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 روم وس  ا  "  زام" 
أظھرت دراسة حدیثة أن دواء الستی�روی�د 

dexamethasone   ھو أول دواء ی�ق�ل�ل
من مخاطر الوفاة بشكل كبیر بین ال�ح�االت 

. وخ�الل 19-الحرجة من المصابین بكوفید
تجربة تم اعتبارھا "ان�ج�ازا ك�ب�ی�را" ف�ي 
ال��م��ع��رك��ة ض��د ف��ی��روس ك��ورون��ا، ق��ام 
الباحثون م�ن ج�ام�ع�ة أوكس�ف�ورد ب�م�ن�ح 
 الدواء لنحو ألفي مریض في حالة حرجة.

 4البقیة ص/  .....................         

ر  لب ا    
قال رئیس حكومة والیة فیكتوریا دانیال أندروز إنھ أق�ال 
الوزیر آدم سومایریك من الحكومة من ح�ك�وم�ة ال�والی�ة 
وسیقوم بالتحرك من أجل اإلطاحة بھ م�ن ح�زب ال�ع�م�ال 
بعد ادعاءات مدویة بقیامھ بتسجیل أعضاء وھمیی�ن ف�ي 
الحزب. وكان الوزیر سومایریك قد قال ف�ي وق�ت س�اب�ق 
من صباح الیوم إن�ھ اس�ت�ق�ال م�ن م�ن�ص�ب�ھ ك�وزی�ر ف�ي 
حكومة فیكتوری�ا. وی�ن�ف�ي س�وم�ای�ری�ك ت�ل�ك االدع�اءات 
بتسجیل أعضاء وھمیین من أجل تعزیز نفوذه الس�ی�اس�ي 

 4البقیة ص/  داخل الحزب.   ........................

 ةر اأ  ضاء، وإا ار اق ا 
 
 

بدأ سوق ال�ع�ق�ارات األس�ت�رال�ي ب�اس�ت�ع�ادة 
بعد الرفع ال�ت�دری�ج�ي ل�ق�ی�ود  عافیتھ مجددا 

، في وقت أشار فیھ تقری�ر ص�ادر 19-كوفید
عن اتحاد ال�م�ت�خ�ص�ص�ی�ن ف�ي االس�ت�ث�م�ار 

ق�ب�ل أس�اب�ی�ع، أن الس�وق  PIPA العقاري
 .العقاري یحتاج خمس سنوات للتعافي

بیتر كولیزوس بی�ان�ات  PIPAوحلل رئیس 
سبع سنوات متتالیة بما في ذل�ك ب�دای�ة ك�ل 

   1973ركود أو انكماش اقتصادي منذ عام 
 4البقیة ص/  ....................            

 ا روم وس دة 
 

أعلنت سلطات العاصمة الصینیة بكین ع�ن إغ�الق ع�ددا 
من المناطق السكنیة وفرض قیود جدیدة خوفا من تف�ش�ي 
جدید ل�وب�اء ك�ورون�ا ب�دأ م�ن أح�د أس�واق ال�ط�ع�ام ف�ي 
المدینة. ومنعت السلطات األنشطة الریاضی�ة ال�ج�م�اع�ی�ة 
وفرضت على المواطنین ارتداء ال�ك�م�ام�ات ف�ي األم�اك�ن 

 .المغلقة، كما علقت الرحالت الجماعیة بین المقاطعات
 إصابة جدیدة بالفیروس، ما  27وأعلنت السلطات عن 
 4البقیة ص/  .....................                          
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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.         •



 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي
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 روم وس  ا  "  زام" 

 :  1تتمة ص/ 
، ح�ی�ث وج�دت 19-ھؤالء المرضى كانوا في مراحل متأخرة من اإلصابة ب�ك�وف�ی�د

الدراسة أن المرضى الذین لم یكن بإمكانھم التنفس إال من خالل أج�ھ�زة ال�ت�ن�ف�س 
الصناعي، قد قلت معدالت الوفاة بینھم بمعدل الثل�ث. أم�ا ال�م�رض�ى ال�ذی�ن ك�ان�وا 
یعیشون على تلقي األوكسجین فقط، فقلت معدالت الوفیات بینھم بمقدار ال�خ�م�س، 

 طبقا للنتائج األولیة.
ھ�و مض�اد ل�الل�ت�ھ�اب�ات، ویس�ت�خ�دم ع�ادة ف�ي ع�الج   dexamethasoneدواء

الحساسیة والتھاب المفاصل الروماتویدي والربو. ویمكن للجرعات ال�ی�وم�ی�ة م�ن 
الستیروید أن تمنع وفاة واحد من كل ث�م�ان�ی�ة م�رض�ى م�وض�وع�ی�ن ع�ل�ى ج�ھ�از 

مریضا یحتاجون إلى األوكس�ج�ی�ن وح�ده، ط�ب�ق�ا  25التنفس، وتنقذ واحدا من كل 
 للفریق الذي أجرى الدراسة.

ل�ألب�ح�اث، ك�ان�ت ت�ب�ح�ث ع�ن   RECOVERYالدراسة التي أجرتھا مجموعة 
ش�خ�ص ال ی�ت�ل�ق�ون  4,000، كانت تشمل مجموعة من 19-عالجات ناجعة لكوفید

أي عالج. وقال البروفیسور بیتر ھوربي أستاذ األمراض المعدیة الجدیدة في كلی�ة 
ھو اول دواء یظھر القدرة عل�ى  Dexamethasoneالطب بجامعة أوكسفورد " 

 ، وھذه نتیجة مبشرة للغایة."19-تحسین معدالت النجاة لمرضى كوفید
دواء رخیص ال�ث�م�ن، وم�ت�واف�ر ف�ي االس�واق،  Dexamethasone " وأضاف

 ".ویمكن استخدامھ إلنقاذ المرضى في جمیع أنحاء العالم

ر  لب ا    
لكن أندروز قال إنھ أقالھ في التاسعة من صباح الیوم وكتب إلى األمانة التنفیذیة لحزب :   1ص/  تتمة 

العمال على المستوى الوطني یطلب إنھاء عضویتھ من الحزب. وقال أندروز للصحفیین "ال یوجد مكان 
في فریقي لھ. ھذا ما قلتھ لھ ھذا الصباح.   وأضاف "لم یحصل على فرصة لالستقالة، ألنھ ال یست�ح�ق 
فرصة لالستقالھ. قمت بفصلھ وھذه ھي حقیقة األمر. أي بیانات تناقض تلك الحق�ی�ق�ة ت�ك�ون ب�ب�س�اط�ة 

 خاطئة."
إن سومایریك النائب في الغرفة العلیا  Minutes 60وبرنامج  The Ageوقال تحقیق أجرتھ صحیفة 

لبرلمان فیكتوریا قد استخدم بیانات موظفین في البرلمان وآالف الدوالرات نقدا من أجل تسجیل أعضاء 
وھمیین في فرع حزب العمال الذي ینتمي إلیھ بھدف الحصول على المزید من النفوذ الس�ی�اس�ي داخ�ل 

 أروقة الحزب الذي یتزعم المعارضة في البالد.
وكان الوزیر آدم سومایریك الذي شغل منصب وزیر الحكم المحلي واألعمال الصغیرة في حكومة والیة 
فیكتوریا قد قال في بیان الیوم "صباح الیوم قدمت استقالتي لرئیس حكومة الوالیة." وأضاف ال�وزی�ر 
الذي ینتمي لحزب العمال الحاكم في الوالیة "فعل�ت ذل�ك ب�ع�د نش�ر ع�دد م�ن ال�م�ح�ادث�ات الش�خ�ص�ی�ة 
والخاصة بیني وبین صدیقي المقرب وحلیفي داخل حزب العمال." وتحظر ال�ق�واع�د ال�داخ�ل�ی�ة ل�ح�زب 
العمال تسجیل أعضاء وھمیین، حیث یشترط الحزب أن یدفع كل عضو قیمة اشتراكھ من مالھ الخاص، 

 ویوقع كل منضم جدید للحزب استمارة یعلن فیھا أنھ قد فعل ذلك.
ویھدف تسجیل أعضاء وھمیین منح الشخص المشرف على تلك العملیة القدرة على التأثیر بشكل حاسم 
على عملیة اختیار مرشحي الحزب للبرلمان، لیقوم بدفع حلفائھ في الحزب والتخلص م�ن م�ع�ارض�ی�ھ، 
ومن ثم تكوین قوة لھا وزن داخل الحزب. وقال الوزیر "من الواضح أنھ تم التس�ج�ی�ل ل�ي وم�راق�ب�ت�ي 
داخل أحد مكاتب االنتخابات الفیدرالیة دون علمي وأن ھذه المواد المسجلة نُشرت دون أن أعرف أن�ھ�ا 

 موجودة أصال ناھیك عن موافقتي على نشرھا.
 وأضاف سومایریك "سأتخذ خطوات من أجل فتح تحقیق جنائي في تلك الوقائع."

وأكد "فیما یتعلق باالدعاءات المتعلقة بعضویة الحزب، فأنا أرفض تلك االدعاءات وسأقوم بالدفاع عن 
نفسي بصرامة خالل أي إجراء یتخذه الحزب." وقال سومایریك "المحادثات التي تم نشرھا دون علمي 
أو موافقتي كانت مع شخص أثق بھ بخصوص الشؤون الداخلیة للحزب." مضیفا "ھن�اك ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
النقاشات القویة التي تتم كل یوم داخل حزب العمال في جمیع أجنحة الحزب." وخالل الحوار الم�س�رب 
یمكن سماع سومایریك وھو یصف زمیلتھ في الحزب ووزیرة المرأة ومنع العنف ال�م�ن�زل�ي ف�ي والی�ة 
فیكتوریا غابرییل ویلیامز أنھا "عاھرة غبیة" وأنھ "سیجبرھا على مغادرة منصبھا في الوزارة." كما 
وصف الشباب الذین یعملون معھ في الحزب أنھم "مزعجین ویعامل�ون�ھ ب�اس�ت�ع�الء" وأن�ھ�م "أط�ف�ال 

 صغار مثلیون وملعونون ویتمتعون بسلوك عدائي مغلف بالتھذیب."

 ،اءا ار اق ا 
 وإض  أر اة 

 
 

 إلى وقت حدوث األزمة المالیة العالمیة.: 1تتمة ص/ 
وقال كولیزوس"في الواقع ، بالنظر إلى الخمسین سنة الماضیة، ارتفع�ت أس�ع�ار 
المنازل بعد خمس سنوات من الركود أو االنكماش في كل مرة تقری�ب�ا". وأض�اف 
كولیزوس"حققت بعض المناطق أداًء أفضل من غیرھا، ویرج�ع ذل�ك غ�ال�بً�ا إل�ى 

 العوامل االقتصادیة المحلیة خالل كل فترة".
، كان السوق ال یزال یتعافى من األزمة المالی�ة ال�ع�ال�م�ی�ة ول�ك�ن  2010وفي عام 

، زادت أسعار المساكن بشكل كبیر وف�قً�ا ل�ت�ق�ری�ر ص�ادر 2019بحلول نھایة عام 
 .Property ology عن

، اعتقد توقع بعض المحللین انخف�اض ق�ی�م�ة ال�م�ن�ازل 19-وفي ذروة أزمة كوفید
٪، ولكن یبدو أن تأثیر الوب�اء ك�ان أخ�ف م�ن ذل�ك. 10بأسترالیا بنسبة تصل إلى 

من جانبھ، توقع المدیر التنفیذي لألبحاث االقتصادیة كامیرون ك�وش�ی�ر أن ی�ؤث�ر 
على سوق العقارات من حیث انخف�اض ع�دد ال�م�ع�ام�الت ع�وض�ا ع�ن  19-كوفید

 انخفاض في األسعار.

 ا روم وس دة 
 

 :1تتمة  ص/ 
م�ن�ذ ظ�ھ�ور ال�ح�االت ف�ي س�وق  106یرفع عدد اإلصابات اإلجمالي خالل االیام الخمسة الماضیة إل�ى 

وطالبت سلطات العاصمة من المواطنین تجنب "كل  جینفادي الذي یزود أغلب مناطق العاصمة بالطعام.
أشكال السفر غیر الضروریة" إلى خارج العاصمة. وقال نائب السكرتیر العام لحكومة بكی�ن ش�ی�ن ب�ي 
"أي شخص یغادر بكین یجب أن یحمل شھادة تثبت أن عینة الفخص الذي أجراه سلبیة، ویجب أن ی�ت�م 
إجراء ھذا الفحص في مدة ال تزید عن سبعة أیام قبل المغادرة." ومنعت السلطات سكان المناطق ال�ت�ي 

 .اعتبرتھا "متوسطة وعالیة الخطورة" من المغادرة تماما
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عند الخوض في األوضاع الس�ی�اس�ی�ة   
واإلقتصادیة في الدول العربیة، الیم�ك�ن 
اإلحاطة بھا بكل جوانبھا وذلك لتشعبھا 
ول�ع�م�ق مس��ت�وى األزم�ات الس�ی�اس�ی��ة 
واإلقتصادیة واإلج�ت�م�اع�ی�ة وت�راك�م�ھ�ا 
وتداعیاتھا على الشعوب العربی�ة وم�ن 
خ��الل ذل��ك س��وف ن��ل��م��س مس��ت��وى 
الصراع ال�دائ�ر، ال�داخ�ل�ي وال�خ�ارج�ي 
وال�ذي ل��م ی��ھ�دأ م�ن�ُذ ف�ت��رات ط��وی�ل��ة. 
المنطقة العربیة وال�ت�ي ت�غ�ط�ي ال�وط�ن 

م��ن ال��خ��ل��ی��ج إل��ى ال��م��ح��ی��ط   ال��ع��رب��ي
األطلسي تمتد عبر مساح�ات ج�غ�راف�ی�ة 

كم مربع تت�م�ی�ز  13.333.296 واسعة 
ب��ث��روات��ھ��ا ال��ھ��ائ��ل��ة وف��ي م��ق��دم��ت��ھ��ا 

وال��م��ع��ادن ال��ث��م��ی��ن��ة وت��ت��م��ی��ز   ال��ن��ف��ط
باألراضي الزراعیة ومیاھھا وث�روت�ھ�ا 
الحیوانی�ة وت�م�ت�ل�ك األول�وی�ات إلق�ام�ة 
الصناعة ب�ك�ل أن�واع�ھ�ا وغ�ی�رھ�ا م�ن 
الموارد. ونظراً لموقعھا اإلس�ت�رات�ی�ج�ي 
بین القارات حیث أصبحت ھذه المنطق�ة 
م���ن���ذ ق���رون م���وق���ع ج���ذب وط���م���ع 
للمستعمرین فأصحبت ولح�ق�ب ط�وی�ل�ة 
تحت حكم المستع�م�ری�ن ال�ذی�ن ع�م�ل�وا 
على إكتشافھا ومعرفة ما ی�وج�د ت�ح�ت 
س��ط��ح أرض��ھ��ا م��ن خ��الل ال��ب��ع��ث��ات 
المستمرة فوضعوا الخرائط التفص�ی�ل�ی�ة 
ودراسة مكونات شعوبھا وال�ب�ح�ث ف�ي 
نقاط ضعفھا وقوتھا قبل إحتاللھ�ا (م�ن 
ق��ب��ل ف��رق ال��م��خ��اب��رات، واآلث��اری��ی��ن 
واإلنثروبول�وج�ی�ی�ن، وال�ت�ج�ار) ول�ھ�ذا 
عندما دخلت جیوشھا لم ت�ج�د ص�ع�وب�ة 
في ذلك ، وبالرغم من مقاومة شعوب�ھ�ا 
الضعیفة و بسب�ب ع�دم ت�وازن ال�ق�وى 
إنتصرت الق�وى ال�م�س�ت�ع�م�رة وق�ب�ل�ھ�ا 
كانت تحت اإلستعمار التركي الع�ث�م�ان�ي 
لفترة التقل عن خمسة قرون، ث�م دخ�ل 
ال���م���س���ت���ع���م���رون ال���ب���ری���ط���ان���ی���ون، 
والفرنسیون واإلیط�ال�ی�ون وااألس�ب�ان، 
إی��ران. ت��رك��ت ال��ح��ق��ب اإلس��ت��ع��م��اری��ة 
ت��أث��ی��رھ��ا الس��ی��اس��ي واإلق��ت��ص���ادي 
واإلجتماعي إلى ان نالت الدول العربی�ة 
إس��ت��ق��الل��ھ��ا وقس��م م��ن��ھ��ا ف��ي ف��ت��رة 
الستین�ی�ات والس�ب�ع�ی�ن�ی�ات م�ن ال�ق�رن 
ال��م��اض��ي. ول��ك��ن ل��م ت��ح��ص��ل ع��ل��ى 
إستقاللھ�ا ال�ك�ام�ل إلس�ت�م�رار ال�ت�دخ�ل 
وربط�ھ�ا ب�م�ع�اھ�دات ج�ائ�رة. ل�ھ�ذا ل�م 
تستطع الدول العربیة تحقی�ق ت�ك�ام�ل�ھ�ا 
االقتصادي أو تحقیق إتحادھا ف�ي ال�ح�د 
األدنى فبقیت من�ق�س�م�ة وض�ع�ی�ف�ة ول�م 
تس��ت��ط��ع ت��ج��اوز ت��خ��ل��ف��ھ��ا ف��ي ك��اف��ة 

 المجاالت . 
ال�ت�ق�ری�ر الس�ن�وي ال�ذي ت�ع��ده   حس�ب

ب��دع��م م��ن   م��ج��ل��ة ف��وری��ن ب��ول��ی��س��ي
 2019صندوق السالم األم�ری�ك�ي ع�ام 

وضعت خارطة مؤش�ر ال�دول ال�ھ�ش�ة، 
حیث حلت م�ع�ظ�م ال�دول ال�ع�رب�ی�ة ف�ي 
مراتب متقدمة على المؤشر ال�ذي ك�ان 
یسمى ساب�ق�اً م�ؤش�ر ال�دول ال�ف�اش�ل�ة. 
ظھر أن دول�ة ال�ی�م�ن ھ�ي األول�ى م�ن 
دول الع�ال�م أج�م�ع م�ن ح�ی�ث ھش�اش�ة 
ال��دول���ة وخ���ط��ورة األوض��اع ف��ی���ھ���ا 
واألسباب أبرزھا الحرب وت�داع�ی�ات�ھ�ا، 
ومن بعدھا ت�أت�ي الص�وم�ال وس�وری�ا، 
والس��ودان ف��ي أع��ل��ى ال��دول ال��ت��ي 
إستوجب التح�ذی�ر ب�درج�ة ع�ال�ی�ة ج�داً 
بسبب سوء األوضاع، تب�ی�ن م�ن خ�الل 
التحلیل حسب م�ت�ط�ل�ب�ات ال�م�ؤش�ر إن 
ھناك ضغوطاً وتحدیات مختلف�ة ت�واج�ھ 

ال�دول   دولة حول ال�ع�ال�م وم�ن�ھ�ا 178
ع�ام�الً 12ال�ع�رب�ی�ة م�ن خ�الل ت�ح�ل�ی�ل 

أساسیاً وأخرى ف�رع�ی�ة ف�ي ال�م�ج�االت 
السیاسیة و االجتماعیة واإلق�ت�ص�ادی�ة. 
والمؤشر یضع تصنیف الدول بناًء على 
ض�ع�ف�ھ��ا وع�دم إس��ت�ق�رارھ�ا، وی�ظ�ھ��ر 
التقریر النت�ائ�ج وھ�ي تَ�ردي األوض�اع 
في غالبیة الدول العربیة خصوصاً الت�ي 
تعاني م�ن ح�روب داخ�ل�ی�ة وخ�ارج�ی�ة 
خ�الل الس�ن�وات األخ�ی�رة م�م�ا ج�ع�ل�ھ��ا 
مرك�زاً ل�ع�دم االس�ت�ق�رار ض�م�ن ف�ئ�ات 

 الدول ذات اإلنذار العالي جداً .
 -تعریف الدولة الھشة حسب التق�ری�ر :

ھي تل�ك ال�ت�ي ل�دی�ھ�ا ق�درة ف�ي ح�دود 
م�ت�دن��ی�ة إلت��م�ام وظ��ائ�ف إدارة ال�ح�ك��م 
وتعاني من أزم�ات داخ�ل�ی�ة وخ�ارج�ی�ة 
على الُص�ع�د الس�ی�اس�ی�ة واإلق�ت�ص�ادی�ة 
واإلجتماعیة فضالً عن ت�ف�ش�ي ال�ف�س�اد 
السیاسي والمالي في نُظم�ھ�ا. وت�رت�ب�ط 
الدول العربیة بمتالزمة تشمل ال�ج�م�ی�ع 

 وھي :
 البطالة  -1
 الفقر  -2
إنخفاض أسعار ال�ع�م�الت ال�وط�ن�ی�ة  -3

 وإرتفاع سعر الدوالر 
 الغالء -4
 الحروب الداخلیة   -5
 التدخالت الخارجیة -6
 توقف اإلستثمارات  -7
الدیون أو ال�ق�روض م�ن ص�ن�دوق  -8

 النقد الدولي والبنك الدولي
 الفساد السیاسي والمالي -9
 

 وھناك عوامل مھمة أخرى وھي
ال���ن���ظ���ام الس���ی���اس���ي (ط���ائ���ف���ي  -1

م��ح��اص��ص��ي) م��ث��ل ال��ع��راق ول��ب��ن��ان، 
دكتاتوري، دیمقراطي شكلي، لیب�رال�ي، 
رئ��اس��ي، م��ل��ك��ي دس��ت��وري أو م��ل��ك��ي 

 مطلق.
 الدساتیر  - 2

القوانین ال�م�ق�ی�دة ل�ل�ح�ری�ات وع�دم  -3
 اإلعتراف بحقوق اإلنسان 

م�ف�ت�وح  -طبیعیة النظام االقتصادي  -4
 ولیبرالي، أو مخطط 

الموقف من الدیمقراطیة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة  -5
 وتمثیل الشعب

 التعددیة  -6
 الحكومات ومناھجھا. -7

ھدد إنت�ش�ار ك�ورون�ا ف�ي ال�ع�ال�م وف�ي 
م�ن��ط�ق��ة الش�رق األوس��ط، م��ج��ت�م��ع��ات 
وإق�ت��ص��ادی��ات وح��ك��وم��ات ك��ث��ی��رة م��ن 
البلدان وجاء ال�وب�اء ف�ي ال�وق�ت ال�ذي 
كانت عدد من الدول العربیة ت�ج�ت�اح�ھ�ا 
حركات إحتجاج غیر مسبوقة م�ن أج�ل 
تغییر واقعھا االقتص�ادي واإلج�ت�م�اع�ي 
والسیاسي مثل العراق، لبنان، الج�زائ�ر 
وغیرھا ولھ�ذا ب�رزت ت�ح�دی�ات أم�ن�ی�ة 
وسیاسیة وصراع سیاسي بین الطبقات 
السیاسیة وبینھا وب�ی�ن الش�ع�وب. ل�ق�د 
ك��ان��ت والزال��ت األزم��ات االق��ت��ص��ادی��ة 
العمیقة وتراكمھا وسط ركود إقتص�ادي 
ع�ال��م��ي ت��ؤدي إل�ى إح��ت�ق��ان س�ی��اس��ي 
وإجتماعي، كما إن أزم�ة ال�وب�اء زادت 
من إخفاقات ال�دول ال�ھ�ش�ة فض�الً ع�ن 
التدخالت الع�س�ك�ری�ة ال�خ�ارج�ی�ة ع�ل�ى 

 أراضیھا. 
كما لم تصل اإلحتجاجات وال�ت�ظ�اھ�رات 
واإلنتفاضات الت�ي ق�ام�ت ب�ھ�ا ش�ع�وب 
المنطقة إلى تحق�ی�ق م�ط�ال�ی�ب�ھ�ا س�وى 
ب�ال�م��س�ت�وى األدن�ى وأص�ب�ح ال�ت�غ��ی�ی��ر 
الجذري بعیداً عن التح�ق�ی�ق م�ع وج�ود 
الطبقات السیاسیة الفاسدة والتي تعتم�د 
ال��ط��ائ��ف��ی��ة وال��م��ح��اص��ص��ة وال��والء 
الخارجي والتطرف ال�دی�ن�ي وال�ق�وم�ي. 
ولھذا تلجأ الطبقة السیاس�ی�ة ال�ح�اك�م�ة 
إل�ى إخض��اع الش��ع��ب ب�ال��ق��وة وب��ك��اف��ة 
الوسائل ، فھو صراع حقیقي . ك�م�ا إن 
الطبقة الحاكمة والتي تتم�ی�ز ب�االن�ان�ی�ة 
والدفاع عن مصالحھا التت�ذك�ر الش�ع�ب 
إال عندما ینت�ف�ض وی�ت�ظ�اھ�ر وی�ط�ال�ب 
بقوة بتلبیة تحقیق مطالیبھ ولكن یجاب�ھ 
ب��ال��ق��وة ال��م��ف��رط��ة وإس��ت��خ��دام ك��ل 

 الُمشینة.  الوسائل
وتتمیز الكثیر من الدول العربی�ة بس�وء 
إدارة ال��دول��ة وت��ح��وی�ل م��ا ت��ب��ق�ى م��ن 

جزء م�ن ال�ط�ائ�ف�ة أو   المؤسسات إلى
حزء من الم�ح�اص�ص�ة أو م�ن ال�ح�زب 

 الذي یمثلھا.
الركود التج�اري ك�م�ا ی�ح�ص�ل  -الفقر :

وكما تشی�ر   اآلن یؤدي إلى زیادة الفقر
األحصائیات والتي تض�م�ن�ت ال�ت�ق�اری�ر 
االقتصادیة الدولیة حول ن�م�و ال�ب�ط�ال�ة 

ملیون من الش�ب�اب ال�ع�ام�ل  156ھناك 
في البلدان الناشئة والنام�ی�ة ی�ع�ی�ش�ون 

في فقر مدقع، في لبنان م�ث�الً، إتس�ع�ت 
رقعة الفقر على واقع أزماتھ السیاس�ی�ة 
واإلقتصادیة وإنعدام خطط�ھ ال�ت�ن�م�وی�ة 
في بلد یبلغ فیھ َدین الدولة ا(القروض) 

ملیار دوالر. لقد إنعك�س�ت األوض�اع 73
السی�اس�ی�ة ع�ل�ى االق�ت�ص�اد وأدت إل�ى 
إحجام اإلستثمارات الداخلیة والخارجیة 
وإقفال عدد من الم�ؤس�س�ات م�م�ا ح�ال 
دون توفی�ر ف�رص ع�م�ل ل�ل�م�واط�ن�ی�ن 

 وتزاید معدالت البطالة.
العراق عانى م�ن ال�ف�س�اد والس�رق�ات  

وعدم وجود دولة مؤسسات وإنما دولة 
م�ل�ی��ش�ی��ات أح��زاب أذا ج��از ال��ت�ع��ب�ی��ر، 
فنش�أت ف�وض�ى وال�ت�ي أدت إل�ى ھ�بَّ�ة 
الش��ع��ب ال��ع��راق��ي ب��ع��د غ��ی��اب األم��ن 
وال��ت��ح��ل��ل الس��ی��اس��ي وب��ی��ع وش��راء 
المناصب وھذه اإلنت�ف�اض�ة إس�ت�ط�اع�ت 
تغییر الحكومة والتي وضعت منھ�اج�ھ�ا 
المؤقت إلى حین اإلنتخاب�ات ال�م�ب�ك�رة، 
ولكن بوجود نفس ال�ط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة 
ونفس األسالیب فلن یتحقق م�ا وع�دت 
الشعب بھ، إال بع�د تص�ف�ی�ة ال�ف�اس�دی�ن 
وال��ف��س��اد وح��ل ال��م��ل��ی��ش��ی��ات وحص��ر 
الس��الح ب��ی��د ال��دول��ة وم��ق��اض��اة ق��ت��ل��ة 
المتظاھرین والمح�اف�ظ�ة ع�ل�ى س�الم�ة 
االنتخابات بعیداً ع�ن ال�ت�زوی�ر وإن�ھ�اء 

 سلطة الحكومة العمیقة.
یكون نسبة الفق�ر ف�ی�ھ   األردن : سوف

من السكان في ظل اإلشتراطات   33%
الجدی�دة ال�ت�ي ط�ل�ب�ھ�ا ص�ن�دوق ال�ن�ق�د 
ال��دول��ي ل��ی��ب��دأ ب��رن��ام��ج إص��الح��ات 
إقتصادیة. وك�م�ا ف�ي أي دول�ة ق�ل�ی�ل�ة 
الموارد سوف تواجھ متغیرات سیاسی�ة 
وإقتصادیة مرتبطة باألقتصاد ال�ع�ال�م�ي 
 مما سیدفع إلى إتخاذ إجراءات تقشفیة.

في مصر توجد مش�ك�الت مس�ت�ع�ص�ی�ة، 
اإلقتراض من الداخل والخارج واللجوء 
إلى صندوق النقد الدول�ي ال�ذي أوص�ل 
ال��ب���ل���دان ال���ت���ي إس���ت���ل���م���ت األوام���ر 
والتوجیھات منھ إلى المنح�در وت�ج�اوز 

ت��رل��ی��ون  2.5ال��دی��ن ال��م��ح��ل��ي إل��ى 
 ترلیون.  3.3ویصل إلى 2017

كذلك زیادة الفقر، بطالة، م�م�اط�ل�ة ف�ي 
ت��ن��ف��ی��ذ اإلص��الح��ات الض��روری��ة .رف��ع 
الدعم عن الوقود من شروط الص�ن�دوق 

 الدولي.
-م�ل�ی�ون ف�ق�ی�ر  9ی�وج�د  -الجزائ�ر :

األوضاع االقتصادیة الصع�ب�ة ، إن�ع�دام 
فرص العمل مما أثر ع�ل�ى دخ�ل ال�ف�رد 
والقدرة الشرائیة، إجراءات تقشفیة مع 
إن�ھ��ی��ار أس��ع�ار ال��ن��ف��ط، زی��ادة أس��ع��ار 
ال���ط���اق���ة وال���ذي أث���ّرع���ل���ى ال���م���واد 
اإلستھ�الك�ی�ة. ھ�ذا ن�م�وذج م�ن ال�دول 
العربیة وبإختصار فأن المنطقة العربی�ة 
على حافة المتغیرات الحاسمة ل�ت�ص�ب�ح 
م��ع م��واردھ��ا وك��ن��وزھ��ا وب��ت��م��س��ك��ھ��ا 
بھویتھا الوطنیة وتحررھا من السیطرة 
األجنبیة تست�ط�ی�ع ان ت�ك�ون ب�م�ص�اف 
الدول المتقدمة بعد إس�ت�ك�م�ال ال�ت�ك�ام�ل 
االقتصادي. مع م�الح�ظ�ة إن ال�ج�ام�ع�ة 
العربیة إنتھت ول�م تس�ت�ط�ی�ع أن ت�ق�وم 
بواجھا حسب نظام�ھ�ا. ل�ق�د آن اآلوان 
للتغییر بإتجاه الدیمق�راط�ی�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة 

 وحكم الشعب.

 دوا ت ازا 
 ول اا  ا او 
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ب�ن ال�ح�س�ی�ن م�ل�ك�ا   وتوج االمیر فیص�ل  1921تاسست الحكومھ الوطنیھ الملكیھ في العراق عام     
أیلول،ولذلك اصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً اعلن فیھ ت�ت�وی�ج ف�ی�ص�ال م�ل�ك�ا ع�ل�ى  11علیھا في 

في مدینھ (الطائف) ال�ت�اب�ع�ھ ألم�ارة م�ك�ھ اح�دى ام�ارات   1883العراق . ولد الملك فیصل االول عام 
الحجاز التابعھ الى الدولھ العثمانیھ وكان االبن الثالث لشریف مكھ الشریف حسین بن علي ب�ن م�ح�م�د 

تربى في كنف جده الشریف ع�ل�ي وأح�اط�ة وال�ده الش�ری�ف حس�ی�ن ب�رع�ای�ة   بن عبد العون الھاشمى
خاصة واھتمام متكامل وھو شاب ارسلھ والده إلكمال دراستھ في مدارس اسطن�ب�ول ال�ع�ث�م�ان�ی�ة ول�م�ا 

ممثال دائم العضویة عن امارة جدة في ال�ب�رل�م�ان   1913كان في العقد الثالث من عمره أختیر في عام 
التي اشتد أوارھا ف�ي االراض�ي  1914وفي غضون الحرب العالمیة االولى   العثماني للمبعوثین العرب

الشرقیة بین العثمانیین واالنكلیز تول�ى االم�ی�ر ف�ی�ص�ل ق�ی�ادة ال�ج�ی�ش الش�م�ال�ي ال�ى ج�ان�ب ال�ق�وات 
بعد جالء الجیش التركي عنھا وص�ارل�ف�ت�رة  1918البریطانیھ وذلك ضد االتراك،حیث دخل الى سوریا 

وث�الث ب�ن�ات   تزوج مرتین و لھ أبنان غازي و م�ح�م�د  1920قصیرة ملكاً على سوریا في بدایھ عام 
لقد طلبت بریطانیا وف�رنس�ا و روس�ی�ا  1933ھن . رفیعھ . عزة . وراجحھ واستمر في الحكم الى عام 

عقد اجتماع مع الملك فیصل بخصوص مصیر االقلیات القومیة وال�ج�م�اع�ات ال�دی�ن�ی�ة ال�م�وج�ودة ف�ي 
العراق لحمایتھا ومساواتھا في الحقوق والواجبات أسوة باآلخرین من الشعب العراقي وس�ن دس�ت�وراً 
یرعى مصالحھا واراد االنكلیز من فیصل ان یعطي عھدا وثیقا ویفضل ان یكون تحریریا وأن ی�خ�ل�ص 
للشعب العراقي بألتزاماتھ والى الحكومھ البریطانیھ الصدیقة وفق أرشیف االتفاقات التي س�وف ی�وق�ع 
بین الدولتین وھكذا كان دیدان فیصال حذراً و یناور في اكثر األحیان كي یظھ�ر ل�الن�ك�ل�ی�ز الغ�ن�ى ل�ھ�م 
عنھ وفي الوقت نفسھ یود التعاون معھم . بدأت المفاوضات الرسمیھ بین فیصل و المبعوث البریطان�ي 
لعقد معاھدة لالنتداب على العراق وسرعان ما اكتشف ان المادة الرابعھ من المعاھدة كانت خطرة وق�د 
نصت على ان (یوافق صاحب الجاللھ المل�ك ف�ی�ص�ل ع�ل�ى ق�ب�ول نص�ی�ح�ھ ح�ك�وم�ھ ص�اح�ب ال�ج�الل�ھ 
البریطانیھ من خالل المندوب السامي في جمیع القضایا ذات الصلة بالمسؤولیھ الدول�ی�ة و ال�م�ال�ی�ة و 
مصالح الحكومھ البریطانیھ) رفض الملك فیصل المادة الرابعھ المذلة التي جاءت في الم�ع�اھ�دة وف�ی�ھ�ا 

ت�ع�ث�رت  1922بنود تكبل العراق وتثبط من حماسھ الوطني المتنام�ي وت�ق�وض اس�ت�ق�الل�ھ وف�ي ع�ام 
ق�د   المفاوضات وصرح الملك فیصل بأنھ ال یتحمل مسؤولیھ ماسیحدث في ال�م�س�ت�ق�ب�ل م�ن ت�داع�ی�ات

تنجم عنھا مقاومة شعبیة كما حدث في ثورة العشرین و قال یجب على العراقیین ان ی�ق�روا ب�ان�ف�س�ھ�م 
المعاھدة وماذا یریدون؟ لقد كانت وراء دوافع فیص�ل ھ�ذه أج�ن�دة دب�ل�وم�اس�ی�ھ واض�ح�ھ ی�م�ارس م�ن 
خاللھا ضغوطا على السیاسیین الوطنیین الرافضین ل�ل�م�ع�اھ�دة ب�ع�د ان ت�ن�اھ�ى ال�ى اس�م�اع�ھ�م ن�ص 
المعاھدة االستعماریة االنتدابیة المھینة ووضع العراق تحت ال�وص�ای�ا ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة واس�ت�ث�ن�ى ف�ی�ص�ل 
الوطنیین من المفاوضات مع االنكلیز لكي ال ی�ح�دث ت�ق�اط�ع ول�ق�د ح�ان األوان م�ن�ذ ث�ورة ال�ع�ش�ری�ن 

س�ی�ك�ون  المسلحھ ان تقف داراالنتداب البریطانیھ وجھاً لوجھ ضد الوطنیین وأذا حدثت مجابھھ معھم 
دور فیصل وسیطاً بدالً من مشارك أساسي و لما كانت البالد في حراك سیاسي م�ل�ت�ھ�ب ض�د االح�ت�الل 
فأن الشعب العراقي كان في غمرة المشاعر المناھضھ لالنتداب كذلك طالبت جم�ی�ع ال�ج�رائ�د ال�وط�ن�ی�ھ 
أألیفاء بالوعد إلجازة تشكیل أألحزاب السی�اس�ی�ھ ول�ذا ل�ی�س م�ن ال�غ�ری�ب ان ی�ط�ل�ب ف�ی�ص�ل ت�أج�ی�ل 
المفاوضات وأن توسیع الھجمات الوھابیھ السعودیھ على المناطق الجنوبیھ العراقیھ واحتالل�ھ�ا آن�ذاك 
أجلت مجرى المباحثات الى حین فقد عمدت ھجمات السعودیین الوھابیین ال�ع�دائ�ی�ھ ال�م�س�ت�م�رة ع�ل�ى 

الى ظھور أزمھ بین فیصل والوطنیین من جھھ والسلطات ال�ب�ری�ط�ان�ی�ھ م�ن ج�ھ�ھ  حدود غرب العراق
ال�ع�ش�ائ�ر ورج�ال ال�دی�ن   اخرى ونتیجة لالعتدآت المستمرة عقد مؤتمرا عاما في كربالء ضم ش�ی�وخ

والوطنیین لمناقشھ غارات الوھابیین واالعتداء على االراضي العراقیھ ونھب وسلب ممتلكاتھم أعت�ذر 
الملك فیصل عن الحضور الى كربالء بناء على نصیحھ المعتمد السامي البریطاني. تجمھر ال�وط�ن�ی�ون 
ورجال الدین و العشائروقدموا احتجاجا شدید اللھجھ الى الحكومھ والى المندوب الس�ام�ي ال�ب�ری�ط�ان�ي 

وأثر على سیر المفاوضات ونتیجھ للتطورات واالحتجاجات العارمھ التي ش�م�ل�ت ال�ب�الد   تأزم الموقف
ووحدة الصف الوطني . منح الشعب العراقي فرصھ لألعراب عن مطالیبھ الوطنیھ ل�ك�ن م�وق�ف ل�ن�دن 
الصلب حث فیصل على المساومھ والتراخي والمناورة ولما دعا الوطنیون الى مظاھرات ش�ع�ب�ی�ھ ض�د 

منعھا فیصل من ان تتحول الى اضطرابات ضد االنتداب وتخلق مشاكل فما كان م�ن تش�رش�ل   االتفاقیھ
اال ان یوجھ دعوة الى فیصل للحضور الى لندن للتباحث معھ حول االتفاقیھ وأق�ن�اع�ھ ب�اھ�م�ی�ت�ھ�ا ل�ك�ن 
فیصالً امتنع عن الحضور ما لم یعط تشرشل ضمان بحل مشكل�ھ االن�ت�داب و اش�ار ك�وك�س ال�م�ن�دوب 
السامي في العراق أن طریقھ فیصل بالمباحثات كانت ماكرة و غیر صادقھ ثم انھ أي فیصل كان قلقا و 
یخشى تنحیتھ عن العرش وأبعادة عن العراق وقد طرحت دائرة الشرق االوسط البریطانیھ (ھی�ئ�ھ م�ن 
الخبراء االستشاریین لتنظم مستقبل المس�ت�ع�م�رات ال�ب�ری�ط�ان�ی�ھ ف�ي الش�رق االوس�ط)وق�ال�ت ان ح�الً 

 للمشكلھ العراقیھ واالنتداب یكمن في احدى االمور:
 
 تنحیتھ عن الحكم وأبدالھ بأخیھ االمیر عبدهللا او عبد الرحمن النقیب  -اوال 

 أإلعداد لجمعیھ وحكومھ تناصران االنتداب في العراق و تحجیم فیصل  -ثانیا 
 الجالء عن العراق  - ثالثا

أدارة العراق من دون معاھدة على غرار ما معمول بھ في مصر وبعدھا نستطیع تقدیم م�ع�اھ�دة  -رابعا 
 .  (لیس لبریطانیا صدیق دائم او عدو دائم بل ھناك مصالح .... تشرشل)  االنتداب حینما نشاء ... یتبع

 ............. یتبع                                             

     ااق          
 
 

 زكي فرحان
 سیدني 

  امت اة  ا؟
 
 
 

 
 كفاح محمود كریم

 أربیل 

م، واش�ت�ع�ال ال�وس�ط وال�ج�ن�وب 2019مع بدء انتفاض�ة تش�ری�ن ال�ع�راق�ی�ة ع�ام     
العراقي، ذي الغالبیة الشیعیة، ضد الحاكمین الذین یدع�ون أن�ھ�م م�خ�ل�ص�و الش�ی�ع�ة، 
ُرفعت عشرات الشعارات وفي مقدمتھا وربما األكثر تداوالً ودغدغةً لعواطف الغالب�ی�ة 
من الشباب، وھي إجراء انتخابات مبكرة بدالً م�ن إس�ق�اط ال�ن�ظ�ام ال�ذي ك�ان ش�ع�اراً 
مركزیاً لما ُسمي بــ"الربیع العربي" الذي انقلب إلى شتاٍء قارس، وعلى خ�ل�ف�ی�ة أن 
ھذه االنتخابات ستغیر خارطة الوضع السیاسي في البالد، م�ت�ن�اس�ی�ن ت�م�ام�اً ال�ت�راك�م 
التربوي واالجتماعي والوالء العشائري والمذھبي والقومي وواقع الحال المؤلم الذي 
ال تؤثر فیھ أي انتخابات مبكرة بالشكل ال�ذي ی�ط�م�ح ل�ھ ال�م�ن�ت�ف�ض�ون، خ�اص�ةً وأن 
مفاتیحاً خطیرة تمَّ استخدامھا مع غالبیة مخدرة باألیدیولوجیات الدی�ن�ی�ة وال�م�ذھ�ب�ی�ة 
والقبلیة البعیدة تماماً عما یطمحون إلیھ من إصالح، في دولٍة ورثت ن�ظ�ام "ن�فّ�ذ ث�ّم 
ناقش" ومؤسسات إعالمیة وتربویة وث�ق�اف�ی�ة ت�ع�ت�م�د ش�ع�ار " إذا ق�ال ص�دام ق�ال 
العراق"، وھي تغوص في مستنقع ال�ف�س�اد واإلفس�اد ت�ح�ت ی�اف�ط�ات ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
والحریة التي ناضلنا من أجلھا عقوداً مریرة، فتحولت تلك الشعارات إل�ى أن�م�اط م�ن 
السلوكیات الممسوخة اختلطت في معمعتھا الك�ث�ی�ر م�ن األوراق، إل�ى ال�درج�ة ال�ت�ي 
امتزجت فیھا األلوان بما جعلت الكثیر منا یصاب بعمى األلوان ت�ارةً وح�ی�رة ال�ع�ق�ول 

  وذھولھا تارةً أخرى!؟
إنَّ ما یجري في بالدنا، ال یمكن وضعھ تحت أي عنوان متفق ع�ل�ی�ھ ض�م�ن أف�ك�ار    

وفلسفات منظري األنظمة السیاسیة في العالم سواءاً الشمولیة منھا أو الدیم�ق�راط�ی�ة 
أو التي بینھما، فھي مزیج مسخ من مفاھیم ال عالقة لھا بأي معرف سیاسي أو تقلید 
إداري، فقد اختلط فیھا الحابل بالنابل كما یقولون، وتحول بقالي وتجار البالد الصغار 
منھم والكبار، وخاصةً أصحاب الصفقات الم�ش�ب�وھ�ة وأب�ط�ال غس�ل األم�وال ال�ق�ذرة 
ومھربي المخدرات والنفط والذي م�ن�ھ، إل�ى زع�م�اء أح�زاب وك�ت�ل وم�ن ث�مَّ وزراء 
ونواب وما بینھما من وكالء وممثلین ومدراء عاِمین وسفراء وقناص�ل (ن�ص ردن) 
ال یصلح أفضلھم أن یكون موظف استعالمات أو عالقات عامة في دائ�رة بس�ی�ط�ة أو 
فندق عادي، أصبحوا بقدرة قادر بین لیلٍة وضحاھا في الزمن السیئ، قادة ھ�ذا ال�ب�ل�د 
المنكوب بدولتھ منذ تأسیس كیان�ھ ف�ي غ�ف�ل�ٍة م�ن أص�ح�اب ال�ع�الق�ة م�ن ال�م�ال�ك�ی�ن 

  والورثة؟
ورغم كل ما یحدث من طوفان في دماء المس�اك�ی�ن م�ن أول�ئ�ك ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن م�ن    

األھالي، فإن معظم ھؤالء الذین یتحدثون باسمھم، وخاصةً ِمن الذین ركب�وا ال�م�ّوج�ة 
ونصبوا أنفسھم محامین یترافعون عنھم سواء أكانوا یحملون لقب نائب أو وزی�ر أو 
زعیم كتلة وما دونھ، وصوالً إلى ( أبو إسماعیل المودیرن) من الشرطة االتحادیة أو 
المحلیة، الذین تحول قسم مھم من�ھ�م إل�ى ط�رف ث�ال�ث ب�ع�د أن ك�ان�وا دالل�ی�ن ل�ب�ی�ع 

) إرھ�اب األب�ری�اء م�ن�ھ�م 4المساجین والمعتقلین، وخاصةً أولئك المتھمین بالفقرة (
والمجرمین، ولكل رأس منھم سعر محدد حسب فعلتھ الجھادیة في الذب�ح أو ال�ل�غ�ف، 
كما ھي تسعیرة مرشحي مجلس النّواب في دوراتھ السابقة من قبل ش�ی�وخ ال�ع�ش�ائ�ر 
وبعض األحزاب والكتل، صعوداً إلى جدول أسعار المواقع الوزاریة والوظیفیة العلی�ا، 
مدنیةً كانت أم عسكریة، التي اختفت ھذه المّرة مع الكابینة األخیرة، كل ھؤالء دونم�ا 
استثناء یھیئون األمور لالنتخابات المرجوة، ویناض�ل�ون بش�راس�ة وع�ن�اد وب�ت�ج�ارٍة 
عالیة المستوى من أجل االستحواذ على مقالید ومفاتیح الحكم وخزائن األموال، بعیداً 
عما جرى من أنھار دماء ودموع وكتل مدلھمة من الظالم طیلة السن�وات ال�م�اض�ی�ة، 
وبعد كل ما جرى بعد إقالة، عادل عبد المھدي، من مسرحی�ات ال�م�رش�ح�ی�ن ل�رئ�اس�ة 
الوزارة ألجل التسویف والتملص من آثار التظاھ�رات، ف�ق�د أرك�ن�ت أخ�ی�راً ال�رئ�اس�ة 
لشخصیة مقبولة الى حدٍّ ما من الطرف اآلخر، وعلى مضض من ال�ط�ب�ق�ة ال�ح�اك�م�ة، 
وبتأیید أمریكي واضح وإیراني مجامل على مضض، نجح الكاظمي نسبیاً ف�ي إیص�ال 
مجموعة وزراء معظمھم ال تنطبق علیھ�م ل�ح�ّد اآلن ال�ت�وص�ی�ف�ات واردة ال�ذك�ر ف�ي 
مقالنا، خاصةً وأنھ یتمتع بمقبولیة من الكورد والسنة العرب، تزید رص�ی�ده وأوراق�ھ 
في اللعب مع المجموعات المنفلتة التي ُوِصفت بــ"الوقحة"، سواء أكان�ت س�ی�اس�ی�ة 

 أو میلیشیاویة، وإزاء ذلك نحن أمام عّدة أسئلة مریرة في مقدمتھا:
 ھل بدأت مرحلة تجفیف أسواق وبازارات المناصب؟

وھل سیتركون رئ�ی�س ال�وزراء ی�ت�ص�رف أم س�ت�ب�دأ م�رح�ل�ة ج�دی�دة م�ن االل�ت�ف�اف 
 واالحتواء وتغییر البوصالت لصالح الطبقة الفاسدة في الحكم؟

األسابیع القادمة، ستكشف جّدیة الحكومة في إجراء تغییرات نوع�ی�ة ت�ق�ن�ع األھ�ال�ي  
بإجراء انتخابات جدیدة، یعول علیھا البعض بأنھا ستغیر الخارطة السیاس�ی�ة ل�ل�ب�الد، 

  وحتى ذلك الحین یبقى السؤال األھم ھو:
 ھل إن االنتخابات في ھكذا مجتمعات ھي الحل؟

شخصیاً أشك في ذلك، ولكن ربما تحدث معجزة في بالٍد أدمنت المعجزات، وال�ت�ي م�ا 
 زالت تعتبر الكورد قوماً من الجن!؟
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تبدو روایة "خان الشابندر" للروائي محمد  
ح��ی��اوي (م��ن��ش��ورات دار اآلداب، ب��ی��روت، 

)، للوھلة األولى بمثابة تقریرصح�ف�ي 2015
استقصائي للبحث عن "خان الشابن�در" ف�ي 
أحد األحیاء الشعبیة في بغداد، الھ�دف م�ن�ھ، 
قیام بطل الروایة الصح�ف�ي ال�م�غ�ت�رب ع�ل�ي 
م�وح��ان ب�ال��ت��ع�رف ال��م�ب��اش��ر ال��ى ح�ك��ای��ات 
ومرویات لبعض ال�ن�س�اء ال�الئ�ي اض�ط�ررن 
لبیع أجسادھن، حیث یبدأ البطل رحلتھ برفقة 
صدیقھ سالم حسین الذي إقتاده الى بی�ت (ام 
صبیح) وس�ط م�ت�اھ�ة م�ن األزق�ة وال�ب�ی�وت 
الخرب�ة ع�ل�ى ای�ق�اع ال�ت�ف�ج�ی�رات وأص�وات 

، أي ف�ي ذروة 2005الرص�اص ف�ي ال�ع�ام 
الصراع الطائفي وصعود الھجمات االرھابیة. 

الص�ح�اف�ة  ومثل ھذه التج�رب�ة، وأع�ن�ي ب�ھ�ا
االستقصلئیة، سبق للروائي ع�ل�ي ب�در وأن 
جربھا في عدد من روایاتھ، وم�ن�ھ�ا روای�ت�ھ 
"الركض وراء الذئاب" التي یكلف فیھا بطل 
الروایة بكتابة تقری�ر ع�ن نش�اط م�ج�م�وع�ة 
تخیلیة من الثوری�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ف�ي إح�دى 
الدول األفریقیة لكن ھذه الروای�ة، اك�ث�ر م�ن 
ذلك بكثیر، فھي بنیة سردیة مركبة وم�اك�رة 
تنطوي على اكثر م�ن مس�ت�وى. ف�ھ�ي أیض�اً 
روایة "بحث عن الغائب" بمفھوم فالدیم�ی�ر 
بروب، حیث تمثل حركة الب�ط�ل ف�ي دھ�ال�ی�ز 
الحیدرخانة والمیدان والقشلة ع�م�ل�ی�ة ب�ح�ث�اً 
عن خان الشابندر، عیّنة الت�ق�ری�ر الص�ح�ف�ي 
االس�ت�ق�ص��ائ�ي، وال�ب��ح�ث االج�ت��م�اع�ي ال��ذي 

 اختاره بطل الروایة. 
والروایة من جھة أخرى، تكشف ع�ن ب�ن�ی�ة 

ح���ی���ث الض���ی���اع  Labrynith ال��م���ت���اھ���ة
والتشظي والتوھان في عالم غ�ری�ب وم�ع�اد. 
والروایة أیضاً تمثل شھادة عن حالة العراق 
عموماً ومدینة ب�غ�داد ت�ح�دی�داً، ف�ي س�ن�وات 
الص��راع ال��ط��ائ��ف��ي و اس��ت��ش��راء ال��ن��ش��اط 

، ح�ی�ث ع�م�د 2005االرھابي بدءاً من ع�ام 
 الروائي الى حالة من التضخ�ی�م وال�م�ب�ال�غ�ة

exaggeration     وض���ع ال���م���ش���اھ���د و
الجزئیة تحت عدسة مجھریة مكبرة، ل�خ�ل�ق 
صورة لمدینة دیستوبیا یسود ف�ی�ھ�ا ال�ع�ن�ف 
وال�ق��م��ع واالرھ��اب وال��ق��ت�ل ع��ل��ى ال��ھ��وی��ة. 

