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 علي حسین/ العراق

   
 

 
تحول السید جمال الكربولي، إلى مصلح اجتماعي، یسعى لمنافسة المرحوم المھات�م�ا    

غاندي في تألیف كتاب عن الالعنف، األمر لیس محاولة الستغفال القّراء، لكن، حق�ی�ق�ة 
 14وجدناھا الیوم على موقع تویتر حین كتب الكربولي، تغریدة یسخر ف�ی�ھ�ا م�ن ی�وم 

 :تموز قائًال بكل أریحیة
لم تكن ثورة أبًدا بل كانت مؤامرة وانقالبًا عسكریًا، ساھم بھا حزب أسس للدكتاتوریة "

والفشل في العراق"، إلى اآلن وأنا ال اعتراض عندي ع�ل�ى أن ی�ع�ب�ر ال�ك�رب�ول�ي ع�ن 
آرائھ، إال أن فائدة تقدیم الحكم والنصائح عن العدل والمساواة على توی�ت�ر ت�ت�ط�ل�ب أن 
یسأل الكربولي نفسھ، لماذا ال یعید أموال الھالل األحمر التي لفلفھا وھربھا ؟ ومن أی�ن 

 . أنھ ینتمي إلى نادي الملیاردیرات؟ 2003جاءتھ كل ھذه األموال ولم یعرف عنھ قبل 
في كل عام یدور جدل یتساءل فیھ الجمیع: من یقف وراء الخراب الذي حل بن�ا؟، وم�ن 
ص��ن��ع��ھ؟، ویض��ح��ك ذوو اإلج��اب��ة "ال��ج��اھ��زة" وی��ق��ول��ون، وھ��م ی��ق��ل��ب��ون ب��أوراق 

تموز، إذن عبد الكریم قاسم ھو الذي جاء بكل ھذا  14"الروزنامة"، فیقع بصرھم على 
الخراب، ومثل ھؤالء ھم الذین صفقوا لشعارات حكومة المحاص�ص�ة، واع�ت�ق�دوا أن�ھ�ا 
ستنقذنا من الفقر والقتل والجھل، ھؤالء یرون في شخصیة عبد الكریم دراكوال الع�ص�ر 

سیقول البعض وھو محق ، ھل ترید لنا أن نصفق لرجل فتح ب�اب االن�ق�الب�ات   .الحدیث
العسكریة ؟. المشھد مقزز حتًما، تعلیق جثة الوصي ع�ب�د اإلل�ھ وس�ح�ل ن�وري س�ع�ی�د 
عاریًا، ولكن ھل كان ھذا المشھد ھو الوحید في تاریخ ھذه الدول�ة؟ ل�م ی�ق�ت�ل م�ؤس�س 
الجندیة العراقیة جعفر العسكري؟، ألم تعلق جثث الذین اختلفوا مع الع�ھ�د ال�م�ل�ك�ي ف�ي 
الساحات؟ ألم ترفع الجماھیر السیوف والقامات في وجھ یھود العراق؟، وأص�رت ع�ل�ى 

  أن تستبیح أمالكھم؟
أراد عبد الكریم قاسم أن یؤسس لدولة حدیثة بقوانینھا، فافتى الشیوخ بقتلھ، حاول أن 
یقول لنا إن الخالص في نظام سیاسي ینحاز للفقراء ، فتركناه یموت وحی�ًدا ف�ي وزارة 
الدفاع، ھل نحن شعب یسخر من المسؤول الذي ال یسمح لنفسھ بأكثر من وج�ب�ة غ�ذاء 
بسیطة؟ ال أبناء، ال زوجة، ال مقربین یحتكرون المناصب، مشتمل بسیط في البتاویی�ن، 
ومجموعة من االخیار : محمد حدید وناجي ط�ال�ب وإب�راھ�ی�م ك�ب�ة ون�زی�ھ�ة ال�دل�ی�م�ي 

 . ومصطفى علي وھدیب الحاج حمود وعبد اللطیف الشواف
ال أُرید أن أقلب على حضراتكم المواجع في ھذه الزاویة الصغیرة ، لكننا أیھا الس�ادة ال 
نزال نشغل الفیسبوك بشعارات الطائفیة والكره بین أبناء الشعب الواحد، لست ھ�ن�ا ف�ي 
مجال مراجعة التاریخ، إنھا سطور أرید أن أقول فیھا: إن على كل عراقي أن یس�ت�دع�ي 
ضمیره قبل أن یشتم عبد الكریم، أو یلعن نوري السعید، أو یتشفى من م�ری�ض ی�ط�ل�ب 

 . منھ الدعاء

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني

 م ن لد  لا أرا
 رة  ا و 

 

أعلنت مقاطعة أراضي الشمال إن كل مناطق الحكم المحلي في مدینة س�ی�دن�ي 
تم تصنیفھا باعتبارھا بؤر تفشي لف�ی�روس ك�ورون�ا، م�ع ت�زای�د  30وعددھم 

 المخاوف بشأن توسع نطاق البؤرة الموجودة في جنوب غرب المدینة.
جاءت الخطوة قبل أیام من فتح المقاطعة لحدودھا مع باقي والیات أس�ت�رال�ی�ا 
یوم الجمعة، ما یعني أن القادمین من مدینة سیدني سیتعین علیھم ال�خ�ض�وع 

 یوما. 14للحجر الصحي لمدة 
وقال الوزیر األول للمقاطعة مایكل غانر "سنعلن كل مناطق الحكم المحلي في 
مدینة سیدني الكبرى بؤر تفشي لل�وب�اء ف�ی�م�ا ی�ت�ع�ل�ق ب�الس�ف�ر إل�ى أراض�ي 
الشمال." وأضاف "ھذا یعني أنھ بدایة من یوم الجمعة، لو وصل أي شخ�ص 
من سیدني أو زار المدینة خالل مدة ال تزید عن أسب�وع�ی�ن ق�ب�ل ق�دوم�ھ إل�ى 
أراضي الشمال، سیتعین علیھم دخول ح�ج�را ص�ح�ی�ا إل�زام�ی�ا تش�رف ع�ل�ی�ھ 
السلطات." وكانت سلطات المقاطعة قد أعلنت إجراءات مماثلة تش�م�ل والی�ة 

 فیكتوریا بالكامل في وقت سابق.
وقال السید غانر إن قرار المقاطعة ال یعتمد ف�ق�ط ع�ل�ى ال�وض�ع ال�ح�ال�ي ف�ي 
سیدني وفیكتوریا ولكن یعتمد على تقدیر إلمكانیة أن تسوء األوضاع الحال�ی�ة 
أكثر. وقال "الموقف في سیدني یحمل إمك�ان�ی�ة أن یس�وء ق�ب�ل أن ی�ت�ح�س�ن 

 ونحن بحاجة إلى أن نفترض أن الوضع سیسوء."
وأضاف "أن نفتح حدودنا مع سیدني في الوقت الراھن، ونحن ال ن�ع�ل�م م�دى 

 نطاق بؤرة التفشي، ستكون مغامرة كبیرة منا."
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 CovidSafe  
   و  أا؟

 
 

التطبیق الذي یعمل على تعقب الم�خ�ال�ط�ی�ن ل�ل�ح�االت 
المصابة بكورونا في أسترالیا لم یظھر ف�وائ�د ك�ب�ی�رة 
مع ظھور عدد من بؤر التفشي الكبیرة في الب�الد م�ع 
وضع أسترالیا لتفشي فیروس كورونا تحت السیطرة، 
أطلقت الحكومة الفیدرالیة تطبیقا لتعقب ال�م�خ�ال�ط�ی�ن 

باعتباره وسیل�ة ال غ�ن�ى  The CovidSafeأسمتھ 
عنھ من أجل تأمین األس�ت�رال�ی�ی�ن ع�ن�د رف�ع ال�ق�ی�ود 
المفروضة الحتواء ال�وب�اء... وق�ال رئ�ی�س ال�وزراء 
سكوت موریسون في أبریل نیسان الماضي "ھذا ھو 
تذكرة أسترالیا نحو أسترالیا آمنة م�ن ك�وف�ی�د، ح�ی�ث 
 سیكون بإمكاننا ن نقوم باألشیاء التي نحبھا مجددا."

ول�ك��ن اآلن، وم��ع ع��ودة ت��ف��ش�ي ال��وب��اء ف��ي والی��ة 
فیكتوریا وإعادة فرض إجراءات اإلغالق على المالیین من سكان ملبورن الكبرى، ب�اإلض�اف�ة إل�ى زی�ادة 

 أعداد اإلصابات في نیو ساوث ویلز، بدأ الكثیرون في طرح أسئلة حول مدى جدوى التطبیق.
ووصف زعیم حزب العمال أنتوني ألبانیزي التطبیق أنھ "ال جدوى لھ". وقال ألب�ان�ی�زي "ل�ق�د أخ�ب�رت�ن�ا 
الحكومة أن التطبیق سیكون عامل مھم ف�ي 
مسألة تعقب الناس، ولكننا نعلم أن ھ�ذا ل�م 
یحدث ولو لتعقب ش�خ�ص واح�د. ل�ذا، ف�إن 
ھذا التطبیق، یبدو في المرحلة الحال�ی�ة أن�ھ 
 شيء ال جدوى منھ بتكلفة ملیوني دوالر."

وقال ألبانیزي "الحك�وم�ة ی�ج�ب أن تش�رح 
السبب وراء وقوع فجوة من جدید ب�ی�ن م�ا 
ق��ال��ت ال��ح��ك��وم��ة أن��ھ س��ی��ح��دث وم��ا ح��دث 
بالفعل." وأضاف "ھذا أمر طب�ع أداء ت�ل�ك 
الحكومة، الحدیث عن أشیاء كبیرة، وعندما 
یحین وقت التنفیذ، نجد فجوة ك�ب�ی�رة، ب�ی�ن 

وكان النائب ف�ي ب�رل�م�ان   التنفیذ والوعد."
نیو ساوث ویلز أنوالك شانث�ی�ف�ون�غ ق�د ق�ام 
بعزل نفسھ بناء على النصائح الطب�ی�ة ألن�ھ 

ال��ت��ي  Crossroadsذھ��ب إل��ى ح��ان��ة 
 أصبحت بؤرة تفشي الوباء في سیدني.

وقالت زعیمة المعارضة في الوالیة جودي ماكاي إن الرجل لم یتم التواصل معھ من قبل السلطات رغم أنھ 
 كان قد حمل التطبیق في وقت سابق.

وأظھرت حكومة فیكتوریا عجزھا عن تقصي المخالطین للح�االت ال�م�ؤك�دة ب�ع�د ت�ف�ج�ر األزم�ة األخ�ی�رة. 
واستعانت الحكومة بأفراد من الجیش األسترالي للمساعدة في جھود التعقب. ولم یبد أن بیانات الت�ط�ب�ی�ق 

 لعبت دورا في ھذه العملیة المرھقة التي أدت في النھایة إلعادة فرض إجراءات اإلغالق.

* المعارضة العمالیة تصف التطبیق أنھ "ال ج�دوى ” 

لھ" وتتساءل عن السبب في وجود فجوة ب�ی�ن وع�ود 

 الحكومة والتنفیذ.

* الحكومة ال تعت�ب�ر أن ال�ت�ط�ب�ی�ق فش�ل ف�ي م�ھ�م�ت�ھ 

والسلطات الصحیة تقول إنھ نجح في ت�ع�ق�ب ال�ح�االت 

 المعروفة بالفعل

* مشاكل تقنیة صاحب�ت ال�ت�ط�ب�ی�ق م�ن�ذ ال�ب�دای�ة وت�م 

معالجتھا لكن تبقى مشكلة التحدیثات عقبة رئیسیة ف�ي 

 “طریق العمل بفاعلیة

یزداد الترقب والقلق في والیة نیو ساوث ویلز من ت�ك�رار س�ی�ن�اری�و والی�ة 
وتش�ع�ر ح�ك�وم�ة ن�ی�و   .فیكتوریا وتفشي وباء كورونا من جدید في ال�والی�ة

ساوث ویلز بالقلق من تزاید اعداد االصابات ب�ك�ورون�ا ال�م�رت�ب�ط�ة ب�إح�دى 
  .)حانة فندق كروس رودس(الحانات في جنوب غرب سیدني 

حالة حتى  30فقد بلغ عدد الحاالت المؤكدة المرتبطة بفندق كروس رودس 
 مساء أمس بحسب ما أعلنت سلطات الوالیة.

وعلى الفور تحركت حكومة نیو ساوث ویلز لتشدید القی�ود ع�ل�ى ال�ح�ان�ات 
شخص في الحانات الداخل�ی�ة، وس�وف  300وقررت تحدید العدد االقصى بـ 

 أشخاص كحد أقصى. 10تقتصر الحجوزات الجماعیة على 
رئیسة حكومة نیو ساوث ویلز غالدیس بیریجكلیان قالت إن الوالیة تكش�ف 
عن حاالت لم تكن ل�دی�ھ�ا ف�ي الس�اب�ق وان ح�ك�وم�ت�ھ�ا ف�ي "ح�ال�ة ت�أھ�ب 

 قصوى."
یأتي ذلك في وقت تعدت فیھ االصابات في أس�ت�رال�ی�ا ع�ت�ب�ة ال�ع�ش�رة االف 

ودع�ت   اصابة بكورونا منذ بدء ظھور الفیروس في البالد مطلع ھذا ال�ع�ام.
الحكوم�ة ال�ف�ی�درال�ی�ة الس�ك�ان ف�ي "ب�ؤر ت�ف�ش�ي ك�ورون�ا" ع�ل�ى ارت�داء 

 الكمامات.
كما ش�ج�ع�ت وع�ل�ى لس�ان ن�ائ�ب ك�ب�ی�ر مس�ؤول�ي الص�ح�ة االس�ت�رال�ی�ی�ن، 
البروفیسور مایكل كید، الجمیع على اتخاذ جمیع التدابیر الوقائ�ی�ة. دع�وات 
الحكومة الفیدرالیة جاءت بالتزامن مع تسجیل وفاة جراء كورونا في والیة 
فیكتوریا إلمرأة ورجل في الثمانینات من عمرھما.كما سجلت الوالی�ة أم�س 

 حالة إصابة جدیدة بفایروس كورونا. 270

" وث و م  "ى  

 !! دة روم ة

 238  ،ةة وو إ 

 ض ا4 قا  
 

حكومة فیكتوریا تؤكد وفاة ام�رأة 
في التسعینات من عمرھا لیرتف�ع 
بذلك أعداد الوف�ی�ات ف�ي ال�والی�ة 

حالة في وقت تسجل فی�ھ  27إلى 
ف�ي ال�ی�وم  200الوالیة أكثر من 

 .للمرة الخامسة منذ بدایة األزمة
فقد توفیت امرأة مسنة في والی�ة 
فیكتوریا جراء إصابتھا بفی�روس 
ك�ورون��ا، ف�ي ی��وم س��ج��ل�ت ف��ی��ھ 

حالة جدیدة، لیصبح  238الوالیة 
بذلك الیوم الخامس ال�ذي تس�ج�ل 

وأكد رئیس حكومة الوالیة دان�ی�ال أن�دروز ف�ي   حالة. 200فیھ فیكتوریا حصیلة یومیة تتجاوز 
مؤتمر صحفي صباح الیوم أن امرأة في التسعینات من عمرھا توفی�ت ب�األم�س م�ا ی�رف�ع ع�دد 

حالة. ومن بین الحاالت الجدی�دة ال�ت�ي أع�ل�ن ع�ن�ھ�ا  27وفیات فیروس كورونا في الوالیة إلى 
حالة ما وال�ت ق�ی�د ال�ت�ح�ق�ی�ق. وردا  209حالة مرتبطة ببؤر تفشي معروفة و 29أندروز ھناك 

على التكھنات التي تقول إن الحكومة تدرس تشدید إجراءات اإلغ�الق ال�م�ف�روض�ة ح�ال�ی�ا م�ن 
الدرجة الثالثة واالنتقال إلى الدرجة الرابعة من اإلغالق، ق�ال أن�دروز إن األم�ر م�ط�روح ح�ال 

 عدم التزام الناس بالتعلیمات الحالیة.
م�ن�ھ�م  27ح�ال�ة ف�ي ال�م�س�ت�ش�ف�ى و 105حالة نشطة في ال�والی�ة م�ن�ھ�ا  1931ویوجد حالیا 

 موجودین في العنایة المركزة.



   تقدیم
تعرض�ت ف�ي ال�ع�دد الس�اب�ق م�ن"ال�ع�راق�ی�ة 
االسترالیة" إلى خاصیة ال�ت�ج�رب�ة الش�ع�ری�ة 

(ولس�ت أدع�ي م�ع�رف�ة   للدكتور موفق س�اوا
وأت�م��ن�ى أن تص�ل�ن��ي   ش�ام�ل�ة ب�ك�ل م�ا ك�ت�ب

مجموعاتھ الشعریة كاملة) وق�د اس�ت�وق�ف�ن�ي 
فیھا صدق المشاعر والتلقائی�ة ف�ي ال�ت�ع�ب�ی�ر 
والتصویر، وكثافة الحركة التي تجعلھا قریبة 

 من الدراما الشعریة.
وأق�دم   ووعدُت أن أدعَم النظري ب�ال�ت�ط�ب�ی�ق�ي

قراءتي الشخصیة إلحدى "شخبطات" موفق 
 ساوا وھي:

 "یا قارئة َأحزاني ...
 ما عدُت أطیُق زماني".

 
 التصدیر

 ألني غریب
  ألن العراق الحبیب

 بعید، وأني ھنا في اشتیاق
 أنادي: عراق.…إلیھ، إلیھا

 حجار ندائي، و صخر فمي
 و رجالي ریح تجوب القفار

 
 بدر شاكر السیاب

ستة مقاطع وسبعون سطرا، تلك ھي قصیدة  
ما عدُت أطیُق زماني".   یا قارئة َأحزاني ..."

أو إذا استعملت ع�ب�ارت�ھ   للشاعر موفق ساوا
"ش��خ��ب��ط��ة" ف��ك��ات��ب وف��ن��ان ع��راق��ي ح��م��ل 
الحروف أوجاع الغریب عن الوط�ن، ح�م�ل�ھ�ا 
عش�ق��ھ وح��ن�ی��ن�ھ ال�ذي ال ی��رت�وي إال داخ��ل 

فالنفس مشرع�ة ال�ق�ل�وع ف�ي ث�ن�ای�ا   العراق،
الحروف تعبر المحیطات و"القفار" بحثا عن 
المستقر واالستقرار وتخترق ح�ج�ب ال�زم�ان 
اس��ت��ق��راء ل��ل��غ��د وب��ح��ث��ا ع��ن الس��ك��ون 

 … والتوازن عن الوضوح…واألمان
…" سبعون سطرا مفتاحھا النداء "یا ق�ارئ�ة

المفجر ألفعال األمر، أسلوبا إنش�ائ�ی�ا ك�ذل�ك، 
في معنى االلتماس (بقرائن لفظ�ی�ة ك�ق�ول�ھ : 

وأفعال األمر ت�ت�ك�رر   ،) أستحلفك أو یا سیدتي
وت��ت��راك��م وتش��ی��ع ف��ي ال��ق��ص��ی��دة ح��ق��ال 

   یتردد فیھ فعل "األمر اقرئي.  معجمیا
عشر مرات واسم ال�ف�اع�ل "ق�ارئ�ة" خ�م�س 

مرات ثم تتوالد ھذه الصیغ ع�ن ح�ق�ل دالل�ي 
یضم األفعال (اشرحي، فسري، ق�ول�ي، ح�ل�ي 

، ف�ال�ق�ص�ی�دة …) عقدي، احصي، ل�ت�ك�ش�ف�ي.
تدور حول ذاتھا إذ یكتسحھا معج�م ال�ق�راءة، 
ومن معاني القراءة ال�والدة (ت�ق�ول ال�ع�رب: 

 ).قرأت الناقة أي ولدت، لسان العرب
ف�م�ا ال�ذي ی�ط�ل��ب الش��اع�ر والدت��ھ، وی��ح�ل��م 

 بالحصول علیھ من خالل الدوال السابقة؟
ال�م�غ�ل�ق�ة ل�ل�ق�ص�ی�دة   وھل بین البنیة الدائریة

 نفسیة الشاعر تطابق وتماثل؟و
 -وأن��ت ت��ق�رأ ال��ق�ص��ی�دة  -یس�ی�ط��ر ع��ل�ی�ك  

ال   إحساس ب�الض�ی�اع ی�م�ر إل�ی�ك م�ن ل�ف�ی�ف
ھ��و ل��ف��ی��ف األس��ل��وب اإلنش��ائ��ي   ی��ف��ت��رق

الصورة الش�ع�ری�ة واألج�راس... إحس�اس  و
تتقاسمھ مع الشاعر (وق�د ب�ی�ن�ا ف�ي ال�م�ق�ال 

قوة الص�دق ال�م�ؤث�ر ف�ي قص�ی�دة م.   السابق
ساوا) فھو قد ضیع "بوصلة األوطان"، وھو 
"التائھ في مدن األح�زان، ال�ت�ائ�ھ ع�ن ذات�ھ 

عن موقع�ھ   وصفاتھ" أشكالھ وألوانھ "التائھ
الزمكاني والنفسي... انتفت ع�ن�ده ال�ف�واص�ل 
ب���ی���ن "ال���خ���ی���ر والش���ر، ب���ی���ن اإلنس���ان 
والشیطان"، بین "الجنة والنار"، ح�ال�م وال 
نوم، "سكران وال خمر"... یعیش معلقا ب�ی�ن 

ف�م�ات   األرض مأساة والسماء حل�م�ا... تش�ی�أ
فاستنطق الغیب (كف الزمان) ی�ت�ش�م�م ب�ح�ث�ا 
فأغلقت أمامھ الس�ب�ل ف�ت�ق�وق�ع ع�ل�ى ح�زن�ھ 
مدحورا "یا قارئة أحزاني ... ما عدت أط�ی�ق 

 زماني".
وكیف لشاعر "كسروا قلمھ ومزقوا دیوانھ" 

 فاغتالوا أفكاره أن یطمئن بھ المقام؟
ھل لشاعر قطعوا لس�ان�ھ واغ�ت�ص�ب�وا وط�ن�ھ 

 حیاة؟
 إن "موت الكرام حیاة في مواطنھم

 "فإن ھم اغتربوا ماتوا و ما ماتوا
ش�اع�ر   علي الحصري، القرن الخ�ام�س ھ�ج( 

قیرواني، رثى القیروان بعد زحف بن�ي ھ�الل 
 ).علیھا وتدمیرھا

ھذه الوضعیة المتأزم�ة ح�ول�ت ال�م�وس�ی�ق�ى  
الشعریة الى أنین مسترسل ذلك أن اھم مكون 
ل��ل��ك��ل��م��ات ول��خ��وات��م األس��ط��ر الش��ع��ری��ة 

 الكسرة الطویلة، جرس األلم واألنین.  ھو
أن بنی�ة ال�ن�ص ف�ي "ق�ارئ�ة   نخلص إذن إلى

ك��ف ال��زم��ان" ق��د تض��اف��رت م��ع األس��ل��وب 
اإلنشائي الطلبي والحق�ل ال�م�ع�ج�م�ي وك�ذل�ك 
الجرس اإلیقاعي لتصویرمخت�ل�ف ال�م�ش�اع�ر 

اغترب عن وطنھ وأص�ب�ح   التي تنازع شاعرا
صوت كل غریب ثق�ل�ت ع�ل�ی�ھ وط�أة ال�ف�راق 

فطفق یبح�ث ع�ن ال�ط�م�أن�ی�ن�ة   وانسدت آفاقھ
 بالوسائل الخرافیة، باللجوء إلى "العرافة".

