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سیبقى العراق للعراقیین وستزول جمیع الشواذ وتذوب في مجتمعن�ا ال م�ح�ال�ة وس�ی�ت�م ت�ج�ف�ی�ف�ھ�ا   
 .ودفنھا بھمة القادة االخیار ومن حولھم من شجعان الجیل الجدید

لكل مرحلة زمانھا ورجالھا ولھا صفحتھا البیضاء التي ی�ج�ب ان ال ت�ط�وى ب�دون ك�ت�اب�ة ال�خ�ات�م�ة 
المحتومة التي سیكتبھا تاریخ ھذا البلد الذي طالما فیھ تلك الروحیة النبیلة لطلب ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�ح�ق�ی�ق�ي 
لیواكب العالم والناس والذي یرید ویصر ان ال ینام على الطغیان واالستبداد في ال�رأي واالرادة ال�ت�ي 

 . تحكمھ ولكي ال یغض النظر عن سجایا القوى المؤثرة وطلباتھا في بقاء الخراب
سار قطارنا منذ اشھر على السكة الصحیحة ویجب ان یصل لمح�ط�ة ال�وص�ول واالس�ت�ق�رار ف�م�ھ�م�ا 
ارادت قوى الشر والطغیان ان تنال وتعرقل سیر قطارنا فھناك ردود افعال شعبیة تظھر وتق�ف وق�ف�ة 
رجل واحد لتشھد وتعمل بالحق لیكتب لھا التاریخ بحبر من ذھب ھذه المواقف الوطنی�ة ال�ت�ي ط�ال�م�ا 

 .تعمل الجل الشعب ألنھا بالمكان الصحیح وتستحق نیل القیادة والتشجیع من الجمیع بدون استثناء
قالوھا عندما امتلكوھا (ال یمكن تسلیمھا)!! السؤال ھنا لماذا ال یراد تسلیمھا؟ والجل م�ن الی�راد ان 
تسلم؟. دستوریا الشعب مصدر السلطات والتحدیث فبأي حق ان تستبد ال�ق�وى ال�م�ت�ف�رق�ة ال�م�ت�ج�ددة 
برأیھا وتجاھر رأي الشعوب الحرة في مطلبھا دون وجھ حق؟ مرت علینا نحن شعب العراق ال�ك�ث�ی�ر 

م�ن خ�ارج ال�ع�راق ب�ع�د   من المصائب والمكائد والسیناریوھات الشریرة المفتعلة والم�ت�ف�ق ع�ل�ی�ھ�ا
من قبل جمیع من نالوا من ارادة العراقیین وتخدیرھم بال�وع�ود ل�ی�س الج�ل  2003التغییر ومنذ عام 

تطویره وتیسییر امور شعبھ نحو االفضل وإنما جاءت الجل االن�ت�ق�ام م�م�ن ت�ب�ق�ى م�ن ی�ح�م�ل روح 
 .الوطنیة وحب الوطن بقى وصمد بالعراق رغم تجرده من ابسط سبل العیش الكریم

بلدنا العراق كثیر التقلبات السیاسیة لنظام حكمھ ولقیاداتھ لكنھ ثابت الخطى لوطنیتھ في ثنای�ا ت�ف�ك�ی�ر 
وھذا ما ح�دث ف�ی�ن�ا  .ابناء شعبھ وبعد زوال امدادات كافة المغریات والمؤثرات االیدیولوجیة الوھمیة

رب�م�ا ت�ح�ت�رق  .وجرى بكل االصالء في الداخل والخارج بكل بقعة لعراقنا الجریح وش�ع�ب�ھ ال�م�ھ�ج�ر
اوراق ذكریاتنا وتزول لكنھا ستبقى جمرة حمراء تحت الرماد ستتق�د وتض�يء ب�أدن�ى ش�رارة ب�ف�ع�ل 

 .خطوات االصالح الحقیقي ، ھذه ھي ارادة العراقیین وتاریخھم الوطني على مر العصور
 

 ولید متوكا/ العـراق

   ف ار (
 اد اار)

 

!ا  
 
 
 
 

 علي حسین/ العراق
   
منذ حادثة اختفاء الناشط المدني حمد الموسوي عن األنظار، اكتشفُت أّن ول�ع�ي   

بمتابعة أخبار السیاسیین قد تَغـیَّر. انخفضت قراءتي لتحركات "جھابذة البرلمان" 
ولم تعد تھمني عبارتھم "اللحمة الوطنیة" وقـلَّْت متابعتي ل�ت�ص�ری�ح�ات ال�غ�ائ�ب 
الحاضر صالح المطلك، واستبدلُت بأخبار حنان الفتالوي كتبـًا كنُت أض�ع�ھ�ا ع�ل�ى 

 . قائمة االنتظار
ولھذا سأصدع رؤوسكم بالحدیث عن الكتب، فللمرة ال�ث�ال�ث�ة أع�ی�د ق�راءة س�ی�رة 
الفیلسوف برتراند رسل، التي یخبرنا فیھا أنھ كان یعاني من م�رض الع�الج ل�ھ، 
وھذا المرض ھو النھوض صباحـًا للذھاب إلى المكتبات، ویروي أحد أصدقائھ أنھ 
"شاھده في یوم شتائي بارد وفي السابعة صباحـًا یقف أمام إحدى المكتبات یتأمل 
الكتب من خارج الزجاج وقد بدا متشوقـًا لموعد فتح الم�ك�ت�ب�ة م�ث�ل ح�ی�وان، ف�ي 

 ."قفص ینتظر بتلھف موعد إسقاط الطعام في قفصھ
المھم أنني كنت أیضا مثل حیوان متلھف لحل لغز مسؤولینا األكارم الذین یصابون 
 بحالة الغم والھم كلما طلب منھم احد ان یعملوا لصالح الوط�ن، ف�ھ�م یص�رون ان

على العراقیین أن ال یفكروا بإصالح النظام السیاسي الخرب في العراق، ویقولون 
لك إن المشكلة لیست مع نھب أكثر م�ن ت�ری�ل�ی�ون دوالر وق�ت�ل اآلالف وتش�ری�د 
المالیین، وال مع األحزاب التي تحولت إلى حیتان تبتلع كل ثروات البالد، ل�ك�ن�ھ�ا، 
أي المشكلة، مع قبول العراقیین ازاحة عادل ع�ب�د ال�م�ھ�دي م�ن ك�رس�ي رئ�اس�ة 
الوزراء، إنھا المؤامرة، ھكذا أخبرنا ذات یوم السید علي الكوراني مؤكًدا ف�ي ك�ل 
ظھور على الشاشة أن حكومة مصطفى الكاظمي، حكومة أمریكیة، واض�اف ال�ی�ھ 
في فدیو جدید رئیس الجمھوریة برھم صالح الذي وص�ف�ھ ب�اوص�اف الت�ل�ی�ق ان 
یتفوه بھا رجل دین والسید الكوراني نفسھ كان قد ھاجم المتظاھرین بحج�ة أن�ھ�م 
یریدون تقویض النظام وأن أھدافھم إمبریالیة... وھو یعتقد حتى ھذه الل�ح�ظ�ة أن 
ھذا الشعب ال یجوز لھ االعتراض، وع�ل�ی�ھ أن یش�ك�ر هللا ع�ل�ى ن�ع�م�ة األح�زاب 
"المؤمنة" التي تحكمھ... وباالمس خرج علینا السید الكوراني لیطالب بطرد عبد 
الوھاب الساعدي من جھاز مكافحة االرھاب، النھ القى القبض على جماعة تطل�ق 

  الصواریخ وسط بغداد.
السید الكوراني، وھو رجل دین لھ مكانتھ في لبنان، یعرف جیًدا أن ال أح�د ی�م�ك�ن 

  ان یعترض على كالمھ، وأن یقول لھ إن ھذا تدخًال في شؤون بالد أخرى.
أرجو من جنابك، عزیزي القارئ، أن تالحظ أّن البعض ال یرى أّي غضاضة في أن 
یعلن الوالء الكامل لدول الجوار ولما بعد دول الجوار أیًضا، وال أتذّكر منذ س�ب�ع�ة 
عشر عاًما أّن مسؤوًال عراقیًا اعترض على ما ی�ق�ول�ھ س�اس�ة دول ال�ج�وار ع�ن 
العراق، لیست المسألة متوقفة على السید علي الكوراني فقط، بل تشمل العدید من 

 . ساسة دول الجوار والذین یعتقدون أنھم أصحاب ھذه البالد

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني
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 ،ه اا  ة 
!!ا ا  اقا ر 

% من إجراءات ربط العراق بالمنظ�وم�ة ال�خ�ل�ی�ج�ی�ة ال�ك�ھ�رب�ائ�ی�ة، 80أكملت وزارة الكھرباء 
استعدادا إلیقاف استیراد الطاقة (الكھرباء وال�غ�از) م�ن ال�ج�ان�ب اإلی�ران�ي بس�ب�ب ال�ع�ق�وب�ات 

واست�ن�ادا ل�الت�ف�اق�ی�ة اإلط�اری�ة ال�ت�ي وق�ع�ت�ھ�ا وزارة   .االقتصادیة األمیركیة المفروضة علیھا
الكھرباء مع ھیئة الربط الخلیجي في أیلول الماضي تجھز وزارة الكھرباء الخ�ط�ی�ن ال�ن�اق�ل�ی�ن 
داخل أراضیھا (الفاو القدیم والجدید) لتأمین نقل الطاق�ة م�ن ال�ك�وی�ت إل�ى م�ح�ط�ة ال�ف�او ف�ي 
محافظة البصرة، وقالت ان "ھذه االتفاقیة تأخر ت�ن�ف�ی�ذھ�ا بس�ب�ب ت�داع�ی�ات ال�وض�ع الص�ح�ي 

وف�ي إط�ار ذل�ك   ."واالقتصادي"، معتقدة أنھا "تحتاج لفترة عام كامل لالنتھاء م�ن ت�ن�ف�ی�ذھ�ا
یستعد الفریق التفاوضي العراقي الذي سیقوده رئیس الحكومة مصطفى الكاظمي أن یطلب من 
اإلدارة األمریكیة في الجولة التفاوضیة الثانیة التي ستنطلق في تموز المقبل م�ن�ح�ھ إع�ف�اءات 

 .جدیدة الستیراد الكھرباء والغاز من ایران

إان  امل   ا وز 
!!  لما 

 ث اا ا ا   

 اا ر و 
  ان ء  ازل

ضاحیة من ضواحي ف�ي م�ل�ب�ورن  36أعلن رئیس حكومة فیكتوریا دانیال أندروز عن اغالق 
تموز یولیو  29وقال أندروز أن االغالق سیستمر حتى  .ومنع سكانھا من الخروج من المنازل

ابتداء من منتصف لیل الغد (االربعاء). ودعا رئیس حكومة فیكتوریا جمی�ع أھ�ال�ي ال�م�ن�اط�ق 
وقال إن األشخاص في تلك المناطق العشر المشمولة بااللتزام باألوامر من أجل حمایة الجمیع. 

لن یكون لدیھم سوى أربعة أسباب لمغادرة منازلھم: للعمل أو المدرسة ، للرع�ای�ة أو ت�ق�دی�م 
وقال  الرعایة ، لممارسة الریاضة الیومیة ، أو للحصول على الطعام وغیرھا من الضروریات.

"ھذا ینجح فقط إذا امتثل الناس، وال ینجح ھذا إال إذا استخدم الناس ال�ف�ط�رة الس�ل�ی�م�ة وأن�ا 
 ."واثق من أن تلك المجتمعات ستقوم بذلك

 زا امم رة فا 
 ء   ا  

 
 

اك��ت��ش��ف ب��اح��ث��ون ف��ي 
الصین نوًعا ج�دی�ًدا م�ن 
أنفلونزا الخ�ن�ازی�ر ق�ادر 
ع�ل��ى إح��داث ج��ائ��ح��ة ، 
وفقًا لدراسة نشرت ی�وم 
االثنین في مجلة ال�ع�ل�وم 

وت�م  .PNAS األمریكیة
 4اط��الق تس��م��ی��ة ج��ي 

على الن�وع ال�ج�دی�د م�ن 
الفایروس ال�ذي ی�ن�ح�در 

 1أن  1من سلسلة اتش 
التي تسببت في ج�ائ�ح�ة 

ویقول الباحثون والعلماء في الجام�ع�ات الص�ی�ن�ی�ة وال�م�رك�ز الص�ی�ن�ي  .2009عام 
لمكافحة األمراض والوقایة منھا: إن ھذا النوع الجدید من السلسلة یمتل�ك "ج�م�ی�ع 

 ."السمات األساسیة للتكیف بشكل كبیر إلصابة البشر

أعلنت إیران أنھا طل�ب�ت م�ن الش�رط�ة ال�دول�ی�ة 
"إنت�رب�ول" ال�م�س�اع�دة ف�ي ت�وق�ی�ف ال�رئ�ی�س 

مس�ؤوال أم�ی�رك�ی�ا  35األمیركي دونالد ترامب و
آخر على خلفیة اغتیال قائ�د ف�ی�ل�ق ال�ق�دس ف�ي 

 .الحرس الثوري اإلیراني قاسم سلیماني
لكن "إنتربول" أبلغت وكالة ف�ران�س ب�رس أن 
أي تدّخل من ھذا النوع سیكون مخالفا لنظامھا، 
من دون إعطاء تأكید صریح ل�ت�ل�ق�ي ال�م�ن�ظ�م�ة 

 طلبا من إیران.
وجاء في بیان المنظمة أن ال�م�ادة ال�ث�ال�ث�ة م�ن 
دستور إنتربول "تحظر بش�دة ع�ل�ى ال�م�ن�ظ�م�ة 
القیام بأي تدخل أو أنشطة لھا طابع سی�اس�ي أو 
عسكري أو دیني أو عنصري". وتابع البیان أن 
"إنتربول لن تنظر في طلبات من ھ�ذا ال�ن�وع". 
وكان ترامب ق�د أص�در األم�ر ب�ت�ن�ف�ی�ذ ع�م�ل�ی�ة 

كانون الثاني/ینایر بض�رب�ة ن�فّ�ذت ب�واس�ط�ة ط�ائ�رة  3اغتیال سلیماني الذي قتل في 
مسیّرة في محیط مطار بغداد. وقال ترامب حینھا إن سلیماني الذي یعد بطال في بالده 
ھو "أخطر إرھابي في العالم" و"كان یجب تصفیتھ منذ زم�ن". وس�خ�ر ال�م�ب�ع�وث 
األمیركي الخاص المكلّف بالملف اإلیراني براین ھوك م�ن ال�ط�ل�ب اإلی�ران�ي ال�م�ق�ّدم 

 لإلنتربول معتبرا إیاه "حیلة دعائیة".
 

ر ا  ود   م 
 
 

أعلنت والیة كوینزالند عن أعادة فتح حدودھا مع كافة 
تموز  10الوالیات ما عدا فیكتوریا ابتداء من الجمعة 

وقالت رئیسة حكومة كوینزالند أنستازیا باالشاي  .یولیو
أن االزدیاد في حاالت اإلصابات بفیروس كورونا في 
والیة فیكتوریا یجعل من الصعب على كوینزالند فتح 
الحدود معھا، وأضافت أن حكومتھا ستعزز من 

 .إجراءات غلق الحدود بوجھ القادمین من فیكتوریا
وأكدت باالشاي أن من یصل الوالیة قادماً من والیة 
فیكتوریا حتى إذا كان من أھالي كوینزالند فستتم أعدتھ 
عند حدود الوالیة أو علیھ أن یخضع للحجر الصحي في 

یوماً وأن یتحمل الشخص  14لفنادق كوینزالند لمدة 
تكلفة الحجر في الفندق على نفقتھ الخاصة. من جانب 
آخر، أعلنت كوینزالند االنتقال الى المرحلة الثالثة من 

 تموز یولیو. 3القیود المفروضة بسبب كورونا اعتباراً من الجمعة 
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لیس في العراق نظام اقتصادي حقیقي   
صناعي تنموي استثماري وع�ل�ى م�دى 
س�ب��ع��ة عش�ر ع��ام��ا ل��م یس��ت�ط��ع ح��ك��ام 

الفاسدون رغم الم�ل�ی�ارات ال�ت�ي  العراق
كانت بحوزتھم (نھبوھا) بناء مصانع تشغیلیة تستوعب البطال�ة م�ن 
الشباب وبناء بیئة تحتیة تدعم اقتصاد البلد او بناء مستشفیات حدیثة 
یستظل بحمایتھا المرضى الفقراء المحتاجین ال�ى رع�ای�ة وم�دارس 

او م�ج�م�ع�ات س�ك�ن�ی�ة ل�ل�ف�ق�راء  نموذجیة تخرج جیال عل�م�ی�ا واع�ی�ا
المعدمین لردم العشوائیات التي یسكنوھا المنتشرة في اطراف المدن 

وحتى ال�زراع�ة  او صناعة النفط وتطویر منتجاتھا لسد الحاجة البلد
لم تلتفت لھا حكومات المحاصصة. استوردنا (الشلغم) م�ن ال�ج�ا رة 

عادل عبد المھدي ومن   (العزیزة ایران). والشكر كل الشكر لحكومة
انجازاتھ الستراتیجیة المھمة التي س�ج�ل�ھ�ا ل�ھ ال�ت�اری�خ ھ�و اوق�ف 
استی�راد الش�ل�غ�م. وف�ي غض�ون ھ�ذا ال�ت�ھ�اف�ت وال�ح�م�اس ن�ج�ح�ت 
المحاصصة في بناء شركات وھمیة ومكاتب صیرفة حزبیة اقتصادیة 
سرقت اموال الشعب الجائع. الحكومات المتعاقبة أنشغ�ل�ت بص�ف�ق�ات 
واختالس االموال من جمیع المصادر وخاصة القطاع الصحي. كشف 
وزیر المالیة، عن خطط الحكومة لمعالجة االزمة المالیة التي یمر بھا 
العراق .. ان التح�دی�ات ال�رئ�ی�س�ة ال�م�ال�ی�ة ب�ف�ق�دان ای�رادات اخ�رى 

ب�ال�م�ائ�ة م�ن ای�رادات  92بأستثناء النفطیة. فالنفط یعطینا ما یقارب 
الدولة وال یوجد لدینا ایرادات اخرى. فالدولة مالیتھا وال�ع�راق ك�ك�ل 
مبني على اسعار النفط، واضاف ان العجز ناجم عن ان نفقات الدولة 
اكبر بكثیر من ایراداتھا. ولذلك نحن نرشق االن�ف�اق وت�وق�ف ال�ھ�در 
وتوقف عملیات الفساد. ولك�ن رغ�م ذل�ك ف�أن ال�ع�ج�ز ال�م�ال�ي ق�ائ�م 
وبالنتیجة سنتوجھ الى االقتراض عندما یوافق الب�رل�م�ان ع�ل�ى ذل�ك 
الفتا الى ان االقتراض س�ی�ك�ون ع�ل�ى ال�م�دى ال�ق�ص�ی�ر ول�ی�س ح�ل 

ولفت الى ان البیئة االستثماری�ة ف�ي ال�ع�راق غ�ی�ر ك�ام�ل�ة  للمشكلة.
وغیر صالحة الستقبال المستثمرین االجانب والعراقین ایضا ولم یت�م 
ذلك اال رفع العقبات والقیود وعملیة ال�ف�س�اد خ�الل ھ�ذه ال�ح�ك�وم�ة. 
حاجة العراق الى ما یقارب سبعة تریلیون دین�ار ل�ل�ن�ف�ق�ات ال�واج�ب�ة 
والحاكمة دفعھا لتمشیة امورھا كرواتب ال�م�وظ�ف�ی�ن وال�م�ت�ق�اع�دی�ن 
ومستحقات الفالحین والبطاقة التموینیة والنف�ق�ات الص�ح�ی�ة واج�ب�ة 

 الدفع ھذه الفترة. 
جاءت الحكومة الحالیة االنتقالیة في وضع اقتصادي منھار والخزنة  

ملیون دوالر فقط. كان اعتمادھا على ال�ن�ف�ط ول�م�ا  300فارغة فیھا 
انھارت اسعار النفط انھار كل شیئ في العراق وف�ي ھ�ذه ال�ح�ال�ة ال 
یجوز المساس بقوت الكادحین ومح�دودي ال�دخ�ل وال س�ب�ی�ل س�وى 
انتھاج سیاسة شد الحزام على البطن في تنویھ الى ان المواطنین في 
العراق سیتدھور وضعھم المعاشي اكثر مما ھو علیھ االن أل حكوم�ة 
مصطفى الكاظمي (المنتخبة) وضعت نصب عینیھا تخفیض الروات�ب 
ورفع الضرائب والرسوم على خلفیة انھیار اس�ع�ار ال�ن�ف�ط وحص�ول 
عجز كبیر في المیزانیة ولیس من الم�ع�ق�ول ت�ح�م�ی�ل أع�ب�اء االزم�ة 
االقتصادیة الخانقة التي تمر بھا البالد حك�وم�ة مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي 

 لقصر فترت (انتخابھا). 
الحالة المأساویة والحاجة والعوز المالي ھي نتیجة انتھ�اج س�ی�اس�ة 

ونھب المال  المحاصصة المقیتة والفساد المستشري في جسد الدولة 
العام وتھریبھ الى الخارج وتدویر السیاسة االقتصادیة الخاطئة الت�ي 
سارت علیھا الحكومات المتعاقبة وشعارات رنانة براق�ة خ�ال�ی�ة م�ن 
المضمون وكل مرة تلجأ الحكومة الى اتخاذ سیاسة مالیة تقشفیة یقع 
ضحیتھا المواطن المسكین حیث ان المواطن العراقي أصب�ح رھ�ی�ن�ة 

على الرغم من الثروات  لسیاسات حكومیة فاشلة وغیر كفؤة وفاسدة
 الھائلة التي یزخر بھا البلد والتي تتمناھا الكثیر من دول العالم. 

مضى اكثر من شھرین على تكل�ی�ف مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي ب�ت�ش�ك�ی�ل  
الحكومة والمشاھد والسیناریو الجدیدة وال�ت�ص�ری�ح�ات ھ�ي ن�ف�س�ھ�ا 
القدیمة من الروؤساء السابقین والتطبیق ھو الذي یتم وفق مص�ال�ح 
المتنفذین والذي راح الم�واط�ن ال�ع�راق�ي ال�م�ت�ت�ب�ع ال ی�ث�ق ب�ھ�ؤالء 
المسؤولین الفاسدین بمزیج من الملل والغضب والتس�وی�ف وال�ق�ل�ق 
والیأس و ت�ث�ب�ی�ت ال�ق�وى ال�م�اس�ك�ة ب�زم�ام ام�ور الس�ل�ط�ة ب�ن�ھ�ج 

وتنازعھا المحموم على تقاسم  المحاصصة الطائفیة واالتنیة الضیقة 
(الكعكة) المناصب والمغانم وھذا لي وھذا لك (الي ولخالتي والب�ق�ی�ة 
لجارتي) ھو الس�ب�ب االول ف�ي أزم�ات ال�ع�راق وال�ح�اض�ن ل�ل�ف�س�اد 
والرشوة والتزویر والفشل المستمر في عملیة اعمار العراق وتطویر 
البنیتھ التحتی�ة وان�ع�اش االق�ت�ص�اد ال�ع�راق�ي وع�ودت�ھ ال�ى وض�ع�ھ 
الطبیعي...الفاسدون الیستحون و وقاحتھم بال حدود ین�ھ�ش�ون ح�ت�ى 

 في زمن الوباء والجوع ..

نشأ النظام السیاسي الجدید في العراق على إن�ق�اض ال�ن�ظ�ام ال�دك�ت�ات�وري الس�اب�ق، وس�ط   
ظروف معقدة وتدخل أجنبي بقیادة أمریكا بعد ان قررت أكثریة القوى السیاس�ی�ة ال�م�ع�ارض�ة 
من خالل مؤتمرات عدیدة بمساعدة وتشجیع دول أجنبیة متحالفة بقیادة أمریكا لغرض تق�دی�م 

حكم الفرد  -الدعم العسكري واللوجستي والقیام بالتغییر وإسقاط النظام الشمولي الذي یكرھھ الشعب نتیجة الحكم الدكتاتوري 
وتحت مظلة قرارات األمم المتحدة. ولم یأِت االتفاق السیاسي بین المكونات السیاسیة حول ھذا التغییر بسھولة ألن�ھ  -الواحد 

كان في المقابل قوى سیاسیة معترضة وتدعو إلى أن یكون التغییر من داخل ال�وط�ن. وإس�ت�م�رت ال�ح�وارات واإلص�ط�ف�اف�ات 
وبالرغم من تلھف الشعب إلى التغییر بسبب ظلم النظام، وعقد اآلمال الكبیرة عل�ى ھ�ذا  والتھیئة مدة أكثر من عشرة سنوات 

التغییر من أجل الحریة واألمن والسالم وأن یعاد بناء العراق على أسس الدیمقراطیة الحقیقیة وأن ت�ن�ط�ل�ق ع�ج�ل�ة ال�ت�ن�م�ی�ة 
والبناء نحو كل المستویات، السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة والتعلیمیة، إال إن الذي حصل فعلیاً ك�ان ی�ج�ري ف�ي اإلت�ج�اه 
المعاكس حیث وافقت القوى السیاسیة على التغییر بواسطة التدخل واإلحتالل مما خلق أجواء غیر سلیمة وفوضى عارمة بعد 

) ولھذا ب�دأ ال�ت�دھ�ور الس�ری�ع 2003أیار 22الصادر في  1483سقوط النظام وشرعنة االحتالل من قبل مجلس األمن (القرار 
بفقدان سیادة القانون وحلّت الملیشیات التابعة لألحزاب والمنظمات اإلسالمیة والقومیة والعشائری�ة م�ح�ل ال�ج�ی�ش ال�ع�راق�ي 
المنحل وأصبحت الساحة الجدیدة ُمتاحة للنشاطات اإلجرامیة المخابراتیة من كل اإلتجاھات اإلقلیمیة والدولیة وأبرزھا ت�دخ�ل 
الملیشیات الموالیة إلیران ومع وجود الفوضى تحت الحكم األمریكي والذي لم یضع الخطط الصحیحة والعلم�ی�ة إلدارة ال�ب�الد 
التي ساد فیھا الصراعات بین الكتل السیاسیة اإلسالمویة ومنُذ البدایة وكذلك الصراع بین م�راك�ز ال�ق�وة ف�ي أم�ری�ك�ا وال�ت�ي 
تُختصر بین الرئاسة ووزارة الدفاع (البنتاكون) ووزارة الخارجیة والمخابرات وتوزع األطراف العراقیة المتعاملة معھا حسب 
الرؤیة ومدى قوة العالقات فلھذا لجأت إدارة سلطة االحتالل إلى الطرق التجریبیة التي تضمن بالدرجة األولى مصلحة الحاك�م 
الشرعي وھو المحتل، وبعدھا تأتي مصلحة العراق وشعبھ بالدرحة الثانیة. ولھذا كان الطریق األسھل ھو اللجوء إلى سیاسة 

ومن خالل الحاك�م  النظام الطائفي المحاصصي اإلثني والعثور على شخصیات تساعد عللى ذلك. ھكذا كانت البدایة وتعقیداتھا 
أو الحاكم األمریك�ي  (جي غارنر) رئیس مكتب شؤون إعادة اإلعمار والشؤون اإلنسانیة) (أوراھا) وبین بول بریمر المشرف

 م حیث سارع إلى إقصاء غارنر.2003على العراق والذي وصل بغداد في الثاني عشر من أیار 
ھكذا كانت البدایة عندما بدأت اإلنقسامات والصراعات الطائفیة واإلثنیة والقومیة وأستمر تأثیرھا للفترة الالحق�ة ول�ح�د اآلن 
بالرغم من وجود مؤسسات دستوریة ولكنھا مشلولة تحت آلیات سیطرة األحزاب اآلسالمیة والقومیة وملیشیاتھا. ونتیجة لكل 

ھا الدستور العراقي الدائم الصادر   م .2005ماسبق تعزز دور الملیشیات والتي شخصَّ
لم یثننا التكفیر واإلرھاب من ان نمضي قُدماً ل�ب�ن�اء دول�ة ال�ق�ان�ون، ول�م  -لقد جاء في (الدیباجة) في مقدمة الدستور مایلي :

توقفنا الطائفیة والعنصریة من أن نسیر معاً لتعزیز الوحدة الوطنیة، وإنتھاج سبل التداول السلمي للسلط�ة، وت�ب�ن�ي أس�ل�وب 
 التوزیع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجمیع.

السیادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعیتھا، یمارسھا باإلقتراع السري العام المباش�ر  -من الدستور : 5وفي المادة 
 وعبر مؤسساتھ الدستوریة.

تلتزم الدولة بمحاربة اإلرھاب بجمیع إشكالھ وتعمل على حمایة أراضیھا من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة  -ثانیاً: 7المادة 
 لنشاطھ.
أوالً / أ. تتكون القوات المسلحة العراقیة واألجھزة األمنیة من مكونات الشعب العراقي، بما یراعي توازنھا وتماثلھ�ا  9المادة 

دون تمییز أو أقصاء وتخضع لقیادة السلطة المدنیة وتدافع عن العراق والتكون أداة لقمع الش�ع�ب ال�ع�راق�ي وال ت�ت�دخ�ل ف�ي 
 الشؤون السیاسیة وال دور لھا في تداول السلطة. 

 ب. یحظر تكوین ملیشیات عسكریة خارج إطار القوات المسلحة.
 أوالً : القضاء مستقل ال سلطان علیھ لغیر القانون. 19المادة 

ثانیاً: الجریمة وال عقوبة إال بنص، وال عقوبة إال على الفعل الذي یعده القانون وقت إقترافھ جریمة، وال یجوز تطبیق عقوبة 
من العقوبة النافذة وقت إرتكابھ للجریمة. كما الحظنا من خالل المواد أعاله ھو تأكید الدستور ع�ل�ى دول�ة ال�ق�ان�ون أي   أشد

من الدستوربأن السیادة للقانون والشعب مصدر السلط�ات. والس�ی�ادة  5اإللتزام بالقانون مھما تكون األسباب كما تؤكد المادة 
ب: یحظر تكوین ملیشیات عسكریة خارج إطار القوات المسلحة. واآلن  9للقانون لھ أھمیة من خالل سلطة القانون أما المادة 

م ولم تنفذ المادة واستمرت الملیشیات في وضعھا خارج إط�ار ال�ق�وات ال�م�س�ل�ح�ة وت�ع�م�ل 2005ماذا یجري في الواقع فمنُذ 
بموجب أوامر من خارح الحدود كیف ذلك؟ وھذا التقصیر في تنفیذ المواد التي تخص الملیش�ی�ات ی�ق�ع ع�ل�ى ع�ات�ق الس�ل�ط�ة 
القضائیة وسلطة المؤسسة التشریعیة (مجلس النواب) وكذلك السلطة التنفیذیة وھذا الموقف المتمیع وغیر الحازم یعود إل�ى 
تسیس الحالة وعدم إستطاعة السلطات الشرعیة مجابھة الملیشیات إلنھا مخالفة دستوریة وبذلك أصبحت قوة مرادفة وبدیلة 
عن الجیش العراقي والقوات المسلحة تعمل وفق أوامر إداراتھا ولیس من القیادة العامة للقوات المسلحة. ف�الب�ّد م�ن ت�ع�دی�ل 
الوضع الشاذ في دولة لھا سلطة الدستور وسیادة القانون وفیھا مؤسسات دستوریة. فما ھو الموجب لھذه الملیشیات وال�ت�ي 
تعتبر أذرع مسلحة لمنظمات وأحزاب سیاسیة مسجلة وداخلة في العملیة السیاسیة وممثلین لھا في مجلس النواب؟. إن وجود 
ملیشیات مسلحة فعلت الكثیر في مخالفة القانون والدستور من خالل قمع المواطنین وإرت�ك�اب ج�رائ�م اإلغ�ت�ی�االت وال�خ�ط�ف 
وزجھم في السجون السریة وما شاھدناه في مجریات اإلنتفاضة وكیف تّم إرھاب المتظاھرین السلمیین وقتلھم وحرق خیمھم 

 وممارسة التھدیدات واإلعتداءات على المواطنین فضالً عن إرتكاب جرائم الفساد المالي واإلداري ونھب المال العام.
سیادة القانون ھو المبدأ الذي بموجبھ یخضع إعضاء المجتمع بما في ذلك أعضاء الحكومة على ق�دم ال�م�س�اواة ، ل�ل�ق�وان�ی�ن 
والعملیات القانونیة الذي یكشف عنھا علناً. یرتبط ھذا المصطلح (سیادة القانون) إرتباطاً وثیقاً بمصطلح (الدستوریة) وكذلك 
بمصطلح (دولة القانون ). ویعني سیادة القانون إن یخضع كل شخص إلى القانون بما في ذلك المش�رع�ون ومس�ؤول�و إن�ف�اذ 

 القانون والقضاة ..
یشیر الكاتب د. مثنى عبد هللا في مقال لھ (مأزق القضاء العالق في وحل العملیة السیاسیة) یقال بأن الزعیم الف�رنس�ي ش�ارل 
دیغول عندما دخل فرنسا منتصراً في ال�ح�رب ع�ل�ى ال�ن�ازی�ة، ك�ان س�ؤال�ھ األول ع�ن ح�ال ال�ق�ض�اء، ق�ی�ل ل�ھ م�ازال�ت ف�ی�ھ 

والقضاء موجود في العراق ولكنھ م�ج�رد م�ن روح الس�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ی�ة   فأجاب (أذن نستطیع بناء فرنسا من جدید)  الروح
 القادرة على التأثیر الفاعل للمجتمع. النظام القضائي المستقل والفعَّال یعتبر حجر الزاویة لسیادة القانون. 

النقطة المھمة أذا لم یكن ھناك نظام قضائي فعال ومستقل سوف یؤدي إلى الفوضى. لقد إنجر القضاء العراقي إلى التورط في 
وبالطبع  الصراع السیاسي مما أثّر على إستقاللیتھ ولھذا عملت الكتل السیاسیة على إختراقھ والتأثیر على أحكامھ وقراراتھ. 

سیبقى البند الخاص بحصر السالح بید الدولة وإنھاء دور الملیشیات المزدوج (العسكري والسیاسي) من الم�ھ�م�ات الص�ع�ب�ة 
 التي تواجھ العراق وھذایتطلب تظافر كل الجھود .

 ولھذا یبقى القضاء وسیادة القانون وسلطة الدستور الدعامة الرئیسة للنظام الدیمقراطي الحقیقي. 
..................................................................................... 

 علي عبد األمیر عالوي، الدستور العراقي الدائم-المصادر : ویكیبیدیا، إحتالل العراق

  را أ ا! إ 
 
 
 
 
 

 زكي فرحان/سدني 

 دة امن و ار
 

 صبحي مبارك/ سیدني



 

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.         •
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ان الوعي بوصفھ ق�ائ�د م�رت�ب�ط ارت�ب�اط�اً 
وثیقاً "بالفعالیة العقل�ی�ة" وأن م�ن ش�أن 
اي فعالیة عقلیة أن ت�ن�ع�ك�س ب�الض�رورة 
على نفسھا لكي تدرك ذاتھا, ان ال�م�ع�رف�ة 
تصدر من نشاط عق�ل�ي ض�م�ن�ي ی�ن�ت�ج�ھ�ا 
ویتجلى فیھا, ل�ذل�ك ف�أن اي نش�اط ی�ق�ی�م 
ع��الق��ات ورواب��ط م��ع ع��الق��ات ورواب��ط 
اخرى تتأسس في البدایة على ( ال�راب�ط�ة 
المنطق�ی�ة) ب�م�ع�ن�ى اث�ب�ات وج�ود ع�الق�ة 
كالعالقة االصلیة والرابطة ال�وث�ی�ق�ة ب�ی�ن 
الذھن والواقع. ب�ھ�ذه ال�ط�ری�ق�ة ال�ذھ�ن�ی�ة 
الواعیة تبلورت فكرة حراك تش�ری�ن ل�دى 
الثوار على شكل افكار تم التخطیط لھا من 
قبل الشباب ال�ح�ر وب�ع�دھ�ا ان�ت�ق�ل�ت ب�ی�ن 
المجام�ی�ع ب�واس�ط�ة ال�ع�الق�ات وال�رواب�ط 
الذھنیة التي تجمعھم والمتفق عل�ی�ھ�ا م�ن 
ق��ب��ل ج��م��ی��ع الش��ب��اب ال��ث��وار ف��ي س��وح 
التظاھر للمحافظات المنتفضة, ع�ب�ر ھ�ذه 
ال��ط��ری��ق��ة م��رت ال��ث��ورة ب��ع��دة م��راح��ل 
متسارع�ة: اف�ك�ار ت�م ال�ت�خ�ط�ی�ط ل�ھ�ا ث�م 
جسدت بالفعل في الواقع وبخطط مدروسة 
وواعیة من تنظیم االفك�ار, وال�دع�وة ال�ى 
التوحد بشكل مستمر بین صفوف ال�ث�وار, 
واالت�ف��اق ع��ل�ى وق�ت م�ح��دد ل��ل�ت��ص�ع��ی��د, 

 ...وتوحید الخطاب واصدار البیانات
 

أن الثورات على ام�ت�داد ال�ت�أری�خ ات�خ�ذت 
صور عدة فمنھا ثورات سیاسی�ة واخ�رى 
ثقافیة, وثورات اجتماعیة وروحیة وكذلك 
تكن�ول�وج�ی�ة واخ�رى ف�ن�ی�ة..., ف�ال�م�ط�ل�ع 
لتأریخ االنظمة السیاسیة وخص�وص�اً ف�ي 
الش�رق ال ب�د ل�ھ م�ن أن ی�ن�ت�ب�ھ ال�ى ان 
السلطة الحاكمة تخشى اكثر ما یك�ون م�ن 
الثورات السیاسیة منھ من انواع الث�ورات 
االخرى, ھنا یدق ل�دی�ھ�ا ن�اق�وس ال�خ�ط�ر 
ب�أع�ل��ى وت�ی��رة وتس�ت��ن�ف�ر الس�ل�ط��ات ك��ل 
مواردھا وطاقاتھا إلح�ب�اط روح ال�ت�ج�دی�د 
القادمة, وان اقساھا واكثرھ�ا بش�اع�ة م�ا 
حدث في ثورة تشرین من ق�م�ع ع�ب�ر ك�ل 
الحدود التي تدرك والتي ال ت�درك وبش�ت�ى 
انواع القمع, ولكن الوعي للشب�اب ال�ث�ائ�ر 

كان ملفت للنظر وكانوا مصرین لعدم الرد 
بالطریقة ذاتھا للسلطات القمعی�ة ح�ی�ن�ھ�ا, 
وب��ق��وا م��ح��اف��ظ��ی��ن ع��ل��ى الس��ل��م��ی��ة ف��ي 
االحتجاج والت�ظ�اھ�ر واالع�ت�ص�ام وب�رف�ع 
شعار وال�ت�ذك�ی�ر ب�ھ ب�اس�ت�م�رار (ال�وع�ي 
قائد), فما یلفت النظر وبس�اب�ق�ة أنس�ان�ی�ة 
ھو تمازج كل انواع الثورات سالفة ال�ذك�ر 
في بوتقة حراك تشرین, من ھ�ذه ال�ث�ورة 
یستشف العراق والمنطقة تجدید ف�ي ن�وع 
ث�وري م��زج ك��ل ان�واع ال��ث�ورات س��وی��ة 
بطابع فكري وسلمي م�ت�م�ی�ز, وأن ش�اھ�د 
الوعي في ثورة تشرین یظ�ھ�ر ج�ل�ی�ا م�ن 
خالل وجود المكتبات التي انشئ�ھ�ا ال�ث�وار 
الواعین من الشباب, واحدة من المكت�ب�ات 
كانت في الطابق الثاني من المطعم التركي 
واسمھا (مكتبة شھداء التحریر), ومكت�ب�ة 
اخرى تحمل ذات االسم بخیمة كبیرة عل�ى 
الشاطئ بین جسرین السنك والجمھ�وري, 
ومكتبة اخرى مستن�دة ع�ل�ى اح�د ج�دران 
المطعم التركي من ال�خ�ارج وض�م�ن ھ�ذه 
المكتبة كانت م�درس�ة بس�ی�ط�ة ن�ظ�م�وھ�ا 

من الش�ب�اب ال�ث�ائ�ر م�ت�ط�وع�ی�ن   معلمین
لتعل�ی�م م�ن ال ت�ع�ل�ی�م ل�دی�ة م�ن الش�ب�اب 
الصغار, ومكتبة في ساح�ة ال�ت�ح�ری�ر ف�ي 

ت��ح��م��ل اس��م (م��ك��ت��ب��ة ال��ن��ف��ق),   ال��ن��ف��ق

واالخرى تحت نصب الحریة وكان اسمھ�ا 
شعبي فیھ شيء من روح الش�اب ال�ث�ائ�ر 

بعد روحي), وخیم�ة اخ�رى   المحب (أقرأ
في حدیقة االمة ایضا ھي مكتبة في خیم�ة 
 ضمن مخیم (الثوار االحرار), وھي تحم�ل

نفس اسم ال�م�خ�ی�م, واخ�رھ�ا م�ك�ت�ب�ة ف�ي 
ش���ارع الس���ع���دون ض���م���ن ال���م���ن���ط���ق���ة 
المخصصة للتظاھر ایضا مك�ت�ب�ة ب�خ�ی�م�ة 
تحمل اسم (مكتبة واحد اك�ت�وب�ر), ج�م�ی�ع 
ھذه المكتبات تمول من المتبرعین بالكت�ب 
م��ن ش��ری��ح��ة م��ن ال��ن��خ��ب وال��م��ث��ق��ف��ی��ن 
الداعمین للثورة, فعالی�ات ف�ك�ری�ة ع�دی�دة 
تحدث داخل المكتبات منھ�ا ت�ب�ادل ال�ك�ت�ب 
وال��ق��راءة وال��ن��ق��اش��ات ال��ف��ك��ری��ة اغ��ل��ب 
مواضیعھا ت�دور ع�ن ال�ث�ورة وم�ج�ری�ات 
االحداث والرؤیة المستقبلیة لنتائج الثورة 
ال��ت��ي ھ��م ی��ع��ی��ش��ون اح��داث��ھ��ا ب��ال��وق��ت 
الحاضر؛ عند تواجدي بش�ك�ل ی�وم�ي ف�ي 
مكتبة شھداء التحریر قابلت اح�د الش�ب�اب 
المترددین على المكتبة وقص�دت�ھ بس�ؤال: 
ماذا تعني ھذه الثورة ل�ك ب�اع�ت�ب�ارك اح�د 
الثوار المتواجدین في الساح�ة وال�م�ك�ت�ب�ة 
على حد سواء؟ فأجاب مباشرة: ال م�ن�ف�ذ 
للحلم اال ذلك البصیص من االمل المت�م�ث�ل 
بھ�ذه ال�ث�ورة وال�ذي س�ی�ن�ی�ر ال�درب ل�ن�ا 
ول��ألج��ی��ال وأس��ت��أن��ف ح��دی��ث��ھ م��ت��واص��الً 
فبسقوط ھذه االحزاب التي نحن ع�ازم�ون 
ع��ل��ى اس��ق��اط��ھ��ا ج��م��ی��ع��اً ھ��ذه االح��زاب 
بفصائلھا المسل�ح�ة وم�ی�ل�ی�ش�ی�ات�ھ�ا ال�ت�ي 

أذاقتن�ا ال�وی�الت وع�ل�ى ج�م�ی�ع االص�ع�دة 
والمدیات, بھذه االثناء ألتفت حسن الشاب 
االخر وھو امین ال�م�ك�ت�ب�ة إلك�م�ال اج�اب�ة 
السؤال الذي طرحتھ على ص�دی�ق�ھ ق�ائ�الً: 
لیس ھذا الجیل الذي نعیشھ بل یروون لن�ا 
أھلینا عن عقود سالفة ع�اش�وھ�ا ھ�م ف�ي 
العراق من حروب وحص�ار وك�ان�ت ایض�ا 
عصیبة حسب قولھم, وك�أن ال�ت�ع�ب ك�ت�ب 
على الش�ع�ب م�ن�ذ ع�ق�ود ب�ع�ی�دة؟! ب�ھ�ذه 
االثناء اج�ب�ت�ھ�م�ا احس�ن�ت�م�ا اس�ت�وف�ی�ت�م�ا 
االجابة ب�ت�ك�ث�ی�ف وإی�ج�از م�م�ا ی�ن�م ع�ن 
وعیكما ولیس فقط كونكم ثائرین فھ�ذا م�ا 
نبحث عنھ شباب مؤمن بما یقول وی�ف�ع�ل, 
وفي لقاء اخر بثوري أخر بمكتبة الشاطئ 
مع صاحبھا محمد وكان الحدیث مع�ھ ی�ن�م 
عن وعي متفرد ممزوج بإص�رار وأی�م�ان 
عمیق بالثورة, التقي بھ دائما في المكت�ب�ة 
ولكن حوار ال�ل�ق�اء ھ�ذه ال�م�رة ك�ان ب�ع�د 
مھ�اج�م�ة ق�وى ح�ك�وم�ی�ة مس�ل�ح�ة ع�ل�ى 
الشاطئ ف�ح�رق�ت ب�ع�ض ال�خ�ی�م وھ�دم�ت 
البعض االخر وقتلت من الشباب وصوب�ت 
اخرین, فوجھت ل م�ح�م�د س�ؤال ب�ع�د ان 
سلمت على الشباب وجلست معھم الطمأن 
علیھم بعد یوم من ھذا ال�ح�ادث ال�ق�م�ع�ي, 
فقلت لھ فیما ھو كان یعی�د ت�رم�ی�م خ�ی�م�ة 
المكتبة ویرتب الكتب مع أص�دق�ائ�ھ, أراك 
مصر على أعادة المك�ت�ب�ة؟ ف�أج�اب ب�ق�وة 
أكید فال خیار لنا سوى ال�ث�ب�ات واالص�رار 
على أھداف الثورة, وب�إع�ادت�ن�ا ال�م�ك�ت�ب�ة 
نوج�ھ رس�ال�ة ألع�داء ال�ث�ورة والس�ل�ط�ة 
القمعیة أننا موجودین ومصرین ع�ل�ى ان 
نكمل مسیرتنا ب�وع�ي وس�ل�م�ی�ة ورم�زی�ة 
المكتبة أحد الرسائل المھمة والقویة الت�ي 
تعبر عن ھذا الغرض, بھ�ذا االص�رار م�ن 
الشباب وبجمیع حواراتي معھم ال ینم ذلك 
اال عن القول: بأنھ سیبقى الص�وت ال�ح�ر 
ال��ث��ائ��ر ال��داع��م ب��وع��ی��ھ وال��ذي ال ی��ق��ب��ل 
بإم�الءات وأی�دی�ول�وج�ی�ات م�ن ح�زب او 
عقیدة مذھبیة او دینیة, عقیدتھم الوح�ی�دة 
ھي العلم والف�ك�ر ال�ح�ر ووالئ�ھ�م م�ط�ل�ق 
للعراق والثورة, ثورة وعي ث�ورة أح�رار 
وھل للوعي أن یحید عن م�ب�دأ أم�ن ب�ھ؟! 
لیس مھمة الوعي وال�ف�ك�ر ف�ي ال�ن�ھ�ای�ة, 

 سوى ان ینفذ الى الفكر ذاتھ.
 .................  یتبع في الصفحة التالیة 

 ا  ؟  ،ا رة  
 
 

 تقریر خاص بالعراقیة االسترالیة         
 بغداد -الباحثة: مھا اسعد/ ساحة التحریرمن 
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 الدرس السابع
وعندما حانت ساعة الوالدة ألمي الحامل .. ق�رر 
أبي أن یقوم العم یونس بنفسھ بتسمیة ال�م�ول�ود 
الجدید إكراماً لھ .. فأطلق على اخ�ي ال�ذي أط�ل 
على الدنیا إسم (باسم) فرضینا ب�االس�م ف�رح�ی�ن 

 مستبشرین.
وسأل�ت�ھ : ع�م�و ی�ون�س .. ل�م�اذا إخ�ت�رت ھ�ذا 

 االسم؟
حسیب عزیزي .. البد أن ن�ب�ت�س�م ل�ل�م�س�ت�ق�ب�ل  -

 6ونعد انفسنا الستقبالھ.    نلتقیكم في الحلقة / 
اذا لم نبتسم فان االمل س�ی�ن�ص�رف وی�غ�ادر ھ�ذا 

 البیت الى االبد.
 وھل سیرضى وعد هللا بھذا االسم ؟ -
بالتاكید .. ألنھ متفائل بال�ح�ی�اة ال�ت�ي ن�ری�د أن  -

تزھو یوماً ، وان الشمس الب�د أن تض�يء ذات 
 صباح.

 ابتسمت لیونس .. وسألتھ :
أال تعتقد بأنك س�ج�ی�ن ھ�ن�ا .. واخ�ي س�ج�ی�ن  -

 ھناك .. ما الفرق؟
 الفرق .. انني ال أضع مصیري بید الحكومة .. -
 وھل وضعھا أخي؟ -
مض��ط��راً .. ل��و أف��ل��ح ب��ال��ھ��روب م��ن س��ج��ن  -

الحكومة لكن ذلك أفضل بك�ث�ی�ر .. وم�ع ذل�ك .. 
ھ�و ی�ع�م�ل م�ن داخ�ل الس�ج�ن وأن�ا اع�م�ل م�ن 
خارج�ھ .. ك�الن�ا ن�ع�م�ل ب�ال�ط�ری�ق�ة وال�وس�ی�ل�ة 

 المناسبة من اجل الوصول الى حیاة أفضل ..
 وماذا تعني الحیاة االفضل یاعم یونس؟ -
ان نضمن رغیفنا ، وأن نقول رأینا ب�ال خ�وف  -

، وأن نطمئن على مستقبلنا ومست�ق�ب�ل أب�ن�ائ�ن�ا، 
وأن یس��ود ال��ع��دل ب��ی�ن��ن��ا ، وأن ن��ت��س�اوى ف��ي 

 الحقوق والواجبات ، وأن ...وأن..
عمو .. ھل تعلم�ت ال�ح�ی�اة االفض�ل م�ن أخ�ي  -

 وعد هللا ؟
 تعلمناھا معاً من الحزب. -
 من ھو الحزب ؟ -
وك�ل م��ن   –إذا رغ��ب�ت   –أخ��وك وأن��ا وأن��ت  -

 یسعى لتحقیق الحیاة االفضل لنفسھ ولآلخرین..
 تأملت وجھھ ، وسألتھ :

ولكن الواحد م�ن�ك�م ی�دف�ع ح�ی�ات�ھ ث�م�ن�اً ل�ھ�ذا  -
 الھدف .. ھل تستحق الحیاة كل ھذه التضحیة..

نعم .. الحیاة كم�ا ن�ری�دھ�ا .. ن�ق�ی�ة م�زدھ�رة،  -
 وتستأھل التضحیة.

تنبھت ال�ى ع�ی�ن�ی�ھ وھ�م�ا ت�رص�دان وج�ھ�ي .. 
وتبحثان عن جواب.. كان ذلك واضحا في مع�ال�م 

 وجھي..
 حسیب .. ھل تحب وعد هللا ؟ -
ومن الیحب أخاه .. ولكنني اخشى عل�ی�ھ وھ�و  -

 یضع نفسھ في التھلكة !
إذا كنت تحبھ حقا ..إعمل على ان تحب الح�ی�اة  -

 مثلھ ..
  وإذا فقدتھ ؟ -
 لن تفقده ..أنھ في قلب الحیاة . -
 

 الدرس الثامن
ھ�ذا أس�ن ش�رط��ي ی�دخ�ل ب�ی��ت�ن�ا،وأول ش�رط��ي 

 یرفض إستالم (ھدیة) من العائلة!
كما أنھ الشرطي الوحید الذي عرفن�اه م�ت�ع�اط�ف�اً 
بصدق معنا وم�ع أخـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي الس�ج�ی�ن وع�د هللا 

 یحیى النجار في سجن الموصل المركزي.
أما أن عمره قد تجاوز السن الق�ان�ون�ی�ة ؛ ف�ھ�ذا 
أمر واضح ، وقد علمنا فیما بعد ان الحكومة ق�د 
مددت سن�وات خ�دم�ت�ھ ل�ث�الث س�ن�وات الح�ق�ة، 
وذلك ب�ھ�دف االس�ت�ف�ادة م�ن خ�ب�رت�ھ ال�ط�وی�ل�ة 
وإخالصھ في عملھ وتدریبھ فریقاً م�ن الش�رط�ة 
لتأھیلھم على ممارسة مھنتھم حراساً وسجانی�ن 

  وإداریین ..