ھ��ي ن��ق��ی��ض  Dystopia وال��دیس��ت��وب��ی��ا
أم�ا تس�م�ى ب��ال�م�دی�ن��ة  Utopia ال�ی�وت�وب�ی��ا

الفاضلة التي تتوافر فی�ھ�ا م�ق�وم�ات ال�ح�ی�اة 
السعیدة والعدالة والرفاھیة. أما ال�دیس�ت�وب�ی�ا 
فھي صورة لمدینة قاسیة وعنیفة تسود فیھا 
لغة ال�غ�اب وی�ع�ل�و ف�ی�ھ�ا ص�وت ال�رص�اص 
والمفخخات وتسوس�ھ�ا عص�اب�ات ال�ج�ری�م�ة 
المنظمة ویتحول فیھا الفرد الى ضحیة، ولذا 

 تسمى أحیاناً بالیوتوبیا المضادة :
  Anti - Utopia 

ومع أن السرد یمر عب�ر ش�اش�ة وع�ي ب�ط�ل 
الروایة (علي موحان) الصحفي ال�ذي ع�اش 
في المنفى خمسة وعشرین عاماً، وعاد ال�ى 
(العراق بعد التغییر، وھو سرد فني "مبأر"، 
اال أن الصفة المھ�ی�م�ن�ة ل�ل�س�رد ھ�ي الس�رد 
االنثوي الذي أشارت لھ (ھند) في اس�ت�ھ�الل 
الروایة، من خالل إس�ت�ب�اق س�ردي، ودع�ت 
فیھ بطل الروایة لتھیئة نفسھ لالستم�اع ال�ى 
م��روی��ات وح��ك��ای��ات نس��وی��ة ل��م یس��ب��ق ل��ھ 

 :سماعھا
سنحدثك عن القصص.. القص�ص ال�ت�ي ل�م "

یسمع بھا اح�ٌد م�ن ق�ب�ل أو ل�م ی�رغ�ب أح�د 
  ).8بسماعھا ." (ص 

وما یدعم ھیمنة الحس األنثوي ھذا، ال�ع�ت�ب�ة 
النصیة الوحیدة التي اس�ت�ھ�ل ب�ھ�ا ال�روائ�ي 
روایتھ، والمقتبسة من شاعرة أفغانیة قتل�ھ�ا 
رجال طالبان ھي (رحیلة موسكاد) التي جاء 

  : فیھا
جسدي طازج مثل أوراق ال�ح�نّ�اء، أخض�ر "

م���ن ال���خ���ارج، ل���ك���ن���ھ ل���ح���م ن���ی���يء م���ن 
  ).5الداخل!" (ص

لقد أعاد المؤلف إنسانیة المرأة التي أجب�رت 
ع�ل�ى ب��ی�ع جس��دھ�ا، ورف�ع��ھ�ا ال��ى مس�ت��وى 
القداسة، مذكراً إیانا بأنموذج إنساني مم�اث�ل 
ھو مسرحیة "البغي الفاضلة" ل�ل�ف�ی�ل�س�وف 

 .الفرنسي الوجودي جان بول سارتر
ووج��دن��ا ح��دی��ث��ـً��ا، ف��ي ال��روای��ة ال��ع��راق��ی��ة، 
إنموذج�اً آخ�ر ل�ل�ب�غ�ي ال�ف�اض�ل�ة ف�ي روای�ة 
"ھزار" للروائي إس�م�اع�ی�ل س�ك�ران، ال�ذي 
حاول أن یغوص الى اإلعماق الداخلیة للبغي 
ال�ف�اض�ل�ة، وی��ك�ش�ف إنس�ان�ی��ت�ھ�ا وب�راءت�ھ��ا 

  .بوصفھا ضحیة
ھ�زار" روای�ة، إس�م��اع�ی�ل س�ك�ران، دار "( 

 ) 2016المرتضى للنشر، بغداد، 
لروایة " خان الشابندر" إستھالالن : األول 
سرد من وجھة نظر (ھند) إحدى ف�ت�ی�ات (أم 
ص�ب��ی�ح)، وھ�و قص��ی�ر، وی�م��ث��ل "إس��ت�ب��اق��اً 
سردیاً" قد یثیر اللبس لدى القارئ ال�ع�ادي، 
ألنھ یت�ح�دث ع�ن أش�ی�اء ل�م ی�ت�ع�رف إل�ی�ھ�ا 
القارئ بعد، وم�ن�ھ�ا ال�ح�وار ال�ذي دار ب�ی�ن 

نكتشف الحق�اً إن�ھ  -(ھند) ومخاطب مجھول 
بطل الروایة (علي موحان) وفیھ تطلب ھ�ن�د 
من علي أن یتھیأ لال�س�ت�م�اع ال�ى س�ی�ل م�ن 
الحكایات والقصص ال�ت�ي " ل�م یس�م�ع ب�ھ�ا 
أح���داً م���ن ق���ب���ل، أو ل���م ی���رغ���ب أح���ٌد 

  ).8بسماعھا." (ص 
وھو أیضاً یمكن أن یكون إس�ت�ب�اق�ی�اً س�ردی�اً 
ینبھ القارئ لما سیأتي من أحداث وس�ردی�ات 
مثیرة. واعتقد أن ھذا النص القصیر الذي ال 
یزید عن الصفحة والنصف یم�ك�ن أن ی�ن�ظ�ر 
إلیھ بمثابة عتبة نصیة، ألن مكانھ الح�ق�ی�ق�ي 
یأتي الحقاً، وربما في الص�ف�ح�ات ب�ع�د (ص 

  .) من الروایة115
أم�ا االس��ت�ھ��الل ال��ح�ق��ی�ق�ي ف�ی��أت�ي ب�ع��د ھ��ذا 
االستھالل "االستباقي" مباشرة وف�ي ب�دای�ة 
فصل غیر مرقم، (وكل فصول ال�ك�ت�اب غ�ی�ر 
مرقمة)، ونجد فیھ ب�ط�ل ال�روای�ة الص�ح�ف�ي 
علي موحان برف�ق�ة ص�دی�ق�ھ(س�ال�م حس�ی�ن) 
وھما یخترقان دھالیز خربة تشبھ ال�م�ت�اھ�ة، 
نكتشف الحقاً انھا مجاورة لمنط�ق�ة ال�م�ی�دان 

  :والحیدرخانة والقشلة في بغداد
إجتزنا أول األمر أزقة ضیقة تمألھا االزبال "

وأنقاض البیوت ال�م�ھ�دم�ة، ث�م س�رع�ان م�ا 
  ).9(ص صرنا نخترق خرائب آیلة للسقوط."

ومن ھنا تبدأ رحلة الب�ح�ث ع�ن ال�م�ج�ھ�ول، 
داخل م�ت�اھ�ة ال�خ�رائ�ب واالن�ق�اض، ووس�ط 
أص����وات ال����ق����ن����اب����ل وال����م����ت����ف����ج����رات 
والرصاص.وشیئاً فشیئاً نالحق حركة البط�ل 
(ع�ل�ي م��وح�ان) الص�ح��ف�ي ال�م��غ�ت�رب ال��ذي 
یرغب في كتابة بحث إجتماعي وصحفي عن 
حیاة فتیات اللیل في ھذه المنطقة الش�ع�ب�ی�ة، 
وت�ح�دی��داً ض��م�ن "خ��ان الش��اب�ن�در"، ح�ی��ث 
یتعرف البطل الى مجموعة من الش�خ�ص�ی�ات 
النسویة المؤثرة منھا (أم صبی�ح) مس�ؤول�ة 
ال��ن��زل و(ھ��ن��د) و(ض��وی��ة) و(إخ��الص أو 
لوصة) ، فضالً عن شخصیة رجالیة غامضة 
ھي (مجر عمارة). ولم تكن ال�زی�ارات ال�ت�ي 
قام بھا البطل الى النزل سھلة، فكثیر م�ا ت�اه 
داخ�ل ش�ب��ك�ة االزق��ة وال�ب�ن��ای�ات ال��م�ھ�دم��ة، 
وتعرضت حیاتھ أكثر من مرة، ال�ى ال�خ�ط�ر، 
عندما حدثت إستباكات باالس�ل�ح�ة ال�رش�اش�ة 
قریباً من مخبئھ الذي إلتجأ إلی�ھ.وخ�الل ھ�ذه 
الزیارات توثقت ع�الق�ت�ھ ب�ث�الث ش�خ�ص�ی�ات 
نسویة مؤثرة وتعرف الى مآسیھن واالسباب 
التي دفعت بھن الى سلوك ھذا الطریق. ل�ك�ن 
شخصیة (ھند) تظل ھي الش�خ�ص�ی�ة األق�وى 
والتي أثرت عمیقاً ف�ي ت�ف�ك�ی�ر وح�ی�اة ب�ط�ل 

 .الروایة(علي موحان) وربما سحرتھ
وفي الجانب اآلخر، االكثر واقع�ی�ة وحس�ی�ة، 
من حیاة البطل نتعرف الى شخصیة (نیفی�ن) 
الصحفیة التي تعمل معھ في الصحیفة ذاتھا، 
والتي كانت تزوره ف�ي ش�ق�ت�ھ ف�ي (ال�ك�رادة 
الشرقیة) في قلب بغداد، ح�ی�ث ك�ان�ت ت�ق�ل�ق 
لسلوك زمیلھا وروایاتھ الخیالیة عن ع�وال�م 
غریبة، وكانت تتھمھ أحیاناً بتخیل أشیاء ل�م 
تقع، وأنھ عرضة للھلوسة، ألنھ یتحدث ع�ن 
لقاء اناس ماتوا مثل سالم حسین الذي أع�دم 
ق��ب��ل أك��ث��ر م��ن خ��م��س��ة وعش��ری��ن ع��ام��اً، 

 .وشخصیات ال وجود لھا
ول�ذا ف��ف��ي ھ��ذه ال��روای�ة ی��ت��داخ�ل ال��واق��ع��ي 
بالتخییل�ي، ح�ت�ى ل�ی�ج�د ال�ق�ارئ ن�ف�س�ھ ف�ي 

متاھة: ھل أن األحداث والمرویات والوق�ائ�ع 
التي دونتھا الروایة حقیقیة، بمعنى ان�ھ�ا ق�د 
جرت فع�الً ل�ب�ط�ل ال�روای�ة، اال أن�ھ�ا م�ج�رد 
تخیالت وأوھام بصریة، كما ذھبت ال�ى ذل�ك 
زمیلتھ الصحفیة(نیفی�ن) وال�ت�ي دف�ع�ت�ھ ف�ي 
لحظة صحو الى االق�رار ان�ھ�ا م�ج�رد اوھ�ام 

  :وتخیالت
ق��ل���ُت ل���ك الش���ئ. م��ج���رد ت���خ��ی���الت أو "

  ). 87ماشابھ." (ص 
وعندما سألت نیفین زمیلھ�ا ع�ل�ی�اً ل�م�اذا ل�م 
یلتقط صوراً لما رآه في كامیرتھ الم�ص�اح�ب�ة 
لھ، فأجابت نیابة عن�ھ ف�ي ش�يء م�ن الش�ك 

  :والسخریة
  ھل تعرف لماذا لم تلتقط الصور؟ .. "

النھا ب�ب�س�اط�ة غ�ی�ر م�وج�ودة س�وى ف�ي  -
  ).164خیالك." (ص 

م�روی�ات�ھ،  ص�ح�ة ولكي یبرھن بطل ال�روای�ة
طل�ب م�ن (ن�ی�ف�ی�ن) زم�ی�ل�ت�ھ الص�ح�ف�ی�ة أن 
تصحبھ الى (خان الشابندر) وبیت أم صب�ی�ح 
للتعرف الى شخصیات النزل، ویخیل ل�ن�ا أن 
ھذا المشھ�د ح�ق�ی�ق�ي. ل�ك�ن ال�م�ف�اج�أة ال�ت�ي 
اف�زع�ت ب�ط�ل ال�روای��ة وكس�رت أف�ق ت�وق��ع 

أن  Horizon of Expectation الق�ارئ
(مجر عمارة) الذي التقاه بطل الروای�ة ن�ف�ي 
معرفت�ھ ب�ھ س�اب�ق�اً . وع�ن�دم�ا أخ�ب�ره ب�أن�ھ 
الصحفي علي موحان صدیق ھند، زاد األم�ر 
تعقیداً، أمام دھشة ( مجر عمارة) الذي سألھ 

  : عن آخر زیارة لھ لھند وبیت (أم صبیح)
  متى كنت عندھم. قلت لي؟-"

  ).167البارحة كنا معاً. ھل نسیت؟"( ص  -
وعندما أصر بطل الروایة ع�ل�ى زی�ارة ب�ی�ت 
(أم صبیح) إقتاده( مجر) ال�ى ال�ب�ی�ت، ح�ی�ث 
أحس البطل بالفرح، لكنھ عندما طرق ال�ب�اب 
بقوة تھاوى، لیجد أمامھ بیتاً خرباً، واكداس�اً 
من الحجارة الصامتة. وشرح ل�ھ�م م�ا ح�دث 
للبیت. إْذ ھاجمت مجموعة م�ن االرھ�اب�ی�ی�ن 
المنطقة وھم یحملون الس�ی�وف والس�ك�اك�ی�ن 
ومختلف أنواع االسلحة وقتلوا جمیع الفتیات 
في بیت (أم صبیح) بما فی�ھ�م ھ�ن�د وض�وی�ة 
واخالص، مما جعل البطل یھتز لھ�ذا ال�خ�ب�ر 
وعندما أرادت (نیفی�ن) م�ع�رف�ة ت�اری�خ ھ�ذه 

 :الحادثة كان جواب (مجر) صاعقاً 
لقد حدث ذل�ك م�ن�ذ زم�ن، ال أدري عش�ر  "

  ).172سنین، ربما. ما الفرق" (ص 
ل�م ی�ت��ح�م�ل ع��ل�ى ھ�ذا ال�خ�ب�ر ال�ذي زع��زع 
قناعاتھ وأفكاره، وھو یتخیل بأنھ كان قد زار 

  :الفتیات في اللیلة السابقة
كنت حائراً وساقاي ال تكاد وان تحم�الن�ي،  "

وقلبي یخفق بش�دة م�ث�ل ح�م�ام�ة م�ح�ب�وس�ة 
  ).172وسط أضالعي المضطربة " (ص 

وتنت�ھ�ي ال�روای�ة، ب�ح�دوث ص�دم�ة ع�ن�ی�ف�ة 
للبطل، دخل بعدھا في غیبوب�ة ب�ی�ن�م�ا ك�ان�ت 

  :(نیفین) تمسك بیده برحمة
ثم أطبق سكون لذیذ، وبھتت األصوات م�ن "

  ).172(ص ".حولي، ولم أعد أتذكر شیئا
ھذه الن�ھ�ای�ة، ل�م ت�ك�ن ص�ادم�ة ف�ق�ط ل�ب�ط�ل 
الروایة الذي عاش ھذه التجربة المعقدة، ب�ل 
كانت صادمة ومفاج�ئ�ة ل�ل�ق�ارئ، ال�ذي ك�ان 
یتلقى األح�داث ال�روائ�ی�ة ع�ل�ى وف�ق "اف�ق 

م�ع�ی�ن، ب�وص�ف�ھ�ا أح�داث�اً ح�ق�ی�ق�ی�ة ‘"  توقع

 .......... البقیة الصفحة التالیة:وواقعیة. 

 ما ر" : ان ا" روا 
را ا ا   
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وھذه النھایة تجعل القارئ ینحاز الى موق�ف 
(نیفین) زمیلتھ الصحفیة ال�ت�ي ك�ان�ت تص�ر 

 .على أن ما كان یرویھ مجرد تخیالت ال أكثر
إن ھذه ال�ن�ھ�ای�ة ت�دف�ع ب�ال�ق�ارئ وق�ب�ل ذل�ك 
الناقد، الى محاول�ة ت�أوی�ل ال�ح�دث ال�روائ�ي 
والنظر الیھ بوصفھ ت�ج�رب�ة روح�ی�ة، رب�م�ا 
صوفیة، دخل فیھا البطل وتخ�یّ�ل م�ا ت�خ�یّ�ل، 
وربما تمثل كلمات (ھند) التحذیریة ل�ھ ب�أن�ھ 

  :سیتعرض الى صدمة
سنفتح لك كنوز صدورنا الحانیة، ون�أخ�ذك "

ال��ى آخ��ر ال��خ��ی��ال، ق��ب��ل أن ن��ع��ی��دك ال��ى 
) كما أخبرتھ (ھند) أن ھ�ذه 8االرض." (ص

التجربة التي سوف تسحره ستنقذ روحھ من 
  :الغرق والتحطم

 "لكننا سننقذ روحك من الغرق والتحطم" -
  أي غرق؟ -

الغرق في الحیاة ال�ف�اس�دة، ح�ی�ث ی�ل�ت�ھ�م    -
  ) 8عقلك روحك." (ص 

مع اشارة تحذیریة من (ھند) الى أن�ھ س�وف 
یتغیر ولن یعود الى طبی�ع�ت�ھ الس�اب�ق�ة ع�ل�ى 

  :االطالق
فبعد تلك الساعة، لن تعود، كما كنت، ول�ن "

  ) 8تعود الحیاة كما عرفت." (ص
وتأویلیاً، یمكن لنا أن نفترض أن ال�ب�ط�ل ق�د 
مر بتجربة ع�رف�ان�ی�ة وص�وف�ی�ة وت�خ�ی�ل�ی�ة، 
اقترنت بوقائع حسیة ملم�وس�ة م�ث�ل م�ت�اھ�ة 
االزقة الخربة وھیمنة العصابات االرھ�اب�ی�ة، 
وأصوات الرصاص والمتفجرات، وی�ب�دو أن 
ما ھ�و ح�ق�ی�ق�ي وحس�ي وم�ؤك�د ھ�و وج�ود 
الصحفیة (نیفین) بصحبتھ في شق�ت�ھ، أث�ن�اء 
زیارتھ األخیرة الى بیت (أم ص�ب�ی�ح) وال�ت�ي 

 .فوجئ فیھا بانھیار حلمھ وتوقعھ
وما یدفعنا الى ذلك التأوی�ل وج�ود ع�دد م�ن 
القرائن الصغیرة، منھا عدم واقعیة شخصی�ة 
(مجر) الذي یقال أنھ قد تجاوز الم�ائ�ة ع�ام، 
والذي یبدو في الروایة بوصفھ االب الروحي 
لھذا العالم السري وأناسھ، وإنھ ك�ن�ای�ة ع�ن 
حركة الزمن والشاھد عل�ى أح�داث ال�ع�ص�ر، 
فضالً عن الرؤى والتخیالت التي كان ی�راھ�ا 
البطل بین آون�ة واخ�رى، وت�ك�رار ال�ظ�ھ�ور 
المفاجئ ل�خ�ف�ق اج�ن�ح�ة ك�ب�ی�رة ل�ط�ائ�ر ف�ي 
الظالم، مقترناً بالموت، وتحدیداً موت الطفلة 
(زینب) ب�ائ�ع�ة ال�ك�ی�ك ب�إن�ف�ج�ار ق�ذی�ف�ة ف�ي 

  :المقبرة
وسمعت خفق أجنحة كبیرة لطائر ما، حلّ�ق "

فجأة في فضاء المقبرة، كان كب�ی�راً ج�داً ف�ي 
في سماء   الواقع، عرفت ذلك من قوة الخفق

  )162المدینة المحترقة." (ص 
كما سبق أن تكرر سماع خفق أجنحة الطائ�ر 
الكبیر في الظالم عندما اكتشف ال�ب�ط�ل الول 
مرة أن ب�ی�ت (أم ص�ب�ی�ح) ق�د أص�ب�ح خ�رب�اً 

  .ومھدماً، ویفتقد الى الحیاة
اجفلني صوت الطائر ال�ك�ب�ی�ر وھ�و ی�خ�ب�ط "

  )83بجناحیھ في سماء الباحة." (ص 
لقد تعرض بطل الروایة الى ع�م�ل�ی�ة ت�غ�ی�ی�ر 
روحي ب�ف�ع�ل ت�ج�رب�ت�ھ ت�ل�ك ورب�م�ا ب�درج�ة 
اساسیة بتأثیر شخصیة (ھند) علیھ. فع�ن�دم�ا 
بدأ یھلوس ویرى رؤى خیالیة قالت لھ ھ�ن�د 

) كما أن (ضویة)  119بأنھ راح یتغیر. (ص 
احدى فتیات (أم صبی�ح) ح�ذرت ال�ب�ط�ل م�ن 

  :"التحطم" ومن تأثیر (ھند) علیھ
إن ھند ستجعلك تطیر على محفّات المحبّة، "

  ).254وستحرسك طول حیاتك."(ص 
وھكذا نجد أن ال�روای�ة ال�ت�ي ب�دأت ب�ح�رك�ة 
حسیة ملموسة، ھي رحلة البطل للبحث ع�ن 
خان الشابندر سرعان ما ت�ح�ول�ت ال�ى رؤی�ا 
تخیلیة وعرفانیة فیھا الك�ث�ی�ر م�ن ال�ت�ج�ری�د 
الفلسفي تحترق فیھا الروح بكانون المعرف�ة 
الغنوصیة لتتش�ك�ل بص�ی�غ�ة ج�دی�دة، ورب�م�ا 
تتحطم نھائیاً كما حذرت ضویة بطل الروای�ة 
في احدى المرات، وھ�و م�ا ی�ج�ع�ل ال�روای�ة 
بالنسبة للقارئ روایة مفتوحة على ن�ھ�ای�ات 
عدیدة: ما ھو المآل األخیر لتجربة البطل بعد 
ھذه التجربة الروحیة ھ�ل س�ت�ت�ط�ھ�ر روح�ھ 
مثلما یحدث في (النیرفانا) أم "س�ی�ت�ح�ط�م" 
نھائیاً لیسقط في غیاھب ال�ھ�ل�وس�ة وغ�ی�اب 

 العقل، وربما الموت؟
ولدي ھاجس خفي أن البطل ك�ان مس�ح�وراً  

بالمنظور العرفاني للصابئة المندائیین الذی�ن 
یؤمنون بوجود (أرض آی�ر) وھ�ي ی�وت�وب�ی�ا 

ال��ى أرض ال��ن��ور ل��دى الص��اب��ئ��ة   تش��ی��ر
المندائیین الذین یؤمنون بوجود (أرض آیر) 
وھي التي ذك�رھ�ا (م�ج�ر) ف�ي أح�د ال�م�رات 
وھي (یوتوبیا) تشیر الى أرض النور، حی�ث 
یعیش الناس بس�ع�ادة، ویس�ی�رون ف�رح�ی�ن، 
مبتھجین، فف�ي أرض آی�ر ال�ب�ی�ض�اء ی�ط�ی�ر 
الناس، حی�ث الض�ی�اء ال�ت�ام، ال غ�روب وال 
ظالم، وجوھھم من نور، شفافون، كال�ب�ل�ور. 
ومثل ھذا الفردوس التخی�ی�ل�ي ی�ك�ش�ف ع�ن�ھ 
الكتاب المقدس لدى المندایین الموس�وم بـ�" 
كنزا ربا" وفي دراسات وتفسیرات الباحثی�ن 

  .المندائیین المحدثین أنفسھم
ولو أعدنا قراءة فصول الروایة بدقة لوجدن�ا 
مظاھر ومشاھد تك�رس ال�ت�ص�ور ال�ع�رف�ان�ي 
الغنوصي للطقوس المندائیة. ف�ف�ي ال�م�ش�ھ�د 
الذي كان یقف فیھ (م�ج�ر ع�م�ارة) بص�ح�ب�ة 
ھند وب�ط�ل ال�روای�ة، ك�ان ال�ب�ط�ل مس�ح�وراً 
بكلمات (مجر) التي أثرت فیھ بعمق وسحرتھ 

 .حتى خیل إلیھ إنھ في یوتوبیا
خیّل لي اننا لسنا في بغداد، بل في یوتوبی�ا "

غیبیة، مع�ل�ق�ة ف�ي م�ك�ان م�ا، ب�ی�ن االرض 
  ).131والسماء." (ص 

وفي ھذا اللقاء، راح (مجر) یتم�ت�م ب�ك�ل�م�ات 
غریبة، استنتجنا الحقاً انھ�ا ك�ل�م�ات ب�ال�ل�غ�ة 

  :المندائیة، أسرت بطل الروایة
وكنت أجد نفس�ي م�أس�وراً ب�ك�الم�ھ، وق�وة "

داخ��ل��ی��ة ت��ج��ب��رن��ي ع��ل��ى االص��غ��اء إل��ی��ھ 
  ).139باستسالم ." (ص 

وخالل ھذا اللقاء المتسامي اشار (مجر) الى 
  :المالئكة وقال

ان��ھ��ا م��الئ��ك��ة الض��ی��اء، تس��بّ��ح ل��م��ل��ك "
 )140النور." (ص 

ومن خالل إستطراد (مجر) ف�ي ح�دی�ث�ھ ع�ن 
النجوم ن�ج�د ص�دًى ل�م�ا ورد ف�ي ال�ط�ق�وس 
العرفانیة الصاب�ئ�ی�ة وأرض آی�ر ال�ب�ی�ض�اء، 
حیث تحلق المالئكة في كل مكان، "ینطلقون 

  )141في أرض آیر البیضاء." (ص 
وقد ترك ھذا الحدیث تأثی�ره الس�ح�ري ع�ل�ى 
البطل الذي حلم "بالمالئكة الشفافة كالبلور، 
تلك التي تطیر في أرض آیر.. كما بدت منیرة 

وتتكرر بوضوح بعض المشاھد األثیریة التي 
تشبھ أرض آیر في المشھد الختامي للروای�ة 
الذي كان فیھ البطل بصحبة (نیفین)، بعد أن 
ترك (مجر) وبیت (أم صبیح) المھدم خ�ارج�اً 

  :عن ھذه المتاھة
كان صوت (مجر) یختفي ویعود ب�أذن�ي ..  "

وخیّل لي انني أسمع اصوات الفتیات ت�ن�ب�ث�ق 
من الجدران، تخالطھ�ا ض�ح�ك�ات م�ت�ق�ط�ع�ة، 
حتى انني أكاد أمیز من بینھ�ا ص�وت (ھ�ن�د) 
بنبرتھ العذبة.. وھالن�ي م�ن�ظ�ر ال�ن�اس وھ�م 
یسیرون بنعومة وصمت، وال ت�ك�اد اق�دام�ھ�م 
تالمس األرض.. ولمحت ب�ی�ن�ھ�م ج�م�ی�ع م�ن 
أعرف: ال�ف�ت�ی�ات و(م�ج�ر) و (أم ص�ب�ی�ح)، 
والصبیة الذین رأیت�ھ�م ف�ي ب�ی�ت أم غ�ای�ب، 
وزی�ن��ب وأخ��وات�ھ��ا الص��غ�ار، ح��ت��ى ن��ی��ف��ی��ن 

  )171وسالم." (ص 
وربما كانت آخر رؤیا لل�ب�ط�ل ق�ب�ل أن ی�ف�ق�د 
وعیھ رؤی�ة (ن�ی�ف�ی�ن) زم�ی�ل�ت�ھ الص�ح�ف�ی�ة، 

 .وكأنھا في أرض آیر
وقبل أن یغش�ى ب�ب�ص�ري ل�م�ح�ت وج�ھ�ھ�ا "

یضيء یغموض: وقدماھا التكادان ت�المس�ان 
  )172األرض ." (ص 

 ی��م��ك��ن أن ن��الح��ظ أن ال��روائ��ي ق��د أس��ق��ط
Project  عالم (ارض آیر) النوراني الشبیھ

بالیوتوبیا، أو بالفردوس في الكتب المندائیة 
المقدسة على أجواء الروای�ة بش�ك�ل خ�اص، 
وعلى الفجیع�ة ال�ع�راق�ی�ة بس�ب�ب اس�ت�ش�راء 
الحرب الطائفیة وھیمنة العصابات االرھابیة، 
ومحاولتھا ت�دم�ی�ر ك�ل م�ا ھ�و ح�ي، ل�ھ�دف 

 مضاد ھو مواجھة ھذا الخراب (الدیستوبي)
Dystopian  بعالم ی�وت�وب�ي أو ط�وب�اري 

Utopion  ربما في إش�ارة غ�امض�ة، ال�ى ،
العالم الع�رف�ان�ي ال�ذي تص�وره (أرض آی�ر) 
بوصفھ البدیل األفض�ل ع�ن ال�ع�ال�م االرض�ي 
الدنیوي الذي نعیش فیھ، وھو ما ورد مراراً 

  .في كلمات ھند
ھذه الروایة مكتوبة بحس فلس�ف�ي وص�وف�ي 
یختلط فیھ الواقعي بالتخییلي، فیضطر ف�ی�ھ�ا 
القارئ العادة قراءة وتأویل ما قرأه وتل�ق�اه، 
ورب�م�ا الش�روع ث��ان�ی�ة ف�ي ق��راءة ال�روای��ة 

  .لوضع النقاط على الحروف
ومع أن الروایة ركزت أساساً على شخص�ی�ة 
البطل وتجربتھ الدنیویة والروحیة، اال ان�ھ�ا 
حفلت بالعدید من الشخصیات المؤثرة م�ن�ھ�ا 
شخ�ص�ی�ات (ھ�ن�د) و( ض�وی�ة) و(اخ�الص) 
وحكایاتھن الجریئة الضاج�ة ب�االل�م. وھ�ن�اك 
شخصیات ثانویة لكنھا مھمة مثل ش�خ�ص�ی�ة 
(مجر عمارة) الغامضة وش�خ�ص�ی�ة ال�ط�ف�ل�ة 
(زینب) بائعة الكعك، فضالً عن شخصیة( ابو 
حسنین) المصري، مصلح المدافئ، والعجوز 
(ام غائب) التي كانت ترعى في بی�ت�ھ�ا ع�دداً 

  .من االیتام والمشردین
 

وی��ك��ت��س��ب ع��ن��وان ال��روای��ة دالل��ة خ��اص��ة، 
وخاصة لدى المثقفی�ن وال�ك�ت�اب وذل�ك ألن�ھ 
یقترن بشارع الكتب الكبیر، وأعني بھ شارع 
ال�م��ت�ن��ب��ي وال��م��ق�ھ��ى ال�ت��ي ت�ح��م��ل ال��روای��ة 

كما أن ھذه المنطقة المحصورة بین   .إسمھا
الباب المع�ظ�م وت�م�ث�ال ال�رص�اف�ي أص�ب�ح�ت 
رمزیاً مركزاً ثقاف�ی�اً یض�م م�ن�اط�ق ال�م�ی�دان 

والحیدرخانة والقشلة وجدید حسن باشا. وقد 
الحظنا أن الروائي قد اغفل في ال�ب�دای�ة ع�ن 
قصد ذكر إسم خان الشابندر في البدایة ال�ذي 
یشیر الى عنوان الروایة، لك�ن�ھ راح ی�ذك�ره 
غ��ف��الً ع��ن االس��م ال��ك��ام��ل ب��االش��ارة ال��ى 
"ال�خ�ان" ف�ق��ط أو "ال�خ�ان ال�ك�ب�ی�ر" (ص 

) ك��م��ا وردت إش��ارة ال��ى "ال��خ��ان  118
) ولم یذكره كامالً اال ف�ي 125المھدم" (ص 

  )126الثلث االخیر من الروایة(ص 
ك��ان (م��ج��ر) ق��د ح��دث��ن��ي ف��ي ل��ق��اءات��ن��ا  "

المتباعدة عن خان الشابندر وع�م�ل�ھ ف�ی�ھ ، 
وكیف كان بمثابة بورصة للفضة ت�ح�دد ف�ی�ھ 

  )129االسعار بشكل یومي ." (ص 
ومعنى ھذا أن ال�روائ�ي ح�اول أن یس�ت�ل�ھ�م 
روح المكان وتاری�خ�ھ وی�ب�ع�ث�ھ ال�ى ال�ح�ی�اة 
لیؤدي وظ�ی�ف�ة دالل�ی�ة م�ح�ددة ف�ي ال�روای�ة 
تنطوي على ماھو واقعي وم�ا ھ�و ت�خ�ی�ی�ل�ي 

  .ومیثولوجي في آٍن واحد
وتبین لنا، من قراءت�ن�ا ال�ت�أوی�ل�ی�ة ھ�ذه، أن 
الروائي قد أع�ّد ب�ط�ری�ق�ة م�دروس�ة ش�روط 
عبور بطل الروایة لھذه التجربة ال�ع�رف�ان�ی�ة 
المعقدة الت�ي ال ت�خ�ل�و م�ن ش�ط�ح ص�وف�ي، 
والتمھید لصعود صورة المدینة الفاض�ل�ة أو 
الیوتوبیا النورانیة ذات الجوھر المیتافیزیقي 
والعرفاني المندائي المت�م�ث�ل�ة ب�أرض (آی�ر) 
طریقاً للخالص، في م�ق�اب�ل "ال�دیس�ت�وب�ی�ا" 
األرضیة التي خلقتھا عوامل العن�ف وال�ق�ت�ل 
والتفخیخ والقتل على الھویة داخل المجت�م�ع 
العراقي عموماً وبغداد بشكل أخص ف�ي ت�ل�ك 

  .  الفترة المعقدة
ویخیل لي أن بطل الروایة ك�ان ق�د وق�ع ف�ي 
شباك ھذا التحول منذ الصفحات االستھالل�ی�ة 
التي تنبأت فیھا (ھند) بمرور ب�ط�ل ال�روای�ة 
بھذه التجربة الروحیة القاسیة مروراً بتعرفھ 
الى بنات (أم ص�ب�ی�ح)، وبش�ك�ل خ�اص ھ�ن�د 
وضویة واخالص، فضالً عن شخصیة (مجر 
عمارة) الفیلسوف الغامض الذي ك�ان یش�ب�ھ 
القراصنة والذي جاوز ع�م�ره ال�م�ائ�ة ع�ام، 
وظل شاھداًعلى مایجري في الم�ن�ط�ق�ة وف�ي 
عصره. ونستطیع أن نخلص الى أن البطل قد 
وقع تحت تأثیر الدفقات والشحنات الصوف�ی�ة 
والعرفانیة التي كان یضخھا (م�ج�ر ع�م�ارة) 
من جھة و(ھند) و(ضویة) من جھة أخ�رى. 
وم�ع أن (ھ�ن��د) ل�م ت�ك��ش�ف ع�ن ان��ت�م��ائ�ھ��ا 
للمنظور المندائي، كما ھو الحال بالن�س�ی�ة لـ 
(ضویة) التي أصرت عل�ى م�م�ارس�ة ط�ق�س 
التطھر في الماء في طقس من�دائ�ي م�ت�ك�ام�ل 
في الشریعة المطلة على شارع المتن�ب�ي، اال 
ان (ھند) كانت كما یبدو تتح�رك ض�م�ن ھ�ذه 
الدائرة وموجھاتھا العرفانیة، وال�ت�ي ت�ج�ع�ل 
من فتیات (أم صبیح) إمتداداً للبغي المقدس�ة 
في المیثولوجیا الرافدینیة القدیمة،أو ت�ج�ل�ی�اً 
لفكرة "البغي الفاضلة" في مس�رح�ی�ة ج�ان 
ب�ول س��ارت��ر، وبش��ك��ل خ�اص ف��ي ال�م��ن��ظ��ر 
االنساني المؤثر ال�ذي ق�ام�ت ف�ی�ھ (ض�وی�ة) 
بت�س�ل�ی�م رزم�ة م�ن االوراق ال�ن�ق�دی�ة ال�ت�ي 

من بیع اجسادھن الى   جمعتھا ھي وزمالتھا
العجوز (ام غائب) ل�ك�ي ت�ك�ون ق�ادرة ع�ل�ى 
اع�ال��ة االی�ت��ام وال�م��ش��ردی�ن ال��ذی�ن ت��ك�ف��ل��ت 

  .بتربیتھم

 ما ر" : ان ا" روا 
را ا ا   

 

 بغداد فاضل ثامر/



  ات ان ا ا وام  ااق
للمرة الم�ائ�ة ی�م�ارس الس�ل�ط�ان 

ال��ت��رك��ي ال��خ��ائ��ب رج��ب ط��ی��ب 

أردوغ��ان ع��دوان��ھ ال��ع��س��ك��ري 

الجدید على األراضي العراقیة في 

إق���ل���ی���م ك���ردس���ت���ان ال���ع���راق. 

فالشخصیة النرجسیة والم�ص�اب�ة 

بتضخم ألـ "أنا"، وداء العظ�م�ة، 

طائرة حربیة لت�ق�ص�ف  18یرسل 

األراضي العراقیة في جبل قن�دی�ل 

وخ��واك���ورك وس���ن���ج���ار، وھ���ي 

مناطق لی�س�ت ك�ل�ھ�ا ب�ع�ی�دة ع�ن 

القرى الفالحیة والزراعة ورع�ي 

ال��م��اش��ی��ة ف��ي ھ��ذا ال��ف��ص��ل م��ن 

السنة. إن�ھ�ا ج�ری�م�ة مض�اع�ف�ة، 

فطائراتھ ال�ح�رب�ی�ة ت�وغ�ل�ت ف�ي 
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ك��م، وھ��و خ��رق ف��ظ ل��ل��ع��الق��ات 

الدولیة بین البلدین ال�م�س�ت�ق�ل�ی�ن 

القائمة على االح�ت�رام ال�م�ت�ب�ادل 

وع���دم ال���ت���دخ���ل ف���ي الش���ؤون 

الداخلیة، وعلى القان�ون ال�دول�ي 

ال�ذي ی��ح�رم م��ث�ل ھ��ذا ال��ت��ج��اوز 

ال���ف���ظ، وھ���ي ج���ری���م���ة ألن���ھ���ا 

استھدف�ت ف�ع�ل�ی�اً الس�ك�ان ال�ك�رد 

القاطنین في تلك المناطق وقراھم 

ومزروعاتھم ومواش�ی�ھ�م، وھ�ي 

التي أدت إل�ى ھ�روب ال�ف�الح�ی�ن 

وسكان القرى خش�ی�ة ت�ع�رض�ھ�م 

للصواریخ الكثیفة التي أط�ل�ق�ت�ھ�ا 

  تلك الطائرات المعادیة.

 

ل�ق�د ب�دأ ال�ع��دوان ال�ت�رك�ي ع�ل��ى 

األراض��ي ال��ع��راق��ی��ة م��ن��ذ أوائ��ل 

الثمانینیات من الق�رن ال�ع�ش�ری�ن 

ف�ي م�واج��ھ��ة ال��ح�رك��ة ال�ك��ردی��ة 

ال��ع��راق��ی��ة ال��م��س��ل��ح��ة وق��وات 

البیشم�رك�ة ال�ع�راق�ی�ة واألنص�ار 

الشیوعیین ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ن�اض�ل 

ضد النظام الدكتاتوري البعثي في 

م��ح��اول��ة ل��دع��م ذل��ك ال��ن��ظ��ام 

وب��االت��ف��اق م��ع��ھ. ث��م ت��ك��رر ھ��ذا 

العدوان عشرات المرات وتسب�ب 

في موت ك�ث�ی�ر م�ن ال�م�واط�ن�ات 

وال��م��واط��ن��ی��ن ال��ك��رد، وم��ع��ھ��م 

ضحایا أط�ف�ال وش�ی�وخ ع�ج�زة، 

إض���اف���ة إل���ى ح���رق ق���راھ���م 

ومحاصیلھم وغاباتھم، وبال�ت�ال�ي 

شارك النظام التركي م�ع ال�ن�ظ�ام 

العراقي ف�ي ع�م�ل�ی�ات عس�ك�ری�ة 

جنوبیة ض�د الس�ك�ان ال�ك�رد ف�ي 

العراق. ومنذ ذل�ك ال�ح�ی�ن ح�ت�ى 

ی��وم��ن��ا ھ��ذا ی��ق��وم ھ��ذا ال��ن��ظ��ام 

بعملیات عسكریة داخل األراض�ي 

ق��اع��دة  23ال��ع��راق��ی��ة وی��م��ت��ل��ك 

عسكریة من�ت�ش�رة ف�ي األراض�ي 

العراقیة، الس�ی�م�ا ف�ي م�ح�اف�ظ�ة 

ن��ی��ن��وى وف��ي إق��ل��ی��م ك��ردس��ت��ان 

العراق. ویبدو أن النظام ال�ت�رك�ي 

ل��ن ی��ت��ورع ع��ن م��م��ارس��ة ھ��ذه 

العملیات العسكریة م�رات أخ�رى 

م��ا ل��م ی��م��ارس ال��ع��راق دوره 

المطلوب ال في اعتبار م�ا حص�ل 

م��ج��رد اس��ت��ف��زاز ل��ل��ع��راق، ب��ل 

اعتباره اعتداًء عس�ك�ری�اً س�اف�راً 

وع��دوان��ی��ا وم��ط��ال��ب��ة ال��م��ج��ت��م��ع 

الدول�ي، الس�ی�م�ا م�ج�ل�س األم�ن 

الدولي باتخاذ ال�ق�رار ال�م�ن�اس�ب 

لردع ھذا السل�ط�ان ال�ق�راق�وش�ي 

من التجاوز ع�ل�ى أرض وش�ع�ب 

العراق. وھكذا یفترض أن ی�ك�ون 

موقف حكومة اإلقل�ی�م إزاء م�ث�ل 

 ھذا االعتداء التركي الجائر. 

ل��ق��د أدان��ت ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ی��ة 

باستمرار ھذه االعتداءات ولكنھا 

عاجزة عن اتخاذ أي ق�رار ق�ادر 

ع��ل��ى ردع ھ��ذا ال��دك��ت��ات��ور ع��ن 

مم�ارس�ة ع�دوان�ھ ال�ع�س�ك�ري ال 

على العراق فح�س�ب، ب�ل وع�ل�ى 

سوریا ولیبیا أیضاً. كما ال بد م�ن 

إیجاد لغة مشتركة وتفاھم ف�ع�ل�ي 

ووحدة في الموقف من الحك�وم�ة 

االتحادی�ة وح�ك�وم�ة اإلق�ل�ی�م ف�ي 

الموقف من ھذه االعتداءات التي 

ت��ح��ص��ل ب��ذری��ع��ة وج��ود ق��وات 

ل��ح��زب ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي (

PKK في األراض�ي ال�ع�راق�ی�ة (

  ویرید تصفیتھا.

إن ال�دك�ت�ات�ور ال�ت�رك�ي ون�ظ�ام�ھ 

السیاسي ال ی�ری�د أن ی�درك ب�أن 

المشكلة لیست مع حزب ال�ع�م�ال 

الكردستاني ومس�ل�ح�ی�ھ، ب�ل م�ع 

الش��ع��ب ال��ك��ردي ف��ي ك��ردس��ت��ان 

ت���رك���ی���ا وح���ق���وق���ھ ال���ق���وم���ی���ة 

واإلنس��ان��ی��ة ال��م��ش��روع��ة، إن��ھ��ا 

القضیة الكردیة ال�ت�ي تس�ت�وج�ب 

الحل الدیمقراطي السلمي، ولیس 

عبر السالح والقتل، ولیس ع�ب�ر 

مھاجمة الكرد في أراضي الدول�ة 

العراقیة والدولة السوریة بذریعة 

التخلص من ال�ح�رك�ات ال�ك�ردی�ة 

المسلحة من كردستان ت�رك�ی�ا أو 

المؤیدین لھم في البلدین، ول�ی�س 

عبر االتفاق مع الن�ظ�ام اإلی�ران�ي 

في محارب�ة ال�ح�رك�ات ال�وط�ن�ی�ة 

الكردیة في ال�م�ن�ط�ق�ة ك�ل�ھ�ا. إن 

تركیا الغارقة في الدیون الدول�ی�ة 

والداخلیة والتي تعاني م�ن أزم�ة 

اق��ت��ص��ادی��ة وم��ال��ی��ة مس��ت��ف��ح��ل��ة 

وب��ط��ال��ة م��ت��س��ع��ة وف��ق��ر واس��ع 

ال��ن��ط��اق وت��راج��ع ف��ي ال��م��وارد 

الم�ال�ی�ة ل�ل�س�ی�اح�ة بس�ب�ب وب�اء 

ك�ورون�ا، ك�ل�ھ�ا ت�زی�د م�ن ع�ج��ز 

الدكتاتور وقادة ال�ن�ظ�ام ال�ت�رك�ي 

عن التفكیر الواق�ع�ي وال�ع�ق�الن�ي 

الس��ل��ی��م ل��واق��ع ت��رك��ي م��ت��أزم 

ومتفاقم، وتدفع ب�ھ إل�ى ال�ت�ھ�ور 

والمغامرة وقتل الناس في ال�دول 

األخرى. كما تزید من غلوائھ ف�ي 

االدعاء باستعادة أمجاد السلط�ن�ة 

العثمانیة واستعادة األراضي التي 

كانت تستعمرھا ساب�ق�اً واالدع�اء 

األجوف والخطیر بأن "تركیا ھي 

أكبر من تركیا الحال�ی�ة"، وال�ت�ي 

تجسد األطم�اع ال�ت�وس�ع�ی�ة ل�ھ�ذا 

الدكتاتور ونظامھ، والتي ت�ل�ت�ق�ي 

مع أطباع الدول�ة ال�ف�ارس�ی�ة ف�ي 

ال��ع��راق واع��ت��ب��ار ب��غ��داد وط��اق 

كسرى ع�اص�م�ة اإلم�ب�راط�وری�ة 

الفارسیة ال�ج�دی�دة. وع�ل�ى ق�وى 

الش��ع��ب ال��ك��ردي ال��ع��ق��الن��ی��ة أن 

تدرك، ب�م�ا ال ی�ق�ب�ل الش�ك، ب�أن 

ن��ظ��ام��ي إی��ران وت��رك��ی��ا وك��ذل��ك 

ال���ن���ظ���ام الس���وري، وال���ق���وى 

المتحالفة معھا في العراق، كل�ھ�ا 

م��ن��اوئ��ة ج��دی��اً ل��وج��ود إق��ل��ی��م 

كردستان وتتمنى ال�خ�الص م�ن�ھ 

الیوم قبل غ�د، وھ�و ش�وك�ة ف�ي 

عیون كل القوى القومیة الیمینیة 

واإلسالمیة السیاسیة ال�م�ت�ط�رف�ة 

  والعنصریة في ھذه الدول.

 

ستبقى مھمة الشعب العراقي بكل 

قومیاتھ وأتباع دیاناتھ ومذاھب�ھ، 

بكل قواه الوطنیة والدیمقراط�ی�ة، 

بقوى انتفاضتھ الباس�ل�ة، ت�غ�ی�ی�ر 

ال��وض��ع ال��ق��ائ��م وال��خ��الص م��ن 

الطائفیة وقواھا الفاسدة والفساد 

وب����ن����اء ال����دول����ة ال����وط����ن����ی����ة 

الدیمقراطیة الحدثة وال�ع�ل�م�ان�ی�ة 

القادرة على م�واج�ھ�ة م�ؤام�رات 

الدول الطامعة بالع�راق وث�روات�ھ 

واستغالل واستعباد شعبھ، س�واء 

    أكانت دوالً إقلیمیة أم دولیة!

 بقلم: أ. د. كاظم حبیب
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 ھولند -بغداد  /نعمة یوسف 
 

البحث عن المعادل ال�م�وض�وع�ي ف�ي مس�رح�ی�ة 
 .. ھاملت

 : العبقري الذي الیتكرر  شكسبیر ھذا الرجل
 

في مسرحیتھ ھاملت التي تتمتع ب�ٔاع�ل�ى درج�ات 
من الغموض وأاللھام والتفاضل ال�ج�م�ال�ي ال�ت�ي 

  ..تتعلق باسقاط العاطفة في المسرحیة كلھا
لكنھ لم یجد لھا معادال في الشخصیات وأالح�داث 

لذلك نراه بعد التحلیل لشخصیة ھاملت  ،وأالفعال
ٔان (شكسبیر) بحث عن (معادل م�وض�وع�ي) ٔاو 
موقف للتعبیر عن مشاعره الفنی�ھ م�ن أالح�داث 
التي تّكون صیغة لتلك المشاعر الخاصة لھاملت. 
بجعل ھاملت یسیطر علیھ شعور سيء جدا ٔاتجاه 

 ! ٔامھ
شخصیة ھاملت ٔان یسیط�ر ع�ل�ی�ھ�ا   لذا جعل من

شعور مٔولم جدا وصل حد أالش�م�ٔی�زاز م�ن ف�ع�ل 
 . شعور غایة من الكراھیة ٔامھ،

وبنفس الوقت في تكوین أالدوار والش�خ�ص�ی�ات  
لم تكن ٔام ھاملت بطلة مٔاساویة، تشب�ھ (ال�ل�ی�دي 

  ماكبث) على سبیل المثال.
ھ���ن���ا ب���رزت مش���اك���ل ك���ث���ی���رة ت���ع���ق���د م���ن 

(ھاملت) البسیط الطیب المث�ق�ف ال�ذي   شخصیة
درس الفلسفة، ك�ان ب�اح�ث�ا وج�ن�دي ف�ي ال�ب�الط 

 ! الملكي. وھو راى كل شيء بین ٔامھ وعمھ
 :ٔاھمھا

ب�ھ   تكونت مشاعر ضیقة جدا ل�دی�ھ .. ٔاث�رت -1
ال��م��ش��ی��ن م��ن   وزواج ٔام��ھ ..  ب��ع��د م��وت ٔاب��ی��ھ

 .  عمھ
أالب الذي كان یعشقھ ھاملت بك�ل ت�ف�اص�ی�ل�ھ  -2

 .   حتى العبادة
ب�ن�ف�س�ھ   الزواج الجدی�د ال�ذي ٔاع�ت�ب�ره ٔاح�ط -3

ك�ل   ال�ت�ي ٔاح�ب�ھ�ا  وھلكھ ٔالنھ قلل من شان ٔام�ھ
العمر, ؤالن الرجل الذي تزوجتھ ٔاق�ل ش�ان�ا م�ن 

 ! ٔابیھ
ھاملت لم تكن شریرة ٔاو ق�اس�ی�ة ٔاو   علما ٔام -4

سیٔیھ بتعاملھا مع ھاملت أالبن، ل�ك�ن�ھ�ا ت�ورط�ت 
 !  في موت زوجھا

ؤاخ�ی�را ٔاع�ت�ق�د ھ�ام�ل�ت ھ�ذا ال�زواج ال�ح��ط  -5
 !  والتقلیل من شان ٔابیھ ٔایضا

(ھ��ام��ل��ت) ل��دی��ن��ا ی��ع��ی��ش ھ��ذه   وال��ی��وم ك��م م��ن
 ! في مجتمعنا العربي  المٔاساة

 الحّریّةُ تبدأُ من البحِر الّصاخِب حّد الجنون.
 الحّریّةُ تبدأُ من الجنون.
 الحّریّةُ تبدأُ وال تنتھي.

* 
 للحّریِّة موسیقى؛

 نعم، موسیقى العناِق الحار
 والّدمعِ الحقیقيّ 

 واألزرِق الالنھائّي.
 ولذا سأصرُخ حتّى الموت،

 سأصرُخ في كلِّ مكان:
 أیّتھا الحّریّة،

 أنا طفلِك الالنھائّي،
 أنا طفلِك المجنون.

 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أدالید -استرالیا  

ّّأ ا  

  ..   ا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إسماعیل الھدار/ تونس 
 

 الخفقان 
 لعلھ تجسید 
 إلطاللة عشیق

 ینھل من إمالءات االرتجال 
   عبق الرحیق

 أنفاس 
 یأویھا قعر المحیط 

 یلفظھا في صمت مقیت 
 یخشى اإلصغاء 

 ذاك الذي احتفى بلقب الحبیب... 
 ***  

 ھل یتالشى العشق بأمر من العشیق 
 أم أن الحب یصنف،

 كفعل مدید؟ 
 یبھج من سعى وراء،
 سراب أسر الحبیب...

 *** 
 عاشق

 یتوارى، 
   یسحق،

 یتھاوى، 
 أمام عشق 

 باتت 
 خالیاه تتنامى..

  دالل حسین/ الجزائر
 

)1( 
 یا ساقي الخمر ...

 ھات اسقني ..
 ... دموع وخیبة تجتاح نجواي

 ...امأل الكأس واجلس الى جانبي
 .ھنا..اقترب اكثر واحكي لي

 كم كأًسا سأسقى ..
 ... وكم طیفا سیمر بخاطري

 یا ساقي الخمر 
 مابال كأسك ال طعم لھا 

 وكل الصور ال زالت تضاجع مخیلتي 
 وصوت االموات یصرخ داخلي 

 لما خمرك ال تنسیني 
 لما توقض اوجاعي وتعصر انیني 

 وشعر لحیتھ الزال ینخز نعومة جسدي 
 ویلقي بلوعتي ویجتاح یقیني 

 یا ساقي الخمر ما بال كأسك ال تذھب حنیني؟
 لما ال تثمل كتلك التي شربت من ثغر حبیبي 
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 ھذا اللیل
 د. ن
 

 ما بال ھذا اللیل ..
 .. لما ساعاتھ تمر بطیئھ
 تعال لنعري المرایا..
 ... ونكسر شظایا الصمت

 تعال نضاجع سوء النوایا 
 ونحلم بشمس تغزو حبات المطر 
 ھااا تعال لنلمس ھفوات المطر 

 .. ضع خدك على صدري
 سأذھب الى حیث تشاء في ولعك 
 لكن علیك ان تعلم ان كل الحیاة 

 ... ھنا ..ًداخلي
 وعلیك ان تحارب لھذه الحیاة 

 ھل ترى كم تباعدت الخطوات ..؟
 انھا صورتي وانا حبلى بلیل الشوق 

 ... مریرة تمر الساعات
 .... واالنتظار مليء بالخوف

 احتجت عمرا ألبوح لك، بل أللقاك 
 فیما تبقى من شظایا االمنیات
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 قمیٌص متعرقٌ 
 ... ھل تذكر حین لجأت لدقات صدرك

 عاریة اضلعي، ارتجف من عیون السماء 
 .. مشتعلة انفاسي، تتساقط ندا من اثام

 ھل تذكر سترت خیبتي بقمیص من حنین 
 ... ریحھ كأس من زعفران
 مخمر بطعم السندیان،

 ھل تذكر، ازراره مختلفة االلوان ؟
 كتاریخ والدتي، وایام الفجور 

 وظلي المترنح في حانات الرذیلة 
 .... ال تلبسھا قمیصا انتشیت فیھ

 ..الزال علیھ اثار القبل والخوف
 .... لقد كان لي ... یئن معي

 .... فیھ طعمك، وبعض من جنتي
 كیف ستقبلھا ومذاق ثغري 

 الزلت تتجرعھ ؟؟
 ... ال تلبسھا قمیصا تعرقت فیھ من ثورتك

 لم تعد تھواني، ماتت ذراعاك 
 .... وماعدت تحملني حین تلقاني

 ال تلبسھا قمیصا تعرقت بھ. 

 ٌ وٌ و ٌٌق



 الدرس الرابع
مضى أكثر من نصف قرن على ما حدث.. وم�ع ذل�ك 
ظل ھاجس الخوف ینوء فوق كاھلي، حتى أحس ان 

 ما حدث یمكن ان یتكرر في كل لحظة.
الطرقات القویة على الباب الحدیدي الض�ی�ق، ك�ان�ت 
ط�رق��ات ت��ع��ل�ن ع�ن ح��زم�ھ��ا وت��وت��رھ�ا وغض�ب��ھ��ا 
وقسوتھا.. كانت ضرب�ات م�وج�ع�ة ك�أن�ھ�ا ض�رب�ات 

 سوط على جلد عار في لیل ثلجي.
ضربات ت�ع�ل�ن ع�ن ع�دوان�ھ�ا، وال ی�م�ك�ن ت�رج�م�ة 

 أصواتھا إال ان تكون صادرة من عدو وخصم لدود.
خشیت فتح الباب، لكن خشیتي باءت ب�االح�ب�اط ف�ق�د 
دخل من كان یطرق بقوة.. وتتوجھ ایق�اع�ات االق�دام 

 القاسیة الى باحة البیت.
 این وعد هللا النجار. -
 انھ لیس ھنا.. لم یكن ھنا.. من قال لكم انھ ھنا!؟ -

جمل عاجلة اطلقتھا امي وھ�ي ت�خ�اط�ب ھ�ذا ال�ع�دد 
الكبیر من المسلحین بمختلف الرتب العس�ك�ری�ة ال�ى 

 جانب عدد من المدنیین.
 انھ ھنا.. این یختبيء؟ -

قال الضابط بتھدید وثقة مط�ل�ق�ة.. م�ؤك�داً:ھ�ا.. ای�ن 
 یختفي، اذا وجدناه سنعدمكم معھ.

