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 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي

 ا ات اا اب
 

 
 
 
 

 االدیب والباحثاالستاذ 
 طالل سالم الحدیثي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بعیدا عن أسالیب المجاملة والمداھنة التي ال ات�ق�ن�ھ�ا اق�ول بض�ع�ة   

أسطر بحق صوت عراقي نظیف ھو صوت الجریدة ال�ع�راق�ی�ة ال�ت�ي 

یصدرھا ویتحمل نفقات اصدارھا االستاذ العراقي المغترب د. م�وف�ق 

ساوا تعاونھ زوجتھ السیدة ھیفاء متي، ھذا الجھد الصحف�ي اب�ارك�ھ 

لسببین أولھما... لكونھ إعالما نظی�ف�ا 

صادقا مبررا من الشوائ�ب الض�ی�ق�ة، 

شخصیة وغیر شخصیة، وثانیا كون�ھ 

صوتا وطنیا یرتفع ف�ي دی�ار ال�غ�رب�ة 

التي ت�ج�ھ�ل�ھ ت�م�ام�ا، وب�ھ�ذا ت�ت�ض�ح 

أھمیة ج�ری�دة ن�ظ�ی�ف�ة ال�وج�ھ وال�ی�د 

وال��ل��س��ان.، ص��ادق��ا ارج��و ل��ج��ری��دة 

العراقیة في استرالیا وللدكتور موف�ق 

ساوا وزوجتھ السیدة ھیفاء مت�ي ك�ل 

 .توفیق ونجاح

 اا ة ا رةأ ر
 "را أ" ا 

 

فُجع العراقیون وغیرھم من   
محبي كرة ال�ق�دم ف�ي ال�ع�ال�م 

االح��د ال��ع��رب��ي ص��ب��اح ی��وم 
، بنبأ وف�اة أس�ط�ورة الماضي

الكرة العراقیة الالعب الدول�ي 
السابق أحم�د راض�ي م�ت�أث�را 
بإصابتھ بفیروس ك�ورن�ا ف�ي 
أح��د مس��ت��ش��ف��ی��ات ب��غ��داد، 
وضجت مواقع التواصل تأثرا 

وأص��ی��ب راض��ي   .ب��ال��خ��ب��ر
م�ن الش�ھ�ر  13بكورونا في 

ال��ج��اري، ودخ��ل مس��ت��ش��ف��ى 
النعمان ف�ي ب�غ�داد ل�م�ت�اب�ع�ة 
ال���ع���الج، وخ���رج ص���ب���اح 
ال�خ�م�ی��س ال�م�اض��ي ق�ب�ل أن 
یعود بسبب انتك�اس�ة وض�ع�ھ 

ع�ام�ا) ع�ب�ر ط�ائ�رة  56وكان من المؤمل أن یغادر أحم�د راض�ي (  .الصحي
طبیة خاصة إلى العاصمة األردن�ی�ة ع�م�ان الس�ت�ك�م�ال ع�الج�ھ ھ�ن�اك، ب�ع�د 
الحصول على موافقات رسمیة من السلطات األردنیة لنقلھ إل�ى ھ�ن�اك ح�ی�ث 

 .یقیم مع أسرتھ منذ سنوات عدة
وضجت مواقع التواصل االجتماعي بنبأ وفاة أسطورة الكرة العراق�ی�ة عض�و 
البرلمان العراقي في دورتھ السابقة، ولم یقتصر التع�ب�ی�ر ع�ن ال�ح�زن ع�ل�ى 
الجمھور الریاضي والعاملین في القطاع إنما تعداه لیشمل مسؤولین محلی�ی�ن 
ودولیین، مستذكرین مسیرة النجم وما أضفاه على الكرة العراقیة عل�ى م�دى 

 .عقود
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تساور األسترال�ی�ی�ن،  19-عادت المخاوف من اندالع موجة ثانیة من وباء كوفید
بعد االرتفاع المقلق في عدد اإلصابات في فكتوریا، حیث سجلت الوالیة أكثر من 

حالة األسبوع الماضي. ھذه األرقام دفعت بح�ك�وم�ة ال�والی�ة إع�ادة ال�ع�م�ل  100
بالقیود حیث لم یعد بإمكان سوى خمسة أشخاص التجم�ع داخ�ل ال�م�ن�ازل فض�الً 

وط�م�أن رئ�ی�س   .عن تحدید العدد المسموح للمطاعم باستقبالھ بعشرین ش�خ�ص
الوزراء سكوت موریسون األسترالیین، بقولھ إن الوضع الوبائ�ي ف�ي ف�ك�ت�وری�ا 
تحت السیطرة، وأن المج�ل�س ال�وزراء ال�وط�ن�ي ال�ذي یض�م رؤس�اء ح�ك�وم�ات 
الوالیات والمقاطعات على اطالع بما یحدث ومن الممكن تحدید الب�ؤر وحص�رھ�ا 

 .دون أن یؤثر ذلك على تخفیف القیود في باقي الوالیات
 
 

 "اا ا ا"  ٍض
!!ش اّ  

 
توصل تحقیق مستقل إلى أن قاضي المحكم�ة ال�ع�ل�ی�ا الس�اب�ق دایس�ون ھ�ای�دون 
تحرش جنسیاً بست موظفات. وقالت رئیسة المحكمة العلی�ا س�وزان ك�ی�ف�ی�ل ف�ي 
بیان یوم االثنین إن المحكمة "تخجل من أن ذلك یمكن أن ی�ك�ون ق�د ی�ح�دث ف�ي 
المحكمة العلیا األسترالیة". ھذا وترأس التحقی�ق ال�م�س�ت�ق�ل ال�م�ف�ت�ش�ة ال�ع�ام�ة 

 السابقة للمخابرات واألمن د.فیفیان ثوم.
ب�ادع�اءات ال�ت�ح�رش ال�ج�ن�س�ي ض�د ال�ق�اض�ي  2019وأُبلغت المحكمة في عام 

السابق.  وقالت كیفیل "توصل التحقیق إلى أن س�ت�ة م�ن م�وظ�ف�ات ال�م�ح�ك�م�ة 
السابقات اللواتي عملن كمساعدات للقضاة تعرضوا للمضایقة من قب�ل ال�ق�اض�ي 

وأضافت: "إن النتائج تثیر قلقي البالغ بالنسبة لي ولزمالئي ال�ق�ض�اة   السابق".
 وموظفي المحكمة."

كما قالت رئیسة المحكمة إن المحكمة قدمت اعتذاراً صادقاً إلى ال�ن�س�اء. وح�ت�ى 
عن التحقیق. وحزب العمال ینادي بسحب م�ی�دال�ی�ة اآلن لم تتحدث المحكمة علنا 

Order of Australia .بعد ظھور نتیجة التحقیق المستقل 

تواصل تركیا، دعمھا "السخي" للمیلیشیات اإلرھابیة في لیبیا، في مسعى لوقف تقدم 
الجیش الوطني اللیبي الذي یخوض حربا ضاریة ضد المیلیشیات المتش�ددة وش�ب�ك�ات 

وشن الرئیس الفرنسي إیمانویل ماكرون ھجوما عنی�ف�ا ع�ل�ى ت�رك�ی�ا بس�ب�ب  .اإلجرام
دورھا في لیبیا، متھما الدولة العضوة في حلف شمال األطلسي (الناتو) بأنھا ت�م�ارس 

و وصف ماك�رون، ف�ي تص�ری�ح�ات ق�د ت�ث�ی�ر  ."لعبة خطیرة" ال یمكن التسامح معھا
غضب نظیره التركي رجب طیب أردوغان، الممارسات التركیة في لیب�ی�ا ب�أن�ھ�ا م�ث�ال 
على رأیھ المثیر للجدل في ھذا التحالف العسكري الذي وصفھ ف�ي وق�ت س�اب�ق ب�أن�ھ 

وتدعم أنقرة حكومة الوفاق اللیبیة، المعترف بھا دولیا من قبل األم�م  .""میت دماغیا
 .المتحدة، في حربھا ضد القائد العسكري خلیفة حفتر

ویرى محللون أن فرنسا تدعم حفتر مع مصر، وروسیا، واإلمارات، لكن باریس تصر 
وقال الرئیس الفرنسي: "أعتقد أن تركیا الیوم  .على أنھا تلتزم الحیاد في ھذا الصراع

تلعب لعبة خطیرة في لیبیا وتخالف جمیع االلتزامات التي حملت�ھ�ا ع�ل�ى ع�ات�ق�ھ�ا ف�ي 
وج�اءت تص�ری�ح�ات   .مؤتمر برلین" الذي انعقد في وق�ت س�اب�ق م�ن ال�ع�ام ال�ج�اري

 .ماكرون بعد اجتماع عقده مع الرئیس التونسي قیس سعید في باریس

 اا  اات
روم وس  ىو 

 
مضى أكثر من أسب�وع�ی�ن م�ن�ذ أن ش�ارك عش�رات اآلالف م�ن ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن ف�ي 
االحتجاجات المناھضة للعنصریة في مختلف المدن األسترالی�ة. االح�ت�ج�اج�ات ال�ت�ي 
رفعت شعار االحتجاج ضد وفیات السكان األص�ل�ی�ی�ن ف�ي ع�ھ�دة الش�رط�ة، راف�ق�ھ�ا 

ول�ك�ن  .تحذیرات من ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بفیروس كورونا بسبب الت�ج�م�ع�ات
حتى اآلن لم یتم ربط إال أربع حاالت فقط بالمظاھرات في ملبورن. وقال الخب�راء إن 

 ھؤالء األشخاص األربعة لم ینقلوا العدوى إلى متظاھرین آخرین.
وقال البروفیسور بیتر كولیغنون الخبیر في األمراض المعدیة ب�ال�ج�ام�ع�ة ال�وط�ن�ی�ة 
األسترالیة "لقد رأینا ارتفاعا في عدد الحاالت، ولكن ال یبدو أن ھذا االرتفاع مرتبط 

 باالحتجاجات."
ھذه التصریحات أكدت علیھا سلطات الوالیات والسلطات الفیدرالیة خالل تصریح�ات 
أمس. وقال كبیر المسؤولین الصحیین في البالد براندون میرفي "نحن على األرجح 

 محظوظون ألننا لم نر أي انتقال كبیر للعدوى في أي من تلك األحداث.

  رس
 "أر  " ارب!! 

ارع اا  

 روم وس دة  
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یمرالعراق في اخطر منعطف تاریخي یدفع البلد الى نفق مظلم متعرج قد ال تض�ی�ئ   
بسبب الفراغ الدستوري المقید بقوانین. مفاصل الح�ی�اة  نحو النجاة مساراتھ ودروبھ

اكثرھا معطلة. تجمید مشاریع مھمة وحیویة. خاص�ة ت�ع�ط�ی�ل اق�رار م�وازن�ة ال�ع�ام 
من قبل الشعب لت�م�ری�رھ�ا  الحالي. وعلیھ یتوجب وجود حكومة شرعیة نزیھ منتخبة

والمصاقة علیھا، بدال من حكومة تصریف االعمال الحالیة برئاسة الذیل ع�ادل ع�ب�د 
الحالیة تتمثل في ھدوء الش�ارع  المھدي المستقیل. وان تأخیر عدم التنفیذ والمماطلة

المنتفض المطالب بتنفیذ حقوقة المشروعة التي كفلھا لھ الدستور. وان طول االزم�ة 
والتظاھرات المستمرة. التي عم صداھا انتفاظة ث�م�ان�ی�ة م�ح�اف�ظ�ات ع�راق�ی�ة ث�ائ�رة 

ضحایا جدد من الم�ح�ت�ج�ی�ن   مائة شھید وعشرین الف جریح وسقوط 600  وسقوط
لل�ت�دخ�ل   السلمیین. ھذا التسویف والمماطلة قد تعطي ذریعة او غطاء الطراف دولیة

وال�خ�ط�ف ال�ق�س�ري وال�ت�ع�ذی�ب  في العراق وتدویل التظاھرات بسبب القتل المستمر
الجسدي. وغیر ذلك من اعتدآءت غاشمة یندي لھا الجبی�ن. ل�ك�ل ت�ل�ك ال�م�م�ارس�ات 
المشینة. من المتوقع اذا استمرت الحكومة بغیھا. قد یعاد العراق الى البند السابع او 
فرض اجراءات وعقوبات على الحكومة العراقیة وعلى الملیشیات الوقحة (كما ل�وح 
الرئیس االیركي ترامب) وان الحالة ھذه اصبحت امام طری�ق مس�دود ق�د تص�ل ال�ى 
حلھا دولیا. وھناك مسؤولیة تقع على عاتق االمم المتحدة ان تقدم على ھذا االج�راء 

ومحتل. وان ایران لدیھا نفوذ ق�وي وك�ب�ی�ر   الخطر.ألن وضع العراق معقد ومغلوب
ولھا امتدادات واسعة وملیشیات كثیرة مسلحة. وھناك في الجانب االخر ھي ام�ی�رك�ا 
ایضا لھا مصالح ونفوذ وعالقات اقتصادیة وتج�اری�ة واھ�داف س�ت�رات�ج�ی�ة م�ھ�م�ة. 
ویرى المراقبون ان الكتل السیاسیة الكبیرة المتنفذة في العراق تعرقل م�ل�ف اخ�ت�ی�ار 
رئیس حكومة جدیدة بدال عن عادل عبد المھدي ال�م�س�ت�ق�ی�ل. وذل�ك ل�ك�س�ب ال�وق�ت 
والمراھنة على تالشي المتظاھرین المحتجین وتلغى ال�م�ط�ال�ی�ب. وق�د ت�ت�راج�ع م�ن 
زخمھا المستمر في الساحات والشوارع في بغداد والمحاف�ظ�ات ال�م�ح�ت�ج�ة (ھ�ذا م�ا 
یفكر بھ السیاسیون والحكام. ھمھم الوحید ھو المراوغة والبراعة. ویت�ف�ن�ن�ون ب�ك�ل 

والعمالة الرخیصة. ك�ی�ف یس�رق�ون ق�وت ش�ع�ب�ھ�م  االسالیب الدنیئة والحیل الخبیثة
المسكین المظلوم ومستقبل اوالدھم المحرومین الجیاع وبالتالي یستنزفون م�ق�درات 

ال�ح�ك�وم�ة ب�ال�م�ل�ی�ش�ی�ات   بلدھم ویقدموھا السیادھم من وراء الحدود وتحتمي ھ�ذه
الموجودون داخل قبة البرلمان) الحكومة االن ی�ح�ت�م   المسلحة و النواب التابعین لھا

علیھا القانون ارسال الموازنة وعرضھا على مجلس النواب الق�رارھ�ا ول�ك�ن�ھ�ا ھ�ي 
تخشى من عرضھا في الوقت الراھن وذلك خوفا من كشف�ھ�ا واط�الع الش�ع�ب ع�ل�ى 

والدواھي, حیث انھا تحتوي على مصائب جمة. اولھا حجم ال�ع�ج�ز ال�م�ال�ي   المأساة
) ترلیون دینار. في محاولة للتخلص منھ والق�اء ال�ك�رة ف�ي 48فیھا. وقد وصل الى (

 ) في2020ملعب الحكومة الجدیدة. وكان المفروض ان تصل الموازنة لعام (
ال یوجد في العراق شیىء اسمھ ادارة دول�ة راع�ی�ة م�ھ�ت�م�ة ب�ھ�ذا  2019 \ 10\15 

الشعب ثلثھ من الفقراء المساكین. یعانون من شظاف العیش و قس�وة ال�ح�ی�اة. وم�ا 
تطرحة حكومة التابع عادل عبد االمھدي سیاسیا من اصالحات بالعلن ی�خ�ت�ل�ف ك�ل�ی�ا 
عنھ بالسر. التواطأ والتسویف والمماطلة وعدم امكان اص�الح االوض�اع ال�م�ت�ردی�ة. 
وھذه قد تدفع البلد الى الھاویة وقد ت�ن�ت�ج ك�وارث ومص�ائ�ب خ�ط�ی�رة ع�ل�ى ال�ب�ل�د. 
االحزاب السیاسیة الدینیة الحاكمة لم تفكر مط�ل�ق�ا ان ت�ن�ت�زع ع�ب�اءة ال�م�ح�اص�ص�ة 
المقیتة وان تفسح المجال الصح�اب ال�ك�ف�اءة م�ن ال�خ�ب�راء ال�وط�ن�ی�ی�ن الدارة دف�ة 

واالح�زاب الس�ی�اس�ی�ة ال�دی�ن�ی�ة ال�ف�اس�دة ت�ت�ق�اس�م   الھاویة.  وانقاذ البلد من  الحكم
ج�اءت ب�ھ�م  الوزارات والمناصب ال�ع�ل�ی�ا ب�رج�ال غ�ی�ر ك�ف�وئ�ی�ن ف�اس�دی�ن ج�ھ�الء

المحاصصة .والمحاصصة الدین�ی�ة أن�ت�ج�ت ج�ی�ال ك�ام�ال م�ن ال�ف�ق�راء ال�م�س�اك�ی�ن. 
والمحصلة ھي رجوع العراق الى م�ا وراء ال�ت�خ�ل�ف ل�م�ص�ی�ر ق�د ی�ك�ون م�أس�اوی�ا 
وستستمر حالة الركود االقتصادي واالجتماعي والثقافي وتعم حالة الفوضى والنھ�ب 
والفقر والعوز والمرض القاتل ( كرونا) الم�ن�ت�ش�ر وال�ج�ھ�ل ف�ي ب�ل�د غ�ن�ي واردت�ھ 

 النفطیة تعادل میزانیة دولتین ... (صم بكم فھم ال یرعوون. اولئك ھم الخاسرون).

   
 ااق ال!! 

 
 زكي فرحان/ سیدني

 ا   إن روماء ا
 ت  م اواء!!

 
 
 
 

 وعد حسون نصر / سوریا
 
 

 
 

حال البلد الیوم الدواء بات مفقود وخاصة دواء المسنین ممن ھم من أص�ح�اب    
مرض(الضغط والسكري والقلب والغدة) الدواء بات مفقود وإن وجد بسعر باھ�ظ 
وتحت رحمة المستفیدین, ھل سنعود للطب البدیل ولرحمة ال�ع�راف�ی�ن وأص�ح�اب 

شیطان المرض منا, ھ�ذا الص�م�ت ال�ق�ات�ل ع�ن ف�ق�دان ال�دواء   لنخرج  الشعوذة
سیجعلنا نفقد الغالیین علینا, ھل نبكي الدھر ألجل حبة دواء, ھل مكافئة صمودن�ا 
الحرمان والتقنین والغالء وتحمل العقوبات وحدنا؟, ألم تكن أمریكا ت�ھ�ددن�ا م�ن�ذ 
أكثر من سنتین بقانون قیصر,لماذا اآلن فقدت كل مقوم�ات ال�ح�ی�اة م�ن الس�وق, 
لماذا دائماً شریحة المسنین واألطفال ھم علی�ھ�م ف�ق�ط الص�م�ود وت�ح�م�ل ف�ق�دان 
دوائھم وطعامھم, لما نحن المطالبین بالصمود فقط, أل�م ی�ك�ف�ي ص�م�ود س�ن�وات 
عجاف من الحرب والقھر والحرمان وال�ت�ھ�ج�ی�ر وال�ت�ش�رد وال�ت�ش�وه ال�ج�س�دي 
والفكري, واآلن حرماننا من دوائنا وما ینقض حیاتنا, ھل المعامل لم تعد ت�رغ�ب 
باإلنتاج وفقدت المواد األولیة, أم سعر الصرف فرض تسعیرة جدیدة وبالتال�ي ال 

بخمسون أو خمس وعش�رون   یمكن أن تبلغ تكلفة علبة الدواء (مئة لیرة وتباع
لیرة ) لذلك من الطبیعي أن یعزف البعض من المعامل عن اإلنتاج كذلك ال�ب�ع�ض 
من الصیادلة عن بیع الدواء ,فال بد ھنا من تدخل الدولة والعمل على التعاون مع 
معامل الدواء الخاصة والعامة والمساھمة في استیراد المواد األولیة على حساب 
الدولة وبالتالي االھتمام بتأمین ال�م�ق�وم�ات وأھ�م�ھ�ا ال�ك�ھ�رب�اء عص�ب ال�ح�ی�اة 
والداعم الرئیسي الستمرار دوران عجلة الصناعة ,كذلك تأمین االنترنت لتت�م�ك�ن 
المعامل من إطالق منتجھا وتعریف األسواق بھ وخاصة أن العال�م ال�ی�وم ی�ع�ت�م�د 
على التسوق عن بعد, الدواء خط أحمر وتأمینھ ألصحاب المرض واج�ب وط�ن�ي 
وق�وم�ي وإنس�ان��ي ب��ال�درج�ة األول�ى, ف�ع��ل�ى ال��ج�م��ی�ع ال�ت�ع��اون ق��ط�اع اإلن�ت��اج 
والدولة ,والصیدالني لتأمین سالمة حیاة المریض, وف�ي اس�ت�ط�الع ل�ل�رأي ب�ی�ن 
الصیدلي تقول إحداھن أن المستودعات توقفت عن توزیع بعض األدوی�ة بس�ب�ب 
ارتفاع تكلفتھا من قبل المعامل وبالتالي المستودع والموزع غیر مضط�ر ل�ل�ب�ی�ع 
بخسارة من ھنا توقفت بعض األدویة, أم�ا األخ�ر ك�ان أك�د ع�ل�ى ن�ف�س الس�ب�ب 
ارتفاع التكلفة وبالتالي توقف الموزعین, ولكن أضاف أن ب�ع�ض ال�ن�اس م�ج�رد 
إشاعة فقدان أنواع معینة من الدواء اتجھت ل�ل�ص�ی�دل�ي وب�دأت ت�أخ�ذ أك�ث�ر م�ن 
حاجتھا من علب الدواء وھنا تحرم اآلخرین من تأمین عالجھم ودوائ�ھ�م, وأخ�ر 
ألقى اللوم على الحكومة في تسعیر الدواء فمن غیر المنطقي التفاوت الكبی�ر ف�ي 
سعر الصرف بین المركزي والسوق السوداء من ح�ی�ث س�ع�ر اس�ت�ی�راد ال�م�واد 

سعر علبة الدواء على سعر صرف المركزي وھ�ذا   األولیة ومازالت الدولة تحدد
سبب مباشر لتوقف المعامل عن اإلن�ت�اج وب�ال�ت�ال�ي ت�وق�ف ال�م�س�ت�ودع�ات ع�ن 

) دول�ة دواء 53التوزیع, مع العلم أننا كنا من الدول التي تصدر إلى أك�ث�ر م�ن (
سوري المنشأ ,طبعاً من خالل الحوار مع بعض األشخاص العادیین نالحظ ن�ظ�رة 
الشخص المریض تختلف كلیاً عن نظرة الصیدلي أو نظرة المستودع أو الموزع, 
فالمریض من وجھة نظره سبب أزمة فقدان دوائھ المباشر ھو الصی�دالن�ي, ألن�ھ 
یحتكر الدواء لیبیعھ بسعر غالي, وبالتالي دائماً العبارة الشائعة على فم المریض 
الدواء في األمس كان سعر والیوم سعر ومفقود ھذا احتكار بعی�ن ذات�ھ, ال ن�ل�وم 
المریض فھو بحاجة ماسة لدوائھ وخاصة إذا كان بشكل مست�م�ر م�ث�ل الس�ك�ري 
القلب الضغط وما شابھ, لكن كذلك ال یمكن أن یكون اللوم فقط عل�ى الص�ی�دالن�ي, 
ألیست الحكومة المسؤول المباشر عن ھذا العجز ھي وأصحاب المعامل المنت�ج�ة 
للدواء, أال یمكن أن تقام مناقصات یشرف علیھا أشخاص مشھود لھ�م ب�ال�ن�زھ�ة 
لنتمكن من استیراد المواد األولیة التي تدخل في تركیبة الدواء, لنتمكن من ك�ب�ح 
فساد المستغلین, طبعاً أمر مھم للغایة وخاصةً في م�ج�ال ال�دواء وح�ی�اة ال�ن�اس 
وخاصةً المسنین واألطفال أن نبعد الفاسدین المتالعبین بحیاتنا, ف�ال�روح غ�ال�ی�ة 
وال یبخل أي أحد منا أمام إنقاذ والدیھ أو طفلھ أو حتى ذاتھ فإذا ت�ع�اون ال�ج�م�ی�ع 
وفي القائمة الحكومة نستطیع أن نقف في وجھ شبح الموت ونبعده عن أح�ب�ت�ن�ا, 
فالدواء خط أحمر وحیاة أھلنا ھي أمانة فمن ال یملك كبیر ل�ی�ش�ت�ري ك�ب�ی�ر ف�ھ�و 
الخیر والبركة وكلنا في األخر نمضي بالعمر وبح�اج�ة ل�م�ن ی�ق�ف م�ع�ن�ا ,ل�ن�ق�ف 
جمیعنا مع كبارنا ألننا في أعینھم نرى مستقبلنا فال نرید أن یكون مستقبل�ن�ا ب�ی�د 

 .... فاسدین یستغلون رغبتنا بالحیاة
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تعیش بلدان العالم وشع�وب�ھ�ا ب�أوض�اع   
سیاسیة وإقتصادیة وص�ح�ی�ة وم�ع�اش�ی�ة 
م�ت�راك�م�ة وم�ع�ق�دة وال�ت�ي ت��ف�ج�ّرت م��ع 
تفشي وباء كورونا الخطیر والذي حص�د 
أرواح نصف ملیون إنسان ت�ق�ری�ب�اً ل�ح�د 
اآلن، ح�ی�ث أص�ب�ح��ت األوض�اع ال�ع�ام��ة 

وال�ت�وج�ھ إل�ى  تتمیز بالتوت�ر والص�راع 
تحریك كل األزمات على مس�ت�وى ال�ع�ال�م 

خ�ارج  نحو التصادم وإف�ت�ع�ال ال�ح�روب 
قرارات ومواثیق األم�م ال�م�ت�ح�دة، وب�دالً 
من تكریس الجھود نحو الس�ی�ط�رة ع�ل�ى 
الوباء والقضاء ع�ل�ی�ھ ب�ج�ھ�ود ع�ال�م�ی�ة 
والتعاون مع من�ظ�م�ة الص�ح�ة ال�ع�ال�م�ی�ة 
نجد المسار یت�ج�ھ إل�ى ت�ع�ق�ی�د األوض�اع 
الص��ح��ی��ة واألم��ن��ی��ة وإس��ت��غ��الل ھ��ذه 
الظروف ألجل تصفیة ال�ح�س�اب�ات س�واء 
على المستوى الداخلي بالض�د م�ن إرادة 
الشعب أو على المستوى العالمي لغ�رض 
تأجیج المواقف والمشاكل وال�ل�ج�وء إل�ى 
ال��ح��ل��ول ال��ع��س��ك��ری��ة وإت��ب��اع الس��ی��اس��ة 

ال�ج�دی�دة ل�غ�رض ال�ت�وس�ع ف�ي -القدیمة 
أراضي ال�غ�ی�ر وال�ت�م�دد حس�ب مش�اری�ع 
إستباق�ی�ة ت�ت�س�م ب�ال�ت�ق�س�ی�م والس�ی�ط�رة 
الس���ت���رات���ی���ج���ی���ة، دواف���ع���ھ���ا األط���م���اع 
اإلستعماریة وتركیز ال�ق�ط�ب�ی�ة ال�ع�ال�م�ی�ة 
التي تقودھ�ا أم�ری�ك�ا ل�ل�ت�ح�ك�م ب�م�ص�ائ�ر 
الش�ع��وب وإق��ت�ص��ادی�ات ب�ل��دان�ھ��ا. وك��م��ا 
شاھدنا التداعیات ال�ت�ي حص�ل�ت ت�زام�ن�اً 
مع جائح�ة ك�ورون�ا وم�ع ت�ف�ّج�ر األزم�ة 
الرأسمال�ی�ة ال�ع�ال�م�ی�ة وأب�رزھ�ا إن�ھ�ی�ار 
األسعار في أسواق ال�ب�ورص�ة، وإن�ھ�ی�ار 
أسعار النفط، وحرمان مئ�ات اآلالف م�ن 
العمال والموظفین من وظ�ائ�ف�ھ�م وق�وت 
ی��وم��ھ��م، ف��إزدادت ال��ب��ط��ال��ة وإرت��ف��ع��ت 
مستویات الجوع والفقر وحص�ول كس�اد 
ف��ي األس��واق بس��ب��ب ت��دھ��ور أس��ع��ار 
ال��ع��م��الت ال��وط��ن��ی��ة وت��دھ��ور األوض��اع 
الص��ح��ی��ة وإن��ك��ش��اف ع��ج��ز األن��ظ��م��ة 

  الصحیة وضعفھا وسوء إداراتھا.
والص��ورة ال��ع��ام��ة ت��ب��ی��ن ل��ن��ا الص��راع 
ال��دول��ي م��ن خ��الل ال��ح��رب ال��ت��ج��اری��ة 
واإلقتصادیة وإستخدام العق�وب�ات ك�رادع 
لغرض تغییر سیاساتھا أو عالقاتھ�ا ك�م�ا 
یحصل اآلن بین أمریكا والصین وروسیا 
وأمریكا وإیران التي تدخل�ت ف�ي ش�ؤون 
البلدان المجاورة وھي ال�ع�راق وس�وری�ا 
والیمن ولبنان لغرض تس�وی�ق ن�ظ�ام�ھ�ا 
األوتوقراطي ومصادرة إرادة ش�ع�وب�ھ�ا، 
فالص�راع ال�دول�ي إن�ع�ك�س داخ�ل أغ�ل�ب 
بلدان ال�ع�ال�م وحس�ب ال�والءات ونش�وء 
حالة خط�ی�رة، وھ�ي ت�زای�د ال�م�ل�ی�ش�ی�ات 
المسلحة والمتمردة ف�ي م�ن�ط�ق�ة الش�رق 
األوسط كما نجد الت�ن�اف�س ع�ل�ى إح�ت�الل 
مناطق عراقیة وسوریة ولیبیة ولبن�ان�ی�ة 
ب��ی��ن ال��دول اإلق��ل��ی��م��ی��ة وخ��اص��ة إی��ران 
وتركیا التي تدخلت مؤخراً ف�ي األراض�ي 
اللیبیة والعراق�ی�ة وف�ي ش�ؤون الص�راع 
بین القوى المتصارعة اللیبیة والعراقیة. 
بالتأكید عانت ھذه البلدان من ال�ت�دخ�الت 
وال��ھ��ی��م��ن��ة وھ��ي ف��ي أس��وأ أوض��اع��ھ��ا 
الس�ی��اس��ی�ة واإلق��ت��ص�ادی��ة. ك�م��ا ص��درت 

عقوبات جدیدة ضد سوریا ت�ح�ت ق�ان�ون 
(قیصر) وبإسم حمای�ة الش�ع�ب الس�وري 
مستھدفة السیاسیین والقیادات الس�وری�ة 
ومعاقبة الجھات الدولیة التي تتعاون م�ع 
الحكومة السوریة أذا إستمرت بذلك. ك�ل 
ھذا یجري ت�ح�ت أن�ظ�ار األم�م ال�م�ت�ح�دة 
ومجلس األمن والمنظمات الدولیة. وكم�ا 
ھو واضح ف�أن ج�م�ی�ع ال�ع�ق�وب�ات ال�ت�ي 
صدرت ھي بإسم دولة ع�ظ�م�ى الت�م�ت�ل�ك 
الشرعیة في ذلك بغض النظر ع�ن س�وء 
أو صالحیة ھذا النظ�ام أو ذاك، وال�م�ب�دأ 
الرئیس ھو حل األزمات ال�م�ت�ط�ورة ك�م�ا 
في سوریا بالط�رق الس�ل�م�ی�ة وب�إش�راف 
األمم المتحدة ویجب ان ی�ك�ون ال�م�وق�ف 
حیادیاً ولیس تبعاً للمصالح ع�ل�ى حس�اب 
الش��ع��وب ال��ت��ي دائ��م��اً تُ��ع��اق��ب ب��ج��ری��رة 
حكامھا. وفي اآلونة األخیرة أدى التدخ�ل 
التركي في لیبیا بإتجاه إستغالل اإلنق�س�ام 
ب��ی��ن ال��ق��وى ال��ع��س��ك��ری��ة والس��ی��اس��ی��ة 

عدم الق�ب�ول  إلى تحفیز مصر نحو اللیبیة
بھ�ذا ال�ت�دخ�ل ال�م�س�ل�ح م�ن ق�ب�ل ت�رك�ی�ا 
وھ��ددت أیض��اً ب��ال��ت��دخ��ل ال��ع��س��ك��ري، 
ومشك�ل�ة أخ�رى أم�ام مص�ر وھ�ي (س�د 
ال��ن��ھ��ض��ة) ال��ذي ی��ت��م اآلن إنش��ائ��ھ ف��ي 
إث��ی��وب��ی��ا ع��ل��ى ن��ھ��ر ال��ن��ی��ل ول��م ت��ن��ج��ح 
المفاوضات بین الدول المتشاطئ�ة ع�ل�ی�ھ 
وھي مصر والسودان وأث�ی�وب�ی�ا ل�غ�رض 
تنظیم الحصص المائیة حس�ب ال�ق�وان�ی�ن 
والمواثیق الدولی�ة ال�ت�ي ت�خ�ص ت�وزی�ع 
المیاه الدولیة. ولھذا قررت مصر ت�ق�دی�م 

 للنظرفیھا.  المشكلة أمام مجلس األمن
فیما یخص العراق، فھو یعاني من أزم�ة 
شاملة بنیویة تخص العدید من ال�ج�وان�ب 
السی�اس�ی�ة واإلق�ت�ص�ادی�ة واإلج�ت�م�اع�ی�ة 
والخدمیة والصحیة وال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة وال�ت�ي 
تفاقمت بعد تفشي جائ�ح�ة ك�ورون�ا. وم�ا 
ح��دث ب��ع��د ذل��ك م��ن ت��داع��ی��ات ن��ت��ی��ج��ة 
إنخفاض أس�ع�ار ال�ن�ف�ط وھ�ي األزم�ت�ی�ن 
ال��م��ال��ی��ة واإلق��ت��ص��ادی��ة ال��ت��ي أدت إل��ى 
إنخ�ف�اض وارادات ال�ع�راق م�ن تص�دی�ر 
النفط الخام والتي تشكل المصدر الرئیس 
لتغطیة أبواب الموازن�ة ال�ع�ام�ة ل�ل�دول�ة. 
ھذه األزمة الشاملة إرتبطت بالع�دی�د م�ن 
العوامل وم�ن�ھ�ا ال�ن�ھ�ج ال�م�ت�ب�ع واألداء 
الس����ی����ئ ل����ل����ط����ب����ق����ة الس����ی����اس����ی����ة 

المت�ن�ف�ذة وال�ت�ي الزال�ت ت�ت�ب�ع   الحاكمة
منھج المحاصصة السیاسیة وال�ط�ائ�ف�ی�ة 
والقومیة، الذي أدى إلى ال�ف�س�اد ون�ھ�ب 
المال العام وضعف إمكانیة ت�ح�ق�ی�ق ق�وة 
القانون، وفوضى إنتشار السالح ووجود 
ال�م��ل��ی��ش��ی��ات ال��م��س�ل��ح��ة ال��خ��ارج��ة ع��ن 
القانون وإتساع الجریمة المنظمة وع�دم 
المباشرة بالتنمیة المستدامة وال�ن�ھ�وض 
ب��اإلق��ت��ص��اد ال��ع��راق��ي وت��ن��وی��ع مص��ادره 
وتخلیصھ من الطاب�ع ال�ری�ع�ي وال�ت�وج�ھ 
إلى الحلول الجذریة ال�ت�ي ت�ھ�م م�ع�ی�ش�ة 
المواطنین والخدمات ال�ع�ام�ة والص�ح�ی�ة 
والتعلیمیة والنقل والس�ك�ن. وم�م�ا ی�ث�ی�ر 
اإلنتباه ھو إست�م�رار ال�ق�وى الس�ی�اس�ی�ة 
اإلس��ت��ع��ان��ة ب��ال��ع��ام��ل ال��خ��ارج��ي وفس��ح 
المجال ل�ت�دخ�الت إق�ل�ی�م�ی�ة ودول�ی�ة ف�ي 

الشأن العراقي الداخلي وف�ق�اً إلج�ن�دات�ھ�ا 
السیاسیة ومصالحھ�ا. ول�غ�رض ت�ح�وی�ل 
العراق إلى س�اح�ة ص�راع ع�ل�ى حس�اب 

  إستقاللھ وسیادتھ الوطنیة.
ف�ي ال�واق��ع ی��وج�د إس��ت�ع��ص�اء س�ی��اس��ي 
وإح��ت��ق��ان إج��ت��م��اع��ي وت��ع��م��ی��ق ح��ال��ة 
اإلن��ق��س��ام اإلح��ت��م��اع��ي وال��ط��ب��ق��ي ف��ي 
المجتمع نتیجة لعوامل األزم�ة الش�ام�ل�ة. 
ھناك ھوة ب�ی�ن ال�غ�ن�ى ال�م�ف�رط وال�ف�ق�ر 
الم�دق�ع وإرت�ف�اع نس�ب ال�ج�وع وال�ف�ق�ر 
والمرض والبطالة خ�اص�ة ب�ی�ن الش�ب�اب 
الذین فقدوا ومعھم الشعب ال�ث�ق�ة ب�ق�درة 
ال��ق��وى ال��م��ت��ن��ف��ذة ع��ل��ى ت��ق��دی��م ح��ل��ول 
للمشاكل والتحدیات التي ت�واج�ھ الش�ع�ب 
ال��ع��راق��ي ب��ال��رغ��م م��ن اإلح��ت��ج��اج��ات 

 والتظاھرات وقوة اإلنتفاضة.
ال��ج��دی��دة   تش��ك��ل��ت ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ؤق��ت��ة

ب��رئ��اس��ة مص��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي وس��ط 
التحدیات، وھذه الحكومة أع�ل�ن�ت ب�أن�ھ�ا 
ستن�ف�ذ م�ط�ال�ب ال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن وغ�ال�ب�ی�ة 
الشعب وفي مقدمتھا المنھاج ال�ح�ك�وم�ي 
الذي تضمن التحقیق مع قتلة المنتفضین 
وإحالتھم للقضاء وف�ت�ح م�ل�ف�ات ال�ف�س�اد 

 والتصدي لوباء كورونا.
 وتتطلب مواجھة التحدیات الراھنة:

 
توفر اإلرادة السیاسیة لدى الح�ك�وم�ة  -1
 الحزم وحسن إدارة الملفات -2
ال��ت��وج��ھ ال��ج��ذري ن��ح��و ال��ت��غ��ی��ی��ر  -3

 واإلصالح مع مراعاة الزمن.
اإلنحیاز إلى الشعب وت�ب�ن�ي م�ط�ال�ب�ھ  -4

واول��وی��ات��ھ واإلب��ت��ع��اد ع��ن ال��م��م��اط��ل��ة 
 والتسویف.

تعمیق التوجھ ال�دی�م�ق�راط�ي وح�ری�ة  -5
 التعبیر والتظاھر.

حل الملیشیات وسحب الس�الح م�ن�ھ�ا  -6
 ومن العشائر.

إصالح األجھزة ال�ب�ول�ی�س�ی�ة وإع�ادة  -7
تأھیلھا وفتح دورات ت�ث�ق�ی�ف�ی�ة ب�ح�ق�وق 
اإلنسان والمواد الدس�ت�وری�ة وال�ق�وان�ی�ن 

 الخاصة بذلك.
إتمام التحضیرات لإلنتخابات المبك�رة  -8

وسالمتھا من التزویر وإس�ت�خ�دام ال�م�ال 
 السیاسي.

بقانون االنتخابات غ�ی�ر  إعادة النظر  -9
إص���الح م���ن���ظ���وم���ة  -10ال���م���ن���ص���ف 

االنتخابات والمفوضیة العلیا ال�م�س�ت�ق�ل�ة 
ل��إلن��ت��خ��اب��ات وع��دم زج ال��ح��زب��ی��ی��ن أو 
المحسوبین على الكتل الس�ی�اس�ی�ة ف�ی�ھ�ا 

 مع ضمان إشراف األمم المتحدة.
إن الحكومة المؤقتة ُمطالبة في اإلس�راع 
بتنفیذ منھاجھا وعدم التردد وان الت�ت�ب�ع 
خطوات تجریب�ی�ة ع�ن�د إت�خ�اذ ال�ق�رارات 
بین التردد والتراجع وب�ی�ن اإلق�دام ت�ب�ع�اً 
لما تریده الكتل السیاسیة المت�ن�ف�ذة ال�ت�ي 
یھمھا إفشال إي حكومة من خالل تقیدھا 

اإلق�ل�ی�م�ی�ة وال�دول�ی�ة وع�ل�ى   بوالءاتھ�ا
رئیس مجلس الوزراء الكاظمي اإلعتم�اد 
ع��ل��ى الش��ع��ب ومس��ان��دت��ھ. والی��ج��وز 
اإلع�ت�م��اد ع��ل�ى ال��ف�اش��ل�ی�ن وال�ف��اس�دی��ن 
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كل إنسان لھ اھتمامات وشؤون یومی�ة إال ال�ط�ائ�ف�ي، 
لیس لھ من الشؤون إال حدیث الخراب.. وكلما ف�ك�رت 
في ما یجري الیوم على أرض الراف�دی�ن ت�ذك�رت ق�ول 
عمنا الراحل علي الوردي: "إن الوّعاظ المت�ف�رن�ج�ی�ن 
ال یختلفون عن ال�وع�اظ ال�م�ع�ّم�م�ی�ن إال ب�م�ظ�اھ�رھ�م 

 .الخارجیة ومصطلحاتھم التي یتمشدقون بھا
ھؤالء یصیح�ون: (ال�دی�ن.. ال�ط�ائ�ف�ة.. ی�ا ع�ب�اد هللا) 
وأولئك یصیحون ویھتفون: إلى األم�ام.. إل�ى األم�ام، 
وھؤالء یھتفون: إلى الوراء.. ولع�ل�ھ�م ی�ف�ع�ل�ون ذل�ك 
لكي یخّدروا الناس ویشغلوا أذھانھم ع�ن ال�ن�ظ�ر ف�ي 
مشاكلھم الراھنة التي ھي لیس�ت إل�ى األم�ام وال إل�ى 

 ."الوراء
وأعتذر من القراء ج�م�ی�ًع�ا ع�ل�ى ال�ع�ودة إل�ى ح�دی�ث 
الطائفیة التي كنا نتمنى لو أننا تجاوزناه، لكننا لألسف 
نجد من یسمون أنفسھم نخبة المجتم�ع، ھ�م أول م�ن 
یروج لھذه السموم، فتخیل ج�ن�اب�ك أن ی�ك�ت�ب ش�اع�ر 
ومسؤول ثقافي مت�ش�ف�یً�ا ب�رح�ی�ل أح�م�د راض�ي ألن�ھ 
انتمى إلى قائمة برلمانیة سنیة، فیما ال یزال أحد أب�رز 
الطائفیین، ممن یتولون مناصب إعالمیة بارزة، یص�ر 

  .على أن یكون صوتًا ملغوًما بالخراب واالنتھازیة
لقد ضاقت بنا التعابیر أیھا السادة في ظل حالة تت�ك�رر 
كل یوم لتنقلنا من سیئ إل�ى أس�وأ، وك�ان آخ�رھ�ا م�ا 
ُكتب قبل رحیل نجم الریاضة العراق�ی�ة أح�م�د راض�ي، 
حیث وجد البعض في محاولة إنقاذه من ال�م�وت ف�ع�ًال 
طائفیًا، فكیف ینقذ أحمد راضي ولم یتم إنق�اذ ال�الع�ب 
ال�راح�ل ع�ل��ي ھ�ادي ال��ذي راح ایض�ا ض��ح�ی�ة فش��ل 
الم�ن�ظ�وم�ة الص�ح�ی�ة؟.. ل�م یس�أل أح�د م�ن ج�ھ�اب�ذة 
الطائفیة لماذا یموت علي ھادي وأحمد راضي ومئ�ات 
العراقیین وال تتوفر لھم رعایة صحیة؟ لم ی�ك�ت�ب أح�د 
من رافعي ش�ع�ار ال�ت�وازن ف�ي ال�م�وت ع�ن أوض�اع 
مستشفیاتنا التي تفتقر ألبسط األج�ھ�زة ال�ط�ب�ی�ة، ف�ي 
الوقت الذي نھ�ب�ت عش�رات ال�م�ل�ی�ارات م�ن م�وازن�ة 
وزارة الصحة في زمن "أتقیاء األحزاب الدینیة"، ل�م 
یسأل أحد نفسھ لماذا یراد م�ن ال�م�واط�ن س�واء ك�ان 
نجًما محبوبً�ا، م�ث�ل ع�ل�ي ھ�ادي وأح�م�د راض�ي، أو 
مواطنًا بسیطًا أن یتحول إلى م�ج�ّرد رق�م یض�اف إل�ى 
سجالت الموتى؟ ولماذا ال توجد مستشفیات م�ت�ط�ورة 
في بلد یصدر یومیًا أكثر م�ن أرب�ع�ة م�الی�ی�ن ب�رم�ی�ل 
نفط؟، م�ث�ل�م�ا ال یس�أل أح�د ل�م�اذا ل�م ت�ت�م م�ح�اس�ب�ة 
المسؤولین الذین حولوا البالد إلى شركة یدیرونھا مع 

 .حاشیتھم؟
ال صوت یعلو على صوت ال�ط�ائ�ف�ی�ة ال�ق�ب�ی�ح.. ھ�ك�ذا 

ساع�ة  48عاشت مواقع التواصل االجتماعي أكثر من 
من االشتباك العنیف لمجرد أن البعض أعلن أن أح�م�د 
راضي سینقل إلى عمان للعالج، ھ�ك�ذا مض�ت أع�ن�ف 
عملیات االبتذال نحو اختراع تھم إلنسان ك�ان ی�ت�م�ن�ى 

ف�ي ھ�ذا الص�ن�ف م�ن    .أن یموت في أحضان عائل�ت�ھ
المعارك الم�ب�ت�ذل�ة والش�اذة ع�ل�ى ال�ن�ف�س اإلنس�ان�ی�ة 
السویّة أراد ال�ب�ع�ض أن ی�وزع ب�م�ع�رف�ت�ھ ع�ل�ى م�ن 

 . یستحق صفة ضحیة، ومن ال یستحق

..  
 را أ إ 



!طوا   ان  اد  نرز 
منذ أن ش�ك�ل مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي   

مجلس وزراءه واكد س�ع�ی�ھ ل�ت�ل�ب�ی�ة 
مطالب االنتفاضة، ثم كرر في خط�ب�ھ 
ال�ع��دی��دة: "ك��اف��ي أق�وال اآلن وق��ت 
األفعال"، خفَّ النقد المركز والموجھ 
الذي ك�ان ی�وج�ھ ل�ح�ك�وم�ة ال�ج�زار 
السابقة، وتنامت الم�ط�ال�ب�ة ال�ع�ادل�ة 
والمشروعة ب�ت�ح�ق�ی�ق أھ�م ال�وع�ود 
التي أطلقھا رئیس م�ج�ل�س ال�وزراء 
الجدید في تص�ری�ح�ات�ھ وب�رن�ام�ج�ھ، 
رغم علم الكتاب والنقاد واإلعالمیی�ن 
والسیاسیین الدیمقراطی�ی�ن، وم�ع�ھ�م 
قوى االنتفاضة ال�ب�اس�ل�ة، ال�ط�ری�ق�ة 
ال��ت��ي ت��م ب��ھ��ا اس��ت��ی��زار ال��ك��اظ��م��ي 
والمساومات التي تم�ت ب�ی�ن�ھ وب�ی�ن 
ال��ك��ت��ل الش��ی��ع��ی��ة أوالً، والض��غ��ط 
المتواصل لقوى االنتفاضة والضحایا 
ال�غ��ال�ی��ة ال��ت�ي ق��دم�ت ع�ل��ى ط��ری��ق 
التغییر ثانیاً، والظروف الصعبة الت�ي 

  یمر بھا العراق ثالثاً.
حتى یومنا ھذا تنتظر القوى الوطنی�ة 
النظیفة أن یقوم الكاظ�م�ي ب�م�ا وع�د 
بھ، وتؤمل نفسھا بما یمكن أن ی�ب�دأ 
بتحقیقھ على أكثر من صعید. وی�ب�دو 
إن االنتظار س�ی�ط�ول، الس�ی�م�ا ع�ن�د 
م��ع��رف��ة ب��ع��ض م��ا ی��ج��ري خ��ل��ف 
الكوالیس، وم�ا ی�ط�ف�ح م�ن�ھ�ا ع�ل�ى 
سطح األح�داث ودور وب�اء ك�ورون�ا 
في التأثیر المباشر على س�ی�ر وف�ع�ل 

  قوى االنتفاضة.
وال��غ��ری��ب إن أول زی��ارة ق��ام ب��ھ��ا 
الكاظمي، كرئیس لمجل�س ال�وزراء، 
كانت إلى مقر قیادة الحش�د الش�ع�ب�ي 
ورئیسھ�ا ف�ال�ح ف�ی�اض، ال�م�ع�روف 
بانتمائھ إلی�ران ق�ل�ب�اً وق�ال�ب�اً، ف�ق�دم 
المدی�ح ال�ك�ب�ی�ر ل�ھ�ذه ال�ق�وى ال�ت�ي 
یعرف الشعب بأن لھا جوانب مشرقة 
برزت في بسالة جمھرة ك�ب�ی�رة م�ن 
قواھا ال�ن�ظ�ی�ف�ة ال�ت�ي ق�دم�ت أغ�ل�ى 
التضح�ی�ات ف�ي س�ب�ی�ل ال�دف�اع ع�ن 
العراق وشعبھ م�ن ج�ھ�ة، ك�م�ا ل�ھ�ا 
جوانب م�ظ�ل�م�ة ج�داً، إذ أن أغ�ل�ب 
قادتھا الذین ھم في الوقت نفسھ قادة 
ال�م��ی��ل��ی��ش��ی��ات الش��ی�ع��ی��ة ال��ط��ائ��ف��ی��ة 

% 90المسلحة التابعة في أكثر م�ن 
منھا إلیران من جھة ثانیة، وی�ع�رف 
الش�ع��ب ج��ی�داً أف�ع��ال ھ��ؤالء ال��ق��ادة 
وم��ی���ل��ی���ش��ی���ات���ھ��م خ��الل األع���وام 
المنصرمة حتى اآلن، وما ی�م�ك�ن أن 
یفع�ل�وه ب�أوام�ر م�ن خ�ارج ال�ع�راق 

  أیضا.
في مقابل ھذه الزیارة ل�م ی�ق�م ف�ال�ح 
فیاض ورھطھ برد ال�زی�ارة ل�رئ�ی�س 
مجلس الوزراء والقائد العام لل�ق�وات 
المسلحة والم�س�ؤول وال�ق�ائ�د ال�ع�ام 
الرسمي ل�ل�ح�ش�د الش�ع�ب�ي، ب�ل ق�ام 
بزیارة نوري المالكي، الذي ق�ال ھ�و 
ال غ��ی��ره وبش��ح��م��ة لس��ان��ھ: أن��ھ 

المؤسس الفعلي ل�ل�ح�ش�د الش�ع�ب�ي، 
وت��ب��ع��ی��ة ھ��ذا ال��م��ؤس��س ال��دّع��ي 
والداعیة ل�والی�ة ال�ف�ق�ی�ھ اإلی�ران�ي، 
لعلي خامنئي، معروف وال لبس فیھ، 
والتزامھ بتنفیذ ما یصدره من فتاوى 
وتعلیمات، فنوري المالكي ُمقلِد ل�دى 
خامنئي على وف�ق ت�ق�ال�ی�د ال�م�ذھ�ب 
الشیعي. وقام ف�ال�ح ف�ی�اض ب�ت�ق�دی�م 
تقریر عن أع�م�ال ال�ح�ش�د الش�ع�ب�ي 
للمالكي ال لرئی�س ال�وزراء، ك�م�ا ال 
شك في تناولھما دور الحشد الشعبي 
على وفق تصوراتھما، وك�م�ا ی�ب�دو، 
أخذ منھ التعلیمات بصدد الموقف من 
حكومة الكاظمي وما یجب ف�ع�ل�ھ ف�ي 
الفترة القادمة! وھي زیارة وع�الم�ة 
ال تبشران بالخیر بأي حال، إذ ی�ب�ق�ى 
نوري المالكي، كما تش�ی�ر م�ج�ری�ات 
األم��ور، ال��م��س��ؤول ال��ف��ع��ل��ي غ��ی��ر 
الرسمي عن الحشد الشع�ب�ي، ش�ئ�ن�ا 

 ذلك أم أبینا، قبلنا بھ أم رفضناه!!!
واألمر الغریب اآلخ�ر، إذ ل�م ت�م�ض 
سوى فترة قصیرة حت�ى ق�ام رئ�ی�س 
مجلس الوزراء مصط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي 
بزیارة لنوري المالكي، ب�دالً م�ن أن 
یقوم األخیر بزی�ارة رئ�ی�س م�ج�ل�س 
الوزراء مثالً! إن ھذه الزی�ارة ل�م�ث�ل 
ھذا الرجل المعروف عراقیاً وعالم�ی�اً 
بدوره المشؤوم والكارثي في ك�ل م�ا 
حصل للعراق وللشعب العراقي خ�الل 

أعوام، ھي األخرى ال  8فترة والیتھ 
تبشر بالخیر الذي ینتظره الشعب من 
الكاظمي. ولكن ھناك احتمال أخر من 
زیارة الكاظمي للم�ال�ك�ي. إذ ت�ت�وارد 
األخبار عن مؤامرة انقالبیة یحی�ك�ھ�ا 
جزء مھم من البیت الش�ی�ع�ي األك�ث�ر 
تطرفاً، والمیلیشیات الشیعی�ة األك�ث�ر 
تبعیة إلیران، بالت�ع�اون م�ع ال�ق�ی�ادة 
اإلیرانیة بطھران، بق�ی�ادة ال�م�ال�ك�ي، 
إلزاحة الكاظمي وعودة المالكي إل�ى 
السلطة التي طرد منھا شر طردة في 

، حیث أعلن ھو ذاتھ ع�ن 2014عام 
عدم صالحیتھ وال�ط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة 
ال�ح�اك�م�ة ل�ح�ك�م ال�ع�راق! والس�ؤال 
ال��ع��ادل ھ��و: ھ��ل زی��ارة ال��ك��اظ��م��ي 
للمالكي جاءت لجس نبض المال�ك�ي، 
الس��ی��م��ا وأن ال��ك��اظ��م��ي م��ا ی��زال 
المسؤول األول عن جھاز المخابرات 
الذي یمكن ان یكون قد نقل ل�ھ خ�ب�ر 
المؤامرة التي ُحب�ك�ت خ�ی�وط�ھ�ا ف�ي 
طھران، على وفق الفیدیو ال�م�ن�ت�ش�ر 
على م�واق�ع ال�ت�واص�ل االج�ت�م�اع�ي 
حالیاً، وبمش�ارك�ة ال�ق�وى الش�ی�ع�ی�ة 
الرافضة للكاظمي. إن میزان ال�ق�وى 
الراھن في العراق ما یزال لم ی�ت�غ�ی�ر 
بما یسھم في إیقاف مناورات ال�ق�وى 
المناھضة للتغییر ویلج�م�ھ�ا، ورب�م�ا 
یشجع الكاظمي على تنفی�ذ إج�راءات 

      ینتظرھا الشعب.

وبغض النظر عن ھ�ذه األخ�ب�ار ف�أن 
الشع�ب ال�ع�راق�ي ك�ان وم�ا ی�زال ال 
ینتظر مثل ھذه الزیارات أي خیر، بل 

مسائل  6كان وما یزال ینتظر تحقیق 
جوھریة عاجلة من رئ�ی�س م�ج�ل�س 

 الوزراء على التوالي:
 

أوالً: التھیئ�ة ل�الن�ت�خ�اب�ات ال�ج�دی�دة 
 لمجلس النواب والتي تستوجب:

أ) تعدیل قانون االنتخابات على وفق  
 المطالب العادل لقوى االنتفاضة

ب) ت��غ��ی��ی��ر ب��ن��ی��ة وأس��س ع��م��ل  
المفوضیة المستقلة لالنتخابات ال�ت�ي 

 لم تكن مستقلة وال نظیفة
ج) تحدید موعد مناسب لالنتخ�اب�ات  

 بما ال یتجاوز الموعد المقرر
د) اإلش�راف ال�دول��ي وال��م�ن��ظ�م��ات  

ال��ح��ق��وق��ی��ة ال��دول��ی��ة واإلق��ل��ی��م��ی��ة 
والمحلیة ع�ل�ى م�ج�رى االن�ت�خ�اب�ات 
ونزاھتھا. وأن تكون االنتخ�اب�ات ق�ي 

 أعقاب:
 

ثانیاً: تقدیم المسؤولین ع�ن ك�وارث 
ال��م��وص��ل ون��ی��ن��وى واألن��ب��ار وق��ت��ل 
المئات من ق�وى االن�ت�ف�اض�ة وج�رح 
واعتقال اآلالف منھم، إلى المحاك�م�ة 
لینالوا الجزاء ال�ع�ادل ل�م�ا اق�ت�رف�وه 
بحق ھذا الشعب المستباح. إذ عندھ�ا 
س��ت��ك��ون األج��واء أك��ث��ر م��ن��اس��ب��ة 

  النتخابات أكثر نزاھة.
 

ثالثاً: البدء بمحاكمة الفاسدین الكب�ار 
والمسؤولین عن سرقة ال�م�ال ال�ع�ام 
وال��ت��ف��ری��ط ب��ھ وع��م��ل��ی��ات اإلفس��اد 
ال��م��س��ت��م��رة، وت��أم��ی��ن اإلج��راءات 
القانونیة الدولیة م�ع م�ج�ل�س األم�ن 
ال��دول��ي وال��م���ن��ظ��م���ات ال���دول��ی���ة 

منظ�م�ة  -المسؤولة، ومنھا اإلنتربول
، ومن�ظ�م�ة -الشرطة الجنائیة الدولیة

محامون بال ح�دود.. ال�خ، م�ن اج�ل 
استعادة األموال المنھوبة، وت�ج�م�ی�د 
حسابات المسؤولی�ن وأم�الك�ھ�م ف�ي 
الخارج والداخل لحین انتھاء القضاء 

م�ن ال�م��ح�اك��م�ات وص�دور ق�رارات��ھ 
 النھائیة.

 
راب��ع��اً: ن��زع س��الح ال��م��ی��ل��ی��ش��ی��ات 
الطائفیة ال�م�س�ل�ح�ة ب�ال�ك�ام�ل وم�ن�ع 
وجودھا وإبعاد ق�ادت�ھ�ا ع�ن ال�ق�وات 
ال�م��س��ل��ح��ة ال��ع��راق�ی��ة وع��ن ال��ع��م��ل 
السیاسي ومحاسبت�ھ�ا ع�ن ال�ج�رائ�م 
المرتكبة باسم�ھ�ا، وت�ع�زی�ز ال�ق�وات 
المسلحة العراقیة وتثقیفھا بال�ع�ق�ی�دة 
العراقیة الوطنیة الصارمة وب�ح�ق�وق 
اإلنس��ان وال��وع��ي ب��م��س��ؤول��ی��ت��ھ��ا 
الوطنیة إزاء الشع�ب وال�وط�ن. ك�م�ا 
یفترض إیقاف التدخ�الت ال�خ�ارج�ی�ة 
ف�ي الش�أن ال�ع�راق�ي م�ن أی�ة ج�ھ�ة 

  جاء.
 

خامساً: المعالجة الجادة والعقالن�ی�ة، 
ومن منطلق ال�ح�رص ال�ك�ام�ل ع�ل�ى 
وحدة الشعب العراقي بكل ق�وم�ی�ات�ھ، 
للمشكالت ال�ق�ائ�م�ة ب�ی�ن ال�ح�ك�وم�ة 
االتحادیة وحكومة إق�ل�ی�م ك�ردس�ت�ان 
ال�ع��راق ع�ل��ى وف�ق أس��س ال��ع��دال��ة 
والدس�ت�ور وال�م�ص�ال�ح ال�م�ش�ت�رك�ة 
وبعیداً عن المساومات الفردیة ال�ت�ي 
ال تنھي الخالفات بل تؤجلھا وتعقدھا 
وت��ف��ج��رھ��ا م��ن ج��دی��د بش��ك��ل أك��ث��ر 

  دراماتیكیة.
 

سادساً: العمل على توفی�ر ال�خ�دم�ات 
األس�اس��ی�ة والض�روری��ة ل��ل�م��ج�ت��م��ع 
والتي أخلَّت بھ�ا ج�م�ی�ع ال�ح�ك�وم�ات 
الساب�ق�ة م�ن�ذ إس�ق�اط ال�دك�ت�ات�وری�ة 
البعثیة الغاشمة حتى اآلن، وت�أم�ی�ن 
الرواتب لل�م�ت�ق�اع�دی�ن وال�م�وظ�ف�ی�ن 

 والعمل للعاطلین.
أما بقیة المھمات الك�ب�ی�رة، ب�م�ا ف�ي 
ذلك تغییر بنیة االق�ت�ص�ادي وت�وف�ی�ر 
مصادر أخرى للدخل الق�وم�ي.. ال�خ، 
فال یمكن تحقیقھا خالل س�ن�ة واح�دة 
لمرحلة انتقال أولیة، بل ھي مھ�م�ات 
السنوات القادمة للحكومة التي رب�م�ا 
یمكن أن تتشكل عبر المجلس النیابي 
الجدید الذي ربما یكون غیر ط�ائ�ف�ي 
وغیر ف�اس�د وع�ق�الن�ي، وھ�و ال�ذي 
ینتظر الش�ع�ب ق�ی�ام�ھ، ف�ي ح�ی�ن ال 
توجد ضمانات فع�ل�ی�ة ل�ل�س�ی�ر ب�ھ�ذه 

  الوجھة حتى اآلن!
 

كلي ثقة بأن قوى االنتفاضة الباس�ل�ة 
لن تتخلف عن إعالن موقفھا ال�ح�ازم 
إزاء ما یجري في العراق إن ت�ب�ی�ن�ت 
بأن وجھة الع�م�ل�ی�ة ال ت�ج�ري ع�ل�ى 
وف���ق إرادة الش���ع���ب، ب���ل حس���ب 
المساومات التي تم�ت ع�ن�د تش�ك�ی�ل 
مجلس ال�وزراء ال�ج�دی�د وف�ي غ�ی�ر 
صالح الش�ع�ب وال�وط�ن م�ن ج�ان�ب 

 القوى المناھضة للتغییر!

 بقلم: أ. د. كاظم حبیب
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قرأت للشاعر الفن�ان م�وف�ق س�اوا ك�ث�ی�را   
من شعره، فلمست في كلماتھ قل�ق ال�غ�رب�ة، 
وال��ح��ن��ی��ن ال��ى ال��وط��ن، ی��دور وی��ح��وم 
باألحرف، لیرسم بھم جمال الوطن، وع�ت�ب 
مغلف بالحنین، یأخذ الفرشاة لیرسم ال�وط�ن 
تلك الحبیبة الجمیلة التي یذوب بھا عشق�ـً�ا، 
حبھا یسیر في عروقھ، ومن بین ألوان تل�ك 
اللوحة التي یرسمھا، ن�رى ال�وط�ن، ون�رى 
الرمز یت�وھ�ج م�ن ب�ی�ن ال�ك�ل�م�ات ون�ح�س 
الغربة التي یعیشھا م�ع ح�ب�ی�ب�ت�ھ (ب�غ�داد)، 
ومن بین نایات الغربة وص�وت�ھ�ا ال�ح�زی�ن، 
یصرخ ایھا الوطن ال�ج�م�ی�ل، ال�ذي ُح�رم�ت 
منك قسًرا، أحبك ایھا الوطن االسیر، اح�ب�ك 
صحواً كنت أم مطراً ... ف�م�ا ح�ی�ات�ي إن ل�م 
تكن ف�ی�ھ�ا ... اح�ب�ك ح�ت�ى وان أغ�رق�ت�ن�ي 
بأنھارك، أحبك یا ع�راق، ف�ی�م�ت�زج ال�رم�ز 
بالجمال والتأویل، فمن تلك الحبیب�ة الس�ی�دة 
ال���ت���ي ل���ع���ط���اھ���ا ح���ق ف���ي ال���ف���رح 

ویترك للمتلقي التأویل، بعیدا ع�ن   والحزن،
أي شكل من أشكال المباشرة، صور شعری�ة 
ترتسم في خیاالت ال�ق�راء، ك�ل ق�ارئ ی�رى 
الص�ورة الش�ع��ری�ة وی�رس��م�ھ�ا ف��ي خ�ی�ال��ھ 
اعتمادا على ش�ف�اف�ی�ت�ھ ووع�ی�ھ ال�ج�م�ال�ي، 
ولنب�ح�ر م�ع�اً ف�ي خ�ی�ال الش�اع�ر ال�م�ت�ق�د، 
ونذھب ف�ي فس�ح�ة م�ع قص�ی�دت�ھ ال�رائ�ع�ة  

 ((كوني یا سیدتي فكوني)):
 .. كوني یا سیدتي .... ما شئِت كوني
 ...خفاشاً أو یمامة .... ما شئِت كوني

  یستھل الشاعر قصیدتھ بالمناداة والنقیض
كوني ایتھا المراة، التي جعل�ُت م�ن�ِك س�ی�دة 
روحي، كما تشائین ... فانا اعشقك ف�ي ك�ل 

 حاالتك؟؟!!!.
انت كالوطن، احبھ في دفئھ وفي زمھری�ره، 
احبھ الن�ھ ف�راش�ي، ووس�ادت�ي، وغ�ط�ائ�ي 
حین یج�ن ال�ل�ی�ل، أُح�ب�ھ الن�ھ ی�م�س�ح ع�ن 
روحي وحشة الغربة، وتمسح ذكراه ت�ع�ب�ي 

  ببعده.
ویص��ف الش��اع��ر س��اوا، ت��ل��ك ال��ح��االت 
المتناقضة في الجمال، ویس�ھ�ب ف�ی�ق�ول ... 
ك�ون��ي خ��ف��اش��اً ب��ك��ل م��ا ی��ح��م��ل م��ن ق��ب��ح 
وخوف... كوني خفاشاً ب�ی�ن ت�ل�ك االس�راب 
المخیفة التي تسكن االم�اك�ن ال�م�ھ�ج�ورة... 
م����ت����دل����ی����ة م����ن س����ق����وف االط����الل 

ب�الص�م�ت، والس�ك�ون ال�ق�ات�ل   الم�ش�ح�ون�ة
وال��ت��ق��زز؟! رغ��م ك��ل ھ��ذا، ف��أن��ا اح��ت��اج��ك 
واحبك... أیتھا الجم�ی�ل�ة ال�ب�ع�ی�دة، أعش�ق�ك 
خفاشاً، أن�ت�ظ�رك ف�ي ال�ظ�ل�م�ة، وس�اعش�ق 
الظلمة من خالل�ك الن�ھ�ا ھ�دی�ت�ك ل�روح�ي، 
سأعشق قبحك سیدت�ي، ألن ق�ب�ح�ك ج�م�ل، 

 .فأنا اتنفسھ في غربتي
ویتالعب الشاعر بال�ك�ل�م�ات، وی�غ�ی�ر ل�ح�ن 
النایات، الى أن�غ�ام أوت�ار أل�ك�ی�ت�ار، ف�ی�ق�ل�ب 
الخوف فرحا، والقبح جماال؟؟ عن�دم�ا ی�ری�د 
لمعشوقتھ ان تكون یمامة؟؟ یمامة تت�ب�خ�ت�ر 

أح�ت�اج�ك ق�ب�ح�ا   وتحوم بین حنای�ا ال�روح،

وجماال؟؟ النھ ی�ع�رف ان ال�ج�م�ال وال�ق�ب�ح 
نسبي في علم الجمال، ولیس ھنالك قب�ح او 

ذات االنس�ان ... أم�ا ان�ت ی�ا   جمال اال في
معشوقتي .... قبحك جمال وجم�ال�ك ج�م�ال، 

 . فكل الجمال فیك ایھا الوطن الجریح
 ویجیب الشاعر عن فحوى شعوره فیقول:

 فانا مغرم بك حتى الجنون ....
 . واسیر في البراري والسجون

الني م�غ�رم وم�ج�ن�ون؟؟ اح�ت�اج�ك خ�ف�اش�ا 
وی��م��ام��ة، وأس��ی��ر م��ن أج��ل��ك ال��ب��راري 
والصحارى، وأصنع لنفسي أغ�الالً وأس�ك�ن 

 . السجون
وی��ب��ق��ى الش��اع��ر ی��ب��وح ع��ن م��دى ح��ب��ھ 
لمعشوقتھ... بقلق یصرخ في النقیض، وف�ي 

  دواخلھ عتاب وتوسل.
 كوني غیثاً تمطر في صحرائي .. 