أما رفض�ھ أس�ت�الم (ال�رش�ا) ال�ت�ي ن�زھ�ن�ا وق�ع 
فھمھا وصداھا في اذن�ي الش�رط�ي وس�م�ی�ن�اھ�ا 
(ھدیة) ،فان امر رفضھا لم ی�ك�ن ب�داف�ع خش�ی�ة 
الشرطي من ابالغنا الح�ك�وم�ة بش�أن�ھ�ا ب�ع�د أن 
شاعت في ذلك الوقت فض�ی�ح�ة الش�رط�ي ال�ذي 
یقف في باب المستشفى العام في الموصل ال�ذي 
كان یحول من دون زیارة ذوي الم�رض�ى م�ا ل�م 

 یدفعوا رشا نقدیة معلومة الیھ ..
وعندما دون أحد الزوار رق�م ال�ع�م�ل�ة ال�ورق�ی�ة 
التي دفعھا للشرطي وق�دم ش�ك�وى ض�ده ألدارة 
المستشفى وت�م ال�ت�ح�ق�ی�ق م�ع�ھ وال�ك�ش�ف ع�ن 

 العملة ..
بادر ھذا الشرطي الستبدال اسلوب�ھ ف�ي اس�ت�الم 
الرشا وذلك عن طریق استالم النق�ود ال�م�ع�دن�ی�ة 
فقط رافض�اً اس�ت�الم أی�ة ن�ق�ود ورق�ی�ة م�ط�ال�ب�ا 
استبدالھا بعمالت معدنیة ألنھا بال أرق�ام ول�ی�س 

 بوسع أحد إتخاذھا دلیالً ضده..
لم یكن رفض صاحبنا الشرطي ینطل�ق م�ن ھ�ذه 
الزاویة أبداً وإنما كان ذلك طبعاً فیھ ومساراً ف�ي 
حیاتھ ال�وظ�ی�ف�ی�ة وإك�رام�اً لس�ج�ی�ن إس�ت�ث�ن�ائ�ي 
یحترمھ ویمني نفسھ بولد ص�ال�ح ی�م�اث�ل ول�دن�ا 

 وعد هللا النجار ..
 ھكذا قال ألبي ..

وكان في جمیع زیاراتھ یأتینا ل�ی�الً وم�ع ھ�ب�وط 
الظالم .. یتسلل الى بیتنا كما لو انھ یتخذ م�وق�ف�اً 
مغای�راً ل�م�ا ھ�و م�أل�وف .. وب�ال�ف�ع�ل ك�ان ھ�و 
كذلك .. بح�ی�ث ك�ن�ت أراه وھ�و ف�ي زي م�دن�ي 
وی��ت��ج��ن��ب مش��اھ��دت��ھ أو رص��ده م��ن ق��ب��ل أي 

 مخلوق ..
كان یتلفت الى كل الجھات ، وعن�دم�ا ی�ج�د أح�داً 
في طریقھ یتجاوز زقاقنا وبیتنا ویعود الی�ن�ا ف�ي 

 وقت آخر .
لم یكن أحد یعرف أسمھ ، ولم یكن بم�ق�دور أح�د 
سؤالھ عن إسمھ الحقیقي .. یكفي أن ن�ق�ول أب�و 

 حسین .
وذات مرة أخطأ ابي ون�اداه ب�أب�ي اس�م�اع�ی�ل .. 

 فنھض غاضباً ..
لس��ت أب��ا اس��م��اع��ی��ل .. ان��ا اب��و حس��ی��ن ..  -

والحسین عاش نظیفاً وقوتھ ف�ي ن�ظ�اف�ة ع�ق�ل�ھ 
وقلبھ وروحھ .. اما اسماع�ی�ل واب�و اس�م�اع�ی�ل 
فھما لقبان مالزمان للمرتشین وال�ف�اس�دی�ن ف�ي 

 الشرطة وانا لست منھم .
اعت�ذر أب�ي م�راراً .. وب�ال�ك�اد ق�ب�ل اب�ا حس�ی�ن 

 االعتذار على مضض .
وغاب أبا حسین ألسابیع تالیة امتدت ال�ى أك�ث�ر 
من شھ�ری�ن .. ح�ت�ى وج�دت�ھ ذات ی�وم ام�ام�ي 
ویدخل عاجال فیما ك�ن�ت اروم ف�ت�ح ال�ب�اب ول�م 
یترك لي ف�رص�ة ح�ت�ى ارح�ب ب�ھ وأس�ال�ھ ع�ن 

 غیابھ وأطمئن الیھ ..
 أھالً .. اھالً عمي ابو حسین. -
 ھل والدك موجود ..؟ -

كان عل�ى ع�ج�ل ، ب�ح�ی�ث ل�م ی�ج�د وق�ت�اً ح�ت�ى 
لالجابة على س�الم�ي .. ك�ان م�رت�ب�ك�اً ، وق�ل�ق�اً 
وحذراً ومھموماً .. وتوجھ الى غرفة قمیئة ك�ان 
یعرف ان أبي مستلق ف�ی�ھ�ا م�ع�ان�ی�ا م�ن ج�م�ل�ة 

 امراض .
ھا .. ابو وعد هللا ، انت زین ، وع�د هللا زی�ن  -

ولكن أمر نقلھ الى سج�ن ال�ب�ص�رة ص�در ال�ی�وم 
وعلیكم م�واج�ھ�ت�ھ ق�ب�ل ذل�ك .. ال�ق�ط�ار ی�غ�ادر 
المحطة في الساعة التاسعة .. ام�ام�ك�م س�اع�ة، 

 ساعة واحدة.
عجل ابي بالحركة .. اراد ان ینھض ویق�ف�ز م�ن 

 مكانھ متوجھاً الى لقاء أخي ..
یاب .. نحن سنذھب نی�اب�ة ع�ن�ك .. ان�ا وام�ي  -

 واخواتي سنذھب بدالً عنك ..
وانا انتظر .. ووعد هللا یتم تسفیره وال اراه ..  -

 وقد ال اراه الى االبد ..!؟
وجدت في كلمات اب�ي االص�رار .. ورض�خ اب�و 
حسین واالھل الى اصراره عل�ى ل�ق�اء وع�د هللا 

 وساعدناه على مغادرة سریره .
 خاطبنا ابو حسین :

یصعب علّي المجيء الى المحطة ، لقد ودع�ت  -
 وعد هللا وھو في السجن .. سأجيء الیكم غداً .

كان وعد هللا محاطاً بعدد م�ن ال�ح�راس وم�ك�ب�الً 
ومقیداً بقیود مشتركة مع شرطي شاھدناه ع�ب�ر 
النافذة .. لوح لن�ا ب�ی�ده ال�ث�ان�ی�ة .. ف�ی�م�ا ك�ان�ت 

 حركة القطار بطیئة وتستعد لالسراع ..
 قال أبي :

ح�م�داً � .. ل�ق�د ش�اھ�دت�ھ ق�ب�ل أن ام�وت ..  -
سأموت اآلن مرتاحاً ، وانا اغمض عی�ن�ي ع�ل�ى 

 وجھ وعد هللا .
بكینا جمیعاً .. كما لو اننا كنا ننتظر ھذه الكلم�ات 
ونستأذنھا لنبكي سویة .. ع�ل�ى أخ ی�غ�ادر ال�ى 
 سجن بعید ، وأب مرشح للموت في أیة لحظة ..

كانت امي أكثرنا ھماً وأكثرنا اح�ت�ب�اس�اً ل�ألل�م .. 
مثلما كانت أكثرنا قدرة على احتمال الصبر وھ�و 

 في قمة األذى .
أمسكت ابي وجعلت تحتضن�ھ ف�ي حض�رت�ن�ا ب�ال 

 حذر :
ابو وعد هللا .. وعد هللا بخیر، وعد هللا س�ب�ع،  -

وعد هللا اعتاد على المصاعب ، وع�د هللا الی�ذل 
 أبداً .

 وهللا تمام .. ھذا الذي یجعلني اصبر . -
 جعلت استعید ھذا الحوار مع نفسي ، متسائالً :

من أین یجيء ھذان االبوان ب�ك�ل ھ�ذا الص�ب�ر  -
العنید وبكل ھذا االح�ت�م�ال ع�ل�ى االذى ، وب�ك�ل 
ھذه القدرات عل�ى م�واج�ھ�ة الص�ع�اب .. وھ�م�ا 

 الیعرفان السیاسة والسیاسیین .
كانت دم�وع اخ�وات�ي الس�ت�ة م�ك�ف�ن�ة ب�ع�ب�اءات 
سوداء التظھر من خاللھا سوى وج�وه ش�اح�ب�ة 
وع��ی��ون م��م��ل��وءة ب��ال��دم��وع واص��وات ن��ح��ی��ب 

 مكتوم .
 قالت اختي الكبرى في حسرة :

 إیھ .. سنبقى معذبین من وراء الشیوعیة؟ -
 أجابت أمي فوراً :

إبنت�ي .. وش�ب�ی�ھ�ا الش�ی�وع�ی�ة ، الش�ی�وع�ی�ة  -
 صنعت رجاالً .. ھل من أحد مثل وعد هللا؟

 سكتت اختي ولم تعلق ..
وصلنا الى البیت في قلب لی�ل ش�دی�د ال�ع�ت�م�ة .. 

ش�ب�ح ل�رج�ل   وجدنا في زاویة من الزقاق ث�م�ة
ما .. تبیناه بوضوح ، أنھ الش�رط�ي اب�و حس�ی�ن 

 الذي توجھ الینا على عجل وسألنا :
ھا .. رأی�ت�م�وه ، وص�ل�ت�م ال�ی�ھ ق�ب�ل م�غ�ادرة  -

 القطار .. ھا ؟
 قالت أمي :

إي عیني ابو حسین .. هللا یرضى علیك ، ھ�ذا  -
 فضل منك لن ننساه.

أختي أم وعد هللا .. وعد هللا لیس ابنكم ب�س ..  -
 وعد هللا ابننا جمیعاً.

افتخر أن یكون لي إبن من صلبي مث�ل وع�د هللا 
 ( هللا یحفظھ) .

 ودعاه والدي للدخول وجعلتھ یتقدمني :
 ابني امسك ابوك ..انا ادخل. -

ودخلنا تباعاً .. یتقدم�ن�ا أب ع�ل�ی�ل ، وام ت�ك�ت�م 
غیظھا وحزنھا العمیق وست أخ�وات ی�ن�ت�ص�ب�ن 
كما لو كنا الواحاً من الفحم الذي احرقت�ھ ن�ی�ران 

 الصبر الثقیل .
كنت الوحی�د ال�ذي ی�ع�م�ل ع�ل�ى ج�م�ع ك�ل ھ�ذه 
النفوس المثقلة بالحزن والتحلي ب�ال�ھ�دوء ام�ام 
ضیف نجلھ ونكبر فیھ مساعدت�ھ ل�ن�ا ول�ع�زی�زن�ا 

 وعد هللا .
 جلس العم ابو حسین الى جانب أبي قال :

اب�و وع��د هللا .. ل��م�اذا ان��ت ح�زی�ن ال�ى ھ��ذا  -
الحد .. من كان لھ ولد م�ث�ل وع�د هللا ی�ج�ب أن 

 یباھي نفسھ .
 سألھ أبي :

 حتى إن فقدتھ؟ -
اجاب ابو حسین بكلمات كان یحاول من خ�الل�ھ�ا 

 إقناع ابي :
ابو وعد هللا .. كل االشیاء الجمیل�ة س�ن�ف�ق�دھ�ا  -

یوما ما ،ما من شيء ثابت في ھذه ال�ح�ی�اة ال�ى 
االب��د س��وى ال��م��واق��ف الش��ری��ف��ة وال��ن��ب��ی��ل��ة 
والش��ج��اع��ة .. ووع��د هللا ی��ح��م��ل م��ث��ل ھ��ذه 

 المواقف .. اال یكفیك ھذا ؟
صمت والدي .. ومضى أبو حسین یتحدث ف�ی�م�ا 
كان الشاي الذي ام�ام�ھ ق�د ف�ق�د ب�خ�اره وص�ار 

 بارداً ..
 ابو حسین اشرب شایك . -

تناول ابو حسین قدح الشاي ودف�ع�ھ ف�ي ج�وف�ھ 
 مرة واحدة ..

 ھل ارتحت .. شربت الشاي ! -
ابو وعد هللا لم تسألني عن سبب تعلقي ب�أب�ن�ك  -

وعد هللا .. أنا لست شیوعیاً ، ولكنن�ي س�أص�ب�ح 
 شیوعیاً إذا كان وعد هللا یمثل نموذجھم .

 ما بھ وعد هللا ..؟ -
 بھ كل خیر .. تصور ، تصور .. -
 وسكت ابو حسین .. وطال سكوتھ : 
 ھا .. ابو حسین اكمل . -
 ال .. ال، اتركھا لوقت آخر .. ال ارید ازعاجك . -
ابو حسین .. الحزن صار یعیش مع�ن�ا ، ص�ار  -

جزء منا ، ی�ن�ام وی�أك�ل ویس�ھ�ر م�ع�ن�ا ف�ي ك�ل 
 االوقات .

 وبحسرة راح الرجل یتحدث :
تصور .. كان جسم وعد هللا مملوءاً بالتقیحات  -

 جراء التعذیب .
كانت جراحھ تبعث رائح�ة ك�ری�ھ�ة .. ول�م ی�ك�ن 
بوسعي وأنا الحارس ال�خ�اف�ر االق�ت�راب م�ن�ھ .. 
تصور ، تصور ك�ان ی�ن�س�ی�ن�ي رائ�ح�ة ج�راح�ھ 

 النتنة المملوءة قیحاً بحلو حدیثھ..
ك��ان یس��أل��ن��ي ع��ن أوالدي وأح��ف��ادي واح��داً 

 واحداً .. كان یقول لي :
ع��م��ي اب��و حس��ی��ن .. الت��ج��ع��ل��ھ��م ی��ت��رك��ون  -

المدرسة .. البد ان نعلم ابناءنا .. ما ی�ح�دث م�ن 
ماِس .. ھو نتیجة لل�ج�ھ�ل , ال�ج�ھ�ل ب�ال�ح�ق�وق 

 والواجبات .
لو كان الناس ج�م�ی�ع�اً ی�ع�رف�ون م�اع�ل�ی�ھ�م م�ن 
مھم�ات وم�ا ی�ح�ت�اج�ون ال�ی�ھ م�ن ح�ق�وق ل�م�ا 

 حدث .. ماحدث .
 المدرسة تعلم أبناءنا كل شيء ..

 سألتھ :
 وانت قد تعلمت یاوعد هللا .. وھذا ما اصابك ! -

 إبتسم وعد هللا .. قال :
عمي ابو حسین .. كفتا المیزان اختلفت .. ان�ا  -

أعلم ، واآلخر بقي ال یعلم .. كالنا یجب أن ی�ع�ل�م 
وفي ھذه الحال�ة یص�ب�ح ك�ل واح�د م�ن�ا ی�ع�ی�ش 

 وضعھ االنساني السلیم .
 ومضى ابو حسین یتحدث :

ابو وعد هللا .. ھذا الموقف علمني أن ال اك�ون  -
یائساً في أصعب الظروف ، وأن اح�ت�م�ل األذى 

 في أشد االوقات ضراوة .
 
 
 
 

 

وعد هللا عل�م�ن�ي دروس�اً ك�ث�ی�رة م�ن�ھ�ا أن 
أبتس�م وأن�ا اواج�ھ أقس�ى االزم�ات .. وأن 
 اتجاوز المحن باتجاه ان اصنع حیاة افضل .

ظل الرجل یتحدث .. حتى وج�دن�ا ال�ل�ی�ل ق�د 
تعب فیما كان الحدیث عن وعد هللا ی�م�ض�ي 
وال تطالھ كل االوقات .. وك�ان ظ�الم ال�ل�ی�ل 

  ماِض فیما كان الفجر یتنفس .

 دروس  او وااب
 وت  ة ا و ا  ار

بقلم: حسب هللا یحیى    6الحلقة / “   بالعراقیة االسترالیة”في حلقات كتاب 
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وقف ریاض البالغ من العمر خمس سنوات    
صامتًا، ورفع صدره، ولّوح ب�ی�ده إل�ى األم�ام 
نحو مدیر مدرستھ في البت�اوی�ن، ف�ي ب�غ�داد. 
كان فخوًرا بنجاحھ في االحتف�اظ ب�ی�ده بش�ك�ل 
مستقیم ك�م�س�ط�رة دون أن ت�رت�ج�ف، وك�ان 
واثقا من أن المدیر س�وف ی�ب�ت�ھ�ج ب�ال�ط�ال�ب 
الجدید ال�ذي ب�دأ ل�ل�ت�و مس�ی�رت�ھ األول�ى ف�ي 
المدرسة. لكن وجھ المدیر احمّر غضبًا، وبدًال 
من أن یمدحھ ویثني علیھ، أخذ یستفسر م�ن�ھ 
أین تعلّم ھذه التحیة. أخبره ری�اض ال�ُم�ح�َرج 
أن المعلم كان غاضبًا من كیفیة أداء ال�ت�ح�ی�ة 
لصورة الملك، فأرغمھم ع�ل�ى ال�وق�وف إل�ى 
جانب السبورة لمدة أسبوع، وطلب منھم رفع 
أیدیھم إلى األمام، تماما كالخط ال�م�ائ�ل ال�ذي 
طلب من ریاض رسمھ على ال�ل�وح. وأض�اف 
أن المعلم غضب في یوم التعلیم األول ع�ن�دم�ا 
ل��م یس��ت��ط��ع ال��ت��م��ی��ی��ز ب��ی��ن ال��ط��الب ال��ع��رب 
والیھود، ألن أسماء معظمھم ك�ان�ت ع�رب�ی�ة، 
وبالتالي طلب من الیھود الوقوف إل�ى ی�م�ی�ن 

 اللوح والعرب الوقوف إلى یساره.
مدیر المدرسة طرد المعلم، الذي أراد ت�ع�ل�ی�م 
األوالد ب��روح ال��ن�ازی��ة، ب�دالً م�ن ت��ع�ل��ی�م��ھ��م 
أس��اس��ی��ات ال��ق��راءة وال��ك��ت��اب��ة وال��ع��م��ل��ی��ات 
الحسابیة. لم تك�ن ح�ال�ة م�ن�ف�ردة ف�ي ج�ھ�از 
التعلیم، الذي كان في ذلك الوق�ت ت�ح�ت إدارة 
ال�ق��وم�ی��ی�ن ال�ع��رب، ال��ذی�ن أع�ج��ب�وا ب�ھ��ت�ل��ر 

 والنظریة النازیة واعتبروه قدوة تحتذى بھ.
التقیت بریاض بعد نشر كتابھ "القص�ة ال�ت�ي 
لم ترَو" عن إنشاء غیتو ی�ھ�ودي ف�ي م�ن�زل 

، ف�ي 1941جده في الدیوانیة في مای�و أی�ار 
عھد حكومة موالیة أللمانیا في الع�راق، ب�ع�د 
االنقالب ضد النظام الملكي الذي ك�ان م�وال�ی�ا 
لبریطانیا. یمثل االسم الكامل لمؤلف الك�ت�اب، 
دانیال ری�اض ع�زت س�اس�ون م�ع�ل�م، ث�الث�ة 
أجیال من عائلة معلم، التي رسخت في ذاك�رة 
أھالي الدیوانیة ولم تُح�ذف م�ن ك�ت�ب ت�اری�خ 
المدینة الواقعة ع�ل�ى ض�ف�اف ن�ھ�ر ال�ف�رات. 
دانیال ھو االسم العب�ري ل�ری�اض، ال�ذي ول�د 

، وكت�راث ع�ائ�ل�ي، ت�ّم 1936في مارس آذار 
نقش اسمھ وت�اری�خ م�ی�الده ع�ل�ى ك�أس م�ن 

 الفضة الخالصة. 
عزت ھو اسم والده، المقاول ورجل األع�م�ال 
الذي كان وراء مشاریع البناء ال�ھ�ام�ة، م�ث�ل 
مقر القیادة العس�ك�ری�ة ف�ي ال�دی�وان�ی�ة، وس�ّد 
النجرات في مدینة الفیصلیة. س�اس�ون م�ع�ل�م 
ھو اسم جده، ومن أعیان ال�م�ن�ط�ق�ة، وم�ال�ك 
ل��م��س��اح��ات واس��ع��ة م��ن األرض، وص��اح��ب 
االمتیاز لشركة البترول البریطانیة بترول�ی�وم 

 )BP ل�ت�وری�د ال�ن�ف��ط ال�م�ك�ّرر إل�ى الس��وق (
ال��م��ح��ل��ی��ة، وت��ط��وی��ر م��ح��ط��ات ال��وق��ود ف��ي 
ال�دی�وان��ی�ة. ك�ان س�اس��ون ك�ان م�ح��ّك�م��ا ف��ي 
النزاعات بین زعماء القب�ائ�ل وك�ان م�ع�روف�ا 
بسخائھ: كان یسمح أرب�ع م�رات ف�ي الس�ن�ة 
لفقراء ال�م�ن�ط�ق�ة ب�م�لء س�الل�ھ�م ب�ال�ح�ب�وب 
مباشرة من مستودعاتھ. جدتھ ریما ساسون، 
اشتھرت كقابلة ونجحت كل والدات�ھ�ا بس�الم، 

 ولذا حظیت بلقب "ذات األیادي الخضراء".
سادت بین الیھود والمسل�م�ی�ن ف�ي م�ح�اف�ظ�ة 
ج��ن��وب ب��غ��داد ع��الق��ات الص��داق��ة وال��ت��آخ��ي. 
رقصوا وفرحوا مًعا باألفراح، وبكوا مساندین 
بعضھم ب�ع�ض�ا ف�ي أوق�ات ال�ح�زن وال�ح�داد، 
وأقاموا المصالح المشتركة، وت�ع�لّ�م ال�ط�الب 

الیھود مع المسلمین ف�ي ذات الص�ف. ح�ت�ى 
حلّت أیام أخ�رى ف�ي ال�ع�راق ج�ع�ل�ت س�م�وم 

 الكراھیة تفّرق بین أصدقاء األمس.
لقد م�ّر م�ا ی�ق�رب م�ن ث�م�ان�ی�ن ع�ام�ا ع�ل�ى 
األحداث التي وصفھا دانیال ریاض في كتابھ، 
ویبدو أنھ ال یزال یعیشھا كما لو كانت تح�دث 
أمامھ الیوم. یجلس حفیده إلى جانبنا ویصّور 

  كل كلمة تخرج من فم جّده.
كان ریاض یبلغ من العمر عاًما واحًدا عن�دم�ا 
انتقلت عائلتھ من الدیوانیة إلى بغداد، بعد أن 
أمر محافظ اإلقلیم خلیل عزمي بھ�دم ال�م�ن�زل 
الذي بناه والده، ألنھ لم یكن لیقب�ل أن ی�ك�ون 
لیھودي منزل أكبر م�ن م�ن�زل ال�م�ح�اف�ظ. ل�م 
یستسلم جّده وبأمر من المحك�م�ة أق�ام م�ن�زال 
جدیدا، على غرار سابقھ، وانتقل الجّد للعیش 
فیھ. وساءت معاملة الیھود أكثر، ب�ع�د ش�ھ�ر 
من انقالب رشید الكیالني فقرر والده ال�ع�ودة 

 إلى الدیوانیة.
"عندما وصلنا إلى مسقط رأس�ي، ط�ل�ب م�ن�ا 
الشرطي في حاجز التفتیش مرافقتھ للتسجی�ل 
في مركز الشرطة. لم یفھم أبي السبب، ولكن 
لم یك�ن ل�دی�ھ خ�ی�ار آخ�ر ف�انص�اع ل�ألوام�ر. 
سّجلوا تفاصیلنا في الم�رك�ز، واق�ت�ادون�ا م�ن 
ھن�اك إل�ى م�ن�زل ال�ج�ّد. ك�ان ال�م�ن�زل ت�ح�ت 
حراس�ة الش�رط�ة ال�م�دج�ج�ة ب�ال�ب�ن�ادق وف�ي 
رؤوسھا حراب، كما وضع حاجز تفتیش عن�د 
المدخل. انب�ع�ث�ت م�ن ال�م�ن�زل ج�ل�ب�ة ع�ال�ی�ة 
ممزوجة بأصوات بكاء األطفال. ل�م ن�درك م�ا 
جرى ودخلنا المنزل في ھلع. فوجئ�ن�ا ب�رؤی�ة 
مئات األشخاص ھ�ن�اك. رأی�ت ال�رج�ال ف�ق�ط، 
وبحث أبي عن جّدي وب�ح�ث�ت أن�ا وأم�ي ع�ن 
جّدتي. فاتّضح لنا أن جمیع یھود ال�دی�وان�ی�ة، 
وغیرھم من الیھود المتواجدین في الم�دی�ن�ة، 
قد جمعوھم في المنزل الكبیر". وھنا ش�ع�رت 

 بالغضب في لھجة حدیثھ.
شخًصا سجنوا  670أورد ریاض في كتابھ أن 

م�ت�ًرا م�رب�ًع�ا ع�ل�ى  750في منزل مساح�ت�ھ 
امتداد ط�اب�ق�ی�ن، وك�ان�وا ی�ع�ان�ون م�ن س�وء 
الص��رف الص��ح��ي ون��ق��ص ال��غ��ذاء. ال��ن��س��اء 
واألوالد فصلوا عن الرجال، وس�م�ح ل�ل�رج�ال 
فقط بمغادرة المنزل. كان المنزل تحت حراسة 
الشرطة المشّددة خ�ارج ال�ب�ی�ت وداخ�ل�ھ. ت�م 
اقتیاد الرجال كل صباح بید أفراد من الشرطة 
الذین حملوا البنادق برؤوس الحراب ل�ل�ع�م�ل 
القسري والعودة في المساء. فرضوا ع�ل�ی�ھ�م 
حمل األخشاب السمیكة الثقیلة، وقد علّقت في 
أطرافھا الص�ف�ائ�ح ال�ف�ارغ�ة، وأم�روا ب�م�لء 
الصفائح بالماء لري األشجار المزروعة على 
امتداد المتنّزه بجوار النھ. طلبوا من بعض�ھ�م 
إزال��ة األعش��اب، وال��ب��ع��ض اآلخ��ر ت��ك��ن��ی��س 
المتن�ّزه. ع�بّ�ر ال�ع�دی�د م�ن ال�م�س�ل�م�ی�ن ع�ن 
احتجاجھم على سجن ال�ی�ھ�ود، ل�ك�ن م�ح�اف�ظ 
الدیوانیة أحمد السوز، الذي تّم ت�ع�ی�ی�ن�ھ ب�دال 
من عزمي، أصّر على ت�ط�ب�ی�ق األوام�ر، ول�م 
یكن أمام قائد ش�رط�ة ال�م�دی�ن�ة خ�ی�ار س�وى 

 االمتثال ألمره.
"لقد انقلب علّي العالم كلھ رأًسا عل�ى ع�ق�ب. 
لم أكن أعرف ما یحدث حولي ولماذا س�ج�ن�وا 
الیھود وقیّدوا حّریتھم. امتألت شعورا بالغیرة 
من تحلیق الطیور بحّریة فوق رأس�ي، وھ�ي 
تنظر إلّي من فوق وال یخطر ببالھا ما یج�ري 
تحتھا. ورد اسم ھتلر عّدة مرات في الم�ن�زل، 

وع�ن��دم��ا س��أل��ت ال��ك��ب�ار م��اذا ی��ع��ن�ي االس��م، 
أخبروني أنھا دمیة. منذ ذلك الیوم، ج�ع�ل�ت�ن�ي 
كلمة دمیة أشعر بالھلع ال�ذي راف�ق�ن�ي ط�وال 

 أیام طفولتي".
"بعد شھر من االعتقال المنزلي، اس�ت�ی�ق�ظ�ت 
مذعورا من حلم حملني فیھ ھتلر على كت�ف�ی�ھ 
إلى جھة مجھ�ول�ة. ن�ظ�رت م�ن ال�ن�اف�ذة إل�ى 
الخارج ولم أَر سیارة الشرطة المتمركزة عند 
مدخل المنزل م�ن�ذ الش�ھ�ر ال�م�اض�ي. ن�ھ�ض 
الرجال لیوم آخر من العمل القسري، ل�ك�ن ل�م 
یحثّھم أٌي من رجال الشرطة على الخروج. لم 
نعلم أن حكم الكیالني قد ولّى وأن البریطانیین 
قد غزوا ال�ع�راق م�رة أخ�رى. خش�ي ال�ن�اس 
مغادرة المنزل خ�وفً�ا م�ن اع�ت�ق�ال�ھ�م ب�ح�ّج�ة 
الفرار، لذلك قرروا االجتماع في باحة المنزل 
في العاشرة صب�اًح�ا وات�خ�اذ ال�ق�رار ال�م�الئ�م 
بشأن ما یجب فعلھ. وإذ لم ی�ح�ض�ر أح�د م�ن 
رجال الشرطة، انطلق الجمیع بصلوات الشكر 
� واالستغاثة بقدرة هللا إلھ إسرائیل. ثم ع�اد 

 كل منا إلى منزلھ". ختم أقوالھ.
أشار المؤرخ د. نسیم قزاز أمامي إل�ى خ�ط�ط 
أخرى لتركیز الیھ�ود ف�ي أم�اك�ن أخ�رى م�ن 
العراق، والتي أشار إلیھا سیاسیون عراقیون 
یكرھون الیھود، على مّر الس�ن�ی�ن ل�ك�ن�ھ�ا ل�م 
تُطبّق: "شھد عزت م�ع�ل�م، وال�د ری�اض ف�ي 

) 1980مذكراتھ (على ضفاف نھ�ر ال�ف�رات، 
بأن الغایة كانت بمقابل إنشاء الغیتو الیھودي 
في الدیوانیة ھي إقامة غیتو یھودي أیضا في 
الشامیة المج�اورة. ی�ك�ت�ب ال�م�ؤرخ أب�راھ�ام 

) 1977، 6الجزء  -توینا (المنفي والمنقذون 
أن رئیس ال�وزراء ال�ع�راق�ي الس�اب�ق ج�م�ی�ل 
المدفعي أح�ب�ط خ�طّ�ة ل�وزی�ر ال�دف�اع ص�ادق 
البّسام، من أبرز مبغضي الیھود، في حكوم�ة 

إلقامة معسكر اعتقال  48مزاحم الفاججي في 

للیھود في بعقوب�ة، م�ن أج�ل ال�ق�ض�اء ع�ل�ى 
القضیة الیھودیة في العراق. یك�ت�ب ال�ط�ب�ی�ب 
سلمان درویش في مذكراتھ (كل ش�يء ھ�دی�ة 

) ع�ن ال�ن�ی�ة ب�ع�د ح�رب 1981في ال�ع�ی�ادة، 
إلقامة م�ع�س�ك�ر اع�ت�ق�ال ل�ل�ی�ھ�ود ف�ي  1967

ال�واس��ط ب��ال��ق��رب م��ن ك��وت. وك��ت��ب األدی��ب 
والشاعر مئیر بصري، الذي كان أیًضا رئیًسا 

إل�ى ع�ام  1971للجالیة الیھ�ودی�ة م�ن ع�ام 
)، 1992، في مذكراتھ (رحلة ال�ع�م�ر، 1974

عن نوایا رئیس الوزراء العراقي طاھر یحیى 
ووزیر الداخلیة عبد الست�ار إلق�ام�ة م�ع�س�ك�ر 
اعتقال للیھود في منطقة دیاال بعد ح�رب ع�ام 

. ذلك، بعد أن ألقى الرئ�ی�س ال�م�ص�ري 1967
جمال عبد الناصر القبض ع�ل�ى رج�ال ی�ھ�ود 

عاًما وسجنھم  45  -18تتراوح أعمارھم بین 
في معسكر اعتقال. مفتي العراق ن�ج�م ال�دی�ن 
ال�واع��ظ أف�ت��ى ب�أن ال��ی�ھ��ود ك�ان��وا ب�ح��م��ای��ة 
ال��م��س��ل��م��ی��ن ول��م ی��ق��ت��رف��وا أي خ��ط��أ ض��ّد 
المسلمین. وقد أزیلت الخطة من البحث لكنھا 
لم تمنع الحكومة العراقیة من سجن العشرات 
من قادة المجت�م�ع  ب�ت�ھ�م�ة ال�م�س�اس ب�أم�ن 

 الدولة ".
ربما كان الغیتو الیھودي ف�ي ال�دی�وان�ی�ة ھ�و 
الحدث الوحید الذي تحققت فیھ النوایا لسج�ن 
الیھود. ولحسن الحظ، استمر ذلك لمدة ش�ھ�ر 
فقط، بفضل استعادة البریطانیی�ن س�ی�ط�رت�ھ�م 
السریعة عل�ى ال�ع�راق، ول�م یص�ب�ح ال�ی�ھ�ود 
الذین كانوا ھناك ھدفً�ا ألع�م�ال ال�غ�ض�ب ف�ي 
مشاغبات "ال�ف�رھ�ود"، ال�ت�ي وق�ع�ت بش�ك�ل 
رئیسي في بغداد بعد یوم من انتھ�اء اع�ت�ق�ال 

 الیھود في معسكر الدیوانیة.
............................... 

كاتبة وباحثة یھودیة عراقیة االصل تسك�ن *  
 في اسرائیل

 ا ا  َو  ا ادي  اام / ااق
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ماذا یفعل الفیروس لن�ا؟ م�ن ال�ع�ج�ز    
الجنسي وحتى إل�ى ال�ھ�س�ت�ی�ری�ا. ف�ھ�ل 
نحن بحاجة إلى الثقة واإلرادة لل�ت�ك�ی�ف 
والمواجھة؟. بدل زرع ثقافة عدم الثق�ة 
وتعمیم المدونات واآلراء الشائكة ح�ول 
ج��ائ��ح��ة ال��ك��ورون��ا ب��ھ��دف ال��م��ن��افس��ة 
المعلوماتیة غ�ی�ر ال�م�ف�ی�دة وال�م�ت�ك�رر 
نشرھا في أغلب األحیان. ون�ن�س�ى ب�أن 
النصائح والمعلومات حول الجائ�ح�ة أو 
غیرھا، في ھذا العصر، ممكن الحصول 
ع��ل��ی��ھ��ا م��ن م��راك��ز أب��ح��اث رص��ی��ن��ة 

 .بسھولة
في خط رفیع للھستیریا،ال ش�يء غ�ن�ي 
عن القول. عند الفحص ال�دق�ی�ق، ن�ج�د 
أن ال��ع��ال��م م��ل��يء ب��األل��غ��از، ص��غ��ی��رة 
وكبیرة، ال یمكنك م�ن�ع ال�خ�وف م�ن�ھ�ا، 
ول��ك��ن ی��م��ك��ن��ك ت��ج��ن��ب إث��ارة ال��ذع��ر. 
لألسف، تم تصمیم التق�اری�ر ال�ب�ص�ری�ة 
ل��وس��ائ��ل اإلع��الم بش��ك��ل ی��زی��د م��ن 
المخاوف التي ال یمكن ق�ی�اس�ھ�ا. ع�ل�ى 
سبیل المثال، عندما تشاھد بتردد صور 
الفیروس غیر المرئي في حج�م وش�ك�ل 
ولون الوحش على شاشة ال�ت�ل�ف�زی�ون، 
غالبا ما تجعل ال�م�رء ی�ف�ك�ر ف�ي غس�ل 
الدماغ. أو عندما توضح وسائل اإلعالم 
"اإلص��اب��ات ال��م��ؤك��دة" ف��ي رس��وم 
إحصائ�ی�ة ب�م�ن�ح�ن�ی�ات ح�ادة، ب�ال�ط�ب�ع 
یصب�ح ال�وض�ع م�رع�ب�ا وغ�ی�ر واض�ح 
للناس. لك�ن ال�خ�وف وال�ھ�س�ت�ی�ری�ا ل�م 
یس�ب��ق ل��ھ�م��ا أن ك��ان�ا نص��ی�ح��ة ج��ی��دة 
للنفس، التي یجب أن تتحلى بالشجاع�ة 
وال��ع��ق��ل. ع��ل��م��اء االج��ت��م��اع وال��ع��الج 
النفسي ی�ت�ح�دث�ون ـ� ب�دال م�ن ال�خ�وف 
والھستیریا، ھناك ح�اج�ة إل�ى الص�ف�اء 
والقوة في أوقات الخطر. فیم�ا ت�ت�ح�دث 
الفلسفة بطریقة م�ذھ�ل�ة ع�ن�دم�ا ی�ك�ون 
الخط ال�ف�اص�ل ب�ی�ن ال�ت�ن�وی�ر واإلث�ارة 
ضیقا، ع�ن ال�ق�وة ال�داف�ع�ة ل�م�واج�ھ�ة 
االزم��ات وال��ح��د م��ن��ھ��ا م��ن م��ن��ظ��ور 

 .سوسیولوجي
ما نشھده الیوم ھو شبیھ بلحظ�ة غ�رق 
الس�����ف�����ی�����ن�����ة ال�����ب�����ری�����ط�����ان�����ی�����ة 

األكبر في الع�ال�م،   Titanic""تیتانیك
في ال�ق�رن ال�ح�ادي وال�ع�ش�ری�ن. خ�الل 

وك�ان ع�ل�ى  1912رحلتھا األولى عام 
 1514توفي م�ن ب�ی�ن�ھ�م  2200متنھا 

شخصا. ف�ي ذل�ك ال�وق�ت، خ�ل�ق غ�رق 
تیتانك أثر اص�ط�دام�ھ�ا ب�ج�ب�ل ج�ل�ی�دي 
جنوب ش�رق�ي ن�ی�وف�اون�دالن�د، ش�ع�ورا 
بالشك ف�ي عص�م�ة اإلب�داع ال�ب�ش�ري.. 
ال��ی��وم؟ إن ال��ف��ی��روس الص��غ��ی��ر غ��ی��ر 
المرئي ال یدمر حیاة البشر فحسب، ب�ل 
یحول كل شيء أنجزه البشر على م�دار 
الخمسین أو السبعین سنة الماضیة إلى 
ص��ف��ر. إذن ی��ج��ب أن ی��ع��ل��م��ن��ا ھ��ذا 
الفیروس الصغیر درساً: انھ لیس لدین�ا 
القدرة للسیطرة على ال�ط�ب�ی�ع�ة، ول�ك�ن 

 .الطبیعة تجعلنا تحت السیطرة
 أصدر مھرجان جنیف للسینما الشرقیة

FIFOG  أی�ار  19یانا صح�ف�ی�ا ف�ي ب
جاء فیھ: كنا نأمل ح�ق�ا أن یس�م�ح ل�ن�ا 
الوضع االستثنائي ال�ذي ن�ج�د أن�ف�س�ن�ا 
فیھ، بعقد الدورة الخ�امس�ة عش�رة م�ن 
المھرجان، المقرر عقده في الفترة م�ن 

ح��زی��ران ت��ح��ت ش��ع��ار  14إل��ى  8
"ال��م��ق��اوم��ة.. ب��ال��ط��ری��ق��ة األن��ث��وی��ة"، 

مقاومة الش�دائ�د،  2020ستكون نسخة 
وآف�اق ت�ح��ری�ر ال�ع��ق�ول م�ن ال�ح��ب��س، 
واالنفتاح على اآلخ�ری�ن. إال ان ت�ط�ور 

وتدابیر ال�م�ج�ل�س  Covid 19 وضع ـ
االت��ح��ادي، دف��ع��ن��ا إل��ى ال��ت��خ��ل��ي ع��ن 
"الشكل األصلي" للمھرجان والت�ف�ك�ی�ر 

 .في شكل بدیل
مسابقت�ی�ن ع�ب�ر  FIFOG 2020 نظم

اإلنترن�ت ل�ألف�الم ال�ق�ص�ی�رة: ال�ج�ائ�زة 
الذھبی�ة وال�ف�ض�ی�ة، ومس�اب�ق�ة ج�ائ�زة 
الجمھور. تتنافس في المسابق�ة األول�ى 
األفالم ال�ح�دی�ث�ة، وس�ت�ع�رض األخ�ی�رة 
أف��الم��ا م��ن إص��دارات س��اب��ق��ة. ف��ی��م��ا 

 سیتمكن الجمھور من التصوی�ت ع�ل�ى
VimeoأوFacebook   وسیتم تأج�ی�ل

الع�روض ال�خ�اص�ة ب�األف�الم ال�روائ�ی�ة 
الطویلة حتى الخریف. وبھذه ال�ط�ری�ق�ة 

مھمتھ، ال�ت�ي ت�ت�م�ث�ل  FIFOG یحقق
في تعزیز توزیع األفالم الشرق�ی�ة ال�ت�ي 
ال ی��ت��م ب��ث��ھ��ا ع��ل��ى ن��ط��اق واس��ع ف��ي 
سویسرا، مما یساعد على جعل ال�ح�ی�اة 
أكثر احتماال، والم�س�اھ�م�ة ف�ي ال�ع�ودة 

 .إلى الحیاة الطبیعیة
وفي إطار الحملة العالمیة ت�ح�ت ش�ع�ار 

أق��ی��م   We Are One""ن��ح��ن واح��د
المھرجان  2020أیار  7ولغایة  29من 

السینمائي العالمي، تض�ام�ن�ا م�ع أزم�ة 
جائحة الكورونا، وب�ھ ب�دأ أیض�ا ج�م�ع 
التبرعات ل�م�ن�ظ�م�ة الص�ح�ة ال�ع�ال�م�ی�ة 

 .والمنظمات الصحیة المحلیة
نظم م�ھ�رج�ان "ن�ح�ن واح�د" ل�ألف�الم 

 عبر اإلنترنت مؤسسة تربیكا ال�دول�ی�ة
Tribeca Enterprises وی�وت�ی�وب 

YouTube  وق��دم ع��ل�ى ال��م��س��ت��وى ،
العالمي العدید من األفالم والت�س�ج�ی�الت 
وحلقات النقاش وال�ب�رام�ج وال�ع�روض 
التقدیمیة المختلفة مجانا. ش�ارك ف�ی�ھ�ا 

مھرجانا سینمائیا من جمیع أن�ح�اء  21
ال�ع��ال��م، م�ن ب��ی��ن��ھ�ا م��ھ��رج�ان ب��رل��ی��ن 

ال��دول��ي  "Berlinale" الس��ی��ن��م��ائ��ي

الذي یقام س�ن�وی�ا ف�ي م�ن�ت�ص�ف ش�ھ�ر 
 .شباط

ھنا في "ن�ح�ن واح�د" ل�م ی�ت�م إنش�اء 
السینما فقط في ع�م�ل ج�م�اع�ي، ل�ك�ن�ھ 
أیض��ا ت��ج��رب��ة مش��ت��رك��ة. ف��ي أوق��ات 
متزامنة ومن مسافات مكانیة مخت�ل�ف�ة. 
فمبدأ التعاون والش�ع�ور ب�ال�م�س�ؤول�ی�ة 
المج�ت�م�ع�ی�ة ك�ان أك�ث�ر ض�رورة ع�ل�ى 
المستوى االنساني. ل�ذل�ك ف�ال�م�ش�ارك�ة 
ف��ي م���ب���ادرة "ن���ح��ن واح���د"، ل���ھ���ا 
خصوصیة رائعة تمك�ن ال�ج�م�ھ�ور م�ن 
رؤیة أعمال كل الفنانی�ن ال�م�ش�ارك�ی�ن، 
معا مرة واحدة على الشاش�ة ال�ك�ب�ی�رة، 
ك�م��ا ق��ال ف��ری��ق إدارة "ال��ب��رل��ی��ن��ال��ھ" 
ال�م��ش��ارك�ة ف��ي ال�م��ھ��رج��ان، م��اری��ی��ت 

 .ریسینبیك وكارلو تشاتریان
ش��ارك م��ھ��رج��ان ب��رل��ی��ن الس��ی��ن��م��ائ��ي 
الدولي ف�ي ع�روض م�ھ�رج�ان "ن�ح�ن 
واحد" ب�ب�رن�ام�ج م�دت�ھ أرب�ع س�اع�ات 
تقریبا یتكون من حلقتي نق�اش وف�ی�ل�م. 
وتم ع�رض تس�ج�ی�ل�ی�ن م�ن ال�ب�رن�ام�ج 

 On ال����خ����اص "ع����ن����د اإلرس����ال"
Transmission ال��ذي ت��م إنش��اؤه ،

 . 70لمھرجان البرلینالھ الـ 
ركز البرن�ام�ج م�ن خ�الل ال�ح�وار ب�ی�ن 

 Claire Deni مخرجین، كلیر دینیس
 Olivier فرنسا، وأولیفیی�ھ أس�ای�اس

Assaya  فرنسا، ناقش�ا ف�ي م�واض�ی�ع
الفن السینمائي ـ ال�ق�ص�ص وال�ت�ج�ارب 
والخبرات والمعرفة، أثر كل فیلم عظی�م 
على تاریخ السی�ن�م�ا، ی�أخ�ذ ش�ی�ئ�ا م�ن 
الماضي، وی�ع�ال�ج�ھ وی�ق�دم�ھ ب�ط�ری�ق�ة 
جدیدة إلى الجیل التالي. وال�ث�ان�ی�ة ب�ی�ن 

"ت��ای��وان" ف��ي   Ang Lee أن��ج ل��ي
 إی��دا -ح��وار م��ع ھ��ی��روك��ازو ك��وري 

H i r o k a z u  K o r e -e d a 
   "الیابان".