 وماذا فعل، وماذا فعلنا؟ -
 انھ ضدنا.. وانتم جمیعاً ضدنا. -
 لسنا ضد أحد.. -

ظل والدي یحاورھم ھذه المرة، فیما كانت قلقة أم�ي 
تسعى لالصغاء، إال ان مح�اوالت�ھ�ا ب�اءت ب�ال�ف�ش�ل، 
النھا لم تتمكن من معرفة حقیقة االس�ئ�ل�ة واالج�وب�ة 

 المتداولة بین الضابط وأبي.
توزعوا في أرجاء البیت.. خجل أحد الش�رط�ة ف�ی�م�ا 
كان یرید ان یدس خاتماً ذھبیاً صغیراً عثر علیھ ف�ي 
مجر خشبي یعود ألبي.. داخ�ل ج�ی�ب�ھ.. ف�اع�اده ال�ى 

 مكانھ.
كنت امسك ابي ح�ت�ى اص�ب�ح�ت م�ل�ح�ق�اً ب�ھ وت�اب�ع�اً 
لوجوده ای�ن�م�ا ح�ل.. وك�ان احس�اس�ي ی�ق�ول ان�ھ�م 
سیأخذون ابي بدال عن ھروب أخي ال�ذي اف�ل�ت م�ن 

 قبضتھم وھم یتجھون اللقاء القبض علیھ..
وجدت أخي وعد هللا یحیى النجار ی�ق�ف�ز م�ن س�ط�ح 
الى سطح ویختفي عن االنظار.. ف�ی�م�ا ك�ان�ت اع�داد 
الشرطة تتوزع كل زاویة وقسم ص�ع�د ال�ى الس�ط�ح 

 بحثاً عن وجود أخي ھناك.
سألت نفسي: ھ�ل ك�ان أخ�ي ب�ھ�ذه االھ�م�ی�ة ال�ت�ي 
یخشى منھ فیما عرفت اخي لم ی�ك�ن ح�ام�الً س�الح�اً 
ابداً.. وإنما وجدتھ حامالً جریدة یب�رز م�ع�ال�م�ھ�ا ان 
كانت تح�م�ل أس�م (ط�ری�ق الش�ع�ب) وب�ل�ون أح�م�ر 
واضح المعالم.. بینما كان اخي ھن�اك ی�ح�م�ل ك�ت�اب�ھ 
وك��ت��اب آخ��ر دائ��م االن��ت��ظ��ار وم��وش��راً ل��م��وض��وع 

 ومركوناً على رف قریب من منام أخي..
كان فضولي دائم االنشغال بمعرفة عنوان أي ك�ت�اب 
منزٍو ھناك.. متسائالً ما إذا كان یعن�ي اھ�ت�م�ام أخ�ي 
الذي یمتھن النجارة ی�ع�ن�ى ب�ھ�ذا ال�ك�ت�اب م�ن دون 

 سواه.
وجدت مرة عنوان (ال�ت�ث�ق�ی�ف ال�ذات�ي) م�ن ت�أل�ی�ف 
سالمة موسى وأصر فضولي على ق�راءت�ھ.. س�اع�ة 

 أعرف غیاب أخي.
ووجدت بعد أسبوع كتاباً آخر أشبھ ب�ك�راس ی�ح�م�ل 
العنوان نفسھ ولكن المؤلف ھذه الم�رة ی�ح�م�ل أس�م 
امرأة تدعى: كروبسكایا.. وقد ض�ب�ط�ن�ي أخ�ي وان�ا 
اقرأ فیھ، وخشی�ت ان ی�ع�اق�ب�ن�ي ألن�ن�ي أع�ب�ث ف�ي 
حاجاتھ.. ولكنھ ابتسم بوجھي من دون افتعال وإن�م�ا 

 كانت ابتسامة تدل على االرتیاح والتفاؤل..
 الكتاب.. ھو الشيء الوحید المسموح لك بھ.. قال:

أحسست بسعادة تمأل كیاني كلھ.. ومنذ ذل�ك ال�وق�ت 
صرت أقرأ كل كتاب مركون في ت�ل�ك ال�زاوی�ة ال�ت�ي 

ذلك ان وعد هللا علم�ن�ي  كان یرفد فیھا أخي ذاكرتھ..
على قراءة الكتب من دون ان یطلب ھذا مني أو ان 

 یلزمني بھ.. وحین تعلقت بالكتب صارحني:
لقد كانت دعوة قصدتھا ف�أث�م�رت.. ك�ن�ت اری�دك ان 
تعرف العالم من خالل الكتاب.. وق�د ف�رح�ت ب�ن�ج�اح 
خطتي..إذن كان أخي یخطط.. ساعیاً نحو ت�وج�ی�ھ�ي 
لقراءة الكتب، ولكن على وفق خیاري ال ف�رض وال 

 أمر وال إلتزام یكرھني على ادائھ.

عفواً .. استعدت ھذا الموق�ف ف�ی�م�ا غ�ادر الش�رط�ة 
المسكن وھم في خیبة جراء عدم نجاحھم ف�ي ال�ق�اء 

 القبض على أخي الذي افلت من قبضتھم..
كانوا یعرف�ون ھ�ذا م�ؤك�دی�ن ان�ھ ك�ان ھ�ن�ا، وھ�ذا 
المكان الذي كان یجلس عنده ومازال دافئ�اً یس�ام�ره 

 قدح الشاي الذي یتصاعد بخاره.
لكن الضابط تعاطف معنا وھمس في اذن ابي ب�ع�ی�داً 

 عن زمالئھ: ال تقل لي انھ لم یكن ھنا.. أنا أعرف.
سكت أبي حتى وجد ان لسانھ قد ضاع من�ھ، ب�ح�ی�ث 
صار من الصعب علیھ.. السالم على الشرط�ة ال�ذی�ن 
غادروا بیتنا بھدوء غیر معھود ع�ل�ى ال�ع�ك�س م�ن 
دخولھم الشرس ونظراتھم الیابسة.. ال�ت�ي ت�ب�ی�ن�اھ�ا 

 عندما كانت الطرقات على الباب تتواصل ..
ومنذ ذلك الوقت قبل نص�ف ق�رن وان�ا اخش�ى ف�ت�ح 
الباب ألن الطرقات ال�ق�وی�ة ك�ان�ت ت�ع�ن�ي ان رج�ال 

 االمن والشرطة قد جاءوا العتقال أحدنا..
ذھب الجمیع ومأل الھدوء ال�م�ك�ان ك�ل�ھ.. ف�اذا أخ�ي 
الشھید وعد هللا یحیى النجار الذي استع�ی�د ص�ورت�ھ 
اآلن یأخذ مكانھ بیننا.. وكأنھ كان یتطلع ال�ى ازھ�ار 
الحدیقة المنزلیة الصغیرة وشم عطرھا ثم عاد إل�ی�ن�ا 

  بھدوء تام..
 ھاتفاً: الشاي بارد.. سخنوه.

احتضنت أخي حتى اصدق انھ موج�ود ول�م ی�ع�ث�روا 
علیھ فیما كنت اعتقد ج�ازم�اً ان�ھ ك�ان ق�د ق�ف�ز م�ن 
سطح جار لنا الى آخر.. ثم عاد طال�ب�اً ش�ای�اً س�اخ�ن�اً 
وھا ھو نفسھ یكمل ما كان یتحدث بھ إل�ی�ن�ا.. وك�أن 
شیئاً لم یكن، وكأن ما ح�دث مس�أل�ة ع�ادی�ة ت�ح�دث 

  دائماً..
وما كان علینا سوى معالجتھا بطرق ذكیة وأسال�ی�ب 
تتسلل من خاللھا االفالت من قبضة االمن الذي ك�ان 
یالحقنا.. ھكذا كان یعلمنا أخي ویدل�ن�ا ع�ل�ى ك�ی�ف�ی�ة 
الخ�الص م�ن خص�وم�ن�ا م�ن دون ان ن�ل�ح�ق ب�ھ�م 
االذى.. ذلك انھم یؤدون واجباً رسمیاً وال رأي ل�ھ�م 
فیھ، فاذا احس�ن�ا الس�ل�وك م�ع�ھ�م، ت�ع�اط�ف�وا م�ع�ن�ا 

 وجعلونا نفلت من االصفاد التي اعدوھا لنا..
ھذا ھو الدرس الجدید الذي تعلمتھ من أخي ب�ات�ج�اه 
بناء مفھوم الشاعة الحیاة التي ن�دع�و ف�ي مس�ارھ�ا 
اآلمن الى ش�ی�وع االف�ك�ار وال�رؤى.. وق�د احس�ن�ت 
العمل فعالً.. احسنتھ واتقنت�ھ ح�ت�ى أص�ب�ح م�ؤش�راً 
واضح المعالم.. لكنني مع ما تعل�م�ت�ھ ب�ق�ی�ت أخش�ى 

 الطرقات على االبواب.
 

 الدرس الخامس
ال اعرف بالضبط كیف تمت عملیة الھ�روب، وك�ی�ف 
افلت أخي الشھید وع�د هللا ی�ح�ی�ى ال�ن�ج�ار م�ن ی�د 
حارسھ وھما في حلقتین مشتركتین من االصفاد ف�ي 
ید كل واحد منھما واحدة ویلتقیان معاً ف�ي س�ل�س�ل�ة 
حدیدیة قویة .. ویجلس�ان ع�ل�ى م�ق�ع�د واح�د داخ�ل 

 عربة قطار تقلھما الى السماوة.
لكن ما اعرفھ عن اخي قدرتھ ع�ل�ى اق�ن�اع ح�راس�ھ 
وكسب ودھم وبناء جسور م�ن الص�داق�ة م�ع�ھ�م .. 
وعملیة الھروب التعن�ي ب�ال�ن�س�ب�ة الخ�ي ان ی�ت�خ�ذ 
صداقة حراسھ وكسب ثقتھم ھدفاً للھروب وجع�ل�ھ�م 
امام موقف حرج امام مسؤولیھم .. ولكنھ ك�ان ی�ع�د 
حراسھ الى مھمة اخرى وھي انھما ـ اخي وحارس�ھ 
ـ كالھما یعانیان من الظلم وان�ھ�م�ا ن�ت�ی�ج�ة س�ل�ب�ی�ة 
الفرازات دافع سیاسي سيء ال یھمھ وال یش�غ�ل ب�ال 
ال�ق��ائ�م��ی��ن ع��ل��ی�ھ س��وى ان��ف�س��ھ��م واالب��ق��اء ع��ل��ى 

 كراسیھم.
لذلك یجد الحارس نفسھ في موقف الیخ�ت�ل�ف ك�ث�ی�راً 
عن ھذا الرجل الذي یعمل على تأمی�ن وص�ول�ھ ال�ى 

 سجن ال یستحقھ وعقوبة ال توجھ المثالھ ..
لذلك یعمل الحارس على تسھیل مھم�ة ھ�روب اخ�ي 
من دون ان یدعوه الى ذل�ك م�ب�اش�رةً .. ف�ھ�ذا ام�ر 
صعب وتواطؤ مقص�ود ودع�وة غ�ری�ب�ة ان ی�ت�ول�ى 
الحارس اطالق سراح من ی�ح�رس�ھ وی�ظ�ل مس�ؤوالً 
عن حیاتھ ووجوده حتى آخر لحظة یتم فیھا تسلی�م�ھ 

 الى الجھة الرسمیة المعنیة.
ما من شرطي یحرس سجیناً ال یخ�ش�ى م�ن ھ�روب�ھ 
ومن ع�واق�ب ھ�ذا ال�ھ�روب ع�ل�ى ع�م�ل�ھ وح�ی�ات�ھ 
ومستقبلھ؛ ولكن المسألة اذا م�ا ت�ح�ول�ت ال�ى م�ب�دأ 

یجد صداه لدى شرطي، فان االمر ی�خ�ت�ل�ف، وع�ب�ره 
یدرك الشرط�ي ان ال�م�س�أل�ة.. نض�ال یش�ت�رك ف�ی�ھ 

 السجین والسجان .. والجالد والضحیة.
لذلك یشتركان في ھدف واحد ھو االفالت من قب�ض�ة 
السلطة وھو امر كان یسعد اخي كث�ی�را، ح�ی�ث ك�ان 

  یقول لي باستمرار:
ـ ال اخشى السجن وال الموت، ولكن الخالص منھ�م�ا 
امر سعید .. كسب للحیاة وتحد للطغاة، وت�ف�اؤل ف�ي 

 صنع المستقبل.
اذا كان اخي ینس�ق م�ع ح�ارس�ھ ف�ي ع�م�ل�ی�ة ف�ت�ح 
(الكلبجة) التي تضغط على معص�م�ھ واالب�ق�اء ع�ل�ى 
(الكلبجة) الثانیة مع السل�س�ل�ة ب�ی�د الش�رط�ي وھ�و 
مستغرق في النوم وفي لیل القطار ال�م�ع�ت�م واج�واء 
الصیف الجافة، فان ھذا التنسیق كان مخ�ت�م�راً ب�ی�ن 
اخي والشرطي .. وھ�و م�ا ح�دث�ن�ي اخ�ي ب�ھ ف�ی�م�ا 

  بعد ....
القى وعد هللا النجار نفسھ م�ن الش�ب�اك ال�ذي ع�م�د 
الى فتحھ بمساعدة الشرطي نفسھ بھدف اس�ت�ن�ش�اق 
ھواء نقي والخالص من ھواء العربة الثقیل .. ع�ل�ى 
الرغم من الموجات الترابیة التي كانت تدخل الع�رب�ة 

 فتخنق االنفاس.
وفي اللحظات التي اثقل الن�وم ج�ف�ون م�ن ك�ان ف�ي 
العربة من ركاب وم�ع�ت�ق�ل�ی�ن وج�ن�ود وش�رط�ة، .. 
اخرج وعد هللا النجار مفتاح (ال�ك�ل�ب�ج�ة) م�ن م�ك�ان 
خفي في مالبسھ وراح یعمل بھدوء لفتح (الكل�ب�ج�ة) 
والتي استجابت لطللبھ وتخلصت من سجنھا وفتح�ت 
بابھا للحریة .. وفي الحال كان اخي خ�ارج ال�ن�اف�ذة، 
وخارج القطار، وخارج السجن .. بعیداً عن الت�م�اس 

 مع حارسھ.
لم یشعر احد بما جرى .. ولكن الشرطي راح یص�رخ 
حال استیقاظھ وافتقاده السجین ال�ذي ك�ان یش�ت�رك 
معھ في سلسلة الحدید .. این ھذا الس�ج�ی�ن، وك�ی�ف 
اغتنم فرصة نومھ وف�ت�ح (ال�ك�ل�ب�ج�ة) م�ن دون أن 
یحس .. وما الذي ج�ع�ل�ھ ی�واف�ق ع�ل�ى ف�ت�ح ن�اف�ذة 
القطار، وكیف یمكن النسان أن ی�ل�ق�ي ب�ن�ف�س�ھ م�ن 

 القطار المسرع في سیره؟!
بالتأكید تعرض الى كسور في ان�ح�اء جس�ده ورب�م�ا 
مات بعد أن عجز عن الحركة أو ت�ن�اوش�ت�ھ ال�ذئ�اب 

 الجائعة في صحراء السماوة.
راح یصرخ : كیف یمكن ایقاف ال�ق�ط�ار .. وال�ع�ودة 

  للبحث عن السجین الھارب؟
  اجاب أحد الجنود :

ـ ارفع الغ�ط�اء واس�ح�ب الس�ل�س�ل�ة .. ھ�ك�ذا ت�ق�ول 
القطعة المكتوب�ة ال�ت�ي ت�رش�د ال�راك�ب ال�ى ای�ق�اف 

 القطار عند الضرورة.
فعلھا الشرطي على عجل .. وبعد قلیل احس الجمی�ع 
بأن القطار بدأ ی�ب�ط�يء م�ن س�رع�ت�ھ ح�ت�ى ت�وق�ف 
نھائیاً .. وج�اء الس�ائ�ق ومس�اع�ده یس�أالن رك�اب 

 العربة : ـ ماذا حدث ؟
 ـ ھرب سجین .. القى بنفسھ من الشباك.

ب�ن�ف�س�ھ م�ن ال�ق�ط�ار   ـ كیف حدث ھذا.. م�ن ی�ل�ق�ي
  السریع تتكسر عظامھ ..

وقال مس�اع�ده :ـ� ای�ن ك�ن�ت .. ال�م ی�ك�ن م�رب�وط�اً 
بسلسلة واحدة معك وال�م�ف�ات�ی�ح ف�ي ج�ی�ب�ك .. ھ�ل 

 سرقھا منك..كیف تفتح الشباك المجاور لجلوسھ؟
انتاب الشرطي حزن عمیق وغض�ب ع�ارم ورغ�ب�ة 
في تسدید ضربات ال�ى س�ائ�ل�ی�ھ ال�ذی�ن ال ی�ع�رف�ون 
العواقب التي ستواجھھ وكیف یمكن الخالص م�ن�ھ�ا 

 بسالم .؟
بالتأكد سیت�م اع�ت�ق�ال�ھ ال�ى ان ی�ت�م ال�ق�ب�ض ع�ل�ى 
السجین أو مواجھة العقوبة بالسج�ن ل�ع�دة س�ن�وات 
بسبب اخاللھ بواجبھ الرسمي واھم�ال�ھ وت�ق�ص�ی�ره. 
ھذه مسألة لیست سھلة ع�ن�دي وال ع�ن�د الش�رط�ي 

 بالتاكید ..
قال اخي وھو یحدثني بوضوح بعد ایام م�ن ھ�روب�ھ 
ومجیئھ الینا طارقا الباب ذات مس�اء م�رت�دی�ا ث�ی�اب 

 فالح ریفي غیر معني بمظھره .
 ھكذا قال اخي ..

سالتھ بطریقة حاولت من خاللھا إغاظتھ حتى اتب�ی�ن 
 موقفھ.

إذن .. ت�خ�ل�ص�ت م�ن الس�ج�ن ب�ج�ل�دك ووض�ع�ت  -

 الشرطي في السجن بدیالً عنك..!
ھل تقول الشیوعیة ھكذا :(ان�ق�ذ ن�ف�س�ك وال ع�ل�ی�ك 

 باآلخرین)!؟
ابتسم اخي وأجاب قائال: لیس االم�ر ك�ذل�ك..ل�ك�ن�ن�ي 
حسبت االمر على ن�ح�و آخ�ر.. ف�أن�ا م�ح�ك�وم ع�ل�ّي 
باالعدام وقد ینفذ الحكم في أیة لحظة..ام�ا الش�رط�ي 
فقد جعلتھ من خالل حدیثي مع�ھ ب�ان ال�ح�ی�اة ل�ذی�ذة 
والبد أن تعاش بطریقة او بأخرى وان ال�ب�ق�اء ح�ی�اً 
في اتعس الظروف أفضل بكثیر م�ن ال�م�وت م�ج�ان�اً 
ھكذا.ف�أن�ت لس�ت ق�ات�الً وال م�ف�س�داً ف�ي االرض... 
ولكنك ت�ف�ك�ر ب�ط�ری�ق�ة ت�خ�ت�ل�ف ع�ن س�واك م�م�ن 
یحكمونك .. فھل تستحق على وع�ی�ك وم�ب�ادئ�ك ان 

 یتم التخلص منك والحكم علیك باالعدام؟
كنت أمھد للشرطي بالفرق الشاسع بین إنس�ان ی�ت�م 
اعدامھ بسبب إنتمائھ الفكري وآخر باق ال شاغل ل�ھ 
في الحیاة سوى أن ی�أك�ل وی�ن�ام .. م�اھ�ك�ذا ت�ع�اش 

 الحیاة یاأخي.
خاطبني بھدوء كأنما یرید إقناعي بأن ما ات�خ�ذه م�ن 
قرار الھروب كان صحیحاً .. وان مافعلت�ھ ك�ان الب�د 

 ان یفعلھ فھو عین الصواب.
 سكت قلیالً، فاغتنمت سكوتھ وسألتھ: 
 وعد هللا .. وماذا بعد القاء نفسك من القطار! -

إنتابتھ حسرة ألم ومعھا مشاعر قبول بالتحدي ح�ت�ى 
في كل المسرات..قال: لم أك�ن خ�ائ�ف�اً م�ن ال�ك�س�ور 
واآلالم التي كانت تثقل ع�ل�ى جس�دي ال�ع�ل�ی�ل، ك�ان 
االمر بالنسبة لي متوقعاً ومؤكداً، فلماذا أك�ون ق�ل�ق�اً 

 على شيء كنت أعرف عواقبھ مسبقاً؟
بدأت أركض في أتجاه مستقیم وال اع�رف م�داه وال 
عوالمھ.. كانت مسالة الوصول الى م�ك�ان آم�ن ھ�ي 
الرجاء االول واالخیر بالنسبة لي .. كان ف�م�ي ج�اف�اً 
وكانت حنجرتي تختنق ومع ذل�ك واص�ل�ت ال�ح�رك�ة 
بأقصى سرعة امتلكتھا وأنا الذي أحس بان عظ�ام�ي 
تتكسر واحداً واحداً.. ولكنني مع ذل�ك ك�ن�ت أم�ت�ل�ك 
االصرار على تجاوز المحن�ة وال�خ�الص م�ن اع�دام 
محكوم بھ الى موت ی�ح�م�ل م�ع�ھ أك�ث�ر م�ن ف�رص�ة 

 للعیش وان كان ھذا العیش مقترناً بالقلق..
كنت أسقط في حفرة وأتخلص من اخرى، وتالحقن�ي 
أصوات حیوانات شتى ال اكاد أمیز ب�ی�ن�ھ�ا م�ع ح�ذر 

 من وقوعي بین فكي أحدھا..
كان اللیل عمیقاً والقمر غائباً والجو خانقاً والج�ف�اف 
یعم المكان الذي ال أل�م�ح م�ن خ�الل�ھ س�وى ب�ع�ض 
االعشاب التي تتكسر تحت أقدامي.. كنت أبحث ع�ن 
شبح ش�ج�رة، ذل�ك ان�ن�ي أدرك ان الش�ج�رة ق�ری�ن 
االنسان، ف�اذا وج�دت ش�ج�رة م�ا، ف�الب�د ان ھ�ن�اك 

 وجود إلنسان قد شتلھا وعني بنموھا.
ك�ان�ت ان�ف�اس�ي ث��ق�ی�ل�ة.. وال�ت�ع�ب ی�ث�ق�ل ع�ل�ى ك��ل 
جسدي..وجدتني أس�ت�ری�ح وق�د ّھ�دن�ي ال�ت�ع�ب ھ�داً 

 أصبح فیھ من الصعب علّي أن أواصل طریقي..
 كان الفجر یتسلل ببطء وكل شيء فّي كان یتوجع..

من بعید لمحت شبح ش�يء ت�ب�ی�ن�ت ف�ی�م�ا ب�ع�د ان�ھ 
شجرة.. شجرة بالفعل، ورحت أجر نفسي باتجاھ�ھ�ا. 
حتى إذا اقتربت؛ كان الفجر یعلن ع�ن ن�ف�س�ھ وث�م�ة 
حركة قادمة من ھناك..ولكن شكل انسان ی�ل�وح ف�ي 
المدى البعید.. اقترب كل م�ن�ا م�ن اآلخ�ر ول�م ی�ك�ن 

 بوسعي مناداتھ، لكنني سمعت بالمقابل ثمة نداء:
 من ھناك..؟ -

 بالكاد قلت: 
 ضیف..ضیف. -

 وطمأنت نفسي ... ان الكلمة قد وصلت الى القادم.
 اھالً بالضیف. -

عجل الرجل في التوجھ ن�ح�وي..ح�دق ف�ي وج�ھ�ي.. 
 سألني: ھل انت جندي ھارب من الحرب؟

 بالكاد قلت لھ:  بل محكوم بالموت.
احتضنني قائالً إطمئن، مادمت ق�د وص�ل�ت ال�ی�ن�ا .. 

 فانت بسالم.
حمل�ن�ي ف�وق ظ�ھ�ره،ع�ن�دم�ا وج�دن�ي ع�اج�زاً ع�ن 

 الحركة .. وراح ینادي:
 ھین .. یاجماعة الخیر ..ھین. -

بعد قلیل تبینت مالم�ح وج�وه س�م�راء ج�اف�ة ت�ق�ب�ل 
 لمساعدتي..

 5البقیة في الحلقة وحملوني الى مكان ما.  ....

 دروس  او وااب
 وت  ة ا و ا  ار

بقلم: حسب هللا یحیى    4الحلقة /“   بالعراقیة االسترالیة”في حلقات كتاب 
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ص�درت ع�ن دار ن�ی�ن�وى ل�ل�دراس�ات وال�ن�ش��ر      
والتوزیع دراسة علمیة بحثیة ل�ل�ف�ن�ان ال�م�ق�ی�م ف�ي 
الوالیات المتحدة األمریكیة د. عبد المطلب السنید ، 
بعنوان شكسبیر بین الفطرة والع�ق�ل وھ�ي ت�ح�ل�ی�ل 
ومقارنة مجتمعیة في عالمیة المنتج الش�ك�س�ب�ی�ري 

 351وذلك ما جاء على غالف الكتاب الذي یقع في 
من القطع الكبیر وجاءت ھذه الدراس�ة ع�ل�ى ش�ك�ل 
فص�ول م�ت��س�ل��س�ل��ة رص��د ال��ب�اح��ث خ��الل�ھ��ا أب��رز 
التجارب المسرحیة التي تم ت�ق�دی�م�ھ�ا ف�ي ال�ع�راق 

ً  ، وح�اول ال�ب�اح�ث تس�ل�ی�ط  20خالل فترة  ع�ام�ا
الضوء على مصطلحات الفطرة وما یتعلق بال�ن�ف�س 
البشریة مثل الغ�ری�زة وال�ع�ق�ل م�ن خ�الل م�ع�ای�ی�ر 
علمیة وعبر مص�ادر م�خ�ت�ل�ف�ة ب�م�ا ف�ی�ھ�ا ال�ك�ت�ب 
ً  ب�ب�ع�ض  المقدسة ومنھا القرآن الكریم مس�ت�ش�ھ�دا
اآلیات التي تتحدث عن النفس البشریة وفطرت�ھ�ا ، 
ك��م��ا ج��ال ال��ب��اح��ث ف��ي أروق��ة ال��ت��اری��خ ال��ق��دی��م 
والحضارات القدیمة في العراق وغیرھا من الب�ق�اع 
ال��ت��ي ش��ھ��دت ب��زوغ حض��ارات ع��ری��ق��ة ك��م��ص��ر 
والیونان وغیرھا ، راصداً  الخط ال�ب�ی�ان�ي ل�ت�ط�ور 
المجتمعات اإلنسانیة و مخرجات ت�ل�ك ال�ح�ض�ارات 
على حركة التطور الثقافي في مختلف حق�ول ال�ع�ل�م 
والمعرفة والفنون وم�ن�ھ�ا ح�رك�ة ال�ت�رج�م�ة ال�ت�ي 

أوصلت لنا كمجتم�ع�ات ع�رب�ی�ة ك�ت�اب ف�ن الش�ع�ر 
الشھی�ر ألرس�ط�و ال�ذي ی�ع�د ح�ت�ى ھ�ذه ال�ل�ح�ظ�ة 
المرجعیة النظریة األس�اس�ی�ة ل�ف�ن ال�درام�ا ، ك�م�ا 
تناول الباحث عبر فصول كت�اب�ھ م�ح�اور م�ت�ن�وع�ة 
منھا نظرة تاریخیة موجزة لتشّكل ح�رك�ة ال�م�س�رح 
في بلدان ع�رب�ی�ة م�ت�ع�ددة م�ن�ھ�ا مص�ر وال�ب�ل�دان 
ال�ع�رب�ی�ة ال�ت�ي ع�رف�ت ال�م�س�رح ك�ف�ن م�ن خ�الل 
الحمالت العسكریة التي قادتھا فرنسا وغی�رھ�ا م�ن 
الدول االستعماریة القدیمة، وفي ھذا الصدد استف�اد 
الباحث د. الس�ن�ی�د م�ن مص�ادر أرش�ف�ی�ة ووث�ائ�ق 
عززت بحثھ لیقدم للقارئ نظرة ت�اری�خ�ی�ة م�ع�م�ق�ة 
لنشوء الظاھرة المسرحیة في بلداننا العربی�ة ال�ت�ي 
ً  ل�ح�رك�ة  بدأت بشكل متواضع وبأنماط مختلفة تبعا
تطور الفن المسرحي الذي واجھ صعوبات جمة ف�ي 
بدایة انتشاره في المجتمعات العربیة بسبب طب�ی�ع�ة 
المجتمعات آن�ذاك، وت�ط�رق ال�ب�اح�ث ال�ى مس�ی�رة 
العدید من الفرق المسرحیة العربیة الن�اش�ئ�ة آن�ذاك 
ورصد مسار حركتھا عبر م�ا ق�دم�ت�ھ م�ن ت�ج�ارب 
مسرحیة ومدى تفاعل ال�ج�م�ھ�ور م�ع�ھ�ا وط�ب�ی�ع�ة 
ً  ال�ى ح�رك�ة  الخطاب الم�ق�دم ل�ل�ج�م�ھ�ور، وص�وال
المس�رح ال�ع�رب�ي ال�م�ع�اص�ر ال�ذي م�ر ب�ت�ح�والت 
وانعطافات على مستوى الشكل وال�م�ض�م�ون ح�ت�ى 
أخذ شكلھ الحالي والحدیث یدور ھنا ع�ن ال�م�س�رح 
التجریبي تحدیدا ً الذي یخض�ع ل�م�ع�ای�ی�ر ال�ت�ج�رب�ة 
الفنیة والعلمیة في ذات الوقت ول�ی�س ع�ن ال�ن�م�ط 
المسرحي التجاري الذي ال یبالي لمسألة ال�ت�ج�ری�ب 
ویبقى ھدفھ في النھای�ة ال�ف�رج�ة ل�غ�رض الض�ح�ك 
ً  م�ن  والتسلیة، وعبر فصول متعددة تناول�ت ع�ددا
المحاور التي تداخ�ل ف�ی�ھ�ا ال�ت�اری�خ�ي ب�ال�ف�ل�س�ف�ي 
والسیاسي والنفسي واالجتماعي، أدخ�ل�ن�ا ال�ب�اح�ث 
الى عوالم شكسبیر عبر عدة نصوص تم ت�ق�دی�م�ھ�ا 
كعروض مسرحیة ت�ج�ری�ب�ی�ة ض�م�ن ف�ت�رة زم�ن�ی�ة 
  ً امتدت قرابة العشرین عاما ً ف�ي ال�ع�راق ت�ح�دی�دا
لیرصد من خالل ما قدم من أعمال شكسبیریة أب�رز 
مالمح التجربة المسرحیة العراقی�ة وھ�ي ت�ت�ص�دى 

لنصوص شكسبیر وابرز ما تم اس�ت�خ�ال�ص�ھ والب�د 
من التنویھ أن د. الفنان عبد المط�ل�ب الس�ن�ی�د ی�ع�د 
أحد عناصر تلك التجارب بوصفھ أحد ال�م�ش�ت�غ�ل�ی�ن 
بھا كممثل مع عدد من المخرجین وھ�و األك�ادی�م�ي 
في كلیة الفنون الجمیل�ة ب�ب�غ�داد فض�ال ع�ن ك�ون�ھ 
خریج الوالیات المتحدة األمریكیة في حق�ل ال�ف�ن�ون 
المسرحیة ویملك حساً  فنیاً  وأكادیمیا ً في تصنی�ف 
التجربة المسرحیة الشكس�ب�ی�ری�ة ال�ت�ي ق�دم�ت ف�ي 
العراق عبر تلك الفترة الزمنیة ویدرك جیدا ً المن�اخ 
االجتماعي والس�ی�اس�ي الس�ائ�د آن�ذاك ف�ي ال�ع�راق 
الذي ألقى ب�ظ�الل�ھ ع�ل�ى ط�ب�ی�ع�ة ص�ی�اغ�ة ال�رؤى 
المسرحیة، وأدرج لنا الباحث عدداً  م�ن ال�ت�ج�ارب 
  ً المسرحیة الشكسبیریة عبر فصول الكتاب متن�اوال
الرؤیة الفنیة التي قدمت خاللھا ومبینا ً أھم أج�زاء 
النصوص التي بینت علیھا الرؤیة والتي تمثل نق�اط 
حیویة للنص تحمل في مضم�ون�ھ�ا دالالت ال�ف�ط�رة 
والغریزة والعقل وتشتغل ضمن منظومة ال�ع�ن�اص�ر 
التي تدفع باتجاه تفعیل أفعالھا ال�ن�ف�س�ی�ة وق�د دأب 
ً ل�ل�ن�ص  الباحث ع�ل�ى إف�راد ك�ل ت�ج�رب�ة م�ت�ص�دی�ا
واإلخراج وعناصر السینوغرافیا ال�ب�ص�ری�ة وأب�رز 
ما ُكتب عن التجربة من قبل النقاد واألص�داء ال�ت�ي 
شكلتھا التجربة حینھا ومدى نجاحھا، وعبر ح�زم�ة 
من التجارب الشكسبیریة ال�ت�ي ش�ھ�دھ�ا ال�م�س�رح 
العراقي ومازال یشھدھا حاول ال�ب�اح�ث د. الس�ن�ی�د 
اإلجابة على تساؤل ح�ول م�دى ت�أص�ی�ل ال�ت�ج�رب�ة 
المسرحیة الشكسبیریة ضمن م�خ�ت�ب�رات ال�م�س�رح 
العربي وال�ع�راق�ي ت�ح�دی�دا ض�م�ن ت�ج�رب�ة ت�ح�م�ل 
مالمحھا ال�ف�ن�ی�ة وال�ف�ك�ری�ة وال�ج�م�ال�ی�ة ال�خ�اص�ة 
واتجاھھا األسلوبي المختلف الذي ی�راع�ي ال�ب�ی�ئ�ة 
االجتماعیة، وی�ب�ق�ى االخ�ت�الف خ�اض�ع�ا ل�م�ع�ای�ی�ر 
ومجسات المخرج ال�ذي ی�م�ت�ل�ك ق�راءت�ھ ال�خ�اص�ة 
للعرض لذا یظھر ذل�ك ال�ت�ب�ای�ن ف�ي ط�رح األف�ك�ار 
ً  ی�ح�م�ل  ومقترحات العرض بوصفھ خطابا ً بص�ری�ا
م�ن��ظ�وم��ت�ھ ال�دالل��ی�ة وت�ن��وع ال��رؤى ال��م�س��رح�ی��ة 
البصریة من مخرج آلخر تبعا ً لط�ب�ی�ع�ة ق�راءة ك�ل 

مخرج وحساسیتھ وتفسیره ال�ف�ل�س�ف�ي وال�ج�م�ال�ي 
للنص، وخلص الباحث في نھ�ای�ة ب�ح�ث�ھ ال�ى ع�دة 
توصیات جاءت على شكل نقاط ت�ت�ع�ل�ق ف�ي إی�ج�اد 
آلیات ومتطلبات مھنیة وأكادیمی�ة ل�غ�رض ت�ط�وی�ر 
ط��رق ال��ت��ع��اط��ي م��ع ال��ن��ص��وص الش��ك��س��ب��ی��ری��ة 
واستكشاف مناطق جدیدة في أدب شكسب�ی�ر وب�ن�اء 
رؤى فنیة مسرحیة ع�ل�ى ت�ل�ك االك�ت�ش�اف�ات، والن 
أدب شكسبیر یحم�ل ص�ف�ات�ھ ال�ع�ال�ی�ة وط�روح�ات�ھ 
العمیقة وجمالیتھ االستثن�ائ�ی�ة وی�غ�ور ف�ي أع�م�اق 
  ً ومناطق مختلفة من النفس اإلنسانیة ویبقى معی�ن�ا
للكثیر من المجربّین في مجال المس�رح وم�ا ی�ل�ف�ت 
النظر ف�ي أدب�ھ ال�ف�ذ ھ�و ت�ل�ك ال�ط�اق�ة ال�م�ت�ج�ددة 
ل�ل�ن��ص�وص ال�ق��ادرة ع��ل�ى إن��ت�اج رؤى م��ع�اص��رة 
تتساوق مع م�خ�ت�ل�ف ال�ع�ص�ور واألزم�ان وم�ن�ھ�ا 
عصرنا الراھن، وما یمكن قولھ ف�ي ھ�ذه ال�دراس�ة 
أنھا تمثل جھداً بحثیا ً كبیرا ً من شأنھ رفد المك�ت�ب�ة 
المسرحیة لفن المسرح بوصفھ أحد المراج�ع ال�ت�ي 
ترصد التجربة المسرحیة الشك�س�ب�ی�ری�ة ب�م�خ�ت�ل�ف 

 تجلیاتھا اإلبداعیة وطروحاتھا البصریة والفكریة.
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  ن

ة واا   

ا ا  نر ا    
 

 قاسم ماضي/ دیترویت

 (  ار) ... ب  ح امري
 

عن دار نینوى بدمشق ص�درت ل�ل�ك�ات�ب ص�ب�اح األن�ب�اري   
مجموعة مسرحیات جدیدة بعنوان (قبل فتح الستار) ض�م�ت 
المجموعة خمس مسرحیات ھي : الھبوط شنقا ال�ى ال�ع�ال�م 
السفلي، طائر البرق المھاجر، حدث ذات حب، الجدار، أولئك 
أبنائي. وورد على الغالف األخیر ك�ل�م�ة ت�ع�ری�ف ل�ل�دك�ت�ورة 

تض�م�ن�ت ال�م�ج�م�وع�ة " :سلوى جرجیس النجار، جاء فیھ�ا
خمس مسرحیات، جسد الكاتب من خاللھا معاناة اإلنسان في 
فترات قد تصنف بأنھا األشد قسوة في تاریخ ال�ع�راق ح�ی�ث 
برز مسرحھ مرتبطا بالمتغ�ی�رات الس�ی�اس�ی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة 
واالقتصادیة، وذلك من خالل تس�ل�ی�ط الض�وء ع�ل�ى م�ع�ان�اة 

 ."اإلنسان في ظل الحروب واألزمات
وصباح األنباري من موالید بعقوبة، مقیم في مدینة أدی�الی�د 

، لھ عدد من المؤلفات ف�ي ك�ت�اب�ة 2006األسترالیة منذ عام 
 :النص المسرحي ونقده، ومن بینھا

  )2004ارتحاالت في ملكوت الصمت ( 
 )2012كتاب الصوامت (

 محي الدین ونكنھ الجبل الذي تفیأنا بظاللھ الوارفة 
)2013(  

 )2015مذكرات مونودرامیة (
  :وصدرت عن تجربتھ الكتب اآلتیة

 )2014االتجاه المعاكس في كتابات صباح األنباري (
 )2012سیرة كاتب ومدینة (

 )2018المغامرة واإلبداع في صوامت األنباري (
وصدرت عنھ مج�م�وع�ة  2017وكان قد صدر لألنباري المجلد األول من أعمالھ الكاملة عن دار ضفاف عام  

) وھ�و م�ج�م�وع�ة أوراق 2018من الدراسات كان آخرھا كتاب (صباح األنباري في مرایا المسرح الجامعي 
بحثیة لطلبة الدراسات العلیا في جامعة طنطا بمصر. وسیصدر بعد انتھاء الحجز في الجزائر كت�اب ال�ب�اح�ث�ة 

 .فاطمة خمان (عاشق الصمت والمسرح)

"ا   ءا" 
  ر م ا    ارإ  

 

صدر عن دار الوفاء في مدینة اإلسكن�دری�ة، ف�ي ج�م�ھ�وری�ة مص�ر ال�ع�رب�ی�ة ل�ع�ام     
، كتاب (العشاء ما بعد األخیر) للكاتب المسرحي عمار نعمھ جاب�ر، وھ�و ك�ت�اب 2020

) صفحة، بغالف سمیك، من تصمیم ال�ف�ن�ان (تض�ام�ن 210من القطع المتوسط بواقع (
، وع�ام 2018العضب) یضم ثالثة عشر نصاً مسرحیا، كت�ب�ت ج�م�ی�ع�ھ�ا ن�ھ�ای�ة ع�ام 

. وھو اإلصدار العاشر للكاتب خالل مسیرتھ في كتابة النص المس�رح�ي، وال�ت�ي 2019
تمتد لثمانیة عشر عاما. ویشار للكاتب كونھ أحد الكتاب المسرحی�ی�ن ال�ع�رب، وال�ذی�ن 
قدمت أعمالھم المسرحیة على طول مساحة الوطن الكبیر، حی�ث ق�دم�ت ل�ھ أك�ث�ر م�ن 
ستة وخمسین عرضا مسرحیا تناولت نصوصھ، ببصمات لمخرجین عرب مخ�ت�ل�ف�ی�ن، 
في أغلب األقطار العربیة. ویملك ال�ك�ات�ب رص�ی�د ب�أك�ث�ر م�ن خ�م�س�ة وث�م�ان�ی�ن نص�ا 
مسرحیا، حقق فیھا اھتمام الجمھور العام، وجمھور المتخص�ص�ی�ن ب�ال�م�س�رح، ل�ی�ت�م 
تناولھا في النقد والدراسات، وبحوث الماجستیر وأطارح الدكتوراه، وم�ح�ق�ق�ا نص�ی�ب�ا 
ممتازا من الجوائز العربیة والعالمیة، كان آخرھا، حصولھ على جائزة الھیئة العالم�ی�ة 

 .2020للمسرح (االورودرام) في أوربا لعام 
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  ازراء اا ا  مى)

 
دالالت وأھمیة زیارة رئیس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الی محاف�ظ�ة ن�ی�ن�وی ال�م�ن�ك�وب�ة    

ب�ع�د ت�ن�س�م�ھ ال�م�ن�ص�ب ل�إلط�الع ع�ن ق�رب  2020حزیران  10باالخص قضاء الحمدانیة بتاریخ 
للمطالب ولضمان تحقیقھا وضمان أستقرار بلدھم العراق امنیا واقتصادیا للفترة ال�م�ح�ددة ل�رئ�ی�س 
الوزراء التي تصدرت اھم اھدافة الخراج ال�ع�راق م�ن مس�ت�ن�ق�ع االف�الس وال�ت�م�زی�ق االج�ت�م�اع�ي 

 .واالقلیمي والسیاسي المزمن واالھم أسترجاع سیادتھ وھیبتھ بین االمم
التأویالت والدالالت للزیارة كانت كثیرة والوعود التي قدمھا ھو شخصیا كانت حقیقیة ومقنعة بق�در 
تعلق االمر بصالحیتھ لكن االھم ان یستقر وضع العراق االمني بعھده ومن جمیع جوان�ب�ھ ل�ی�ت�م�ك�ن 

 .الفرد العراقي من الوثوق بحكومة بلده المختارة الحالیة والمستقبلیة القادمة
كفانا انتظار كفانا بؤس وحرمان بوطننا العراق الذي اخترناه لنا ارثیا ال مزاجیا فأغل�ب ال�ع�راق�ی�ی�ن 
وطنیین ال یریدون لوطنھم الذل والحرمان لقطاعاتھ الحیاتیة واالجتماعیة واالقتصادیة والدلی�ل ف�ي 
ذلك مرورھم بجمیع الحقبات الزمنیة القاسیة التي مرت علینا مرور الكرام وربما نسیناھا لكن دون 
ان نیأس او نبیع شرفنا الوطني او السماح للمال السیاسي ان یكون بدیال لشراء ذمم اھلنا للكثیری�ن 
من اھل القرار والنفوذ في محافظتنا نینوی ذات الثقل السیاسي وأالجتماعي الكبیر وال سیما انھا قد 

ن�ائ�ب ع�راق�ي ی�م�ث�ل�ون اغ�ل�ب�ھ�م  32رفدت مجلس النواب العراقي في بغداد لدورتھ الحالیة في ب 
مكوناتھا، أال یمثل ھذا العدد الكبیر لمحافظة عراقیة واحدة ذات االربع م�الی�ی�ن نس�م�ة اھ�م�ی�ة ف�ي 

ال�م�ش�روع�ة   وضع الحكومة التنفیذیة الحالیة برئاسة مصطفی الكاظمي علی المحك لتنفیذ مطالب�ن�ا
 الممكنة ؟

الدالالت التي ارید ان اشیر الیھا بتیقن وأصرار بأننا كشعب عراقي في قض�اء ال�ح�م�دان�ی�ة ج�زء ال 
یتجزأ من شعب محافظة نینوی واربیل ودھوك وزاخو والسلیم�ان�ی�ة وس�ن�ج�ار وو وص�وال ل�ب�غ�داد 
ومحافظاتنا الجنوبیة العزیزة الذي بدوره یرتبط بأواصر انصھار ونسب مع جم�ی�ع م�ك�ون�ات ب�ل�دن�ا 
العراقي فذلك دلیل بأننا ال نرضی لشعبنا ان یعیش بداخل كونتینات حدودیة مصطنعة تضعفنا وتھدر 
امكانیاتنا ومواردنا الطبیعیة كل ھذا نضعھ بأیدي سیاسیینا منھم فقط ال بید من یرید االغتن�اء الج�ل 
مصلحتھ الخاصة علی حساب مصلحة البلد غیر مبالیین للمرحلة الصعبة التي نمر بھا وللرأي الحر 

ما تقدم بھ استاذ عصام بھنام متي قائممقام قضاء الحمدان�ی�ة م�ن ط�ل�ب�ات م�زم�ن�ة  .لشعبنا العراقي
ومتأخرة لغایة االن لیس ذنبھ بتأخر تقدیمھا بعد عودتنا لبلداتنا وانما كانت بسبب عدم وج�ود اذان 
صاغیة وحقیقیة لطلباتنا، لنتمكن من اعادة اعمار بلداتنا في المحافظة بأم�ك�ان�ی�ات وام�وال ال�دول�ة 
والتي اقتصرت علی المنح والھبات الممنوحة لدول صدیقة مشكورة ساھم�ت وع�اون�ت�ن�ا ل�ت�أم�ی�ی�ن 
السكن وأنجاز بعض البنی التحتیة المھمة والمطلوبة لعودتنا السریعة واالھم لمن ك�ان�وا ف�ي ح�ال�ة 

 . نزوح واللذین ھم في مخیمات النزوح لغایة االن
طلباتنا ھذه لیس الجل شيء سوی اننا ابناء ھذا البلد وھي شيء طبیعي بأن یكون لل�ح�ك�وم�ة دورا 
رئیسیا في اكمال ما بدأنا بأنجازه الننا اصالء بالداخل والخارج ونرید اسم بلدنا العراق ان یذكر بكل 

وطلباتنا كشعب قضاء الحمدانیة ال�ت�ي  .ھیبة وخیر وشموخ النھ االصل مھما طال غیاب بعضنا عنھ
 :ذكرت بالنقاط علی لسان قائممقام قضاء الحمدانیة مشكورا كانت كما یلي

 8اكمال مشروع مجاري الحمدانیة وبرطلة المتلكيء الذي مض�ى ع�ل�ی ال�ب�دای�ة ب�ھ اك�ث�ر م�ن  -1
سنوات منذ المباشرة بتنفیذه وھو حالیا شبھ متوقف ع�ن ال�ع�م�ل وال�ذي ك�ان اح�د اس�ب�اب ھ�ج�رة 
المواطنین بعد العودة وسببا یعیق ویحدد قدراتنا على تقدیم الخدمات (نرجو من س�ی�ادت�ك�م ال�ت�دخ�ل 

 .الكمال العمل بھ للنھایة وأرجاع الشوارع لتكون سالكة لسیر السیارات)
ھجرة الكثیر من موظفین قضاء الحمدانیة حصرا الى خارج العراق بذلك قد ف�ق�دن�ا ال�ك�ث�ی�ر م�ن  -2

الدرجات الوظیفیة المھمة مما تسبب بحدوث نقص وخلل واضح في مھام وإداء بعض الم�ؤس�س�ات 
والدوائر الخدمیة والتربویة في مقدمتھا مدیریات التربیة والتعلی�م وال�م�راك�ز الص�ح�ی�ة ال�م�ت�م�ث�ل�ة 
بالمستشفیات والمستوصفات (ت�ف�ض�ل�ك�م ب�ال�م�واف�ق�ة ع�ل�ى ت�خ�ص�ی�ص درج�ات ت�ع�ویض�ی�ة ب�ھ�ذه 

 .التخصصات ألبناء ھذه المكونات في المنطقة)
من اجل توفیر فرص العمل والنھوض بالواقع االقتصادي نرجوا تقدیم تسھیالت ل�ل�م�س�ت�ث�م�ری�ن  -3

 .المخلصین الحقیقین في القطاع الخاص إلزالة المعوقات بغیة تشجیعھم لالستثمار بالمنطقة
وللحفاظ على التعایش السلمي الھالي القضاء والمحافظة عموما یجب المحاف�ظ�ة ع�ل�ى اواص�ر  -4

االخوة واستمرار االحترام المتبادل بین جمیع المكونات في المحافظة لصیانة حقوق بعضھا للبعض 
االخر، نطالب ایضا بتفعیل المواد الدستوریة وق�رارات ال�م�ح�ك�م�ة االت�ح�ادی�ة ال�خ�اص�ة ب�ال�ت�غ�ی�ی�ر 

) لسنة (65ب) من الدستور وقرار المحكمة االتحادیة رقم ( 23الدیمغرافي بالمنطقة ضمن المادة (
 .) كما في النسخة المرفقة2013

المطالبة بتفعیل القرارات الصادرة بخصوص استحداث الوحدات االداریة واالقسام ال�ب�ل�دی�ة ف�ي  -5
 . القرى ذات الكثافة السكانیة من اجل االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فیھا

) قریة فارغة من سكانھ�ا واھ�ل�ھ�ا م�ھ�ج�رون وی�ط�ال�ب�ون 11في قضاء الحمدانیة التزال ھناك ( -6
 . بعودتھم وفق برنامج زمني

اعفاء اھالي سھل نینوى في محافظة نینوی من كافة القروض وإطفائھا كونھا مشم�ول�ة ب�ق�رار  -7
 . الذي اعتبر بمضمونھ عدد من محافظات العراق منكوبة 2019) لسنة 17مجلس النواب المرفم (

انھا جزء من مطالباتنا الحقیقیة والواقعیة لشعب صفاتھ الوالء والمثابرة والعمل ال�دؤوب ب�اص�الح 
 .ما دمره داعش ومھما طال الزمن

 ا 
ت اوا 

 
 
 
 
 
 

 حسن نصراوي/ العراق
یعد مسرح الطفل اھم وسیط تربوي یشغل العدید من الكتاب المسرحیین وذلك ل�م�ا ی�ح�ق�ق�ھ م�ن   

دعم واضح للقیم التربویة التي تقدم النموذج اإلیجابي للطفل فضالً عن الجانب الترفیھ�ي ال�ھ�ادف 
 وتمثل قیم وثقافة واعراف البیئة التي یعیشھا.

وتعد الحكایة الشعبیة اھم مصدر یلجأ إلیھ كتاب الدراما في مسرح الطفل لما تتس�م ب�ھ م�ن خ�ل�ق 
فھي لیست م�ج�رد ع�ن�ص�ر ج�ذب وتش�وی�ق وإث�ارة   عالم سحري وخیالي مرتبط بثقافة المجتمع

للخیال فحسب بل ھي موسوعة معلوماتیة تاریخیة وجغرافیة بجانب أھداف تربویة وتعلیمی�ة ل�ذا 
البد من تنقیتھا من الرواسب والمبالغات الخرافیة وعوامل الجمود دون مخ�ال�ف�ة ل�ألدب الش�ع�ب�ي 

فقد أتخذ الكاتب الدرامي في مسرح الطفل من الحكایة الشعبیة وس�ی�ل�ة   ألنھ افرازاً لبیئات متعددة
لتربیة الطفل بانماط عدیدة لدورھا األساسي في التنشئة االجتماعیة والنفسیة للطفل ولقربھ�ا م�ن 
وجدانھ وإثارة خیالھ وتواصل مع حكایة الجده او الجد او االم عندما تحتاج تنوی�م ط�ف�ل�ھ�ا ت�ق�ص 
علیھ قصص وحكایات شعبیھ خرافیة مثل السعلوة او الطنطل ل�ت�خ�وی�ف ال�ط�ف�ل م�ن ال�ت�ص�رف�ات 
والشیطنة الذي یمارسھا في بدایة سنھ والمراد من ذلك ضبط حركة وایقاع ال�ط�ف�ل ال�ذي ی�م�ت�ل�ك 
كامل النشاط والحیویة وحركتھ مستمرة وغیر ضاب�ط ل�ھ�ا او ح�ك�ای�ات ع�ن الش�ج�اع�ة واالی�ث�ار 
والمحبة والتعاون مثل سبع السبنبع والصیاد الحائر والح�ط�اب وت�ن�ب�ل اب�و رط�ب�ھ وغ�ی�رھ�ا م�ن 
الحكایات الشعبیة الغرض منھ تحریك مخیلة الطفل وضبط سلوكھ وتصرفاتھ وعندما ی�ج�د ب�ع�ض 
الحكایة التي سمعھا تتجسد على المسرح اذا ات�ی�ح�ت ل�ھ ف�رص�ة حض�ور ع�رض مس�رح�ي ف�ھ�و 
یتالصق وینسجم ویتفاعل مع العرض الذي فیھ من الجمالیة واالنبھار والدھشھ من خالل تجس�ی�د 
الممثلین والدیكور واالضاءة واالكسسوار وھنا كاتب العرض المس�رح�ي ی�ق�رء م�خ�ی�ل�ة وذھ�ن�ی�ة 

فھو یختبر األشكال ویضیف یحذف ویع�دل وی�ن�س�خ ك�ي ی�ظ�ل ھ�ذا األدب مس�ای�راً   ومزاج الطفل
 لمقتضیات الحیاة المتطورة.