 ... كوني كطیر الحب في سمائي
واصفاً روحھ العاشقة ال�م�ت�ع�ط�ش�ة ل�ل�ق�اء، 
بانھا صح�راء م�ت�ی�ب�س�ة، أرض م�ت�ف�ط�رة، 
تنتظر الغیث لتبلل اشالئھ المتیبسة، ت�ن�ت�ظ�ر 
المطر لتشق االرض وت�ت�ف�ت�ح ال�زھ�ور .... 
ھذا البوح المغلف بالمسكنة والتوسل النق�اذ 
ذاتھ من الموت، ھیا ایھا الغیث انھمر بش�دة 
ل�ت�ت�ش��رب روح�ي ب��م�ائ�ك ی�ا وط�ن��ي، ف�ان��ا 

 احتاجك. 
وینتقل الشاعر بروحھ العاشقة من صح�راء 
متیبسة خال�ی�ة ال�ى س�م�اء ھ�ادئ�ة ی�ق�ت�ل�ھ�ا 
الصمت، والسكون فی�ری�د ل�م�ع�ش�وق�ت�ھ، ان 
تكون طیر حب یرفرف ب�اج�ن�ح�ت�ھ، وی�غ�ن�ي 
مغردا في سمائھ سمفونیة الحب وال�ع�ش�ق.. 
ویكسر صمتھ بصرخة تستفز كیانھ وت�رج�ع 

  فیصي: الغربة توقض القلق
 كوني نار وأحرقي كل اشجاري ؟؟!! 

 ..كوني شبحا اخترقي اسواري
وعندما نزل الغیث وإخضر بستانھ، وأینع�ت 
اشجاره، وتحولت صحراء روحھ المتیب�س�ة 
الى بستان یعج باالش�ج�ار ال�ج�م�ی�ل�ة، ال�ت�ي 
تحت�ض�ن ك�ل ط�ی�ور ال�ح�ب ال�م�غ�ردة ف�وق 
أشجاره، تعود الغربة تقلق روحھ، فیخاط�ب 
حبیبتھ، بان تكون ن�اراً ت�ح�رق ك�ل اش�ج�ار 
بستانھ، وان لم تتمكني م�ن اق�ت�ح�ام اس�وار 
بس�ت�ان�ي، ل��ت�ح�رق�ی��ھ، ت�ح�ول�ي ال�ى ش�ب��ح، 
وأخترقي تلك االسوار، شبح ال ی�م�ك�ن ألي 
سور أن یوقف زحفھ، أخترق�ي االس�وار ی�ا 

وأح��رق��ي م��اش��ئ��ت م��ن   س��ی��دة ال��ع��ش��ق
.... رغم كل تلك القساوة والن�ی�ران  أألشجار

فال زلت احبك واحتاجك؟؟ اي تص�وف ھ�ذا 
ال��ذي ی��دخ��ل��ن��ا ب��ھ ش��اع��رن��ا ال��ى م��ح��راب 

 تعبده؟؟؟.
ویبحر بنا الشاعر الى القط�ع�ة ال�ث�ال�ث�ة م�ن 
بوح عش�ق�ھ ... وال زال یس�ب�ح ف�ي خ�ی�ال 
النقیض، وال�ع�ش�ق، وال�غ�رب�ة، وال�ق�ل�ق ... 
فینقلن�ا ال�ى ال�الم�ع�ق�ول وال�م�ی�ت�اف�ی�زق�ی�ا؟؟ 

 فیبوح:
 كوني غزال من مطر؟!

 أو لؤلؤاً في كل اغصان الشجر؟! 
فیصور معشوقت�ھ غ�زال م�ن م�ط�ر، ی�ن�زل 
علیھ من السم�اء؟؟؟ ق�ط�رات م�ط�ر تُ�غ�ل�ف 

قطرة الم�ط�ر،   معشوقتھ المشرنقة في رحم

والمتكورة فیھا، تتساقط على روحة مالیی�ن 
الق�ط�رات، ك�ل ق�ط�رة ی�ع�ی�ش ف�ي داخ�ل�ھ�ا 
العشق جنینا، وینمو عشق الیمامة في رح�م 
قط�رات ال�م�ط�ر .... وی�ول�د ل�ؤل�ؤ ی�ت�س�ل�ق 

 أشجار الحب والجمال ...
 فكوني ما شئت یا سیدتي ؟!

 لؤلؤ في كل اغصان الشجر ؟! 
ھا ھي االش�ج�ار ب�ع�د أن أح�ت�رق�ت، ع�ادت 
لتثمر آلل�ئ ش�ذرات ت�ت�وھ�ج ل�ت�ن�ی�ر دروب 
ال��ع��ش��ق؟! ص��ور ش��ع��ری��ة رائ��ع��ة ج��م��ی��ل��ة 

 ....   یستمتع بھا المتلقي ذو الذائقة الراقیة
  كوني ما شئت فانا اعشقك

 كوني كما كنت مطرا على صحرائي ... 
 أو طیرا في سمائي ...

 ... كوني واختاري ما شئت من االسماء 
ھنا جمال المناجاة والجل�وس ع�ل�ى ك�رس�ي 
أالعتراف، معترفاً أنھ كان أرض ق�اح�ل�ة ال 
زرع فیھا، ولكن الحب الذي سبق ان سق�ت�ھ 
ل�ھ ج��ع��ل��ت ص��ح��رائ��ھ روض��ة م��ن ری��اض 

 الجنة .. 
كوني كم�ا ك�ن�ت م�ط�را ع�ل�ى ص�ح�رائ�ي؟! 
یعترف بانھا كانت مطرا... فابقي یا س�ی�دت�ي 
كما كنت مطراً ... أبقى ایھ�ا ال�وط�ن م�الذي 
من خوفي وتصحري في الغربة ... ق�رب�ن�ي 
الیك كما كنت ... أحتضنن�ي ... اری�د ال�دف�ئ 
في احضانك ھروبا م�ن زم�ھ�ری�ر ال�غ�رب�ة، 
انني ارتجف برداً فأحتضنني وأسقیني دف�ئ 
أحضانك... صور تتبع�ھ�ا ص�ور، س�ی�ل م�ن 
الصور، تغزو مخی�ل�ة ال�م�ت�ل�ق�ي، وال�ت�أوی�ل 

 .. یستمر بالعطاء
 كوني یا سیدة العشق والحب ..

كوني ط�ی�را بس�م�ائ�ي ... وت�ت�ك�رر ص�ورة 
الطیر وتتغیر معانیھا ... من خف�اش ی�ج�ل�ب 
الشؤم وال�خ�وف ال�ى ط�ی�ر ح�ب ی�غ�رد ف�ي 
سماء الحب، الى طیر ی�ج�رده م�ن ك�ن�ی�ت�ھ، 
لیترك للمت�ل�ق�ي وص�ف�ھ؟! وی�رج�ع ل�ل�وط�ن 
المعشوق، فیترك لھ التسمی�ة ... وأخ�ت�اري 

  ما شئت من االسماء.
ویرجع الشاعر الى ال�م�ت�ن�اقض�ات، ب�ع�د ان 
ینص�ب س�ی�دة ال�ح�ب ال�ھ ك�آل�ھ�ة ال�ع�ش�ق، 
عشت�ار ... وای�زی�ز ... وی�ن�ح�ن�ي أم�ام�ھ�ا، 
لتضع على رأسھ تاجاً تنصبھ فیھ مل�ك�ا ع�ى 
عرش العشق ... أو تضع على رأسھ ش�وك�اً 
لتصنع منھ حطاباً یحمل االش�واَك وی�ت�ع�ذب 
في حملھا ... أترك لك التنصیب اما مل�ك�ا أو 
حطابا ... وال یفیدني شجني ب�دون�ك ... ھ�و 

 .. مجرد آھات ال یسمعھا أحد
من غیرك یا وطني، وطن أشور وب�اب�ل، م�ا 
نفعت شجوني ... وسأبقى ملتحفاً بأنی�ن�ي .. 
الص��ور، وال��رم��ز ل��ل��ش��اع��ر، وال��ت��أوی��ل 

 للمتلقي :
 . من غیرك ما نفعت شجوني
 فأستوطنِت بقایا روحي .. 

 وتربعِت على ألحاني .. 
 كوني یا أمرأة ما شئت ..

 نھر دمع في عیوني .. 
 .وابتكري موتي إن شئت

ھا ھي الروح تذوب، وتموت شئ فشئ ف�ي 
غربتي عنك یا وطني. وبقت بقایا تشضیھا، 

ل�ت��ت�رب��ع ع�ل��ى آل��ح��ان ال��ن�اي، ال��ذي ی��ق��ود 
سمفونیة الحزن داخل روحي ... فل�ت�ك�ن م�ا 
شئت ی�ا وط�ن�ي ف�أن�ا أح�ب�ك، ول�ك�ن�ي االن 
أحتاجك أن تك�ون ن�ھ�ر دم�ع ف�ي ع�ی�ون�ي، 
ألبكیك یا ع�راق ... ون�ھ�ر دم�ع�ي ی�م�ت�زج 
بدجلة والفرات، ألصنع منھ أكسیر ال�ح�ی�اة، 
وأدعوا (كلكامش)، لیش�رب م�ن�ھ ل�ی�ح�ص�ل 

 على الخلود، فخلودي ببقائك عراق .... 
وبعد ال�خ�ل�ود..؟ أب�ت�ك�ر ی�ا س�ی�دي ال�ع�راق 
طریقة لموتي .. وان اع�ط�ی�ت�ن�ي االخ�ت�ی�ار، 
ف��أخ��ت��ار ال��م��وت ف��ی��ك عش��ق��ا ی��ا ب��ل��دي 
الم�غ�ت�ص�ب، وت�ت�وال�ى الص�ور ... ویس�ب�ح 
المتلقي في بحر لیس لھ ضفاف من التأوی�ل 
والصور. أنھ عشق ال�وط�ن، وآالم ال�غ�رب�ة 
تفجر براكین من المشاعر، ترسم�ھ�ا ص�ور 

 .في أحرف الشاعر (موفق ساوا)
وینھي (ساوا) سمفونیتھ الجم�ی�ل�ة ب�ال�ق�ل�ق 
والخوف والج�م�ال ... وی�ن�اج�ي م�ح�ب�وب�ت�ھ 
م��ن��اج��اة ع��اش��ق ول��ھ��ان ی��خ��اف أن ی��ف��ق��د 

 حبیبتھ ... حب وقلق وخوف؟!
یا أمرأة من قل�ق ح�ل�و؟! ال�م�رأة وال�ح�الوة 
وال�ق�ل�ق ... ث�الث آالت م�وس�ی�ق�ی�ة ت�ع��زف 
سمفونیة الحب ال�م�غ�ل�ف ب�ال�ق�ل�ق، ی�ق�ودھ�ا 

  المایسترو (موفق سار):
 یا أمرأة من قلق حلو ..

 ... من خوف ..من عتب دائم
هللا ... ماذا ی�ف�ج�ر ال�ق�ل�ق ال�ح�ل�و م�م�زوج�اَ 

 بالعتب الدائم، یفجر العشق القاتل.
وتستمر أن�غ�ام س�م�ف�ون�ی�ت�ھ واص�ف�ا ج�م�ال 
ع�ی�ون م�ع�ش��وق�ت�ھ، ویص�ف ل��ون ع�ی��ن�ھ��ا 

 . الفیروزي
 نام الفیروز بعینھا
  ... بھدوء الطفل النائم

ص�ور ش��ع��ری��ة م��ب��ھ��رة وم��دھش��ة، ھ��اھ��و 
الفیروز ینام بعینھا، یصف الشاع�ر ع�ی�ن�ھ�ا 
بلون الفیروز، ذلك الحجر الكریم یغفو ب�ی�ن 
رموشھا ینام بھدوء الطفل ال�ن�ائ�م... ص�ور 
شعریة تحلق في سماء المتلقي لتن�ت�ج آالف 

 .  صورالعشق والعتب والقلق والجمال
نام الفیروز بعینی�ھ�ا؟؟ ون�ام�ت م�ع�ھ ت�ح�ل�م 

 بقلق، وتتفجر الصور مرة أخرى:
 حالمة تركض في قلقي .. 

 وانا فیھا طیر ھائم.. 
  أبحث عن غصن یأویني..

وبعد س�ی�اح�ة ف�ي ش�ع�ر ال�دك�ت�ور (م�وف�ق 
ساوا) والتحلیق في مخیل�ت�ھ ل�ن�رس�م ص�ور 
یرسمھا المتلقي لنفسھ، ب�ع�د أن اس�ت�ف�زت�ھ 
م��خ��ی��ل��ة الش��اع��ر م��ن رم��وز تص��ور آالم 

ال�ت�أوی�ل،   الغربة، والعشق یترك لنا الشاعر
 ورسم صورة...

أستمتعنا ونحن نبح�ر ف�ي ب�ح�ور الش�اع�ر، 
واتمنى أن اكون قد وصلت ب�ن�ق�دي ال�ى م�ا 

 أصبو الیھ.

 ا واو وا  ة  وا 

 ...م   م 
 

 قیس جوامیر علي / بغداد
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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.         •



ُشغلُت حینا من الزمن ب�أم�ر أدب (ال�رح�الت)  
ف��رح��ت اب��ح��ث ع��ن ال��ك��ت��ب ال��م��وض��وع��ة أو 
المصنفة تحت ع�ن�وان (ال�رح�الت ) أدب�ی�ة أو 
جغرافیة أو رحالت تجمع بین األدب والسیاسة 
أو األدب والتاریخ والجغرافیة وال�ى م�ا ل�ذل�ك 
م�ن ف�ن�ون، ح�ت�ى ان��ي ع�ث�رت ع�ل�ى رح��الت 
مكتوبة عن رؤیا في المنام كالرحلة التي كتبھا 
(ال��وھ��ران��ي) ف��ي ك��ت��اب��ھ الض��خ��م (م��ن��ام��ات 

 .الوھراني)
ك�م�ا أذك��ر ان�ي ف��ي ح�ی�ن م�ن ال�زم��ن ك�ت�ب��ت 
(سلسلة) مقاالت ونشرتھا متسلسلة في مجل�ة 
وحیدة لم یتھیأ ان تك�ون (ث�ان�ی�ة) ل�ھ�ا، وھ�ي 
مجلة (الھدى) في أنبار العراق وكان ال�ع�ن�وان 
الذي اتخذتھ لمقاالتي ھو: من أوراق الرح�ل�ة، 
ومنھا رح�ل�ت�ي ال�ى ب�ع�ض ال�ب�ل�دان األورب�ی�ة 
بعنوان (أوربا قدح الثلج) وما زلت أتتب�ع أم�ر 
الرحالت وأجمع كتب�ھ�ا ح�ت�ى ی�ق�ی�ض ل�ي هللا 
متسعاً من ال�ع�م�ر وال�وق�ت ألن�ج�ز مش�روع�ي 

 .الكتابي عنھا
ویأتیني كتاب الصدیق (عادل رافع الھاش�م�ي) 
تحت عنوانھ الرامز(مدن الثلج) فتبتھج نفس�ي 
بقراءتھ على طرافة وطراوة ما فیھ ع�ن م�دن 
وصلھا الرجل وأقام فیھا وخ�ال�ط أھ�ل�ھ�ا وش�م 
نس�ی��م��ھ��ا وأری��ج حض��ارت�ھ��ا وقس��وة ث��ل��ج��ھ��ا 
وبرودة (الناس) الذي طبع الثلج ش�خ�ص�ی�ت�ھ�م 

 .وعاداتھم وعالقاتھم االنسانیة مع اآلخرین
لم تكن (مدن) الث�ل�ج م�دن�اً ع�اب�رة، ول�م ی�ك�ن 
الثلج (صفة) مؤقتة في حیاتھا ، ص�ار ال�ث�ل�ج 
ینسغ المدن والناس، ینسغ ح�ی�ات�ھ�م ب�ك�ل م�ا 
تحملھ الكلمة من معنى، وال ابالغ عندم�ا أق�ول 
ان ال��ث��ل��ج ص��اغ ح��ی��ات��ھ��م ال��ب��ش��ری��ة، ص��اغ 
مش�اع��رھ��م وارت�ب��اط��ات��ھ�م، واص��ب��ح ال��ف��اع��ل 

 .الرئیسي في شخصیة أبناء تلك المدن
وقد المس (الھاشمي عادل) واقع ت�ل�ك ال�م�دن 
وخالط ابناءھا، وكانت لھ مع�ھ�م (اخ�ت�الط�ات) 

وریة تـتـنـافــر معھ كأبن (صح�ـ�ـ�راوي). ـــشع
و(صحراوي) ھ�و ال�وص�ف األدق ل�ج�و م�دن 
األنبار التي یصل ق�ی�ض�ھ�ا ال�ى درج�ة ح�رارة 
تذیب الج�ل�ود، وھ�ن�ا اج�ت�م�ع ال�ن�ق�ی�ض�ان ف�ي 

شخصھ ما بین قیظ االن�ب�ار وال�ع�راق وری�ح�ھ 
الالفحة عموما وما بی�ن ث�ل�ج أورب�ا وری�ح�ھ�ا 

 .القارص كأنھ سكین خفیة
ومدن الثلج التي كتب الھاشمي ع�ن�ھ�ا فص�ول 
رحالتھ وطبعتھا دار النخبة للطب�اع�ة وال�ن�ش�ر 

ھ�ي:   م2019المصریة بطبعتھا الثان�ی�ة ع�ام 
لیالي لوزیرن، وبلوسیھ .. البح�ی�رة ال�زرق�اء، 
قمم بیضاء فوق جبال األلب، أوبساال ... مدینة 
الش��ب��اب، ف��اس��ت��روس م��دی��ن��ة ال��ث��ل��ج، رح��ل��ة 

 .القراصنة، سفن مارتن، بحیرات بلیتفتش
ولعل من الجمیل الب�ارز ف�ي ھ�ذا ال�ك�ت�اب ان�ھ 
ممتع قراءة وذو ث�راء م�ع�ل�وم�ات�ي ی�زی�د ف�ي 
معرفة القارئ الذي ل�م ی�ر ف�ي ح�ی�ات�ھ س�وى 
مدینتھ التي ولد وعاش فیھا، أقول الجمیل من 
سطوره االولى التي أقتنص م�ن�ھ�ا م�ا ت�ق�دم�ھ 
السیدة الشقراء ذات الستین عاما من خ�دم�ات 
لرواد فن�دق ت�ع�م�ل ف�ی�ھ ق�رب م�دی�ن�ة (ل�ی�ون 
الفرنسیة) وص�اغ م�ن خ�الل�ھ إھ�داء ال�ك�ت�اب 

 :فقال
في منطقة ریفیة تعود لمدینة ص�غ�ی�رة ق�رب "

فرنسا یغفو فندق ھادئ على ض�ف�اف  لیون في
كانت ھناك س�ی�دة ش�ق�راء ق�ارب�ت  نھر جمیل،

الستین عاما تدیر ذلك الفندق، تستقبل الن�زالء 
بمفردھا في استعالمات الف�ن�دق م�ن�ذ الص�ب�اح 
وحتى المساء، تدیر شؤنھم وتقدم لھم الفطور 
الصباحي وتشرف على المطع�م ف�ي ال�م�س�اء، 

 .تقوم بعملھا بنشاط وشغف قل نظیره
سألتھا: سیدتي اال تج�دی�ن ص�ع�وب�ة ف�ي ھ�ذا  

ال�ع��م�ل ال�م��ت�واص��ل؟ اال ت�ع��ان�ی��ن م��ن ال��ت�ع��ب 
واالرھاق وأنت في ھذا العمر؟ أجابت�ن�ي وھ�ي 
تبتسم: سیدي عندما أعود مساء ال�ى م�ن�زل�ي 
لدي أكثر من ساعة أقضیھا مع أح�ف�ادي، ھ�ي 
كفیلة بأن تنسیني كل ما أب�ذل�ھ م�ن ج�ھ�د ف�ي 

 ... یومي كلھ
الى أحفادي الرائعین الذی�ن م�ن خ�الل�ھ�م أرى 

 ."الدنیا وبضحكاتھم أتفاءل بالحیاة
وختام القول الرجاء بأن یجد القارئ ما وجدتھ 
من متعة في فصول ھذا الكتاب تمحو برودة 

  18/6/2020         .الثلج في مدن الثلج

ن ا 
 
 
 

 

 
 

 

 طالل سالم الحدیثي

  قصة قصیرة
 

  ة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 بقلم: حمید الحریزي
 

نلتقي منذ أشھر تحت ظالل شج�رة ال�ب�رت�ق�ال، ن�ج�ل�س ف�ي 
مكان منزو في المتنزه الجمیل، نطیل الجل�وس ل�ن�دخ�ل ف�ي 
سمر وحدیث عشق وغزل، تتراقص لھ وری�ق�ات ال�ب�رت�ق�ال 
لتشاركنا حمیمیة الل�ق�اء، ت�ح�ط ال�ع�ص�اف�ی�ر ع�ل�ى أغص�ان 
الشجرة وما یجاورھا من أشجار الرمان واللیمون لتم�ارس 
الحب والغناء دون قیود، ن�ت�ھ�ام�س، ن�ت�الم�س، ت�ف�ور ف�ي 
عروقنا دماء الشباب، تھیج رغب�ة االح�ت�ض�ان واالن�دم�اج، 
تتداخل األصابع تندفع مرتفعات صدرینا لتتالمس حد سماع 
نبضات القلب، یتصاعد رفیف الشفتی�ن، ی�ت�ل�ظ�ى ال�ل�س�ان، 
یسرج أحصنة الرغبة لتذوق رحیق شھد الشفتین، تت�ك�س�ر 
موانع المحاذیر، تتب�خ�ر ق�ی�ود ال�خ�ج�ل، ن�ذوب ف�ي ع�ن�اق 
ساخن ح�د االل�ت�ص�اق، ت�زغ�رد ال�ط�ی�ور وتص�ف�ق أج�ن�ح�ة 

 الفراشات..
تكاثفت غیوم الكدر، أوجعتنا سھام االنت�ظ�ار، ف�ارق ب�ی�ن�ن�ا 
عذول ال یرحم، باعد بی�ن�ن�ا ((ك�ورون�ا))، ات�ق�دت ھ�م�س�ات 

تزی�د م�ن ل�ھ�ی�ب ال�ع�ط�ش، تص�ط�دم   الھاتف شعلة ساخنة
الشفاه بزجاج النقال، ترتد خائبة من سراب القبل، ت�ت�رق�ب 

ت�دق أج�راس   فتح أبواب السماح لتصطاد ف�رص�ة ال�ل�ق�اء،
الفرج، نسرح صوب شجرتنا الحبیبة، نجلس مت�ع�ب�ی�ن م�ن 
سیر الطریق أمالً في إشباع رغبة العناق، تص�دن�ي ك�م�ام�ة 
ال��ح��ذر ت��غ��ط��ي ش��ف��اھ��ا م��ن عس��ل، ت��ت��وح��ش أص��اب��ع 

الس�اخ�ن   تمزق كمامة الخوف، یندلق شھد اللس�ان  اللھفة
یمتصھا حتى ترتوي أحصنة االش�ت�ی�اق، ت�م�ر ث�ق�ی�ل�ة أی�ام 

في الرأس طبول األل�م،   الفراق، ترتفع حرارة الجسد، تدق
یضیق الصدر ویشح الھواء، تظھر نتیجة الفحص م�وج�ب�ة 
((ك�ورن�ا))، یس�ت�ف�س�ر األط�ب�اء ع�ن ال�م�الم�س وم�ن ك�ان 
السبب، ترتفع نبضات الرفض واس�ت�ح�ال�ة ال�ك�ش�ف، ی�ب�ل�غ 
غضب الطبیب أشده، یزداد ضیق النفس، أدخ�ل ف�ي ع�ال�م 
الالوعي نادبًا شجرة البرتقال، ت�ت�ح�ط�م م�ط�رق�ة األس�ئ�ل�ة، 
یقرر األطباء الحجر على الشجرة على الرغم م�ن اح�ت�ج�اج 

 .سرب العصافیر
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أنھا أزمة أمنیة تفاق�م�ت ف�ي ظ�ل ح�ك�م  
الدین السیاسي الرادیكالي أو قل في ظ�ل 
دولة الفشل أو في ظل دولة التفاھة التي 
وردت م��ق��ارب��ات��ھ��ا ف��ي ك��ت��اب "ن��ظ��ام 
التفاھة" تألیف الدكتور أالن دونوأس�ت�اذ 
الفلسفة الجامعات ال�ك�ن�دی�ة، ت�رج�م�ة د/ 
مشاعل الھاجري، ال یخص نظاماً معی�ن�اً 
ب��ل ی��ق��ص��د ب��ط��روح��ات��ھ ج��م��ی��ع ال��ن��ظ��م 
الشمولیة والدكتاتوریة، لقد وج�دُت ف�ي 
ھذا الكتاب الحداثوي التألیف : أن ن�ظ�ام 
التفاھة ین�ط�ب�ق ح�رف�ی�ا ع�ل�ى ج�راح�ات 
شعبنا بعد األحتالل األم�ری�ك�ي ال�ب�غ�ی�ض 
التي وسعت جغرافیة وطني ال�م�ب�اع ف�ي 
مزاد العھر السیاسي، من أھم طروح�ات 

  ھذا الكتاب العجیب : 
أدان��ة ال��راف��ض، الص��م��ت ب��دال ع��ن  

التفكیر، تحویل وسائل األعالم إلى ب�وق 
للسلطة، الصمت واألمتناع عن مح�ارب�ة 
الخیار، یصبح الخیار م�ق�ی�اس�اً ل�ل�ع�ق�اب 
وال�ث��واب، ت��ف��ری��غ ال��ح��ی��اة م��ن الس��ع��ي 
والبح�ث وال�ت�ع�ل�ی�م وال�ت�ط�ور، األغ�ف�اء 
والنأي عن مت�اب�ع�ة وم�ج�اھ�رة وت�ح�دي 
نظام التفاھة، تحدي ل�ل�ن�ظ�م وال�ق�وان�ی�ن 
الوضع�ی�ة، ت�ق�دی�س األف�راد، األنص�ی�اع 
ال��ف��ك��ري األع��م��ى، ت��رم��ی��ز ال��ت��اف��ھ��ی��ن 

 وتحویلھم إلى رموز...؟!.
نحُن الجیل المخضرم الذي عایش جمی�ع 
الحكومات العراقیة من ال�ن�ظ�ام ال�م�ل�ك�ي 
وثورة تموز التغیریة وعصر األنق�الب�ات 

تأكد لن�ا ب�أن  -1-المعّرفة بالبیان المرقم 
ال��ت��أری��خ ی��ك��رر ن��ف��س��ھُ م��رت��ی��ن : م��ّرة 
كمأساة ومّرة كمھزل�ة ك�م�ا ق�ال�ھ�ا ال�ع�م 
كارل ماركس، وحقاً أن ال�ت�أری�خ كش�ف 
لنا وجھي ال�ع�م�ل�ة ال�ردی�ئ�ة (ال�م�أس�اة) 
المؤطرة بـ (المھزلة ) بعد عام األحت�الل 
األم�ری�ك��ي ال��ب�غ�ی��ض أو األص�ح ال��ع�ھ��د 

الذي س�ل�م�ن�ا وط�ن�اً  2003األمریكي في 
ممّزق الخیمة، من�ك�س�ر ال�رای�ة، م�غ�یّ�ب 
السیادة، مكبل ال�ی�دی�ن، م�ك�م�م األف�واه، 
أسیر عدة قوى متنفذة، قد تكون مح�ل�ی�ة 
أوأقلیمیة أو دولیة، رب�ان�ھ�ا س�ی�اس�ی�ون 
م���ت���أزم���ون، ی���ف���ت���ق���دون ال���م���ش���روع 
المستق�ب�ل�ي، ل�ك�ون�ھ�م م�ن�ف�ص�ل�ی�ن ع�ن 
الواقع، مسل�وب�ي ال�ق�درة ل�ل�خ�روج م�ن 
مستنقع التطرف والك�راھ�ی�ة ال�ب�ن�ی�وی�ة، 
فھي ح�ك�وم�ات ط�الب (ح�ك�م) ال ط�الب 
(دولة) وقدموا لنا أسوأ نموذج ل�ل�ح�ك�م، 
لم یشھدهُ التأری�خ م�ن�ُذ ح�ك�م أول رج�ل 
قانون (أورنمو) وحت�ى ال�ل�ص ب�ری�م�ر، 
حكومتان متداخلتان األول�ى ب�ی�دھ�ا ت�ل�ك 
المؤسسات اآلی�ل�ة ل�ل�س�ق�وط، وال�ث�ان�ی�ة 
المتمثلة بالدولة الع�م�ی�ق�ة ب�ت�ش�ك�ی�الت�ھ�ا 
ال��ع��ش��ائ��ری��ة وال��ك��ت��ل��وی��ة ال��ف��ئ��وی��ة 
المیلیشیاویة المسلحة بالطبع فھي ال�ت�ي 

تقود العراق (میدانیاً) ذات تأثیر م�ب�اش�ر 
على مص�ادر ال�ق�رار الس�ی�اس�ي، وك�ان 
لبعضھم مھمة تأجیج النعرات الط�ائ�ف�ی�ة 
فقط، لذا س�ق�ط�ْت ع�ن�ھ�ا ورق�ة ال�ت�وت، 
وأنكشفت ت�ج�ل�ی�ات ت�داع�ی�ات�ھ�ا الس�ی�ئ�ة 
بتدویر نفایاتھا التي تزكم األنوف، حی�ث 

في شبك�ة  2003وجد العراقي نفسھُ بعد 
عنكبوتیة من الفوضى األمنی�ة، وف�وب�ی�ا 
المجھول، من الص�ع�وب�ة ت�ع�داد أخ�ط�اء 
ومطبات وسلبیات حكوم�ات ال�م�ق�ب�ول�ی�ة 
وت��داع��ی��ات��ھ��ا ع��ل��ى ال��ن��س��ی��ج ال��ن��ف��س��ي 
والروح�ي وال�ت�رب�وي ول�م ت�ث�م�ر خ�الل 
سنیھا األربعة عشر العجاف غیر ال�غ�ث�ة 
والمتردیة والنطیحة تجلت بوض�وح ف�ي 

ت�م�ثّ�ل��ْت   م�ط�ر الس�وء الس�اخ�ن وال�ت��ي
بجرائم سیاسیة وأج�ت�م�اع�ی�ة وأخ�الق�ی�ة 

ك (ج��ری��م��ة خ��ط��ف   س��ادی��ة م��ت��ط��رف��ة
 األشخاص).

مع األس�ف الش�دی�د أن ھ�ذه ال�ع�م�ل�ی�ات 
المعیبة ظھرْت بشكٍل جلي وواضح أثناء 

، حیث (وثق�ت) 2019"أنتفاضة تشرین 
حال�ة خ�ط�ف  79مفوضیة األمم المتحدة 
 2020م�ارس 24وتغی�ی�ب قس�ري ف�ي 

بینھم أربع فتیات، وت�زای�دت ال�ع�م�ل�ی�ات 
األمر الذي ھ�دد س�الم�ة ال�ع�ش�رات م�ن 
الناشطین في تلك اأألحتجاجات الشعبیة، 
حیث وصلت تداعیاتھا دولی�اً ف�ي كش�ف 
مصیر المغیبین والمخ�ت�ط�ف�ی�ن وش�ك�ل�ت 
قائمة بأسماء بعضھم {الكاتبی�ن ت�وف�ی�ق 
التمیمي ومازن لطیف، الناشط ال�دك�ت�ور 
م��ی��ث��م ال��ح��ل��وط��ب��ی��ب ال ی��زال مص��ی��ره 

عاما،  20مجھوال، مصطفى منذر عمره 
ع�ام ، وك�اظ�م  36وصبا فرحان حم�ی�د 

كاطع ال یعرف مصیره لحد ال�ی�وم ، وأم 
 خلیل .... ووو} .

 -ثمة أخبار مرعبة في وطننا الم�ب�ت�ل�ى  
عن أرتفاع حاالت الخ�ط�ف  -وما أكثرھا 

والسرقة والنشل والسطو المسلح، وھي 
موجودة ول�ك�ن�ھ�ا أع�ل�ن�ت ع�ن ن�ف�س�ھ�ا 
جھاراً في وض�ح ال�ن�ھ�ار، خ�اص�ة ب�ع�د 

وأنتشار الفوضى وث�م إل�ى ذروة  2003
كث�رْت  2007و2006العنف الطائفي في 

ظاھرة األخت�ط�اف وال�ت�ي تس�م�ى ب�ل�غ�ة 
ال��ق��ان��ون ال��دول��ي ف��ي األم��م ال��م��ت��ح��دة 
(ب�األخ�ت�ف�اء ال�ق�س�ري)، وأزدی�اد أع�داد 
العصابات والمافیات في مركز العاص�م�ة 
بغداد خصوصاً وباقي عموم المحاف�ظ�ات 
حیث سجلت ملفات محاكم الجن�ای�ات ف�ي 

ح�ال�ة م�ن�ذ ب�دای�ة ھ�ذا ال�ع�ام  31بغ�داد 
ال��ج��دی��د ، وال��ع��ج��ی��ب أن ال��م��ج��رم��ی��ن 
یساومون ذوي المخطوف بمبالغ خیالیة 
ربما ال توجد في مقاییس غیتس وب�ل�غ�ة 

شدة أو دف�ت�ر  60أو 30عصرنة السرقة 
، وتدفع األسرة المنكوبة ما ت�ی�س�ر ل�ھ�ا 

م��ن ذل��ك ال��م��ب��ل��غ ال��م��رع��ب ب��أن��ت��ظ��ار 
مخطوفھم یخرج سالما بید أنھ�م ی�ج�دوه 
مقتوالً ومرمیا على قارع�ة ال�ط�ری�ق أو 

  ربما على مكب النفایات .
تعد ظاھرة خطف األشخاص م�ن أخ�ط�ر 
الجرائم التي یشھدھا المجتمع المع�اص�ر 
لكونھا تتعلق بسلب الحری�ة الش�خ�ص�ی�ة 
وما لھا من تداعیات أجتماعیة ون�ف�س�ی�ة 
على الفرد وعموم ال�م�ج�ت�م�ع، وی�ت�ض�ح 
م��ن خ��الل ف��ل��ت��رة ش��خ��ص��ی��ة ال��خ��اط��ف 
السایكولوجیة بأنھُ سادي السلوك، وھ�و 
ال�ج�ی�ل ال�ذي خ��رج م�ن رح�م ال�ح��روب 
العبثیة بھویات م�ن�س�ل�خ�ة م�ن م�وج�ات 
الفوضى النات�ج�ة م�ن ال�خ�واء ال�ف�ك�ري 
للسلطات الدینی�ة ال�رادی�ك�ال�ی�ة وفش�ل�ھ�ا 
التام في أدارة ال�دول�ة ال�م�دن�ی�ة، وال�ذي 
أضاف لھا العھر األمریكي م�ن م�خ�زون 
مخلفاتھ الفكریة األستعماریة صن�ی�ع�ت�ھ�ا 
داعش الخالفویة ال�م�زع�وم�ة ال�م�ك�ل�ف�ة 
بأدارة ناعور الدم العراقي ب�أبش�ع ط�رق 

 جھاده المزعوم.
 األسباب/

مادیة ال للعوز بل لربما لس�د ال�غ�رائ�ز  -
 المحرمة الدنیئة لنزوات المجرمین .

قانون العفوالذي أقره البرلمان في آب  -
جاء بتسھیالت في ف�ك وح�ل�ح�ل�ة  2016

 حیثیات الجریمة.
السیارات الرباعیة وب�ع�ض�ھ�ا م�ظ�ل�ل�ة  -

وھ��ي م��خ��ص��ص��ة ل��ألم��ن ال��داخ��ل��ي 
فیستعملھا ال�م�ج�رم�ون ف�ي ج�ری�م�ت�ھ�م 
الشنعاء في تظلیل وأیھام الناس لكون�ھ�ا 

 ال تفتش.
أن�ھ�ی�ار ال�وض��ع األم�ن�ي وع�دم ق��درة  -

الحكوم�ة ع�ل�ى م�ح�اس�ب�ة ال�م�ج�رم�ی�ن، 
وخ��اص��ة األخ��ت��ی��ار ال��خ��اط��يء ل��وزی��ر 
الداخیة من خالل المحاصصة ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
فلیس بالضرورة لدى الحكومة أن یمتلك 
حساً أستخباریاً أو قانونیاً !!! وھ�ن�ا ق�د 
تسكب العبرات حین یكون أغل�ب ح�االت 
أختطاف األشخاص تقف وراءھا ج�ھ�ات 
سیاسیة أو میلیشیاویة تمتلك في الدول�ة 
العراقیة مراكز م�ت�ن�ف�ذة م�ح�اول�ة م�ن�ھ�ا 
ت��م��وی��ل ن��ف��س��ھ��ا م��ن خ��الل ال��م��ب��ال��غ 

   المستحصلة من ذوي المختطفین.
أنتشار السالح ل�م�ن ھ�ب ودب وت�دار  -

من ق�ب�ل م�اف�ی�ات م�ن�ت�ش�رة ف�ي ج�م�ی�ع 
المحافظات وأي سالح تطلب حت�ى ك�ات�م 

 الصوت !!! .
أن��ت��ش��ار ت��ع��اط��ي أق��راص ال��ھ��ل��وس��ة  -

وال��م��خ��درات ب��أن��واع��ھ��ا وح��ت��ى ب��اودر 
 %.85التخدیر وبنسبة 

أتض��ح أن م��رت��ك��ب��ي ج��ری��م��ة خ��ط��ف  -
األشخاص من ذوي التعلی�م ال�م�ن�خ�ف�ض 
أبتداءاً من أمي أو یقرأ ویك�ت�ب ف�ق�ط أو 

 لم یكمل المرحلة األبتدائیة.
وتبین أن ھذه النخبة الشاذة من جیش  -

العاطلین عن العمل حیث یشكلون نس�ب�ة 
% من البطال�ة ف�ي ال�ع�راق ب�ن�س�ب 75

% وأزدیاد م�ط�رد 38عالیة قد تجاوزت 
 للحاجة للمال.

% من ع�م�ل�ی�ات 100وتبین أن نسبة  -
الخطف في المدن وخاصة في بغداد ول�م 
تظھر في األریاف، وذلك لت�ع�دد ح�اج�ات 
األنسان الضرورؤیة وال�ك�م�ال�ی�ة وت�ع�دد 

 أماكن اللھو والعبث الغرائزي.
أنتشار الفقر بنس�ٍب ع�ال�ی�ة ق�د ت�ك�ون  -

% ، ولم ال أذّكْر الق�راء ال�ك�رام ف�ي 40
زمن الحصار الجائر ال�ذي فُ�رض ع�ل�ى 
الشعب العراقي في العھد الصدام�ي أدت 
إلى ظھور ضعاف ال�ن�ف�وس وأرت�ك�اب�ھ�ا 

 مثل ھذه الجرائم.
الحالة األجتماعیة أكثر الخاطفین غ�ی�ر  -

% وع�الق�ات�ھ�م 90متزوج�ی�ن ب�ن�س�ب�ة 
 بأسرھم غیر جیدة.

 
 أھم المعطیات

ال��ت��أث��ی��ر ال��م��ب��اش��ر ع��ل��ى ال��م��ج��ال -
األس���ت���ث���م���اري ب���أم���ت���ن���اع الش���رك���ات 
األستثماریة في العمل ضمن ھذا الم�ن�اخ 

 الموبوء.
أتس��اع ظ��اھ��رة ال��ھ��ج��رة ال��داخ��ل��ی��ة  -

وال���خ���ارج���ی���ة، ب���أس���ت���ھ���داف خ���ی���رة 
األك�ادی��م��ی��ی��ن واألدم��غ��ة م��ن ال��ك��ف��اءات 
العراقیة لمغادرة البالد بعد الك�ش�ف ع�ن 
خطف الكثیر من األطباء وقتلھم ورمیھم 
في مكبات ال�ن�ف�ای�ات ألس�ب�اب ش�ت�ى ق�د 
ت��ك��ون م��ادی��ة أو أن��ت��ق��ام��اً ف��ئ��وی��اً ب��ی��د 
العصابات الطائفیة التي أصبحت خص�م�اً 

 للعلم.
أنھیار أخالق�ی�ات ال�م�ج�ت�م�ع ب�األت�ج�ار  -

بالبشر أو أخضاعھ للعب�ودی�ة وال�ع�م�ال�ة 
 القسریة والتحرش الجنسي.

وقتل المختطف بدم بارد من ق�ب�ل ھ�ذه  -
العصابات الغیر سویة والسادیة شارك�ت 
حمامات الدم ل�ل�ن�ظ�ام الس�اب�ق والس�ی�ف 
ال��داعش��ي ال��دم��وي ف��ي ن��اع��ور ال��دم 

 المستمر لحد الیوم.
وأخیرا / أن عملیات األختطاف ال ی�م�ك�ن 
أن تنتھي أال بتفعیل القانون وسد ثغراتھ 
التي یستثمرھا المختطف والض�رب ب�ی�د 

 من حدید
كما نصحت المرجعیة وأن یكون أخت�ی�ار 
وزیر الداخلیة مستقال مھنیا حرفیا غ�ی�ر 
خاضعاً للمحاصصة البغیضة وم�ن ذوي 
الخبرة في العمل األس�ت�خ�ب�اري وال�ح�س 

 ----الوطني 
..................... 

 * كاتب وباحث عراقي مغترب

 ا اي أو اف!؟
 

 عبد الجبارنوري*/ ستوكھولم
  2020حزیران       



صدر عن "منشورات ضفاف" في ب�ی�روت 
ال�م�ج�لّ��د الس�ادس م��ن األع�م�ال الش�ع�ری��ة 
الكاملة للشاعر العراقي أدیب ك�م�ال ال�دی�ن 

 الُمقیم في مدینة أدیالید األسترالیة.
یضم المجلّد خمس مجموعات شعریة وھ�ي 
عل�ى ال�ت�وال�ي: "ش�خ�ص�ی�ات ُح�روف�یّ�ة"، 
"حرٌف م�ن ش�م�س"، "ف�ت�ن�ة ال�ح�رف"، 
"ق�ال ل��ي ح��رف��ي"، "وك��ان ل��ھُ ح��رف". 
وتشتمل ھذه الم�ج�م�وع�ات ال�خ�م�س ع�ل�ى 

قصیدة تت�خ�ذ م�ن ال�ح�رف وال�ن�ق�ط�ة  197
ثیمات واقعیة، جمیلة، ُمراوغة ال ت�ت�ف�ادى 

 الخیال.
ربما یتساءل القارئ: كیف ی�ت�س�ن�ى ألدی�ب 
كمال الدی�ن أن ی�ك�ت�ب ھ�ذا ال�ك�ّم ال�ن�وع�ي 
ال�ك��ب�ی��ر م�ن ال��ق�ص��ائ�د الش��ع�ری��ة األن�ی��ق��ة 
الرشیقة التي تفاجئ قارئھا وتأخذ بتالب�ی�ب�ھ 
م�ن دون أن ت��ت�ی�ح ل�ھ ال�ف�رص��ة الل��ت�ق��اط 
األن��ف��اس، ف��األع��ّم األغ��ل��ب م��ن قص��ائ��ده 
ینطوي على عنصري الم�ف�اج�أة واإلدھ�اش 
اللذین أدمَن علیھما خمسة ع�ق�ود أو ی�زی�د 
ناھیك عن صوره الشعریة ال�ُم�ب�ھ�رة ال�ت�ي 
تلس�ع ال�م�ت�ل�ق�ي وت�ق�ذف�ھ ف�ي أت�ون ال�ل�ّذة 
اإلبداعیة. ال ت�ق�ت�ص�ر قص�ی�دة أدی�ب ك�م�ال 
الدین على المضم�ون وج�م�ال�ی�ات�ھ ال�ف�ن�یّ�ة 
وإنما تتعداھا إلى الشكل وال�ت�ق�ن�ی�ات، ف�ھ�و 
یكتب قصیدة نثر بام�ت�ی�از ل�ك�ن�ھ ی�ت�ح�اش�ى 
الوقوع في فّخ الوزن المتخشِّب أو ی�ن�خ�رط 

 في رطانة القافیة التابوتیّة.
یراھن ش�اع�رن�ا ال�ح�روف�ّي ع�ل�ى ال�ت�ق�ن�ی�ة 
القصصیة، ویندر أن ی�ج�د ال�ق�ارئ قص�ی�دة 
لكمال الدین تفلت من البنیة القصصیة الت�ي 
تتكئ على الراوي العلیم الذي یسرد حكایتھ 
بضمیر المتكلم الذي بلغ عقده السابع وھ�و 
راكب في "قطار التی�ھ" ال�ذي ل�م ی�ت�وق�ف 
ح��ت��ى ف��ي م��ح��ط��ت��ھ األخ��ی��رة أدی��الی��د ألن 
شخصیاتھ الح�روف�ی�ة ال�ت�ي ی�ب�ح�ث ع�ن�ھ�ا 
مبثوثة في كل مك�ان م�ن ك�وك�ب�ن�ا ال�ذي ال 

 یكّف عن الدوران.
یكتش�ف ق�ارئ ال�م�ج�م�وع�ة األول�ى ال�ع�دد 
الكبیر من "شخصی�ات�ھ ال�ُح�روف�یّ�ة" ال�ت�ي 
نذكر منھا َكلَك�ام�ش، وأن�ك�ی�دو، وش�وب�ان، 
ومحمد القبانجي، وصاحب الشاھ�ر، وج�ان 
دّم��و، وف��ان ك��وخ، ودی��م��ی��ز روس��وس، 
وأنجلینا جولي، وسع�د م�ح�م�د رح�ی�م وم�ا 
سواھم من شخ�ص�ی�ات اس�ت�ح�ق�ت أن ت�ل�ج 
قاموسھ الُحروفي وتصبح ثیمة ش�ع�ری�ة ال 
یمكن أن ین�س�اھ�ا ال�ق�ارئ بس�ھ�ول�ة. ف�ف�ي 
قص��ی��دة "اآلخ��ر ال��ذي ھ��و أن��ا" ی��ب��ح��ث 
الش�اع��ر ع��ن ن�ف��س��ھ ف��ی��ج�دھ��ا ف�ي اآلخ��ر 
"األعمى" و "التائھ" الذي "یبحُث عن�ي، 
وال یت�رك�ن�ي أھ�ذي ف�ي ال�ط�ری�ق، إل�ى أن 
أم�وت". وف�ي قص�ی��دة "ل��م ت��ك�ن" یض��ع 
"الطفل الشاعر" الذي أضاَع دراھم ال�ع�ی�ِد 
الس�ب��ع��ة ب��م��وازاة َك�ل��َك��ام��ش ال��ذي أض��اَع 
صدیقھ أنكیدو، وفقَد ُعشبھ ال�خ�ل�ود، وف�ي 
مقابل الحالّج ال�ذي س�یُ�ح�َرق غ�ًدا ویُ�ن�ث�ر 
رماده عند ناصیة الج�س�ر، وف�ي م�واج�ھ�ة 
السیّاب الذي رأى "م�ن ال�ھ�ول م�ا ی�ك�ف�ي 

 لقتِل بالد".
�ص قص�ی�دة "ح�ی�َن قُ�تِ�َل ال�م�ل�ُك  ربما تُ�ل�خِّ

الشاب" المأساة التي یعی�ش�ھ�ا ال�ع�راق�ی�ون 
بش�ك��ٍل م��ت��ك�رر ح�ی��ث ی�ق��ت�ل��ون أول�ی��اءھ��م 
وم��ل��وك��ھ��م ورؤس��اءھ��م ث��م ی��ب��ك��ون��ھ��م 
ویندبون�ھ�م ع�ل�ى م�ّر الس�ن�ی�ن. ل�ق�د م�ّھ�د 
الشاعر لمقتل الملك الش�اب ب�م�ش�ھ�َدی�ن ال 
غیر: "ھجم ال�ن�اس ع�ل�ى ب�ی�ت�ھ، ون�ھ�ب�وا 
سیّارتَھ ومالبَسھ وحصانَھ" والمف�ارق�ة أّن 
الُمھاجمین "نھبوا صورتَ�ھ الش�خ�ص�یّ�ة"! 
تُرى، ما الذي سیف�ع�ل�ون ب�ھ�ا وھ�م ال�ذی�ن 
قطعوا أنفاَسھ، أوقفوا دقّاَت ق�ل�ب�ھ؟ وع�ل�ى 
الرغم من قساوة ھذا المش�ھ�د ال�ت�راج�ی�دي 
نجح الشاعر في رسم المعادل الموض�وع�ي 
للمأساة ح�ی�َن أداَر ع�دس�ة ك�ام�ی�رت�ھ إل�ى 
الوراء وصّوَر لنا بشك�ٍل ح�ی�ادي م�ا ف�ع�ل�ھُ 
الدكتاتور بأبناء الرافدین بعد بضع�ة ع�ق�ود 
حیَن شّردھم في المنافي واألمصار وجعلھ�م 
یتحّرقون شوق�اً ل�م�ع�ان�ق�ة خ�رائ�ب ال�وط�ن 
وأطاللھ الدارسة حیث ق�ال:"ی�ا ل�ی�ت�ھ�م م�ا 
فعلوا ذلك، إذ جاء من بعده ط�اغ�ی�ةٌ، ھ�ج�َم 
على بیوتِھم ب�ی�ت�اً ب�ی�ت�اً، ون�ھ�َب أع�م�ارھ�م 

 عمراً عمراً".
یستنطق أدیب كمال الدین ح�ی�اة ج�ان دّم�و 
برمتھا م�ن خ�الل قص�ی�دة ُم�ك�ثّ�ف�ة واح�دة 
تحمل عنوان "أمام تمثال جان دّمو" ح�ی�ث 
ارتأت جمعیة ال�ك�ح�ول�ی�ی�ن ف�ي س�دن�ي أن 
تصنع تمثاالً لھذا الشاعر الذي لم ی�ب�َق ف�ي 
فمھ األدرد سوى س�ّن واح�دة، واب�ت�س�ام�ة 
كبیرة یسخر بھا من البشر ال�ف�ان�ی�ن وب�ی�ده 

زجاجة خمر كبیرة ی�ح�ت�س�ي م�ن�ھ�ا ص�ب�اح 
مساء كي ال یتسّرب إلیھ ال�م�ل�ل أو ی�ع�رف 
القلق طریقاً إلى عقل�ھ الش�ارد م�ن�ذ ع�ق�ود 
ح كمال ال�دی�ن ھ�ذا ال�م�ش�ھ�د  طویلة. یُمسرِّ
حین یقف بجانب التم�ث�ال ك�ل ی�وم ت�ق�ری�ب�اً 
ویقرأ قصیدة جدیدة لجان دّم�و "ع�ن�وان�ھ�ا 
�ت�ُم  �ك�ُر والشَّ كُر والشتُم، ومضمونھا السُّ السُّ

  والَعربدة!".
ینسج شاعرنا الحروفي قصائد كثیرة ع�ل�ى 
ھذا المنوال الذي یجعل المتلقّي ُملِّماً ب�ح�ی�اة 
الشخ�ص�ی�ة ال�م�ك�ت�وب ع�ن�ھ�ا س�واء أك�ان 
رّساًما مثل فان كوخ، أو ممثلة مثل أنجلین�ا 
جولي أو روائیاً مث�ل س�ع�د م�ح�م�د رح�ی�م، 
وھذه قدرة إبداعیة ھائلة ال یتوفّر علیھا إالّ 
أصحاب المواھب الفاّذة التي تختصر الن�ھ�ر 
بقطرة ماء، وتس�ت�دع�ي ال�ت�اری�خ ك�ل�ھ ف�ي 
بض��ع ح��ك��ای��ات ش��ع��ری��ة ل��ذی��ذة ش��ك��الً 

 ومضمونا.
تتضمن الم�ج�م�وع�ة ال�ث�ان�ی�ة "ح�رٌف م�ن 
ش�م�س" أن�واع�اً م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن ال�ق�ص�ائ��د 
الجمیلة والُمبھرة لكننا سنك�ت�ف�ي ب�ق�ص�ی�دة 
"جناحان" التي تندرج في إطار ال�ق�ص�ی�دة 
المفتوحة التي تتح�ّم�ل إض�اف�ة ش�خ�ص�ی�ات 
جدیدة لكن جرت العادة أن یك�ت�ف�ي الش�اع�ر 
بالعدد الذي یفي بالغرض اإلبداع�ي، ف�ث�م�ة 
قصائد تكتف�ي ب�ث�الث أو أرب�ع ش�خ�ص�ی�ات 
تؤدي إلى الدھشة واإلب�ھ�ار. وف�ي قص�ی�دة 
"جناحان" ھن�اك س�ب�ع ش�خ�ص�ی�ات وھ�ي 

ال��ح��رف، وال��ط��ائ��ر، وال��م��رأة، وال��م��رآة، 
وال�ن�ھ�ر، وال��غ�راب، والش�اع�ر" ول�م ت�ع��د 
القصیدة بحاجة إلى الم�زی�د ف�ارت�أى ُم�ب�دع 
ھذا النص أن یُنھیھ بطریقة عجائبی�ة تض�ع 
المتلقّي في دائرة الذھ�ول. ل�ن�ق�رأ ال�م�ق�ط�ع 
األخیر من القصیدة الذي یقول:"حی�َن ق�ّرر 
ح�ري ف�ي  الشاعر أن یطیر، كتَب اسمِك السِّ

 ذاكرتھ، فنَبََت لھُ، على الفوِر، جناحان".
تحتشد المجموع�ة ال�ث�ال�ث�ة ال�م�وس�وم�ة بـ 
"فتنة الحرف" بالعدید من القصائد الذات�ی�ة 
التي یكتبھا الشاعر بطریقة غی�ر م�ب�اش�رة. 
وفي قصیدة "بنك األحالم" یّسھب ال�راوي 
الذي یتقنّع غالبًا بقناع المؤلف في الح�دی�ث 
عن شخصیة أخرى لكننا نتفاجأ ف�ي ن�ھ�ای�ة 
المطاف بأنھ یتحدث عن نفسھ ع�ب�ر لُ�ع�ب�ة 
فنیة شدیدة اإلتقان. ولو تتب�ع�ن�ا قص�ة ھ�ذه 
القصیدة لوجدنا أّن الشاعر قد أّس�س ب�ن�ك�اً 
لألحالم، ونشر إعالناً في الص�ح�ف ی�ط�ال�ب 
فیھ الحالمین والم�ش�ّردی�ن وال�م�ج�ان�ی�ن أن 
یودعوا أحالمھم في ھذا البنك ولم یست�ج�ب 
لھ سوى رجل واحد یبعث لھ یومی�اً "م�ائ�ة 
حلم وحلم" وحینما نس�ت�رس�ل ف�ي ال�ق�ص�ة 
نكتشف أن ھذا الرجل یشبھھ في كل ش�ی�ئ، 
بما في ذلك البدلة، والنظارة، وربطة العُن�ق 
إلى أن تأتي المف�اج�أة ال�ت�ي ی�ع�ّول ع�ل�ی�ھ�ا 
الش���اع���ر ح���ی���ث ی���ق���ول ف���ي خ���ات���م���ة 
القصیدة:"وح�ی�َن م�ددُت ی�دي ألص�اف�ح�ة، 

 أنا".....اكتشفت أنھُ 
یُوجز أدیب كمال الدین الفرَق ب�ی�ن ث�ن�ائ�ی�ة 
"ال�ھُ��ن�ا وال�ھُ��ن�اك" وھ�و ع�ن��وان قص��ی��دة 
ممیزة في م�ج�م�وع�ت�ھ الش�ع�ری�ة ال�راب�ع�ة 
الُمعنونة "قال لي حرفي" فھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة 
وشق�ی�ق�ات�ھ�ا األُخ�ری�ات ت�ن�ت�م�ي إل�ى ن�م�ط 
"القصائد الُمغلقة" ال�ت�ي ت�ك�ت�ف�ي ب�إج�اب�ة 
ُمحددة تروي ظمأ القارئ، وتُطفئ ع�ط�ش�ھ 
بالكامل، وحینما یجیب ع�ن س�ؤال ال�ح�رف 
یقول:"ھُناَك یُ�ن�ف�ُق ال�ق�ل�ُب ع�م�َره ح�ال�ًم�ا 
بالھُنا، وھُنا یجُد القل�ُب أنَّ ال�ح�ل�َم م�وج�وٌد 
دون شّك، لكنھُ م�ن دوِن ح�اٍء، وم�ن دوِن 

 الٍم، ومن دوِن میم!".
على الرغم من أّن ال�م�ج�م�وع�ة ال�خ�امس�ة 
التي تنتظم تحت عنوان "وكان ل�ھ ح�رف" 
تحتوي على قصائد مركّزة ت�الم�س ش�غ�اف 
ال�ق��ل�ب، وتس�ت��درج ال��ق�ارئ إل�ى م�ن��اخ�ھ��ا 
الشعري العذب، وتزّجھُ في غ�اب�ة األس�ئ�ل�ة 
الحاّدة إالّ أننا سنتوقف عند قصیدة "ح�رف 
القول" ألنھا تتمحور على ثنائیة "ال�ح�رف 
والنقطة" التي شغل�ت�ھ خ�م�س�ی�ن ع�ام�اً أو 
یزید إذا افترضنا أنھ بدأ كتابة الش�ع�ر ب�ی�ن 
سن الخامسة عش�ر وال�ع�ش�ری�ن، غ�ی�ر أّن 
"الحرف" الذي یكمن فیھ "س�ّر األب�دی�ة" 
كان مشروعاً شعریاً لوحده، م�ث�ل�م�ا ك�ان�ت 
"النقطة" التي یكمن فی�ھ�ا "س�ّر ال�ك�ون" 
مش�روع��اً ش��ع��ری��اً م��وازی�اً ل��ھ وال ی��م��ك��ن 
لالثنین معاً أن یتوقفا طالما تصعد األن�ف�اس 
وتھبط في صدر الشاعر الُملِھم أدیب ك�م�ال 
الدین الذي صعد إلى "ق�ط�ار ال�ت�ی�ھ" ول�ن 
یت�رج�ل م�ن�ھ إل�ى أن یص�ل إل�ى "م�ح�ط�ة 
الضیاع األخیرة" بحسب توصیفة الش�ع�ري 

 الجمیل.
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قررت الذھاب الى لی�ب�ی�ا  1997في اذار عام 
للعمل في احدى جامعاتھا ب�ع�د ان ت�ج�م�ع�ت 

ال�دواف�ع   وابرز تلك  دوافع مغادرتي العراق
واالسباب ان راتبي في كلیة الفنون ل�م ی�ع�د 
كافیا لمعیشتي واسرت�ي وت�غ�ط�ی�ة ت�ك�ال�ی�ف 

ف�ي ح�ی�ن ك�ان   معالجتي من مرض القرحة
معظم زمالئي وطالبي الذی�ن حص�ل�وا ع�ل�ى 
ال��دك��ت��وراه وع��ی��ن��وا ع��ل��ى م��الك ال��ك��ل��ی��ة 
یتقاضون ضعف راتبي لتمتعھم ب�ام�ت�ی�ازات 
منھا شارة الحزب ونوط االستحقاق ال�ع�ال�ي 
وشارة ام المعارك ونوط الشجاع�ة وی�ك�م�ن 
الس�ب�ب ال�ث�ان��ي ب�ح�راج�ة م��وق�ف�ي ب�ع�د ان 
اعترضت على طالب في الدراسة الم�س�ائ�ی�ة 
نقل الى مرحلة دراسیة اع�ل�ى وھ�و راس�ب 

مادة اقوم بتدریسھا وبعد ج�دال ع�ل�م�ت   في
ان الطالب المذكور مرتبط بجھاز المخابرات 
فضال عن ذلك صعوبة الرد على كتاب وج�ھ 
الي من قبل وزارة التعل�ی�م ال�ع�ال�ي ل�ت�ق�وی�م 

احدى الطالب�ات   رسالة ماجستیر تقدمت بھا
وكانت حینھا تقیم في االردن ل�زواج�ھ�ا م�ن 
اردني وحی�ن ق�رأت ال�رس�ال�ة وج�دت ان�ھ�ا 
تتضم�ن س�رق�ات م�ن ب�ح�وث وك�ت�ب وم�ن 
ضمنھا جزء من دراسة نشرتھا ف�ي م�ج�ل�ة 
االقالم عن ال�م�س�رح�ی�ات الش�ع�ری�ة ل�خ�ال�د 

)، ١٩٩٢اذار ـ نی�س�ان/ ٤ـ٣الشواف (العدد
فالول مرة تك�ل�ف ال�وزارة   وقعت في مأزق

احد التدریسیین بتقویم رسال�ة او اط�روح�ة 
ألن ذلك م�ن اخ�ت�ص�اص ل�ج�ان ال�م�ن�اقش�ة 
حص�را ف�ل�م�اذا ت�ح�ی�ل ال�وزارة ل�ي رس�ال��ة 

ك��ان  ال��م��اجس��ت��ی��ر الب��داء ال��رأي ال��ع��ل��م��ي؟
معروفا لدي واالخرین ان الطالبة الم�ذك�ورة 
ترتبط بعالقة وثیقة باالجھزة االم�ن�ی�ة وم�ن 
نتائج رفض رسالتھا التعرض ال�ى م�الح�ق�ة 

فمن یات�رى یض�م�ن س�الم�ت�ي   تلك االجھزة
واسرتي سیما ان ضابط أمن الكلیة ی�ح�ت�ف�ظ 
ب��م��ل��ف ی��خ��ص��ن��ي اس��م��ي ب��م��ل��ف اق��ارب 
المعدوم�ی�ن والس�ج�ن�اء ال�م�ع�ادی�ن ل�ل�ث�ورة 
والحزب؟. لذا ماطلت في عملی�ة ال�رد ع�ل�ى 
كتاب الوزارة مراھنا على مغادرتي ال�ع�راق 
قبل وقوع الفأس في الرأس كما یقول المث�ل 

 الشعبي.
م��ع��ام��ل��ة الس��ف��ر ب��ع��د ان ات��ب��ع��ت   روج��ت

االسلوب التقلیدي بالحص�ول ع�ل�ى م�واف�ق�ة 
رئیس قسم الفنون المسرحیة آنذاك الدكت�ور 
صالح مھدي زنو البیاتي (المعروف باسم�ھ 
الفني صالح القصب وكان زمیلي ف�ي ف�ت�رة 
الدراسات العلیا ف�ي روم�ان�ی�ا ف�ي ال�ن�ص�ف 
الثاني من السبعینات) وكانت معاملة الس�ف�ر 
تعتمد على موافقت�ھ اوال ث�م ع�ل�ى م�واف�ق�ة 
العمید ھذا ما یتعلق بالموافقات داخل الكل�ی�ة 
اما الموافقات في وزارة ال�ث�ق�اف�ة واالع�الم 
فتقتضي توجیھ دعوة من قبل اتحاد ال�ك�ت�اب 

وتقدیم ط�ل�ب ال�ى  االردنیین اللقاء محاضرة
وزارة الث�ق�اف�ة واالع�الم ی�رف�ق م�ع�ھ ن�ص 

كفیل ضامن بعودتي الى الع�راق   الدعوة مع
وقد رجوت العمید انذاك الم�رح�وم ال�دك�ت�ور 
فاضل خلیل بان یكفلني فوافق ل�ی�رد ب�ع�ض�ا 
من فضلي علیھ بتصحیح وتعدیل وم�راج�ع�ة 
البحوث التي تقدم بھا ل�ن�ی�ل االس�ت�اذی�ة (ل�م 
یكن یعلم ما في نیتي من خطط ل�ل�س�ف�ر ال�ى 
لیبیا وبعد ان وصلتھ االخبار بوص�ول�ي ال�ى 
طرابلس تملكھ الغضب وص�ادف ان ال�ت�ق�ى 
في مك�ت�ب رئ�ی�س ج�ام�ع�ة ب�غ�داد ال�دك�ت�ور 
عبدااللھ الخشاب بشقیقي المرحوم الدك�ت�ور 
جلیل فاخذ یشتمني ام�ام�ھ وی�ھ�دد وی�ع�رب�د 
 النني خ�ن�ت ث�ق�ت�ھ ب�ع�دم ال�ع�ودة ل�ل�ع�راق).
تس��ت��غ��رق ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى الس��ف��ر وق��ت��ا 

فوزارة الثقافة تفات�ح االم�ن ال�ع�ام�ة   طویال
والمخابرات للحصول ع�ل�ى م�واف�ق�ت�ھ�ا وال 

یمكن ان احصل على ت�أش�ی�رة ال�خ�روج اال 
ب�ع��د ان ت�وج��ھ وزارة ال�ث��ق�اف��ة ك��ت�اب��ا ال��ى 
الجوزات تشیر فیھ ال�ى م�واف�ق�ات االج�ھ�زة 

الشاعر االست�اذ   االمنیة في وقتھا طلبت من
حمید سعید (ابو بادیة) وكیل الوزارة (حمید 
من الحلة وارتبط باسرتھ بع�الق�ات ص�داق�ة) 
فاجابني بانھ ل�ن ی�ق�ص�ر. ل�ك�ن ال�م�واف�ق�ات 
تأخرت كثیرا فاستعنت بخ�ال ص�دی�ق الب�ن�ي 
مرتضى وھو ق�ی�ادي ف�ي االم�ن ل�ل�ح�ص�ول 
على الموافقات فتم ذلك والحمد �، غ�ادرت 
العراق برا وانا في حال یرثى لھا في ج�ی�ب�ي 
مبلغ ال یزید عن م�ئ�ت�ي دوالر (وھ�ي ث�م�ن 
لوحتین اضطررت لبیعھما احداھم�ا ل�ل�ف�ن�ان 
الكبیر شاكر حسن آل س�ع�ی�د وق�د اش�ت�راھ�ا 
مني بثمن بخس الفنان قاسم سبتي ص�اح�ب 
قاعة حوار والثانیة تعود للفنان الرائ�د ف�رج 
عبو ومنحتھا بسعر رمزي للدك�ت�ور ص�الح 
مھدي زنو لضمان الموافقة ع�ل�ى س�ف�ري) 

ان�ق�ط�اع   تعلم انھ�ا س�ت�ع�ان�ي م�ن  واسرتي
موردھا المالي لحین حصولي على عمل في 
لیبیا ناھیكم عن مضایقة االجھ�زة االم�ن�ی�ة، 
في عمان اخترت فندقا متواضعا وسط الب�ل�د 
وفي الیوم الثاني ذھبت لزیارة االستاذ ع�ل�ي 
ماجد شبو (احد طالبي ف�ي م�ع�ھ�د ال�ف�ن�ون 
الجمیلة في النصف االول م�ن الس�ب�ع�ی�ن�ات 

وك�اف�ح ف�ي  ١٩٧٣غادر ال�ى ف�رنس�ا ع�ام
فارتقى وظیفیا لیص�ب�ح   سبیل تطویر قدراتھ

مس��ؤول االع��الم ف��ي اح��دى دوائ��ر االم��م 
المتحدة في االردن) رحب بي عل�ي وخ�ف�ف 
من قلقي وس�اع�دن�ي ب�م�ئ�ت�ي دوالر اخ�رى 

  واخذ یتردد على الفندق لیتفقد احوالي.
ذات لیلة وانا في غرف�ت�ي ال�م�ت�واض�ع�ة ف�ي 
الفندق زارني شخص ال اع�رف�ھ وب�ادرن�ي. 
كیف حالك دكتور فاج�ب�ت�ھ ال�ح�م�د �. دون 
مقدمات بادرني ب�ال�ق�ول ج�ئ�ت�ك م�ن ط�رف 
الدكتور عبدالحسی�ن ال�ع�ط�ی�ة وھ�و ی�ع�رف 

الس��ادة آل ك��م��ال ال��دی��ن ول��دی��ن��ا   اس��رة
معلومات عن وضعك، الشیخ یبلغك س�الم�ھ 
ویود ان یعرض عل�ی�ك االق�ام�ة ل�ف�ت�رة ف�ي 
االردن بعدھا سنؤم�ن م�غ�ادرت�ك ال�ى ل�ن�دن 
لالنضمام للمعارضة، انتاب�ن�ي خ�وف ش�دی�د 

ھذا الرجل م�ب�ع�وث م�ن ال�م�خ�اب�رات  فربما
العراقیة ولكني وضعت ھامشا لت�ص�دی�ق م�ا 
عرضھ علیھ. اخبرتھ بادب ج�م ان اس�رت�ي 
ف��ي ال��ع��راق رھ��ی��ن��ة وان��ا اب��ح��ث ع��ن 

لمعالجة وض�ع�ي ال�م�ال�ي وم�غ�ادرت�ي   عمل
للعراق كانت بدافع اقتص�ادي ول�ی�س ب�داف�ع 

شكرني الرجل بعد ان تفھم وض�ع�ي  سیاسي
 معلقا: براحتك سیدنا.