على أن تلك األدوات الشعریة قد لعب�ت دورا  
آخر في النص ربما حاك خیوطھ الوعي رج�ل 
المسرح والدراما عند م�وف�ق س�اوا ف�ت�ح�ول 

 … النص الشعري إلى مشھد درامي
إن الخطاب المباشر بی�ن ال�م�ت�ك�ل�م ال�ذي ھ�و 
الشخصیة ال�رئ�ی�س�ی�ة، وال�م�ت�ل�ق�ي/ ال�ع�راف�ة 
یضفي على النص حركیة ھي أول ما یستقب�ل 

 القارئ.
والش��اع��ر أو الش��خ��ص��ی��ة ال��رئ��ی��س��ی��ة ھ��ي 
الممسكة بخیوط اللعبة المسرحیة فھي تختار 
الموضوع (واح�د ال ی�ت�ع�دد) واألف�ع�ال ال�ت�ي 
 ستؤدیھا الشخصیة الثانیة وتوجھ الى طریقة
تنفیذ الفع�ل ع�ل�ى رك�ح م�ت�خ�ی�ل إم�ا بض�ب�ط 
الطبقة الصوتیة (تن�خ�ف�ض م�ث�ال ع�ن�د ق�ول�ھ 
اقرئي بال شعوذة وتعویذات... ترتفع في قولھ 
أطلقي صرخاتك، طبلي ... ص�وت ع�ادي ف�ي 

) …ق��ول��ھ م��ث��ال اق��رئ��ي، فس��ري، ق��ول��ي
الجسماني (حركة الجسد ما ب�ی�ن   التعبیر  أو

اقتراب وابتعاد: قراءة الكف و مالمح ال�وج�ھ 
و تقاسیم الجبھة...، ارمي حبات الس�ب�ح�ة أو 
طش النقود أو تدروش�ي...)، وھ�ذا ال�ت�ع�ب�ی�ر 

 الجسدي یقتضي طبعا تعبیر الوجھ.
ویؤثث الركح ببعض األدوات المساعدة ع�ل�ى 
أداء الفعل (السبحة، النقود، الفنجان، الطب�ل، 

النص قابل (ل�َم�ْس�َرحـَ�ت�ـ�ِھ) اي …)   المبخرة
للتحول إلى مشھد مس�رح�ي ی�م�ك�ن إخ�راج�ھ 
على الركح الخشبي ولكن ال�ق�ارئ س�ی�ع�ی�ش 
تأثیر القول لواعج وأوجاعا فإذا انف�ص�ل ع�ن 
الش���اع���ر ی���م���ك���ن أن ی���ع���ی���ش ال���ن���ص 

 … مسرحیة  فرجة
فھل یمكن ب�ع�د ھ�ذا أن ن�ت�ح�دث ع�ن م�ج�رد 
"شخبطة" بریئة بال ھدف أو داللة، بال رؤیة 

 وال رؤیا؟\
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ...نص القصیدة في الصفحة التالیة
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  یا قارئة كفِّ ھذا الزمان 

(  أستحلفِك بدینِِك (الشیطانيِّ

 أن تقرئي كلَّ أفعالي 

 وتشرحي حالي ومالي

  اقرئي كلَّ خطوطي وخطواتي 

 اقرئي تعاریَج خارطتي 

 وباطَن كفي وكل اتجاھاتي

 اقرئي، یا سیدتي، تقاسیَم جبھتي 

 ومالمح وجھي

  وماذا یضمُر غدي

 

  ونفاقٍ   اقرئي، بال دجلٍ 

  بال بخوٍر وحرملٍ 

  وبال شعوذٍة وتعویذاتٍ 

   لعلَّكِ  أنصتُ فأنا لِك 

 تُفَجرین ُمدَن أحـزاني

  وتكنسین عن قلبي كلَّ أوجاعي

 وترشدینني إلى بَوَصلة األوطان

 اقرأ أیھا الفتاح الفال

 كلَّ ما تعرفھ وما ال تعرفھ

  من رأسي إلى أخمص قدمي

  واجعل خرافاتِك كالمیزانِ 

 اكذب كما تشاء

 اقذفني بأبشع األوصاف

 خیِّرني بین (الشیطان) و اإلنسان..!!

  اقرئي یا سیدتي  وقولي ما شئتِ 

ِك لسِت كباقي النساءِ    فإنـَّ

  خذي حباِت السبحة وارمیھا الى السماءِ 

 أطلقي صرخاتك وتدروشي

  افردي حباِت ِسبحتكِ 

  وسمِّي بكل (االنبیاِء)

  طـبِّلي وقولي ما شئِت كالببغاء

 فأنا ما عدُت أصدق ُخرافاتِِك 

  وتخریفات ھـذا الزمانِ 

 

 یا قارئة الغیب، اقرئي أفكاري

 یا أیتھا الغجریة خذي نقودي

 و(طشیھا) أرضا لتكشفي طالعي

 و أین أقف أنا من الجنة و النار

 سیجري لي  و ماذا جرى و ماذا

 في ھذا الزمكان

  یا قارئة الغیب، اقرئي أشجاني

  نََشَف بعد أن قلبُت فنجاني

 أال تریَن فیھ بعض خطوطي 

 و أشكالي و ألواني

 اقرئي وفسِّري كلَّ أسراري

  َو حلِّي ُعقََد ألغـازي

 أَحِصي أنفاسي 

 وظاھَرھا والباطِن  فسِّري َمغزاھا

 ربما تصیبُین، أو ربما تخطئین

  فال تھزي روحى وكیانى 

  و ال توقظیني من أحالمى

 فأنا في النھایة ثمٌل بال خمٍر 

 أماَمِك ابدو كالسكران ِ

 

 یاقارئة َطالع ھذا الزمان 

  ال تكذبي عليَّ 

  قولي ما شئِت،  فقولي

ك ِتعلمیَن ِعلَم الیقین   إنـَّ

 لوني و دمي و اسمي و عنواني

 و طول وریدي و شریاني

 و تعلمین في زمن اللیل

 ختموا بالنار على جبیني

  بأسماء االنس و الجان

  كسروا قلمي و مزقوا دیواني

 و خیروني ....

 ما بین أن یذبح وطني أمامي

 أو أن یحكم علي باإلعدام

 فاخترت الثانیة

 فبقي الوطن یبحث عني

 في كل األوطان

 فال تضحكي علي

  یا قارئة أحزاني

 زماني.  ما عدت أطیق

 یا قارئة َأحزاني ....
 ما عدُت أطیُق زماني 

  سیدني 2011موفق ساوا نیسان 





 

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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 شعر: أدیب كمال الدین  

 أدالید -استرالیا  

 نزواتھ الغرامیةعن 

  رسوبھ بمادة الفنون الجمیلة

 وكراھیتھ لمدرس الریاضیات

  خوفھ من الكالب والظالم

 والنظر خلسة لمؤخرات النساء
 

  عاریــــــــا  أبي یوما لم أرَ 

  ولم أراه باكیا اال لیلة زفافي
 

لیس لدي الك�ث�ی�ر ع�ن س�ی�رت�ھ 

  الذاتیة

 تفاصیل طفولتھ

 وحماقات شبابھ

  ولم یجمعنا یوما

  اال سفرة طویلة نأكل علیھا

وت��ل��ف��از ن��ت��ب��ادل ال��ری��م��وت 

 !! أمامھ
 

  لم تخبرني أمي

  عن حبھا االول

 خطایاھا االولى

  عشقھا السري

 فشلھا بالدراسة

ع��دم ح��ب��ھ��ا ل��ل��ط��ع��ام ال��ذي 

 تنصحني دائما بتناولھ

 تأففھا من دعوات الفراش
 

  ال أملك أسرارا عظیمة تخصھا
 

 لم أتخیلھا یوما عاشقة

 یوما بحضن أبي  ولم أشاھدھا

لم أتخیل كیف كانوا ی�ف�ع�ل�ون�ھ�ا 

 !! فأنجبوني  كل مساء
 

 كنت وحدي

 العاریة دائما

 الباكیة دائما

 العاشقة دائما

 المخطئة دائما

 حتى بدا لي أن أبي إلھ

 وأمي مالك

 !! ولكننا نسكن في الجحیم

 أغنیة ال تكفُّ عن الّرقص
******* 

 إذا كنَت في الغابة 
 وأحاطْت بَك الكالُب والّذئاب

 من كلِّ جھة
 فاحذْر أن تنبَح أو تعوي معھا

 بل انطلْق خفیفاً كسھٍم،
 انطلْق كأغنیٍة ال تكفُّ عن الّرقص.

  
 

 أغنیة جھنمیّة
********** 

 ما بیَن أن أمدَّ أصابعي إلیِك أو أقطعھا
 أغنیة َجھنمیّة.

 ال طاقةَ لحنجرتي على تردیِدھا
 وال لحروفي على إعالنِھا.

 
 

 مصنوع من الحجر 
************* 

 ً  الحرُف الذي ناَم ُمطمئنا
 في حضِن القصیدة

 قفَز من نومھ فزعاً ذاَت فجر
 حیَن رأى قلَب القصیدة
 مصنوعاً من الحجر.

 
 

 رائحة األزھار
************ 

 سقطَ مقطٌع من قصیدتي
 فبحثُت عنھُ طویالً.

 لم أجدهُ في قلبي وال ذاكرتي
 بل وجدتُھُ في المطِر الذي دخَل عليَّ من النّافذة،

 مثلما دخَل على قلبي وذاكرتي،
 ُمحّمالً برائحِة األزھار.
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 ال تأمني لعھوده في الغرام
 ال..وال تكوني المتیمة

  المھووسة بالعطاء
 :ال تصدقیھ إن قال لكِ 

 انِت حلمي في الیقظة والمنام
  أنِت الدنیا وما فیھا

  وأول السطر وحالوة األیام
  ال تأمني لھمسھ بلحظات السالم

  الحب معادن یا صدیقتي
  ومعدن العاشق الوصال ثم الوصال

  كم من عاشق یلعب دور الفارس
  ثم یسقط النقاب

  تظھر الخیبات واآلآلم
  ال تأمني لبطوالت ھمس اللیل

  فالثلج یذوب بعین الشمس
  وما أكثر تجار الكالم

  كوني وحیدة ال تنخدعي بأشباه الرجال
  عكازك في الدنیا النجاح

 كوني أنِت ألنِك أنتِ 
  نسمة من ریاح

 عطر و قداح
  ال تعولي على قصص

  أولھا سراب وآخرھا ضباب
  قصص یغادرھا البطل

  صمتا و عمدا مدعیا الخصام
  لیتركِك جثمانا یشتھي األكفان

 :ال تأمني لكل من قال لكِ 
  أحبِك حتى فناء األكوان

  أرأیِت رماال متحركة
 تعطي األمان ؟

  ال وحق عیونك والدمع
  والكحل الذي سال
  الحب أربع جھات

  أول حروفھا اإلھتمام
  وآخرھا الوصال

  ال أكذوبة خمر ختامھا
 حرائق الجنان

  غادري أرضھ لیكون علكة
  بفم التعاسة

  غادري سماءه وجردیھ من غیماتك
  غادري حتى بریده

  فلو كان قوي الھیام
  ما ترك في قلبك ھذا االستفھام

  فال تأمني لمن صاغ لِك الضیاع
  لمن رماِك بقاع الرماد
  الحب أمان ولغة حنان

  ال ریح تعبث بالنور
 لیفوز الظالم

  میثاق كریم الركابي 

 الناصریة /العراق       

   ت
 

 
أ  

 
   ھاني الخزرجي    

 
 

 
 تھدمت بالدنا وأصبحت خرائبُ 

  وكل ابن شارع یبوُل في الخرائبِ  
  فھذا ابن قواٍد وذاك ابن ابیھ

 أطفحوا خرائبنا بالبول ِوالرغائبِ  
 حیوا مقدمھم تحیةَ االبطالِ 

  ولیأخذوا من دمنا وتمأل الحقائبِ  
 التفكروا بالوطن والعزِة والكرامة

 فھذه فوارغ قد صنعت من شوائبِ  
  التھزوا رقابكم واستمتعوا

 فما حدیثي لكم اال جزء من الحقائقِ   
 ال أتكلم خارج المنطق وال

 أضیف للعجائب عجائبِ   
 التعدوا كالمي من النوائب

 لم نصل بعد الى المصائبِ   
 امحوا ما كان كأن لم یكن

 وأعتبروه من السحائبِ   
 ولنبتدأ االن ترمیم خرائبنا

 فأجمعوا مافي جیوبكم من ضرائبِ  
 وأبعدوا عن الخربة كل شریف مكتئب

 وأھتفوا لكل فاسٍد فاسٍق ونائبِ 

أ م   
 

 
 منى الغقدة/ مصر
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 الدرس العاشر
وق��ف ام��ام دك��ان ال��ن��ج��ارة ال��ت��ي ك��ان ی��ع��م��ل 

 فیھا ..وحدق في الجانب اآلخر من الشارع .
كانت ھناك شابة الفتة ، تش�ع ب�ھ�اء ، وی�زدھ�ي 

 فیھا المكان جماالً .
كنت انزوي ف�ي م�ك�ان داخ�ل ال�دك�ان ..واراق�ب�ھ 
یحدق فیھا ، فی�م�ا ك�ان مس�اع�ده ال�ع�ام�ل ح�ازم 

 یرقب الفتاة من زاویة أخرى ..
كنا ثالثة نرقب ذلك الكائن الس�اح�ر ف�ي ال�ج�ان�ب 

 المقابل لنا .
االول / أخي ی�ت�أم�ل وی�راق�ب وی�ف�ك�ر .. وی�ن�ظ�ر 

 باستحیاء ..
الثاني / عامل الیعرف كیف ی�ف�ل�ت م�ن م�ن�افس�ھ 
زمیلھ على ھذه المنطق�ة ال�م�ض�ی�ئ�ة ال�ت�ي ت�ق�ف 

  ھناك بانتظار الحافلة.
أما الثالث فھو أنا وق�د ك�ان ی�ع�ن�ی�ن�ي م�ن االم�ر 

 االجابة على سؤال :
من سیكون صاحب الحظ السعی�د ف�ي االق�ت�ران  -

بھذه الفتاة التي باتت شاغل�ن�ا ن�ح�ن ال�ث�الث�ة ك�ل 
 صباح وھي تتوجھ الى مدرستھا الثانویة.

لم یكن أحد یسأل أح�داً ، ول�م ی�ج�رؤ أح�د ع�ل�ى 
البوح بنظرة اآلخر ، لكن كل واحد منا ك�ان ی�ج�د 
نفسھ مفتوناً  بھذه الزھرة التي تط�ل ع�ل�ی�ن�ا ك�ل 

 صباح .. فتشرق بھاء وتتألق نوراً .
أخي الّي ، فوج�دن�ي   –مرة إلتفت وعد هللا النجار 

أرقبھ .. إبتسمت وعالج خج�ل�ھ ب�االنص�راف م�ن 
دون تعلیق .. فندمت ع�ل�ى م�راق�ب�ت�ي واع�ط�ی�ت 

 أمام نفسي أن ال أفعلھا ثانیة .  وعداً 
لكنني تجاوزت وع�دي وأن�ا أت�ن�ب�ھ ال�ى زم�ی�ل�ن�ا 
النجار حازم الذي كان یرقب تلك الفت�اة ب�ط�ری�ق�ة 
تستریة وكأنھ یعمل قاطعاً خشب�ة ف�ي وق�ت ك�ان 

 یقطع الوقت منتظراً حضورھا .
كیف یمكن الخروج من ھذا المأزق الثالثي ال�ذي 

 نتنافس فیھ نحن الثالثة ؟
قلت .. أنا في عم�ر الص�ب�ا ، الی�ن�ب�غ�ي أن أض�ع 
نفسي في موقع الكبیرین المتن�افس�ی�ن .. ام�ام�ي 
مس��اف��ات م��ن ال��ع��م��ر وال��ن��ض��وج واالك��ت��م��ال 

 واالستعداد حتى أصل الى ما وصال الیھ .
إلتقینا في ابتسامة مشتركة ذات ص�ب�اح .. ق�ل�ت 

 لوعد هللا :
 لم تشرق الشمس ھذا الصباح . -

 قال مبتسماً :
 ال .. الشمس تشرق كل یوم . -

وأشار الى وجودھا في زاویة تت�ح�دث ف�ی�ھ�ا م�ع 
 زمیلة لھا .

إذن كان یرصدھا ویمعن في ال�ت�اك�د م�ن وج�وده 
 وبحذر شدید حتى ال یرصد نظراتھ أحد ..

كان الصباح علیالً امام ح�ازم وھ�و ی�ج�د ن�ف�س�ھ 
وحیداً من دون منافس حت�ى ی�م�أل ع�ی�ن�ی�ھ ب�ھ�ذا 
الطائر العجیب في ظل غیاب أخ�ي ال�ذي ل�م ی�أت 
في ذلك الصباح ألمر حزبي ق�ال ل�ي إن�ھ م�ك�ل�ف 

 بتنفیذه في ذلك الوقت .
 ولكنھ وقتك األجمل یاوعد هللا .. -
االجمل من ال�ج�م�ال ی�احس�ی�ب .. ث�ق�ة ال�ن�اس  -

بك ..ثق�ة ال�ح�زب ب�ي أوالً ، وث�ق�ة ھ�ذه ال�ف�ت�اة 
 بصدق نظراتي نحوھا تأتي في مرحلة ثانیة .

كانت ھي المرة االولى التي یصارحني فیھا ب�أم�ر 
ال��ف��ت��اة م��ن دون ان ات��وج��ھ ال��ی��ھ ب��الس��ؤال .. 

 وأضاف :
ھذه الفتاة من عائلة طی�ب�ة .. وس�م�ع�ة اھ�ل�ھ�ا  -

 ممتازة ، ولي مع إخوانھا صداقة ..
 والدنا .. ھل یعرفھم ؟ -
بالتأكی�د .. وھ�ل ت�وج�د ف�ي ال�م�وص�ل ع�ائ�ل�ة  -

 الیعرف أبي أصلھا وفصلھا .. ؟
 ھل حدثتھ بالمسألة ؟ -

عندما أتأكد من قدراتي المال�ی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة  -
في الزواج ..سأحدثھ الشيء یمكن أن یحدث م�ن 

 دون مشورتھ .. إنھ یعرف ما ال نعرفھ ..
 وإذا رفض .. -
إذا رفض والدي فلھ أسباب�ھ ، وإذا واف�ق ف�ل�ھ  -

اسبابھ كذلك .. وفي الغالب تكون أسبابھ منطقی�ة 
 ومعقولة ومدروسة ومقبولة .

