـقـرود وغـابت والـشـمس تـدمع من
أفـعـال الـبـشـر ولم يـحن قـلـبـهـا ولم
يتحرك لها جفن وهى تسمع بكائها
يــرن بــالــســمــاء وقــنــديل الــرحــمــة
ـكـر تـزوجت عـلى الورق احـتـرق بـا
ـفـردهـا على فـقط وتـركـها تـسـافر 
وعـــد ان تــبــحـث له عن عـــمل حــتى
يـجـد دخل لـنـفـسه ويـعـيش بـكـرامة
وبــالـطـائـرة كــنت مـحـطــمـة الـنـفس
قـــــويـــــة الــــضـــــمـــــيـــــر سـالسل من

الكوابيس تتخلل اآلحالم 
ورماد بـالعـ الينـجلي عـروسة بال
فــرح وال زفـة والشـهــر عـسل مـاهـذا
الـنـحس ومـا هـذا أفـرجت أسـنـانـها
بـاالكل أكـلت بـشـراسـة لم تـاكـل بـها
مـن قـبل هل هـذا جــوع الـعـاطـفـة أم
جـوع الـضـمـيــر أم طـمع بـقـارب فى
بحـر غارق و صـهيل الـذئاب يـسبح

اآلثـاث آلانـيـس وآلجـلـيس اآل بـعض
الـتـليـفـونات الـصـديقـات مـرت اآليام
والدنـيا فى ثابت نـفس الطقوس فال
جديد نـفسـها ترى أخـتهـا التعلم من
دفـــنـــهـــا أين قـــبـــرهـــا لــكـى تـــرتــاح
بـوصـلـهـا فى الـدار اآلخرة وفـى يوم
والـكالب تـنـبح وغـراب عـلى الـشـجر
ــــاء يـــســــبح يــــنــــوح وغــــبـــار فـى ا
كـــالـــنـــفـــايـــات دق جـــرس الـــهـــاتف
حـضــرتك عـايــزة تـعـرفى قــبـر أخـتك
وكـيف مـاتت ? قــالت نـعم قــالت لـهـا
ـان تـعـالى عـنـدى أنــا احلـاجـة أم ا
ـنــزل أنـا ست مـشــلـولـة وكــبـيـرة بـا
بــالــسن يـــعــني الخـــوف مــنى أصال
أخـتـك لم تــمت مــخـطــوفــة والــنـاس
عـايـزة فديـة عـلشـان تـرجعـهـا لك أنا
كــــــنت جـــــارة لـك واعـــــرفـك كـــــويس
ـــرض كــــنت وأعــــرف أخــــتك لــــوال ا
ثـوانى وأكـون عنـدك جـهـزت نفـسـها
لــلــخــروج أخــذت دفــتــر الــشــيــكــات
ح الـبصر تـركت الباب ووصلت فى 
سـيــدة مـنــقــبـة جتــلس عــلى كـرسى

ضــــد الـــــتــــيــــار فـال مــــد وجــــزر فى
خصائص الشرف

واصـلت الـعـمل وهـو يـجـمع اآلموال
مـنـهـا فـهـو اليـعـشق اجلـسـد أنـسان
غـريب اآلطـوارالـكل يـشـهد أنـه يضع
مـكياج .ولم يـخبرهـا باى كلـمة وقال
هــــذه هى بـــنـــود احلـــيـــاة والبـــد أن
نــسـتــمـر أخــتك مــاتت رحــمـهــا الـله
حتت عجالت سـيـارة و دفـنـها هل
أنــــا أعــــز من اخــــتك طــــبـــعــــا ال من
يضحى باهـله من أجل نزوة يستهل
أن يـضـحى به قـربــانـا حلـمـار عـنـده
مـشاعـر لن أبكـيك اصال أنا اليـهمني
ـال يـاهـلـبـة هو غـيـر مـا كـنت أريـد ا
همى وربنا يعوضك صراحة ساعمل
به شيـئا خـيـرا سالما يـاقمـرى الذى
أفل وأغلق الـتليـفون ألى اآلبد عادت
هى بعد عـدة سنـوات محجـبة تـائبة
تــصــلـي تــرى الــدنــيـــا فــانــيــة وهى
أنسانة قاتـلة تركت أختها بال رحمة
فى عـالم كــالـوحــوش ويـالــيـتــهـا مـا
مـافعـلت عاشت فى شقـة تضـمها مع