ازف موعد مغادرتي عمان الى لیبیا فركبت  
وعدد من العراق�ی�ی�ن ال�م�رك�ب�ة م�ت�وج�ھ�ی�ن 

یتم من خاللھ�ا   نقطة حدودیة مع مصر  الى
وحین ت�ك�ون ع�ل�ى   العبور بواسطة العبارة

الضفة المصریة تستخدم الب�اص ف�ي رح�ل�ة 
اكث�ر م�ن ی�وم�ی�ن ل�ل�وص�ول ال�ى   تستغرق

الحدود الل�ی�ی�ة وھ�ذا م�ا حص�ل ل�ن�ا ون�ح�ن 
وص�ل�ن�ا ب�ن�غ�ازي ف�ي  نتوجھ نحو المجھ�ول

لیبیا ومن بنغ�ازي ت�وج�ھ�ن�ا ب�ال�ح�اف�ل�ة ال�ى 

طرابلس (المسافة بین ب�ن�غ�ازي وط�راب�ل�س 
ح��ی��ن وص��ل��ت ال��ى   س��ت��ة عش��ر س��اع��ة)

طرابلس لیال لم اكن اعراف احدا ابیت لیلت�ي 
ص�دی�ق�ي ال�دك�ت�ور  في ضیاف�ت�ھ ت�ذك�رت ان

یق�ی�م  (جمیل نصیف التكریتي احتفظ بعنوانھ
وھي تبعد حوالي ث�الث�ة )  في مدینة الزاویة

ارباع الساعة عن طرابلس وی�ع�م�ل اس�ت�اذا 
في ج�ام�ع�ة الس�اب�ع م�ن ن�ی�س�ان (س�م�ی�ت 
بجامعة السابع من نیسان ب�دال م�ن ج�ام�ع�ة 

طریف،  ی�ق�ال ان   الزاویة استنادا الى حدث
القذافي كان یلقي خطابا في ال�ج�ام�ع�ة وھ�و 
كعادتھ یذكر احداثا وی�ف�س�رھ�ا حس�ب رأی�ھ 
ومنھا على سبیل المثال ان ام�ری�ك�ا س�م�ی�ت 
باسمھا الن شخصا عربیا اكتشفھا ودخ�ل�ھ�ا 
واس�م��ھ أم�ی��ر ل�ذا وص��ف الس��ك��ان ب��ل��دھ��م 

واث�ن�اء ال�خ�ط�اب  بام�ری�ك�ا اي االم�ی�ر ك�ان
ض��ح��ك ب��ع��ض ال��ح��ض��ور م��ن اس��ات��ذة 

فتصورالقذافي انھم یسخرون م�ن�ھ   الجامعة
قض�ت   فاحالھم الى لجنة تحقیق�ی�ة ص�وری�ة

 باعدامھم.
في الس�اب�ع م�ن ن�ی�س�ان وت�خ�ل�ی�دا ل�واق�ع�ة 
االعدام اطلق ع�ل�ى ال�ج�ام�ع�ة اس�م ج�ام�ع�ة 
(السابع م�ن ن�ی�س�ان) ف�اس�ت�أج�رت س�ی�ارة 
للتوجھ الیھ في شقتھ، ح�ی�ن وص�ل�ت رح�ب 
الدكتور جمیل واسرتھ بي (زوجت�ي ت�رت�ب�ط 

اس��ت��ض�اف��ن��ي   (ب�ع��الق�ة ق��رب�ى م�ع زوج��ت�ھ
الدكتور جمیل فترة تق�ت�رب م�ن اس�ب�وع�ی�ن 
وخالل تلك الفترة كنت اراجع كل�ی�ة ال�ف�ن�ون 
واالع��الم ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ف��ات��ح م��ن اج��ل 

وبعد جھود صدرت الموافقة بتع�ی�ن�ي   تعیني
القیم ف�ي   فغادرت شقة اسرة الدكتور جمیل

غرفة بائسة في الق�س�م ال�داخ�ل�ي ال�م�س�م�ى 
االیطالي (الش�رك�ات االی�ط�ال�ی�ة ب�ن�ی�ت ت�ل�ك 
العمارات المتواضعة) علمت منذ ال�ی�وم ف�ي 
الكلیة ان الم�رح�وم االس�ت�اذ ب�دري حس�ون 
فرید یعمل استاذا فیھا (غادر ب�ع�د ع�ام م�ن 
التحاقي بھیئة التدریس الى المغرب) اضاف�ة 
الى احد طالبي السابقین قاسم مؤنس وع�دد 

ق�دم�وا م�ن دول   اخر من العراقی�ی�ن ال�ذی�ن
من ذوي   روسیا وھم اخرى اھمھا بولندا و

االتجاه الیساري، كان معظم طلبة الكلیة م�ن 
المنتمین لالجھزة االمنیة وھدفھم الح�ص�ول 
على شھادة جامعیة تكفل لھم ال�ت�رق�ی�ة ال�ى 

ال�ن�ظ�ام   وتأك�دت ب�ع�د ح�ی�ن ان رتبة ضابط
اللیبي ال یحفل بمسألة االرتقاء ب�ال�م�س�ت�وى 

اح��ت��واء   ال��ع��ل��م��ي وان ھ��دف��ھ االس��اس
وب�خ�اص�ة ف�ي ال�ك�ل�ی�ات االنس�ان�ی�ة   الطلب�ھ

لتحجیم موقفھم الس�ی�اس�ي وض�م�ان ال�والء 
للن�ظ�ام ل�ذا ك�ان ھ�ذا ال�ن�وع م�ن ال�ك�ل�ی�ات 

ازدح�ام�ا غ�ی�ر اع�ت�ی�ادي ف�ي اع�داد   یشھد
الطل�ب�ة وب�م�ا ی�ف�وق االس�ت�ی�ع�اب ال�ف�ع�ل�ي، 
والتزاما بانصاف لیبیا اؤك�د ب�أن ل�ی�ب�ی�ا ف�ي 
عھد القذافي قدمت خدمة عظیمة للعراقی�ی�ن 

فلم یصل ال�ى ل�ی�ب�ی�ا ع�راق�ي   الوافدین الیھا
وحرم من فرصة عمل لذا كانت لی�ب�ی�ا م�الذا 
ل��ل��ع��راق��ی��ی��ن ال��ى ج��ان��ب ال��ی��م��ن، ك��ان 

النظام اللیبي وسیاستھ تجاه الوافدین   مزاج
العرب تتغیر من فترة الى فترة اخ�رى ف�ف�ي 

فترة ما كانت لیبیا تشجع الوافدین من مصر 
بعدھا تغیر الم�زاج ل�ل�ت�رح�ی�ب ب�الس�وری�ی�ن 

وج��اء ال��دور ل��ت��ف��ض��ی��ل  وال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ی��ی��ن
اذ وج�ھ ال�ق�ذاف�ي  العراقیی�ن غ�ل�ى غ�ی�رھ�م

باحتضان ال�واف�دی�ن م�ن ال�ع�راق وتس�ھ�ی�ل 
معامالتھم وھذا في رأیي یعود ل�ج�م�ل�ة م�ن 
االسباب اھمھا ان الق�ذاف�ي رح�م�ھ هللا ك�ان 

م�ن ال�ع�راق   متأكدا من ان معظم ال�واف�دی�ن
ھم من الشیعة المستضعفین في بلدھم وب�م�ا 
انھ یدعي انحداره م�ن نس�ل االم�ام م�وس�ى 
الكاظم علیھ الس�الم ف�رع�ای�ت�ھ ل�ھ�م واج�ب 
انساني والسبب ال�ث�ان�ي ھ�و ال�ت�ع�اط�ف م�ع 
عموم العراقیین في محنتھم خالل ال�ح�ص�ار 
المفروض ع�ل�ی�ھ�م م�ن ام�ری�ك�ا وال�ح�ل�ف�اء 
وللیبیا ت�اری�خ م�ن ال�م�ع�ان�اة م�ن ال�ح�ص�ار 
االمریكي وثالث االس�ب�اب م�وق�ف ال�ق�ذاف�ي 
الشخصي من صدام حسین وال�ذي ی�ع�ت�ب�ره 

رب�م�ا ك�ل  شریكا لھ في مقاوم�ة االم�ری�ك�ان
ت�ل�ك االس�ب�اب م�ج�ت�م�ع�ة دف�ع�ت ال�ل�ی�ب�ی�ی��ن 
الحتضان ال�ع�راق�ی�ی�ن ال�ع�ام�ل�ی�ن ف�ي ش�ت�ى 
الم�راف�ق ال�رس�م�ی�ة وب�االخ�ص ف�ي ق�ط�اع 

م�ن ن�اح�ی�ة اخ�رى الب�د م�ن  التعلیم العالي،
قضیة مھمة وھي ان العراقیین قي   توضیح

لیبیا وقتذاك لم تكن لھم عالقة ب�اي ت�ن�ظ�ی�م 
صدام ووج�ودھ�م ف�ي   سیاسي معادي لنظام

وضع اق�ت�ص�ادي ب�ح�ت (ال   ناجم عن  لیبیا
شك كان بعضھم یضمر كرھا لن�ظ�ام ال�ب�ع�ث 

المجاھرة بالتندید بالنظام لم ی�ك�ن ل�ھ�ا   لكن
 فعلي اطالقا).  وجود

بصدد العمل في الجامعات الل�ی�ب�ی�ة اج�د م�ن 
الم�ع�م�ول   المفید ان استعراض آلیات التعین

ب��ھ���ا ح���ی��ن���ذاك وات���خ��ذ م��ن ت��ج���رب��ت���ي 
توجھت   عندما وصلت الى طرابلس نموذجا

الى قسم االفراد ف�ي ج�ام�ع�ة ال�ف�ات�ح وك�ان 
ی��دی��ره رج��ل م��خ��اب��رات اس��م��ھ اب��و ب��ك��ر 

طلب�ا م�رف�ق�ا ب�خ�ب�رت�ي وش�ھ�ادات�ي   فقدمت
استلم ابو بكر الملف وخاطبني. بعبارة "هللا 
غالب" ومعناھا اذا شاء هللا وانا ع�ل�ى ع�ل�م 
ان هللا سبحانھ وتعالى ال عالقة باالم�ر ان�م�ا 

بعد فترة ابلغ�ن�ي ب�االل�ت�ح�اق  اللجان الشعبیة
بكلیة االعالم والفنون التي رشحتني لل�ع�م�ل 
ومنحت سلفة م�ق�دم�ا والش�ھ�ر ل�م ات�ق�اض 
راتبا بل سلف بانتظار ورود ج�واب ال�ل�ج�ان 

 الشعبیة. 
في الشھر السابع ق�ب�ض�ت روات�ب�ي ول�ك�ن�ي 
تفاجأت بالغاء عقد ال�ع�م�ل اس�ت�ف�س�رت م�ن 
عراقیین قدموا الى لیبیا قبلي فاخبروني بان 
ذلك امر مألوف وعلي البحث عن عقد عم�ل 
في جامعة اخرى او انتظار تجدید العق�د م�ن 
قبل الجامعة ذاتھا وھذا ما حدث فبع�د ش�ھ�ر 

 صدر قرار بتجدید عقدي.
مرة راجعت ابو بكر العاتبھ بش�أن ت�ح�دی�د  

راتبي وانا احمل درجة االستاذی�ة ف�اج�اب�ن�ي 
بصراحة متناھیة، دكتور نحن ف�ي ل�ی�ب�ی�ا ال 
نھتم بخبرة ودرجة االستاذ الجامعي ال�م�ھ�م 

وقد اتیح لي التأكد من وجھ�ة  تمشیة االمور
نظره فقد الحظت ان عددا من خیرة اس�ات�ذة 
جامعة بغداد المتقاعدین والذین ق�دم�وا ال�ي 
لیبیا لم یعاملوا باح�ت�رام ت�ق�دی�را ل�خ�ب�رت�ھ�م 
ال���ع���ل���م���ی���ة وم���ن���ھ���م ك���م���ا ات���ذك���ر ك���ل 

البروفسور عبد الجبار ال�م�ط�ل�ب�ي (ع�م   من
سعد المطلبي النائب الساب�ق ف�ي ال�ب�رل�م�ان 
وعض��و م��ج��ل��س م��ح��اف��ظ��ة ب��غ��داد واح��د 
القیادیین في كتلة دولة ال�ق�ان�ون لص�اح�ب�ھ�ا 
ن�وري ال�م�ال�ك�ي) وال��ب�روفس�ور ج�ع�ف�ر آل 
یاسین والبروفسور كامل مصطفى الش�ی�ب�ي 

نص�ی�ف وال�ب�روفس�ور   والبروفسور جم�ی�ل
سامي سعید االحمد والب�روفس�ور ع�ب�داالل�ھ 

 واخرین. انتھى الجزء االول الصائغ
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 رز ارة وا  (ّ ز اد؟)
 

 أ.د. نجاح ھادي كبة 
 بغداد 

في دیوان الشاعرة س�ج�ال ال�رك�اب�ي (م�ن    
م ع�ن دار 2019فّزز الرماد ؟) الصادر العام 

، یشتج�ر ال�ح�ب ب�رم�وز  1سوریا ، ط –لیندا
أسطوریة إذ تعكس مضامی�ن ش�ع�رھ�ا ح�ال�ة 
الالوعي ح�ی�ن ت�وظ�ف ت�ج�رب�ت�ھ�ا الش�ع�ری�ة 
برموز اسطوریة مع الحبیب فھي تتكئ ع�ل�ى 
األسطورة لضخ تجربتھا الشعریة وبعث نسغ 
عاطفتھا فیھا ولم یكن لدیھا توظیف ال�رم�وز 
األسطوریة ت�ج�رب�ة م�ف�روض�ة م�ن ال�خ�ارج 
الذاتي بل جاءت من الداخل الذاتي انس�ی�اب�ی�ة 
وجزء من الوحدة العضویة ل�ل�ن�ص ل�ت�ش�ك�ل 
عالقتھا باآلخر (ال�ح�ب�ی�ب) ل�ت�ض�ف�ي ص�ف�ات 
المكابرة وقطع الوداد والنسیان علیھ ، وف�ي 
قصیدة (عقلة أصبع) نراھا تتماھى مع رحل�ة 
كلكامش في عالقتھ�ا م�ع ال�ح�ب�ی�ب ف�خ�ط�اب 
الشاعرة یذك�رن�ا ب�أس�ل�وب خ�ط�اب ص�اح�ب�ة 
الحانة لكلكامش ، بتوظیف النص�ح ب�أس�ل�وب 

 الطلب ، تقول :
 أال لملم فتات األماني

....................... 
 ھّال نثرت حنان آسٍ 

 عّل أناملھ تومئ ... للطریق
 تومئ ... للطریق

(فُتات األماني) لدى الشاعرة عب�ارة م�ك�ث�ف�ة 
في حین جاءت مفّصلة عل�ى لس�ان ص�اح�ب�ة 

 الحانة وھي تخاطب كلكامش :
أما أنت یا جلجامش فل�ی�ك�ن ك�رش�ك م�م�ل�وء 

 على الدوام
 وكن فرحاً مبتھجاً مساء

 وأقم األفراح في كل یوم من أیامك
 ودلّل الصغیر الذي یمسك بیدك

 وأفرح الزوجة التي بین أحضانك
 وھذا ھو نصیب البشریة

وینكشف اتكاء الشاعرة على ملحمة كلكامش 
في اشارات سیمائیة من الملحمة بل�غ�ة غ�ی�ر 

 مستترة ، تقول :
 الطیور الممسوخة نھمة

 من سیدلني على بیتي ...!
 اشتبك الشجر

 غطّى قمر رؤاي
 والغابة مآلى بأنین وحوش

 تغرقني حفنة یأسٍ 
 أجدف

 ببقایا كفین
 التھمھا تنّین وداع

فالشاعرة تتبادل الرؤى مع ال�م�ل�ح�م�ة ح�ی�ن 
قرر كلكامش الس�ف�ر ال�ى غ�اب�ة األرز ل�ق�ت�ل 
العفریت خمبابا (التنّین ل�دى الش�اع�رة) وم�ا 
واجھ في طریقھ الى غابة األرز من مصاعب 
كالوحوش واشتباك الش�ج�ر وف�ك�رة ال�خ�ل�ود 
التي تراوده واالنس�الخ ع�ن ق�ان�ون ال�ح�ی�اة 
(ال�م�وت) ال�ت�ي ت�ف�ززه ل��ت�ت�م�اھ�ى م�ع ت�ل��ك 
المصاعب التي اعترضت طریق كلكامش لكن 
بدالً من أن تحقق آمالھا مع ال�ح�ب�ی�ب ف�أن�ھ�ا 
أخفقت لتغرقھا حفنة یأٍس وبقیت تج�دف ف�ي 
عواطفھا ببقایا كفین التھمھا تنّین (خ�م�ب�اب�ا) 
تناص (تناص العكس) مع موق�ف ك�ل�ك�ام�ش 
حین قتل العفریت خمبابا لكنھا ت�ت�وح�د م�ع�ھ 
حین رھب من الموت و رعب بموت صدی�ق�ھ 

انكیدو فقصد إلى أتونبشنم للحص�ول 
 على عشبة الخلود.

 وخاطب صاحبة الحانة :
یا صاحبة الحانة أی�ن ال�ط�ری�ق ال�ى 

 نبشنم) –(أتو 
 دلّیني كیف أتجھ إلیھ

فإذا أمكنني الوصول إلیھ فإنني حتى 
 البحار سأعبرھا

لكن الشاعرة لم تعرف من س�ی�دل�ھ�ا 
على بیتھا وان ك�ان�ت ت�ت�م�اش�ى م�ع 
موقف كلك�ام�ش ف�ال�ن�س�ی�ان ورف�اق 
ال��درب وال��وحش��ة ت��أك��ل��ھ��ا وف��ززت 

 نارھا بقھقھاتھا المتنمرة :
 من سیدلني على بیتي ....!
................................. 
 النسیان دیدن رفاق الدرب

 أال ولو نزر نور دلّني
 الوحشة تأكلني بقھقھاتھا

 المتنمرة
لقد كان مدعاة كلكامش من الوصول 

نب�ش�ت�م ھ�و أم�ل ال�ح�ص�ول ع�ل�ى   –الى آتو 
عشبة الخلود وبعد أن أخذ الوصایا من أوت�و 

نبشتم اندف�ع ی�غ�وص ف�ي أع�م�اق ال�م�ی�اه  –
متحدیاً الصع�وب�ات ل�ل�ح�ص�ول ع�ل�ى عش�ب�ة 
الخلود فحقق ھدفھ لكنھ اصطدم بعقبة ك�أداء 
ھو الضعف االنس�ان�ي ب�ع�د ال�م�وت (ال�ن�وم) 
فكان مدعاة ألن تقوض الحیة آمالھ فخ�ط�ف�ت 
الحیة منھ عشبة الخ�ل�ود وب�ق�ي ی�ع�ان�ي م�ن 
مشكلة الموت ویبحث عن أمل آخر لل�ت�ش�ب�ث 
بالحیاة ، ل�ك�ن الش�اع�رة ف�ي ع�الق�ت�ھ�ا م�ع 
الحبیب لم تصطدم ب�أف�ع�ى ف�ح�س�ب ب�ل ك�ان 
مصیرھا أن تجرحھ�ا أف�ع�ى ب�أل�ف ن�اب واذا 
كان كلكامش اتجھت بوصلة آمالھ لھدف آخر 
وعرف الطریق بأعمار أوروك فإن الش�اع�رة 
ت�ت�رج�ى ال�ح�ب�ی�ب ول��و أن ی�وم�ئ ل�ل�ط�ری��ق 

 بأناملھ :
ال��درب أف��ع��ى ب��أل��ف ن��اب ج��رح��ت ق��دم��ي 

 الواھنتین
.................................... 

 عّل أناملھ تومئ ... للطریق
 تومئ ... للطریق

إن الشاعرة في قصیدة (عقلة إصبع) تماھ�ت 
مع موقف كلكامش حتى في عنوان القص�ی�دة 
فالح�ب�ی�ب ق�د ع�ق�ل ع�واط�ف�ھ�ا ومش�اع�رھ�ا 
وتفكیرھا وشّل یدھا عن التعبیر عن حبھ�ا إذ 
وظفت الشاعرة اإلصبع بمثابة ال�ی�د ك�م�ج�از 
مرسل عالقتھ الجزئیة كما عقل ال�رع�ب م�ن 
الموت كلكامش وفي قصیدة (لحظة ) تتكشف 
طبقات األسطورة من خ�الل م�ج�ازات ال�ل�غ�ة 
واستعاراتھا لتتماھ�ى الش�اع�رة م�ع م�وق�ف 
انكیدو (ألن الشاعر الحقیقي ال تختار رم�وزه 
اختیاراً واعیاً وانما الرمز یفرض نفسھ علیھ 
كیاناً ، حی�ن�م�ا یس�ت�م�د روح�ھ م�ن ال وع�ي 
الشاعر) األج�راس األس�ط�وری�ة ف�ي الش�ع�ر 

، 1العربي ال�ح�دی�ث، ن�اج�ح ال�م�ع�م�وري، ط
 .158م ، دار الشؤون الثقافیة ، ص2019

وفي قصیدة لوح�ة ع�ك�س�ت الش�اع�رة ث�الث 
لوحات كل واحدة مع األخرى تعكس ال�وح�دة 
العضویة لعواطف الش�اع�رة ت�ج�اه ال�ح�ب�ی�ب 

 وعلى النحو اآلتي:
  

 اقترب ... نستضيء اللوحة األولى :   
 بلھیب لحظة

 مرقت.
.. 

 زلزلت معھا الوجیب ...
 فإذا الكون غیاب

 وإذا الوقت ضریر
فالشاعرة في ھذه اللوحة تدعو حب�ی�ب�ھ�ا ألن 
تقترب عواطفھ معھا وھ�ي ت�وظ�ف اس�ل�وب 
شاعري في خطابھا للحبیب بلغة ف�ی�ھ�ا دفء 
الحب والمشاعر لتستض�يء ب�ل�ھ�ی�ب ل�ح�ظ�ة 
مرقت وزلزلت معھا الوجیب وفي المث�ل ف�ان 
البغي استدرجت انكیدو ح�ی�ن�م�ا كش�ف�ت ع�ن 
مفاتن جسمھا لیقع انكیدو في شباك�ھ�ا وھ�ن�ا 

ال�ج�ن�در  یبرز دور العامل الثقافي بین خطاب 
األنثوي في الح�ض�ارة ال�ح�دی�ث�ة وال�ح�ض�ارة 

 الجزریة.
أما في اللوحة ال�ث�ان�ی�ة ف�ت�ؤك�د أیض�اً رغ�ب�ة 
الشاعرة ألن تقترب عواطف الح�ب�ی�ب م�ع�ھ�ا 
ألن النور أزف ع�ل�ى ال�رح�ی�ل ف�ھ�ي ت�دع�وه 
وتشجعھ الغتنام فرصة اللقاء معھا لیتمت�ع�وا 
ب��ال��ن��ور ق��ب��ل أن ی��ح��ل ال��ظ��الم وت��ت��ك��ش��ف 
االسطورة في ھذه ال�ل�وح�ة إذ ذك�رت ال�ن�اي 
ال��ذي أض��ن��اه األن��ی��ن إذ ی��رم��ز ال��ن��اي ف��ي 
ال�ح�ض�ارة ال�ج�زری�ة ع�ن ع�الق�ة األن�وث�ة / 
الذكورة فالناي رمز ال�ذك�ورة وی�ك�ش�ف ع�ن 
عالقة الراعي بالغنم ویرمز الى قوة الذك�ورة 
وھي بذلك تستعجل حبیبھا ألن یقت�رب م�ن�ھ�ا 
ألنھ قد أضناه األنین أي الضعف وتدعوه ألن 
ی�ن��ب��ذ الس��م��ع وال��ق��ل�ب وال��ب�ص��ر ل�ت��ش��ارك��ھ 
المواقف وھي ت�ت�ن�اص م�ع م�وق�ف ان�ك�ی�دو 

 تناصا عكسیا .
فقد أضحى أنكیدو خائر القوى ال یطیق الع�دو 
كما كان یفعل من ق�ب�ل ول�ك�ن�ھ (ص�ار ف�ط�ن�اً 

 واسع الحس والفھم)
وفي اللوحة الثالثة تصعد الشاعرة عواطف�ھ�ا 
مع الحبیب فھي الترید من�ھ االق�ت�راب م�ن�ھ�ا 

فحسب بل لیتماھى معھ�ا ألن ی�ت�م�ت�ع�وا ب�م�ا 
خلقت أورورا اآلل�ھ�ة األم الس�وم�ری�ة ال�ت�ي 

 خلقت كلكامش وآلھة الفجر عند الرومان.
وفي قصیدة (أت�راه ح�ل�م�اً ب�ع�ی�د ال�م�ن�ال ؟) 
تتفاعل الشاعرة مع أسطورة عشتار / تموز، 
تلك األسطورة التي عكست الص�راع ال�ك�ام�ن 
في شخصیة االنسان ال�راف�دی�ن�ي ال�ج�ف�اف /

الخصب / الحب / الفراق ، فقد كانت عش�ت�ار 
آلھة الحب والجنس وكان تموز زوج�ھ�ا آل�ھ 
الخضار والماشیة وتبعاً للمعت�ق�دات ال�دی�ن�ی�ة 
الرافدینیة والسیما في المرحلة الزراعیة فأن 
تموز یختفي في الصیف وی�ن�زل ال�ى ال�ع�ال�م 
السفلي (عالم األموات) ففي الصیف الشم�س 
المحرقة التي تقتل الزرع والض�رع ف�ی�ن�ت�ف�ي 
دوره كإلھ وتبقى حب�ی�ب�ت�ھ وزوج�ت�ھ عش�ت�ار 

تنوح علیھ وتنزل الى العالم السفلي ل�ل�ب�ح�ث 
عنھ لتحریره ثم تحاول قتلھ إذ تس�ل�ط ع�ل�ی�ھ 
الشیاطین یرمزذلك الى أن التفكیر الراف�دی�ن�ي 
یعده سبباً للجفاف ف�ي فص�ل الص�ی�ف وب�ع�د 
عودتھ في الربیع یزول غضب عش�ت�ار ع�ن�ھ 
ألنھ یأخذ دوره كإلھ إذ في معتقداتھم الدین�ی�ة 
یكون سبباً ل�ع�ودة ال�خ�ص�ب ل�ن�زول ال�م�ط�ر 
وظھور الخضار وكثرة الماشیة ، والش�اع�رة 
كعشتار حین فرحت بع�ودة ت�م�وز ف�ت�خ�اط�ب 
حبیبھا أن یكون فراقھ حلماً وتطل�ب م�ن�ھ أن 
یندي سنین الفراق إذ تزدھر عالقتھا بھ ب�ع�د 
الفراق وأن یزھ�ر ع�الق�ت�ھ�ا ب�ھ ك�م�ا ی�زھ�ر 
المطر األرض فتخصب فت�أث�ر م�ن ال�ف�راق ، 

 تقول :
 أریدك نضارة حلم

 علّك تنّدي تقشف السنین
 فیزھر المطر ... یھزأ بالغیاب

وت�ت�ع�ام��ل ع�واط�ف الش�اع�رة م�ع ح�ب��ی�ب�ھ��ا 
كعواطف عشتار لتموز في الربیع فھي ت�ری�د 
أن یكونا جسدین بروح واحدة لتتحمل ج�راح 
الفراق وتحقق أمانیھ�ا ب�ع�د ع�ودة ال�ح�ب�ی�ب 
إلیھا سوف تحتفي باحتفاء كاحتف�اء ت�م�وز / 
عشتار وستطرز رداءھا بزقزق�ة ال�ع�ص�اف�ی�ر 

 وبشغف انتظار :
 فحوى روح وارتدیك ... 

 علّنا ... نتوكأ الجراح
 معنى في ضالل أفول نبرُغ 

 سأوشي الرداء بزقزقة العصافیر
والشاعرة ترحل أو تس�ت�ب�دل ب�رم�ز عش�ت�ار 
التي ترمز الى (النجمة الالمعة ف�ي الس�م�اء) 
نیازك سالم ت�ن�ب�ت ال�ل�ق�اء ك�م�ا ت�ب�زغ دوم�اً 
(النجمة الالمعة في السماء عشتار) لكن ذلك 
حلماً عصي المنال ویبقى االنتظار ، ان�ت�ظ�ار 

 الشاعرة / الحبیب وانتظار عشتار / تموز :
 عّل خراب الزمان ینبت نیازك لقاء ....!

 أم تراه حلما عصي المنال ؟؟؟
 انتظرك .........................
 انتظرنا ..........................
 .... سننتظر ...................
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روایة "أزمنة الدم" للروائي جھاد م�ج�ی�د، الص�ادرة  
في بیروت تخترق صفحات ال�ت�اری�خ م�ن�ذ  2016عام 

صفحاتھا االولى، من خالل م�ن�ظ�ور راوی�ھ�ا وب�ط�ل�ھ�ا 
المرشد االث�اري ال�ذي ی�ج�وس دھ�ال�ی�ز قص�ر ال�م�ل�ك 
(آدبون ناشیببال) االثري في إور وی�ج�د ن�ف�س�ھ، وق�د 
أمضى سبع سنوات وسب�ع�ة اش�ھ�ر وس�ب�ع�ة أی�ام م�ن 

م�ن ھ�ذا الص�رح ال�ت�اری�خ�ي   اقامتھ ، قد أصبح جزءاً 
المتھالك . لذا كان البطل یتماھى مع رموز ذلك القصر 
وشخصیاتھ ال�ت�اری�خ�ی�ة، وی�ف�ت�ح ح�واراً خص�ب�ا ب�ی�ن 
الم�اض�ي ال�م�ن�دث�ر ال�ذي ك�ان�ت ف�ی�ھ م�م�ل�ك�ة (آدب�ون 
ناشیبال ) قائمة وبین الحاضر الذي یتحكم ف�ی�ھ ن�ظ�ام 
الحزب الشمولي لصدام حسین وزبانیتھ ومنھم الشیخ 
(سھیل الغضبان) ورجالھ، رموز الس�ل�ط�ة الس�ی�اس�ی�ة 
والقبلیة في لون من التوازي بین بنیتین: بنیة تاریخیة 
سردیة وافتراضیة مندثرة، وبنیة واقعیة قائم�ة، ول�ذا 
یصبح النظیر ال�واق�ع�ي م�ت�م�اھ�ی�اً ال�ى ح�د ك�ب�ی�ر م�ع 

التاریخي المندثر، ومنتجاً النساقھ األساس�ی�ة،   األصل
 وخاصة نسق توریث التعسف والتسلط والعنف.

ومثلما بدأت الروایة بوقوف بطل ال�روای�ة ف�ي أروق�ة 
الملك (آدبون ناشیبال)، فانھا تنت�ھ�ي ب�م�ش�ھ�د ال�ب�ط�ل 
داخل المكان ذاتھ، والذي ی�ت�ح�ول ال�ى ب�ن�ی�ة م�ك�ان�ی�ة 
مولدة، ومنتجة للسلطة والتسلط والعن�ف م�ع�اً. وھ�ذه 
ال��دورة الس��ردی��ة ت��م��ن��ح ال��روای��ة ص��ف��ة ال��روای��ة 

، وھي تقنیة Circularity of the Novel الدائریة 
سردیة سبق وان جربھا ع�دد م�ن ال�روائ�ی�ی�ن ال�ع�رب 
والعراقیین. فقد جربھا الروائي عبد الستار ناص�ر ف�ي 

التي بدأت بم�ش�ھ�د  2007روایتھ "قشور الباذنجان" 
اللقاء بین بطلھا ی�اس�ر ع�ب�د ال�واح�د، ورج�ل غ�ری�ب 
سنكتشف الحقاً انھ الجالد الذي كان ی�ح�ق�ق م�ع�ھ ف�ي 
المعتقل، ویطلب منھ الغفران. ح�ی�ث ت�ت�ك�رر ال�ج�م�ل�ة 
االستھاللیة، في نھایة الروای�ة أیض�اً. وق�د س�ب�ق ل�ي 
وأشرت ال�ى ھ�ذه الس�م�ة ال�دائ�ری�ة ف�ي ال�روای�ة ف�ي 
دراستي عنھا في كتابي "ال�م�ب�ن�ى ال�م�ی�ت�اس�ردي ف�ي 

. ووجدنا ھذه البنیة الدائریة مت�م�ث�ل�ة 2013الروایة" 
في روایة "الضفاف السعیدة " للروائي عدنان یعقوب 

األردني الیاس   كما سبق للروائي . 2014القره غولي 
فركوح وان اعتمد ھ�ذا ال�ن�س�ق ال�دائ�ري ف�ي روای�ت�ھ 
"قامات الزبد"، وقد كان لي شرف اإلش�ارة ال�ى ھ�ذه 

طب�ی�ع�ة ال�ب�ن�ی�ة ال�ح�ك�ائ�ی�ة   الحقیقة عندما كشفت عن
الدائریة في ھذه الروایة التي تتخذ من�ح�ًى دائ�ری�اً ف�ي 
كتابي "المقموع والمسكوت عنھ في السرد ال�ع�رب�ي" 

حیث كان عنوان دراستي آنذاك داالً وھو "ف�ي  2004
 البنیة الدائریة للسرد العربي".

وثمة دراسات كثیرة حالیا في النقد الحدیث لت�وص�ی�ف 
"مائة   دائریة الروایة، ومنھا دراسة مھمة عن روایة

عام من العزلة" یرى فیھا كاتبھا ان ھناك الكثی�ر م�ن 
المستویات والمالمح ذات الطبیعة الدائریة منھا تكرار 
األس��م��اء واالح��داث، والش��خ��ص��ی��ات، وال��م��ص��ائ��ر 
التراجیدیة لشخصیات الروایة التي ت�ت�ق�ب�ل مص�ائ�رھ�ا 
الفاجعة بھدوء. وھناك دراس�ات أخ�رى ت�ت�وق�ف ع�ن�د 
الطب�ی�ع�ة ال�دائ�ری�ة ل�روای�ة "ال�م�ح�ب�وب�ة" ل�ل�روائ�ی�ة 

  االمریكیة الزنجیة توني موریسون.
بین دائریة الروایة ، التي ت�ح�دث�ن�ا   وینبغي التمییزھنا

وھ�ي Circularity of Timeعنھا، ودائریة الزمن 
ثیمة فلسفیة، وربما میتافیزیقیة تح�ی�ل�ن�ا ال�ى ن�ظ�ری�ة 

عند الفیلسوف  Eternal Recurance العود االبدي
االلماني فردریك نیتشة . وشخصیاً لم أل�م�س م�ل�م�ح�اً 
واضحا یدلل على اعتماد مفھوم دائریة الزمن الفلسفي 
في روایة "نزیف الدم"، ذلك ان الروائي جھاد مجید، 
وانطالقاً م�ن رؤی�ت�ھ ال�ت�ي اع�ل�ن ع�ن�ھ�ا م�راراً وھ�ي 
"الواقعیة االیھام�ی�ة"، ال�ت�ي ھ�ي ص�ورة م�ق�ارب�ة لـ 
"الواقعیة السحریة" عند ماركیز، ت�م�د ج�ذورھ�ا ف�ي 

وال ت�ت�ی�ھ ف�ي م�ت�اھ�ات   الواقع االجتماعي الم�ل�م�وس
 المیتافیزیقیة او الفینومینولوجیا.

وربما یمكن ان نلحظ توظیف المفھوم الفلسفي لدائریة 
الزمن في روای�ة "ب�اب ال�ط�ب�اش�ی�ر"ل�ل�روائ�ي اح�م�د 
سعداوي، وروایة "لیلة المعاطف الرئاسیة" للروائ�ي 
محمد غازي االخرس، وھو ما سبق ل�ن�ا وان أش�رن�اه 

  في دراسات أخرى.
ونجد البطل في سرده، الذي یوظف فیھ ضمیر المتكلم 
(أنا) االتوبیوغرافي، یعید قراءتھ للت�اری�خ وال�م�اض�ي 
وھو یقف بین اطالل ھذا الصرح االثاري منطل�ق�اً ك�م�ا 

  الدیكارتي :  یبدو من مفھوم الشك
"تسرب لي ھاجس الشك ھذا ، منذ اسبوعي االول في 

) ویعزو ذلك أحیاناً الى الكاھ�ن ٧" (ص   ھذا المكان.
 إیسول الذي كان یحاوره كل لیلة تخیییلیاً :

"إیسول سرب لي شكي منذ أول لیلة قابلتھ فیھا ع�ن�د 
 سور المعبد."

اذ نراه ینظر بشك الى ھذه الصخور التي ص�م�دت ف�ي 
 وجھ تغیرات الزمن واعاصیره :

"أكل ما وصلنا من تحدیدات تاریخیة صحیح؟ حفریات 
ولقًى ومدونات طلسمیھ . م�ن ی�ق�ط�ع بص�ح�ت�ھ�ا؟ م�ن 

  )٧ینزھھا من التزویر والتشویھ ؟" (ص
وك�ات�ب   ولذا یشعر بطل الروایة ، وھو أیض�ا اث�اري،

وخریج قسم االثار، ان من ح�ق�ھ ان ی�ع�ی�د خ�ل�ق ھ�ذا 
التاریخ على وفق تصوره، فیروح ینسج تاریخا ب�دی�الً 
بعیداً عما دونتھ االلواح ال�ط�ی�ن�ی�ة ال�ت�ي دون�ھ�ا ك�ت�ب�ة 

ناشیبال وفي مقدمتھم زكنون ألیم�ار، ف�ی�ع�ی�د تش�ك�ی�ل 
المشھد القدیم ویؤثثھ بشخصیات افتراضی�ة وی�ح�رك�ھ 
بوصفھ خالقاً للتأریخ الجدید الذي یصبح تاریخاً سردیاً 
وذاتیاً الى حد كبیر. من ھنا تنتشا إشكالیة التعالق بین 
التاریخي والسردي والتي س�ب�ق ل�ن�ا وان ف�ح�ص�ن�اھ�ا 
بتفصیل في كتابنا النقدي "ال�ت�اری�خ�ي والس�ردي ف�ي 

 .٢٠١٨الورایة العربیة " 
، في عزلة بطلھ الصحراویة،   الروایة  لقد عمد مؤلف

الى آلیات سردیة متعددة العادة استحضار عالم مملكة 
(آدبون ناشیبال ) منھا قراء ة "االطرس" ا لم�م�ح�وة 
والمغیبة والمندرسة تخییلیاً، وھي فرضیة س�ب�ق وان 
طرحھا الناقد الفرنسي جیرار جینت، والتي تشیر ال�ى 
ان الطرس، الذي تكتب فوق�ھ ال�ن�ص�وص، ث�م ت�م�ح�ى 
مراراً وتستبدل بكتابة جدیدة ، یظل یحتفظ في خلفیت�ھ 

بطریقة التن�اص   وذاكرتھ بالكتابات والصور الممحوة
السردي. وفي مقابل إعادة خلق العالم القدیم تخیلیاً من 
خ�الل ق�راءة "االط�رس" ال�م�م�ح�وة، ك�ان�ت ت�ن�ھ��ض 
موازاة ومضاھاة بین عالمین: العالم القدیم القائم على 
التخییل السردي الذي یمثلھ قصر الملك آدبون ناشیبال 
وب�ی�ن ال�ع�ال�م ال�واق�ع�ي ل�ل�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي ورم��وزه، 
والمتمثل بنظام االستبداد السیاسي لنظام صدام حسین، 
واداتھ المباشرة آنذاك المتمثلة بسلطة الشیخ (س�ھ�ی�ل 
الغضبان) وازالمھ، والذین ی�رث�ون أنس�اق االس�ت�ب�داد 
والتسلط ویعیدون استنساخھا وانتاجھا وتطبیقھا على 
العالم الواقعي، وھو ما یمنح ال�روای�ة ج�وھ�راً رم�زی�اً 
مكشوفاً ألدانھ النظام السیاسي االستبدادي ال�ذي ك�ان 
قائماً في العراق في ع�ھ�د ال�دك�ت�ات�ور ص�دام حس�ی�ن، 
وی���ج���ع���ل م���ن���ھ���ا (أل���ی���غ���وری���ا) او م���رم���وزة او 

ت��ك��ت��س��ب ال��روای��ة ف��ي ب��ع��ض و  Allegory أم��ث��ول��ة
جوانبھا مالمح المفارقة الساخرة القریبة من م�ف�ھ�وم 
"المعارضة" في الشعریة العربیة الكال�س�ی�ك�ی�ة. ك�م�ا 
اندمج منظور "الواقعیة االیھامیة" الذي ینطل�ق م�ن�ھ 

بما ین�ط�وي ع�ل�ی�ھ م�ن ع�ن�اص�ر ف�ن�ط�ازی�ة   الروائي،
ب�م�ن�ظ�ور ال�ك�وم�ی�دی�ا   وغرائبیة وسحریة وتخییل�ی�ة،

والذي ی�ت�س�م ب�ال�ع�رض  Black Comedyالسوداء 
المحاید والبارد لألحداث التراجیدیة و"فلترتھا" وكبت 
كل ردود األفعال ال�ع�اط�ف�ی�ة ال�م�ف�رط�ة، ذات ال�ج�وھ�ر 

م�ن خ�الل إی�ج�اد   Sentimentalityالسنتمن�ت�ال�ي 
"مباعدة" بین الحدث والنص، من جھة، وبین النص 

 والمتلقي من جھة اخرى.
ان جھاد مجید في روایتھ ھذه یعید ان�ت�اج األس�ط�ورة 
القدیمة في ثوب جدید ، وفي عصر مغایر تماماً، وھو 
في ھذا یتصادى ومقولة الناقد الفرنسي روالن ب�ارت 
ال��ذي ك��ان ی��رى ان األس��ط��ورة ال ت��ع��رف ب��م��ادت��ھ��ا 
األسطوریة، وانما بالطریقة التي تصاغ بھا، أي ان كل 
موضوع یمكن ان یتحول الى اسطورة، وھو ما یفع�ل�ھ 
وتقصاه في كتابھ "اسطوریات" الذي الحق فیھ تشكل 

مقومات الحیاة   مظاھر تشكل األسطورة في الكثیر من
 االعتیادیة المعاصرة.

وبذا یمكن القول ان الروائي قد خلق اسطورة عصریة 
تضاھي وتناظر الى حد كبیر األسطورة القدیمة، النھ�ا 
تع�ب�ر ع�ن آل�ی�ة تش�ك�ل م�ق�وم�ات الس�ل�ط�ة وال�ت�س�ل�ط 
واالستبداد عبر التاریخ بتوظیف شرعیات سیاسیة او 

 دینیة او قبلیة وغیرھا.
ویمكن ان نالحظ ان السرد الروائي كان ی�ت�ح�رك ب�ی�ن 
اكثر من مستوى من مستویات التعالق ب�ی�ن ال�م�اض�ي 

 والحاضر:
المستوي االول : یمثل ھیمنھ الماضي التاریخ�ي، م�ن 
خ�الل إع�ادة اس�ت��ح��ض�ار ال�م��اض�ي ف��ي ع��ھ�د ال�م��ل��ك 

لكن ھذا الماضي كان یومئ بصورة خ�ف�ی�ة  ناشیببال. 
الي الحاضر، وتحدیدا ال�ى ن�ظ�ام ح�ك�م ص�دام حس�ی�ن 
االستبدادي، بحیث یمكن لنا ان نجد لوناً من التناظر او 
التوازي الخفي بی�ن ال�ب�ن�ی�ت�ی�ن الس�ردی�ت�ی�ن. ف�ي ھ�ذا 
المستوى یظل الماضي ھو االنموذج الحاكم، والحاضر 

 مجرد ظل شاحب لھ.
المستوى الثاني : یمثل ھیمنة الحاضر المتمثل بمرحلة 
حكم صدام حسین االس�ت�ب�دادی�ة، ال�ت�ي أص�ب�ح�ت ھ�ي 
الحاكمة والمھیمنة على انساق ال�م�اض�ي، وتش�ك�الت�ھ 
،حتى بدت عملیة اسقاط الحاضر ع�ل�ى ال�م�اض�ي ھ�ي 
المھیمنة، "ومنھا فصل "االشباه" مثال وال�ذي ت�ب�رز 
فیھ شخصیة (حزقب�ال) ع�م ن�اش�ی�ب�ال، وھ�و ال�ن�ظ�ی�ر 
المعاصر لشخصیة خیر هللا طلفاح خال صدام حس�ی�ن، 
وفكرتھ الیجاد أشباه لشخصیة ناش�ی�ب�ال، وواض�ح ان 
الحاضر ھو الذي یسقط انساقھ وبناه ع�ل�ى ال�م�اض�ي، 

 ولیس العكس، كما كان االمر في المستوى االول.
ویرتبط بھذا المستوى الفصل الموسوم ب (ح�زق�ی�ال) 

 أیضا.
المستوى الثالث: مستوى الحاضر وال�م�ت�م�ث�ل ب�دع�وة 
االثاریین لالحتفاء بوصول جثمان ناشیب�ب�ال وزوج�ت�ھ 
الملكة ایمونا الى المتحف، بعد ان بذلت جھود آث�اری�ة 
طویلة للعثور علیھما. وتندرج ضم�ن ھ�ذا ال�م�س�ت�وى 

"ال��م�وك�ب" و "رب�اب وذئ�اب"، "أش" و  فص�ول 
"اس��ت��دع��اء". فض��الً ع��ن ال��ف��ص��ل االس��ت��ھ��الل��ي 

وب�ط�ل   "صرح�ان" ال�ذي ت�ع�رف�ن�ا ف�ی�ھ ال�ى ال�راوي
الروایة وھو ی�واص�ل ع�م�ل�ھ ف�ي قص�ر ن�اش�ی�ب�ال ف�ي 
أورجنوب بالعراق مرش�داً س�ی�اح�ی�اً ل�م�دة ت�ق�رب م�ن 

 الثمان سنوات.
وفي ھذا المستوي السردي كان الراوي یقی�م م�ق�ارن�ة 

االض�ط�ھ�اد   بین واق�ع�ھ ال�ی�وم�ي م�ن ج�ھ�ة واش�ك�ال
واالستبداد التي كان یمارس�ھ�ا ن�اش�ی�ب�ال وازالم�ھ ف�ي 
میزوبوتیمیا مستذكراً مشاھد م�ن ح�ی�ات�ھ الش�خ�ص�ی�ة 
عندما كان عسكریاً خالل الحرب الع�راق�ی�ة االی�ران�ی�ة، 
حیث ذكرتھ السلسلة المحیطة بعنق ال�م�ل�ك�ة ای�م�ون�ا، 
بتلك السالسل المعدنیة التي كانت تحیط باعناق الجنود 

 القتلى لالستدالل على شخصیاتھم واسمائھم .
المستوى الرابع : یندمج في ھذا الم�س�ت�وى ال�م�اض�ي 
والحاضر داخل مشھد واح�د ل�ت�وك�ی�د رم�زی�ة ت�واص�ل 
االستبداد، حیث نالحظ مشاركة ناشیبال والشیخ سھیل 
الغضبان في جریمة مقتل (عواد الخل�ی�ف) فض�ال ع�ن 
وقوف مراقب السجن ممثل السلطة العسكریة الحدیث�ة 
الى جوارھما، وھي إشارة واض�ح�ة ال�ى ان ال�ج�م�ی�ع 
شركاء، في جرائم االستبداد والطغیان وفي اس�ت�م�رار 
نزیف الدم و "أزمنة الدم" التي توشرھا القصیدة التي 

 كتابھ :  كتبھا شاكر على حواشي
  "آزمنة دم

 )131فاضت في شوارع المدن"(ص
وھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة ھ�ي ص�دى ل�ق�ص�ی�دة ب�اب�ل�و ن�ی�ردوا 

 المعروفة:
  " تعالوا انظروا الدم في الشوارع "

وھي تنطبق، الى حٍد بعید، على الوضع االستبدادي في 
 عھد صدام حسین.

ویخیل لي ان الروائي جھاد مجید قد انطل�ق ف�ي ب�ن�اء 
روای��ت��ھ ھ��ذه وت��أث��ی��ث��ھ��ا ب��الش��خ��ص��ی��ات واالح��داث 

أساسا من الحاض�ر ال�ذي ی�ھ�ی�م�ن ف�ی�ھ   والصراعات،
ن�ظ��ام االس�ت��ب��داد الص��دام��ي، وان��ھ ك�ان بص��دد خ��ل��ق 

سیاسیة إلدانة مظاھر الت�ع�س�ف   "الیغوریا" ترمیزیة
واس�ق�اط�ھ�ا ،بص�ورة غ�ی�ر   والتسلط في ھ�ذا ال�ن�ظ�ام

مباشرة،على مشاھد وشخصیات تاریخیة معینة وھي، 
كما أرى، شخصیات وأحداث واج�واء ت�خ�ی�ی�ل�ی�ة، وال 

وعم�ل ال�روائ�ي ھ�ن�ا  أساس لھا في الواقع التاریخي. 

الروائي جورج أرویل في   شبیھ الى حد كبیر، بما فعلھ
ع�ن�دم�ا  Animal Farmروایتھ "حدیقة الحیوان" 

خلق الیغوریا ترمیزیة حول ثورة أكتوبر االش�ت�راك�ی�ة 
من خالل انشاء مزرعة لل�ح�ی�وان�ات تض�م  1917عام 

شخوصاً مناظرة للشخصیات السیاسیة ال�م�ت�ن�ف�ذة ف�ي 
تلك الفترة. وقد أجمعت الكثیر من الدراس�ات ال�ن�ق�دی�ة 
الحدیثة في الغرب على عدِّ روایة أوریل "ال�ی�غ�وری�ا" 

وال�ت�ي  Fableفضالً عن امتالكھا ل�م�الم�ح ال�خ�راف�ة 
 تدور عادة على لسان الحیوان.

ان تشخیص ھذه السمة في روای�ة "أزم�ن�ة ال�دم" ال 
یقلل من أھمیتھا ونجاحھا، ذل�ك ان�ھ�ا اع�ت�م�دت ع�ل�ى 
تحقیق عنصر االیھام انطالقا من م�ف�ھ�وم "ال�واق�ع�ی�ة 
األیھامیة" بحیث جسدت المشھ�د ال�ت�اری�خ�ي بص�ورٍة 
حیة وواقعیة ومقنعة، ول�ی�س م�ج�رد ت�خ�ی�ی�ل س�ردي 
صرف. لكن القارئ في لح�ظ�ات م�ع�ی�ن�ة م�ن ال�ق�راءة 
یشعر بأن ما یراه ھو الحاض�ر ال�راھ�ن، الش�ف�اف ف�ي 
ك�ث�اف��ت�ھ، وھ�و ال��ذي یس��ق�ط رم�وزه ودالالل��ت�ھ ع�ل��ى 
الماضي، ولیس العكس، خاصة وان الروایة قد انتقلت 
في فصولھا األخیرة وبشكل خاص ف�ي "خ�وات�ی�م" و 

اشارات" الى االشتباك بشكل  -"داخل المتن وخارجھ 
مباشر بعملیة ادانة نظام االستبداد الفردي الدكتاتوري 

 آنذاك ، وركن المبنى التاریخي ،أو كاد،جانباً .
ومن الج�ل�ي ان ال�روائ�ي ك�ان ق�د ك�ت�ب ال�روای�ة ف�ي 

زم�ن ص�دام حس�ی�ن   زمنیین متباعدین: الزم�ن االول
الذي كتب فیھ الف�ص�ل االول م�ن ال�روای�ة ف�ي ن�ھ�ای�ة 
تسعینیات القرن الماضي، ونشره في مجلة" االق�الم" 
العراقیة، وكان ال�ف�ص�ل، ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ای�ح�اءات�ھ 
الرمزیة والسیمیائیة، یھمین علیھ الم�ن�اخ ال�ت�اری�خ�ي 
الى حد كبیر. والزمن الثاني ھ�و ال�زم�ن ال�ذي اع�ق�ب 
االحتالل وسقوط صدام حسین، حی�ث ت�ح�رر ال�روائ�ي 
من كابوس الرقابة ورھاب السلطة االستبدادیة، فانجز 
روایتھ على الصورة التي رایناھا، خاصة وان الراویة 
قد حملت إشارات وصورلما بع�د ال�ت�اری�خ واالح�ت�الل، 
منھا المقابالت التلفزیونیة م�ع ب�ع�ض رم�وز ال�ن�ظ�ام 
السابق. ولو كان المؤلف مضطراً النجاز كتابة روایتھ 
ھذه في عھد االستبداد الضطر،ب�ال�ت�أك�ی�د، ال�ى اج�راء 
تعدیالت جوھریة وتعت�ی�م ع�ل�ى ال�ك�ث�ی�ر م�ن االح�داث 

ل�ب�ط�ش ج�ھ�از ال�رق�اب�ة  والرموز المعاصرة، ت�ج�ن�ب�اً 
 االیدیولوجي والثقافي لنظام الحزب الواحد آنذلك.

ومن المھم أیضا تأكید الطبیعة ال�م�ی�ت�اس�ردی�ة ل�راوی�ة 
"أزمنة الدم"، وذلك من خالل توظیف م�خ�ط�وط�ة او 

الموسوم "سجالت میزوبیوت�ام�ی�ا   كتاب شاكر الالمي
القدیمة"، وھي بالتاكید تخییلیة وجزء من بنیة السرد 
ذاتھ، النھا ال تمتلك أي حضور ف�ي ع�ال�م ال�ت�ال�ی�ف ، 
مثلما نشیر مثال الى مؤلفات ال�دك�ت�ور ع�ل�ي ال�وردي، 
وثانیاً من خالل اإلشارة اكثر م�ن م�رة ل�ف�ك�رة ك�ت�اب�ة 
روایة عن ذلك العھد، ومنھا التنویھ الى نشر ال�ف�ص�ل 
االول م�ن ال�روای�ة ف�ي اح�د اع�داد م�ج�ل�ة "األق�الم" 

كم�ا أل�م�ح�ن�ا  )١٤٤العراقیة في نھایة التسعینات (ص
الى ذلك تواً. ویحتل لقاء ال�راوي/ ال�ب�ط�ل م�ع رئ�ی�س 

أھمیة خاصة للتوكید على ال�ط�ب�ی�ع�ة   الشعبة القانونیة
المیتاسردیة لل�روای�ة، ع�ن�دم�ا داف�ع ال�ب�ط�ل ع�ن ح�ق 
ال�روائ�ي ف��ي اخ�ت��ی�ار أس�م��اء او ش��خ�ص�ی�ات��ھ دون�م��ا 

 قصدیة :
"استاذي الفاضل: ما صار ثابتا في تقال�ی�د ال�ن�ش�ر أن 
تطابق األسماء في أي نص أدبي مع أسم�اء ح�ق�ی�ق�ی�ة 
�ٍدر ال��ك�ت��اب  م�ن ال��واق�ع ھ��و م�ح��ض ص�دف��ة، ل�ذا یصِّ
مؤلفاتھم بان ھذا ال�ت�ش�اب�ھ ی�ح�ص�ل س�ھ�واً ال ع�م�داً، 

  )١١٠فیقطعون الطریق على المدعین سلفاً ."(ص 
وثمة اكثر من إشارة الى مشروع كتابة ھذه ال�روای�ة. 
ففي حوار بین الراوي وصدیقھ شاكر الذي ع�ب�ر ع�ن 
اعجابھ بما قرأه في مجلھ "األقالم" عن میزوبوتامیا، 
أشار البطل او الذات الثانیة للمؤلف الي ان ھذا الفصل 

 ھو جزء من روایة.
بالمناسبة. قرات ما كتبتھ ف�ي م�ج�ل�ة األق�الم ع�ن  -"

  میزوبوتامیا .
ھ��ذا ن��ص قص��ص��ي، رب��م��ا س��ی��ك��ون ج��زءآ م��ن -

 )٦٤روایة" (ص 
روایة "أزم�ن�ة ال�دم" ان�م�وذج ع�راق�ي ف�ي الس�رد   

الروائي ی�ك�ش�ف ع�ن ق�ل�ق ال�ت�وازن ب�ی�ن ال�ت�اری�خ�ي 
والسردي، ذلك ان نقل الحاضر م�ت�م�ث�الً ب�ع�ھ�د ص�دام 
حسین، كان ثق�ی�الً ع�ل�ى وع�ي ال�م�ؤل�ف ال�ذي ع�ان�ى 
الویالت من نظام صدام حس�ی�ن وك�ان أح�د ض�ح�ای�اه، 
والذي جعلھ یمنحھ االولوی�ة وی�ت�ض�خ�م ع�ل�ى حس�اب 
المشھد التاریخي الذي ھو االخر مجرد تخییل س�ردي 
بكل تفاصی�ل�ھ. . وت�ح�ول�ت ال�ك�ث�ی�ر م�ن الش�خ�ص�ی�ات 
التاریخیة الى مجرد اق�ن�ع�ة واس�ت�ن�س�اخ لش�خ�ص�ی�ات 
الحاضر. وعندما اقرأ الروایة، اشع�ر ب�ان�ي اق�رأ "م�ا 
بین السطور" معالم نظام االستبداد السیاسي في عھد 
صدام حسین، حتى ان عنصر االیھ�ام، ال�ذي ی�ح�رص 
المؤلف على تحقیقھ قد اختفى او كاد ، واصبح التاریخ 

 مجرد قناع شفاف لدمویة الحاضر االستبدادي.
روایة "أزمنة الدم" ل�ل�روائ�ي ج�ھ�اد م�ج�ی�د، إض�اف�ة 
مھمة لتجربة الروائي وللروای�ة ال�ع�راق�ی�ة، وت�ف�ردھ�ا 

م�ن خ�الل اب�ت�ك�ار ت�ری�خ   بتقدیم "الیغوریا" سیاسیة
میثولوجي افتراضي الدانة مظاھر العن�ف واالس�ت�ب�داد 

 على امتداد تاریخ العراق القدیم والحدیث.

 را : "ا أز"
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عندما ینزل المطر، ویسمع صوتھ وھ�و   
یتغلغل بین شقوق األرض، كم�ن ت�رت�وي 
منھ، كان كل شيء ینحل ویت�ف�ك�ك، وھ�ذا 
ما یفكر ف�ی�ھ ال�م�زارع�ون وال�ع�ام�ة م�ن 
الناس، إذ تكون ھذه الس�ن�ة س�ن�ة خ�ی�ر، 
ألن منتوجھا سیكون وفیرا، وھذا التفكیر 
من مخلف�ات ال�م�ج�ت�م�ع ال�زراع�ي ال�ذي 
یعتمد على المطر في السقي، كما ی�ح�دث 
في العراق من شمالھ إل�ى ج�ن�وب�ھ ال�ذي 
یعتمد الطرقتین في الس�ق�ي، الس�ق�ي م�ن 
نھر ومن المطر النازل، ف�ي ري األرض 
المزروعة، حیث أكثر محاصیل ال�م�دی�ن�ة 
من الحبوب تنتظر المطر، وفي نھار ی�وم 
الجمعة التي یرسل ف�ی�ھ�ا ب�ع�ض ال�ن�اس 
رس��ائ��ل ع��ل��ى ال��خ��اص ف��ي ص��ف��ح��ات 
الفیسبوك عبارة "جمعة مباركة"، وك�أن 
كل أیام األسبوع غیر م�ب�ارك�ة، ف�ي ذل�ك 
الیوم الذي یعتقد بعض الناس بمب�ارك�ت�ھ، 
نزل المطر، وفتحت برام�ی�ل الس�م�اء، إذ 
نزعت كل أغطیتھا ففاض ب�ال�خ�ی�ر ال�ذي 
مدحھ بعض الناس وھ�م ال ی�ع�ل�م�ون إن 
المطر في ھذا الشھر، شھر نیسان، یدم�ر 
مزروعات الحنطة والشعیر ال�ت�ي أص�ب�ح 
جاھزا للحصاد، وقد نزل دون أن تشتھ�ي 
الناس، وقد كانت السماء طوال الل�ی�ل ل�م 
تتوقف عن ھطول أمطارھا، وت�ع�داه إل�ى 
الیوم الثاني، ولیلھ، أیض�ا، وت�وق�ف ع�ن 
النزول صبیحة الیوم الثالث، وكان نزولھ 
في غیر أوانھ، فكان مثل حاج�ة ال ف�ائ�دة 
منھا، إّال أن�ھ اس�ت�م�ر ب�ال�ن�زول ب�غ�زارة 
وكأنھ شالل ماء ن�ازل م�ن ارت�ف�اع ج�ب�ل 
عال، وكان ھذا المط�ر ف�أال حس�ن�ا ع�ل�ى 
عائلة الحاج المرحوم، إنھ یحمل البشارة 
المفرحة في وقت حزین، فقد أیقظ شع�ور 
رجل فقد والده بسبب منھ ول�م ی�ك�ن ف�ی�ھ 
متعمدا، ول�م ی�ع�رف ب�ف�ق�ده، وأی�ق�ظ ف�ي 
جسمھ المتھالك كل شيء نابض بالحی�اة، 
وأی��ق��ظ ك��ذل��ك ف��ي ن��ف��وس األط��ب��اء 
والممرضین وكل أف�راد ع�ائ�ل�ت�ھ ش�ع�ور 
الغبطة والسرور لما رأوه فی�ھ م�ن ق�وة، 
و"حیل" كان مكنونا في خ�ب�ای�ا جس�م�ھ، 
وصار الجمیع ممتنا ل�ھ�ذا ال�م�ط�ر ال�ذي 
أیقظ أحم�د م�ن س�ب�ات�ھ، وب�لّ�ھ م�ن ھ�ذا 
ال��وب��اء ال��ق��ات��ل، ف��أب��ع��دوا ع��ن��ھ ق��ن��اع 
األوكس��ج��ی��ن، وأس��الك ج��ھ��از ق��راءات 
بارومترات القلب، حرك یدی�ھ، وس�اق�ی�ھ، 
ابتسم بوجھ األطباء الذین ھن�ؤه بش�ف�ائ�ھ 
وبسالمة التقاری�ر ل�ل�م�رة ال�ث�ان�ی�ة ال�ت�ي 
جاءت من بغداد حامل�ة ال�ب�ش�رى، ك�ان�ت 
ابتسامتھ حزینة جدا، وكان أفراد عائ�ل�ت�ھ 
ی�ن�ت�ظ�رون خ�روج�ھ أو ال�دخ�ول ع�ل�ی��ھ، 
لیھنؤه بوجوه باسمة ال حزن فی�ھ�ا ع�ل�ى 
الحاج الذي انتقل إلى العالم اآلخر خشی�ة 
أن ینتكس أحم�د م�رة ث�ان�ی�ة، ب�الش�ف�اء، 
أوص�ى أن�م��ار ك��ل أف��راد ع��ائ�ل��ت�ھ أن ال 
یخبروا والدھم بموت أبیھ، ج�دھ�م، وق�ال 
لھم إن سأل اتركوني أنا أجیبھ عن س�ب�ب 

 عدم وجوده بیننا.
سألتھ الجدة وھي تمسح دم�ع�ة س�ال�ت    

 على خدیھا المغضنتین كلیمونة ذابلة:
 بماذا تجیبھ لو سألك؟ -

ف�ك�ر أن�م�ار ف�ي وق�ت ال ی�ح�ت�اج إل��ى    
التفكیر، سحب نوال م�ن ی�دھ�ا، وان�ت�ح�ى 
بھا جانبا، تحدثوا بك�الم یش�ب�ھ الص�م�ت، 
بعد فترة عاد إلى عائلتھ، قال بنبرة ح�ادة 

 وواثقة:
كلكم یجب أن تعودوا إلى البیت، سنبقى  -

أنا ونوال فقط لكي ال ی�ع�رف أب�ي ب�م�وت 
 جدي، أما إذا رآكم فإنھ سیسأل.