وشغلنا الحدیث عن الزواج وقتاً .. حتى ف�وج�ئ�ت 
 بأخي وعد هللا وھو یسألني وھو كدر الخاطر :

حسیب .. ھل تعرف بان حازم كان یرید الزواج  -
 من زینب ..؟

ال .. ال .. ولكنني توقعت .. فقد كان ینظر الی�ھ�ا  -
 بأعجاب ولھفة ..

 ، فاخوانھا أصدقائي .  تصور .. یرید وساطتي -
ولكنك تریدھا أنت .. كیف ت�خ�ط�ب�ھ�ا ل�ھ ، ھ�ل  -

 صارحتھ ؟
ال .. ال حسیب ، صراحتي ستج�يء م�ت�أخ�رة ،  -

وسوف یعتق�د أن�ن�ي أن�افس�ھ ، وأك�ی�د ل�ھ ، وال 
 أحترم مشاعره .. وھذا لیس عدالً ..

 وماذا ستفعل إذن .. ؟ -
تأملني وظل یحدق في وجھي كأنما یقرأ االج�اب�ة 

 في عیني .
 كنت دھشاً أمام نظراتھ .. سألني :

 وأنت .. مارأیك ؟ -
قل لھ أنك كنت قررت خطبتھا لنفسك في الوقت  -

 المناسب .
حسیب .. ھذا سیؤذیھ ، وھ�ل ت�ع�ت�ق�د إن ل�دّي  -

 القدرة على إیذاء أحد ؟
ولكنك ف�ي ال�م�ق�اب�ل س�ت�ؤذي ن�ف�س�ك إن أن�ت  -

 تقدمت لمساعدتھ في خطبتھا لھ بدالً عنك ؟
راح یتنقل بنظراتھ في المكان .. ك�ان�ت ش�ج�رة  -

برتقال تنتصب أمامنا .. فیما الشم�س ت�ذوب ف�ي 
السماء .. سقطت برتقال�ة ص�غ�ی�رة ك�ان�ت أش�ب�ھ 

 بكرة زجاجیة خضراء ..
حسیب .. ھل رأیت كیف سقطت تلك الب�رت�ق�ال�ة  -

الضعیفة .. فیما ظلت البرتقاالت االخرى متمسكة 
بالشجرة وال تقوى الریاح على اقتالعھا وكما أن 
السقایة الزائدة تعمل على إسقاطھا بس�ھ�ول�ة ..؟ 
ھناك ریاح عاتی�ة ق�د تس�ق�ط�ھ�ا.. ھ�ن�اك اس�ب�اب 

 إذن..
 كدت أسخر منھ وأضحك .. قلت :

 وما عالقة البرتقالة بخطوبتك ؟ -
حسیب .. ھن�اك ع�الق�ة أس�اس�ی�ة ت�ج�م�ع ب�ی�ن  -

 شجرة البرتقال وقضیتنا .. كیف ؟ .
 لم ینتظر سؤالي .. وأجاب :

أنا شدی�د ال�ت�م�س�ك ب�ع�ائ�ل�ت�ي وال�ن�اس ول�ی�س  -
ب��م��ق��دوري االنس��الخ ع��ن أص��ل��ي وج��ذري .. 
والتوجھ لتحقیق مصلحتي الشخ�ص�ی�ة ورغ�ب�ت�ي 

 العاطفیة .
حسیب .. مادام الرجل ق�د إس�ت�ع�ان ب�ي ع�ل�ى  - 

تحقیق امور حیاتھ وبناء مستقبلھ فلیس بوسع�ي 
 ان أخذلھ ..

 ومضى یقول :
حسیب .. الحیاة تضحیة .. لیس ب�م�ق�دوري إال  -

الحرص على ث�ق�ت�ھ ب�ي .. أن�ا أن�ت�م�ي ال�ى ت�ل�ك 
 الشجرة التي حفرت عمیقاً في األرض .

 وعلى حساب مشاعرك ؟ -
ھذا ما تعلمتھ من الشیوعیین .. ولیس بوسع�ي  -

 غیر ماتعلمتھ ..
 عجیب سألتھ :

وعد هللا .. ھل علموك أن تضح�ي ب�م�س�ت�ق�ب�ل�ك  -
 من أجل مستقبل سواك ..؟

نعم علموني ھ�ذا ، ول�ن أف�ع�ل غ�ی�ره وإال ل�ن  -
 أكون شیوعیاً باراً بحزبي ومبادئي وقیمتي ..

حدقت ف�ي ع�ی�ن�ی�ھ .. وج�دت ف�ی�ھ�م�ا إس�ت�ق�راراً 

 وإطمئناناً على ما إتخذتھ من موقف حاسم ..
وفي الصباح التالي .. ك�ان�ت (زی�ن�ب) ت�ق�ف ف�ي 
الجانب الثاني من الشارع ، لكن أخي وعد هللا ل�م 
یتوقف كما ھو عھدي بھ یتأم�ل�ھ�ا وإن�م�ا ص�رف 
نظره وشغل نفسھ بالعمل .. فیم�ا ك�ان�ت ن�ظ�رات 
حازم منصرفة كلیاً الیھا .. ك�أن�م�ا ص�ار ال�م�ال�ك 
ال��وح��ی��د ل��ھ��ذا ال��وج��ھ ال��ذي ت��أل��ق ف��ي ش��م��س 

 الصباح ..
وعندما غادرت المكان مستقلة الحافلة .. ت�وج�ھ 

 أخي الى حازم وسالھ :
 متى ترید أن نذھب لخطبتھا ..؟ -

إبتسم حازم واحتضن أخي .. وأدرك بشكل عمیق 
أن وعد هللا كان معجباً بھا ، مفتوناً ب�وج�ودھ�ا ، 
لكن مادام ھو .. ھو ال�ذي ی�ع�م�ل ف�ي دك�ان�ھ ق�د 
سبقھ لخطبتھا وإتمنھ المساعدة على خطبتھ�ا .. 

 فأنھ لن یخیب أملھ .. قال :
 وعد هللا .. الیوم عصراً .. -

 قال أخي بثقة وإصرار وحسم :
  الیوم عصراً .. -
 

 الدرس الحادي عشر
وقف الرجل والمرأة التي كانت تراف�ق�ھ .. وھ�م�ا 
یتأمالن االعمال التجاری�ة ال�ج�اھ�زة ال�ت�ي ك�ان�ت 
مصنوعة في محل النج�ارة ال�ت�ي ك�ان ق�د أن�ج�ز 

 عملھا أخي وعد هللا یحیى النجار .
سأاله عن أس�ع�ارھ�ا وتص�ام�ی�م�ھ�ا .. ف�واف�اھ�م�ا 
بالمعلومات المطلوبة بس�رور ع�م�ی�ق واح�ت�ف�اء 

 كبیر .. وإتفقا مع أخي على االسعار ..
 وحین ھّما بدفع الثمن .. إعتذر أخي وقال :

ھذه القطع تم بیعھا وھي ھنا ل�ل�ع�رض ف�ق�ط ..  -
وسیأتي صاحبھا إلس�ت�الم�ھ�ا ح�ال إن�ج�از ط�الء 

 بیتھ .
 وأضاف :

 یمكن إنجاز مثلھا بعد إسبوع .. -
 قال الرجل :

 نرید ھذه اآلن .. وھذا ثمنھا . -
 إعتذر أخي عن بیعھا ..

ال .. ھناك إتفاق ب�ی�ن�ي وب�ی�ن ص�اح�ب�ھ�ا ع�ل�ى  -
 إستالمھا وقت یشاء.

 اعمل لھ أخرى . -
 إبتسم أخي وخاطب الرجل والمرأة معاً :

أنصحكما .. جاري لدی�ھ ق�ط�ع خش�ب�ی�ة وع�ل�ى  -
وف�ق ال�م��واص�ف��ات ال��ت��ي ت��ری�دون وص�ن��اع�ت��ھ��ا 

 ونوعیة خشبھا جیدان جداً ..
 تبادلت المرأة والرجل النظرات .. قالت المرأة :

 كیف تفضل صناعة جارك على صناعتك ؟ -
وكیف تفضل أن نش�ت�ري م�ن ج�ارك ع�ل�ى أن  -

 نشتري منك ؟
 قال الرجل .

إبتسم أخي ثانیة وسألھما وعلى محی�اه ع�الم�ات 
 إستفھام :

ما الغرابة في الموضوع .. اع�م�ال�ي م�ب�اع�ة ،  -
وانتم التریدون االنتظار ، وجاري اعم�ال�ھ ج�ی�دة 
وممتازة ، إال أن حركة البیع عنده بطیئة .. لماذا 

  ال أفیده وھو جاري ؟
 إنك تقدمھ على نفسك ؟ -
 ولماذا ال أفعل .. ألیس جاري ؟ -

لم یجیبا ، وإنما تركا أخي باحترام وت�وج�ھ�ا ال�ى 
 النجار القریب من دكانھ ..

وبعد قلیل .. شاھ�دت ق�ط�ع االخش�اب ت�ن�ق�ل ال�ى 
السیارة التي وقفت لحملھا .. فیما ت�وج�ھ ال�رج�ل 

 والمرأة الى اخي وشكراه :
نعم الجار .. ون�ع�م ال�ن�ص�ی�ح�ة .. ف�ع�الً وج�دن�ا  -

مانرید وبنوعیة جیدة وأسعار مناسبة وم�ع�ام�ل�ة 
  حسنة ..

 صافح الرجل أخي وذھب .. عندئذ سألت اخي :
كان یمكنك بیع ھذه االخشاب وص�ن�اع�ة أخ�رى  -

تماثلھا بعد أی�ام خ�اص�ة وان ص�اح�ب�ھ�ا ق�د دف�ع 
  ثمنھا ولم یستعجل إستالمھا ..

حسیب .. إسمع ، الرجل دفع ثمن ھ�ذه ال�ق�ط�ع  -
ولیس غیرھا وھي لم تعد ملكاً ل�ن�ا .. ن�ح�ن ھ�ن�ا 
مؤتمنون علیھا .. ولیس من األمانة أن نصنع ما 

 یماثلھا طبق االصل ونقول لھ ھذه اخشابك !
وعد هللا .. ألیست ھذه مثالیة وإحساس م�ف�رط  -

 وتعامل مبالغ فیھ ؟
  ال .. ال .. -

 وأضاف :
جارنا لم یبع قطعة واحدة منذ أسابیع .. ال�ی�س  -

من حقھ علینا بوصفنا جاره اع�ان�ت�ھ ف�ي ع�م�ل�ھ 
 وتیسیر رزقھ ؟

 تأملني ثم وقال :
لقد شعرت بشعورك نف�س�ھ م�ع أب�ی�ن�ا .. ك�ن�ت  -

اراقبھ وھو یبیع الل�ح�م .. وذات ص�ب�اح وج�دت�ھ 
یبیع كمی�ة م�ن ال�ل�ح�م.. وع�ن�دم�ا قص�ده مش�ت�ِر 
آخر .. نصحھ على ش�راء ال�ل�ح�وم م�ن ج�اره .. 
فسألھ المشتري : لماذا ال أش�ت�ري م�ن�ك ال م�ن 
جارك .. قال أبي : لقد بعت ھذا الصباح وال�ح�م�د 
� (إستفتحت) ولكن جاري لم ی�ب�ع ش�ی�ئ�اً ح�ت�ى 

 اآلن !
 وحین سمع المشتري ھذا الكالم من أبي قال :

لخاطر ھذا ال�ك�الم وھ�ذه ال�ج�ی�رة ال�ح�س�ن�ة ..  -
 سأشتري منك ومن جارك ..

 وقد فعل ..
 قلت لوعد هللا ..

 ھل ترید ان تقلد والدنا ؟ -
 أجاب بثقة عالیة :

 ولم ال .. مادام القصد سلیم والنوایا طیبة .. -
وأفكارنا قائمة أساساً على خدمة الن�اس وت�ی�س�ر 

 أحوالھم ؟
وعد هللا .. لكن تلك حاالت نموذج�ی�ة ف�ری�دة ..  -

 مبالغ فیھا !
ال .. ال حسیب ، كل الحاالت والنماذج ال�ف�ری�دة  -

والص�غ�ی�رة ی�م�ك�ن إع�م�ام�ھ��ا م�ادام�ت ص�ال�ح��ة 
وناجحة .. وب�ن�اء أي م�ج�ت�م�ع س�ل�ی�م ی�ب�دأ م�ن 
االشیاء الصغیرة .. ونحن من یعمل على نش�رھ�ا 

 وتوسیعھا وجعلھا صالحة للجمیع .
 سألتھ :

طبعاً .. طبعاً ، جارك النجار، ص�دی�ق�ك ، وأن�ت  -
 ترید النفع لھ .

وھل ھناك عیب أو ضرر ف�ي ت�ح�ق�ی�ق ال�ف�ائ�دة  -
ألصدقائي وجیراني ورفاقي وأبناء جل�دت�ي .. اذا 

 كانت صادقة وسلیمة وعادلة ..؟
 ثم ضحك وقال :

حسیب .. أنت تعلم جیداً أن جارنا لیس شیوعیاً  -
وال ینتمي الى حزبنا ودیننا ولیس لنا قرابة بھ .. 
حتى أنھ الیتكلم لغتنا .. ولكنھ رجل م�خ�ل�ص ف�ي 
عملھ ، صادق في تعاملھ ، متقن ل�م�ھ�ن�ت�ھ .. اال 
ینبغي أن نقف سنداً لھ في تع�زی�ز ودع�م م�ك�ان�ة 
ھذا الطراز من الناس .. ألیست ھذه مھمتنا .. أم 
ت��ری��دن��ي أن ات��ع��ام��ل م��ع اآلخ��ری��ن ع��ل��ى وف��ق 

 مصلحتي وعشیرتي ولون بشرتي ؟!
 

وكبر أخي ف�ي ع�ی�ون�ي .. ص�رت أب�اھ�ي 
نفسي بھ ، وادرك أن ھذا الطبع الذي ف�ي 
أخي ال یاتي على الفطرة وانما على وعي 
وترب�ی�ة وس�ل�وك وب�ن�اء إنس�ان واح�ی�اء 
مجتمع صادق وأمین .. وعلى ھذا الطراز 
من الناس یمكن أن ت�زدھ�ر ال�م�ج�ت�م�ع�ات 

 وتزھر الحیاة .

 دروس  او وااب
 وت  ة ا و ا  ار

بقلم: حسب هللا یحیى    8الحلقة / “   بالعراقیة االسترالیة”في حلقات كتاب 
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نجحت الثورة نجاحا منقطع النظیر بعد ان احت�ل�ت ق�ط�ع�ات ال�ج�ی�ش االھ�داف      
الستراتیجیة المكلفة بالسیطرة علیھا بسرعة خاطفة صباح یوم الراب�ع عش�ر م�ن 

تساندھا جماھیر الجبھة الوطنیة المؤل�ف�ة م�ن االح�زاب ال�م�ع�ارض�ة  1958تموز 
الوطنیة. وعند سماع البیان االول للثورة ال�ذي اع�ل�ن�ھ ع�ب�د الس�الم ع�ارف م�ن 
االذاعة والتلفزیون یحث الشعب العراق�ي ال�ى ال�خ�روج ال�ى الش�وارع ل�م�س�ان�دة 
الجمھوریة الفتیة ومالحقة الخونة الذین عبثوا بمقدرات البلد من ال�ع�ھ�د ال�م�ل�ك�ي 
الفاسد والقاء القبض علیھم وتسلیمھم الى السلطة. ریثما یتقرر مصیرھم ومنعھم 
من القیام بأي نشاط معاد للثورة. وكان بعض أولئك الشخصیات قد أختف�ى ت�ھ�رب�ا 
من االعتقال وخوفا من الجماھیر الثائرة وبعد ان اعتقل ب�ع�ض�ھ�م. اخ�ذ االخ�رون 
المتخفیون من تس�ل�ی�م ان�ف�س�ھ�م واح�داً ب�ع�د اآلخ�ر ال�ى الس�ل�ط�ة. وك�ان اع�الن 
الجمھوریة العراقیة وسقوط الملكیة البغیضة قد أثار الحماس وأجج روح التح�دي 
والسخط والمنازلة لدى الشعب والتصدي لتلك الزمر الخانعة العم�ی�ل�ة وال�م�ع�ادی�ة 

ل�ق�د خ�رج�ت  للشعب وتطلعاتھ والتي اذاقتھ مر العذاب والظلم والجوع والحرم�ان.
ال�ى الش�وارع ت�ھ�ت�ف  الجماھیر عن بكرة أبیھا كبركاٍن ثائر جارف مندفعة ھائج�ة

تفتق وشق ارض بغداد وأی�ق�ظ س�اك�ن�ی�ھ�ا.  بحیاة الثورة المباركة. وكأن زلزاالً قد
الجماھیر تفاخر وتھزج فرحة بما تحقق من أنجاز عظیم كان حلما واصبح حقی�ق�ة 
واقعة وبال شك ان یكون رد الفعل من قبل الجماھیر الثائرة عنیفا ومنفل�ت�اً اح�ی�ان�اً 
لما عانوه من ظلم وقھر وحرمان وقتل واعدام وسجن واع�ت�ق�ال ون�ف�ي واس�ق�اط 

وذلك نتیجة لسیاسة الحكومات الع�م�ی�ل�ة ال�ظ�ال�م�ة. خ�دم�ة  من العراقیین الجنسیة
االستعمار لفترة ثالثة عقود ونیف من الزمن الغابر. سحقت خاللھا ارادة الش�ع�ب 
وخنقت انفاسھ. والیك أیھا الق�ارئ ال�ك�ری�م ص�ورة م�ن ج�رائ�م ال�ن�ظ�ام ال�م�ل�ك�ي 

 حسب معلوماتي المتواضعة : 1958تموز عام  14المتغطرس وأسباب قیام ثورة 
) أست�ب�اح�ة اراض�ی�ھ 1941-1917-1914احتالل االنكلیز العراق ثالث مرات ( -1

 ونھبت ثرواتھ ..  
 وأنتشار أفكارھا .. 1917قیام ثورة اكتوبر االشتراكیة في روسیا عام 

 ..  قیام ثورة العشرین والمقاومة الوطنیة
 الجائرة على العراق .. 1930برتسموث   فرض معاھدة

 .. 1935ثورة العشائر في الفرات االوسط عام 
 وتأثیره االیجابي على الساحھ السیاسیة العراقیة .. 1936انقالب بكر صدقي عام 

قتل ستة عشرا عامال من عمال شركة نفط كركوك في م�ج�زرة گ�اور ب�اغ�ي ع�ام 
 وجرح المئات من العمال.. 1946

وق�ت�ل  1947اطالق الرص�اص ع�ل�ى ع�م�ال ال�ن�ف�ط ف�ي م�دی�ن�ة ح�دی�ث�ة ع�ام -8
 1930الخالدة و أسق�اط م�ع�اھ�دة  1948من العمال العزل، وثبة كانون  العشرات

حكومة صالح جبر العمیلة وسقوط عشرات ال�ق�ت�ل�ى   بورتسموث الجائرة واسقاط
 والجرحى من الجماھیر المتظاھرة ..

واسقاط حكومة مصطف�ى ال�ع�م�ري وع�ھ�دت 1952وثبة تشرین المجیدة عام -10
الوزارة الى اللواء الركن نوري الدین محمود . اطلق الرصاص على المتظاھ�ری�ن 

 ..  وأستشھد العشرات منھم
 .. 1952قیام حكومة مصدق الوطنیة في ایران وتأمیم النفط عام -12
وسقوط الملكی�ة وأن�ع�ك�اس�ھ�ا 1952قیام الضباط االحرار بثورة في مصر عام -13

 على العراق خاصة و العالم العربي ..
 .. 1952تشكیل تنظیم الضباط االحرار برئاسة عبد الكریم قاسم عام -14
وقدم الى البصرة سعید قزاز وزیر  1953أضراب عمال النفط في البصرة عام -15

 الداخلیة وأشرف على اعدام قادة العمال،
وراح 1953جریمة مذبحة السیاسیین الشی�وع�ی�ی�ن ف�ي س�ج�ن ال�ك�وت ع�ام -16

 ..  ضحیتھا العشرات من السجناء العزل
تأییداً لمصر بتأمیم قناة السویس وما أفرزتھ من مشاع�ر  1956أنتفاضة عام -17

في مدین�ة   وطنیة واستشھد فیھا العشرات و االعدامات التي نفذت بقادة االضراب
الحي البطلة من الشیوعیین المحتجین على قصف مصر واحتالل اراضیھا من قبل 

 ..  االنكلیز و الفرنسیین و االسرائیلین
والشئ الجدیر بأالھتمام و الذي عجل باسقاط النظام الملكي الفاسد ھو تشكیل -18

من ال�ح�زب الش�ی�وع�ي ال�ع�راق�ي و ال�ح�زب ال�وط�ن�ي 1957الجبھة الوطنیة عام 
الدیمقراطي و حزب االستقالل و ح�زب ال�ب�ع�ث ال�ع�رب�ي االش�ت�راك�ي و م�ن�ظ�م�ة 

 انصارالسالم العراقیة ..
وھناك سبب مھم یجب االشارة الیھ وھو خیانة الملوك والرؤساء الع�رب ف�ي -20

وماسببھ من حقد دفین في نفوس الضباط المشاركین في  1948حرب فلسطین عام
الحرب وكان عبد الكریم قاسم أحدھم في معركة جنین الشھیرة وكذلك شارك جمال 
عبد الناصر في معركة الفالوجة ورأى بأم عینیھ االسلحة الفاسدة التي زودت بھ�ا 
الجیوش العربیة بقیادة الملك ع�ب�دهللا ب�ن ال�ح�س�ی�ن م�ل�ك االردن و(أب�و ح�ن�ی�ج) 

 بریطاني الجنسیة رئیس اركان الجیش االردني.