 بعد العرض األول الفتت�اح ال�م�ھ�رج�ان
"On Transmission"  ع�����ل�����ى

اإلنترنت، تم عرض أحد أفالم البرلینالھ 
"ص��ورة لش��ارب" "إن��ت��اج أل��م��ان��ي 

دق��ائ��ق" ل��ل��م��خ��رج��ة  107، 1979
 Ulrike ال��ب��ارع��ة اول��ری��ك��ھ اوت��ن��ك��ر

Ottinger.  وھ��ي واح��دة م���ن أھ���م
صانعي األفالم األلمان منذ السبعینی�ات. 
أبدعت ف�ي إخ�راج ال�ع�دی�د م�ن األف�الم 
واألع���م���ال ال���م���س���رح���ی���ة واألوب���را، 
باإلضافة إلى عرض العدید من أفالم�ھ�ا 

 في مھرجانات دولیة، بما في ذل�ك ف�ي
Cinémathèque française  ف��ي

ب��اری��س وم��ت��ح��ف ال��ف��ن ال��ح��دی��ث ف��ي 
نیویورك. وحص�ل�ت ع�ل�ى ال�ع�دی�د م�ن 
الجوائ�ز. یش�م�ل ع�م�ل�ھ�ا ال�ف�ن�ي أیض�ا 
ال��رس��م وال��ت��ص��وی��ر ال��ف��وت��وغ��راف��ي 
وح�اص��ل��ة ع��ل�ى ج��ائ��زة ال�ك��ام��ی��را ف��ي 

 Berlinale مھرجان برلین السینمائي
 .السبعین

 
فیلم "صورة لشارب" یتن�اول ال�ج�ان�ب 

ال��ن��ف��س��ي الم��رأت��ی��ن غ��ی��ر ع��ادی��ت��ی��ن، 
ولكنھما مختلفتان للغای�ة. ال�ك�ون�ت�ی�س�ة 
ولیالي الك�ب�اری�ھ. األغ�ن�ی�اء، ال�غ�رب�اء، 
الذین یخفون مش�اع�ر ج�ام�دة ش�ب�ی�ھ�ة 
بالق�ن�اع، تش�رب ع�م�دا ح�ت�ى ال�م�وت. 
واألخرى حافیة القدمین ف�ق�ی�رة تش�رب 
من دون وع�ي ح�ت�ى ال�م�وت. ھ�ذا ھ�و 
الحال الذي ال یظھر في العلن، ألنھ ی�ت�م 
االحتفاظ بھ في ال�م�ن�زل أو ف�ي ع�ی�ادة 

 خاصة.
المثیر لإلعجاب، بشكل خاص في ھ�ذا  

الوقت الصعب الذي یتمیز ب�ھ ف�ی�روس 
ال��ھ��ال��ة، ان ی��ق��دم م��ھ��رج��ان ب��رل��ی��ن 
السینم�ائ�ي ال�ع�ال�م�ي ب�ھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة 
"التھاني لجمیع الفائزین بجائزة الفیل�م 

" م��ؤل��ف��ی��ن 2020األل��م��ان��ي ل��ع��ام 
ومخرجین وممثلین ومصورین: أفض�ل 
بطلة، ھیلینا زنجل: أفض�ل ب�ط�ل ذك�ر، 
أل��ب��ریش��ت ش��وت��ش: أفض��ل دور داع��م 
لإلناث، غابرییال م�اری�ا ش�م�ی�د: أفض�ل 
قص��ة: س��ت��ی��ف��ان ب��ت��ش��ن��غ��ر وج��ول��ی��ا 
كوفالینكو: أفضل تقلید صوتي، كوری�ن�ا 
زینك، جوناثان شور، دومینی�ك ل�ی�وب، 
أوسكار ستیبتز، جریجور بونس: ف�ی�ل�م 
"ب�رل�ی�ن أل�ك�س�ن�درب�الت�ز" م�ن إخ��راج 
ب��رھ��ان ق��رب��ان��ي. وع��ل��ق ف��ری��ق إدارة 
برلینالھ، ماری�ی�ت ریس�ی�ن�ب�ی�ك وك�ارل�و 
تشاتریان قائلین: ن�ح�ن ن�ؤم�ن ب�ال�ق�وة 
اإلبداعیة وسحر السینم�ا، وم�ا ت�ق�دم�ھ 
األفالم المم�ت�ازة ف�ي ث�ق�اف�ت�ن�ا ف�ي ظ�ل 
ظروف خطیرة للغایة كالتي نم�ر ال�ی�وم 

 .بھا جمیعا
 

تتجھ أزمة اإلكلیل إلى ذروتھا. ومع�ھ�ا، 
تتزاید األصوات التي تدعو إلى مفاھ�ی�م 
جدیدة لما بعد أزمة كورونا. لكن عندما 
یفقد فیھا اإلنسان توازنھ أو إیقاع�ھ. ال 
یمكن التخطیط بسھولة لعملیة الت�ع�اف�ي 
ولو نفسیا من أزمات تحدث ألول م�رة. 
فمن ن�اح�ی�ة، ال�خ�ب�رة الض�روری�ة م�ن 
الماضي مفقودة، وظروف األطر العامة 
للحیاة تتغ�ی�ر ب�اس�ت�م�رار. ل�ق�د م�ّر ك�ل 
شخص بموقف عندما یخرج شيء ع�ن 
الس�ی�ط��رة، وھ�ذا ب�ال�ت��ح�دی�د ھ�و ال��ذي 
یخیفنا نحن البشر ویعزز السلوك غ�ی�ر 
العقالني لدینا. والحال ھو حال الج�م�ی�ع 
فوق ھذا الكوكب األزرق الجم�ی�ل: ل�ق�د 
تعبنا من الھرولة وراء ق�راءة ال�ك�ث�ی�ر 
من المثیر وغیر المثیر، الذي عش�ع�ش 
في العقول.. وت�ع�ب�ن�ا م�ن ال�ب�ح�ث ھ�ن�ا 
وھناك لنعود إلى حیاتنا الطبیعیة.. تعبنا 
أیضا من االلتزام ب�اس�ت�ع�م�ال ال�ك�م�ام�ة 
كالكالب، وحفظ المس�اف�ة ب�ی�ن ب�ع�ض�ن�ا 
البعض من الجنس البشري.. تعبن�ا م�ن 
الخوف من نھایة الكون، ومن ث�م م�اذا 
بعد، إلى أین؟ وتع�ب�ن�ا م�ن ت�م�رد رأس 
المال على البشریة واستثمار السی�اس�ة 
ل�ل�ك�ورون��ا درع�ا ل��الن�ت�ھ�ازی��ة وال�دج��ل 

 والنفاق.. فمتى تنتھي ھذه المصیبة؟

!روما  ا م ك ..ا 
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تأكدت من موقف ابو ب�ك�ر (مس�ؤول قس�م   
االفراد في جامعة الفاتح) بشأن م�ا ل�ح�ق�ن�ي 
من ظلم في تحدید راتبي وانا بدرج�ة اس�ت�اذ 

اع�داد اخ�رى  1998حین قدم الى لیبیا عام 
من االساتذة ومعظمھم من الخریجیین الجدد 
وتم تعی�ن�ھ�م بس�رع�ة ف�ائ�ق�ة ب�ع�د ان ات�ب�ع 
اغلبھم (كما علمھ�م م�ن س�ب�ق�ھ�م) اس�ل�وب 
رشوة ابو بكر (قطعة من الذھب على ش�ك�ل 

او اي ش�ی�ئ اخ�ر) ال�ت�زم�ت (محبس  خاتم)
) 55الصمت فلیس من طبعي وان�ا ب�ع�م�ر (

عاما آنذاك اللجوء الى ھكذا وسی�ل�ة، ك�ان�ت 
الجامعات اللیب�ی�ة ت�رح�ب ب�ال�ع�راق�ی�ی�ن م�ن 

 (الشباب (من حملة الدكتوراه او الماجستیر
لالعتقاد بانھم یتف�ھ�م�ون مس�أل�ة "اح�ت�واء 

والتعایش مع ھذا ال�م�ب�دأ وب�ال�ف�ع�ل   "الطلبة
كان معظمھم (باس�ت�ث�ن�اء ع�دد خ�ی�ر حص�ل 
على شھادت�ھ. ع�ن ج�دارة ع�ل�م�ی�ة وی�ع�ت�د 
بقیمھ االخالقیة والمع�رف�ی�ة) یس�ت�خ�دم ذات 
االس�ال�ی�ب ال�ت�ي حص�ل م�ن خ�الل�ھ��ا ع�ل��ى 

الرشوة. الموقع الحزب، الغ�ش، ي شھادتھ ف
المساومة في التعامل مع الطل�ب�ة ال�ل�ی�ب�ی�ی�ن 
والنصاف من كان یخ�ت�ل�ف ع�ن�ھ�م م�ن�ھ�ج�ا 
وسلوكا البد من االشارة الى صنف م�ح�دود 
من االساتذة ج�اء ل�ل�ب�ح�ث ع�ن ع�م�ل دون 
القبول بسلوكیات تتنافى مع قیم�ھ وت�رب�ی�ت�ھ 

 وتاریخھ.
ش�ھ�د ت�زای�دا  1998نعود للتذكیر بان عام  

ملحوظا في اعداد القادمین من ال�ع�راق ال�ى 
طرابلس والمدن اللیبیة االخرى، معظ�م م�ن 
كان تخصصھ االعالم او الفنون تقدم بط�ل�ب 
التعین في كلیة الفنون واالعالم في ج�ام�ع�ة 
الفاتح وقد تمت االستجابة الى رغباتھم، في 
تلك ال�ف�ت�رة وق�د اص�ب�ح ع�دد م�ن ط�ل�ب�ت�ي 
السابقین زمالء لي في المھ�ن�ة الح�ظ�ت ان 
تعامل بعضھم م�ع�ي ق�د ت�غ�ی�ر اذ اص�ب�ح�وا 
مشاكسی�ن م�غ�روری�ن ھ�م�ھ�م ل�ف�ت ان�ت�ب�اه 
اللیبیین باسلوب ملتوى وغیر اخ�الق�ي، ف�ي 
ھذا الصدد اتذكر انني كلفت بوضع م�ف�ردات 
فرع دراسي (اقترحت استحداثھ) للتخصص 
في النق�د وال�ت�أل�ی�ف ف�اب�ل�غ�ت ال�م�س�ؤول�ی�ن 
بضرورة اض�اف�ة ال�دك�ت�ور(ش،م وھ�و م�ن 

) الى اسمي النجاز 1996طالبي تخرج عام 
ذلك وحین عقدنا اجتماعا بحضور اللی�ب�ی�ی�ن 
قدمت مقترحا بتثبت مادة "الدراماتورج�ی�ا" 
وشرحت ماھیتھا واھمیتھا واذا بـ� (ش،م) 
یعترض بعنف ویخاطب اللب�ی�ی�ی�ن ب�ان ھ�ذه 
المادة تدرس فقط ف�ي االق�ط�ار الش�ی�وع�ی�ة 
وك��ان یس��ع��ى ل��ل��ت��ل��م��ی��ح ب��ان��ن��ي ت��اث��رت 
ب�االی��دی��وج�ی��ة ال�م��اركس��ی�ة خ��الل دراس��ت��ي 
الجامعیة في براغ في فترة الستینات والعلی�ا 
في بخارست ابان السبعینات ذھلت ون�ظ�رت 
الیھ باستغراب (ال�م�ف�ارق�ة ان (ش،م) ھ�ذا 
عینھ الوزیر الشیوعي الوحید في الحك�وم�ة 
بعد سقوط النظام السابق م�دی�را ع�ام�ا ب�ع�د 
االدعاء ب�ان�ھ ك�ان م�ن�اص�را ل�ل�ش�ی�وع�ی�ی�ن 

وخالل سنوات امضاھا في المنصب لم ی�ب�ق 
جھة سیاسیة مشاركة في السل�ط�ة دون ان 
یغازلھا وقبل ذاك ظھر في لق�اء ت�ل�ف�زی�ون�ي 
بادرت المذیعة خاللھ الى مخاط�ب�ت�ھ ول�ك�ن�ك 
عضو في حزب البعث؟ فاجابھا نعم ول�ك�ن�ي 
كنت اسعى الى االنق�الب ع�ل�ى ال�ح�زب م�ن 
داخلھ تصوروا ان ب�ع�ث�ی�ا ف�ي زم�ن ص�دام 
یحیك مؤامرة ضد النظ�ام وص�دام ی�ع�دم اي 

كانت معان�ات�ي ف�ي ...  عراقي التفھ االسباب 
اوج��ھ��ا ف��ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة. ف��الص��راع��ات 
الشخصیة والسیاسیة بین العراقیین فرض�ت 
بیئة م�ن ال�ت�وت�ر والش�ك�وك وع�دم ال�ث�ق�ة، 
ب�ع�ض��ھ�م ك�ان ی��راق�ب ع�الق�ت��ي االنس��ان�ی��ة 
المجردة باساتذة في الكلیة من ذوي االتج�اه 
الیساري وقدموا الى ل�ی�ب�ی�ا م�ن دول ش�رق 
اوربا ومعرفتي ببعضھم او باقارب لھ�م ف�ي 
العراق تعود لفترات سابقة حدث م�رة ان�ن�ي 
ك�ن�ت ات�ح��دث م��ع اح�دھ��م وح��ی�ن غ�ادرت��ھ 
س��م��ع��ت م��ن ت��دریس��ي ی��دع��ى م��روان 
(فلسطیني یح�م�ل ال�ج�واز ال�ع�راق�ي وی�ق�ی�م 

 "واسرتھ في بغداد) یخاطب جماعتھ بعبارة
تجاوزت الموقف حینھا تجن�ب�ا   "حن االصلھ

للتعقیدات ولتفویت الفرصة على البعض في 
خلط االوراق سیما ان�ن�ي ل�م اك�ن م�ع�ارض�ا 
لل�ن�ظ�ام ف�ي ال�ع�راق واھ�ت�م�ام�ي ی�ن�ح�ص�ر 
بوضعي االقتصادي كما اسلف�ت ولس�ت م�ن 
المجاملین لل�ی�س�اری�ی�ن ب�داف�ع ای�دی�ول�وج�ي 
محض (كان معروفا بان ممارستھم للن�ش�اط 

ع�م�وم�ا  السیاسي غیر مسموح بھ في لیبیا)
كان وضعي في اتباع ت�وازن ف�ي ال�ع�الق�ات 
االنسانیة باالخرین من حولي من الصع�وب�ة 

  .. بمكان
ت�ع�رض�ت ل�ی�ب�ی�ا ال�ى غ�رو  1999في ع�ام

ممنھج. اذ تكاثر ق�دوم اص�ح�اب الش�ھ�ادات 
وقد حص�ل  المزورة (خریجو سوق مریدي)

بعضھم على فرصة عمل في معاھد م�ن�اط�ق 
ن�ائ��ی��ة وال��ب��ع�ض ولس��وء ح�ظ��ھ ان�ك��ش��ف��ت 
اوراقھ. اتذكر ان احد الم�زوری�ن ق�دم ط�ل�ب�ا 
للتعیین في الكلیة باعتباره یحمل ال�دك�ت�وراه 
في المسرح فكلفت والزمیل الدكت�ور ع�ق�ی�ل 
مھدي یوسف بمقابلتھ، في المقابلة. وجھ�ن�ا 
الیھ عدد من االسئلة وم�ن ض�م�ن�ھ�ا : م�ن 
تعرف من اساتذة قسم ال�م�س�رح ف�ي ك�ل�ی�ة 
الفنون جامعة بغداد فذكر لنا اسماء الب�ع�ض 

 وانا والدكتور عقیل من ضمنھم. 
في سؤال اخر: ھل ت�ع�رف ع�ب�داالل�ھ ك�م�ال 
الدین وعقیل مھدي یوسف جیدا كان جواب�ھ 
بالتأكید. س�وال اخ�ی�ر ای�ن ھ�م�ا اآلن. ك�ان 
ج�واب�ھ ال ادري، ق�ل�ن�ا ل�ھ ن�ح�ن ع�ب�داالل��ھ 
وعقیل. فسقط قناعھ وغادرنا مھزوما یلع�ن 
الساعة التي جمعت�ھ ب�ن�ا، ل�ط�ال�م�ا ارق�ت�ن�ي 
ھواجس مختلفة في مقدمتھا كیف اس�ت�ط�اع 
ع�دد م�ن زم�الئ�ي ف�ي ك�ل�ی�ة ف�ن�ون ب�غ��داد 

ص�ع�ودا  1998الخروج م�ن ال�ع�راق ع�ام 
والقدوم الى لیبیا بھذه السھولة؟ ھل سل�ك�وا 
ذات الخطوات التي سل�ك�ت�ھ�ا ف�ي ال�ح�ص�ول 
على موافقات الس�ف�ر؟ اذا ك�ان�ت ردة ف�ع�ل 

العمید الدكتور فاضل خلیل رح�م�ھ هللا ب�ھ�ذا 
اذ  )الحجم حیال. (موضوع سفري الى لیبی�ا

ف�ھ�ل  (كان شدید االنفعال والغضب والتھدی�د
تجاوز قضیة تركي ل�ل�خ�دم�ة ام ان ال�ن�ظ�ام 
َر مواقفھ بشأن الراغب�ی�ن م�ن االس�ات�ذة  َغیـَّ
وسواھ�م م�ن ح�م�ل�ة ال�دك�ت�وراه م�ن غ�ی�ر 
المرتبطین بوظیفة والسماح ل�ھ�م ب�م�غ�ادرة 
العراق بعد ان ط�وق ح�ب�ل ال�ع�وز وال�ف�اق�ة 
عن�ق االك�ادی�م�ی�ی�ن ف�ي ال�ج�ام�ع�ات؟ الج�ل 
الحصول عل�ى ج�واب ت�ح�دث�ت م�ع اح�دھ�م 
فاجابني وبصراحة ان�ھ ق�دم ط�ل�ب�ا ل�ل�ع�م�ی�د 
للسفر فشجعھ طالما االمر یتعلق ب�ت�ح�س�ی�ن 
وضعھ االقتصادي، قیاسا عل�ى ذل�ك وج�دت 
ان معظم القادمین الجدد الى لیبی�ا اع�ت�م�دوا 
االجراءات نفسھا فال حاجة لدعوة من جھ�ة 
ثق�اف�ی�ة ف�ي االردن وال ض�رورة ل�ل�ت�ش�ب�ث 
بوزارة الثقافة وال ھم ی�ح�زن�ون،. ب�ق�ي ف�ى 
ذھ��ن��ي س��ؤال واح��د ھ��ل ال��ج��م��ی��ع ق��دم��وا 
لالشتغال بالجامعات اللیبیة من اجل تحس�ی�ن 
ظروفھم المعاشیة واالق�ت�ص�ادی�ة؟. ھ�ذا م�ا 
عجزت في الب�ح�ث ع�ن ج�واب ل�ھ اال ب�ع�د 

م�ن ال�م�ع�روف ان  .. مرور اكثر م�ن س�ن�ة
لیبیا في التسع�ی�ن�ات ك�ان�ت ق�ب�ل�ة ال�واف�دی�ن 
بكونھا سوقا للعمل ولم یقتص�ر االم�ر ع�ل�ى 
العراقیین الوافدین وحسب ب�ل ش�م�ل اع�داد 
كبیرة من الفقراء في دول مجاورة ل�ل�ی�ب�ی�ا، 

ش�رع�ي   المھاجرون الى لیبیا على ن�وع�ی�ن،
وغیر شرعي، الشرعي على سبیل المتال ال 
الحصر یتمثل ب�ال�م�غ�رب�ی�ات ال�ق�ادم�ات م�ن 
المملكة المغربیة ب�ح�ث�ا ع�ن ل�ق�م�ة ال�ع�ی�ش 
والعمل في ال�ف�ن�ادق وال�م�راف�ق الس�ی�اح�ی�ة 
ومھن اخرى متاحة، غیر الش�رع�ي ی�ت�م�ث�ل 
باعداد من البؤساء الذین تسلل�وا م�ن تش�اد 
والنیجر واقطار اخرى مجاورة ل�ل�ع�م�ل ف�ي 
كل شیئ معظمھم كان یفترش قطعة ق�م�اش 
یضع علیھا بضائع رخیصة الثمن ل�ی�ع�ت�اش 
من عملیة ب�ی�ع�ھ�ا ل�ل�زب�ائ�ن وھ�ؤالء ك�ان�وا 
یختارون الشوارع الرئیسة ویجلسون ق�رب 
بعضھم وی�ك�ل�ف�ون اح�دھ�م ب�م�راق�ب�ة رج�ال 
البلدیة وت�ك�ون م�ھ�م�ة ال�م�راق�ب اس�ت�خ�دام 
صافرة فاذا سمعوا صوت الصافرة ل�م�ل�م�وا 
بضاعتھم برمشة عین وھربوا الى االزقة... 
كنت اتفرج عل�ى ھ�ذا ال�م�ش�ھ�د ال�م�أس�اوي 
یومیا حین اقطع الشارع الرئیسي ل�ل�وص�ول 
الى مجمع حافالت النقل لل�ذھ�اب ال�ى ك�ل�ی�ة 

ف�ي ض�واح�ي  "ج�ن�زور"الفنون في منطقة
طراب�ل�س، ل�ی�ب�ی�ا وق�ت�ذاك وف�ي ظ�ل ن�ظ�ام 

 القذافي الغریب من نوعھ في العالم.
كانت مستقرة ظ�اھ�را ف�ال�م�ج�ت�م�ع ال�ل�ی�ب�ي  

مجتمع عشائري وقد احسن القذاقي التعام�ل 
مع العشائر باالعتماد على توازن م�ح�س�وب 
في النفوذ والقذافي نفسھ ینحدر من عشیرة 
كبیرة، في زم�ن ال�ق�ذاف�ي ال وج�ود ل�ل�ف�ق�ر 
المدقع فالبطاقة التمونی�ة ت�زی�د ع�ن ح�اج�ة 
العائلة اللیبیة والسكن متوفر للمواطنین م�ن 
خالل ھوس القذافي ببناء المساكن لل�ج�م�ی�ع 
وكان یقول ان من حق اي لیبي اقتحام شق�ة 

او دار فارغة للسكن فیھا اذا كانت ملك�ی�ت�ھ�ا 
تعود للیبي مرفھ، وتطبیقا لمضمون الك�ت�اب 
االخضر (وھو بمثابة الدستور) كان القذافي 
یسعى الرضاء ال�ن�اس وف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ 
یغدق بالمال والھبات ع�ل�ى ض�ب�اط ال�ج�ی�ش 
واالجھزة االمنیة وقادة المؤتمرات الشعب�ی�ة 
العمود الفقري لنظامھ، صادف ان ش�اھ�دت 
القذافي ف�ي الس�اح�ة ال�خ�ض�راء ف�ي وس�ط 
ط��راب��ل��س وال��ح��ش��ود تص��ف��ق ل��ھ ب��ح��رارة 
وتھتف بحیاتھ (تم�ام�ا ع�ن�دم�ا ك�ان ی�ظ�ھ�ر 
صدام والجموع تردد "بالروح بالدم ن�ف�دی�ك 

 یا صدام").
 

 من ھم خصوم القذافي؟ 
في رأیي وغیري انھم ینقسمون الى ف�ئ�ت�ی�ن 
فئة تتجسد بالمثقفی�ن م�ن انص�ار ال�م�ل�ك�ی�ة 
وھم فئة صغیرة وغیر مؤثرة وف�ئ�ة ك�ب�ی�رة 
وخ��ط��رة ت��ت��ج��س��د ب��االخ��وان ال��م��س��ل��م��ی��ن 
وانصارھ�م م�ن ال�ت�ك�ف�ی�ری�ی�ن (ب�ع�د رح�ی�ل 
القذافي أشی�ع�ت وج�ھ�ات ن�ظ�ر م�ف�ادھ�ا ان 
التكفیریین انتقموا م�ن ال�ق�ذاف�ي الن�ھ ح�ی�ن 
جاء الى بغداد بمناسبة مؤتمر القم�ة ت�وج�ھ 
لزیارة االمام موسى الك�اظ�م ال�ى ج�ان�ب م�ا 
كان یكرره ال�ق�ذاف�ي ف�ي اح�ادی�ث�ھ وخ�ط�ب�ھ 
باالعتزاز باالنتماء آلل بیت النبوة) وھ�ؤالء 
ك��ان��وا م��راق��ب��ی��ن م��ن االج��ھ��زة االم��ن��ی��ة 
ومعظمھم زج القذافي بھم في س�ج�ن "اب�و 
سلیم" وھم عماد حملة اسقاط القذافي فی�م�ا 

 بعد.
 كیف اطیح بالقذافي 
 الیكم ملخص الحكایة  

یتفق المراقبون ان ازالة ال�ق�ذاق�ي ون�ظ�ام�ھ 
كانت مستحیلة عن طریق ان�ق�الب او ت�م�رد 
داخلي واالسلوب الوحید لت�ح�ق�ی�ق ذل�ك ھ�و 
التدخل الدولي المسلح (العراق ك�ان م�ی�دان�ا 
للتجربة فلوال ھجوم الحلفاء بقی�ادة ام�ری�ك�ا 
لظل نظام صدام ال�دك�ت�ات�وري ج�اث�م�ا ع�ل�ى 
صدور العراقییین لعقود الف�ارق ال�م�ھ�م ف�ي 
الحالتین ان نظام القذافي كان افضل ب�ك�ث�ی�ر 

وھ�ذا م�ا حص�ل )  من نظام البع�ث ال�ع�راق�ي
حین نشب الصراع في ل�ی�ب�ی�ا ف�ت�ح�ت وط�أة 
القصف ال�ج�وي ل�دول ال�غ�رب وت�ن�ظ�ی�م�ات 
خصوم القذافي في الداخل تالشت ت�دری�ج�ی�ا 
قوة القذافي وانھ�ار انص�اره،. ح�ی�ن ق�ب�ض 
على القذاقي في مدینة سی�رت وھ�و ج�ری�ح 

ل��ك��ن  "ك��ان ی��ردد ك��ل��م��ة "ان��ا اخ��وك��م
المتوحشین المتعطشین للدم من حولھ كانوا 
یضربونھ بقسوة ثم اقتادوه الى مكان م�ح�دد 
وام��ام ك��ام��ی��رت االع��الم��ی��ی��ن ادخ��ل��وا ف��ي 
مؤخرتھ انبوبا حدیدیا لیموت بابشع طری�ق�ة 

 الى الجزء الثالث. ....اعدام عرفھا التاریخ
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ی�ع�ی�دن�ي خ�ل�ف ب�ق��ص�ائ�د (أن�ام��ل   
الماء) الى حدیقتھ الشعریة، وھ�ي 
عودة ال اظنھا م�ف�اج�ئ�ة، ألن�ي ل�م 
اھج�ر ق�راءت�ھ ف�أع�ود ال�ی�ھ ع�ل�ى 
غفلة، فقد كنت مواظبا على ق�راءة 
ما ینشره م�ن ش�ع�ر أی�ن�م�ا أج�دهُ، 
ویكفي الشاعر ان یكون ل�ھ ق�ارئ�ا 
یقرؤه بتمعن وصفاء ذاكرة فیك�ون 
لھ كمرآٍة (الغریبة) تعاودھا ل�ت�رى 
على صفحاتھا م�ن�ع�ك�س�ات ال�زم�ن 
وتجاعید المعاناة ل�ع�ل�ھ�ا تس�ت�ط�ی�ع 

 . ترمیمھا وتجمیلھا
ویخطر ف�ي ذھ�ن�ي أوالً ال�ت�س�اؤل  

عن عنوان م�ج�م�وع�ت�ھ الش�ع�ری�ة 
ال��ج��دی��دة (أن��ام��ل ال��م��اء)، ول��ھ��ذه 
التسمیة بصیغتھا ھذه ب�ع�د رم�زي 
یقّوي ركیزة (التخییل) أي ال�ط�اق�ة 
الداخلیة المنتجة للتوھم او الت�وق�ع 
بكل توابعھا البالغی�ة م�ن ال�م�ج�از 
واالستعارة وال�ك�ن�ای�ة وال�ت�ش�ب�ی�ھ. 
وھو ما یحدث ال�م�ع�ان�ي الش�ع�ری�ة 

 . على راي الفارابي
وم��ن حص��ی��ل��ة ق��راءة م��ج��م��وع��ة 
الش��ع��ر ھ��ذه ت��ت��ب��ل��ور ف��ي ال��ذھ��ن 
(نسمة الحیاة) التي ی�ب�ح�ث ع�ن�ھ�ا 
ناقد كــ (میخائیل نعیمة) في الشعر 
اذ قال في (غرب�ال�ھ) : ان اول م�ا 
ابحث عنھ ف�ي ك�ل م�ا ی�ق�ع ت�ح�ت 
نظ�ري ب�اس�م الش�ع�ر ھ�و (نس�م�ة 
الحیاة) والذي أعنیھ بنسمة الحی�اة 
ل�ی�س اال ان��ع�ك�اس ب�ع��ض م�ا ف��ي 
داخ��ل��ي م��ن ع��وام��ل ال��وج��ود ف��ي 
الكالم المنظوم الذي اط�ال�ع�ھ، ف�إن 
عثرت فیھ على مثل ت�ل�ك ال�ن�س�م�ة 
 ایقنت انھ شعر، وإال عرفتھ جمادا.

ویقول أیضا : ومتى أیقنت ان ف�ي  
ما اطالع شعراً میزتھ ع�م�ن س�واهُ 
ــ� أوالًـ�ـ� ب�اتس�اع م�داه : ب�ع�م�ق�ھ 
وانفراج أرجائھ، وبعد ذلك فحصت 
ف�ي س�روال��ھ ال��خ��ارج�ي ع�ن دق��ة 
ت��رك��ی��ب��ھ وح��الوة رن��ت��ھ وط��الوة 
الوانھ وما أشبھ، وآخر م�ا اع�ی�ره 
إن���ت���ب���اھ���اً األوزان وال���ق���وان���ی���ن 

العروضیة والقواعد ال�ل�غ�وی�ة. أم�ا 
ال�م�اء ف�أق��ول ع��ن�ھ م��ا ق��ال�ھ ف�ی��ھ 
العالمة محمد بھجة االثري رح�م�ھ 
هللا تعالى في مقدمة تحقیقھ لك�ت�اب 
(ال�م��اء وم��ا ورد ف��ي ش��رب��ھ م��ن 
اآلداب) للمرحوم العالم�ة م�ح�م�ود 
ش�ك�ري اآلل�وس�ي إذ ق�ال : یُ�ذك��ُر 
الماء فتِّرد معھ في الخاطر ال�ح�ی�اة 
، وتمثل في الذھن جملة م�ا ی�ق�وم 
ب��ھ م��ن ش��خ��وص��ھ��ا م��ن إنس��ان 
وح��ی��وان ون��ب��ات، ألن��ھ ھ��و ع��لّ��ة 
وجودھا (وج�ع�ل�ن�ا م�ن ال�م�اء ك�ّل 
) كما أنھ العلة الس�ب�ب�ی�ة  شيء حيٍّ
كذلك في دوامھا واستم�رارھ�ا، م�ا 
ك��ت��ب ل��ح��يٍّ دوام وب��ق��اء، ف��ھ��و 
وال��ح��ی��اة ق��ری��ن��ان م��ت��الزم��ان ال 
ی��ف��ت��رق��ان، ف��ي ح��ق��ی��ق��ة االی��ج��اد 
والوجود معاني وصوراً وھیئآت ، 
ك��م��ا ال ی��ف��ت��رق��ان ف��ي ال��ذك��ر وال 
یتزایالن من االذھ�ان ، ك�ل�م�ا ُذك�ر 

 . واحٌد منھما في لسان
ولفظ الماء في ال�ع�رب�ی�ة ل�ھ م�ذاق 
حلو وعذب، ولھ َجْرس م�وس�ی�ق�ي 
ناعٌم ، یك�اد ی�ك�ون ب�ھ�م�ا أرّق م�ا 
تزخر بھ لغةُ القران السماوی�ة م�ن 
كلٍِم سواحٍر وِع�ذاب: م�اء، م�اَءةٌ، 
ما، ّمْي، ماه، وھ�ذه االخ�ی�رة ھ�ي 
أصل ھذه االلف�اظ ج�م�ع�اء، أج�روا 
فیھا القلب، وتصرفوا فیھ�ا .. ی�دلُّ 
ع��ل��ى ھ��ذا تص��غ��ی��رھ��ا: ُم��َوْی��ھ، 
وُمَوْیَھة، وجمعھا أمواه في الق�ل�ة، 

 . وِمیاه في الكثرة
ولسُت اعرف في اسماء االش�ی�اء  

في العربیة ـ وكذلك في غیرھا م�ن 
اللغات، فیما أقّدُر ـ لفظاً مث�ل�ھُ ب�ع�د 
اسم موجده وجاعل كل ش�يء ح�يٍّ 
منھ، جّل وع�ال، ت�ل�ھ�ُج ب�ھ ألس�ن�ةُ 
ال��ب��ش��ر ك��ل��ھ، آن��اء ال��زم��ن ك��ل��ھ، 
ساعاتھ ودقائقھ وثوانیھ، فال ی�ك�اد 
یفارق ذكره ش�ف�تَ�ي انس�ان، إذ ال 
یكاد یفارق االرتفاق بھ معاش اح�د 
ف��ي ش��رب، وت��روی��ق مش��روب، 
وط���ب���خ، وغس���ل، وت���ن���ظ���ی���ف، 

واستحمام، وفي سقي غ�راس م�ن 
ش��ج���ر ون���ج���م ون���ب���ات، وإرواء 
حیوان، وفي كل ما ال یتم االرتف�اق 
بھ من شيء إال بھ، وما اكث�ر ذل�ك 
في حیاة الناس افرادا وج�م�اع�ات، 
وری�ت��ش�ارد ك�ارن��ج��ت�ن ف�ي ك�ت��اب��ھ 
(ملیون سنة م�ن ت�ط�ور االنس�ان) 
یلخص المسال�ة ب�ك�ون�ھ�ا ض�رورة 
حتمیة املتھا حاجة االنس�ان االول 

  الى الماء فیقول:
(نش�أت اق��دم ث�الث حض��ارات ف��ي 
اح�واض األن�ُھ��ر ال�ث�الث��ة ال�ك�ب��رى 
ولعّل أقدمھا جمیعا ھ�ي ال�ح�ض�ارة 
التي نشأت ف�ي م�ا ب�ی�ن ال�ن�ھ�ری�ن 
ع��ل��ى ض��ف��اف دج��ل��ة وال��ف��رات، 
فوجود الماء، اما كنھر او ك�م�ن�ب�ع 
دائم، كان بالطبع ض�روری�ا إلق�ام�ة 
مجتمعات مستقرة، فاإلنسان ی�ج�ب 
ان یشرب إضافة الى ح�اج�ت�ھ ال�ى 
الطعام. كم�ا االس�ت�ح�م�ام ك�ان أب�داً 
جانبا اساسیا في تسلیتھ، ومع ذلك 
فان ق�ی�ام ال�ح�ض�ارات األول�ى ف�ي 
ودیان االنھار لم یكن قد املتھ ھ�ذه 
الحاجة الملح�ة ف�ق�ط، ب�ل ان ذل�ك 
ك��ان ض��روری��ا إلخص��اب ال��ت��رب��ة 

 ).1بقصد تحسین المزروعات)(
 

قصائد ھ�ذه ال�م�ج�م�وع�ة ال�ج�دی�دة 
للشاعر خلف التي س�ّم�اھ�ا (أن�ام�ل 
الماء) استثمر فیھا معاني ال�م�اء ـ 
عن قصد وغیر قصد ــ في التعب�ی�ر 
عن مكابدتھ ال�ن�ف�س�ی�ة ألل�وان م�ن 
المش�اع�ر ال�ت�ي ت�ب�ت�ع�ث�ھ�ا م�ع�ان�اة 
المحب لما یحب بل تبتعثھا ع�الق�ة 
الشاعر بـ (اآلخر) وھو غ�ال�ب�ا م�ا 
یكون (المرأة) على ما تكون عل�ی�ھ 
من وّد ونفور، وإقبال وإدب�ار، ب�ل 
ما ت�ك�ون ع�ل�ی�ھ (ال�م�رأة) ب�ك�ام�ل 
ص��ورھ��ا وم��واق��ف��ھ��ا ت��ج��اه اآلخ��ر 

  (الحبیب تحدیدا).
وھذا ما یستدعي مكاشفة ن�ف�س�ی�ة  

قد یترجمھا مختص ب�ع�ل�م ال�ن�ف�س 
ت��ك��ون أق��رب ال��ى رس��م ص��ورة 
الش��اع��ر ك��م���ا ت��ب���دو ف���ي ھ���ذه 
المجموعة الشعریة ال�ت�ي آم�ل ان 
ی��ق���رأھ���ا ال���ق���ارئ ع���ل���ى ض���وء 
المرتكزات التي اش�رُت ال�ی�ھ�ا ف�ي 
ھذه المقدمة الت�ي ھ�ي ب�م�ج�م�ل�ھ�ا 
نظرة الى عم�ق ال�م�ك�ون ال�ب�ن�ائ�ي 
ل���ق���ص���ی���دة الش���اع���ر ف���ي ھ���ذه 
المجم�وع�ة ، دون ال�ت�وق�ف ع�ن�د 
الشكل الخ�ارج�ي ل�ق�ص�ی�دت�ھ ال�ت�ي 
سبق ان اشرُت الیھا في مق�دم�ات�ي 
السابقة لمجم�وع�ات�ھ وف�ي ك�ت�اب�ي 

 (شالل الشعر) عنھ.
ورج��ائ��ي ان ی��ج��د ال��ق��ارئ ل��ھ��ذه 
ال��م��ج��م��وع��ة ال��ج��دی��دة م��ن ش��ع��ر 
الشاعر خلف الحدی�ث�ي م�ا وج�دت�ھ 
وما حددتھ في ھذه المقدم�ة، وم�ن 
هللا سداد القول والعمل تواصال م�ع 

 . الجلیل والجمیل
……….. 
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 ترجمة: 
 محمد محمد السنباطي

 
اب�ت�َدأَْت ب�األخض��ر. ل�م ت��ك�ن ت�ع�رف ف�ي ال�ت��ط�ری�ز س��وى  

األخضر. األخضر الزاھي. إنھ العش�ب. ذل�ك م�ا ظ�ھ�ر ب�ع�د 
النقاط األولى. عشٌب سامٌق بأطراف مائلة كأنما یتطلع نح�و 
�َرْت ھ�ي واخ�ت�ارت بُ�ق�ع�اً  شيء! نحو الزھ�ور ی�ت�ط�ل�ع. ف�كَّ

انبثقت حدیق�ة  -ودون رسم -حمراوات، وھكذا..شیئًا فشیئًا 
في القماش الُمَعدِّ للتطریز، طیَِّعة لدی�ھ�ا، ط�ی�ع�ة ل�ح�رك�ت�ھ�ا 

 نفسھا وكانت تنمو تحت أنداء اللیل.
في كل صباح تُھَرُع الصبیة إل�ى ع�م�ل�ھ�ا. ت�ط�رز. ت�ب�ت�س�م، 

 وتضیف عصفوًرا. نحلة. حشرة تتخفى خلف جذع نبات.
وأشرقت الشمس في م�ط�رزة الص�ب�ی�ة الص�غ�ی�رة، وك�ان�ت 
الحدیقة أخاذة الجمال حتى إن الصبیة أحبتھا أك�ث�ر م�ن أي 

 شيء آخر.
حدث ھذا یوم الشجرة. كانت الش�ج�رة ق�د اك�ت�م�ل�ت، وك�ان 
یبدو أن ال شيء ینقصھا، ولكن الفتاة كانت تعلم أن ال�وق�ت 
حان إلضافة الفاكھة؛ فقامت بتطریز ثمرة بنفسجیة أالقة لم 
تَر مثلھا قط بعینیھا، وواحدة أخرى مثلھا، ثم ثال�ث�ة، ح�ت�ى 
صارت الشجرة مثقلة بالفواكھ، وحتى راودت الفتاة الرغبة 

 في ھذه الثمار التي لم یسبق أن ذاقت مثیلھا.
وال تعرُف الصبیَّةُ كیف حدث ھذا؛ فعندما الحظْت ذلك كان�ت 
قد اعتلت حصانً�ا ھ�و أع�ل�ى ف�رع ف�ي الش�ج�رة، ت�ق�ط�ف، 
وتمسح العصائر المنسابة من شفتیھا. حدث ھ�ذا ب�ال�ت�أك�ی�د 
بواسطة الخیط. ھكذا فكرْت عندما كانت عائدة إلى منزل�ھ�ا. 
ألقت نظرة عابرة. الثمرة األخیرة لم تكن قد اك�ت�م�ل�ت ب�ع�د؛ 
فدعمت النقطة التي وصل الخیط إلیھا، وھا ھ�ي م�ن ج�دی�د 

 في بیتھا.
واآلن وھي تعرف الطریق، ف�إن الص�ب�ی�ة الص�غ�ی�رة ك�ان�ت 
تنزُل یومیًّا إلى التطریز. كانت ت�ع�رف أوال م�ا ت�رغ�ب ف�ي 
رؤیتھ.. فراشة أو مصلى. وبكل عنای�ة ت�ط�رزه، ث�م ب�ط�ول 
الخیط النازل حتى ظھر الحشرة، تطیر بھ، وت�ح�ط م�ا ب�ی�ن 

 األزاھیر ضاحكة جذلة ثم بین األعشاب تتقافز.
المطرزة اآلن أص�ب�ح�ت ت�ق�ری�بً�ا ج�اھ�زة. ن�رى ق�ل�ی�ال م�ن 
القماش بین الخیوط الملونة. عما قلیل سیكتمل. ینقص ذلك 
"مالك الحزین". ھكذا فَكََّرْت. ت�خ�یَّ�َرت لَ�فَّ�ةَ خ�ی�ط ب�ی�ض�اء 
مشربة باللون الوردي، وبكل دقة غ�رزت ال�ن�ق�ط�ة م�درك�ة 
جیًدا، وھ�ي تس�ح�ب اإلب�رة، ك�م س�ی�ك�ون ال�ری�ش ل�ط�ی�فً�ا 

 والمنقار رائًعا. ثم نزلْت إلى موعد مع صدیقھا الجدید.
وھكذا.. وبینما ھي واقفة ب�ج�ان�ب م�ال�ك ال�ح�زی�ن م�داع�ب�ة 
رقبتھ، رأتھا أختھا الكبرى تنحني ف�وق ال�ن�ول، وك�ان ھ�ذا 
ھو الشيء الوحید الذي لم یطرز بعد! وكان المنظر ج�م�ی�ال 

 لدرجة أن األخت أخذت اإلبرة وسلة الخیط وبدأت تطرز.
طرزت الشعَر قبل أن تبعثره الریح. طرزت الت�ن�ورة خ�ال�ی�ة 
من الكرمشات. طرزت الیدین على رقبة مالك الحزین ال�ذي 
لم تمسھ من قبل ید إنسان. ك�ان�ت ت�ری�د ت�ط�ری�ز ال�ق�دم�ی�ن 
ولكنھما كانتا مختفیتین في األعشاب. أرادت تطریز ال�وج�ھ 
ولكنھ كان محتجبًا بالظالل. وھ�ن�ا رس�م�ت ش�ری�ط الش�ع�ر، 

 وعقدت العقدة، وبكل عنایة ممكنة قطعت الخیط.
............................................................................... 

* روائیة، شاعرة، مترجمة وصحفیة إیطال�ی�ة ب�رازی�ل�ی�ة،  
بمدینة أسم�رة ف�ي آری�ت�ی�ری�ا  1937دیسمبر  26ولدت في 

اإلفریقیة، وقضت طفولتھا في ل�ی�ب�ی�ا ق�ب�ل أن تس�ت�ق�ر ف�ي 
البرازیل حیث ھاجرت أسرت�ھ�ا إل�ى ھ�ن�اك، وت�زوج�ت م�ن 

  الكاتب ألفونسو رومانو دي سانتانا.
 



ا دا   آا  اند   

 
 للشاعرة جمیلة بلطي عطوي/ تونس

ان النثروشعریة تعني تكامل النّص شعرا ون�ث�را, اي    
الكتابة بشكل النثر وبتقنیات النثر أي ع�ل�ى ش�ك�ل ب�ن�اء 
جملي وجمل وفقرات وفوارز ون�ق�اط, وم�ن خ�الل ھ�ذا 
لنثر ینبثق الشعر بالتوّھج واالیحاء وال�خ�ی�ال ال�خ�ص�ب 
وتفجیر طاقات اللغة والسرد التعبی�ري وھ�ذه ج�م�ی�ع�ھ�ا 
تمثّل مقومات الموق�وم�ات ال�رئ�ی�س�ی�ة ل�ق�ص�ی�دة ال�ن�ث�ر 
العالمیة. فحینما نكتب الشعر بشكل النثر ف�ان�ھ س�ی�ت�ج�ھ 
في النھایة الى الشعر, فلیس الفرق بین الن�ث�ر والش�ع�ر 
الوزن والقافیة وال الص�ورة الش�ع�ری�ة وال�م�ج�از, ان�م�ا 
المییز فیما بینھ�م�ا ان الش�ع�ر الس�ردي یش�ت�م�ل ع�ل�ى 
السردیة التع�ب�ی�ری�ة, اي الوج�ود ل�ل�ح�ك�ای�ة او ال�ق�ص 
والتوصیل انما نقصد السرد الممانع ل�ل�س�رد وال�م�ق�اوم 
لھ, السرد ھنا نقصد بھ االیحاء والخیال ال�ج�ام�ح ون�ق�ل 
الشعور الع�م�ی�ق واالح�اس�ی�س واالب�ھ�ار وع�ل�ى ش�ك�ل 
ھندسي یعتمد على الفقرات النّصیة المكتوبة بالط�ری�ق�ة 

 االفقیة.
 

حینما نقرأ نّصا سردیا تعبیریا نالحظ اّه ی�ری�د ال�ح�ك�ای�ة 
وسرد حادثة وتبرز لدینا شخصیات واحداث نصیّة, لكن 
في النھایة نجد بان ھذا للنّص یتجھ نحو ب�وح ش�ع�ري, 
فال حكایة وال قصد سردي قص�ص�ي, وان�م�ا ی�ع�بّ�ر ع�ن 
شاعریة عمیقة عن طریق الرمزیة المح�ب�ب�ة واالی�ح�اء 
والتدفق اللغوي المدھش. الب�ّد ان ی�ك�ون ھ�ن�اك ع�م�ق 
شعري ینفذ عمیقا في النفس یصور لنا ال�ھ�م االنس�ان�ي 
والوطن�ي ت�ن�ك�ش�ف ل�ن�ا ع�ن ط�ری�ق واب�راز م�ع�ادالت 
تعبیریة شعریة عالیة المستوى حتى تت�ح�ق�ق الس�ردی�ة 
التعبیریة وتتجلّى, والبّد ایضا ان ت�ح�ت�وي ال�ل�غ�ة ع�ل�ى 
عنصري الخیال واالن�زی�اح�ات وال�الأل�ف�ة ب�ی�ن ال�م�ج�از 
وعقل المتلقي, والبّد ألي منجز ابداعي ان یحوي ع�ل�ى 

 الرسالیة ویحقق الفنیة العالیة والجمالیة االبداعیة. 
سطوة ورس�وخ ف�ك�رة   لقد أزاحت قصیدة النثر الحدیثة

ان الفرق بین النثر التصویر والشعر أمر ش�ك�ل�ي ف�ق�ط, 
فجاءت لتقول ان الفرق انما ھ�و ف�ي ط�ری�ق�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر 
وشكل الكتابة, فأصبحت القصیدة تكتب على شكل الكتلة 
الواحدة وبقفرات م�ت�ت�ال�ی�ة ی�ف�ص�ل ب�ی�ن�ھ�ا ال�ن�ق�ط�ة او 
الفارزة, وبزخم ش�ع�وري ع�ن�ی�ف وب�دون ف�راغ�ات او 
تشطیر عامودي أو سكتات, فقد تك�ت�ب ال�ق�ص�ی�دة ع�ل�ى 
شكل فق�رة واح�دة او أك�ث�ر ب�ط�ری�ق�ة ال�ن�ث�ر وت�ح�ت�ف�ظ 

 بالشعریة العالیة والتوصیلیة المبھرة.
واالن یمكننا تتبع مالمح السردی�ة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة ف�ي ھ�ذا 

 الدیوان :
 

 اللغة المتمّوجة :-1
ففي قصیدة (لوحة) نجد تجلّي واضح للغ�ة ال�م�ت�م�وج�ة 

  من خالل ھذه المقاطع :
في عین الّسحر. س�ال�ت   /بعد لیل بھیم ترقرقت انبالجة

على ھام الھضاب فتوّردت منھا الوجنات. أط�لّ�ت ع�ل�ى 
ف�أس�ق�ط�ت   الوْھد وقد أثقل النّوم كاھلھ. داعبت زوای�اه

بَا تنفض بقایا  آثار العتمة وارتشفت الدفء.تحّركت الصَّ
وسن عالقة بأجفان الّزھر فتناثر النّدى حول�ھ�ا ن�ج�وم�ا 
متأللئة. ومع صدح الطّیر اش�رأبّ�ت ال�ورود ب�أع�ن�اق�ھ�ا 
طابورا یھمس في أذن الّصباح تحیّةعبقة تب�ارك ب�زوغ 

 الّشمس.

اّن اللغة المتموجة تتناوب ما بی�ن م�ف�ردات ت�وص�ی�ل�ی�ة 
بعد ل�ی�ل  واخرى مجازیة انزیاحیة كما في ھذا المقطع /

بھیم / ھنا نجد مفردات توص�ی�ل�ی�ة ب�ح�ت�ة ث�م ت�ت�ب�ع�ھ�ا/ 
في عین الّس�ح�ر .. ح�ی�ث ال�م�ج�ازی�ة   ترقرقت انبالجة

االنزیاحیة اللغویة, وھذه الم�ی�زة ال ت�ت�وف�ر ف�ي الس�رد 
الحكائي (القصصي) وال في الشعر التصویري, فاالول�ى 
ت�ع��ت�م��د ع��ل�ى ال�ت��وص�ی��ل��ی�ة وت�ح��اول ان ت�خ��ف�ض م��ن 
مجازیتھا, بینما الثانیة لیس لھا االّ التعالي في الم�ج�از. 
ان الكتابة بالسردیة التعبیریة بوھذا الشكل تجعل ال�ل�غ�ة 
تحافظ على جمالیتھا وتجع�ل�ھ�ا ت�م�ت�ل�ك ال�م�ق�درة ع�ل�ى 
النفوذ الى أعماق النفس األنس�ان�ی�ة, وھ�ك�ذا ن�ج�د ھ�ذه 

 اللغة المتموجة زاخرة في ھذا المقطع من القصیدة .
 

 الكتلة التعبیریة المتوّھجة : -2
   ففي قصیدة (غربة) نجد ھذه اللغة المشرقة بالتوّھج

/ خارطتي مشّوشة، بین ثنایاھا تجّرني ُخطى ال�غ�رب�ة.  
في ِحْجر الغیاب أح�طُّ رح�ال�ي. أرّوُض ط�ی�ف ال�وص�ل. 
َشروٌد ذاك الھارب من ب�اح�ة األح�ی�اء، یُ�الع�ب�ن�ي.ع�ن�ھ 
أفتّش جیوب الّذاك�رة، زادي ھ�ن�اك م�ن�ھ أس�ح�ب ق�وت 
الّشعور. مزامیر الوحشة تؤّجج صبابة ال�لّ�ھ�ف�ة، جس�ٌر 

خفقة، یُعانق أرج�وح�ة ال�خ�الص.ف�ي ح�ق�ل   یُبني خفقة
الحتم تستوي سنابل الّصبر. حصاٌد م�ن ع�م�ق ال�م�آق�ي 
یروي ساقیة الحنین، على حوافّھا تُزھر براعُم ال�ف�رج. 

دافق./.. نجد ھ�ن�ا   توّكٌل یُرضع النّفسالّرضا.شریان أمل
لغة زاخرة بالدھشة والتكثیف تأخذنا بعیدا الى عوالمھ�ا 
الجمیلة, اّن ھذه الكتل ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة ت�ت�م�یّ�ز ب�م�ف�ردات�ھ�ا 
المتناوبة ما بین الدھشة والت�وّھ�ج ال�ج�م�ال�ي وال�ف�ن�ي, 
وتبرز أكثر من خالل الفقرات الكتابیة التي تشّكل ع�م�ق�ا 
ف�ن�ی��ا ع�ل��ى ش��ك�ل ك��ت�ل ت�م�ت��از ب�ع��ذوب�ت��ھ�ا وط��راوت�ھ��ا 

 وانسیابیتھا الجمیلة.
 

 الواقعیة التعبیریة . -3
في قصیدة (دعوني أغّن) سنجد من خالل قراءتنا ل�ھ�ذا 

/ أنا الوطن المصلوُب ع�ل�ى ھ�اوی�ة ل�ی�س ل�ھ�ا  المقطع
قرار، كلّما ح�اول�ت ال�تّ�ج�اوز نص�ب�وا ال�ك�م�ائ�ن، س�لّ�وا 
سیوف الغدر، عقروا راحلتي وس�ق�وا زروع�ي ال�بَ�وار. 
فُرشاتُھم الحمقاء رسمتني مجّرد كتلة جاثی�ة م�ا ع�ادت 

على كاھ�ل�ھ�ا. ُم�ْذ   ساقاھا تحمالن ثقل الھموم المكّدسة
زمن وھي تداري دمعة خفیّة، حرق�ة ت�ل�ھ�ُب أن�ف�اس�ھ�ا، 

 براكین مضطرمة ترھُق فكرھا.
عمق األلم ووطأتھ على األنسان, حیث نج�د ال�ب�ع�د ع�ن 
الرومانسیة والذاتیة والتحدث بلسان حال المجموع عن 
المعاناة وتصویر الواقع المریر على شكل ك�ت�ل ك�ت�اب�ی�ة 
اضافة الى محافظنھا ع�ل�ى ال�م�س�ت�وى ال�ف�ن�ي ال�ع�ال�ي 
بتناولھا ھموم انسانیة عن طریق لغة قریبة من ال�واق�ع 
المعاش بعیدا عن الرمزیة والتحّصن خلف التح�س�ی�ن�ات 
الشكلیة المعتادة. انھا حكایة الوطن الم�ص�ل�وب ت�م�ّزق�ھ 
سیوف الغ�در وت�ت�ن�اھ�ب ال�غ�رب�ان خ�ی�رات�ھ ف�ي وض�ح 
النھار, انھ السؤال الذي ی�ب�ح�ث ع�ن ج�واب ف�ي واق�ع 
مشّوه فّرخ عن أجیال ال تعرف سوى النكران. نع�م ھ�ي 
م�ح��ن��ة االنس��ان واالنس�ان��ی��ة وھ��ب��وب ری��اح ال�خ��ری��ف 
واالبحار في لیل طویل فاحم ال�م�الم�ح ی�وح�ي ب�م�ص�ی�ر 
مجھول تھّشم مالمح الفرح فؤوس متحفّزة على ال�دوام 

تلتھم ك�ل رب�ی�ع ی�ح�اول ان یش�رق ف�وق ھ�ذا االرض 
المستباحة, انھا قصة الصمت والوجع الطویل والحن�ی�ن 
العمیق الى معانقة الف�ج�ر م�ن ج�دی�د, ل�ق�د اس�ت�ط�اع�ت 
الشاعرة بما تمتلك من مقدرة وبراعة على تصویر ھ�ذا 
الواقع ساعدھا في ذلك الحریة الشاسعة التي م�ن�ح�ت�ھ�ا 
السردیة التعبیریة وھذه من اھم نجاحات ھ�ذه ال�ك�ت�اب�ة 

 الفّذة.
 

