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اا  "روم" وس إ أ  ثا   "ء ا؟!"و 

مأ أ اأ   :"رات "آزز ا 

س��ی��دن��ي: ح��ّذرت ب��ك��ی��ن ال��ط��الب    
الصینیین من الدراسة في أس�ت�رال�ی�ا، 

على خلفیة م�خ�اوف 
م�رت��ب�ط��ة ب�ف��ی��روس 
كورونا والعنصری�ة، 
ف��ي تص��ع��ی��د ج��دی��د 
للتوترات ال�م�خ�ی�م�ة 
ع���ل���ى ال���ع���الق���ات 
ال�دب��ل��وم��اس��ی��ة ب��ی��ن 

وی��ن��درج   .ال��ب��ل��دی��ن
تحذیر بكین في إطار 

م�وج�ة تص�ع�ی�د ب��دأت ح�ی�ن ط�ال�ب��ت 
أسترالیا بتحقیق مستقل حول ط�ری�ق�ة 

فی�روس  تعامل السلطات الصینیة مع 
كورونا الذي ظھر العام الم�اض�ي ف�ي 
 .وس��ط الص��ی��ن، ول��ك��ش��ف مص��دره

وأثار الطلب األسترالي غض�ب ب�ك�ی�ن 
التي رّدت باستھداف كانبیرا في ع�دد 
م��ن ال��ج��ب��ھ��ات ال س��ی��م��ا الس��ی��اح��ة 
والتجارة واآلن ال�دراس�ة، ع�ل�م�ا أن 

الطالب الصین�ی�ی�ن یش�ك�ل�ون ح�وال�ي 
ثلث الطالب األجان�ب ف�ي ال�ج�ام�ع�ات 

وجاء ال�ت�ح�ذی�ر الص�ی�ن�ي   .األسترالیة
بشكل بیان اص�درت�ھ وزارة ال�ت�ع�ل�ی�م 
الصینیة نصحت فیھ الطالب الصینی�ن 
بعدم السفر ال�ى أس�ت�رال�ی�ا الغ�راض 
الدراسة بسبب ما ق�ال�ت ع�ن�ھ خ�ط�ر 
الھجمات ذات الدوافع العنصریة تجاه 

 .اآلسیویین
ویأتي بیان وزارة الت�ع�ل�ی�م الص�ی�ن�ی�ة 
بعد أیام قالئل من تحذی�ر م�م�اث�ل م�ن 
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New Large Medical Center Opening up at 
Greenway plaza Shopping Centre 

Greenway Health Center 
We are looking for the following. 

• General Practitioners (male and female) 

• Dentist   • Radiologist  • Technicians 

• Sonographer  • Nurses 

• Experienced Receptionist 

Call Romel 0405 424 548    0423 030 508 

E: romelyousef@hotmail.com 

Coming Soon 

ط  ح أإ  ا 
 المجمع بحاجة الى:

 خصائي أشعة إ  •طبیب أسنان  •  )ممارسین عامیین (ذكور وإناث •
    ممرضات  •أخصائي الموجات فوق الصوتیة  •  فنیون •

 508 030 0423 لإلتصال : موظفي إستقبال ذو خبرة.         •



جانب من انتفاضة تشرین ان�ب�ع�ث م�ن      
ارض س���اح���ة ال���ت���ح���ری���ر ب���م���ش���اھ���د 

ضمن�ی�ة خ�ط�ت ب�أی�ادي ال�ث�وار   ورسائل
ورسمت ون�ح�ت�ت وت�غ�ن�وا ب�ھ�ا الش�ب�اب 
والقوا الشعر ومثلت من ساحة ال�ت�ح�ری�ر 
عموما ومن النفق خص�وص�ا, ال�ف�ن ب�ك�ل 
اشكالھ یعتبر رسالة سالم یرسلھا الف�ن�ان 
او الموھوب, ان جوھر الرسوم�ات ع�ادة 
ما یكمن ض�م�ن ال�م�ك�ن�ون ال�دالل�ي ال�ذي 
یحملھ بین ثنایاه رغم بساطتھ وخلوه من 
القواعد الرصینة للرسم اال انھ ك�ان خ�ی�ر 
ترجمة واقعیة ألحداث ال�ث�ورة, اص�ب�ح�ت 
ھ�ذه االع��م��ال ب��م�رور ال��وق��ت وتص��اع��د 
أحداث األنتفاضة الى رم�وز ج�م�اھ�ی�ری�ة 

وت�المس�ھ   بما تبصره الع�ی�ن م�ن وق�ائ�ع
الروح من خیاالت واف�ك�ار ت�ت�رج�م ع�ل�ى 
شكل رسومات وعبارات مخطوط�ة ع�ل�ى 
جدران نفق ال�ت�ح�ری�ر وج�م�ی�ع ال�ج�دران 
المخصصة لالنتفاضة وال�ت�اب�ع�ة ل�ل�رق�ع�ة 
الجغرافیة ألرض الت�ح�ری�ر ع�ل�ى ج�دران 
المطعم التركي من ال�خ�ارج وح�ت�ى ع�ل�ى 
ج�دران��ھ ال��داخ��ل�ی��ة ف��ي ج��م�ی��ع ط��واب��ق��ھ 
رسومات ال�ث�وار ح�اض�رة وم�ع�ب�رة ع�ن 
تطلعات الشباب الثائر وتعدت ال�ى أم�اك�ن 
أخرى تحت جسري الجمھ�وري والس�ن�ك 
م�ن ج��ھ�ة ال�رص�اف��ة وض��م�ن ال��م�ن��ط�ق��ة 
المحددة, تعدت بحب وتماھي م�ع ال�ح�دث 
حتى على الح�واج�ز ال�ك�ون�ك�ری�ت�ی�ة ال�ت�ي 
استعملوھا كسواتر للث�وار دل�ی�ل ل�ل�س�الم 
والسلمیة؛ یعد الرسم منذ األزل الوس�ی�ل�ة 
ال�ب��ش��ری��ة األول��ى ل��ل��ت��ع��ب��ی�ر ع��ن ال��ف��ك��ر 
اإلنساني في التاریخ ال�ب�ش�ري.., م�ا خ�ط 
على جدران نفق التحریر وبقی�ة االم�اك�ن 
ضمن الساحة من عبارات ورسوم�ات م�ا 
ھو إال تعبیر وانعكاس الن�ف�ع�االت ال�ث�ورة 
واح��داث س��اح��ة ال��ت��ح��ری��ر, اذ ح��اول��وا 
جاھدین وبحب عما یفعلوا م�ج�ام�ی�ع م�ن 
الشباب فئة العشرینات من العمر تج�س�ی�د 
ملحمة بطولیة م�ن ت�ك�ات�ف ب�ی�ن ال�ث�وار 
والمسعفین والناشطین واالعالمیین حیث 
ان الجمیع یسعى جاھدا الى تقدیم ك�ل م�ا 

یستطیعوا تقدیم�ھ وك�ان ج�ان�ب م�ن ھ�ذا 
مجس�د ب�رس�وم�ات الش�ب�اب وع�ب�ارات�ھ�م 
المخطوطة على الجدران, وحاولوا ایض�ا 
ت��ج��س��ی��د ف��ك��رة االنس��ج��ام واالخ��ت��الط 
االنساني للشباب والبنات عاب�ری�ن ب�ع�ی�دا 
عن صدى العادات واالع�راف وال�ت�ق�ال�ی�د 
لمجتمع تقلیدي بل عملوا جاھدین لع�ك�س 
جینات الحضارة لإلنسان العراق�ي, ح�ی�ث 
ان القضیة اسما واك�ب�ر م�ن ج�م�ی�ع ھ�ذه 
القیود القضیة قضیة وطن بأكملھ س�رق�ت 
حقوقھ وضاعت سیادتھ وكرامتھ في ظ�ل 
زمرة سیاسیة ال تمت للشعب وت�ط�ل�ع�ات�ھ 
بشيء؛ تسنى لي اللقاء بإحدى الط�ال�ب�ات 
وھي تخط شيء للثورة بفرش�ات�ھ�ا وب�ع�د 
ان تبادلنا التحیة استأنفت ك�الم�ھ�ا ق�ائ�ل�ة 
اني اشارك في حم�ل�ة ال�رس�م ال�ج�م�اع�ي 
واني طالبة في كلیة الفن�ون قس�م ال�رس�م 
شاركت ھنا مع زمالئي في حمل�ة ال�رس�م 
بتجسید ما نشاھد ونشع�ر م�ن ج�ھ�ة م�ع 
مش��ارك��ت��ن��ا ب��اإلض��راب ع��ن ال��دوام ف��ي 
الجامعات احتجاجا وتلبی�ة ل�ن�داء ال�وط�ن 
إلسقاط منظومة االحزاب الت�ي اودت ف�ي 
البلد الى اسوء حاالتھ م�ن ج�ھ�ة اخ�رى, 
وبضمن موضوع التقری�ر وف�ي ت�ج�وال�ي 
المعتاد بالنفق جذبتني احدى موض�وع�ات 
الرسم الحد الشباب وھو یرس�م ال�ت�ق�ط�ت 
لھ صورة من الخ�ل�ف ف�ی�م�ا ھ�و م�ن�دم�ج 

ممكن ان اتحدث   برسمتھ, أستأذنتھ قائلة
إل�ی��ك اج��اب ف�وراً اك��ی��د س��ت ف��ق��ل��ت ل��ھ 
مباشرة جمیل ما ت�رس�م ان�ت ط�ال�ب ف�ي 
كلیة الفنون قال ال یا ست ان�ا ط�ال�ب ف�ي 
الھندسة ال�ت�ك�ن�ول�وج�ی�ة وھ�اوي ل�ل�رس�م 
وددت ان اقدم شيء لالنتفاض�ة وھ�ذا م�ا 
كان بوسعي تقدیمھ ضمن ھوای�ت�ي وھ�ي 

ما ی�رس�م   الرسم, طلبت منھ ان یفسر لي
متعمدة ألعرف تفسیر الشباب المن�ت�ف�ض 
ضمن المنھج المعرفي (الفھم الذاتي) في 
حقل االنثروبولوجیا, فكان ت�ف�س�ی�ره ل�م�ا 
یرسم: ست انھا الوالدة الرمزیة لإلنس�ان 
في ظ�ل ع�راق ج�دی�د خ�ال�ي م�ن ش�راذم 
الفساد والم�ف�س�دی�ن, ف�ي ال�ح�ق�ی�ق�ة ك�ان 

تفسیره للوحة ان�ع�ك�اس ل�وع�ي الش�ب�اب 
اقرانھ عن ادراكھم لك�ل م�ا ی�ق�وم�ون ب�ھ 
وھم مصم�م�ی�ن ع�ل�ى ال�ھ�دف ال�م�ن�ش�ود 
لعراق جدید یودون ان یروه في مخیلتھ�م 
ویجسدوه في رسوم�ات�ھ�م وھ�م س�اع�ی�ن 
بالفعل ان یروه خالي من ك�ل م�ا یش�وب�ھ 
من سوء, وفي مكان اخر من النفق كانت 
ھناك عبارة واضحة وملفتة خ�ط�ت ف�وق 
رسمة الحد الشباب وھم ملثم داللھ ك�ون�ھ 
ث���ائ���ر ی���ت���ك���ئ ب���ی���ده ال���ی���م���ن���ى ع���ل���ى 

وم��ح��اول رف��ع ب��ال��ی��د ال��ی��س��رى   االرض
 : العبارة    غطاء لثامھ وكانت ھذه

(Revolution of  underground)  

وھي تعني اكید ثورة تحت االرض سأل�ت 
الش��اب وك��ان ج��ال��س ب��ق��رب ال��رص��ی��ف 
الفرشاة بیده وااللوان بقربھ انتھ�ی�ت ت�وا 
م��ن ال��رس��م ك��ن��ت ات��اب��ع��ك وان��ت ت��رس��م 
بحماس اجابني مبتسم وھل ھ�ن�اك اع�ظ�م 
من الحماس لخدمة الوطن والثورة فق�ل�ت 
صدقت وما اردت ان تقول بت�ع�ب�ی�رك ھ�ذا 
ف��ق��ال قص��دت ب (ث��ورة ت��ح��ت االرض) 
بخ�روج الش�ع�ب م�ن ك�ل ح�دب وص�وب 
لنصرة العراق وقضیتھ االس�م�ى االع�ظ�م 
واالجل.., فھمت من كل التفسی�رات ال�ت�ي 
قیلت من قبل المنتفضین انھم ی�ری�دوا ان 
یثبتوا ل�ل�ع�ال�م ان�ھ�م ھ�ا ھ�ن�ا م�وج�ودی�ن 
نابضین بالح�ی�اة مس�ت�ع�دی�ن ب�ال�ت�ض�ح�ی�ة 
والفداء من اجل الوطن, م�ج�ددی�ن ال�ع�ھ�د 
للشھداء برسم صورھم بكل االمكنة ال�ت�ي 

واعتب�روھ�ا  ذكرت والتي خصصت للرسم
ایقونات لل�ث�ورة وداف�ع ال ی�ح�ی�دھ�م ع�ن 
ال�ق��ض��ی�ة, اض��اف�ة ال��ى رم��وز ت�اری��خ��ی��ة 

حیث كان متص�در   للثورات مثل (جیفارا)
الرموز في رسومات الثوار؛ ل�م ی�ق�ت�ص�ر 
التعبیر عن الث�ورة ع�ل�ى ال�رس�م وال�خ�ط 
ف��ح��س��ب ب��ل ت��ج��اوز ذل��ك م��ن ال��ف��ن��ون 
التشكیلیة االخر ك�ال�خ�زف وال�ن�ح�ت ك�م�ا 
فعل مجموعة من النحاتین بوضع خ�ی�م�ة 
خاصة بھم تحت نصب التحریر وت�ج�س�ی�د 
رموز ثورة تشرین على شكل م�ج�س�م�ات 
مص�غ��رة لـ�� (نص�ب ال��ح��ری��ة, وال��م��ط��ع��م 

التركي...), فضال عن مجسمات لح�ض�ارة 
العراق (كأسد بابل, م�ل�وی�ة س�ام�راء...)؛ 
فضال عن الفنون االخرى المجس�دة خ�ی�ر 
تجسی�د ل�ل�ث�ورة ك�ال�م�س�رح, والس�ی�ن�م�ا, 
والموسیقا, وكل فن من ت�ل�ك ال�ف�ن�ون ل�ھ 

تجسد انفعاالت االنتفاض�ة   خیم خاصة بھ
الفكریة والجسدیة, فللمسرح كانت ھ�ن�اك 
خی�م�ة ف�ي ش�ارع الس�ع�دون ت�ح�ت اس�م 
مسرح التحریر یت�م ب�ھ�ا ع�رض مش�اھ�د 
مسرحیة من قبل فنانین ش�ب�اب داع�م�ی�ن 
ل��ل��ث��ورة ب��م��واض��ی��ع ال ت��خ��رج ع��ن ھ��ذا 
الغرض, وایضا سینما في احد ال�خ�ی�م�ات 
تقابل بموقعھا مسرح التحریر التي تحم�ل 
اسم سینما التحریر وكانت ت�ع�رض اف�الم 
في ص�ل�ب ال�ث�ورة, اض�اف�ة ل�ذل�ك وج�ود 

م�ط�رب�ی�ن ش�ب�اب   منصة یتم بھا استقبال
وموسیقی�ی�ن وش�ع�راء وك�ل م�ا ی�ع�رض 
ع�ل��ی��ھ�ا م��ن قص��ائ��د وغ��ن��اء ھ��و خ��اص 
بالثورة, وان ھ�ذه ال�م�ن�ص�ة ت�ح�م�ل اس�م 
منبر ساحة التحریر, كل ھذه االن�واع م�ن 
الفنون كانت احدى غایاتھا الرئیسیة ھ�ي 

ان   رس�ال�ة م�ن الش�ب�اب  ایصال ل�ل�ع�ال�م
ث�ورت��ن��ا ھ��ي ث�ورة ح��ب وس��الم ووح��دة 
ش��ع��ب ع��اب��رة ل��ل��ع��ن��ص��ری��ة وال��ق��وم��ی��ة 
المذھبیة والدین�ی�ة, ب�ی�ن�م�ا ردت ع�ل�ی�ھ�م 
السلطات بالرصاص ال�ح�ي وال�دخ�ان�ی�ات 
وحرق الخیام وكل اسالیب ال�ع�ن�ف ل�غ�ل�ق 
االفواه وكبح الرأي واالرادة ال�ح�رة, ك�ان 
شباب العراق یریدون ایصال رسالة فن�ی�ة 
انسانیة بلغة مشتركة مع ك�ل ال�ع�ال�م م�ن 
خالل الفن بكل اشكالھ مفادھ�ا ان�ن�ا ن�ح�ن 
شباب العراق ھنا نعكس الفكر الحض�اري 
واالنساني وال�ت�اری�خ�ي ل�ب�ل�د م�وغ�ل ف�ي 
التاریخ فنحن احف�اد ل�ح�ض�ارات ع�ری�ق�ة 
س�وم��ر اش��ور اك�د وب�اب��ل م�ع تص�ح��ی��ح 
النضرة السلبیة التي یتبناھ�ا ال�ع�ال�م ع�ن 
العراق وابناءه والتي عكستھ الس�ی�اس�ات 

 . الفاسدة المتعاقبة التي حكمت العراق

البقیة في الصفحة ال�ت�ال�ی�ة ...... 
 .................الصور تتكلم

  رة ارا َُ ل اأ  

 من ساحة التحریر بغداد خاص بالعراقیة االسترالیة
 بقلم الباحثة د. مھا اسعد  
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اا  "روم" وس إ أ  ثا   "ء ا؟!"و 
!!ا ا اتد   رج زةو 

مأ أ اأ   :"رات "آزز ا 
 

حذر رئیس وكالة االستخبارات األسترالیة " آزیو" مایك ب�ی�رج�س م�ن 
ارتفاع مستوى نشاط الجواسیس والقراصنة واإلرھابیین على اإلنترن�ت 

وف�ي إش�ارة ق�وی�ة إل�ى   .بغرض اإلضرار بالبالد 19-خالل جائحة كوفید
ضغط الوكاالت األمنیة من أجل الحصول على صالحیات جدیدة ل�إلط�الع 
على المحتوى المشفر، انتقد بیرجیس شركات ال�ت�ك�ن�ول�وج�ی�ا ل�رفض�ھ�ا 
طلبات الشرطة ووكاالت األمن لل�وص�ول إل�ى ال�م�ع�ل�وم�ات إل�ك�ت�رون�ی�ا. 
وخالل لقاء ص�وت�ي أج�راه ب�ی�رج�ی�س م�ع م�ع�ھ�د اإلدارة ال�ع�ام�ة ف�ي 
أسترالیا، قال إن أس�ت�رال�ی�ا ك�ان�ت " ل�أل�س�ف ... أق�ل أم�انً�ا" ب�وج�ود 
التھدیدات التي سبقت الوباء " وال�ت�ي م�ا زل�ن�ا ن�واج�ھ ال�ك�ث�ی�ر م�ن�ھ�ا 

 وبالطبع لدینا مشكلة كبیرة وھي مواجھة كوفید".
وأضاف بیرجیس "من الواضح أننا رأی�ن�ا ال�م�زی�د م�ن األش�خ�اص ف�ي 
المنزل، وألنھم في المنزل، فھم متصلون باإلنترنت، وسمعنا أقاوی�ل ف�ي 
عالم اإلنترنت عن انتشار األیدیولوج�ی�ة ال�م�ت�ط�رف�ة ال�ت�ي ت�ح�اول ح�ث 

 الناس على التطرف".
وبحسب رئیس آزیو فإن الوكاالت رص�دت أیًض�ا ال�م�زی�د م�ن ال�ج�رائ�م 

 السیبرانیة، ولم "یتوقف التجسس وفي بعض الحاالت أصبحت األمور أكثر تعقیدا، خاصة عبر اإلنترنت".
وأردف قائال "بمجرد أن تكون متصالً باإلنترنت، ھناك قراصنة ... ویعد ھذا عال�م�ا م�ن ال�ف�رص ل�ل�م�ج�رم�ی�ن وال�دول 
والمتطرفین". وتدرس حكومة سكوت موریسون منح الشرطة ووكاالت األمن سلطات جدیدة لل�وص�ول إل�ى ال�م�ح�ت�وى 
المشفر لمحاربة شبكات االعتداء الجنسي على األطفال عبر اإلنترنت والمجرمین ال�خ�ط�ری�ن اآلخ�ری�ن إذا ل�م ت�ت�ع�اون 

 شركات التكنولوجیا بشكل أكبر.
وتابع بیرجس أن الحصول على اتصاالت خاصة "شيء جید"، ولكن المشكلة تكمن في رفض الشركات ال�وص�ول إل�ى  

 البیانات المشفرة عندما یكون لدى الشرطة وآزیو مذكرة.

من جانبھ فنّد وزیر التعلیم األست�رال�ي  .:   نصح المواطنین الصینیین بعدم زیارة أسترالیا1ص/ تتمة 
أن أست�رال�ی�ا ھ�ي واح�دة م�ن أك�ث�ر  دان تیھان االدعاء الصیني حول تعرض الطالب للھجمات، قائال 

وذكرت وزارة التعلیم الصینیة في بیان�ھ�ا أن "ع�ددا  .األماكن أمانًا للطالب الدولیین في الوقت الحالي
، واع�ت�ب�رت 19-من حوادث المعاملة التمییزیة وقعت بحق آسیویین في أسترالیا" خالل جائحة كوفید

أن الوباء ال یزال یشكل خطرا. وتابعت الوزارة أنھ "لم تتم إلى اآلن السیطرة ع�ل�ى ت�ف�ش�ي ف�ی�روس 
كورونا، كما أن السفر الدولي وإعادة فتح الجامعات ینطویان على مخاطر". جاء البیان ال�ن�ادر غ�داة 
تحذیر المتحدثة باسم وزارة الخارجیة من تعّرض صینیین في أسترالیا إل�ى "ك�ث�ی�ر م�ن ال�ت�م�ی�ی�ز"، 

 وبعد أیام من تحذیر بكین رعایاھا من السفر إلى أسترالیا.
ومع إغالق الحدود االسترالیة أمام السفر غی�ر الض�روري م�ن وإل�ى األراض�ي االس�ت�رال�ی�ة بس�ب�ب 
الوباء، وعدم تحدید موعد إلعادة فتحھا، فإن التحذیر الصیني یبقى رمزیا بدرجة كب�ی�رة. م�ن ج�ان�ب�ھ 
اكد تحالف یمثل ثمان أكبر جامعات استرالیة أن عدم التحاق الطالب الصینین في الدراسة بالج�ام�ع�ات 

وأقر مسؤولون أس�ت�رال�ی�ون  ملیار دوالر أسترالي. 12االسترالیة سیؤدي الى خسارة االقتصا حوالي 
بحصول حوادث عنصریة، لكن وزیر التجارة االسترالي سایمون ب�رم�ن�غ�ھ�ام اع�ت�ب�ر أن "ال�ق�ول إن 

 استرالیا، تمثل في أي شكل من األشكال، وجھة غیر آمنة للزوار ھو فكرة واھیة".
وردا على دعوات إلجراء تحقیق مستقل في مصدر الوباء، ھدد السفیر الصیني في كانب�را ب�م�ق�اط�ع�ة 
واسعة للمستھلك الصیني للسلع االسترالیة، وھو تحذیر تبعھ حظر استیراد ل�ح�وم ال�ب�ق�ر م�ن أرب�ع�ة 

 منتجین استرالیین كبار.
ب�ال�م�ئ�ة ع�ل�ى الش�ع�ی�ر االس�ت�رال�ي وس�ط  80وفي أیار/مایو فرضت الصین رسوما جمركیة بق�ی�م�ة 
مل�ی�ون دوالر  350ملیون دوالر استرالي ( 500اتھامات بإغراق السوق، وھي خطوة قد تبلغ كلفتھا 

 أمیركي) على األقل سنویا.
 ومن المرّجح أن یفاقم التحذیر األخیر من الدراسة في أسترالیا الصعوبات التي یواجھھا ھذا القطاع.

وكانت مجموعة ضغط قد حّذرت األسبوع الماضي بأن الجامعات األسترالیة قد ت�خ�س�ر م�ا یص�ل إل�ى 
ملی�ار دوالر أم�ی�رك�ي ج�راء اس�ت�م�رار إغ�الق ال�ح�دود أم�ام ال�ط�الب األج�ان�ب ال�ذی�ن ی�ب�ق�ون  11

صامدا. ویعد قطاع التعلیم ثالث أكبر الصادرات األسترالیة بعد خام الحدید وال�ف�ح�م، م�ع أك�ث�ر  القطاع
 32ألف طالب أجنبي مسّجلین العام الماضي، ما یوفر مداخیل لالقت�ص�اد األس�ت�رال�ي ب�ن�ح�و  500من 

 ملیار دوالر أسترالي.

 !اد ا   

ألول :  10Juneسیدني، االربعاء 
في  19-مرة منذ تفشي وباء كوفید

أس�ت�رال�ی�ا ووص��ول ال�ح�االت إل��ى 
الذروة، لم تسجل أي حال�ة ع�دوى 
ان�ت�ق�ل�ت م�ح�ل�ی�ا ب�ی�ن اث�ن�ی�ن م�ن 

 ساعة. 24األسترالیین خالل 
وقالت وزارة الص�ح�ة ال�ف�ی�درال�ی�ة 
إن أست�رال�ی�ا ل�م تس�ج�ل إال ث�الث 
ح��االت م��ن اإلص��اب��ة ب��ف��ی��روس 
ك��ورون��ا ف��ي ج��م��ی��ع ال��والی��ات 
وال��م���ق���اط��ع���ات خ��الل األرب���ع���ة 
وعشرین ساعة الماضیة، ك�الھ�م�ا 
لمسافرین عائدین من الخارج وموجودین حالیا في الحجر الصحي ف�ي أح�د ال�ف�ن�ادق. وی�ع�ت�ق�د أن 
الحاالت الثالثة في نیو ساوث ویلز قد انتقلت إلیھم العدوى خارج البالد. ول�م تس�ج�ل أي والی�ة أو 
مقاطعة أخرى أي حالة جدیدة لإلصابة بفیروس كورون�ا. وط�ب�ق�ا ل�وزارة الص�ح�ة ف�إن أس�ت�رال�ی�ا 

مند بدای�ة ظ�ھ�ور ال�م�رض ف�ي أس�ت�رال�ی�ا. وأس�ف�رت ت�ل�ك  19-حالة بكوفید 7267شھدت إصابة 
وتم ت�أك�ی�د إن إح�دى ح�االت ن�ی�و   شخصا آخرین. 6720شخص وتعافي  102اإلصابات عن وفاة 

ساوث ویلز التي تم تأكیدھا في یوم سابق، قد التقطت العدوى خارج البالد قبل أساب�ی�ع، م�ا ی�ع�ن�ي 
 مایو أیار الماضي. 27أن الوالیة لم ترصد حالة إصابة انتقلت محلیا مند 

شھدت جنازة األمریكي األفریقي جورج فلوید، الذي تسبب مقتلھ خالل اع�ت�ق�ال�ھ م�ن ق�ب�ل الش�رط�ة ف�ي غض�ب ع�ال�م�ي، 
واصطف المتحدثون في الكنیسة في ھی�وس�ت�ن ب�والی�ة ت�ك�س�اس، ل�ت�أب�ی�ن رج�ل  .نداءات حماسیة من أجل العدالة العرقیة

وتوفي فلوید في مینیابولیس الشھر الماضي، بینما كان ضابط شرط�ة أب�ی�ض یض�غ�ط ب�رك�ب�ت�ھ  .""جریمتھ أنھ ولد أسودا
وتم فصل أربع�ة م�ن ض�ب�اط  .على رقبتھ لما یقرب من تسع دقائق، وتم تصویر لحظاتھ األخیرة بواسطة كامیرات الھواتف

ھ�ذا وق�د  .وقد تم نقل نعشھ اآلن من الكنیسة لیدفن بجانب والدتھ في مقبرة بالق�رب م�ن ھ�ی�وس�ت�ن .الشرطة اتھموا بقتلھ
 .وضع المشیعون على صدورھم شارات كتب علیھا "ال أستطیع التنفس" خالل أداء الصلوات

 أفراد الشرطة المتھمون في قضیة فلوید



اعتادت الحكومات الھجینة ان تمسك ال�ع�ص�ا م�ن ال�وس�ط، ل�ك�ي ت�ح�اف�ظ ع�ل�ى    
مصالحھا ومصالح القوى واالحزاب التي ت�م�ث�ل�ھ�ا، وف�ي مس�ع�ى خ�ائ�ب إلرض�اء 
الجمیع، األمر الذي ینقلب علیھا وباالً في نھایة المطاف، فترحل مش�ی�ع�ة ب�ل�ع�ن�ات 

حكومة السید الكاظمي، التي جاءت على خلفیة متخمة بالمشاكل  .الشعب والتاریخ
والمصاعب، وفي عملیة قیصریة اضط�ر ال�الع�ب�ون االس�اس�ی�ون وت�واب�ع�ھ�م ال�ى 
الموافقة على والدتھا، غداة فشل التشبث بالحكومة المستقیلة وعدم الق�درة ع�ل�ى 

  .انقاذھا من مصیرھا المحتوم ورحیلھا الى المكان الذي تستحقھ
وكما ھو متوقع فان المتنفذین الفاشلین لم ولن یقفوا مكتوفي األیدي وس�ی�ض�ع�ون 
اكداساً من العراقیل ویفتعلون الكثیر من المشاكل والص�ع�وب�ات إلفش�ال ال�ح�ك�وم�ة 
الجدیدة، رغم مح�دودی�ة م�ا ھ�و م�ت�وق�ع م�ن�ھ�ا ع�ل�ى ص�ع�ی�د االن�ج�از الس�ی�اس�ي 
واالقتصادي، وھو الشرط الذي ال غنى عنھ لكسب ثقة الش�ع�ب ال�ع�راق�ي واب�ن�ائ�ھ 

 المنتفضین. 
والدلیل االكثر سطوعاً على ذلك ھو تشبث�ھ�م ب�ال�م�ح�اص�ص�ة ف�ي اخ�ت�ی�ار اعض�اء 
الكابینة الوزاریة وما دونھا، بالضد مما یعلنون ویصرحون بھ اعالمیاً ولفظیاً، من 

 .انھم خصوم المحاصصة، ویعملون على اقتالعھا من الجذور
لكنھم في حقیقة االمر مستعدون للتخلي عن كل شيء، من الشرف ال�ى ال�ن�زاھ�ة، 
الى الكفاءة، وحتى الشعور الوطني، مقابل عدم التخلي عن المحاصصة، فھي خط 
احمر بالنسبة لھم، خط ال یسمحون بسقوطھ او تجاوزه، وان كان الثمن التضح�ی�ة 
باآلالف، بل بعشرات اآلالف من ابناء الشعب العراقي، االم�ر ال�ذي ی�درك�ھ الس�ی�د 
الكاظمي جیداً. كما یدرك ان البرلمان الحالي ال یمثل ارادة الش�ع�ب ال�ع�راق�ي، ألن 
تركیبتھ وكما ھي العادة في كل مرة، جاءت نتیجة انتخابات توفر فیھ�ا ك�ل ش�يء، 
اال النزاھة والصدق والعدالة. من الشحن الطائفي والقومي الى اس�ت�خ�دام الس�الح 
والمال السیاسي المنھوب من الدولة والرشى والكومیشن�ات ال�ى ال�ت�زوی�ر، ال�ذي 

في المائة، كما صرح السید سعید  292الى  2018وصل في بعض نتائج انتخابات 
كاكائي احد اعضاء المفوضیة. ولھذا ال یمكن التعویل على البرلمان في المساھمة 

  .الجدیة بإنقاذ الشعب العراقي من محنتھ
ان حالة من التردد اخذت تتسلل الى حكومة الكاظمي، حتى بدت وك�أن�ھ�ا ت�ری�د ان 
تمسك العصا من الوسط، في بع�ض االج�راءات وال�ق�رارات وف�ي ت�غ�اض�ی�ھ�ا ع�ن 
استھداف المتظاھرین وساحاتھم النضالیة، وھي حالة لیست في مص�ل�ح�ت�ھ�ا، وال 
في مصلحة الشعب العراقي المتأھب لمنحھا كامل ثقتھ ودعمھ، اذا است�ط�اع�ت ان 

 .تلبي طموحاتھ، وتنفذ ما ورد في برنامجھا الحكومي
انھا فرصة تاریخیة قد ال یجود الزمان بمثلھا في المستقبل المنظور، لت�ح�ق�ی�ق م�ا 
یصبو الیھ الشارع العراقي، وان كان بصورة تدریجیة وخاصة اولویات�ھ، ب�إج�راء 

 .انتخابات مبكرة وتذلیل كل الصعوبات السیاسیة والفنیة، المفتعلة في اكثریتھا
كما توجد ضرورة للضغط على البرلمان، بمعیة الحراك الجماھیري، لتعدیل قان�ون 
االنتخابات واعادة بناء المفوضیة على اسس س�ل�ی�م�ة، تض�م�ن ال�ح�د األدن�ى م�ن 
الكفاءة وعدم التمییز بین العراقیین على اساس انتماءات اعضائھا حزبیاً وطائفی�اً 
وقومیاً. والشروع الجدي في تعقب قتلة ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن واح�ال�ت�ھ�م ال�ى ال�ق�ض�اء، 
وااللتفات الى معاناة الناس الحقیق�ی�ة ج�راء وب�اء ك�ورون�ا واألزم�ة االق�ت�ص�ادی�ة 
والمالیة، ب�االض�اف�ة ال�ى زع�زع�ة ارك�ان ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة، ول�ج�م ال�م�ل�ی�ش�ی�ات 
والعصابات، والحد من تغّولھا ومصادرتھا وظ�ائ�ف ال�دول�ة وھ�ی�ب�ت�ھ�ا، وض�رورة 
تقدیم بعض االمثلة الناجحة على التصدي الجدي لسرطان الف�س�اد م�ال�ی�اً واداری�اً، 

ال ش�ك ان  .بالتزامن مع توفیر الخدمات الضروریة، خاصة في ك�ارث�ة ال�ك�ھ�رب�اء
االرادة السیاسیة الحازمة، واالتكاء على جماھیر الشعب العراقي، وال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن 
البواسل، في تنفیذ برنامجھ وخططھ الطموحة، سیجعل من الكاظمي قائداً ح�ق�ی�ق�ی�اً 
لمسیرة االصالح والتغییر، التي یطالب بھا الجمیع، والتي اصبحت ضرورة ال تقبل 

 .التأجیل بأي شكل من األشكال

 تقدیم : زكي فرحان/ سیدني

            اد اا 
     أ ا!؟ 

الحدیث الیوم عن االقتصاد العراقي الم�ت�رن�ح واس�ع�ار ال�ن�ف�ط  
المنھارة والرواتب المھددة باالستقطاع والمستقب�ل ال�م�ج�ھ�ول 

سنة من سقوط النظ�ام وم�ن ال�ت�غ�ی�ی�ر  17(یشیب الراس) بعد 
واستلم السلطة رجال الدین والكتل الیسة ال�دی�ن�ی�ة ال�م�رت�ب�ط�ة 
بأجندات خارج الوطن وحكام فاسدون استحوذوا على واردات 
الدولة وتھریب مئات الملیارات م�ن ال�دوالرات ال�ى ال�خ�ارج. 
اوصلتنا حكومة المحاصصة والفسادالى ما نحن فیة الیوم م�ن 
بؤس وحرمان وقلق وافراغ خزینة الدولة وسرقت المال الع�ام 
وضیق ذات الید لل�ش�ع�ب ال�ع�راق�ي ال�م�غ�دور وص�رف روات�ب 
الموظفین والمتقاعدین لالشھر الق�ادم�ة وع�ائ�دات ال�ن�ف�ط ف�ي 
االشھر الماضیة ل�م ت�ت�ع�دى ال�م�ل�ی�ار وال�ن�ص�ف دوالر حس�ب 

 المعلومات الرسمیة. 
و (الفلیسات) المتوفرة بالكاد یكفیان لتغط�ی�ة ش�ھ�ر واح�د ف�ي 
الوقت الحاضر. یتوقع الخبراء الى انھیار كبیر في مجمل نوافذ 
اقتصاد العراق. ولیس فقط في الرواتب وحدھا. اذا ل�م ت�ن�ت�ھ�ج 
سیاسة اقتصادیة بدیلة واذا لم تتخذ ح�ك�وم�ة رئ�ی�س ال�وزراء 
الكاظمي اجراآت السترجاع االموال المنھوب�ة م�ن ق�ب�ل رج�ال 
حكام الدولة الفاس�دی�ن وم�ح�اك�م�ت�ھ�م وال�م�ودع�ة ف�ي ال�ب�ن�وك 
الخارجیة وضبط النفقات المالیة وتخفیض الرواتب المل�ی�ون�ی�ة 
وھذه (ھجمان بیوت) واالن الس�ؤال ال�م�ت�داول. ھ�ل الح�ظ اح 
تحركا حكومیا جدیا الستعادة اموالنا المنھوبة؟ وھل ھناك م�ن 
لفت أنتباھھ مسعى بالفعل الجاد. ال بمجرد ال�ق�ول وال�خ�ط�اب�ات 
من طرف رئیس الوزراء المنتخب مصطفى ال�ك�اظ�م�ي. (ش�ب�ع 
العراقیون من الخطب الرنانة) وم�ن ج�ان�ب ال�ب�رل�م�ان ل�وض�ع 
المسارالمالي على الطریق الصحیح. لعل ھناك (من یرى ما ال 
یُرى) مر حوالي شھر على حكومة مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي وم�ن 
المفترض أنھا جاءت لمعالجة ع�ددا م�ن االزم�ات ال�ی�س�اس�ی�ة 
واالم�ن�ی�ة واالق��ت�ص�ادی�ة ال��ت�ي ح�دث�ت ف�ي ح�ك�وم��ة ال�م�ت�ل��ون 
االنتھازي عادل عبد المھدي. یقول بھاء شبیب عض�و ال�ق�ی�ادة 
القطریة لحزب البعث المقبور. دخ�ل�ت م�ع�ت�ق�ل رق�م واح�د ف�ي 

. ش�اھ�دت ف�ی�ھ 1963معسكر الرشید في الشھر االول من عام 
مجموعة من الشیوع�ی�ن وال�ق�وم�ی�ن واالك�راد وم�ن ض�م�ن�ھ�م 
(عادل عبد المھدي المنتفجي) كان بع�ث�ی�ا نش�ط�ا وق�ب�ل�ھ�ا ك�ان 
شیوعیا متطرفا ومن ثم تحول اسالمي متدین وآخرھ�ا ت�أرج�ح 
وتذبذب (قمة االنتھازیة والبخس) عزیزي القارئ. كیف یكمنك 
ان تفسر ھذا التجوال ؟ ابتلى العراق بمثل ھذا النموذج الحاك�م 

الفاسد، العرقیون لم یغادرھ�م ال�ف�ق�ر رغ�م  االنتھازي المتلون 
وجود بحور من النفط واط�ن�ان ال�ذھ�ب وم�ل�ی�ارات ال�دوالرات 
المكدسة في حسابات السی�اس�ی�ن ال�ف�اس�دی�ن ورج�ال االع�م�ال 
الجشعین بمختلف دول العالم. نسبة الفقر في الع�راق عش�ری�ن 
بالمئة. فیما تتوقع وزارة التخطیط زیادة ال�ف�ق�ر ف�ي م�ث�ل ھ�ذه 
الظروف وبین وزیر التخطی�ط ان ال�ن�س�ب�ة ال�ف�ق�ر ت�رت�ف�ع ف�ي 

 52المحافظات الجنوبیة. حیث تصل في محافظة الس�م�اوة ال 
بالمئة نتیجة نتیجة االزمة االخیرة وفقدان بعض الع�ام�ل�ی�ن  0\ 

في القطاع الخاص اعمالھم وعدم وج�ود مص�ادر دخ�ل ب�دی�ل�ة 
  لدیھم لمعیشة اطفالھم الجیاع. لكم هللا یا عراقین.

ا  ا  ار! 
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!!ا رات وات واا 
اإلنس��ان ع���ن��دم���ا یش��ع���ر ب���أن��ھ ال   

أو ح�ری�ت�ھ ف�ي   حقوقھ المدنیة  یمتلك
التعبیر، ویق�ع ع�ل�ی�ھ ظ�ل�م الیس�ت�ط�ی�ع 
مقاومتھ أو یبعده عنھ، فیواجھ الع�ق�اب 

 وھو أعزل.
وعندما یفكر بأن الدساتی�ر وال�ق�وان�ی�ن 
وحق�وق اإلنس�ان ت�ح�م�ی�ھ ف�ي ال�دول�ة 
الدیمقراطیة اللیبرالیة وتقر لھ ح�ق�وق�ھ 
المشروعة، فیعود بھ التفكیر ب�أن ھ�ذه 
فقط ع�ل�ى ال�ورق ویض�ی�ع ف�ي أروق�ة 
أج��ھ��زة ال��ق��م��ع ل��ل��دول��ة وھ��و ب��ذل��ك 
الیستطیع ان ی�داف�ع ع�ن ن�ف�س�ھ وھ�و 

أم�ام اآلخ�ر ال�ذي أص�ب�ح ھ��و  وح�ی�داً 
 القاضي وھو الجالد في آن واحد.

ع�ام�اً  46لم تكن قضیة (جورج فلوید) 
ومقتلھ الوحیدة في تأریخ الجرائ�م م�ن 
منطلق التمییز العنصري والعرقي، ب�ل 
ھ���ن���اك ال���ع���ش���رات وال���م���ئ���ات م���ن 

ال��ت��ي إرت��ك��ب��ت��ھ��ا الس��ل��ط��ات   ال��ج��رائ��م
 القمعیة. 

جورج فلوید مواطن أمریكي من أص�ل 
 25أف�ری��ق�ي أس��ود ال��ب��ش�رة قُ��ت�ل ف��ي 

ف��ي م��دی��ن��ة  2020م��ای��و /م��ای��س 
ح���ي ب���اودرھ���ورن،  -م��ن���ی���اب���ول���س 

م��ی��ن��ی��س��وت��ا ف��ي ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة 
األمریكیة حیث قام ضابط شرطة أث�ن�اء 
إعتقال فلوید، قام ھذا الضاب�ط وأس�م�ھ 
(دیریك تشوفین) بوض�ع رك�ب�ت�ھ ع�ل�ى 
عنق المجن�ي ع�ل�ی�ة والض�غ�ط ع�ل�ی�ھ�ا 
بقسوة بالغة لم�ن�ع�ھ م�ن ال�ح�رك�ة ب�م�ا 

ث�ان�ی�ة أث�ن�اء  46یقارب ثمان دق�ائ�ق و
ذلك قیّد شرطیان آخران جورج ف�ل�وی�د 

المتفرجین م�ن   بینما منع شرطي رابع
ال��ت��دخ��ل وخ��الل دق��ائ��ق ب��دأ ف��ل��وی��د 
بالصراخ وبشكل مت�ك�رر (ال أس�ت�ط�ی�ع 
التنفس) الذي أصبح شعار للت�ظ�اھ�رات 
كذلك صرخ بعض المارة ط�ال�ب�ی�ن م�ن 
الشرطي التوقف عن ذلك ول�ك�ن خ�الل 
الدقائق الثالث األخیرة ت�وق�ف�ت ح�رك�ة 
فلوید ووقف نبضھ ولم یُ�ظ�ھ�ر ض�ب�اط 
الشرطة أي محاولة إلسعافھ بل استمر 
ش�وف�ی�ن ب�الض�غ�ط ع��ل�ى ع�ن�ق ف�ل�وی��د 
بركبت�ھ ح�ت�ى ع�ن�دم�ا ح�اول مس�ع�ف�وا 

 الطوارئ الطبیة إسعافھ. 
وكما ح�دث ل�ل�م�واط�ن الش�اب األس�ود 

ح�ی�ث قُ�ت�ل  2010عام   أوسكار كراند
على أیدي رجال الشرطة المتوحش�ی�ن. 
وب��ع��د م��ق��ت��ل ج��ورج ف��ل��وی��د إن��دل��ع��ت 
التظاھرات واإلحتجاجات ال�ع�ارم�ة ف�ي 

) م��دی��ن��ة ف��ي 100أك��ث��ر م��ن م��ائ��ة (
الوالیات المتحدة األمریكیة وكذل�ك ف�ي 
ع�واص��م ال��دول ال��ك��ب��رى (ب��ری��ط��ان��ی��ا، 
فرنسا، ألمانیا وف�ي دول أورب�ا) وف�ي 
أس��ت��رال��ی��ا إح��ت��ج��اج��اً ع��ل��ى م��ا حص��ل 
للمواطن األسود وكذلك تأییداً لل�ح�ق�وق 
المدنیة وبالضد من العن�ص�ری�ة وأیض�اً 
في كندا ح�ی�ث إنض�م رئ�ی�س ال�وزراء 
الكندي إلى الحشود التي تجم�ع�ت أم�ام 
الب�رل�م�ان وك�ان ب�رف�ق�ت�ھ ال�وزی�ر م�ن 

أص�درت  أصول أفریقیة (أحمد حس�ی�ن)
خبیراً في م�ج�ال ح�ق�وق  66مجموعة 

اإلنس��ان ف��ي األم��م ال��م��ت��ح��دة ((إدان��ة 
الذع��ة ل��ع��م��ل��ی��ات ال��ق��ت��ل اإلرھ��اب��ی��ة 

ال��ع��ن��ص��ری��ة ال��م��ع��اص��رة)) ونش��رت 
المجموعة بیانین مشتركی�ن رداً (ض�د 
وحش���ی���ة الش���رط���ة وال���ع���ن���ص���ری���ة 
ال�م�م��ن�ھ�ج��ة) ف�ي إع�ق�اب ال�ع�دی��د م��ن 
عملیات القتل ضد السود وم�ن ب�ی�ن�ھ�م 
ج��ورج ف��ل��وی��د وق��ال ال��خ��ب��راء ب��أن 

تصدم الضمی�ر  -مشاھدة مقاطع الفدیو 
 وتثیر الرعب.

إن أغلب جرائم ال�ق�ت�ل ب�داف�ع ال�ع�ن�ف  
العنص�ري ل�م ی�ع�اق�ب م�رت�ك�ب�ی�ھ�ا م�ن 
الشرطة. وقال ال�خ�ب�راء (ان الش�رط�ة 
األم��ری��ك��ی��ة م��ازال��ت م��ل��وث��ة ب��م��ی��راث 
اإلرھاب العرقي) ودع�ت ال�م�ج�م�وع�ة 
حكومة الوالیات المتحدة إل�ى م�ع�ال�ج�ة 
ال��ع��ن��ص��ری��ة ال��م��م��ن��ھ��ج��ة وال��ت��م��ی��ی��ز 

ال�ع�دال�ة ال�ج�ن�ائ�ی�ة   العنصري في نظام
في البالد م�ن خ�الل إج�راء ت�ح�ق�ی�ق�ات 
مستقلة وضمان المساءل�ة ف�ي ج�م�ی�ع 
حاالت اإلستخ�دام ال�م�ف�رط ل�ل�ق�وة م�ن 

 جانب الشرطة.
 

 اإلحتجاجات والتظاھرات :
إن مایحصل في الوالیات المتح�دة م�ن  

ت��ظ��اھ��رات ومس��ی��رات إح��ت��ج��اج��ی��ة 
التختلف عن اإلحتجاجات والتظ�اھ�رات 
التي إندلعت في العراق، وف�ي ال�ب�ل�دان 
العربیة وما حصل في تظاھرات الربی�ع 
ال��ع��رب��ي ف��ي مص��ر وت��ون��س وال��ی��م��ن 
وسوریا ولیبیا وكذلك في ب�ل�دان ودول 
في أفریقیا وأم�ری�ك�ا ال�الت�ی�ن�ی�ة وآس�ی�ا 
وغ�ی�رھ�ا وع��ن�دم�ا تش�ت��د ال�ت�ظ�اھ��رات 
وتخرج بمئات األلوف من ال�م�واط�ن�ی�ن 
فالبد م�ن فض�ھ�ا ب�ال�ق�وة (وإس�ت�خ�دام 
السیناریو ال�ج�اھ�ز) وھ�ذا الس�ی�ن�اری�و 
یعتمد على تشویھ سم�ع�ة ال�ت�ظ�اھ�رات 
واإلح�ت�ج�اج�ات الس�ل�م�ی�ة وش�ع�ارات�ھ��ا 
وتحریك الطابور الُمجند من ال�ع�ن�اص�ر 
اإلج��رام��ی��ة و (ال��ب��ل��ط��ج��ی��ة) وذوي 
السوابق لغرض إختالق معارك جانبی�ة 
تھاجم المتظاھرین والمحالت التجاری�ة 
وتحطیم الممتلكات والسیارات وإشع�ال 
ال�ن�ی��ران، ك��م�ا حص��ل ف��ي اإلن�ت��ف�اض��ة 

وال�ت�ي س�م�ی�ت  1977المصریة ع�ام 
إن��ت��ف��اض��ة ال��خ��ب��ز وس��م��اھ��ا الس��ادات 

 إنتفاضة أو ثورة الحرامیة. 
لقد إندلعت اإلنتفاضة الشعبیة السلم�ی�ة 

 19، 18ضد الغالء وجرت في ی�وم�ي 
وف�ي ع�دة  1977كانون الثاني  -ینایر 

مدن مصریة رفضاً لمشروع م�ی�زان�ی�ة 
رف��ع األس��ع��ار ل��ل��ع��دی��د م��ن ال��م��واد 
األساس�ی�ة ت�ب�ع�اً إلج�راءات ت�ق�ش�ف�ی�ة، 
والتي أعلن عنھا نائب رئیس ال�وزراء 
للش�ؤون ال�م�ال�ی�ة واإلق�ت�ص�ادی�ة ع�ب�د 
المنعم القیسون�ي ف�ي خ�ط�اب ل�ھ أم�ام 

ك�ان�ون  -ی�ن�ای�ر  17مجلس النواب في 
الثاني ون�ت�ی�ج�ة االت�ف�اق م�ع ص�ن�دوق 
النقد ال�دول�ي وال�ب�ن�ك ال�دول�ي ل�ت�دب�ی�ر 
الموارد المالیة. ردَّت ال�ف�ع�ل، خ�رج�ت 
الجماھ�ی�ر ل�ل�ش�وارع وت�ح�دث اإلع�الم 
المصري الرسمي عن مخطط شی�وع�ي 
إلحداث بلبلة وإضطرابات وق�ل�ب ن�ظ�ام 
ال��ح��ك��م، وق��ام��ت األج��ھ��زة ال��ق��م��ع��ی��ة 
بمحتلف أنواعھا ومعھا الطابور الخفي 
بقمع ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن وح�رق ال�م�ح�الت 
التج�اری�ة وال�ق�ی�ام ب�ال�ن�ھ�ب والس�ل�ب، 
ل��غ��رض إی��ج��اد ال��م��ب��رر ل��إلع��ت��ق��االت 
وإن��ھ��اء ال��ت��ظ��اھ��رات ب��ال��ق��وة وال��ن��ار 
والحدید. بعد ذل�ك ت�راج�ع�ت الس�ل�ط�ات 

 المصریة عن القرارات.
وحدث أیضاً في العراق عندما إن�دل�ع�ت 
إنتفاضتھ الش�ع�ب�ی�ة ف�ي تش�ری�ن األول 

التي ساھم ف�ی�ھ�ا م�ئ�ات اآلالف  2019
من العراقیین ب�ل ت�ط�ورت اإلن�ت�ف�اض�ة 
إل���ى اإلع���ت���ص���ام���ات ف���ي الس���اح���ات 
والمطالبة ت�ح�ت ش�ع�ار (ن�ری�د وط�ن) 
بالتغییر ال�ج�ذري ل�ل�ط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة 
الفاسدة، لقد كانت التظاھرات العراق�ی�ة 
واإلن��ت��ف��اض��ة س��ل��م��ی��ة، ول��ك��ن ل��ج��أت 
السلطات ال�ق�م�ع�ی�ة وم�ل�ی�ش�ی�ات�ھ�ا إل�ى 
القمع وإستخدام كل الوس�ائ�ل ك�م�ا ف�ي 
جمیع إنحاء العالم من خالل السین�اری�و 
ب��إس��ت��خ��دام ال��غ��از ال��م��س��ی��ل ل��ل��دم��وع 
وال���رص���اص ال���ح���ي وال���م���ط���اط���ي 
واإلغ�ت��ی�االت واإلع�ت��ق�االت ل�ل��ن�ش��ط��اء 
وغیرھا من الوسائل ولكن اإلن�ت�ف�اض�ة 
إزدادت ص��م��وداً وإس�ت��ط��اع��ت ت��غ��ی��ی��ر 
ال��ح��ك��وم��ة ب��إن��ت��ظ��ار ت��ن��ف��ی��ذ م��ط��ال��ب 

 الجماھیر. 
لقد كانت أعداد الضحایا كبیرة أكثر من 
س�ب�ع�م�ائ�ة ش�ھ�ی�د وآالف ال�م�ع�ت�ق�ل�ی��ن 
ومئات الجرحى والمختطفین فاألسلوب 
واح�د ف�ي ك�ل م��ك�ان. إن ال�ت�ظ�اھ��رات 
واإلحتجاجات ت�ن�ش�أ ن�ت�ی�ج�ة اإلح�ت�ق�ان 
وت�راك�م األزم�ات ف�ال��م�ط�ال��ب م��ت�ع��ددة 
یجمعھا ھدف تنفیذ المطال�ب وت�ح�ق�ی�ق 
حقوق اإلنسان وال�ع�دال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة 

وت��ن��ط��ل��ق ال��ت��ظ��اھ��رات  وال��م��س��اواة.
ألس��ب��اب ال��ج��وع وال��ب��ط��ال��ة وع��دم 
ال�م��س��اواة وغ��الء ال��م��ع��ی��ش�ة وال��ف��ق��ر 
والتمییز العنصري، فساد الدولة ونھب 
أم��وال الش��ع��ب واإلع��ت��ق��االت وس��ل��ب 
ال��ح��ری��ات وم��ن��ھ��ا ح��ری��ة ال��ت��ع��ب��ی��ر 
والتظاھر. لقد زاد األمر سوءاً ج�ائ�ح�ة 
كورونا، والبطالة والكثیر أصبح ب�دون 
عمل نتیجة القواعد الصحیة وتداعی�ات 
األوض��اع االق��ت��ص��ادی��ة وت��وق��ف دورة 

 اإلنتاج.
 

ملیون أم�ری�ك�ي ب�دون  43أمریكا فیھا 
ع��م��ل، ل��ق��د ب��دأت األح��داث ت��ت��ص��اع��د 
عالمیاً بسبب صعود الیمین ال�م�ت�ط�رف 

في أوربا وبروزه في أمری�ك�ا ون�ت�ی�ج�ة 
األزمات الدوریة الرأسمالیة، ك�م�ا أدى 
التطرف الیمی�ن�ي إل�ى ظ�ھ�ور ال�ن�ازی�ة 
وال��ف��اش��ی��ة ال��ج��دی��دة وغ��ی��اب ال��ع��دال��ة 
االجتماعیة وال�م�س�اواة ول�ك�ن ی�ع�ت�ب�ر 
ال��ت��م��ی��ی��ز ال��ع��ن��ص��ري ض��د الس��ك��ان 
األص��ل��ی��ی��ن وك��ذل��ك ض��د الس��ود ف��ي 
الوالیات المتحدة موجود م�ن�ذ ال�ح�ق�ب�ة 
اإلستعماریة حیث أع�ط�ي األك�ری�ك�ی�ی�ن 
أم��ت��ی��ازات وح��ق��وق خ��اص��ة ب��ب��ی��ض 
البشرة. لق�د ك�ان األس�اس ال�ع�ن�ص�ري 
العرقي ویوجد تأریخ طویل في التمیی�ز 
العنصري وكذلك ال�ف�ص�ل ال�ع�ن�ص�ري، 
فالعنصریة تنعكس في ع�دم ال�م�س�اواة 
االج��ت��م��اع��ی��ة واإلق��ت��ص��ادی��ة والت��زال 
ال��ط��ب��ق��ی��ة ال��ع��ن��ص��ری��ة م��وج��ودة ف��ي 
التوظیف واإلسكان والتعلیم واإلقراض 
فاألمم المتحدة وشبكة حق�وق اإلنس�ان 
األم��ری��ك��ی��ة تش��ی��ر إل��ى (ان ال��ت��م��ی��ی��ز 
العنصري في الوالیات المتحدة ی�ت�خ�ل�ل 
جمیع جوانب الحیاة ویمتد إل�ى ج�م�ی�ع 
األع�راق غ�ی�ر ال�ب�ی�ض�اء. ف�ال�م�ج�ت�م��ع 
األمریكي یعاني من مس�ت�وی�ات ع�ال�ی�ة 
من العنصریة والتم�ی�ی�ز خ�الل ال�ع�ش�ر 

األول�ى م�ن األل�ف�ی�ة ال�ث�ال�ث�ة،   سنوات
وھ�ي   وصعود حركة (الیمین ال�ب�دی�ل)

عبارة عن تحالف قومي أبی�ض یس�ع�ى 
إلى طرد األقلیات الج�ن�س�ی�ة وال�ع�رق�ی�ة 

 -في الوالیات المتحدة، ف�ي ش�ھ�ر أب 
ق�ام�ت ھ�ذه ال�ح�رك�ة  2017أغسطس/

بمسیرة في مدینة شارلوتسفیل ب�والی�ة 
ف�رج�ی�ن�ی�ا وك�ان�ت ت�ھ�دف إل�ى ت�وح�ی��د 
الفصائل القومیة البیضاء ضد األقل�ی�ات 
العرقیة. لقد تبلور الت�م�ی�ی�ز ح�ول ل�ون 
اإلنسان، أو جنس�ی�ت�ھ أو دی�ن�ھ وظ�ھ�ر 

 اآلن التمییز ضد المھاجرین الجدد.
إن تأریخ العبودیة في أمریكا یعود إل�ى 

ع�ن��دم�ا ت�ّم ج�ل��ب ال�ع�ب�ی��د  1619ع�ام 
األفارقة ألول مس�ت�ع�م�رة ف�ي أم�ری�ك�ا 
الش�م�ال�ی��ة ف�ي والی�ة ف��رج�ی�ن��ی�ا وذل��ك 
ل��ل��م��س��اع��دة ف��ي إن��ت��اج ال��م��ح��اص��ی��ل 
ال��م��رب��ح��ة م��ث��ل ال��ت��ب��غ، وإن��ت��ش��رت 
م��م��ارس��ات ب��ی��ع وش��راء ال��ع��ب��ی��د ف��ي 

المیالدي لقد ساع�د  18، 17القرنین ال
ال��ع��ب��ی��د األم��ری��ك��ی��ی��ن األف��ارق��ة ف��ي 

األس��س االق��ت��ص��ادی��ة ل��ل��دول��ة  ب��ن��اء
ال��ج��دی��دة. اإلنس��ان ال��ع��ب��د الیُ��ع��ت��رف 
بأنسانیتھ، ف�ھ�و م�ل�ك م�ال�ك�ھ وی�ع�ام�ل 

ویستطیع قتلھ ف�ي أي  معاملة الحیوان
وقت یشاء دون عقاب. وھ�ن�اك ت�أری�خ 
طویل حول ال�ن�ض�ال م�ن أج�ل ت�ح�ری�ر 
العبید وص�والً إل�ى ال�ح�ق�وق ال�م�دن�ی�ة 
تحت قیادة مارتن لوثر كنغ فض�الً ع�ن 
قانون تحریر العبید ع�ل�ى ی�د ال�رئ�ی�س 

 22األمریكي أبراھام لنكولن في الی�وم 
م واع�ت�ب�ر األول م�ن 1862سب�ت�م�ب�ر 

بأن جمیع ال�ع�ب�ی�د  1863كانون الثاني 
المملكوین أحرار وإلى األب�د. وم�ن ث�م 
حصلت ال�ح�رب األھ�ل�ی�ة ب�ی�ن الش�م�ال 

وال�ح�رب  والجنوب وانت�ھ�ت ال�ع�ب�ودی�ة
. یوجد الك�ث�ی�ر م�ن 1865األھلیة ربیع 

التفاصی�ل ح�ول ت�أری�خ ال�ع�ب�ودی�ة ف�ي 
 أمریكا والمآسي التي ترتبت علیھا.
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 حسن نصراوي/ العراق
 

ولد الفنان الراحل سلیم البصري (سلیم عبد الكریم البصري) بمحل�ة ال�ھ�ی�ت�اوی�ی�ن   
م بأول فرقة أھلیة للتمثیل وكان م�ق�رھ�ا ق�رب 1942والتحق في سنة   م1926عام 

وت�خ�رج  1950ساحة الرصافي الحالیة في بغداد. ودخل كلیة اآلداب والعل�وم ع�ام 
قسم اللغة العربیة قدم الفنان البصري ع�دة أع�م�ال مس�رح�ی�ة ك�ان  1954منھا في 

أھمھا (الصحراء) لیوسف وھبي ومثل فیھا أحد الشیوخ الثائرین وتم عرضھ�ا ف�ي 
ثم حدث إن انقطع الفنان سلیم البصري ع�ن ال�ت�م�ث�ی�ل   سینما عالء الدین في وقتھا

ثم عاد ل�ی�ق�دم مس�رح�ی�ة (س�ل�ی�م ال�ب�ص�ري ف�ي س�اح�ة  1948 -1944بین عامي 
وت�خ�رج  1950التدریب) دخل بعدھا كلیة اآلداب والعلوم قسم اللغة ال�ع�رب�ی�ة ع�ام 

وكان من أساتذتھ آنذاك (جبرا إبراھیم جبرا وجم�ی�ل س�ع�ی�د وع�ب�د  1954منھا في 
العزیز الدوري الذي كان عمید الكلیة في وقتھا بعدھا أصبح الفنان البصري رئ�ی�س 
المسرح ال�ج�ام�ع�ي ف�ي ك�ل�ی�ة اآلداب ف�ي ب�غ�داد وخ�الل�ھ�ا ق�ام ب�ت�ق�دی�م ع�دد م�ن 
المسرحیات و التمثیلیات نذكر منھا (فنان رغما عنھ) أنتق�د م�ن خ�الل�ھ�ا ال�م�ذاھ�ب 
الحدیثة في الرسم التي كانت أقرب للعبث والنزق م�ن�ھ إل�ى ال�ج�د وال�ف�ن ال�ج�م�ی�ل. 

إلى ال�ك�ت�اب�ة  1961أتجھ في عام 
ال�ح�ی�اة ف�ي ال�م�ح�ل�ة   واست�ھ�واه

ال��ب��غ��دادی��ة ال��ق��دی��م��ة ل��ت��ع��ایش��ھ 
واندماجھ فیھا وكانت نتی�ج�ة ھ�ذا 
ال��ت��ع��ای��ش وال��خ��ب��رة ال��ط��وی��ل��ة 
ال��خ��روج م��ن خ��الل س��ی��اق��ات��ھ��ا 
برائعتھ التي ط�ب�ع�ت اس�م�ھ�ا ف�ي 
ذاك�رة ال��ع��راق�ی��ی��ن ف�ي مس��ل��س��ل 
(تحت موس ال�ح�الق) ال�ذي ق�ام 
بالتمثیل فیھ بدور الحج�ي راض�ي 
الذي تمیز بتلقائیت�ھ واس�ت�راخ�ئ�ھ 
واللكنة البغدادیة االصیل�ة وال�زي 
ال��ب��غ��دادي وال��م��ح��ل��ة ال��ب��غ��دادی��ة 
بناسھا وعاداتھا وتقالی�دھ�ا ال�ت�ي 
تتسم بالمحبة والن�ب�ل والش�ھ�ام�ة 
وھنا اذكر ان المسلس�ل الس�وري 
الشھی�ر (ب�اب ال�ح�ارة) اخ�ذ م�ن 
روح وجوھر تحت موس الح�الق 
الكثیر م�ن خ�الل ال�ت�رك�ی�ز ع�ل�ى 
ال��ت���راث الش���ع���ب��ي م���ن ازی���اء 
واكسسوارات ودیكور الحارة الشعبی�ة.. رغ�م بس�اط�ة ال�ح�وار وس�ال�س�ت�ھ وح�ت�ى 
تقنیات االستدیو واالخراج كانت بسیطة جدا... لكن عفویة واداء الممثلین جع�ل م�ن 
تحت موس الحالق عمل عالق في الذاكر وال یمكن ان یمحى بسھولة وكان ل�خ�ب�رة 
وحنكة وتبحر الفنان سلیم البصري في اصول المحالت الشعبیھ العراقیة وت�رج�م�ھ�ا 
كمادة درامیة القت النجاح الساحق في حین�ھ�ا وح�ت�ى االج�ی�ال االن تس�ت�م�ت�ع ج�دا 

وأخرجھا حینھا المخرج العراقي ع�م�ان�وئ�ی�ل رس�ام  عندما تبث تلك المادة الدرامیة
واراد من خاللھ نقد ب�ع�ض ج�وان�ب ح�ی�اة اإلنس�ان ال�ع�راق�ي ف�ي وق�ت�ھ والس�ی�م�ا 

ولم یتوان البصري في المشاركة في السینما حیث شارك ف�ي   موضوع محو األمیة
ث�م ت�وال�ت ب�ع�دھ�ا  ) إخراج حكمت ل�ب�ی�ب1963فیلم (أوراق الخریف) نھایة العام (

للمخرج إبراھیم عبد الجلیل) (ع�م�ارة  1984أعمالھ السینمائیة وھي (فائق یتزوج 
للمخرج صاحب حداد) و(العربة وال�ح�ص�ان ل�ل�م�خ�رج الس�وري م�ح�م�د م�ن�ی�ر  13

 -أما مساھماتھ الرائدة في مجال التلفزیون فھي: (النسر وعیون ال�م�دی�ن�ة   (فنري
وت��م��ث��ی��ل��ی��ة (ھ��واج��س  األح��ف��اد وع��ی��ون ال��م��دی��ن��ة -ال��ذئ��ب وع��ی��ون ال��م��دی��ن��ة 

ال�ف�ن�ان   وفي آخر س�ن�ي ح�ی�ات�ھ ان�زوى وغیرھا من األعمال التلفزیونیة  الصمت)
سلیم البصري بعیداً عن األضواء حتى وافتھ المنیة في منزلھ ب�ت�أری�خ ال�ث�ام�ن م�ن 

 في بغداد. 1997أیار 
ھذا الفنان العظیم الذي امتع المالیین وكان ش�غ�ل�ھ�م الش�اغ�ل ح�ی�ث ك�ان ی�ت�س�م�ر  

ویترقب المتلقي العراق بث حلقة جدید من مسلسلھ الشعبي ال�م�ح�ب�ب ت�ح�ت م�وس 
الحالق ھذا الفنان عندما غادر الحیاة لم یحمل نعشھ ویحضر جنازتھ ف�ق�ط ش�خ�ص 
واحد وھو تؤم اعمالھ حمودي الحارثي الذي حم�ل�ھ ف�ي س�ی�ارة اج�رة ال�ى م�ث�واه 
االخیر في مقبرة دار السالم في النجف. لالسف ھكذا یرحل النبالء دون ان ی�ل�ت�ف�ت 
الیھم االخرون الذي كانوا یوما مصدر سعادتھم ... الذك�ر ال�ط�ی�ب ل�ف�ن�ان�ا ال�ع�م�الق 

 فانت حي في ذاكرة الجمال واالبداع العراقي والعربي.
 

أن مشروع جریدتكم "العراقیة االسترالیة" اص�ب�ح مش�روع�ا ج�م�ع�ی�ا   

تلتف حولھ نخبة رائعة من المثقفین والفن�ان�ی�ن  م�ن  ثقافیا وفكریا وفنیا

 الموھوبین والمبدعین وحملة الشھادات العلیا.

نفتخر بأن جریدتنا قد أبدعت في جمیع المجاالت الس�ی�اس�ی�ة، ال�ف�ك�ری�ة، 

الثقافة، كافة فروع الفنون، وكافة اجناس األدب، فبات�ت خ�ی�م�ة ل�ج�م�ی�ع 

 المثقفین من داخل وخارج االقطار العربیة. 

م ل�ت�وق�د 2020وھا نحن االن جمیعنا في انتظار ال�خ�ام�س م�ن اك�ت�وب�ر 

جریدتكم "العراقیة االسترالیة" ش�م�ع�ت�ھ�ا الس�ادس�ة عش�ر، واص�ب�ح�ت 

صحیفة رصینة من بین صحف الع�ال�م رغ�م الص�ع�اب وال�م�ش�اك�ل ال�ت�ي 

 حاولت عرقلة عجلة تقدمھا وانطالقا نحو االبداع والتنویر.

ان تلك النجاحات الكبیرة للجریدة لم تاِت من فراغ بل كانت نتیجة ج�ھ�د  

كبیر من كادر الجریدة والمتمثلة برئیس تحریرھا الفنان الدكت�ور م�وف�ق 

ساوا ونائبتھ ھیفاء متي من تنضیدھا وتصمیمھا وطبعھا وت�وزی�ھ�ا ف�ي 

 استرالیا والى جمیع انحاء العالم.

تأتینا، مشرقة، الجریدة، صباح كل یوم أربعاء وھ�ي م�ح�م�ل�ة ب�ال�ج�م�ال 

والحب من نتاجات اصدق�ائ�ن�ا ال�م�ث�ق�ف�ی�ن، وع�م�د ك�ادر ال�ج�ری�دة ع�ل�ى 

االستجابة لكل الناشرین الھواة والشباب والرواد بك�ل ح�ری�ھ ف�اص�ب�ح�ت 

 الصوت الثقافي الحر مما حدا بنا ان نفتحر بھا وبنا تفتخر بفرح ومحبة.