یحت�ف�ل الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ف�ي ك�ل ع�ام  
بمناسبة تفجیر ث�ورة ال�ج�ی�ش والش�ع�ب 

وتُستذكر ب�إع�ت�زاز ل�م�ا  1958في تموز 
إحدثتھ م�ن م�ن�ع�ط�ف ك�ب�ی�ر ھ�ّز ال�ع�ال�م 
وف��اج��ئ دوائ��ر ال��م��خ��اب��رات ال��ع��ال��م��ی��ة 
وحكوماتھا التي غیّرت حساباتھا وقل�ب�ت 
خططھا الستراتیجیة على عق�ب، بس�ب�ب 
موقع العراق الجغرافي الخطیر بین أسیا 
وأوربا وملتقى طرق مواصالت ت�ج�اری�ة 
تھم العالم، وكذلك إمتالكھ ثروات ھ�ائ�ل�ة 
ذات تأثیر ستراتیحي على األمن العالم�ي 
وفي مقدمتھا النفط. وإلھمیة ھذا الح�دث 
ال��ت��أری��خ��ي ف��الب��ّد أن نس��ت��خ��ل��ص م��ن��ھ 
الدروس والِعبَر لمع�رف�ة األس�ب�اب ال�ت�ي 
أدت بھذه الثورة إلى اإلنتك�اس�ة وت�دم�ی�ر 

ش�ب�اط  8ب�إن�ق�الب  مكاسبھا وإسقاطھ�ا 
 األسود الدموي. 

ل��ق��د إھ��ت��م ال��ب��اح��ث��ون وال��م��خ��ت��ص��ون 
 14والسیاس�ی�ون واألك�ادم�ی�ون ب�ث�ورة 

تم�وز، وق�دم�وا ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�دراس�ات 
والبح�وث وال�ت�ح�ل�ی�الت ح�ول�ھ�ا، ح�ی�ث 
إت��ف��ق��وا ع��ل��ى أن ك��ل س��ن��ة م��ن ت��ل��ك 

ال��م��ع��دودة م��ن ع��م��ر ال��ث��ورة  الس��ن��وات
تمیزت بمنجزاتھا وإخفاقاتھا وبوقائ�ع�ھ�ا 
وأحداثھا العاصفة یمكن ان تقارن بعق�ود 

 بإكملھا.
فال توجد طب�ق�ة أو ف�ئ�ة إج�ت�م�اع�ی�ة ل�م 
تمسھا عملیة ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�ث�وري ول�ی�س 
ھناك جانب من جوانب الحی�اة ل�م ی�ت�أث�ر 

والزال ال�ط�ری�ق  بھذا الت�ح�ول ال�ث�وري،
مفتوحاً إلستكمال التقییم حسب ال�م�ن�ھ�ج 
العلمي. وأھم نقطة بأن تفجیر الثورة ل�م 
یأت م�ن ف�راغ وإن�م�ا م�ن خ�الل نش�اط 
ج�م��اھ�ی��ري ب��ط�ول��ي ع��ب�ر ال�ت��ظ�اھ��رات 
واإلضرابات واإلن�ت�ف�اض�ات وال�ت�ي ق�دم 
فیھا الشعب العراقي التضحیات ال�ج�س�ام 
م�ن خ��الل م��ق�ارع��ت��ھ ال��ن��ظ�ام ال��م��ل��ك��ي 
الرجعي، فالجیش لم ی�ك�ن ب�إس�ت�ط�اع�ت�ھ 
التحرك لوال وجود القوى الشعبیة والت�ي 
عملت على عزل ال�ن�ظ�ام ال�م�ل�ك�ي ش�ب�ھ 
اإلقطاعي، فالنشاط الج�م�اھ�ی�ري ت�ح�ول 
إلى نھوض ثوري. ل�ق�د ج�اء ف�ي أح�دى 
التقییمات بعد م�رور ش�ھ�ری�ن م�ن ق�ی�ام 

ھ�ي  1958تموز  14الثورة، (بإن ثورة 
أعظم إنتصار حققتھ الحركة الوطنیة منُذ 
نشؤھا، إنھا ث�م�رة نض�ال ط�وی�ل م�ری�ر 
مفعم بالتضحیات خ�اض�ھ ش�ع�ب�ن�ا ط�وال 
نص���ف ق���رن، وھ���ي ث���ورة وط���ن���ی���ة 
دی�م�ق�راط��ی�ة م��وج�ھ�ة ض�د اإلس��ت�ع�م��ار 
واإلق��ط��اع) وم��ن ب��ی��ن أھ��م ال��دروس 

تموز أن ھ�ذه  14المستخلصة من ثورة 
الثورة إن�ت�ص�رت ألن�ھ�ا إع�ت�م�دت ع�ل�ى 
وحدة القوى الوطنیة الدیمقراط�ی�ة ال�ت�ي 
ناھضت الحكم الملكي ون�اص�رت ال�ث�ورة 
وساھمت في نھوضھا إضافة إلى ال�دور 
الوطني للجیش وتالحمھ مع الشعب مم�ا 
ساھم في تحقیق الثورة. كم�ا إن ج�ب�ھ�ة 
اإلتحاد الوطني ال�ت�ي ت�ح�ق�ق�ت ف�ي ع�ام 

من األحزاب الوطنیة الت�ي ك�ان�ت  1957
تعمل عل�ى الس�اح�ة الس�ی�اس�ی�ة وث�ب�ت�ت 
موقفھا م�ن خ�الل ب�رن�ام�ج�ھ�ا ال�وط�ن�ي 
الدیمقراطي بالتنسیق مع اللجن�ة ال�ع�ل�ی�ا 
للضباط األحرار فكانت الجبھة ھي األداة 
الكفاحیة الفعالة لتحقیق المھام ال�راھ�ن�ة 
إلقامة البدیل الدیمقراطي. ومن ال�دروس 

إن الدیمقراطیة السیاسیة ش�رط  -البلیغة 
أساسي لتطور نض�ال ال�ط�ب�ق�ة ال�ع�ام�ل�ة 
والجم�اھ�ی�ر الش�ع�ب�ی�ة وض�م�ان�ة أك�ی�دة 
لحمایة ودفع عجلة التحوالت اإلجتماعیة 

  واإلقتصادیة السیاسیة.
ل���ق���د ك���ان���ت ال���م���ھ���م���ات ال���ك���ب���رى 

 بعد إنتصار الثورة ھي: المطروحة
ص��ی��ان��ة ال��ج��م��ھ��وری��ة ال��وط��ن��ی��ة  -1

 وتوطیدھا وتعزیز إتجاھھا الدیمقراطي 
 تعزیز اإلستقالل الوطني -2
 إطالق الحریات الدیمقراطیة -3
ل�ل�ش�ع�ب   إحترام الح�ق�وق ال�ق�وم�ی�ة -4

 الكوردي
حمایة االقتصاد ال�وط�ن�ي واإلھ�ت�م�ام  -5

   بالمشاكل المعاشیة.
لقد جرت محاوالت من قبل أعداء الث�ورة 
والتي تضررت مصالح�ھ�م، ل�م�ح�و آث�ار 

م���ن ذاك���رة  1958ت���م���وز 14ث���ورة 
ولكن ھ�ی�ھ�ات ف�الش�ع�ب ی�ت�ذك�ر  التأریخ

م�ن  ثورتھ بكل ح�م�اس إلن�ھ�ا ت�ح�ول�ت 
حركة عسكریة ذات أھ�داف م�ح�ددة إل�ى 
ثورة شعبیة ذات تحوالت جذریة وت�ب�نَّ�ي 

جدید. لقد كانت ال�ج�م�اھ�ی�ر ت�دف�ع  عراق
العملیة ال�ث�وری�ة إل�ى أم�ام ف�ي إط�ارھ�ا 
الوطني الدیمقراطي، لقد حق�ق�ت ال�ث�ورة 
في أشھر من إنطالقتھا م�اع�ج�زت ع�ن�ھ 
ثورات وطنیة أخرى في سن�وات. ول�ھ�ذا 
إستطاع المد الجماھیري ف�ي ك�ل أن�ح�اء 
العراق إسناد القیادة العسكریة ودع�م�ھ�ا 
إلجل إتخاذ ال�ق�رارات ال�ت�أری�خ�ی�ة وھ�ذا 
أرعب أعداء الثورة والبدأ بالتآمر علیھ�ا 
من قبل األوساط القومیة الیمینیة وأی�ت�ام 
العھد الملكي ورجاالت اإلقطاع وأح�زاب 
البرجوازیة المذعورة والرجعیین ال�ج�دد 
وإمتداداتھم في بعض العواصم الع�رب�ی�ة. 
لقد حققت الثورة بم�ؤازرة ال�م�خ�ل�ص�ی�ن 
من أبناء الش�ع�ب ال�ع�راق�ي م�ن ال�ع�م�ال 
والفالحین والكسبة والقوى الدیمقراطی�ة 
وال�م�ث��ق�ف�ی��ن ال��ث�وری�ی��ن وم��ع�ظ�م ف�ئ��ات 
الشعب، الكثیر من المنجزات التي أعطت 
للثورة زخ�م�اً ق�وی�اً ل�ل�س�ی�ر ف�ي ط�ری�ق 
التحرر واإلستقالل والبناء ومن أھم ھ�ذه 

 المنجزات :
إصدار قانون اإلصالح الزراعي ال�ذي -1

وج��ھ رغ��م ن��واقص��ھ ض��رب��ة ل��إلق��ط��اع 
 وقوض سلطتھ في الریف.

الخروج من حلف بغداد والم�ع�اھ�دات  -2
واألح��الف واإلت���ف��اق���ات ال���ع��س���ك��ری���ة 

 اإلستعماریة 
تحریر ال�ع�م�ل�ة ال�ع�راق�ی�ة م�ن ق�ی�ود  -3

 اإلسترلیني
الخاص بتأمیم  80إصدار القانون رقم -4

% من أراضي العراق المش�م�ول�ة 99.5
 بإمتیازات شركات النفط اإلحتكاریة

الش�روع ف��ي خ�ط��وات أول�ى ل�ب�ن��اء  -5
 صناعة وزراعة وطنیة متطورة

إنتھاج سی�اس�ة ت�ح�رری�ة نش�ط�ة ف�ي -6
 صفوف حركة التحرر الوطني العربیة

إع�ادة ال�ع�الق�ات ال�دب�ل�وم�اس�ی�ة م�ع  -7
االت��ح��اد الس��وف��ی��ات��ي ودول ال��م��ع��س��ك��ر 
األش��ت��راك��ي وإب��رام إت��ف��اق��ات ت��ع��اون 

آن��ذاك وم���ع ال���دول  وص��داق��ة م��ع��ھ���ا
 المحررة.

اإلعتراف بشراكة الش�ع�ب ال�ك�وردي  -8
 للشعب العربي في الوطن الواحد

إصدار أول دستور جمھ�وري م�ؤق�ت  -9
 للبالد.

إصدار ق�ان�ون األح�وال الش�خ�ص�ی�ة -10
والكثی�ر م�ن ال�م�ن�ج�زات األخ�رى ال�ت�ي 
تخص الحیاة المعاشیة وبن�اء ال�م�س�اك�ن 
ل��ل��ف��ق��راء وف��ت��ح ال��م��دارس ال��ج��دی��دة 
وال��م��س��ت��ش��ف��ی��ات وب��ن��اء م��دن ج��دی��دة 
للكادحین وت�وس�ی�ع ال�ت�ع�ل�ی�م وم�ك�اف�ح�ة 
األمیة وبناء الجامعات وفتح المخت�ب�رات 
وتشجیع البحث العلمي وإرسال ال�ط�ل�ب�ة 
في زماالت إلى الدول المتقدمة للحص�ول 
على شھادات ع�ل�م�ی�ة م�ت�ق�دم�ة. وج�ع�ل 

مج�ان�اً ع�ل�ى ك�اف�ة ال�م�س�ت�وی�ات  التعلیم
والتطبیب في ال�م�س�ت�ش�ف�ی�ات وال�م�راك�ز 
الصحی�ة م�ج�ان�اً. ل�ق�د س�اھ�م�ت ال�ق�وى 
المعادیة للثورة سواء في داخ�ل ال�ع�راق 
أو خارجھ في حراك تآمري محموم ألجل 

كما  إسقاط الثورة والقضاء على قیاداتھا
سخرت األموال والس�الح وش�ارك�ت ف�ي 
التحضیر للعدید من المؤام�رات ول�ك�ن�ھ�ا 
فشلت ب�ق�وة ووح�دة الش�ع�ب ال�ع�راق�ي. 
ولكن الصراعات التي نشبت بین ال�ق�وى 

ال��ت��ي ك��ان��ت  ال��وط��ن��ی��ة وال��دی��م��ق��راط��ی��ة
من قبل على أھداف ال�ث�ورة أدت  موحدة

إلى اإلنتكاسة وذلك بسبب العجز في فھم 
طبیعة المرحلة التي دشنتھا الثورة حی�ث 
تّم ت�غ�ل�ی�ب ال�ت�ن�اقض�ات ال�ث�ان�وی�ة ع�ل�ى 
التناقض الرئیسي باإلضافة إلى النََزعات 
الدكتاتوریة ل�ب�ع�ض ق�ادة ال�ث�ورة وع�دم 

 رھانھم على الجماھیر الشعبیة.
لقد حصل إن�ق�س�ام ك�ب�ی�ر ف�ي ال�ق�ی�ادات 
العسكریة والجماھیر الشعبی�ة م�م�ا أدى 

 8بإنق�الب  إلى تسھیل التآمر وإسقاطھا 
ع�ام. ك�ان 1963شباط األسود ال�دم�وي 

التردد في إستئصال ق�وى ال�ت�آم�ر ال�ت�ي 
كانت معروفة تحت الضغوطات اإلقلیمی�ة 
وال�دول��ی��ة ق��د أدت إل��ى إی�ق��اف ال�ح��ی��اة 
ال��دی��م��ق��راط��ی��ة وك��ذل��ك ال��ھ��ج��وم ع��ل��ى 
المنظمات الدیمقراطیة وزج اآلالف م�ن 
المناضلین ف�ي الس�ج�ون وال�م�ع�ت�ق�الت، 
ورف�ع ال�ت��ق�اری�ر ال��م�زی�ف�ة ض�د ال�ق��وى 
الوطنیة من قبل األحھزة األمنیة الفاس�دة 
والعودة إلى رفع شعار ال�م�ق�ب�ور ن�وري 
السعید وھو (مكافحة الشیوعیة) وإت�ھ�ام 
كل الوطنیین والدیمقراطیین بھا في حین 
كان الشیوعیون من أخلص الم�ن�اض�ل�ی�ن 
في الدفاع عن الثورة. ورغم ما آلت ألی�ھ 
الثورة إلى مآسي وما إكتنفھا من أخطاء 
وم�ا واج��ھ�ھ��ا م��ن م��ؤام�رات وض�غ��وط 
إقلیمیة ودولیة فإن ثورة تم�وز س�ت�ب�ق�ى 
نقطة وضاءة في تأریخ العراق الح�دی�ث. 
ونالحظ من خالل المتغیرات التي ح�دث�ت 

ت�م�وز  14ف�ت�رة ع�راق  في تلك الفت�رة،
حیث تعرضت مصالح وم�واق�ع ال�م�راك�ز 
الرأسمالیة إل�ك�ب�رى ف�ي ع�م�وم ال�ع�ال�م 
ال�غ�رب��ي إل�ى ص�دم�ة ك�ب�ی��رة. ل�ق��د ذك��ر 
ال��رئ��ی��س األم��ری��ك��ي (آی��زن��ھ��اور) ف��ي 

ت�م�وز  14مذكراتھ آنذاك (في ص�ب�ی�ح�ة 
تلقیت بصدمة بالغة أن�ب�اء اإلن�ق�الب ف�ي 
بغداد ضد النظام الملكي الھ�اش�م�ي. ھ�ذه 
البالد التي كنا نعتمد علیھا بكل ثقلن�ا ف�ي 
أن تكون الحصن الح�ص�ی�ن ل�إل�س�ت�ق�رار 
والتقدم في المنطقة .. وأذا لم یلِق تح�ول 
األحداث ب�ھ�ذه الص�ورة ال�م�ع�ت�م�ة ال�رد 
الشدید من جانبنا، فقد ی�ؤدي إل�ى إزال�ة 
ك���ل ال���ن���ف���وذ ال���غ���رب���ي ف���ي الش���رق 
األوسط ...) ومن بعد ھذه الثورة لم تھ�دأ 
المنطقة وك�ان ك�ل ال�خ�وف م�ن إم�ت�داد 
تأثی�رھ�ا ول�ھ�ی�ب�ھ�ا ال�ث�وري إل�ى ال�دول 

 المجاورة. 
لق�د إن�ف�ت�ح�ت ف�ي زم�ن ال�ث�ورة اآلف�اق 
ال�ث�ق�اف�ی�ة أم�ام الش�ع�ب وف�ي ال�م�ق�دم�ة 
الش��ب��اب ال��ذی��ن ت��ع��رف��وا ع��ل��ى األف��ك��ار 
التقدمیة، وكانت الحریات ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
القص�ی�رة ال�م�دى، ق�د ط�ورت ق�اب�ل�ی�ات 
الش�ب�اب ال�ف�ك�ری�ة والس�ی�اس�ی�ة. ث�م ب�دأ 
التراجع تحت ظل اإلغتیاالت لل�ن�اش�ط�ی�ن 
من قبل قوى الث�ورة ال�م�ض�ادة وف�رق�ھ�ا 
المخصصة لإلغتیاالت وبدأ التخریب ف�ي 

 كل مكان.
في ختام المقال نقول المجد لثورة الرابع 
عش��ر م��ن ت��م��وز ال��خ��ال��دة وال��خ��ل��ود 

 لشھداءھا.