 ـ لغة المرآیا والنّص الفسیفسائي :4
اّن طرح الفكرة ذاتھا بتراكیب لفظیة مختلفة یمك�ن م�ن 
القول اننا نظرنا الى الشيء الواحد م�ن زوی�ا م�ت�ع�ددة, 
ومن ھنا یمكننا ان نصف النّص بانھ متعدد ال�زوای�ا, اال 
انھ لو نظرنا الى ھذه التراكیب اللغویة فیما بینھا ف�ان�ن�ا 
سنراھا تكریبیة فسیفسائیة , بحیث ی�ك�ون ك�ل ت�رك�ی�ب 
مرآة لنفس الفكرة ولكن م�ن زاوی�ة خ�اص�ة, ف�ان ذل�ك 
یمكننا ان نصف ھذه اللغة بلغة المرآی�ا ونص�ف ال�ن�ّص 
بانھ نّص فسیفسائي. سنتختار مقطع واحد من قص�ی�دة/ 
ذات وسبات/ ونترك للمتلقي االستم�ت�اع ب�ب�اق�ي ال�ن�ّص 
كون طویل ویتعذر علینا ادراجھ كامال ھا ھ�ن�ا , ورب�م�ا 
سنشیر الى بقیة النّص من ضمن الكشف عن ال�ن�واح�ي 
الجمالیة في ھذه اللغة./ تلك اللّحظ�ة ِوق�ف�ة أف�ل�ت�ت ِم�ْن 
قبضة الّزمان ،ما كان في حیاتھ یتوقّع أن ی�ك�ون ط�ی�ف 
إنسان، أن یكون معلّقا، مجّرد صورة خرساء یس�ج�ن�ھ�ا 
برواز فاخر بینما طینُھ على األرض مل�ق�ى كش�يء م�ن 
األشیاء المھملة ، صورتھ تلك تحّولت نظرا ثاقبا یتمّعن 
الوجوه المل�ت�فّ�ة ح�ول ال�ج�س�د الّس�اك�ن ال ی�ع�ي اآلالم 
المرسومة على القسمات وال الّدمع الم�ن�ھ�ّل ب�ی�ن ح�ی�ن 
وحین./. ھنا نجد التعابیر جمی�ع�ھ�ا ت�ت�ح�دث ع�ن ال�ذات 
األنسانیة بتناسق وتناغم جمیل ھذا اوال, وثانیا نجد ف�ي 
ھذا النّص بُعد تعبیري جعل من النّص متوّحدا لیس ف�ي 
الموضوع فحسب وانما في الغایات الرؤیویة والفكری�ة, 
في ھذا النّص نجد وحدات نّصی�ة أول�ى ت�ت�ح�دث ع�ن / 
لحظة تأمل الذات داخل سجن الحیاة المأزومة / كما ف�ي 
المقطع اعلى, بینم�ا ن�ج�د ف�ي ال�م�ق�ط�ع االخ�ر وح�دات 
نّصیة تتحدث عن / حالة الذھول والحیرة والقل�ق ال�ذي 
یغلّف ھذه الذات, بینما في المقطع الثال�ت ن�ج�د وح�دات 
نصیّة تتحدث عن/ النظر ال�ى ال�واق�ع وك�ی�ف س�ی�ك�ون 
المستقبل, بینما في المقطع الرابع ن�ج�د وح�دات نّص�ی�ة 
تتحدث عن/ عن العجز وھروب الفصول ماع�دا تس�ارع 
خریف العمر, واخیرا نجد وحدات نّصی�ة ت�ت�ح�دث ع�ن/ 
الصمت والنكوص الى الذات المقھورة, ھكذا تكون ل�غ�ة 
المرآیا والنّص الفسیفسائي ولقد تحققت كثیرا من خالل 

 ھذا النّص الممتع .
اجماال الدیوان استحضر كل مقومات السردیة التعبیری�ة 
فكان بح�ق اض�اف�ة رائ�ع�ة وم�ھ�م�ة ف�ي ت�اری�خ الس�رد 
التعبیري, الدیوان جدیر بالقراءة واالط�الع وتش�خ�ی�ص 
نواح ابداعیة اخرى یستحقھا, اّن اللغة في ھذا الدی�وان 
كانت رشیقة استطاعت الشاعرة من خاللھ رسم مالم�ح 
السردیة التعبیریة وكذلك النجاح في اضافة جھ�د ك�ب�ی�ر 
آخر الى تاریخ السرد ال�ت�ع�ب�ی�ري م�ن خ�الل ال�رس�ال�ی�ة 

 الجمالیة والفنیة تستحق منّا التقدیر والثناء.
مبارك لنا جمیعا ھذا المنجز المتمیّز وال�ح�اف�ل ب�االب�داع 

 المدھش والرائع.
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 د. ظاھر شوكت
 

 في زمن العافیة
 كنت كرة من الثلج یاسرور

 اذوب حین تالمسني
 نسمة باردة من وطني

 اطوي المسافات العود مع الطیور
 الى طفولتي البكر

 فكیف بي
 والیوم تحاصر الحرائق وطني ؟
 وانا انتصب عمودا في الظالم

 اال یحق لنا
 ان نقرا الفاتحة على

 حالج بغداد وھو ینھض من جدید
 في ظل خلیفة مسلفن
 مستورد مع التحسین

 
 احتفالیة

 صوت وصدى
  بین الحب وبین العشق
  بحر من نار ومن زئبق

  فالحب یزھر اماال
  والعشق یصنع ثوارا

  وانا في عامي السبعین
  لسعتني السنة العشق
  فولدت بضا وضیاء
  یمحو كل القاذورات

  وبشوق النسر الى القمم
  وبشوق الطیر الى العش

  وبشوق الغبش الى الصبح
  وبشوق االعمى الى النور

  اشتقت الى وطن حر
  ونھضت من غیر استحیاء

  اصرخ في اذان الدنیا
  البد من وطن حر

 البد لشعبي ان یسعد
 

 محطة استراحة : لحظة قوة ام لحظة ضعف ؟؟
  كالفراشة حین تحوم حول النار

  ابحث عن قدري
  فلم یعد في العمر متسع للندم

  وال للمساومة
 فقد صرت اتقیا

 حین اسمع نائبا او حاكما یفتح صنادیق الوعود
  وصرت اشعر بالجالل امام

  قد تكون .... لكنھا تطعم الفقراء -مغنیة 
  سرور یا حبیبتي

  انتحر الصوم كما انتحرت الصالة
  عند الذین ركبوا جمل السیاسة في بالدي

  لذا نشیع احالم المتعبین
  فانھم صاروا یرحمون علنا

  جالدنا القدیم
 !!فطوبى لشعبنا العظیم ؟؟؟

 من ُشبّاِك الطّفولِة رأیتُِك أیّتھا الغیمة

 حتّى أبھرتني ألوانُِك الغامضة

یتُِك العید.  فسمَّ

 ولّما رأیُت العیَد ال یأتي أبداً 

یتُِك الحلم.  سمَّ

 ولّما رأیُت الحلَم غامضاً 

یتُِك الحّب.  سمَّ

 ولّما رأیُت الحبَّ طائراً تائھاً 

 بال شجرٍة أو عشّ 

یتُِك القُْبلَة.  سمَّ

 ولّما اكتشفُت القُْبلَةَ أغنیةً 

یتُِك القصیدة.  سمَّ

 ولّما اكتشفُت القصیدةَ حرفاً 

یتُِك النّقطة.  سمَّ

 لكْن لّما صرُت من الموت

 قاَب قوسین أو أدنى

 نظرُت من ُشبّاِك الطّفولِة ثانیةً 

 وضحكُت، ضحكُت حّد البكاء،

 وقلُت: شكراً أیّتھا الغیمة.

 

 أدیب كمال الدین 
 أدالید -استرالیا  

ا ا 

 صـفـقـةَ الـقَـْرِن اْغُربي

 عن دیاِرنَا َولِّي َو اْھُربي

 و اجمعي كالبَِك و انسِحـبي

 فالیوَم نادت قُــْدُســـنَـــا

 یا أمَّـةَ الـُعـْرِب اْغــُضــبِــي

 َھـــاِت ِحـــَجـــاَرةً 

 َھـــاِت قَـَصـــائِـــدَ 

 َھـــاِت أَبَــابِــیـــلَ 

 َو اْضـــــُربِــــي

 الـیَـْوَم یَا َمْن تَـْلـَعـقُ 

 أَْبـَواَب ُصـْھـیُـونٍ 

ِھ ِمـْن َمـْشـِرقٍ   َو ِخـلـِّ

 َو َمــْغــِربِ 

ـْت َمَساِمـیـرُ   الیَْوَم ُدقـَّ

 نَـْعـِش الَخـائِـِن اْلـُمـْغـتَـِصـبِ 

 الیَْوَم َعـاَدْت أَْفـَراسُ 

 ُھـَذْیـٍل َو َھـاِشــٍم َو یَـْعـُربِ 

 تَـْصـَھـُل بـُكـلِّ إِبـاٍء َغـاِربِ 

 َداِعـیَـةً فُـْرَسـاَن الـَحـقِّ 

 أَْن اْمـتَـِشـقُـوا ُحـَســامَ 

دِ  اٍق َو َصـاِرٍم َو ُمـَھـنـَّ  بَـرَّ

 اْلـیَـْوَم یَـا أُمَّـةً أُْقـبِـَرتْ  

 َشـَمـائِـلُـَھـا َو أَْخـالَقُـَھـا

ـَربِ   فِـي اْلـَمـَجـاِھـِل َو فـي التـُّ

َرْت َكـَراَمـتُـَھـا  یَـا أُمَّـةً ُعـفـِّ

فَـاِق َو اْلـَحـْربِ  ْیـِف َو النـِّ  فِي الزَّ

 َھـالَّ أَفَـْقـِت ِمـْن إِْغـَراءِ 

ـقِ   قِـْرٍد ُمـَصــفـِّ

ْبـِل نَـمَّـاٍم ُمـْرتَِزقِ   َو َضـاِرٍب َعـلَـى الطـَّ

 َھـالَّ أَفَـْقـِت ِمْن طَـالَِسـمِ 

َعـالِـبِ   ِشـَعـاَراِت األَفَـاِعـي و الثـَّ

 َوُعـْدِت إِلَـى بَـْوَصـلَـِة اْلـَمـْجـدِ 

 َو اْلـِعـْلـِم َو اْلـِحـْلـِم َو اْلـفِـْعـلِ 

ْصـرِ   َوا أََسـفِـي َعـلَـى أُمَّـِة الـنـَّ

 َغـَدْت َراِكـَعـةً لِْلـفُـْحـِش و اْلـفُـْجـرِ 

جولَِة َوالشََّھـاَمِة والفَْجرِ   َساِھیَةً َعِن الرُّ

 یَـا أُمَّـتِـي یَـا َمْنـبَـَع األَْخـیَـارْ 

ـاِد، یَـا أُمَّـةَ الـِمـْلـیَـارْ   یَـا أُمَّـةَ الـضَّ

 قَـْد آَن أََواُن اْنـِھـَمـاِر األَْمـطَــارْ 

ـٍة  یـَّ  بِـقَـطـَـَراٍت ِمـْن ُحــرِّ

 َو نَــْخـــَوٍة َو اْنــتِــَصــارْ 

 قَـْد آَن أََواُن َردِّ االْعـتِـبَــارْ 

 لِـَزْھـَرِة الـَمـَدائِـِن َو ُكـلِّ األَْزَھـارْ 

 قَـْد آَن أََواُن تَـْرِك الـِخـَصــامْ 

 َو الـَحـجِّ إِلَـى فِـلَـْسـِطـیـنَ 

ى ِمـْن َكـَراَمـةٍ   بِـَمـا تَـبَـقـَّ

 َو الـَحـجِّ إِلَـى فِـلَـْسـِطـیـنَ 

ٍة َو الَ َھــَوانْ   بِـالَ ِذلـَّ

 قَـْد آَن أََواُن الَصـْفـَعـِة اْلـُكـْبـَرى

 لِـِخـْرقَـِة َصـْفـقَـِة اْلـقَـْرنْ  

 َو قَـْطـعِ َدابِـِر اْلـُعـْدَوانْ 

 في َغّزةَ و في الخلیِل و في الُجوالنْ 

 و في عروس المدائِن و في بِیسـانْ 

<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 طفل  
 یرجو،

 یناشد، 
   واقعا

 أطلق علیھ عبارة 
 "أفضل " 

*** 
 بفعل التطفل 

 یستشرف
 یستشعر 

   معطى األجمل 
 أین تخمد نیران 
      المعشر األرعن

*** 
 بفعل التطفل

   یحاكي 

 واقعا أرقى 
   أین تمجد اإلنسانیة

 أین تقدس الحقوق األزلیة 

   أین تقمع الالمباالة واألنانیة
 *** 

 كذلك  
   وبفعل التطفل

 یتمنى 
   غدا آخر

 مغایر  
 تتضافر فیھ أفعال

 الغیر واآلخر   
   بین فعلى العمل والتواصل
 یحاك نسیج صرح التفاعل 

 أین یقبع ذلك الغد الباھر
 مستقبل مجتمع آخر.....

ا  
 
 
 
 

 إسماعیل الھدار تونس 

"نْا َِِ ََ" 

 
 

 ُمـِعـز الشَّعـبُـوني
 تونس 
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  قصة قصیرة

  اان
  
 
 

 حمید الحریزي
 العراق 

 
 

كان غافل یجیبب على اسئلة القاضي بدون مباالة، مصیره معروف وال داع�ي ل�الن�ك�ار او ال�م�راوغ�ة،   
(والده) (عبود) الذي یجلس وسط القاعة بمالبسھ الرثة، وجھ مجعد وش�وارب ك�ث�ھ، ـ كان یحدق كثیرا ب

ذراع مكشوف موشوم بـ (الحیاة عذاب) ... تمر في مخیلة غافل، جوعھ المزمن، اغتصابھ م�ن ق�ب�ل م�ا 
بـ (والده عبود)، نزولھ الى الشارع للعمل، معاون سائق لسائق سكیر شاذ، یت�ن�اول ال�ح�ش�ی�ش،   وصف

یتغزل بالغلمان یعلن امام مماثلیھ أن غافل أحد غلمانھ، شجعھ على سرقة بعض الرك�اب ال�م�غ�ف�ل�ی�ن ف�ي 
اوقات الزحام، یغرر بأطفال الشوارع واألس�واق لس�ل�وك ط�ری�ق الش�ذوذ م�ق�اب�ل اس�ت�الم ع�م�ول�ة م�ن 
اللواطین، السطو على الدور، ضرب السكین، التسلیب واالغتصاب تحت تھدید الس�الح ب�االش�ت�راك م�ع 
آخرین، مرات ومرات حاول قتل والده (عبود) ولكن عبود كان حذرا یقظا لمحاوالتھ، كان یطرده ن�اع�ت�ا 
إیاه بابن الحرام، ابن الزنا ... حینم�ا أل�ق�ي ع�ل�ی�ھ ال�ق�ب�ض بس�ب�ب ج�ری�م�ة س�ط�و وق�ت�ل بش�ع�ة، ك�ان 

 نفوذ (عبود).  لحسابھ الخاص خارج  یعمل
تعتني بھ، وتتألم   من داخل قفص االتھام یالحظ (غافل) وجود العجوز المتشردة التي كانت الوحیدة التي

من س�رق�ات�ھ وغ�زوات�ھ م�ن   أللمھ وتفرح لفرحھ، والوحیدة التي كان یعطف علیھا كثیراً ویفیض علیھا
أو یعتدي علیھ�ا م�ن   من انھا ال تطلب منھ، یحمیھا ممن یحاول ان یغتصبھا  المال والغذاء، على الرغم

 الشقاوات او من المتسولین، وقد كانت ھي شاھد نفي الجریمة الوحید عنھ...
لفت نظر أحدھم وجود المرأة التي تبدو جمیلة على الرغم من تشردھا، في وسط ال�ق�اع�ة، ت�ب�ك�ي ب�ك�اًء 

بصوت خافت ان المج�رم واح�د م�ن   حاراً وإن كان مكتوما وھي تصوب نظرھا إلى قفص االتھام مرددة
  علیة القوم الحاضرین في قاعة المحكمة.

واح�داً م�ن   وأن ال�م�ج�رم  نودي علیھا، القت شھادتھا بكاًء وصراخاً بأن غافل بريء ...بريء ...بريء
ك�ب�ی�ر ال�ق�ض�اة   الحضور، دون أن یكون لدیھا دلیال على البراءة أو األتھام. سجلت شھ�ادت�ھ�ا، وأم�رھ�ا

 بالجلوس.
ف�ي ال�ج�ری�م�ة   * بعد المداولة وسماع شھادة شھود اإلثبات، واالطالع على االدلة الجنائیة المستخ�دم�ة

من قبل المتھم وبعد المداولة أعلن كبیر القضاة حكم المحكمة باالعدام شنقا حتى الم�وت ع�ل�ى ال�م�ج�رم 
 (غافل عبود) وفق المادة رقم () وداللة المادة رقم ()، قرار اتخذ باإلجماع وافھم علنا. ثم رفع الجلسة.

: "ما اقساك یا ولدي فقد حكم�ت ع�ل�ى ش�ق�ی�ق�ك  القاعة باكیة صارخة  ارتفع صوت المتشردة من وسط
 باالعدام"!!

تنبھ جمھور القاعة وھیئة القضاة، تشاركھ حیرتھ وسؤالھ الذي یدور في رأسھ حول الشبھ الشدید بی�ن  
وبین كبیر القضاة (سرمد فاضل) كما  مكتوب على دالة برونزیة م�وض�وع�ة أم�ام�ھ ب�اع�ت�ب�اره   (غافل)

 حكایتھا قائلةً:  لسماعھا، فقصت لھ  اختلى بھا  المشردة  استدعى كبیر القضاة رئیس الجلسة !!!.
ابن سیدھا الذي تعمل شغالة ف�ي داره،   اغراھا  مرارة الذكرى، حیث  سرحت في مخیلتھا بعیدا لتستعید

واتھمھا بالسرقة بعد أن علم بحملھا، فكنتم یاولدي توأماً، القیتكما خلف س�ی�اج   ما كان، تنكر لھا  وكان
ب�ع�د،   اتابع مصیرك�م�ا ع�ن  المسجد، تبنى غافل (عبود)، وتبناك أنت الدكتور الثري (سرمد)، وقد كنت

وت�ك�اث�ر   ض�ج�ة ك�ب�ی�رة  المحك�م�ة  قاعة  انت (سرمد فاضل)... عمت  فصار ھو(غافل عبود)، وصرت
ال�م�ت�ش�ردة   اللغط، وقع (سرمد فاضل) قرار الحكم وقرار استقالتھ من القضاء، بعد أن أست�م�ع ل�ح�ك�ای�ة

 المیزان.  وشاھد سقوط
 

یقول الرافعي: (وتستحق قل�وب�ن�ا أن ت�ح�م�ل ع�ل�ى   
كفوف من الحب، ونس�ت�ح�ق أال ن�ھ�ون أو یس�ت�ھ�ان 

 بنا).
 

صدیقتي طرحت عليَّ بعض األسئلة وأنا أختزلھا ھنا 
 بقول الرافعي.

 ھي تردد ذات السؤال :
لماذا الحظ ال یعرفني وأنا التي أملك ال�ك�ث�ی�ر.. ل�م�اذا 
الحظ یصاحب من ھن أقل منا بكل شيء بل أن ال�ح�ظ 

 یعین حتى النساء اللواتي فقدن ھالة األخالق.
 وال أعلم بماذا أجیبھا أو بماذا أھون علیھا..!!

ربما بعض النساء تكون غالبا مع الشخص ال�خ�اط�ئ 
وال�ت�ع�ب   وھذا الذي ی�ج�ع�ل�ھ�ا ف�ي رف�اھ�ی�ة ال�الح�ظ

النفسي المتواصل، أو ربما ھي ال ت�م�ل�ك الش�ج�اع�ة 
الكافیة لمغادرة ساحة الھزیمة وجوعھا ل�ل�خ�س�ارات 

 المتتالیة..!!
نعم یا صدیقتي كفاك تنازالت لقلبك وكون�ي ش�ج�اع�ة 

 واتخذي خطوة الرحیل كي یلتفت الیك الحظ قلیال.
فالحظ ال یلتفت الى الجمیالت وال ی�ل�ت�ف�ت ایض�ا ال�ى 

 المتخاذالت.
اصنعي قدرك بیدك ومھما كانت نتائج التمرد ف�ال ب�د 

 لھذا الحزن أن یغادرك.
ھذا القلب الذي تدخرین�ھ ب�ی�ن أض�ل�ع�ك ألزم�ان م�ن 
الزھور وتحلمین بالیاذات فرح ال یس�ت�ح�ق م�ن�ك ك�ل 

 ھذا العناء.
فمن خذلك مرة سیخذلك ألف مرة وم�ن ك�ن�ت ھ�ی�ن�ة 
علیھ في الغیاب ستكون�ی�ن ع�ن�ده نس�ی�ا م�ن�س�ی�ا ف�ال 
تضعي كل احتماالت الحظ عل�ى س�وء خ�ی�ارات�ك ف�ي 
الحب , الحب ھو راحة للقلب وسعادة للنفس وان ل�م 
تكوني بسعادة وراحة فھذا یعن�ي ان�ك م�ع الش�خ�ص 

 الغلط.
تأكدي ایتھا العزیزة أن أغلى ما نملكھ ھو مش�اع�رن�ا 
فال تعطیھا ألشباه الرجال وال تثقي بمن یخذلك ب�أول 

 الخطوات.
 كوني مع من یشتري لك االبتسامة وبأعلى االثمان.

الحظ تجدینھ عندما تضعي القلب جانبا وتسیري نحو 
 الحیاة بعقلك.

وأني ألعجب ممن تھین نفسھا بالتمسك في رج�ل ال 
 یھدیھا اال ..الدمع والندم

أتعجب م�ن نس�اء تس�ت�ج�دي االھ�ت�م�ام وال�م�ش�اع�ر 
 والغزل..!!

الحب عطاء ولیس استجداء ,فكوني م�ع م�ل�ی�ك�ك ی�ا 
 أمیرتي.

كوني مع الذي ال یھدیك الندم وال الحزن ووال یجعلك 
 في نوبات من الندم المتكرر.

ی�ا ص��دی��ق��ت��ي أن��ن��ا نس��ت��ح��ق األفض��ل واألج��م��ل ف��ال 
 ترخصي بضاعتك ومھما ضاقت بك الدنیا .

 ..من اتقصة قصیرة               

 

  نعیمة عبد الحمید/ لیبیا
 
 
 
 

 

 .مررت من مدن األموات بسكون وبطء، شاھدت ھیبة الظالم بال معنى وقنادیل األرواح مضاءة أبدا
الذكریات ال تأكل إشراقة الشمس فقد تحللت بال رائحة، و النظرات شاردة تخترق حب�ات م�ط�ر أرھ�ب�ھ�ا 

 .بالغیاب تتجھ نحو أرض بعیدة  ھجر األمكنة، والقلوب معلقة ترتطم
نعم بإمكانك أن ترى الصمت ال نھائي مھمال في حضرة الموت المطلق، وترى أفواه الزھد تنقش أل�واح 
الفراق في أثیر ال محدود یحیل الندى قص�ی�دة ع�اری�ة م�ن األخ�ط�اء ول�ن ت�ن�ش�ر دون ث�ی�اب ال�خ�ج�ل، 

 .وأسقطھا قانونھ ألجل نبضة  فاحتضنھا ھالك



11  

Wednesday 
AL- iraqia Australian Issue No. 753  

 01 July 20 • Year 15 

  ن

 المشھد األول
(تبدأ المسرحیة ب�م�وس�ی�ق�ى ف�ي م�ق�ب�رة 
منسیة في حي من أح�ی�اء إح�دى ال�م�دن 
التي تصّدْت للمحتل األجنبي، ف�اس�ت�ش�ھ�د 
ف�ی��ھ��ا ث��الث��ة عس�ك��ری��ن، وھ�م: (ض��اب��ط 
وعریف وجن�دي)، وُدف�ن�وا ف�ي ال�م�ك�ان 
الذي استش�ھ�دوا ف�ی�ھ، وب�م�رور ال�زم�ن 
تحّول المكان الذي ُدفنوا ف�ی�ھ إل�ى م�ك�بٍّ 
لنفایات الناس الذین یُحیطون بال�م�ق�ب�رة، 
وقد نسوا أّن في ھذا المكان أناًسا ضّحوا 
بأرواحھم من أجل سالمتھم والدفاع ع�ن 
مدینتھم ... الموسیقى تتالشى تدریجیا... 
لیبدأ صوت العریف من داخل قب�ره ال�ذي 
ی���ك���اد یُ���غ���ط���ى ب���أك���داس ال���ن���ف���ای���ات 

 والقاذورات).
العریف/ (صافر وبصوت عال م�ن داخ�ل 
القبر): ن�ھ�وض  ن�ھ�وض ... تَ�ع�داد ... 
تَعداد صباحي...ھیّ�ا ... ال�ج�م�ی�ُع یَ�خ�رُج 

 لتقدیِم الِموجوِد.
(یخرج الجندي مسرعا وھو یكّمل ارتداء 

 مالبسھ).
ھیّا ... ھ�یّ�ا أْك�ِم�ِل ارتِ�داَء ق�ی�اف�تِ�َك أیُّ�ھ�ا 

 الُجنديُّ الُمتأِخر.
 ثابْت ... اْستَِعْد ... اْستَِرْح ... اْستَِعْد ...

ْك.  اْقطَِع الَحَركةَ (یصرخ): ال تَتحرَّ
(یستدیر العریف إلى الض�اب�ط وی�ق�ّدم ل�ھ 

 الموجود):
 .1الُكلي : 

 المتفرقة : ال یوجد.
 .1الحاضر : 

 الحضیرةُ حاضرةٌ للتدریِب سیّدي.
(یسلمھ الموج�ود، وی�ؤّدي ال�ت�ح�ی�ة، ث�م 
یستدیر إلى الخلف لیقف أمام الحضیرة). 
الضابط / (بصوت عال): داوْم بِال�ت�دری�ِب 

 بَِحَسِب الَمْنَھج.
العری�ف/ (یس�ت�دی�ر إل�ى ال�ج�ن�دي): إل�ى 

 الیمین ُدْر ... داوْم بالَھرولة.
 (العریف یؤدي والجندي یرّدد بعده):

طالع لك یا عدّوي طالع ... من ك�ل ب�ی�ت 
 وحاره وشارع ] .

 العریف/ فوَق التّل.
الجندي/ (یرّدد بعد العریف بصوت یُشب�ھ 

 نباح الكلب):
 عوه ... عوه ... عوه ...

 العریف/ تحَت التّل.
 الجندي/ عوه ... عوه ... عوه ...

العریف/  بَِصْوٍت أْعلى ... فوَق ال�ت�ل ... 
 تحَت التل.

الج�ن�دي/ ع�وه ...ع�وه ...ع�وه...، وهللا 
 عریفي تَِعْبُت.

العریف/ ال، اْبني ...، ال ت�ق�ْل: تَ�ِع�ْب�ُت ... 
 َعَرُق التّدریِب یُقَلُِّل ِمْن ِدماِء الَمْعَرَكة.

ال��ج���ن���دي/ (ی���ت���وقّ���ف ع���ن ال���ھ���رول���ة 
 وبعصبیة):

أيُّ دماٍء؟!!! ... أيُّ عرٍق ھذا الذي یُق�لِّ�ُل 
 ِمْن ِدماِء الَمْعركِة؟!!! ...

عریفي، نحُن اآلَن م�وت�ى ... ن�ح�ُن اآلَن 
ُجثٌَث  تُرابیَّة ...اْنظُْر ... اْنظُْر إلى قُبوِرن�ا 
كیَف تآَكلَْت واْخ�تَ�فَ�ْت َم�ع�ال�ُم�ھ�ا، َوبَ�دأْت 
تَتساوى َمَع األْرِض ...ن�ح�ُن ف�ی�ھ�ا ُم�ْن�ُذ 
َعَشراِت السِّنین، وأنَت في ُكلِّ یوٍم تَ�ع�داٌد 
، وتدریب ...ھ�ّوْن  َصباحيٌّ وتعداٌد َمسائيٌّ

 یا عریفي ھّون، فوهللا لَقَْد َجنّْنتَني.
العریف/ اْنَض�بِ�ْط ... تَ�ك�لّ�ْم َم�َع َع�ری�فِ�َك 

 بِأَدب.
الجندي/ (یحاول اقناعھ) أْس�تَ�ْغ�فِ�ُر هللا... 

َعریفي نحُن اآلَن موتى ... لَقَْد تغ�یّ�ر ُك�لُّ 
َشْيٍء حتى ُجثَثُنا تََحّولْت ھَي األُخرى إلى 
تُراٍب، لْم یَْبَق منھا أيُّ ش�ْيٍء، وأن�َت م�ا 
ِزْلَت تُماِرُس َمع�ي أوام�َرَك ال�َع�س�ك�ریَّ�ةَ، 
ْق�ن�ي ی�ا َع�ری�ف�ي: َزَم�ُن ال�َع�س�ك�ریَّ�ِة  َصدِّ

 اْنتھى، وأْصبََح بِالنِّْسبَِة لنا ِمَن الماضي.
ال�ع�ری�ف/ ھ�ذا ال�ك��الُم ال یَ�ْن��فَ�ُع َم�ع��ي..، 
ُب؛ ألنَّ َعَرَق التّ�دری�ِب یُ�قَ�لِّ�ُل  َسنَْبقى نَتََدرَّ

 ِمْن ِدماِء الَمْعَركة.
الجندي/ (بعصبیة) أيُّ َمْعَركٍة ھ�ذِه ال�ت�ي 
تَتََكلَُّم َعلیھا؟!!، ھْل ُجنِْن�َت؟!، أق�وُل ل�َك: 
نحُن اآلَن أم�واٌت، وف�ي ال�ع�ال�ِم اآلَخ�ر، 
َوأْنَت تَقوُل لي: َعَرُق التّْدریِب یُ�قَ�لِّ�ُل ِم�َن 

 ِدماِء المعركة!.
 العریف/ اْحتَِرْم نَْفَسَك، وال تَْرفَْع َصْوتَك.

 الجندي/بْل أنَت اْحتَِرْم نَْفَسك. 
 (یتشاجران باألیادي).            

الض��اب��ط/ (ی��ت��دخ��ل) إخ��وان... إخ��وان... 
�ج�اِر ال�ذي ال َج�ْدوى  َدُعونا ِمْن ھ�ذا الشِّ
منھ  أال تَروَن أال تَرون ھذه األزباَل الت�ي 
تُحیطُ بِنا ِمْن ُكلِّ جانب ... لِ�َم ال تُ�ف�ّك�روا 
بِطریقٍة تَُخلُِّصنا منھا؟ ... لِ�َم ال تُ�فَ�ّك�روا 
بِطریقٍة توِصُل احتجاَجنا َوَم�ط�الِ�بَ�ن�ا إل�ى 
الُحكومِة؟؛ كي یَْمنعوا ال�نّ�اَس ِم�ْن َرْم�ِي 

 أْزبالَھم فوَق ُرؤوِسنا.
الجندي/ سیّدي ... لقد َمضى َوْقٌت طَ�وی�ٌل 
َعلى َدْفنِنا في ھذا الَمكاِن، فالنّ�اُس نَُس�وا 
ُوجوَدنا ُھنا، فأَخذوا یَْرُموَن َعلى قُب�وِرن�ا 
أْزبالَھم، بدًال ِمْن أْن یََض�ُع�وا إك�ل�ی�ًال ِم�َن 

ھور.  الزُّ
ُل َم�ْن یَْس�ت�ح�قُّ أْن  العریف/ حقًّا، أن�ا أوَّ

ھور.  یََضعوا َعلى قَْبري إكلیًال ِمَن الزُّ
ُل َم�ْن یََض�ُع�ون  الجن�دي/ أن�ت... أن�َت أوَّ
ھور؟!، َولِماذا ی�ا  على قَْبره إكلیًال ِمَن الزُّ

 ِسیادةَ الَعریف؟!.
العریف/ ألنّي أنا آِمُر َحض�ی�َرتِ�َك، وُك�ْن�َت 
أْنَت َوَمْن َم�َع�َك تُ�ق�ات�ل�وَن ف�ي ال�َم�ْع�َرك�ِة 

 بِفَْضِل تَوجیھاتي الّسدیدة.
الجندي/ بِفَْضِل تَْوِجیھاتَِك الّسدیدِة لَْم یَْبَق 

 ِمنّا أَحد!!!.
�َك  العریف/ اْخَرْس، لَْن أْسَمَح لََك أْن تَُش�كِّ

 بِقُُدراتي َوَشجاَعتي.
الضابط/ (یتدخل لحل النزاع) ك�اَن یَ�ِج�ُب 
أْن تَْحتَرما ُوُجودي بَینَ�ُك�م�ا، َوتَ�ُك�فّ�ا َع�ِن 

 الشِّجار.
العریف/ (یستعد ویؤّدي ال�ت�ح�ی�ة) َع�ْف�ًوا 
سیّدي، ھذا الُج�ْن�ديُّ َس�لِ�ْی�طُ ال�لِّ�س�اِن، ال 
یَْحتَرُم َمْن ھَو أْك�بَ�ُر ِم�ْن�ھُ ِس�نًّ�ا، وأع�ل�ى 

 ُرْتبَة.
؟!!، وأيُّ ُرْتبَ�ٍة؟!!،  الجندي/ بابا، أيُّ ِسنٍّ

 نَْحُن اآلَن َموتى.
العریف/ ال تَ�قُ�ْل: ب�اب�ا...اْح�تَ�ِرْم نَ�ْف�َس�َك، 

 َوقُْل: َعریفي.
الجندي/ (مع نفسھ) [بلّْھ ھذا شت�ك�ل�ھ إذا 

 ھسھ أصلخھ بزیج أحد یكلي لیش].
 العریف/ ماذا...؟ ، ماذا قُْلْت؟.

الجندي/ ال... ال َشْيء ...أن�ا ُك�ْن�ُت أْم�َزُح 

َم��َع��ْك... أن��َت تَ��ْع��ِرُف ِم��ْق��داَر َم��َح��بّ��ت��ي 
 واْحتِرامي َوطاعتي لَك َعریفي.

العریف/ أنا أیًضا أُِحبَُّك ألنََّك ُجْنِديٌّ ُمْلتَِزٌم 
 َوُمطیٌع في تَنفیِذ االواِمِر. (یتعانقان).

الض���اب���ط/ (یض���ح���ك) أن���ا أْع���ِرُف أنَّ 
ِخصاَمُكما ال یَدوُم طَ�وی�ًال، واآلَن َدع�ون�ا 

 نَِجُد َحّالً الْنتِھاكاِت النّاِس َعلى قُبوِرنا.
ال��ج��ن��دي/ ال أظ��نُّ أنَّ ھ��ن��اك َح��ّالً لِ��َھ��ذِه 

 الُمْشِكلَة.
العری�ف/ أن�ا أظ�نُّ أنَّ ھ�ن�اَك َح�ّالً لِ�َھ�ِذِه 

 الُمْشِكلة.
؟ ، ِسیادةَ الَعریف.  الجندي/ ما الَحلُّ

العریف/ الحلُّ أْن نَِجَد َوسیلةً بھا نُ�وِص�ُل 
 َمطالِبَنا التي یَِجُب أْن تُنَفََّذ فَْورا.

 الجندي/ (یضحك).
 الضابط / أراَك تَْضَحك.
 العریف/ إنَّھُ یَْسَخُر ِمنّا.

الجندي/ ال أبًدا، كیَف أْس�َخ�ُر وأن�ا واح�ٌد 
 ِمْنُكما، ولكْن أْضَحُك على َكلَِمِة ـــــــ 

ق�ون�ي ُھ�ن�اَك اآلَن  یَِجُب أْن تُنَفََّذ فَْوًرا َصدِّ
الِمئاُت، بل اآلالُف ِمَن األْحیاِء یَ�ْح�تَ�ّج�وَن 
ُكلَّ یَْوٍم، وفي ُكلِّ الُمُدِن یُط�الِ�ب�وَن بِ�ُج�ْزٍء 
یَسی�ٍر ِم�ْن ُح�ق�وقِ�ِھ�م، ول�ْم یَ�ِج�دوا آذانً�ا 
ُمْصغیةً، فََكی�َف بِ�ن�ا َونَ�ْح�ُن أم�واٌت َم�ْن�ُذ 

 َعَشراِت السِّنین.
الضابط/  ال�ُم�ِھ�مُّ اآلَن أْن نَ�ِج�َد طَ�ری�ق�ةً 

 نُوِصُل بِھا َصوتَنا.
 العریف/ أنا عندي ُمْقتََرح.
 الجندي/  یا هللا ... ما ھو؟.

العریف/ نَُعلُِّق ِج�داریّ�اٍت ف�ي ُك�لِّ أْرج�اِء 
الَمْقبََرِة... نَْكتُُب َعلیھا َمطالِ�بَ�ن�ا، َونَ�ْدع�و 
َوسائَل اإلْع�الِم ال�َم�ْس�َم�وع�ِة َوال�َم�ْرئ�یَّ�ِة 
والَمْقروَءِة، وبھا نُوِصُل َصْوتَنا إل�ى ُك�لِّ 

 العالِم ؛ لِتَْصبََح قَِضیَّتُنا قَِضیَّةَ َرأٍي عام.
 الجندي/ : ھا ما رأیُك؟.

ُر تفكیًرا  ٍة تُفَكِّ ُل َمرَّ الجندي/ بَِصراَحة... أوَّ
 صحیحا.

(م��وس��ی��ق��ى ی��ت��غ��ی��ر ال��م��ش��ھ��د ...ت��ع��ل��ق 
الجداریات في أرجاء المقبرة كافة...كذلك 
ی���ت���ح���ول ال���ج���ن���دي وال���ع���ری���ف إل���ى 
صحفی�ی�ن ...ال�ج�ن�دي یص�ور م�ن خ�الل 

 جھاز تصویر محمول ...
 والعریف یمسك الالقطة ویحاور الضابط)

الصحفي/ َمْنُذ َمتى َوأْنتُم في ھذِه الَمْقبََرِة 
تُطالبوَن بُِحقوقِكم التي تَكاُد تَكوُن یَسْی�َرةً 

 موازنةً بَِمطالِب اآلخرین؟.
الضابط/ (یتحدث للصحفي): نْحُن ُشھداُء 
َمْنُذ َعَشراِت السِّنین ، اْستَْش�ھ�ْدن�ا ِدف�اًع�ا 
َعْن ھذا البَلَِد وَعْن ھذِه الَمدینِة َوُدفِنّا ُھنا 
في ھذا الَمكاِن، لِكنّنا لْم نَِجِد اْحتِراًما ِم�َن 
النّاِس الذین یُحیطُوَن بَِمْقبََرتِ�ن�ا، فَ�أَخ�ذوا 

 یَْرموَن َعلینا أْزبالَُھم وقاذوراتِھم.
ْثتُم َم�َع�ُھ�م  الصحفي/ ھْل َسبََق لَكم أْن تََحدَّ

 عْن ھذا الموضوع؟!.
ْث�ن�ا ب�ھ�ا  الضابط/ لْم نَْتُرْك طَریقةً إّال تَ�َح�دَّ
َمَعھم لِكنّنا لْم نَِجْد ِمْن�ُھ�م أيَّ تَ�ج�اِوٍب ... 

 إنّھم یَْنظُروَن إلینا نَْظَرةً ُدْونیَّة.

الص�ح��ف��ي/ م��ا ال��رس��ال��ةُ ال�ت��ي تُ��ری��دوَن 
 إیصالَھا

الضابط/ نحُن ِمْن ِخاللِكم نُریُد أْن نُ�وِص�َل 
ِرسالةً إلى ُكلِّ الذی�ن یُ�ح�ی�طَ�وَن بِ�ن�ا، إنَّ 
َمْقبَرتَنا تَُعدُّ جاَرةً لھم، وإنَّ ل�ل�ج�ار َح�قًّ�ا 
على جارِه في االح�ت�راِم َوَع�َدِم ال�تّ�ج�اوِز 
هُ ال�دی�ُن واألع�راُف،  علی�ھ، ھ�ذا م�ا أقَ�رَّ
زیادةً على أنّنا قاتَ�ْل�ن�ا واْس�ت�ْش�َھ�ْدن�ا ِم�ْن 
أْجلِھم؛ لیعیشوا في َسالٍم وأم�اٍن، َول�ھ�ذا 

 لَدینا َمطالب.
الصحفي/ أنَت اآلَن على الَھواِء ُمباَشَرةً، 
تَْستَِط�ْی�ُع أْن تُ�وِص�َل َم�ط�الِ�بَ�ُك�م إل�ى ُك�لِّ 

ْل.  العالم ... تفَضَّ
الضابط/ أْن تَُكفَّ ُكلُّ البیوِت القَریب�ِة ِم�ْن 
َمْقبََرتِنا َعْن َرْمِي أْوس�اِخ�ِھ�م َونُ�ف�ای�اتِ�ِھ�م 
ع�ل��ی�ن��ا ... أْن تَ��ق�وَم َح�ْم��لَ�ةٌ بِ�َرْف��ِع ھ��ذِه 
النُّفایاِت، وبِ�تَ�ْن�ظ�ی�ِف ال�َم�ْق�بَ�َرِة تَ�ْن�ظ�ی�فً�ا 
َجیّدا... أْن یُْبن�ى س�وٌر َح�ْوَل ال�َم�ْق�بَ�َرِة ؛ 
لِ���ِح���م���ای���تِ���ھ���ا ِم���ْن ُدخ���وِل ال���ِك���الِب 

 السائبة ...ونُطالُب بِتَْشِجیِر الَمْقبََرة.
 الصحفي/ َھْل لََدْیُكم َمطالُب أُْخرى؟.

الضابط/ ال، ل�ك�نّ�ن�ا نُ�ط�الِ�ُب بِ�ال�َك�فِّ َع�ْن 
 إیذائِنا فقط.

الص��ح��ف��ي/ َس��نُ��ح��اِوُل إْیص��اَل َص��وتِ��ِك��م 
َوُمناَشداتِِكم إلى الِجھاِت الَمْسؤولَِة َعسى 
أْن یَ��ِج�دوا لَ�ُك��ْم َح��ّالً إلی�ق��اِف ِم��ْث�ِل ھ��ذِه 

 االْنتِھاكات.
 الضابط/  ُشكًرا لِتَعاطُفِكم معنا.

 (تعود الشخصیات إلى وضعھا السابق )
 الجندي/ كاَن لقاًءا ُمؤثِّرا.
 العریف/ بِفَْضِل إدارتي لَھُ.

 الجندي/ لِماذا لْم یَُكْن بِفَْضِل تَْصویري.
 العریف/ لِكنّني أینما أُكْن یُكْن لَي تأثیر.

الجندي/ َوَمْن تكوُن حتّى یكوَن لَك ت�أث�ی�ٌر 
 یا َجناَب ... العریف.

العریف/ اْحتَِرْم نَْفَسَك، وال تُقَلِّْل ِمْن َش�أِن 
 اآلخرین.

الجندي/ أنَت اْحتَِرْم نَْف�َس�ك...َم�ْن یَ�ْح�تَ�ِرْم 
 یُْحتََرْم.

بَُك (ی�ت�م�اس�ك�ان) (ی�ت�دخ�ل  العریف/ سؤأدِّ
 الضابط).

الضابط/ أال تَ�ْخ�َج�الِن ِم�ْن أْن�فُ�ِس�ُك�م�ا؟!.. 
َكیَف تُریداِن اآلخریَن أْن یَْحتَِرموا َمطالِبَنا 

 وأْنتُم في ِشجاٍر دائم.
العریف/ (یستعد ویؤدي التح�ی�ة): ع�ف�ًوا 
سیّدي، ھذا الُجنديُّ لْم یَ�ْح�تَ�ِرْم�ن�ي، وأن�ا 

 أْعلى ِمْنھُ ُرْتبَة.
الجندي/ سیّدي، لَِك�ْون�ي أقَ�لَّ ِم�ْن�ھُ ُرْت�بَ�ةً 
یَْستَِغلُّني... أنا َوْحدي الذي یَقوُم بِتَْنظی�ِف 
ب�ال�ِة  الَمْقبََرِة، َوَكْنِسھا، َوَرْفِع أكی�اِس ال�زِّ

 ُكلَّ یوم.
الضابط/ أنا ال أْسَمُح أْن یَْس�تَ�ِغ�لَّ بَ�ْع�ُض�ن�ا 
ْتبَِة، أو على أيِّ أْمٍر  بعًضا على أساِس الرُّ
�ُم  آخر .... نحُن ھنا إْخوةٌ، َولِ�ھ�ذا َس�یُ�قَ�سَّ
الَعَمُل َعلینا َجمیًعا ... واآلَن لِ�نَ�ْدُخ�َل إل�ى 

 قُبوِرنا كي نَأُْخَذ قِْسطًا ِمَن الّراحة.
 العریف/ (یصرخ عالیا): ثابت.

الضابط وال�ج�ن�دي/ [أھ�وووووووو ...] 
 (یتركاه ویدخل كلٌّ منھما إلى قبره).

الع�ری�ف/ (یس�ت�ع�د ویس�ت�دی�ر إل�ى ق�ب�ره 
 ویدخلھ في حالة سیر عسكري).

 
 إظـــــالم 

 

 المشھد الثاني
 في العدد القادم

 

 تإم 
 

 العراق -تألیف عكاب  حمدي/ فلوجة 
 
 

 شخصیات المسرحیة:
 جثة الضابط.   جثة العریف.    جثة الجندي



11  

Wednesday 
AL- iraqia Australian Issue No. 753  

 01 July 20 • Year 15 

  ن

 المشھد األول
المسرح خالي من ك�ل ش�يء وق�د َع�ّم ال�م�ك�ان 
اللون األسود للدلیل على خلو ال�م�ك�ان م�ن ك�ل 
شيء وان كل ما یدخل على المسرح من دیك�ور 

 أو إكسسوار فھو باللون األبیض
الرسام (یرتدي مالبسھ بال�ل�ون األب�ی�ض وس�ط 
الجو األسود على المسرح) في الوس�ط ی�م�ش�ي 
في مقدمة المسرح ذھاباً وإیاباً من جھة الیمی�ن 
الى جھة الیسار یفكر بقلق یتوقف أحیاناً لیقلّ�ب 
أفكاره بین الحین واآلخر القتناص فكرٍة م�ا ث�م 
فجأة یتوقف وكأنھ وجد م�ا ی�ف�ك�ر ب�ھ ب�ع�د أن 
یؤكد ذلك بحركة سریعة ویشد بیدیھ ع�ل�ى ذل�ك 
وثم یقفز الى جانب المسرح من ال�ع�م�ق ل�ی�ج�ر 
إطار ( فری�م) ك�ب�ی�ر ت�ت�دل�ى ف�وق�ھ ق�ط�ع�ھ م�ن 
القماش یبتعد عنھ الى الخلف ویقوم بأخذ أبع�اد 
اللوحة بقیاسھا بإبھامھ ویحك رأسھ ثم یت�خ�ل�ى 
عن ما برأسھ لیس�ت�ب�دل�ھ ب�ق�ی�اس أدق ب�ع�د أن 
یحرك (الفریم) لیكون معداً ل�رس�م م�وض�وع�ت�ھ 
علیھ ثم یحضر عّدة الرسم (بال�ی�ت�ھ وعص�ارات 
ألوان وفرش مختلفة) ویبدأ بت�ح�ض�ی�ر األل�وان 
ومزج بعضھا لینفّذ أفكاره بلوحھ فنیھ ویغ�م�س 
فرشاتھ باأللوان التي اعّدھا ویشرع بالتخ�ط�ی�ط 
لشخصیتین ال نعرف عن�ھ�م�ا س�وى ان�ھ ی�ق�وم 
بتحدید اإلطار الخارجي لھما (آوت الین) یتخلل 
ذلك مرات عدیدة من التراجع للخلف للتأكد م�ن 
القیاسات التي یحددھا بإبھامھ بنظرات من عدة 
جوانب واتجاھات م�خ�ت�ل�ف�ة ب�ی�ن�م�ا ھ�و ی�ق�ل�ب 
ذاكرتھ ل�ت�ذك�ر ال�م�وض�وع ال�ذي ی�ری�د رس�م�ھ 
باللوحة بینما قطعة قماش تغطي ال�ب�ورد ح�ی�ث 
ینكشف بعد حین عندما یرتفع القماش من عمل 
الرسام ل�ت�ظ�ھ�ر ل�ن�ا م�وض�وع�ت�ھ ع�ب�اره ع�ن 
شخصین شاب وش�اب�ھ ی�ج�ل�س�ان ع�ل�ى أری�ك�ھ 
( مصطبة) في احد الحدائق العامة وقد انھكھم�ا 
التعب حتى غلب علیھما النوم وبجانبھما شنطة 
صغیره (ھاندباگ) یبدو أنھا ملی�ئ�ة ب�أش�ی�اء ال 
نعرفھا إال بعد تدرج أحداث المسرحیة، ب�ع�د أن 
ت�ن�ك�ش�ف ال�ل��وح�ة ی�ت�ن�ف��س الص�ع�داء ویش�ع��ر 
بالراحة فیتجھ الى الج�ان�ب اآلخ�ر م�ن م�ق�دم�ة 
المسرح منتشیاً بإنجازه ویشعر بالسعادة لیأخ�ذ 
قسطاً من الراحة فیجلس باتجاه اح�د ال�ج�وان�ب 
وظھره ال�ى ال�ل�وح�ة ف�ت�ك�ون خ�ل�ف�ھ ال ی�راھ�ا 
لیستریح بعد الجھد المضني الذي قام ب�ھ أث�ن�اء 

 رسم اللوحة وكأنھ أنجز منجزاً عظیما
 

  المشھد الثاني
تكون الشخصیتان في اللوحة التي أخذت موق�ع 
عمق المسرح بالوسط شخ�ص�ی�ات�ھ�ا ف�ي ح�ال�ة 
جمود تبدأ بالحركة ال�ب�ط�ی�ئ�ة ج�داً وب�ال�ت�دری�ج 
للوصول ال�ى ال�ح�رك�ة ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة ب�اس�ت�م�رار 
المشھد حتى نھایة المس�رح�ی�ة یص�ح�و الش�اب 
یتثاءب ثم یمط جسمھ (یت�م�غ�ط) وی�ق�وم ب�ف�رك 
عیناه صاحیاً من نومھ ینتب�ھ ل�ل�ش�اب�ة ب�ج�ان�ب�ھ 
حیث ھي األخرى تمط جسدھا وتُ�ن�ِزل أق�دام�ھ�ا 
الى األرض بشكل متشنج بعد أن تتقرفص ألنھا 
تشعر بالبرد ثم تفرك كفیھا واحدة باألخ�رى ث�م 
تُمسح على وجھھا بھما وتتثاءب ثم تنظ�ر ال�ى 
الشاب وھو بدوره یبادلھا النظر وفِي وجھیھما 

تساؤالت كثیره تُشعرنا بمدى المعاناة التي كان�ا 
علیھا قبل النوم في الحدیقة العامة الشبھ تشع�ر 
بتورم قدمیھا بی�ن�م�ا الش�اب یس�ح�ب ال�ح�ق�ی�ب�ة 
لیضعھا بحضنھ والشابة تنظر إلیھ بترقّب بینما 
الشاب یفتح ال�ح�ق�ی�ب�ة تس�ارع ال�ف�ت�اة بس�ح�ب 
الحقیبة من حضنھ إلیھا وتحدث ھ�ن�ا م�م�اط�ل�ة 
بینھما لالستحواذ على الحقیبة تتطور ال�ى ح�د 
أن تسقط الحقی�ب�ة ال�ى األرض وت�خ�رج م�ن�ھ�ا 
مجموعة أغراض أھمھا ق�ارورة م�اء وق�ط�ع�ة 
خبز یابسھ یستحوذ الشاب على ق�ارورة ال�م�اء 
بینما الشابة على قطعة الخبز یبتعد كل م�ن�ھ�م�ا 
عن اآلخر حتى یكاد أن یصل قریباً م�ن ال�رس�ام 
وھو نائم یتململ الرسام بمكانھ بین�م�ا الش�اب�ان 
یتسلالن بحركة حذره الى داخل ال�ف�ری�م یش�رب 
الشاب قلیالً من الماء وت�أك�ل الش�اب�ة ج�زأً م�ن 

 رغیف الخبز
یصحو الرسام من نومھ فیتخذ الشابان مكانھم�ا 
في اللوحة بسرعھ كما كانا في السابق وبن�ف�س 

 الحركة التي كانا علیھا
 

  المشھد الثالث
[ ] یقف الرسام أمام اللوحة یت�أم�ل�ھ�ا وی�ق�وم  -

بترتیش اللوحة ویغیر بعض األلوان بتص�ورات 
متعددة (یرافق ذلك إضاءة ملونھ مناسبة ت�غ�ی�ر 
من ألوان الشابین في اللوحة ) ول�ك�ن ی�ح�ص�ل 
امر غریب وكأن ھناك قص�ف ورم�ي إط�الق�ات 
خارج المكان تجعل من الرسام یعیش حال�ة م�ن 
القلق والتوتر تجعلھ ال یستطیع إكم�ال ال�ل�وح�ة 
بھذا الظرف الق�اس�ي ال�ذي یش�ت�ت أح�اس�ی�س�ھ 
والتي تعیقھ في إكمال اللوحة ف�ي ھ�ذه األث�ن�اء 
تستمر الفوضى بالخ�ارج م�ع أص�وات ال�ح�رب 
وصراخ الناس بما یرعبھم في تلك ال�ح�ال�ة م�ن 
الھلع ال�ذي ی�ج�س�ده ال�م�ؤث�ر الص�وت�ي وال�ذي 
ینتھي بصرخة ام�رأة م�دوی�ة ل�ھ�ا ص�دى ی�ع�م 
المكان وتط�ف�أ األن�وار وت�غ�زو ال�م�ك�ان ظ�ل�م�ٍة 

 حالكة

 المشھد الرابع
یدخل فریم ثاني أصغر من الفریم األول ب�ق�ی�اس 

  سم١٨٠ xسم٨٠(
لوحة من الخطوط الغیر مترابطة تش�ك�ل نص�ف 
جسد مبھم غیر واضح المعالم بدوائر عشوائی�ة 
وخطوط متناثرة كأنھا ت�م�ث�ل ال�ن�ص�ف األع�ل�ى 
إلنسان وھمي مجرد من الم�ع�ال�م ع�ل�ى ق�م�اش 
اسود قد ثقب من الثلث األع�ل�ى ألح�د ال�ج�ھ�ات 
لتخرج منھ ید تمسك بما تحت ال�رق�ب�ة وك�أن�ھ�ا 
 مكملة لشكل نصف الجسد المرسوم على الفریم

وھنالك بقعھ ضوء خافتھ تالحقھ أثن�اء دخ�ول�ھ 
من أحد جوانب المس�رح ی�رى ال�رس�ام ال�ف�ری�م 
الذي دخل من الجانب بذعر فیقترب من�ھ ب�ح�ذر 
شدید وذعر فیتوجس م�ن�ھ ب�ع�د أن ی�ت�ف�ح�ص�ھ 
بترقب شدید ویبدأ الفریم یقترب قلیال الى داخ�ل 
المسرح ببطء ثم بحرك�ة س�ری�ع�ة م�ف�اج�ئ�ة ث�م 
یتوقف ینتظر الرسام حرك�ة ال�ف�ری�م ال�م�رع�ب�ة 
ولكن ب�دون ج�دوى وك�أن�ھ ت�وق�ف ك�ال�ح�ارس 
المراقب للرسام فیثیر ذلك خ�وف�ھ م�م�ا ی�ج�ع�ل�ھ 
یحاول معرفة ما الذي یحص�ل م�ع ھ�ذا ال�ف�ری�م 
فیحوم حولھ ویحاول استفزازه لیت�ح�رك ول�ك�ن 
دون فائده وكأنھ یلعب معھ ل�ع�ب�ة ال�ق�ط وال�ف�أر 
دون جدوى الن الفریم لم یتحرك حتى ی�ط�م�ئ�ن 
لھ الرسام وعند ذلك ترتفع درجة اإلضاءة یكف 
الرسام عن اس�ت�ف�زاز ال�ف�ری�م ف�ی�ش�ع�رن�ا ب�ع�دم 
االكتراث حتى انھ یقترب أكثر وی�ل�م�س ال�ف�ری�م 
بیده ویحاول ال�ل�ع�ب ب�ال�ی�د ال�ت�ي ت�خ�رج م�ن�ھ 
فیحركھا یمیناً ویسارا وھي تعود ال�ى م�ك�ان�ھ�ا 
في كل مره یحركھا ع�ن�ھ ال�رس�ام ث�م یس�ت�دی�ر 
للجمھور ویكون الفریم خلفھ لی�ف�ھ�م�وا ان�ھ ل�م 
یجد أي شيء ممكن أن یؤثر ع�ل�ی�ھ م�ن س�ب�ب 
دخول ھذا الفریم فجأة ت�م�ت�د ال�ی�د م�ن ال�ف�ری�م 
لإلمساك برقبة الرسام من خلفھ بشدة لمح�اول�ة 
خنقھ فیقاوم ال�رس�ام ت�ل�ك ال�ی�د ال�ت�ي ت�ح�ول�ت 
وكأنھا مقبض من حدید على رقبتھ ف�ی�ق�اوم�ھ�ا 
بعناء شدید وتشنج كما لو ك�ان ی�ع�ی�ش رقص�ة 
الطیر المذبوح بق�ب�ض�ة ال�ی�د ت�ك�ش�ف اإلض�اءة 
الشابان في الفریم األول وھما یتحركان ویترقبا 
حالة الفخ ال�ذي وق�ع ف�ی�ھ ال�رس�ام ت�ح�ت ت�ل�ك 
القبضة الخانقة لیخرجا معاً من إطارھما إلن�ق�اذ 
الرسام حتى یتقدم الش�اب وی�م�س�ك ب�ال�ی�د م�ن 
ذراعھا ویجرھا عن رقبة الرسام ب�ع�ن�اء ش�دی�د 
وكأنھا قبضة فوالذیة بینما الشابة تمسك بثیاب 
الرسام لسحبھ وتخلیصھ بالقوة وب�ع�د م�ق�اوم�ھ 
شدیده من الید یستطیعان تخلیص ال�رس�ام م�ن 
قبضة الفریم الذي یخرج بسرعة م�ن ال�م�س�رح 
ع�ائ��داً م��ن ح��ی�ث دخ��ل وی��ع�م ال�م��ك�ان ص��وت 

 انفجارات وقصف طیران حربي.
یدخل الرسام والشابان في وسط الفریم لی�ش�ك�ل 
الرسام والشابان داخل الفریم الكبیر ف�ي ع�م�ق 

 المسرح لوحة جدیدة وبحركة ثابتة.
یدخل شخص أخر رّسام أیض�اً ی�ق�وم ب�ت�رت�ی�ش 
اللوحة ال�ج�دی�دة ال�ت�ي ش�خ�ص�ی�ات�ھ�ا الش�اب�ی�ن 

 والرسام.
 