والحیاة بصورھا الواقعیة وتقدم للفرد الموع�ظ�ة   تعكس الحكایة الشعبیة عادات المجتمع وتقالیده
وتشیر إلى العوامل السلبی�ة واإلی�ج�اب�ی�ة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع وال�ف�رد   الحسنة وتضيء الطریق أمامھ

فتحارب األفكار السیئة وتسند السلیمة منھا. وھي نابعة من المجتمع تتناقل من االباء إلى األب�ن�اء 
ومن جیل إلى آخر وال تتأثر بالتغیرات التي تحدث في المجتمع فھي راسخة وثابتة رغ�م ال�ت�ح�ول 

 نابعة من البیئة ومن عادات المجتمع وتقالیده.  والتطور الذي یحدث في المجتمع
تستھدف الحكایة الشعبیة تأصیل القیم والعالقات االجتماعیة ترتبط بأفكار وتجارب إنسانیة ترتبط 
بحیاة اإلنسان وقد ترددت على لسان األطفال منذ أن وجدت الحیاة اإلنس�ان�ی�ة ف�ھ�ي ول�ی�دة ح�ی�اة 
وعادات ومعتقدات في أزمنة بعیدة ومن ھذه الحكایات ما یصح تقدیمھ لألطفال ومنھا م�ا ی�ن�ب�غ�ي 
أبعاده عنھم لما تحملھ من أضرار ومنھا ما یمكن كتابتھ بشكل جدید.عالوةً على ذلك فھ�ي مص�در 
من مصادر اللغة المعرفیة وقواعد العرف والتقالید االجتماعیة وعالم رحب ی�ف�وق ع�ال�م اإلنس�ان 
المحصور في بیئتھ عالم یشمل جمیع العوالم المرئیة المدركة وینطلق منھا إلى عوالم م�ن ص�ن�ع 
الخیال ففي عالم الحكایة الشعبیة یلتقي عالم اإلنسان بعالم الحیوان وعالم السماء واألرض وعال�م 

  البحار دون حواجز وقدرات محدودة
لذا تنحسر مشكلة البحث في مدى نجاح كتاب دراما الطفل في استثمار الحكایة الشع�ب�ی�ة ب�ك�ل م�ا 
تشملھ من ألغاز وسیر ومالحم وقیم تربویة جمالیة تحفل بھا لتشكیل اتجاه الطفل الفكري وت�ذوق 
جمالي خالص في انماط سلوكھ ویعد مسرح الطفل من اصعب االشتغاالت المس�رح�ی�ة ح�ی�ث ان�ت 
تخاطب عقول في طور التكوین وال�ت�رك�ی�ز واالن�ت�ب�اه وھ�ن�ا ض�رورة ك�ات�ب ال�ن�ص او ال�م�خ�رج 
والممثلین یكون بقرب الطفل لمعرفة میولھ ومزاجھ ورغباتھ حتى یصار لعمل فني مش�ت�رك ب�ی�ن 
ذھنیة الطفل واالشتغال الفني المس�رح�ي وال�م�ع�روف ھ�ن�اك ك�ت�اب م�خ�ت�ص�ی�ن ب�م�س�رح ال�ط�ف�ل 
ومخرجین ایضا وحتى الممثلین الذي یتقمصون ادوار الحیوان�ات او ال�ك�ائ�ن�ات ال�غ�ری�ب�ة وت�غ�ی�ر 
اصواتھم وحسب جنس الحیوان لیكون مقنع للطفل وشده الى العرض ال�م�س�رح�ي وھ�ن�ا ی�ت�ب�ل�ور 

  التالي:
اإلیمان العمیق بالدور األساسي للحكایة الشعبیة في وعي الطفل بالقضایا االجتماعیة والسیاسی�ة  

 . والثقافیة والعقائدیة وتنشئتھ اجتماعیاً وثقافیاً ونفسیاً 
  نقل المعرفة والتراث بوسیلة فنیة لبناء شخصیة الطفل وتغذیة میولھ واحتیاجاتھ النفسیة 
تعتمد تنشئة الطفل ثقافیاً على عناصر االبداع الش�ع�ب�ي وق�د ی�ك�ون ان�ط�الق�ة إلب�داع�ھ تس�ت�ل�ھ�م  

  ابداعاتھ المستقبلیة مما یحقق التواصل الثقافي بین االجیال
كیفیة اختیار الحكایة الشعبیة المالئمة لجمھور األطفال وترسیخ الوعي المعرفي م�ن خ�الل   وعن

تعرف انماط الحكایات الشعبیة المستثمرة في نصوص مس�رح   التعرف على ھذه الحكایات وایضا
وتعرف المعاییر المقرة في الحكایة الشعبیة المستثمرة في نصوص مسرح الطف�ل وت�ع�رف  الطفل

بل ھي حاصل ضرب عدد ك�ب�ی�ر   نوع قصصي لیس لھ مؤلف وتحد معروف الحكایة الشعبیة بانھا
من ألوان السرد القصصي الشفاھي الذي یضفي علیة الرواة او االشخاص المقربون مثل الج�د او 
الجد او االب او االم او االشقاء واالقارب وبعض االصدقاء واحینا تكون نفس الحكایة لكن تختل�ف 
من راوي الى اخر ربما یضیف او یحذف او سمعھا من مصدر وھناك مصادر متنوعة وخاصة اذا 
كانت الحكایة مرتبطھ اجتماعیا وتاریخا وجغرافیا واحیانا تجد الحكایات تس�رد ف�ي مص�ر بش�ك�ل 
وبالعراق بشكل اخر وایضا في البلدان العربیة تسرد حسب الموروث وال�واق�ع االج�ت�م�اع�ي ل�ذل�ك 

وھ�و ی�ع�ب�ر ع�ن ج�وان�ب م�ن   یحورون منھ أو یقتطعون منھ وفقاً لما یستھدف�ون م�ن�ھ  البلد اي
 لذا یعد نسبة إلى مؤلف معین نوعاً من االنتحال ولكن یظل في طبیعتھ شعبیاً.  شخصیة الجماعة

وایضا تعد الحكایات الشعبیة الخبر الذي یتصل بحدث قدیم ینتقل عن طریق الروایة الشف�وی�ة م�ن 
 أو ھي خلق حر للخیال الشعبي ینسجھ حول حوادث مھمة وشخوص ومواقع تاریخیة.  جیل آلخر

ونصوص مسرح الطفل ھي شكل من أشكال األدب یحوي فكرة أساسیة وح�دث اس�اس�ي وی�ج�م�ع 
الشخصیات والمواقف المختلفة وموجھ لألطفال یقدمھا المؤلف المسرحي وتكون مناسبة لھم من 
حیث الشكل والمضمون تھدف إلى احداث التغییر المرغوب ف�ي س�ل�وك�ھ�م وت�رب�ی�ت�ھ�م ونش�أت�ھ�م 

 ویساھم في بلورة افكارھم ومعرفة شيء بسیط عن تاریخھم وارثھم من خالل تلك الحكایات.

 ولید متوكا/ العـراق



كان ال�ن�اس ف�ي ال�ع�ال�م، وف�ي ال�ع�راق خ�اص�ة   
مشدودین كحمار الناعور إلى شاشات التلفزیون، 

، ووب�اء 19وھي تستمع إلى أخبار فیروس كوفید/
الكورون�ا ال�ذي ان�ت�ش�ر ف�ي ال�ع�راق، وف�ي دول 
ال�ع�ال�م، ف�ب�ات ال�ك�ل ت��ح�ت رح��م�ت�ھ، ف��ال ف�رح��ة 
تزورھم، وال سرور یغشاھم، وال تھ�ن�أ أن�ف�س�ھ�م، 
وإنما تغطیھم غاللة من الحزن األس�ود ك�ال�ع�ب�اءة 
السوداء التي ترتدیھا ال�م�رأة ال�ع�راق�ی�ة ل�ت�غ�ط�ي 
جس��دھ��ا، وق��د زارھ��م ھ��ذا ال��وب��اء ف��ي فص��ل��ي 
الخریف والشتاء، ف�أح�ال رب�ی�ع�ھ�م إل�ى خ�ری�ف، 
وشتاءھم جھنم، بل ھو السعیر، ف�ب�ات�ت ح�ی�ات�ھ�م 
على شفى حفرة من الموت، فقال الناس ل�ن�ص�ب�ر 
علیھ حتى یأتي فصل الصیف الحار، وفي ال�ع�راق 
حرارتھ تصل إلى درجة حرارة جھنم على ال�رغ�م 
من أن الذي قال ھذا لم یتل�ظ ب�ح�رارة ج�ھ�ن�م، أو 
یراھا، فیم�ا ق�ال آخ�رون، وھ�م ال�م�ت�دی�ن�ون م�ن 
ال�م��س��ل��م�ی��ن، نص��ب�ر ل��ح��ی�ن اك��ت��ش�اف ال��ك��ف��ار، 
ویقصدون بذلك العلماء المسیحین وغ�ی�رھ�م م�ن 
الدیأنات، لعالج لھ، فراح�ت م�واق�ع ال�ن�ت ت�ت�ن�در 
بھذا القول، والوباء القاتل یأكل من جرف�ھ�م ك�أن�ھ 
مزرف رفیع، فال یترك ل�ھ�م ف�ك�اك�ا ع�ل�ى ص�ع�ی�د 
الحیاة االجتماعیة، أو الحیاة االقتصادیة، وھ�و ال 
یفرق بین فقیر أو غني، وبی�ن ك�اس�ب أو وزی�ر، 
عسكري أو مدني، فقد أج�ت�اح ھ�ذا ال�وب�اء ح�ت�ى 
منتسبي حامالت الطائرات األمریكی�ة وال�ف�رنس�ی�ة 
وھ�ي ف��ي ع��رض ال��ب�ح��ر، والس��ف�ن ال�ت��ج�اری��ة، 
والسیاحیة، والشخوص المسؤولین، طال رئ�ی�س 
الوزراء االن�لیزي، وال�ك�ات�ب الص�ح�ف�ي ص�ب�اح 
الشاھر، والروائي التشیلي لویس سیبولفیدا، وقد 
ماتوا بھ، وكلھم بعمر أكثر من ستی�ن ع�ام�ا، ول�م 
یس�ت�ث��ن أي ش��خ�ص م��ھ�م�ا ك�ان�ت م�ن�زل��ت�ھ ف��ي 
المجت�م�ع، وح�ت�ى رج�ال ال�دی�ن م�ن ك�ل األدی�ان 
المسماة باإلبراھیمیة، أو األدیان الوض�ع�ی�ة، ف�ق�د 
أص�اب�ھ�م ھ�ذا ال�ف��ی�روس ول�م ت�ف�د م��ع�ھ أدع�ی��ة 
الداعین، أو إبتھال المبت�ھ�ل�ی�ن، أو ال�ل�ج�وء إل�ى 
فالن وفالن، أو"تفال" السیّد في ف�م أي م�ری�ض 
لیشفى، وقد قیل سابقا "یصعب تح�ری�ر ال�ح�م�ق�ى 
من األغالل التي یقدسونھا"، وھم الذین وض�ع�وا 
ھذه األغالل في أیدیھم، وك�ان ع�ادال ف�ي ت�وزی�ع 
اإلصابة بین الناس، ل�ق�د ق�دم ال�ع�ال�م اآلالف م�ن 
الضحایا، والمالی�ی�ن م�ن ال�م�ص�اب�ی�ن، وھ�و ف�ي 
ازدی��اد، ل��ھ��ذا ك��ان��وا أش��د ح��ذرا م��ن اإلص��اب��ة 
بالفیروس، وكانوا قد ھ�ی�أوا ق�ل�وب�ھ�م وك�أن ھ�ذا 
الوباء غیر زائل، وعلیھم أن ی�ك�ون�وا مس�ت�ع�دی�ن 
لھ، فاشتروا الكمامات على الرغم من أن ض�ع�اف 
ال�ن�ف��وس ق�د ض�اع�ف س�ع��رھ�ا أك��ث�ر م��ن م��رة، 
واشتروا القفازات بكل ألوانھا، السود، والب�ی�ض، 
وال��زرق، وح��ج��روا أن��ف��س��ھ��م ف��ي دورھ��م إّال 
للضرورة التي تستدعي الخروج، على الرغم م�ن 
أن الناس في العالم ھیأوا أنفسھم وكأن الفی�روس 
سوف لن ی�غ�ادرھ�م، إّال أن�ھ�م ل�م ی�ف�ق�دوا األم�ل 
بزوالھ واستعادة الناس لحیاتھم االعتیادیة، وكان 
كل ما یتحدثون ب�ھ ھ�و مس�ّك�ن آالم وق�ت�ي، وأن 
أغلب الحدیث الذي یجري ب�ی�ن اث�ن�ی�ن ھ�و ك�ی�ف 
ستنظّم حیاتھم بعد كورونا، فقرار البعض على أن 
الحیاة لم تعد كما كانت قبل كورونا، إذ إنھا تحتاج 
إلى تدرج في المسیر، وال تعود مرة واحدة، ف�ی�م�ا 
كان أي أمل آخر، أو غایة، أو ھدف، ق�د غ�ادرھ�م 
وحل محلھ أمل القضاء على وباء كورونا ب�ف�ض�ل 
العلماء في شرق األرض وغربھا الذي سیھت�دون 
إلى عالج لھذا الفیروس، وكم�ا ق�ال ال�ف�ی�ل�س�وف 
اإلغریقي ھیرقلیدس: "إنك لن ت�ن�زل ف�ي ال�ن�ھ�ر 
مرتین"، ظل الناس قد أشغلوا تفكیرھم بال�ك�ی�ف�ی�ة 
ال�ت�ي س�ت�ك��ون ع�ل�ی�ھ ال�ح�ی�اة ب�ع��د ك�ورون�ا ف��ي 
المستقبل؟ وفي العراق ق�ام�ت أص�وات ال�ث�ائ�ری�ن 
تتعالى على الفیس بوك وتع�ل�ن أن ال�ث�ائ�ری�ن م�ا 
زالوا عند عھدھم باقین، وما زال صوتھ�م ع�ال�ی�ا 
لیسكت أصوات أحزاب الم�ح�اص�ص�ة، والس�رق�ة، 
والنھب، وقرروا أن یقوموا بمسیرة ملیونیة ع�ن�د 
انتھاء أزمة كورونا، حتى قالوا في األدبیات ال�ت�ي 

 نشروھا "إن انقطاعھم ھو استراحة مقاتل".
كانت سماء ال�م�دی�ن�ة ق�د ت�ل�ب�دت ب�غ�ی�وم س�ود،  

واكفھر وجھھا، وراحت الشجیرات الت�ي ت�ح�رس 
تمثال المج�اھ�د الش�اع�ر ال�ح�ب�وب�ي ب�االص�ف�رار، 
واإلصابة قد وصلت إلى ذروتھا في الع�راق، وق�د 
مات الكثیر في ھذا الوباء، وعلى الرغم م�ن ذل�ك 
كان بعض الناس متفائلین في إنھ س�ی�ن�ح�س�ر وال 
یبقى شیئا منھ سوى الذكریات، إّال أن�ھ�ا ذك�ری�ات 
مرة ل�ف�ق�دان ب�ع�ض األح�ب�ة، واس�ت�غ�الل أح�زاب 
المحاصصة ھذه ال�ف�ت�رة الخ�ت�ی�ار رئ�ی�س وزراء 
رفضتھ تنسیقیات الثورة في الس�اح�ات، إّال أن�ھ�ا 

 رتّبت كل أمورھا في توزیع المناصب.
ل�م ی�ك�ن م��ح�ل أح�م�د ال�ح�اج ری�ح��ان ب�ال�م�ح��ل   

الصغیر، وال ھو بالمحل الكبیر، بل أنھ ك�ان ب�ی�ت�ا 
كبیرا استأج�ره، وھ�ّدم ال�ج�دار ال�ذي ی�ق�ع ع�ل�ى 
الشارع لغرف الدار، وركب علیھا أبواب ح�دی�دی�ة 
تفتح وتغلق مث�ل األب�واب ال�ع�ادی�ة، ف�ك�ان م�ح�ال 
كبیرا، یضم مخزنا كبیرا یضع ف�ی�ھ ك�ل بض�اع�ت�ھ 

 التي یستوردھا من ذلك البلد المجاور.
وفي آخر سفرة لھ كان قد عاد من�ھ�ا ب�ب�ض�اع�ة    

ك�ث�ی�رة، ك�ل ش��يء ی�ح�ت��اج�ھ ال��م�ط�ب�خ ال�ع�راق��ي 
استورده، الرز، العدس، ال�ح�م�ص، ال�ف�اص�ول�ی�ا، 
ال�ب��اق�الء ال��ی�ابس��ة، ال��ل��ح�م، ال�دج��اج ال�م��ذب��وح، 
المعجون، وكل شيء، حتى الح�ل�ی�ب ومش�ت�ق�ات�ھ، 

 وفوق ذاك جاء بالوباء.
لم یكن یعرف أن المرض قد انتقل إل�ی�ھ ع�ن�دم�ا    

كان في ذلك البلد، وال یعرف كیف، ومتى، وأی�ن، 
إّال أن الذي یعرفھ أنھ مصاب بھذا الفیروس، وق�د 
نقل عدوى المرض إل�ى ال�رج�ل ال�م�س�ك�ی�ن أب�ی�ھ 
الحاج، وحتما أنھ ال یص�م�د أك�ث�ر م�ن أرب�ع�ة أو 
خمسة أیام، كان یقول مع نفسھ: كنت أنا الس�ب�ب، 
ومني انتقلت ال�ع�دوى إل�ی�ھ، ف�ھ�ل ی�ق�ب�ل وال�دي 
إعتذاري؟ كنت أنا السبب، ومني انتقل�ت ال�ع�دوى 
إلیھ، فھل یقبل والدي إعتذاري؟ وھل انت�ش�ر ھ�ذا 
السر بین األھل والمعفر، أم ی�ب�ق�ى س�را ال أب�وح 
بھ؟ وإلى متى یبقى؟ ھل إعتذار عن الم�وت ال�ذي 
سببت�ھ ل�ھ أن�ا ال�ع�اق�ل، وھ�ل ب�ق�ي ع�ق�ل ف�ّي؟!! 
واألطباء ال�ذی�ن ع�رف�وا ب�ع�د أن أخ�ب�رت�ھ�م، ھ�ل 
سیحافظون على سر ھذا، أم ان�ھ�م نش�روه ف�ب�ات 
الذي ال یعرف ی�ع�رف. إذ ت�ع�اد اس�ط�ورة ال�ف�داء 
بالعكس مما كانت تروى، فلم یكن ھناك ج�ب�رائ�ی�ل 
یرفع یدي والسكین من ذبحھ؟ قال ذلك مع ن�ف�س�ھ 
والمھا على ذلك، وھل ی�ف�ی�ده ل�وم ن�ف�س�ھ؟ وھ�و 
االبن الذكر الوحید لھذا الحاج بعد ابنتھ المتزوج�ة 
في البصرة، ابن عمتھا، كان یأمل منھ أن ی�دف�ن�ھ 
عندما یموت ال أن یكون سببا ف�ي م�وت�ھ، تس�اءل 
مع نفسھ وھل ھناك أحدا یسمعھ في ھ�ذا ال�ح�ج�ر 
الصحي في غرفة اإلنعاش؟ تساءل: " ھ�ل ذن�ب�ي 
ھذا؟ صدقوني لم أكن أرید أذیتھ، وال نق�ل ال�وب�اء 
ل�ھ"، أھ�ك��ذا ی��رد ج��م��ی�ل وال�ده؟ ص�اح بص��وت 
مكتوم: آآآآه، ونزلت دموعھ على خدیھ، فیما كان 
جھاز التزود ب�األوكس�ج�ی�ن ی�م�ده ب�ھ�ذا الس�ائ�ل/
الغازي الذي ثقل استنشاقھ علیھ، فوج�د ص�ع�وب�ة 
في ذلك، ك�ان ص�دره یس�ح�ب الش�ھ�ی�ق، وی�دف�ع 
الزفیر بصعوبة قویة، وكانت الحكة ال�ت�ي الزم�ت 
والده، وقتھا، والتي تدفعھ للسعال، قد انتقلت ل�ھ، 
فال أحد یحك بلعوم�ھ ب�دال ع�ن�ھ ب�ع�د أن وض�ع�وا 
قّراص�ات ت�ح�م�ل أس�الك�ا ك�ھ�رب�ائ�ی�ة إل�ى ج�ھ�از 
بارومترات الق�ل�ب ف�ي أط�راف ب�ع�ض أص�اب�ع�ھ، 
ووضعوا قس�م آخ�ر م�ن�ھ�ا ف�ي م�ن�اط�ق ص�دره، 

 وساقیھ، إنھما في كرفان غرف العنایة المركزة.
بعد عدة أیام من موت ال�ح�اج، وھ�و الض�ح�ی�ة    

األولى في المدین�ة، وك�ان�ت إی�ذان�ا ب�دق ن�اق�وس 
ال�خ�ط�ر، ك�ان ال�م�م�رض ال�ذي ظ�ل ط�وال ل�ی�ل��ة 
البارحة خفیرا، ل�م ی�ذق ح�الوة ال�ن�وم، ف�ي ھ�ذه 
الردھة الكرفانیة، إذ كان یدور على المرض�ى ف�ي 
غرف رقادھم في العنایة الم�رك�زة، ق�د ش�ع�ر ف�ي 
الساعة الخامسة صباحا أن حرارة المصاب أحم�د 
قد انخفضت كثیرا، وبدأت تنسح�ب ت�دری�ج�ی�ا م�ن 
جسمھ، وربما زایلتھ أیضا، وان ت�ن�ف�س�ھ ان�ت�ظ�م 
بصورة جیدة، وأص�ب�ح ش�ھ�ی�ق�ھ وزف�ی�ره س�ھ�ال 
ورھوا وال صعوبة فیھ، تس�اءل م�ع ن�ف�س�ھ: ھ�ل 
ھذه عالمات الشفاء من ال�م�رض، أم إن�ھ�ا ح�ال�ة 
اعتیادی�ة ل�ل�م�ص�اب ب�ھ، ت�رت�ف�ع درج�ة ح�رارت�ھ 
وتھبط، عدم استقرارھا، فیما یكون ت�ن�ف�س�ھ م�رة 
منتظما ومرات غیر منتظم، وعس�ی�را ج�دا؟ ف�ی�م�ا 
بدأ نور الصباح ینبلج شیئا فشیئا، بعد أن ت�ح�ول 
من ضیاء الفجر إل�ى ض�ی�اء الص�ب�اح، ف�ع�ك�س�ت�ھ 

 جدران الكرفان األبیض.
ذھب بسرعة إلى الطبیب الخاف�ر ال�ذي ی�ج�ل�س    

في الغرفة المجاورة لباب الكرفان، أخب�ره ب�ح�ال�ة 
المریض أح�م�د، وش�رح ل�ھ ك�ل ش�يء، فس�ارع 
الطبیب إلى غرفة المصاب وفحصھ جیدا، ث�م ق�ال 
للممرض: سننتظر إلى الصباح ونفحصھ، ون�أخ�ذ 
ع�ی�ن��ات م��ن دم��ھ، وب��ل�غ�م��ھ، ومس��ح�ات ك�ذل��ك، 

 ونرسلھا إلى المختبر المركزي في بغداد.
كان أحمد یستمع لحدیث ال�ط�ب�ی�ب وال�م�م�رض،    

فكانت الفرحة كبیرة إّال ما كان ینغصھا ھ�و ح�ال�ة 
أبیھ، أبیھ الرجل المسن، فھو ال یقوى على تحم�ل 

 مثل تأثیرات ھذا الفیروس.
كان أشد ما یخاف منھ ھو م�وت أب�ی�ھ، ال�رج�ل    

الذي ك�ان ھ�و س�ب�ب�ا ف�ي ن�ق�ل ال�ف�ی�روس إل�ی�ھ، 
والرجل ال�م�س�ن، أنش�غ�ل ف�ك�ره ب�ھ�ذا ال�ھ�اج�س 
ال��ق��ات��ل، وھ��و م��ا زال رأس��ھ ع��ل��ى وس��ادة 
المستشفى، وماسك األوكس�ج�ی�ن ی�ج�ل�ب لص�دره 
التعبان شھیق الغاز الذي فقده في الھواء، ویزف�ر 
ما ترسلھ رئتاه ل�ل�خ�ارج م�ن غ�ازات وم�خ�ل�ف�ات 
جسده الغازیة بحالة ضعیفة، كانت ال�رئ�ت�ان ھ�م�ا 

 ھدف الفیروس.
لم یخبروه بموتھ ق�ب�ل أی�ام، وع�ن�دم�ا ج�اء أح�د  

الممرضین بورقة ووضع�ھ�ا أم�ام ع�ی�ن�ي أح�م�د، 
أرسلتھا لھ ابن�ت�ھ ن�وال ألن�ھ ل�م یس�ت�ط�ع ال�ك�الم 
لوجود ماسك األوكسجین، وبعینین شبھ زائغ�ت�ی�ن 
قرأ ببطء ما مكتوب في الورقة، إن أنمار جاء م�ن 

زفت لھ خبر وصول نت�ائ�ج ف�ح�ص�ھ�م م�ن   بغداد،
بغداد وكانت جیدة، وستخرج العائلة من ال�ح�ج�ر، 

 ولم تذكر لھ وفاة جدھا خوفا علیھ من الصدمة.

وبین غفلة نفسھ ویقظتھا، تمنى ل�و أن�ھ ی�ق�ف    
على أخبار جیدة عن والده، انتبھ في یقظة ن�ف�س�ھ 
إلى الغرفة التي ینام ف�ی�ھ�ا، ل�م ی�ك�ن أح�دا ف�ی�ھ�ا 
غیره، بیضاء كما عھدھا أول ما دخل فیھا، ح�ت�ى 
ال�ط��ب�ی��ب، وال��م�م��رض، ج��اؤوا إل��ی�ھ وف�ح��ص��وه 
وخ�رج��وا مس��رع�ی��ن، ول��م تس��ن��ح ل�ھ ال��ف��رص��ة 
بالحدیث معھم، كانوا ی�رت�دون ال�ب�دل�ة ال�ب�ی�ض�اء 
والكمام�ات، وال�ق�ف�ازات، وال�ن�ظ�ارات الش�ف�اف�ة، 
استرق السمع لھم دون فائدة، تحدثوا فیما بی�ن�ھ�م 
ولم یسم�ع م�ا ج�رى ب�ی�ن�ھ�م م�ن ح�دی�ث، ك�ان�وا 
یتحدثون بصوت منخفض وصل حد الھمس بع�ی�دا 
عنھ بعض الشيء، ربما بسب�ب ال�ت�ع�ب ال�ذي ھ�ّد 
أجسادھم طیلة اللیل، تأوه بص�وت ل�م ی�ع�رف أذا 
كان صوت تأوھھ مسم�وع�ا أم ال، إّال ان�ھ أط�ل�ق 
صرخة خ�رج�ت م�ن ف�م�ھ آھ�ة زف�رھ�ا ب�ق�وة م�ا 
استطاع إلیھا سبیال، آآآآآآآآه طویلة أط�ل�ق�ھ�ا م�ن 
فمھ، وحّدث نفسھ بألم ف�وق أل�م�ھ، ف�ی�م�ا غش�ت 

 الدموع الحارة عینیة:
سامحني یا أبي، أنا الذي جلبت لك ھذا ال�م�رض  -

 الممیت.
ال یعرف كم من األیام مضت ع�ل�ی�ھ وھ�و ع�ل�ى    

ھذه الحالة البائسة، ولم یعلم ب�م�وت وال�ده ال�ذي 
بی�د   انتھت أیامھ في الحیاة، مثل أحجار الشطرنج

العب غی�ر م�اھ�ر وق�د اص�ط�ف�ت خ�ارج ال�رق�ع�ة 
الملونة باألسود واألبیض، أو كم�ا ی�ق�ول ال�ع�ام�ة 
من الناس "لق�د ان�ت�ھ�ت خ�ب�زت�ھ"، وال أخ�ب�رت�ھ 
ابنتھ، وال الطبیب، وال أحد من ال�م�م�رض�ی�ن، ك�ل 
شخص كان قد أخفى عنھ أمر وفاة والده ال�ح�اج، 
وتحت سماء ملبدة بالغی�وم، ك�ح�ال�ھ�ا ب�ی�ن ف�ت�رة 
وأخرى، كان حفیده أن�م�ار، ال�ذي رس�م�ت ت�ح�ت 
عینیھ المضیئتین بلون أزرق، ھاالت س�وداء م�ن 
كثرة السھر والتعب، وق�د أن�ھ�ك�ت أعص�اب�ھ، ق�د 
تسلم الجثة من الطب العدلي وشارك ف�ي دف�ن�ھ�ا، 
بحراسة مش�ددة م�ن قِ�ب�ل ال�م�ف�رزت�ی�ن ال�ط�ب�ی�ة، 

 واألمنیة، تحت األرض بأمتار عدیدة.
كانت مسألة الدفن لم تصدر بھا ت�ع�ل�ی�م�ات، أو    

فتوى من مرجع دیني، في كل األدی�ان ال�م�وج�ودة 
في العراق، وانشغلت مواقع التواصل االجتم�اع�ي 
بھذه القضیة، فباتت رأي عام یتداول بی�ن ل�ح�ظ�ة 
وأخرى، وكثرت المناشدات إلیجاد حل لھ�ا، ف�م�ن 
قائل یجب أن تحرق جث�ة الش�خ�ص ال�ذي ی�م�وت 
جراء ھذا الوباء، واعترض المعت�رض�ون ع�ل�ی�ھ، 
وقالوا نحن مسلمون ولیس ھن�ود، وال یص�ح أن 
یحرق المیّت، وم�ن ق�ائ�ل ی�ج�ب أن ی�دف�ن ت�ح�ت 
األرض بكذا متر بالمالبس التي یموت ف�ی�ھ�ا ألن�ھ 
یعّد شھیدا، ویروي حدیثا إلى النبي مش�ك�وك ف�ي 
صحتھ: "ان الغری�ق، وال�م�ح�روق، وال�ذي ت�ق�ع 
علیھ طوفة، والذي یموت بالوباء، ھ�و ش�ھ�ی�د". 
ومن قائل كذا وكذا. وبعد عدد كب�ی�ر م�ن ال�م�وت�ى 
أفتى رجل دی�ن مس�ل�م ب�دف�ن م�وت�ى ال�وب�اء ف�ي 
المقابر االسالمیة كما تدفن الناس الع�ادی�ی�ن. وق�د 
أظھر ھذا الوباء كم أن رجال ال�دی�ن ھ�م ام�ی�ون، 
الیفقھون شیئا مما حداھم وقد وضع�وا ك�ل االم�ر 
في هللا وجلسوا ینتظرون. إّال ان األمر ق�د ت�م م�ع 
ج�ث��ة ج��ده ب��دف�ن��ھ�ا ت�ح��ت األرض ب�ع��دة أم��ت��ار، 
وبمالبسھ الذي مات فیھا، ف�ي ص�ح�راء ل�م�دی�ن�ة 

  الناصریة.
 قال لھ سائق الحفار:   
 المسلم یدفن حیث یموت. -

رّد علیھ، وكأنھ یخاطب بقیة الرجال، وھو یم�س�ح 
 دموعھ التي نزلت على خده بورقة كلینكس:

أنا ال یھمني أین یدفن، إّال أن م�ا أزع�ج�ن�ي ھ�و  -
أن ع�ائ��ل�ت��ھ ل�م تش�ارك ف�ي ال�دف�ن، ول�م یش�ی��ع 
باحترام، ال عائلتھ، وال أص�دق�ائ�ھ، وال م�ع�ارف�ھ، 
شیعوه، وال حتى أذی�ع ب�ی�ن ال�ن�اس خ�ب�ر وف�ات�ھ 
مؤذن الجامع لكي یعلم الناس انھ ق�د م�ات، وھ�ذا 
كلھ تكریم وتقدی�ر ل�ھ م�ن ع�ائ�ل�ت�ھ، وأص�دق�ائ�ھ، 
ومعارفھ، لقد خرج من دنیات�ھ إل�ى ال�ع�ال�م اآلخ�ر 

 دون تودیع.
كان دائما یسمع جده یحدث اب�ن�ھ أح�م�د، وال�ده،  

بأنھ یرید تشییعا مھابا تمشي فیھ عائلتھ، الن�س�اء 
ال،أكد لھ، وأصدقائھ، ومعارفھ، وأن تعل�ن س�اع�ة 
التشییع، ألن ال�ك�ث�ی�ر م�ن أص�دق�ائ�ھ، وم�ع�ارف�ھ، 
یسكنون بعیدا، قال مع ن�ف�س�ھ: ل�م ی�ت�رك�ون�ي أن 
ألقي علیھ نظرة أخ�ی�ره، ق�ال�وا أن ذل�ك م�م�ن�وع 
صحیا. وفیما كان أنمار یبكي جده الذي بین أی�دي 
الممرضین وھم ینزلونھ بالكیس البالستیكي ال�ذي 
وضعوه فیھ، في الحفرة الت�ي ع�م�ل�ت�ھ�ا ال�ح�ف�ارة 
التي رافقتھم إلى خ�ارج ال�م�دی�ن�ة ف�ي الص�ح�راء 
التي تفصل الع�راق ع�ن الس�ع�ودی�ة، وق�د أح�ن�وا 
ظھورھم. ك�ان س�ائ�ق ال�ح�ف�ارة یض�ع ال�ك�م�ام�ة 
البیضاء ویرتدي القفاز األزرق، وكان فّك أسن�ان�ھ 
العلوي ناتئة لألمام بعض الشيء، فیما كان دائ�م�ا 
یستخدم السائل المعقم الموجود في قنینة ص�غ�ی�رة 
في فتحتھا جھاز رّذاذ یعمل بالضغط علیھ، ل�ی�ع�ق�م 
القفازین. كان الصم�ت ھ�و ال�م�خ�یّ�م ع�ل�ى رج�ال 
المفرزتین غیر المعروفین مالمح وج�ھ ك�ل واح�د 

ال�ب�ی�ض�اء ال�ل�ون،   منھم إلرتادائھم البدلة الچفت
والنظارة الشفافة، والقفاز االزرق. وك�ذل�ك ال�ذي 

یدور في المنطقة الرملیة التي حولن�ا، ك�ان رج�ال 
صالحا، ح�ّدث ن�ف�س�ھ، وی�ع�رف هللا، وھ�و ح�اج 
لبیتھ، وكانت، ھذه الصحراء، تبدو أكثر حزنا م�ن 
حفیده، وكانت المنطقة التي وق�ف�ت ف�ی�ھ�ا س�ی�ارة 
اإلس�ع��اف، ب��ع�د ھ�ذه ال�م��س��اف�ة ال�ط��وی�ل��ة ال��ت��ي 
قطعوھا، خالیة م�ن ك�ل ش�يء، ح�ت�ى م�ن ن�ب�ت�ة 
صغیرة یستھدي بھا عندما ترغب عائلتھ ب�زی�ارة 
جده بع�د ان�ت�ھ�اء وب�اء ك�ورون�ا، س�وى ال�رم�ال 
الناعمة التي تذروھا ال�ری�اح وال�ت�ي ت�ھ�ب ع�ل�ى 
المنطقة بین الحین واآلخر، وإن ما یؤل�م ال�ن�اس، 
وھو الحقیقة الباقیة، مثلم�ا أن ال�ن�خ�ی�ل ی�ع�ط�ی�ن�ا 
التمر، وش�ج�رة الس�در ت�ع�ط�ی�ن�ا ال�ن�ب�ق، ف�م�وت 
أحبائھم بعیدا عنھم، دون غسلھ، ووضع الح�ن�وط 
علیھ من سدر، وك�اف�ور، أو وض�ع ش�اھ�دة ق�ب�ر 
تستدل بھا عوائل�ھ�م، أي ش�اھ�دة ق�ب�ر بس�ی�ط�ة، 
ویدفنون دون حضورھم، وتودیعھم، وعدم إق�ام�ة 
مراسیم الجنازة والدفن ھي الحقیقة الباق�ی�ة ال�ت�ي 
خلّفھا جّدي، كان یحبني، أنا بِكر ابنھ، لقد سقط�ت 
قبل أخي التوأم بخمس دقائق، ك�ان م�ت�ع�ل�ق�ا ب�ي، 
كان یزاحم أبي في حبي لھما، ك�ان ح�ت�م�ا ع�ن�دم�ا 
مات ینادي باسمي إّال أن األطباء والممرضی�ن ل�م 

 یدعوني اسمعھ، أو أكلمھ، كم ھم مجرمون؟
كان یجب علّي أن أقنع إدارة المستشفى ب�دف�ن�ھ    

في المقبرة الخاصة بعائلتنا في مقبرة النج�ف، إّال 
انھم لم یقتنعوا، وأخبروني بدف�ن�ھ ف�ي الص�ح�راء 
تحت األرض بعمق خمسة أمتار. وق�د ك�ان ج�دي 
قد اشترى أرض كمقب�رة ودف�ع ك�ل ث�م�ن�ھ�ا. ك�ان 
یؤمن بأن المیت یجب أن یدفن ق�رب االم�ام ع�ل�ي 
لكي یشفع لھ یوم القیامة، لكنھ لم ی�ك�ن ی�ع�ل�م ان�ھ 
ال��وح��ی��د ال��ذي ل��م ی��دف��ن ب��م��ق��ب��رت��ھ. ك��ان أح��د 
الممرضین أخبرني ب�أن ث�م�ن أرض أي ق�ب�ر ق�د 
أصبح بمالیین الدن�ان�ی�ر وق�د أث�رى ال�دف�ان�ة م�ن 
جراء ذلك، وھم ی�ذك�رون ان الش�ی�ع�ي ی�ج�ب أن 
یدفن في أرض النجف. وسألني: من أین ل�ك ھ�ذه 
المالیین والعائلة تمر بإزمة صح�ی�ة؟ أخ�ب�رت�ھ أن 
للعائلة مقبرة في النجف، إّال أن ھذا لم یقن�ع أدارة 

  المستشفى.
انتبھ سائق سیارة اإلسعاف للحیرة التي انتاب�ت    

أنمار وھو یبحث عن شيء یع�لّ�م ع�ن ق�ب�ر ج�ده، 
فأنزل من م�خ�ب�ئ ف�ي س�ی�ارت�ھ اإلس�ع�اف ع�ت�ل�ة 
حدیدیة طویلة كثیرا ما كان یستخ�دم�ھ�ا ف�ي ف�ت�ح 
إطار سیارتھ، وناولھا ألن�م�ار، وق�ال ل�ھ بص�وت 
شعر أنمار أن فیھ رنة ح�زن، وق�د ف�ق�د ب�ل�ع�وم�ھ 

 الكثیر من اللعاب:
  ھاك اغرزھا في الرمل الذي على القبر. -

شكره وفع�ل ذل�ك، وأب�ق�ى ق�ل�ی�ل م�ن�ھ�ا خ�ارج    
الرمل، أش�ع�ل دزی�ن�ة م�ن أع�واد ال�ب�خ�ور ال�ت�ي 
وجدھا في جّرار "كاونتر" م�ط�ب�خ داره ق�ب�ل أن 
یخرج من الدار، وّزعھا على رمل ال�ق�ب�ر ب�ع�د أن 
رشھ بقلیل من الماء الذي عثر عل�ی�ھ ف�ي س�ی�ارة 
اإلسعاف، وقرأ الفاتحة، ك�م�ا ق�رأ ب�ق�ی�ة أعض�اء 
المفرزة الفاتحة نفسھا، عادوا، فی�م�ا ك�ان أن�م�ار 
بین الفینة واألخرى یتلفّت وینظر إل�ى ق�ب�ر ج�ده، 
وعیناه ما زالت تسح دم�وع�ا ح�ارة، ح�ت�ى غ�اب 
القبر عن ناظریھ، لق�د ك�ان ح�زن�ھ ع�ل�ى ج�ده ال 

 یوصف.
لقد وضعت إدارة ال�م�س�ت�ش�ف�ى م�ج�م�وع�ة م�ن    

التوابیت الخشبیة قرب الكرفأنات مھیئی�ن�ھ�ا ل�م�ن 
یموت في ھذا الوباء، وكانوا قد قر قرارھ�م ع�ل�ى 
أن یدفنوا المیت المص�اب ب�م�البس�ھ داخ�ل ك�ی�س 
بالستیكي ُع�ّد ل�ذل�ك، وم�ن ث�م ی�ق�وم�وا ب�ت�ع�ق�ی�م 
ال��ت��اب��وت ل��م��ی��ت آخ��ر، وك��ان ال��ح��اج ھ��و أول 
المغادرین لھذه العالم في ھذه المدینة التي جعل�ھ�ا 

بائسة، وم�ظ�ل�وم�ة ح�ت�ى  2003سیاسي بعد عام 
ث�ار ال��ث�ائ��رون، واس��ت�ش��ھ�د ج�راء ھ�ذه ال�ث��ورة 

 العشرات برصاص الحكومة.
لم یش�ت�رك ب�ال�ح�دی�ث ال�ذي ج�رى ب�ی�ن أف�راد    

المفرزتین، الصحیة واألمنیة، وھم م�ا زال�وا ف�ي 
مالبسھم الصحیة للوقایة م�ن ف�ی�روس ك�ورون�ا، 
ھذا الحدیث الذي انصب على أن المیت جراء ھ�ذا 

  المرض یعّد شھیدا ویدخل الجنة بال أسئلة.
قال أحد أفراد المفرزة األمنیة وھ�م ف�ي س�ی�ارة    

 اإلسعاف التي نقلت جثمان المیت بسبب كورونا:
لقد قرأت مرة أن المیت في أي مرض ھو شھی�د  -

 عند ربھ.
 قال الرجل كبیر السن من المفرزة الطبیة:   
كان علینا أن نصطحب أحد رج�ال ال�دی�ن م�ع�ن�ا  -

 أثناء الدفن.
قال أحدھم: ھو شھید ومأواه الجنة، ألن م�وت�ھ    

 جاء بسبب المرض، وهللا ال یحب ذلك،
 ماذا یفعل رجل الدین؟ - 

قال أنمار ذلك مع نفسھ، وتبسم رغم حزن�ھ ف�ي    
سره، وتابع القول دون أن ی�ك�ون م�ا ی�ف�ك�ر ف�ی�ھ 

 بصوت عاٍل:
أولئك أصحاب لح�ى ال�ت�ی�وس، ك�م�ا ك�ان ی�ردد  -

  بالل، وقد مات جدي؟
فكر أنمار بجده ال�ذي ردم ق�ب�ره ب�ال�رم�ل ق�ب�ل    

دقائق، وھو یستمع إلى حدیثھم ھذا ویضح�ك ف�ي 
سره ولم یتفوه بأي كلمة، على الرغم م�ن ح�زن�ھ 

الش�دی��د ع��ل��ى ج��ده ال��م��ت�وف��ي، وع��ل��ى ع��ائ�ل��ت��ھ 
المحجور عل�ی�ھ�ا وھ�م ل�م ی�ح�ض�روا دف�ن ك�ب�ی�ر 
العائلة، ولم یودعوه، قال مع ن�ف�س�ھ م�ؤك�دا وق�د 

 خال وجھھ من أي تعبیر:
إن كان جدي یذھب إلى الجنة أو كان یذھب إل�ى  -

النار، ماذا یفیده ھذا إذ كان قد م�ات وان�ت�ھ�ى ك�ل 
شيء؟ ھا؟ تسائل: كیف أن هللا ال یحب أن ی�م�وت 
اإلنسان بالمرض، في حین یقولون إن ما یصیب�ن�ا 
إّال ما كتبھ هللا؟ كیف یستقیم ھذا األم�ر؟ ل�ق�د ك�ان 

، كما قال م�ع�اوی�ة ب�ن 19للدھر جنود من كوفید/ 
أبي سفیان، ك�م�ا ت�ذك�ر ال�م�ص�ادر، ع�ن�دم�ا دس 

إن   أعوانھ السم في عسل قدم لمالك بن األش�ت�ر:
 � جنودا من عسل.

 شارك أنمار في حدیث أفراد المفرزتین، قال:   
 إن بابا المسیح ینكر وجود الجنة، -

إن��دھ��ش ك��ل أف��راد ال��م��ف��رزت��ی��ن، ب��دت ع��ل��ى    
وجوھھم من تحت الكمامات والنظ�ارات الش�ف�اف�ة 

 بعض االندھاش، قال أكبرھم سنا:
 ھذا مسیحي كافر، ال یھمنا قولھ. -

عندھا سكت أنمار، والذ بحزنھ على ج�ده دون    
أن ی��ق��ول ك��ل��م��ة واح��دة، ل��ی�س خ��وف��ا م��ن ھ��ذا 
الشخص، أو غیره من أفراد المف�رزت�ی�ن، ول�ك�ن�ھ 
خشیة على جده، والموقف الذي خلقھ دفن�ھ، ول�و 
كان في زم�ان وم�ك�ان آخ�ر، وم�وق�ف غ�ی�ر ھ�ذا 
الموقف، لناقشھم عما طرحوه من أفك�ار ب�یّ�ن�وھ�ا 
عند دفن جده، بعد فترة من الصمت سوى ص�وت 
محرك سیارة اإلسعاف یدوي في أذنیھ، قال أنم�ار 

 محدثا أفراد المفرزتین:
البارحة عرض التلفزیون مشاھد لتودیع ج�ن�ازة  -

ثور كبیر في إحدى قرى الھ�ن�د، وق�د س�ار خ�ل�ف 
الجن�ازة ال�م�ئ�ات م�ن ال�م�ش�ی�ع�ی�ن ال�ذی�ن أخ�ذوا 
المباركة من الثور المیت، وألقت القب�ض ع�ل�ی�ھ�م 
الشرطة وتم حجرھم ووجدوا أن الوباء انتشر ف�ي 

 الكثیر منھم.
ضحك الجمیع، ولم یعلق أحدا م�ن�ھ�م ب�ل ظ�ل�وا    

صامتین ت�ھ�زھ�م س�ی�ارة اإلس�ع�اف وھ�ي تس�ی�ر 
بسرعة في الطریق الصحراوي، ودوي م�ح�رك�ھ�ا 

 یصّوت في أذنیھ،
كان ملك الموت، ك�م�ا ی�ح�ل�و ل�ب�ع�ض أص�ح�اب    

الصفحات على الفیسبوك أن یتندر، قد أع�ی�د إل�ى 
العمل في العالم، بعد أن أحیل على التقاعد، وك�ان 
عملھ مستمرا وال یجد الوقت الكافي ل�ح�ك رأس�ھ، 
فقبض بھذا الوباء على الكثیر من أرواح ال�ن�اس، 
ففقدوا أحبتھم، وأتلف أجسادھم ف�ب�دت ھ�زی�ل�ة ال 
ألن الوباء ھو ھكذا یعمل في األجساد، وإنم�ا ك�ان 
تفكیرھم قد أصبح أكثر من الالزم، ح�ی�ث ی�أخ�ذھ�م 
التفكیر إلى شعاب ع�دی�دة، وك�ل ھ�ذا ی�ن�خ�ر ف�ي 
أجسادھم كما ینخر الدود في الخشب الق�دی�م، ل�ق�د 
كان الوباء ذو حدین لھم، حد معنوي، ن�ف�س�ي، إذ 
یأكل النفس، فیعافھا نخرة مسّوسة ال فائدة منھ�ا، 
وآخر مادي، جسدي، ی�أك�ل األجس�اد م�ھ�م�ا ك�ان 
حجمھا، فیتركھا ھي األخ�رى م�ث�ل خش�ب�ة ت�أك�ل 
فیھا دودة األرض�ة، وك�الھ�م�ا ال�واح�د ی�ؤث�ر ف�ي 

 اآلخر.
عندما عاد أنمار إلى بیتھ في وقت ال�ف�ج�ر ب�ع�د    

لیلة الدفن الذي تم في آخر ساعات لیل الص�ح�راء 
البارد، والھادئ، وبنفس الوق�ت ال�ع�اص�ف، ك�ان 
منھكا، وعین�اه ق�د ذب�ل�ت�ا م�ن ال�ب�ك�اء والس�ھ�ر، 
وشفتاه یبستا حتى أنھ خاف علیھا من ال�ت�ش�ق�ق، 
وبلعومھ ابتلع ما فیھ من سوائل فجف ك�م�ا ت�ج�ف 
عیون الماء من الجریان، فی�م�ا س�اق�اه ل�م ت�ع�ودا 
على حمل جسمھ المنھك، لم یجب عل�ى تس�اؤالت 
أھالي المحلة سوى بكلمة هللا ی�رح�م�ھ، ح�ت�ى ل�و 
كان السؤال عن أھ�ل�ھ، ك�ان ی�رد ب�ھ�ذه ال�ع�ب�ارة 
ل�ت��ش��ت�ت ت��ف�ك��ی��ره وت��ی��ھ�ان��ھ ب�ی��ن ال�م��س��ت�ش��ف��ى 
والص��ح��راء، وق��ب��ر ج��ده، وس��اح��ة ال��ت��ح��ری��ر، 
وجماعتھ الذین تلفنوا لھ وأخ�ب�روه ب�م�ا دار ف�ي 

 اجتماعھم.
كان أنمار قد اس�ت�ل�م رس�ال�ة نص�ی�ة ب�واس�ط�ة    

محمولھ من صدیقھ في الكلیة یطلب منھ أن ی�أت�ي 
إلى بغداد، وحدد لھ مكانا یلتقي فیھ مع أص�دق�ائ�ھ 
في تنسیقیة ساحة التحریر، ك�ت�ب ردا ع�ل�ى ھ�ذا 
الرسالة إعت�ذر ف�ی�ھ�ا م�ن ص�دی�ق�ھ ب�ع�دم وج�ود 
وسیلة مواصالت تنقلھ إلى بغداد، وطلب م�ن�ھ أن 
یوافیھ باألخب�ار ال�م�س�ت�ج�دة، ف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ 
استلمت ن�وال وھ�ي ف�ي ال�ح�ج�ر رس�ال�ة نص�ی�ة 
مفادھا إن تجمعا لتنسیقیة الحبوب�ي س�ت�ع�ق�د غ�دا 
في الساعة العاشرة صباحا ألمر ھام، فردت ع�ل�ى 

 الرسالة برسالة تخبرھم إنھا في الحجر الصحي.

" روم ءو  روا" 
 داود سلمان الشویلي / العراق

 9الفصل/ 
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ال��م��ج��ھ��ول ف��ي روای��ة (أوراق    
ال��م��ج��ھ��ول) ال��ت��ي أل��ف��ھ��ا س��ل��م��ان 
داوود الشویلي سدی�م�ي ك�ال�زئ�ب�ق 
تمسكھ من طرف لی�ف�ل�ت م�ن ی�دك 
من طرف آخر، واذا حاولن�ا وض�ع 
تعریف لھ أو القاء ضوء علیھ ك�ن�ا 
تماما كمدني ص�ال�ح (ال�ف�ی�ل�س�وف 
ال��ع��راق��ي) ال��ذي ق��ال ب��اس��ت��ح��ال��ة 
تعریف الجمال قبل ت�ع�ری�ف ص�ف�ة 
الجمیل . ویبقى الس�ؤال : م�ا ھ�و 
ال��م��ج���ھ��ول ف��ي روای��ة (أوراق 

 .المجھول)
ل��ق��د بس��ط ال��راوي ف��ي روای��ت��ھ 
( ث��ی��م��ات ك��ث��ی��رة) ش��ك��ل��ت ب��ن��ی��ة 

) صفحة 140الروایة فیما یقارب (
من القطع الكبیر، لكن تلك الثیم�ات 
لم ت�ف�ص�ح ع�ن (ال�م�خ�ف�ي) ج�ل�ھ، 
ولعل�ھ�ا ل�ع�ب�ة روائ�ی�ة خ�ط�ط ل�ھ�ا 
الراوي لیضعھا أم�ام ق�ارئ ت�ج�ب 
علیھ قراءة الروایة بعین م�ب�ص�رة 
وفكر نش�ط ل�ی�ن�ق�ل�ھ�ا ال�ى مص�اف 
الروایات غیر التق�ل�ی�دی�ة ال�م�ن�ح�ى 
واض��ح��ة ال��م��ق��اص��د ال��ت��ي مض��ى 

 زمن انطوى.   بھا
انھ زمن العمل األدبي الذي یتس�ت�ر 
بالرموز ویتبرقع بالكنایة والمج�از 
واالس��ت��ع��ارة ال��ى غ��ی��ر ذل��ك م��ن 
(حیل) تحجب مراده الحقی�ق�ي ع�ن 
العی�ون ال�م�ف�ت�وح�ة (ی�ق�ول غ�ال�ي 

 ....شكري)
 

ف��ي روای��ة (اوراق ال��م��ج��ھ��ول) 
تاریخ من ل�ی�س ل�ھ�م ت�اری�خ، ب�ل 
بعض تاریخ لشرائح في المجتم�ع، 
شرائح ش�ع�ب�ی�ة ت�م�ر ف�ي م�ج�رى 

 . األیام دون أن تؤرخ لنفسھا
الشكل الفني في أوراق ال�م�ج�ھ�ول 
ح��ك��ای��ات، وھ��ذه ال��ح��ك��ای��ات ھ��ي 
(ال��ب��ن��ى) ال��م��ع��ب��رة ع��ن (أف��ك��ار) 
وتقالید شرائح اجتماعیة یخت�زل�ھ�ا 

الراوي بش�خ�ص�ی�ات روائ�ی�ة ت�ب�دأ 
من الراوي الى األب ال�ى الص�دی�ق 
الى العائ�ل�ة، ال�ى ال�م�ج�ت�م�ع، ال�ى 
مجتمع القریة ثم مجتم�ع ال�م�دی�ن�ة 
ث��م ال��ع��ش��ی��رة ف��ال��ق��ب��ی��ل��ة، وم��ن 
المجتمع ال�م�ح�دود ف�ي م�دی�ن�ة أو 
قریة ال�ى م�ج�ت�م�ع م�دی�ن�ة أوس�ع 

 .وأعقد
) م�ن ال�روای�ة 124في ص�ف�ح�ة (

یخ�اط�ب ال�م�ؤل�ف ق�ارئ روای�ت�ھ، 
فیقول: عزیزي القارئ اللب�ی�ب ھ�ا 
أنا أستدعیك مرة أخرى لتساعدني 

في أن أكتب لك روایة فنیة تستقیم 
مع شروط ال�روای�ة، إال ان ال�ق�ل�م 
أخذني الى علوم أخ�رى وأدخ�ل�ن�ي 
في متاھات ع�ل�م اإلج�ت�م�اع وع�ل�م 
االق��ت��ص��اد وع��ل��م ال��ت��اری��خ وع��ل��م 
الجغرافیة وغیرھا من ال�ع�ل�وم، اذ 
تراني وأن�ا أس�ج�ل دق�ائ�ق االم�ور 
عن ھذه القبی�ل�ة أرت�اد دون وع�ي 
مني ھذه العلوم، فإن كان ف�ي ذل�ك 
فائدة ففیما ذكرت كل الخیر وإن لم 
تكن فلك الحق أن ت�رم�ي ك�ل ھ�ذه 
األوراق أو بعضھ�ا وراء ظ�ھ�رك، 

ف��أن��ا ف��ی��م��ا ك��ت��ب��ت ل��م أك��ن م��ع��ك 
كالسیف المسلط على رقبت�ك، ك�م�ا 
ك��ان��ت األوراق ال��م��ح��ل��ی��ة الص��ن��ع 
ال��م��رس��ل��ة م��ن ق��ب��ل اب��ن الش��ی��خ 
الكبیرالغائب الحاض�ر ع�ل�ى رق�اب 

  ابناء قبیلتنا سیفاً مسلطاً.
) ی�ق�ول ك�ات�ب 135وفي صفح�ة (

الروایة: ال أكتمك سراً أیھا القارئ 
الل�ب�ی�ب ( وق�د ط�ل�ب�ت مس�اع�دت�ك 
مرتین أو أكثر) عندما أقول أن م�ا 
ت�ق�رأه ھ�و ض�رب م�ن ال�خ�ی��ال.... 
الخیال الملتبس بالفن كما ی�ل�ت�ب�س 

 إبلیس في النفس البشریة. 
إنھ خیال فني، تصور ذھن�ي، ح�ل�م 
یقظة أو ح�ل�م ن�وم، س�ط�ور ع�ل�ى 
ال���ورق الص���ن���اع���ي أو ال���ورق 
اإلفتراضي، فال أریدك أن ت�ن�خ�دع 
(حاشاك) بھذه الحیلة كم�ا ی�ن�خ�دع 
بعض الناس بأل�ع�اب ال�خ�ف�ة ع�ل�ى 
أنھا ن�وع م�ن الس�ح�ر ال�ذي ذم�ھ 
القرآن. ان ھذه الروایة ھ�ي خ�ی�ال 
ل��م��خ��ی��ال (رب��م��ا) ك��ان ف��ائ��راً ف��ي 

 .ظھیرة یوم تموزي حار
 

وأق��ول ن��ع��م خ��ی��ال ف��ی��ھ ال��ل��ح��ظ��ة 
مفتوحة على كل ال�ل�ح�ظ�ات، وھ�ي 
شباك مفتوح على الواقع، ب�م�ق�دار 

وی�ب�ق�ى   ما ھي منغلقة على ذات�ھ�ا
المجھول في ھذه الروایة ب�ال اس�م 
وال ھویة وال ح�ی�اة خ�اص�ة، وك�ل 
من مر في الروایة (كشخوص) ل�م 
ن�ت��ب��ی�ن م��ن أدوارھ��م وم�الم��ح��ھ��م 
ال��م��ج��ھ��ول ال��م��ك��ت��وم ال��ذي ق��رأن��ا 
أوراقھ، ویبقى لغزه نس�غ ال�روای�ة 
الذي من أجلھ صیغت بالرغ�م م�م�ا 
قدمتھ عن شرائح ك�ان�ت ول�م ت�زل 
ل��ھ��ا ال��دور ف��ي ب��ن��ی��ة ال��م��ج��ت��م��ع 
بتناقضات�ھ�ا وأح�ی�ان�اً ب�ن�ج�اح�ات�ھ�ا 
ألنھا من صلب تكوین مجتمعنا في 

  ماضیھ وحاضره وأظنھا ستظل.