1
طر  قطر فقطرة كما ا

شيئاً فشيئاُ
كما تُذبل الورود

وتتساقط أوراق اخلريف 
كما جدول جنينة قلبي
أنسل إلى شغاف قلبك

لتكون آفاق شمسنا البهية
في قلبينا 

مثل وردة عشق حمراء
2

كي أتفتح أنا أيضاً 
أنت الوردة

نعش  وندى الصبح ا

ألن األرض حتب قلبها
فتضحك خجلى

قبلة شفتيك شروق بهي
وقلبك برعم زهرة جذلى

3
طري أنت مثل زهرة الرمان 

مثل دقات قلب يدي 
تزيّن النهر جماالً 

أنت القمر في هالة ضوئه
أنت سمك البحر
ال يفارق موجي 

وسيقى تشع نغماً  مثل صدى ا
4

مثلما الفانوس في ليل الوحدة

اخملدر أنـها وضعت دفتـر الشيكات
بالشنطة قـالت الشنطة الفلوس كل
حتويشة العمر بالشنطة قالت أعلم
أنك تـعبد الـفلوس اكثـر من اجلسد
قـال لـهـا وأنت كـذلك سـاخـذ نـصف
الفلـوس وأترك أمرك مع أني أحبك
عــادت مــعه لــكـى تــلـمــلـم عــرضــهـا
كشوف كالـصحف بالسماء تكتب ا
اســـمـــاء الـــبـــشــر وتـــنـــتـــظـــر يــوم
احلـــســـاب عـــادت وهى راغـــبــة فى
هذه الـف راغبـة فى رقص مجنون
مع الــشــيــطــان عـــقــدت صــفــقــة لم
تكـتمل سلبـها مالهـا وهتك عرضها
فـقـدت عـقـلــهـا فى نـزوة نـسـيت كل
شئ حـتى أخـتـها و أخـلـتط دمـعـها
ودمهـا مع اخلـمر تـاهت بـالطـرقات
ـــــــزقــة ثـيــابـهـا تـاكل مـن الـر 
مـتـسـخ جـسـدهـا من الــفـ تـنـادى
فـــر أختاه قـلبى بـعدك كـفر فـأين ا

يارب من لقياك.
ـيْــطَــانُ وصـــدق الــله الـــقــائل( الـــشـَّ
 .( يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ

متحرك أصوات من الضحك وأحيانا
ـوسيـقي الـصاخـبة صراخ وبـعض ا
زجــــاج ضـــد الــــصــــوت رائـــحــــة من
اخملــدرات تـــفــوح مالبس نـــســائــيــة
مـلـقـاة عــلى الـسـريـر الـتـفت لـلـخـلف
صـور عـاريـة عـلى اجلـدران تـمـسكت
وسلمت على السيدة وقالت لها أهال
ـكان كـان قـالت ا حـبـيبـتى أعـجـبك ا
ـــثل لى شـــيـــئـــا قــالـت لــهـــا أنت ال
جـمـيـلـة طـويلـة رشـيـقـة كل شئ فـيك
مغـر لم  واآلن نستـطيع عمل أى شئ
قـالت من انت او انـتي قـالت حـبـيبك
الـــذى لم يــدخل بـك عــمــلت عـــمــلــيــة
كان وحتولت الى سيدة وأدير هذا ا
أم انــتى لى لــوحــدى فى الــسـابق لم
ــسك األن لم يـنــقـذك أحـد أسـتــطـيع 
مـنى ظـلت تـقـاوم وتـقـاوم  حـقـنـها
ـخــدروبـحـقـن تـثــيـر الـرغــبـة وهى
تصـرخ لن أفعل أين أخـتى قال ماتت
و دفـنها فى مـقابر الصـداقة هربت
لــلــشــارع وفى حــالــة أعــيــاء نـســيت
حــقـيـبـهـا الـشــخـصـيـة وتـذكـرت رغم

