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تموز على وق�ع اخ�ب�ار ح�زی�ن�ة  6نام العراقیون مساء امس االثنین الموافق   
ومؤلمة الغتیال الناشط والمحلل السیاسي االمن�ي واالع�الم�ي الش�ھ�ی�ر ھش�ام 

 . الھاشمي في بلده العراق
الموضوع وتفاصیلھ مبھمة وغیر معروفة لحد الساعة، لكن ان تكلمنا لوصف 
الجریمة فأننا بالحقیقة قد خسرنا علم اع�الم�ي وط�اق�ة ع�راق�ی�ة خ�الص�ة ك�ان 
المرحوم یسخر كل وقتھ وجھده لبلده العراق ولقضایاه االمنیة والسیاسیة ول�م 
یدخر جھدا لغیر العراق وشعبھ ف�أن�ھ ك�ان م�ح�ل�ال ك�ف�وءا وج�دی�را ب�االح�ت�رام 
واالھتمام من قبل الجمیع وحتى من قبل االمم المتحدة والعالم لما ل�م�س�وه م�ن 
واقعیة ومصداقیة كالمھ ومنطقھ السلس في التحلیل والتوقع االمني والسیاسي 

 .لمصیر العراق والمنطقة االقلیمیة في الشرق االوسط والعالم
الى متى ستبقى كفاءات العراق اسیرة اغتیاالت الص�دف�ة وال�م�ن�ط�ق وال�ك�ل�م�ة 

 الحقة؟
الى متى سنبقى في العراق نبكي ونصرخ كل م�رح�ل�ة ل�ھ�ك�ذا ف�اج�ع�ة ك�ل ی�وم 
وعندما نستعرض (قیاداتنا االمنیة التي ال حصر لھا ماشاء هللا وزاد وبارك بھا 
ال تعد وال تحصى)! لكنھا لالسف! لم تس�ت�ط�ع ای�ق�اف ج�ری�م�ة االغ�ت�ی�ال ق�ب�ل 

 حدوثھا!.
السؤال ھنا این ھي حساسات الدولة االمنیة؟ لماذا لم تحبط ھذا الفعل ال�ج�ب�ان  

قبل حصولھ؟ واین في بلدنا العراق وبمنطقة سكنیة مدججة بالسیطرات االمنیة 
 !وبعز تحشیداتھا وازدحاماتنا الیومیة ؟

اصبح الموقف بحاجة لمراجعة وحیاتنا في العراق اصبح�ت ع�ل�ى ی�د ع�ف�ری�ت 
لمصالح الدول ال�غ�ی�ر   وكال منا اصبح لھ وقت وموقف وحسب اھمیتھ وتأثیره

 . صدیقة
نعیش لنموت بكرامة في العراق والجل العراق وشعب ال�ع�راق ول�ن تس�ت�ط�ی�ع 
قوى الظاللة والظالم ایقاف مسیرة العراقیین في كشف المجرم�ی�ن وم�زدوج�ي 
الجنسیة ممن ارادوا وساعدوا لكي یصبح العراق ساحة ل�ت�ص�ف�ی�ة حس�اب�ات�ھ�م 
المرحلیة فیھ ویحرقوا اوضاع العراقیین الحیاتیة وال�م�ع�اش�ی�ة ب�م�ض�ارب�ات�ھ�م 

 ! السیاسبة واالقتصادیة وكأن الشعب مغفل ال حول وال قوة لھ
اننا في العراق طاقة وستكون لنا صولة ونھضة على كل ھذا الظلم وال�ت�ع�س�ف 
بحقنا وبحق عوائلنا بالعراق عكس طیور الظالم المھاجرة التي اتخذت من دول 
العالم اوطان لسالمة عوائلھم وھم معنا متنفذون لیحلبوا ما ت�ب�ق�ى م�ن ام�وال 

 . وقوت العراقیین
الذكر الطیب لزمیلنا ھاشم الھاشمي والصبر والسلوان الھلھ وللشعب الع�راق�ي 

الدولیین واعالمھا في مجال االعالم والتحلی�ل الس�ی�اس�ي   لخسارة احد كفاءاتھ
واالمني والذي كان والخر لحظة من حیاتھ مھموما بما جرى ویجري بالع�راق 
وأراد محاوال وبكل طاقتھ االعالمیة من خالل ل�ق�اءات�ھ ال�ف�ض�ائ�ی�ة ال�م�س�ت�م�رة 
تسلیط الضوء على ازمة العراق والعراقیین ومستقبل مشاكلنا وتدویلھا، ل�ك�ن 
لألسف لقد اطفأت شمعتھ بلیلة حزینة قاتمة وعلى ید تجار ال�ف�رص واالزم�ات 

 في المنطقة.

 ولید متوكا/ العـراق

 
ء اف أأن م م 

 

 
 علي حسین/ العراق

 
 
لم تنم أمریكا بوالیاتھا الخمسین حین وقعت جریمة قتل جورج فلوید على ید أحد أفراد الشرط�ة، ول�م    

تھدأ التظاھرات حتى ھذه اللحظة، وفي مشھد إنساني مثیر، جثا عشرات اآلالف من المتظ�اھ�ری�ن ع�ل�ى 
دقائق، وھي المدة التي أمضاھا ف�ل�وی�د ت�ح�ت رك�ب�ة الض�اب�ط مس�ت�غ�ی�ثً�ا: "ال اس�ت�ط�ی�ع  8ركبھم لمدة 

 ."!التنفس
وفي ھذه البالد التي یتغنى ساستھا لیل نھار بالدیمقراطیة، مضت تسع سنوات على فاجعة م�ق�ت�ل ھ�ادي 
المھدي، حاولت فیھا حكومة المالكي آنذاك التخلص من الجریمة ب�إش�ع�ال ال�ن�ار ف�ي س�م�ع�ة الض�ح�ی�ة 

 .وتشویھ صورتھ
تسع سنوات كاملة تفصل تراجیدیا استشھاد ھادي المھدي عن مأساة استشھاد ھش�ام ال�ھ�اش�م�ي ع�ل�ى 
أیدي نفس العصابات.. تغیرت أشیاء كثیرة، راح المالكي وجاء العبادي، وجلس على الكرسي عادل عب�د 

متظاھر، وبقیت عصابات كاتم الصوت ك�م�ا ھ�ي ت�ط�ارد  700المھدي ولم یخرج منھ إال بمقتل أكثر من 
كل من یختلف معھا، لم تتغیر أسالیبھا في مالحقة الضحایا، وبقیت الحكومة تقید الجریمة ضد مجھ�ول، 

 .ال ضد الجناة الذین یتباھون بجرائمھم
متظاھر دون أن تھتز مشاعر الدولة ومعھا مالیین العراقیی�ن،  700لذلك یبدو غریبًا أن تراق دماء نحو 

على الرغم من بشاعة القتلة، وكأن الدم صار لھ أكثر من معیار.. إن الصمت على األرواح التى أزھ�ق�ت 
فى ساحات االحتجاج، وعدم تقدیم الجناة إلى العدالة، ومكافأة عادل عبد المھدي بمنحھ تقاعًدا ملی�ون�یً�ا، 

 .ھو الذي شجع عصابات كاتم الصوت على أن تمارس سلطتھا على العراقیین
ولعل أول فعل أخالقي نطلبھ الیوم من حكومة السید مصطفى الكاظمي أن تُخبر العراقیین جمیعًا بأسم�اء 
الذین قتلوا واحًدا من أروع وأصدق أبناء ھذا البلد، ھشام الھاشمي، لنرد االعتبار إلى العراقیین جم�ی�عً�ا 
وإلى عائلتھ الصغیرة، وإلى ذكرى صدیق أصر على الكالم في أزمنة الصمت. لقد ش�ك�ل�ت ج�ری�م�ة ق�ت�ل 
الھاشمي، نقطة سوداء في جبین العراق الذي توھم أبناؤه أن المستق�ب�ل س�ی�ف�ت�ح ل�ھ�م أب�واب ال�ح�ری�ة 

عاًما كل�م�ا ط�ال�ب ص�وت  17والدیمقراطیة، فإذا بساسة الیوم یفتحون أبواب القتل المجاني . على مدى 
باإلصالح السیاسي سارعوا باستدعاء كواتم الصوت.المطل�وب ال�ی�وم أن ن�ق�ف ج�م�ی�عً�ا أم�ام أص�ح�اب 
الملفات المخبأة كي ال تغیّب الجرائم في األدراج المظلمة، وكي ال یتح�ول أم�ن ال�م�واط�ن�ی�ن إل�ى م�ج�رد 
خطب وضجیج تتوارى خلفھا ملفات تتعلق بأمن الناس ، ال یمكن ألح�د أن ی�ظ�ل ص�ام�تً�ا مش�ارًك�ا ف�ي 
سیرك الشعوذة السیاسیة الذي یرید لھ البعض أن یبقى منصوبًا إلى األبد، فاألج�دى واألھ�م ل�ل�ع�راق�ی�ی�ن 

ال�ی�وم أن نس�ع�ى 
جمیعًا لكشف ك�ل 
المجرم�ی�ن وم�ن 
یدعمھم وأال یظل 
ال�ق��ات��ل م��ن��ت��ش��یً��ا 
بجریمتھ متفاخًرا 
بھ�ا، وأن ی�ك�ون 
ص��وت��ن��ا ع��ال��یً��ا 
وجری�ئً�ا ی�خ�رس 
ج��م��ی��ع ال��ق��ت��ل��ة 
وس���راق أف���راح 
وأح�������������������������الم 

 .العراقیین
 

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني

    
  اءات؟

 



03 

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 754  

 08 July 20 • Year 15 

ا  ل و ر دوا 
 ا ا اي   اد؟ 

 

 

ان ال��ج��ھ��ة ال��ت��ي ق��ت��ل��ت 
المت�ظ�اھ�ری�ن ھ�ي ذات�ھ�ا 

 التي اغتالت الھاشمي،
ق��ت��ل مس��ل��ح��ون ال��خ��ب��ی��ر 
األمني العراقي وال�ب�اح�ث 
ف��ي ش��ؤون ال��ج��م��اع��ات 
ال����م����س����ل����ح����ة، ھش����ام 
الھاشمي، قرب منزلھ في 
م��ن��ط��ق��ة زی��ون��ة ش��رق��ي 

 .بغداد
وق��ال��ت مص��ادر أم��ن��ی��ة 
وطبیة إن ثالثة مسلح�ی�ن 
ی�ق�ودون دراج�ات ن�اری��ة 
اع����ت����رض����وا س����ی����ارة 
الھاشمي وأط�ل�ق�وا ال�ن�ار 
علیھ، ون�ق�ل ب�ع�دھ�ا إل�ى 
مست�ش�ف�ى اب�ن ال�ن�ف�ی�س 

 حیث توفي
وت�وع�د رئ�ی��س ال��وزراء 
ال����ع����راق����ي مص����ط����ف����ى 
ال���ك���اظ���م���ي م���رت���ك���ب���ي 
ال��ج��ری��م��ة ب��ال��م��الح��ق��ة 
وتقدیِمھم للع�دال�ة، وق�اَل 
إّن الح�ك�وم�ةَ ل�ن تس�م�َح 

 بعودِة االغتیاالت الى المشھد العراقي.
واكد المتحدث باسم رئیس الوزراء احمد المال طالل :" ان الدولة ال�ع�راق�ی�ة اك�ب�ر م�ن ال�ع�ص�اب�ات 

 ."والالدولة، وان الشعب العراقي یحتاج الى الوقوف مع الحكومة من اجل القض�اء ع�ل�ى ال�الدول�ة
وقال المال طالل في تصریح متلفز :"ان المعركة مع الالدولة ست�ك�ون ط�وی�ل�ة وش�رس�ة وت�ت�ط�ل�ب 
تضحیات، وان الحكومة عازمة على القضاء على ال�ع�ص�اب�ات وال�ق�ت�ل�ة، ب�دع�م الش�ع�ب"، مش�ی�را 
الى :"ان الحكومة شكلت لجنة للتحقیق بدقة باستشھاد المتظاھرین وایضا شھداء القوات االم�ن�ی�ة 

وبین :"ان الجھة التي قتلت المتظاھرین ھي ذاتھا التي اغتالت  ." وھو موقف اخالقي من الحكومة
الھاشمي، وسیتم تقدیمھا للعدالة والقضاء"، ووعد بعرض نتائج التحقیق بعد القبض على ال�ج�ن�اة 

 على الرأي العام مھما كان الثمن.

ات اا  اا" ت 
ااء أأ  ا روم لام  "اءا 
ر ن ارها  ر و  ور 

 

ب اام  ا ا   ر
روم إدارة أز  

 
قرارا االنسحاب لن یدخل حیز التنفیذ قبل عام من اآلن والمرشح الدی�م�وق�راط�ي ج�و 
بایدن یتعھد بإعادة الوالیات المتحدة إلى المنظمة حال فوزه في االنتخابات الرئاس�ی�ة 
األمریكیة القادمة. بدأت الوالیات المتحدة رسمیا عملیة انسحابھا من منظمة الص�ح�ة 
العالمیة، لیحقق الرئیس األمریكیة دونالد ترامب تھدیداتھ باالنسحاب م�ن ال�م�ن�ظ�م�ة 

وتعد الوالیات المتحدة ھ�ي أك�ب�ر   العالمیة على خلفیة إدارتھا ألزمة فیروس كورونا.
مساھم مالي في المنظمة الدولیة والتي تقود الجھود العالمیة لمكافح�ة األوب�ئ�ة م�ث�ل 
شلل األطفال والحصبة ومشاكل الصحة الن�ف�س�ی�ة، ول�ك�ن�ھ�ا أص�ب�ح�ت ھ�دف�ا م�ؤخ�را 

 النتقادات ترامب المتزایدة.
وبعد أن ھدد الرئیس األمریكي بتعلیق المساھمة السنویة للوالیات ال�م�ت�ح�دة ب�م�ب�ل�غ 

 ملیون دوالر في موازنة المنظمة األممیة، قام بإعالن قطع العالقة مع المنظمة. 400

 إج  اء
 مر وس روم ا؟! 

 

 

من�ظ�م�ة الص�ح�ة ال�ع�ال�م�ی�ة 
تراجع التقاریر وال�دراس�ات 
التي اعتمد ع�ل�ی�ھ�ا األط�ب�اء 

 الموقعون.
ت��غ��اض��ت م��ن��ظ��م��ة الص��ح��ة 
العالمیة عن نظریة ان�ت�ش�ار 
فی�روس ك�ورون�ا ج�واً م�ن�ذ 
بدایة الجائح�ة وق�ن�ع�ت إل�ى 
أن وسیلة انتشار الف�ی�روس 
ھي رذاذ الف�م واألن�ف ع�ن�د 

  العطس أو فتح الفم. األمر الذي یشكك فیھ عدٌد من األطباء والعلماء حول العالم الیوم.
دولة مختلفة على رسالة مفتوح�ة ل�ألم�م ال�م�ت�ح�دة،  32عالم من  200حیث وقّع أكثر من 

 یطالبون فیھا بتوعیة العامة عن مخاطر انتشار الفیروس جواً، إذا ثبت ذلك.
 رسالة جدیدة ونقاش قدیم

یقول الطبیب فواز الشمري من أدیالید إن ھذه المسألة لیست جدیدة والنقاش حول وسیل�ة 
إنتقال المرض بدأ منذ أذار/مارس ال�م�اض�ي. وأش�ار إل�ى أن�ھ ب�ال�رغ�م م�ن أن ال�رس�ال�ة 
المفتوحة التي قدمھا العلماء تعتمد على بعض الدراسات المعملیة، إال أن معظ�م�ھ�ا م�ب�ن�ي 

 تقاریر ومالحظات.
استنتج بعض المسؤولین الطبیین الموقعین على الرسالة أن الت�ف�س�ی�ر ال�م�ن�ط�ق�ي ل�زی�ادة 
الحاالت المصابة (وخصوصاً بین الطواقم الطبیة في المستشفیات ومراكز رعای�ة م�رض�ى 
الفیروس) في انكلترا والوالیات المتحدة ب�ال�رغ�م م�ن اإلج�راءات ال�وق�ائ�ی�ة، ھ�و ان�ت�ق�ال 

 الفیروس عبر الھواء.

 اغالق الحدود بین فیكتوریا ونیو ساوث ویلز الیوم جزء مھم من حلقات االحتواء
قال وزیر الصحة الفیدرالي غریغ ھانت أن ألسلطات الصحیة االسترالیة ت�ب�ن�ت اس�ت�رات�ی�ج�ی�ة 
"حلقات االحتواء" من أجل منع انتشار فایروس كورونا في بق�ی�ة اج�زاء ال�ب�الد ب�ع�د ازدی�اد 

واضاف ھانت أن اغالق الحدود بین فیك�ت�وری�ا  .حاالت االصابة بفایروس كورونا في فیكتوریا
ونیو ساوث ویلز ھو جزء مھم من استراتیجیة حلقات االحتواء ھذه. وقد بدء الیوم وألول مرة 

عام إغالق الحدود بین والیتي فیكتوریا ونیو ساوث ویلز وھ�ي ال�ح�دود ال�ت�ي ت�ع�د  100منذ 
 األكثر ازدحاًما في أسترالیا.

وبھذا اصبحت والیة فیكتوریا معزولة رسمیًا عن بقیة أست�رال�ی�ا ب�ع�د االرت�ف�اع ف�ي اص�اب�ات 
كورونا فیھا. یأتي ھذا االغالق في وقت حذر فیھ مسؤولو الصحة من أنھ یمكن تكرار ت�ف�ش�ي 

 فیروس كورونا في أجزاء أخرى من البالد.
وقال وزیر الصحة الفیدرالي غریغ ھانت أنھ قد یكون الفیروس ظھر بقوة في فیك�ت�وری�ا اآلن 
ولكن یمكن أن یظھر في أي والیة أخرى قریبًا. ونتیجة لذلك، تم تبني استرات�ی�ج�ی�ة "ح�ل�ق�ات 

 االحتواء بحسب الوزیر ھانت".
ورئیس حكومة والیة فیكتوریا دانیال أندروز دعا جمیع سكان والیتھ إل�ى االل�ت�زام ب�ت�ط�ب�ی�ق 
القواعد التي ستدخل حیز التنفیذ منتص�ف ل�ی�ل ھ�ذا ال�ی�وم األرب�ع�اء، وق�دم اع�ت�ذاره لس�ك�ان 

 حالة جدیدة قبل ساعات من تنفیذ اإلغالق.  191فیكتوریا بعد تسجیل 





ان ما دفعني الى ھذه الدردشة ھو حدیث فایسبوكي قص�ی�ر م�ع    

م��وف��ق س��اوا ح��ول ش��ع��ره ف��وج��دت��ھ مص��را ع��ل��ى تس��م��ی��ت��ھ ٠د

"بالشخبطات"، ونظًرا لضیق الوق�ت وك�ث�رة م�ھ�ام�ھ فض�ل�ُت أن 

أعبر عن رأیي في شخبطاتھ على جریدتھ، ولھ أن ی�ن�اقش�ن�ي، إن 

 ٠أراد

 

 التصدیر

 إن جاش فیھ شعوري  شعري نفاثة صدري  

 لواله ما انجاب عني    غیـم الحـیاة الخـطـــیر

 أبو القاسم الشابي                                               

      

 ٠موفق ساوا، إذا حدثتھ عن شعره، أنھ مجرد شخبطات٠یصر د 

وفي الحقیقة، عندما تقرأ ھذا الشعر، تستقبلك فیھ تلقائیة كتلقائیة 

األطفال وھم یرسمون ع�ل�ى ال�ج�دران خ�ط�وط�ھ�م ال�ت�ي ھ�ي ف�ي 

الحقیقة تعبیر عن أحاسیسھم فأفضل المداخل إلى العالم ال�ب�اط�ن�ي 

 ٠ھو تلك "الشخبطة" التي ال تعني دائما "اللخبطة للطفل

وعندما یقول لك موفق ساوا "أنا ال أھتم لما اكتب" فال یعني ذلك 

أنھ یلقي الكالم جزافا فیكون ضربا من الھذیان أحیانا ألن قصائ�ده 

ال تخلو من سبك ھو ولید طبع شاعر، ب�ل م�ع�ن�ى ذل�ك أن ال�ق�ول 

الشعري عنده لیس تصنعا واستعراًضا مجانیـًا أحیانـًا للمكتس�ب�ات 

الثقافی�ة واف�دھ�ا و راف�دھ�ا وت�ع�ق�ی�دا ل�ل�ص�ورة إل�ى ح�د اإلب�ھ�ام 

 ٠واالغالق مما یحول النص إلى شبكة من الطالسم

الشعر عنده "ثورة قل�ب" و زخ�م م�ن ال�م�ش�اع�ر یس�ك�ب�ھ ع�ل�ى 

 ٠الورق، یلتقي في ھذا بأبي القاسم الشابي

إلى الحل�م ب�م�ا …  شخبطة األطفال تفصح عن حاجتھم إلى التعبیر

ال یملكون فتتحول الخطوط المتعرجة والدوائر المتداخل�ة وال�ن�ق�ط 

المتناثرة إلى شبكة من الدوال تستنفر ال�الوع�ي وت�خ�ت�رق ح�ج�ب 

الباطن وتكشف ما خفي، والطفل الم�ت�خ�ف�ي ف�ي الش�اع�ر ال�ك�ب�ی�ر 

…"یكتب بمشاعره ویقول موفق س�اوا" أن�ا أك�ت�ب ب�م�ش�اع�ري

 ٠اعتبر كتاباتي ومضات حب یثور في داخلي"

ھو واع إذن بقیمة الصدق في "شخابیطھ"، الصدق الذي سیكون 

تنساب الحروف خفیفة، رقیق�ة …  الوشیجة بین المتكلم والمتلقي 

فال یملك لتأثیرھا ردا وال ی�م�ل�ك إال أن  لتتغلغل في أعماق القارئ

… یعیش مع الشاعر لحظاتھ بكل ما فیھا م�ن ھ�دوء أو ارت�ج�اج

ی�ح�ل�م … ی�ن�ت�ش�ي وی�ح�زن…  ینب�ھ�ر وی�ن�ك�س�ر…  یتفاعل وینفعل

 …ویستیقظ

شعر ساوا ال یتعالى على فكر القارئ وذائقتھ وال یعیش ف�ي ب�رج 

یتخبط العال�م األرض�ي ف�ي ال�م�ش�اك�ل واالزم�ات وال   عاجي حین

 یناجي ذاتھ الفرد حین یغتصب الوطن.

وجمال النص لیس في نسیجھ الم�رك�ب ال�م�ع�ق�د ب�ل ف�ي انس�ج�ام 

 المبنى مع المغنى لتأدیة المعنى والرسالة.

بعض شخبطات ساوا مثل (أح�ل�م ب�ك عص�ف�ورة ع�ل�ى  عندما تقرأ

كفي، أو عذرا أستاذي، أین وطني اآلن م�ن اإلع�راب، أو ك�ون�ي 

ستستقبلك فیھا ح�رك�ی�ة …)  كما شئت فكوني، أو یا قارئة أحزاني

وریحا درامیا یصنعھ، ربما، الجانب اآلخ�ر م�ن ش�خ�ص�ی�ة   مكثفة

 كتابة وإخراجا.  الشاعر، رجل المسرح

ویش�ی�ع ف�ي ال�ن�ص   یتقمص كل أدوات الك�ت�اب�ة  یستقبلك كذلك نغم

 …حزنا وألما، حیرة وغربة، أو غضبا وثورة

ذاك رأیي المتواضع في شعر موفق ساوا أو لن�ع�ت�ب�ره "ش�خ�ب�ط�ة 

 ."على الشخبطة

رأیي بدراسة تطبیقیة سأنجزھا الحقا ع�ل�ى قص�ی�دة   بقي أن أؤكد

 "یا قارئة أحزاني، ما عدت أطیق زماني.
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في كوخ صغیر وبسیط في منطقة كم سارة القریب من معس�ك�ر ال�رش�ی�د.    
وفي اجواء حرارة شھر تموز الالھبة نارا یصلي تخنق. یغطیھا كثافة دخان 
سكایراللوكس وسكایر اللف القویة المحشیة بتتن (اب�و زری�ر) ال�رخ�ی�ص�ة 
وحادة المذاق یدخنھا الفالحون وشغیلة المدن من الفقراء الكادحین. وعل�ى 
حصیر مصنوع من سعف خصاف النخیل. ومع تناول الخبز والشاي المغلي 
االسود. أجتمعت مجموعة من العسكریین والمدنیین الشباب لتناقش وتضع 
اللمسات االخیرة ألخطر محاولة ثوریة شجاعة جدیة لقلب نظام حكم البع�ث 
االجرامي. یقوم بھا ثوار ابطال من الشغیلة وعس�ك�ری�ی�ن م�ن رت�ب�ة ن�ائ�ب 

الى ضابط صف وجندي. النق�اد ال�ع�راق م�ن ال�م�ذاب�ح وردم ان�ھ�ار   ضابط
أوق�ان�ون عص�اب�ة  جریان الدم العراقي الطاھر الذي استباحتھ بدون رحمة 

حزب البعث العمیل والحرس القومي الم�ج�رم ب�اب�ادة خ�ی�رة اب�ن�اء الش�ع�ب 
العراقي .. وكان المتحدث الرئیسي في ھذا االجتماع. النائب العری�ف حس�ن 
سریع وبصوت خفیض وكلمات منتقاة (نقسم بتربة الوطن الغالي ان نحرره 
من الظالمین الطغاة وردد وراءه الجمیع القسم) و حینذاك كان ھدوء البطل 
حسین سریع یوحي بأنھ ورفاقھ قد عزموا وحسموا امرھم بصورة قاط�ع�ة. 
فإما حیاة یرتضونھا أو الموت!! وال مكان للتردد. علینا ان نخلص ش�ع�ب�ن�ا 
من حكم عصابة البعث العمیل التي عاثت بالبالد فسادا. القتل الذي ی�م�ارس 

یومیا والتعذیب الرھیب حتى الموت بالمئات في قصر النھایة  في الشوارع 
وفي السجون والمعتقالت وسرادیب اوكارالظالم المنتشرة في عم�وم ال�ب�ل�د 
والنھب المستمر للبیوت االمنة وسرقتھا من قبل الحرس القوم�ي والس�ل�ب 
والخاوة من التجاروحجز اموالھم واستباحة اعراض العراقی�ات ال�ع�ف�ی�ف�ات 
بحجة الشیوعیة من قبل عصابة البعث المجرم. ف�ك�ان�ت وط�ن�ی�ة وح�م�اس�ة 
الثائرین االبطال تجري في عروقھم حارة جارفة, وابلغ حسین سریع رفاقھ 
المجتمعین بان التعلیمات ھي (التقتلوا احدا منھم بل اعتقلوھم وسن�ق�دم�ھ�م 
للمحاكمة) انفض االجتماع في الساعة الثانیة عشر بعد (منصف اللیل) دخل 

الى معسكر الرشید برفقة عدد من ضباط الصف وكان  حسن سریع مباشرة 
بعضھم قد جاء من معسكرات أخرى.فضال عن عدد من المدنیی�ن واك�ث�رھ�م 
عمال مھن بسیطة (شغیلة) لیبیتوا لیلتھم في قاعات مدرسة قطع ال�م�ع�ادن 
(المدرسة الصناعیة) استعدادا لساعة الصفر التي ستعلن بعد تالث ساع�ات 
بإطالق رصاصة تنویریة فورا بعد اعتقال ضابط ال�خ�ف�ر والس�ی�ط�رة ع�ل�ى 
سریة الحراسة. یقول السید نعیم الزھیري وھو احد المشاركین ال�رئ�ی�س�ی�ن 
في عملیة السیطرة على معسكر الرشید .. لقد تغیر موعد تنفیذ الثورة م�ن 

بسبب انتشار الخ�ب�ر ب�ی�ن ص�ف�وف ال�ع�س�ك�ری�ی�ن  1963تموز عام  3ال  5
الشیوعیین والمقربین منھم وفي الم�ن�اط�ق الس�ك�ن�ی�ة الش�ع�ب�ی�ة ال�م�ن�اوئ�ھ 
والمتظررة من كثرة جرائم البعث العمیل و حرسھا القومي المجرم ال�ظ�ال�ع 
بقتل الناس االبریاء بالشبھة (ینتظرون ساعة ال�ف�رج) و ی�ت�ع�اال الص�ری�خ 
والعویل ورجیف االطفال في بیوت العراقیین عندما یطرق الحرس الق�وم�ي 
الباب . الموت للعائلة قد قرب. واصب�ح ال�ق�ت�ل م�ب�اح حس�ب ب�ی�ان ال�ح�اك�م 

للعمیل رشید مصلح. الذي اعدم الحقا م�ن ق�ب�ل  13العسكري المشؤوم رقم 
وھ�ذا االن�ت�ش�ار وال�ت�روی�ج  والتجسس الس�رائ�ی�ل.  البعثیین واتھم بالخیانة

 وخوفا من اكتشاف تنفیذ العملیة الثوریة. والشائعات تقول.  والتوجس 
ان ھناك انقالبا شیوعیا سیحدث. وحكومة البعث العمیل لم تاخذ باالمر م�ن 
الجدیة لكونھا وفي تصورھا ھي قد قضت على الحزب الشیوعي نھائیا من 
جراء ابادتھم جمیعا. كل ھذا دفع الثوار الى تقریب موعد الحركة. فجر یوم 

وكان الظالم ما زال طاغیاً. خرج نائب العری�ف حس�ی�ن  1963تموز عام  3
سریع مع مجموعتھ من الجنود وضباط الصف وعمال مدنیون بزي الجنود 
ویجیدون استخدام السالح. انطالقا من مھ�اج�ع ن�وم�ھ�م ف�ي م�درس�ة ق�ط�ع 
المعادن الصناعیة في معسكر الرشید. صوب مدرسة الھن�دس�ة االل�ی�ة وق�د 
وضع بعضھم على بدلتھ رتب الضباط. وعندما اصبح حس�ی�ن س�ری�ع ع�ل�ى 
مسافة قریبة من حرس باب نظام الكتیبة طال�ب�ا م�ن�ھ�م ب�ح�زم وث�ق�ة ال�ق�اء 
السالح بكل ما عنده من ثوریة وع�زی�م�ة وق�وة وع�ن�ف�وان ال�رج�ل ال�ث�ائ�ر 
صاحب قضیة وطنیة. ھم ینفذون قیام ثورة وطنیة خطة محكمة ومعدة سلفا 

شأن كبیرلمصلحة شعبھم وخیر البالد وانقاذ الشعب   وبأن ما یقومون بھ ذا
من جرائم البعث. استسلم الحرس ورموا اسلحتھم أرضاَ...البقیة في ال�ع�دد 

  القادم.

، والتصویت عل�ی�ھ ف�ي ج�ل�س�ة األرب�ع�اء 2020تّم تمریر مشروع قانون اإلقتراض المحلي والخارجي لتمویل العحز المالي لعام    
ت�ب�ع�ت�ھ�ا  -نائب ، وبعد رفع األیدي بالموافقة -عضو  168. كان النصاب  2020حزیران /یونیو -24لمجلس النواب العراقي بتأریخ 

المعروفة، حصلت الموافقة ، مع ضربة المطرقة الخشبیة. وقبل الدخول في تفاصیل القانون البّد م�ن وص�ف  جملة رئیس المجلس 
الحالة. (العراق یعاني من أزمة شاملة بنیویة شملت جوانب عدیدة سیاسیة وإقتصادیة وإجتماعیة وخدم�ی�ة وص�ح�ی�ة وت�ع�ل�ی�م�ی�ة) 

% م�ن إی�رادات 92أبرزھا األزمة المالیة واإلقتصادیة الناجمة عن إنھیار أسعار النفط الخام بعد جائحة كورونا، یشكل النفط نسبة 
أثارقلقاً شعبیاً وغضب. ھوت اإلیرادات الشھریة ع�ن ب�ی�ع  الدولة العراقیة (إقتصاد ریعي)، إنعكس ذلك على رواتب الموظفین، مما

م 2019م حسب الموازنة العامة  2020ملیار دوالر في أبریل /نیسان  1.5الماضي إلى   ملیار دوالر في العام 6.5النفط الخام من 
دوالر للبرمیل الواحد من النفط بمعدل تصدیر  56% على أساس تقدیر 89ملیار دوالر، شكلت صادرات النفط نسبة 112حیث بلغت 

ملیار دوالر في حین بلغت إیرادات األشھر الخمسة الماضیة م�ن 78للعام الماضي تجاوزت  مالیین برمیل یومیاً. واردات النفط 3.9
لم تصل مجلس النواب من مجلس  2020ملیار دوالر. موازنة  23نحو  2019ملیار دوالر، العجز في موازنة 18العام الجاري قرابة 

إنھیار أسعار النفط أي لم تقر بعد فماھو مقدار العجز الذي سیحصل في الموازنة لھذه السنة بوجود عدم إستق�رار  الوزراء، نتیجة 
أسعار النفط؟ ؤالخبراء یشیرون في مثل حالة العراق بأن تكون میزانیة البالد شھریة للسیطرة على تذبذب األسعار. كشفت الل�ج�ن�ة 

ملیار دوالر باإلضافة إلى قرض البنك الدولي، وذكرت عضو اللجنة المالیة الن�ی�اب�ی�ة  119المالیة النیابیة عن مجموع الدیون بلغت 
في حدیث تابعتھ وكالة صدى، إن مجمل الدیون الداخلیة والخارجیة حسب أرقام مدیر الدین العام في وزارة المالیة  (ماجدة التمیمي) 

 12-11ملیون جنیھ أسترلیني أي مایعادل  10ملیار دوالر باإلضافة إلى ماتّم توقیعھ مؤخراً مع الجانب البریطاني لقرض  107بلغت 
 ملیون دوالر. 

 2020نص قانون اإلقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 
أوالً : یخول وزیر المالیة اإلتحادي صالحیة اإلقتراض محلیاً وخارجیاً م�ن خ�الل إص�دار ح�واالت ال�خ�زی�ن�ة والس�ن�دات  -1-المادة 

والقروض المحلیة وكذلك اإلقتراض من المؤسسات المالیة الدولیة والبنوك األجنبیة لتمویل النفقات العامة على تخصص نسبة التقل 
%) من كافة القروض لتصرف على (المشاریع اإلستثماریة وتنمیة اإلقالیم) المستمرة في جمی�ع أن�ح�اء ال�ع�راق م�ا ع�دا 15عن( 

 وزارة النفط مع مراعاة أن تكون أولویة التمویل للمحافظات األقل تمویالً في السنوات السابقة.
) ترلی�ون دی�ن�ار م�ن 15) ملیار دوالر من اإلقتراض الخارجي و(5ثانیاً :الیزید سقف اإلقتراض المغطى في ھذا القانون عن مبلغ (

 اإلقتراض المحلي.
اإلستمرار باالقتراض من الخارج لتمویل المشاریع التنمویة وحسب األولویة بعد مصادق�ة م�ح�ل�س ال�وزراء ل�ل�ق�روض  -2-المادة 

 ومذكرات التفاھم المصادق علیھا في قوانین الموازنة العامة للسنوات السابقة مع مراعاة األھمیة واألولویة لتلك المشاریع.
تكون كافة القروض الخارجیة والحواالت والسندات والقروض المحلیة معفاة من الضرائ�ب وال�رس�وم ال�ك�م�رك�ی�ة وف�ق�اً  -3-المادة

 الواردة في إتفاقیات القروض .  للنصوص
قیام وزارة المالیة /دائرة المحاسبة بتمویل رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات اإلنفاق الممولة مركزیاً ف�ي ج�م�ی�ع  -4المادة 

والدرجات التي أستحدثت   )2018و2016إنحاء العراق من المعینین الجدد والذین تم تعینھم على الدرجات التي شغرت في األعوام (
لس�ن�ة  6/أوالً من قانون اإلدارة المال�ی�ة رق�م 13والذین باشروا في عملھم إستناداً إلى أحكام المادة  2019في قانون الموارنة لعام

على مجلس الوزراء معالجة اإلستحقاقات المالیة للمحاضرین والعاملین في قطاع التربیة واألطباء والكوادر  5المعدل المادة  2019
 .2020الصحیة وجمیع العقود واألجراء الیومیین عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 

إلزام جمیع مؤسسات دوائر الدولة إعتماد البصمات البایومتریة في الھویات التعریفیة لمنتسبیھا لغرض تقاط�ع ال�ب�ی�ان�ات  6المادة 
 والمعلومات مركزیاً.

) ی�وم�اً م�ن ت�أری�خ إق�رار ھ�ذا ال�ق�ان�ون 60على مجلس الوزراء تقدیم برنامج لإلصالح االقتصادي خالل فترة التتجاوز( -7المادة 
 وتقدیمھ إلى مجلس النواب لھذا العام .

 العامة اإلتحادیة أیھما أقرب.  أو لحین إقرار الموازنة 2020ینفذ ھذا القانون لغایة نھایة السنة المالیة لعام  -8المادة 
وت�راج�ع   وانتشار جائحة كورونا في ال�ع�ال�م 2020األسباب الموجبة : نظراً لتأخر ارسال الموازنة العامة اإلتحادیة لعام  -9المادة 

ومن أجل تسھیل تموی�ل ال�ن�ف�ق�ات ال�ع�ام�ة   أسعار النفط الخام بشكل كبیر، تواجھ الحكومة العراقیة صعوبة في تمویل اإلنفاق العام
 الضروریة صدر ھذا القانون.

القانون شرع في ظروف غیر طبیعیة وسط أزمات إقتصادیة متراكمة ، وعندما تجد دولة ذات إمكانات كبیرة م�ن ن�اح�ی�ة ال�ث�روات 
ووجود أیدي عاملة وتأریخ طویل من اإلنتاج الزراعي والصناعي وثروات ھائلة، تجد نفسھا وھي تبحث عن ق�روض ل�ك�ي ت�وف�ر 

ملیار دوالر شھریاً. القروض التأتي بدون فوائد وتنازالت على حساب السیادة واإلستقالل أذا كانت  3.5رواتب الموظفین ومقدارھا 
من دول أجنبیة. والقروض التوفر سوى حلول مؤقتة .ولكن من األسباب التي أدت إلى إف�الس ال�خ�زی�ن�ة ھ�و ال�ف�س�اد ال�م�ت�وح�ش 
واإلستیالء على أموال الشعب. فوجود الملیشات التي تستولي على المنافذ الحدودیة، تمتلك الحریة في أن تكون دولة داخل الدولة. 

 وكان یفترض العمل على الحلول الجذریة ضمن التغییر الجذري وھي :
 حل مشكلة المنافذ الحدودیة -2تفعیل الكمارك وقضیة الجبایة    -1
ھدر األموال . لقد أشار تقریر صندوق النقد الدولي  -4اإلستفادة من الحسابات المدورة لبعض الدوائر الموجودة لدى المصارف  -3

في ظل اعتماد االقتصاد  2016-2014% من إجمالي الناتج المحلي للفترة 60% إلى أكثر من 32إلى مجموع الدین العام أرتفع من 
العراقي على إنتاج وتصدیر النفط الخام الذي انخفضت أسعاره وتھمیش القطاعات اإلنتاجیة غیر ال�ن�ف�ط�ی�ة ك�الص�ن�اع�ة وال�زراع�ة 

 ھل یحتاج العراق على اإلقتراض الخارجي. -والسیاحة والتعدین والنقل وغیرھا...عادل عبد الزھرة شبیب 
% من الناتج المحلي 56بینما كان  2016% من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 70البنك الدولي یشیر إلى الدین العراقي یشكل نسبة 

 .2015اإلجمالي لعام 
فإقبال العراق على اإلقتراض بسبب المرحلة الصعبة التي یمر بھا البلد وسوء اإلدارة وتفشي الفساد المالي واإلداري ف�ي أج�ھ�زة 
الدولة، وطبیعة النظام السیاسي الطائفي المحاصصي واإلثني. وكذلك عدم إدراك القوى المتنفذة لطبیعة المرح�ل�ة واإلھ�ت�م�ام ف�ق�ط 
بمصالحھم ومكتسبااتھم. إن القروض الخارجیة خطیرة جداً بسبب فرض شروط وخصوصاً صندوق النقد الدولي والتي تمس الحیاة 

 المعاشیة للمواطنین. ولتجاوز األزمة ھناك عدة سیناریوھات قد تلجأ ألیھا حكومة رئیس الوزراء مصطفى الكاظمي منھا :
 تخفیض الرواتب وربما تشمل أوالً تخفیض رواتب موظفي الرئاسات الثالث والدرجات العلیا والخاصة ومزدوجي الرواتب -1
 تأمین میزانیة تسییر الدولة والرواتب لإلقتراض سواء من الداخل أو الخارج  -2
 ملیار دوالر شھریاً  38400المطالبة بإعادة النظر بقانون رفحاء ألنھ یعتبر غیر قانوني حیث تقدر المبالغ. -3
  ملیار دوالر شھریاً 4أموال ضائعة بسبب الفساد مثل مزاد العملة الذي یشوبھ الفساد حیث یمكن توفیر -4
ملیار دینار إلى جانب المبالغ الخاصة بالعقارات ح�ی�ث ت�م ت�زوی�ر  40ھدر أموال من قبل الشركات النفطیة وسومو التي تقدر ب -5

ألف عقار عائد للدولة مع بیع أراضي الدولة وممتلكاتھا بأثمان بخسة إلى متنفذین. وھناك األموال المنھوبة والموج�ودة ف�ي  174
 ) شخصاً فقط.22ملیار دوالر ل( 700الخارح. لقد أشار تقریر امریكي إلى ثروات قادة العراق السیاسیین بلغت 

إن عدم توفر الرواتب سوف یؤدي إلى ثورة إجتماعیة تطالب بالخبز وسوف یكون ھناك حراك كبیر للجیاع والعاطلین. أموال العراق 
موجودة ومنھوبة ومعروفة البنوك التي وضعت فیھا واألسماء المطلوبة. ولكن ھشاشة القضاء العراقي المسیس وعدم وجود عدالة 
وعدم سماع صوت الشعب سوف یؤدي إلى كارثة تنال أوالً من الطبقة السیاسیة الفاسدة. فالسید الكاظمي ل�ھ ف�رص�ة ث�م�ی�ن�ة ج�داً 
لمحاكمة الفاسدین ویستعید ھیبة القانون والدستور ویجرد الملیشات المتمردة من أسلحتھا ویستعید النظام ویستعید األموال ویمتلك 

 العراق أمكانیات اإلكتفاء الذاتي عندما یكونون أبنائھ المخلصین ھم الماسكین بزمام األمور.
  

    رة ا 
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 زكي فرحان 
 دنيیس 
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ی��ع��د االتص��ال ع��ن��ص��ر اس��اس��ي ل��ل��ح��ی��اة    
االنسانیة الحدیثة وشرط مھم من ش�روط�ھ�ا, 
ح�ی��ث ی��ج�د االنس��ان ذات�ھ م��ن خ�الل ت��ب��ادل 
الرسائل وال�م�ف�اھ�ی�م م�ع االخ�ری�ن ح�ول م�ا 
یحدث من مجریات عامة وخ�اص�ة, وی�ع�ط�ي 
التواصل مكانة ف�ك�ری�ة ورم�زی�ة ق�ائ�م�ة ف�ي 
العالقات مع االخرین, وع�ل�ی�ھ ی�ك�ون أح�داث 
االتصال ضرورة, والذي یمكن ان یك�ون م�ن 
خ���الل: (ال���م���ق���اب���الت, واالج���ت���م���اع���ات, 
وال�م�الح�ظ�ة)؛ ان�ط�الق�ا م�ن م�ج�ال االتص�ال 
والتحقق المیداني تظھر ل�ن�ا ح�ق�ی�ق�ة م�ھ�م�ة 
وھي ان ما یھمنا من ھذه العملیة بشكل كبیر 

والذي ی�م�ث�ل وج�ودھ�م اس�اس   ھم الفاعلین
الح�راك وھ�م ب�ال ش�ك ال�ث�وار( ث�وار ح�راك 
تش��ری��ن), ح��ی��ث ی��م��ث��ل وج��ودھ��م ال��ع��ن��ص��ر 
االساسي ألحداث االتصال, وأن تناقل ال�م�ادة 
ال��ث��ق��اف��ی��ة ال��خ��اص��ة ب��ال��ث��ورة م��ن (اخ��ب��ار, 
وب��ی��ان��ات, ت��ف��اع��الت, ومس��ت��ج��دات..) ع��ب��ر 
وس��ائ��ل االتص��ال االج��ت��م��اع��ي, وال��م��ج��الت, 
والصحف, والقنوات الفضائ�ی�ة, وال�م�ن�ص�ات 
والم�ن�اب�ر االع�الم�ی�ة ال�م�ت�واج�دة ف�ي س�وح 
التظاھر بشكل عام وساح�ة ال�ت�ح�ری�ر بش�ك�ل 
خاص, یعد ھو البعد للتواصل بص�ف�ة ع�ام�ة, 
وھو م�ا ت�ق�وم ع�ل�ی�ھ س�ی�رورة اس�ت�م�راری�ة 

ان روح )الحراك ال�م�ت�م�ث�ل (ب�ث�ورة تش�ری�ن
الجماعة والشعور الجمعي بین الثوار ی�ج�ع�ل 

لدیھم ھیاكل ذھ�ن�ی�ة مش�ت�رك�ة, وت�ع�ن�ي ھ�ذه 
الظواھر النفس�ی�ة ال�ج�م�ع�ی�ة ض�م�ن�ی�ا وج�ود 
وسیط ناقل یمكنھ توص�ی�ل ھ�ذه االف�ك�ار م�ن 
االفراد والمجامیع الى افراد ومجامیع اخ�رى 
عبر عملیة التواصل ووسائلھ, بذلك ی�م�ك�ن�ن�ا 
القول ان كل شأن ثقافي میز سوح ال�ت�ظ�اھ�ر 
یمكن ان ی�ك�ون م�ادة ل�ل�ت�ن�اق�ل, وھ�ي ام�ور 
متداخلة ال یمكن فصلھا و ال�ح�دی�ث ع�ن ك�ل 
منھا بشكل مستقل, بھذه الط�ری�ق�ة یس�ت�ط�ی�ع 
االتص��ال ان ی��ق��وم ب��ع��م��ل م��ت��م��م او م��ك��م��ل 
ل��ت��غ��ی��ی��رات اخ��رى, وغ��ال��ب��ا م��ا ت��ح��دد ھ��ذه 
ال��وظ��ی��ف��ة ال��م��خ��رج��ات ال��ك��ل��ی��ة ل��إلج��راءات 
المنبثقة من الحراك برمتھ؛ ان االتصال یدعم 
الثورة, والقصد من ذل�ك اس�ت�ع�م�ال االتص�ال 
لدعم الثورة والمس�اع�دة ل�ت�وض�ی�ح اھ�داف�ھ�ا 
واالعالن عن بیاناتھا وال�ت�ن�س�ی�ق م�ع ب�ق�ی�ة 
سوح التظاھر عبر وسائلھا ال�م�ع�روف�ة ل�دى 

نت�ح�دث ع�ن ال�وس�ائ�ل   الجمیع, ھنا ال بد ان
الموجودة داخل ساحة ال�ت�ح�ری�ر وال�ت�ي ك�ان 
لھا دور فعال في االعالم والنشر ب�اع�ت�ب�ارھ�ا 
منبر للثورة, وم�ن أب�رزھ�ا م�ن�ص�ة ال�م�ط�ع�م 
التركي والتي كانت في الثالث اش�ھ�ر االول�ى 
من الثورة منص�ة م�ھ�م�ة ت�ب�ث م�ن خ�الل�ھ�ا 
طلبات الثوار وب�ی�ان�ات�ھ�م وال�ت�ي ی�ودون ان 
تصل الى السلطة الحاكمة او الى بقی�ة س�وح 
التظاھر للم�ح�اف�ظ�ات ال�م�ن�ت�ف�ض�ة, وال�م�ن�ب�ر 

االعالمي الثاني البارز في ساحة التحریر ھو 
(منبر ساحة التحریر) في ش�ارع الس�ع�دون, 
وھو عبارة عن منصة اعالمیة تدار من ق�ب�ل 
شخصین من الثوار, یس�ت�ض�ی�ف�ون ب�ھ�ا م�رة 
خبیر قانوني لیقوم بت�وض�ی�ح ب�ع�ض ال�ن�ق�اط 
القانونیة الخاصة بحق التظاھ�ر واالن�ت�ف�اض 
وال�ث�ورة م�ن ال�دس�ت�ور وش�رح�ھ�ا ل�ل�ش�ب��اب 
الثائر, ومرة یتم استضاف�ة م�ح�ل�ل س�ی�اس�ي, 
ومرة أخرى ثوار من داخل س�اح�ة ال�ت�ح�ری�ر 
یقصون بعض المشاھد والحكایات واالح�داث 
وتطوراتھا، اما المنبر الثالث فكان في حدیقة 
االمة مبنى م�ھ�ج�ور ت�اب�ع ألم�ان�ة ب�غ�داد ت�م 
تحویلھ من قبل مجموعة من طلبة ال�ج�ام�ع�ة 

الثوار الى قاعة   التكنولوجیة وھم من الطلبة
للندوات واالجتماعات وأسموه (قاعة م�ظ�ف�ر 

م���ن���ب���ر م���ھ���م ل���ل���خ���روج   ال��ن���واب) وك���ان
تسیر ع�ل�ى خ�ط�اھ�ا ال�ث�ورة وی�ك�ون   بنتائج

ملتزم بنتائج حواراتھا ومخرج�ات�ھ�ا الش�ب�اب 
الثائر؛ أما النوع الثاني م�ن وس�ائ�ل االع�الم 
التي خصصت للثورة وأحداثھ�ا وم�ج�ری�ات�ھ�ا 
فھي الصحف, والتي من المؤكد انھ�ا ت�ع�ت�ب�ر 
وسائل تواصل مھمة ومخصصة لنقل اخ�ب�ار 
ثورة تشرین ومن اھمھا, صحیفة (ال�ت�ك�ت�ك) 
والتي تصدر عن ساحة التحری�ر, وص�ح�ی�ف�ة 
(االح��ت��ج��اج) وال��ت��ي تص��در ع��ن م��ؤس��س��ة 
المدى, و(صوت االن�ت�ف�اض�ة) وال�ت�ي تص�در 
عن الجماھیر المنتفضة في ساحة ال�ت�ح�ری�ر, 
و (نشرة انتفاضة أكتوبر) والتي تص�در ع�ن 
لجنة احتجاجات أكتوبر, أضافة الى صح�ی�ف�ة 
ال��ت��ح��ری��ر وال��ت��ي تص��در ع��ن ف��ری��ق أع��الم 

التحری�ر؛ وھ�ن�اك ن�وع ث�ال�ث م�ن ال�وس�ائ�ل 
االعالمیة المھمة والتي بال�ت�أك�ی�د ان�ت�ش�ارھ�ا 
اوسع وتغطي أك�ب�ر نس�ب�ة م�ن ال�م�ش�اھ�دی�ن 
ولكن بتفاصیل اقل عن االحداث ودق�ت�ھ�ا م�ن 
سابقاتھا من االنواع وھي القنوات الفضائی�ة 
والتي كانت تنقل أخبار الثورة بش�ك�ل ی�وم�ي 
(كقناة البغدادیة, وقناة دجلة, والرشید..) وقد 
تعرضت ھذه القنوات لألغالق م�رات ع�دی�دة 
من قبل السلطات القمعیة ال�ك�اب�ح�ة ل�ل�ص�وت 
الحر المعبر عن صوت الشعب المنتفض م�ن 
س��اح��ات االح��ت��ج��اج؛ أض��اف��ة ال��ى وس��ائ��ل 
التواصل االجتماعي والتي كان لھا دور م�ھ�م 
وفعال ب�ن�ق�ل االح�داث وال�ت�واص�ل م�ع ب�ق�ی�ة 
ساحات الم�ح�اف�ظ�ات ال�م�ن�ت�ف�ض�ة م�ن خ�الل 
ص�ف��ح��ات ع��ل��ى ال��ف��ی�س ب��وك, وال��وأتس��اب, 
والت�وی�ت�ر, وال�م�اس�ن�ج�ر، وال�خ�اص�ة ب�ث�ورة 
تشرین, بذلك یعد االتصال واحد من ال�ع�وام�ل 
االكثر أھمیة في أحداث اي تغ�ی�ی�ر, ب�م�ا ف�ی�ھ 
النتائج المبتغاة من ثورة تشرین وال�ت�ي ن�ود 
كما یود جمی�ع ال�ث�وار ب�أح�داث�ھ�ا وال�وص�ول 
أل�ی��ھ��ا, وھ��ي ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��م��ی��ل��ی��ش��ی��ات 
والفصائل الم�س�ل�ح�ة واالح�زاب, وال�ح�ص�ول 
على دولة مدنیة تراع حقوق االنسان, وتبع�د 

  ..البلد عن الصراعات الداخلیة والخارجیة
 

لقد اوضحن�ا م�ن ال�ع�رض الس�اب�ق االھ�م�ی�ة 
ال���ق���ص���وى لش���ب���ك���ات االتص���ال واالع���الم 
والصحف لتق�ری�ب الص�ورة أك�ث�ر ل�ل�م�ت�ل�ق�ي 
والمدى الذي تستطیع الوسائل المخت�ل�ف�ة ان 

 .تصل ألیھ في تحقیق التأثیر للمستقبلین

 رة  ل وا و   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بغداد -الباحثة: مھا أسعد/ ساحة التحریربقلم 
 خاص بالعراقیة االسترالیة



 

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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 الدرس التاسع
ع��ن��دم��ا ح��ل��ت ف��ي ب��ی��ت��ن��ا ط��اب��ع��ت��ان 
یدویتان،كان االمر بالنسبة ال�ی�ن�ا ف�ي 
غایة الخطورة والحذر .. اما ان ی�زی�د 
على الطابعت�ی�ن مس�دس ص�غ�ی�ر م�ن 
أجل حمایة الطابعتین م�م�ن ق�د یش�ي 
بوجودھما أو یعرضھ�م�ا ل�ل�س�رق�ة أو 
من یتولى االشتغال عل�ی�ھ�م�ا م�ع�رض 
للخطر .. ف�ھ�ذا ام�ر ی�ف�وق ال�وص�ف 
واالح��ت��م��ال .. ذل��ك إن ك��ل االدل��ة 
الجرمیة واضحة وال لب�س ب�وج�ودھ�ا 
والعثور عل�ی�ھ�ا بس�ھ�ول�ة .. ك�م�ا إن 
االشت�غ�ال ع�ل�ى ال�ط�اب�ع�ت�ی�ن ی�راف�ق�ھ 
صوت الضربات على اآللة الك�ات�ب�ة .. 
فإذا أخفیناھم�ا ع�ن ال�ع�ی�ون ، ك�ی�ف 
یمكن لنا اخفاء صوتیھما ونحن نعم�ل 
اصابعنا واصابع من یتك�ف�ل ب�الض�رب 
على حروفھ .. واذا إتممن�ا ذات ل�ی�ل�ة 
دخولھ الى بیتنا ، كیف لنا خروج�ھ�م�ا 
ثانیة .. ولكن من قال أنھ ستخرجان ، 
لقد ح�ال ف�ي ب�ی�ت�ن�ا أش�ب�ة بض�ی�ف�ی�ن 
إلزامیین ولیس بوسع�ن�ا ط�ردھ�م�ا أو 

 اھمال شأنھما ..
واذا استسلمنا لھ�ذا ال�واق�ع واخ�ت�رن�ا 
السكوت حفاظاً على أسرار أخي وع�د 
هللا یحیى النجار الذي وثق بھ رفاقھ ، 
فكیف بوسع�ن�ا أن ن�ت�خ�ل�ى ع�ن ھ�ذه 
الثقة وكیف نرفض من إئ�ت�م�ن�ا ع�ل�ى 
أم��وال ومس��ت��ل��زم��ات ع��م��ل ال��ح��زب 

 الشیوعي .. ؟
ما كنا نعرف أبداً ان للحزب الشیوع�ي 
آل�ة ك�ات�ب�ة .. ف��ھ�ذا م�ن ش�أن ك�ت��اب 
العرائض المیسورین الحاصلین ع�ل�ى 
إجازة موقعة من مدیریة االمن العام�ة 

 وبرقم سري الیعرفھ سواھم ..
ترى ھل كان الش�ی�وع�ون ق�د أج�ازوا 
آلتیھم�ا م�ن االم�ن وأخ�ذو تص�ری�ح�ا 

 باستخدامھما ؟
 سألت أخي وعد هللا :

 وعد هللا .. أي اجازات ! -
حسیب .. ھل انت عاقل .. ھل تعتق�د  -

 ان االمن یجیز للشیوعیین آلة كاتبة ؟
 كیف ستعمل بھما .. من یساعدك ؟ - 

سنعمل ب�الس�ر ط�ب�ع�اً .. أن�ا ال أج�ی�د 
الكتابة .. ھ�ن�اك رف�ی�ق�ان س�ی�ت�ول�ی�ان 

  العمل عند حاجتنا الصدار بیان ..
اال تخشى الجیران .. اال ت�ع�رف ان  -

  لھذه االالت الكاتبة أصوات معلومة ؟
بلى .. سنعمل علیھا ب�ع�د م�ن�ت�ص�ف  -

 اللیل ..
اللیل الیحمل سراً .. ان ھدوء ال�ل�ی�ل  -

 أفضل وسیلة لنشر االصوات .
 ال تیأس .. سندبر أمرھما . -

وخشیت على نفسي وأخي وع�ائ�ل�ت�ي 
من ھاتین اآللتی�ن ، ووج�دت ف�ی�ھ�م�ا 
أفضل دلیل علینا وعلى معارضة بیتنا 

 للحكومة ..!
وتنبھ ابي الى الخطر المحدق ببیتنا .. 

 قال مخاطباً أخي :
وعد هللا .. ھل تجر المصائب عل�ی�ن�ا  -

 جراً ؟
 یابا .. البد من وجود أحد یضحي .. -
ول��م��اذا ن��ك��ون ن��ح��ن الض��ح��ی��ة ..  -

 والیكون سوانا .. ؟
 ضحك وعد هللا وقال :

ی��اب��ا .. ل��ق��د أخ��ذن��ا حص��ت��ن��ا م��ن  -
 المحن .. نرید أن نرتاح .

ی��اب��ا .. راح��ت��ن��ا م��ن راح��ة ال��ن��اس 
  جمیعاً .

سكت أبي وح�دق ف�ي وج�ھ�ي ع�ل�ن�ي 
أعینھ على إقناع أخ�ي ب�ال�ع�دول ع�ن 

 بقاء ھاتین اآللتین في بیتنا .. قلت :
وعد هللا .. ھذه الطابع�ات س�ت�س�ب�ب  -

  لنا الكوارث .
التبالغ .. كل شيء یمك�ن أن ی�ك�ون  -

 كارثة ، وكل شيء یمكن إحتمالھ ..
وعد هللا .. انت تعلم أن ال�ط�اب�ع�ة ..  -

تعني بالنسبة آلعداء الشیوعیین أكثر 
 خطراً علیھم من االسلحة .

 اعلم .. -
 وسكتنا ..

كان في ذھن وعد هللا اصرار عجیب ، 
ما أن یقرر أمراً حت�ى ی�ح�س�م�ھ وم�ن 
الصعب التراجع عنھ اال بقناعة كاف�ی�ة 

 وبرھان مقنع ودلیل حاسم ..
كنا نعرف ھذا وألج�ل ذل�ك س�ك�ت�ن�ا .. 
ولم تكن امي افضل من�ا ف�ي م�ن�اقش�ة 
الموضوع ، ذلك إن�ھ�ا الت�ع�رف أص�ال 
طبیعة عمل ھذه اآللة الجھنمی�ة ال�ت�ي 

 یسمونھا (الطابعة) .
وبعد أیام بدأت الطابعتان تعمالن م�ع�اً 
وعلى أیاد م�اھ�رة ح�ن�ون�ة مش�غ�وف�ة 
بعملھا .. كما لو أنھا ج�زء م�ن اآلل�ة 

 الكاتبة .
كانا ش�اب�ی�ن أس�م�ری�ن .. ال یش�غ�الن 
نفسھما اال برشفة ش�اي ف�ي س�اع�ات 
متباعدة ، ویعمالن كما لو أن�ھ�م�ا ف�ي 
سباق مع نفسیھما وك�ن�ا ق�د وض�ع�ن�ا 

بطانیات عسكریة قدیمة على االب�واب 
والشبابیك حتى الیتسرب صوت اآلل�ة 

 الى الخارج.
ع�م�ال بس��رع�ة .. وك�ان أخ�ي ی�ن�ظ��م 
االوراق ویصحح االخطاء ال�ط�ب�اع�ی�ة 
ویبتسم منتشیاً بكل بیان یضع�ھ ف�وق 

 سابقھ.
ك��ن��ت اع��م��ل بص��ف��ة م��ت��اب��ع ألخ��ي 
ولرفیقیھ .. فآتیھما بال�ط�ع�ام والش�اي 

ك�م�ا   –والماء ومع انھما كانا یدخنان 
اال انھم�ا فض�ال  –عرفت من حدیثھما 

االنصراف للعمل اوالً ومن ثم خوفھما 
من تل�وث ال�م�ك�ان وان�ت�ش�ار ال�دخ�ان 

  والحذر من اي حریق قد یحصل ..
في لیلة واحدة أن�ج�ز ال�ع�م�ل .. وم�ن 
ال�ف�ج�ر ش�د الض�ی�ف��ان ح�م�ل�ھ�م�ا م��ن 
البیانات وتسلال الواحد بعد اآلخ�ر ف�ي 
مدة زمنیة قصیرة وكل ات�خ�ذ ط�ری�ق�اً 

 عكس اآلخر .
كان وعد هللا یراقب من جھ�ة ، ف�ی�م�ا 
كنت اراقب الم�ك�ان م�ن ج�ھ�ة أخ�رى 

 حتى اختفینا .. كل في سبیلھ .
وتنفسنا الصباح بسرور ك�م�ا ل�و ك�ن�ا 
أنجزنا عمالً كبیراً كنا نخش�ى ون�ح�ذر 

 من الوقوع في فخاخ فشلھ ..
ھ�ا .. ھ�ل ارت�ح�ت .. م�ت�ى ت�ذھ�ب  -

 المحروسات ..
 یاب .. اي محروسات ..؟ -
 ماتعرف .. الطابعات الكارثة ..! -
 یاب .. بحمایتك وضیافتك باقیات .. -

وضحكنا معاً .. واغتنم ابي ال�ف�رص�ة، 
وخاطب أخي وھو ینظر الى المس�دس 
االس��ت��ی��ل ال��ذي ب��ات ت��ح��ت وس��ادة 

 قریبة ..
 امسك ابي المسدس ..

 وعد هللا .. سأخذ ھذا المسدس . -
 ال یابا .. ھذا مال الحزب . -
 یعني مالك .. -
 ال یابا .. مال الحزب .. مو مالي .. -
وال��ح��زب .. ھ��و م�ن وق��ع��ك ع��ل��ى  -

إستالم�ھ ، وھ�ل ی�ع�رف أن�ك ق�دم�ت�ھ 
 ھدیة لي ..؟

قل لھم .. ضاع ، سرق م�ن�ي .. ھ�اي 
 صعبة علیك ..؟

یابا .. مال الحزب ، یعن�ي م�ال ع�ام  -
ولیس ملك�ي .. واذا ال�ح�زب الی�دري 
فأنا أدري .. ھل اكذب على ال�ح�زب .. 
وھ�ل ت��ق�ب�ل أن اك��ذب ع�ل��ی�ك .. ل�ق��د 

 علمتني على الصدق یابا ..؟!