 
 

 

 ثم تطفأ اإلضاءة
 (تسدل الستار)

  :م 
() 

 

 تألیف منعم سعید
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 صف. المدرس یقف عند السبورة.

 یرسم تفاحة بالطباشیر.

 یطلب من أحد الطالب معرفة ھذا الشكل.

 الطالب األول ینھض.

 یقف عند السبورة.

 یتفحص الشكل بإمعان.

 یفكر.

 ینظر بخیبة امل ناحیة المدرس.

 المدرس یحثھ على التذكر.

 الطالب یحاول ویفشل.

 المدرس یكرر المحاولة.

 تنتشر بین الطالب السخریة.

 المدرس یطلب منھم الصمت.

 الطالب ینظر ناحیة الشكل بارتباك وقلق.

 یفكر..

 فترة.

 الطالب یمسك بالطباشیر بارتباك.

 یرسم مدفع فوھتھ عند التفاحة.

 المدرس ینظر إلیھ مستغربا ومستنكرا فعلتھ تلك.

 ثم یطلب منھ الوقوف جانبا.

 المدرس یطلب من طالب أخر معرفة الشكل المرسوم

 على السبورة. 

 الطالب الثاني ینھض.

 یسیر بتثاقل واضطراب.

 یقف عند السبورة.

 یفحص الشكل.

 یفكر.

 یمسك بالطباشیر یحاول الرسم بارتباك وخجل.

 یتوقف.

 المدرس یحثھ على الرسم.

 الطالب الثاني یكرر المحاولة.

 یقف.

 یفكر.

ینظر بارتباك وقلق ن�اح�ی�ة ال�م�درس ث�م ن�اح�ی�ة ال�ط�الب ال�م�درس 

 یشجعھ.

الطالب یرسم خط متعرج من نھایة التفاح�ة. ث م ی�رس�م خ�ط أخ�ر 

 موازیا لھ.

 یظھر على شكل أفعى ورأسھا التفاحة.

 المدرس منفعال غاضبا یستنكر ھذا التفكیر وھذا الشكل.

 ثم یطلب من الطالب الثاني الوقوف بجانب الطالب األول.

 الطالب الثاني یقف بجانب الطالب األول بخجل وخذالن.

 المدرس یقف صامتا وھو ینظر ناحیة الطالب بانفعال.

 یؤشر على أحد الطالب.

 الطالب ینھض بتثاقل ثم ینكس راسھ بانكسار ویجلس.

المدرس ینقل بصره بین الطالب بانفعال وغضب أحد الطالب ی�رف�ع 

 كفھ.

المدرس ینظر إلیھ بشيء من االرتیاح. یطلب م�ن�ھ م�ع�رف�ة الش�ك�ل 

 المرسوم على السبورة.

الطالب الثالث یتجھ ناحیة السبورة بقوة وث�ب�ات. ی�م�د ك�ف�ھ ن�اح�ی�ة 

 التفاحة.

 ینتزعھا من السبورة.

 یمسكھا بكفھ ینظر ناحیة المدرس وناحیة الطالب.

 یبتسم.

 یرفع كفھ مقرب إیاھا من فمھ.

 المدرس یبتسم.

الطالب الثالث ینتزع غصن التفاحة كما ینتزع فتیل القنبلة الی�دوی�ة. 

 الطالب الثالث یحاول فتح كفھ ببطء.

الطالب والمدرس ی�رت�م�ون ع�ل�ى األرض ب�خ�وف وف�زع ال�ت�ف�اح�ة 

 ….تنفجر. ضوء ساطع ودوي ودخان یغطي المسرح

 

 

 2007ستار بعقوبة_

  
 ارس

 
 
 

 للكاتب المسرحي عادل درویش



"المعدان" أیقونة الطیبة والنقاء التي أودع�ھ�ا هللا  
 في جنوب العراق.

یقولون: أن الملك "ال�ن�ع�م�ان ب�ن ال�م�ن�ذر " س�م�ع 
بشخص یقال لھ "ال�م�ع�ی�دي" دأب ع�ل�ى م�ھ�اج�م�ة 
قوافل النعمان والنیل من�ھ�ا، ف�أم�ر ب�ال�ق�ب�ض ع�ل�ی�ھ 
وإحضاره، فلما تم لھ ذلك، وج�د ال�م�ع�ی�دي ش�خ�ص�ا 
ضئیل الحجم، رث الھیئة، فق�ال م�ق�ال�ت�ھ الش�ھ�ی�رة: 
(أن تسمع بالم�ع�ی�دي خ�ی�ر م�ن أن ت�راه)، ف�أج�اب�ھ 
"المعیدي": (الرجال مخابر ال مناظر أی�ھ�ا ال�م�ل�ك). 
ھذا القول ینطبق على طائر ذو صوت جمی�ل وش�ك�ل 
بشع، ومن ھنا جاءت ھذه التس�م�ی�ة، ی�ع�ن�ي تس�م�ع 
صوت ھذا الطائر أحس�ن م�ن رؤی�ت�ھ، ب�اع�ت�ب�ار أن 

 صوتھ أجمل من شكلھ.
المعدان ومفردھا معیدي، وھو االسم الذي ی�ع�رف�ون 
بھ في اللھج�ة ال�ع�راق�ی�ة، وك�ذل�ك یس�م�ون ب�ال�ل�غ�ة 

) وال�ت�ي ت�ع�ن�ي ع�رب Marsh Arabsاإلنكلیزیة (
األھوار، ھم مجموع�ة س�ك�ان�ی�ة ع�راق�ی�ة م�وط�ن�ھ�ا 

 األصلي منطقة أھوار جنوب العراق.
أما عالم االجتماع العراقي علي ال�وردي ف�ي ك�ت�اب�ھ 
الموسوم بـ (دراسة في طبیعة المجت�م�ع ال�ع�راق�ي)، 
اعطى وصف لل�م�ع�ی�دي دون ال�ت�ط�رق ال�ى مص�در 
الكلمة، وكیف استعمل�ت، ح�ی�ث وص�ف (ال�م�ع�دان) 
بأنھم طبقة م�ن ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي تس�ك�ن أھ�وار 
العراق منذ العصور الغابرة، وت�ع�ی�ش ع�ل�ى ت�رب�ی�ة 
الجوامیس أو ما نسمیھ ب�ال�ع�راق�ي (ال�دواب) وھ�ي 

 كلمة عربیة فصحى.
وكشفت مجموعة الع�م�ل ال�دول�ی�ة لش�ؤون الس�ك�ان 
األصلیین، والتي تعتبر منظمة حقوقیة عالمیة ت�ھ�ت�م 
بالدفاع ع�ن ح�ق�وق الش�ع�وب األص�ل�ی�ة، أن ھ�ن�اك 
مجموعات عدیدة تمثل السكان األصلیین في من�ط�ق�ة 
الشرق األوسط أبرزھا سكان األھوار واآلش�وری�ون 

 في العراق.
وبحسب تقریر للمجموعة نش�رت�ھ ش�ب�ك�ة "ب�ي ب�ي 

، ف�ان ال�م�ع�دان 2019آب  10سي" ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة 
واآلشوریون ھم سك�ان ال�ع�راق األص�ل�ی�ون، ح�ی�ث 
یعیش سكان األھوار "المعدان" في منطقة األھ�وار 
جنوب العراق ولكن تناقصت أعدادھم بدرجة ك�ب�ی�رة 
في العقود األخیرة، وت�ع�رض م�وط�ن�ھ�م األص�ل�ي " 

 األھوار" إلى التجفیف خالل عھد النظام السابق.
وھناك من علماء األنثروبولوجیا یعتقدون ان�ھ�م م�ن 
بقایا السومریین، ویست�دل ع�ل�ى ذل�ك ب�أن م�ن�ط�ق�ة 
األھوار كانت موط�ن الس�وم�ری�ی�ن ح�ی�ث م�دن أك�د 
وأور، وك��ذل��ك م��ن وج��ود ب��ع��ض األدوات وال��عُ��دد 
السومریة التي التزال مستخدمة عند ال�م�ع�دان م�ث�ل 
(الفالة) و(المشحوف)، وھو وسیلة التنقل ال�وح�ی�دة 
لدیھم عبر المیاه واألدغال، لكن المتفق ع�ل�ی�ھ ان�ھ�م 
من أصول س�ام�ی�ة، وھ�ن�اك م�ن ی�ؤك�د ع�ل�ى ان�ھ�م 

 یتحدرون من أصول عربیة.
وھ�ن�اك رأي أخ�ر ح�ی�ث (ال�م�ع�ی�دي) م�أخ�وذة م��ن 
المعاداة أي المناكفة والرفض، وی�رى أص�ح�اب ھ�ذا 

 الرأي أن 
قوات االحتالل اإلنكلیزي شجعت على استخ�دام ھ�ذه 
المفردة، بقصد تحقیر سكان األھ�وار ال�ذی�ن ق�ات�ل�وا 
اإلنكلیز، عند دخولھم العراق مطلع القرن المنص�رم، 
وأبلوا في قتالھم بالء حسنا فتحولت عملی�ة اح�ت�ق�ار 
العراقیین األصالء، الى عرف سیاسي غ�ی�ر م�ع�ل�ن، 
وتقلید اجتماعي ظاھر للعیان، وسنة األن�ظ�م�ة ال�ت�ي 

 تعاقبت على حكم العراق.

ھؤالء الناس ھم س�ك�ان ال�م�ن�اط�ق ال�ت�ي ب�دأ ف�ی�ھ�ا 
الحضارة ألول مرة، وتنشر العلم والحرف والم�دن�ی�ة 
للعالم. انھم سكان س�وم�ر واك�د وأور وب�اب�ل أص�ل 
الحضارة اإلنسانیة والبشریة، وھم ذات القوم ال�ذی�ن 
مازالوا الى یومنا ھذا یتمی�زون بص�ف�ات جس�م�ان�ی�ة 
ممیزة مثل امتشاق القامة، وسعة العینی�ن والس�م�رة 
الممیزة، كما انھم الى یومنا ھذا یس�ت�ع�م�ل�ون ن�ف�س 
الكلمات التي كان السومریون القدامى یستخدمونھ�ا، 
مثل أل (اكو) وت�ع�ن�ي ال�ع�دم وال�وج�ود وك�ل�م�ة ج�ا 
وتعني أذن، وكلمة الدربونة وتعن�ي ال�زق�اق وك�ل�م�ة 
الشلب وتعني الرز، وكلمات أخ�رى ك�ث�ی�رة م�ازال�وا 
یستخدمونھا منذ زمن السومریین ال�ى ی�وم�ن�ا ھ�ذا، 

 علما بانھا لغة أصلیة لیست مأخوذة من أحد.
الباحث العراقي عباس ال�ع�زاوي ی�ق�ول: ف�ي ك�ت�اب�ھ 
عشائر العراق أن المعدان أو المعادي ھم مج�م�وع�ة 
تمتھن تربیة ال�ج�وام�ی�س ك�م�ا ی�ق�ول ال ی�رى أث�راً 
للھنود أو اإلیرانیین فیھم، ویعتقد أن الزعم ب�وج�ود 
أصل عراقي قدیم ف�ی�ھ�م م�ث�ل األص�ل الس�وم�ري ال 
یتجاوز حدود تخرصات "والكالم لل�ع�زاوي". ح�ی�ث 
یذكر أن الكل متفقون على أنھم ع�رب، وأن ت�رب�ی�ة 
الجاموس ال تحقق أصالً غریباً، وإنما ت�ع�ی�ن ح�اج�ة 
اقتضتھا الحالة وال یبعد أن یكون الجاموس موج�وداً 
قبل الفتح (الفتح اإلسالمي للعراق)، فاستمر وت�درب 
العرب على تربیتھ أو أن الذین تعھدوه ق�د ان�دم�ج�وا 

 فلم نعد نفرق بینھم وبین السكان األصلیین.
وقد قال البعض أن اصل كلمة معیدي أتت م�ن ك�ون 
الناس في ھذه المناطق كان�ت ع�ل�ى ال�دوام م�ع�ادی�ة 
للدولة والحكومات وتختبئ في قتالھا للدولة ب�غ�اب�ات 
القصب الكثیفة حیث یصعب تعقبھ�م، ول�ك�ن ی�ت�ض�ح 
انھ لیس ھذا ھو اصل كلمة معیدي والت�ي غ�ال�ب�ا م�ا 
یقصد بھا اإلساءة الى ھؤالء الناس المبت�ل�ی�ن ب�ھ�ذه 
التسمیة، ھنالك مرادف ل�ھ�ذه ال�ك�ل�م�ة ف�ي ال�ل�ھ�ج�ة 
المصریة وھي كلمة المعدي (بفتح ال�م�ی�م وال�ع�ی�ن) 
وھي تعني الشخص الذي یست�خ�دم ق�ارب�ا أو زورق�ا 
كوسیلة للتنقل في األنھار والبحیرات وال�م�س�ط�ح�ات 
المائیة، والن سكان األھوار یعیشون ع�ل�ى م�ن�اط�ق 
من مسطحات مائیة واسعة ویبنون ب�ی�وت�ھ�م بش�ك�ل 
فني فوق ھذه المسطحات المائیة المسماة ب�األھ�وار، 
فكان البد ل�ھ�م م�ن اس�ت�ع�م�ال ال�ق�وارب وال�زوارق 
كوسیلة للتنقل وقد اشتھروا باست�ع�م�ال ال�م�ش�ح�وف 
كوسیلة تنقل بین تجمعاتھم السكنیة ال�م�ق�ام�ة ع�ل�ى 
ھذه المسطحات المائی�ة الش�اس�ع�ة وك�ل�م�ة م�ع�ی�دي 
باآلصل ھي نفس الك�ل�م�ة ب�ال�دارج�ة ال�م�ص�ری�ة أي 
المعدي أو الم�ع�داوي ، ول�ك�ن ب�م�ا أن ال�ع�راق�ی�ی�ن 
مولعون ومغرمون بالتصغیر فقد انقلب الم�ع�دي ال�ى 
المعیدي والمعداوي الى المعیداوي ، أي مست�خ�دم�ي 

 الزوارق للتنقل.
وقام مجموعة من الباحثین منھم ن�ادی�ة ال�ظ�اھ�ري، 
وم�اری��ا ب�اال، وأخ��ری��ن دراس��ة ع�ل��ى ع��ی�ن��ات م��ن 
الكروموسوم والحم�ض ال�ن�ووي ف�ي م�ائ�ة وث�الث�ة 
وأرب��ع��ی��ن ش��خ��ص��ا م��ن ع��رب األھ��وار، وكش��ف��ت 
التحلیالت للم�ج�م�وع�ات ال�وراث�ی�ة، وال�م�ج�م�وع�ات 
الوراثیة الفرعیة، تمت مالحظتھا في ع�رب األھ�وار 
عناصر أصیلة، م�ن�ت�ش�رة ف�ي الش�رق األوس�ط ف�ي 
المجموعات الجینیة ال�ذك�ری�ة واألن�ث�وی�ة ع�ل�ى ح�ٍد 
سواء، یوحي األصل الشرق أوسطي الشائع للسك�ان 
الحالیین ألھوار ج�ن�وب ال�ع�راق، ب�أن�ھ إذا م�ا ك�ان 
عرب األھوار من نسل السومری�ی�ن ال�ق�دم�اء، ف�م�ن 

المرّجح أن یك�ون الس�وم�ری�ون أیض�اً م�ن الس�ك�ان 
 األصلیین.

اعتاد العراقیون أن یطلقوا كلمة معیدي على س�ك�ن�ة 
األھوار كما اعتادوا أن یقصدوا ب�ھ�ا م�ع�ن�ى س�ل�ب�ی�ا 
وللتصغیر من قیمة ھذا الشخص والتقلیل من شأن�ھ، 
یعیش بعض الِمعدان حیاة البدو ال�رّح�ل، وی�ق�وم�ون 
ببناء منازل وأكواخ مؤقتة وی�ت�ن�ق�ل�ون م�ع ق�ط�ع�ان 
الجوامیس خاص�ت�ھ�م ح�ول األھ�وار ت�ب�ع�ا ل�ف�ص�ول 
السنة، كما یعیش البعض على صید األس�م�اك وھ�ي 
التجارة التي تعد موطن قوة ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ھ�م ذل�ك أن 

 نسبة ستون بالمائة من السمك 
 المصطاد في العراق مصدرھا میاه األھوار. 

ما نبیت منطقة األھوار فتغلب علیھ األنواع ال�م�ائ�ی�ة 
والمستنقعیة في المناخ الصحراوي لجنوبي الع�راق، 
ویقدر عددھا بأكثر من ثالثة وثالثین نوعاً، أك�ث�رھ�ا 
انتشاراً القصب الذي یصل ارتفاعھ إلى ستة أم�ت�ار، 
وینمو بكثافة كبیرة تعیق االنتقال ب�ال�ق�وارب إال ف�ي 
الممرات العمیقة نسبیاً الخالیة من النب�ات. وی�ت�وزع 
القصب على جزر مبعثرة في األھ�وار ی�ق�در ع�ددھ�ا 

 «إقلیم ال�ق�ص�ب»باآلالف، وخاصة فیما یعرف باسم 
بین ناحیة المدینة شرقاً إلى كرمة بني سعی�د غ�رب�اً، 
وإلى شمال مجرى الفرات القدیم وإلى أعماق أھ�وار 

 جنوب الفرات بمساحة نحو الفان كیلو متر مربع.
یتألف سكان األھوار وھوامشھا من عدد من القب�ائ�ل 
العربیة أشھرھا: بنو مالك واألَْجَود وآل حمید وب�ن�و 
سعید وعشرات العشائر الصغیرة والبطون واألفخ�اذ 
المتفرعة عنھا. ویؤلف معظم�ھ�م ات�ح�اداً عش�ائ�ری�اً 

(م�ن االت�ف�اق ف�ي ال�ل�ھ�ج�ة  «المنت�ف�ق»عرف باسم 
المحلیة) منذ منتصف ال�ق�رن ال�ث�ام�ن عش�ر. وی�ع�د 
عرب المعدان من أبرز سكان األھوار الداخلیة، وھم 
بدوھا الفعلیون، إذ ال مساكن ثابتة یقیمون فیھا، ب�ل 
یتنقلون في أرجاء ال�م�ن�ط�ق�ة م�ع ج�وام�ی�س�ھ�م ف�ي 
قوارب وعلى جزر عائمة من أطواف مصنوع�ة م�ن 

 «الغ�ب�اش�ة»القصب والبردي وغیرھما تعرف باسم 
یقیمون ع�ل�ی�ھ�ا مس�اك�ن�ھ�م  «الِدبِن»(أو الجباشة) و

وأكواخھم البسیطة، ویدفعون بھ�ا إل�ى ح�ی�ث ال�ك�أل 
وحیث توجد علوه أرض ترتفع فوق ال�م�ی�اه ت�ع�رف 

وال��ك��أل ف��ي األھ��وار ھ��و م��ح��ل��ی��اً  .«إش��ان»ب��اس��م 
(العنجر)، وھو الق�ص�ب الص�غ�ی�ر ال�غ�ض  «العنغر»

الذي یؤلف علفاً أساسیاً لجوامیس المعدان وی�ع�ی�ش 
سكان األھوار عامة في بیوت م�ب�ن�ی�ة م�ن ال�ق�ص�ب 
ومغطاة بُحصر القصب (الب�واري)، تس�م�ى األك�واخ 
منھا بالصریف�ة، وتس�م�ى ال�ح�ظ�ائ�ر ب�الِس�ت�رة، أم�ا 
القاعات الكبرى ذات األقواس وال�م�غ�ط�اة ب�ال�ُح�ص�ر 
فتسمى الَمضیف، وھي ذات ھندسة ج�م�ی�ل�ة ج�ذاب�ة. 
وھو عبارة من بیت مصنوع من القصب وال�ح�ص�ی�ر 
الذي یصن�ع م�ن ال�ق�ص�ب وق�د ی�ت�ك�ون م�ن ص�ال�ة 
رئیسیھ ویجلسون الضیوف متكئین متق�اب�ل�ی�ن ع�ل�ى 
أعمده من القصب وعادة ی�ك�ون ال�م�وق�د ف�ي وس�ط 

 المضیف.
تقسم األھ�وار إل�ى مس�ت�ن�ق�ع�ات وب�ح�ی�رات م�ؤق�ت�ة 
وموسمیة تتكّون إثر فیضانات دجلة (أیار) وال�ف�رات 

 (حزیران)، 
وتجف في وقت الش�ح ل�ل�ن�ھ�ری�ن (أی�ل�ول وتش�ری�ن 
األول). وأخرى دائم�ة ت�ج�دد ال�ف�ی�ض�ان�ات م�ی�اھ�ھ�ا 

سنویاً، وھ�ي أھ�وار غ�رب دج�ل�ة وش�م�ال ال�ف�رات 
وأھوار جنوب الفرات وغرب شط ال�ع�رب. ول�ل�م�ی�اه 
الباطنیة المرتفعة حتى مستوى سطح األرض أث�رھ�ا 
في بقاء األھ�وار ال�دائ�م�ة ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن درج�ة 
الحرارة العالیة والتبخر الش�دی�د واألم�ط�ار ال�ق�ل�ی�ل�ة 

 والرطوبة العالیة جداً والمزعجة صیفاً.
ویستعمل السكان في ت�ن�ق�الت�ھ�م وأع�م�ال�ھ�م ق�وارب 
مصنوعة محلیاً من�ھ�ا ال�م�ش�ح�وف (ج�م�ی�ع أش�ك�ال 
الزوارق الضیقة الطویل�ة) وال�بَ�لَ�م (ق�ارب م�ن�ب�س�ط 
القاع ط�ول�ھ ن�ح�و عش�رة أم�ت�ار) وال�ط�راد (ق�ارب 
الشیوخ طولھ نحو عشرة أم�ت�ار م�زی�ن ب�زخ�ارف). 
وفي المنطقة قرى وبلدات ثابت�ة أب�رزھ�ا ال�ج�ب�ای�ش 
والمدینة والقرنة والَحمَّار. وك�ذل�ك ال�ق�رى ال�ق�ائ�م�ة 
اف ك�ال�ح�ي وق�ل�ع�ة س�ك�ر وال�رف�اع�ي  على شط الغرَّ
اف. وتشھد األھ�وار ھ�ج�رة  والنصر والشطرة والغرَّ
سكانیة إلى المدن القریب�ة م�ن�ھ�ا م�ن�ذ ث�الث�ة ع�ق�ود 

 ونیف، بحثاً عن حیاة أفضل.
یعتمد السكان في عیشھم على الم�وارد االق�ت�ص�ادی�ة 
الطبیعیة المحلیة في ال�درج�ة األول�ى، وف�ي رأس�ھ�ا 

 القصب الذي 
یعد الركیزة األساسیة للحیاة والبق�اء، وك�ذل�ك ص�ی�د 
السمك برم�اح مش�ع�ب�ة ال�رؤوس، وص�ی�د ال�ط�رائ�د 
المائیة وال�ط�ی�ور ال�م�ھ�اج�رة، ك�م�ا ی�رب�ي الس�ك�ان 
الجوام�ی�س، ول�ل�ق�ص�ب اس�ت�ع�م�االت ك�ث�ی�رة ف�م�ن�ھ 
مساكنھم وأكواخھم ومخازنھم ووقودھم وإن�ارت�ھ�م، 
ومنھ تُصنع حاجات كثیرة أھمھا الحصر (ال�ب�واري) 
والقفف واألطواف والقوارب وغ�ی�رھ�ا، ك�ذل�ك ف�إن 
القصب الغض علف جید ل�ل�ج�وام�ی�س، أم�ا ال�ب�ردي 
فیسھم في االستعماالت بنسب مختلف�ة، ك�م�ا ی�ق�ت�ات 
السك�ان ع�ل�ى ج�ذوره الص�غ�ی�رة وأزھ�اره. وت�ق�وم 
الزراعة على ھوامش المستنقعات والبحیرات، حیث 
تغلب زراعة القمح والشعیر والرز (الشلب) وك�ذل�ك 
نخیل التمر، ویقدم قصب األھوار ونباتات�ھ�ا األخ�رى 
مادة أولیة مھمة لصناعة الورق في العراق ل�م�ع�م�ل 
ورق البصرة (منطقة الھارثة) ومعمل ورق م�ی�س�ان 
جنوب العمارة، وھما على نھر دج�ل�ة، ح�ی�ث ال�م�اء 
الالزم لھذه الصناعة، وقد وض�ع ال�ع�راق مش�روع�اً 
لتجفیف األھوار لزیادة األراضي الزراعیة ال�م�روی�ة 

 ینفذ على مراحل.
حیث یشكل المعدان الغالبیة من سكان األھوار لكنھم 
لیسوا كل س�ك�ان األھ�وار، ونس�ب�ت�ھ�م ف�ي األھ�وار 
الشرقیة أكبر من األھوار الغربیة، إذ أنتقل ال�م�ع�دان 
في السنوات األخیرة وبفعل عدة عوامل م�ن ب�ی�ن�ھ�ا 

م 1991عملیات وعملیة تجفیف األھ�وار ب�ع�د ع�ام 
إلى مدن مجاورة وإلى خارج الع�راق، ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
إغالق مصادر میاه الفیض ببناء السدود والحواج�ز، 
ومنع وصولھ�ا إل�ى ال�م�ن�خ�ف�ض�ات داخ�ل األھ�وار، 
وعلى شق قناة ب�ی�ن ال�ف�رات ودج�ل�ة، ك�ذل�ك ھ�ن�اك 
مشروع لتحویل نھر الفرات م�ن م�وق�ع ق�ری�ب م�ن 
سوق الشیوخ إلى الشعیبة فخور الزبی�ر وم�ی�ن�اء أم 
قصر حیث ینتھي في خور عبد هللا بغیة االبتعاد ع�ن 

 شط العرب ومشكالتھ الحدودیة مع إیران.
 المصدر:

 جریدة المدى 
 إیالف ـ محمد حسن الموسوي 

حسن الخیاط، جغرافیة أھوار ومستن�ق�ع�ات ج�ن�وب�ي 
 العراق 
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احمد فیاض المفرج�ي ... رائ�د ال�ت�وث�ی�ق  
المسرحي في العراق واحد اھ�م ال�ع�ام�ل�ی�ن 
في المجال الصحفي الفني ال�ع�راق�ي ح�ی�ث 
قضى حیاتھ مھتما في التوثیق ال�م�س�رح�ي 
م�غ��ط�ی��اً ف��ع�ال��ی�ات ونش�اط��ات ال��ع�دی��د م��ن 
الفنانین المسرحیین والسینمائی�ی�ن وح�ت�ى 
األموات منھم ف�ي ال�وق�ت ال�ذي ل�م ی�ف�ك�ر 
غیره مجرد التفكیر في األشارة ال�ی�ھ�م وال 
زالت مصادره (مؤلفاتھ) معینا لك�ل ط�ال�ب 
باحث في المجال الفني في ال�ع�راق وع�ل�ى 
األخص المسرحي والس�ی�ن�م�ائ�ي ف�ی�ھ ف�ال 
تخلو رسالة دراسیة او بحث م�ن األش�ارة 

 الیھ.
 في بغداد / األعظمیة 1936ولد عام  
أن�ھ�ى دراس�ت�ھ األب�ت�دائ�ی�ة ف�ي م�دارس  •

 األعظمیة
عمل في وزارة العدل وعین ف�ی�ھ�ا س�ن�ة  •

1952 
ال�ف�رع  تخرج م�ن ال�ث�ان�وی�ة ال�ج�ع�ف�ری�ة •

 1958 - 1957التجاري 
ع��ن��ى ب��األدب والص��ح��اف��ة م��ن��ذ م��ط��ل��ع  •

 الخمسینات.
درس في فرع التم�ث�ی�ل ب�م�ع�ھ�د ال�ف�ن�ون  •

 1964  -  1963ال�ج�م�ی�ل��ة وت�خ�رج س�ن�ة 
وشارك طوال دراستھ بالعدید من انت�اج�ات 

 .المعھد المسرحیة
اخرج اول مسرحیة ألدب الالمعق�ول ف�ي  •

او   الش�ری�ط األخ�ی�ر 1964العراق س�ن�ة 
 شریط كراب األخیر لصموئیل بیكت.

عمل محررا في جریدة الزمان الب�غ�دادی�ة  •
 الیومیة في اواسط الخمسینیات.

انتسب الى فرق تمثیلیة ع�دة وك�ان اح�د  •
مؤسسي فرقة مسرح الیوم ال�ت�ي م�ازال�ت 
قائمة وقد مثل ف�ي ال�ع�دی�د م�ن ن�ت�اج�ات�ھ�ا 
التلفزیونیة .. كما شارك في اداء دور ف�ي 

اخ�راج ال�ف�ن�ان  -الفلم ال�روائ�ي ال�ح�ارس 
خلیل شوقي وال�ذي ان�ت�ج�ت�ھ ش�رك�ة اف�الم 
الیوم التي كونھا من اعضاء فرق�ة مس�رح 

 الیوم اواسط الستینات.
ان�ت�ق�ل ال�ى وزارة ال�ث�ق�اف�ة  1973سنة  •

واألع��الم ونس��ب ال��ى دائ��رة الس��ی��ن��م��ا 
 والمسرح

ش��ارك ف��ي ال��ع��دی��د م��ن ال��م��ؤت��م��رات  •
والمھرجانات والحلقات الدراسیة الم�ق�ام�ة 

 في العراق وخارجھ
من قبل المركز العراق�ي  1982ُكرم سنة  •

ل�ل�م�س�رح ل�دوره ف�ي ت�وث�ی�ق ال�ن�ش�اط��ات 
 المسرحیة في العراق.

من قبل جمعیة الفنان�ی�ن  1982ُكرم سنة  •

التشكیلین العراقیین ل�دوره ف�ي ال�ت�ع�ری�ف 
 بالنشاطات التشكیلیة في العراق

اشرف على العدید من الص�ح�ف األدب�ی�ة  •
 .والفنیة و المجالت المحلیة

استاذ محاضر في معھد الفنون الج�م�ی�ل�ة  •
 لسنوات طویلة.

زاویتھ المعروفة (فن�ون مس�رح�ی�ة) ف�ي  •
جریدة الجمھوریة التي اس�ت�م�رت لس�ن�ی�ن 

 طوال
 رئیس نادي السینما•
 نائب رئیس المركز العراقي للمسرح•
 اسس وترئس المركز الوثائقي للمسرح•
م��دی��ر قس��م األب��ح��اث وال��دراس��ات ف��ي •

 المؤسسة العامة للسینما والمسرح
 عضو نقابة الفنانین العراقیین•
رئ�ی�س الش��ع�ب�ة ال��م�س�رح��ی�ة ف�ي ن�ق�اب��ة •

 الفنانین العراقیین
 عضو مجلس نقابة الفنانین العراقیین•
 عضو اتحاد األدباء العراقیین•
 عضو نقابة الصحفیین العراقیین•
ال�رائ�د األول ل�ل�ت�وث�ی�ق  1992ُكرم سنة •

 المسرحي في العراق
شارك في اغلب المھرجانات ال�م�س�رح�ی�ة •

والسینمائیة المقامة في العراق عضوا ف�ي 
ھیئاتھا التحضیریة و التنفیذیة او ال�ل�ج�ان 

 العلیا و التحكیمیة لھا
ساھم في العدید من المھرجانات الع�رب�ی�ة •

والعالمیة مدعوا او موفدا م�م�ث�ال ل�ل�ع�راق 
في كلتا الحالتین و ك�ان�ت اخ�رھ�ا مش�روع 
للتعاون مع الیونسكو م�م�ث�ال ع�ن ال�ع�راق 

 ولكنھ لم یتم بسبب وفاتھ
لھ ال�ع�دی�د م�ن ال�ب�ح�وث ال�م�ن�ش�ورة ف�ي •

الصحف وال�م�ج�الت ال�م�ح�ل�ی�ة وال�ع�رب�ی�ة 
وبعضھا ترجم الى لغات اخرى ونش�ر ف�ي 

 الصحافة العالمیة.
 
 :) مؤلف وھي24لھ اكثر من (•

ال�م�رأة ف�ي الش�ع�ر ال�ع�راق�ي ال�ح�دی��ث 1- 
/ ق�دم ل�ھ ال�دك�ت�ور ع�ل�ي ال��وردي/ 1958

 مطبعة الجامعة / بغداد
/ 1965الحركة المسرحیة في ال�ع�راق  2-

 مطبعة الشعب / بغداد
لمحة ع�ن مس�رح ال�ط�ف�ل ف�ي ال�ع�راق 3-

1978 
 1979جمعیة التشكیلین العراقیین  -4

مص�ادر دراس��ة ال��م��س�رح ف��ي ال��ع��راق 5-
1979 

التعریف ب�ال�م�ص�ادر ال�ع�رب�ی�ة ل�دراس�ة 6-
 1979  السینما

ح��ق��ي الش��ب��ل��ي ... ذك��ری��ات ف��ي ال��ف��ن 7-
 1980والحیاة 

/ دار 1980الس��ی��ن��م��ا ف��ي ال��ع��راق  8-
 الصیاد / بغداد

/ دار الص��ی�اد / 1980س�ن��وات ال��ف�ن  -9
 بغداد
ال�م�ؤس�س�ة  1980  اسالی�ب الس�ی�ن�م�ا10-

 .العربیة للدراسات و النشر / بیروت
 1981ف��ن��ان��و الس��ی��ن��م��ا ف��ي ال��ع��راق 11-

المؤسسة الع�رب�ی�ة ل�ل�دراس�ات وال�ن�ش�ر / 
 بیروت
مصادر دراسة النشاط السینمائي ف�ي 12- 

المؤسسة العربیة للدراسات  1981العراق 
 لبنان  و النشر

النشاط المسرحي في العراق لل�م�وس�م 13-
1981- 1982 

 1983النشاط المسرحي ف�ي ال�ع�راق 14-
 الجزء األول

 1983النشاط المسرحي ف�ي ال�ع�راق 15-
 الجزء الثاني

 1984السینما التسجیلیة في العراق -16
الفنان ح�ق�ي الش�ب�ل�ي رائ�د ال�م�س�رح 17-

/ مطبعة ثویني/ بغداد نقاب�ة 1985العراقي 
 الفنانین/ المركز العام

/ م�ط�ب�ع�ة 1987المسرح في ال�ع�راق 18-
 نقابة الفنانین/ المركز العام -سومر/ بغداد

المسرح في العراق/ م�ط�ب�ع�ة س�م�ی�ر/ 19-
بغداد باألشتراك مع س�ام�ي ع�ب�د ال�ح�م�ی�د 
وع�ب��د األل��ھ ك�م��ال ال�دی��ن وع��ل��ي م��زاح��م 

 .عباس ویاسین النصیر ویوسف العاني
/ دار 1989الفرقة القومیة ل�ل�ت�م�ث�ی�ل 20-

 الحریة للطباعة/ بغداد
/ 1989مسرح الثمانینات في العراق 21- 

 دار الشؤون الثقافیة العامة / بغداد
ابراھیم ج�الل ف�ي ال�ت�وث�ی�ق واألب�داع 22-

 بغداد مطبعة دیانا 1991
 1991مھرجان بغداد للمسرح العربي 23-

ب�غ�داد اص�دار دائ�رة   دار الحریة للطب�اع�ة
 السینما و المسرح

م��ھ�رج��ان ب�غ��داد ل��ل�م��س��رح ال��ع��رب��ي  24-
/ دار الحریة للطباعة / بغداد اصدار 1994

 .دائرة السینما و المسرح
اسس بذور عائلة فنیة كان ال�رائ�د ف�ی�ھ�ا  •

وتبعھ اخواه المخرج والممث�ل ال�م�س�رح�ي 
واخ�وه  1967فاروق فیاض المتوفي سنة 

الفنان صبحي فیاض عازف الكمان وولداه 
المخرج المسرحي ظفار احمد وایثار احم�د 
األس��ت��اذة ف��ي م��ع��ھ��د ال��ف��ن��ون ال��ج��م��ی��ل��ة/ 

 السمعیة والمرئیة.
توفي في بغداد عن عمر ین�اھ�ز الس�ت�ی�ن  •

 اثر حادث مؤسف. 1/7/1996سنة في 

 اق اة اذا  

 
 
 
 

 بغدادحسن نصراوي/ 

   ي
 
 
 
 
 
 
 

 منال الحسن
 ھولندا 

 
  ھكذا دائما  

 أحتفي بصرختي األولى
  صرخة طفلة
 بوجھ الظالم

  ھل كنت اعرف ھذ الدنیا

 انا الطفلة التي

 ال ترید أن تكبر

  رغم اني أحتفي اآلن

  بصرختي الخامسھ والثالثین

 عنادي  ..ال أنسى كركراتي

  داللي ومكري الطفولي

 وانا على صدرك

  أمسد شعرك والعب بشاربیك

  أسالك عن النجوم

 التي في السماء

 واین تختفي في النھار

  عن النجوم التي

  على كتفیك

 .وھي تلمع حتى في النھار

  كثیرة األسئلة انا 
  یا أبي

  وكنت تجیب وانت تالعبني

 ال أرید أن أكبر أنا 

 طفلي وھا أنا أالعب 

  بخفة وضحك
  انا الطفلة الرابعة
 أحتفي بصرختي

  الخامسة والثالثین 
  اشعل الشموع

 وازیدھا شمعتین

  لھیثم واحدة 
 وأخرى ألشواق

 وأحتفي

  أحتفي

 .... مثل طفلة ترقص في الھواء 

احمد فیاض المفرجي ...    
 رائد التوثیق المسرحي في العراق 



 مدخل:
توافینا مسار أحداث روایة (سیدات زح�ل) ب�ذل�ك 
التماس المحوري في دلیل العن�ص�ر الش�خ�وص�ي 
ال�م��ش��ارك،ب�م��وج��ب أق��ط��اب ال��م��ت�ش��ك��ل ك��ذاك��رة 
متداعیة في بنیة المواقع الذاكراتیة في الن�ص،إذ 
إنھا تقدم لنا مجموعة األحداث ف�ي زم�ن م�ت�ع�دد 
ومتوحد في اآلن نفسھ،إي من خالل جعل مشاھد 
المسرود الروائي،وكأنھ�ا ح�ال�ة ت�رج�ی�ع لص�ور 
وحركة الذات وال�ذوات األخ�رى ف�ي م�ج�ال م�ن 
تقنیة تیار الوعي المبثوث ف�ي ج�م�ل�ة م�ح�ف�زات 
ذلك الخیال المغرق ب�ی�ن ادائ�ی�ة ال�ف�اع�ل ال�ذات�ي 
السارد،وحواریة األن�ا الش�خ�وص�ی�ة،إل�ى ج�ان�ب 
جملة اإلشارات واإلحاالت في أصوات وتداعی�ات 
الذاكرة المكانیة والزمانیة المتتالیة ت�وظ�ی�ف�ا ف�ي 
محمول مواقع تداخل المحور الشخوصي اآلنوي 

 في نسیج حلمیة السرد.
ـ موقع السارد المشارك في لب�وس�ی�ة اإلس�ت�ع�ادة 

 الذاكراتیة .
یبدو لنا إن السارد المش�ارك ف�ي روای�ة(س�ی�دات 
زحل)المتمثل في محور الشخصیة ـ حیاة البابل�ي 
ـ موقعا استعادیا من إطار مفھوم واق�ع ع�الق�ات 
الذاكرة المبذول�ة ف�ي ح�ی�زی�ة ال�م�ك�ان وال�زم�ان 
الروائي،إذ إننا نعای�ن وج�ود ح�ی�اة ال�ب�اب�ل�ي،ف�ي 
جملة مكوناتھا األولیة في الروایة،حیث یربط�ھ�ا 
بالمك�ان وال�زم�ان ال�م�ك�ان�ي(الس�رداب ـ� أرج�اء 
المنزل ـ أضطراب الذات ـ الحدیقة ـ ال�ت�واری�خ و 
التقاویم ـ سقوط بغداد ـ تكت�ك�ة زم�ن الس�اع�ات) 
عالقة منحازة إلى صوت الخاصیة الذاكراتیة،في 
وج���ھ خ���اص م���ن خص���وص���ی���ة ع���ام���ل���ی���ات

(موقع:السارد=الشخصیة)ص�ع�ودا إل�ى ال�ھ�وی�ة 
اإلیدیولوج�ی�ة ف�ي ص�راع ال�م�دی�ن�ة ع�ل�ى م�دى 
أحقاب التأریخ،وتبعا لھذا ت�ت�راب�ط ع�الق�ة ح�ی�اة 
البابل�ي ب�ط�اب�ع أص�وات ال�م�ك�ان وب�م�ح�ك�وم�ی�ة 
موقعھا كساردة مشاركة بالموقع ذاتھ م�ن دالل�ة 
ال�رؤی�ة وكش�ف ص��راع ال�ذاك��رة م�ع ح�اض�ری��ة 
أھوال المدینة: (كان أھلنا یحرمون عل�ی�ن�ا ق�ط�ع 
شجرة السدر م�خ�اف�ة أن ی�ح�ل ش�ؤم�ھ�ا ع�ل�ی�ن�ا 
فیموت أب أو ولد في مصیبة مفاجئة لم یحتس�ب 
لھا أحد..لكنھم ماتوا جمیعا دون أن نقطع أشجار 
السدر..مات شقیقاي وأب�ي وأم�ي وأب�ن خ�ال�ت�ي 
وشقیق حامد أبو الطیور وماتت زینة وان�ت�ح�رت 
ل��م��ى..م��ات رج��ال ونس��اء ك��ث��ر ف��ي ح��روب��ن��ا 
المجنونة..وبقیت أشجار السدر ترسل أنینھا ف�ي 

ال�روای�ة)ی�ب�ق�ى م�ف�ھ�وم 13حدائقنا الحزینة ./ص
الشخصیة المشارك في السرد،یروي م�ن م�وق�ع 
واحد مھیمن،وعلى ال�ن�ح�و ال�ذي نص�ادف�ھ ف�ی�ھ 
شاھدا، یقیم الحواریة الخاصة مع ذات�ھ أس�ت�ع�ادا 
لمواطن أن�ف�ت�اح رؤی�ت�ھ ح�ول ت�ف�اص�ی�ل ال�زم�ن 
األولي من نمو فعل وأفعال الحك�ي،ف�ع�ل�ى س�ب�ی�ل 
المثال،تواجھنا موقعیة ذل�ك ال�ع�م ق�ی�دار،ل�ت�ب�ق�ى 
كرمزیة مؤشرة على نقاء وصفاء وخص�وص�ی�ة 
ذاكرة المدینة وشخوصھا الموغلون في خ�ط�وط 
تمایزھا األھم في مؤوالت ال�روای�ة،ك�ذل�ك ال�ح�ال 
م��ع ش��خ��ص��ی��ة ذل��ك ال��ط��ی��ف ال��ع��اش��ق ل��ح��ی��اة 
ال��ب��اب��ل��ي،ال��ذي ت��رب��ط��ھ��ا ب��ھ أواص��ر ذاك��رات��ی��ة 
مزحومة بمكانة تحرریة الذات من أصفاد واقعھا 
الظرفي في مدینة الحروب: (خدر الحب تمدد في 
أطراف�ي وغص�ص�ت ب�رح�ی�ق ح�ل�و ف�أض�ط�رب�ت 
روحي وتناثرت ف�ي ال�ھ�واء..ص�رت ھ�واء ف�ي 
الھواء..رقصت ودرت حول نفسي حتى أنب�ھ�رت 
أنف�اس�ي/ف�ت�ح�ت ع�ی�ن�ي ب�ب�طء..األج�ف�ان ث�ق�ی�ل�ة 
والدوار یطوق رأس�ي..ك�أن�ن�ي ب�ع�ث�ت م�ن م�وت 
م��دی��د..ن��ب��رت ال��رج��ل ع��ادت ت��ل��ف��ن��ي ك��دوام��ات 
ال�ری�ح..ف��ي نش��وت�ي ت��ح�ت ح�ن�و ص�وت��ھ وش��ذا 

الروایة)إن ال�م�ق�اط�ع الس�ردی�ة  12البرتقال./ص

من مجال عالقة الشخصیة المشاركة،إزاء ب�اق�ي 
شخوص الروایة،تتم ضم�ن ب�ن�ى ت�راب�ط�ی�ة م�ن 
ذاك��رة ال��ت��داع��ی��ات االس��ت��ع��ادی��ة وت��ع��ال��ق��ات��ھ��ا 
وامتدادات�ھ�ا ن�ح�و م�ح�اور االن�ع�ت�اق م�ن ال�ذات 
المشاركة في ذاتھا،ولوجا إلى الھ�وی�ة ال�زم�ن�ی�ة 
التي ھي بمثابة أسطرة نقط�ة ال�ف�ص�ل وال�وص�ل 
م��ع ح��اض��ر م��ن م��ح��س��وس��ی��ة ال��واق��ع ال��راھ��ن 
للشخصیة الروائیة،كذلك الحال یبدو مطاب�ق�ا م�ع 
موجھات شخصیة الشیخ قیدار من الواقع نف�س�ھ 
من تقنیة موقع االس�ت�ع�ادة وت�م�اث�ل ال�م�س�ت�ع�اد: 
(قیدار البابلي: أضاء األسم رأس�ي..ت�ی�ق�ن�ت إل�ى 
حد ما من كوني حیاة البابلي بعد تأكیدات ص�وت 
الرجل..فقیدار عمي ومن إس�م�ھ أن�ك�ش�ف ع�ال�م 
شاسع كان محجوبا ع�ن وأن�ا ف�ي وح�دت�ي ب�ی�ن 

 14ع��ت��م��ات الس��رداب وك��واب��ی��س رع��ب��ي./ص
 الروایة).