كان أشد م�ا ی�خ�ش�اه ھ�و م�ن�ع�ھ�م ھ�و    
وشقیقتھ من رؤیة والدھم الذي شفي من 
المرض، وقد كان ذلك ھو ما ح�دث، ف�ق�د 
منعوا من زیارتھ، قال الط�ب�ی�ب األول ل�ھ 
وھ�و ی��ھ��ن��ئ��ھ بس��الم��ة وال��ده وش��ف��ائ��ھ، 

 وبھنيء نوال بشفائھا:
انتم تعلمون أن الكرف�أن�ات ی�رق�د ف�ی�ھ�ا  -

المصابین بكورونا، وال أرید أن یعاد على 
نوال ھذا المرض، إلى اآلن لم یتأكد العل�م 
من تكرار اإلصابة، ووالدكم یبقى إلى یوم 
غد ألجل فحوصات ك�ام�ل�ة ی�ح�ت�اج ل�ھ�ا، 

 وسیخرج یوم غد.
شكر أنمار ونوال الطبیب، ف�ی�م�ا ل�وح�ا    

بأیدیھما من خلف زج�اج ش�ب�اك ال�غ�رف�ة 
التي یرقد فیھا والدھما، حرك یده ل�ھ�م�ا، 
ابتسم لھما ابتسام�ة ف�رح وس�رور، ف�ق�د 
كان یسر لمرآھم س�وی�ة ب�ع�د اس�ت�ش�ھ�اد 

 أخوھم قبل أكثر من شھر.
 قال الطبیب:   
نحن نھب الح�ی�اة ل�م�ن ح�ی�ات�ھ م�ھ�ددة  -

 بالفناء، شكرا لكم أعزائي.
وھم ف�ي ط�ری�ق�ھ�م إل�ى ال�خ�روج م�ن    

المستشفى، كان أنمار ی�ود ال�ح�دی�ث م�ع 
نوال عن قصة حبھا لضیاء زمیلھ وزمیل 
نوال في الكلیة، وحب ضیاء لھا، إّال أن�ھ 
أح��ج��م ع��ن ذل��ك، وع��ن��دم��ا وص��ال إل��ى 
الشارع أوقف سیارة أجرة ورك�ب�ا ف�ی�ھ�ا، 
جلس ھو قرب سائ�ق�ھ�ا، وج�ل�س�ت ن�وال 

 على المقعد الخلفي للسیارة.
كان ض�ی�اء ق�د ع�ل�م ب�رق�اد ن�وال ف�ي    

ال�م�س�ت�ش�ف�ى ل�ال�ش�ت�ب�اه ب�ھ�ا وب�ع�ائ�ل�ت��ھ 
باإلصابة بوباء ك�ورون�ا، وع�رف ب�م�وت 
جدھا، وإصابة والدھا، إّال أن�ھ ل�م ی�ج�رأ 
من الذھاب إلى ال�م�س�ت�ش�ف�ى خش�ی�ة أن 
یسألوه عن العالقة التي تربطھ ب�ال�ع�ائ�ل�ة 
وھو ما یخشى منھ، وعندما علم بمج�يء 
صدیقھ أن�م�ار إل�ى ال�م�دی�ن�ة، اتص�ل ب�ھ 
بالمحمول وس�أل�ھ ع�ن أوض�اع ال�ع�ائ�ل�ة 
الصحیة، شكره أنمار، وسد المحمول بعد 

 أن تحدثا عن بغداد وساحات الثورة.
كان ضیاء شابا حنطي ال�ب�ش�رة، ف�ارع    

الطول، ضخم الجثة بعض الشيء، أس�ود 
العینین الواسعتین، یقرأ كثی�را ل�م�ارك�س 
القدیم وال ت�ع�ج�ب�ھ األح�زاب الش�ی�وع�ی�ة 
وتطبیقاتھا المعاصرة، وھو زمی�ل أن�م�ار 
أیام الدراسة المتوسطة واإلعدادیة، وھو 
قومي االتجاه، یرى في اجت�م�اع ال�ق�ط�اع 
العام والقطاع الخاص ھو السبیل لت�ط�ور 
المجتمع العراقي ، قبل في كلیة ال�ت�رب�ی�ة 
في المدینة كما قبلت ن�وال ب�ع�ده بس�ن�ة، 
وبنفس االخت�ص�اص، وض�م�ت�ھ�م س�اح�ة 
الثائرین بخیمة واح�دة ألت�ھ�م م�ن ك�ل�ی�ة 
واحدة مع بعض الزمالء، التقى بص�دی�ق�ھ 
أنمار في یوم ما في خیمتھم، سل�م ع�ل�ی�ھ 
وعرف عالقتھ بنوال ال�ت�ي وق�ع ب�ح�ب�ھ�ا 
ووقعت ھي بحبھ، عرف أنمار ھذا الحب، 
لم یتحدث بكلمة، قال مع نفسھ لنترك�ھ�م�ا 

 فھما في عمر ناضج ال یحب المراقبة.
تذكرت كیف إنھما كأنا، نوال وض�ی�اء،    

في خیمة الجامعة بعد أن عاد والدھا م�ن 
سفره ل�ت�ل�ك ال�دول�ة ال�م�ج�اورة، وك�ان�ت 
أخبار الثورة ھي الطاغیة على كل أخبار، 
كانت شاشات التلفزیون ت�ع�رض مش�اھ�د 
ع��ن ض��رب ال��م��ت��ظ��اھ��ری��ن ف��ي س��اح��ة 
الخالني، بعدھا مباشرة ن�ق�ل ال�ت�ل�ف�زی�ون 

ف��ي الص��ی��ن، وخ��ب��را ع��ن   أخ�ب��ارا ع��ن
تشكیل خلیة األزم�ة ف�ي ال�ع�راق، ق�ال�ت 
نوال، التي مثل أخیھ�ا أف�ك�ارھ�ا ق�وم�ی�ة، 

 لضیاء:
 ھل كان ھذا وباء؟ -

 رد علیھا ضیاء:   
ربما، وقطع كالمھ ص�وت ال�م�ذی�ع ف�ي  -

التلفزیون الذي ینق�ل أخ�ب�ار ال�وب�اء ف�ي 
 إیران، وعدد .

 أكمل ضیاء حدیثھ الذي بدأه:   
لقد اقترب من العراق، بل ھ�و ف�ی�ھ م�ا  -

 دامت الحدود مفتوحة.
قالت نوال وھي متجھ�م�ة ال�وج�ھ وق�د    

غادرتھا االبتسامة الجمی�ل�ة ال�م�رس�وم�ة 

 دائما على شفتیھا:
 كان والدي ھناك، ویوم أمس عاد منھا. -

 سألھا ضیاء:   
 وماذا یعني ھذا؟ -

ق�ال�ت ون�ب�رة ص�وت�ھ�ا ش��اب�ھ�ا ب�ع��ض    
 التوتر:

أقص�د ان�ھ ت�خ�ل�ص م�ن ھ�ذا ال�م�رض  -
 بالعودة إلى العراق.

سألھا بعد أن رفع ع�ی�ن�ی�ھ م�ن ش�اش�ة    
التلفزیون والتفت لھا وھي تج�ل�س ع�ل�ى 

 كرسي جنبھ:
ھل تضنین إن العراق سینج�و م�ن ھ�ذا  -

 الوباء؟
قالت وما زالت تأكل من تفاحة ح�م�راء    

 حصلت علیھا قبل ساعة من زمیلة لھا:
ال أظن ذلك، فح�ك�وم�ة ال�ب�ل�د ال ت�غ�ل�ق  -

ال��ح��دود الش��رق��ی��ة، وال��ت��ج��ارة ق��ائ��م��ة، 
والزوار یأتون ویذھبون وكأن ك�ل ش�يء 

 لبن بلبن.
صاح زمیلھم ب�الل م�ن م�ك�ان�ھ، وك�ان    

متأثرا بنظریة دارون التي فھمھا على أن 
أصل اإلنسان ق�ری�ب�ا م�ن أص�ل ال�ق�رود، 
ولیس القرد جد اإلنسان، وما زال العلماء 
یبحثون عن الحلقة المفقودة ب�ی�ن ال�ق�رد 
واإلنس�ان، وھ�و ع�ن��ی�د ف�ي ف�ك��ره ھ��ذا، 
ویحفظ كل أشعار المعري، وبعض أشع�ار 
بشار بن ب�رد، ب�ع�د أن ح�ّك ج�ل�دة أن�ف�ھ 
 براحة یده، وھي عادة لزمتھ منذ الصغر:

 سیأتینا المرض ال محالة. -
كانت نوال مضطربة إلى حد ما، وك�أن    

ھ�ذا االض�ط�راب ك�ائ�ن ح�ي ی�ع�ی�ش ف��ي 
جسدھا، وین�ھ�ش م�ن ل�ح�م�ھ، وی�م�ت�ص 
دمھا، وكانت تخفیھ عن زمالئ�ھ�ا، ك�ان�ت 
مضطربة بش�أن وال�دھ�ا ال�ذي ع�اد م�ن 
إیران، ولكنھا كانت تخفي ھذا االضطراب 
أمام ضیاء وزمیالتھا وزمالئھا اآلخ�ری�ن 
المتواجدین معھا في خیمة الجامعة، ك�ان 
رحمن، وھو من نسل النبي إّال أن�ھ أك�ث�ر 
انفتاحا من عائلت�ھ ح�ی�ث أن اث�ن�ی�ن م�ن 
إخوتھ یدرسون في الحوزة ف�ي ال�ن�ج�ف، 
وھو یدعو إلى الل�ب�رال�ی�ة، وی�ق�ول أن ال 
تناقض بین الدین وال�ع�ل�م، وف�ي ال�وق�ت 
نفسھ ی�ق�ول ال�ق�رآن ل�ی�س ك�ت�اب ع�ل�م، 
زمیلھم في الجامعة ومن لجنة ال�ت�ظ�اھ�ر 
في الجامعة ی�ق�رأ ف�ي أح�د ال�ك�ت�ب وھ�و 

مطلوب�ا   مستلق على فراشھ، كان الكتاب
منھ في الكلیة، من ضمن الم�ق�رر، ف�ج�أة 
أغلق الكتاب ونھض م�ن ال�ف�راش وھ�و 

 یقول:
صدقني إن كل البلدان فیھا ھذا ال�وب�اء،  -

وقد أخبرني صدیقي الذي في أم�ری�ك�ا أن 
ال��وب��اء ق��د أص��اب ب��ع��ض األم��ری��ك��ان، 
 وأصاب االنجلیز، واأللمان، والفرنسیین.

 رد علیھ ضیاء بشيء من االطمئنان:   
إذا كان قد اجتاح العالم ی�ك�ون ج�ائ�ح�ة  -

 وعلینا تجنب الوقوع في مخالبھا.
دخل علیھم الفراش رزاق واشترك ف�ي    

 الحدیث دون مقدمات، قال لھم:
الحرم�ل، وال�ب�خ�ور، خ�ی�ر دواء ل�ھ�ذه  -

 الكورونا.
نظر إلیھ جمیع من في ال�خ�ی�م�ة، ب�ق�ي    

صامتا ال تقول شيء آخر ع�ن�دم�ا ش�اھ�د 
وجوه الطلبة مكدرة، وفجأة أنطل�ق�وا ف�ي 
ضحكة عالیة ومس�ت�م�رة، ف�م�ا ك�ان م�ن 
رزاق إّال أن یخرج من الخی�م�ة وی�ج�ل�س 

 على كرسیھ المعھود.
كانت السماء ترسل رذاذا م�ن ال�م�ط�ر    

وترشھ على رؤوس من في الساحة ب�ع�د 
ظ��ھ��ر أح��د األی��ام ال��ت��ي أش��رق��ت ف��ی��ھ��ا 
الشمس، فكان رذاذ السماء یختلط وأشعة 
الشمس فبدأ من بع�ی�د ق�وس ق�زح ال�ذي 
رس��م ك��ط��وق م��ل��ون ف��ي ب��دای��ة ش��ارع 
الحبوبي م�ن ال�غ�رب، م�ن ب�ع�ی�د، وك�ان 
الزمالء الذین في داخل الخیمة قد خرجوا 

وھم ی�رون إل�ى ت�ل�ك األل�وان ال�ج�ذاب�ة، 
والجم�ی�ل�ة، ال�ت�ي رس�م�ھ�ا ھ�ذا ال�ق�وس 

 بحرفیة تامة، قال رحمن:
 من یعرف كیف ینشأ ھذا القوس؟ -

رد بالل طالب في المرحلة الثال�ث�ة م�ن    
 اختصاص الفیزیاء:

ھذا ی�ن�ت�ج م�ن ان�ك�س�ار الض�وء داخ�ل  -
قطرة المطر فیتحلل إلى ألوانھ األص�ل�ی�ة، 
وأول ل�ون ھ�و ال�ل�ون األح�م�ر، وال�ل�ون 

 البنفسجي آخر ھذه األلوان من الداخل.
 سألت نوال مستفسرة:   
 ولماذا سمي بقوس قزح؟ ولماذا قزح؟ -

 أجاب بالل بثقة:   
ھناك أقوال كثیرة إّال أن أطرفھا ھ�و أن  -

ق��زح ھ��و اس��م ال��م��ل��ك ال��م��وك��ل ب��ھ��ذا 
    القوس،

وضحك م�ن ق�ول�ھ، وض�ح�ك ال�زم�الء    
 اآلخرین.

 قالت نوال وھي تبتسم:   
ھل وصلت المالئكة إلى ظاھرة طبیع�ی�ة  -

ك��ل ی��وم ن��رى ح��دوث��ھ��ا؟ ل��ق��د ك��ان ف��ي 
ال��ح��ض��ارات ال��ق��دی��م��ة م��ث��ل حض��ارة 
السومریین، والباب�ل�ی�ی�ن، واآلش�وری�ی�ن، 
وكذلك الفراعنة، والكنعانیین، آل�ھ�ة ل�ك�ل 
ظاھرة طبیعیة، أو أمر كبیر، وعندما جاء 
اإلسالم سرق الفك�ر اإلس�الم�ي م�ن ت�ل�ك 
الحضارات ھذه اآللھة وأطلق علیھا أس�م 
المالئكة، فكان ملك للموت، وملك ل�ح�م�ل 
الرسالة، وآخر ملك للنار، وغیره للری�ح، 
وبعدھا جعلوا اإلمام ع�ل�ي مس�ؤوال ع�ن 

 حركة الریح، إنھ شيء غریب.
 قال ضیاء:   
ال غریب إّال الشیطان، والشیطان أیض�ا  -

َملك، وكان أحد اآللھة في كل الحض�ارات 
 التي سبقتنا.

س�ی��ط��ر ص��م��ت قص��ی��ر ب��ی��ن ال��زم��الء    
كصمت الق�ب�ور ف�ي ظ�ھ�ی�رة ی�وم ق�ائ�ظ، 
وانمحى قوس قزح من مكانھ في السماء 
جھة الغرب، فیما انغمس تفكیر نوال ف�ي 
سفرة وال�دھ�ا وع�ودت�ھ م�ن�ھ�ا، وإی�ران، 
والوباء، كل ذلك ش�وش ع�ل�ى ت�ف�ك�ی�رھ�ا 
ف��أح��ال��ھ إل��ى ش��يء غ��ی��ر مس��ت��ق��ر، 
ومضطرب، تلف فیھا الراح�ة ال�ن�ف�س�ی�ة، 
وأخذ من راحتھا الجسدیة الكث�ی�ر، ك�ان�ت 
تشعر بضیق في ص�درھ�ا، إن�ھ�ا "ض�ك�ة 
نفس"()، ولیس سوى ذلك، ك�م�ا ف�ك�رت 
مع نفسھا، ولكي تجدد حیویتھا، ون�ب�ض 
قلبھا الذي راح یقل شیئا فشیئا، وراء كل 
ھذا تقف صالبتھا، وف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ، 
ق�ل�ب��ا غض�ا، ط�ری��ا، ع�اط��ف�ی��ا ف�ي ح�ی��ھ 
لع�ائ�ل�ت�ھ�ا، ت�ح�رك�ت م�اش�ی�ة ف�ي ش�ارع 
الحبوبي بال ھدى، أو غ�ای�ة تس�ی�ر ن�ح�و 
تحقیقھا، ح�ی�ث ان�غ�م�س�ت ف�ي ال�ج�م�وع 

 الغفیرة وقت المساء.
انتبھ ضیاء إلى ابتعاد نوال من الم�ك�ان    

الذي وقفوا فیھ، كانت تب�ت�ع�د ف�ي زح�م�ة 
الناس في شارع ال�ح�ب�وب�ي، ك�ان�ت م�ث�ل 
الممثلة صوفیا لورین عندما اندّست ب�ی�ن 
الناس في أحد األفالم التي ش�اھ�دھ�ا ق�ب�ل 

فیما كان صدیقھ بالل یش�رح ل�ھ   سنتین،
طریقة تصنیع ال�ق�ن�ب�ل�ة ال�دخ�ان�ی�ة ال�ت�ي 
یستقبلونھا دائم�ا م�ن ال�ق�وات األم�ن�ی�ة، 
ویستشھد فیھا الشباب، وعندما رآه غ�ی�ر 
منتبھ لھ، وقد شردت ع�ی�ن�اه ف�ي زح�م�ة 
الحبوبي، خلف نوال ال�ت�ي ض�اع�ت ب�ی�ن 
الجموع، وھ�ي ت�ع�ل�م أن ع�ی�ن�ي ض�ی�اء 
ترمقانھا بنظرة فیھا ك�ل ح�ب�ھ، وھ�ی�ام�ھ 
بھا، ك�م�ا ل�و ان�ھ ك�ان ی�ح�دد م�ق�ای�ی�س 
جسمھا. قطع ضیاء حدیثھ ودخل الخی�م�ة 
لیعود إلى كتابھ الذي ترك�ھ ق�ب�ل س�اع�ة، 
بعد أن ھّز رأسھ ھزة بسیطة كأنما ی�ع�ل�ن 
إحتجاجھ على ش�رود ذھ�ن ض�ی�اء وھ�و 

 یتحدث لھ.
شردت نوال من زمالء الكلیة، وأرادت    

فس�ح��ة م��ن ال�وق��ت ت��ب��ق�ى م�ع ن��ف�س��ھ��ا 
الملتاعة، فقد شغلھا سفر أبیھا إلى إیران 
كثیرا حتى أنھا فكرت أن ت�ھ�ات�ف أن�م�ار 
وتفضي لھ بكل ما ینتابھ�ا م�ن م�خ�اوف، 
ھذه المخاوف التي نزل�ت ع�ل�ى ص�درھ�ا 
فتركتھ ضیقا رغم اتساعھ، وما م�ع�روف 
عنھا من فكاھة دائمة، ك�ان�ت تس�ی�ر ب�ال 
ھ��دى، ح��ت��ى أن ال��ك��ث��ی��ر م��ن ال��ن��اس 
اصطدموا بكتفھا الذي أخ�ذ ی�ؤل�م�ھ�ا م�ن 
كثرة األصطدامات، والصدمات المتتالی�ة، 
ق��ررت م��ع ن��ف��س��ھ��ا أن ت��ع��ود أدراج��ھ��ا 
وتستأذن زمالئھا في أن تعود إلى البی�ت، 
دارت على عقبیھا وعادت من حیث أت�ت، 
واستأذنت من زمالئھا وأسرعت ال�خ�ط�ى 
متجھة إلى بیتھا كأنھا مطاردة من ش�يء 
ما خلفھا، لم تكن تتل�ف�ت إل�ى أي ج�ھ�ة، 
كانت ت�ن�ظ�ر إل�ى أم�ام، وھ�ي مش�دوھ�ة 
البال، أخرجت محم�ول�ھ�ا م�ن ح�ق�ی�ب�ت�ھ�ا 
الیدویة دون أن ت�ق�ف، ت�ل�ف�ن�ت ألخ�ی�ھ�ا 
أنمار، المحمول یخبرھا ان الھاتف اآلخر 
خارج التغطیة، كررت األم�ر ع�دة م�رات 
دون جدوى، أغلقت ال�م�ح�م�ول وأع�ادت�ھ 
مرة ثانیة إلى حقیبتھا، ك�ان وج�ھ�ھ�ا ق�د 
تعرق كثیرا من س�رع�ة ج�ری�ھ�ا، وأزداد 
وجیف القلب، فقد كان خارج سی�ط�رت�ھ�ا، 
كانت قد دخلت الزقاق ال�ذي ی�ق�ع ع�ل�ی�ھ 
دارھم، وكان دارھم تبني ال�ل�ون وح�دی�ث 
الطالء، وكانت رائ�ح�ة م�ج�اري ال�زق�اق 
المخفیة تحت بالطھ ال تطاق، فھي تحتاج 
إلى من یسلّكھا، ھك�ذا ف�ك�رت، وبس�رع�ة 
أخرجت مفتاح باب الدار وأدارتھ فأن�ف�ت�ح 
أمامھا، دخلت بس�رع�ة وإل�ت�ق�ت ب�أم�ھ�ا، 
سألتھا عن أبیھا، أخبرتھا أنھ لم یعد إل�ى 
اآلن، أخذ جدھا للطبیب، كانت ھذه الكلمة 

 قد لطمتھا لطما.
سألتھا أمھا عم�ا تش�ع�ر ب�ھ، ھ�ل ھ�ي    

  مریضة؟
 ردت علیھا قائلة:   
 الشيء یذكر. -

قالت جدتھا وھي تجلس متربع�ة ع�ل�ى    
التخت الخشبي وبیدھا سبحة سوداء ذات 

  مئة حبة وحبة:
سیعودان من الطبیب، وج�دك ال ش�يء  -

فیھ، ھي حمى فقط، لق�د دع�ا وال�دك ف�ي 
حضرة األمام الرضا لھ بالصحة والعافی�ة 

 والعمر الطویل.
دخلت غرف�ت�ھ�ا، ل�م ت�ل�ت�ف�ت إل�ى ل�ون    

جدرانھا الزھري، أو إل�ى ھ�ن�دام�ھ�ا ف�ي 
المرآة المعلق�ة ع�ل�ى ال�ج�دار، ب�ل رم�ت 
حقیبتھا ع�ل�ى س�ری�ر ن�وم�ھ�ا وأخ�رج�ت 
محمولھا منھا، تل�ف�ت ل�وال�دھ�ا، ل�م ی�رد 
رغ��م اس��ت��م��رار ال��ن��غ��م��ة، ش��ع��رت أن 
االدری��ن��ال��ی��ن ق��د تص��اع��د مس��ت��واه ف��ي 
جسمھا، أعادت االتصال بأخیھا سالم ف�ي 
المحل أخبرھا إن والدھم لم یعد إل�ى اآلن 
من الطبیب، اتصلت مرة أخ�رى ب�أب�ی�ھ�ا، 
فتح والدھا المحمول وكلمھا، سألت�ھ أی�ن 
ھو؟ رد علیھا إنھ في المستش�ف�ى، س�ق�ط 
الھاتف من یدھا، انھ�دت ع�ل�ى الس�ری�ر، 
كان أخوھا یصیح عب�ر ال�م�ح�م�ول: أل�و، 
ألو، ألو، بعد لحظات سألتھ ع�ن الس�ب�ب، 
قال ل�ھ�ا إن ج�دھ�م مص�اب ب�ال�ك�ورون�ا، 
وأبوھم كذلك، وسیرقدان في المستشف�ى، 

 والزیارة ممنوعة، وأغلق المحمول.

" روم ءو  روا" 
 داود سلمان الشویلي / العراق
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 الدرس الخامس
وجدت نفسي محتفى بھ، ومعني ب�ع�الج�ھ واط�ع�ام�ھ 

 واحترام وجوده.
 سألني أكبرھم سناً:

 یا.. شاب من این أنت قادم، مامحنتك..؟ -
 شرحت للرجل حقیقة أمري..

شیوعي .. محكوم باالعدام، ال�ق�ی�ت ب�ن�ف�س�ي م�ن  -
 القطار بعد أن تخلصت من سجاني..

 وجدتھم یھمسون على شفاھھم عدة كلمات:
شیوعي .. ماذا یعني..؟ ال�ق�ط�ار ی�م�ش�ي مس�رع�اً  -

وھذا الرجل القى بنفسھ من الشباك، والس�ج�ان ال�ى 
 جانبھ..!

شرحت لھم:  الشیوعي .. إنسان ضد ال�ظ�ل�م، وض�د 
ان یكون ھناك فالح یعمل بع�رق ج�ب�ی�ن�ھ وإق�ط�اع�ي 

 یجني جھده..ھذه لیست عدالة.
 ولھذا السبب حكموا علیك باالعدام؟ -
ن�ع�م..إن�ھ�م ی�خ�ش�ون إن�ت�ش�ار ھ�ذه االف�ك�ار ب�ی�ن  -

 الناس..انھم یریدون السعادة والخیر ألنفسھم فقط.
 ونحن..؟ -
 ماعلیك سوى القبول والرضى بھذا الحال. -

وجدتھم یھتمون بي وی�ب�ذل�ون ج�ھ�وداً إس�ت�ث�ن�ائ�ی�ة 
 إلخفاء أمري.

 یاسید.. -
 وعد هللا یحیى، من جبور الموصل، مھنتي نجار. -
سیبحثون عنك، سیفتشون كل بیوت القریة..ی�ج�ب  -

 أن نجد لك مكاناً آمنا.
وراح كل واحد من الجماع�ة ی�ق�ت�رح م�ك�ان�اً.. ح�ت�ى 
إتفق الجمیع على مكان قریب مملوء باالشواك..ھ�ن�ا 

 سنغطیك باالشواك ونخفیك عن أنظارھم..
 ذھب ثالثة لجمع االشواك وتامین المكان..

ووجدت نفسي ھناك مثقالً بمع�ط�ف وف�وق�ھ ت�ل م�ن 
 االشواك.

 سمعت أصوات سیارات وشرطة ..
سنجده عندكم، سنعتقل كل ش�ب�اب ال�ق�ری�ة أن ل�م  -

 تدلونا على مكانھ.
فتشوا..لم یدخل قریتنا غری�ب..ك�ی�ف ن�دل�ك�م ع�ل�ى  -

 شيء غیر موجود أصالً ؟
سمعتھم یقتربون من تل االشواك، وھ�ن�اك م�ن دف�ع 
سكین بندقیتھ في االشواك، وتلمست ح�رك�ة س�ك�ی�ن 
في ظھري غیر انني عالجت االلم باالحتمال..إحت�م�ال 
ان یغوص السكین في أع�م�اق�ي م�ن دون ان اوق�ع 

 نفسي وأھل القریة بأخفاء سجین ھارب.
 ادركت انھم كانوا قد أنھوا تفتیش كل بیوت القریة..

وان ھذه االكداس من االشواك ألخفاء أمر الس�ج�ی�ن 
الذي یبحثون عنھ .. لكنھ�م اس�ت�ب�ع�دوا أن ی�ح�ت�م�ي 
المرء باالشواك وقد تأكدوا بعد أن غ�رس�وا س�ك�ی�ن 

 البندقیة في االشواك.
 لنشعل ھذه االشواك. -قال الشرطي:  -

 وخشیت أن یحرقوني..لكن الضابط تدارك االمر:
 سوف ینتشر الحریق فیشعل القریة كلھا.. -

 سمعت حركة سیاراتھم وأصواتھم تغادر المكان..
وع��ل��ى ع��ج��ل وج��دت م��ن ی��زی��ح ع��ن��ي االش��واك 
ویسألني:  ھل ج�رح�ت، ھ�ل وص�ل�ت الس�ك�ی�ن ال�ى 

 ظھرك..؟
وجعلوا یبحثون عن جرح في ظھري ویعملون ع�ل�ى 
عالجھ بماء ساخن وق�ط�ع�ة ق�م�اش ن�ظ�ی�ف�ة ورم�اد 

 سیكارة.
بقیت في ضیافتھم أیاماً .. كنت اعرف خالل�ھ�ا أن�ھ�م 

 سیداھمون بیتنا في الموصل.
قلت ألخي وعد هللا وأنا مصغ الیھ لیتحول الى مص�غ 
الّي:  نعم .. جاءوا الى ھنا وأخذوا أب�ي ال�ى م�رك�ز 
الشرطة ثم اعادوه بعد أن احس�وا ان�ھ ع�ل�ى وش�ك 

 الموت بسبب شیخوختھ عجزه وقلقھ..
 وسمعت أخي وعد هللا یھمس في أذن أبي:

 ھل أنت بخیر؟ -
إحترم شیخوختي یا أبني وعد هللا، اجعل�ن�ي ام�وت  -

مطمئنا علیك وعلى ذلك السجان الذي سج�ن بس�ب�ب 
 ھروبك .. سلّم نفسك.

 اندفع أخي یحتضن ابي..وسالھ:
 ھل یرضیك اعدامي أم سجن شرطي بسببي؟ -

 سمعت أبي یقول؟

وعد هللا..انت الذي اخترت طریقك..ولم یلزمك أح�د  -
 باعتناق مبدأ معین ..فلماذا یسجن بريء بسببك؟

أصغى اخي الى كلمات أب�ي أح�س ن�ب�ض�ات ق�ل�ب�ھ.. 
  نھض، توجھ الیھ.

إطمئن ..إطمئن م�ن أج�ل إط�م�ئ�ن�ان�ك، وم�ن اج�ل  -
سجاني الذي سجن بس�ب�ب�ي.. س�أس�ل�م ن�ف�س�ي وان 

 اعدمت..
وفي الصباح ودعنا وعد هللا یحیى النجار م�ق�ب�الً ك�ل 
واحد منا قبالت صمیم�ی�ة.. وق�د ت�رك ف�ي رؤوس�ن�ا 
درساً جدیداً یحمل معھ نقاء رجل إختار ض�وء ح�ی�اة 

 اآلخرین وان كان ثمن ذلك حیاتھ.
 

 الدرس السادس
ممكن.. كل ش�يء م�م�ك�ن، الش�يء یس�ت�ح�ی�ل ع�ل�ى 
االنسان ان ھ�و ص�م�م ع�ل�ى إن�ج�از ش�يء م�ای�ری�د 
إنجازه .. وقد یتأخر االن�ج�از .. ل�ك�ن االص�رار م�ن 

 شأنھ تحقیق ھذا االنجاز.
ھكذا كان یخاطبني معلمي وأخ�ي الش�ھ�ی�د وع�د هللا 
یحیى النجار، وھو یعلق على خ�وف�ي وح�ذري وأن�ا 
اعتذر عن تلبیة طلبھ في إیصال الب�ی�ان�ات ال�ح�زب�ی�ة 

 بین سجن الموصل وخارجھ.
كیف..ھل تریدھم ان یسجنون�ي وی�دم�روا ح�ی�ات�ي  -

 ومستقبلي.؟
 إبتسم أخي وقال:

بالتأكید الیمكن أن ارید ھذا لك یا أخي ویا صدیق�ي  -
العزیز..إنما ارید ان اعلمك على مسألة مھم�ة وھ�ي 
أنھ الشيء عصي على من یمل�ك ال�ع�زی�م�ة واالرادة 

 والتصمیم.
 ولكن ھذا القاء النفس في التھلكة.. -
ال..ال..ارید ان تتعلم على حقیقة أساسیة وھي أن�ن�ا  -

نعمل في أصعب الظروف ونواجھ اعداءنا في ص�ل�ب 
عملھ�م وح�ی�ات�ھ�م وظ�روف�ھ�م الس�ع�ی�دة..وظ�روف�ن�ا 

 الصعبة.
إنھم یخشون وجودنا وھم في قم�ة م�ج�دھ�م..ون�ح�ن 

 نعمل في جمیع الظروف ولن یثنینا طاريء.
وھل تعتقد بأن البیانات الحزبیة تست�ح�ق ك�ل ھ�ذه  -

 التضحیة.؟.
بالتأكید تستحق، فنحن النؤمن باس�ت�خ�دام الس�الح  -

 في مواجھة من نختلف معھم فكریاً.
 ولكنھم یستخدمون السالح في مواجھتكم. -
ھ�ذا ش�أن�ھ�م..ام��ا ن�ح�ن ف�ن�ح��ارب�ھ�م ون�واج�ھ�ھ��م  -

بأفكارنا..الفكر ھو سالحن�ا ال�وح�ی�د وال�ذي ی�خ�ش�ى 
إستخدامھ اولئك الذین الی�ف�ك�رون ب�ع�ق�ول�ھ�م وإن�م�ا 

 تملي علیھم عواطفھم كل تصرفاتھم.
ویظل یحاورني في ھذا الشأن، وأنا حذر من ح�راس 
السجن الذین یحیطون بنا..ف�ق�د ت�ك�ون ك�ل�م�ات�ن�ا ق�د 
وصلت الى آذانھم وبالتالي ستك�ون ال�ن�ت�ائ�ج ب�ال�غ�ة 

 الخطورة.
أدق ن��واق�ی��س ال�خ��ط��ر أم��ام أخ�ي..أع��ال��ج ج��رح��ي 

 بالسؤال: ھل أنت خائف الى ھذا الحد؟
كیف الأخاف وھم یفتشون�ن�ا ع�ن�د دخ�ول الس�ج�ن  -

 والخروج منھ.
 یضحك ویقول:

ھذا سھل..سھل جداً، سوف ن�ب�ت�ك�ر س�ب�الً أخ�رى  -
 نتواصل فیھا مع رفاقنا..

 ماذا ستفعلون؟ -
نضع البیانات داخل الطعام، وفي (الزن�اب�ی�ل) وف�ي  -

 أفواھنا..یمكن ان تكون داخل ھذا اللبن أو الكبة.
تأملت وجھ اخي، وجدت�ھ ج�اداً، واث�ق�اً م�ن ك�الم�ھ، 

 حذراً من حرس السجن المحیطین بنا..مضى یقول:
بین تالفیف ھذا (الزنبیل) تجد عدة رس�ائ�ل أرج�و  -

 إیصالھا الى رفاقنا.
دھشت .. حاولت االعتذار ول�ك�ن ن�ظ�رت�ھ ال�واث�ق�ة؛ 
جعلتني اواف�ق واس�ت�ج�ی�ب وأح�م�ل ت�ل�ك ال�رس�ائ�ل 

 وأوزعھا على أصحابھا.
تكرر الموقف أكثر من مرة..وفوجئت ذات مرة أن�ھ�م 

 یفتشون الطعام والزنابیل....
إكتشفني أحد المفتشین مرة ولكنھ ھ�م�س ف�ي إذن�ي 

 بعد أن وجد مظروفاً داخل علبة اللبن..
ف�ي وق�ت ھ�م�س ف�ي  -قالھا بصوت عال  -إذھب  -

أذني : التفعلھا مرة اخرى ف�ق�د ت�ق�ع ال�رس�ال�ة ب�ی�د 

 مفتش غیري.
وحتى اكون حذراً في المواجھة الثانیة حمل�ت ب�ی�ان�اً 
حزبیاً بعد ان ضغطتھ بدقة وجعلت اتناولھ كعلكة ف�ي 

 فمي، وعندما قال لي مفتش السجن:
إرم ھذه ال�ع�ل�ك�ة م�ن ف�م�ك..ال�رج�ال الی�ت�ن�اول�ون  -

 العلكة.
 لئال یكتشف أمري إبتلعت البیان/العلكة.

وتأملني ال�ح�ارس..دون ان ی�ع�ل�ق ..احس�س�ت ان�ھ 
أدرك ان شیئاً غیر العلكة كان یدور ف�ي ف�م�ي..وھ�و 
الی�م��ل��ك دل��ی��الً ی�ج��ع��ل��ھ ی��ك��ش��ف أم��ري وی��ج��ل��ب��ن��ي 
للتحقیق..لكنن�ي ق�ررت أن ال أك�رر ال�ت�ج�رب�ة م�رة 

 أخرى..
اال أن عینا أخي وعد هللا ظ�ل�ت ت�الح�ق�ن�ي وت�راق�ب 
أمري وانا احمل ب�ی�ن س�اق�ي رس�ال�ة س�م�ی�ك�ة وق�د 
تحركت من مكانھا وكادت تسقط فیم�ا ك�ن�ت أس�ح�ب 
دراجتي الھوائ�ی�ة وان�ا اخ�رج واالن�ظ�ار م�ت�وج�ھ�ة 
ن�ح��وي..اح��ت��رت ب��دراج��ت��ي وب�ن��ف��س��ي وب��ال��رس��ال��ة 
السمیكة التي كنت أحملھا واری�د ال�خ�روج ب�ھ�ا م�ن 

 السجن بسالم..
ج�ع�ل�ت أع�رج وامض�ي ف�ي س�ب�ی�ل�ي ج�اراً ق�دم��اي 
بصعوبة، وال أكاد اصدق انني واصل الى مكان أم�ن 
خارج السجن..وكلما تذكرت ھ�ذا ال�م�وق�ف الص�ع�ب 
اشعر بالفخر واالعتزاز ذلك ان اخي ع�ل�م�ن�ي ان ال 
أضعف أمام الملمات وأنا أنطلق من ث�ق�ت�ي ب�ن�ف�س�ي 
وبقدرت�ي ع�ل�ى ت�ج�اوز ال�م�ح�ن�ة ب�اص�رار وان�ت�ب�اه 

 وشجاعة..
تعلمت درساً جدیداً في التربیة الس�ل�ی�م�ة ال�ت�ي ك�ان 
یمارسھا أخي في مسار حیاتي..ت�ع�ل�م�ت أن الش�يء 
یستحیل على إنسان یملك االصرار وال�ث�ق�ة ال�ع�ال�ی�ة 
بنفسھ..لذلك رحت انقل ال�ب�ی�ان�ات وج�ری�دة ال�ح�زب 
والرسائل من الخارج الى السجن..ومن السج�ن ال�ى 
فضاء المدینة من دون ان أف�ك�ر ی�وم�اً ف�ي ف�ت�ح�ھ�ا 
ومعرفة ماھو مدون فیھا..ال�ى أن ط�ل�ب�ت ذات ی�وم 

 من اخي السماح لي بقراءتھا.
 ألم تقرأھا مرة.؟ -
 ال .. إنھا امانة أوصلھا. -

 إبتسم اخي..شكرني على امانتي..قال:
مادمت امینا الى ھ�ذا ال�ح�د،ف�ان�ن�ي ازی�د ف�ي ھ�ذه  -

االمانة واترك لك ح�ری�ة ق�راءت�ھ�ا..ش�رط أن ت�ك�ون 
ح��ذراً..وأن ت��ك��ون أم��ی��ن��اً ع��ل��ى م��اورد ف��ی��ھ��ا م��ن 

 معلومات..
االمانة.. أن ت�ح�ف�ظ م�ای�ع�ھ�د ال�ی�ك، واالم�ان�ة أن  -

 تصون كل ماینبغي لك ان تصونھ..
 وبھذا تعلمت الدرس بتفاصیلھ الكاملة..

 
 الدرس السابع

ال اعرف متى حل بیننا ھذا ال�رج�ل ال�غ�ری�ب،ل�ك�ن�ن�ي 
فتحت عیني ذات صباح وإذا برجل ل�م أره م�ن ق�ب�ل 

 یجلس بیننا ویقاسمنا فطور الصباح.
 سالت امي:

 من ھذا الرجل؟ -
 یونس. -إكتفت بكلمة واحدة : 

ع�م�ك ی�ون�س س�ی�ع�ی�ش م�ع�ن�ا..ك�ان  -أضاف أبي :
 مسافراً وعاد للعیش معنا..

ضحك العم یونس ودعاني لل�ج�ل�وس ال�ى ج�ان�ب�ھ .. 
 قبلني بحرارة ..قال:

 أنت حسیب إذن.. -
 قلت : نعم.

 قال : یاحسیب، سوف نكون أصدقاء منذ اآلن.
سألتھ : وھل ستبقى في ال�ب�ی�ت ل�ن�ت�س�ل�ى م�ع�اً.. اال 

 تذھب للعمل؟
 ال .. سأبقى معك ، أنا عاطل عن العمل. -

وبقیت لسنوات وفي علمي أن العم ی�ون�س .. ع�م�ي 
شقیق أبي ومن المألوف أن یع�ی�ش ب�ی�ن�ن�ا ب�وص�ف�ھ 

 واحداً من أفراد العائلة.
لكن ما أثار إنتباھي إن العم یونس كان یت�ك�ل�م بض�ع 
كلمات مع ابي بلغة غریبة عرفت فیما بعد أنھا اللغ�ة 
الكوردیة .. وق�د ح�اول ال�ع�م ی�ون�س أن ی�ن�ادی�ن�ي 
بمفردات كوردیة .. حتى أصبحت آنس لھا وأحس�ھ�ا 
صمیمیة وان العم ی�ون�س الیس�ت�خ�دم�ھ�ا اال ع�ن�دم�ا 
یزداد شجنھ وتتوطد صداقتھ معي .. ویعامل�ن�ي ك�م�ا 

لو انني كنت في عمره .. مع ان�ن�ي ك�ن�ت ف�ي ع�م�ر 
 یباھي نفسھ بالصبا.

 كاكا حسیب .. تعال نقرأ ھذه القصة.. -
عمو .. ھذه قصة طویلة الیمكن أن ننھیھا ال الی�وم  -

 وال غداً.
 فلیكن .. ولو بعد شھر. -یبتسم قائال : 

وأقرأ العنوان : (األم) والى ج�ان�ب ال�ك�ل�م�ة .. إس�م 
 غریب : مكسیم غوركي

 عمو .. -
  قل لي كاكا .. -
 ولكنك عمي. -
عمك وصدیقك .. وأفضل أن نكون أصدقاء أوالً ..  -

 ما رأیك؟
  كما تحب عمو .. -

 یضحك من جدید.
حسیب .. ھذا الكتاب یتحدث عن أم�ھ�ات�ن�ا .. وق�د  -

 كتب ھذا الرجل عن أمھ وإسمھ مكسیم غوركي.
 ولكنني اعرف أمي. -
  وكذلك أنا .. -
أخوك وعد هللا یقول : من ق�ل�وب أم�ھ�ات�ن�ا ن�ع�رف  -

 قلوب كل االمھات.
 اعدت العبارة في داخلي حتى حفظتھا.

 إذا عرفت أمي .. ھل سأعرف أمك أیضاً؟ -
بالتاكید .. كل االمھات یشتركن ف�ي ص�ف�ة اس�اس�ی�ة 

 ھي الحنان ..
 وإذا أختفى ھذا الحنان من قلب االم؟ -

 معنى ھذا أنھا التملك قلباً وبالتالي لم تعد أماً.
بھذا الحافز ب�دأت ق�راءة (األم) م�ع ال�ع�م ،ع�ف�واً / 

 الصدیق العزیز یونس.
وتوطدت العالقة معھ ، حتى وجدتن�ي أت�ع�ام�ل وای�اه 
كما لو أنھ في طفولتي التي لم ت�ك�ن ت�م�ی�ز االع�م�ار 

 بشكل جید.
وتنبھ أبي الى الود العمیق الذي یجمع ب�ی�ن�ي وب�ی�ن 

 یونس .. حتى وجدت نفسي أسالھ یوماً :
عمو .. لماذا تخشى االبواب ، فتح�ھ�ا وغ�ل�ق�ھ�ا ..  -

 لماذا تھرب من مواجھة أي ضیف یحل بیننا؟
حسیب .. لقد كبرت ، وعلّي أن اص�ارح�ك واك�ون  -

صادقاً معك .. انا صدیق عمك، رف�ی�ق�ھ ف�ي ال�ح�زب 
الشیوعي .. الحكومة تطارد أعضاء ال�ح�زب وت�ری�د 

 إعتقالھم .. كما فعلت مع أخیك.
 أنت ھارب إذن وفي حمایتنا .. إطمئن. -

إحتضنني بقوة : حسیب .. أنت ذك�ي ، وت�ع�رف م�ا 
أری�د ت�وض�ی�ح�ھ .. أن�ت الت�ك�ل�ف��ن�ي اع�ب�اء الش��رح 

 والتوضیح ..وھذا یعني ..
 قاطعتھ وقلت :

 یعني أن الیعرف أمر وجودك ھنا .. أي إنسان. -
نعم .. عندما تعرف الحكومة أنني ھنا ست�ع�ت�ق�ل�ن�ي  -

 وربما تعدمني ..
 حزبنا ممنوع، وأنا عضو في ھذا الحزب الممنوع.

 ھذا یعني أنك ستبقى متخفیاً لمدة طویلة؟ -
ھل یضجرك ھذا .. سأغادر البیت إن ك�ان ذل�ك ال  -

 یسعدك؟
ال .. ال ع�م�و ی�ون�س ان�ت واح�د م�ن�ا..أن�ت ال�ع�م  -

والصدیق ..أنت صدیقي وصدیق أخي وأب�ي وواح�د 
 من أفراد العائلة.

ومضت اعوام والعم یونس .. لم یغادر عمومت�ھ ف�ي 
قلبي مثلما لم تغادر صداقتھ وألف�ت�ھ ال�ت�ي ت�ج�ع�ل�ن�ي 

 أحس بالغبطة ..
كنت أتبین عمق الصداقة والثق�ة ال�ت�ي ت�ج�م�ع ب�ی�ن 

 أخي وھذا الرجل..
مثلما كنت ادرك طبیعة التغیرات التي جعلت من ھ�ذا 
الشیوعي الكوردي أث�ی�راً ل�دى ك�ل ف�رد م�ن أف�راد 

 العائلة..
وعندما حانت ساعة ال�والدة ألم�ي ال�ح�ام�ل .. ق�رر 
أبي أن یقوم العم یونس بنف�س�ھ ب�ت�س�م�ی�ة ال�م�ول�ود 
الجدید إكراماً لھ .. فأطلق على اخي الذي أط�ل ع�ل�ى 
ال��دن��ی��ا إس��م (ب��اس��م) ف��رض��ی��ن��ا ب��االس��م ف��رح��ی��ن 

 مستبشرین.
 وسألتھ : عمو یونس .. لماذا إخترت ھذا االسم؟

حسیب عزیزي .. البد أن نبتسم للم�س�ت�ق�ب�ل ون�ع�د  -
 6انفسنا الستقبالھ.    نلتقیكم في الحلقة / 

 دروس  او وااب
 وت  ة ا و ا  ار

بقلم: حسب هللا یحیى    5الحلقة / “   بالعراقیة االسترالیة”في حلقات كتاب 
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بَت أن تُعدَّ الشاماِت في جسِد حبیبتَِك ؟!  َھْل َجرَّ

 اِفعْلھا..
ـْل الرقَم الصریَح في باطِن كفِِّھا..   وَسجِّ

 ولیَس بكفِّ الحبیبة 
: 

بَت أن تصنَع ِمْن ُسَخاِم الخیِّبات ُكْحالً غالیاً ؟!  َھْل َجرَّ
 اِفعْلھا..

ـْل بِھ عینیِّھا..   وَكحِّ
 ولیَس عینيِّ الحبیبة

: 
بَت أن تُْخِرَس ثرثرةَ إحداُھـنَّ بِـقُـْبلٍَة ؟!  َھْل َجرَّ

 اِفَعْلھا..
 وباِغـْت بھا شفتیِّھا.. 
 ولیَس شفتيِّ الحبیبة

: 
بَت أن تصنَع ِمْن ِجْلِد المشاعِر حذاًء طبیاً ؟!   َھْل َجرَّ

 اِفعْلھا..
 واِضبْط المقاَس على قدِمھا.. 

 ولیَس على قدِم الحبیبة
: 

ـَل ِمْن دمعتَِك قُرطاً لؤلؤیاً ؟! بَت أن تُشكِّ  َھْل َجرَّ
 اِفعْلھا..

ْق القُرطَ بأُذنِھا..  وَعـلـِّ
 ولیَس بأُذِن الحبیبة 

: 
بَت أن تُعلَِّل جمالیَّة األحمر َو األسود في الدعـسوقة ؟!  َھْل َجرَّ

 اِفعْلھا..
 وشاِغـْب بوضعِ الدعـسوقة على أنفِھا..

 ولیَس على أنِف الحبیبة
: 

 ھي..
 األجمل / األنبل 
 األبقى / األبھى

 األعمُق / األعتى 
 األرقُّ / األرقى 
 األشدُّ / األشھى

 لھا كفٌّ َو أنٌف َو أُذٌن َو فٌم َو عْین.. 
ھا َو الغیر.. َو بھكذا أشیاء لَْن یُدِرَكھا الغیر..   إالَّ

  -حتَّى الحبیبة  -
ھا القصیدة َو الغیر..   إالَّ

 لشاعر یحترُف الِعْشق أو عاشق یحترُف الشِّعر..
: 

 ألفین َو حواس القصیدة الفُضلى 

َْؤى ِاما رورة  
  ..ا ِوط  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جوانا إحسان أبلحد 
  استرالیا -ملبورن 

  حتى وإن فاض بریدي
  برسائل عشق وعتاب

  فلن أغفر لك حماقات الغیاب
  سأغلق كل نوافذ السماح

  أنفي تاریخ الھمس والعناق
  فما بقي مني إال.. الیباب
 :حتى وإن قلت الف مرة

 "احبكِ "
  وذاب قلبي عشقا من ھمسك

  من صوتك.. من عینیك
  فما لك مني ثواب

  وما لك عندي إال.. العقاب
  أنا ال أنسى من خذلني

  عند الشوق
  وفتح لي أبواب الحزن
  حتى صرت من ضحایاه
  ذنبك یا غرامي یا مرادي
  أنك جعلتني یتیمة األحباب

 فلَم اإلعتذار..؟
  والقلب لم یشَف بعد

 !!..من سقم الغیاب
  أتعلم كم لیلة سھرتھا

  أترقب قدومك
  مثل نجمة وحیدة
  خذلتھا الظلماء

  كم قبلة ماتت على الشفاه
  وھي تحلم بقصص الرضاب

  وكم من أساطیر بوح
  أسجنھا بصدري

  كریاض داھمھا الخراب
  فما أضیق الدنیا دونك

  وما أوجع الكرامة والكبریاء
  أما زلَت تظن أنك محق

 بھذا الغیاب؟
  وان األقدار ھي من شاءت

  ھي من أبعدتك
  حتى جعلتني بروزنامتك

  آخر األسماء
  مخطئ أیھا اللذیذ

  فالحب وصال یلد اإلھتمام
  یقطع الصحراء
  بشغف الغناء

  الحب یا صغیري
  أن تترك أثرك على خدي

  بمعجزات األقمار
  فتنمو وردة تشبھ لمسة یدك

  لتحطم األسوار
 الحب أن تقترب بكلكَ 

  ال أستجدیك شوقا
  وانت الذي یلتف على روحي

 كما على النخلة اللبالب
 

11  

Wednesday 
AL- iraqia Australian 

 Issue No. 752 / 24 Jun 20 • Year 15 

 "  اْه"
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُمِعـز الـشَّعـبوني / تونس

 طعناٌت و ألـمْ       في ثنایا الحیاْه 

 زفراٌت و دموعْ  في خبایا النفوْس   

 راحةٌ و سكونْ      في حنایا الفؤاْد 

 في حشایا الخیاْل     قُبٌل و ُوعودْ 

 أمٌل و عھودْ    في زوایا الّشعوْر 

***** 

 قد مضیُت یا صدیقْ 

 ُدون ِرفقٍة أو فریقْ 

 و ارتمیُت بأحضان طریقْ 

 حفَّھُ ھالٌك و حریقْ 

 غایتي فیھ عشٌق حقیقْ 

 زھرةٌ َشْوُكَھا ِجدُّ دقیقْ 

 زھرةٌ ِعْطُرَھا فناٌء للعشیقْ 

***** 

 قد سعیُت یا صدیقْ 

 بین أشواِك الطریقْ 

 أبتغي وجًدا عتیقْ 

 لعیوٍن بي أنا فقط تلیقْ 

 لغزاٍل بین أحضاني طلیقْ 

***** 

 ـُت بدموع ھجٍر و نفورْ     و نھلُت و ارتویُت  و ثَـمْلـ                 

 ـُت بفراٍق و عواِصِف الّصدورْ              وشربُت وتجّرعُت وانتشیـ

 ـبـرُت حامال فؤوس القبورْ                      وجزعُت و ھلْعُت و َصـ

 الُحّب و الـمحبوب و الحبور  ـرَ                لخـیـاٍل في خـیـالـي دمَّـ

 الغادر الغاشم الجھولْ                                 ما بَالَُك أیھا الكائنُ 

 لَِك القلَب الودیع المعسولْ                       قد نزعَت من جنبیَك ذ َ 

 متطاوالً، على القمع مجبولْ                      و َغدوَت مسًخا ظالـًما

 و كلّك فظائٌع و شرورْ                           تتباكى من عیوب الورى

 ـِر الحبیِب أتفھَ العقولْ                        لََعْمري قد أضحیَت في نظـ

لَـُع و الدَّ   الَُل یا مالًكا بقلب ُغولْ                          أین الغُـنُج و الدَّ

 و ارتقیُت جبال الـمغولْ                           قد سلكُت دروب الّردى

ـ  ـَخْت بكلِّ أنواِع الكحولْ                         و مشیُت على ناٍر تضمَّ

  َث الّسبیِل الـُمرعِب الـمجھولْ                   و امتطیُت أفراَس و لُیُو

 درٍب و كلِّ صوٍب ال معقولْ                         و أنخُت رواحلي بكلِّ 

 ـتي و ُخلُقي البِكِر الخجولْ                       و وضعُت قلبي و مھجـ

تیِن و یالي من مخبولْ                     بین راحتیَك الطّریّتْیـ  ـِن الغضَّ

 ضیَن و البسیطِة و السھولْ                    یا ربَّ الّسماوات و األرا

 ـِم البريِء التائِھ الـمعلول؟                       ماذا فعلُت بقلبي الھائِـ

  میثاق كریم الركابي 

 الناصریة /العراق       

   ت
 



  

لیلة أمس كانت حقًّ�ا عص�ی�ب�ة؛ ف�ف�ي 
 منتصفھا حطَّ خبُر الموت كالصاعقة.

ونظنُّ أنفس�ن�ا ض�ع�ف�اء ل�ك�ن ب�ع�ض 
المواقف على عكس المت�وق�ع ت�ن�ف�خ 
فینا وتقوینا فنتحمل آالًما وصعوب�اٍت 
ما كنا نعتقد ولو للحظة أن بمقدورن�ا 

 تحملھا.
صلینا علیھ بعد الظھر وشیعن�اه إل�ى 
مثواه األخیر، وق�ال�ت ام�رأت�ي إن�ھ�ا 
ستبیت في شقة ابنت�ھ�ا م�ع ح�ف�ی�دن�ا 

 الذي فقد أباه وھو بعد رضیع.
ثمة أعباء یتوجب أن نتحملھا بطی�ب 
خ��اط��ر، ومش��اك��ل م��ن الض��روري 
تس��وی��ت��ھ��ا ب��ك��ث��ی��ر م��ن ال��ح��رص 
والتسامح، ومتاعب ال أحد یدري من 
أین تنبثق، وتقالی�د ت�ف�رض ن�ف�س�ھ�ا 

وأخیًرا ص�دََّق   علیك وتكاد تھصرك.
الق�ارُئ وغ�ادر ال�م�ع�زون الس�رادق 
فعدت إلى ال�م�ن�زل أج�رُّ س�اق�ي ف�ق�د 
قم�ت وق�ع�دت أل�ف م�رة وأن�ا أك�رر 
"شكَر هللاُ سعیَك" أو "الب�ق�اُء �". 
كانت ركبتاي تئنَّان بصوت مسم�وع. 
یدخلون السرادق ویخرجون یش�دُّون 
على ی�دك ب�ق�وة ت�ن�ھ�ص�ر ل�ھ�ا ُع�قَ�ُد 
أص��اب��ع��ك وت��ت��م��ن��ى ل��و ل��م ی��ح��ض��ر 
أكثرھم. یجلسون قلیال ث�م ی�غ�ادرون 
وب��ع��ض��ھ��م ك��ان ی��دخ��ل م��ن ن��اح��ی��ة 
ویخرج من األخرى دون أن یجل�س، 
ل�ك��ن رج��ال ذا م��الم��ح غ��ری��ب�ة ك��ان 
جالًسا طوال ال�وق�ت س�اق�ھ م�م�دودة 
أمامھ ومعھ رجل آخر كأنھ تابعھ. ل�م 
یغادرا مكانھما إال في النھ�ای�ة ح�ی�ث 
اقتربا م�ن�ك وھص�را ُع�قَ�َد أص�ابِ�ِع�َك 
وتركاك كأنما یریدان أن یقوال ش�ی�ئ�ا 

 لكنھما فضال تأجیل القول!
عدت إل�ى الش�ق�ة ف�ل�م أج�د ام�رأت�ي 
ف��ت��ذك��رت أن��ھ��ا ھ��ن��اك ع��ن��د اب��ن��ت��ن��ا 
وحفیدنا الذي س�ی�رض�ع ال�ل�ی�ل�ة م�ن 
ثدي أمھ ل�ب�نً�ا ح�زی�نً�ا. ك�ن�ت ج�ائ�ًع�ا 
لكنني لم أفتح الثالجة ونمت دون أن 

  أخلع الحذاء.
* 

قلُت كانت لیلة أمس عصیبة لكني ل�م 
أتوقع أن تكون ھ�ذه ال�ل�ی�ل�ة أعص�َب 

 منھا!
خلعت ثیابي ون�زل�ت ت�ح�ت ال�دوش. 
سمعت طرقً�ا ع�ل�ى ال�ب�اب. ت�ع�ج�ل�ت 
الخروج. وجدتھما أمامي: الرجل ذو 

المالمح الغریبة الذي كان جالًسا ف�ي 
سرادق الع�زاء ط�وال ال�وق�ت س�اق�ھ 
ممدودة أم�ام�ھ، واآلخ�ر ال�ذي ك�أن�ھ 

 تابعھ!
َھَصَرا ُعقََد أصابعي وھ�م�ا ی�دخ�الن. 
تبینت من مشیة الرجل أن ل�ھ س�اقً�ا 
صناعیة، وكان تابعھ یمسك ب�ذراع�ھ 
في َحَدَب ویخب في جلباب فضفاض. 
جلسا ف�ي الص�ال�ون. الس�اق م�م�ددة 
على آخرھا. أخرج ش�ی�ئً�ا م�ن ت�ح�ت 
إبطھ. من جیب الس�وی�ت�ر ال�داخ�ل�ي، 
ووضعھ على الترابیزة فأحدث صوتًا 
مكتوًما. ك�ان ال�ج�راُب أس�ود، وك�ان 

 المسدس ضیفًا غیر مرغوب فیھ.
تجاوبت ركبتاي على ال�ف�ور فس�رت 

 فیھما قشعریرة. سألني الرجل:
ت��ح��ب أن ن��ع��زی��ك م��رة أخ��رى أم  -

ینا أنت؟  تَُعزِّ
 في من؟ -
طبًع�ا ف�ي ال�م�رح�وم، وھ�ل ی�وج�د  -

 غیره؟
 زوج ابنتي؟ -
 ھو زوج ابنتي أنا أیًضا! -

وأخ�رج م��ن ج��ی��ب�ھ ورق��ة م��ط��وی��ة. 
فَ��َرَدَھ��ا ق��ائ��ال: ص��ورة م��ن قس��ی��م��ة 

 الزواج العرفي.
ارتعدت الورقة في ی�دي وأن�ا أح�دق 
في سطورھا ال أكاد أصدق ما أس�م�ع 

  وأرى.
أنا ِمن قداَم�ى ال�م�ح�ارب�ی�ن ُخض�ُت  -

ثالثین حربًا وانتصرت فیھا ج�م�ی�ًع�ا. 
حتى التي انھزمنا فیھا انت�ص�رت أن�ا 

  فیھا.
وخ�ب�ط ع�ل�ى ص�دره. ب��ح�م�د هللا ل��م 
أعرف الھزیمة. ھل سمعت اسرائ�ی�ل 
تتحدث عن الجی�ش ال�ذي ال ی�ق�ھ�ر؟ 

 إنھا تقصدني أنا.
 ممكن أعرف طلبات حضرتك؟ -
 حقوق ابنتي -
الزواج ال�ع�رف�ي ال ی�ت�رت�ب ع�ل�ی�ھ  -

 حقوق للزوجة
الزواج العرفي مثل ھذا ال�م�س�دس  -

الذي أم�ام�ك. غ�ی�ر م�رخ�ص؟ ن�ع�م. 
ومع ذلك یقتل ویصیب! م�ن األفض�ل 
أن ن��ج��ل��س م��ًع��ا ون��ح��س��ب ال��ت��رك��ة 
ون��وزع��ھ��ا بش��رع هللا م��ن غ��ی��ر 
شوشرة. غًدا في نفس ھ�ذه الس�اع�ة 

 سأكون عندك ھنا.
وھ�م��ا خ�ارج��ان ھ��م�س ال��ت�اب��ع ف��ي 

 أذني:
انت�ب�ھ ج�ی�ًدا ی�ا ھ�ذا: إن�ھ مس�ت�ع�د  -

للحرب ال�ح�ادی�ة وال�ث�الث�ی�ن، وم�ع�ھ 
شھادة معاملة أطفال فال یُس�أُل ع�م�ا 

   یفعل!.