ومن خالل ھذه المقدة البسیطة البد ان ن�ذك�ر م�ا ع�ك�ره وی�ع�ك�ر ص�ف�اء 

فرحتنا بعض الكتاب القالئل ج�دا ال�ذی�ن ال ی�ع�ی�رون اھ�م�ی�ة ل�ل�م�ن�ش�ور 

والناشر، وكل ما یھمھم ھو نشر نتاجاتھم، ثم لیبادروا مس�رع�ی�ن ع�ل�ى 

نشر نتاجاتھم عبر قنوات التواص�ل االج�ت�م�اع�ي م�ث�ل ال�ف�ی�س�ب�وك دون 

االشارة لھذه الجھود التي بذلت بالمجان من اجل الن�ش�ر، ون�رى ن�ف�س، 

ھذه القلة من الكتاب، وفي صحف اخ�رى ی�ق�دم�ون اإلط�راء ألص�ح�اب�ھ�ا 

والتمجید بھا وھذا ما أراه بانھ حالة صحیة تدف�ع ال�ك�ادر ال�ى م�واص�ل�ة 

 العطاء الثقافي الجمالي.

ویستطیع الكادر ان یرفض نشر ك�ل ن�ت�اج�ات م�ن ال ی�ق�در ت�ل�ك االم�ور 

المعنویھ، ولكن كادر الجریدة المتمثلة برئیس تحری�رھ�ا اك�ب�ر م�ن ت�ل�ك 

سنوات م�ع�ھ ف�ي ك�ل�ی�ة  4االمور (كما عرفتھ انسانا خلوقا ونشطا خالل 

الفنون الجمیلة فرع اإلخراج/ جامعة بغداد)، وكل م�ا یش�غ�ل ال�ك�ادر ھ�و 

االنسیابیة في اصدار جریتنا كل یوم اربعاء وبال اي تلكؤ ح�ت�ى ف�ي اش�د 

 الظروف الصحیة  والعصیبة.
..................................................................................................................................................... 

 بغداد/ * مدیر مكتب العراقیة االسترالیة

"اا اا"  
ا  وع  

 م ور إو
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 حال.. حال
 ألجلِك الوجوُد قد حال

 والعمُر قد غال
 یا مْن كسوِت دربَى الجدیَب ُمـخمال

رتِِھ خمائال  نضَّ
رتِِھ مشاتال  خضَّ
 رقَرْقتِِھ جداوال

 أجَریِت فى عروقِھ..ماَء الحیاِة سلسال
  زرعتِھ سنابال ..زنابقاً ..قرنُفُال

  أطلَْعِت من أشواِكِھ ..مرجاً ندیًّا خِضال
  یابسمةَ الربیِع یا حال

  من مقلتیِك ألُف صبٍح أقبال
داً ..ُمھلِّال  ُمغرِّ

 ُمبْسمالً ..مرتًّال
 لِك الضیاُء منھال
 لِك الربیُع موئال

  لِك الشموُس منِزال
  لِك الفضاُء والغناُء والھناُء ..

  حاضراً وُمقبِال
نا ُمكلَّال  لِك الغُد الجمیلُ   بالسَّ

 في رحلٍة بال دموع
 إلى الُعال.. إلى الُعال

 إلى غٍد یختاُل في الضیاِء رافال
ال  وعالٍم یخطُر في السالِم آمناً.. مؤمِّ

 یفیُض فوَق أرِضنا محبةً.. تفاؤال
          ال حقَد.. ال بغضاَء.. ال

    ال یُصبُح اإلنساُن فیِھ قاتالً 
 لعالٍم بال ِجراحْ 

 یحوطُھُ األماُن والحنانْ 
 إلى صباٍح ذائٍب في النوِر..

 یُحیي األَمال
ذا                 یَسبُح في غمائِم الشَّ

 یسري بِھ النسیُم َسلَسال
 حبیبةَ األزھاِر واألطیاِر یا َحال

  ِمْن بسَمِة الصباِح فوَق وجِھِك الحبیبْ 
بى.. حمائماً.. بالبال  ترفُّ أطیاُر الرُّ

 على ُشعوِر الشمِس تصعدینْ 
 وتغزلیَن بالسنا أُرجوحةً على القَمرْ 

 یا فرحةَ الزماِن یا حال
  بِك الوجوُد قد حال

 والُعمُر قد غال

 ا اة
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 شعر: أدیب كمال الدین  

 أدالید -استرالیا  
 

 

 من محطِّة قطاٍر إلى أُخرى،

 ومن قطاٍر إلى آخر،

 ومن عربٍة إلى أُخرى،

 كنُت أسحبُِك من یدكِ 

 مجنوناً بجمالِك أو عطِرِك أو شفتیِك.

 كانْت أسماؤِك تتغیّر

 في كلِّ محطٍّة أو قطاٍر أو عربة

 لكنِّك تبقین كما أنتِ 

 ساحرةً أو ضائعةً أو تائھةً 

 أو عابثةً أو مجنونة،

 وأنا أعبُر بِك األسّرةَ العاریة

 واألسّرةَ الُمظلمة

 واألسّرةَ الُمضاءةَ بضوء الّشموع

 واألسّرةَ الطّائرةَ فوَق بحِر الّدموع.

 أعبُر بِك محطّاِت الّشمِس الُمنھارِة وفجرھا المذھول

 ومحطّاتِ الخبِز الُمبلِّل باألسى واللیِل والّسكاكین.

 في آخر مّرة

 عبرُت معِك شیئاً لم أعرفھ من قبل.

 لكنِّك لم تعبري معي

 تاركةً أصابعِك في كفّي،

 فأمسكُت بھا كما یمسُك البخیُل بلیرِة ذھب،

 أمسكُت بھا كدلیٍل أخیر

 على أنّني عبرُت المحطّةَ األخیرة،

 المحطّةَ األخیرةَ التي ال یُْسَمُح ألحٍد بعبوِرھا أبداً 

 حتّى النّسیان. إّال لَمن نسي كلَّ شيء

     
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 شعر : د. نصر عبد القادر/ مصر

(حَْرُح اَ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  ختام حمودة / السوید 

  َشتََّت بالتَّْنجیِم أَْضوائِي         فَِصْرُت طَْیفًا بأْشتَات اْلَمدى النَّائي  اْلكونُ 

  يـــبِبیَِت ِشْعٍر َسیُْحِي اْلكَوكب اْلَمائ         َضیَّْعُت ذاِكَرتي  ماذا َعليَّ َوقَدْ 

ْوِت أُْغنِیَةً       َوغاَب َعْنك ََوَعـْن عْینیَـَك إیحـائــي   أْوَحى إلَْیَك َخفَيُّ الصَّ

  َسـحـابَةُ الُحــبِّ یا ُحبِّــي بأجـوائــي   أْرضي بِماء الوْرِد إْن َعبَرتْ   تَْبتَلّ 

ْت َشعائَِرھا ْت ُشعُوُب اْلَغـْیِب أْنبائـي      َمسارُح البَْوِح قَْد أدَّ   ُمـنـُْذ اْسـتََردَّ

ـُل أْجـزاًء بَِھْنَدَستي        َومـــا اْنتََھْیُت َوما أكــَْمْلُت أْجـزائِــي   ُجـْزٌء یَُكمِّ

لَةٌ      َعلَى الِسِجــلِّ َولـكـِْن ُدوَن إْمضائِــــي  الَوْقُت یَْمضي َوأْوقاتي ُمَؤجَّ

ا م   
 

  دالل حسین/ الجزائر
 

 ... في ملھى الحي
 كان یجلُس وحیًدا،

 .. بعینین مثقلتین بظل السنین
 ... یراقص بنظراتھ أجساد النادالت

 ... یراقب على استحیاء راقصة الملھى
 .....جسدھا النحیل .. للیلة من سھاد
 یقبل كأسھ بین اللحظات 

 ..قارعتھا ویمرر أصبعھ الوسطى على
 ... في مخیلتھ ألف حكایھ

  وفي قلبي شغٌف وأمنیات
  جلست قبالتھ تلك الشقراء

 .... بمالمحھا االجنبیھ
 ...تناقشھ على مایبدو في سعر اللیلھ

 ... وكأنھا تسرق كل احالمي
 ..خجولة نظراتھ الیھا

 ... ابتسمت ومررت یدھا على لحیتھ البیضاء
 ترفا غادرت، تبحث عن زبون اكثر
 ... وكأنھا احیت امال في خاطري

 لما ال اكون عاھرتھ لھذه اللیلھ ؟
  لما ال ارسم خارطة جسده

 بشوق شھرزاد...؟
  كنت احدث كأسي عما سأفعل

 .. لكن قدمي المثقلة بالخجل والخوف
 كم عین تراقبني،

 .. كم ثمال تقرب من طاولتي
 ...االشقر واالسمر وبائع اللیالي
 ..تسمرت مخیلتي فوق جسده

  وطیفي یضاجع طیفھ المنھك
 .... احمل عنھ سنین منفاه
 ... واقبل بابتساماتي ثغره

 ما اجمل نظراتھ المرھقة
 وضحكتھ البریئھ،

  ما اجمل لیلتي وانا اتقلب
 .... فوق صدره
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 سیرة 
 أما قبل

ھذا كتاب ص�ن�ع�ت�ھ الص�دف�ة، م�ث�ل�م�ا 
 أملتھ التجربة.

ك��ت��اب زاده األل��م ال��م��ع��ت��ق ال��ذي     
إكتوینا بھ جمیعاً م�ن دون إس�ت�ث�ن�اء 

 أحد ، ولیس منّة على أحد.
كتاب كرر صفحاتھ المكتوبة جذر من 
الوجع والذاكرة التي أثق�ل�ھ�ا ال�ن�ض�ج 
حتى ولدت وواجھت الحیاة .. م�ث�ل�م�ا 
ساھم مساھمة فعالة أولئك االصدق�اء 
الذین أغروا أصابعي وشجعوا حب�ري 
على كتابة خزینھ الذي ظل م�ح�ت�ب�س�اً 

 في ذمة الماضي .
أولئك ھم : الش�اع�ر األث�ی�ر اب�راھ�ی�م 

ن�اظ�م   الخیاط، والشاع�ر الص�م�ی�م�ي
الس�م�اوي والش��اع�ر ال�م��زھ�ر ك�اظ��م 
غ��ی��الن ، والص��دی��ق ال��ح��م��ی��م ن��وح 

ع�ب�د   الربیعي ورفیق العقل وال�روح
الرحمن الطباخ وع�دد م�م�ن ش�اخ�ت 
الذاكرة عن حفظ أس�م�ائ�ھ�م، ل�ك�ن�ھ�م 

 جمیعاً في القلب مني ..
وقد تكرمت جریدة (ط�ری�ق الش�ع�ب) 
ومجلة ( الشرارة) نش�ر فص�ول م�ن 
ھذا الكتاب وزاد حجم التكریم ت�ف�ض�ل 
جریدة ( الحقیقة) نشره كامالً وع�ل�ى 
حلقات تح�ت ع�ن�وان : (دروس ف�ي 

 التربیة الدیمقراطیة).
والن ھ�ذا ال�ك�ت�اب .. ال ی�ع�ن�ي اخ�ي 
الشھید وعد هللا یحیى النجار بتماس�ھ 
الجیني حسب، وإنما بما أف�ادن�ي م�ن 
قیم أخالقیة ومب�دأی�ة ع�ال�ی�ة .. وأن�ا 
مدین لھ في زرع وشم ال�ك�ل�م�ات ف�ي 
أعماقي .. حتى ت�ح�ول�ت ال�ى دروس 
تركت بصماتھ�ا ف�ي مس�ی�رت�ي، وم�ا 
كان من طبع�ي ح�ف�ظ�ھ�ا ف�ي خ�زائ�ن 
روحي، وإنما وجدت�ھ�ا م�ن االھ�م�ی�ة 
واالض��اءة ب��ح��ی��ث ی��م��ك��ن إت��خ��اذھ��ا 
نموذجاً متم�ی�زاً ی�ج�در ب�ن�ا ال�وق�وف 
عندھا والتعامل معھا بوصفھا قط�اف 
حیاة نضالیة نقیة وشاق�ة .. والس�ی�ر 
على وفق ما أعطتھ من ق�ی�م ج�دی�رة 
بأن تضيء الزمان والم�ك�ان .. ف�ھ�ل 
ج��اءت ك��م��ا ت��م��ن��ى ل��ھ��ا أص��دق��ائ��ي 

  وقرائي الكرام ..
 أتمنى وأرجو أن اكون قد أفلحت .

 
 ح.ي

ھل یرید وع�د هللا.. اس�ت�الم ھ�ذه  * 

 المخصصات بدالً عن المدیر؟
 اسكتني ابي..

 اسكت.. ھل ھذا وقتك؟ *
 اجابني الرجل نیابة عن أبي:

اخوك ینوب عن زم�الئ�ھ.. ی�ع�رف  *
 جیداً حقوق السجین السیاسي.

لم افھم ما قالھ الرجل لكنني احسست 
  بتعاطفھ مع أخي.

وصلنا مكاناً بھیاً.. وفتح الرج�ل ب�اب�اً 
ضخماً وان�ط�ل�ق�ت م�ن ف�ت�ح�ة ال�ب�اب 

 ضحكات عالیة..
مددت عنقي، ووجدت الرجل یھ�م�س 

 في اذن رجل بدین .. فصاح ھذا:
 تعال.. تعال. *

تقدم ابي بحذر وانا امسك ب�ھ.. ف�ی�م�ا 
كانت الوجوه المحیطة بالرجل البدی�ن 
تنظر إل�ی�ن�ا وت�رى ف�ی�ن�ا م�خ�ل�وق�ات 
عجیبة وكأن ال�ح�ض�ور ل�م ی�روا م�ا 
یماثلھا من قبل، وفجأة خاطب البدی�ن 

 أبي:
ت��ری��د م��واج��ھ ھ��ذا الش��ی��وع��ي  *

 الخطر ..
وعد هللا خطر .. من لم یأكل لمدة ( *

) یوماً ھل یمكن ان یشك�ل خ�ط�راً 19
 على أحد؟

 ھا.. انت تدافع عنھ.. *
  بدا أبي متوسالً 

 سیادة المدیر.. ابني یموت. *
ومن قال لھ ان یموت.. ت�ع�ال غ�داً  *

صباحاً الى السج�ن ح�ام�الً م�ا ش�ئ�ت 
من الطعام ولیأكل ما یرید. من یمنع�ھ 

 عن االكل..
 استدار ابي متوجھا الى الخروج..

كان أبي حائراً بین فرص�ة ال�ح�ص�ول 
الى موافقة المواج�ھ�ة وب�ی�ن ال�ق�ل�ق 
الذي كان ینتابھ في ب�ق�اء أخ�ي ح�ی�اً 

 حتى الغد..
مرت اللیلة ثقیلة في (فندق السع�ادة) 
الذي لم تكن لیلتھ سعیدة أب�داً ب�دل�ی�ل 
اننا تقیأنا رغیف الخبز الذي تناولن�اه 
وبقینا في حالة من ال�ق�ل�ق وال�ن�ت�ان�ة 
ورائحة الخمر وال�ح�ش�رات ال�ط�ائ�رة 

 والزاحفة المحیطة بنا.
ك��ان ت��م��وز الھ��ب��اً وال��ھ��واء ج��اف 
والحاج�ة ال�ى ال�م�اء م�ل�ح�ة.. ك�ان�ت 
ھناك ذبالة مص�ب�اح م�ری�ض ی�ح�م�ل 
وجھا أصفر منزویاً في أعلى ال�ج�دار 
لم ی�ج�د أب�ي م�ن ض�م�ان ی�م�ك�ن ان 

 یحیطني بھ سوى احتضاني..
وكنت احسھ یستعین بي حتى اس�ك�ت 
انیناً حاداً كان یمكن ان ینطلق في كل 

 لحظة.
مرت اللیلة ثقیلة.. كما ج�ب�ل ی�ج�ل�س 

  فوق جسدینا.
وع�ن�د ال�ف�ج�ر ك�ان ن�ق�ف ع�ن�د ب��اب 

 السجن.  وسأل أحد الحراس أبي:
ھ��ل ت��ع��ت��ق��د ان م��ع��ال��ي ال��م��دی��ر  *

 سیتذكرك..!
 قال آخر..

  ال یأتي الستقبالك فجراً..! *
ظل أبي حائراً ال یعرف كیف ی�ج�ی�ب. 
فیما كان ینظر الى كیس لف ب�ھ�ا م�ا 
كنا قد اشتریناه م�ن ط�ع�ام وت�ن�اول�ن�ا 

 جزءاً منھ حتى نداوي جوعنا..
 ووجدت أبي یسأل مضطراً:

 ھل وعد هللا مازال حیاً..؟ *
 أجاب الشرطي:

ال نعل�م.. ل�م ی�خ�ب�رن�ا أح�د ب�م�وت  *
 سجین حتى االن.

 وجدت أبي یتوسل الشرطي:
قد یكون میتاً وال یعلم بھ أح�د ھ�ل  *

  یمكن السؤال عنھ ؟.
تلفت الش�رط�ي.. واق�ت�رب م�ن أب�ي، 
ورأیت أبي یسرع بإخراج م�ب�ل�غ م�ن 
المال ویدسھ في جیب الشرطي ال�ذي 

 اندفع متوجھاً الى الداخل.
كان الوقت یمر ثقیالً.. ح�ت�ى إذا ع�اد 

 الشرطي.. كنا قد فقدنا الصبر.
 حي.. مازال حیاً.. اطمئن.. *

ملت الساعات ن�ظ�رت�ن�ا وان�ت�ظ�ارات�ن�ا 
 واسئلتنا معاً.

كانت الساعة العاشرة صباحاً ع�ن�دم�ا 
وصلت س�ی�ارة م�ع�ال�ي الس�ی�د م�دی�ر 

 سجن بعقوبة..
راحت التحیات واالستعدادات ت�ج�ري 
الستقبالھ وكنت وابي في سكون ك�م�ا 
 لو كنا نترقب حدثاً ھاماً قد یواجھنا..

التفت الرجل الب�دی�ن ب�ك�ام�ل ق�ی�اف�ت�ھ 
 الرسمیة.. قال:

 تعالوا.. *
وجھ الكالم الى أحد الح�راس.. دع�وه 

 یواجھ وعد هللا النجار.
ارتسمت ابتسامة جریحة على شفت�ي 
أبي.. وقادنا شرطي الى المكان.. كان 
ھناك سیاج حدی�دي م�رت�ف�ع وأم�ام�ھ 
مس��اح��ة ك��اف��ی��ة ل��م��رور أك��ث��ر م��ن 
شرطي.. ثم یأتي سیاج ح�دی�دي آخ�ر 
باالرتفاع ال�ت�ي ن�ح�ن ف�ی�ھ.. ل�ی�ك�ون 

 باستطاعة السجین الوقوف..
 ھتف بھ ابي:

وعد هللا.. وعد هللا، ھ�ذا ان�ا اب�وك  *
 وھذا أخوك حسیب.

أھالً.. أھ�الً.. ب�ال�ك�اد ق�ال�ھ�ا راف�ع�اً  *
 وجھھ..

ابني جئت لك بالطعام.. ك�ل، ل�م�اذا  *
 انت عنید ال تأكل..؟

صمت وعد هللا، وحدق في وج�ھ أب�ي 
 معاتباً..

التفت الى ح�رك�ة .. ورأی�ت ال�م�دی�ر 
  یقف قریباً من أخي..

اسمع كالم والدك.. انت ال تضر إال  *
 نفسك

 سأل المدیر:
 ھذا والدك أال تطیع أمره كذلك؟ *
ان��ا اع��رف ح��ق��وق اب��ي وأخ��ي  *

  والناس..
 انتم ال تعرفونھا..

غضب المدیر.. قال: سن�ع�ل�م�ك ك�ی�ف 
 ترفع صوتك..

 توسل ابي بالمدیر..
سامحھ یا سیدي.. سامحھ، إنھ ف�ي  *

 حالة صحیة سیئة
ھذا بیده.. انھ یرید ان یك�ون ب�ط�الً  *

برأسنا.. یرید ان ی�ع�ل�م�ن�ا االخ�الق.. 
 ھذا الشیوعي.

 رفع أخي رأسھ:
نعم نحن من یعرف االخالق.. نح�ن  *

 ال نسرق طعام السجناء..
 صرخ المدیر:

 نحن سراق .. یا شیوعي. *
انحنى ابي یرید تقبیل ید المدیر ح�ت�ى 

 یكسب وده ..
 رآه وعد هللا فخاطب أبي:

ابي .. لست أبي ان قب�ل�ت ی�ده.. ال  *
 ارید ان اراك تقبل یداً فاسدة مجرمة.

  ثم وجھ السؤال لي:
حسیب.. اذا كنت ترید ان تفعل مثل  *

 ابیك.. فأنا ال أرید رؤیتكما..
 بكى أبي وبكیت لبكائھ.

 صرخ وعد هللا:
ال ت��ھ��ی��ن��ون��ن��ي.. ب��ھ��ذا ال��ب��ك��اء..  *

 اخرجا.. ال اریدكما ھكذا ضعفاء..
وغادرنا داخالً ال�ى زن�زان�ت�ھ.. ف�ی�م�ا 

 كان المدیر یرثى لحالنا..
غادرت المكان مع أبي.. وفوجئت ب�ھ 

 یخاطب المدیر:
اب��ن��ي ق��وي.. ق��وي ب��ال��ح��ق ول��ن  *

 یتراجع.
احس المدیر بعیني ابي وھما تحمالن 

 االصرار والتضامن مع أخي.. وقال:
* 
وخرجنا لخاطرك.. س�أع�ف�و ع�ن�ھ...  

 سألبي مطالبھ..

 دروس  او وااب
 وت  ة ا و ا  ار

  ت ب 
 ”اا ا“ 

بقلم: حسب هللا یحیى     الحلقة /3     
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 عنوان الروایة :
ع�ن��وان ال��روای��ة: ع��ن��وان إش��ك��ال��ي، 
یشیر في ظاھره الى اناث ال�غ�ج�ری�ات 
(ال��ك��اول��ی��ة) ف��ي ال��ل��ھ��ج��ة الش��ع��ب��ی��ة 
ال��ع��راق��ی��ة، ف��ی��ھ تض��م��ی��ن ل��إلب��اح��ی��ة 
واالم��ت��اع م��دف��وع ال��ث��م��ن وال��رق��ص 
المبتذل والتنقل بین احض�ان ال�رج�ال 

/ مما یع�ن�ي اج�م�اال  من قبل الغجریة 
 فتیات بائعات للمتعة ..

ول�ك�ن أن�ث�ى (روای�ة أن�ث�ى غ�ج�ریّ�ة) 
ت�ع�ن��ي وتش��ی�ر ال�ى ع��دم االس��ت�ق��رار 
ودوام التن�ق�ل وال�ت�رح�ال م�ن أم ال�ى 
اخرى، ومن مدینة الى اخ�رى، وم�ن 
دار الى اخرى، وم�ن ب�ل�د ال�ى آخ�ر، 
ح��ی��ث أوض��ح��ت (أس��م��اء ی��وس��ف) 
الشخص�ی�ة ال�رئ�ی�س�ی�ة ف�ي ال�روای�ة، 
معنى قول�ھ�ا أن�ث�ى غ�ج�ری�ة ب�ال�ت�ال�ي 
(ن��ح��ن ج��ی��ل ب��ال أوط��ان، إن��اث ب��ال 
أوطان بیولوج�ی�ة، أن�ا أن�ث�ى رّح�ال�ة، 
یصّح أن تصفني بأنني أنثى بدویة أو 
غجریة، لكوني ف�ي ارت�ح�ال مس�ت�م�ر 
كغیري م�ن ان�اث ھ�ذا ال�ذي تس�ّم�ی�ھ 

 .47وطنا محلیا عربیا)، ص
ف�ال��روای�ة ت��ت�ح��دث ح��ول ح�ی��اة ف��ت��اة 
عراقیة بصریة، تمثل جیال كام�ال م�ن 
الشباب والشابات في الوطن ال�ع�رب�ي 
ع��م��وم��ا، وف��ي ال��ع��راق ع��ل��ى وج��ھ 
ال��خ��ص��وص، ح��ی��ث ال��ع��وق وال��ی��ت��م 
المبكر والخوف والض�ی�اع ف�ي وط�ن 
استباحھ الغزاة والطامع�ی�ن وزم�رھ�م 
من المرت�زق�ة وم�ح�ت�رف�ي ال�ح�روب، 
وتسلیط زمر من السراق والل�ص�وص 
والعمالء لحكم ھ�ذه الش�ع�وب. ح�ی�ث 
تقول أسماء، تصف وطنھا العراق ب

(وط�ن�ي ح�رق�ھ ال�غ��زاة وال�م��رت�زق��ة، 
وس��رق م��ا ت��ب��ق��ى ف��ی��ھ ح��ث��ال��ة م��ن 

 اللصوص).
وھو توصیف دقیق لعراقنا الیوم ب�ع�د 
االحتالل االمریكي المتوحش ب�دع�وى 
تحریر الشعب العراقي وتخلیص�ھ م�ن 
الدیكتات�وری�ة الص�دام�ی�ة، وت�ن�ص�ی�ب 
طبقة سیاسیة، نصبھا المح�ت�ل ل�ح�ك�م 
العراق امتازت باللصوصیة وال�ج�ھ�ل 
والتبعیة، مما سبب الشقاء والض�ی�اع 
والتشرد للشعب فاقد ال�ث�روة واالرادة 

 والسیادة الوطنیة.
(أسماء) الطفلة المسیحیة التي ول�دت 
مش�ل��ول��ة ال��ی��د ال��ی�م��ن��ى، ف��اق��دة ل��ألم 
(ن�ع�ی�م�ة ش�م�ع�ون) س��اع�ة والدت�ھ��ا. 
فع�اش�ت ال�ی�ت�م م�ن�ذ ال�ل�ح�ظ�ة االول�ى 
لحیاتھ�ا، ل�ت�ع�ی�ش ب�رع�ای�ة ال�م�ربّ�ی�ة 

 (طاھرة).
ھذه الوالدة كانت بع�د إن�دالع ال�ح�رب 
العراق�ی�ة االی�ران�ی�ة، وت�ل�وث ال�ب�ی�ئ�ة 
بس����ب����ب ال����ح����روب وق����ذائ����ف����ھ����ا 
ومتفجرات�ھ�ا، م�م�ا أّدى ال�ى ظ�اھ�رة 
موت العدید من النساء أثناء ال�والدة، 
 ووالدة العدید من األطفال المشوھین.

ثم تصدم بموت م�ف�اج�ئ ل�م�ربّ�ی�ت�ھ�ا، 
فتكون تحت رعای�ة وال�دھ�ا ال�ط�ب�ی�ب 
ال�ج��راح ی��وس��ف، ال��ذي ی�ق��ت��ل ع��ل��ى 
الحدود العراقیة الكویتیة، ولم یعث�روا 
لھ على أثر، ربما، إلعدام�ھ م�ن ق�ب�ل 
ف�رق االع�دام الص�دام�ی��ة؛ ل�ع�ص�ی�ان��ھ 
تنف�ی�ذ أوام�رھ�م ال�م�ن�اقض�ة ل�ث�واب�ت 
الدكتور االنسانیة والوطنیة. ف�ت�ن�ت�ق�ل 
أس�م�اء ال�ى ع�ھ�دة ص�دی�ق�ھ (دان�ی��ال 
ش��م��ع��ون)، ویص��ط��ح��ب��ھ��ا م��ع��ھ ال��ى 
بغداد، لتكون برعایة شقیقتھ (میري) 
لتكون بمث�اب�ة االم ال�ث�ال�ث�ة ألس�م�اء، 
مستفیدة لفترة من الزم�ن م�ن إی�ج�ار 
منزلھم في البصرة قب�ل ان تس�ت�ول�ي 
ع��ل��ی��ھ اح��دى م��ل��ی��ش��ی��ات م��ا ب��ع��د 
االحتالل، فتكفّلت بم�ع�ی�ش�ت�ھ�ا ع�ائ�ل�ة 
(میري)، وتكمل دراست�ھ�ا ال�ث�ان�وی�ة، 
رغم صعوبة الظروف المعی�ش�ی�ة ف�ي 
زمن الدیكتاتوریة والحصار وال�ح�رب 
الطائفیة بعد االحتالل، تكمل دراست�ھ�ا 

في كلیة اللغات، فرع اللغة الفرنسی�ة، 
رغ�م ال��ت�غ��ی��ی�ر الش��ام��ل ل��ل��م�ن��ظ��وم��ة 
القیمیة واالخالقیة للمجتمع الع�راق�ي، 
بس�ب�ب ال��ح�روب وال��ف�ق�ر وال�ح�ص��ار 

 المریر.
(صار كل شيء نسخة ألصل حقیق�ي، 
إختفى وما حل ھو النسخة ال�م�زّورة، 
صار اإلفتراء ھ�و ال�ق�اع�دة والص�دق 

 .71ھو االستثناء)، ص
تستذكر (أسماء) ح�ی�ات�ھ�ا ف�ي ب�غ�داد 
زمن الحصار، وما حل بھا من خ�راب 
على كافة المستویات، كمدینة، ناھی�ك 
عن تجریف الكومفوریا االج�ت�م�اع�ی�ة 
االیجابیة ال�ت�ي ی�خ�ت�زن�ھ�ا ال�م�ج�ت�م�ع 
العراقي ع�ب�ر عص�ور م�ن ت�اری�خ�ھ، 
حیث تقول (عشت في بغداد الحص�ار، 
وكنت أشاھد كیف تؤكل العاصمة م�ن 
كتفیھا، وكیف تنخر خاصرتھا، ك�ل�م�ا 
ت�م�ادى ال�ح�ص�ار االق�ت�ص�ادي، ك�ل�م��ا 
تھیأت ب�غ�داد إلن�ھ�ی�ار ق�ادم، ل�ن�ھ�ش 
جدید، حتى صارت بال م�الم�ح س�وى 
كونھا مھزومة تمرح ب�ھ�ا ش�ی�اط�ی�ن 

 .77الخراب)، ص
تستول�ي ال�م�ل�ی�ش�ی�ات ع�ل�ى دار األم 
الثالثة ألسماء (می�ري) ال�م�س�ی�ح�ی�ة، 
التي ماتت بعد فترة من موت زوج�ھ�ا 
ف��ي الش��ارع، وتض��ع أس��م��اء ب��ی��ن 
خ��ی��اری��ن: اّم��ا ال��رح��ی��ل، أو ال��م��وت 
باعتبارھا نصرانیة كافرة، ك�م�ا ی�رى 
ذلك إسالمیو االحتالل وال�ل�ص�وص�ی�ة. 
فتذھب لل�ع�ی�ش ف�ي ب�ی�ت ص�دی�ق�ت�ھ�ا 
وزمیلت�ھ�ا ف�ي ال�ج�ام�ع�ة، ال�م�س�ل�م�ة 
الشیعیة (زینب) في مدینة الكاظ�م�ی�ة، 
بعد ارتدائھا للحجاب، وتعیش م�ع�ّززة 
مكرمة في كنف ھذه العائلة الكری�م�ة، 
ال�ت�ي ت�م�ث��ل روح وض�م�ی��ر االنس��ان 
العراقي ال�ذي ل�م یص�اب ب�ال�ت�ش�وی�ھ 
والمسخ في زمن ال�ج�وع وال�ف�وض�ى 

 والزیف ..
ت��ق��رر (أس��م��اء)، ب��ع��د إك��م��ال��ھ��ا  

الدراسة، الس�ف�ر ال�ى االردن ب�رف�ق�ة 
أحد م�ع�ارف ال�ع�ائ�ل�ة (ال�ح�اج م�راد) 
شقیق أم زینب، وم�ن االردن تس�اف�ر 
ال��ى ال��م��غ��رب، ل��ت��ح��ل ض��ی��ف��ة ع��ل��ى 
(جمیلة) الشابة المغربی�ة ال�ی�ھ�ودی�ة، 
شقی�ق�ة ال�ف�ت�اة (آس�ی�ا) ال�ع�ام�ل�ة ف�ي 
س�ف��ارة ال��م��غ��رب ف��ي االردن وال��ت��ي 
تعاطفت ك�ث�ی�را م�ع أس�م�اء. ھ�ذه ال

(ج�م��ی��ل��ة) ال��ت��ي واف�ق��ت ع��ل�ى م��ن��ح 
جسدھا لیلة واح�دة ل�ل�م�ھ�رب م�ق�اب�ل 

 تھریب (اسماء) الى فرنسا !!

وھي أشارة بلیغة من ق�ب�ل ال�روائ�ي  
ب���أن االنس���ان���ی���ة ع���اب���رة ل���الدی���ان 

 والطوائف.
ومن ھناك تحاول السف�ر ال�ى ف�رنس�ا 
بصحبة احد المھربین مقابل مبلغ م�ن 
المال، ول�ك�ن ھ�ذا ال�م�ھ�رب ال�م�ج�رم 
یغتصبھا في الزورق، ب�ع�د أن ان�ف�رد 
بھا في عرض البحر، فدفعھا غضبھ�ا 
ال��ى إغ��راق��ھ وض��رب��ھ ب��ال��م��ج��داف 
للخالص من شره، وانتقاما لف�ق�دان�ھ�ا 
ع��ذری��ت��ھ��ا، م��م��ا أّدى ال��ى م��وت��ھ، 
وتمكنت من العودة للی�ابس�ة وإح�راق 
الزورق، دون أن یعلم أحد بما ح�دث، 

 والعودة الى جمیلة ثانیة ..
من الم�غ�رب، تس�اف�ر ال�ى أب�و ظ�ب�ي 

ال��ف��ت��اة ال��م��غ��رب��ی��ة   ب��م��س��اع��دة م��ن
األمازیغیة (م�ن�ال) ص�دی�ق�ة ج�م�ی�ل�ة، 
حیث تعمل ك�م�ت�رج�م�ة م�ن ال�ع�رب�ی�ة 
للفرنسیة، وترتبط بعالقة وث�ی�ق�ة م�ع 
الفتاة المغربیة (منال) في اب�و ظ�ب�ي، 
ل��ت��ك��ون ب��م��ث��اب��ة األخ��ت والص��دی��ق��ة 
والسمیرة لھا في غربتھا، بناء ع�ل�ى 

 توصیة من أختھا في المغرب.
تستطیع (أس�م�اء) ان ت�ح�ق�ق ش�ھ�رة 
كبیرة في ابو ظبي من خالل كتاب�ات�ھ�ا 
ف��ي ال��م��ج��الت وال��ج��رائ��د ال��ع��رب��ی��ة 

 واألجنبیة وإجادتھا للترجمة.
ت��ط��ل��ب إح��دى ال��ق��ن��وات ال��ف��ض��ائ��ی��ة 
الفرنسیة عمل مق�اب�ل�ة م�ع (أس�م�اء) 
ل��ل��ح��دی��ث ح��ول ظ��روف ح��ی��ات��ھ��ا 

للفت�اة ف�اق�دة األم،   باعتبارھا نموذجا
فیسجل البرنامج نجاحا كبیرا من قب�ل 
ال��م��ش��اھ��دی��ن، وخص��وص��ا ال��ن��س��اء، 
وللتع�اط�ف واإلع�ج�اب ال�ك�ب�ی�ر ال�ذي 
حصلت علیھ من قبل مقدم ال�ب�رن�ام�ج 
الفرنسي (روني آل�ن)، ت�ط�ل�ب م�ن�ھ�ا 

القناة العمل ضمن كادرھا ف�ي ف�رنس�ا 
وھي غایة (أسماء)، باإلضافة الى ما 
حازت علیھ من إعجاب مق�االت�ھ�ا ف�ي 
م��ج��ل��ة (زھ��رة)، وم��ج��ل��ة (ذوات) 
االلكترونیة، وتزاید ع�دد ال�م�ع�ج�ب�ات 

 وأفكارھا.  والمعجبین بطروحاتھا
نتیجة ل�ذل�ك، ب�دأت ت�ح�ق�ق رغ�ب�ت�ھ�ا 
بكتابة روایتھا، روایة حیات�ھ�ا، ع�ل�ى 
الخص�وص ب�ع�د ق�راءت�ھ�ا ل�ل�ش�اع�رة 
فات�ح�ة ُم�رش�ی�د ، وروای�ة ال�روائ�ی�ة 

ح�ی�ث   میس خالد الع�ث�م�ان، وب�ارت،
 -تقول :

ھ��ا ان��ا ق��رأت م��رش��ی��د وب��ارت،  (
وكالھما فتح شھیتي ل�ل�ك�ت�اب�ة، أوق�ظ 
الرغبة بالكتابة عندي، وب�ھ�ذا س�أج�د 
مفاتیح قضیتي كأنثى یعذبھا الغیاب)، 

، واست�رش�ادا ب�م�ق�ول�ة ال�ن�اق�د 56ص
الفرنسي فنسان جوف (القراءة توقظ 

 . 56الخیال النائم)، ص
ط��ب��ع��ا، ت��م ذل��ك أیض��ا ب��م��ت��اب��ع��ت��ھ��ا 
وتشجیعھا من قبل صدیق�ھ�ا ال�روائ�ي 
ال��ع��راق��ي، ح��ی��ث ب��دأت تس��ت��ع��ی��د 
ذكریاتھا، وتكتب فصول روایتھا ق�ب�ل 
سفرھ�ا ال�ى ف�رنس�ا، ح�ی�ث س�ت�ك�ون 
ھناك خ�ات�م�ة روای�ت�ھ�ا وك�ت�اب�ة آخ�ر 
فصولھا، وتحقیق احالمھا في العی�ش 
بحریة وامان، تحلم بالزواج، وت�ك�ون 
أّما لطفل یشبع غریزتھا كأنثى. وھ�ن�ا 
إش��ارة م��ھ��م��ة ال��ى أھ��م��ی��ة ال��ق��راءة 
والمطالعة بالنسب�ة ل�ل�روائ�ي ك�ح�اف�ز 
م��ھ��م ل��ل��ك��ت��اب��ة واالب��داع، وای��ق��اظ 
الذكریات لتفتح طریق االبداع متمث�ل�ة 
مقولة (ما أضیق الدرب دون إب�ت�ك�ار 

 .)الذكریات
وكما یقول غابریل غ�ارس�ی�ا م�ارك�ی�ز 
(الحیاة لیست ما یعیشھ أحدنا، وإن�م�ا 

ھ��ي م��ا ی��ت��ذك��ره، وك��ی��ف ی��ت��ذك��ره 
ت��رج��م��ة   –ل��ی��روی��ھ)، عش��ت ألروي 

 1دار ال��م�دى، ط  –ص�ال�ح ع�ل��م�ان��ي 
. ھ��ا ھ��ي (أس��م��اء) ت��ت��ذك��ر 2005
 لتروي.

لم یغفل الروائي أن یروي على لس�ان 
(أس���م���اء) ال���ح���دی���ث ع���ن ب���ع���ض 
خصوصیات المرأة ف�ي ح�ب جس�دھ�ا 
واالھ��ت��م��ام ب��ج��م��ال��ھ��ا، وس��رورھ��ا 

كلمة إطراء واع�ج�اب م�ن ق�ب�ل   ألي
اآلخرین، وغریزة الجن�س، وخ�وف�ھ�ا 
المرع�ب ل�ف�ق�دان ع�ذری�ت�ھ�ا، وك�ی�ف 
احتفلت بھجة وفرحا ب�ع�د أن ع�ل�م�ت 
ف��ي ال��م��س��ت��ش��ف��ى ب��ع��ودة وال��ت��ح��ام 
ب�ك�ارت��ھ�ا، وع�ودت�ھ��ا ال��ى ع�ذری��ت�ھ��ا 
االول��ى ب��ع��د م��رور س��ن��ی��ن ع��ل��ى 
 إفتضاضھا من قبل المھّرب المغربي.

كان الروائي موفقا تماما في توصیف 
بلدان القھر الع�رب�ي،   حیاة المرأة في

بغض النظر عن قومیت�ھ�ا ودی�ان�ت�ھ�ا: 
مسلمة او مسیحیة او ی�ھ�ودی�ة، وم�ا 
ت��ع��ان��ی��ھ ف��ي ب��ل��دان ت��ت��ح��ك��م ف��ی��ھ 

والحكومات ال�ط�ائ�ف�ی�ة   الدیكتاتوریات
اإلسالمویة (صارت المرأة في ب�ع�ض 
البلدان العربیة كشتات متجول كمس�خ 
وھ�ي تس��ت�ج�دي وط�ن�اً، ت�ب�ح��ث ع��ن 
مأوى وقد تطلق علیھ موھ�وم�ة اس�م 
الوط�ن ال�ب�دی�ل، او ال�وط�ن ال�ج�دی�د، 
ك��ال��ذي ج��رى ل��ل��م��رأة ال��ل��ب��ن��ان��ی��ة 
والجزائریة وال�ع�راق�ی�ة والس�وری�ة)، 

 .49ص 
حیث ال ترى لھا خالصا اّال ب�ال�ھ�ج�رة 
ال��ى ب���ل��دان ال���ع���ال��م االول، وك���ان 

(أسماء) فرنسا، حیث ال�ح�ری�ة   خیار
والثقافة واألمان، ف (إس�الم�ی�و ھ�ذا 
العصر ال نجاة من ظلم�ھ�م اّال ب�ال�رّب 

. واذا 78ال��رح��ی��م ال��ع��ادل ..)، ص
 7٠صدق قول القائل: إن ح�ل�م ال�رب 

عاما، فمعنى ذلك إنقضاء العم�ر دون 
أن یرى االنسان نور شم�س ال�ح�ری�ة 
والّرفاه والكرامة، وال نعلم متى یق�ول 

للشيء كن فیكون، فیتغ�ی�ر األم�ر   هللا
 من حال الى حال.

ك�ان ال�روائ��ي م�وف��ق��ا ف��ي اس�ت��خ��دام 
اس��ل��وب ال��رس��ائ��ل ال��م��ت��ب��ادل��ة ب��ی��ن 
شخص�ی�ات ال�روای�ة ف�ي س�رد أف�ك�ار 
وت��ح��والت وم��ع��ان��اة الش��خ��ص��ی��ات 

 المختلفة.
م�ن خ�الل االط�الع ع�ل�ى روای�ات د. 
رسول محمد رسول، نلمس إھت�م�ام�ھ 
الكبیر والواعي بحیاة ومعاناة ال�م�رأة 
ال��ع��راق��ی��ة وال��ع��رب��ی��ة، وم��ح��اول��ت��ھ 

ال��ع��ادل��ة ف��ي   االن��ت��ص��ار ل��ق��ض��ی��ت��ھ��ا
المساواة والحریة وال�ع�ی�ش ب�ك�رام�ة 
إنسان�ی�ة ، ك�ذل�ك ت�أش�ی�ر ن�ج�اح�ات�ھ�ا 
واخ��ف��اق��ات��ھ��ا، س��ل��وك��ھ��ا الص��ائ��ب 
ودواف��ع��ھ، وس��ل��وك��ھ��ا ال��م��ن��ح��رف 
ومسبب�ات�ھ، بش�ك�ل واس�ل�وب ع�ل�م�ي 
وموضوعي. فالروایة یمكن تجنسیھ�ا 
ب��ال��روای��ة ال��واق��ع��ی��ة االج��ت��م��اع��ی��ة 

 االنتقادیة.
لم ی�ھ�ت�م ال�روائ�ي ك�ث�ی�راً ب�ت�وص�ی�ف 
وتعریف المكان، رغم كثرة تح�والت�ھ، 
في داخل العراق وخارج�ھ، ول�م ی�ع�ط 
أھمیة لتأثیث شخصیات الروایة، م�ن 
ح��ی��ث الش��ك��ل وال��ع��الم��ات ال��ف��ارق��ة 
للشخصیة، لتكون ع�ال�ق�ة ف�ي ذاك�رة 

وتضیف للروایة المزید م�ن   القارئ،
 الواقعیة.

 
ن��ت��م��ن��ى أن ن��ك��ون ق��د ت��م��ك��ن��ا م��ن  

توص�ی�ف وت�ع�ری�ف وت�ح�ل�ی�ل ال�ن�ص 
السردي للروایة، باعت�ب�ار ال�ن�ق�د ھ�و 
المتكلم ال�وح�ی�د ح�ی�ن�م�ا ت�ك�ون ب�ق�ی�ة 
الفن�ون خ�رس�اء، ك�م�ا ی�ق�ول ال�ن�اق�د 
العراقي الكبیر یاسی�ن ال�ن�ص�ی�ر: (إن 
النقد یستطیع أن یتكلم، ف�ي ح�ی�ن إن 

 .139كل الفنون خرساء)، ص

روا   

 
 

 للدكتور الروائي رسول محمد رسول
 (ما أضیق الدرب دون ابتكار الذكریات)   

 
 
 
 

 

 بقلم األدیب:حمید الحریزي
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روایة "لی�ل ص�اخ�ب ج�داً" ل�ل�روائ�ی�ة 
ھدیة حسین، المطبوعة في بغ�داد ع�ام 

، من الروایات النسویة العراقی�ة 2019
المتمیزة، ذلك أنھا تنطوي ع�ل�ى س�رد 
نسوي بامتیاز تنھض ب�ھ ش�خ�ص�ی�ت�ان 
نسائیة ھما، ب�ط�ل�ة ال�روای�ة ال�رئ�ی�س�ة 
یاسمین وسراب. ویكاد الجزء األع�ظ�م 
من ھذا السرد یتم عبر ضمیر الم�ت�ك�ل�م 
"أنا" مما یجعل الروایة قریبة الى ح�د 
كبیر من السرد الذاتي األوتوبیوغراف�ي 

autobiography  ح���ی���ث ت���ق���وم
یاسمین بالكشف تدری�ج�ی�اً ع�ن   البطلة

سیرة حیات�ھ�ا وأس�رت�ھ�ا، وت�ح�اول أن 
تقاوم الجرح العم�ی�ق ال�ذي ت�رك�ھ ف�ي 
أعماقھا زوجھا مازن الذي خان�ھ�ا م�ع 
نزیلة فندق أوبروي في مدینة الموصل 

  زیارة قصیرة لھما.  أثناء
وتشتبك حیاة البطلة الرئیسة ی�اس�م�ی�ن 
مع حی�اة إم�رأة أخ�رى ھ�ي (س�راب)، 
والتي تبدو عالقتھ�م�ا ل�ل�وھ�ل�ة االول�ى 
عفویة وقائمة على ال�م�ص�ادف�ة، أث�ن�اء 
لقائھما في سوق الغزل بب�غ�داد لش�راء 
بعض الطیور والحیوانات األلیفة، ل�ك�ن 
سیر األحداث الروائیة س�ی�وص�ل�ن�ا إل�ى 
نتیج�ة غ�ی�ر م�ت�وق�ع�ة، ح�ی�ث ت�ع�م�دت 
(سراب) توثیق صلتھا ببطلة ال�روای�ة، 
ألنھا كانت قد تزوجت سراً من (م�ازن) 
زوج یاس�م�ی�ن، وأرادت ال�ت�ع�رف ال�ى 
شخصیتھا وحیاتھا. وت�ك�ون ال�م�ف�اج�أة 
األكبر عندما تترك (سراب) بعد وفات�ھ�ا 
المفاجئة، بعد إصابتھ�ا ب�ف�ش�ل ك�ل�وي، 
دفتراً لدى أخ�ت�ھ�ا ال�ك�ب�رى (م�دی�ح�ة)، 
أصرت على تس�ل�ی�م�ھ ل�ب�ط�ل�ة ال�روای�ة 
یاسمین، وأن تطلع علیھ ثم تتلفھ، وفیھ 
نص روائي أو قص�ص�ي قص�ی�ر (قص�ة 
داخل قصة) تتحدث ف�ی�ھ (س�راب) ع�ن 
حیات�ھ�ا وزواج�ھ�ا س�راً م�ن ش�خ�ص، 
نكتشف إنھ مازن زوج السیدة یاسمین، 
وت�ط��ل��ب م��ن��ھ��ا ف�ي ال��ن��ھ��ای��ة الص��ف��ح 
والغفران لما ارتك�ب�ت�ھ ب�ح�ق�ھ�ا، وان�ھ�ا 

  كانت تجھل كل شيء عنھا.
والروایة مكتوبة بنف�س روائ�ي واح�د، 
ودونما توقف أو تمفضل في أي فص�ل 
معنون أو مرقم، وكأنھا قص�ة قص�ی�رة 

وی��ك��اد  Novella  أو روای��ة قص�ی��رة
ایقاع السرد الروائي یتوافق مع ح�رك�ة 
ال��ق��ط��ار ال��ذي أق��ل��ھ��ا م��ن ب��غ��داد ال��ى 
البصرة، ذھاباً وإیاباً، ل�ل�ق�اء (س�راب) 
ومعرفة الس�ر ال�ذي أرادت ال�ب�وح ب�ھ 

  للسیدة یاسمین.
والروایة تبدأ ع�ن�دم�ا ی�ن�ط�ل�ق ال�ق�ط�ار 
ببطلة الروایة جنوباً الى البصرة، حی�ث 
یخی�ل ل�ھ�ا وك�أن�ھ�ا "ف�ي ب�ط�ن أف�ع�ى 

) وت��ث��ی��ر ف��ی��ھ��ا  8م��ج��ل��ج��ل��ة." (ص
المحطات المختلفة التي تمر بھ�ا س�ی�الً 
من الذكری�ات ع�ن ح�ی�ات�ھ�ا وأس�رت�ھ�ا 
وعالقتھا بسراب "كل محط�ة ت�ع�ی�دن�ي 

)، 8الى ذكرى والى حكایة م�ا." (ص 
وبذا یتحول السرد الروائي الى ت�ن�اوب 
بین وص�ف ح�رك�ة ال�واق�ع ال�خ�ارج�ي 
اآلني، وبین انثیاالت الذكرى. ویبدو أن 
المؤلفة قد أدركت ھذا التناوب، وبشكل 
خ��اص حض��ور ف��ع��ل االس��ت��ذك��ار ف��ي 

روایتھا، ذلك انھا إختارت عتبة نص�ی�ة 
وحیدة لروایتھا تشي بذلك مقتبسة م�ن 
مثل ألماني یق�ول : " ال�ذك�ری�ات ھ�ي 

  الوطن الذي ال یُھّجر منھ أحٌد ."
وبس��ب��ب إحس��اس ال��ب��ط��ل��ة ب��ال��ع��زل��ة 

ھ��ذا   وال��ت��وح��د وم��ح��اول��ت��ھ��ا إس��ت��الل
اإلحساس من منط�ق�ة ال�ال وع�ي، ال�ى 
منطقة الوعي، وم�ن ث�م ال�ى م�ن�ط�ق�ة 
السرد والكتابة والب�وح، ف�ق�د ت�ح�ول�ت 
ال��روای��ة ال��ى روای��ة س��ی��ك��ول��وج��ی��ة 
لشخصیة الب�ط�ل�ة أس�اس�اً ولش�خ�ص�ی�ة 
سراب ثانیاً والتي تنطبق علیھا م�ق�ول�ة 
ال�ن�اق��د ف��ران�ك أوك�ون��ور ف��ي ك��ت�اب��ھ" 
الصوت الم�ن�ف�رد" وال�ذي یص�ف ف�ی�ھ 
إحساس بطل القصة القصیرة ب�ال�وح�دة 
وال�ع��زل��ة ح�د االس��ت��ی�ح��اش. (الص��وت 
المنفرد، ف�ران�ك أوك�ون�ور ت�رج�م�ة د. 
م��ح��م��ود ال��رب��ی��ع��ي،م��ك��ت��ب��ة الش��ب��اب 

  )١٤،ص ١٩٨٣،القاھرة،
والروایة ال تظل ع�ن�د ھ�ذا ال�م�س�ت�وى 
الظاھري البرئ، ألنھا ت�ت�داخ�ل وع�ال�م 
روائي آخر، مماثل لدرج�ة ك�ب�ی�رة ھ�و 

 The Girlعالم روایة "فتاة القطار" 
o n  t h e  T r a i n ,   P a u l a  

Mawkkins  ل�ل�روائ�ی�ة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة
باوال ھوكینز الصادرة باالنكلیزی�ة ع�ام 

، والتي ت�رج�م�ت ال�ى ال�ع�رب�ی�ة 2015
أیضاً (فتاة القطار ، بوال ھوكینز ترجمة 
الح�ارث ال�ن�ب�ھ�ان، م�ن�ش�ورات ال�رم�ل 

)، وت�م ت�ق�دی�م�ھ�ا ال�ى 2015القاھرة، 
السینما أیضاً، وحظیت باستقبال م�ذھ�ل 

  من قبل القراء والناشرین.
والمؤلفة ال تخ�ف�ي ھ�ذا ال�ت�ع�ال�ق ب�ی�ن 
روایتھا وروایة "ف�ت�اة ال�ق�ط�ار"، ب�ل 
تش�ی�ر ال�ى ذل�ك م�راراً، وھ�ي ت�ج��ري 
مقارنات بین أحداث الروایتین، حتى أن 
ذلك یلزم الناقد بأن یقوم بقراءة ن�ق�دی�ة 
م��ق���ارن��ة، (ورب��م���ا م���وازی��ة) ب��ی���ن 
الروایتین. ولذا فقد إطلعت على النصین 
االن��ك��ل��ی��زي وال��ع��رب��ي ل��روای��ة "ف��ت��اة 
القطار" كما شاھدت مقاطع كثیرة م�ن 
الشریط السینمائي الذي انتج في ض�وء 
الروایة، لكي أكون قادراً على فھم ھ�ذا 

  التعالق.
فبطلة الروایة یاسمی�ن، ت�ت�ذك�ر، وھ�ي 
داخل القطار انھا "جلبت م�ع�ھ�ا روای�ة 
"فتاة القطار" لكاتبة بریطان�ی�ة ت�دع�ى 

) ومن المث�ی�ر 22بوال ھوكینز ." (ص 
أیضاً أن الروائی�ة ھ�دی�ة حس�ی�ن ت�ق�دم 
ملخصاً وافیاً ألحداث "ف�ت�اة ال�ق�ط�ار" 
كما تومئ إلى التشابھ بین ال�ث�ی�م�ت�ی�ن، 
والى التشاب�ھ ال�م�ث�ی�ر ب�ی�ن ش�خ�ص�ی�ة 
الس�ی��دة ری��ت��ش�ل ب�ط��ل��ة روای��ة "ف��ت��اة 
ال�ق��ط�ار" وش��خ�ص��ی�ة ب��ط�ل��ة ال��روای��ة 
یاسمین، فضالً عن شخصیة سراب : " 
یخیل لي ان سراب ھي األقرب مني الى 
ری��ت��ش��ل، ب��ل ھ��ي ری��ت��ش��ل ب��ط��ری��ق��ة 

) وأعلنت وھي تطل من 48ما ." (ص 
نافذة القطار "لعلي أرى جس وجیسون 
أو م���ی���غ���ان و س���ك���وت ب���ن���س���خ���ة 

  ).3عراقیة ." (ص 
ول�ذا ی��م��ك�ن ال��ق��ول إن روای��ة "ف��ت��اة 
القطار" للروائیة ب�اوال ھ�وك�ی�ن�ز ھ�ي 
بم�ث�اب�ة ال�ن�ص ال�غ�ائ�ب، أو ال�م�وازي 
ل�روای��ة ھ��دی�ة حس�ی��ن "ل��ی�ل ص�اخ��ب 

والحاك�م أح�ی�ان�اً ،ل�ی�س بس�ب�ب  جداً" 
ال�ت��ش��اب��ھ ف��ي األج��واء والش��خ��ص��ی��ات 
والثیمات والحبكات فقط، بل ألن روای�ة 
"فتاة القطار" كانت تضغط على أفك�ار 
بطلة الروایة، وھي تتابع أحداثھا داخل 
عربة القطار المتجھ الى البصرة، بحیث 
إنھا لم تستطع م�ق�اوم�ة ف�ك�رة إس�ق�اط 
بعض ھذه األحداث على حیاتھا وع�ل�ى 
حیاة سراب، بسبب التأثیر العمیق الذي 
كان یمارسھ عالم روایة "فتاة القطار" 
على بطلة الروایة یاسمین وھي تت�أم�ل 
شخصیة (سراب) والسر ال�ذي ت�خ�ف�ی�ھ 
وترید البوح ب�ھ، وف�ی�م�ا إذا ك�ان�ت ق�د 
ارتكبت جریمة قتل معینة م�ث�ل�م�ا ح�دث 
في روایة "فتاة القطار". وكان�ت ھ�ذه 
األفكار تثقل على ضمیرھا، ورغبت في 
ال�ت�خ�ل�ص م�ن ذل��ك م�ن خ�الل ال�ب��وح 

  للسیدة یاسمین بذلك:
"من قال لك بأنني كرسي إع�ت�راف أو 
قاٍض أبّت في أمر إعترافاتك، ھ�ل ان�ت 
قاتلة؟ قتلت أحداً ع�ن قص�د أو ب�غ�ی�ر، 
وت�ری��دی��ن أن ت��ل��ق��ي ب�ح��م��ل��ك ال��ث��ق��ی��ل 

  ) 28؟" (ص 
كل ھذه ال�ت�خ�ی�الت وال�ھ�واج�س ك�ان�ت 
تضغط على تفكیر بطلة الروایة یاسمین 
وھي بإنتظار لقائھا ال�م�رت�ق�ب بس�راب 
لمعرفة السر الذي تخفیھ، وقد تعاظمت 
الھواجس والشكوك لدیھا بسبب التأثیر 
المباشر الضاغط ألجواء روای�ة "ف�ت�اة 
القطار". ویتضح لنا أن الروائیة كان�ت 
ت�درك اق�ت�ح�ام ع�ال�م "ف�ت�اة ال�ق�ط��ار" 
لعالمھا ال�خ�اص، ح�ت�ى أن ال�م�ش�اھ�د 

في روایة "فت�اة ال�ق�ط�ار"   والمرئیات
ال�ق�ط�ار   ت�راھ�ا م�ن ن�اف�ذة  التي كانت

كانت تتشابھ وتلك التي في روایة "فتاة 
 القطار" :

"یاه.. ماذا فعلت ب�ي روای�ت�ك ی�ا ب�وال 
ھوكینز؟ تشطح مخیلتي أكثر من ذل�ك، 
وأرى جثة یقتضي األم�ر م�ن�ي اإلب�الغ 

  ) 28عنھا، وأتورط ." (ص 
ویكاد العرض الذي قدمتھ الروائیة م�ن 

ی�اس�م�ی�ن ل�روای�ة   خالل منظور بطلتھا
"فتاة القطار" وافی�اً وی�خ�ت�رق أج�واء 
روای�ة ھ�دی��ة حس��ی�ن. ف�روای��ة "ف��ت��اة 
ال�ق��ط�ار" ت��دور ح��ول ح�ی��اة ب��ط��ل�ت��ھ��ا 
المدرسة السابقة، ریتشل، والتي بسبب 
ادمانھا على الكحول تتحول ال�ى إم�رأة 
یائسة، وتفقد عم�ل�ھ�ا وزوج�ھ�ا (ت�وم) 
الذي یتزوج من فتاة جمیلة ھ�ي (آن)، 
سبق لزوجھا وأن خانھا معھا، وتح�ت�ل 
المكان الذي كانت تشغلھ في البیت م�ع 

  –من باب المكابرة –توم. لكن (ریتشل) 
ترفض االع�ت�راف ب�أن�ھ�ا ب�دون ع�م�ل 
وخاصة أمام زمیلتھا في السكن (كاثي)

، ولذا فھي تخرج كل صباح الى ل�ن�دن 
وتركب قطار الثامنة وخ�م�س�ة دق�ائ�ق، 
وبعد أن تتسك�ع ف�ي ل�ن�دن ،ت�ع�ود ف�ي 

  قطار المساء.
وبسبب إدمانھا على التطلع عبر ن�اف�ذة 
القطار الى المحطات والبیوت التي تمر 
بھا، تشك بوقوع جریمة قتل ف�ي ب�ی�ت 
قری�ب م�ن س�ك�ن�ھ�ا ل�زوج�ی�ن ی�ب�دوان 
سعیدین اطلقت علیھما إسمي (جس) و 
(جیسون)، حیث تقتل الس�ی�دة (ج�س)، 
وتقرر االبالغ عن تلك الجریم�ة. وھ�ذا 
المشھد الذي إلتقطتھ مؤلفة فتاة القطار 
سبق وأن قدمتھ حرفیاً الروائ�ی�ة أج�اث�ا 
كرستي، المولعة ج�داً ب�وص�ف ح�رك�ة 

 4:50القطارات، وذل�ك ف�ي روای�ت�ھ�ا 
from Padington أي "ق���ط���ار ،

من بادنغتن" حیث ترصد جریمة  4:50

قتل في القطار ال�م�ن�ط�ل�ق ال�ى ال�ج�ھ�ة 
المعاكسة، وھو م�ا س�ب�ق وأن اش�رت 
إلیھ في دراستي عن روایة سعد محم�د 
رحیم الموسومة "القطار.. ال�ى م�ن�زل 
ھانا" ،والتي تتحدث أیضاً ع�ن الس�ف�ر 
بالقطارات في أجواء ش�ب�ی�ھ�ة ال�ى ح�د 
كبیر بروایتي "ف�ت�اة ال�ق�ط�ار" ل�ب�اوال 
ھوكینز و" لیل ص�اخ�ب ج�داً" ل�ھ�دی�ة 

  حسین.
("ال��ذات��ي وال��م��وض��وع��ي واش��ك��ال��ی��ة 
التجنیس" مقدمة روایة "القطار.. الى 
م��ن��زل ھ��ان��ا لس��ع��د م��ح��م��د رح��ی��م " 
مطبوعات اتح�اد االدب�اء ف�ي ال�ع�راق، 

  ) 2015بغداد 
من كل ما تقدم نجد أن القارئ یجب أن 
یلم بعوالم وثیمات وشخ�ص�ی�ات روای�ة 
"فتاة القطار" لكي یفھم روای�ة "ل�ی�ل 
ص�اخ�ب ج��داً"، بس�ب�ب الض�غ�ط ال��ذي 
تمارسھُ روایة "ف�ت�اة ال�ق�ط�ار" ع�ل�ى 
روای�ة ھ�دی�ة حس�ی�ن، ل�ی�س م�ن ب�اب 
ال��ت��ق��ل��ی��د أو الس��رق��ة، أو م��ح��اول��ة 
"تعریق" الروایة األج�ن�ب�ی�ة، ك�م�ا ق�د 
یذھب البعض الى ذلك من باب التسرع، 
ول�ك�ن م�ن ب�اب ال�ت�ن��اص ال�م�ش��روع، 

ك�م�ا ھ�و االم�ر  -ویمكن أن یفسر ایضاً 
ب�م�ث�اب�ة م�ح�اول�ة ل�ت�ق�دی�م  -في الش�ع�ر

"معارضة"، بالمفھوم البالغي العربي 
الكالسیكي، لنص معین، بأدوات جدیدة 
ورؤی��ا أخ��رى، ك��م��ا وج��دن��ا ذل��ك ف��ي 
قصیدة الب�ردة ل�ل�ب�وص�ی�ري، وقص�ی�دة 
"یالیل الصُب م�ت�ى غ�ده" ل�ل�ح�ص�ري 
القیرواني. ومثل ھذا األم�ر ت�ك�رر ف�ي 
تجارب ومحاوالت روائیة أخرى م�ن�ھ�ا 
محاولة ال�روائ�ي س�ن�ان أن�ط�ون ال�ذي 
كتب روایة "إعجام "وفي ذھنھ روای�ة 

"، وال�روائ�ي ١٩٨٤جورج أورویل "
أحمد س�ع�داوي ف�ي ك�ت�اب�ت�ھ ل�روای�ة" 
فرانكشتای�ن ف�ي ب�غ�داد" ت�ح�ت ت�أث�ی�ر 
روای��ة" ف��ران��ك��ش��ت��ای��ن"، ل��ل��روائ��ی��ة 

  البریطانیة میري شیللي.
ومن التماثالت المثیرة ف�ي ال�روای�ت�ی�ن 

یاسمین   التشابھ الجزئي بین شخصیتي
والس�ی�دة م�ی�ت��ش�ل م��ن ج�ھ��ة وس��راب 
وم��ت��ش��ل م��ن ج��ھ��ة أخ��رى. ك��م��ا أن 
شخصیة الزوج ف�ي ال�روای�ت�ی�ن وھ�م�ا 
(م��ازن) و(ت��وم) ی��م��ارس��ان ال��خ��ی��ان��ة 
الزوجیة، إذ تكتش�ف ی�اس�م�ی�ن خ�ی�ان�ة 
زوجھا لھا مع نزیلة في فندق أوب�روي 
في الموصل، كما تكتشف السیدة متشل 
خیانة زوجھ�ا ت�وم م�ع (آن�ا)، ع�ن�دم�ا 
تص�ف�ح�ت ح�اس�وب��ھ ووج�دت رس�ائ�ل��ھ 

  الغرامیة لھا.
ومن المالحظ أن البنی�ة ال�م�ك�ان�ی�ة ف�ي 
الروایتین متماثلتان، فكالھما ت�ع�ت�م�دان 
على حركة القطار، بنیة مكانیة داخل�ی�ة 
تطل ع�ل�ى ح�رك�ة م�ت�ب�دل�ة ل�ل�م�ش�اھ�د 
والمعالم الخارجیة، في جدل دائ�م ب�ی�ن 
داخ��ل م��غ��ل��ق وخ��ارج م��ف��ت��وح. وم��ن 
الجدیر بالذكر ان السرد العراقي س�ب�ق 
لھ وان تناول ثیمة السفر بال�ق�ط�ار ف�ي 
قصص محمود ع�ب�د ال�وھ�اب وم�ح�م�د 

ومثلما وجدنا السیدة  خضیر وغیرھما. 
میتشل تتضایق من الرجل الذي یج�ل�س 
قبالتھا في عربة القطار، وتتخ�ی�ل�ھ ف�ي 
اكثر من مكان في محطة القطار، كذل�ك 
ترتاب السیدة یاسمین في الرج�ل ال�ذي 
یجلس قبالتھا، وفي لحظة ما تخیلت انھ 
زوجھا مازن أو نسخة كاربونی�ة م�ن�ھ، 
كما إن ص�ورت�ھ ظ�ل�ت ت�ط�اردھ�ا ب�ع�د 
نزولھا من القطار، وخیل لھا إنھ حاول 
االصطدام بسیارة ابن مدیحة التي كانت 

  تقلھا.
ویمكن أن نشیر أیض�اً ال�ى ت�واف�ر ج�و 
القصة البولیس�ی�ة ف�ي ال�روای�ت�ی�ن م�ن 
خالل مح�اول�ة ف�ك االل�غ�از والش�ف�رات 
الغامضة في حیاة البطل�ت�ی�ن وال�ج�رائ�م 
المرتكبة. وإذا ما ك�ان�ت روای�ة "ف�ت�اة 
القطار" قصة بولیسیة ب�ام�ت�ی�از ع�ل�ى 
غ��رار روای��ات أج��اث��ا ك��ریس��ت��ي، ف��إن 
روایة ھدیة حسین "لیل صاخب ج�داً" 
اك��ت��س��ب��ت ج��زءاً م��ن ج��و ال��ق��ص��ة 
البولیسي،ربما بتأثیر أجواء روایة فتاة 
القطار، ولم تنغمس فیھ ب�إس�راف ك�م�ا 
فعلت بوال ھوكینز في روایتھ�ا.وی�م�ك�ن 
أن نخلص الى أن جو القصة البولیسیة 
في روایة ھدیة حسین ناجم ع�ن ح�ال�ة 
ال��ت��وت��ر ال��ع��ص��ب��ي واإلج��ھ��اد وال��ق��ل��ق 
والیأس التي خیمت على نفسیة السی�دة 
یاسمین ،بعد اكتشاف حقیقة أن س�راب 
كانت ھي "ضرتھا" السریة. وم�ع أن 
س��راب ك��ان��ت ھ��ي االخ��رى ض��ح��ی��ة 

م�ازن ووع�وده ف�إن الس�ی�دة   اك�اذی�ب
یاسمین لم تكن، في حال�ت�ھ�ا ال�ن�ف�س�ی�ة 
السوداویة الیائسة تلك ، قادرة على ان 
تسامحھا أو تغفر ل�ھ�ا ذن�ب�اً،ھ�ي غ�ی�ر 
مسؤولة عنھ. فالحالة النفسیة لل�س�ی�دة 
یاسمی�ن ازدادت س�وءاً وت�ع�ق�ی�داً ب�ع�د 
اكتشافھا الحقیقة ال�م�ؤل�م�ة م�ن خ�الل 
دفتر مذكرات سراب دفعتھا الى تمزی�ق 

وإلقائھ في موقد النار. ھذا وق�د   الدفتر
سبق ل�ن�ا واك�ت�ش�ف�ن�ا ف�ي وق�ت م�ب�ك�ر 
إحساس السیدة یاسمین بالوحدة: "أن�ا 
وح��دي، وح��دي إم��رأة م��ن��ق��وص��ة. 

