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�أحبابنا الأطفال!
�أعزاءنا �أدب��اء و�شعراء الطفولة..ن�ستب�شر خري ًا
ب�أيامنا القادمة ،ونحن نخطو �إىل مرحلة جديدة
يف تاريخ احتاد الكتاب العرب الذي نعتز ،ونفخر به،
وهو يبد�أ ال�سري يف رحاب ال��دورة العا�شرة ،بقيادة
ج��دي��دة ،ن��ب��ارك لها ف��وزه��ا بثقة �أع�����ض��اء امل�ؤمتر
االنتخابي العا�شر..
وبا�سم �أطفالنا الأحباء ،نقدم لقيادتنا اجلديدة
باقة عطرة من �أزه��ار وطننا احلبيب متمنني لهم
التوفيق والنجاح يف حتقيق ما ن�صبو �إليه من �إجنازات
يحتاجها احتادنا ،ليكون طليعة ثقافية و�إبداعية،
تنري الطريق لوطننا احلبيب ،يف تقدمه احل�ضاري
�إىل قمم املجد التي نحلم بها ،ليكون وطننا احلبيب
حديقة جمالية راقية لأطفالنا الأحباء..
ون�أمل من قيادتنا اجلديدة �أن ت�ضع �أحالم الطفولة
منارة �أمامها..لأن الطفولة هي امل�ستقبل الذي حتلم
به الب�شرية..و�أحالم الطفولة هي اخلري واجلمال
مر�صع ًا بحب ال��وط��ن ،وع�شق ت��راب��ه امل��ق��د���س...
و�أحالم الطفولة هي العمل اجلدي الهادف �إىل رفع
راية الوطن �إىل قمم املجد والأمن والأمان�..أحالم
الطفولة هي �أن يكون الوطن قوي ًا معافى ،وغني ًا
يعطي ك��ل ذي ح��ق ح��ق��ه...و�أح�لام الطفولة هي
العدل والإن�صاف..والكرامة..وهي ال�شيم اخل�ضراء
لأخالقنا العربية الراقية...
ن��رح��ب بالقيادة اجل��دي��دة ون��رج��و لها التوفيق
والنجاح يف مهامها القادمة ،وال نن�سى �أن نتوجه
بال�شكر لقيادة االحت��اد ال�سابقة ،ممثلة بالأ�ستاذ
الأديب مالك �صقور الذي قدم كل الت�سهيالت من �أجل
ت�أ�سي�س جملة (�شام الطفولة) التي نتمنى �أن تكون
من �أهم جمالت الأطفال ،و�أحبها �إىل قلوبهم..
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العنكبوت
• �أ�سعد الديري

يف حقلنا �أقام عنكبوتْ
بيت ًا له  ،ال ي�شبه البيوتْ
البناء
أتقن
مهند�س  ،قد � َ
ٌ
ْ
وال�شتاء
ال�صيف
ي�ؤ ّمه يف
ِ
ْ
ال�شباك
يف �شكلهِ  ،كم ي�شبه
ْ
الهالك
من يقرتب  ،م�صريه
ْ
ً
رهيفة ...غريبة
خيوطه
من�سوجة بدقة عجيبة
يف حذ ٍر يقوم بالدفا ْع
عن بيتهِ  ،ويقبل ال�صرا ْع
و�إن دنا من بيتهِ الأ�شرا ْر
�سيعلن احل�صا ْر
بخ ّفة
ُ
***
در�س ًا خذوا � ،أحبتي ال�صغا ْر
ال ترحلوا � ..أو تهجروا الديا ْر
بل دافعوا  ،بالعزم والإ�صرا ْر
عن دوركم  ،لريحل الغدا ْر
كي يولد النها ْر
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العدد الثامن

• عو�ض �سعود عو�ض
�أَ َخ� َ
��م َر� َ��ص��ا�� ٍ�ص
�����ذ ْت َي����ارا َق�� َل َ
َو َح� َّر َك� ْت��هُ َف � ْو َق ال � َّو َر َق� ِ�ةَ ،بي َنما
اق ُب ما َت ْر ُ�س ُم
ُع ْل َب ُة الأَل� َو ِ
ان ُت َر ِ
َياراَ .ر َ�س َمتْ َبي َت ًا َو َط ِري َق ًا ُت َظ ِل ُلهُ
ال�س َماءِ ُطيو ٌر
الأَ� ْ��ش� َ�ج��ا ُر ،وَفيِ
َّ
ا�ش ٌ
ري َف َر َ
ات
ُم َغ ِر َد ٌةَ ،و َعلى الأَ َزاه ِ
ُم�� َل��و َن ٌ
��ةَ .ت��� ْن� ُ
��ر�إِىل ال��� َّ��س� َم��اءِ
��ظ� ُ
يح
َف َي َتم ْل َم ُل اللَّونُ الأَ ْز َر ُقَ .ت ِ�ش ُ
ابَ ،ف َي َت َح َّر ُك
ِب َن َظ ِرها َنح َو ال ِه َ�ض ِ
ال�� ُّل��ونُ ال � ُب � ْن� ُ�ي ،ال���ذي َي� ْ�ر ُك���� ُ�ض
ِب َت َث ُ
جل َب َ
اق ٍل ل َي ْ�ص َعدَ الت َ
ال
ِّالل وا ِ
َو َي���� ُأخ� َ
��ذ َم � َك��ا َن��هُ َ .و َك��ا َن��تْ ُك َل َما
َر َ�س َمتْ َت َت َح َر ُك الأَل َوانُ َ ،و ِل َك رْ َ
ث ِة
َح� َ�ر َك� ِت��ه��ا َو� َ��ش� َغ� ِب� َه��اَ ،ت��� َ��ش� َا َب��ك��تْ
ِب��الأَ ْي� ِ�دي َو َت� َن��ا َث� َ�ر ْت َب ِعيد ًا َع ْن
ان .الأَب َي ُ
�ض ُه َو ال ُّلونُ
ُع ْل َب ِة الأَ ْل َو ِ
ال َو ِحيدُ الذي َظ َّل فيِ َم َكا ِن ِه.
***
�اح َت� ْ�ر� ُ��س� ُ�م َلون ًا
تحَ َ � َ�ر َك� ِ�ت ال� ِّ�ر َي� ُ
اء ِبال ُغيو ِم
ال�س َم ُ
َقاتمِ ًا ،فا ْم َتلأَ ِت َّ
ال َّرماد َي ِة ،التي َب��دَ َ�أ ْت جَ ُ
تو ُبها
َع َلى ِغيرْ ِ ُه ْدىْ .
ان
اقترَ َ َبتْ َغ ْي َم َت ِ
ِم� ْ�ن َب ْع ِ�ض ِه َما َب ْع َ�ض ًا ،جَ َ
ت��ا َذ َب� َت��ا
اقترَ َ َب َتا أ� ْك رَ َ
� ْأط� َ�ر َ
اف ا َ
يثْ ،
ث
حل ِد ِ
َفان َْط َل َق َو ِم ُ
��رقَ .ت ِب َعتْهُ
ي�ض َب� ِ
����ر َد ْت َح��� َّب� ُ
��ات املَ� َ�ط� ِ�ر
ُر ُع� ٌ
����ودَ .ب� َ
َو جَ َ
ت َم ْ
دت َوتحَ َ َو َلتْ �إىل َث ْل ٍجَ � ،أخ َذ
َم َكا َنهُ َف � ْو َق ا ِّ
اب،
جل َب ِ
ال وال ِه َ�ض ِ
ُث َّم َبدَ �أ َز ْح َفهُ َو َت َق ُّد َمهُ َ ،ف َغ َطى
��ج���ا ِر
ال����َّ�س � ْف� َ�ح َو ُر�ؤو�� َ������س ا َلأ�� ْ��ش� َ
َو�أَ ْ�س ِط َح َة املَ َنا ِز ِل.
***
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ل ْو َحـ ُة ال َو َطـن
���ر َج ال��� ِّ��ص � َغ��ا ُر
ِم���نَ ال � ِب��ي� ِ
�وت َخ� َ
لج .ا ْب َت َ�س َم
َي ْل َع ُبونَ ِب� ُك� َ�ر ِ
ات ال َّث ِ
ال�لَّ��ونُ الأَ ْب� َي���� ُ�ضَ ،ق ْب َل َ �أن َي ْعو َد
ان هَ ا ِدئ ًا� ،أَ ْ�ش َبهَ
ِ�إىل ُع ْل َب ِة الأَ ْل َو ِ
يع َوا ِل��دَ ي� ِ�ه
ِبت ْلم ٍ
ِيذ ُم � َه� َّ�ذ ٍبُ ،ي ِط ُ
و�أُ ْ�س َتا َذ ُه.
فيِ الأَ ْع����ل����ى ا ْر َت���� َف���� َع ال��ل��ونُ
����ر ًة
�ُب� ُت���� َق����ايلَ ،و َر�� َ����س� َ
����م ُك� َ
ال� رُ
فيِ ال � َف��� َ��ض��اءِ َ ،ف����أَ َخ� َ
��ذ ال � َغ � َم��ا ُم
ال�ش َعا ُع ا َ
اج ِعَ ،و َبدَ �أ ُّ
خلا ِفتُ
ِبالترَّ ُ
ي�أَ ُخ ُذ َط ِري َقهُ �إِىل الل ْو َح ِةَ .ما
َل ِب َث �أَن ْ
لج،
ا�ش َت َّد َحتْى �أَذ َ
ْاب ال َّث َ
الذي َ�س َح َب َم َعهُ ال َل ْونَ ال َّر َما ِد َّي،
�اء َ�صا ِف ً
ية َ.
اء َز ْر َق� َ
ال�س َم ُ
َف َبا َن ِت َّ
�أ َما ال َل ْونُ الأَ ْز َر ُق َف َق ْد َو َج��دَ �أَ َّن
�ض،
َل ِ
ديه ال ُق َو َة ِلي ْه ِب َط َعلى الأَ ْر ِ
ليه؛ َب ْعدَ
َلع ّلهُ َي ِجدُ َم َكان ًا ي�أوي �إِ ِ
ُط��� ْو ِل جِ ْ
اح
ت� ٍ
��وال َو� َ��س� َف� ٍ�ر .ا� ْ��س�َتررَ َ َ
��ن ُه� َن� َ
�اك
ِع � ْن��دَ ال��� َّ��ش� ِ
�اط��ىءِ َ ،و ِم� ْ
ا�ستج َم ٍام
َر ِك َب َم َ
وج ًة يف ِر ْح َل ِة ْ
وق ال ِب َحا ِر واملُ ِح َ
َف َ
ول
اتَ ،و ِل ُط ِ
يط ِ
ُم ُكو َث ِه َ�ص َب َغ َلو َن َهاُ ،ث� َّ�م ا ْر َت َف َع
َث ً
انية �إِىل ال َف َ�ضاءِ َ .ب ْي َنما َكا َن ِت
ال ُكت َل ُة البرُ ُت َق ُ
�دح� َ�ر ُج
الية َت� َت� ْ
ِب� جِ َ
�ات��ا ِه ال � َغ� ْ�ر ِبَ ،ت � ْق�َت�رَ ِ ُب َ�ش ْي َئ ًا
َف َ�ش ْي َئ ًا ِم� ْ�ن ال َب ْح ِرَ .و َ�ص َلتْ ِ�إىل
َ
اطىءِ َو مَ ْ
ل َت ْ�س َت ِق َّر ِعنْدَ ُه،
ال�ش ِ
�ج� ِ�ة�َ .سا َد
َ�س َب َحتْ ِب� جِ
�ات��ا ِه ال� ُل� َّ
َّ
الظال ُمَ ،و مَ ْ
ود.
ل َي ُع ْد للأَل َو ِ
ان ُو ُج ٌ
ال�س َوا ُد الذي َكا َد َي ْفترَ ِ ُ�س
َخ ْي َم َّ
ال َل ْو َح َة� ،إِال �أَنَّ َلو َن ًا ِف ِّ�ضي ًاَ ،بدَ �أَ
ال�س َماءِ �ِ ،إنَّهُ َب ْد ٌر
َي�أَ ُخ ُذ َم َكا َنهُ يف َّ
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يف ُخ ْب ٍز َطا َز ٍج� .أَ َما
َعلى َ�شك ِْل َر ِغ ِ
النُّجو ُم َف َق َنا ِد ُ
يل َت َتلأَلأُ ِل ُت ِعيدَ
اه َ
ية.
لل ْو َح ِة �أَ ْل َوا َن َها ال َّز ِ
***
َبينْ َ ال َب ْح ِر َوا َ
جل َب ِل َمن ِْط َق ٌة ِبال
ان ،تحَ َ � َّر َك ال َلونُ ا َلأخْ َ�ض ُر
�أَ ْل��� َو ٍ
ال َو َ�أ ْع َ�شا َب ًا
ات ُبر ُت َق ٍ
َو َر َ�س َم ُ�ش َجيرْ ِ
َغ ّط ِت املَ َكانَ .
َقا َلتْ َياراُ :ه َنا َكانَ َب ْيتُ َج ْدي.
�وح� ُ�ة َي��ارا املُ��ؤَ َل� َف� ُ�ة
ا ْك َت َملتْ َل� َ
ان َو َ�ش ْم ٍ�س
�ض َو�إِن َْ�س ٍ
ِم ْن َب ْي ٍت َو�أَ ْر ٍ
َو َق َم ٍر َو ُخ ْ�ض َر ٍة َو َ�س َماءٍ َو َب ْح ٍر.
اح َتا َر ْت يف َت ْ�سمِي ِت َهاَ .و َق ْب َل �أَ ْن
ْ
ا�س ٍب،
ا�س ٍم ُم َن ِ
َتتـ َّ ِف َق الأَ ْل َوانُ َعلى ْ
ُود
َظ َه َر َعلى َط َر ِف ال َل ْو َح ِة ُجن ٌ
َي���زْ َح��� ُف���ونَ خُ َ
م��� ِّل��� ِف� َ
��د َم���ا َر
ي�ن ال� َّ
َوا َ
اب.
خل َر َ
واج َه ِة
ا َّت َفق ِْت الأَ ْل � َوانُ َعلى ُم َ
الأَ ْع����دَ اءِ � ،أَ ْن ُت � َق� ِ�د َم َ�ش ْي َئ ًا ِم ْن
َذا ِت َهاَ ،ف َو َ�ض َعتْ َيدَ هَ ا ِب َي ِد َب ْع ِ�ضها
َب ْع َ�ض ًا�َ .سا َد َّ
الظال ُم َو َغ َطى ال َل ْونُ
انَ ،ف َل ْم َي َت َم َك ِن
ال َّر َما ِد ُي َعلى املَ َك ِ
ُ
ْمة
اق َط ُو ِق ال َعت ِ
اجلنُو ُد ِم ْن اخْ ترِ َ ِ
اج��ع��وا،
َو ُر�ؤ َي� ِ
���ة �أَ ْه��دَ ا ِف��ه��مَ .ت� َ�ر َ
اء َو َم َ�س َحتْ
اء َم ً
ال�س َم ُ
َف�أَ ْم َط َر ِت َّ
�آ َثا َرهم.
َت َعا َن َق ِت الأَ ْل � َوانُ ُمك ِّو ً
و�س
نة َق َ
���ز ٍح؛ َب � ْع��دَ م��ا َك � َت � َب� ِ�ت ال� ُّن� َق� ُ
ُق� َ
�اط
ُ
احل ْم ُر َك ِل َم َة ال َو َطن .ا ْب َت َ�س َمتْ
��د ًا
َي���ارا ل� َل� ْو َح� ِت��ه��ا َو َق���ا َل���تْ َ :غ� ْ
�أُ َق ِد ُم َها �إِىل ُم ًع ِل َمتي.