إب��ن��ي وع��د هللا .. ھ��ل ت��ق��ارن��ن��ي  -
 بالحزب ؟

یاب .. أنت انجبتني والحزب علمن�ي  -
، انت فرد وال�ح�زب ج�م�اع�ة ..أن�ا ال 
اخونك وال أكذب ع�ل�ی�ك .. ل�ن أخ�ون 

 الحزب ولن أكذب علیھ .
وعد هللا .. ال�م�س�دس أع�ج�ب�ن�ي ..  -

 سآخذه .
ال یابا .. ھذا غیر مم�ك�ن .. مس�دس  -

 الحزب یعود للحزب .
ال .. أنا آخذ المسدس .. الح�زب م�و  -

 أحسن مني .
 ال یابا .. الحزب أحسن منا جمیعاً . -
 وعد هللا .. أنت تعص أمري . -
أن��ا ام��ی��ن ع��ل��ى أم��وال وح��اج��ات  -

 الحزب ..
 وتعص أمري..؟! -
علمتني على الط�اع�ة واالح�ت�رام ..  -

لكن عندما یتعلق االمر بالحزب والقیم 
التي علم�ت�ن�ي إی�اھ�ا .. أق�ول .. ن�ع�م 

 سأعص أمرك .
وتقدم م�ن أب�ي وأخ�ذ ال�م�س�دس م�ن 

 یده .. وذھب خارج الغرفة ..
إنتاب أبي الغضب ..وك�اد أب�ي ی�ب�ك�ي 
حنقاً على أول تمرد واجھھ م�ن وع�د 

 هللا .. غیر أنني قبلت أبي وقلت :
یابا .. كیف تقب�ل أن ت�أخ�ذ م�ال�ی�س  -

 لنا؟
 ومضیت أقول :

یابا .. أنت علمت�ن�ا ع�ل�ى إح�ت�رام م�ن 
یولی�ن�ا ال�ث�ق�ة وی�أت�م�ن�ن�ا ع�ل�ى م�ال�ھ 

 وعرضھ .. ألیس كذلك ؟
ادرك ابي أنھ على خطأ .. إنھ ین�اق�ض 
قض�ای�اه وت�رب�ی�ت�ھ ال�ت�ي رب�ان�ا ع�ل�ى 

 وفقھا .
وعالج االمر سریعاً .. وفاجأني صوت 

 أبي :
وع��د هللا .. ت��ع��ال ن��ج��ح��ت ف��ي  -

 االمتحان ..
جاء وعد هللا راكضاً ب�اس�م�اً م�ح�ت�ف�ی�اً 

  بأبي محتضناً ومقبالً وجھھ ..
 یابا .. كنت تمتحنني .. ؟ -
 نعم .. امتحن تربیتي .. -

وفي سري ق�ل�ت .. س�واء ك�ان 
ابي صادقا في مسألة االم�ت�ح�ان 
أو م��ع��ال��ج��اً االم��ر ع��ل��ى ھ��ذا 
لوجھ ..فان ال�م�س�أل�ة ق�د ح�ل�ت 

 ودیاً ..

 دروس  او وااب
 وت  ة ا و ا  ار

بقلم: حسب هللا یحیى    7الحلقة / “   بالعراقیة االسترالیة”في حلقات كتاب 
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 -3قصة انتفاضة ((حسن سریع))  
كما وردت ف�ي ال�ج�زء  1963تموز 

الثاني (كفاح) من ثالثیتي ال�روائ�ی�ة 
(محطات)... نجتزئھا لكم ب�م�ن�اس�ب�ة 
ذك��رى االن��ت��ف��اض��ة ال��م��ج��ی��دة ض��د 

 الفاشیة البعثیة.
ت�دور االح��داث ك��م��ا ی��روی��ھ��ا ب��ط��ل 
الثالثیة الفالح والمناضل الشی�وع�ي 

ابو كفاح) بعد ان اخ�ت�ف�ى  -(مظلوم 
عن عی�ون ال�ف�اش�ی�ة ال�ب�ع�ث�ی�ة ب�ع�د 

ش�ب�اط االس�ود ف�ي ب�ی��ت  8ان�ق�الب 
العری�ف حس�ن س�ری�ع ال�ذي   رفیقھ

س�ب��ق وان ت�ع��رف��ھ حس�ب ال��روای��ة 
 عندما كان یعمل عامال في (مطبعة).

************* 
ثم عاد"مظلوم" الى بغداد قادما من 

اب�ن ال�ری�ف   النجف، مت�ن�ك�را ب�زي
قاصدا كوخ صدیقھ العری�ف (حس�ن 
سریع) في سعیده، الذي جمع�ت�ھ ب�ھ 
عالقة صداقة ورفقة حمیمة ح�ی�ن�م�ا 
كان یعمل في المطب�ع�ة، وك�ان ل�ھ�م 
آراء وأحالم وتطلعات مشتركة، وقد 
نش�أت وت��ط�ورت ب��ی�ن��ھ�م�ا ع�الق��ات 
ع�ائ��ل�ی��ة ع�ل��ى مس�ت��وى األس�رت��ی��ن 

  آنذاك ...
ی�غ�ادر   اما (كفاح) فعلم انًّھ قرر ان

ف��ای��ران،   ال��ع��راق ع��ب��ر ال��ب��ص��رة
فاألت�ح�اد الس�وف�ی�ات�ي ان ن�ج�ح ف�ي 
اجتیاز الحدود بمعونة اح�د ال�رف�اق 

 من حزب (توده) االیراني ...
قص���د (حس���ن) ال���ى ك���وخ���ھ ف���ي 

ف�ي   (سعیدة) بعدان عاد من ال�دوام
بھ (حس�ن)   معسكر الرشید، فرحب

كبیرا، واخذه باالحضان بعد   ترحیبا
طول فترة عدم لقاء بسبب الظ�روف 
الغیر مالئ�م�ة ال�م�ت�الح�ق�ة، اع�د ل�ھ 
وجبة غداء تلیق بھ، افترشا حصی�ر 
(الخوص) وتناوال وجبت�ھ�م�ا وھ�م�ا 

واالخبار المؤلمة،   یتبادالن الحدیث
یجري من ان�ت�ك�اس�ة   وما جرى وما

كبیرة للحركة ال�وط�ن�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة، 
الف�اش�ي ال�ذي دم�ر   نتیجة االنقالب

كل شيء، لمس (ابو كفاح) ح�م�اس�ا 
واص�رارا ك��ب�ی�را م�ن ل��دن (حس��ن) 
على مواصلة طریق الكفاح رغم كل 
الصعوبات...كما ان�ھ ل�م�س ت�ق�ارب 

فھم وتفسیر ما   وجھات نظرھما في
حدث، فقررا العمل م�ن اج�ل اع�ادة 
ال�ب��ن�اء، وت�واص��ل مس��ی�رة ال�ك��ف��اح 

في (وط�ن   وتحقیق االھداف النبیلة
 حر وشعب سعید)...

ط��ل��ب (اب��و ك��ف��اح) م��ن حس��ن ان 
عمل، خصوصا وان�ھ  لھ عن  یفتش

ناقش مع نفسھ الكثیر من الخیارات 
التي تناسبھ من حیث حریة الحرك�ة 
والت�م�وی�ھ ف�ي م�ث�ل ھ�ذه ال�ظ�روف 
الغایة في الص�ع�وب�ة وال�خ�ط�ورة... 
وتوصلت ان افضل عم�ل ی�م�ك�ن ان 
ی��ن��اس��ب��ن��ي ح��ال��ی��ا ھ��و (ف��الح) او 

 (حدقچي)...
أي وهللا خویھ یاریت تشوفلي شغلة 
ف��الح ح��دای��ق ل��ل��ن��اس ال��ت��ح��ت��اج 
(ح�دق�چ�ي) وب�ی�ش م��ا چ�ان، وان��ي 
عن�دي چ�م ف�ل�س اش�ت�ری�ل�ي ب�ی�ھ�ن 
بایسكل حتى اگدر افتر علھ البساتین 

والبیوت، وبعدین ھاي الشغل�ھ راح 
وتفسحلي المجال   تبعد عني العین ـ

ب��ال��ح��رك��ة ف��ي م��خ��ت��ل��ف ال��م��ن��اط��ق 
 الدور.  ودخول مختلف

استح�س�ن (حس�ن) م�ق�ت�رح رف�ی�ق�ھ 
م�ع�ج�ب�ا ب�ح�م�اس�ھ وف�ط�ن�ت�ھ   كثی�را

وذكائھ، واخبره بانھ س�وف ی�ك�ل�ف 
احد معارفھ فالح ح�دای�ق وبس�ات�ی�ن 
حتى یدبرلھ ھاي الشغلھ واعتقد ھو 

 محتاج ھچي واحد؟
ب��ع��د م��رور ث��الث��ة ای��ام، قض��اھ��ا

ت�واج�د   ((مظلوم ))بعیدا عن اماكن
القوى االمن�ی�ة وال�ح�رس ال�ق�وم�ي، 

(حسن) بانھ ع�ث�ر ل�ھ ع�ل�ى   اخبره
ع��م��ل، وس��ی��ع��رف��ھ مس��اء ال��ی��وم 
بصدیقھ الفالح، الذي س�ی�دل�ھ ع�ل�ى 
اماكن عملھ ، ف�ق�د اخ�ب�ره ان (اب�و 
ك�ف��اح) (ش�م��ران) اب�ن ع��م�ھ، وق��د 
ضاقت بھ مدینة كربالء فقرر البحث 

ت�م ل�ھ   عن عمل في بغداد، وبالفعل
ذلك، ح�ی�ث اع�اره (حس�ن) ب�ن�ط�اال 

ق��م��ص��ان��ھ،   ق�دی��م��ا، وق��م��ی��ص��ا م��ن
واضعا منجلھ ف�ي ح�زام�ھ، وراب�ط�ا 
(الكرك) على الدراجة، مرافقاً س�ی�د 

الذي استانسھ كثیرا، وبعد ان   نعمھ
اف��ط��را س��وی��ة ع��ن��د اح��د ب��اع��ة 
(الشوربھ)، اصطحبھ ال�ى اص�ح�اب 
ال��دور ال���ذی��ن ھ���م ب���ح���اج��ة ال���ى 

لتنظیم واالعتناء بحدائق�ھ�م   خدماتھ
ھو   فیھا واالن  یعمل  التي كان ھو

مضطرا لالنقطاع الن�ھ حص�ل ع�ل�ى 
ع�م��ل (ف�راش) ف��ي اح�د ال��م��دارس 
الحكومیة، كذلك فانھ س�ی�ح�ص�ل ل�ھ 

في احد البساتین القریبة   على عمل
 متى ما اراد ذلك ...

(شمران) عناوی�ن   وھكذا كان، ثبت
ومواقع واسماء اصحاب البیوت في 

دار   ذاكرتھ، باشر عملھ في حدیق�ة
م�روره   احد االطباء، ب�ع�دأن اك�م�ل

بالجمیع واتفق م�ع�ھ�م ع�ل�ى أوق�ات 
ی��م��ك��ن��ھ م��ن   ع��م��ل��ھ حس��ب ج��دول

 الحدائق ...  رعایة كافة
عل�ى ال�ع�م�ل ت�ع�رف   خالل مزاولتھ

ع���ل���ى ال���ع���دی���د م���ن الش���رائ���ح 
االجتماعیة، ولمس م�دى االخ�ت�الف 

من حیث التعامل،  بین عائلة واخرى
ك��ذل��ك ع��ل��ى اذواق اھ��ل ال��دار ف��ي 
ح�ب��ھ��م ل��ل��خ�ض��رة وان�واع واش��ك��ال 

والوانھا، وم�دى   النباتات والزھور
طالء الدار،   الوان  انسجام وتناسق

وأسلوب لبس وأشكال مخت�ل�ف�ة م�ن 

یحدس من خ�الل   المالبس، وقدكان
ذلك على طبیعة ومن�ھ�ج ح�ی�اة ھ�ذه 
العائل�ة او ت�ل�ك، ووف�ق ف�رض�ی�ات�ھ 
واستنتاجاتھ ھذا قرر طریقة التعامل 

ھ��ذه ال��ع��وائ��ل، م��ع ان��ھ ح��اول  م��ع
عموما ان ی�ظ�ھ�ر ب�م�ظ�ھ�ر ال�ف�الح 

االمي البسیط، عبر لھج�ت�ھ   الساذج
وم�البس�ھ، وع�دم ف��ھ�م�ھ ل�م�ف��ردات 

المدیني والمثق�ف، ن�اھ�ی�ك   االنسان
بالشأن   عن االبتعاد عن كل مایتصل

ع�ل��ى  الس�ی�اس�ي.. وق�د ك�ان ی�ت�ق�ب�ل
مضض بع�ض ال�ھ�دای�ا واالع�ط�ی�ات 

ال�م�أك�والت   من ال�م�الب�س وب�ع�ض
واالكرامیات المالیة، وكان غالبا م�ا 
یستجیب للم�س�اع�دة ف�ي ع�دی�د م�ن 
االم��ور وان ك��ان��ت خ��ارج م��ج��ال 
ع��م��ل��ھ، ن��اھ��ی��ك ع��ن غ��ض بص��ره 
وعفتھ وامانتھ وط�ی�ب�ت�ھ وال�ت�زام�ھ 
الص����ارم ب����م����واع����ی����ده ووع����ده، 

الح�دی�ق�ة   لتكون  ومبادراتھ الدائمة
اغ��ل��ب   اج��م��ل وان��ظ��ر، م��م��ا ج��ع��ل

العوائل تألفھ بسرعة وتعتبره مقربا 
م��ن االس��رة ت��ح��رص ع��ل��ى ادام��ة 

 بھ ...  عالقتھا
لفت نظره اح�د ال�ق�ص�ور الش�ام�خ�ة 
حین دخولھا، فقد كان اللون االصفر 

واقس�ام�ھ�ا،   ج�دران�ھ�ا  على طاغیا
تنتظم فیھا الزھور صفراء   الحدیقة

تم�اث�ی�ل اس�ود ون�م�ور   اللون، فیھا
 وذئاب ...

 ناداه بصوت بدوي من داخل الدار:
تفضل یبھ، تفضل ولد دش..ھال بیك 

اگ��ع��د ھ�ی��ن، اگ��ع��د ھ��ی��ن،  ھ�ال ب��ی��ك
 وشسمك یولد؟

كان شی�خ�ا ض�خ�م ال�ج�ث�ة، ی�ھ�ی�م�ن 
البیاض على ش�ع�ر رأس�ھ ول�ح�ی�ت�ھ 
وشواربھ، اكتس�ت اس�ن�ان�ھ ب�ال�ل�ون 
االصفر، فقد كانت السیكارة التسق�ط 
من یده، یمسك بیده الضخمة ع�ك�از 
ذو قبضة ذھبیة، یتكأ ع�ل�ى ك�رس�ي 
مجلل بجلد نمر، مع�ل�ق ع�ل�ى ج�دار 
الغرفة عدد من السیوف والخناج�ر، 

 وبنادق مختلفة ...
اسمي (شمران).  حجي  نعم 
یا منطقة انت ؟؟  من 
العماره حجي .  من اھل  آني 
اھایعني انت شروگي یولد ؟؟ 

  یمحفوظ  مثل ما تگول
ن�ادى ع��ل��ى ش��اب اس�م��ر ل��ی��ح��ض��ر 
القھوة، حامال (دلة) فض�ی�ة ال�ل�ون، 

فناجین   ول (شمران)  مقدما للشیخ

ال�م�ھ�ی�ل�ة .. وب�ی�ن�م�ا ھ�م�ا   القھ�وة
یرتشفان ال�ق�ھ�وة، دخ�ل ال�دی�وان�ی�ة 
شاب كثیر الشبھ بالشیخ یرتدي زي 

منھم  (الحرس القومي)، خلفھ ثالثة
 یحملون رشاشات البورسعید ...

ودون ان یلق�ي الس�الم، مس�ت�ف�س�را 
 -باستغراب من الشیخ :

ك�ی�ف س�م��ح�ت ل�ھ��ذا الش��روگ�ي ان 
 یاشیخ؟؟  یجلس في مجلسك

ضی�ف�ن�ا ول�دي ول�ل�ض�ی�ف ح�ق   انھ
الضی�اف�ة، دی�وان�ی�ت�ي ل�ی�س�ت م�ق�را 
للحرس یجب ان تفھم ھذا...قال ھ�ذا 

رح  وال�ت�ف�ت ال�ى (ش�م��ران) ق�ائ��ال:
ش��وف ش��غ��ل��ك ب��ال��ح��دی��ق��ة ی��ا ول��د 
(ش��م��ران)... ف��ي ح��ی��ن رن ج��رس 
الھاتف طالبا (ح�ردان) ال�ذي ی�ب�دو 
ق�ائ��دا م�ن ق��ادة ال��ح��رس ال��ق��وم��ي، 
فتبادل ال�ح�دی�ث م�ع ال�م�ت�ك�ل�م ع�ل�ى 
الطرف الثاني، قائال بانھم منشغلون 
جدا في متابعة خیوط ت�ح�اول اع�ادة 

تنظیمیة جدی�دة ل�ل�ح�زب   بناء خالیا
الشیوعي، وخصوصا في الجی�ش... 
اظھر (ش�م�ران) تش�اغ�ل�ھ ف�ي ق�ل�ع 
ال��ح��ش��ائ��ش الص��ف��راء ع��ن ارض 
الحدیقة في حین كان مركزا انتباھ�ھ 
الى مجریات المحادثة التلیفون�ی�ة لـ 

 (حردان) مع رفاقھ ...
فش��ع��ر (ش��م��ران) ان��ھ االن وف��ي 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل س��ی��ك��ون ق��رب ع��دوه 
اللدود، وتحت ح�م�ای�ت�ھ، وس�ی�ك�ون 

ل�ھ   مصدر معلوات ھامھ ب�ال�ن�س�ب�ة
ت��ع��ام�ل م��ع   ول�رف��اق�ھ، وع��ل�ی��ھ ان
ب�ذك�اء ك�ب�ی��ر   (الش�ی�خ) وم�ع ول�ده

عنھ كل شك في الوقت   وفطنة، تبعد
ال�ذي ت��م�ك��ن��ھ م��ن ال�ح��ص��ول ع��ل��ى 

 الرعایة والمعلومة ...
ك��ان (ش��م��ران) الی��ع��ود ال��ى ك��وخ 

م�ا   یج�ل�ب  حسن خالي الوفاض بل
یحصل علیھ، ویشتري ما امكنھ من 

فكمیة م�ن ال�ل�ح�م   خضرة او فواكھ
وان ك�ان (حس�ن)   قدر المستط�اع،

والیواف�ق�ھ ع�ل�ى ذل�ك،   كان ینزعج
فھ�و ض�ی�ف�ھ وھ�و غ�ی�رع�اج�ز ع�ن 
ض��ی��اف��ت��ھ، ف��ك��ان (ش��م��ران) ی��رده 

 -بسؤال :
   السنا اخوة ؟؟  السنا رفاق
ونش�ت�رك ف�ي   نتع�اون  اذن البد ان

 ادارة امور حیاتنا سویة ً.
فیس�ك�ت حس�ن م�ذع�ن�ا ل�ق�وة ح�ج�ة 

  رفیقھ.
اثناء تناولھما لط�ع�ام ال�غ�داء اخ�ب�ر 
حسن ب�م�احص�ل ل�ھ ال�ی�وم ف�ي دار 
الش��ی��خ (اب��و ح��ردان) اح��د ق��ادة 
الحرس القومي ومات�ع�رض ل�ھ م�ن 
االس���ت���ج���واب م���ن ق���ل الش���ی���خ، 
ومض�م�ون ال�م��ح�ادث�ة ال�ت��ل�ی�ف��ون�ی��ة 
للحرس القومي، ومدى اھ�ت�م�ام�ھ�م 
بمتابعة الخیوط التنظی�م�ی�ة ل�ل�ح�زب 
وخصوصافي الجیش مما یس�ت�دع�ي 
ال��م��زی��د م��ن االح��ت��راز وال��ح��ی��ط��ة 
والحذر من االندساس او انھیار احد 

في االماكن   العناصر، وعدم الثرثرة
العام�ة، اش�ب�ع�ااالم�ر ن�ق�اش�اوات�خ�اذ 
ب�ع�ض ال��ت�داب�ی��رالض�رری�ة لص�ی�ان��ة 

 العمل..

كان حسن یبدو ل (ش�م�ران) غ�ای�ة 
في االنشغال واالنھمام بامور ش�ت�ى 
غیر معروفة بالنسبة ل�ھ والی�م�ك�ن�ھ 
ان یطلب منھ معرفتھا، ولك�ن ل�ی�س 
من الصعوبة حدس ان دم�اغ حس�ن 
م��ن��ش��غ��ل ب��ام��رغ��ای��ة ف��ي االھ��م��ی��ة 
وال��خ��ط��ورة، والش��ك ان��ھ ی��ت��ع��ل��ق 

 السیاسي القائم..  بالحزب والوضع
كان امراعادة الصلة بقی�ادة ال�ح�زب 

ب�ال (ش�م��ران)،   ھ�و ج�ل م�ایش�غ�ل
ل�ذل�ك ف�ق�د ك�ان ی�ق�وم ف�ي ك�ل ی��وم 
بجولة في م�خ�ت�ل�ف م�ن�اط�ق ب�غ�داد 
عسى ان یلتقي باحد الرفاق ممن لھ 
ص��ل��ة ب��ال��ح��زب، او م��م��ن ی��ری��د 
التواصل، یعني كانت مھمة مزدوجة 
في لم شتات الرفاق واعادة صلت�ھ�م 
بالح�زب...وق�د ك�ان الی�خ�ف�ي ك�ون�ھ 
یع�م�ل ف�الح�اف�ي ب�ی�ت الش�ی�خ (اب�و 

 خالد).
كانت (غزالھ) الشغالة في د ار اح�د 

ل��م   االس��ات��ذة ال��ج��ام��ع��ی��ی��ن، ام��رأة
تغادرھا حیویة ونظارة الشباب بعد، 
س�م�راء ع�ی�ن�اء م�رب�وع�ة، ت�ف�ی�ض 
مالحة ولطفا وعذوبة وط�ب�ی�ة اب�ن�ة 
الجنوب، تزین، م�اب�ی�ن ح�واج�ب�ھ�ا، 
وعلى خدیھا، وشم ازرق ام�ت�د م�ن 
حنكھا على مقدمة رقبتھا، استلطفت 
(شمران)) كثیرا، وغالب�ام�ا ت�رھ�ف 

بص��وت��ھ   ل��ھ وھ��و ی��دن��دن  الس��م��ع
العذب احد اغانیھ الریف�ی�ة ال�م�ث�ی�رة 
لل�ط�رب والش�ج�ن، ك�ان�ت (غ�زال�ھ) 
تختلق االعذار لتكون ب�ال�ق�رب م�ن�ھ 
في حدیق�ة ال�دار، ف�م�رة ت�ج�ل�ب ل�ھ 
الماء او الش�اي، واح�ی�ن�ا ((ل�ف�ة)) 
اكل، او فاكھة...مما ج�ع�ل س�ی�دت�ھ�ا 
تضطر احیانا ل�م�ن�ادات�ھ�ا او ت�خ�رج 
ل��ل��ح��دی��ق��ة ل��ت��ف��ق��دھ��ا ل��ح��ث��ھ��ا ع��ل��ى 

بعمل م�ا، وق�د ك�ان�ت ت�ل�ح�ظ   القیام
اھتمامھا ب�ت�ن�ظ�ی�ف ال�ح�دی�ق�ة ع�ن�د 
حض��ور (ش��م��ران)، ف��ت��ظ��ھ��رع��ل��ى 
م��ح��ی��اھ��ا اب��ت��س��ام��ة ذات م��غ��زى، 

ھا عیني (غزیل�ھ)، ع�ی�ن�ي  فتغمزھا
الحدیقھ دی�ن�ظ�ف�ھ�ا (ش�م�ران)، ان�ت 

 شدتسوین؟
  ھ�اع��م��ھ م��ث��ل م�ت��گ��ول��ی��ن ص��دگ

الحدیقھ مخ�ل�ی�ھ (ش�م�ران) ت�رگ�ص 
رگ��وص، ورد ال��ج��وري وال��رازق��ي 

م�ن ری�ح�ت�ھ وح�الت�ھ،   صایر یخبل
ع��م��ھ م��ن اچ��ھ (ش��م��ران)، اچ��ت 

جدیده، شوفیھ شلون   للحدیقھ روح
حنین ویھ الورد واالشجار، والثیلھ، 

  وریحتھ ترد الروح
 ی�ل�ل�ھ   یخلیھ ، بس  هللا  أي عیني

ت��ع��ال��ي بس��رع��ھ ش��وف��ي ش��غ��ل��چ 
بالمطبخ ...صار، صار عمھ، عین�ي 

 فدوه لعیونك (شمران).
غالبا مایشعر (شم�ران) ب�االح�راج، 

ال  ھ��ذه  ب�م��ات��ری�ده  وھ�و ال��ع�ل��ی��م
باي حال،   (الغزالھ)، ولكن ھو االن

یالیتھا تعلم ما ان�اف�ی�ھ (خ�ای�ب�ھ ان�ي 
وین وانتي وین)، وقد نق�ل�ھ خ�ی�ال�ھ 
الى ایام الفتوة والش�ب�اب وذك�ری�ات 
الحب والعشق والغرام، ولك�ن�ھ االن 

آخر، ھو االن عاشق   ھائم في عالم
ل�ق�ض��ی�ة ك�ب�رى ھ�ی��م�ن�ت ع�ل��ى ك��ل 

 حیاتھ ...
ق�دح الش�اي وق�ط�ع�ة   بعد ان تناول

الكیك ال�ت�ي ج�ل�ب�ت�ھ�ا ل�ھ (غ�زال�ھ)، 
ب��اك��ی��ت ال��ج��م��ھ��وري، ول��ع   اخ��رج

سیكارتھ، وقد الح لھ خیال حب�ی�ب�ت�ھ 
وول�ده ك�ف�اح،   ورفیقة دربھ ح�ی�اة،

وع��زی��زت��ھ (س��ع��وده)، ن��ف��ث دخ��ان 
س��ی��ك��ارت��ھ ع��ل��ى ش��ك��ل دوام��ة م��ن 
دخان، اثارت تحسس وری�ق�ات ورد 
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، ض�رب�ة ق�اس�ی�ة 1963شباط  8وجھ انقالب 
للتیار الدیمقراطي في العراق، حی�ث ان�ھ�ارت 
معظم االحزاب الس�ی�اس�ی�ة ال�ی�س�اری�ة بس�ب�ب 
حملة القمع والتصفیة، التي قام بھ�ا ال�ح�رس 
القومي وأج�ھ�زة األم�ن ال�ب�ع�ث�ی�ة، ك�م�ا ش�ّن 
االنقالبی�ون ھ�ج�وم�اً عس�ك�ری�ا ف�ي ح�زی�ران 

ضد الحركة الكردیة وقیادتھا بزع�ام�ة  1963
المالّ مصطفى البارزاني وك�ان ھ�ذا ال�ھ�ج�وم 
األكثر شراسة، خص�وص�اً وق�د وص�ف وزی�ر 
الدفاع في حینھا صالح مھدي عماش الح�رب 

 .ضد االكراد، بأنھا لیست أكثر من نزھة
ق�ام�ت م�ج�ام�ی�ع  1963تموز من العام  3في 

من الجنود وضباط الصف وال�ع�رف�اء ب�ق�ی�ادة 
ال���ع���ری���ف حس���ن س���ری���ع، ف���ي م���غ���ام���رة 
سیاسیة،على الرغم من اخفاقھا الس�ری�ع ف�ي 
تحقیق أي من اھداف�ھ�ا ول�ك�ن ت�ع�د م�ن ارث 

 .الحركة الوطنیة العراقیة
ماھي ممكنات ھ�ذه االن�ت�ف�اض�ة ال�ع�س�ك�ری�ة؟ 
وماھي شروط تحققھا؟ ومن ھم رجالھا؟ وما 
صلتھم بالحركة الثوریة ال�ع�راق�ی�ة؟ وم�ا ھ�ي 

 العقبات التي واجھتھا وما أسباب إخفاقھا؟

یشیر عزیز سباھي في كتابة عقود من تاریخ 
الحزب الشیوعي الع�راق�ي) ان ك�ادراً ح�زب�ی�اً 
عمالیاً یدعى إبراھیم محمد علي وال�ذي ك�ان 
یعمل في إطار الل�ج�ن�ة ال�م�ح�ل�ی�ة ل�ل�م�ش�اری�ع 
العمالیة الصغرى التابعة إلى م�ن�ط�ق�ة ب�غ�داد. 
ھو الذي بدأ ھذا النشاط وقادهُ..وكان من بی�ن 
الذین انخرطوا فیھ وبھمة, محمد ح�ب�ی�ب(أب�و 
سالم) وھو عامل في مقھى, وكان یقود لجنة 
ق��اع��دی��ة..ف��ق��د ع��رف ال��ت��ن��ظ��ی��م بـ��((ال��ل��ج��ن��ة 
الثوریة), ولكن وقوع قائد المجموعة إبراھیم 
محمد علي في قبضة الحرس الق�وم�ي، ال�ذي 
واجھ التعذیب حتى لفظ أنفاسھ دون أن یفشي 
سراً مما خلف من ب�ع�ده ف�ي ق�ی�ادة ال�ت�ن�ظ�ی�م 
محمد حبیب.فقد بدأ حسن س�ری�ع م�ع م�ح�م�د 
حبیب التھیئة النطالق االنتفاضة ب�ع�د ت�ح�رك 
ثوري لتنظیمھُ والذي كان ینوي إطالق سراح 
المعتقلین في سجن رق�م واح�د ف�ي م�ع�س�ك�ر 

 1300الرشید وال�م�ق�در ع�ددھ�م ب�أك�ث�ر م�ن 
ض��اب��ط م��ن م��خ��ت��ل��ف ال��رت��ب واألص��ن��اف 
ومجموع�ة ك�ب�ی�رة م�ن ال�ط�ی�اری�ن واألط�ب�اء 
وبعض المصادر تؤكد إن عدد السجناء ی�ق�در 

) سجین, فكان حسن سریع عنص�راً 1500بـ(
فاعالً في التحضیر وتنفی�ذ االن�ت�ف�اض�ة, ف�ھ�و 
الذي ھیأ المكان الختباء المنفذین في وحدتھ, 
و تم االتفاق على ساعة الصفر في ال�خ�ام�س 

, و لكن ھذا الموعد ق�دم إل�ى 1963من تموز 
ی�وم ال�ث�ال�ث م�ن ت�م�وز ألس�ب�اب ع�دة م�ن�ھ�ا 
التخوف من اكتشاف أمر التنظیم بسبب إلق�اء 
القبض على عریفین من قادة التنظیم وخشیة 
أن یبوحا تحت التعذیب بخطط الحركة, سارع 
قادة الحركة إلى تنفیذ خطتھم,وقد تمكنت ھذه 
المجموعة في االجتماع األخ�ی�ر ف�ي الس�اع�ة 
الثانیة عشرة والنصف من لیلة االنتفاضة في 

أحد أكواخ كمب سارة حیث توزیع المھام بع�د 
تحدید ساعة الصفر,فق�د أقس�م حس�ن س�ری�ع 
وأعضاء حركتھ بتربة ھذا الوطن أن ن�ح�ررهُ 
من رجس المج�رم�ی�ن, وت�ح�ت ج�ن�ح ال�ظ�الم 
تحرك حسن سری�ع وم�ج�م�وع�ت�ھ م�ن ج�ن�ود 
وضباط صف المدرسة ال�م�ھ�ن�ی�ة ال�ع�س�ك�ری�ة 
ومن المدنیین الذین وزعت ع�ل�ی�ھ�م أدوارھ�م 
والمالبس العسكریة , كما حمل البع�ض رت�ب 
الضباط منطلقین نحو كتیبة ال�ھ�ن�دس�ة , وق�د 
سیطروا على باب نظام ال�م�ع�س�ك�ر وال�ح�رس 
المتواجد ف�ی�ھ�ا , ث�م الس�ی�ط�رة ع�ل�ى ك�ت�ی�ب�ة 
الھندسة وعلى أغلب أقسام مع�س�ك�ر ال�رش�ی�د 
والتي كانت تضم أعدادا كبی�رة م�ن ال�دب�اب�ات 
والمدرعات والطائرات, واعتقال ضابط الخفر 
وكسر مشج�ب الس�الح ووزع الس�الح ع�ل�ى 
المن�ت�ف�ض�ی�ن, وھ�و ال�ذي أط�ل�ق ال�رص�اص�ة 
األول��ى ل��ب��دء االن��ت��ف��اض��ة, وك��ان ال��م��وج��ھ 
الرئیسي لھا, فكان أول األمر القیام ب�اع�ت�ق�ال 
قادة االنقالب بعد استدراجھ�م إل�ى ال�م�ع�س�ك�ر 
واعتقلوا ط�ال�ب ش�ب�ی�ب وح�ازم ج�واد وزی�ر 
ال�خ�ارج�ی��ة وم�ن��ذر ال�ون��داوي ق�ائ��د ال�ح��رس 
القومي, ولم یفلحوا في كسر سجن رقم واح�د 

) م�ن الض�ب�اط 1300الذي یوجد فی�ھ ن�ح�و (
ال�ذی�ن ك�ان ی��ع�ّول ع��ل�ی��ھ�م ف��ي ال�ذھ��اب ال��ى 
وحداتھم العسكریة والسیطرة علیھا ولم ی�ك�ن 
ھناك اي تنسیق بین ھؤالء الضباط القاب�ع�ی�ن 
داخل اسوار السجن وبین الذین ق�ام�وا ب�ھ�ذه 

 الحركة 
 خالیا وتواریخ

یوضح نع�ی�م ال�زھ�ی�ري ف�ي م�ذك�رات�ھ بص�دد 
النشأة االولى لھذا التنظیم: م�ن ال�ت�ن�ظ�ی�م�ات 
المدنیة كانت لجنة ال ن�ع�رف ك�ی�ف تش�ك�ل�ت، 
ل��ك��ن��ن��ي ع��ل��م��ت ان م��ن ع��ن��اص��رھ��ا ورب��م��ا 

مسؤولھا ھو الشھید ھاشم االلوسي، یقال انھ 
كان عضو لجنة محلیة، ومحم�د ح�ب�ی�ب (اب�و 
سالم) وھو عضو لجنة قض�اء، وی�ق�ال ایض�ا 
كان من اعضائھا جمی�ل ال�م�ش�ھ�دان�ي ورج�ل 
مسن اخر اسمھ ابو ثائر. وقد التقیت ال�ث�الث�ة 

) ب�ع�د 1االخیرین في السجن العسكري رق�م (
/  18فشل االنتفاضة، وتحدی�دا ب�ع�د ان�ق�الب 

 .1963تشرین/ 
في ھذا المجال ذك�ر ال�خ�الی�ا ال�ح�زب�ی�ة ال�ت�ي 
شكلت حجر الزاویة لالنتفاضة.. فخلف السدة 
الشرقیة وتحدیدا منطقة (المیزرة) كانت ھناك 
خلیة حزبیة تضم: (علي محمد ذھب، عریب�ي 
محمد ذھب، حافظ لفتة (خ�ی�اط)، رف�ی�ق اخ�ر 
(قصاب)، ابو ش�ن�ی�ش�ل (خ�ی�اط ایض�ا، وك�ان 
مسؤوال للھیئة اعتقل ول�م ی�ع�ت�رف)، ف�اض�ل 
م�وس��ى ال�رم��اح��ي (ش��رط��ي م��ف��ص�ول ع��م��ل 
جایجي في سوق منیشد للصاغ�ة ف�ي الش�ی�خ 
عمر، كان�ت ت�ل�ك ال�خ�ل�ی�ة م�ھ�م�ة وص�دام�ی�ة 
وطلیع�ی�ة، وك�ل رف�اق�ھ�ا ت�ق�ری�ب�ا (م�ن ری�ف 

من ف�ق�راء ال�ف�الح�ی�ن   –آل أزیرج   –العمارة 
تموز /  14الذین ھاجروا الى بغداد قبل ثورة 

).. ك��ان ل��ل��خ��ل��ی��ة دور م��ؤث��ر ف��ي 1958
المظاھرات والنضاالت االخرى، ك�م�ظ�اھ�رات 

السلم في كردستان وم�ظ�اھ�رات نص�رة ك�وب�ا 
في أزمة خلیج الخنازی�ر، وت�وزی�ع ال�ب�ی�ان�ات 
ولصق الشعارات.. وغیرھا. وقد زار ال�خ�ل�ی�ة 
واشرف علیھا حسن ع�وی�ن�ة، وج�ب�ار ع�ن�ی�د 

). 1967(توفي في سجن نقرة السلمان ع�ام 
كما برز دور الخلیة في مقاومة انقالب شباط، 
وقد حافظت على روابطھا على شكل عالق�ات 

 .فردیة بعد االنقالب
ویجاور ھذه الخلیة، خلیة اخرى في م�ن�ط�ق�ة 
الخندق، وقسم من منطقة الشیخ عم�ر، وم�ن 
ابرز اعضائھا محمد علیوي خل�ی�ف�ة، خض�ی�ر 
تقي (وھو عازف ناي مكفوف یعم�ل ف�ي دار 
االذاع��ة، وق���د اع��ت���ق���ل ایض���ا ب���ع���د فش���ل 
االن�ت��ف��اض�ة).وم��ن ال�ج��ان��ب ال��ع��س�ك��ري (ف��ي 
معسكر الرشید) كانت ھناك تن�ظ�ی�م�ات ب�ق�ی�ت 
سلیمة، من عناصرھا (حسن س�ری�ع، ورأس 
الع�رف�اء ك�اظ�م ب�ن�در م�ن س�ری�ة ال�ح�راس�ة، 
وكثیرون غیرھما، وقد التقیت ال�ك�ث�ی�ر م�ن�ھ�م 

 في المعتقالت والسجون).
الساعة الثانیة عشرة والنصف ل�ی�ل�ة ال�ث�ال�ث 
من تم�وز، اح�ت�ض�ن ك�وخ ف�ي ك�م�ب س�ارة، 
المنفذین الرئی�س�ی�ی�ن (ن�ائ�ب ال�ع�ری�ف حس�ن 
سریع، رأس ال�ع�رف�اء ك�اظ�م ب�ن�در، ع�ری�ب�ي 
محمد ذھب، علي محمد ذھ�ب، ح�اف�ظ ل�ف�ت�ھ، 
سعدون، فاضل... الخ، وقد حض�ر االج�ت�م�اع 
المسؤول الحزبي ابوسالم..) تخلل االج�ت�م�اع 
احادیث الھبة، وشروحات مقتض�ب�ة، الن ك�ل 
شيء كان مھیئا ومرسوما، ك�ت�وزی�ع ال�م�ھ�ام 

 .وكیفیة التحرك
 

 بدایة االنتفاضة
تمت السیطرة مباشرة ع�ل�ى ال�ب�اب الش�م�ال�ي 
للمعسكر، واعطی�ت ال�م�س�ؤول�ی�ة ل�ل�ع�ری�ف�ی�ن 

(جلیل خرنوب و كاظم زراك) وفي مقر اللواء 
الخامس عشر، ما ان سمع الجنود المعتقلون 
ببدء الم�ع�ارك، ح�ت�ى ب�ادروا ال�ى كس�ر ب�اب 
ال�م�ع�ت�ق�ل، وق�ادھ�م (ال�ع�ری�ف ك�اظ�م ف��وزي) 
فسیطروا على مقر اللواء واعتق�ل�وا الض�اب�ط 
الخفر واشتركوا في المعركة، واستحق (كاظم 

ك��اس��ت��رو ” ف��وزي) ان ی��ط��ل��ق ع��ل��ی��ھ رف��اق��ھ
لبطولتھ ودوره في القتال، تم اح�ت�الل ” الثورة

المستشفى العس�ك�ري ف�ي م�ع�س�ك�ر ال�رش�ی�د. 
واحتالل وحدة الحرب الذریة، ووحدة دروع، 
اال ان الدبابات الموجودة فیھا كانت خالیة من 
ب�ط��اری�ات ال��ت�ش��غ�ی��ل، ف�ل��م یس��ت��ط�ع ال�ج��ن��ود 
تشغیلھا، اما سریة الحراسة فكان ال�م�س�ؤول 
عنھا ھو رأس العرفاء (كاظم بندر) ل�ك�ن�ھ ل�م 
ینفذ واجبھ فیھ�ا، ب�ل انش�غ�ل م�ع حس�ن ف�ي 
وحدة ق�ط�ع ال�م�ع�ادن ب�م�ھ�ام اخ�رى، وب�ذل�ك 
قاومت السریة ودخل�ت م�ع�ارك ط�اح�ن�ة ض�د 
المنتفضین، وھذا سبب اخر في ع�دم اك�ت�م�ال 
السیطرة على معسكر الرشید، تمت السی�ط�رة 
على الباب الجنوبي للمعسك�ر وال�م�ط�ل ع�ل�ى 
جسر دیالى،تمت السیطرة على مطار الرش�ی�د 
العس�ك�ري (ال�ق�وة ال�ج�وی�ة) وك�ان�ت ال�وح�دة 
بأنتظار مجيء الطیارین، بعد ت�ح�ری�رھ�م م�ن 

السجن، تمت السیطرة على وحدات اخرى في 
المعسكر، لم یكن بالحسبان، وجود خط تلفون 
ع�ب��ر م��ن�ط��ق��ة (ت��ل م��ح��م��د)، ی�رب��ط الس��ج��ن 
ال��ع��س��ك��ري ب��ال��ق��ص��ر ال��ج��م��ھ��وري او م��ع 
مسؤولین اخرین. وعبر ھذا الخط تم االتصال 
بھم، فھرع بعض قیادیي ان�ق�الب ش�ب�اط ال�ى 
معسك�ر ال�رش�ی�د، وك�ان اول م�ن وص�ل ھ�و 
(منذر ال�ون�داوي) بس�ی�ارة ج�ی�ب عس�ك�ری�ة، 
أنذره الكمین بال�وق�وف، ف�ت�ب�اط�أت الس�ی�ارة، 
واطل الونداوي قائال : انا م�ق�دم ال�ج�و م�ن�ذر 
الونداوي، القائد العام ل�ل�ح�رس ال�ق�وم�ي ق�ال 
ذلك بلھجة زجریة متعالیة، وتحركت السی�ارة 
فبادرھا الكمین بأطالق النار، فتوقفت وخ�رج 
الونداوي ومس�اع�ده (ن�ج�اد الص�اف�ي) وھ�م�ا 
یرفعان ایادیھما، بعدھا، وص�ل�ت دب�اب�ات م�ن 
الكتیبة الرابعة، اتجھت اثنتان منھا ال�ى ب�اب 
المعسكر، كانت االولى تقل رئیس الجمھوریة 
(عبد السالم محمد عارف).. نزل ع�ارف م�ن 
الدبابة وقال للجنود الحرس في الباب : (شكو 
شتری�دون؟ ل�ی�ش، ل�ی�ش ش�ت�ری�دون؟) ت�ھ�ی�أ 
الجندي المتطوع (عبد العظیم) لتوجی�ھ ال�ن�ار 
علیھ وقتلھ، لكن القیادة المسؤولة عن الب�اب 
منع�ت�ھ، وم�ا ك�ان م�ن (ك�اظ�م زراك وج�ل�ی�ل 
خرنوب) اال ان استع�دا واخ�ذا س�الم االم�راء 

 !...لعارف
ذھل الجنود في باب المعسكر لھذا الت�ص�رف، 
وصعد عارف ثانیة واخذت الدبابتان تحصدان 
ال�ج�ن�ود ب�ن��ی�ران�ھ�ا ال��ك�ث�ی�ف�ة، ام��ا ال�دب�اب�ت��ان 
االخریتان فقد سلكتا الطریق الترابي ال�م�ؤدي 

) واخذتا بأطالق 1الى السجن العسكري رقم (
النار على الجنود المتمترسی�ن ف�ي الس�اق�ی�ة، 
فقتلت من قت�ل�ت وس�ح�ق ج�ن�دی�ان ب�ج�ن�ازی�ر 
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 اع   ارادة اط واوط  ااق
لم أكن في شك یوما، كما یزداد یقین�ي   

یوماً بعد آخر، بأن الدولة الع�م�ی�ق�ة ف�ي 
الع�راق ب�ك�ل م�ؤس�س�ات�ھ�ا وم�ن�ش�آت�ھ�ا 

 والقوى الفاعلة فیھا ھي التالیة:
 

 أوالً: الجھات غیر الرسمیة
ج��م��ی��ع ق��ادة األح��زاب اإلس��الم��ی��ة  -1

السی�اس�ی�ة الش�ی�ع�ی�ة م�ن�ھ�ا والس�ن�ی�ة، 
العربیة منھا وال�ك�ردی�ة وال�ت�رك�م�ان�ی�ة، 
إنھا القوى التي تشكل النخب ال�ق�ی�ادی�ة 
الحاكمة، س�واء أك�ان�ت ف�ي ال�ح�ك�م أم 

 خارجھ؛
ج��م��ی��ع ق��ادة وك�وادر ال��م��ل�ی��ش��ی��ات  -2

الطائفیة المسلحة الشیعیة، وتلك القوى 
ال�م�س�ل��ح�ة الس��ن�ی�ة ال��ت�اب�ع��ة ل�ألح��زاب 

 االسالمیة السنیة؛
قوى الح�ش�د الش�ی�ع�ي ال�ت�ي تش�ك�ل  -3

الملیشیات الطائفیة الشیعیة ال�م�س�ل�ح�ة 
ھیكل الحشد العظمي وقیاداتھ ال�ف�اع�ل�ة 

 والمؤثرة؛
ال��م��ك��ات��ب االق��ت��ص��ادی��ة ال��ت��اب��ع��ة  -4

للملیشیات الطائفیة المسلح�ة ول�ل�ح�ش�د 
الشعبي التي تمارس یومیاً بطرق شت�ى 
استنزاف المجتمع وتمارس شتى صور 

 اإلرھاب ضده؛
الغال�ب�ی�ة ال�ع�ظ�م�ى م�ن ال�م�ص�ارف  -5

الخاصة التي تتركز مھمتھا ف�ي اب�ت�الع 
المزید من العمل�ة الص�ع�ب�ة م�ن ال�ب�ن�ك 
المركزي العراقي عبر أسالیب مختلف�ة، 
منھا أسلوب م�م�ی�ز ھ�و م�زاد ال�ع�م�ل�ة 

 الصعبة؛
منظمات الم�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي، م�ن�ھ�ا  -6

منظمات حقوق اإلنسان ال�ت�اب�ع�ة ل�ت�ل�ك 
االحزاب، والحسینیات وب�ع�ض م�واك�ب 
التعازي المرتب�ط�ة م�ب�اش�رة ب�األح�زاب 
اإلسالمیة السیاسیة وبشخصیات فاسدة 

 وبإیران؛
جمھرة كبیرة من المكاتب التج�اری�ة  -7

وال��ع��ام��ل��ی��ن ف��ي ال��ت��ج��ارة ال��خ��ارج��ی��ة 
والمقاوالت واصحاب مكاتب ال�ع�ق�ارات 
وال�ع�ق��اری�ی��ن الس��م�اس�رة ال�م��رت�ب��ط�ی��ن 

 باألزاب والقوى الحاكمة؛
المرجعیات والمؤسس�ات والش�ی�وخ  -8

الدینیة، الشیعیة منھ�ا والس�ن�ی�ة، ال�ت�ي 
وق��ف��ت ح��ت��ى اآلن إل��ى ج��ان��ب اح��زاب 
اإلسالم السی�اس�ي ال�ح�اك�م�ة وال�ت�ي ل�م 
تتورع عن تأی�ی�دھ�ا الس�ري وال�ع�ل�ن�ي، 
ونقدھا في حاالت نادرة حی�ن ال ی�م�ك�ن 
السكوت ویفتضح الت�ع�اون وال�ت�ن�س�ی�ق 

 والتكام وتوزیع األدوار؛
قوى عشائریة متعاونة م�ع ال�ن�خ�ب  -9

الحاكمة من جھة، وبعض ال�م�رج�ع�ی�ات 
الدینیة المتخلفة والمنحرف�ة ك�ل�ی�ة ع�ن 
دورھا الدیني واالجتماعي، والتي تعتبر 
ض��م��ن ق��وى ال��ب��ل��ط��ج��ة، وھ��ي غ��ی��ر 

 محترمة في عرف العشائر الوطنیة.
ج��م��اع��ات ال��ج��ری��م��ة ال��م��ن��ظ��م��ة  -10

المتعاملة بالجنس والم�خ�درات وش�راء 
وبیع أعض�اء جس�م اإلنس�ان، الس�ی�م�ا 
األطفال، والسطو وغیرھا، وال�ت�ي ل�ھ�ا 

 خیوط ممتدة في أجھزة الدولة.
إن ج��م��ی��ع ھ��ذه ال��ج��ھ��ات وال��ق��وى 

والشخصیات غیر الرسمیة الم�ت�ش�اب�ك�ة 
في م�ا ب�ی�ن�ھ�ا ب�ال�م�ص�ال�ح ال�م�ش�ت�رك�ة 
المناھض�ة ل�م�ص�ال�ح الش�ع�ب أوال، ث�م 
عالقاتھا المب�اش�رة وغ�ی�ر ال�م�ب�اش�رة، 
تعیش تبعی�ة ش�دی�دة ل�م�ص�ال�ح ال�ن�ظ�ام 
اإلیراني والقوى الدین�ی�ة ال�ح�اك�م�ة ف�ي 

ل�ول�ي ال�ف�ق�ی�ھ  إیران، السیما خضوعھا
اإلیراني علي خامنئي، ورئیس الح�رس 
ال��ث��وري اإلی��ران��ي، ورئ��ی��س ج��ھ��از 

وفی�ل�ق  النظام وحمایة الدستور، صیانة
القدس ورئاسة ج�ھ�از االم�ن اإلی�ران�ي 
ال��داخ��ل��ي ال��ت��اب��ع ل��وزارة ال��م��خ��اب��رات 

 اإلیرانیة ثانیاً.
 
 ثانیا: الجھات الرسمیة 

رسم�ي ت�اب�ع ل�ل�دول�ة  ال یخلو جھاز -1
الع�راق�ی�ة ال�ح�ال�ی�ة بس�ل�ط�ات�ھ�ا ال�ث�الث 
(ال�ت�ن�ف�ی��ذی�ة وال�ت��ش�ری�ع�ی��ة وال�ق�ض��اء) 
ومؤسساتھا المستقلة وم�ن�ش�آت�ھ�ا م�ن 
قوى منظمة ج�ی�دا وم�رت�ب�ط�ة عض�وی�اً 
ومصلحیاً بالدولة العمیقة. (ول�ی�س ك�ل 
أجھزة شخص�ی�ات ال�دول�ة)، ل�ق�د ب�دأت 

فت�رة  ھذه العملیة بالتشكل والتكامل منذ
حكومة الش�ی�ع�ي ال�م�ت�ط�رف وال�خ�ائ�ب 
الفاسد ابراھیم الجعفري، ث�م ت�واص�ل�ت 
وتفاقمت في فترة حكم الم�ال�ك�ي األك�ث�ر 
ط��ائ��ف��ی��ة وت��ط��رف��ا واألك��ث��ر إفس��اداً 
وعدوانیة، ومرورا بالعبادي، (باعت�ب�ار 
الساكت عن الحق مشارك فیھ وإب�ل�ی�س 
أخرس)، واستك�م�ال�ھ�ا ف�ي ف�ت�رة ح�ك�م 
جزار الش�ع�ب وال�ف�اس�د ح�ت�ى ال�ن�خ�اع 
عادل عبد المھدي. وھذه الحال�ة الت�زال 
قائمة في ف�ت�رة ح�ك�م ال�ك�اظ�م�ي ح�ی�ث 
ت��واج��ھ ال��ی��وم ت��آم��راً م��ن ك��ل ت��ل��ك 
األطراف، رغم إن حكومة الكاظ�م�ي ل�م 
تقم بشيء یذكر حتى اآلن في م�واج�ھ�ة 
ھذه القوى وما فعلتھ ب�ال�ع�راق وش�ع�ب 

 العراق؛
لكن األجھزة االك�ث�ر خ�ط�ورة ال�ت�ي  -2

تھیمن علیھا الدولة العمی�ق�ة ت�ب�رز ف�ي 
وزارة الداخلیة واألمن الوطني والحش�د 
الشعبي، وكذلك في الجھاز الدبلوماس�ي 

وك�ث�ی�ر م�ن  -وزارة الخارجی�ة-العراقي
الس���ف���ارات والس���ف���راء وال���ق���ن���اص���ل 

 والموظفین واألجھزة األمنیة فیھا؛
كما إن األخطر من كل ذلك یبرز ف�ي  -3

وج�ودھ�ا ال�ف��اع�ل ف��ي ج��ھ�از ال��ق�ض��اء 
العراقي المسیس والمبتل�ى ب�ال�ط�ائ�ف�ی�ة 

والفساد والخاضع ل�ل�ت�ھ�دی�د ال�م�س�ت�م�ر 
والخشیة من القتل أو االخ�ت�ط�اف ع�ل�ى 
أیدي قوى الملیشیات الشیعیة المسلح�ة 
والمتطرفة أو األجھزة األمنی�ة ال�ت�اب�ع�ة 
إلی��ران وال��ع��ام��ل��ة ب��ق��وة ف��ي ج��م��ی��ع 
م��ح��اف��ظ��ات ال��ع��راق دون اس��ت��ث��ن��اء. 
والخطورة الكبرى ف�ي ج�ھ�از ال�ق�ض�اء 
العراقي تبرز باتجاھ�ی�ن اس�اس�ی�ی�ن: أ) 
إما ان یكون مع الشعب ویتخ�ذ م�واق�ف 
شجاعة ومسؤولة وع�ادل�ة إل�ى ج�ان�ب 
روح ومضامی�ن ال�دس�ت�ور األس�اس�ی�ة؛ 
وإما وب) أن یك�ون ض�د الش�ع�ب وم�ع 
النخب والفئات الحاكمة ویصدر أحك�ام�اً 
وتفاسیر ل�ل�دس�ت�ور ت�ت�ن�اغ�م ومص�ال�ح 
القوى الحاكمة واستمرارھا ف�ي ال�ح�ك�م 
الطائفي الفاسد. ویمكن ان تنشأ الح�ال�ة 
الثانیة، ك�م�ا ھ�و ال�واق�ع ال�ج�اري ف�ي 
ال��ع��راق، بس��ب��ب ال��ت��ھ��دی��دات ب��ال��ق��ت��ل 
واالخ�ت�ط�اف ل�ل�ق�ض�اة ال�ذی�ن ی�ت�خ�ذون 
م��واق��ف ع��ادل��ة وس��ل��ی��م��ة ال��ى ج��ان��ب 
الشعب. ویشتد ھ�ذا األم�ر ح�ی�ن ت�ك�ون 
القوى الدیمقراطیة المعارضة ض�ع�ی�ف�ة 
وعاجزة عن مد ید العون للق�ض�اة ل�ك�ي 
یحكموا بالعدل. وھو أمر یب�ع�د ال�ق�ض�اة 
عن االلتزام الثابت بالق�س�م ال�دس�ت�وري 

 واألخالقي للقضاة في البالد.
إن صیغة العمل المش�ت�رك ب�ی�ن ھ�ات�ی�ن 
الجھتین الرسمیة وغیر الرسمیة ت�ق�وم 
ع��ل��ى أس��اس م��رك��زي ھ��و خض��وع 
الجھات الرسمیة في ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة 
(ألنھا ال تش�م�ل ال�دول�ة ك�ل�ھ�ا) ل�ق�ی�ادة 
الدولة العم�ی�ق�ة ال�ت�ي تش�رف وت�ن�س�ق 
وتوحد عمل ال�ج�ھ�ات غ�ی�ر ال�رس�م�ی�ة. 
وكانت قیادة الدولة العمیقة في ال�ع�راق 

ي قاسم سلی�م�ان�ي ـــــبید الجنرال اإلیران
) ومس�اع�ده ال�م�ی�دان��ي 1957-2020( 

جـ�م�ـ�ال ج�ع�ف�ـ�ـ�ر م�ح�م�ـ�ـ�د ع�ل�ـ�ـ�ي آل 
إبـ��راھ��ی��م ال��م��ل��ق��ب بـ�� (أب��و م��ھ��دي 

)، ح��ت��ى 2020-1954ال��م��ھ��ن��دس) (
اغتیالھما، وكان نوري المالكي ال�ن�ائ�ب 
السیاسي الفعلي لق�اس�م س�ل�ی�م�ان�ي ف�ي 
العراق. وال�ی�وم ح�ل ن�وري ال�م�ال�ك�ي، 
المدلل األك�ب�ر ل�دى ال�خ�ام�ن�ئ�ي، م�ك�ان 
القائد الساب�ق، ف�ھ�و ال�ق�ائ�د الس�ی�اس�ي 
والعسكري والمیدان�ي ال�ف�ع�ل�ي ل�ل�دول�ة 
ال��ع��م��ی��ق��ة ف��ي ال��ب��الد ب��ك��ل اط��راف��ھ��ا 
وتشعباتھا واتساع نشاطاتھا. وللمالك�ي 
اك�ث�ر م�ن مس�اع�د ع�راق�ي ومس�ت�ش�ار 
إیراني یشكلون مكتباً سیاسیاً، عسكری�اً 
ودینیاً لقیادة العملیات ال�م�ش�ارك�ة ض�د 
اي تغییر یراد تحقیقھ في ال�ع�راق اوال، 
والسعي بكل السبل بما في ذل�ك اش�ع�ال 
حرب داخلیة إلخراج القوات االمری�ك�ی�ة 
والتحالف عموما من العراق إن ت�ط�ل�ب 

إی�ران  األمر ذلك ثان�ی�ا، وت�ك�ری�س دور
الس��ی���اس��ي واالق���ت��ص���ادي وال��م���ال���ي 
والعسكري في العراق ث�ال�ث�ا، وال�ھ�دف 
األخیر یشكل في ال�م�ح�ص�ل�ة ال�ن�ھ�ائ�ی�ة 

 لھدف إیران الراھن في العراق.
ان ع��م��ل��ی��ات ال��ق��ص��ف الص��اروخ��ي 
للسفارة االمریكیة أو المنطقة الخضراء 
أو م��ط��ار ب��غ��داد أو ع��م��ل��ی��ات اخ��رى 

اس�ت��ف��زازی�ة، ك��م��ا حص��ل اخ�ی��راً، ھ��ي 
أجزاء وإجراءات من مخطط یھدف إل�ى 
إبعاد العراق عن أي ام�ل ف�ي ال�ت�غ�ی�ی�ر 
المنشود من قبل الشعب، وإلجھاض أي 
محاولة لضرب قوى ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة. 
وق�د ب��رز ذل�ك ب��وض��وح ف�ي م��ح��اول��ة 
حكومة ال�ك�اظ�م�ي ت�وج�ی�ھ اول ض�رب�ة 
مھمة لجزء م�ن ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة ق�ام 
ب�ت�وج��ی�ھ ص��واری�خ��ھ ل�ل��م�رة ال��ع�اش��رة 
للمنطقة الخضراء وغیرھا، وبال�ت�ح�دی�د 
ضد قوى حزب هللا، التي ت�ع�ت�ب�ر ال�خ�ط 
األمام�ي واألول إلی�ران ف�ي ص�راع�ھ�ا 
ال�راھ��ن ف��ي ال��ع��راق، ھ��ذه ال��م��ح��اول��ة 
الجادة والمشروعة قد أفشلھا ال�ق�ض�اء 
العراقي الُمسیَّس التابع للحش�د ب�ادع�اء 

 14ع�دم ك�ف��ای��ة األدل��ة واالف�راج ع��ن 
معتقال من حزب هللا اإلیراني، من بینھم 
بعض القادة البارزین لھذه ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ا 
الطائفیة المسلحة وبینھم إیراني أیض�اً. 
كم كان المناضل األممي ارنس�ت�و تش�ي 

 جیفارا على صواب حین قال بحق:
"اذا اس�ت�ط�ع�ت ان تُ�ق�ن�ع ال�ذب�اب�ة ب�أن 

، ح�ی�ن�ھ�ا … الزھور أفضل من القم�ام�ة
تستطیع ان تقن�ع ال�خ�ون�ة ب�أن ال�وط�ن 

 أغلي من المال."
ف��خ��ی��ان��ة الش��ع��ب ومص��ال��ح��ھ وخ��ی��ان��ة 
الوطن واستقاللھ وسیادتھ لم ولن تتخ�ذ 
ص�ی�غ�ة واح��دة أو أس�ل�وب��ا واح�داً، ب��ل 
تتنوع في الممارسة الیومیة ابتداًء م�ن 
نھج الطائفیة والتمییز الطائفي والدین�ي 
ومرورا بالتم�ی�ی�ز ال�ق�وم�ي الش�وف�ی�ن�ي 
وم��واص��ل��ت��ھ ب��ال��ت��م��ی��ی��ز ض��د ال��م��رأة 
وم��ع��ادات��ھ��ا وم��ح��اول��ة إص��دار ق��ان��ون 
األحوال الشخصیة الجعفري، وممارسة 
الفساد، وسرقة المال العام والتفریط بھ 
بشتى السبل، والسماح لدولة جارة مثل 
إیران ال�ت�دخ�ل ال�ف�ظ وال�ك�ام�ل بش�ؤون 
البالد والھیمنة على مصائر ش�ع�ب�ھ، أو 
االتفاق مع تركیا على الول�وج ال�م�ح�رم 
دول��ی��اً إل��ى داخ��ل األراض��ي ال��ع��راق��ی��ة 
لضرب الشعب العراقي بذریعة م�الح�ق�ة 

 أعضاء حزب العمال الكردستاني.
إن الصراع الجاري في ال�ع�راق ال�ی�وم، 
وأكثر من أي وق�ت مض�ى، ی�دور ب�ی�ن 
القوى الوطنیة والقوى الالوطنیة، ب�ی�ن 
من ی�ری�د دول�ة وط�ن�ی�ة ودی�م�ق�راط�ی�ة 
علمانیة مستقلة، وبین م�ن ی�ری�د دول�ة 
ھامشیة تسیطر علیھا الدولة ال�ع�م�ی�ق�ة 
وت��ق��ودھ��ا ال��ى ال��ح��ض��ی��ض والس��م��اح 
بھیمنة األج�ن�ب�ي ع�ل�ى م�ق�درات ال�ب�ل�د 
والشعب والمستقبل، بی�ن ق�وى ال�دف�اع 
عن مصالح الشعب، وبین ت�ل�ك ال�ق�وى 
التي تخون یومیاً ھذه المصالح. ان ھ�ذا 
ھو ما رفض�ھ وی�رفض�ھ ال�م�ن�ت�ف�ض�ون 
والمنت�ف�ض�ات ج�م�ل�ة وت�ف�ص�ی�ال، وھ�م 
یھتفون الیوم أیض�اً بـ� "ن�ازل�ی�ن ن�أخ�ذ 
حقنا" و"نرید وط�ن ح�ر ومس�ت�ق�ل"، 
وھ�م�ا الش�ع��اران ال��ل�ذان س��ی�ح��ق�ق��ھ�م��ا 
الش��ع��ب ال��ع��راق��ي ب��ال��رغ��م م��ن ك��ل 
ال��م��ن��اورات وال��م��ؤام��رات وال��خ��ی��ان��ات 
للشعب والوطن. إنھ الصراع ال�م�ت�ف�اق�م 

 بین الشعب وبین أعداء الشعب.