 
 
 

 طالل سالم الحدیثي
 العراق 

 أوسَعُت زنزانة العزلة 
 بدھشة محتواه 

 غیّبني حبُّھ بقتامتي 
 فیما بین دفّتیھِ 

   الكتاُب .. ُربّانھ أنا
 خلبُت لُّب الصفاء 

   بمجادیفي
 والعَدم أعقْبتھ بدء العبق

 باإلشراق عن عزٍم 
 وتوق التحلیق في الرحاب 

 والثبوت على نبض قلبي المتزلزل 
 بوضعِھ درعاً أمام صدري

 یحمي وثبتي الساخطة 
 في وجھ القدر الساطي 

 ھامٌد كنُت 
 مذ أحاطني البؤس یوم االنطواء

 والیوم أبِحر .. بعیداً بعیداً .. أبحرُ 
      ھذا البحر ; أدب ... كأس وھیام وُسكرُ 

 سْبٌك وصقٌل وارتواء
 وطرق باب الجمال 

 نثر قصید ، وھطل غیوث الكلمات 
 والسحر طاغٍ في ھواه

 جنون محبَّب ، وتعقل وصواب 
 وأبحرُت ...

 ثم اغتنمُت الموَج 
 والسمفونیةَ األزلیة لدیھ

   وھا إني ألقیت مرساتي
 فثبتُّ على الحوم في مرتفعٍ 

   ال وصوالً لھ في الوصولِ 
   وال شبعاً من بذخھ

 وال اكتفاء في الكمال 
 ولقِفُت من فم الشاطئ 

 مفتاح قیدي ... 
 فاعتاد ظلّي النوم على فِتن الخیال 

 واالستیقاظ على رغیف الحرمان
  

 منفرج ضیق
 یا أنامل السلوى 

 امنحِ وجھ صبحَي العلیل
 نسیمھ الغافل في زوابع النِقَم

 كي ال أكبد األریَج في دار وحدتي
 خیر جلیس ... 
 طائراً مالئكیاً 

 یأخذَك حیثما یشاء اإللھ 
 على راحتيَّ ترتدي العافیة 

 حلّة الخالدین 
 إلیك یا قلُب 

 خیر جلیس في الزمان كتاب. 
.......................... 

 ُ 
 
 
 

  سفیان عرب شنكالي
 



علم من أعالم األدب في مصر. ح�اص�ل   
على جائزة الدولة للتفوق، وثمة ج�ائ�زة 
تحمل اسمھ في مس�اب�ق�ات ات�ح�اد ك�ت�اب 
مص��ر ت��خ��ص أدب األط��ف��ال. ال ت��خ��ل��و 
أش��ع��اره م��ن ال��ب��ح��ر وال ال��ط��ی��ور أو 
الترحال. ھو صوت ال�م�اء األخض�ر ف�ي 
اللوحة الخالدة لبحر اإلسكندریة. الش�ع�ر 
في دمھ صیاُح ن�وارس وت�رن�ح ق�وارب 
صید، وفي تأمالت أدیبنا ی�ن�س�اب ع�ب�ق 
نسیم ھامس. وھا ھي أعمال�ھ الش�ع�ری�ة 
ت��ت��رى م��ن��ذ "مس��اف��ر إل��ى هللا" ع��ب��ر 
"ویضیع البحر" مرورا بـ "عصف�وران 
في البحر یحترق�ان" و"ت�غ�ری�د ال�ط�ائ�ر 
اآللي" فـ"اسكن�دری�ة ال�م�ھ�اج�رة" إل�ى 
"شمس أخرى بحر آخر" فـ "الماء ل�ن�ا 

وص�وال إل�ى "أخ�ت�ب�ئ�ي ف�ي   والورود"
صدري"، فضال ع�ن ك�ت�اب�ات�ھ ال�ن�ق�دی�ة 
وأش�ع��اره ل��ألط��ف�ال. ث��م ت��أت�ي أع��م��ال��ھ 
الروائیة التي اتخذت من العشق ت�م�ی�م�ة 
لھا ف�إذا ب�ن�ا أم�ام "ال�م�اء ال�ع�اش�ق"، 
"اللون العاشق"، "الح�ج�ر ال�ع�اش�ق". 
وكانت العراق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة م�ع�ھ ھ�ذا 
الحوار ال�ذي أرج�و أن ی�ف�ت�ح ال�م�ج�ال 
لبعض ما قد یعن ل�ل�ق�راء م�ن تس�اؤالت 
لن نجد أفضل من الكاتب عی�ن�ھ ل�ی�ج�ی�ب 
عنھا. لكننا نبدأ فنطلب من�ھ أن ی�ح�دث�ن�ا 
عن نشأتھ ودراستھ وكیف اجتذبھ ع�ال�م 

 األدب حتى صار أحد أعالمھ. 
 

 قال:
** ولدت في م�دی�ن�ة اإلس�ك�ن�دری�ة ع�ام 

، ف��ي أس��رة م��ت��وس��ط��ة ال��ح��ال، 1953
استطاع والدي أن یلحقنا (أن�ا وأخ�وت�ي 
األربعة) بمراحل التعلیم المختل�ف�ة ح�ت�ى 
وصلنا إلى التعلیم الجام�ع�ي، وك�ن�ت أن�ا 
الوحید وسط أخوت�ي ال�ذي ی�ح�ب األدب 
والبحر، فاستطعت أن أج�م�ع ب�ی�ن�ھ�م�ا، 
وكانت رحلتي ال�ی�وم�ی�ة م�ن م�ح�رم ب�ك 
(حیث نسكن) إلى الش�اط�ب�ي أو م�ح�ط�ة 
الرمل حیث أكحل عینيَّ ب�رؤی�ة ال�ب�ح�ر، 
مرورا بمكتبة البلدیة (في ش�ارع م�ن�ش�ا 
الذي یعد ام�ت�دادا لش�ارع اإلس�ك�ن�دران�ي 
الذي نسكن في أحد الشوارع المت�ف�رع�ة 
منھ بمحرم بك) لذا امتزج البحر بم�ع�ظ�م 
أعمالي األدب�ی�ة ش�ع�را وروای�ة. وی�ب�دأ 
تكویني األدبي من مكتب�ة ال�ب�ل�دی�ة ال�ت�ي 
كنت أتردد علیھا بصفة منتظمة وخاص�ة 
أثناء العطلة الصیفیة، ألقرأ فیھا یوم�ی�ا، 
وأستعیر الكتب منھا أسبوعیا، فت�ك�ون�ت 
زھ�ا م�درس ال�ل�غ�ة  لدي ذائقة أدبیة ع�زَّ
العربیة بمدرسة العطارین اإلعدادیة، ث�م 
التحاقي بقصر ثقافة الح�ری�ة وھ�و ی�ق�ع 
في منت�ص�ف ال�ط�ری�ق ب�ی�ن م�ح�رم ب�ك 
ومحطة الرمل أو المنشیة، حیث جول�ت�ي 
الیومیة المعتادة. وھناك في قصر ث�ق�اف�ة 
ال�ح�ری�ة ع�رض�ت أع��م�ال�ي ع�ل�ى ك�ب��ار 
الشع�راء الس�ك�ن�دری�ی�ن وع�ل�ى رأس�ھ�م 
الشعراء عبدالعلیم القباني وعب�دال�م�ن�ع�م 
األنصاري وم�ح�ج�وب م�وس�ى، ف�ق�ام�وا 
بتشجیعي، وم�ن�ذ أول ی�وم دخ�ل�ت ف�ی�ھ 
قصر الثقافة، لم أغادره إال عندما ذھ�ب�ت 

. وبع�د أن 1987للعمل خارج مصر عام 
ع��دت م��ن ال��رح��ل��ة االغ��ت��راب��ی��ة ب��دأت 
أشارك بقوة في الح�ی�اة ال�ث�ق�اف�ی�ة داخ�ل 
اإلسكدریة ومصر، وحصلت على جوائ�ز 
كثیرة كان من أھم�ھ�ا ج�ائ�زة ال�م�ج�ل�س 
األعلى للثقاف�ة ف�رع ال�دراس�ات األدب�ی�ة 
والنقدیة عن بحث بعنوان "تك�ن�ول�وج�ی�ا 
أدب األط��ف��ال"، ث��م "ج��ائ��زة ال��دول��ة 

ع��ن دی��وان  2007ال�ت��ش��ج��ی��ع��ی��ة ع�ام 
ل��ألط��ف��ال ب��ع��ن��وان "أش��ج��ار الش��ارع 
أخواتي"، ثم جائزة الدولة ل�ل�ت�ف�وق ف�ي 

عن م�ج�م�ل أع�م�ال�ي  2019اآلداب عام 
التي بلغت أك�ث�ر م�ن س�ت�ی�ن ك�ت�اب�ا ف�ي 

مجاالت األدب الم�خ�ت�ل�ف�ة، وإل�ى ج�ان�ب 
ھ�ذه ال��ج�وائ��ز ك��ان�ت ھ��ن�اك ت�ك��ری�م��ات 
وج��وائ��ز أخ��رى ك��ث��ی��رة ف��ي مص��ر 
وخارجھا وخ�اص�ة ف�ي دب�ي والش�ارق�ة 
وأبوظ�ب�ي وت�ون�س وال�م�غ�رب ول�ب�ن�ان 
والس���ودان وال���ج���زائ���ر والس���ع���ودی���ة 
وال��ك��وی��ت واألردن، وم��ن آخ��ر ھ��ذه 
الت�ك�ری�م�ات حص�ول�ي ع�ل�ى ال�دك�ت�وراه 
الفخریة في األدب من أك�ادی�م�ی�ة "م�ور 

 أكادیمي".
 

* ندخ�ل ف�ي خض�م "رئ�ی�س ال�ت�ح�ری�ر 
ف�ن�س�أل: م�ا ع�الق��ة ال�ع�ن��وان ال�ف�رع��ي 
"أھواء السیرة الذات�ی�ة" ب�ع�ن�وان آخ�ر 
إلحدى روائع نجیب محفوظ وأع�ن�ي ب�ھ 

 "أصداء السیرة الذاتیة"؟
** بطبیعة الحال قبل أن اخ�ت�ار ع�ن�وان 
"أھواء الس�ی�رة ال�ذات�ی�ة"، ف�ك�رت ف�ي 
السؤال ن�ف�س�ھ، ف�وج�دت أن ع�ب�ارة أو 
عنوان كاتبنا الكبیر نجیب محفوظ، ج�اء 
أصداء ألعمالھ المخت�ل�ف�ة؛ إن�ھ�ا ع�ب�ارة 
عن لوحات قصصیة أو أقص�وص�ات أو 
أصداء قصصیة لروایاتھ المختلف�ة، وق�د 

ص��دى  227ب��ل��غ ع��دد ھ��ذه األص��داء 
جاءت كلھا شدیدة الت�رك�ی�ز وع�ل�ى ق�در 
عال من الش�اع�ری�ة، وال�ل�غ�ة ال�م�ص�ف�اة 
التي ال تحل فیھا كلمة مك�ان أخ�رى وإال 
انقلب المعنى أو فسدت العبارة أو امتن�ع 
اإلیحاء عن ال�ت�أث�ی�ر. وك�ت�ب�ت ع�ن ھ�ذا 
األمر قائال: مخطئ من یظن أن "أصداء 
السیرة الذاتیة" للكاتب العال�م�ي ن�ج�ی�ب 
محفوظ، ھي جزء من س�ی�رت�ھ ال�ذات�ی�ة، 
أو ھي سیرتھ الذاتیة كلھا، م�ث�ل�م�ا ف�ع�ل 
العدید من أدبائ�ن�ا ال�م�ع�اص�ری�ن ع�ن�دم�ا 
فكروا أن یكتبوا أو یت�رج�م�وا ل�ح�ی�ات�ھ�م 
الشخصیة واألدبیة مثلما فعل طھ حسی�ن 
في "األیام" وعباس محمود الع�ق�اد ف�ي 
"أنا" و"حیاة ق�ل�م"، ول�وی�س ع�وض 
في "أوراق العمر" ونجیب الكیالني ف�ي 
"تجربتي الذاتیة في القصة اإلسالم�ی�ة" 

 و ..غیرھم.
 

أما عن "أھواء السیرة ال�ذات�ی�ة" ف�ھ�ي 
بالفع�ل أھ�واء (ج�م�ع ھ�وى) وم�واق�ف 
تعّرض لھا السارد (ولست أنا شخص�ی�ا) 
خالل العمل الروائي، والس�ی�رة ال�ذات�ی�ة 
ھنا، سیرة السارد ولیست بالضرورة أن 
تكون سیرتي أنا الشخصیة، مع أن فیھ�ا 
ھذا الج�ان�ب أیض�ا. وال�روای�ة ال�ج�دی�دة 
تح�ت�م�ل أن ت�ك�ون ھ�ن�اك س�ی�رة ذات�ی�ة 
للسارد نفسھ، وقد تتعانق أو تتق�اط�ع أو 

 تنفصل عن سیرة الكاتب نفسھ.
 

* بالتأكید أوافقك الرأي ت�م�اًم�ا وأع�رف 
أن من الخط�أ ال�ب�یِّ�ن أن نص�ف أص�داء 
السیرة الذاتیة بأن�ھ�ا س�ی�رة ذات�ی�ة وإن 
كان نجیب محفوظ قد أودعھا الكثیر م�ن 
نبضات حیاتھ من�ذ أن ك�ان ط�ف�ال. ق�ال: 
"بیدى كراسة وف�ى ع�ی�ن�ي ك�آب�ھ وف�ى 
ق��ل��ب��ى ح��ن��ی��ن ل��ل��ف��وض��ى .. وبس��ب��ب 
ال��م��ظ��اھ��رات ف��ق��د ت��أج��ل��ت ال��دراس��ة. 
غمرتني موجة من الفرح طارت بي إل�ى 
شاطئ السعادة ومن صمیم قلب�ي دع�وت 

"... إل�ى أن  هللا أن تدوم الثورة إلى األبد
تلبَّس شخصیة "ع�ب�د رب�ھ ال�ت�ائ�ھ" أو 
تلبستھ. لكن سؤالي ك�ان ع�ن اخ�ت�ی�ارك 
لعنوان فرعي مشابھ تماما لع�ن�وان ذل�ك 
العمل الشھیر لنجیب محفوظ. ربم�ا ك�ان 
ذلك تیمنا عبر الالوعي بأن تنال روایت�ك 
األولى تطوافا في اآلفاق ونجاحا تح�م�ل�ھ 
الریح إلى بعید وھذا ما نرجوه لك ول�ھ�ا 
بكل تأكید. وسؤالي اآلن: إذا كان�ت ھ�ذه 
"أھ��واء ل��ل��س��ی��رة ال��ذات��ی��ة"، ف��ل��م��اذا 

 صنفتھا كروایة؟

** أعتقد أن الروایة الحدی�ث�ة ال ت�ف�رق 
بین السیرذاتي والع�م�ل ال�روائ�ي، إن�ھ�ا 
تفتت الزمن الس�ردي، ال�ذي ك�ان زم�ن�ا 
خطیا ینتقل من نقطة إل�ى ن�ق�ط�ة ت�ال�ی�ة 
نحو الصع�ود وال�ن�ھ�ای�ة، ھ�ل "األی�ام" 
لط�ھ حس�ی�ن ب�اع�ت�ب�ارھ�ا س�ی�رة ذات�ی�ة 
محضة، ال نعتبرھا روایة م�ن ال�روای�ات 
السیریة، فما ب�ال�ك ب�ع�م�ل ی�ج�م�ع ب�ی�ن 
االثنین. وعلى سبیل ال�م�ث�ال ھ�ن�اك م�ن 
یعتقد أن "على ھ�ام�ش الس�ی�رة" ال�ت�ي 
كتبھا طھ حسین ع�ن رس�ول�ن�ا األع�ظ�م 
(صلى هللا علیھ وسلم) ھي عم�ل روائ�ي 

 بامتیاز.
 

* معك حق فمفھوم الروای�ة م�ط�اط إل�ى 
حد كبیر وأبلغ دلیل على ذلك فوز روای�ة 
ال��ك��ات��ب األی��رل��ن��دي م��ای��ك م��اك��ورم��اك 
"العظام الش�م�س�ی�ة" وھ�ي م�ن ج�م�ل�ة 
واح��دة ف��ي عش��ر ص��ف��ح��ات، ب��ج��ائ��زة 

 10وق�ی�م�ت�ھ�ا  2016جولدثمی�ث ل�ع�ام 
  آالف جنیھ استرلیني.

واآلن، أرى أنك استخدمت في ال�ع�ن�وان 
"الـ" التعریف، التي تفی�د ال�ت�خ�ص�ی�ص 
ف��ق��ل��ت "رئ��ی��س ال��ت��ح��ری��ر" ول��م ت��ق��ل 
"رئیس تحری�ر"، وق�ل�ت ف�ي ال�ع�ن�وان 
الفرعي "أھواء الس�ی�رة ال�ذات�ی�ة" ول�م 
تقل "أھواء سیرة ذاتیة" ب�ی�ن�م�ا اخ�ت�ار 
كتاب آخرون م�ث�ل "رض�وى ع�اش�ور" 
حذف ھذه األداة، واعتبرت الناقدة ن�ھ�ل�ة 
راح��ی��ل أن ھ��ذا ال��ح��ذف رب��م��ا ی��ؤك��د 
بوضوح أن العمل ھنا یض�م ال�ھ�م ال�ع�ام 
والخاص معا، وأنھ سیرة الذات والوطن 
بأكملھ، ف�رض�وى ع�م�دت إل�ى تص�وی�ر 
حكایة ال�وط�ن ف�ي م�رح�ل�ة ف�ارق�ة إل�ى 

 جانب حكایتھا الخاصة. ما تعلیقك؟
** سواء أبقینا على "ال" التعری�ف أو 
حذفناھا، ف�ال�روای�ة ج�زء م�ن ال�ت�اری�خ 
الحدیث، أو تعرض ل�م�واط�ن ع�ادي أو 
شخصیة مصریة ع�ادی�ة ھ�ي "ی�وس�ف 
عبدالعزیز" تحاول أن تس�ھ�م ب�ف�ع�ال�ی�ة 

وح�ت�ى  1977ینایر  19و 18منذ أحداث 
في المجتم�ع ال�م�ص�ري  2011ینایر  25

والعربي، فھي أیضا سیرة الذات وسی�رة 
ال��وط��ن م��ع��ا، وأع��ت��ق��د أن "رئ��ی��س 
التحریر" باعتباره االسم األكثر شیوعا، 
ھو األكثر التصاقا بمیدان العمل الروائ�ي 

 من "رئیس تحریر".
 

* في السیر الذاتیة ثمة ثالثة أنواع م�ن 
األن���وات، وف���ي "م���ی���ث���اق الس���ی���رة 

ی��ؤك��د ف��ی��ل��ی��ب ل��وج��ون   ال��ذات��ی��ة"
Philippe le jeune  ع�ل�ى أن ت�الزم

األن�واع ال�ث�الث��ة أو م�ا س��م�اه ب�ث�ال��وث 
السرد (الراوي والشخصی�ة وال�م�ؤل�ف) 
ضروري إلنجاز كتابة السیرة ذاتیة فھ�ل 

لك أن توضح ل�ن�ا م�دى ال�ت�زام�ك ب�ھ�ذا 
 المیثاق اللوجوني؟

** السؤال یحمل في طیات�ھ أن�ك ق�ررت 
نھائیا أن "رئیس التحریر" ھ�ي س�ی�رة 
ذاتیة محضة، وھذه السیرة ل�ھ�ا م�ی�ث�اق 
أو ثالوث سردي، وأنا ح�ق�ی�ق�ة ال ال�ت�زم 
بمیثاق معین، فلحظة الكتابة واإلب�داع ال 
تخضع اللتزام مسبق، أو م�ی�ث�اق ع�م�ل 
معین كما تعرف یا صدیق�ي، ث�م أن ھ�ذا 
العمل "رئیس ال�ت�ح�ری�ر" ل�ی�س س�ی�رة 
ذاتیة محضة، كي نطبق علیھا ال�م�ی�ث�اق 
اللوجوني، فھناك سیرة متخ�ی�ل�ة، ھ�ن�اك 
شخ�ص�ی�ات م�ت�خ�ی�ل�ة وأح�داث ووق�ائ�ع 
متخیلة، وھن�اك فص�ل أق�رب إل�ى ع�ال�م 
ال���واق���ع���ی���ة الس���ح���ری���ة، ھ���و فص���ل 
"النبطي"، حیث حدث في ھ�ذا ال�ف�ص�ل 
تفتیت الزمن والعودة إلى آالف األزم�ان 
القدیمة حینما كان ی�ت�وح�د اإلنس�ان م�ع 

 الحجر، أو یعیش داخل الحجر.
 

* یقول الناقد اإلسترالي كل�ی�ف ج�ی�م�س 
Clive James   عن ال�روای�ات األول�ى

ھي في معظمھا سیر ذاتیة مقنعة، وع�ن 
سیرة ذات�ی�ة ب�ع�ی�ن�ھ�ا ق�ال إن�ھ�ا روای�ة 
مقنعة، فإلى أي مدى ینط�ب�ق ذل�ك ع�ل�ى 

 "رئیس التحریر"؟
** كما قلت من قبل "رئیس الت�ح�ری�ر" 
سیرة ذاتیة ومت�خ�ی�ل�ة، ول�ی�س�ت س�ی�رة 
ذاتیة مطلقة، لیست ك�أی�ام ط�ھ حس�ی�ن، 
ولیست مثل الروایات التسجیلیة وم�ن�ھ�ا 
على س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال روای�ة "م�ق�ص�دي 
ال�ب�وح ال الش�ك�وى" ل�م�ح�م�د ج�ب�ری��ل، 
وأعتقد أن الخیال السردي ف�ي "رئ�ی�س 
التحریر" یمنحھا صفة الروایة بامتی�از، 
وارى أن الخیال السردي بھا ی�ت�ن�وع م�ا 
ب�ی�ن ال�م�خ�ی�ال االج�ت�م�اع�ي وال�م�خ�ی�ال 
الروائي. وھناك من كت�ب ع�ن "رئ�ی�س 

 التحریر" أنھا سیرة ذاتیة مواربة.
وق��ال��ت ال��ن��اق��دة ال��ل��ب��ن��ان��ی��ة د. ل��ن��ا 
ع�ب��دال��رح��م��ن: "ت�ق��ف روای��ة (رئ��ی��س 
التحریر) لل�ك�ات�ب الش�اع�ر أح�م�د فض�ل 
شب�ل�ول ب�ی�ن ت�خ�وم ال�روای�ة والس�ی�رة 
الذاتیة، م�ع ال�ت�ق�اط�ع�ات ال�ع�دی�دة ب�ی�ن 
الجانب الواقعي ال�ذي ی�ت�ع�ل�ق ب�ال�ك�ات�ب 

  والجزء التخیلي الوارد في الروایة".
فلتكن إذن "رئ�ی�س ال�ت�ح�ری�ر" روای�ة 
مقنعة أو روایة س�ی�رة ذات�ی�ة أو س�ی�رة 
ذات��ی��ة م��وارب��ة، ال أق��ف ط��وی��ال أم��ام 
التصنیف�ات، وم�ا ی�ھ�م�ن�ي أن�ھ�ا ك�ت�ب�ت 
وصدرت وارتحت ك�ث�ی�را ب�ع�د أن ق�م�ت 
ب��ت��دوی��ن��ھ��ا، ألن��ھ��ا ظ��ل��ت تش��اغ��ل��ن��ي 
وتشاغبني وتداعبني وت�راوغ�ن�ي ألك�ث�ر 
من ث�الث س�ن�وات، ح�ت�ى ب�دأت أمس�ك 
ب��ال��ق��ل��م (أو اض��غ��ط ع��ل��ى م��ف��ات��ی��ح 
الكمبیوت�ر) ألك�ت�ب�ھ�ا ع�ل�ى م�دار ث�الث�ة 

 أشھر.
 

* كثیًرا ما یلجأ كتاب السیر الذات�ی�ة إل�ى 
خلق الماضي إذا ما أثقل كاھل ذاك�رت�ھ�م 
استعادتھ، ف�ھ�ل ح�دث م�ع�ك ش�يء م�ن 
ھذا؟ وما رأی�ك ف�ي إع�ادة خ�ل�ق م�اض 
بدیل غ�ی�ر م�ل�ح�وظ ی�ج�ن�ب�ك أن ت�ك�ون 

 مدانًا؟!
** القفز إلى الماضي، كان أحد أسال�ی�ب 
الكتابة في تلك الروای�ة، أو االس�ت�دع�اء 
من تاریخ الشخصیة، وھو ما ح�دث ف�ي 

فصال بعن�وان   فصول، بل أن ھناك  عدة
"استدعاء" وھ�و ال�ف�ص�ل ال�ذي ی�دور 
داخل مبنى مباحث أمن الدولة، حی�ث ت�م 
استدعاء یوسف عبدال�ع�زی�ز ل�ل�ت�ح�ق�ی�ق 
معھ بسبب ت�ع�ام�ل�ھ م�ع م�ج�ل�ة ث�ق�اف�ی�ة 
تصدر في بلد عربي على غیر وفاق م�ع 

  النظام المصري خالل فترة السبعینیات.
وأنا ع�ن�د ال�ك�ت�اب�ة ال أتس�اءل ھ�ل ھ�ذا 
یدینني أم ال یدینني، واال ما كتب�ت ح�رف�ا 
واحدا، كتبت وك�أن�ن�ي أغ�رف م�ن ب�ئ�ر 
ال��ذك��ری��ات، ف��ی��م��ا ی��ت��ع��ل��ق ب��ال��ج��ان��ب 
الس��ی��رذات��ي، ح��ی��ث "ال��ت��اری��خ ھ��و م��ا 
نكتب"، وكتبت وأن�ا أح�ل�ق ف�ي فص�ول 
أخرى متخیلة خاصة مع ب�ط�ل�ة ال�روای�ة 
الخلی�ج�ی�ة "ال�ج�وھ�رة إب�راھ�ی�م" ت�ل�ك 
الشخصیة ال�ت�ي اخ�ت�رع�ت�ھ�ا ول�م ت�ك�ن 
موجودة من قبل، وھ�ن�ا ی�ن�ت�ف�ي ال�ج�زء 
السیرذاتي في العمل، لنلتق�ي ب�ال�م�خ�ی�ال 
الروائي وحده، فضال عن أم�اك�ن أخ�رى 

 بالعمل ھي مخیال روائي محض.
 

* ك�ت�ب�ت ف�دوى ط�وق�ان ع�ل�ى ع�ت�ب�ات 
سیرتھا الذاتیة "لقد ل�ع�ب�وا دورھ�م ف�ي 
حیاتي ثم غابوا في طوایا الزمن"، ف�ھ�ل 
یمكن لرئیس الت�ح�ری�ر أن ی�ق�ول "ل�ق�د 
لعبن دورھن ف�ي ح�ی�ات�ي ث�م غ�ب�ن ف�ي 

 طوایا الزمن"؟
ا ع�ل�ى أن  ** مازلَت یا ص�دی�ق�ي مص�ّرً
العمل ككل سیرة ذاتیة، وھو غ�ی�ر ذل�ك، 
شخصیة "الجوھرة إبراھیم" ك�م�ا ق�ل�ت 
ال وج��ود ل��ھ��ا إال ف��ي ال��روای��ة، أم��ا 
ش��خ��ص��ی��ة ال��ب��ط��ل��ة ال��م��ص��ری��ة "م��ن��ى 
ف��ارس" ف��ت��ج��م��ع ب��ی��ن االث��ن��ی��ن، ب��ی��ن 
الحقیق�ة وال�خ�ی�ال. وھ�ن�اك ش�خ�ص�ی�ات 
أخرى ووقائع أخرى لم یكن ل�ھ�ا وج�ود 
إال في الع�م�ل، ح�ت�ى ش�خ�ص�ی�ة رئ�ی�س 
التحریر الخلیجي، تجمع ب�ی�ن ال�ح�ق�ی�ق�ة 
والخیال، بین اإلق�دام واإلح�ج�ام، ھ�ن�اك 
مواقف حدثت وھناك مواق�ف ك�ث�ی�رة ل�م 
ت��ح��دث ف��ي ال��واق��ع، ول��ك��ن ال��م��خ��ی��ال 
الروائي أوجدھا حسب م�ن�ط�ق ال�روای�ة 

 وسیرھا إلى األمام.
 

* ما العم�ل ال�ذي یش�غ�ل�ك اآلن وی�أخ�ذ 
 وقتك في زمن التباعد االجتماعي؟

** خطر ع�ل�ى ب�ال�ي ف�ي ھ�ذه األج�واء 
القیام بإعداد طبع�ة ث�ان�ی�ة م�ن "م�ع�ج�م 
شعراء الطف�ول�ة ف�ي ال�وط�ن ال�ع�رب�ي" 

صفح�ة،  450في  1998الذي صدر عام 
ش�اع�را وش�اع�رة  157وشمل أس�م�اء 

كتبوا لألطف�ال، وذل�ك إلدخ�ال الش�ع�راء 
الذین كتبوا لألطفال بعد ھذا التاری�خ، أو 
الشعراء الذین لم أحصل على ب�ی�ان�ات�ھ�م 
ونماذج من قصائدھم أثناء إعداد الطبعة 

 األولى التي صدرت خارج مصر.
وبالفعل بدأُت االتصال بب�ع�ض الش�ع�راء 
الذین أعرف أنھم كتبوا ش�ع�را فص�ی�ح�ا 
لألطفال، كما وجھت نداًء على صف�ح�ت�ي 
بالفیس ب�وك ل�ل�ش�ع�راء ع�ل�ى مس�ت�وى 
الوطن العربي، وسعدت ب�ت�ل�ب�ی�ة ال�ن�داء 
وبدأْت تصلني نماذج وس�ی�ر ذات�ی�ة م�ن 
ب��ع��ض الش��ع��راء، وف��ي ان��ت��ظ��ار ب��ق��ی��ة 

  الشعراء.

 واا  اا ال ا  أ 

 
 
 

 أجرى الحوار: محمد محمد السنباطي
 مصر
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 تألیف ,اخراج :  -قراءة في مسرحیّة (داني) 
 البصرة  -خلود غازي الشاوي

 

  2020/ 10/6بغداد / العراق  -بقلم : كریم عبدهللا 
 

 

أّن ما تتعّرض لھ الشعوب واألمم من محن   
وویالت وح�روب وك�وارث س�ی�ع�ّم خ�راب�ھ�ا 
ع��ل��ى ال��ج��م��ی��ع وت��ت��رك بص��م��ات آث��ارھ��ا 
وتأثیراتھا واضح�ة ف�ي ال�ن�ف�س ال�ب�ش�ریّ�ة, 
وستتأثّر الحیاة بما تنتجھ من تأثرات سلب�یّ�ة 
عدیدة ال ی�ن�ج�و م�ن�ھ�ا ال�ك�ب�ی�ر والص�غ�ی�ر, 
وستغیّر من سلوكیات المجت�م�ع وس�ت�ف�رض 
نمطاً آخر للحیاة, وطرقا م�ن�اس�ب�ة ل�ل�ت�ع�ام�ل 
معھا ضمن ھذه الظروف الجدیدة, وستظ�ھ�ر 
ثقاف�ة أخ�رى ت�ح�م�ل ن�ك�ھ�ة ھ�ذه ال�ك�وارث 
والویالت. وبسب�ب ھ�ذه ال�ظ�روف ال�ج�دی�دة 
فقدنا الكثیر م�ن ال�ج�م�ال, وزح�ف ال�خ�راب 
ممتشقاً سیفھ یحّز ب�وادر ال�خ�ی�ر والض�ی�اء, 
ومن ضمن ما فقدناه تحت قسوة ھذه الحی�اة 
الجدیدة مسرح الطفل وبالخ�ص�وص مس�رح 
الدمى, ھذا ال�م�س�رح ال�ذي ك�ان وس�ی�ب�ق�ى 
ضمن دائرة أھتمام الطفل وت�ع�لّ�ق�ھ ب�ھ, ھ�ذا 
المسرح الذي ینّمي قدرات الطفل المخ�ت�ل�ف�ة 
الذھنیة والح�رك�ی�ة وال�وج�دان�ی�ة وال�ح�س�یّ�ة 
وحتى الجمالیة. ھذه الش�خ�ص�ی�ات (ال�دم�ى) 
البشریة والحیوانیة الصغیرة ل�ھ�ا ت�أث�رات�ھ�ا 
النف�س�ی�ة ف�ي ل�ف�ت أن�ظ�ار وأن�ت�ب�اه ال�ط�ف�ل 
وتحری�ك م�خ�یّ�ل�ت�ھ وتص�ح�ی�ح الس�ل�وك�ی�ات 
الخاطئة ب�ط�ری�ق�ة مس�ل�یّ�ة م�ن خ�الل اث�ارة 
الضحك والمرح واألھتمام والتركیز على م�ا 
تطرحھ ھذه الشخصیات من أفك�ار ی�ج�ب أن 
ت�ت��واف��ق أوالً م��ع ح�ال��ة ال��ط�ف��ل ال��ن�ف��س��ی��ة 
واستعداداتھ وال�م�راح�ل ال�ع�م�ری�ة ل�ھ, ھ�ذه 
الش��خ��ص��ی��ات (ال��دم��ى) ب��ال��وان��ھ��ا ال��زاھ��ی��ة 
وحركتھا المثیرة للضحك والمت�ع�ة س�ت�ك�ون 
قریبة جداَ من ذھ�ن�ی�ة ال�ط�ف�ل وب�م�ق�دورھ�ا 
تصحیح األفكار الخاطئة وزرع نزعة البح�ث 
عن الصواب عن طری�ق ال�ت�ث�ق�ی�ف وأیص�ال 
القیم الفاضلة وتعزی�ز ال�ن�ب�ی�ل�ة ف�ي ن�ف�وس 
األطفال والتي ھي عبارة (ن�ف�وس األط�ف�ال) 
عن صفحة بیضاء یمكننا بسھ�ول�ة ال�ك�ت�اب�ة 
فی�ھ�ا ك�ل م�ا ن�ری�د ع�ن ط�ری�ق ال�ت�خ�ط�ی�ط 
الص��ح��ی��ح وال��م��دروس ع��ل��م��ی��اً ون��ف��س��ی��اً 
واجتماعیاً. أّن مسرحیة الدمى (داني) وھ�ذا 
ھو عنوانھا, أستطاعت مؤلفتھا ومخرج�ت�ھ�ا 
األستاذة : خلود غازي الشاوي أن تجعل من 
شخصیاتھا شخصیات ف�اع�ل�ة وم�ؤث�رة م�ن 
خالل النّص المسرحي, وم�ن خ�الل ط�ری�ق�ة 
تحریك ھذه الشخصیات (الدم�ى) وح�رك�ت�ھ�ا 
على المسرح, بحیث كانت ھذه الشخ�ص�ی�ات 

 (الدمى) قریبة جداً من األطفال.
من خالل قراءة النّص المسرحي یت�ب�ی�ن ل�ن�ا 
أّن األجواء تبدو مشحونة بال�ق�ل�ق وال�خ�وف 
ھذا من ج�ھ�ة, وم�ن ج�ھ�ة ث�ان�ی�ة س�ی�ط�رة 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ج��دی��دة ع��ل��ى اف��ك��ار ومش��اع��ر 
وأھ��ت��م��ام��ات األط��ف��ال وت��م��ّردھ��م وع��دم 
الالمباالة, كما في ھذا ال�م�ق�ط�ع م�ن ال�ن�ّص 
المس�رح�ي / دان�ي ی�دخ�ل م�ن ال�ب�اب وھ�و 
یستمع الى أغنیة (الوق�ای�ة ل�ألط�ف�ال) / ف�ي 
جّوالھ/ ویتراقص علیھا/ وھو یرتدي كف�وف 
وكّمامة / ویرمي كیس ش�ی�ب�س/. ھ�ن�ا ن�ج�د 

دان�ي) ك�ان خ�ارج ال�ب�ی�ت,  -بأّن (ال�دم�ی�ة 
وسنعلم فیما بعد ع�ن ط�ری�ق ق�راءة ال�ن�ّص 

بأّن ھذا الیوم ھو یوم األمتحان لھ, ث�م ن�ج�د 
ھناك أغنیة تدعو األطفال ل�ل�وق�ای�ة یس�ت�م�ع 
إلیھا من خالل جّوالھ الشخصّي, ب�ی�ن�م�ا ھ�و 
یرقص وف�ي ن�ف�س ال�وق�ت ی�رت�دي ك�ف�وف 
وكّمامة, وبكل سھولة وبعدم الالمباالة یرمي 
كیس الشبس. ھذه المشاھد كلّھا مشاھد تدّل 
على بوادر ثقافة جدیدة وتغ�یّ�رات ف�ي ن�م�ط 
الحیاة وسلوكیات أطفالنا م�ا ع�ھ�دن�اھ�ا م�ن 
قبل, ھذه التغیّرات تركت بصماتھ�ا واض�ح�ة 
علیھم, ول�م�س�ن�ا ذل�ك م�ن خ�الل تص�ّرف�ات 
(داني) الطفل المشاغ�ب وال�ع�ن�ی�د. ث�م ن�ج�د 
حرص األم وخوفھا الشدید على ت�ع�ق�ی�م ك�ّل 

داني), فیرّد علیھا -شيء حتى ولدھا (الدمیة
ببراءة/ ما ھذا یا اّمي ھل انا حشرة..؟!/. ث�م 
تدخل األم الى صمیم ال�م�وض�وع أو ال�ح�دث 
حینما تقول لھ / لكن فایروس كورونا ی�ب�ق�ى 
على األسطح/. أذاً نحن أمام مشكلة وك�ارث�ة 
حقیقیة ولیست طرفة كما یتصورھ�ا ال�ط�ف�ل 

داني). ثم نجد مالمح غریبة وغیر  -(الدمیة 
مقبولة أجتماعیاً في شخصیتھ م�ت�م�ثّ�ل�ة بـ�/ 
ال��ع��ن��اد/ع��دم األس��ت��م��اع ال��ى ال��ن��ص��ائ��ح 
واألرشادات/ والكذب/ رغم كّل التأكیدات, ث�م 
حالى الالمباالة حینما نعرف من خالل النصذ 
المسرحي بأنّھ لْم یرتِد ال�ك�ّم�ام�ة وال�ك�ف�وف 
حینما كان خ�ارج ال�ب�ی�ت, ث�م ت�ظ�ھ�ر ع�ل�ى 
المسرح شخصیة أخرى (شخصیة أیجاب�ی�ة) 

دالیا) شقیقة (الدمی�ة  -ھي شخصیة (الدمیة 
داني) المثابرة والمجتھدة ح�ی�ن�م�ا تُ�ج�ی�ب  -

على جمیع األسئلة الخاص بھا, وھ�ن�ا أیض�ا 
نجد مالمح جدیدة في حیاتنا وھي/ األمتح�ان 
األلكتروني /, وھذا ما فرضتھ علی�ن�ا وع�ل�ى 
أوالدنا الظروف الجدیدة التي ن�ع�ی�ش�ھ�ا اآلن 
بسبب ھذا الوباء ال�ل�ع�ی�ن. وب�ع�دھ�ا نش�اھ�د 
مالمح خطیرة في سلوكیات ھذا الـ ( الدم�ی�ة 

داني ) وھي لعبة ( البوبجي), ھذه ال�ل�ع�ب�ة  -
التي تتحدث عن / الق�ت�ل/ الس�الح/ ال�م�وت/ 
الرعب/الخوف, نتل�م�س ذل�ك م�ن خ�الل م�ا 
جاء ف�ي ال�ن�ّص ال�م�س�رح�ي,ف�ن�ق�رأ/ ی�ل�ع�ب 
البوبجي/ ای�ن الس�الح / س�وف ی�ق�ت�ل�ون�ي/ 
أوف لقد قتلوني/، ھذه م�الم�ح وس�ل�وك�ی�ات 
فرضھا علینا الواقع الج�دی�د, واق�ع األزم�ات 
والقتل والحروب والدمار, سلوكیات خط�ی�رة 
أینعت بذورھا في نفوس أطفالنا وترع�رع�ت 
في أحضانھا. ثم نجد الفشل الذي كان ینتظ�ر 

داني) حینما ن�ج�ده خ�الل  -شخصیة (الدمیة 
ال�ن�ّص ال�م�س�رح�ي/ یص�رخ/ الس�ؤال األول 
صعب/ والسؤال ال�ث�ان�ي ص�ع�ب / وال�ث�ال�ث 
ایضاً / أنا ال أس�ت�ط�ی�ع أن أُج�ی�ب ع�ل�ى اي 

 سؤال/, أنّھا حالة الفشل الذریع.
لقد استطاعت المؤلفة وال�م�خ�رج�ة : خ�ل�ود 
غازي الشاوي من خ�الل مس�رح�ی�ة ال�دم�ى 
ھذه أن تنفخ في الرماد وتدعو الى األھت�م�ام 
بھذا المسرح المھم والفّعال في حیاة ال�ط�ف�ل 
من خالل نّص مس�رح�ي ن�م�وذج�ي م�ت�راب�ط 
األفكار ومتسلسل األحداث, وبدون ت�رّھ�ل أو 
حشو, فكانت الفك�رة واض�ح�ة وق�ری�ب�ة م�ن 
تفكیر الطفل عن ط�ری�ق واق�ع�ی�ت�ھ�ا م�ك�ان�ی�اً 
وزمانیاً. أّن أخ�ت�ی�ار الش�خ�ص�ی�ات ف�ي ھ�ذه 
المسرحیة كان مدروساً وذك�ی�اً ع�ن ط�ری�ق 
ق�لّ�ة ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ات وف�ع�ال�ی�ت�ھ�ا ض�م�ن 
األحداث ال�م�رس�وم�ة ب�ع�ن�ای�ة ودرای�ة ل�ھ�ا, 
وطریقة طرح�ھ�ا ل�ل�ف�ك�رة بص�ورة بس�ی�ط�ة 
وغیر معقّ�دة وم�ح�بّ�ب�ة وق�ری�ب�ة م�ن خ�ی�ال 
الطفل, ثالث�ة ش�خ�ص�ی�ات ف�ق�ط ھ�ي/ األم / 
األبن/ البنت/ جعلت من یش�اھ�دھ�ا ی�ت�ف�اع�ل 
معھا ایجابیاً وتشّده إلیھا من ال�ب�دای�ة ح�ت�ى 

 النھایة.
أّن صناعة الدمى بھذه المالمح الغیر مع�قّ�دة 
ستجعل الطفل (المتلقي األول) ی�ت�م�ك�ن م�ن 
األحتفاظ بھا في ذاكرتھ, ومن ث�ّم یس�ت�رج�ع 
ال��ف��ك��رة ال��ت��ي ط��رح��ت��ھ��ا ف��ي ھ��ذا ال��ع��م��ل 
المسرحي. ل�ق�د اس�ت�ط�اع�ت (خ�ل�ود غ�ازي 
الشاوي) ان تشغل كّل حیز الت�ف�ك�ی�ر ال�ط�ف�ل 
وشحنھ بفكرة واحدة ھي الوقایة والت�ث�ق�ی�ف 
والترفیھ والتسلیة , وتحریكھا بطریقة ذك�ی�ة 
تتالئم مع الفكرة المطروحة في ھذا ال�ع�م�ل. 
كان استخدام ب�ع�ض ال�م�ش�اھ�د ال�م�س�اع�دة 
استخداماً ذكیاً استطاع�ت ان تُ�ن�ض�ج ف�ك�رة 
المسرحیة عن ط�ری�ق األغ�ن�ی�ة األول�ى ف�ي 
بدایة المسرحیة واألغنیة الثانیة ف�ي ن�ھ�ای�ة 
المسرحیة, كون ھكذا أغ�ان�ي ت�ث�ی�ر فض�ول 
الطفل وتجعلھ یتفاعل ایج�اب�ی�اً م�ع األح�داث 
المرسومة ف�ي ال�م�س�رح�ی�ة وت�ق�بّ�ل�ھ�ا دون 
عناء, حتى الصوات كانت تتالئم م�ع أع�م�ار 
الدمى في المسرحیة, ف�ك�ان�ت اك�ث�ر ح�ی�وی�ة 

 وواقعیة.
أّن التكوین العقلي والنفسي للطفل تجع�ل�ھ ال 
یتذوق األلحان الموسیقی�ة ال�م�ع�قّ�دة وال�ت�ي 
تشمل ت�وزی�ع�اً م�وس�ی�ق�ی�ق�اً دق�ی�ق�اً ل�ألن�غ�ام 
واألصوات, لكن في ھذه المسرحیة ن�ج�د أن 
األیقاعات الموسیقیة كانت محبّبة ومنسجمة 
جعلت من الطفل یطرب لھا ویتفاع�ل م�ع�ھ�ا. 
ثّم أّن العین في مرحلة الطفولة ھ�ي ع�ب�ارة 
عن عضو غیر مكتمل, ومن ثّم لم ی�ك�ن م�ن 
المالئم للطفل في ھذه المرحلة ال�ع�م�ری�ة أن 
یزاول ویتابع اي عمل یتطلب تدقیق واجھ�اد 

والبصر, وإالّ الحقنا ضرراً جسیم�اً بص�ح�ت�ھ 
الجسمیة والنفسیة, لكن من خالل ھذا العم�ل 
المسرحي نجد سھولة وبساطة الشخص�ی�ات 
واألحداث وعدم تعقیدھا, مما یسبب األرھاق 
والنفور لدى الطفل. أما األنتباه, فنحن ن�ع�ل�م 
أّن األنتب�اه إل�ى ش�يء م�ع�ی�ن او ف�ك�رة م�ا 
یتطلب قدرة على حصر النشاط ال�ذھ�ن�ي ف�ي 
أتجاه معین مدة معینة من ال�زم�ن, ف�ي ھ�ذه 
المسرحیة لم ن�ج�د اي ج�ھ�د مض�اع�ف م�ن 
ال��ط��ف��ل ل��م��ش��اھ��دة وم��ت��اب��ع��ة أح��داث ھ��ذه 

ال�ى   المسرحیة. ثم أّن ھ�ذا ال�ع�م�ل ت�ط�ّرق
أفكار بسیطة وغ�ی�ر م�ع�ق�دة ل�ك�ن�ھ�ا ت�ح�م�ل 
مضامین مھمة, افكار واضحة وقلیلة, وھ�ذا 
یعني إذا اردنا أن نلقّن الطفل شیئاً ما, وج�ب 
علینا أن ن�راع�ي بس�اط�ة ال�م�ادة وق�لّ�ت�ھ�ا, 
اھمیتھا في ن�ف�س ال�وق�ت, وم�ن ھ�ن�ا ن�ج�د 
الصعوبة البالغة في الكتابة للطف�ل, ألّن م�ن 
الص�ع�وب�ة ع�ل�ى ال�ط�ف�ل ان ی�رّك��ز نش�اط��ھ 
الذھني على عمل واحد ولفترة ط�وی�ل�ة, ألّن 
قدرتھ على حصر األنتب�اه ال ت�ت�ع�دى س�وى 
فترة ضئیلة من الزمن تطول أو تقصر ت�ب�ع�اً 
ألھتمام الطفل بھذا العمل أو ع�دم أھ�ت�م�ام�ھ 
بھ. وھنا في ھذا ال�ع�م�ل ن�ج�د قص�ر ال�وق�ت 
وبساطة الفكرة ووضوحھا كما قلن�ا س�اب�ق�اً, 
جعل من ھذا العمل المسرحي ع�م�الً م�م�ت�ع�اً 
وبثذ روح التف�اع�ل األی�ج�اب�ي ل�دى ال�ط�ف�ل, 
فكان ھذا العمل ق�د ع�بّ�أ ال�دواف�ع ال�ن�ف�س�ی�ة 
ونظّمھا من اجل تحقیق الغرض ومن ثّم زاد 
في القدرة على التح�رر م�ن ك�ّل دخ�ی�ل م�ن 
المنبھات الخارجیة التي تشغل تفكیر ال�ط�ف�ل 

  وتشتت تركیزه.
أّن مسرح الدمى یستطیع أن ی�م�ّرن ال�ط�ف�ل 
على ثتبیت أنتباھھ بمج�ھ�ود ارادي م�ت�ص�ل 
وتعویده على التحكم في نشاطھ الذھن�ي م�ن 
خالل عمل فني منظّ�م ی�ھ�دف ال�ى مس�اع�دة 
الطفل عل�ى ت�ج�ن�ب ال�وق�وع ف�ي ال�م�ش�اك�ل 
بصورة عامة, وأختیاره الحّل والتكیّف وف�ق�اً 
للوضع الج�دی�د, واك�ت�س�اب�ھ ال�م�ق�درة ع�ل�ى 
توجیھ ذاتھ دون األعتماد عل�ى اي ش�خ�ص 
اآل في المشاكل التي تتطلب ت�دخ�ل األخ�ری�ن 

 حینما یعجز عن ایجاد الحّل المناسب لھا.
 

ل�ق��د ف��ق��دن��ا واف��ت��ق�دن��ا ال��ى مس��رح ال��ط��ف��ل 
وبالخصوص مسرح (الدمى) الفّعال والج�اّد, 
وأسلمنا أطفالنا یضیعون في متاھات الشبكة 
العنكبوت�ی�ة, وت�ل�بّ�دْت ب�راءت�ھ�م وتص�ّح�رْت 
ن��ت��ی��ج��ة ھ��ذا ال��ھ��وس داخ��ل ع��ال��م م��ل��يء 
بالمتن�اقض�ات. م�ازال ال�ك�ث�ی�ر م�ن األج�ی�ال 
تتذكر مسرح الدمى وبالخصوص ش�خ�ص�ی�ة 
(القرقوز) تلك الشخصیة التي أحبّھا ویحبّھ�ا 
لآلن الكبیر قبل الص�غ�ی�ر, ت�ل�ك الش�خ�ص�ی�ة 
المحبّبة والعجیبة التي جعلت الجمیع یتفاعل 
معھا أی�ج�اب�ی�اً وت�ق�بّ�ل األف�ك�ار ال�ت�ي ك�ان�ت 
تطرحھا بطریقة ك�وم�ی�دی�ة ھ�ادف�ة. أّن ھ�ذا 
العمل الجاّد ھو دعوة حقیقیة للجمیع في أن 
تتضافر ج�ھ�ودھ�م وت�ن�ت�ش�ل ط�ف�ول�ت�ن�ا م�ن 
الضیاع القادم, وبّث روح األم�ل ف�ي مس�رح 

 الدمى من جدید.
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لیس جدیداً أن یُنَجَز عمٌل إبداعي مشترٌك بین كاتبین أدیبین أو أكثر، والذي یعزز الم�س�ت�وى   
كما أراه إضافة نوعیة جدیدة لل�ع�م�ل األدب�ي، وق�وة مض�اع�ف�ة ف�ي   الثقافي ـ األدبي والفنّي ـ

 تنفیذه.
وعملیة المشاركة في صنع روایة، أو قصة، أو أّي عمٍل أدبي أو فنّي كالفلم، أو ال�م�س�رح�ی�ة، 
أو التمثیلیة، وحتّى النصوص الشعریة، ھي بمثابة مشاركٍة حیات�ی�ٍة ب�ن�ائ�ی�ٍة ك�م�ا ی�ح�دث ف�ي 

 إنشاء مصنعٍ، أو تشیید عمارٍة، أو تنفید ُمتنزٍه.
والغایة من ھذه المشاركة التفاعلیة، ھو أْن توظّف الخبرات لعدٍد من ال�م�واھ�ب، وال�م�زاوج�ة 
بینھا إلخراج عمٍل تضامني ُمحكٍم، وھذا ما سع�ى إل�ی�ھ ع�دد م�ن األدب�اء وال�ف�ن�ان�ی�ن، وذوو 

 المجاالت األخرى في إخراج عمل إبداعي ممیّز ورصین.
إن التكنیك الذي ترتكز علیھ المشاركة یأخذ طابَع التكث�ی�ف ل�ل�رؤى ف�ي ت�وزی�ع ال�م�ھ�ام ب�ی�ن 
األدیبین، بعد رسم الھیكلة العامة لخریطة النّص السردي، ویأخذ عدة مساراٍت یتفقان علی�ھ�ا، 

  ومن خطوط مسارات ھذا التوزیع:
ـ على أساس الفصول، بأن یكون لكّل أدیٍب فصل ال یخرج عن اإلطار العام لموضوع القص�ة 1

 أو الروایة.
بعد توزیع األدوار التي تلعبھا الشخصیة لكلٍّ منھما ضمن األط�ر   ـ على أساس الشخصیات،2

 العامة التي تتولدھا مضامین الروایة أو القصة.
على أساس الحدث وما یدور فیھ من وصف وسرد وحركة تتوّزع بینھما، وھذا ال�ن�وع ق�ل�ی�ل 

 جّداً لجأ إلیة بعض الُكتّاب المشاركین.
ویتخلل ھذا الجھد مراجعات بین فترة وأخرى كلّما تقّدم النّص ف�ي ال�ب�ن�اء، وم�ا ی�راف�ق�ھ م�ن 
تغییر، أو إصالح، أو حذف، أو اضافة، بیَد أّن المراجعة ضروریة جّداً بینھما، ل�ل�وص�ول إل�ى 

 أفضل النتائج وتحقیق األھداف.
لقد كان للقصة الحظّ األدنى من المشاركة؛ وذلك لقصرھا أّوالً، كما أنّھا ال ت�ح�ت�اج إل�ى ج�ھ�ٍد 
كبیٍر لبنائھا؛ وثانیا لقلّة الشخصیات وقصر الموضوع. ومن إنجازات التطبیقیة لھذا النوع م�ا 
أسس لھ القاص والروائي (صالح جبّار) في ما یسّمى (بالقصة التفاعلیة)، وھي في الحق�ی�ق�ة 

 قصة مشتركة، یتناوب علیھا عدد من الُكتّاب ال یتجاوز عددھم ثالثة أو أربعة.
تُكتُب على شكل مقاطع، فیكون التأسیس في ال�م�ق�ط�ع األول ألح�د ھ�ؤالء ال�ُك�تّ�اب، ثُ�ّم ی�أت�ي 
المقطع الثاني، والثالث تباعاً على یِد اآلخرین، لتكم�ل�ة ال�ق�ّص�ة وال�ت�ق�یّ�د بس�ی�اق�ات�ھ�ا، وع�دم 
الخروج عن مضمونھا، ثُّم یأتي المقطع الرابع كخاتمٍة على ید األدیب الرابع، وب�ع�د االن�ت�ھ�اء 

 من بنائھا تُعرُض على أحد النُقّاد لتحلیلھا والكشف عن مواطن القوة والضعف فیھا.
ُكتِبَْت أربع قصٍص من نماذج ھذا النوع ھي: ( حم�ادي، ال�ف�راغ، ش�ق�وق ال�م�س�ّالت، تص�ّدع 

 القالع).
اشتركُت في العملین األخیرین منھا، وكان ممن اشترك فیھما: صالح ج�بّ�ار/ ال�ع�راق، وخ�ال�د 
الوادي/ العراق، وصالح جبّار / برلین، وأمل ت�وف�ی�ق س�ل�م�ان / س�وری�ا. ث�م ج�اءت ال�ق�ص�ة 
المشتركة ( أحالُم الیوَكا) بین الكاتبین: عب�دال�رض�ا ص�ال�ح م�ح�ّم�د/ ال�ع�راق، وأم�ل س�ل�م�ان/ 

  سوریا. وقد تناولھا الدكتور جبّار ماجد البھادلي بدراسة نقدیة ُمحكمة.
 وربّما ھناك بعض القصص المشتركة التي لم اطلع علیھا.