الأخالق...
• �صبحي �سعيد ق�ضيماتي

ده ْم
ن ِ
ا�س َ �أ ْخالقُ
ياء ال ّن ِ
رهم َون ُْر�شِ ُ
ُنا�ص ُ
ِ�ض ُ
و�أَ ْع ٌ
لمِ َْجدِ الأم�س ..مذ كانا
مالَ ،و َ�أ ْحداقُ ،
***
ال�ص ْد ِق ُق َّو َت ُهم
تَرى يف ّ
ُه��م��و �أ َم� ٌ
���ل ل��ن��ا ...ن�شدوه
َو ِللإيثا ِر ُع�شّ اقُ
�أحلانا
�سان َ�س ْي ُف احلَ ِّق
ُه ُم
الفر ُ
ْ
فاخ ُر طفلُنا امل ُْمتا ُز �أَ ْخالقاً،
راي ُت ُهمَ ،و َم ْنطِ قُ ُهم
ُي ِ
َ
بخل ِْق اهلل � ْأحباباً ،و تُرياقا
َو َق ْل ُب ُه ُم ِ�إىل الأَ ْحال ِم
نهمر ،و َمل ٌ
����رام
ال��ن��ا���س ِل�ل��أَطْ ���ف���الِ
ْهوفَ ،و ُم�شْ تاقُ
ِ
كِ � ُ
ُم ٌ
َن����رى يف ال���طِ ��� ْف���لِ  ...كَ � ْن��زَ مفخرةٌ .
كبا ُر
أر�ض،
ال�سن للأطفالِ �إ�شراقُ
ال ِ
ِّ
مبا جادوا...وما َ�صنَعوا
ِم ْن ُه
العطر دفّاقُ
ُ
ُ
الغيمات
كما
الريحانِ
َو َقل ُْب الطِ ْفلِ كَ ِّ
للأ�شْ جا ِر ع�شَّ اق
ِللأ ْن�سا ِم َرقراقُ
ِ�إىل الأزها ِر �أُ
ٌ
غنية
كَ �سِ ْر ِب الطَّ يرْ ِ ِلل ْأغ�صانِ
َم ْع�شوقٌ َو َت ّواقُ .
واج تن�ساقُ
كَ ما الأَ ْم ُ
رع ُمها،
نَرى الأطْ فالَ ُب�شْ رانا
وللأ ْزها ِر ُب ُ
ُت َو ْي ٌ
جات و أ� ْوراقُ ..
وفجر ًا رائعاً...حانا
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حماقة

• هبة وفيق الأحمد
• حممداحلفري

يف يوم م�شم�س جميل من �أيام ف�صل الربيع طلبت رمي من
والدتها ا�صطحابها �إىل مدينة الألعاب كمكاف�أة لها بعد
نيلها درجات عالية يف امتحان الف�صل الأول ،وافقت والدتها
بكل رحابة �صدر طابعة قبلة حنونة على جبينها .
ر�سمت رمي على �شفتيها ب�سمة �ساحرة ،وما �إن و�صلت �إىل
مدينة الألعاب حتى لفت نظرها طفل ي��دور حول نف�سه
ويحرك يديه كما تفعل الطيور ب�أجنحتها ،وي�صرخ ويبكي
تارة وي�ضحك تارة �أخرى �أمام البوابة � ،أم�سكت بقوة بيد
�أمها وقالت :
ـ �أمي مابال هذا الطفل ؟ �إنه يت�صرف ت�صرفات غريبة
مم ي�شكو؟ ما الذي ي�ؤمله؟ مِ َ
ول ي�سخر منه الأطفال؟
جد ًا؟ َّ
�أجابتها والدتها� :إنه طفل من ذوي االحتياجات اخلا�صة
بن ّيتي
�س�ألتها رمي منده�شة :وم��اذا تعنني ب��ذوي االحتياجات
اخلا�صة يا �أمي؟
�أجابت الأم� :إنهم �أطفال تنق�صهم بع�ض املهارات كالكالم
وامل�شي ويعانون �أحيان ًا من �ضعف يف التوا�صل  ،لذلك يقومون
بالبكاء وال�صراخ كي يتوا�صلوا مع املحيط ويبتكرون �أي�ض ًا
�أ�سلوب لعب خا�ص بهم كهذا الطفل يا حبيبتي
قالت رمي� :إذ ًا يا �أمي علينا �أن نتوا�صل معهم �أكرث ونقدم
لهم يد العون واحلب� ،س�أحاول �أن �أكلم الأطفال كي يتوقفوا
عن ال�سخرية منه.
�أجابتها والدتها :نعم بنيتي ينبغي �أن تو�ضحي لهم معنى
ت�صرفات ه��ؤالء الأطفال املميزين ؛فبالرغم من �ضعفهم
يف جم��االت معينة �إال �أن��ه��م يبدعون يف جم��االت �أخ��رى
كاحل�ساب والر�سم واملو�سيقى ،كثري من العلماء واملخرتعني
من ذوي االحتياجات اخلا�صة كالعبقري �آين�شتاين وتوما�س
�أدي�سون وم��وزارت كانوا يعانون من مر�ض التوحد .قالت
رمي� :إذ ًا هم مبدعون يا �أمي
�أجابتها والدتها :نعم بنيتي مبدعون ومميزون� ،إنهم �أبناء
ال�شم�س.

