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االسكندرية

ـثل الشر بكل كـر وأستنزاف الـبشر  من الذي أوحي لـلشيـطان با
األديان باختالف

ــسـيـمــات فـمن الــذى أطـبق الــسم فى يـدى الــقـدر وأخـرج أدم من ا
اجلـنـة لـيس الـشـيـطـان هـو من يـراقب الـبـشـر ويـامـر بـالقـتل والـذبح
والـسرقة والـزنا صفـقوا للـنسـاء وحدهن قادرات عـلى أعطاء دروس
للـشـيطـان عـندمـا كـانت فى بيت أبـيـها مـجـرد أنثي مـحـرومة من كل
شئ حـتى الــعـطف لم تـنـال مـنه ذرة األب حــاجـد شـهـواني مـتـسـلط
مـتــمـرد وهى الـصـغــرى بـ األخـوات فـاق جـمــالـهـا حـد كل وصف
ـشـوق كـالـسهـام عـلى رأس الـغـنم أذا وقع الـسـيف على صـدرها 
النهد أستباح كل احملرومات األم قليلة احليلة قروية من بنات القرى
رسم على وجهها خط فقر وخط ضعف وخط ظل رجل والظل حيطة
مـع إن احلـيـطـة لـهــا فـائـدة عن مـثـل ذلك الـرجل تـمـلـك احلب قـلـبـهـا
التـريد الـطالق عـقدت صـفـقـة مع زوجهـا هـو للـحب و تـلـبيـة اجلـسد
هم ال بكل وسيلة كل شئ مباح سرقة نشل ا وهى للعمل وأيجاد ا
ـصروف ولـزوم الـكـيف وسـد اجلـوع تمـر الـسـاعات تـعـود للـبـيت بـا
وهى مــرة تــبــيع حــلــيب وجــ بـالــشــوارع ومــرة تــتــسـول مـن عـلى
األرصفـة وأمام دور الـعـبادة تـصلي بـعـدم الكـرامة مـئـات الصـلوات
كـان جسـدها مـثل الفيل تـعود مـسلـوبة االدارة رائـحة العـفن تمـآل ا
مستديرة مثل الكرة مـا عاد به شئ يغرى أنها ديناصور فى صورة

تلئ بالنفايات أنسان 
والــرغــبــات مـحــبــوسـة داخل زجــاجــة قــابـلــة لالنــفـجــار - هــذا هـو
الشـيطـان أقـترب من األبـنـة فى حلظـة طـرب عقـد علـي أكل جسـدها
بكل شـهوة وبكل قوة أنـهال على اجلسـد كالذئب ومزق سـتر احلياء
وبـعــد صـراخ من األبـنـة ولـطم ومـحــاولـة أبـعـاد ذاك احلـيـوان عـنـهـا
فشـلت كل محاوالت اخلـالص ونبش األفعي جـسد أبنـته وكان قرار
األم أنه غـير مخـطئ وأنه كان سـكران مـغيب غيـر مسـؤل عن أفعاله
البد من الـتستر عـلى األب وأقناع األبـنة بان األب مـظلوم وبر وأنه
مـحـروم والبـد من الـتـسامـح مـعه ألن الـشيـطـان أوحي لـه أن يعـشق
البس جديدة وأشترى جسدك عموما غداً نـنزل السوق وأعوضك 
لك كل شئ يـخـطـر عــلى بـالك مـحــاولـة مـنـهـا إلي أرضــاء الـذبـيـحـة
بـالـنسـيـان وبـعـد أن فـقدت األبـنـة شـرفـها وكـانت الحـول لـهـا والقوة
عـنفت األم األب وأتـفق معـه على عـدم العـودة أليـها مـرة أخرى وظل
ـاً أنه أتـفق عـلى عدم األب أسبـوع يـعض عـلى يـده وقلـبه يـعـتصـر ا
الــنـيل من أبــنـته وهى أمــامه األن بـقـمــيص نـوم وردي فى ســريـرهـا
وزوجـته بـالعـمل وأخـواتـهـا أيـضا بـالـعـمل هى الحتب الـعـمل وتـكره
نعه عن احلرام الشغـل أعتادت على الـسهر والنـوم متاخراً ومـاذا 
طــرق بــابــهـا أخــبــرهــا أنه مـتــالم ومــكــســوف من نــفـسـه من حـادث
األغتصاب وأبدى ندمه أبتعدت عنه جذبها من يديها أبتعدت ضمها
قـام باجلـسد وغاب فى شـوق وكرر مـا فعل بـأستحـسان وطـاب له ا
ـهام فى دنيـا اجملن والسـبيل لـلـشيـطان بـيـنهـما وبـعد األنـتـهاء من ا
تأسف وقال شيطاني وليس أنا ضحـكت وقالت الشيطان تمتع معنا
ـتــعـة احلــرام لـذيـذة يـا أبي وخــرج وهـو عــلى ثـقــة من نــفـسه بــان ا
ـا جـري وخــرج يـلـهث الى احلـمـام وأقــسم عـلـيـهـا اال تــخـبـر أحـد 
ونامت األبـنـة مع سـرها وبـعـد أسابـيع كـان هنـاك جـن يـتـحرك فى
أحـشـائـها أخـفت عن اجلـمـيع أنـهـا حـامل وأخـبرت أبـوهـا أنـهـا لـها
ـا أن الفاجر يصلي شقيق صغـيرحتمل فى بطنهـا أخوها وأبنها و
صالة الـعــهـر طـلب األب من األبــنـة عـدم أنـزال اجلــنـ النه لـيس له