 أ. د. كاظم حبیب
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مالت الشمس إلى الغ�روب، ل�م تص�ل   
بعد إلى درجة الغروب الك�ل�ي، ب�ل ھ�ي 
في طریقھا إلى النزول من ع�ل�وھ�ا ف�ي 
سمت السماء إلى أن ت�غ�ی�ب ك�ل�ی�ا ع�ن 
صفحة السماء ف�ت�ح�ی�ل�ھ�ا إل�ى س�ب�ورة 
سوداء نظیف�ة ف�ي ص�ف ال أح�د ف�ی�ھ، 
كعادتھا من�ذ م�الی�ی�ن الس�ن�ی�ن، ف�ی�ح�ل 
الظالم الكحلي، ویصل التیار الكھربائ�ي 
إلى بعض ال�م�ن�اط�ق، ف�ت�ن�ار ال�ب�ی�وت، 
والش��وارع، واألزق��ة، وت��ظ��ل م��ن��اط��ق 
أخرى ال كھرباء فیھا، تع�ی�ش ف�ي ظ�ل 
ضمائر أصحاب المولدات التي ما زالت 
تعمل من زمن ال�ح�ص�ار ال�ظ�ال�م ع�ل�ى 

ب�ع�ض ال�ع�راق�ی�ی�ن   العراق، وق�د ب�ن�ى
آم��ال��ھ��م ع��ل��ى االح��ت��الل وق��ال��وا أن��ھ��م 
سیعیدون المنظومة الكھربائیة، بعد أن 
حطموھا في قصفھم المستمر، إّال أنھم، 
والكثیر من دول ال�ج�وار، ت�ع�اھ�دوا أّال 
یھنأ الشعب العراقي بال�ك�ھ�رب�اء ط�ی�ل�ة 
ح��ی��ات��ھ. ف��ي ذل��ك ال��وق��ت، ق��ال ع��الء 
الطالب الجامعي في المرحلة الثانیة من 
قس��م ال��ت��اری��خ، وھ��و یش��ارك زم��الئ��ھ 
الحدیث عن وباء كورونا، ودور ال�ع�ل�م 
في الخالص منھ، وترك الخرافات الت�ي 
انتشرت عند بعض العوام م�ن ال�ن�اس، 
وقد سمع أخبار الوباء وعالجھ، وكیف 
أن ال��خ��راف��ات ب��دأت ت��ن��ش��ط داخ��ل 
المجتمع، من صدیقھ ضیاء، ألن�ھ ك�ان 

 یشاھد الدوري االنكلیزي لكرة القدم:
یروى إن سرجون األكدي قد بن�َي ل�ھ  -

ض�ری��ح��ا، وأخ��ذ األك��دی��ون ی��زورون��ھ، 
وروی��ت ع��ن��ھ ال��روای��ات، وح��ك��ی��ت 
الحكایات، ح�ت�ى أن الس�وال�ف() ال�ت�ي 
"تسولفھا" لنا جداتنا عندما كنا صغارا 
تحمل في ثنایاھا ب�ع�ض�ا م�ن أس�ط�ورة 
سرجون األك�دي، وك�ی�ف أن�ھ ب�ع�د أن 
ولد، وضعتھ أمھ في "�فھ" ()، ورمتھ 
في النھر من مدین�ة ت�ق�ع ف�ي س�وری�ا، 
ووصلت "ال��ف�ة" ال�ط�اف�ی�ة إل�ى أح�د 
الذین یسقون البساتین قرب مدینة أور، 
فانتشلھ من الن�ھ�ر، ورب�اه، ث�م أص�ب�ح 
ملكا. وقد سرقت التوراة ھذه األسطورة 
وجعلتھا لموسى النبي، وإذا كانت ھ�ذه 

أس�ط��ورة، أو ك��ان��ت واق��ع��ا   ال�ح��ك�ای��ة
حقیقیا حدث كما قالت اإلسط�ورة، ف�إن 
ھناك الكثیر م�ن م�ث�ل ھ�ذا األك�دي، أو 
مثل ذاك الیھودي، وتعاد ھذه ال�ح�ك�ای�ة 
مرة أخرى بصیغ أخرى في زمن العلم، 
أو غیره، حیث ی�ح�ك�ى ع�ن س�ی�د ب�ن�ي 
علیھ ضریحا، وأخذ ال�ن�اس ی�زورون�ھ، 
ویقدمون لھ النذور، والھدایا، فانتعشت 
عائلتھ إقتصادیا، حتى آن أح�د أف�رادھ�ا 
الذي كان في دول�ة ع�رب�ی�ة وع�اد إل�ى 
ال��ع��راق إلس��ت��الم حص��ت��ھ م��ن أم��وال 
الضریح إنقلبت بھ السیارة ومات، فكان 
كمثل التي یضرب بھا ال�م�ث�ل الش�ع�ب�ي 
القائل "ال حظت برجیلھا وال خذت سید 
عل�ي"()، ص�اح�ب ھ�ذا الض�ری�ح ك�ان 
طفال ع�ن�دم�ا م�ات، ف�ب�ن�وا ع�ل�ی�ھ ھ�ذا 
الضریح لك�ي ی�ك�ون م�زارا ت�ق�دم ف�ی�ھ 
النذور والھدایا، في الوقت ال�ذي ك�ان�ت 
األمیة منتتشرة ف�ي ال�ع�راق، وت�ف�ش�ي 
الخرافات بین أفراد مجت�م�ع�ھ، وراح�ت 
الناس تبحث عن شيء تحّملھ معاناتھا، 
ومآسیھا، وقھر الحكومات التي ت�وال�ت 
ل��ل��س��ی��ط��رة ع��ل��ی��ھ، ف��ك��ان أن ام��ت��ألت 
المحافظة بالسادة، والعَلَویات ()، حت�ى 
وصل الحال عند عائلة سید كبیر الس�ن 
إلى جعل مغیسلھ مزارا فش�ی�دوا ع�ل�ی�ھ 
بنایة، وعلى العربید() الذي كان یعی�ش 
في بیتھ، أو ھكذا كان یقال، وقد ادع�ت 

عائلتھ أنھ كان ضمن موكب الت�ش�ی�ی�ع، 
فداسھ أحد ركاب الدراج�ات ال�ھ�وائ�ی�ة، 
ففطس، وأخذت ت�زار ھ�ذه األض�رح�ة، 
وتقدم لھا النذور، وفي زمن كورونا م�ا 
زال العامة یزورون�ھ�ا وك�أن ش�ی�ئ�ا ل�م 

  یكن.
 قال ضیاء بثقة:   
الناس ترى إن اإلنسان ع�ن�دم�ا ی�ول�د  -

فھو یولد وقد كتب تاریخ ح�ی�ات�ھ ع�ل�ى 
جبینھ من لحظة الوالدة إلى أن یم�وت، 
وال��م��ع��م��م��ون ی��غ��ّذون ھ��ذه ال��خ��راف��ة، 
وعلیكم انتم ال�ذی�ن ت�درس�ون ال�ت�اری�خ 
تص��ح��ی��ح ھ��ذا االع��ت��ق��اد الس��ائ��د ب��ی��ن 

  الناس.
خرج بالل من الخیمة وبیده ال�ك�ت�اب    

الذي كان یقرأ فیھ، فإلتمع ضوء النھار 
على جبھتھ، وقال بصوت جھوري أراد 

 أن یصل للجمیع:
ورد في روای�ة "زورب�ا ال�ی�ون�ان�ي"  -

لكازنتزاكي عن ھؤالء الخرافیین، ق�ال: 
(كان على المركب ی�ون�ان�ی�ون، خ�ب�ث�اء 
كالشیطان، ذوو عیون كاسرة، وع�ق�ول 
تسلوم على البضائع الت�اف�ھ�ة، وث�رث�رة 
في السیاسة والمخاصمات، وبیانو غیر 
م�ت��ن�اس��ق اإلل��ح�ان، ونس�اء ش�ؤی��ف��ات 
وخبی�ث�ات، وك�ان یس�ود ذل�ك ج�و م�ن 
البؤس القروي، إن الرغبة لتتملكك ف�ي 
أن تأخذ المركب من طرفیھ وتغرقھ ف�ي 
البحر، وتھزه بعنای�ة ك�ي تس�ق�ط ع�ن�ھ 

م�ن  -جمیع تلك الحیوانات التي ت�ل�وی�ھ
ثم تعّومھ من  -رجال، وفئران وفسافس

جدید مغسوال، طریا، فارغا)، وھ�ذا م�ا 
مطلوب منا نحن الط�ل�ی�ع�ة ال�م�ت�ق�دم�ة، 
والمثقفة، نحن ننوء تحت حمل ك�ب�ی�ر، 
والناس تعتقد ما ترید أن تعتقد بھ، أم�ا 
اإلنسان الواعي فعلیھ أن یضع كل حالة 
في عقلھ ھو ویفك�ر ف�ی�ھ�ا ل�ی�ص�ل إل�ى 

 نتیجة یرى فیھا الصواب الواقعي.
قالت سناء التي وصلت الخیم�ة ق�ب�ل    

 نصف ساعة وقد ارتدت الكمامة:
علینا أن نعتمد على عقولن�ا وال ن�دع  -

اآلخرین یفكرون بدال عنا، العقل عق�ل�ي 
 فلماذا أسلمھ لغیري لیفكر بدال عني؟

 رد ضیاء قائال:   
تاریخ اإلنسان المكتوب على الجبین،  -

وھو قول م�ج�ازي، یص�ط�دم م�ع إرادة 
اإلنسان وحری�ت�ھ ف�ي ف�ع�ل أي ش�يء، 
كیف تس�ت�ق�ی�م ح�ری�ة اإلنس�ان م�ع م�ا 

     مكتوب على جبینھ؟
وضحك للوص�ف ال�ذي أط�ل�ق�ھ ب�الل    

على مثل ھذا التفكیر بالتفكیر ال�ب�ائ�س، 
فیما ابتسم م�ح�م�ود وھ�ز ی�دی�ھ ودخ�ل 
الخیمة، كان محمود ینظ�ر إل�ى ال�ك�ون 
ك��ق��ص��ی��دة عص��م��اء، ب��دأ ب��ق��ص��ی��دة، 
وسینتھي بقصیدة، لذا غلب علی�ھ أس�م 

 الشاعر.
في ذلك ال�ی�وم ال�ذي اش�ت�رك ط�ل�ب�ة    

الجامعة بھ�ذا ال�ح�وار ال�ذي دار ع�ل�ى 
أعتاب كورونا، وقد غ�اب�ت ع�ن�ھ ن�وال 
ألنھا عادت إلى ال�ب�ی�ت مس�رع�ة، وق�د 
تلفنت ألخیھ�ا س�الم، وع�رف�ت م�ا ح�ل 
بوالدھا وج�دھ�ا، وع�ل�م�ت ال�ح�اج�ة أم 
أحمد بإصابة زوجھا الحاج ریحان بھذا 
ال�وب�اء، ط�ل�ب��ت م�ن زوج�ة اب��ن�ھ�ا أن 
یع�ودوا ب�ھ إل�ى ال�ب�ی�ت، وأن ی�زّوروه 
ضریح السید، أو ی�ذھ�ب�ا ف�ي ال�غ�د إل�ى 
السید لیدعیا لھ، وعندما سم�ع�ت ن�وال 
ھ��ذا ال��ط��ل��ب، ام��ت��ع��ض��ت، وغض��ب��ت، 
وأخبرت جدتھا وأمھا بأن أب�ی�ھ�ا أیض�ا 
مصاب، وال ینفع م�ع�ھ ال ال�دع�اء، وال 

 السید، وال ھم یحزنون.

اندھشت الجدة لس�م�اع�ھ�ا م�ا ق�ال�ت�ھ    
نوال، واتسعت عیناھا، وفغرت فاھ�ھ�ا، 
وك��ذل��ك زوج��ة اب��ن��ھ��ا، وب��ان ع��ل��ى 
وجوھھن االمتعاض، فصمتن عن ق�ول 
كل شيء، وتمدد الصمت إلى كل مرافق 
ال��دار، ودخ��ل��ت ن��وال غ��رف��ت��ھ��ا وھ��ي 
مھتاجة، سمعت سالم یدخل الدار، وھو 
صامت ال ی�ع�رف م�اذا ی�ق�ول، خ�رج�ت 
ن��وال م��ن ال��غ��رف��ة م��ك��ّدرة ال��وج��ھ، 
والدموع قد وجدت طریقھا إلى خ�دی�ھ�ا 
الناعمتین، وما زالت شفتاھا ترتعشان، 
بل كل جسمھا راح یھتز كأن الحمى ق�د 
تمكنت منھ. جدتھا وأمھا ال ت�ت�ف�وھ�ان 
بشيء، بل أسكتتھم ال�م�ف�اج�أة، س�أل�ت 
نوال أخوھا سالم ع�ن ج�دھ�ا وأب�ی�ھ�ا، 
فأخبرھا بأنھ�م ف�ي ال�م�س�ت�ش�ف�ى، وأن 

 والده طلب منھ أن ال یأتي للمستشفى.
 صرخت أمھ كالملدوغة:   
وماذا تن�ت�ظ�ر، ی�ج�ب أن ت�ذھ�ب إل�ى  -

  المستشفى فورا.
ونھضت من الكنبة التي كانت تجلس    

علیھا، فنھضت ابنتھا، ووقفت قبال�ت�ھ�ا 
 وھي تسألھا بنبرة حادة وجریئة:

 إلى أین؟ -
ردت علیھا قائلة بكل حرارة الغض�ب    

ال��ح��ذر ف��ي ن��ف��س��ھ��ا، وبص��وت یش��ب��ھ 
 الصراخ:

إلى المستش�ف�ى، أت�ری�دی�ن أن ی�ب�ق�ى  -
زوجي وعمي في المستشفى ونحن ھنا 

 "نكرز" () حب الشمس؟
أعادت نوال أمھا إلى مجلس�ھ�ا، ب�ع�د    

 أن نزعت عنھا عباءتھا، قائلة:
لیس ھذا بالحل الصحی�ح، ع�ل�ی�ن�ا أن  -

ن�ت�ص��ل ب��وال�دي أوال، ونس��ت�ع��ل�م م�ن��ھ 
 األخبار.

ق��ال��ت ال��ح��اج��ة أم أح��م��د وم��ا زال    
 صوتھا یتعالى بالبكاء:

لقد اتك�ال ع�ل�ى هللا وال�ن�ب�ي واألئ�م�ة  -
وذھبا إلى الطبیب، ال تخ�اف�وا ع�ل�ی�ھ�م، 

 إنھا "نشلة"() وتطیب بجاه األئمة.
كان الجد ال�ح�اج ری�ح�ان، وزوج�ت�ھ    

الحاجة، وابنھما أحمد، وزوجتھ، ن�اس 
یشتركون في النزعة الروحانی�ة، ع�ل�ى 
العك�س م�ن أب�ن�ائ�ھ�م، أن�م�ار، ون�وال، 
وسالم، الذین یشترك�ون ف�ي ن�زع�ت�ھ�م 

 الجدیدة من األفكار والمعتقدات.
عادت أم أنمار إلى مجلس�ھ�ا ال�ق�ل�ق،    

فیما عّمتھا ما زالت تنشج باكی�ة وھ�ي 
 بمالبسھا السود، قال سالم:

 سأتصل بوالدي في المستشفى. -
ومن المستشفى جاء الرد م�ن خ�الل    

ص��وت أح��د ال��ع��ام��ل��ی��ن ف��ی��ھ ب��ج��ھ��از 
 المحمول العائد ألحمد:

إنھما تحت األجھزة ال�ط�ب�ی�ة، وأق�ف�ل  -
 المحمول.

خیم الصمت على العائلة، ك�ل ی�ن�ظ�ر    
إل��ى اآلخ��ر ن��ظ��رات ح��ائ��رة، م��ح��م��ل��ة 

 باألسئلة، سألت الجدة سالم قائلة:
 من الذي أجابك على محمول والدك؟ -

 رّد سالم:   
 أحد العاملین في المستشفى. -

 وماذا أخبرك؟ قالت الجدة.   
أخبرني أن جدي وأبي تحت األج�ھ�زة  -

 الطبیة؟
 أي أجھزة؟ سألت األم. -
 ال أعرف. -

كان سخان الماء الذي یُرى من خلف    
الشباك الذي یط�ل ع�ل�ی�ھ ال�ج�ال�س ف�ي 
الھول الكبیر، قد بدأ یأّز ویتصاعد م�ن�ھ 
البخار فین�ف�ث�ھ إل�ى ال�خ�ارج ب�واس�ط�ة 
انبوب التفریغ الموضوع ع�ل�ی�ھ وال�ذي 

یصل إلى أعلى م�ن خ�زان م�اء ال�دار، 
 قالت نوال:

 ربما عطل المنظّم الحراري للسخان. -
قام سالم وقط�ع ال�ت�ی�ار ال�ك�ھ�رب�ائ�ي    

عنھ، وعاد إلى مكانھ، وظ�ل ی�دور ف�ي 
الھول بال ھدف مثل ثور ھائج، یھ�وش 
في زریبتھ ب�ال ب�ق�رة ی�م�ت�ط�ی�ھ�ا، وق�د 
شحبت سحنتھ، ویبست ش�ف�ت�اه، ص�ار 

 كئیبا، فمّل نفسھ.
كان في الغرفة الصغ�ی�رة ال�م�رك�ون�ة    

في الجھة الشم�ال�ی�ة ل�ل�دار وق�د ش�رع 
بابھا، ثمة أكث�ر م�ن ل�وح�ة تش�ك�ی�ل�ی�ة 
مثبتة على جدرانھا، كانت غرفة أن�م�ار 
قد اصطبغ�ت ج�دران�ھ�ا ب�ل�ون مص�ب�اح 
الفلورسنت األب�ی�ض ()، وك�ان�ت ث�م�ة 
لوحة رسم ف�ی�ھ�ا م�وض�وع�ا انش�ائ�ی�ا، 
رسمھ أنمار في الكلی�ة، ی�م�ث�ل م�ن�ظ�را 
طبیعیا یشع الحزن في نفس من یراھا، 
سماء سوداء ملبدة بالغیوم ف�وق ن�ھ�ر 
 جاف، وكان الزقاق ھادئا، كما الشارع.

وعاد الجمیع إلى الصمت المضطرب    
الحواف. بكت الحاجة بصوت م�ت�ق�ط�ع، 
وشاركتھا أم أنمار البكاء، إنما بص�وت 
عال، فضجت الدار ب�ب�ك�ائ�ھ�م. ن�ھ�ض�ت 
نوال، وقبل أن تحرك أقدامھا إلى ج�ھ�ة 
غرفتھا لتتصل بأخیھا أنمار في ب�غ�داد، 
رن جرس الباب، فإمتزج صوت البك�اء 
م��ع ص��وت رن��ی��ن ال��ج��رس ال��ذي م��أل 
فضاء ال�دار، س�ك�ت ال�ب�ك�اء، ات�ج�ھ�ت 
رؤوس الموجودین في الھول نحو ب�اب 
الدار، نھض سالم وتوجھ ن�ح�و ال�ب�اب 
الحدیدي، وفتحة، ودخلت ال�م�ف�رزت�ی�ن 
الطبیة واألمنیة إلى داخل البیت وكأنھم 
یبحثون عن ھارب من الق�ان�ون، س�ق�ط 
في ید سالم والعائلة، لم یستطیعوا م�ن 
قول أي شيء، أقفلت أف�واھ�م ال�دھش�ة 
وكأن الط�ی�ر ف�وق رؤوس�ھ�م، ارت�ج�ت 
العجوز من األعماق وك�ادت أن تس�ق�ط 
م��غ��م��ي ع��ل��ی��ھ��ا ل��وال ت��دارك ك��ن��ت��ھ��ا 
وأمسكتھا عن السقوط، وص�م�ت س�الم 
دون أن ی�ج�رؤ ع�ل�ى ق�ول ش�يء ف�ق�د 
شدتھ المفاج�أة، ف�ی�م�ا ن�ّز ال�ع�رق م�ن 
علباتھ () فبلل یاقة قمیص�ھ ف�إل�ت�س�ق�ت 
بھا، ومن أبطیھ. وتاھت ن�ظ�رات ن�وال 
بین أھلھا والمفرزة فلم تستطع من قول 
أي شيء، وظلت عیناھ�ا ت�دوران ب�ی�ن 
أفراد عائلتھا مشدوھ�ة وھ�ي ال ت�ف�ع�ل 
شیئا، بكت، وولولت، وأنّت جدتھا. قال 

 أحد أفراد المفرزة الصحیة:
ال خوف علیكم، ان�ت�م ع�ائ�ل�ة ال�ح�اج  -

ریحان كما أخ�ب�رن�ا ال�م�خ�ت�ار، وج�ئ�ن�ا 
لنأخذكم معنا إلى ال�م�س�ت�ش�ف�ى إلج�راء 
بعض الفحوصات الطبیة، ص�دق�ون�ي ال 
شيء یخیف، انتم مالمسون ل�ل�م�ری�ض 
أبوكم وعلینا أن نتأكد من خ�ل�وك�م م�ن 
الفیروس، أربعة عش�ر ی�وم�ا وت�ع�ودن 

  إلى بیتكم مكرمین ومعززین.
 تشجعت نوال وقالت:   
أخي ولماذا تأخذن�ا ن�ح�ن؟ ھ�ل ن�ح�ن  -

 مصابین بالكورونا؟
 قال الممرض باسما:   
للتأكد من ذلك ألنكم المستم الشخ�ص  -

  المصاب وھو والدكم.
 صاحت الجدة مھتاجة وھي باكیة:   
أنا ال أذھ�ب، أم�وت ھ�ن�ا وال أذھ�ب  -

خارج البیت، أنا لست مریضة ب�م�رض 
"أبو زوعة"()، وال زوجي، وال ح�ت�ى 

 ابني.
 صاح أحد أفراد المفرزة الصحیة:   
حاّجة لیس ھذا مرض أبو زوعھ، إنھ  -

 أقوى منھ، انھ كورونا یا حاجة.

 ردت الحاجة علیھ بعنف:   
 ال كورونا وال أي شيء. -

 صاح الرجل نفسھ وھو یبتسم:   
حاّجة، لماذا ال تری�دون أن ت�ع�ت�رف�وا  -

 بالحقیقة، أألنّھا مرة؟
قالت نوال للمفرزة ال�ط�ب�ی�ة ب�ع�د أن    

 كادت أن تفقد سیطرتھا على العائلة:
رجاء أخرجوا خارج الدار وس�ن�ت�ھ�ی�أ  -

 للذھاب معكم.
ف��ي ال��دار دار ن��ق��اش ب��ی��ن ن��وال    

وعائلتھا، وقد سكت س�الم ول�م ی�ت�ف�وه 
بأي كلمة، أخذ یتمشى في الھول، ذھابا 
وإیابا، وقد جّز ع�ل�ى أس�ن�ان�ھ غض�ب�ا، 
وھو یتص�ب�ب ع�رق�ا ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 
ب�رودة ال��ج��و، وع��ن��دم��ا ل�م ت��ج��د أذان 
صاغیة عنھم قال�ت ل�ھ�م: س�أذھ�ب أن�ا 
ل�وح�دي وأت�رك�ك�م م�ع ال�م�ف�رزة ال�ت��ي 

 شتجبركم على الذھاب إلى المستشفى.
 قالت لھا أمھا:   
 وجّدك، وأبوك ماذا یقوالن؟ -

 ردت علیھا غاضبة:   
ھم اآلن في محنة المرض، وال یفك�را  -

  بنا، یجب أن نتخذ القرار لوحدنا نحن.
ثم تابع�ت ال�ق�ول م�ع ن�ف�س�ھ�ا: اآلن    

البقاء على قید الحیاة ھو إن�ت�ص�ار ل�ن�ا 
 على ھذا الفیروس.

نھضت الجدة ووضعت عباءتھا على    
رأسھا وتحركت نحو باب ال�دار، ف�ی�م�ا 

 سبقھا سالم وفتح لھا الباب.
كان أھالي الزقاق وم�ع�ھ�م ال�م�خ�ت�ار    

وأب��و غ��ائ��ب وب��ع��ض أھ��ال��ي الش��ارع 
متجمھرین قرب باب الدار ف�ي ال�زق�اق 
الض�ی�ق ال�ذي ی�ق��ع ع��ل�ی��ھ دار ال�ح��اج 
ریحان، عندما خرجت المفرزة الصحیة 
واألمنیة وقد ح�اول أح�د أعض�ائ�ھ�ا أن 
یفرق ھذا الحشد المتجمھ�ر ق�رب ب�اب 
الدار، فتفرقوا، وبعد لحظات عادوا إل�ى 
التجمع حول المفرزة الطبیة ال�ذي راح 
أح��د أف��رادھ��ا یش��رح ل��آلخ��ری��ن خ��ط��أ 
تجمع�ھ�م ق�رب دار ال�م�ص�اب، ف�أنس�ل 
بعض الجیران الواحد بعد اآلخر حتى لم 
ی��ب��ق س��وى ال��م��خ��ت��ار ال��ذي اس��ت��أذن 
المفرزة األمنیة وذھ�ب خ�ارج ال�زق�اق 
ووقف قرب دكان أب�ي غ�ائ�ب ی�ن�ت�ظ�ر، 
ح�ال�ھ ح�ال ال�ن�اس اآلخ�ری��ن، ی�ن��ت�ظ��ر 
خروج العائلة وركوبھا ف�ي اإلس�ع�اف، 
ألنھ كان یفكر أن�ھ م�ن ال�ع�ی�ب، وع�دم 
المقبولیة االجت�م�اع�ی�ة، أن ی�ك�ون ھ�و 
ضمن المفارز التي تحجر ع�ل�ى ع�ائ�ل�ة 
الحاج ریحان، وتأخذھا إلى المستشفى، 
وكأن األمر ی�ح�س�ب ب�ال�م�ق�ب�ول وغ�ی�ر 

 المقبول، ال بالصحي وغیر الصحي.
قبل أن یذھبا لضریح الس�ی�د ل�ل�دع�اء    

للحاج ریحان، كانت المف�رزة ال�ط�ب�ی�ة، 
وال�م�ف�رزة األم�ن�ی�ة ق�د وض�ع�ت�ھ�م ف�ي 
سیارة اإلس�ع�اف ج�م�ی�ع�ا ومض�وا إل�ى 

 المستشفى ال یوقفھم شيء.

" روم ءو  روا" 
 داود سلمان الشویلي / العراق
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ف��ي غ��رف��ة ص��غ��ی��رة ف��ي ال��ع��م��ارات   
االی��ط��ال��ی��ة ك��ن��ت اق��ی��م م��ع ع��دد م��ن 

واتخذ االخرون من   العراقیین وسواھم
مجمعات سكنیة مجاورة مثل الع�م�ارات 
الكوریة ومجم�ع م�ج�اور ل�ل�م�س�ت�ش�ف�ى 
العام ف�ي ط�راب�ل�س (وھ�و ع�ب�ارة ع�ن 
مسقفات خصصت للعمال االج�ان�ب ف�ي 
ف��ت��رة ب��ن��اء ال��م��س��ت��ش��ف��ى. "ت��خ��ی��ل��وا 

ع��ددا م��ن خ��ی��رة االك��ادی��م��ی��ی��ن   ان
العراقیین سكن�وا ف�ي ھ�ذه ال�م�س�ق�ف�ات 

وال�ب�ع�ض  المتواضعة") مكانا ل�ل�س�ك�ن
االخر من المتزوجین حصرا تم�ك�ن م�ن 
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ف��رص��ة الس��ك��ن ف��ي 

ال�ت�ي  عمارات حدیثة في منطقة ان�ج�ی�ال
ت��ب��ع��د ع��ن ط��راب��ل��س ح��وال��ي نص��ف 
س��اع��ة... م��ن غ��ی��ر ال��م��م��ك��ن ف��ي 

ال�ل�ی�ب�ی�ة الش�ع�ب�ی�ة  الجماھریة الع�رب�ی�ة
االشتراكیة العظمى (اط�ول اس�م ل�دول�ة 
في العالم) استخدام ماء االسالة للشرب 
ل��ذا ك��ان ال��ع��راق��ی��ون م��ن اص��ح��اب 
الس��ی��ارات ال��خ��اص��ة ی��ت��وج��ھ��ون ال��ى 

في ضواحي ط�راب�ل�س ل�ل�ت�زود  الینابیع
بالماء الصالح للشرب، من حسن حظي 

تولى    عددا من جیراني في السكن  ان
مساعدتي باخذ الجل�ی�ك�ان ال�خ�اص ب�ي 
معھم جزاھم هللا خی�را... ف�ي االی�ط�ال�ي 
(العمارة التي س�ك�ن�ت ف�ی�ھ�ا) اخ�ت�ل�ف�ت 
ع��ادات ال��ع��راق��ی��ی��ن ب��ع��ض��ھ��م ع��ن 

اتذكر ان الدكتور عز الدین اب�و   بعض.
التمن (كنت ازوره بین حین واخر ف�ھ�و 
حسن المعشر ضلیع ف�ي ت�اری�خ االس�ر 
العراقیة ومثقف موسوعي) ك�ان ك�ث�ی�ر 
الخصام مع زوجت�ھ ال�ب�ول�ون�ی�ة بس�ب�ب 
انجابھا االناث وھو یتطل�ع ال�ى م�ول�ود 
ذك�ر ل��ذا ك�ان م�ن ال�م�ع��ت�اد ان نس�م��ع 
صراخھ لیال وھو ف�ي ال�غ�ال�ب م�خ�م�ور 

بیع ال�خ�م�ور ل�ك�ن ع�ز   (في لیبیا یمنع
ال�دی�ن وب�ط��ری�ق�ة واخ�رى اق�ن�ع دائ��رة 
االسكان بمنحھ غرفة اضافیة خصصھ�ا 

 لنصب اجھزة التقطیر. 
حدث ذات مرة ان تصاع�د ال�دخ�ان م�ن 
الغرفة فھرولنا مذعورین ل�ی�خ�رج ع�ز 
ال��دی��ن وی��خ��ب��رن��ا ان ال��وض��ع ت��ح��ت 
السیطرة)... كان ج�ی�ران�ي ف�ي الس�ك�ن 
أس��رة ال��دك��ت��ور ع��الء حس��ن خ��ری��ج 

خضع لل�ت�ھ�ج�ی�ر   بریطانیا (كردي فیلي
ف�ي   القسري وعائلتھ وص�ودر ب�ی�ت�ھ�م

الكاظمیة ... توجھ ب�ع�د ال�ت�ھ�ج�ی�ر ال�ى 
سوریا وتزوج من أمرآة سوریة رائ�ع�ة 
انجب�ت ل�ھ ول�دی�ن اك�ب�رھ�م�ا رام�ي)... 

ذات م�رة وارت�ف�ع��ت  اص�ب�ت ب�ال�ت�س��م�م
درج�ة ح��رارت��ي ول��م اع��د ق��ادرا ع��ل��ى 

القاطنین ف�ي  النھوض فلم اجد احدا من
العمارة یتفق�د وض�ع�ي س�وى ال�دك�ت�ور 

م��ن ق��ام��ا   ع��الء (وزوج��ت��ھ ام رام��ي)
االزمة الصحی�ة، اب�و   الجتیاز برعایتي

رامي لم ی�ف�ارق�ن�ي ل�ح�ظ�ة ك�ان ی�ج�ل�ب 
الدواء بنفسھ ویساع�دن�ي ع�ل�ى ت�ن�اول 

من جبھ�ت�ي وان�ا  الطعام ویجفف العرق
لذا ادع�و م�ن هللا ان ی�ن�ع�م  باسوأ حال

 وجدوا.  علیھ واسرتھ بالعافیة اینما
في كلیة الفنون واالعالم اتخذ الص�راع 
بین العراقیین حالة التشدد حیث ب�رزت 

مجموع�ة ھ�وای�ت�ھ�ا ت�روی�ج ال�ت�ن�ب�ؤات 
أشیر الى قاسم مؤنس (احد طلبت�ي ف�ي 

الفنون اقدر ف�ی�ھ ط�ی�ب�ت�ھ اح�ی�ان�ا   كلیة
ومستواه العل�م�ي ال�م�ت�م�ی�ز ف�ي م�ج�ال 
ت���خ���ص����ص���ھ) ال���ذي ك���ان ب���ارع����ا 

تجع�ل�ك   ممارسة ھذه الھوایة التي  في
تحزم حقیبتك وكأن امر االستغ�ن�اء ع�ن 

قد صدر لل�ت�و) ق�اس�م م�ؤن�س   خدماتك
ل�ی�ك�م�ل  ١٩٩٩عاد الى العراق نھای�ة 

دراستھ ویح�ص�ل ع�ل�ى ال�دك�ت�وراه ف�ي 
وقد ت�ح�ق�ق ل�ھ م�ا   التقنیات المسرحیة

اراد اذ اشرف على اطروحت�ھ ال�دك�ت�ور 
ضیاء انور حبش" عضو ق�ی�ادة ف�رق�ة 
وابن عم طاھر جلیل ال�ح�ب�وش رئ�ی�س 
ج�ھ�از ال�م�خ��اب�رات ول�ل�ع��ل�م ان ط�ال��ب 

ال��دك��ت��وراه ل��ی��س م��ن ح��ق��ھ أخ��ت��ی��ار 
ال��م��ش��رف وھ��ذه ال��م��س��ؤول��ی��ة م��ن 
صالحیات رئیس القسم وال�ع�م�ی�د وف�ي 
حالة ق�اس�م ك�ان رئ�ی�س ال�ق�س�م آن�ذاك 
الدكتور ضیاء ان�ور ح�ب�ش وھ�و زوج 
شقیقة الع�م�ی�د ال�دك�ت�ور ف�اض�ل خ�ل�ی�ل 
رشید البیاتي رحمھ هللا)" اما الشخ�ص 
ال���ث���ان���ي ف���ھ���و ع���ل���ي ن���اص���ر ال���ذي 

ب��دس ان��ف��ھ ف��ي الش��ؤون   ی�ت��ل��ذذ  ك�ان
 الش�خ��ص��ی�ة ل��الخ��ری�ن وك��ان��ھ م��ح��ق��ق

قضائي م�ن ال�ط�راز االول ول�النص�اف 
كان ع�ل�ي ن�اص�ر ال ی�ت�ردد ف�ي ت�ق�دی�م 
المساعدة حین اطلبھا منھ واع�ت�ق�د ان 
رغبتھ في تقصي االخبار مجرد ھ�وای�ة 
ال یقصد منھا سوءا. (علي ن�اص�ر ك�ان 
م��ن ط��ل��ب��ت��ي ف��ي م��ع��ھ��د ال��ف��ن���ون 

وكان من اوائل الع�ام�ل�ی�ن ف�ي   الجمیلة
كلیة الفنون وی�ق�ول ان�ھ ح�اص�ل ع�ل�ى 

 الماجستیر في االذاعة والتلفزیون).
في احد االی�ام وان�ا ان�ظ�ر م�ن ش�ب�اك   

غرفتي رأیت سیارة تكسي یترجل منھ�ا 
احدھم فسارعت الى مساعدتھ في حم�ل 
حقائبھ لیسكن مقاب�ل غ�رف�ت�ي ول�ك�ون�ھ 
بعمر یق�ت�رب م�ن ع�م�ري وج�دت ف�ی�ھ 

صدیقا متفھما. عرفني بنفسھ. الدك�ت�ور 
طالب الجنابي خریج بریطانیا تخ�ص�ص 
ف��ی��زی��اء ن��ووی��ة... ت��وط��دت ع��الق��ت��ي 
بالدكتور طالب فكنا نتم�ش�ى عص�ر ك�ل 
یوم ف�ي ال�غ�اب�ة ال�ق�ری�ب�ة م�ن الس�ك�ن. 

الحدیث معھ ب�ان�ھ اب�ن  علمت من خالل
الشیخ كصب الج�ن�دی�ل ال�ج�ن�اب�ي ش�ی�خ 
الجانبیی�ن ف�ي م�ن�ط�ق�ة ج�رف الص�خ�ر 
وك��ان ی��ع��م��ل ف��ي م��ن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة 

التي تولى ادارتھا حی�ن�ذاك اب�ن   الذریة
ع��م��ھ ال��دك��ت��ور ف��اض��ل ال��ج��ن��اب��ي وان 

مغ�ادرت�ھ ال�ع�راق ی�ع�ود ل�خ�الف   سبب
واب�ن�اء ع�م�وم�ت�ھ بش�أن   بینھ واخوت�ھ

فضال ع�ن ع�دم ق�درت�ھ   امالك زراعیة
تحمل تحقیقات االمم المتحدة ال�م�ت�ع�ل�ق 

بنشاط الطاقة الذریة في العراق لذا قدم 
اس��ت��ق��ال��ت��ھ واع��ت��ك��ف ف��ي داره ل��ح��ی��ن 
الموافقة عل�ى االس�ت�ق�ال�ة ب�ع�دھ�ا ج�اء 

ینتظر خالل وج�وده  للیبیا كمحطة اولى
ف��ی��ھ��ا م��واف��ق��ة ب��ال��ع��م��ل ف��ي االم��ارات 
المتحدة لكن انتظاره امتد لفترة ما ك�ان 
لیتوقعھا)... العمل في لیبیا لیس س�ھ�ال 

 المتبع.  في ظل النظام البیروقراطي
 

 مراجعاتي لقسم ال�ح�س�اب�ات  في احدى
بشأن مسألة مالیة اخبرني نائ�ب م�دی�ر 
قسم الحسابات ان من ال�م�ت�ع�ذر ان�ج�از 
معاملتي بسبب ان رئیس الق�س�م م�ج�از 
وم��ع��ھ "ال��خ��ت��م" وم��ن ال��م��ع��روف ان 
التوقیع على المراسالت ال یعتد ب�ھ ف�ي 
لیبیا اال بوجود الختم، راج�ع�ت ال�دائ�رة 

ف��ك��ان ال��ج��واب ذات��ھ.   ب��ع��د اس��ب��وع
الضغط على نائب القسم   اضطررت الى

لیساعدني. فاستجاب ب�ع�د ت�ردد وط�ب�ع 
الكتاب بااللة الكاتبة ثم خاطبن�ي ع�ل�ی�ك 
باخذ الكتاب ال�ى م�ن�زل رئ�ی�س ال�ق�س�م 
ل�ی�وق�ع�ھ وی�خ�ت�م��ھ. اس�ت�ع��ن�ت بص�دی��ق 
لل�ذھ�اب ال�ى ال�م�س�ؤول وب�ع�د ح�وال�ي 
نصف س�اع�ة وص�ل�ن�ا ال�ى ب�ی�ت داخ�ل 

مزرعة (یسم�ون�ھ�ا ف�ي ل�ی�ب�ی�ا ح�وازة) 
وش��اھ��دن��ا رج��ل ب��م��الب��س ال��ل��ی��ب��ی��ی��ن 
الفول�وك�ل�وری�ة. ی�ج�ل�س ع�ل�ى م�رت�ف�ع 
ب�ج�ان��ب ال��دار ل��ی�رع�ى م�ج��م�وع��ة م��ن 
ال��خ��راف، م��ا ان الح��ظ��ن��ا اال ون��ھ��ض 
مرحبا شرحت لھ الموضوع فادخل ی�ده 

یض�ع�ھ ع�ل�ى  في جیبھ لیخرج الختم ث�م
الكتاب بعد ان وق�ع�ھ وی�ب�ل�غ�ن�ي ان ك�ل 
شی�ئ ت�م�ام. اص�ر ع�ل�ى اس�ت�ض�اف�ت�ن�ا. 
ف�اع��ت��ذرن��ا لض��ی��ق ال�وق��ت (ال��ل��ی��ب��ی��ون 

م�ن   ویتحل�ون ب�اخ�الق ال�ب�دو   كرماء
 حیث تقدیر الضیف). 

 ظھر احد االیام عدت من ال�ك�ل�ی�ة الج�د
 ق��د ت��ع���رض��ت ل��ف���ی��ض���ان  غ��رف��ت���ي

باالثاث ضررا كبیرا وك�ان س�ب�ب�ھ  اضر
ان می�س�ون ال�ب�ی�ات�ي ال�ت�ي تس�ك�ن ف�ي 
الطابق الثان�ي ف�وق غ�رف�ت�ي م�ب�اش�رة 

بمخلفاتھا ف�ي ال�م�رح�اض   كانت ترمي
وبمرور الوقت تراك�م�ت ال�ن�ف�ای�ات ف�ي 
ق��ع��ر االن��ب��وب ال��ع��م��ودي ال��ن��ازل م��ن 

ف�ح�دث انس�داد   غرفتھا مرورا بغرفت�ي
في المجاري ادى الى انفجار الماء. ف�ي 
غ�رف�ت�ي اض��ط�ررت ال�ى االن��ت�ق�ال ال��ى 
سكن جامعي م�ج�اور ل�ل�دائ�رة االداری�ة 

ث�ل�ث   لج�ام�ع�ة ال�ف�ات�ح وی�ب�ع�د ح�وال�ي

 ساعة عن سكني في االیطالي.
المذكور سكنت في غرفة   المجمع  في 

واس��ع��ة وم��ری��ح��ة ل��ك��ن ال��م��ش��ك��ل��ة 
ت��ك��م��ن ف��ي ان ال��م��راف��ق   ال��ع��ویص��ة

الص��ح��ی��ة مش��ت��رك��ة. ك��ان��ت ال��رائ��ح��ة 
ال��ك��ری��ھ��ة ت��ن��ب��ع��ث م��ن ال��م��راح��ی��ض 

ومن درج�ة ق�ذارت�ھ�ا   والحمامات قذرة
تحول السیرامیك الذي یغل�ف ج�دران�ھ�ا 

ل�ون رم�ادي   من ال�ل�ون االب�ی�ض ال�ى
ق��ری��ب م��ن الس��واد ن��ت��ی��ج��ة ت��راك��م 

وقت�ذاك ت�ع�رف�ي  ما اراحني  الطفیلیات،
ھاشم  على اثنین من البصاروة الطیبین

الزم وجبار زایر(ھاشم م�اجس�ت�ی�ر ل�غ�ة 
دكتوراه زراعة) ك�م�ا   انكلیزیة. وجبار

اتذك�ر م�ن ب�ری�ط�ان�ی�ا، ك�ان�ت ع�الق�ت�ي 
بھاشم وجب�ار ت�رت�ك�ز ع�ل�ى الص�راح�ة 
والقواسم المشتركة ف�ي ال�م�ع�ان�اة م�ن 

الج�ت�رار   كنا كل لی�ل�ی�ة ن�ج�ت�م�ع الغربة
الذكریات وفي العطل یقوم ھاشم بط�ب�خ 

لنجتمع  التشریب على الطریقة العراقیة
ونفرغھا من محتویات�ھ�ا   حول الصینیة

بالكامل. (ھاشم كان یعاني م�ن تض�خ�م 
البروستات لذا كان یكثر من ال�ت�ش�ری�ب 
 االحمر بناء على توصیة طبیب ھندي).
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 إرات
 رحلة األسرار 

 والمكابدات والمفارقات 
ثالثالجزء ال  

  عبد االلھ كمال الدینبقلم : د. 

ھاشم الزم وجبار زایر في عمان   اتوسط بالعزیزین
 1999خالل زیارتنا المشتركة الى االردن عام 

 انا  في غرفتي في القسم الداخلي (االیطالي)
وانا منھمك باعداد وجبة الطعام    



اآلیدیولوجیا من "علم اللغة الفرنس�ی�ة،   
إلى اللغة الیون�ان�ی�ة ال�ق�دی�م�ة"، م�ف�ھ�وم 

، بم�ع�ن�ى idea"إیدیا"مركب من كلمتین 
الت�ي  logos"وكلمة "لوجوس  ""فكرة

الدارج بالعربی�ة ، "تعني "علوم التدریس
ووفقاً للرؤیة العالمیة المعاصرة ""منطق

بـ�� "ن��ظ��ری��ة األف��ك��ار". ل��ك��ن م��ف��ھ��وم 
األیدیولوجیا كمصطلح ح�دی�ث ف�ي ع�ل�وم 
السیاسة المعاصرة كما یبدو، ق�د اس�ت�ق�ى 
تعریفات عدی�دة، أال أن�ھ، الش�ك�ل األك�ث�ر 
تكامالً لالفكار والم�ع�ت�ق�دات واالت�ج�اھ�ات 
السیاسیة ال�ك�ام�ن�ة ف�ي أن�م�اط س�ل�وك�ی�ة 
م��ع��ی��ن��ة. ك��م��ا ی��ف��ت��رض ك��ارل م��ارك��س، 
باإلشارة إلى "الوعي الساذج" للمجتمع. 
ومن ناحیة أخرى، یشیر ع�ل�م اإلج�ت�م�اع 
إل�ى أن ال�ت��ع�ری�ف ال�دارج ف�ي ال�والی��ات 
المتحدة، یُطلق ع�ل�ى ك�ل ن�ظ�ام م�ع�ای�ی�ر 
أیدیولوجیة تستخدمھا مجموعات أصحاب 
القرار لتب�ری�ر وت�ق�ی�ی�م أف�ع�ال�ھ�م وأف�ع�ال 
اآلخرین على ال�ن�ح�و ال�ذي ی�ت�ط�اب�ق م�ع 
أفكارھم. أال أن ھذه اإلیدی�ول�وج�ی�ا، وف�ق�اً 
ل��م��ارك��س وإن��ج��ل��ز، ت��ع��ك��س: األف��ك��ار 
ووجھات النظر العالمیة التي ال تستند إلى 
أدلة وحجج ج�ی�دة، إن�م�ا ت�ج�س�د ال�ع�ن�ف 

اذن األی�دی�ول�وج�ی�ة،  ..للھیمنة على الحكم
لھا مجموعة غی�ر ث�اب�ت�ة م�ن ال�م�ف�اھ�ی�م 
والمعاني، بعضھا حصریة، یمكن ل�ل�م�رء 
أن یصفھا على أن�ھ�ا ن�ص م�ن�س�وج م�ن 
مفاھیم مختلفة، ومختلفة بخطوط تقلیدی�ة 
متباینة. طالما یتم ضخھا بقوة في مفھوم 

   .نظري
ویب�دو ان مص�ط�ل�ح "أی�دی�ول�وج�ی�ا" أو 
"أیدیولوج�ی�ات" ھ�و م�ف�ھ�وم م�رك�زي، 
ولكنھ في نفس الوقت مفھوم مثیر للج�دل 
ومتعدد األوجھ في ع�ل�م الس�ی�اس�ة، إن�م�ا 
محمل أیضاً بالعدید من الدالالت ال�ت�ي ت�م 
تطویرھا في فرنس�ا م�ا ب�ع�د ال�ث�ورة ف�ي 

لتبریر األفكار السیاسیة ت�اری�خ�ی�اً.  1789
تحت ت�أث�ی�ر ك�ارل م�ارك�س وف�ری�دری�ش 
إنجلز، أصبح مص�ط�ل�ح�اً دالل�ی�ا ل�ل�ن�ض�ال 
السیاسي الذي یستھدف في الم�ق�ام األول 
وظیفة اس�ت�ق�رار ال�ف�ل�س�ف�ات الس�ی�اس�ی�ة 
الراسخة. فقط في القرن العشرین، نتیج�ة 
ترابط وس�ائ�ل وق�وى اإلن�ت�اج، وج�د ف�ي 

 Karlمص���ن���ع "ك���ارل م���ان���ھ���ای���م" 
Mannheim's  األلماني، ظھور مفھ�وم

لإلیدیولوجیة"، مرتبط بعلم "محاید جدید 
االجتم�اع. ت�ح�ت ت�أث�ی�ر ال�دی�ك�ت�ات�وری�ات 
الشمولیة، سرعان ما ارتبطت مرة أخرى 
بشكل أساسي بالقوى الشریرة التي ترسم 
صورة مشوھة للعالم من أجل التأثیر على 
ال��ن��اس م��ن ح��ی��ث الس��ی��اس��ة وإض��ف��اء 
الشرعیة على ن�ظ�ام ال�ح�ك�م. ع�ن�دم�ا ت�م 
اإلعالن عن "نھایة اإلیدیولوجیات" ف�ي 
أوائل الستینیات، نظرا لالحداث السیاسیة 
ـ المجتمعیة والحروب الت�ي عص�ف�ت ف�ي 
العدید من األماكن، كان البد للمصطلح أن 
ی��ث��ب��ت ن��ف��س��ھ م��ن ج��دی��د ف��ي ال��ع��ل��وم 
االجت�م�اع�ی�ة ك�م�ص�ط�ل�ح ع�ام ل�ل�ت�ی�ارات 
السیاسیة الرئیسیة في العدی�د م�ن ال�دول 

     المتطورة.
أدى تباین األف�ك�ار وال�ع�ق�ائ�د وال�ث�ق�اف�ات 
السیاسیة، بشكل أساسي، من خالل انعدام 

حریة التعبیر واستقاللیة المعتقد او ع�دم 
التجانس الدی�ن�ي وال�ع�رق�ي، إل�ى ال�ع�ن�ف 
اآلی�دی��ول��وج�ي، وب��ال�ت��ال��ي إف��راغ ال�ف��ك��ر 
السیاسي من محتواه المج�ت�م�ع�ي ب�إت�ج�اه 
التوجیھ ن�ح�و الص�راع ب�ی�ن مص�ط�ل�ح�ي 

، ال�ل�ذان أدی�ا ال��ى ""یس�ار" و "ی�م�ی�ن
محدودی�ة أس�س الس�ی�ادة وب�ن�اء ال�دول�ة 
ال��وط��ن��ی��ة وض��م��ان مص��ال��ح ال��م��ج��ت��م��ع 
وت��ط��ورة.. الس��ؤال اذن، م��ا ال��ع��ق��ی��دة 
المناسبة لتعریف مفھوم األیدیولوجیا فیما 
یتعلق االمر بمفھوم الدولة؟ ومركزی�ت�ھ�ا. 
في بلد كالعراق مثالً، یفت�ق�ر ال�ى اإلن�ت�اج 
العملي للمع�ان�ي وال�ع�الم�ات وال�ق�ی�م ف�ي 
الحیاة االجتماعیة، وإلى العدید من األفكار 
الممیزة ل�ط�ب�ق�ة اج�ت�م�اع�ی�ة ذات دواف�ع 
وطنیة واجتماعی�ة م�ع�ی�ن�ة، ت�ق�ف ح�ائ�الً 
لص��ع��ود ق��وى ال تس��ت��ط��ی��ع ال��ف��رز ب��ی��ن 
اآلیدلوجیا والسیاسة فیما یتعلق بمسألت�ي 
السلطة ونظ�ام ال�ح�ك�م، ب�ع�ی�داً ع�ن وھ�م 

األمر الذي أدى بالوسط . المفاھیم الخاطئة
الذي یختبر فیھ األفراد من الواقع اللغ�وي 

عملیة  للظواھر، عالقاتھم كبنیة اجتماعیة
تحول الحیاة االجتماعیة إلى واقع طبیع�ي 
یتصرف فیھ األشخاص اج�ت�م�اع�ی�ا وف�ق�اً 
لمعتقدات موجھ�ة ن�ح�و ال�ع�م�ل ب�وس�ائ�ل 
وھدف ذا معنى، داخل ـ� أو م�ع ال�دول�ة، 
إلى الجم�ود وال�الأب�ال�ی�ة أزاء م�ا ی�ح�دث 

    سیاسیاً.
إن النقاشات األیدیولوجی�ة ح�ول م�ف�ھ�وم 
الدولة بالنسبة لبعض المراقبین للسیاس�ة 
ال�دول��ی��ة ل��م ت��ن�ت��ھ أب�دا. ف��ق��د ورد وف��ق��ا 
للمتخصص في إدارة األع�م�ال وال�م�ؤل�ف 

 Ohmaeال��ی��اب��ان��ي أوم��ا ك��ی��ن��ی��ش��ي 
Kenichi "أن الدولة كشكل "سی�اس�ي ،

أخذ منذ فترة طویلة حق�ھ ال�ت�اری�خ�ي ف�ي 
الوجود. فیما أعتبرتھ، العالمة االجتماعیة 
والباحثة في م�ج�ال االق�ت�ص�اد الس�ی�اس�ي 
ال����دول����ي، ال����ب����ری����ط����ان����ی����ة س����وزان 

إن�ق�اذا م�ن   Susan Strangeست�ران�ج
االنجراف المتسارع، بعیدا عن ال�ت�م�اس�ك 
االجتماعي، لھجوم عالمي "نیولیبرالي" 
للتحرر من دولة النظام السیاسي. آخرون 
ال یؤمنون بنھایتھا، لكنھم ی�رون�ھ�ا ف�ق�ط 
كممثل من بین العدید، وأیض�ا ك�ج�ھ�از ال 
یستطیع المرء االعتماد علیھ وحده. ف�ھ�م 

 یعتقدون من وجھة نظر میشائیل تسورن
Michael Zürn  أس���ت����اذ الش����ؤون

الدولیة ومدیر قسم "الحوكمة العالم�ی�ة" 
ف��ي م��رك��ز ب��رل��ی��ن ل��ل��ع��ل��وم وال��ب��ح��وث 

إن ح��ك��م ال��دول��ة ی�ت��ط��ل��ب :  االج�ت��م��اع�ی��ة

االحتواء والسیط�رة م�ن ق�ب�ل ال�م�ج�ت�م�ع 
المدني، وإلغاء نفوذ اآلیدیولوجیا الدولیة. 
ح��ت��ى اآلن، ك��ان��ت ال��دول ھ��ي األس��اس 
المحدد لما نسم�ی�ھ ب�ال�ع�الق�ات الس�ی�اس�ة 
العام�ة، ك�الس�ی�اس�ة ال�دول�ی�ة أو ال�ن�ظ�ام 
الدولي أو العالقات ال�دول�ی�ة. وم�ع ذل�ك، 
فإن كل ھذه التقییمات تش�ت�رك ف�ي ش�رط 
أس�اس�ي ب�ن�اء: ال�دول�ة، ال األی�دل�وج�ی��ة، 
تش��ك��ل ال��ھ��ی��اك��ل ال��ح��اس��م��ة، أو ال��ن��ظ��ام 
التكاملي لفرض س�ل�ط�ة ال�دول�ة وس�ی�ادة 
القانون. المسألة، ما إذا كانت ثمة تجارب 
تاریخیة محددة ت�م "دم�ج�ھ�ا" ل�ف�ھ�م م�ا 
یمكن تسمیتھ اإلنت�اج ال�ع�م�ل�ي ل�ل�م�ع�ان�ي 
والقیم في الحیاة االجتماعیة على أس�اس 
السیاسة بمفھومھا العالمي. إذا ك�ان ھ�ذا 
ھو الحال، فیمكن للمرء أن ی�ت�ح�دث ع�ن 
الدولة كأیدیولوجیة، بالطبع لیس بالمعنى 
ال��م��اركس��ي، ك��وع��ي ن��ات��ج ع��ن ظ��روف 
معینة، ول�ك�ن ب�م�ع�ن�ى ع�ق�ائ�دي م�دع�وم 

 بعالقات وأفكار وتصورات قویة معینة.
وفیما إتسع ن�م�و األف�ك�ار اآلی�دی�ول�وج�ی�ة 
للسیاسة بین األوساط الجماھیریة، اح�ت�د 
المشھد السیاسي نحو الش�ع�ب�وی�ة بش�ك�ل 
سلبي إلى حد كبیر. ھذا لیس أقلھ، بسب�ب 
التعب�ئ�ة ال�دی�م�اغ�وج�ی�ة م�ن ق�ب�ل ال�ق�ادة 
الكاریزمیین الشعبویین. إنما أیضا بس�ب�ب 
اعتراض اآلباء الدستوریون ع�ل�ى ط�رق 
التمث�ی�ل ال�دی�م�ق�راط�ي وام�ت�ن�اع�ھ�م ع�ن 
إضفاء الطابع المؤسساتي ع�ل�ى اآلل�ی�ات 
الدی�م�ق�راط�ی�ة ال�م�ب�اش�رة لص�ن�ع ال�ق�رار 
السیاسي. وفي ال�غ�ال�ب ی�ج�ري اف�ت�راض 
خصم سیاسي، وتبسط القض�ای�ا ال�م�ع�ق�دة 
من أجل التوافق االنت�ھ�ازي ل�ج�ع�ل رأس 
المال السیاسي عدیم الضمیر. أصبح ھ�ذا 
االت��ھ��ام ال غ��ن��ى ع��ن��ھ ف��ي ال��م��ن��اقش��ات 
الس��ی��اس��ی��ة ح��ت��ى ال��ی��وم. ب��ی��د أن ھ��ن��اك 
دراسات عالمیة تجری�ب�ی�ة م�ق�ارن�ة ح�ول 
العالقة بین األی�دی�ول�وج�ی�ة وال�ق�ی�م. ھ�ذا 
التحقیق م�ھ�م وف�ری�د م�ن ن�واح ع�دی�دة 
تتحدث عن عمل م�ج�م�وع�ة م�ن ع�ل�م�اء 
االجتماع من ثمانیة بلدان. اجتمع�ت تس�ع 

لمناقش�ة ال�ن�ظ�ری�ة  1971مرات منذ عام 
 وال��م��ف��اھ��ی��م ال��ق��ی��م��ی��ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة بـ

على نھج تحقی�ق خ�الق "اآلیدیولوجیة" 
المتطلبات الفنیة لتحلیل البیانات المتعلق�ة 
بشروط السلوك السیاسي غیر ال�ت�ق�ل�ی�دي 

ال�ت�ي  Populismusللحركات الشعبویة 
تصنف "ی�م�ی�ن�ی�ا" ف�ي أوروب�ا. وغ�ال�ب�ا 
تُظھر نف�س�ھ�ا ب�أس�ل�وب س�ی�اس�ي م�ع�ی�ن 
الكتساب السلطة، فقط في بعض األح�ی�ان 
ال تظھر في العلن كاستراتیج�ی�ة أو ج�زء 

   .من األیدیولوجیات الفردیة
وتشیر الدراسات واإلختبارات ف�ي م�ج�ال 
العلوم االجتماعیة إلى: كما الدیماغوج�ی�ة 
قد لعبت دورا ضلیعاً لتعبئة الش�ع�ب�وی�ی�ن، 
فأن لألیدیولوجیة أثراً ھ�ام�اً ع�ل�ى ت�ف�ك�ك 
جزئي للعقیدة الدینیة وتحولھا إلى الع�م�ل 
السیاس�ي. ب�ی�د أن ال�دی�ن ھ�و ن�م�ط م�ن 
المعتقدات والرموز ال�ت�ي ت�ح�ت�وي ع�ل�ى 
عبارات حول عال�م آخ�ر ی�ت�ج�اوز ال�ع�ال�م 
ال��دن��ی��وي، ول��ی��س ن��ظ��ام ع��ام ل��ل��وج��ود 

الفلسفة تفعل ذلك. المست�ش�رق  -البشري 
 Jacquesالھولندي جاك واردی�ن�ب�ورغ 

Waardenburg ال یعتبر المعتقد أن�ھ ،
"مدونة تفسیر" و "ن�ظ�ام ن�م�ط ح�ی�اة" 
بحد ذاتھ. بدال من ذلك، نمط ینظم ك�ی�ف�ی�ة 

ق�دس و ـ� أو م�ع التعامل الدیني م�ع ال�ُم�
السمو. وی�رى ب�ان األدی�ان ھ�ي أن�ظ�م�ة 
توجیھ: تشمل عناصر وسلوكیات م�ح�ددة 
للغایة، مثل فكرة وج�ود ك�ائ�ن�ات روح�ی�ة 
تتعلق بالقوى وال�ع�الق�ات ال�دی�ن�ی�ة ال�ت�ي 
یمكن للمرء التواصل معھا. باإلضافة إل�ى 
امتالكھا معاییر وقیم تعتبر صالحة بإتجاه 
دنیوي محدد.. فیما ی�ذھ�ب أس�ت�اذ ع�ل�وم 

األل�م�ان��ي زغ�ف�ری��د  األس�اس��ي، ال�الھ�وت
Sف�������ی�������دن�������ھ�������وف�������ر  ieg fried  

Wiedenhofer ال�ى ان: االع�ت�ب�ارات ،
الق�ان�ون�ی�ة وال�ف�ل�س�ف�ی�ة بش�أن ال�الھ�وت 
"الدین السیاسي" واألشكال المختلفة لما 
یسمى بـ "الدین المدني" تقف على عتبة 
ال��ت��ن��اق��ض ب��ی��ن ال��م��ع��ت��ق��دات ال��دی��ن��ی��ة 
والسیاسیة. ویمكنن�ا ت�ع�ری�ف "ال�الھ�وت 
الس���ی���اس���ي" ب���أن���ھ "ت���ف���اع���ل ال���دی���ن 
والسیاسة". وتبعا للحالة، یمكن أن یكون 
"الھوت السیاسة" أو الع�ك�س ب�ال�ع�ك�س 
"تسییس الدین" الحتواء السیاسة. شھ�د 
علماء ال�الھ�وت ف�ي ال�ع�ص�ور ال�ق�دی�م�ة 
استخدام الدین من قبل السیاسة ألغ�راض 
خاصة. في ذلك ال�وق�ت ك�ان ل�ھ�ا أش�ك�ال 
مختلفة: "الت�غ�ی�رات ال�الھ�وت�ی�ة ل�ل�ق�وى 
والظواھر األك�ث�ر ع�ل�م�ان�ی�ة، "ت�ع�ب�ی�ر" 

اث�ن�ي، "رم�وز"  -التألیھ الذاتي االث�ن�ي 
دنیویة مقلوبة ومتشابكة. فبدالً من ج�ع�ل 
الالھوت "الدین"، مع خیبة أمل ال�ع�ال�م، 
ق��اب��الً ل��ال��س��ت��خ��دام م��ن ق��ب��ل الس��ی��اس��ة، 

 أصبحت عملیة الدین سیاسیة. 
 

في ھذا االشق فیما یتعلق بمسأل�ة ال�ح�ك�م 
 1963في ال�ع�راق م�ن�ذ إن�ق�الب ال�ب�ع�ث 

، ب�ك�ل 2003مرورا بما بعد اإلحتالل عام 
تفاصیلھ كـ "تجرب�ة" س�ی�اس�ی�ة م�ت�أث�رة 
بالعنصر الطائفي، الدیني ـ العرقي، ع�ل�ى 
مدى سبعة وخمسون عاما، وفقا للظواھر 
والدراسات، بإختصار: فان ناتج المقارنة 
حول العالقة بین اآلیدیول�وج�ی�ة وال�دی�ن، 
قوال واحدا مخیباً. إذ افرز تصنیفات ع�ل�ى 
غیر الشكل التقلیدي من عدم الرضا تج�اه 
سلوك األح�زاب ال�ت�ي أس�اءت اس�ت�خ�دام 
السلطة وفي الغالب تمادت ف�ي اض�ط�ھ�اد 
اآلخرین والتجاوز على ال�ح�ی�اة ال�م�دن�ی�ة 
والقانون. إلى غیر ذلك فإن ط�ب�ق�ة رج�ال 
الدین لم ت�ت�ردد م�ن دع�م س�ل�ط�ة ال�دی�ن 
السی�اس�ي "الش�ی�ع�ة" ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 
مآثرھا السیئة ومنھا التفریط بأمن الدولة 
وسی�ادت�ھ�ا. ن�ت�ج ع�ن�ھ م�ؤخ�راً، إن�ت�ھ�اك 
دولتین إسالمیتین جارتین، تركیا وإیران، 
على حرمة العراق، مما أدى إل�ى س�ق�وط 
العدید من الضحایا األبریاء باإلضافة إل�ى 
حدوث دمار واس�ع. وق�ام�ت ت�رك�ی�ا أم�ام 
أنظار األكراد في شم�ال ال�ع�راق وب�ع�م�ق 

قاعدة عس�ك�ری�ة  20كیلو متراً، ببناء  30
وإستخباراتیة. كل ذلك، یدلل، من وج�ھ�ة 

ال�دی�ن نظر سیاسیة ال آیدیول�وج�ی�ة، ب�أن 
السیاسى ـ وال�دی�م�ق�راط�ی�ة ع�ل�ى أس�اس 
م��ف��ھ��وم ال��دول��ة ال��دس��ت��وری��ة، أم��ران 

 متعارضان بالشكل والمضمون جدلیاً.