 قصة قصیرة 

 ن ن 

  
 
 
 
 
 
 

 محمد محمد السنباطي/ مصر
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  ،ا رق وواا  ا
 وامء اوع

 
 
 
 
 
 
 
 

 سعد الساعدي/العراق
 

 
 

التغیرات الیومیة الجاریة في وطننا العربي اخذت معھا الكثیر ب�ن�واحٍ ش�ت�ى م�ن ال�ح�ی�اة 
ومنھا ما ھو مھم جدا في نشر الثقافة والمعرفة اضافة لمتعة سھلة مت�وازن�ة وم�رم�وق�ة 

مستساغة تحفظ الذوق العام واالطالع عل�ى اح�داث ك�ث�ی�رة ،   كانت تتمتع بأھمیة یومیة
كالصحافة الورقیة المنتشرة في ربوع الوطن شرقاً وغربا من صحف وم�ج�الت ع�ری�ق�ة 

 وجدیدة.
وبظھور االنترنت ووسائل القراءة الرقمیة بدأ التغییر یأخذ ش�ك�الً آخ�ر ف�ي ظ�ل اح�زاب 
سیاسیة حاكمة ھّمھا األول الحفاظ على المناصب، ومنظمات ودوائر نقابیة وم�ج�ت�م�ع�ی�ة 
تسعى من اجل المكاسب الشخصیة إالّ ما ندر منھا وقلیلة ھي جداً، وغالبیة الجمی�ع ل�ھ�م 

 ارتباط غربي یشّدھم داعماً وراعیاً ما یجعلھم متمسكین بھ كطفل ال یفارق أّمھ.
التغییر من االسرة یبدأ الى اعلى مستوى تربوي، فالكل بحاجة الى اعادة نظر م�ن ج�دی�د 
مع مواكبة كل تطورات العصر، واذا تناسینا أو عرفنا ھل ھن�اك م�ؤام�رات ض�د ال�ب�ی�ت، 
والجامعة والتعلیم، یمكن لنا أن نحدد االولویات كبشر یعیش على ھذه االرض ی�ن�ع�م�ون 
ولو بجزء قلیل من خیراتھا قبل أن نكون مراقبین ومحل�ل�ی�ن وم�داف�ع�ی�ن ع�ن ك�ل ش�يء 

 سلبي نجده حاضراً امام العیان.
التطور العلمي البد منھ ومواكبتھ من الجھل تركھا وركنھا جانباً، إن لم ت�ك�ن ب�ت�ح�ص�ی�ن 
یخدمنا كمستفیدین، ولیس مقلدین، من غشاوة تعمي العیون والبصائر، لنتبعھا حس�رات 
وآالم على ماٍض ولّى ولم یكن لھ من نفع أو دفع یعید مجداً، ویص�ن�ع اب�ط�االً ی�واج�ھ�ون 

 اعداء االنسانیة المختفین والحاضرین بقوة، في العلن، وتحت ضوء الشمس أحیاناً.
للصحافة دورھا واھمیتھا، فقدھا المجتمع والقائمین علیھ ومن یدیرون شؤون�ھ، ب�ق�ص�د 
وعمد أو بغیرھما، فال غرابة ان توضع معرقالت شتى من جھات ینبغي أن تكون ال�ب�ی�ت 
األول للصحافة واالعالم، بفرض رسوم وضرائب عالیة من اجل استمرار مطبوع ورق�ي 
یومي أو أسبوعي بالبقاء حیا یتنفس، وال غرابة أیضاً حین نجد من یتصدى ھن�اك م�م�ن 
ھو بعید كل البعد عن ثقافة العمل الصحفي، وحتى بعض من یكتب ن�ج�ده ی�ف�ت�ق�د ألبس�ط 
معاییر الكاتب الصحفي، وبدوره ال یسعى إالّ لصنع اسم یوفر لھ بعضاً مما خطط ل�ھ م�ن 
أھداف، وھذه طامة اخرى، ونكبة وضعت الصحافة بین فك�ي ق�رش م�ف�ت�رس ال ت�ع�رف 

 كیفیة الخالص منھ.
التحدیات تزداد كثرة یوما بعد آخر، قد یكون المسؤول عنھا المجتمع برمتھ، وق�د ت�ك�ون 
جھة أقدر من غیرھا صانعة التغییر باقل الخسائر وأصغر االمكانیات، فما نفع من ی�دع�و 
لحمایة حیاة صحفي ویسقط كل یوم واحد مضرج بدمائھ، بال معرفة م�ْن ال�ق�ات�ل ول�م�اذا 
قتل المقتول، وما فائدة النحیب واالستن�ك�ار ب�وج�ود ذئ�اب ع�ات�ی�ة ت�ل�ب�س اس�م�ال الش�ر 

 وتتربص كل حین بكل جدید یسعى إلشاعة النور ودحر الظالم.
ولمن یتخذ من الغرب قدوتھ ونموذج حیاتھ العملیة، فعلیھ ان یتذّكر ویعرف جیداً، ك�ی�ف 
تعمل الصحافة الغربیة، وكیف ھو االھتمام بمنتسبی�ھ�ا، وم�دى م�ا ی�ق�دم ل�ھ�م م�ن دع�م 
ورعایة، واذا عكسنا كل تلك الصور واسقطناھا على واقع الثقاف�ة وال�م�ث�ق�ف�ی�ن، واالدب 
واالدباء، والشعر والشعراء، والفن والفنانین، فإنھا تنطبق مع ك�ل ك�ل�م�ة ووص�ف ُذك�ر 

 وكانھا فصلت على نفس القالب وبذات المواصفات.
التجدید والتغییر بحاجة الى مؤھلین قادرین على صیاغة بیانات واقعیة من الحیاة، ت�ع�ی�د 
الروح الى الجسد الذي شارف على الموت، فاألنانیة اخذت م�أخ�ذھ�ا ب�م�ا ف�ی�ھ ال�ك�ف�ای�ة، 
وینبغي على صاحبھا أن یفیق ویعود الى رشده، النھ انسان قبل كل ش�يء، م�ن�ت�ٍم ل�ھ�ذه 

 االرض، ولیس من كوكب آخر، أو ساللة تفوق بعناصرھا ابناء جلدتھ.
التطور یظل قائماً، ومواكبتھ في تزاید واتساع، لك�ن ح�ی�ن ت�ذھ�ب ب�ن�ا أم�واج�ھ ب�ع�ی�داً،  

ونستبدل الورقة بشاشة زجاجیة نحتضنھا لیل نھار لمتابعة التطورات التي إن عاج�الً او 
آجالً ستلقینا في مستنقع اللھو والمتعة فقط، وننسى أنَّ من أولى مھام ص�ح�اف�ة ال�ورق: 
التثقیف والتعلیم واإلخبار، اضافة للمتعة والتسلیة. واذا استشرت ھموم ال�ت�س�ل�ی�ة ف�ق�ط، 
فلننتظر المزید من الجھل والتجھیل القادَمین، ونحن بسكون ننظر، وال نحرك ایة ق�ط�ع�ة 
لنضعھا في موضعھا الصحیح، الن العجز اخذ مأخذه منا وانطلق سریعاً بال الت�ف�ات�ة وإن 

 كانت صغیرة..!
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ع��ن��دم��ا ت��ت��م ال��ق��راءة ع��ن ال��ق��ص��ة 
القصیرة یعني االقتراب وال�ول�وج ف�ي 
عالم اخر یتسم بعناصر م�ح�ددة ی�ج�ب 
الوقوف عندھ�ا ف�ال�م�رأة ھ�ي ال�ح�ی�اة 
والسعادة وھي االسرة التي تبن�ى ب�ھ�ا 
اللبنة االولى ل�ب�ن�اء ال�م�ج�ت�م�ع ح�ی�ت 
یرتكز على المرأة ودورھ�ا ف�ي وض�ع 

وال���وش���ائ���ج ال���ت���ي ت���رب���ط   االس���س
االس����رة...واع����دادھ����ا ل����م����واج����ھ����ة 

 .....المجتمع
وتحمل قصة الم�راة تس�اؤالت ك�ث�ی�رة 
في طیاتھا....ربما اجاد الكات�ب واب�دع 
ان یترك للمتلقي یفكر ولو لف�ت�رة م�ن 

 الزمن لمراجعة نفسھ؟؟؟؟
اكتفیا بورقة على زواج�ھ�م�ا وی�ك�ون ( 

م���وع���دھ���م���ا االس���ب���وع���ي ب���غ���رف���ة 
 ).استأجرھا

ھنا بعد اربعین سنة وما ان احیل ال�ى 
التقاعد والتقى بح�ب�ی�ب�ة االم�س ال�ت�ي 
كان�ت ح�اض�رة ف�ي ذاك�رت�ھ....ھ�ن�ال�ك 
تساؤل ماذا یرید االنسان بعد ك�ل ھ�ذه 
الس��ن��ی��ن؟ وھ��ل ت��ح��ق��ی��ق ال��ذات وم��ا 

؟؟ یتحدد ب�ع�ام�ل   یصبوا الیھ االنسان
ال��زم��ن ح��ت��ى وان ت��ج��اوز الس��ت��ی��ن 
ع��ام��ا؟؟ (ی��ن��ظ��ر ام��ام ال��م��راة ال��ى 

 ).التجاعید یعود الى زمن ماض
بعد كل السنین التي تقضت ل�م ی�ن�س�ى 
ابدا ذلك الوجھ الذي الفھ ول�م ی�ن�س�اه 

 بعد كل السنین
ل��ق��ا ءھ��م االول اع��اد ال��ى ح��ب��ھ��م��ا ( 

ال��ح��ی��اة...زوج��ت��ھ ج��ع��ل��ت ح��ی��ات��ھ 
ج��ح��ی��م...ل��م ی��ع��د ی��ط��ی��ق��ھ��ا...ف��ق��دت 
ع��ق��ل��ھ��ا)...ال��ل��ق��اء االول ال��م��الم��ح 
تبقى ....وان كستھا السنین بس�راءھ�ا 
وآھاتھا اع�ادت ن�ب�ض ح�ی�ات�ھ ...ب�ع�د 
فقدھا....حتى مل من مع�ام�ل�ة زوج�ت�ھ 
بس��ب��ب ال��غ��ی��رة ال��م��ف��رط��ة ل��م ی��ج��د 
ض��ال��ت��ھ....ف��ذھ��ب ح��ی��ث اراد ق��ل��ب��ھ 
المتعب...(ظل حلمھ مع حبھ في قفص 

 )صغیر...تحیط بھما امنیات بسیطة
الس���ع���ادة الت���ات���ي ب���م���ا ت���ری���د ان 
تعیش...ربما تبقى ولن ت�ت�ح�ق ول�ك�ن 
ان اردت ان تعیشھا ح�ت�ى وان ك�ان�ت 
اماني بس�ب�ط�ة ...تش�ع�ر ح�ی�ن�ھ�ا ان�ك 
ح��ق��ق��ت م��رادك ف��ی��م��ا ت��ری��د...(ی��ع��ود 

ع�اد ...للمراة....ذات�ھ�ا....وت�ج�اع�ی�دھ�ا
وكانھ عاد الى   ..(كبلبل یغرد مسرورا

وطنھ الذي یحب ھ�اج�رة وت�رك�ھ م�ن�ذ 

س��ن��ی��ن اح��س ب��ال��غ��رب��ة ...وھ��اھ��و 
یعود ...وقد كساه الشیب وال�ت�ج�اع�ی�د 
وایضا حتى الحبیب�ة تش�ب�ھ�ھ ...ایض�ا 
ت�غ�ی�رت وص�ارت ب�ھ�ی�ئ�ة اخ�رى ول��م 

  یتبقى اال تلك المالمح القلیلة.
ھ��ن��ا االحس��اس ب��ال��ذن��ب وب��م��ع��اق��ب��ة 
النفس!! اي ی�ق�وم ب�ج�ل�د ن�ف�س�ھ ل�ق�د 
تعدى القطار محطات ك�ث�ی�رة وك�ث�ی�رة 
ولم یصل ل�م�ب�ت�غ�اه....ف�الب�د ان یص�ل 

ھنالك اراد الكاتب ان   مھما كان الثمن
یضعنا في حی�رة والب�د م�ن ان ن�ف�ك�ر 
ل��ل��ح��ظ��ات ھ��ل ل��النس��ان ح��دود ف��ي 

 الطموح؟؟
والجواب یأتي من خ�الل س�رد اح�داث 
القصة حتى وان عتموا الخبر ووافقوا 

من حبیب�ت�ھ الس�اب�ق�ة دون   ان یتزوج
 !!!!علم االخرین

ما الذي حذى ب�رج�ل ب�ھ�ذا ال�ع�م�ر ان 
یتحدى كل االعراف ومھما كان الثم�ن 
حتى وان ترك عائلتھ التي افنى حیاتھ 
م��ن اج��ل��ھ��ا ول��ك��ن ل��م ی��ح��ص��ل ع��ل��ى 
مایصبوا ال�ی�ھ ب�ح�ی�ث ل�م ی�ع�ی�ش ف�ي 
اجواء اس�ری�ة ح�م�ی�م�ی�ة ب�ل ل�م ی�ج�د 
الحنان وال�ح�ب وال�دفء ف�ي احض�ان 
زوجة لم یكن البی�ت اال م�ك�ان ل�ل�ن�وم 
فقط..ولم یكن مأوى لالحساس باالم�ن 
والسالم في كن�ف ھ�ذه ال�ع�ائ�ل�ة ال�ت�ي 
یرى ن�ف�س�ھ غ�ری�ب�ا ب�ال�رغ�م م�ن ان�ھ 
یعیش وسطھ�م ....ك�ان ارت�ب�ط واھ�ن 
وضعیف وغیر م�ت�م�اس�ك....ول�م ت�ك�ن 

تقرأ ال�ع�ی�ون ق�ب�ل ان تس�م�ع   الزوحة
ال��ك��ات��ب    ال�ط��ل��ب وت��ل��ب�ي اح��ت�ی��اج��ات�ھ

بفطنتھ اراد للمتلقي ان ی�ت�ع�اط�ف م�ع 
البطل....من خالل س�رد االح�داث وان 
الحدود لطاقة االنسان ولطموحھ یبق�ى 
ذلك الكائن الباحث عن السعادة لیص�ل 

 ....الیھا مھما كانت النتائج
ھنا نالحظ مدى ت�أث�ی�ر ع�ام�ل ال�زم�ان 
وال��م��ك��ان ف��ي ال��ق��ص��ة....والح��ظ��ن��ا 
یستخدم الماضي ع�ن�ص�ر االس�ت�رج�اع 
في عامل الزمن لیختصر لن�ا االح�داث 
ووض��ع��ن��ا ام��ام��ھ��ا م��ب��اش��رة.....ل��ذل��ك 
المكان كان ھنالك مكانین بی�ن اس�رت�ھ 
و الغرفة ومكان داخلي في ج�وف�ھ ف�ي 
باطنھ كان مستفزا لحالھ وما آلت الیھ 

 الحیاة ماذا یرید وماذا جنى؟
التي اراد ان یكمل بقیة حیاتھ فیما ھو 
اخ��ت��ار ول��ی��س ف��ی��م��ا اخ��ت��ار ال��زم��ان 

لھ...وان االسترجاع الداخلي في قصة 
المراة ال�ت�ي ع�ن�دم�ا ال�ت�ق�ى ب�ھ�ا ب�ع�د 
ارب�ع��ی��ن س��ن��ة وم��دى ت�أث��ی��ر ال��زم��ان 
والمكان في ھذه الثیمة وھ�ن�ا ال�م�ك�ان 
بالرغم من اختالفھ كان ی�ع�ی�ش ح�ی�اة 
ب��ائس��ة وش��ق��ی��ة ل��م ی��ع��رف ط��ع��م 
الھناء...والسعادة لذل�ك وج�د م�ب�ت�غ�اه 
في مك�ان اخ�ر... وان ل�م ی�ع�د س�وى 

التي  غرفة صغیرة تعید السنین الفائتة
تقضت رغم ظروف قاھرة حال�ت دون 

م�ا ن�الح�ظ  تحقیق رغب�ات�ھ...واالج�م�ل
ع��ن��د اق��ت��راب ال��زم��ان وال��م��ك��ان ف��ي 
والتقاءھم مع بعض علما ان ال�م�ك�ان 
ھ��و ی��ت��ب��ع ال��زم��ان ال��ذي ج��رت ف��ی��ھ 

 ....االحداث
 

المغزى للثیمة...... ھ�ذا االنس�ان ھ�و 
كتلة من ال�ع�ط�اء وان ح�دود ت�ف�ك�ی�ره 
وطموحاتھ التحدد بالفترة الزمنیة م�ن 
العمر بل بالعطاء ....ومھا كان ال�ع�م�ر 
قد اخذ مأخذه یبقى ھذا االنسان ك�ادح 
وطامح لتح�ق�ی�ق غ�ای�ات�ھ ول�ی�س ل�ھ�ا 
حدود....كان الطرح واض�ح�ا ج�دا م�ن 
غایات ال�ك�ات�ب ال�م�ب�دع خ�ال�د م�ھ�دي 
الش��م��ري... ف��ي ط��رح ال��ع��دی��د م��ن 
االسئلة والبد من مراجعة ال�ف�ك�ر ول�و 

حتى تجعل من المت�ل�ق�ي    لفترة وجیزة
ان یصل الى عدة اس�ت�ن�ت�اج�ات ق�اب�ل�ة 
ل��ل��ت��أوی��ل ... وھ��ذا م��ا ع��رف��ن��اه م��ن 

 ....ابداعات الكاتب
لیس ھنالك حواجز او ع�وائ�ق ت�ح�ول 
دون تحق�ی�ق االح�الم م�ھ�م�ا ب�ل�غ ب�ن�ا 
العمر...وھو تحقیق الذات...ل�ل�وص�ول 

ل���ل���س���ع���ادة. .. وھ���ذا م���ن اس���رار 
 !!! االنسان... مھما بلغ

 
 المرأة       

حلمھم�ا ی�ت�ح�ق�ق ب�ع�د س�ن�وات ی�ع�ود 
حبھما من جدید.... ابنائھا منعوھا من 
اع��الن زواج��ھ��م��ا ل��ی��ك��ون س��رھ��م��ا 
الك�ب�ی�ر... اك�ت�ف�ی�ا ب�ورق�ة تش�ھ�د ع�ل 
زواجھما ویكون موعدھما االسب�وع�ي 

  غرفة استأجراھا
تتھاوى السنین وتذوب... وھ�و ی�ق�ف 
امام المراة....ی�ن�ظ�ر ال�ى ال�ت�ج�اع�ی�د، 
والشیب الذي م�أل ل�ح�ی�ت�ھ وش�ع�ره... 

 ...فتعود بھ اللحظة الى زمن ماض
قبل اربعین عاماً... كان ق�ل�ب�ھ ی�ن�ب�ض 
بالحب...حنینھ لذلك الحب الكبیر الذي 
جمعھما جعلھ یسترجع اللح�ض�ات�ح�ت�ى 
تركتھ وت�زوج�ت م�ن اخ�ر....ل�م ت�ك�ن 
االفكار وحدھ�ا ت�دور ب�رأس�ھ ، وب�ع�د 
مقتل زوجھا بالحرب وزواج اب�ن�ائ�ھ�ا 

 .اصبحت وحیدة
بعد اربعین سنة كان لقائھما االول ق�د 
اعاد لحبھما ال�ح�ی�اة، وع�اد ای�ام�ھ�م�ا 
االول��ى...ك��ان��ت ظ��روف��ھ ص��ع��ب��ة م��ع 
زوجتھ االولى بعد احالتھ الى الت�ق�اع�د 
فجعلت حیاتھ جحیما بس�ب�ب غ�ی�رت�ھ�ا 
التي لم یعد یطیقھا، فبدت كمن ف�ق�دت 
عقلھا...ظل حلمھ ان یجمعھ م�ع ح�ب�ھ 
قفص صغیر، لیعیشا كبلبلی�ن وت�ح�ی�ط 

 .بھما امنیاتھما البسیطة
یع�ود ال�ى ال�م�رأة... ف�ی�رى ال�م�الم�ح 
ذاتھا بشیبھا وتجاعیدھا ، اال انھ ع�اد 

 .صغیراً كبلبل یغرد مسروراً 

 ا ا  أةا   اءة 
  ص  ي اي  

 
 
 

 الكاتب/ جاسم السماري
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 ولید متوكا/ العـراق

ح ا   
 ا اس  ااق!! 

 

حسب توصیات الصحة العالمیة وعلی لسان م�ن�دوب�ھ�ا    

في العراق بأن بغداد علی حافة الدخول بوضع حرج جدا 

بنظر االعتبار خطوتین مھمتین  3إن لم یأخذوا مواطنیھا

 وھما:

االلتزام بحظر التجوال الت�ام ل�ق�ط�ع س�ل�س�ل�ة ان�ت�ش�ار  -أ

 .فایروس كورونا التالمسي بین الناس

االلتزام بش�روط ال�وق�ای�ة الش�خ�ص�ی�ة وذل�ك ب�ل�ب�س  -ب

الكمامة والكفوف ال�واق�ی�ة ع�ن�د ال�خ�روج وال�ت�ن�ق�ل ف�ي 

 .االسواق العامة لشراء االحتیاجات الیومیة

ون��ظ��را ل��ت��زای��د إع��داد ال��م��ص��اب��ی��ن ب��ف��ی��روس ك��ورون��ا 

والكتضاض مشافي ال�م�ح�اف�ظ�ات ب�ال�م�راج�ع�ی�ن بس�ب�ب 

االصابة، اقترح عل�ی س�ی�ادة رئ�ی�س ال�وزراء ال�ع�راق�ي 

 -باالتي

ب�ع�د اخ�ت�ی�ار اب�ن�اء   البدأ بعقد دورات صحیة سریعة -1

وبنات كأفراد من كل عائلة التي تسكن المناطق المنتشر 

فیھا المرض بعد تشخیص بیوت المصابین لیتم تدریبھ�م 

بشكل سریع وتعریفھم بكیفیة العنایة بالحاالت الحاص�ل�ة 

وحتى لو یكون المرض ضمن فترة الحضانة ولم ت�ظ�ھ�ر 

ی�وم ل�ی�ت�م  14االعراض بأثناء المدة المحددة والتي ھي 

عزلھا وبتوجیھ مباش�ر م�ن ق�ب�ل األط�ب�اء االخ�ت�ص�اص 

   :وتحت اشرافھم لیتم عمل االتي

تخصیص غرفة أو مكان بالبیت یتم عزلھ بشك�ل ج�ی�د  -أ

 . الجھات الطبیة  صحیا ویكون تحت اشراف

تجھز الغرفة بسریر ن�وم ومس�ت�ل�زم�ات ال�ح�ی�اة م�ع  -ب

ال�م�ب�اش�رة   أنبوبة اوكسجین مع مستلزماتھا الطبیة لیتم

بمتابعة وعالج المریض ان وج�د ب�ال�ع�ائ�ل�ة ك�أس�ع�اف�ات 

قبل فرد بالعائلة م�م�ن ت�ل�ق�وا ال�ت�دری�ب ب�ھ�ذا   اولیة من

ب�ال�دورة اع�اله ح�ی�ث ی�ع�ت�ب�روا ھ�م األش�خ�اص  المج�ال

المؤھلین بال�ع�ائ�ل�ة وال�ل�ذی�ن ت�م ت�دری�ب�ھ�م بش�ك�ل ج�ی�د 

جائحة   وحصولھم علی شھادة اعتماد طبیة بالتعامل مع

 .كورونا
 

بذلك سیتم السیطرة مناطقیا ع�ل�ی ان�ت�ش�ار ال�م�رض  -2

للحاالت البسیطة وبنفس ال�وق�ت زرع روح االط�م�ئ�ن�ان 

والثقة بین الخائفین من الذھاب للمشفی لم�ا ی�ع�ت�ب�رون�ھ 

من اساءات وعدم مباالت والعنایة بھم في المستشف�ی�ات 

المزدحمة وال سیما بعد ان حصلت حاالت من اال مب�االت 

في العدید من المشافي المزدحمة وال�ت�ي اوص�ت ب�ع�م�ل 

الحجر الصحي مع بقائھم في منازلھم طیلة فترة حضانة 

  .الفایروس والعالج من بعدھا

ن او ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسن نصراوي/ العراق

أن�ھ�ى  1927ولد الفنان بدري حسون فرید في مدی�ن�ة ك�رب�الء ع�ام   
دراستھ االبتدائیة والثانویة في مدینة كربالء وك�ان ی�ع�م�ل ل�ف�ت�رة م�ع 
والده حسون في مھنة الخیاطة وتعرض الى االعت�ق�ال والس�ج�ن اك�ث�ر 
من مرة بسبب انتمائھ الیساري مما اضطر والده ال�ى تس�ف�ی�ره خ�ارج 

 1950دخل معھد الفنون الجمیلة قسم الفنون المسرحیة ع�ام   العراق
لیحصل على الدبل�وم واألول ع�ل�ى دورت�ھ  1955وتخرج منھ في عام 

حصل على بعثة دراسیة لدراسة المسرح في معھد (كودمان ثیتر) ف�ي 
) ل�ی�ح�ص�ل ع�ل�ى 1965  –  1962مدینة شیكاغو األمریك�ی�ة ل�ل�ف�ت�رة (

م 1995البكالوریوس والماجستیر بتفوق غادر العراق في نھایة ع�ام 
ف�ي  2010مستقرا في المغرب حیث عمل مدرسا لمادة التمثیل في جامعة الرباط حتى عاد إلى العراق عام 

بعد عودتھ إلى العراق دخل في غ�ی�ب�وب�ة ن�ت�ی�ج�ة إص�اب�ت�ھ  2010الخامس من شھر تشرین األول من عام 
 عام رحیلھ االبدي. 2017بجلطة دماغیة عام

 
 

  حیاتھ الفنیة منجز فرید ومتمیز حیث
أخرج في أمریكا مسرحیة الشارع الملكي تألیف تینیسي ولیامز على مسرح االستودیو في مع�ھ�د ك�ودم�ان 

ع�ن�دم�ا ع�اد إل�ى ال�وط�ن  1965ثیتر وھي من متطلبات نیل شھادة الماجستیر في اإلخراج المسرحي عام 
أخرج للمسرح بعد عودتھ ل�ل�ع�راق  1966عمل مدرسا في معھد الفنون الجمیلة / قسم المسرح ببغداد عام 

أخ�رج مس�رح�ی�ة  1967مسرحیة عدو الشعب لـ (ابسن) على مسرح معھد الفنون الج�م�ی�ل�ة ب�ب�غ�داد ع�ام 
أخرج مسرحیة بیت أبو كمال  1969الساعة األخیرة تألیف میخائیل سیبستیان لفرقة المسرح الشعبي عام 

أخ�رج مس�رح�ی�ة  1969لفرقة المسرح الشعبي وھي من تألیفھ وعرضت على المسرح القومي ببغداد عام 
ومثلت العراق ألول مرة في م�ھ�رج�ان  1971الحصار تألیف عادل كاظم وقدمت على المسرح القومي عام 

أخرج مسرحیة م�رك�ب  1971نیسان عام  17و 16دمشق المسرحي وعرضت على مسرح الحمراء یومي 
بال صیاد تألیف ألیخاندرو كاسونا ألكادیمیة الفنون الجمیلة ببغداد وعرضت على المسرح الت�ج�ری�ب�ي ع�ام 

أخرج مسرحیة بطاقة دخول إلى الخیمة تألیف عبد األمیر م�ع�ل�ة وإن�ت�اج ف�رق�ة ال�م�س�رح ال�وط�ن�ي  1973
أخرج مسرحیة الجرة المحطمة تألیف ھاین�رش ف�ون ك�الیس�ت  1974وعرضت على المسرح القومي عام 

أخ�رج مس�رح�ی�ة جس�ر ارت�ا  1975إنتاج أكادیمیة الفنون الجمیلة وعرضت على المسرح التجریبي ع�ام 
أخرج مسرحیة ھوراس تألیف ب�ی�ی�ر ك�ورن�ی�ھ  1985تألیف ھرمان ھسھ تقدیم الفرقة القومیة للتمثیل عام 

كتب وأخ�رج مس�رح�ی�ة ال�ح�اج�ز  1987وقدمتھا الفرقة القومیة للتمثیل وعرضت على مسرح الرشید عام 
كتب واخرج مسرحیة خ�ط�وة  1993قدمتھا أكادیمیة الفنون الجمیلة وعرضت على قاعة حقي الشبلي عام 

أعد مسرحی�ة  1994من الف خطوة قدمتھا أكادیمیة الفنون الجمیلة وعرضت على قاعة حقي الشبلي عام 
وأخرجھا وقد انتجت من قب�ل أك�ادی�م�ی�ة ال�ف�ن�ون  6الردھة عن قصة أنطوان تشیخوف الشھیرة ردھة رقم 

قدم في المنفى مونودراما المصطبة ممثال وھ�ي م�ن  1995الجمیلة وعرضت على قاعة حقي الشبلي عام 
تألیف وإخراج جواد االسدي وعرضت في كل من بیروت والرباط مثل في العدید من األع�م�ال ال�م�س�رح�ی�ة 
وكان أشھر دور لھ في مسرحیة الطوفان تألیف عادل كاظم وإخراج إبراھیم جالل عندما قام بدور ال�ك�اھ�ن 

كتب ال�ع�دی�د م�ن ال�م�س�رح�ی�ات ل�ل�م�س�رح  1973آنام وعرضت المسرحیة في مھرجان دمشق الثالث عام 
العراقي كان اشھرھا مسرحیة نشید األرض ومسرحیة بیت أبو كمال كم�ا أل�ف مس�رح�ی�ات ع�دی�دة أخ�رى 
نذكر منھا الحاجز وخطوة من الف خطوة والجائزة مثل في العدید من األفالم السینمائی�ة م�ن�ھ�ا ارح�م�ون�ي 
ونبوخذ نصر والقادسیة وبابل حبیبتي والعاشق ویعتبر مسلسلھ الشھیر النسر وعیون المدینة من االعمال 
الخالدة والمھمة في حیاتھ حیث جسد شخصیة اسماعیل جلبي بجدار ومقدره وخب�رة اض�اف�ة ال�ى اع�م�ال�ھ 
الدرامیة على مستوى السینما واالذاعة والتلفزیون حیث كان یمتلك فن االلقاء والص�وت وال�ت�م�ی�ز ب�ن�ب�رة 
الصوت واالداء دائما عندما یذكر محمود مرسي یردف الیھ بدري حسون فرید للتشابھ في قسم�ات ال�وج�ھ 
وقساوتھ ومزاجھ الحاد جدا وربما المقربین من شخصیة بدري حسون فرید ی�ع�رف�ون ن�رجس�ی�ت�ھ ال�ع�ال�ی�ة 
وانعزالھ وانطوائھ في اماكن العمل الفني وتزوج من تلمیذتھ الفنانة القدیرة ابتسام المغازجي ال�ت�ي اخ�ذت 

 منھ فرید ولقبة بابتسام فرید وھي من الفنانات الملتزمات الجدیرات والراقیات جدا.
 

 ومن أبرز إنجازاتھ الفنیة
حص�ل ع�ل�ى ج�ائ�زة  1971حصلت مسرحیتھ الحصار التي أخرجھا على جائزة أفضل إنتاج متك�ام�ل ع�ام 

عن إخراجھ لمسرحیة م�رك�ب ب�ال ص�ی�اد حص�ل ع�ل�ى ج�ائ�زة  1973أفضل مخرج للموسم المسرحي عام 
ع�ن دوره ف�ي مس�رح�ی�ة ال�ط�وف�ان ال�ك�اھ�ن آن�ام حص�ل�ت  1974أفضل ممثل مسرحي للموسم المسرحي 

 .1995مسرحیتھ الردھة ألفضل إخراج في وزارة الثقافة عام 
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 اءة   ة (اُ رو  اء) 
 

           ا ا  ى ة 

 
 
 

 بقلم : عبد الزھرة خالد                                        

ق��د ت��ح��ت��ار ردود ٔاف��ع��ال��ك ح��ی��ن   
الدخول في حیٍز مش�غ�ول ب�ال�ع�ط�ر 
سیكون حتما ھّمك حاسةُ الش�م ث�م 
تعم على الذوق كلّھ ، كنت تذوق�ت 
المعاني واللون وال�ع�ط�ر ب�رأی�ح�ِة 
حلم وردي ربما یھرب م�ن�ك دون 
عودة عند الصحِو والیقظة ویترُك 
أالمر لقلمك الذي ربما یخذل�ك ف�ي 
جملة ما ال تغ�ط�ي عص�ف ال�وھ�ج 

 .. رغم محاولة استرداد ٔانفاسك
قد ٔاكون مجازفا في الخوض ب�ھ�ذا 
المضمار رغم اني لم ٔاكن مخت�ص�ا 
بالنقد أالدبي ولو درستھ ٔاكادی�م�یً�ا 
بأالدب االنك�ل�ی�زي واالورب�ي ول�ھ 
خصوصی�ات�ھ ت�خ�ت�ل�ف ع�ن االدب 

 .. العربي في كثیر من النواحي
ك��ی��ف ٔال��م��ل��م ح��روف ال��ث��ن��اء ف��ي 
قص�ی��دة ت��داع��ب ال��روح وت��دغ��دغ 
مشاعر النص فربط نسأیم ال�غ�راِم 
وإالل�ھ�ام ب�ال��ج�وان��ح ف��وق م��روج 
العشق الخضراء، ؤارى ھناك م�ن 
بعید الجمال جالسا على ٔاریكٍة م�ن 
ورود في فناء الحیاة یستق�ب�ل م�ن 
یرید الجمال بح�ف�اوة ت�ام�ة ب�ی�ن�م�ا 
یراد مني ٔان ٔاكْن مثل بقی�ة ال�نّ�ق�اد 

ف��ي اس��ت��خ��دام ال��م��ص��ط��ل��ح��ات 
والعبارات الرنانة كٔانھا (ك�ل�ی�ش�ة) 
صدور الفساتین مزركشة ت�ن�اس�ب 

 . كل المناسبات مكانا وزمانا
 

في الوقت الذي یتھافت فیھ ب�ع�ض 
ال��رج��ال ٔاو ح��ت��ى ال��ن��س��اء ع��ل��ى 
التصفیق الالمبرر لكتابة س�ط�ری�ن 
من كلمات تصعُد الكاتبة ٕالى القم�ة 
الفارغة من الجوھر، وكما نشھده 
ھنا وھناك في ھوامش كثی�رة م�ن 
النصوص لبناتنا الشابات، كما ھ�و 
الحال للمدح المتبادل وفق معاھ�دة 
(ٔامدح�ن�ي ؤام�دح�ك) (ط�م�ط�م ل�ي 
واطمطم لك) والشأیع بین بعضھ�م 
وع�ل�ى مس��ت�وى ب��ع�ض ال��ھ�ی�ٔی��ات 
والمنظمات بینما الذین (ما عندھ�م 
حبایب ) یفتق�رون ٕال�ى م�ْن ی�ذك�ر 

 . نتاجھم ٔاحد ولو بسطر واحد
ث��ل��ة م��ن االدی��ب��ات ی��دخ��ل��ن ع��ش 
الھوى بمھجة مت�ن�ام�ی�ة أالط�راِف 
في الصفاء بین اللوعِة والوھ�ج ، 
فشاعرتنا النبیلة تدخل�ھ م�ط�م�ٔی�ن�ةً 
بنقاء خافقھا وبقلبھا االبیض الذي 
یتسم بھ ٔاغ�ل�ب ال�ع�ش�اق ف�ي ھ�ذا 
الزمن ال�م�ل�وث ب�ج�أی�ح�ة ك�ورون�ا 

 .ؤازمة الثقة
رغم ٔاني ال اعرف تفاصیل السیرة 
الذاتیة ل�ل�ش�اع�رة ھ�دى وح�ی�ات�ھ�ا 
االج�ت��م��اع��ی��ة ع��رف��ت م��ن�ھ��ا ٔان��ھ��ا 

تعك�س ط�ب�ی�ع�ة ال�م�رٔاة ال�ع�راق�ی�ة 
النبیلة وتحمل على عاتقھ�ا ال�ح�ب 
والجمال والعمل وتوزیع العواطف 
والحنان على أالخرین عبر ن�ب�ض 
یغري المراكب السیر ٕالى ٔایة جھة 
من الدنیا وھي تص�ب�ب ع�رق�اً م�ن 

 . التعب والخجل
من طبعي دأیماً انحاز ٕال�ى ال�م�رٔاة 
بكل ما اوتیت من قوة الك�الم ف�ف�ي 

ال��ت��ي ٔاوص��ت��ن��ا ق��ب��ل  -قص��ی��دت��ھ��ا 
ص�ورة  -قرأیتھا التیمم بحروفھ�ا 

واضحة ٕالنسانة تحاول ٔان ت�داوي 
ال��ع��ل��ی��ل ب��اب��رة م��ن غ��راٍم ك��ي ال 
ت��خ��دش م��ح��ی��ط ال��روح والس��م��و 
یحتاج ٕالى اعلى درجة م�ن ال�دق�ة 

 والحذر في التعامل
 (ٕانّي عشقتَك والمراكُب ٔاودعْت  

 في الصدِر جمراً حارقاً ٔاقالمي)
 

لذا فالجرٔاة التي ٔاطلقتھا ب�االع�الن 
ع��ن ح��بّ��ھ��ا ل��ل��روح ع��الوة ع��ل��ى 
استسقاء ندى الغ�رام م�ن ال�ج�س�د 
وقد مزجت فیھا قدسیة الروح م�ع 
رقة الجسد والعامل المساعد عل�ى 
االنس��ج��ام ھ��و ب��ھ��ج��ة إالل��ھ��ام 
الشعري وعذریة المل�م�س ك�ال�ذي 

 یربت على رٔاس متیم،
 (ورشفُت خّدَك واحترقُت بجمرتي
 .وركعُت حولَك في سماء َمقامي)

یبقى الجانب الفني للقصیدة اترك�ھ 

لذوي االخت�ص�اص ف�ي ال�ع�روض 
والنحو ومن جانبي ٔاجد فیھا قطعة 
فنیة ناعمة تغطي الحروق الناجمة 
من عیدان اللھف�ة ال�م�ش�ت�ع�ل�ة ف�ي 
دروِب القدر ، كما ٔاني ال اری�د ٔان 
ٔاضیع طعم القصیدة بذر ملح النق�د 
بل ٔاترُك المتلقي یتمتع بھذا الطبق 
ال��روح��ي ال��ح��ل��و ب��ن��ك��ھ��ة غ��رام 
النسوان ویالھا من موسیقى تالٔی�ُم 
 ٔاوقات الیوم بٔاكملھ صباحاً ومساءً 

.. 
 

م��ت��م��ن��ی��اً لش��اع��رت��ن��ا ھ��دى دوام 
التوفیق وأالل�ق ال�ب�ھ�ي، واع�ت�ذر 

 .. عن تقصیر حروفي
 

 تیمموا بحروف قصیدتي
 ھھھھھھ لتنسوا قلیال الكارونا

 فھي ھدیتي لكم احبتي
 أحببُت روحكَ 

 أحببُت روَحَك واستقیُت غرامي
 من وجنتیَك وبھجِة اإللھامِ 

 أنَت اخضراُر العشق بین جوانحي
 والعطُر یحلو مثل طیب خزامِ 

 أبصرُت فیك من الجماِل مالمحاً 
 مثل الوروِد ومسُكھا متنامي

 ورشفُت خّدَك واحترقُت بجمرتي
 وركعُت حولَك في سماء َمقامي

 ھل أنَت في الدنیا مالٌك حائرٌ 
 تطوي البالَد برقّة األحالِم؟

 أم أنَت مثلي في الھوى مترنّمٌ 
تش���دو األغ���ان���ي ف���ي الص���ف���اء 

 السامي؟
 یا أنَت كیف تبوُح من وھج الھوى

 حمَم الغراِم وھمسةً بھیاِم؟
 وتظّل تعرُك مھجتي وأضالعي

 والشوُق یغري في الفؤاِد سقامي
 إنّي عشقتَك والمراكُب أودعتْ 
 في الصدِر جمراً حارقاً أقالمي
 فكتبُت من دِمَي المداد قصیدةً 
 في مقلتیَك ولحظھا وضرامي

 
 

 ھدى الجاسم.
E: aliraqianewspaper@gmail.com 
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  ن

) 1989-1906صموائیل بیك�ت (  
واح��د م��ن أش��ھ��ر ك��ت��اب ال��درام��ا 
العالمیة. اشتھ�ر ك�ك�ات�ب ت�ج�ری�ب�ي 
عبثي ممیز. ك�ت�ب مس�رح�ی�ة (ف�ي 
انتظار غودو) ال�ت�ي ت�رج�م�ت إل�ى 
عدد من اللغات الحیة ومنھا ال�ل�غ�ة 
ال��ع��رب��ی��ة، وح��ق��ق��ت ش��ھ��رة غ��ی��ر 

اشتغل بیكت عل�ى   مسبوقة عالمیاً.
مبدأ العبث والالمعقول أسل�وب�اً ف�ي 
كتاباتھ المسرحیة. ولھ الس�ب�ق ف�ي 
ك���ت���اب���ة أول ن���ص م���ن الـ����(

pantomime كمسرح�ی�ة ق�اب�ل�ة (
للقراءة من ع�ل�ى ال�ورق، وق�اب�ل�ة 
للعرض على خشبة المسرح فكان�ت 
لھ الریادة في ھذا الفن الفرید لك�ن�ھ 
لم یقدم لنا عمالً غیر ھذا من ش�أن�ھ 
أن یدعم التجربة ویطورھا، وك�ت�ب 
أیضاً عمالً إذاعیاً واحداً، وكل ھ�ذه 
األع���م���ال ت���م���یّ���زت ب���ف���رادت���ھ���ا 
واب��ت��ك��ارات��ھ��ا وت��ج��ری��ب��ی��ت��ھ��ا. أم��ا 
مسرحیة (تأتي وتذھب) فقد تمیزت 
في كون�ھ�ا أول مس�رح�ی�ة قص�ی�رة 

  جداً یمكن تناولھا من حیث:
 Comeالعنونة: (تأتي وتذھب -1

and go(  
تشیر العنونة إلى حركة دائریة تبدأ 
وال تنتھي أو لنقل حركة لی�س ل�ھ�ا 
بدایة أو نھایة منذ خل�ق�ت األب�دی�ة، 

ذا تشبـــھ عقــدة الس�ل�ت�ك ــوھي لھ
)Celtic Knot الزخرف�ی�ة ال�ت�ي (

ورثھا العالم من الحضارة ال�ك�ل�ت�ی�ة 
سنة قبل المیالد ویعتق�د أن�ھ�ا  500

بدأت في إی�رل�ن�دا (م�وط�ن ال�ك�ات�ب 
ومحل والدتھ) واستخدم�ھ�ا ب�ی�ك�ت 

في نھایة ھذه المسرحیة من خ�الل 
تشابك أیدي الش�خ�ص�ی�ات ال�ث�الث. 
ومن الجدیر بالذك�ر أن ح�ج�م ھ�ذه 
المسرحیة ال س�اب�ق ل�ھ م�ن ح�ی�ث 
المساح�ة ال�ت�ي ت�أس�س�ت ع�ل�ی�ھ�ا، 

دق�ی�ق�ة) ال�ذي  8والزمن القصی�ر (
استغرق�ھ ع�رض�ھ�ا ع�ل�ى خش�ب�ات 
المسارح العریقة. ولم یسبق بی�ك�ت 
أي كاتب مسرحي آخ�ر ف�ي ك�ت�اب�ة 
مسرحیة صائتة بھذا الحجم المبالغ 
في صغره ولیس ھذا ب�غ�ری�ب ع�ن 
بیكت المبدع التجریبي الذي كان لھ 
السبق في كتابة أول مسرح�ی�ة م�ن 

(فص�ل ب�دون ك�ل�م�ات)   البانتومایم
Act without words  ك�م�ا م�ّر

بنا، واشتھر بریادة مس�رح ال�ع�ب�ث 
وال�الم�ع�ق�ول ال�ذي ع�ك�س م�ا ف�ي 
الحیاة األوربیة من جدب وخواء ما 
بعد الحرب الع�ال�م�ی�ة وخ�اص�ة ف�ي 
مسرحیتھ األكثر شھرة (في انتظ�ار 

) Waiting for Godotغ��ودو 
وعود على بدء فان العنونة ب�ن�ی�ت 
عل�ى م�ف�ردت�ی�ن م�ت�ع�اكس�ت�ی�ن ف�ي 

االتجاه والمع�ن�ى أو ی�م�ك�ن ال�ق�ول 
أیض��اً ان��ھ��م��ا تس��ی��ران ع��ل��ى خ��ط 
متناوب یؤدي أح�دھ�م�ا إل�ى اآلخ�ر 

 في حركة دائریة دائبة.
 

 شخوص المسرحیة: -2
ث��الث ف��ت��ی��ات ب��أع��م��ار م��ت��ق��ارب��ة 
متساویات في الطول، یرتدین ثالث 
فس��ات��ی��ن م��ت��ش��اب��ھ��ة ال��ف��ص��ال 
(ال��م��ودی��ل) ول��ك��ن ب��ث��الث��ة أل��وان 
مختلفة، یعتمرن قبعات م�ت�ش�اب�ھ�ة 
ترسم على وجوھھن ظالالً موحدة. 
ك�ل واح��دة م��ن�ھ�ن تش�ب��ھ األخ��رى 
وكأنھن شخصیة واح�دة ان�ق�س�م�ت 
على ثالث شخصیات مستقلة. ت�ب�دأ 

 المسرحیة بھن وتنتھي بھم أیضاً.
 

 الحوار والحركة: -3
وھو حوار قص�ی�ر ب�ج�م�ل قص�ی�رة 
مكررة، ال�غ�ای�ة م�ن ت�ك�رارھ�ا ھ�و 
جعل الشبھ بین المتح�اورات ك�ب�ی�ر 
جدا الى حد إزال�ة ال�ف�واص�ل ال�ت�ي 
من شأنھا شخصنة ك�ل واح�دة م�ن 

ف��ل��و وف��اي ( الش�خ��ص��ی��ات ال��ث��الث 
ورو) عل�ى ح�دة. ت�ق�ول ف�ل�و ل�رو 

 متسائلة بعد ذھاب فاي:
 فلو: ما رأیِك بِفاي؟

  رو: لم تتغیر إال قلیالً.
وتقول رو بعد مغادرة فلو متسائل�ة 

 أیضاً:
 رو: كیف وَجدِت فلو؟

 فاي: لم تتغیر كثیراً 
ویكرر السؤال م�ن ق�ب�ل ف�اي ب�ع�د 

 مغادرة رو بالطریقة نفسھا...
ومثلما تشابھت األسئ�ل�ة تش�اب�ھ�ت 
اإلج��اب��ات، وم��ن ح��ی��ث اإلی��م��اءة 

تشابھت الوشوشة والغیبة ص�م�ت�اً، 
وع�ل��ى ص��ع�ی��د ال��ح�رك��ة تش��اب�ھ��ت 
الحركات وس�وف ت�ظ�ل ع�ل�ى ھ�ذا 
المنوال حتى النھایة. لقد اقت�ص�رت 
الحركات على عملیتي الذھـــ�ـ�ـ�ـ�اب 

) Come and Goوالمجــ�ـ�يء (
وھي حركات دوران�ی�ة رت�ی�ب�ة أراد 
منھ�ا ال�ك�ات�ب اإلش�ارة ال�ى رت�اب�ة 
الحیاة ودوران�ھ�ا ال�م�ت�ك�رر بش�ك�ل 
یدعو الى السخریة من�ھ�ا وال�ت�م�رد 

علیھا ورفضھا وھذه ھي ب�الض�ب�ط 
رسالة المسرح�ی�ة ال�ت�ي أرادت أن 
تقول إن ال�ك�لَّ ی�ع�رف اآلخ�ر وأن 
اآلخر یعرف الكل بنفس القدر الذي 
ی��ع��رف اآلخ��رون ع��ن��ھ وك��أن ال 
شاغل لھم ف�ي ال�ح�ی�اة إال ال�غ�ی�ب�ة 
والنمیمة فكل الشخ�وص م�ج�دب�ی�ن 
وخاوین وم�ا م�ن أح�د ی�غ�ی�ر ھ�ذا 
األسلوب ال�ف�ج ال�ع�ق�ی�م، أو ی�ل�غ�ي 
سوداویة عالمھم المتشائم. الغ�ارق 
في حلكة مظلمة ولھذا جعل الكات�ب 
خلفیة المسرح سوداء معتمة. وان 
الشخوص تختفي في الظالم وتأت�ي 
من الظالم أیضا. من ھنا تبدو فكرة 
المسرحیة بسیطة جداً ومت�واض�ع�ة 
أیض��اً وھ��ي ال��ف��ك��رة أو ال��ث��ی��م��ة 
الرئیسة التي اشتغل عل�ی�ھ�ا ب�ی�ك�ت 
في أغلب إْن لم اقْل في كّل أع�م�ال�ھ 
الم�س�رح�ی�ة. أم�ا اإلرش�ادات ال�ت�ي 
دون�ھ��ا ب��ی�ك��ت خ�ارج ال�م��س�رح��ی��ة 
ومنھ�ا إط�الق�ھ اس�م (ُمَس�ْی�َرح�یّ�ة) 
تصغیراً لتالئم الحجم الصغیر ال�ذي 
اخ��ت��اره ل��ھ��ا، حس��ب م��ا ذك��رت��ھ 
مترجمة النص الفنانة ال�م�س�رح�ی�ة 
إقبال محمد علي، نقال عن التسمی�ة 

وتعن�ي  Dramaticuleاإلنكلیزیة 
ح�رف�ی�ا ال�م�س�رح��ی�ة الص�غ��ی�رة ث��م 
صارت ھذه المفردة تطلق عل�ى أي 
عمل درامي صغیر. وھذا یع�ن�ي أن 
بیكت كان األول في ابتكار مصطل�ح 
جدید في اللغة اإلن�ك�ل�ی�زی�ة مش�ت�ق 

وھ�ك�ذا  dramaticallyمن كلمة 
ن��ج��د أن��ھ ل��م یض��ْف ال��ج��دی��د ال��ى 
الدراما بل أضاف الجدید أیض�ا ال�ى 
ال�ل�غ��ة اإلن�ك��ل�ی�زی��ة ال�ت��ي ی�ج��ی�دھ��ا 

  باحتراف.

 (و ) 
   اة ا

 

 
 استرالیا -/ أدالید صباح األنباري



"قد یقال فیما یختص بمستقبل الروایة 
أن الطابع ال�ج�دی�د ل�ل�ع�ص�ر ھ�و ط�رح 
األسئلة ومحاولة اإلجابة عل�ی�ھ�ا، وأن 
ال�ج��دل ال��ع�ق��ل��ي ھ�و الص��ف��ة ال��غ��ال��ب��ة 
للتفكیر المعاصر، وبالتالي فإن الش�ك�ل 
األدبي المناسب ألزمة العصر ھ�و ف�ن 
المسرح، باعتباره الشكل الف�ن�ي ال�ذي 
یرتكز أس�اًس�ا ع�ل�ى ال�ج�دل وال�ح�وار 

  وصراع األفكار وفنون الفرجة". 
 (نجیب محفوظ)

یحكي ن�ج�ی�ب م�ح�ف�وظ ض�م�ن م�ا      
یحیكھ عن ابنتیھ أنھما في م�رة ك�ان�ت 
تُعرض مسرحیة لھ ع�ل�ى ال�ت�ل�ف�زی�ون 

( فقامــــــا إلى النـــوم وتركاه وحـ�ده،
نجیب محفوظ، ال�ك�ات�ب ال�م�ص�ري  )2

)، 3الذي لوال الكتابة ألصب�ح م�غ�ن�یً�ا (
صاحب ن�وب�ل، واإلن�ت�اج ال�غ�زی�ر م�ن 
ال��روای��ة وال��ق��ص��ة، وك��ت��اب��ة الش��ع��ر 
قبلھما، والسیناریو إلى جانبھم، ج�رب 
حظھ في كتابة ال�م�س�رح، ول�ك�ن، ھ�ل 

 نجح؟
 محفوظ ومسرح العبث 

واك��ب��ت ب��دای��ة ن��ج��ی��ب م��ح��ف��وظ م��ع 
التجریب في ك�ت�اب�ة ال�م�س�رح ص�ع�ود 
المسرح العبثي في أوروب�ا وان�ت�ش�اره 
ال��ذي ب��دأ ف��ي خ��م��س��ی��ن��ی��ات ال��ق��رن 
العشرین بعد الحرب العالمیة ال�ث�ان�ی�ة. 
أُعجب مح�ف�وظ ب�ھ�ذا ال�ت�ی�ار، خ�اص�ة 
كتابات ی�وج�ی�ن ی�ونس�ك�و وج�ان ب�ول 
سارتر وألبیر كامي، الن�ط�ب�اق الش�ك�ل 
على المضمون، فـ"الشك�ل ی�دخ�ل ف�ي 
إط�ار ال��الم�ع��ق�ول أو ال��ع�ب��ث�ي وك�ذل��ك 

 المضمون".
كان محفوظ قد قرأ مسرحیة "ن�ھ�ای�ة  

اللعبة" لصمویل بیكیت، وكت�ب ع�ن�ھ�ا 
م��ق��ال��ة ن��ق��دی��ة ف��ي ج��ری��دة ال��م��س��اء 
المصریة، یشرح فیھا ما ی�ق�ص�ده (أي 

، 1967بیكیت). وم�ع ھ�زی�م�ة ی�ون�و 
شعر أنھ قد ف�ق�د ات�زان�ھ، وأن الش�ك�ل 
الواقعي البسیط لم یعد صالًحا للت�ع�ب�ی�ر 
عن ھذه الحالة ال�ت�ي ك�ان�ت ف�ي رأی�ھ 

 أٌقرب إلى مسرح العبث.
وجد محفوظ ن�ف�س�ھ م�دف�وًع�ا ل�ت�ی�ار   

أكث�ر  -بالنسبة لھ-الالمعقول، ألنھ كان 
تعبیًرا عن الحالة التي ك�ن�ا ن�ع�ی�ش�ھ�ا، 
فكتب تحت المظلة والتي تع�ت�ب�ر أق�رب 

) 4أع��م���ال���ھ إل��ى ت���ی���ار ال���ع���ب���ث. (
والمالحظة التي البد من االلتفات إلیھ�ا 
ھي أن أول مجموعة قصصیة ظ�ھ�رت 

لھ في األربع�ی�ن�ی�ات ب�ع�ن�وان "ھ�م�س 
الجنون" كانت فیھا ن�زع�ة أق�رب إل�ى 
الالمعقول ولكنھ لم یصنفھا ت�ح�ت ھ�ذا 
التیار، ألن موضوعھا ك�ان یس�ت�دع�ي 
أن ت��أخ��ذ ھ��ذا الش��ك��ل، ع��ل��ى ع��ك��س 
"تحت المظلة" التي اقترب ف�ی�ھ�ا م�ن 

 )5ھذا التیار. (
الجو كان مالئًما ل�ل�ت�ج�ری�ب ف�ي ذل�ك  

بعد ھزیمة   –النوع من المسرح وقتھا 
حی�ث ل�م ی�ع�د ھ�ن�اك مس�اح�ة  -1967

الستقبال الدراما الكالسیكی�ة وب�ن�ی�ت�ھ�ا 
الطویلة مع العق�دة وتص�اع�د الص�راع 
ال�درام��ي بص��ورت�ھ ال��ت�ق��ل�ی��دی�ة، وف��ي 
المقابل وفر ذلك ال�ن�وع م�ن ال�م�س�رح 
بقصره (في الغالب الم�س�رح�ی�ة ت�ك�ون 
م��ن فص��ل واح��د) وس��رع��ة اإلی��ق��اع 
ووحدة المكان وال�م�ش�اھ�د وق�ل�ة ع�دد 
الشخصیات، وح�ت�ى األداء ال�ت�م�ث�ی�ل�ي 
كان قد تحرر من االن�ف�ع�االت ال�م�ب�ال�غ 

   فیھا والحدة الزائدة
ولم یكن نجیب محفوظ وحده من اتج�ھ 
إلى كتابة العبث في ھذه المرح�ل�ة، ب�ل 
خاض�ھ�ا مس�رح�ی�ی�ن ع�رب ل�ی�واك�ب�وا 
الموجة السائدة وال�رائ�ج�ة ف�ي ال�ع�ال�م 
كل�ھ م�ث�ل ت�وف�ی�ق ال�ح�ك�ی�م (ی�ا ط�ال�ع 
الشجرة ومصیر ص�رص�ار) وم�ح�م�ود 
دیاب وألف�ری�د ف�رج وی�وس�ف إدری�س 

 )6(الحكیم والبھلوان). (
 

  مسرح محفوظ 
كتب نجیب محف�وظ ث�م�ان مس�رح�ی�ات 
ھ�ي (ب��ال�ت�رت��ی�ب ال�ت�اری��خ�ي): ی��م�ی��ت 
وی��ح��ی��ي، ال��ت��رك��ة، ال��ن��ج��اة، مش��روع 
ل��ل��م��ن��اقش��ة، ال��م��ھ��م��ة (م��ج��م��وع��ة 
القصصیة: تحت الم�ظ�ل�ة)، ال�م�ط�اردة 
(مجموعة الجریمة) الجبل، الش�ی�ط�ان 
ی��ع��ظ (م��ج��م��وع��ة: الش��ی��ط��ان ی��ع��ظ) 
وأع��ادت دار الش��روق ب��م��ص��ر ط��ب��ع 
ال����م����س����رح����ی����ات ت����ح����ت ع����ن����وان 
"المسرحیات". والغریب أن م�ح�ف�وظ 
لم یجمع مسرحی�ات�ھ ف�ي ك�ت�اب أث�ن�اء 
ح��ی��ات��ھ، وال��ط��ب��ع��ة ال��ت��ي أص��درت��ھ��ا 

ألس��ب��اب تس��وی��ق��ی��ة ف��ي   –الش��روق 
 )7ظھرت سنة وفاتھ. ( -الغالب

السبب غیر معروفًا یق�ی�نً�ا ل�م�اذا ل�م    
یشأ محف�وظ أن ی�ف�رد ك�ت�ابً�ا مس�ت�ق�ًال 
لمسرحیاتھ وھو األعلم بأسبابھا الفنیة 
ودوافع كتابتھ�ا، وھ�و ل�م ی�ك�ن ك�ات�بً�ا 
س�اذًج��ا أو ع��ل��ى درج��ة م�ن اإلھ��م��ال 

لیھمل منجزه المسرح�ي، ول�م�اذا ك�ان 
یض��م مس��رح��ی��ات��ھ إل��ى م��ج��م��وع��ات��ھ 
القصصیة؟ وبجانب ذلك، ف�ل�م ت�ح�ظ�ى 
المسرحیات باھتمام نقدي كبی�ر س�واء 
بالسلب أو باإلیجاب، حتى أن�ھ م�م�ك�ن 
أال یع�رف ال�ب�ع�ض أن م�ح�ف�وظ ك�ت�ب 

 مسرح من األساس.
إن كان الغرض بالنسبة ل�م�ح�ف�وظ ھ�و 
ت��ج��رب��ة ال��ك��ت��اب��ة ال��م��س��رح��ی��ة، ف��ع��دد 

مسرحی�ات) أك�ب�ر م�ن  8المسرحیات (
مجرد رغبة في التجربة. وإن ك�ان ل�م 
یجد نفسھ ناجًحا في ك�ت�اب�ة ال�م�س�رح، 
فلماذا عاد إلی�ھ م�رة أخ�رى ب�ع�د م�دة 
طویلة؟ حیث نُش�رت نص�وص ن�ج�ی�ب 
محفوظ ال�م�س�رح�ی�ة ال�خ�م�س األول�ى 
بج�ری�دة األھ�رام، ف�ی�م�ا ب�ی�ن أك�ت�وب�ر 

وُضم�ت إل�ى  1967ودیسمبر من عام 
مجموعة من القصص القص�ی�رة ال�ت�ي 
نشرت أیًضا بنفس الجریدة وفى ن�ف�س 
الوقت ضمن كتاب حمل عنوان واح�دة 
من ھذه القصص وأشھرھا وھو ت�ح�ت 

. وظ���ھ���رت 1969ال���م���ظ���ل���ة ع���ام 
المسرحیة السادسة من أعمال محفوظ 
المسرحیة وھي "ال�م�ط�اردة" ض�م�ن 
مج�م�وع�ة "ال�ج�ری�م�ة وظ�ھ�رت ع�ام 

، وظھ�رت الس�اب�ع�ة "ال�ج�ب�ل" 1973
وال��ث��ام��ن��ة "الش��ی��ط��ان ی��ع��ظ" ض��م��ن 
مجموعة حملت وألول مرة اسم واحدة 
م��ن��ھ��ا وھ��ي "الش��ی��ط��ان ی��ع��ظ" ع��ام 

1979. 
ك��ل ھ��ذا یُ��ب��ق��ي مس��رح م��ح��ف��وظ ف��ي 
م�وض��ع ال��غ�م��وض، ف��ب�ال��ن�س��ب�ة م�ث��ًال 
لشعره، صرح أنھ كان یتع�ل�ق بص�ورة 
ما بحیاتھ العاطف�ی�ة ول�م ی�ن�ش�ره ألن�ھ 
ك��ان اب��ن م��رح��ل��ة م��ا. ال��ی��وم��ی��ات 

 -ك�م�ا ی�ق�ول-والمذكرات ورابھم�ا ألن�ھ
صرح بمعظمھا في أحادی�ث وم�واض�ع 

). إذن یبقي الكل، كل انتاجھ: 8كثیرة (
قص��ة وروای��ة وش��ع��ر وس��ی��ن��اری��و، 

 مفھوًما إال مسرحھ.
 القصة في ثوب المسرح  

تحولت معظم أعمال محفوظ ال�روائ�ی�ة 
والقصصیة إلى أفالم ومسرحیات، أم�ا 
ما كتبھ من أجل خشبة المس�رح ف�ك�ان 
قلیل الحضور. وم�ن أش�ھ�ر ال�ع�روض 
المسرحیة ع�ن مس�رح�ی�ات م�ح�ف�وظ، 
ك��ان ع��رض م��ن إخ��راج أح��م��د ع��ب��د 

، حیث قُ�دم�ت ث�الث 1969الحلیم عام 
مس��رح��ی��ات م��ن ض��م��ن ال��خ��م��س��ة 

الموجودین في "تح�ت ال�م�ظ�ل�ة" ف�ي 
ع�رض واح�د. ون�ص الش�ی�ط�ان ی�ع�ظ 
قدمھ المخرج أحمد إسماعیل م�رة ف�ي 
عرض، ومرة أخرى قدمھ شریف عب�د 
اللطی�ف ع�ل�ى ال�م�س�رح ال�ق�وم�ي ف�ي 

 )9. (1979حفالت عام 
 

ربما أراد نجیب محفوظ أن یستفید من 
رواج ال��ح��رك��ة ال��م��س��رح��ی�ة ف��ي ذل��ك 
الوقت، لكن مسرح�ھ ع�ل�ى ع�ك�س م�ا 
كان یأمل، القى إما تھمی�ًش�ا ك�ب�ی�ًرا أو 
نقًدا سلبیًا. وجالل العشري م�ن أش�ھ�ر 
من تعرضوا لمسرح محفوظ بال�ن�ق�د:" 
إننا ال نكاد نحس ب�ن�ب�ض الش�خ�ص�ی�ة، 
وال ب��ع��ف��وی��ة ال��ح��وار، وال بس��خ��ون��ة 
الع�الق�ات، وال ب�دم�وی�ة الص�راع، وال 
بضجیج العالقة بی�ن ال�رج�ل وال�م�رأة، 
وال بشيء م�ن ھ�ذا ال�ذي ی�ج�ع�ل م�ن 
المسرح صورة مصغرة للحیاة باعتبار 

 أن الدنیا مسرح كبیر".
والنقد السلبي كان ل�ھ أث�ر ك�ب�ی�ر ف�ي  

ت��راج��ع ن��ج��ی��ب م��ح��ف��وظ ع��ن ك��ت��اب��ة 
المسرح، وإعالنھ ف�ي أك�ث�ر م�ن م�رة 

) ورب�م�ا 10أنھ لیس كاتبًا مسرحیً�ا. (
یكون ذلك تفسیًرا لعدم ضم مسرحیات�ھ 

 في كتاب مستقل.
عالم نجیب م�ح�ف�وظ ورؤی�ت�ھ ل�ل�ح�ی�اة 
والمجتمع، ونظامھ الخاص وم�ف�ردات 
ق��ام��وس��ھ، ك��ل ھ��ذا ل��م ی��ط��اوع��ھ ف��ي 
الولوج لقالب مس�رح�ي أك�ث�ر م�الئ�م�ةً 
لیكون فنًا مسرحیًا، وإنما أخذت شك�ل�ھ 
فقط م�ع ال�م�ی�ل إل�ى ك�ون�ھ�ا قص�ص. 
وربما لھذا السبب ھ�و ن�ف�س�ھ ض�م�ھ�ا 
إلى مجموع�ات قص�ص�ی�ة. ك�ي ی�ت�ك�ئ 
المسرح على الق�ص�ة، وت�ت�ك�أ ال�ق�ص�ة 

 على المسرح.
اعتمد محفوظ في مس�رح�ی�ات�ھ ع�ل�ى   

قدرات�ھ وأل�ع�اب�ھ الس�ردی�ة ف�ي ك�ت�اب�ة 
القصة الق�ص�ی�رة، ألن�ھ�ا رب�م�ا ت�ك�ون 
أقرب األج�ن�اس األدب�ی�ة إل�ى ال�ج�ن�س 
المسرحي، ولكن السرد عدو ال�درام�ا، 
فكانت قوة محفوظ (معل�م الس�رد) ف�ي 
الغالب ضده. والمسرحیات التي كتب�ھ�ا 
محفوظ أقرب لقصص قصیرة في شكل 

 مسرحي.
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المونودراما م�ن وج�ھ�ة ن�ظ�ر ال�م�س�رح 
الفرنسي، ومدى اب�ت�ع�اده واق�ت�راب�ھ م�ن 

 التعاقبیة) –مشروع (المونودراما 
ت�اری��خ ال��م�س��رح ك��ت�ب م�ن ق�ب��ل ك��ت��اب 
ومؤلفین وبحاثة وصحفیین، وكذلك كتب 
من قبل الجمھور شفویا.. ولم یكت�ب م�ن 

؟؟؟ ك�ل ال�ع�روض … قبل الم�م�ث�ل ل�م�اذا
المسرحیة ال�م�ون�ودرام�ی�ة ال�ت�ي رأی�ن�اه 
ونراھا الیوم سواء في العراق وال�ب�ل�دان 
العربیة والمغاربیة، كان القائم�ون ع�ل�ى 
تقدیمھا ممثلین احدى الجانب، تقلییدیی�ن 
ولیسوا خّالقین في العمل�ی�ة ال�م�س�رح�ی�ة 
عامة والمونودراما خاصة.... (مول�ی�ی�ر) 
الممثل الخالق الذي ك�ان ی�ك�ت�ب وی�م�ث�ل 
نصوصھ في ن�ف�س ال�وق�ت، ع�رف م�ن�ذ 
السادس عشر ھذه العالقة المع�ق�دة ب�ی�ن 
الكتابة والتمثیل.. ھذا ال�ل�غ�ز ل�م ی�ف�ھ�م�ھ 
المسرح المعاصر.. فھم المسرح (كأدب) 
في حین (مولییر) فلت وھ�رب م�ن ھ�ذه 
النظریة وك�ت�ب نص�وص�ھ ل�ل�ج�س�د ل�ك�ي 
یكتبھا المم�ث�ل ع�ل�ى الص�ف�ح�ة ال�ع�ذراء 

 ….لفضاء المسرح 
 

ال�م�م�ث�ل ال�م�ون�ودرام��ي یس�م�ى ب�ال�ل�غ��ة 
) ھو صنف من المسرح soloالفرنسیة (

لكي ترى عروضھ علیك أن ت�ح�ج�ز ق�ب�ل 
أكثر من شھر إن حالف�ك ال�ح�ظ أن ت�ج�د 
بطاق�ة أو دع�وة.. ال�م�م�ث�ل�ون ی�ق�دم�ون 
عروضھم من شدة الطلب وح�ب ال�ن�اس 
لھم في (المالعب) أو قاعات المؤتم�رات 
الك�ب�ی�رة وع�دد ال�م�ت�ف�رج�ی�ن یص�ل ال�ى 
خمسین ألف. ھذا اإلق�ب�ال الش�دی�د ل�ی�س 
كونھم مشھورین ولدی�ھ�م س�م�ع�ة ف�ن�ی�ة 
طیبة بل لدیھم م�ی�زات ل�ل�م�م�ث�ل ال�ك�ب�ی�ر 

 –ری�م�ون دی�ف�وس   –منھ�م   –والخالق 
ك��اد   –ج��م��ال دب��وز   –ك��ول��وش   –زوك 