والد ويريد غالم يكون سند له باحلياة.
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وهذا أفضل شئ حدث سيكون لي أبن وحفيد يا الله كم جميل هذا
يالد وكيف يكتب ولد كيف سيكون ا التسلل قالت البد من أشهار ا
ـواليـد قال أنـتي زوجتي بـدل أمك عوضـني الله ومن أبـوه بشـهادة ا
بـك ولـيس حــرام قـبـل األسالم كـان زواج احملــارم مـشــاع لـلــتـكــاثـر
سنكتب ورقة عرفي بينا وبعد الوالدة ساكتب الذكر باسمي - كانت
له الـزوجـة واألبـنـة ووقـت الـوالدة أوهم األم إن شـاب أعـتـدى عـلـيـهـا
وأجنب منـهـا والبـد من الـبـحث عـنه أنه هـرب خـارج الـبالد و ذكر
أسم عـشوائى ولسـوء احلظ وضعت طـفلـة وليس طـفل تبرأ األب من
نـسـب الطـفـلـة له وقـال كـيـف أكـتبـهـا بـاسـمى وأكـتـب طـفلـة بـنـت زنا
يـكــفـيــني الــعـار مــنك - ضـحــكت وقــالت أنت الـعــار عــلـيك أنت من
ألبسني العار سافضحك قـال عملت محضر لكي بالقسم أبحث عن
أبو الـطـفل وأتهـامه بـاألغـتصـاب قـالت تتـهم بـشـخص بري من أجل
شـهــواتك ومن أجل أجنــاب طــفل قـال نــعم مــاذا فــعـلت لـي الـبــنـات
عــمــومــا ســاجــد مــخــرج ســازوجك من هــذا الــشــخص وإذا رفض
سـيـعـدم النـك قـصـر قـالت الـبـنت مـنـك وأنت من أعـتـدي عـلي ولـيس
شخـص أخر قـال أنـا رتـبت االمـور وسـتـكـون كل شئ عـلى مـا يرام
جاء بالشاب وكان يريد خطبـتها من قبل ورفض أبوها لصغر سنها
وقـال له لـديك حالن الـزواج أو األعـدام قـال لم أفعـل شئ ولم أراها

منذ سنة قال هو ده اللي عندى لك والتعقيب لدى.
قـال أمرك عـمي نعـمل خطـوبة بـاألول وبعـدها نـتزوج قـال زواج على
نـهج والتعـليق لـدى أمهـلنـي أسبوع طـول قال أمـرك أستـاذى أنت 
فقط أجهز نـفسي ونتزوج السـتر حالل ومن ستر مسـلما ستره الله
وخرج األب يـطـقطق أصـابعـه فرحـاً بهـذا الـنصـر لقـد وجـد مخـرجاً
لــهـذه الــطـفـلــة وكـان الــعـريس مع اجلــدة بـالـنــيـابــة الخـذ أقـوالــهـمـا
فـاعترفت بـاحلادثة و عـمل حتالـيل أثبات الـنسب و سـجن األبنة
واألب مـعا وبدل من تـوقيع األبـنة عـلى عقد زوجـها وقـعت على ورقة
أعـدامـهـا هـى والـشـيـطـان ولم يـسـدل الـسـتـار عـلى أنـتـهـاك احملـارم