ا وا وا   ا  
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 توطئة:
من الحق واإلحقاق أن نعلم أن تجربة ع�وال�م 
ش��ع��ری��ة الش��اع��ر ال��ق��دی��ر األس��ت��اذ ع��دن��ان 
الصائغ،ت�ح�دث ض�م�ن اداة ن�ط�اق ت�ن�ق�الت�ھ�ا 
البینیة الواقعة في حدود ج�ھ�ة ال�م�م�ك�ن م�ن 
الكتابة الشعریة االستثنائیة،وحال جھة كفای�ة 
تلف�ظ�ات ح�ال ال�م�ت�ن ال�ب�ی�اض�ي م�ن ص�ورة 
قصیدة دیوان الشاع�ر ال�ح�دی�ث ف�ي اإلص�دار

(ھذا األلم الذي یضيء)فالشاعر الص�ائ�غ م�ن 
خالل محموالت تذویت أشیاء وحاالت وظائف 
قصی�دة ھ�ذا ال�م�ن�ج�ز،ن�ج�ده ام�ت�دادا ج�م�ال�ی�ا 
لشعریة(قصی�دة ال�م�ن�ف�ى)ح�ی�ث أن ال�ق�ارىء 
لھا،قد ال تفارقھ أجواء حسیة(الخارج/الداخل/

عزلةاالذات)وتتابعا م�ع ب�ی�ئ�ة دالالت أع�م�ال 
الشاعر االستفھامیة الس�اب�ق�ة،یس�ج�ل دی�وان 
قصائد(ھذا األلم الذي یضيء)تألقا ج�دی�دا ف�ي 
نب�ذة ع�الق�ات وأس�ت�ب�ص�ارات ف�اع�ل�ی�ة ال�دال 
القصدي الشاغل في تمفصالت ع�وال�م ال�ذات 
الشعریة المتفردة في مواطن مدالی�ل الص�ائ�غ 

 في دیوان قصائده ھذا موضع بحثنا.
ـ مؤشرات التعاقب الوصفي وصی�غ�ة ال�ق�ص�د 

 المضمر.
أود أن أضیف قائال:أن ما یعن�ی�ن�ا ف�ي ع�وال�م 
شعریة دیوان الشاعر،ھو مداھا الجمال�ي ف�ي 
صناعة وكیفیة صیاغة رؤى االغتراب واأللم 
في واقعة التعامل ال�م�ل�ف�وظ�ي م�ع اس�ت�ج�اب�ة 
موضوعة الشاعر،كقابلیة خاصة في توظی�ف 
االتساع والتكثیف الداللي في م�واط�ن أدائ�ی�ة 
القصیدة.فالقصیدة ھنا تحلق بالحلم الشعري ـ 
توصیفا مغایرا ـ نحو جلب المزید من مجازیة 
المصالحة القولیة مع تناقضیة صحة وسالمة 
ظروف األشیاء والمع�ادالت ال�ال م�ث�ال�ی�ة ف�ي 
زمن السماح للمن�ط�وق اآلخ�ر ال�ب�غ�ی�ض ف�ي 
اغت�ص�اب ح�ری�ة ال�ق�ول م�ن خ�ال�ص�ة وع�ي 
مختزالت القصیدة بحثا فیھا ع�ن ال�م�س�ك�وت 
عنھ،ھكذا ك�ان ی�واج�ھ الش�اع�ر الص�ائ�غ م�ع 
جھات الرقیب وھي تقلب ص�ف�ح�ات ج�راح�ات 

النواف�ذ   البوح الشعري،بعیدا من خلف زجاج
 ومن فوق شرفات النوافذ المغلقة طویال:

 في الحانة :
 كانْت بغداُد،
 خیوطَ ُدخان

 تتصاعدُ 
 من أنفاِس الجالّسْ 

 وأصابع عازفٍة،سكرى،
 تتراقُص بین الوتِر المھموِس،

 قصیدة : كأس 10وبین الكأْس ./ص
اللغة الشعریة ھنا تنقلنا إلى مجالیة مشحونة 
ف�ي ال�رؤی��ة وتص�ورات ال�رؤی�ة،ح��ی�ث ص��ار 
دورھا أن توحي إلى لغة الشعور أن�ط�ب�اع�ا،إذ 
تتج�دد م�ع م�خ�ی�ل�ة الش�اع�ر س�ف�را، ی�داع�ب 
كیمیائیة األحساس في وصف العالقة المباحة 
ما بین صورة األشیاء ومحیط حركیة الشاعر 
واللغة الزمكانیة،لذا ن�ج�د ج�م�ل�ة االس�ت�ھ�الل 
النصیة،تباشرنا بوحدة مكانیة ذات خصوصیة 
بمتعلقات الممكن التوالدي من ح�ال�ة اإلی�ح�اء 
ب�ال�ع�الق�ة م�ع ال�ذات الش�ع�ری�ة ال�ن�اط�ق�ة ف�ي 
مرجحات حافزیة رؤیة األشیاء من قبل فاع�ل 
توكید الرؤیة ذاتھا:(في الحانة ـ كان�ت ب�غ�داد 
= عالمة فاعل منفذ/خیوط دخان تت�ص�اع�د = 
الملفوظ في موضع انعكاسیة الح�ال�ة األول�ی�ة 
من الفص�ل وال�وص�ل/م�ن أن�ف�اس ال�ج�الس ـ 

وأصابع عازفة سكرى = الحالة بدور الفاع�ل 
المتحول والفاعل االست�ب�دال�ي/ت�ت�راق�ص ب�ی�ن 
الوتر المھموس ـ وبین الكأس = تض�اع�ی�ف 
عین الواصف = أدائیة الفاعل المنفذ) فأفع�ال 
ال�راوي ال�ذات�ي ف�ي ال�ق��ص�ی�دة،ت�ت��ض�اف�ر م��ع 
موجھات مراویة األنا الح�اك�ی�ة ف�ي أم�ع�ان�ات 
مسرح (المكان/الزم�ان/األن�ا) وح�دود ت�ج�م�ع 
الذاكرة والراھن والحلم في سیاق حسرة األلم 
الطافحة من ع�ل�ى م�رای�ا ت�م�س�رح�ات ال�ف�ع�ل 

 الشعري:
 وإلى طاولتي،یَجلُِس قلبي

تَھُ   ملتحفاً ُغصَّ
 یرنو ولھاً للَخْصِر المیّاسْ 

 ووراَء ُزجاجِ الحانِة أشباحٌ 
ُدني،  تترصَّ

یبقى المشھد القصدي متابعا الت�ج�اه ھ�ی�م�ن�ة 
اآلخر الشبحي،فیما یستعید الشاعر أفق وج�ھ 
القلب ال�ق�ل�ق وال�م�ت�ق�ل�ب ب�ی�ن ث�ن�ائ�ی�ة زم�ن 

وزمن الداخل(فضاء المكان = الحانة   الخارج
= موطن الذات) لتغدو أفعال الذات الم�ت�رق�ب�ة 
لتفاصیل ذلك الرقیب األمني في جمل�ة(ووراء 
زجاج الحانة أشباح) كما وبوسعھا ال�ھ�ی�م�ن�ة 
على مواصلة تنامیھا،دخوال إلى ملكوت األن�ا 
الواصفة لتكبلھا ب�أص�ف�اد ال�ت�رق�ب وال�ق�ب�ض

(تترص�دن�ي)ل�ك�ن ال�زم�ن ف�ي س�ی�اق قص�ی�دة 
الصائغ موضع بحثنا یبقى یشكل في ذاتھ ذلك 
المستوى الخصب من ثراء دل�ی�ل ال�م�س�ك�وت 
ع��ن حس��اس��ی��ة ال��ق��ص��د ورائ��ح��ة ال��ب��ی��اض 
المحمول في أوج موج�ة األش�ارة ال�م�ك�ت�ف�ی�ة 

 والمستوعبة لسحر تجربة القصیدة.
 ـ بالغة الرؤیة في مسوغات وعي التساؤل:1

الشاعر الصائغ أستطاع أن ی�ج�ع�ل م�ن ذات�ھ 
موضوعا في مسار رؤی�ة قص�ی�دت�ھ،ف�ال�وع�ي 
الشعري لدیھ،ماھو إال وعیا ب�م�واض�ع ال�ذات 
وشواغل آنویتھا المحفزة ف�ي ت�أم�ل م�ك�ام�ن 
األنا ذاتھا.وتبعا لھذا صرنا ن�ك�ت�ش�ف م�اھ�ی�ة 
األنا الحاضرة في النص كوسیلة محتومة ف�ي 
خ��ی��ارات ال��م��وض��وع��ة أو ال��الم��وض��وع��ة 
لدیھ.یشد أنتباھنا الجزء األخ�ی�ر م�ن قص�ی�دة

(كأس)كموضعیة أستفھامیة من مس�ت�ل�زم�ات 
حاالت الوعي بالذات المكتفیة إل�ى ح�د غ�ای�ة 

 حضورھا المدلولي والشواھدي في النص:
 األنفاسْ   تُحِص حولي

 وأنا محتارٌ 
 ـ یاربِّي ـ

 أیَن أدیُر القلَب؟
 وأینَ 
 أدیرُ 

 قصیدة : كأس 10الرأْس ؟./ص
فھناك مادة الرقیب،بوصفھ جھة الخ�ارج م�ن 
م���ق���اب���الت داخ���ل���ی����ة ال���ذات الش���ع���ری����ة 
المحاصرة،وھو أیضا بالنتیجة بمثابة ال�دالل�ة 
التفارقیة المضادة إلى موضع (األنا/ األمت�الء 
الذاتي /األنتقال التحوالتي) صعودا إلى نق�ط�ة 
صیاغة الملفوظ،كتلقائیة مفردة ومنف�ردة ف�ي 
موجھات الكشف األح�وال�ي (ت�ح�ص�ي ح�ول�ي 
األنفاس) سیاق الجملة یبرھن ھ�ن�ا ع�ل�ى أن 
األنا الواصفة،تبدو لنا مج�م�وع�ة ان�ط�ب�اع�ات 
ش��ع��وری��ة غ��ای��ة ف��ي الش��ف��اف��ی��ة واإلرادة 
الم�س�ت�وط�ن�ة ب�ی�ن األفص�اح س�را إل�ى ج�ھ�ة 
العقل،وذلك المرور ال�ت�ل�ق�ائ�ي ع�ل�ى م�واط�ن 
القلب،فالقیاس العقلي یأمر الش�اع�ر ب�ال�ف�رار 

خارج حدود زمن الحان�ة،ف�ی�م�ا ی�ب�ق�ى ال�ق�ل�ب 
یجترعلیھ باالنطالق نحو مباھ�ج(ی�رن�و ول�ھ�ا 
للخصر الم�ی�اس)أیض�ا ع�ن�دم�ا ن�ق�رأ قص�ی�دة

(ما..والخ)تساورنا ذات األحتفائیة ب�ج�غ�راف�ی�ا 
المكان المحاصر وب�ذات ال�زم�ان م�ن س�ی�اق 
ش��ع��ری��ة الش��اع��ر.ول��ك��ن ع��الق��ة ف��ي ھ��ذه 
القصیدة،جاءتنا أكثر غورا في أم�ك�ن�ة ال�ذات 
،وب��رؤی��ة ح��ف��ل��ت ب��أم��ك��ن��ة ال��ج��س��د ال��م��رم��ز 
والمتفاعل مع مستوى إضافة العالقة الطرفیة 

 بین الواصف والموصوف:
 یمّوسقني صوتُھا حیَن ینداح

 ـ ھل تُتقُِن الرقَص!؟
 ـ ال..

 رقّصتني القذائفُ 
  ذاَت الِخباِل،

 ...وذاَت الخببْ 
.......... 

 أنا شاعٌر، داَر بي زمني ،
 ... واستدارَ 

 أقوُل لثوبِِك یخفُق في الریحِ 
ھل تُْبِصریَن ـ وراَء ال�زج�اجِ ـ� ال�غ�ی�وَم ال�ت�ي 

  تترقرُق بین قمیصي
 قصیدة: ما ..والخ 12وقلبَي؟ ./ص

األشارات الملفوظیة في النص من التكثیف و 
اإلحالة في مجال أحیاز ال�ت�س�م�ی�ة وال�ت�ن�ق�ی�ط 
المقطعي ومعنى عالمة البیاض،إذ أننا نع�ای�ن 
بأن المعنى القصدي قد جاءنا ف�ي ح�دود م�ن 
المقنن والمختزل في صیغة شفرات المت�خ�ی�ل 
من القصیدة،فالشاعر یسعى في وظائف نصھ 
إل��ى ت��م��ك��ی��ن م��ج��اورة ح��االت وم��واق��ف 
قصیدتھ،تلمیحا وحلما من ذلك البوح الخاضع 
في حسیتھ،إل�ى م�ؤوالت م�وض�وع�ة وث�ی�م�ة

(ال��رق��ی��ب/ ص��ورة ال��م��ن��ف��ى/م��رج��ع��ی��ة ب��ی��ئ��ة 
المواطنة والذات) ویمكننا القول فیم�ا ی�خ�ص 
قصیدة الش�اع�ر،ع�ل�ى أن�ھ�ا ق�اب�ل�ی�ة أش�اری�ة 

قادرة على ف�ع�ل وت�ف�ع�ی�ل ذات   سیمیولوجیة
الملفوظ وأحوالھ القولیة إلى م�ا ی�ت�س�ع إل�ی�ھ 
ال�م��ع��ن�ى م��ن م��ق��ص�ودی��ة ال�ع��الق��ة ال��ظ��اھ��رة 
وال��ب��اط��ن��ة ف��ي م��رس��ل ال��م��ل��ف��وظ الش��ع��ري 
ذاتھ.فمن خ�الل ج�م�ل�ة ال�م�س�ت�ھ�ل ت�واج�ھ�ن�ا 
مرجحات داللة المعبر عنھ ف�ي م�ث�ل ط�ب�ی�ع�ة

(الوجد=ال�غ�رام=م�ب�اھ�ج ال�ق�ل�ب) وف�ي إط�ار 

عالقة خاصة من صی�غ�ة ال�م�خ�اط�ب ال�ذات�ي: 
(یموسقني صوتھا حین ین�داح: ـ� ھ�ل ت�ت�ق�ن 
الرقص ؟ ـ ال :؟ )الشاعر ھنا یسعى إلى خلق 
حالة است�ث�ن�ائ�ی�ة م�ن م�ع�ادل�ة ت�ق�اب�ل ض�دی�ة 
الطرفین( األنا /اآلخر= األنا ھ�و اآلخ�ر )ك�م�ا 
أن العاملیة التداولیة في صیاغة كال الطرفی�ن 
معا(یموسقني صوتھا ـ� ھ�ل ت�ت�ق�ن ال�رق�ص)

ال��ح��ال��ة ال��ت��س��اؤل��ی��ة ف��ي م��وض��ع األث��ب��ات 
والن�ف�ي،وم�ا س�ب�ق�ھ�ا م�ن ج�ھ�ة ال�ت�وق إل�ى 
صوتھا،كوسیلة تولیف�ی�ة ف�ي إدراج م�الئ�م�ة 
مقیاسی�ة إلغ�راض الش�اع�رالض�دی�ة،ل�ذا ف�أن 
جملة(رقصتني القذائف)وجملة(ذات ال�خ�ب�ال)

وجملة االكتفاء ال�ب�ی�اض�ي م�ن ح�ی�ز ال�ف�راغ 
التنقیطي(وذات الخبب)فمجموعة ھذه الج�م�ل 
من شأنھ�ا أوال إدان�ة ورف�ض أول�ی�ات ب�ی�ئ�ة 
الشاعر المسحومة ببحر الخبب،أب�واب خ�ب�ب 
ال�ح�روب وال�ف��ت�ك وال�دم�ار وخ�ن��ادق رقص��ة 
ال��م��وت وأش��الء األم��وات.غ��ی��ر أن ال��ع��الق��ة 
بخطوط الزمان والمكان والذات،أخذت ت�ت�س�ع 
لذاتھا في أفق فرضیة الصلة م�ا ب�ی�ن ج�م�ل�ة

(أقول ل�ث�وب�ك ی�خ�ف�ق ف�ي ال�ری�ح)م�ع ج�م�ل�ة 
المقابل من ال�م�رادف وال�ن�ق�ی�ض م�ن ح�االت 
الذات الشاعرة عبر جملة(ھل تبصرین ـ وراء 
الزجاج ـ الغیوم التي تترق�رق ب�ی�ن ق�م�ی�ص�ي 
وقلبي؟)أن حال فصل اإلحالة ھ�ن�ا م�ا ھ�و إال 
عملیة االفصاح بنتیجة الحصیلة المختلفة بین 
مقاربة المخاطب في دعوة تحرر م�ن أص�ف�اد 
الرقیب(أقول لثوبك=یخفق في الریح)أرتباط�ا 
مؤثرا في عالقة الخیب�ة واالن�ك�س�ار ف�ي ذات 
الش��اع��ر ال��م��ك��ب��ل��ة ب��ع��ش��رات زوای��ا ال��ظ��الم 
واالمطار الس�وداء وال�غ�ی�وم ال�م�ح�ت�ق�ن�ة ف�ي 
مساحة زنزانة القلب(الغ�ی�وم=ت�ت�رق�رق=ب�ی�ن 
قمیصي وقلبي؟)فی�م�ا ت�ب�ق�ى ج�م�ل�ة الش�اع�ر 
السابقة بمثابة المستوى ال�م�ش�ح�ون ب�أقص�ى 
مدلوالت التماثل و التمثیل ف�ي ب�ؤرة خ�الص 
الش��اع��ر االن��ف��ص��ال��ي ع��ن زم��ن م��واط��ن��ھ 
األولى،وعن زمن عدمیة منفاه(أنا شاعر..دار 
بي زمن�ي..وأس�ت�دار)الش�اع�ر ی�ق�ی�م ح�واری�ة 
المقاربة والمقابلة مع ذات�ھ واألش�ی�اء،ق�ی�اس�ا 
إلى محددات م�وض�وع�ة ال�ت�س�اؤل ب�أوص�اف 
ذرویة خاصة من اآلختزال وسمو المعنى ف�ي 
مكابدة عناء وق�ل�ق ال�ق�ص�ی�دة ال�م�وظ�ف�ة ف�ي 
مرثیة الذات ومن حولھا من مساحة ت�ن�اق�ص 

 وتناقض األشیاء .
 ـ تعلیق القراءة:

لقد ح�اول�ن�ا ف�ي م�ب�ح�ث دراس�ت�ن�ا ال�ف�رع�ی�ة 
ھذه،التعامل مع تجربة ب�ع�ض قص�ائ�د دی�وان
(ھذا األل�م ال�ذي یض�يء) م�وج�ھ�ات وظ�ی�ف�ة

(شعریة الممكن)وحركیة كفایة ال�م�ل�ف�وظ ف�ي 
دالل���ة ال���ع���الق���ة األح���وال���ی���ة ب���ی���ن دالالت 
القصائد،وصوال إلى جھة المسكوت عن�ھ ف�ي 
أفق المعنى أو(المیتامعن�ى)ت�أك�ی�دا م�ن�ا ع�ل�ى 
جمالیة وامكانیة معطى الممكن المع�رف�ي ف�ي 
رقعة اس�ت�خ�دام�ات ال�م�خ�ی�ل�ة الش�ع�ری�ة ل�دى 
الشاعر الصائغ،حیث ت�رت�ب�ط أداة تص�وی�ری�ة 
المضمر في ذاكرة القصیدة ارتباط�ا ب�وظ�ی�ف�ة 
ھویة القول الشعري وبین ج�ھ�ات ال�ت�رك�ی�ب�ة 
المستحدثة من خصوصیة االمكانیة الشع�ری�ة 
التوصیلیة المسوغة لصیغة م�دل�والت كش�ف 
أقاصي واقع وموضوعة شعریة المم�ك�ن ف�ي 
حیاة قصی�دة الش�اع�ر ال�م�ع�ل�ن�ة وال�م�س�ك�وت 

 عنھا.

ن ام (ء يا ا ا) اند  درا 
 شعریة الممكن بین كفایة الملفوظ وبیاض الفضاء المستفھم 

        )1المــبحث (    
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 سعد الساعدي/العراق
 

قد یبدو ھذا العنوان مثیراً الى حدَّ م�ا،   
لكنھ إیحاء من صدیق م�ت�أل�م ل�م�ا ی�رى 
من فوضى متسلطة عل�ى س�اح�ة األدب 
والثقافة بشكل ملفت للنظر ھ�ذه األی�ام، 
وھو ما حفّز روح الكتابة لديَّ فانطل�ق�ت 

 بال مباالة من أحد أقول ما أراه صواباً.
بعث صدیقي رسال�ة ی�ت�ذم�ر ف�ی�ھ�ا م�م�ا 
یقرأه یومیاً من تعلیقات وكتابات ی�ّدع�ي 
أصحابھا أنھم جھاب�ذة ال�ن�ق�د ال�ح�دی�ث، 
وال ألومھ في ذلك فأنا مثلھ أقرأ ال�ك�ث�ی�ر 
ی��وم��ی��اً ب��ف��ض��ل ال��م��س��اح��ة ال��واس��ع��ة 
لصفحات الفیسبوك. عن نفسي شخصی�اً 
أت��اب��ع م��ا ال ی��ق��ل ع��ن عش��رة م��واق��ع 
وصفحات الكترونیة تطلق على ن�ف�س�ھ�ا 
تخصص النقد وأرى فی�ھ�ا م�ن ال�ع�ج�ب 
العجاب. واحدة منھا أقرأ فیھا یومیاً لم�ا 
تض�ّم��ھ م��ن ن��خ��ب��ة ج��ی��دة م�ن ال��ك��ت��اب 
والنقاد، لكني أجد كل یوم ذات الشخص 
الذي یكتب نفس العبارة: ال�ن�ص رديء 

  وینبغي على صاحبھ أن یفعل كذا وكذا.
المصیبة والمشكلة أنھ ال یفارق م�ن�ھ�ج 
كتابتھ عن ك�ل ال�ن�ص�وص، ح�ت�ى ال�ت�ي 
تمتاز بالجمال واللغة الباذخة والص�ورة 
التعبیری�ة ق�ل�ی�ل�ة ال�م�ش�اھ�دة وی�ن�ع�ت�ھ�ا 
بالرداءة، ویحسب نفسھ ناقداً فّذاً بغ�ض 
النظر عن كل كتابات من یوجد في ت�ل�ك 
الصفحة المش�ی�دة ب�ال�ن�ص�وص ال�ج�ی�دة 
السیما الشعریة ب�ال�ذات؛ م�ن ط�ب�ی�ع�ت�ھ 
یبدو الشذوذ الكتابي لیس غ�ی�ر، حس�ب 
مقولة خالف تُعرف، لكنّ�ھ رب�م�ا ی�م�ی�ت 
مب�دع�اً ف�ج�أة، أو ی�ن�ھ�ي روح ت�ت�ط�ل�ع 
للسمو لو لقیت بصیص ضوء من كلم�ة 

 طیبة وبعض تشجیع.
المھم، قال صدیقي إنَّ النق�اد ك�ل�ھ�م ف�ي 

 نار جھنم.
 لماذا یا صدیقي؟ -
 ألنھم متكبرون! -
 من قال أنَّ الجمیع متكبرون؟ -
أن��ا أق�ول وس��أث�ب��ت ل�ك: ط��ال�م��ا م��ن  -

یتعالى على غیره ب�دع�وى أن�ھ ال�ف�اھ�م 
 األوحد وال سواه أحد فھو متكبر.

 كیف استنتجت ذلك یا صدیقي؟ -
استرسل صاحبي بح�دی�ث ط�وی�ل أن�ھ�اه 

م�ن  60بدلیلھ من القرآن حس�ب اآلی�ة 
َم�ِة تَ�َرى ٱلَّ�ِذی�َن  سورة الزمر (َویَْوَم ٱْلقِیَٰ
ةٌۚ  أَلَ�ْی�َس  ْسَودَّ ِ ُوُجوھُھُم مُّ َكَذبُوْا َعلَى ٱ�َّ
فِى َجَھنََّم َمْثًوى لِّْلُمتََكبِِّریَن) اآلیة حس�ب 
الرسم القرآني.. قاطعتھ بأن ما یقولھ ال 
ینطبق على من یتّھمھم بذلك، لكنھ أب�ى 

  إالّ أنّھم یستحقون الجحیم وأكثر.
الى ھنا ان�ت�ھ�ت م�راس�الت�ن�ا ل�ت�ع�ود ب�ي 
ذاكرتي الى عام مضى وأنا أقرأ ما كتب�ھ 
شخص وضع أم�ام اس�م�ھ ال�ن�اق�د ف�الن 
الفالني؛ بالمناسب�ة ال ی�أخ�ذن�ي ال�ح�ی�اء 
والتردد بذكر اسمھ رغ�م أن�ي نس�ی�ت�ھ، 
لكن كما ق�ی�ل: إنَّ هللا ی�ح�ب الس�تّ�اری�ن 
فسأتستر على اسمھ لعلھ غیَّ�ر أس�ل�وب�ھ 
الذي أظّن أنھ لن یتغ�ی�ر، م�ع ال�ع�ل�م أنَّ 
بعض الظنِّ أثم؛ بعض ولیس كل الظ�ّن، 
م�ا ی�ع��ن�ي أن ال�م��ت�ب��ق�ي ق��اب�ل ل�ل��ی�ق��ی��ن 
بالصّحة التي ال تقبل أدنى ش�ّك. ن�اق�دن�ا 
ھ�ذا وج��دت�ھ ك��ت�ب ق��راءة ع�ن قص�ی��دة 
منش�ورة ف�ي ص�ف�ح�ة م�رم�وق�ة ان�ھ�ال 
علیھا وع�ل�ى ص�اح�ب�ھ�ا ب�ك�ی�ل ال�م�دی�ح 
وكلمات الثناء والتمجید وال�ت�ب�ج�ی�ل ال�ى 

  حدٍّ أقرب للتقدیس (التملّق والنفاق).
ال�ق�ص��ی�دة وال��ح�ق ی��ق�ال ھّش��ة، ردی�ئ��ة 
اللغة، ملیئة باألخطاء، وركاكة أس�ل�وب 
كاتبھا تف�ض�ح�ھ�ا؛ ل�ك�ن ل�م�اذا ك�ّل ذل�ك 
الوصف بال�ج�م�ال وال�ھ�ی�ب�ة ح�ت�ى ك�أّن 
المت�ن�ب�ي ل�م ی�ك�ت�ب م�ث�ل�ھ�ا؟ ق�د ی�ك�ون 
الشاعر صدیق الناقد، أو كت�ب ن�ق�ده إْن 
صحَّ علیھ أن�ھ ن�اق�د ن�ك�ای�ة ب�غ�ی�ره م�ن 
الشعراء؛ ال أعلم أب�داً ت�ل�ك ال�دواف�ع إالّ 
اس��ت��ن��ت��اج واح��د ھ��و ال��خ��روج ع��ن 
الموضوعیة التي بتن�ا ن�ف�ت�ق�دھ�ا ك�ث�ی�راً 

 عند البعض مع األسف.
مع كل ذل�ك أرس�ل�ت ال�ق�ص�ی�دة ل�ب�ع�ض 
الشعراء والنقاد ل�ی�ق�ول�وا رأی�ھ�م، وأن�ا 
شخصیاً ال أعرف الناقد والش�اع�ر ل�ك�ن 
م��ن ب��اب ح��ّب ال��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��م، ف��ك��ان 
جوابھم متقارباً بشك�ل واض�ح أن�ھ�م ل�م 
یفھموا أي شيء من القصیدة، مع أنھ�م 
من النخبة ال�م�ث�ق�ف�ة، ف�ك�ی�ف ب�ال�ع�ام�ّي 

 بسیط الثقافة؟
ب�م�ا أث�اره ص�دی�ق�ي وخ�زت�ن�ي ذاك�رت��ي 
مذّكرة بش�يء ط�ازج ق�ب�ل أی�ام ول�ی�س 
أعوام عند مت�اب�ع�ة قص�ی�دة م�وض�وع�ة 
للمناقشة والنق�د وال�ت�ع�ل�ی�ق ف�ي م�وق�ع 
ثقافي رصین جداً لما فیھ من نخب تت�ق�د 
ذكاء وفطنة وسعة ثقافة. ك�اد ال�ج�م�ی�ع 
یجم�ع�وا ع�ل�ى رأي واح�د ھ�و تش�ظ�ي 
القصیدة بال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�م�ت�اھ�ات ال�ت�ي 
أغرق نفسھ الشاعر بھا لیتیھ ال�م�ت�ل�ق�ي 
بعدئذ، لك�ن آخ�ر م�ن أدل�ى دل�وه ك�ت�ب 
ب��ح��راً م��ن ال��ك��ل��م��ات أنس��ت أّن ھ��ن��اك 
قص�ی�دة ون�ص. ت�ع�ّرض ال�ن��اق�د ل�ح�ی��اة 
شعراء سابقین؛ اقتبس م�ن أش�ع�ارھ�م، 

أضاف من جعبتھ الكثی�ر م�ن ال�ف�ل�س�ف�ة 
النقدیة غ�ی�ر ال�م�ف�ھ�وم�ة ح�ت�ى ل�ل�ن�ق�اد 
المحترفین لیقول أخیراً أن ل�غ�ة ال�ن�ص 
جمیلة جداً وھذا ما أجمع علیھ من علّق 
وكتب قبلھ، وبذا ل�م یض�ف ش�ی�ئ�اً غ�ی�ر 
السفسط�ة ال�ن�ق�دی�ة ك�م�ا ی�ح�ل�و ل�ي أن 

 أسمیھا!
في الحقیقة وصلنا الى حالة ب�ائس�ة م�ن 
الكتابات السقیمة التي ت�ث�ی�ر م�ج�م�وع�ة 
تساؤالت لدینا كمتابعین، ول�دى ال�ق�ّراء 
كمستمتع�ی�ن ی�ح�اول�ون االس�ت�زادة م�ن 
الثقافة ال�ع�ام�ة. م�ن ت�ل�ك ال�ت�س�اؤالت: 
ل��م��اذا ی��ك��ت��ب ال��ب��ع��ض ب��ل��غ��ة ف��وق��ی��ة 
ویستأنس بھا متباھیاً ال�ى ح�ّد ال�غ�رور 
وتحلیق المتكبرین؟ قد ال أل�وم ص�دی�ق�ي 
حین قال أنَّ المتكبرین في جنھم، ولیس 
ھذا مقصدي قطعاً، ف�م�ن�اقش�ة م�خ�ت�ل�ف 
اآلراء قد تضفي وتنتج أبداع�اً م�ب�ھ�ج�اً، 
لكن غموض الرؤى والضبابیة الق�ات�م�ة 
لیس لھا أي تبریر حسبما أرى. وكجزء 
من اإلجابة عن السؤال الساب�ق، ك�ت�ب�ت 
إحدى أساتذة النقد م�ؤخ�راً أن�ھ�ا ت�ك�ت�ب 
بلغة قد تكون صعب�ة وغ�ی�ر م�ف�ھ�وم�ة، 
غزیرة الم�ص�ط�ل�ح�ات ال�م�ع�ق�دة، الن�ھ�ا 
تعني النخبة فیما تكتب، وال یعنی�ھ�ا م�ن 
ال یفھم ما كتب�ت؛ ق�ال�ت ذل�ك بص�راح�ة 
ووضوح حسبما تعتقد أنّھ ھو األص�وب 
واألفضل، مع اختالفنا معھا كثی�راً ج�داً، 
لكنھ�ا ن�ط�ق�ت الص�دق الن�ھ�ا ال ت�ع�رف 
الكتابة بغیر ذلك األسلوب دلیل ثق�اف�ت�ھ�ا 
الواسعة ومكانتھا ال�م�رم�وق�ة ك�أس�ت�اذة 

 نقد مثالً!
یمكن القول بمعنى أدق، أنَّ الناقد ال�ی�وم 
بحاجة لشيء جدید وطریق�ة اش�ت�غ�ال�ی�ة 
جدیدة، كمنھج ی�ت�م�اش�ى م�ع م�ا ی�ج�ده 
أمامھ وما ھو موجود فعالً تجدیدی�اً ل�م�ا 
تنتجھ الثقافة خاصة، وبقی�ة ال�ف�ع�ال�ی�ات 
الحیاتیة األخرى، بعیداً عن مناھج النق�د 
القدیمة التي خنق بعض النقاد أن�ف�س�ھ�م 
فیھا كقوالب ال ت�ق�ب�ل ال�ج�دل وال�ن�ق�اش 
أبداً، وبعیداً عن تفل�س�ف ال یض�ف�ي أي 
جدید ابداعي للنص وغی�ره، ب�ل م�ج�رد 
اس��ت��ع��راض عض��الت ل��غ��وی��ة ف��ارغ��ة 
المحتوى والمضمون، وطال�م�ا س�م�ع�ن�ا 
الكث�ی�ر م�ن ال�ن�ق�اد ال�م�ع�اص�ری�ن أن�ھ�م 
یبحثون عن طریقة جدیدة غیر مق�ول�ب�ة 
كي ال یظلوا متخندقین ھناك، وینط�ل�ق�وا 
نحو التج�دی�د ال�ذي ح�لَّ ف�ع�الً وع�م�ل�ی�اً 
الیوم، وطالما كتب�ن�ا ع�ن ذل�ك. ك�م�ا أنَّ 

بعضھم لم یستطیعوا مغادرتھا وأوجب�وا 
ألي خالق تجدیدي أن یسیر معھم، وإالّ 
فھو بعید ك�ل ال�ب�ع�د ع�ن األدب وال�ف�ن 
وجمالیات الحیاة، ونعتقد أنَّ ذلك الزم�ن 
بدأ یغادر بالتدریج وسیحل م�ح�ل�ھ زم�ن 

 التجدید ال محالة.
نحن ال ننفي الدور الكبی�ر ال�ذي ل�ع�ب�ت�ھ 
ال��ك��ث��ی��ر م��ن ال��م��دارس ال��ن��ق��دی��ة، وم��ا 
أفرزتھ صراعاتھا من م�ن�اھ�ج ف�ك�ری�ة، 
لكنھا لیست جمیعاً بالتي ی�ج�ب االل�ت�زام 
ب��ھ��ا، وال ب��أس م��ن االس��ت��ف��ادة م��ن��ھ��ا 
واخضاع النصوص األدبیة ل�ھ�ا ح�ی�ن�م�ا 
ت��ق��ت��ض��ي الض��رورة، وق��د ت��ك��ون ت��ل��ك 
الض��رورة ُم��ل��ّح��ة وواج��ب��ة ف��ي ب��ع��ض 
األحیان م�ا تس�ت�دع�ي ال�ن�اق�د االع�ت�م�اد 
علیھا مضیفاً لھا أبداعھ الجدید ك�م�ب�دع 

 حداثوي تجدیدي.
لكي یكون الناقد التجدیدي ناجحاً ع�ل�ی�ھ 
مواصلة االشتغال على الوظیفة النق�دی�ة 
التي تعت�م�د ع�ل�ى ع�ن�اص�ر م�ھ�م�ة ف�ي 
التحلیل والكشف یحّددھا بدقة، البد ل�ھ�ا 
لكي تعطي النتائج ال�م�ث�م�رة أن ت�رت�ك�ز 
على أھم م�رت�ك�ـ�زات ال�ك�ش�ـ�ف ال�ذاتـ�ي 
والموضوعي من خالل النص، المتلقي، 
والتأثیر في الثقاف�ة ال�ع�ام�ة ب�ع�ی�داً ع�ن 
ال��م��ج��ام��الت، وی��ك��ون أب��اً روح��ی��اً ألي 
مشتِغٍل م�ب�دع، وب�ذل�ك ت�ح�ق�ق ن�ظ�ری�ة 
التحلیل واالرتقاء التي نسعى لتطب�ی�ق�ھ�ا 
كجدید نقدي لھدف�ھ�ا الس�ام�ي انس�ان�ی�اً، 
وتكون المدرسة التي تستحق االح�ت�رام 
فعالً بسبب ذلك الناقد المبتعد ك�ّل ال�ب�ع�د 
عن أیة ھشاشة كتابیة بع�ی�داً ع�ن ظ�ل�م 
أحد وابخاس حقھ وإالّ ت�ت�ح�ق�ق وج�ھ�ة 

 نظر صدیقي فیھ!
ل�ك�ي یص��ل ال�ن��اق�د ال�ى اخ�راج دراس��ة 
نقدیة تجدی�دی�ة ت�ت�واءم م�ع م�ت�ط�ل�ب�ات 
العصر الف�ك�ری�ة ل�غ�ة وج�م�االً ورس�ال�ة 
اتصالیة ھادفة؛ یجب علیھ االبتع�اد ع�ن 
التنظیر والتعالي والغرور بما ح�ب�اه هللا 
من موھبة وعلم ب�ق�در م�ا ی�ق�ت�رب م�ن 
التف�س�ی�ر ال�وص�ف�ي ل�ل�ظ�اھ�ر وال�ب�اط�ن 
ووض��ع االح��ت��م��ال األق��رب ل��ل��ن��ت��ی��ج��ة 
النھائیة الغائیة لجوھر العمل في فلسف�ة 
ال�ن��ص ال��ع�ام��ة، و ال�ت��ھ�ی��ؤ ل��ن�ق��د آخ��ر 
یواجھھ فیما إن كان مصیباً أو ال. وب�ذا 
أصبحت الض�رورة م�ل�ّح�ة ل�وج�ود ن�ق�د 
جدید الحق بعد اشتغال وان�ت�ھ�اء ال�ن�ق�د 
التجدیدي األول، كي یكتسب النقد ق�ی�م�ة 

 مضافة جدیدة بنقد النقد.



اثناء قراءت�ي ل�م�ق�ال�ة ال�ب�اح�ث ال�م�غ�رب�ي   
ن��اس��م��ي م��ح��م��د ال��م��ن��ش��ورة ف��ي فص��ل��ی��ة 
"الموروث" الصادرة ع�ن م�ع�ھ�د الش�ارق�ة 

، جالت في 2018لسنة   11للتراث، بعددھا/ 
خاطري ذكری�ات ال�ط�ف�ول�ة ال�ت�ع�ی�س�ة ال�ت�ي 
عشتھا في بیت طیني ُمتداع في خ�م�س�ی�ن�ات 
القرن الغابر، وتراءت لعیني الكلیتین صورة 

ون�ح�ن ص�غ�ارھ�ا  -رحمھ�ا هللا-العلویة أمي 
نتحلق حول موقد النار، ب�ان�ت�ظ�ار (ف�ط�ی�رة) 
تعدھا لملء بط�ون�ن�ا ال�ج�ائ�ع�ة، ووج�دت ان 
(فطیرتنا) تلك ھي ذاتھا الت�ي ت�ح�دث ع�ن�ھ�ا 
ناسمي محم�د، ت�ت�م�اث�ل م�ع�ھ�ا ف�ي ط�ری�ق�ة 
االعداد والمكون�ات وادوات ص�ن�اع�ت�ھ�ا، إال 
انھا تختلف عن (الفطیرة) العراقیة من حیث 
ان للفطیرة الم�غ�رب�ی�ة روادھ�ا وم�ط�اع�م�ھ�ا 
فھي مھنة یعتاش علیھا صانعھا، ف�ي ح�ی�ن 
ان (فطیرتنا) وجبة تعّدھا األمھات ل�ألب�ن�اء، 

 ولم تصبح مھنة للعیش في ارجاء عراقنا. 
وسأعقد م�ق�ارن�ة ب�ی�ن ف�ط�ی�رت�ي ال�م�ش�رق 
والمغرب لتوكید وحدة الموروث الشعب�ي او 
لنقل تماثلھ وھذا ما یبھج النفوس ویزید من 

  تمسكھا بموروثاتھا المشتركة.
یقول الباحث ناسمي محمد في مقدمة مقالتھ 

  الُمشار إلیھا:
تروم ھذه الدراسة الكشف عن احدى المھ�ن 
الشعبیة التي لھا جذور تاریخ�ی�ة ت�م�ت�د ال�ى 
الحضارة العربیة االسالمیة ب�األن�دل�س، ھ�ي 

التي ما زالت  -صانع الفطائر-مھنة السفناج 
تقاوم الزمن، وت�وج�د ف�ي ع�دد م�ن ال�م�دن 
ال�ع�ت�ی�ق�ة واالح�ی�اء الش�ع�ب�ی�ة، اض�اف�ة ال��ى 
االسواق الشعبیة المغربیة، توف�ر ل�ل�س�اك�ن�ة 
فطائر مقلیة، فیستمتعون بأكلھا مع ك�ؤوس 

  الشاي االخضر الُمنعنع..
وفي الحدیث عن ادوات ع�م�ل�ھ�ا یش�ی�ر ال�ى 

  توفر االدوات البسیطة التالیة:
مقالة، م�وق�د ن�ار، ال�ح�ط�ب، م�ی�زان ل�وزن 
االسفنج للزبائن، جفنة معدنی�ة ی�ك�ّوم ف�ی�ھ�ا 
العجین والمخطاف وھ�و قض�ی�ب م�ع�دن�ي / 
حدیدي مقوس م�ن م�ق�دم�ت�ھ، وف�ي ب�ی�وت�ن�ا 
العراقیة ھي ذات االدوات باستثناء المیزان، 
ففطیرتنا لیست للب�ی�ع ع�ل�ى ع�ك�س ف�ط�ی�رة 
المغرب العربي، كما ان فطیرتنا تصنع ع�ل�ى 
شكل أقراص متباینة الحجوم حسب الحاجة، 
وتتفنن امھاتنا برش ھذه الفطائر بذرات من 
السكر لتحلیة مذاق�ھ�ا وغ�ال�ب�اً م�ا تص�ن�ع�ھ�ا 
االمھات ص�ب�اح�اً ل�ت�ق�دی�م�ھ�ا وج�ب�ة ش�ھ�ی�ة 
للفطور، أما شكلھا فھي مثل ارغ�ف�ة ال�خ�ب�ز 
على عكس الفطائر المغربیة التي یتوسط�ھ�ا 
فراغ دائري لرفعھا من خ�الل�ھ أو ع�رض�ھ�ا 

  في واجھة محل السفناج.
تناولت المقالة: ما السفناج، طریقة ال�ع�م�ل، 
م��ح��ل الس��ف��ن��اج، ال��ع��ادات وال��م��ع��ت��ق��دات 
المرتبطة بالسف�ن�اج، حض�ور الس�ف�ن�اج ف�ي 

االدب، السفناج في الش�ع�ر، الس�ف�ن�اج ف�ي 
المثل الشعبي، السفناج في النكتة الشع�ب�ی�ة 

  ثم: االخطار المھددة للمھنة.
وفي م�ع�رض ح�دی�ث ال�ب�اح�ث ع�ن م�ھ�ن�ة 

  السفناج یقول:
وكانت مھنة السفناج ولق�رون ط�وی�ل�ة م�ن 
ال�م�ھ��ن األس�اس��ی�ة ف��ي االح�ی��اء الش�ع��ب�ی��ة 
واألسواق االسبوعیة، ب�اع�ت�ب�اره ی�ح�ت�رف 
(إعداد السفنج) وھو من الفطائر المعروف�ة 
التي تتخذ من الدقیق والزی�ت ف�ي الص�ب�اح 
أو في العصر، ولھذا فحانوت السفناج ك�ان 
الى جانب الفرن والحمام التقل�ی�دي...، ك�م�ا 
كان السفناج یعّد من أبرز شخصیات ال�ح�ّي 
الرتباطھ بحیاة سكان سكان�ھ، وق�د ت�ع�ددت 
االسماء المرادفة للسفناج، وال�ت�ي ت�ع�ددت 
ب��ت��ن��وع ال��م��ن��اط��ق وال��ج��ھ��ات، وم��ن ھ��ذه 

  األسماء:
الش��ف��ت��اج: ع��ّوض الس��ف��ن��اج ب��ح��رف  -

(السین) ینطق في بعض م�ن�اط�ق ال�م�غ�رب 
  بحرف (الشین).

الش�ف��ان��ج�ي : ی��ن��ط�ق ب�ھ��ذا االس�م ف��ي   -
  المناطق الشمالیة من المغرب.

مول السفنج : ج�م�ی�ع ال�م�ھ�ن وال�ح�رف  -
المغربیة تبدأ بكلمة (مول) اي صاحب، م�ع 
نس�ب ال�م��ن��ت�وج ال�ذي ی��ن�ت��ج�ھ م��ث�الً م��ول 

  السفنج ھو صاحب االسفنج.
التونسي: وھو االسم ال�ذي ی�ط�ل�ق ع�ل�ى  -

السفناج في الجزائر، وتدل ھ�ذه ال�ت�س�م�ی�ة 
على ان معظم ب�اع�ة االس�ف�ن�ج ت�ونس�ی�ون، 
وھو ما یرجح ان تكون ھذه الحرفة دخ�ل�ت 

  الى الجزائر من تونس
السفاج: وھو االسم االص�ل�ي ل�ل�س�ف�ن�اج،  -

والذي یذكر في المصادر االندلسیة، وح�ت�ى 
  المغربیة.

وفي خاتم�ة ال�م�ق�ال�ة ال�ق�ی�م�ة ھ�ذه، ی�ؤك�د 
الباحث الجاد ناسمي محمد (على الرغم من 
ان المھن الشعبیة تص�ن�ف ض�م�ن ال�ث�ق�اف�ة 
المادیة في نظم التصنیف الخاصة ب�ال�ت�راث 
الشعبي، إال انھ یظھر م�ن خ�الل االش�ت�غ�ال 
على مھنة السفناج انھا اكثر من ذلك، فھي 
شبكة مركبة ومعقدة من العناصر ال�ت�راث�ی�ة 
المتعددة... اذ ال یمكن تصور مھنة السفناج 
دون ارتباطھا ببقیة عناصر التراث الشعبي 
االخرى، ولھذا ف�أی�ة م�ح�اول�ة م�ن ش�أن�ھ�ا 
حمایة وصون تراثنا الشعبي العرب�ي ی�ج�ب 
ان ت��ؤك��د ع��ل��ى ح��ام��ل ال��ت��راث اك��ث��ر م��ن 

  العنصر التراثي).
وفي ختام ھذه الق�راءة ال�م�ت�واض�ع�ة أدع�و 
مراكز ال�ب�ح�ث الش�ع�ب�ي وال�م�أث�ورات ال�ى 
اھمیة تبادل المعلومات والخبرات بین ابناء 
المشرق والمغرب لتجس�ی�د الص�ل�ة وادام�ة 
زخم ال�ت�واص�ل ب�م�ا ی�ن�ف�ع االم�ة وت�راث�ھ�ا 

 وضرورة الحفاظ من االندثار والمحو.
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 شكر حاجم الصالحي
 العراق

اا ا .. 
  و روم و اد 

 
 منال الحسن/ھولندا               

 
یعیش العراقیّون كابوسا حقیقیا في ظ�ل الش�رذم�ة ال�ت�ي 
تسلّطت على رقبتھ, فالفساد ال ی�ن�ت�ھ�ي, وح�ت�ى ج�ائ�ح�ة 
كورونا التي طال تأثرھا العالم كلّھ, ج�ع�ل�وه ب�اب�ا ج�دی�دا 

ھ�ؤالء, وأیّ�ة   یضاف إلى أبواب فسادھم, فأي مسؤولین
 طامة كبرى وقع الشعب العراقي تحت وطأتھا؟

في البدء جاؤوا بشعارات رنانة, وادعوا أنھم جاؤوا مخلصین ل�ل�ش�ع�ب, راف�ع�ی�ن رای�ات 
للتحرر والدیمقراطیة, وباستعارة مقوالت طالما ترددت ح�ت�ى أف�رغ�وھ�ا م�ن م�ح�ت�واھ�ا 
وبمرور األیام والسنوات, تبدت مساوئھم, ونزلوا بمق�درات ھ�ذا الش�ع�ب الص�اب�ر ع�ب�ث�ا 
واستغالال, وقد زرعوا الفتن واآلفات بین أبنائھ ل�ی�س�ت�ف�ی�دوا ھ�م م�ن ص�راع�ات ت�ح�م�ل 
األبریاء نتائجھا وأعطوا تضحیات وخسائر ج�ع�ل�ت م�ا أس�م�وا أن�ف�س�ھ�م ب�الس�ی�اس�ی�ی�ن 

 .. یتفردون باالستیالء البشع على الثروات, تحت سقف المحاصصة المشؤومة
لم یحصد العراقیون غیر الخیبات, فاألموال الطائلة الت�ي ت�ن�ف�ق ع�ل�ى الس�راب ب�وص�ف�ھ 
مشروعات تساھم في بناء البالد, ھي أموال جعلت جذور نفوذھم تمتد في عم�ق األرض 
لیصنعوا ما تعارف على تسمیتھ بالدولة العمیقة , التي تتحكم ف�ي ال�ق�رارات ال�م�ص�ری�ة, 
واالتفاقات اللعینة وتبادل الحصص وال�ت�ف�اھ�م�ات وع�ل�ى حس�اب ع�م�وم أب�ن�اء الش�ع�ب 

وحتى اآلن لو كان�ت ف�ي ال�م�ك�ان  2003العراقي, فاألرقام المھولة التي صرفت منذ عام 
لساھمت في بناء قارة كاملة ولیس بقعة صغی�رة م�ث�ل ال�ع�راق , ل�ك�ن   الطبیعي إلنفاقھا

الحقیقة أن ھناك نھبا یتقاسمھ السیاسیون والحیتان الكبیرة التي جثمت على جسد ال�ب�الد 
وجعلتھ مسكینا بائسا یشكو أبناؤه الفقر والعوز وظالم الجھل والبطالة , وھم م�ت�خ�م�ون 
یقیمون مشاریعھم وینفقون على ملذاتھم المخزیة ما یندى لھ الجبین , ومع ھ�ذا ت�راھ�م 

وال تھتز لھم ولو ذرة م�ن ب�ق�ای�ا ض�م�ی�ر   مصرین على البقاء على كراسیھم الشیطانیة
إنساني .. یریدون البقاء والقضاء على ما تبقى, ویت�ص�ارع�ون ع�ل�ى ال�م�ن�اص�ب , وإذا 
صادف ان ظھر أحد ما یرید فتح جزء یسی�ر م�ن م�ل�ف�ات�ھ�م ال�م�خ�زی�ة ف�ھ�م یس�ق�ط�ون�ھ 
بالقاضیة , ألنھم أصحاب الرأي والقرار, وھم الذین یصوت�ون ب�ب�ی�ادق الش�ط�رن�ج ال�ت�ي 
وضعوھا في برلمانھم الھزیل, الذي یعطي الثقة العرجاء لمن یراه أكثر مراعاة لمص�ال�ح 

 ..الدولة العمیقة .  األسیاد والحیتان وحكام
الغریب في ان السیاسیین العراقیین, الذي أزكمت روائح فسادھم أن�وف ال�ع�ال�م ك�ل�ھ, ل�م 
یعودوا مبالین, وكأن سمعة غرقھم بالفساد مشرفة ولیست عارا, وص�ار نش�ر ال�غ�س�ی�ل 
فیما بینھم ظاھرة ملحوظة, وباتوا مض�رب�ا ألم�ث�ل�ة الس�وء , وم�ع ھ�ذا یص�ّرون ع�ل�ى 
المضي في خراب أرواحھم, ویتفانون في السرقة واالستغالل, وھم الذین انطبق ع�ل�ی�ھ�م 
قول الباري عز وجل " وزیّن الشیطان لھم أعمالھ�م" وإال ھ�ل م�ن ال�م�ع�ق�ول أن�ھ�م ال 

 یشبعون من الحرام وبھذا الشكل الشره؟
أال یرى المسؤولون الواقع الصحي في العراق ب�ع�د اس�ت�ش�راء ج�ائ�ح�ة ك�ورون�ا وفش�ل 
التعامل معھا , حیث بدت المستشفیات ھزیلة غیر قادرة على استیعاب أدنى األعداد ال�ت�ي 
تصاب بھذا الوباء, مع أن األموال المصروفة على قطاع الصحة یكفي لبناء م�دن ص�ح�ة 

متكاملة ال نقص فیھا, ال كما نشاھد بألم ما یعان�ی�ھ ال�م�رض�ى وال�م�ص�اب�ون م�ن   واسعة
سوء وفقر غریب في إمكانات المستشفیات, فیما یتفرج المسؤول�ون ع�ن ھ�ذا ال�خ�راب, 

 .... بالعراقیین المتحملین الصابرین  وھذا الویل الذي ألمّ 
لقد تعب أبناء الشعب العراقي وھ�و ی�ع�ان�ي م�ن ال�ف�س�اد وال�ف�اس�دی�ن ودائ�رة االص�الح 
المفرغة التي یدورون فیھا, فال إصالح وال حل یتم طالما ھناك أح�زاب م�ت�ن�ف�ذة وھ�ن�اك 
كتل ال ھّم لھا سوى مصالحھا, والذي یرید مكافحة الفساد أو اإلص�الح ال ی�ف�س�ح�ون ل�ھ 
المجال وال یعطونھ أّي سبیل, ألنھ بالنتیجة سیفضحھم ویضعھم تحت ط�ائ�ل�ة ال�م�س�اءل�ة 

ب�ال�ف�س�اد   وتحّمل ما ألّم بالبالد من ویالت وما جعلھ من البلدان الخربة الفقی�رة ال�غ�ارق�ة
 ... والخراب

ال حل حقیقي سوى الثورة , وتغییر كل ھذه الوجوه والخالص من شبح األحزاب التي ل�م 
تجلب للبالد غیر الھالك والدمار وسرقة ثرواتھ ..وال حل ت�رق�ی�ع�ي آخ�ر, یض�ع رك�ائ�زه 

ال��ف��اس��دون   وأس��س��ھ
م���ن ق���ادة األح���زاب 
وال��ح��ی��ت��ان ال��ت��ي ال 
تش��ب��ع, وب��ال��ت��ال��ي ال 
یكون ما یدع�ون�ھ م�ن 
إص���الح إال أب���واب���ا 
ج���دی���دة ل���ف���س���ادھ���م 

وفض��ائ��ح��ھ��م   ال��وق��ح
وسرقاتھ�م واف�ع�ال�ھ�م 
الشنی�ع�ة ال�ت�ي ت�خ�ل�و 
من أیة ذرة م�ن ذرات 

 . الضمیر واإلنسانیة

 



 ّا ّدة اا  ت ا  
ّا ا 

 
 1/7/2020العراق،  -بقلم : كریم عبدهللا/ بغداد 

 لیبیا  -(غافلة) للشاعرة: عائشة أحمد بازامة/ بنغازي 

یقول سركون بولص : ونحن ح�ی�ن ن�ق�ول قص�ی�دة ال�ن�ث�ر   
فھذا تعبیر خاطىء, ألّن قصیدة الن�ث�ر ف�ي الش�ع�ر األورب�ي 
ھي شيء آخر, وفي الشعر العربي عندما نقول نتحدث ع�ن 
قصیدة مقطّعة وھي مجّرد تسمیة خاطئة, وأن�ا أس�ّم�ي ھ�ذا 
الشعر الذي أكتبھ بالشع�ر ال�ح�ّر, ك�م�ا ك�ان ی�ك�ت�ب�ھ إل�ی�وت 

 وأودن وكما كان یكتبھ شعراء كثیرون في العالم. 
واذا كانت تسمیتھا قصیدة النثر, ف�أن�ت ت�ب�دي ج�ھ�ل�ك, ألّن 
قص�ی��دة ال��ن�ث��ر ھ��ي ال��ت�ي ك�ان ی�ك��ت�ب��ھ�ا ب�ودل��ی�ر ورام�ب��و 
وماالرمیھ, أي قصیدة غیر م�ق�طّ�ع�ة. م�ن ھ�ن�ا ب�دأن�ا ن�ح�ن 
وأستلھمنا فكرة القصیدة / الس�ردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة/ ب�األت�ك�اء 
على مفھوم ھندسة قصیدة النثر ومن ثّم ال�ت�م�ّرد والش�روع 
في كتابة قصیدة مغایرة لما یُكتب من ضجیج كثی�ر ب�دع�وى 
قصیدة نثر وھي بریئة كل البراءة من ھذا االّ ال�ق�ل�ی�ل م�م�ن 
أوفى لھا حسبما یعتقد/ وھي غیر قصیدة نثر/ وأب�دع ف�ی�ھ�ا 
ایما ابداع وتمیّز, ونقصد اّن ما یُكتب الی�وم ان�م�ا ھ�و ن�ّص 
حّر بعید كل البُعد عن قصیدة النثر. اّن ال�ق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة 

التعب�ی�ر/ وی�خ�ط�يء  -التعبیریّة تتكون من مفردتي / السرد 
ك�ث�ی�را َم�ن ی�ت�ص�ور أّن الس�رد ال�ذي ن�ق�ص�ده ھ�و الس��رد 

الق�ص�ص�ي , وأّن ال�ت�ع�ب�ی�ر ن�ق�ص�د ب�ھ األنش�اء  -الحكائي 
والتعبیر عن األش�ی�اء. اّن الس�رد ال�ذي ن�ق�ص�ده ان�م�ا ھ�و 
السرد الممانع للسرد أي انّھ السرد بقصد األی�ح�اء وال�رم�ز 
والخیال ال�ط�اغ�ي وال�ل�غ�ة ال�ع�ذب�ة واألن�زی�اح�ات ال�ل�غ�ویّ�ة 
العظیمة وتعّمد األبھار وال نقصد منھا الحكایة أو ال�وص�ف, 
أما مفھوم التعبیریّة فأنّھ مأخوذ من ال�م�درس�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة 
وال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن ال��ع��واط��ف وال��م��ش��اع��ر ال��م��ت��أج��ج��ة 
واألحاسیس المرھفة, اي التي تتحدث عن اآلآلم ال�ع�ظ�ی�م�ة 
والمشاعر العمیقة وما تثیره األحداث واألش�ی�اء ف�ي ال�ذات 
األنسانیّة. اّن ما تشترك بھ الق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة 
وقصیدة النثر ھو جعلھما النثر الغایة وال�وس�ی�ل�ة ل�ل�وص�ول 
الى شعریة عالیة وجدیدة. اّن القصیدة السردیّة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة 
ھي قصیدة ال ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى ال�ع�روض واألوزان وال�ق�اف�ی�ة 
الموّحدة وال التشطیر ووضع الفواصل والنقاط ال�ك�ث�ی�رة او 
وضع الفراغات بین الفقرات النصیّ�ة وانّ�م�ا تس�ت�رس�ل ف�ي 
فقراتھا النصیّة المتالحقة والمتراصة مع ب�ع�ض�ھ�ا وك�أنّ�ھ�ا 
قطعة نثریّة . أّن القصیدة السردیّة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة ھ�ي غ�ی�م�ة 
حبلى مثقلة بالمشاعر ال�م�ت�أج�ج�ة واألح�اس�ی�س ال�م�رھ�ف�ة 
ترمي حملھا على األرض ال�ج�ّرداء ف�ت�خ�ّض�ر ال�روح دون 

 عناء أو مشقّة.
 

وسعیاً منّا الى ترسیخ مفھوم القصیدة السردیّة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة 
قمنا بأنشاء موقع ال�ك�ت�رون�ّي ع�ل�ى (ال�ف�ی�س ب�وك) ال�ع�ام 

, اعلنا فیھ عن والدة ھذه القصیدة والتي سرعان م�ا 2015
أنتشرت على مساحة واسعة من أرضنا العربیة ثم ما ل�ب�ث�ت 
أّن انشرت عالمیاً في القارات األخ�رى وأن�ب�رى ل�ھ�ا ك�تّ�اب 
كانوا أوفیاء لھا وأثبتوا جدارتھم في كت�اب�ة ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة 
وأّكدوا على أحقیتھا في األنتشار وأنطالقھا الى آفاق ب�ع�ی�دة 
وعالیة . فص�درت م�ج�ام�ی�ع ش�ع�ری�ة ت�ح�م�ل س�م�ات ھ�ذه 
القصیدة الجدیدة في أكثر من بل�د ع�رب�ي وك�ذل�ك م�ج�ام�ی�ع 
شعریة في أمیركا والھند وافریقیا وامیركا الالتینی�ة وأورب�ا 
وص�ار ل�ھ�ا رّواد وعّش�اق ی��داف�ع�ون ع��ن�ھ�ا وی��ت�م�ّس�ك��ون 

 بجمالیتھا ویحافظون على تطویرھا.
 

سنتحدث تباعاً عن تجلّیات ھذه ال�ل�غ�ة حس�ب�م�ا یُ�ن�ش�ر ف�ي 
ال�ف�رع  -مؤسسة تجدید األدبیّة  -مجموعة السرد التعبیري 

العربي, ولتكن ھذه المقاالت ضیاء یھتدي بھ ك�ل َم�ْن ی�ری�د 
 التحلیق بعیدا في سماوات السردیة التعبیریة .

 اللغة القاموسیّة : 
اللغة ھي الجناح الذي بھ ی�ح�لّ�ق الش�اع�ر ب�ع�ی�دا وت�ت�ش�ّك�ل 
القصیدة حیّة نتلمس عطرھا وتالحقن�ا ص�ورھ�ا ب�دھش�ت�ھ�ا 
وعمقھا وفضاء ت�أوی�ل�ھ�ا واالس�ت�ئ�ن�اس ب�ل�ّذت�ھ�ا ال�ح�س�یّ�ة 
والجمالیة تمأل ارواحنا بالجمال واللذة, اللغ�ة ھ�ي الش�ج�رة 
الوارفة التي تحتھا نستظّل فیئھا وتأخذنا الى ع�وال�م ب�ع�ی�دة 
تنتشلنا من كّل ھذا الضجیج الذي ع�ّم االف�ق وس�ّد م�ن�اف�ذه 
وانتابنا خمول في الذاكرة ونقطف ثم�ارھ�ا ن�اض�ج�ة ل�ذی�ذة. 
اللغة ھي الیقظة والنشوة وال�دفء والض�وء ال�ذي ی�ن�ب�ع�ث 
من اعماق الذات تسحبنا من نومنا العمیق تستفّز خ�م�ول�ن�ا. 
على الشاعر الحقیقي ان یمتلك لغة خاصة بھ یحنو ع�ل�ی�ھ�ا 
ویشّذبھا ویعمل علیھا كالمونتیر الذكي یقطع المشاھد ال�ت�ي 
تجعل القصیدة مترھّلة ویضیف الیھا م�ا ی�ج�ع�ل�ھ�ا ت�ت�وھّ�ج 
اكثر ویفتح للمتلقى أفقاً شاس�ع�ا ل�ل�ت�اوی�ل, ی�غ�ام�ر الش�اع�ر 
بلغتھ ویرتفع عن ل�غ�ة ال�واق�ع ك�ون�ھ�ا ال ت�م�ت�ل�ك ع�ن�ص�ر 
المفاجأة والغوایة یجعل منھا قطعة مشحونة تستفّز ال�خ�ی�ال 
وتمارس االنزیاح الشدید ح�ی�ث ن�ھ�رب ال�ی�ھ�ا م�ن ن�ھ�ارن�ا 
المكسو بالتشتت والضیاع والحیرة نتیجة م�ا ی�ك�ت�ب ال�ی�وم 
باسم قصیدة الن�ث�ر وھ�ي ب�راءة م�ن ھ�ذه ال�ت�ھ�م�ة. م�ادام 
الشاعر ھو ابن الواقع والملتصق بثقافة بیئت�ھ, ف�م�ن خ�الل 
قاموس مفرداتھ نستطیع ان نقرأ الواقع ال�ذي ی�ع�ی�ش ف�ی�ھ 
الشاعر ونتمكن م�ن م�ع�رف�ة ط�ری�ق�ة ت�ف�ك�ی�ره ن�ت�ی�ج�ة م�ا 
یستخدمھ من مفردات یطّرز بھا نس�ی�ج�ھ الش�ع�ري ل�ی�ك�ون 
شاھدا حقیقیا على ال�ع�ص�ر. م�م�ا الش�ّك ف�ی�ھ اّن م�ف�ردات 
الشاعر تعبّر عن مزاجھ الخاص ورؤیتھ لما یح�دث ح�ول�ھ, 
فكلما كان مزاجھ مست�ق�را وواق�ع�ھ ی�ن�ع�م ب�الس�ل�م واألم�ان 
جاءت مفردتھ رقیقة عذبة أنیقة جمیلة, ل�ك�ن ح�ی�ن�م�ا ی�ج�د 
الشاعر نفسھ محاطا بالخراب والخیب�ة, س�ت�ك�ون م�ف�ردات�ھ 
كئیبة خشنة تمتأل بالقبح والم�رارة , ك�ون إل�ت�ص�اق�ھ ب�ھ�ذا 
الواقع وتف�اع�ل�ھ م�ع�ھ, ألن�ھ اب�ن ھ�ذه األرض وم�ن رح�م 
مجتمعھ كان. اّن مفردات الشاعر حتما ستصنع لن�ا ال�م�زاج 
العام للنّص, فینقل مشاعره واحاسیسھ الینا بصدق, م�ع�بّ�را 
عن ھذا ال�واق�ع ال�م�زري وال�م�ری�ر ب�م�ف�ردات تش�ب�ھ ھ�ذا 
الواقع, سیكون النّص ملتصقا بالشاعر ومنتمی�ا ال�ی�ھ وال�ى 

 واقعھ.
نحن الیوم نتحّدث عن شاعرة تكتب الشعر بنكھة الیاسم�ی�ن 
ولوعة الوطن وشغف القلب ال�رق�ی�ق, الش�اع�رة : ع�ائش�ة 
أحمد, من خالل قصیدتھا المعنونة / غافلة/ , نس�ت�ط�ی�ع أن 

 نقرأ قاموسھا على شكل ثالثة أسالیب داللیة :
 

 القاموسیّة المفرداتیّة:  -1
لو تمعّنا جیداً في نسیج الشاعر الشعري فسنجده م�م�ت�ل�ىء 
ب��م��ف��ردات ت��دّل ع��ل��ى ال��ح��زن وال��خ��راب وال��م��وت واألل��م 
والضیاع, فمثالً نقرأ ال�م�ف�ردات ال�ت�ال�ی�ة/ غ�اف�ل�ة/ تض�رج/ 
دماً / نحور/ ال�ھ�ائ�م�ة / ج�رف�ت/ م�ن�اق�ی�ر ال�ح�ق�د/ ت�اھ�ت/ 
اآلھات/ م�ت�ن�ّم�رة/ ع�رج�اء/ دم�وع�ك/ ت�ح�ّج�رت/ ع�ج�وز/ 
دموعك/ ھائج/ ط�غ�ی�ان/ م�ھ�اج�رة/ غض�ب�ة/ ب�رق/ رع�د/ 
صامت/ دّك/ نواح/ أحترقت/ شّب الحریق/ آھاتاً/ ال�ط�رق�ات 
باكیة/ تشح�ذ/ ال�ل�ئ�ام/ ت�ن�وء/ وزر/ خ�ط�ی�ئ�ة/ ال�ع�ف�اری�ت/ 
المسجونة/ الم�وب�وءة/ الس�أم/ ال�ن�واح/ ال�ن�ك�وص/ ذاب�ل�ة/ 
متعّرجة/ تغتال/ خدعتھا/ صخور/ جائع/ رصاصة الرح�م�ة. 
كّل ھذه المفردات استطاعت من خاللھا الشاعرة أن ت�رس�م 
ً ی�ب�ع�ث ع�ل�ى األس�ى وال�خ�وف وال�غ�رب�ة  لنا واقعاً مأساویّا
والقحط والموت, أنّھا صور للواقع الذي تع�ی�ش�ھ الش�اع�رة, 
الواقع المتش�ظّ�ي ال�ذي ت�رك بص�م�ات�ھ واض�ح�ة ف�ي روح 
الشاعرة, فرسمت لن�ا ھ�ذه الص�ور ال�م�ع�ت�م�ة م�ن ال�ح�ی�اة 

 البائسة.
 القاموسیّة المكانیة :  -2

بالعودة الى نسیج الشاعرة الشعري فسنجد المدینة/ أوی�ا / 
حاضرة وشامخة رغم ما حّل بھا, كما في المق�ط�ع ال�ن�ّص�ي 
الرائع/ حمامة بك�ف ال�زم�ان تض�رج عش�ھ�ا دم�اً س�ف�ح�ت 
شواطيء لھفتك على نحور حفریاتك الھائمة أوی�ا* ج�رف�ت 
وكرك المعشوشب من�اق�ی�ر ال�ح�ق�د ال�ق�دی�م/, ھ�ذه ال�م�دی�ن�ة 
القدیمة/ طرابلس/ ص�اح�ب�ة ال�ت�اری�خ ال�م�ج�ی�د وال�ح�ض�ور 

وكذلك نجد / ومقبرة سیدي منیدر/ ال�ت�ي   المشع في الزمن,
یعود إلیھا ذكر النبي محمد صلّى هللا علیھ وآلھ وسلم , ھ�ي 
االخرى لھا تاریخھا العظیم والمشرق, وكذلك ن�ج�د / ع�ل�ى 

 تخوم جردینة/ ھي األخرى لھا تاریخ روحّي عظیم.
 