…ب��ی��ك��ار   –ف��ل��ی��ب ك��وب��ی��ر   –ال��م��الح 
والقائمة طویلة.. أنا العامل ك�م�م�ث�ل ف�ي 
مسرح الشمس اعشقھم جمیع�ا وم�ت�اب�ع 
ألعمالھم منذ وجودي ف�ي ب�اری�س رغ�م 
اني ممثل في فرقة تلغي الفردی�ة وت�ؤك�د 
على األداء الج�م�اع�ي وال�م�ل�ح�م�ي.. ك�ل 
واحد منھم لدیھ من الم�واھ�ب ال�م�ت�ع�ددة 
إض��اف��ة ال��ى ال��ذك��اء وال��خ��ف��ة والس��ح��ر 
والدھـــــــــاء والفـــارس یطلـق ع�ل�ی�ھ�م 

 )enchanter س���ح���رة یس���ح���رون (
ال��م��ت��ف��رج ویس��ح��ب��ون��ھ ال��ى دائ��رت��ھ��م 

 concretالس��ح��ری��ة.. ان��ھ��م ف��ن��ان��ون 
واقعین یشبھون الواقع بما یسردون ف�ي 
ح��ك��ای��ات��ھ��م وقص��ص��ھ��م ول��ك��ن ال��ن��ق��ط��ة 
األساس�ی�ة ف�ي ع�روض�ھ�م ال�ت�ي ت�ط�ول 
أحیانا الى أربعة س�اع�ات، ھ�و ال�ق�ض�اء 
على ح�ال�ة الض�ج�ر وال�م�ل�ل .. ھ�م ف�ي 
یقیني خالقین كبار ی�خ�ل�ق�ون ع�روض�ھ�م 
التي تمتع عواطف وأحاسیس المت�ف�رج، 
مع سیطرة كلیة على تقنیاتھم وأدوات�ھ�م 

 كممثلین..
فلیب كوبیر الم�م�ث�ل ال�ق�ادم م�ن مس�رح 
الشمس والذي تركھ ویعمل من�ذ ث�الث�ی�ن 
سنة بمفرده، قدم السنة الماضیة ع�رض 
مسرحي كان زمنھ إح�دى عش�ر س�اع�ة 

بمفرده لم یكن ھناك معھ ممثل ل�ك�ي  ١١
ی�ت�ع�اق�ب م��ع�ھ حس�ب م��ف�ھ�وم الص�دی��ق 
فاروق صبري. ھ�و م�م�ث�ل ی�م�ت�از م�ث�ل 
اآلخرین الذین ذكرتھم بأبعاد أس�ط�وری�ة 

مثل شارلي ش�اب�ل�ن ع�ب�اق�رة ف�ي األداء 
وبفنھم المسرحي بع�ض م�ن�ھ�م ال ی�ق�دم 

ال�ح�ق�ی�ق�ة   –للجمھور الحقیقة ال�ی�وم�ی�ة 
السھلة والحیة بل قدموا وھم الح�ق�ی�ق�ة.. 
المتفرج یدخل في ع�روض ك�وب�ی�ر دون 
جھد واض�ح ف�ت�دخ�ل ف�ي زم�ن ال�م�م�ث�ل 
وبسرعة كبیرة رغم أن الممثل یتكلم عن 
حیاتھ الش�خ�ص�ی�ة ط�ی�ل�ة ال�ع�رض وھ�و 
م�ؤل�ف ودرام�وت��ورج ع��روض�ھ ول�ی��س 
ھناك نص لمؤلف أخر ھو كتب نصوصھ 

…. م��ث��ل م��ول��ی��ی��ر وی��ق��دم��ھ��ا وال زال 
المدارس والن�زع�ات واالت�ج�اھ�ات ال�ت�ي 
یعمل علیھا الممثلون الذین ذكرتھم آن�ف�ا 

 -م���م���ث���ل ال���ب���رف���وغ���م���ن���س   –ھ���ي 
performance  و /on l ’an 

show / musique hall  ال�م�م�ث�ل ..
ال�ق�اع�دة ل�ھ�ذه  basالذي ال یمتلك ھ�ذه 

المدارس الثالثة علیة أن یراجع مع�ارف�ھ 
المسرحیة أو یتشكك بمواھبھ أو ی�ن�ق�ل�ب 
َعلِي قواعده ال�ت�ي رس�م�ھ�ا ل�ھ ك�م�م�ث�ل 
ویثور علیھا ویح�ط�م�ھ�ا.. واال س�ت�ك�ون 
ع��روض��ھ ب��ائس��ة وكس��ی��ح��ة وم��م��ل��ة 
ومضجرة وجامدة فارغ�ة س�ت�ك�ون ل�غ�و 
وأطناب صوتي ولغوي یھرب منھا حت�ى 
المتفرج المھني والصبور.. ال�ع�ودة ال�ى 
البساطة والسح�ر والش�ع�ر وال�م�ف�اج�آت 
المسرحیة المدھشة.. ف�ي ع�روض ھ�ذه 
ال��م��دارس ال��ث��الث��ة ل��ك��ل واح��دة زم��ن��ھ��ا 
ال��م��س��رح��ي وإی��ق��اع��ھ��ا زم��ن م��م��ث��ل 
البرفوغمنس یختلف عن ممثل الم�ی�وزك 
ھول وألمان شو ھو زمن متخیل وكث�ی�را 
مم�ا ھ�و م�ن�ف�ص�ل ع�ن زم�ن ال�ح�ق�ی�ق�ة 

زم�ن�ھ�ا ق�ری�ب …  المشخصة والتجاریة 
من الزمن الموسیقي وزمن الس�ی�ن�م�ا أو 

 زمن الروایة زمن حر.
ھذه الحریة تسمح ل�ل�م�م�ث�ل ال�خ�الق أن 
ی��خ���ل��ق زم���ن��ھ الش��خ���ص���ي أو زم���ن 
الشخصیات التي یمثلھا رغم كونھ وح�ده 
على المسرح.. ھو یمتلك كل السلط�ة أن 
یقدم نفسھ ویقدم العالم أیضا، مم�ك�ن أن 
یس��رع م��ث��ل ع��داء ری��اض��ي ك��م��ا ف��ي 
ع�روض ج�م�ال دب�وز وك�وب�ی�ر تس�ری��ع 
الزمن المسرحي أو العك�س ال�ب�ط�يء أو 
التوقف ك�ل�ی�ا وال�ت�الع�ب ب�ال�زم�ن.. م�ن 
الصعوبة أن تكون فردي دون أن ت�ك�ون 

م��ول��ی��ی��ر  -)  universire(ك��ون��ي 
وشكسبیر نصوصھم أعطت لنا اكثر م�ن 

مستوى للقراءة ولكنھا ك�ون�ی�ة م�وج�ھ�ة 
للعامة یتوجھون الى أرب�ع�ة أج�ی�ال م�ن 

 –مراھق�ی�ن. ش�ب�اب   –أطفال   –اإلعمار 
ممثل الم�س�رح ال�م�ون�ودرام�ا …  شیوخ 

لكي یمثل أن یكون ذلك الطفل ال�ذي ك�ان 
مع نظرة الى العالم والى الكبار أن یك�ون 
ساخرا لكي یحبھ ال�ج�م�ھ�ور راو س�اردا 
وساخرا وھو یبحث عن ال�زم�ن الض�ائ�ع 
والعالم ،، سخریة تراجیدیة بالطب�ع ھ�ذه 

ویقترب  populaireتجعلھ اكثر شعبیة 
اكثر من الجمھور وھو یغیر الشخصی�ات 
في رْاسھ ونراھا نحن تظھر على جس�ده 
ووجھھ .. مع باقي جمیع إمكانیاتھ ال�ت�ي 

 ….تساعده فیھا المخیلة الالمتناھیة 
ج��م��ھ��ور م��م��ث��ل ال��م��س��رح ال��واح��د ھ��م 

 typeالشباب والمراھقین ألنھ�م أم�ام�ھ 
نموذج من ال�م�م�ث�ل�ی�ن یش�ت�رك�ون م�ع�ھ 
ب��ال��م��زاج وال��ف��ك��ر وال��ذائ��ق��ة وال��ل��ع��ب 
والس���خ���ری���ة وال���الم���ع���ق���ول.. ھ���ن���اك 

ض�د  antipodرومانتیكیة عالیة، ھناك 
المزاح السيء والتثاقفیة والتھكمی�ة م�ع 
الكثیر من طعم الرماد ف�ي ال�ف�م.. ن�راھ�ا 
عند ( فدریكو ف�ل�ی�ن�ي وش�ارل�ي ش�اب�ل�ن 

كومیدیا مأخوذة ….  وكولوش الفرنسي)
من الحیاة، كومیدی�ا إنس�ان�ی�ة.. ال�م�م�ث�ل 
یطرح على نفس�ھ ق�ب�ل أن ی�ظ�ھ�ر ع�ل�ى 

 avant deال���م���س���رح ك���ل ی���وم، (
mourir on va s amuser un 

peu  (-  قبل أن نموت یتوجب علین�ا أن
أع��ود ال��ى ن��ظ��ری��ة …  ن��ت��س��ل��ى ق��ل��ی��ال 

المونودراما التعاقبیة التي بنى أس�اس�ھ�ا 
وطبقھا وی�ن�ظ�ر ب�ھ�ا الص�دی�ق ال�ح�ب�ی�ب 
والمخلص والحقی�ق�ي ل�ل�ف�ن ال�م�س�رح�ي 
فاروق صبري،، الشي الممیز فیھا أن�ھ�ا 
تتخلى عن المونولوغ الداخلي أو الحوار 

 مع الذات أو مع شخص وھمي متخیل .
فاروق لك�ي ی�خ�ل�ق ن�وع م�ن ال�ح�ی�وی�ة 
والحیاة أوجد المم�ث�ل اآلخ�ر ال�م�ت�ع�اق�ب 
السارد اآلخر الذي یم�ث�ل ب�ال�ت�وازي م�ع 
الممثل األول.. أج�د ھ�ذا ذك�اء م�ن ق�ب�ل 
األخ ف��اروق ل��ك��ي ی��خ��ل��ق ن��وع م��ن 
(الدیالكتیك) المسرحي ولكن�ن�ا ال ن�ع�رف 
قانون ھذا الدیالكتیك ھل ھ�و ق�ائ�م ع�ل�ى 

ث��ان�ی�ا ت�وزی��ع …  االخ�ت�الف م�ع اآلخ��ر 
الجھد المسرحي على الممثل اآلخر، ف�ي 
حین ممكن للممثل المون�ودرام�ا ال�خ�الق 
أن یخرج نف�س�ھ ع�ل�ى ال�م�س�رح وك�أن�ھ 

یخرج لعشرة مم�ث�ل�ی�ن ح�ی�ن ی�ع�رف أن 
اإلخراج المسرحي ھو فن إخراج ال�ن�ظ�ر 

عیون ال�م�ت�ف�رج.. ف�ي ھ�ذه   –أو البصر 
ال��ح��ال��ة ال یس��ت��وج��ب وج��ود ال��م��م��ث��ل 
المتعاقب، الممثل الخالق ھ�و وح�ده م�ن 

 jeu deیظھر األشی�اء ع�ل�ى ال�م�س�رح
regardé   شابلن (ی�ق�ول ،، أن�ا دائ�م�ا

اسرد نفس القصة وھي قصة ذلك الطف�ل 
الفقیر الذي كان ی�ع�ی�ش ط�ف�ول�ة ف�ق�ی�رة 

شابلن كان وحده في ال�خ�ل�ق …  وبائسة 
لم یكن ھناك م�م�ث�ل م�ت�ع�اق�ب م�ع�ھ. ھ�و 
القادم من مدرسة المیوزك ھ�ول األك�ث�ر 
جماال وصعوبة للممثل أن یكون مضحك�ا 
وراقص�ا وم��ھ��رج��ا وم��غ��ن��ی��ا وح��ك��وات��ی��ا 
وبھلوان ،، وحده كان شاب�ل�ن ال�ع�ب�ق�ري 

التجارب ال�ت�ي ح�ق�ق ب�ھ�ا ص�دی�ق�ن�ا …  
ف�اروق ك��ان��ت م��ع��ت�م��دة ع��ل��ى نص��وص 

 اآلخرین.
وفي المح�اض�رة األخ�ی�رة ال�ت�ي أج�راھ�ا 
األخ الفنان العراقي محمود أبو ال�ع�ب�اس 

الص�وت  -تكلم ع�ن ن�ص ج�ان ك�وك�ت�و 
ونص�وص ب�ی�ك�ت.. نص�وص  -البشري 

مكتوبة لممثل واحد ھو لم یعرف أن ھذه 
ال��ن��ص��وص م��ك��ت��وب��ة ل��إلذاع��ة تس��م��ى 
نص��وص رادی��و ف��ون��ك.. ل��م أَر ھ��ذه 
النصوص قد قدمت على المس�رح، ن�ص 
الممثل المیلودرامي یكتبھ الممثل لنف�س�ھ 
یكتبھ من خالل االرتجال الی�وم�ي وال�ذي 
یأخذ زمن الى أكثر من ستھ أشھ�ر، وإذا 
عمل على نص اآلخرین سیكون الع�رض 
عرض المؤلف الذي كتبھ مع أن المم�ث�ل 
أعار صوتھ وجسده ومخیلتھ ل�ھ ول�ك�ن�ھ 
سیب�ق�ى ع�رض�ا ی�ح�م�ل ص�ف�ات مس�رح 
الھواة أو المسرح المدرسي .. ال�ج�م�ی�ل 

 visionفي مقترح التعاقبیة ھي إی�ج�اد 
والموقف المسرحي والرؤی�ة وال�ت�ن�ظ�ی�م 
أي أن ھناك نظام لتحقیق وتنفیذ للعملی�ة 
المسرحیة، ھ�ذه ت�ذك�رن�ي ب�الس�ی�ن�م�ائ�ي 

) وقوة التنظیم  Woody allenالكبیر (
لدیة والمثیرة لإلعجاب حیاتھ ل�ھ�ا ارب�ع 
إیقاعات ھو یعرف أي شھر سیكتب وأي 
شھر سیصور وأي شھر سیمنتج .. ھ�ي 
اإلم�ك�ان��ی�ة ال�ع�ال��ی�ة ف�ي ت��ن�ظ��ی�م ح��ی�ات��ھ 
وتحشید (الط�اق�ة) ل�دی�ة ح�ی�ث ك�ل ش�ي 

فھم�ت …  یسیر نحو الھدف وھو الخلق 
أن الروحیة والعقلیة التي یع�م�ل ع�ل�ی�ھ�ا 
األخ فاروق بالتعاقبیة ھي العقلیة الج�ادة 
والرصینة والھادفة في حین ھو ال�ھ�دف 
ف��ي م��م��ث��ل ال��م��س��رح ال��واح��د إرب��اك��ھ��ا 
تھدیمھا السخریة منھا ومن تناقضاتھا.. 

 علیھ أن یكون مسرح 
 )politiquement in correcte (

 …سیاسیا غیر صحیح 
أحببت ج�دا ف�ي ال�م�ق�ت�رح ال�ن�زع�ة ال�ى 
المسرح المعاصر والحدیث م�ث�ل�م�ا ج�اء 
في العم�ل األخ�ی�ر (ال�م�ان�ی�ك�ان�ات) وھ�و 
تطبیق للمشروع التع�اق�ب�ي، م�ن إخ�راج 

م��ث��ل��م��ا ن��ق��ول أن …  ف��اروق ص��ب��ري 
ال��ط��ری��ق ال��ى ال��م��ع��رف��ة ھ��و ف��ي ط��رح 
األس��ئ��ل��ة والش��ك ال��ك��ب��ی��ر، وث��الث��ة ھ��م 

… خ��الق��ی��ن اإلنس��ان وال��ط��ب��ی��ع��ة وهللا 
واإلنسان الخالق ھو ال�ف�ن�ان ،، ف�اروق 
صبري یحمل الشك والكثیر من األس�ئ�ل�ة 
المقلقة لھ في المسرح وسیجد أج�وب�ت�ھ�ا 

 في حقیقة الفن المغایر واآلخر.

م ،ح ا 
 امدرا ا، ااق

 
 

  بقلم سمیر السعید



یُعتبر الموال الشعب�ي ھ�و لس�ان ح�ال 
ال��ج��م��اع��ة الش��ع��ب��ی��ة وت��رج��م��ة ف��ن��ی��ة 
ص���ادق���ة ل���ل���وض���ع االج���ت���م���اع���ي 
واالق���ت���ص���ادي وال���ن���ف���س���ي وأیًض���ا 

وم�ن ث�مَّ س�ن�ت�ع�رض ل�ع�دة   السیاس�ي
ن��م���اذج ألن���واع ال���م��وال الش��ع���ب���ي, 
وللموال عدة أنواع وأیًضا ألوان وھو 
یعتبر من أبرز الفنون القولی�ة ی�ع�ت�م�د 
على اللغة الشعبیة واللھجات الدارج�ة 
ُمعب�ًرا ع�ن م�ن�ظ�وم�ة ث�ق�اف�ی�ة ك�ام�ل�ة 
ویحتوي ھذا الخط�اب الِش�ع�ري ع�ل�ى 
عدة دالالت وثیقة الصلة بواقع الحی�اة 
الشعبیة بما فیھا من ع�ادات وت�ق�ال�ی�د 
ترسلھا ُمخ�ی�ل�ة ال�ف�ن�ان الش�ع�ب�ي إل�ى 
المتلقي على ھیئة ق�وال�ب م�وس�ی�ق�ی�ة 
ویس���اع���د ال���وزن وھ���ذا اإلی���ق���اع 
الموسیق�ي ف�ي ت�وارث�ھ�ا وت�وات�ورھ�ا 
ش�ف��اھ�تً��ا ویُ��ع�زز ح�ف��ظ�ھ��ا ف��ي ذاك��رة 
ال�ج��م�اع��ة الش��ع�ب��ی�ة ال�ح��اض�ن��ة ل��ھ��ذا 

 . المأثور القولي
 
ویُعتبر الموال ھو قلب وقالب األغنیة  

الشعبیة و أفتتاحیة قبل الدخول ال�ب�دء 
في األغنیة, والجدی�ر ب�ال�م�الح�ظ�ة أن 
لكل م�وال رس�ال�ة ی�ب�ث�ھ�ا ال�راوي أو 
المؤدي تستھدف وظیفة تُالئم ط�ب�ی�ع�ة 
الحدث وأیًضا األداء فال�ن�ص الش�ع�ب�ي 
في سیاقھ الطبیعي ال یخلو من النزعة 
الوظیفیة التي دعمھا الفن�ان الش�ع�ب�ي 
م��ن خ��الل ھ��ذه ال��ف��ن��ون والص��ی��غ 
الشفاھیة, وال ی�خ�ل�و ف�ن ال�م�وال م�ن 

وك�م�ا   الخیال وأیًضا الصن�ع�ة ال�ف�ن�ی�ة
تقول د. نبیلة إبراھیم حول ھذا اإلطار 
"أن الفن بصفة عامة صنعة متخی�ل�ة, 
ولكن ال�خ�ی�ال مس�ت�وی�ات ف�ق�د ی�ك�ون 
خیال لصیق ب�ال�واق�ع أو ص�ورة م�ن�ھ 
حیث یتعذر على ال�م�ت�ل�ق�ي أن ی�ف�ص�ل 
بینھما, وھذه الصنعة تجعل من الفنان 
الشعبي ب�ارًع�ا ف�ي االرت�ج�ال وأیًض�ا 
ذل�ك حس��ب ال��م��وق��ف, ف��ی��م��ك��ن��ھ ب��ك��ل 
براعة أن ینسخ من مخزونھ ال�ث�ق�اف�ي 
م��واًال م��وزونً��ا أس��ت��م��د رواف��ده م��ن 
الذاكرة والمخیلة الشعبیة التي ج�ع�ل�ت 
من ھ�ذا االرت�ج�ال الش�ف�اھ�ي ,إب�داًع�ا 
لنص جدید من حقول داللی�ة مس�ت�م�دة 

 .  من واقعھ المعیش

فیستمد التعبیر الش�ع�ب�ي خ�ی�االت�ھ م�ن 
أكثر من رافد مثل رافد الطبیع�ة ,راف�د 
المیل إلى التجسید, رافد العالم الغی�ب�ي 
ثم الروافد الواقعیة والمشك�االت ال�ت�ي 
یعیش تحت وطأتھا اإلنس�ان الش�ع�ب�ي 
ُمعبًرا عن ذل�ك م�ن خ�الل ال�ن�ص�وص 
الشعبیة والصیغ الش�ف�اھ�ی�ة ال�ج�دی�رة 

 بالتدوین والتحلیل والدراسة
 

  تاریخ الموال
ال���م���وال ھ���و أح���د أن���واع الش���ع���ر 
الش�ع��ب��ي ,أرت��ب��ط م��ن ح��ی��ث ال��ك��ت��اب��ة 
وال��ن���ظ���م ع���ل���ى ال���زج���ل األن���دلس���ي 
وأح�ت��ض��ن��ت�ھ مص��ر وال�ع��راق وك��ان��ت 
طائف�ة ك�ب�ی�رة م�ن ال�ع�ام�ة والص�ف�وة 
یُمارسون ھذا الفن منذ القرن ال�ث�ام�ن 

وفي عصر الدولة األموی�ة ق�دم�ت  18
مصر للساحة عدد كبیر من الزج�ال�ی�ن 
لما لھم من براعة ف�ائ�ق�ة ف�ي م�ع�رف�ة 
تامة بأوزان الشعر مثل اب�ن ع�روس, 
صفي الدین ال�ح�ل�ى , ح�ف�ن�ي ن�اص�ف 
وغیرھم من األس�م�اء ال�ت�ي ق�دم�ت�ھ�م 
مص��ر ل��ل��س��اح��ة ال��زج��ل��ی��ة ع��ل��ى م��ر 
السنین ,وبعد أنھی�ار ال�دول�ة األم�وی�ة 
وھي الدولة التي تمسكت بك�ل م�ا ھ�و 
عربي من الحفاظ على اللغة والع�ادات 

 .العربیة
 
ومن ثم قیام الدول�ة ال�ع�ب�اس�ی�ة ع�ل�ى  

أكت�اف ال�فُ�رس ح�ی�ث أس�ب�غ�ت ظ�ل�ھ�ا 
علی�ھ�م واح�ت�ض�ن�ت�ھ�م ف�راح�ت ال�ل�غ�ة 
الفصحى وأخذت العامیة تزداد توس�ًع�ا 
وان�ت�ش�اًرا ول��م ی�ق�ت��ص�ر ن�ف��وذ ال�ل�غ��ة 
الفارسیة عل�ى ال�ع�راق"ف�اب�ت�ك�ر أھ�ل 
واسط بالع�راق ف�ن (ال�م�وال�ی�ا) ح�ی�ث 
اقتطعوا من بحر البسیط ب�ی�ت�ی�ن وھ�ذا 
یشبھ الزجل في ك�ون�ھ م�ل�ح�ونً�ا وأن�ھ 

أقفال, كل أربعة منھا بی�ت ال�ق�ف�ل ھ�و 
الشطر, ویذكر رشدي ص�ال�ح ت�ع�ق�ی�بً�ا 
حول ھذا الرأي حیث ی�ق�ول إن�ھ ل�م�ن 
السذاجة أن ننسب ت�اری�خ ف�ن ش�ع�ب�ي 
إلى حادثة واحدة كم إنھ غیر سائغ أن 
ننسب إلى زنوج واس�ط وح�دھ�م دون 
بقیة أصحاب أغاني العمل ھذا الف�ن". 
وتتباین الكثیر من اآلراء حول انحدار 
الم�وال م�ن ف�ن ال�م�وش�ح�ات, ف�ی�ذك�ر 
صفي الدین الحلى :الموالیا أو الُم�َوال 
أو الَم�ّوال ك�م�ا اش�ت�ھ�ر ع�ن�د ال�ع�ام�ة 
وبالذات في مصر نست�ط�ی�ع أن ن�ق�ول 
إنھ ضرب من الموشحات ال ی�ت�م ف�ی�ھ 
االلتزام كثیًرا باالعراب (ل�ذا یُ�ق�ال إن 
الموال من حیث اللغة ھو البرزخ بی�ن 

 .الفنون القولیة الثالثة الُمعربة)
 

 :الموال األحمر ووھج الثورة
یعبر ال�م�ب�دع الش�ع�ب�ي م�ن خ�الل ف�ن 
الموال الشعبي عن مخزون�ھ ال�ث�ق�اف�ي 
وتظھر فواجع ومواجع شعوبنا غائرة 
الجروح والعلل إلى أقصى مدى یم�ك�ن 
تصوره في الموال األحمر , ذلك ال�ذي 
م��ج��ال��ھ ال��ج��وھ��ري ھ��ن��ا ھ��و ال��ب��ن��ی��ة 
االجتماعیة ال�ط�ب�ق�ی�ة ف�ي م�ج�ت�م�ع�ات 
قائمة ومشتدة على ك�ل أن�واع ال�ق�ھ�ر 
وتصانیفھ, فیُعبر الموال األح�م�ر ع�ن 
وھج الثورة ال�م�ت�أج�ج�ة ع�ل�ى ال�دوام 
وأن��اس وج��دع��ان ی��ف��ت��ق��دون ل��ل��ج��اه 
والنسب ال م�وط�ن ل�ل�ھ�م�وم إال داخ�ل 

جدع بال جاه م�رس�اة ال�ھ�م�وم   قلوبھا
   قلبھ

یضرب بال ج�اه وأقس�ى م�ن ال�ھ�م�وم 
 قلبھ

 دنیا كما خیال بست حبال جراني
یادي العجب یا ناس في جدع مج�روح 

 ومغطي

ی��ف��وت ع��ل��ى ال��خ��ص��م واس��ق غ��ل��ب 
 ومغطي

 من كتر عسر كوى خصمھ على قلبھ
 أنا لو شكیت ربع ما بي للحدید بیدوب

  األولة غربتي والثانیة المكتوب
 جمع وتدوین : شوقي عبد الحكیم)(
 

فیع�رض ال�م�وال تص�ور ع�ن ال�ح�ی�اة 
ب��أن��ھ��ا م��ث��ل خ��ی��ال یس��ح��ب ف��رس��ت��ھ 
فاإلنسان مابیده حیلھ وم�ق�ی�د وم�ك�ب�ل 
باألغالل وی�م�ث�ل ھ�ذا ال�م�وال تس�ری�ة 
وھو أقرب ما یكون ل�ل�ب�س�ط�اء ال�ذی�ن 
ی�رغ��ب�ون ف��ي ال��ت��ع�ب��ی��ر ع��ن ق�ھ��رھ��م 
الیومي ومجمل آالم�ھ�م وع�ادة ی�ك�ون 
لراوي ھذا الموال األحمر وج�م�ھ�وره 
خصم یظھر ذلك في عملیة ال�رد ع�ل�ى 
بعض النص�وص وھ�و أق�رب إل�ى أن 

 . یكون خصًما طبقیًا
وراوي ال�م�وال األح�م�ر یص�ب�ر ع�ل�ى 
خصمھ حت�ى ل�و ك�وى ق�ل�ب�ھ وق�ھ�ره, 
ویجانس المبدع الشعبي ب�ی�ن ال�غ�رب�ة 
وبین المكتوب حیث یُحیل ھذا الوض�ع 
االجتماعي المتمثل في الظل�م وال�ق�ھ�ر 
إل��ى ال��ق��در ال��ح��ت��م��ي وھ��ذا ال��ق��در 
والمكتوب تسبب لھ ف�ي س�ل�س�ل�ة م�ن 
األغ��ت��راب��ات وال��ت��ق��ل��ب��ات م��ن م��وق��ع 
الغالب المنتصر إلى الضحیة المغل�وب 

ودائًم�ا م�ا ی�ك�ون ج�م�ھ�ور  على أمره
الموال األحمر على نفس ال�درج�ة م�ن 
الش�ع��ور ب��ال��ق��ھ��ر وت��ق��ل��ب��ات األح��داث 
الحیاتیة وال�ت�ي یُ�م�ك�ن�ن�ا م�ن خ�الل�ھ�ا 
قراءة أوضاع ھذه الجماعة الش�ع�ب�ی�ة 
حیث تُمثل تلك ال�ن�ص�وص ن�وًع�ا م�ن 
المقاومة عن طریق التعبیر الش�ف�اھ�ي 
عن الوضع االجتم�اع�ي واالق�ت�ص�ادي 
للبنیة التحتیة صانعة ھذا الموال حیث 
یُمكننا القول أن الموال األحم�ر بش�ك�ٍل 

أو   ع��ام ی��ك��ون ال��واق��ع االق��ت��ص��ادي
السیاسي السئ أحد روافده, باإلضاف�ة 
إل��ى م��ع��ان��ي ال��غ��در وقس��وة ال��ق��ل��ب 
والھجر واالغ�ت�راب وال�غ�رب�ة وم�ذل�ة 
الحصول على لقمة الع�ی�ش وك�ل ھ�ذه 
ال��م��ش��اع��ر ال��وج��دان��ی��ة تُ��م��ث��ل أھ��م 

 .موضوعات الموال األحمر
* ب��اح��ث��ة ف��ي ال��ف�ول��ك��ل��ور وال��ث��ق��اف��ة 

 الشعبیة

 اال وو ارة
 

 زینب محمد عبد الرحیم* / مصر
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 على َمْتِن قَصیَدتي
تِي  َشابٌّ َوِسیٌم قِصَّ

 َزْغَرَدةٌ 
فاِه تَرقُصُ   على الشِّ

 في ِحْلیَةٍ 
 قَد أُْغِرقَْت أُْمنیَتي
 ُزُھوٌر اِصطَفَّتْ 

 على َحافَِة الطَّریق
  تَْغُزو َخدِّي

   و تَْنِوي
 اِحتِالالً َسرَمِدیَّا لَِرْغبَتي

 طَْبطَبَةٌ 
 بَیَن اْألَیاِدي َرْقَصةٌ 

  اِحتِفالٌ 
 یُغاِزلُ 
 ُكلَّ َوتَرٍ 

 ِمْن ُسُروري
 و بَْھَجتي

 على َمْتِن َسفینَتِي
 َجنَّاٌت تَِسیرُ 
 على َمْھلٍ 

  ِحسِّي  تَحتَ 
 و ُشَرِف اْلفُؤادِ 

 و َسواِحِل ُرْؤیَتي
 تٌتَعانَُق اْألمواُج فِیما بَینَھا

  قُبُالتٌ 
 تَْشَھُر في ُكلِّ َصْوبٍ 

 َكلِماِت قَِصیَدتي
 َملٌِك أَنا
  اِبتِساماتٌ 
  نََسَجتْ 

 ُعشَّ ُخْلدٍ 
 على لَْوَحِة رایَتِي

  ِسلَعةُ اْلَحیاةِ 
 باِھظَةُ الثََّمن

ْبَحارَ   والُكلُّ یَْھَوى اْإلِ
 على نَْھِجي
 و ُسنَّتِي

**********  
09/06/2020 

مھند مبھر كوی�ش س�ق�ش�خ�ي ال�م�ول�د، وال�ن�ش�أة،  
یمارس القراءة األدبی�ة ب�اس�ت�م�رار، ل�م ی�ث�ن�ھ بُ�ع�ُد 
اختصاصھ عن األدب، بل سأفرض أنھ یوظ�ف ذل�ك 
التخصص فیھ، عبر م�ف�ردات�ھ، وأح�داث�ھ، وأف�ع�ال�ھ 

م؛ إذ نش�ر 2020النصیة، باشر النشر األدبي سنة 
قصتھ األولى (حمزة المجنون) في صحیفة الحقیق�ة 
الصادرة في العاصمة بغداد، أحسبھ أنھ قد تأخر في 
الظھور؛ لكنھ تأخر إیجابي، فلم یك�ن ع�ج�وال ح�ت�ى 

  یلم بموسوعات األدب، والسرد.
طغت ع�ل�ى ع�ال�م�ھ ال�ق�ص�ص�ي روح اخ�ت�ص�اص�ھ  

(البایلوجي)؛ إذ حضرت م�ف�ردات ع�ال�م ال�ح�ی�وان: 
الكالب، الحشرات، وعالم النبات: مثل مفردة العفن، 
األشجار، الماء، وعالم اإلنسان مثل الحبل الس�ري، 
وھكذا حتى أكاد أجزم أنھ سیفید من تخ�ص�ص�ھ ف�ي 
عالمھ السردي؛ لیكون منمازا بھ، ویمثل إضافة إلى 

 عالم القصة القصیرة.
یرید مھند كویش أن یكون خیالیا ف�ي ك�ت�اب�ات�ھ؛ إذ 
جعل من حمزة شخصیة رئیسة غرائبیة بوظیفت�ھ�ا، 
فجاء شخصیة وھمیة، توحي التسمیة بتعقلھا، ف�ل�م 
یسمھ اسما ح�دی�ث�ا، أخ�ذت ع�ل�ى ع�ات�ق�ھ�ا م�ف�ص�ل 
التغییر، فقدمھ م�ج�ن�ون�ا م�ن أول مش�ھ�د، وس�ای�ر 
أحداث القصة، وشخصیاتھا، وحبكتھا، في زمن ل�م 
یفصح عنھ بالتحدید، وتدل ال�ق�راءة ع�ل�ى ال�ع�ص�ر 
الحدیث ل�ل�ع�راق، ال�ذي ت�ع�اق�ب�ت ع�ل�ی�ھ الس�ل�ط�ات 
المقصرة، ثم یفصح في آخر زاویة من زوایا الختام 
بأنھ یخال إل�ى ال�ن�اس م�ج�ن�ون�ا، ی�دع�ي ال�ج�ن�ون، 
ویشكل صدمة ل�ل�ق�ارئ، وی�ح�ق�ق ال�دھش�ة، ل�ی�ري 
القارئ المفارقة في الوظیفة، فق�د نس�ب ال�ت�غ�ی�ی�ر، 
للمجنون، وھنا جزئ�ی�ة ت�وب�ی�خ�ی�ة، ل�م�ن ال ی�ن�ش�د 

 الھیجان ضد الترھل الحاصل في المدن العراقیة.
وما یمیز القصة اإلحالة الخطابیة، فقد أحال ع�ل�ى   

شخصیتھ الرئیس�ة إح�ال�ة ال زم�ن�ی�ة وال إش�اری�ة، 
یجلیھا السیاق ال�ن�ص�ي، وتس�م�ى ب�ال�خ�ط�اب�ی�ة ف�ي 
التفكیر التداولي، أي تشیر الضمائر ف�ي ت�ع�ب�ی�رات�ھ 
لشخصیة العنوان (حمزة) بغیة ع�دم ت�ك�رارھ�ا ف�ي 
القصة، وھذه سمة م�ن س�م�ات االرت�ب�اط ال�ن�ص�ي، 

 التي تمیز الُكتَّاب، وتوافقھم مع المتلقي.
ت��وج��د س��م��ة اإلب��داع��ی��ة ف��ي نص��ھ، وخ��ل��وه م��ن 
التناصات، ویتسم بسرد مشھدي متالصق، ل�م ی�أت 
على وتیرة واحدة، بل جاء بمشاھد متواشجة، بدءا 
بالمشھد العتبة، حینم�ا یص�ف فض�اءات ال�م�دی�ن�ة، 
(كان السكون یطغى على كل شي، الصم�ت ی�ق�ط�ع�ھ 
صوت نباح الكالب، مصابیح المدینة تلق�ي ب�ث�ق�ل�ھ�ا 
على الشوارع المقفرة...). ثم وصف مشھد ال�ت�ع�ث�ر 
(مشھد البؤس) في المدین�ة،ال�ت�ي وص�ف�ھ�ا ب�أبش�ع 
األوصاف،حت�ى یص�ب ن�ق�م�ت�ھ ع�ل�ی�ھ�ا، (ال�ج�م�ی�ع 
آثمون،الكبار، والصغار، النساء، الحیوان�ات، ح�ت�ى 
الحشرات ... األطفال الرضع آث�م�ون ألن�ھ�م ق�دم�وا 

لھذه المدینة...كان بمقدورھم أن یجعل�وھ�ا مش�ان�ق 
لھم قبل أن تشنقھم ھذه المدینة العف�ن�ة ال�م�زی�ف�ة). 
حتى یلحقھما بمشھد الحب العذري، ال�ذي ی�م�ت�ل�ك�ھ 
(كان یتابعھا عن ب�ع�د، ل�م ی�ح�ادث�ھ�ا غ�ی�ر م�رة أو 
م�رت��ی��ن وك��ان ف�ي ك��ل م��رة یص�وب ن��ظ��ره ع��ل��ى 
ب��ط��ن��ھ��ا..). وأخ��ی��را یص��ل إل��ى مش��ھ��د ال��ث��ورة، 
واإلنفعال، مشھد ال�م�ع�ال�ج�ة ل�ل�واق�ع: إع�دام ط�ف�ل 
حبیبتھ حینما وضعت ولدا في صالة مشف�ى ال�والدة 
(بات المشفى قریبا، أخذ یبطئ من خطواتھ لیس�ت�رد 

دلف إلى الصالة الكبیرة، ك�ان  …أنفاسھ المتالحقة،
یبحث عن ردھة األطفال حدیثي الوالدة...لقد س�رق 
الطفل، أطلق ساقیھ للریح، یركض مس�رع�ا، خ�رج 

 من الردھات...).
 
یعد نص مھند كویش حامال رؤیة مضم�رة ت�ت�م�ث�ل  

في بوتقتین، یعد المنھج الس�ی�م�ی�ائ�ي األق�در ع�ل�ى 
تشخیصھما، بعیدا عن سیمیایئة بیرس السردیة أو 
سیمیائیة سوسیر، العاملتان ع�ل�ى دالل�ة ال�م�ف�ردة، 
بینما ی�ؤك�د ف�الدی�م�ی�ر ب�روب ع�ل�ى الس�رد ال�ك�ل�ي 
ورمزیتھ، حینما یعطي الشخصیة ف�ع�ال أو وظ�ی�ف�ة 
إدارة األح��داث، ب��رف��ق��ة الس��ی��اق، وھ��ذا م��ا أن��ی��ط 
بالشخصیة الرئی�س�ة ف�ي قص�ة ح�م�زة ال�م�ج�ن�ون. 
ففاضت بداللتین، الداللة األولى في ال�ق�ص�ة: ح�ج�م 
الدمار في المدن العراقیة، وربما یرید بھا ال�م�دی�ن�ة 
الجنوبیة، لیؤشر حجم تردي إدارة السلطة الحاكم�ة 
لھا، حتى صارت تل�ك ال�م�دن أن ت�ن�ع�ت ب�ال�ع�ف�ن�ة، 
یضاف لھا منظومة الفرد األخالقی�ة (ح�ت�ى ال�ھ�واء 
في ھذه المدینة ھو آثم ، یتشاركھ الجم�ی�ع ل�ی�خ�رج 
مس��م��وم��ا ب��ك��ذب��ھ��م ون��ف��اق��ھ��م، وال��ت��ف��اھ��ات ال��ت��ي 
یطلقونھا..). فیتنامى الشعور ب�خ�ی�ب�ة األم�ل، ال�ت�ي 
طالما ما ألمت بالفرد العراقفي، أن تتوف�ر ل�ھ ح�ی�اة 

 ھانئة، كریمة.
ثم الرؤیة الثانیة أو المرموزة الثانیة نوعیة الح�ب، 
الذي یصوره بالعذریة، فلم یقدمھ حبا عابرا، ولعل�ھ 
یحكي زمنا ماضیا، أن یكتفي المحب بنظرة حبیبتھ، 
ومغازلتھا ععلى مسافة (لما رآھا ألول مرة، ش�غ�ف 
بھا، علم في قرارة نفسھ أنھ وجد ضالتھ، علم أن�ھ�ا 
ستكون مصباح عالء الدین، لكل ما كان یشع�ر ب�ھ، 
وأنھا سبیلھ الى النجاة من ھذه المدینة الفاس�دة..)، 
فیؤمن بأحد المفاھیم العمالقة في الك�ون أن ال�ح�ب 
منقذ البشریة، ومن شدة ت�ع�ل�ق�ھ ب�ھ�ا، أق�ب�ل ع�ل�ى 
مولودھا لیقتلھ، كي یخلص�ھ م�ن ح�ج�م ال�دم�ارات، 
والوباءات، والتدنی�ات ف�ي م�دی�ن�ة ال�خ�راب، ال�ذي 
یرفضھا جملة وتفصیال في عال�م�ھ ال�ن�ص�ي ح�م�زة 
العاقل، وحمزة الفائ�ق، وح�م�زة ال�م�ف�ك�ر، وح�م�زة 
الثائر، وحمزة الحریص، حمزة المصلح لذلك العبث 
االجتماع�ي والس�ی�اس�ي، وح�م�زة ال�م�ن�ق�ذ ألط�ف�ال 

 المدینة من االضطراب.



بال أرض وال ھویّة، یقتاتون من السح�ر   
والرقص والعزف، ال�غ�ج�ر ش�ع�ٌب ھ�ن�دي 

 یغزو العالم.
ال�غ�ج�ر ھ�م أك�ث�ر ش�ع�ب ان�ت�ش�اراً ع�ل��ى 
األرض، ال أص��ل ل��ھ��م س��وى ع��ادات��ھ��م 
وتقالیدھم، الغجر لیسوا أقلیة، أو طائ�ف�ة، 
وال أتباع دیانة منسیّة، بل ھم شعب ی�ق�ال 
إن ھجرتھم األولى انطلقت من الھن�د، ث�م 
انش��ط��روا إل��ى ج��م��اع��ات، ات��خ��ذوا م��ن 
الترحال مصیراً لھم، وان�ت�ش�روا ف�ي ك�ل 
أصقاع األرض، مؤمن�ی�ن أن ك�ل األرض 

 ھي وطنھم.
حددت األمم المتحدة واالت�ح�اد األوروب�ي 

م، أن ال�ی�وم ال�ث�ام�ن م�ن 1992في العام 
نیسان من كل ع�ام، ھ�و ال�ی�وم ال�ع�ال�م�ي 
للغجر، وذلك للتذكیر بمعاناة الغج�ر ح�ول 
ال��ع��ال��م، وم��ا ی��وج��ھ��ون��ھ م��ن ت��م��ی��ی��ز 
واضطھاد، إلى جانب التعریف ب�ث�ق�اف�ت�ھ�م 
واالحتفاء بھا، وللغجر أس�م�اء م�خ�ت�ل�ف�ة 
باختالف اللغات واألماكن التي یت�واج�دون 
فیھا، وھم من بین الشعوب التي تعرض�ت 

 لالضطھاد من قبل الحكم النازي.
م 1440في أواسط القرن الخامس عشر (

ت��ق��ری��ب��ا) وص��ل��وا إل��ى م��ن��اط��ق ال��م��ج��ر 
وصربیا وباقي بالد البل�ق�ان األخ�رى، ث�م 
بعد ذلك انت�ش�روا ف�ي ب�ول�ن�دا وروس�ی�ا، 

واستمر انتشارھم إلى أن ب�ل�غ�وا الس�وی�د 
وإن��ج��ل��ت��را ف��ي ال��ق��رن الس��ادس عش��ر 
المیالدي، كم�ا اس�ت�وط�ن�وا ف�ي إس�ب�ان�ی�ا 

 بأعداد كبیرة.
للغجر تاریخ طویل م�ن ال�م�ع�ان�اة، ح�ی�ث 
تعرضوا لممارسات عدوانیة من الشع�وب 
ع�ل�ى م�ر ال�ت�اری�خ، ح�ی�ث ت�م ال�ت�رح�ی�ل 
ال��ق��س��ري ل��ھ��م، وع��دم االع��ت��راف ب��ھ��م 
كمواطنین في البلدان التي یقیمون ف�ی�ھ�ا، 
حیث تم ترحیلھم من من�اط�ق ع�دی�دة ف�ي 
أوروب�ا، ول�م ی�ق�ف األم��ر ع�ن�د ذل�ك ب��ل 

م، بقتل ك�ل 1725أصدر ملك بروسیا عام 
 غجري یتجاوز الثامن عشر عاما.

م، تم صدور قوانین ت�ل�زم 1929وفى عام 
الغجر، الذین لیست لدیھم مھنة ثابتة ف�ي 
ألمانیا بالعمل القسري "الس�خ�رة"، وق�د 
ط�ب��ق ھ��ذا ال��ن�ظ��ام ف��ي ع��دد م��ن ال��دول 

 األوروبیة.
وع��رف��وا ال��غ��ج��ر ع��ل��ى حس��ب ق��ان��ون 

م ب�أن�ھ�م ش�ع�وب 1935نورمبیرج ل�ع�ام 
غیر مرغوب بھ�ا، ف�ك�ان ی�م�ن�ع ع�ل�ی�ھ�م 
الزواج من األلمانیات، كما ص�ن�ف�وا ع�ل�ى 
انھم مجموعة منغلقة عل�ى ن�ف�س�ھ�ا، ف�ي 

م، وھي تھمة ت�ع�د ج�ری�م�ة 1937فانوان 
 جنائیة.

وكان لھتلر أیضا موقف ضد الغجر، حیث 
أنشأ مكتبا مركزیا لمكافحة خطر ال�غ�ج�ر، 
وكانت الوظیفة األساسی�ة ل�ھ�ذا ال�م�ك�ت�ب 
ھ�ي ف��رز ال��غ��ج��ر األن��ق��ی��اء م��ن ال��غ��ج��ر 
ال��م��خ��ت��ل��ط��ی��ن، وق��د ت��م��ت ال��ع��دی��د م��ن 

الممارسات الع�ن�ص�ری�ة ض�دھ�م ف�ي ذل�ك 
العھد، حتى وصل بھم الحال إلى وضع�ھ�م 
ف��ي زرائ��ب، ذات س��ی��اج ك��م��ا ت��وض��ع 
ال��ب��ھ��ائ��م، وس��م��ح ھ��ت��ل��ر ب��ق��ت��ل��ھ��م ف��ي 
المعسكرات ال�م�خ�ت�ل�ف�ة، بس�ب�ب ال�ج�وع 
والتعذیب، وأیضا وبس�ب�ب اس�ت�خ�دام�ھ�م 
كمادة للتجارب، وكان�ت أك�ث�ر ال�ع�م�ل�ی�ات 
إبادة للغجر ھو في نھایة الحرب العالم�ی�ة 

غ�ج�ري  15000الثانیة حیث قتل م�ن�ھ�م 
  20000من أصل 

 كانوا یعیشون في ألمانیا.
وقد تسبب المفھوم العنصري الذي رس�خ 

في عقلیة المجتم�ع ال�غ�رب�ي أن ال�ب�ش�رة 
السوداء تعني التخلف واالنحطاط والشر، 
وھو ما جلب كثیر من المت�اع�ب ل�ل�غ�ج�ر. 
فقد كانت البشرة السوداء التي یتمیز ب�ھ�ا 
ال�ك��ث�ی��ر م��ن�ھ��م، ع��الم�ة وس�ب��بً�ا ف�ي أن 
یصبحوا ضحایا لھذا التعصب، وحتى ف�ي 
آسیا كان ھناك تفضیل للبشرة المائلة إل�ى 

ك�ورن�ری�س “ الشقرة، وقد كت�ب ال�راھ�ب 
تقریرا عن ال�غ�ج�ر ف�ي س�ن�ة ”  في لوبیك

م وصفھم ب�أن�ھ�م أص�ح�اب (أق�ب�ح 1417
وجوه س�وداء. ت�ل�ك ال�ت�ي تش�ب�ھ وج�وه 
التتار)، وقد أوضح أحد األمثال الش�ع�ب�ی�ة 
كی�ف أن ال�ن�اس ی�ق�ارن�ون ب�ی�ن ال�ظ�الم 
والسواد وبین بش�رة ال�غ�ج�ري. ف�ال�م�ث�ل 
یقول (نفس الشمس تجعل الكتان أب�ی�ًض�ا 
والغجري أسوًدا)، وی�ت�داول اإلی�ط�ال�ی�ی�ن 
 والھولندیین مقولة (أسود مثل الغجري).

وق��د ك��ان ج��ھ��ل ال��غ��ج��ر ب��أص��ول��ھ��م 
وج�ذورھ��م، وع��دم وج�ود رواب��ط ت��رب��ط 
بینھم وبین أي منط�ق�ة م�ع�روف�ة، ع�ام�ًال 
من عوامل إثارة الش�ك�وك ح�ول�ھ�م، وق�د 
كتب أح�د ال�ُك�ت�اب ع�ن�ھ�م أن�ھ�م (ج�ن�س 
یھودي اخ�ت�ل�ط ب�ع�دد م�ن ال�م�س�ی�ح�ی�ی�ن 

  المشتتین).
عندما ظھر الغجر ألول مرة ف�ي أوروب�ا، 
كانوا یشبھون المھاجرین من آسی�ا، وق�د 
وفد الغجر ف�ي ش�ك�ل ج�م�اع�ات ص�غ�ی�رة 
تضم كل ج�م�اع�ة ع�دد م�ن األس�ر، وق�د 
ك��ان��وا ی��ب��ح��ث��ون ع��ن ف��رص ل��ل��ع��م��ل، 
ول��م��م��ارس��ة ت��ج��ارت��ھ��م وم��ھ��ن��ھ��م ال��ت��ي 
تخصصوا فیھا، ولكن لم تتح لھ�م ف�رص�ة 
السكن في المناطق السكنیة، كما أت�ی�ح�ت 
لغیرھم من المھاجرین، فقد ازدح�م�ت ك�ل 
ال��م��ن��اط��ق ب��ال��م��ھ��اج��ری��ن م��ن م��خ��ت��ل��ف 
األجناس، ولم تتوفر ل�ھ�م أم�اك�ن إال ف�ي 
المن�اط�ق ال�م�ت�ط�رف�ة ال�ھ�امش�ی�ة، وك�ان 
علیھم أن یبذلوا جھدھم لكي یجعل�وا ھ�ذه 
األماكن صالحة ل�ل�م�ع�ی�ش�ة، ول�م�م�ارس�ة 

 حرفھم ومھنھم.
في العصور الوسطى ازداد شك وكراھ�ی�ة 
الغجر، وظھر ذلك ف�ي ص�ورة م�ع�ارض�ة 
ش�دی��دة ل��ل��غ��ج��ر م��ن ق��ب��ل ال��ث��الث ق��وى 

الرئیس�ی�ة ف�ي أوروب�ا، وھ�ي ال�ك�ن�ی�س�ة 
وال��دول��ة ورؤس��اء ال��ن��ق��اب��ات ال��ح��رف��ی��ة 
والتجارة، وأصبح ال�غ�ج�ر ی�ل�ق�ون رفًض�ا 
قویًا لم یحدث بھذه الدرجة ف�ي أي وق�ت 
مضى، وصدور القوانین ضدھم ك�ان م�ن 
أقوى التھدیدات لھم، وقد أض�اف ت�ق�ل�ص 
مھنھم التقلی�دی�ة أم�ام م�ن�افس�ة، وغ�ی�رة 
النقابات الحرفیة األخرى إلى مواج�ھ�ت�ھ�م 
بصعوبات أخرى، ولم ین�ج�ح ال�غ�ج�ر ف�ي 
أیة حرفة عملوا فی�ھ�ا س�وى ال�ع�م�ل ف�ي 
ال��م��ع��ادن وال��ح��دادة، وب��ع��ض ال��ح��رف 
الص�غ��ی��رة األخ��رى، وع�م��ل��وا أیض��ا ف��ي 

حرفة صن�اع�ة األوع�ی�ة واألدوات، وف�ي 
الص�رب ت�ف��وق ال�غ�ج��ر ع�ل�ى ال�ح�دادی��ن 
المحلیین وحلوا محلھم، ألنھ ث�ب�ت أن م�ا 
یعملونھ بأیدیھم ك�ان أج�ود م�م�ا ی�ع�م�ل�ھ 

 غیرھم.
وقد أدت ھذه الض�غ�وط إل�ى أن ی�م�ارس 
الغجر بعض الجرائ�م، وأن ی�ل�ج�ؤوا إل�ى 
االحتیال، وقد كانت إقامتھم في ال�م�ن�اط�ق 
الھامشیة م�ن ال�ب�ل�د ع�ام�ًال م�ن ع�وام�ل 
الشك فیھم، وقد أدت ال�م�ن�افس�ة الش�دی�دة 
التي تعرضوا ل�ھ�ا، إل�ى أن ی�ف�ك�روا ف�ي 
اس��ت��خ��دام ذك��ائ��ھ��م، وم��ل��ك��ات��ھ��م، ل��ك��ي 
یس��ت��ط��ی��ع��وا ال��ع��ی��ش، وأن ی��م��ارس��وا 
الس��رق��ات الص��غ��ی��رة وال��ك��ب��ی��رة ح��ی��ن��م��ا 
یتمكنوا من ذلك، وقد كانوا یشب�ھ�ون ف�ي 
أوضاعھم الشح�اذی�ن ال�دائ�م�ی�ن، وب�دأت 
تتكون في العقلیة الشع�ب�ی�ة ص�ورة غ�ی�ر 
مرغوبة عن ال�غ�ج�ر، وق�ب�ل أن ت�م�ض�ي 
خمسین سنة عل�ى دخ�ول أول ج�م�اع�ات 
غجریة إلى غرب أوروبا، بدأت السلط�ات 
تتلقى شكاوى متزایدة عن الغج�ر، ووج�د 
مالك األراضي أن ال�غ�ج�ر ی�ح�اول�ون أن 
یلھوا المزارعین بصرف ان�ت�ب�اھ�ھ�م ع�ن 

 عملھم ثم یسرقوھم.
وقد صاحب ھذه الظواھ�ر، ش�ی�وع ك�ث�ی�ر 
من األقوال الشعبیة، عن سرق�ات ال�غ�ج�ر 
وعدم أمانتھم، ففي ال�م�ج�ر ی�ن�ت�ش�ر أح�د 
األق��وال وھ��و (ی��م��ك��ن��ن��ي أن أرى ف��ی��ھ 
غجري) ویعني أن صفة االحتیال واضحة 
فیھ، وظھر ت بعض األمث�ال ف�ي روس�ی�ا 
تربط بین الغجر وبین السرق�ة م�ث�ل: (إن 
ال��غ��ج��ري ال یس��رق م��ن م��ك��ان ق��رب 

 معسكره)، (الغجري ال یسرق غجري).
وقد اتھموا في الدول اإلسكندنافیة ب�أن�ھ�م 
یتجول�ون ف�ي ال�ب�الد، ی�خ�دع�ون ال�ن�اس 
ب��ال��ك��ذب والس��رق��ة واالح��ت��ی��ال، وأش��ار 
القانون ال�ب�رت�غ�ال�ي ب�وض�وح ف�ي ن�ف�س 
الس�ن�ة إل�ى ال��ك�ث�ی��ر م�ن ال�ج�رائ��م ال�ت��ي 
یرتكبھا الغجر، وإلى العرافة التي یدع�ون 
معرفتھا، والنقطة الھامة ال�ت�ي ی�ج�ب أن 
نالحظھا أن فئة الغج�ر ال�م�ن�ح�رف�ة ال�ت�ي 
صدرت ض�دھ�ا ھ�ذه ال�ق�وان�ی�ن ك�ان�ت ال 

تتعدى عدة آالف غ�ج�ري، م�ن�ھ�م ال�ذی�ن 
أصبحوا خارج�ی�ن ع�ن ال�ق�ان�ون، ول�ك�ن 
نظًرا لتع�دد أع�م�ال الس�ل�ب، ون�ظ�ًرا ألن 
حركتھم بین المناطق المختل�ف�ة أص�ب�ح�ت 
سریعة، فقد بدا ل�ل�س�ل�ط�ات أن أع�دادھ�م 

 كبیرة وأنھم یوجدون في كل مكان.
والكنیسة شجعت مثل ھذه ال�ق�ص�ص، أو 
على األقل ل�م ت�ح�اول أن ت�ت�ص�دى ل�ھ�ا. 
عندما قیل عن الغجر إن هللا لعنھ�م ألن�ھ�م 
رفضوا أن یأووا ال�ع�ذراء ف�ي خ�ی�ام�ھ�م، 
أثناء ھروبھا مع یوسف النج�ار وال�ط�ف�ل 
یسوع إلى مصر، وقد حاول بعض الغ�ج�ر 
التخفیف من ھذه الت�ھ�م�ة، ب�أن�ھ�م ادع�وا 
أنھم كانوا في فترة تجوال طویلة قض�وھ�ا 
مشردین كعقوبة لھم على اقت�راف�ھ�م ھ�ذه 
الجریمة. وھذا ما جعل ھناك فرصة أك�ب�ر 
لتصدیق القصة. وتتداول في إیرلندا قصة 
المسمار الذي صنع لصلب المسی�ح وظ�ل 
متوھًجا ال یطفأ یطارد الغجري ال�م�ت�ج�ول 

 في كل مكان.
وف��ي ن��ف��س ال��وق��ت س��ان��دت س��ل��ط��ة 
اإلكلیروس القوانین الصادرة ضد الغج�ر، 
وقد شاھد أعضاء مجلس كنیس�ة أب�ردی�ن 

م رجل�ی�ن ی�ب�ی�ع�ان 1608في إنجلترا سنة 
اللحم والمشروبات للغجر، فكان عقابھ�م�ا 
ھو أن یركعوا أم�ام ال�ن�اس ق�ب�ل الص�الة 

 یوم األحد تكفیًرا عن خطیئتھما.
ولم یبدأ اھتمام الكنیسة ب�خ�دم�ة ال�غ�ج�ر، 
واالھتمام بھم إال مع بدایة القرن ال�ث�ام�ن 
عشر، وما اتسم ب�ھ م�ن ط�اب�ع إنس�ان�ي، 
فقد نظمت في إنجلترا أول إرسالیة دی�ن�ی�ة 

م، وق���ام���ت ال���ط���وائ���ف 1815ع���ام 
البروتستانتیة بإرسالیات تبع�ت إرس�ال�ی�ة 
إنجلترا، وقد بدأت في ألمانیا، وأق�ام ق�س 
كاثولیكي مدرسة للغجر ف�ي ال�م�ج�ر ع�ام 

 م.1850
وأّكد المؤّرخون والخبراء بشؤون الغ�ج�ر 
أن إقل�ی�م ال�ب�ل�ق�ان ھ�و ال�م�وط�ن ال�ث�ان�ي 
لل�غ�ج�ر، ویُ�رتّ�ب�ون ویُص�نّ�ف�ون ال�ل�ھ�ج�ة 
الرومانی�ة ل�غ�ة ال�غ�ج�ر ع�ل�ى أن�ھ�ا ل�غ�ة 
ھندیة، وھذا التأكی�د ع�ل�ى ال�دور ال�م�ھ�م 
الذي لعبتھ أرض البلقان في تشكیل ثق�اف�ة 
ولغة الغجر لیس مجرد تعبیر متفق عل�ی�ھ 
فقط، وإنما ھو تعبی�ر م�ب�ن�ي ع�ل�ى ب�ح�ث 
علمي جاد خالل رحلتھم من أقصى ال�ھ�ن�د 

  إلى وسط وغرب أوروبا.
استقّر الغجر الرومانیون في شبھ ج�زی�رة 
البلقان لقرون عدیدة، فیما بی�ن ال�ق�رن�ی�ن 
ال�ت��اس�ع إل��ى ال��ح��ادي عش��ر ال�م��ی��الدي، 
وحیث أن�ھ�م ب�دأوا دخ�ول غ�رب أوروب�ا 
خالل القرن الخام�س عش�ر ف�ق�ط، ف�الب�د 
أنھم عاشوا في إقلیم البلقان مدة خ�م�س�ة 
قرون على األقل، وكان لذلك تأثیر واض�ح 
على تطور الخصائص ال�رئ�ی�س�ة ل�ل�غ�ج�ر 
كجماعة بشریة وعلى ثقافاتھ�م، ب�م�ا ف�ي 
ذلك اللغة باإلضافة إلى أن أع�داداً ك�ب�ی�رة 
من الغجر قد بقیت في ال�ب�ل�ق�ان م�ق�ی�م�ی�ن 
ف��وق أرض اإلم��ب��راط��وری��ة ال��ع��ث��م��ان��ی��ة 
ووالی��ات��ھ��ا، خ��اص��ة ع��ن��د م��راك��ز ن��ھ��ر 
الدانوب لمولدافیا، وبالتالي ف�ي ال�والی�ات 
التي أُقیم�ت داخ�ل ح�دود اإلم�ب�راط�وری�ة 
السابقة للدولة العث�م�ان�ی�ة، وھ�ي والی�ات 
ظلّت على ارتباط بتلك اإلمبراطوریة، أّم�ا 
في العصور الحدیثة ف�ق�د ھ�اج�رت أع�داد 
كبیرة منھم عبر العالم، ب�م�ا ف�ي ذل�ك م�ا 
یطلق علیھ الغزو الكبیر لطارقي الن�ح�اس 
خالل القرنین التاسع عش�ر وال�ع�ش�ری�ن، 
شكلت موجات الھجرة من ی�وغ�وس�الف�ی�ا 

السابقة في ستینات القرن العشرین ح�ت�ى 
ثمانیات�ھ، ك�ال�ھ�ج�رة إل�ى روم�ان�ی�ا ال�ت�ي 

م ف�ي أوروب�ا 1989أعقبت تغیرات ع�ام 
الشرقیة، وتلك التي یمثّلھا الالجئ�ون ف�ي 
البوسنة وكوسوفو، وق�د ح�م�ل�وا م�ع�ھ�م 
آثاراً ملحوظة للتالقح ال�ث�ق�اف�ي وال�ل�غ�وي 
مع الشعوب األخرى، التي سیطرت ع�ل�ى 

  إقلیم البلقان.
وی��ع��ود أول ذك��ر ل��ل��غ��ج��ر ف��ي وث��ائ��ق 
الضرائب لإلمبراطوریة ال�ع�ث�م�ان�ی�ة ع�ام 

م، وھو موجود في سجل الت�ی�م�ارز 1430
أس�رة غ�ج�ری�ة ی�م�ث�ل�ون  431مسجل بھ 

% من جملة الُمسّجلین ب�وج�ھ ع�ام، 3.5
وت��ف��ی��د وث��ائ��ق م��ح��ف��وظ��ة أن ال��غ��ج��ر 
المسلمین، قد ُمنعوا من االختالط بال�غ�ج�ر 
المسیحی�ی�ن، وك�ان ع�ل�ی�ھ�م أن ی�دف�ع�وا 
ضریبة أعلى لو وقعوا في ذل�ك، إذ ع�ل�ى 
المسلم أن یعیش فق�ط ب�ی�ن ال�م�س�ل�م�ی�ن، 
وإذا خالف فعلیھ أن یدفع ضریبة ال�رأس، 
بن�ف�س ال�ق�ی�م�ة الض�ری�ب�ی�ة ال�م�ف�روض�ة 
ع���ل���ی���ھ���م، وال���ق���راران م���ت���ع���ارض���ان 
فالممارسات المعتادة ع�ل�ى أی�ھ ح�ال، أن 
یقوم المسیحیون بسداد ضریبة أكب�ر م�ن 

  المسلمین.
واستم�ر اس�ت�خ�دام ال�غ�ج�ر ف�ي ال�ج�ی�ش 
العثماني حتى نھایة القرن الثام�ن عش�ر، 
إذ ی��ذك��ر راھ��ب ص��رب��ي ف��ي ت��ق��اری��ره 
الس�ری��ة، ال�ت��ي ك�ان ی��رس��ل�ھ��ا ل�ل��ج��ی��ش 

م، أن دف�اع م�دی�ن�ة 1737النمساوي عام 
كوسوفو قد تُرك بأیدي الغج�ر، ف�ي ح�ی�ن 
ق�ام ال��غ�ج�ر ب�أداء دور ف�ي ال��دف�اع ع��ن 
كوسوفو ضد ال�غ�زاة ال�ن�م�س�اوی�ی�ن ع�ام 

م مرة أخرى، وقد عمل الغ�ج�ر ف�ي 1788
ظل العثمان�ی�ی�ن ف�ي ال�ع�دی�د م�ن ال�م�ھ�ن 

 وخاصة الموسیقى.
في كل مكان یقوم الغجر بالعزف وال�غ�ن�اء 
بس��رور مس��ت��خ��دم��ی��ن آالت ال��ف��ی��ول��ی��ن 
واألشبھ باآلت الس�ی�م�ب�ال�و وال�ط�م�ب�ورة، 
وكلھا تشبھ الجیتار ولكنھا تحوي خم�س�ة 
أوتار فقط، وكانت اآللة الموسیقی�ة األھ�م 
آن��ذاك ال��زورن��اس وھ��ي ن��وع م��ن آل��ة 
ال��ب��ورا، ث��م آالت ال��ن��ق��ر (ال��ط��ب��ول)، 
والتامبوری�ن وال�وت�ری�ات وك�ان ی�رق�ص 
على موس�ی�ق�اھ�م نس�اء ی�ط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�ن 
(الش�ن��ج��ي)، وأح��ی��ان�اً ُك��ْن م��ن ال�ن��س��وة 
الیھودیات، اللواتي ُك�ّن ی�ق�م�ن ب�ت�س�ل�ی�ة 
الم�وظ�ف�ی�ن األت�راك، وال�ت�س�ری�ة ع�ن�ھ�م 
(باإلضافة للرّحالة األجانب) في ال�ح�ان�ات 

  والمنازل.
والبد من اإلشارة إلى وجود حرف�ة ن�ادرة 
إلى حد ما، وھي مھ�ن�ة ت�م�ارس�ھ�ا نس�اء 
الغجر في اإلمبراطوریة ال�ع�ث�م�ان�ی�ة، ك�ن 
یشتغلن في مھن غیر قانونیة في مقاطع�ة 
رومیلیا وإسطن�ب�ول وص�وف�ی�ا وف�ی�ل�ی�ب�ي 

  مقابل ضریبة مرتفعة
یدفعنھا لتقنین األعمال ال�م�ن�اف�ی�ة ل�آلداب 

  تحت ستار قانوني.
م، ت�م  1908وبعد ثورة تركیا الفتاة عام 

ت��ق��ی��ی��د س��ل��ط��ات أس��رة الس��ل��ط��ان ف��ي 
اإلمبراطوریة العثمانیة بصورة ملحوظ�ة، 
واتخذت البالد طریق اإلصالح السی�اس�ي، 
مما انعكس عل�ى مص�ی�ر ال�غ�ج�ر، ال�ذی�ن 
مازالوا باقین ضمن حدود اإلمبراطوری�ة، 
وداخل والیاتھ�ا ال�ت�ي خض�ع�ت ل�ھ�ا ذات 
مرة في البلقان، وھاجر منھم الكث�ی�ر إل�ى 

 بلغاریا وغیرھا.
  المصدر

  عربي بوست
تاریخ الغجرـ ایلینا ماروشیكوفا وفاسلی�ن 

 بوبوف.
 أغاني الغجر ھانزیكون فویكت
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 إعداد: بدري نوئیل یوسف 



 توطئة:
یحیلنا التصدیر االستھاللي في دالالت م�وج�ھ�ات قص�ة

(الص��رخ��ة)ل��ل��ق��اص ال��م��ب��دع ال��ك��ب��ی��ر األس��ت��اذ م��ح��م��د 
خضیر،إلى تقابالت دوال متن حكایة النص،حیث نع�ای�ن 
عالقة الطابع االستھاللي،وھو یح�ك�ي ل�ن�ا ع�ن ع�الق�ة 
كینونة وذات عجلة السی�رك داخ�ل م�ن�ع�ط�ف�ات وأط�الل 
المباني وظالل الش�وارع واألش�ج�ار وتس�اق�ط ق�ط�رات 
المطر،مخلفة خلفھا شریط أیقونة تلك المشاھد الظ�ل�ی�ة 
من حركة الصفوف النباتی�ة ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة وح�رك�ات ذل�ك 
التمثال المكانیة بموجب مؤشرات موقعیة حركة عج�ل�ة 
السیرك الم�ح�م�ل�ة ب�رس�وم�ات ال�ح�ی�وان�ات وال�م�ص�ائ�ر 

 المكبوتة في واقع المدینة الواھنة.
 ـ عالقة زمن السارد العلیم وتقنیة رمزیة التوظیف.