   بأ 

 ز اة14رة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زكي فرحان 
 دنيیس 

 ز اة 14رة  
وا ما اذ  

 

 
 صبحي مبارك/ سیدني



فیروس كورونا أحدث صدمة كبی�رة     
إجتماعیة ونفسیة وإقتصادیة وسیاسیة 
وسیكون لھ تأثیر كبیر على شكل العالم 
ال�ق��ادم ل��ك��ون�ھ ص��ن��ع م��وج�ة ع��ال��م��ی��ة 
شاملة، فق�د ت�غ�ی�رت ال�ك�ث�ی�ر م�ن ت�ل�ك 
المعطیات ، وبالتالي ستكون لھ أس�ب�اب 

 . أخرى على واقع مستجدات عالمنا
ولغرض التع�رف ع�ل�ى ج�زء م�ن ت�ل�ك 
اإلحداثیات، ب�ادرت (ج�ری�دة ال�ع�راق�ی�ة 
االسترالیة) إل�ى ن�خ�ب�ة م�ن ال�ب�اح�ث�ی�ن 
والمفكرین واإلعالمیین وطرحت علیھم 
بع�ض م�ن األس�ئ�ل�ة ل�م�ع�رف�ة وج�ھ�ات 
النظر حول واقع العالم المستجد، ك�ی�ف 
سیكون العالم بعد جائحة كورونا؟ وھ�ل 
س�ی�ؤدي إل��ى ال�م�زی��د م�ن ال��ت�راب�ط أو 
اإلنكفاء في مجال التض�ام�ن اإلنس�ان�ي، 

 .أم ستترسخ األنانیة ؟
 

  الزوایا المظلمة
د. نداء الكعبي : محللة سیاسیة /

 العراق :
ال نقول أن العالم سیتغیر بفعل ج�ائ�ح�ة  

كورونا ، إنما تغیر بالفع�ل ، وأظ�ھ�رت 
الكثیر من الشعوب والحكومات وجھ�ھ�ا 
الحقیقي ومدى تع�اط�ی�ھ�ا حض�اری�اً م�ع 
االزمة العالمیة لكورونا ، وم�ن�ھ�ا دول 
متقدمة ضربھا الفیروس ب�ق�وة ،ح�ی�ث 

البوادر للسیطرة ع�ل�ی�ھ ھ�و   كانت أول
واإللتزام الص�ح�ي ، ل�ك�ن�ن�ا ل�م   الوعي

ن��ج��د ذل��ك ف��ي دول أورب��ا وال��والی��ات 
ال��م��ت��ح��دة ع��ل��ى ال��ع��ك��س م��م��ا ص��وره 
األع��الم ال��غ��رب��ي ع��ن مس��ت��وى وع��ي 
شعوبھ، والالفت لألمر ھو الكشف ع�ن 
اطماع ال�دول والش�رك�ات ال�ك�ب�رى ف�ي 
احتكار أي ع�الج م�ح�ت�م�ل ل�ك�ورون�ا ، 
وھذا یأخذن�ا ب�ع�ی�داً ن�ح�و ال�ت�ق�ی�ن ب�أن 
الفیروس ھو بفعل فاعل ، ولیس نتیجة 
عادات غذائیة س�ی�ئ�ة ف�ي الص�ی�ن إذن 
ك��ورون��ا ك��ان��ت الض��وء ال��ذي كش��ف 
الزوایا المظلم�ة ل�ع�ال�م زی�ن�ت�ھ وس�ائ�ل 

 .اإلعالم
  حرب جرثومیة

أ. متحت ربایعھ: رئیس للمجلس 

الدولي للعالقات العامة وحقوق 
 اإلنسان والتنمیة / األردن : 

ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ھ��ي ب��األص��ل ح��رب 
جرثومیة أطلقتھا أمریكا لتدمیر إقتصاد 
الصین ردت بنف�س ال�ف�ی�روس بش�ك�ل�ھ 
الثاني ولكنھ اجتاح الع�ال�م ع�ن ط�ری�ق 
المغت�رب�ی�ن م�ن دول ال�ع�ال�م، األن�ان�ی�ة 
م���وج���وده وال���ل���ص���وص م���وج���ودی���ن 
باستغ�الل ھ�ذه ال�ج�ائ�ح�ة ل�م�ص�ال�ح�ھ�م 
الشخصیة وسرقة األموال الم�خ�ص�ص�ة 
لھذا المرض وفت�ح ب�اب اإلق�راض م�ن 
البنك الدولي لتزید من معاناة الدول من 
الدیون لتكون الدول تحت رحمة أمریك�ا 
التي ال تعرف ولن تعرف الس�الم ی�وم�ا 
إن�م�ا ھ��ي ش�ع�ارات ی�ن�ادون ب��ھ�ا ف�ق��ط 
ول�ی�س ل�ھ�ا أي أث�ر ع�ل��ى ال�واق�ع أم��ا 
بالنسبة للشعوب ازدادوا ترابط�اً ج�راء 
ھذه الجائحة النھم لیس ل�ھ�م ح�وال وال 
قوة، والعاطفة تتغلب دائماً وال�ح�م�د � 
أما سیاسة ترامب ف�ي الش�رق األوس�ط 
خاصة وآسیا عامة وحتى العال�م أج�م�ع 
ل��ت��ب��ق��ى ال��ق��وة ال��ع��ظ��م��ى ال��م��وج��ودة 
والمھیمنة وال یعلمون ق�ول هللا ت�ع�ال�ى 
(وما یصیبكم إال ما كتب هللا لكم) ص�دق 

 . هللا العظیم
 

 . ثار سلبیة وإیجابیةآ
مروان محمد خلف باحث اجتماعي/ 

 بغداد: 
م��ن��ذ إن��ت��ش��ار ھ��ذا ال��وب��اء ول��ح��د األن 
تمكنت بعض البلدان الح�ت�واء إن�ت�ش�ار 
ال��ف��ای��روس ب��ت��ط��ب��ی��ق ال��ع��زل الص��ح��ي 
واإلغالق ال�ت�ام ب�ی�ن�م�ا أخ�ف�ق�ت ب�ل�دان 
أخ��رى بس��ب��ب ال��ع��وام��ل اإلج��ت��م��اع��ی��ة 
واالق�ت��ص�ادی��ة والس�ی��اس�ی��ة والص�ح��ی��ة 
كالفقر والبطالة وقل�ة ال�وع�ي وض�ع�ف 
القانون وقلة المؤسس�ات وع�دم إی�ج�اد 
ع�الج ل��ھ��ذا ال��ف��ی�روس ، م��ث��ل ال��ع��زل 
الص��ح��ي وإغ��الق ال��رح��الت واألم��اك��ن 
العامة والمناسبات آث�اراً إی�ج�اب�ی�ة ف�ي 
الحد من إنتشار الفایروس فأن لھ آث�ار 
سلبیة سواء على ال�ج�ان�ب اإلق�ت�ص�ادي 
مثل إرتفاع نسبة البطالة وبعض أسعار 

المنتجات أو على الج�ان�ب اإلج�ت�م�اع�ي 
كالمشاكل النفس�ی�ة واإلن�ت�ح�ار وال�ف�ق�ر 
والجرائ�م وال�ع�ن�ف ال�م�ن�زل�ي ومص�ی�ر 
األس��ر ل��ل��ض��ح��ای��ا أو ع��ل��ى ال��ع��ادات 
والتقالید والتفكیر والدراسة فأن ب�ع�ض 
الدول وخاصة ال�م�ت�ق�دم�ة ب�دأت ت�ف�ك�ر 
وتخطط وتنظم بطرق مختلفة عم�ا ق�ب�ل 
ك��ورون��ا ل��م��واج��ھ��ة أزم��ات ك��ھ��ذه ف��ي 

 . المستقبل
 

 . تسونامي جدید
  د. اسیل العامري : السوید/ مالمو

ھ�و تس�ون�ام�ي  19فلنعترف إن كوفی�د 
جدید لم یضرب سواحل دون أخرى ب�ل 
غطى جم�ی�ع م�ن ع�ل�ی�ھ�ا وب�ات نص�ب 
شبكات الصطیاده أو الوقایة م�ن�ھ ن�وع 
من لعبة یضع قوانینھا مزاج لعیبھا ب�ال 
قواعد م�ح�ددة ، والس�وی�د ل�ع�ب�ت ھ�ي 
األخرى بطریقتھا القدیمة ال�ت�ي ت�ع�ت�م�د 
على قانون واحد فقط ھو الجمیع یل�ع�ب 
وعلیك أن تتعلم م�ھ�ارة ال�ت�خ�ل�ص م�ن 
الخصم أو اإلقتناع ب�ال�خ�س�ارة ل�ت�ف�اوت 
ال�ق��درات ، ھ��ك��ذا ب��ك��ل بس��اط��ة تس��ی��ر 
األمور ھنا ویبقى ال�م�وت م�ج�رد خ�ب�ر 
یبلغك إیاه الطبیب كلمة بصوت بارد مع 

  . شدید االسف
 

 . التعایش مع فیروس كورونا
  : أ.عبد الناصر الجوھري / مصر

سیكون العالم بعد كورونا أكثر حذراً ق�د 
ت��ن��ش��ئ ال��دول وزارات وم��ؤس��س��ات 
خاصة بتفش�ي األوب�ئ�ة ح�ت�ى ال ت�ك�ون 
رھینة للمختبرات ، البیولوجی�ة ول�ق�اح 
وع��ق��اق��ی��ر ش��رك��ات األدوی��ة وظ��ھ��ور 
حكومة األوبئة مثل حكومات ال�ح�رب ، 
وظھور ث�ق�اف�ة ال�ت�ع�ای�ش م�ع ف�ی�روس 
ك�ورون�ا وغ�ی��رھ�ا م��ن األوب��ئ�ة ل��ف�ت��رة 
طویلة وھذا ما ح�دث ك�أن ال�ع�ال�م ك�ل�ھ 
دخ�ل ف�ي ال�ح��ج�ر الص�ح��ي اخ��ت�ی��اری��اً، 
وإیجاد حلول إقتصادیة ومساعدات عند 
البطالة ولألسف العالم لم ی�ت�ع�ل�م ش�ی�ئ�اً 
فمازالت الحروب والنزاع�ات مس�ت�م�رة 
بدلیل تزاید أعداد الھجرة الغیر شرعی�ة 

من م�وط�ن ال�ح�روب ال�ى ال�دول ال�ت�ي 
تصدر السالح نفسھا ألیس ھ�ذا غ�ری�ب�اً 
وبرغم ال�ت�ق�دم ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي وال�ث�ورة 
ال��ع��ل��م��ی��ة إال إن ال��ع��ال��م فش��ل فش��ال 

ب��ال��ت��ع��اون ل��م��واج��ھ��ة ج��ائ��ح��ة   ذری��ع��اً 
كورونا وال س�ب�ی�ل إال ب�ال�ت�غ�ل�ب ع�ل�ى 
االن��ان��ی��ة ال��ت��ي ن��ج��ح��ت ف��ي ال��ت��ص��دي 
للفیروس كورونا مثل الصی�ن وروس�ی�ا 
والمانی�ا وال�ب�رازی�ل وج�ن�وب إف�ری�ق�ی�ا 
والھند وال�ب�اكس�ت�ان ف�اق�ت�ص�ادھ�ا ك�ان 
ص��ام��داً زاد م��ن اح��ت��م��ال��ی��ة دخ��ول��ھ��ا 
كشریك في النظام العالمي وكانت بدای�ة 
لترنح الدوالر والبحث عن عملة ب�دی�ل�ة 
ل��ل��ت��ع��ام��ل، إذا الب��د م��ن ال��ج��ل��وس 
وال��ت��ف��اوض ب��دون غ��ط��رس��ة وإن��ت��ھ��ى 
عصر الق�ط�ب ال�واح�د ، ل�ق�د إتض�ح�ت 
الحقیقة للجمیع أن الذي یقود العالم من 
قبل واآلن لیست اقطاب العول�م�ة ،ل�ك�ن 
هللا ھو الذي یقود سفینة العالم وظھ�ور 
ال���ج���ی���ش األب���ی���ض م���ن األط���ب���اء 
والممرضین عالمة عج�زھ�م وأھ�م م�ن 
كل جیوشھم العسكریة ، التي انك�ش�ف�ت 

 . وتعرت أمام فیروس صغیر
 

  إستراتیجیة جدیدة
د. مرتضى ابراھیم الخزعلي سفیر 
  .السالم النوایا الحسنة / األمم المتحدة

العال�م ب�ج�ائ�ح�ة ك�ورون�ا   بعد ما مر بھ
ن�رى ش��ل�ل ت�ام ح�دث ع�ل��ى اإلق��ت�ص��اد 
ال��ع��ال��م��ي تس��ب��ب ف��ي رك��ود ت��ام ف��ي 
اإلقتص�اد ال�دول�ي م�م�ا أدى إل�ى فش�ل 
إقتصادي ب�ع�دة دول ورك�ود ت�ام ب�ع�دد 
كبیر من الشركات العالمی�ة وق�د س�ب�ب 
ب��خ��س��ارت��ھ��ا وأدى ال��ى زی��ادة ال��وع��ي 
اإلجتماعي واإلقتصادي الذي ق�د ی�ن�ت�ج 
من خاللھ وض�ع إس�ت�رات�ی�ج�ی�ة ج�دی�دة 
بعی�دة ال�م�دى ل�ب�ل�دان ال�ع�ال�م وظ�ھ�ور 
النتائج اإلیجابیة ل�ل�ت�ك�اف�ل اإلج�ت�م�اع�ي 
على كافة ال�ج�وان�ب م�م�ا یس�ؤدي ف�ي 
زیادة التضمان اإلجت�م�اع�ي واإلنس�ان�ي 
وال���ح���ذر م���ن ال���ك���وارث الص���ح���ی���ة 
واالق��ت��ص��ادی��ة وال��ب��ح��ث ع��ن ال��ب��دی��ل 

 . المؤمن دائماً 
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 "اا اا" إع ة  

 
 / العراق  للزمیلة: دنیا علي الحسني



سیدة من سیدات المجت�م�ع ال�م�ص�ري  
تتوقد نشاطًا، وال تضیع وقتًا وال جھًدا 
في سبیل خدمة مجتمعھا والنھوض بھ 
ثقافیًّا واجتماعیًّا. صاح�ب�ة "م�ؤس�س�ة 
س��ل��وى ع��ل��وان ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون 
والتنمیة"، والتي یمكن وصفھا ب�أن�ھ�ا 
"مؤسسة وصالون ثقافي یحاول ج�اّدًا 
استرداد ھویتنا وتنمیة أجمل م�ا ف�ی�ن�ا 
ك�م�ص�ری�ی�ن وع�رب.. وط�ن واح�د".. 
ندوات أدبی�ة راق�ی�ة ت�ع�دھ�ا وت�ق�دم�ھ�ا 
بنفسھا، مسابقات أدبیة مھمة وجوائز 
قیمة بعد تحكیم عادل، أمس�ی�ات ف�ن�ی�ة 
راقیة واكتشاف مواھب، رعایة للفئات 
ال�خ��اص��ة وذوي اإلع��اق��ة وال��م��رض��ى 
واألسر الفقیرة، رئیس وزراء مصري 
سابق یتواجد في أغلب األحیان یبت�س�م 
للحضور ویقبل أیادي األطفال القادمین 
مع آبائھم وأمھاتھم، وی�ق�دم ال�ج�وائ�ز 
بنفسھ للفائزین في الم�س�اب�ق�ات ، ك�ل 
ذلك والنجمة سلوى علوان ت�ت�ألأل ف�ي 
المكان ترحب بالحضور الجمی�ل وت�ع�د 
بمواصلة األنشطة الثقافیة أدبً�ا وف�نًّ�ا، 
مسرحا وقصة، إبداًعا شعریًّا وتمثیلیًّا، 
ومن تقدم إلى ت�ق�دم وم�ن ن�ج�اح إل�ى 
ن�ج�اح. ال�ت�ق��ی�ت�ھ�ا وط��اب ل�ي أن أب��دأ 

  فأسألھا عن نشأتھا وطفولتھا...
 قالت:

عشت طفولت�ي ف�ي ب�ی�ت ج�دي ب�ح�ي 
شبرا، أعرق أحیاء ال�ق�اھ�رة وال�ع�ام�ر 
ب��أج��م��ل ع��الق��ات ب��ی��ن مس��ل��م��ی���ھ 
ومسیحییھ، كان لطفولتي تأث�ی�ر ك�ب�ی�ر 
في تركیب�ت�ي الش�خ�ص�ی�ة وال�ن�ف�س�ی�ة، 
أتذكر أني كنت أرقب جدتي في صالتھا 
وھي تق�رأ ال�ف�ات�ح�ة وت�ق�ول ال�ت�ش�ھ�د 
وتسجد � ف�وق س�ج�ادة الص�الة، ث�م 
تأخذني من یدي لزیارة كنیس�ة س�ان�ت 
تریزا، وتقف أمام تمثال القدیسة تریزا 
تدعو هللا ب�الس�ت�ر والص�ح�ة وال�رزق، 
وال تنسى دعوة للقدیسة ال�ن�ائ�م�ة ف�ي 
ت�اب�وت�ھ�ا ال��زج�اج�ي. ك�ان��ت ع�الق�ات�ن��ا 
ب��ج��ی��ران��ن��ا ال��م��س��ی��ح��ی��ی��ن م��ت��ش��اب��ك��ة 
ومترابطة كأسرة واحدة، لم أكن أدري 
وقتھا أن ھذا النسیج الجمیل قد ی�ك�ون 
یوًما محل مط�م�ع ی�ت�الع�ب ب�ھ أع�داء 
الوط�ن، ول�وال ق�وة ال�ت�ف�اص�ی�ل ال�ت�ي 
عشتھا وعاشھا المصریون ع�ل�ى م�ر 
التاریخ ما كنا تخطینا أحداثًا كبیرة بكل 
ھذا الوعي الوطني واإلدراك ل�ل�م�ك�ی�دة 

  التي أراد أعداؤنا تدبیرھا لنا..
بدأت الكت�اب�ة ف�ي س�ن ص�غ�ی�رة ج�ًدا، 
فكنت أك�ت�ب ال�ق�ص�ص ف�ي ال�م�رح�ل�ة 
االبتدائیة، وأشارك في مجالت الح�ائ�ط 
وأدبج الموضوعات ص�ح�ف�ی�ة ال�ح�ائ�ط 
في المدرسة وأحص�ل ع�ل�ى ال�درج�ات 
النھ�ائ�ی�ة ف�ي م�وض�وع�ات ال�ت�ع�ب�ی�ر، 
وأعتبر نفسي ضمن ھذا ال�ج�ی�ل ال�ذي 
لحق بآخر المناھج التعلیمیة الت�رب�وی�ة 
التي قامت على غرس ال�ح�ب وال�خ�ی�ر 
واالنتماء في ق�ل�وب وع�ق�ول األج�ی�ال 
الجدیدة، فكبرت وفي قلبي حلم ب�ن�ش�ر 
الخ�ی�ر وإس�ع�اد ال�ن�اس، وف�ي ع�ق�ل�ي 
رس��ال��ة مس��اع��دة ك��ل م��ن ی��ح��ت��اج 
لل�م�س�اع�دة، وم�ن ھ�ن�ا ك�ان ط�ری�ق�ي 
للصحافة، الرسالة وال�ح�ل�م، وب�ال�ف�ع�ل 
من�ذ أن ب�دأت ع�م�ل�ي الص�ح�ف�ي وأن�ا 
أتعامل معھ كرسالة إنسانیة ووط�ن�ی�ة، 
أساعد من یحتاج ال�م�س�اع�دة وأكش�ف 

 عن الفساد وأدعم الثوابت الوطنیة..
ھذا یؤكد أھمیة المدرسة وقدرتھا على 

 غرس القیم في نفوس الطالب...
بالتأكید بال�ت�أك�ی�د؛ ف�ال�م�درس�ة ل�ی�س�ت 
لحشو المعلومات في أدم�غ�ة ال�ط�الب، 
لكنھا تعطي القدوة الح�س�ب�ة، وت�وس�ع 
المدارك، وتن�م�ي ال�ق�درات. ال�م�درس�ة 
عالم یتموج والطالب ال�ن�ج�ی�ب ی�ت�ع�ل�م 

 العوم ویتحصن بھ من الغرق.
ذكریاتك كصحف�ی�ة.. ب�ع�ض ال�م�واق�ف 

 الطریفة...
عملت بالصحافة، وام�ت�د ع�م�ل�ي ب�ھ�ا 
ألكثر من ربع قرن، وخالل تلك الفت�رة 
مررت بالكثیر من األحداث والتج�ارب، 
وقد رصدت ھذا كلھ في كت�اب أع�د ل�ھ 
اآلن اس���م���ھ "م���ذك���رات ص��ح���ف���ی���ة 
مشاكسة" فیھ الك�ث�ی�ر م�ن ال�ح�ك�ای�ات 
وال��م��واق��ف م��ن��ھ��ا ال��م��ؤل��م��ة وم��ن��ھ��ا 
ال��ط��ری��ف��ة، وف��ی��ھ ال��ك��ث��ی��ر أیًض��ا م��ن 
المغامرات الصحفیة التي عشتھا خالل 
رحلتي في بالط صاحبة الجاللة.. منھا 
ما یتعلق ب�ق�ض�ای�ا فس�اد وم�ن�ھ�ا م�م�ا 
یتعلق بم�ش�ك�الت وج�رائ�م وم�ن�ھ�ا م�ا 
یتعلق بأحداث سیاسیة كب�ی�رة ع�اش�ھ�ا 

 الوطن.
رائع، وأعتقد أن م�ن ح�ق�ن�ا ال�وق�وف 

 عند إحدى ھذه الطرائف...
ال مانع، وسأحكي إحداھا، فقد كنت في 
م�غ�ام�رة ص�ح��ف�ی�ة ف�ي م�ول�د الس�ی��دة 
زی���ن���ب، وك���ان ذل���ك ف���ي أوائ���ل 
التسعینیات، وتعرضت وقتھا لمح�اول�ة 
اختطاف من سیدة ك�ان�ت ت�دی�ر إح�دى 
الخ�ی�ام داخ�ل ال�م�ول�د، وت�م�ك�ن�ت م�ن 

 الھروب منھا وسط الزحام.
ومواقف عدیدة طریفة وأخرى ص�ع�ب�ة 
وقاسیة جًدا، أحمد هللا أني مررت ب�ھ�ا 
فقد أثقل�ت�ن�ي ب�ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�م�ش�اع�ر 
اإلنسانیة وعلمتني الكثیر من الدروس 

 الحیاتیة..
كنا نتم�ن�ى م�ع�رف�ة ال�ت�ف�اص�ی�ل ل�ك�ن�ن�ا 
سنحترم رغبتك في إرجاء ذلك لیظ�ھ�ر 
في كتاب. واآلن نرجو ال�ت�ع�رف ع�ل�ى 
اھتماماتك العامة وإجراء ال�م�س�اب�ق�ات 