ـــا الـــزمن مـن حـــريـــر يالصق كـــأ
غـيــوم الـشـمس عـنــدمـا تـغـرب بـنـا
احلـياة نـود أن نعـود بذات الـفصل
ــشــاعــر تــخــتــفي فى قــمـــاش من ا
هــواجس الــعـقل وتــنـتــهى نـبــضـة
حــانــيــة بــالــقــلب هل احلـب كــلــمـة
وحلن ووتر شـفـاف يـراقص أظـافر
ا الهوى يتحكم فينا ساء ر ذاك ا
ونــحن بــشــر يـنــطق صــمم الــفـؤاد
أحـبـك أنت ونـتـبـادل صـقـيع الـيـوم
بـذات النـظرات ثم الـهمس و الـلقاء
ورغــبــة تـــثــور بــاجلــســـد نــخــشي
الــفــراق هــكــذا قــالت له أنى أحــبك
وأســتــمــتع بـــاحلــديث مــعك وأعــد
صـفيرالرمـال وأحمل بريـق النجوم
فى راسي وأحـضن نـسـمـات الـقـمر
عـنـدمـا أخلـو بـفـراشي أراك فـارسا
بـجواري يلمـلم عني ثيـابي ويكحل
عــيـني بـجــمـر من الـقــبل عـارضـهـا
قائال يا له من حياء أنثى لم يكتمل
ـر بعـد عام وأنت تاثب قـالت عام 
اجلــيــاش آل شــوق لـديـك وألحـديث

عن الـزواج قـال لهـا حلـمي أن أكون
سعـيـد معـك باى شـكل من اآلشـكال
ـال لـكى وحـلـمي أن أجـمع كم من ا
ألــيق بك واحلـــيــاة قــدمــهــا ســريع
الضربات ثقيل باحملن وفمها جائع
س يــــركـل واليــــشــــبـع واليــــرحم و
شـعـرهـا وقـال أغـارعـلـيك من الـفـ
وأغــار من يـــدى عــلى وجه الـــقــمــر
قـــالـت مـــا أجـــمل هـــذا الـــغـــزل لـــو
بــالــزواج اكــتــمل قــال أنــا الأعــشق
اجلـــســد أعــشـق الــروح واآلنــســان
ا الرياح مجموعة من الـتغيرات ر
تـذرنى لـقـاحـا فى أرض خـصـبة كم
أحبك وأخشي منك وأنت على سفر
قريب أدرى أنك على موعد مع عمل
بـاخلـارج وبعـقـد جيـد قـالت احلـمد
فــرصــة لن تــعــوض تــعــالى نــعــقـد
الـقران ونـتزوج اآلن وبـاخلارج يتم
الـزواج حــتى أنـا بــدون أهل مــثـلك
ليس عـندى اآل أخت وحـيـدة معـاقة
ســارســلــهــا فى دار أيــواء خــاصــة
ــصـروفــات وأرتـاح من هــذا الـهم

قصتان قصيرتان

وقلبك ندى الصبح تعكس
جمالية احلياة 

وأحياناً تضفي على جسدي
عبأ باآلالم ألواناً وإشراقات  ا
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أنت عِقد ناعم 
ال تستحمل جيدي

مثل مرآة 
روحي سماء مرصعة باألجنم

تأتي بهدوء وبهدوء ترحل.

ستعرفُ أخيراً
في يومٍ من األيام 

ماكانَ يجب عليكَ القيام به 
بالرغم من أن األصوات حولك

 تواصل نصائحَها السيئة 
ةِ شعرتَ بالسُّحبِ القد

رغم تَكَلُسِ كاحليك
أصلح حياتي ....