يف غرفة من دون فرا�ش وال �سقف  ،جل�س الرجل الأحمق
وزوجته احلمقاء يت�سامران ،وفج�أة تكاثفت الغيوم يف
ال�سماء.
ق��ال ال���زوج :انظري يا عزيزتي لو �أن لدينا �أغنام ًا
بعددها.
قالت الزوجة  :يا ليت لدينا �أكرث من ذلك.
قال الزوج  :كنا �سنبني بيت ًا كبري ًا ،ون�شرتي العقارات ،
ونفتح الدكاكني وامل�صانع.
قالت الزوجة  :يا ليت.
قال الزوج  :ت�ص َّوري �أننا من بيع حليبها فقط  ،ن�ستطيع
�أن نحقق تلك الأحالم كلَّها.
�صمتت الزوجة لربهة ،ثم قالت  :ولكن قل يل يا زوجي
العزيز لو كان لدينا تلك الأغنام من �سيحلبها؟.
قال الزوج :ومن غريك يا حبيبتي.
قالت ال��زوج��ة� :أن��ا لن �أحلب الأغ��ن��ام ،لأن ذل��ك ٌ
عمل
متعب.
قال الزوج  :بل �ستحلبينها.
قالت الزوجة :لن �أفعل.
قال الزوج وهو يلطم زوجته :بل �ستفعلني.
قالت الزوجة :م�ستحيل.
ا�شتد غ�ضب الزوج ومن دون �أن ي�شعر راح ي�ضربها بق�سوة،
وهو يدفع بها �إىل خارج الغرفة.
تدخل اجلار الذي �سمع بع�ض ًا من �شجارهما  ،وراح يفك
اال�شتباك الذي جرى بينهما ،وقد ذكرهما �أنهما ال ميتلكان
الأغنام التي يختلفان على حلبها ،عندها تنبه الزوج
لذلك ،وراح يعتذر من زوجته وكذلك فعلت هي.
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�سم هوايتي
الرّ ُ

• منري حم ّمد خلف

ٌ
ق�سمة يف ال َّر ْ�ســم يا �أبتي فكنْ يل َع ْو َنـــــــا
يل
بح ْ�س ِن ّ
ـب�س من �ضياهـا ال ّل ْو َنـا
�أ�سمو ُ
ال�ش ِ
م�س � ْأقـ ُ ...
حـاب املُـــ ْز َنا
ومن
ِ
الطبيعة �سح َرهـــا ومن ّ
ال�س ِ
العطــاء على َنـدَ ا ُه الو ْز َنـــــا
من نهرها َت ِخ َـذ
ُ
ــــل َجال ِلهــــا يل م ْع َنـى
كم
لوحة ر�س َمتْ ب�ش ْك ِ
ٍ
***
()1

ٌ
ري�شـــــــة با ُ
حل ِّب ُجــــــدْ بال ُيم َنى
ني ح�س ُب َك
�أَ ُب َّ
أر�ض َ
وا ْن ْ
تلق الأَ ْم َنا
ق�ش ح�صا َد ت�سا ُم ٍــح يف ال ِ
دونــــه لن َن ْه َنــــا ()2
وار�سم �سالم ًا �ساطعــ ًا من
ِ
ْ
ـــــة معدنـــ ًا ُمت�أ ّل َقــــــــ ًا ال ي ْف َنـــــى
كنْ للمح ّب ِ
***

• جنيب ك َّيايل

ـــــم �أَ َّنــــا
�أبتي ندا� َؤك يف دمــي َق َ�ص ُب املع ِّل ِ
ي�صبح الإبدا ُع َتــ ْر َج َ
مة الكــــــال ِم الأ�سنى ()4
لن
َ
ب�صوت ال ّلــون يف ُ�ص َو ٍر ُتن ّمـــــي الف َّنــــا
�إال
ِ
يا ري�شتي كوين احليا َة ،وخافقي ُكنْ َلونــــا
***
()3

وح�صة
(ِ )1ق�سمة:
ٌ
ن�صيب ّ
( )2نهنا :نهن�أ
(� )3أ ّنا� :أنَّ من الأنني
( )4الأ�سنى :الأبدع والأجدر والأعظم

غدائرُ لبنى

ْ
جميلة
غدائرها
لبنى
ُ
ْ
اخلميلة
رق�صتْ ك�أزها ِر
طور ًا تكونُ �ضفري ًة
طور ًا ممُ َّ�ش ً
طة �صقيلة
ُ
تع�شق َ�شع َرها
الريح
ُ
ً
ْ
عليلة
هديه �أن�ساما
ُت ِ
ماما ُت�س ِّر ُح ُه لها
ت�شدو لها :يا حلوتي
كم �أ�شتهي �أن تكربي
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خلة
�أن ت�صبحي كال َّن ِ
دمت يل
فرت ُّد لبنىِ :
�أ َّما ُه ح ُّب ِك ج َّنتي
رب تتب ُعها ُّ
الطيو ْر
يف الدَّ ِ
من حولها دوم ًا تدو ْر
َّ
عر حت�س ُب ُه غ�صون ًا
ال�ش ُ
زهر ُي ِّ
غطيها ،ونو ْر
ٌ
لبنى تحُ ّيي ط َريها
ُ
ال�سـرو ْر
والوجه ُ
يغمر ُه َّ