بالظلم وصوت احلق يقول
(حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاُتكُمْ وَعَـمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
ـاتِي أَرْضَــعْــنَـكُـمْ وَأَخَـوَاتُــكُم منَ ـهَــاتُـكُـمُ الـلـَّ الْــأَخِ وَبَــنَـاتُ الْــأُخْتِ وَأُمـَّ

الرَّضَاعَةِ ).

عـلومات في الدار العراقية لالزياء تقد يواصل قسم تكنولوجيا ا
ـا ـوظـفي الـدار بـشـكل دوري و الـدورات الـتـدريـبـيـة والـتـطـويـريـة 
سـتويـات التـقنـية ـطلـوب في العـمل بـكافـة ا يخـدم مسـتوى األداء ا
وظفي وكلـة  همـات ا احلديثـة والفنـية. وألجل مواكـبة الـتطور احلـاصل وا
االقسـام الـفنـيـة في الدار قـدم مـهـندسي احلـاسـبات ودورات اسـاسـية في
بـرامج الــتـصـمــيم األولى دورة تـدريــبـيـة اســاسـيـة فـي إسـتـخــدام بـرنـامج
دة شهر (الفوتو شوب) تتبعها دورة أساسية أخرى لبرنامج (االنديزاين) 
ـعني ـوظف ا بـواقع ثـمانـي محـاضـرات لـكل دورة تـبـاعـا وحـسب حـاجـة ا
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الـعـشــوائي لـلـمـوت في زمن احلـروب
علنة ) ص : 343 وكانت نهاية غير ا
الرواية منسجمة مع خيبات الروائية
السابقة في عالقتها باألخر ( فزوجي
استفاد من اهتمامي به  لينقذ عالقة
اجتـاحها فـتور لم يجد له سـبباً فراح
يحـاول استعادتي بـالتفاتـات صغيرة
ا .... أمي كـعادتها  لـم تفهم شـيئاً 
حلّ بـي واكــــتــــفـت بــــاجــــتـــــيــــاح كل
بــرنــامـجي .... ) ص : 374  ( فــمــنـذ
اسـبوعـ وأنـا امـرأة أميـة تـتـحاشى
االسـئـلـة خشـيـة ان تـباغـتـهـا أعراض
الـكــتـابـة ) ص : 375 آخــراً :إشـارات

عن بنية الرواية : 
1- اتــــخـــــذت الــــروائــــيــــة اســــلــــوب
الـسيـناريـو وتقـطيع االحـداث الشائع
في الـسـيـنمـا مع خـيط خـفي لـلـوحدة
ـوضـوعـيـة يــجـمع األحـداث لـيـكـوّن ا

مونتاجا صائبا هو الرواية . 
2- كــانت عــنــونــة الــروايـة " فــوضى
ـدلـول فالـروائـية في احلواس " دالـة 
ـا سـردهـا تـنـتـقل من حـدث ألخـر كـأ
يوحي هذا االنتقال بفوضى احلواس
3- كـان الـعـنـوان الــرئـيس لـلـروايـة "
فـوضى احلـواس " وكـذلك العـنـوانات
الـفـرعـيـة مثـل : حتـمـاً  حـقـاً  دوماً 

ا ورد في اثناء السرد . 
4- اعـــطت الـــروائـــيـــة دورا أســـاســاً
رأة والرجل للعالقات اجلندرية ب ا
وعالقـتـهـا بـالــعـامل الـسـيـاسي الـذي
ســبب االحـبــاط الــنـفــسي لـشــخـوص
الـــروايـــة من دون الـــعــوامـل االخــرى
كـالـعامل االقـتصـادي  واالجتـماعي 