 )٧٦"(ص
ول�ت��ع��م��ی�ق إحس��اس ال�ب��ط��ل��ة ب��ال��ق��ل��ق 
والتوتر،یخیل لھا أن ك�ل ش�ئ ص�اخ�ب 
وضاج ،حتى اللیل الھادئ ،عادةً، یبدوا 

وھو ما ی�وم�ئ ل�ھ ع�ن�وان   لھا صاخباً 
  الروایة "لیل صاخب جداً" :

"یحتویني الل�ی�ل الص�اخ�ب ج�داً، ب�ك�ل 
ظلمتھ وھسیس ك�ائ�ن�ات�ھ. أح�س ان�ن�ي 

  ) 109منھكة ومنكسرة. " (ص 
ویتناغم صوت فیروز "م�ع م�ی�ن ب�دك 
ترجعي بعتم الطری�ق" ،وھ�ي ت�ت�ح�دث 
عن إحساسھا ب�ال�وحش�ة م�ع إحس�اس 
البطلة التي یبدو لھا كل شيء ص�اخ�ب�اً 

  ووحشیاً:
"تنبثق من رأسي صورة إمرأة تركض 
في طرق مف�ت�وح�ة، ت�رك�ض وی�رك�ض 

  )110وراءھا الصخب ." (ص 
روایة ھدیة حسین ھ�ذه ك�ت�ب�ت ب�ح�س 
إنثوي متوجع ی�ن�دم�ج م�ع ج�و روای�ة 
باوال ھوكینز، ومع القصة التي كتبت�ھ�ا 
(س�راب) وال�ت�ي ش�غ��ل�ت ح�وال�ي رب��ع 
الروایة، والتي منحت ھذه الروایة سمة 
(ال��روای��ة ال��م��ی��ت��اس��ردی��ة) م��ن خ��الل 
المخطوطة الداخلیة التي جاءت بش�ك�ل 
(قصة+ قص�ة) أو قص�ة داخ�ل قص�ة، 
حیث كانت قصة سراب تضيء أو تفسر 
بعض األحداث الماضیة التي كانت تقدم 
ببراءة وموضوعیة، لك�ن�ھ�ا م�ن خ�الل 
سرد (سراب) التي وضعت النقاط عل�ى 
الحروف، أحالت ما ھو برئ الى ف�اج�ع 

  ومأساوي وداكن.
روایة "لی�ل ص�اخ�ب ج�داً" ل�ل�روائ�ی�ة 
ھدیة حسین ترنیمة حزین�ة ن�ازف�ة م�ن 
أعماق إمرأة تحاصرھا الوحدة والعزلة 
والخیانة ،تتعالق بذكاء خالق مع ع�ال�م 
"فتاة القطار" ل�ل�روائ�ی�ة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة 
باوال ھوكینز ،وھو ما ی�ج�ع�ل�ھ�ا روای�ة 
نس���وی���ة ل���ن���س���اء م���ت���وحش���ات ح���د 

 االستیحاش كما یقول أوكونور.

روا  : "ا  " 
  ا ن ا  

 
 بغداد فاضل ثامر/
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لم یكن في الحسبان السقوط إلى حافة ال�ھ�اوی�ة، وال�ت�ردي   
في منحدراتھ�ا إل�ى ح�د الض�الل والض�ی�اع والش�ع�ور ب�ع�دم 
األمان، وفقدان التوازن لفترة طویلة من ح�ی�ات�ي، اك�ت�س�ب�ت 
خاللھا أقسى أنواع األلم ...، كان ذلك بسب�ب ھ�ف�وة بس�ی�ط�ة 

 كنت أظن أنھا حق من حقوقي الحیاتیة الطبیعیة كاآلخرین
فالحب حینما یفاجئك على حین غرة، وتستجیب لندائھ ل�ی�س 
ذنباً نعاقب علیة، وانما ھو حقاً م�ن ح�ق�وق�ن�ا ال�ث�اب�ت�ة ال�ت�ي 
فوضتھا السماء لنا، ولكن أسالیب ممارستھ ھي التي ت�ج�ن�ح 

 بنا أحیاناً في منعطفات خطیرة لم نكن نتقصدھا.
وكثیراً ما تغریك أشیاء تنقاد خل�ف�ھ�ا، وت�ب�ق�ى أس�ی�راً ت�ح�ت 
تأثیرھا، دون أن تحسب نتائ�ج�ھ�ا، ت�أخ�ذك ب�غ�رور ع�اط�ف�ي 
دون ارادتك وتمضي بعیداً مكابراً ال تلتفت إل�ى ح�ی�ث ب�دأت، 
وال أعرف إن كان ذلك غروراً أو ت�ھ�وراً أو ض�ع�ف�اً، ول�ك�ن 
بلحظة ما تجد نفسك تفكر بماضیك، ال تدري كی�ف ب�دأت وال 

 تعرف كیف انتھت.
كان بیت قریبي الرابض في ذلك الحي موضع لقائي مع ث�ل�ة 
من أصدقائي في أم�اس�ي الص�ی�ف ال�ح�ارة ل�ت�ب�ادل ال�ح�دی�ث 
والسمر على ش�رف زج�اج�ة ویس�ك�ي أو ع�رق مس�ی�ح أو 
زحالوي.  في إحدى تلك األمسیات لمحتھا واقف�ة ع�ل�ى ب�اب 
بیتھا المحاذي لبیت قریبي تمسك مج�ل�ة، وت�ت�اب�ع خ�ط�وات�ي 
من أول الشارع حتى الم�رور ب�ھ�ا ودخ�ول�ي ال�ب�ی�ت، ك�ان�ت 
(سھام) صبیة سمراء بعینین س�وداوی�ن واس�ع�ت�ی�ن وش�ع�ر 
أسود فاحم ینسدل على كتفیھا، حسبت أنھا لم ت�ب�ل�غ ال�رش�د 

 بعد، تجاوزتھا دون أن ألتفت لھا.
حست بعدم اھتمامي بھا، وفي الیوم الثاني وجدتھا كوقفت�ھ�ا 
باألمس، وبنفس المتابعة، وحینما أخ�ذت ال�خ�م�رة ط�ری�ق�ھ�ا 
إلى رأسي بدأت أفكر بھا، وعند عودتي للب�ی�ت ك�ان�ت س�ب�ب�اً 

 في مغادرة الكرى عن عیني.
قررت في الیوم التالي إلقاء التحیة ع�ل�ی�ھ�ا، إال أن�ھ�ا م�ا إن 
رأتني حتى فتحت الباب ع�ل�ى مص�راع�ی�ھ�ا وراح�ت ت�م�س�ح 
أرضیة مدخل البیت وھي تزحف على ركبتیھ�ا ن�ح�و ال�ب�اب، 
 ومن جسدھا المثیر عرفت ان ثمارھا ناضجة ترقب القطاف.

كانت تتقصد لفت نظري، لتؤكد ل�ي ب�رس�ال�ت�ھ�ا ال�واض�ح�ة ـ 
 بوضعھا ھذا ـ لتقول:

 " أني كبیرة یا أستاذ ولست طفلة كما تتصور."
 وأنا قلُت في نفسي:

 " لقد وصلت الرسالة یا سھام."
أكثرت بالشرب تلك اللی�ل�ة ل�ی�س ك�ع�ادت�ي، م�م�ا ل�ف�ت ن�ظ�ر 
أصحابي، وھم یتسألون إن ك�ان ھ�ن�اك أم�راً م�ا یش�غ�ل�ن�ي؟ 
فنفیت ذك، وفي نفسي أقول أن ھذه العطلة الصیفیة ست�ك�ون 
مختلفة عن العطلة السابقة، ورحت أحلم بل�ق�ائ�ھ�ا وال�ت�ح�دث 
معھا.  عصر الیوم التالي كانت تنتظرني على عتب�ة ب�ی�ت�ھ�ا، 
والح لي صدرھا كأنھ فناجین القھوة، سلمت ع�ل�ی�ھ�ا وردت 
السالم بأحسنھ، وتوالت التحایا وال�ت�ح�دث ب�اق�ت�ض�اب ك�ل�م�ا 
سنحت لنا الفرصة ف�ي األی�ام ال�الح�ق�ة, ك�ان�ت ن�اج�ح�ة م�ن 

 الصف الثاني متوسط إلى الصف الثالث.
في صیف العام الثاني طلبت منھا الل�ق�اء ف�ي ب�ی�ت�ن�ا ظ�ھ�راً، 
قلتھا بسرعة وأنا اقترب منھا ألسمعھا، أبق�ی�ُت ب�اب ال�ب�ی�ت 
مفتوحاً، وانتظرتھا أكثر من ساع�ة ب�ع�د ال�غ�داء، ل�ك�ن�ھ�ا ل�م 
تأتي، قلقت وانتابني القنوط وأنا أتساءل مع ن�ف�س�ي وأض�ع 

 االحتماالت حول أسباب تأخرھا وأقول:
 ـ إما امتنعْت ھي بذاتھا أو أن حائالً ما منعھا.

لم أصبر على ذلك ورحت انتظر خروجھا لدى الباب مس�اءاً، 
وتخطیت شارعھم لعدة م�رات، ك�ان ب�ودي ال�دخ�ول ل�ل�ب�ی�ت 
وسؤالھا، لكنھا وبلحظة ما فتح�ت ال�ب�اب ومس�ح�ت الش�ارع 

 بناظریھا ولما رأتني اشارت لي بالقدوم.
حثثت الخطى نحوھا ولما اقت�رب�ت م�ن�ھ�ا اع�ت�ذرت ب�ك�ل�م�ات 

 سریعة وبصوت منخفض:
 " لم أستطع المجيء ھذا الیوم، غداً آتیك."

تجاوزتھا وع�دت إل�ى ال�ب�ی�ت وق�د اس�ت�ق�رت ن�ف�س�ي وھ�دأ 
روعي، وفي الیوم التالي ظھراً وبعد أن یغط الوالد وال�وال�دة 
بقیلولة ثقیلة، بقیت أنتظرھا ب�ف�ارغ الص�ب�ر، ك�ان س�ری�ري 
قرب شباك غرفة االستقبال القریبة من باب البیت، وف�ي ك�ل 

 لحظة أخرج أستطلع الشارع.
رأیتھا في بدایة الشارع قادمة، ولجُت في ال�ب�ی�ت، وم�ا ھ�ي 
إال لحظات دخلْت خل�ف�ي، س�ل�م�ت ب�إخ�ف�ات، وج�ل�س�ن�ا ع�ل�ى 
السریر، كانت خ�ج�ل�ة ف�ي ب�ادئ األم�ر، وس�أل�ت�ن�ي بص�وت 

 خفیض: "ھل تحبني؟"
فأبدیت حبي الكبیر لھا وتفكیري المستمر ب�ھ�ا ف�ي ال�ی�ق�ظ�ة 

 والمنام، فابتسمت ونظرت بعیني وقالت:
 "وأنا أھیم بك وأحلم بمقابلتك في كل أوقاتي."

أمسكت یدھا وقبلت راحة كفھا، ثم ملُت علیھا وقبل�ت�ھ�ا ع�دة 
قبالت من شفتیھا، وجدتھا تستجیب بقوة وت�ط�ل�ب ال�ك�ث�ی�ر، 
بقینا ساعة ثم نھضت واخبرتني بأنھا تأخرت وستع�ود ق�ب�ل 
استیقاظ والدتھا، شیعتھا وعند الباب أخبرتني بأنھا س�ت�ات�ي 
غداً، فنبھتھا أن تطرق الشباك طرقتین قبل الدخ�ول ل�ل�ب�ی�ت، 
استكشفت الشارع لھا فوجدتھ فارغاً من المارة، وال�ح�ق�ی�ق�ة 

 ال أحد یخرج في ذلك الصیف القائظ، ثم ودعتھا ومضْت.
تكرر اللقاء بیننا كل یومین أو ث�الث�ة، وت�ط�ورت ط�ق�وس�ن�ا، 
فنقوم بخلع ثیابنا وننام على السریر عراة، ال ی�ح�ج�ب�ن�ا ع�ن 
السماء إال شرشف خفیف، نبدأ بالقبل ثم اللعب بن�ھ�دی�ھ�ا ث�م 
النزول ألسفل بطنھا حت�ى ن�ن�ت�ش�ي، ح�ذری�ن م�ن م�م�ارس�ة 
الجنس.  ظھرت نتی�ج�ت�ھ�ا ن�اج�ح�ة ف�ي االم�ت�ح�ان ال�وزاري 
للمتوسطات، ھنأتھا بالنجاح وقدمت لھا ھدی�ة ث�م�ی�ن�ة، وق�د 
خیرتن�ي ب�ی�ن ال�ت�ق�دی�م ل�إلع�دادی�ة أو إل�ى دار ال�م�ع�ل�م�ات، 
فنصحتھا بالثانیة واتممت لھا ملف ال�ت�ق�دی�م وأرس�ل�ت�ھ إل�ى 
إدارة الدار، وھناك سألت�ن�ي ال�ك�ات�ب�ة ع�ن حض�ورھ�ا، وم�ن 
أكون بالنسبة لھا، فأجبتھا بأنھا ابنة أختي فاستلمت ال�م�ل�ف 

 مني.
استمرت لقاءاتنا بحمیمة أكثر وشغف وود، ثم انقطع�ت ب�ع�د 
ذلك لمدة أسبوع، كنت قل�ق�ا أن ی�ك�ون أھ�ل�ھ�ا ق�د اك�ت�ش�ف�وا 
عالقتي بھا، ولكني عرفت فیما بعد أن انقطاعھا كان بس�ب�ب 
العادة الشھریة من خالل العثور عل�ى قص�اص�ة ف�ي ش�ق�وق 

  الشباك تطمأنني علیھا بحروفھا الجمیلة:
"ال تخاف نزلت عليَّ العادة الشھریة ما إن تنقطع س�أواف�ی�ك 

 من جدید."

التقینا من جدید، أحسسُت بنشاطھا أكثر من ذي ق�ب�ل، وف�ي 
اللقاء الثاني كانت متھیجة جنسیاً ومتلھفة للعناق إلى درج�ة 
أنھا أول ما دخلت البیت عانقتني بشغف وقبل حارة اھ�ت�ج�ُت 
أنا اآلخر، رفعتھا ووضعتھا على صدري ثم ألقیت بھ�ا ع�ل�ى 

 السریر.
بدأنا بتبادل القبل واللثم والع�ض، ث�م ت�خ�ل�ص�ن�ا م�ن ث�ی�اب�ن�ا 
ورحنا في دوامة الحب ال ندري بما یدور حوالنا غ�ی�ر ب�ل�وغ 
أقصى درجات النشوة، وفي اثناء ذلك ش�ع�رت ب�أن�ي دخ�ل�ت 
بھا، ولكني غیر واثق من ذلك ح�ت�ى ت�ح�ق�ق�ت ص�ح�ت�ھ ب�ع�د 
االنتھاء من العملیة، فلقد رأیت قطرات من الدم على فخذی�ھ�ا 

 وعلى الفراش.
من ھنا بدأ القلق یغزو أم رأسي، ولكني ھونت عل�ى ن�ف�س�ي 
وخاصة في لقاءاتنا الالحقة، حتى مضى الشھر الثان�ي وف�ي 
بدایة الشھر الثالث، اخبرتني بأن دورت�ھ�ا الش�ھ�ری�ة مض�ت 
أیامھا ولم تأتیھا، قالتھا ب�ب�رود ودون اك�ت�راث ول�ع�ل�ھ�ا ل�م 
تدرك ما ذا یعني ذلك بال�ن�س�ب�ة ل�ھ�ا ك�ون�ھ�ا ج�اھ�ل�ة ب�أم�ور 

 النساء.
ازداد قلقي حینما تأكدًت بأنھا ح�ام�ل، مض�ت األی�ام س�ری�ع�اً 
تالحقھا الشھور وبطنھا تكبر، وأنا أكثر من الشرب لنس�ی�ان 

  ما نحن فیھ.
ظھرْت نتائج الق�ب�ول ف�ي دار ال�م�ع�ل�م�ات وك�ان�ت م�ن ب�ی�ن 
المقبوالت، وفي بدایة العام باشرْت ھي كط�ال�ب�ة ف�ي الص�ف 
األول من دار المعلمات، بیمنا سافرُت أنا إلى عملي ك�م�درس 

  في مدینة السماوة,
*** 

لقد انقلبت سعادتي حزناً وتعاسة وغادر النوم عی�ن�ّي وك�ن�ت 
أواري ذلك باإلكثار من الشرب لكي أنعم بساع�ة م�ن ال�ن�وم، 
وفي كل لقاء كنا نتحدث عن وضع�ن�ا وك�ی�ف ال�ت�خ�ل�ص م�ن 
الجنین قبل أن یعلم أھلھا، والخوف من مع�رف�ت�ھ�م ب�ھ�ا م�م�ا 
یؤدي ذلك إلى قت�ل�ھ�ا غس�الً ل�ل�ع�ار، وغ�ی�ر ذل�ك م�ن أم�ور 

  محزنة،
كانت بدایة الدوام صعبة بالنسبة ل�ي ول�ھ�ا، وك�ن�ت ات�ح�ای�ل 
على مدیر المدرسة في السماوة لمنحي اج�ازة اع�ت�ی�ادی�ة أو 
ارجو من دكتور المدینة من�ح�ي اج�ازة م�رض�ی�ة ل�ع�دة أی�ام، 

ل�ح�ب�ی�ب�ت�ي (س�ھ�ام) م�ن ت�ط�ورات، وق�د   لمتابعة ما یج�ري
حاولْت خالل ھذه الفترة اسقاط الجنین ب�وس�ائ�ل�ھ�ا ال�خ�اص�ة 

 دون جدوى.
قمت بحقنھا حقنة زیتیة ألسقاط الجنین وبدال من أن تسقط�ھ 
ثبتتھ أكثر، فاقت�رح�ت ع�ل�ی�ھ�ا الس�ف�ر ال�ى م�دی�ن�ة ال�ب�ص�رة 
إلسقاطھ، ولم تكن عندي معلومات عن ال�ط�ب�ی�ب�ات ال�ل�وات�ي 

 یفعلن ذلك وال عناوینھن.
استطاعت السفر معي بحجة اشتراك�ھ�ا بس�ف�رة م�درس�ی�ة،   

ورحنا نجوب العیادات النسائی�ة ال�واح�دة ب�ع�د األخ�رى دون 
 جدوى مما اضطرنا للعودة والحزن یأكل قلبینا.

لما وجدت الطریق إل�ى ال�خ�الص م�ف�ق�ود اع�ت�رف�ت ألخ�ت�ھ�ا 
الكبیرة (ملوك) بكل ما جرى بیننا، وفي الوقت نفسھ تل�ق�ی�ت 
ارشادات من إحدى الطبیبات في السماوة في مراجعة طب�ی�ب�ة 

 في منطقة حافظ القاضي في بغداد تستطیع اسقاط الجنین.
خططنا نحن الث�الث�ة أن�ا وھ�ي وأخ�ت�ھ�ا الس�ف�ر إل�ى ب�غ�داد، 
وكانت أخت�ھ�ا م�ع�ل�م�ة ف�ي اح�دى ال�م�دارس ب�ح�ج�ة س�ف�رة 
مدرسیة، وھناك توجھنا إلى مكان الطبی�ب�ة ودخ�ل�ت�ا ع�ل�ی�ھ�ا 

 وانا انتظرھما خارج العیادة وتم الالزم.
بتنا في أحد الفنادق تلك اللیلة وفي الصباح الب�اك�ر ت�وج�ھ�ن�ا 
إلى مدینتنا وقد اخبرتھما الطبیبة بأن الجنین س�ی�س�ق�ط ب�ع�د 
یومین أو ثالث، وعلیھ�م�ا اخ�ت�ی�ار م�م�رض�ة ل�م�س�اع�دت�ھ�ا، 
أوصلتھما إل�ى م�رأب م�دی�ن�ة ال�ع�م�ارة وم�ن�ھ س�اف�رت إل�ى 

 السماوة مكان عملي.
كنت قد أعطیتھا رقم ھاتف المدرس�ة وأخ�ب�رت�ھ�ا أن ت�ت�ص�ل 
عصراً لتواجدي بھا ذلك الوقت، أخذت وتیرة القلق تتص�اع�د 
بتصاعد الساعات، كنُت بانتظار مكالمة ھاتفیة منھا تخبرن�ي 
عن سقوط الجنین أو ال، مضى یوم وأقبل الیوم اآلخ�ر وأخ�ذ 
الیأس یتسلل إلي وفي كل دقیقة أنظر إلى الھات�ف وأخ�اط�ب�ھ 

 بقلبي:
" لم أنت قاس معي وصامت ال تتكلم؟ بربي علیك قل شی�ئ�اً، 
لقد بات مصیري ومصیر حبیبتي مرھون بص�وت�ك؟ أرج�وك 

 انطق فما بات للصبر مكاناً في نفسي."
طولت في الدرس األخیر وانتھى الدوام وخ�رج ك�ل م�ن ف�ي 
المدرسة سواي وح�ارس ال�م�درس�ة. ب�ع�د ان�ت�ھ�اء ال�ح�ص�ة 

 توجھت نحو اإلدارة وفي منتصف طریقي لھا رنَّ الھاتف.
 اسرعت نحوه، لكنھ انقطع.

عرفت أنھ منھا، بقیت في اإلدارة أنتظر وأتش�اغ�ل ب�ت�رت�ی�ب 
الخرائط وتنظیمھا، وبین�م�ا أن�ا ك�ذل�ك رنَّ ث�ان�ی�ة وب�خ�ط�ف�ة 
سریعة رفعُت السماعة، فجاء صوتھا عبر الھاتف تھن�ئ�ون�ي 
بسقوط الجنین، ھنأتھا بحرارة وطبعت قبلة لھا عبر الھات�ف 

 ثم ودعتھا ونحن مسرورین.
رحت منتشیاً ال تسعني األرض وأنا أشكر هللا ع�ل�ى فض�ل�ھ، 
وكأن حمالً كبیراً أزیح عن كاھلنا، وكنت أفكر أن أض�ع ح�داً 
لھذه العالقة، تمتعت بإج�ازة اع�ت�ی�ادی�ة وع�دت ع�ل�ى ج�ن�اح 

 الطیر أروم الوصول لھا.
ما إن التقینا تعانقنا وجلسنا على السریر وراحت تص�ف ل�ي 
معاناتھا أثناء الوالدة وفي عینیھا دمعة، وھي تحدث�ن�ي ع�ن 
طفلنا وكان بعمر سبعة شھور، وتم دفنھ عل�ى ش�اط�ئ ن�ھ�ر 

 دجلة.
قبلتھا من جب�ی�ن�ھ�ا، وط�ی�ب�ت خ�اط�رھ�ا ب�ك�ل�م�ات ش�ف�ی�ف�ة،  

واھدیتھا قطعة ذھبیة فرحت بھا، وشك�رت�ن�ي ع�ل�ى وق�وف�ي 

 معھا في محنتھا وعدم التخلي عنھا.
دفعُت أجور الممرضة التي ق�ام�ت ب�ت�ول�دی�ھ�ا، وف�ي ل�ق�اءن�ا 
الثاني بعد الوالدة عدنا إلى سابق عھدنا، ول�ك�ن ھ�ده ال�م�رة 
نفعل كما یفعل الزوج بزوجتھ وإننا حدرین ان نقع بالخطیئ�ة 

 مرة أخرى، وفي آخر مرة سالتي:
" ھل سنبقى متخوفین ھكذا ونحن ن�م�ارس ال�ح�رام؟ أل�ی�س 
ھناك من قرار ألنھاء ھذه المعاناة؟ لقد أثرت ب�ي ك�ل�م�ات�ھ�ا، 
وعرفت أن األوان قد حان للزواج منھا، واخب�رت�ھ�ا ب�ن�ی�ت�ي، 

 حین ذلك ففرحْت وقبلتني.
فاتحت والدتي بالموضوع فوافقت م�ب�اش�رة وھ�ي ب�دورھ�ا  

حصلت على موافقة أبي، واختارت أمي یوم الجمع�ة ل�زی�ارة 
والدتھا لطلب ید ابنتھا، وكانت أم�ي ل�ھ�ا ع�الق�ة ط�ی�ب�ة م�ع 
أمھا، لكن أبوھا رفض ھذه الخطوبة متذرعاً بوصف�ي خ�م�ار 

 وسكیر.
تزوجت أختھا الكبیرة (ملوك) في م�دی�ن�ة ال�ب�ص�رة، أحس�ت 
أمھا بأن (سھام) تسیر نح�و ال�خ�ط�ی�ئ�ة، وم�ا ھ�ي إال ف�ت�رة 
وجیزة قام والداھا بأخذھا إلى بغداد وتزویجھا من ابن ك�ب�ی�ر 
عشیرتھم للتقرب منھ، وكان رئیس العشیرة ق�د ط�ل�ب ی�دھ�ا 
قبل فترة ولم یردا علیھ، وبذلك لم تتم دراست�ھ�ا ت�ل�ك الس�ن�ة 

 واعتبرت راسبة في الصف األول من دار المعلمات .
أنھ الشؤم الذي یطاردني أین�م�ا رح�ل�ُت وح�ل�ل�ُت، ف�ل�ق�د ع�اد 
القلق خوفاً أن ی�ك�ت�ش�ف زوج�ھ�ا ع�دم ع�ذری�ھ�ا وی�ط�ردھ�ا، 
ویعود بذلك كش�ف ال�خ�ط�ی�ئ�ة ال�ت�ي م�ا ص�دق�ن�ا أن اخ�ت�ف�ْت 
باختفاء الجنین. وحمداً � أنھا أقنعت زوج�ھ�ا ق�ب�ل ال�دخ�ول 
بھا بأنھا سقطت من السلم وتمزق غشاء ب�ك�ارت�ھ�ا، ف�ت�ق�ب�ل 

 األمر ببساطة وتم الزواج.
في صیف ذلك العام نقلت عمل�ي م�ن م�دی�ن�ة الس�م�اوة إل�ى  

مدینتي العمارة، وقد سئمت الحیاة، وف�ي ك�ل أح�وال�ي أل�ج�أ 
إلى الخمر ألنسى وأعیش حالة غیاب دائم عن ذك�رھ�ا، ل�ك�ن 
ذلك لم ی�ن�ف�ع ف�ق�د ب�ات خ�ی�ال�ھ�ا ی�ط�اردن�ي ف�ي ك�ل زم�ان، 
ولقاءاتنا الحمیمة ال ت�ت�رك�ن�ي، ث�م س�اف�رت إل�ى دول أورب�ا 

  للقضاء على الفراغ جراء غیاب الحبیب.
حین عودتي وجدت عدداً من الرسائ�ل ال�ب�ری�دی�ة ت�ن�ت�ظ�رن�ي 
منھا، ولما قرأتھا كانت تشتكي لي من سوء معاملة زوج�ھ�ا 
وأھلھ لھا وتناشدني بالمجيء للقاء بھا، وكتبت لي الع�ن�وان 

 مفصالً.
مباشرة سافرت إلى بغداد وفي ص�ب�اح ال�ی�وم ال�ت�ال�ي أخ�دت 
سیارة أجرة إلى منط�ق�ة (ال�وش�اش) وق�رب ال�ب�ری�د ن�زل�ت، 
ورحت أحسب الفروع وأرقام الدور حتى توقف�ت أم�ا ال�ب�ی�ت 
المحدد، ھممت بطرق الباب لكني تردد! ورحت أت�م�ش�ى إل�ى 

  نھایة الشارع، ثم عدت وتوقفت أمام البیت من جدید.
طرقت الباب، وبعد قلیل خرجْت ھي طافحة بالنور والبھ�ج�ة، 
ولما رأتني تفاجأت، أشرت لھا ب�الس�ك�وت ب�وض�ع س�ب�اب�ت�ي 
على فمي، كانت ترید الطیران من فرط فرحتھا، وھي ت�ن�ظ�ر 

 بعیني بدھشة واشتیاق، ثم سألتھا:
  "ھل ھاذا بیت فالن؟ " باسم غریب

 " ال أننا بیت أبو أحمد."
ھمست لھا بأني سألتقي ب�ھ�ا الس�اع�ة ال�راب�ع�ة عص�راً ف�ي 
رأس الزقاق، فأجابتني بأنھا ال تستطیع الخروج عص�راً ب�ل 
غداً الساعة التاسعة ص�ب�اح�اً ق�رب ال�ب�ری�د، س�م�ع�ُت ص�وت 
عمتھا تنادیھا وتسألھا عن الطارق فأجابتھا وھ�ي م�ا ت�زال 

 في عتبة الباب:
 " أنھ شخص غریب یسأل عن بیت أبو حسنین"

 فردت علیھا عمتھا:
  " لیس ھناك أحد بھذا االسم في شارعنا.

ثم ودعتھا بقبلة ھوائیة من فمي، وردت ھي األخرى ب�ق�ب�ل�ة 
 لي.

مضیت وأنا على طول الشارع أل�ت�ف�ت ل�ھ�ا ف�أراھ�ا م�ا ت�زال 
واقفة في عتبة الباب تنظر إلي حت�ى ان�ع�ط�ف�ُت ف�ي الش�ارع 

 وعدُت إلى الفندق.
لم أستطع مفارقة التفكیر بھا. ولم یفارقن�ي ص�دى خ�ی�ال�ھ�ا، 
ورحت أسترجع مشاعرھا واحاسیسھا وھ�ي ت�ن�ظ�ر ب�ع�ی�ن�ي 
بفرح ممزوج بألم وفراق واشتیاق، وفي دخیلتھا كالم كث�ی�ر 

 وقصص عن ذلك الزواج وما خلفھ الفراق من حزن دفین.
كان الوقت یم�ر ط�وی�الً ی�ق�در بش�ھ�ور وأن�ا أع�د الس�اع�ات 
والدقائق وھو مت�وق�ف ال ی�ری�د ال�م�ض�ي، درت ف�ي ش�ارع 
الرشید أست�دك�ر أی�ام دراس�ت�ي ال�ج�ام�ع�ی�ة، ومس�اء قص�دت 
شارع أبي نؤاس، ش�رب�ت ق�ل�ی�الً وت�ن�اول�ت ب�ع�ض ال�ل�ح�وم 

 المشویة وعدت إلى الفندق.
غادرني النوم تلك اللیلة، وبقیت أت�ق�ل�ب ف�ي ف�راش�ي ح�ت�ى  

الصباح، جھزت نفسي ورحت أن�ت�ظ�رھ�ا ق�رب ال�ب�ری�د، ف�ي 
الساعة التاسعة بالضبط حضرت، ومن ھناك رحنا إل�ى ب�ی�ت 
أقاربي، حدثتني ك�ث�ی�راً وم�ارس�ن�ا ال�ج�ن�س ث�م ع�دن�ا، وف�ي 
الطریق نصحتھا أن تض�غ�ط ع�ل�ى زوج�ھ�ا ألج�راء م�ع�ام�ل�ة 
النقل من دار المعلمات في العم�ارة إل�ى دار ال�م�ع�ل�م�ات ف�ي 
بغداد. ما أن سجلُت مباشرتي في تربیة میسان حتى حص�ل�ت 
لي مشكلة مع أحد أعضاء حزب البع�ث، نُ�قِ�ل�ُت ع�ل�ى أث�رھ�ا 
إلى مدیریة محافظة دیالى بأمر وزاري. ب�اش�رت ھ�ن�اك ف�ي 
بدایة العام الدراسي، وكنت ال أبالي لھذه العقوب�ة ب�ل ص�رُت 
قریباً على حبیبتي. حیث سكنت مع ابنة خالتي وزوجھ�ا ف�ي 
منطقة القاھرة في بغداد وف�ي ك�ل ی�وم أذھ�ب إل�ى ب�ع�ق�وب�ة 

 صباحاً وأعود بعد الظھر إلى بغداد.
انتقلْت س�ھ�ام إل�ى دار ال�م�ع�ل�م�ات ف�ي ب�غ�داد ف�ي م�ن�ط�ق�ة 
المنصور واشتركت مع بعض الطالبات بسیارة أجرة تنق�ل�ھ�م 
كل یوم إلى الدار وعند انتھاء الدوام تع�ود وت�وزع�ھ�م ع�ل�ى 

 البیوت.
في المرة الثانیة للقائي بھا رحت إلى الدار وان�ت�ح�ل�ت ص�ف�ة 
زوجھا واخرجتھا ومضیت بھا إلى بیت ابنة خالتي م�ارس�ت 
الجنس معھا وقبل موعد انتھاء الدوام ارجعتھا إل�ى ال�ب�ی�ت، 

 ثم قصدت وزارة التربیة وقدمت طلباً بنقلي إلى العمارة.
في المرة الثالثة وقفُت ق�ری�ب�اً م�ن ب�ی�ت�ھ�م وع�ن�د خ�روج�ھ�ا 
رأتني، وأخبرت سائق السیارة بأنھا ستتعطل ھذا ال�ی�وم م�ن 
الدوام وعادت إلي، أخذتھا إل�ى ب�ی�ت اب�ن�ة خ�ال�ت�ي، وك�ان�ت 
حامالً في شھرھا السادس، وھناك تمتعنا بصباح دافئ مف�ع�م 

 بالجنس.
بعد فترة صدر كتاب من وزارة التربیة إل�ى م�دی�ری�ة ت�رب�ی�ة 
دیالى یدعوني بمقابلة السی�د وك�ی�ل ال�وزارة ل�ك�ن�ي رفض�ت 
المثول عنده، ثم اتصل الوكیل ھاتفیا بمدیر التربیة یدع�ون�ي 
بسرعة لمقابلة الوكیل دون تأخیر. وقد منحني مدیر التربی�ة 

 المقابلة.  اجازة مفتوحة حتى اجراء
علمتنا السماء أن ال صفاء مطلق یسودھا وال غ�م�ام م�ط�ل�ق 
یلونھا، فإنھا رعناء متقلبة متذبذبة، في ك�ل ح�ی�ن ھ�ي ف�ي 
شأن ولون، وفي كل زمن ھي في حال، ال نأمن جوانبھا وال 
نسلم أوانھا. فھي كبالون یغري الط�ف�ول�ة ب�أل�وان�ھ وط�واف�ھ 

 وفي لحظة ما ینفجر لیخلف صراخاً وألماً لھم.
قدمُت إلى بغداد وقابلت وكیل وزارة التربیة، وكان ق�د اط�ل�ع 
ع�ل��ى م��ل�ف��ي الش��خ�ص��ي وأع��ج�ب ف�ی��ھ م��ن خ��الل ت��ق�اری��ر 
المشرفین وعدد التشكرات وفي اخالصي بتأدیة واج�ب�ي ف�ي 
التدریس على أتم وجھ، وسألني في نھایة اللقاء عن رغبتي 

 فأبدیت لھ رغبتي في النقل إلى محافظتي العمارة.
انتھت المقابلة، وقد ارتاح ألجوبتي ووعدني بإنصاف ح�ق�ي 
المشروع، وما دام مدیر الت�رب�ی�ة م�ن�ح�ن�ي إج�ازة م�ف�ت�وح�ة 
فكرت أوالً السفر إلى أھلي عدة أیام، سرعان ما بدل�ُت رأی�ي 
وفكرت بم�الق�اة ح�ب�ی�ب�ت�ي أوالً وب�ع�دھ�ا أس�اف�ر ل�ألھ�ل ف�ي 

 العمارة.
في الیوم التالي صباحاً كنت انتظرھا في رأس الزقاق، ول�م�ا 
خرجت ورأتني تبادلنا الت�ح�ی�ة ب�اإلش�ارات م�ن ب�ع�ی�د، ك�ن�ت 
سعیداً بقدومھا، وكانت تبتسم لي، ول�م ی�ب�ق�ى ب�ی�ن�ن�ا س�وى 

 بعض خطوات لنلتقي، إال أن ذلك اللقاء لم یتم .
كان زوجھا قد علم بتفاص�ی�ل ع�الق�ت�ن�ا ب�ط�ری�ق�ة م�ا، وراح 
یترقب ویتابع تحركاتھا خفیة وھي ال تدري بم�ا ی�ب�ت�ھ ل�ھ�ا، 
وكان یحاول اإلمساك بنا بالجرم المشھود، غ�ی�ر أن�ھ�ا وف�ي 

 لحظة لقائنا حالْت منھا التفاتة فرأتھ یتابعھا.
مباشرة تنحت عني ولم تلقي التحیة بینما توجھ ھ�و ن�ح�وي 
بسكین صغیرة محاوال طعني، كنت في كل مرة أقابلھا أح�م�ل 
معي مسدس نوع (سبعة) أخفی�ھ ت�ح�ت ح�زام ال�ب�ن�ط�ال م�ن 

 الخلف الجاكتة.
لما تقرب مني ورفع یده ماسكاً السكین ق�ف�زُت خ�ط�وات إل�ى 
الخلف واشھرت مسدس�ي ن�ح�وه ث�م اط�ل�ق�ت رص�اص�ة ف�ي 
الفضاء، فولى ھارباً، تجمع الناس حولي وك�ان م�ن ب�ی�ن�ھ�م 

 رفاق في حزب البعث تنظیمات المنطقة.
تم التحقیق معي في الفرقة الحزبیة وكانوا ی�ت�ص�ورون أن�ي 
أحد رفاق الحزب لحملي المسدس، ولكني اعترفت لھم ب�أن�ي 
لست من أعضاء الحزب، فقاموا بتسلیمي إل�ى أق�رب م�رك�ز 

 للشرطة.
بعد أسبوع أطلق سراحي م�ن م�رك�ز الش�رط�ة ب�ك�ف�ال�ة أح�د 
أقاربي في بغداد، بعد أن اخذت افادتي في التحقیق ال�م�ب�دئ�ي 
في مركز الشرطة وتحویل ملف افادتي إلى ال�ق�ض�اء، وح�دد 

 موعد المحاكمة في محكمة الكرخ.
في الیوم نفسھ أجبرھا زوجھا وأھ�ل�ھ ع�ل�ى ت�ق�دی�م ش�ك�وى 
ضدي للتحرش بھا وت�ح�ت الض�غ�ط وال�ت�ھ�دی�د اخ�ذوھ�ا إل�ى 
مركز الشرطة وقدمت الشكوى. عدُت إلى أھ�ل�ي واخ�ب�رت�ھ�م 
بالحادث، وقام كبار عشیرتنا باالتصال بعشیرة أھل زوج�ھ�ا، 
وتم فصلھم بمبلغ مالي على اشھار المسدس ب�وج�ھ زوج�ھ�ا 

 على أن یتنازلوا عن دعواھم.
لكل شيء نھایة وكانت الفترة العصیبة ب�ع�د ال�ح�ادث ن�ھ�ای�ة 
عالقتنا التي دامت سنین عدیدة ال یمكن نسی�ان�ھ�ا بس�ھ�ول�ة، 
ومن تلك الل�ح�ظ�ة ب�دأُت ال�ت�ف�ك�ی�ر ب�وض�ع ح�د ل�ت�ص�رف�ات�ي 

   والركون إلى االستقرار.
في الیوم المحدد للمح�اك�م�ة حض�رت، ول�م�ا ن�ودي ب�اس�م�ي 
دخلت على القاضي فسألني عن عالقتي بھا، فنفیت معرفت�ي 
بھا، ثم سألني عن تواجدي قریباً من بیت�ھ�ا ف�أج�ب�ت�ھ، ب�أن�ي 
أبحث عن بیت كوني مدرس قدمت للجامعة ل�ت�ك�م�ل�ة دراس�ة 
الماجستیر. وعن سرقة حلقة زواجھا التي أھ�دت�ھ�ا ل�ي وق�د 
احتفظت بھا كذكرى لعالقتنا الحمیمة، فأجبتھ وھل یعقل ھ�ذا 
یا حضرة القاضي أن أسرق حلقة زواجھا وأن�ا م�درس ل�دي 

 راتب یكفیني وزیادة.
سكت القاضي ونظر بعیني غیر مصدق لما أقول لكنھ ارت�أى 
الستر لنا، فصدر الحكم بمص�ادرة ال�م�س�دس، وح�رق ظ�رف�ا 
اإلطالقتین، ع�ل�م�ا ب�أن�ي أط�ل�ق�ت اط�الق�ة واح�دة، والس�ج�ن 
عامین مع وقف التنفیذ، وعلي االنتظار شھراً لی�أخ�ذ ال�ق�رار 

 الدرجة القطعیة.
عدُت إلى مدینتي وبعد م�رور ش�ھ�ر ذھ�ب�ت إل�ى ال�م�ح�ك�م�ة 
واستلمت كتاب الحكم، ومن ھناك سافرت إلى مدینة بع�ق�وب�ة 
سلمُت كتاب الحكم فعدت إلى وظ�ی�ف�ت�ي، وُص�ِرف�ْت روات�ب�ي، 

 وفي الوقت نفسھ بُلغُت بصدور نقلي إلى مدینتي العمارة.
ركنت إلى االستقرار والحكمة، سمعت باستشھاد زوجھا ف�ي 
الحرب العراقیة اإلیرانیة، وبعد مدة أشیع بأن�ھ�ا اس�ت�ش�ھ�دت 
بسیارة مفخخة، ومن ذلك الوقت یئس�ت ورح�ت أب�ح�ث ع�ن 

 زوجة صالحة فساقھا القدر إلي وعشت مع اسرتي بأمان.
بعد سنین عدیدة فاجأني أخي األص�غ�ر ب�رؤی�ة (س�ھ�ام) ف�ي 
دائرة األحوال الم�دن�ی�ة، ل�م اص�دق�ھ أوالً ول�ك�ن ب�ت�ح�ری�ات�ي 
الخاصة عرفُت أنھا اشاعة المقص�ود م�ن�ھ�ا اب�ع�ادي ع�ن�ھ�ا، 
فرحت لھاذا الخبر، وقد مضى قطار العمر یحمل الم�س�اف�ری�ن 

 بأنینھ وصرخات عجالتھ.
 

اآلن وأنا أكتب ھذه القصة بلغت من العمر خمس�ة وس�ب�ع�ون 
عاماً، أي مر على قصتنا أكثر من خمسة وأربعین ع�ام�اً، م�ا 
أزال أتذكر تفاصیل تلك العالقة بدقة، وكأنھا حدثت ب�األم�س، 
وكم تمنیت أن تعود تلك األی�ام، وأس�ی�ر ب�ھ�ا س�ی�رة ط�ی�ب�ة، 
 نتزوج ونكون اسرة رائعة ونعیش في األضواء بحب ووئام.

 قصة قصیرة
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األمثال الشعبیة ھي حكمة العامة من   
ال�ن�اس، وال�م�ث��ل الش��ع�ب�ي ی�ق�ال ب�ع��د 
تجارب عدیدة في الحی�اة ع�ن أم�ر م�ا 
یحدث. وكثیر من األمثال ھي م�ن ھ�ذا 
النوع والتي تشرح وتصف أمر م�ا ق�د 
جرى على الن�اس. وإذا ك�ان ال�ب�ع�ض 
یرى بعین واح�دة، ف�إن خ�ل�ی�ة االزم�ة 
ترى بعینین، وھي "مفتشة بال�ل�ب�ن"، 
وترى ان الوباء قد ازداد، والف�ای�روس 
قد تمكن من العراق، وقالت أك�ث�ر م�ن 
مرة: سدوا الحدود، والمطارات، إّال ان 
أذان الحكومة من طی�ن واألخ�رى م�ن 
عجین، وھكذا تمّدد الوباء مثل سرطان 
ضخم ال یمكن السیطرة علیھ. فلم ت�ع�د 
تفید فیھ األدعیة، والحروزة، وما أكثر 
المّدعین، وأنواع وتعدد ما یكتبون من 
ط��ال��س��م، وی��رس��م��ون م��ن م��رب��ع��ات 
وم��ث��ل��ث��ات تُ��م��أل ب��ح��روف ال��ع��رب��ی��ة 
واألعجمیة، فأبتلیت بھم ھذه الحروف. 
وال زیارة مراقد األولیاء والص�ال�ح�ی�ن 
بالتي تعود على صاحبھا الزائر بالخیر 
والصحة والعافیة بعد تع�ف�ی�ر وت�ع�ق�ی�م 
تلك المراق�د. وال ط�ب�ول انش�ودة "ی�ا 
حوتھ یا منحوتھ ھّدي قمرنا ال�غ�ال�ي" 
تعود ب�ال�ف�ائ�دة ع�ل�ى م�ن�ش�دی�ھ�ا، وال 
البخور، وصاحبات السحر، وأص�ح�اب 
ال��ت��ع��اوی��ذ، ك��ل ذل��ك ال ی��ف��ی��د، ح��ت��ى 
الشیطان نفسھ. ملّت أكثر ال�ن�اس م�ن 
ذلك، وراحت تنصت جیدا إلى تعلیم�ات 
خلیة األزمة، وم�ا ی�ق�ول�ھ ال�ع�ل�م, أم�ا 
الذین ظلوا في غیھم یعمھون، فإن ك�ل 

 الذي قلناه ال یفیدھم بشيء.
وإذا كان الوباء قد طال أھل المدینة،    

وغرز أنی�اب�ھ ف�ي ل�ح�م�ھ�م، ف�ق�د ك�ان 
البعض منھم ھم المس�ب�ب�ون ل�ذل�ك، إذ 
نقلوا الفایروس م�ن م�ك�ان إل�ى آخ�ر، 
ومن بلد إلى آخر. وكان أول م�ن ن�ق�ل 
ھذا الفایروس إلى المدی�ن�ة ھ�و أح�م�د 
الذي أصیب ب�ھ، وأص�اب وال�ده، وق�د 
كان أك�ث�ر أری�ح�ی�ة ع�ن�دم�ا ت�ق�ب�ل ھ�و 
وعائلتھ بالحجر الصحي، وكذلك تق�ب�ل 
بحزن فقدان رب العائلة، إّال ان ھ�ن�اك 
بعض الناس یھ�رب�ون م�ن مس�ؤول�ی�ة 
نقل ھذا الفابروس، مثل شراد االنسان 
القروي ال�ذي ن�ق�ل�ھ م�ن ت�ل�ك ال�دول�ة 
ال��م��ج��اورة ال��ت��ي ن��ق��ل أح��م��د م��ن��ھ��ا 
الفایروس نفسھ إلى أبناء المدینة، إلى 
أھل قریتھ، فلم تسلم القریة ك�ال�م�دی�ن�ة 
التي أصابھا الوباء. وكان الناقلون ف�ي 
المدینة ھم أحمد اب�ن ال�ح�اج ری�ح�ان، 

 وشراد في القریة والریف.
أیام شھور فص�ل    وفي ھذا الیوم من   

الشتاء ال�ت�ي ی�ن�زل ف�ی�ھ�ا ال�م�ط�ر ف�ي 
المدینة على شكل موجات بع�ی�دة ب�ی�ن 
الواحدة واألخرى زمن بعید مثل ناقوط 
ال��ح��ب، ف��ي ھ��ذا ال��ی��وم، ع��اد ش��راد، 
المواطن القروي، من تلك الدولة مشیا 
عل�ى األق�دام ك�ي ال ی�خ�ض�ع ل�ف�ح�ص 
المفرزة الصحیة الموجودة في م�دخ�ل 
ال�م�دی��ن�ة، ال ل�م��ع�رف�ت��ھ ب�أن��ھ مص��اب 
بالوباء وانما النقطاع وسائل النقل بین 
المدن، ولسرعة الوصول إلى بیتھ ألن 
المف�رزة س�ت�رس�ل�ھ إل�ى ال�م�س�ت�ش�ف�ى 
لحجره فیھ. وصل إلى منطقتھ الریفی�ة 
شمال المدینة أثناء اللیل، وكانت الدور 
التي تقع على الطریق الترابي والوحید 
الذي یفصل القریة إل�ى قس�م�ی�ن ت�ن�ام 
ھادئ�ة، وف�وق�ھ�ا الس�م�اء خ�ال�ی�ة م�ن 
النجوم، سوداء كش�ی�ل�ة أم�ھ، وع�واء 
الكالب یتردد صداه في أطراف القری�ة. 
وعندما وص�ل إل�ى داره ط�رق ال�ب�اب 

مثل رجل مطارد، وھو ك�ذل�ك، ف�ت�ح�ت 
زوجتھ باب الدار، فدخل بس�رع�ة ب�ع�د 
أن تبادال التحیة ھو وزوجتھ، ونام في 
فراشھ بعد أن رفض است�ی�ق�اظ أب�ن�ائ�ھ 

 لیسلم علیھم.
كانت ال�ق�ری�ة ت�ن�ھ�ض ص�ب�اح�ا م�ع    

"ط�ة البریج"، ویص�ل رج�ال�ھ�ا إل�ى 
مضیف الشیخ بعد االنتھاء م�ن ص�الة 
ال��ف��ج��ر ل��م��ن یص��ل��ي، ف��ی��ج��دوا أن 
"ال�ھوچي"قد سبقھم إلى ال�م�ض�ی�ف 
وھو یعمل القھوة. وف�ي وق�ت م�ت�أخ�ر 
من ذلك الصباح، وبعد أن س�لّ�م ش�راد 
على أبنائھ، ووزع علیھم الھدایا وفیھا 
"عل�"، وتناول فطوره المتكون م�ن 
بیضتین مسلوقتین، واس�ت�ك�ان ش�اي، 
خرج میمما صوب مضیف الق�ری�ة، إذ 
لم یكن یفكر بالمرض، وال ب�ال�ع�دوى، 
أو االصابة، ألنھ ل�م ی�ك�ن یش�ع�ر ب�أي 
شيء، فما زال قویا ویستطیع أن یھزم 
العشرات. وج�د ف�ي ال�م�ض�ی�ف إب�ن�اء 
القریة متجمعی�ن وھ�م یس�م�ع�ون إل�ى 
مواعظ المّال عن المرض، وق�د وض�ع 
عمامتھ على فخذی�ھ، وھ�ذب ل�ح�ی�ت�ھ، 
وقطب شاربیھ، وح�ّف وج�ھ�ھ، ف�ب�دت 
صلعتھ الكبیرة تشع تحت ضوء النھار 
ال��ذي ی��ت��س��ل��ل إل��ى ال��م��ض��ی��ف م��ن 
خصاصات القصب والب�واري ال�م�ب�ن�ي 

 منھا. قال:
ی��ق��ول هللا ف��ي ال��ق��رآن "إدع��ون��ي  -

اس��ت��ج��ب ل��ك��م"، وق��ال ك��ذل��ك: "وإذا 
مرضت فّھَُو یشفین"، فا� ھو الشافي 
وال یھمنا أي ش�يء ب�ع�د ھ�ذا ال�ق�ول، 
وع��ن��دم��ا ل��م یس��م��ع أي ك��ل��م��ة م��ن 

 الجالسین تابع قولھ:
محمد بن  وقد جاء في الكافي: ((عن -

أحمد بن محمد بن عیس�ى،  یحیى، عن
ال��ن��ض��ر ب��ن  ع��ن اب��ن م��ح��ب��وب ع��ن

قرواش الجمال، قال: سألت أبا عبد هللا 
علیھ السالم ع�ن ال�ج�م�ال ی�ك�ون ب�ھ�ا 
الجرب أعزل�ھ�ا م�ن إب�ل�ي م�خ�اف�ة أن 
یعدیھا جربھا، والدابة ربما صفرت لھا 

أب�و ع��ب��د  ح�ت��ى تش�رب ال��م��اء؟ ف��ق��ال
ع���ل���ی���ھ الس���الم: إن أع���راب���ی���ا  هللا

رس���ول هللا ص���ل��ى هللا ع��ل���ی���ھ  أت��ى
فقال: یا رسول هللا، إن�ي أص�ی�ب  وآلھ

الشاة والبقرة والناقة بالثم�ن ال�ی�س�ی�ر 
وبھا جرب، فأكره شراءھا م�خ�اف�ة أن 
یعدي ذلك الجرب إبلي وغن�م�ي. ف�ق�ال 

رسول هللا صلى هللا علیھ وآل�ھ: ی�ا  لھ
أع���راب���ي ف���م���ن أع���دى األول؟ ث���م 

رسول هللا صلى هللا علیھ وآل�ھ: ال  قال
ع��دوى، وال ط��ی��رة، وال ھ��ام��ة، وال 

بعد فصال،  رضاع شؤم، وال صفر، وال
وال تعرب بعد ھجرة، وال صمت ی�وم�ا 
إل��ى ال��ل��ی��ل، وال ط��الق ق��ب��ل ن��ك��اح، 

ق��ب��ل م��ل��ك، وال ت��م ب��ع��د  ع��ت��ق وال
إدراك.)). عندما انتھي من قولھ ل�ب�س 
عمامتھ، رتبھا جیدا على رأسھ، ثم قام 

 وقال للحضور:
لنص�ل�ي � رك�ع�ت�ی�ن ل�ك�ي ی�ج�ن�ب�ن�ا  -

 المرض.
قام الجمیع، الذي یص�ل�ي وال�ذي ل�م    

ی��ق��رب الص��الة ف��ي ح��ی��ات��ھ، وك��ذل��ك 
الص�ب��ی�ان ال�ذی��ن راف�ق��وا آب��اءھ�م ف��ي 
ال��م��ج��يء إل��ى ال��م��ض��ی��ف، ن��ف��ض��وا 
مالبسھم، ورتبوا ص�ف�وف�ھ�م ل�ل�ص�الة، 
وكان الشی�خ ووج�ھ�اء ال�ع�ش�ی�رة ف�ي 
المقدمة، وأصبح شراد ال�ذي ق�دم م�ن 
تلك الدولة، في المؤخرة، أو ھكذا وجد 
نفسھ، وراحوا یصلون ص�الة الش�ف�اء 

 كما قال لھم المّال.

ك��ان ال��وب��اء ق��د ت��م��ك��ن م��ن أھ��ل    
المدینة، وكانت الفرق الصح�ی�ة ت�ق�وم 
بعملھا لیل نھار، وكان رحیم الممرض 
في مستوصف ال�ق�ری�ة، وال�ذي یض�ع 
ك�م��ام��ة ع��ل�ى أن��ف��ھ وف�م��ھ، وی��رت��دي 
القفازات الزرق، لم یمد یده لیسلّم على 
شراد عند دخولھ المضیف، قال ل�ل�م�ّال 
ب��ع��د أن��ھ��وا ص��الت��ھ��م وع��ادوا إل��ى 
مج�ل�س�ھ�م ع�ل�ى الس�ج�ادات ال�م�ل�ون�ة 
والمفروشة بإنتظام، ووزعت ع�ل�ی�ھ�م 

  فناجین القھوة:
شیخنا ون�ع�م ب�ا� ون�ب�ی�ھ واالئ�م�ة،  -

الذي ذكرتھ شی�خ�ن�ا ع�ل�ى ان�ھ ح�دی�ث 
لالمام فَھَُو حدیث م�وض�وع وم�ك�ذوب 
علیھ... علینا أن نتجنب ھ�ذا ال�م�رض 
كي ال تس�ري ع�دواه ل�ن�ا. ع�ل�ی�ن�ا أن 
نت�وق�اه بش�ت�ى ال�ط�رق، م�ث�ل ال�غ�س�ل 
بالصاب�ون دائ�م�ا، ووض�ع ال�ك�م�ام�ات 
على انوفنا وأفواھنا، ولبس القف�ازات، 
وعلینا أن ال نالمس أي ش�خ�ص ج�اء 
من دولة م�وب�وءة ب�ال�م�رض. "وك�ان 
ی�ق�ص�د ب�ك�الم�ھ ھ�ذا ش�راد" ق�ب�ل أن 

  یراجع المستشفى.
 فصاح شراد قائال:   
 أتعني بكالمك انني مصاب بالمرض؟ -

رّد علیھ ب�ح�زم وث�ق�ة ب�ان�ت ب�ن�ب�رة    
 حدیثة:

كان علیك أن تذھب إلى المس�ت�ش�ف�ى  -
 لكي تخضع للفحص.

 قال شراد بإستھجان:   
وماذا أفحص؟ أنا غیر مص�اب، وأن�ا  -

 أصلي وأصوم، والمّال یشھد بذلك.
 رد الموظف الصحي، رحیم ضاحكا:   
ونعم با�، وأنا أشھد لك بذل�ك، أن�ت  -

تصلي وتصوم، وھل ھ�ذا ی�ك�ف�ي أم�ام 
ھذا المرض؟ الم�رض ش�يء دن�ی�وي، 
یصیب االنسان الذي یصلي، وال�ذي ال 
یصلي، فكیف بالحیوان والنبات ال�ذی�ن 
ال یصلیان، وال یصومان؟ وكان ع�ل�ی�ك 
أن تراجع المستشفى لیتأكدوا من ع�دم 

 اصابتك بھذا المرض.
 دفاعا عن شراد قائال:  تكلم المّال    
ان ال��ح��دی��ث م��ذك��ور ف��ي ك��ت��اب  -

"الكافي" ویمكن ان ترجع لھ ل�ت�ت�أك�د 
منھ. ابني رحیم أال تع�رف أن هللا ق�ال 
في كتابھ ال�ع�زی�ز: بس�م هللا ال�رح�م�ن 
الرحیم "وإذا مرض�ت فَ�ھُ�َو یش�ف�ی�ن" 
فا� ھ�و الش�اف�ي، وال ت�دع ص�اح�ب�ك 
یقلق على صحتھ. وعند ھذا الح�د م�ن 
الحدی�ث ق�ام الش�ی�خ، وق�ام م�ن ب�ع�ده 

  الناس وقد تفرقوا إلى أعمالھم.
خرج شراد وذھب إلى ب�ی�ت وال�ده،    

وھناك أعطاھم الھدایا التي جلبھ�ا م�ن 
زیارتھ لتلك الدولة، ثم عاد إلى ب�ی�ت�ھ، 
وفي طریق العودة التقى بمجموعة من 
األصدقاء، وتبادل معھم التحی�ة. ف�ی�م�ا 
ذھب رحی�م إل�ى ال�م�س�ت�ش�ف�ى وأخ�ب�ر 
مدیره بوصول شراد م�ن ت�ل�ك ال�دول�ة 
وعلیھ أن یخضع للفح�ص ھ�و وب�ق�ی�ة 

 أبناء القریة، ألن شراد اختلط بأھلھا.
حضرت المفرزة الطبیة، واألم�ن�ی�ة،    

وھ�م   وسیارات رجال الدفاع الم�دن�ي،
مھیأون صحی�ا ل�ف�ح�ص ق�ری�ة ش�راد. 
أحاطوا ببیوت القریة، وحاول شراد أن 
ال ی��خ�رج م�ن داره، إّال أن ال�م��ف��رزة 
ال��ط��ب��ی��ة ج��اءت م��ب��اش��رة إل��ى داره، 
وحجرتھ، وح�ج�رت أھ�ل ال�ق�ری�ة ف�ي 
دورھم ولم تترك لھ�م ح�ری�ة ال�خ�روج 
من دورھم. وھم محجورین أخضعتھ�م 
ل��ل��ف��ح��ص، وظ��ھ��ر ان��ھ مص��اب ب��ھ��ذا 
الفیروس. وبدأ ف�ح�ص أب�ن�اء ال�ق�ری�ة 

فوجدت المفرزة الطبیة ان أغلب أھلھا 
قد أصیب بھذا الفیروس، ومن ضمنھم 
الش�ی��خ، وال��م��ّال. وأع��ت�ب��رت م��ن��ط��ق��ة 
موبوءة بالفیروس، ف�ی�م�ا ع�زل�وا ك�ل 
الذین ل�م تص�ل ل�ھ�م ال�ع�دوى، خ�ارج 
القریة، حیث وضعت لھم "كرفانات"، 

 وعفروا وعقموا منازل القریة.
كان الشیخ الذي یصّدق ب�م�ا ی�ق�ول�ھ    

المّال، والمّال، قد أنتقلت ل�ھ�م ال�ع�دوى 
من شراد فماتوا في ال�ی�وم ال�راب�ع، إذ 
توفي الشیخ الذي نزل شراد على یدیھ 
وقبلھما عدة قُب�ل، وم�ات ال�م�ّال ال�ذي 
سلم على شراد واستقب�ل�ھ ب�األحض�ان. 
ومات زایر كاظم ذو ال�ث�م�ان�ی�ن ع�ام�ا، 
ومات ب�ع�ض ك�ب�ار الس�ن، ول�م ی�ك�ن 
ھؤالء ھم المتوف�ی�ن ال�وح�ی�دی�ن ب�ھ�ذا 
الف�ای�روس، ب�ل س�ب�ق�ھ�م ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الناس. وقد شفي من تم حجرھم، ك�م�ا 
شفي الكثیر من الناس في المح�اف�ظ�ة، 
أو في العراق. وظل شراد ال�ذي ش�ف�ّي 
من المرض یلوم نفسھ على ما قام ب�ھ 
من فعل ولم یصدق قول رح�ی�م، ف�ی�م�ا 
صّدق قول المّال. كما الم أح�م�د ن�ف�س�ھ 
على نقل الف�ای�روس م�ن�ھ إل�ى وال�ده، 
وموت والده من جراء ذلك، ألن�ھ ك�ان 

  كبیر السن.
لم ت�ك�ن ھ�ذه ال�ح�ال�ة األول�ى ال�ت�ي    

تحصل لقرى خ�ارج ال�م�دی�ن�ة، وان�م�ا 
أصبح�ت ظ�اھ�رة ت�ف�ش�ي ال�وب�اء ھ�ي 
المسیطرة في المدینة حالھا حال م�دن 
العراق، إّال انھا أقل من المدن األخ�رى 
في عدد المصابین، وعدد ال�م�ت�وف�ی�ن، 
وكثرة في عدد المتشافی�ن. ل�ق�د وص�ل 
الوباء في المدینة إلى مستوى ال�ذروة 
بسبب ح�ل�ول ش�ھ�ر رمض�ان، الش�ھ�ر 
الذي بنت علیھ خلیة األزمة آمالھا ف�ي 

تجوال المواطنین، إذ فكروا انھ�م   عدم
سیظلون في البیت نیاما وال ینھ�ض�ون 
إّال وق�ت االف��ط�ار، وب��ع�د ھ��ذا ال�وق��ت 
یكون قد حل میعاد ال�ح�ض�ر، ان آم�ال 
أعضاء خلیة األزمة قد باءت بالف�ش�ل، 
كان الناس یخرجون في ال�ن�ھ�ار أك�ث�ر 
من باقي األیام، وتجّمعھم في األسواق 
والموالت أكثر منھ في األیام ال�ع�ادی�ة، 
فكانت أن رفعت نس�ب االص�اب�ة ب�ھ�ذا 
الفایروس، وكان ھذا ما ناقش�ھ أن�م�ار 
مع صدیقھ واثق من بغداد بالمحم�ول، 
الذي أخبره بموت أست�اذ ال�ری�اض�ی�ات 

 المتمرس ألیاس بالوباء.
 قال لھ أنمار:   
ھذا البروفسور رجل كبیر في السن،  -

وھو دائما یلھث كالكلب بسبب م�رض 
الربو. ك�ان ی�ح�ب ال�ع�ل�م، وال�ع�ل�م�اء، 
ویقول العلم ھو اإلل�ھ، وم�ن أص�ح�اب 
دوكنز خاصة في كتابھ "وھم االل�ھ"، 
وقد التقى بھ، ون�اقش�ھ. وق�د ش�اھ�دت 
ذات یوم في ح�ق�ی�ب�ت�ھ ال�ی�دوی�ة ك�ت�اب 
دوكنز "وھم األلھ" باللغة االن�لیزی�ة. 
كان یقول یجب أن تتوحد االنسانیة في 
قبول إلھ واحد وھو العلم، والعلم لی�س 
فیھ مغیب، وغ�ی�ب، واح�د زائ�د واح�د 

 یساوي أثنان.
 قال واثق حزینا:   
كان مسیحیا ممن ال یؤمن ب�األدی�ان،  -

ویسمى بعرف أصحاب األدیان ك�اف�را، 
ألنھ ال یؤمن بھا، وال با�. كان انسانا 
طیبا، وخلوقا، وكبیر القلب، وس�م�ح�ا. 
كان ی�ق�ول األرض واح�دة، والش�م�س 
واحدة، فلماذا یتعارك األشقاء؟ وینظ�ر 
إلى العلم على انھ ھو اإللھ الذي ی�ج�ب 
أن نؤمن بھ. وقد ح�زن ال�ك�ث�ی�ر م�م�ن 

 یعرفھ بموتھ.
 رد أنمار:   
ل�ق�د ك��ان م�وت ج��دي خس�ارة ل��ي،  -

وموت ھذا األستاذ خسارة كبیرة للعل�م 
 والعلماء. ثم قال وھو یغیر الموضوع:

أت�ع�رف ی�ا واث��ق ان االص�اب�ات ق��د  -
كثرت في ھذه األیام، وھ�ي ت�زداد ك�ل 

 یوم بنسب كثیرة.
 رّد علیھ واثق قائال:   
وھذا م�ا حص�ل ف�ي أن�ح�اء ال�ع�راق  -

 أیضا.
قال أنمار وكأنھم ی�ت�ح�دث�ون وج�ھ�ا    

 لوجھ ولیس بواسطة المحمول:
م�ع األس�ف ھ�ذا ھ�و ال��ح�اص�ل ف��ي  -

ال��ع��راق ك��م��ا ھ��و ح��اص��ل ف��ي ال��دول 
 االسالمیة.

 قال واثق:   
وأیضا في الدول األخرى، م�ع ال�ع�ل�م  -

 انھ لیس لدیھم شھر یصومون فیھ.
 قال أنمار:   
ربما المجتمع األوربي، والمجتمعات  -

األخرى تختلف عن المجت�م�ع ال�ع�رب�ي 
بأن�ظ�م�ة ال�غ�ذاء، وف�ي الس�ك�ن، وف�ي 
العادات والتقالید، وأھم شيء في الجو 

 والمناخ.
 قال واثق:   
ربم�ا ذل�ك، وإّال م�ا الس�ب�ب ف�ي أن  -

تكون االصابات كثیرة جدا ف�ی�ھ�ا؟ ن�ع�م 
ربما ألن أجواءھم باردة، أو أن عادات 
أكلھم وشربھم، وسكنھم، تختل�ف ع�ن 
الدول التي تقع في المن�ط�ق�ة ال�ع�رب�ی�ة 

 لحرارة أجوائھا.
 رد أنمار قائال:   
ربما ھذا ھو السبب، أو ھناك س�ب�ب�ا  -

أخر، ولكن االصابات في العراق ت�زداد 
ب�ی��ن ی��وم وآخ�ر، وع��ل��ی��ن�ا أن ن��ك��ون 

 حذرین جدا.
ساد صمت طویل بینھم في المحمول    

 قطعھ أنمار بقولھ:
 ما ھي أخبار ساحة التحریر؟ -

 قال واثق:   
یوم أمس كنت ھ�ن�اك، وك�ان ال�ذی�ن  -

أبقیناھم في الس�اح�ات رج�ال أق�وی�اء، 
ویصلھم األكل والشرب من أھ�ل�ھ�م أو 
أصدقاءھم، وھم صامدون بال�ك�م�ام�ات 
والقفازات، ووسائل التعقیم، وبال�روب 

 األزرق.
 بعدھا سأل واثق أنمارا:   
وما ھي أخب�ار ال�ن�اس ع�ن�دك�م، ف�ي  -

 ساحة الحبوبي، وفي الحجر؟
 قال أنمار:   
لقد أخ�ب�رت�ك ان ج�دي ت�وف�ي، وق�د  -

دف�ن��اه ف�ي ص��ح�راء ال��ن�اص��ری��ة. وأن 
والدي بعده لم تظھر لھ نتائج مشج�ع�ة 
ت�ن��ب��يء ع�ن ش��ف��ائ��ھ، إّال أن أط��ب��اءه 

ق�وی�ة   أخبروني بأن جسمھ، ومناعتھ
وھو یكافح الفیروس الذي ف�ي رأت�ی�ھ. 
وعائلتي ما زالت محجورة وب�ق�ي م�ن 
فترة حجرھم یوم أو یومان. أما ساح�ة 
الحبوبي فھي بخیر ما دامت الساح�ات 

 بخیر.

" روم ءو  روا" 
 داود سلمان الشویلي / العراق

 8الفصل/ 

 



   أ وا  إ دو  ؟!
إن المت�اب�ع�ة ال�م�س�ت�م�رة ل�م�س�ی�رة   

القضیة الفلسطینیة منذ ص�دور ق�رار 
الجمعیة العامة لھیئة األمم ال�م�ت�ح�دة 

الذي نص على  1947لعام  181رقم 
ما یلي: "تنشأ في فلسطین الدول�ت�ان 
المس�ت�ق�ل�ت�ان ال�ع�رب�ی�ة وال�ی�ھ�ودی�ة، 
والحكم الخاص بمدینة القدس المبی�ن 
في الجزء الث�ال�ث م�ن ھ�ذه ال�خ�ط�ة، 
وذلك بعد ش�ھ�ری�ن م�ن إت�م�ام ج�الء 
القوات المسل�ح�ة ال�ت�اب�ع�ة ل�ل�س�ل�ط�ة 
المنتدبة، على أال یتأخر ذل�ك ف�ي أي 

أك��ت��وب��ر/تش��ری��ن األول  1ح��ال ع��ن 
. أم�ا ح�دود ال�دول�ة ال�ع�رب�ی��ة 1948

والدولة ال�ی�ھ�ودی�ة وم�دی�ن�ة ال�ق�دس 
ف�ت�ك�ون ك�م�ا وض��ع�ت ف�ي ال�ج�زأی��ن 
الثاني والثالث أدناه". (راج�ع: ن�ص 

س�ن�ة  181قرار ت�ق�س�ی�م ف�ل�س�ط�ی�ن 
، م�����وق�����ع ال�����ج�����زی�����رة، 194

). خص����ص ق����رار 28/11/2016
% من مساحة فل�س�ط�ی�ن 55التقسیم 

% 45إلق�ام��ة ال��دول��ة ال��ی��ھ��ودی��ة، و
  منھا إلقامة الدولة العربیة.