 ـ الالموقع في غیاھب المواقع الشخوصیة :1
البد من االشارة ھنا،إل�ى أن ال�وع�ي ل�دى ح�ی�اة 
البابلي،ھو عقدة مكانیة ونفسانیة خاصة،تتكفلھا 
محفوظیة ھ�وی�ة زم�ن االن�ت�م�اء أو ال�الأن�ت�م�اء 
الوجود أو الالوجود ال�وط�ن أو ال�الوط�ن أن�ا أو 
الالأنا،لذا ف�أن م�رج�ع�ی�ة ال�ذاك�رة ت�ت�وج�ھ ن�ح�و 
منطقة الالذاكرة غ�ال�ب�ا ن�ح�و اس�ت�دع�اء ش�واھ�د 
األسماء وعالمات الش�خ�وص ال�م�ح�ف�ورة ع�ل�ى 
جدران السرداب وم�رآی�ا الس�رداب وح�ت�ى ع�ب�ر 
الالزمن في تكتكات الساعات العتی�ق�ة ف�ي ب�اط�ن 
السرداب،وھذه الموجھات بدورھا تأتي كموقعیة 
فاعلة ف�ي ض�م ال�م�واق�ع األخ�رى ال�غ�ائ�ب�ة م�ن 
األصوات إلى أحیاز رؤیة الش�خ�ص�ی�ة ال�ك�اش�ف�ة 
ل�م��ع��ن��ى وع��ی��ھ��ا ال��م��ك��ان�ي وال��زم��ان�ي وال��ذات��ي 
واالنتمائي،إلى موقع حضورھا ال�راھ�ن ك�ح�ل�ق�ة 
للترابط السردي،كما أننا قد ال نتخلى عن مف�ھ�وم 
الشخصیة ذاتھا في صراعھا الواقعي مع المك�ان 
والزمن و الذاكرة،وھي في ھذا الكل،أخذت تنم�و 
نحو غایة لھا،قد تنتھي أو ال تنتھي،لكنھا ت�ب�ق�ى 
تطرح أسئلت�ھ�ا ورؤى م�ذك�رات ح�ك�ای�ات�ھ�ا م�ع 
الالموقع غالبا.فال�روائ�ی�ة ال�دل�ی�م�ي ج�ع�ل�ت م�ن 
شخصیة حیاة الباب�ل�ي،م�وق�ع�ا واح�دا،م�ن ش�أن�ھ 
أستجالب فعل وخطاب وھ�ی�ئ�ة(ال�الم�وق�ع)إی�ذان�ا 
منھا إلى الخوض في فضاء ال�م�ش�ت�رك ال�م�ح�ی�ل 
بدالالتھ على مواقع یراھا ال�م�ح�ور الش�خ�وص�ي 
ذاتھ وبذاتھ،فیما ال�ق�ارىء ی�ت�ع�رف ع�ل�ی�ھ�ا م�ن 
خالل صوت مرئیات الحكي الواصل ع�ل�ى لس�ان 
حال الشخصیة حیاة البابلي: (كنت أسمع ح�ف�ی�ف 
الموت حولي مع كل نفس م�ن أن�ف�اس�ي..ص�وت 
الرجل یرش على جوارحي تریاق النجاة..یرقیني 
بتعویذات الھوى..فینس�ح�ب ال�م�وت م�ؤق�ت�ا م�ن 
نبرة النھار وفيء النخیل.زیفر من رائحة ال�ح�ب 
التي تفوح م�ن رعش�ت�ي..أس�م�ع�ھ ی�ت�ق�ھ�ق�ر م�ع 
دبابات األمریكان وھرولة المسلحی�ن ال�م�ل�ث�م�ی�ن 

ال�روای�ة) وب�ھ�ذا  10في شارعنا المستباح. /ص
المنظور،تتصل ص�ی�غ�ة األن�ا ال�روای�ة ف�ي إط�ار 
عالقة الالموقع،تجاوزا بالمع�ن�ى ن�ح�و ال�ت�ف�اع�ل 
النصي الممتد بین موقع الحضور،تعریفا م�رادف�ا 
ل�م�ا ش�اع ت�ح�ت م�ج��ھ�ر ال�الم�وق��ع،وب�الص��ی�غ��ة 
ال��م��س��رودة ال��م��ض��اف��ة ع��ن ت��داع��ی��ات ال��ذاك��رة 
ولواحقھا التي تدور حول تج�اور ب�ن�ی�ات نص�ی�ة 

 في غیاھب المراد من المعنى واإلیحاء بھ.
 ـ شعریة عالقة التحقق وتحویل معنى العالقة :2

تحت عنونة ھذا الفرع م�ن ال�م�ب�ح�ث ال�م�رك�زي 
الع�ام،ن�ت�ع�رف ع�ل�ى ال�م�ق�ی�د م�ن ص�ع�ی�د ذاك�رة 
الشخصیة حیاة البابلي،ول�ی�س االس�ت�ش�ھ�اد ھ�ن�ا 
ب��ال��م��ح��اور األخ��رى الش��خ��وص��ی��ة،س��وى ألج��ل 
مجموعة من مثبطات التوكید ومراجعة الت�م�س�ك 
بھویة األنا الشخصانیة لدى حیاة البابلي.تطل�ع�ن�ا 

العتبات المتنیة األولى م�ن ال�روای�ة،ع�ل�ى ش�ك�ل 
فقدان الشخصیة حیاة ف�ي ال�ت�ع�رف ع�ل�ى ذات�ھ�ا 
واسمھا،كما نرى كی�ف�ی�ة م�ھ�م�ة ال�ت�ع�رف ع�ل�ى 
ال��ذات ف��ي ح��دود س��ی��اق��ی��ة خ��اص��ة م��ن نس��ق 
االستدعاء و التحكم في مرآة الذات المنت�ج�ة ف�ي 
م�خ��ت�زالت ش��واھ�د ال��ح�ك��ي ف�ي مس��اف�ة فض��اء 
أصوات الذاكرة الشخوصیة في الروایة: (سمعت 
صوت رجل كأنھ أبي..كأنھ یوصیني : ـ ال تیأسي 
أبحثي عن عمك قیدار..أبحثي عنھ ف�ي ال�ج�ھ�ات 
والكتب واألسماء والرؤى..قولي لھ رحل عدن�ان 
في غصة فقدكم جمیعا..أن�ھ�م�رت ال�ع�ب�ارات م�ن 
صوتي أسرع من ذي قبل ولم أس�ت�ط�ع ال�ت�وق�ف 
عن الھ�ذی�ان..أھ�ي م�ادة ح�ك�ای�ات�ي ت�ت�دف�ق م�ن 
رأس�ي؟؟ س�م�ع�ت ص�وت�ي وأن�ا ف�ي دوام�ة م��ن 
ال��زم��ن وال��ت��ول��ھ ال��ج��ارف ل��ل��رج��ل ال��ب��ع��ی��د./

ال���روای���ة)ف���ف���ي ك���ل ف���ق���رات ال���روای���ة 15ص
األولى،نعاین حجم اللوع�ة ال�ن�اب�ع�ة م�ن أع�م�اق 
حیاة البابلي،وكیفیة م�ع�اودة ح�اف�ز االس�ت�رج�اع 
ومولد التداعي لدیھا ب�م�واك�ب ص�ور و أص�داء 
تزامن الذاكرة مع أستعصاء األنص�ی�اع ل�م�ح�اك�اة 
واقع حال رحلة الذات في مواجھ�ة ح�رق�ة ث�ب�ات 
الواقع في تفاصیلھ ال�م�ش�وش�ة،إذ إن م�ح�اوالت 
حیاة البابلي لتطویع فاع�ل�ی�ة ال�ت�ذك�ر وت�وظ�ی�ف�ھ 
شاھدا،كان بمث�اب�ة الس�ع�ي إل�ى أس�ت�ب�ع�اد ش�ب�ح 
الموت عنھا ومصارعتھ وقدریتھ الس�اع�ی�ة إل�ى 
حتفھا في مواطن ذاتھا المغتربة مكانیا وزم�ان�ی�ا 
عن مسار ذاتھا وھوی�ة ان�ت�م�اءھ�ا ال�م�ل�ف�وظ�ي: 
(لمن أتحدث؟من یفك ألتباس ح�ال�ي ب�ح�ال�ي؟م�ن 
غیر ص�وت ال�رج�ل ی�غ�م�رن�ي ب�ع�س�ل ال�ك�ل�م�ات 

ال�روای�ة)ول�ع�ل 15وینقض كیمیاء الموت ؟؟./ص
صورة ھذا ال�ت�داع�ي ال�ذي أخ�ذ ی�م�رك�ز م�واق�ع 
وأص��داء ال��ذاك��رة ف��ي م��ج��ال ب��ؤرة اإلی��ح��اءات 
النفسیة والعاطفیة وفي تشظی�ات م�ن�اج�اة ال�ذات 
الشخصانیة ألف�ق ت�رج�ی�ع�ات م�ك�ون�ات وأح�وال 
الماضي في مسار من األبعاد الرم�زی�ة ال�ح�س�ی�ة 
المتكاتفة في وصف آلیة األمكنة ومجاالت تعاقب 
صعود الزمن نحو تراكیب الذاكرة ومواقع تداخل 

 المحور السردي في مجملھا.
 ـ تقاطب المحور اآلخر في رؤیة مساحة الذات.

الوظیفة الذاكرات�ی�ة ف�ي م�ح�اور ت�ج�رب�ة روای�ة
(سیدات زحل)ماھي إال تقنیة عال�ی�ة ت�ق�دم ف�ی�ھ�ا 
مخیلة لطفیة الدلیمي،جملة مشاھد تابعة للذاك�رة 
الش��خ��وص��ی��ة ت��ح��دی��دا ل��دى ال��م��ح��ور ح��ی��اة 
ال��ب��اب��ل��ي،وف��ي مس��ت��وى ج��ع��ل م��ن ال��م��ك��ون 
الش�خ�وص��ي،ك�م��رآة ت�رج��ی�ع��ی�ة لص��ور وأح��داث 
الزمنیة والمكانیة الغائبة عن عین الحاض�ر،م�م�ا 
أخذت تشكل بذاتھا كوحدة ع�ام�ل�ی�ة م�ن وس�ی�ل�ة 
التكثیف و اإلزاحة ف�ي م�وض�وع�ة اس�ت�دع�اءات 
الشخصیة،ولكن جملة األحوال المستدعاة،لیس�ت 
واقعة في سبیل المصادفة من زمن المت�خ�ی�ل،ب�ل 
أنھا وحدات توكیدیة م�ن ش�أن�ھ�ا رب�ط م�ب�ررات 
الحكي في محاور استجابیة خاصة م�ن ف�اع�ل�ی�ة 
نمو الشریط الروائي من مادة وقائع النص.فعل�ى 
سبیل المثال،نتنبھ إلى وجود ذلك الرجل الحل�م�ي 
في ذاكرة موجودات الشخصیة حیاة البابلي،فیم�ا 
یلع�ب ھ�ذا ال�م�ح�ور األخ�ی�ر ف�ي أح�داث ال�ن�ص 
كمرجعیة ضمنیة في محكي ال�غ�ی�اب، إذن ك�ان�ت 
أحداث النص تؤشر لذاتھا ف�ي م�ح�وری�ة ال�رج�ل 
المعشوق زمنا في الماقبل النص�ي أوال،ث�م ل�ی�ت�م 
الحكي عنھ في صیغة المشار إلیھ غ�ی�اب�ا،وخ�الل 
ھذه العالقة المموھة اس�ت�ذك�ارا،ن�ف�ت�ق�د م�ب�ررات 
حضور الواقعة للشخصیة المعشوقة في ش�ك�ل�ھ�ا 
الفعلي في النص،أي بمعنى أكثر تحدیدا،نقول أن 
وحدة وظیفة ھذه الشخصیة المحب�وب�ة م�ن ق�ب�ل 
حیاة البابلي،ال ت�رت�ك�ز ع�ل�ی�ھ�ا م�واط�ن األف�ع�ال 

السردیة إال في الشكل النسبي جدا،حیث ال ن�ع�ث�ر 
إال على شواھد بسیطة عنھا ف�ي ص�ل�ب ال�ت�ذك�ر 
واالستدعاء من ثقب الذاكرة المتشبثة ب�ی�وم�ی�ات 
حكایا الوصل مع ال�م�ك�ان و ال�زم�ن األول�ي م�ن 
فص�ل ال�روای��ة األول: (خ�ل��ع��ت ق��م�ی��ص ن��وم��ي 
ونثرت ضفیرت�ي وت�ع�ری�ت م�ن ث�ی�اب�ي وزم�ن�ي 
وخش��ی���ت���ي..أش��ع���ل���ت ش���م���وع��ا ف���ي ع���ت���م���ة 
المساء..فأض�اءة زاوی�ة م�ن ال�ح�م�ام وان�ع�ك�س 
ال�ن��ور ع��ل��ى جس��م��ي..دع�ك��ت ص��دري وع�ن��ق��ي 
وجسدي كلھ..بالزھور الطریة حتى توھج جل�دي 
وتیقظت الحواس..صرت شج�رة ب�رت�ق�ال ت�ف�وح 
وسط الظلمة الخفیفة..قال لي أنھ یحبني برائ�ح�ة 
العشب والزھور البریة..قال أنني أذكره بط�وف�ان 
األنھار وضحك�ات ال�ی�م�ام..ق�ال ل�ي أن�ت ش�ج�رة 
ال��م��ب��اھ��ج وآی��ة ب��ق��ائ��ي ب��ی��ن ال��ع��ال��م��ی��ی��ن./

الروایة) تبقى تصورات الشخ�ص�ی�ة ح�ی�اة 15ص
البابلي للرجل الحلمي بمثابة الواقعة االعت�ب�اری�ة 
في زمنیة واقعھا الذاتي،بل أنھا ال ت�خ�ب�رن�ا ع�ن 
م�رح��ل��ة م��ع��ی��ن�ة وم��ح��ددة ف��ي ع�الق��ت��ھ��ا ب��ذل��ك 
الرج�ل،س�وى أن�ن�ا ن�ع�ای�ن وج�ود دالالت ظ�ل�ی�ة 
ھامسة تطلقھا ذاكرة حیاة البابل�ي ال�م�ك�ان�ی�ة،أي 
أننا لم نتنبھ إلى أواصر حدوثیة وتمثیلیة ف�اع�ل�ة 
وجادة في مؤشرات عالقة حیاة الشخصیة ب�ذل�ك 
الرجل،إال من زاویة ض�ی�ق�ة م�ن ن�وازع ھ�م�س 
ووحشة الروحیة المتكونة للشخصی�ة ح�ی�اة ف�ي 
ظ��ل واق��ع ذاك��رت��ھ��ا ل��أل��ش��ی��اء: (أغ��م��ض��ت 
عیني..رضخت لغوایة صوت الرجل..بدأت ھیئت�ھ 
تتشكل وتكتمل أمامي/أستحضرت مالمحھ متأنیة 
كأني أرسمھ ع�ل�ى س�ف�وح م�خ�ی�ل�ت�ي/أیس�م�ع�ن�ي 
الساعة والمدن الغارقة في السبات؟أتبل�غ�ھ ع�ب�ر 
آالف األمیال لثغة الشوق التي تتعثر على شف�ت�ي 
الراعشتین؟؟أینصت لتراتی�ل جس�دي ال�م�ھ�ج�ور 
في ل�ی�ل ال�م�ذاب�ح؟؟دارت ب�ي دوام�ة م�ن الش�ك 
بنفسي حین تالشي وج�ھ ال�م�ح�ب�وب و أنس�ح�ب 
الطیف عائدا إلى مداره في القارة األخرى ب�ع�ی�دا 

 الروایة). 16ص9عن نذالة الحرب./ص
 ـ تعلیق القراءة :

الساردة الشخصیة ح�ی�اة ال�ب�اب�ل�ي،ت�ل�ت�ص�ق ب�ھ�ا 
شواغل الذاكرة وعالقة األمكنة واألزمنة األلی�ف�ة 
والدمویة،بل أن المحاور األخرى ل�م ت�ك�ن ع�ل�ى 
ع�الق�ة زم�ن��ی�ة ش�اغ��رة ف��ي أش��ك�ال مس�رودھ��ا 
الذاتي.لطفیة الدلیمي ربما أرادت لشخصیة ح�ی�اة 
البابلي في ھذا الفصل ال�م�ع�ن�ون بـ� (األس�م�اء /

)خل�ق مس�ت�وى م�ن خ�اص�ی�ة 2008بغداد نیسان
تراكم الذاكرة الذرویة المستعادة والموظفة دل�ی�ال 
داخل عناصر وبنیات من حیز ال�م�ك�ان ال�م�ن�ع�زل 
ف��ي ال��ذات وال��ج��س��د والس��رداب وف��ي ال��ت��أوی��ل 
والعرض والمقاصد وتشغیل الشحنات المرجع�ی�ة 
لمساحة مدلولیة األس�م�اء وال�ع�الم�ات وال�ذوات 
تأسیسا على أیقونة خطابیة منكفئة ف�ي دھ�ال�ی�ز 
طقوس وری�اض�ة ح�وار ال�روح م�ع م�وج�ودات 
تواریخ الحقب الزمنیة وملفوظات بق�ای�ا خ�رائ�ب 
األوطان المنداحة في تداعیاتھا ال�م�ت�داخ�ل�ة ب�ی�ن 
محوریة المستعید وذكرى وظیفة ذاكرة المستعاد 

 ألفق عتبات مرویاتھ الطویلة.

ا  (ات ز) روا  درا 
 تداعیات استعادة الذاكرة ومواقع تداخل الذاكرة الروائیة 

 )2المبحث (   
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 إن ا إ آن                       

خناتون الملك المصري الثائر على كھنة آمون أول م�ن آم�ن  
باإللھ الواحد خلف قرص الشمس، فكان دائم الترنم والمناجاة 

 : لإللھ آتون قائال
 .یا ُمشرق أنت، قّوي كل األذرعة للملك

 .واعط سرعة لكل قدم
 منذ أن أسست الدنیا، فقد أنشأتھا من أجل ابنك ،

الذي نشأ من بدنك، ملك القطرین المصریین " نفر خبرو رع 
 ، " ابن رع -أوان رع  -

الذي یعیش من ماعت، سید ال�ت�ی�ج�ان، إخ�ن�ات�ون، ك�ب�ی�ر ف�ي 
 .حیاتھ

 .والملكة الزوجة العظیمة، التي یحبھا، ملك القطرین نفرتیتي
 ).تبقى حیة وشابة دائما وإلى األبد."(جزء من ترنیمة آتون

أح�د أھ�م  18الملك إخناتون /أمنح�وت�ب ال�راب�ع م�ن األس�رة 
وأشھر ملوك مصر القدیمة وذلك لما قام بھ من دعوة دی�ن�ی�ة 
رادیكالیة غیر معھودة في الوسط الكھنوتي القائم على ال�دی�ن 
التقلیدي وتحدی�ًدا ع�ب�ادة آم�ون ف�ق�د ك�ان�ت ال�ث�ورة ال�دی�ن�ی�ة 
الحقیقیة التي قام بھا إخن�ات�ون ق�ائ�م�ة ع�ل�ى ھ�دم األس�اط�ی�ر 
الدینیة الكھنوتیھ الراسخة في الفكر المصري في ذلك الوقت ؛ 
باإلضافة إلى فكرة التعدد التي ك�ان ی�ؤم�ن ب�ھ�ا ال�م�ص�ری�ون 
القدماء و كانت تُجسد في العدید من الطقوس ال�ھ�ام�ة وال�ت�ي 
دونت جمیعھا في البردیات الشھیرة وُجمعت تحت اسم ك�ت�اب 

الموتي فكانت ثورة إخناتون الدینیة قائمة على التبشیر باإللھ 
 .الواحد خلف قرص الشمس آتون

وتدور حول تلك الحقبة العدید من اآلراء فیما یتعلق بطبی�ع�ة  
التوحید الذي نادى بھ إخناتون فھل ھو دین أساسھ الطبیعة أم 
دین أساسھ البحث عن الخالق الحقیقي لھذا ال�ك�ون وإذا ك�ان 
كذلك سیكون متشابًھا إلى حٍد كبیر بین الدین التوحیدي ال�ذي 
نادى بھ موسى ولكن على أی�ة ح�ال ھ�ن�اك ث�واب�ت وش�واھ�د 
واض��ح��ة ل��ك��ل م��ت��أم��ل وھ��ي أن إخ��ن��ات��ون ك��ان ص��اح��ب 

دینیة مختلفة وانعكس ذلك ب�الض�رورة ع�ل�ى ط�ب�ی�ع�ة   فلسفة
الفن في عھده فأصبح أكثر واقعی�ة و ُع�رف ب�ف�ن ال�ع�م�ارن�ة 
نسبة إلى م�ن�ط�ق�ة ت�ل ال�ع�م�ارن�ة م�رك�ز ع�ب�ادة آت�ون وم�ق�ر 

 .إخناتون
م نشر عالم النفس الیھودي سیجموند فروید  1937وفي عام 

النتائج التي توصل إلیھا من خالل التحلیل السیكولجي المدعم 
باألدل�ة ال�ت�اری�خ�ی�ة وال�دی�ن�ی�ة ف�ی�م�ا ی�خ�ص ك�ت�اب�ھ (م�وس�ى 

وقد اعتبر فروید أن دیانة وعقیدة موسى م�ت�أث�رة   (والتوحید
بعقیدة إخناتون إن لم تكن ھي نفسھا ؛ وھذا ی�ع�ن�ي أیًض�ا أن 
دیانة موسى دیانة مصریة قدیمة ، وال عالقة لھا بدی�ن�ة ب�ن�ي 
إسرائیل ، ولعل من أھ�م األس�ب�اب ال�ت�ي أدت إل�ى نش�أة ھ�ذا 
التصور عن موسى ودیانتھ عند فروید وأتباعھ ظھور كل من 
موسى وإخناتون في فترة زمنیة متقاربة حیث ظھ�رت دع�وة 
إخناتون أوًال ثم تلتھا دعوة موسى ، وإلى جانب ھ�ذا الس�ب�ب 
الزمني ھناك تقارب الحظھ فروید بین عقیدة إخناتون ودی�ان�ة 
موسى خاصة فیما یتعلق بفكرة التوحید وقد اعتقد ف�روی�د أن 
ھناك تشابًھا واضًحا بین اسم إلھ إخناتون (آت�ون) واس�م إل�ھ 

  موسى (أدون)
 

ویدعم أصحاب ھ�ذه ال�ن�ظ�ری�ة رأی�ھ�م ف�ي األص�ل ال�م�ص�ري 
لموسى ودیانتھ ببعض األدلة الدینیة ال�ت�ي اس�ت�ن�ت�ج�وھ�ا م�ن 
مقارنة دیانة موسى بدیانة اخناتون ، ومقارنة بعض الع�ادات 
الدینیة المصریة ؛ وأول تلك األدلة التشابھ في ال�ت�أك�ی�د ع�ل�ى 
وحدانیة اإللھ ومحاربة التعدد ، وال�ت�ش�اب�ھ أیًض�ا ف�ي ب�ع�ض 
صفات األلوھیة م�ن خ�الل ال�ط�ب�ی�ع�ة وال�خ�ل�ق وھ�ن�اك أیًض�ا 
التشابھ في تحریم السحر والتنبؤ والكھانة وتحریم ال�ت�ش�ب�ی�ھ 
في األلوھیة وكذلك الحد من سلطة الكھنة ف�ي ال�ت�وس�ط ب�ی�ن 
اإلنسان واإللھ ، ومن العادات الدینیة المشتركة عادة ال�خ�ت�ان 
التي ُعرفت عند المصریین وعند رج�ال ال�دی�ن ب�ال�ذات وھ�ي 
كذلك عادة یھودیة معروفة وإلى جانب ھذا وذاك نج�د إھ�م�اًال 
مشترًكا من جانب الدیانتین لعقیدة البعث الذي ل�م ی�ظ�ھ�ر ف�ي 
الیھودیة إال في وق�ت م�ت�أخ�ر وال ی�وج�د م�ن ب�ی�ن نص�وص 
التوراة مایؤكد االعتقاد في البعث زمن موس�ى ع�ل�ی�ھ الس�الم 
وھكذا حاربت دی�ان�ة إخ�ن�ات�ون ع�ق�ی�دة ال�ب�ع�ث ذات ال�ج�ذور 
المتأصلة في دیانو المصریین القدماء ، وقد كان أح�د أھ�داف 
الرؤیة الدین�ی�ة إلخ�ن�ات�ون م�ح�ارب�ة ع�ب�ادة أوزی�ری�س ال�ذي 

 . ارتبطت بعقیدة البعث والحیاة بعد الموت

  فن العمارنة والواقعیة
إخ�ن��ات��ون وم��ظ��ھ��ره األن��ث��وي ن��رى ذل��ك م��ن خ��الل ت��ق��ال��ی��د 

ومظاھر جسمانیة وحیاتیة جدیدة لم یعتاد أن یُ�ظ�ھ�رھ�ا   فنیة
أي ملك من قبل، وحول المظھر ال�ج�س�دي إلخ�ن�ات�ون وال�ذي 
یُرجعھ الكثیر من العلماء واألطباء إلى عدة مشكالت في الغدد 
الصماء لدى الملك إخناتون , وتختلف أیًضا اآلراء حول ھ�ذه 
الھیئة الغیر مثالیة للملك وذلك على غیر المعتاد فغالبًا یظھ�ر 

 .الملك بأفضل ھیئة لھ مجسًدا القوة والعنفوان
ونري كذلك تجسید مشاھد الحب بینھ وبین بناتھ ,فنجد تمث�اًال 

ون�رى ال�ع�دی�د م�ن   لھ وألحدى بناتھ وھ�و ی�ق�وم ب�ت�ق�ب�ی�ل�ھ�ا
ال��ل��وح��ات ال��ت��ي تُ��ظ��ھ��ر ال��م��ل��ك م��ع زوج��ت��ھ وب��ن��ات��ھ 

ومن فوقھم یظھر قرص الش�م�س   ویتعبدون سویًا  یجلسون
والمالحظ دائًما أن ھناك العدید من اللوحات التي تجسد المل�ك 

 . مع زوجتھ نفرتیتي وبناتھم الست
وكانت زوجتھ الملكة نفرتیتي تظھر في ك�ث�ی�ر م�ن ال�م�ن�اظ�ر 
وھي نًدا لھ وتتشارك معھ الحكم بل واألك�ث�ر م�ن ذل�ك ی�وج�د 
أدلة على أنھا كانت محاربة وترسل سف�ن ح�رب�ی�ة وش�ارت�ھ�ا 
تتقدم تلك المراكب وكانت تقف وتتشارك مع إخناتون لتحص�د 
اآلسرى من األجانب و أیًضا كانت تش�ارك�ھ ھ�ي وب�ن�ات�ھ ف�ي 
إرسال الھدایا والعطایا للكھنھ وللشعب , ف�ك�ل ھ�ذه الش�واھ�د 
تقود للتأكید على أن إخناتون كان ین�ظ�ر ل�ألن�ث�ى ن�ظ�رة غ�ی�ر 
اعتیادیة وعلى الرغم من أن ھناك أدلة حدیثة تؤك�د أن ت�وت 
عنخ آمون ھو ابن إلخناتون إال أنھ ال توجد أیة شواھ�د ع�ل�ى 

 . الجدران تجسده كما كان الحال مع بنات إخناتون
ومن المشاھد الھامة ب�ك�اء إخ�ن�ات�ون ع�ن�د م�وت أح�د ب�ن�ات�ھ 
بمرض الطاعون فجسده الفنان وھو یبكي علیھا بح�رارة م�ن 
شدة حزنھ , وذل�ك أیًض�ا مش�ھ�د غ�ی�ر م�أل�وف ل�م�ل�ك ی�ح�ك�م 
إمبراطوریة مصریة عظیمة , فقد اعتادت الملوك على ال�ق�وة 
و الشكل المثالي واالنتصارات وغیرھا من مظاھر الفخر ف�ق�د 

 . كان الملك طبقًا للتقالید المصریة وریث اإللھ على األرض
تلك التقالید فقد كان ف�ی�ل�س�وفً�ا   ولكن إخناتون كان ثائًرا على

یشغلھ الدین واإللھ أكث�ر م�ن ك�ون�ھ إم�ب�راط�وًرا وم�ح�اربً�ا ، 
وعندما قرر التخلي عن الحكم حكمت زوجتھ نفرتیتي منف�ردة 
فترة من الزمن إلى أن تولى عرش مصر الملك الذھب�ي ت�وت 
عنخ آمون وعادت دیانة آمون ت�ف�رض س�ی�ط�رت�ھ�ا ع�ل�ى ی�د 

 .... الكھنة من جدید

 : المصادر
  : للمزید حول (موسى والتوحید ) انظر -

Sigmund Fraud,Moses and Monotheism, 
Trans .  from the German by Katherine 

Jones ,Rondom House ,1939 pp.13 – 14 
حول الدیانة المصریة القدیمة وم�ح�ارب�ة إخ�ن�ات�ون ل�ع�ب�ادة  -

 :أوزیریس انظر
Breasted , Development of Religion and 
t h o u g h t  i n  A n c i e n t  E g y p t  u n i v  o f 

pennesylvania press ,phila,1972 ,p342 
 : حول تاریخ النبوة اإلسرائیلیة انظر -

د . محمد خلیفة حسن أح�م�د ، ظ�اھ�رة ال�ن�ب�وة اإلس�رائ�ی�ل�ی�ة 
الموقف اإلسالمي منھ�ا) ، م�ط�ب�وع�ات  -تاریخھا  –(طبیعتھا 
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 مرة قال لي والدي : یا ولدْ 
 ُخذ حكمة من كنوز التُقى لألبد :

  ال تكن كارھاً لبني آدم
 فھو أما نظیرك في الخلقِ 

 أو أٌخ لك في المعتقد
 ..... و یا ولدي : من جْد وجد

 وزاد في الكالم ناصحاً 
 كْن واضحاً وصادحاً 
 بما یصون ھیبة البلد

 والتكن مخاتالً أو غامضاً 
 عند اختالف القومِ 

 في عواصف البالء
 واشتداد موجة الزبدْ 

 والتكن ... والتكن ... والتكن ...!!
 ولم یعد في القوس غیر غربة الجسد

 واحسرتاه ......
 النقراط الناسِ 

 والتباس ذلك العدید والعدْد !!
          ....... 

 یا أبن العلویة یا مسكین
 اآلن بلغت السبعین

 ْقل لصحابك
 كم فیھا أنَت سعید و حزین

 سترى أیامك مترعةً 
  بھزائم باذخة

 وصلیل سیوفٍ 
 وصھیل خیولٍ 

 ودخان قنابل  
  دبكات ومسّرات وھالھل

 ومخاوف مزمنة
  وحصار دروب ومنازل

  ھفوات مراھقة
 محنة شٍك ویقین

 ظلمة حبس ومطاردة وسجون
 وصداقات نادرة
 وعالقات عابرة

 في ظل خرائب تعوي
 وفنادق فارھة   
   وعنابر موت ومساجین  
  ودماء حواراٍت تغلي  

 وبراءاتٍ      
 و أوامر قبضٍ    

 وزنازین         
 وبقایا أوالٍد ... ونساء

  ولیالي سمر
  ووجوه مقمرة وغناء  

 موسیقا غنجٍ وعذابات أنین .
  ھا ... یا أبن العلویة

  یا مسكین
 اآلن بلغت السبعین !!؟

           ....... 
  في الیوم األول من سنة التكوین

 جلس ابن العلویة مذعوراً 
  ما بین مالئكٍة وشقاوات وشیاطین

 یاٍه .. كم كان معلمنا الطیب
 یغمرنا بحنان أبوتھ

  ویعلمنا من فیض سماحتھ
 كنا نتسابق في صید محبتھ

 حتى صرنا القدوة
 ما بین صفوف المدرسة

 یتباھى فینا
 یسقینا ویغذینا

  لم أره یحمل عوداً أو مسطرةً 

  لیقومنّا أو یوذینا
 لم یضرب أحداً منّا

  لم یبكینا
 رحم هللا مرشدنا فاضل جمعھ

 وأعّز هللا السدة
 مھد طفولتنا . و مالعبنا

 جذر محبتنا
 السدة تاج الرأس حبیبتنا

       ...... 
 بعد سنین َحبلى

 قرأ األحول
  ما كتب السید في دفتره

 ان أنیسھ ( الحبوبھ )
 ھي من قطعت حبل مشیمتھ

 واضاءت ظلمة حجرتھ
 بمالءات بیض
 وفانوس أرمد

 ومضى المسكین الى دنیا الظلمات
 یترنح من ھول النكبات

 وجالً یرفل بالجوع
 ودھالیز البیت االدردْ 

       ........... 
  ذات نھار أشعت

  راودني شیطان الشْعر فأغواني
 ان انزف آھات مراھقتي

  في دفتر أشجاني
 ونسجت قمیص ( فتاتي )
 باصابع من ذھب وعطور

  ثم تداعت أسرار حیاتي
 في كتٍب وسطور

 وھا ھي أیامي العانسة 
 ترقص ما بین صعود ونزول

 ولھذي اللحظة أسعى
 فأطش بذوري في حقل مھجور

  وأصّرح صبراً یا أبن العلویة
 عّل األیام تدور ... تدورْ 

       ........... 
  في العصر الذھبيّ 

 صادفت إمرأةً 
 من عسٍل وحنان
  فتورطت وانجبت

 حمامات وعصافیر
  حلّق من حلّق منھا

 إال (( ھّشومي )) صغیري
 مكسور الجنحینِ 

 مرتبك الخطوِ 

 ضریرْ       
 وتناخت أمطار الشكوى
 ھاطلة بالموت وبالبلوى

 وكان لنا من عبث الدنیا ما كان
  أٌم ثكلى

 وأب مسول
  یرقد في مشفى مرجان

 مات عليٌّ غرقاً 
 ومنیٌر ... أكلتھ في طرفة عینٍ       

 ذات صباح
 شاحنة رعناء 

 في وادي العاشق في سامراء
 رحم هللا ... منیر

 أورثنا خمسة اطفال
  وابنة عّم ُحبلى

 ومصائب طازجة تترى
 وثمالة اشالء ضمیر

      ...... 
 كانت فتیات مدینتنا

  و أراملھا وعوانسھا وعجائزھا
 ینزعن ثیاب اللیلِ 

 على ابواب بیوت الطین
 وینسجن حكایات العشق

 بروایات عاریة مفضوحةْ 
 ثم یلملمن عباءات الصوف

 على أجساٍد منھكةٍ 
 وأماٍن مذبوحھْ 

 كان الشبان یخافون علیھن
 من سحٍب غادرةٍ 

 وجراد وكالب
 ومجالس نعًيّ ... 

 ومناحات شباب   
 وصدور ال طمة مجروجھْ 
 تلك ھي المحروسة كانت

 في بیت الربَّ 
 راضیْة مرضیھْ 

 تجرع كأس الصبر وتصحو
 ثم تنام على خدَّ الرمل وتغفو

 ما اجملھا ... ما أجمل محبوبة روحي
 أھلي ... بیتي ... اصحابي و شبابي

 سیل مسّراتي
  أخطائي ... كبواتي

 یاعیني على السده  السدة
 فیض مراثي امي العلویھ
 السدة مازالت طیّبة ونقیّھ

     ......... 

 مرات أكسر صمتي
 بمزاج إمرأةٍ 

 تستدرجني لسریراً أنوثتھا
 فتشاكسني و أشاكسھا

 وتدثرني بلذائذھا
 واریج مفاتنھا
 أصحو .......

 ال أجد المحروسة في مخدعھا
  فاغادرھا صوب إمرأة اخرى

 مازالت تورق في ذاكرتي المعطوبة
  من ذاك الطوفان

 و لكن ........
 أسفي  وا .....

 لیس سواھا
  من أشعل في الروح فجائعھا

 و تحداني                 
 وتمادى بالصمت وأبكائي

        ........ 
  مازلت أرّوض أصداء خساراتي

 و أمّجد صوالتي
  بشواظ عذاباتي

 یا امرأة من ھمٍس وظنون
 مازالت كبواتك راكضة

  في نبض جراحاتي
 تستدرج أخطائي وحماقاتي

 ھل مّرببالكِ 
  یافردوس غیاباتي   

  ذاك الھمس المتطاول 
 والعبث المجنوْن ؟  

  ھل ما زلت أسیرة تلك االحالم المارقة
 والقال .... وقیل

  عن زمن األمل المطعون
  ھل مازلت على ضفة ظمأى نائمة

 تنتظرین نثیث العطرِ 
 ھبوب الفجر

  ھل مازلت تغطّین
 بزغارید صبایا

 ومرایا اجساد راقصة
 ودرابك تصھل

 ومراود كحلٍ 
 وسواد رموشٍ   

 وجفون ؟    
 ھل .... ؟

 وھا أنذا مذ ذاك الزمن الغابر
 أقضم أشالئي ....

 وأمنّي النفس
 بقبٍر في مدرستي االولى

 أو في ضفة الشطَّ 
  یكونْ 

            ..... 
  یا أبن العلویة

  ھا أنت بلغت السبعین
 لم تحصد من ھذي الدنیا

 غیر صحائف مجدًّ 
 وعقوقٍ   

 ووشایاتٍ    
  و وضوح الرؤیة والرؤیا 

  وبیاض الوجھ
  یا أبن العلویة

  یا ...... مسكین
........................ 

     11/5/2016 
........................ 
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 شكر حاجم الصالحي
 العراق



ل��ل��ش��ع��ر روح واع��دة ب��م��زی��د م��ن ال��ح��ب    
والشوق ینطلق بالشاعر إلى عوالم من الخی�ال 
المبدع ویحط بالمتلقي في ودیان م�ن ال�روع�ة 
واالنطالق، فالشعراء ھم أطفال ال�ع�ال�م ال�ذی�ن 
ی��غ��ردون بص��وت مس��م��وع وی��ب��ك��ون بص��وت 

 . ھادئ
(ج�ری��دة ال�ع��راق��ی�ة االس��ت�رال��ی��ة) أخ��ذت آراء 
متعددة من الشعراء العرب المقیمین ف�ي م�دن 
عربیة وعالمیة وقد ب�ات ك�ل م�ن�ھ�م م�ع�زوالً، 
لتطرح علیھم ثمة أسئل�ة، م�ا ال�ق�ص�ی�دة ال�ت�ي 
تكتبھا اآلن؟ م�ا دورك ف�ي م�واج�ھ�ة ال�وب�اء؟ 
وم�ا ال��ذي ی��م��ك��ن ی��ف�ع��ل��ھ الش��ع��ر ف��ي (زم��ن 

 . األوبئة) أمام إجتیاح كورونا للعالم ؟
 

  تستمر الحیاة
الشاعر أیاد البلداوي: اوكالھوما /الوالیات 

 المتحدة
الحقیقة لم أفكر في كتاب�ة أي قص�ی�دة خ�اص�ة 
بالوباء ، و ھو وباء وحالة خطیرة ف�ي ج�م�ی�ع 

  توقعاتھا الحالیة والمستقبلیة
إذ جمیع المعلومات والتقاری�ر ال�دول�ی�ة تش�ی�ر 

 أنھ سیعود،
وبالفعل نرى بوادر ھ�ذه ال�ع�ودة ، األھ�م م�ن 
القصیدة ھو أن یلتزم الجمی�ع ب�ح�م�ای�ة ن�ف�س�ھ 
بالدرجة األولى ، والع�ن�ای�ة بص�ح�ت�ھ وبص�ح�ة 
من حولھ ، أنا مثالً منذ أن�ت�ھ�اء اإلح�ت�ف�ال ف�ي 
(مدینة داالس ب�ت�ك�س�اس) ب�ال�ذك�رى ال�راب�ع�ة 
لتأسیس األتحاد ولغایة ھذه اللحظ�ة، ل�م أت�رك 
منزلي وجمیع من في المنزل في غ�ای�ة ال�ح�ذر 
والوقایة الصحیة، وال أجد ما یمكن أن ی�ف�ع�ل�ھ 
األدب��اء س��وى دع��وت��ي ل��ھ��م ع��ل��ى وج��ھ 

فخس�ارة أي   الخصوص بالحفاظ على أنفسھم
أدیب ال تعوض وكذلك المواطن ، وأن دوري 
األول واألخیر ھو دعوة المجت�م�ع�ات ل�ل�وق�ای�ة 
الصحیة واالعتناء بأرواحھم ،وما زل�ت أك�ت�ب 
وكأن شیئا لم یكن یجب أن تستمر الح�ی�اة وإال 

 . الموت سیكون مصیر عقولنا قبل الجسد
 

  فرصة لمراجعة الذات 
   خدیجة بو علي : خنیفرة / المغرب

كان العالم یس�ی�ر ع�ل�ى خ�ط�ى ال�ع�ادة ب�ق�وائ�م 
الجب�روت ی�رف�س ك�ل ال�رؤوس ال�ت�ي أی�ن�ع�ت 
فحان قطافھا، ال یلتفت إلى ال�خ�ل�ف إال ل�م�ام�اً 

وال ینظر إلى المستقبل إال بعیون شرسة الق�وة 
والتطلع إلى سی�ادة ال�م�ع�رف�ة، ت�ج�ع�ل ال�ق�وي 
ھناك في القمة وفي أسفل السافلی�ن ال�ت�اب�ع�ی�ن 
وقلیلي الحیلة لكن كورونا أبرز جلیاً إن ال�ق�وة 
للخالق الغیر فبین لیلة وضحاھا أنقط�ع دب�ی�ب 
العالم وتوقفت ال�ح�ی�اة،ول�زم اإلنس�ان ف�ي ك�ل 
البقاع مسكنھ لیس خوفاً من سلیمان وج�ن�وده 
بل من غول كورونا، الذي فتك باألل�ف ال�ب�ش�ر 
، كانت فرصة لمراجعة ال�ذات ف�رص�ة ل�ك�ت�اب�ة 
قصیدة في المحبة واإلخاء في أست�ت�اب ال�ح�ب 
في كل البقاع، لحظة حاسمة لت�غ�ی�ی�ر ال�م�ن�ھ�ج 
والمسار، ون�ھ�ج مس�ل�ك ی�ح�ی�ى ف�ي اإلنس�ان 
إنسانیتھ فال غالب إال هللا ، فلنستعن بھ ونق�ن�ع 
األرواح قبل األبدان ونعقم قل�وب�ن�ا م�ن الس�وء 
والبغضاء، تلك أمانینا وذلك دور القصی�دة ف�ي 
كل المناس�ب�ات، كش�ف ع�ن س�اق ال�ود ون�ث�ر 
لزھور تعبق دفئا وج�م�اال، ت�م�أل ال�ك�ون ن�ورا 
ساطعا ، مشرقاً ال یعرف األف�ول اب�دا ، ل�ی�ت�ن�ا 
نتعظ لنشرب من زالل المودة ون�رح�م ب�ع�ض�ن�ا 
البعض ونحیا الوئام ، كلنا ضعفاء امام ال�وب�اء 
سواسیة ال فرق بین مقتدر وم�ن ال ح�ول وال 
قوة لھ، فلنظل كذلك ب�ع�د غ�روب ال�وب�اء ك�ان 
درساً فھال حفظناه وطبقناه لنعیش ال�ح�ی�اة،ب�ال 
خوف وال ف�زع وال رھ�ب�ة،ك�ل ال�ق�ص�ائ�د ح�ب 

  . ورحمة، وموعظة
 

  محنة اإلنسان والشعر
 الشاعرالجوھري عبد الناصر :

  المنصورة /مصر 
الشاعر الحقیقي ھو ال�ذي ت�أث�ر ب�ال�ب�ی�ئ�ة م�ن 
ن�اح�ی�ة،وی�ؤث��ر ف�ی�ھ�ا م�ن ن�اح�ی��ة اخ�رى،ف�ق��د 
ظھرت مفردات فرضت نفسھا عل�ى ال�ق�ص�ی�دة 
المعاصرة، بسبب جائحة كورونا م�ث�ل ال�ح�ج�ر 
الصحي،حظر التجوال ، ال�ع�ق�اق�ی�ر ال�م�ن�اع�ة، 
الت�ن�ف�س، ال�رئ�ة ، وغ�ی�رھ�ا م�ن ال�م�ف�ردات، 
وظ��ھ��ر ذل��ك واض��ح��اً ف��ي قص��ائ��دي األخ��ی��رة 
مثل :"ك�ورون�ا قص�اب ث�م�ل ، ب�دون ك�م�ام�ة 

كم�ا إن الش�اع�ر ج�زءا ال  ،" تكتبني القصیدة
یتجزأ من ال�م�ح�ی�ط ب�ھ،وق�د ص�رن�ا ف�ي زم�ن 
العولمة حجرة صغیرة ولی�س ق�ری�ة ص�غ�ی�رة، 
ولقد وح�د ال�م�وت م�ن ك�ورون�ا ال�ع�ال�م ال�ذي 
یحاصرنا بكل مكان، ولكن العجیب إن الع�ن�ف، 
وكذلك الحروب العربیة لم تت�وق�ف ف�ي ال�ی�م�ن 
ولیبیا وسوریا حتى اآلن ، وال العن�ص�ری�ة ف�ي 
أم��ری��ك��ا وال س��ی��اس��ة قض��م األراض��ي ف��ي 
فلسطین، لم تتوقف من إسرائیل التي تری�د إن 
تربح صفقة القرن ، وضم أج�زاء م�ن الض�ف�ة 
العربیة لھا على حساب الش�ع�ب ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي 
األعزل،كأن العالم لم یتعلم ش�يء م�ن ج�ائ�ح�ة 

ول�م ی��م��ھ��د   ال�م��وت ول��م یس��ت��ی��ق�ظ ض��م��ی��ره،
للتعایش السلمي م�ع ب�ع�ض�ن�ا ال�ب�ع�ض ، وأن�ا 
بصفتي شاع�ر أش�ع�ر ب�ال�ع�زل�ة داخ�ل ن�ف�س�ي 
والشعر ھو الذي یتنفسني، من خالل ما أكت�ب�ھ 
ولوال الفیس والواتس�ب اب ، ل�زادت ال�ع�زل�ة 
ولكن ثمة فرصة للشعر أن ی�ع�ب�ر ع�ن ال�ح�ق 

ون�ح�ن ب�ھ�ذه   والخیر والجمال وع�ن ال�ع�دال�ة

الجائحة مع�ا ف�ي خ�ن�دق واح�د ، وإن ت�ت�غ�ی�ر 
نظرتنا لبعضنا البعض فالموت قریب جدا أك�ث�ر 

  . مما مضى
 

  شرفة معزولة
   الشاعر احمد البیاض : الرباط/ المغرب

أبحث دائماً عن القصیدة ، والقصیدة ق�د ت�أت�ي 
دون إستاذان ھكذا من نبع ال�وق�ت أو خ�ارج�ة 
وفي مرحلة الوباء،ما یمكننا ف�ع�ل�ھ ھ�و إت�ب�اع 
ال��ت��ع��ل��ی��م��ات، والش��ع��ر ل��ی��س ل��ھ ش��رف��ة 
م�ع��زول��ة،وق��د ی��ك��ون ل��ھ إنس��ج��ام ف��ع��ل��ي م��ع 

 .اللحظةالتي تطبع الوقت أوخارجھا
 

  القصیدة المتفجرة
 حسن حصاري : الدار البیضاء/ المغرب

ھ��ي ال��ق��ص��ی��دة ال��م��ت��ف��ج��رة ب��ث��ق��ل الس��ؤال 
االنطولوجي، المتطلعة بحیرة لف�ھ�م ال�ح�ق�ی�ق�ة 
ال�ح�اض��ن�ة، ل�ت��ی�ھ ال�ذات ال��م�ت��ش�ظ��ی�ة ب�راھ��ن 
األحداث فبقدر ما یستطیع الشاعر أن ی�روض 
خیالھ، إلى أبعد مدى في إمكانیة إع�ادة ب�ن�اء، 
وھدم ع�دة م�ع�ال�م ل�ت�ص�ورات�ھ ح�ول ال�ك�ون، 

ح�ت�ى ف�ي أس��وء   وال�وج�ود وال��ح�ی�اة وال��ع�دم
اإلحتماالت الغارقة ف�ي ال�ت�ش�ائ�م والس�وداوی�ة 
لما یمكن أن یحدث ، ب�ق�در م�ا وق�ف�ت ع�اج�زاً 
عن إدراك للحظة طویلة حقیقة، ما وقع وی�ق�ع 
للعالم من تقلب فجائي في مساره بسبب ت�أث�ی�ر 
وباء غیر متوقع، الصوت الشعري وحده ك�ان 
مالذي لبناء ثقة في الغ�د ب�ال�ح�ل�م واألم�ل، أن 
نستیقظ بذاك�رة ب�ی�ض�اء ب�ال ث�ق�وب ت�ح�ت�ض�ن 

 . فیروس الخوف
 

 طاقة إیجابیة
  الشاعر منار القیسي : بغداد/ العراق

ف�ي خض��م ھ��ذا ال��ح�رج اإلنس��ان��ي ب��ال��ذات ،  
منحت الوقت متسعاً ذھن�ی�اً ل�ی�ك�ون ب�م�س�ت�وى 
واع��ی��ت��ي ال��ت��ي اخ��ت��زن��ت حض��ورھ��ا ال��داف��ق 
بالحیویة لمثل ھ�ذه ال�ل�ح�ظ�ات ، ول�ك�ي ت�ب�دع 
وت�ت�ف�ن ول�ت�م�ن�ح ال�ح�ی�اة ط�ع�م اإلس�ت�م�راری��ة 
والراحة وعدم األرباك ، م�ا زل�ت أم�ت�ل�ك م�ن 
الجمالي و الم�ع�رف�ي ال�ك�ث�ی�ر، وم�ازال ال�دف�ق 
الروحي یمنحني الطاقة اإلیجاب�ی�ة، وم�ق�وم�ات 
السلوك اإلنساني القویم اقرأ كثیراً وأك�ت�ب م�ا 
ی��وف��ره ذھ��ن��ي اإلب��داع��ي م��ن ن��ت��اج ج��م��ال��ي 
ومعرفي أیضاً ، وأستمتع بمزاج رائق یش�وب�ھ 
طابع الحمیمیة واأللفة مع أسرتي ، ال أخش�ى 
ال�م�وت ط��ال�م�ا ھ��و ال�ن�ھ��ای�ة ال�ط��ب�ی�ع�ی��ة ل�ك��ل 

 الكائنات.
  حضارة خرساء

سمر ابو السعود/ الدیك الشاعرة السوریة 
  فرنسا

وباء عنید إجتاح البالد والعباد ،أرھبنا بصمت�ھ 
ونحن نمتطي ص�ھ�وة الص�ب�ر ون�ن�ت�ظ�ر ق�ب�س 
األمل، سأكتب قصیدت�ي م�ت�ح�دی�ة ھ�ذا ال�وب�اء 
الذي ھزت لھ أركان وعروش، ولتنطلق أق�الم 
األدباء مدویة تعلن للعالم، أن ھذا الوب�اء ج�اء 
لتصحیح أنانیة حضارة خرساء عاھ�رة، رب�م�ا 

تستیق�ظ إنس�ان�ی�ة ھ�ؤالء ال�م�س�ت�ب�دی�ن ال�ذی�ن 
یعان�ون اإلح�ت�ض�ار ، ل�ن�ق�ول ل�ل�ع�ال�م بص�وت 
مرت�ف�ع ال�وب�اء ال ی�غ�ت�ال ال�ط�ف�ول�ة، ال ی�ق�ت�ل 
األرواح ویغتصب الحریة ، واألوبئة ال تس�ل�ب 
األوطان ، وتمزقھا ، لننشر المحب�ة وال�ت�الح�م 
واإلخ��اء ون��زرع ب��ذور األم��ل ف��ي ال��ن��ف��وس 
المتع�ب�ة ون�ت�ع�ل�م ك�ی�ف ن�ح�اف�ظ ع�ل�ى ال�ب�ی�ئ�ة 
بیولوجیاً ویبقى الحرف ھ�و س�الح�ن�ا ال�وح�ی�د 
لكسر ھذا الصمت ورس�م األم�ل ع�ل�ى الش�ف�اه 

 . الغائمة
 

  األسلحة الفتاكة
 الشاعریوسف عصافره : الخلیل/فلسطین

كتبت قصیدتي األخ�ی�رة ع�ن م�رض ك�ورون�ا  
وكیفیة مواجھتھ بثالثة أسلحة ف�ت�اك�ة ت�ق�ض�ي 
ع��ل��ى ال��م��رض،، الس��الح األول ھ��و س��الح 
اإلیمان با� واإلعتصام بحبلھ المتین وال�دع�اء 

لیرفع عنا ال�ب�الء وال�وب�اء،،الس�الح  والتضرع
الثاني ھواإللتزام بالحجر الص�ح�ي وال�م�ن�زل�ي 
والسماع ألولي األمر وأص�ح�اب اإلخ�ت�ص�اص 
والس��الح ال��ث��ال��ث س��الح ال��ن��ظ��اف��ة وال��وق��ای��ة 
الشخصیة والمنزلیة وتجنب المسب�ب�ات، ال�ت�ي 
تنقل المرض، و دوري ف�ي م�واج�ھ�ة ال�ب�الء 
ب��ال��ن��ص��ح واإلرش��اد وتش��ج��ی��ع ال��ن��اس ع��ل��ى 
المواجھة دون خوف أو ذع�ر، ب�ك�ل ك�ت�اب�ات�ي 
التي أنشرھاحیث أكتب في أكث�ر م�ن ث�الث�م�ئ�ة 
مجلة ومنتدى وصحیفة على مست�وى ال�ع�ال�م، 
ل��م ت��ت��وان��ى ج��م��ی��ع��ھ��ا ع��ن ع��ق��د ال��ن��دوات 
واألمسیات والسجاالت الش�ع�ب�ی�ة وال�رس�م�ی�ة، 
وال�ت�ي ت�ت�ح�دث ع�ن ال�م�رض وال�وق�ای�ة م�ن�ھ 
وطرق منع انتشاره، وتوعیة الناس ب�أس�ب�اب�ھ 

دنیا علي الحسني  :تحقیق
 دیالى -العراق
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 أن ا أم؟! 