أ�ضغاث ُحلم
ُ
�
• موفق نادر

العدد الثامن

العدد الثامن

غفتْ �أ ُّم ع ّما ٍر مت�أخّ ر ًة َ
البارحة،
ليلة
ِ
تتابع على �شا�شة التَّلفا ِز �أخبا َر
فقد ظ ّلتْ
ُ
�أبناءِ بلد ِتها العالق َ
بعيدة
�ان
ني يف �أوط� ٍ
ٍ
زق ،فطار َدهم
ه��اج� ُ�روا �إليها طلب ًا ل��ل� ِّ�ر ِ
وء ا َ
وحا�صرهم
حل ِّظ حتّى يف غرب ِتهم،
َ
ُ�س ُ
ا َ
��ج��ر ال��� ّ��ص� ّ�ح� ّ�ي  ،فانقطعتْ َم����وار ُد
حل ْ
أرزاق��ه��م .وقد طالتْ ف�تر ُة هذا ا َ
حل ْجر
� ِ
حتّى �أنف ُقوا َّ
خ��روا من النُّقود
كل ما ا ّد ُ
بعدَ � ْأن �أر�سلوا ُ
رب منها لأه ِلهم
زء الأك َ
اجل َ
دموعها
يف ال��وط� ِ�ن ! م�سحتْ �أ ُّم ع� ّم��ار
َ
زوجها
ِم���رار ًا ،ومل تنتبهْ �إىل
ِ
همهمة ِ
يحذ ُرها �أنّها �سوف ي� ُ
املري�ض وهو ّ
أخذها
ِ
ال � َّن��و ُم ول��ن ت�ستطي َع ال� ُّن��ه��و�� َ�ض ب��اك��ر ًا
احلليب
لتحلب بقر َتهم ( هيبة ) وجت ِّه َز
َ
َ
ّاجر فرزان ب�س ّيارته التي
قبل مرو ِر الت ِ
متلأُ
وبرائحة
حمركها
ِ
بح ْ�ش ِ
احلي َ
رجة ِّ
َّ
قبل �أن ُي َ
دخا ِنها الأ���س��و ِد  .لكنّها َ
كمل
تدفع
زوجها و�صايا ُه ر� ِأت البقر َة (هيبة)
ُ
ُ
وهي
باب
ِ
َ
الغرفة بر�أ�سها ،وتخطو نح َوها َ
تت�أ ّم ُل الأث� َ
َ
الب�سيط ،ثم تخاط ُبها
��اث
البقر:
�ون ال ي�شبه ُخ���وا َر
ب�صوت ح��ن� ٍ
ٍ
ِ
خالتي �أ ّم ع ّمار ،ملاذا تبكنيَ؟ لقد امتل ْأت
افئ ،و�سوف تنال َ
ني
ُ�ضروعي
باحلليب الدَّ ِ
ِ
ً
َ
باح ،فجفّفي
أرطال
�سبعة � ٍ
ال�ص َ
كاملة هذا ّ
تب�سمتْ �أم
َ
دموعك وال تحَ ��زين �أب��د ًا ! ّ
َ
ت�سمع
ع ّمار ،فهذه هي امل ّر ُة الأوىل التي
ُ
فيها البقر َة تناديها خالتي ،ب��ل �إنّها
ب�سم اهلل
�أ ّو ُل َم ّر ٍة
ُ
ت�سمع بقر ًة تتك ّل ُم ! ِ
الرحيم ،ر ّد ْ
نف�سها ،وقر� ْأت
دت يف ِ
الرحمن ّ
ّ
ً
ُ
�وف
��ات كرمية ت�ستعيذ فيها من اخل� ِ
�آي� ٍ
لكن البقر َة
واحل�سد وال ّنفّاثات يف ال ُع َقدَّ ،
ِ
وهي
ظ ّلتْ
تنظر �إليها بعينيها الوا�سعت ِ
ُ
ني َ
ُ
ُ
ُ
خيوط
وتت�ساقط
تلوك �شيئ ًا يف فمها
ُلعابها فوق ال َع َتبة.
اخرجي يا مبا َر ُ
..عودي
كة ُ
 هيبةُ ..يحن موعدُ ا َ
حل ْلب بعدُ !
�إىل مكا ِنك ،ملَّا ْ
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عليك ،ال تناديني خالتي َم َّر ًة
هلل
ِ
ثم با ِ
�أخرى ،هل تريدينَ � ْأن جتعليني ُم ً
�ضغة
يف �أفوا ِه ن�ساءِ ا َ
حلار ِة ،يت�س ّل َ
ني بي �صبح ًا
وم�ساء !
ً
ٌ
أرجوك ال تت�أخّ ري،
�
لكن
،
ذاهبة
 �أناِ
ْ
مل � ُأع ْد قادر ًة على اال�ضطجا ِع وقد تعبتُ
الوقوف ،هل �سم ْعتني خالتي �أ ّم ع ّمار؟
من
ِ
��ر ،ال
 �سمع ُت ِك،ِ
�سمعتك..لن �أت����أخّ � َ
َ
خرجت البقر ُة
حول وال قوة �إال باهلل!
ِ
ْ
تنه�ض خل َفها ،فقد ته َّي�أ
لكن �أ َّم ع ّمار مل
َّ
ف�ضاء مفتوح ًا �أقيمتْ فيه
لها �أنَّها ر� ْأت
ً
ٌ
ُ
جمموعات
عالية ،ور�أت
حواجز تراب ّي ٌة
ٍ
من َّ
فر كلَّما
باب يحملون
ال�س ِ
َ
ال�ش ِ
حقائب َّ
واتر ال�ّتررّ اب� ّي� ِ�ة �أ�سر َع
ال�س ِ
اق�تر ُب��وا من َّ
اجلنو ُد ُيعيدو َنهم وهم يدفعونَ ُ�صدو َرهم
فريجعونَ مت�ألمِّ ني ،وقد
بنادقهم
أعقاب
ِ
ِ
ب� ِ
ُ
ي�سقط ُ
مل ! ر� ْأت
بع�ضهم �أر�ض ًا من �شدَّ ة الأ ِ
َ
العاجز ُ
يقف منت�صب ًا لأ ّو ِل َم َّر ٍة
زوجها
َ
ي�صيح
مر�ضه وهو
عديدة من
�سنوات
بعد
ِ
ٍ
ٍ
ُ
ميرون� - :إنَّهم
باجلنود � ْأن يدَ ُعوا الأوال َد ُّ
عائدونَ �إىل بيو ِتهم ،مل��اذا متن ُعو َنهم؟!
ميرون! َ
�صرخ به �أحدُ اجلنو ِد:
ُ
دعوهم ُّ
�صاب
*ا�سكتْ �أن���تَ  ،ه��ل تريدُ نا � ْأن ُن َ
ب َعدوى املر�ض الذي يحملو َنهُ ؟
 م���اذا ت��ق� ُ�ول؟ ن��ح��ن جميع ًا مر�ضى
َ
أل��ف عام،
و َمعتوهون ،نحنُ
كذلك من � ِ
َ
ُ
اخل���وف وزع��ي� ُ�ق
���رون! م�ل��أ
دع��وه� ْ�م مي� ُّ
جال ر� َأ�س �أ ِّم عمار فه َّبتْ من غفوتها
الر ِ
ّ
تب�سمل وتلعنُ َّ
ُ
واق��ف� ً�ة وه��ي
ال�شيطانَ
ال � َّرج��ي� َ�م��� .ش��دَّ ْت م��ئ��ز َره��ا وا�ستجمعتْ
ُقواها و���س� ْ
�ارت نح َو احل��ظ�ير ِة ،وحينما
َ
العتيق �أ�صد َر �صرير ًا
اخل�شبي
دفعتْ با َبها
َّ
ً
واقفة جت ُّ
رت وقد امتلأ
خافت ًا ور� ْأت هيبة
مدت اهلل
وح ِ
ُ
�ضرعها باحلليب ،ابت�سمتْ َ
�أنَّ ّ
م�س ملا تبز ْغ بعد.
ال�ش َ

شمس ال ّ
طفولة

مدرستي

• �سمرية الزغدودي

• �سليمان ال�سلمان

ُ
إ�شراقة ّ
تخت�صر
عينيك
م�س يف
�
ِ
ال�ش ٍ
ُ
كــلَّ الـفـ�صولِ و يـحيا فـيهما الـ َق َم ُر
فـانبج�ست
�سـمـاء الـ ُعـ ْم ِر
تـجـاذبتك
ْ
ِ
ُ
غـيوم ّ
والـمطر
عر
راحـتيك
مـن
ِ
الـ�ش ِ
ُ
ُ
َ
قب�س
بح �أ�شـرقَ فـي ّ
خد ْي ِك �أ ْم ٌ
الـ�ص ُ
ّ
َ
من َ
يك�سوهما ال َّزهَ ُر ؟
رو�ضت ْي َع َب ٍق
ُ
ثـغـر ِك عــن ِعـقـدين َر ْ�س ُـمهما
يـ ْفـترَ ُّ ُ
الـد َر ُر
مــوج َتـجـل ّْت عـلـى �
ِ
إ�شـراق ِـه ُّ
ٌ
عـينيك َغـي ُثهما
نـهـرا �ضـيـاءٍ وفــي
ِ
تـنهمر
آيـات
مــن
ـحر بـال ِ
ِ
الـ�س ِ
ُ
غـيـمة ّ
الـقلب �أمـواج ًا لـها ٌ
ُ
عـبق
تـ�سيل فـي
ِ
احلب يف ّ
تنت�شر
ال�شريان
من زمز ِم
ّ
ُ
�ضـفـائرها
ّـت
بــراءةُ الــور ِد قــد فـك ْ
َ
يـنـتـظـر
ومــرمــر
الــكــف لـلـحـنّـاءِ
ّ
ُ
ُ
ُ
أجـنـحة
الـبـالبل هــزّ ت كــلّ �
هـــذي
ٍ
بـالع�شق تـ�ست ُ
رت
لـلـ�شدو بـني الـلّمى
ِ
بقيت
�سن والـتّذكا ِر قد
ْ
َم ِ
الـح ِ
ـواط ُن ُ
والــ�صـو ُر
أقـــالم
ِ�شــعــر ًا ُتـخـلّـد ُه ال
ُ
ّ
ُ�صـ ْب ٌـح مــنَ الـفُ لِّ
والـجوري مـطلعهُ
ِّ
الـطـفولة �أهـداهَ ـا لـنا الـقد ُر
�شـمـ�س
ِ
ُ
فـا�س َ
ـاق َطت ُر َطـ َبـ ًا مـن َنـخلِ َطـ ّل ِتها
َّ
َّـ�ض ُر
ـرجـونُها الـن ِ
ِبـالـقـريوانِ َ�سـمـا ُع ُ
ربـيع ُم ٌ
ـح َك ْت
ـورق َ�ض ِ
فــي ُمـ ْق َلتيها ٌ
الـ�شمو�س ويـزهو فـيهما الـ ُع ُم ُر
فـيه
ٍ
ُ

ْ
ْ
قريبة
احلبيبة من بيتنا
مدر�ستي
ْ
عجيبة
ت�ضمني بفرحة
�أزو ُر ها
ُّ
**
منبع
لعلم
ال ِع ُلم منها
ُ
ُ
يطلع وهي ٍ
ي�شفع
أمر
�أنا بها ُم َو ّل ُع
ُ
ُ
واحلب � ٌ
**
للعلم والأخالقْ
�أزو ُر ها ُم�شتاقْ
ِ
ِّ
لكل َم ْن ع ّلمني و�ألتقي الرفاقْ
**
ٌ
وناطر
منتبه
حا�ضر
قلبي و�سمعي
ُ
ُ
� ُ
أحفظ ًّ
ناظر
النجاح
كلمة �إىل
كل
ٍ
ُ
ِ
**
َ
أكون جمتهد ًا يف َ�صفّي
فكيف ال � ْ
ُ
ُ
واللطف
باخل ْل ٍق
العيون
وفرحة
ْ
ٍ
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• م َّيادة مهنَّا �سليمان