رف�ض ع�رب ف�ل�س��ط�ی�ن وح�ك�وم��ات 
ال��دول ال��ع��رب��ی��ة وذات األك��ث��ری��ة 
اإلس���الم���ی���ة وال���ق���وى واألح���زاب 
اإلسالمیة والقومیة العربیة وال�ق�وى 
المحافظة قرار األمم المتحدة ب�إق�ام�ة 
ال�دول�ة ال�ف�ل�س�ط��ی�ن�ی�ة ع�ل�ى األرض 
المخ�ص�ص�ة ل�ع�رب ف�ل�س�ط�ی�ن، ك�م�ا 
رفض��ت واع��ت��رض��ت ع��ل��ى م��وق��ف 

 1947االتحاد السوفی�ی�ت�ي ف�ي ع�ام 
قرار التقس�ی�م ال�ی�س�ار ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي 
وب��ع��ض ق��وى ال��ی��س��ار ف��ي ال��دول 

واف��ق  1948ال��ع��رب��ی��ة. وف��ي ع��ام 
الیسار الفلسطیني على قرار التقس�ی�م 
إلدراك��ھ س��ع��ة وع��م��ق ال��م��ؤام��رة 
المحاكة ضد عرب فلسطین مما دع�اه 
إلى االعتراف بقرار التقسیم، وأی�دت�ھ 
وشاركتھ في ذل�ك ال�ق�وى واألح�زاب 

  الشیوعیة في الدول العربیة.
نشأ ھنا م�وق�ف�ان م�خ�ت�ل�ف�ان: األول، 
م�وق�ف ال��ن�ظ�م ال��ح�اك�م�ة ف�ي ال��دول 
العربیة والقوى اإلسالمیة السی�اس�ی�ة 
والقوى القومیة ال�ت�ي رفض�ت ق�رار 
التقسیم وأعلنت الح�رب ع�ل�ى ی�ھ�ود 
فلسطین بھدف االحتفاظ بك�ل األرض 

 1948الفلسطینیة. فكانت حرب عام 
التي شاركت فیھا قوات عسكریة م�ن 
عدد غیر ق�ل�ی�ل م�ن ال�دول ال�ع�رب�ی�ة 
والتي انتھت بخسارة الحرب، وق�ی�ام 
الدولة اإلسرائیل�ی�ة، وام�ت�ن�اع ع�رب 
فلسطین عن إقامة دول�ت�ھ�م ال�ع�رب�ی�ة 
على تلك ال�ن�س�ب�ة م�ن األرض ال�ت�ي 
خص��ص��ت ل��ھ��م. واس��ت��م��رت ح��ال��ة 
الحرب مع عدد م�ن ال�دول ال�ع�رب�ی�ة 
حتى اآلن، وانتھت مع ع�دد م�ت�زای�د 
منھ�ا، ك�م�ا ع�ق�دت ات�ف�اق�ی�ات س�الم 
وت�ب��ادل دب�ل��وم��اس�ي و (أو) ت��ع��اون 
متعدد الج�وان�ب. ف�م�اذا حص�ل خ�الل 

فترة الـسبعة عقود ال�م�ن�ص�رم�ة ف�ي 
ال��ق��ض��ی��ة ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ی��ة والش��ع��ب 
الفلسطیني واألرض الفلسطینیة الت�ي 
اعتبرتھا تلك الح�ك�وم�ات "قض�ی�ت�ھ�ا 

 المركزیة!"؟
أما الموقف الثاني فكان للشی�وع�ی�ی�ن 
والعدید من قوى ال�ی�س�ار ف�ي ال�دول 
العربیة، ومنھم شیوعیو ف�ل�س�ط�ی�ن، 

ق�رار  1947حیث رفض�وا ف�ي ع�ام 
الت�ق�س�ی�م وان�ت�ق�دوا م�وق�ف االت�ح�اد 
السوفییتي في الموافقة على ال�ق�رار. 

ح�ج�م  1948ولكنھم أدركوا في عام 
المؤامرة على الشعب ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي، 
فحصلت الموافقة على الت�ق�س�ی�م م�ن 
جانب الشیوعیین في فلسط�ی�ن وم�ن 
ث��م ف��ي ع��دد م��ت��زای��د م��ن األح��زاب 
الشیوعیة في الدول الع�رب�ی�ة. یش�ی�ر 
حزب الشعب الف�ل�س�ط�ی�ن�ي إل�ى ھ�ذه 
الحقائق بما یلي: "عند اإلع�الن ع�ن 

ال�ق�اض�ي  1947قرار التقس�ی�م ع�ام 
بتقسی�م ف�ل�س�ط�ی�ن ل�دول�ت�ی�ن واح�دة 
عربیة وأخرى یھودیة، وقف الح�زب 
ضد قرار التقسیم بحزم من�ذ إع�الن�ھ، 
لكنھ وبعد دراسة أبعاد ذل�ك وإدراك�ھ 
ل��ل��م��خ��ط��ط الص��ھ��ی��ون��ي ال��ذي ك��ان 
یستھدف االستیالء على كل األراضي 
الفلس�ط�ی�ن�ی�ة وأج�زاء م�ن األراض�ي 
العربیة، وسعي الحركة الص�ھ�ی�ون�ی�ة 
لتھجیر أبناء شعبن�ا ع�ن أراض�ی�ھ�م، 
أعلن الحزب عن موافقتھ عل�ى ق�رار 
التقسیم واصفاً إیاه ب�أفض�ل ال�ح�ل�ول 
السیئة، لكن الھیئة العربیة العلیا ف�ي 
ذلك الوقت رفضت ھذا ال�ق�رار، م�م�ا 
أعطى للح�رك�ة الص�ھ�ی�ون�ی�ة ف�رص�ة 
تاریخیة لتنفیذ مخططھا، األم�ر ال�ذي 
كرس الوجود الصھیوني عل�ى ارض 
فل�س�ط�ی�ن." (راج�ع: ح�زب الش�ع�ب 
الفلسطیني، الموقع ال�رس�م�ي، دول�ة 
ف��ل��س��ط��ی��ن، م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ری��ر 
ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ی��ة، م��وق��ع ال��ح��زب 

  اإللكتروني).
وعن إعالن حرب الدول العربی�ة ف�ي 

ك�ت�ب ال�ق�ائ�د الش�ی�وع�ي  1948عام 
المعروف الرفیق نع�ی�م األش�ھ�ب ف�ي 
مقال مھم لھ بھذا الصدد ما یلي: "لم 
یكن الم�ج�ت�م�ع ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي م�ھ�ی�أ، 

ق�ادرا ع��ل�ى م�ن��ع ق�ی��ام ال  ح�ی�ن�ھ��ا، و
إسرائیل، سواء ب�الس�الح أو ب�غ�ی�ره. 

ق��ی��ادة ال  ت��دری��ب وال  ف��ال س��الح و
مركزیة. بینما في م�ی�دان الس�ی�اس�ة، 
تخلّت القیادة الفلسط�ی�ن�ی�ة، ف�ي ت�ل�ك 
الظ�روف ال�م�ص�ی�ری�ة، ع�ن دورھ�ا، 
للنظام الع�رب�ي ال�ت�اب�ع ل�ال�س�ت�ع�م�ار. 
یقابل ذلك، توفر جمیع ھذه العناص�ر، 

خ�ر." آل وبتفوق كاسح، لدى الطرف ا
أما عن الط�رف ال�ی�ھ�ودي وال�ع�رب�ي 
بقواتھما الم�س�ل�ح�ة ف�ك�ت�ب األش�ھ�ب 
بحق م�ا ی�ل�ي: " ف�ع�ل�ى ال�م�س�ت�وى 
العسكري الحاسم استطاع�ت ال�ق�ی�ادة 

الصھیونیة ت�ج�ن�ی�د عش�رة ب�ال�م�ئ�ة، 
رج�االً ونس��اًء، م��ن س��ك��ان ال��ق��ط��اع 
الیھودي الذي كان یعّد، حینھا، قرابة 

ألفا، جمیعھم یت�ق�ن�ون اس�ت�ع�م�ال  65
السالح، ون�وات�ھ�م ال�م�رك�زی�ة أل�وی�ة 
تزی�د ع�ن ال�ع�ش�ری�ن أل�ف م�ح�ارب، 
س�ب�ق ل�ھ�ا أن ش�ارك��ت ف�ي ال�ح��رب 
العالمیة الثانیة. أم�ا ال�ج�ی�وش ال�ت�ي 

ن�ظ�م�ة ال�ع�رب�ی�ة، ب�زع�م أل أرسلت�ھ�ا ا
تحریر فلسطین، فإن مجموعھا ال�ت�ي 

، 1948أیار  15دخلت فلسطین، بعد 
ج�ن�دي، أي أن  500أل�ف و 21بلغ 

المعبأین ت�ح�ت الس�الح ف�ي ال�ج�ان�ب 
ال�ی��ھ��ودي ی��ع��ادل�ون ث��الث��ة أض��ع��اف 
جمیع الجیوش العربی�ة ال�ت�ي دخ�ل�ت 
فلسطین، ھذا عدا الفارق النوعي ف�ي 
مس���ت���وى ات���ق���ان ف���ن���ون ال���ح���رب 

م�ر ع�ل�ى أل العصریة، ول�م ی�ق�ت�ص�ر ا
انعدام التنسیق ال�ح�ق�ی�ق�ي ب�ی�ن ت�ل�ك 
الجی�وش، ب�ل ح�ّل م�ك�ان ال�ت�ن�س�ی�ق 
التنافس العدائي، كما ب�دا ج�ل�ی�ا ب�ی�ن 

ردن�ي ف��ي أل ال�ج�ی�ش�ی�ن ال��م�ص�ري وا
الص�راع ع��ل��ى م��ن��اط�ق ال��ن��ف��وذ ف��ي 
من�ط�ق�ت�ي ال�خ�ل�ی�ل وب�ی�ت ل�ح�م. أم�ا 
الجیش العراق�ي، ف�ل�م ی�ك�ن ض�ب�اط�ھ 
یخفون أن لیست لدیھم أوامر بالقت�ال 

ردن�ي أل (ماكو أوامر)، بینما الجی�ش ا
ی��ق��وده ال��ج��ن��رال ال��ب��ری��ط��ان��ي ج��ون 

ردن�ي أل كلوب، ومعروف دور النظام ا
ح�ی��ن�ھ��ا ف��ي ال��ت��آم�ر ع�ل��ى ال��ق�ض��ی��ة 
الفلسطینیة، بینما كان ج�ی�ش ال�م�ل�ك 
ف��اروق ال��م��ص��ري ی��ق��ات��ل ب��أس��ل��ح��ة 

دھ�ى أل ح�ق�ا. واال فاسدة، كما تَك�َش�َف 
أن أول إجراء ل�ھ�ذه ال�ج�ی�وش، ب�ع�د 

رض ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة، ك�ان أل دخولھا ا
مص��ادرة أس��ل��ح��ة ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ی��ی��ن 
المتواضعة وحرمانھم ح�ت�ى م�ن أي 
نشاط سیاسي، بدعوى أن ذلك یعرقل 
ع��م��ل ھ��ذه ال��ج��ی��وش ف��ي ت��ح��ری��ر 
فلسطین!". (راجع: ن�ع�ی�م األش�ھ�ب، 

فتراءات على تاری�خ إل ما سّر اجترار ا
 الشیوعیین الفلسطینیین؟

فماذا كانت حصیلة مواقف ح�ك�وم�ات 
ال��دول ال��ع��رب��ی��ة وق��وى اإلس��الم��ي 
السیاسي والقوى القومیة ال�ی�م�ی�ن�ی�ة 
وال��رج��ع��ی��ة إزاء ق��رار ال��ت��ق��س��ی��م 

واألرض وال��دول��ة ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ی��ة 
العربیة، وھي التي تحدثت أن فض�ی�ة 

   فلسطین ھي قضیتھا "المركزیة"؟
ت���ق���ل���ص���ت مس���اح���ة األرض  -1

% 45المخصصة لعرب فلسطین من 
% ف�ق�ط ف�ي ال�وق�ت 22إلى حوال�ي 

الحاضر من إجمالي مساحة فلسط�ی�ن 
، ف�ي ح�ی�ن 1947قبل التقسیم ع�ام 

% 55أصبحت إسرائیل تسیطر ع�ل 
% من األراض الفلسطین�ی�ة 23زائداً 

 1967التي احتلتھا ب�ع�د ح�رب ع�ام 
وال��ت��ي ك��ان��ت ض��م��ن حص��ة ال��دول��ة 
العربی�ة، وب�ھ�ذا أص�ب�ح�ت إس�رائ�ی�ل 

% م��ن أرض 78تس��ی��ط��ر ع��ل��ى 
  فلسطین قبل التقسیم.

ثم تقلصت مساحة الضفة الغربی�ة  -2
عملیاً ببناء مستعمرات یھودیة ف�ی�ھ�ا 

% م��ن أراض��ي 23ع��ل��ى مس��اح��ة 
الضفة الغرب�ی�ة وال�ت�ي ی�ری�د ال�ب�ی�ت 
األبیض ورئ�ی�س ح�ك�وم�ة إس�رائ�ی�ل 
بنیامین نتنیاھو اعتبارھ�ا ج�زءاً م�ن 
أرض دول��ة إس��رائ��ی��ل، ع��ل��م��اً ب��أن 
إسرائیل مستمرة ببناء المست�وط�ن�ات 
الیھودیة في الضفة الغربیة وال�ق�دس 

 الشرقیة.
ل��م ت��ع��د ال��ق��دس ت��ح��ت اإلدارة  -3

، وب�ع�د 1967الفلسطینیة م�ن�ذ ع�ام 
نقل سفارة الوالیات المتحدة فعالً م�ن 
تل أبیب إلى القدس، واع�ت�ب�رت اآلن 

  جزءاً من الدولة اإلسرائیلیة!
لم تعترف األمم الم�ت�ح�دة ب�ال�م�ن�اط�ق 

وال ب�اح�ت�الل  1967المحتلة منذ عام 
القدس أو اعتبارھا مدینة إسرائی�ل�ی�ة 
حتى اآلن، إال إن الواقع على األرض 

 یقول ویفرض شیئاً آخر.
لم تعد منظمة التحریر الفلسطینیة  -4

منذ سنوات موحدة، وھي غیر ق�ادرة 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ی��ذ ق��رار إق��ام��ة ال��دول��ة 
الفلسطینی�ة م�ا ل�م ت�واف�ق إس�رائ�ی�ل 
ع��ل��ى ذل��ك أوالً، وم��ن ث��م م��واف��ق��ة 
الوالیات المتحدة األم�ری�ك�ی�ة وال�دول 
المؤیدة لھا، ثم مجلس األمن ال�دول�ي 
أخیراً. وھذا لن یحصل ألن إس�رائ�ی�ل 

 ال ترید لمثل ھذه الدولة أن تقوم.
لم تعد الجامعة العربیة وال ال�دول  -5

ال��ع��رب��ی��ة وال��دول ذات األك��ث��ری��ة 
اإلس��الم��ی��ة دون اس��ت��ث��ن��اء م��ھ��ت��م��ة 
بالقضیة الفلسطینیة ولیست قراراتھا 
واع�ت��ب��ارھ��ا قض��ی��ة م�رك��زی��ة س��وى 
حشو كالم فارغ وقاتل، ولیس س�وى 

 عربة فارغة كثیرة الجعجعة.
الش��ع��وب ال��ع��رب��ی��ة وال��ق��وى  -6

الدیمقراطیة التي رأت غ�ی�ر م�ا ت�راه 
الحكومات العربیة وغ�ی�رھ�ا م�غ�ل�وب 
على أمرھا وعاجزة عن ت�غ�ی�ی�ر دف�ة 
السفینة في بلدانھا بسبب وجود نظ�م 
سی�اس�ی�ة مس�ت�ب�دة ورج�ع�ی�ة وع�ل�ى 

   مستوى منطقة الشرق األوسط.
 ..............البقیة في الصفحة التالیة
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   أ وا  إ دو  ؟!
ل�م��اذا حص�ل ك��ل ھ��ذا ط�ی��ل��ة ال��ع��ق��ود  

المنصرمة؟ سأحاول تكثیف رؤیتي ف�ي 
  اإلجابة عن ھذا السؤال.

** فََشَل الفلسط�ی�ن�ی�ون ف�ي االح�ت�ف�اظ 
ب��ق��رار مس��ت��ق��ل ح��ول إق��ام��ة ال��دول��ة 
ال�ف�ل�س�ط��ی�ن�ی�ة ب��أی�دی�ھ�م م��ب�اش�رة، ب��ل 
فوضوه عملیاً وتركوه لع�ب�ة ل�ل�م�زای�دة 
بأي القوى اإلسالمیة والقومیة العربیة 
ال��ی��م��ی��ن��ی��ة ال��ك��اذب��ة، وك��ذل��ك ب��أی��دي 
حكومات الدول العربیة وذات األك�ث�ری�ة 
المسلمة التي كانت مستبدة، وم�ت�آم�رة 

 ومتصارعة وتابعة ورجعیة في آن.
** فََشَل الف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ون، وم�ع�ھ�م ك�ل 
العرب والمسلمین، الذین رفضوا ق�رار 
التقسیم وحملوا شع�ار "رم�ي ال�ی�ھ�ود 
وإسرائ�ی�ل ب�ال�ب�ح�ر"، ب�إق�ام�ة ال�دول�ة 
ال�ع��رب��ی��ة ع��ل��ى وف�ق ق��رار ال��ج��م��ع��ی��ة 
العمومیة لألمم المت�ح�دة ع�ل�ى األرض 
ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة، ف�ي ح�ی�ن فس�ح�وا ف�ي 
ال��م��ج��ال بس��ی��اس��ات��ھ��م ال��م��س��اوم��ة 
والمراوغة والمزاودة الخرقاء، بتعزیز 
دولة إسرائیل وتوسع�ھ�ا ع�ل�ى األرض 
من ج�ھ�ة، وت�ق�ل�ی�ص مس�اح�ة األرض 

 العربیة في فلسطین من جھة ثانیة.
** لعبت ھذه الحكومات والق�وى دورا 
ق��ذراً ف���ي ت���ف���ت���ی���ت وح���دة الش���ع���ب 
ال���ف���ل���س���ط���ی���ن���ي وق���واه ال���وط���ن���ی���ة 
والدیمقراطیة، ومن ث�م ت�ف�ت�ی�ت وح�دة 
منظمة التحریر الفلسطین�ی�ة، ب�ت�ب�ن�ی�ھ�ا 
السیاسي لھذا ال�ط�رف الس�ی�اس�ي ض�د 
الطرف السیاسي اآلخر، كما حصل ف�ي 
مواقف نظامي الحكم البعثي في كل من 
س��وری��ا وال��ع��راق، وك��ذل��ك ال��ح��ك��م 
الس��ع��ودي وف��ي مص��ر واألردن ودول 
لخلیج وبقیة الدول ال�ع�رب�ی�ة، ودف�ع�ھ�ا 
باتجاھات عبثیة زاد من ش�ل�ل الش�ع�ب 
الفلسطیني ومنظم�ت�ھ وع�ج�زھ�م�ا ع�ن 
إیجاد لغة مشتركة ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا وع�ن 
إدارة ع��ق��الن��ی��ة ل��دف��ة الص��راع م��ع 
إسرائیل على الصعد المحلیة والقومی�ة 

 والدولیة.
** ول��ع��ب ال��ف��س��اد واإلفس��اد ال��م��ال��ي 
لحكومات الدول العربیة وذات األكثری�ة 
المسلمة، السیما إیران، وغیرھ�ا دوراً 
مدمراً في عملیة الف�س�اد الس�ائ�د ال�ذي 
تعاني منھ منظمة التحریر الفلسطی�ن�ی�ة 
واألج��ھ��زة اإلداری��ة وال��ع��س��ك��ری��ة ف��ي 
الضفة الغربیة وق�ط�اع غ�زة ال�خ�اض�ع 
ل��ح��م��اس بس��ی��اس��ات��ھ��ا االن��ف��ص��ال��ی��ة 
ال��م��ت��ط��رف��ة، وھ��ي ج��زء م��ن ح��رك��ة 
اإلخوان المسلمین اإلرھابیة. كما تلعب 
إیران منذ عدة عق�ود دوراً س�ی�ئ�اً ج�داً 
یس��اھ��م ف��ي ت��ع��م��ی��ق ش��ق��ة ال��خ��الف 
والصراع بین حماس ومنظمة التحری�ر 

  الفلسطینیة.
** ث��م ل��ع��ب��ت الس��ی��اس��ات ال��دول��ی��ة 
واإلقلیمیة وما تزال من جھة، والفس�اد 
واإلفس��اد ال��م��ال��ي ال��دول��ي وت��ق��دی��م 
المساع�دات ال�م�ال�ی�ة ودع�م اس�ت�م�رار 
وجود نظم حكم رجعیة واستبدادیة م�ن 
جھة ثانیة، دوراً كبیراً جداً في تع�م�ی�ق 
ال��ت��م��زق ف��ي ال��م��وق��ف م��ن ال��ق��ض��ی��ة 

الفلسطینی�ة ف�ي ال�ج�ب�ھ�ة ال�ع�رب�ی�ة أو 
جبھة ال�دول ال�ع�رب�ی�ة وذات األك�ث�ری�ة 
المسلمة، بحیث لم تعد قضیة فلس�ط�ی�ن 
مركزیة بالنسبة لھذه الدول أو ال�ق�وى 
واألح��زاب اإلس��الم��ی��ة وال��ق��وم��ی��ة إال 
غطاًء مھلھالً ودعایة كاذبة ورخیص�ة، 
ك�م�ا ف��ي الض�ج�ی��ج ال�دع�ائ��ي ال�ج��اري 
للدولة اإلیرانیة، والذي یعتبره البع�ض 

 "أكثر صدقاً!" من مواقف العرب.
** لم یعد في مقدور منظمة ال�ت�ح�ری�ر 
الفلسطینیة المفككة والم�ت�ص�ارع�ة وال 
ف�ي اس��ت��ط��اع��ة م�ح��م��ود ع��ب��اس (أب��و 
مازن) غیر توجیھ التھدیدات الك�الم�ی�ة 
وقرارات یصدرھا عل�ى ال�ورق، وھ�ي 
غیر قابلة للتنفیذ، یط�ل�ق�ھ�ا ب�ی�ن ف�ت�رة 
وأخرى، وال من سمیع أو م�ج�ی�ب ل�ھ، 
م�م�ا أض�ع�ف ق�درت��ھ�م�ا ع�ل�ى اإلق�ن��اع 
ومصداقیتھا أمام الشعب ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي 
وشعوب الدول الع�رب�ی�ة وال�رأي ال�ع�ام 

  العالمي.
** ون��ت��ی��ج��ة ل��ألوض��اع وال��ع��وام��ل 
الداخلیة واإلقلیمیة والدولی�ة اع�ت�رف�ت 
بعض الدول العربیة بإسرائ�ی�ل وت�ب�ادل 
معھا السفارات والسف�راء أوالً، ول�ك�ن 
عدد الدول الذي یتع�ام�ل م�ع إس�رائ�ی�ل 
ثقافیاً وأمنیاً واقتصادیاً قد ارتفع كثی�را 
وتجاوز كل محذور سابق بما ف�ي ذل�ك 
ال��ح��ك��م الس��ع��ودي األك��ث��ر ص��راخ��اً 
وضجیجاً كاذباً بین الدول الع�رب�ی�ة ف�ي 
ادع���اء ت���أی���ی���ده ل���ن���ض���ال الش���ع���ب 
الفلسطیني، إنھ�ا ج�ع�ج�ع�ة ب�ال ط�ح�ی�ن 

  أیضا!
كتب ن�ع�ی�م األش�ھ�ب ف�ي ال�م�ق�ال ذات�ھ 
یقول: "وبینما ی�ن�ھ�م�ك م�ن ی�ج�ت�رون 
االفتراءات ع�ل�ى ت�اری�خ الش�ی�وع�ی�ی�ن 

أن الّ  الف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن، ح�ت�ى ل�م ی�ب�ق إ
ق�ب�ول الش�ی�وع�ی�ی�ن ال  بأنھ ل�و یصرخوا

الفلسطینیین بقرار التقسیم، لما ق�ام�ت 
وقعت النك�ب�ة، ی�غ�م�ض�ون ال  إسرائیل و

ل�وان ع�ن أل عیونھم المص�اب�ة ب�ع�م�ى ا
دور ال��رج��ع��ی��ة ال��ع��رب��ی��ة ف��ي ال��ن��ك��ب��ة 
الفلسطینیة، واستم�رارھ�ا دون ت�وق�ف 
یوما واحدا عن مواصلة ال�ت�آم�ر ع�ل�ى 
ھذه القضیة. وإذا كانت ھ�ذه ال�رج�ع�ی�ة 
قد غلّفت دورھا في ال�ت�آم�ر ع�ل�ى ھ�ذه 

مبریال�ی�ة والص�ھ�ای�ن�ة، إل القضیة، مع ا
بش�ع�ارات ال�م�زاودة  1948في ال�ع�ام 

(التحریر الكامل!)، فإنھا الیوم، بقی�ادة 
حكام السعودیة، ت�ن�ت�ق�ل م�ن ال�م�زاودة 

ال�ى ال��م�ن��اقص��ة، واالس�ت��ع��داد ال��ك��ام��ل 
للتفریط بالقضیة الوطنیة الفلسطین�ی�ة، 
ف�ي ل�ھ�اث�ھ�ا ال�م�ح�م�وم ل�ل�ت�ح�ال�ف م�ع 
إس��رائ��ی��ل ض��د م��ح��ور ال��م��ق��اوم��ة ف��ي 

 المنطقة." 
ثم یشیر في مكان آخر فیقول: "وع�ل�ى 
أي ح��ال، ف��ك��ل م��ن ی��ع��ت��ق��د أن ق��ی��ام 

مم المت�ح�دة ألإسرائیل كان رھنا بقرار ا
فھو یجھل ما تحقق على أرض ال�واق�ع 
منذ وعد بلفور وحتى ن�ھ�ای�ة االن�ت�داب 
البریطاني على ف�ل�س�ط�ی�ن. ف�إس�رائ�ی�ل 
كانت مكتملة التكوین في رحم االنت�داب 
البریطاني لدى نھایتھ، ولم ی�ك�ن ق�رار 

شھادة م�ی�الدھ�ا. ول�م الّ  مم المتحدة إأل ا
ال�ع�رب�ي ال  الوضع الفلسطین�ي وال  یكن 

دة. ال جھاض ھذه ال�وإل الدولي مھیأ ال  و
بمعنى آخر، سواء صدر قرار التق�س�ی�م 
أم ل���م یص���در، وص���وت االت���ح����اد 

، ال السوفیاتي لص�ال�ح ذل�ك ال�ق�رار أم 
كانت دولة إس�رائ�ی�ل س�ت�ق�وم ح�ی�ن�ھ�ا، 

امبریالیة أنج�ل�و -وفق خطة صھیونیة 
أم�ی��رك�ی��ة، وب��ت�واط�ؤ م�ع ال�رج��ع�ی��ة  -

العرب�ی�ة". (راج�ع: ال�م�ص�در الس�اب�ق 
  ذاتھ).

إن أمامي من الوقائع والح�ق�ائ�ق ع�ل�ى 
األرض ما یشیر إلى أن شعب فلسطی�ن 
اب�ت��ع��د ك��ث�ی��راً ج��داً ع��ن إق��ام��ة دول��ت��ھ 
الوطنیة الفلسطینی�ة ال�م�س�ت�ق�ل�ة ل�ی�س 
بإرادتھ ورغبتھ الصادقتین، بل بس�ب�ب 
السیاسات الجاریة في ال�دول ال�ع�رب�ی�ة 
ومنطقة الشرق األوس�ط وال�ع�ال�م م�ن�ذ 
س�ب��ع��ی��ن ع��ام��اً، إض��اف��ة إل��ى خ��الف��ات 
وفشل منظمة التح�ری�ر ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة. 
وإذا ما قامت ھذه ال�دول�ة، فس�وف ل�ن 
تك�ون ق�اب�ل�ة ل�ل�ح�ی�اة ع�م�ل�ی�اً، بس�ب�ب 
الشروط اإلس�رائ�ی�ل�ی�ة وال�دول�ی�ة ال�ت�ي 
ی�راد ف�رض��ھ��ا ع��ل��ی�ھ��ا. ول��ھ��ذا ی��ط��رح 
السؤال التالي: ھل یمكن تصور إق�ام�ة 
دولة فلسطینیة مستقلة ع�ل�ى أرض ال 

% م�ن أرض 15تزید مساحت�ھ�ا ع�ن 
فلسطین قبل التق�س�ی�م ح�ق�ی�ق�ة وواق�ع�اً 
ممكن التحقیق أم أنھ وھم زائف؟ وھ�ل 
یكون األفضل للشعب ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي أن 
تكون ھناك دولة واح�دة ع�ل�ى األرض 
الفلسطینیة حی�ث ی�ع�ی�ش ال�ع�رب، م�ن 
مسلمین ومسیحیین، والی�ھ�ود س�وی�ة؟ 
فھل ھذا ھو الحل األسلم باالرتب�اط م�ع 
العامل الدیمغرافي وتزاید نس�ب ال�ن�م�و 
الس���ن���وی���ة ال���م���ع���روف���ة ل���ل���س���ك���ان 

  الفلسطینیین...الخ.
كنت دوماً أتمنى أن أرى دولة فلسطین 
الدیمقراطی�ة ال�م�س�ت�ق�ل�ة ق�ائ�م�ة ع�ل�ى 
ارض ف��ل��س��ط��ی��ن ب��ع��د أن ص��در ق��رار 
التقسیم، دون خوض الحرب غی�ر ذات 
جدوى، وبجوار دولة إسرائ�ی�ل. ول�ك�ن 
ھل یمكن یا ترى إقامة دول�ة مس�ت�ق�ل�ة 

% أو أق�ل م�ن 15قابلة للحی�اة ع�ل�ى 
األرض الفلسطینی�ة، أم إن�ھ�ا س�ت�ك�ون 
دولة بال استقالل وال س�ی�ادة وال ق�درة 
على الحركة إال من خالل إسرائیل. ھ�ل 
مثل ھذه الدولة یمكن أن تس�م�ى دول�ة 
فلسطین الدی�م�ق�راط�ی�ة ال�م�س�ت�ق�ل�ة؟ ال 

 أعتقد ذلَك!
ك�ت�ب ع�ن ھ�ذا ال�م�وض��وع ك��ث�ی��ر م��ن 
الشیوعیین والدیمقراطیین منذ ع�ق�ود، 
ومنھم بشكل خاص أمیل ت�وم�ا وأم�ی�ل 
حبیبي والشاعر ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ال�ك�ب�ی�ر 
والفقید محم�ود دروی�ش، إض�اف�ة إل�ى 
كتابات قادة حزب الشعب الفلس�ط�ی�ن�ي. 
(راجع: د. ماھر الشریف، إم�ی�ل ت�وم�ا 
والحل الدیمقراطي للقضیة الفلسطینی�ة 

، م��وق��ع ح��زب الش��ع��ب 1944-1947
      ).21/11/2019الفلسطیني، 

ل��ھ��ذا أرى م��ج��دداً أن ی��ب��دأ الش��ع��ب 
ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ي، ب��ع��د ك��ل ال��ذي ج��رى، 
التفكیر الواقع�ي ال�ج�اد وال�م�وض�وع�ي 
بكل الخیارات ال�م�ت�وف�رة، وأن ی�درس 
موضوع الدولتین أو ال�دول�ة ال�واح�دة 

إس���رائ���ی���ل -ع���ل���ى أرض ف���ل���س���ط���ی���ن
الحالیتین، فإسرائیل سائرة إلى اب�ت�الع 
ف���ل���س���ط���ی���ن ك���ام���ل���ة، س���واء واف���ق 
الف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ون أم رفض�وا! وغ�ال�ب�ی�ة 
الدول العربیة مشاركة في ال�دف�ع ب�ھ�ذا 
االتجاه، إن لم نقل كلھا، والسؤال الذي 
ی�واج��ھ ال�ج��م��ی�ع ف��ي ال��واق��ع ھ��و: م��ا 
العمل؟ إنھ السؤال الذي یجب أن یشغل 
بال الفلسط�ی�ن�ی�ی�ن ق�ب�ل غ�ی�رھ�م، وأن 
یأخذوا قضیتھم بأیدیھم بع�د أن ب�ق�ی�ت 
لعبة ب�أی�دي ال�ن�ظ�م وال�ق�وى ال�ع�رب�ی�ة 
المستبدة والفاسدة. فسیاس�ة ن�ت�ن�ی�اھ�و 
وك��ل ال��ق��وى ال��ی��م��ی��ن��ی��ة وال��ی��م��ی��ن��ی��ة 
المتطرفة في إسرائیل تسیر على ن�ھ�ج 
قومي یمیني متطرف (صھیوني) ثاب�ت 
وواضح، وبالك�اد ت�ت�ح�رك ب�ع�ض دول 
ال�ع�ال�م ل�ت�ع�ل�ن ش�ك�ل�ی�اً، (دول االت�ح�اد 
األوروبي أو تصریحات أمین عام األمم 
المتح�دة)، إن�ھ�ا ض�د ھ�ذا اإلج�راء أو 
ذاك، ول�ك�ن دون وج�ود ح�رك�ة وف�ع�ل 
عملیین وصادقین ضد تنفیذ ھذا النھ�ج 

اإلس�رائ�ی�ل�ي. ب�ل ھ�ن�اك م�ن -األمریك�ي
المؤشرات ما یؤكد ممارس�ة س�ی�اس�ات 
فعل�ی�ة تس�اع�د، ب�ھ�ذا الش�ك�ل أو ذاك، 
تسریع عملیة تنفیذه. ف�ھ�ل ی�ن�ب�غ�ي أن 
یُبتلع كل ما تبقى من فل�س�ط�ی�ن، أم أن 
یكون الشعب الفلسطیني جزءاً من ح�ل 
یسھم في جعلھ نِداً ل�ل�ش�ع�ب ال�ی�ھ�ودي 
من منطلق حقوق ال�ق�وم�ی�ات وح�ق�وق 
اإلنس���ان وال���م���واط���ن���ة ال���م���وح���دة 
والمتس�اوی�ة ع�ل�ى وف�ق ل�وائ�ح األم�م 
ال��م��ت��ح��دة والئ��ح��ة وش��رع��ة ح��ق��وق 
اإلنسان العالمیة في الدول�ة ال�م�وح�دة؟ 
أطرح ھذه المسألة مجدداً للنقاش ألن�ي 
عش��ت، ك��م��واط��ن ع��رب��ي دی��م��ق��راط��ي 
وت��ق��دم��ي، ھ��ذه ال��م��أس��اة م��ن��ذ ن��ھ��ای��ة 
الحرب الع�ال�م�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة ح�ت�ى اآلن، 
والتي ت�ع�ذب ض�م�ی�ر اإلنس�ان ال�ن�ب�ی�ل 
وی��ت��ح��رى ع��ن ح��ل��ول ت��ن��ق��ذ الش��ع��ب 
الفلسطیني من التمزق والقتل ال�ی�وم�ي 
وال��ح��ص��ار واالض��ط��ھ��اد واالح��ت��الل 
الظالم، في حین إنھا أقدم بكثی�ر وت�ب�دأ 

وف���ي  1917م���ن���ذ وع���د ب���ل���ف���ور 
العشرینیات والث�الث�ی�ن�ی�ات م�ن ال�ق�رن 
العشرین وفي فت�رة ال�ح�رب ال�ع�ال�م�ی�ة 

 الثانیة.
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،على جریدة العراقیة ضیف ھذا األسبوع  
ھو الروائي المصري ال�م�ب�دع  االسترالیة،

من�ی�ر ع�ت�ی�ب�ة، م�ؤس�س وم�دی�ر م�خ�ت�ب�ر 
السردیات بمكتبة اإلسكندریة قِبلِة األدب�اِء 
كلَّ ثالثاء، حیث یس�ت�ض�ی�ف وی�ن�اق�ش أو 
یدعو المبدعین والنقاد لمناقش�ة األع�م�ال 
الجدیدة، ودائًما یلقي الضوَء على جوان�َب 

 من حیاتنا الثقافیة فتزداد بریقًا وإشراقًا.
وھو روائيٌّ من ال�ط�راز ال�رف�ی�ع، وك�ات�ٌب 
للدراما اإلذاعیة، وصاحب سلسلة تبس�ی�ط 
علوم لألطفال، وحاصل على جائزة الدولة 
التشجیعیة وج�ائ�زة ات�ح�اد ك�ت�اب مص�ر، 
وقبل وبعد كل ذلك لھ ف�ي ق�ل�وب م�ح�ب�ی�ھ 
وقارئیھ ظلٌّ ظلیٌل وبسمةُ أف�ٍق ال ی�ن�ط�ف�ئ 
بریقُھا. س�م�ُح ال�وج�ھ ع�ذُب ال�ح�دی�ث ال 
تفارُق روح�ھ ب�راءةُ ال�ط�ف�ول�ة ووض�اءةُ 

 الصدق.
ویسرني التوجھ إلیھ ببعض األسئلة ال�ت�ي 
ربما تحیط إلى حدٍّ ما بشخصیتِِھ كأدیٍب لھ 
 تأثیره وفعالیاتھ التي تتنامى یوًما بعد یوم.

 
* قریتك التي تحدثت عنھا بكل الح�ب ف�ي 
بعض أعمالك: ھل أضفَت إلیھا أم أضاف�ْت 

 إلیك؟
** تقع قریتي (خورشید) وم�ع�ن�ى االس�م 
(الشمس)، على الحدود ب�ی�ن م�ح�اف�ظ�ت�ي 
اإلسكندری�ة وال�ب�ح�ی�رة، وت�ن�ت�م�ي إداریًّ�ا 
لمحافظة اإلسكندریة، وقد أثرت فيَّ تأثی�ًرا 
كبیًرا، فقد ول�دُت وعش�ُت وأع�ی�ُش ف�ی�ھ�ا 
حتى اآلن، مسألة وقوعھا على "الحدود" 
أثرت في تفكیري ك�ث�ی�ًرا، وك�ذل�ك ك�ون�ھ�ا 
قریة متغیرة لم تعد ریفًا خالًص�ا وت�ق�ت�رب 
حثیثا ألن تكون مدین�ة ص�غ�ی�رة، ك�ان ل�ھ 
أیًضا تأثیر في أفكاري ومش�اع�ري، وھ�و 
م��ا ان��ع��ك��س ع��ل��ى قص��ص��ي وروای��ات��ي، 
فص�ورت ال�ت��غ�ی�رات ف�ي ال��ق�ی�م وال�ح�ی��اة 
االجتماعیة واالقتص�ادی�ة ب�خ�ورش�ی�د م�ن 
خالل روایتي (حكایات آل الغنیمي) وكذلك 
في العدید من أع�م�ال�ي س�واء ال�م�ك�ت�وب�ة 
بواقعیة أو في إطار ف�ن�ت�ازي، ف�خ�ورش�ی�د 
أضافت إليَّ الكثیر، وأظنني أضف�ت إل�ی�ھ�ا 
التعریف بھا، وجعلھا أكثر من مجرد قریة 
بل نموذج مصغر للعال�م ك�م�ا ت�ت�ب�دى ف�ي 

 كثیر من قصصي.
 

* ماذا یقدم مختبر السردیات ف�ي م�ك�ت�ب�ة 
 اسكندریة مع ذكر بعض األمثلة؟

** المختبر ی�ھ�دف إل�ى إنش�اء وت�ن�ظ�ی�م 
وتدعیم حركة نقدیة فاعلة م�رت�ك�زة ع�ل�ى 
الحركة اإلبداعیة، ب�ح�ی�ث ی�خ�رج ال�ت�ی�ار 
السردى اإلبداعى نقاده من بین أعضائ�ھ، 
ومد جسور المعرفة بین الت�ی�ار اإلب�داع�ى 

النقدى السكندرى وبین المبدعین والن�ق�اد 
فى جمیع أنحاء مصر، وال�وط�ن ال�ع�رب�ى، 
وك�ذل��ك ال��ت�واص��ل م��ع أح��دث اإلب��داع��ات 
العالمیة فى مجال السرد، وإنشاء وتنظ�ی�م 
وتدعیم حركة ترجمة لھذا التیار اإلبداع�ى 
ال��ن��ق��دى، وك��ذل��ك ل��ّم ش��م��ل ال��ت��ج��م��ع��ات 
السكندریة ال�م�ھ�ت�م�ة ب�الس�رد م�ن ورش 
وم��ن��ت��دی��ات ون��دوات ب��ق��ص��ور ال��ث��ق��اف��ة 
وغیرھا، ال لیلغیھا ولكن لیجعل�ھ�ا ت�ل�ت�ق�ى 
معًا، مما یصنع تیاًرا سردیًّ�ا س�ك�ن�دریًّ�ا ال 
ینفى خصوصیة المبدع الفرد، أو التج�م�ع 
المحدد، ولكنھ ی�ك�ون ك�ق�وس ق�زح ال�ذى 
یجمع ك�ل أل�وان ال�ط�ی�ف الس�ردى م�عً�ا، 
إضافة إلى مد جسور المعرفة بین ال�ت�ی�ار 
اإلبداعى النقدى السكندرى وبین المبدعین 
والنقاد فى جمیع أن�ح�اء مص�ر، وال�وط�ن 
العربى، ومد جسور التعاون بین المخت�ب�ر 
والمراكز الثقافیة األجنبیة فى اإلسكندری�ة 
وخارجھا، التواصل مع أح�دث اإلب�داع�ات 
العالمیة فى مجال السرد، ثم إنشاء وتنظیم 
وتدعیم حركة ترجمة لھذا التیار اإلبداع�ى 
النق�دى. ك�م�ا أن ال�ع�م�ل ع�ل�ى اك�ت�ش�اف 
المواھب الجدی�دة وإی�ج�اد ص�ی�غ ت�واص�ل 
فعال بینھ�م�ا وب�ی�ن أج�ی�ال األس�ات�ذة م�ن 
األھداف الھامة للمختبر. ویحقق المخت�ب�ر 
ھذه األھداف م�ن خ�الل ف�ع�ال�ی�ات ع�دی�دة 

ت�م  2019فعلى سبی�ل ال�م�ث�ال خ�الل ع�ام
م م�ا ب�ی�ن 2019فعالیة في عام  91تنظیم 

ندوات لمناقشة األعمال اإلبداعیة والنقدیة 
وأمسیات ال�ق�راءات ال�ق�ص�ص�ی�ة وورش 
العمل والمؤتمرات واللق�اءات ال�م�ف�ت�وح�ة 
مع المبدعین الكبار والشباب، وقد ش�ارك 

م�ب�دًع�ا  400في ھذه الفعالیات أكث�ر م�ن 
وناقًدا، وذلك من خالل الفع�ال�ی�ات ال�ث�الث 
للمختبر وھي: مختبر السردیات ب�م�ك�ت�ب�ة 
اإلس�ك�ن�دری�ة، وم�خ�ت��ب�ر الس�ردی�ات ب�ی��ت 
السناري، ومختبر السردیات للفتیة ب�ب�ی�ت 
الس��ن��اري، إض��اف��ة إل��ى ال��م��ش��ارك��ة ف��ي 
م��ع��رض ك��ت��اب م��ك��ت��ب��ة اإلس��ك��ن��دری��ة. 
ال�م�ب�دع�ون وال�ن�ق�اد ال�ذی�ن ش�ارك�وا ف��ي 

م م�ن 2019فعالیات الم�خ�ت�ب�ر خ�الل ع�ام
م��ح��اف��ظ��ة ھ��ي:  11داخ��ل مص��ر م��ن 

اإلسكندریة والقاھرة وال�غ�رب�ی�ة وأس�وان 
واإلسم�اع�ی�ل�ی�ة وال�م�ن�ص�ورة وال�ب�ح�ی�رة 
ودمیاط والسویس وال�ف�ی�وم وب�ورس�ع�ی�د. 

دولة ھي: العراق  12ومن خارج مصر من
والبحرین ول�ب�ن�ان والس�ع�ودی�ة وس�وری�ا 
وال��ی��م��ن وف��رنس��ا وال��ك��وی��ت وال��ج��زائ��ر 
واإلمارات وبولندا وأسبانیا. كما ت�م خ�الل 
العام ت�ن�ظ�ی�م م�ؤت�م�ری�ن أول�ھ�م�ا "مص�ر 
المبدعة" للعام ال�خ�ام�س ع�ل�ى ال�ت�وال�ي 
بالتعاون مع لجنة القصة بالمجلس األعلي 
للثقافة، ونوقشت فیھ أعمال مبدعی�ن م�ن 
الفیوم والسوی�س وب�ورس�ع�ی�د، وم�ؤت�م�ر 
"سیدات السرد السكندري" حیث نوقشت 
أعمال عشرین مبدعة سكندریة. وت�ن�ظ�ی�م 

أمس�ی�ة ق��راءات  15ورش�ة ع�م�ل، و 25
لقاءات مفتوحة مع مبدعی�ن  4قصصیة، و

ن�دوة ل�م�ن�اقش�ة  46من أجیال مختلف�ة، و
أعمال إبداعیة ون�ق�دی�ة وم�ح�اض�رات ف�ي 

 موضوعات تخص السرد.

 
* كیف أثرت جائحة كورونا على فعالی�ات 

 الثقافة المصریة في مكتبة اإلسكندریة؟
** أعتقد أن التأثیر إیجابي على ال�م�دي  

الطویل، فإن شاء هللا تنتھي األزمة ونعود 
لممارسة األنشطة على المستوى الواقعي، 
لكننا كسبنا ثقة بقدرتنا على تنظی�م نش�اط 
فعال على شبكات اإلنترنت، ورأی�ن�ا م�دى 
أھمیت�ھ وان�ت�ش�اره وت�أث�ی�ره، ح�ی�ث ك�ان 

 البعض یقلل من أھمیة ھذا األمر.
 

* وماذا عن الواقعیة السحری�ة ال�ت�ي ف�ي 
كتاباتك وھل تختلف ع�ن إب�داع�ات أدب�اء 

 أمریكا الالتینیة؟
** ھذا حكم للنقاد. لكني ب�ال�ت�أك�ی�د ق�رأت 
األعمال الكبیرة للواقعیة السح�ری�ة ألدب�اء 
أمریكا الالتینیة، حتى أنني كتبت مسل�س�ال 

عن  2016حلقة وأذیع عام  30إذاعیا من 
روایة مئة عام من العزلة لماركیز، لكنن�ي 
قرأت أیًضا ال�م�ص�ادر األس�اس�ی�ة ل�ھ�ؤالء 
الكتاب، ألف لیلة ولیل�ة، وك�ل�ی�ل�ة ودم�ن�ة 
والقرآن واألح�ادی�ث ال�ن�ب�وی�ة، وال�ت�اری�خ 
العربي، كما قرأت األدب الشعبي المصري 
والعالمي في الشرق والغرب، إضاف�ة إل�ى 
استعدادي الشخصي وإیماني ب�أن ال�ح�ی�اة 
لیست فقط ھذا المكان الضیق؛ سطح الكرة 
األرضیة، الذي نعیش فیھ، فأظنن�ي أك�ت�ب 
الواقعیة المصریة، انظر لتاریخ الفراع�ن�ة 
وكیف كانوا یتعاملون مع ال�م�وت�ى، ان�ظ�ر 
للمسلمین والمسیحیین وعالقتھم بالموت�ي 
واألولیاء والقبور والجن والعالم السفل�ي، 

 ھذا ھو معیني الذي ال ینضب.
 

*من خالل عملك رئیسا لتح�ری�ر س�ل�س�ل�ة 
"كتابات جدیدة" بالھیئة المصریة العام�ة 
للك�ت�اب ھ�ل ت�رى ف�ی�م�ا ی�ق�دم�ھ الش�ب�اب 
مستقبال مبشرا بالخیر في عال�م�ي الش�ع�ر 

 والروایة؟
** یصعب إصدار أحكام عامة بخ�ص�وص 
الكتابة، وبالذات ل�م�ن ل�م ی�ق�رأ (ك�ل) م�ا 
صدر، وھو أمر یس�ت�ح�ی�ل ح�دوث�ھ، ف�م�ن 
یستطیع أن یتابع كل ھذا الكم من القصص 
واألشعار المنش�ورة ورق�یًّ�ا وإل�ك�ت�رون�یًّ�ا. 
كثیرون یكتبون، قد ال تكون ال�م�وھ�ب�ة أو 
الخبرة متوف�رة ل�ع�دد ك�ب�ی�ر م�ن�ھ�م، ل�ك�ن 
وجودھم مھمٌّ الستمرار الكتابة وال�ق�راءة، 
لتجد منھم الم�وھ�وب ال�م�ت�م�ی�ز، وھ�ؤالء 
المتمیزون نِسبتھم كبیرة وإن وج�دوا م�ن 
أنفسھم مثابرة وِمن�ا رع�ای�ة، س�ی�ق�دم�ون 
أعماال عظی�م�ة. ك�ات�ب�ات وك�ت�اب ال�ق�ص�ة 
والشعراء الشباب الذین قرأت ونشرت لھم 
یحاول معظمھم أن ی�ك�ت�ب ك�ت�اب�ة خ�اص�ة 
تشبھھ ھو، لذلك نجد االتجاه إلى التجریب 
واضح بشدة في كتابات ھؤالء المبدعی�ن، 
سواء التجریب على مستوى الموضوعات 
التى یتم تناولھا، أو على مست�وى ال�ب�ن�اء 
الفني، واللغة. فنادًرا ما نجد َوْھ�َم ت�غ�ی�ی�ر 
العالم في كتابات ھذا الجیل ب�ال�ق�در ال�ذى 
كان في أعمال أجیال سابقة، فش�ب�اب ھ�ذا 
الجیل ال یكت�ب ل�ی�غ�ی�ر ال�ع�ال�م، أو ی�ط�ور 
المجتمع، أو یرتق�ي ب�ال�ق�اريء إل�خ ت�ل�ك 

المقوالت التى كانت تقود الكتابة بشكل أو 
بآخر في مراحل معینة، لكنھ ج�ی�ل ی�ب�ح�ث 
عن ذاتھ، وبالتالى فھو یحاول أن یستخدم 
الكتابة كأداة لفھم الذات في مواجھة اآلخر 
أو العالم. وقد ش�ھ�د ھ�ذا ال�ج�ی�ل ان�ھ�ی�ار 
الم�ق�والت وال�ح�ك�ای�ات واألی�دی�ول�وج�ی�ات 
والدول الكبري، لذلك فھو ل�م ی�ع�د ی�ؤم�ن 
بھا، واستبدل بھا اإلیمان بال�ف�رد ال�م�ب�دع 
القادر على أن ی�ح�اف�ظ ع�ل�ى وج�وده ف�ي 
وسط كل التھدیدات غیر المس�ب�وق�ة ال�ت�ى 
ی��م��ك��ن أن ت��ط��ی��ح ب��ھ. وھ��ؤالء ال��ك��ت��اب 
یشعرون باالغتراب بالم�ع�ن�ی�ی�ن ال�ن�ف�س�ي 
واالجت�م�اع�ي، وی�رون أن ال�ت�واص�ل م�ع 
اآلخر/الفرد والمجتمع أمر ص�ع�ب وب�اھ�ظ 
التكالیف، وفي الوقت ذاتھ ال مفرَّ من ھ�ذا 
ال��ت��واص��ل وإال وق��ع��وا ف��ي ب��ئ��ر ال��وح��دِة 
وانقطاِع الصل�ِة ب�ال�ع�ال�م، وال�ك�ت�اب�ة ھ�ى 
وس�ی��ل��ت��ھ�م األس��اس��ی��ة ف��ي ت��ح�ق��ی��ق ھ��ذا 
ال��ت��واص��ل، وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ق��در م��ن 
التوازن النفسي لل�ق�ارئ. وی�ك�ت�ب ھ�ؤالء 
الشباب عما یم�سُّ ذوات�ھ�م م�ب�اش�رة م�ن 
موضوعات، لذلك ن�رى ل�ل�خ�ب�رة ال�ذات�ی�ة 
وج��وًدا ك��ب��ی��ًرا ف��ي أع��م��ال��ھ��م، وإن ك��ان 
البعض یمكن أن ی�رى ف�ي ھ�ذا ت�م�ح�وًرا 
حول الذات إال أننى أراه محاولة ل�ف�ھ�م�ھ�ا 
واستجالء جوانبھا قب�ل أن ت�ت�واص�ل م�ع 
اآلخر. یعبر ھذا الجیل عن رفضھ ب�ك�ت�اب�ة 
تنتقد السلطة بأشكالھا المختلفة، الس�ل�ط�ة 
السیاسیة المتعالیة بعیًدا عن مش�اك�ل ھ�ذا 
الشباب، أو السلطة االجت�م�اع�ی�ة ال�ت�ى ال 
یجد لنفسھ مكانًا في تراتبیتھ�ا ال�ت�ى ع�ف�ا 
علیھا الزم�ن، أو الس�ل�ط�ة األدب�ی�ة ال�ت�ى 
ت�رف�ض ال��خ�روج ع�ل��ى أع�راف ال��ك�ت�اب��ة 
المعتادة، أو سلطة الذك�ور م�ق�اب�ل اإلن�اث 
(وھى م�ا ی�رفض�ھ�ا ك�ت�اٌب رج�اٌل ول�ی�س 
كاتبات فقط باعتبارھا م�ی�راَث م�ج�ت�م�ٍع ال 

  یرید أن یتغیر).
 

 * ھل الكتاب الورقي في خطر؟
** الكتاب الرقمي یأخذ مس�اح�ة إض�اف�ی�ة 
كل یوم، لكن الكتاب الورقي لم یمت ب�ع�د، 

 وأظنھ لن یموت قریبًا.
 

* ھل عندك مكتبة في البیت؟ وھ�ل ت�راھ�ا 
 أسرتك ضیفًا ثقیال؟

** نعم لدي مكتبة منذ صغري، وفي بیتي 
ی��ع��ت��ب��رون��ھ��ا أم��ًرا ع��ادیًّ��ا، ج��زًءا م��ن 
شخصیتي، م�ث�ل أن أغ�ل�ق ع�ل�ى ن�ف�س�ي 
حجرة ألكتب أو أقرأ. وفي زمن ال�ك�ورون�ا 
یتضاعف الوقت المخصص لقراءة الك�ت�ب 
كما یحلو لي قض�اء وق�ت ط�ی�ب بص�ح�ب�ة 

 زوجتي وابنتيَّ ملك وسلمى.

   يا واا  اا اا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أجرى الحوار: محمد محمد السنباطي/مصر
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یقول (ھیجل) : الشعر ھو الفن المطلق للعق�ل,   
الذي أصبح حّراً في ط�ب�ی�ع�ت�ھ, وال�ذي ال ی�ك�ون 
مقیّداً في أن یجد ت�ح�ق�ق�ھ ف�ي ال�م�ادة ال�ح�س�یّ�ة 
الخارجیة, ولكنھ یتغّرب بشكل ت�ام ف�ي ال�م�ك�ان 

 الباطني والزمان الباطني لالفكار والمشاعر.
 

مما الشّك فیھ اّن الموھب�ة ق�د ت�م�وت وت�ن�ت�ھ�ي 
بالت�دری�ج اذا ل�م یس�ت�ط�ی�ع الش�اع�ر ت�ط�وی�رھ�ا 
واستثمارھا أقصى إستثمار عن طری�ق االط�الع 
على تجارب االخرین واالستفادة منھ�ا واالت�ك�اء 

وتسخی�ر ال�خ�ی�ال   على المخزون المعرفي لدیھ,
الخ�ص�ب ف�ي ان�ت�اج وك�ت�اب�ة ك�ت�اب�ات م�ت�م�یّ�زة 
ومت�ف�ّردة ت�ح�م�ل بص�م�ت�ھ ال�خ�اص�ة ال�ت�ي ع�ن 
طریقھا یُعرف ویُستدّل بھ�ا ع�ل�ى إب�داع�ھ, وق�د 
تموت ایضا اذا لم تجد التربة الصالحة وال�م�ن�اخ 
المالئم ألنضاجھا, وقد تنتھي حینما لْم تج�د َم�ْن 
یحنو على بذورھا ال�ت�ي ت�ب�ذرھ�ا وی�ع�ت�ن�ي ب�ھ�ا 
ویُسقیھا من الینابیع الصافیة والنقیّة, فالبّد م�ن 
التواصل والتالقح مع تجارب االخرین ال�ن�اج�ح�ة 
والعمل على ص�ق�ل ھ�ذه ال�م�وھ�ب�ة وت�ط�وی�رھ�ا 
واالھتمام بھا وتشجیعھا والوقوف الى ج�ان�ب�ھ�ا 
قبل أن تُجھض. نحن سعداء ج�دا ف�ي م�ؤس�س�ة 
تجدید االدبیة ان نس�ت�ن�ش�ق االن م�الم�ح إب�داع 
ج��م��ی��ل وحض��ور مش��رق م��ن خ��الل دع��م��ن��ا 
المستمر للمواھب الصادقة وال�ن�اج�ح�ة ف�ي ھ�ذا 
الموقع , فلقد اصبح لدینا االن مجم�وع�ة رائ�ع�ة 
جدا م�ن الش�ع�راء والش�واع�ر ال�ذی�ن ی�ج�ی�دون 
كاتبة القصیدة السردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة, ون�ح�ن ل�م 
نّدخر اي جھد في مساعدة الجم�ی�ع ع�ن ط�ری�ق 
الدراسات النقدیّة والنشر وال�ت�وث�ی�ق ال�م�س�ت�م�ر 
في المواقع االلكترونیة ال�رص�ی�ن�ة وف�ي ب�ع�ض 
الصحف الورقیّة, وابداء ال�م�الح�ظ�ات م�ن أج�ل 
تطویر وإنضاج ھذه االقالم الواعدة , نحن ع�ل�ى 
ثقّة سیأتي الیوم الذي یشار الى ك�ت�اب�ات ھ�ؤالء 
واالشادة بھا والى القیمة الفنیة فیھ�ا ومس�ت�وى 
االبداع والتمیّز وما تحم�ل�ھ م�ن رس�ال�یّ�ة ف�ن�یّ�ة 

 وجماھیریّة .
فلم تعد قوالب الش�ع�ر ال�ج�اھ�زة ت�رض�ي غ�رور 
شعراء السرد التعبیري لذا حاولوا ونج�ح�وا ف�ي 
االنفالت من ھذه القوالب وم�ن ھ�ی�م�ن�ت�ھ�ا ول�و 
بشكل محدود (في الوقت الحاض�ر), وت�ج�ّل ھ�ذا 
من خالل طرق كتابة النّص والموضوعات الت�ي 
یتطرق الیھا , وترسخت فك�رة ال�ت�ج�دی�د ل�دی�ھ�م 
وخ�طّ�وا ل�ھ�م ط�ری��ق�ا م�غ�ای�را ف��ي ك�ت�اب�ات�ھ�م , 
وصاروا یواصلون الكتابة ویاخذون م�ن�ح�ا اخ�ر 
لھم بعیدا عما ھو سائد االن ف�ي ك�ت�اب�ة قص�ی�دة 
النثر, صارت القصیدة أكثر حّریة وانفتاحا ع�ل�ى 

ل��ق��د م��ن��ح��ت الس��ردیّ��ة   ال��ت��ج��ارب ال��ع��ال��م��ی��ة,
التعبیریّة لكتّابھا الح�ری�ة وال�واس�ع�ة وال�ف�ض�اء 
النقّي الشاسع واألنطالق نحو المستقب�ل خ�اص�ة 
حینما یكون التعب�ی�ر أك�ث�ر ش�ب�اب�ا وص�دق�ا ع�ن 
المشاعر الحقیقیة المنبعثة من ال�ق�ل�ب الص�اف�ي 
كالینبوع العذب, فلق�د أح�ّس الش�اع�ر ب�م�ھ�م�ت�ة 
الص��ع��ب��ة ف��ي ال��ك��ت��اب��ة ب��ھ��ذا الش��ك��ل ال��ج��دی��د 
والمختلف والذي نؤمن بھ وبقّوة, فنح�ن ن�ؤم�ن 
وعلى یقین باّن القصیدة السردیة التعبیریّة ھ�ي 

الص�م��ود   قص�ی��دة ال��م�س��ت�ق��ب�ل ل�ق��درت�ھ��ا ع��ل�ى
والتطّور المست�م�ر ن�ت�ی�ج�ة ال�ت�ج�رب�ة ال�ط�وی�ل�ة 
والتراكم االبداعي, بروعة ما ت�ق�ّدم�ھ وت�ط�رح�ھ 
عل�ى الس�اح�ة الش�ع�ری�ة , ن�ع�م أح�ّس الش�اع�ر 
باالنتماء واالخالص لھذا الل�ون االدب�ي ال�ج�دی�د 
والذي نطمح في قادم االیام ان یكون جنسا أدبی�ا 
متمیّزا, لھذا استطاع الشاعر ان یطّوع الم�ف�ردة 
رغم قسوتھا وعنادھا وإعادة تشكیلھا وت�ف�ج�ی�ر 
كل طاقاتھا المخبوءة, وأن یفّجر م�ن ص�الب�ت�ھ�ا 

الینابیع واالنھار وإستنطاقھا نتیجة ما ی�م�ت�ل�ك�ھ 
من خیال جامح ابداعي وعاطفة صادقة ج�یّ�اش�ة 
وإلھام ن�ق�ّي وق�ام�وس م�ف�ردات�ي ی�ع�ّج ب�ال�ل�غ�ة 

 الجدیدة .
سنتحدث الیوم عن صوت الم�رأة الش�اع�رة ف�ي 
السردیّة التعبیریة ونختار ب�ع�ض ال�ق�ص�ائ�د ك�ي 
نشیر الى مستوى االبداع وكمیّة الشعریة فی�ھ�ا, 

 ونستنشق عبیر ھذه القصائد النموذجیة .
اّن حض��ور الص��وت ال��ن��س��ائ��ي ف��ي الس��ردیّ��ة 
التعبیریة لھ تاریخھ المشرق وحضوره البھ�ّي , 
فمنذ تاس�ی�س م�وق�ع (الس�رد ال�ت�ع�ب�ی�رّي) ك�ان 
حضور ال�م�رأة الش�اع�رة م�ت�م�یّ�زا ی�ن�ث�ر ع�ط�ر 
الجمال ویضیف ألقاً وعذوب�ة ف�ي ھ�ذا ال�م�وق�ع 
الفرید والم�ت�م�یّ�ز, وق�ّدم�ت قص�ائ�د رائ�ع�ة ج�دا 
تناولھا الدكتور انور غني الموسوي بال�ق�راءات 
الكثیرة واالشادة بھا دائم�ا, وت�وال�ت ف�ی�م�ا ب�ع�د 
االض�اءات وال��ق�راءة ال�ن��ق�دی�ة ل�ھ��ذه ال��ت�ج��ارب 
المتمیّ�زة م�ن ق�ب�ل ب�ع�ض ال�ن�ق�اد وم�ن ب�ع�ض 
شعراءھا . فاصبحت ھذه القصائد نوعیة مل�ی�ئ�ة 
باالبداع الحقیقي وبروعة ما تطرحھ م�ن أف�ك�ار 
ورؤى وم��ف��ع��م��ة ب��ال��ح��ی��اة وروح الس��ردیّ��ة 
التعبیریّة وخطّْت لھا طریقاً تھتدي بھ االخ�ری�ات 
ممن عشقن السرد ال�ت�ع�ب�ی�ري وح�اف�ظ�ن ع�ل�ى 
ھیبتھ وشكلھ وروحھ والدفاع عنھ . لقد أضاف�ت 
الشاعرة الى جمالیة السردیّة الت�ع�ب�ی�ریّ�ة ج�م�اال 
آخر وزخما حض�وری�اً وب�ع�ث�ت روح ال�ت�ن�اف�س 
وحّركت ع�ج�ل�ة االب�داع ف�ك�ان�ت ب�ح�ق آی�ق�ون�ة 
رائعة. القصائد التي كتب�ت�ھ�ا ال�م�رأة ف�ي الس�رد 
التعبی�ري ك�ان�ت م�ع�بّ�رة بص�دق ع�ن ال�ل�واع�ج 
واالالم والفرح والشقاء والحرم�ان والس�ع�ادة , 
بثّت فیھا شجونھا وخلج�ات م�ا ان�ت�اب ف�ؤادھ�ا, 
ولقد أزاحت عن كاھلھا ث�ق�ل ال�ھ�م�وم وس�ط�وة 
ال�ل��وع��ة, ول��ق��د جّس��دت ف��ي قص��ائ��دھ��ا آالم��ھ��ا 
ومعاناتھا في بناء جملي متدفق, منحت المتلق�ي 
دھشة عظیمة ورّوت ذائقتھ وحّركت االحس�اس 
ل��دی��ھ. ك��ان��ت وس��ت��ظ��ّل زاخ��رة ب��ال��م��ش��اع��ر 
واالح�اس�ی��س ال��ع�ذب��ة وم��ت�وّھ�ج��ة ب��ف�ی��ض م��ن 
الحنان, نتی�ج�ة ال�ى ط�ب�ی�ع�ت�ھ�ا ال�ف�س�ی�ول�وج�ی�ة 
والسایكولوجیة كون�ھ�ا ش�دی�دة ال�ت�أث�ر وت�م�ت�از 
برقّة روحھا فانعكس ھذا على مفرداتھ�ا وع�ل�ى 
الجو العام لقصائدھا, فصارت ال�م�ف�ردة ت�م�ت�ل�ك 
شخ�ص�ی�ة ورقّ�ة وع�ذوب�ة وم�م�ت�ل�ئ�ة ب�ال�خ�ی�ال 
وبجرسھا الھامس وتأثیرھا في نفس الم�ت�ل�ق�ي, 
فكانت ھذه القص�ائ�د ت�م�ت�از ب�الص�ف�اء وال�ع�م�ق 
والرمزیة المحببة والخیال الخصب وال�م�ج�ازات 
ومبتعدة جدا عن المب�اش�رة والس�ط�ح�ی�ة, ك�ان�ت 
عبارة عن تشظّي وتفجیر واس�ت�ن�ھ�اض م�ا ف�ي 
اللغة من سطوة, كل ھ�ذا اس�ت�خ�دم�ت�ھ ب�ط�ری�ق�ة 
تدعو للوقوف عندھا والتأم�ل واع�ادة ق�راءت�ھ�ا 
ألكثر من مّرة لتعبر عن واقعھ�ا ال�م�أزوم وع�ن 
ھمومھا وھموم الن�س�اء ف�ي ك�ل م�ك�ان. ف�رغ�م 
مش��اغ��ل��ھ��ا ال��ح��ی��ات��ی��ة وال��ت��زام��ات��ھ��ا ال��ك��ث��ی��رة 
استطاعت الشاعرة ان تخطّ لھا طری�ق�ا واض�ح�ا 
وتتحّدى كل الصعاب وترسم لھا ھویّ�ة واض�ح�ة 
المالمح , فلقد بذرت ب�ذورھ�ا ف�ي ارض الس�رد 
التعبیري ونضجت ھذه ال�ب�ذور ح�ت�ى اص�ب�ح�ت 
ش�ج��رة م��ث�م��رة . ل��ق�د وج��دن��ا ف�ي ال��ن��ص��وص 
المنت�خ�ب�ة ط�غ�ی�ان ال�نَ�فَ�س االن�ث�وي واح�ت�الل�ھ 
مساحة واسعة فیھا معطّ�رة ب�رائ�ح�ت�ھ�ا ال�ع�ب�ق�ة 
واللمسات الحانی�ة والص�دق وال�ن�ش�وة, ف�ك�ان�ت 
ممتعة جدا وجعلت من ال�م�ت�ل�ق�ي ی�ق�ف ع�ن�دھ�ا 
طویال من�ت�ش�ی�ا, وح�ق�ق�ت ال�م�ص�ال�ح�ة م�ا ب�ی�ن 
الشاعرة والمتلقي وھذا ما تھدف ال�ی�ھ ال�ك�ت�اب�ة 

 االبداعیة .
 التوافق النثروشعري : -2

لقد قّدمت م�ج�م�وع�ة الس�رد ال�ت�ع�ب�ی�ري وت�قّ�دم 
وستقّدم قصیدة ن�ث�ر م�ت�ط�ّورة ب�ن�ائ�ی�ا وش�ك�ل�ی�ا 
ومضمونا, ك�ت�اب�ات ت�م�ت�از ب�الش�ع�ری�ة ال�ع�ال�ی�ة 
والفنیّة المتطورة والرسالیة فّذة, حتى اص�ب�ح�ت 
ھي النافذة المشرعة دوما لت�ق�دی�م قص�ی�دة ن�ث�ر 
عربیة بصیغتھا ال�واق�ع�ی�ة وال�م�وض�وع�ی�ة, أي 
بصیغة النثر الكامل بدون تشطیر او فراغات او 
نقاط او توقفات وببناء ج�م�ل�ي م�ت�واص�ل ع�ل�ى 
شكل فقرات لغویة ناضجة اللغة, وھذا یعن�ي ان 
ھندسة القصیدة أصبحت على شكل كتل�ة واح�دة 
أفقیة تمتاز بالزخم الشعوري والخی�ال ال�خ�ص�ب 
والرمزیة العذبة وتبتعد كثیرا الرمزیة الم�غ�ل�ق�ة, 
لغة تمتاز بالعذوبة والرقّة واألن�اق�ة. اّن ج�م�ی�ع 
كتابات مجموعة السرد التعبیري تمتاز ب�ك�ون�ھ�ا 

ال�ب�ن�اء ال�ج�م�ل�ي  -تُكت�ب/ ب�ال�ف�ق�رات ال�ن�ص�یّ�ة 
وبالسردیة الت�ع�ب�ی�ری�ة/. وف�ي ھ�ذه  -المتواصل 

اللغة ی�ت�ج�لّ�ى ال�بُ�ع�د ال�دالل�ي وال�بُ�ع�د األب�داع�ي 
واألسلوبي, في ھذه اللغة تتجلّ�ى ط�اق�ات ال�ل�غ�ة 
المدھشة والعظی�م�ة وال�ج�م�ی�ل�ة, ف�ھ�ن�اك ث�الث�ة 
عوامل من خاللھا ن�ح�ص�ل ع�ل�ى ھ�ذه ال�دھش�ة 
والصدمة عن طریق / ع�ن�اص�ر ك�ت�اب�ی�ة نّص�ی�ة 
یمتاز بھا النسیج اللغوي في النّص و وعن�اص�ر 
التجربة العمیقة عند الشاعر وعناصر قراءات�ی�ة 
لدى المتلقي/. في كّل مقاالتنا وحواراتنا سن�ؤك�د 
ع��ل��ى اّن الس��رد ال��ت��ع��ب��ی��ري/ الس��رد الی��ع��ن��ي 
الحكائیة أو القص�ص�ی�ة وإن�م�ا الس�رد ال�م�م�ان�ع 
للسرد, فحینما نقرأ نّصاً سردیا نتوّھم أوال بان�ن�ا 
نقرا حكای�ة, ل�ك�ن س�رع�ان م�ا ت�ن�ح�رف ال�ل�غ�ة 
وتنزاح انزی�اح�ا ع�ظ�ی�م�ا م�ب�ھ�را وت�ب�ت�ع�د ع�ن 
واقعیتھا من خیال الخیال فنجدھا رقیقة ت�ن�س�اب 
كالینبوع العذب وتكون مھمتھا ن�ق�ل ال�م�ش�اع�ر 
ال�ع�م�ی��ق�ة واالح�اس��ی�س ال�م��رھ�ف�ة ع��ن ط�ری��ق 
االیحاء من أجل تعمد األبھاء وال�ت�ج�لّ�ي. وك�ل�م�ا 
كان النّص مقنعاً وج�دن�ا أن�ف�س�ن�ا ن�ع�ی�ش داخ�ل 
أجواءه وھذه من ممیّزات السرد ال�ت�ع�ب�ی�ري ان 
یجد المتلقي یعیش في أجواء الن�ّص وال ی�ب�ت�ع�د 
عنھ. وكما قلنا ف�ي م�ق�ال�ن�ا الس�اب�ق ب�اّن ھ�ن�اك 
تضاد وتناسب عكسي بین الشعر وال�ن�ث�ر وھ�ذا 
ھو المعھود والمتعارف علیھ سابقاً, وھذا یعن�ي 
ك�لّ�م�ا إب�ت�ع�دن�ا ع�ن الش�ع�ری�ة إزدادت ال�ن�ث�ری��ة 
وب��ال��ع��ك��س ایض��ا, االّ أن ال��ك��ت��اب��ة ب��ال��ط��ری��ق��ة 
السردیة التعبیریة منحت كتّ�اب�ھ�ا فض�اء واس�ع�ا 
للتعبیر عّما یعانونھ ویعیشونھ في ھذا الواق�ع , 
فكلّما تعالت اللغة الشعریة تعالت وتج�لّ�ت م�ع�ھ�ا 
النثریة, بحیث أصبح التن�اس�ب ط�ردی�ا وم�م�ك�ن 
تحقیقھ والكتابة فیھ, وجمیع كتاب�ات م�ج�م�وع�ة 
الس�رد ال�ت�ع�ب�ی�ري ش�اھ�د واض�ح وج�ل�ّي ل�ھ��ذه 
الفكرة الجدیدة وھو نتاج االسلوب الكتاب�ة ال�ذي 

 یمتاز بھ كتّاب السرد التعبیري .
اذا نحن االن أم�ام ل�غ�ة ی�ت�ص�ال�ح ف�ی�ھ�ا الش�ع�ر 
والنثر بتوافق جلّي وواضح ومدھش, انّ�ھ ن�ّص 
الشاعرة : مرشدة جاویش/ أُُذن ال�ج�وزاء/. اّن 
من االسالیب الواضحة والتي تتحقق فیھا ح�ال�ة 
التوافق النثروشعري ھي اللغة التي تتم�اوج م�ا 
بین القرب والتوصیل ومابی�ن ال�رم�ز واالی�ح�اء 
ومابین التجلّي والتعبیر ونقصد باالخی�ر وق�ع�ن�ة 
الخیال , أي إظھار الخیال بلباس واق�ع�ي , م�م�ا 
یعطي للنّص العذوبة وال�ق�رب وال�ألل�ف�ة وی�زی�ل 
عن�ھ ك�ل ح�االت ال�ج�ف�اء أو ال�ج�ف�اف ال�ل�غ�وي 
واألغتراب یطرأ علیھ بفعل الرمزیة واالیحائی�ة. 
ل�ن��ق��ف ب��خ��ش��وع ام��ام ھ��ذا األن��ھ��م��ار ال��ل��غ��وي 
الجمیل ../ ن�ث�ار نس�ائ�م عش�ق�ي ب�ی�ن زغ�اب�ات 
أفیائي یضمني إل�ى ص�درص�ب�اح�ات�ھ ال�م�رم�ری�ة 
ال�وق��ع ف��ي دم��ي ح��ی�ن ت�ن��ش�ر س�ف��ائ�ن ال��روح 
أش��رع��ت��ھ��ا ع��ل��ى س��ف��وح ال��ری��ح ف��ي خ��ل��ج��ان 

دیاجیري والتب�ح�ر ب�ي إال إل�ى ص�دى م�روج�ھ 
یجتاح إنح�س�ارات ال�وع�ود ف�ي ك�ؤوس س�راج 
الیباب یتنفس ظلمة رفیف الحلم في آف�اق ال�زب�د 
الممدودة الضی�اء ../ . اّن ال�ن�ّص ُك�ت�ب ب�ب�ن�اء 
جملّي متواصل ح�اف�ظ ع�ل�ى ن�ث�ری�ت�ھ ال�ج�م�ی�ل�ة 
وشعریة العالیة بطریقة مذھلة توحي بأنّن�ا أم�ام 
قردات شعریة ھائلة تمتلكھا الشاعرة / م�رش�دة 
جاویش / اس�ت�ط�اع�ت ت�ط�وی�ع ال�ل�غ�ة ب�ط�ری�ق�ة 
عجیبة بھذا البناء المحكم والمتواص�ل, س�ّخ�رت 
الرمزیة المحببة وفّجرت طاقات اللغة المخب�وءة 
فیھا ورسمت لنا ھذه الصور المشرقة ال�ح�اف�ل�ة 
باالنزیاحات. وف�ي ج�زء آخ�ر م�ن ھ�ذا ال�ب�ن�اء 
الجملي المتواصل نقرأ لھا ../ تص�ع�د رعش�ات�ي 
ل�ت�ص�ع�ق أذن ال�ج�وزاءوت�غ�زون�ي رج�ف�ة ق��رب 
الش�ط��آن ال��م�ج��ھ�ول��ة وج��زر ال��دم�ع ال�م��ن�س��ی��ة 
س�أرت�م��ي ب�ی��ن أحض�ان الص�ل�ب��ان ال�م��م�ش�وق��ة 
ال�خ�ری�ف وأع�زف ت�رن�ی�م�ة ال�زم�ن ال�م�س�روق 
الجسد وأنتظر شقشقة زن�ب�ق�ة ال�ّرن�وإل�ى ح�ی�ث 
تنتھي أنفاس اشتجاري ../ . لقد حققت الش�اع�ر 
في نّصھا ھذا الغایة القصوى لقصیدة النث�ر م�ن 
خالل الشعر الكامل في النثر الكامل واستط�اع�ت 
ان ت��خ�ل��ق ح�ال��ة م�ن ال�ت��واف��ق ال��ن��ث�روش��ع��ري 
وإبحاراُ وتعّمقاً وإدھاشاً واضح ومتمیّز. ولنق�رأ 
للشاعرة ھذا الجزء األخیر من نّصھا ../ ل�ع�ل�ھ�ا 
تحكي لي قصة العناق ال�م�ت�ع�رش ق�ل�ب ال�رب�اب 
المھاجرة إلى قمم المطر فتسقي ی�ب�اب ال�ح�ن�ی�ن 
ألغصان لھیبھ حاملة حطام ذكریاتي على ظ�ھ�ر 
الوقت الزاعق بالرحیل وأمحو آخر أثر لخ�رائ�ب 
 ال��روح ف��ل��ق��د أدرك��ت م��اوراء ح��دود ن��زف��ي ..