 
 
 
 

  
 
 

                  
 منى العقدة / مصر               

 
  

 

 ذبحت وریدھا یوما
 وعلقت الحبال بغرفتھا

 و تناولت أدویة أبیھا دفعة واحدة
 وحاولت القفز من الشرفة

 وبحثت بجوجل عن أحدث الطرق لالنتحار بال ألم
 أن تختنق بكمامة
 !! ھربا من الموت

 
 !! كم من مرة رصعت فراشھا بالزھور وتناولت العقاقیر ربما تنام إلى االبد

 لم أكن أرید أن أتألم عند اختیاري طریقة الطعن بالسكین
 !! كنت على استعداد دفع فدیة لمن یقتلني بصمت

 
 أستطیع الھرب من الموت و إطالة أمد العمر بشراء الزھور وأحمر الشفاه

 وأقالم الكحل واألقراط المقلدة
 !! ال مزید من الوقت متبٍق ألنفق ثلث راتبي على المطھرات والكمامات المزركشة

 
 قابلت الموت كثیرا

 أعرفھ جیدا
 رأیتھ حین تعسرت والدتي وأنا قطعة لحم خارجة للحیاة بقدمیھا

 !! وحین صارحت الطبیبة أمي أنني لن أحیا طویال
 رأیتھ وأنا على مقعد ببنك أنتظر مجئ دوري بین ثلثمائة رقم

رأیتھ في العمل وان�ا أن�ت�ظ�ر ل�ح�ظ�ة ان�ت�ھ�اء 
 الدوام

 
 وفي نھایة كل شھر حین ینفذ راتبي

 وحین استیقظت ولم أجد میاه 
 أغسل بھا وجھي

 وحین تمخضت بطفل من رجل ال أحبھ
 رأیتھ حین ودعُت حبیبًا
 وطعنني بالظھر صدیق

 ولوث سیرتي أحدھم
 !! وأھدر طاقتي الحمقى

 
 یلوح لي بعد كل بكاء

 یدعونني كثیرا كل وجبة
 ینادیني أثناء نومي

 یلتصق بي أثناء أحزاني
 

 وكثیرا ما استجدیتھ یأتي
 !! فكیف أخشاه إن أتاني باسطا ذراعیھ

 ال شيء
 سوى اإلنتظار الكثیر

 قلیالٌ من الھدوء
 مع نصِف كأٍس من شراِب فمھا

 تتوسُد صدري
 تثیر دغدغاٍت أینما وضعت لسانھا

 تمشط جسدي بأسناِن اصابعھا
 وكأنھا الة لتمشیط العشب

 بعض القسوة والكثیر من األنتشاء
 تتقافز فوق اضلعي

 كفراشة تمارُس رقص البالیة
 على اطراف اھدابھا تسیر فوق وجھي

 تتذوقني
 مالح كدمعة سقطة من عیون الملح
 كثیر الحالوة وكأني رأس قطعة سكر

 تجمعني وكأني حبات عنٍب تتراقص بین یدیھا
 تضعني في جیبھا الخلفي وتعبر بي

 حدود غرفتھا
 وكأنھا عبرت اخر بحٍر دون ان تتبلل قدماھا

 تضحك
 وتضحك

 وتضحك كثیراً 
 تثیر تساؤالٍت ....

 .ما اذ كان هللا قد خلقھا من طیٍن ضاحك!

" ٌط" 
 

 حنین محمد
 بابل -العراق 

  ...عندما كنت صغیراً 
  كنت أكتب على باب دارنا المستأجر

 (دور)
  كنت أظُن أن مكان القمر فوق بیتنا

 وأن قصوَر الكون تحسد بیتنا
 كنت أفرح ....

  عندما یمر عرس في شارعنا
 وعندما یحلق سرب حمام 

  مھاجر فوق منطقتنا
  كنت أبتھج عندما تمطر

  ....و حتى عندما تعصف
  كنت اظُن أن معلمتي
 راھبةٌ في المدرسة

  وكنت أرى نفسي مسؤوالً عسكریاً 
 ... كبیراً 

  عندنا تطلب مني مسح السبورة
 ........ اآلن

  العالم في حالة تأھب قصوى
  وأنا في أجازة مفتوحة

  قلبي كرئِة مدخن
وعیني ك�م�ص�ب�احٍ ن�ف�ط�ي ع�ل�ى وش�ك 

  االنطفاء
 شخص ال أبالي

  لم اقس طولي منذ زمن طویل
  ال اعرف وزني

  ال احفظ رقم ھاتفي
اترك مفاتیح غرفتي م�ع�ل�ق�ةً دائ�م�ا ف�ي 

  الباب
 أذھب الى اسوء حالٍق في حارتنا

  إلتجنب االنتظار
  لم اتصرف یوماً العجب احداً 

 ولم اكره احداً یوماً 
  أعشق من یحبني
  أحب من ال یحبني

  ال أحب من یكرھني
  حبیبتي وسادتي

 عدوي منبھ الصباح
.......................... 

   ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 علي عماد المطاریحي
 الدیوانیة 



التقیا ھناك في مدینة أخرى من مدن الشمس القاصیة.   
كانت عیناه تستوعبان كل ذلك الضوء الباھر، ب�ان�ت�ش�اء 
اجتاح اعماق جوانحھ، وھف�ا إل�ى م�ك�ن�ون روح�ھ ال�ت�ي 
أضحت ال تفقھ أیم�ا م�ع�ن�ى م�ن مس�ی�ر ت�ق�اوی�م حس�اب 
السنین، أو تقلبات األی�ام. ف�ل�ق�د غ�دت روح�ھ م�ت�أج�ج�ة 
بعنفوان شبابھا، وملتھبة بلظى عش�ق�ھ�ا، وإن ت�ق�ادم�ت 

   الدھور، وتعاقبت الفصول.
إنھ عالم آخر ال یشابھ في ص�وره وأل�وان�ھ وأح�اس�ی�س�ھ 
ومشاعره عالمھما األول. عالم عسیر علیھما أن ی�ح�ددا 
فیھ مدیات مسراتھما، أو تطل�ع�ات�ھ�م�ا ن�ح�و ح�ی�اة اك�ث�ر 
ارتقاء ورفعة. إنھما یس�ت�ش�ع�ران اآلن ك�م�ا ل�و أن آل�ة 
مرقت بھما كبرق خاطف ل�ت�ق�ذف�ھ�م�ا ص�وب مس�ار آخ�ر 
بعیدا كل البعد عن مآسیھما السابقة التي كان ی�خ�وض�ھ�ا 

 كل منھما في لجج مفعمة بضیاع مھین.
حین استشعر رضا أن الراحة تحل ضیفة علیھ، ت�ن�ف�س  

 الصعداء، ھامسا:
إنھا مدینة أحالمي وآمالي وكل ماكنت أصبو إلیھ م�ن   -

 صفاء وسكون في حنایا فؤادي.
ھي مدینة لیست ككل المدن، ی�خ�ال�ج�ن�ي ش�ع�ور غ�ری�ب 
وقریب إلى روحي بأن یوم مولدي كان ھاھنا، في زق�اق 
من أزقتھا المضیئة، وفي باحة م�ن�زل�ي، ح�ی�ن تس�ل�ق�ت 
یومھا نتوءات سدرتھ السامقة بأفرع م�ت�ی�ن�ة، م�ن�ح�ن�ی�ة 

 بأثقال نبقھا على أسطح الجیران.
أجل.. لقد شاھدت ذلك كلھ، في مدینة زاخرة بمقامات�ھ�ا، 
وأعمدتھا االسطوانیة، شطھا، جس�رھ�ا ال�ع�ت�ی�ق، أن�اق�ة 
ناسھا، وعشقھم لكل ما یمت للحیاة بصلة. إن�ھ�ا م�دی�ن�ة 

 ساحرة بكل معانیھا وخصالھا.
ن�ث�ار   وددت لو أني مزقت دنیاي تلك إربا إربا ألنث�رھ�ا 

 شجرة خریف ألوراقھا.
كنت أتقصى آثارك منذ زمن بعید باحثا عن ظلك، ب�ح�ث  

فلم أعثر علیِك إال الساعة، ولم   أبینا آدم عن أمنا حواء.
أحیا في كنف السعادة إال ف�ي مس�ك�ن م�ن مس�اك�ن ھ�ذه 
المدینة البھیجة ب�ن�اس�ھ�ا وش�ج�رھ�ا وم�ائ�ھ�ا وھ�وائ�ھ�ا 

 وترابھا.
ھي ساعة مولدي على أرض طیبة، مع�ط�اء، ك�ي أف�وز  

بوصالك ھا ھنا، وأخلد إلى الراحة قریبا منك ما بقي من 
 عمري. لھثت فائزة بحبور ھامسة:

أجل.. یتملكني شعور بأن ھذه المدینة ق�د أب�اح�ت ل�ن�ا   -
 بتحقیق أمانینا وعقد رباطنا المقدس.

على ھذه األرض الحانیة، أشعر بأمانھا وأصالتھ�ا. ت�ل�ك 
في طبی�ع�ة ن�اس�ھ�ا ت�ج�ذر   األصالة الحقة أجدھا متجذرة
 عروق نخلة في باطن التربة.

كل شيء ھنا یبدو ألیفا وب�ری�ئ�ا وق�ری�ب�ا م�ن ال�ف�ط�رة.  
 عالئقھم فیما بینھم كصبیة لكن بعقول كبیرة.

یرعبني في مدینتي وحیاتي األولى؛ أفواه تتملك ألس�ن�ة  
شتى. أعین شرھة. آذان مزودة بآلة تس�ج�ی�ل. ی�ن�ت�اب�ن�ي 
ھلع على الدوام من عاصفة ص�ف�راء، ال أع�ل�م ف�ي أی�ة 

 ساعة نحس تجتاحني بغتة
فتعریني من أوراقي وتقتلعني من جذوري. أخاف ال�ن�ھ�ر 
الذي غدا نقالة موتى. وجوه مصطنعة كوج�وه م�ھ�رج�ي 
السیرك. وأخ�رى زائ�ف�ة، م�ت�ف�ی�ھ�ق�ة تس�وس رع�ی�ت�ھ�ا 

 بشعارات براقة.
 

لقد بدیا كما لو أنھم�ا ی�ت�وح�دان، ی�ت�م�ازج�ان ف�ي ع�ال�م 
عشقھما الطارئ. بَّرق رضا عینیھ إلى میاه ذل�ك ال�ن�ھ�ر 
الجاري في اتج�اھ�ات م�ت�ع�ددة، وع�ل�ى ح�اف�ت�ھ اس�ت�وى 
مركب یترنح یمی�ن�ا ویس�ارا، اس�ت�م�س�ك ص�اح�ب�ھ ب�وت�د 
الجرف لئال ینفلت قاربھ عبر أمواج ھائجة. راح ی�وم�ئ 
إلیھما بقبعة سوداء. أشاح الحبیبان بعینیھما عنھ، فی�م�ا 

 تشابكت أیادیھما بقوة وعناد.
 ھتف رضا:

ال�زاھ�ی�ة   أقسم علیك أیھا الزمن المشرق بالتماع�ات�ھ  -
 أن ال تعیدنا كرة أخرى إلى زمننا الموبوء.

بانت من تحتھما وعلى المقربة من الجرف قب�ع�ت�ھ ال�ت�ي 
 بدت اآلن أكبر من المعتاد، ناداھما:

 لقد انتھت الرحلة.   -

ارتعدت فائزة من رأسھا حتى قدمیھا وھي تضغ�ط ب�ك�ل  
 قواھا على كفي رضا متمتمة:

 سأنشج حتما حینما أفیق من حلمي الفرید.  -
دام وص�ال��ھ�م�ا م�دة وج��ی�زة م��ن أزم�ن��ة م�دن األم�ان��ي 

 البھیجة.
رس�ا ع�ل�ى   جرى المركب بھما عبر میاه ھادرة إل�ى أن

 إحدى محطاتھ. أومأ بسبابتھ الطویلة، متمتما:
 ھذه ھي مدینتكما األولى.  -

ھبط كل منھما حزینا، ھبوط آدم وحواء من جنة الم�أوى 
الى أرض ی�ب�اب. اج�ت�اح�ت ال�م�ك�ان ع�اص�ف�ة ھ�وج�اء، 
معتمة. تشتت شملھما.. جرفھما عصف الریح إلى ب�ق�اع 
نائیة. أفاق رضا خائر القوى، واألل�م ی�ع�ت�ص�ر حش�اش�ة 
كبده. أحس ببدنھ یحتك بأبدان جموع غفی�رة م�ن رج�ال 
ونساء قد امتألت بھم أرض ق�ف�ر، وھ�م یس�ی�رون وف�ق 

  نسق واحد حسب إشارة یتلقونھا من شخص
یسیر أمام الجمع وھو یلوح بھا م�رة ن�ح�وھ�م، وی�وم�ئ 

 بھا أخرى باتجاه ھدف غیر معلوم.
 سأل رضا أحدھم: 
 أین مسیركم؟  -

 أجابھ بال اكتراث:
 ال أدري.  -

 سألھ رضا مرة أخرى ممتعضا:
ھل أنت ال تدري وال تدري بأنك ال تدري أم أنك ال ت�دري 

 وتدري بانك ال تدري.
 التفت الشخص إلیھ مستغربا.. ثم أجابھ:

 أنا ال أدري وحسب.  -
 أجابھ رضا متھكما:

إذن انت من الصنف الثاني، ول�و ك�ن�ت م�ن الص�ن�ف   -
 األول ألكثرت الجدال والمراء.

 أومأ الشخص برأسھ موافقا على ما ال یعیھ ثم سألھ:
 منذ متى وانت تسیر قدما مع ھذا القطیع؟   -

 أجابھ ضاحكا:
 مذ كنت صبیا حین ھمس أبي بأذني ناصحا:  -
    إیاك والعصیان فإن للحیطان آذان.  -

 سألھ رضا مستفسرا:
 أین راعي القطیع.. أقصد قائدك المبجل؟  -

قھقھ الرجل وبانت من باطن فیھ أسنان مسوسة في ل�ث�ة 
مھترئة، أما روحھ فقد بدت واھنة، ال تفق�ھ أی�م�ا م�ع�ن�ى 

  من معاني الحیاة.
 أجابھ الشخص باحتقار:

 إنك ال تعي شیئا مما یدور حولك من مؤامرات وفتن.  -
 فرد رضا یسألھ:

 حقا.. أنت حاذق.. كیف اكتشفت جھلي؟ -
 ضحك ساخرا:

 ألنك ال تفقھ برامج وآلیات ومناھج وعمل االنقیاد.
قائ�دن�ا   یا أیھا الغبي، ھذا الذي یقودنا ھو راع من رعاة

األعلى الذي یعلم ببواطن األمور وشواردھا ما لم نعل�م�ھ 
نحن، فھو لیس من شأنھ مزاولة مھنة الرعي فمثل ھ�ذه 
األعمال ال تلیق بجاللھ المھیب، إنما ھو یوكل م�ن ی�ق�وم 

  مقامھ، وینجز أعمالھ.
 سألھ:  الحت ابتسامة ساخرة على وجھ رضا. ثم

 ھل تحبھ؟
تأمل الشخص في كلمة الحب واعتقد في قرارة قلب�ھ أن�ھ 
لم ولن یدخر في حیاتھ حبا ألحد إال لھ وحده.. وقد ع�ب�ر 

   عن ھذا االعتقاد بقولھ:

 لو أمرني أن ألقي بنفسي في النار أللقیتھا. -
 سألھ رضا مستغربا:

 إلى ھذا الحد!  -
 أجل.  -

في ھذه اللحظة جرت شجارات صاخبة في قلب ال�ق�ط�ی�ع 
مما أحدث جلبة كبیرة، واشتباك دام ساعات طویل�ة راح 
على أثرھا خلق كثیر. مر رضا بصاحبھ فألفاه في رم�ق�ھ 
األخ�ی�ر وق�د أص�اب�ھ م�ا أص�اب�ھ م�ن ال�ط�ع�ن والض��رب 

 والركل. فسألھ رضا بأسى:
  ھل یمكنني مساعدتك؟  -

تبسم الرجل مزھوا بانتصاره الموھ�وم وأج�اب�ھ ق�ب�ل أن 
 یلفظ أنفاسھ األخیرة:

أیھا الغبي المعتوه.. ھل سمعت أذناك أو رأت ع�ی�ن�اك   -
أف�اق   أح�د.  في یوم من األیام أن شھیدا احتاج مساعدة

رضا على عالم مدینتھ األولى ال�غ�ری�ب ب�ك�ل م�اف�ی�ھ م�ن 
 صور وأحداث.

صحا على عالم ال ینتمي إلیھ البتة. عالم مظ�ل�م.. ظ�ل�م�ة 
 دامسة كظلمة الموت. تنھد رضا معاتبا حلمھ:

 لماذا فارقتني أیھا الحلم وقذفتني وسط ھذه الخراف؟ -
  أجابھ الحلم ضاحكا:

لست ملوما عما یؤول إلیھ واقعكم، ف�ل�ق�د خ�ل�ق�ت�م ف�ي   -
ھذا الواقع لتحقیق أھداف كبرى ال یعي حقائقھا إال ذوي 

 النھى الرشیدة.
إن انفصالي عن اآلخرین ھو الزم ذاتي ل�ع�ال�م�ي. ح�دث�ھ 

 رضا مستفھما:
 ھل سنلتقي تارة أخرى؟ فأجابھ الحلم برأفة:  -
فأنا ملھم العلماء واألدباء، ومؤن�س الس�ج�ن�اء   أجل..  -

والمرضى، وم�ث�ی�ر ح�م�اس�ة ال�ع�ش�اق وث�وار ال�ت�غ�ی�ی�ر 
 والحریة.

ال تقلق یا صدیقي ف�أن�ا م�ع�ك دائ�م�ا، وس�أدع�وھ�ا اآلن 
لتتصل بك. فانطلق صوت فائزة من أمكنة قصیة لیتس�ل�ل 

 إلى قلبھ تسلل المطر إلى عروق الشجر. سألتھ لھفى:
 لماذا ال تكلمني أیھا الحبیب؟ فسألھا معاتبا:  -
أین أنِت؟ِ.. لماذا أبَْت دنیانا أن ال نح�ی�ا إال ف�ي ب�ط�ون  -

 أحالمھا. فردت متألمة:
 ربما لم یأن األوان بعد. فسألھا بامتعاض: -
  متى یأن إذن؟ -

 بكت متمتمة:
ال أدري.. لكن یتحتم علینا في عال�م�ن�ا ھ�ذا أن ن�ك�ب�ت  -

 جمیع أمانینا، وال نبوح بأحالمنا. رد مؤنبا:
ألیست شرائعنا ھي من أب�اح�ت ت�ل�ك األم�ان�ي. ف�أك�دت  -

  لھ:
 وعاداتنا تأبى ذلك. فسألھا:  -
 إذن ما جدوى ارتباطنا بذلك العقد  -
 ألحیا معك في الحلم.  -
لم أعد أطیق ھذا الحلم البتة.. البد لنا من أن . ن�ت�رج�م  -

أحالمنا وأمانینا إلى حقائق تحیا تحت الشمس وإن أب�ان 
ب��ال��ت��ح��ض��ر أن��ی��اب��ھ   ل��ن��ا ذل��ك ال��وح��ش ال��م��ت��ل��ف��ع

 فقالت لھ مذّكرة:  ومخالبھ.
أولم تناش�د ال�ح�ل�م م�رارا أن ال ی�ع�ی�دك ال�ى ع�ال�م�َك  -

   الموبوء.. لماذا تصمْت.. قل شیئا؟
 تخربش حلم رضا.

في األثناء ظل الحلم راقدا بالمقربة م�ن ف�ائ�زة، ھ�امس�ا  
 في روعھا:

ألیس من الجور أن الحب یتماھ�ى م�ع ال�ح�ل�م، ب�ی�ن�م�ا  -
عاداتكم المستھجنة لھا أسواق رائجة في دنیا البغ�ض�اء. 

 نَشَجت:
أعرافنا تنّین مارد ال طاقة ل�ي ع�ل�ى ردع�ھ. ف�أج�اب�ھ�ا  -

 الحلم بحزم:
بسالتك وحدھ�ا ك�ف�ی�ل�ة ب�ق�ط�ع لس�ان ال�ت�ن�ی�ن. ف�ردت  -

 منكسرة:
قطع لسانھ مؤلم.. مؤلم جدا یكاد یعكر صف�و ان�ت�ص�ار   -

  الحب.
بكى الحلم ووعدھما بانتشالھما من ع�ال�م�ھ�م�ا ال�م�زري 

 كلما سنحت لھ فرصة اللقاء بھما.
  وھكذا ظل الحبیبان یتأرجحان بین مدینتین.
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ی�م��ثّ��ل م��ح��م��د ش��ك��ري أح��د رم��وز   
األدباء العرب الذین كتبوا بواقعیة ق�د 
نصفھا فّجة لكنھا أمی�ن�ة. ال ن�ج�ازف 
الواقع اذا وصفناه كناجٍ م�ن م�ح�رق�ة 
الحیاة َكتََب لیُخبِر الذین ل�م ت�ل�س�ع�ھ�م 
نیرانھا بالجحیم الذي عاشھ وش�ھ�ده. 
عندما نشر روایتھ "الخبز ال�ح�اف�ي" 
إرت�ف��ع��ت أص��وات ت��ن�ت��ق��ده ألن��ھ ق��ّدم 
صورة مأساویة و إعتبروھا مشّوھة 
لل�واق�ع ال�ع�رب�ي. ھ�ذا راب�ط لص�وره 
وأصداء ال�روای�ة ح�ت�ى ب�ع�د م�وت�ھ: 
لعنة "الخبز الحافي" ت�ط�ارد م�ح�م�د 

 .شكري حتى في قبره
  

قّدم األستاذ م�ح�م�د ب�رادة ل�ل�ق�ص�ص 
بتعریف ألدب محمد شكري و نشأت�ھ. 

ف�ي ق�ری�ة ب�ن�ي  1935ولد محمد في 
شیكر ف�ي م�ن�ط�ق�ة ال�ری�ف (بش�م�ال 
المغرب) وأنتقلت عائلتھ ال�ى ط�ن�ج�ة 
إثر مجاعة. یُلقى ب�أب�ی�ھ ف�ي الس�ج�ن 
ألنھ فّر من الج�ی�ش اإلس�ب�ان�ي خ�الل 
الحرب األھلیة فنشأ م�ح�م�د م�ت�ش�رداً 
ویساعد أمھ في كسب الرزق بالع�م�ل 
ف��ي مس��ح األح��ذی��ة وب��ی��ع ال��خ��ض��ار 
واإلشتغال في ال�م�ق�اھ�ي وال�م�ط�اع�م 
وحتى التعاون م�ع عص�اب�ات ال�ن�ش�ل 
وإرشاد السیاح و تقلید أغاني م�ح�م�د 

 عبد الوھاب في المقاھي. 
دخل المدرسة أإلبت�دائ�ی�ة  19في سن 

في مدینة العرائش وتعلّم فیھ�ا ال�ل�غ�ة 
العربیة لیخ�ت�ل�ف ع�ن أق�ران�ھ ال�ذی�ن 
ی��ت��ح��دث��ون ب��ال��ری��ف��ی��ة وال��م��غ��رب��ی��ة 
الدارجة. عاد الى طنجة متعل�م�اً ل�ك�ن 
البطالة و ال�ف�ق�ر وال�ح�رم�ان الزم�وه 
فأصیب بان�ھ�ی�ار عص�ب�ي دخ�ل إث�ره 
المستشفى ألربعة أشھر و خ�رج ف�ي 

ال یملك سوى تج�ارب ال�ح�ی�اة  1964
القاسیة و ال�ح�رم�ان. ب�ع�د م�ح�اوالت 
قصص�ی�ة ق�ل�ی�ل�ة، (ز & ع : رب�م�ا 
للتعامل مع نفسھ ومواجھتھا بحی�ات�ھ 
وآالم��ھ��ا) نش��رت ل��ھ م��ج��ل��ة اآلداب 
قصة "العنف ع�ل�ى الش�اط�ئ" س�ن�ة 

وكتب ال�ی�ھ ص�اح�ب اإلم�ت�ی�از  1966
د.سھیل إدریس رسالة یشّجعھ ف�ی�ھ�ا 
ع��ل��ى اإلس��ت��م��رار. ت��ت��س��م ك��ت��اب��ات��ھ 
ب�الـ��ص�راح��ة ال��خ�ال��ی�ة م�ن ال�ت��ف�ی��ق��ھ 
والتحلیل ال�م�ط�ّول وی�ك�ت�ف�ي ب�ت�ق�دی�م 
ال��واق��ع او وص��ف ال��م��ش��ھ��د ع��ل��ى 
فجاجتھ. بسبب نشأتھ وشظف الحی�اة 
التي عاشھا جاءت كتاباتھ لتنقلنا الى 
"عالم الھامشیین او اللیلیین (مق�اب�ل 
النھاریین ك�م�ا ی�ح�ل�و ل�ھ أن ی�ق�س�م 
الناس) ال�ذي ص�ن�ف�ت�ھ�م ال�م�ؤس�س�ة 
اإلجتماعیة ف�ي ت�رات�ی�ب�ھ�ا ال�ھ�رم�ی�ة 
لتج�ع�ل م�ن�ھ�م ن�ق�ی�ض�اً ل�ل�م�واط�ن�ی�ن 

 . 8"العادیین" األساسیین.." ص
یص�ف األس�ت�اذ ب�رادة ل�غ��ة ال�م�ؤل��ف 
"باقتصاد قریب من الشح. یزكي ھذا 
اإلنطباع توزیع التركی�ب ال�ع�ام ع�ل�ى 
ج��م��ل قص��ی��رة تس��ت��ن��د ع��ل��ى أف��ع��ال 
ال��م���ض��ارع الس��ائ���دة ف��ي م��ع���ظ���م 

 9القصص."ص
  

 أسلوب محمد شكري و لغتھ
كتب محمد شكري قص�ص�ھ وروای�ت�ھ 
"ال��خ��ب��ز ال��ح��اف��ي" ب��ل��غ��ة بس��ی��ط��ة 
وعبارات متداولة ذات نكھة مغ�رب�ی�ة 
وجمل قصیرة. قد ی�ك�ون س�ب�ب ذل�ك 
بس�اط��ة ت�ع��ل��ی��م�ھ ال��م��درس�ي ورب��م��ا 
إختیار شخصي للوص�ول ال�ى ق�ط�اع 
واسع من القراء. ل�ك�ن ذل�ك ل�م ی�ع�ِن 
انھ ال یستطیع انتاج جمل طویلة متى 
ما إحتاج. ففي قصة "بشی�ر ح�ی�اً أو 

 78" ك��ت��ب ف��ي ص1967 -م��ی��ت��اً 
"ی���ن���ظ���رون ال���ى وج���وه ال���ن���اس، 
ص��دورھ��ن، م��ؤخ��رات��ھ��ن خ��اص��ة 

الممتلئات منھن ثم ی�ث�ب�ت�ون ن�ظ�رھ�م 
جیداً على إستدارة السروال التحتان�ي 
وال��ِم��َش��ّد، م��ن خ��الل ت��ن��ان��ی��رھ��ن 
الش��ف��اف��ة. ھ��ن ی��ن��ظ��رن بس��رع��ة 
شمولیة، غالباً بخجل، ل�ك�ن ال�غ�ری�ب 
أنھن یست�ع�دن ف�ي أح�ادی�ث�ھ�ن ح�ت�ى 
الزر ال�م�ھ�م�ل وخ�ی�ط�اً أب�ی�ض ف�وق 
سترة سوداء." ھذا اإلختیار المتع�م�د 
ربما كان لشد القارئ بین سلسلة من 

 الجمل القصیرة.
ال نجازف الواقع اذا شبّ�ھ�ن�ا قص�ص�ھ 
ال��ق��ص��ی��رة ب��أن��ھ��ا م��ج��م��وع��ة م��ن 
"سین�اری�وھ�ات" ألف�الم س�ی�ن�م�ائ�ی�ة 
ف�ال�ق�ارئ یش�ع�ر ان�ھ ی�رى ال�م�ش�ھ��د 

 الموصوف كفلم سینمائي. 
وھو إذ یعنى بالكتابة باسلوب واقع�ي 
واصفاً الحیاة الیومیة للفرد وھموم�ھ 
فكتاباتھ ال تخلو م�ن ص�ور أو س�رد 
خیالي (فنطازي) كما فعل في الق�ص�ة 

" 1972 -"ش��ھ��ری��ار وش��ھ��رزاد 
"وق��ف ف��ي م��م��ش��ى س��ور  54ص

الكسالء. یدخن و یتأمل ال�ب�ح�ر ال�ذي 
یحبھ كثیراً. مّرت وراءه فتاة ن�ح�ی�ف�ة 
وخطفت من�ھ ن�ظ�رت�ھ ال�ت�ي ی�ح�ب�ھ�ا. 
لحق بھا كي یس�ت�ع�ی�د م�ن�ھ�ا ن�ظ�رت�ھ 
البحریة التي لونت بھا تل�ك الس�ارق�ة 
م��البس��ھ��ا ال��ت��ي ص��ارت ف��ی��روزی��ة 

 اللون."
  

م��ا ھ��ي ال��م��واض��ی��ع وال��رؤی��ا ف��ي 
 قصصھ القصیرة؟

ی��ب��دو ان ھ��ن��اك م��ح��اور ث��الث��ة ف��ي 
قصصھ: ال�ب�ح�ر ال�ذي ی�ری�ح ال�ن�اس 
ویرتزق كثیر منھم منھ ولك�ن�ھ ایض�ا 
یغرقھم. البحر یلع�ب دورا ھ�ام�ا ف�ي 

حیاة سكان طنجة. الثان�ي ھ�و ال�ف�ق�ر 
والجوع اللذان ی�ؤدی�ان ال�ى ع�الق�ات 
س��ی��ئ��ة ب��ی��ن ال��ن��اس. وال��ث��ال��ث ھ��و 
ال��ح��روب ال��ت��ي ت��ؤدي ال��ى ال��ف��ق��ر 
والجنون وم�ع�اداة ال�ن�اس ل�ب�ع�ض�ھ�م 
البعض. فبینما ال�ف�ق�ر وال�ج�وع ھ�م�ا 
مظاھر اإلستالب الجنون، او الت�ھ�م�ة 
بھ، یؤدیان ال�ى إغ�ت�راب ال�ف�رد ع�ن 

 بیئتھ.
تفتتح المجموعة قصة "العنف ع�ل�ى 
الش�اط�ئ" ال�ت�ي ف�ی�ھ�ا اش�ارات ال��ى 
حیاة الكاتب نفسھ من خالل شخصی�ة 
میمون الذي اشتغل م�رش�دا س�ی�اح�ی�ا 
لفترة واصابھ الجنون، كما حدث م�ع 
الكاتب. اللحظات الوحیدة التي ت�ج�ع�ل 
میمون یتصرف ب�ھ�دوء ھ�و ع�ن�دم�ا 
یفكر بحبیبتھ (الوھم�ی�ة) ج�ون�ي ف�ي 
اس�ت�رال�ی�ا. م�ن ال�واض�ح ان م�ع�ان��اة 
میمون ناتج�ة م�ن ال�ف�ق�ر وال�ب�ط�ال�ة 
ویھرب من واقعھ المزري بال�ت�ف�ك�ی�ر 
بالھجرة وتخیّلھ بالمشاركة بسب�اق�ات 
وھمیة یفوز فیھا دائم�ا. ك�ان ال�ب�ح�ر 
م��ل��ج��أه ون��ھ��ای��ت��ھ. أم��ا ف��ي قص��ة 
"الشبكة" فیعرض ال�ب�ح�ر ك�م�ص�در 
رزق لسكان المدینة حتى ان ع�وائ�الً 
ترسل ابناءھا للبحث عما ق�د ی�ت�رك�ھ 
ال��ن��اس خ��ل��ف��ھ��ا ف��ي رم��ال س��اح��ل��ھ 
التناقض الصارخ بین براءة األط�ف�ال 
واحتیاج أھلھم. و ال یت�وق�ف ش�ك�ري 
عند المحنة النفسیة للفرد بل یتعداھ�ا 
الى مش�ك�ل�ة إج�ت�م�اع�ی�ة ف�ف�ي قص�ة 
"أمومة" یتناول بشكل ساخر رغ�ب�ة 
نسوة یتلھفّن ألن ی�ك�ون ل�ھ�ن ط�ف�ل 
بینما ھناك كثیرات یرغبن بالت�خ�ل�ص 
من حملھن بسبب الققر والع�وز. ف�ي 

ھذه المحنة لل�ن�س�اء بس�ب�ب الش�ع�ور 
الط�ب�ی�ع�ي (ال�ب�ای�ول�وج�ي) ن�رى م�ن 
یرتزق من ذل�ك ب�م�ح�اول�ة ال�ت�روی�ج 
ل��ل��ن��س��اء ال��ف��ق��ی��رات ال��الئ��ي ی��ب��ی��ع��ن 

 أطفالھن.
 -ت��ع��ك��س قص��ت��ھ "م��ج��ن��ون ال��ورد 

" خالصة رؤیتھ لح�ی�اة أن�اس�اً 1978
مستسلمین الى صروف الدھر ف�ن�رى 
عائلة تعیش في قاع المجتمع ترت�زق 

 من عمل إبنتھم في ملھى. 
وم��ن ق��راءة قص��ص��ھ نس��ت��ط��ی��ع ان 
نستنتج ان�ھ یش�بّ�ھ ال�ح�ی�اة ك�م�ع�رك�ة 
(خاسرة؟) فاوضاع السكان ك�ن�اج�ی�ن 
من معارك ط�اح�ن�ة تض�رب ال�م�دی�ن�ة 
فیصبح سكانھا یتخب�ط�ون (زوم�ب�ي) 
بمنطقة ت�ف�وح ف�ی�ھ�ا روائ�ح ال�م�وت 
ح��ی��ث األح��ی��اء م��رض��ى ی��م��ش��ون 
بص��ع��وب��ة ف��وق ج��ث��ث م��ت��راك��م��ة 
بالشوارع وی�ت�ق�ی�ؤن ف�ي ك�ل م�ك�ان. 
كانما قنبلة نووی�ة نس�ف�ت م�دی�ن�ت�ھ�م 
وما عاش منھم كان مریضا وج�ائ�ع�ا. 
یتشاجرون مع ب�ع�ض�ھ�م ح�ول ف�ت�ات 
الخبز والكالب ت�اك�ل ال�ق�يء. م�م�ك�ن 
للف�ق�ر وال�ج�وع ان ی�ق�ت�ال ال�رغ�ب�ات 
العنفوانیة الجم�ی�ل�ة ك�م�ا وص�ف ف�ي 

ار صلعــ�اء" ـقصة "القئ" و "أشج
 و "القوة السالبة".

عندما ن�ق�رأ ك�ت�اب�ات م�ح�م�د ش�ك�ري 
ن�ل�م�س روح�اً ی�ع�ص�ف ب�ھ�ا ال�ت�م��رد 
وال��رف��ض وم��ع��ان��اة بس��ب��ب ع��دم 
اإلنسجام مع بیئتھ المحی�ط�ة ب�ھ ك�م�ا 

" 1971 -في "الضاحكون الباك�ون 
فشخصیة القصة عابس أو واجم ف�ي 
یوٍم بینما س�ك�ان ال�ق�ری�ة یض�ح�ك�ون 
حتى في أحزانھم وفي ال�ی�وم ال�ت�ال�ي 
یبتسم و یضحك بینما السكان یب�ك�ون 
حتى في أف�راح�ھ�م". ھ�ذا اإلن�ف�ص�ام 
والھّوة بین الشخصیة والب�ی�ئ�ة ال�ت�ي 
یعیش فیھا ت�ت�ج�ل�ى أیض�اً ف�ي قص�ة 
"بشیر حیاً أو م�ی�ت�اً" إذ ال ف�رق إن 
عاش أو مات بشیر في غناه او فق�ره 
وت��غ��یّ��ر م��زاج ال��ن��اس ورأی��ھ��م ب��م��ا 
یس�م�ع�ون�ھ دون ت�م�ح�ی�ص. وی�ذھ�ب 
ش��ك��ري ب��ع��ی��داً ف��ي قص��ة "ت��اب��وت 

" لی�اخ�ذ اإلغ�ت�راب ال�ى م�دى 1978
بعیدة فشخصیة القصة فن�ان ی�ح�ت�ف�ظ 
بتابوت في شقتھ ینام فیھ لیرتاح م�ن 
العالم ال�خ�ارج�ي ول�ی�س�ت�ع�ی�د ط�اق�ت�ھ 
الذھنیة لیس�ت�ط�ی�ع م�واج�ھ�ة ال�ح�ی�اة 
والرسم. فكأنما ال�ت�اب�وت ھ�و وص�ف 
لحیاة ال�ف�ن�ان ی�ت�ع�ام�ل م�ع اآلخ�ری�ن 
كمیّت و لكنھ ال یستعید حیاتھ اال م�ن 
خالل التابوت. مما یزید من إغ�ت�راب�ھ 
ان ال��ن��اس، وح��ت��ى أخ��ت��ھ واخ��وه، 

 یعتقدون انھ مجنون.
في قصص أخرى یذھب ش�ك�ري ف�ي 
تأكید ن�ظ�رت�ھ ال�ى ال�م�ج�ت�م�ع ف�ن�ج�د 
تجریداً للفرد الى دوره ال�ب�ای�ول�وج�ي 
واإلج�ت�م��اع�ي ون��م�ط�ی��ة ال�ح��ی�اة ف��ي 
تكرار سیناریو األحداث كما في قص�ة 
"شھریار و ش�ھ�رزاد" ف�الش�خ�وص 
جمیع�ھ�م ش�ھ�ری�ار اذا ك�ان�وا ذك�وراً 

 وشھرزاد إذا كّن إناثاً.

سمة أخرى نلمسھا في قص�ص�ھ ھ�و 
سخریتھ من انتشار الوھم و تص�دی�ق 
األوھ�ام ال��ت�ي یس��م�ع�ھ��ا ال�ن��اس م��ن 
م��واق��ع س��ل��ط��وی��ة ك��ال��ح��ك��وم��ة او 
المؤسسات اإلج�ت�م�اع�ی�ة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 
كالشی�وخ وال ی�ن�س�ى ان یش�ی�ر ال�ى 
ال�ف�ق��ر ال��م�دق�ع ل�ك��ث�ی�ر م�ن الس�ك��ان 
ف��ی��م��زج ب��ی��ن اإلش��اع��ات و واق��ع 
إعتیاش بعض األفراد على ما ی�ل�ق�ی�ھ 

 غیرھم في حاویات القمامة. 
ك���م���ا ف���ي قص���ة "أذی���ال ال���ك���الب 
الص�غ�ی�رة" ال�ت�ي ی�ن�ھ�ی�ھ�ا بص�رخ��ة 
إستسالم المقاتل في م�ع�رك�ة ال�ح�ی�اة 
الخاسرة أو ف�ي قص�ة "ال�ع�ائ�دون" 
ال�ت��ي ی��ھ�ج��ر س��ك��ان م��دی�ن��ة م��ھ��ددة 
بالقصف و النسف ف�ال ی�ب�ق�ى س�وى 
'اللیلیین او الھامشیین" ك�أن�ھ یش�ی�ر 
الى خضوع الناس وسرعة تصدیقھم 
لمن لھ سلطة الذین رأوا "ع�ودت�ھ�م 

 بدت لھم معقولة مثل رحیلھم'!
مع ان ش�ك�ري ك�ّون ن�ف�س�ھ ب�ن�ف�س�ھ 
وحرص ع�ل�ى إك�ت�س�اب�ھ أس�رار ف�ك 
الحروف و الكلمات ومعانیھا في سن 
متأخرة نسبیاً فأن�ھ إس�ت�ط�اع إم�ت�الك 
وعیاً إجتماعیاً فِطریاً و ن�زوع�اً ال�ى 
الحریة في ب�الده ال�ت�ي ك�ان�ت ت�رزح 
تحت حكم یقمع اي إن�ت�ق�اد ل�ح�ك�وم�ة 
الملك. فأشار الى ق�ی�ود ع�ل�ى ح�ری�ة 
التعبیر وت�ط�رق ال�ى اال�م�م�ن�وع ف�ي 
المج�ت�م�ع ح�ی�ث ی�ك�ت�ب قص�ة ك�ات�ب 
یتعرض إلستجواب الش�رط�ة ب�ع�د أن 
كتب عن التسول فات�ھ�م�وه ب�ال�ك�ت�اب�ة 
عن الذباب ال�ذي ان�ق�رض م�ن�ذ رب�ع 
ق�رن ك�م�ا ف�ي "ال�ك�الم ع�ن ال�ذب��اب 

". ثم یمضي ویك�ت�ب 1972 -ممنوع 
" ع�ن 1973 -في قصة "الشع�راء 

رفض الشعراء اإلنص�ی�اع إلج�راءات 
القمع التي تح�اول الس�ل�ط�ة ف�رض�ھ�ا 
فیرفض الش�ع�راء رم�ي ك�ت�ب�ھ�م ف�ي 
برامیل األزبال ف�ي ع�رض ع�ام ول�م 
یفت ان یؤكد تضامن الجمھور مع�ھ�م 
ولكن زمام االمور بقیت بید ال�ح�راس 

 وزبال الكتب.
 

ظل شكري محتفظ�اً ب�إی�م�ان�ھ وأم�ل�ھ 
بالمستقبل األفضل فمن خالل قص�ت�ھ 
"األط��ف��ال ل��ی��س��وا دائ��م��اً ح��م��ق��ى" 
یصّور البلدة بسكانھا ی�خ�رج�ون ف�ي 
مس��ی��رة ن��ظ��م��ھ��ا أط��ف��ال ی��ق��رأون 
خ���ط���اب���ات ال تُس���م���ع وی���وزع���ون 
منشورات غیر مكتوبة ث�م ی�ط�ل�ق�ون 
ال�ح�م�ام وس�راح ح��ی�وان�ات��ھ�م وس��ط 

 إبتھاج أھالیھم.
مھما إتفق النقاد والقراء أو إختل�ف�وا 
في واقعیة ما كتبھ یظل الكاتب عل�م�اً 
أدب��ی��اً ب��ارزاً ف���ي األدب ال��ع��رب���ي 
المع�اص�ر ت�ن�اول ال�ھ�م�وم ال�ی�وم�ی�ة 
للفرد في مدینتھ بأسل�وب م�ب�اش�ر ال 
یخلو من الت�ش�وی�ق وأّك�د ان ال�ف�ق�ر 
والعوز سبب المش�اك�ل اإلج�ت�م�اع�ی�ة 

 والنفسیة.
..………… 

* تجربتنا المشتركة بیني والص�دی�ق 
العزیز علي شكري (كل ف�ي ق�ارت�ھ) 
أن��ت��ج��ت ھ��ذا ال��ع��رض م��ج��م��وع��ة 
القصص القصیرة للك�ات�ب ال�م�غ�رب�ي 

 محمد شكري.
 

** ص��درت ل��ھ م��ج��م��وع��ة قص��ص 
و ال��خ��ب��ز  1979-م��ج��ن��ون ال��ورد

 1985-وال��خ��ی��م��ة 1983-ال��ح��اف��ي
و زم��ن  1985-والس��وق ال��داخ��ل��ي

وج�ان ج�ی�ن�ی�ھ ف�ي  1992-األخط�اء
وتینی�س�ي ول�ی�م�ز ف�ي  1973-طنجة
و السعادة (مس�رح�ی�ة) 1983-طنجة

 .200. فارقتھ الحیاة في 1994-

 *ن اردقصص قصیرة     

 

 تألیف: محمد شكري**
 

 عرض: زید نعمان (لندن) وعلي شكري (أوكالند)
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 إعداد 
 ھیفاء متي

مع انتشار فیروس ك�ورون�ا 
في العالم، وفرض ال�ت�ب�اع�د 
االجتماعي والتزام ال�ك�ث�ی�ر  
ال��ب��ق��اء ف��ي ال��م��ن��زل، ف��ق��د 
ع�ان��ى ال�ك��ث��ی�ر م��ن ب��ع��ض 
االض��ط��راب��ات ال��ن��ف��س��ی��ة 
وح���االت ال���ق���ل���ق، وذل���ك 
لشعورھم أنھم قی�د اإلق�ام�ة 
الجبریة، حیث وصل ال�ح�ال 
بھم إلى الجن�ون. أص�ب�ح�ت 
الحیاة تتسم بال�م�ل�ل بس�ب�ب 
التباعد االجتم�اع�ي، ول�ك�ن 
ی���رج���ع ال���خ���ط���أ ع���ل���ى 
األشخاص لعدم التفریغ عن 
ط�اق��ت��ھ��م ب�ب��ع��ض األش��ی��اء 
كالحدی�ث ف�ي ال�ھ�ات�ف م�ع 
األص���دق���اء أو م���م���ارس���ة 

 التمارین الریاضیة.
وقال الباحثون أن الجل�وس 
ف��ي ال��م��ن��زل وق��ت ت��ف��ش��ي 
كورونا أفضل وقت ل�ل�ت�ع�ل�م 
أشیاء جدیدة، مثل الق�راءة. 
أن ال��ق��راءة م��ن ال��ح��ی��ل 
الجیدة التي ت�ق�ل�ل الش�ع�ور 

بالقلق، ول�ذا ع�ل�ی�ك ق�راءة 
كتاب أو روایة، فأنت ب�ھ�ذه 
الحیلة تق�ل�ل  م�ن س�ی�ط�رة 
القلق عل�ی�ك، أو م�م�ارس�ة 
ریاضة الیوكا علي ضرورة 
ممارسة التمارین الری�اض�ة 
ی��وم��ا ف��ي ال��م��ن��زل ألن��ھ��ا 
تس��اع��د بش��ك��ل ك��ب��ی��ر ف��ي 
تخلص ال�م�خ م�ن الش�ع�ور 
واإلصابة بال�ق�ل�ق، وت�ع�م�ل 

تنشیط الدورة الدموی�ة  ىعل
ب�ط��ری��ق��ة م�ل��ح��وظ��ة، ول��ذا 
یمكنك القیام بھذه النصیح�ة 

 30یومیا لمدة ال تق�ل ع�ن 
 دقیقة.

وع���دم االس���ت���م���اع إل���ى  
األخ��ب��ار ال��ك���اذب��ة ع��ل���ى 
وأھ��م��ی��ة ال��ح��ص��ول ع��ل��ى 
م�ع��ل��وم��ات ص�ح��ی��ح��ة ع��ن 
الوباء الشائع عالمیاً وع�دم 
المبالغة في االس�ت�م�اع إل�ى 
األخ��ب��ار ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ھ، 
واالس��ت��ف��ادة م��ن ال��وق��ت 
ل�ت��ط�وی��ر ال�ذات م�ن خ��الل 

تعلم لغة أجنب�ی�ة ج�دی�دة أو 
 تنمیة موھبة ما. 

وننص�ح األش�خ�اص ال�ذی�ن 
یش�ع��رون ب�ال��ق��ل�ق الش��دی��د 
بمواجھ الحقیقة وال�ت�ف�ك�ی�ر 
فیھا بشكل جید، ومصارحة 
نفسك، فأنت تشعر ب�ال�ق�ل�ق 
من ف�ی�روس ال أح�د ی�ع�ل�م 
م�ت�ي س�ی��خ�ت�ف��ي، وج��م�ی��ع 
ال��م��ح��اط��ی��ن ب��ك یش��ع��رون 

 أیضا بالقلق.
وأخ��ی��را أن��ھ م��ن أفض��ل 
النصائح للتعامل مع ال�ق�ل�ق 
ال��ذي تش��ع��ر ب��ھ أن ت��ك��ن 
واقعیا مع نفسك، وال تبال�ي 
إل��ى ال��ق��ل��ق ال��ذي یس��ط��ر 
علیك وعلي حی�ات�ك وی�زی�د 
م����ن ف����رص إص����اب����ت����ك 

 باألمراض. 
قض��ى ع��ال��م ال��ری��اض��ی��ات 
دمیتري بوغاتوف أكثر م�ن 
س�ت�ة ش�ھ�ور ق�ی�د اإلق�ام��ة 

، 2018الجبری�ة ف�ي ع�ام 
ویصف تجربتھ قائًال: "من 
الصعوبة بمكان السیر وفق 
ب��رن��ام��ج م��ح��دد، ألن��ھ ف��ي 
الحیاة العادی�ة ھ�ن�اك أم�ور 
معین�ة ت�ت�ح�ك�م ب�ن�ا ك�وق�ت 
إغالق المتاجر على س�ب�ی�ل 
المثال وضرورة ال�ح�ض�ور 
إلى مكان العمل في الموع�د 
ال��م��ح��دد، ول��ك��ن ك��ل ذل��ك 

 ".  یصبح غیر ذي معنى

 ااءة ا  وااع 
یمكن ل�ل�ع�دی�د م�ن ال�م�ش�اع�ر 

بما في ذلك الغ�ض�ب  -السلبیة 
أن ت�ؤدي  -والحزن والتوت�ر 

إل��ى ع��ادات غ��ذائ��ی��ة س��ی��ئ��ة، 
وھ��و م��ا ی��ع��رف بـ��"األك��ل 
العاطفي".فھناك استراتیجیات 
للمساعدة على الت�أك�د م�ن أن 
مشاعرك ال تتحول إل�ى ض�رر 
في النظام الغذائي على الم�دى 

 الطویل.
البحث عن السبب یوم سی�ئ  -

في العمل أو شجار مع صدی�ق 
م��ن ال��ق��ض��ای��ا ع��ل��ى ال��م��دى 
القصیر، تتسبب ھذه الضغوط المزمنة والغضب على المدى الطویل واالك�ت�ئ�اب م�ن اإلص�اب�ة 

 باالضطرابات الخاصة بالطعام.
لماذا تأكل؟ یعتبر سؤال لماذا نأكل أحد األسالیب الخاصة بالطب النفسي لعالج مشكل�ة األك�ل  -

العاطفي، فھذا التقنیة تساعد بشكل ك�ب�ی�ر ف�ي ال�ح�د م�ن مش�ك�ل�ة األك�ل ال�ع�اط�ف�ي، ت�ع�ت�م�د 
 .5إلى  1االستراتیجیة على تقییم جوعك من 

فإذا كان الجوع لدیك في المستوى الثالث أو الراب�ع، ت�ق�ت�رح ت�ن�اول وج�ب�ة خ�ف�ی�ف�ة ص�ح�ی�ة 
دق�ی�ق�ة. إذا ك�ان  30دقیقة أو وجبة صحیة ومتوازنة في غض�ون  15ومتوازنة في غضون 

جوعك أقل من ذلك، فإنھا توصي بتجربة نشاط بدیل م�ث�ل ش�رب ف�ن�ج�ان م�ن ش�اي أعش�اب 
 الفواكھ أو الذھاب في نزھة.

تجنب السناكس اإلفراط في تناول الوجبات الخفیفة المص�ن�ع�ة ی�م�ك�ن أن ی�رف�ع مس�ت�وی�ات  -
 ھرمون اإلجھاد الكورتیزول، األمر الذى یتسبب فى تناول الطعام بشراھة.

اختر األطعمة التي تقاوم اإلجھاد غالبًا ما یحتوي الشاي عل�ى مض�ادات األكس�دة ال�م�ف�ی�دة،  -
-Lكما یحتوي الشاي األخضر وشاي الماتشا والشاي األبیض عل�ى ح�م�ض أم�ی�ن�ي یس�م�ى 

theanine الذي قد یساعد في تقلیل مستویات التوتر.و 
إذا كنت تمیل إلى تناول وجبة خفیفة في وقت متأخ�ر م�ن ال�ل�ی�ل، ف�ج�رب ك�وب م�ن الش�اي، 

 سیساعد على تجنب األكل العاطفي.