يب
َ
ص ِدي ُ
ق َم َرا َم العَ ِج ُ

ُ
اب � َت��د َ�أ ال َف ُ
قد
�صل ال��دِّ را� ِ��س� ُّ�ي ال� َّث��اين ،وك��انَ الت
َّالميذ ِ
كانت ا ملُع ِّل َم ُة
اللغة العرب َّي ِة
مة
اللطيفةَ .و ِ
ِ
ِ
ا�شتاقوا ملع ِّل ِ
ري ا لأدب � َّي� ِ�ة،
الح� َ�ظ��تْ َ�ضع ًفا يف مو�ضوعات التَّعب ِ
ق� ْ�د َ
ال�ص ِّف ا َ
خلا ِم ِ�س فيِ ِك َتا َب ِتها ،وال �س َّيما
َو َ�س َ�أ ًما َلدى ُطلاَّ ِب َّ
رت ا ملُ َع ِّل َم ُة �أَ ْن
ب�سبب مو�ضوعات
الكتاب التَّقليد َّي ِة َ .ق َّر ِ
ِ
ِ
َّالميذ َ ،فط َلبتْ ِمن ُهم ِك َ
َ
ديق
تحُ َ ف َِّز الت
تابة مو�ضو ٍع ْ
عن َ�ص ٍ
ُي ِح ُّبو َنهُ  ،كي ُتعط َي ُهم ُف ً
�سحة م��نَ ُ
احل��ر َّي� ِ�ة ،وق��ال��تْ - :
ال�ص ُ
َّ
كم
لي�س
بال�ضرور ِة � ْأن يكونَ
ديق �إن�سا ًنا؛ ف ِب�إمكا ِن ُ
َ
َّ
� ْأن ت��ك� ُت��ب��وا ع��ن ح��ي��وانٍ
نبتة زرع ُتموها،
أليف � ،أو ٍ
� ٍ
كتاب ي�ؤ ِن ُ�س ِو حدَ َت ُكم،
�أو
ٍ
اخ���ت���اروا م��ا حت � ُّب��و َن��هُ يا
�أبنا ِئي .تهلَّلتْ وجوهُ ُهم
ف� َ�ر ًح��ا ،بعدَ � ْأن ت��ا َب� َع��تْ :
�صاح َب �أج َم ِل
و�س ُ�أ َك ِّر ُم
ِ
 َمو�ضوعهُ
مو�ضو ٍع ف�أخ َتا ُر
َ
احلائط،
لأك ُت َبهُ يف جملَّ ِة
ِ
��ة
��ر يف جم���لَّ� ِ
و����س��� ُي���ن����� َ��ش� ُ
ي�ر ِة)
���ب ال���� َّ���ص���غ� َ
(امل����واه� ِ
���ه يف
مي ِ
ع������دَ ا ع����ن ت���ك���ر ِ
مي ا ملُتف ِّو قنيَ.
ِ
حفل ت��ك��ر ِ
ير ا،
حت � َّم����َ�س��تْ م�����را ُم ك��ث� ً
�ذب
ف��ق� ِ�د اع��ت��ا َد ْت � ْأن جت� َ
ني تقر �أُ
�أ�سما َع ُّ
الطلاَّ ِب ح َ
ْ
وهي ُتفك ُِّر ع َّم ْن
للمنز ِل م�سرور ًة ،
وعادت
مو�ضوعاتها،
ِ
َ
�ستك ُت ُب ،كي تحَ َظى ِباهتما ِم ُمع ِّل َم ِتها .يف ا لأ�سبو ِع التَّايل،
ا�ستم َت َع ِت ا ملُع ِّل ُ
للغاية  ،فمن ُهم
جميلة
مة بمِ َ و�ضوعات
ِ
ٍ
يه،
ال�صغري ِة� ،أو ع� ْ�ن ُع�صفو ٍر ُير ِّب ِ
من َ
كتب عن ِق َّط َت ِه َّ
طفل
قريب ل ُهم� ،أو
وردة� ،أو
جرية� ،أو
ٍ
ٍ
و �آخ��رونَ عن ُ�ش ٍ
ٍ
لكن مرا َم فاج� ِأت اجلمي َع ِب َ�ص ِد ي ِقها ،فما
يلعبونَ م َعهُ َّ .
َّ
طبيب
املف�ض ِل (
�صديقي
عن
كم اليو َم ْ
� ْإن قالتْ � :س�أُ حدِّ ُث ُ
ِ
َ
ٌ
ٌ
كبرية  ،مبن فيهم
ده�شة
علت الوجو َه
ا لأ�سنانِ ) حتَّى ِ
ا ملُع ِّل ُ
ُ
يقول يف � ِ��س� ِّ�ر ِه  - :وه��لْ ُيع َق ُل
واح� ٍ�د
مة  ،و َك ��أنَّ ُك� َّ�ل ِ
�واب ح َ
ني
� ْأن يكونَ
طبيب ا لأ�سنانِ �صدي ًقا؟! فكانَ اجل� ُ
ُ
�أ َّ
أنتم
متتْ مرا ُم القراء َة� - :ستعجبونَ يا � ِ
أ�صدقائي ،ف� ْ
تر�سمونَ يف خم ِّيال ِتكم �صو ًرا خُم ً
يفة ل� َ
�ذاك َّ
بيب ،
الط ِ

ُ
يد ِه  ،و�س ُيذي ُقكم
وتظنُّونَ �أ نَّهُ �سي�ستق ِب ُل ُكم وا لإب��ر ُة يف ِ
لقد اع َت ُ
طبيب
دت �أن �أزو َر
ا لآال َم الكبري َة� .أ�صدقائيِ :
َ
ا لأ���س��ن��انِ ُ ،م��ذْ ���ش� َع� ُ
��د �أ���س��ن��اين.
مل
ب�سيط يف �أح� ِ
ٍ
�رت ب����أ ٍ
البداية ت���ر َّد ُ
�اب م� َع �أب��ي ،ل ِك َّن
يف
ِ
دت  ،بل رف�ضتُ ال� َّ�ذه� َ
ُ
�شقيقاتي َ�ش َّجع َنني ،وقالتْ يل �أ ِّميْ �- :إن ْ
مل تذهبي ا لآنَ ،
مل عندَ َّ
بيب حي َنها
الط ِ
�سيزدا ُد التَّ�س ُّو ُ�س  ،و�ست�ش ُعرينَ ِب�أ ٍ
َّرت هُ ً
حالة �إ�سعاف َّي ٍة .فك ُ
نيهة ،
�اب ِب ٍ
�ست�ضطرينَ ال� َّ�ذ ه� َ
ِّ
لن تند ِمي على هذه
ال�صمتَ قا ِئلاً ُ - :بن َّيتيْ :
فقط َع �أبي َّ
اجلميلة ْ ،
دك
الزِّ يار ِة
مل �أع َه ِ
ِ
ج��ب��ان� ً�ة  ،ه � َّي��ا ���س ��أن��ت� ِ�ظ� ُ�ر ِك يف
فت�شجعتُ  ،ورافق ُتهُ ،
ال�س َّيار ِة .
َّ
َّ
ُ
ُّ
احلقيقة �أ ِ�صبتُ
هول ،
ويف
بالذ ِ
ِ
طبيب ا لأ�سنانِ لطي ًفا
فقد كانَ
ْ
ُ
َ
�ساح َر
جميل ال��وج� ِ�ه،
ِج���دَّ ا،
ِ
رارة
�سامة ،
�صافحني ِب َح ٍ
االب ِت ِ
َ
و ُمذْ ج َل ْ�ستُ َ
قال يلَ - :خ ِّمني،
َ
ال�صغا َر ؟
م��اذا �أُ ه� ِ
��د ي ُ�ضيو يف ِّ
ف�أجبتُ على ال � َف��و ِرِ - :ق َط ًعا
منَ ُّ
كاكر � ،أ ِو
ال�س ِ
ال�شوكوال� ،أو َّ
فابت�سم قا ِئلاً :
البي�سكويت.
َ
فقد
 ال ،ب��لْ ه��ذ ِه! تفاج� ُأت ْحمراء
�أعطا نيِ ُفر�شا َة �أ�سنانٍ
َ
ً
فح�ص ِ�سنِّيْ ،
جميلة .وح َ
مل
ني
َ
مل ِلأنَّ التَّ�س َّو َ�س
�أ�ش ُع ْر ِب �� ِّأي �أ ٍ
ُ
وعندَ ما َ
من
ك��انَ يف ِبداي ِت ِهِ .
م�ضيتُ وع��د ُت��هُ � اَّأل �أ ك�ِثَرِ َ ْ
ُ
َ
ات يف اليو ِم .
نظ َف �أ�سناين
ِ
تناول احللوى ،و �أن �أ ِّ
ثالث م َّر ٍ
رع ٌ
بة  ،وهلْ
ثم �س�أ َلني - :هلْ عياد ِتي ُم ِ
َ
فابت�سم مو ِّد ًعاَّ ،
�أن��ا خُم ٌ
فقد ع ِلمتُ �أ َّن��هُ
�شعر ِبخويف
�رج ْ -
َ
يف ؟ قلتُ ِب��ح� ٍ
دخ��ل��تُ  - :-ال �أب��دً ا��� ،س ��أزو ُر َك دو ًم��ا ،ول� ْ�ن �أخ� َ
ين َ
ح� َ
�اف !
فرتة كي �أط َم ِئ َّن
ومن يو ِمها ،ونحنُ �صديقانِ �أزو ُر ُه ُك َّل
ٍ
اللطيف معي .وما
على �أ�سناين ،وكي �أ�ستمت َع بحدي ِث ِه
ِ
َّقت ا ملُع ِّل ُ
ُ
غم
مة والت
�إنِ انتهتْ
مرام حتَّى �صف ِ
ُ
فر َ
َّالميذ لها ُ
ُ
مو�ضوعها ،مل ي�ش ُع ْر �أحدٌ
بامللل وهي تقر�أ  .وكانت
طول
ِ
ِ
ِ
�صديق ،
أجمل
مرام الفائز َة
أجمل مو�ضو ٍع  ،و � ِ
ب�صاحبة � ِ
ِ
ٍ
ُ
جميل من �أ�سر ِة
اهتمام
مو�ضوعها ،و ِب
�شر
ٍ
ِ
ِ
وحظيتْ ِب َن ِ
ٍ
مي املتف ِّوق َ
ني .
املدر�سة يف
ِ
ِ
حفل تكر ِ
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• ترجمة :حيان حممد احل�سن