 فلتبذرني ھمھمة النسیان رحیال" والتجنیني 
../. نجد ھنا مع كل درجة شعریة اعلى یحق�ق�ھ�ا 
الشعر ھناك درجة نثریة تتحققأ من النثر, فن�ج�د 

 ھنا تناسبا طردیا یتحقق داخل النّص .
اّن جمالیة ص�وت الش�اع�رة ن�ت�ل�ّم�س�ھ�ا ون�ح�ن 
نتنفس أجواء ال�ن�ّص م�ن خ�الل ھ�ذه ال�ط�اق�ات 
المنبعثة منھ , طاقات تظّل م�خ�ب�وءة ف�ی�ھ ع�ل�ى 
المتلقي المبدع إكتشافھا اذا م�ا ح�اول ال�ق�راءة 
بطریقة ابداعیة تت�ن�اس�ب م�ع ھ�ذه االش�ع�اع�ات 
المنبعثة من أعماق ال�ن�ّص , ول�ق�د اس�ت�ط�اع�ت 
الشاعرة ھن�ا ان ت�ك�ت�ب ب�ل�غ�ة س�اح�رة ع�ام�رة 
ب��االی��ح��اء واألش��ع��اع��ات ال��روح��ی��ة ت��أخ��ذ ب��ل��ّب 
المتلقي , طاقات حّسی�ة ت�وح�ي ب�ھ�ا ال�م�ف�ردات 

   وتزید من سلطان اللغة وجمالیتھا .
 

 أُُذن الجوزاء .. 
 بقلم : مرشدة جاویش

نثار نسائم عشقي بین زغابات أفیائي یض�م�ن�ي  
إلى صدرصباحاتھ ال�م�رم�ری�ة ال�وق�ع ف�ي دم�ي 
حین تنشر سفائن الروح أشرعتھا على س�ف�وح 
الریح في خلجان دیاجیري والتبحر ب�ي إال إل�ى 
صدى مروجھ یج�ت�اح إن�ح�س�ارات ال�وع�ود ف�ي 
كؤوس سراج الیباب یتنفس ظلمة رفیف ال�ح�ل�م 
في آفاق الزبد الممدودة الضیاء تصعد رعشات�ي 
لتصع�ق أذن ال�ج�وزاء وت�غ�زون�ي رج�ف�ة ق�رب 
الش�ط��آن ال��م�ج��ھ�ول��ة وج��زر ال��دم�ع ال�م��ن�س��ی��ة 
س�أرت�م��ي ب�ی��ن أحض�ان الص�ل�ب��ان ال�م��م�ش�وق��ة 
ال�خ�ری�ف وأع�زف ت�رن�ی�م�ة ال�زم�ن ال�م�س�روق 
الجسد وأنتظر شقشقة زن�ب�ق�ة ال�ّرن�وإل�ى ح�ی�ث 
تنتھي أنفاس اشتجاري لعلھا ت�ح�ك�ي ل�ي قص�ة 
العناق المتعرش قلب الرباب المھاجرة إلى ق�م�م 
المطر فتسقي ی�ب�اب ال�ح�ن�ی�ن ألغص�ان ل�ھ�ی�ب�ھ 
حاملة حطام ذكریاتي على ظھر الوق�ت ال�زاع�ق 
بالرحیل وأمحو آخر أثر ل�خ�رائ�ب ال�روح ف�ل�ق�د 
أدركت ماوراء حدود نزفي .. فلتبذرني ھم�ھ�م�ة 

 النسیان رحیال" والتجنیني.

ّا ّدا  أةت ا ُل  
 

 التوافق النثر وشعري كما في : -ثانیاً : 
  2019/ 18/1 -بقلم : كریم عبدهللا/ بغداد 

 2 -أُُذن الجوزاء... بقلم : مرشدة جاویش - : 
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ھ��ذا ھ��و الش��ع��ر، وھ��و ی��ع��اك��س ال��ف��ص��ول 
واالتجاھات الرتیبة من طول استقرارھا على 
الشمال وال�ج�ن�وب، ع�ل�ى الش�رق وال�غ�رب، 
حامال ولعھ ووجد روحھ منقِّبا ف�ي ال�م�ن�اف�ي 
ب ل�ھ ال�ح�ل�م األزل�ي ف�ي م�المس�ة  عما ی�ق�رِّ
الجمال المتعالي وھو یوغل ب�ال�م�ط�ل�ق ع�دال 
وفرح�ا وح�ب�ا وك�رام�ة، وھ�و ی�رف�ض ت�ل�ك 
التقسیمات الجارح�ة ال�ت�ي تص�دت ل�ألنس�ان 

 .. وحمَّلتھ وزرھا، وعبء قطیعتھا
  

وھذا ھو الشاعر الذي یرفض الوقوف ع�ل�ى 
العتبة خوفا من اآلتي، ألن م�ھ�م�ت�ھ اق�ت�ح�ام 
المجھول ومغادرة القدیم بحثا عن األبھى في 
حقیقة تكشف الحجب لتجعل الكون شفیف�ا ال 
یجرح روح اإلنسان، كونا خال�ی�ا م�ن ال�ع�ق�د 
والخناجر ومن الدبابات التي دھست كب�ری�اء 
الشعوب ال�م�ك�اب�دة، وخ�رج�ت دوم�ا ت�ح�م�ل 

 عارھا وبؤس ھزیمتھا األخالقیة والق�ی�م�ی�ة
..  
 

كوناً ال یعتمد نفیاً إج�ب�اری�ا وال ی�ع�م�ل ع�ل�ى 
ابتكار المحن التي تودع الحیاة في ال�م�ت�اھ�ة 

 : بدل ابتكار زراعة الورد وغصون األمل
 سألُت نفسي / بعدما وَدعتھا

 قرَب نخلٍة / على ضفاِف دجلةَ 
 ..في لیِل بغداَد / عن ذلك الُحلم الكوني

 .الذي یناُم / تحت دبابة االحتالل
 .. كنُت .. جریحا. / كنتُ 

 ریحا حملتني / ُزجاجا منثورا
 .وأطفاْت فوانیس شعري

  كنُت .. الُسحبَ 
 أعاكُس الفصولَ 

  واالتجاھاتِ 
 

 ((كنت... والمدینة الناقصھ ))

 
 على عتباتِ 

 .. المدینِة القدیمةِ 
 كنُت .. أنتظُر وجھاً 

 یمرُّ 
 ..علّھُ یُشبُھني

 یَأُخذني فیَْرمیني
 على انحناءاِت الحدودِ 

 .ومداراتِھا المتتالیةِ 
 أنتظُر وجھا

 یأُخذني بصفحِة سفرٍ 
 تحملُني بطیاتِھا

 من بؤِس المدینِة الناقصةِ 
 ... لزھرِة كوخٍ 

 ..بصفحةٍ 
 .. ألبستني صورتَھا

 .. بصماتِھا
 .. وأنا العارفُ 
 ..لسُت بقارئٍ 

 .. وال فاعل
 لم أكْن أنا

 .كنُت .. أناُم على ظلّي
 سألُت نفسي

 بعدما وَدعتھا
 قرَب نخلةٍ 

 على ضفاِف دجلةَ 
 في لیِل بغدادَ 

 ..عن ذلك الُحلم الكوني
 الذي ینامُ 

  .تحت الدبابة االمریكیة
 .كنُت ... جریحا

 كنُت ... ریحا حملتني
 ُزجاجا منثورا

 .وأطفاْت فوانیس شعري
 ... كنُت ... الُسحبَ 
 أعاكُس الفصولَ 

 واالتجاھاتِ 
 كنُت .. أمامي

 في سجني
 أراني

 وأتلمُس ذاكرتي
 ... آهٍ 

 بلقیُس ظلمْت نفَسھا
 ... وسلیمانُ 

 دخان مھزوم
 ... كخیٍط مظلم

 صحوُت الحلمَ 
 ُوجرحيَ 

 سوطٌ یأكلُ 
 . روحي

  
نعم، ب�ل�ق�ی�س ظ�ل�م�ت ن�ف�س�ھ�ا وس�ل�ط�ان�ھ�ا، 
ھا ح�ی�ن�م�ا س�ل�م�ت ال�ُم�ل�ك  وسلمت كلمة سرِّ

 بمھادنة ألیمة في ظلِّ غیاب السؤال...!.
 

 بلقیُس ظلمْت نفَسھا
 ... وسلیمانُ 

 دخان مھزوم
 ... كخیٍط مظلم

 
إن من حقنا ج�م�ی�ع�ا أن ن�ح�ل�م ب�ذل�ك ال�ح�ل�م 
الكوني الذي یوحد اإلنسانیة ویفت�ح األب�واب 
والنوافذ لمق�اص�دھ�ا ال�ن�ب�ی�ل�ة ف�ي إس�ع�ادھ�ا 
وإشاعة الفرح واألمن والسالم في حیاتھ�ا ، 
وتوفیر عوامل الت�واص�ل وال�واق�ع األج�م�ل، 
ل��ك��ن ب��ال��م��ح��ب��ة وال��ح��وار ول��ی��س ب��ال��ع��ن��ف 

 .. واالغتصاب وإراقة الدماء
 

الشعر یحتج ویرفض، الشعري مجروح م�ن 
مقترفات السیاسي األسود، السیاسي ی�ط�ف�ئ 
أنوار الشعري، یحیلھ ریحا ت�ح�م�ل�ھ زج�اج�ا 
منثورا، لعل�ھ ی�ح�ص�ُب أع�ی�ن ال�ج�ب�ن�اء م�ن 

  الحاقدین على دیمومة اإلنسان ومستقبلھ:
 صحوُت الحلمَ 

 ُوجرحيَ 
 سوطٌ یأكلُ 

  روحي
 

تحیات ومحبة للزمیل المبدع ن�ع�م�ة ی�وس�ف 
السوداني، وتن�وع األس�ئ�ل�ة ال�وج�ودی�ة ھ�و 
الذي یشترط تنوع األج�وب�ة اإلب�داع�ی�ة، ك�ل 
ع��ام وأن��ت��م وح��م��ل��ة اإلش��ارة / ف��ي أع��ی��اد 

 .. الشعر / بخیر وإبداع

  اع اوا ، داما  ع ما 

 
 
 
 
 
 

 د. بشرى البستانيأ. بقلم :
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 قصــة قــصرية                               

 ت  ط ا ... ااق
 خامسةالمحطة ال        د. ظــــــاھر شـــــوكت 

 
إستلم (سالم) رسالة من (مخل�ص ع�ل�ي)   

مرس�ل�ة م�ن مص�ر، ل�ك�ن�ھ أدرك بس�رع�ة 
فائقة، أنھا م�ن (ص�ارم). ع�رف ذل�ك م�ن 

 خطھ.
اكتسح ال�ف�رح ك�ی�ان (س�الم) ت�م�ام�اً، ول�م 
یستطیع إخفاء ذلك، فقد إح�م�رت وج�ن�ت�اه، 
إبتسم إبتسامة ملؤھا الرضا لكن دقات قلب�ھ 
زادت على نحو ظھر اللھاث خفی�ف�اً اال أن�ھ 
واض�ح ت�م��ام�اً، ب�ح��م�اس ف�ت��ح ال��رس�ال��ة، 
إنزوى جانباً، وش�رع�ت ع�ی�ن�اه ت�ل�ت�ھ�م�ان 
الكلمات بشوق ال�ع�اش�ق وك�أن�ھ�ا ال�رس�ال�ة 
االولى التي إس�ت�ل�م�ھ�ا أی�ام م�راھ�ق�ت�ھ م�ن 

 حبیبتھ، قرأ (سالم):
صدیقي الصدوق (سالم) دع�ن�ي أت�ف�ل�س�ف 
قلیالً ألني صرت أعیش على أرض تس�م�ح 

 لالنسان بذلك، بل تشجعھ على ذلك أقول:
الجنة، حتى الجنة ت�ف�ق�د االش�ت�ھ�اء اذا ل�م 
یتحسس من دخل�ھ�ا ب�ج�م�ال�ی�ت�ھ�ا، واذا ل�م 
یعتبرھا ج�زاًء وف�اق�اً، أق�ول وف�ي ال�وق�ت 
نفسھ، فان ھ�ذا ال�ك�ائ�ن ال�ع�ج�ی�ب االنس�ان 
یستطیع أن یحول أرضاً لم تكن الجنة سلف�اً 
الى مایقترب من الجنة حین تص�ب�ح م�ك�ان�اً 

 لألمان واالمانة والفرح واالبتكار.
ف��ي ھ��ذه ال��زاوی��ة ال��ق��ص��ی��ة م��ن ج��ن��وب 
الجزیرة التي التنت�ج اال ال�ب�داوة، ت�ح�ول�ت 
االرض بعد أن مر بھا الفكر االنس�ان�ي ال�ى 

 ما أعیشھ االن بفرح.
أیھا العزیز، حصلت عل�ى وظ�ی�ف�ة م�درس 
في إحدى المدارس، وكذلك زوج�ت�ي ف�ھ�ي 
تعمل معلمة في إحدى المدارس االبتدائ�ی�ة، 
نسكن في ب�ی�ت الب�أس ب�ھ، ت�ع�ود ل�ل�دول�ة 
بأجر رمزي، حدیقتنا كبیرة ن�وع�م�ا، ق�م�ن�ا 
بزراعتھا بالخضرة طلباً لم�م�ارس�ة ال�ذات، 
ولقضاء وقت الفراغ إیجابیاً، ث�م ل�الك�ت�ف�اء 
ال��ذات��ي، ف��ال نش��ت��ري ال��خ��ض��راوات م��ن 
السوق، وبذا نوفر كذلك، واالھم أنن�ي ھ�ن�ا 
أنام نوماً عمیقاً من غیر كوابیس راف�ق�ت�ن�ي 
زمن�اً ط�وی�الً ھ�ن�اك، ث�م إن�ن�ي أق�رأ الزی�د 
قوامیسنا الفكریة، وھ�ن�ا ت�ف�رح م�ن غ�ی�ر 
خوف من الغد، فحین نضحك من االع�م�اق 

 ال نكرر ما كانت تكرره امھاتنا:
 (اللھم إجعلھا ضحكة خیر).

أش��ارك ف��ي ن��دوات  -ی��اس��الم  -وص��رت 
فكریة أیام الجمعة، وھذه المشاركة أقص�ى 
مناي، لقد أدركت الیوم أن الغربة ال ت�ع�ن�ي 
الغربة المكانیة في االنتقال م�ن م�ك�ان ال�ى 
آخر، إنما حین یع�ی�ش غ�ری�ب�اً ف�ي أف�ك�اره 
ونظراتھ ع�ل�ى أرض وط�ن�ھ وب�ی�ن أب�ن�اء 
جلدتھ... وال أخفیك سراً بأنني صرت أومن 
بأن الوطن لیس بقعة أرض ولدنا ع�ل�ی�ھ�ا، 
انما الوطن ھو ذلك المكان الذي ت�رى ف�ی�ھ 
كرامتك وتجد عمالً یجعلك تعیش ب�ك�رام�ة. 

 تحیاتي للجمیع
ارجع (سالم) الرسالة الى صدره وأغ�م�ض 
ع��ی��ن��ی��ھ وردد: ط��وب��ى ل��ك ی��ا (ص��ارم)، 
تستاھل لقد تحملت كثیراً... أنك ذو عزی�م�ة 
بل ومغامر، ثم ت�وق�ف وس�أل ن�ف�س�ھ: ھ�ل 

  تستطیع یا(سالم) ان تقوم أنت بذلك؟
بقناعة قال بھدوء مشوب بحس�رة خ�ف�ی�ف�ة 

وبعد أن تلفت یمنة ویسرة مخافة أن اح�داً 
اطلع على ذلك، قال بھدوء مشوب بح�س�رة 
خف�ی�ف�ة ال، إن�ك ل�م تص�ل ال�ى م�ا وص�ل�ھ 

 (صارم)، مادامت خطواتك مأمونة.
استفاق (سالم) من غفوة حلمھ اللذیذ عل�ى 

 صوت امھ: خیراً یاولدي؟
 الشيء، الشيء

یبدو ان ھذه ال�رس�ال�ة م�ن ح�ب�ی�ب�ة تش�غ�ل 
 البال؟!

بفخر وف�رح، إن�ھ�ا م�ن االع�ز ی�ا وال�دت�ي 
یاهللا، البد أنھا تحمل أخباراً ت�ف�ت�ح ال�ن�ف�س 
للغداء، فھو جاھز یاولدي... ھیا ب�ال�ع�اف�ی�ة 
حفظك هللا یانور عیني، ل�ح�ظ�ة، ث�م وض�ع 
الرسالة في درج مكتبھ وق�ال: ال�ى ال�ل�ق�اء 

 في اللیل سأعید قراءتك التلذذ اكثر.
بعد اسب�وع�ی�ن م�ن ال�ح�ل�م ال�ذي رس�م�ت�ھ 
كلمات (صارم)، أستلم (سالم) رسالة ثانی�ة 

  فیھا:
أیھا العزیز، أنا حریص عل�ى أن أن�ق�ل ل�ك 
الحیاة ھنا حیث تعج بالكرامة ك�م�ا أش�ع�ر، 
ولكن ھذا الی�ع�ن�ي ال�ذوب�ان ال�ت�ام ال�ى ح�د 
الغاء االصول، فما زلت أتذكر مع كل ل�ق�م�ة 
أتناولھا، اتذكر لذة وأصالة الطبخ وال�ط�ع�ام 
العراقي، أتحسس لذتھ مع كل لقمة جدی�دة، 
ویستفزني (البسباس) فلفل أخضر ص�غ�ی�ر 
لكنھ یلھب الفم، وھذا م�ای�ت�م�ت�ع ب�ھ أب�ن�اء 
البلد ھنا ویقولون: البسباس یمن�ع ال�ك�ث�ی�ر 
من االمراض الخ�ط�ی�رة م�ث�ل الس�رط�ان و 

Aids  وامراض الفم واالمراض ال�م�زم�ن�ة
مثل الضغط والسكري، فلذا یضعون�ھ ح�ت�ى 
في (الشاھي) أي الشاي.. ومع أن مالبسن�ا 
تقترب من المدنیة اكثر من مالبسھم، لكني 
جربت إرتداءھا... الحسنة فیھا أنھا خفی�ف�ة 
بسیطة بعیدة عن رب�ط�ة ال�ع�ن�ق والس�ت�رة 
المتط�ورة ف�ي م�ودی�الت�ھ�ا... إن�ھ�ا ق�ط�ع�ة 
ق�م�اش ی�ل��ف�ون��ھ�ا م�ئ��زراً ف��وق�ھ��ا ق��م�ی��ص 
اعتیادي... أجل لقد أخذت صوراً ل�ت�ذك�رن�ي 

  بھذا التاریخ الجلیل من عمري.
وصرت یا (سالم) أفھم تعاب�ی�ر ع�ل�ى ن�ح�و 
مغایر أو الضد م�ن اس�ت�ع�م�االت الش�ع�وب 
االخرى والضیر ف�ي ان أذك�ر ل�ك ال�ن�ك�ت�ة 

 التالیة:
ذات یوم استأج�رت س�ی�ارة ل�ت�ن�ق�ل�ن�ي ال�ى 

  مكان وبدأت اساوم السائق... بكم یاسید؟
 بخمسین ریاال

  البثالثین
 ماشي

تصورت أنھ وافق على ماعرضت ورك�ب�ت 
السیارة وحین وصلت الم�ك�ان ال�م�ق�ص�ود، 
اخ���رج���ت ل���ھ ث���الث���ی���ن ری���االً...ت���ف���ض���ل 

صرخ بعنف: ماھذا؟ الم أقل خمس�ی�ن   أخي
ل��ق�د ق�ل��ت ی��ا أخ��ي (م��اش�ي) ح�ی��ن   ری�االً 

 عرضت ثالثین ریاالً.
بقوة واالن أق�ول ك�ذل�ك (م�اش�ي) الت�ع�ن�ي 

 الموافقة وانما الرفض أو عدم االتفاق.
ت�ب�ق�ى ال�ح�ی��اة  -أی�ھ�ا ال�ع�زی�ز -ی�ا(س�الم) 

مدرسة مفتوحة ویبقى االنسان تلمیذاً یجب 
أن یضیف الى أفكاره صرت أحلم أن أساف�ر 
ال�ى ھ�ن�اك، مص�در ال�ف�ك��ر االنس�ان�ي، أن��ا 
متشوق جداً الى االطالع على الحیاة ھناك، 

كیف یستثمر االنسان ال�زم�ن ھ�ن�اك؟ ف�ل�ذا 
سأسافر في العطلة الصیفیة أن�ا وزوج�ت�ي، 
لقد سمعت أن الحیاة رائعة، وأن الس�ن�وات 
الخمسین بعد الثورة الكبرى استط�اع�ت أن 
تجعل الحیاة ھادئة، ھنیئة كل شي م�خ�ط�ط 
لھ، الدولة تتكفل بكل شيء، حریصة ع�ل�ى 
توفی�ر الس�ك�ن وال�ع�م�ل وال�خ�ب�ز ل�ل�ن�اس، 
وتحرص على تط�وی�ر إم�ك�ان�ات�ھ�م وت�رف�ع 
شعاراً... المسرح خبز یوم�ي، ووو... هللا! 

  متى تبدأ العطلة الصیفیة؟
وسأكون یا(س�الم) م�ث�ل ك�اف�ك�ا ال�ذي ظ�ل 
یكتب قصصاً عن دمیة الطفلة التي فق�دت�ھ�ا 
وظل�ت ت�ب�ك�ي، ح�ت�ى اس�ت�ط�اع ب�ق�ص�ص�ھ 
العجیبة عن الدمی�ة أن ی�ج�ع�ل�ھ�ا تض�ح�ك، 

 وتقبل على الحیاة!
في الطائرة، كان (صارم) یبدو قلقا، عی�ن�اه 
تریدان ان تسبقا الطائرة في ال�وص�ول ال�ى 
ھناك، كان یفرك یدیھ، یتلفت یمنھ ویس�ره، 

 یسال عن الوقت... ینظر الى ساعتھ.
أدرك المسافر الذي كان الى جنب (ص�ارم) 
كل مایدور ف�ي داخ�ل (ص�ارم) م�ن ش�وق 
وأحالم وردیة إبتسم المسافر وقال: ی�اأخ�ي 
على ھونك، فانا طالب أدرس ھنا منذ ث�الث 

  سنوات.
 إنتفض (صارم) كأنھ اكتشف ضالتھ... هللا!

أنا محظوظ!... قل م�اذا أف�ع�ل؟ أی�ن اذھ�ب 
  ماذا أشتري؟

  زادت أبتسامة المسافر عرضاً ثم قال:
ب��دءاً ی��ج��ب أن ت��ذھ��ب ال��ى م��رك��ز ح��ج��ز 
السكن، فھو مركز رسمي من قبل ال�دول�ة، 
وإذا أردت أن تحصل على سكن ف�ي م�رك�ز 
المدینة وفیھا فتیات ونساء جم�ی�الت. ض�ع 
خمسة دوالرات في االستم�ارة ال�ت�ي ت�ق�وم 

  بملئھا.
  مستنكراً، مفجوعاً... ماذا؟

نعم ھذا ھو الواقع الذي ستعیشھ واالسوف 
یرسلونك الى شقة ج�اف�ة ب�ع�ی�دة ج�داً ع�ن 

 المركز
  ماذا تقول؟!

أجل ھذا الواقع... ثم ھناك شيء أخر ی�ج�ب 
أن تعرفھ، الت�ح�ول ال�دوالرات ال�ى ع�م�ل�ة 
محلیة في المصارف الح�ك�وم�ی�ة، ف�ال�ف�رق 
كبیر جداً جداً بین الس�ع�ر ل�دى ال�م�ص�ارف 
وأسعار السوق الس�وداء، ف�اذا ك�ان س�ع�ر 

م�ق�اب�ل ال�ورق�ة،  80الصرف في المصرف 
 250خارج المصرف یعطونك  –فاالخرون 

شعر (صارم) بتخاذل واضح یكشف ھزیمة 
أفكاره... إنھارت قصور التب�ن ف�وق رأس�ھ 
ومض��ى ال��زم��ان، وراح یس��رح ب��أف��ك��اره 

 خائفاً...
 أیقضھ الرفیق المسافر:

أخي انتبھ حین تحول الدوالر عند الس�ود،  
إنھم محتالون، نصاب�ون، یض�ع�ون أوراق�اً 
في م�ن�ت�ص�ف ش�دة ال�ورق ث�م یص�رخ�ون 

Police ...ویھربون 
بصمت أمعقول كل ھ�ذا؟ ردد (ص�ارم) ف�ي 

 داخلھ؟!
التعجب یاأخي، فال یمكنك أن تحص�ل ع�ل�ى 
مشروب أو أك�ل�ة ف�ي م�ط�ع�م م�ال�م ت�دف�ع 

 (البخشیش)

الذ (صارم) بالصمت، لم یستطع أن ی�رم�م 
نفسھ فبدا صامتاً، خائباً وربما نادماً ثم ق�ال 

 لنفسھ محاوالً إقناع الذات بما ھو فیھ
الحل، لقد جئت، والیمكن العودة فوراً، أنت 
في الجو، ثم وكأنھ عثر على ح�ل ی�ن�ت�زع�ھ 

  من الخیبة:
ش�اھ�د أن�ت ب��ن�ف�س�ك، رب�م��ا ك�ان ال�رف�ی��ق 
المسافر من الذین في قل�وب�ھ�م م�رض م�ن 
النظام، ج�رب أن�ت ال�واق�ع ب�ن�ف�س�ك، ل�ق�د 

 قالوا: بین الحق والباطل أربعة أصابع...
م�ر أس�ب��وع�ان، وك��ان (ص��ارم) م��ن�ش��غ��الً 
ب�رص��د ك��ل ش�يء... ف�ھ��و ی�ری��د أن ی��رى 
االشیاء بعینیھ ھو، وأن یسمع بأذنیھ ھو ، 

  وأن یلمس االشیاء بیدیھ ھو.
 تبین أن كل ما قالھ رفیق السفر صحیح.

والول مرة شعر (صارم) أنھ م�ن ال�م�م�ك�ن 
أن یشعر االنسان الذي یعیش واقعاً مع�ی�ن�اً، 
أن یشعر بمشاعر متناقضة أو مت�ض�ادة أو 
مخ�ت�ل�ف�ة: أن یش�ع�ر ب�ال�ف�رح وأن یش�ع�ر 

 بالحزن واالسف في الوقت نفسھ.
لقد أنشرح ص�در (ص�ارم) ح�ی�ن وج�د أن 
الجمیع یعملون، فال بط�ال�ة ھ�ن�ا، وانش�رح 
صدر (صارم) حین عرف أن الدولة وف�رت 
الحد االدنى من االمن الغذائي، ك�م�ا وف�رت 
السكن للجم�ی�ع، وع�رف أن ك�ل واح�د أو 
واحدة لھ�ا رات�ب ش�ھ�ري، ل�ك�ن�ھ الی�ك�ف�ي 
الطفاء حاجات االنس�ان ك�ل�ھ�ا ب�اق�ت�دار أو 

 الطفاء أجزاًء من أحالمھ.
س��ره أن ی��رى ال��ن��اس ھ��ن��اك م��رح��ی��ن، 
یشرب�ون، ی�رقص�ون، ی�غ�ن�ون، ی�ع�م�ل�ون، 
یحلمون، وعند الحلم ت�ب�دأ رح�ل�ة الش�ع�ور 
بالحرمان... كثیر منھم یحلم بامتالك سیارة 
خ��اص��ة، وأن ی��رت��دي م��الب��س (ال��ج��ی��ن��ز) 
وأش�ی�اء اخ�رى م��م�ا ی�رت�دی��ھ ال�ن��اس ف��ي 
المعسكر االخر، كثیر منھم یحل�م ب�ال�ح�ری�ة 
الفردیة بمفھ�وم�ھ�ا ال�م�ن�ف�ل�ت م�ن ق�ب�ض�ة 

 الدولة وفلسفتھا.
إن��ھ��م ی��خ��اف��ون ال��ى درج��ة ال��ھ��ل��ع م��ن 

أو حین ی�رون أح�د ع�ی�ون  Police  كلمة
الفئة الح�اك�م�ة... وھ�م ی�ع�ت�ق�دون أن ھ�ذه 
الفئة قد خانت مب�ادئ�ھ�ا الن�ھ�ا ت�خ�ل�ت ع�ن 
مبادئھا وصارت تعمل بجد للح�ص�ول ع�ل�ى 
م��ك���اس��ب م���ادی��ة وم���ظ��اھ���ر الس��ل���ط���ة 
البیروقراطیة وصارت تعت�ق�د أن ك�ل�م�ات�ھ�ا 
وأفعالھا أنجیل یجب أن تحفظ كلماتھ وتنف�ذ 
بدقة، وأن تصبح المثل االعلى ل�ك�ل ف�رد... 
والمجال لالعتراض علیھا ولو ب�األی�م�اء... 
على الناس أن یم�ارس�وا ش�ع�ار: (ن�ف�ذ ث�م 

  ناقش)!
 

ھذا الشعار مزق كوة الحریة الفردیة، ف�ل�ذا 
صار الكثیر یمارس االزدواجیة في ح�ی�ات�ھ 
الیوم�ی�ة ق�ال (ص�ارم) م�ت�ح�س�راً ب�ح�رارة 

 وبصدق:
إذن بدأت الشمس تغیب عن أرض ال�م�ودة 
واالمل، أجل یجب أن نعترف بشجاعة ب�أن 
الطاعون قد ت�غ�ل�غ�ل ف�ي م�ف�اص�ل ال�ح�ی�اة 
الیومیة... أجل لقد بدأت ت�غ�ی�ب ول�ك�ن ھ�ل 
یمكن أن یعیش االنسان في ظل نظام دول�ي 

  ذي القطب الواحد؟!
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 إعداد: عادل حبھ

كتب االستاذ جمال الج�ص�ان�ي ت�ع�ق�ی�ب�اً    
على ما كتب م�ن أح�د ال�م�ع�ل�ق�ی�ن ح�ول 

 أحداث الموصل المقال التالي: 
 (من الحقائق التاریخیة..؟)

وان�ا اتص�ف��ح  9/3/2020ی�وم االث�ن�ی�ن 
عددا من الصحف العراقی�ة ال�ت�ي تص�در 
ببركة التعددیة التي اكرمت�ن�ا ب�ھ�ا ح�ق�ب�ة 
الفتح الدیمقراطي المبین؛ اط�ل�ع�ت ع�ل�ى 
موضوع ی�ن�ش�ر ب�ح�ل�ق�ات ف�ي ص�ح�ی�ف�ة 
المشرق تحت عنوان (احداث عاصرت�ھ�ا 
منذ خمسینیات القرن الماض�ي) ال�ح�ل�ق�ة 

للكاتب زھیر ع�ب�د ال�رزاق. ت�وق�ف�ت  28
عند احد عناوینھا ال�رئ�ی�س�ة "م�ن ع�ب�د 
الرحمن القصاب الذي س�م�ی�ت م�ح�ك�م�ة 
غیر قانونیة باسمھ..؟". وبعد أن اع�دت 
قراءة تلك الحلقة بدقة لم أج�د اي ش�يء 
عن تلك الشخص�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
الفذة، والتي قال عنھ�ا ال�م�ؤرخ ال�ك�ب�ی�ر 
االم�ی��رك�ي م�ن أص�ل ف�ل��س�ط��ی�ن��ي (ح��ن��ا 
بطاطو) في كتابھ المھم (ال�ع�راق) ب�ان�ھ؛ 
القائد الفعلي للشیوعیی�ن ف�ي ال�م�وص�ل، 
والذي بفعل انتمائ�ھ ل�ل�ح�زب الش�ی�وع�ي 
انحاز "حي المكاوي" محل سك�ن�اه ال�ى 

 الحزب الشیوعي. 
لقد عشت ب�رف�ق�ة ال�راح�ل ال�ك�ب�ی�ر ع�ب�د 

ن القصاب ما یقارب ال�رب�ع ق�رن ـــالرحم
) ولم اجد فیھ اال سب�ی�ك�ة 1979-2001(

ال مثیل لھا من القیم وال�خ�ص�ال والش�ی�م 
التي نادرا ما تمنحھا االقدار لفرد ب�ذات�ھ، 
وھذا ما یشاركني فیھ كل من عرفھ ع�ن 
قرب، ال ع�ن ط�ری�ق اج�ت�رار االك�اذی�ب 
واالفتراءات، ھذا المعلم الكبیر ل�الخ�الق 
والوجدان والحقوق والحریات كان بح�ق 

 نسیج وحده.
في ھذه الحلقة یعاد اجترار احدى اش�ھ�ر 
العینات على الكذب الممنھج "المح�ك�م�ة 
ال��ق��ص��اب��ی��ة" وال��ذي ال��ح��ق ب��ال��ذاك��رة 
العراقیة اف�دح االض�رار، ی�ق�ول ال�ك�ات�ب 
".. جرت محاكمات غیر قان�ون�ی�ة اط�ل�ق 
علیھا (المحكمة القضابیة) یرأسھا ع�ب�د 
الرحمن القصاب، وتن�ف�ذ اح�ك�ام االع�دام 
رم��ی��اً ب��ال��رص��اص ف��ي م��ی��دان رم��ي 
(الدملماجة) القریب من مكان انعقاد تل�ك 
المحكمة). ھذا الم�وض�وع ت�ن�اول�ت�ھ م�ع 
المناضل االنسان عبد الرحمن الق�ص�اب؛ 

 وقد اشرت لھ في كتابات سابقة.
عندما اتصل العقید عبد الوھاب الش�واف 
بالراحل الكبیر مع ب�واك�ی�ر االزم�ة ال�ت�ي 
ان��دل��ع��ت، وع��ن��دم��ا وص��ل ال��ى م��ك��ان 
االجتماع، تم القاء القبض علیھ وارسالھ 
مع عدد آخر من ش�خ�ص�ی�ات ال�م�وص�ل، 
منھا الشخصیة السیاسیة واالج�ت�م�اع�ی�ة 
المعروفة االستاذ ك�ام�ل ق�زان�ج�ي وآم�ر 
كتبیة الھندسة اآلل�ی�ة ال�م�ق�دم الش�اوي؛ 
الى سجن الثكن�ة ال�ح�ج�ری�ة (اس�ت�ش�ھ�دا 
على ید ال�ق�ت�ل�ة ال�ذی�ن ح�اول�وا تص�ف�ی�ة 
المعتقلین بعد فشل محاولتھم االنقالب�ی�ة) 
ولم ینج عبد الرحمن القصاب اال ب�ف�ض�ل 

تضحیة وبس�ال�ة ع�دد م�ن ال�م�ن�ت�س�ب�ی�ن 
لكتیبة الھندس�ة اآلل�ی�ة ال�ذی�ن اق�ت�ح�م�وا 
السجن بقیادة العریف البطل حرز وال�ذي 
استشھ�د ف�ي ذل�ك االق�ت�ح�ام (م�ث�ل ت�ل�ك 
المحطات الثوریة والمشرقة ل�ل�ت�ض�ح�ی�ة 
واالیثار ال ی�ت�م االل�ت�ف�ات ل�ھ�ا...؟! ع�ل�ى 
ال��ع���ك���س م���ن االك��اذی���ب واالض��ال���ی���ل 
الممنھجة) كل ھ�ذا وی�ج�ی�ك م�ن ای�ك�ول 

 لیش متصیرالنھ جاره؟.
عندما نجا ال�راح�ل ال�ك�ب�ی�ر م�ن ال�م�وت 
المحقق، كان ك�ل ش�يء ق�د ان�ت�ھ�ى ف�ي 
الموصل، وعلى العكس من تلك االكذوبة 
"المحكمة القصابیة" وجد عبد الرح�م�ن 
نفسھ امام مسؤول�ی�ات اخ�رى ال ع�الق�ة 
لھا اطالقا بسجن الناس أو م�ح�اك�م�ت�ھ�م 
وقتلھم وغیر ذل�ك م�ن االك�اذی�ب، ح�ی�ث 
وقف امام من ارس�ل�ت�ھ�م ب�غ�داد ب�اوام�ر 
"تصفیة رؤوس الت�آم�ر" وق�ال ل�ھ�م ال 
احد من "الرؤوس" في ال�م�وص�ل، ل�ق�د 
صاروا عن�د ع�ب�د ال�ح�م�ی�د الس�راج ف�ي 
دمشق، وكان دوره ھ�و ال�م�س�اع�دة ف�ي 
اطالق سراح االبری�اء، وال�ت�خ�ف�ی�ف م�ن 
االح��ت��ق��ان وال��ت��وت��ر ال��ذي راف��ق ت��ل��ك 
االحداث المؤلمة. واخیرا اذكر من یص�ر 
على اجترار مثل تلك االكاذیب؛ بانھ حتى 
صدام حسین ن�ف�س�ھ أق�ر ب�ك�م االك�اذی�ب 
التي لفقوھا ضد عبد الكریم قاسم، وأق�ر 
بشكل واضح بان�ھ ك�ان وط�ن�ی�ا ون�زی�ھ�ا 
وقائدا للثورة، فمتى تكف ب�اق�ي ال�ق�اف�ل�ة 
من اعادة انتاج كل ھذا الحقد واالجح�اف 
بحق انبل م�ا ان�ت�ج�ت�ھ ھ�ذه االرض م�ن 

 بشر وقیم وتطلعات..
ویع�ل�ق االس�ت�اذ ض�ی�اء ال�ع�ك�ی�ل�ي ع�ل�ى 
 توضیحات االستاذ جمال الجصاني قائالً:

أتذكر الیوم ال�ذي س�ب�ق ت�م�رد الش�واف 
والذي أنھى بھ مھرجان السلم في مدینة 
الموصل اإلحتفال وبدأ ت�وت�ر ال�ح�ال ف�ي 
ال��م��دی��ن��ة ب��ح��ی��ث ت��ع��ذر ع��ل��ى ال��وف��ود 
المشاركة في المھ�رج�ان وال�ق�ادم�ة م�ن 

 بغداد، الوصول إلى محطة القطار.
قادنا في حینھ زمیلنا العزیز خ�ل�ی�ل ع�ب�د 
العزیز الى الشھید عبد الرحمن الق�ص�اب 
وذھبنا سویة لمق�اب�ل�ة الش�واف ل�ی�رس�ل 
م�ع�ن�ا م�ف�ارز م�ن ال�ج�ی�ش أو الش�رط��ة 
إلیص��ال ال��م��ش��ارك��ی��ن ب��دون ال��ت��ع��رض 
ع�ل�ی��ھ�م م��ن ق�ب��ل زم��ر ب�ل��ط�ج�ی��ة ب��دأت 
بالتحرك إلیذاء المشاركین. لكن الشواف 
امتنع عن مقابلتنا م�م�ا اض�ط�ر الش�ھ�ی�د 
عبد الرحمن لمقابلة شخصی�ة عس�ك�ری�ة 
اخرى، محمود عزیز وال�ذي ق�ت�ل ف�ی�م�ا 
بعد لمشاركتھ في المؤامرة. وتم ب�ال�ف�ع�ل 
نقل المشاركین ف�ي ش�اح�ن�ات عس�ك�ری�ة 
إلى محطة القطار وانت�ظ�ر ح�ت�ى ص�ع�ود 
آخر مشارك وتحرك القطار م�ت�ج�ھ�ا إل�ى 

  بغداد.
ھكذا إنسان أنقذ العشرات من م�واط�ن�ی�ھ 
مما قد یفقدھم ح�ی�ات�ھ�م، ھ�ل ی�م�ك�ن أن 
یحمل ص�ف�ات غ�ی�ر الص�ف�ات االنس�ان�ی�ة 

  التي اتصف بھا !؟.
ویتحدث بالتفصیل عن عصیان الش�واف 

ال�ف�ق�ی�د ع�ب�اس  1959في الموصل عام 
ھبالھ (رشید رش�دي)، مس�ؤول ت�ن�ظ�ی�م 
م��دی��ن��ة ال��م��وص��ل آن��ذاك ف��ي م��ذك��رات��ھ 
المعنونة "مذكرات خ�ط�ی�رة ف�ي ت�اری�خ 
الش��ع��ب ال��ع��راق��ي" الص��ادر ف��ي س��ن��ت 

روس���ی���ا االت���ح���ادی���ة  -ب���ط���رس���ب���ورغ 
ق�ائ�الً: "ف�ي مس�اء  2013الص�ادرع�ام 

، اخت�ط�ف�ون�ا 1959ولیل السابع من آذار 
من بیوتنا وجاؤا بنا إلى الثكنة الحجریة. 
وكان ضباط االختطاف یقولون ل�ن�ا "إن 
الزعیم الشواف یرید لقاءكم ألن ال�وض�ع 
في المدینة متوتر!!. وكان عبد ال�رح�م�ن 
القصاب وعدنان جلمیران قد اق�ت�ی�دا ال�ى 
الثكنة الحجریة من مقر اللواء ال�خ�ام�س 
بعد لقاء متوتر مع الشواف لم یسفر عن 
ت�ط��ب��ی��ع االوض��اع ف��ي ال��م��دی��ن��ة. وك��ان��ا 
یمثالن م�ن�ظ�م�ة ال�ح�زب الش�ی�وع�ي ف�ي 
الموصل. زاد عدد المعتق�ل�ی�ن ال�م�دن�ی�ی�ن 
والعسكریین في الثكن�ة ال�ح�ج�ری�ة ع�ل�ى 
الستین معتقالً، ومن بی�ن�ھ�م ش�خ�ص�ی�ات 
اجتماعیة مرموقة ووجوه م�ع�روف�ة ف�ي 
الموصل، منھ�م ال�م�رب�ي ال�ك�ب�ی�ر ورائ�د 
مكافحة االمی�ة ف�ي ال�م�وص�ل ی�ح�ی�ى ق 
وكامل قزانجي سكرتیر م�ن�ظ�م�ة أنص�ار 
السالم في ال�ع�راق وال�م�ق�دم ال�م�ت�ق�اع�د 
وعضو رئاسة حركة انصار الس�الم ف�ي 
العراق احمد الحاج أیوب (شقیق الك�ات�ب 
ذو النون أیوب) وخلیل السلط�ان رئ�ی�س 
مصلحة نقل الرك�اب واس�م�اع�ی�ل رش�ی�د 
رئ�ی��س ات�ح��اد ن�ق��اب��ات ال��ع��م�ال وعض��و 
ال��ھ��ی��ئ��ة االداری��ة ل��ل��ح��زب ال��وط��ن��ي 
الدیمقراطي في الموصل وجرجیس ف�ت�ح 

اسماعیل المحام�ي   هللا المحامي وساطع
وحس��ن األف��غ��ان��ي ن��ائ��ب رئ��ی��س ن��ق��اب��ة 
المعلمین في الموصل وخلیل عبد العزی�ز 
رئیس اتحاد الطلبة وصالح الحافظ مدی�ر 
م�درس��ة ع��ق��رة وح��م�زة ال��رج��ب��و وج��ھ 
اجتماعي وبشیر مصطفى رئیس تح�ری�ر 
جریدة "الش�ب�ی�ب�ة"، وفض�ال ع�ن ع�ب�د 
ال�رح��م�ن ال��ق�ص��اب وع��دن��ان ج��ل�م��ی��ران 
اعتقل كل م�ن ھ�اش�م حس�ی�ن س�ك�رت�ی�ر 
منظمة الحزب الش�ی�وع�ي ف�ي ال�م�وص�ل 
وعباس ھ�ب�ال�ھ س�ك�رت�ی�ر ل�ج�ن�ة م�دی�ن�ة 
الموصل وع�ادل س�ف�ر م�رش�ح ال�ل�ج�ن�ة 
المحلیة والشی�وع�ي ال�ب�اس�ل ع�ب�د االل�ھ 
یاسین شخیتم وطاھر مال ع�ون وح�ارث 
البیر ال�خ�وري وعش�رات غ�ی�رھ�م. ك�م�ا 
اعتقل في الثكنة الحج�ری�ة ایض�اً م�ع�ظ�م 

 ضباط كتیبة الھندسة وضباط صفھا....
وصل محمود عبد الع�زی�ز وج�ن�وده إل�ى 
الثكنة الحجریة قب�ی�ل ال�ت�اس�ع م�ن آذار. 
وكان ج�ری�ح�اً ف�ي وج�ھ�ھ. وف�ي ب�واب�ة 
الثكنة الحجریة التقى مع المقدم عب�د هللا 
الشاوي آمر كتیبة الھندسة. وطلب م�ن�ھ 
االخیر العودة إلى مقر ال�ل�واء ال�خ�ام�س 
واخبره أن كل شيء ق�د ان�ت�ھ�ى ب�م�ق�ت�ل 

الش��واف. ف��رد ع��ل��ی��ھ م��ح��م��ود ع��زی��ز 
بالرفض وقال (سأقاتل حتى آخر طل�ق�ة). 
وبما أن الشاوي أقدم من عزی�ز، ف�أم�ره 
بتنفیذ أوامره، فما كان من محمود عزیز 
اال أن رشقھ بصلیة غدارتھ فأرداه قتی�الً. 
وك�ان الش�اوي أول ش�ھ�ی��د ف�ي ال�ث�ك�ن��ة 
الحجریة. ث�م دخ�ل م�ح�م�ود ع�زی�ز ال�ى 
الثكنة الحجریة ل�ت�ص�ف�ی�ة ال�ح�س�اب م�ع 
المعتقلین المدنیین والعسكریی�ن ی�راف�ق�ھ 
خیر هللا عسكر وزمرة األشرار. ونصحھ 
المالزم كامل اسماع�ی�ل ب�ع�دم ال�ت�ع�رض 
الى المعتقلین، اال أنھ كان ھائجاً وص�ع�د 
الى الطابق الثاني فقتل كامل قزانجي ف�ي 
دورة الم�ی�اه، ون�زل ال�ى ال�ط�اب�ق األول 
واقترب من غرفة االعت�ق�ال األول وام�ر 
جنوده بقراءة االسماء ل�ی�خ�رج ك�ل م�ن 
ورد اسمھ خارج ال�غ�رف�ة ل�ق�ت�ل�ھ. اال أن 
الموقوفین رفضوا، وقال الفقید یحی�ى ق 
(ن��ری��د أن ن��م��وت ش��رف��اء). ف��ي ھ��ذه 
اللحظات الخطیرة دخل المھاج�م�ون م�ن 
جنود وضباط صف كتیبة ال�ھ�ن�دس�ة ال�ى 
الثكنة الحجریة من جھ�ة ال�ن�ھ�ر ب�ق�ی�ادة 
رئی�س ال�ع�رف�اء الش�ج�اع ح�رز ش�م�وط 
واربكوا محمود عزیز وزمرت�ھ، وك�ان�وا 
یھتفون عاش االحرار ع�اش االح�رار... 
وبعد أن اجترح مح�م�ود ع�زی�ز م�أث�رت�ھ 
بقتل عبد هللا الش�اوي وك�ام�ل ق�زان�ج�ي 
ھرب الى نادي الضباط غیر ال�ب�ع�ی�د ع�ن 
الثكنة الحجریة. فوجد في الشارع م�ئ�ات 
ال�م�ت��ظ�اھ�ری��ن م�ن ع�وائ��ل ال�م��ع�ت�ق��ل�ی��ن 
یطالبون باطالق س�راح�ھ�م ف�أم�ر ب�ف�ت�ح 
ال��ن��ار ع��ل��ی��ھ��م وس��ق��ط م��ن��ھ��م ال��ق��ت��ل��ى 

 والجرحى".
 

وردا على الحملة التي شن�ت�ھ�ا ص�ح�ی�ف�ة 
الدستور على الحزب الشیوعي الع�راق�ي 
الذي جملتھ مسؤولیة األح�داث ال�دام�ی�ة 

ك��ت��ب��ت ج��ری��دة ط��ری��ق   ف��ي ال��م��وص��ل،
الش���ع���ب ف���ي ع���ددھ���ا ال���م���ؤرخ ف���ي 

: "یكفي أن نضع نصب انف 3/4/1979
(الدستور) التي تنعي على الش�ی�وع�ی�ی�ن 
دیمقراطیتھ�م ف�ي اح�داث ال�م�وص�ل. إن 
ارقام الضحایا التي قدم�ھ�ا الش�ی�وع�ی�ون 

 320واصدقائھم دفاعاً عن الدیمقراطیة 
محكوماً باالعدام نفذ ف�ی�ھ�م  139قتیالً و 

شھیداً قتلوا اغ�ت�ی�االً ب�ی�ن  900الحكم و 
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إن ال��ذي رف��ع الس��الح وق��ام   إذن
بالعصیان وش�رع ب�ق�ت�ل ال�م�ع�ت�ق�ل�ی�ن 
وك��دس االس��ل��ح��ة وأج��ھ��زة ال��ب��ث 
المھربة من ال�ع�رب�ی�ة ال�م�ت�ح�دة ق�ب�ل 
مھرجان انص�ار الس�الم، ھ�م ل�ی�س�وا 
أنصار الس�الم وال الش�ی�وع�ی�ی�ن، ب�ل 
الفئات القومیة واالسالمیة المتعص�ب�ة 
من أسالف داعش ومن ف�ل�ول ال�ب�ع�ث 

ش�رورھ��م خ�الل ف�ت��رة   ال�ذی�ن ب�ان�ت
 حكمھم المشین.
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تحت عنوان "ال�ی�وم ال�ع�ال�م�ي ل�ألك�ذوب�ة   
السیاسیة" نادت آنذاك، لتنبیھ ال�رأي ال�ع�ام 

 Peter Weissم��ؤس��س��ة ب��ی��ت��ر ف��ای��س 
Stiftung  ،للفنون والسیاس�ة ف�ي ب�رل�ی�ن

 20إحیاء الذكرى الثالثة لغزو ال�ع�راق ف�ي 
. م�ن خ�الل إق�ام�ة ال�ن�ش�اط�ات 2006آذار 

بمخ�ت�ل�ف ال�وس�ائ�ل الس�ی�اس�ی�ة وال�ع�ل�م�ی�ة 
والفنی�ة وب�واس�ط�ة ال�ك�اری�ك�ات�ی�ر واالف�الم 
الوثائقیة. وتم نشر نص رسالة خاصة بع�دة 
لغات للكاتب األمری�ك�ي ال�م�ع�روف إی�ل�ی�وت 

، ق�رأت Eliot Weinbergerفاینبرغ�ر 
في ذات الیوم على نطاق واسع ف�ي ال�ع�دی�د 
م��ن ال��م��دن: ب��رل��ی��ن، ل��ن��دن، س��دن��ي، 
لكسمبورغ، نیویورك، دلھي، لوس أنجل�س 
ومدن أخرى من العالم. ی�ت�أل�ف ال�ن�ص م�ن 
عدد من التصریحات الصادرة ع�ن أعض�اء 
في اإلدارة االمریكیة وحلفائھا ق�ب�ل واث�ن�اء 
الحرب. إضافة الى مجوعة شھادات لج�ن�ود 
أمریكیین ومواطنین عراقیین یتحدثون ع�ن 
حروب للوالیات المتحدة في العراق ما ب�ی�ن 

ال�ت�ي قض�ى ف�ی�ھ�ا م�ئ�ات  2005و  1992
االالف من المواطنین وخراب المدن والبن�ى 
التحتیة والصناعیة والثقافیة وال�م�ؤس�س�ات 
العامة للدولة. لكن أھ�م م�ا ج�اء ف�ي ن�ص 
الكاتب األمریكي إیلیوت ف�ای�ن�ب�رغ�ر ق�ول�ھ: 
مع بدء ال�ق�رن ال�ح�ادي وال�ع�ش�ری�ن ع�ل�ى 
المرء ان ی�درك ان االك�ذوب�ة م�ازال�ت أداة 
تستخدم من قبل حركات سیاس�ی�ة م�ت�ن�ف�ذة، 
ل�ك�ن��ھ م�ن ال�م��ف�روض ف��ي ال��وق�ت ن��ف�س��ھ 
ت�وض�ی�ح ان ال��ق�وى ال�م�ن�اھض��ة ال ی�ك�ب��ح 
نشاطھا ـ من ھنا سیجري في الیوم العالمي 
لألكذوبة السیاسیة فضح م�ا س�م�ع�ت�ھ ع�ن 

 .!العراق
على الرغم من مرور اكثر من ع�ق�د ون�ی�ف 
على تلك الت�ظ�اھ�رة ال�ف�ری�دة م�ن ن�وع�ھ�ا، 
والحكومات المتعاقبة م�ن�ذ اح�ت�الل ال�ع�راق 
مازالت مستمرة في كذبھا على ال�م�ج�ت�م�ع. 
ولم یكن التھریج والمماطالت مقتصرا عل�ى 
أصحاب السلطة فقط، انما باتت ظاھرة ل�دى 
بعض النخب ال�ث�ق�اف�ی�ة واإلع�الم�ی�ة ال�ذی�ن 
یرون مصلحة في ت�ج�م�ی�ل ص�ورة ال�ف�ئ�ات 
السیاسیة واألحزاب الطائفیة المتربعة ع�ل�ى 

 سدة الحكم.
والزالت البالد سیما م�ن�ذ ب�دء ال�ح�راك ف�ي 

مرورا بالكورون�ا وم�ع�ض�ل�ة  2019أكتوبر 
رئیس الوزراء وتمری�ر ال�م�رش�ح ال�ث�ال�ث، 
باإلضافة ال�ى م�ع�ان�اة ال�م�ج�ت�م�ع، ال�ف�س�اد 
اإلداري والمالي، الصراعات الحزبیة الج�ل 
الم�ص�ال�ح ع�ل�ى ال�وزارات وال�م�ؤس�س�ات. 
ت��ت��ع��رض، ال��ى أزم��ات خ��ط��ی��رة س��ب��ب��ھ��ا 
اإلصرار على التموضع في جزئیات خاط�ئ�ة 
في اطار "مفھوم الدول�ة" وأھ�م اس�اس�ی�ن 
لھا "الحكومة" و "السلط�ة" ال�م�ع�ن�ی�ت�ی�ن 
وفقا لمبادئ "الق�ان�ون ال�دول�ي" ب�ت�رش�ی�د 
طبیعة الحكم وكیفیة إدارة الدولة ع�ل�ى اث�ر 
"جیو ـ تاریخي" یراعي المصال�ح ال�ع�ام�ة 
للمواطنین وإنتمائھم للوطن. أیضا الدست�ور 
والص��الح��ی��ات وال��ق��وان��ی��ن ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 
ب��االن��ت��خ��اب��ات واألح��زاب وأم��ن ال��دول��ة 
ومواردھا، الخ. لألسف أصبحت ك�ل�ھ�ا ف�ي 
بالد الرافدین ملتبسة ولیس ل�ھ�ا خص�ائ�ص 
مادیة قادرة على صناعة ال�ت�وازن وت�ح�م�ل 
وزر الرقابة والمحاسب�ة ب�ح�ق ال�ف�اس�دی�ن. 
وفي ھذا السیاق ال أحد یعرف كیف سیك�ون 
بالمقدور تحقیق جمیع االلتزامات التي اخ�ذ 
ع�ل�ى ت�ح�ق��ی�ق��ھ�ا رئ��ی�س ال�وزراء ال��ج�دی��د 
"الكاظمي"، س�ی�م�ا ال�ق�ض�ای�ا ال�م�ص�ی�ری�ة 
واھمھا: االنتخابات وإحتمال عودة ال�ن�واب 

الذي جلھم من أحزاب السل�ط�ة، وب�ع�ض�ھ�م 
ی�دور ح��ول�ھ ج��دل وش��ب��ھ�ات فس��اد م��ال��ي 
وتزویر، من خلف الك�وال�ی�س ل�ل�ع�ب أدوار 
جدیدة وربما أسوأ من السابق تحت ی�اف�ط�ة 

     الشرعیة االنتخابیة.
مشكلة الدولة في اعتقادي س�ب�ب�ھ�ا األف�ك�ار 
والعقائد والثقافة السیاسیة ال�ف�اس�دة. ال�ت�ي 
بدأت أكثر وضوحا بشكل أساسي من خ�الل 
الت�ش�رذم الس�ی�اس�ي ووج�ود أح�زاب غ�ی�ر 
متآلفة مع ال�دس�ت�ور وال�ق�ان�ون، وت�ول�ی�ف 
الصراعات ال�ق�وم�ی�ة وال�دی�ن�ی�ة وال�ع�رق�ی�ة 
الغراض نفعوی�ھ، أیض�ا م�ن خ�الل ان�ع�دام 
حریة التعبیر واستق�الل�ی�ة ال�م�ع�ت�ق�د. وھ�ي 
أساسیات ھامة في حیاة الم�ج�ت�م�ع، ی�م�ك�ن 
جع�ل�ھ�ا م�ع س�ی�ادة ال�ق�ان�ون ام�را م�م�ك�ن�ا 
الزدھار الدیمقراطیة. لكن ع�ن�دم�ا ت�خ�ض�ع 
االئتالفات الطائفیة ب�ی�ن ال�ق�وى واألح�زاب 
لالبتزاز والمساوم�ات م�ن اج�ل ال�م�ص�ال�ح 
الفردیة والفئویة، فستتعرض الدیم�ق�راط�ی�ة 
ح��ت��ى وان ك��ان��ت زائ��ف��ة، ال��ى ال��ت��ال��ش��ي. 
وبالتالي الى التناحر واالن�ق�س�ام الس�ی�اس�ي 
ال�ذي ی�ؤدي ال�ى انس�داد ال�ح��ك�م وان�ك��ف��اء 
السلطة والقانون، أس�اس�ی�ات ب�ن�اء ال�دول�ة 

 المتطورة.
لكن دعنا ن�ت�س�اءل ب�ب�س�اط�ة: م�اذا ت�ع�ن�ي 
الدولة م�ن ال�ن�اح�ی�ة ال�ع�م�ل�ی�ة؟ وم�ن ھ�ي 
السلطة ـ� وم�ا ھ�ي ال�ح�ك�وم�ة؟ وم�ن ھ�و 
الحزب؟. كي نستطیع في شأن كالعراق، أن 
نحكم بین آراء المجتمع الذي یمثلھ ال�ح�راك 
وما یطمح الیة من خیارات استحدثھا ألج�ل 
تغییر ش�ام�ل لش�ك�ل ن�ظ�ام ال�ح�ك�م وان�ھ�اء 
احتكار السلطة السیاسیة واإلداری�ة. وب�ی�ن 
مواقف وآراء البعض من طبقة ال�م�ث�ق�ف�ی�ن 
واإلعالمیین الذین یشكلون راف�ع�ة ل�ل�ن�ف�اق 
واالنتھازیة ویروجون في وس�ائ�ل االع�الم 
وغیرھا للفئات واألحزاب ال�م�ت�س�ل�ط�ة ع�ن 
قصد مدفوع االجر. في الوقت ذاتھ یضللون 
ب�أس�ل�وب درام�ات��ی�ك�ي ال�رأي ال��ع�ام س�ی�م��ا 
الشباب والبسطاء. لكن المقارن�ة، ال ن�ع�ن�ي 
بھا سجاال بین قطبي الصراع الم�ت�ن�اقض�ی�ن 
على طول خط الجبھة، انما تحٍد لما یس�ود، 
بین إشكال�ی�ة ال�ت�ف�ك�ی�ر ع�ن�د ھ�ذه ال�ط�ب�ق�ة 
الھجنة، والواقع الذي تتع�رض ل�ھ ف�ل�س�ف�ة 

 الحیاة بشكل موضوعي لكشف الحقائق.
اذن: الدولة من الناح�ی�ة ال�ج�ی�وس�ی�اس�ی�ة ـ 
التاریخیة، حسب أعراف ال�ق�ان�ون ال�دول�ي 
المعاصر ـ أجھزتھ�ا، ش�ع�ب�ھ�ا، م�ن�اط�ق�ھ�ا، 
اشكالھا ـ یرتبط بموجبھ�ا ال�ن�اس ب�ع�ض�ھ�م 
ببعض ف�ي م�ن�ط�ق�ة "أراض" ذات ح�دود 
وس��ل��ط��ة س��ی��ادی��ة ل��ح��م��ای��ة مص��ال��ح��ھ��م 
المشتركة. وقد تم وجود م�ث�ل ھ�ذا ال�ن�ظ�ام 
منذ بدایة العصر ال�ح�دی�ث. ف�ي ش�أن ذل�ك، 
یعتمد القانون الدولي ع�ل�ى وج�ھ ال�ت�ح�دی�د 
على أھم الوقائع والمعای�ی�ر، وف�ق�ا ل�ع�ق�ی�دة 
العناصر الثالثة ـ� أراض�ي ال�دول�ة وش�ع�ب 

الدولة وسلطة الدولة. فیما تتح�دث ج�وان�ب 
أخ�رى م�ن ال��ق�ان��ون ال��دول��ي ع��ن ظ��ھ��ور 
وانھیار "أسس الدولة" ل�ك�ن�ھ�ا ت�ع�ود م�ن 
جدید من خالل مؤسسات وأطر جدیدة عل�ى 
ن��ح��و دم��ج م��ق��اط��ع��ات ال��دول��ة ال��ق��ائ��م��ة 
"مح�اف�ظ�ات او أق�ال�ی�م" ل�ت�ت�أس�س م�ن�ھ�ا 
ال�ھ��ی��اك�ل ال��ح�اس��م��ة ل��م��ا یس��م��ى ب��ال��دول��ة 

 المتكافئة.
وبصفتھا م�وض�وع�ا ل�ل�ن�ظ�ری�ة الس�ی�اس�ی�ة 
العامة، فإن الدولة بمفھوم الیوم م�رت�ب�ط�ة، 
بغض النظر عن طب�ی�ع�ة ال�ح�ك�م، بش�ك�ل ال 
ینفصل بـ� "ش�ع�ب دول�ة" وبص�ف�ة ع�ام�ة 
شاملة "سلط�ة دول�ة". وك�ق�اع�دة ع�ام�ة: 
ع�ل��ى الس�ل��ط��ة ان ت��ت��ح�م��ل مس��ؤول�ی��ات��ھ��ا 
باالستقالل التام في تط�ب�ی�ق ال�ق�ان�ون ع�ل�ى 
الخاضعین للحكم. بمعنى، ان سلطة ال�دول�ة 
ھي سلطة سیادیة وسلطة إلزامی�ة، ت�ت�م�ی�ز 
عادة بصالحیات مح�دودة ب�ح�ك�م ال�دس�ت�ور 
الذي یفصل بی�ن الس�ل�ط�ات وال�رواب�ط. أم�ا 
أج��ھ��زة ال��دول��ة ف��ھ��ي ج��م��ی��ع األش��خ��اص 
والمؤسسات والس�ل�ط�ات ال�ذی�ن یش�ارك�ون 
ف�ي م��م��ارس��ة س��ل��ط��ة ال��دول��ة بس��ل��ط��ت��ھ��م 
الخاصة باسم وتحت أجھزة ال�دول�ة ال�ع�ل�ی�ا 
ال�ت�ي ت�خ��ض�ع ال��ى ال��م�ن�ظ��وم�ة اإلداری�ة ـ 
الحكومة "السلطة التن�ف�ی�ذی�ة"، ال�ب�رل�م�ان 
"السلطة ال�ت�ش�ری�ع�ی�ة"، ال�م�ح�اك�م ال�ع�ل�ی�ا 
"السلطة القضائیة" والمؤسس�ات ال�ت�اب�ع�ة 
ل��ل��س��ل��ط��ات ال��م��رك��زی��ة واإلدارات، أي 

  الوزارات.
ویبدو انھ منذ العصور الیونان�ی�ة ال�ق�دی�م�ة، 
ك��ان ان��ق��س��ام أش��ك��ال ال��ح��ك��م، م��ل��ك��ی��ة أو 
ارستقراطیة أو دیم�ق�راط�ی�ة ش�ائ�ع�ا، ل�ك�ن�ھ 
تمكن في الغالب من ب�ن�اء ال�دول�ة ال�ق�وی�ة. 
كما یبدو أیضا، انھا أنظم�ة م�خ�ت�ل�ف�ة، ی�ت�م 
فیھا تنظیم "حكم الدولة" وش�ك�ل "س�ل�ط�ة 
الدولة"، بطریقة وأسالیب تح�ددھ�ا ال�دول�ة 
أو الدستور. ل�ذل�ك ی�ج�ب ال�ت�م�ی�ی�ز ح�ی�ث�م�ا 
تمارس أجھزتھا سلطة الدولة، بین أش�ك�ال 
الحكم والحكومة. لقد بیّن التاریخ م�رارا ان 
السلطة المحصورة بشخ�ص أو م�ج�م�وع�ة 
تعني في ال�غ�ال�ب: ال�ح�د م�ن ال�ح�ری�ات أو 
االضطھاد لآلخرین. لذلك فان تقاسم ال�ح�ك�م 
وال��ف��ص��ل ب��ی��ن الس��ل��ط��ات ال��ث��الث ف��ي 
ال��دی��م��ق��راط��ی��ات، ی��م��ن��ع إس��اءة اس��ت��خ��دام 

     السلطة فیما یكفل حریة الجمیع.
على ھ�ذا ال�ن�ح�و ف�ان ن�ظ�ام ال�ف�ص�ل ب�ی�ن 
السلطات، یقسم م�ھ�ام ال�دول�ة ال�دس�ت�وری�ة 
إل��ى ث��الث��ة م��ج��االت واس��ع��ة: ال��ت��ش��ری��ع 
واإلدارة "التنفیذ" والقضاء. یتم ت�وزی�ع�ھ�ا 
بین مؤسسات الدولة ال�م�خ�ت�ل�ف�ة م�ع آل�ی�ة 
التنسیق فیم�ا ب�ی�ن�ھ�ا ب�إن�ت�ظ�ام. ل�ذل�ك، ف�ي 
األنظمة الدیمقراطیة، ال یمكن ألي ش�خ�ص 
أن یصبح قویاً لدرجة أنھ یدمر ھ�ذا ال�ن�ظ�ام 
او یتجاوز علیھ. بید أن فصل السلط�ات ھ�و 
الع�ن�ص�ر األس�اس�ي األفض�ل ف�ي أي دول�ة 
دستوری�ة. یض�م�ن الس�ی�ط�رة وال�ت�وازن�ات 
المتبادلة ب�ی�ن ال�ح�ق�وق وال�واج�ب�ات داخ�ل 
المجتمع، وإدارة التفاعل اإلیج�اب�ي ل�ل�دول�ة 
ومؤسساتھا تحت رقابة أحزاب فاعلة داخل 

   وخارج المنظومة البرلمانیة.
في منظومة البلدان الدیمقراط�ی�ة، األح�زاب 
السیاسیة لدی�ھ�ا م�ھ�م�ة أس�اس�ی�ة، ت�م�ث�ی�ل 
المصالح السیاسیة للشعب. ل�ك�ي ی�ت�م�ك�ن�وا 
مرشحیھا من أداء ھذه المھمة، ی�ت�م�ت�ع�ون 
بحقوق وال�ت�زام�ات خ�اص�ة.ووف�ق�ا الح�ك�ام 
ق��ان��ون "األح��زاب"، ف��إن��ھ��ا ت��ع��ت��ب��ر م��ن 
الجماعات المجتمعیة التي تؤثر بشك�ل دائ�م 
أو لفترة طویلة على صنع القرار الس�ی�اس�ي 

والمشاركة في تمثیل الش�ع�ب ف�ي م�ج�ل�س 
النواب "البرلمان" واالق�ال�ی�م. وع�ل�ى ق�ی�د 
"أداء القسم" وللظروف الف�ع�ل�ی�ة ال�ع�ام�ة، 
یجب أن ی�ق�دم ال�ط�رف "ال�ح�زب" ت�أك�ی�دا 
كافیا بموجب معایی�ر ذات ص�ل�ة خ�اص�ة بـ 
"قانون األحزاب" ـ نطاق ونوع ال�م�ن�ظ�م�ة 
"ال��ح��زب"، ع��دد أعض��اءھ��ا، أم��اك��ن��ھ��ا 
المحددة ومواردھا المال�ی�ة واالھ�م اح�ت�رام 
ال��ق��ان��ون االس��اس��ي ل��ل��دول��ة "ال��دس��ت��ور" 
وااللتزام بمبادئھ. أال أن الق�ان�ون ال ت�ع�ت�ب�ر 
ال��ج��م��ع��ی��ات وال��م��ن��ظ��م��ات ال��ت��ي ال ت��ری��د 

 المشاركة في األنشطة السیاسیة أحزابا.
اذن، بھدف المش�ارك�ة ف�ي تش�ك�ی�ل اإلرادة 
السیاسیة للشعب، تتمحور أنشطة األح�زاب 
عادة حول، ت�أث�ی�رھ�ا ع�ل�ى ت�ح�ری�ك ال�رأي 
العام، تشجیع المواطنین على المشاركة في 
الحیاة السیاسیة وإش�راك ال�ق�ادری�ن م�ن�ھ�م 
على تحمل المسؤولیة العامة في ال�ح�ك�وم�ة 
"االتحادیة" والحكومات المحل�ی�ة ب�الش�ك�ل 
الذي یساعد على تطور العمل السیاسي ف�ي 
البرلمان والح�ك�وم�ة. ب�ی�د ان م�ب�دأ ح�ری�ة 
ت��أس��ی��س األح��زاب ب��اإلض��اف��ة إل��ى ح��ری��ة 
الحزب فی�م�ا ی�ت�ع�ل�ق ب�أھ�داف�ھ وب�رن�ام�ج�ھ 
ونشاط أعضائھ في سیاق العمل ال�ح�زب�ي ـ 
ال یمك�ن ت�ب�ری�ر أع�م�ال إج�رام�ی�ة ب�ح�ری�ة 
ال��ن��ش��اط. ف��ی��م��ا ی��ل��زم ال��ق��ان��ون األس��اس��ي 
"الدستور"، ال�ح�ك�وم�ة ب�م�ع�ام�ل�ة ج�م�ی�ع 
األطراف على قدم المساواة، وتطبی�ق م�ب�دأ 
المساواة في التعامل بین ال�دول�ة واالح�زاب 
الفاعلة بحیادیة ت�ام�ة. وھ�ذا ی�ل�زم ج�م�ی�ع 
السلطات، بما في ذلك ھیئات البث ال�ع�ام�ة، 
بمعاملة األطراف من ح�ی�ث ال�م�ب�دأ ب�ن�ف�س 
الطریقة عند تقدیم الت�س�ھ�ی�الت وال�خ�دم�ات 
االنتخابیة. وذلك لضمان المن�افس�ة ال�ع�ادل�ة 
بأحدث األسالیب الم�ع�روف�ة ب�اس�م "ت�ك�اف�ؤ 
الفرص المتدرج" للحص�ول ع�ل�ى أص�وات 
ودعم ال�م�واط�ن�ی�ن وف�ق�ا ألھ�م�ی�ة ال�ح�زب 

   ونزاھتھ.
دولة ع�ل�ى األرض  200ھناك ما یزید عن 

الیوم، وكل منھا یختلف في طریق�ة ت�ع�ی�ی�ن 
ال�ق�واع�د وت��غ�ی�ی�رھ��ا، وم�ا إذا ك�ان�ت ھ��ذه 
القواعد تنطبق على الجمیع أو من یقرر م�ا 
إذا كان ھناك انتھاك ما. ك�ث�ی�را م�ا ن�ت�ح�دث 
في ھذا السیاق ع�ن أش�ك�ال م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن 
الحكومات. ی�م�ك�ن�ن�ا أن ن�ف�رق ب�ی�ن ث�الث�ة 
أشكال مختلفة: حك�وم�ة ف�ي دول�ة وراث�ی�ة 
"ملكیة"، یمارس السلطات الثالث ش�خ�ص 
واحد فقط. حكومة االستیالء عل�ى الس�ل�ط�ة 
عن طریق االن�ق�الب�ات أو ال�ع�ن�ف: ی�ت�م�ت�ع 
الشخص ال�ح�اك�م ال�وح�ی�د "دك�ت�ات�ور" أو 
مجموعة من األشخاص بس�ل�ط�ة س�ی�اس�ی�ة 

 غیر محدودة "غیر رصینة". 
حكومة في ن�ظ�ام دی�م�ق�راط�ي: تش�ك�ل م�ن 
خالل انتخابات نزیھة ومحاكم مستقلة وف�ق 
دستور یتم�ی�ز ب�ف�ص�ل الس�ل�ط�ات ویض�م�ن 
الحقوق الشخصیة والسیاسیة لجمیع اف�راد 
المجتمع.. بالنھایة، فان مسؤولیة ال�ت�غ�ی�ی�ر 
السیاسي وإنھاء نظ�ام ح�ك�م غ�ی�ر م�ح�دود 
نحو اإلصالح، تقع بالتأكید في مثال الع�راق 
على عاتق النیرین، ال یمیز بینھ�م ف�ي ذل�ك 
دی�ن او ع��رق أو ج��ن�س.. ف��ك��م��ا أن ش��ن 

ال�ح�رب ع�ل�ى  2003الوالیات المتحدة عام 
العراق كان بسب�ب أك�ذوب�ة، ف�ان م�ج�ی�ئ�ھ�ا 
المرتبك زمن ال�غ�زو ب�م�ج�م�وع�ة م�م�ن ال 
ی��ف��ق��ھ��ون ب��الس��ی��اس��ة وإدارة ال��ح��ك��م ال��ى 
السلطة، اكذوب�ة ك�ب�رى، ن�ت�ائ�ج�ھ�ا الزال�ت 
حاضرة.. خراب وفشل ومج�اع�ة وام�راض 

 وإفالس.!