 في بنية الراوية : 
ي الروائية الرواية ألحالم مسـتغا
اجلزائرية الـشهيرة صادرة عن دار
اآلداب a2008 م لبنان - بيروت في
تـوسط ( (375صـفـحـة من الـقطـع ا
والعـنـوان واالهداء مـنـاص للـراوية
أو هــمـــا عــتـــبــة أولـى من عــتـــبــات
الـروايــة إذ عـكـســا أفـكـار ومــشـاعـر
ـتشابـكة التي تـعتلج في الـروائية ا
نــفــسـيــتــهــا جتــاه مــســائل مــهــمـة
وخــطــرة بــخــاصــة تــأثــيــر احلــالــة
الــســيــاســيــة في وطــنــهــا والــوطن
الـعربي في الـعالقات اجلـندريـة ب
رآة والرجل. فالروائية تصب جام ا
غـضــبـهـا عــلى مـا حلّ بـوطــنـهـا من
صـراعـات سـيـاســيـة والسـيـمـا بـعـد
استـقالل اجلزائر وتـسنم الـوطني
عـارضـة األصولـية احلكم ونـشـوء ا
والـروائية تـمثل دور الراوي الـعليم
فـي إدارة دفــــــــــة الــــــــــصــــــــــراع في
نـــــصـــــوصـــــهـــــا الـــــتـي هي أشـــــبه
بـسـيـنـاريــو لـلـوصـول الى مـونـتـاج
صــــائب فـــتـــارة تــــظـــهـــر كـــســـاردة
لألحـــــداث وتــــــارة أخـــــرى تـــــديـــــر
ـونولـوج والـدايـلوج أو تـسـتـبطن ا
الــشــخـوص وتــلــجـأ بــحــكم الـواقع
وضوعي االجتماعي أال تكون هي ا
مـــوكـــز احلب أو بـــطــلـــته بـــصــورة
مبـاشرة بل لبـسته كـقنـاع بوصـفها
كـاتـبـة روايـة داخل الـسـرد تـريـد ان
ــعـيـار الـســلـيم لـلـحب من تـكـشف ا
الـواقع الـذي يتـطـابق مع مـقـصـدها
في الـكــتـابـة عـن احلب لـكــنـهـا ومن
دون ارادتها انغمرت في حب يشعل
النفس مع اآلخـر " احلبيب " ( ولكن
ــرة  تـوقــعت إنـني أذكى من هـذه ا
أن اتــعــثـر فـي قـصــة حب وضــعــهـا
األدب في طريـقي ال لـيـختـبـر قدرتي
ا ليختبر جرأتي على الكتابـة  وا
على اخـذ الـكتـابـة مأخـذ اجلد) ص:
ــــــنـــــعـــــني ٤٤ وتـــــضـــــيـف : ( لم 
ــتــابــعــة الـفــيــلم  من انــشــغــالي 
رأة اجلالس التفكير في الرجل وا
أمـــــامـي  والـــــلــــــذين جـــــئـت أصالً

ــتـابــعـتــهـمــا ) ص: ٤٨ والـروائــيـة
تــضع احملـكـات اتي تـتـعـثـر بـهـا في
رصــــد واقـع الـــعـالقــــة بـــ الــــرجل
ــرأة لـــتــحــول هــذه الــعالقــة الى وا
واقع حبري يعـبرّ عن الواقع بصدق
( في هــذه الـلـحــظـة  حـضـر رجل ..
وهـو مـازاد في ازعـاجي  وجـعـلـني
أنـدم عـلى حـمـاقـة مـجـيئـي إلى هذه
الـقـاعـة  مـعرضـة نـفـسي للـشـبـهات
فال أحد هـنا سيصـدّق او سيفهم ان
أكـون كــاتــبـة جــاء بــهـا الــفــضـول 
وأرادت أن تتـلصص على عـاشق 
اعــتــقــدَتْ أن مـن حــقــهــا ان تــنــدس
بـيـنهـمـا ألنـهـا خـلـقـتـهـما) ص: 49(
ألهذا عندما طلبته البارحة هاتفيا 
قـال " انــتـظـريـني هـنـاك " ثم أضـاف
مستدركا " اختاري لنا طاولة أخرى
 هـي غـــيــــر الـــزاويــــة الـــيــــســـرى "
وواصل بـــعـــد شـيء من الـــصـــمت "
مــاعــاد الــيــســار مــكــانــا لــنــا " أألن
احلــروب واخلالفـــات الــســيـــاســيــة
طـــــالت كـل شيء ? ووصــــلـت حــــتى
طـاوالت الــعــشــاق وأســرّتـهم ) ص:
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والـروائــيــة لــهـا قــدرة إبــداعــيـة في
كـان واستـبطـان العالقات اخـتيـار ا
ــرأة والـرجل الـتي اجلــنـدريـة بـ ا
حـــدثت فـــيـه فـــهي تـــخـــتـــار أمـــاكن
مـأنوسـة ومالئـمة لـلـمتـلـقي لتـصور
عالقــة احلب كــالـســيــنــمـا والــبــحـر
والـــســـيــارة والشـك في أن مـــعـــيــار
مـــابـــعــد احلـــداثـــة في االبـــداع هــو
ـكـان وكـأن االهــتـمـام بـجــمـالـيــات ا
ـشاعر واألفـكار كما كـان يوحي با ا
تـوحي الـشــخـوص بـذلك  ولـكن كل
حــبــهـا الــذي مــارســته مع احلــبـيب
ذهب ســـــدىً الضــــطـــــراب احلــــالــــة
الــســـيــاســـيــة واألمـــنــيـــة حــتى في
عالقـتهـا مع زوجها الـعسـكري الذي
ارتـبط بـامـرأة ثـانيـة ابـتـلعـته مـنـها
احلـالة األمـنية والـسيـاسية ويـتمدد
اعـتــقــاد الــروائـيــة عــلى ان احلــالـة
السـياسية في وطـنها تتـمدد لتشمل