اخ��ت��زل��ت ع��الق��ة الس��ارد ال��ع��ل��ی��م ف��ي وظ��ائ��ف قص��ة
(الصرخة)بما یوائم ذلك الجان�ب ال�ح�س�ي م�ن ال�م�ك�ان 
المثیر في مس�اح�ة ت�ف�اص�ی�ل م�اھ�ی�ة ال�م�ك�ان ذات�ھ،ل�ذا 
وجدنا وظیفة الصورة الوصف�ی�ة ف�ي ال�ن�ص، ھ�ي م�ن 
غدا متكلفا باإلحاطة الكاملة بموضوعیة رحلة ال�ع�ج�ل�ة 
داخ�ل م�م�رات وأع�م�اق ش��وارع الس�ی�ول ال��ط�وف�ان�ی��ة 
وصفوف ضفاف أرصفة م�وان�ىء ال�ق�وارب ال�خ�ش�ب�ی�ة 
العتیقة،إقترابا من تلك العالقة ال�ج�دل�ی�ة ال�م�م�ت�دة ب�ی�ن 
سیرة حیوانات السیرك المضطربة على سطوح خل�ف�ی�ة 
صندوق العجلة السالكة في رحلة الالتحدید،في م�م�رات 
وشوارع ال�رھ�ب�ة ووحش�ة س�ل�ط�ة ح�واج�ز ال�ب�رام�ی�ل 
ال��م��ت��م��ث��ل��ة بس��ل��ط��ة ال��م��دی��ن��ة ال��ب��اطش��ة:(ك��أي وق��ت 
بطيء..تحجزه السحب و الوحول..كطقس أي ف�ج�ر أو 
ضحى یوم كاألیام السابقة..مطفأ وشاحب..بلون الرم�اد 
أو الصخر أو الفضة أو األلمنیوم ال�ع�ت�ی�ق..ت�م�ط�ر م�ن�ذ 
خمسة عشرة یوم�ا..وك�ان ال�ج�م�ی�ع ق�د انس�ح�ب�وا إل�ى 

 ).25داخل الجدران./ص
ـ خصوص�ی�ة ال�ف�ض�اء اإلدائ�ي و س�ك�ون�ی�ة ت�وظ�ی�ف 1

 الرؤیة:
لقد ت�م االس�ت�ح�ض�ار فض�اء ال�ط�ق�س وم�ؤش�رات أداة 
الزمن والمكان والحكي،بطریقة تشكیلی�ة ت�ام�ة،وب�ع�ی�ن 
واصفة محملة ب�أب�ع�اد ص�وری�ة،ت�ب�دو وك�أن�ھ�ا ت�رج�م�ة 
صریحة ألجواء سیئة جدا م�ن ت�ف�اص�ی�ل ط�اب�ع ال�زم�ن 
وال�م�ك��ان وال��ط�ق�س.وی��ب�دو أیض�ا م�ن خ��الل مس��ت�ھ��ل 
التصدیر النصي،بأن عنصر المكان في حالة من ح�االت 
الحجب والضیق النفساني األلیم،بمعنى م�ا ت�ت�ض�ح م�ن 
خالل موجھات الواصف ب�أن ھ�ن�اك ت�رج�م�ة غ�رائ�ب�ی�ة 
موحشة في مجال ألوان الطبیعة وتماثالت رس�م ال�ل�غ�ة 
المجردة والجافة في طبی�ع�ة ت�ب�ئ�ی�ر ال�م�ح�ك�ي، إذ ك�ان 
الغرض منھا ربما ھو الوصول إل�ى ت�ف�اص�ی�ل األم�ك�ن�ة 
الداخلیة و الخ�ارج�ی�ة م�ن أح�وال تش�ی�ؤ األش�ی�اء،ب�م�ا 
تملیھ علیھا محموالت الخلفیة ال�ف�ض�ائ�ی�ة م�ن ط�ب�ی�ع�ة 
الوسائط اإلدائیة الخاصة في النص:(أسود تق�ف�ز خ�الل 
حلقات ناریة..و أسود متحفزة للوث�وب..وأس�ود أخ�رى 
بوجوه بیضاء ولبدات مشع�ث�ة ت�ق�ع�ي ف�ي ص�ف واح�د 
على برامیل واطئة متجاورة بمواجھة م�روض�ھ�ا ال�ذي 
یمسك بعصا مزخرف�ة ب�زخ�ارف ش�رق�ی�ة ذات ط�رف�ی�ن 
مختلفین..طرف على ھیئة مدیة وال�ط�رف األخ�ر ع�ل�ى 
ھیئة عظم..إنھ یشیر اآلن إل�ى أس�د م�ن ب�ی�ن األس�ود 
الجالسة بطرف العصا الذي یشب�ھ ال�م�دی�ة..وف�ي ح�ی�ن 
تنظر جمی�ع األس�ود إل�ى األم�ام..ی�ط�أط�ىء ذل�ك األس�د 
رأسھ إلى األسفل..بینما یلت�ف�ت ال�م�روض ب�رأس�ھ إل�ى 
الوراء التفاتة حادة لیواجھ جمھورا ـ غیر حاض�ر اآلن 

)ع�ب�ر س�ی�اق تص�ع�ی�د  25ـ بوجھ رھیب منتص�ر ./ص
فضاء البن�ی�ة ال�م�ح�ك�ی�ة الس�اك�ن�ة ف�ي مش�ھ�د ال�ل�وح�ة 
ال��م��رس��وم��ة ع��ل��ى واج��ھ��ة خ��ل��ف��ی��ة ع��ج��ل��ة ال��زم��ن 
الس��اك��ن،ل��ت��ت��ض��ح ل��ن��ا ق��ی��م��ة ال��ب��ن��ی��ات ال��دالل��ی��ة و 
الرمزیة،بمقدار العنف والس�ی�ادی�ة ف�ي ش�خ�ص�ی�ة ذل�ك 
المروض.فمجموعة األس�ود م�ا ھ�ي إال ذل�ك ال�م�ع�ادل 
النصي المؤول، ال�ذي م�ن�ھ نس�ت�ش�ف ح�ق�ی�ق�ة وھ�وی�ة 
(قناع الم�روض) وال�ذي ی�ط�رح ذات�ھ، ب�اإلض�اف�ة إل�ى 

طرفي عصاه، وخذالن حركات األسود ف�ي ال�ق�ف�ص أو 
خارجھ،إلى المزید من صورة المدینة و أعم�اق ص�راع 
ساكنیھا مع رموز جھة السلطة ال�ح�اك�م�ة ف�ی�ھ�ا،ف�ع�ل�ى 
سبیل المثال، نرى بأن طبیعة الطقس تصاح�ب�ھ ص�ف�ات 
غرائبیة غایة في وحشیتھا وخاصة ب�رم�وز م�ؤش�رات 
دالالتھا المبطنة الضمنیة:(كأي وق�ت ب�ط�يء=ك�ط�ق�س 
أي فجر أو ضحى یوم كاألیام السابقة)الحالة الوص�ف�ی�ة 
بالزمن الالمح�دد ھ�ن�ا ت�ق�ودن�ا ن�ح�و مس�اح�ة فض�ائ�ی�ة 
استفھامیة من فجوة الضیـاع والتیھ والخوف و ال�ق�ل�ق 
ربما.وبموازاة ذلك تظھر لنا مشھدیة األس�ود ال�واھ�ن�ة 
بحركاتھا العبودی�ة ال�م�م�ی�ت�ة إزاء إی�ع�ازات م�روض�ھ�ا 
الماكر أو الجالد جدال؟ إنھ فضاء قلعة الزنازن اآلدم�ی�ة 
المذلة بدالالت االنكسار ووحشة المضمر من زم�ك�ان�ی�ة 
المدینة المرسومة ع�ل�ى خ�ل�ف�ی�ة زم�ن فض�اء ح�رك�ی�ة 
العجلة المتجھ نحو مصیرھا المحفوف بع�وائ�ق أص�ف�اد 
ال��ب��رام��ی��ل:(وی��ح��ف��ظ ف��ی��ل ض��خ��م ت��وازن��ھ ع��ل��ى ك��رة 
صفراء..وترتقي كالب أو تھبط ساللم متوالیة متصلة.. 
وتتجمع طواویس في تشكیلة استعراضیة.. وح�ی�وان�ات 
أخ��رى ص��غ��ی��رة: ق��رود ..س��ن��اج��ب..ف��ئ��ران.. ق��ط��ط.. 
وحیوانات أخرى أكثر صغرا تقفز أو تزحف أو تت�س�ل�ق 
قفص األسود ..ومن العمق األخضر..ینبثق نم�ر..ق�اف�زا 
ف�وق ظ��ھ��ور ال�ح��ی��وان��ات وب�ی��ن أجس��ام ال�ب��ھ��ل��وان��ات 
السابحة..مخت�رق�ا األن�وار..ق�ادم�ا ب�ات�ج�اه ال�ج�م�ھ�ور ـ 

)تتصرف ال�ق�اب�ل�ی�ة ال�ب�ان�ورام�ی�ة ف�ي 26الغائب ـ ./ص
مؤشرات اللوحة إلى أقصى غایة تحوالت المرموز إل�ى 
دالالت مض��م��رة ف��ي م��واط��ن مس��اح��ة خ��ذالن ذوات 
اللوحة،وصوال منھا إل�ى ھ�ی�ئ�ات وأوض�اع م�ج�س�م�ات 
مواقع الحیوانات والبھلوانات،بما یشغل م�ح�ور ال�رم�ز 
المتستر في سكونیة العالمات السیمیائیة، وبمست�وی�ات 
خاصة من اإلیمائیة الحركیة المعبرة في زوایا وأعم�اق 
تس��اؤالت ت��ل��ك ال��ف��ض��اءات ال��م��خ��ذول��ة م��ن ع��ن��اص��ر 
األشیاء.وبعد ذلك یبرز لنا ذلك النمر من خ�ل�ف ع�وال�م 
الالاستنطاق لیواجھ جمھورا غائبا ومنسحبا من بط�ش 
األضواء والمخالب الظالمة. إذن تت�ب�ی�ن ل�ن�ا م�ن خ�الل 
توجھات فضاء ال�ل�وح�ة، ب�أن ھ�ن�اك دالالت ت�رم�ی�زی�ة 
وإحالیة، مفادھا الكشف عن م�ھ�ج�وری�ة ال�م�دی�ن�ة م�ن 
أھلھا،خوفا من قمع رجاالت األمن أو على أق�ل ت�ق�دی�ر

(الجمیع قد أنسحبوا إلى داخل ال�ج�دران؟!) ف�ي ض�وء 
ھذا المعنى األخ�ی�ر،ت�ت�ب�ی�ن ل�ن�ا ب�ی�ان�ات ص�وت الس�ارد 
العلیم،لیكشف لنا عن ع�م�ل�ی�ة ب�ان�ورام�ی�ة م�ن ص�ورة 
الحیوانات المرس�وم�ة أو ال�م�ت�م�س�رح�ة ع�ل�ى خ�ل�ف�ی�ة 
صندوق عجلة كبیرة خاصة بنقل دعایة السی�رك: (م�ن 
ت�ل�ك الس�ی��ارات ال��ت�ي تس��ت�خ��دم ف��ي ال�دع��ای�ة لس�ی��رك 

)26متنقل..ت�درج ف�ي ش�ارع م�ق�ف�ر..ع�ل�ى م�ھ�ل./ص
تتحول صورة الحیوانات م�ن وض�ع�ی�ت�ھ�ا ال�ب�ان�ورام�ی�ة 
الساكنة بدالل�ة ال�ق�م�ع وض�ی�ق ال�م�ك�ان و ال�زم�ن،إل�ى 
مستوى خاص من بالغة الداللة المرك�زة ف�ي م�ح�م�ول 
الرمز المضمر والمتح�ول: (ك�أي وق�ت ب�ط�يء=مس�ار 
ترمیزي مضمر/: تحجزه السحب وال�وح�ول=ال�ت�ش�اك�ل 
الظرفي/ :ضحى یوم كاألیام السابقة..تعالق الزمن إل�ى 
جانب نمطیة المدلول/ : مطفأ وشاحب بلون الصخر أو 
الرماد أو الفضة أو األلمنیوم العتی�ق=ال�م�ح�ك�ي مس�ارا 
توصیفیا/ :یطأطىء ذل�ك األس�د رأس�ھ..ب�ی�ن�م�ا ی�ل�ت�ف�ت 
المروض على الوراء التفات�ة ح�ادة ل�ی�واج�ھ ج�م�ھ�ورا 
غائبا=خطاب المحتوى=مسار تصویر یمكن أن ن�ح�ی�ل�ھ 
إلى تشاكل من نوع من الھ�روب أو ال�م�ط�اردة)أو ھ�ي 
حاالت المعتقل وغیاب الجمھور ما یشكل قلق التش�اك�ل 
مع عدم االنسج�ام م�ع عص�ا الس�ل�ط�ة أو رج�ل األم�ن 

 إحتماال.
 ـ خصوصیة الفضاء المتحرك بداللة الزمن القابض:2

تحیلنا تتابعیة دالالت الفضاء الم�ت�ح�رك،وال�م�ت�م�ث�ل ف�ي 
جسد عجلة السیرك،نحو جملة من الوح�دات ال�م�ك�ان�ی�ة 
المقیدة في سیاق مقارباتھا إلى موحیات زم�ن ال�ل�وح�ة 
ال��م��رس��وم��ة ع��ل��ى واج��ھ��ة خ��ل��ف��ی��ة ع��ج��ل��ة الس��ی��رك 
ذاتھا،وعندما تنطلق العجلة وسط ضجیج برك مخلف�ات 
تساقط األمطار المفترضة،تواجھنا أیق�ون�ة ل�ع�ب�ة ظ�الل 
األبنیة وتقلبات حركات التمثال بموج�ب م�ؤش�رات ل�غ�ة 
المرآتین العاكستین لصورة المكان،والتي أخذت تعك�س 

م�ت�ع�ددة م�ن اإلی�ح�اءات   في بیاناتھا السطوحیة،جمل�ة
وال��م��ق��اص��د ال��ت��وظ��ی��ف��ی��ة: (إن األزق��ة وھ��ي ت��ت��ع��رج 
وتنعطف..تمضي بالعتم�ة ال�م�وح�ل�ة.. وبص�دأ ص�ف�ائ�ح 
القمامة وأقفــــال األبواب واألعمدة.. وبأنھم�ار ال�م�ط�ر 

 المكتوم في الخشب والجدران.

وبالخلو التام..وبلون الوحشة الذي یطفو ف�وق ال�م�ی�اه 
العكرة المشتتة..وتھبط السماء كسقف رصاص�ي ع�ل�ى 

)تشخص لنا وحدات المسرود 27السطوح الواطئة./ص
القصصي، بجملة من العالمات الم�س�ت�وع�ب�ة رم�زا،م�ن 
ح��ی��ث ن��اح��ی��ة ش��غ��ل��ھ��ا ل��ل��م��ادة ال��ح��ك��ائ��ی��ة ال��واص��ف��ة 
إدغاما،وللخ�ط�اب ب�اع�ت�ب�اره ط�ری�ق�ة م�ث�ل�ى ل�ل�ت�م�وی�ھ 
كشفا،لذا بقیة واصفیة مواقع النص،یمكن�ھ�ا ال�ن�ھ�وض 
بمسؤولیة حساسیة الت�ق�اط أدق دق�ائ�ق ف�ردی�ة ب�ط�ون 
حاالت األشیاء،دون ذكرھا بمظاھرھا المعلنة،كع�ن�اص�ر 
موضوعیة ذات مالمسة خارجیة ما.ل�ذا وج�دن�ا ع�ج�ل�ة 
دعایة السیرك،ب�م�ث�اب�ة ال�ك�ی�ن�ون�ة ال�ذوات�ی�ة ال�م�ؤش�رة 
بنواتھا المح�م�ول�ة،ض�م�ن اس�ت�ش�راف�ات ت�ق�ارب�ی�ة ذات 
م��ن��ازع أخ��ت��زال��ی��ة دالل��ی��ة مض��م��رة ف��ي وظ��ی��ف��ت��ھ��ا 
التبئیریة،إذ ما دامت ع�الق�ات أح�وال م�واط�ن ش�وارع 
المدینة وتحركات عجلة السیرك ف�ی�ھ�ا م�ع ح�ی�وان�ات�ھ�ا 
المتحركة إف�ت�راض�ا ش�ك�ل�ی�ا ب�ع�الق�ات ح�ق�ی�ق�ی�ة ھ�وی�ة 
ال�م��وض��وع��ة ل��ل��م��دی�ن��ة وس��ك�ان��ھ��ا ال�م��ن��س��ح�ب��ون م��ن 
ش�وارع��ھ��ا ق��ل��ق��ا واح��ت��راس�ا،وع��ل��ى ھ��ذا ال��ن��ح��و م��ن 
التأسیس و التوظیف من لدن النص،نع�ای�ن م�وج�ودات 
العجلة وھي ترسم األبعاد الم�ح�ق�ق�ة ل�ذات�ھ�ا ودالل�ت�ھ�ا، 
مزیدا إلى عمق التصعید الرمزي والتخیلي ال�م�ت�ص�رف 
في تصاریف سلطة غ�ی�ر م�رئ�ی�ة م�ن فض�اء م�ك�ون�ات 
وھویة تلك الحواجز والتقاطعات من واصلة وفاصل�ة : 
(شارع مستقیم..خال..آخر..رذاذ منح�رف م�ت�واص�ل..ال 
یسمع لكنھ یلتمع كاإلبرة الدقیقة الطویلة..خ�الل زج�اج 
غرفة قیادة السیارة..ویرتط�م ب�ال�زج�اج ویس�ق�ط ع�ل�ى 
برك المیاه المجت�م�ع�ة أس�ف�ل ح�اف�ة ال�رص�ی�ف/وم�ا أن 
تجتاز سیارة السیرك تلك المنازل حتى تنھ�ار ف�ي ن�ھ�ر 
من الرذاذ بتراج�ع م�ح�ص�ورا ف�ي م�رآت�ی�ن ج�ان�ب�ی�ت�ی�ن 
خارج مقدمة السی�ارة..وك�ان�ت األش�ی�اء ال�م�ھ�م�ل�ة ف�ي 

 ).27الشارع تتداعى وتتراجع طافیة على المیاه./ص
 ـ أنسنة شعریة مفترض األشیاء:3

كلما تعمقنا في خطیة مسار تصویریة قص�ة(الص�رخ�ة)
تواجھنا ثمة معادالت وتعدیالت وخصائص است�ح�داث�ی�ة 
في غایة التركیز و التمركز واألحس�اس ال�م�ض�اف ف�ي 
تضاعیف لغة مح�وری�ة األش�ی�اء،إذ ن�ق�ول أن�ن�ا ن�الح�ظ 
مقاصد الترابط في تحركات عجلة السیرك، وھي تش�ق 
طریقھا وسط ذلك الفیض م�ن الس�ی�ول ال�ج�ارف�ة دون 
ذك�ر ال��ق�اص ألی�ة م�ھ��ام م��ع�دة ال��ع�ج��ل�ة ف�ي غ�ای��ت�ھ��ا 
المتحركة وسط زوابع وسیول األوحال ورذاذ األم�ط�ار 
وصور الحیوانات المبللة بالطین وال�م�اء، أك�ل ھ�ذا م�ا 
یقصده المبدع الكبیر محمد خضی�ر ف�ي م�ع�ادالت نص�ھ 
أخ��ت��ب��ارا؟ ال��ج��واب ال ط��ب��ع��ا؟ ف��ال��ع��ج��ل��ة ب��م��ك��ون��ات��ھ��ا 
ومقاصدھا المدلولیة مستوحاة من ش�خ�ص�ی�ة ال�م�دی�ن�ة 
المقدمة في النص بطریقة التشریح البانورامي الھ�ادف 
إلى دالالت ضمنیة غایة في أبعادھا التقنیة.الع�ج�ل�ة ف�ي 
تحركاتھا داخل مفارقات وعوائق وتقاطعات الش�وارع، 
فیما تظل ھیئات سطوح مرایاھا ترسم وت�ع�ك�س ص�ور 
أشباح المدینة ومھجوریة المدینة من تحصی�الت ب�ق�ای�ا 
حروب المدینة: (وفي ال�ن�ھ�ر ت�ط�م�س ق�ط�رات ال�م�ط�ر 
ال���م���ت���الح���ق���ة ان���ع���ك���اس األوت���اد ف���ی���ھ..وان���ع���ك���اس 
ال��ق��وارب��ال��م��ش��دودة إل��ى األوت��اد..وان��ع��ك��اس الس��ف��ن 
الشراعیة..والشاحنات الح�دی�دی�ة ال�ك�ب�ی�رة ال�م�ھ�ج�ورة 

)ال�ق�اص ال ی�ق�ی�م 28بالقرب من الضفة الصخری�ة./ص
في سرده الواصف محض ترابطات بانورام�ی�ة، تس�ع�ى 
إلى خلق ظلیة انعكاسات الصور تحت ال�م�ط�ر، وص�وال 
إلى ت�ج�س�ی�دھ�ا ف�وق س�ط�وح ال�م�رآت�ی�ن ال�ج�ان�ب�ی�ت�ی�ن 
المثبتتین خارج ال�ع�ج�ل�ة،وإل�ى م�ن ت�ت�م حص�ی�ل�ة ت�ل�ك 
الرؤیة المنسوخة فوق واصلة ال�م�رآت�ی�ن؟ھ�ل ال�غ�رض 
م�ن�ھ�ا اس�ت�ج��اب�ة م�وق�ع�ی��ة ال�م�ؤل�ف م��ث�ال ف�ي م�رص��د 
الرؤیة؟أم أنھا عین الحكي الواصف م�ن ج�ھ�ة الس�ارد 
العلیم؟قد یكون األمر مناطا بصوتان ناھضان: الص�وت 
األول،یتحدد برؤیة السارد أوال، ف�ی�م�ا ت�ك�م�ن ص�ی�اغ�ة 
رحلة الع�ج�ل�ة ف�ي ص�وت زم�ن وك�ی�ن�ون�ة وحس�اس�ی�ة 
ورمزیة العجلة في ذاتھا ولذاتھ،داخل مم�رات ال�م�دی�ن�ة 
المحكومة بعصا(المروض الماكر/الجالد الحفید/الرقی�ب 
األمني=ظالل أشباح قلق المدینة)على أیة حال، تتراب�ط 
حلقات خطیة المسرود بالموص�وف وال�ع�رض ب�الس�رد 
والتصویر باالنشاء حتى تتماسك عملیة تب�ئ�ی�ر اإلی�ھ�ام 

 بطابع موضوعة عجلة دعایة السیرك .
 ـ بانورامیة العرض والسرد واإلیحاء المضاعف.

في الحقیق�ة أن م�ن ش�واغ�ل قص�ة(الص�رخ�ة)وج�م�ی�ع 
 45قصص المجم�وع�ة ال�ق�ص�ص�ی�ة ال�رائ�دة(ف�ي درج�ة

مئویة) ھو في اعتمادھا المك�ی�ن ع�ل�ى ج�دل�ی�ة اإلدراك 
الحسي في التعامل الت�أل�ی�ف�ي م�ع مس�ودات وم�ك�ون�ات 
اللوحة الفنیة. فالقاص في مسار قصتھ موض�ع ب�ح�ث�ن�ا 
راح یتعامل مع الم�س�اف�ة ال�ف�ن�ی�ة ف�ي خ�ط�اب ال�ل�وح�ة 
المدرجة على خلفیة واجھة عجلة السیرك،أو حتى م�ع 
لوحة ھنري روسو(ساحرة األفاع�ي)ك�ح�ل�ق�ة م�ن�اص�ی�ة 
مضافة بداللة اإلی�ح�اء إل�ى م�ت�وال�ی�ات مس�ار م�ق�والت 
النص، ولیس كوسیلة حش�وی�ة أو ف�راغ�ی�ة ف�ي ش�ك�ل 
ومحتوى موضوعة أقسام النص. فالقاص أخذ ی�وظ�ف 
معالم لوحة روسو،تزامنا مع المحایثة الفنیة الم�وظ�ف�ة 
في صورة حیوانات السیرك ال�م�رس�وم�ة ع�ل�ى خ�ل�ف�ی�ة 
صندوق العجلة، وبما أن المسافة الرؤیویة الواقع�ة م�ا 
ب�ی��ن م�دل��ول س�اح��رة األف�اع��ي ودوال ص��ورة ع�ج��ل��ة 
ح��ی��وان��ات الس��ی��رك، م��ت��ج��اذب��ة ف��ي أط��راف دل��ی��ل��ھ��ا 
وم�ق��ص�دھ��ا ال�م��ع�ب��ر ع�ن ن�ف��س��ان�ی��ة أش��ب��اح ال��م�دی��ن��ة 
المقموعة من قبل جھ�ة م�رم�وزات ال�ن�ص الض�م�ن�ی�ة: 
(ال�م�روض/س�اح�رة األف�اع�ي/الش�ب�ح األس�ود/ال�ع�م�الق 
الداكن/أوتاد متآكلة/الت�م�ث�ال ی�ق�ف�ز م�ن م�ن�ص�ت�ھ/ن�ق�اط 
التقاطع/ برامیل مصبوغة باللونین األب�ی�ض واألس�ود/ 
برامیل أخرى ت�أخ�ذ ف�ي اع�ت�راض الس�ی�ارة/ت�ق�اط�ع�ات 
ال�ط�رق/ال�م�ن�ع��ط�ف�ات/ل�وح�ات اش��ارات م�رور/م�ن�ش��أت 
م��زع��وم��ة/أق��ف��ال وس��ال��س��ل/ رم��وز ك��ان��ت تش��ی��رإل��ى 

)ھ��ك��ذا واج��ھ��ت��ن��ا 31/ص30أغ��راض م��ج��ھ��ول��ة./ص
تعامالت القاص محمد خضی�ر م�ع الص�ور ال�ف�ن�ی�ة ف�ي 
م��الزم��ات وت��وظ��ی��ف��ات نص��ھ،وذل��ك ع��ن��دم��ا ت��ت��ج��اور 
وتتجاوب اللوحة الفنیة مع موضوعة النص القص�ص�ي 
ت�أش�ی�را وقص��دا،ف�ك�الھ�م��ا ی�ع�ط�ی��ا اإلج�اب�ة ال�م�ت�وح��دة 
بالكیف�ی�ة واإلش�ارة وال�ت�ل�م�ی�ح وال�م�س�اح�ة ال�وس�ط�ی�ة 
ال�م�ع��ادل�ة م�ن تص��ورات ال��ق�ارىء ال�ن�ھ��م: (ت��ف�اج��ىء 
السیارة..في فسحة محصورة بین جدران مرت�ف�ع�ة م�ن 
البرامیل..كتلة صغیرة مك�ورة..ص�ق�ی�ل�ة الم�ع�ة..ت�ن�زل�ق 
علیھا قطرات المطر كما تنزلق عل�ى س�ط�ح زی�ت�ي..ل�م 
تكن الكتلة الصقیلة لتتمیز عن قطع ال�ح�دی�د..ل�وال ت�ل�ك 
الحركة البطیئة ال�ت�ي ب�دأت ت�دب ف�ي أط�راف قص�ی�رة 
أخذت تبتعد ع�ن ال�ك�ت�ل�ة ل�ت�الم�س األرض.. أع�ت�م�دت 
علیھا الكتلة في تراجع�ھ�ا ال�ب�ط�يء إل�ى ال�خ�ل�ف..إزاء 
زحف السیارة البطيء أیضا بأتجاھھا..حتى تختفي كلیا 

) تمكن الق�اص 33داخل فتحة أسفل جدار البرامیل./ص
حقا من وراء رم�زی�ة نص�ھ،إل�ى خ�ل�ق ح�ال�ة ت�أث�ی�ری�ة 
رھابیة في طبیعة وصفة المكان الذي ھ�و ف�ي م�دل�ول�ھ 
البعید، راح یجسد ھوی�ة وك�ی�ن�ون�ة األنس�ان ال�م�غ�ل�وب 
على أمره،والذي ھو صار م�ح�اط�ا وم�ط�اردا م�ن ق�ب�ل 
أصفاد الجھات ال�ب�اطش�ة وال�ج�ھ�ات ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة أیض�ا: 
(رذاذ منحرف متواصل) ومن قبل ج�ھ�ة ذل�ك(ال�ع�م�الق 
الداكن) ومن قبل جھة(ال�ع�ن�اق ال�ب�دائ�ي ب�ی�ن األف�اع�ي 
والساحرة)وصوال إلى جھة(أق�ف�ال وس�ال�س�ل/س�ج�ون/

من�ش�أت م�زع�وم�ة)وح�ت�ى أخ�ی�را(م�وج�ات أخ�رى م�ن 
النفیر الثاقب تخترق جدران البرامی�ل..ل�ت�ط�رد الص�م�ت 
الصدىء المترسب..ولتنتزع الكائن الص�غ�ی�ر..ال�م�أخ�وذ 

 ).34من جحره./ص
 

 ـ تعلیق القراءة:
لعل من أكثر العالمات الت�وظ�ی�ف�ی�ة ج�م�اال وإب�داع�ا ف�ي 
عوالم قصص المبدع الكبیر األستاذ محمد خضی�ر، ھ�و 
اقترانھا بمالمح واقع المسكوت عنھ،أو وظی�ف�ة ال�رم�ز 
المرسل بین سلطتي(اإلم�ك�ان) و(ال�وھ�م) أو اس�ت�ع�ارة 
الوظائف أو المالمح والصفات ض�م�ن مس�م�ی�ات غ�ای�ة 
في التشاكل واالختالف والتجدید. ففي قصة (الصرخ�ة) 
نعثر على ثیمة التماثل والتحول واإلحالة واالس�ت�ن�ط�اق 
في محاولة من القاص إلى تقدیم المادة القصصیة عل�ى 
طبق من التجریب والتجدید، ومن ال�ط�اق�ة ال�ت�م�وی�ھ�ی�ة 
الكبیرة،فخالصة قصة(الصرخة)تتمثل في ذل�ك ال�ك�ائ�ن 
القابع في باطن جدار البرامیل،لتتبی�ن ل�ن�ا م�ن�ھ أس�م�ى 
عالمات األنعتاق والتمرد في وجھ أعتى سلطات الدولة 
الباطشة، كما وأنھا ف�ي ذل�ك أخ�ذت تش�ك�ل ل�ن�ا أج�ل�ى 
مراحل القیمة االستدعائیة المكظومة في إطالق وت�ل�ف�ظ 
صرخة االنتصار في وجھ مواطن ال�ظ�ل�م وال�ت�س�ی�د،ل�ذا 
نجد صرخة العبد في وجھ السید الظالم،جاءتنا ب�م�ث�اب�ة 
الصیاغة البالغیة المتقنة نحو التح�رر واالن�ط�الق م�ن 
أوھام أصفاد وأقفال وظل�م�ات ذل�ك ال�م�روض ال�ج�الد: 
(فم یصرخ..الفم الذي یصرخ جوف عم�ی�ق..ج�وف ف�ي 
عمق صدأ الحدید یجتذب إلیھ السم�اء ال�م�ن�ج�رف�ة ب�ی�ن 

    ).34ممرات الحطام./ص

 در )   45درا ( 
   ص ا 

 (ا)   و ا م  ول  ةور اا رام 
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الشعر موسیقى مترجمة إلى ك�ل�م�ات ت�ت�ص�ل 
بعمق بالنفس البشریة وتؤثر على سلوكیاتھا 
في لحظة سماعھا، وقد ت�م�ت�د وق�ت�اً اض�اف�ی�اً 
ت�ھ��ی��م��ن ع��ل��ى م��خ��ی��ل��ة خص��ب��ة ف��ي اع��ادة 
مقاطعھا، كما یحدث في قراءة قص�ة قص�ی�رة 

 مؤثرة تترك فعلھا على النفس فترة طویلة.
فھي في سیاقھا التكویني تؤلف سمفونیة من 
توافق عدة الح�ان تس�ی�ر ب�ع�ض�اً م�ع ب�ع�ض 
لتكوین ھیكالً عاماً یحتویھا ویخرج مناخاتھ�ا 
اإلب�داع��ی��ة، وی��م��ك�ن ال��ق�ول أن ال�ت��م��وج��ات 
الموسیقیة في الصعود وال�ھ�ب�وط وت�أث�ی�رھ�ا 
على السامع لیس بحاجة إلى توض�ی�ح، ف�ھ�ي 
مألوفة م�ن ق�ب�ل ال�ب�ش�ر وح�ت�ى م�ن ب�ع�ض 

 الكائنات.
وكمثال لذلك جلوسك في ش�رف�ة ت�ط�ل ع�ل�ى  

مرج شاس�ع ل�ی�الُ، وم�ن ھ�ن�اك تس�م�ع ن�ای�اً 
بص�وت ھ�ادئ ی�ت��م�اوج م�ع نس�ی��م ال��ھ��واء 
ص��ع��وداً وھ��ب��وط��اً، وم��ن خ��الل انص��ات��ك 
ومتابعتك للصوت باھتمام یترك أث�راً ع�م�ی�ق�اً 

 في نفسك.
أمامي اآلن ثالثة نصوص شعری�ة ل�ل�ش�اع�رة 
التونسیة المبدعة (نجیة جنة) وھي نص�وص 
ت��ك��اد ت��ك��ون نص��اً واح��داً ف��ي األداء، رغ��م 
اختالف عناوینھا، لما تحملھ من كلم�ة ن�ق�ی�ة 

 ونغم مطرب ومعنى واضح،

فالكلمة: النقیة تتوضح م�ن اش�راق�ة ال�ن�ص 
وب��الغ��ت��ھ، وف��ي ك��ل ف��اص��ل��ة تض��يء ل��ن��ا 
المفردات التي توارثھا أجدادنا دون المس�اس 
بمعدنھا وأصالت�ھ�ا ال�ت�ي وص�ل�ت ل�ن�ا ن�ق�ی�ة 
راقیة، وفي قصیدة (مح�اول�ة اس�ت�رخ�اء ف�ي 

    زمن كورونا) نرى قوة تلك الكلمة:
 تطیر العصافیر مخلفة صدى أغنیاتھا

 أغصان زیتونة وحیدة
 تظلل نافذتي

 أمد كفي
 أقطف النسیم المتناثر

 
والجملة: المتقنة في تكوینھا عبر م�ف�ردات�ھ�ا 
التكوینیة، والتي تسھم بإل�ق�ائ�ھ�ا واخ�راج�ھ�ا 
من مكامن نطقھا م�ن�غ�م�ة تش�د الس�ام�ع إل�ى 
اإلنصات والتفكر واالستساغة الطیب�ة، وھ�ن�ا 
نقف أمام ھذا ال�ف�ی�ض ف�ي قص�ی�دة (وص�ی�ة 

 صماء):
 یغتصب الكالم

 تتناسل طعنات ظمأى
 تسبقھا أحكام عجفاء

 یتقاطر الجمر
 لیغسل وجھ المستحیل

 قد ال یأتي المطر
 لیمحي الندوب

المعنى: والوضح في ترجمة القصیدة، بع�ی�دة 
عن الغریب والشاذ والمترھل، فنجد العب�ارات 
تعطي تفسیراً بیناً وف�ھ�م�اً یس�ی�راً، ال ی�ق�ب�ل 
التاویل، مما تؤكد اسلوب (السھل ال�م�م�ت�ن�ع) 
في صیاغتھا، وم�ا ت�رم�ي إل�ی�ھ م�ن أھ�داف 
ونتائج مشرقة. وفي قصیدة (جم�رة) ن�ع�رف 

 ذلك المعنى:
 ضوء الغرفة الصغیرة

 لم ینطفئ بعد
 تارة،  جنوناً 

 ضجراً، غیظاً...
 تارة أخرى

 حباً، ورضاً...
 قد یسع ھذا العالم المشین

 ینسكب من شفاه جمرة
 

الموسیقى : وھي األساس في النص الشعري 
كما أشرنا في مقدمة الدراسة، وعلیھا یرتك�ز 
مستوى النص وقیمتھ اإلبداعیة، وفي غیابھا 
تفقد خصائصھا الشعریة لتصبح نصاً ن�ث�ری�اً، 
ویمكننا الجزم بأن ال�ن�ص ال�ذي ی�ف�ت�ق�ر إل�ى 
الجرس لیس شعراً، فلننصت إلى ھذ المقاط�ع 

 في ( وصیة صماء):
 

 ألجنة لن تكتمل

 تظل قابعة بین ثنایا العتمة
 توزع سمفونیة من تفاصیل الیأس

 أیا مالمح االنھیار
 رتلي أنشودة جریحة

 أیا قرص المغیب
 انتظر قلیال

 ال تستبح نزیف األرض
 ال تنصت لصدى االنفجار

وأخراُ فلنستمع لل�م�ق�ط�ع اآلت�ي ون�ت�أم�ل م�ا 
یحملھ من قیم ش�ع�ری�ة غ�ای�ة ف�ي االنس�ج�ام 

  والتوافق الموسیقي:
 تتلوى أفعى بین أصابعي

 ال یمكنني النفاذ من القمقم
 كل صباح  قد تعود العصافیر أو الیمام

 ال یمكنني الصالة لوجھ القمر
 ال یمكن للسماء أن تمطر

 أنصت اآلن لموسیقى ھادئة
 لكنني ال أستطیع االسترخاء

 زمكاني في حالة طوارئ
من ھنا كان علینا أن نعترف بقدرة الش�اع�رة 
(نجیة جنة) في ام�ت�الك ادوات�ھ�ا الش�ع�ری�ة، 
وق��درت��ھ��ا ال��ف��ن��ی��ة ف��ي دوزن��ة نص��وص��ھ��ا 
اإلبداعیة، وأن تجربتھا لھذا ال�ج�ن�س األدب�ي 
تجربة ثریة باألب�داع وال�ت�أل�ق، ن�ت�م�ن�ى ل�ھ�ا 

   التوفیق في ھذا المجال المھم من حیاتنا.
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 اسا 
  قراءة في نصوص الشاعرة نجیة جنة/ المغرب

 
 

  عبدالرضا صالح محمد / العراق    

 )1ناخب، مرشح، آخر ومھمش(

   الناخب

 وحلمھ الالحق 

 جاء في خطاب ثاقب 

 أقره المرشح 

   بأسلوب الئق

*** 

 المرشح 

 وحلمھ الالحق 

ال�ح�ص��ول ع��ل�ى ص�ول�ج��ان ال��م�ق��ام 

 الساحق 

 قدمھ الناخب 

 في صندوق الوثائق 

*** 

 اآلخر 

 وحلمھ الالحق 

 غیر واثق

    من وجود عھد العجائب

 أقره المرشح 

   في خطاب "أال ترید أن تنافق"

*** 

 المھمش 

 وحلمھ الالحق

 في واقع مشرق

 یتحقق 

 لكنھ یتبدد 

 مع توقیع 

 میثاق التوافق

 "بین مرشح وناخب" 

*** 

 المرشح

 ومقامھ الالئق

 اعتاله

 بإصرار من الناخب

 انتقده "مھمش واآلخر"

 لتكون بذلك

 نھایة حلم

 مجتمع آخر.......

 )2عن واقع وحاضر مغلوط...(

 في مجتمع الغدر 

   ینعطف القدر

   یُسخر القلم

   لخدمة العدم

 *** 

 یحتجزه صاحب العدم 

 في مخطوط

 عنوانھ  

 " استبداد األزل"

 إنھ... 

 نوع من االستعباد 

 أتقنھ صاحب البالد.....

 *** 

 أراد حكما 

   یخلو من العناد

 ونقد للسیاسات 

 أین یقبع وھم 

 "  " االستقرار واالستمرار

 صورة وثقھا 

 ذلك المخطوط 

   بخطوط ذلك القلم

 المعزول 

 عن واقع وحاضر مغلوط....

..................... 

 لي أْن أعرفَ 

 أنَّ األحرفَ 

 موسیقى وَمواویلْ 

 وبحاٌر وأساطیلْ 

 أنَّ الماَء خلیلٌ 

 والروح ھي النیلْ 

 لي أْن أعرفَ 

 أنَّ العقَل بخیلْ 

 لیَس كما القلبِ 

 أمیرا ونبیلْ 

 العقُل یفكِّرُ 

 أبدا كبِدیل

 یجري في الملكوتِ 

 ویقرأُ في التنزیل

 یقرأُ في القرآنِ 

 وفي اإلنجیل

 ویھاجُر كقُدومٍ 

 ورحیلْ 

 ال أملُك عقلي

 فھو اآلَن كسولٌ 

 وعلیلْ 

 ینفُخ في أبخرةِ التسییلْ 

 تجتاُح الجسمَ 

 بغیِر دلیلْ 

  أغلظُھا یدخلُ 

 في البولْ 

 أرھفُھا للروحِ سبیل

 ھذا العقُل المخبولْ 

 أحیانًا یُسعدني ویقول:

 أنا عقُل الشاعِر شبلول

 أحیانًا یصِدُمني

 ببكاٍء ونَواحٍ وعویلْ 

 یتَّھُم األحرفَ 

 بجرائم تَھویلْ 

 ویخبِّيُء أرقاًما

 ومساحاتٍ وحقولْ 

 أحیانًا یُسمعُني

 صوتًا مثَل ھدیلْ 

 أو یزأُر كاألسدِ 

 ویبكي كالفیلْ 

 أحیانًا یلتفُّ َكَدَرجٍ 

 لیَس طویلْ 

 یتزحزُح من موضِعھِ 

 ویَِمیلْ 

 ویعوُم على وجھِ الماءِ 

 خفیفًا وثقیلْ 

 ینظُر لسماٍء سقطتْ 

 فوَق األرضِ 

 بدوِن فضولْ 

 آهٍ .. یا عقلي

 فَقََد القدرةَ نحو التخییلْ 

  فانھاَر سریعًا

 في ُعْقِم التحلیلْ 

 لم تنقْذهُ حروفٌ 

 أو موسیقى

 ومواویْل.

 ........... 

ٌ  ا َ 
 
 
 
 
 

 شعر: أحمد فضل شبلول

  ن 
 
 
 
 

 إسماعیل الھدار/ تونس 
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 !!)اواج  اا أو ارج(ار 
 
 

   
 
 
 

 شھد المالكي / العراق
 
 

 

مضطرین للكفاح من اج�ل ال�ب�ح�ث  نفترض إنََّك تزوجَت أمیرة او تزوجتي أمیراً فكلكما
الزواج المختلط ربما بدایت�ھ ع�الق�ة ع�اط�ف�ی�ة وب�دواف�ع اق�ت�ص�ادی�ة أو وعن السعادة. 

لھروب من الواقع وتكون نھایتھ خالف وصراع فانف�ص�ال، وأح�ی�ان�ا ی�ح�دث ال�ع�ك�س، 
تجانس وتفاھم واندماج. فالزواج یبنى على أسس م�ت�ع�ددة م�ن�ھ�ا االح�ت�رام ال�م�ت�ب�ادل 
والثقة والحوار لكن أھمھا التفاھم المت�ب�ادل، ام�ا ال�زورج م�ن ال�خ�ارج (ال�زواج م�ن 
األجنبیات) یفرض تحدیات جدیدة على الزوجین نظرا لوجود اختالف بینھم في ال�ل�غ�ة، 
الدین، العادات والتقالید لكن ھل یمكن لشخ�ص�ی�ن م�ن ب�ی�ئ�ت�ی�ن وحض�ارت�ی�ن وب�ل�دی�ن 
مختلفین أن یتفاھما وأن یتزوجا ویؤسسا عائلة واحدة وھل ھذه الزیجات ناجحة ب�ك�ل 

 المعاییر أو ھنالك تحدیات تواجھھا.
ألن�ھ�م  إن الزواج من الخارج وزیادة اإلقبال علیھ راجع الى الموضة الت�ي ل�ن ت�ن�ت�ھ�ي

وھ�ذا غ�ی�ر ص�ح�ی�ح   الزالوا یعتقدون أن الزوجة األجنبیة أكثر رومانسیة وأكثر جماالً 
 وأموراً اخرى.  ودقیق ویعللون ھروبھم من بنات بلدھم یعود السبب إلى غالء المھور

الفتاة العربیة أصبحت أكثر وعیاً وقرباً من واقع الشباب وُمط�ل�ع�ة ع�ل�ى اإلم�ك�ان�ی�ات  
 .المتاحة أمامھم فال تطلب الكثیر أمام رغبتھا الصادقة في تكوین أسرة سعیدة

وعلینا ان نثور على التقالید التي تعتبر حجر عثره امام الشباب وعلى ال�ف�ت�ی�ات ان ال 
 یبالغن في طلباتھن فالزواج في كوخ بسعادة افضل من السكن في قصر بتعاسة

صاحب شخصیة قویة وُمتزنة َس�ی�ك�ون  وبأعتقادي ایضاً إذا كاَن الرُجل كالجدار المتین
بارع في التمھید الیجاد اجواء الحب والتفاھم والسعادة لزوجتھ وأبن�ائ�ھ س�واء ك�ان�ت 
زوجتھ عربیة او اجنبیة. وإذا كانت األنثى تمتلك ضمیر و وجدان َستعرف ج�ی�داً ك�ی�ف 

 .. تنعش ھذه العالقة الزوجیة لصالح عائلتھا

  القّصة :
نظر أبو صالح إلى الّشجر الم�ح�روق، 
فھطلت دم�وع�ھ، ب�األم�س ك�ان ج�ب�الً 
كأنھ الحدائق المعلق�ة، أش�ج�ار ال�ل�وز 
ع��ل��ى الس��ال��س��ل ال��ح��ج��ری��ة، ت��ط��ّوق 
أش���ج���ار ال���زی���ت���ون، وال���م���ش���م���ش 
والجرنق، وتتمرد شجیرات ال�دوال�ي، 
وتداعب بقیة األش�ج�ار وھ�ي ت�ت�ع�ل�ق 
بھا... ح�ّرك راح�ت�ی�ھ ن�دم�اً وح�زن�اً... 
باألمس كان ال�ج�ب�ل ص�ورة س�اح�رة، 
یأكل الناس من ثم�اره م�ا ل�ّذ وط�اب، 
ویتفیؤون ظالل أشجاره... ویش�رب�ون 
م�ن ال��ب�ی��ر ال�ذي ح��ف�ر ف��ي ص��خ��وره 
ال�ح��ّوریّ��ة... ب��األم��س ك�ان... وال��ی��وم 

 ...أصبح قاعاً صفصفاً 
ان��ح��رق��ت أش��ج��اره ك��ل��ھ��ا، وك��ان��ت 

ال���ن���ار أط���ول م���ن أغص���ان  ألس���ن���ة
األشجار، وص�وت ال�ن�ار غ�طّ�ى ع�ل�ى 
صیاحھ وصیاح الناس الذین حمل ك�ل 
م�ن�ھ�م قص�ف�ة خض�راء، یض�رب ب�ھ��ا 
النار علّھا تخمد... ولكن النار ھجم�ت 
على كل شيء، ول�م ت�ب�ِق ول�م ت�ذر... 
حتى اإلطفائیة وصلت متأخرة، والنار 

 ...قد أكلت الجبل كلھ
انفرد بنفسھ، وقد تجّمدت الدموع ف�ي 
وجھھ المحمر من حرارة ال�ن�ار، ك�م�ا 

تجمد أیضاً ع�رق�ھ، وب�دأت ھ�واجس�ھ 
ووساوسھ وشكوكھ تدور في ن�ف�س�ھ، 
یعالجھا عقلھ... یتس�اءل م�ع�ق�ول أب�و 
العبد ھو من قام بالفعل؟ ھل ت�ط�اوع�ھ 
نفسھ على حریق جبل كام�ل؟ أی�ح�رق 
أشج�اراً تس�بّ�ح رب�ھ�ا ص�ب�اح مس�اء؟ 
ویأكل من ثمرھا ال�ب�ش�ر وال�ط�ی�ر؟ ال 
ال ... ال یمكن أن یقوم أبو العب�د ب�ھ�ذا 
الفعل؟ یمكن وهللا... أست�غ�ف�ر هللا، إن 
بعض ال�ظ�ن إث�م. أب�و الس�ع�ی�د؟ وهللا 
یمكن أب�و الس�ع�ی�د ف�ھ�و م�ت�ھ�ور ح�د 
الجنون... مدخن حد اإلدمان... ی�م�ك�ن 
أن ی��ك��ون ق��د رم��ى ع��ق��ب س��ی��ج��ارة 
مشتعلة ف�ي ھ�ذا (ال�ھ�ش�ی�ر) ال�ع�ش�ب 
الناشف، وقد اشتعل وانتقلت ال�ن�ار... 

آه تذكرت، أبو السعید مسافر لحضور 
حفلة زواج ابن أخیھ... خلی�ل؟ خ�ال�د؟ 
الحج�ة ش�ھ�ل�ة؟ م�ن؟ م�ن؟ ی�ج�ب أن 

 ...أعرف غریمي
ركب ح�م�اره وع�اد إل�ى ال�ب�ی�ت وھ�و 
(مش شایف الفضا) أقماره مع�م�یّ�ة... 
یفكر تارة... ویحس�ب ت�ارة م�خ�اس�ره 
الس�ن�وی�ة... وی�ت�ف�ق�د ق�وائ�م األس�م��اء 
الذین یشك بھم... ولم یصل إلى نتیجة 
تھدىء من روعھ... صامت ال یتح�دث 
مع أحد من األسرة... حاول�ت زوج�ت�ھ 
م��واس��ات��ھ ل��ك��ن��ھ ل��م ی��رد ع��ل��ی��ھ��ا إال 
بتمتمات ھي بقایا عبارات مقطعة ب�ال 
معنى... وضعوا لھا العشاء والش�اي، 
وبقي على السدر كما ھو... فش نفس 

 ...لألكل
تمدد على فرشتھ، وتحت رأسھ مسن�د 
قّش��ّي ووس��ادة... ح��اول ال��ن��وم... ل��م 
یس�ت��ط��ع، تس��ت��ح��وذ ع��ل��ی��ھ حس��اب��ات��ھ 

 ...ووساوسھ
ضرٌب على خوخة الباب... خ�رج إل�ى 
الباب، وكان أبو فالح، أتى وقد وض�ع 
ال��ع��ق��ال ف��ي رق��ب��ت��ھ... ك��ان ح��زی��ن��اً 
یرتجف... دلفا إلى الغرفة، جلس على 
المسند والوسادة، وق�ال: أن�ا... أن�ا... 
ون��زل��ت دم��وع��ھ... أن��ا م��ن ح��رق 
الدنیا... خطیّت�ك ف�ي رق�ب�ت�ي... أردت 
حرق بعض األش�واك ف�ھ�ب�ت نس�م�ات 
من الھواء، وانتشرت ال�ن�ی�ران... ھ�ا 
أنا بین یدیك... وعقالي في رق�ب�ت�ي... 
ومستعد ألي تعویض تطلبھ... وهللا ی�ا 
أخي لم أكن على وجھ األرض، والنار 
تقصقص في األشجار... نزل�ت دم�وع 
الرجل... وعانق أبو صالح أب�ا ف�ال�ح، 
وتناول العقال عن رقبتھ... وق�ال ل�ھ: 
حضورك عندي یساوي الدنیا ك�ل�ھ�ا... 
هللا یعوض لنا في عاف�ی�ت�ن�ا وص�ح�ت�ن�ا 
وسالمة أوالدنا... وج�ل�س�ا ی�ت�ج�اذب�ان 
أط��راف ال��ح��دی��ث ع��ن ال��ح��ری��ق... 
واحتسیا القھوة... ویا دار م�ا دخ�ل�ك 

 ...شر

 دا 
 
 
 

 عصام سامي ناجي/ مصر
  

 
 
 
 
 

ی��ع��م��ل ص��ح��ف��ی��ا ف��ي إح��دى  ل��ي ص��دی��ق م��ق��رب، م��ن م��ح��اف��ظ��ة ال��ق��اھ��رة، 
الع�زی�ز ھ�ذا ی�ح�اول ب�إس�ت�م�رار إق�ن�اع�ي  الصحفیة القومیة ، وصدیقي  المؤسسات 

بالعمل معھ في تلك المؤسسة الصحفیة من خالل عمھ الذي ش�غ�ل عض�وی�ة م�ج�ل�س 
إدارة المؤسسة لسنوات، ووجھة نظر صدیق�ي ف�ي ھ�ذا أن ع�م�ل�ي ف�ي ال�م�ؤس�س�ة 
الصحفیة تلك سیجعلني أتفرغ للكتابة ومن ثم سیتثنى ل�ي ت�ط�وی�ر م�ن�ج�زي األدب�ي، 
وھو محق في ذلك، ولكن في المقابل سأفقد استقاللی�ت�ي، ألن الص�ح�اف�ة ع�ن�دن�ا ف�ي 

تسیر كلھا في اتجاه واحد وال یس�م�ح ألح�د أن ی�غ�رد خ�ارج  -لمن ال یعرف  -مصر 
 السرب، ویخرج عن المنظومة؟

المتابع للحیاة الحزبیة في الوطن العربي سیكتشف أنھ ال توجد حیاة حزبیة ب�ال�م�ع�ن�ى 
الصحیح للكلمة، بل حزب أوجد "كیان أوحد" تدور في ف�ل�ك�ھ ت�ج�م�ع�ات ص�غ�ی�رة ال 
یمكن أن نطلق علیھا ولو بشكل مجازي أحزاب رغم أنھا تمتلك مقار فخمة وص�ح�ف 

ولكنھا تفتقد في مجملھا أبجدیات الح�زب م�ن أی�دی�ول�وج�ی�ا "م�ع�ت�ق�د   ناطقة باسمھا
فكري" وھیكل تنظیمي، وسعي للوصول الحكم، وما دم�ن�ا أت�ی�ن�ا ع�ل�ى ذك�ر الس�ع�ي 
للوصول للحكم، ففي الوطن العربي قد تجد مرشح رئاسي یعطى صوتھ ل�ل�رئ�ی�س أو 
زعیم الدولة الذي ینافسھ، ولیس ھذا من قبیل اإلیثار وال من قبیل الزھد ف�ي ال�ح�ك�م، 

حتى یعطون للعملیة االنتخابیة حس فك�اھ�ي ف�ال  ولكن كل ھذا في تقدیري المتواضع 
تشعر الشعوب بالملل والضجر وھي تشاھد مسرحیة االنتخابات ت�ع�اد وت�ق�رر م�رات 
عدیدة. كان الكاتب الراحل یحیى حقي ال یحب أغت�زال أع�م�ال�ھ ف�ي روای�ت�ھ األش�ھ�ر 
"قندیل أم ھاشم" وأتصور أن ھذا األمر طبیعي فكل كاتب ی�ف�ض�ل أن ی�ل�ق�ى الض�وء 
على جمیع إصداراتھ، وال یستأثر إصدار معین باالھتمام اإلعالمي والن�ق�دي ألن ذل�ك 

 اإلصدار قد ال یكون األقرب إلى الكاتب أو األھم في تاریخھ. 
بعض المھتمین بالموسیقى یعتقدون أن ألحان الموسیقار الراح�ل ب�ل�ی�غ ح�م�دي ف�ي  

بدایاتھ كانت أقوى منھا في مرحلة االحتراف .. وربما یكون ھ�ذا بس�ب�ب أن م�رح�ل�ة 
البدایات یكون فیھا المبدع على ساجیتھ وال یلتزم بش�ك�ل ص�ارم ب�ال�ق�واع�د ال�ت�ى ق�د 

      تصنع نوعا من الجمود.

اا   
  "ا" 

 
 

 عمر عبد الّرحمان نمر
 فلسطین  



الشعر شجرة وارفة التواصل لثقافات وع�ق�ائ�د  
الش��ع��وب ع��ب��ر ال��زم��ن، وی��ب��ق��ى رس��ول ب��ی��ن 
النفوس الشف�اف�ة وال�م�الذ إل�ى ج�ان�ب ال�ف�ن�ون 
االخرى، یغذي ویبعث في النفوس ما ھو كام�ن 
م��ع��ن��ا ف��ي الس��راء والض��راء، یص��ح��ب��ن��ا ف��ي 
الص��ح��اري، وع��ل��ى الش��ط��آن وف��ي ال��غ��اب��ات، 
واللقاء بالشعراء محاولة ل�ل�غ�وص ف�ي ح�ن�ای�ا، 
ومسامات القصیدة، والتقرب من عالمھم یب�ع�ث 
الكثیر من المشاعر التي غفت، وربما استكان�ت 

 . أمام اوجاعھا
"جریدة العراقیة االسترالیة" كان لھا لقاء م�ع 
الشاعر(الجنابي) ووجھت لھ عدة أس�ئ�ل�ة، ف�ي 
حوار شیق ومم�ت�ع ورؤی�ة ب�م�ا ق�ال�ھ وبس�ط�ھ 
باإلجابة، عن تكوینھ ورؤیتھ وع�الق�ت�ھ ب�األدب 

 . والمشھد الثقافي
 تقول القصیدة (صمت داوود) : *

  أوجعت قلبك كم جرح ستقطبُھ
  وكم نھار فقیر الضوء ترقبھ

 مروا على نخلك الموال ذاكرةً 
  من األراجیح واألیام تحطبُھ 

أرى قصیدت�ك م�ح�م�ل�ة ب�دالالت الص�م�ت ال�ذي 
ینطق عن خلجات الصدر ال�ت�ي ت�ت�وارد ب�ھ�ا ی�ا 

 وطن النائیات؟ ماذا یمثل إلیك ھذا الرأي؟
الصمت لغة الروح وم�الذھ�ا ف�ي ھ�ذا ال�ع�ال�م  -

المتغیر، فالش�اع�ر م�ح�اص�ر ب�ق�وان�ی�ن أرض�ی�ة 
یصعب علیھ تحملھا لذا ھو یصرخ بمليء ف�م�ھ 
في عوالم قصائده، وھناك قلة من ی�ن�ص�ت إل�ى 
روح الشاعر، فكأنھ یكلم نفسھ ف�ی�رت�د الص�وت 
إلى داخلھ ، فدالالت الصمت ھي منف�ذ الش�اع�ر 
لیشیع الجمال مقابال للقبح ، ف�ك�ل م�ا ح�ول�ن�ا ال 
یطمئن الشاعر وال یحاكي رغ�ب�ات�ھ االنس�ان�ی�ة، 
فالشعر مھرب لذی�ذ ی�أخ�ذ الش�اع�ر ب�ع�ی�دا ع�ن 

 .درامیكیة الحیاة وتعقیداتھا
  

ھل تؤمن بأن القصیدة الوطنیة تمتلك جاذبیة  *
 أكثر من أصناف الشعر األخرى؟

الشعر الوطني ال یختلف ع�ن ب�اق�ي أغ�راض  -
الشعر األخرى، ف�ال�ق�ص�ی�دة ت�ك�ون م�ؤث�رة ف�ي 
المتلقي إذا ما أثثت لحضورھا بسمات األب�داع، 
والقصیدة الوطنیة تكون مؤثرة لسببین، األول: 
قدرة شاعرھا على إبداعھا على وفق م�ق�ای�ی�س 
اإلبداع ال�م�ع�اص�رة ل�ت�ك�ون ق�ری�ب�ة م�ن ذائ�ق�ة 
المتلقي وُمحركة لھ، ال�ث�ان�ي: ال�م�ن�اس�ب�ة ال�ت�ي 
كتبت فی�ھ�ا ال�ق�ص�ی�دة، وك�ل�م�ا ك�ان�ت ال�ق�ض�ی�ة 
الوطنیة معاصرة وتعد ھ�م�ا ق�ری�ب�ا م�ن أغ�ل�ب 
أبناء الوط�ن ك�ان ت�أث�ی�ر ال�ق�ص�ی�دة أك�ب�ر، ل�ذا 
فجاذبیة القصیدة الوطنیة نس�ب�ی�ة ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
أمور كثیرة، مثال الشعوب المرفھة السعیدة ف�ي 
أوطانھا ال یحتاج الشعراء ف�ی�ھ�ا ل�ل�ح�دی�ث ع�ن 

 .الوطن كثیرا، والعكس صحیح
 

ھناك إخ�ت�الف ب�ی�ن الش�ع�راء واألدب�اء ف�ي  * 
نظرت�ھ�م إل�ى رس�ال�ة الش�ع�ر واألدب م�ا م�دى 

 عموماً؟ رؤیتكم حول رسالة الشعر واألدب
رسال�ة الش�ع�رخ�اص�ة واألدب ع�ام�ة رس�ال�ة  -

إنسانیة جمالیة فالشاع�ر دائ�م�ا ی�ن�ادي ل�ی�ك�ون 
االنسان في أعلى درجة من اإلنسانی�ة والس�م�و 
والتحّرر م�ن ق�ی�د ال�ج�ھ�ل ،ف�م�ا زال الش�ع�راء 
یرسمون العوالم الحالمة إلنقاذ الناس من وھ�م 
الواقع، ویمكن ت�م�ث�ی�ل�ھ ب�ح�بّ�ة (ب�راس�ت�ی�م�ول) 
لتخفیف صداع الحیاة والشعر یحمل بین طیّاتھا 
رسائل مشفرة غیر مقصودة من قبل الش�ع�راء، 
فھو ھ�وی�ة الش�ع�وب ون�اق�ل أم�ی�ن ل�ث�ق�اف�ات�ھ�م 
وعقائدھم عبر الزمن فھو من ھذا الجانب یمثّل 
وثیقة اجتماعیة مھمة ودلیل على تطور ال�ع�ق�ل 

 .ونضجھ خالل العصور المتتابعة
لكل شاعر طقوسھ الخاصة ی�م�ارس�ھ�ا أث�ن�اء  *

كتابة القصیدة، ف�م�ا ھ�ي ھ�ذه ال�ط�ق�وس ال�ت�ي 
 تمارسھا؟.

طقوسي بسیطة جدا، شاي و سجائ�ر وع�زل�ة  -
وصوت أم كلثوم، أخ�ت�ل�ي ب�ن�ف�س�ي إل�ى درج�ة 
االحساس بالغربة عن ھذا العالم، ثم أشرع ف�ي 

  .الكتابة بال وعي
 
یتمیز شعرك بالعمق واإلیحاء والجمال م�اھ�ي *

 مصادر إلھامك الشعري؟
قراءاتي مت�ع�ددة وم�ت�ن�وع�ة، أع�ط�ت�ن�ي ل�غ�ة  -

خاصة وخزینا لغویا جیدا أستطیع من خاللھ أن 
أحاور الحیاة شعرا، فضال عن األحداث الكثی�رة 
التي مرت على العراق جعلت الش�ع�ر ال�ع�راق�ي 
یتمیز بالحزن الشفیف بصورة عام�ة، وم�ن ث�م 
الرغبة في العشق المثالي والبحث عن الحقیق�ة 
خارج ما ھو مألوف، وأنا أؤمن أن الشعر ی�ب�دأ 
بجمرة عشق ومن ث�ّم ی�ت�س�ع وی�ت�وقّ�د إل�ى أن 

   .یشمل الحقائق كلّھا وال حّد لھ
 

ما مدى محاكاة الشعر الیوم عن الواقع وھ�ل  *
 یتطرق الى حلول لھذا الواقع. ؟

  الشعر غیر معني بوضع الحلول -
ل�م�ش�ك�الت ال�واق�ع س�واء أك�ان�ت س�ی�اس�ی�ة أم 
اجتماعیة أم غیرھا، نعم، ھ�و ی�ت�ن�اول ك�ل ھ�ذا 
بتمویھ جمالي مؤثر لیس�ھ�م ف�ي رف�ع مس�ت�وى 
الوعي لدى الناس، فالشعر الرسالي ، أي ال�ذي 
یحمل رسالة معینة مھما كان شكلھا ، لیس م�ن 
وظائفھ وضع الحلول بقدر ما یشی�ر إل�ی�ھ�ا م�ن 
بعید لیعّزز من قدرة المتلقي عل�ى ف�ھ�م ال�واق�ع 

 .وحسب
 
ما رأیك بقصیدة النثر والى ماذا یش�ی�ر اق�ب�ال *

الكثیر من الشعراء على كتاب�ة ھ�ذا ال�ن�وع م�ن 
 الشعر؟

قصیدة ال�ن�ث�ر ھ�ي م�ث�ال ع�ل�ى نض�ج ال�ع�ق�ل  -
الجمالي وعلى تطور الذائقة الشعریة لل�م�ت�ل�ق�ي 
المعاصر، لكن ما أساء إلیھا استسھال كت�اب�ت�ھ�ا 
من قبل ال�ك�ث�ی�ر دون أن ی�درك�وا أن�ھ�م خ�ارج 
أسوراھا وقواعدھا فھي بوصفھا ج�ن�س�ا أدب�ی�ا 
أعقد من باقي االجناس الشعری�ة وت�ح�ت�اج إل�ى 
مقدرة فائقة من الشاعر لیستطیع كتابة قص�ی�دة 
نثر حقیقة أما ما نقرأه اآلن من نماذج فھو ف�ي 
أغلبھ ال ی�ت�ع�دى ح�دود ال�خ�اط�رة أو ال�رس�ائ�ل 

 .األدبیة المكثفة وغیر ممثل لقصیدة النثر
 
لماذا الغموض ف�ي ال�ق�ص�ی�دة ق�د ی�ؤدي ال�ى *

 ؟.ابتعاد القراء عنھا وما اھمیتھ في الشعر
الغموض الفني مطلوب في القصی�دة ل�ت�ح�ق�ق  -

ادھاشھا المطلوب وإخفاء إیحاءاتھا الالنھ�ائ�ی�ة 
لتكون مصدر التخییل الذي ی�ث�ی�ر ال�ت�ل�ق�ي، أم�ا 
الغموض النابع من ال�ت�ع�ق�ی�د ف�ي األس�ل�وب أو 

  .األلفاظ فھو بعید كل البعد عن حقیقة الشعر
 
الشعر موجود بكثافة این ال�ن�ق�د ع�ن الس�اح�ة *

 الثقافیة..