كُلُّ صوتٍ يصرخُ فيكَ 
لم تتوقف

كنتَ تعرِفُ ماعليك القيامَ بهِ
على الرّغم من فضاعةِ الرياحِ وقوةِ أصابعها

كادت أن تنهيك
رغم مرارة احلزن

 تأخر الوقت ووحشته
فقد تأخرت

تأخرت بِمافيه الكفاية
والطريق ملئ باألغصانِ الفاسدةِ واحلجارة

لكن شيئا فشياً
سافاتِ إبتلعتها أصواتُهم ا

والنجومُ بدأت متوهجةً من خاللِ السُّحب 
هناك صوت آخرُ
 صوت جديد

علمت أنه خاصتُك
هو صوتُكَ رفيقُ دربِكَ

وألنكَ كنتَ عميقاً
 تتعمقُ في هذا العالم

تستطع أن تفعَلَ
ح تكون قناعتُك أن تفعلَ

إلنقاذِ احلياةِ الوحيدةِ
وبــ إمكانكَ

حقاً إنقاذها.
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سوى دقائق حـتى بات لزاما عـلينا ان
نعاني الوطأة الثقـيلة لهذا التفتيش..
ـلئـها وفي احلال اعـطيـنا اسـتـمارات 
وعــــلى حــــ غـــرة اخــــذت الـــســــيـــدة
اجلميـلة التي كانت جتـلس على مقعد
بجانبي.. تسألـنا فيما اذا كان معطف
الــفـرو الـثـمـ الــذي تـرتـديه خـاضـعـا
ـسألـة الـكـمـارك واضافت ايـضـا انـها
ـرة الــثـالــثـة الــتي تــرتـديه هـذه هـي ا
فــيــهــا وتــسـاءلت فــيــمــا اذا كــان هـذا
ــعـطف ســيــعـامل مــعــامـلــة احلـديث ا
ويــخــضع لــدفع رسـوم كــمــركــيــة عـنه
ويبدو ان هـذا االمر صار مسـألة عامة
شـارك فـيـهـا كل الـركـاب في الـكـابـيـنـة
بـاســتـثـنــاء الـرجل الــنـحـيـف الـطـويل
الـذي يتـخذ مقـعدا قـبالـتي والذي اخذ
ـا  –الى خـارج يــنــظــر بــتــعــمـد  –ر

شــعــرت بــالـــدهــشــة حلــد مــا عــنــدمــا
اخـبـرني الـرجل الـذي يـجـلس قـبالـتي
فـي الــقــطــار من تـــلــقــاء نــفــسه ودون
سـابق معـرفة بـانه ال يدخن لـذلك طلب
مـني ان ال اطـلب مــنه والعـة الـسـكـائـر
الــتـي وضــعــهــا عــلى الــطــاولــة الــتي
تـتوسـطنـا في الـكابـيـنة الـتي تـضمـنا
مع اخرين وفي احلقيقة اني شخصيا
اعجـبت جـدا بـتلك الـوالعـة اجلمـيـلة..
الـتي كـنت اتـوقع  –على االقل  –انـها
تعـمـل بصـورة جـيـدة مع ذلك فـاني لم
ـسألة مـطلق اهـمية النـنا كنا او اعر ا
كـــان قــــطـــارنــــا عـــلى وشـك ان يـــصل
احلــدود الــدولــيــة.. وان احلــديـث بـ
الــركــاب بـــدأ يــتــجه نـــحــو مــوضــوع
تـفــتـيش مــسـؤولي الــكـمـارك لــلـركـاب
ويـأخذ نـوعا من الـسخونـة ولم تمض