 القاموسیّة التاریخیة :  -3
من خالل ذكر األماكن واالشخاص واألسطورة, ف�م�ن خ�الل 
ال�ن��س��ی��ج الش�ع��ري ل��ل��ش�اع��رة نس��ت��ش�ع��ر ب��ع��ب�ق ال��ت��اری��خ 
والحضارة التي كانت, والجمال الروحي والنفسي والمك�ان�ي 
والزماني الذي كان, كل ھذا نجده ونتلّمسھ ونتن�فّ�س�ھ داخ�ل 
نسیجھا الشعري الذي جاء مترابطاً ومح�ك�م�اً وع�ل�ى ش�ك�ل 

 بناء جملي متواصل فّذ.
 
كّل ھذا الجمال سرعان ما یتداعى وینھار على واقع م�ؤل�م  

ترك بصماتھ في روح الشاعرة كما في ھ�ذا ال�م�ق�ط�ع ال�ذي 
تختتم بھ الشاعرة قصیدتھ�ا ھ�ذه / ت�ح�ن�و ل�غ�ف�وة ال�ل�ق�م�ة 
الشھیة لفم طفل جائع على رصیف الت�اری�خ ی�رت�ج�ي ص�در 
امھ ال�ح�ن�ون ال�م�غ�ت�ال�ة ب�رص�اص ال�رح�م�ة ع�ل�ى س�ف�وح 
اعشاش الحمام/. ھكذا ینھار كّل شيء وینتھي الى ال�خ�راب 
والدمار والجوع والموت, ویبقى صوت الشاعرة عال�ی�اً ف�ي 
كشف الحقیقة وتعریة ھذا الواقع, فھي ص�وت األم�ة ال�ذي 
لن یسكت . لقد أضافت الشاعرة ال�ى الس�ردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة 

 اضافة جمیلة ورائعة تستحق علیھا التقدیر واالحترام.
 

 النّص : غافلة
حمامة بكف الزمان تضرج عشھ�ا دم�اً س�ف�ح�ت ش�واط�يء 
لھفتك على نحور حفریاتك ال�ھ�ائ�م�ة أوی�ا* ج�رف�ت وك�رك 
المعشوشب مناقیر الحقد القدیم تاھت اآلھات متنم�رة ت�ق�ود 
سفینة عرجاء نحو تلكم الشواطيء غارت دموع�ك ح�دق�ات 
الكون تحجرت كوجھ عجوز نحتوه ع�ل�ى ج�دارك الس�م�ی�ك 
موج ھائج یرتشف رجفة طغیان ح�م�ائ�م م�ھ�اج�رة غض�ب�ة 
برق رعده صامت دك حصن السالم ن�واح ال�م�الئ�ك غ�اص 
اسماع حدائق الزیتون احترقت فیافي ال�ك�ل�م ش�ب ال�ح�ری�ق 
آھاتًا انطوت الطرقات باكیة تشحذ خبز موائ�د ال�ل�ئ�ام ت�ن�وء 
بوزر خطیئة مدینة العفاریت المسجونة ت�خ�وم�اً ال�م�وب�وءة 
إذالالً الغافیة حضناً تاریخھا م�غ�ادر ل�ح�اف�ھ�ا الس�أم ت�ق�ت�ات 
صوت النواح تنام طویالً تتبرج ال�ن�ك�وص ب�رای�ات�ھ�ا ذاب�ل�ة 
الجبین متعرجة الوجھ تغتال بسمة طفل�ة خ�دع�ت�ھ�ا ت�ف�اح�ة 
حواء معابد زیوس* ومقبرة سیدي من�ی�در * ع�ل�ى ت�خ�وم 
جردینة* الغابرة ع�ل�ى ص�خ�ور ال�وج�دان ع�ت�ی�ق�ة ال�ب�ھ�اء 
شفیفة التیھ تحنو لغفوة اللقمة الشھیة لفم طفل جائ�ع ع�ل�ى 
رص�ی�ف ال�ت�اری�خ ی�رت�ج�ي ص��در ام�ھ ال�ح�ن�ون ال�م�غ�ت�ال��ة 

 برصاص الرحمة على سفوح اعشاش الحمام.
 .......................... 

  .  أویا االسم القدیم لطرابلس *
 . زیوس إسم آلھة إغریقیة *
 سیدي منیدر مقبرة في طرابلس *

 .* جردینة قریة جنوب بنغازي
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في كل وجوٍد إنساني طبی�ع�ي ت�وج�د   
ثالث محطات رئیسیة, رحُم األم ال�ذي 
تن�ط�ل�ق م�ن�ھ رح�ل�ة ال�وج�ود, ورح�ُم 
األرض حیث م�ح�ط�ة ال�وص�ول ال�ت�ي 
تنتھي عندھا رحلة الوجود في الحی�اة 
الدنیا, وبینھما رحم م�ج�ازي ب�م�ع�ن�ى 
الكلمة, ی�ت�م�ث�ل ف�ي ش�ب�ك�ة ال�ع�الق�ات 
االجتماع�ی�ة ال�ت�ي ت�ح�ت�ض�ن اإلنس�ان 
وتشبع حاجاتھ النفسیة والتي ت�رت�ب�ط 
بحیز مكان�ي م�ع�ی�ن, ی�ت�خ�ذه اإلنس�ان 
كمأوى لھ, یستش�ع�ر ب�داخ�ل�ھ األم�ان, 
وھ�ذا ال�ح��ی��ز ق��د ی�ت��م��ظ�ھ��ر ب�أش��ك��ال 
متنوعة, فقد یتناھي مكانیًّا لیتمثل في 
جدران أربعة تجمع الفرد بأسرت�ھ, أو 
یتسع لیش�م�ل ال�ح�ی�ز ال�م�ك�ان�ي ال�ذي 
یجمع اإلنسان بأفراد قب�ی�ل�ت�ھ أو ب�ن�ي 
وطنھ داخل حدود الوط�ن, وق�د ی�م�ت�د 
في بعض األحیان لیشمل العالم بأسره 
حیث یرت�ب�ط اإلنس�ان م�ع غ�ی�ره م�ن 

  البشر بروابط اإلنسانیة.
فالرحم ھنا لیس فقط الحی�ز ال�م�ك�ان�ي 
الم�ادي ال�م�ح�ی�ط ب�اإلنس�ان, ب�ل وم�ا 
ی��رت��ب��ط ب��ھ م��ن ش��ب��ك��ة ع��الق��ات 
اجتماعیة, یأنس إلیھا وتشبع حاجات�ھ 

 النفسیة في الوجود.
یستقر الشخص ویت�وازن ن�ف�س�یًّ�ا م�ا 
دام ھو آمنًا ومطمئناعلى تلك الرواب�ط 
النفسیة, ولكن ع�ن�دم�ا ت�ت�ع�رض ت�ل�ك 
الروابط االج�ت�م�اع�ی�ة ل�ل�ت�ھ�دی�د, ف�إن 
ب��وادر األزم��ة ال��وج��ودی��ة ت��ب��دأ ف��ي 
الظھور, فاألمر عندھا ال یصبح مجرد 

قض�ى الش�خ�ص ع�م�ره ب�ی�ن  -شق�ة 
معرضة للسلب, بل ع�الق�ات  -جدرانھا

اج�ت�م�اع�ی�ة ورواب�ط ن�ف�س�ی�ة م�ھ��ددة 
بالقطیعة وفق�دان ل�ل�ت�واص�ل والس�الم 
النفسي, فالخطر ینذر بالعزلة الم�ادی�ة 
أوال�م��ع��ن��وی�ة أوك��ل��ت�ی��ھ��م��ا, وب��ف��ق��دان 
 التواصل الذي ال تستقر الحیاة بدونھ.

في ضوء ھذا التصور یم�ك�ن�ن�ا ق�راءة 
روایة "محطة المنصورة" ل�ل�روائ�ي 
محمد السنباط�ي, ق�راءة ت�ن�ق�ل�ن�ا م�ن 
قراءة أحداث ال�روی�ة ع�ل�ى مس�ت�وى 
اجتماعي یسرد خ�الف�ات ت�ح�دث ب�ی�ن 
أب وأبناءه, وت�ن�ت�ھ�ي ب�ح�رم�ان�ھ م�ن 
دخول شقتھ التي أفن�ى ع�م�ره ف�ی�ھ�ا, 
وفقده للمكان الذي حمل ماضی�ھ, إل�ى 
مست�وى آخ�ر وج�ودي, ی�ج�س�د ظ�م�أ 
اإلنس��ان إل��ى ال��ت��واص��ل ف��ي عص��ر 
تقطعت فیھ األرحام بین االب�ن واألب, 
بین الحاضر وال�م�اض�ي, وع�ل�ى ذل�ك 
ف��ال��ب��رن��ام��ج الس��ردي ل��ل��ش��خ��ص��ی��ة 
المحوریة "وجدي الس�ن�ط�اوي" ف�ي 
ال�روای�ة ی�ج�س�د س�ی�رورة ال�ذات ف��ي 
رحلتھا للبحث عن التواصل اإلنس�ان�ي 
المفقود, رحلتھا للتواصل مع تاریخھا 
المفقود, رحلتھا ل�ل�ب�ح�ث ع�ن ال�رح�م 

 المفقود.
ی�م��ك�ن أن نس��ت��وض�ح داخ�ل ال�ق��ص��ة 
ال��رئ��ی��س��ی��ة ل��ل��روای��ة ع��دة م��ح��ط��ات 
س��ردی��ة, تش��ك��ل ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى 
السردي المفاصل الس�ردی�ة ل�ل�روای�ة, 
وم��رت��ك��زات ال��ت��غ��ی��ر ال��درام��ي, أي 
األح��داث ال��ن��وي ف��ي الس��رد, وھ��ي: 
مرض الزوجة, موتھا, وھما الحدث�ان 
الذان یمكن اعتبارھما بمثابة المح�ط�ة 

األول��ى ف��ي ال��ح��دث ال��رئ��ی��س��ي, وق��د 
تجاوزالس�ارد الس�ب�ع�ی�ن ع�اًم�ا, وھ�و 
یقیم وحیًدا, ویشعر بالوحدة الن�ق�ط�اع 
أبنائھ عنھ, ث�م ال�ح�دث ال�ذي ی�ت�رت�ب 
على ذلك وھو زواجھ من مھجة دون 
رغبة أوالده, ثم طالقھا, ث�م إع�ادت�ھ�ا 
لعصم�ت�ھ ب�ع�د أن ی�ك�ت�ب ل�ھ�ا نص�ف 
الش�ق��ة, ث��م دخ�ول ف��ای��ز ف�ي ح��ی��ات��ھ 
وإغوائھ م�ھ�ج�ة, ث�م ط�الق�ھ�ا ل�ل�م�رة 
الثانی�ة, ث�م زواج�ھ م�ن س�ع�اد ح�ی�ث 
تص��ل أح���داث س���رد ال��روای���ة إل���ى 
محطتھا األخیرة, محطة (الم�ن�ص�ورة/

زواج�ھ م��ن س�ع��اد), وھ��ي ال�م��ح�ط��ة 
الس��ردی��ة ال��ت��ي یش��رع الس��ارد م��ن 
داخل�ھ�ا ف�ي إنش�اء خ�ط�اب�ھ الس�ردي 

 بتقنیة الفالش باك.
فتأتي الروایة في ص�ی�غ�ة ال�م�ذك�رات  

ال���ت���ي ی���دون���ھ���ا الس���ارد "وج���دي 
السنطاوي", ویسجل فیھا ما وقع من 
شقاق بینھ وبین أوالده, وھو ی�ج�ل�س 
بجانب الرادی�و ف�ي الش�رف�ة ال�م�ط�ل�ة 
على محطة المن�ص�ورة, یس�ت�م�ع إل�ى 
اإلذاع��ة وی��دون قص��ت��ھ, ب��دای��ة م��ن 
مرض زوجھ وموتھا, وما أعقب ذل�ك 
من أحداث, وحتى انتھى إل�ى م�ح�ط�ة 
المنصورة, لیدون بذلك تاری�خ�ھ, ب�ع�د 
أن س�ل��ب م��ن�ھ ال��م�ك��ان/الش�ق�ة ال�ت��ي 
وقعت ع�ل�ى ج�غ�راف�ی�ت�ھ أح�داث ذل�ك 
ال�ت�اری�خ, ف�ي م�ح��اول�ة أخ�ی�رة م�ن��ھ, 

 للتواصل مع ماضیھ المفقود.
ت��ل��ك األح��داث ال��ن��وى تش��ك��ل مس��ار 
الحدث الرئیسي ل�ل�روای�ة وم�ح�ط�ات�ھ, 
والتي أحیانًا ما یخرج الس�ارد/وج�دي 
السنطاوي عن تتابعھا الكرونول�وج�ي 
صانًعا مفارقات زمنیة من االسترج�اع 
الخارجي, فیعود إلى ل�ح�ظ�ات س�اب�ق�ة 
على بدایة الحدث الرئیسي, ووظ�ی�ف�ة 
االسترجاع�ات ال�خ�ارج�ی�ة ك�م�ا ی�ذك�ر 
جینیت ھي إكمال الحك�ای�ة ال�رئ�ی�س�ی�ة 
"عن طریق تنویر القارئ بخ�ص�وص 

), وی��ق��وم 1ھ��ذه الس��اب��ق��ة أوت��ل��ك"(
االسترجاع الخارجي في روایة محطة 
ال��م��ن��ص��ورة ب��وظ��ی��ف��ة ال��ك��ش��ف ع��ن 
الماضي البع�ی�د ل�ل�ش�خ�ص�ی�ة, وك�ذل�ك 
ی�ل��ع�ب دوًرا ف��ي ب��ن�ائ��ھ�ا ف�ن��یًّ�ا ع�ل��ى 
ال��م���س���ت��وي ال���ن��ف���س���ي وال���ف���ك���ري 
واالجتماعي, عبر ال�ك�ش�ف ع�ن ع�دد 
م��ن الس��م��ات الش��خ��ص��ی��ة ل��ل��س��ارد/

الشخصیة الرئیسیة, وال�ت�ي ی�ت�ق�اط�ع 
  بعضھا مع آلیة بناء الروایة ككل.

ففي المقطع التالي یكشف االسترج�اع 
ال�خ�ارج��ي ب�ع��ًض�ا م��ن ت�ل��ك الس�م��ات 
عندما ی�ع�ود الس�ارد إل�ى أی�ام ص�ب�اه 
یقول: "عندما كنت طالب�ا ف�ي م�ع�ھ�د 

المعلمین, كنت أدخل مكت�ب�ة ال�م�ع�ھ�د, 
وك��ان األس��ت��اذ ف��رج��ان��ي رح��م��ة هللا 
علیھ, أمین المكتبة, یحبني ویشجعني 
لكنھ كان یتعجب من طریقتي: أس�ح�ب 
ال��ك��ت��اب م��ن ال��رف, وأف��ت��ح��ھ م��ن 
منتصفھ وأقرأ! لم أبدأ أي ك�ت�اب م�ن 

). فھذا ال�م�ق�ط�ع ی�ق�ف 2بدایتھ أبدا"(
ب��ن��ا ع��ل��ى ب��ع��ض الس��م��ات ال��ع��ام��ة 
للشخصیة, فھو مثقف محب ل�ل�ق�راء, 
وھذا یبرر فنیا التفاصیل التي تحت�ش�د 
بھا ال�روی�ة, وف�وق ذل�ك ی�ب�رر ف�ن�یًّ�ا 
اخ�ت��ی��ار ك�ت��اب��ة ال�روای��ة ف��ي ص��ی��غ��ة 
المذكرات الشخصیة, كما ی�ك�ش�ف ل�ن�ا 
ھذا المقطع عن س�م�ة دال�ة وھ�ي أن 
السارد لم یبدأ أي ك�ت�اب م�ن ب�دای�ت�ھ, 
ھو ما یتجسد في نمط ب�ن�اء ال�روای�ة, 
حیث یبدأ الحكي من لحظة تقترب م�ن 

  النھایة.
كما یساعد االسترجاع الخ�ارج�ي ف�ي  

تأویل ظاھرة المقاطع ال�غ�ن�ائ�ی�ة ال�ت�ي 
ت�ت��ض��م�ن��ھ��ا ال��روای��ة, وال��ت��ي ت��ق��ارب 
العشرین مقطًعا غنائیًّا, یغل�ب ع�ل�ی�ھ�ا 
األغاني الوطنیة واألناش�ی�د ال�ث�وری�ة, 
فال�م�ق�ط�ع الس�ردي ال�ت�ال�ي ی�ت�ض�م�ن 
استرجاع خارجي دال لم�وق�ف الی�زال 

أو الوع��ي -ی��ع��م��ل أث��ره ف��ي وع��ي 
حتى ب�ع�د م�رور عش�رات  -الشخصیة

السنوات علیھ, وھو م�وق�ف اع�ت�ق�ال 
األستاذ وجیھ م�ن ال�م�درس�ة, ی�ق�ول: 
"دخ��ل ع��م ش��ح��ات��ھ ال��ف��راش, وق��د 
تصفى دمھ تماًما من ال�رھ�ب�ة, وق�ال: 
ال��ح��ق ی��ا حض��رة ال��ن��اظ��ر! ال��ع��رب��ة 
السوداء أمام بوابة ال�م�درس�ة! .. ل�م 
یكد یكمل ح�ت�ى رأی�ت�ھ�م ق�دام�ي رأي 
ال��ع��ی��ن ب��ع��د أن ك��ان��وا زواري ف��ي 
الكوابیس اللی�ل�ی�ة ]...[ ھ�ل ن�م�ا إل�ى 
علمھم أننا استبدلنا ب�ك�ل�م�ات ال�ن�ش�ی�د 
ال��وط��ن��ي ك��ل��م��ات ت��ح��ت الش��ج��ر ی��ا 
وھیبة؟ .. ی�ا خ�ب�ر أس�ود وم�ط�ی�ن.. 
سألوني: أن�ت ال�ن�اظ�ر؟ .. ان�ت�ف�ض�ت 
واق�ف�ا أق�اوم ال�ری�ح ف�ال أس�ق�ط. أی��ن 
األست�اذ وج�ی�ھ زع�ت�ر؟.. أش�رت إل�ى 
الش��ی���خ وج���ی��ھ م���درس ال��ت���رب���ی���ة 
اإلسالمیة وإصبعي في ارتعاد.. وقال�و 
لھ: ع�اوزی�ن�ك ف�ي ك�ل�م�ت�ی�ن وت�رج�ع 
بدون شوش�رة!.. ك�ن�ا ف�ي ال�ف�س�ح�ة. 
وح��م��دت هللا أن نش��ی��دا ث��وری��ا ك��ان 

 ).  3یصدح في اإلذاعة المدرسیة"(
ف��ھ��ذا ال��م��وق��ف ال��ذي یس��ت��دع��ی��ھ 
االسترج�اع ال�خ�ارج�ي یس�وغ ت�أوی�ل 
تلك المقاطع الغنائیة المتواترة ب�ط�ول 
الروایة بأنھا تمظھرات لخ�وف دف�ی�ن 
ف��ي أع��م��اق الش��خ��ص��ی��ة, م��ت��رس��خ 
بداخلھا من�ذ عش�رات الس�ن�وات, ول�م 

ی�ف��ارق�ھ��ا ح��ت�ى ب�ع��د أن زال س��ب�ب��ھ, 
فالسارد یتذكر أنھ حمد هللا أن الن�ش�ی�د 
ال��ث��وري ك��ان یص��دح ب��اإلذاع��ة, ألن 
تردید ذلك النشید كان في تلك الح�ق�ب�ة 
ال��م��اض��ی��ة ی��رت��ب��ط ارت��ب��اط��ا ش��رط��یًّ��ا 
بالشعور باألمان, ألنھ كان دلیل ع�ل�ى 
االنتم�اء, وال�وط�ن�ی�ة, وح�ب ال�وط�ن, 
عالوة على الخضوع للسلطة, فت�ردی�د 
وحفظ وإذاعة األناشید الوطنیة ك�ان�ت 
تمنحھ في الماض�ي الش�ع�ور ب�األم�ان 
في البیت الكبیر/الوطن, وھو الشع�ور 
الذي یفت�ق�ده اآلن ف�ي ح�اض�ره, وإن 
كان قلقة الراھن لسبب آخ�ر م�خ�ت�ل�ف 
عما كان الماضي, فالسارد ھنا یحاول 
أن یعید إن�ت�اج ذل�ك الش�ع�ور ب�األم�ان 
ویمنحھ لنفس�ة ف�ي ال�ب�ی�ت الص�غ�ی�ر/

ف��ي أزم�ت��ھ ال��ح��اض�رة ب��ذات   الش�ق��ة
األس��ال��ی��ب ال��م��اض��ی��ة وھ��ي ت��ردی��د 

 األناشید الوطنیة.
وھذا بالطبع ل�ی�س ال�ت�أوی�ل ال�وح�ی�د  

لحضور المقاطع الغنائیة ال�م�ت�ض�م�ن�ة 
في الروایة, فحضور تلك المقاط�ع ق�د 
أثرى البنیة الداللیة للروایة بت�أوی�الت 
دالل��ی��ة أخ��رى, ف��ح��ض��ور األن��اش��ی��د 
الثوریة واألغاني الوطنیة ال�م�رت�ب�ط�ة 
زمنیا بفترة منصرمة, قد ت�ك�ون ن�وع 

 من أنواع تواصل الذات مع ماضیھا.
كما أن حضوراألناشی�د ال�ث�وری�ة ف�ي  

سیاق روائي اج�ت�م�اع�ي یس�رد أزم�ة 
عالقة أٍب بأبنائھ, یمنح البنیة الداللی�ة 
مس��ت��وى آخ��َر رم��زیًّ��ا, ی��ق��وم ع��ل��ى 
المقارنة ب�ی�ن الش�خ�ص�ي وال�ق�وم�ي, 
الحاض�ر وال�م�اض�ي, األب وال�زع�ی�م, 
خاصة مع وج�ود ب�ع�ض ال�م�ؤش�رات 
النصیة التي تدعم ھذا ال�ت�أوی�ل ع�ل�ى 
مدار الروایة, منھا ال�م�ق�ط�ع الس�ردي 
التالي الذي یتضمن مقارنة دالة, تأتي 
في سیاق تعداد السارد م�ا ورث�ة ع�ن 
أجداده ی�ق�ول: "...ھ�ذا غ�ی�ر ال�وق�ف 
المسلوب الذي أنھكتنا ال�م�ح�اك�م م�ن�ذ 
ثالثین سنة في م�ح�اول�ت�ن�ا ال�ح�ص�ول 
علیھ, واس�ت�رج�اع�ھ, ل�ك�ن�ھ ك�ق�ض�ی�ة 
فلسطین.. ع�ن�دم�ا أع�ل�ن ال�رادی�و أن 
قراًرا صدر بانسحاب الجیش إلى خ�ط 
ال��دف��اع ال��ث��ان��ي غ��رب ال��ق��ن��اة, ك��ن��ت 
ساعتھا أحلق ذقني عند األسطى فواز 

), فال�وق�ف ال�م�س�ل�وب 4هللا یرحمھ"(
كفل�س�ط�ی�ن ال�م�س�ل�وب�ة, والش�خ�ص�ي 
یعادل القومي, وھذه النق�ل�ة الس�ردی�ة 
م��ن ال��ح��دی��ث ع��ن الش��خ��ص��ي إل��ى 
ال�ح�دی�ث ع�ن ال��ق�وم�ي ت�ق�ی��م م�ع��ادال 
موضوعیًّا ب�ی�ن ال�م�س�ت�وی�ی�ن, وك�أن 
الحدیَث عن أحدھ�م�ا ھ�و ح�دی�ث ع�ن 

  اآلخر من طرف خفي.

ینبھنا السارُد منذ البدایة إلى أن ھناك 
روایة أخ�رى ل�ألح�داث, ف�ھ�و ی�وج�ھ 
ح��دی��ث��ة ل��ل��م��خ��اط��ب الس��ردي ق��ائ��ال: 
"سأحكي لكم و تسمع�ون م�ن�ي, ول�و 
أع��ط��ی��ت��م أذن��ك��م األخ��رى ل��م��ا ی��ردده 

), 5أوالدي ستجدون أقواال مختلف�ة"(
فھن�اك إذن ت�ل�م�ی�ح م�ن الس�ارد ب�أن 
تحت الس�رد ال�م�ع�ل�ن ال�م�روي س�رًدا 
آخر مكتنزا, یصنع فجوة سردیة عل�ى 
القارئ أن یكتشفھا ویم�ألھ�ا, ب�ی�د أن 
بین السردین المعلن وال�م�ض�م�ر ھ�وة 
كبیرة تحتوى مفاجأة لن یتم اكتشافھ�ا 

 إال مع الصفحات األخیرة للروایة.
وإذا ك��ان��ت ال��ق��راءة األول��ي تض��ع 
القارئ ف�ي ب�ؤرة األزم�ة ال�وج�ودی�ة 
للشخصیة, فإن القراءة الث�ان�ی�ة ت�ث�ی�ر 
ال��ك��ث��ی��َر م��ن األس��ئ��ل��ة ال��م��ع��رف��ی��ة 
والسردیة, منھا على س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال: 
ھل الذاكرة وھي تقوم بوظیف�ت�ھ�ا ف�ي 
اس��ت��رج��اع أح��داث ال��م��اض��ي ت��ؤدي 
وظیفتھا تلك بشكل حی�ادي؟ وھ�ل م�ا 
تتصوره الذات عن المحیطین بھا ی�ع�د 
حقائق موضوعیة أم تص�ورات ذات�ی�ة 
ال ت�وج�د س�وى ف�ي م�خ�ی�ل�ت�ھ�ا؟ وم�ا 
المدى المت�اح ل�ت�ك�وی�ن ق�ن�اع�ة ح�ول 
ح��ی��ادی��ة الس��ارد, ف��الص��راع ب��ی���ن 
الطرفین یتم طرحھ من وجھة ن�ظ�ره, 
وفي غیبة الص�وت اآلخ�ر, وال�ذي ال 
یحضر س�ردی�ا إال م�ن خ�الل الس�ارد 
نفسھ, ولذلك فالقراءة الثانیة ت�ج�ع�ل�ن�ا 
نعی�د ال�ن�ظ�ر ف�ي ح�ی�ادی�ة م�ا ی�روی�ة 
السارد, الذي أعلن في بدایة الروای�ة: 
"أعدكم أن أكون موضوعی�ا وص�ادق�ا 

). ولكن ھذا اإلع�الن 6بقدر اإلمكان"(
االستباقي ما یلبث أن یتداعي أوع�ل�ى 
األقل یكون محال إلعادة النظر ع�ن�دم�ا 
ی��ح��ض��ر ص��وت االب��ن "رأف��ت ف��ي 
الفصل األخیر من الروای�ة": "ت�ق�ول 
إن أحدا من أبنائي لم ی�زرن�ي ب�ع�د أن 
تزوجت س�ع�اد! أل�م أحض�ر إل�ی�ك أن�ا 
وإنشراح, ولوزة التي تح�ب�ك! وم�ع�ن�ا 
ج��دي مش��وي م��ن م��ط��اع��م ش��وق��ي 
الفران؟! لماذا لم تكتب ھذا ض�م�ن م�ا 
تكتب؟ عال صوتي: نسیت ھل ع�ق�ل�ي 

  ).7دفتر؟"(
كل ھذه األسئلة وغیرھا تثیرھا روایة 
محطة المنصورة, وتظل س�اب�ح�ة ف�ي 
فض�اء ال�ن�ص ف�ي ان�ت�ظ�ار ال�م�ت�ل�ق�ي 
اإلیجابي الذي یتف�اع�ل م�ع�ھ�ا, ل�ی�ق�ی�م 
الجدل مع ذات�ھ, ث�م ی�ق�وم ب�دورة ف�ي 

 إعادة بناء النص.
 
 
 

 الھوامش:
..................... 

جیرار جنیت, خطاب ال�ح�ك�ای�ة؛ب�ح�ث  -1
في المنھج, ت محمد مع�ت�ص�م وآخ�ری�ن؛ 
المشروع القوم�ي ل�ل�ت�رج�م�ة, ال�ق�اھ�رة, 

 .61, ص1977, 2ط
م��ح��م��د م��ح��م��د الس��ن��ب��اط�ي, م��ح��ط��ة  -2

المنصورة, م�رك�ز ال�ح�ض�ارة ال�ع�رب�ی�ة, 
 .9, ص2016, 1القاھرة, ط

 .138الروایة, ص -3
 .22الروایة, ص - 4
 .9الروایة, ص - 5
 .9الروایة, ص - 6
 .167-166الروایة, ص - 7

ا  ا رة" ورا "  دا 
 قراءة في روایة "محطة المنصورة" للروائي محمد محمد السنباطي

  
 
 
 

 بقلم د. كمال اللھیب
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ما   ة  
  عیسى مقدسي

 

 :مقدمة
في القوش، كتبھا في لندن بالكرشوني الشماس نشوان الیاس خندي،  1924عیسى مقدسي الملقب عیسوكا عام   قصیدة تحكي اھوال الحرب العالمیة االولى، وضعھا الشاعر

دث لبلدتھ والمنطقة والعالم في ا حترجمھا في كالیفورنیا الى العربیة نبیل یونس دمان. تأمل عزیزي القارئ، ھذا الشاعر المجید الذي انجبتھ القوش، كیف وصف بدقة وصواب م
یلة العدد وضعیفة نتیجة كوارث قل سني السفر برلك العجاف، انھا اضافة تاریخیة بصیرة لكل االضطھادات التي لحقت بالشعوب والملل والنحل جراء المظالم، وبخاصة التي أضحت
 لى مّر العصور.ر عمماثلة عبر القرون المظلمة، ورغم ذلك نھض االنسان وشق طریقھ واضعا خلفھ المآسي لیبدأ من جدید، وذلك حال. سلیل الحضارة، وعمق الجذو

 القصیدة بالكرشوني واللغة العربیة -2
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 القصیدة بالكرشوني
  

           بآیا شاتا مشیحیثا، د البا وتشائِّمي
     واسري واربي لمنیانا، كود اویَرن ْبدارا خاثا

      َخزونا ْبریَشن ْثیلي، مخواثي قط ال بریلي
 دال ْخزیلَي بَبَواثا، ال بَبَواثا وداري

 ِدْك َزرئي ِخطّي ْوصاري، كیِث یوما ِدغصادا
 ِكثیا قوبتا ِكخاللي، عوقانا ْمطیَل ْلَعلما
 یِّمھ ِكمَزبنا أیالي، اخني بداري قامایي
 ُحْكما شاقِلوا باري، باري َدث َعسكریّا

 شولطانا موتو ْمُكرسي، دونیي بشال حریة
 حریة باثراواثا، بولباال بریلي ْبدوني

 ِدْم حاَمي أثَراواثا  دْخیَرن َعسكراثا،
 ُكْد سفر بلّوك بریلي، أث بَطَرك دیَّن زدیلي

 صالواثیح عمانوئیل، تاما ْبركلي ومصولیلي
 مصولیِل أن صالواثا، بكو بِخیا ْوشتیَخنیاثا

 مریا آیِْت ْمَخلِصتَن، معوقانا ْدأن ّشراثا
 كول مال ِدیِّي ھِولوالي، خیصارا دعسكراثا

 
  

 تا أْث َمرعیثا دیِّي، مبولیوالي ْصوریاثا
 یالي ِوخوا ْد دوالثا، من دورا دبابواثا

 انكلیزایي َرحوقي، عمیري لكّمھ دیاماثا
 اذي بَطرك ْد یونایي، موبقلي قانون خاثا

 ان مسكیني د سورایي، دریوالي ْبَعسكراثا
 َملكي قِْملَي لِخذاذي، تاما نصولَي َشّراثا

 شولطانا دیَّن زدیلي، ومجوِمعْلي َعسكراثا
 أث المانیا قویثیال، مسوّمیال ُكل یاماثا

 اویرا بأَثرا د فرنسا، خریویال كول ایتاثا
 موسقوف من تاما شمیلي، مشودیري عسكراثا

 أث المانیا ْمحوصراوا، أْریوا إلَّح اورخاثا
 مقاِل ْدطوبي وتافِنكي، ِكم َجنِْجني نَثنیاثا

 أن ِمسكیني د سورایي، كارقیوا َمن اورخاثا
 كیثَي ْكَدمخي بباتَیھي، بكو لِبّیھي ْزدویاثا

 أیمن ِدْك خازیوا َعسكر، ْكأْرقیوا بْكو طوراني
 كطاشیوا ْبْكیبِیّاثا، والي اوِمر ْمشودیري

 مجوْمعیلي شیخواثا، صلْووالي شیخا ْد بَرزاني
 ْشمیالي كولّي دوالثا، لَث نقطة ثیال لماثا

 أریال طرئا دأیتاثا، لَْن جونقي بشالي محوصري
 ِمن زدوثا ْدَعسكراثا، ْمشارشیوا ْبشرفیاثا

 
 وِمنّیھي شویري مكاراواثا، خكما ِمنّیھي

 ْدبَختاثا، َعسكراثا معوجبلَي  ْلِوشلي ْجوللي
 دغزیالي شوال خاثا، اث شوال لیوخ خزیي

 غیر بإستنبول ومذیناثا، ان مذیناثا دشولطانا
 ناشي نبلي بعوقانا، لیباي تَد بلطي مباتاي
 وھم تد زاالي لِبذانا , ان ملكي ما كابوري
 لیثن بكاواي مصلحانا، ال ِكمصلحي دوالثا
 ألي بَصرة تاما شقیال، بغداد ملیال ْملَّشاثا

 َسقَللي ثیلي لماثا، نصووالي تَختاواثا
 تول بقصرا دربّاني، بْكو ریشا عالیا دماثا

 كول جونقي ِكم آریالي، كم داریلَي بقورععاثا
 ان كالبجي بایذایھي، بكو لِبَّیھي زدویاثا 

 یما دكقطال بكیانح، ومریري باباواثا
 وِحّشاني طَفَْلیاثا، زودانا أن خثواثا

 ان كابوري دجندرما، كماخیالي بان قتاثا
 ُكْداریلَي بكو طابوري، ْكْمابیلخیالي بأورخاثا

 اني شولخایي وكبیني، حیراني دال شویاثا
 دریالي سیبا بسورایي، خریوي ُكلّي مثواثا

 خریوي والتاي مبَقرانا، ناشي ِدیَّیھي شقیلي
 لْكابوري ْدُمشلماني، اني ْدیوي محبالني

 
 قاشي ومطراني  ھم باثراواثا خني، قطالي

 ناشي ایلیبي ومھیري، مر عاقل وَھم میراني
 ان بدالثایھي مسوقلي، بشالي مزوبني بشوقاني
 خروالي ایتاثا ومذبحي، ومجوبالي ُكلَّي قُرباني

 بكو شوقاني ومثواثا، خروالي باِت بنیاني
 كوالیھي مر دوالثا، اینشاي نوبلي یسیري

 حیراني دال مرواثا، انكلیزایي زخمیالي
 بماركَوي بْكو یاماثا، مریا آیت مخاْلِصتَّن

 معوقانا دأن َشّراثا، ألي موصل تاما شقیال
 دال قطال ودال زدویاثا، كوذي طایاري دبوخا

 دكفیري بشمیاثا، اثر دأوصملّي ضبِطوا
 لیوا ْلكولّي دوالثا، ان دوالثا دسورایيپ

 ریِّس ِدْسیاسا قطیلّي، ْبْكو أَث أثرا دْكوكایي
 بِلباال بریِل بدونیي، مقِطلي دأن طیارایي

 اغا بطرس حكیما، امِّح َعسكر بألبایي
 بكو البایي وربواثا، موقذالي كول مثواثا

 اث دولتا قویثیال، ْصِمطیال اثراواثا
 وكل مركازي واورخاثا، ثِل تفنكي وطوباواثا

 اث قصتا لمن میرا، ألث عیسى مقدسي القوشایا
  اخونا د مار طیماثیوس، مر یولبانا

  
 :القصیدة بالعربیة

 في تلك السنة المیالدیة..... الف وتسعمائة
 واربع وعشرون عّداً، عندما دخلنا القرن الجدید

 حل فوق راسنا زمن، لم نر مثلھ ابدا
 لم یروه ابائنا، ال ابائنا وال االجیال

 ثم یاتي یوم الحصاد  یزرعون الحنطة والشعیر،
 فتاتي السونة لتلتھمھ، الضیق وصل الى الناس

 االم تبیع اوالدھا، ونحن في بدایة القرن
 الحكومة تاخذ الفلوس، فلوس بدل العسكریة

 عزل السلطان من منصبھ، في الدنیا صارت حریة
 حریة في البلدان، وحدثت بلبلة في الدنیا

 تذكرنا العسكر، حتى یحمون البلدان
 عندما السفر بللوك ابتدأ، بطریركنا فزع

 صلوات عمانوئیل، ھناك سجد مصلیّاً 
 صلى تلك الصلوات، بالبكاء واآلھات

 انت یا رب تخلّصنا، من ضیق ھذه المعارك
 كل مالھ بذلھ، تكالیف العسكریة

&&&&& 
 للرعیة العائدة الیھ، وزع الصور

 كنا اوالد الدول، من زمن ابائنا
 االنكلیز بعیدین، الساكنین على شواطئ البحار

 ذلك بطریرك الیونانیین، اخرج قانونا جدیدا
 ھؤالء المساكین المسیحیین، لینضموا الى العسكریة

 ملوك تنازعوا بینھم، ھناك نصبوا المعارك
 سلطاننا فزع، فجمع العساكر

 تلك المانیا القویة، سممت كل البحار
 دخلت دولة فرنسا، فخربت كل الكنائس
 الروس ھناك سمعوا، فارسلوا العساكر

 تلك المانیا حاصروھا، قُطعت علیھا الطرق
 من صوت المدافع والبنادق، التي تصم االذان

 ھؤالء المسیحیین المساكین، یھربون في الطرقات

 یاتون یباتون في بیوتھم، وفي قلوبھم الھلع
 عندما یشاھدون العسكر، یھربون الى الجبال

 یختبئون في الكھوف، الوالي ارسل امر
 بجمع كل الشیوخ، صلبوا شیخ بارزان

 سمعت كل الدول، في ھذه النقطة جاءوا الى البلدة
 مسكوا ابواب الكنائس، اصبح الشباب محاصرین

 من خوفھم من العسكر، كانوا یتسللون بالحبال
&&&&& 

  ومنھم من رموا انفسھم من السطوح، والبعض منھم
 لبسوا مالبس النساء، العسكر تعجبوا

 عندما رأوا عمالً جدیداً، ھذا الشغل ما رأیناه من قبل
 اال في اسطنبول والمدن، مدن السلطان

 الناس وقعت في الضیق، ال یستطیعون الخروج من البیت
 وال ان یذھبون الى الفالحة، كم ھؤالء الملوك كفرة

 لیس بینھم مصلح، الدول ال یتصالحون
 ھناك البصرة احتلوھا، بغداد امتألت بالجثث

 سقلّي جاء الى البلدة، فنصب التخوت( األسّرة)
 سكن في قصر الرھبان، في الجھة العلیا للبلدة

 )1كل الشباب اعتقلھم، ووضعھم في الفِلَق (
 وفي ایدیھم االصفاد، في قلوبھم المخاوف
 االم التي تبكي بحرقة، واآلباء في مرارة
 والصغیرات في حزن، واالكثر االخوات

 ) الكفار، یضربونھم بالعصي2ھؤالء الجندرمة (
 یضعوھم في طوابیر، ویشغلوھم في الطرقات

 وھم عراة وجوعى، ینامون بدون اسّرة
 سلطوا السیف على المسیحیین، خربوا كل القرى

 خربوھا وال من یسأل، واھالیھا قد خطفوا
 بواسطة الكفار المسلمین، ھؤالء الذئاب المفترسة

&&&&& 
 كذلك في البلدان االخرى، قتلوا القسس والمطارنة

 اناس متعلمین وماھرین، اصحاب عقول وامراء
 بدالتھم المزركشة الزاھیة، بیعت في االسواق
 )3خربوا الكنائس والمذابح، ووسخوا القرابین (
 في االسواق والقرى، خربوا البیوت واالعمار

 كلھم لھم دول، نسائھم ساقوھم اسرى
 مظلومین بال اصحاب، االنكلیز اقویاء

 بالسفن في البحار، یا رب انت تخلّصنا
 من ماسي ھذه الحروب، ھناك الموصل احتلوھا

 بدون قتال وال مخاوف، یصنعون طیارات في الھواء
 ) سیطروا علیھا4في السماوات، بالد األوصملّي (  التي تطیر

 قسموھا بین الدول، ھذه بلدان المسیحیین
 )5اي (گوگقتلوا رئیس السیاسة، في بالد 

 بلبلة صارت في الدنیا، من مقتل االشوریین
 اغا بطرس حكیٌم، معھ عسكر باآلالف
 بآالف الجند والقادة، اشعلوا كل القرى

  ھذه الدولة قویة، اخضعت البلدان
 كل المراكز والطرق، كذلك البنادق والمدافع

 ھذه القصة من قالھا، عیسى مقدسي االلقوشي
 اخ المطران طیماثیوس، صاحب المعارف

.................................... 
  :الھوامش

 الفِلَق: مفردھا فَلقة، وھي عصاً غلیظة یوصل  )1(
 .بطرفیھا حبل، توثق بھما قدما الرجل     
  الجندرمة: قوات الدرك التركیة (2)
 القرابین: جمع قربان( المقدس) (3)
 األوصملي: الدولة العثمانیة  (4)
 اي: منطقة في جنوب شرق تركیاگوگ (5)



        

ال��ع��م��ل ف��ي نش��ر روح ال��م��ح��ب��ة 
والسالم وتبادل ال�ث�ق�اف�ات وت�ق�وی�ة 
أواص��ر ال��ع��الق��ات ب��ی��ن ج��م��ی��ع 
ال��م��ك��ون��ات وال��ت��ع��ای��ش الس��ل��م��ي 

الح�ق�ل ال�ت�ط�وع�ي   والمجتمعي ھذا
محفوف باأللغ�ام ل�م�ح�اول�ة الس�ع�ي 
إلى بن�اء الس�الم وت�رس�ی�خ�ھ، ب�ات 
مطلباً وحاجة م�ل�ح�ة أك�ث�ر م�ن أي 
وق�ت مض�ى ف�ي أج��واء اإلح�ت��راب 
والتقاتل بین أبناء ال�وط�ن ال�واح�د، 
وینبغي على المنظمات الت�ي ت�ع�م�ل 
على ت�رس�ی�خ ھ�ذا ال�م�ط�ل�ب، ألن�ھ 
البدیل األھم للقضاء على الن�زاع�ات 
ب����ی����ن األش����خ����اص واألط����راف 
وال��ج��م��اع��ات وال��دول ، ل��ت��ن��ع��م 
باإلستقرار والدفع بعج�ل�ة ال�ت�ن�م�ی�ة 

بكرامة وس�الم ،   والعیش المشترك
كمصطلح ض�د ال�ح�رب، وال�ق�ض�اء 

اإلضطراب�ات وأع�م�ال ال�ع�ن�ف  على
والتقاتل بین تلك الجھات، وت�ع�ت�ب�ر 
شبكة سفراء دار السالم نشط�ة ف�ي 
ھذا ال�م�ج�ال وی�ت�رأس�ھ�ا، أ. م�ھ�ن�د 
م�رض��ي م��ط�ل��ك ال��ع��ی�ث��اوي، ف��ك��ان 
(ل�ل��ج�ری��دة ال��ع��راق�ی��ة االس��ت�رال��ی��ة) 
ش��رف إج��راء ھ��ذا ال��ل��ق��اء ض��م��ن 
سعیھا في التعریف بال�ج�ھ�ات ال�ت�ي 
تسعى لتحقیق الس�الم وتس�اھ�م ف�ي 
نشر ثقافتھ الى ج�ان�ب م�م�ارس�ت�ھ�ا 

 .لھذا الدور
 
كیف تعرف نفسك وشبكة سف�راء  *

دار السالم التي ت�رأس�ھ�ا وت�ق�دم�ھ�ا 
 .للمجتمع ؟

نحن شبكة سفراء السالم م�ع�ن�ی�ة  -
ب��ن��ش��ر الس��الم وت��ب��ادل ال��ث��ق��اف��ات 
وتقویة أواصر العالقات وال�ت�ع�ای�ش 
الس��ل��م��ي وال��م��ج��ت��م��ع��ي م��ن خ��الل 
الب�رام�ج وال�م�ب�ادرات وال�م�ش�اری�ع 

التنمویة وال�ث�ق�اف�ی�ة واإلج�ت�م�اع�ی�ة 
والتربویة ومن خالل ال�م�ؤت�م�رات، 
المنتدیات، الملتقیات، المھرجان�ات، 

 . والدورات  الورش
 
أھم النشاطات وال�ف�ع�ال�ی�ات ال�ت�ي  *

تشتغل ع�ل�ی�ھ�ا ش�ب�ك�ة س�ف�راء دار 
  السالم ؟

أھم النشاطات ھو إق�ام�ة م�ؤت�م�ر  -
دول��ي حض��رت ف��ی��ھ ال��م��ن��ظ��م��ات 
الدولیة والجھات المانح�ة م�ع ع�دد 
كبیر من منظمات المجتم�ع ال�م�دن�ي 
ال�م�ح��ل�ی��ة ب�ع��ق�د إت�ف�اق��ی�ات ت�ع��اون 
مشترك مع دول الجوار التي تمت�ل�ك 
مش�اری�ع ت�خ�ص ش�ری�ح�ة الش�ب��اب 
والش��اب��ات ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 

 . الشباب والریاضة
 
العمل ال�ت�ط�وع�ي م�ن ال�م�ب�اديء  *

األساسیة التي تؤمن بھا المنظ�م�ات 
غ��ی��ر ال��ح��ك��وم��ی��ة ول��ھ ص��ع��وب��ات 
مجتمعیة وقانونیة وتمویل�ی�ة ك�ی�ف 

 .تعاملتم مع ھذا الثالوث المعیق ؟
ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ل��دی��ن��ا األدوات  -

الناجحة إلنجاح األعمال الت�ط�وع�ی�ة 
من خالل إنتاج األفكار وال�م�ب�ادرات 
وت�ح�وی�ل�ھ�ا ال�ى واق�ع ع�ل�ى ش�ك�ل 
مش��اری��ع م��ك��ت��وب��ھ ف��ی��ھ��ا ج��دوى 
وأھداف تخدم شرائح المجتمع ب�ع�د 
إستح�ص�ال ال�م�واف�ق�ات ال�ق�ان�ون�ی�ة 

 . واإلداریة
 
م�ا م�دى ال�ح�ی�ز ال�م�ك�ان�ي ال�ذي  *

تشغلھ منظمتكم محدد جغرافیاً أم أن 
الجغرافی�ا ال�ع�ال�م�ی�ة مش�م�ول�ة ف�ي 
نشاط�ات�ك�م وم�ا إخ�ت�الف خ�ط�اب�ك�م 
للمجتمع المحلي الذي یحیطك�م ع�ن 
خطابكم إلى المجتمعات التي ترونھا 

  .بحاجة إلیھ البعیدة مكانیاً؟
نحن ك�ف�ری�ق رس�ل وس�ف�راء دار  -

السالم نحمل رسال�ة م�ح�ب�ة وس�الم 
نعمل ضمن جغرافیة ھذا البلد حال�ی�اً 
ك��ون��ن��ا م��ررن��ا بس��ب��ب الس��ی��اس��ات 
المتتالیة على البلد مما خلفت نتائ�ج 
وأف��ك��ار س��ل��ب��ی��ة ف��ك��ك��ت ال��ن��س��ی��ج 
المجتمعي في فت�رات م�ت�ع�اق�ب�ة ل�ذا 
نعمل على ردم ال�ف�وھ�ة م�ن خ�الل 
خلق روح الت�ع�ای�ش وق�ب�ول اآلخ�ر 

 . عبر الحوارات الھادفة
أت��ق��وم��ون ب��م��ب��ادرات ف��ردی��ة  *
التشارك مع الجھ�ات واألط�راف   أم

التي تتصارع وتتنازع فی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا 
خاصة وأن العراق وجواره یع�ان�ون 
من صراعات ربما متجذره تاریخ�ی�اً 

 .ألسباب عرقیة وطائفیة ؟
أقمنا الكثیر من المبادرات الثقافیة  -

وإقامة المع�ارض ال�ف�ن�ی�ة حض�رھ�ا 
م���ث���ق���ف���ون وف���ن���ان���ون وش���ع���راء 
وم��ؤس��س��ات إع��الم��ی��ة وم��ن��ظ��م��ات 
ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي م��ن ج��م��ی��ع 
محاف�ظ�ات ال�ع�راق ت�ح�ت ع�ن�اوی�ن 
السالم والتعایش وتب�ادل ال�ث�ق�اف�ات 
وكانت ھناك مع�ارض ت�ج�س�د روح 
التأخي والتالحم من خالل ال�ل�وح�ات 

 . التي ترمز إلى السالم
 
م�ا ھ��و ت�ق��ی��م��ك�م ل��م��واق�ف ت��ل��ك  *

األطراف ومدى قبولھ�ا ل�ل�م�ب�ادرات 
 .التي تتبنونھا وتشتغلون علیھا؟

األطراف التي تبادلنا وتتفاعل م�ع  -
مبادرتنا ھي الطبقات ال�م�ث�ق�ف�ة م�ن 
ال��م��ف��ك��ری��ن واألدب��اء والش��ع��راء 
وال��ف��ن��ان��ی��ن وال��ری��اض��ی��ن وب��ع��ض 
وسائل اإلع�الم وال�م�ن�ظ�م�ات ال�ت�ي 

 . تعمل وترید للعراق الخیر
 

حدثنا ع�ن ط�ب�ی�ع�ة ال�ع�الق�ة م�ع  *
ال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ی��ة الش��ب��ی��ھ��ة 
ب��م��ن��ظ��م��ت��ك��م وم��ا مس��ت��وى م��أالت 
العالقة المستقبلیة والتنس�ی�ق ف�ی�م�ا 

 . بینكم ؟
العالقات مع ال�م�ن�ظ�م�ات ال�دول�ی�ة  -

ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ق��وة ال��ن��ش��اط��ات 
والمبادرات من جانب ، ومن ج�ان�ب 
آخر ھناك ح�ل�ق�ات م�ف�ق�ودة ت�ع�ان�ي 
منھا بعض المنظمات الم�ح�ل�ی�ة ف�ي 
آلیة الوصول والتعاون والتنفیذ م�ع 
الجھات المانحة بسبب تدخل ب�ع�ض 
السیاس�ات ال�خ�اط�ئ�ة ف�ي ال�ت�ع�ام�ل 
والتواصل أو ع�دم م�ع�رف�ة ط�ب�ی�ع�ة 
عم�ل ال�م�ن�ظ�م�ة ح�ج�م�ھ�ا ودورھ�ا 
وتخصصھا وم�ع م�ن ت�ت�ع�ام�ل ل�ذا 
تكون ھ�ن�ال�ك ح�ل�ق�ة م�ف�ق�ودة ب�ی�ن 

 .المنظمات الدولیة المحلیة ؟
 
ھل ألزمة اللج�وء وال�ن�زوح دور  *

في أس�ت�ف�ح�ال ظ�اھ�رة الص�راع�ات 
 .والنزاعات في العراق ؟

بالتأكید أزمة النزوح الجماعي ل�ھ  -
تأثیراتھ الجانبیة ومعانة ال�ن�ازح�ی�ن 
س��ب��ب آث��ار ك��ب��ی��رة أس��ت��دع��ت ك��ل 
المنظمات الدولیة للحد من ت�خ�ف�ی�ف 
أزمة النزوح وخاصة على ال�ج�ان�ب 
الص��ح��ي وال��م��ع��ی��ش��ي وال��ت��رب��وي 
والتنموي ی�ن�ع�ك�س ب�ال�ت�ال�ي ع�ل�ى 
السیاسة ال�خ�اط�ئ�ة ال�ت�ي إت�ب�ع�ت�ھ�ا 

 . الحكومات
 
رؤیتك عن مس�ت�ق�ب�ل الس�الم ف�ي  *

منطقتن�ا ال�ع�رب�ی�ة ال�ت�ي ب�ات�ت م�ع 
 .الحروب والصراعات تتفاقم ؟

السالم الداخلي ھو ع�ن�دم�ا ی�ك�ون  -
االنس���ان ی���ح���م���ل���ھ داخ���ل ق���ل���ب���ھ 

والع�م�ل ع�ل�ى نش�ر ث�ق�اف�ة   وعقلھ
الس��الم ب��ی��ن ال��ن��اس ی��ح��ت��اج م��ن 
ال��ج��م��ی��ع ت��وح��ی��د الص��ف��وف ف��ي 
مواجھة صنوف ال�ت�ط�رف ال�ف�ك�ري 
ال���م���ت���ع���ددة وال���ق���ض���اء ع���ل���ى 
االض��ط��راب��ات وأع��م��ال ال��ع��ن���ف 
وال���ح���روب م���ث���ل اإلرھ���اب، أو 
النزاعات الدین�ی�ة أو ال�ط�ائ�ف�ی�ة أو 
المناطقیة وذلك إلعتبارات سیاسیة، 

ع��رق��ی��ة، ف��إن الس��الم   إق�ت��ص��ادی��ة،
یكون حالة إیجابیة مرغوبة تس�ع�ى 
إلیھ الجماعات البشریة وال�دول ف�ي 
عقد إتفاق فیما بینھم للوص�ول إل�ى 
ح��ال��ة م��ن ال��ھ��دوء واإلس��ت��ق��رار 

 . والوصول الى المظاھر اإلیجابیة
 
كلمة أخیرة ت�ود ان ت�ق�ول�ھ�ا ف�ي  *

 .ختام اللقاء؟
ي الختام یطیب لي أن أقدم وافر ف   -

الشكر والتقدیر وال�م�ح�ب�ة ل�رئ�ی�س 
التحریر د. موفق ساوا ولإلع�الم�ی�ة 

لطبیعة أسئ�ل�ت�ھ�ا   دنیا علي الحسني
ال��واع��ی��ة وح��رص��ھ��ا وإھ��ت��م��ام��ھ��ا 
لتسلیط الضوء على شب�ك�ة س�ف�راء 
دار السالم ومح�اورت�ھ�م ف�ل�ك�م م�ن�ا 
ول���ق���راء (ال���ج���ری���دة ال���ع���راق���ی���ة 

 . األسترالیة ) كل التحایا

دنیا علي الحسني  :حاورتھ
 العراق
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اء دار ا    "اا اا" 

 أ. مھند مرضي مطلك العیثاوي 
 

التعایش السلمي والمجتمعي ثورة لتوحید المجتمعات 
 . الرافضة للذات االنسانیة



الُمؤلَّف من جنس الّروایة، موسوم "امرأة   
افتراضیة" للكاتبة لیلى عام�ر، م�ن ال�ح�ج�م 

 263المتوّسط یقع من الّدفة إلى ال�ّدف�ة ف�ي 
ص�ادر ع�ن  ك�ل�م�ة،  60807صفحة، تحوي 

دار إی�ك�وزی�وم أف�والي ل�ل�نّ��ش�ر وال�تّ�وزی��ع، 
 موّزع إلى أربعة عشر فصال.

 ولعّل ما یجلب القارئ البسیط مثلي
 ویثیر فضولھ الفطري لاللتحاق

 بباقي الفصول تشفیرا وتنقیبا عن
 سّر تلك الكلمة المفتاح..

 "دم الوردة"
من خالل اإلھداء یبدو أّن الّروائ�ی�ة م�ح�اط�ة 
بھ�ال�ة م�ن ق�راب�ة ال�ّرح�م ال�واس�ع�ة وِع�لَ�ق 
الحمیمیات الم�ن�ق�ادة ش�غ�ف�ا بس�ل�ط�ة ب�ط�ل�ي 

 الّروایة.
"ھ���ل ی���م���ك���ن ال���م���زاوج���ة ب���ی���ن األدب 

 والتّكنولوجیا؟"
لست أنا المجیب عن الّسؤال، وال تعتقد أنّني 
سأعرض علیك أجوبة أو تحلیل أو استن�ت�اج 

 المقّدم للّروایة:
 األستاذ مشعل العبادي

ُسْقُت الّسؤال ھكذا وحس�ب، ألب�یّ�ن ل�ل�ق�ارئ 
الكریم ولجاللة انتباھھ أّن صاحب التّقدیم ق�د 
شّق مساحة الّروایة ومّر على ال�ّدی�ار ف�ك�ان 
ثاني م�ن ق�رأ تس�ری�د الّس�ی�دة ل�ی�ل�ى ع�ام�ر 
یغوص في عمقھا ویمَسُح طولھا وعرض�ھ�ا 

 بمنظار نقدّي ثالثي األبعاد.
بعض رؤوس أقالم ومقبّالت ِحبریة ب�غ�رض 

 فتح الّشھیة:
"سمیرة، الّرجوع المتأّخر إلى الّدار وح�ی�رة 

 -األھل، یتسلّل ضمن الحدث ویتخلّ�ل�ھ ف�الش
باك میالدھا غیر المرغوب فیھ من والد حالم 
بمولود ذكر لینقل إلیھ ھوایتھ وحبّھ للمع�ال�م 

 األثریّة إذ یریدھا وریث حّب للّسیاحة.
سمیرة الّشابة نُفخ في میولھا حلم الكت�اب�ة،  

تلج الفضاء األزرق ل�ت�ت�ص�یّ�د ع�وال�م ال�ف�ّن 
واألدب والّصداقات الب�ری�ئ�ة، ت�ت�ع�ّرف ع�ل�ى 
كریم كف�ت�اة م�ع ش�يء م�ن ال�نّ�دم وال�خ�وف 
والتّرّدد والتّأرجح بین المواصلة وال�ت�ح�فّ�ظ، 
ِمھنیا ترغب سمیرة في التّحّول إلى الوالیة، 
إلى المدینة إلى الفضاء الّرحب، لكنّھا تح�اط 
بالّشكوك من قب�ل األّم ب�ع�د اك�ت�ش�اف ص�ور 
خلیعة لھا في أماكن مری�ب�ة، س�م�ی�رة ت�ق�ّرر 

 الّرحیل.
ھلع وھرج في الّدار خ�لّ�ف�ت�ھ س�م�ی�رة ب�ت�ل�ك 
المغادرة، كانت نتیجتھا م�وت ال�ف�ج�أة الّ�ذي 
اختطف األب عم�ران، إنّ�ھ ال�ح�دث الّ�ذي ل�م 
تتحّمل وْقعھ األّم رقیة، ھو بالمناسب�ة تض�اد 

م�ا یس��ّر   ال�ّذك��رى ال��ج��ام�ع��ة، ت�ذّك��رت ب�ھ��ا
ویح�زن، إی�م�ان الّص�دی�ق�ة وب�ع�د م�ح�اوالت 
سابقة وتكّررا االتصال بسمیرة تبلغھا أخیرا 
الخبر وتنعي ل�ھ�ا وال�دھ�ا، ف�ت�ق�ّرر ال�ع�ودة، 
م وضعھا لتطرد م�ن  شجن الكابوس الّذي أزَّ

 الّدار. 
وتتحّول إل�ى أخ�رى س�م�ی�رة ب�ن�ت ال�ظّ�رف 
الجدید ینادیھا االنتقام من ال�ق�اع الّس�ح�ی�ق، 
تستلم مفتاح الّشقة الجدی�دة ب�ع�دم�ا ت�ربّ�ع�ت 
على كرسي المنصب ال�ج�دی�د الّ�ذي ت�ح�ّول�ت 

 إلیھ بمصلحة المتقاعدین بالوالیة.
جمعت معلومات عن ھدفھا الّذي ستكید لھ،  

فسمیرة األخرى تحاورھا في مونولوج فتّكر 
داخل معركة التّرّدد وعدم الثّقة ف�ي ال�نّ�ف�س 
إنّھا مرحل�ة م�ا یس�ب�ق ال�ع�اص�ف�ة، م�راف�ق�ة 
سامیة، الّصدمة األخرى ف�ي ح�ی�اة س�م�ی�رة 
لتكون مبّررا للغیاب ع�ن ال�ع�م�ل، ال�ف�رص�ة 
الّسانحة والّدافعة لتقتحم جدار الّصمت وتھّد 
أسوار عبد القادر وتلج وجار رذیلتھ فتھدیھ 

 الوردة المسمومة لتردیھ جثّة ھامدة.
تحطّمت سمیرة ال�ك�ات�ب�ة ال�ح�ال�م�ة ال�ح�ن�ون 
الواع�دة ب�ال�ق�ص�ائ�د وال�ق�ص�ص واألس�ل�وب 
الّساحر، بین مخالب الحقد ھي أسیرة الّش�ّك 
في قدراتھا اإلبداعیة، بالّصدفة ذات ص�ب�اح 
تلتقي بجالل الّذي أحیا فیھا مكامن الم�اض�ي 
وأشعل في جنباتھا جذوة الّسعادة وق�ب�ر ف�ي 
مسعاھا ومشروع فكرة االنتقام من الّضحی�ة 

 الثّانیة.
انتقام في ش�ك�ل ج�دی�د، م�ح�ّم�د الّ�ذي داع�ب 
سذاجة سامیة وتركھا حبلى حائ�رة، زم�ی�ل�ة 
سمیرة في المصلحة والم�ك�ت�ب، ت�ح�ّدد م�ع�ھ 
لقاء بعدما استدرجتھ بأنّھا تمیل إلیھ ھیام�ا، 
الوردة الحمراء بالعطر المخّدر، لّم�ا ت�غ�ّش�اه 
الخدر ودخل غیاھب الغیبوبة فعلت فعلتھا بھ 
ووثّقت اللّقاء بالّصور الخلیعة وتركتھ عاریا 

 ثّم انصرفت.
في مساء الیوم ال�م�وال�ي ت�ت�ّص�ل ب�ال�م�ك�نّ�ى 
فایسبوكیا نسر الّصحراء وتم�ط�ره ب�الّص�ور 
الخلیعة وت�ق�ت�رح ع�ل�ی�ھ إّم�ا ال�ّزواج م�ن�ھ�ا 
مّدعی�ة أنّ�ھ�ا ع�اھ�رة ذات م�راس ع�ال ف�ي 
میدان الّرذیلة أو الّزواج من الّت�ي ق�ذف ف�ي 
بطنھا من ماء شیطانھ جنینا، كلّ�ل�ت ال�خ�طّ�ة 

 بعقد قران محمد مع سامیة.
ھ�ذه -تتجّدد موجة االنتقامات لتختار القرعة 

فرید جّراء وعكة خیبة من جالل، ل�م  -المّرة
تنجح خطّتھا مع فرید بل نال منھا ول�م ت�ن�ل 

 منھ كان أْكیَد وأذكى.
سمیرة في المستشفى وإخبار أّم�ھ�ا ب�ال�نّ�ب�أ، 

كان اللّقاء وكان اإلعالم بأّن سم�ی�رة ت�ع�ان�ي 
من مرض بعدما اكتشف الطّبیب م�ح�اول�ت�ھ�ا 
االن�ت�ح�ار، ھ��ي ف�ي مس��ت�ش�ف�ى ال��م�ج�ان�ی��ن، 
والتّواصل مع جالل الّذي كان عامرا بالب�وح 
وغامرا بال�ف�ش�ل ال�ّذری�ع، ال�غ�رف�ة الّض�ی�ق�ة 
وزاویة التّذكار واستحضار الحّب واست�ن�زال 

 خذالن العاشق المرائي.
تذكر األب الّذاكرة والمالذ اآلمن الّذي یح�ف�ظ 
ذخ�ی�رة ت�ی�ارت ال��ح�یّ�ة م�ن ق��دی�م ت�اری�خ�ھ��ا 
وتقالیدھا بالمقاربة ف�ي ال�ع�م�ق وب�ال�ّرم�وز 
مرورا بتوظیف علّي معاشي وكّل ما یص�ن�ع 
ج�م��ال��ی��ات ال��م�دی��ن��ة وی��ن��ح�ت وج��ودھ��ا ف��ي 

 الوجدان.
كما تنغمس سمیرة في األوھام وتتخیّل أنّ�ھ�ا 
أنجبت ولدا من جالل سرق منھ�ا، ت�ت�واص�ل 
معارفھا الفایسبوكیّة وممارسة سیناریوھات 
الخداع في التّعّرف على شاعر فتحاول ج�ّره 
إلى شركھا بخبث ونفاق، متنقّلة م�ن ج�ھ�از 
الھاتف النّقّال إلى شاشة الحاس�وب م�ن�اورة 
باسمھا المستعار في الّضفّ�ة ال�ثّ�ان�ی�ة ل�ت�ج�د 
رسالة م�ن ج�الل وی�ب�دأ ال�ع�ت�اب ال�م�م�زوج 
بالبوح والحّب..... النّھایة غی�ر م�ا ی�ت�ت�بّ�ع�ھ 
المتتبّع وما شّوق�ھ م�ن أح�داث، أرادت ل�ھ�ا 
الكاتبة سوسبانسا خ�اّص�ا ف�ت�ف�ع�ل ب�ال�ق�ارئ 
أفاعیل ھیتشكوكیّة تس�ت�دع�ي م�ن�ھ حض�ورا 

واقعي راقیّ�ا -عقلي، فوق-ثانیّا ووجودا فوق
 خارج المعتاد المقروئي".