زهر الزهور

دب �صغري وجميل
كان يا ما كان يف �إحدى الغابات اجلميلة ٌّ
وجده
وكان ا�سمه زهر الزهور ،وكان يعي�ش مع �أبيه و�أ َّم��ه
ّ
وثالثة �أخوة  .كانت العائلة تعي�ش �سعيدة وكانوا يذهبون
مع ًا للغابة ويجمعون التفاح ويح�ضروه للمنزل ويحفظوه
يحب اجللو�س مع
من �أجل ال�شتاء ،لكن زهر الزهور مل يكن
ُّ
العائلة الكبرية وكان يتذمر دوم ًا ويقول� :أنا �أريد �أن �أبقى
أحب �أن يكون لدي عائلة لأنهم جميع ًا يحبون
وحدي ،وال � ّ
�أذ ّيتي  .ويف �أحد الأيام متت دعوة عائلة زهر الزهور حلفل
زواج خاله ال��دب ،فقال زه��ر ال��زه��ور� :أن��ا م�شغول ج��د ًا وال
�أريد الذهاب معكم ،مل يقبل الأب والأم يف البداية ولكن مع
�إ�صرار زهر الزهور قبلوا �أن يرتكوه وحيد ًا يف املنزل ،ويف
النهاية بقي زهر الزهور وحيد ًا يف املنزل ،وق��رر �أن يدعو
أ�صدقاءه للمنزل ،وكلما ا ّت�صل ب�صديق اعتذر لأنه برفقة
�
َ
عائلته ،ويف نهاية الأم���ر ج��اء �صديقه �صاحب القمي�ص
الأح��م��ر ،وه��ك��ذا لعب االث��ن��ان يف داخ��ل امل��ن��زل ووق��ع زهر
الزهور على الأر���ض وجرح قدمه فا ّت�صل �صديقه بوالديه
ليح�ضرا فور ًا .جاء الأبوان �سريع ًا للمنزل و�أخذ زهر الزهور
عدة �أيام
للطبيب .قال الطبيب :يجب �أن ي�سرتيح يف املنزل ّ
حتى تتح�سن قدمه .فكان زهر الزهور ي�ستلقي على �سريره
وي��رى حمبة العائلة وعطفها عليه .وكانت �أ ّم��ه تطبخ له
الطعام الذي يح ّبه ،وكان والده يجل�س بالقرب من �سريره
ويقر �أ له الق�ص�ص اجلميلة ،و �أخوته �أي�ض ًا كانوا يلعبون معه
حتى ال ي�شعر بال�ضجر ،ك��ان دائ��م� ًا ي�شعر بالوجع ويت�أمل
بحنان وعطف .كان
وهم يقومون بتدليك قدمه وي�ضمونه
ٍ
�أخ��وه يع ّلمه ما �أخ��ذه من درو���س يف املدر�سة حتى ال يت�أخر
يف درو�سه ،وحكى له اجلد كيف هو الآخر عندما كان �صغري ًا
و�شق ّي ًا جرحت قدمه و�أراد من زهر الزهور �أن ال يحزن فهو
�سيتح�سن قريب ًا  .ذلك اليوم فهم زهر الزهور ما هي قيمة
العائلة وكيف �أعطوه اهتمام ًا كبري ًا ،ولو مل يكونوا معه لكان
وحيد ًا  .وقال يف نف�سه :لو مل يكونوا معي ملا ا�ستطعت فعل
�شيء وح��دي ،ك ُّلهم �ساعدوين حتى �أ�شفى ب�سرعة و�أن��ا يف
احلقيقة ال �أ�ستطيع �أن �أت�صور احلياة من دونهم .فبعد تلك
احلادثة و�شفاء زهر الزهور ومبرور الأيام مل يعد يتذمر من
العائلة ،و�صار الفرح يغمره لأنه ميتلك عائلة كبرية.
ق�صة مرتجمة من الأدب الفار�سي .
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سلحفاةُ
األرنب َوال ُّ
ُ
ب ا ْل َح ِ ّ
سعي ِد
َ
ص ِ
ظ ال َّ
اح ُ
• حم َّمد قرانيا

ال�سلحفا ِة ا َّلتي فازت ِ
عليه فيِ
ق َّر َر ال ُ
أرنب �أن ي�سرت َّد كرام َتهُ منَ ُّ
ِت َ
�سابقة ا َّلتي يعر ُفها ال ُ
لك املُ
أطفال؛ عندما اغ َّ
ته ،وتي َّقنَ ِمن
رت بق َّو ِ
ِ
َّ
َ
ذيذ
فوز ِه ،توق َف َع ِن
اجلري يف ِ
حقل اجلز ِر ،وتناول ِمن جزر ِه اللَّ ِ
ِ
َ
َّ
َّ
لء
بطنه ..و�ش ِر َب ِمن ِ
ِ
ثم ا�ستلقى فيِ
مائه النمري حتى ِر ِّي� ِ�هَّ ..
ِم َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
أجفانهُ
رعة
ب�س
جرى
ا�ستيقظ
ا
مل
و
..
�
م
و
ن
ال
أثقل
�
د
ق
و
ليل
الظ
ه
ِ
ُ
ظ ِّل ِ
ُ ٍ
َ
ِّهاية ،وهُ َ
ح َّتى ِّ
كانت احل�سر ُة بانتظار ِه؛ فقد َوجدَ �أنَّ
ناك ِ
خط الن ِ
ال�سلحفا َة و�صلت قبلهُ وفازت عليه.
ُّ
َ
أرنب �ساخراً:
قال ال ُ
ُ
َ
ُ
جديد.
من
لنت�سابق
ريعة
ال�س
ة
لحفا
ال�س
ٍ
َّ
ـ ه َّيا �أ َّي ُتها ُّ
نف�سها:
ال�س
خرية ِ
ِ
ال�سلحفا ُة ِب ُّ
فقالت ُّ
أرنب املغرو ُر..؟
ـ ملا َذا �أ ُّي َها ال ُ
َ
أرنب:
فقال ال ُ
ـ لأُريَ اجلمِي َع �أ َّن ِني الأ�سرع.
ً
وهي ُّ
داللة َعلى فهمِها
تهز ر�أ�س َها
نظرت � ِ
ال�سلحفا ُة بتم ُّع ٍن َ
إليه ُّ
ق�صد ُه َوقالت:
ُ
َ
َّ
ـ �أي ل ُتغيرِّ َ ال ِفكرة التي �أخذت عنك.
أرنب عن �أن َ
بحما�س:
يقول
ٍ
ومل يتوانَ ال ُ
ول ال..؟!!
ـ نعم ..مِ
َ
َ
ً
ً
ال�سلحفا ُة قليالَ ،وقد �أرادَت �أن تع ِّل َمهُ در�سا فقالت:
ف َّك ِ
رت ُّ