 وإقامة الندوات
 30ی�ن��ای�ر و 25ب�ع�د أح�داث ث��ورت�ي 

یونیو، وبعد االطمئنان عل�ى أن مص�ر 
أصبحت في أی�دي ال�ق�وات ال�م�س�ل�ح�ة 
درع األمان للوطن، شعرت برغبة ف�ي 
إحداث نوع من الت�غ�ی�ی�ر ف�ي ح�ی�ات�ن�ا، 
خاصة بعد حالة اإلنھاك النفس�ي ال�ت�ي 
مررت بھا مثلي مثل ك�ل ال�م�ص�ری�ی�ن 
الذین أرھق�ت�ھ�م أح�داث ال�ع�ن�ف وال�دم 
والبلطجة والتغیرات التي طرأت ع�ل�ى 
الشارع المصري من ارت�ف�اع م�ع�دالت 
الجریمة وتنوعھ�ا ش�ك�الً ومض�م�ونً�ا، 
وف�ك��رت ف�ي م��ب�ادرة الس��ت�ع��ادة روح 
ال��ج��م��ال وال��خ��ی��ر واإلب��داع وإع��ادة 
ال��ھ��دوء م��رة أخ��رى ف��ي ن��ف���وس 
المصریین، وقلت لنفسي أننا ل�و ب�دأن�ا 
في تحمل مسئولیة ھذا التغییر كل م�ن�ا 
في مكانھ ومحیطھ ومجتمعھ الص�غ�ی�ر 
ستنتشر الفكرة ووتتوسع إل�ى م�ح�ی�ط 
الوطن الكبیر، وعليَّ أن أبدأ ب�ن�ف�س�ي، 
ومن ث�م ج�اءت ف�ك�رة ع�م�ل ص�ال�ون 
ثقافي شھري یجمع عدًدا من المفكرین 
واألدباء والمبدعین في كافة المج�االت 
وأن نمد جسور التواصل بین األسات�ذة 
الكبار وشباب المبدعین، وك�ان ھ�ن�اك 
أكثر من ھدف، أولھ�ا نش�ر ح�ال�ة م�ن 
الجمال واإلب�داع ل�ل�ش�ارع ال�م�ص�ري، 
وإظ�ھ��ار ق��دوة ون��م��وذج ی��ح��ت��ذى ب��ھ 

الش�ب�اب ب�دالً م�ن ت�ل�ك ال�رم�وز ال�ت�ي 
س��ق��ط��ت وتش��وھ��ت أث��ن��اء ال��ث��ورات 
واألحداث التي مر بھا الوطن، وك�ذل�ك 
مساعدة األجیال الجدیدة ع�ل�ى ال�ت�ع�ل�م 
بالتواصل مع أساتذة المھنة ف�ي ك�اف�ة 
ال��م���ج��االت اإلب���داع��ی���ة.. وإم���دادھ���م 
بالخبرات وفي نفس الوقت خلق ح�ال�ة 
من االنتماء والوفاء، وفي ھذا ال�وق�ت 
ت�واص�ل�ن�ا ك��ف�ری�ق ع�م�ل م�ع ج�ام�ع��ة 
القاھرة وعین ش�م�س، وق�م�ن�ا ب�ع�م�ل 
الكثیر من األنشطة الث�ق�اف�ی�ة وال�ف�ن�ی�ة 
داخل الجامعة من ندوات ولقاءات م�ع 
الط�ل�ب�ة واك�ت�ش�اف ورع�ای�ة وت�ن�م�ی�ة 
مواھبھم في كل المج�االت اإلب�داع�ی�ة، 
عمل مسابق�ة ث�ق�اف�ی�ة ع�ل�ى مس�ت�وى 
الوطن العربي لجمیع ف�ن�ون ال�ك�ت�اب�ة، 
بدًء من الروایة ومروًرا ب�ال�م�س�رح�ی�ة 
وشعر العامی�ة وال�ف�ص�ح�ى، وال�ق�ص�ة 
القصیرة والمقال الصحفي، وق�د الق�ت 

 نجاًحا كبیًرا داخل وخارج مصر.
أع��رف ذل��ك، وحض��رت ب��ع��ض ھ��ذه 
اللقاءات واندھش�ت ب�ح�س�ن ال�ت�رت�ی�ب 

 والتقدیم وبجودة المشاركة.....
ن�ع��م، وح��ی�ن��م��ا ذاع ص�ی��ت الص��ال��ون 
الثقافي وانضم إلیھ الكثیر من الش�ب�اب 
واألط��ف��ال وال��رواد م��ن ك��ل ف��ئ��ات 
المجتمع، وتم التعویل علیھ ك�م�ش�روع 
ثقافي یأخذ بأیدي ال�ك�ث�ی�ری�ن وأص�ب�ح 
یس��ت��ن��ھ��ض أح��الم ش��ب��اب وص��غ��ار 
المبدعین ضاقت مظلتھ الشرعیة حیث 
أنھ ال ی�ع�ت�ب�ر ك�ی�انً�ا رس�م�یً�ا ح�ق�ی�ق�یً�ا 
یستطیع التعامل مع كافة جھات الدولة 
ومؤسساتھا الت�ي م�ن ال�م�ف�ت�رض أن 
نتواصل ونتكاتف معھا ل�دع�م م�واھ�ب 
ھؤالء المب�دع�ی�ن وب�ن�اء ع�ل�ی�ھ ق�م�ن�ا 
بتأسیس مؤسسة ثقافیة فنیة تنم�وی�ة، 
لرعایة ھذه المواھب واالس�ت�ف�ادة م�ن 
خبرات كبار األدباء والمفكرین، وكذلك 
رعایة الفئات الخاصة وذوي اإلع�اق�ة 
والمرضى واألسر الف�ق�ی�رة، واألی�ت�ام، 
وكل طوائف المج�ت�م�ع ال�ذی�ن ب�ح�اج�ة 

  للدعم النفسي واإلنساني والمادي..
وفي المجال الفني على سبیل ال�م�ث�ال، 
ق��ام��ت ال��م��ؤس��س��ة ب��ت��أس��ی��س ف��ری��ق 
مسرحي وفریق غ�ن�ائ�ي م�ن الش�ب�اب 
واألط��ف��ال، ت��م ت��دری��ب��ھ��م ورع��ای��ت��ھ��م 
والعمل على تنمیة مواھ�ب�ھ�م ب�رع�ای�ة 
ال��م��ؤس��س��ة ال��ت��ي وف��رت ل��ھ��م ك��اف��ة 
اإلم��ك��ان��ی��ات ل��ذل��ك، وش��ارك ھ��ؤالء 
الش��ب��اب واألط��ف��ال ف��ي ال��ك��ث��ی��ر م��ن 
ال��ع��روض ال��ف��ن��ی��ة واالس��ت��ع��راض��ی��ة 
وال�ح�ف��الت ال��غ�ن��ائ�ی��ة ال�ت��ي أن��ت�ج��ت�ھ��ا 
ونظمتھا ال�م�ؤس�س�ة ف�ي ال�ع�دی�د م�ن 
المس�ارح وب�ال�ت�ع�اون م�ع م�ؤس�س�ات 
ال��دول��ة أن��ت��ج��ت ال��م��ؤس��س��ة ث��الث 
مسرحیات كبرى، اثنت�ان م�ن�ھ�ا ك�ان�ت�ا 
بالتعاون مع وزارة الثقافة، مس�رح�ی�ة 
"عش�ان اح��ن�ا واح��د" وك�ان��ت ل��ذوي 

القدرات الخاصة، أنتجت بالتع�اون م�ع 
صندوق التنم�ی�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة، وحص�ل�ت 
عل�ى ج�ائ�زة ال�ف�ن�ان م�ح�م�د ص�ب�ح�ي 
ل��إلب��داع ال��م��س��رح��ي ل��ذوي ال��ق��درات 
الخاصة في مساب�ق�ة أوالدن�ا ال�ت�ي ت�م 
ت��ن��ظ��ی��م��ھ��ا ت��ح��ت رع��ای��ة رئ��اس��ة 
الجمھوریة وكانت على مستوى دول�ي 
كبیر ح�ی�ث ش�ارك�ت ال�ع�دی�د م�ن دول 
العالم في ال�م�س�اب�ق�ة ورغ�م ص�ع�وب�ة 
المنافسة إال أنن�ا اس�ت�ط�ع�ن�ا ال�ح�ص�ول 
على ھ�ذا ال�م�رك�ز م�ن ل�ج�ن�ة ت�ح�ك�ی�م 
معظمھم من المحكمین الدولیین.. ك�م�ا 
شارك ھذا العرض ف�ي م�ل�ت�ق�ى دول�ي 
آخر على مسرح الھناجر ب�دار األوب�را 
المصری�ة، أم�ا ال�ع�رض ال�ث�ان�ي ف�ھ�و 
أوب��ری��ت وط��ن��ي ت��م��ث��ی��ل��ي غ��ن��ائ��ي 
استعراضي بعنوان "حكایات جمی�ل�ة" 
وقد تم إنتاج�ھ ب�ال�ت�ع�اون م�ع ال�ھ�ی�ئ�ة 
العامة لقصور ال�ث�ق�اف�ة وت�م اخ�ت�ی�اره 
ع��رض االف��ت��ت��اح ل��م��ھ��رج��ان مس��رح 
الھواة وتم ع�رض�ھ ع�ل�ى ال�ع�دی�د م�ن 
مسارح الدولة التابعة لوزارة ال�ث�ق�اف�ة 
في القاھرة وبالمحافظات، وكذلك على 
مس��رح وزارة الش��ب��اب وال��ری��اض��ة 

 ومسرح نقابة الصحفیین.
أما الع�رض ال�ث�ال�ث ف�ك�ان م�ن إن�ت�اج 
المؤسسة برعایة شركة درك س�ت�ور، 
وكان نت�اج مس�اب�ق�ة ك�ب�رى ن�ظ�م�ت�ھ�ا 
المؤسسة في الكتابة الم�س�رح�ی�ة وت�م 
إنت�اج ال�ن�ص ال�ف�ائ�ز ب�ال�م�رك�ز األول 
وعرضھ على مسرح جامع�ة ال�ق�اھ�رة 
ومسرح الھیئة العامة للكتاب والھ�ی�ئ�ة 
العامة لق�ص�ور ال�ث�ق�اف�ة ف�ي م�ع�رض 

 القاھرة الدولي للكتاب.
كما أقامت المؤسسة معرًضا فنیًا ألكثر 
م��ن س��ت��ی��ن م��ن ش��ب��اب ال��ف��ن��ان��ی��ن 
والموھوبین في الفن التشكیلي افتتحھ 
الدكتور عص�ام ش�رف رئ�ی�س وزراء 
مصر األسبق، وقام ب�خ�ت�ام�ھ وت�وزی�ع 
شھادات التقدیر فیھ الكات�ب الص�ح�ف�ي 
ال�ك��ب��ی�ر األس��ت�اذ ع��ل�ي حس��ن رئ��ی��س 
مجلس إدارة ورئ�ی�س ت�ح�ری�ر وك�ال�ة 
أنباء الشرق األوسط، وك�ان ل�ح�ض�ور 
قامتین كبیرتین م�ث�ل ال�دك�ت�ور عص�ام 
شرف واألستاذ علي حسن دعًما كبی�ًرا 
للشباب الذین ش�ع�روا ب�أن ھ�ن�اك م�ن 
الشخ�ص�ی�ات ال�ع�ام�ة ال�م�ح�ت�رم�ة م�ن 

 یدعمون فنھم ویھتمون بھم.
وتطرق الحدیث إلى الجائحة فسأل�ت�ھ�ا  

 ماذا كان الحال في زمن الكورونا؟
في زمن الكورونا توجھت ال�م�ؤس�س�ة 
إلى الع�م�ل ال�خ�ی�ري اإلنس�ان�ي بش�ك�ل 
أكبر، حی�ث ق�دم�ت ال�م�ؤس�س�ة ال�دع�م 
للعدید من األسر المتض�ررة م�ن وب�اء 
ك��ورون��ا وال��ذی��ن ف��ق��دوا وظ��ائ��ف��ھ��م 
وأعمالھم ولیس لھم مصدر دخل ثاب�ت 
ی��ع��ی��ن��ھ��م ع��ل��ى ال��ح��ی��اة، ك��م��ا ق��ام��ت 
المؤسسة بدور ف�ي مس�اع�دة م�رض�ى 

كورونا الذین أصابھم المرض وم�ن�ھ�م 
من لم یجد م�ك�انً�ا ف�ي ال�م�س�ت�ش�ف�ی�ات 
ومنھم من لیس لدیھ قدرة على ش�راء 
الدواء أو حتى وج�ب�ات ال�ط�ع�ام، ف�ق�د 
اھتمت المؤسسة بدعم ھذه األسر وفقًا 

 الحتیاجاتھم.
ما ھي طموحاتك وأھ�داف�ك وم�ا ال�ذي 

 تریدین تحقیقھ؟
على المستوى الشخ�ص�ي، أت�م�ن�ى ل�و 
یمھ�ل�ن�ي ال�ع�م�ر ح�ت�ى ت�ظ�ھ�ر ل�ل�ن�ور 
مجموع�ة م�ن األع�م�ال األدب�ی�ة ال�ت�ي 
كتبتھا لكنھا بحاجة للن�ظ�ر إل�ی�ھ�ا ق�ب�ل 
ال�ط�ب�ع، ف�ب�ع�د ال�ن�ج�اح ال�ذي ح�ق�ق�ت�ھ 
مجموعتي الق�ص�ص�ی�ة األول�ى "ل�ی�ل�ة 
زف��اف زوج��ي" وروای��ت��ي "ام��رأة 
خائفة" أص�ب�ح�ت أك�ث�ر ح�رًص�ا ع�ل�ى 
األعمال الجدیدة ح�ت�ى ت�ح�ظ�ى ب�ن�ف�س 
النجاح، كما أنني كتبت نًص�ا مس�رح�یً�ا 
وطنیًا حصلت ع�ل�ى م�واف�ق�ة الش�ئ�ون 
المعنویة علیھ أتمنى لو یتم إنتاجھ إم�ا 
عن طریق المؤسسة أو عن طریق أي 

 جھة تابعة للدولة..
أما أحالمي على مستوى الع�م�ل ال�ع�ام 
وال��م��ؤس��س��ي، ف��أت��م��ن��ى أن ت��ك��ون 
مؤسستي من أھم ال�ك�ی�ان�ات ال�داع�م�ة 
للشباب وللمواھب في كافة الم�ج�االت، 
اإلب��داع، االخ��ت��راع��ات، ك��ذل��ك دورن��ا 
الوطني في مكافح�ة اإلرھ�اب ب�ال�ف�ك�ر 
والفن واإلبداع، وت�رس�ی�خ ال�م�ب�اديء 
االجتماع�ی�ة وال�وط�ن�ی�ة ل�دى األج�ی�ال 
الجدیدة، وكذلك أن تكون لدین�ا ال�ق�درة 
عل�ى مس�اع�دة أك�ب�ر ع�دد م�ن األس�ر 
ال��م��ح��ت��اج��ة وإق��ام��ة ال��م��ش��روع��ات 
الصغیرة وتعلی�م�ھ�م ال�ح�رف ال�ی�دوی�ة 
والتراثیة التي تدر لھم دخال یوفر ل�ھ�م 
حیاة كریمة، وفي نفس الوق�ت ن�خ�ل�ق 
كوادر جدیدة ت�ت�ع�ل�م ص�ن�اع�ة ال�ح�رف 
التراثیة حتى ال تندثر ومن ثم نستطی�ع 
الحفاظ علیھا كجزء مھم وح�ی�وي م�ن 

 ھویتنا وثقافتنا وتاریخنا المصري.
وھ�ن�اك ح�ل��م دائ�ًم�ا م��ا ی�راودن�ي، أن 
یمنحن�ي هللا ال�ق�درة ع�ل�ى إنش�اء دار 
أیتام، أستطیع من خاللھا تقدیم نموذج 
إنساني ومھني یلیق بقیمة ھذا المعنى 

 النبیل.
ما المعوقات التي تعترض طریقك وم�ا 

 السبیل للتغلب علیھا؟
أھم عائق یواجھ المؤسسة ھو الع�ائ�ق 
المادي، حیث تتطلب المشروعات التي 
تقوم بھا المؤسسة تموی�ال ك�ب�ی�ًرا وال 
توجد حتى اآلن أیة ج�ھ�ات راع�ی�ة أو 
داعمة لألنشطة والمشروع�ات.. ح�ت�ى 
أن التسویق أو الدع�ای�ة ألي ك�ی�ان أو 
نشاط یحتاج إلى دعم مثل المؤس�س�ات 
ال��ك��ب��رى ال��ت��ي ت��ل��ق��ى إق��ب��االً م��ن 
ال�م��ت��ب��رع��ی��ن.. فض��الً ع��ن أن ث��ق��اف��ة 
المواطنین عن أھمیة العمل الت�ط�وع�ي 
ما زالت في حاجة للمزید من التوع�ی�ة 
 والمعرفة، وھذا ما نحاول التحفیز لھ.

وفي النھایة طلبت منھا أن تقدم بع�ض 
خالصات تجاربھا في الحیاة لی�ت�أم�ل�ھ�ا 

 القارئ، فقالت:
 

ال تبحث ع�م�ا یض�ن�ی�ك وی�دم�ي ق�ل�ب�ك 
ویؤذي روحك.. ال تتعجل وجعك فربما 
جھلك بھ یجعلھ یمر دون أن ی�ؤل�م�ك.. 
وما قدر ل�ك س�ت�راه آج�ال أم ع�اج�ال.. 
سلم أمرك ل�م�ن ب�ی�ده األم�ر ف�إن ق�ال 

 كن.. سیكون.. وھو خیر الحافظین..
الحب الحقیقي یمنح حیاة.. إن لم ی�ك�ن 

 ھذا دوره فإنھ شيء آخر غیر الحب
أحبكم هللا ورزقكم من وداده ووص�ال�ھ 

 ما یؤمن قلوبكم ویسعدھا..
 وأختم بما قالھ العقاد:

ال أحب الكتب ألنني زاھد في الح�ی�اة... 
ولكنني أحب الكتب ألن حیاة واح�دة ال 

 تكفیني.

ا"اا اان ى ا ا  " 
 

 أجرى الحوار: محمد محمد السنباطي/ مصر
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واص�ل ع�م��ل�ھ ح�ی��ث ق�ام ب��ت�ش�ذی��ب 
تصورھن لجم�ال�ھ�ن   النخالت، التي

كانھن ص�ب�ی�ات م�راھ�ق�ات، م�ث�ق�ل�ة 
صدورھن ب(عثوق) التمر البرحي، 

ق��ام ب��ازال��ة  ك��ان��ھ��ا ن��ھ��ود م��ت��م��ردة
السع�ف ال�ی�اب�س، وال�ك�رب ال�زائ�د، 
كحالق یقوم بتجمیل وتصفیف شع�ر 

یصف   فتاة في یوم عرسھا، یجملھا
ل��ھ��ا س��ع��ف��ات��ھ��ا ی��زی��ل م��ن ح��ول��ھ��ا 
االعشاب، یعدھا عروسا م�دل�ل�ة ف�ي 
احض��ان ام��ھ��ا ال��ط��ب��ی��ع��ة، تس��ت��ع��د 
الستقب�ال ع�ریس�ھ�ا ل�ی�ل�ة ال�زف�اف، 

خ�ی��ال�ھ، واس�ت�م��ت�اع��ھ   ف��ي  یس�رح
ب��ع��م��ل��ھ وك��أن��ھ ف��ي بس��ت��ان اھ��ل��ھ 

فتوت�ھ وش�ب�اب�ھ وس�ط م�زارع   ایام
 ورائحة عنبر المشخاب ...

م�ن ت�خ�ی�الت�ھ اال ب�ع�د أن   لم یصح
وضعت (صینیة) الغداء ام�ام�ھ ب�ی�د 
(غزالة) بامر من سیدة المنزل وھي 

ال��دول��ة،   م��وظ��ف��ة ف��ي اح��د دوائ��ر
ال��خ�ل��ق واالنس��ان�ی��ة   ت�ت�م��ت�ع ب�ن��ب�ل

والكرم خص�وص�ا   الطافحة بالمحبة
عندما تكون في ال�دار ع�ن�د م�ج�ی�ئ 

 (شمران) لدارھم...
ت�ن��اول غ��دائ�ھ الش��ھ��ي م�ن ال��ت��م��ن 

البامیاء ولحم الغ�ن�م،  العنبر، ومرق
والخبز الحار متمنیا لو شاركھ ب�ھ�ا 

(حسن)...بعد ان اكمل ناولتھ   رفیقھ
(غ��زال��ھ) ق��دح��ا م��ن ال��م��اء ال��ب��ارد 
وق��دح��ا م��ن الش��اي م��ح��اول��ة ان 
ت��ت��الم��س اص��اب��ع��ھ��ا م��ع اص��اب��ع��ھ 
(یلزارع ال�ب�زن�گ�وش ازرع�ل�ي ان�ھ 

(ش�م�ران)   ویتحرج  ورده)، یتحرز
كثیرا یتناول القدح بحذر، شاكرا لھا 
حس���������ن رع���������ای���������ت���������ھ����������ا، 

ال�م�ت�ب�خ�ت�رة وھ�ي   مشیتھ�ا  متابعا
تجر عجیزتھا الرجراجة المشت�ھ�اة، 
وضفیرتھا التي تنساب على ظھرھا 
معانقة م�رت�ف�اع�ات ورك�ھ�ا ال�ھ�زاز 

أم�ام   وھي تسیر في ممر ال�ح�دی�ق�ة
 ناظریھ ...