 !ا وا ا ا ا وا   ا ا 

 عصام الیاسري



صفوان ..   اسم ان كل شواخص القبور من حولي كانت تحمل 
 وكل الصحف بین ایادیھم تتحدث عن صفوان.. في كل مكان

ھن�ال�ك ص�ف�وان ... ف�ي االض�رح�ة ..ف�ي ال�م�زارات ... وك�ل 
صفوان.. ورایتك   تلك اللیلة كان باسم بتابوت في  بھ  ماجيء

تبحر   كل جنازة  خلف  فقود ثكلى  كأمرأة  وانت تقدین الثیاب
رأی�ت ل�ی�ل�ت�ھ�ا   ل�ق�د...  نعم ...  اسمي  وھي تحمل  في المنون

  یتوشحن بالسواد  جمیعا  الف یاقوت ویاقوت في المقبرة ..كن
الشموع وین�ث�رن الش�ع�ور, ی�ح�دو   ویشعلن البخور ..ویوقدن

یردد وب�ال ان�ق�ط�اع (ك�ل م�ن   بالویل ماانفك  بھن شیخ طاعن
 ... علیھا فان)

وی�ری�ھ�ا ال�ى   (یشھر صفوان من بین ثی�اب�ھ اح�دى الص�ح�ف
 یاقوت)

صفوان : كل شيء مكتوب ف�ي ھ�ذه الص�ح�ی�ف�ة م�ن ق�ب�ل ان 
م�ن    ماكناتھم ال�ل�ع�ی�ن�ة  ان تلفظنا  یایاقوت ..ومن قبل  نلتقي

مدون في اللحظة الت�ي  قاع ھذا القبو ... كل شيء  رحمھا الى
 . الشرفات وایعاز من اصحاب  تبدأ فیھا ھذه الماكنة بالدوران

وت�رت�ج�ف   (یضغط صفوان على الماكنة بقدمھ فیزداد الصری�ر
 یحل الصمت)  یاقوت .. فینتفخ بطنھا .. ثم

یاألھي ... كلما جلست أنا الى ھذه الماك�ن�ة ی�ن�ت�ف�خ   : صفوان
بوالدة   المقص ألبقر ما یكتنز ھذا البطن یاتي دور  بطنك ..ثم

ال أحص�د    ت�ران�ي   وكالعادة قیصریة امال في مخلوق یشبھنا
ح�ت�ى ص�ار   الھ�ج�ی�ن�ة لھذه الخیبات  اخرى مضافة  خیبة  اال

 . ھذا المكان مبغى من نوع آخر
 تجاه المھد ..فیصرخ صفوان)  (تزحف یاقوت

 !!.. یاقوت  صفوان : كفي عن ھذه الوالدات القیصریة
 من قبل یاقوت فینتفض صفوان)  (یزداد ھز المھد

صفوان : كفي عن ھذا الجنون ..!! ان�ن�ي ارف�ض ان ام�ن�ح�ك 
البالء ؟ احتفظي برحمك نقیا ..ینبغي ان  كل ھذا  طفال یقاسمنا
بدال من ھ�ذه   اال ما ھو آدمي فیھ  طاھرا ال ینبت  یكون رحما
المحاولة ؟؟ اال   الشیطانیة ... االتجزعین من فكرة  االنتفاخات

 في كل مرة .؟ لكم تخیل�ت ان ی�أت�ي  تخجلین من فشلك الذریع
او غ�ارق�ا   ھذا الطفل ال�دن�ی�ا بس�اق واح�دة او م�ف�ق�وء ع�ی�ن

ال�ذری�ة ال�ھ�ج�ی�ن�ة   ان نتخلص من ھ�ذه بالخرس , لذلك ینبغي
 .... آلدمیتنا   ثأرا التي ال تشبھنا. وسأحرق ھذه المسوخ

 داخل ال�وع�اء ال�ك�ب�ی�ر  ووضعھا  بجمع الدمى  (یقوم صفوان
 فیتحدث صفوان ب�ت�ھ�ك�م  بالعویل والتصویتات  فتنفجر یاقوت

 وھو یشیر الى الدمى)
للحرائق   وقود انھا مجرد ...  صفوان : عالم تنوحین یا امراة

دمیة ھي مجرد رقم ...رقم من بین االرق�ام   التي التنتھي .. كل
 بماكناتھم اللعینة  البغیضة  الوثنیة اال لیستمر دور  ال لشيء

بھذه ال�دم�ى..   ملیا  حدقي لبسط سطوتھم  وشرفاتھم الفضیة
 ان��ھ��ا مس��وخ ال تش��ب��ھ��ن��ا ف��ي ش��يء.. وس��أع��م��د ع��ل��ى

فحسب .. لقد قررت ان اتخلص من ھ�ذا   لیس ھذا...  احراقھا
 الس�ق�ف .. واح�ط�م  وسأرمي بھ عبر تلك الفتحة في  المقص

 . ھذه الماكنة اللعینة
بتسلق الحبل ویرمي المقص في فضاء المكان   صفوان  (یقوم

 فیختفي)
معلنا) انا االن بال مقص یاأمراة ..!! وب�ال   صفوان : (یصرخ

 . فتوحات... انا عقیم حد الخنث
(یاتي الى االسماع مؤثر تمزیق قماش م�ن ال�خ�ارج... ی�ن�ظ�ر 

 الى السقف حیث الفتحة) یاقوت
یس�ھ�ر ھ�و ك�ل   كلما احرقت مس�وخ�ا  صفوان : أتسمعین ..؟
الفصاالت ... ومن ثم یأتي لیجلس عند  لیلة لیبتكر ما یشاء من

ط�وع    ھ�ذه ال�م�اك�ن�ة  ك�ل ش�يء ف�ي ..  ھذه الماكنة الل�ع�ی�ن�ة
انھ ھو  تدور بال ھوادة مذ ادركنا  ورھن اشارتھ ..ماكنة  امره

 یمأل الدنیا بكل ماھو ھجین  انھ  ... من یقف وراء كل مایحدث
 .  الیشبھنا

یختفي مؤثر التمزیق ... ویھدأ ك�ل ش�ي . ی�ت�ح�دث ص�ف�وان ( 
 بلوعة)

صفوان : انا وانت فقط نشبھ بعضنا الى حد كبیر..الفرق بیننا 
یتكئ على عكاز.. وھ�و ..ان�ھ م�راب�ي   سوى ھذا الخرس الذي

 الذي لم یصنع ل�ك ف�ی�ھ  وبخیل ..نعم ..لقد كان بخیال الى الحد
ان   رك�ود...ول�والي ل�م�ا اس�ت�ط�ع�ت  لما انت علیھ م�ن  عكازا

انا وحدي من ابتكر لك ساقا ب�ھ�ی�ئ�ة   .. تتحركي خطوة واحدة
لك بالمقص ثغرا في وج�ھ�ك   فكرت في ان افتح  عكاز ولطالما

عدلت عن الفكرة ... اتعلمین لم؟  الجمیل ألسمع صوتك .. لكني
اخ��رى   ال أح��م��ل ف��ي ج��ع��ب��ت��ي اج��اب��ات ألس��ئ��ل��ة  ذل��ك ألن��ي

حتما .. لكم تمنیت ان اف�ع�ل ذل�ك ل�ح�ظ�ة   على لسانك  ستولد
من ان�ت ع�ل�ى االق�ل.. ل�ك�ن�ي ت�راج�ع�ت ..ك�ن�ت   نومك ألعرف

 حینما داھمني شعور مباغت  جبانا
وان اب�ت�ر ...  في ان اق�ط�ع لس�ان�ي  ذات شقاء دفعني للتفكیر

انت بالنقص .. ل�ك�ن�ي ت�راج�ع�ت   ال تشعرین  احدى ساقي حتى
 بقوة)  ذلك؟ (یصرخ ایضا ..فمن یصرخ ألجلنا ان فعلت

ال ج�ل��ك   م��ن ث�ك�ل ب��ع�زی�ز  ص�رخ�ة  ان�ن�ي ادخ�ر ف��ي روح�ي
احتباس ال�زف�رات ف�ي رئ�ت�ي م�ن�ذ ال�ف   یاقوت ...واعاني من

من آدمیتنا   ماتساقط عام ... انا نحتاج الى كوكب آخر نعید فیھ
ال�ح�د   خجل الى  .. انني خجل یاقوت  .. علنا ننقذ ماتبقى منھا

الذي سابیع فیھ ذكورتي على قارعة الطری�ق ... وخ�ج�ل ال�ى 
دم�ي .. ل�ق�د ك�ان ال�رھ�ان   ساعلن فیھ براءتي من  الحد الذي

نكون مطیة االخ�ر ..كـ�ل ش�يء   علینا ان نكون یاقوت .. ال ان
وال�دروب ...   وال�ف�ط�رة  ھناك مستباح .. كل شيء .. االرح�ام

 الباب نطرق اال وی�ف�ض�ي ..  الدرب اال وقد اوصد بالمحرمات
 الى قبو اشد حلكة من سابقھ .. فكیف نفر من ھذا البالء ..؟
 (یجلس صفوان منكسرا ویتحدث صفوان بھدوء مشحون)

صفوان : قبل ان تظھري انت بحیاتي .. كنت وح�ی�دا ف�ي ھ�ذا 
حد   بالبرد الرھیب وھو ینخر عظامي المكان الموحش ..أشعر

اجد غ�ی�ر ح�ی�رت�ي   حولي فال  التحجر والیباس ... وكنت انظر
ب�ن�ص�ل   وم�ق�ص  وماكنة الخیاطة اللعینة ھذه   وسؤالي الیتیم

 ك�ل ل�ی�ل�ة  یتضور جوعا بحثا عن قط�ع�ة ق�م�اش ع�ذراء  حاد
شھریار المغرم بالفتوحات .. كنت اتسكع بخیاالت�ي   تماما مثل

للحظة اني مخلوق بالصدفھ , محض طفرة ع�اب�ث�ة  حتى ایقنت
في فرضیة الوجود ..كنت افتش عن  خطأ  لیس اال .. او مجرد

ما یس�ع�ف آدم�ی�ت�ي   فلم اجد  الرى صورتي  اتمرى بھا  مرآة
على  من انت وال  بالضباب ... كم ھو مؤلم ان التعرف الغرقى 

یحتویھ ھ�ذا ال�ق�ب�و م�ن   فتشت في كل ما ..  ایة صورة خلقت
الیتض�ح م�ن�ھ�ا   فلم ار غیر رسوم باھتة موغلة بالقدم  جدران

 !!.. بغل  سوى راس
 (ینفجر صفوان ضاحكا)

 مما رایت ..!! ح�ی�ن  بدني  نفرت واقشعر !!.. صفوان : بغل
بغل وحید في كھف منسي ...جربت الصھیل   تخیلت اني مجرد

بك�ل م�ااوت�ی�ت م�ن م�ل�ك�ات ول�م  ولم افلح ... حاولت ان انھق
م��ھ��ارات   ان��ج��ح ..!! ادرك��ت ان ال��ن��ھ��ی��ق ی��ح��ت��اج ال��ى

 واستعداد بھیمي ...ان تنھق ھذا یعني انك قد بلغت  استثنائیة
في ان تنھق ل�ت�ع�ل�ن م�ن   ذروة بھیمیتك بال شك .. ولك الحق

 ..  انت
 (یضحك ساخرا)

ب�اءت   التي ك�ان�ت ع�ل�ى ق�دم وس�اق  صفوان : كل محاوالتي
ظھ�رت   یؤكد بھیمیتي ... حتى  وساما بالفشل الذریع ولم انل

ف��ي وع��اء ھ��ذه ال��راس   ش��يء  ت��غ��ی��ر ك��ل  ان��ت ..ع��ن��د ذاك
ول�ی�س  ب�ق�ص�د  ل�ي ان�ي م�خ�ل�وق  بالسؤال, وتأك�د  المفجوعة
 ورق�م�ا....  ق�ائ�م�ة ال�م�ب�ی�ع�ات اس�م�ا ف�ي  ی�ح�م�ل  مجرد ب�غ�ل

 وتوصیات وتفاصیل اخرى ... وعبارة افزعتني حد الھلع 
م�ع ھ�ام�ش ص�غ�ی�ر .. ی�ح�ف�ظ  ..وال ی�رج�ع  المباع ال یست�ب�دل

 حرارة الغرفة   درجة  في
ثم یقترب من ی�اق�وت   ومن  بالضحك الملتاع  (ینفجر صفوان

 كمن یشكو)
ص�ف�وان : ھ��ل ادرك�ت االن ح��ق�ی��ق�ة م��ا ی��ج�ري م��ن ح��ول�ن��ا 

ما تجھلین واركبي مع�ي ف�ي ق�ارب   یاقوت ..؟ ارجوك غادري
نص�ل ال�ى ب�ر االم�ان   لنتسلق ھذا الحبل مع�ا ع�ل�ن�ا  المحاولة
خطوة  آدمیتنا التي تآكلت بین ھذه الجدران .. ان ھي  وننتشل
 .  بساق واحده  واحدة حتى وان كانت  صغیرة

 (تزحف یاقوت الى الوعاء الكبیر وتطوقھ بذراعیھا وتنوح)
صفوان : یا الھي متى تفھمین ..؟ متى تدركین اننا في الضفة 

وب�أس�رع وق�ت ...   وی�ن�ب�غ�ي ال�ع�ب�ور  االخرى من كل االشیاء
ھ�ذه   الع�اب�ری�ن غ�ادروا  حدقي في ھذه الصحف .. طوابیر من

كل   في قلب الھ یتماھى  ھناك ...عند  بحثا عن اجابة   االقبیة
 نفوز ولو بالحد االدنى من  متى  سؤال ... یا ألھي ... متى ..؟

نش�ع�ر ب�ھ   ل�م ت�ره اع�ی�ن�ن�ا ل�ك�ن�ن�ا  اللھ  االنعتاق لنصلي معا
ال���ھ م���ث���ل  ..  مس���ام���ات���ن���ا ك���ال���روح  یس���وح ف���ي   وھ���و
رؤوس�ن�ا دون   ش�ع�ر ص�وف�ی�ة .. أل�ھ ی�ح�ت�ل  ب�ق�ص�ی�دة  قافیة

 فیول�د م�ن اك�ب�ادن�ا ال�ف ن�وح  صداع .. نقرأ عنھ في رسائلھ
م�ن   ك�ال�ث�م�ر, ن�دع�وه ف�ی�دن�و  في خواطرن�ا  ونوح ..الھ یانع

ض�وء   ت�ح�ت  بحنو ونح�ن ن�ب�ح�ر ح�ال�م�ی�ن  یرقبنا..  مخافاتنا
 . قدر القمر.. بال قرابین ..بال ھتاف.. وبال

 (یمسك صفوان بالحبل)
ش�يء ی�اق�وت ... ال�ح�ب ..   صفوان : لذا ینبغي ان نؤجل كل

ھذا المكان, ھناك سنل�د   حتى نغادر جحیم  واالوالد .. واالحالم
المالئكة ..وتعرج    تسجد لھم ابناء هللا وبأحسن تقویم .. اوالد

كل شيء یجب ان ... الفطرة الى ملكوت الحب واالنعتاق   بھم
 ف��ك��رة ال��ھ��روب  ی��ؤج��ل و ی��دف��ن ف��ي م��ق��ب��رة ال��ح��ظ��ر .. اال

 ... تفكیر ومشروعیة بقاء  واالنعتاق.. ینبغي ان تكون منھج
مض�ط�را ان   م�ق�ص ... خ�الف ھ�ذ س�أج�دن�ي  انا وان�ت وب�ال

 ال�ل�ع�ی�ن�ة حدا لحیاتي وأدا مني لھذه المھ�زل�ة ال�وث�ن�ی�ة  اضع
المقیتة ...   وثنیتنا ونغادر...  المسوخ  ظل شرفات ھؤالء  في

ھ�ات   ینبغي ان نحاول وان فشلنا فسنكس�ب ش�رف ال�م�ح�اول�ھ
 !!... یدك یاقوت .. ھات یدك ارجوك

بالضح�ك   صفوان  فینفجر  (یتم قطع الحبل من االعلى فیسقط
 الملتاع)

یایاقوت ... بدأت اسمع مأل   العتقالي  صفوان : لقد آن االوان
ذلك السم�س�ار وھ�و ی�ق�ت�رب وم�ن دون�ي   الیقین وقع خطوات

 .. ستبقین وحیده یایاقوت
 مؤثر وقع خطوات ثقیلة من بعید)  (تاتي الى االسماع

تتوش�ح�ی�ن ب�الس�واد   صفوان : ھذه الخطوات الثقیلة ستجعلك
وستسكنین المقابر ..وس�ت�ب�ك�ی�ن ال�ى ال�ح�د   لعصور من بعدي

عمی�اء.. وبس�اق واح�ده ..   الذي تسمل فیھ عیناك ... خرساء
ال�خ�ط�وة   ی�اق�وت.. ان�ھ�ا  لی�س ام�ام�ن�ا س�وى ف�رص�ة اخ�ی�رة

 انجع الحلول واكثرھا انعتاقا.. ( یصرخ بوجع)  ستمنحنا  التي
 !!!.... انھ الوعاء

 (یشیر صفوان الى الوعاء الكبیر ثم یتجھ الى داخلھ)
ھ�و الس�ب�ی�ل ال�وح�ی�د ال�ذي   ی�ای�اق�وت  صفوان : ھذا الوع�اء

 لالب�د ... ت�ع�ال�ي  سرنا  مشروعیة انعتاقنا وسیحفظ  سیھبنا
بان یدفن ماتبقى من  یاقوت .. تعالي الى ھذا الوعاء فھو كفیل

 . بقایانا ...وبعود ثقاب صغیر
 صفوان علبة كبریت ویشعل عود ثقاب)  (یستخرج

 ل��ن��ح��رق غ��رب��ت��ن��ا  ی��اق��وت ...ت��ع��ال��ي   ص��ف��وان: ت��ع��ال��ي
 غ��دا اك��ث��ر آدم��ی��ة ھ��ن��اك س��ن��ش��ك��و  ب��ال��م��وت   ون��رس��م

 ال�ذي اح�رق الض�رع وام�ات ال�زرع ... ھ�ن�اك  خل�ی�ف�ت�ھ  �
ف�ي اق�ط�ار   سنعود اط�ف�اال ف�ي رح�اب أب ح�ن�ون .. ن�ل�ھ�و..

وف�ط�رت�ن�ا ال�ت�ي   حدود لھا بسلطان عشق�ن�ا  ال   سماواتھ التي
برحاب ایة مجرة س�اب�ح�ة ف�ي   جبلنا علیھا... وحین نتعب ننام

ان��ا ..   او خ��ل��ف��اء ع��اق��ی��ن  س��م��اس��رة  ب��ال  م��ل��ك��وت أب��وت��ھ
 . وبالمقص  ...وانت

ال�م�ھ�د ال�خ�ش�ب�ي وت�ھ�زه..وت�ب�دأ   یاقوت لتجلس الى  (تزحف
من االغاني الشعبیة لالمھات .. فتن�ت�ف�خ ت�دری�ج�ی�ا   بالترنیمات

داخل الوعاء ... وكلما ازداد اھتزاز المھد ك�ل�م�ا   بطن صفوان
ب��ط��ن ص��ف��وان ... تص��ل ال��ت��رن��ی��م��ات ال��ى   زاد ان��ت��ف��اخ

القماش من الخارج .. وتك�ب�ر   تمزیق ویرافقھا مؤثر  ذروتھا
 وینتفض صارخا)( بطن صفوان فیجن جنونھ

 یاالھي .....ماھذا ..؟  بھلع)  صفوان : (یصرخ
وتھز المھد ... فینتفخ ب�ط�ن ص�ف�وان   (تزداد ترنیمات یاقوت

 اكثر)
 !!.. ساجن  صفوان : مالذي یحدث ...؟

 فینتفخ بطن صفوان اكثر)  (تزداد ترنیمات یاقوت وتھز المھد
 صفوان: كفى ..؟

 فینتفخ بطن صفوان اكثر)  (تزداد ترنیمات یاقوت وتھز المھد
 . صفوان : قلت كفى

 فینتفخ بطن صفوان اكثر)  (تزداد ترنیمات یاقوت وتھز المھد
 !!..... (یصرخ) ... الي بالمقص یایاقوت  : صفوان

صفوان في ال�وع�اء   (مع مؤثر سالسل یفتح الباب ..فیختبيء
حركة یاقوت... لحظات ویظھر رجل كبیر في السن تدل  وتجمد

انھ خیاط وھو یحمل ساق�ا م�ن ق�م�اش... وش�ری�ط   ھیئتھ على
وبنظارتین دائریتین ف�ی�ل�ق�ي ب�الس�اق ق�رب   مقاس حول رقبتھ

 من  الماكنة .. ثم یقترب
م�ث�ل   الى ال�م�اك�ن�ة  یسحبھا  ثم  یاقوت ..فیقوم بقیاس ساقھا

وبذات  ..   صریر الماكنة  یسري .. ویبدأ بخیاطة ساقھا دمیة
 تشب النار من داخل الوعاء). الوقت
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 دیودراما

 

(الى آدم المخبوء في اوردتنا مثل قافیة 
 بقصیدة شعر صوفیة)

 

          
 

 
 

   ثاني واالخیرسعد ھدابي   ... الجزء ال
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 نصوص مھاجرة 
 

 (د اود)
 
 
 

 

 شكر حاجم الصالحي
 
 

 مطٌر من اللوز والفستق والیاسمین
 وعطٌر یفیض على الناظرین
 ،ھنا ... على السلّم الكھربائيّ 

 یشتعل الوجدُ 
 فیختلط اللیُل بالحالمین

 ویزدحُم الوردُ 
 فترتبك الفراشاتُ 

 وتمضي مدّوخةً بالكركراتِ 
 وما تزدریھ من الّصبیّة العابثین

 وبین جنان الورود
 وسیل الینابیعِ وبرِد الخدود
 تضجُّ السماُء ببرق الرعود

 فتھرع صوب المالذات
 خطى السائرین
 وینھمر الماءُ 

 فیوقف نبض القلوب
 ویطفُئ جمر الحنین

 (( برج میالد ))
 

 في أعلى البرجِ 
 لمحت مالمحھا
 كانت تركضُ 

 في حقٍل من نور وعطور
 وعلى كتفیّھا

 شاٌل فضيٌّ یتراقص مبتھجاً 
 بحیاٍء و حبور

 قلت تعالي یا أبنة برج المیالد
 لنعید الوصُل .. والودَّ المحظور

 لم تجب (( الخانم ))
 واندست وسط ضجیج الجمھور

 لحظتھا أدركت بأني الصیاد األحول
 والمحروسة تسحن قلبي

 مثل العصفور
 (( برج ثانیة ))

 
 یا أیھا البرُج الذي
 أیقظني من كبوتي

 وأطلق العنان للظنون والھموم والعناد
 وأوقد الجراح في مواقد الرماد

 من راود الظباء والیماُم ,
 تحت سلّم كسول

 فأشعل الشفاه في بریدِه الخجول
 یا ... برج میالد الذي ....

 من جاء بي
 الى ربوع ھذه البالد ؟
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"و ا " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حنین محمد/ بابل
 

 قد ال أستیقظُ غداً 
 وال ترى عینايَّ النور

 واضُل نائمةً 
 بال حراك
 بالھمس
 بال جدوى

 قد ال أرى وطني منتصًرا
 وابناَءهُ سالمین
 منعمین بنصرھم
 و یاخذني النوم

 الى حیُث ال اشعر
 بأي شيء

 وال اسمُع أي صوتٍ 
 ویأخذني الحنیُن الیك

 یا حبیبي آٍه یا حبیبي أهَ 
 كیف أتیك
 بال قدمین
 بال یدین

 كیف عساني اتنفُس وجھك بال عینین
 ماذا لو اختنقتُ 
 بزفیرك البارد

 وانت تعلم باني بُت اختنقُ 
 من نسیم البعد

 الى متى؟
 !!ومتى

 عساني التحُف ضلك لیالً 
 تحت نجمات الشتاءِ 

 وعلى ارصفِة الرصاص
 نجلُس نتبادل الحدیث ...

 والموسیقى والشعر والقبل
 والقلیل من القبلِ 

 دعنا نغني اغاني كاظم
 ونردد شعر مظفر

 ونتلوا ادعیة امھاتنا
 ونسبُح تسبیح الفراشات

 لعل الحرب تھدأ
 وقلبي یھدأ

 وجسدي الذي یرتجُف خوفاً 
 یھدأ

 دعنا نخطُ اسمینا
 على شارع الموت
 من بغداد الى بغداد
 ونكتب قصة حبٍ 

 ما اكتملت
 في وطني
 الحُب حرام

 والحرام حرام
 .وكل شيٍء حرام

    ان
 
 
 
 
 
 
 

 العراق/د.عبدااللھ محمد جاسم 
 
 
 

 ..تارجحي یالعبة األشجانٍ 
 ..یا سلوة العقل ویا حقیبة النسیانِ 

 ..یا خفقة القلب ونغمة االلحانِ 
 ..أین القاٍك ومنِك ھاجرت قوارب الحنانِ 

ال تحجبي یاغیمة الصیف دعي الشمس 
 ..تراني

 ..إني كرھت فصلك ذاك الذي أشقاني
 .تعلمي حبیبتي فالعلم فاتح االذھانِ 
 ..انا السجین في الھوى منذ الِصبا

 ..حیث إختفى عنواني
 ..ولعبتي قد اصبحت شاحبة االلوانِ 

 ھل غیَر الكون عقول االنس والجاِن..؟
 ..تعلقي تمرجحي یا إبنت سید الفرسانِ 

 ..نحن أحفاد یَعرب ال نقبل الطغیانِ 
 ..إنا أقمنا بحثنا في غفلة الزمان

 موضوعنا كیف اختفت ھویة السجاِن..؟
َمْن ذا الذي اوحٰى لِك ان تذكري االسرار 

 ..للخالنِ 
 ..تمھلي  یا لعبة االمس

 ..ال تفضحي مشاعر الوجدانٍ 
  ..سعوا حكامنا

 ..أن یفرغوا من قلبنا محبة أالوطانٍ 
 ..یضیعوا اصولنا یقطعوا ارحامنا
 ..بحجة الدین الذي الیقبل العلماني

ویعصف الصمت الذي ایقظ بركانھ مكامن 
 ..الحرمانِ 

 ..واغرب اللیل علینا
 ..وھاجر النوم من االجفانِ 

 .. ثم انقضت ایامنا
 ..تبكي على مدینة مھدومة االركان

اللیل واألشباح تعدو حولنا ترقص على 
 ..الجدرانِ 

 ..إني طلبت بعدھا مدینة غیر التي تلقاني
 ..أحببت فتاتھا كانت ھي التي تھواني

 .. غازلتھا وأطرقت
  ..في خجل كأنھا زیتونة مالًت بھا األغصانٍ 

 ..فتعانقت ایامنا قلقاً ورعبھا أعیاني
 ..نوافذ اغلقتھا حتى التي ترعاني

 ..لیت الذي مَر بنا یطوي صفحة أألحزانٍ 



 تصحیح لغوي : خالد خضیر
ق�اع�ة مس��رح ك�ب��ی�رة، وت�ب��دو ٔان�ی��ق�ة ج��داً، ( 

تتجمھر داخلھا مجموعة م�ن ال�ف�ت�ی�ات، م�ع 
مس��اع��دة ال��م��خ��رج��ة ال��ف��ت��ی��ات ب��إالن��ت��ظ��ار، 

 جالسات في مقدمة المسرح)
 :المشھد أالول

مساعدة المخرج�ة خ�ل�ود غ�ازي:(ٔام�رٔاة ف�ي 
عمرھا الثالثیني، مالبسھا رس�م�ی�ة، ت�م�س�ك 
ب��ی��دی��ھ��ا اوراق��ا وق��ل��م��ا.. تض��ع ف��ي أالرض 

 مجموعة من الحقائب)
 المدربة: بنات كلكم اصعدوا علمسرح

لیلى: (فتاة مرحھ) ل�ی�ش س�ت ب�ع�د دك�ت�ورة 
 .خلود ماجایة، شویة بعد

 .المدربة: اتصلت بیھا بالطریق راح توصل
 یللھ لیلى ال تجادلیني، اصعدوا بنات

الطالبات یصعدن خشبة الم�س�رح ی�ت�ل�م�س�ن ( 
الستأیر، وینظرن الى أالرضی�ة، والس�ق�وف، 
 وكونترول إالضاءة، وكل مایتعلق بالمسرح)

المدربة: ازیاْءكم غ�ی�روھ�ا ب�غ�رف�ة أالزی�اء، 
 .موجودة بعمق القاعة... انتظركم
 !لیلى: ست ست، وإالنارة شلون؟

المدربة: لیلى وتالي ویاچ م�و ال�ب�ارح�ة ٔان�ھ 
چ���ن���ت ادرب ال���ط���ال���ب���ات ع���ال���م���وس���ی���ق���ى 

 .التصویریة، وإالضاءة
 .لیلى: ھا مانتبھت ست اسفةھھھھھھ

المدربة: ھھھھھ ی�ل�ل�ھ ال�ت�ح�ق�ي ب�زم�ی�الت�ج، 
 .حتى من تجي دكتورة خلود، كلكم جاھزین

 .لیلى: صار ست
تدخل (المخرجة د. خلود جبار ) مسرعة الى 

 .قاعة المسرح، تلقي التحیة على المدربة
 .المخرجة: السالم علیكم
 .الجمیع: وعلیكم السالم

اعتذر إتٔاخرت علیكم، چ�ن�ت اش�ت�ري اش�ی�اء 
 .!محتاجتھا للعمل، وین الطالبات ست؟

 .المدربة: بغرفة أالزیاء
 .جھزوا بعد ماعدھم شي

المخرجة (تلبس القن�اع وال�ق�ف�ازات، وت�ق�ف 
في جھ�ة اع�ل�ى وس�ط ال�م�س�رح، م�ع ب�ق�ع�ة 

 ضوء تغطیھا، واظالم تام للمكان)
المدربة: ت�رت�دي ال�ك�م�ام�ة، وال�ق�ق�ازات م�ن 
مكانھا وف�ي م�ق�دم�ة ال�م�س�رح ب�ق�ع�ة ض�وء 

 .تغطي المدربة
اوزع ال��ك��م��ام��ات، ..!ال��م��درب��ة : دك��ت��ورة

والقفازات، واخلي م�ادة ال�ت�ع�ق�ی�م ب�ال�ق�اع�ة، 
وعالمسرح، ونكمل عملنھ (موج�ز إالب�ن�اء)، 
ولو كورونا والوباء خطر جداً، وھي ف�رص�ة 

 . نكمل عملنا بي تفاصیل جمیلة
المخرجة: (تفكر)...ال موجز أالبن�اء ی�ع�رض 
مابعد انتھاء ڤیروس كورونا. م�ن�ار م�ریض�ة 

 والعمل والبنات یحتاجوھا
ال�م��درب�ة: ص�ار ٔاش�ھ��ر ن��درب ع��ل�ى ال�ع��م��ل 

 دكتورة
المخرجة : العمل جاھز خل�ي م�اب�ع�د ان�ت�ھ�اء 

 الوباء ....... اظالم .....
 المشھد الثاني

 المخرجة: تغرید اطفٔیي أالضاءة
لیلى گ�ول�ي خ�ط�اب�چ ارت�ج�ال...ب�ن�ات ارت�دوا 

 كماماتكم ... استمري لیلى
لیلى: (بشموخ) ؤانا، ٔانت�م ق�اف�ی�ة ل�ق�ص�ی�دة، 
ح�ف�ظ��ن�اھ�ا ف�ي ال��درس أالول، م��ن م�ع��ل�م�ن��ا 

 .الموجوع بأالزمة
ھ�ذه ال�ق�ط�ع�ة ج�م�ی�ل�ة ج�داً ...المخ�رج�ة: هللا

یالیلى لكنھا لسعد ھدابي في مسرحیة م�وج�ز 
االبناء المدربة: ٔام اللول تٔاجل عمل�ن�ا م�وج�ز 
أالبناء سننجز، عمالً شعبیاً، وس�ن�ق�دم ع�م�الً 
في عالم إفتراضي ٔالننا اشبھ ب�ال�م�ح�ج�وری�ن 

 ھذه األیام
 المخرجة: (توزع األدوار ) لیلى

 لیلى : نعم
 لك شخصیة الراوي

 وجنات شخصیة
 حكیمة الشاعرة
 وزینب شخصیة

 ناصر القّماش

زینب: (م�م�ت�ع�ض�ة) س�ت م�ااری�د ش�خ�ص�ی�ة 
ناصر القماش ال ست مارید شخ�ص�ی�ة رج�ال 
الن الماكیرة راح ت�ع�م�ل�ي م�اس�ك�ات ول�ح�ی�ة 

 وشوارب اوووه   ست مااریدھا
 المخرجة: ھھھھھھھ

 الجمیع : ھھھھھھھھھھھھ
الشخصیة تناسبچ جدا، انت بارعة ب�ت�ص�وی�ر 

 الشخصیات
 زینب إلبسي الزي الرجالي العربي

تعالوا یمي تجمعوا ب�ن�ات (ت�ت�ج�م�ع ال�ف�ت�ی�ات 
والمدربة، ویشكلون حلقة، ویتشاورون فیما 

 -اظالم -بینھم)                
 

 :المشھد الثالث
 بدایة المسرحیة

الراوي : كان یا ماكان، ف�ي س�ال�ف ال�ع�ص�ر 
   :والزمان

السیدات والسادة الیوم راح اح�چ�ی�ل�ك�م قص�ة 
ناصر القماش وحكیمة الش�اع�رة، قص�ة م�ن 

 . الموروث العراقي الشعبي األصیل
ح�ك��ی�م��ة ون��اص�ر إث�ن��ی��ن�ھ��م ی��ح�ب��ون ب��ع��ض، 
وش��اءت أالق��دار، أن ت��ت��زوج ح��ك��ی��م��ة إب��ن 
عمھا، رغم ماوده ناصر من مشایة ٔالھ�ل�ھ�ا، 
ب��س ك��ل��ش��ي م��ث��ل م��ای��گ��ول ال��م��ث��ل قس��م��ة 
ونصیب، ف�ب�ع�د قص�ة ح�ب ع�ذری�ة راح ك�ل 
واحد بطریق، لٔالسف كانت طرقھ�م مس�دودة 

 . چنھا طرق أغراب
 وھسھ راح نشوف قصة ناصر وحكیمة في

 الداتا شو)(
 “أھنا یمن چنھ وچنت”اترككم مع مسرحیة 

سوق شعبي حكیمة في عمرھا الثام�ن عش�ر 
ت��رت��دي ال��ث��وب ال��وردي وع��ب��اءة ال��رٔاس 
العربیة وناصر القماش في عمره ال�ع�ش�ری�ن 
جالس في محلھ وحدیث ط�ری�ف ی�دور ف�ی�م�ا 
بینھ�م�ا وس�ٔوال وع�ت�اب اح�ب�اب وض�ح�ك�ات 
ومراسیل تنبعث موسیقى تصویریة ل�م�ق�دم�ة 

 :أالغنیة العراقیة
إھنا یمن چنھ وچنت، وال�م�وس�ی�ق�ى م�الزم�ة 

 للعمل حتى نھایتھ)
 حكیمة: شلونك ناصر

 ناصر: انت شلونچ حكیمة
 حكیمة: انھ زینھ (تنظر الى الماره)

حكیمة: ایییھ ناصر ٔامي تسلم عل�ی�ك وت�ك�ول 
اذا ت��ج��ی��ك ال��وج��ب��ة ال��ج��دی��دة م��ن ال��ق��م��اش 

 ٔامتار للبنات 8التترون خلیلي 
 ناصر : تٔامرني ٔامر انت وخالتي

 حكیمة: یللھ ٔاسلم علیك
ناصر: مودعة با� ی�ال�ح�ب�ی�ب�ة م�وت�ت�أخ�ری�ن 

 حكیمة
 بعد شھر  (حكیمة تنظر للمحل مقفل

تكتب على قصاصة صغیر وترم�ي ال�م�ك�ت�وب 
في مكان مفتوح من المحلز..في الیوم الثان�ي 
ن�اص��ر ی�ف��ت��ح ال��م��ح�ل وی��ج�د م��ك�ت��وب��اً ع��ل��ى 

 األرض)
 ناصر : ھذا المكتوب من حكیمة

(یقرأ المكتوب) أھنا یمن چنھ وچ�ن�ت ج�ی�ن�ھ 
وكفنھ ابابك ولفي ال�ج�ھ�ل م�ای�ن�س�ھ ش�م�ال�ك 

ج��ن��ك ص��دك ن��اس��ی��ن��ي  نس��ی��ت اح��ب��اب��ك
وأنھ الھجر یاذین�ي وسنین مرن بالھجر 

ما بین�ك وم�ا ب�ی�ن�ي حالن دوالیب الدھر 
 مدولشة ابدوالبكموش ابدوالیب الدھر 

 ناصر : یابعد روحي یاحكیمة بعد سنھ
(نساء یتجمھرن على محل القم�اش ون�اص�ر 

 یذرع لھن ویلمح حكیمة من بعید)
 ناصر: (ینظر)

 حكیمة: تتلمس القماش
وناصر یتعام�ل م�ع ال�زب�أی�ن وع�ی�ن�ھ ع�ل�ى ( 

 حكیمة)
ن�اص�ر: (ی�ق��ت�رب م�ن ح��ك�ی�م�ة ب��ع�د م�غ��ادرة 

 الزبأین)
شلونچ ح�ّك�ی�م�ة ط�اگ گ�ل�ب�ي ع�ل�ی�چ ھ�ھ�ھ�ھ 
شلونچ (یضحكان) صدگ خال�ت�ي ش�ل�ون�ھ�ا.. 
چم شھر ماجایتني؟ صارلچ س�ن�ھ وان�ھ م�ث�ل 
السمچة المزوھره راح امّشني ع�ل�ی�چ اھ�ل�ي 

 واخلصچ واخلص روحي من ھذا العذاب
 حكیمة: (یائسھ) صدگ ناصر ٔارید اگلك شي

 ناصر: گولي حكیمة شصایر
حكیمة: ٔابن ع�م�ي ال�بّ�غ�داد ی�ری�دن�ي ؤاھ�ل�ي 

 موافقین
ن�اص�ر: (ی�ت�ل�ع�ث�م) ش�ن�ي ھ�ذا ش�ل�ون ح�چ�ي 
حكیمة انت مو ت�ری�دی�ن�ي وان�ھ اری�دچ ش�ن�ي 
ٔابن عمچ احسن من�ي واب�وچ ل�ی�ش م�ای�اخ�ذ 

 .!رایچ لیش لیش
ت�ج�ھ�ش ب�ال�ب�ك�اء): ھ�و ھ�ذا اب�وي ( حكیمة 

یگول بویة انت ٔالبن عمچ وبت عمچ ٔالخوچ 
وبیتنھ ٔابی�ت�ن�ھ وان�ھ اری�دك ی�ن�اص�ر. ش�ل�ون 

 !شنسوي
ناصر : الیوم رایح ل�ع�م�ام�ي، وب�اج�ر ٔامش�ي 

حكیمة تذرف الدموع) دموعچ غ�ال�ی�ة ( علیچ 
ح��ك��وم��ة رف��ع��ي راس��چ وروح��ي ل��ب��ی��ت��ك��م 

 والصباح رباح
 .حكیمة: (تتٔاملھ) اشوفك بخیر ناصر

ناصر: انت الخی�ر ك�ل�ھ ی�اب�ع�د ٔاھ�ل�ي روح�ي 
 حكیمة

ناصر: (یجھش ب�ال�ب�ك�اء) ش�ل�ون اذا راح�ت 
مني حكیم�ة ال ال ن�اص�ر س�د م�ح�ل�ك وروح 
لعمامك وباچر مشي ع�ل�ى ب�ت ال�ع�ال�م ع�ی�ب 

 .علیك الرجولة موقف
  -اظالم -

الراوي : وبعد ما وده ناصر ال�م�ش�ای�ة ع�ل�ى 
حكیمة لگھ ال�رف�ض م�ن ٔاب�وھ�ا ومش�ھ م�ن 
وجھاء وشیوخ العشایر ھمھ لگھ نفس ال�رد 
طبعا الرفض، وراح ی�وم واج�ھ ی�وم ومش�ھ 
الزمن وبالسوگ صار الي م�ح�د م�ت�وق�ع�ھ ال 

راح تسألوني شنو صار طبع�اً  ..آنا، وال انتو 
 راح انتقل بیكم للسوگ...

(تضاء قاعة المسرح بالتدریج س�وق ون�اس 
تتجمھر والباعة المتجولون یتج�ول�ون ل�ب�ی�ع 

 الحاجیات بصوت عال)
حكیمة (بعد مرور فترة من الزمن ج�ای�ة م�ن 
بغداد، زیارة ل�ب�ی�ت اھ�ل�ھ�ا، وال�ی�وم ت�ت�ج�ول 
بالسوگ فصادفت محل ن�اص�ر ٔاب�و ال�ق�م�اش 
م��ف��ت��وح، ون��اص��ر ی��ذرع ق��م��اش ل��ل��ن��اس، 

 )..ویتحدث ویاھم
حكیمة: (تتٔامل ناصر) إیییییھ یاناصر ال�دن�ی�ا 

 دوالبھ ٔایدور والیوم دوالبھ ذبني یمك
 ناصر: (من بعید) تفضلي ٔاختي شرایدة

ح�ك��ی�م��ة: (ال�دم��وع ت�ن��ھ��م�ر م��ن ع��ی��ن�ی��اھ��ا) 

ماعرفت�ن�ي ی�ن�اص�ر (إب�ت�س�ام�ة ت�ط�ب�ع ع�ل�ى 
محیاھا) إھنا یمن چنھ وچنت ج�ی�ن�ھ وگ�ف�ن�ھ 

 ٔابابك
 !ولف الجھل ماینسي شمالك نسیت ٔاحبابك

 چنك صدك ناسیني
 وسنین مرن بالھجر

 ؤانھ الھجر یاذیني
 حالن دوالیب الدھر

 ما بینك وما بیني
 موش ابدوالیب الدھر

 مدولبة ابدوالبك
ناصر: (یضرب بإیده ع�ل�ى ج�ب�ی�ن�ھ، وی�رف�ع 
راسھ) ال ال انت ح�ك�ی�م�ة! (ت�ن�ھ�م�ر دم�وع�ھ 
خلسھ ویبتسم ی�ت�ذك�ر ای�ام الص�ب�ا وح�ك�ی�م�ة 

  تغادر المكان مسرعة خجلة
 - اظالم وموسیقى -

 المشھد الخامس
 داتا شو)(

م��ظ��اھ��رات ون��ی��ران ودخ��ان��ی��ات ف��ي س��اح��ة 
التحریر، واسعافات والتكتك، ینق�ل ال�ج�رح�ى 
من مكان التظاھر للمست�ش�ف�ى، ون�ور ت�ل�ط�م 

 على خدودھا 
تعالوا!، عالوي واگع بالكاع ًانقلوا  :وتصرخ

وی��اي بس��رع��ة، ش��ب��اب ب��غ��داد وال��ب��ص��رة 
والناصریة والحلة، انقلوا فدوه، انقلوا وی�اي 

 .خلي انقلھ للمستشفى
یتجمھمر الجم�ی�ع وی�ن�ق�ل ال�ج�ری�ح ع�الوي (

للمستشفى بالتكتك، وتص�ع�د ال�م�س�ع�ف�ة ن�ور 
 ویاھم تخلیھ على ٔایدھا) ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!

 
 المشھد السادس

ثالجة الموتى (وجمھور من الناس ینتظرون 
اوالدھم، عویل أالمھ�ات، ونش�ی�ج ب�ك�اء م�ن 

 بعید
 .نور: عالوي مات

 ٔامجد: عالوي ال ال علي الورد
حكیمة متواجدة في المك�ان راف�ع�ة ال�ف�وط�ة ( 

 وتصرخ من بعید ونور تھدٔي علیھا)
ناصر : ( بباب الردھة ینظر نور بنتھ تب�ك�ي، 
یحاول یصبرھا، یشوف حكیمة یخ�ل�ي ع�ی�ن�ھ 

 بعینھا)
نور: (تبكي بابا تعال لخال�ھ ام ع�ل�ي، إب�ن�ھ�ا 
اس�ت��ش��ھ��د بس��اح��ة ال��ت�ح��ری��ر  ال��ی��وم ھ��واي 

 شھداء بابا.
نور: خ�ال�ة، راح ع�الوي م�ن ای�دي خ�ال�ھ، 
مالح�گ�ت ع�ل�ی�ھ، ك�ل�ش�ي م�امس�وي، واك�ف 
بصدریتھ مال المسعفین، وعل�ى چ�ت�ف�ھ ع�ل�م 
ال�ع�راق. واج�ت��ھ ال��دخ�ان��ی�ة واخ�ت��ن�گ خ�ال��ھ 

 اختنگ، یارب سترك
 ..حكیمة: یمھ.. یمھ

ت��دخ��ل ل��ث��الج��ة ال��م��وت��ى (ت��ف��ت��ح ال��ث��الج��ة) 
عالوي.. ع�الوي.. ع�الوي ھ�ن�ا ی�ی�م�ھ ھ�ن�ا 

 ..ت�ت�راج�ع( یعالوي عالوي یمھ.. یمھ.. ی�م�ھ 
وتلمح ناصر اب�و ن�ور ب�ع�د ان خ�ط الش�ی�ب 
رٔاسھ، وتتفاجٔا بألم فقدان ابنھ وفقدان حبی�ب 

ونور ابنة ناصر ال�ت�ي ت�ح�ب اب�ن�ھ�ا  .طفولتھ
 عالوي المسعف الشھید

 حكیمھ تحچي، وتبچي، وتتلمس التابوت
 واصدقأوه، وناصر، رافعین التابوت)

 حكیمیة: (تصرخ) عالوي
 یمھ.. یمھ.. شگل لحبوبتك

 عالوي یمھ.... یمھ.. عالوي
 مو چنة وچنت، شو حظروا تابوتك

 فتح اعیونك بالچذب التگعد ٔامي مروتك
 گعدولي ابطول الحلو خلي یشم چرغدھا

صاحبتھ للمس�ت�ش�ف�ى اج�ت واظ�ف�رھ�ا ح�اف�ر 
 حدھا

 اھنا یمن چنھ وچنت جینھ وكفنا ابابك...
الراوي: وآالن یاسادة ی�اك�رام ك�ل�ك�م ش�ف�ت�وا 
حكیمة وناصر ومٔاساتاھم وقصة حبھم وھ�ذا 
الي قدم�ن�ا ال�ك�م قص�ة م�ن واق�ع�ن�ا ال�ع�راق�ي 
الشعبي أم�س وال�ی�وم ... نس�ت�ودك�م ج�م�ی�ع�اً 

 ..ون�ت�م��ن�ى ل�ك��م ح��ی�اة خ�ال��ی�ة م�ن ال��ح�روب
 والوباء

 : المسرحیة الشعبیة

 ٕاھنا یمن چنھ وچنت
 
 

 تٔالیف: د. خلود جبار
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"ََِْْ َر" 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُمـِعـز الـشَّعـبُـونـي/ تونس
 

 وعیٌن لم تبك من ذنب صاحبھا
 كعاشقٍة لم تبك من َضْیِم آِسِرھا

 أیا زھرةً في بساتین قلبي
 ما بالُِك ال تتضوَّعین حنانَا

 وأنت الحناُن و اللّطُف و اإلحسانَا
 أیا نجمةً في سماوات خیالي

 ماذا دھاك حتى تغربین 
 من آفاق أحالمي
لمَ   وطالما كنِت الحُّ

 واألمَل و الغیَث بعد طوِل جفافِ 
   ألم تشھدي كم زرعُت العشقَ 

 على رضاِب شفتیِك و بین أسطرِ عینیكِ 
 وقلت فیھما شعًرا و نثَرا
 ومتُّ فیھما في كل لیلةٍ 
ٍة ومرٍة و مّرهْ   ألَف مرَّ

 وغسلُت كل أدرانِ 
 الفراقِ والجفاِء و الھجرانِ 

 ورویُت عطَش روحِك الفاتنةِ 
 بماٍء زالٍل من أنھار قلبي الجاریْھ 

 و نثرُت على آمالِِك الّذاویھْ 
 َزنَابَق قلمي و نرجَس كتابیَھْ 

ْجُت جبینَِك و األمانیھْ   وتوَّ
 بتیجاِن یاسمیٍن و أصداِف الھوى

ادرهْ   محّملٍة بآللِِئ الوفاء النـَّ
 جمعتُھا لِك وحدِك یا جاِحدهْ 

 لِك وحدِك عزفُت على أوتار أحاسیسي
 لحَن اللیالي القمریَّةِ الّرائعھْ 

 على ُشُرفاِت أشواقي الـمتھافتھْ 
 لِك وحدِك عزَف ناُي أحزاني الـمسافرهْ 
د في روحٍ ساِحرٍة ساِخرهْ   أنغاَم التوحُّ

ا ِ ٌ 
 

  نتالي سركیسیان/ بغداد
 

 بتلك المدامعِ سرٌّ ھمى
 ولم ینظر اللیَل حتى انفضحْ 

 

 منایا القرنفِل رھُن الضیاعْ 
 وعمُر األماني قلیُل المرحْ 

 

 أراھا فتملُئ وجھَ السماءْ 
 خطوطُ السواد ولیس القزحْ 

 

 مرایا اإللِھ وجوهُ الصغار
 وعشُب الخطیئِة جوُع الُجنحْ 

 

 أنا ربّةُ الشعِر جسمي الصلیب
 ومن في المآذِن لي قد صدحْ 

 

 قوامیُس بوحٍ تسیُل الخشوعْ 
 وجلُد المحبة فیھا انجرحْ 

 

 فیا أیھا الحبُّ مھالً عليّ 
 عناُن المخاوِف ال ما انكبحْ 

 

 یثور ویرعُب أرَض األمان
 یعیث بسطوتھ ما برحْ 

 

 أعد لي قمیَص اللقاء القدیم
 أعتقُّ فیھ المنى والفرحْ 

 

 فیصبُح دمعي كشاي الشتاء
 وخدي سیصبُح ذاك القدحْ 

 

 تناُم حواسي بحضِن الخیال
 ولكنَّ كابوس رعٍب نبحْ 

 

 أراھُن عنَك المدى والغروب
 فعقُل السكارى بھذي رجحْ 

 

 على بابَك الصخر عمراً بقیتْ 
 !! وحیَن الممات لغیري انفتحْ 

 
\\\\\\\\\\\\\\\/////////////////////////////////////////////////////////////\\\\\\\\\\\\ 

 

ح ا 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 محمد القاضى/ مصر
 
  

 دقات قلبك أخنى صفوھا الوجل
 وغاب عن شجن في نبضھا األمل

 من للغریب إذا ما الدھر أنكره
 وبات یدلف من أبوابھ األجل

 جرح الغریب غریب لیس یذكره
 سوى دموع جرت من فیضھا المقل

 جرح الغریب أنین الناي موطنھ
 إذا األحبة عن ساحاتھ رحلوا
 جرح الغریب بال وجھ بال أمل
 بال جواب لمن عن حالھ سألوا

 جرح الغریب سرت في اللیل أنتھ
 ومن یجیب إذا ما تاھت السبل
 قد سار قوم وما تاھت مواكبھم
 وتاه قوم عن الركبان وانفصلوا
 روح تسافر ال تخطي مرافئھا
 وأخریات تضل السعي ال تصل

 دنیا تبعثر أقواما وتجمعھم
 كالخمر ترقص في الحانات من ثملوا

)اف ا ق 
 ن ا ( 

 
كل عصر لھ رجالھ وك�ل زم�ان ت�رس�م خ�ارط�ة ح�ك�م 

 .الشعوب لحكوماتھا المتعاقبة بطرق مختلفة
لقد تراكمت لدى الشعوب ال�خ�ب�رات وال�ت�ج�ارب ال�ت�ي 
ربما استفادت منھا ل�دروس ال�م�اض�ي ب�ادارة دول�ھ�ا 
وأخراجھا م�ن م�واق�ف وم�ط�ب�ات وحس�ب م�ا ت�ری�ده 

  ...الشعوب وبالمواصفات المطلوبة منھ
إال في العراق ففي كل عصر وزمان تعاقبت حك�وم�ات�ھ 
وأنظمتھ السیاس�ی�ة ل�ت�دم�ی�ر وأن�ھ�اك الش�ع�ب وزوال 
ت�أری��خ��ھ ت��دار الج��ل ف��ت��رات م��رح��ل��ی�ة زم��ن��ی��ة ی��راد 

تحقیق ھدف استراتیجي س�ی�اس�ي او عس�ك�ري   منھا
بالمنطقة تنفیذا لمطلب امني او اقتصادي لیس لنا كعراقیین ال ناقة وال جمل لنا وأنم�ا ت�ن�ف�ی�ذ 

 .واجب نكلف بھ من اصحاب العصر والزمان
العراقییون اصحاب موقف وعطاء لكنھم مصابون بحالة من الخدر والخمول بسبب االوض�اع 
الحیاتیة الصعبة المزمنة والمتالطمة بتعاقب الحكومات ونظامھا المسیطرة على قوت عیالھم 

 :ومستقبل وجودھم المرھون بمقولة
 (انا مستفاد فلیس لي دخل بما سیحل بوطني غدا)!.

فھل ستبقى سیادة العراق ومصیر العراقیین مرھون لھواجس وتنبؤات الساس�ة وال�م�ن�ف�ذون 
الدولیون وبمعزل عن كلمة العراق وأثبات سیادتھ الحقیقیة بكل تطور بالمنط�ق�ة؟ وأص�ب�ح�ن�ا 
كأننا برمیل وقود لمحركات احداث المنطقة وتطوراتھا من ثورات ونكبات وتقلبات اقتصادی�ة 
صعبة تطرأ على االقتصاد العالمي وبدون تدخل ومعارضة الرادتنا ومصالحنا االست�رات�ی�ج�ی�ة 
كشعب عراقي واعي ومقتدر یرید ان یحیا ویرسم مستقبلھ بعز وأعتبار لیطوي كل الصفحات 
الدمویة الصفراء المنھكة والظالمة الس�اب�ق�ة ف�ي ح�ی�ات�ھ الس�ی�اس�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة وح�ت�ى 

التي تأثرت بھا وتمزقت اوصال العوائل وتناثرت وأض�م�ح�ل�ت ص�ف�ات وم�واق�ف  االجتماعیة
 . عربیة سامیة لدینا

اننا الیوم نسیر بتجربة عراقیة صفاتھا التحدي والعزم الث�ب�ات س�ی�ادة ال�ع�راق ع�ن�وة ع�ل�ى 
 ارضھ وسمائھ وإن نجحت لبربما سیسیر قطارنا للمنتھى.

 ا   ل
 
 

 عصام سامي ناجي/ مصر
 

من الكتاب الذین یرسخون في كتاباتھم السینمائیة والتلفزیونیة لمنظومة ال�ق�ی�م واألخ�الق ال�ك�ات�ب 
والسیناریست محمد حلمي ھالل الذى نفتقد أعمالھ وكتاباتھ ومعالجاتھ للقضایا االجتماعیة ف�ي ھ�ذه 

المواھب في كل المجاالت، وال�درام�ا والس�ی�ن�م�ا وال�م�س�رح  الفترة التي تصدر المشھد فیھا أنصاف
 لیسوا استثناء في ھذا

بحي المنیل بالقاھرة وت�ع�ل�م ف�ي م�دارس ال�م�ن�ی�ل وأرت�اد 1958ویونی29 ُولد محمد حلمي ھالل في
منیل باالس، الجزیرة، الروضة، ج�ری�ن، س�ی�ن�م�ا ال�م�ن�ی�ل. قض�ى السینمات الخمس في ذلك الحي :

محمد أحلى سنوات عمره على شاطئ النیل بالمنیل، وكان من أص�دق�اء ع�م�ره رض�وان ال�ك�اش�ف، 
ومجدي أحمد علي، وعادل السیوي. ومع ھذا العدد من دور السینما في المنیل، ك�ان م�ن ال�ب�دی�ھ�ي 

أما عن أھم أعمال ھالل فمن منا ل�م ی�ت�أث�ر بش�خ�ص�ی�ات .أن یُخرج ھذا الحي كل ھؤالء السینمائیین
فیلم ھستریا للراحل أحمد زكي تلك الشخصیات التي تش�ع�ر م�ع م�ع�ظ�م�ھ�ا ب�أل�ف�ھ ودف�يء وك�أن�ھ�ا 

 في ھذا العصر المسعور . تتالمس مع جزء منك أفتقده نتیجة التبدل الحادث 
ال�ق�ص�ة ال�ت�ي ك�ت�ب�ھ�ا ال�روائ�ي ال�راح�ل ج�م�ال ال�غ�ی�ط�ان�ي   ومن منا لم یشاھد ح�ك�ای�ات ال�غ�ری�ب

الكاتب محمد حلمي ھالل وصناع الفیلم لظلت الروای�ة ح�ب�ی�س�ة األوراق وم�ا أط�ل�ع  مجھود   ولوال
علیھا إال جمھور القراءة وعدده قلیل كما ھو معروف وال أخ�ف�ی�ك س�را ع�زی�زي ال�ق�ارئ أن ف�ی�ل�م 
حكایات الغریب وما حملھ من رسائل وطنیة وجرعات قومیة ألھم بع�ض األص�دق�اء ال�ك�ت�اب ال�ذی�ن 

 كتبوا عن ھذه الفترة . 
إخراج أنعام محمد على / إن�ت�اج ال�ت�ل�ف�زی�ون  -ومن أعمال محمد حلمي ھالل األخرى صائد األحالم 

الخ�روج م�ن  -رافت المیھي 13إخراج مجدى محمد أحمد أنتاج أستدیو  -المصري، یادنیا یاغرامى 
إخراج س�ع�ی�د  -المشروع  -إدارة إنتاج الفیدیو التلفزیون المصري -إخراج انعام محمد على  -الجلد 

إخ�راج  -ط�ع�م االی�ام  -إنتاج شركة عرین فیلم  -إخراج فؤاد عبد الجلیل  -بوابة المتولى  -عماره 
إخ�راج أح�م�د الس�ب�ع�اوى  -متاعب مرزوق -إنتاج قطاع اإلنتاج بالتلفزیون المصري  -حسن بشیر 

إن�ت�اج ق�ط�اع اإلن�ت�اج ال�ت�ل�ف�زی�ون  -إخراج محمد ح�ل�م�ى  -القاھرة ترحب بكم -إنتاج االم بى سى 
إنتاج مدینة اإلنتاج االعالم�ى م�ع ت�ل�ف�زی�ون دب�ي  -إخراج حسن بشیر  -بطھ واخواتھا  -المصري 

وجدیرا بالذكر أن الكاتب محمد حلمي ھالل األن بصدد كتابة مسلسل جدید بعنون "قل�ب�ي ی�ح�ب�ك ی�ا 
ع�ام 20دنیا " وھو یحكي عن بطالت فیلم " یا دنیا یا غرامي " ھذه األیام وبع�د م�رور أك�ث�ر م�ن 

علي أحداثھ ویرصد أین ھن بطاالت الفیلم وماذا فعلت بھن األیام .... أما عن الج�وائ�ز ال�ت�ي حص�ل 
 علیھا الكاتب محمد حلمي ھالل فھي :

الجائزة الذھبیة األولى لفیلم حكایات الغریب من مھرجان القاھرة األول للتلفزی�ون ف�ي أك�ت�وب�ر  -1 
1993   

ج�ائ�زة  -3   1994جائزة احسن سیناریو من جمعیة كتاب ونقاد السینما عن فیلم صائد األحالم  -2 
جائزة التفوق في السین�اری�و م�ن  -4مھرجان اإلسكندریة احسن فیلم تلفزیونى لفیلم صائد األحالم   

   1996ی�ون�ی�ھ  - وزارة الثقافة المھرجان القومى الثاني للسینما المصریة عن فیلم یادنیا ی�اغ�رام�ى
عن فیلم یادنیا یاغرامى من مھرجان جمع�ی�ة ال�ف�ی�ل�م ال�ث�ال�ث  1996جائزة احسن سیناریو لعام  -5

جائزة احسن سیناریو عن فیلم یادنیا یاغرامى من المركز الكاثولیكى المص�ري ف�ي  -6والعشرون   
جائزة مركز دراسات حقوق اإلنسان لدور الكاتب عموما في مجال ال�ث�ق�اف�ة  -7   1997فبرایر  - 28

جائزة معھد العالم العربي في باریس عن فیلم ھیست�ی�ری�ا ب�ط�ول�ة أح�م�د زك�ى  -8   1997واالبداع 
الجائزة الفضیة في مھرجان القاھرة للتلفزیون عن مسلسل القاھرة ت�رح�ب  -9وإخراج عادل ادیب  

 .2006 -بكم 
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   أسماء عضال / المغرب  
 

أقف عند ممر الع�ب�ور، ح�ائ�را ال أدري وج�ھ�ت�ي!!!الس�م�اء  
مكدسة بالغیوم، والریاح في عجلة من أمرھا، أما ال�ق�ط�ارات 
تُسابق الزمن.األصوات تعلوا المكان، صراٌخ وت�ب�ادل أط�راف 
الكالم، ضحك، بكاء، وصافرات تكاد تثقب ط�ب�ل األذن.ت�وقَّ�ف 
الزمن عندي للحظات طویلة... ،تجمدت أطرافي، نبضاتي في 
تسارع حاد، أصابني ال�ذھ�ول وع�مَّ ال�خ�وف أرك�ان�ي ،وح�ی�ٌد 
أقاسي مرارة الشعور.فجأة تھاطلت األمطار الغزی�رة، ت�ب�ل�ل�ت 
مالبسي والدمع یجري كسیٍل م�ن�ھ�م�ٍر ع�ل�ى وج�ن�ت�اي،أش�ع�ر 
بالدوران سقطت على األرض وتألمت ُركبت�اي،أش�ع�ر ب�ال�ب�رد 
یقتحم عظامي، یا ل�ھ�ا م�ن ح�ال�ة تس�ت�دع�ي غ�ی�اب أالوع�ي 
وحضور تراتیل الغجر.ضاعت حقیبتي ف�ي األری�اف ال أدري 
إن كنُت رمیتھا من حافة ال�ج�ب�ل أو ع�ل�ق�تُ�ھ�ا ب�ج�ذع ش�ج�رة 
منسیة، ُربما جرفھا تیاُر الوادي، حقا ال أدري، س�وى أن�ن�ي 
بدون أقالمي ودفاتري وحید أقف وسط مم�ر ال�ع�ب�ور، ش�ارد 
الفكر غائب المنطق مضطرب الوج�دان.ت�أخ�رَت أی�ھ�ا ال�وق�ت 
الغائب!! لم یع�د أم�ام�ي خ�ی�ار س�وى أن أمض�ى ف�ي ص�م�ت 
وأنسى دقاتي في معتقل الماضي الحزین، أرى ضوء من بعید 
یبدو لي أنھ القطار قادم، ال أستطیع ال�ت�راج�ع اآلن ی�ج�ب أن 
أركب وأسایر الحیاة والواقع، وداعا حقیبتي، وداعا أمنیاتي، 

 وداعا... وداعا... وداعا، الوداع یا ُغربتي.