الحقیقة أن النقد بعید جدا عن ما ی�ج�ري م�ن  -
تطور في الساحة الشعریة، وإن ظھر ف�إن�ھ ف�ي 
أغلب األحیان یكون ن�ق�داً م�ج�ام�ال ب�ع�ی�دا ع�ن 
النظرة الشمولیة للحقیقة الشع�ری�ة ال�م�ع�اص�رة 
إال ما ندر، لكن ھذا القلیل من النقاد المخلص�ی�ن 
غیر قادرین عل�ى اس�ت�ی�ع�اب ال�ث�ورة الش�ع�ری�ة 
الھ�ائ�ل�ة، ف�ھ�م ف�ي ص�دم�ة م�ن ت�داخ�ل أدوات 
التعب�ی�ر وأش�ك�ال�ھ�ا فض�ال ع�ن غ�ی�اب ال�رؤی�ة 
النقدیة السلیمة التي لھا القدرة على تفس�ی�ر م�ا 
ی��ج��ري ل��ذا أق��ول أن ال��ن��ق��د ال��ع��راق��ي خ��اص��ة 

 .والعربي عامة لیس بخیر
 
من ھم الشعراء كان لھم التأثیر علی�ك وع�ل�ى *

 نھجك في مسیرتك الشعریة.؟
ب��دای��ة ك��ان ال��ت��أث��ی��ر األول ألخ��ي ال��م��رح��وم  -

الشاعر ماجد جاسم مسلم فھو م�ن أخ�ذ ب�ی�دي 
وعلّمني أصول كتابة الشعر ، ومن ث�ّم أثّ�ر ف�ي 
الشاعر العراقي وسام ھاشم ف�ي دی�وان�ھ األول 
(سھول في قف�ص)، وم�ن ث�م ش�ع�راء قص�ی�دة 
الشعر ھذه الجماعة التي تأسس�ت ف�ي ب�غ�داد / 

، وخاصة الشاعر المرحوم 1997الرصافة عام 
رشید الدلیمي وكانت ل�ل�رس�ائ�ل ال�خ�ط�ی�ة ال�ت�ي 
تصل إلّي من�ھ أث�ر ك�ب�ی�ر ف�ّي وال أنس�ى فض�ل 
زم�الئ��ي الش��ع��راء حس��ی�ن ال��ج��ار هللا ومس��ل��م 

  .القاسمي وناصر أبو الورد وعمار الصلف
 

 كلمة أخیرة ممكن إن تقولھا؟ * 
في الختام ی�ط�ی�ب ل�ي أن أق�دم واف�ر الش�ك�ر  -

لرئیس التحر د. موف�ق س�اوا والتقدیر والمحبة 
لإلعالمی�ة والش�اع�رة دن�ی�ا ع�ل�ي ال�ح�س�ن�ي، و

لطبیعة أسئلتھا الواعیة وحرصھ�ا واھ�ت�م�ام�ھ�ا 
فلك�م   لتسلیط الضوء على الشعراء ومحاورتھم

منّا ولقراء (الجریدة العراقیة االس�ت�رال�ی�ة) ك�ل 
 . التحایا

 
  : السیرة الذاتیة

أ. م . د. أحمد جاسم آل مسیلم الخیّال الجن�اب�ي، 
 1968ولد في مدینة القاسم/ حي القدیمة ع�ام 

وأكمل االبتدائیة في مدرسة موسى ابن النصی�ر 
، واالع�دادی�ة ف�ي ث�ان�وی�ة ال�ق�اس�م، 1974عام 

اكمل بكالوریوس / لغة عربیة في ك�ل�ی�ة اآلداب 
، ثم الماجستیر م�ن 1992جامعة بغداد في عام 

ك���ل���ی���ة اآلداب ج���ام���ع���ة ال���ق���ادس���ی���ة ع���ام 
م�ن ك�ل�ی�ة  2013والدكتوراه في ع�ام   2008

 .التربیة جامعة بابل
كتب الشعر منذ الصغر ونشرت لھ اول قص�ی�دة 

حینھا ف�ي ال�راب�ع   وكان 1986في جریدة عام 
االعدادي، وایضا كتب القصة القصیرة ونشرت 
لھ اربع قصص في مجلة الطلی�ع�ة االدب�ی�ة ق�ب�ل 

3003. 
 
 عضو إتحاد أدباء العراق -
عضو جمعیة الراواد الثقافیة/ ال�م�رك�ز ال�ع�ام  -

 بابل
 رئیس المنتدى األدبي في مدینة القاسم  -

رئیس الھیئة االستشاریة للبیت ال�ث�ق�اف�ي ف�ي  -
 مدینة القاسم

 دكتوراه في البالغة العربیة وعلم النص  -
استاذ في الكلیة الت�رب�وی�ة ال�م�ف�ت�وح�ة/ م�رك�ز -

 بابل
 استاذ في كلیة المعارف االسالمیة في كربالء -

رئیس تحریر مجلة المحقق العلمیة المح�ك�م�ة  -
 التي تصدر في الحلة/ سابقا

حائز على المركز ال�ث�ان�ي ل�م�س�اب�ق�ة ال�ق�ص�ة  -
القصیرة الت�ي أق�ام�ت�ھ�ا ك�ل�ی�ة اآلداب/ ج�ام�ع�ة 

عن قصة (الح�ل�م)، ونُش�رت  1993بغداد، عام 
 .م1999القصة في مجلة الطلیعة األدبیة عام 

حائز على المركز األول ف�ي مس�اب�ق�ة ال�ج�ود  -
العالمیة الخامسة للشعر الت�ي أق�ام�ت�ھ�ا ال�ع�ت�ب�ة 
العباسیة المقدسة ع�ن قص�ی�دة (س�ج�دةٌ...ع�ل�ى 

 م2014أرض الجود). 
حائز على جائزة سید األوصیاء ل�ل�ش�ع�ر ع�ن  -

قصیدة (تأویل ن�ب�وءة ال�ع�ش�ب) ال�ت�ي أق�ام�ت�ھ�ا 
أمانة مسجد الكوفة المقدس، ل�م�ن�اس�ب�ة م�رور 
أربعة عشر قرنا على دخول اإلمام ع�ل�ي ع�ل�ی�ھ 

 .م2016السالم مدینة الكوفة، 
حائز على المركز الث�ال�ث ف�ي مس�اب�ق�ة (ب�ھ�م  -

انتصرنا) لنصرة الحشد الشعبي ال�ت�ي اق�ام�ت�ھ�ا 
ال��ع��ت��ب��ة ال��ح��س��ی��ن��ی��ة ع��ن قص��ی��دة (ال��ع��اش��ق 

 .2016السماوي) 
حائز على جائزة كركوك للقصة القصیرة ع�ام  -

2017 
الفائز بجائزة شاعر الحسین ع في ال�ب�ح�ری�ن  -

2018  
مشارك�ة واس�ع�ة ف�ي ال�م�ؤت�م�رات ال�ب�ح�ث�ی�ة  -

العلمیة داخل العراق، فض�ال ع�ن نش�ر أب�ح�اث 
علمیة محمكة في أكثر من مجلة ع�ل�م�ی�ة ت�ھ�ت�م 
بھذا الشأن، وتبلغ األبحاث الم�ن�ش�ورة خ�م�س�ة 

 .عشر بحثاً 
 

 صدر لھ :
المباحث البالغیة ف�ي ال�م�ط�ب�وع م�ن ت�ف�س�ی�ر -

م��واھ��ب ال��رح��م��ن، دار الض��ی��اء ، ال��ن��ج��ف 
 .م2011األشرف، 

المثال االلھي علي بن ابي طالب علیھ الس�الم، -
 .م2014لبنان،  -   مؤسسة البالغ، بیروت

م.. دار 2015دیوان شعري (أض�رح�ة ال�م�اء)-
  .الضیاء

دیوان ش�ع�ري ( ی�ق�ظ�ة ال�ن�ع�ن�اع) ع�ن دار   -
 م2015الفرات للثقافة 

األشكال البدیعیة في القران الكریم: دراسة في -
ضوء مفاھی�م ع�ل�م ال�ن�ص، الش�رك�ة ال�ع�رب�ی�ة 

 .م2017مصر:  -المتحدة، القاھرة
نھاراٌت شطبتھا التقاویم ، مجموع�ة ش�ع�ری�ة، -

 .م2018دار النخبة،  -مصر
المباحث البالغیة ف�ي ال�م�ط�ب�وع م�ن ت�ف�س�ی�ر -

 م، بیروت2018مواھب الرحمن، طبعة ثانیة 
االمام ال�ح�س�ی�ن ع�ل�ی�ھ الس�الم... ش�خ�ص�ی�ت�ھ -

 .2020وسماتھ الروحیة ، دار الصادق، بابل، 
مجموعة قصصیة مخطوطة (مشاعر بدائ�ی�ة) -

م ف�ي 2003، نشرت أغلب قصصھا ق�ب�ل ع�ام 
المجالت العراقیة ، منھا اربع قصص في مجل�ة 

 .الطلیعة األدبیة
(ح��ی��ن ی��رس��م ال��ن��اي)... م��ج��م��وع��ة ش��ع��ری��ة 

 .مخطوطة
 دراسات بالغیة وثقافیة (كتاب مخطوط) -
ھـ�)، 860تحقیق دیوان احمد الس�ب�ع�ي (ت:  -

 .تحت الطبع

  "اا اا" ل اا د. ا  : 
ا  و  أ ب وما  ا. 

 ورتھ:اح
 دنیا علي الحسني/العراق 
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باختصار فإن البصمة الوراثیة أو ما تُعرف بالحمض النووي، ھ�ي ع�ب�ارة 
عن تقنیة للتمییز بین البشر والمقارنة بینھ�م، وف�ي ال�غ�ال�ب تُس�ت�خ�دم ف�ي 
التحقیقات الجنائیّة لحل المشاكل الُمتعلّقة بالنزاع�ات ع�ل�ى األب�وة، وك�ذل�ك 

 لكشف جرائم القتل واالعتداء.
% من ال�ح�م�ض 99.9بشكل عام یُمكن القول إن البشر یتشابھون بحوالي 

النووي، كما أن الباقي ھو ما یخلق التمایز (إال في حال التوأم الم�ت�ط�اب�ق). 
 Sir Alecوقد ت�م اك�ت�ش�اف ال�ب�ص�م�ة ال�وراث�ی�ة ع�ل�ى ی�د ال�ب�روف�ی�س�ور

Jeffreys  عندما علم أنّھ من الممكن مع�رف�ة االخ�ت�الف�ات ف�ي  1984عام
ال��ح��م��ض ال��ن��ووي ع��ن��د ال��ب��ش��ر م��ن خ��الل ش��ك��ل دن��ا الس��ات��ل الص��غ��ی��ر 

Minisatellite. 
ل�م�ن�اط�ق ش�دی�دة   DNAإّن تحدید البصمة الوراثیة یتضمن إجراء فحص 

التباین من الحمض النووي للشخص، حیث ت�ح�ت�وي ھ�ذه ال�م�ن�اط�ق ع�ل�ى 
(التكرارات المترادفة الق�ص�ی�رة)،   STRsسالسَل قصیرٍة ومتكررٍة تسمى 

 من شخٍص آلخر. STRsإذ یختلف عدد تغیرات 
ینتقل من اآلباء إلى األبناء وراثیًّا فإنّھ یساع�د ب�ط�ری�ق�ٍة   DNAوبحكم أّن 

ھ�ي  STRما على معرفة إن كان الشخصان مقربین أو ال، حیث أّن تقنیة 
 تقنیةٌ دقیقةٌ للغایة، فنسبة قلیلة من الحمض النووي كافیة لمعرفة ما نرید.

 ویتم اإلستفادة من البصمة الوراثیة في أمرین أساسین:
اختبار األبوة: حی�ث أّن األط�ف�ال س�ی�رث�ون نص�ف أل�ی�الت�ھ�م م�ن وال�دھ�م 
والنصف اآلخر من والدتھم وبالتالي من خالل م�ق�ارن�ة ال�ح�م�ض ال�ن�ووي 

 لألطفال مع اآلباء المحتملین من الممكن تحدید األب الحقیقي.
التحقیقات الجنائیة أو الطب الشرعي: في حال االشتباه بش�خ�ٍص م�ا أث�ن�اء 
الجرائم یتم أخذ عینٍة من حمضھ النووي ومقارنتھا مع العین�ات ال�م�أخ�وذة 

 من مسرح الجریمة.
األمر الذي یُحفّز على استخدام البصمة الوراثیة، ھو أن عینات�ھ�ا ال ت�ت�ل�ف 
أو تتحلل مع مرور الوقت كما ھو الحال مع بقیة أنواع األدلة الجنائیة، مما 
یعني أنّھ في حال تم تخزینھا وفق الشكل الصحیح فیمكن االحت�ف�اظ ب�األدل�ة 

 المأخوذة من الحمض النووي إلى أمٍد بعیٍد.
كما ویتم استخدامھا كذلك في تحدی�د ب�ع�ض األم�راض ال�وراث�ی�ة ال�ت�ي ق�د 
تودي بحیاة الفرد في حال لم یتم اكتشافھا سریًعا، ومنھا م�رض ال�ف�ی�ن�ای�ل 

وھو أحد األمراض االستقالبیة نادرة ال�ح�دوث، ح�ی�ث  PKUآیتون یوریا 
حالة سنویًّا، إال أّن تشخیصھ ال�م�س�ب�ق یُ�ع�د  20000یقل عدد الحاالت عن 

 مھًما للغایة لكي یتم عالجھ عبر اتباع نظاٍم غذائيٍّ محدٍد لمنع تلف الدماغ.
 

 جوانب القصور في البصمة الوراثیّة
تم اكتشاف ثغراٍت أمنیٍة ت�ت�ض�م�ن أج�ھ�زة ال�ك�م�ب�ی�وت�ر وال�م�وب�ای�ل ت�دع�ى 

Meltdown  وSpectre حیث یستطیع المتسللون ع�ب�رھ�ا م�ن س�رق�ة ،
البیانات من ھذه المعالجات غیر الم�ح�ص�ن�ة، وال�ت�ي ت�ع�ت�ب�ر م�وج�ودةً ف�ي 

% من األجھزة حول العالم، إذ یمكنھم الحصول على ق�واع�د ال�ب�ی�ان�ات 90
التي تتضمن معلومات الحمض النووي، مما یس�م�ح ل�ھ�م ب�اس�ت�خ�دام ذل�ك 

 لسرقة ھویة شخٍص ما.
أصبح اكتشاف البصمة الوراثیة قضیةً م�زع�ج�ةً ل�ل�ك�ث�ی�ری�ن م�م�ن ص�ادف 
وجودھم في مكاٍن ما قبل حدوث جریمة قتٍل فیھ، حیث ت�م ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
آثاٍر من حمضھم النووي في المكان مما جعلھم مشتب�ھ�ی�ن ف�ي ج�ری�م�ٍة ال 
علم لھم بھا. على الرغم مما یشاع حول البصمة الوراثیة ع�ل�ى أنّ�ھ�ا ع�ل�ٌم 

%، إال أّن ھذا غیر صحیحٍ، فقد تم اكتشاف ع�دة ح�االٍت 100دقیٌق بنسبة 
موقع كروموسوم بین شخصین على الرغم من ع�دم  13من  9تطابق فیھا 

 وجود صلٍة بینھما!

 راا ا 

لماذا سقطت التفاحة على رأس ن�ی�وت�ن؟ س�ؤال 
تكرر أمامنا في منھ�ج ال�ف�ی�زی�اء ف�ي ال�م�درس�ة 
وجوابھ كان بفعل الجاذبیة األرضیة ال�ت�ي أثّ�رت 
على التفاحة وأسقطتھا ع�ل�ى رأس ال�ع�ال�ِم وم�ا 

 حصل بعد ذلك من وضع قوانین ال تنتھي!
لكن ماذا ل�و ك�ان ن�ی�وت�ن ی�ج�ل�س ع�ن�د الش�الل 
المقلوب في جمھوری�ة تش�ی�ل�ي، أو ع�ل�ى ج�ب�ل 
أراغاتس ف�ي أرم�ی�ن�ی�ا، ح�ی�ث ی�خ�ت�ل�ف س�ل�وك 
الجاذبیة األرضیة عن سائر أنحاء الع�ال�م! رب�م�ا 
كانت التفاحة لتصعد لألعلى حینھ�ا ول�ن ی�خ�رج 
لنا نیوتن بقوانین الجاذبیة التي أّرقتنا مسائ�ل�ھ�ا 

 كثیًرا في االمتحانات!
في ھذا المقال، نتحّدث عن أماكن غامض�ة ع�ل�ى 
سطح األرض یقل فیھا تأثیر الجاذب�ی�ة األرض�ی�ة 
إلى درجة قد تنعدم فیھ�ا ویُص�ب�ح ات�ج�اه ح�رك�ة 

 الكائنات لألعلى ولیس لألسفل!
 

 الشالل المقلوب
یقع في جمھوریة تشیلي، وی�ب�دو أن م�ی�اه ھ�ذا 
الشالل تتدفّق لألعلى! عند إلقاء نظرة ف�احص�ة، 
فإن ھذه الظاھرة یُمكن تفسیرھا من خالل ھبوب 
ریاح قویة للغایة تھب م�ن ت�ح�ت الش�الل. ل�ك�ن 
الُمثیر لالھتمام أن تشیلي لیست المكان ال�وح�ی�د 
الذي تم تسجیل ظاھرة غ�ری�ب�ة ك�ھ�ذه ف�ی�ھ، ب�ل 
تتكرر ھذه الظاھرة في الھ�ن�د وأس�ت�رال�ی�ا ح�ی�ث 
 تنقلب میاه بعض الشالالت فیھا رأًسا على عقب. 

 البقعة الغامضة في كالیفورنیا:

افتت�ح ج�ورج ب�راث�ر ھ�ذا ال�ج�ذب  
االس��ی��اح��ي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��وھ��م 
البصري بالقرب من سان�ت�ا ك�روز، 

. ھ�ذا 1940كال�ی�ف�ورن�ی�ا ف�ي ع�ام 
المبنى الخشبي یتواجد على م�وق�ع 
كأنھ یتحدى الجاذبیة بالفعل! ح�ی�ث 

 یتدفق الماء إلى أعلى.
 

 جبل أراغاتس: 
في غرب أرمینیا، على بعد ح�وال�ي 
ث��الث��ی��ن ك��ی��ل��وم��ت��ًرا م��ن ال��ح��دود 
التركیة، یتحدى ھذا الجبل أیًضا كل 

قوانین الفیزیاء المعروفة، بنھر یتدفق ص�ع�وًدا، 
 وحتى سیارات تتدحرج من تلقاء نفسھا!

 
 الھضبة المغناطیسیة: 

في مقاطعة نیو برونزیوك الكندیة، من المعروف 
أن السیارات تتّجھ صعوًدا عبر ال�ت�ل م�ن ت�ل�ق�اء 

 نفسھا بفعل تأثیر غامض من الجاذبیة.
 

Spook Hill  
قع في والیة فلوریدا األم�ری�ك�ی�ة، وت�م�ت�د ع�ل�ى ت

كم صعوًدا، حیث تسلك السیارات علیھا  62طول 
سلوًكا غریبًا تتحدى فیھ قوانین الطبی�ع�ة، ح�ی�ث 
تتحرك السیارات للخلف حتى إن كانت م�ت�وق�ف�ة. 
وتم اكت�ش�اف ال�م�ن�ط�ق�ة ب�م�ح�ض الص�دف�ة ب�ع�د 
مالحظة أن الخیول تبذل جھًدا كبیًرا ف�ي ص�ع�ود 
التل كأنھا تتعّرض لقوة معاكسة أو تصع�د ج�ب�ًال 

 وعًرا.
 الغامضة:   Cosmosمنطقة 

تقع ھذه المنطقة في دكوتا الجن�وب�ی�ة، ب�م�ن�ط�ق�ة 
، حیث تتجمع فیھا ال�ع�دی�د ” رابید سیتي“ تُسمى 

م�ن ال��م�ظ��اھ��ر ال�خ��ارق��ة، ك��ت��الل م�غ��ن��اط�ی��س��ی��ة 
ودوامات مضادة للجاذبیة. ولعل أشھر م�ا یُ�ث�ی�ر 
غرابتھا أن الزائر ال یستطیع ال�وق�وف ع�م�ودیً�ا 

درج�ة، ك�م�ا  20على األرض، إنما مائًال بزاویة 
أن اإلدراك ال��ب��ص��ري ی��ت��ع��رض ل��ل��ت��ش��وی��ھ ف��ي 
المنطقة بحیث یُمكن أن ت�رى األش�خ�اص أقص�ر 
 مما ھم علیھ أو أطول على حسب مكان وقوفھم.

!را ذا   أ 

استعان مطعم دادوان  في مدینة ماستریخت جنوبي ھولندا بمجموعة غیر معتادة من العاملین الجدد بعد  
استئناف المطعم نشاطھ مع تخفیف البالد للقیود التي فرضت الحتواء ان�ت�ش�ار ف�ی�روس ك�ورون�ا، وھ�ذه 
المجموعة الجدیدة ھي روبوتات یتحركون جیئة وذھاب�ا ف�ي مش�رب ال�م�ط�ع�م اآلس�ی�وي وھ�م ی�ق�دم�ون 
المشروبات بما یقلل تحركات الموظفین البشر في أنحاء المكان. وتتخ�ذ ك�ل م�ن ھ�ذه ال�روب�وت�ات ش�ك�ل 
إنسان بما في ذلك ذراعین لإلمساك بصواني التقدیم وتظھر على وجوھھا ابتسامة أو عبوس أحیانا. وفي 
السیاق تقول الروبوت وھي تقدم كأسین من الشاي المثل�ج "م�رح�ب�ا.. ھ�ا ھ�و ال�ط�ل�ب. خ�ذه م�ن ع�ل�ى 

ثانیة". وعلى الزبائن تسلم مشروباتھم بأنفسھم. الى ذل�ك ف�ان�ھ وع�ل�ى  20الصینیة. سأعود تلقائیا بعد 
الرغم من أن االستعانة بالعاملین اآللیین بدأت في الصین قبل عدة أعوام وأصبحت منذ ذلك الحین صیحة 
جدیدة في مطاعم حول العالم، فلم یدخل سوى عدد ضئیل من الروبوتات إلى مطاعم ھولندیة. وفي الوقت 
الحالي الخدمات اآللیة في دادوان مقتصرة على تسلیم المشروبات لكن مالك�ھ ی�أم�ل ف�ي ت�وس�ی�ع ن�ط�اق 
مساھمة الروبوت في قوة العمل سریعا. ویقوم الموظفون الذین یستخدمون كمامات بوضع ال�م�ش�روب�ات 
على صواني التقدیم ثم یضغطون رقم الطاولة ثم یتراجعون إلفساح المجال أمام الروبوتات. ویقول ممثل 

 المطعم بول سیجبین إن وظائف الندل لدیھم لیست في خطر من الوافدین الجدد.

"روم" أز   
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أسباب اإلرھاق العام في الجسم عدیدة، 
وتتمظھر على شكل تعب مزمن، وع�دم 
ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ت��رك��ی��ز، وآالم ف��ي 
ال��ع��ض��الت وال��م��ف��اص��ل غ��ی��ر م��ب��ررة، 

 ...وصداع، والتھاب في الحلق
ف��م��ا ھ��و اإلرھ��اق ال��م��زم��ن وم��ا ھ��ي 

 أسبابھ؟
اإلرھاق ال�م�زم�ن أو م�ت�الزم�ة ال�ت�ع�ب 
الم�زم�ن ھ�و اض�ط�راب م�ع�ق�د ی�ت�م�ی�ز 
بالتعب الشدید الذي ال ی�م�ك�ن ت�ف�س�ی�ره 
بأي حالة طبیة كامنة. ویمكن أن ی�زداد 
التعب بممارسة نشاط بدني أو ذھ�ن�ي، 

 .ولكنھ ال یتحسن بالراحة
وتعرف ھذه الحالة أیًضا ب�م�رض ع�دم 
تحمل الجھد الجھازي أو التھاب الدماغ 

 .والنخاع المرافق أللم العضالت
ل�م ی�ت�م ال��ت�وص�ل إل�ى س�ب�ب اإلص�اب��ة 
بمتالزمة التعب المزمن على الرغم من 
وجود العدید من النظریات التي تتراوح 
ما بین العدوى الفیروسیة واإلجھ�اد أو 
التوتر النفسي. ویعتقد بع�ض ال�خ�ب�راء 
أنَّ متالزمة التعب المزمن ق�د تس�ب�ب�ھ�ا 
ع��دة ع��وام��ل م��ج��ت��م��ع��ة م��ع ب��ع��ض��ھ��ا 

 .البعض
في حین ال ی�وج�د أي اخ�ت�ب�ار ل�ت�أك�ی�د 

تشخیص اإلصاب�ة ب�م�ت�الزم�ة اإلرھ�اق 
ال��م��زم��ن. ف��ق��د ی��ت��ط��ل��ب األم��ر إج��راء 
م��ج��م��وع��ة م��ن االخ��ت��ب��ارات ال��ط��ب��ی��ة 
الستبعاد مشكالت صحیة أخ�رى ت�ت�س�م 

 .باألعراض ذاتھا
 أسباب اإلرھاق العام في الجسم

یبدو أن األشخاص المصابین بمتالزم�ة 
ال��ت��ع��ب ال��م��زم��ن ی��ع��ان��ون م��ن ف��رط 

الحساسیة ح�ت�ى ل�م�م�ارس�ة ال�ت�م�اری�ن 
ھ�ذا وال  .الریاضیة والنشاط ال�ط�ب�ی�ع�ي

ی��زال س���ب���ب ح���دوث ذل���ك ل���ب���ع���ض 
األشخ�اص غ�ی�ر م�ع�روف، ف�ق�د ی�ول�د 
بعض األشخاص باالست�ع�داد ل�إل�ص�اب�ة 
بھذا االضطراب، والذي یحدث بعد ذل�ك 
ع�ن ط�ری�ق م�ج�م��وع�ة م�ن ال�ع�وام��ل. 

 :تشمل المحفزات المحتملة

االختالالت الھ�رم�ون�ی�ة: ك�م�ا ی�ع�ان�ي  -
األشخاص المصابون بمتالزمة ال�ت�ع�ب 
المزمن في بع�ض األح�ی�ان مس�ت�وی�ات 
غیر طبیعیة من الھرمونات المنتجة في 
م��ن��ط��ق��ة م��ا ت��ح��ت ال��م��ھ��اد أو ال��غ��دد 
النخامیة أو الغدد الكظریة. لكن أھ�م�ی�ة 

 .ھذه التشوھات ال تزال غیر معروفة
ح�االت ال�ع�دوى ال�ف�ی�روس�ی�ة: ن�ظ�راً  -

إلصاب�ة ب�ع�ض األش�خ�اص ب�م�ت�الزم�ة 
التعب الم�زم�ن ب�ع�د ال�ت�ع�ّرض ل�ع�دوى 
فیروسیة، فقد تساءل الباحثون عما إذا 
كانت بعض ال�ف�ی�روس�ات ت�ت�س�ب�ب ف�ي 
اإلصابة بھذا االضط�راب أم ال. تش�م�ل 
الفی�روس�ات ال�م�ث�ی�رة ل�ل�ش�ك ف�ی�روس 
إبشتاین بار وفیروس الھربس البشري 

وفیروسات لوكیمیا الفأر. وم�ع ذل�ك  6
لم یتم التوصل إلى عالقة قاط�ع�ة ح�ت�ى 

 اآلن بتلك األسباب.
 
مش�ك��الت ال�ج��ھ�از ال��م�ن�اع��ي: ت�ب��دو  -

األج�ھ��زة ال��م�ن��اع�ی��ة ل�دى ال�م��ص�اب��ی��ن 
بمتالزمة التعب المزمن ضعیف�ة ب�ع�ض 
الشيء، ولكن لم یتضح ما إذا كان ھ�ذا 
الضعف سببًا كافیًا لھذا االضطراب ف�ي 

 حقیقة األمر أم ال.

 زا   ات اا 
ك�وف�ی�د « فرض وباء كورون�ا ال�م�س�ت�ج�د 

على الناس حول العالم المكوث ف�ي » 19
م�ن��ازل��ھ��م، ل��ل��ح��د م��ن ان��ت��ش��ار ال��ع��دوى 

 بالفیروس. 
وقد یصعب على المرء أن یرى ك�ل ھ�ذه 
األح��داث ت��ت��ك��ش��ف أم��ام��ھ م��ن دون أن 
یتملكھ الحزن وتتقلب ح�ال�ت�ھ ال�م�زاج�ی�ة 

 والنفسیة.
التقلبات المزاجیة ھي التغی�ر ال�م�ف�اج�ئ  

والكبیر في ال�م�زاج خ�الل ف�ت�رة زم�ن�ی�ة 
قصیرة، ومن دون وجود محف�ز واض�ح، 
كأن ینتقل الشخص من الشع�ور ب�ال�ف�رح 
الشدید إلى الحزن الشدید أو من ال�ھ�دوء 
الشدید إلى الشعور باالضطراب الش�دی�د. 

أسباب التقلبات المزاجیة، وكیف تؤثر العزلة في تلك الحالة، فق�د أص�ب�ح�ن�ا  فان
جمیعاً أكثر إدراكاً لذوات�ن�ا ول�ح�ال�ت�ن�ا ال�م�زاج�ی�ة، إذ إن ح�ی�ات�ن�ا أص�ب�ح�ت أق�ل 
دینامیكیة، ولم یعد لدینا الكثیر من عوامل التشتیت إلبعادنا ع�ن ال�ت�رك�ی�ز ع�ل�ى 
حالتنا المزاجیة، األمر الذي یجعل من ال�ت�رك�ی�ز اإلض�اف�ي ع�ل�ى ال�م�زاج وح�ده 
عامالً أساسیاً یحفز شعورنا بتقلبات المزاج، خالل ھ�ذه ال�ظ�روف ال�ح�ال�ی�ة م�ن 
العزلة الذاتیة. كما أننا في الوقت الحالي ن�ح�اول ال�ت�ع�ام�ل م�ع ح�ال�ة م�ن ع�دم 

الذي یجعلنا نعیش في انتظار المج�ھ�ول، »  19كوفید « االستقرار العالمي بسبب 
 األمر الذي یزید من االضطراب العاطفي ویؤدي إلى تقلبات المزاج.

للتعامل بشكل أفضل مع تقلبات المزاج یجب أن نعمل عل�ى م�الح�ظ�ة وتص�ن�ی�ف 
مشاعرنا وأن نسمح ألنفسنا بالشع�ور ب�ھ�ا م�ھ�م�ا ك�ان�ت، ح�ی�ث إن ك�ل أن�واع 

 المشاعر مسموحة في ھذا الوقت.
وأخذ استراحة قصیرة والتركیز وم�م�ارس�ة ت�م�اری�ن ال�ت�ن�ف�س وإع�ادة ال�ھ�دوء 
والسالم الداخلي للنفس، والعمل على اس�ت�ع�ادة االس�ت�ق�رار ال�ع�اط�ف�ي وت�ن�ظ�ی�م 

 المزاج ھو إجراء مفید یمكننا القیام بھ للحد من تقلبات المزاج.
فالمشاعر جزء ال یتجزأ من نسیجنا البشري، وھي مؤشرات ومرایا ت�ع�ك�س م�ا 
یحدث حولنا وداخلنا، وفي مثل ھذه الظروف غیر االعتیادیة، فإنھ من ال�م�م�ك�ن 
أن تنتابنا المشاعر بأقص�ى درج�ات�ھ�ا، وی�ج�ب ع�ل�ی�ن�ا ع�دم ت�ج�اھ�ل مش�اع�رن�ا 
والسماح ألنفسنا بالشعور بھا بجمیع مستویاتھا وأنواعھا، وبغض ال�ن�ظ�ر ع�ن 
مدى االضطراب النفسي، یجب أن نتأكد دائماً من ق�درت�ن�ا ع�ل�ى ال�ع�ودة ل�ح�ال�ة 

 الھدوء.

 ت اا ا
یجب أن نق�ف م�ع أن�ف�س�ن�ا 
وق��ف��ة م��راج��ع��ة، ل��ن��س��ل��ط 
الضوء على الثغرات ال�ت�ي 
كش��ف��ت��ھ��ا ھ��ذه األزم��ة ف��ي 
تربیتنا ألبنائنا وفي عالقتنا 
بھم ، فكل من�ا یش�ارك ف�ي 
تربیة وتنشئ�ة األب�ن�اء، أن 
"بعض األم�ھ�ات اك�ت�ش�ف�ن 
ح��دوث ت��ط��ور ك��ب��ی��ر ف��ي 
بعض مھارات أبنائھن م�ن 
دون أن ی��ن��ت��ب��ھ��ن ل��ذل��ك 

التطور، وھذا یعكس وجود فجوة حقیقیة حالت دون أن نكون مع أبنائنا ب�ال�ق�رب 
الذي یجعلنا نالمس كل تفاصیل حیاتھم وتحدیداً إیجابیاتھم وتطور شخصیاتھم". 
والبعض یركز على سلبیات األبناء وكأنھم یقتنص�ون ل�ھ�م أخ�ط�اءھ�م ف�ی�دورون 
حولھم وال یدخلون عوالمھم بحب، بل یترصدون لھم لمعاقبتھم فور ارتكابھم أي 
خطأ، اعتقاداً منھم أنھم یحسنون تربیتھم.  أن األھم في تربیة األبناء ھو ال�وق�ت 

 الذي نقضیھ معھم، وما الذي نقدمھ لھم، وما الذي نتشاركھ معھم ولیس الكم.
نظن أن أبناءنا سعداء ح�ی�ن ی�ع�ی�ش�ون ت�ح�ت م�ظ�ل�ة تض�ارب اآلراء ال�ت�رب�وی�ة 
واالتجاھات في التنشئة بین الوالدین، فیتقرب األبناء إلى الطرف األك�ث�ر م�رون�ةً 
أو األكثر تساھالً، وھذا یجعل الطرف اآلخر األكثر حزماً أو األكثر صرام�ةً ط�رف�اً 
منبوذاً من األبناء بشكل ضمني، إال أن ھ�ذا ال ی�ع�ن�ي أب�داً أن األب�ن�اء یش�ع�رون 
بسعادة، بل إنھم یعانون تشویشاً مخیفاً ینعكس سلباً على صحتھم النفسیة وعلى 
تقدیرھم لذواتھم وعلى عالقتھم بالوالدین. فاألبناء في حاجة ماسة للقوانین التي 
تساعدھم على تنظیم حیاتھم وتبني السلوك�ی�ات اإلی�ج�اب�ی�ة ال�ت�ي ت�ع�ی�ن�ھ�م ع�ل�ى 
الوصول إلى مستوى عاٍل من التوافق ال�ن�ف�س�ي الش�خ�ص�ي واالج�ت�م�اع�ي، م�م�ا 
یجعلھم أكثر قدرة على ف�ھ�م ذوات�ھ�م وت�ق�ب�ل�ھ�ا وت�ب�ن�ي ال�م�ع�ای�ی�ر االج�ت�م�اع�ی�ة 
واحترامھا واالندماج مع المجتمع بناًء على قاعدة قویة من تقدیر الذات والق�درة 
على التمییز بین الصواب والخطأ والس�ل�وك ال�م�ق�ب�ول اج�ت�م�اع�ی�اً واآلخ�ر غ�ی�ر 
المقبول.ربما كان البعض یعلم في قرارة نفسھ بوجود ھذا الخلل، إال أن (ال�رت�م) 
السریع لمشاغل الحیاة كان یجعلھم یتج�اھ�ل�ون ص�وت الض�م�ی�ر ال�ذي ی�ن�ادی�ھ�م 
لینغمسوا أكثر في دوامة متطلبات الحیاة مبررین ألنفسھم ھذا التقصیر بأن�ھ م�ن 
أجل مستقبل األبناء، ومع اضطرارھم للبقاء في المنزل معھم، خالل فترة الحجر، 
أصبحوا في مواجھة حیّة ویومیة مع ذلك الخل�ل ل�ت�ك�ون أزم�ة ك�ورون�ا ب�م�ث�اب�ة 

 الصفعة التي أیقظتھم من غفوتھم".

 ا  ق ارا 
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یبدو أن األمیرة الراحلة دیانا وجھ ال یمكن أن ی�غ�ی�ب ع�ن ذاك�رة 
السینما والحیاة، خاصة أن حیاتھ�ا ارت�ب�ط�ت ب�ال�ح�ض�ور ال�ق�وي 
والنھایة التراجیدیة ال�م�ؤل�م�ة. وال�ی�وم ت�ح�ض�ر دی�ان�ا ف�ي ف�ی�ل�م 

 سینمائي جدید من بطولة كریستین ستیوارت.
تستعد كریستین ستیوارت بطلة سلسلة أفالم توایالیت، ل�ت�ج�س�ی�د 

ت�دور   Spencerدور األمیرة دیانا في فیلم درامي جدید بعن�وان 
أحداثھ حول حیاة العائلة المالكة البریطانی�ة أوائ�ل ال�ت�س�ع�ی�ن�ات، 
وتحدیداً الفترة التي قررت فیھا أمیرة القلوب أن ت�ن�ھ�ي زواج�ھ�ا 

 باألمیر تشارلز.

 ت م
مة دا  ن  

في خضم االحتجاجات ضد العنصریة والعنف الممارس ف�ي ح�ق   
األشخاص الملونین في أم�ی�رك�ا، س�ح�ب�ت م�ن�ص�ة "إت�ش ب�ي أو 

"ذھب مع الری�ح" م�ن  Gone with the Windماكس" فیلم 
ویقدم ھذا الفی�ل�م   قائمة األعمال التي تعرضھا التھامھ بالعنصریة.

ساعات صورة  4الذي تقرب مدتھ من  1939الطویل الصادر عام 
شاعریة ونظرة ملطفة عن ال�ع�ب�ودی�ة خ�اص�ة أن�ھ ی�ظ�ھ�ر ع�م�االً 
منزلیین راضین عن مص�ی�رھ�م ف�ي ظ�ل م�ع�ام�ل�ت�ھ�م ك�م�وظ�ف�ی�ن 

ج�وائ�ز أوس�ك�ار، أداة م�ت�ق�دم�ة  8ویعتبر الفیلم الح�ائ�ز   عادیین.
وفعالة للمشككین في الوقائع التاریخیة المرتبطة بحقبة االستع�ب�اد 
في الجنوب األمیركي، وتعكس ھذه النظرة التاریخیة الجدلیة ع�ن 
حقبة قاتمة في التاریخ األمیركي جھود حركات منظمة في والیات 
الكونفدرالیة األمیركیة السابقة إلظھار الوالیات الجنوبیة م�ا ق�ب�ل 

وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أن   الحرب األھلیة األمیركیة بصورة إیجاب�ی�ة.
فیلم "أفنجرز إندغایم" یعتبر من أكثر األفالم دراً ل�إلی�رادات ف�ي 

ملیار دوالر، یبقى "غون ویذ ذي وی�ن�د"  2.8تاریخ السینما مع 
 م�ل�ی�ار دوالر. 3.44في صدارة ھذه القائمة إذ تصل إیراداتھ إلى 

وتعلیقاً على سحب الفیلم، قال ناطق باسم "إتش بي أو ماك�س": 
ھذا الفیلم یصور أحكاماً مس�ب�ق�ة وع�ن�ص�ری�ة ك�ان�ت ش�ائ�ع�ة ف�ي 

وأضاف: "ھذا الس�رد ال�ع�ن�ص�ري ك�ان وال  المجتمع األمیركي".
 یزال خطأ واالستمرار في عرضھ سیشكل خطوة غیر مسؤولة".

"ا  ذ"   
  أو  إ   

آب��ل إل��ى ات��ف��اق ب��خ��ص��وص   ت��وص��ل��ت ش��رك��ة
لمخرج ھولیوود  "كیلرز أوف ذا فالور مون" فیلم

المخضرم مارتن سكورس�ی�زي، وت�غ�ل�ب�ت الش�رك�ة 
على منافسین مثل نتفلیكس التي كانت مھتمة أیضاً 
بإنتاج الفیلم. وھذا ثاني فیلم كبیر تحصل علیھ آب�ل 

ال�ع�ام ال�م�اض�ي ال�ذي أدى  "جری�ھ�اون�د" بعد فیلم
بطولتھ النجم األمیركي توم ھانكس. وسیؤدي دور 
ال�ب�ط�ول�ة ف�ي ال�ف�ی�ل�م ال�ج�دی�د ك�ل م�ن ال�ن�ج�م�ی��ن 
األمیركی�ی�ن ل�ی�ون�اردو دي ك�اب�ری�و وروب�رت دي 
نیرو. وسیحمل الفیلم الجدید شعار "آبل أورج�ی�ن�ال 
فیلم" وستتولى شركة بارامونت بیكتشرز ال�ت�اب�ع�ة 

لفیاكوم سي.بي.إس توزیعھ على دور العرض في العالم بحسب صحیفة "وول س�ت�ری�ت ج�ورن�ال". وف�ی�ل�م 
"كیلرز أوف ذا فالور مون" مأخوذ عن كتاب یحمل العنوان نفسھ وھو من تألی�ف دی�ف�ی�د ج�ران. وی�ع�ت�م�د 
الكتاب على تحقیق أجراه مكتب التحقیقات االتحادي في قتل قبیلة األوساج وھي من الش�ع�وب األص�ل�ی�ة ف�ي 
الوالیات المتحدة في العشرینات. یشار إلى أن آخر أفالم سكورسیزي "ذي أیرشمان" األیرلن�دي ق�د ع�رض 

 على نتفلیكس العام الماضي وساعد الشركة على زیادة عدد المشتركین في الربع األخیر من العام.  

   وت دي مورو  ردو ديم  

یعمل صناع مسلسل (أسود فاتح) للنجمة ھیفاء وھبي، على ال�ت�ج�ھ�ی�ز 
الستئناف مشاھد العمل خالل الفترة المقبلة وتحدیداً في شھر یول�ی�و/
تموز المقبل، وذلك بعد توقف العمل وخروجھ من العرض في شھر 
رمضان الماضى بسبب أزمة انشار فیروس كورونا وتعلیق حركة 
الطیران سواء في مصر أو لبنان التي یتم تص�وی�ر ف�ی�ھ�ا ج�م�ی�ع 
مشاھد المسلسل. ویبحث ال�ق�ائ�م�ون ع�ل�ى ال�ع�م�ل ع�ن ت�ن�س�ی�ق 
المواعید المناسبة لألبطال، السیما أن�ھ�م م�ت�واج�دی�ن ح�ال�ی�اً ف�ى 
مصر، كما أن تصویر المشاھد المتبقیة سیتط�ل�ب إق�ام�ة ھ�ؤالء 
الفنانین في لبنان لمدة تزید عن شھر ونصف، خاصة أنھ یتبق�ى 

یوم تصویر على االنتھاء من آخر الم�ش�اھ�د، ع�ل�ى  30أكثر من 
أن یتم یعد ذلك حسم أمر العرض سواء فى ال�ف�ت�رة ال�م�ق�ب�ل�ة أو 

. مسلسل (أس�ود ف�ات�ح) ت�أل�ی�ف 2021االنتظار لشھر رمضان 
أمین جمال وإخ�راج ك�ری�م ال�ع�دل وب�ط�ول�ة ھ�ی�ف�اء وھ�ب�ي، 
روجینا، أحمد فھمي، ومعتصم النھار  وتدور أحداث ال�ع�م�ل 

 فى إطار اجتماعى ال یخلو من التشویق.

( دأ)  م ء و 

 المقادیر
 غراماً (النوع المفضل) 350الباستا :  -
 ملح : حسب الرغبة -
 فلفل أسود : حسب الرغبة -
 غراماً (مجفّفة  240بندورة :  -

 ومحفوظة بالزیت، مصفّاة، ومفرومة)
 الثوم : ملعقة كبیرة (مفروم) -
 غراماً  220السبانخ :  -

 (صغیر الحجم بیبي/ مفروًما)
 جبن البارمیزان : ثلث كوب (مبشور) -
 جبن البارمیزان : حسب الرغبة -
 (كمیة إضافیة / مبشور / للتقدیم) 

 طریقة التحضیر
تُضاف الـ"باستا" إلى قدر تحتوي على الماء،  

فتُطھى بحسب ال�وق�ت ال�م�دّون ع�ل�ى ال�ع�ب�وة. 
تُصفّى الـ"باستا"، مع االحتفاظ بنصف ال�ك�وب 

 من ماء السلق.
عند انتصاف وقت س�ل�ق الـ�"ب�اس�ت�ا"؛ یُض�اف 
الزیت المصفّى من ع�ب�وة ال�ب�ن�دورة ال�م�ج�فّ�ف�ة 
(نحو ربع ال�ك�وب) إل�ى ق�در م�ن�ف�ص�ل�ة، ع�ل�ى 
حرارة متوّسطة، وحین یسخ�ن یض�اف ال�ث�وم، 
مع التقلیب ل�ث�الث�ی�ن ث�ان�ی�ة، ف�أوراق الس�ب�ان�خ 
وال��ب��ن��دورة ال��م��ج��فّ��ف��ة، م��ع ال��ت��ق��ل��ی��ب ل��ث��الث 
دقائق.تُضاف الـ"باستا" ال�م�س�ل�وق�ة إل�ى ق�در 
البندورة والسبانخ، مع التق�ل�ی�ب، ف�ی�ص�ّب م�اء 
السلق، وینثر الملح وال�ف�ل�ف�ل. یض�اف ال�ح�ب�ق 
والـ"بارمیزان"، مع التقلیب. للتق�دی�م: یض�اف 

  المزید من الـ"بارمیزان"، ویوّزع الصنوبر.

موا ورة اا   ا أ 

 



11  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 752  

 24 Jun 20 • Year 15 

 إعداد 
 ھیفاء متي

ال شيء یسیر حسب رغبتك ف�ي ال�وق�ت ال�ح�ال�ي، ول�ك�ن إذا ق�م�ت 
بتغییر مدخلك، قد تنجز أھدافك بشكل أسرع، ك�م�ا ق�د تس�اع�د آراء 
اآلخرین. سوف تواجھ في حیاتك الخاصة جمیع أنواع ال�م�ش�ك�الت، 
ولكن یجب أن تكون وجھة نظرك واضحة في ھذا الموقف. سالمتك 
الجسدیة قد تصبح أفضل. فكر في أس�ل�وب ح�ی�ات�ك، ول�ك�ن ال ت�ك�ن 

 .قاسیًا على نفسك

إن العراقیل التي تنبأت بقدومھا منذ فترة طویلة تظھر تدریج�یً�ا 
وتتحول إلى واقع، وبات تفادیھا مستحیالً. واجھ تلك الت�ح�دی�ات 
في أسرع وقت، حتى وإن كانت المھمة صعبة. كلما تأخرت في 
ذلك، تراك�م�ت ال�ع�راق�ی�ل ووج�ب ع�ل�ی�ك مض�اع�ف�ة ال�م�ج�ھ�ود 

 .لتجاوزھا

حان وقت توضیح األمور، وھذا ینطبق على المھام المؤجلة وأیًض�ا 
سوء التفاھم بین الزمالء. الثقة التي ت�ن�ض�ح ب�ھ�ا م�غ�ری�ة وج�ذاب�ة 
لآلخرین. أنظر إلى ال�ع�ال�م م�ن خ�الل ع�ی�ون م�ف�ت�وح�ة. ال�م�ع�ارف 
القدیمة قد تعید لك حیویتك. استخدم طاقتك في األنشطة ال�ری�اض�ی�ة 
أیًضا. إذا لم یكن لدیك الحافز السلیم من قبل، ی�م�ك�ن�ك ال�ب�دء اآلن، 

 .أخیًرا

من المحتمل ظھور أزمات عن قریب، ف�ح�اول أن ال ت�ف�ق�د 
م��زاج��ك وأعص��اب��ك. اذا ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى راب��ط��ة ج��أش��ك، 
وواجھت األحداث غیر السارة والقالقل التي تث�ی�رھ�ا، ف�ل�ن 

 .تدوم كثیًرا ولن تسبب خسائر مھمة. اعتني بصحتك

بسبب الظروف المتغیرة، یبدو أن ھدفك خ�ارج الس�ی�ط�رة م�ن 
جدید. ال یجب أن ینتابك الیأس واإلحباط؛ ابدأ بإع�ادة ال�ت�ف�ك�ی�ر 
في الموقف بتمعن. قد یكون مجرد انطباع ویمكن جعل الخسارة 
في أضیق الحدود باتخاذ اإلجراءات المناسبة. اذا ل�م ی�ك�ن ھ�ذا 

 ھو الوضع، فتذكر إن مخطط الرحلة غایتك في حد ذاتھ.

یبدو في الوقت الحالي أنك تواجھ عدًدا متزایًدا م�ن ال�ت�ع�ق�ی�دات 
ف�ي ب�ع�ض   –غیر المتوقعة. ال یقع اللوم ع�ل�ى م�ن ھ�م ح�ول�ك 

األحیان تكون أنت الم�خ�ط�ئ. ح�اول أن ت�ظ�ل ھ�ادئً�ا وأن ت�رى 
العقبات الموجودة في طریقك كوسیلة الكتشاف م�داخ�ل ج�دی�دة. 

 اعد اكتشاف ھدوئك وسوف تخرج من ھذه المرحلة أقوى.

أنت مرن وتتقبل التغییر، فكل ما تقوم بھ ال یت�ط�ل�ب م�ج�ھ�ود م�ن 
قبلك ونتیجتھ جیدة. انتفع من ھذه األوقات الم�م�ت�ع�ة ل�ل�ت�ق�دم ف�ي 
تحقیق أحالمك وطموحاتك! مع ذلك، یجب اتخاذ الحذر من ت�ح�م�ل 
عبء القیام بعدد كبیر من األعمال دفعة واحدة، فتجد نفسك ُمحمل 

 .بما ال طاقة لك بھ عندما تتغیر األمور وال تسیر كما توقعت
 

أنت تعمل بصورة جیدة من خالل الفریق، وأنت مستمتع ب�ذل�ك أیًض�ا. 
حافظ على بیئة العمل الخّالقة ھذه ألن كًل منكم سوف ی�ح�ق�ق أھ�داف�ھ 
الشخصیة أسرع إذا تكاتفتم مًعا. حتى في حیات�ك الش�خ�ص�ی�ة فس�وف 
تشعر أكثر بالراحة في مجموعة عما إذا كنت وحدك. قد یساعدك ھ�ذا 

 .الشعور في التقدم في حیاتك العاطفیة واالستمتاع ببعض الرومانسیة
 

إذا لم تتوخ الحذر، فسوف تسیطر علیك النفعاالتك وتسبب أضرار أكثر 
مما تحب في المستقبل. أنت تمیل إلى الرغبة في مقارنة نفسك بمن ھم 
حولك ولذلك أنت تبحث عن المواجھة أیًضا. سیطر على مزاجك ال�ح�اد 
ألنھ على الرغم من حبك في أن یكون لدیك ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ط�اق�ة، ھ�ذه 

 .الطاقة غیر ثابتة وقد تتركك في الوقت الحرج. انتبھ أكثر إلى صحتك

ھناك بعض التغیرات التي تحدث في حیاتك، فال ت�خ�ج�ل م�ن ذل�ك، 
واستقبل العالم بترحاب. س�وف ت�ل�ت�ق�ي ب�أش�خ�اص ج�دد ی�م�ك�ن�ك 
االستمتاع معھم وإقامة عالقات ذات م�ع�ن�ى. ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�م�س�ائ�ل 
المھنیة، سوف تصادفك بعض التحدیات. لكن ال داعي للخوف ألن 

 الحظ حلیفك. اعتبر ھذا الموقف فرصة للنمو الشخصي.
 

ھناك ما یعوقك عن التقدم في اتجاه أھدافك، فال تیأس أو ت�ت�وق�ع 
تلقي الكثیر من المواساة من أي شخص. احشد ق�وت�ك واس�ت�م�ر 

حتى وإن كان البد من تغییرھا بعض الش�يء.  -في تتبع أحالمك 
ال تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. انظر إلى ھ�ذه ال�م�ش�ك�ل�ة 

 .كمھمة أخرى یجب إنجازھا، وثق أنھ لن یقف أمامك أي شيء

استعد لكل ما ھو غیر متوقع، فال�م�ف�اج�آت الس�ارة ف�ي ان�ت�ظ�ارك. 
فوق ذلك، شریك حیاتك یحتفظ بشيء خاص لك، ول�ك�ن ال ت�ج�ع�ل 
توقعاتك ترتفع أكثر من الالزم، وكن شكوًرا عل�ى ك�ل م�ا ت�ت�ل�ق�اه. 
سوف یتفاعل األصدقاء معك بإیجابی�ة، وس�وف ی�ق�درك الش�رك�اء 

 .المحتملین وسوف یتأثرون بالطریقة البراقة التي تتعامل بھا
 



 إعداد
 نرساي ساوا 

أعلن�ت وزارة ال�ث�ق�اف�ة ال�ع�راق�ی�ة،   
اإلیعاز لدائرة الفنون العام�ة ب�إن�ج�از 
ت��م��ث��ال��ی��ن ل��ل��ن��ج��م��ی��ن ال��ری��اض��ی��ی��ن، 
أس��ط��ورة ال��ك��رة ال��ع��راق��ی��ة أح��م��د 
راض��ي، وال��الع��ب ال��دول��ي الس��اب��ق 
ع��ل��ي ھ��ادي، ال��ل��ذی��ن ت��وف��ی��ا إث��ر 

 إصابتھما بجائحة كورونا.
وبحسب بیان للوزارة على م�وق�ع�ھ�ا 
اإللكتروني، فقد كلّف وزیر الس�ی�اح�ة 
والثقافة واآلثار، حسن ن�اظ�م، م�دی�ر 
عام دائرة الفنون العامة ب�ال�ت�ن�س�ی�ق 
مع وزارة الشباب والریاضة وات�ح�اد 
كرة القدم العراق�ي ل�ت�ح�دی�د ال�م�وق�ع 

 المناسب لتشیید التمثالین.
وس��ت��ت��ول��ى دائ��رة ال��ف��ن��ون ال��ع��ام��ة 
تصمیم وتنفیذ المج�س�م�ات ال�خ�اص�ة 
بالتمثالین الخاصین بالالعبین الل�ذی�ن 
أس��ھ��م��ا ف��ي ت��ح��ق��ی��ق ال��ع��دی��د م��ن 
ال��ب��ط��والت واإلن��ج��ازات ال��ك��روی��ة 

 للعراق.
وتوفي نجم المنتخب ال�ع�راق�ي أح�م�د 

عاما، ب�ع�د مس�ی�رة  56راضي،  عن 
حافلة بالتألق، ق�اد خ�الل�ھ�ا م�ن�ت�خ�ب 
بالده للتأھ�ل ل�ك�أس ال�ع�ال�م ال�وح�ی�د 

 الذي شارك فیھ العراق.
واألسبوع الماضي، تع�رض راض�ي، 
الرت�ف��اع م��ف�اج��ئ ب��درج�ة ال�ح��رارة، 
وضعف حاد في جسده، مما أدى إل�ى 
نقلھ للمس�ت�ش�ف�ى، وإج�راء ف�ح�وص 
أظھرت إص�اب�ت�ھ ب�ف�ی�روس ك�ورون�ا 
المستجد. وبعد ساعات على خروج�ھ 
من المستشفى، الخم�ی�س ال�م�اض�ي، 
تدھورت ح�ال�ت�ھ م�م�ا دف�ع ال�ط�ب�ی�ب 
المشرف على عالجھ لنقلھ مرة ثانیة 

 إلى مستشفى النعمان في بغداد.
وكان راضي یستعد، اللحاق ب�ط�ائ�رة 
من أجل العالج بال�ع�اص�م�ة األردن�ی�ة 

 عمان، حیث تستقر عائلتھ.
وب��رزت م��واھ��ب راض��ي، ف��ي س��ن 
م�ب��ك��ر، وت��أل��ق م�ع ن��ادی��ي ال��رش��ی��د 

 والزوراء.
وواصل تألقھ مع المنتخب األول ف�ي 
الثمانینیات والتسعینی�ات ح�ی�ث ق�اده 
إل�ى ن�ھ��ائ�ی��ات م��ون��دی�ال ال�م��ك�س��ی��ك 

، ال��وح��ی��د ال��ذي ش��ارك ف��ی��ھ 1986
ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ع��راق��ي، ح��ی��ث ن��ج��ح 
بتسجیل الھ�دف ال�وح�ی�د ل�ب�الده ف�ي 

 كأس العالم في مرمى بلجیكا.
كما أحرز بطولة ك�أس ال�خ�ل�ی�ج ف�ي 

ع�ن�دم�ا ن�ال ج�ائ��زة  1988و 1984
 أفضل العب في القارة اآلسیویة.

وأطلق على أسطورة الكرة الع�راق�ی�ة 
ع��دة أل��ق��اب أخ��رى م��ن أھ��م��ھ��ا 
ال���ن���ورس، والس���اح���ر، وال���ف���ت���ى 
ال��ذھ��ب��ي.ب��ادرت ع��دد م��ن األن��دی��ة 
العراقیة ونجوم الكرة وال�م�ؤس�س�ات 
العربیة بإطالق عدد م�ن ال�م�ب�ادرات 

لتخلید ال�م�رح�وم ال�م�ھ�اج�م ال�دول�ي 
السابق أحمد راض�ي ل�ی�ح�دث ح�زن�اً 
عمیق�اً وص�ل الص�دى ال�ى األوس�اط 
العالمیة التي نعتھ ل�ك�ون�ھ م�ن أب�رز 
األساطیر الذین ش�ارك�وا ف�ي نس�خ�ة 

 من موندیال المكسیك. 1986
وك�ان��ت أول�ى ت��ل��ك ال��م��ب�ادرات ب��ع��د 
ساعات قلیلة م�ن وف�ات�ھ ق�رار إدارة 
نادي الكرخ الریاضي تسمیة ملع�ب�ھ�ا 
في المنص�ور ب�ال�ق�رب م�ن م�ع�رض 
بغداد الدولي في جانب ال�ك�رخ ب�اس�م 
المرحوم نجم الكرة العراقیة الس�اب�ق 
أحمد راضي تخلیداً وتقدیراً للخدم�ات 
الجلیلة للنادي الذي دافع عن أل�وان�ھ 
سنوات قبل اع�ت�زال�ھ م�م�ارس�ة ك�رة 

 القدم .
وتأتي وفاة راض�ي ب�ع�د أی�ام ق�ل�ی�ل�ة 
على وف�اة ال�الع�ب ال�دول�ي الس�اب�ق 
علي ھادي، إث�ر إص�اب�ت�ھ ب�ف�ی�روس 

وكانت الفحوصات المخبری�ة  كورونا.
ق��د أث��ب��ت��ت إص��اب��ة ال��م��درب ھ��ادي 
بفیروس كورونا، بعدما ظھرت علی�ھ 

یونیو الحالي، ل�ی�ت�م  4األعراض، في 

ع���ل���ى إث���رھ���ا ن���ق���ل���ھ إل���ى أح���د 
المستشفیات، وجرى وضعھ بالح�ج�ر 
الصحي، لیتوفى في الثاني عشر م�ن 

 عاما. 53یونیو عن عمر ناھز 
یذكر أن ھادي لعب في صف�وف ع�دد 
كبیر من األندیة الع�راق�ی�ة ال�ع�ری�ق�ة، 
من ب�ی�ن�ھ�ا ال�ك�رخ وال�ق�وة ال�ج�وی�ة 
وال��زوراء، ح��ی��ث ی��ع��د األخ��ی��ر أح��د 
أش��ھ��ر أن��دی��ة ال��ع��اص��م��ة، وش��ارك 
بحصول الفریق ع�ل�ى ل�ق�ب ال�دوري 
أربع مرات، لیعتزل اللعب في ن�ھ�ای�ة 
 التسعینیات ویتجھ إلى عالم التدریب.

وُعرف الراحل م�ع ش�ق�ی�ق�ھ ال�دول�ي 
السابق ح�م�زة ھ�ادي م�داف�ع ف�ری�ق 
القوة ال�ج�وی�ة الس�اب�ق بص�الب�ت�ھ�م�ا 
الدفاعیة أثناء مشوارھما مع ال�ف�رق 

 في مسابقة الدوري العراقي.
ك��ذل��ك أش��رف ھ��ادي ع��ل��ى أن��دی��ة 
عراقیة أخ�رى م�ن ب�ی�ن�ھ�ا ك�رب�الء، 
والكھرباء، والطل�ب�ة، وزاخ�و، ال�ذي 
تركھ وعاد إلیھ في الموسم الماضي، 
لكن الفریق انس�ح�ب م�ن ال�ب�ط�والت 
المحلیة، بسبب األحداث التي شھدھ�ا 

 العراق.
وتولى ھادي أیضا مسؤولیة ت�دری�ب 
منتخب ناشئي أسود ال�راف�دی�ن ال�ذي 
ش��ارك ف��ي م��ون��دی��ال ك��أس ال��ع��ال��م 

.ومن جھت�ھ�ا أط�ل�ق�ت األس�رة 2013
الریاضیة في دولة قطر حم�ل�ة ت�ب�ّرع 
جماعي لمشروع بناء بئر في ال�ھ�ن�د 
باس�م ال�راح�ل أح�م�د راض�ي ب�ھ�دف 
توفیر كمیة كافیة من المیاه الصالح�ة 

ش�خ�ص ع�ل�ى  500للشرب یتسع لـ�
 مدار العام .

 اة اا    
 زات اواة اا دع ارة أ را     ..ا  اط وذاة ااع وام

سجل كل من فیل ف�ودن وری�اض م�ح�رز ث�ن�ائ�ی�ة  
صف�ر ع�ل�ى -5لیقودا مانشستر سیتي لفوز ساحق 

 ضیفھ بیرنلي في الدوري اإلنجلیزي الممتاز.
وأظھر مانشستر سیتي قوتھ بعد أن أجرى م�درب�ھ 

 تغییرات على تشكیلتھ. 8بیب غواردیوال 
وبھذا االنتصار ی�ت�أخ�ر س�ی�ت�ي، ص�اح�ب ال�م�رك�ز 

نقطة عن لیفربول المتصدر قب�ل  20الثاني، بفارق 
مباریات على نھایة الموسم، ولن یستطیع فریق  8

المدرب یورغن كلوب اآلن حسم اللقب إذا ان�ت�ص�ر 
 على كریستال باالس باستاد أنفیلد األربعاء.

وإذا فاز مان سیتي خارج ملع�ب�ھ ع�ل�ى تش�ل�س�ي، 
الخمیس، فإن لیفربول قد ی�ح�س�م ل�ق�ب�ھ األول ف�ي 

عاما أم�ام ف�ری�ق غ�واردی�وال ف�ي  30الدوري في 
 مانشستر في الثاني من یولیو.

وفي مباراة االثنین، لم یستطع ش�ون دای�ك م�درب 
بیرنلي س�وى وض�ع س�ب�ع�ة ب�دالء م�ن ال�ت�س�ع�ة 
المتاحین أمامھ، بینھم حارسان ل�ل�م�رم�ى، وغ�اب 
عن فریقھ ال�ذي ی�ف�ت�ق�ر ل�ل�خ�ب�رة أرب�ع�ة الع�ب�ی�ن 

 أساسیین لم یمددوا عقودھم.
عاما)، في مش�ارك�ت�ھ  20وافتتح الموھوب فودن (

الرابعة فقط بالتشكی�ل�ة األس�اس�ی�ة ھ�ذا ال�م�وس�م، 
بت�س�دی�دة م�ن�خ�ف�ض�ة ف�ي  22التسجیل في الدقیقة 

 شباك الحارس نیك بوب بعد ركلة ركنیة قصیرة.
وضاعف ریاض محرز النتیجة بطریقة رائعة ب�ع�د 

أن وصلتھ تمریرة طویلة من فرناندینی�و، ل�ی�راوغ 
 دفاع بیرنلي قبل أن یھز الشباك.

صفر قبل االستراح�ة ب�ع�د أن -3وأصبحت النتیجة 
قرر حكم الفیدیو المساعد أن بن مي مدافع بیرنلي 
ارتكب مخالفة ضد سیرخیو أغویرو في المن�ط�ق�ة. 
ورغم أن المھاجم األرجنتی�ن�ي خ�رج مص�اب�ا ن�ف�ذ 

 محرز ركلة الجزاء بنجاح.
وفشل دفاع بیرنلي في التعام�ل م�ج�ددا م�ع رك�ل�ة 
ركنیة لیلعب فودن الكرة إلى برناردو سیل�ف�ا ال�ذي 
وضعھا أمام المرمى لیسجل م�ن�ھ�ا دی�ف�ی�د س�ی�ل�ف�ا 
الھدف الرابع بعد مرور س�ت دق�ائ�ق م�ن الش�وط 

 الثاني.
 63وأكمل فودن الرائع خماسیة سیتي في الدقیقة 

 بعد ھجمة مرتدة سریعة.
وقال فودن "أعتقد أن�ھ�ا ك�ان�ت أفض�ل م�ب�اری�ات�ي 
بقمیص سیتي. ما زلت أت�ع�ل�م ك�ل ی�وم وم�ا زل�ت 
صغیرا لكن�ي أش�ع�ر ب�الس�ع�ادة ع�ن�دم�ا أق�دم أداء 

 كھذا".

  راام    م 
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