أّما بالنسبة للروایة، فلھا الحظّ األوفى من المشاركة، وقد اشترك ف�ی�ھ�ا ُك�تّ�اب ك�ب�اٌر ب�ارزون 
ومعروفون على المستوى العالمي والعربي، ولھم باٌع كبیر في الروایة العرب�ی�ة ف�ي روای�ات 

 مھّمة نذكر منھا:
 مسرحیة القصر المسحور/ اشترك فیھا الكاتبان العمالقان: طھ حسین، و توفیق الحكیم .

 روایة َعُموریة/ اشترك فیھا الكاتبان جبرا إبراھیم جبرا، و وعبدالرحمن منیف.
 عدد من المسرحیات اشترك فیھا كل من بومونت و فلجر.

 الفرسان الثالثة والكونت دي موت / الكزاندر دیما، و أوكست مالكیھ.
 السائرون/ أحمد الزیني، ومحمود عّالم ، وتعتمد كتابة الروایة على الشخصیات.

 روایة أكوان/ وائل عبدالرحیم، و محمود عبدالرحیم ، وتعتمد في كتابتھا على الفصول.
 ومنال سالم  روایة وتسرق في كاالرا/ حنین الحسیني

 روایة نور/ منى عبدالفتاح، و لیلى إلي
  روایة أنا اآلخر/ محمد سیف األفحم، و سونیا بوماد

 العالم على جسدي / یوسف نبیل، وزینب محمد
 في مقام العشق/ یوسف نبیل، و زینب محمد

 ربیع المطلقات/ نزار دنوش، ونضال األیموني
 یومیات آدم/ نزار دنوش، و تریمین الخنساء

 ملك اللوتو/ جھاد بزي، و بشیر عزام
 ألواح في ذاكرة النسیان/ عامر الدیك، وبھیجة مصري

 المتطّرف اللیلكي/ خطیب بدلة، وإیاد محفوظ
  وغسان جانكیز  في رثاء عامورا / عبداللطیف الحسیني

 أّما الروایات المشتركة في العراق، فھي قلیلة جّدا تُعدُّ باألصابع ویمكن حصرھا:
 وسامیة خلیفة/ لبنان  سرردیات نخلة / صالح جبّار خلفاوي/ العراق،

 وصبیحة شبر/ العراق  سالم نوري/ العراق،  الزمن الحافي/
 غرباء البحر/ سالم نوري/ العراق، و حذام الطاھر/ العراق

وأخیراً جاءت روایة (ُحّمى الُھیام في زمِن الُكورونا)، للكاتبین : ع�ب�دال�رض�ا ص�ال�ح م�ح�م�د/ 
 العراق، و أمل سلمان/ سوریا

ھذا ما تمّكنُت منھ في إحصائي للروایات المشتركة، وأعتذر عم�ا ل�م أُوف�ق ف�ي إحص�ائ�ي أو 
  حصري لھا، وفي النھایة أوّد أن أقول:

 إّن الروایة المشتركة نوع إبداعي یحمل في كفتیھ تضافَر أفكاٍر، وأسلوٍب ولغٍة ورؤًى.

اا واوا  
 

 
 

 العراقعبدالرضا صالح محمد/ 

11  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 751  

 17 Jun 20 • Year 15 

 ا وا ا 
!ا    

 
 
 
 
 

 كاظم حبیب/ المانیاأ. د.  
 
 
 
 

 "العنصریة الیوم لیست أسوأ من ذي قبل، لكنھا تصور اآلن فقط".
ھذا القول المعبر بوعي وقوة لواحد من المناضلین ضد العرقیة والفصل وال�ت�م�ی�ی�ز ال�ع�رق�ی�ی�ن 
یحمل في ثنایاه آالم القرون المنصرمة، التي عانى منھا األجداد والجدات ألجیال كثیرة، وكذل�ك 

 اآلباء واألمھات، واألبناء والبنات حتى اآلن، والتي تتجلى في ثالث حقائق جوھریة:
اوالً: إن العنصریة والتمییز والفصل العرقیین لم ینقطعا یوما، فقد كانا وما زاال مستمرین على 

 مدى أربعة قرون.
ثانیاً: وان ھذه العنصریة وكذا التمییز والفصل العرقیین، ك�ان�ت وم�ا ت�زال م�ق�ت�رن�ة ب�ال�ف�ص�ل 

 والعنف العنصریین.
ثالثاً: وان الفارق الوحید بین الماضي والحاضر ھو ان العنصریة والعنف ال�ع�رق�ي ی�ت�م ال�ی�وم 

 تصویرھما ونشرھما على نطاق واسع.
لم یكن قتل المواطن األمریكي من اصول افریقیة جدیداً وال غریباً على جھاز الشرطة األمریكي، 

وحده على أیدي الشرطة األمریكیة بل�غ  2019فعدد الذین قتلوا من المواطنین السود خالل عام 
وفاة أشعلت احتجاجات ضد "وحشیة" الشرط�ة األم�ری�ك�ی�ة،  11ضحیة [جورج فلوید:  1014

، 2020.]، ولم یتوقف ف�ي ع�ام 09/05/2020بتاریخ  News  BBCموقع بي بي سي نیوز،
كما لم یكن في السنین المنصرمة أقل من ذلك. ولكن الجدید في القتل المتعمد ھذه ال�م�رة ی�ب�رز 
في الطریقة الوحشیة البشعة التي مارسھا الشرطي األبیض في قطع ان�ف�اس الض�ح�ی�ة وب�ب�طٍء 

دقیقة من خالل الضغط الشدید والمركز بركبتھ ع�ل�ى رق�ب�ة الض�ح�ی�ة  8:46شدید استمر طوال 
غیر القادر على الحركة والُممسك من قدمیھ وساقیھ م�ن ش�رط�ی�ی�ن آخ�ری�ن، ف�ي ح�ی�ن وق�ف 
شرطي رابع یراقب عملیة القتل بدم بارد وسبق إصرار. ل�م تش�ف�ع ع�ن�د الش�رط�ي ال�ع�ن�ص�ري 
استغاثة المواطن الضحیة جورج فلوید المكررة "ال أستطیع التنف�س!"، وال حش�رج�ة ص�وت�ھ 
وھو یستغیث بأمھ "ماما!". ھذه الجریمة الجدیدة شكالً ومضموناً ھّزت ضمیر وحركت شعوب 
العالم غیر الملوثة بالعنصریة والتمییز العرقي وأججت النشطاء المناھضین للفصل وال�ت�م�ی�ی�ز 
العرقیین، فكانت المظاھرات في عدد متزاید من دول االتحاد األوروبي ودول أخرى ف�ي ال�ع�ال�م 
وحفزت على النقاش حول ھذه المسألة التي تحصل في حضارة القرن الحادي والعشری�ن وف�ي 
دولة تعتبر نفسھا حامیة حقوق اإلنسان، وھي تضحك، برئیسھا النرجسي الملوث بالعنصریة، 
على ذقون شعوب العالم كلھا! وبدأت القوى المناھضة تتحرك لمواجھة العن�ص�ری�ة وال�ت�م�ی�ی�ز 

  العنصري ضد السود أو األجانب عموماً في بلدانھا، السیما في دول االتحاد األوروبي حالیاً.
من المعروف أن الشخص الملوث بالعنصریة والتمییز العرقي والمشحون بالعداء العرق�ي ض�د 
اإلنسان اآلخر، سواء أكان بسبب ما یسمى خطأ بـ "العرق" اآلخ�ر، إذ ل�ی�س�ت ھ�ن�اك أع�راق 
بالمرة فھي بدعة ونظریة خرافیة وأسطورة خرقاء، أو بسبب اللون اآلخر أو ال�دی�ن اآلخ�ر او 
المذھب اآلخر أو الجنس اآلخر، یمكن في كل لحظة ان یمارس العنف ضد اآلخر حین تحین ل�ھ 
فرصة ممارسة ذلك، وحین یعتقد أو یدرك جازماً بان النظام القائم سوف یحمیھ من العقاب ألن 
النظام السیاسي واالقتصادي واالجتماعي القائم في الوالیات المتحدة مبني في بنیتھ األس�اس�ی�ة 
والمؤسساتیة على العنصریة والتمییز والفصل الع�رق�ی�ی�ن. ف�ال�ع�ن�ص�ری�ة وال�ت�م�ی�ی�ز وال�ف�ص�ل 
العنصریین لھا تاریخ حافل وتقالید تصل الى حدود أربعة قرون خ�ل�ت ف�ي ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 
األمریكیة أسسھا الغزاة األوروبیون ابتداًء من التجار االسبان والبرتغالیین ومرورا باإلیرلندیین 
واإلنجلیز والھولندیین وااللمان واالیطالیین..، وجمھرة ك�ب�ی�رة م�ن ش�ذاذ االف�اق وال�ع�اط�ل�ی�ن 
والفقراء الذین رحلوا الى ھناك للبحث عن الذھب واالغتناء، فأصبحوا "أصحاب الدار!!!" بعد 
كسر شوكة أبناء وبنات الوطن االصلیین، الھنود الحمر، ثم ممارسة التجارة التي ع�م�ل ف�ی�ھ�ا 
االسبان والبرتغالیون في اصطیاد المزید من الناس االفارقة من القارة األفریقیة ونقلھ�م ع�ن�وة 
وتحت حراب وتعذیب المستعمرین األوباش وبیعھم في سوق النخاسة الى األوربیین المھاجرین 
الجدد لیستعبدوھم ویحققوا األرباح على حساب عذابات وآالم وأحزان وموت ال�م�الی�ی�ن م�ن�ھ�م 

  خالل القرون المنصرمة.
إن الحركة الشعبیة المتصاعدة ضد العنصریة والتمییز العنص�ري ف�ي ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة ف�ي 
أعقاب مقتل جورج فلوید لن تتوقف وینبغي لھ�ا أن ت�ت�ع�اظ�م وت�ت�س�ع ب�م�ش�ارك�ة ال�م�واط�ن�ات 
والمواطنین األمریكیین البیض فیھا، بما یسمح بإجراء تغییرات جدیة لیس في ق�وات الش�رط�ة 
فحسب، بل وفي النظام المؤسسي األمریكي المبني على األسس والذھنیة العنصریة وال�ت�م�ی�ی�ز 
العنصري. إنھا اللحظة المناسبة في أن تنھض شع�وب ال�ع�ال�م ل�ت�ن�دد ب�ال�ع�ن�ص�ری�ة وال�ت�م�ی�ی�ز 
العنصري وبجمیع اشكال ومظاھر التمییز على أساس اللون أو "األثنیة" أو القومیة أو ال�دی�ن 
أو المذھب أو الجنس. إنھا لحظة التضامن الذي یمكنھ أن یحرك ویقضي ع�ل�ى ع�بء ال�ق�رون 
المنصرمة من معاناة ال حصر لھا. وأكرر ھنا قول الشاعر الفقید كاظم السماوي: وإذا تك�ات�ف�ت 

 وإذا تعانقت الشعوب فأي درب یسلكون!  األكف فأي كف یقطعون! 
وشعبنا العراقي یدرك أھمیة التضامن مع المواطنات والمواطنین السود في الوالیات ال�م�ت�ح�دة 
األمریكیة، ألنھ ھو أیضا یعاني من التمییز ال�ع�ن�ص�ري وال�دی�ن�ي وال�م�ذھ�ب�ي وال�ف�ك�ري، وھ�و 
المنتفض حالیاً في مواجھة شجاعة وباسلة ضد النظام المحاصصي الطائفي الفاسد، وض�د ك�ل 
العنصریین والطائفیین والساعین إلى تكریس جمیع أشكال التمییز في المجتمع ال�ع�راق�ي، ب�م�ا 

 فیھ التمییز ضد المرأة. 



 َعْوٌم في 
 

َد زنبقاً أبیض في ذاكرتي  هُ بموقٍف تَورَّ  إلى ُكلِّ َصِدیٍق اِْلتَمْسُت بِرَّ
: 

 أَجْل، َسِخَرْت أفواهٌ بوھیمیَّة ِمْن لَْكنِة البِرِّ 
 العلیك..

 ْظلَِمةُھْم 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..  وثمَّة َعَدن فیَك، ُمَسوَّ
: 

 طُوبَاَك بَِمنأى َعْن شؤونِھم اآلِسنة..
 ُھَوذا 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 

  أجل أشتاق 
  وكم من خریف یتوسد نوافذي

  وبمنتصف القصیدة
  یجرني للقیاك

  أشتاق ألزمانك المحشوة
  بمرح الدراق

 ألغنیات یدیك وھي تصلي
  حد الثمالة باللمسات

  لموجة تسرقك..تسرقني
  لنكون على قید العناق

  اتألم...أشتاق
 وقلبي یخفق مثل أجراس
  الحروب مطعونة بالعناء

  ارسمك وردة بكفي
  فتكون قدرا على جبیني

  أرمم انھیارات العمر بمفتاح إبتسامتك
  أزیل دخان خساراتي بروائح طیفك

  ألني إمرأة تجید فن الكبریاء
  ینكسر فخار الوقت

  یقضمني السھر على مھل
  أنعس على ظالل إسمك

  وأستعیر من ضعفي
  كل صفصاف ذكریاتك
  یا من تسكن بجسدي
  یا من عشقھ معبدي

  بین ذراعیك..ھنالك موطني
 ربما أشتاق كثیرا او قلیال
  ربما احتاج أن أكتبك بالقبل

  وأسكب على كتفیك
  كل ماء حزني

  كل بنات خیباتي ولیالیھن الشاحبة
  یا روح البدایات

  یا شرق و غرب الحكایات
  یا من یقتلع أقماري باالنتظار

  یا دھشتي في الحب ونكھة األشعار
  لیلي كأس مكسور دونك

  لعمري إني أشتاق
  لكني أكابر بالشعر

  أكسر جناحي
 أخفي آھاتي حد األختناق
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 تونس -ُمِعـز الـشَّعـبوني 

ْكـَریَـاِت تَـــالَقَـْیــنَــا  بِـَمـْقـَھـى الـذِّ

ـْوقِ تَـَشـابَـَكـْت یَـَدیْـنَـا  بِـُكـلِّ الـشَّ

 بِـالَ قُـفَـاَزاِت َو الَ ُمـَواَراةٍ 

 تَـَحـاَدْثـنَـا تَـَسـاَمـْرنَـا تَـَعـانَـْقـنَـا

 َو فِي أَْعـَمـاقِ قَـْھـَوتِـنَـا َسـبَـْحـنَـا،

 أََخـْذنَـا نَـفَـًسـا طَـِویـالَ 

 َو ُغـْصـنَـا فِي َسـَواِد قَـْھـَوتِـنَـا

ـِرَھـا تَـَھـاَمـْسـنَـا  َو بَـیْـَن ُشـْطـآِن ُسـكَّ

ـبَـى  تَـَذاَكـْرنَـا ُحـبَّ الـصِّ

 َو َصـبَـابَـةَ َشـبَـاٍب ُمـْفـَعـٍم بِاْلـُمـنَـى

 

ْكـَریَـاِت اْلـَمـِجـیـدْ   بِـَمـْقـَھـى الـذِّ

لِـیـدْ   قَـالَـْت : َھـالَّ تَـْذُكـُر اْلـَمـاِضـي الـتـَّ

ـِعـیـدْ  اِت الَْوْجـِد الـسَّ  َكـْم أَْبـَحـْرنَـا فِي َمـَجـرَّ

ـْمـِس أَْنـَواَر األََمـِل اْلـَمـِدیـدْ   َكـْم قَـطَـْفـنَـا ِمـَن الـشَّ

ِدیدْ  اِھِق الشَّ  َھـالَّ تَـْذُكُر َكـْم اْمـتَطَـْیـنَا قَـْوَس قُـَزحٍ الـشَّ

َجـاحِ األَِكـیـدْ   َو َرَسـْمـنَـا بِـأَلْـَوانِـھِ ُكـلَّ ُدُروِب الـنـَّ

 َو اْخـتَـلَـْسـنَا بَـیَْن أَْصبَاِغـِھ قُـبُالَِت اْلھُـیَاِم الَْمِریدْ 

 َو اْرتَـَوْیـنَـا ِمـْن َمـنَـاِھـِل اْلـِعـْشـِق اْلـَعـنِـیـدْ 

ـِر قَــْھــَوِة طَــْیـٍف َولِــیــدْ   َو ثَـِمـْلـنَـا بِـُسـكَّ

 

 بِـَمـْقـَھـى ِذْكـَریَـاِت اْلـَحـبَـائِـبْ 

 أََجـْبـتُـَھـا بِـقَـْلـٍب َھـائِـٍم َو فِـْكـٍر َغـْیـِر َغـائِـْب :

 َو َكـْیـَف أَْنـَسـى إِْشـَراَق َشـْمـِسـي بَـْیـَن اْلـَكـَواِكـبْ 

ـْبـتِـنِي في اْلِعـْشـِق أَْعـلَى اْلـَمـَراتِـبْ   َو أَْنِت َمـْن نَصَّ

ْلـِت َغـِریـَق َھــَواكِ  ِطـیـِف َحـوَّ  َو بِـَجـبَـُروتِـِك اللـَّ

 لِـِضـْرَغـاٍم یَـْعـتَـلِي ُكـلَّ اْلـَمـَراِكــبْ 

َغـائِـبْ  ـلِـي ِمـْن َعـْلـیَـاِء َسـَمـاِء الرَّ  أَلَـْم تَـتَـَرجَّ

 َو تَلِِجـیـَن َعالَِمي اْلُمـْثَخـِن باْلَعـَجائِـِب َواْلنََّوائِـبْ 

ـَحـائِـبْ  اَحـِة َو أَْھـَواَء الـسَّ َعـةً ُخـُدوَر الـرَّ  ُمـَودِّ

 طَـابِـَعـةً َعـلَـى َوْجـنَـتَيَّ َو َشـفَـتَـيَّ أَلَـذَّ اْلـَمـَواِھـبْ 

 نَاِحتَةً َعلَى َجبِینِي َوبَْیَن َعیْنَيَّ أَْرَوَع أَثٍَر ألَْجَمِل اْلَكَواِعـبْ 

ـَر َدْوًمـا َشـْھـَد بِـَحـارِ َصـبَـابَـةٍ   َھـْل یَـْعـتَـرِیِك َشكٌّ أَْن أَتَـَذكَّ

 َغـَمْرتِـنِي بَِھا َوأَْرَسـْلِت بِأَْحالَِمي لُِمِحیِط النَّْشَوِة بِالَ قَارِبْ 

ـَغـِف َو اْلـَكـلَـِف الالَِّھــبْ   َوِعـْنـَد آِخـِر َرَمـِق الـشَّ

ِرَھا  أَْسقَْیتِنِي ِمْن قَْھَوةِ َغَراِمِك َوأَْسَكْنتِنِي َعلَى َشَواِطِئ ُسكَّ

ْكـِریَاِت بِـَمـْقـَھـى ِذْكـَریَـاِت اْلَحبَائِبْ  اَس الذِّ  َوأَْھـَدْیـتِنِي ُكرَّ



راقبت باھتمام شبق ك�الب م�خ�ت�ل�ف�ة   
االلوان واالحج�ام الھ�ث�ا ی�الح�ق أن�ث�ى 
وحیدة تسیر بكبریاء في مقدمة القطیع 
متحكمة ف�ي خ�ط س�ی�ره، ی�ق�ف ح�ی�ث 
ت�ق�ف، ی�ح�ی�ط�ھ�ا م�ن ك�ل ج�ھ�ة ح�ی�ن 
تضطجع، تترتسم في مخیل�ت�ھ�ا ص�ورا 
شتى بفعل ما ترى ع�ن�دم�ا تس�ل�ك ھ�ذا 
الطریق رواحا وم�ج�ی�ئ�ا ب�ی�ن ش�ق�ت�ھ�ا 
ومحل عملھا، تسیر بغنج واضح ت�دی�ر 
علكتھا في فمھا م�ط�ل�ق�ة ص�وت�ا ی�ث�ی�ر 
الش�ب��ق، ت��ط��ل��ي وج��ھ��ھ��ا ب��م��س��اح��ی��ق 

التجمیل وشفتیھا باالحمر الصارخ، وكأنھا ترید ان تخفي قبحا التشعربھ والتحسھ اال ھ�ي، ال زل�ت ف�ي 
المظھر مغریة الق�وام، ن�اھ�دة الص�در رج�راج�ة ال�م�ك�ورات، غ�ال�ب�ا م�ا   نھایة ربیعھا العشریني، جذابة

یرافقھا او باالصح تصطحب معھا احدھم الى شقتھا، اثار فضولھا ما تسمعھ من اخب�ار االس�ك�اف�ي (اب�و 
العیون)، المشھور بھوسھ وخفة یده في السرقة وضرب السكین ومالح�ق�ات�ھ ل�ل�ن�س�اء، ال ت�دري ل�م�اذا 

تش�ع�ر   اكثر من مرة في الشارع رغم انھا نھرتھ وردعتھ، لكنھا  تشعر بالضعف امامھ حین تعرض لھا
بان ھناك جذبا اشبھ بالمغناطیس یجذبھا صوب ھذا الشاب االسكافي سيء السمع�ة، ف�ي ق�رارات�ھ�ا ھ�ي 

بإصالح كعب حذائھا قررت ان تجالسھ في دكانتھ، خ�ل�ع ل�ھ�ا ح�ذائ�ھ�ا   لیست انظف سمعة منھ، متذرعة
الحذاء، وقد بان ن�ق�ش   بخفة كبیرة، وولع لھا سیكارتھا متلمسا كفھا لمسة خبیر اسلمتھ قدمھا لیلبسھا

صورة (بشار) على ذراعھ األیمن، مستذكرة المسلسل التلفزیوني الشھیر، ھیمن العطف على مشاعرھ�ا 
بصورة ال تقاوم، حینما تمر من امام محلھ یرمي ما في یده ویمسح بنظراتھ جس�دھ�ا م�ن رأس�ھ�ا ح�ت�ى 

 اخمص قدمیھا ..
ابدا نظ�ارت�ھ الس�وداء ال�ت�ي ع�رف ب�ھ�ا م�ن�ذ  لم تتمكن من قراءة مشاعره من خالل عیونھ ألنھ لم یخلع

قدیمة من االحذیة الصالحھا من أجل ادامة وتطویر عالقتھا بھ، كان   ظھره في المحلة، جلبت لھ أزواجا
ت�ج�ذب�ھ�ا   یختلق االعذار الطالة فترة اصالحھا، تشعر بانھا شاركتھ في لعبتھ ھذه ل�ت�ك�ون ق�رب�ھ ك�ق�ط�ة

من احابیل ھ�ذا الص�ع�ل�وك (اب�و   رائحة فأر الزال عصیا على االلتھام، رغم تحذیرات عشاقھا ومریدیھا
بعد آخر، تتحس�س م�دى   یوما  العیون) فھو زیر نساء، صیاد ماھر للفتیات، كانت تزداد االنجذاب نحوه

وقاحتھ وحركاتھ الجسورة والشبقة نحوھا، تحس خفقان قلبھا ومیلھا الغیر مفھوم نحوه، حاول�ت اك�ث�ر 
من مرة تجنب المرور من امام دكانتھ، ولكن داف�ع�ا غ�امض�ا یش�ع�رھ�ا ب�ال�ذن�ب وال�ت�ان�ی�ب ل�م�ح�اوالت�ھ�ا 

والھروب منھ، او الترفع على توسالتھ، تسأل نفسھا مالذي یجذبھا الى ھذا الش�اب، ط�ب�ع�ا ل�ی�س   صده
المال النھ رث حال وضیع المھنة سيء السمعة، فلدیھا عشاق من اصحاب الثروة والجاه والوس�ام�ة م�ا 
الیمكن مقارنتھم بھ ولكن لھذا الشاب وقع خاص سمحت لھ یوما ان ی�ح�م�ل ح�ق�ی�ب�ة س�ف�رھ�ا الیص�ال�ھ�ا 

في اغلب اللیالي لتمضیة اللیل مع�ھ�ا،   لشقتھا حیث تسكن وحیدة، رغم انھا كانت تصحب بعض عشاقھا
شبقھا، اجابت بالنفي فھي قد سأمت ال�ج�ن�س م�ن�ذ زم�ن ب�ع�ی�د، ب�ع�د ان   التدري ھل ترى فیھ من یشبع

خبرت خسة الكثیر من الرجال وما حدث لھا ذات یوم ...وكان ماكان مع ال�ح�ب�ی�ب ال�خ�ائ�ن ال�ذي دنس�ھ�ا 
 وتوارى.

تقاوم رغبة غیر مفھومة لتبیلھ واحتضانھ، تشعر بأنھ یبادلھا نفس الشعور ورب�م�ا   حین یكون برفقتھا 
آخر أصبح طیعا توجھھ حیث ترید ال یعصي لھا امرا رغم انھا لم تفتح لھ ابواب الرغبة   یوما بعد  اكبر،

 انھا سبب تعلقھ بھا، حیث یمكنھ اطفائھا مع بنات الھوى فالكثیر منھن طوع بنانھ ... التي ال تظن
اث�ار   تتكرر زیاراتھ لشقتھا تحت مختلف االعذار، ان غابت یتفقدھا وان لم یحضر ھي تذھب الی�ھ، م�م�ا

الغریب، وتعلق كل منھما ب�االخ�ر خص�وص�ا ھ�و الی�ث�ق ب�ح�ب ال�ع�اھ�رات وھ�ي ال   دھشتھا ھذا العشق
فلكل منھما تجاربھ المریرة في ھذا المجال، مم�ا ادخ�ل ك�ل م�ن�ھ�م�ا ف�ي دوام�ة م�ن   الرجال  بحب  تثق

ی�ب�ح�ث ع�ن ش�ی�ئ�ا   ك�ل م�ن�ھ�م�ا  االسئلة المحیرة حول مغزى ودوافع ان یتعلق احدھما ب�اآلخ�ر، وك�أن
 اضاعھ ...

نقاھتھا، ال�ق�ى ب�راس�ھ ف�ي حض�ن�ھ�ا  بعدانقطاعھا عنھ لعدة ایام بسبب مرضھا، زارھا متلھفا خالل فترة
وھي على سریر النوم، احتضنتھ واحتضنھا، دخال في حمى عناق حار، التحم الجسد بالجسد دون ك�الم، 
اھتز السریر، تطایرت شراشف المنام، تبعثرت اردیتھما وسط الغرفة، تالقت رغبات م�ك�ب�وت�ة ت�ف�اع�ل�ت 
روائح مألوفة، یھیمن على كل منھما رغبة باشباع حرمان فراق عشرات من سنوات خلت الیعرفون ل�ھ 

 معنى فلم تمض على تعارفھا سوى اشھر قلیلة ...
تراخت االیادي، فك التحام الجسدین، خلعت یدھا الممسكة برأسھ النظارة الس�وداء م�ن ع�ل�ى ع�ی�ن�ی�ھ،  

صاحت وجدتھ، صفعتھ بقوة صارخة، یا الھي ولدي وحید العین الذي رمیتھ في باب المسجد ق�ب�ل اك�ث�ر 
خنجره في صدرھا، خرج ممس�ك�ا خ�ن�ج�را ی�ق�ط�ر دم�ا،  من عشرین عاما، أجاب صارخا وجدتھا غارسا

  واحدة...  بعین  صارخا اخیرا اخذت عقابھا العاھرة، باكیا

  ة
 

ر..  اا 
 
 

  حمید الحریزي/ العراق
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امري أم 
 
 
 
 
 

 

 
 

 عصام سامي ناجي/ مصر
 
دعونا نغوص في أعماق التاریخ لنستخرج من بین صفحاتھ    

سیدات كان لھن دورا كبیرا في إسقاط أنظمة حاكمة اس�ت�م�رت 
لعقود ولتكن البدایة مع م�اري أن�ط�وان�ی�ت ص�اح�ب�ة ال�م�ق�ول�ة 
الشھیرة "أذا لم یجد الفقراء الخبز  فلیأكلوا الكعك" وب�ال�رغ�م 
من أن بعض المؤرخین یقولون أنھا لم تقول العب�ارة الس�اب�ق�ة 
من باب التھكم، ولكن نتیجة إنف�ص�ال�ھ�ا ع�ن الش�ع�ب وال�ع�وام 

 إنفصال تام . 
في فی�ی�ن�ا، ث�م ان�ت�ق�ل�ت إل�ى  1755ُولدت ماري أنطوانیت عام 

فرنسا لتتزوج، وھي أصغر أبناء الملكة ماریا تیریزا، تزوج�ت 
ماري أنطوانیت من ال�م�ل�ك ل�وی�س الس�ادس عش�ر وھ�ي ف�ي 
الرابعة عشر من عمرھا وكان ھ�و ف�ي ال�خ�امس�ة عش�رة م�ن 

كانت الملكة الصغیرة غایة في الج�م�ال وال�رق�ة وأیض�ا  .عمره
رسمیات البالط الملكي مبكرا، فات�ج�ھ�ت إل�ي  التھور، وقد ملت

الترویح عن نفسھا بالحفالت الصاخبة والمسرحیات وسباق�ات 
الخیول وغیر ذلك مما كان متاحا للطب�ق�ة ال�ح�اك�م�ة ل�م ت�ت�ع�ل�م 
ماري بشكل جید، وكانت قمة في التھریج، ووص�ل ب�ھ�ا األم�ر 

م��وض��وع ت��رش��ی��د  ی��ط��رح�ون  إل�ي ع��زل ك��ل ال�وزراء ال��ذی��ن
 اإلنفاقات.

أصبحت ماري أنطوانیت مكروھة جًدا، وقد ت�م ت�أن�ی�ب�ھ�ا ع�ل�ى 
فساد البالط الفرنسي، إذ أنھا كانت تُسرف في إغ�داق األم�وال 
على محاسیب البالط ولم تعط أي اھتمام لألزمة ال�م�ال�ی�ة ال�ت�ي 

 كانت تمر بھا فرنسا في ذلك الوقت. 
م، حیث توفي ابنھا 1789أصابت المآسي ماري مرتین في عام

األكبر وبدأت الثورة الفرنسیة وقد فقد زوجھا ـ ضعیف اإلرادة 
ـ حكمھ للبالد تدریجیًا، ولكن ماري واجھت المخاطر بشجاعة، 
وحاولت أن تُقّوي من إرادة الملك لوی�س، ول�ك�ن�ھ�ا زادت م�ن 
 غضب الشعب بسبب معارضتھا العنیدة ل�ل�ت�غ�ی�ی�رات ال�ث�وری�ة

 المالیة بفرنسا. 
وللتاریخ .. كان لدي لویس السادس عشر نیة إصالح�ی�ة ع�ن�د 
تولیة الحكم ولكن البالط الملكي المتمسك بإمتیازتھ ل�م یس�م�ح 
لھ بتطبیق خططھ اإلصالحیة وبالعودة إلي ماري ق�ام ال�م�ل�ك ـ 
والذي كان یعمل بنصیحة ماري أنطوانیت ـ بحشد الجنود حول 

م، ولكن أعقب المرتی�ن ال�ع�ن�ف، 1789فرساي مرتین في عام 
وأصبحت السلطة الملكیة أضعف، حیث أنھ في المرة الثان�ی�ة ـ 

م ـ اتجھت الجماھیر الباریسیة الجائع�ة 1789في أوائل أكتوبر 
البائسة في مسیرة إلى فرساي وأجبرت العائلة الم�ل�ك�ی�ة ع�ل�ى 
االنتقال إلى قصر تویلري بباریس. وم�ن�ذ ذل�ك ال�ح�ی�ن أص�ب�ح 

 .لویس وماري سجینین بالفعل
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

وفي النھایة أعدم الثوار الف�رنس�ی�ون ال�م�ل�ك ل�وی�س الس�ادس 
عشر حیث جاءوا بھ إلي الشارع وسط العامة وق�ال�وا "م�ل�وك 
أوربا یھددون باجتیاح باریس إذا أعدم�ن�ا ال�م�ل�ك" وھ�ا ن�ح�ن 

والم�ث�ی�ر أن�ھ نھدي لھم رأس أحدھم، والقوا رأسھ في الشارع 
اتھموھا بالق�س�وة ع�ل�ى اب�ن�ھ�ا  في أثناء جلسة محاكمة ماري 

فسألھا القاضي لماذا كنت تقسین على ابنك؟ فقالت: لن أُج�ی�ب 
ألنھ سؤال ال یُسأل ألم. فصفقت لھا كل األمھات في ال�م�ج�ل�س، 
وظنت ماري أن األمر سیقلب لمصلحتھا إال أن�ھ ص�در ال�ح�ك�م 
علیھا باإلعدام بالمقصلة، وعندما كانت تسیر لمن�ص�ة اإلع�دام 
كانت تمشي بكل فخر واع�ت�زاز وك�أن�ھ�ا ت�م�ش�ي إل�ى قص�رھ�ا 

 .المحاط بالحدائق
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 توطئة:
في سیاق مستوى أبعاد وظیفة البنیة السردیة في 
روایة (ذاكرة غانیاتي الحزینات) للكاتب العال�م�ي 
العمالق غابرییل غارسیا ماركیز/ت�رج�م�ة ص�ال�ح 
علماني، تتركز فاعلیة مبئرات العالق�ة ال�ق�ری�ن�ی�ة 
التابعة لخصائص المجاورة الثنائیة ال�م�م�ت�دة م�ا 
بین طرفي(المؤلف ـ السارد مشاركا)في ص�ن�اع�ة 
متوالیات المحوری�ة االس�ت�ع�ادی�ة ب�وظ�ی�ف�ة دل�ی�ل

(الفضاء ارتدادا = الفضاء اس�ت�ش�راف�ا)م�م�ا أخ�ذ 
ملفوظ الخطاب السردي ع�ل�ى ت�ح�ف�ی�ز م�ك�ون�ات 
المسرود النصي نحو قابلیة خاصة م�ن مس�ت�وى 
تواتر الحكي عبر عملیة تعایش السارد الم�ش�ارك 
ــ كنسقا سارداــ في منظور دالالت داخل وخ�ارج 
المبنى من وظیفة متن الحكي السردي في شواھد 

 الروایة.
 ـ الحكي كمعادل على شواھد االسترسال النصي.

تنفتح صورة الحكي في روای�ة( ذاك�رة غ�ان�ی�ات�ي 
الحزینات)على لسان حال الشخص�ی�ة ال�م�ش�ارك�ة 
في محور النص،لیتبین من خاللھا مدى إشك�ال�ی�ة 
م��ق��ارب��ات ال��زم��ن وال��م��ك��ان وال��ذاك��رة وال��ذات 
الحاضرة في حیز معیش شخصی�ة ذل�ك ال�ع�ج�وز 
الكاتب في فرضیة النص،والذي أفنى ثالث أرب�اع 
زم��ن��ھ ف��ي م��م��ارس��ة م��ھ��ن��ة ك��ت��اب��ة ال��م��ق��االت 
األسبوعیة في الصحیفة، والتي تت�ح�دد ب�دءا م�ن 
عام�وده األس�ب�وع�ي وم�ن�ذ ب�اك�ورة ش�ب�اب�ھ ف�ي 
الصحیفة عامال.لقد سلخ عمره المدید في عالقات 
حمیمة مع عاھرات شت�ى وم�ع ظ�الل ال�ع�زوب�ی�ة 
القاھرة في حیاتھ، مما جعل من ذاكرتھ مستودعا 
رحبا ل�ل�ع�دی�د م�ن ھ�ی�ئ�ات األس�م�اء وال�م�ظ�اھ�ر 
والمغامرات الغریبة.والقارىء لمدلول الم�ع�ال�ج�ة 
الدرامیة للروایة،لربما یتس�ارع ب�ال�ح�ك�م مس�ب�ق�ا 
على مدى إیروسیة الروائي ماركیز ك�ع�ادت�ھ ف�ي 
م��خ��ت��ل��ف أع��م��ال��ھ ال��روائ��ی��ة األخ��رى،ول��ك��ن��ن��ا 
كمتفحصین للروایة بكامل مقوماتھا وت�أھ�ی�الت�ھ�ا 
البنائیة واألسلوبیة والسیم�ی�ائ�ی�ة،ت�ب�ی�ن ل�ن�ا ب�أن 
حاصلیة النظر المعم�ق ل�ل�ن�ص ف�ي ك�ل ج�وان�ب�ھ 
األسلوبیة والفنیة،جاءنا ب�م�وج�ب أب�ع�اد دالئ�ل�ی�ة 
رائعة من تجربة الساحر ماركیز ف�ي نص�ھ ال�ذي 
بین یدینا اآلن موضع بحثنا.الشخص�ی�ة ال�روائ�ی�ة 
في النص تتجسد وظیفتھ�ا ال�م�ق�ل�ق�ة ح�ول م�دى 
(ج�وان�ی�ة ال�ح�ك�ي) أي ب�م�ا ی�ت�رت�ب ع�ل�ی�ھ ح�ال 
خصائصھا ال�ك�ی�ف�ی�ة،إزاء ت�ق�ادم ع�ج�ل�ة ال�زم�ن 
وال��م��ك��ان ع��ل��ى م��واط��ن ع��ادت��ھ��ا وح��االت��ھ��ا 
واستغراباتھا ووحشتھا من أن�خ�راط�ھ�ا ال�م�ف�ج�ع 
داخل عقود شیخوختھا العمریة ال�م�ت�أخ�رة،وھ�ذا 
األمر ما راح یجعل من جھة م�ا ف�ي الش�خ�ص�ی�ة 
ذاتھا داخل مظاھر أوھام أل�ت�ب�اس�ی�ة م�ق�ل�ق�ة م�ن 
اقتراب م�وع�د ن�ھ�ای�ت�ھ�ا ف�ي ق�ارب ال�ح�ی�اة.إذن 
الشخصیة بھذا األمر صارت تواجھ مصیرا ترقبیا 
مفجعا،بحتمیة الموت لھا قریبا،ولكن ك�ی�ف ھ�ذا؟ 
وھي الزالت تتمتع بروحیة الع�ش�ق وال�غ�رام�ی�ات 
نحو تلك الط�ف�ل�ة ال�م�ع�ش�وق�ة ف�ي م�ب�غ�ى ع�ائ�دا 
بملكیتھ لسیدة تدعى روساك�اب�ارك�اس: (ل�م ت�ك�ن 
تبدو ھي نف�س�ھ�ا..ل�ق�د ك�ان�ت ف�ی�م�ا مض�ى أك�ث�ر 
القوادات تكتما..وبالتالي أكثرھن ش�ھ�رة ..ام�رأة 
ض��خ��م��ة ال��ح��ج��م..ك��ن��ا ن��ری��د ت��ت��وی��ج��ھ��ا رق��ی��ب 
إطفائیین..سواء لضخام�ت�ھ�ا أو ل�ف�اع�ل�ی�ت�ھ�ا ف�ي 
إطفاء شبق رجال المدینة.. لكن ال�وح�دة ق�ل�ص�ت 
جسدھا..وجعدت جلدھا.. وشحذت صوتھا ببراعة 

 23شدیدة..بدت معھا كما لو أنھا طفلة مسنة./ص
 الروایة).

 
  ـ ضمنیة عالقات وحدات السرد:1

فلو تأملنا كینونة عالقة وحدات الع�رض والس�رد 
وال��م��س��رود ال��ذات��ي وال��ع��رض��ي ف��ي م��واق��ع 
الروایة،لوجدنا بأن مارك�ی�ز ق�د وض�ع�ھ�ا ض�م�ن 
منظور الرؤیة من الخلف أو موقع رؤیة الش�اھ�د 

المشارك في اإلداء المحكي، بوصفھ أداة لألدراك 
والوعي الش�خ�ص�ان�ي ـ� ی�ت�ح�دد م�ن ق�ب�ل ث�الث�ة 
محاور: الموقع، والجھة، والمسافة. ف�م�ن خ�الل 
موقعیة السارد المشارك تتبی�ن ل�ن�ا ن�ق�ط�ة رص�د 
مس��ار األح��داث ال��روائ��ی��ة ب��ك��اف��ة ت��ك��وی��ن��ات��ھ��ا 
وتفاصیلھا،وھ�ذه ال�ن�ق�ط�ة ال�ع�ام�ل�ی�ة ق�د ت�ت�غ�ی�ر 
نوازعھا م�ن ت�م�وق�ع ألخ�ر ع�ل�ى م�دار ث�ن�ائ�ی�ة 
الحكي/السرد، وبما یقتضیھ سیاق حال المقام،من 
ت��ن��ام م��ج��ری��ات الش��رط األح��وال��ي ف��ي مس��ار 
النص.أما الجھة في م�ج�ال س�رد األح�داث ف�ذات 
أبعاد م�ت�غ�ای�رة،ف�ال�ج�ھ�ات ال�ت�ي ی�م�ك�ن ل�ل�س�ارد 
المشارك التموقع من خاللھا،ق�د ت�ب�دو ل�ن�ا ش�ب�ھ 
متوحدة ومحسوبیة محاور:(السارد= المع�ش�وق�ة 
= الش�ی�خ�وخ�ة = ذاك��رة ال�زم�ن= ال�خ�وف م��ن 
النھایات) قد نعاین بأن ھناك جھات زمن�ی�ة ت�ؤث�ر 
ف��ي ط��ب��ی��ع��ة ض��م��ن��ی��ة وح��دات الس��رد ف��ي 
الحكي،خاصة تلك الجھات المتعلقة بجوانی�ة ذات 
الشخصیة الساردة، فإذا ت�أم�ل�ن�ا س�ی�رة ال�ع�ج�وز 
الزم�ن�ی�ة،ل�وج�دن�اھ�ا م�ح�ی�ط�ة ب�ع�وال�م م�رج�ع�ی�ة 
(المعادل ال�ن�ص�ي) ح�ی�ث ی�م�ك�ن�ھ س�رد األش�ی�اء 
المتعلقة بدوافع ذاتھ السلوكیة، من غیر أن ی�ع�ل�م 
القارىء بأن السارد یشیر إلى ذاتھ في النص، أو 
أن الصورة السردیة ف�ي م�ث�ل ھ�ذه ال�ف�ق�رة م�ن 
شریط الذاكرة، ما ھي إال م�ت�م�م�ة خ�ارج�ی�ة م�ن 
طبیعة تماثل المكون الحدثي ف�ي ل�ح�ظ�ة ان�ط�ب�اع 
وقوع زمن الحكي في النص،ل�ذا غ�ال�ب�ا م�ا ن�ج�د 
صیغة االس�ت�ب�اق ك�ج�ھ�ة اس�ت�ش�راف�ی�ة م�ا،ت�الزم 
خطاب المسرود حكیا.أما منظور المسافة فیتع�ی�ن 
في حدود الفصل ما بین الراوي والعالم ال�م�ح�ی�ط 
بما یرویھ مدلول مس�ار ال�ت�ب�ئ�ی�ی�ر، وھ�و م�ا ت�م 
مالحظت�ھ م�ن خ�الل ال�م�س�اف�ة م�ا ب�ی�ن ذاك�رت�ھ 
الشخصیة ومحور ما یرویھ حول زم�ن�ھ ال�غ�اب�ر: 
(في السنة التسعین من سنوات حیاتي..رغبت في 
أن أھدي إلى نفسي لیلة حب مجنون..مع مراھقة 
عذراء.. تذكرت روسا كاباركاس .. صاحبة ب�ی�ت 
سري..أعتادت أن تتصل بزبائنھا الجیدین..عندم�ا 
یكون تصرفھا جدید جاھز..لم أستس�ل�م ق�ط ل�ھ�ذا 
اإلغ��راء..أو ألي واح��د آخ��ر م��ن إغ��راءات��ھ��ا 
الفاحشة.. ولكنھا لم تكن تؤمن بن�ق�اء م�ب�ادىء./

ال��روای��ة) وم��ن ی��ق��رر مص��داق��ی��ة م��ب��ادىء 7ص
مرحلة الشخصیة، ھي مرح�ل�ة اإلع�ت�راف ذات�ھ�ا 
العمریة، ھو ذلك (الفاعل المنفذ = جھة اإلداء = 
تحوالت الموقع) لتظھر الشخصیة لنا في عالقتھا 
باألشیاء في مرحلة من (فاعل ال�ح�ال�ة ـ� ال�ح�ال�ة 

المحولة = عالقة ض�م�ن�ی�ة ـ� إع�ت�راف الش�اھ�د) 
فكلما اقترب السارد المشارك من حالة الشخصی�ة 
في زمن الحك�ي، ص�ار م�ع�ادل�ة ل�م�ا ت�ف�ك�ر ف�ی�ھ 
جوانیتھ العمریة الخاصة ومتعلقاتھا، فعلى سبی�ل 
المثال نعاین ھذه الفقرات من ع�الق�ت�ھ ال�ح�م�ی�م�ة 
بعشیقتھ المومس الطفلة العذراء في أحدى غرف 
منزل السیدة روسا: (لم یكن ثمة مفر..دخلت إل�ى 
ال��ح��ج��رة ب��ق��ل��ب م��زع��زع..ورأی��ت ال��ط��ف��ل��ة 
ال�ن�ائ�م�ة..ع�اری�ة وع�زالء ع�ل�ى س�ری�ر اإلی�ج�ار 
ال��ف��س��ی��ح..م��ث��ل��م��ا ول��دت��ھ��ا أم��ھ��ا..ت��رق��د ع��ل��ى 
جانبھا..ووجھھا إلى ال�ب�اب..مض�اءة م�ن ال�ب�ھ�و 
بنور كثیف ال یغفر تفصیال منھا..جلست أت�أم�ل�ھ�ا 
من حافة السریر..بأفتتان حواسي الخمس..ك�ان�ت 
سمراء ودافئ�ة..وك�ان�وا ق�د أخض�ع�وھ�ا ل�ع�م�ل�ی�ة 
تنظیف وتجمیل ل�م ت�ھ�م�ل ح�ت�ى زغ�ب ع�ان�ت�ھ�ا 

الروایة)یتعلق الشخصیة العجوز 26المستجد./ص
العاش�ق ف�ي ھ�ذه ال�م�ق�ارب�ة م�ن جس�د ال�ط�ف�ل�ة 
العذراء،تبعا لزمن ھویتھ العمریة وص�راع الش�ك 
والحقیقة في معاینة ذلك الجسد من الطف�ل�ة،ف�ھ�و 
م���خ���ت���ل���ف م���ع وض���ع ت���ف���اص���ی���ل ھ���وی���ت���ھ 
الجسمانیة،ولكنھ ال یم�ل�ك خ�ی�ارا إزاء م�رح�ل�ت�ھ 
ال��ع��م��ری��ة ال��م��ن��ت��ھ��ی��ة،س��وى ال��ن��ظ��ر وال��ت��م��س��ك 
بالبدیل،لما یقدمھ لجسد الف�ت�اة م�ن ب�دائ�ل زم�ن�ھ 
الرغبوي المفقود،من خ�ی�االت س�ط�وة ال�ف�ح�ول�ة 
الرجولیة اآلسرة ف�ي م�خ�ی�ل�ت�ھ ال�ع�م�ری�ة،وال�ت�ي 
بارحت طاقاتھ الشھویة منذ زمن ع�ق�د األرب�ع�ی�ن 
أو ال�خ�م�س�ی��ن،ل�ذا ف�ھ�و ی�ج�س�د ح��ك�ای�ة ع�ج��زه 

وض��ع ع��ري ذل��ك ال��ج��س��د ال��ط��ف��ول��ي   أم��ام
الساخن،تعالقا مع نوازع شبق ذاكرتھ الم�ح�ف�وف 
بشقاوة ذلك المضاجع العتید ماضیا.وبھذه الرؤیة 
یضعنا ماركیز إزاء مبررات شخصیتھ النف�س�ان�ی�ة 
والعاطفیة في درجة ھي غ�ای�ة ف�ي األس�ت�ع�ص�اء 

 والحرج العمري في المكاشفة.
 
 ـ منظور تماثل التبئییر أو الرؤیة مع:2

عند الحدیث ح�ول ت�ف�اص�ی�ل ش�خ�ص�ی�ة ال�ع�ج�وز 
التسعیني في روایة(ذاكرة غ�ان�ی�ات�ي ال�ح�زی�ن�ات)

نعاین مجال تماثل التبئیر إعتمادا لم�س�ت�وى ك�اف 
م��ن م��ع��رف��ة الش��خ��ص��ی��ة الس��اردة ب��ذات��ھ��ا 
ولذاتھا،فتعتبر ھذه الشخصیة ھي محل كش�وف�ات 
الراوي وقناعھ الذي یرى فیھ الشخصیة كموقعیة 
للروي،أي على أنھا عالما قرائنیا مرتبطا ب�وع�ي 
مكون شخوصي في مراحل زم�ن�ی�ة س�اب�ق�ة،وف�ي 
مكان ما،وی�رى ھ�ذا الس�ارد ال�م�ش�ارك أن ف�ھ�م 
العاطفي و الرغبوي ھو قبل كل شيء وب�ع�د ك�ل 
شيء.كما إن م�ح�م�ول ال�رؤی�ة ل�دى الش�خ�ص�ی�ة 
جاءتنا متماھیة ما بین الراوي ونفسھ،حتى ی�ت�اح 
لألثنان رؤیة العالقة المتساویة وال�م�وزع�ة ب�ی�ن 
الراوي والشخصیة م�ع�ا،م�ج�ت�م�ع�ت�ان ب�م�س�اری�ة 
سردیة واحدة،كما سنالح�ظ الح�ق�ا ك�ی�ف�ی�ة ت�ن�ق�ل 
الفاعل الذاتي بین السرد والتبئ�ی�ی�ر،ف�الش�خ�ص�ی�ة 
ھنا ھي من ترى وتتكلم،وھذا النوع م�ن ال�ح�ك�ي 
الذاتي ھو ما یشكل بذاتھ تلك الممارسة المركزیة 
للشخصیة في لعب دور السارد والشخص�ی�ة م�ع�ا 
في مبئرات جوانیة وبرانیة الحكي، ویكون المبئر 
والسارد فعال واحدا في أغلب فقرات الروایة، أي 
ھو الشخصیة ذاتھا، وكثیرا ما یقع تبئییرھا عل�ى 
ذاتھا ولذاتھا إحتماال: (أستیقضت ف�ج�را دون أن 
أدري أین أنا.. كانت الطفلة ال تزال نائمة.. مولیة 
ألي ظھرھا في وضع جنی�ن�ي.. راودن�ي احس�اس 
مبھم بأنني سمعتھا تنھض في ال�ظ�الم.. وب�أن�ن�ي 
سمعت ماء سیفون الحمام.. ولكن یمكن لذلك أین 
یكون حلما..كان األمر جدیدا بالنسبة ل�ي .. ف�أن�ا 
أجھل نزوات األغواء.. وكنت أخ�ت�ار ع�روس�ات�ي 
للیلة واحدة بالمصادفة..وبأھتم�ام ب�الس�ع�ر أك�ث�ر 
من المفاتن..ون�م�ارس ال�ح�ب دون ح�ب..ون�ح�ن 
بنصف مالبسنا في معظم األح�ی�ان .. ودوم�ا ف�ي 

الظالم .. كي یتخیل كل منا اآلخر بأفضل مما ھ�و 
علیھ..في تلك اللی�ل�ة أك�ت�ش�ف�ت ال�م�ت�ع�ة ال�ت�ي ال 
تصدق..في تأمل جسد امرأة ن�ائ�م�ة..دون تس�رع 

ال�روای�ة) ق�د 29الشھوة أو ع�وائ�ق ال�ح�ی�اء./ص
یتضح م�ن خ�الل ھ�ذه ال�ف�ق�رات م�ن ال�م�س�رود 
الذاتي،بأن العجوز أضح�ى ی�ت�ع�ام�ل م�ع ال�ج�س�د 
النائم بمعاییر خ�اص�ی�ة ال�ت�م�ل�ك واالن�ت�س�اب ع�ن 
مسافة ما من مفھوم المواجھة الجادة واالنصھار 
الحمیمي،وأن یكون عاشقا مثالیا بأكثر من معن�ى 
یجعلھ صریعا بعجزه الجنس�ي ال�ف�ات�ك،واألك�ت�ف�اء 
بمجرد النظر والمتابعة إلى م�وض�ع م�ف�ات�ن ذل�ك 
الجسد دون المساس بھ،لیجعلھ في لغة ثانیة م�ن 
ممارسة قوانین الحب ذاتھ،وھذا األمر یذكرنا بم�ا 
قالھ الناقد ابراھیم محمود في كتابھ ال�ق�ی�م (ع�ل�م 
جمال الجسد المغایر: ی�غ�دو ال�ج�س�د ال�ھ�امش�ي، 
وھو مبعد عن داخلیتھ وعالمھ الفعلي، ال�ن�ق�ی�ض 
بصورة ما،لما یشیر إلیھ، ألن أي اشارة تنم ع�ن 
وضع أفتئاتي أو تشتتیت لكلیتھ،فیرزح تحت ث�ق�ل 

كتاب:علم جمال الج�س�د 115اآلخر المنكل بھ./ص
ال�م��غ�ای��ر) ول��ع�ل أھ��م خص��ائ�ص روای�ة (ذاك��رة 
غانیاتي الحزینات) ھو التحفیز المؤشر نحو زمن 
التفاعل الشخوصي، إزاء تصاعد الزمن الع�م�ري 
إلى أقصى موجھات ع�ق�دة ال�خ�وف م�ن اق�ت�راب 
م�وع�د ال�م��وت.ف�الش��خ�ص��ی�ة ف��ي ص��راع�ھ��ا م��ع 
شیخوخت�ھ�ا م�ن أج�ل إكس�اب ال�م�زی�د م�ن ح�ب 
الشھوات والمرح إلى زمنھا،حیث ت�ع�رف�ن�ا ع�ل�ى 
مالمح القرائن النصیة المعادلة في السرد، كحالة 
النزوع الذاتي في تقلیب صفحات العمر المتزامنة 
ما بین الشیخوخة والجسد واللیل وكتابة المقاالت 
وعقدة نھایة ال�ع�م�ر: (أس�ت�ل�ق�ی�ت ع�ل�ى ظ�ھ�ري 
بأنتظار األلم الن�ھ�ائ�ي..ف�ي ال�ل�ح�ظ�ة األول�ى م�ن 
سنتي الواحدة والتسعین..سمع�ت ق�رع ن�واق�ی�س 

دیلغادینا النائمة عل�ى   نائیة..وشممت شذى روح
جنبھا.. سمعت صرخة في األفق .. ون�ح�ی�ب أح�د 

 الروایة). 101ربما یكون قد مات قبل قرن./ص
 

 ـ تعلیق القراءة.
من الوجھة الزمنیة تقدم لنا دالالت روای�ة(ذاك�رة 
غانیاتي الحزینات) رؤیة إشكالیة واض�ح�ة،ألن�ھ�ا 
تتراوح ما بی�ن ص�راع الش�ی�خ�وخ�ة وتص�اع�دی�ة 
الخوف من عقدة النھایات العمریة،یتضح ذلك لنا 
في نسیج ما من المنظور الخ�ارج�ي ال�ب�ان�ورام�ي 
والتصویریة المونولوجیة الم�ؤث�رة، وال�ت�ي راح 
ماركیز یفترض بالسرد من خاللھا ألجل اإلح�اط�ة 
التامة بأزمنة العج�وز ال�م�خ�ت�ل�ف�ة، وم�ن ع�الق�ة 
خطیة الماضي بالحاضر، وص�وال إل�ى ال�م�ن�ظ�ور 
الداخلي الذي أخذ یح�ك�ي ل�ن�ا ج�وان�ی�ة ھ�واج�س 
ورغبات الشخصیة بصیغة الم�اض�ي وال�م�ض�ارع 
والغائب م�ع�ا، وم�ا ی�ع�زز ال�ق�ی�م�ة ال�دالل�ی�ة ف�ي 
الروایة، ھو أتساعھا لمجال ت�داع�ی�ات وخ�واط�ر 
الشخصیة،مما جعل السرد ختاما في مفارقة إبقاء 
العجوز على قید الحیاة رغم بلوغھ العقد المئ�ة : 
(إنھا الح�ی�اة ال�واق�ع�ی�ة أخ�ی�را..ب�ق�ل�ب ال�ن�اج�ي.. 
والمحكوم بالموت في حب طی�ب..ف�ي األح�ت�ض�ار 

خاتم�ة 103السعید ألي یوم بعد بلوغي المئة./ص
الروایة) وبعیدا عن أي مؤوالت اسقاطیة، نذھ�ب 
إلى الظن ب�أن غ�اب�ری�ی�ل غ�ارس�ی�ا م�ارك�ی�ز،أراد 
لروایتھ أن ت�ك�ون ع�الم�ة ت�ح�ف�ی�زی�ة ب�م�خ�ت�ل�ف 
ت��داع��ی��ات��ھ��ا وش��رائ��ط��ھ��ا ال��ذات��ی��ة وال��ن��ف��س��ان��ی��ة 
والعمریة، بمثابة ذلك الفوز األرادي واالخت�ی�اري 
على كفة ترجیحات التمثیل ال�ق�دري ال�م�ن�ص�وص 
احتماال في لحظ�ات ن�ھ�ای�ات وج�ود األنس�ان ف�ي 
تقاطعات فرضیة المصیر، فیما راح یقدم ال�ع�ك�س 
دعما لواقع معاییر سنن امتالء األنسان بمقصدیة 
األم�ال ال��وج��ودی��ة ال��م��ت��ع��ددة االب��ع��اد وال��دالالت 
العنیفة عل�ى مس�ت�وى ف�اص�ل�ی�ة م�ی�زان م�ق�ادی�ر 

 الموت والحیاة.