 ولید متوكا/ العـراق



 : تقدیم
نوف�م�ب�ر 24ُولِد اسبینوزا في أمستردام عام 

َى عند والدتھ باروخ وكان�ت  1632 وقد ُسمِّ
أس��رت��ھ م��ن األس��ر اإلس��ب��ان��ی��ة ال��ی��ھ��ودی��ة 
الُمھاجرة، وقد تلقى سبین�وزا ت�ع�ل�ی�م�ھ ف�ي 
لیة ب�أمس�ت�ردام؛ إذ  المدرسة التَّلمودیة المحَّ
ألحقتھ بھا أھلھ لكي توثق ارتباطھ بطائف�ت�ھ 
الیھودیة وبتعلُّم لغت�ھ�ا ال�ع�ب�ری�ة وت�راث�ھ�ا، 
ویبدو إن ھ�ذا األم�ر ت�رت�ب ع�ل�ی�ھ ن�ت�ی�ج�ة 
عكسیة إذ أن الط�اب�ع ال�الھ�وت�ي ال�م�ح�اف�ظ 
لتعلیم اسبینوزا قد دفع�ھ إل�ى ال�ث�ورة ع�ل�ى 

  ھذا النظام الدیني
ولم تخلو الطائفة الی�ھ�ودی�ة ف�ي أمس�ت�ردام 
من أمثلة مفكرین ثاروا على رجعیة الت�راث 
الدیني المحافظ ومن أشھر ھذه الشخصیات 
"أورییل داكتوستا" الذي كان ینتم�ي غ�ل�ى 
الجیل السابق على اسبینوزا، وقد وقف ف�ي 
وجھ رجال الدین المحاف�ظ�ی�ن ف�ي ط�ائ�ف�ت�ھ 
وكان ھو أول من بدأ حركة تف�س�ی�ر ال�ك�ت�ب 
المقدسة الم�س�ی�ح�ی�ة وال�ی�ھ�ودی�ة ت�ف�س�ی�ًرا 
تاریخیًّا ویبدو أن اسبینوزا في ث�ورت�ھ ك�ان 
بادئًا من حیث انتھت شخصیة "داك�وس�ت�ا" 
المتحررة ال�ت�ي س�ب�ق�ت�ھ ب�ج�ی�ٍل واح�د وق�د 
ت��ع��رض ھ��ذا ال��رج��ل إل��ى س��ل��س��ل��ة م��ن 
االضطھاد والطرد والتكفیر ثم تم جلده أم�ام 
حش��د تس��عً��ا وث��الث��ی��ن ج��ل��دةً مص��ح��وب��ھ 

تنزل علیھ اللعنات ولم یحتمل ھ�ذا   بقراءات
�ل  الرجل كل ھذا التعذیب فكتب رس�ال�ة س�جَّ
فیھا كل ما مر بھ ثم أطلق على نفسھ ال�ن�ار 
وم��ات وك��ان اس��ب��ی��ن��وزا وق��ت��ھ��ا ف��ي س��ن 

 . الثامنة
كان اسبینوزا بارًعا في ص�ن�اع�ة ال�ع�دس�ات 
البصریة وص�ق�ل�ھ�ا وك�ان یُ�رزق م�ن ت�ل�ك 
الحرف�ة وھ�ن�اك ع�دة آراء ح�ول اح�ت�راف 
اسبینوزا لتلك الح�رف�ة ال�ی�دوی�ة م�ن�ھ�ا م�ن 
یعلل أنھ ظل م�ت�م�س�ًك�ا ب�ت�ط�ب�ی�ق الش�ری�ع�ة 
الیھودیة في العمل وال�ب�ع�ض اآلخ�ر أرج�ع 
ذلك أنھ ال یرید أن یكون تاجًرا ، وال�ت�ع�ل�ی�ل 
الصحیح ل�ذل�ك إن�ھ اح�ت�رف ھ�ذه ال�ح�رف�ة 
رغبة معمدة من�ھ ف�ي ال�ت�خ�ل�ي ع�ن ال�ق�ی�م 
التجاریة السائدة بین الطائفة الیھودیة الت�ي 
انفصل عنھا ، ومن المؤكد أن اسبینوزا ق�د 
أدرك وقت نضوجھ الفكري أن من ال�م�ح�ال 
علیھ أن یجمع بین ھذه القیم التجاریة وبین 
الُمثل الفكریة ال�ت�ي س�ی�ط�رت ع�ل�ى ذھ�ن�ھ 

 . بالتدریج
 

 مؤلفات اسبینوزا
نشر أثناء حیاتھ ك�ت�اب�ی�ن ف�ق�ط ول�م یص�در 
باسمھ سوى كت�اب واح�د م�ن�ھ�م�ا (م�ب�ادئ 
الفلسفة الدیكارتیة) وملحقھ الصادر بعنوان 
أفكار میتافیزیقیة وقد نُشر ھذا ال�ك�ت�اب ف�ي 

، ویُ�ع�د ھ�ذا ال�ك�ت�اب 1663أمستردام عام 
عرًضا لفلسة دیكارت بال�م�ن�ھ�ج ال�ھ�ن�دس�ي 

 الُمفضل لدى اسبینوزا.
ا الكتاب ال�ث�ان�ي ھ�و (ال�ب�ح�ث ال�الھ�وت�ي  أمَّ
السیاسي) ونُشر في أمس�ت�ردام أیًض�ا ع�ام 

ویتضمن ب�ح�ثً�ا م�ف�ص�ًال ل�م�وض�وع  1670
حریة ال�ف�ك�ر، الس�ی�م�ا ف�ي ال�م�وض�وع�ات 
الدینیة ویھ�دف إل�ى ت�أك�ی�د ض�رورة فص�ل 
الدین عن الدولة، ویح�م�ل بش�دة ع�ل�ى ك�ل 
حكم سیاسي یدَّعي أنھ یستمد س�ل�ط�ت�ھ م�ن 

 . مصدر إلھي، ولذلك أراد اخفاء اسمھ

وبعد وفاة اسبینوزا نشر تالمیذه وأصدق�ائ�ھ 
مجموعة من مؤلفاتھ داخل م�ج�ل�د ب�ع�ن�وان 
(المؤلفات المخلفة) وكانت تحوي المؤلف�ات 

 : اآلتیة
األخالق : م�ب�رھ�نً�ا ع�ل�ی�ھ�ا ب�ال�ط�ری�ق�ة  -1

 الھندسیة.
البحث السیاسي : وھم كتاب ل�م ی�ن�ج�زه  -2

  اسبینوزا حیث كتب جزًءا ضئًال منھ.
إصالح العقل : وھو بحث أیًضا لم یُكملھ  -3

اسبینوزا إذا ح�ال�ت وف�ات�ھ دون أن ی�ت�م�ھُ 
ویؤكد "داربون" أن ك�ل م�ا ی�ح�وی�ھ ھ�ذا 
الك�ت�اب وب�دق�ة ك�ام�ل�ة ق�د ُذك�ر ف�ي ك�ت�اب 

 .األخالق
الرسائل : وقد نُشر في الطبعة األص�ل�ی�ة  -4

رسالة متبادلة بین اسبینوزا ومراسل�ی�ھ  74
ثم أضیقا إلیھا رسائل أخ�رى ُكش�ف�ت ف�ی�م�ا 

وفائدة تلك  86بعد فأصبح مجموع الرسائل 
الرسائل إنھ�ا تُ�ك�ش�ف ول�و ب�ط�ری�ق�ة غ�ی�ر 
مباشرة عن جوانب حیاتھ الشخصی�ة وك�ان 
یعرض آرائھ فیھا بطریقة أك�ث�ر اس�ت�رس�اًال 

 .وتبسطًا عن التي تُعرض بھ داخل مؤلفاتھ
رسالة في النحو العبري : وھي ل�ی�س�ت  -5

 . لھا أھمیة فلسفیة
 

 أفكار اسبینوزا 
 (رسالة في الالھوت والسیاسة)

اس��ت��ط��اع اس��ب��ی��ن��وزا أن ی��ط��ب��ق ال��م��ن��ھ��ج 
الدیكارتي على الج�وان�ب ال�ت�ي خش�ى م�ن�ھ 
دیكارت؛ فطب�ق م�ن�ھ�ج األف�ك�ار ال�واض�ح�ة 
والمتمیزة في میدان الدین والع�ق�ائ�د وع�ق�د 
العزم على أن یعید فحص الك�ت�اب ال�م�ق�دس 
بحریة ذھنیة كاملة، فلیس العقل وح�ده ھ�و 
أعدل األشیاء قسمة بین الناس بل ھو أیًضا 
أفضل شيء في وجودنا ویكون ف�ي ك�م�ال�ھ 
خیرنا األقصى، ف�ی�ح�ل�ل اس�ب�ی�ن�وزا ال�ن�ب�وة 
ویخرجھا من نطاق األفكار ال�واض�ح�ة ك�م�ا 
ی��رف��ض وض��ح اآلی��ات ال��غ��امض��ة م���ع 
ال�واض�ح��ة، واس��ب�ی��ن�وزا ھ��و ال��وح�ی��د م��ن 
الدیكارتیین الذي طبق م�ن�ھ�ج دی�ك�ارت ف�ي 
السیاسة فنقد األنظمة الم�ت�س�ل�ط�ة ال�ق�ائ�م�ة 
على حكم الفرد ال�م�ط�ل�ق وان�ت�ھ�ى إل�ى أن 
النظام الدیمقراطي ھو أكثر النظم اتفاقًا م�ع 
العقل والطب�ی�ع�ة ف�ن�ح�ن ن�ع�ل�م إنَّ دی�ك�ارت 

  استثنى من الشك أیًضا النظم السیاسیة.
 

 موضوع الرسالة
ی��ح��دد اس��ب��ی��ن��وزا م��وض��وع رس��ال��ت��ھ ف��ي 

  : العنوان التوضیحي ویقول
رسالة في الالھوت والسیاسة" وفیھا تت�م "

البرھنة على أن حریة ال�ت�ف�ل�س�ف ال ت�م�ث�ل 
خطًرا على التقوى أو على سالم�ة ال�دول�ة؛ 
بل إّن في القضاء علیھا قضاء على س�الم�ة 

 .الدولة وعلى التقوى ذاتھا في آن واحد
فإن�ي "ویقول اسبینوزا في مقدمة الرسالة: 

أعلن في ھذه المقدمة كما سأعلن أیًضا ف�ي 
نھایة الرسالة، أني أضع عن ط�ی�ب خ�اط�ر 
كل ما كتبت أمام السلطات العلیا ف�ي وط�ن�ي 
لكي تفحصھ وتصدر حكمھا علیھ ،فاذا رأت 
أني قلت شیئًا م�ن�اقًض�ا ل�ق�وان�ی�ن وط�ن�ي أ 
للمصلحة العامة فإني أسحب ما ق�ل�ت�ھ وأن�ا 

   أعلم تماًما
أني بشر وأني معرض للخطأ ول�ك�ن�ي ع�ل�ى 
األقل حاولت بكل جھدي أال أقع في ال�خ�ط�أ، 

وأال أكتب شی�ئً�ا ال ی�ت�ف�ق ات�ف�اقً�ا ت�اًم�ا م�ع 
ق��وان��ی��ن وط��ن��ي وم��ع ال��ت��ق��وى واألخ��الق 

ویعید ھ�ذه ال�ك�ل�م�ات أیًض�ا ف�ي "الحمیدة . 
 . آخر الرسالة

 
من الرسالة بالحدیث ع�ن یبدأ الفصل األول 

فكرة النبوة ویعرفھ�ا اس�ب�ی�ن�وزا ع�ل�ى ھ�ذا 
الن�ح�و؛ ال�ن�ب�وة أو ال�وح�ي ھ�ي ال�م�ع�رف�ة 
الیقینیة التي یوحي هللا بھا إلى ال�ب�ش�ر ع�ن 
شيء ما، والنبي ھو ُمفسر ل�م�ا ی�وح�ي هللا 
بھ ألم�ث�ال�ھ م�ن ال�ن�اس ال�ذی�ن ال ی�ق�درون 

یقینیة بھ وال یملكون   الحصول على معرفة
إال ادراكھ تلك إال باإلیم�ان وح�ده، ویس�م�ى 
العبرانیون الن�ب�ي أي خ�ط�ی�بً�ا أو م�ف�س�ًرا، 
ویقول اسبینوزا أن تعریفھ ل�ل�ن�ب�وة ی�ط�اب�ق 
تماًما الم�ع�رف�ة ال�ف�ط�ری�ة؛ ألن م�ا ت�ع�رف�ھ 
بالنور الفطري یعتمد على معرفة � وحدھا 

 . وعلى أوامره األزلیة
وبما أن تلك المعرفة مشترك�ة ب�ی�ن ال�ن�اس 
ألنھا تعتمد على مبادئ یعت�ن�ق�ھ�ا ال�ج�م�ی�ع، 
فإنھا إذن ال تمثل أیة أھمی�ة ل�ل�ع�ام�ي ال�ذي 

 یولع النوادر والعجائب.
وتلك المعرفة الفط�ری�ة (ال�ن�ور اإلل�ھ�ي) ال 
تقل مطلقًا عن المعرفة ال�ن�ب�وی�ة م�ن ح�ی�ث 
یقینھا الذي تتمیز ب�ھ م�ن ح�ی�ث مص�درھ�ا 

إال إذا شئنا أن نتخیل أن ل�ألن�ب�ی�اء   وھو هللا
بدنًا إنسانیًا ولیست لھم روح إنسانیة بحی�ث 
ت��خ��ت��ل��ف إحس��اس��ات��ھ��م ومش��اع��رھ��م ع��ن 
إحس�اس��ن�ا ومش��اع�رن��ا وم��ع أن ال��م�ع��رف��ة 
الفطریة معرفة ألھیھ بمعنى الكلمة ف�إن�ن�ا ال 
یم�ك�ن أن نس�م�ي م�ن ی�ق�وم�ون ب�ن�ش�رھ�ا 
أنبیاء، إذ یستطیع كل فرد أن ی�درك ت�ع�ال�ی�م 
المعرفة الفطریة ویفھم�ھ�ا ب�ن�ف�س ال�ی�ق�ی�ن 

 . دون االعتماد على االیمان وحده
ویدلل اسبینوزا من خالل عدة آیات على أن 
الیقین النبوي لھ عدة براھین أو م�ع�ج�زات 
أو كما یقوم أیًض�ا ھ�ذا ال�ی�ق�ی�ن ع�ل�ى م�ی�ل 
األنبیاء ل�ل�ع�دل ول�ل�خ�ی�ر، وی�ؤك�د ع�ل�ى أن 
األنبیاء تلقوا الوحي باالست�ع�ان�ة ب�ال�خ�ی�ال، 
ولیس ھناك وسائل أخرى للنبوة، ح�ی�ث ل�م 
یجد أیة وسیلة أخرى غیر الخ�ی�ال ل�ذا ف�ق�د 
ت��ع��دت ت��ع��ال��ی��م��ھ��م ح��دود ال��ذھ��ن ن��ت��ی��ج��ة 

 . لالستعانة بالخیال الحي
 

 تعلیق ختامي
استطاع باروخ سبینوزا أن یحرر فكره م�ن 
كل الثوابت و المحرمات التي فرضت ع�ل�ی�ھ 
سلطة عدم إعمال العقل والتسل�ی�م ال�م�ط�ل�ق 
للسلطة الدینیة التي تزاوجت م�ع الس�ی�اس�ة 
ف��ي عص��ره، وت��أث��ر س��ب��ی��ن��وزا ب��ال��م��ذھ��ب 
الدیكارتي إلى أبعد الحدود حتى ت�م�ك�ن م�ن 
تطبیق منھج الشك ع�ل�ى أخ�ط�ر ت�اب�وھ�ات 
ال�م�ج�ت��م�ع ال��دی�ن والس�ی��اس�ة وظ��ھ�ر ذل��ك 
(رسالة في ال�الھ�وت والس�ی�اس�ة) وت�م�ك�ن 
سبینوزا من وضع حجر األساس ل�ل�ت�ف�ك�ی�ر 
النقدي والثوري ض�د ال�خ�راف�ة ،وب�ال ش�ك 
دفع ثمن حریة الفكر ولكنھ كان أك�ث�ر ج�رأة 
من دی�ك�ارت واس�ت�ط�اع أن ی�ح�ط�م أص�ن�ام 
الالھوت و السیاسة و كش�ف الس�ت�ار ع�ن 
العالقة الحمیمة بینھما و ال�ت�ي ج�ع�ل�ت م�ن 

 ئ.الدین والمقدس سلطة علیا تفوق كل ش
ولم یكن سبینوزا ی�ف�ك�ر ت�ف�ك�ی�ًرا ث�ورًي أو 
ناقًدا فقط بل وضع من�ھ�ج وأس�اس ع�ل�م�ي 

وكان حجر األساس األول ل�م�درس�ة ال�ن�ق�د 
التاریخي لفتح رؤیة نق�دی�ة ھ�دف�ھ�ا إع�م�ال 
العقل الذي ھو مشترك بین ج�م�ی�ع ال�ب�ش�ر، 
ویُعد كتابھ رسالة في ال�الھ�وت والس�ی�اس�ة 
مؤسس لدراسة الكتاب المقدس في الع�ص�ر 

 .الحدیث
وترتب على ذل�ك ع�رض�ھ ل�ع�دة م�غ�ال�ط�ات 
منطقیھ داخل ال�ع�ھ�د ال�ق�دی�م وال یس�ت�ط�ی�ع 
العقل الطبیعي أن یتفھمھا إال ت�ح�ت مس�م�ى 
"ال�م�ع�ج�زات" وم�ن ث�م رف�ض س�ب�ی�ن��وزا 
األیمان ب�ال�م�ع�ج�زات وق�ال "أن أي ش�يء 
ح��دث ف��ي ال��ك��ت��اب ال��م��ق��دس ق��د ح��دث 
ب��الض��رورة م��ث��ل أي ح��دث آخ��ر ب��ح��س��ب 

وشكك أیًضا في م�ف�ھ�وم " نوامیس الطبیعة
أو أن االنبیاء قد أوحى إلی�ھ�م ح�ی�ث   النبوة

أعتبر أن ما كتبھ األنبیاء مثلھ مثل الرسائ�ل 
 التي كتبھا الرسل (العھد القدیم)

وكان لسبینوزا تصور خاص ون�اض�ج ع�ن 
اإللھ ولكنھ لی�س اإلل�ھ ال�غ�ی�ور وال�غ�اض�ب 
والُمحب لش�ع�ب�ھ ب�ل ھ�و إل�ھ م�وج�ود ف�ي 
الطبیعة لكل العالم ولھ جوھر یتجلى في ك�ل 
ش��ئ ح��ول��ن��ا ح��ت��ى داخ��ل اإلنس��ان وب��ھ��ذا 
التصور استطاع أن یُعطى أدلھ عن الوج�ود 

  . اإللھي في الكون
لم تقتصر ف�ل�س�ف�ة اس�ب�ی�ن�وزا ع�ل�ى ك�ون�ِھ 
فیلسوف عبقري أضاف للفلس�ف�ة ب�ل أیًض�ا 
أضاف ال�ك�ث�ی�ر ف�ي م�دارس ال�ن�ق�د و تُ�ع�د 
إسھاماتھ في ن�ظ�ري ال�ن�واة األول�ى ل�ل�ن�ق�د 
البنیوي والتأویل من وجھة ن�ظ�ر ف�ل�س�ف�ی�ة 
منط�ق�ی�ة ب�ع�ی�ًدا ع�ن ال�م�ن�اھ�ج ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 

   الشكلیة
ومھد الطریق أمام ال�ف�ك�ر ال�ت�ن�وی�ري ال�ذي 
لطالما نادى بھ اسبینوزا عن طریق بإعم�ال 
العقل في النص الدیني و عدم األخذ بحرفیة 
النص و ك�ل ھ�ذه األف�ك�ار وض�ع�ت أوروب�ا 
على مشارف عصر التنویر و استطاعت أن 

المجتم�ع�ات م�ن عص�ور ال�ظ�الم و   تخرج
ترتب على ذلك فیما ب�ع�د ظ�ھ�ور ال�ت�ی�ارات 

العلمانیة) والتنویریة وأثر ذل�ك (   اإلصالحیة
على تطور العقل ال�غ�رب�ي وح�دوث ال�ث�ورة 
الصناعیة ومن بعدھا الثورة الت�ك�ن�ول�وج�ی�ة 
ومن ثمَّ حیاتنا الرقمیة ال�م�ع�ل�وم�ات�ی�ة ال�ت�ي 
تعیشھا باإلضافة إلى غزو اإلنسان للف�ض�اء 
ورحلة اكتشافھ لعوالم أخرى م�ت�ح�رًرا م�ن 
سط�وة ال�ج�ھ�ل وال�ت�رھ�ی�ب وال�ق�ت�ل ب�اس�م 

 األدیان وامتالك الحقیقة المطلقة
…………….. 

 : المصادر
 1981د. فؤاد زكریا،اسبینوزا ،دار التنویر بیروت 

سبینوزا، رسالة ف�ي ال�الھ�وت والس�ی�اس�ة،ت�رج�م�ة 
فؤاد زكریا ومراجعة حسن حنف�ي. ال�ط�ب�ع�ة األول�ى 

 ، دار التنویر للطباعة والنشر بیروت.2005

 "زا اف ا  اف وااا" 
(1632-1677) 
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الزط في القاموس المحیط (جیل أسود م�ن 
السند إلیھم تنسب الثیاب الزطیة) (قم�ی�ص 
ثم یلبس فوقھ قمیص أقصر م�ن�ھ). وی�ق�ال 
أیضا زاط الن�اس أي اخ�ت�ل�ط�ت أص�وات�ھ�م 
وأح�دث�وا ج�ل�ب�ة وب�ل�ب�ل�ة. وھ�م حس�ب ك�ل 
األخبارین العرب أعراب "جت" بالھن�دی�ة، 
وھم جیل من الھند وھم الس�م�ة ال�رئ�ی�س�ة 

 للغجر.
لقد بدأت قصتھم بمأساة وان�ت�ھ�ت ب�م�أس�اة 
أیًضا، الزط ھي ك�ل�م�ة م�ح�رف�ة م�ن ك�ل�م�ة 
جت، نسبة إل�ى إح�دى الش�ع�وب ال�ھ�ن�دی�ة 
القدیمة، یطلق على مجم�وع�ة م�ن ال�غ�ج�ر 
(الُزطّ)، (بضم الزاي وتش�دی�د ال�ط�اء) ھ�و 
ت�ع��ری��ب ل��ل��ك��ل��م��ة ال��ف��ارس��ی��ة ج��ت. ت��ق��ول 
الروایات التاریخیة إن أص�ل�ھ�م ی�ع�ود إل�ى 
الھند وإنھم انطلقوا منھا إلى ب�الد ف�ارس، 
ودخلوا في اإلسالم م�ع ال�ف�ت�ح اإلس�الم�ي، 
وتم نقلھم إل�ى ال�ب�ص�رة وال�ف�رد م�ن ھ�ذه 

 الجماعة یقال لھ (سبیجي او سابج).
منطقتھم تقع بین المنص�ورة وم�ك�ران ف�ي 
بالد الس�ن�د، وھ�م م�ن أھ�م ش�ع�وب وادي 
السند كانوا سادة البالد حین أغارت علیھم 
ق��ب��ائ��ل اآلری��ی��ن ، وق��د ب��ادر ال��زط إل��ى 
الخضوع، فعاملھم اآلریین معام�ل�ة حس�ن�ة 
وكونوا منھم طائفة جدیدة عرفت ب�اس�م " 
طائفة الویشیة " التي ال تزال تض�م أب�ن�اء 
الطبقة الوسطى وال سیما ال�ت�ج�ار ، ول�ق�د 
تأثر سكان ھذه المنطقة بث�ق�اف�ات وع�ادات 
وتقالید الشعوب اآلریة ونت�ی�ج�ة ل�الخ�ت�الط 
والمصاھرة معھم ظھرت م�ج�م�وع�ات م�ن 
الزط تتباین في ألوانھا منھا من یم�ی�ل إل�ى 
الس�م�رة الش��دی�دة وھ��ن�اك م��ن ی�م��ی�ل إل��ى 
البیاض وكانوا یسمون بالنور والغجر ك�م�ا 

الك�اول�ی�ة و یش�ت�غ�ل�ون   عرفوا أیضاً باسم
ب�الس��ف��ن وال��ق�رص��ن��ة ف��ي ال�ب��ح��ر وك��ذل��ك 
بالرعي أو ق�ط�ع ال�ط�ری�ق ف�ي ال�ب�ر ت�ب�ع�اً 
للبیئة والظروف المح�ی�ط�ة ب�ھ�م. أم�ا ع�ن 
صفة الزط ال�ج�س�م�ان�ی�ة ف�ھ�م ط�وال غ�ی�ر 
غ��الظ وی��ت��س��م��ون ب��ت��ن��اس��ق األعض��اء 
وال��ذك��اء، واالس��م��رار واتس��اع األن��وف 
وارتفاع طرفھا وصغر ال�ع�ی�ون وأف�ق�ی�ت�ھ�ا 
ونتوء الوج�ن�ات ودق�ة ال�ل�ح�ی�ة، واس�وداد 
الشعور وكثافتھا. وتتصف نساؤھم ب�ط�ول 
القدود م�ع حس�ن ال�م�ن�ظ�ر. وك�ان�ت ل�ل�زط 
طریقة فریدة مشھورة في ق�ص ش�ع�ورھ�م 
كما اشتھر الزط بصناعة الثی�اب "وإل�ی�ھ�م 
تنسب الثیاب الزط�ی�ة. وك�ان�ت ف�ی�م�ا ی�ب�دو 
تختلف في ص�ن�اع�ت�ھ�ا ع�ن ب�اق�ي ال�ث�ی�اب 
الم�ع�روف�ة ف�ي ذل�ك ال�وق�ت ب�دء االتص�ال 

وی�ب�دو إن األك�اس�رة ك�ان�وا ق��د   ب�ال�ع�رب،
جندوھم في جیوشھ�م، ورب�م�ا ك�ان س�ب�ب 
ذلك انھ�م اس�ت�خ�دم�وا ف�ي ت�دری�ب ال�ف�ی�ل�ة 
والعنایة بھا أیام ع�ز ال�دول�ة ال�ف�ارس�ی�ة ، 
حیث تقول بعض الروایات إن عدد ال�ف�ی�ل�ة 
كان ألف فیل، وكان ك�ل ف�ی�ل ی�ح�ت�اج إل�ى 
طاقم خاص للعنایة بھ كما یحتاج إل�ى ع�دد 

من المقاتلین الذی�ن ی�ك�ون�وا ف�ي ص�ن�دوق 
خشبي مدرع بالحدید ی�وض�ع ع�ل�ى ظ�ھ�ره 
یحاربوا بالنبال وال�رم�اح ال�ط�وی�ل�ة ، ك�م�ا 
كانت ھناك مجموعة من ال�ج�ن�ود ل�ح�م�ای�ة 

 الفیل من األعداء أثناء المعركة.
بعد ظھور اإلسالم وجھ ال�ح�اك�م ال�ف�ارس�ي 
ھرمز عدة حمالت بحریة إلى سواحل ب�الد 
السند وكانت نتیجة لھذه الحمالت أن وق�ع 
في أسره أعداد ك�ب�ی�رة م�ن أھ�ال�ي الس�ن�د 
معظمھم من قوم الزط فجلبھم إلى ف�ارس، 
وضمھم إلى الجیوش الساسانیة لی�ح�ارب�وا 
ال��ع��رب ب��ج��ان��ب ال��ف��رس وع��ن��دم��ا ف��ت��ح 
ال��م��س��ل��م��ون ھ��ذه ال��ب��الد ت��ع��ایش��ت ھ��ذه 
الجماعات مع قبائل العرب وحرصت ع�ل�ى 
بقاء تقالیدھا وعاداتھا ال�ق�دی�م�ة، وان�ت�م�ت 
السیابجة لقبیلة تمیم حی�ن�م�ا أس�ك�ن�ھ�م أب�و 
م��وس��ى األش��ع��ري ال��ب��ص��رة ب��ع��د ت��ح��ری��ر 

م، أث�راً ك�ب�ی�راً 640ھـ /  20األحواز سنة 
  في زیادة أعدادھا وقوة نفوذھا.

إال أن ذلك لم یم�ن�ع ال�ق�ب�ائ�ل ال�ع�رب�ی�ة م�ن 
احتضانھم والتحالف معھ�م، وحص�ل�وا ف�ي 
ال��ب��دای��ة ع��ل��ى ح��ق��وق مس��اوی��ة ل��ب��ق��ی��ة 
المسلمین على الرغم أنھم لم یتركوا شی�ئ�ا 
من عاداتھم الموروثة، فھم یتقن�ون ف�ن�ون 
القتال الھندیة التي ال یعرفھا ال�ع�رب، وق�د 
اش�ت�غ�ل�وا ف�ي ال��ب�ص�رة كش�رط�ة وح��راس 
سجون، ولغتھ�م م�ن ل�غ�ات ال�ھ�ن�د، ك�ان�وا 
یستأجرونھم لیك�ون�وا م�ق�ات�ل�ی�ن م�رت�زق�ة، 
اختصوا بالعمل في المالحة البح�ری�ة، وق�د 
استقر بعضھم في ال�ب�ص�رة ح�ت�ى إن أح�د 
أحیائھا ح�م�ل اس�م�ھ�م، ف�ی�م�ا ق�ط�ن ال�زط 
أھ��وار ال��ع��راق ل��ی��ع��م��ل��وا ف��ي ال��زراع��ة 
ال�رع�وی��ة. واع��ت�زل ال�زط ال��ح�روب ال�ت��ي 

 تبعت مقتل عثمان بن عفان (رض).
أما انتشار الزط على سواحل أفریقیا ف�اب�ن 
منظور یرجعھ�م إل�ى أص�ل س�ودان�ي " إذ 
یقول: (وھم جنس من السودان وال�ھ�ن�ود) 
وأن ھؤالء الق�وم ی�ذك�رون ب�أن أس�الف�ھ�م 
وفدوا إلى ھذه المنطقة م�ن وراء ال�ب�ح�ار 
ولعل المراد بھا بالد السند ك�م�ا أن ب�ع�ض 
ھذه العناصر السندیة قد استوطن�ت ال�ی�م�ن 
وسواحل شرق أفریقیا وأصب�ح ل�ھ�م ش�أن 

 فیھا.
وكان النبي (ص) وأصحابھ ع�ل�ى م�ع�رف�ة 
تامة بأھل السند ولق�د ذك�ر ق�وم ال�زط ف�ي 
ع��دة أح��ادی��ث ش��ری��ف��ة. ول��م ی��ك��ن ل��ل��زط 
المق�ی�م�ی�ن بش�ب�ھ ال�ج�زی�رة ال�ع�رب�ی�ة دور 
سیاسي یذكر في تل�ك ال�ف�ت�رة ح�ت�ى ك�ان�ت 
حروب ال�ردة، ف�اش�ت�رك ال�زط ال�م�ق�ی�م�ون 
بالقطیف وھجر مع المرتدین ف�ي م�ح�ارب�ة 
المسلمین ویذكر ال�ط�ب�ري أن ال�م�س�ل�م�ی�ن 
بعدم�ا أح�رزوا ال�ن�ص�ر ع�ل�ى ال�م�ش�رك�ی�ن 
واستحوذوا على جمیع ما ف�ي م�ع�س�ك�رھ�م 
تبعوھم، فقص�دت ف�ل�ول ال�م�ش�رك�ی�ن ب�ل�ده 
دارین (وھي قریبة م�ن الس�اح�ل) ف�رك�ب�وا 
ف�ی��ھ��ا الس��ف��ن ورج�ع اآلخ��رون إل��ى ب��الد 

قومھم. ف�م�ن ال�م�ح�ت�م�ل أن ب�ع�ض ف�ل�ول 
المشركین الذین ركبوا السفن ورجعوا إل�ى 
بالدھم ھم الزط والس�ی�اب�ج�ة ال�ذی�ن ك�ان�وا 
ی�ق��ی��م��ون ف��ي ال��ب�ح��ری��ن وال��ذی��ن س��ان��دوا 
وناصروا المرتدین على المسلمین ب�ع�د أن 

 أغواھم الحطم بن ضبیعة.
وبعد ھذه الموقعة ت�ق�اب�ل ال�م�س�ل�م�ون م�ع 
ال��زط ف��ي م��واق��ع ك��ث��ی��رة وذل��ك أث��ن��اء 
الفتوحات اإلسالمیة لبالد العراق وف�ارس. 
ومن ھذه المعارك م�ع�رك�ة ذات الس�ال�س�ل 
التي وقع�ت ف�ي ع�ھ�د ال�خ�ل�ی�ف�ة أب�ي ب�ك�ر 

م. وف�ي خ�الف�ة 634ھـ�/ 12الصدیق سنة 
عمر بن الخطاب دخ�ل ك�ث�ی�ر م�ن ال�ھ�ن�ود 
كاألساورة والسیابجة والزط المقیمی�ن ف�ي 
بالد فارس في اإلسالم على ید أبي م�وس�ى 

م .فلما ص�اروا 638ھـ / 16األشعري سنة 
إلى البصرة سألوا أي األحیاء أق�رب نس�ب�اً 
لرسول هللا (ص) فقی�ل ل�ھ�م ب�ن�ي ت�م�ی�م ، 
فحالفوھم ثم خطت لھم خططھم فنزلوا بھا 
وحفروا نھرھم المعروف ب�ن�ھ�ر األس�اورة 
ولقد انخرطوا في حیاة المسل�م�ی�ن ال�ع�ام�ة 
ولعبوا دوراً مھماً في األح�داث الس�ی�اس�ی�ة 
واالقتصادیة واشتركوا في فتح بالد ف�ارس 
وخراسان وس�ج�س�ت�ان وك�رم�ان وم�ك�ران 
والسند ، ونظراً لشجاعتھم ومراس�ھ�م ف�ي 
األعمال المصرفیة فقد وكلت إلیھ�م أع�م�ال 
ك���ال���ح���راس���ة واألع���م���ال ال���م���ص���رف���ی���ة 
والحسابات . ك�م�ا ك�ان ح�راس ال�خ�ل�ی�ف�ة 
عثمان بن عفان بعضاً من قبیلة الزط، وقد 
دافعوا عنھ بشجاع�ة ح�ت�ى ق�ت�ل�وا ج�م�ی�ع�اً 
على بابھ قبل استش�ھ�اده ك�م�ا وق�ف ال�زط 
مع علي ابن أب�ي ط�ال�ب (ع) وك�ان�وا م�ن 
رجالھ، وقد وكل إلیھ�م ح�راس�ة ب�ی�ت م�ال 

  البصرة ودار اإلمارة والمسجد
الجامع والسجن، وبذلك ص�اروا ی�ق�وم�ون 

 بدور الشرطة في المدینة.
بعد استیالء معاویة بن أب�ي س�ف�ی�ان ع�ل�ى 
الحكم، وتفرغھ لتنظ�ی�م أم�ور دول�ت�ھ أق�دم 
على نقل ع�دد م�ن ال�زط والس�ی�اب�ج�ة إل�ى 
سواحل بالد الشام وثغورھا إلبع�ادھ�م ع�ن 
منطقة الشغب من جھة، ولتقویة الحامیات 
اإلسالمیة قرب الحدود ال�ب�ی�زن�ط�ی�ة وب�ن�اء 
الس�ف��ن وت��ع��م��ی��ر ھ�ذه ال��ب��الد زی��ادة ع��دد 

 سكانھا من جھة أخرى.
لما قامت الدولة العباسیة ع�م�ل خ�ل�ف�اؤھ�ا 
جاھدی�ن ع�ل�ى ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى ب�الد الس�ن�د 
اإلسالمیة وسعوا ع�ل�ى ت�وس�ی�ع رق�ع�ت�ھ�ا. 
وفي عھد المھدي قام الزط ب�االض�ط�راب�ات 
والف�ت�ن ف�ي األج�زاء ال�غ�رب�ی�ة م�ن ال�ب�الد 
یساندھم في ذلك األم�راء ال�ھ�ن�ادك�ة ع�ل�ى 
الحدود الغربیة من بالد الھند. فكان ھ�ؤالء 
األمراء یمدون الزط بالمال والسالح ح�ت�ى 
یستم�روا ف�ي مض�ای�ق�ة ال�ع�رب، وم�ن ث�م 
اق��ت��ط��اع أراٍض م��ن أم��الك ال��م��س��ل��م��ی��ن 

  السندیة وضمھا إلى إمارتھم
تمكن الزط من تشكیل قوة ضاربة سیطرت 
على طرق التجارة وبدأت في قطع الطریق 
بین بغداد وجنوب الع�راق، وان�ط�ل�ق�وا ف�ي 
زم�ن ال�م��أم�ون ف�ي ال�ث�ورة ال��ت�ي ع�رف��ت 
باسمھم ولم یتم قمعھا فع�ل�ی�ا إال ف�ي زم�ن 
المعتصم حیث ح�وص�روا وق�ط�ع�ت ع�ن�ھ�م 
ال�م�ی�اه، ودف�ع�ت ب��رؤوس زع�م�ائ��ھ�م إل��ى 
بغداد، وبدأت بعد ذلك الھجرة الثانیة ل�ل�زط 
 والتي شملت الشام ومصر وشمال أفریقیا.

وأنظم الیھم نفر من العبید تشج�ع�ھ�م ع�ل�ى 
ق�ط�ع ال�ط�رق وعص�ی�ان ال�خ�ل�ی�ف�ة، ح�ی��ث 
عاشوا في البصرة فساداً، وبسب�ب ح�ال�ھ�م 
ال�م�ت��ردي ن��ھ�ب��وا ال��غ�الل م�ن الض�واح��ي، 
واألكثر غرابة أن أح�د أص�دق�اء ال�م�أم�ون 
ك�ان زط��ی��اً وھ�و الس��رب ب��ن ال��ح��ك��م ب��ن 
یوسف الزطي، وحین نشب�ت ال�ف�ت�ن�ة ب�ی�ن 
األمین والمأمون تزعم ھذا ال�زط�ي ال�ج�ن�د 
الخرسانیة ودعا للمأمون واس�ت�ول�ى ع�ل�ى 

 غرب الدلتا وصعید مصر.
واستمرت ھذه الثورة ب�ع�د وف�اة ال�م�أم�ون 
حتى مج�يء ال�ق�ائ�د ال�ع�س�ك�ري ح�ت�ى ق�ام 
المعتصم بإرسال جیش عظیم ضم إلیھ م�ن 
الجند خ�ل�ق�اً ك�ث�ی�راً، وج�ع�ل ع�ل�ى ق�ی�ادت�ھ 
عجیف بن عنبسة الذى ظل یحاصرھم مدة 
تسعة أشھر، فتمكن ھذا ال�ق�ائ�د م�ن ج�م�ع 
ال���م���ع���ل���وم���ات ع���ن أم���اك���ن ت���واج���دھ���م 
وت��ح��رك��ات��ھ��م، ف��ق��ام بس��د ن��ھ��ر ب��ردودا 

والعروس لقطع الماء عنھم وسد تفرع�ات 
األنھار حتى جفافھ�ا، ث�م ھ�اج�م م�واق�ع�ھ�م 
حتى ظفر بھم واس�ت�س�ل�م�وا ج�م�ی�ع رج�ال 
الزط، ودخل بھم بغداد یوم عاشوراء س�ن�ة 

م ف��م�روا أم��ام ال��خ�ل��ی�ف��ة  835ھـ� / 220
المعتصم ورجال دولتھ حیث أمر المع�ت�ص�م 
بنفیھم إلى خانقین في ثم نقلوا ب�ع�دھ�ا إل�ى 
ثغر عی�ن زرب�ة وب�ق�وا ھ�ن�اك ح�ت�ى أغ�ار 
البیزنطیون على مدینـة عی�ن زرب�ة س�ن�ـ�ة 

م ف�أس�روا م�ن ك�ان ف�ی�ھ�ا  855ھـ / 231
 ونقلوھم إلى األناضول.

وعلى أثر الفت�ن ال�ت�ي ق�ام ب�ھ�ا ال�زط ف�ي 
جنوبي العراق وھزیمتھم، ق�ام�ت ال�ق�ب�ائ�ل 
ال��زط��ی��ة ف��ي ب��الد الس��ن��د أیض��ا ب��ال��ف��ت��ن 

ھـ� / 221واالضطرابات ضد العرب (سن�ة 
م) وذلك في مستھل حكم عمران ب�ن  836

موسى بن یحي ال�ب�رم�ك�ي ف�ق�ات�ل�ھ�م ق�ت�االً 
شدیداً حتى انتصر علی�ھ�م ث�م ب�ن�ى م�دی�ن�ة 
بالقرب من م�ن�ط�ق�ت�ھ�م ال�ق�ی�ق�ان وس�م�اھ�ا 
(ال��ب��ی��ض��اء) وأس��ك��ن��ھ��ا ج��ن��ده وحص��ن��ھ��ا 
وجعلھا بمث�اب�ة م�رك�ز عس�ك�ري ل�م�راق�ب�ة 
تحركات ال�زط وال�ق�ض�اء ع�ل�ی�ھ�ا بس�رع�ة 
وسھ�ول�ة ول�ق�د ك�ان ن�ف�ی�ھ�م إل�ى ال�ث�غ�ور 
اإلسالمیة نتیجة خ�ط�ة م�دب�رة م�ن ال�دول�ة 

  العباسیة إلبعادھم نھائیاً عن قلب العالم
 اإلسالمي.

ومن األساطیر المتداولة حكای�ة ت�ع�ود إل�ى 
بدایة ظھور المسیح ون�ظ�رة ال�غ�ج�ر إل�ی�ھ، 
وتعاطفھم معھ، وغی�رت�ھ�م ع�ل�ی�ھ إل�ى ح�د 
التضحیة بأنفسھم في سبیلھ. ت�ب�دأ ح�ك�ای�ة 
"الحدادون األربعة" بخب�ر ال�ح�ك�م بص�ل�ب 
ال��م��س��ی��ح ب��ت��ھ��م��ة ال��ت��م��رد ع��ل��ى ال��ح��ك��م 
ال��روم��ان��ي بس��ب��ب دع��وت��ھ ب��أن "ال��ن��اس 
أخوة" وأن "الخادم والسید مت�س�اوی�ان"، 
وتكلیف جندیین روم�ان�ی�ی�ن ب�ج�ل�ب أرب�ع�ة 
مسامیر للصلب من أحد دكاكین الح�دادی�ن: 
اثنان لغرزھما في ی�دي ال�م�س�ی�ح، واث�ن�ان 
في قدمي المسیح. كان ف�ي ال�ق�دس أرب�ع�ة 
حدادین فقط كلھم من الغج�ر ب�ع�د أن ط�رد 
األغنیاء من بالد فارس الغ�ج�ر، ف�ت�ش�ردوا 
إلى أن استوطن بعضھم فلسطین و"ت�ب�ن�ى 

 أحفادھم عادات ودین الفلسطینیین".
ت��وق��ف ال��ج��ن��دی��ان ع��ن��د ال��ح��داد األول 
(ألیعازر)، الذي وافق أوال، ول�ك�ن ع�ن�دم�ا 
سأل وعرف عن المحكوم ع�ل�ی�ھ ب�الص�ل�ب 
رف�ض أن یص��ن��ع ال��م��س�ام��ی��ر ألن��ھ ت��ذّك��ر 
المسیح ع�ن�دم�ا م�ّر ذات ی�وم أم�ام دك�ان�ھ 
مبتسما، وعندما سألھ من یكون، قال "أن�ا 
الذي یأتي لیتحدث مع الناس ذوي ال�ن�وای�ا 
الحسنة"، مما جعل ألیعازر یعتبر الم�س�ی�ح 
من قومھ، وھو م�ا واف�ق ع�ل�ی�ھ ال�م�س�ی�ح 
ق�ائ��ال "م��ن ب��ن�ي ق�وم��ك؟ أج��ل، إذا ك�ن��ت 
إنس��ان��ا ذا ن��ی��ة حس��ن��ة". ول��ذل��ك رف��ض 
ألی�ع�ازر ب�ق�وة ص�ن�ع ال�م�س�اف�ر م�م�ا دف�ع 

 الجندیین إلى قتلھ.
تكّرر الموق�ف ح�ی�ن ذھ�ب ال�ج�ن�دی�ان إل�ى 
الحداد الثاني (أندوش) الذي كان لھ زوج�ة 
واثنا عشر ولدا. وعلى الرغم م�ن ح�اج�ت�ھ 
الماسة للمال لیطعم أوالده، إال أن�ھ ع�ن�دم�ا 
سأل عن المحك�وم وع�رف أن�ھ ال�م�س�ی�ح، 

تذّكر أن األوالد رأوه في أحد األیام فقّربھ�م 
منھ ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أس�م�ال�ھ�م ال�ب�ال�ی�ة، 
وأعطاھم رغیف�ا م�ن ال�خ�ب�ز ك�ان ی�ح�م�ل�ھ 
تح�ت ذراع�ھ، ول�ذل�ك رف�ض أیض�ا ص�ن�ع 
المسیح مم�ا ان�ت�ھ�ى ب�ھ األم�ر إل�ى ال�ق�ت�ل 

 أیضا.
حین وصل ال�ج�ن�دی�ان إل�ى ال�ح�داد ال�ث�ال�ث 
(جوزافي) أیقظ�اه م�ن ال�ن�وم وط�ل�ب�ا م�ن�ھ 
صنع ال�م�س�ام�ی�ر األرب�ع�ة وإال ی�ق�ت�ل ق�ب�ل 
المسیح. ولما سمع ب�اس�م ال�م�س�ی�ح ت�ذك�ر 
جوزافي أنھ شاھده یعظ في ال�م�دی�ن�ة وھ�و 
یتكل�م "ع�ن زن�ب�ق ال�ح�ق�ول وال�ع�ص�اف�ی�ر 
والكرمة والتین"، واستنت�ج م�ن�ھ ھ�ذا أن�ھ 
غجري "ألنھ یعرف النباتات وال�ح�ی�وان�ات 
بشكل جید". ومع رفضھ لصنع المسامی�ر، 
ألنھ كان یعتبر ذلك "مشاركة ف�ي ج�ری�م�ة 

 قتل"، قام الجندیان بقتلھ على الفور.
ل��م ی��ب��ق ف��ي ال��ق��دس إال ال��ح��داد ال��راب��ع 
(صموئیل) وعن�دم�ا وص�ل ال�ج�ن�دی�ان إل�ى 
مكانھ وجدا ابنھ ال�ك�ب�ی�ر (غ�اس�ب�ار) ال�ذي 
تعلم المھنة جیدا. ونظرا لخوف ال�ج�ن�دی�ی�ن 
من العودة إلى الض�اب�ط ال�م�س�ؤول دون�م�ا 
مسامی�ر ف�ق�د ات�ف�ق�ا ع�ل�ى أال ی�ذك�را اس�م 
المسیح "ألن كل ھؤالء الغج�ر ی�ع�ت�ب�رون�ھ 
واحدا منھم، وربما یكون ھ�ذا ص�ح�ی�ح�ا". 
وھكذا صنع غاسب�ار ل�ھ�م ث�الث�ة مس�ام�ی�ر 
وبینم�ا ھ�و یص�ن�ع ال�راب�ع س�م�ع أص�وات 
الحدادین الثالثة تحذره من صنع المسامی�ر 
فتملّك الجندیان الرع�ب أیض�ا، ف�ھ�رب�ا م�ع 
ال��م��س��ام��ی��ر ال��ث��الث��ة ال��ت��ي ك��ان أن��ج��زھ��ا 
غاسبار. عن�دم�ا أدرك غ�اس�ب�ار ال�ح�ق�ی�ق�ة 
حاول أن ی�ل�ح�ق ب�ال�ج�ن�دی�ی�ن ول�ك�ن دون 
ج��دوى، ول��ذل��ك ص��ع��ب��ت ع��ل��ی��ھ ال��ح��ال 
ومواجھة الن�اس ف�ي ال�ی�وم ال�ت�ال�ي ف�ھ�ام 

 على وجھھ.
وبسبب ذلك، كما تنتھي ال�ح�ك�ای�ة، اض�ط�ر 
الجنود في صباح الیوم ال�ت�ال�ي إل�ى ص�ل�ب 

ح�ی�ث ث�بّ�ت�وا  المسیح بثالثة مسامیر ف�ق�ط،
مسمارا في كل ید ووضعوا الق�دم�ی�ن ف�وق 

 بعضھما وغرزوا فیھا المسمار الثالث.
أما غاسبار فقد ب�ق�ي ھ�ائ�م�ا ع�ل�ى وج�ھ�ھ 
یحمل دعوة واحدة ل�ل�ن�اس ف�ي ك�ل م�ك�ان 
یحل ف�ی�ھ: اص�ن�ع�وا ال�م�س�ام�ی�ر ل�ت�ج�م�ی�ع 
صواري السفن، وإق�ام�ة ھ�ی�اك�ل ال�ب�ی�وت، 

 ولكن ال تصنعوھا أبدا لصلب البشر.
 دراالمص

ض��ف��ة ث��ال��ث��ة م��ن��ب��ر ث��ق��اف��ي ـ�� م��ح��م��د م. 
 األرناؤوط

ال��ب��ص��رة ذات ال��وش��اح��ی��ن ـ�� حس��ی��ن ب��ن 
 سعدون

 البخالء ـ الجاحظ
  أرشیف التاریخ العالمي اإلسالمي
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كان لنا فرصة طیبة أن تلتقي جریدة العراقیة 
االسترالیة بالقاص والكاتب المسرحي أح�م�د 

 اسماعیل اسماعیل فاھال وسھال بكم.
نود أن نعرف قلیالً ع�ن أح�م�د اس�م�اع�ی�ل  -

االنسان،ومتى یلت�ق�ي م�ع أح�م�د اس�م�اع�ی�ل 
  الكاتب المسرحي والقاص؟

* ال أرید أن أسبق من یود فع�ل ذل�ك ی�وم�اً، 
وأصادر ما سیخرج بھ من اجتھاد في كش�ف 

  الوشائج بین الكاتب واإلنسان.
لكنك سألت، وعلي أن أجیب، ولو بشكل غیر 

  مفصل، كما تفضلِت.
لنتفق أوالً على أن المبدع في أي مجال ك�ان 
البد أن ی�ك�ون إنس�ان�اً، ب�م�ع�ن�ى أن ی�ن�ت�م�ي 
إلنسان�ی�ت�ھ أوالً، ویُ�خ�ل�ص ل�ھ�ا، ول�ع�ل م�ن 
یفتقدھذه السمة؛سیفتقر ما كتبھ لص�ف�ة أدب 
إنساني، حتى لو تم تصنیف أدب�ھ ف�ي أع�ل�ى 
مستوى، فللمھارة ھنا، والصن�ع�ة، دورھ�م�ا 

 في ھذا النتاج، ال الروح والفكر.
ھذا ط�رف م�ن ال�ج�واب ق�د ال ی�رم�ي إل�ی�ھ 
الس��ؤال، ول��ك��ن��ن��ي وج��دت م��ن الض��رورة 

  اإلشارة إلیھ.
ألذھب إلى طرف آخر شخص�ي، ف�أن�ا عش�ت 
حیاة درامیة، من یتم مبكر وفقر ومسؤول�ی�ة 
ونزول إلى العمل وأنا ابن الثانیة عشرة م�ن 
العمر، ألتحمل ھموماً كثیرة .. عائ�ل�ی�ة أوالً، 

  ثم وطنیة،وذلك قبل أن یخط شاربي.
ویبدو أن لحیاتي القاسیة دورھا في صی�اغ�ة 
ما أنت�ج�ت�ھ م�ن نص�وص، رغ�م م�ح�اوالت�ي 
الواعیة التحرر من تأثیرھا، غیر أنھا ك�ان�ت 
من القوة إلى درجة أنھا انعكست في كتاباتي 
وبرزت فیھ�ا بش�ك�ل واض�ح...ح�زن�اً وج�دی�ة 

  ومسؤولیة صارمة.
ومن یع�رف�ن�ي ع�ن ق�رب؛ وی�ق�رأ ك�ت�اب�ات�ي، 
سیعثر على نقاط التقاء كثیرة بین شخصیت�ي 

  وتاریخھا التراجیدي واألدبي.
 
ھل استطاعات األقلیات ایجاد مسرح خاص  -

بھا في الشرق االوسط .. ال�م�س�رح ال�ُك�ردي 
  نموذجاً ؟

* إذا كان ال�م�س�رح ف�ن دی�م�ق�راط�ي، وھ�و 
كذلك، فذلك یعني بالضرورة إن الھواء ال�ذي 
ی�ت�ن��ف�س��ھ ھ��و ال�ح��ری�ة، ال�ح��ری�ة ب��ال�م��ع�ن��ى 
الصحیح، ولیس حریات زائفة ، یزعم شرقنا 

  وسادتھ ، بتوفرھا في متاجره السیاسیة.
إذا كنا نسلم بذلك ونحن نلمس ھذه الحق�ی�ق�ة 

  لمس الید والعین، القلب والفكر.
فإننا ال نستطیع أن نزعم بنجاح استنبات ھذا 
الفن في تربتنا ونحن نعلم أن المناخ خ�ان�ق، 
والھواء فاسد، ناھیك عن م�وض�وع م�دن�ی�ة 
المسرح، فأمر اف�ت�ق�ارن�ا ل�ل�م�دن�ی�ة یش�م�ل�ن�ا 
جمیعاً، األكثریات منا واألقلیات في المنطق�ة، 
بغض النظر عن النسبة والدرجة واألسب�اب، 
فالتفصیل ف�ي ھ�ذا ال�م�وض�وع ذي ال�ط�اب�ع 

 السیاسي؛ طویل ومتشعب.
أم��ا ال��ح��دی��ث ع��ن ال��ت��ج��ارب وال��ع��روض 
المسرحیة التي یتم تقدی�م�ھ�ا م�ن ق�ب�ل ف�رق 
األقلیات المسرحیة، فإنھ ذو ش�ج�ون، إذ أن 
أغ��ل��ب ھ��ذه ال��ع��روض مص��اب��ة ب��ن��وع م��ن 
الفصام، فھي من جانب تبتعد عن كل ما یمت 
لألكث�ری�ات م�ن مض�ام�ی�ن، ب�ل ت�ك�اد ت�ك�ون 
عروضھا ب�م�ث�اب�ة رد ف�ع�ل ع�ل�ى اض�ط�ھ�اد 
األكثریات، طبعاً األكثریة: سلط�ة وح�ك�وم�ة، 
وأحیاناً األكثریة ثقافةً،وتتماھى، م�ن ج�ان�ب 
آخر، مع مسرح ھذه االك�ث�ری�ة وت�ق�ل�ده م�ن 
ناحیة الشكل واألداء، ولھذا التناقض أسبابھ 
الكثیرة، منھا االنغالق ورد الفعل على القھ�ر 
الممارس بحق ھذه األقلیة، وما ینتج عنھم�ا 
من وعي، وتعد التجربة المسرحیة ال�ك�ردی�ة 
في س�وری�ا، ب�ل�دي، ال�ن�م�وذج الص�ارخ ف�ي 
المنط�ق�ة، واألك�ث�ر ب�روزاً، وال�ت�ي ی�م�ارس 
صناعھا بطولة نادرة م�ن�ذ ل�ح�ظ�ة ال�ت�ف�ك�ی�ر 
بالعرض، وتأمین المكان والبروفات، لینتھي 
األمر إلى عروض م�ت�واض�ع�ة ال ال ت�رت�ق�ي 

  لمستوى ھذه التضحیات والبطوالت.
باعتقادي كان ع�ل�ى ال�ك�ردي إی�ج�اد ص�ی�غ�ة 
تناسب طبیع�ة ش�ع�ب�ھ وقض�ی�ت�ھ، ل�ی�س م�ن 
منطلق الض�د، م�ن وم�ع اآلخ�ر،ال�ف�خ ال�ذي 
سیفاقم من مشكلتھ، النفسیة والحضاریة، بل 
من منطلق التأسیس لفعل مسرحي ناب�ع م�ن 
الخصوصیة القومیة والتاریخی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة 

 لجمھور ھذا المسرح، وما أغناه!
 
برأیك ھل أصاب المسرح العربي الش�ل�ل...  -

برحی�ل ع�م�ال�ق�ة ال�م�س�رح: ال�ف�ن�ان ن�ج�ی�ب 
الریحاني وعمید المسرح العربي یوسف ب�ك 

  وھبي وغیرھم من جیل رواد المسرح ؟
* طبعاً ال، لقد ظھر بعد ھ�ؤالء ال�ك�ب�ار،ك�ب�ار 
كثر، یوسف أدریس وتوفیق الح�ك�ی�م وس�ع�د 
هللا ونوس وقاس�م م�ح�م�د وی�وس�ف ال�ع�ان�ي 
والطیب الصدیقي والجعایب�ي وع�ب�د ال�ك�ری�م 
برش�ی�د ...إل�خ. إض�اف�ة إل�ى ف�رق وت�ج�ارب 
مسرحیة ك�ث�ی�رة ق�دم أص�ح�اب�ھ�ا ت�أص�ی�الت 
للمسرح في صیغ وأشكال جدیدة أكثر عملیة 

 وأصالة من البدایات.
ب�اع�ت�ق�ادي إن م�ع�ان�اة ال�م��س�رح ال ت�رت�ب��ط 
بشخصیة المبدعین، رغ�م أھ�م�ی�ة االس�م�اء 
الكبیرة والفاعلة، بل بج�م�ل�ة م�ن األس�ب�اب، 
منھا السیاسة، بل السیاسة أوالً، ف�ب�ق�در م�ا 
ساھمت السیاسة، وفي م�رح�ل�ة الس�ت�ی�ن�ی�ات 
خاصة، في أزدھار المس�رح، ف�إن�ھ�ا ب�ال�ق�در 
نفسھ، ساھمت في انحساره واإلساءة إل�ی�ھ، 
لقد كانت الستینیات من القرن الفائ�ت؛ ف�ت�رة 
نھ�وض ق�وم�ي ع�رب�ي، ومش�اری�ع ك�ب�ی�رة، 
وأحالم جمیلة، وكان المسرح ،ال�ف�ن األك�ث�ر 
قرباً من ھذه المشاریع، بل األكثر قدرة عل�ى 
تجسیدھا.. معالجة وطرحاً، وعندما س�ق�ط�ت 
ھذه المشاریع، كلّھا، وبشكل مدو، سقط ذلك 
اللون المسرحي السائ�د م�ع�ھ�ا..خ�اب�ی�ة ت�ل�ك 
األح�الم وال��م��ش��اری�ع، ف��ظ��ن ال�ن��اس ال��ذی��ن 
اقتصرت معرفتھم على ھ�ذا ال�ل�ون والش�ك�ل 
والنھج، إن المسرح أیضاً أفل نجمھ وسق�ط، 
إضافة إلى أسباب أخ�رى م�ن�ھ�ا؛ع�دم ت�ج�ذر 
ال��م��س��رح ف��ي ال��ت��رب��ة ال��ع��رب��ی��ة، وظ��ھ��ور 
م��ن��افس��ون ج��دد ل��ھ: ت��ل��ف��زی��ون وف��ی��دی��و 
وس��وش��ی��ال م��ی��دی��ا، ن��اھ��ی��ك ع��ن ال��ن��م��ط 
االستھالكي الذي غزا البالد والع�ب�اد.. وك�ان 
لھ أثره المدمر على كل شيء، لی�س الس�وق 
وحسب، بل قیماً أخرى، یكفي أن�ھ ح�ّول ك�ل 
مجال إلى سوق.. الثقافة والفن والس�ی�اس�ة، 

  وحتى الدین.
 
ما السبب الذي جعل من كلمة المسرح ف�ي  -

عصرنا مجرد ضحكة أم ف�ك�اھ�ة ...ال ی�ف�ك�ر 
الكثیرون منا في الذھاب إلى المس�رح س�وى 

 للضحك والتسلیة ؟
* ع�ن�دم�ا ع�زم�ت أل�م�ان�ی�ا ع�ل�ى ال�ن�ھ�وض 
بالوطن بعد سق�وط�ھ�ا ال�م�دوي ف�ي ال�ح�رب 
العالمیة الثانیة وموت ھتلر. وض�ع�ت ال�ق�ی�م 
وإع���ادة االع���ت���ب���ار ل���ھ���ا، ض���م���ن ھ���ذه 
األولویات،بل في م�ق�دم�ت�ھ�ا، أم�ا ن�ح�ن،ف�إن 
القیم التي ال ن�ك�فُّ ل�ی�ل ن�ھ�ار ع�ن ال�ح�دی�ث 
ع�ن�ھ�ا، ون�ب�اھ�ي ب�ھ�ا ال�غ�رب ال��ذي نص�ف��ھ 

  بالساقط أخالقیاً، فغائبة.
ومن المالحظ أن حدیث عنھا یدخل مباشرة، 

 وباستھتار، في خانة الوطنیات والمزاودة!
المسرح فن، والفن لیس رقصاًوتھریجاً، ب�ل 
فلسفة وھندسة وحضارة،ولو أل�غ�ی�ن�ا وج�ود 
ال��ف��ن م��ن ال��ح��ی��اة، أو ن��زع��ن��ا دوره ف��ي 
ال��م��وج��ودات ف��ي ال��ح��ی��اة، ال��م��ادی��ة وغ��ی��ر 
المادیة، لكان ذلك دعوة السرافیل بالحض�ور 
إلى عالمنا والن�ف�خ ف�ي الص�ور، ألن غ�ی�اب 
الفن أحد عالمات الس�اع�ة، س�اع�ة حض�ارة 
وحتى ساعة حیاة، فال لذة لطعام بال فن، وال 
سكن في منزل بال فن، وال حالوة لحدیث ب�ال 
فن، وال تالوة لقراءة قرآن أو أنجیل بال ف�ن. 
وال تشویق لقصص وح�ك�ای�ات وم�الح�م ب�ال 
فن، وال جمال لت�م�ث�ال ب�ال ف�ن، وال لس�ی�ارة 

 وطائرة بال فن .
ولعل االستھ�ت�ار ب�ال�ف�ن، ی�ع�ود إل�ى ت�خ�ل�ف 
المجتمعات، وفقرھا الثقافي،وسقوط الفن في 

  براثن االستھالك واالرتزاق.
 
ماھي طبیعة وشكل المسرح الذي یجب أن  -

نقدم�ھ لش�ع�ب مض�ط�ھ�د ب�أخ�ت�الف أع�راق�ھ 
 واجناسھ في بالدنا؟

* لنتفق أوالً على أن ال مسرح بال ج�م�ھ�ور، 
ولنعلم إن الظاھرة ال�م�س�رح�ی�ة ت�ق�وم ع�ل�ى 
الش�راك�ة ب�ی�ن�ھ�م��ا، ول�ھ�ذه الش�راك�ة أس��س 
وش�روط، واالح�ت��رام أول ھ�ذه الش��روط..إذ 
یحترم الجمھور مسرحھ بدعمھ مادیاً وغ�ی�ر 
مادي، ویحترم ال�م�س�رح ج�م�ھ�وره ب�ح�س�ن 
التعبیرعنھ، فنیاً وفكریاً، ویست�ل�زم ذل�ك م�ن 
صناع المسرح،عرضاً وتألیفاً، أوالً وقبل أي 
شيء، فھم الجمھور.. ھویة ھذا ال�ج�م�ھ�ور، 
طبیعتھ، معاناتھ وأفراحھ وأتراح�ھ وع�ادات�ھ 
وتاریخھ، كي یستطیع، وبناء على ذل�ك، أن 
یقدم ما ھو مناسب لھذا الشریك، وبالك�ی�ف�ی�ة 

 المناسبة.
في بالدنا، ومنطقتنا برمت�ھ�ا، ال�م�ك�ون�ة م�ن 
أع����راق وم����ل����ل ك����ث����ی����رة، ال ی����وج����د 

مس��رح..وت��ھ��م��ی��ش ھ��ذا ال��م��س��رح ل��وج��ود 
األق��ل��ی��ات ف��ي نص��وص��ھ وع��روض��ھ، أول��ى 
عالمات ھذا النفي، أما المسرح ال�ذي ح�ق�ق 
حضوراً متمیزاً، فنی�اً وف�ك�ری�اً، س�رع�ان م�ا 
سرقتھ األنظمة ودجنتھ، لی�س�ق�ط ھ�و اآلخ�ر 
في األسر، ویتم ت�ق�ی�ی�ده بس�ال�س�ل ال�ت�أط�ی�ر 
والقولبة، ویتحول بعد أن ف�ق�د روح�ھ ال�ت�ي 
تتمثل بحریتھ، إلى مسرح الس�ل�ط�ة، ال�ف�ن�ان 
فیھ یعمل بصفة موظف، والعرض یقدم عل�ى 
سبیل ممارسة النشاط، وال غ�راب�ة ف�ي ذل�ك 
بعد أن فك�ت الس�ل�ط�ات ع�ق�د الش�راك�ة ب�ی�ن 
الجمھور والمسرح لص�ال�ح�ھ�ا، ول�م ت�ك�ت�ف 

 بذلك، بل أصبحت سیده!
في ھ�ذه ح�ال�ھ، أن ی�ق�دم   وال یمكن،لمسرح

شیئاً ذا قیمة وفعالیة للجم�ھ�ور،ألن�ھ أص�ب�ح 
غریباً عنھ، نشاطاً في خدمة السلط�ات، وإذا 
كان الحل یب�دأب�إع�ادة ف�ك ارت�ب�اط ال�م�س�رح 
بالسل�ط�ات، وال�ت�خ�ل�ص م�ن ال�ت�ب�ع�ی�ة ل�ھ�ا، 
وتجدید العقد مع الجمھور، الشریك ال�ف�ع�ل�ي 
والفاعل في الظاھرة المسرحیة، فإن تأصیلھ 
یكون بوضع مفتاح العرض ب�ی�د ال�م�ت�ف�رج، 

 وجعلھ سید العرض بال منازع.
إنھ فن مدني، وفي المدنیة ال وط�ن ح�ر ب�ال 
مواطنین أحرار، ك�م�ا ی�ق�ول ف�ول�ت�ی�ر، وف�ي 

 المسرح أیضاً.
حینھا، وبع�د ح�ل ھ�ذه اإلش�ك�ال�ی�ة الص�ع�ب�ة 
وال�ت�اری�خ�ی�ة وال�ت�ي ت�ح�ت�اج إل�ى م�ا یش�ب�ھ 
المعجزة في أوط�ان�ن�ا، س�ت�ت�م اإلج�اب�ة ع�ل�ى 
س��ؤال ك��ی��ف،وبش��ك��ل ع��م��ل��ي، أم��ا اآلن، 

فلنا في ت�ج�ارب م�ب�دع�ی�ن س�اب�ق�ی�ن   نظریاً،
أمثلة جیدة، والذین أجابوا على ھذا السؤال، 
م�ی��رخ�ول��د،وال�ذي دف�ع ح�ی��ات�ھ ث�م��ن�اً ل�ھ��ذه 
اإلجابة، وبریخت الذي فرَّ بإجابتھ بعیداً ع�ن 
كرسي النازیة وسج�ون�ھ�ا،وإج�اب�ات مس�ارح 
أخ��رى م��ث��ل: ال��م��س��رح ال��ف��ق��ی��ر ومس��رح 
المقھورین. وكذلك تج�ارب ع�رب�ی�ة ك�ث�ی�رة: 
 البساط والسامر والحكواتي والصورة.. إلخ.