اضــطـراب احلــالــة الــســيــاسـيــة في
الــوطن الـعــربي الــتي تـكــون عـائــقـا
ر بي حتى ب احملب ( أذكر كان 
يــقـضي بــرفـقـتي أحــيـانـاً "اخــوهـا" 
ـضي قـائالً " كان بـعض الـوقت ثم 
الـــلـه في عــــون هــــذه األمــــة نــــصف
حــكــامـهــا عــمالء  والــنــصف األخـر
مـجــانــ  قــبل ان يــصــحح نــفــسه
مـضـيـفـاً  امـا األخـطـر فـهم الـعـمالء
اجملـــانــ ")  ص:132. وتــــــتــــــوغل
الروائية عميقاً في وصف الهوة ب
احلـكـام والــشـعب في بـلــدهـا وانـهـا
أيــــــضــــــاً أسـس الــــــبالء حــــــتـى في
الـعالقات االجـتمـاعيـة تقول عن رأي
أخـيها بـزواجهـا من العسـكري الذي
يجـاري السلـطة احلاكمـة : ( مكتوب
أن يــنــهــبـــوا الــبالد ... أن يــفــرغــوا
أرصدتنا ... ويسطوا على أحالمنا 
ويــسـتـعـرضـوا ثـرواتـهم عـلى مـرأى
ـا كـان هـذا مـكـتـوبا من بـؤسـنـا  ر
... أمــا ان يــتــزوج هـــؤالء الــســفــلــة
ـرغوا اسمـاء شهـدائنا بـناتـنا ... و
ـزابل ... فلـيس هذا مـكتـوبا ... في ا
أنتِ الـتي كـتـبـته وحدك ) ص : 126
وتـربط الروائيـة احليـاة االجتمـاعية
والــسـيــاســيـة والــثـقــافــيـة بــالـواقع
السيـاسي في بلدها ( ذلك ان الرعب
أصـبح فـجـأة عـدوى جـماعـيـة قـابـلة
لالنـــتــــقـــال من شــــخص الى أخـــر 
ومـشهـدا عـاديا قـابال لـلتـضـخم يوم
بـعد أخـر وأنت تصـغر أمـامه  حتى
تـصـبح في حـجم حـشـرة التـدري في
نطق جوف اي فـريق ستنـتهي انه ا

الثقافي .
5- كـان االجتــاه الــوطــني والــقـومي
ســائـداً فـي الـســرد وعــدت الـروائــيـة
االنكـسار الـوطـني امتـداداً لالنكـسار

القومي .
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6- الروايـة رصـدت أحداثـاً تـاريخـية
عـما مـرت به اجلزائـر بعـد االستقالل
والبد من االشارة الـى ان هناك عالقة
بـ الـسـرد الـتـأريـخي والـروايـة فان
ــــيــــز الـــروايــــة عـن الــــســـرد ــــا 
التـأريخي هو الشـكل الفني االبداعي
ــا أوقع الـروائـيـة لــلـروايـة  وهـذا 
بـالتقـريريـة في كثيـر من سرد الواقع