 اءة ة  روا (ذاة م ات) 
ر ر  

 ا اد  اع ا وة اف  ات 

 حیدر عبد الرضا/ العراق 
 



  منھ تعلمت الحكمھ والعفو
  جمیل القول

 وضوح الموقف
 حسن السیرة و المعشر

 و الوالد من أورثني
 حب المعرفة

 وبني االنسان
 إباِء النفسِ 

 و القلب األخضر
 وثالثة اخوانٍ 

 ) مات غریقاً 1أكبرھم (
 ) غیّبھ الموتُ 2و األوسط (

 ذات صباح أغبر
 ) مازال یؤانسني3و الثالث (

 لیعوضني فقَد األخوانِ 
 ویخفف عني احزاني

 ) والسید2ابن العلویة (
  ((خضر )) األصغر
 و أشار عليَّ السیدُ 

 بورود النبع الصافي
 برباطة جأش و أناة

 و مھارة قناصٍ 
 صقري العینین
 مكتنز العضالت
 و شدید البأسِ 

 بعزیمة من ال یُقھر
      

)1( 
 في األول من سنة النكبة

 عند صالة الفجرِ 
 إشتعل النھرُ 

 بلئاليء من سمٍك مزھور
 أغرتھ األّمارة بالرزق

 أن یاخذ حصتھ
 من فیض الخیر الموفور

 وبمھارة سبّاحٍ مزھواً بفتوتھ
 خاض بجرأتھ

 لكن الماء تخاطفھ
 و عیون الَسْورة شلّتھ

 فخاض الى القاع
  ما بین ذھول البالّمة

 وعویل النسوة
 وزعیق الشبان

 على ما یجري في الشطَّ 
 و یـــــدور ...... !!

 وبعد مراباة ونشیج شھور
 ونزیف شموعٍ ونذور

 وجدوا الجثة ـ ذات مساء ـ طافیة
 في دوالب بقایا ناعور

  وثالثین (( علًيّ )) غافیة
 في كفن من ورٍد وبخور

 العلویة تلعن قسمتھا
 و تولول دامیة الخدین :

 ھل ھي خاتمة الفصلِ 
 أم فاتحة لفواجع اخرى وشرور ؟  

  وبعد سنین عاقرة
 وعقوق ونفور

 صارت قصتھ نسیاً منسیا
 وشاھدة القبر

 مازلت تصرخ من ظلم ذوي القربى
 و اللیل األزلي المسعور

       
  )2( 

  كان خجوالً دمث االخالق
  یعشق بنت الجیران

 وماء الورد وعطر النعناع 
 وعصیر الرمان

  و یدندن حین ینام اللیل
 ویأخذه الشوقُ 

  بأغاني (المنكوب) و مواویل الھجران
 و ھو جمیل ولطیف و كریم النفس

 رغم صنوف الحرمان
 ال یتأخر عن عون أخیھ 

 بدینار یملكھ
 أو كلمة إحسان

 أنجب اوالداً مألوا العین
 صاروا أرصدةً في بنك االوطان

 و تنقّل طلبا للرزق
 في مدن الغربة

 وبعض دیار الجیران
 مانام على ذلًّ 

 ما ذاقت شفتاه
 قطرة من كأٍس ھوان
 و تقلب في مھٍن شتى
 حتى أخذ الربُّ أمانتھ

 بمخالب حافلة
 بعد ثالثین ربیعاً 

  و هللا لقد أفجعني
  بغیاب لم اتوقعھ

 سوّد أیامي و أدماني
 رحم هللاُ ((منیراً))  

  كان أخي
 من نعم األخوان

     
 ))3(( 

  أجمل ما فیھ
 حب األسفار و اكرام الضیف

 و سخاء الماعون
  وھو یحب الموسیقى ومقام الدشت

 و مباھج ھذي الدنیا بجنون
 ولھ في غزل المرأةِ 

 اسرار و حكایات و فنون
  زاد على الستین و مازال

 شفیف الروح
 رھیف االحساس

 عراقي الطبع حنون
 و ھوى (السّدة) مھد طفولتھ ما غادره

 بجمال أزقتھا و اھالیھا
  نادیھا و لیالیھا

  تنبض ما زالت في القلب

 وبھا خضر ابن العلویة ... مفتون
 ھذا الخضر شقیق الروح

  كاتم أسراري
 في زمٍن ال ینفع فیھ

  بناتُ 
 و بنون

    
 ))4 (( 

  یكفیني
  ان العلویة أمي / و أنا من ظھر السید

 الیمكن مھما أُو تیت
 أن أوجز سیرتھا

 فھي سلیلة أمجاد و كرام
 و مضیف ال یغلق ابوابھ

 منجم اشواق وحنان
 العلویة أم األحزان

    
))5(( 

 أبي ھو ذاك الفالح المتفاني
 الھارب من بطش الجوع

 ونفوق الزرعِ 
 ویباس الضرع

 أودعھ هللاُ سر فصاحتھ
  وخالصة حكمتھ
 ونقاء سریرتھ

 ــ شاف من الدنیا ... ما شاف !! ـ
 حتى اكرمھ فوق وباء الفقر

 بالماء األبیض و السل الرئويّ 
 وما قّصر

 و مازال الى تلك اللحظة
 رغم بروق الخوف

 یتحلّى بالصبر
  قنوع حّد األسراف

 بھّي المنظر
  وعلى مر االیام
 علّمني وتعلمت

 ان ال أسرج ُمھري
 إال في غبش الروح
  عند ھبوب االزمات

 وصراع األضداد
 على ما یأتي وما أدبر

 ألظل كما یتمنى
 العبھا الماھر في عصف الساحات

 وفارسھا في كل الصوالتِ 
 الى ما شاء وما قّدر

 یا أبتِ 
  مازلت أراني طفالً 

  ما بین یدیك
 فھل من أمٍل بالرجعة

 أو موٍت یخطف جثماني الیك ؟
  أ جبني
 أ جبني

 با � علیــــــــك
.................... 

....................... 
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 (( إرث ))
 ا أ .. اث ا     ا 

 
 شكر حاجم الصالحي  

   ال.!!    
 
 
 
 
 
 
 

  منال الحسن/ ھولندا
 
 

 .. هللا  خلقني  ھكذا 

  ..  غرور  بال   

  بل فیض من الثقة 

  مھما تكاثرت التھم  

 ال تنال من قلبي  

 قلبي الواثق من ثباتھ

 وحتى لو كان طیرانھ

 بألف جناح  ورفیفھ

 فال الغرور یقرب مني

 وال التعالي

 فأنا امرأة ترققني الحروف

 حتى أكاد أن أنكسر

 في محرابھا

  فترفعني القصیدة

 عالیا

 عالیا

 فال تنالني الفحام

 ولن تصیبني بحجر

  أیھا الرجل

 قلبي شفیف جدا

 وعقلي سید نبیل

 ولھذا أنا أختلف عن أخیاتي

 في الشعر

 وشقیقاتي في الجمال

  وكنت ولم أزل

 عطري(منال)  بكامل

 !!.ولكنني صعبة المنال..

 

 



(1) 
كان حلم ازالة النظام الدكت�وري الس�اب�ق 
عن طریق انقالب او انتفاضة مس�ت�ح�ی�ال 
دون تدخل اجنبي والخالص م�ن ال�ن�ظ�ام 
الراھن حلم ال ی�م�ك�ن ت�ح�ق�ی�ق�ھ، ال�ن�ظ�ام 
یتشبث بحجج واھی�ة اب�رزھ�ا ان�ھ ن�ت�اج 

 2018انتخابات دیمقراطیة، ان�ت�خ�اب�ات 
/: (كم�ا 20مزورة ولم یشترك فیھا سوى

اكدت مصادر دولیة) لذا فالبرلم�ان غ�ی�ر 
شرعي وتشكیل حكومة المحاصصة تبع�ا 
لذلك غیر شرعي ایضا، میلیشات تحم�ي 
النظام اقوى من الجیش والجیش مخترق 
بوالءات مذھبة وطائفیة، التظاھرات كما 
یبدو غیر م�ؤث�رة ف�ي ت�غ�ی�ی�ر ال�م�ش�ھ�د 
السیاسي، مصیر البلد یتجھ الى الھاوی�ة 
بعد ان نھبت االحزاب من العرب وال�ك�رد 
عبر ممثلیھا في السل�ط�ة خ�ی�رات ال�ب�ل�د 
والمال العام، الخزینة خاویة، الل�ص�وص 
یعیشون حیاة ترف ال مثیل لھ وال�ف�ق�راء 

طعام في القمامة، مت�ى  یبحثون عن بقایا
 نعثر على ضوء في نھایة النفق المظل�م؟

 اسعفوني بحل جزاكم هللا خیرا.
 

(2) 
حین متابعتي ل�ل�م�ق�اب�ل�ة ال�م�ھ�م�ة ال�ت�ي 
اجراھا برنامج اقصر الطرق مع ال�ن�ائ�ب 
ال�دك��ت�ورة م�اج��دة ال��ت�م��ی�م��ي، اص��اب�ن��ي 
الذھول والدھشة وألم شدید حین تحدث�ت 

التمیمي باالرقام واالدلة عن حجم الفساد 
وفرسانھ وانواعھ ومخرجاتھ واس�ال�ی�ب�ھ 
شرعنتھ وحماتھ في الس�ل�ط�ة واالح�زاب 
الحاكمة، من حقي وغی�ري ان ن�ت�س�اءل 
ھ�ل ال��ع��راق دول��ة ی��ح��ك��م��ھ��ا ال��دس��ت��ور 
والقوانین ام ھیكل كارتوني یختفي تحت�ھ 
عصابات باسم اح�زاب ودج�ال�ی�ن ب�رداء 
رج�ال دی�ن ورؤوس�اء وزراء س�اب�ق�ی��ن 
ورؤوس��اء م��ج��ل��س ن��واب ورؤوس��اء 
ج��م��ھ��وری��ة ال��ع��راق ووزراء وم��ن ھ��م 
دونھم، ال�ف�ض�ائ�ح ال�ت�ي كش�ف�ت ع�ن�ھ�ا 
التمیمي تدفعنا الى االعتقاد ب�ان ال�ع�راق 
(وبسبب من تسل�ط ال�م�ت�أس�ل�م�ی�ن ع�ل�ى 
مصیره منذ سبعة عشر عاما) تحول م�ن 
كیان لدولة الى من�اط�ق ن�ف�وذ م�ف�ت�وح�ة 

 لنھب المال العام عالنیة وبالسر.
في رأیي ان ع�ل�ى ال�ك�اظ�م�ي مش�اھ�دة  

المقابلة لیطلع بنفسھ على حقائق یع�رف 
بعضھا بص�ف�ت�ھ رئ�ی�س س�اب�ق ل�ج�ھ�از 
المخابرات وم�ن ال�م�ح�ت�م�ل ان�ھ الی�ع�ل�م 
بتفاصیل الوجھ الخف�ي ل�ب�ع�ض�ھ�ا االخ�ر 
وھو مطالب بوضع خطة لمحاربة الفساد 
(ان كان جادا في ھذا ال�م�ج�ال) اس�ت�ن�ادا 
للتفاصیل التي ذكرتھا الدكتورة التمی�م�ي 

وان ال یذھب باتجاه ترمیم الحواشي بدال 
 من البحث عن جوھر االمور.

اتساءل ایضا لماذا لم یرش�ح ال�ك�اظ�م�ي  
الدكتورة ماجدة التمیمي لوزارة الم�ال�ی�ة 
حین شكل وزارت�ھ ل�ی�ض�ع�ھ�ا ف�ي دائ�رة 
االخ��ت��ب��ار ال��ع��م��ل��ي وھ��ي ال��ت��ك��ن��وق��راط 
المتخصصة فضال عن ما تملكھ من خبرة 

 واطالع وجرأة في تشخیص الخلل؟
 

)3( 
في كل یوم وبعدد ساعات ال�ن�ھ�ار ات�اب�ع 
االخ�ب�ار ل�ع�ل�ي اج��د دل�ی�ال ع�ل�ى ادع��اء 
مصطفى الكاظ�م�ي ب�ان�ھ رج�ل اف�ع�ال ال 
اقوال فال اجد غیر التصری�ح�ات ال�م�م�ل�ة 
والوضع راكد على ما ھو علیھ وح�ی�ت�ان 
الفساد تسخر من الكاظمي بالسر والعل�ن 
وق��ادة ال��ك��ت��ل واالح��زاب ال��ذی��ن ج��اءوا 
بالكاظمي (باالتفاق واالجماع الس�ی�اس�ي 

یمعنون ف�ي  (كما ظھر في جلسة التكلیف
نخر ماتب�ق�ى م�ن جس�د خ�زی�ن�ة خ�اوی�ة 
ودولة علیلة على حافة االنھیار، فال قتلة 
ال��م��ت��ظ��اھ��ری��ن ق��دم��وا وب��االس��م��اء ال��ى 
ال��ق��ض��اء ول��م ی��ت��م م��ح��اس��ب��ة ال��رؤوس 
الكبیرة التي أمرت بقتلھم في مدن وس�ط 
وجنوب العراق بالرغم من انھم معرف�ون 
للقاصي والداني، ایةقیمة فعلیة تج�ن�ی�ھ�ا 
ام الش��ھ��ی��د م��ھ��ن��د) ك��ن��م��وذج الم��ھ��ات 

من استقبال الكاظمي لھا وقتلة  (الشھداء
الملیاردیر فتى   ولدھا ومن أمرھم بالقتل

یسرح�ون وی�م�رح�ون، (الحنانة المقدس 
ماقیمة حدیث الك�اظ�م�ي ع�ن ال�ف�اس�دی�ن 
والحكی�م یص�ادر اھ�م ع�ق�ارات ال�ك�رادة 
والجادریة ویتبختر ف�ي قص�ره ال�م�ن�ی�ف 
ولھ في تھریب النفط نصیب، ماقیم�ة م�ا 
ی��ع��ل��ن��ھ ال��ك��اظ��م��ي ع��ن م��أس��اة س��ق��وط 
ال��م��وص��ل وم��ج��زرة س��ب��ای��ك��ر ون��وري 
المالكي یستغل ذك�رى س�ق�وط ال�م�وص�ل 

ف�ي ق�ن�اة (  لیظھر ف�ي ل�ق�اء ت�ل�ف�زی�ون�ي
مملوكة للدولة) یتباھى بمنج�زات�ھ ح�ال�ھ 
 حال من سبقھ بطل الت�ح�ری�ر ال�ق�وم�ي...

ھل سأل الكاظمي عند زیارتھ نینوى اھل 
الموصل من كان ی�ح�رض�ھ�م ع�ل�ى ق�ذف 

الجیش العراق�ي ب�ال�ح�ج�ارة ق�ب�ل دخ�ول 
الدواعش لیشیروا لھ باصابعھم الى اثیل 
النجیفي وشقیقھ اس�ام�ة، ھ�ل اع�ت�رض 
ال�ك��اظ��م��ي ع��ل��ى ت�رش��ی��ح ف�ؤاد حس��ی��ن 

وفرضھ من قبل برزاني كوزیر للخارجیة 
وھو المعروف بمواقفھ االنفصالیة، وھل 
ثبت الكاظمي على رأیھ في اختیار فارس 
حرام نصیر ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن ف�ي ال�ن�ج�ف 
كوزیر للثقافة قبل ان یركع الرادة ج�ھ�ة 
سیاسیة فاسدة ف�ی�س�ت�ب�دل ف�ارس ح�رام 
بشخص اخر، الكاظمي وفي اول تصریح 
علني لھ تعھد بحصر السالح بید ال�دول�ة 
والبارحة ت�ل�ق�ى ال�رد ب�ق�ص�ف م�ع�س�ك�ر 
التاجي كصفعة تح�دي وھ�و ی�ع�رف م�ن 
فعل ذلك تحدیدا لكنھ كاسالفھ شكل لج�ن�ة 
واللجنة تنبثق منھا لجن�ة اخ�رى وھ�ك�ذا 
فینسى الناس ما حدث لینش�غ�ل�وا ب�ح�دث 
جدید، م�ا ال�ذي ف�ع�ل�ھ ال�ك�اظ�م�ي بش�أن 
العوائل المھیمنة على اھم مواقع ال�دول�ة 
ك��آل ال��ع��الق وآل ال��ح��ك��ی��م وآل الص��در 
وام��ث��ال��ھ��م م��ن ال��ح��البس��ة وال��ك��راب��ل��ھ 
وس�واھ�م، م�اذا بش�أن االجس�اد ال�ن�ت�ن��ة 
لالرھابین المح�ك�وم�ی�ن ب�االع�دام ال�ذی�ن 
تصرف المل�ی�ارات الط�ع�ام�ھ�م، ك�ل ی�وم 
یظھر شخص بصفة مستشار ل�ل�ك�ل�ظ�م�ي 
یتحدث عن امر ما مم�ا یش�ی�ر ال�ى ع�دد 
كبیر من المستشارین عین�ھ�م ال�ك�اظ�م�ي 
فھل ھو بحاجة الى مثل ھ�ذا ال�ع�دد وك�م 
تكلف رواتبھم میزانیة الدولة، الریب ان 
الكاظمي ومن خالل تص�ری�ح�ات�ھ ی�ع�رف 
بواطن االمور كم�ا ی�ع�رف�ھ�ا اي م�واط�ن 
مستلب االرادة وھو بھذا یستحق تعاطف 

 من ظلمھم نظام فاسد. 
 
 
 
 

 
 
 
 

ولك�ن االی�ام ت�م�ض�ي وال�ك�اظ�م�ي ی�ن�ف�ذ 
برنامجھ االص�الح�ي ال�ن�ظ�ري ال�ى االن 
بالق�ط�ارة. وال�وض�ع ب�ح�اج�ة ال�ى ت�ی�ار 
جارف یقذف النفایات على جانبي الن�ھ�ر 
لیزود العطشى لنظام م�دن�ي ن�زی�ھ ب�م�اء 

 زالل ینعش فیھم األمل بحیاة جدیدة.
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ا   

  عبد االلھ كمال الدینبقلم : د. 
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    ا 
 أ  اطل 

 
 
 
 
 
 
 

 منى العقدة / مصر 
 

 یخبرني رجل انھ یحب الصغار
 ویعشق رائحة الثوم

 ویقدس الحیاة العائلیة
 ویراقب انحناءة جسدي عند تنظیف ارضیة المطبخ

 یرسل لي دعوة لحضور أحدث أفالم الرسوم المتحركة
 وبرامج الطبخ

 یتعھد لي ان یخوض من اجلي معارك طوابیر الخبز
 والسوبر ماركت

 وان یشاركني ذات الطموح في صنع غرفة للضیوف
 ونقل غرفة الطعام بسطح المنزل!!

 اكتب على بابي عجوز
 یأتیني الزاھدون في الفتیات
 یتذرعون بافتقادھم للنضج

 وحاجتھم لذات الخبرة والعقل
 یرفعون رایة عشقھم للشعر االبیض

 وان التجاعید تزید النساء جاذبیة
 وأن الشباب یبدأ بعد الستین

 وان المرأة تزداد تألقا بعد السبعین !!
 اكتب على بابي طفلة
 یأتیني رجل بحلوى

 وآخر بدمیة
 یخبرني رجال انھ یفتقد البراءة

 وان االطفال أحباب هللا
 وان العمر المناسب للعشق عشر سنوات !!

 اكتب على بابي حزینة
 یحضر رجل كل ادوات البكاء

 المندیل للدموع
 واالسود للحداد

 والثرثرة للمواساة !!
 اكتب على بابي ممنوع االقتراب

 یقترب احدھم
 اكتب على حائطي ممنوع الدردشة

 یتحدثون
 اكتب على بابي نائمة

 توقظني رنات رسائلھم !!
 تركت بابي فارغا

 حین ایقنت ان
 ال جدوى من صد رغبات الرجال

 ان كنت قتیلة
 سیتغزل احدھم بجثتي !!

 یتخطفني االرجوان
 یتشھى اكماماً من وشاحي

 الحنین ینابیع تفیض من قلبي
 وقت المساء

 و وقت السحر
 ھاالتي ارتوت من صبابة اللیل

 وجدائلي البنیة اللون
 تخترق الشال البنفسجي
 تخرج كأسراب فراشات

 حینھا امطرت الدنیا غبطة وردٍ 

 وریاحین
 في عید میالدي ینشد الزھر

 تراتیل الحب
 وترانیم النرجس

 عیناي وانا حزینة كالجمر
 أضحك

 فتتسلل الضحكات
 كترانیم راقصة

 تلقي علیِھ تعاویذھا
 .دون ھوادة

"ل اا" 

 
 حنین محمد

 بابل -العراق 

 ا  ا ا   
 
 
 

 

 صالح سركیس/ العراق
 

 

 . ) من قانون الئحة حقوق اإلنسان19لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر (المادة   
سأتكلم في ھذا الصدد عن مفاھیم وافكار ومباديء الحریة الحقیقیة المفقودة في مجتمعنا ال�ع�راق�ي 

 . خاصة ومنھا حریة الصحافة والكتابة والتعبیر والرأي والفكر
في ھذه الظروف المحتقنة ھو آراء الناس األغلبیة الساحقة ألنھا ت�م�ث�ل ال�رأي   ما یھمني ویقلقني

العام الذي ھو الوعي المجتمعي العام الذي یعتبر قوة ضغط على حكوماتنا المت�الح�ق�ة وم�ث�ال ذل�ك 
آخرھا مظاھرات وإحتجاجات معبرة ومطالبات بالكرامة والسیادة والعدال�ة ف�ي إن�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن 

، لذا الحریة ھي مصدر ھذا الرأي المعبر، فالحریة الحقی�ق�ی�ة ع�ام�ة ت�ف�ت�رض اإلل�ت�زام وإال 2019
تضیع وتفقد مبرر وجودھا، واالنسان أولھا ألنھ إنسان بحریتھ وبدون�ھ�ا ھ�و آل�ة وأداة ك�وس�ی�ل�ة 
وكعدد یحتسب فقط، الحریة حق ومطالبتك بھا حق والحریة ایضا ھي نداء ومطلب وواجب والئ�ق 
باالنسان، وان تكون حراً، فلیس ھذا بالشيء الھیّن، الحریة ھنا ھي عبء ثقیل وبرھانا عل�ى ذل�ك 
ھو عدد الحاقدین والمتفرسین والظالمیین والتكفیریین بال�ح�ری�ة ألت�ف�ھ س�ب�ب او ع�ل�ة او ن�ظ�رة 
مجتمع متطرف، أنا اشعر تماما وأتألم كثیرا ما أراه كل یوم بأن الخطر القادم لیس بزیادة الترسان�ة 

وك�ث�رة   النوویة او سباق التسلح او وباء كورونا، بل في فقدان طع�م ال�ح�ری�ة ال�ج�م�ی�ل�ة وإذالل�ھ�ا
واإلنفتاح ال�ظ�اھ�ري وال�م�ص�ال�ح ال�ذات�ی�ة وال�ح�زب�ی�ة   أعدائھا وذلك بالجھل المطبق وكتم الحقائق

والمنافع والمكاسب والمناصب والسحت الحرام وحب أنانیة المال والكبریاء المفرط وحب ال�ت�س�ل�ط 
والھروب من الحقیقة التي ھي أصل الحریة، ال حریة بدون كفاح وحرمان وتضحیة سخ�ی�ة، وھ�ن�ا 

حسب رأیي الشخصي أن أضیف ربما ان الثقافة الحقیقیة ھي ثمرة الحریة وبالتالي ال ثقاف�ة   اعتقد
ووعي متكامل بدون حریة، حیث أنك ال تستطیع أن تدافع عن حریتك الشخص�ی�ة إال ب�ال�دف�اع ع�ن 
حریة غیرك!! وھذا صعب في ظل حكم إستبدادي ودكتاتوري یستخدم أسالیب، ال�ب�ط�ش، وال�ع�ن�ف 
والتخویف واإلرھاب وحتى الوتر الدیني في الدول التي تستخدم ال�دی�ن غ�ط�اًء ث�ق�ی�ال ج�دا ل�ك�ب�ت 

 .والحریة ھي اثمن ھدیة تأخذھا الشعوب بنضالھم العنید  الحریات ومنھا المرأة بالدرجة األولى.
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 حوار: دنیا علي الحسني

شاعر من الزمن ال�ج�م�ی�ل ت�خ�ض�ع 

الم�ف�ردات ألح�اس�ی�س�ھ ال�ج�ی�اش�ة، 

فت�ن�ظ�م أج�م�ل ال�ق�ص�ائ�د وأك�ث�رھ�ا 

شاعریة, معظم المفردات ثري قائ�م 

بذاتھ تتناثر ال�ك�ل�م�ات م�ن�ھ ك�ورود 

شاردة من ح�ط�ام ال�ح�ی�اة ت�الم�س 

عباراتھ شغاف القلب فتبكي العیون 

وتنزف القلوب م�ت�م�س�ك�ا ب�ال�ث�اب�ت 

الذي ال ی�رض�ى ان ی�ع�ت�ق�ھ وف�ط�م 

علیھ, كخرائط طفل ال یقبل بالمذل�ة, 

توسم البساطة والت�واض�ع واألل�ف�ة 

وحینما اغتالتھ الغربة ع�رج ع�ل�ى 

انین الكلم تحبس مش�اع�ره ال�ك�ون 

فت�ح�رر قص�ائ�ده م�ح�م�ل�ھ ب�أس�رار 

الحیاة ولعل الوضع السیاسي ال�ذي 

تمر بھ بالدنا الع�رب�ی�ة ج�ع�ل�ت م�ن 

س�م�اء   براق الشاع�ر ی�رت�ق�ي ف�ي

 االبداع لیكون سفیر السالم .

ح��ت��ى ن��ك��ون اق��رب ال��ى الش��اع��ر 

روج��دی��ارح��م��ي وقص��ائ��ده ال��ت��ي 

ت��الم��س ال��وج��دان, ت��ل��ك الص��ور 

وال�ت�ج�ل�ی��ات ك�ان�ت م��ح�ور اس�ئ�ل��ة 

((جریدة العراقیة االسترالی�ة)) ف�ي 

لقاء شیق معھ نن�ھ�ل م�ن اج�وب�ت�ھ 

 وافر علمھ وادبھ.

  

تقول القصیدة: (احترم شرقیتي)  *

ن��ف��ی��ر ع��ام وألخ��ر رم��ق, نش��ی��د 

أعالمھ م�ن ب�رق, س�أنس�ف ج�دار 

ص��م��ت��ك ب��أل��ق, واج��ع��ل��ك ح��ب��ی��ب��ي 

كالبیدق ارى قصیدتك تعبرعن نفیر 

امرأة شرقیة ماذا ی�م�ث�ل إل�ی�ك ھ�ذا 

 الرأي؟

ی��ج��ب ع��ل��ی��ن��ا أن ن��ك��رم ال��م��رأة - 

ونكون لھا المسند وننسف خ�وف�ھ�ا 

منا فھي أرق من ال�م�اء وأھ�م م�ن 

 الھواء.

  

باعتبارك شاعر وقاص ای�ن ت�ج�د *

 ذاتك أكثر؟

انا ق�اص وش�اع�ر, ال�ق�ص�ة ھ�ي  -

 Makeحقیقة الكاملة العاریة م�ن

u))   (عكس الشعر وال ارى نفسي ب

ق��اص رغ��م م��ا ام��ل��ك م��ن ادوات 

 وضوابط وشروط القصة.

* م��اذا ی��ل�ھ��م الش��اع�ر روج�دی��ار  

ح��م��ي أك��ث��ر, ال��ط��ب��ی��ع��ة, ال��م��رأة, 

الوحدة, الموسیقى, الحزن, ال�ف�رح, 

اللیل, الفصول, الصخب,  ال�ھ�دوء, 

  المدن, ...الخ

المرأة ھي ملھمت�ي ألن�ھ�ا اج�م�ل   -

حتى في ص�م�ت�ھ�ا   شيء في الحیاة

 المحیر.

  

طاولة مستدیرة ال�م�رأة ت�ق�اب�ل�ك   *

م��اذا ت��ق��ول ل��ھ��ا وم��ا م��دى ق��وة 

 حضورھا في قصائدك؟

ھي كل حالت�ي ورب�م�ا اك�ث�ر ھ�ي   -

 انفاسي الخضراء.

أي انواع االدب یست�ح�وذ ع�ل�ی�ك   *

 بعد الشعر؟

 االدب االنساني بكل كتاباتھ . -

  

كم تجربھ ألیمة ن�ع�ی�ش�ھ�ا ت�ت�رك   *

ندبا عمیقا في اروح�ن�ا ھ�ل عش�ت 

ت��ج��ارب خ��اص��ة رس��م��ت م��ع��ال��م 

 قصائدك؟

حادثة حقیقیة ل�م�س�ت�ھ�ا ب�روح�ي   -

ولخصتھا بثمان�ی�ة ك�ل�م�ات ع�ن�دم�ا 

التقینا بعد حب كب�ی�ر اص�ب�ح ھ�م�ن�ا 

م���ع���ون���ات غ���ذائ���ی���ة  -(االرزاق 

 لالجئین).

  

ماھي اكثر اللغات تحب ان تجسد   *

بھا قصائ�دك وأي اص�ن�اف الش�ع�ر 

 اقرب الى روحك؟

أعشق اللغة العرب�ی�ة واح�ت�رم�ھ�ا   -

فھي اخت قلبي وأم روح�ي, واح�ب 

الشعر الكالسیكي ولي باع فیھا, ان�ا 

شاعر غن�ائ�ي ك�وردي وغ�ن�وا ل�ي 

الكثیرین من فنان�ي ال�ك�رد, واك�ت�ب 

قصائد غنائیة بال�ل�ھ�ج�ة ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة 

 والمصریة ایضا.

  

سجل مشاركاتك في ال�م�س�اب�ق�ات  *

 واالمسیات الشعریة والثقافیة؟

شاركت في عدة امسیات ش�ع�ری�ة  -

ھنا في اقلیم كوردستان ونلت ع�دة 

تكریمات ولدي تك�ری�م�ات انس�ان�ی�ة 

 وحكومیة.

* ھل كان لشاعر ما تأثیره ع�ل�ی�ك  

 وعلى نھجك في مسیرتك الشعریة؟

من م�ن�ا ال ی�ت�أث�ر ب�ن�زار ق�ب�ان�ي  -

واحمد مطر والجواھري وادون�ی�س 

والس��ی��اب وام��ل دن��ق��ل وش��ی��رك��و 

بیكس ولكن احاول دائما ان ی�ك�ون 

 لي خط خاص ویعرف باسمي.

  

ا رأی�ك ب�ان الش�اع�ر ال ی�غ�ادر م *

 ملذاتھ المضطربة؟

الشاعر وما ادراك ما ش�اع�ر ك�ر   -

 وفر.

  

شكرا لك م�ن ال�ق�ل�ب ع�ل�ى ھ�ذا  *

 الحوارالمتتع ولك كلمة اخیرة؟

ك�ل��م��ت��ي م��ازال��ت األم�ل ب��ال��روح   -

االنسانیة یجمعنا وھي االصدق وال 

 تتكئوا على كل ما قیل وُكتَِب.

  

 السیرة الذاتیة : *

الشاعر والقاص روج�دی�ار ح�م�ي, 

م س��وری��ا ـ��  م��دی��ن��ة 1960ت��ول��د 

قامشلي حي قدوربك, مكان االقام�ة 

والعمل ح�ال�ی�ا/ إق�ل�ی�م ك�وردس�ت�ان 

 مخیم دومیز.

  

 االنتاج االدبي: 

یكتب الشعر ب�ث�الث ل�غ�ات,ك�وردي, 

ع�رب��ي, ان��ك�ل��ی��زي/ ك��ت�اب��ة الش��ع��ر 

الك�ال�س�ی�ك�ي وال�ح�ر واالقص�وص�ة 

 والومضة, والمقاالت االدبیة.

 (انا وااللم یجمعنا) ـ 

 (مازلنا على وفاق)

 ینتظران النور.

 

مجموع�ة قص�ص�ی�ة م�ن ال�واق�ع  -

باللغة ال�ع�رب�ی�ة ب�ع�ن�وان (ص�اح�ب 

ال��ب��ص��م��ة ال��ب��ی��ض��اء ال��م��ش��اكس��ة) 

 ینتظرالنور ایضا .

دیوان ش�ع�ر ك�وردي ك�ال�س�ی�ك�ي  -

خ��اص ب��ال��غ��ن��اء ح��روف الت��ی��ن��ي 

 )Matakengniبعنوان: (

دیوان شعركوردي حدیث ح�روف - 

 التیني بعنوان:

            (Ji gezaseve) 

 ا ا ا 

 
 
 

 
 
 
 

 عمار حمید مھدي
 

بعد عاصفة الصخب بشتى انواعھ التي مرِّ ب�ھ�ا ال�ع�راق     
(والى اآلن) ظھر لدینا میل واض�ح ب�ال�ح�ن�ی�ن ل�ل�ع�ودة ال�ى 

یمكن ان یترجم الى   األیام السالفة والسنوات الھادئة نسبیا
رد فعل نفسي الشعوري بالبحث عن ملجأ معنوي نحافظ بھ 

ام��ام م��ا نش��ھ��ده م��ن أوض��اع   ع��ل��ى ن��وع م��ن ال��ت��وازن
واحباطات عدیدة في حاضرنا وتھ�دئ م�خ�اوف�ن�ا وت�ن�س�ی�ن�ا 
یأسنا من مستقبل ھو بحكم المجھول بسبب مت�اھ�ة ال�ظ�الم 

ولذلك حملنا معاولنا وبدأنا النب�ش ف�ي ارض   التي نعیشھا
الماضي ، مستخرجین منھا ما یب�ك�ی�ن�ا اح�ی�ان�ا وم�ا یش�ع�ل 
العداوة والمشاحنات احیانا كثیرة ، نقوم باجت�رار م�اض�ی�ن�ا 

مرارا وتكرارا ونبحث ف�ی�ھ ون�ت�ن�اق�ش ح�ول�ھ  بحلوه ومّره 
وندعو للعودة الى سلوكیاتھ والحفاظ على ماكان یحملھ من 
مبادئ وفخر وبالرغم من كل ذلك فأننا لم ن�ك�ن ج�ادی�ن ف�ي 
ھذا المجال ، فنحن لم نحافظ على الجانب ال�م�ادي م�ن ھ�ذا 

لم تحمیھا جھة او  الماضي ، فالدور القدیمة والتراثیة مثال 
مؤسسة او حكوم�ة وان�م�ا ت�م ب�ی�ع�ھ�ا وش�راءھ�ا وت�زوی�ر 
سنداتھا واستغالل مواقعھا ال�م�م�ی�زة ف�ي وس�ط ال�ع�اص�م�ة 
وسحقت ت�ح�ت س�رف وم�ع�اول آالت ال�ھ�دم ، وال�م�ن�اط�ق 
األثریة تعاني اركانھا من لصوص النھ�ب والس�رق�ة ال�ذی�ن 
یقدمون الحجج التي شرعھا لھ�م ف�ك�رھ�م واع�ت�ق�ادھ�م ف�ي 

، واما الجانب الفكري لماضینا فن�ح�ن ن�ق�وم  أغلب األحیان 
بتشریحھ حسب األھواء والرغبات وان�ع�دام ال�م�وض�وع�ی�ة 
والمنطقیة فیھ حتى بات اساطیر تحكى او قص�ص�ا ی�ن�ت�ھ�ي 
مفعولھا بعد فّض المجالس ومغادرة روادھا ، لذلك فحن�ی�ن�ا 
للماضي یبقى شفاھیا ال فعل فیھ وتصنّعا ال نفع من�ھ س�وى 

 البكاء والخیبات.
تحافظ الشعوب المتقدمة على تراثھا الف�ك�ري وال�م�ع�م�اري 
من خالل النظر الى المستقبل والتركیز عل�ی�ھ ول�ذل�ك ف�ھ�ي 
تحمل معاولھا في ارض المستقبل واالستثمار فیھ ، ت�رت�ك�ز 
الى قاعدتھا التي ورثتھا عن الماضي لتأخذ منھا انط�الق�ھ�ا 
نحو المستقبل ، تعلّم اجیالھا على صنع مستقبلھم واح�ت�رام 
ومواجھة ماضي أممھم وثقاف�ات ش�ع�وب�ھ�م ف�ت�زرع ف�ی�ھ�م 
روح االحترام والتقدیر لما ھو ج�ام�ع ل�ك�ل�م�ت�ھ�م ووط�ن�ھ�م 
وتنمي فیھم العقلیة الناقدة ال�واع�ی�ة ل�ل�ن�ظ�ر ف�ي ال�ح�وادث 
محل الجدل وتحیلھ الى نقاش علمي موضوعي تبنى ع�ل�ی�ھ 
دروس وعبر تتالفى فیھا اخط�اء وك�وارث ق�د ت�ح�ص�ل ان 

 بقي الماضي في خانة التخوین واالختالف.
االمر الطبیعي في ماضي المجتمعات البشری�ة ان�ھ�ا ام�ت�داد 
لصنع المستقبل عب�ر ح�اض�ر یس�ود ف�ی�ھ ال�وع�ي واالرادة 

ولكن االمر مختلف لدینا ، فط�رق�ن�ا واس�ال�ی�ب�ن�ا   والمنھجیة
واصبحت ھناك حاج�ة ال�ى  أضرَّت بماضینا اكثر مما نفعتھ 

تغییرھا واعادة تفكیر ف�ی�ھ�ا ان وج�دت االرادة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة 
لذلك، یجب ان تكون القاعدة في ھ�ذا ال�ھ�دف "ان اح�ت�رام 
الماضي مرتبط بالتفكیر الجاد في مستقبلنا" ، ال�م�س�ت�ق�ب�ل 
الذي اھملناه طویال ولم یعد یأخذ الك�ث�ی�ر م�ن اح�ادی�ث�ن�ا او 
افكارنا او كتاباتنا ، تكلموا في المستقبل اكثر ، فھو الوحی�د 
الذي سیجعل الماضي في عیوننا جمیال نشعر بال�ح�ن�ی�ن ل�ھ 

 ولیس الحنین بالعودة الیھ.



یُ��ع��د األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور(ف��ائ��ق    
مص��ط��ف��ى) أح��د أع��الم ال��ن��ق��د 
الحدیث في ال�ع�راق، ول�ھ ج�ھ�ود 
نقدیة بارزة في الحقل المس�رح�ي 
وال��م��ق��ال��ي، وق��د ق��دم ل��ل��م��ك��ت��ب��ة 
العربیة مؤلفات ع�دی�دة وم�ق�االت 
منشورة في الصح�ف ال�ع�راق�ی�ة، 
وتم تدریس كتابین من ك�ت�ب�ھ ف�ي 
الجامعات العراقیة ف�ي ال�م�رح�ل�ة 
ال����راب����ع����ة وح����ت����ى ال����وق����ت 

وبدأ بنشرم�ق�االت�ھ ف�ي  الحاضر. 
الص��ح��ف ال��ع��راق��ی��ة ف��ي م��ط��ل��ع 
الث�م�ان�ی�ن�ی�ات، وق�د اتس�م ب�ع�ض 
منھ�ا بس�م�ة ال�م�ع�ارك ال�ن�ق�دی�ة, 
وال��ب��ع��ض االخ��ر غ��ل��ب ع��ل��ی��ھ��ا 
ال���م���ض���ام���ی���ن االج���ت���م���اع���ی���ة 
والسیاسیة وال�ت�ي اس�ت�ط�اع م�ن 
خ��الل��ھ��ا ال��ت��ع��ب��ی��ر ع��ن قض��ای��ا 
المجتمع مح�اوال م�ن خ�الل ذل�ك 
تس��ل��ی��ط الض��وء ع��ل��ى ب��ع��ض 
المظاھر السلب�ی�ة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع 

 ونقدھا من أجل معالجتھا.
 

وقد تمث�ل ت�وج�ھ�ھ ل�ل�م�ق�ال�ة ف�ي 
 ثالثة أمور:

 تأصیل المقالة. -1
است�خ�دام ال�م�ق�ال�ة ف�ي ت�ع�لُ�م  -2

 العربیة.
استخدام المقال�ة ل�غ�رس ق�ی�م  -3

التربیة ف�ي ال�ن�ف�وس ول�ت�ط�ب�ی�ق 
الوظیفة الخلقیة في ال�ج�ام�ع�ة أو 

 في المدارس.
ومن م�ق�االت�ھ (ف�ي ب�غ�داد ول�دت 
المقالة األدب�ی�ة)، (دور ال�م�ق�ال�ة 
األدب��ی��ة ف��ي ت��ن��م��ی��ة االنس��ان)، 
(سبل النھوض بكلیات الت�رب�ی�ة)، 
(ال��ب��ی��روق��راط��ی��ة ف��ي ال��دوائ��ر 
الحكومیة)، (محیي الدین زن�ك�ن�ھ 
عاشقا للسم�و ال�خ�ل�ق�ي والس�م�و 

 الفني)، (الوعي االجتماعي).
ومن كتبھ عن المقال�ة(دف�اع ع�ن 
ال��م��ق��ال��ة األدب��ی��ة)، و(ال��م��ق��ال��ة 
األدب��ی��ة واالس��ت��ن��ارة)، و(ج��م��ال 
المرأة) وھذا االخیر تضمن ع�ددا 

     كبیرا من مقاالتھ.
أما كتاب (فائق مصطفى مقال�ی�ا)  

للباحث (محمد عبدهللا الحمدان�ي)
فھو في األصل رسالة م�اجس�ت�ی�ر 
نوقشت في كلیة الترب�ی�ة ل�ل�ع�ل�وم 

جامعة كرك�وك، وق�د   –االنسانیة 
سعى الباحث ال�ى ال�وق�وف ع�ل�ى 
جھود الناقد االكادیم�ي ف�ي ح�ق�ل 
المقالة اب�داع�ا ون�ق�دا م�ن خ�الل 
تمھید وثالثة فصول, وأت�ب�ع ھ�ذه 
الفصول بخاتمة أجمل ف�ی�ھ�ا أھ�م 

 النتائج التي توصل إلیھا.
 

  جاء التمھید في محورین:
مفھوم المقالة وج�ذورھ�ا ف�ي  -1

  األدب العربي.
 سیرة الكاتب. -2
 

أما فص�ول ال�ك�ت�اب ف�ق�د تض�م�ن 
 -مایأتي:

الفصل األول : اتجاھات ال�م�ق�ال�ة 
من حیث المضم�ون، وقس�م ھ�ذا 

 الفصل على ثالثة مباحث،ھي:
ال���م���ب���ح���ث األول: ال���م���ق���ال���ة 

االجتماعیة، وتناول فی�ھ ت�ع�ری�ف 
المقالة االجتماعیة، اذ یرى أن�ھ�ا 
"تلك المقالة التي تعالج المجتم�ع 
وأمراضھ، م�ث�ل ال�ج�ھ�ل وال�ف�ق�ر 
والعادات والتق�ال�ی�د ال�ب�ال�ی�ة، ك�ل 
ب��أس��ل��وب أدب��ي راق، خ��ال م��ن 
االبتذال والمباشرة ال�ف�ج�ة، وف�ي 
صیاغة ھ�ي ق�ری�ب�ة م�ن ال�ی�اغ�ة 
ال�ف�ن�ی�ة ال�رف�ی�ع�ة، وال�ك�ات�ب ف��ي 
المقالة االجتم�اع�ی�ة ھ�و ال�ك�ات�ب 
األدیب، ولیس الكاتب االجتماع�ي 
وحسب." ثم تابع ب�ب�ی�ان ع�الق�ة 
األدب ب��ال��م�ج��ت��م�ع، وأھ��م�ی��ة أن 
یكون األدب ت�ع�ب�ی�را ع�ن ھ�م�وم 
الشعب وتطلعاتھ، وأن مق�االت د. 
فائق في قسم كبیر من�ھ�ا ت�ك�ش�ف 
عن روحھ االجت�م�اع�ی�ة ورؤی�ت�ھ 
الدقیقة ألھم القضایا االجتم�اع�ی�ة 
السائدة والتي تشكل مظ�ھ�را م�ن 
مظاھر التخلف الح�ض�اري, وم�ن 
أھم مقاالت�ھ االج�ت�م�اع�ی�ة,م�ق�ال�ة 
(ال�وع�ي االج�ت�م�اع�ي) و (س�ب�ل 
ال�ن��ھ�وض ب��ك�ل��ی��ات ال��ت��رب�ی��ة) و 
(ج��م��ال ال���م��رأة) و (م��اأك��ث���ر 
النزاعات في المجتم�ع ال�ع�راق�ي) 
وغیرھا من المقاالت االجتماع�ی�ة 
وبعد تحلیل ھ�ذه ال�م�ق�االت ی�رى 
االباحث ان المقالة االجتماعیة ل�م 
تكن مجرد عرض للمضام�ی�ن ب�ل 
ش��خ��ص��ت االس��ب��اب وال��ح��ل��ول 

   ایضا.
ال��م��ب��ح��ث ال��ث��ان��ي: ال��م��ق��ال��ة    

السیاسی�ة: وھ�ي ال�م�ق�ال�ة ال�ت�ي 
ت�ت�ن�اول"مش�ك�ل�ة ح�زب�ی�ة أف�ك��رة 
س�ی�اس�ی�ة أو وط�ن�ی�ة أو دول�ی�ة, 
ویھاجم االستعمارع�ل�ى اع�ت�دائ�ھ 
على الحریات ویبصر ال�ج�م�ھ�ور 

بمایحیط ببالده, ویستثی�ره ل�ل�ذود 
عن مقدساتھ بأسلوب سھل ب�ع�ی�د 
ع��ن ال���زخ��رف��ة." ف��ال��م���ق��ال���ة 
الس��ی��اس��ی��ة ع��ن��د ال��ب��اح��ث ھ��ي 
المقالة الت�ي ت�ك�ت�ب ب�ل�غ�ة أدب�ی�ة 
تجسد أفكارا وطنیة وقومیة ی�ری�د 
الكاتب من خاللھا اثارة ع�واط�ف 
المتلقین ب�ل�غ�ة س�ل�س�ة ی�ف�ھ�م�ھ�ا 

 جمیع القراء.
وم���ن أب���رز م���ق���االت د.ف���ائ���ق 
مص���ط���ف���ى ذات ال���م���ض���م���ون 
السیاسي,مقال�ة (ال�ب�ی�روق�راط�ی�ة 
في الدوائر الحكومی�ة) و(رس�ال�ة 
الى الب�رل�م�ان) وغ�ی�رھ�ا, وی�رى 
الباحث ان الدكتور من خالل ھ�ذه 
ال��م��ق��االت ی��دع��و ال��ى ح��ك��وم��ة 
دیمقراطیة قائمة لخدمة المواط�ن 

   العراقي.
ال��م��ب��ح��ث ال��ث��ال��ث: ال��م��ق��ال��ة    

األدبیة: ھي ت�ل�ك ال�م�ق�ال�ة ال�ت�ي 
تتناول قضیة من قضایا األدب او 
شخصیة أدبیة مستھدفا م�ن ذل�ك 
المتعة اللغویة والمنفع�ة ل�م�ا ف�ي 
ھذه المقاالت من ط�اب�ع ت�ن�وی�ري 
ل��م��ا ل��الدب وال��ن��ق��د م��ن ع��الق��ة 
وثیقة ب�االنس�ان, وھ�ن�ا الب�د م�ن 

الناقد ل�م�ق�وم�ات االب�داع   امتالك
االدبي من أدوات ذوقیة ونقدی�ة.. 

 -ومن مقاالتھ االدبیة(كتاب ج�دی�د
ال��ت��ن��اص ف��ي الش��ع��ر ال��ع��رب��ي 
ال��ح��دی��ث),و(ال��ن��ظ��رة ال��ذات��ی��ة 
والنظرة الموضوعیة الى الن�ق�د), 
و(التربیة العق�الن�ی�ة ف�ي م�ق�االت 
زكي ن�ج�ی�ب م�ح�م�ود)وغ�ی�رھ�ا, 
وی��رى ال��ب��اح��ث أن د.ف��ائ��ق ف��ي 
مقاالتھ األدبی�ة ك�ان ف�ي ت�ن�اول�ھ 

ذو   لبعض الش�خ�ص�ی�ات األدب�ی�ة

ھدف وغایة سامیة, وھو تسل�ی�ط 
الضوء ع�ل�ى ال�م�ب�دع�ی�ن ال�ذی�ن 
ی��ت��م��ی��زون ب��األخ��الق ال��ن��ب��ی��ل��ة, 
ویھدف من ذلك الى بناء مجت�م�ع 
سلیم بعید عن العلل االج�ت�م�اع�ی�ة 
واالفات الحضاریة وب�ل�غ�ة أدب�ی�ة 

  فنیة بعیدة عن االنشائیة.
 

الفصل ال�ث�ان�ي: م�الم�ح ش�ع�ری�ة 
ال��م��ق��ال��ة اب��داع��ا، ت��ن��اول ف��ی��ھ��ا 
ال�ب��اح��ث م�ادة ھ��ذا ال�ف��ص��ل م��ن 

 خالل ثالثة مباحث، وھي:
 المبحث األول: اللغة الشعریة.

ال���م���ب���ح���ث ال���ث���ان���ي: الص���ورة 
 الشعریة.

ال���م���ب���ح���ث ال���ث���ال���ث: االی���ق���اع 
 الموسیقي.