أن تذھب إلى الجمھور، وال ت�ن�ت�ظ�ر ق�دوم�ھ 
كما فعل مسرح المق�ھ�وری�ن، ف�ھ�ذه وس�ی�ل�ة 
لتأصیل المسرح،وأن تحترم فك�ره ك�م�ا ف�ع�ل 
بریخت ومس�رح ال�م�ق�ھ�وری�ن أیض�اً، ف�ھ�ذه 
غایة،وأن تحترمھ وتعده ع�ل�ى ص�واب ك�م�ا 
فعل بیتر بروك،حتى لو ك�ان بس�ی�ط�اً، ف�ھ�ذه 

 أخالق المسرح المدنیة وفكره.
غیر أن ذل�ك ال ی�ع�ن�ي ال�ب�ت�ة ال�ت�ج�اوب م�ع 
مقولة :الجم�ھ�ور ع�اوز ك�ده. ف�ھ�ذا م�زاج، 
ومزاج الجمھور غالباً لیس صح�ی�ح�اً، ع�ل�ى 
العكس من قضیتھ، والتي تكون على صواب 

  دائماً.
 
لماذا أتجھت إل�ى ك�ت�اب�ة ال�م�س�رح .. وق�د  -

  بدأت بكتابة القصة ؟
* نعم،لقد بدأت بكتابة القصة، والتي ح�م�ل�ت 
عنوان ( الطائرات وأحالم سلو ) كانت كتاب�ة 
ھذه القصة تعبیراً عن وج�ع اس�م�ھ م�ج�زرة 
حلبجھ، وصرخة احتجاج عاجز ، كما ك�ت�ب�ت 
نصاً بعنوان (الطحن ) مس�رح�ی�ت�ي األول�ى، 
والمست�وح�اة أیض�اً م�ن وج�ع األش�ق�اء ف�ي 
كردستان العراق، والتي تناولت فیھا م�أس�اة 

 1991الھجرة الملیونیة التي وق�ع�ت رب�ی�ع 
من ق�ب�ل 1992عام   وعرض النص في ربیع
 فرقة خالت الفلكلوریة.

وقبیل ھذین العملین، كتبت في المدرسة التي 
كنت أمارس فیھا التعلیم،نصوص�اً مس�رح�ی�ة 
لألطفال، تلبیة لحاجة المدرسة إلى ع�روض 
مسرحیة للمشاركة في المھرج�ان�ات، ك�ت�اب�ة 
وإخ�راج�اً، ث��م ت�ح�ول��ت ت�ل��ك ال�ك�ت��اب�ات إل��ى 
نصوص مسرحیة نشرت في كتب وم�ج�الت، 
ن��ال��ت ب��ع��ض��ھ��ا ج��وائ��ز ع��رب��ی��ة م��ع��روف��ة، 
وعرضت غالبیة المسرحیات ال�ت�ي ك�ت�ب�ت�ھ�ا 

  لألطفال على خشبات مسارح عربیة كثیرة.
ولعل السبب الخفي وراء الكتاب�ة ل�ل�م�س�رح؛ 
یعود إلى فشلي في الصعودإلى الخشبة ممثالً 
وأنا فتى صغیر، فتحولت إلى الكتابة لھ.. بعد 
اطالع واسع على ھذا الفن، وال أخ�ف�ی�ِك أن 

الخجل ك�ان الس�ب�ب ف�ي ھ�ذا ال�ت�ح�ول، م�ن 
ال��ت��م��ث���ی��ل إل���ى ال��ق���راءة وال��م���ط��ال��ع���ات 
المسرحیة،ثم إل�ى ال�ك�ت�اب�ة، وال�ط�ری�ف ف�ي 
األمر أن أناس ال عالقة لھم بالمسرح ھم من 
أل��ق��وا ب��ذرة ال��م��س��رح ف��ي روح��ي، بش��ك��ل 
عفوي، وإن من حرمن�ي م�ن ت�ح�ق�ی�ق ح�ل�م 
الصعود على الخشبة، وم�م�ارس�ة ال�ت�م�ث�ی�ل 

  كانوا من أھل المسرح!
 
استطاع أحم�د اس�م�اع�ی�ل إخ�راج ال�ق�ارئ  -

ل��م��س��رح��ی��ات��ھ م��ن أط��ار خش��ب��ة ال��م��س��رح 
والتحلیق بعیداً، حیث عوال�م واس�ع�ة أخ�رى 

  كیف تفعل ذلك ؟  في الخارج.
* وماذا یف�ع�ل ال�ك�ات�ب س�وى وض�ع ال�ع�ال�م 
الخارجي في إطار الخشبة، ولكن ل�ی�س ك�م�ا 
ھو علیھ في ال�واق�ع، أو ك�م�ا ی�ب�دو ل�ع�ی�ن�ي 
المتلقي ووعیھ، بل في ھیئة جدیدة وصی�غ�ة 
مختل�ف�ة، ل�ھ ع�م�ق وأب�ع�اد ووج�وه، ل�دف�ع 
المتفرج للعودة إلى تلك العوال�م وھ�و م�زود 
برؤیة جدیدة، أجمل وأكثر عمقاً. وھذا یعتمد 
على قدرتھ على فك شفرات النص والعرض. 
وأحاول في نصوصي ق�در اإلم�ك�ان، ت�ج�ن�ب 
االبھام في عملیة ال�ت�ش�ف�ی�ر، ف�ال�ب�ی�ئ�ة ال�ت�ي 
أتوجھ لھا فقی�رة، وأن�اس�ھ�ا بس�ط�اء، وذل�ك 

 دون تضحیة كبیرة بالفني والجمالي.
األدب بساط الریح ال�ذي ی�ح�ل�ق ب�ال�م�ت�ل�ق�ي، 
مكافأة لھ على فك شفرة الن�ص، ف�ي ع�وال�م 
واسعة، ثم العودة بھ إلى الواق�ع وھ�و أك�ث�ر 

  سعادة،وأعمق وإدراكاً.
 
أیھماأكثر ص�ع�وب�ة، ال�ك�ت�اب�ة ل�الط�ف�ال،أم   –

  الكتابة لعالم الكبار ؟
* الكتابة بحد ذاتھا صعب�ة، ح�ت�ى ل�و ك�ان�ت 
وظیفة مدرسیة، أو رسالة لقریب أو حب�ی�ب، 
فكیف بھا حین تكون أدب�اً، ول�ع�ل م�ا ی�ج�ع�ل 
التفضیل وارداً بین الم�ج�ال�ی�ن ل�ی�س ال�م�ادة 
ال�م�ك�ت�وب�ة، ف�ال��م�ادة ف�ي نص�وص األط�ف��ال 
بسیطة ب�ال�م�ق�ارن�ة ب�ال�ن�ص�وص ال�م�وج�ھ�ة 
للكبار، غ�ی�ر أن ال�ق�ی�ود ال�ت�ي ت�ك�ب�ل ك�ات�ب 
األطفال كثیرة، والحریة تكاد تكون معدوم�ة، 
على العكس من الكتابة للكبار، والتي ت�ت�وف�ر 
فیھا ھوامش غ�ی�ر ھ�ی�ن�ة م�ن ال�ح�ری�ة ف�ي 
السرد أو طرح أفكار ومعالجة قضای�ا ك�ث�ی�رة 
ومتعددة، دون انحراف عن المسار، أو إثارة 
غضب الرقیب، وما أكثر الرقباء في حیات�ن�ا، 
غیر أن الرقیب في أدب ال�ط�ف�ل م�ث�ل س�ائ�ق 
السیارة، ال یجب أن یغفو، ألن غفوة بسیط�ة 
منھ قد تؤدي إل�ى االن�ح�راف ع�ن ال�وج�ھ�ة 
السلیمة نحو النص ال�ط�ف�ل.. وق�د یص�ح أن 
نش�ب�ھ األدی�ب ال�ذي ی�ك�ت�ب ل�ل�ط�ف�ل بس�ائ�ق 
القطار، أما من یكتب لل�ك�ب�ار ف�ق�ائ�د س�ف�ی�ن�ة 

  وطیار.
ولعل غیاب الطفل الن�اق�د ، واح�دة م�ن ھ�ذه 
الصعوبات، والتي تعترض كاتب أدب الطفل، 
وألن ال��ك��ب��ار ھ��م أوص��ی��اء ع��ل��ى ق��راءات 
األط��ف��ال، وع��ل��ى ك��ل ش��يء ی��ت��ع��ل��ق ب��ھ��ذه 
الشریحة، وألنھم غالباً غیر م�ط�ل�ع�ی�ن ع�ل�ى 
ھذا األدب، شروطھ وعوالمھ ونفسیة الطف�ل 
واحتیاجاتھ، فإن أدب الطفل اق�ت�ص�ر ع�ن�دن�ا 

 على الجانب التربوي.
والسبب؟ كلنا مربون وأوص�ی�اء...وال�ت�رب�ی�ة 
بالذات، ترضي أولي األمر، الكبار والص�غ�ار 

 منھم على حد سواء.
 
متى یكون أحمد اس�م�اع�ی�ل أك�ث�ر س�ع�ادة،  -

بحصولھ على ج�ائ�زة أم ب�ن�ج�اح ع�م�ل م�ن 
 أعمالھ جماھیراً ؟

* لن أكون مثالیاً وأبخ�س ال�ج�وائ�ز ح�ق�ھ�ا، 
فھي دعم مادي من ناحیة، ودع�ای�ة ل�ل�ن�ص 
الفائز وصاحبھ..غ�ی�ر أن ال�ج�ائ�زة ال�ك�ب�ی�رة 
واألكثر دواماً ھي إقبال القراء على ن�ت�اج�ات 
الكاتب، وتداولھا بینھم، ألن الك�ت�اب�ة وج�دت 
من أجل ھذا الھدف، ال م�ن أج�ل ال�ج�وائ�ز، 
فالقراءة ھي، ودون غیرھا، من یكفل للنص 
الحیاة وربما الخلود، القراءة أكسیر ال�ن�ص، 

تماماً مثل العرض بالنسبة للمس�رح�ی�ة.. أم�ا 
الجائزة، فقد تكون والدة لنص أو ال�ت�ب�ش�ی�ر 
بكاتب، ولكن ھذه الوالدة لی�س�ت ب�الض�رورة 
حیاة وعافیة للفائز، وال تضمن العمر المدی�د 

   للنص وصاحبھ.
 
إن ط��ل��ب��ت م��ن��ك أن ت��ھ��دي وردة، ل��م��ن  -

  ستقدمھا ؟
* قد أعط�ی�ھ�ا ل�ف�ق�ی�ر ك�ي ی�ب�ی�ع�ھ�ا ل�ع�اش�ق 
ویشتري بھا رغیف الخبز، وقد أضعھا عل�ى 
قبر شھید، وقد أھدیھا ألم الشھید، التي تج�د 
في رائحتھا بعض العزاء، وقد أقدمھا المرأة 
قارئة لتضعھا في كتابھا، في الصف�ح�ة ال�ت�ي 
تنتھي إلیھا كل یوم... ث�م�ة ف�ي ال�ح�ی�اة م�ن 
یستحق ورود م�ن�ا، وأخش�ى م�ا أخش�اه أن 
تذبل الوردة الوحیدة في یدي وأنا أسیر ھ�ذا 
التردد. !!! لقد حدث لي ذلك كثیراً من ق�ب�ل، 

 والسبب: التردد والحیرة.
 
نبذة عن ح�ی�اة ال�ك�ات�ب ال�م�س�رح�ي أح�م�د  -

 أسماعیل.
* كانت حیاتي دراما حقیقیة، ابتالن�ي ال�ق�در 
بالیتم المبكر وأنا طفل صغیر، وأخ كبی�ر ف�ي 
عائلة تضم سبعة أطفال وأم شاب�ة.. ف�ع�م�ل�ت 
في مھن عدیدة وأنا تلمیذ، حتى تخرجت من 
معھد دار المعلمین، وعان�ی�ت أك�ث�ر ف�ي ظ�ل 
ھذه الظروف القاسیة من تمزق ال�ھ�وی�ة، إذ 
كان النتماء الوالدین لھویت�ی�ن م�خ�ت�ل�ف�ت�ی�ن، 

 رغم وحدتھما في الجذر، أثره في حیاتي.
وعندما أنھیت تعلیمي ف�ي دار ال�م�ع�ل�م�ی�ن، 
والتحقت بالخدمة اإللزامیة، أص�ب�ت ھ�ن�اك، 
في القطعة العسكریة، بمرض ال�دیس�ك ال�ذي 
أمسى توأمي اللدود، التوأم العدو، ولم أشف 
منھ حتى الیوم، بعدھا وجدت ن�ف�س�ي ق�ری�ب�اً 
م��ن ال��ح��رك��ة الش��ی��وع��ی��ة،ف��ان��ت��س��ب��ت ألح��د 
التنظیمات الشی�وع�ی�ة الس�وری�ة، ول�م ت�ط�ل 
اقامتي ضمن صفوف ھذا الجناح، ألت�واص�ل 
بعدھا مع بعض أحزاب الحركة الكردیة،دون 
أن أنتسب ألي حزب، واكتفیت ف�ي ع�الق�ت�ي 
مع ھذه األحزاب بدور الصدی�ق.. وك�ان م�ن 
الطبیعي أن أعمل مع فرق مسرح�ی�ة ك�ردی�ة 

  أیضاً كصدیق، وكاتب لھا ومدرب ألحداھا.
كنت على صلة قوی�ة ب�الس�اح�ة ال�م�س�رح�ی�ة 
السوریة،وعرضت لي نصوص كثیرة، وف�ي 
أكثر من محافظة، وفي مھرجان�ات م�ح�ل�ی�ة، 
كما عرضت نصوص لي ف�ي ال�ع�راق، ول�ق�د 
كانت مسرحیتي الحقل المن�ی�ع ال�ت�ي ق�دم�ھ�ا 
الدكتور كریم عبود في م�ھ�رج�ان ش�ف�ش�اون 
الدولي، وحسب م�ع�ل�وم�ات�ي، أول مش�ارك�ة 
مسرحیة للعراق في مھرجان خارج ال�ع�راق 
بعد سقوط النظام الدیكتاتوري، ول�ق�د ق�دم�ت 
مسرحیاتي من قبل فرق ك�ث�ی�رة، ف�ي ب�ل�دان 
الم�غ�رب ال�ع�رب�ي وك�ذل�ك ال�خ�ل�ی�ج، ومص�ر 
واألردن. وخ��اص��ة نص��وص��ي ال��م��وج��ھ��ة 

 لألطفال.
بعد ال�ث�ورة ال�ت�ي م�ات�ت وھ�ي ف�ي ال�رح�م، 
الثورة المغدورة، الت�ي ت�ن�اوب ع�ل�ى أك�ل�ھ�ا 
أوالد غیر الش�رع�ی�ی�ن ل�ھ�ا، وال�ع�ال�م ال�ح�ر 
والساقط، لجأت وعائلتي إل�ى ت�رك�ی�ا، وب�ع�د 

 سنتین من المعاناة، لجأنا إلى ألمانیا.
وھا أنذا وقد مللت االنتظار، أقف كالمصعوق 
ع�ل��ى أم��ل اإلس��ت��ی��ق��اظ م��ن ھ��ذا ال��ك��اب��وس 
الطویل.. فالزمن السریع یسحقنا تحت أرجلھ 

 الكثیرة وھو یفترس أعمارنا بقسوة.
و أخ��ی��را ل��ك��م م�ن��ي ف��ي ج��ری��دة ال�ع��راق��ی��ة 
االست�رال�ی�ة خ�ال�ص ش�ك�ري وك�ل ام�ت�ن�ان�ي 

  متمنیاً لكم مزیداً من التألق والنجاح
 
أھم اصدرات و الجوائز ال�ق�اص وال�ك�ات�ب  -

  المسرحي أحمد اسماعیل اسماعیل
 * صدر لھ للكبار :

مسرحیات / دمشق  3عندما یغني شمدینو   -
، رقص��ة ال�ع��اش��ق م�ج��م��وع��ة  1999ع�ام 

..وك��ت��ب 2001قص��ص��ی��ة / الش��ارق��ة ع��ام 
 أخرى.

 * صدر لھ لألطفال :
توبة الثعلب .. ارب�ع مس�رح�ی�ات / دمش�ق  -

أب�و ظ�ب�ي ع�ام  -، الحقل المنیع  2000عام 
 ..وكتب أخرى.2003

  * أھم الجوائز
جائزة الشارقة ل�الب�داع ال�ع�رب�ي / االم�ارات 
العربیة المتحدة ، جائزة ثقافة الطفل العرب�ي 
( ج�ائ�زة أن�ج�ال الش�ی�خ ھ�زاع ب�ن زای�د أل 

،ج�ائ�زة ال�ھ�ی�ئ�ة  2001نھیان ) أب�و ظ�ب�ي 
  2010العربیة للمسرح عام 

       أ إ أ ا ص واا  اا 
 قد أعطي وردة لفقیر كي یبیعھا لعاشق ویشتري بھا رغیف الخبز ...أو أھدیھا ألم قد تجد في رائحتھا بعض العزاء -

 
 

 أربیل -اجرى الحوار : تارا إیبو 



َد زنبقاً أبیض في ذاكرتي  هُ بموقٍف تَورَّ  إلى ُكلِّ َصِدیٍق اِْلتَمْسُت بِرَّ
: 

 أَجْل، َسِخَرْت أفواهٌ بوھیمیَّة ِمْن لَْكنِة البِرِّ 
 العلیك..

 ْظلَِمةھُْم كانوا یتصاغرون َعفِناً بزاویة مُ 
 سندیاناً َسرَمِدیَّا تَساَمقُ وأنَت ت

: 
 البِرُّ َرْبطةُ ُعنٍُق،

 قد تخنُق َمْن ال یَْجزم یقیناً بأناقتِھا 
ِة الوجدان  ُك اآلخر علیَك لو أنھا ال تتماشى َمَع بزَّ  قد تَُضحِّ

 َرَھبوُت ترھیب أم َملَكوُت ترغیب ؟ 
 ِخشیَة قوانین أم ِخشیَة على ُسْمعة ؟ 

 البِرُّ الَحقُّ بغضِّ اللحاِظ َعْن ھذا َوذاك.. 
 ال نسبیَّة بَْین النظیر َو النقیض 

 واألصابُع َصیِّبة..
 قِّ بَارٌّ !وألنَت بالحَ 

 َحلیٌم 
 َحاِسٌم  
 َحنونٌ 

 َوالبِرُّ تأْبَجَد على یَدْیَك..
: 

 َك أوالً َماَرسِة البیاِض أمام ِمرآِة إنسانِ البِرُّ ترویُض النوایا على مُ 
ـةٌ غیُر ُمنتھیة َمَع الَصَالح  البِرُّ صالحیـَّ

 وألنَت بالَحقِّ بارٌّ !
 نبیٌل 
 نابھٌ 
 نجیبٌ 

 والقِباُب نقلَْت َمرقَدھا إلى وجدانَِك..
: 

 البِرُّ غزاٌل بَِريٌّ َدَرَج بَمرجِ الُمْغَریَات 
 َولَْم تْعلَق بِھ غْبَرة.. 

 البِرُّ َحَجٌر كریٌم 
 وِل نْبَرة..ال یَُالن بَِمْعسُ 

 وألنَت بالَحقِّ بارٌّ 
 َعفیٌف 
 َعاِسلٌ 
 َعِصيٌّ 

َرةٌ بریحان َجَواَك.. ة َعَدن فیَك، ُمَسوَّ  وثمَّ
: 

 طُوبَاَك بَِمنأى َعْن شؤونِھم اآلِسنة..
 ھَُوذا طَفَق َدُم المعنى ِمْن خدوش األثاث َو التماثیل

 حیُث ُكرباُج الِوْحدِة أْرَحم َو أجدى..
 ِمْن عالئق ثعلبیَّة األطوار أو تجحیشیَّة المزایا

 كالھما البِرُّ َو صدیقي
 َجسوٌر 
 َجلیٌل 
 َجسیم 

 لو الَعَجُب یُشلُّ یََديَّ وھي تُقلُِّب َمَحاَر مواقفَِك 
 فیا صدیقي ما أْعَجبَك !

: 
َك الوفیر   ألفین َو بِرُّ

 
 

 ْ  ٌٍَْة رة 
 
 

 جوانا إحسان أبلحد 
  استرالیا -ملبورن 

  وتعود الیوم 
  بعدما أدمیت القلب بالفراق

  وسرقت االغنیات من فم حاضري
  ألوك الصبر واستر جراحاتي

  بعشرین انكسار
 أنا ذخیرة النوائب

  ألم أستقر بمعناه كل حزن العراق
  وتعود الیوم

  وتتخیل ان قلبي یطرب لرؤیاك
  أملئ كل جھات األرض عشقا

  وعلى أعتاب جاللتك
 تفلت مني القصائد و(األبوذیات)

  ھیھات...ھیھات
  أیھا المتكبر المتعال
  أنثى األمس تالشت

  ورذاذ كبریائي یبلل جبین االقمار
  ما عدت مشدودة لجداول حدیثك

  او مأھولة بسحر قامتك
  ما عدت أطأطئ ھامة الشوق

  فشواطئ الحنین تصرخ بالجفاف
  وطفولة حكایاتنا ابتلعھا وباء اإلھمال

  فال تنتظر اللھفة من عیون
  تحجرت فیھا الحیاة

  وال تنتظر من أیتام حفاة
  إبتسامة شتاء

  ما عدت لك تلك األرض
  أو.. جناحك والسماء

  قد ودعت حبك بطوفان الندم
 فال تنتظر مني االعیاد

  وكل ما تركتھ لي
 "نباال و كربالء"

  لم انَس غرورك في الھوى
  لم انَس برودة لقیاك والجوى
  ثورات صمتك ثقبت صدري

  اھدتني خیبة الشعراء
  ھا أنذا الیوم

  اخرج من قبر اإلحتراق
  أعود للحیاة ملكة منتصرة

  تھدم كل قالع الرجال
  أكتب الشعر على خدود الغیم

  أسند أحالمي على شموخ النخیل
  أتنفس الجمال برئة الجنوب

  أعلق غدي على جناح إبتسامتي
  وأضع غرورك بقاع الضباب

  فالیوم..ال حزن..ال بكاء
 ال مشاعر أمنحھا آلدم المتعال

 

میثاق كریم الركابي

  

       

الناصریة /العراق

 

ت 
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 أنقرة ھادئة
 في منتصف اللیل

 كنت أعتقد أنھا أكثر دفءا
 في مطلع آب

 ولكنھا باردة تماما
 في ھذا الوقت

 رجل حسن الھندام
 یرتدي األبیض ویكنس أمام باب

 حانوتھ المسمى
 “نظارات„غورینو أوبتك 

 ھناك الكثیر من الناس في الشارع
 وعدد من النساء تضعن على رؤوسھن أغطیة

 معقودة تحت ذقونھن
 كما رأیت في بلدي

 في أیام صباي
 حینما كانت األحالم تختلط بالسماء

 ولربما ھذا یحصل اآلن
 من یعلم

 ھو الذي یفھم ویحل األلغاز„
 “ویستمر على قید الحیاة حتى طلوع الفجر

 كما اعتاد األب غیكا فیرو أن یقول
.... 

 القیامة تلف وتدور
 بكل األحوال

 والطرقات مسدودة
 وھا ھي اآلن مغلقة،

 وكل یوم یمر علینا تصبح فیھ
 الممرات العریضة والواسعة أصغر،

 القیامة نفسھا
 وصلت لخاتمة المطاف

 وتعمل لتكون في المقدمة بأي ثمن
 وتتزاحم،

 في النھایة
 علیھا أن تدفع الجعالة

 والعدید تلقوا النداء لكن القلیل من لبى
 وھي ال تزال في داخلي أیضا

 وتأوي فیھ معتقدة
 أنني ال أراھا

 وھكذا قلت لنفسي، احملیھا للطرف اآلخر
 لتساعدیھا على الھروب

 من الكارثة
 السید بالثوب األبیض یتابع التكنیس

 ویمكنك أن تراه منھمكا
 یھتم  فھو ال

 بعالمات ھذه الساعة
 وأن ھذا العالم مقلوب
 النظارات.. النظارات

 ضروریة.
 وھناك وجب على الناس أن یقفوا

 لیروا لماذا ال یستطیعون الرؤیة
 ولیتداركوا محنتھم

 إن أردت الحقیقة
.... 

 القیامة تنطلق بتھور
 وال أحد یلحق بھا

 وأنا لم أعمل على خیانتھا
 فال أحد یعلم متى یحتاجھا

 وكم أسعدني
 أن القفر لم ینھكھا ویصرعھا على األرض

..... 
 األتراك رائعون

 أي شيء تحتاجھ یخبرونك بھ

 ویرافقونك حتى لو زادت المسافة على كیلومتر
 ولكن ال یعلمون شیئا

 عن القیامة
 واآلن تأخر الوقت

 والسید بالرداء األبیض قد رحل
 وفي الغد سیحضر الزبائن ویشاھدون

 سوف یشاھدون
 مقدار النظافة التي وفرھا

 قبل أن یرحل
 ولكن من سیخبرھم بشأن القیامة

 لیس أنا
 الذي كنت بانتظارھم

 في فیافي ھذا اللیل المتأخر
 لیل واحد فقط

 مختلف عن غیره
 مثل ذلك اللیل الذي كان فیھ آدم یتابع
 كیف أنھ من الشجرة المحرمة سقطت

 ثمرة طریة
 ولكنھا لم تكن ناضجة برأیھ

 وفوق ذلك ھو لم یعرف
 اسمھا مع بذورھا في عتمة ھذا الصباح الباكر

 وحینما سقط بخشوع
 من وجھ هللا

 لم یكن آدم قد
 سمى األشیاء

 كلھا
 واألشیاء غیر المسماة

 بدأت، أكثر من
 سواھا، تحتج وتصرخ
 وبعضھا أصبح مھتاجا

 “.أعطوني اسما!„
 أألشیاء تصرخ وتضحك

 وآدم المسكین..
 الرجل المبارك بین الجمیع

 في ھذا العالم
 یمكنھ أن یدرك الماھیات

 حتى قبل أن تراه
 “.أین أنت یا آدم؟„

 كانت األشیاء تصیح
 “.أنا أطارد حواء„

 قال لھم
 من ھاویة السقطة

 وبعد أن طاردھا عدة أیام
 لم یعد یوجد فرق إن كان في نیویورك

 أو في أنقرة،
 بقي الشيء الوحید الذي ال یعرفھ

 ھي
 فھو لم یمنحھا اسما

 ولم یمنح نفسھ اسما أیضا
 فاالسم مخبأ في البذرة
 كذلك ھي النوستالجیا

 للیوم الثامن
 وأحالم لیلنا الضعیف

 “.أعطنا اسما!„قالت لھ: 
 “.أي اسم؟„

 حتى القیامة كانت غیر مسماة
 باستثناء كالیبسو
 الراھبة الجمیلة

 “نیمت„حملت معھا اسمھا عندما جاءت إلى 
 في منتصف اللیل

 متنكرة
 ولم تذكر ألحد أنھا امرأة

 وكانت مثل نار أمام مغارة
 كال.. لم تكن تبدو بشكل نار

 ولكن شرارة
 وبعد ذلك أمكن للمرء أن یرى.

 وبعد أن وصلت
 التھبت

 ثم انفجرت
 وعبرت من الجسم كما لو أنھ بیت

 ورفضت أن تغادر
 منھ.

 ومھما كانت المغارة أقوى من النار
 وأقوى

 حتى من القیامة
 أخذت المغارة دور العروس

.... 
 “.أین أنت یا آدم؟„
 أنا ھنا،„

 “.أحارب القیامة
 ھنا في أنقرة

 ال شيء یمكنك أن تعرفھ.
 في أنقرة
 والحتى

 المكان الذي یلتئم فیھ شمل المطارنة
 لیحددوا للھراطقة مواضعھم

 ویرسموا قانونا للكنیسة
.... 

 في نفس الوقت
 قابل آدم

 حواء
 ومنذئذ اجتازا

 حقول القیامة مثل شخصین شردت أفكارھما
 ومھما كان االسم المعطى

 یجب أن تعرف حاملھ،
 أما كیف یمكن آلدم أن یعرف

 حواء
 إن لم یمنحھا اسما

 فاسمھا مخبوء في بذرة
 وربما ھذه الفوضى

 نجمت عن السقوط المدوي
 وھا ھو یسقط وراءھا
 في الحیاة وفي الممات

 بإخالص
 وھو ینتظر الرد

 المقترن بالمغفرة
 في یوم االنبعاث

.... 
 أنقرة ھادئة

 في منتصف اللیل
 والمآذن تلمع

 وھي تنادي للصالة
 والعریس یقف ساكنا

 عند المغارة
 أمام البوابة.

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

 * تیودور دامیان: 
كاتب أمریكي ورجل الھوت ومحرر أدبي أمری�ك�ي م�ن أص�ول 
رومانیة. یعمل بالتدریس في جامعة نیویورك. أس�س ال�م�ع�ھ�د 
الروماني األرثوذوكسي لدراسات الدین والروح في نی�وی�ورك. 

كتابا في ال�الھ�وت وال�ف�ل�س�ف�ة وال�ن�ق�د األدب�ي  30لھ أكثر من 
ومنھا: األیقونات، األبعاد الدینیة والروحیة ل�ل�ق�دی�س ت�ی�ودور 

 القسطنطیني. باإلضافة لعدد من المجموعات الشعریة.
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 اسماعیل خوشناو/ العراق
 

 

 حبیبتي
 یا أُْسطوَرةَ قصیدتي

 وُمْلِھَمةَ تَنسیِق كلماتي

 یا سماَء مشاِعري

 یا َمْن َجلَبِت لَِخاِطري

 عزفاً ولحناً 

 تَُرنُِّمھُ أَناِملي

 سأُداِعبُ 

 فِْنجاَن قَْھَوتي

 وأَُصاِرُع قَلَمي

 وأَُدلُِّك َمْنُشوراتي

 فَقَد َحلَّتْ 

 حبیبتي

 في مملكةِ 

 أَْبَجدیِة دیواِن لََوحاتِي

 حیاتي قھوةٌ 

 قلمٌ 

 صفحةٌ 

 صورةٌ لَِحبیبتي

 ھذه ُمْمتَلكاتي

نَ   وُكلُّ ما ُدوِّ

 في َرْسِم حیاتي

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

2016/7/24  
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 أ ا؟!

 
 
 

 قصیدة/منى فتحي حامد /مصر
 

 
 أین الحب ؟

 .. یا ابن الجود و الكرم
ْن بالعدلِ    یا ٓمٌ

 .. و بالمشاعِر تتسم
ْن یٌٓحیٌا بِقُربِكَ    یا ٓمٌ

 .. أكالیل المحبة و األمل
 

 ما ألمح في عینیكٓ 
 .. أي دمعات ِمن ندم

  و لن تُفاِرْق نثریاتكٓ 
 ھمسات شغف
 .. الحروف و القلم

 
 تسرد باألحاسیس

ٓ للصحاري مستمر  .. عزفآ
 ثم تُرسلھُ لِمالمحنا
 ..  كي نٓتغني و نستنشق

 فبماذا عزیزي تفسر ؟
 .. ما آسرآ للروح و للقلب
 .. أو لن یشعر بھ الجسد

 
  فما لمسُت ِمنكَ 

 .. سوى غیوم على الحجر
 .. أحالم على الورق
 فما ذاك یا نزار

 .. ھل صار قلبٓك ِمن ٓصنم
  من أمامي ساحرآ دجاالٓ 

 ..  و معھم دائم الغزل
 

  فما عاد بیني و بینكَ 
 .. أي أحاسیس للفرح
 قد غلغلتنى بآھات
 .. أغرقتنى في جب الذل

  ما ظننُت یومآ بخیالي
 .. ِمن قٓسوتَك أحُصْد المٌوت

 
  ناكرآ ألشعاري و ھیامي

 .. ھارباً من بحار الوجد
 بِأنین السیاط سارقآ 

 .. لِبٓھٓجتي عن ٓعمد
 منافیآ لِداللي بالحضور
 .. بل اخفآء لغرام مستتر

 

 .. ویحَك یا ٓرُجل
 .. َمْن أنَت لتتجاھلني بِتَكبُر
 .. معآ بالھیبھ و الكیان نٓقف

 ً   جئتني ذئباً متخفیا
 .. بأقنعة و ماسكات چوكر

 

 وا أسفاه
 .. تخیلتٓك ضیآء للبدر

 آه و آه
 .. لكنٓنِي ضللُت القٓٓدر

 تائھة بضباب الزمن
 .. محلقةٓ بفضاء القمر

 فأین الحب ؟

  ن اود
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 إسماعیل الھدار/ تونس 

 
 
 

  

 معطى الخلود 
   قلم یوثق

 تجاعیده 
 في أخدود  

 *** 
 في ذلك األخدود 

 نفاه، دفنھ 
 مجتمعھ الودود

 بأمر من صاحب البالد 
 سقط قلم العباد...

 *** 
 في ذلك األخدود   

 أین ینتفي اإلحساس 
 بالوجود 

 حبر
 یتدفق 
 من جدید  

 لعلھ یعید 
 زمنھ المجید 

 أین كان فكره العنید 
 صولجانا فرید 

 یدافع عن العدید والعدید 
 عن  

 ذلك المظلوم 
 وذاك أسیر 

   في زمن قنوط الحریات
 أین یقبع 

     مفھوم االستعباد
 *** 

 أمام فرمانات
 التھمیش واالضطھاد 

 من 
 أفعال التكمیم

 وإقرار االندثار 
    للطموح ذلك العنید

 یدوین القلم 
   عنوان مخطوطھ األخیر

   نوع من التخلید
 أتقنھ،  

 بفعلھ الطریف 
 لیمكث في ذاكرة 

 العدید 
 من "ساسة وعبید"



الفنانة المبدعة إنعام صنعت لنفسھا ع�ال�م�ا خ�اص�ا   
ولھا بصمة تمیزھا من خالل رسوماتھا الت�ي ت�وح�ي 
بالجمال والروعة، قوةاإلب�داع ل�دی�ھ�ا أت�ت م�ن ق�وة 
حضورھا وجدی�ت�ھ�ا ف�ي ال�م�ث�اب�رة أتص�ف�ت أع�م�ال 
السیدة إنعام المؤاذني بالتنوع حیث أتصفت بس�م�ات 
البیئة األنباریة بكل ما فیھا م�ن ق�ی�م حض�اری�ة وم�ا 
حققتھ ھذه الفنانة من إبداع وتمیز ینظر إل�ی�ھ ب�ع�ی�ن 
الدھشة واإلع�ج�اب ت�م�ت�ع حض�ورھ�ا ال�ف�ن�ي ب�ق�وة 
أعمالھا من ناحیة التكنیك والتحضیر وھذا ل�م ی�أت�ي 
إال بعد أن أجتھدت وطورت ذاتھا ال�ف�ن�ی�ة ف�ي ع�ال�م 

بعد أن علمنا ان�ھ�ا   اللون والتشكیل، والتقینا بالفنانھ
األول على مس�ت�وى   تتھیأ إلقامة معرضھا الشخصي

المحافظة من ناحیة ومن ن�اح�ی�ة أخ�رى ت�ك�ون ھ�ي 
أول فنانة أنباریة ( ھیتیھ) تقوم بھذا ال�ع�م�ل ل�ت�ك�ون 
األولى من بین زمیالتھا الفنانات في المح�اف�ظ�ة م�ن�ذ 

 . دخول اإلحتالل البغیض
(العراقیة االسترالیة) دخلت إلى عالمھا الف�ن�ي وھ�ي 
ترتدي صدریة العمل التي إمتألت من فیض أل�وان�ھ�ا 
و وجھت لھا عدة أسئلة وحصلت منھا ع�ل�ى إج�اب�ة 
مستفیضة یفوح منھا الثقة ب�ال�ن�ف�س وك�ان ال�ح�وار 

 . متناغم فیھ اللون مع اإلحساس الصادق
 
كیف كانت بدایاتِك مع الفن التشكی�ل�ي وم�ن ال�ذي  *

 ساھم في بناء شخصیتك الفنیة ؟
بدایتي في مرحلة الدراسة المتوسطة كن�ت أش�ارك  -

في المعارض المدرسیة بكل غبطة والحقیقة كنت أن�ا 
من یقوي ذاتي من أجل أن أب�دع ف�ي م�ج�ال ال�رس�م 
ونمت لدي فكرة دخول ھذا العالم الجمی�ل، وب�ع�د أن 
تخرجت من ال�م�ع�ھ�د، ك�ان حس�ن ح�ظ�ي أن أك�ون 
معلمة مادة التربی�ة ال�ف�ن�ی�ة وج�دت م�ن خ�الل ذل�ك 
كینونتي و بدأت أمارس ما كن�ت أھ�واه ف�ي ح�ی�ات�ي 
العملیة فعالً، حیث كنت متمیزة على ج�م�ی�ع م�دارس 
القضاء من خالل إقامة المعارض الف�ن�ی�ة ل�ل�م�دارس 
على مستوى التقییم لھا وك�ن�ت أُحص�ل دائ�م�اً ع�ل�ى 
المرتبة األولى، بكل بساط�ة ك�ن�ت أود دخ�ول ع�ال�م 
الفن التشكیلي بتقدم ووع�ي أك�ث�ر، وأت�ت ال�ف�رص�ة 
التي كنت أبحث عنھا حیث دعیت م�ن ق�ب�ل ال�ل�ج�ن�ة 
المنظمة لمھرجان ھیت الث�ق�اف�ي ال�ث�ال�ث ب�أن أك�ون 
ضمن اللجنة الفنیة التي یترأسھا الفن�ان ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي 
الدكتور سلیم محمود الك�ب�ی�س�ي، م�ن خ�الل اإلع�داد 
لم�ع�رض ال�م�ھ�رج�ان وج�دت ن�ف�س�ي ب�دأت أخ�ط�و 
الخطوات العلمیة ال�دق�ی�ق�ة وف�ق م�ا ن�ت�ع�ل�م�ھ أن�ا و 
زمیالتي الفنانات من المحاضرات ال�ف�ن�ی�ة، وأول م�ا 

نبدأ بدرس المادة ع�م�ل�ی�اً   تنتھي المحاضرة النظریة
برس�م أب�ن�اء ش�ق�ی�ق�ت�ي وم�ن   فكان لي أول ما بدأت

خالل التقییم أتض�ح ل�ي وج�دت ن�ف�س�ي ف�ع�الً أج�ی�د 
الرسم بعدذلك، وحین تم المعرض الخاص لمھ�رج�ان 
ھیت الثقافي الثالث، نالت لوحاتي ع�ل�ى إس�ت�ح�س�ان 
الجمیع وبكل تمیز والحمد �، ك�م�ا إب�ت�دأت ب�ع�دھ�ا 
رح�ل�ت�ي م�ع األل�وان ال�ت�ي أعش�ق دخ�ول ع�ال�م�ھ��ا 
الساحر وكنت مع زمیالتي محض إھ�ت�م�ام ال�دك�ت�ور 
المحاضر ومن خاللھ تعلمت على ك�ی�ف�ی�ة م�ح�اورت�ي 
األلوان بكل تقنیة ،أما الشق الثاني من س�ؤال�ك ع�ن 
الذي ساھم في بناء شخصیتي ال�ف�ن�ی�ة ، ك�م�ا أق�ول 
الحق أن الفضل الكبیر الذي ال یمكنني إال أن أذك�ره 
أنا وزمیالتي المتدربات زمن م�رك�ز إب�داع ل�ل�ف�ن�ون 
الجمیلة التابع لرابطة المبدعین الع�راق�ی�ی�ن ل�ل�ف�ن�ون 

ال�ت�ي ك�ان وال زال  الجمیلة فرع المن�ط�ق�ة ال�غ�رب�ی�ة
یترأسھا الفنان التشك�ی�ل�ي ال�م�ب�دع ال�دك�ت�ور س�ل�ی�م 
محمود حیث أثر فینا تأثیراً كبیراً ودعمنا معنویاً م�ن 
أجل خلق فینا الشخصیة الف�ن�ی�ة ال�واع�ده ل�ذل�ك م�ن 
خاللكم أود أن أوجھ كل الشكر والتقدیر واإلمتنان ل�ھ 
ألنھ زرع ال�ث�ق�ة ب�ن�ف�س�ي ل�ل�دخ�ول ف�ي ع�ال�م ال�ف�ن 
التشكیلي بحیث وجدت نفسي في المكان ال�ذي ك�ن�ت 
تواقة أن أكون فیھ والحمد � حص�ل�ت ع�ل�ى اآلت�ي 

درع اإلبداع من مھرجان ھیت الثقافي الثالث شھ�ادة 
ت�ق��دی�ری��ة م��ن الس��ی�درئ��ی�س ال�م��ھ�رج��ان وال��ل�ج��ن��ة 
التحضیریة ش�ھ�ادة ال�ت�م�ی�ی�ز واإلب�داع م�ن راب�ط�ة 
ال�م�ب�دع�ی��ن ال�ع�راق��ی�ی�ن ل��ل�ف�ن�ون ال��ج�م�ی�ل��ة ال�م�ق��ر 

والتي تعتبر من أع�ل�ى الش�ھ�ادات ال�ت�ق�دی�ری�ة   العام
التي تنمح لللف�ن�ان ال�ع�راق�ي ق�ب�ول�ي ف�ي أك�ادی�م�ی�ة 
اإلب��داع ال��ع��رب��ي ف��ي ج��م��ھ��وری��ة مص��ر ال��ع��رب��ی��ة 
(القاھرة) بعد أن ارسلت السي في ال�خ�اص ب�ي م�ع 
مجموعة من لوحاتي حیث ق�ب�ل�ت ف�ی�ھ�ا ب�ك�ل ت�م�ی�ز 
مرشحة وبكل ثقة لمنحي وسام المبدعین العراق�ی�ی�ن 

 .في االیام القلیلة القادمة
 
ھل تتكون لدیٍك فكرة اللوحة م�ن ح�دث أم�ام�ٍك أم *

تكون ھ�ن�ال�ك رؤی�ا مش�ارك�ة أو إع�ج�اب ب�ل�وح�ات 
 بإعتبارِك تستلھمین اإلبداع من خالل الوان ما ترین

. 
في الحقیقة انا أود أن أوضح لكم بأنني أرى نف�س�ي -

لحد األن في خ�ط�اي ال�واث�ق�ة ح�ی�ث أن�ي أق�ف أم�ام 
لوحات بعض الفنانین البارزین أحاول أست�ن�ب�ط ن�وع 
الفكرة ونوع األداء م�ن خ�الل ذل�ك ت�ت�م�خ�ض ل�دي 
جوانب أخرى فیھ�ا ن�وع م�ن اإلخ�ت�الف ب�ال�خ�ل�ف�ی�ة 
اللونیة (الباك راون) وتظھر اللوحة بأفق جدی�د ف�ی�ة 

 .روح إبداعیة جدیدة
 
یقال أن اللوحة التشكیلیة سر من أسرار شخص�ی�ة  *

  الفنان التشكیلي مارؤیتِك في ذلك ؟
نعم لو لم یكن ھناك سر عمیق ودخول الفك�رة إل�ى  -

اعماقي بعد أن أدخل معھا في دراسة حیة م�ع ذات�ي 
لیكون إعدادي لھا مت�ك�ام�الً ل�ت�ك�ون ك�ق�ص�ی�دة ب�وح 
أترنم فیھا من كل الجوانب سؤالك سیدتي ھذا یوح�ي 
بأنك ت�دخ�ل�ی�ن ف�ي ع�م�ق ال�ذات ش�ك�را ع�ل�ى ھ�ذه 

 .اإلمكانیة الراقیة في توجیھ أسئلتكِ 
 

إلى أي المدارس التشك�ی�ل�ی�ة ی�م�ك�ن�ِك أن ت�ج�دی�ن  *
  نفسِك فیھا أكثر تألقاً ؟

الحقیقة أنا أرسم في كل المجاالت التشكیلیة وأبحث -
عن كل ماھو صعب من ناحیة األداء لیكون م�ت�م�ی�زاً 

تجدینھ اآلن ھو نقالت لونی�ة أع�دت م�ن ق�ب�ل   الذي
فنانین آخرین وجدت نفسي في ت�ح�دي ل�ك�ل م�ع�ان�ي 

ان�ق�ل م�ن�ھ�ا م�ا ھ�و ح�دی�ث وم�ت�م�ی�ز أم�ا   اإلی�ح�اء
المدارس ال�ت�ش�ك�ی�ل�ی�ة ل�م أح�دد ل�ح�د اآلن أي   عن

مدرسة سانتھج خطھا الفني فانا أنتقل ك�م�ا ال�ن�ح�ل�ة 
بین الواقع و الملموس في كل الجوانب وال ضیر ل�ن 
أجد ما یوحي اليَّ أنھ یس�ت�ح�ق أن یس�ت�ح�دث ب�أط�ر 

 .جدیدة
 
ما الصفة التي یمكن من خاللھا ت�ق�ی�ی�م ال�م�ع�ارض *

  التشكیلیة الفردیة والجماعیة؟
في الحق�ی�ق�ة أن�ا م�ن رأي الش�خ�ص�ي ال�م�ت�واض�ع -

المعارض الجماعیة تكون لدى الفنان المساھم ف�ی�ھ�ا 
نوع من روح التنافس في األسلوب واألداء وھذا م�ا 
یجعل الفنان التشكیلي ال�م�ش�ارك م�ع زم�الئ�ھ أك�ث�ر 

  اجتھاداً من أجل إیجاد نفسھ مع أقرانھ المشاركین
أما المعارض الشخصیة فھي تكوین األفكار التي م�ن 
خاللھا یترجم الفنان الرؤیا الث�اق�ب�ة ل�ك�ل ل�وح�ة م�ن 
خالل تمیزه بلون ما أو بأسلوب ما لذلك ی�ك�ون ل�ھ�ذا 

م��ی��زه خ��اص��ة ب��أس�ل��وب م��خ��ت��ل��ف ع��ن   ال�م��ع��رض
 .المعرض الجماعي

 
تتفاعل المعادلة الفیزیائیة ف�ي ال�ل�وح�ة م�ع خ�ب�ای�ا *

الفنان التشكیلي ماھ�و إن�ط�ب�اع�ك ع�ن ق�وة حض�ور 

  اللون وتوزیعھ على سطح اللوحة ؟
نعم لكل لوح�ة ع�ال�م خ�اص م�ن ن�اح�ی�ة ال�ت�ك�وی�ن -

اللوني والتكنیك ظمن ماھ�ی�ة ال�ل�وح�ة ال�ذي ی�ع�رف�ھ 
الجمیع لكل لوحة أسلوب وت�وزی�ع ل�ون�ي م�ع ب�ی�ان 
اللون السائد في األسلوب الذي ینتھج�ھ ال�ف�ن�ان م�ن 
خالل رؤیتھ للعمل الذي یقوم بھ من خ�الل ال�ت�وزی�ع 

 .اللوني الدقیق زمن المعاییر الفنیة
 
تسعى شعوب الع�ال�م إل�ى ت�ع�زی�ز ال�ت�الق�ح ال�ف�ن�ي *

والث�ق�اف�ي، م�ا ھ�ي ال�رس�ال�ة ال�ت�ي ی�ح�م�ل�ھ�ا ال�ف�ن 
 ھذا المنحى؟  التشكیلي في

شعوب األرض تود أن ی�ك�ون ال�ف�ن ع�الم�ة ب�ارزة -
لشعوبھا لكي یتمیز ھذا الشعب ع�ن اآلخ�ر أم�ا م�ن 
ناحیة التالقح الفني والثقافي فھذا نوع من ال�ط�م�وح 

وك�ل   الذي یمكن أن یست�ح�ص�ل ع�ل�ی�ھ او رب�م�ا ال،
یكون ھناك تقارب ف�ي ھ�ذه   فناني العالم یرغبون أن

المعاییر من أج�ل اإلط�الع واإلس�ت�ن�ارة ع�ن ك�ل م�ا 
مخفي من العوالم التي لم یك�ن ل�ل�م�ث�ق�ف او ال�ف�ن�ان 
یعرف�ھ�ا اال م�ن خ�الل االخ�ت�الط ال�م�ب�اش�ر ل�ت�ب�ی�ان 

 .األسلوب الفني والثقافي لھذه الشعوب المختلفة
 
باأللوان ولوح�ة ت�ت�ن�ظ�ر   ماذا یعني غرفتِك مبعثرة*

 ختامھا؟
یعني أن غرفتي التي تنتشر ف�ی�ھ�ا ال�وان�ي ول�وح�ة -

تنتظر الختام أن وجودي ف�اع�ل ف�ي األداء واإلع�داد 
المسبق لما ساقوم بھ فحالة الفوضى التي تكون ھ�ي 
من أساسیات اإلنطالق الوجداني ل�ك�ي ت�ك�ون ھ�ن�اك 
دوافع ذاتیة من أجل وجود كل م�ا ك�ان أم�ام�ك ل�ون�اً 
وفرشاة وحضور ذلك یأتي من بع�ده خ�ت�ام م�ا ك�ن�ت 

 . أود ختامھ وفق فوضى العمل
 
 الرمزیة في تقدیم الرجل في أعمالِك ؟*
ھنا ال یمكنني أن أقول ھناك وجود ل�رم�زی�ة ال�رج�ل -

في أعمالي ول�ك�ن�ي س�ب�ق وق�ل�ت ل�ِك ف�ي إإلج�اب�ات 
السابقة أنا انتھج األداء ال�ح�ق�ی�ق�ي ال�م�ن�ق�ول ب�أط�ر 
حدیثة، لكن ال یمكنني تجاھل رمزیة الرجل من حی�ث 
التكوین الفني واإلبداعي فحضوره دائم ومتم�ی�ز ف�ي 
حالة ھناك فكرة معدة مسبقاً تعني فیھا وجوده كق�ائ�د 
او كمستلھم، ولذلك أنا أقول م�ن أب�ج�دی�ات ال�وج�ود 
الفني وجود رمزیة الرجل من أجل أن ت�ك�ون ال�رؤی�ا 

 .واضحة وبدون ضبابیة ال أنتقد من خاللھا أدائي
 
ماھو ان�ط�ب�اع�ِك ع�ن ال�دع�م ال�ح�ك�وم�ي ل�ل�ح�رك�ة *

 التشكیلیة في العراق بشكل عام؟
أما عن الدعم الحكومي ل�ل�ح�رك�ة ال�ت�ش�ك�ی�ل�ی�ة ف�ي -

العراق أجد الفنان العراقي لم یجد الحض�وة ال�ك�ب�ی�رة 
من قبل الحكومات المتعاقبة حیث أن الف�ن�ان ال ی�ج�د 
التقییم الذي من خاللھ یستطیع إیجاد ن�ف�س�ة م�ب�دع�اً 

قادر ل�دع�م�ھ  الن الفنان دائماً تواق إیجاد كل من ھو
لھذا تجدین الفنان ینت�ظ�ر ال�دع�م  والبد أن یقوم بذلك

المادي الذي من خاللھ یشعر لھ وج�ود ح�ق�ی�ق�ي م�ن 
أجل خدمة بلده لننظر إلى مكرمة الفن�ان�ی�ن وال�ك�ت�اب 
واألدباء التي وعدنا بھا منذ فترة طویلة ل�ح�داألن ل�م 
نسمع عنھا سوى أننا اش�ت�غ�ل�ن�ا ع�ل�ى إع�داد ق�وائ�م 

ست�ك�ون ھ�ذه الس�ن�ة   المرشحین للمكرمة ولم ندرك
 . لو بصیص ضوء في نفق الوعود  كسابقاتھا حتى

 
ھنالك میول لحضور النقاد وح�ت�ى وس�ائ�ل اإلع�الم *

ت�ع�ت�ق�دی�ن ب�أن�ھ   إلى المعارض التشكیلیة للنساء، أال
  میول غیر مسوغ ؟

حضور ال�ن�ق�اد ووس�ائ�ل اإلع�الم إل�ى ال�م�ع�ارض  -
ال�ت�ش�ك�ی��ل�ی�ة ل��ل�ن�س�اء أم��ر وارد ج�داًف��ي أع�ت�ق��ادي 
الشخصي ھو من أجل نصرة المرأة الفنانة ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر 
بأن المرأة لھا الدورالبارز وال�ف�اع�ل ف�ي ال�م�ج�االت 
الفنیة والثقافیةلھذا أن ّدَل على شي إن�م�ا ی�دل ع�ل�ى 
مدى الدعم المعنوي للقائ�م�ی�ن ع�ل�ى ذل�ك، الن ھ�ذا 
المیول الذي تقصدین�ھ ھ�و دع�م ل�ل�ذات ل�ك�ن�ي أرى 
الكثیر من وسائل اإلعالم تتابع بش�غ�ف ك�ب�ی�ر ع�ل�ى 

نشاطات الفنانین دون تمیز وبدوري ھنا البد أن   كل
أش�ك��ر ك��ل اإلع��الم�ی��ی�ن ال�ج��ادی�ن ف�ي ال�م��س�اھ��م��ة 

وأقول لك سیدتي الفاضل�ة  في ھذه المجاالت  الفاعلة
األستاذة اإلعالمیة الرائعة دنی�ا ع�ل�ي ال�ح�س�ن�ي ل�ك 
مني باقات ورد معطرة بالفل والیاسم�ی�ن ل�ح�ض�ورِك 

والش�ك�ر ال�ت�ق�دی�ر ألدارة   ب�ح�وارِك ال�رائ�ع المتمی�ز

 . المحترمین  جریدة العراقیة االسترالیة
 
 السیرة الذاتیة 
 -1973إنعام محمد یاسین ال�م�ؤاذن�ي م�ن م�وال�ی�د  

قض��اء -اس��ك��ن ف��ي ال��ع��راق/ م��ح��اف��ظ��ة األن��ب��ار
تخرجت من معھد اعداد ال�م�ع�ل�م�ات ال�رم�ادي   ھیت

،حص�ل�ت ع�ل�ى دب�ل�وم ف�ن�ون 1994سن�ة ال�ت�خ�رج 
تشكیلیة، معلمة التربیة الفنی�ة ف�ي م�درس�ة ال�وارث 

 .االبتدائیة للبنات
 

  : اشغلھا  المناصب التي
تدریسیھ في رابطة المبدعین مركز إبداع ل�ل�ف�ن�ون  -

  الجمیلة
ل�ل�ف�ن�ون     عضو راب�ط�ة ال�م�ب�دع�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن -

   الجمیلة المقر العام
المعاون اإلداري ل�راب�ط�ة ال�م�ب�دع�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن  -

  للفنون الجمیلة/ فرع المنطقھ الغربیة
  المعاون اإلداري لمركز إبداع للفنون -
عضو االتحاد الدولي للفنانین التشك�ی�ل�ی�ن ال�ع�رب/  -

  جمھوریة مصر العربیة
للف�ن�ون واآلداب/ األردن/   الفینیق  عضو أكادیمیة-

 عمان
عض�و االك�ادی�م�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة ل�إلب�داع وال�ت�ن�م�ی�ة/  -

 جمھوریة مصر العربیة
 

  : أھم المشاركات
  المعارض التي شاركت فیھا

وك�ان�ت   جمیع معارض مدیریة تربیة محافظة األنبار
ت��ح��ص��ل ع��ل��ى ال��م��رت��ب��ھ األول��ى، م��ع��رض راب��ط��ة 

ف�ي م�ھ�رج�ان   المبدعین العراقیین للفنون الج�م�ی�ل�ة
واألن اس�ت�ع�د إلق�ام�ة م�ع�رض�ي  ھیت الثقافي الثالث

الشخصي األول والذي سیقام في بغداد بعد اإلن�ت�ھ�اء 
 من جانحة كورونا

 
  : الشھادات والتكریمات

ف�ي   من خالل مشاركت�ي  حصلت على درع اإلبداع -
  مھرجان ھیت الثقافي الثالث

ش��ھ��ادة ال��ت��م��ی��ز واإلب��داع م��ن راب��ط��ة   حص��ل��ت -
   المبدعین العراقیین للفنون الجمیلھ المقر العام

من م�ؤس�س�ة   حصلت على الشھادة الشرفیھ العلیا -
 اوروك الثقافة والفنون

حصلت على بطاقة إنتماء لإلتحاد العالمي للفنان�ی�ن  -
  التشكیلین العرب

حصلت عل�ى ب�ط�اق�ة إن�ت�م�اء ألك�ادی�م�ی�ة ال�ف�ی�ن�ق  -
  لآلداب

حصلت على ت�ك�ری�م رئ�ی�س ال�وح�ده اإلداری�ة ف�ي  -
  قضاء ھیت

حصلت على تكریم بشھادات الشكر وال�ت�ق�دی�ر م�ن  -
جھات مختلفھ معنیة بالفن التشكیلي م�رش�ح�ة ل�ن�ی�ل 
وسام المبدعین من راب�ط�ة ال�م�ب�دع�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن 

  المقر العام  للفنون الجمیلة
حصلت على المركز االول في اإلدارة على مست�وى  -

 مقرات فروع العراق للرابطة. 
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1 
نزل شاب قروي من القطار في مح�ط�ت�ھ األخ�ی�رة  

بمدینة اإلسكندریة، ظھر علیھ االرتباك، دار یسأل 
العاملین في المحطة عن شخص محدد ی�ح�م�ل ل�ھ 
صورة قدیمة. أشار لھ البعض ن�ح�و أح�د ال�ع�م�ال 
القدامى في المحطة، وأكدوا لھ أنھ الوحید ال�ق�ادر 

 على مساعدتھ. توجھ إلیھ الشاب یسألھ:
 من فضلك, ھل أنت العم "بشارة"؟ -
 نعم یا بني, تفضل. -
ھل من الممكن أن تدلني ع�ل�ى "م�م�دوح فض�ل  -

 الشریف"؟
 وھل یعمل معنا في "السكك الحدیدیة"؟ -
ال، لكنھ مقیم ھنا في المحطة! ھ�و ف�الح ط�وی�ل  -

 القامة، أسمر الوجھ وأذناه كبیرتان قلیًال.
  ھل تقصد "ناظر الھوى"؟ -

 ھز الشاب رأسھ في حیرة.
ھو نفسھ مْن تسأل عنھ، ستجده ھناك، ی�ج�ل�س   -

  بجوار مكتب ناظر المحطة.
  كاد العامل أن ینصرف إال أنھ عاد للشاب وسألھ:

ھل تصدق یا بني, أنت أول شخ�ص یس�أل ع�ن�ھ  -
 منذ عشرین سنة!

 
2 

جلس الحاج فضل الشریف, وھو رجل من أع�ی�ان 
ق��ری��ة "زم��ران" ب��م��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ح��ی��رة, ی��ق��ص��ده 
الفالحون لفض المنازعات التي تقع بینھم, یراقب 
البنت أنوار وھي تلقي بشتالت األرز ف�ي ال�ح�ق�ل. 

 قام من مجلسھ غاضبًا یكیل لھا السباب:
* ال یوجد صف واحد مضبوط یا بنت الـ..., ح�رام 

 علیِك األجرة التي تحصلین علیھا.
* أقسم با� إني م�ظ�ل�وم�ة ی�ا ح�اج، اس�أل اب�ن�ك 

 ممدوح... ھو السبب.
نظر خلفھ فإذا بممدوح یمرق بع�ی�ًدا. ع�اد ل�ل�ب�ن�ت 
أنوار, لم یج�دھ�ا ھ�ي األخ�رى, اخ�ت�ف�ت ف�ي آخ�ر 

 الحقل!
 

3 
أش�ع��ل م��م�دوح "ال��راك��ی�ة"، وھ��ي ش�ع��ل��ة ن��ار   

وقودھا الحطب. دعا ص�دی�ق�ھ ع�ل�وان, ث�م ج�ل�س�ا 
ی��ت��س��ام��ران وی��ح��ت��س��ی��ان أك��واب الش��اي. وس��ط 

 حدیثھما الودي, توجھ علوان بالسؤال لممدوح:
لكن البد وأن توض�ح ل�ي أم�ری�ن ی�ا م�م�دوح؛    -

أولھما: ھو كی�ف ت�أت�ي ب�ھ�ذه ال�ج�رأة ل�ل�ع�ب م�ع 
ال��ب��ن��ات ال��ع��ام��الت ف��ي ال��ح��ق��ل؟ إن��ن��ي إذا ح��دث 
واقتربت من واحدة منھن، یرتج�ف جس�م�ي ك�ل�ھ, 
فأسرع مبتعًدا. والسؤال الثاني: كیف س�ت�ت�ص�رف 
إذا فضحتك واحده منھن ف�ي ی�وم أو ح�م�ل�ت ف�ي 
أحشائھا طفل منك؟ سیقت�ل�ك أب�وك ب�ال ش�ك, أن�ت 
تعرف مكانتھ في البلد, ول�ن ت�ت�م�ك�ن م�ن ال�ھ�رب 

  منھ!
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.. ھرب ممدوح من القریة, ومن یومھ�ا ل�م ی�ف�ل�ح 
في شيء. فكر في العودة م�رات ع�دی�دة وف�ي ك�ل 
محاولة یتوقف عند سلم القطار وی�ت�راج�ع. ج�رب 
العمل في محطة السكك الحدیدیة؛ أیام في المقھ�ى 
الصغیر، وأیام أخرى مع الشیالین. بعض األوق�ات 
كان ی�غ�ط�ي غ�ی�اب أح�د ال�ع�م�ال ال�ن�ظ�ام�ی�ی�ن ف�ي 
المحطة, مقابل غذاء أو عشاء، ثم ینام في غ�رف�ة 
خشبیة بناھا بنفسھ خلف مخزن القطارات القدی�م. 
كل من في المحطة ی�ن�ادی�ھ ب�ن�اظ�ر ال�ھ�وى! ف�ف�ي 
أثناء حركتھ الدؤوب�ة ف�ي ال�م�ح�ط�ة یس�ت�ط�ی�ع أن 

یعرف أھل العشق والھوى! یقترب منھم، یحدثھ�م 
بلطف, یرتابون فیھ إال أنھم سرعان ما ی�رت�اح�ون 
إلیھ، وتھدأ نظراتھم الحائرة وأعینھم الباحثة ع�ن 
المجھول. ھم صبیة وصبایا ھارب�ون م�ن ح�ب أو 
راحلون إلیھ. یق�ص ل�ھ�م ح�ك�ای�ت�ھ، وع�ج�زه ع�ن 
الرجوع ألھلھ. یقضي معھم الیوم كل�ھ. یص�ح�ب�ھ�م 
في جولة على شاطئ البحر، وربما ذھبوا ل�ت�ن�اول 
وج��ب��ة ف��ول أو َك��بِ��د م��ط��ھ��و ع��ل��ى ط��ری��ق��ة أھ��ل 
اإلسكندریة, یقنعھم بضرورة الرجوع, وال یتركھم 
إال على سلم القطار، یلوحون لھ على وع�د ب�ل�ق�اء 

 آخر، لكن ال أحد یعود!
 

5 
"صباح" كانت الوحیدة الت�ي فش�ل ف�ي إق�ن�اع�ھ�ا 

 بالرجوع ألھلھا. ھل رغب في نفسھ أن تبقى؟
 

6 
راف�ق م�م�دوح "ص�ب�اح", ل�ل��م�ب�ی�ت ف�ي غ�رف�ت��ھ 
الخشبیة. أص�رْت ع�ل�ى ال�ب�ق�اء ف�ي اإلس�ك�ن�دری�ة 
لتبحث عن عم�ل, وت�ج�رب ح�ی�اة ج�دی�دة. س�أل�ت�ھ 

 الفتاة في ضعف:
 * وماذا عنك؟ أین ستنام یا أبي؟

 * المحطة واسعة یا ابنتي.
 (أمسكْت الفتاة بیده)

أرجوك... ألِق علّي نظرة في اللیل، ال ت�ت�رك�ن�ي  * 
  وحدي!

7 
جلس ممدوح في المحطة وھو ف�ي ح�ال�ة اك�ت�ئ�اب 
شدیدة, یت�ح�دث م�ع " بش�ارة", ص�دی�ق ل�ھ م�ن 

 عمال السكك الحدیدیة. قال لھ بشارة متعجبًا:
أم���رك ع���ج���ی���ب ی���ا م���م���دوح! أھ���ذا س���ب���ب  -

فلتھرب الفتاة أو ت�ذھ�ب ف�ي داھ�ی�ة. ھ�ل   حزنك؟
  صدقت أنھا ابنتك فعًال؟

 أنت ال تفھم... لقد تزوجت بھا! -
 زواج رسمي أم عرفي؟ -
 عرفي. -
 بسیطة.. كما تزوجتھا.. طلقھا! -
 لقد صارت حبلى! -
 اذن سترجع لك... في یوم من األیام سترجع! -
 

8 

في ملھى لیلي, تنازع ممدوح غ�اض�بً�ا م�ع ب�ع�ض 
الحراس الواقفی�ن ع�ن�د غ�رف ال�ف�ن�ان�ی�ن. رف�ض 
الحرس أن یسمحوا لھ باالنتظار في غرفة مطرب�ة 
الفرقة ریثم�ا ت�ن�ت�ھ�ي م�ن ف�ق�رت�ھ�ا. ص�اح ف�ی�ھ�م 

 ممدوح:
اتركوني أدخل یا أنذال, أنا أبا أشرف، إن صباح  -

  التي تستأجركم ھي زوجتي!
وسط محاوالتھ الفاشلة لدخ�ول ال�غ�رف�ة، س�م�ع    

التصفیق والھتاف لـص�ب�اح ال�ت�ي دخ�ل�ت ال�رواق 
م�ھ��رول�ة. دل��ف�ْت ل�غ��رف��ت�ھ��ا، ن�ظ��ر م��م��دوح ن��ح��و 
الحراس في تحّد، أشارْت إلیھم صباح, سمحوا ل�ھ 

 بالدخول, فأسرع بغلق الباب.
 * ھل كبرِت على زوجك یا صباح؟

 ردت علیھ في حنق:
* ألم تطلقني یا ممدوح؟! م�اذا ت�ری�د م�ن�ي اآلن؟ 

 علیك أن تنساني وتواصل حیاتك.
 قال لھا ممدوح:

أری�د أن أرى ول�دي أش�رف. م��رَّ أزی��د م��ن  -    
عامین ولم تقع علیھ عیني، وأنِت تدورین من بل�د 

 إلى بلد.
   جلسْت صباح في ھدوء. قالت لھ بحذر:

ممدوح, ھناك أمر البد لك من م�ع�رف�ت�ھ؛ أش�رف  -
 ولدي لیس بابنك!

أخذتھ المفاجأة قلیًال. سألھا وقد سرت ف�ي جس�ده 
   رجفة:

 وما حدث بیننا؟! -
 ردْت علیھ صباح:

 أنا ُحبلى من قبل أن أراك في المحطة. -
 

9 
أخیًرا, عثر الشاب القروي ع�ل�ى ال�رج�ل ال�م�س�ن  

ال�ذي ی��ب��ح��ث ع�ن��ھ. وج��ده ج��الًس�ا ع��ل��ى ك��رس��ي 
بالستیكي بجوار مكتب ناظر المحطة, یرت�دي ب�زة 
زرق��اء ك��ال��ت��ي ی��رت��دی��ھ��ا ال��ع��ام��ل��ون ف��ي الس��ك��ك 
الحدیدیة، یقبض بید على قص�اص�ة م�ن ص�ح�ی�ف�ة 
یومیة قدیمة, ویمسك ف�ي ال�ی�د األخ�رى س�ی�ج�ارة 
غیر مشتع�ل�ة. ن�زل الش�اب ع�ل�ى رك�ب�ت�ی�ھ, َح�دََّث 

 الرجل في ود:
* قم معي یا أبي. كانت أمنیتي أن ألتق�ي ب�ك م�ن�ذ 

 زمن بعید.
تأمل الشاب في شغف وجھ ال�رج�ل ال�ن�ح�ی�ل ال�ذي 
صنع بھ الزمن شقوقًا عمیقة، وأنفھ المدبب ال�ذي 
یرى مثلھ حین ینظر ل�ن�ف�س�ھ ی�وم�یًّ�ا ف�ي ال�م�رآه. 

 واصل حدیثھ بصوت خافت:
* أال تعرفني؟ أنا ابنك حسن. ابنك من أن�وار. ھ�ل 

 تذكر أنوار؟
بدأ ممدوح یعود لوعی�ھ. ن�ظ�ر ن�اح�ی�ة الص�وت    

الذي یتسلل إلى أعماقھ. تمعن في مالمح صاحب�ھ. 
یذكره بشاب في مثل عمره, ھرب خوفًا من ال�ق�ت�ل 
بعدما غرر بصبیة قصیرة في حقل األرز منذ أكث�ر 
من عشرین ع�اًم�ا. ت�رك م�م�دوح الش�اب ی�ن�ت�زع 
القصاصة من یده، كان ف�ی�ھ�ا ص�ورت�ھ م�ع ام�رأة 
غارقة في دمائھا وخبر ی�ق�ول "ال�ح�ك�م ب�الس�ج�ن 
خمسة عشر عاًما على عاطل حاول قت�ل م�ط�ل�ق�ت�ھ 
الراقصة". أمسك الشاب بید الرجل المسن. سحبھ 
من فوق الكرسي في رفق. احتواه داخل الم�ع�ط�ف 
ال�ط��وی�ل ال��ذي ی��رت�دی��ھ, ت�وج��ھ��ا ن��اح�ی��ة ال�ق��ط��ار 

ع�ن�د  -قطار القرى والمدن الصغی�رة -"القشاش"
رصیف المحطة األخیر. صعدا سل�م ال�ق�ط�ار، ك�ان 
یتراءیان من بعید كجسٍد واحٍد یحمل رأسین، یُقبِل 

 كل منھما اآلخر.

 قصة قصیرة
  

 مظ اى
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