ق��اد دراج��ت��ھ   ث��م  ج�م��ع اغ��راض�ھ،
 اھل الدار ...  مودعا

خ��ارج ال��دار ث��ب��ت (ال��ك��رك) ع��ل��ى 
ح��زم��ة م��ن س��ع��ف   ال��دراج��ة، م��ع

النخیل، والكرب، لیستفاد منھ وقودا 
ی��ق��ود   ل��ت��ن��ور ب��ی��ت حس��ن، وھ��و

دراجتھ قبل ان ی�رك�ب�ھ ف�ي الش�ارع 
الع�ام، اح�س ب�وق�ع خ�ط�ى ت�ت�ب�ع�ھ، 

 فشاھد غزالھ تسیر خلفھ ...  التفت
(شمران) آني ھم رای�ح�ھ   ھا عیني

لبیتنھ، عمتي انطتني اجازه ال�ی�وم، 
لك عیني اني اشم بیك ریحة اھلن�ھ، 
وهللا داده من اش�وف�ك ت�رد روح�ي، 

ت��دن��دن بص��وت��ك   وم��ن اس��م��ع��ك
 تذوب روحي ...  الحلو

 عیني (غزالھ) ان�ا اش�ك�رچ ھ�وای�ھ
ولطف�چ، وھ�اي   على اھتمامچ بیھ،

اھیھ طبایعنھ احنھ الفقره واحد یحن 
للثاني. بس انتي منین وشجابچ لھل 

 الشغلھ؟؟
ولك داده ان�ھ ج�اب�ن�ي ال�وك�ت، ان�ي 
اط��ون��ي ل��رج��ال ش��ای��ب فص��ل��ی��ھ، 

وی�اه س�ن�ھ وراح ل��دار   عش��ت  م�ا
حقھ، وردیت انھ لھ�ل�ي، الس�اك�ن�ی�ن 

بمدینة الثورة، بع�دم�ا ھ�دم ال�زع�ی�م 
االكواخ وبنى لنا دورا جمیلة تأوینا، 
وحالتھم تعب�ان�ھ ح�ی�ل، ف�اض�ط�ری�ت 
اشتغل ھل الشغلھ عد ھذولھ ال�ن�اس 

م�ق�ص�ری�ن   الطیبین، هللا یطیھ�م م�ا
ویاي، یطوني ثلث دنان�ی�ر ب�الش�ھ�ر 
ولبسي واچلي علیھ�م، وی�ك�رم�ون�ي 
ب�ال�م�ن�اس��ب�ات، وی�ط�ون��ي ال�م�الب��س 
ال�زای��ده واك��ل، اخ�ذه الم�ي واب��وي 
واخوتي چان جی�ران�ھ خ�وش ادم�ي 
راد یش���وف���ل���ي ش���غ���ل ب���م���ع���م���ل 

م�ن�اع�ی�ل ال�وال�دی�ن،   لكن  الزیوت،
حبسوه وره م�ا ك�ت�ل�وا ال�زع�ی�م هللا 
یرحم�ھ، وب�ع�د م�اع�رف�ن�ھ ع�ن�ھ أي 
شي، یگولون چان شیوعي ... م�ن 
صار االن�ق�الب ع�ل�ھ ال�زع�ی�م، چ�ان 

(ام��ی��م��ن)، اش��و م��ن اج��و   ع��دن��ھ
ال���������ح���������رس ال���������ق���������وم���������ي، 

ولبس حرس  وعمامتھ  صایتھ  نزع
قومي وگام ی�ل�گ�ط ب�ال�وادم نس�وان 

ل�و   شیوعیھ  وشبان وشیاب، علبو
الزعیم، یرید ی�اخ�ذ ب�ث�اره   من ربع

وهللا لیش ن�زل�وه م�ن ال�م�ن�ب�ر الن�ھ 
اخ�ذ ال�گ��اع م��ن  ح�رم ع��ل�ھ ال�ف��الح

االقطاعیین حس�ب ق�ان�ون االص�الح 
الزراعي، وگلب الدنیھ علھ القان�ون 

 المره. الي اطھ حقوق
عیني وینك یلزعیم، دمعة ع�ی�ون�ھ�ا 

م�دال��ی��ة م��ع�ل��ق��ة ف��ي   وھ�ي ت��خ��رج
صدرھا تحمل صورة الزعیم، خوی�ھ 

 صدگ شافوا الزعیم بالگمر ؟؟؟
 ابتسم، (شمران)، قائال:

 (غزالھ) شدي حیلچ ودی�ري ب�ال�چ
ع�ل�ھ اھ�ل�چ وش��غ�ل�چ، وم�اك�و ش��ده 

 فرج . وھسھ هللا ویاچ.  والھ
بالسالمھ،   ومصحوب  هللا ویاكعیني

احس  الجھامھ  لھل  من فدوه اروح
(شمران) بانھ ی�م�ر ب�م�أزق ج�دی�د، 

معھ، یبدو ان  الیدري كیف سیتعامل
ھذه ال�ف�ت�اة ق�د وق�ع�ت ف�ي عش�ق�ھ، 
وال��ن��س��اء ع��ن��دم��ا ت��ع��ش��ق ت��ك��ون 
كالمجنون، التفكر بعقلھا ابدا، وانما 
تكون تحت ھیمنة ع�اط�ف�ت�ھ�ا، ان�ھ�ا 
شاب�ة ت�ع�رض�ت ل�ل�ظ�ل�م وال�ح�رم�ان 
والقھر االجتماع�ي ف�ي ظ�ل ت�خ�ل�ف 
ال��ع��ادات وال��ت��ق��ال��ی��د االق��ط��اع��ی��ة 
والعشائریة الس�ائ�دة، وھ�ي ت�ح�اول 
بكل وسیلة ان تعیش في كنف رج�ل 
یرعاھا ویحترم مشاعرھا ویح�رص 
علیھا، یشبع لھا رغباتھا الج�س�دی�ة 

 والروحیة ...

ولك ھاي شلون شغلھ (یمظلوم) ل�و 
(حرس قوم�ي) ل�و (غ�زال�ھ)، ھ�اي 
شلون راح تراوسھ، ھسھ (الح�رس 
القومي) ومگدور علیھ، ل�ك�ن ھ�اي 

 الراح تغط بالحب شنسویلھ ؟؟
من أجل ان یعطي لنفسھ فسحة م�ن 
التأمل لما ھو علیھ، تأمل المزید من 

ال��ب��ل��د  ال��ت��ي یش��ھ��دھ��ا  ال��ظ��واھ��ر
ھ�ذه االوق�ات، ع�ل�ی�ھ ان ی�دور   في

االح���داث ف���ي مش���غ���ل���ھ ال���ف���ك���ري 
والمعرفي لغ�رض ت�ظ�ھ�ی�رھ�ا ع�ل�ى 
حقیقتھا، ماھو الرئیسسي وم�ا ھ�و 

في طبیعة الصراع ال�دام�ي   الثانوي
ال����ج�����اري ف����ي ال�����ب����الد، ف�����ي 

ودولة ریعیة، تعتمد الثروة   بلد  ظل
للدخل، ل�م   البترولیة مصدرا رئیسا

تھتم بتطویر وال بتدویر عجلة العمل 
المج�ت�م�ع ف�ي ات�ون   المنتج، ادخال

الثقافة االستھالكیة، وبالتالي المزید 
من االضعاف لل�ط�ب�ق�ة ال�ب�رج�وازی�ة 

ونقیضھا الطبق�ة   الوطنیة المنتجة،
ال�ع��ام�ل��ة، م�ع ت��ب�ع��ی�ة م��وض�وع��ی��ة 
للطبقة المتوسطة للسلطة الحاك�م�ة، 
النھا مستوظفة ع�ن�دھ�ا وال ت�م�ت�ل�ك 
ذاتھا واستقاللیتھا كما ھو الحال في 
المجتمعات الصناعیة المتطورة ف�ي 
البلدان الرأسمال�ی�ة، وك�ل الش�واھ�د 
تش��ی��ر ال��ى فش��ل ن��ظ��ری��ة وم��ن��ھ��ج 
التطور الرأسمالي صوب االشتراكیة 
بقیادة البرجوازیة (الثوری�ة) وھ�م�ا 
كما تصورھا مروجا ھذه ال�ن�ظ�ری�ة، 
فالطبقة الحاكمة ھي خلیط من بق�ای�ا 
االقطاعیة والبرج�وازی�ة ال�ط�ف�ی�ل�ی�ة 
التابعة بما یمكن وصف�ھ�ا ب�ال�ط�ب�ق�ة 

 (االقطاوازیة).
إنَّ حالة المیوعة الط�ب�ق�ی�ة وت�داخ�ل 
ال�ط��ب�ق��ات االج�ت��م��اع�ی��ة ب��ب��ع�ض��ھ��ا، 
وت���ح���والت���ھ���ا ج���م���اع���ات واف���رادا 

ومن م�وق�ع ال�ى   حال الى حال  من
موقع، الیمكن ان یخلق وال یمكن ان 

طبقة عام�ل�ة واع�ی�ة ل�ذات�ھ�ا،   ینتج
من اجل   تتمكن من رفع رایة الكفاح

اقام�ة ال�م�ج�ت�م�ع االش�ت�راك�ي، م�م�ا 
ت�ك�ون ھ�ن�اك ش�ری�ح�ة   یت�ط�ل�ب ان

ث��وری��ة واع��ی��ة الوع��ی��ھ��ا وت��ردي 
م��وض��وع��ھ��ا ت��م��س��ك ب��الس��ل��ط��ة 

ت�ط�وی�ر   السیاسیة، تعمل م�ن اج�ل
وتثویر طبقات اج�ت�م�اع�ی�ة م�ن�ت�ج�ة 
مست�ق�ل�ة ع�ن ال�م�رك�ز ال�رأس�م�ال�ي 
االستغاللي، وھذا یتطلب العم�ل م�ن 
اجل ت�ح�ق�ی�ق ذل�ك ب�االس�ت�ی�الءع�ل�ى 

الس��ل��ط��ة ب��ال��ق��وة س��واء ب��ان��ق��الب 
ش���ع���ب���ی���ة   عس���ك���ري، او ب���ث���ورة

 مسلحة ...
حینما ت�وص�ل ال�ى ھ�ذا االس�ت�ن�ت�اج 
اخرج علبة سكائره مشعال س�ی�ك�ارة 
الجمھ�وري ال�ح�ارة، ن�ف�ث�ا دخ�ان�ھ�ا 

ی�زی�ل ع�ن ص�دره ھ�م�ا  بعیدا ك�م�ن
ثقیال، یشعر وكانھ تلمیذ ت�م�ك�ن م�ن 

ف��ي ق��اع��ة   ح��ل مس��ال��ة ری��اض��ی��ة
االم��ت��ح��ان...رك��ب دراج��ت��ھ وس��ار 
مسرعا خشیة ان یتأخ�ر ع�ن وق�ت�ھ 
المحدد الى دار (حسن) مما قد یثی�ر 

ان�ھ یش�ع�ر  خاوفھ وقلقھ علیھ، ك�م�ا
بانھ حامل الیھ حل مع�ض�ل�ة ف�ك�ری�ة 
ك��ب��ی��رة س��ت��ط��رد ح��ال��ة الض��ب��اب��ی��ة 
والغموض المھ�ی�م�ن ع�ل�ى ال�وض�ع 
الس�ی�اس�ي واالج�ت�م��اع�ي ال��ع�ام ف��ي 
ال���ب���الد، یش���ع���ر ب���أن���ھ ق���د وج���د 

الحل الذي یجب اتباعھ لبناء   مفتاح
(وطن حر وشعب سعی�د)... ی�ع�ط�ی�ھ 

ل�ل�ض�غ�ط   ھذا الش�ع�ورق�وة مض�اف�ة
دواس��ة ال��ب��اس��ی��ك��ل ل��ی��ن��دف��ع   ع��ل��ى

مسرعا ملتھ�م�ا الش�ارع االس�ف�ل�ت�ي 
 صوب قریة (سعیده)...

ی��ب��دو ان غ��ن��ج وم��ح��ب��ة وش��اي 
(غزالة) قد فتح مغالیق االلغاز وبدد 
ضباب ط�ری�ق ال�خ�الص، وال ادري 
مالذي یشغل راس (غزالھ) ال�ح�ل�وه 

 االن؟؟
ال�دار، وج�د (حس�ن)   حینما وص�ل

ینتظره بلھف�ة وق�ل�ق، ول�م ی�ت�ن�اول 
  غداءه لحد اآلن ...

اعتذر وطلب منھ ان یتن�اول غ�داءه 
ألنھ الیستطیع االكل ف�ق�د ت�غ�دى ف�ي 
بیت اح�د اص�ح�اب ال�ح�دائ�ق، ان�زل 
سعفات النخیل والكرب واضعا ایاھ�ا 
خارج الدار، ثم ادخل دراجتھ، وقرر 
ان یعمل الشاي بنفسھ ھذا ال�ی�وم... 
وھ��م ی��ت��ن��اول��ون الش��اي ش��رح ل��ھ 

ال��ی��ھ ب��خ��ص��وص ال��ح��ل  م��ات��وص��ل
ال�ث�وري ل�م�ا ی�ج�ري االن ووج��وب 

ال�ح�زب   است�الم الس�ل�ط�ة م�ن ق�ب�ل
والقوى ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ف�ي ال�ع�راق 
وبدون ذلك الیمكن تحقیق اس�ت�ق�الل 

 البلد ورفاه الشعب ...
كان حس�ن ف�ي غ�ای�ة الس�رور ل�م�ا 
طرحھ (شمران) وكأنھ كان ی�ن�ت�ظ�ر 
م��ن��ھ م��ث��ل ھ��ذا ال��ق��رار ال��ث��وري 
المصیري بالنسب�ة ل�ھ�م، م�م�ا ف�ت�ح 
الباب على مصراعیھ لحسن لیكشف 
لشمران ما قرره (المجلس الثوري) 
من العسكریین والمدنین الشیوعی�ن 

النقالب عسك�ري  لالعداد والتحضیر
انطالقا من معسكر ال�رش�ی�د ل�ل�ق�ی�ام 
بالثورة ضد الحكم ال�ق�ائ�م، ت�ح�م�س 

لھ رفاقھ   (شمران) كثیرا لما یخطط
على بع�ض ال�ت�ف�اص�ی�ل  بعد ان اطلع

وم��ن��ھ��ا ت��اك��ده م��ن وج��ود ص��ل��ة 
ق���ی���ادة ال���ح���زب   وت���ن���س���ی���ق م���ع

ب(محمد   االمر، وقرر تعریفھ  حول
ح����ب����ی����ب) و(ح����اف����ظ ل����ف����ت����ھ) 

ت��دارس ج��م��ی��ع ال��خ��ط��ط  ل��غ��رض
ومس��ت��ل��زم��ات ال��ت��ح��ض��ی��ر ل��ل��ث��ورة 

 نجاحھا ...  وضمان
اخذ (شمران) یضاعف م�ن نش�اط�ھ 

قاصدا االماكن التي یتوقع ان یلتق�ي 
ال��ق��دام��ى   خ��الل��ھ��ا ب��ب��ع��ض رف��اق��ھ

والمنقطعین عن العمل، وق�د ت�م�ك�ن 
بالفعل من اعادة صلة فردیة بالعدید 
م��ن��ھ���م م��ن ال��ع��م���ال، وص��ی���ادي 

ال���م���ط���اب���ع،   االس���م���اك، وع���م���ال
والكسبھ، موضحا لھم ن�ی�ة ال�ح�زب 

واستالم السلط�ة  للثورة  في االعداد
وعلیھم ان ی�ك�ون�وا ج�اھ�زی�ن ل�ھ�ذا 

في وقت الت�ن�ف�ی�ذ، وال ی�أل�وا   العمل
جھدا في اعادة الصلفة بمن ی�ث�ق�ون 

ال���رف���اق واالص���دق���اء   ب���ھ م���ن
 المنقطعین ...

كما انھ وحسن كانوا یسھرون حت�ى 
ساعات متأخرة من اللیل ل�م�واص�ل�ة 
م��ت��اب��ع��ة نش��اط رف��اق��ھ��م ورس��م 
المخططات في كیفیة التحرك حین�م�ا 
تحی�ن س�اع�ة ال�ت�ن�ف�ی�ذ، ك�م�ا ك�ان�ت 
تص�ل�ھ��م م��الح�ظ�ات واراء رف��اق�ھ��م 
الذین كانت لھم ع�دد م�ن ال�م�ن�اط�ق 
ومحالت للقائھم واجتماعاتھم غطت 
اغلب مناطق بغداد الشعبی�ة وم�ن�ھ�ا 
محل خ�ی�اط�ة (ح�اف�ظ ل�ف�ت�ھ) خ�ل�ف 

ل�ل�ت�ص�وی�ر   السدة، وستدیو شاھی�ن
في بغداد الجدیدة، وكوخ صغیر ف�ي 
ك�م�ب س�اره، وم�خ�ب�ز ف��ي م�ن�ط�ق��ة 
الجوادر بالثورة، ومقھى ابو حس�ن 
(دي لوكس) ف�ي س�اح�ة ال�ط�ی�ران، 
باالضافة الى الع�دی�د م�ن ال�م�ق�اھ�ي 
والدور الس�ك�ن�ی�ة ف�ي م�دن ال�ث�ورة 
والش����ع����ب وال����ح����ری����ة ك����م����ان 

اوج�د ل��ھ ن��واة عس�ك��ری��ة  ال�ت��ن�ظ��ی��م
وم��دن��ی��ة ف��ي ب��اق��ي ال��م��ح��اف��ظ��ات 
وخصوصا الوسطى والجنوبیة، وقد 

ل��ل��ق��ی��ام   وض��ع��ت ع��دة ت��واری��خ
والتي تم  1963-5-15منذ   بالثورة

ت���اج���ی���ل���ھ بس���ب���ب ح���ال���ة االن���ذار 
القومي، نتیجة لص�راع�ھ�م   للحرس

ضد القوى الناصریة الحلیفة للب�ع�ث 
 والذین تم ابعادھم فیما بعد ...

كان (شمران) یحصل على معلومات 
اب��و   ھ��ام��ة ج��دا م��ن دار (الش��ی��خ

حردان)عن طریق م�ت�اب�ع�ة اح�ادی�ث 
ح��ردان م��ع رف��اق��ھ ف��ي ال��دار او 

ال�ح�رس   وعن خ�ط�ط  التلفون  في
القوم�ي ض�د الش�ی�وع�ی�ی�ن ، وع�ن 
م��احص��ل��وا ع��ل��ی��ھ م��ن م��ع��ل��وم��ات 
وماقاموا بھ من اعتقاالت ل�ن�اش�ط�ي 
ال��ح��زب واص��دق��ائ���ھ وق��د ك��ان���ت 

ال��م��ع��ل��وم��ات ذات اھ��م��ی��ة   ھ��ذه
ل��ق��ادة ((ال��ث��ورة )) وم��ا   ك��ب��ی��رة

ی��ت��خ��ذون��ھ م��ن اج��راءات وق��ائ��ی��ة 
 سریعة ...

ل���ق���دك���ان���ت ((غ���زال���ة)) مص���درا 
تنفع   كبیرالمضایقتھ واحراجھ ،ولم

االعذار ل�ت�ب�ت�ع�د ع�ن�ھ،   معھا جمیع
وكاد ان یتورط معھ�ا ف�ي م�م�ارس�ة 
حمیم�ة ح�ی�ن�م�ازار ال�دار ول�م ت�ك�ن 

ف��ي ال��دار   س��ی��دة ال��ب��ی��ت م��وج��ودة
النش�غ��ال��ھ��ا ف��ي ال��دوام ، ف��ق��درم��ت 
غزالة نفسھ�ا ع�ل�ی�ھ م�ل�ت�ھ�م�ة ای�اه 

التنتھي ، حركة كاف�ة ك�وام�ن   بقبل
غریزتھ، لتھی�م�ن ع�ل�ى ك�ل س�ح�ب 

والھم واالنش�غ�االت ال�ك�ب�رى،   االلم
فتستیقظ مجنونة فوارة امااغراءات 
جسد(غزالة) ومداعباتھا ال�م�ث�ی�رة، 
ل���م ی���ن���ق���ذه م���ن ھ���ذا ال���م���وق���ف 

ق�ب�ل   االعندمارن جرس ال�ب�اب م�ن
ج��ل��ب��ت ل��ھ��م   ال��ت��ي  ((ال��خ��ب��ازة))

من خبز التنور   الیومي  تخصیصھم
 الحار، وخالل ذھاب غزالة لجلب 

.................................. 
 ....البقیة في العدد القادم

 ء اا ام 

 1963تموز  -3  

 2الحلقة/ بقلم األدیب:حمید الحریزي  
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1 
 تغضبُ  .

 العصافیرُ 
 عنَد ذكِر حسناتِ 

 .. الریاحِ 
  إلى صداقتھا  وال تمیلُ 

Sparrows get angry, 
When  winds’ merits are recalled, 

And tend to be hostile. 
2 

 یعتذرُ  .
 الندى

 والعنادُل والعصافیرُ 
 عن حضورِ 

 میالٍد زھرةِ البنفسجِ 
 إالّ 

  !النَّحلة
The Dew apologizes,  

So do, the Nightingales and 
sparrows 

For not attending   
The birth of the violet   

 But not the Bee!! 
 
3 

    العصافیرِ والبالبلِ .
 ُمتفقانِ 

 على أنَّ صداقةالعواصفِ 
 .. كذبٌ 

  ووھمٌ 
Sparrows and bulbuls 

Agree that, 
 Friendly Storms  

Are a lie, and  
 An illusion!! 