لنت�سابق �إىل ِت َ
لك َّ
َ
ال�شجر ِة الكبري ِة.
ـ موا ِف َقة ..ه َّيا ب َنا
ف�س ِم َع لها ٌ
�ضرب ال َ
ثم
أر�ض
ِ
حت َّف َز الأَرن� ُ�بَ ،و َ
�صوت قويٌّ َّ ،
برجله ُ
َ
قال باندفا ٍع:
ـ ه َّيا� ..س�أعدُّ �إلىَ ثالثة ..واحد ...اث َنانَ ...ثالثة..
حلظات كانَ قد َ
و�صل �إىل َّ
وقف َز ِّ
ال�شجر ِة ..نظ َر
بكل ق َّو ِ
ٍ
ته ..وَفيِ
وب�شائر
ال�سلحفا َة مَل تتح َّرك من مكان َها؛ فعا َد �إلي َها
ُ
وراء ُه فوجدَ �أنَّ ُّ
وجههَ ،وه َو ُ
غامرة:
ب�سعادة
يقول ل َها
تطفح ِمن
الفرح
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ُّ
ال�سرو ِر َو ِ
َ
ُ
ُ
عليك فوزاً
َّ
أيت �أنني الأ�سر ُع ..ها قد ا�ستعدت كرام ِتي وفزت ِ
ـ �أر� ِ
مظ َّفر ًا.
ً
با�سمة:
ثم قالت
ال�سلحفا ُة برثاءٍ َّ
ت�أ َّملتْهُ ُّ
�وزك ه� َ�ذا لن يعدِّ َل ن ِت َ
يجة ِتلكَ
ـ ال ..يا �صدي ِقي ال ِّغر � ..إنَّ ف� َ
َ
امل�سابقة ا َّلتي ف� ُ
�ص�ص ،و ُر ِوي� َ
�زت بها
ِ
��ت فيِ
عليك ،ف��دُ ِّون��ت فيِ ال ِق ِ
العقول.
خلدت
و
،
احلكايات
ِ
ِ
َ
فيِ
رية:
ف�س�أل َها ِب ِح ٍ
ا�ستغ َر َب الأَ ُ
رنب كال َمهاَ ،
ول َذ َ
لك..؟
ـ مِ
ُ
ال�سلحفاة بزه ٍو:
ِ
فقالت ُّ
َ
َّ
َّ
َ
ِّ
ً
وكانَ
ري
وغ
،
ا
نادر
بيعة
الط
خالف
ما
لكل
ال
�
إ
كتب
ي
ال
البقاء
ـ لأنَّ
َ
َ ُ ُ
متو َّق ٍع.
**
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مي ال َّزمانِ َ ..ر ُج ٌل
كانَ يا ما كانَ  ..كانَ يف َقد ِ
�ال ،ن��ا َم َ
َ
�شغول
ذات َل ْي َل ٍة َم ْهموم ًاْ ،م
ري الحْ � ِ
َفق ُ
َ
ا�س َتغ َْر َق يف ال َّن ْو ِمَ ،ر�أى يف المْ َنا ِم
ال ِ
ْبالَ ،ف َل َّما ْ
ال�سعيدَ ُي ْ�س َع ْد،
طا ِئر ًا ،كانَ َي ُ
�صيحَ " :م ْن جا َو َر َّ
َ
هلل"ُ ..ث َّم �أ َخ َذ َي ْر ُك ُ
�ض يف ِمنا ِم ِه
َوالأَ ْرزاقُ ِب َي ِد ا ِ
َو َي ْر ُك ُ
ريَ ،ف َت َو َّق َف
�ض َحتَّى َو َ�ص َل �إِلىَ َق ْ�ص ٍر َكب ٍ
ِعنْدَ با ِبه المْ ُ َزخْ َر ِف ِب َّ
الذهَ ِب َوا ْل ِف َّ�ض ِةَ ،ي ْن َت ِظ ُر
واق� ٌ
ظر،
ال�سعا َد ِةَ ،و َب ْي َنما هُ � َو ِ
�ف َي ْن َت ُ
ُق��دو َم َّ
َ
ال�س ِّنَ ،و�أم��ا َم��هُ َعدَ ٌد
�شاهَ دَ حا ِر�س ًا ِ
طاعن ًا يف ِّ
ات المْ ِيا ِه) ُي َنق ُ
ِّط ِم ْن ُك ِّل
(ح َن ِف َّي ِ
ال�صناب ِ
ري َ
مِنَ َّ
ٌ
�سائل َيخْ َت ِل ُف َع ِن ال َآخ ِرَ ،ف َت َع َّج َب ِم ْن
َح َن ِف َّي ٍة
َ
َذ ِل� َ
�كَ ،و َت َقدَّ َم َن ْح َو الحْ ا ِر َ�سَ ،ف�أ ْل َقى الت َِّح َّي َة،
َ
َ
ُث َّم َ�س�أ َلهُ  - :ما هَ ِذ ِه الحْ َ َن ِف َّي ُ
ات �أ ُّيها الحْ ا ِر ُ�س
ليلَ ،ولمِ اذا ُت َنق ُ
الجْ َ ُ
جاب الحْ ا ِر ُ�س:
ِّط هَ َكذا؟!� .أَ َ
َ
 �إِنَّها َح َن ِف َّي ُزاقُ ..ان ُْظ ْر �إِلىَ الحْ َ َن ِف َّي ِة
ات الأ ْر ِ
ري ِمنْها َغزير ًاَ ،ب ْي َنما
�اء َي ْج ْ
الأُولىَ جَ ِ
ت ِد المْ � َ
�ري َ�ضعيف ًاُ ،ث� َّ�م ا ْن� ُ�ظ� ْ�ر �إِلىَ
�اء ال َّثا ِن َي ِة َي� ْ�ج� ْ
م� ُ
الحْ َ َن ِف َّي ِة ال َّثا ِل َث ُة َتراها ال َتق ُْط ُر ِ�س َوى َق ْط َر ٍة
َق ْط َر ٍةَ .
ريَ - .و َل ِكنَّنا �إِذا َن َّظفْنا
قال ال َّر ُج ُل ا ْل َفق ُ
ير َة ِب ْ�سل ٍْك َم ْع ِد ٍّ
اخ� ِ�لَ ،ف َ�س ْو َف
ين مِنَ ال��دَّ ِ
الأَخ� َ
زيرُ .ث َّم �أَ َح َ�ض َر ال َّر ُج ُل
َي ْج ْ
�اء ا ْل َغ ُ
ري فيها المْ َ� ُ
َ
َ
ِ�سلْك ًا َمعدِّ ِن َّي ًاَ ،و�أ ْد َخ َلهُ فيهاُ ،ث َّم �أ َخ َذ ُي َح ِّر ُكهُ ،
ال�سل ُْك يف داخ ِلهاِ ،عنْدَ ِئ ٍذ ا ْن َق َط َعتْ
َفا ْن َك َ�س َر ِّ
َ
َق َط ُ
رات المْ اءِ !�َ ..ش َع َر ال َّر ُج ُل ِبالخْ َ َج ُلُ .ف ْج�أ ًة..
َ
ري ِم ْن َن ْو ِم ِه خا ِئف ًاَ ،و�أ َخ َذ
ِا ْ�س َت ْي َق َظ ال َّر ُج ُل ا ْل َفق ُ
َ
َي ُ
قول ِب َ�ص ْو ٍت ُم ْر َت ِف ٍعَ - :ل َق ْد َر�أ ْيتُ َذ ِل َك ِب َع ْي َن َّي،
َ
َل َق ْد َر�أ ْيتُ َذ ِل َك ِب َع ْي َن َّي!ُ .ث َّم ان َْط َل َق �إِلىَ
َّ
ال�شا ِر ِع،
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َو َر َك َ
�ض َحتَّى َو َ�ص َل �إِلىَ َق ْ�ص ِر المْ َ ِل ِكَ ،وهُ َو ال َي ُ
زال
َ
ُي َر ِّد ُد ِب َ�ص ْو ٍت ُم ْر َت ِف ٍعَ - :ل َق ْد َر�أ ْيتُ َذ ِل َك ِب َع ْي َن َّي.
ا�س ِب�إِ ْح�ضا ِر ِهَ ،وهُ َو
َف َل َّما َ�س ِم َعهُ المْ َ ِل ُك� ،أَ َم َر الحْ ُ َّر َ
َي ِظ ُّن �أَنَّ ال َّر ُج َل َق ْد َر�أَى َ�ش ْيئ ًا َخطري ًا َحدَ ُث يف
ري بَينْ َ َيدَ ِي المْ َ ِل ِك
ا ْل َق ْ�ص ِرَ .ف َل َّما �صا َر ال َّر ُج ُل ا ْل َفق ُ
َ
َن َظ َر �إِلىَ ِثيا ِب ِه ا ْل َعتي َق ِة َو َ�س�أ َلهُ  - :ماذا َر�أ ْيتَ
ري َع َّما َر آ� ُه يف المْ َنا ِم،
�أَ ُّيها ال َّر ُج ُل؟َ .ح َكى ال َفق ُ
من ُر ْ�ؤيا ُه ا ْل َغري َب ِةَ ،و َ
قال
َف َ�ض ِح َك المْ َ ِل ُكَ ،و َ�س ِخ َر ْ
َلهُ َ - :ح َ�سن ًاُ ..ا ْد ُخ��ل الآنَ ُغ ْر َف َة الخْ َ زي َن ِة،
هب ما َيك َ
ري َّ
ري،
َو ُخذْ مِنَ َدنان ِ
الذ ِ
ْفيك!َ .ف ِر َح ا ْل َفق ُ
ْ
ري ِم ْن َر�أ ِ�س ِهَ ،وق� َ
�ال يف َنف ِْ�س ِه:
َوك��ا َد َع ْق ُلهُ َيط ُ
َ
ُ
"�س ُ�أ َو ِّد ُع ا ْل َفق َْر �إِلىَ الأ َب ِدَ ،و َ�س�أ ْ�ص ِب ُح َغ ِن َّي ًا" ُث َّم
َ
َد َخ َل ُغ ْر َف َة الخْ َ زي َن ِةَ ،فا ْن َب َه َر ِب َّ
الذ ْه ِبَ ،وهُ َو
ال ُي َ�صدِّ قُ َع ْي َن ْي ِهَ ،و ِب َغيرْ ِ َو ْع ٍي �أَلْقى َنف َْ�سهُ َع َلى
الذهَ ِبَ ،و�أَ َخ َذ َيغ ِْر ُف َو َيغ ِْر ُفَ ،حتَّى َملأَ
ري َّ
َدنان ِ
ُج ُيو َبهُ َو َيدَ ْي ِهَ ،و َو�ض َع ِق َطع ًا ِمنْها يف َفم ِِهُ ،ث َّم
مياء ٍة ِم ْن َر�أْ ِ�س ِه،
َخ� َ�ر َج َف ِرح ًاَ ،و َ�ش َك َر المْ َ ِل َك ِب�إِ َ
َو َبدَ �أ َين ِْـز ُل الدَّ َر َج ُم َه ْر ِو ًالَ ،ل ِكنَّهُ ِل ِ�شدَّ ِة ُ�س ْر َع ِت ِه
ي��ا َل� َ�فَ -ت��ع�َّثَررَّ َ يف �أَ ْث��ن��اءِ ُن��زو ِل� ِ�هَ ،و َز َّل��تْ
ل�أ� َ��س� ِ
ا�ص َطدَ َم
َقدَ ُمهُ َ ،فا ْرتمَ َ ى َو َتدَ ْح َر َج َف ْو َق الدَّ َر َجَ ،و ْ
�ضَ ،ف َل ْم َي ْ�س َت ِط ِع الحْ َ َر َك َةَ ،وا ْن َت رَ َ
ث
َر�أَ ُ�سهُ َبالأَ ْر ِ
َح ْو َلهُ َّ
ا�س
الذهَ ُب ا َّلذي كانَ َم َعهُ ِ .ا ْج َت َم َع الحْ ُ َّر ُ
اقدَ ا ْل َو ْع ِيَ ،ف َل َّما َك َ�شفوا ِع ْن
َح ْو َلهُ َ ،ف َو َجدو ُه َف ِ
�ضات َق ْل ِب ِه �شاهَ د ْوا
َ�ص ْد ِر ِه ِل َي ْ�س َتمِعوا �إِلىَ َن َب ِ
لي ِب َخ ٍّط
مي�ص ِه الدَّ ِ
ِعبا َر ًة َمكْتو َب ًة َع َلى َق ِ
اخ ِّ
ري�ض "الأَ ْرزاقُ ِب َي ِد اهلل".
َع ٍ

العدد الثامن

العدد الثامن

غفران

•حممود امل�صري

• عالء الدِّ ين ح�سـن

االمزارع الفقير

�إىل �صديقي ا لأديب عبد العزيز �أحمد،
وقد التقى حفيدته بعد بحر ِمن َّ
ال�شوق

فـران
َ�صغريتي ُغ ْ
كم َت ُ
ع�شق الأَ زها ْر
ْ
َترنو �إِىل النُّجـو ْم
مـر
ُت
ُ
�ســـــــامر ال َق ْ
تمَ �ضي ِ�إىل الأَما ْم
فران
وركت َيا ُغ ْ
ُب ِ
فران
وركت َيا ُغ ْ
ُب ِ