 انطباع بمقاربة شبھ نقدیّة:
ما یدف�ع ب�ح�ّق ل�ت�ق�ل�ی�ب الّص�ف�ح�ات ع�ن�وان 
الّروایة، وما یجعل ال�م�ت�ش�ّوق ی�ن�ج�ذب إل�ى 
تصفّحھا من الغالف إلى ما خلفھ، ع�ن�وان�ھ�ا 
كواجھة ومدخلھا المتح�یّ�ز ل�م�ب�دإ ال�ف�ض�ول 
والّراعي الّرسمي ل�ف�ّك إی�ح�ائ�یّ�ة دم ال�وردة 
لیخلص بعد اإلم�ع�ان إل�ى مس�ت�ن�ت�ج رح�ی�ق 
الوردة، وبین ال�ّدم وال�ّرح�ی�ق رح�ل�ة إب�ح�ار 
فیكینغیة ت�أس�رك ب�أغ�الل ال�م�ت�ع�ة وأص�ف�اد 
المتاع وأنت تشّق عباب المغامرة ال�م�ف�ت�وح 

 على جمیع االحتماالت.
حسن التّأتّي وسخاء الكلم من كّف الب�س�اط�ة 
وال��م��ت��داول ال��م��س��ت��س��اغ یش��ف��ع ل��ل��ق��ارئ 
المتواض�ع أن ی�ت�س�اوى م�ن�س�وب�ھ ال�لّ�غ�وي 
بمستوى جھابذة البیان وأساتیذ الّض�اد وم�ا 
أوتوا من محاسن البدیع وحسن ال�تّ�ص�وی�ر، 
ن�ق�ط�ة تس��ّج�ل ل�ل�ّروائ��ی�ة وھ�ي ت��ن�ح�ت م��ن 
ال�م��ت�داول فص��اح�ة ال��راك�ورس��ي وال��ت��ب�ل��ی��غ 

 بلیفتینغ متمیّز فرید.
وأنت تقرأ لألست�اذة ل�ی�ل�ى ع�ام�ر ال تص�اب 
بوعكة الّصداع والتّبعثر وال بجلطة االنفصال 
والّشرود الّذي أعراضھ الملل والّش�رود م�ن 
خضّم مجریات التّسری�د ال�م�ح�ك�م ح�ب�ك�ھ، إذ 
لیس من الّسھولة وال من البساطة أن تب�ح�ر 
في بحر ھائ�ج وفض�اء ل�ج�ي ب�خ�فّ�ة ال�ع�ت�اد 
ه ب�أس�ط ال�م�ت�اع، ح�اج�ة  وتركب أم�واج َم�دِّ
الّرفقة إلى من یأخذ بیدك ویحّررك من نشاز 
الّذوق وأك�ی�د ال�غ�رق ل�ن ی�ك�ون س�وى ذاك 

 المتمّرس العّوام ذي الخبرة في اإلبحار.
لعبة في دّوامة اإلیكونات وحركة الفأرة م�ن 
زاویة إلى زاویة ومن ظ�ّل إل�ى ظ�ّل، داخ�ل 
متاھ�ات اف�ت�راض�ی�ة وْبس�ودوھ�ات غ�امض�ة 
األل�ق�اب واألس��م�اء ال�م��س�ت�ع�ارة م�ن خ��ارج 
أسوار الواقع والمعیش أحیانا، عالقات ت�ب�دأ 
إعجابات فتغدو صداقات، ف�ت�ت�ص�اع�د وت�ائ�ر 
التّعلیقات إلى حمیمیة لتبلغ بال�تّ�ال�ي ال�ّذروة 

ن��ح��و االن��ت��ق��ال إل��ى ال��خ��اّص وإل��ى خ��اص 
الخاّص في الفضاء المست�ب�اح وال�نّ�ازل إل�ى 

 الحضیض في الكثیر من اللّقاءات.
تتشابك الخیوط وتتضافر نواویس العنكبوت 
وتعلّق بھا الّذوات اإللكترونیة، الّساقط منھ�ا 
أكثر عددا م�ن ال�نّ�اج�ي، م�ری�دوھ�ا ض�ح�ای�ا 
دوا م�ن ك�رام�ة  اإلدمان والتّعلّق الوھمي ُجرِّ

باب.  اآلدمیة لیحالوا إلى مصاف الذُّ
عنكبوتیة أضحت عمارة عّم�ارھ�ا ق�اط�ن�وھ�ا 
ب�ال ض��م�ی��ر وال ح�ّس وال ذوق، ق��واع�دھ��م 
الخداع وحصونھم الغّل المندّس بین األضل�ع 
الجاني ف�ی�ھ�ا ط�وط�م�ي ال�م�الم�ح ط�ل�س�م�ي 

 الخطاب.
المرأة ف�ی�ھ ال�ف�ریس�ة األول�ى والّس�ی�دة ذات 
التّصید الّسھل رغ�م م�ا ت�ح�م�ل م�ن وس�ائ�ل 
الّدفاع ودروع ال�ك�ی�د واإلی�ق�اع تس�ت�ھ�وی�ھ�ا 
الكلمة المع�س�ول�ة وال�نّ�ظ�م حس�ن ال�تّ�رك�ی�ب 
ومتقن التقییف، األنثى عدّوھا األّول أنوثتھا 

 ونعومة طبعھا.
الّروایة ن�ف�ض�ت ع�ال�ق الّش�ب�ھ�ات وم�خ�ث�ر  

الّروابط الباطل�ة وع�ّرت ظ�ھ�ران�ي الّس�رائ�ر 
وكش�ف��ت ع�ن م��ك��ن�ون ال��ّدس��ائ�س، ال��ح��وار 
الّداخلي كتقنیة أس�اس وم�ون�ول�وج ع�م�ی�ق 
جرى على لس�ان ب�ط�ل�ة ال�نّ�ص وف�ي ن�ف�س 
سمیرة مجرى الّصدق في ال�ع�روق وأخض�ع 
عینات من دمھ لمخبر ال�ع�ف�وی�ة وال�طّ�ب�ی�ع�ة 
اإلنسانی�ة ف�أف�رز ال�ط�یِّ�ب م�ن ال�خ�ب�ی�ث ف�ي 
غیاھبھا وقاعھا المعتم، صقل من شخ�ص�ھ�ا 
الّساذج امرأة منت�ق�م�ة ت�ع�ی�ش ع�ل�ى ال�وھ�م 

 والتّوھم.
المقاربة الّتي تتسلّق إلى یقین القارئ وتعلق 
بذاكرتھ، وتخضعھ إلى بنائھا الفنّي وتجع�ل�ھ 
ینقاد انقیادا ط�وع�یّ�ا وغ�ی�ر مش�روط، أنّ�ھ�ا 
فارقة للمقروء المأل�وف ف�ي ان�ط�الق�ھ�ا م�ن 
المحلّي بمنطوقھ وفي اختیار األماكن ك�رك�ح 
إدماجي أو كحلبة ت�ن�افس�یّ�ة ب�أس�م�اء قُ�راھ�ا 
وأحیائھا ودروبھا وجمیع مرافقھا الحی�ات�ی�ة 

 المشتركة بین النّاس.
ُوفِّقت الكاتبة في تطویعھا تحیین زمنھا وفق 
مسار الّروایة وما تملیھ الحتمیّة اإلبداع�ی�ة، 
كما أجادت االن�ق�ی�اد إل�ى ت�ح�ّرك الّش�خ�وص 
داخ��ل��ھ��ا ع��ل��ى ق��در ال��نّ��وازع واالن��ف��ع��االت 
وال�م��ی�ول وال�م��الم�ح واألدوار واالن��ف�الت��ات 

 ولغة الحوار.
نجحت ف�ي ت�ح�ری�ك األح�داث وف�ق س�ال�س�ة 
خاضعة لت�س�ل�س�ل ط�ب�ی�ع�ّي ع�ل�ى ق�در س�رد 
مقبول فنیّا، كان األب مرجعیة ثقافیّة وراعیّا 
للتّراث المادي والموروث الّشف�ھ�ي ل�م�دی�ن�ة 
 تیارت قبال وبعد، تیھرت الحضارة والّراھن.

نقلت رسال�ة ال تس�ت�ث�ن�ي األدب كش�ك�ل م�ن 
أشكال الفّن وبخاّصة الّروایة م�ن ال�م�وروث 
إذ لم تحرمھ األدیبة لیلى عام�ر م�ن ال�تّ�رك�ة 
كحّق مشروع لعنصر من العناصر ال�م�ك�ّون�ة 

 للثّقافة.
عمل جدیر باالھتمام وااللتفات ویوصى علیھ 
أن یدرج في ال�ف�ع�ل األك�ادی�م�ي وی�درج م�ن 
طرف ال�ب�اح�ث�ی�ن ض�م�ن م�ذّك�رات ال�تّ�خ�ّرج 
الجامعیّة ودراسات ما بعد التّدّرج ف�ي خ�ان�ة 
األدب المحلّ�ي إن ج�از ل�ن�ا ت�وس�ی�م�ھ ب�ھ�ذا 
ال�م�ص�ط�ل�ح ك�م�وروث ی�رب�ط األدب وس�ائ�ر 

 الفنون بمحیطھ الطّبیعي.
...................................... 

 * كاتب جزائري  

 ّدراسة :

”اأة اا “ردة و را د   
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لیس من الغریب أن ت�ق�ام خ�ی�م ف�ي س�وح 
االعتصام باس�م الش�اع�ر م�ظ�ف�ر ال�ن�واب، 
نظرا لما ف�ي قص�ی�دت�ھ م�ن س�م�ات ت�ع�زز 
الحراك المنتفض مذكیة مشاعر االحت�ج�اج 
ومصعدة الوعي ومشیعة الثقة في ن�ف�وس 
الثائرین على الظلم المط�ال�ب�ی�ن ب�ال�ح�ق�وق 
والناقمین ع�ل�ى ح�ك�وم�ة أض�اع�ت ال�ب�الد 
وأھدرت االموال وأشاعت النعرة الطائف�ی�ة 

   والمحاصصة السیاسیة.
وما كان لش�ع�ر م�ظ�ف�ر ال�ن�واب أن ی�ك�ون 
حاضرا لوال تمتعھ بشاعریة جعلتھ ی�ت�ف�رد 
عن سائر مجایلیھ وكذلك ال�ذی�ن آت�وا م�ن 
بعده. فعلى الرغم م�ن أن أك�ث�ر م�ج�ای�ل�ی�ھ 
كانوا معنین بج�م�ود ال�ق�ص�ی�دة ال�ع�م�ودی�ة 
باحثین عن التجدید ف�ي االوزان م�ھ�ت�دی�ن 
إلى التحرر من القافی�ة؛ ف�إن�ھ�م ظ�ل�وا ف�ي 
حدود توظی�ف االوزان ال�م�س�ت�ع�م�ل�ة م�م�ا 
تتضمنھ بحور الشعر الستة عشر، وھو ما 
تجاوزه الن�واب م�ت�م�ردا ع�ل�ى ال�ح�اض�ن�ة 
الرسمیة البطریاركیة فنیا وثقاف�ی�ا، م�ف�ی�دا 
من امكانیات الشعر العربي االیقاعیة ال�ت�ي 
أھملھا المتمسكون بالب�ح�ور ال�م�س�ت�ع�م�ل�ة 
ال��ذی��ن ح��ال والؤھ��م ل��ھ��ذه ال��ح��اض��ن��ة 
وخضوعھم ل�م�ق�ت�ض�ى م�واض�ع�ات�ھ�ا دون 
االھتداء إلى توظیفھا، وھكذا أنتج ال�ن�واب 
قصیدة الشعر الشعبي الحر، لت�ك�ون ج�ن�ب�ا 

  إلى جنب قصیدة التفعیلة وقصیدة النثر.
وقد اعترفت المنظومة الرسمی�ة ب�ق�ص�ی�دة 
التفعیلة لتمسكھا بالمستعمل والمتداول من 
االوزان وب��ق��ص��ی��دة ال��ن��ث��ر ل��الل��ت��زام��ھ��ا 
بالفصحى، بینما أح�ج�م�ت ع�ن االع�ت�راف 
بقصیدة الشعر الشعبي ال�ح�ر، ف�ل�م ت�ق�رن 
منجزات الشعر الشعبي الفنیة بال�م�ن�ج�زات 
الفنیة للشعر الفصی�ح، وھ�ك�ذا ان�ح�ص�رت 
الریادة في الحداثة الش�ع�ری�ة ف�ي ال�ث�الث�ي 
المالئكة والسیاب والبیاتي وأُب�ع�د ال�ن�واب 

  عنھا.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ق��ل��ة دواوی��ن ال��ن��واب 
وتباعد أزمان نشرھا؛ فإن�ھ�ا ُخ�ل�دت وھ�ي 
تتداول بین ال�م�ث�ق�ف�ی�ن وغ�ی�ر ال�م�ث�ق�ف�ی�ن 
وتستقطب الشباب وغیر الش�ب�اب وت�غ�ن�ى 
ویستشھد بھا في مختلف المح�اف�ل. وم�رد 
خلود قصیدتھ عائد الى ما قام بھ من ت�خ�ط 
ل�ق��واع��د ال��م��ن��ظ��وم��ة ال��رس��م��ی��ة م��رس��خ��ا 
ایقاعات ممیزة قریبة من روح العامة م�م�ا 
كانت العرب تستعمل�ھ ف�ي ك�الم�ھ�ا ق�دی�م�ا 
شعرا ونثر وسجعا، لكن تلك االس�ت�ع�م�االت 
لم تُعتمد رس�م�ی�ا ض�م�ن دوائ�ر ال�ع�روض 

 المعروفة مما أدى الى إھمالھا ونسیانھا.
والشعراء الش�ع�ب�ی�ون ب�ح�س�ھ�م ال�ف�ط�ري 
وبعدھم عن الوالء ل�ل�م�ن�ظ�وم�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة 
الرسمیة اھتدوا إلى االی�ق�اع�ات ال�م�ھ�م�ل�ة 
واستعملوھا في قصائدھم. وكثیر م�ن ت�ل�ك 
االیق�اع�ات ی�ق�ت�رب او یش�ت�ق م�ن ب�ح�ور 
الشعر المعروف�ة ب�اس�ت�ث�ن�اء ب�ح�ر ال�م�دی�د 

  بسبب صعوبتھ.
وأك��ث��ر ب��ح��ور الش��ع��ر ال��ت��ي م��ن��ھ��ا یض��ع 
الشعراء الشعبیون أیدیھم على المھمل من 
األوزان ھو بحر الرجز الذي یمثل المنطقة 
البینیة بین الشعر والنثر، وقد یأنف بع�ض 
الش�ع�راء م�ن ال��ن�ظ�م ب�ھ�ذا ال�ب�ح��ر ن�ظ��را 
لس��ھ��ول��ت��ھ، ول��م��ا ف��ی��ھ م��ن ال��م��ش��ط��ور 
والمجزوء والمنھوك، وم�ا ق�د ی�ن�ت�ج ع�ن 
ذلك من اعتالالت وزنیة وزحافات یخشاھ�ا 
شعراء الفصیح والسیما شعراء ال�ق�ص�ی�دة 
الكالسیكیة. أما شعراء قص�ی�دة ال�ت�ف�ع�ی�ل�ة 
الذین شبوا عن طوق المنظومة ال�رس�م�ی�ة 
ف��ال ی��ت��رددون م��ن ت��وظ��ی��ف ال��رج��ز ف��ي 
قصائدھم، فالسیاب مث�ال ن�ظ�م ع�ل�ى ب�ح�ر 
ال�رج��ز قص��ی�دت��ھ ذائ�ع��ة الص��ی�ت انش��ودة 
المطر. والغالب أن شعراء التفع�ی�ل�ة ظ�ل�وا 
متحفظین من استعمال ایقاعات الرجز ذات 
التشكیالت الوزنیة الم�ھ�م�ل�ة، ب�ی�ن�م�ا أف�اد 
الشعراء الشعبیون من تنوع أضرب الرجز 
وعروضھ، لك�ن�ھ�م ل�م ی�ن�ظ�م�وا ع�ل�ى ح�د 
ع��ل��م��ي ف��ي ك��ل أوزان ال��رج��ز؛ وإن��م��ا 
اقتصروا على أھمھا ومنھ�ا وزن ال�م�ی�م�ر 
ووزن المجرشة ال�ذي أی�ق�ظ�ھ م�ال ع�ب�ود 

  الكرخي من رقاده وأزال عنھ اإلھمال.
ونظم الن�واب ع�ل�ى ھ�ذا ال�وزن قص�ی�دت�ھ 
زرازیر البراري، ومنھا قولھ:( جفنك جنح 
فراشة غض وحجارة جفني وما غ�م�ض / 
یلتمشي ب�ی�ھ، وی�ھ ال�ن�ب�ض روح�ي اع�ل�ھ 
روحك تنسحن/ حن بویھ حن) ومما نظ�م�ھ 
النواب على وزن الھزج م�ن ب�ح�ر ال�واف�ر 
قصیدتھ( مضایف ھیل) وكت�ب ع�ل�ى ب�ح�ر 
الرمل قصیدتھ براءة ونظم ع�ل�ى م�ج�زوء 
بحر البسیط قصیدتھ ( للریل وحمد)، منھ�ا 
قولھ: (مرینا بیكم حمد واحنا بغطار اللی�ل/ 

  واسمعنھ دك اكھوة وشمینھ ریحة ھیل)
وإلى جانب ھذا التحدیث الشعري الم�ت�ف�رد 
في االیقاع تمیز م�ظ�ف�ر ال�ن�واب ب�ت�ح�دی�ث 
شعري من نوع آخر ھو ادخ�ال ال�ق�ص�ی�دة 
العربیة إلى منطقة الھ�ام�ش ال�ذي ت�م�ث�ل�ھ 
الشعبویة، صانعا بذلك متكأ رؤیویا ج�دی�دا 
لمستقبل القصیدة العربیة یخالف ما أرادتھ 
وتری�ده ال�ح�اض�ن�ة ال�رس�م�ی�ة ال�ت�ي ت�رى 

 الھامش دونیا ومبتذال.
وما كان للنواب أن یكون مضادا للمنظومة 
الرسمیة ویدخل عالم الھامش لوال ت�م�رده 
الشعري الذي جسدتھ قصیدتھ ال�م�ق�ت�ح�م�ة 
لموضوعات غیر تقلیدیة من�زوع�ة ب�ج�رأة 
من صمیم واقع المھمشین والم�ق�م�وع�ی�ن، 
والمؤثرة في النفوس بصورھ�ا ال�م�ب�ت�ك�رة 
واالصیلة وروحھا الشعریة المتج�ددة وم�ا 
فیھا من بالغة المعنى واالی�ج�از ال�م�ك�ت�ن�ز 

  الوافي.
وصارت القصیدة النوابیة خلط�ة إب�داع�ی�ة 
تتصدر صفوف الث�ائ�ری�ن وال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن. 
وواحدة من سم�ات اق�ت�ح�ام ال�ھ�ام�ش ھ�و 

قصدیة جعل المؤنث م�ھ�ی�م�ن�ا وھ�و م�ا ال 
نجده في قصائد النواب الفص�ی�ح�ة وم�ن�ھ�ا 
قصیدة( بحار البحارین) التي فیھا الصوت 
الذكوري الغاضب ھو المھیمن ب�ن�ق�د الذع 
ل��ال��س��ت��ع��م��ار واذن��اب��ھ ال��م��س��ت��ج��دی��ن 

  والمتخاذلین.
وال ن�خ�ال�ف الص�واب إذا ق�ل�ن�ا إن أغ�ل�ب 
قصائد النواب فیھا المرأة المشارك الفعل�ي 
والحاضر القوي، وعلى الرغم من وض�وح 
صوت المرأة في قصائد الن�واب؛ ف�إن م�ن 
االنصاف أن ن�ق�ول إن�ھ ل�م ی�ك�ن أول م�ن 
أعلى الص�وت ال�ن�س�وي وج�ع�ل ال�ھ�ام�ش 
األنثوي مھیمنا في القصیدة الشعب�ی�ة ك�م�ا 
أخطأ بعض المھت�م�ی�ن ب�الش�ع�ر الش�ع�ب�ي، 

س�ب�ق�ھ إل�ى ذل�ك الش�اع�ر م�ال ع�ب�ود   بل
الكرخي الذي بھ تأثر النواب موظفا صوت 
المرأة لی�ك�ون أك�ث�ر ھ�ی�م�ن�ة وھ�و ی�ل�ھ�ب 
االسماع معلیا المشاع�ر ال�وج�دان�ی�ة، وق�د 
یشاركھ الھیمنة الصوت الذكوري بمساح�ة 
شعوریة یمتزج فی�ھ�ا الس�رد ب�الش�ع�ر م�ع 
إجادة الحبك وال�ت�ص�ع�ی�د، مص�ورا ال�رج�ل 
فارسا لھ صوالت مع الموت( ھذولھ احنھ/ 
سرجنھ الدم/ علھ اظھور الشكر / یس�ع�ود/ 
تتجادح عیون الخیل وعیون الزل�م ب�ارود) 
و (سعد یسعود ی�م�ص�ن�ك�ر ع�ل�ى ال�ح�وم�ة 
غضب اركط/ ص�ی�ح�ات�ك ت�ھ�ز ال�م�وت ك�ل 
صیحة بالف امعط) وینطب�ق ھ�ذا ال�م�ل�م�ح 
ع�ل��ى ال�ج��زء األع�ظ��م م�ن ن��ت�اج ال��ن��واب 
الشعري حتى ال تكاد نجد لھ قصیدة ت�خ�ل�و 
م�ن ن��ف��س قص�ص��ي مش��وب ب�ال��م��ل��ح��م��ي 

 والبطولي.
ومن أھم الق�ص�ائ�د ال�ت�ي ت�ح�ف�ل ب�الص�ور 
الش��ع��ری��ة األن��ث��وی��ة الص��ادح��ة ب��ال��ت��م��رد 

وال�ث�ورة وال�م�ن��ذرة ب�االن��ت�ق�ام واالق�ت�ح��ام 
قصیدة (مضایف ھیل) ال�ت�ي ن�ظ�م�ھ�ا ع�ام 

وھي تسرد بصوت زوج�ة الش�ھ�ی�د  1959
صویحب الذي قتلھ أحد االقطاع�ی�ی�ن، وق�د 
أضفى أساھا ولوعتھا وھي تصور نفس�ھ�ا 
س��ك��ة ھ��ج��رھ��ا ال��ق��ط��ار (ع��ك��ب��ك س��ج��ة 
یصویحب ھجرني الریل) سیرورة رث�ائ�ی�ة 
ودوامیة حماسیة حتى أن القصیدة تن�ت�ھ�ي 
وروح االنتقام ما تزال في قوتھا دالة عل�ى 
الوفاء للعھد (ھاي آن�ھ ال�ل�ح�ظ�ن�ك ال ت�ل�م 

  روحك/ أضمك بالكصایب/ عین لتلوحك)
والمرأة في القصیدة النوابیة لیست م�ج�رد 
ذات ھامشیة؛ وإنما ھي رمز ل�ك�ل م�ا ھ�و 
مغلوب ومقھور ال ب�د ل�ھ م�ن االن�ت�ف�اض 
والثورة والوثبة. والمرأة ھي القدحة الت�ي 
م��ن��ھ��ا یش��ت��ع��ل أوار ال��ن��ض��ال وال��ك��ف��اح 
والتحریر. وعادة ما یس�ود ص�ور ال�ن�واب 
االنثویة النفس الحماسي والصدى الغنائ�ي 
باستعمال التناص والتكرار والتدویر، ك�م�ا 
أنھ دائم التوظیف لالزمة في قصائ�ده م�ث�ل 
(صویحب من یموت المنجل ی�داع�ي) وق�د 
ع�ك��س��ت ش�ك��ی��م��ة ال��م��رأة ال�ت��ي ال تض��ام 
وعزیمتھا التي ال تقھر. وتبدو الالزمة ف�ي 
قصیدة للریل وحمد رمزیة (ھ�ودر ھ�واھ�م 
ولك حدر السن�اب�ل ك�ط�ھ) ب�ی�ن�م�ا ھ�ي ف�ي 
قصیدة سفن غیالن ازیرج واقعیة (زل�م�ن�ھ 
تخوض مي تشرین حدر ال�ب�ردي ت�ن�ت�ط�ر/ 
زلمنھ ال�م�ا ت�ھ�اب ال�ذب�ح تض�ح�ك س�اع�ة 
المنحر) والالزمة في قصیدة عشایر سعود 
افتخاریة (یا سعود اح�ن�ھ ع�ی�ب ن�ھ�اب ی�ا 

  بیرغ الشرجیة)
وقد جّرب مظفر الن�واب ك�ت�اب�ة ال�ق�ص�ی�دة 
الممسرحة والقصیدة الملحمیة في قص�ائ�د 
دیوانیھ( للریل وحمد) و(ح�ج�ام ال�ب�ری�س) 
الذي ھو قصیدة واحدة مطولة تحفل بروح 
المقاومة للسلطة التي ال ت�ع�ت�رف ب�ق�ی�م�ة 
االنسان وال تحترم كرامتھ. وع�ل�ى ال�رغ�م 
من أن القصیدة تتغنى ببطل ھو حجام الذي 
قتل في االنتفاضة الثوری�ة ال�م�س�ل�ح�ة ف�ي 

إال إن الص���وت   1968االھ���وار ع���ام 
النسوي فیھا مدو وھ�ادر وب�الش�ك�ل ال�ذي 
یجعل للشعر روحا وثابة فیھ�ا ال�م�رأة ھ�ي 
الثائرة والبطلة (ویكولولك أحن�ھ ن�م�وت / 
ھاي الدنیھ ما یبنیھا غیر أھ�ل�ك/ وم�ی�ت�ن�ھ 
ارد اكلك/ من تشیلھ ال�ن�اس/ ی�دی�ر ال�ع�ی�ن 

بمحبة/ وھو بالتابوت وی�ك�ول�ول�ك   للدیره/
 العفنین أحنھ نموت)

اجماال؛ فإن للتجدید الشكلي وال�م�ض�م�ون�ي 
انعكاسا واض�ح�ا ف�ي قص�ائ�د ال�ن�واب، ب�ھ 
أصبحت خالدة، وبما یدلل على أن للشاع�ر 
درایة ووعیا عالیین بالتمرد وما ف�ی�ھ م�ن 
ض��روب االق��ت��ح��ام وال��ج��رأة، األم��ر ال��ذي 
یجعل قص�ائ�ده ع�ذب�ة االداء ح�ی�ن ی�ك�ون 
موضوعھا وجدان�ی�ا، وھ�ادرة وم�ن�ت�ف�ض�ة 

  حین یكون موضوعھا وطنیا.
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 ناصر رمضان عبد الحمید 
 مصر
 

 والصعود إلى انحدار  من أین أبدأ
 واذا بحثت عن الضیا

 یسود في وجھي المدار
 ال بالعراق منحت حل قضیتي

 ابدا وال عرض البحار
 وھناك حیث الھدھد الرحال یبحث عن قرار

 ویعود بالخبر الیقین یزفھ سمع الكبار
 یا انت یا صنعاء مجدك غابر والصبح في عیني نار

 كم اورثوك الحزن في دمع العجائز والتوائم والصغار
 ھل كان ذنبك أن حلمك بات في لحن الھزار
 من این ابدا یا بالد العرب والشعر اختصار
 من این ابدا والنھار یخاف من ضوء النھار

 ماذا یفید الشعر
 في زمن القنابل والخرائب والدمار

 والحرب قائمة على ساق تدار وال تدار
 من این ابدا والحصار یخاف من ھول الحصار

 الوقود شعوبھا من أجل أن یبقى الحمار  ورحى
 یتنازعون الملك في زمن التخلي والتبجح والشنار

 لبنان دمر مجدھا
 نھبوا المصارف والمحاجر والفنار

 فیروز بح نشیدھا
 ثار  والصوت في األحشاء

 والشام غاب ربیعھا
 والجار في األزمات جار

 حلب تئن ودمعھا
 یسبي القلوب ویفضح السرار

 وطرابلس الشماء صارت مرتعا للحرب واألرض البوار
 أحفاد من ركبوا الصعاب وروضوا األھوال في وضح النھار

 من این ابدأ والدوالر
 یقودنا نحو الدمار

 النفوس ویعتلي عرش القرار  یسبي
 یارب حكمك نافذ والحلم في عیناي عار
 الھم فؤادي راحة تنجیھ من ھول السعار

   تكاد أن تنضب  
 موسیقى 

 امتھنت فعل االعتالء 
   لصرح بادلتھ الوفاء

   الیوم
 أمام من أكد، فأقر االتھام 

 تصاغ مفاھیم 
 الغدر والخداع 

 قالوا 
  "إنھ لحٌن، 

 عالق منذ أمد
 یعزف رغم أنھ یختنق...."  

 *** 
   عقوبة

 
 تالحق 

 من ظل على العھد 
 یردد میثاقا جوھره " الحق "
 ینتقد مجتمعا یأسره " العقد" 

 یبحث عن الرق
 فالخیانة درب مجتمع، 
 یحبذ أطواق االعتزال 

 ھاجسھ االنصیاع 
 فالمالذ،

 ركوٌن ال أرق 
 بات السؤال 

   حبرا
 یأبى أن ینسكب على الورق....

 ٌُُ و آت
 
 
 
 

 اسماعیل خوشناو 
               

 لَقَد َحَزْمتُ 

 ِمْن قَْھِر اْلُھُمومِ 

 أْمتَِعتي

 و ِعْنَد اْألَثَرِ 

 لََوحاُت آھاتٍ 

  تَرِوي

 قَِصَص ُمَعاناتي

 َعَصى على النُُّجومِ 

 نَْسُج ُحْلمٍ 

  وأَصاَب السَّوافُ 

  أَحُرفُي

 وَغالیاتِي

  َجاُروَشةُ اْلیَأْسِ 

  طََحنَْت ُكلَّ لَحنٍ 

 فَما َعاَد نََغمٌ 

  لَِرْقصِ 

  اْلَمَشاِعرِ 

 َمَع َكلِماتِي

 ُكلََّما َرَستْ 

 على الَعینیِن فَرَحةٌ 

  َغاَرْت َعلَیِھما

 قََراِصنَةٌ ِمَن اْألَیَادي

  ولَطََخْت َسَواِحلَھا

 بِاْلَحَسدِ 

 والسََّوادِ 

  نََعْت ِرثَاَء اْلَخْنَساءِ 

 أَْشَجانٌ 

َمَن یَْكفِلُ    لََعلَّ الزَّ

  ِرَعایَةَ ما سیَْبقَى

  ِمْن نَْسِل قََصائِِدي

 وأَحفَاِدي

  قَلٌَم قَد َغَدا

  الى البَّوابَِة فَْجراً 

 اِعِذُروني  أَرُجوُكمْ 

تَارُ   َسیُْسَدُل السِّ

 َعْن أَعیُنُِكمْ 

  أتََمنَّى

 بأَْن تَنَاَل ِرَضاُكمْ 

 ِذْكَریاتِي

16/06/2020 

 واى ُ  ان
 
   

 
 
 

 
 
 
 

      حمید العنبر الخویلدي/العراق
  

 

  لِك منھُ حكایةٌ محفورةٌ على واجھات الغروب
 انظریھا وال تفّوھي بشيء... 

   ... سرُّ االسرار ھي 
 .... مكتوبةٌ باالحمر المترّسل من دمھ المنفعلِ 

  وحیثماّ یشبُّ اجاُغ الحبِّ 
  او ینطفْء......ِ

 ارفعِ القبعةَ لوجٍھ بسیٍم كقرص البدر
    ..اشھدیھِ 

 فلو َذبَُل الجمبُذ العریاُن في لفافاتھ 
  ھذا انَّ عبراتي انقطعت في صدرَي كالنھر

   ..او َجفُل الغزالُ 
  ارتبكت حواّسي من شدید التفّكر حتما

 ..والتذّكر فیكِ 
 لعلَِّك الغیمةُ التي ارسلْت ظلَّھا

 او الزھرةُ المرسلةُ شذاھا
  فتعالْي الیھِ 

  بّخیِھ وقولي بردا وسالما
 من ناِركِ 

 ابتعدي او اقتربي
  ..كان ادمن الصورة

 ریحا ووجھا وذكرى

 اط واة
 
 
 
 
 
 

 رزاق مسلم الدجیلي 
 

 ھي القصیدة تستبیح خطاي
  ..تأكل جسدي في ظلمات اللیل

 ووحدة السكون
 وفي لحظات التوحد

 اضرب أوتار التھجد في زحمة الطرقات،
 انا ھائم على خطى الدرب الطویل

 اصحب سكوني
 استوحش ذاتي

 استفز مكامن حدود القلب
 في وشوشة المواویل

 ...مازلت في وحدتي
 دونما اي صدیق

 او قریب أو حتى دقات القلب
 النبض المرجى  آه منك أیھا

 آه من الطرقات التي احرقھا الشوق
 أین انت

 أیھا الغائب منذ سنین
 الساكن شغاف الروح حد الورید

 ....یاوطني
 .....یالیلكة تسبح في فضاء العشق المترامي

 یاخارطة أسكنھا وتسكنني في
 ملكوت العالم

 

  
 وأطاق اال

 
 

 إسماعیل الھدار/ تونس 
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 : د اان  
 
 

 
  المھندس: ھاني الخزرجي/ العراق

 
 . ودیك أھلنا منذ األزل یتربص أحدھما باآلخر، وینقر أحدھما اآلخر 

كانوا في بعض األحیان یستعینون بدیكة من أصحاب األجن�ح�ة ال�م�ف�ت�ول�ة، ح�ت�ى 
 ! أنھم كانوا أحیاناً یستعینون بنفس الدیك دون ان یعلموا

 ! الى ان تفرعّن دیك الجیران على دیك أھلنا ومن حقھ ان یتفرعنّ 
فقد استطاع ان یصیح فوق سیاجنا ویبعد دیكنا حتى تطاول وأحت�ل س�ط�ح أھ�ل�ن�ا 
فمنع الوالدة من الوصول الى التنور ، ونقر الوالد فمنعھ من العمل ، ش�ت�ت أوالد 

 . الدار كٌل الى جھة
حتى ان كتاكیتھ أخذوا یسرحون ویمرحون في بیت اھلنا ویأكلون الرز والح�ن�ط�ة 
واألخضر والیابس، ودیك الجیران یصیح ؛ جوعوھم فال یستطیعون من�ع�ك�م ف�ھ�ا 
ھو دیكھم تحت رحمتي خائفاً مرتجفاً ال یستطیع عص�ی�ان أوام�ري ، ف�أن�ا اآلم�ر 

 ! الناھي ، انا من افسد بیض دجاجھم
حتى انتبھت دجاجة أھلنا فبحثت عن دیكنا فوجدتھ مختبأً خوفاً من ان ی�راه دی�ك 

 ! الجیران فینقره
نظرت إلیھ دجاجة البیت وأعلمتھ بأنھا ستبیض في سلٍة مزویة مخفیٍة عن أعی�ن 

 دیك الجیران ،
نھرھا دیك أھلنا وأعلمھا إن ال فائدة ، ف�دی�ك ال�ج�ی�ران الت�خ�ف�ى ع�ل�ی�ھ خ�اف�ی�ة، 

 . وكتاكیتنا السابقین أصبحوا تحت جناحیھ
أصرت دجاجة أھلنا على رأیھا وأنھا قد كبرت وھذا آخر بیضھا ، فأم�ا ن�ك�ون أو 

 !! ال نكون
وافقھا فباضت وأخفت بیضھا ، حتى فقس عن كتاكیت جمیلة مزھ�وة ، إال أن�ھ�ا 

 ! خیبت الرجاء وألتھت كحال كتاكیت العالم باللھو واللعب والقفز
 .أوصلوا الخبر الى دیك الجیران بأن ھنالك كتاكیت جدد

 : نظر إلیھم من بعید وضحك وصاح ورّف بجناحیھ مستھزءاً 
 ! أستمروا بالسلب والنھب فال خوف منھم ، فھمھم تزیین ریشھم

 : كبرت كتاكیت أھلنا فصاحت بھم دجاجة البیت
 أال یكفیكم لعباً ومرحاً ، وأمكم جوعى وھذا دیككم منع حتى من الصیاح ؟

أنتبھ الكتاكیت ورموا أدوات لعبھم ، أتحدوا مع بعضھم وھبوا ھبّة كتك�وٍت واح�ٍد 
 ! حتى أفزعوا دیك الجیران ومن معھ ومن بجانبھ ومن خلفھ

وأعادوا الى دیك أھلنا كرامتھ، وأصعدوه على السیاج لیستمتع بصیاحھ ورف�رف�ة 
 .جناحیھ

 فأستحقوا التحیة من جمیع دیكة العالم

 قصة قصیرة 

 ع واي
 
 
 
 

 عمار حمید مھدي
 
 

عندما كنّا صغارا، كنّا نتحلَّق حول والدي ومذی�اع�ھ ال�ذي ك�ان ی�ل�ت�ق�ط االذاع�ات 
الخارجیة الواقعة خارج حدود الوطن الُمحاصر وبعیدا عن مخالب حّك�ام�ھ ، ف�ق�د 
كانت االذاعات المحلّیة ملیئة بالتفاھات والكذب عن انتصاراٍت وھ�م�ی�ة وق�رق�ع�ة 
شعارات جوفاء، فكان مذیاع والدي یحّدثنا عن احزاننا ومظ�ل�وم�ی�ت�ن�ا ح�ریص�ی�ن 
على ان یكون صوت المذیاع منخفضاً ك�ي ال یص�ل مس�ام�ع رج�ال األم�ن، ل�ك�ن 
األمور تغیّرت واختفت البنادق وكالب البولیس السّري وعمَّ الفرح ال�ج�م�ی�ع ب�م�ا 
فیھم والدي الذي آمن بنظام دیمقراطي جدید وانتخاباٍت أوصلت رج�اٍال ُج�دد ال�ى 
ُسّدة الحكم ینثرون األمل على رؤوس المواطنین التُعساء ل�ت�ن�ت�ھ�ي م�ع�ان�ات�ھ�م ، 
ت السنوات ومات والدي حزیناً وخیّم الظالم على سم�اء ال�وط�ن م�ن ج�دی�د ،  مرَّ
وبعد ان اشتعل رأسي بالمشیب أخ�رج�ت م�ذی�اع وال�دي ونَ�ف�ض�ُت ع�ن�ھ ال�غ�ب�ار 
ألستمع انا واوالدي الى االذاعات الخارجیة بصوت منخفض ... بعیدا ع�ن رج�ال 

 االمن والبنادق وكالب البولیس السّري.

د ة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السوید/ختام حمودة
 

 َحلَقاُت التِّلفَازِ 

 َعنََك تُداُر ...

  

 ساَد فیھا تَجاذبٌ 

 َواْنِصھاُر ..

. 

َت البَْرلمانُ   َصوَّ

 أنََّك ُحبّي ...

 في بِیاٍن یَِجئُ 

 فِیِھ قَرارُ 

. 

 َحْلقةٌ ُمستَجّدةٌ 

 َوَحدیٌث ...

  

 َولقاٌء ُمَشوقٌ 

 واْنبِھاُر...

..  

 

 قد أَتَى أَْمُر الُحبِّ 

 یا َسیِّداتي ...

  

 جاَءني ِمْنھُ 

 األْغنِیاتُ 

 الُكثاُر..

. 

 ما بِقَْلبِي

 لَْم أُْخِف فیھِ 

 شعوري ..

  

 ذاَك قَْلبي

 َوما بِھِ 

 أْسرارُ 

.. 

 لَْم تَقُْل لِي

ا بَدا لََك ِمنّي ...  َعمَّ

 َوَعلْیَك الجواب

 یا مستشارُ 

ا ا ز 
 

 
 

 
 
 

 منى العقده/ مصر
 

 
  أن نتواعد في زمن كان للمقھى اسم كازینو  كم تمنیت

 أن أتعب في البحث عن ھاتف للتحدث لك

 وانتظر ساعي البرید اآلت برسالتك

 !! وأن تنتظرني أسفل الشرفة كي تراني

 المطیعة التي تختبر حبھا لك   أن أكون األنثى

  بقدرتھا على الطھي والتطریز

 وأن تكون الرجل الذي أختبر حبھ لي 

  بقدرتھ على وضع القیود بیدي

 أن تصبح كل أحالمي الوقوف بجانبك 

  مرتدیة فستانا أبیض

  وأن تصبح كل أحالمك أن تضعني بقفص من ذھب

  لكنني احببتك في سنة ألفین وثمانیة عشر

  وجبة سریعة تأت قبل نضجھا  بعد أن اصبحت الرسائل

وأصبح رنین الھواتف یعلو ع�ل�ی�ھ ض�ج�ی�ج ال�ح�ی�اه ف�ال 

 نسمعھ اال بعد النظر في الھاتف

  القلوب الحمراء ترسل في عجلة 

  انقطاع االنترنت عذر مقبول للغیاب

  االبتسامة معلبة خلف شاشة حدیدیة

 !وھل رأیتني یوما أبكي برسالة نصیة ؟؟

  جاھزة  كل األشیاء الیوم

  الطعام جاھز لألكل

  العصائر جاھزة للشرب

  الثیاب جاھزة للبس

  االطفال جاھزة لالنجاب

  الطرق جاھزة للسیر

  القلوب جاھزة للعشق

 النوم جاھز للحلم

 العید جاھز لالحتفال

  والحزن جاھز للبكاء

  االجھزة جاھزة للعمل

  النساء جاھزات للمضاجعة

 !! والرجال جاھزون للحب

 كیف أطیعك والمرأة الیوم تساوي الرجل 

  بل ترتفع عنھ

  كیف ال أتمرد

  ولم یكن ذنبي انني أحببتك

 !! بزمن الحب الجاھز للحب 



 أیھا القارُع طبوَل الرصاصِ 
 أیھا الھادُم مآذَن الصالةِ 
 و مغتاُل قرَع األجراسِ 
 یا من بالّدم و الدوالرِ 
 عطّلَت جمیع الحواسِّ 

 یا من رقصَت على جثثِ 
 الّصْبیِة و النّسوِة و اإلحساسِ 

 یا جاھال بِحْلِم الشرائعِ 
 یا كافرا بُحْلِم الطّالئعِ 

 یا ناشًرا ألفظع المآسي
 

********** 
 

 أیھا القارُع طبوَل الفناءِ 
 أیھا الممّزُق أشالَء األبناءِ 

 و ُمرِسالَ أفراحنا للّشقاءِ 
 یا من بالجھِل و في الظّلمةِ 

 جنّدوَك، لّغموكَ 
 و في الوھم العمیــــقِ 

 أغـرقـــوكَ 
 و بین قتٍل و انتحارٍ 

 خـیّـروكَ 
 َخـیـار البُلََھاِء األغبیاءِ 

 ألْم یُطلعوَك على خرائطِ 
 الّضباِع فوق موائد العمالءِ 

 ألْم یملؤوا بُِرُعونَـتِـكَ 
 خـزائـَن األْثـریـاءِ 

 و اغتالوا بجھالتَِك العمیاءِ 
 زھراتِنا من بـاقـِة العلماءِ 

 و دّمروا بُنیاننا
 و سفَّكوا دماءنا
 و یتّموا ِصبیاننا
 و رّملوا نساءنا
 و كّدروا زماننا
 و رّذلوا أخالقنا
 و بّددوا أحالمنا

 و عطّلوا اجتماعنا
 و شتّتوا َشتاتَنا

 و بعثروا أوطاننا
 و أنت یا سفیَھنا

 یا من دنّسَت أرضنا

 و إرھابا َوَصْمَت دیننا
 اْمِض بعیدا عن دیارنا

 و ْلتندثْر في غیاھب نسیاننا
 فالعاُر لْك، العاُر لكْ 
ـتِـنَـا،  و الـَمـْجـُد ألمَّ

 فالیوَم قد حان أواُن ِعّزنا
 بالعلم، بالعزم، بالحزم

 بالمداد، باألمجاد
 و بالّصبر الجمیل

 و باالجتھادِ 
 أیا حّكاَم أوطانِنا،

 أیا صنّاَع مصیِرنا،
َغارِ   ھالَّ تركتم قصوَر الصَّ

 و نفضتم عن العّزةِ 
 ذاَك الغبارِ 

 و أعددتم معرفةً و ِعدَّةً 
 إلى القدِس بوصلةَ األحرارِ 

 أما استوعبتم الدرسَ 
 یا ُرعاةَ أمورنا،

 ال شرفًا و ال كرامةَ 
 و ال ُسْؤَدًدا لنا

 و ال إباًء و ال مجًدا
 و ال شھامةً لنا

 إال بمداِد المثقِّف المضّمِخ ِحلَما
 و عْلٍم معطٍّر عزًما و تقّدَما

 و ُخلٍُق سمٍح معطِّر َكَرَما
 ھا أنا الشاعر التونسيُّ أُْبِرُئ ذّمتي

 و أصیح بین المعاشر عالیًا :
 یا من تُھّرج في كوالیس الموت
 و تنثر إرھابًا و تسلُّطًا و وھَما

 أَدبْر و ُعد أدراج أسیاٍد لئامٍ 
 ضلّلوَك و حّولوَك ألحقِر ُدَمى
 أدبْر و ُعد أدراج جالِّد السالمِ 

 و اترْك شبیبتنا تزرع األمل السعیدْ 
 و اترْك شبیبتنا تقتلع من خرائطنا

 خطوط الجھل، خطوط الحربِ 
 و التجاعیدْ 

 و اترك شبیبتنا تزّف إلینا
 النّصر القریبْ 

 و اترك شبیبتنا تُقارُع الّزْیفَ 
 و تُلیُن الحدیدْ 

  وعندي ما یثبت
 أني أحبك رغم البعاد

 رغم العناد
  والقمر یشھد بذلك
  والبنفسج والقبرات

  حتى قصائدي تزودت من وجھك
  كل حریر الكالم

 فلحن الحب عراقي
 وطرب الشوق جنوبي
  ومداد الرسائل من بغداد

  أیا وردة مخلدة بجنائن مخیلتي
  وتمیمة بمعابد لھفتي

  أیا اغنیة تطرب كل عاشق
  عندي ما یثبت

  اني احبك وانك الخبز والماء
  سنبلة أنا تنضج عشقا
 تحت سماء قلبك الحار
  و كل عناوین األحالم

  حتى ھذا البعاد
  ھو محض دالل

 فال تسألني أین الحب والوصال؟
  انا جداول فرح تخترق أرضك الجرداء

  انا أیامك السبعة
  أجنحة حكایاتك

  الرغبة الملتفة على قامتك
  وعسل نسائك
  عندي ما یثبت

  أنك آخر جمان األوطان
  أصدق تاریخ العناقات
  أیا قبلة نامت لعصور

  بزقاق الرمان
  تركُت أنفاسي على قمیصك

  والغیاب حولھا لیمام
  یؤنس وحشة نافذتك

  ویحدثك عن مكابرة العاشقات
  عندي ما یثبت

  أن األنھار تجف حزنا
  كلما زاد صمتك

  تنقطع أوتار الكمنجات
  حین أفلت من بین ذراعیك

  فیا كل أنا
  تعال ورتل مزامیر یدك على كتفي

  واجعلني بین شفتیك
  شرابا للحریة

 وغیمة تظلل شرق قلبك
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 أ  إرٍب و ُرٍب
 

ـعـبُـوني                          ُمـِعـز الشَّ
 تونس                              



ولدت الفنانة مائدة جاس�م م�ح�م�د ع�زاوي ف�ي  
.. وھ�ي واح�دة م�ن 1937الكرخ من بغداد عام 

 -اربع بنات وولد واحد.. ألمھم وابیھم.. حسنیة 
وخل�ف.. ك�ان وال�دھ�ا  -مائدة   –سامیة  -بدریة 

 .. ضابطا في الجیش العراقي
وفي م�ق�ت�ب�ل ع�م�رھ�ا ح�ف�ظ�ت دخ�ل�ت م�درس�ة 

القرآن، ح�ی�ث  الرصافة االبتدائیة، بعد أن ختمت
شاركت الول مرة في اداء االناش�ی�د ال�م�درس�ی�ة 
منتصف االربعینات وبسبب القیود االج�ت�م�اع�ی�ة 
الصارمة فقد كانت ترفھ عن ن�ف�س�ھ�ا وت�م�ارس 
ھوایتھا االدائیة بمشاركتھا االداءات الدینیة م�ع 
النساء م�ن االق�ارب وال�م�ع�ارف وبس�ب�ب ھ�ذه 
القیود ایضا لم تست�ط�ع ان ت�درس ال�م�وس�ی�ق�ى 

اعجب بھا منیر بشیر وخ�زع�ل  1954وفي عام 
مھدي فشجعاھا على التقدیم لالذاعة ف�خ�ض�ع�ت 

 لالختبار فنجحت نجاحا باھرا.
لّحن لھا ناظم نعیم اول اغنی�ة (ال�روح م�ح�ت�اره 

ف�ل�م   والدمع یجاره) التي كانت تجربتھ�ا االول�ى
ینتبھ الیھا جمھور كاف ولكن تجربتھ�ا االخ�رى 
مع الملحن احمد الخلیل في اغنی�ة (اص�ی�ح�ن آه 
والتوبة) تعتبر منعطفا ج�دی�دا ل�ھ�ا رف�ع�ھ�ا ال�ى 
مصاف المطربات المعروفات االمر الذي عم�ـَّ�ق 

فقد اشت�ھ�رت ھ�ذه االغ�ن�ی�ة واش�ت�ھ�ر   بدایاتھا
معھا الملحن احمد الخلی�ل وال�م�ط�رب�ة ال�واع�دة 

 مائدة نزھت ایضا.
لفترة قصیرة ابتع�دت ف�ی�ھ�ا م�ائ�دة ن�زھ�ت ع�ن 
االذاعة والوس�ط ال�ف�ن�ي ب�رم�ت�ھ بس�ب�ب ب�ع�ض 
المشاكل التي جابھتھا من قبل ب�ع�ض ال�ف�ن�ی�ی�ن 
واالدرایین في اعتراضھا لع�دم اذاع�ة اغ�ان�ی�ھ�ا 

وھي لم تزل في ب�دای�ات�ھ�ا  1955وكان ذلك عام 
ب�ع�د ان ع�اد  1957واستمرت الحالة حتى عام 

الفنان ودیع خوندة من غربتھ وعملھ في اذاع�ة 
الشرق االدنى الناطقة باللغة العربیة في قب�رص 
وبیروت وھو الفن�ان ال�ذي اص�ب�ح اول رئ�ی�س 
لقسم ال�م�وس�ی�ق�ى ف�ي االذاع�ة ع�ن�د ت�اس�ی�س�ھ 
منتصف االربعین�ی�ات ب�ج�ھ�ود م�ن�ھ وق�رار م�ن 
مدیر االذاعة وقتذك ال�م�رح�وم حس�ی�ن ال�رح�ال 
وعن طریق الملحن احمد الخ�ل�ی�ل ت�ع�رف ع�ل�ى 
مائدة نزھت حیث ذھبا معا الى اھلھا الق�ن�اع�ھ�ا 
واقناعھم بالعودة الى الغناء بعد ان اقتنع الفن�ان 
ودیع خوندة بصوتھا فقد اسمعھ اح�م�د ال�خ�ل�ی�ل 
اغنیة (اصیحن اه والتوبة) ب�اس�ت�ودی�و االذاع�ة 
وفي ھذه ال�زی�ارة ت�م�ت تس�وی�ة االم�ر وع�ادت 
م�ائ�دة ال�ى ال��وس�ط ال��ف�ن�ي واالذاع�ة ل��ت�واص��ل 
نشاطھا الغنائي لتبدا مرحلة جدیدة من مسیرتھا 

وعن ھذه الحقبة یقول الملحن ال�م�رح�وم  الفنیة
عباس جمیل في لقاء لھ قمت بتلحین اول اغنیة 
لمائدة نزھت قبل ان تغني لالذاع�ة ھ�ي (ج�ان�ي 
من حسن مكتوب ) ضمن فلم دكتور حسن ربم�ا 

بعدھا غنت من الحاني یا   كانت طریقھا لالذاعة
  كاتم االسرار باستودیو االذاعة.

 1957لقد جلب ودیع خوندة معھ الى بغداد عام 
خبرة لرؤیة فكریھ وجمالیة عاشھا ف�ي ق�ب�رص 
مذیعا في اذاعة الشرق االدنى الناطقة بالع�رب�ی�ة 
وكان بفطرتھ ذا رؤیة ثاقبة في كل موھبة فن�ی�ة 
بما في ذلك موھبتھ فمضى یكتشف م�ا ت�ن�ط�وي 
علیھ تلك الموھبة بالنسبة الیھ في جد وان�ت�ظ�ام 
وبدأ عطاؤه الجدید الى االجیال الجدیدة بال�ح�ان�ة 
ومالحظاتھ وادارتھ ل�ق�س�م ال�م�وس�ی�ق�ى وفس�ح 
المجال ل�ل�ق�اب�ل�ی�ات ال�م�وھ�وب�ة االخ�رى ل�ت�ب�دو 

 النتاجات واضحة.
اما االنسة مائدة نزھت وھي المط�رب�ة ال�ج�دی�دة 
فقد كان حظھا اوفر من الجمی�ع ف�ي مس�ی�رت�ھ�ا 
الفنیة ح�ی�ث ك�ان ال�ث�ام�ن عش�ر م�ن اذار ع�ام 

موعدا لزواجھا بھذا ال�ف�ن�ان ال�م�وھ�وب  1958
ودیع خوندة بعد قصة حب جمیل�ة وب�ذل�ك ب�دات 
مائدة نزھت مرحلة جدیدة وجدیة في مسی�رت�ھ�ا 
الفنیة ومن ھذا التاریخ ایض�ا ن�الح�ظ ان نش�اط 
م�ائ��دة ن��زھ�ت ال�ف��ن�ي ق�د ب�دا یس�ت��ق�ر بص��ورة 
تدریجیة واصبح اقل من السابق ول�ك�ن�ھ اص�ب�ح 
نتاجا اكثر اتزانا ورصانة فحفالتھا الخ�اص�ة ق�د 
انعدمت او شبھ ذلك ونشاطھا االن�ت�اج�ي امس�ى 

 اكثر دقة وانتظاما.
تعتبر االلحان التي لحنھا ال�ف�ن�ان ودی�ع خ�ون�دة 
لمائدة نزھت ق�ب�ل وب�ع�د زواج�ھ م�ن�ھ�ا ب�ق�ل�ی�ل 
انعطاف جدید في مس�ار االغ�ن�ی�ة ال�ح�دی�ث�ة ف�ي 
بنائھا اللحني من حیث تن�وع ال�ك�وب�ل�ی�ھ�ات م�ع 
المذھب وھ�و ی�ب�ی�ن ل�ن�ا ایض�ا خ�ل�ج�ات ك�تّ�اب 
االغاني ھذه وھكذا ك�ان�ت م�ائ�دة ن�زھ�ت س�ی�دة 
الموقف في حصیلة النتائج التي اس�ت�ط�اع�ت ان 
تعبر عن مشاعر الملحن وال�ك�ات�ب م�ع�ا وھ�ك�ذا 
كان االتفاق التعبی�ري ل�م�ج�م�وع�ھ�م وم�ن ھ�ذه 
االغاني مثال اغنیة یم الفستان االحمر التي كتب 

احبك  -كلماتھا الشاعر عبد المجید المال واغنیة 
التي كتبھا اسماعیل الخطیب واغنیة تجونة  -ال 

لو نجیكم من كلمات رشید حمید واغنیة ت�ال�ی�ھ�ا 
ویاك التي كتبتھا امل س�ام�ي واغ�ن�ی�ة نس�م�ات 
رومبا وسامبا بغداد ال�ت�ي ك�ت�ب�ھ�ا حس�ن ن�ع�م�ة 
العبیدي واغنیة وینك التي كتب�ھ�ا ودی�ع خ�ون�دة 

 نفسھ.
 

 یروي الفنان حسین االعظمي
اذكر اني ك�ن�ت  -تالیھھ ویاك  -وفي صدد اغنیة 

مرة خالل الدوام الوظیفي الیومي لفرقتنا ونحن 
نتمرن على بعض االعمال ال�غ�ن�ائ�ی�ة ال�م�ق�ام�ی�ة 
وابداء بعض المالحظات المقامیة للفنانة م�ائ�دة 
نزھت وقد كنا في حضرة مقام ال�ح�ك�ی�م�ي وھ�و 

وف�ي ھ�ذه االث�ن�اء م�ال   من سلم مقـام ال�ھ�ـ�زام
وھي من نف�س  -تالیھھ ویاك -حدیثنا الى اغنیة 

السلم حتى اخذت تغني ببع�ض م�ق�اط�ع�ھ�ا ال�ت�ي 
ابدیت اعجابي ببنائھا الموسیقي وادائھا المتق�ن 

فكان�ت   الجمیل فسألتھا عن ظروف ھذه االغنیة
ان اجابت بصراح�ة وج�راءة ف�ق�ال�ت (ف�ي ھ�ذه 
الفترة كنت عل�ى ع�الق�ة ح�ب ط�اھ�ر ن�ق�ي م�ع 

وكان ذل�ك ق�ب�ل   1957الفنان ودیع خونده عام 
ال ی�ھ�م�ھ�ا   كن�ت ك�م�راھ�ق�ة غ�رة  زواجنا طبعاً 

كتمان مشاعرھا وكان قد لحن لي ھذه االغ�ن�ی�ة 
فعند تسجیلھا في س�ت�ودی�و االذاع�ة ك�ان ودی�ع 
موجود ف�ي ك�ون�ت�رول االس�ت�ودی�و ج�الس�اً م�ع 
المخرج وكنت ان�ا ف�ي ذروة م�زاج�ي ال�غ�ن�ائ�ي 
ومشاعري الجیاش�ة م�م�ا ج�ع�ل�ن�ي اغ�ن�ي ب�ك�ل 
الصدق والجودة فكان ان نج�ح�ت ھ�ذه االغ�ن�ی�ة 
نجاحاً كبیراً لیس فقط لجم�ال�ھ�ا ب�ل ل�م�س�ت�واھ�ا 
الراقي في ال�ك�ل�م�ات وال�ب�ن�اء ال�ل�ح�ن�ي واالداء 

وبذلك یمكننا ان نقول م�ن ج�ان�ب اخ�ر   الغنائي
وھو عام  1958ان ھذه االغنیة سجلت قبل عام 

 زواجھما.
 

في خضم االحداث التي ك�ان ی�ع�ج ب�ھ�ا ال�ع�راق 
اواخر العقد الخمسیني وبدای�ة ال�ع�ق�د الس�ت�ی�ن�ي 
وبسبب مضایقات معینة ساف�رت م�ائ�دة ن�زھ�ت 

ال��ى  1962م��ع زوج��ھ��ا ودی��ع خ��ون��دة ع��ام 
وھي المرة االول�ى ال�ت�ي تس�اف�ر ف�ی�ھ�ا   بیروت

وفي بیروت بدات مرحلة ج�دی�دة   خارج العراق
من مسیرتھا الفنیة فقد كان زوجھا على ع�الق�ة 
ببعض الصداقات مع الفنانین اللبنانیین والع�رب 

مثل ع�ب�د   منذ ان عمل في اذاعة الشرق االدنى
الحلیم حافظ بواسطة محمد عبد ال�م�ط�ل�ب ال�ذي 

كان صدیق ودیع خوندة في بغداد وتعرفت عل�ى 
اعضاء الفرقة الماسیة وھدى س�ل�ط�ان ول�ب�ل�ب�ة 
ونجاح سالم وصباح وودیع الص�اف�ي ونص�ري 

وف�ي ھ�ذه ال�ف�ت�رة م�ن   شمس الدین وغ�ی�رھ�م
اقامتھم في بیروت لحن لھ�ا زوج�ھ�ا اغ�ن�ی�ة ی�ا 
خویة ویا احلى خي ال�ت�ي ك�ت�ب ك�ل�م�ات�ھ�ا زی�ن 

 شعبي.
ف��ي ھ��ذه االث��ن��اء وب��ع��د ت��ح��س��ن وض��ع��ھ��م��ا 

قاما بسفرة س�ی�اح�ی�ة ال�ى اورب�ا   واستقرارھما
ث�م  1963عادا بعدھ�ا ال�ى ارض ال�وط�ن ع�ام 

اض��ط��را ل��ل��ع��ودة ال��ى ب��ی��روت ث��ان��ی��ة وب��ق��ی��ا 
انجبت مائدة ابنھا الب�ك�ر  1964وفي عام   ھناك

ایاد وبعد ذلك باشرا مرة اخرى نشاطھما الف�ن�ي 
وق�د ذھ�ب��ا ال��ى س��وری�ا ال�ت��ي ف��ت�ح��ت اب��واب�ھ��ا 

ول�ك�ن�ھ�م�ا ب�ق�ی�ا ف�ي دوام�ة م�ن ال�ذھ�اب   لھما
ونش�اط�ھ�م�ا ال�ف�ن�ي   واالیاب بین سوریا ولبنان

مستمر وقد ساعدھما الفنان الكبیر الفلس�ط�ی�ن�ي 
االصل حلیم ال�روم�ي ح�ی�ث ك�ان مس�ؤوال ع�ن 

وق�د ل�ح�ن ل�ھ�ا   الموسیقى في االذاعة اللبنانی�ة
بع�ض ال�ف�ن�ان�ی�ن ال�ع�رب م�ن�ھ�م حس�ن غ�ن�دور 
وعفیف رضوان وخال�د اب�و ال�ن�ص�ر وس�ع�دون 
الراشد والكویتیان عوض دوخي وحمید الرج�ب 

ف�ي    بعد ان سافرت الى الكوی�ت ل�ف�ت�رة م�ع�ی�ن�ة
سوریا س�ج�ل�ت م�ائ�دة ن�زھ�ت ب�ع�ض االغ�ان�ي 
لالذاعة وكذلك ش�ارك�ت ف�ي اح�ت�ف�االت ال�وح�دة 
الثالثیة ب�ی�ن ال�ع�راق ومص�ر وس�وری�ا وك�ان�ت 
اغن�ی�ة اس�أل�وه ال تس�ال�ون�ي اس�أل�وه م�ن ب�ی�ن 
االغاني التي شاعت واخذت شھرة واس�ع�ة ھ�ي 

 و اغنیة (یا خویة ویا احلى خي).
  