وفیما یخص ھذه المباحث الثالث�ة 
ف�إن ال��ب��اح��ث ق��دم ت��ع��ری�ف��ا ل��ك��ل 
مفھوم من ھذه الم�ف�اھ�ی�م, فض�ال 
عن م�ف�ھ�م�وم ال�ل�غ�ة ف�ي م�ج�ال 
االب��داع, واالن��زی��اح, وال��ت��ك��رار 
والتوازي وال�ج�ن�اس, وق�د وف�ق 
ال��ب��اح��ث ال��ى اخ��ت��ی��ار ع��دد م��ن 
المقاالت التي تكشف عن م�الم�ح 
شعری�ة ال�م�ق�ال�ة ع�ن�د د. ف�ائ�ق, 
وم��ن ھ��ذه ال��م��ق��االت,(ال��ط��ی��ب 
وال��ذوق),و(ت��رق��ی��ة ال��ح��واس),و
( ال��ب��س��اط��ة م��ف��ت��اح الس��ع��ادة)و
(ال��م��رأة ف��ي الس��ل��ی��م��ان��ی��ة)و
(ماأحوجنا الى ثقافة االع�ت�دال)و
(ال������ح������ی������اة ب������ن������ك������ھ������ة 
روم��انس��ی��ة),وی��خ��رج ال��ب��اح��ث 
بنتیجة وھي, أن شعریة ال�م�ق�ال�ة 
تحققت في الن�ص�وص االب�داع�ی�ة 
عن طریق لغتھا األدبیة وماف�ی�ھ�ا 
م�ن ص��ور ش��ع�ری��ة ,فض��ال ع��ن 

 ایقاعھا الموسیقي.
   الفصل الثالث: المقالة نقدا

ھ�ذا ال�ف�ص�ل أیض�ا   وتم ت�ق�س�ی�م
ع��ل��ى ث��الث��ة م��ب��اح��ث، ك��م��ا ھ��و 

 مبین:
المبحث األول: ال�ف�ك�ر ال�ن�ق�دي:  

وھنا بین الب�اح�ث ع�الق�ة ال�ع�ق�ل 
ب�ال��ف��ك��ر وم��ن ث��م ع��الق��ة ال��ن��ق��د 
بالخلفیة المعرفیة ل�ل�ن�اق�د, ودور 
الفكر الن�ق�دي ل�دى ال�ن�اق�د اث�ن�اء 
مقاربة ال�ن�ص االب�داع�ي, وی�رى 
أن الفكر النقدي عند د.فائق ف�ك�ر 
متأصل عن ثقافة كالسیكیة ت�ج�اه 
ھذا الفن أي (المقال�ة), وی�ن�ط�ل�ق 
بھا من فكر ُكتاب المقالة ال�ع�رب، 
وأن الرؤیة النقدیة ع�ن�ده ق�ائ�م�ة 
على اساس أن ال�م�ق�ال�ة األدب�ی�ة 
ھ��ي م��ن ال��ف��ن��ون ال��ت��ي غ��ال��ب��ا 
ماتعالج ال�م�ش�اك�ل االج�ت�م�اع�ی�ة, 
فضال عن أن ال�خ�ط�اب ال�م�ق�ال�ي 
عنده خ�ط�اب ع�ق�الن�ي ت�ن�وی�ري 
یسوده التفكیر المنطقي, وی�ت�الءم 
م��ع روح ال��ع��ص��ر, وذل��ك ألن 

المقالة عنده ت�ت�واف�ق م�ع م�ا آل 
ال�ی�ھ ال�ت�غ�ی�ی�ر ف�ي ن�وع ون�ظ�رة 

   القارىء الى مایقرأ.
المبحث الثاني: منھج ال�ق�راءة    

النقدیة: وفي ھذا ال�م�ب�ح�ث ی�ق�دم 
ال��ب��اح��ث ت��ع��ری��ف��ا ب��ال��م��ن��ھ��ج 
وب�ال�م�ن�اھ�ج ال�ن�ق�دی�ة ب�أن�واع�ھ�ا 
المختلفة, ثم یذكر المق�االت ال�ت�ي 
وقف ع�ن�دھ�ا د.ف�ائ�ق ب�ال�ت�ح�ل�ی�ل 
مبینا الجوانب ال�ف�ن�ی�ة ف�ی�ھ�ا م�ن 
خالل الوقوف على بناء ال�م�ق�ال�ة 
وأسلوبھا, فضال ع�ن ال�ف�ك�رة أو 
الموضوع الذي تضمنتھ, وی�ق�رر 
الباحث أن د.فائق قد اعتمد ع�ل�ى 
المن�ھ�ج االج�ت�م�اع�ي ف�ي أغ�ل�ب 
مقارباتھ, السیما أنھ كان حریص�ا 
على دراسة المقاالت ال�ت�ي ت�ھ�ت�م 
ب��ال��ق��ض��ای��ا االج��ت��م��اع��ی��ة ب��ك��اف��ة 
الج�وان�ب, وم�ن ال�م�ق�االت ال�ت�ي 
وقف عندھا, مقالة ألح�م�د أم�ی�ن 
(كن سیدا), ومقالة ال�م�ن�ف�ل�وط�ي 
(احترام الم�رأة). وك�ذل�ك اع�ت�م�د 
المنھج النفسي ح�ی�ن وق�ف ع�ن�د 
مقالة للمنفلوطي (مناجاة القم�ر), 
والى جانب ھذا لم یھمل ال�ج�ان�ب 
النصي, مثل وقوف�ھ ع�ن�د م�ق�ال�ة 
أحمد أمین ال�م�وس�وم�ة (بس�اط�ة 
ال��ع��ی��ش) وم��ق��ال��ة زك��ي ن��ج��ی��ب 
محمود(نفوس فقیرة) فھ�و ی�ق�ف 
ع���ن���د ال���ع���ن���وان وال���ت���راك���ی���ب 
ال��ل��غ��وی��ة,ب��ل وح��ت��ى االی��ق��اع 

       الصوتي.
ال��م��ب��ح��ث ال��ث��ال��ث: ال��ح��ك���م   

النقدي:وفي ھذا المبحث ی�وض�ح 
ل��ن��ا ال��ب��اح��ث م��ف��ھ��وم ال��م��ع��ی��ار, 
والق�راءة األول�ى وال�ث�ان�ی�ة, ال�ى 
جانب مفھوم ال�ت�ل�ق�ي وأش�ك�ال�ھ, 
فضال عن أھم مرتكزات الع�م�ل�ی�ة 

 النقدیة ومرجعیات الناقد.
لذا جاء ھذا المبحث لیجیب ع�ل�ى 
س�ؤال : م��اال�م�ع��ی�ار ال��ن�ق�دي أو 
المقاییس الت�ي اع�ت�م�دھ�ا ال�ن�اق�د 
فائق مصط�ف�ى؟ وال�ج�واب ع�ل�ى 
ھ�ذا الس�ؤال ھ�و أن ال�م�ق�ای�ی��س 
التي اعتمدھا في اط�الق االح�ك�ام 
على النص�وص ال�م�ق�ال�ی�ة ك�ان�ت 
دقیقة, وذلك ألَن المعیار ال�ن�ق�دي 
الذي قارب من خاللھ ال�ن�ص�وص 
المقالیة برز في ج�ان�ب�ی�ن ,األول: 
الجانب الشكلي,اذ ركز على اللغ�ة 
م�ن خ�الل ال�ب�ح��ث ع�ن ش�ع�ری��ة 
المقالة بكل م�ف�اص�ل�ھ�ا م�ن أج�ل 
ت�ح��ق��ی��ق ال�م��ن��ف��ع��ة ف��ي ال��ج��ان��ب 
ال�ل�غ�وي واألدب�ي, الس�ی�م�ا وأن��ھ 
رفع ش�ع�ار(اق�رأ ك�ل ی�وم م�ق�ال�ة 
ت��ت��ث��ق��ف), وال��ث��ان��ي: ال��ج��ان��ب 
ال�م�ض�م�ون�ي, وھ�ن�ا ی�ق�ف ع�ل��ى 
أھمیة المضمون وم�ا ی�م�ك�ن أن 

 یقدمھ من منفعة للمجتمع.
 
وختاما یُعد ھ�ذا ال�ك�ت�اب اض�اف�ة  

جدیدة الى مكت�ب�ة األدب ال�ع�رب�ي 
الحدیث على نحوعام وال�ى ك�ت�ب 
المقالة على ن�ح�و خ�اص، فض�ال 
عن أنھ یسلط الضوء على جھ�ود 
الناقد األكادیمي االستاذ ال�دك�ت�ور 
فائق مصطفى في ح�ق�ل ال�م�ق�ال�ة 

        إبداعا ونقدا.
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"أجد نف�س�ي ح�زی�ن�اً وح�ی�داً أب�ح�ث ف�ي 
الطرقات عن الدرب.. أنا مشّرد في العالم 
والدرب دربي أنا، أن�ا غ�ج�ري وبش�رت�ي 
سمراء وأسناني ذھبیّة، أنا ال�م�ش�رد ف�ي 

 Elھ�ذا ال��ع�ال��م". م��ق�ط��ع م��ن أغ��ن�ی��ة 
Camino  ل�ل�ف�رق�ة ال�ع�ال�م�ی�ة ج�ی�ب�س�ي

كینج، وھ�ي أك�ث�ر أغ�ن�ی�ة ت�م�ك�ن�ت م�ن 
 وصف واقع الغجریین.

یطلق علیھم القرج بجی�م ف�ارس�ی�ة وھ�ي 
فرقة من النور، ومن الناحیة االجتماعی�ة 
یتمیز الغجر والقرچ، ب�م�ی�زات ت�ج�ع�ل�ھ�م 
منبوذین من وجھة نظر ال�م�ج�ت�م�ع، إل�ى 
ضعف عالقاتھم االجتماعیة، عالوة عل�ى 
ترحالھم ال�م�س�ت�م�ر وإزع�اج ال�ف�الح�ی�ن 
األكراد من ج�راء ت�رك ح�ی�وان�ات�ھ�م ف�ي 
ال��ح��ق��ول ال��زراع��ی��ة، أو م��ن ال��ت��س��ول 
والسرقة، والسی�م�ا ف�ي فص�ل الص�ی�ف، 
وق��د ع��ب��ر ال��م��واط��ن ال��ك��ردي ب��أم��ث��ال 

تص�وی�ر،   تص�ور ال�ق�رچ خ�ی�ر  شعب�ی�ة
وربما تغیرت ھذه الحالة ب�ع�د اس�ت�ی�ط�ان 
مجموعات كبیرة منھم ف�ي ال�م�دن، ك�م�ا 
أن لشذوذ القرچ ص�ل�ة ب�ت�ح�م�ل ال�م�رأة، 
مسؤولیة االتص�ال ب�ال�م�ج�ت�م�ع ال�ری�ف�ي 
والحضري، لقیامھا ببیع المنتج�ات ال�ت�ي 
ی��ت��ول��ى ال��رج��ل ص��ن��اع��ت��ھ��ا، األم��ر 

یوحي للناس بسوء أخالقھا، وھ�ذا   الذي
   یخالف وضع المرأة الكردیة.

ال��ق��رچ ی��م��ك��ن ت��ق��س��ی��م��ھ��م ل��غ��وی��ا إل��ى 
مجموعتین، المجموعة ال�ك�ب�ی�رة ت�ت�ك�ل�م 
باللغة الكردیة ولھجاتھا المختلفة، ح�ی�ث 
ق���رچ ال����م���وص����ل وزاخ����و ودھ����وك 
یستخدمون اللھجة الكرمانجیة الشمالی�ة، 
المتكونة من عدة لھجات صغ�ی�رة، وھ�ذا 
یعزي إلى ترحالھم إل�ى ت�ل�ك ال�م�ن�اط�ق، 
حیث ینطق قرچ اللی�ط�ف�اوه ف�ي ك�رك�وك 
اللھجة الك�وران�ی�ة، م�ع ت�أث�ی�ر ال�ل�ھ�ج�ة 
اللریة، أما المجموعة الصغیرة الس�اك�ن�ة 
في قل�ع�ة ك�رك�وك، وم�ح�ل�ة ال�ع�رب ف�ي 
أربیل تتكلم اللغة التركیة، مستخدم�ة ف�ي 
الكتابة الحروف الالتینیة الن�ت�م�ائ�ھ�ا إل�ى 
الترك، فضال على استخدام اللغة العرب�ی�ة 

 والفارسیة.
یعتنق القرچ اإلس�الم وی�ؤدون الش�ع�ائ�ر 
الدینیة كبقیة أفراد ال�م�ج�ت�م�ع، وھ�ذا م�ا 
ی��م��ك��ن ال��ت��م��اس��ھ م��ن خ��الل ح��ی��ات��ھ��م 
االجتماعیة كال�زواج، ال�ط�الق، ال�م�وت، 
الدفن وتناول األطعمة، إال أن الغج�ر أق�ل 
ال�ت��زام�ا م��ن ال��ق��رچ، ف��ي ت��أدی��ة ال��دی��ن 
اإلسالم�ي ل�م�زاول�ة م�ع�ظ�م�ھ�م ال�رق�ص 

 والغناء.
أما زي القرچ فیشبھ زي الجماعات الت�ي 
یعیشون معھا، إذ یلبس القرچ الساكن�ون 
في المجتمع الكردي الم�الب�س ال�ك�ردی�ة، 
فالرجال الس�روال وال�ح�زام ول�ف�ة ع�ل�ى 
رؤوس��ھ��م، وال��ن��س��اء أیض��ا الس��روال 
والثوب الطویل وعلیھ قمیص مع غ�ط�اء 
یوضع على الرأس على ش�ك�ل ل�ف�ة. أم�ا 
ال���ق���رچ ال���ت���رك ف���ی���رت���دون األزی���اء 
التركمانیة، حیث الرجال یرتدون الزب�ون 
وال�ق�م��ی�ص وال�ج��اك�ی�ت أو ال��دش�داش��ة، 
إضافة إلى لف الرأس ب�ی�ش�م�اغ ح�ل�ب�ي، 
ب��ی��ن��م��ا ت��رت��دي نس��اءھ��م ص��ن��ف��ی��ن م��ن 
األزیاء، فزي الطاعنات في السن ی�ت�م�ث�ل 

ف��ي س��روال وی��ل��ك م��ع ل��ف رؤوس��ھ��ن 
بقماش من الحری�ر أو ال�ق�دی�ف�ة، ف�ح�ی�ن 
ترتدي الشابات قمیص اب�ی�ض وس�روال 
ویلك ملونین، إلى شد ب�ط�ون�ھ�ن ب�ح�زام 
فضي أو ذھ�ب�ي حس�ب ال�ق�درة ال�م�ادی�ة 

   لألسرة.
تض��ارب��ت أراء ال��ب��اح��ث��ی��ن ف��ي اص��ل 
تسمیتھم مدلولھا اللغوي واالجتماع�ي إذ 
ی��رى (م.ب��ن��ی��ام��ی��ن) أن ق��رچ��ي مش��ت��ق 

الكمة التركیة (ق�ره) ب�م�ع�ن�ى اس�ود،  من
كما أن ال�ت�س�م�ی�ة ال�ف�رنس�ی�ة ل�ل�غ�ج�ر بـ 
( التیسك�ان) ت�ك�ون إل�ى ال�ل�ون األس�ود 
الممیز لخیامھم مم�ا ی�دل ع�ل�ى ال�ت�راب�ط 

 بین القرچ والغجر.
كما ذھب األب أنستاس الكرملي إل�ى أن  

اسمھم یطلق ع�ل�ى ج�م�اع�ة م�ن ال�ن�ور 
توجد أطراف الموصل وتتم�ی�ز ب�ال�ج�ش�ع 
والطمع والسرقة، وتدعي االنتس�اب إل�ى 
القرشیین، ویرجح أن ھذه الجماع�ة م�ن 
م��دی��ن��ة ك��رج، ال��واق��ع��ة ب��ی��ن ھ��م��ذان 
وأصفھان لكنھ لم یحدد ت�اری�خ ن�زوح�ھ�ا 
م��ن وط��ن��ھ��ا األص��ل��ي، ول��م یش��خ��ص 
انتمائھا ال�ع�رق�ي أو ال�ق�وم�ي، واك�ت�ف�ى 
باإلشارة إلى أنھم (من عنصر فارسي أو 

 یكاد یكون فارسیا كردیا).
وقد ورد في معجم ت�رك�ي أن ك�ل�م�ة ق�ره 
چي مرادفة لغجري أو ج�ن�ك�ان�ي وت�ع�ن�ي 
عدیم األخالق وال�ح�ی�اء، وھ�م ق�وم م�ن 
عبدة األصنام نشأة في الھن�د ث�م ان�ت�ش�ر 
قسم منھم ف�ي إی�ران وال�ع�راق ومص�ر، 
وم��ن��ھ��م ت��ف��رق��وا إل��ى ب��الد ال��ف��رن��ج��ة 
واألندلس، مزاولین فیھا ح�ی�اة ال�ب�داوة، 
وورد أیضا أن كلمة قره چي مشتق�ة م�ن 
قراچي بمعنى ال�ل�ص وق�اط�ع ال�ط�ری�ق، 
والرأي األخیر من أن القرچ تسمیة لنم�ط 
السلوكیة المستھجنة ول�ی�س�ت آت�ی�ة م�ن 
اللون األسود، أو من مدینة، حیث ع�ام�ة 
العراقیین ی�ط�ل�ق�ون ك�ل�م�ة ق�رچ�ي ع�ل�ى 
الشخص السفیھ، ویعتقد أنھم خل�ی�ط م�ن 
ج��م��اع��ات بش��ری��ة ك��األك��راد وال��ت��رك 
والعرب، وأقوام أخرى قدمت م�ن ای�ران 
وتركیا إلى العراق في ف�ت�رات م�ج�ھ�ول�ة 
ولیس باالست�ط�اع�ة ت�ح�دی�دھ�ا، ف�ت�دع�ي 
بعض األسر القرچیة التركیة القاطنة ف�ي 
القلعة بمدینة كركوك، ومحلة الع�رب ف�ي 
أربیل أنھا تنتمي إلى قبیلة( مھرالي ب�ك) 
التركیة، ح�ی�ث ن�زح�ت إل�ى ال�ع�راق ف�ي 
أواخر الحكم العثمان�ي، ول�م ت�ت�ھ�ی�أ ل�ھ�ا 
الفرصة ف�ي ال�ح�ص�ول ع�ل�ى ال�ج�ن�س�ی�ة 
العراقیة، وھذه األسر تتبادل الرسائل م�ع 

بحروف ال�الت�ی�ن�ی�ة،   أقربائھم في (أدنھ)
علما بأن ھذه الرسائ�ل ق�د ح�ث�ت ھ�ؤالء 

القرچ على العودة إل�ى ت�رك�ی�ا، إال ان�ھ�م 
یفضلون العیش في العراق، ك�م�ا ی�دع�ي 
عدد م�ن األس�ر ال�ق�رچ�ی�ة الس�اك�ن�ة ف�ي 
محلة طیراوة في أربیل، أنھم وف�دوا م�ن 
قلعة دمدم في مقاطعة ال�رض�ائ�ی�ة ش�م�ال 
غرب ایران، ویحتمل أن یكون ذل�ك ب�ع�د 
تدمیرھا، على ید الشاه عباس الصف�وي، 

 1608في أوائ�ل ال�ق�رن الس�اب�ع عش�ر 
وتدعي األسر القرچیة ال�م�خ�ی�م�ة ف�ي   ،

ت�ل�ع�ف�ر االن�ت�م�اء إل�ى ق�ب�ی�ل�ة ب�ن�ي م�رة 
 العربیة.

كما نشرت جریدة التأخي م�ق�اال ب�ع�ن�وان 
 -05-  29(ال��غ��ج��ر ال��ق��رچ) ب��ت��اری��خ 

ح��ی��ث ی��ت��ح��دث أح��د ال��ق��رح   2012
الساكنین في دھ�وك ع�ن اص�ل�ھ�م " أن 
قرچ ك�وردس�ت�ان ال�ع�راق م�ن أح�ف�اد " 
خانى موكري"، مساعد الزعی�م ال�ك�ردي 
المع�روف "خ�ان�ى ل�ب زی�ری�ن"، ال�ذي 
حارب الشاه عباس الصفوي في م�ل�ح�م�ة 
قلعة "دم دم" الش�ھ�ی�رة ف�ي م�ن�ت�ص�ف 
القرن الخامس عشر المیالدي، ولم ن�ك�ن 
یوماً ال منحدرین من أص�ول ھ�ن�دی�ة، أو 
كنا ق�د ج�ئ�ن�ا م�ن ب�الد الس�ن�د، وال م�ن 
روسیا و ك�ازاخس�ت�ان أو دول�ة أخ�رى، 
ھذه النظریات ال أساس لھا م�ن الص�ح�ة 
الن الت�اری�خ واض�ح وص�ری�ح م�ن ھ�ذه 
الناحیة وھویتنا معروفة، وتكمن ھوی�ت�ن�ا 

وانتقل "خ�ان�ى   في حرفنا ومصنوعاتنا،
موكرى" ال�ى م�ن�ط�ق�ة آك�ري "ع�ق�رة" 
وسكنھا منذ ذلك الوقت، ثم انتش�ر أب�ن�اء 
عشیرتھ في ال�م�ن�اط�ق ال�م�ج�اورة وك�ان 
یتصف بصفات ك�ث�ی�رة م�ن�ھ�ا الش�ج�اع�ة 

 المحتاجین."  والكرم ومساعدة

تتفوق نسب�ة ن�م�و ال�ق�رچ ع�ن ال�غ�ج�ر، 
یمكن تفسیرھا بجملة من األسباب، من�ھ�ا 
زواج القرچ المبك�ر، ن�ت�ی�ج�ة الن�خ�ف�اض 
المھر فضال عن تسدیده بأقساط، كما ھ�و 
س�ائ��د ب�ی��ن ال�ج��م��اع��ات ال��ت��ي ت��ح��ت��رف 
ص�ن��اع�ة ال��غ�راب��ی�ل، م��م�ا ی�ج��ع��ل ف��ت��رة 
اإلخصاب عند األن�ث�ى تس�ت�غ�ل ج�م�ی�ع�ھ�ا 
باإلنجاب، ومنھا عدم اتباع نساء ال�ق�رچ 
ألسالیب منع الحم�ل ق�ی�اس�ا ع�ل�ی�ھ ع�ن�د 
الغجریات، مع احتمال حدوث إسق�اط ف�ي 
األشھر األولى لدى ال�غ�ج�ری�ات، ب�ت�أث�ی�ر 
ال��رق��ص أو إص��اب��ة قس��م أخ��ر م��ن��ھ��ن 

 بأمراض تناسلیة نتیجة البغاء.
فیما یتعلق بالوف�ی�ات ف�ال�ن�س�ب�ة ال�ع�ال�ی�ة 
تكون عند األطفال الذین لم یكمل�وا ال�ع�ام 
األول، وھذه النسبة ت�رج�ع إل�ى ظ�روف 
السكن غیر الصحیة المت�م�ث�ل�ة ف�ي ن�م�ط 
السكن، حیث تسكن عدة أسر ف�ي وح�دة 
سكنیة واحدة، كم�ا ال ی�زال قس�م م�ن�ھ�م 

یسكنون في خیام وص�رائ�ف، ب�اإلض�اف�ة 
إلى عملیة تولید الحوامل تجري من ق�ب�ل 

ال�م�ؤھ�الت ال�ف�ن�ی�ة   نساء یف�ت�ق�رن إل�ى
والص��ح��ی��ة، ع��الوة ع��ل��ى ع��دم ت��وف��ر 
ال��رع��ای��ة الص��ح��ی��ة وال��ت��غ��ذی��ة ال��ج��ی��دة 
لألطفال، كذلك تزداد الوفی�ات ل�دى ك�ب�ار 
السن خاصة األشخاص الذي ی�م�ارس�ون 
الحرف الشاقة كالحدادة وال�ح�م�ال�ة، ل�م�ا 
لھا من تأثیر في انتھاك قواھم الجس�م�ی�ة 

  وضعف مقاومتھم لألمراض.
ت�أت�ي ال�ن�ج�ارة ف��ي م�ق�دم�ة الص�ن�اع��ات 
الیدویة التي یزاولھا القرچ الكرد، ون�ج�د 
ت�خ��ص��ص�ا ب��ی�ن ھ��ؤالء ل��ل��ح�رف��ة ط�ب��ق��ا 
ل��م��ت��ط��ل��ب��ات الس��وق، م��ن��ھ��ا األدوات 
الزراعیة كالمذرات والغ�راب�ی�ل ال�ج�ل�دی�ة 
والسلكیة لتنظیف الحبوب، باإلضافة إل�ى 

أقفاص الطیور (القب�ج) وص�ن�ع   تحضیر
أسرة األطفال، ویمكن مالح�ظ�ة ذل�ك ف�ي 
مدینة سمیل دھوك ومحلة ط�ی�ر آوة ف�ي 
أربیل حیث راج�ت أس�واق�ھ�ا ف�ي اآلون�ة 
األخی�رة، الرت�ب�اط�ھ�ا ب�ح�رك�ة الس�ی�اح�ة 
كالتحفی�ات وال�م�الع�ق ال�خ�ش�ب�ی�ة ال�ت�ي 
تستخدم في تحضیر ال�م�ع�ج�ن�ات، وح�ف�ظ 
األلبان المتخثرة وال�م�خ�ل�الت وص�ن�اع�ة 
األمشاط الخشبیة، المرغوبة ل�دى نس�اء 
الریف، ومش�ارب الس�ك�ای�ر، أم�ا ال�ق�رچ 

فیتخصصون بصناعة السالل م�ن   الترك
أغصان أشجار الصفصاف، ال�ت�ي ت�ن�م�و 
في األدویة الج�ب�ل�ی�ة، وذل�ك لس�د ح�اج�ة 
السواح الذی�ن یس�ت�ع�م�ل�ون�ھ�ا ف�ي ح�ف�ظ 
الفواك�ھ وال�خ�ض�روات أث�ن�اء ح�رك�ت�ھ�م 

  السیاحیة.
وكذلك یمتھ�ن ال�ق�رچ ال�ح�ض�ر ص�ب�اغ�ة 
األح��ذی��ة، ونس��ب��ت��ھ��م ق��ل��ی��ل��ة ب��ال��ن��س��ب��ة 
للفعالیات األخرى، علما بأن أكث�رھ�م م�ن 

 14ـ  7األحداث، والتي تتراوح أعمارھم 
سنة، ویعزي سبب مزاولة أب�ن�اء ال�ق�رچ 
صباغة األحذیة في س�ن م�ب�ك�رة بس�ب�ب 
العوز المادي، الذي تك�اب�د م�ن�ھ غ�ال�ب�ی�ة 
اسر القرچ، إضافة إلى ضعف الم�س�ت�وى 
الثقافي ألنھا غیر مبالیة بتعلیم أب�ن�ائ�ھ�ا، 
مما أدى إلى شیوع األمیة بی�ن ص�ب�اغ�ي 
األحذیة، على الرغم من حصول�ھ�م ع�ل�ى 
دخل قل�ی�ل، وی�ط�اردون ب�اس�ت�م�رار م�ن 
مراقبي البلدیات لعدم مزاولتھ�م ال�م�ھ�ن�ة 
في مح�الت خ�اص�ة، ح�ی�ث ی�ج�دون م�ن 
مداخل الشوارع وممرات السابل�ة م�ج�اال 

  لعملھم.
یمتھن القرچأعمال ال�ب�ن�اء، ح�ی�ث ت�وف�ر 
لھم دخال أكثر من بقیة األعمال وخ�اص�ة 
أث��ن��اء نش��اط ح��رك��ة ال��ع��م��ران، ح��ی��ث 
یعزفون عن صناعة الغرابیل، إلى ج�ان�ب 
جذب بعض األسر ال�رح�ل إل�ى ال�م�دی�ن�ة 

 واستقرارھا.
أما الحمالة فھي احدى النش�اط�ات، ال�ت�ي 
وف��رت��ھ��ا ال��م��دن ل��ب��ع��ض أب��ن��اء ال��ق��رچ 
المستقرین بھا، معتمدین عل�ى ق�درات�ھ�م 
العض�ل�ی�ة ف�ي ح�م�ل ال�ب�ض�ائ�ع ون�ق�ل�ھ�ا 
لمسافات قصیرة، ونسب�ت�ھ�م ق�ل�ی�ل�ة ج�دا 

 یتواجدون في دھوك والموصل.
یقتصر ع�ل�ى قس�م م�ن ال�ق�رچ وی�ط�ل�ق 
علیھم محلیا (القفقاسیین)، حیث اكتس�ب 

بع�ض رج�ال�ھ�م خ�ب�رة ط�ب�ی�ب�ة ب�دائ�ی�ة، 
بتركیب األسنان ال�م�ع�م�ول�ة م�ن ال�ع�ظ�م 
والعاج والذھب، للمواطنین ال�ذي ف�ق�دوا 
أسن�ان�ھ�م، ب�اإلض�اف�ة إل�ى ذل�ك ت�ل�ب�ی�س 
األسنان بالذھب لغ�رض ال�زی�ن�ة، وال�ذي 
یقوم بھذه المھ�ن�ة ی�ت�ج�ول ف�ي األح�ی�اء 
الشعبیة لمدینة أربیل وال�م�وص�ل، ك�ذل�ك 
یزاول القرچ مھن مش�ت�رك�ة م�ع ال�غ�ج�ر 
منھا الب�ق�ال�ة، وی�زاول�ون�ا ف�ي ح�وان�ی�ت 
صغیرة أو متجولین فھم یشترون الس�ل�ع 
م��ن ف��واك��ھ��ھ وخض��روات م��ن ال��ج��ھ��ة 
الرسمیة، وبأسعار محدودة، ویب�ی�ع�ون�ھ�ا 
للمستھلكین وفق األسعار الرسم�ی�ة، ألن 
ح�وان�ی�ت�ھ��م م�راق�ب��ة م�ن ق�ب��ل ال�ج�ھ��ات 
الرسمیة، كذلك تتلقى حرفة البق�ال�ة ل�دى 
النساء القرچیات، ب�ع�ض ال�م�ت�اع�ب م�ن 
المعاملة السیئة من المراھقین ظنا من�ھ�م 
ب�أن��ھ�ن ی��م�ارس��ن ال�ب��غ�اء، إض��اف�ة إل��ى 
مطاردتھن من قبل مراق�ب�ي ال�ب�ل�دی�ة ف�ي 

 المدن وأفراد الشرطة السیاحیة.
أما األسر القرچیة الذین تح�ت�رف ص�ن�ع  

المنتجات الخشبیة والمع�دن�ی�ة، ف�ت�س�وق 
منتجاتھا عن طریق أحد أفرادھا وغ�ال�ب�ا 
ما تقوم بالم�رأة ب�ب�ی�ع�ھ�ا، إل�ى أص�ح�اب 
المطاعم ومخازن الحب�وب، أو الس�واح، 
وتحدد األسعار حسب الع�رض وال�ط�ل�ب. 
وال ت�ت��دخ�ل ال��دول�ة ف�ي ت��ح�دی�د أس�ع��ار 
منتجاتھم وتكون أسعارھم زھیدة ل�رداءة 

 اإلنتاج.
كذلك یوجد تج�ار م�ن ال�ق�رچ ی�ت�اج�رون 
بالحیوانات، حیث یش�ت�رون ال�ب�غ�ال م�ن 
أسواق الموصل وأربیل، ویبیعون�ھ�ا إل�ى 
ال�ف�الح�ی��ن األك�راد، وف�ي ن�ف��س ال�وق��ت 
یش�ت��رون ب��ث��م��ن��ھ��ا األغ��ن��ام وال��م��اش��ی��ة 

 ویسوقونھا إلى المدن.
إضافة إلى أن ال�ق�رچ م�ول�ع�ون بص�ی�د  

طیور القبج، خاصة ف�ي م�وس�م ال�رب�ی�ع 
ویتولون تربیھا وب�ی�ع�ھ�ا ل�ھ�واة ت�رب�ی�ة 
الطیور أو للسواح. ك�م�ا یش�ت�غ�ل ب�ع�ض 
الرجال بسیاقة السیارات ب�اج�ور ی�وم�ی�ة 
أو ش��ھ��ری��ة م��ت��ف��ق��ی��ن م��ع أص��ح��اب 
المركبات، ع�ل�م�ا ب�أن م�ع�ظ�م�ھ�م ب�دون 
إجازة س�وق، وم�ازال ع�دد م�ن ال�ق�رچ 
یمارسون مھنة الحدادة، وی�ن�ت�ج ھ�ؤالء 
المناجل والفؤوس والسال�س�ل واألس�الك 
المستخدمة في شيء اللح�وم، ب�اإلض�اف�ة 

 إلى تصلیح البنادق والمسدسات.
ویتولى بع�ض نس�اء ال�ق�رچ�ی�ات م�ھ�ن�ة 
الخیاطة وتطری�ز ال�م�الب�س، أم�ا م�ھ�ن�ة 
التسول الخ�اص�ة ب�ن�س�اء ال�ق�رچ ال�ت�رك 
وفتح الفال وإیھام المواطنین أمور غ�ی�ر 
نافع�ة، وت�ظ�ھ�ر ال�م�ت�س�والت ف�ي فص�ل 
الش��ت��اء ف��ي ك��ل م��ن أرب��ی��ل وك��رك��وك 
والموصل، وأحیانا ی�ك�ون م�وس�م�ی�ا ف�ي 

 فصل الحصاد.
 المصدر

الغجر والقرج في العراق ـ� ط�ھ ح�م�ادي 
 الحدیثي
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تشھد الروایة العربیة تغیرات وتط�ورات ش�أن�ھ�ا ش�أن 
أي نوع أدبي آخ�ر ت�ب�ع�ا ل�ل�ح�داث�ة وال�م�ع�اص�رة ال�ت�ي 
نعیشھا؛ فبعد أن كان للواقعیة نصیب األسد في الكتاب�ة 
أصبح للمخیلة مكانھا أیضا، و نحن اآلن أم�ام م�وج�ة 
تغییر حقیقیة في األدب الروائي، وھذا ما لم�س�ن�اه ف�ي 
الروایة العراق�ی�ة "ان�زوری�ك�ا" الص�ادرة ن�ھ�ای�ة ع�ام 

في بغداد؛  ھنا عنوان یتحدث عن نفسھ حسب  ٢٠١٩
التأویل، فما ھو إال اختصار ألسماء ال�دول ال�م�ھ�ی�م�ن�ة 
على العالم في الماضي و الحاضر، ویبدو أن الوض�وح 
ھو ما اعتمده الكاتب في روایتھ التي تتضم�ن ث�م�ان�ی�ة 

صفحة، م�ن ال�ح�ج�م ال�م�ت�وس�ط، ف�ي  149فصول في 
منجز أدبي یقدم لنا انعكاس أفكار ثقافة واتجاه الك�ات�ب 
حیث یثیر مواضیع كثیرة وھموم مرَّ بھا و یمر ال�ع�ال�م 
ومشاكل بین الماضي والحاضر والمستقب�ل وذل�ك م�ن 
خالل مخاطبة عالم الروح وھو األكثر نق�اًء و األج�دى 
أثرا.  و تتضح أھداف وقصد الكاتب من  تقدیم رسالتھ  
بشكل یخلو من الغموض والضبابیة وب�أس�ل�وب بس�ی�ط  
وسھل؛ حیث قدم قضایا جد كبی�رة ب�ال�رغ�م أن�ن�ا ن�ق�رأ 
عنھا ونسمع كل یوم، إال أن طری�ق�ة ال�ت�ق�دی�م ت�ج�ع�ل�ك 
تفكر في ت�غ�ی�ی�ر ات�ج�اھ�ك ن�ح�وھ�ا، ك�ت�أث�ی�ر ال�رس�ائ�ل 
اإلعالمیة على النفس البشریة  بشكل ال محدود، فكل�ن�ا 
ن��ع��ل��م دور وس��ائ��ل اإلع��الم ال��ب��ارز ع��ل��ى األم��م 
والمجتمعات، وكما قدم الكاتب أھمیة االنتباه لمضم�ون 
الرسالة اإلع�الم�ی�ة وم�ا ت�ح�ت�وی�ھ م�ن إث�ارة رغ�ب�ات 
وتأجیج غرائز ومحو قیم األدیان التي تنادي بالسالم و 
المحبة،  وذلك بمتعة  تنوع  بین األحداث و تسل�س�ل�ھ�ا 
و تطورھا و جمالیة توظیف المخیلة  العاقلة بعیدا ع�ن 

 شطحات ال نھائیة.
ففي الروایة نجد جزئیة الخیال ت�ت�م�ث�ل ف�ي ش�خ�ص�ی�ة 
مصباح ذاك الكائن النوراني الخیِّر ال�ذي ی�ح�ت�رق م�ن 
أجل إعالء قیم المحبة واإلنسانیة ج�م�ع�اء، و ك�ل ھ�ذا 
یتجسد في أجواء شاعریة بینھ وبین رجاء ال�ت�ي ك�ان 
یمألھا حیاة ویغادر قبل شروق الشمس؛ حی�ث ت�ل�ت�ق�ي 
األرواح الصافیة من أجل والدة ح�ی�اة ج�دی�دة ت�ح�ارب 

الشر المخفي وزارعیھ، وكبح جنون السیطرة ل�دی�ھ�م، 
 محاولة  إنھاء صراع أزلي  منذ الخلیقة.

و نحن مقبلین على صحوة روحیة "البع�د ال�خ�ام�س" 
وھذا االضطراب الكوني الذي نعیشھ، یؤكد (حداثوی�ة) 
"انزوریكا" التجدیدیة التي تتواف�ق وال�ت�غ�ی�رات ال�ت�ي 
تتصدر األحادیث في یومنا ھذا تختلف عما نقرأه الی�وم 
لكنھا تتفق بحد ذاتھ، تخاطب النوایا وتتحدث إلى القی�م 
وتظھر مدى األھمیة أث�رھ�ا ع�ل�ى األع�م�ال وال�ت�ع�ام�ل 

 كیفما وجھھا اإلنسان.
 

إن روایة "انزوریكا" محاكاة لواقع اإلنسانیة ال�م�ری�ر 
الیوم، "منھم من ترك األرض وغادر ب�ع�ی�دا، وم�ن�ھ�م 
من أجبره الملوثون بجراثیم الشر وأس�ك�ن�وه أرض�ا ال 
یعرف حدودھا ومن فیھا ومنھم من مات كئ�ی�ب�ا خ�ن�ق�ھ 
الحزن فآثر السكن تحت التراب ال یس�م�ع وال ی�رى"، 
عرضت أفكارا ومواضیع بین الواقع وال�خ�ی�ال أك�م�ل�ت 
رسالتھا بین التذكیر بأھمیة تحلیل المضمون إع�الم�ی�ا 
الذي یمكن من التن�ب�ؤ ل�ی�س ف�ق�ط ب�أث�ر ھ�ذا ال�ھ�ج�وم 
الشرس بل الكشف عن أھداف المرسل من ھذا التدف�ق 
وتوضیح نوایاه المشوش�ة ال�ت�ي یس�ت�م�ل�ھ�ا ال�م�ت�ل�ق�ي 
بصور خفیة تظھر على شكل ألعاب ت�ك�ن�ول�وج�ی�ة ت�ارة 
ورسائل إعالمیة ت�ارة أخ�رى تس�ی�ر ال�ف�رد إل�ى ھ�وة 
اإلدمان دون إدراك ما یدور حولھ، كما أنھ أورد أیض�ا 
أھمیة النظریة التفاعلیة بین وسائل اإلعالم والم�ت�ل�ق�ي 
والتغذیة الم�رت�دة، وك�ذل�ك اإلھ�ت�م�ام ب�ع�ل�م االج�ت�م�اع 
والرجوع إلى األسباب اإلجت�م�اع�ی�ة ال�م�ؤدی�ة إل�ى ك�ل 
ظاھرة لمعرفة عمق المجتمع ح�ت�ى یس�ھ�ل  ال�ت�ع�ام�ل 

 معھا.
ثم یجعلنا نخلص إلى الحقیقة التي مفادھا أن ما یقدم�ھ 
الع�ال�م اآلخ�ر ل�ل�دول "ال�ن�ائ�م�ة" ع�ن ط�ری�ق ق�واھ�ا 
الناعمة ما ھي إال سم�وم ت�ل�وث ف�ط�رة ال�ن�ف�س ال�ت�ي 
نشأت علیھا وھو أخطر أنواع التلوث، وأن ال�م�ع�رك�ة 
بین قیم الخیر و "بذور الشر" مستمرة، وكلنا نن�ت�ظ�ر 

 بأمل معركة األمل األخیرة واالنتصار.
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،ا اا واا  
 اءة  روا امور  اا  اي 

 بقلم الناقدة والشاعرة اللیبیة/ نعیمة عبد الحمید

 ك  رو اء
 
 
 
 

 شعر"كھ زال ابراھیم خدر
  ترجمة"عبدالستارشار باذیَري

 
 تزینت عیناك بھیئة حمامة بیضاء

 تشبھ قطرات المطر
 فاراك حلماً أبدیاً 

 ال یحط على العشب
 بال اجنحة یطیر

 لون عینیك َخمري كلون وجھي
 ومن قلبي أخذت لون الثلج
 طائراً إلى أحضان روحك

٢ 
  تحط فراشة على خصالت شعري

 ارجوحة حزینة
 وتطیر مثل لون الصباح
 ھل تدرك كم ھي جمیلة

 في ذاكرتك  فراشة
 تجيء وتذھب كل صباح

٣ 
 اراك قوس قزح بمالبسك الملونة الزاھیة

 وغیبتك خضراء
 كانامل تعزف لحناً موسیقیاً ندیاً 

 واسمع ضحكتك وأرى ابتسامتك 
 تمتزجان بدموعي وكلماتي

 ویرافقنا نور القمر كل مساء
٤ 

 احسك في روحي جمرة نائمة
 ال أستطیع لمسھا
 و على مرآة قلبي

 خدیك المضیئین الندیین  أرى
 فأصبح طیراً جمیالً 
 فتباركني شفتاك

٥ 
 قارتك الصامتة كسمكة بیضاء

 تجعلني في أحالم مشتتة
 اكتب ظمأ شفتي

 وأرى الخریف حزیناً 
 وحسرة قلبي ظل األلم

 واالنتظار
٦ 

 اوراق فصل الخریف
 نسمة.. ریح.. عاصفة الثلج
 تجلب معھا فیضانات األنھار

 وذكریات الحیاة
 فتنبت األزھار في الربیع

 االي تشبھ شفتیك التي تعكسان
 أشعة الشمس وقطارات المطر 

 وترابك تلمسھ االبتسامات
 وتغرس في قلبي العشق

٧ 
 على طریق العشق المليء بااللم
 داخل سرادیبھ الباردة بال ھوادة

 وضعت ید السفر على عیون انتظاري
 وفي المرآة ونافذة الفراق
 لبست آخر حروف غربتي

 والذكرى تداھمني كل لحظة 
 فاصبح حدیقة یابسة وتطوقني

 ھمومي كسیاج الورد 
٨ 

 ..الورد یحمل احساسي الذي رحل
 وفي اللیالي الباردة أشعر بقسوة الحیاة

  كلما أراك وقد تواریت في أحضان
 بالد الشمس بال ماء

 مع ھموم فتیات بائسات یشعرون بوحدتي 
 : فأقول

 حینما یأتي المساء وانا برفقة ھمومي
 سأصبح حمامة نائھة في غربة البالد

٩ 
 بقدر تساقط أوراق الشجر

 سألتك من اعماقي
 وأنا واقفة امامك اودعك ھائمة
  ھا ھي نجمة سقطت من راسك

 فاستقرت على شعري
 وصار شعري نبراسا وضیاء
 وانت أصبحت صوت الخریف

 فاكفكف دموعي
١٠ 

 تشابكت أصابعي باصابعك
 وأصبحت سربا من األسماك

 فكان الخریف حصانا اصفر اللون 
 بجناحین كبیرین 

 وطار إلى السماء
 وجثم على اجنحة السحاب

 في مساء ممطر واخذك معھ
١١ 

 في لیلة حالكة ومع ندى الصباح
 الذي تشابك مع الشجر 

 واستقر على شعري
 رأیت الخریف یمشط ضفائره

 .ویلقي علینا السالم
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ف اه ا  ادمت ا دازد    

 نشرة إعالمیة
یل الرطبة ادباإلبالغ عن ارتفاع في حاالت االنسداد في نظام میاه الصرف الصحي بسبب تزاید األشیاء غیر القابلة للتخلص منھا بدفق المیاه مثل المن Sydney Waterتقوم 

 التي یتم رمیھا في المرحاض.

 .COVID-19یأتي االرتفاع بعد أسابیع من النقص المستمر في ورق الحّمام لدى المتاجر في خضم فیروس كورونا 

إن تخلص الزبائن من بدائل ورق الحّمام عن طریق دفق المیاه في المرحاض یمكن أن تكون لھ  Sydney Waterمدیر مركز الزبائن لدى  Darren Cashویقول السید 

% في حاالت االنسداد خالل شھر آذار/مارس بسبب األشیاء التي ال یمكن 22عواقب وخیمة على الصحة العامة والبیئة. وأضاف، "نحن قلقون ألننا شاھدنا ارتفاعاً بنسبة 

إن "تراكم المنادیل الرطبة ومنادیل الوجھ والمناشف الورقیة مع الدھون والزیوت والشحوم  Cashالتخلص منھا بدفق المیاه مثل المنادیل الرطبة والمنادیل الورقیة. وقال السید 

  محلیة والمنازل".ال التي یسكبھا الناس في المجاري یمكن أن یسبّب حاالت انسداد وما نسمیھ بكتلة أوساخ كبیرة. یمكن أن یؤدي ذلك إلى فیض في مجاري المیاه

دیل الوجھ یمكن أن تكون مصنوعة مناوأضاف أنھ "حتى ولو ُكتب على علبة المنادیل الرطبة أنھ یمكن التخلص منھا بدفق المیاه، فإن الواقع ھي أنھا ال تتحلّل. وعلى رغم أن 

 من مواد ناعمة، فإنھا أیضاً ال تتحلّل".

 "إذا أُجبر الناس على استخدام بدائل عن ورق الحّمام فیجب علیھم التخلص منھا في سلة المھمالت".

مالیین دوالر  8طن من المنادیل الرطبة التي جرى التخلص منھا في المرحاض من نظام میاه الصرف الصحي تزداد بمقدار  500إلزالة  Sydney Waterوالكلفة التي تتكبدھا 

فقط، بل أن مالكي المنازل الفردیة أیضاً قد یكون علیھم أن  Sydney Waterإن "المشكلة لیست ضربة مالیة لـ  Cashكل سنة، وھذا الرقم آخذ في االرتفاع. وقال السید 

دوالر لتصلیح مشكلة سبّبھا التخلص من منادیل رطبة بدفق المیاه في  16 000یدفعوا من جیوبھم فواتیر السمكرة الباھظة. أحد سكان سیدني تلقى فاتورة سمكرة بقیمة 

 ام".البول، البراز وورق الحمّ  -المرحاض". وأضاف، "یجب على زبائننا أن یتذكروا أنھ یمكن التخلص من ثالثة أشیاء فقط بدفق المیاه في المرحاض 

 اض".حو"نذّكر زبائننا أیضاً بأن یستخدموا برمیل النفایات للتخلص من الدھون والزیوت والشحوم وغیرھا من فضالت الطعام بدالً من رمیھا في األ
 

 الدوحة :
  خاص لجریدة العراقیة االسترالیة.

أعلنت دولة قط�ر رس�م�ی�اً ع�ن ج�اھ�زی�ة 
ملعب المدینة التعلیمیة، ث�ال�ث ال�م�الع�ب 
التي ستستضیف منافسات ب�ط�ول�ة ك�أس 

، وذل�ك خ�الل 2022قط�ر  FIFAالعالم 
تغطیة رقمیة خاصة عبر حساب ال�ل�ج�ن�ة 

وتُ��ّوج��ت   واإلرث. ال��ع��ل��ی��ا ل��ل��م��ش��اری��ع
ال��ت��غ��ط��ی��ة ال��خ��اص��ة ب��ك��ل��م��ة الم��ی��ر 

الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني وی�أت�ي   قطر
ھذا اإلعالن تأكیداً ع�ل�ى ال�ت�زام ال�ل�ج�ن�ة 
العلیا للمشاریع واإلرث بجدول أع�م�ال�ھ�ا 
رغم الظ�روف ال�راھ�ن�ة، ال�ت�ي أدت إل�ى 
تدشین استاد الم�دی�ن�ة ال�ت�ع�ل�ی�م�ة رق�م�ی�اً 
مراعاة لإلجراءات االحت�رازی�ة ال�م�ت�ب�ع�ة 
في دولة ق�ط�ر. ك�م�ا ش�ھ�د اإلع�الن ع�ن 
جاھزیة االستاد توجیھ تحیة شكر رمزی�ة 
للعاملین في الصفوف األمامیة ل�م�ك�اف�ح�ة 

 .19-كوفید
وی�ق�ع االس�ت��اد ال�ج��دی�د ض�م�ن ال�م��دی�ن��ة 
التعلیمیة التابعة لمؤسسة قطر، ویُ�ع�رف 
بـ "جوھرة الص�ح�راء"، وت�ب�ل�غ ط�اق�ت�ھ 

أل�ف م�ق�ع�د، وی�ع�د أول  40االستیعابی�ة 
الذي یح�ص�ل  2022استادات بطولة قطر 
ال�خ�م�س ن�ج�وم ف�ي  على شھادة من فئ�ة

االس��ت��دام��ة م��ن ب��رن��ام��ج ن��ظ��ام ت��ق��ی��ی��م 
االستدامة العالم�ي "ج�ي س�اس". وف�ي 

الس�ی�د   تصریح لھ بھذه الم�ن�اس�ب�ة، ق�ال
حسن الذوادي، األمین العام للجنة الع�ل�ی�ا 
للمش�اری�ع واإلرث: "یُ�ع�د اإلع�الن ع�ن 

جاھزیة استاد المدینة التع�ل�ی�م�ی�ة ل�ح�ظ�ة 
فارقة وخطوة لألمام على طریق رح�ل�ت�ن�ا 
نحو تنظیم أول نسخة م�ن ب�ط�ول�ة ك�أس 

ف��ي الش��رق األوس��ط ™  FIFAال��ع��ال��م 
وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي". وأض��اف ال��ذوادي: 
"ف�ي ال��وق��ت ال��ذي ی��ج��اب��ھ ف��ی��ھ ال��ع��ال��م 

)؛ 19-فیروس كورونا المستج�د (ك�وف�ی�د
تأتي جاھزیة استاد ال�م�دی�ن�ة ال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة 
لیبعث األمل بأن العالم ین�ت�ظ�ره مس�ت�ق�ب�ل 
أكثر إشراقاً. ونفخر بتكریم العامل�ی�ن ف�ي 
ال��خ��ط��وط األم��ام��ی��ة ل��م��ك��اف��ح��ة ان��ت��ش��ار 
الفیروس، ون�ت�ط�ل�ع إل�ى ال�ت�ق�ری�ب ب�ی�ن 
شعوب العالم في ھذا االستاد وغی�ره م�ن 

، إذ 2022استادات الب�ط�ول�ة ف�ي ال�ع�ام 
ن�ؤم��ن ب��ق�درة ك��رة ال��ق�دم ع��ل�ى ت�وح��ی��د 

من جانبھ ق�ال الس�ی�د ج�ی�ان�ي   الجمیع".
إنفانتینو، رئ�ی�س االت�ح�اد ال�دول�ي ل�ك�رة 
القدم (فیفا): "یشّرفنا في ھ�ذه األمس�ی�ة 
اإلشادة بأولئك األف�راد ال�رائ�ع�ی�ن ال�ذی�ن 
ق��ّدم��وا ال��ك��ث��ی��ر م��ن ال��ت��ض��ح��ی��ات خ��الل 
جھودھم االس�ت�ث�ن�ائ�ی�ة ال�م�ت�واص�ل�ة ف�ي 
م��واج��ھ��ة ان��ت��ش��ار ف��ی��روس ك��ورون��ا 
المست�ج�د. ل�ق�د ق�ّدم ل�ن�ا ھ�ؤالء األب�ط�ال 
نموجاً م�ب�ھ�راً یُ�ح�ت�ذى ب�ھ ف�ي الص�م�ود 

 والتغلّب على أصعب التحدیات."
وأضاف إنفانتینو: " ال ینبغي أن ن�ن�س�ى 
أن صحة الجمیع تأتي دائ�م�اً ع�ل�ى رأس 
األولویات. وفي الوقت ال�ذي تش�ھ�د ف�ی�ھ 
بعض مناطق العالم استشرافاً ل�م�س�ت�ق�ب�ل 
أفض��ل؛ ی��ت��وّج��ب ع��ل��ی��ن��ا ت��وّخ��ي ال��ح��ذر 

الشدید ف�ي أم�اك�ن أخ�رى م�ن ع�ال�م�ن�ا، 
وال�ت��ح��لّ�ي ب��ال�ق��وة وال��وح�دة ف��ي س��ب��ی��ل 
تج�اوز األزم�ة ال�راھ�ن�ة. وف�ي ظ�ل ھ�ذه 
الظروف التي یشھدھا العالم؛ ی�ب�ع�ث ل�ن�ا 
استاد المدینة التعلیمیة برسالة تؤكد ب�أن 
كرة القدم ستعود من ج�دی�د، وب�ق�در م�ن 
الش�غ�ف وال�ح�م��اس أك�ث��ر م�ن أي وق��ت 
مض��ى." وق��ال الس��ی��د ن��اص��ر ال��خ��اط��ر، 
الرئیس التنفیذي لبطولة كأس العالم فیف�ا 

"ال ش��ك أن األج��واء ™:  2022ق��ط��ر 
ست�ك�ون م�ف�ع�م�ة ب�ال�ح�م�اس ف�ي اس�ت�اد 
ال��م��دی��ن��ة ال��ت��ع��ل��ی��م��ی��ة خ��الل م��ن��افس��ات 
ال��م��ون��دی��ال. وس��ی��ح��ظ��ى ھ��ذا االس��ت��اد 
بإعجاب مشجعي كرة ال�ق�دم، وس�ی�ت�ط�ل�ع 
جمھ�ور ال�ل�ع�ب�ة م�ن أن�ح�اء ال�ع�ال�م إل�ى 

 ".2022زیارتھ خالل بطولة قطر 
وأضاف الخاطر: " نفخ�ر ب�اإلع�الن ع�ن 
جاھزیة االستاد، ونتطلع لالحتفال ب�م�زی�د 
من النجاحات على الطریق ن�ح�و ان�ط�الق 

ن��وف��م��ب��ر  21ص��اف��رة ال��م��ون��دی��ال ف��ي 
من جھت�ھ، أع�رب ال�م�ھ�ن�دس   ".2022

یاسر الجمال، رئیس مكتب عملیات الب�ل�د 
المستضیف ونائب رئیس المكت�ب ال�ف�ن�ي 
للمشاریع في اللجنة العلیا، ع�ن س�ع�ادت�ھ 
ب�اإلع�الن ع�ن ج�اھ��زی�ة ث�ال�ث اس�ت��ادات 
البطولة، بعد االنتھاء من ت�ط�وی�ر اس�ت�اد 

، وج��اھ�زی��ة 2017خ�ل�ی��ف�ة ال��دول�ي ف��ي 
أعم�ال ب�ن�اء اس�ت�اد ال�ج�ن�وب ف�ي ال�ع�ام 
الماضي، وقال: "تسیر كافة مشروعات�ن�ا 
وفق ما ھو مخطط لھا، ومن ال�م�ق�رر أن 

االس��ت��ادات ال��ع��دی��د م��ن   تس��ت��ض��ی��ف
ال��ف��ع��ال��ی��ات ال��ت��ج��ری��ب��ی��ة ق��ب��ل ان��ط��الق 
ال��م��ون��دی��ال ب��وق��ت ك��اف، ك��م��ا ن��خ��ط��ط 
لالنتھاء من استادین إضافیین قبل نھ�ای�ة 
العام الجاري وھما است�اد ال�ری�ان بس�ع�ة 

ألف م�ق�ع�د، واس�ت�اد ال�ب�ی�ت ب�ط�اق�ة  40
 ألف مشّجع". 60استیعابیة تبلغ 

وقالت مشاعل ال�ن�ع�ی�م�ي رئ�ی�س ت�ن�م�ی�ة 
المجتمع في مؤسسة ق�ط�ر: "إن اس�ت�اد 
المدینة التعلیم�ی�ة س�ی�ك�ون م�ح�طّ أن�ظ�ار 

، وم�رك�ًزا 2022عالم كرة القدم في عام 
حیویًا لشعب قطر خالل ال�ع�ق�ود ال�ق�ادم�ة 
ب�ع�د ال�ب�ط�ول�ة". وأض�اف�ت ال�ن�ع�ی�م�ي:" 
تنع�ك�س ق�ی�م�ة اإلرث ال�ذي ی�م�ثّ�ل�ھ ھ�ذا 
الص��رح ال��رائ��ع، وال��ذي ی��ق��ع ف��ي ق��ل��ب 
مجتمع مؤسسة قطر، في مكان�ت�ھ ودوره 
كوجھة ل�ألنش�ط�ة ال�ری�اض�ی�ة، ومص�دًرا 
إللھام الناس من أجل تبني أنماط ال�ح�ی�اة 
الصحیة، ومس�اح�ة ل�ل�ت�ع�ل�ی�م واك�ت�س�اب 
المعرفة، ومقصًدا لجمیع أفراد الم�ج�ت�م�ع 
ل��ل��م��ش��ارك��ة وال��ت��ف��اع��ل. ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
تجسیده لمعاییر االستدامة الحقی�ق�ی�ة م�ن 
ح��ی��ث تص��م��ی��م��ھ ورس��ال��ت��ھ وأھ��داف��ھ". 
ال�ج��دی�ر ب�ال��ذك�ر أن اإلع��الن نُ��ق�ل ع�ل��ى 
حسابات ال�ل�ج�ن�ة ال�ع�ل�ی�ا ع�ل�ى م�ن�ص�ات 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وع��ب��ر ت��غ��ط��ی��ة 
ت��ل��ف��زی��ون��ی��ة خ��اص��ة ع��ل��ى "ب��ي إن 
سبورتس"، وقنوات الكأس ال�ری�اض�ی�ة، 
وقناة ال�ری�ان، وت�ل�ف�زی�ون ق�ط�ر، مس�اء 

  اإلثنین الماضي.  یوم

 نا   س ا    FIFA  2022 
ا ا  لما  وا ا   ا ا  
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