التأريخي وفي اكثر من موضع.
7- تنتشر في الـرواية عبارات عامية
جـزائـريــة لـكــنـهــا التـؤثـر فـي سـيـاق

االحداث بالفصيحة .
ــقـوالت 8- تــســتــشـهــد الــروائــيــة 
ــفـكــرين واألدبـاء فــلـســفـيــة لـكــبـار ا
أمــــثـــال بــــورخــــيس  روالن بـــارت 

ميشيما ... الخ 
9- عـــكــست الــروائــيـــة الــكــثــيــر من
الـــعــادات والـــتــقـــالــيـــد اجلــزائـــريــة
وتــأثـيـراهــا في حـيــاة اجملـتــمع كـمـا
التــألـو جـهـداً بــاالسـتـشـهــاد أحـيـانـا

بأمثال عربية فصيحة .
الي 10 - كـشـفت الروائـية الـفسـاد ا
واخللـقي في اجملتمع اجلـزائري بعد
التـحرير فالـثورة اجلزائريـة والكفاح
سلح ألت لالستـقالل لكنها اصابت ا
رجـالــهـا بــالـتــنـاحــر الـسـيــاسي حـد

القتل والسجن.
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ي من روائع االدب العا

عـلي االخــر.  عـمــومـا ان حــركـة هـذه
الـقصـيـدة تـتجـول حـول ثـيمـة تـأثـير
الــطـــبــيـــعــة عـــلى كـل شيء. تــشـــيــر
اء الـقـصـيـدة إلى أن الـريـاح تـغـيـر ا
ـكن أن يـكــون ثـابـتـا ولـكن احلــجـر 
ــكن أن تـمــر من خالل وأن الــريــاح 
ـــاء أيــضــا. اذا انــهم جـــمــيــعــا في ا
اتـصــال مـتـفــاوت و مـتــنـافــر دائـمـا.
ا ان هذه العناصـر مختلفة تماما و
ـكن أن تـبقي عن الـبـعض لـكنـهـا ال 
ـعنى علي الـوجـود دون االخـر أي 
أنهـا مـرتبـطـة جمـيـعًـا بالـبـعض بدالً
من تـغـلـيب االنـفـصـال و الـوحـدة في
عالقــتــهـــا مع الــبــعض و في
نفـس الوقت ان كل عـنصر من
ـيزات و هذه الـعـناصـر لـها 
صفـات مـختـلفـة و لـها اسـماء
مـعــيـنـة و طــبـيـعــة تـكـويــنـيـة
مغـايرة اال انـنا نـري بعـضها
بــشـكل مـحـسـوس كـاحلـجـر و
نـشــعـر بـاالخـر دون ان نـراهـا
ـاء كــالـهــواء والـريـح و امـا ا
فهـو مصـدر احليـاة واخللـيقة
علي الكـوكب االرض فبدونها
ال تــسـتــمــر دورة احلــيـاة ألي

تنوعة.  كائن من الكائنات ا
نعم يـعتـبـر هذا الـنص نتـاجا
عان أدبيا مـفتوحا و مـتعدد ا
لـكـونه مـنــاسـبـا  لـكل زمـان و
مــــــكـــــان و ال يـــــرتــــــبط بـــــأي

ريح وماء وحجر 
اء احلجر  يثقب ا
اء  والريح تنثر ا

يوقف احلجر الريح.
ماء ريح  حجر..

تنحت الريح احلجر 
حجر كوبا للماء 

اء وتهب الريح يهرب ا
حجر و ريح و ماء .

الريح تغني في دورانها 
اء تمر  و رن ا

تحرك ثابت واحلجر الغير ا
ماء و حجر و ريح..