  یروي الشاعر اسماعیل الخطیب
من المص�ادف�ات ال�ح�ل�وة ال�ت�ي أدت ال�ى م�ی�الد 
أغنیة ج�دی�دة أن ح�دث ذات م�رة وب�ع�د م�رور 
شھر تقریباً على بث أغنیة مائدة نزھت الجدیدة 
األولى في حیاتھا الفنیة من إذاع�ة ب�غ�داد ال�ت�ي 

التي ك�ان  1954كتبھا ولحنھا أحمد الخلیل سنة 
مطلعھا (یللي تریدون الھوه صبروا عل�ى أح�و) 
أن التقینا أثناء خروجنا أنا والفنان احمد الخلی�ل 
من دار اإلذاعة في الصالحیة ببغداد وفي الم�م�ر 
األمامي لھا التقینا بالفنانة المصریة ال�م�ع�روف�ة 
(نرجس شوقي) وھي داخلة الى اإلذاعة لتق�دی�م 
حفلتھا االسبوعیة التي كانت تبث عل�ى ال�ھ�واء 

 مباشرة
وبعد تبادل عبارات التحیة المعتادة ب�ی�ن�ن�ا ق�ال�ت 

م�ا ك�ن�ت   نرجس ألحمد لیش یا اح�م�د إش�ب�دل�ك
مین الست مائدة دي حتى تاخذك من�ا   حلو معایا

یظھر أن الوقت ھذه األیام للشاب�ات الص�غ�ی�رات 
ف�ق�ال أح�م�د   ولیس للعواجیز أمثالنا أنا وعفیفة

الخلیل على الفور أستغفر هللا یا ست می�ن ال�ل�ي 
تقدر توصل مكانتك وفنك بالمناسبة أنا م�ح�ض�ر 
لك أغنیة ج�دی�دة ح�ل�وة ك�ن�ت س�أخ�ب�رك ع�ن�ھ�ا 

فارتاحت نرجس ل�ھ�ذه اإلج�اب�ة  ولكنك سبقتیني
ب�س أی�ھ   وقالت ما دام كده أنا مستنی�اك�م ب�ك�ره

فقال أحمد إسألي األست�اذ اس�م�اع�ی�ل   ھو الكالم
فقلت لھا سیعج�ب�ك إن ش�اء   أھو أمامك یخبرك

وافترقنا وفي الطریق س�أل�ت أح�م�د   هللا إطمئني
عن الموضوع فقال ضاحكاً لم أجد طریقة أخرى 
للتخلص من الموقف غیر ھذه الكذبة فقلت لھ یا 

ف�أمس�ك   حلو كلي اشبدلك روحي أضح�ی�ھ�ا ال�ك
أحمد بیدي وقال فرحاً ھذه ھي األغنی�ة وأخ�رج 
علبة سكائر وسجل ھذا الكالم علیھا وق�ال أری�د 
منك بقیة كالم األغنیة ولم�ا ت�الق�ی�ن�ا ف�ي ال�ی�وم 

 :التالي سلمتھُ األغنیة وكانت كما یلي
 یا حلو كلي اشبدلك ـ كلي دكلي؟
 روحي أضحیھا الك ـ كلي دكلي؟

 كلما ردت.. كلما طلبت
 ضحیتھ ألجلك بس إلك

 یا حلو كلي اشبدلك ـ كلي دكلي؟
 

إلى آخر كلمات االغنیة التي لحنھا أحمد الخل�ی�ل 
خالل ذلك االسب�وع وك�ان�ت م�ن م�ق�ام االوش�ار 
وھو من المقامات القویة ال�ف�رح�ة وق�د أب�دع�ت 
نرجس في أدائھا جداً وحقق�ت األغ�ن�ی�ة ن�ج�اح�اً 
منقطع النظیر وان�ت�ش�رت ف�ي ح�ی�ن�ھ�ا بس�رع�ة 
بحیث أص�ب�ح ال�ن�اس ی�رددون�ھ�ا ف�ي أف�راح�ھ�م 
ومناسبات�ھ�م س�ن�وات ع�دی�دة ح�ت�ى أن ال�ف�ن�ان 
روحي الخماش رح�م�ھ هللا س�ج�ل�ھ�ا م�ع ف�رق�ة 

معھد الفنون الجمیلة التلفزی�ون ب�ع�د أك�ث�ر م�ن 
خمس وعشرین سن�ة ع�ل�ى أن�ھ�ا م�ن األغ�ان�ي 
العراقیة ال�ت�راث�ی�ة ال�ق�دی�م�ة دون اإلش�ارة ال�ى 
مؤلفھا اسماعیل ابراھیم الخط�ی�ب أو م�ل�ح�ن�ھ�ا 

 المرحوم أحمد الخلیل.
  

 مائدة نزھت : والمقام العراقي
كان التقلید المھیب في الغناء المقامي ی�م�ن�ع ان 
یؤدى مقاماً معیناً اال وق�د ان�ط�ل�ق م�ن ال�ت�ق�ل�ی�د 
التام .. واول واھم مراكز التقلید ھ�ي ان ت�ك�ون 
القصیدة المغناة ذاتھا التي سبق ان غ�ن�اھ�ا اح�د 
ال��م��غ��ن��ی��ن ال��م��ش��اھ��ی��ر وف��ي ن��ف��س ال��م��ق��ام 

فمقام الحویزاوي ال�ذي غ�ن�اه ال�م�غ�ن�ي   المعین
وب�م�ا ل�ھ�ذا ال�م�غ�ن�ي   التاریخي محمد القب�ن�ج�ي

الكبیر من سطوة ھائلة على الجماھیر ف�ق�د ك�ان 
مقامھ الحویزاوي لھ سطوه اخرى على مسام�ع 
واذواق المغنین والجماھیر منذ ان سجلھ اذاعیاً 

في مؤت�م�ر  1964واعاد غنائھ عام  1956عام 
ومھرجان الموسیقى العربیة الثاني الذي ان�ع�ق�د 

وھذه المرة سجل تلفزیونیاً ب�ح�ی�ث ل�م  في بغداد
یجرأ اي من المغنین االخ�ری�ن ان ی�غ�ن�وا م�ق�ام 
الحویزاوي بعد ھذا التاریخ اال بنفس القصیدة و 
 نفس االداء الذي اداه استاذنا مح�م�د ال�ق�ب�ن�ج�ي

والقصیدة مأخوذة من كتاب الف لیلة ولیلة فف�ي 
ھذا المقام كمقاماتھ االخرى كان القبنجي كطائ�ر 
تاریخي من العصور ال�ق�دی�م�ة ی�ب�س�ط ج�ن�اح�ی�ھ 
الھائلین صوب المشرق والمغرب وال�ك�ل ت�ح�ت 
خیمتھ فمن یجرؤ على بمج�رد ط�رح رأي ول�و 

 كان بسیطاً.
ف�غ�زى ال�ق�ل�وب   غنى القبنجي مقام الحویزاوي

واالفكار والھب المش�اع�ر ف�ي قص�ی�دة ل�و ك�ان 
قائلھا حي یرزق لقدم الوالء والشكر وال�ع�رف�ان 

اذ ن�ف�ض غ�ب�ار   لھذا الفنان النھ خلدھا بال�ف�ع�ل
 الزمن عنھا واظھر بریقھا الوھاج.

حیث غنت ھي   اما تجربة المطربة مائدة نزھت
االخرى مقام الحویزاوي باس�ل�وب ف�ن�ي م�غ�ای�ر 
تماماً السلوب مطرب االجیال م�ح�م�د ال�ق�ب�ن�ج�ي 
ومغایر ایضاً السلوب فنان القرن العشرین ناظم 
الغزالي ولم یكن ذلك لمرة واحدة بل كررت ذل�ك 
مرتین وبقصیدتین جدیدت�ی�ن م�خ�ت�ل�ف�ت�ی�ن ف�ف�ي 
المرة االولى غنت الف�ن�ان�ة م�ائ�دة ن�زھ�ت م�ق�ام 

 الحویزاوي بقصیدة عبد المجید المال
یا من ھواه اعزه و أذل�ن�ـ�ي ك�ی�ف الس�ب�ی�ل ال�ى 

 وصالك دلنـي
واصلتني حتى ملكت حشاشـ�ـ�ت�ي ورج�ع�ت م�ن 

 بعد الوصال ھجرتني
وفي المرة الثانیة اثبتت ال�ف�ن�ان�ة م�ائ�دة ن�زھ�ت 
امكانیاتھا االبداعیة وغ�ن�ت�ھ ب�ق�ص�ی�دة الش�اع�ر 
 المخضرم حافظ جمیل بأجمل ما یمكن ان یكون

وا عظم بلواك من ھم تعانیـھ ومن ج�وى أل�م ...
 في النفس تخفیـھ

� آھتك الحرى اذا انبـعثت عن العج في س�واد 
ف�ي م�ؤت�م�ر ف�ن�ي ف�ي  اللــیل تذكی�ھ وك�ان ذل�ك

وابدعت م�ائ�دة ای�م�ا اب�داع ف�ي   1979الجزائر 
المقام العراقي لما تمتلك�ھ�م�ن ح�س ف�ن�ي رائ�ع 

  وقدرات صوتیة واسعة.
 

اعتزلت مائدة ال�غ�ن�اء ف�ي اواس�ط ال�ث�م�ان�ی�ن�ات 
وابتعدت عن الفن الى غیر رجعة تاركھ ورائ�ھ�ا 
ارث فني كبیر وسفر خالد كمطرب وقارئة مق�ام 

  ممیزة اتحفت واسعدت االرواح واالذواق.
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(في ملحمة جلجامش) خادمة الحانة أجرت م�ح�ادث�ة 
طویلة مع جلجامش، الذي یتباھى بمآثره، ویض�ط�ر 
إلى شرح سبب ظھوره، عندما طلب الم�س�اع�دة ف�ي 
العثور على أوتنابیشتیم، تشرح ص�ع�وب�ات ال�رح�ل�ة 
لكنھا توجھھ إلى أورشانابي صاحب المرك�ب، ال�ذي 
قد یمكن من مساعدتھ على عبور المح�ی�ط ال�ج�وف�ي 

 ومیاه الموت المشؤومة.
عرف إنسان وادي الرافدین القدیم الزورق ب�أش�ك�ال 
مختلفة، وكان یستخ�دم�ھ ل�ن�ق�ل ق�وت�ھ، وبض�ائ�ع�ھ، 
وقواتھ ومؤنة والصید، لذا صنع السف�ن الش�راع�ی�ة 
في عھد العبید، داللة م�ا وج�د م�ن ن�م�اذج ف�ي أور 
وأری���دو وك���ان ال���زورق الس���وم���ري ش���ب���ی���ھ���اً 
بالمشحوف، المستخدم حالیا في جنوب العراق، فق�د 
وجد زورق من الفخار في أریدو كما تم العثور عل�ى 
زوارق أخرى في الوركاء وتل بال وق�د ن�ح�ت�ت م�ن 

  الحجر.
استخدم الس�وم�ری�ی�ن ال�م�ج�ادی�ف وك�ذل�ك ال�ع�م�ود 
(المردي) الذي یستخ�دم ف�ي ج�ن�وب ال�ع�راق ح�ت�ى 
اآلن، ویظھر استخدام المرادي من قبل النوتي (اور 
شنابي) وھو یقود جلجامش الى سیده اوتان�اب�ی�ش�ت�م 
( نوح الطوفان) وأول م�ا ت�ح�دث�ن�ا األس�ط�ورة ع�ن 
سفینتھ ، فقد قطع أعمدة طویلة یدفع ب�ھ�ا ال�زورق، 
كان النوتي ال یستعمل الع�ام�ود إال م�رة واح�دة ف�ي 
دفع الزورق، لذلك اس�ت�ع�م�ل م�ا ال ی�ق�ل ع�ن م�ائ�ة 

 وعشرین عمودا لعبور میاه الموت.
ك��ان ال��ق��ارب ی��ح��رك م��ن ق��ب��ل رج��ل أو رج��ل��ی��ن، 
بمجادیف وحیدة، وھكذا یتحرك الى األم�ام دون أن 
یدور حول نفسھ، ویبدو أن الزوارق كانت تس�ت�خ�دم 
نزھات العشاق أیض�ا، ف�ن�ج�د ف�ي "أس�ط�ورة االل�ھ 
انلیل السومریة" (اس�ت�ش�ار ان�ل�ی�ل وزی�ره نس�ك�و، 
واطلعھ على رغبتھ في ننلیل الس�اح�رة، فص�ن�ع ل�ھ 
نسكو زورقا، كان انلیل ینخر ع�ب�اب ال�م�اء ب�رف�ق�ھ 
ن�ن�ل��ی�ل)، ف��ب�الد ال��راف�دی�ن ب�الد ال��ح�ب وال��ع�ش��اق، 
فیستحیل أن توجد میاه وخضرة وموس�ی�ق�ى وش�ع�ر 
وال یوجد الحب، كان ال�ب�ط�ل ف�ي اغ�ل�ب ال�ح�ك�ای�ات 
واألساطیر الحب والعشق، أنھا أرض الحیاة بكل م�ا 

 فیھا حلوھا ومرھا.
تشتھر مناطق األھوار في جنوب ال�ع�راق بص�ن�اع�ة 
الزورق الرشیق أو "المشحوف" كما یسمى، وھ�ي 
صناعة قدیمة توارث�ت�ھ�ا األج�ی�ال م�ن�ذ ال�ق�دم، وأن 
صناعة المشاح�ی�ف ان�ح�س�رت بش�ك�ل واض�ح م�ن�ذ 
عملیّات ت�ج�ف�ی�ف األھ�وار ف�ي ث�م�ان�ی�ن�یّ�ات ال�ق�رن 
الماضي من قبل ال�دول�ة، ال�ت�ي س�ع�ت ال�ى إخ�راج 
المعارضین الذین یختبئ�ون وس�ط غ�اب�ات ال�ق�ص�ب 
والبردي في األھوار، األمر الذي اضطّر األھالي إل�ى 
الھجرة، ومع جفاف الكثیر من األھوار واألنھ�ر ف�ي 
أنحاء العراق بس�ب�ب ان�خ�ف�اض م�ن�اس�ی�ب ال�م�ی�اه، 
اختفى الكثیر من الورش الخ�اّص�ة ب�ھ�ذه الص�ن�اع�ة 

 التراثیة.
ویعود تاریخ المشحوف الس�وم�رّي إل�ى ال�ح�ض�ارة 
السومریّة، التي بزغت في العراق قبل نحو خ�م�س�ة 
آالف عام قبل المی�الد، ح�ی�ث ص�ن�ع ص�نّ�اع س�ّك�ان 
العراق القدیم المشاحیف م�ن م�اّدة ال�ق�ار. والزال�ت 
حتى اآلن وسیلة سكان األھوار الوحیدة للتنقل، كم�ا 
تعتبر احدى اھم مصادر رزق�ھ�م، ح�ی�ث یص�ط�ادون 

  بواسطتھا السمك والطیور،
 وینقلون بھا منتوجات حیواناتھم الى األسواق.

صنعھا السومریون من القصب والبردي وأغص�ان  
األشجار الطریة أما الیوم فالم�ش�اح�ی�ف تص�ن�ع م�ن 
الخشب المحلي مع الخشب المستورد المطلي ب�م�ادة 

القیر، ومؤخرا صار بعض النجاری�ن یص�ن�ع�ھ�ا م�ن 
مادة الفایبر ك�الس ال�م�س�ت�وردة، ف�ان ال�ح�ی�اة ف�ي 
األھوار ال تكتمل إال بوجود المشحوف، ھذا المرك�ب 
العریق الذي من دونھ ال یمكن ال�ت�ح�رك ف�ي ال�ت�رع 

 المائیة المترامیة األطراف في أھوار العراق.
وكان الصابئة الم�ن�دائ�ی�ون م�ن أھ�م ص�ان�ع�ي ھ�ذه 
الواسطة المائیة، في البسیتین وال�ح�وی�زة وال�ق�رى 
التابعة لھذه ال�م�دن األح�وازی�ة، ال�ت�ي ك�ان ی�ع�ت�م�د 
اقتصادھا ع�ل�ى ال�م�ن�ت�ج�ات ال�زراع�ی�ة، وال�ث�روات 
الحیوانیة والسمكیة، ومنھ�ا ھ�ور ال�ح�وی�زة وھ�ور 
الحمار. كم�ا ال ی�وج�د أح�د ف�ي األھ�وار ال ی�م�ت�ل�ك 

  قاربا.
ھناك أنواع عّدة من المراك�ب ی�م�یّ�زھ�ا ال�ن�اس م�ن 
خالل شكل�ھ�ا وط�ری�ق�ة ص�ن�ع�ھ�ا، وم�ن�ھ�ا: "ال�ب�ل�م 
المشحوف" لنقل األغ�راض ال�م�خ�ت�ل�ف�ة. "ال�ك�ع�د" 
لنقل الناس. "الس�م�ك�ي" لص�ی�د األس�م�اك. و"ب�ل�م 
الجلبوت" للنزھات النھریّة. وأن ال�ت�س�م�ی�ة ت�ك�ون 
بحسب ال�وظ�ی�ف�ة ال�ت�ي ت�ؤدی�ھ�ا ال�زورق، ف�م�ن�ھ�ا 
(الطرادة) وھو زورق سریع الحركة، وتتس�ع ل�ع�دة 
أشخاص، وتمتاز بطول مقدمتھا وانس�ی�اب�ی�ھ�ا. والـ 
(كعدة) طویل الحجم، وھ�ي م�ن ال�م�ش�اح�ی�ف ال�ت�ي 
یستعملھا الش�ی�وخ وال�وج�ھ�اء. وال�ط�رادة ال�ع�ادی�ة 
تعمل بمثابة (الت�اكس�ي)، لس�ك�ن�ة األھ�وار واألن�ھ�ر 
الرافدة لألھوار. و(الشختورة) یكون كبی�را وم�زودا 

بمحرك آلي، وھذا النوع ازداد الطلب عل�ی�ھ م�ؤخ�را 
بعد عودة عدد من سكان األھوار. وھناك مش�ح�وف 
ی�ت�س�ع لش��خ�ص واح�د (ال�ھ�وی�ري)، وھ�و س�ری��ع 
الحركة لصغر حجمھ وممكن حملھ بس�ھ�ول�ة، وھ�و 
مخصص للقنص وخ�اص لص�ی�ادي ال�ط�ی�ور. وأم�ا 
البلم وھو أقصر من الطرادة وخ�اص ل�ألن�ھ�ر ف�ق�ط 

 وغیر مخصص لألھوار.
وقیادة المش�ح�وف ف�ي ال�م�ی�اه ال�م�ف�ت�وح�ة، ت�ك�ون 
بواسطة مجذاف خشبي (غرافة)، وخ�اص�ة ع�ن�دم�ا 
(تنحدر حدار) یعني تسیر وفق حركة س�ی�ر ال�م�ی�اه، 
ولكن عن�دم�ا (ت�غ�رب ت�غ�ری�ب)، أي ی�ك�ون ت�ح�رك 
ال�م�ش�ح�وف ع�ك�س ات�ج�اه س�ی�ر ال�م�ی�اه یس�ت�خ��دم 
المردي، كما للمردي أیضا اس�ت�خ�دام�ا آخ�ر ع�ن�دم�ا 
یحشر المشحوف بین الحشائش، أو ب�ی�ن ال�زوارق 
عند الضفاف یساعده المردي على الح�رك�ة األول�ى، 
كما للمردي حضورا في التراث الشعبي والكثیر م�ن�ا 
سامع المثل الشعبي األحوازي ال�ذي ی�ق�ول:(دف�ع�ت 
مردي، وبھوا شرجي)، والمردي وھو مجداف عل�ى 
شكل عصا طویل�ة تس�ت�خ�دم ف�ي ت�ح�ری�ك ال�ق�وارب 

الصغیرة، عن طریق ركز ط�رف�ھ الس�ف�ل�ي ف�ي ق�اع 
الماء، فیدفع الماء إلى الخلف لكي یتقدم القارب إل�ى 
األمام، وقد ذكر في الملحمة التاری�خ�ی�ة ج�ل�ج�ام�ش، 
حین طلب أورشنابي مالح بحیرة میاه ال�م�وت م�ن�ھ 
صناعة المئ�ات م�ن ال�م�ردي، ط�ول ال�واح�د م�ن�ھ�ا 
ستین ذراع، ویس�ت�خ�دم ال�م�ردي بش�ك�ل ك�ب�ی�ر ف�ي 

 األھوار .
أم��ا ال��دان��ك (ال��دان��گ) ھ��و أك��ب��ر ال��م��ش��اح��ی��ف، 
ومخصص لنقل الحمولة وحمل المنتجات الزراعی�ة، 
ومنھا الرز (الشلب)، وقیادتھ صعبة ع�ن�دم�ا ی�ك�ون 
محمل، ویسیر عكس اتجاه تدفق ال�م�ی�اه (ت�غ�ری�ب) 
في الھور، وفي ھذه الحال�ة ی�ك�ون ال�ج�ر ب�واس�ط�ة 
الشاروفة، والتي ھي ح�ب�ل ط�وی�ل وق�وي ی�م�س�ك�ھ 
شخص یسیر مشیئا على األقدام على ضفاف النھ�ر، 
ویجلس شخص آخر في مؤخرة المشحوف، ویض�ع 
المجذاف الخشبي (ال�غ�راف�ة) ف�ي ال�م�اء، وی�ت�ح�ك�م 
باتجاه سیر المشحوف ح�ت�ى ال یص�ط�دم ب�ال�ج�رف، 
ورد اس�م ال�م�ش�ح��وف ف�ي ال�ك�ث�ی��ر م�ن ال�ق�ص��ص 
والحكایات واألشعار واألغاني األحوازیة والع�راق�ی�ة 
وامتھن الكثیر من أھالي البسیتین مھنة نقل الركاب

 (معیبرچي).
إّن أخشاب التوت والسدر والجاوي المقاومة للم�اء، 
وملحقات القصب والبردي التي تن�م�و ف�ي األھ�وار، 
تشكل ھیكل المشحوف، بعدما یبطن ب�ال�ق�ط�ن ال�ذي 
یمأل الفراغات بین األلواح الخشبیّة المقّوسة، ال�ت�ي 
ترسم شكل المشحوف االنسیابّي، لت�ط�ل�ى ب�ع�د ذل�ك 
بال�ق�ار وال�زی�وت ال�ت�ي ت�ح�ول دون تس�ّرب ال�م�اء 

 والرطوبة إلى بطن الزورق.
للمشحوف أضالع داخلیة مقوسة، تتفرع من مح�ور 
مركزي ینتھي ببوز طویل یسمى العنق، وھذا یش�ق 
الطریق عبر البردي والقصب، وی�ط�ل�ق ھ�ذا االس�م 
عموماً على قوارب األھوار. وأك�ب�ر ق�وارب ال�ھ�ور 
(البرغش)، تلیھ (الط�رادة) ال�ت�ي ت�ح�ت�ض�ن رواب�ط 
عرضیة مقوسة من الخشب وضعت كي یتكئ علیھ�ا 
الجالسین على حص�ائ�ر ف�ي ق�اع ال�ق�ارب، وت�ت�س�ع 

راكباً. وتفرش الطرادة ب�ال�ق�ص�ب  12-10الطرادة لـ 
 أو بالبواري أو بالحصیر.

الطریقة االعتیادیة ل�ت�ح�ری�ك ق�وارب األھ�وار، ھ�ي 
التجذیف الذي یقوم بھ رجل، أو رجال جالس�ون ف�ي 
مؤخرة القارب، بینما یقوم رجل ف�ي ق�ی�ادة ال�ق�ارب 
بدفعھ بالمردي، ت�ك�ف�ي ل�ت�س�ی�ی�ر ال�ق�ارب م�ن دون 
مجذافین إذا كان بید عارف ل�م�ھ�ن�ت�ھ، وك�ل س�ك�ان 

 الھور یعرفون قیادة المشحوف.
وصید السمك وھي حرفة قدیمة م�ن�ذ خ�م�س�ة األف 
عام، وھناك عدة طرق لصید السمك في الھور منھ�ا 

م�ن ال�وس�ائ�ل ال�خ�اص�ة بص�ی�د س�م�ك   (الھی�ال�ة)،
الصبور المشھور، الذي یدخ�ل ش�ط ال�ع�رب بش�ك�ل 
ج��م��اع��ات ك��ب��ی��رة م��ھ��اج��رة ف��ي أوائ��ل فص��ل 

وأنات ھ�ذا الس�م�ك اك�ب�ر ح�ج�م�ا وت�م�ت�از   الربیع،
بوجود (الثروب)، والھیالة عبارة عن ش�ب�ك ط�ول�ھ 

ذراع یربط فیھ من األع�ل�ى ك�رب ع�ل�ى  50-20من 
مسافات متساوی�ة ت�ق�ری�ب�ا، ف�ي ح�ی�ن ی�وض�ع ال�ى 
الجانب األخر ثقل یكون عادة من ال�رص�اص وع�ل�ى 

 مسافات متساویة أیضا.
توضع الھیالھ في بلم، ثم یبدأ الصیاد بإلق�اء رأس�ھ�ا 
في الماء، بشكل عمودي بف�ع�ل ال�ث�ق�ل ف�ي أس�ف�ل�ھ، 
ویبقى الكرب ط�اف�ی�ا ف�وق س�ط�ح ال�م�اء، وی�ب�ت�ع�د 

تدریجیا وھو یلقي بھا الماء، وب�ع�د إك�م�ال ع�م�ل�ی�ة 
إلقائھا ی�أخ�ذ ب�الس�ی�ر ف�ي ش�ط ال�ع�رب، ف�ی�ص�ط�دم 
الصب�ور ب�ال�ھ�ی�ال�ة وھ�و یس�ی�ر ع�ادة ع�ل�ى ش�ك�ل 
جماعات، وعند اصطدامھ بھا یدخ�ل رأس الس�م�ك�ة 
في عین الھیالة فیتعلق بھا، وعندما تمتلئ بالص�ی�د، 
یأخذ الكرب الطافي بالغطس تح�ت مس�ت�وى ال�م�اء، 
عندھا یبدأ الصیاد بسحبھا وإخراج السمك من�ھ�ا. و

(الشبج) (الشبكة) كثیرا ما یصنع محلی�ا ویس�ت�خ�دم 
لصید السمك، في فروع األنھر المت�ف�رع�ة م�ن ش�ط 
العرب، ویستخدم عندما یصل الم�د ف�ي ال�ن�ھ�ر ال�ى 
اعلى مستوى، وقبل ابتداء عمل�ی�ة ال�ج�زر، ف�ت�رب�ط 
الشاروفھ بشجرتین متقابلتین ع�ل�ى ال�ن�ھ�ر ال�م�راد

(سكره) والشروفة تمر بین حبسات في احد ج�ان�ب�ي 
الشبج، في حین یثبت الجان�ب األخ�ر م�ن�ھ ف�ي ق�اع 
ال��ن��ھ��ر ب��واس��ط��ة (ال��م��ش��ك��اص)، ب��خ��ط ی��وازي 
الشاروفة، ویبعد عنھا الى اإلم�ام ب�م�س�اف�ة ق�ل�ی�ل�ة، 
وتتم ھذه العملیة بسرعة من ق�ب�ل ش�خ�ص ی�غ�وص 
بالم�اء، وی�ث�ب�ت ف�ي ك�ل م�رة مش�ك�اص أو اك�ث�ر، 
ویختلف عدد المشاكیص حسب عرض النھر، ویم�ر 
اسفل الشبج وبموازاة الشاروفة وخط ال�م�ش�اك�ی�ص 
المیذب، ویبعد ع�ن�ھ�ا ح�وال�ي نص�ف م�ت�ر، وع�ن�د 
انتھاء عملیة التش�ك�ی�ص یس�ح�ب ال�م�ی�ذب وی�رب�ط 
بشجرة أو بوتد قوي، ویسمى الشبج في ھذه الحال�ة 
مشیل، فتأخذ بعض أنواع السمك بالقفز وتسقط ف�ي 
الشبج، وبعد اكثر من ساعة یرخى المیذب ویسح�ب 
بین حین وأخر كلما دخلھ السم�ك ال�راج�ع م�ع م�اء 
الج�زر، وف�ي ھ�ذا ال�وق�ت ی�ك�ون أص�ح�اب ال�وھ�ر 
متجھین نحو الشبج. و(السلیة) عب�ارة ع�ن ش�ب�ك�ة 
دائریة الشكل یربط في مركزھا خیط، عند ت�ع�ل�ی�ق�ھ�ا 
منھ تبدو بشكل مخروط، وفي أطرافھ�ا ت�ث�ب�ت ق�ط�ع 
من الرصاص، یضعھا الرامي على ك�ت�ف�ھ ال�ی�م�ن�ى، 
ویمسك جزءا م�ن�ھ�ا ف�ي ف�م�ھ وب�ط�ری�ق�ة خ�اص�ة، 
یرمیھا الى وسط النھر، إما أن یك�ون ف�ي ب�ل�م�ھ أو 
واقفا على جرف النھر، فینفتح الشبك بشك�ل دائ�ري 
ثم تغوص أطرافھ بس�رع�ة ف�ي ال�م�اء، بس�ب ث�ق�ل 
الرصاص، وبعد فترة یأخذ بسحبھا تدریجیا وب�ب�طء 
وإخراج السمك منھا. و(الكرفھ) وھ�ي ع�ب�ارة ع�ن 
شبكة صغیرة، عرضھا حوالي متر واح�د، وط�ول�ھ�ا 

) م�ت�ر، ی�وض�ع ف�ي ج�ان�ب�ھ�ا ق�ط�ع�ة م�ن 2-1من (
الخشب، یمسك في كل جانب منھا شخص ویسی�ران 
وسط النھر، ویرفعانھا م�ن ح�ی�ن ال�ى أخ�ر، وھ�ي 
كث�ی�را م�ا تس�ت�خ�دم ف�ي الس�ك�رة، وھ�ن�اك ط�ری�ق�ة 
الكركور وھي قلیلة االستعمال، وأیضا ھناك ط�ری�ق�ة 
المیالن وتستخدم في المناطق القلیلة ال�م�ی�اه. ك�ان�ت 
والتزال مھنة صید السمك یعیش علیھا ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

 سكان أھوار جنوب العراق.
وتبقى اآلمال معلقة عند سكنھ مناطق األھ�وار، ف�ي 
إعادة الحیاة إلى صناعة الحرف ال�ق�دی�م�ة ال�ی�دوی�ة 
ومنھا صناعة المش�ح�وف ال�ت�ي ت�ع�ود إل�ى إص�ال�ة 
وحضارة األھ�وار، دخ�ل�ت األھ�وار الئ�ح�ة ال�ت�راث 

  .2016یولیو/تّموز من عام  18العالمّي في 
........................... 

 المصادر:
 1974د. ثروة عكاشة، الفن العراقي القدیم بیروت 

د. طھ باقر ك�ت�اب م�ق�دم�ة ف�ي ت�اری�خ ال�ح�ض�ارات 
 1955لقدیمة بغداد 

بقلم لیلى ط�ارق  3الریاضة بدأت في وادي الرافدین 
 الناصري.

عادات وتقالید أخالقیة تنظم سیر القوارب وتص�ن�ف 
  مجذفیھا األھوار العراقیة د. جـــمـــال حــسـین:

 ناصر الشاوي
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صحیح أن على الخارطة السیاسیة في ال�ع�راق  
(أختالفات) في الرؤى إلى األتفاقیة األمنی�ة م�ع 
الجانب األمریكي حسب المناخ الدیمقراطي ب�ع�د 

، لكن لیس من العدل أن نحكم على نُخ�ْب 2003
الغربیة واألقلیم الكردي ھم من مؤیدي الت�واج�د 
األجنبي وبالخصوص األمریك�ي، وأن ال�رف�ض 

والجنوب، أنھُ ف�رٌز   محصور لدى سكان الوسط
ظالم وأفتراضي غی�ر واق�ع�ي، أن ال�م�ط�ال�ب�ی�ن 
بأخراج القوات األجنبیة م�ن أرض ال�وط�ن ھ�م 
األكثریة لكون العراق حافل ب�م�ن�اض�ل�ی�ن أب�رار 
من الیسار التق�دم�ي وال�ت�ی�ارات ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
والل�ب�رال�ی�ی�ن وع�ل�ى رأس ال�ن�ف�ی�ض�ة ال�ح�زب 
الشیوعي العراقي بتأریخھ النضالي الث�م�ان�ی�ن�ي 
وش��ع��اره ال��ت��ك��ت��ی��ك��ي واألس��ت��رات��ی��ج��ي "ض��د 
األستعمار الغربي وضد األمبریالیة األمریك�ی�ة" 

بعض التیارات األسالم�ی�ة وم�ن ك�ال  ىأضافة إل
الطائفتین (السنیة والشیعیة)، وحسب أعتق�ادي 
ھذا الجمع ھم األكثریة أزاء القلّة القل�ی�ل�ة ال�ت�ي 

و واشنطن أو قم وط�ھ�ران  تراھن على تل أبیب
آملین مغریات موسمیة مستعارة وزائلة كالم�ال 
والمناصب، فالذین ضد التواجد األج�ن�ب�ي ع�ل�ى 
أرض ال�وط�ن وأن�ا م�ن�ھ�م، ول�ك�ن ال�م�ع�ط�ی�ات 
السیاسیة واألقتصادیة السالبة وجائح�ة ال�وب�اء 
وسونامي أنخ�ف�اض أس�ع�ار ال�ن�ف�ط والض�ائ�ق�ة 
األقتصادیة والذئب الداعشي یترقب خلف الب�اب 
یدفعنا إلى التریث في الحكم على ألغاء األتفاقی�ة 

 األمنیة مع الجانب األمریكي.
أص�در ال�ب�رل�م�ان  2020في الخامس من ینایر 

العراقي قرارهُ الت�أری�خ�ي ف�ي أل�غ�اء األت�ف�اق�ی�ة 
األم��ن��ی��ة ب��ی��ن ال��ع��راق وال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة 
األمریكیة، لقد سعى البرلمان جاھداً إلى ت�ع�دی�ل 

ولكنھُ ل�م ی�ف�ل�ح وذل�ك  2008تلك األتفاقیة منُذ 
الداخل الع�راق�ي ب�ی�ن م�ؤی�ٍد وم�ع�ارض ل�ب�ق�اء 
األتفاقیة بأعتبارھا ضامنة للبعض منھ�م، وم�ن 
معطیات الساحة السیاسیة وتفاعلھا م�ع دون�ی�ة 
المحتل األمریكي في خلق األزمات وھ�ز األم�ن 

  حسب (نظریة التسخین) :
التي تتبعھا البنتاكون بتوجیھھا ضربة م�وج�ع�ة 
للقطعات العسكریة ال�ع�راق�ی�ة ال�م�راب�ط�ة ع�ل�ى 
الحدود السوریة العراقیة المتقاربة م�ع م�دی�ن�ة 
القائم العراقیة فكانت ص�دم�ة م�ؤل�م�ة ك�ان م�ن 

مم�ا  60وجرح أكثر من  35ضحایاھا أستشھاد 
دفع البرلمان في أصدار القرار المذكور أع�اله، 
وعند ال�ت�ك�ی�ی�ف ال�ق�ان�ون�ي ل�م�ث�ل ھ�ذا ال�ق�رار 
الحساس واألس�ت�رات�ی�ج�ي ی�م�ك�ن ال�ق�ول : أن 
البرلمان یملك صالحیة عقد األتفاقات ب�م�وج�ب 
الدستور لكن ألغاء األتفاقی�ة ط�اب�ع�ھُ�ا س�ی�اس�ي 
أكثر من ك�ون�ِھ�ا أج�راء دس�ت�وري وخص�وص�اً 
الیوم والمناخات الس�ی�اس�ی�ة غ�ی�ر م�الئ�م�ة ب�ل 
ملغومة بمفاج�آت وع�واق�ب وخ�ی�م�ة ال ت�ح�م�د 
عقباھا ، لذا أرى في القرار ال�ت�ش�ری�ع�ي ب�ع�ض 

 المخرجات الخاطئة والوخیمة ھذه :
كان القرار على عجل مشوباً بأنفعاالت غائب�ة  -

عنھا العقالنی�ة وال�ت�ھ�دئ�ة وال�ت�أن�ي وال�ت�ف�ك�ی�ر 
 والتأمل.

الصراع الدائر على الساحة السیاس�ی�ة س�وف  -
 یستفید منھ تنظیم الدولة داعش األرھابي.

والذي حدث من تراشق بالصواریخ وأغ�ت�ی�ال  -
ق��اس��م س��ل��ی��م��ان��ي وم��ھ��دي ال��م��ھ��ن��دس ك��ان��ت 

ال�ف�وض�ى   –وال ت�زال مس�ت�م�رة   –مخرجاتھ�ا 
 العارمة وعواقب كارثیة وخیمة.

لیس بعیداً في حالة أنسحاب الق�وات ال�دول�ی�ة  -
ومقاتلي أمریكا یولد فراغاً متوقعا في أن ی�ن�ف�ذ 

 2011خاللھ تنظیم داع�ش ك�ال�ذي ح�دث ف�ي 
عندما طلب رئیس الوزراء المالكي ف�ي خ�روج 
القوات األمریكیة في عھ�د أوب�ام�ا ف�أس�ت�ج�اب�ت 
أمریكا للطلب الحكومي تطبیقا لألتفاقیة الدول�ی�ة 
مما أدى إلى سیطرة داعش على ثلث جغ�راف�ی�ة 
العراق خصوصاً المناطق السنیة، م�م�ا أض�ط�ر 

أن یطلب من أمریكا أع�ادة  2014العبادي سنة 
قواتھا ل�دع�م ال�ق�وات ال�ع�راق�ی�ة ف�ي ع�م�ل�ی�ات 

  التحریر.
أستحواذ أمریكا على األصول المالیة لل�ع�راق  - 

م�ل�ی�ار  35في البنك الفیدرالي األمریكي تقدر ب
بناء أح�دى   دوالر أضافة لمطالبة أمریكا بتكلفة

م�ل�ی�ار دوالر،  900ف�ي ال�ع�راق ب  قواع�دھ�ا
وت�ك��ون ف��ات��ورة األل��غ��اء م��ا ی��ع��ادل م��وازن��ات 

ع��ام��اً، وت��ح��ذی��رات ب��أن��ھ��ی��ار  15ال��ع��راق ل 
مصرفي في حالة تجمید األص�ول ال�م�ال�ی�ة ف�ي 

 الخارج.
فرض عقوبات أقتصادی�ة ع�ل�ى ال�ع�راق ك�م�ا  -

فرضتھا على أیران وكوبا وفنزویال، في أیق�اف 
تزوید العراق بالدوالر النقدي الذي سوف یؤث�ر 
على أرتفاع سعر الدوالر مقابل الدینار، ورب�م�ا 
تصدر واشنطن بالغاً ی�ح�ت�وي حض�راً ل�ب�ع�ض 
الدول التي في فلكھا وخصوصاً معظم الشرك�ات 

 العالمیة.
أشتعال الشارع العراقي الملت�ھ�ب م�ن�ذ ث�الث�ة  -

أشھر من تظاھرات شعبیة م�ط�ال�ب�ة ب�ح�ق�وق�ھ�ا 
الشرعیة والقانونی�ة ف�ھ�ي أس�ت�ح�ق�اق أض�اف�ي 
على الحكومة في تلبیة مطالبھا العادلة، أع�ت�ق�د 
أن الحكومة سوف تواجھ نكوصاً في أض�ط�راب 
أم��ن��ھ��ا وتش��ظ��ي وح��دت��ھ��ا وزی��ادة ض��ع��ف��ھ��ا، 
وخصوصاً أنھا ت�ع�ان�ي ھش�اش�ة ف�ي وض�ع�ھ�ا 
األم��ن��ي، وس��وف وی��واج��ھ خ��ن��ادق م��ت��ع��ددة 

 ومتداخة خارجیة وأقلیمیة ودولیة .
فور صدور لبقرار أتجھت أمریكا إل�ى ت�أل�ی�ب  -

(الناتو) األوربي وال�خ�ل�ی�ج�ي ال�ت�دخ�ل وت�ن�ف�ی�ذ 
أجنداتھا الشیطانیة في أستعمال المال والس�الح 
ك�م�ا ح�دث ف�ي ال�ن�م��وذج ال��ت�خ��ری�ب�ي ال�ل��ی�ب��ي 

   والسوري والیمني
سوف تعمل على تق�س�ی�م ال�ع�راق ف�ي أح�ی�اء  -

مفھوم األقلمة التي أعل�ن ع�ن�ھ�ا وزی�ر دف�اع�ھ 
 بنس وھو یخاطب رجال الغربیة وشیوخھا : 

سوف نوفر لكم أقلیم, ھ�ي أش�ارة خ�ب�ی�ث�ة ف�ي 
نشر العصبیات األثنیة والطائ�ف�ی�ة أن�ت�ق�ام�ا م�ن 
البرل�م�ان ال�ع�راق�ي ال�ذي أق�ر خ�روج ال�ق�وات 

 األجنبیة من العراق.
وال نستغرب من أمریك�ا ع�دوة الش�ع�وب ح�ی�ن 

مقولة الراحل "حسنین ھ�ی�ك�ل"ُ   نستذكر رائعة
 {نحُن نعیش العھد األمریكي}.

..................... 
 * كاتب وباحث عراقي مغترب

 ستوكھولم 2020تموز

 ا ا-  
ا وم 

 
 

عبد الجبارنوري* 
 ستوكھولم

 ازارة
 
 

 عصام سامي ناجي
 
عندما عرض الرئیس الراحل أنور السادات على الدكتور مصطفى محمود أن یتولى   

أحدى الوزارات قل لھ محمود: أنا رجل تزوجت مرتین ولم أستطیع أن أدی�ر م�ن�زل�ي 
  وانتھت التجربتین باالنفصال فكیف أدیر الوزارة التى أتولى أمرھا ...!؟

ی�ت�م اخ�ت�ی�ار فى فیلم " معالي الوزیر "الذي أخرجھ سمیر سیف وكتبھ وح�ی�د ح�ام�د 
رأفت رستم كي یكون وزیًرا عن طریق الخطأ لتشابھ اس�م�ھ م�ع اس�م ش�خ�ص آخ�ر، 
وینجح في البقاء في منصبھ فترة طویلة، وخاللھا تصیبھ الكوابیس بأنھ ت�م ال�ق�ب�ض 
علیھ، وأن أسرتھ تسعى إلى التخلص منھ، كما یحلم أنھ فقد صوتھ، وأن�ھ ل�ن ی�ك�ون 
قادًرا على صرف أموالھ في البنوك السویسریة. یطلب رأفت من مدیر مكتبھ عطیة أن 
یرافقھ في إجازة في الساحل الشمالي لیتخلص من ھذه الكوابیس. یسعى ع�ط�ی�ة إل�ى 
إیجاد مكان مناسب إلبعاد الكوابیس عن الوزیر الفاسد، فیختار لھ مسجداً، ویقابل في 
طریقھ زوجتھ السابقة التي وشى بھا للمسئولین. یعرف رأفت أنھ لكى ی�ت�خ�ل�ص م�ن 
الكوابیس فعلیھ االمتثال أمام الطبیب النفسي. ویحكي لعطیة الكثی�ر م�ن أس�راره ك�ي 
یذھب ویرویھا بدال عنھ أمام الطبیب النفسي، ویكتشف أن عطیة قد ع�رف أك�ث�ر م�ن 
الالزم، وتزداد الكوابیس حین یرى وجھ عطیة في كل م�ن ی�ح�وط�ھ، وی�ت�خ�ل�ص م�ن 

  .عطیة في النھایة بقتلھ
في أحدي البالد األسیویة یتم معاقبة الوزراء الفاسدین عن طریق وضعھم في أح�دى  

السیارات والمرور بھم في الشوارع ویقوم الناس ببرمیھم كل ما تطالھ أیدیھم  طبع�ا 
ب�ھ��ذه ال��ط��ری��ق��ة س��ی��ك��ون ھ��ؤالء ال��وزراء ع��ب��رة ل��م��ن خ�ل��ف��ھ��م م��م��ن تس��ول ل��ھ��م 
أن��ف��س��ھ��م��االس��ت��ی��الء ع��ل��ي ال��م��ال ال��ع��ام أو أس��ت��غ��الل ال��م��ن��ص��ب ب��أي ص��ورة م��ن 

نعم فالذى یتولى منصب في أوطاننا العربیة یعتقد  للمنصب حسابات أخرى ..  الصور 
أنھ لن یغادره وسیستمر في ھذا المنصب إلى األبد فتراه یتجبر ویتكبر ویحیط ن�ف�س�ھ 
بحراسات وحاشیة ... طبعا أنا ال أعمم فھناك أمثلة كثیرة على النزاھة ون�ظ�اف�ة ال�ی�د 
ولكنھا في معظم األحیان تبقي في الظل أو یتم اإلطاحة بھا ، ف�ل�ك�ل م�رح�ل�ة ی�ا س�ادة 

  الذین یدركون القواعد والمفاھیم. رجالھا 
الجوالت المیدانیة والزیارات المفاج�ئ�ة ل�ل�م�س�ؤول�ی�ن وع�ل�ي رأس�ھ�م ال�وزراء ھ�ي  

الضمانة الوحیدة لالنجاز ، أما الجلوس في المكاتب وأنتظر التقریر فھي بدایة النھایة 
   ألي عمل.

 ٌفر 
 
 

 بقلم : أسیل صالح
  

 
 
 یحتلني الدمُع بال مقاتلین أو خطاب

 تُمسكني األربعون كقبلٍة مائیة جف عنھا الصدى بین سطرین في ُجِب األولیاء.
 قمیصھا الزھري شعاب محنتك

أیھا الفارس الذي یغني لنفسھ، حین ینكسُر الظُل في المراعي، وحین تنمو أف�ك�اُر 
 اآللھة كالسبایا لتھَز رأسك العالق بتفاحة صغیرة.

ارٌق طازٌج و أنثى تجدد فیك المعادن، و نھر لم ینم على كتِف القصائد ال�م�ح�ش�وة 
 بالحلوى و العاشقات

ایھا الشاعُر ضع شیئآ شبیھآ بالبالد حول عنقك، وارفع ست�ائ�ر ال�م�ع�ن�ى ع�ن ف�م 
 الغرباء، وال تفرط في تناول الحروب
 أجساٌد عالقةٌ في ُكرات الدمع.. نحن..

 لم نأخذ ارتباكنا إلى صنوبرة القیامة ولم نُلمع اكباد اللوز بالزعتر البري والمرایا
ولدنا كما یولد الغرباُء في زجاجٍة،. ثم ان�ت�ق�ل�ن�ا ف�ي ت�ع�ری�ف م�ق�اب�ض ال�ح�روف 

 واألمنیات دونما منازل أو شبابیك أو حتى جارة تحمل جرار الوجد والنوایا
سنأخذ القلیل من المعاطف البطیئة في ال�ن�زول و ن�م�أل رف�وف ال�ھ�واء ب�الس�ف�ن 

 والمتاجر
 فمذ ُكورنا ونحُن دمُ 

 بین أصابعنا قمر و قطعة فضیة نائمة في مخدع الزیتون
 وجسد صغیر بحجم الورد یبتسم

 ضع فراشة إلسمَك قبل ھذا الرحیل
 و كن قبرةً یطاردھا الشروق، واخآ لفراسخ االشتیاق البعیدة

 الموعد خامُل ، مجراٌت بحجم البرتقال تمأل زوایاك
شمٌس بطعم الشھداء، ترمم أبناء الحظوظ و تھب الرمل یتام�ى و ص�ورآ ج�دی�دةً 

 للمواثیق
ھا أنت تقشر نعش القادمین بغٍد أحمق و تھب الفخاخ أعضاًء قدیمة للتن�اس�ل ف�ي 

  مصل ھذا الضوء.
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 الشخصیات: المرأة.. الوقاد
 (بیئة العرض)

تشكیل معماري یمثل غرفة ق�د أع�دت س�ك�ن�ا ال�ى 
(الوقاد) تتماھ�ى م�ع حض�ی�رة ب�غ�ال. وق�د ت�دل�ت 
مجموعة كبیرة من أكیاس ق�م�اش ب�ی�ض�اء ح�ول 
الغرفة وكأنھا بطون من�ت�ف�خ�ة.. س�ل�م ی�ؤدي ال�ى 
سطح الغرفة وفي العمق ال�ب�ع�ی�د ام�ت�داد م�دخ�ن�ة 
لمعمل (طابوق) قدیم.. برمیل فیھ ماء وموقد ن�ار 

 ..یعلوه صنبور القطران
تنصب حزم ضوئیة فضیة تتحرك كمن یبحث ع�ن 
ش�يء ع�ب��ر كش��اف�ات ب��ع�ی��دة.. ل��ح�ظ��ات وت��دخ��ل 
(المرأة) وھي تتنكر بمالبس ال�ح�ط�اب�ات وت�ح�م�ل 
فاسا بعد أن اختارت المكان م�الذا ف�ھ�ي م�ط�اردة 
ومتعبة.. وتبحث عن مكان لالختباء.. تنزوي ف�ي 

 ... عتمة المكان
فجأة یھدأ كل شيء ... تنسل (المرأة) من مكان�ھ�ا 
وترتقي السلم وتنظر.. ثم تعود لتتفحص المك�ان.. 
تقترب من حضیرة البغال ... ومن ث�م ت�ن�ظ�ر ال�ى 
األكیاس المریبة المعلقة.. ھناك رف وضعت علیھ 
بعض الكتب أو ال�م�خ�ط�وط�ات ال�ق�دی�م�ة وت�ع�ل�وه 
رسوم غریبھ بالقطران.. تتناول كتابا وتنظر إل�ی�ھ 

 باستغراب 
وان ھي إال لحظات حتى یأتي الى األسماع م�ؤث�ر 
خطى تقترب.. تندفع المرأة بخوف شدید وتخت�ب�ئ 
داخل رزمة الحطب ...یدخل على أثر ذلك (الوقاد) 
وھو متسخ الثیاب.. تعلو ظ�ھ�ره ح�دب�ة ب�ارزة .. 
ویحمل فوق كتفھ كیسا من القماش األبیض شبیھ 
باألكیاس المعلقة.. یقوم بوضع الكیس الى ج�ان�ب 
األكیاس ویت�رن�م ب�أغ�ن�ی�ة م�ا ... ت�ت�ح�رك رزم�ة 
الحطب وبداخلھا المرأة ینتبھ ال�وق�اد ل�م�ا ی�ح�دث 
فیرتبك قلیال.. یتوقف عن الغناء.. ومن ثم یق�ت�رب 
من رزمة الحطب فجأة ت�ظ�ھ�ر ال�م�رأة م�ن داخ�ل 

 الرزمة وتشھر الفأس وتتحدث الى الوقاد 
 المرأة: ابتعد عني یا ھذا ...؟

یسقط الوقاد فزعا أرضا.. ینھض ویتجھ لیغ�م�س  
راسھ داخل برمیل الماء وینظر لھا ... ث�م ی�غ�رق 

 بالضحك
وإما أن ی�ت�رآى   ..الوقاد: إما أن تكوني جنیة لیل

 لي ...وبكلتا الحالتین صرت أشم رائحة امرأة 
یندفع زاحفا تجاه رزمة الحطب ویشم ب�ط�ری�ق�ة  (

 ) مبالغ فیھا
المرأة: حل عني واب�ت�ع�د أی�ھ�ا ال�م�س�خ.. خ�ط�وة 
واحدة منك وانزع راسك من ع�ل�ى ك�ت�ف�ی�ك ب�ھ�ذه 

 !!... الفأس
الوقاد: أعدك أن كتفي سترقصان لك ھ�ذه ال�ل�ی�ل�ة 

 احتفاء بك 
 یھجم علیھا فتشھر الفأس بوجھھ)(

المرأة: ابتعد قلت.. (تنظر إلیھ بنفور) یا إل�ھ�ي .. 
 !! أي كائن ھجین أنت

الوقاد: اعرف أن كل الناس تنفر ما إن ت�رى ھ�ذا 
ال�ن�ص�ف آدم�ي ... ل�ك�ن�ي ف�ي ال�ن�ھ�ای�ة رج�ل ی��ا 

 !! امرأة .... رجل
المرأة: أسفي على رجولة تحاصر امرأة أض�اع�ت 

 الدرب
الوق�اد: أض�اع�ت ال�درب ...؟ أي درب؟ حس�ن�اء 
مثلك یمكن أن تفك المصلوب من أعتى ال�م�ش�ان�ق 
تطرق بابي في آخر اللیل؟ قولي شیئا آخر ... م�ن 

 أنت؟
المرأة: أنا ...أ. أنا لست سوى حطابة ف�ق�ی�رة..... 

 .ومكسورة جناح
 ینظر إلیھا بارتیاب) (

الوقاد: ھكذا إذن ... قسما ال أحد ف�ي ھ�ذه ال�دن�ی�ا 
الخؤون غیري مكسور جناح.. ولوأنك تحت�ط�ب�ی�ن 
الیابس من روحي ھ�ذه ال�ل�ی�ل�ة فس�ت�ك�س�ب�ی�ن ب�ي 
ثوابا.. اللی�ل ھ�ن�ا م�وج�ع وم�خ�ی�ف ی�ا ام�رأة ... 

 ویحتاج الى قمر مثلك یضيء عتمة المكان 
 المرأة: اخرس.. أنا ما أتیت ھاھنا إال ...إال 

 الوقاد: إال ماذا ...؟
 .المرأة: إال ألني خائفة

الوقاد: خائفة؟ (یتحدث بسخریة) أوه ل�م ی�خ�ط�ر 
ببالي ھذا األمر.. یا لغفلتي.. ب�ل ی�ا ل�غ�ب�ائ�ي ھ�ال 

 تخبرني سموك مما أنت خائفة ...؟
 المرأة: من.. من الذئاب ... نعم إنھا الذئاب 

الوقاد: الذئاب التي تصول وتجول لی�ل ن�ھ�ار م�ن 
شأنھا أن تشم رائحة الغریب ح�ت�ى وان م�ت�ن�ك�را 

 بألف ثوب 

 !!المرأة: (بارتباك) ماذا...؟
ینقض علیھا ویمسك بیدھا وینتزع منھا ال�ف�أس (

 ویرمي بھ بعیدا)
الوقاد: لست غبیا یا ام�رأة.. م�ن ت�ت�ح�ل�ى ب�ھ�ك�ذا 
أن��ام��ل ن��اع��م��ة م��ث��ل ج��ن��اح ط��ی��ر م��ا ش��ان��ھ��ا 
والحطابة ...!! واي س�ب�ب ھ�ذا ال�ذي ی�دف�ع�ك أن 
ت�ح�ت�ط�ب�ی�ن ل�ی�ال وف�ي ھ�ذا ال�ھ�ج�ی�ر وت�ف�ت�ع�ل�ی��ن 

 الخوف ...؟
 یلقي بھا الى األرض) (

 .المرأة: إیاك أن تلمسني أیھا البغل اآلدمي
الوقاد: (ینفجر ضاحكا) بغل آدم�ي ...؟!! ...اس�م 

 .مائز.. وعلى قدر كبیر من الوجاھة
تھرب لتدخل غرفتھ وتغلق الباب المص�ن�وع م�ن (

 فروع شجر) بحیث یمكن أن ترى ھیئتھا
الوقاد: لعبة القط والفأر.. یروق لي ذلك أعدك أن 
ھذا البغل اآلدمي سیظل طریحا عن�د ال�ب�اب ح�ت�ى 

 یرق قلبك
 المرأة: اخرس ... دعني وشأني 

 یقترب من الباب)(
الوقاد: سأنصب فخاخي عند الباب ح�ت�ى ت�رأف�ی�ن 
بحال ھذا البغل اآلدمي ... وس�ن�غ�ن�ي م�ع�ا أغ�ن�ی�ة 
العطش.. نعم انھ العطش یا امرأة.. العط�ش ال�ذي 

  .ینخر الصخور والدھور
یتجھ الى صنبور القطران عند الم�وق�د وی�ف�ت�ح�ھ (

 ویغني)
المرأة: كفاك نھی�ق�ا واب�ت�ل�ع لس�ان�ك ال�ذي ی�ل�ھ�ج 

  .بالعیب
یضحك بھستیریا ویتجھ لیتناول ك�ت�اب�ا وی�ج�ل�س (

 عند الباب)
الوقاد: العیب؟ أظن انني ق�رأت ی�وم�ا ع�ن ك�ل�م�ة 

  .كھذه
یقلب صفحات الكتاب) نعم.. قرأت عنھا .. ف�ھ�ذه (

الكتب محش�وة ال�ب�ط�ون ب�ك�ل م�ا ت�ت�خ�ی�ل�ی�ن م�ن 
ح��م��اق��ات وأك��اذی��ب..وض��ح��ك ع��ل��ى ال��ذق��ون ... 

(ی��ق��ت��ط��ع ورق��ة م��ن داخ��ل ال��ك��ت��اب ... وج��دت��ھ��ا
ویمضغھا) ھذه ھي ... إن لھا طعم مر ...ون�ك�ھ�ة 

 مقززة (یبصق الورقة على األرض)
المرأة: ی�ا إل�ھ�ي ... أي ف�ك�رة م�ج�ن�ون�ة تس�ك�ن 
راسك.. قلت لك أنا مجرد حطابھ ف�ق�ی�رة إی�اك أن 

  .تفھمني خطأ
ینھض وی�رم�ي ب�ال�ك�ت�اب ال�ى ال�م�وق�د) الوقاد: (

خطأ.؟ ال شيء في ھذه األیام إال وت�ری�ن�ھ م�ع�ان�ق�ا 
الخطأ یا حلوتي.. وحقك ھذه الدن�ی�ا م�ث�ل خ�ف�اش 
ثمل اعمى.. كل شيء بالمقلوب... كل شيء غ�ادر 
فطرتھ وصار یعلق بما ھو متغیر في فل�ك األی�ام.. 
لكن السماء رحیمة ھذه اللیلة نعم إنھا رحیمة بما 

  یكفي ألعلق وأیاك في فلك اللحظة
  .المرأة: یا للقسوة ... أنت ال تحلل وال تحرم

یقوم بالتقاط ال�ف�أس م�ن األرض) ل�ی�س (الوقاد: 
(ی�ق�وم  .ھنالك من حرام سوى قلبك الذي ال ی�رق

 بتحطیم الباب بواسطة الفأس).
(ت�ن�دف�ع وت�ق�ف  .المرأة: كفاك جنونا أیھا الم�س�خ

 خلف رزمة الحطب وتروم الھرب).
  الوقاد: (یصرخ بھستیریا) كفاك حرثا لفحولتي
  المرأة: دعني أغادر ھذا المكان.. أتوسل إلیك

الوقاد: (محاصرا إیاھا) ن�ج�وم الس�م�اء أق�رب ی�ا 
  حلوتي

ال��م��رأة: وم��اذا ت��ری��د م��ن ح��ط��اب��ة ب��ائس��ھ ب��ا� 
 علیك ...؟

  .الوقاد: أرید أن انھق ھذه اللیلة كاي بغل
 المرأة: ماذا تقول ...؟

الوقاد: أال یحق لي وانا الذي یمشي على اث�ن�ت�ی�ن 
أن یتبرعم ویحظى بنسب... لق�د خ�ل�ق�ن�ي هللا ف�ي 
أحسن تقویم.. وعلمني أن الطریق الى حواء یب�دأ 
بتفاحة وسأزرع لك في جنتي ھذه ما تشائین م�ن 

(یتجھ ال�ى األك�ی�اس ال�م�ع�ل�ق�ة ع�ن�د  .كل الثمرات
غ�رف�ت�ھ وی�م�زق إح�داھ�ا ف�ت�ت�س��اق�ط ال�ع�دی�د م��ن 
المستمسكات ومن بینھا ثوب نسوي یشھره أم�ام 

 المرأة).

الوقاد: اخلعي عن�ك ھ�ذا ال�ذي ت�رت�دی�ن زی�ف�ا ... 
والبسي ھ�ذا ال�ث�وب.. ان�ھ ال�ث�وب ال�ذي ل�ط�ال�م�ا 
تخیلتھ وھو یبحث عن جسد ط�ازج ش�ھ�ي ی�ف�ت�ك 
بي .. حدقي بھ ملیا ثوب من شانھ أن ی�ظ�ھ�ر م�ا 
تدخرین من مفاتن ب�دال م�ن ھ�ذه األس�م�ال ال�ت�ي 

(ی�رم�ي ل�ھ�ا ب�ال�ث�وب.  .ترتدین أی�ت�ھ�ا ال�ج�م�ی�ل�ة
 تتفحص المرأة الثوب بدھشة كبیرة)

 المرأة: من أین لك بھذا الثوب المضمخ بالدم ...؟
 .الوقاد: انھ ثوب كان لصبیة مقطوعة رأس

  !!المرأة: انھ ثوب معفر بالدم
  .الوقاد: لكنھ مبتل باإلغراء

المرأة: یا للعار... وكیف لك أن تسلبھا م�ا یس�ت�ر 
 ما تبقى منھا؟.

الوقاد: ال شيء أثار حفیظتي لحظتھا غیر ث�وب�ھ�ا 
  ھذا

تندفع المرأة وتنظر الى أكیاس القم�اش ال�م�ع�ل�ق�ة 
 ومن ثم تنھار عند مقدمة السلم. 

المرأة: أكاد اجزم أنك ال تدرك ما ی�ح�ی�ط ب�ك م�ن 
  محن

الوقاد: أال یكفي أني ممتحن بك ھذه اللیل�ة أی�ت�ھ�ا 
 الجمیلة .؟

  .المرأة: وانا ممتحنة بما یندى لھ جبینك لو تعلم
یتجھ ویحمل العلف ویلقي بھ ال�ى داخ�ل الوقاد : (

حضیرة البغال) دعك من ھذا اآلن. وسأفترش ل�ك 
عند الحضیرة مخدعا یلیق بسموك.. نعم ھنا ب�ی�ن 

  .ھذه البھائم حتما سیولد بغل جدید
المرأة: اخرس.. أنت بال أدني ق�در م�ن ال�ح�ی�اء.. 