حمـن
هَ ــــــد َّي ُـة ال َّر ْ
َوال َّر َ
و�ض َوالأَطيا ْر
َوالنُّـو ِر َوال ُغـــــيو ْم
ُ
طـر
َو َت
ع�شــــــق املَ ْ
باحلــــــب َوالوئـا ْم
ِّ
ان
ح�س ْ
ِللخــــ ِ
ري َوالإِ َ
�ستان
َيا َز هــــر َة ال ُب ْ

أحالم البالبل
•حممود حامد

�ألبالبل تعرب� ..أم زنــــــبقْ
الفرحــــــــة ..تتدفقْ
بن�سيم
ِ
ِ
لغايات
مت�ضي يف العـــمر
ٍ
وحلم لـــم يخلقْ
البال؛
يف
ِ
ٍ
كم رقّ
الدرب خلطـــوتنا
ُ
وال�صبح بب�سمتنا� ..أ�شرقْ
ُ
وعربنا العمــــــر ب�أمنية
كانت للغد� ..أحلى زورقْ
نرقى؛ فالأفق غدا دوح ًا
للطري؛ وب�ســــتان ًا �أورقْ
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يف قرية نائية كان هناك مزارع فقري ال ميلك ما ي�سد به رمقه ورمق عائلته التي عانت من اجلوع واحلرمان
ما عانت
وكان لدى املزارع ابن وابنة من املتفوقني يف املدر�سة � ،أما االبن فكان يدعى عامر واالبنة تدعى زهراء
وكانت زه��راء متفوقة يف درا�ستها ومتتلك �أخالق ًا جعلتها حمبوبة عند املعلمني واملعلمات وا لأ�صدقاء
وال�صديقات الذين كانت متد لهم يد امل�ساعدة يف حل التمارين املعقدة
وذات يوم كانت مع زميالتها يف الباحة فذكرت لهن �أن عيد ميالدها ي�صادف يوم اخلمي�س القادم �أي بعد
يومني ،و �أنها �ستطلب من والدها �أن يقيم لها حفلة ،و�ستدعو ا�صدقاءها جميعهم اىل هذه احلفلة
حني عادت �إىل البيت ذكرت زهراء لوالدها ما �ستقوم به ،لكن والدها اعتذر منها وطلب منها �أن تعتذر من
�صديقاتها وتقوم بت�أجيل احلفلة
يف اليوم التايل اعتذرت زهراء من �صديقاتها ،لكنهن حني �أدركن �أن ال�سبب هو �ضيق ذات اليد اتفقن على
زيارتها يوم اخلمي�س القادم بحجة االطمئنان عليها ولق�ضاء وقت ممتع ب�صحبتها
حني جاء يوم اخلمي�س فوجئت زهراء ب�صديقاتها قد جلنب معهن �شموع ًا وفواكه وحلويات ،و �أقمن لها
حفلة عيد ميالد وهن �سعيدات وم�سرورات ب�سبب حبهن لها واحرتام ًا وتقدير ًا مل�شاعرها الطيبة.
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�شخ�صية العدد

بدر �شاكر ال�سياب

ولد يف حمافظة الب�صرة يف جنوب العراق ( 25دي�سمرب - 1926
 24دي�سمرب � ،)1964شاعر عراقي يعد واحد ًا من ال�شعراء امل�شهورين
يف الوطن العربي يف القرن الع�شرين ،كما يعدُّ �أحد م�ؤ�س�سي ال�شعر
احلر يف الأدب العربي
كان ال�س ّياب �شاعر ًا ّ
فذ ًا ا�صطبغ �شعره ب�صبغة الأطوار التي تق ّلبت
ع�صره الأمل يف
فيها حياته املعي�ش ّية واالجتماعية والفكر ّيةَ .
�شبابه ،و�شعر بالغربة القا�سية وهو يف بيت �أبيه ،كما �شعر بها وهو يف
بيئته؛ ومل يجد قلبه ال�شديد احل�سا�س ّية َمن يخرجه من �أتون �آالمه،
ومل يجد يف طريقه فتاة �أحالمه ،تلك الفتاة التي ي�سكب روحه يف
مل من احلنان
روحها ،فتنت�شله من �أحالمه و�أوهامه ،و ُتغرقه يف عا ٍ
والرقة؛ ورافق ذلك كله تت ّبع فكريّ وعاطفي حلركة الرومانطيقية
التي �شاعت يف �أوربا والتي ازدهرت يف بع�ض الأقطار العرب ّية وال�س ّيما
لبنان املقيم واملهاجر ،فاندفع يف تلك احلركة ،وراح يف ق�صائده
الأوىل يداعب �شجونه يف ج ّو من ال�ضبابية اليائ�سة ،ويف انحطام ال
يخلو من نب�ضات ثورية حاملة ،وراح يناجي املوت ،وينظر �إىل م�صريه
نظرة اللوعة ،ويهوي يف جلة عامله املنهار:
بدر �شاكر ال�سياب
ال تزيديه لوعة فهو يلقاك  ....لين�سى لديك بع�ض اكتئابه
قربي مقلتيك من قلبي الذاوي  ....تري يف ال�شحوب �سر انتحابه
وانظري يف غ�ضونه �صرخة الي�أ�س  ....و�أ�شباح غابر من �شبابه:
لهفة ت�سرق اخلطى بني جفنيه  ....وحلم ميوت يف �أهدابه
تلك كانت املرحلة الأوىل من مراحل �شعر ال�س ّياب؛ �أما املرحلة
الثانية فهي مرحلة اخل��روج من الذاتية الفرد ّية �إىل الذاتية
االجتماعية ،وقد انطلق ال�شاعر ،يف نزعته اال�شرتاكية ورومنطيق ّيته
احلادة ،يتحدث عن �آالم املجتمع و�أو�صاب ال�شعب ،و ُيهاجم الظلم يف
�أ�صحابه ،و ُي�ص ّوره يف (حفار القبور) مارد ًا ج�شع ًا يرق�ص على جثث
املوتى ويتغذى ج�شعه ب�أرواحهم ويقول:
واخيبتاه! �ألن �أعي�ش بغري موت الآخرين؟
بدر �شاكر ال�سياب
والطيبات :من الرغيف� ،إىل الن�ساء� ،إىل البنني
علي .فكيف �أ�شفق بالأنام!؟
هي منة املوتى ّ
الكتب ال�شعرية:
�.1أزهار ذابلة -مطبعة الكرنك بالفجالة -القاهرة -ط ا1947 -
�.2أ�ساطـري -من�شورات دار البيان -مطبعـة الغرى احلديثـة-
النجف -ط 1-
.3حفار القبور -مطبعة الزهراء -بغداد -ط ا1952 -
.4املوم�س العمياء -مطبعة دار املعرفة -بغداد -ط  1ـ 1954
.5الأ�سلحة والأطفال -مطبعة الرابطة -بغداد -ط ا ـ 1954

�.6أن�شودة املطر -دار جملة �شعر -بريوت -ط  1ـ 1960
.7املعبد الغريق -دار العلم للماليني -بريوت -ط ا ـ 1962
.8منزل الأقنان -دار العلم للماليني -بريوت -ط ا 1963 -
�.9أزهار و�أ�ساطري -دار مكتبة احلياة -بريوت -ط ا -د .ت
�.10شنا�شيل ابنة اجللبي -دار الطليعة -بريوت -ط ا1964 -
�.11إقبال -دار الطليعة -بريوت -ط ا1965 -
�.12إقبال و�شنا�شيل ابنة اجللبي -دار الطليعة -بريوت -ط ا-
.1965
.13قيثارة الريح -وزارة الأعالم العراقية -بغداد -ط ا1971 -
�.14أعا�صري  -وزارة الأعالم العراقية  -بغداد -ط ا1972 -
.15الهدايا  -دار العودة باال�شرتاك مع دار الكتاب العربي-
بريوت -ط ا1974 -
.16البواكري  -دار العودة باال�شرتاك مع دار الكتاب العربـي-
بـريوت -ط ا1974 -
.17فجر ال�سالم  -دار العودة باال�شرتاك مع دار الكتاب العربي-
بريوت -ط ا1974 -
 .18ن�سق التالزم بني ال�سياب والنائب  -باال�شرتاك مع �صديقه
ال�شاعر عبداللطيف النائب
الرتجمات ال�شعرية:
.1عيون �إلزا �أو احلب واحلرب  :عن �أراغ��ون -مطبعة ال�سالم-
بغداد -بدون تاريخ
.2ق�صائد عن الع�صر الذري  :عن �إيدث �ستويل -دون مكان للن�شر
ودون تاريخ
.3ق�صائد خمتارة من ال�شعر العاملي احلديث :دون مكان للن�شر
ودون تاريخ
.4ق�صائد من ناظم حكمت  :جملة العامل العربي ،بغداد – 1951
الأعمال النرثية:
االلتزام والال التزام يف الأدب العربي احلديث :حما�ضرة �ألقيت يف
روما ون�شرت يف كتاب الأدب العربي املعا�صر ،من�شورات �أ�ضواء ،بدون
مكان للن�شر ودون تاريخ لها.
الرتجمات النرثية
.1ثالثة قرون من الأدب  :جمموعة م�ؤلفني ،دار مكتبة احلياة-
بريوت -جزءان ،الأول بدون تاريخ ،والثاين .1966
.2ال�شاعر واملخرتع والكولونيل :م�سرحية من ف�صل واحد لبيرت
�أو�ستينوف ،جريدة الأ�سبوع -بغداد -العدد .1953 - 23
تويف يف /24دي�سمرب 1964/عن � 37سنة.

16