 طا ا  
القراءة جزء ال یتج�زأ م�ن 
تبادل المعرفة وتلقیھا م�ن�ذ 
قدیم الزمان،  وتع�د ب�واب�ة 
لإللھام واإلبداع، والق�راءة  
لھا العدید من المزایا ال�ت�ى 
ت��ت���ج��اوز م��ج���رد ج���م���ع 
ال�م��ع��ل��وم��ات، وی��م��ك��ن أن 
تس��اع��دن��ا  ف��ي ت��ج��ن��ب 
اإلجھاد، وتساھم في زیادة 
فھم اآلخرین، وأیض�ا ل�ھ�ا 
العدید من الفوائ�د األخ�رى 
الت�ي ت�ق�دم�ھ�ا ل�ل�ش�خ�ص، 

 والتي سنتعرف علیھا 
*تعمل القراءة ع�ل�ي زی�ادة ال�ت�ع�اط�ف 
وت��ق��وي ال��ع��الق��ات بش��ك��ل ك��ب��ی��ر ب��ی��ن 
اآلخرین،  كما أنھا تساھم بشك�ل ك�ب�ی�ر 
ف��ي زی��ادة ف��ھ��م��ك ل��ع��واط��ف ودواف��ع 
اآلخرین، وذلك وفقًا لباحثین في جامعة 
ت�ورون��ت��و، الح��ظ ھ�ؤالء ال��ع��ل��م��اء أن 
قراءة الخیال ترتبط إی�ج�اب�ی�اً ب�ال�ن�ت�ائ�ج 
األعلى في اختبارات التعاطف وال�وع�ي 

 االجتماعي.
*تساعد ال�ق�راءة  ف�ي ال�ت�خ�ل�ص م�ن  
السلوك�ی�ات ال�م�زع�ج�ة، ح�ی�ث كش�ف�ت 

أن األط�ف�ال  2016دراسة أجریت عام 
في سن الثالثة الذین یتعرضون للقراءة 
من قبل والدی�ھ�م ی�ك�ون�وا أق�ل ع�رض�ھ  
للعدوانیة وتجنب فرط الن�ش�اط، ول�ی�س 

 لدیھم صعوبة في االنتباه.
*ھ��ن��اك نس��ب��ة ك��ب��ی��رة م��ن األط��ف��ال 
والمراھقین الذین یعانون من االكتئ�اب، 
وغ��ال��بً��ا م��ا ی��ؤدي االك��ت��ئ��اب إل��ى 
االضطرابات ال�ع�اط�ف�ی�ة  ل�دی�ھ�م أث�ن�اء 
الشب�اب إل�ى ض�ع�ف األداء األك�ادی�م�ي 
وال�م��ھ�ن��ي، وال��ل�ج��وء إل��ي  اس�ت��خ��دام 

المواد المخ�درة، واالن�ت�ح�ار، وارت�ف�اع 
خطر اإلصابة بأم�راض ع�ق�ل�ی�ة أخ�رى 
في مرحلة البلوغ، ف�ال�ق�راءة ت�ع�د م�ن 
األمور التي تقلل فرص تعرض األطف�ال 
لالكتئاب واألمراض النفسیة والعصب�ی�ة 

 في الكبر.
*كش�ف�ت ال�ع�دی�د م�ن ال�دراس�ات ال�ت�ي 
نشرت في المركز الطبي لجامعة راش، 
أن القراءة یم�ك�ن أن ت�وق�ف ال�ت�دھ�ور 
المعرفي، واألنشطة الفكریة حیث تجعل 
القراءة  المخ یعمل بشكل أكث�ر ك�ف�اءة، 
كما تؤثر على االضط�راب�ات ال�ع�ص�ب�ی�ة 

 المرتبطة بالعمر.
وأوض��ح���ت ال���دراس���ات أن م���رض���ى 
الزھایمر یتسبب في ارتفاع  مس�ت�وی�ات 
ب�روت�ی�ن ب�ی�ت�ا ام�ی�ل�وی�د، أن األنش�ط��ة 
المحفزة عقلیاً م�ث�ل ال�ق�راءة وال�ك�ت�اب�ة 
یمكن أن تقل�ل م�ن ھ�ذه ال�م�س�ت�وی�ات، 
وأفادت الدراسة أن ت�دخ�ل الش�ی�خ�وخ�ة  
لمنع اإلعاق�ة واإلع�اق�ة ال�م�ع�رف�ی�ة أن 
تدخالت نمط الحیاة بما في ذلك الق�راءة 
تعزز الوظیفة اإلدراكیة ل�دى ال�ب�ال�غ�ی�ن 

 المعرضین للخطر.

  ل اوا روم  فا 

نتیجة الجلوس ل�ف�ت�رات ط�وی�ل�ة ف�ى ال�م�ن�زل 
نتیج�ة إج�راءات ال�ع�زل ال�م�ن�زل�ى وف�ی�روس 
كورونا،  قد نشعر باالكتئاب والتوتر وال�ب�ك�اء 
المستمر ول�ك�ن ب�ع�ض االش�خ�اص ی�ك�ت�م�ون 
مشاعرھم وال یستطیع�ون ال�ب�ك�اء م�م�ا ی�زی�د 

 األلم وتسوء حالتھم النفسیة.
وعلى الرغم أن البكاء ھ�و رد ف�ع�ل ط�ب�ی�ع�ى 
للشعور باالكتئ�اب وال�ح�زن إال ان ل�ھ ف�وائ�د 
عدیدة على صحتك، ونصح بالبكاء ف�ى ح�ال�ة 
شعورك بالح�زن ب�دال م�ن ك�ت�م�ان مش�اع�رك 

 ومن فوائد البكاء الصحیة.
بدال من المھدئات واالدویة التى تساعد على استرخاء االعصاب فمن الممكن أن  -

 تبكى، فقد أثبت فعالیة البكاء على ھدوء االعصاب وتنشیط الجھاز العصبى.
یساعد البكاء على تخفیف األلم حیث انھ یفرز مادة األوكسیتوسین  ال�ت�ى ت�ع�م�ل  -

 على تخفیف االلم الجسدى والعاطفى وتعزز الحالة الصحیة الجسدیة والنفسیة.
البكاء یعزز المزاج العام ویساعد على رفع الحالة المعن�وی�ة ویش�ع�رك ب�ال�رض�ا  -

والھدوء، حیث یعمل على فرز م�ادة االن�دروف�ی�ن واالكس�ی�ت�وس�ی�ن وھ�ى ال�م�واد 
 المسئولة على تعدیل المزاج.

یخفف التوتر والضغط العصبى الذى تتعرض لھ، لذلك فى حالة شعورك بالح�زن  -
 والقلق ینصح بالبكاء وتفریغ  طاقتك وحزنك فیھ .

یساعد البكاء على النوم بشكل صحى دون أرق حی�ث ی�ف�رز ھ�رم�ون�ات م�ھ�دئ�ة  -
 للجسم.

یحسن الرؤیة، حیث تساعد الدموع على ابقاء العین رط�ب�ة م�م�ا ی�ح�م�ی�ھ�ا م�ن  -
لذلك البكاء صحى فى بعض االحیان ولك�ن االف�راط ف�ى ال�ب�ك�اء ق�د    جفاف العین.

 یضر بصحتك.

وا ا   ءا 
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 إعداد 
 ھیفاء متي

ع�ل�ى ج�م�ھ�ورھ�ا ف�ي  تط�ل� نبیل�ة ع�ب�ی�دالممثلة المصریة 
س�ك�ر رمضان الماضي من خالل المس�ل�س�ل ال�ك�وم�ی�دي "

"، وقد شاركتھا في بطولتھ ال�م�م�ث�ل�ة ال�م�ص�ری�ة زیادة
، ومجموعة كب�ی�رة م�ن ال�ن�ج�وم م�ن�ھ�م نادیة الجندي
، حسني شتا، بیومي فٔواد، ھالة فاخر، سمیحة ٔایوب

ھنادي مھنا، میدو عادل، مي الغیطي، وی�زو، وع�دد 
من ضیوف الشرف، وھو من إخ�راج وائ�ل إحس�ان. 

وعلى الرغم من المصاعب الكبیرة التي واجھت نبیلة 
فیروس كورون�اعبید وكل صناع العمل بسبب انتشار 

" سكر زی�ادة، إال أنھم صوروا المسلسل الكومیدي "
وتعرضوا للخطر ح�ت�ى یس�ع�دوا ج�م�ھ�ورھ�م، ال�ذي 

تشوق لرؤیتھم على الشاشة. وبالفعل حقق العمل 
ال�ع�م�ل : ن�ب�ی�ل�ة ع�ب�ی�د   ردود فعل واسعة.ق�ال�ت

عبارة عن مغام�رة ف�ن�ی�ة، وأح�ب�ب�ت ف�ك�رت�ھ 
ك��ث��ی��راً، ك��م��ا أن��ن��ي أح��ب��ب��ت ال��ع��ودة إل��ى 
جمھوري، وكان یجب أن أع�ود ب�ع�م�ل ج�ی�د 
یلیق بمشواري ال�ف�ن�ي، وأح�ب�ب�ت ال�ع�م�ل م�ع 
المخرج وائل إحسان، ألنھ مخرج رائع ول�دی�ھ 
نظرة فنیة مختل�ف�ة. وق�ال�ت ال�ع�م�ل م�ع ن�ادی�ة 
الجندي ممتع، وأنا أحبھا كثیراً وبینن�ا ك�ی�م�ی�اء 
خاصة، وكل فریق العمل كنا عبارة عن أس�رة 

واح��دة، أح��ب��ب��ت ت��واج��دي م��ع��ھ��م ك��ث��ی��راً 
وأتمنى لو أعید التجربة مرة أخ�رى، وأن 

ب�ع�د   نظل دائماً عند حسن ظن ال�ج�م�ھ�ور.
أرید أن أش�ارك ف�ي : النجاح في سكر زیادة

أحد األعمال ال�وط�ن�ی�ة، وأجس�د ش�خ�ص�ی�ة أمٍّ 
 ألحد األبطال.

  دة"مز " 
ھ�ذا خطفت األنظار منذ بدایة ظھورھا بمسلسل "

" منذ أعوام قلیلة، وظ�ھ�رت ف�ي أع�م�ال المساء
فنیة مع كبار النجوم، فلقد درست النقد المسرحي 
وتمتعت بثقافة كبیرة حیال قرائتھ�ا ل�ل�ك�ث�ی�ر م�ن 
النصوص األدبیة، لذلك فھي إنتقائیة في أعمالھا 
وتختار أدوارھا بدقة، ومستواھا الف�ن�ي وأداءھ�ا 
یُبشران بسطوع إسم نجمة كبی�رة ب�ع�د س�ن�وات، 

الت�ي ت�ت�ح�دث  ھدى المفتيھي الممثلة المصریة 
"، وال�وق�وف فالنتی�ن�وعن مشاركتھا بمسلسل "

، وما إستفادت بھ من نجم عادل إمامأمام الزعیم 
كبیر بحجم وقیمة ع�ادل إم�ام، ومش�ارك�ت�ھ�ا ف�ي 

" و "دی��دو"، ك��ی��را وال��ج��نب��ط��ول��ة ف��ی��ل��م��ي "
وحصولھا على "كورسات" تمثیلیة ب�إس�ت�م�رار 

 لتطویر أدائھا، وطموحھا للعالمیة وتكشف لنا الكثیر من التفاصیل في اللقاء التالي:
*كیف ترین مشاركتك بمسلسل "فالنتینو" في رمضان الماضي والوقوف أمام الزعیم عادل إمام للمرة 

 األولى؟
وسعیدة للغایة بالمشاركة والوقوف أمام نجم كبیر مثل الممثل عادل إمام، وخصوصا أنني ت�ح�م�س�ت  -

للغایة بمجرد أن ُعرضت علّي المشاركة بھذا العمل، فأي عمل للممثل عادل إمام یكون نجاحھ مضموناً 
بنسبة كبیرة نظرا لنجومیتھ الكبیرة وجمھوره الكبیر بمصر والكثیر من الدول، وكنت خائفة للغایة قبل 
الوقوف بأول المشاھد أمامھ ولكنني تجاوزت ھذه المرحلة بنصائحھ الم�س�ت�م�رة ل�ي ول�ك�اف�ة ال�ن�ج�وم 
الشباب المشاركین بالعمل، واألصداء عن المسلسل طیبة للغایة وسعدت بھذا العمل وتجربة أعتز ب�ھ�ا 

 للغایة.
 *وما الذي جذبك في دورك بمسلسل "فالنتینو" بعیدا عن أن العمل من بطولة الزعیم عادل إمام؟

جذبني للدور الكثیر من العوامل أولھا كما ذكرت لك أنني أُشارك بعمل للزعیم عادل إمام، فض�ال ع�ن  -
أن شخصیة "نبویة" التي قدمتھا بأحداث المسلسل مختلفة تماماً عما سبق لي من أدوار بالدراما، لھذا 
تحمست لھا وواجھت حباً كبیراً من الجمھور حیال ھذا الدور، ولم أكن أتوقع ما حدث وخصوصاً أنن�ي 
كنت خائفة من الشخصیة إلختالفھا الشدید عني، ولكن ما شجعني لھا أیضاً ھي رغبتي في التنوع ف�ي 

 ما أُقدمھ من أدوار.
 *وما الذي توقعتھ بشخصیة الزعیم ووجدِت عكسھ أثناء التصویر؟

لم أتوقع شیئاً معیناً ولكن إنتابتني مشاعر القلق والتوتر قبل الوقوف أمامھ ب�أول�ى ال�م�ش�اھ�د ال�ت�ي  -
جمعتني بھ، ولكنني وجدت ودیة كبیرة في أدائھ وروحاً وحماساً كبیراً جعلوني أنتظر ال�م�ش�اھ�د ال�ت�ي 
ستجمعني بھ في ما بعد، فعلى الرغم من ھذا القلق والتوتر اللذین كانا بداخلي إال أنھما بدآ یندثران مع 
أول مشھد وقفت فیھ أمام الزعیم عادل إمام، كما إكتشفت شخصیتھ المرحة في الك�وال�ی�س ب�ع�ی�دا ع�ن 

 التمثیل، وسعدت للغایة بھذا التعاون الذي جمعني بھ.
 *وما أوجھ اإلستفادة التي إكتسبتھا حیال الوقوف أمام نجم مثل الزعیم عادل إمام؟

إستفدت كثیراً من الوقوف أمام نجم بقدر وقیمة الممثل عادل إمام، وق�د وج�ھ ل�ي ب�ع�ض ال�ن�ص�ائ�ح  -
بضرورة التركیز على إختیاراتي مع كل مرحلة فنیة أقوم بھا، ونصحني بالتواجد والحضور بالسی�ن�م�ا 

 ألنھا تأریخ للممثل، ویكفي أن إسمي جاء على تتر عمل للممثل عادل إمام.
 

 *وماذا عن مشاركتك في بطولة فیلم "كیرا والجن" ودورك فیھ؟
سعیدة للغایة بالمشاركة في عمل من إنتاج ضخم مثل "كیرا والجن"، وخصوصاً أنني ق�رأت روای�ة  -
" المأخوذ عنھا العمل، ووجود نجمین كبار مثل كریم عبد العزی�ز وأح�م�د ع�ز أم�ر یُس�ع�دن�ي 1919"

للغایة، فھذا العمل یُشارك بھ نُخبة من النجوم، وھو فیلم من تألیف أحمد مراد وإخراج م�روان ح�ام�د، 
وكل ھذه األسماء متمیزة ویسعدني التعاون معھا.وقبلت الدور قبل قرائتھ لثقتي الكبیرة في ھذا المخرج 
الذي یحمل رؤى سینمائیة مختلفة ومتمیزة تُضیف لرصید أي ممثل، وال أستطیع اإلفصاح عن تفاصیل 

 عن دوري ولكنھ دور جدید ومختلف عما سبق وقدمتھ.
 *ھل أنِت إنتقائیة في أدوارك أم تقبلین ما یُعرض علیِك ألنھ مع نجوم كبار وأنِت مازلِت في البدایة؟

بالتأكید، أنتقي أدواري بعنایة وشدة، وأعتذر عن الكثیر من األدوار بالسینما والتلف�زی�ون ح�ی�ن�م�ا ال  -
أجدھا تتناسب معي أو تتشابھ مع خطوات قمت بھا، فمنذ بدایتي الفنیة وأنا أنتقي أعم�ال�ي وخ�ط�وات�ي 
مدروسة، وسعیدة بما قدمتھ من أعمال فنیة حصدت على إثرھا أصداء طیبة للغایة، وأطم�ح ل�ل�ت�رك�ی�ز 

 على إختیاراتي المقبلة أیضاً، وھذا ما نصحني بھ الزعیم عادل إمام.
 *وماذا عن فیلم "دیدو"؟

تم اإلنتھاء من تصویر ھذا الفیلم قبل جائحة كورونا، وكان من المفترض أن یُعرض بموسم عید الفطر -
الماضي، ولكن قرار إغالق دور العرض السینمائیة وعدم وجود تجمعات حال دون ال�ق�ی�ام ب�ذل�ك ك�م�ا 
حدث مع بعض األفالم األخرى التي كانت جاھزة، ونأمل عرضھ قریباً مع فتح دور العرض السینمائ�ی�ة 

 من جدید في مصر.
 *درسِت النقد المسرحي، فماذا أفادِك ذلك بمشوارك التمثیلي؟

إستفدت بالتأكید من دراستي من خالل قراءة النصوص األدبیة والمسرحی�ة ب�ك�ث�رة ك�ث�ق�اف�ة، وع�ل�ى  -
المستوى العملي أفادني ذلك في إختیاراتي ودراسة أبعاد الش�خ�ص�ی�ات واألدوار ال�ت�ي تُ�ع�رض ع�ل�ي، 
وأصبحت أمیز بین السیناریو الجید والضعیف وأختار ما یفیدني، وخطوات�ي م�دروس�ة ودق�ی�ق�ة ل�ھ�ذه 

 األسباب.
 *بأیة مرحلة ترین نفسك حالیاً؟

ال أركز في المرحلة الفنیة التي أعیشھا بق�در م�ا أرك�ز ف�ي أن أك�ون مس�ؤول�ة ف�ي ك�ل ش�يء ع�ن  -
إختیاراتي وأحاول أن أختار بدقة، وعن التحضی�ر ألدواري، وأحص�ل ع�ل�ى "ك�ورس�ات" دورات ف�ي 
التمثیل بشكل مستمر لتطویر أدائي وموھبتي، وأترك النجاح والتوفیق على هللا، وأبذل قصارى جھدي 

 في التمثیل والتحضیر واإلختیار.
 *ما ھي طموحاتك الفنیة واألدوار التي ترغبین في أدائھا إلخراج طاقاتك التمثیلیة؟

طموحاتي كبیرة للغایة، إذ أحلم بتقدیم أدوار ھامة في السینما والدراما، وأحلم بالعالمیة والمش�ارك�ة  -
 بأفالم بھولیوود، وأنا أعمل جاھدة على نفسي فاألحالم والطموحات ال یمكن تحقیقھا إال باإلجتھاد.

 مكونات المبروشة:
 كوب من الدقیق 1/2 1 
 بیض 3 
ملع�ق�ة ص�غ�ی�رة م�ن ال�ب�ی�ك�ی�ن�ج  2 

 باودر 
 1كوب من السكر  1/2 1
 كوب من الزیت  1/2 

 ملعقة صغیرة من الفانیلیا  2
 رشة من الملح

 ملعقة صغیرة من برش اللیمون 2 
 كوب من مربى المشمش  1 

 
 طریقة التحضیر :

نضع الس�ك�ر وال�زی�ت ف�ي وع�اء،  
ون��خ��ف��ق��ھ��م ب��واس��ط��ة ال��خ��ف��اق��ة 
 الكھربائیة حتى یذوب السكر تماماً.

نضیف برش ال�ل�ی�م�ون وال�ب�ی�ض،  
ونستمر في الخفق حتى تمتزج م�ع 

 بعضھا البعض.
نضیف الفانیلیا والملح والب�ی�ك�ی�ن�ج  

باودر إلى الدقیق، ننخل ال�م�ك�ون�ات 
ج��ی��داً، وم��ن ث��م نض��ی��ف��ھ��ا بش��ك��ل 
ت��دری��ج��ي إل��ى خ��ل��ی��ط ال��م��ك��ون��ات 
السابقة ونعجن حتى ن�ح�ص�ل ع�ل�ى 

 عجینة لینة.
ندھن صینیة الخبز بالزیت، ون�رش 
فیھا الدقیق، ثم نرص ف�ی�ھ�ا م�ق�دار 

 ثلثا العجینة، ونفردھا. 
 نفرد المربى فوق العجینة.

نضیف مق�دار م�ل�ع�ق�ة ك�ب�ی�رة م�ن  
الدقیق إلى ال�ك�م�ی�ة ال�م�ت�ب�ق�ی�ة م�ن 
العجی�ن�ة، ون�ع�ج�ن�ھ�ا ح�ت�ى تص�ب�ح 
متماسكة، ومن ث�م ن�ب�رش�ھ�ا ع�ل�ى 

 سطح المربى حتى یتغطى بالكامل.
نخبز المبروش�ة ف�ي ف�رن م�ح�م�ى  

 180مس��ب��ق��اً ع��ل��ى درج��ة ح��رارة 
دق��ی��ق��ة، ب��ع��دھ��ا  30م��ئ��وی��ة ل��م��دة 

نخرجھا من الفرن ون�ت�رك�ھ�ا ح�ت�ى 
تبرد تماماً، ث�م ن�ق�ط�ع�ھ�ا م�ك�ع�ب�ات 

 ونقدمھا.

وا 

 

ى ا  أ  ا 

ا ءور 
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 ھیفاء متي

ھي كلمة یون�ان�ی�ة  Charismaلغویًا، كاریزما 
األصل تعني الھدیة أوالتفضیل اإللھي، وترتبط 
بالجاذبیة والحضور والسح�ر وال�ت�أث�ی�ر ع�ل�ى 

اآلخرین.  لذلك، یمكننا ت�ع�ری�ف ال�ك�اری�زم�ا 
بأنھا القدرة على جذب وسحر من حول�ك 

والتأثیر علیھم. عادةً م�ا ی�ك�ون م�ن 
السھل تحدید ما إن ك�ان الش�خ�ص 
كاریزمیًا أم ال. مع ذلك، غ�ال�بً�ا م�ا 
یكون من الصعب تحدید الم�ھ�ارات 

والص��ف��ات ال��ت��ي ی��م��ت��ل��ك��ھ��ا ھ��ؤالء 
األشخاص ویفتقر إلی�ھ�ا اآلخ�رون. ول�ج�ع�ل 
األمور أكثر تعقیًدا، ھناك أنواع مختل�ف�ة م�ن 
األشخاص الكاریزمیین. ق�د ی�ك�ون ال�ب�ع�ض 
أكثر ھدوًءا، وربما یعتمدون على سح�رھ�م 
الشخصي أكثر من كلمات�ھ�م ذات ال�ت�أث�ی�ر 
على اآلخرین. البعض اآلخر اجتماع�ی�ون 

أكثر ومتواصلون، ولدیھم قدرات الجتیاح اآلخرین ب�ح�م�اس وق�وة. ف�ي ن�ھ�ای�ة 
المطاف، الكاریزما ھي نتیجة للتواصل الممتاز ومھارات التعام�ل م�ع اآلخ�ری�ن. 
لذلك من الممكن تطویر وتحسین الكاریزما الخاصة ب�ك. ھ�ن�اك اع�ت�ق�اد خ�اط�ئ 
شائع بأن األشخاص ذوي الشخصیة الكاریزمیة العالیة مثالیون. وأن جاذب�ی�ت�ھ�م 

الدخل أو المظ�ھ�ر ال�ج�ی�د. تأتي من مھاراتھم عالیة المستوى، أعلى من متوسط 
ولكن ھذا لیس ھو الحال على اإلطالق! فالشخصیة الكاریزمیة تتعرض للض�ع�ف 
في بعض جوانبھا، واالعتراف بالضعف یجعلھا شخصیة محبوبة وأك�ث�ر ص�دقً�ا. 
لذلك، لیس من العیب أن تُظھر عیوبك. فالحاجة إلى إثبات المثالی�ة ع�ل�ى ال�دوام 
أمر مرھق ومتعب، والكاریزما الحقیقیة تأتي من األص�ال�ة والض�ع�ف والص�دق. 
الناس الكاریزمیون یعرف�ون ك�ی�ف یس�ت�م�ع�ون ل�آلخ�ری�ن بش�ك�ل ج�ی�د. ب�ح�ی�ث 

. وأس�ھ�ل ط�ری�ق�ة 2:1یُحافظون على نسبة االستماع إلى نسبة التحدث بم�ع�دل 
للتحدث أقل واالستماع أكثر ھي: طرح الكثیر من األسئلة التوضیح�ی�ة. ب�دًال م�ن 
البقاء سطحیًا في الحدیث، تعّمق أكثر من خالل طرح أسئلة وطلب أم�ث�ل�ة. ب�ذل�ك 
لن تفھم المزید عن الموضوع فحسب، بل ستزید ب�ذل�ك م�ن ت�واص�ل�ك، وت�ذّك�ر: 

 عندما تتحدث أكثر، تتعلم أقل.

         را ا 

قام المنتج والصحفي كریس�ت�ی�ان ن�ی�ل�س�ون، 
والُمؤثر على مواقع التواص�ل االج�ت�م�اع�ي، 
وغیرایك تاباغ، بإصدار ف�ی�ل�م�ھ�م�ا ال�ج�دی�د، 
والذي استطاع أن ی�ت�ص�در ش�ب�اك ال�ت�ذاك�ر 
األم�ری�ك�ي ال�ب�وك�س أوف�ی�س ف�ي ال�والی��ات 
المتحدة، وذلك بعد أن استغال ث�غ�رة س�اذج�ة 
نشأت من جائحة فیروس كورونا المست�ج�د، 
والتي تتمثل في إغ�الق دور ال�ع�رض ب�ُج�ل 

 الوالیات األمریكیة.
یقول نیلسون: قلن�ا م�ازَح�ی�ن، إنَّ أي ف�ی�ل�م 
سیُعَرض حالیاً سیتصدر فوراً شباك ال�ت�ذاك�ر 
األم��ری��ك��ي. ك��م��ا أض��اف: وإدراك��اً م��ن��ا أنَّ 
الوضع الحالي طرح ثغرة، خ�رج�ن�ا ب�خ�ط�ة. 
بعد ذلك، اشترى نیلسون وتاباك دار ع�رض 
في ویستھامبتون بیتش، بوالی�ة ن�ی�وی�ورك، 
حیث عرضا فیلمھما من دون جمھور.  م�ن 
جھتھ، یشرح تاباك، في مقطع فیدیو یس�ج�ل 
م��ا وراء ال��ك��وال��ی��س نش��ره ب��ق��ن��ات��ھ ع��ل��ى 

دق�ی�ق�ة؛ ل�ذا إذا  30یوتیوب: فیلم�ن�ا م�دت�ھ 

استأجرنا المسرح لمدة ساعتی�ن ونص�ف 
الساعة یمك�ن�ن�ا تش�غ�ی�ل�ھ خ�م�س م�رات. 

 12أضاف أیض�اً: إذا ب�ی�ع�ت ال�ت�ذك�رة بـ�
شخصاً، فھ�ذا  425دوالراً، وحضر الفیلم 

دوالر.  500ألفاً و 25یعني عوائد بقیمة 
لذا إذا لم یحقق أي ف�ی�ل�ٍم إی�رادات أع�ل�ى 
من ھذا المبلغ، ف�ي ذل�ك ال�ی�وم ت�ح�دی�داً، 
فسیصبح الفیلم ھو األعلى إیراداً في دور 

 العرض األمریكیة.
تاباك صرح أیضاً بأنھما اختارا وضع ح�دٍّ 
أقصى لع�دد ال�ع�روض؛ ألن�ھ�م�ا اض�ط�را 

بالفعل إلى شراء ال�ت�ذاك�ر؛ ل�ج�ع�ل ال�ع�م�ل�ی�ة 
 شرعیة.

یظھر الرجالن، في مقطع الفیدیو ل�م�ا وراء 
الكوالیس، بین�م�ا ی�ح�ض�ران ال�ع�رض األول 
وھما مرتدیان البدالت الرسمیة ویستم�ت�ع�ان 
بالف�ش�ار.تُ�ظ�ِھ�ر أرق�ام إی�رادات األف�الم، أنَّ 

Unsubscribe ق�ق أع�ل�ى إی�رادات ف�ي ح�
ی�ون�ی�و، ب�واق�ع   10الوالیات ال�م�ت�ح�دة ف�ي 

دوالراً؛ مما یعني أنَّ خطة نیلسون  25,488
وتاباك نجحت. قال نیلسون : لقد رأینا ث�غ�رة 
ساذجة في النظام یستحیل استغاللھا ف�ي أي 
وقت آخر ونعتقد أنَّ األمر ط�ری�ف. أض�اف: 
في العام الماضي، تصّدر شباك ال�ت�ذاك�ر ف�ي 

 The Secretذلك الوقت الجزء الثاني لفیلم
Life of Pets.  لكن في ھذا ال�ع�ام، تص�ّدر

دوالر أُنتِج عبر  0فیلم رعب بمیزانیة قدرھا 
للمرتبة   Unsubscribeزووم. وصل فیلم 

الثالثة في شباك التذاكر خالل األس�ب�وع م�ن 
 یونیو. 11إلى   5

من الصعب جعل جسمك یتعاون عندما ال تشعر 
برغبة في عمل شيء ما. سواء ُك�ن�ت ت�واص�ل 
تأجیل مكالمة ھاتفیة علیك إج�راؤھ�ا، أو ُك�ن�ت 
تكافح إلجبار نفسك على إنھاء مشروع یت�ع�لّ�ق 
بالعمل أو المن�زل، ف�ق�د ی�ك�ون ل�غ�ی�اب ال�داف�ع 
مشاكل حقیقیة في كثیٍر م�ن األح�ی�ان. ل�ح�س�ن 
الحظ، یُمكنك التغلب على مشكلة التقاع�س ف�ي 
إنجاز المھام المملة من خالل حیل عقلیة مفیدة 
تجعل جسمك وعقلك یت�ع�اون�ان م�ع ب�ع�ض�ھ�م�ا 
البعض حتى تت�م�ّك�ن م�ن إن�ج�از ت�ل�ك ال�م�ھ�ام 

 المرّوعة!
*عندما تحاول الحدیث عن فع�ل ش�يء ت�ع�رف 
أنھ یجب علیك فعل�ھ. أخ�ب�ر ن�ف�س�ك أن ع�ل�ی�ك 

بم�ج�رد إت�م�ام   دقائق فقط. 10القیام بذلك لمدة 
دقائق،امن�ح ن�ف�س�ك اإلذن ل�النس�ح�اب.  10الـ 

ھناك فرصة جیدة أنك ستقرر االس�ت�م�رار ب�ع�د 
ذلك. وعندما یكون البدء بالنسبة لك ھو الج�زء 
األصعب، فب�م�ج�رد ت�ح�ری�ك األش�ی�اء، س�ت�ظ�ل 

 منشغًال في إتمام المھمة.
*یمكن لعواطفك التحدث إلیك عن فعل أشیاء ال 
ترید القیام بھا. یمكن أن یساعدك إنشاء قائ�م�ة 
منطقیة باألسباب التي تجعلك تفعل شی�ئً�ا ع�ل�ى 
اكتساب داف�ع إض�اف�ي ل�ت�أدی�ت�ھ. ع�ل�ى س�ب�ی�ل 
المثال، قد ترغب في الذھاب إلى صالة األلع�اب 
الریاضیة كل یوم بعد العمل ولكن ت�ج�د ن�ف�س�ك 
تفكر في أشیاء م�ث�ل،أن�ا م�ت�ع�ب. ف�ق�م ب�إنش�اء 
قائمة باألسباب ال�ت�ي تُش�ّج�ع�ك ع�ل�ى ال�ت�وج�ھ 
للصالة الریاضیة. تذكیر نفسك بجمیع األسب�اب 
المنطقیة التي تجعل التمرین جیًدا بالن�س�ب�ة ل�ك 

 قد یقنعك بالتوجھ إلى صالة األلعاب الریاضیة.
واحدة من ح�ی�ل ع�ق�ل�ی�ة ذات ت�أث�ی�ر ع�م�ی�ق *

علیك، ھي تحضیر ن�ف�س�ك ل�ل�ن�ج�اح! إذا ك�ن�ت 
م�ث�ل   –تحاول أن تصنع لنفسك عادة منت�ظ�م�ة 

 –ال�ذھ��اب ل��ل�رك��ض أول ش�يء ف�ي الص�ب��اح 
فاستعد للنجاح. افعل م�ا ب�وس�ع�ك ل�ج�ع�ل ھ�ذه 
العادة الجیدة أسھل. اجعل تجھیزات�ك ح�اض�رة. 
اضبط المؤقت على ماكین�ة ت�ح�ض�ی�ر ال�ق�ھ�وة، 
واذھب إلى النوم مبكًرا.إزالة ج�م�ی�ع ال�ع�وائ�ق 
من مسارك. سیؤدي ھذا إلى القضاء ع�ل�ى ك�ل 
تلك األعذار التي تحاول تق�دی�م�ھ�ا ح�ول س�ب�ب 

 عدم قدرتك على اتخاذ إجراء.
*غالبًا ما یت�خ�ی�ل ال�ن�اس أن�ف�س�ھ�م یس�ح�ق�ون 
أھ��داف��ھ��م. ی��ع��ت��ق��دون أن ص��ورة ن��ج��اح��ھ��م 
ستحفزھم على القیام بعمل ج�ی�د. ل�ك�ن ع�ن�دم�ا 
تتخیل نفسك ت�ح�ص�ل ع�ل�ى م�ك�اف�أة، ی�ت�ف�اع�ل 
دماغك كما لو كنت تحقق ھدفك بالفع�ل. ل�ذل�ك، 
فإن دافعك لوضع العمل الش�اق ل�ل�وص�ول إل�ى 

لذا، بدًال من تصور نفسك ت�ع�ب�ر  ھناك ینخفض.
خط النھایة، تخی�ل أن�ك ت�دی�ر الس�ب�اق. ت�خ�ی�ل 
نفسك تتسامح م�ع الض�ائ�ق�ة ال�ت�ي ت�ح�ت�اج�ھ�ا 
لتحقیق النجاح، وم�ن ال�م�رج�ح أن تص�ل إل�ى 

 ھدفك.
*تُظھر األبحاث أننا نصنف مھامن�ا ع�ل�ى أن�ھ�ا 
أشیاء نحتاج إما للعمل عل�ی�ھ�ا اآلن أو الح�قً�ا. 
عندما نصنف شیئًا كموعد نھائي الح�ق، ف�م�ن 
المرجح أن نؤجلھ. وأدمغتنا ال تصنف األش�ی�اء 

 دائًما بطریقة منطقیة.
*امنع دماغك من تشجیعك على التسوی�ف م�ن 
خالل إنشاء أھداف صغیرة ی�م�ك�ن�ك ال�ب�دء ف�ي 

   معالجتھا اآلن..

  
 ن ان  ط دات   ك 

 

األم�ری��ك�ی�ة ن�ت�ائ��ج  Science Translational Medicine نش�رت ص�ح�ی�ف�ة   
تجربتین سریریتین تبحثان في تحسین عوامل التواصل االجتماعي لدى ال�م�ص�اب�ی�ن 
بمرض التوحد؛ وذلك باستخدام عقارین یعمالن على استھداف وتعدیل نشاط ھرمون 

رغم  .فاسوبریسین، الذي یؤثر على السلوكیات االجتماعیة المرتبطة بمرض التوحد
أن نتائج التجربتین كانت إیجابیة، إال أن الخبراء یؤكدون أن الحدیث عن فاعلیة ھذه 
العالجات لتخفیف أعراض التوحد لدى كل األشخاص ال�م�ص�اب�ی�ن ق�د ی�ك�ون س�اب�ق�اً 

ھذا وینتج ھرمون فاسوبریسین ف�ي ال�م�خ، وھ�و ال�م�س�ؤول ع�ن ع�دد م�ن  .ألوانھ
وظائف الجسم، منھا: تنظیم ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم، وھ�و یش�ب�ھ ھ�ی�ك�ل�ی�اً 
ھرموناً آخر یسمى أوكسیتوسین، وقد وجد فریق البحث أن كال المركبین م�رت�ب�ط�ان 
بقوة بالسلوكیات االجتماعیة لإلنسان، وھناك أدلة تشیر إلى أن المصابین ب�ال�ت�وح�د 

 .یعانون من اضطراب في كمیة ھذا الھرمون، التي قد تكون قلیلة أو كبیرة جداً 
 Stanford في الدراسة األولى، قام فریق م�ن ك�ل�ی�ة ال�ط�ب ب�ج�ام�ع�ة س�ت�ان�ف�ورد

University  األمریكیة بتجربة رذاذ ھرمون فاسوبریسین، الذي یؤخذ عن ط�ری�ق
األنف، وكانت العینة مجموعة صغیرة من األطفال المصابین بالتوحد، ال یزید عددھم 

سنة، وقد ت�ل�ق�وا ج�م�ی�ع�ھ�م ع�الج�ات  12و 6طفالً، وتتراوح أعمارھم بین  17على 
یومیة من ھرمون فاسوبریسین لمدة أربعة أسابیع، وتمَّ تقییم س�ل�وك�ھ�م ف�ي ب�دای�ة 

 .(SRS-2) ونھایة العالج؛ باستخدام استبیان یسمى مقیاس االستجابة االجتماعیة
وقد ظھر تحسن واضح في مھاراتھم االجتماعیة، كما اجتازوا اثنین من أرب�ع�ة م�ن 
اختبارات اإلدراك االجتماعي، ولم یرافق ھذا العالجات أیة آثار جانبیة خطیرة، م�ث�ل 

أما الدراسة الثانیة، فإنھا تبحث في نتائج التجارب الس�ری�ری�ة  .الزیادة في العدوانیة
لعقار یسمى "بالوفابتان"، والذي یمنع مستقبالت معینة في الدماغ من االس�ت�ج�اب�ة 
لھرمون فاسوبریسین، على فرضیة أنَّ النشاط ال�م�ف�رط ل�ھ�ذا ال�ھ�رم�ون ق�د ی�ك�ون 
مسؤوالً عن بعض سلوك�ی�ات ال�ت�وح�د، وق�د وج�دت ال�ت�ج�ارب ال�ت�ي أج�ری�ت ع�ل�ى 
الحیوانات، أّن حجب مستقبالت ھرمون فاسوبریسین یمكن أن یقلل من االستج�اب�ات 

ألب�ح�اث  Autistica ویشیر الباحث جیمس كوزاك، من جمعیة .االنفعالیة المتزایدة
التوحد البریطان�ی�ة، إل�ى أّن ھ�ذه ال�ع�الج�ات ال�ق�ائ�م�ة ع�ل�ى ض�ب�ط ك�م�ی�ة ھ�رم�ون 
فاسوبریسین قد تكون مفیدة لبعض المصابی�ن ب�ال�ت�وح�د، ول�ك�ن ال ی�زال م�ن غ�ی�ر 
الواضح على وجھ التحدید من سیستفید بشكل أفضل. إنما تبقى ھذه النتائ�ج ج�دی�رة 

أدویة متاحة لعالج السمات األساسیة للتوحد حت�ى باالھتمام؛ بسبب عدم وجود 
ویقوم الباحثون باختبار الدواء في تج�رب�ت�ی�ن س�ری�ری�ت�ی�ن ج�دی�دت�ی�ن،  .اآلن

إحداھما تشمل األطفال المصابین بالتوحد في الوالی�ات ال�م�ت�ح�دة، واألخ�رى 
 .تشمل البالغین المصابین بالتوحد في أوروبا وكندا والوالیات المتحدة

  جإم  
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قّرر السلوفی�ن�ي س�ری�ت�ش�ك�و ك�ات�ان�ی�ت�ش 
مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم إضاف�ة 
الالعب لؤي العاني ال�م�ن�ّض�م ح�دی�ث�اً ال�ى 
صفوف فریق القوة الجویة ضمن القائم�ة 

الع�ب�اً ت�ح�ض�ی�راً  34األولیة المكّونة من 
للمشاركة في المواجھات الثالث الحاسمة 
أمام من�ت�خ�ب�ات ھ�ون�غ ك�ون�غ وك�م�ب�ودی�ا 

 17و 12تشرین األول و 13وإیران أیام 
تشرین الثاني المقبل�ی�ن ض�م�ن ال�ج�والت 
الثامنة والتاسعة والعاشرة األخیرة ضم�ن 
منافسات الدور الثاني لحساب المجموع�ة 
الثالثة بالتصفیات اآلس�ی�وی�ة ال�م�ش�ت�رك�ة 

 2022لنھائیات كأس العالم ل�ك�رة ال�ق�دم 
بقطر ونھائیات ك�أس آس�ی�ا ل�ك�رة ال�ق�دم 

 بالصین . 2023
وجاءت دعوة لؤي ال�ع�ان�ي ال�ى ص�ف�وف 

ساعة من مواف�ق�ة  24أسود الرافدین بعد 
االت�ح�اد ال�دول�ي ل�ك�رة ال�ق�دم ع�ل�ى ن�ق��ل 
سجالتھ من االتحاد المغربي ل�ك�رة ال�ق�دم 
الى االتحاد العراقي لكرة الق�دم والس�م�اح 
لھ بتمثیل المنتخبات ال�وط�ن�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
بحكم امتالك�ھ ج�واز س�ف�ر ع�راق�ي ن�اف�ذ 
وجنسیة عراقیة الى جانب ع�دم ت�م�ث�ی�ل�ھ 
المنتخبات المغرب�ی�ة خ�الل ف�ت�رة س�اب�ق�ة 
برغم إنھ یمتلك ج�ن�س�ی�ة م�غ�رب�ی�ة ن�ظ�راً 
لكونھ مقیماً ھناك برف�ق�ة ع�ائ�ل�ت�ھ وم�ثّ�ل 
العدید من الفرق التي تل�ع�ب ف�ي ال�دوري 
المغربي الممتاز لكرة القدم ق�ب�ل ت�وق�ی�ع�ھ 

عقداً رسمیاً مع إدارة نادي القوة ال�ج�وی�ة 
الریاضي لمدة موسمین لتم�ث�ی�ل ف�ری�ق�ھ�ا 
الكروي في المسابقات المحلیة وال�ع�رب�ی�ة 
وال�ق��اری��ة ال��ت��ي ت��ن��ت��ظ��ره خ��الل ال��ف��ت��رة 

 المقبلة .
وسیكون "جوھرة المالعب ال�م�غ�رب�ی�ة" 
لؤي العاني إضافة قویة لألسود س�ی�ع�م�ل 
المالك التدریبي للمنتخ�ب ال�وط�ن�ي ل�ك�رة 
القدم بقیادة سریتش�ك�و ك�ات�ان�ی�ت�ش ع�ل�ى 
استثم�ارھ�ا بش�ك�ل ج�یّ�د ف�ي ال�م�ب�اری�ات 
الدول�ی�ة ال�ودی�ة أم�ام م�ن�ت�خ�ب�ات األردن 
وسوریا وفیتنام في ظّل المراقبة ال�دائ�م�ة 
التي خضع لھا الالعب أثناء مشاركتھ مع 
ال��م��ن��ت��خ��ب األول��م��ب��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ف��ي 
المواجھات التجریبی�ة ال�ت�ي ل�ع�ب�ھ�ا أم�ام 
البحرین وبطولة دبي الدولیة للمن�ت�خ�ب�ات 
األولمبیة لكرة ال�ق�دم ح�ی�ث ت�م اخ�ت�ی�اره 
ضمن القائمة األولیة للعراق في الن�س�خ�ة 
ال�راب�ع��ة وال��ع�ش��ری�ن م��ن ب��ط�ول��ة ك��أس 
الخلیج العربي لكرة القدم الت�ي ض�یّ�ف�ت�ھ�ا 
العاصمة القطریة الدوحة خالل الفترة من 
السادس وال�ع�ش�ری�ن م�ن ش�ھ�ر تش�ری�ن 
الثاني ولغایة ال�ت�اس�ع م�ن ش�ھ�ر ك�ان�ون 

إال ان�ھ ت�م اس��ت�ب�ع��اده م��ن  2019األول 
القائمة ال�ن�ھ�ائ�ی�ة ل�ع�دم ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
موافقة رسمیة من ق�ب�ل االت�ح�اد ال�دول�ي 
لكرة القدم على نقل أوراقھ الرسم�ی�ة م�ن 
االتحاد المغربي لكرة ال�ق�دم ال�ى االت�ح�اد 

 العراقي لكرة القدم.
ولد لؤي في المغرب، من أب عراق�ي وأم 
مغربیة، وب�دأ مس�ی�رت�ھ االح�ت�راف�ی�ة ف�ي 

م��ع ن��ادي ال��ج��ی��ش  2017/18م��وس��م 
الملكي المغربي، قادماً م�ن ن�ادي قص�ب�ة 
تادلة المنافس في دوري الدرجة ال�ث�ان�ی�ة 
المغرب�ی�ة ع�ل�ى س�ب�ی�ل اإلع�ارة ل�م�وس�م 
واحد. وانضم العان�ي ال�ى ص�ف�وف ن�ادي 

، ق�ب�ل 2018القنیطري المغربي في ع�ام 
االنتقال الى نادي القوة الج�وی�ة ال�ع�راق�ي 

وی�ع�ت�ب�ر ال�ع�ان�ي،  . 2020في مطلع عام 
موھبة مشعة في سماء ال�ك�رة ال�ع�راق�ی�ة 
بعد ت�ق�دی�م�ھ أداءاً رائ�ع�اً م�ع ال�م�ن�ت�خ�ب 
األولمبي العراقي منذ انضمامھ ال�ی�ھ ع�ام 

2018. 

 ا ة ا  م 

اد اأ  

بات نجم الكرة العراقیة السابق أحمد صالح من أح�دث 
المدربین الُجدد في أندیة الممتاز بعد التعاق�د م�ع�ھ م�ن 
قبل إدارة نادي زاخو الریاضي لقیادة فریق�ھ�ا ال�ك�روي 
في النسخ�ة ال�ج�دی�دة م�ن ال�دوري ال�م�ح�ل�ي ال�م�ؤّم�ل 
انطالقھ یوم العاشر من شھر أیلول الم�ق�ب�ل ب�م�ش�ارك�ة 

وأص�ب�ح�ت  فریقاً من العاصمة بغداد والمحافظات . 20
ھذه المھّمة التدریبیة األولى ألحمد صالح على رئ�اس�ة 
المالك التدریبي لفریق یلعب في دوري الكرة ال�م�م�ت�از 
بعد أن كان ضمن الم�الك ال�ف�ن�ي ال�م�س�اع�د ل�ل�ص�رب�ي 
الكسندر الیتیش المدرب السابق لفریق الش�رط�ة ل�ك�رة 
القدم الذي تّمت إقالتھ من ق�ب�ل م�ج�ل�س إدارة ال�ن�ادي 
على ضوء ال�ن�ت�ائ�ج ال�م�ت�واض�ع�ة ال�ت�ي ت�ح�قّ�ق�ت ف�ي 

الجولتین األولى والثانیة من مرحلة الذھاب لحساب المجموعة األولى بمنط�ق�ة غ�رب�ي 
حیث أحتّل فیھا القیثارة الم�رك�ز ال�راب�ع  2020القارة في دوري أبطال آسیا لكرة القدم 

واألخیر برصید نقطة واحدة فقط، وكذلك الخروج المریر من الدور رب�ع ال�ن�ھ�ائ�ي م�ن 
بطولة كأس محمد السادس لألندیة العربیة أثر خس�ارت�ھ أم�ام الش�ب�اب الس�ع�ودي ف�ي 

وتراھن إدارة نادي زاخ�و ال�ری�اض�ي  ) . 1-0)و(6-0جولتي الذھاب واإلیاب بنتیجتي (
على إمكانیات أحمد صالح في االتفاق معھما على التعاقد مع العبین ُجدد لدعم صفوف 
فریقھ من أجل تحقیق نتائج جیدة تبقیھ ضمن دوري األضواء بعد أن ساھ�م�ت ظ�روف 

ح�ی�ث حص�ل ع�ل�ى  2020-2019خاصة بھ في االنسحاب من المشاركة في الم�وس�م 
ضوء أخضر بالبقاء على ھامش االجتماع الذي عقدتھ لجنة المسابقات الم�رك�زی�ة ف�ي 
اتحاد كرة القدم السابق مع ممثلي أندیة الممتاز الذي شھد الى ج�ان�ب�ھ انس�ح�اب ف�رق 
القاسم والكرخ والدیوانیة والسماوة تحت وطأة األزم�ة ال�م�ال�ی�ة ال�خ�ان�ق�ة ح�ی�ث ك�ان 
السبب الرئیس في تقدیم الراحل علي ھادي اعتذاره عن تكملة مشواره ال�ت�دری�ب�ي م�ع 

 كرة زاخو .

 أ ح   ٌ ٌر ة از

 زان     ااث 
 ن   اوري 

 
یبدو أن ال�م�درب ال�ف�رنس�ي زی�ن ال�دی�ن زی�دان ال 
یرغب في سبق األحداث بشأن حس�م ل�ق�ب ال�دوري 
اإلسباني، في وقت یتصدر فیھ ف�ری�ق�ھ لایر م�دری�د 

 71الترتیب. ویحتل النادي الملكي المرك�ز األول بـ�
نقطة، وبفارق نقطتین فقط ع�ن م�ط�ارده ال�م�ب�اش�ر 
وغریمھ التقلیدي برشلونة. وب�ات ال�ری�ال ی�ق�ت�رب 
شیئا فشیئا من لقب الدوري، عقب فوزه ی�وم أم�س 

صفر على إسبانی�ول خ�ارج ال�دی�ار. وب�ع�د -1األحد 
نھایة اللقاء، قال زیدان للصحفیین "فوزنا الیوم ال 
یعني أننا حسمنا اللقب.. ھذا األمر سیتحدد في آخ�ر 
یوم من الدوري"، وفق ما نقلت صحیفة "م�ارك�ا" 
اإلسبانیة. وأضاف "انظروا كم كان ص�ع�ب�ا ال�ل�ع�ب 
ضد إسبانیول.. ال یمكن أن نعرف أبدا من سیفوز بالدوري". وعن الھدف الوحید ف�ي ال�ل�ق�اء 
الذي صنعھ كریم بنزیمة، قال المدرب الفرنسي "لم یعد بنزیمة یفاجئني، ألنھ الع�ب ی�خ�ت�رع 
أشیاء جمیلة على أرض الملعب.. أنا سعید للغایة مع كل الالعب�ی�ن". یش�ار إل�ى أن ھ�ذا ھ�و 

 .الفوز الخامس على التوالي لرفاق بنزیمة، منذ استئناف الدوري اإلسباني نشاطھ 

كشف السید باسل كوركیس، المدیر اإلداري للمنتخب العراقي لك�رة ال�ق�دم، ع�ن ت�وف�ی�ر  
ثالث مباریات ودیة السود الرافدین، قبل استئناف التصفیات المزدوجة المؤھلة لنھائی�ات 

 .2023وكأس آسیا  2022كأس العالم 
وقال كوركیس أن "المنتخب العراقي سیواجھ األردن في ال�دوح�ةف�ي ال�ث�ام�ن م�ن ش�ھ�ر 
أیلول/سبتمبر المقبل". وأضاف أن "اسود الرافدین سیواجھون سوریاودیاً في الس�ادس 
عشر من شھر أیلول/سبتمبر المقبل وحتى اللحظ�ة ل�م ی�ت�م االت�ف�اق ع�ل�ى م�ك�ان إق�ام�ة 

 المباراة".
وتابع كوركیس، ان "الھیئة التطبیعیة ل�الت�ح�اد ال�ع�راق�ي ل�ك�رة ال�ق�دم، ف�ات�ح�ت االت�ح�اد 
الفیتنامیلتامین مباراة ودیة بین المنتخبین في الث�ام�ن م�ن ش�ھ�ر تش�ری�ن األول/أك�ت�وب�ر 

 المقبل وننتظر رد االتحاد الفیتنام یبشأن اقامة المباراة من عدمھا".
یذكر أن السلوفیني ستریشكو كاتانیتش، مدرب المنتخب ال�ع�راق�ي، رف�ض ال�ط�ل�ب ال�ذي 
تقدم بھ االتحاد األوزباكستاني ل�ك�رة ال�ق�دم إلق�ام�ة م�ب�اراة ودی�ة ض�د م�ن�ت�خ�ب "أس�ود 
الرافدین"، في الثامن من تشرین األول المقبل في العاصمة األوزبكیة طشقند، ت�ح�ض�ی�راً 

، ح�رص�اً 2022للمباراة العراق وھون كونغ، ضمن التصفیات المؤھلة الى كأس ال�ع�ال�م 
منھ على لیاقة العبیھ وبعد المسافة بین أوزباكستان وھون كونغ.ویتصدر منتخ�ب أس�ود 

وكأس آسی�ا  2022الرافدین مجموعتھ، في التصفیات المزدوجة المؤھلة الى كأس العالم 
انتصارات وتعادلین، أمام البح�ری�ن ف�ي ال�م�رك�ز ال�ث�ان�ي  3نقطة من  11، برصید 2023

مب�اری�ات، وھ�ون ك�ون�غ ف�ي  4نقاط من  6نقاط، وإیران في المركز الثالث مع  9برصید 
 نقاط. 5المركز الرابع برصید 

 اا  ت ودر 
دوت اف اا  
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