  .كیف ال وأنت ال تتنفس إال مع ھذه البھائم
ال��وق��اد: ھ��ذه ال��ب��ھ��ائ��م ی��ح��ك��م��ھ��ا ق��ان��ون ب��ق��اء 
مختلف ... اعرف ما اعرف من لغتھم ع�ادات�ھ�م.. 
ع�الق��ات�ھ��م اإلق��ل�ی��م�ی��ة ... وأج�ن��دات�ھ��م ...وح��ت��ى 

  .عماالتھم ...حساباتھم في البنوك
  !!المرأة: یا للجنون

الوقاد: (یضحك ساخرا) م�ا م�ن ج�ن�ون ... ف�ق�ط 
امنحي نفسك فرصة أن تتسللي في الھزیع األخیر 
من اللیل الى زریبتھم ... وس�ت�ك�ت�ش�ف�ی�ن ال�ع�ج�ب 

 العجاب!!
 المرأة: أي جنون یعتریك یا رجل  

یمسك حبال ویحركھ) حدقي ب�ھ�ذا ال�ب�غ�ل (الوقاد: 
األشیب.. وتلك ال�ب�غ�ل�ة الش�م�ط�اء.. ھ�ذان م�آلى 

  .المعمورة بما طاب من البغال
 المرأة: كف عن ھذا أرجوك...؟

الوقاد: كل بغل ھاھنا وب�م�ج�رد أن یش�ع�ر ب�أدن�ى 
امتھان.. ینتحر ... ف�ق�دت ال�ع�دی�د م�ن�ھ�م بس�ب�ب 

 شعورھم بالظلم 
  !!المرأة: یا إلھي

الوقاد: والبعض اآلخر ھ�اج�ر ع�ب�ر ال�ب�ح�ار.. إال 
  .أنا.. أدمنت اضطھادي.. ونمت كأصحاب الكھف
  .المرأة: لیس غریبا أن تكون من أصحاب الكھف

الوقاد: اصحو كل قرن.. أجد البغال وقد تناسل�ت.. 
بغال من كل ح�دب وص�وب وك�أي ام�ھ ت�ح�ك�م�ھ�ا 
األنساب صار للبغال شج�رة انس�اب وح�م�ائ�ل ... 
یوما ما سأغزو بھم العالم.. ح�زب ال�ب�غ�ال.. اس�م 
الم�ع وم�ھ��ی��ب.. و. (ی��ن�ت��ب�ھ) ی��ا إل��ھ��ي ... أن��ت 

 .تستدرجیني بالكالم بدال من أن تمنحیني ما أرید
یأتي ال�ى األس�م�اع م�ؤث�ر الش�ف�الت وال�ع�رب�ات (

اللیلیة مع عواء الذئ�اب.. ی�ت�ج�ھ ال�وق�اد ویص�ع�د 
 السلم وینظر الى المحیط بنشوة كبیرة)

الوقاد: (كمن یع�ل�ن ع�ن بش�ارة) وج�ھ�ك حس�ن. 
  اللیلة الرزق وفیر یا امرأة

المرأة: رزق..؟ عن أي رزق تتح�دث..؟ أت�ح�س�ب 
 مصائب الناس رزقا؟

 .الوقاد: مصائب قوم عند قوم فوائد
ال�م�رأة: أل�ھ�ذا أن�ت تض�ع ال�ق�الئ�د.. وال�خ�وات��م.. 
والساعات والمسابح على ھیئ�ت�ك ال�م�س�خ؟..أن�ت 
تسرق الموتى وتجردھم ما یملكون ...وتكت�ن�ز م�ا 

  ھو لیس لك بھ حق.
یمسك بأحد الحبال التي ترتبط بح�ض�ی�رة ال�ب�غ�ال (

 ویھزه)

الوقاد: دعك من ھ�ذا. س�آخ�ذ م�ع�ي أك�ب�ر ب�غ�ل.. 
سأغوص اآلن وانبش القب�ور وآت�ي ل�ك ب�ك�ل م�ا 
تش�ت��ھ��ي ن��ف��س��ك.. أق�راط.. أس��اور ... ق��الئ��د ... 
وستكونین عروستي اطلبي ما تشائین.. ال�ھ�ج�ی�ر 

رج�ال..   ..ھاھنا صار م�ح�ش�وا ب�ال�ك�ن�وز.. نس�اء
ش��ب��اب وك��ت��ب ن��ف��ی��س��ة م��ح��ض��ور ت��داول��ھ��ا.. 
وتعویذات ...حتى الرضیع وضعت ل�ھ ام�ھ ح�ل�ی�ة 

 .من ذھب على جبینھ
  .المرأة: (یعلو صوتھا) إنك معتوه ال شك

الوقاد: اش...ش. ش. الذئاب التي أنت تخاف�ی�ن�ھ�ا 
ودفعت بك للھروب واالحت�م�اء ھ�اھ�ن�ا ی�م�ك�ن أن 

  .تشم رائحتك
المرأة: ھ�ذه ال�ذئ�اب ع�اث�ت ف�ي األرض فس�ادا.. 
ان��ظ��ر ح��ول��ك.. ال��ع��رب��ات ال��ت��ي ت��ح��م��ل ال��ج��ث��ث 
وال�ج�راف�ات ال�ت�ي ت��دف�ن األح��ی�اء ح�ت��ى أض�ح��ت 

  .المدینة خارطة موت.. كل شيء یحترق اآلن
الوقاد: فلیحترق .... ی�ك�ف�ي أن�ى اح�ت�رق اآلن ی�ا 

  .امرأة
المرأة: والدیار الالتي أضحت مقابر.. أال تری�د أن 

 تفھم .؟
الوقاد: الدیار لوالي ما كانت .... أنا وتلك البھ�ائ�م 

  .نعمل لیل نھار.. وشیدناھا بعرق الجبین
  .المرأة: لكن غیرك صار یھدم

الوقاد: مادام الھدم سبیال للرزق فع�الم ال�دھش�ة.. 
لیتھا تنقلب راسا على عقب لیت األخضر یح�ت�رق 
بسعیر الیابس ... وال�ل�ی�ل�ة أع�دك أن�ن�ي س�أح�رق 

  .األخضر بالیابس
  !!المرأة: (تصرخ) یا ویلي

  .الوقاد: اخفضِ صوتك ..... الجدران لھا آذان
المرأة: جدران ...؟ أنت الذي بینك وبین الرج�ول�ة 
آالف الجدران ... الموت یعصف بك من كل صوب 
وأنت تغرق في خدرك.؟ لكني ال استغرب اب�دأ م�ا 

 دمت میتا أنت اآلخر
الوقاد: أنا میت مذ علم أول غراب آدم دفن أخیھ.. 
ولقد حفرت قبري بین مض�ارب أھ�ل�ي م�ن�ذ زم�ن 

  .بعید وانتھى األمر فال تكترث بي
 المرأة: اھلك... أین ھم اھلك .؟

الوق�اد: ھ�ؤالء ھ�م أھ�ل�ي. (یش�ی�ر ال�ى حض�ی�رة 
 البغال).

 المرأة: یا إلھي .... منذ متى وأنت تعیش ھنا ...؟
ی�ی�ت�ج�ھ وی�ت�ن�اول ك�ت�اب�ا م�ن ال�رف) ال  (الوقاد: 

أدرى..ھكذا وجدت نفسي.. وقاد لیلي .. وس�ائ�س 
بغال .. وكتاب ی�ت�ی�م ل�ب�غ�ل واھ�م ل�ف�ظ�ت�ھ ال�دن�ی�ا 

 .وبصقت على أیامھ
 المرأة: كتاب ... وبغل .... ثنائیة عجیبة؟

الوقاد : ھذا الكتاب ورث�ت�ھ ع�ن ب�غ�ل آدم�ي ك�ان 
یعیش ھاھنا منذ زم�ن ب�ع�ی�د .. خ�ط ب�ی�ن دف�ت�ی�ھ 
بالقطران وصایاه العشر ...أودعني س�ر اغ�ت�راب�ھ 
ومات منتحرا في ھذا الموقد.. أه لكم ھي ط�ازج�ة 
وشھیة فكرة الموت أحیانا ... لن أنسي ما حی�ی�ت 
كیف كان ینھق لحظة احتضاره.. تماما كأي بغل.. 

 .. لم یبق من آدمیتھ ما یثبت ھویتھ
 یبدأ الوقاد بالنھیق باكیا)(

  !!المرأة: كفى أرجوك
الوقاد: وكلما نظرت الى ھذا ال�م�وق�د ش�ع�رت أن 
سعیر أنفاسھ یبصق بوجھي ویدعون�ي أن أم�وت 

  .لكني أخاف فكرة الموت
 یرمي بالكتاب الى موقد النار)(

 المرأة: فیما یبدو أنت تعیش ھنا من زمن بعید ؟
الوقاد: مذ ادركت حلمي حتى وجدتني أح�ی�ا ب�ی�ن 
ھذه البغال. إنھا الوحیدة التي تؤنسني من وحش�ة 

  .اللیل
المرأة: البھائم ..؟ أال تشقى ب�ھ�ذه ال�ب�ھ�ائ�م ال�ت�ي 
نزعت عنك آدمیتك.. وفي النھایة س�ت�ج�د ن�ف�س�ك 
في جحیم ھذا الموقد تماما مثل ساب�ق�ی�ك ... وب�ال 

 .ھویھ
ینتفض فجأة ویمسك بالحبال ویرت�ق�ي (الوقاد: أال 

 فوق مكان نومھ)
لیت ھذه السحب العقیمة وقد أمطرت من الب�ھ�ائ�م 

 .ما یغرق الھجیر حتى ال أشم رائحة بشر
 المرأة: ماذا ...؟ ألھذا الحد أنت تكره البشر .؟

الوقاد: البشر.. شر ...وآدم دم.. وكفاك است�دراج�ا 
لي.. الن ما بداخل راسي جد مخی�ف.. أل�ف رج�ل 
ورجل یسكن ھذه الراس الخاویة ... معركة دائمة 
ومحتدمة.. وبالخن�اج�ر.. ك�ل واح�د ی�خ�ب�ي وراء 

 اآلخر .................البقیة في الصفحة التالیة:

 دا  
 

 1-تألیف سعد ھدابي / ح
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 الشخصیات: المرأة.. الوقاد
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الوقاد: البشر.. شر ...وآدم دم.. وكفاك استدراج�ا 
لي.. الن ما بداخل راسي جد مخیف.. أل�ف رج�ل 
ورجل یسك�ن ھ�ذه ال�راس ال�خ�اوی�ة ... م�ع�رك�ة 
دائمة ومحتدمة.. وبالخناج�ر.. ك�ل واح�د ی�خ�ب�ي 
وراء كل واحد یغافل اآلخر ویدوس ع�ل�ى راس�ھ 
لیقول أنا.. كل ھذا وتطلبین مني أن اص�ح�و ...؟ 

  .وحقك إذا صحوت فلسوف لن اعرف من أنا
ال�م�رأة: وس�وف ل�ن تص�ح��و م�ا دم�ت ت�ت�ن�ف��س 

  .موتك.. تحنى بخوفك.. ونم بقبرك
 الوقاد: ماذا ...؟

  .المرأة: ال نك ال ترید أن تفھم
 الوقاد: وما الذي ینبغي أن افھم .؟

 تتجھ لتلتقط المستمسكات المتناثرة وتمسك بھا)(
المرأة: حدق ملیا با� علیك .. ھ�ذه رس�وم�ھ�م... 

 ...وجوھھم.. انظر
تلتقط بطاقة شخصیة وتقترب منھ) ح�دق ب�ھ�ذا (

الوجھ. ل�م ی�زل ت�ب�اش�ی�ر الس�ب�ورة ی�غ�ف�و ع�ل�ى 
خدیھ ...وھذا وجھ آخر یفیض حیاء قبل أن یدرك 

  ...الحلم ...حدق بھم.. وھذا ... یا إلھي
یقع نظرھا على البطاقة الخاصة بولدھا س�ال�م.. (

 تصرخ)
  ....المرأة: (تصرخ بقوة) ولك یمھ سالم

 یحل الصمت .... یقترب منھا الوقاد متوجسا)(
الوقاد: إذن..أنا على یقین حینما داھمني االرتیاب 
منك..تتنكرین بثیاب الحطابات عن قصد من اج�ل 

 غایة بنفسك.. من ھو سالم.؟
المرأة: ابن�ي.. اس�م�ھ س�ال�م ..وب�أوراق م�خ�ت�ار 
محلتنا خائن .. شاب اسمر.. طویل القام�ة یش�ب�ھ 
الى حد كبیر أباه الذي مات بأول حرب ... اق�ت�ی�د 

 .....وھو معصوب العینین الى جانب العشرات و
تنتاب الوقاد حالة من الصحو المرتبك... ویجفل (

 خائفا)
الوقاد: ماذا..؟ ھذا یعن�ي ان�ھ م�ن ھ�ؤالء ال�ذی�ن 
تلقي بھم الجرافات الى الوادي بتھمة التآمر على 
الس�ل��ط��ة وال��وط��ن ... (یص��رخ) ال ھ�ذه قض��ی��ة 

  !!!خطیرة
  .المرأة: ال... نحن سلطة بال وطن

  !!!!الوقاد: سلطة بال وطن ...؟ راسي ستنفجر
المرأة: ولسوف تبقى ھكذا ألنك تعتقد واھ�م�ا أن 
الوطن سلطة.. ھل رأیت وطنا تباع ب�ھ ال�م�روءة 
بأسواق المزاد ...؟ ھ�ل رأی�ت وط�ن�ا ی�ح�ل�م ف�ی�ھ 
الموتى بشاخص قبر ...ھل رأیت وطنا وقد تحول 
الى غابة من آلھة وقرابین ... ھ�ل رأی�ت وط�ن�ا 
تسبى فیھ الفضائل بسوق النخاسة ج�ھ�را ...ھ�ل 
رأی��ت وط��ن ت��ك��ت��ب ف��ی��ھ ال��م��س��الت ب��دم��اء 

 .. المقھورین.. ھل
 یزداد ارتیاب الوقاد وینفعل) (

الوقاد: أنت جنیة لیل ... ما الذي ی�دور ب�رأس�ك؟ 
 عن أي وطن تتحدثین؟

المرأة: دھر مضى ونحن نبحث عن وط�ن ب�ل�ون 
 الفضة.. بصدق الماء

بأراجیح الطفولة ... ونغمة (دللول) ... بكرك�رات 
 صغار حارتنا البكر

  .بطعم الخبز.. وشدو الناي ... ودمعة أم
  .الوقاد: أنت مجنونھ

  .المرأة: ال ... أنا منكوبة
 الوقاد: وماذا تریدین ...؟

المرأة: أرید ابني س�ال�م ... اح�م�ل�ھ ع�ل�ى ك�ت�ف�ي 
برزمة الحطب ھذه.. ألزرعھ ف�ي ح�دی�ق�ة ب�ی�ت�ن�ا 
وسأجعل من أضلعي شموعا ت�زی�ل ع�ن�ھ وحش�ھ 
لیلھ الطویل ... أحیط قبره بقماطھ الذي احت�زم�ت 

  .بھ وأتیت
الوقاد: قسما سیجعلون من قماطھ ھذا مشنقة لك 

  .أن أدركوا سرك.. أفیقي یا امرأة
  .المرأة: أفق أنت أیھا البغل اآلدمي

  .الوقاد: أنا ال اعرف شیئا ...وال أرید أن اعرف
  .المرأة: ال.. أنت تعرف كل شي

الوقاد: قلت لك ال اعرف.. ھی�ا غ�ادري وحش�ت�ي 
  .دون أن تلتفتي

 ترتقي المرأة اعلى الغرفة).(
المرأة: ھناك ... بین مشاتل القبور تقبع ال�ب�راءة 

 .بین أنیاب الذئاب. أال تفھم
تنصب الحزم الضوئیة من جدید.. یندف�ع ال�وق�اد (

ویلثم فم الم�رأة ویس�ح�ب�ھ�ا ال�ى األس�ف�ل ویض�ع 

 راسھا داخل برمیل الماء)
  .الوقاد: أنت تغازلین موتك أیتھا الغبیة

المرأة: (تظھر راس�ھ�ا م�ن داخ�ل ال�ب�رم�ی�ل) أن�ا 
  !!مفجوعة ...فاقدة

الوقاد: أنت تلعبین بالنار. (یعود لیغمس وج�ھ�ھ�ا 
 بماء البرمیل)

المرأة: (تظھر راسھا من داخل البرمیل) خائف.. 
  .خذ عباءتي استر بھا جبنك یا أرخص الرجال

 الوقاد: (وھو یغمس راسھا بماء البرمیل).
عن أي الرجال تتحدثین.. الرجال الذین ماتوا عند 
سواتر خوفھم ...ارمي عباءتك فیستتر بھا أعتى 
الرجال.. حفاة ...كما ولدتھم أمھاتھم ..ك�ل واح�د 
یكتحل بم�رود ع�ان�س.. ال�ك�ل ع�ن�س ھ�ن�ا ح�ت�ى 
البغال.. اصحي یا امرأة الكل مختوم على جبھ�ت�ھ 

 .بختم من نار ...مملوكون حتى العظم
المرأة: وأنت كم ختما اتسعت جبھ�ت�ك ول�م ی�رف 

 لك جفن؟
الوقاد: (یصرخ) لم یبق ف�ي ج�ب�ھ�ت�ي م�ا ی�ث�ب�ت 

 ھویتي.. أفھمت اآلن!!
فجأة تھدأ أصوات الجرافات.. وتتوارى العرب�ات (

 اللیلیة)
الوقاد: (وھو یرفع راسھا) أنت محظوظة.. إن�ھ�ا 
الفرصة في أن ت�غ�ادري ال�م�ك�ان ق�ب�ل أن ت�ع�ود 

 .العربات بباقي الوجبات.. ھیا غادري المكان
ال�م��رأة: وی��ب�ق��ى ح��م��ل�ي م�ط��روح�ا ...أی�رض��ی��ك 

 ھذا ...؟
الوقاد: حملك یكسر الظھر أال ت�ف�ھ�م�ی�ن.. الس�ی�ل 
جارف.. ولیس من الحكمة أن تس�ب�ح�ی�ن ع�ك�س 

 .التیار
  .المرأة: كن نوحا ...واعبر بي ھذا السیل

 الوقاد: نوح؟
المرأة: نعم .. نوح یشبھنا.. یشبھ ج�ی�ف�ارا ی�ع�ب�ر 
بنا ھذا الطوفان ...أدرى لم..؟ الن سفینت�ن�ا ال�ت�ي 
شیدناھا بدم الفقراء صادرھا الھؤالء.. تقب�ع ف�ي 
قصورھم من غ�ی�ر م�ا م�الح.. عش�ع�ش�ت ف�ی�ھ�ا 
الس�ن�ون.. وال�ب��رد.. وال�خ��وف.. ون��زع�ت م��ن�ھ��ا 

 ... العواصف كل شراع
موسیقى من داخل راس الوقاد.. یغم�س راس�ھ  (

 في ماء البرمیل)
 الوقاد: وكم نوح یلزمنا حتى ال تدركنا الحیتان..؟

یتجھ الوقاد ویتناول مجموعة الكتب التي ع�ل�ى (
 الرف ویلقي بھا

 الى الموقد تباعا)
الوقاد: وكم سفینة.. وكم مع�ج�زة.. ان�ت�ھ�ى زم�ن 
المعجزات.. الناس سكارى بالھزائم وال�ردات أي 
نوح ھذا الذي سیجمع شتات من یقف في طاب�ور 
النكبات ویعدھا نصرا.. أي نوح ھذا ال�ذي ی�ب�ح�ر 
بسفینتھ بسوق عك�اظ ال�ذي س�اق ل�ن�ا ال�ب�ط�ول�ة 
بالسیف فصرنا نذبح بھ كل معتقد.. ك�ل خ�راف�ھ.. 
كل یقین.. ذبح في بیوت هللا.. ذب�ح ف�ي م�ا ح�رم 

  .هللا ... ذبح على غیر شرع با�
المرأة: (تصرخ) كفى ...أنت مھ�زوم ...وال ن�ف�ع 

  فیك ...تنقصك شیم الرجولة
الوقاد: الرجولة في زمن ال یستحقھا تعد ح�م�اق�ھ 

 أیتھا المجنونة.
المرأة : أسفي على رجولة م�ن ورق ال ی�رس�ب 

 .في قاعھا غیر الفتوحات من الغرائز
 تنزع عباءتھا وترمي بھا إلیھ) (

خذ ..التحف بعباءتي ..تمخض في ع�زل�ت�ك ح�ت�ى 
 .تلد ھزیمتك

یندفع الوقاد ل�ی�دخ�ل غ�رف�ت�ھ وی�ت�ح�دث ب�ھ�دوء (
 مرتبك والم)

ال��وق��اد: أن��ا م��خ��ت��وم ع��ل��ى ج��ب��ھ��ت��ي م��ث��ل 
غیري ...غادري عزلتي.. أنت في المكان ال�خ�ط�أ 
أنا لست سوى وقاد لیلي منسي.. ب�غ�ل ال ی�ق�وى 
على اتخاذ خطوة لینتحر.. بغل ال یعرف من اللی�ل 
غیر موقد نار.. وینوء تحت األحمال في واضح�ة 
النھار لط�ال�م�ا تس�ل�ق�ت ھ�ذه ال�م�دخ�ن�ة ون�ظ�رت 
بعیدا ...یاه كم ھو صعب أن ینظر البغل بعیدا عن 

حضیرتھ ویحلم بواحة ال أحمال فی�ھ�ا.. وم�رع�ى 
ب���ال ام���ت���ھ���ان.. م���ن اج���ل أن ی���ج���ري ب���ال 
حدود ...وینھق بكل ما أوت�ي م�ن ق�ھ�ر ...وی�ن�ام 

 .الفجر.. ویأكل متى یشاء
 المرأة: یا إلھي ..... من أنت با� علیك.؟

یتحدث بأسى وسخریة) الروایات تقول.. (الوقاد: 
إن زمرة غجر كانوا قد مروا من ھنا ف�ي س�اب�ق 
ع��ھ��د.. ب��ات��وا ل��ی��ل��ت��ھ��م ث��م��ل��ی��ن.. وغ��ادروا 

 .تائھین ...فكنت أنا النسي ھنا
 المرأة: نسي لغجر.. أجاد أنت فیما تقول؟

الوقاد: وعن حكایة سمجة تتغنى بھا العجائز في 
  .األسمار، من أن ھذا النصف آدمي بغل ھجین

 .المرأة: ثقیل حتى بمزاحك یا ھذا
الوقاد: بید أن ابلغ روایة یتل�وھ�ا نس�اب م�أج�ور 
من أني مخلوق من مارج نار وتعددت الروایات.. 
ال��ك��ل ص��ار ی��ت��غ��ن��ى ب��م��وال ح��ی��ات��ي.. إال ھ��ذه 
البھائم ... ھذه البھائم وحدھا من آوتني دون أن 
تنكرني أو حتى أن تطالبني بقید نفوس.. أت�وس�د 
حوافرھا كل لیلة وأن�ام م�آل ج�ف�ن�ي.. ك�اي ب�غ�ل 
مدلل.. من یومھا أدركت أن وجودي اآلدمي ب�ات 

  .مستحیال
المرأة: دعك من ھ�ذه ال�خ�راف�ات.. ب�إم�ك�ان�ك أن 
تصنع آدمیتك وتع�ب�ر ال�م�س�ت�ح�ی�ل ...ان�زع ث�وب 
خرافتك ... وافرد جناحك.. وطر ب�ع�ی�دا ع�ن ھ�ذه 
العزلة.. السماء میدان لكل حر یحلم ب�ح�ی�اة أك�ث�ر 

  .نبال
یغادر الغرفة ویتجھ لیضع راسھ في ماء (الوقاد: 

البرمیل ویمسك راسھ) یا الھي ... أال ینتھي ھ�ذا 
 الكابوس.؟

الم�رأة: الوج�ود ل�ھ�ذا ال�ك�اب�وس إال ف�ي راس�ك 
  .الجوفاء كطبل

 الوقاد: ماذا تریدین؟
  .المرأة: أرید منك فقط أن تغادر قبرك

 الوقاد: أغادر قبري ...؟
 المرأة: نعم.. غادر ...وعش حرا كما ولدتك أمك

الوقاد: ال.. دعیني أتوسد موتي وافت�رش ال�خ�در 
وبال كوابیس واعدك اني سآتیك بولدك سالم مث�ل 

  .شعرة من عجین
  .المرأة: ال یكفي

 ! الوقاد: ال یكفي ...؟
  .المرأة: آلني أریدك أن تصحو ولو لمرة واحدة

 الوقاد: اصحو...؟
المرأة: نعم ...البد من ص�ح�وة ح�ت�ى وان ك�ان�ت 

  .صحوة موت
الوقاد: ترى من منا صار ل�زام�ا أن یص�ح�و ...؟ 
ذاك الذي مات یوما بأرض الحرام.. أم ھ�ذا ال�ذي 
صار یعیش اآلن بقلب الحرام.. من من�ا یس�ت�ح�ق 
الحیاة.. ذاك الذي باع لسان�ھ وص�ار ب�وق�ا...؟ أم 
ھذا الذي نام كأصحاب الكھف.. من منا سی�ن�ف�ض 
الغبار عن أح�ق�ی�ة وج�وده.. م�ن ت�وس�د ان�ق�اس 
البھائم وادمن نھیقھم أم من اقتی�د ال�ى ال�م�س�ل�خ 

 بحبل من مسد.. قولي من منا ...؟ من؟؟
 تبكي المرأة)(

الوقاد: لماذا تبكین.. سآتیك بولدك ریث�م�ا ت�ب�ت�ع�د 
الجرافات.. وتخبو ھذه الكشافات الضوئ�ی�ة ال�ت�ي 
تبحث عن أي متسلل أحمق لھذا الھجیر ... لم�اذا 

 تنوحین؟
المرأة: أنا ال ابكي على م�ن م�ات وص�ار ذك�رى 

 إنسان.. أنا أنوح علیك 
 الوقاد: أنا ...؟

ال�م��رأة: ن��ع�م أن�ت ... الن م�ث��ل�ك م�ع��ول ع��ل�ی��ھ 
 بالكثیر.. أنت میت وتعتاش على مغذیات غرائزك 
الوقاد: ف�أذن أول�ى ب�ك أن تص�ل�ي ع�ل�ى ص�الة 

 المیت... وتغادري راسي 
  !!المرأة: یا للخیبة

الوقاد: یا إلھي ... كنت ق�د أدم�ن�ت اغ�ت�راب�ي ی�ا 
امرأة.. من أي مھبط للجحیم أتیت ال.. أن�ت لس�ت 
حقیقھ ...أنت كابوس ...وصار ل�زام�ا أن اص�ح�و 

(ی�ن�دف�ع وی�خ�ت�ط�ف ال�ب�ط�اق�ة   من ھذا الكاب�وس

الشخصیة لسالم م�ن ی�دھ�ا) اس�م�ع�ي أن�ا اع�رف 
الطریق لخارطة المقبورین.. احفظ الوجوه تمام�ا 
وسأغادر اآلن ولن أعود إال ومع�ي س�ال�م.. ل�ك�ن 

 بشرط 
 المرأة: شرط؟

ال��وق��اد: إن ھ��و إال ش��رط واح��د ل��ی��س إال.. أن 
ت��غ��ادري راس��ي ...أف��ھ��م��ت.. (یص��رخ) غ��ادري 

 راسي 
یغادر الوقاد المكان وھو یحمل ب�رم�ی�ال وت�ب�ق�ى (

 المرأة بمفردھا.. تتجھ
الى األكیاس من القماش المعلقة عند باب غ�رف�ة 

 الوقاد وتتحسسھا.
المرأة: (تردد) اللھم صب طوفانك.. اللھ�م اظ�ھ�ر 
نوحنا.. السیل صار طوفان حیاتنا والوادي كب�ر.. 
والموت یھذب بأفراسنا...وما من فرج.. زروعك 
الیانعة الخضراء یعصف بھ�ا ال�ج�راد.. ھ�ات ل�ن�ا 
ألف معجزة.. صب نار غضبك فلینفخ المالك ف�ي 
الصور.. أعتق أبواب جحیمك لتعود األرض غی�ر 
األرض والسماء غیر السماء.... لقد ب�ل�غ الس�ی�ل 

(تتحرك المرأة برق�ص ت�ع�ب�ی�ري اخ�ت�زاال  .الزبى
للزمن. وبعد حین ی�ت�دح�رج ب�رم�ی�ل ح�ت�ى یص�ل 
وسط المكان.. تنظر المرأة الى البرمیل ثم یظ�ھ�ر 

 الوقاد بعد لحظات)
الوقاد: اآلن وقد انتھى كل ش�يء.. ض�ع�ي ول�دك 

  .في لفافة الحطب وغادري بسرعھ
م�وس��ی�ق�ى ...ت�ت��ھ�اوى ال�م��رأة ع��ل�ى ال�ب��رم�ی��ل (

 .) وتصرخ بال صوت صرخة طویلة
الوقاد: أظن اني قد وف�ی�ت ب�وع�دي ...!! وج�اء 

  .علیك الدور ...الشرط الذي اتفقنا علیھ
 المرأة: شرط .... أي شرط .؟

الوقاد: الشرط الذي یمنحني ف�رص�ة ال�ع�ودة ال�ى 
  .سابق عھد وتغادري راسي یا امرأة

 المرأة: من أنت یا ھذا ...؟
الوقاد: أو لست تعرفین من أن�ا ی�ا أم�رأه ... أن�ا 

 البغل اآلدمي؟
المرأة: عن أي بغل أدمى تتحدث یا ھذا؟ أنا... أنا 

  .ال أعرفك
الوقاد: ماذا ...؟ أت�ری�دی�ن ال�ت�ن�ص�ل م�ن اإلی�ف�اء 

 بالوعد؟
  .المرأة: ال أدرى عن شيء تتحدث

 الوقاد: كفى مماطلة یا ھذه ... أو لست ھي؟
المرأة: ھي؟ من ھي ...؟ آه ... تعني تلك ال�م�رأة 
التي رایتھا تغادر ھذا المكان وھي تح�م�ل ول�دھ�ا 

  في لفافة الحطب التي تنز دما.
 الوقاد: ماذا ...؟

یتراجع الوقاد ویمسك راسھ ثم یدس راسھ بماء (
 البرمیل)

 الوقاد: غادرت ...؟ أتقولین إنھا غادرت ...؟
المرأة: نعم.. غادرت ...مسكینة.. حتما ستدرك�ھ�ا 

  .الذئاب اآلن
 الوقاد: یا إلھي .... من أنت إذن ...؟

المرأة: أن�ا ... أن�ا لس�ت س�وى ح�ط�اب�ة ف�ق�ی�رة 
  .بائسھ

الوقاد: ماذا ...؟ ما تقولین یا امرأة...؟ الك�اب�وس 
ثانیة ...؟ (یصرخ بجنون وین�ق�ض ع�ل�ى ال�م�رأة 
ویشدھا بقوة)  أنت تقتادی�ن�ن�ي ال�ى ال�ج�ن�ون ... 

 أخبریني من أنت .؟
تصرخ المرأة بصوت عال یتردد صداه.. وت�ق�وم (

بتمزیق األكیاس المعلقة بواسطة الفأس ف�ت�ن�دل�ق 
المستمسكات والمسابح والساعات التي یكت�ن�زھ�ا 

 الوقاد في بطون األكیاس)
الم�رأة: ھ�ل أدرك�ت ال�ح�ك�ای�ة اآلن أی�ھ�ا ال�ب�غ�ل 

  .اآلدمي
تأتي من الخارج أصوات نساء متداخل�ھ وی�زداد (

الصوت شدة فی�ت�راج�ع ال�وق�اد خ�ائ�ف�ا ث�م ت�دخ�ل 
مجموع�ة م�ن ال�ف�ت�ی�ات وھ�ن ی�رت�دی�ن م�الب�س 
الحطابات ویحملن رزم الحطب ع�ل�ى ظ�ھ�ورھ�ن 
وتتداخل أصواتھن وھن یجبن المكان وكل واحدة 
منھن تصرخ باسم شاب قد دفن ف�ي ال�م�ك�ان ... 
ویضج بینھن الوقاد وی�ت�ح�رك بش�ك�ل مض�ط�رب 
وبنفس ال�وق�ت ت�زأر الش�ف�الت وتس�ت�م�ر ح�ال�ة 
االضطراب فیق�وم ال�وق�اد ب�ح�م�ل ب�رم�ی�ل ال�م�اء 

  ویصبھا دفعة واحده على جسده
 
 

 (ســــتار)

 دا  
 

 2-تألیف سعد ھدابي / ح
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 المشھد الثاني
( الظالم والسكون یخیم على المكان ...یسم�ع ص�وت 

 الجندي من داخل القیر وھو یصرخ )
�فْ�َع�َل  الجندي/ ال ... أْرُجوَك ابْتَِعْد .... ال یُْم�ِك�ُن أْن تَ
ھذا...أنا أخوَك ال...ال یا َكلْب یا ابَن الكلب (یخرج من 
القبر وھو ینظف مالبسھ، الضابط والعریف یخرجان 

 من قبریھما مذعورین)
 الضابط/ ماذا َحَدث؟.

 العریف/ إْن شاء هللا  ما أصابََك أذى.
 الجندي/ ال ال ... ال َشيء.

 الضابط/ قُْل لنا: ماذا َحَدث؟.
الجندي/ ھذا الَحقیُر تََرَك كُلَّ ھذِه األْمِكنَِة الف�اِرَغ�ِة ، 

. َل عليَّ  وتَبَوَّ
 الضابط/ ماذا ؟!!!.

َل َع�لَ�ی�ك ؟!!، (ال�ع�ری�ف والض�اب�ط  العریف/ تَ�بَ�وَّ
 یضحكان ).

الضابط/ ھْل یُْعقَلُ... أال یوَجدُ عنَدھم ِم�ْرح�اٌض ف�ي 
 البیت.

ٍة أْحكي  ةَ األولى... في كُلِّ َمرَّ الجندي/ ھذه لَیَْسِت الَمرَّ
�فْ�َع�َل  َمَعھ، أقولُ لھُ: یا أخي ابْتَِعْد عنّي، ال یَجوُز أْن تَ
َل فیھا ، لكنَّھُ  ھذا ... ھناَك أْمِكنَةٌ فاِرَغةٌ یُْمِكنَُك أْن تَتَبَوَّ

.  یُِصرُّ على أْن یَفَْعلَھا عليَّ
الضابط/ كالُمَك َمَعھُ ال یُْجدي نَفًْعا ؛ ألنَّھُ ال یَْسَمعَُك ، 
وال یَراَك ، نحُن نَْسَمعُھُم ونَراھُم فقط ؛ ألنّنا نَعیُش في 

 عالٍم یَْختَلُِف تَماًما َعْن عالَِمِھْم.
العریف/ (مازحا مع الجندي): أنا أظنُّ أنّھ لْم یُِرْد أْن 

َل َعلیَك ، إنّما كان یُریدُ أْن یََضعَ   یَتَبَوَّ
ھور.     َعلیَك إكلیًال ِمَن الزُّ

 (الضابط والعریف یضحكان)
الضابط/ لْم یَْمِض على َمطالِبِنا إّال یوٌم واحدٌ، وجاَءنا 

دُّ َسریعا.  الرَّ
 الجمیع/ (یضحكون).

العریف/ ( للضابط ): سیّدي كُنَْت أنَْت السَّبََب ف�ي م�ا 
 َحَدَث ألخینا الُجندي.

 الضابط/ أنا !! ، كیف؟!.
ِل في ِضْمِن الَمطالب.  العریف/ ألنََّك لْم تََضْع فِقَْرةَ التَّبَوُّ
الجمیع/ (یضحكون) ... (یدخل الضابط والعریف ك�ل 

 منھما إلى قبره).
الجندي/ (یجلس في إحدى زویا المسرح متأم�ال ... 

 موسیقى):
ما ِزلُْت أشُمُّ رائَِحةَ الَھْوِر، وأْسَمعُ َص�ْوَت ال�طّ�ی�وِر، 

 َوطوَر الْمِحمَّداوي.
�ا َج�م�ی�ًال ، َوس�اِح�ًرا ل�ل�ُم�ِح�بّ�ی�ن  هللا ... كاَن َم�ك�انً
والعُّشاق ...أتََذكَُّر في آخِر یوٍم ِم�ْن إج�ازت�ي َرِك�بْ�ُت 

 َمْشُحوفي، وأَخْذُت أُجوُب الھوَر باِحثًا
�ْن أْع�لَ�ُم  َعھا ... لْم أكُ َعنْھا بَیَْن البَْرديِّ والقََصِب ألَودِّ

 أنّھُ الَوداعُ األخیر ...
�لَ�بَ�ْت  الْتَقَیْنا ...كاَن لِقاًءا َمْشُحونًا بالُحبِّ والدُّموِع طَ

 ِمنّي َوعیونُھا تَفیُض بالدَّْمِع.
صوت الفتاة/ [اكلك لیش ما تعوف روحتك ل�ل�ج�ی�ش 

 وتبقى یمنھ... أخاف علیك من الحرب]
 صوت الشاب/ [والناس شتكول علي ... إفرار]

صوت الفتاة/  [ شنا غرض بالناس ... ت�ك�ول إل�ي 
 تكوال]

صوت الشاب/ [شلون شنا غرض بالن�اس ... ت�ال�ي 

 وكت أصیر إفرار ومطارد من الحكومة]
صوت الفتاة/ [ویا ھو الراح یكظك بھذا ال�ھ�ور إل�ي 

 یضیع جیش بحالھ]
صوت الشاب/ [ال أنا الزم ألتحق واطرد المحت�ل م�ن 

 بلدي]
 ا ھو المحتل یمك حوالیك][چصوت الفتاة/ 

 صوت الشاب/ [آنھ الزم ألتحق وأدافع عن بلدي]
ا إذا ھیج  ... خلي بالك من روح�ك [چصوت الفتاة/ 

 تروح وترد بالسالمة]
صوت الشاب/ [ إن شاء هللا ... ما راح تغ�ی�ب�ي ع�ن 

 بالي ... أشوفك بخیر]
 صوت الفتاة/ [وداعة هللا خویھ... ترد بالسالمة].

 (یتردد صوتھا في كل أرجاء المسرح:
 [وداعة هللا خویة ... ترد بالسالمة] ...

 یتكرر أكثر من مره ... موسیقى)
الضابط/ (یخرج من قبره ویتقدم نحوه): أَم�ا ِزلْ�َت 

 تَتَذكََّرھا؟!!.
�ا  الجندي/ كیَف أنْساھا؟! ... إنّھا قَ�َدري ... َم�ْن ِم�نّ

 یَنْسى قََدَرهُ؟!!!.
 الضابط/ لكنَّ ھذا الكالَم َمَضْت علیھ َعَشراُت السِّنین.

 الجندي/ َكأنَّھُ الباِرَحة.
 الضابط/ ھْل تَظنُّ أنّھا ما َزالْت َعلى قَیِْد الَحیاة؟.

، َولكْن لو كانَْت َمیِّتَةً لَكاَن على األقلِّ  الجندي/ ال أظُنُّ
 الْتَقَیُْت بِھا ھُنا ... ألْم یَقولوا إنَّ 

��ِق...ل��م�اذا ...   ��تَ �لْ ��ق��ي... لِ��م�اذا ل�ْم نَ ��تَ �لْ األرواَح تَ
 (موسیقى ....)، أنا

أنْتَِظًرھا في كلِّ یوم... في كلِّ َوقٍْت َعسى أْن أراھا أو 
 أْسَمَع َصوتَھا.

الضابط/ قََدُرنا أْن نَموَت َونُْدفََن بَعی�ِدی�َن َع�ْن أھ�لِ�ن�ا 
 وأوالِدنا ... (موسیقى)

 الجندي/ ھْل كاَن عنَدَك زوجةٌ وأوالد؟.
الضابط/ كاَن ِعندي أسرةٌ ُمكوَّنَةٌ ِمْن َزوجٍة َوِطفْل�ی�ِن 
َولَدٍ َوبِنٍْت ... أتذكَُّر في آخرِ یوٍم ِمْن إجازتي وأنا أْرُزُم 
َعھم وألتَِحقَّ بِ�َوْح�دت�ي كُ�نْ�َت أرى أل�َم  َحقیبتي ألَودِّ
الَوداِع في ُوُجوِھھم... ما زالْت أْصواتُھم عالِقَ�ةً ف�ي 

 أُذُني َوھُْم یَتََرّجونني بَِعَدِم االلْتِحاِق بَِوْحَدتي.
صوت الزوجة/ (تبكي): [راح تبقى ع�ی�ون�ن�ا ع�ل�ى 

 الدرب تنتظر جیتك ... أتمنى أن ال یطول
 غیابك علینا].

صوت الطفلة/ [ عفیھ بابا ال تروح وتخلینا وحدنا ... 
 راح نشتاق لك].

صوت الطفل/ ال تروح بابا ... إذا رحت م�ن�و ال�راح 
 یجیبنا حلوى ولعب... عفیھ بابا ال تروح

أبقى ھنا]. ( تختلط صوت الزوجة وصوت ال�ط�ف�ل�ة 
 وصوت الطفل)

الضابط/ لْم أست�ط�ْع ِم�ْن َح�بْ�ِس دُم�وع�ي ح�ی�نَ�ھ�ا 
(یبكي ...) كاَن ذلَك الیوُم ھو آخَر یوٍم أراھُم فیِھ... ال 
أْعِرُف َمصیَرھم اآلن ... ھْل تزّوجوا ... ھل صاَر لَھُم 

 أوالد ... ھْل ماتوا.
الجندي / أظ�نُّ أنّ�ھ ل�ْم یَ�بْ�َق م�ن�ھ�م إّال أح�ف�ادُھُ�م 
( مازحا ) ... لو شاء هللا تعالى َوَرَجَعَت للحیاِة ورأیَت 
�َك  �ُر ِم�نْ أحفاَد أحفاِدَك ماذا یُنادونَك .. َجّدو َوھُْم أْك�بَ

 بَِكثیر ... (یضحكان
 ویخرج العریف من القبر).

 العریف/ ماذا ... ألْم تَناموا؟.
ْكریاِت أَخَذنا إل�ى ذل�َك  الضابط/ كیَف نَناُم َوَشریْطُ الذِّ

 العالَِم الذي كُنّا نَِعیُش فیِھ قَبَْل أْن نَنْتَقَِل إلى ھذا العالَم.
العریف/ [أھووو ... شكد  قدامى ... بعدكم ت�ذك�رون 

 ذلك العالم]
الجندي/ ألیَس أفَْضَل ِمْن ھذا العالَِم الذي ما أْن یَْدُخَل 
�ِرِه ح�ت�ى یَ�تَ�بَ�ّولَ�وا َع�ل�ی�ِھ ال�َج�م�ی�ع/  أَحدُنا إل�ى قَ�بْ

 (یضحكون)
الجندي/ (للعریف) عریفي ... بُِحْكِم ُعُم�ِرَك وس�ن�ی�َن 
ِخْدَمتَِك في الَجیِش لَیَْس ِمَن الَمْعقوِل ّال توَج�َد ع�ن�َدَك 

 ذكریاٌت في ذلك العالَم.
�ا  العریف/ (مرتبكا) ھ�ا ... طَ�بْ�ًع�ا ، لُ�ك�لِّ واح�ٍد م�نّ

 ذكریاتُھ.
الضابط/ إذْن اْحِك لنا َعْن بَْعٍض ِمْن ِذكریاتَِك في ذلك 

 العالَم.
العریف/ (مرتبكا) ال... الال أْرجوكُْم ... أْرجوكُْم... ال 

 أُریْدُ أْن أتذكََّر... ال أُریْدُ أنْ 
أْحكَي أيَّ َشيٍء ... أْرجوكُْم ال تُذكِّروني بما َحَدَث ل�ي 

 في ذلك العالَم ...
(یبكي) ال أُریْدُ أْن أتذكََّر ذلك الیوَم ال�َم�ْش�ؤوَم ال�ذي 

 فَقَْدُت فیِھ أُْسَرتي ... فَقَْدتُ 
 َزْوَجتي وأوالدي.

 الضابط/ كیَف فَقَْدتَھُْم؟!.
 الجندي/ ھْل ماتوا؟.

العریف/  نََعْم، ماتوا ...ماتوا َجِمیْعُھُْم (یتذكر) ... كُنُْت 
في إجازةٍ في البیت، طَلَبَْت منّي زوجتي أْن أْذَھَب بِِھْم 
في َسفَْرٍة إلى إْحدى الُمدُِن األثریِّة القَریبِة ِمْن َمِدینتِنا 
لیَطّلعوا على َمعالِِمھا َوُمتنّزھاتِھا الَغنّاء، وافَقُْت َعلى 
الفَْوِر، َوفي الیوِم التالي َحَملْنا أْمتَِعتَنا وانطلَقْنا َونَْحُن 
في غایِة الّسعاَدِة، َوبَینما نحُن نَسیُر ع�ل�ى ال�طّ�ری�ِق 
الخارجيِّ َعبََرْت إلینا شاِحنَةٌ َكبیرةٌ ِمَن الجانِب اآلخِر 
بَْعَد انْفجاِر إْحدى إطاراتِھا األمام�یَّ�ِة، َول�م یُس�یْ�ِط�ْر 
السائُق َعلیھا، فاْصطَدَمْت بِسیّارتِنا، وأزاَحتْ�ھ�ا َع�ِن 
الطَّریِق، فانْقَلَبْنا َمّراٍت عّدة، فَقَْدُت حینَھا الَوْعَي، ولْم 
أفِْق إّال بعَد َسبَْعِة أیّاٍم، فََوَجْدُت إْخَوتي بِ�ج�ان�ب�ي ف�ي 
الَمْشفى، والُحْزُن واضٌح على ُوجوِھِھم ، َعَرفُْت ف�ي 
ما بعَد أنَّ َجمیَع أفراِد أُْسَرتي قد ماتوا ... (ی�ب�ك�ي).. 

 ماتوا... ماتوا...(موسیقى حزینة).
كْم تََمنَّیُْت لو كُنُْت َمیِّتًا َمَعھُ�ْم ك�اَن ذل�َك أْرَح�ُم ل�ي، 
فَبَْعَدھُم لْم أذُْق طَْعًما للحیاة... َكِرْھُت نَفْسي... َكِرْھُت 
خوَل إلى البیِت ... م�ا أْن أْدُخ�َل  الحیاةَ ... َكِرْھُت الدُّ
ٍة  البیَت حتى تُطاردُني أشباُحھُم ... حاَولُْت أْكثََر ِمْن َمرَّ
لُْت أْن أبْقى في  أْن أْدُخلَ البیَت لكنّني فََشلُْت ؛ لِھذا فَضَّ
�اطُ  �بّ ِوْحَدتي وأن أْرفَُض اإلج�ازةَ، ك�ان اآلِم�ُر والضُّ
یَْعرفوَن ُمصیبَتي، فكانوا یَتعاطَفون معي، أّما الجن�ودُ 
لُھ�ا ع�ل�ى  فكانوا یَظنون أنّني أُِحبُّ الَعْسكریَّةَ ، وأفُضُّ
أُسرتي؛ لھذا كانوا یَنَْعتوني بِِعبارِة مجیّش ... كُ�نْ�ُت 
أْعذُرھُم ألنّھُم ال یَْعَرفون ماذا َحَدَث لي..(موسیقى)... 

 (یبكي).
 الجندي/ نحُن آِسفوَن ... أیْقَظْنا َمواِجَعك.

الضابط/ لألسف ، كُلُّ ِذْكریاتِنا في ذلك العالَِم َمْشُحونَةٌ 
 بِالَوَجع.

(یتقدمان إلیھ ویرفعونھ من على األرض لیدخلوه إلى 
 قبره ثم یدخل كل منھما قبره

 ... موسیقى)
 ظالمإ

 
 المشھد� 3- 4  العدد القادم

 تإم 
 

 العراق -تألیف عكاب  حمدي/ فلوجة 
 
 

 شخصیات المسرحیة:                                     
 جثة الضابط.   جثة العریف.    جثة الجندي
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  ن

بعد أن تبدأ أنامل الكاتب بتحری�ك الش�خ�ص�ی�ات وف�ق�اً ل�م�ا   
یرید، وبعد أن عاش عملی�ات ال�م�خ�اض وال�ح�م�ل وأوش�ك 
علی والدة العمل المسرحي (النص) علیھ أن یعرف قبل ک�ّل 
شيء أصول وقواعد اللعبة المسرح�ی�ة، ف�اإلنس�ان وم�ھ�م�ا 
کان ذکیاً ومتمرساً فھو ال یستطیع أن یلعب لعبة الش�ط�رن�ج 
، ما لم یعرف قواعد وأصول ھذه ال�ل�ع�ب�ة ال�ری�اض�ی�ة ال�ت�ي 
تحتاج إلی نبوغ خاص ورؤیا ذکیة، وإذا تعلم ھ�ذه األص�ول 
والقواعد ، فقد یتمکن من أن یلعب أحسن من أي م�ت�م�رس 
في ھذه اللعبة، وحالھ یشبھ تماماً حال المنشد ال�ذي م�ن�ح�ھ 
هللا صوتاً جمیالً فعرف کیف یستعمل ھذا الص�وت ال�ج�م�ی�ل 

 .في اإلداء الجمیل. وبالتالي یطرب لھ المشاھد والمستمع
نفس المقولة تنطبق علی الکاتب المسرحي، فھو ی�ج�ب أن 

 .یکون ملماً بحرفتھ عارفاً لھا
ال شك إننا عندما نتحدث ھنا نتحدث عن الذي یعرف أص�ول 

 اللعبة المسرحیة.
القراقوز) وحده ال یمکن أن یکون ممتعاً وشیقاً إنھ ل�ع�ب�ة ( 

جامدة ، ککل اللعب المصنوعة من القماش، والتي غالباً م�ا 
نجدھا في زوایا غرف األطفال أو م�ع�ارض ال�ب�اع�ة، ف�ل�وال 
تلك األصابع الماھرة التي تحرك تلك الخیوط وت�ب�ع�ث ف�ی�ھ�ا 
الحیاة لکانت أشبھ بالسلعة المیتة ، ول�ک�ي ت�ک�ون ال�ح�ی�اة 
کاملة (حرکة وصوتاً) یختفي اآلخرون خل�ف ت�ل�ك ال�ل�ع�ب، 
لیصدر أصواتاً، یخیل للمشاھد وک�أن�ھ�ا خ�رج�ت م�ن (دم�ی 
القراقوز) وکل ما كانت تل�ك األص�اب�ع ال�ت�ي ت�ح�رك ال�دم�ی 
ماھرة وکانت األصوات حقیقیة وماھرة کل ما کانت ال�ل�ع�ب�ة 

 . متکاملة
نستنتج مما تقدم أنَّ اللعبة (الدمی) دون األص�اب�ع ال�م�اھ�رة 
ال تساوي شیئاً ونفس المقولة تن�ط�ب�ق ع�ل�ی ال�م�س�رح�ی�ة، 
فالحدث أو الحکایة التي حکتھا لنا جدتنا العجوز أو جارت�ن�ا 
الثرثارة ولم نستلذ بھا، ستکون النتیج�ة (دم�ی ال�ق�راق�وز) 
الجامدة دون ح�رک�ة وص�وت ال�م�ل�ق�ات ف�ي زوای�ا غ�رف�ة 

  األطفال أو مسارح العرض المسرحي أو مخازن اللعب
إنَّ مھمة الکاتب المسرحي الجید، ھي نفس مھ�م�ة م�ح�رك 
دمی القراقوز علی�ھ أن یش�د ب�ع�ض ھ�ذه ال�خ�ی�وط أح�ی�ان�اً 
ویترکھ أحیاناً أخری ویرکز علی أحد ال�خ�ی�وط دون اآلخ�ر 
والحاصل شد المتفرج إلی ال�ل�ع�ب�ة ... ال�ی ص�ال�ة ال�ع�رض 
وکلما کانت خیوط الل�ع�ب�ة ق�د ش�دت ب�ح�س�اب وأس�ت�ع�م�ل�ت 
األصابع بفن وذکاء وخبرة ودرایة کلما ک�ان ال�ل�ق�اء ل�ق�اءاً 
عظیماً کبیراً فیستحسن العمل ویتشوق إلیھ تشوق الع�اش�ق 

 .للمعشوق
  .والسؤال الذي یطرح نفسھ اآلن

کیف یستطیع الکاتب شد خیوط اللع�ب�ة ل�ی�خ�رج ال�م�ول�ود  -
 .بالصورة الکاملة ویشد المتفرج إلی أحداث المسرحیة

للحصول علی الجواب. نعود الی الحکایة. القصة. وما عل�ی 
 .الکاتب إال أن یصورھا من زاویا تشد المشاھد

فالکاتب کالمصور الذي ینتخب زوایا ص�وره، ف�ن�س�ت�ح�س�ن 
صور ونھمل صورة أخری صُورت من زاویا أخری للمنظر 

 -نفسھ، الشک إنَّ ھذا السؤال سیراودك عزیزي ال�ق�ارئ: 
ھل للکتابة قاعدة خاصة نستطیع بھا شد المتف�رج ل�ت�ک�ون 

 اللعبة متکاملة؟
 ال شک إنَّ الجواب سیکون

  کال. بالطبع. لیس للکتابة المسرحیة قاعدة ثابتة  -
کیف لنا أن نتعامل مع ال�ح�ک�ای�ة  -سؤاٌل آخر یطرح نفسھ: 

  لتصویرھا؟
لتقریب الجواب البد من مثال. الحالة تشبھ موضوع الرس�ام 
واأللوان، الرسام والمنظر الطبیعي، فاألمر یعتمد ب�ال�درج�ة 
األولی علی المقدرة الفنیة والکتابیة للکاتب، فک�ل م�ا ک�ان 
الکاتب متمکناً من حرفتھ عرف کی�ف یش�د ال�م�ت�ف�رج ال�ی 
کرسي الصالة، ففرشات الرسام ستعطي بالنھای�ة ال�ن�ت�ی�ج�ة 
الطبیعیة، فکل ما کانت رؤیة الرسام للمنظر الطب�ی�ع�ة رؤی�ا 
واعیة وذکیة ومتفھمة ومحددة ، کلما کانت صورة م�ت�ق�ن�ة 

وفیھا إبداع یفوق حقیقتھا، وأخ�ذت ل�ن�ف�س�ھ�ا م�ک�ان�اً ب�ی�ن 
اللوحات الجیدة ، ونفس ال�م�ق�ول�ة ت�ن�ط�ب�ق ع�ل�ی ال�ک�ات�ب 

 . والمسرحیة
أعتقد إنَّ األمر یحتاج الی توضیح أکثر، لنأخذ مثالً الحکایة 
ونضعھا علی طاولة التشریح، سنجد في أک�ث�ر م�ن م�ک�ان 
أحداثاً ساخنة الی جانبھا أحداثاً باردة، ت�ق�ط�ع الص�ل�ة ب�ی�ن 
المتفرج والمسرحیة، نھمل األحداث التي ت�ؤدي ال�ی ق�ط�ع 
الصلة ونأخذ األحداث الساخنھ ل�ت�ک�ون ھ�ي ب�دای�ة أح�داث 

 . مسرحیتنا
الشک إنَّ البدایة الساخنھ ستشد المش�اھ�د ل�م�ت�اب�ع�ة ب�ق�ی�ة 
األحداث ولمعرفة نتائج األمر. وإنَّ ھ�ذه ال�ن�ت�ائ�ج ھ�ي أح�د 
خیوط اللعبة، اللعبة ال تنتھي باألحداث تقدیمھا وت�أخ�ی�رھ�ا، 
ب�ل ب�ال�ک�ل��م�ات ک�م�ا ف��ي مس�رح (ھ�ارول�دب��ن�ت�ر) ال�ک�ات��ب 
اإلنجلیزي ال�ذي ال ت�ج�د ف�ي مس�رح�ی�ات�ھ س�وی ال�ک�ل�م�ة 
وأشخاص في غرفة، واللعب بالشخصیات ک�م�ا ف�ي مس�رح 
(أنطوان تشیخوف) واإلختیار البارع في إلتقاط الش�خ�ص�ی�ة 
واللعب بالمناظر واإلكسسوار کما ف�ي ال�م�س�ارح ال�غ�ن�ائ�ی�ة 
واألوبرا، وک�ل ھ�ذه األل�ع�اب س�ت�ؤدي ب�ال�ن�ھ�ای�ة ال�ی ش�د 

 المتفرج.
قد تصل الی نتیجة إنَّ المسرحیة ال�ج�ی�دة ھ�ي ال�م�س�رح�ی�ة 
التي یعرف کاتبھا کیف یتعامل مع أحداثھا ولغ�ت�ھ�ا، ب�ح�ی�ث 
یعرف الکاتب في أي زمن یشد الخیوط ومتی یترکھا، ح�ت�ی 
کأن یکون المتفرج لعبة بید الکاتب، وإن أصول ال�ل�ع�ب�ة ال 
تعني أن تکون المسرحیة عقدة وصراع وح�ل، ح�ی�ث إن�ن�ا 
الح�ظ�ن�ا ن�ج�اح ط�ائ�ف�ة ک�ب�ی�رة م�ن اع�م�ال ک�ت�اب مس��رح 

 –ارب�ال   –الالمعقول (صوموئیل بیکت، یوجین ی�ونس�ک�و 
آداموف ..... الخ) أغلب ھذه األعمال ک�ان�ت خ�ال�ی�ة   –ألبي 

من کائنات بشریة لھا مواقف إنسانیة ثابتة تقدم علی أف�ع�ال 
خالیة من الدوافع، وحوار یصل أحیاناً الی مستوی الث�رث�رة 
التي ال معنی لھا، وتبدأ في نقطة متعسفة وت�ن�ت�ھ�ي أح�ی�ان�اً 

  في نھایة اعتباطیة.
نستنتج من ذلك إنَّ نجاح ت�ل�ك ال�م�س�رح�ی�ات ال�ب�ع�ی�دة ع�ن 
القاعدة التقلیدیة للمسرحیة ال�واق�ع�ی�ة، ی�ع�ود ل�ال�س�ت�ع�م�ال 
الذکي لخیوط اللعبة، فل�ع�ب�ة (ب�ی�ک�ت) ف�ي مس�رح�ی�ة (ف�ي 
انتظار جودو) ھو أن یحاول المتفرج أو القارئ أن یک�ش�ف 
الغایة التي رمی إلی�ھ�ا ال�ک�ات�ب وف�ي مس�رح�ی�ة ی�ونس�ک�و 
(أمیدیھ) الجثة الموضوعة في ح�ج�رة ال�ن�وم، ج�ث�ة مض�ی 
علیھا ھناك سنوات عدیدة، قد تکون جثة ع�اش�ق، ع�اش�ق 
الزوجة الذي ق�ت�ل�ھ ال�زوج وق�د ت�ک�ون ج�ث�ة ل�ص، ی�ظ�ل 

 المتفرج إلی نھایة العرض ال یفھم سر ھذه الجثة.

حین ی�ھ�م ب�ال�م�ج�يء ال�ى ال�م�ن�ب�ع ال�ذي 
علمھ، الدرس األول والمھم في المس�رح، 
الذي یقول إن اعظم زاد إنس�ان�ي أن�ت�ج�ھ 
ال�ع��ق�ل ال�ب��ش�ري ھ�و خش�ب��ة ال��ح�ك��ای��ات 
العجیبة، الذي سمونھ مرس�ح�اً، وب�ھ�دوء 
الزمن تحول الى دھشة مس�رح�ی�ة ت�ف�وق 
بلذتھا كل ملذات ال�روح األخ�رى، ی�ح�م�ل 
نفس�ھ وزر م�ت�اع�ب�ھ ف�ی�رت�د ال�ى حض�ن 
الغربة دون نس�ی�ان ل�ذل�ك ال�ھ�ی�ام ال�ذي 
تعلمھ ھناك، ف�اروق ص�ب�ري، ال�م�ش�ت�غ�ل 
الجمالي على قوة الفھم الصوري، لمرات 
عدة تصورتھ األقرب الى ت�ج�رب�ة ص�الح 
القصب، والقرب وال�ت�ق�رب م�ن ال�ق�ص�ب 
عذاب وتھدیم إن لم ی�ُك م�دروس�اً وع�ل�ى 
درای�ة، ال��غ�رب��ة أع�ط��ت ف�اروق ص��ب��ري 
معاني غیر تلك التي كان یعرفھا ویتفاخ�ر 
بھا، صارت حركاتھ اكثر اقتص�اداً وص�ار 
اللون لدیھ فراشا داللیا ال م�ج�رد ت�زوی�ق 
ومحاولة دھشة، یعرف رغم فارق ال�ف�ھ�م 
بین البدایات التي درس ف�ی�ھ�ا ال�ف�ن وم�ا 
ھو علیھ اآلن، في الغربة یم�ك�ن ت�ح�ق�ی�ق 
النجاح مع الم�س�رح ألن�ھ خ�ط�اب ی�م�ك�ن 
للجمیع ال�ت�ف�اع�ل م�ع�ھ واالن�ت�م�اء إل�ی�ھ، 
واالنق�ی�اد م�ع م�ب�ادئ�ھ اإلنس�ان�ی�ة، ب�ھ�ذا 
الشرط المعرفي ال�دق�ی�ق، ان�ت�م�ى ف�اروق 

صبري، بكام�ل ح�واس�ھ ال�ج�م�ال�ی�ة، ال�ى 
مسرحیات الش�خ�ص�ی�ة ال�واح�دة، راغ�ب�اً 
بتحویل قواه التمثیلیة الى طاقات إیجابی�ة 
تؤثر وتمنح وتؤسس، اخ�ذ ت�ل�ك ال�م�ی�زة 
اإلشاریة بشدة، وح�ل�ل�ھ�ا ل�ی�ج�ع�ل م�ن�ھ�ا 
مدرسة خطابیة خاصة بھ، ف�ي ال�م�س�رح 
اذا لم ی�ُك ال�م�م�ث�ل ق�ادراً ع�ل�ى اخ�ت�راق 
القوى الخفیة لشخصیتھ الممثلة ال یم�ك�ن 
أن ینجح ویكون ع�ل�ى ق�در م�ن ال�ب�ق�اء، 
فكیف اذا ك�ان األم�ر م�ع ش�خ�ص واح�د 
تتوافر فیھ كل شروط الص�راع ال�درام�ي، 
بفعلھا ورده، تفحصھا وآثامھا، رغ�ب�ت�ھ�ا 
القصدیة في الحض�ور، وان�ھ�زام�ھ�ا أم�ام 

األزمات الكبیرة، السؤال مع المسرح�ی�ات 
ذات الشخص الواحد، ھو الكائن الجمال�ي 
ال��ف��اع��ل، دون س��ؤال ی��ب��دو ال��م��س��رح 
والممثل والمتلقي، على غایة من البالھ�ة 
والسوء، دون سؤال تتالشى قوى ال�ف�ع�ل 
التأثیري، ویبقى ال�ع�ق�ل س�اك�ن�اً، مص�اب�اً 
بعقم اإلدھاش وأبعاده الفلسفیة، استقرت 
روح ف��اروق ص��ب�ري، وادم�ن خ�ط��اب��ات 
الغربة، برغم إصاب�ت�ھ ب�ح�ن�ی�ن ال�ى ت�ل�ك 
األمكنة البغدادیة ال�ت�ي ت�ع�ل�م م�ن�ھ�ا وم�ا 
علمھا نتیجة الرحیل سوى النزر الیسی�ر، 
حین تجيء خطواتھ ال�ى ال�م�س�رح األب، 
أول ما یفكر بالمسرح ال�وط�ن�ي، ی�خ�ت�رق 

أبوابھ، ویقدم صراخھ من اج�ل ت�وض�ی�ح 
غایات وجوده وإدام�ة ص�الت�ھ ال�روح�ی�ة 
مع المتلقي الحریص على معرفتھ، محن�ة 
قاھرة تلك ال�ت�ي ی�ع�ی�ش�ھ�ا ال�ف�ن�ان داخ�ل 
صنادی�ق حض�اری�ة، ب�ع�ی�دة ع�م�ا ی�ری�د، 
للمدن ھموم�ھ�ا، ول�ل�م�دن ك�ت�اب�ھ�ا، ول�ن 
تتخلى عنھم مھما بلغ السوء ب�ھ�م، ل�ھ�ذا 
یظل اآلخر الغ�ری�ب ك�ائ�ن�ا ط�ارئ�ا ی�زاح�م 
ع��ل��ى م��ك��ان، ل��ع��رض ج��م��ال��ي، ت��ت��وق 
األرواح ال�ى غ��ای�ات الس�ؤال الب�ھ�ج�ت��ھ، 
وألنھ دائم ال�ت�ق�ص�ي وال�ب�ح�ث ن�ق�رأ ف�ي 
سیرتھ، الع�ج�ائ�ب�ی�ة، ك�م م�ن ال�ف�ع�ال�ی�ات 
والعروض المسرحیة، نقرأ وللقراءة فع�ل 
ال�ت�أری��خ ال ف�ع��ل االن��دھ�اش وال�ت��ف�اخ��ر، 
والتفحص والحفظ، التاریخ لم یعد م�ھ�م�اً 
بقدر أھمیة الجمال، والیومیات الح�ی�ات�ی�ة 
مھما كانت قاسیة، بھ�ذا ت�م�ك�ن ال�ف�ن�ان.. 
قل�ت�ھ�ا اآلن ع�ن ع�م�د.. م�ن م�أل روح�ھ 
بأماني وش�خ�وص، ی�ری�د وض�ع�ھ�ا ع�ن�د 
بوابات ال�م�س�رح ال�ع�راق�ي، ال�ذي ی�ب�دو 

 مھماً وفاعالً، ولكن كیف؟
ومتى.. والزم�ن ال�ب�ع�ی�د یش�ده ال�ى ت�ل�ك 
القیعان المأھولة باالنتظ�ار؟ ات�ح�دت ع�ن 
تجربة.. مھمة وك�ب�ی�رة.. ق�د ال ی�ع�رف�ھ�ا 

 الكثیر ھنا.. 

 روق ي.. 
!!رئ ا 

 
 

 شوقي كریم

  ل وأ  
ا ا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الصاحب إبراھیم أمیري
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