كـل واحــــدة هي االخــــر و لــــيــــست
االخر

تعبر وتتالشي 
من خالل أسمائها الفارغة:

ماء و حجر و ريح
أوكتافيو باث

صدر ا
?The Collected Poems of
Octavio Paz, 1957-1987
(New Directions Publishing

Corporation, 1987(
حتليل النص:

ان طـــبـــيـــعـــة نـــصـــوص شـــاعـــرنــا
ـعـروف أوكتـافـيو بـاث بـشـكل عام ا
مــرنــة و في نــفس الــوقـت مــعــمــقـة
أيـــضــــا حتــــتــــمل أكــــثــــر من وجه

لـلـتــحـلـيل والــفـهم فـفي هـذه
القصيدة الرباعية علي سبيل
ثـال يستـعيـر الشـاعر فـنيا ا
و بــتــقـنــيــة شــعــريــة عــالــيـة
عـناصـر مهـمة من اجلـمادات
احيانا تـنسجم مع البعض و
أحيان أخـري تتعارض و في
كـــلـــتـــا احلـــالـــتـــ و بـــهـــذه
احلـــركـــات تـــكــــتـــمل مـــعـــني
احلـيـاة من خالل الـصـراعـات

و التناغمات الوجودية.  
ان الــــشــــاعـــر يــــصـف في كل
مــقـــطع من مـــقــاطـع االربــعــة
لـهـذه الـقـصـيـدة قـدرة الـرياح
ــــيـــاه واحلــــجــــر ويــــربط وا
الـثـالثـة بــبــعـضــهــا الــبـعض
بـطـريـقـة معـيـنـة. بـحـيث نري

ان هـنــالك انـســجـام مـتــنـوع في كل
مـقــطع. و تـكــرار الـعـنــاصـر الـثالث
في نـــهـــايــة كـل مـــقــطـع  بـــتــرتـــيب
مـخـتلف يـدل عـلـ مـهـنـيـة الـشـاعر و
قدرته االسـتنبـاطية علـ اعـطاء معان
الغـلبة لكل عـنصر بشـكل متفاوت و
وجـودة في كل حـسب احـتـكـاكـات ا
مـقطع وينـتهي كل مقـطع بالكـلمات
الــثـالث نــفــســهـــا و لــكن بـــتــرتــيب
مخـتلف. هـنـا يقـارن الشـاعر كل من
ـــاء واحلــجــر عـــنــاصـــر الــريــاح وا
عـرفة ما هي بـقدرات الطـرف اآلخر 
األقــوى واألكــثــر قــدرة في الــتـغــلب

شـخـصـيـة و حـدث مـا ولـو قـارنـا و
ــتــفــاوتــة لــهـذه نــزلــنـا احلــركــات ا
الـعـنـاصـر داخـلـيـا وخارجـيـا- عـلي
حــــدة و مـع الــــبــــعـض ســــيــــكــــون
ــقـــدورنـــا قــراءة الـــشـــخــصـــيــات
اخملتـلـفة لـلـنـاس و معـرفـة الطـريـقة
ثـلي للـتعـامل مع االخرين و هـكذا ا
نـتـحـكم بسـر الـعالقـات االجـتمـاعـية
ـشـاكل احلـمـيـمــيـة و نـفـهم حـلـول ا
العـويصة عـندما يحـصل من حولنا
كـمــا ان الـفالسـفـة الــقـدمـاء قـسـمـوا
طبـائع النـفوس الـبشـرية الي أربـعة
ــائي والــهــوائي والــنــاري أنــواع: ا

والترابي..
اذا لــو كــانت الــعــبــرة بــاالســمـاء ال
سـميات فأن نهايـة هذه القصيدة با
فارقـة االنسان عن الـنادرة تذكـرنا 
هذه الـعنـاصر اجلمـادية فـي الكون
ـــوزون- الـــبـــنـــاء اذ ان االنــــســـان ا
وااليـجابـي ليس بـفـارغ و ال يـنـتهي
ـــوته دوره  وال يـــتالشي وجـــوده 
ـا لـم يـكن لـہ وجـود اصال بل وكــأ
هـو الـفـعال في الـكـائـنـات االخري و
له الــقـول الـفــصل في اعـمـار االرض
أو خــرابـــهــا و ســتـــبــقي اجنــازات
االنـــســـان حـــيـــة حـــتي بـــعـــد مــوت
صـاحـبـهــا.  وهـكـذا في اجملـتـمـعـات
ـتـحـضـرة لـالنـسـان أعـلـ قـيـمـة في ا
الـوجـود و حـقـوقہ ضـامـنـة من اجل

خلق مجتمع متقدم و متماسك أوكتافيو باث

غالف الرواية