غير ان الرجل الـنحيف الطويل الذي
كان يـجلس قبـالتي نهض من مـقعده
بــصــورة ال اراديـة واخــذ يــتــحـسس
جــيــوبه ثم قــال: ان الـوالعــة عـاطــلـة
فـعـلق الـضـابط مـازحـا يـبـدو ان هذا
الـعـطل كـان من احملـتـمل الـسـبب في
عـدم تـقـد الـرجل اليـة سـيـكـارة لـنـا
فـتــعـثــر الـرجل الــطـويل في اجــابـته
وتــلـكــأ في الـكالم وامــارات االحـراج
بادية عـليه.. لقد كان بـاديا عليه جدا
انه كـان يــحــاول ان يــخـفي شــيــئـا..
والحـظ ضـابـط الــكــمـارك ذلـك ايــضـا
ـا اثار الـشك في نفـسه بخـصوص
وجــــود شـيء مــــا يــــحـــــاول الــــرجل
الـنـحيف الـطـويل عدم الـتـصريح به.
وهــــنــــا عـــرض الــــضــــابط تــــطـــوعه
لتصليح الوالعة فالتقطها وهم بفتح
جرد قاعـدتها الـعريضـة نوعا مـا و
ان فتح الـقاعدة ويالـدهشتـنا سقطت
من جـوف الـوالعـة لـفـافـة نـحـيفـة من
ئة دوالر وعندما الدوالرات من فئة ا
فـتـحـهــا وجـدهـا طـويــلـة وهـنـا عـلق
الـضــابط وامـارات اجلـد بــاديـة عـلى

كفهر.  وجهه ا
ان والعة ثـميـنة  –كهذه  –هي اغلى
ـدة هــنـا عـلى كــثـيـرا من ان تــتـرك 
هــذه الـطــاولـة قــال هـذا ثـم طـلب من
الرجل الـطويل الـنحـيف ان يلحق به

الى خارج الكابينة.    

الـنــافـذة بـعــيـدا او نـائــيـا بــنـفـسه عن
حــديـــثــنـــا الـــســاخـن عن الــتـــفـــتــيش
ــلل الـــكــمـــركي. واخــيـــرا انــتـــابــنـي ا
ـضـجـر لذا الـشديـد من هـذا احلـديث ا
حـاولت ان اخـذ ســنـة من الـنـوم.. لـكن
محاولتي توقـفت بدخول احد الضباط
الى الـــكــابـــيــنــة وطـــلب الــيـــنــا ابــراز
جــوازات سـفـرنـا. وبـتــثـاقل مـلـحـوظ..
جمعها واخذ يختـمها بورة ميكانيكية
ـجـرد ثم اعــادهـا الـيــنـا بـعــد ذلك.. و
مـغادرته الـكابـينـة دخل علـينـا عدد من
ضبـاط الـكمـارك الـذين كانـوا في غـاية
االدب وعـلى عكس تـوقعـاتنـا والسيـما
عطف الثم فلم رأة اجلميلـة ذات ا ا
يـــبـــدو لـــنـــا انـــهم يـــعـــبـــأون كـــثـــيــرا
بـاحلـاجـات الـتي كـانت بـحـوزتـنـا فـقد
فـتـشـوا واحـدة او اثـنـتـ من حـقـائب
نعوا التـفتيش فيها الركاب التـي لم 
ـــبــالـغ الــتي كــثـــيـــرا ثم ســألـــوا عن ا
يـحـملـهـا كل واحـد مـنا مـعه.. وطـلـبوا
مـنــا ابــرازهـا الى الــعـلـن كي يـرونــهـا
(وفيما بعد علمت ان مبالغ ضخمة من
الدوالرات كانت قد هُربت الى اخلارج)
وبـعـد هذا االجـراء بـدا ان الضـبـاط قد
اقتـنعوا تمامـا بان ما نحـمله من نقود
سموح كان ضمن احلـدود القانونـية ا
بهـا وبيـنمـا كانـوا يتـهيـأون للـمغادرة
رفع احـدهم والعـة الـسـيـكـارة اجلـذابة
نظر عرضهـا بقصد اشعال سيكارته ا

—b½U JO « Æwł q¹« 

·U'« 5 Š : تــرجمة