4 
 یحسدُ   

 العصفوُر الوحید
 غصَن الشجرةِ 
   على استقرارهِ 

 ویحسُد الغصنُ 
 العصفورَ 
   على أسفارهِ 

  !وُحریّتھ
The lonely sparrow envies  

The  branch of the tree   
For stability. 

And The branch envies  
The sparrow  
For  roaming  
And freedom!! 

5 
 : كالُم الوردةِ  .

 عطٌر ،
 : كالُم العصافیرِ 

 غناٌء ،
 :  كالُم الریحِ 
 فوضى ،

 : كالُم النَّھر
 ماٌء ،

  !وكالُم الشاعِر بعَد الكالم
Flowers talk in  

 Fragrance. 
  Sparrows talk in:  

Songs. 
 Hurricanes talk in  

Havocs. 
Rivers talk in  

Ripples, 
And the poet's talk follows!! 

 
6 

 ترى الزھرةُ نفَسھا .
 ملكة ً ،

 یرى الجبُل نفَسھُ 
 إمبراطوراً ،

 یرى العصفوُر نفَسھُ 
 عازفاً ،
 ویرى

 .. العاشُق نفَسھُ 
  !ھؤالءِ   كلَّ 

The flower fancies itself 
A queen, 

The mountain fancies itself 
An emperor, 

The sparrow fancies itself 
A musician,  

And The lover fancies himself. 
All of these!  

 
7 

 لحظة .
 عقِد قراِن اإلقحوانةِ 

 على الربیعِ 
 تفیضُ 

 قرائُح الدبابیرِ 
 .. غیظاً 

 !وشتائم
At the Moment 

Of binding the daisy and Spring 
In marriage 

Wasps buzzed In slurs and 
outrage !  

8 
 ال یثیرُ  .

 خریُر الماءِ 
 أيَّ إحساسٍ 

 لدى
 !!  شجرة ُ الصفصاف

 
The murmur of water 

Stirs no feeling 
Inside the willow tree 

 
9 

 كتاُب المطرِ  .
 آخرُ 

 ما تُفّكرُ 
 الصحراءُ 
  في قراءتھِ 

The Book of Rain 

Is the last thing  
That a desert would think 

 To read 
10 

.  ً  ابتھاجا
 بعیِد میالدهِ 

 الشتاءُ   یُّوزعُ 
 ً  .. مجانا

 أثواَب الثلجِ 
 !! والمطرِ 

Celebrating 
 Its birthday,  

Winter is giving away  
Free garments 

 Of snow  
And rain!! 

11 
 وھوَ  .

 یحتفلُ 
 بعودتھِ إلى الحیاِة ،

 یُقّدُم الّصیفُ 
 لزائریھِ 

 .. الماَء العذبَ 
  !والفاكھة

And Celebrating its rebirth, 
 Summer offers visitors  
Sweet water,And fruit !! 

 
12 

 یحاولُ 
 الخریفُ 

 ما یُثیرهُ   أْن یُخفي
 من أشجانٍ 
  ویدسُّ تحتَ 

 كلِّ ورقٍة تسقط ُ
  ُحلُما!ً 

The autumn trying 
To hide the blues it invokes 

Plants under Every falling leaf  
A dream !! 

 
13 
 كلّ 

 ما تحلُُم بھِ 
 شجرة ُ البرتقالِ 

 ثمرةٌ 
 تحفظ ُ كینونتھا ،

 وعصفورٌ 
 یُغنّي

  سیرتَھا
All that an orange tree dreams 

about 
Are: a fruit 

Preserving its being, 
And a sparrow  

Singing  
its course. 

14 
 أكثرُ  .

 ما یُقلُق السنابلَ 
  غیمة ٌ ُمراوغة

 ومزارعٌ 
 یُخطيءُ 

  في المواعیدْ 
What worries wheat spikes most 

Are: a dodgy cloud  
And a farmer who 

Fails his dates. 
15 

 الشتاءُ 
 یُثمُر ربیعاً ،

 الربیعُ 
 یُنھي أحالَمھُ صیٌف ،

 الّصیُف ،
 بال سالٍم ،

 السلطةِ   یترُك كرسيَّ 
  !للخریف

Winter blossoms a Spring 
Spring’s dreams are ruined by 

Summer. 
Summer, without farewell 

Cedes authority  
To autumn 

 
16 

 یعرفُ  .
 العصفورُ 

 قدوَم الربیعِ ،
 من وجھِ الشتاءِ 

  !الشاحبْ 
The sparrow divines 

The advent of Spring, 
From a sallow- faced winter!  

 
17 

 ال ترى .
 العصافیُر ضرورة

 لمدیح الحریةِ 
 في نھاٍر عاصٍف ،

 ال ترى
 األزھاُر ضرورة
 لكسِب ودِّ عاصفةٍ 

 ھوجاَء ،
 ال ترى

 الصحراُء ضرورة
 للردِّ 

  !على رسائِل المطر
Sparrows see no need 

To cheer freedom. 
 In a windy day, 

Flowers see no need 
To win a strong storm’s favor  

The desert sees no need 
To respond to the messages of Rain! 

..…………… 
 كاتب وناقد وشاعر / مقیم في األسكندریة* 

 كاتبة وقاصة ومترجمة / مقیمة في القاھرة** 

 ترجمة مختارات من دیوان
 ھایكو عربي  -  "العصافیر لیست من ُساللة الریاح "

 
                                                      اب اِ اا * 

 ** :  اي



في حدیث إلحدى وس�ائ�ل اإلع�الم     
 Canاأللمانیة، یقول ك�ان دون�دار 

Dündar رئیس التحری�ر الس�اب�ق ،
لص�ح�ی��ف�ة "ج�م��ھ�وری�ت" ال�ت��رك�ی��ة 
الواسعة اإلنتشار: "بالنسبة لمنتقدي 
أردوغان، ت�ع�د أل�م�ان�ی�ا واح�دة م�ن 
أخ��ط��ر ال��دول ف��ي أوروب��ا. ل��ك��ن��ھ 
یتساءل: في بلد كألم�ان�ی�ا، ك�ی�ف أن 
یكون ذلك ممكن�اً؟ وإن ال�ج�واس�ی�س 
األتراك في ألمانیا ی�ؤم�ن�ون بس�ل�ط�ة 
أردوغان وعقیدتھ.. وقال، في مدینة 
مثل برلین، ال یمكنني التحرك بحریة 
وأمان، وبالتالي ف�أن�ا ت�ح�ت ح�م�ای�ة 
الشرطة ف�ي ب�ع�ض األح�ی�ان".. ف�ي 
تركیا، ُحكم على كان دوندار في ع�ام 

بالسجن لمدة طویلة، االتھام:  2015
خیانة أسرار الدولة. لكنھ تم�ك�ن م�ن 
الھرب إلى الخارج ویعیش م�ن�ذ ع�ام 

في ألم�ان�ی�ا. ل�م ی�ك�ن دون�دار  2016
الضحیة الوحیدة للجواسیس األت�راك 

   في ألمانیا، لكنھ من أبرز الضحایا.
وف��ی��م��ا ال��ت��ج��اذب��ات ح��ول م��وض��وع 
المعارضة التركیة وقضایا الالجئی�ن، 
أیض���ا ال���خ���الف ح���ول ال���م���س���ائ���ل 
السیاسیة، اإلقلیمیة وال�دول�ی�ة، ب�ی�ن 
ال��ط��رف األوروب��ي وبش��ك��ل خ��اص 
ألمانیا، العضو الفاعل فیھ، وت�رك�ی�ا، 
موضع جدل عق�ی�م. ت�م�ك�ن�ت ال�دول�ة 
التركیة واجھزتھا األمنیة م�ع م�رور 
الوقت من بناء شبكة من الجواسیس 
والمخبرین والقومیین ف�ي أل�م�ان�ی�ا، 
یمكنھم أن یحولوا الحیاة إلى جح�ی�م، 
ألي شخ�ص ی�ت�ج�رأ ألن ی�ع�ب�ر ع�ن 
انتقاد للرئیس أردوغان. حتى أصغ�ر 
مشاركة على "الفیسبوك" یمكن أن 
تكون بؤرة اھتمام أحد العمالء البالغ 
ع��ددھ��م ف��ي أل��م��ان��ی��ا ك��م��ا تش��ی��ر 

 6000ال��م��ع��ل��وم��ات ال��م��ت��وف��رة بـ�� 
عنصر، یعملون ف�ي دائ�رة ال�خ�دم�ة 
السریة التركیة تحت مظ�ل�ة "م�ع�ھ�د 

 . MITماساتشوستس للتكنولوجیا" 
وت��ت��ح��دث ب��ك��ث��اف��ة وس��ائ��ل اإلع��الم 
األلمانیة مؤخراً، عن خط�ورة نش�اط 
ال��ج��واس��ی��س األت��راك وت��خ��ط��ی��ط��ھ��م 
الختطاف المعارضین ال�ذی�ن غ�ادروا 
تركیا وحصل�وا ف�ي اآلون�ة األخ�ی�رة 
على ال�ل�ج�وء ف�ي أل�م�ان�ی�ا وال�ب�ال�غ 

أل�ف. وی�ق�ول: ال�خ�ب�ی�ر  31عددھ�م 
المتخصص ف�ي ش�ؤون ال�م�خ�اب�رات 

 Erich  إری�ك ش��م�ی��دت ـ�� إی��ن�ب��وم
Schmidt-Eenboom ع��ن ھ��ذا

العدد الھائل من المخبرین الس�ری�ی�ن 
في دول�ة واح�دة م�ث�ل أل�م�ان�ی�ا، أن�ھ 
"رق��م ض��خ��م". ویض��ی��ف: م��ن إن 

د ماساتشوستس للتكـنـول�وج�ی�ا ــمعھ

 )MIT موجود في ألمانیا ونشاط�ھ (
أكثر فاعلیة من جھاز الخدمة السریة 

  )CIAاألمریكیة. (
تعمل المخابرات التركیة إلى حد كبیر 
دون رق��اب��ة م��ن ق��ب��ل ال��م��ؤس��س��ات 
األمنیة والھیئات الدیمقراطیة، وتقدم 
تقاریرھ�ا م�ن داخ�ل وخ�ارج ت�رك�ی�ا 
مباشرة إلى الرئیس التركي. یستخدم 
أردوغ��ان م��ع��ھ��د م��اس��اتش��وس��ت��س 
للتكنولوجیا للتجسس على المنتقدین 
لسیاستھ وم�الح�ق�ت�ھ�م واع�ت�ق�ال�ھ�م، 
خاصة إذا كانوا قادمین لفترة قصیرة 
إلى تركیا كأت�راك أل�م�ان. وی�ب�دو أن 

 MITھناك صلة وثیقة بی�ن ج�ھ�از 
 Ditibالسري وجمعیة مسجد دیتیب 

مس�ج�د آخ�ر ف�ي  1000مع حوال�ي 
إم�ام�اً ی�ع�م�ل�ون  19ألم�ان�ی�ا. وك�ان 

ب��ال��ف��ع��ل ف��ي مس��ج��د "دی��ت��ی��ب" 
یتجسسون بشكل منظم ألنقرة، وھ�و 
ما اعترفت بھ الحكومة الت�رك�ی�ة ف�ي 

وخ�ل�ق ض�ج�ة س�ی�اس�ی�ة  2017عام 
وإعالمیة. غادر عل�ى أث�رھ�ا األئ�م�ة 
ألمانیا ب�ع�د ان�ف�ض�اح ع�م�ل�ھ�م، وت�م 

 إیقاف جمیع التحقیقات بھذا الشأن.
یستغ�ل ال�رئ�ی�س ال�ت�رك�ي أردوغ�ان 
أزم���ة "ال���ج���ائ���ح���ة" واس���ت���راح���ة 
البرلمان بسببھا، لتكثیف اإلج�راءات 
ضد المع�ارض�ی�ن وتش�دی�د الض�غ�وط 
علیھم في الشوارع. وتشیر التقاری�ر 
األم��ن��ی��ة واإلع��الم��ی��ة، إل��ى ت��ع��رض 
منتقدیھ أیض�ا، إل�ى م�راق�ب�ة م�ع�ھ�د 

 MITماساتشوستس للتكن�ول�وج�ی�ا 
عند دخولھم فرع بنك تركي أو وكالة 
سفر.. یقول خبیر ال�م�خ�اب�رات إری�ك 
ش��م��ی��دت: "ی��ت��ن��ص��ل ال��ج��واس��ی��س 
المقنَّعون كموظ�ف�ی�ن ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن 
األحیان من تسھی�ل ت�ح�وی�ل األم�وال 
وح��رك��ات الس��ف��ر ل��م��ن ی��خ��ض��ع��ون 
للمراقبة". ویتم تقدیم تقاریر إذا ق�ام 
األتراك األلمان بزیارة وطنھم تركی�ا. 
وف��ي أس��وأ ال��ح��االت، ی��ت��م ال��ق��ب��ض 
علیھم بمجرد دخ�ول�ھ�م ال�ب�الد أو ال 

یسمح لھم بمغادرة ت�رك�ی�ا إل�ى أج�ل 
غیر مسم�ى. ك�م�ا ح�دث ل�ت�ورج�وت 
أوك�ر، ال�رئ�ی��س ال�ف�خ�ري ل�ج�م�ع�ی��ة 
"الجالیة العلویة" الذي ینتظر العدید 
من المحاكمات الكیدیة في تركیا م�ن�ذ 
أكثر من عام، بسبب تھم ملفقة منھ�ا 
"ال���دع���ای���ة اإلرھ���اب���ی���ة وإھ���ان���ة 

 الرئیس". 
غیر أن الحكومة الفیدرالیة ال ت�ل�ت�زم 
بواجب الحمایة ال�ق�ان�ون�ی�ة ال�ك�اف�ی�ة 
لھؤالء المواطنین وم�ت�اب�ع�ة ش�أن�ھ�م 
للحیلولة دون وق�وع م�ا ی�ع�رض�ھ�م 

 للخطر.
المثیر لال�س�ت�غ�راب، أن ال�ع�دی�د م�ن 
ال��ج��واس��ی��س وال��م��خ��ب��ری��ن ل��ی��س��وا 
مس��ج��ل��ی��ن ع��ل��ى ق��ائ��م��ة روات��ب 
المخابرات ال�ت�رك�ی�ة. ف�ي ت�ق�دیس�ھ�م 
العمیق للرئی�س ال�ت�رك�ي، یش�ع�رون 
ب��وض��وح أن��ھ��م م��دع��وون أخ��الق��ی��اً 
للتج�س�س وخ�ی�ان�ة م�واط�ن�ی�ھ�م ف�ي 
ألمانیا. بید أن العدید من المھاج�ری�ن 
األتراك ال یشعرون بااللت�زام ل�ل�دول�ة 
األل���م���ان���ی���ة وم���ف���ھ���وم ال���ق���ان���ون 
والدیمقراطیة. وھو أحد أسباب فش�ل 
ال��ح��ك��وم��ة األل��م��ان��ی��ة ف��ي س��ی��اس��ة 
االندماج. ومما یزید الطی�ن ب�ل�ة، أن 
الحكومة الفیدرالیة األلمانیة ال ت�ف�ي 
بواجبھا الكافي في الحمایة، وھو م�ا 
ینبغي أن تتحملھ إزاء جمیع مواطني 

 -ھذا البلد دون تمییز. یطالب شم�ی�ت
إی��ن��ب��وم ی��إل��زام ال��دول��ة ال��ت��رك��ی��ة 
وجھ�ازھ�ا االس�ت�خ�ب�اري ف�ي م�ع�ھ�د 

 MITماساتشوستس للتكن�ول�وج�ی�ا 
إلى وق�ف نش�اط�ات�ھ بش�ك�ل واض�ح. 
طالما ل�م ی�ح�دث ذل�ك، ق�د ال یش�ع�ر 
منتقدو أردوغان في ألمانی�ا ب�األم�ان 
وحریة التحرك. وسی�س�ت�م�ر الض�غ�ط 
ل��م��الح��ق��ة واض��ط��ھ��اد ش��خ��ص��ی��ات 
ال��م��ع��ارض��ة وخ��اص��ة ال��م��ث��ق��ف��ی��ن 
وأصحاب القلم والیساریین م�ن ق�ب�ل 
نظام أردوغان في ال�داخ�ل وال�خ�ارج 
وبوتی�رة م�رت�ف�ع�ة. ك�م�ا س�ی�س�ت�م�ر 

ت��ع��رض��ھ��م إل��ى ال��م��الح��ق��ة ب��ت��ھ��م��ة 
االرھ��اب ع��ب��ر اإلن��ت��رب��ول. ت��ق��ول: 
الس��ی��اس��ی��ة ال��ی��س��اری��ة ورئ��ی��س��ة 
الم�ج�م�وع�ة ال�ب�رل�م�ان�ی�ة األل�م�ان�ی�ة 
التركیة من أص�ول ت�رك�ی�ة، س�ی�ف�ی�م 

، Sevim Dagdelenداج��دی��ل��ی��ن 
"تواصل كیفیة اضطھاد ال�م�واط�ن�ی�ن 
األتراك عن طریق المزاعم اإلرھابیة 
العنیفة، غیر مقبول، ألنھم ب�ب�س�اط�ة 
یمارسون حق�وق�ھ�م األس�اس�ی�ة م�ث�ل 
حریة التعبیر أو حریة التج�م�ع ال�ت�ي 
یكفلھ�ا ال�دس�ت�ور. إال أن ال�ح�ك�وم�ة 
األلمانیة ال تملك استراتیجیة معت�رف 
بھا لنفسھا حمایة المواطنی�ن بش�ك�ل 
فعال من تعس�ف ن�ظ�ام أردوغ�ان".. 
وف��ي ت��ق��ری��ر ص��ادر ع��ن وزارة 
الخارج�ی�ة األل�م�ان�ی�ة، یُ�ظ�ھ�ر ك�ی�ف 
یضطھد نظام أردوغان معارضیھ ب�ال 
ھوادة. ویتحدث التقری�ر ال�ذي ك�ت�ب�ھ 
مس��ؤول��ون م��ن وزارة ال��خ��ارج��ی��ة 

ص�ف�ح�ة،  34االتحادیة، یتك�ون م�ن 
یمكن تلخیصھا على الن�ح�و ال�ت�ال�ي: 
تركیا دولة ظالمة. ال تتوانى ف�ي أی�ة 
فرصة متاحة ع�ن "إن�ت�ھ�اك ح�ق�وق 
االنسان" "إستغالل المنابر الدینیة" 
للدفاع عن سیاسة أردغان وال�ح�زب 
الحاكم، "تقیید الحریات األس�اس�ی�ة" 
ت��ق��ن��ی��ن "ال��ت��ط��ھ��ی��ر" و "إس��اءة 
استغالل السلطة القضائیة ل�م�ص�ال�ح 
الس��ل��ط��ة الش��خ��ص��ی��ة" واألخ��ط��ر 
"ال��ت��دخ��ل الس��ی��اس��ي ف��ي ع��م��ل 
الجامعات". وتبین الوثیقة أیضاً، أن 
ال�ن�ظ�ام ال�ت�رك�ي یض�ط�ھ�د خص�وم��ھ 
لمجرد انتق�ادھ�م س�ی�اس�ات�ھ. وح�دھ�ا 
ھذه، تظھر بوضوح لماذا یأتي، أكثر 
م��ن أي وق��ت مض��ى، ال��م��زی��د م��ن 
الالجئین األتراك إلى أل�م�ان�ی�ا ل�ط�ل�ب 
اللجوء السیاسي. وتشیر الوثیقة إلى 

٪ م�ن ط�ل��ب��ات ال��ل�ج��وء ی��ت��م 75أن 
وھ�ي ال�ق��ی�م�ة أال  -االع�ت�راف ب��ھ�ا 

أخالقیة التي ال تحققھا س�وى ال�دول 
  غیر العادلة.

رن ا مأ  او  ى نأورد 

 

 
 

  

Wednesday

15 AL- iraqia Issue No. 755

15 July 20 • Year 15

 بقلم: عصام الیاسري



النصوص ھي حروف وكل�م�ات مس�طّ�رة  
على شيء ما، ومنھ الورق، إن ك�ان ھ�ذا 
الورق ھو الورق األبیض ال�ح�ق�ی�ق�ي، أو 
ك�ان ال��ورق االف��ت��راض��ي ال��م��وج��ود ف��ي 
الحاسبة، وإن كانت ھذه ال�ن�ص�وص ھ�ي 
نص��وص دی��ن��ی��ة، أو اج��ت��م��اع��ی��ة، أو 
اقتصادیة، أو ثقافیة، أو صحی�ة، ف�ع�ن�دم�ا 
تس�ك��ت ھ�ذه ال��ن�ص��وص، وت�خ��ت��ب�ئ ف��ي 
المجھول حیاء، وخجال، وك�أن ی�دا ق�وی�ة 
أجبرتھا على ھذا االختباء، والغی�اب، وال 
یكون لھا تأثیرا یذكر، لم یبق أمام ال�ن�اس 
سوى الِع�ل�م، وم�خ�ت�ب�ر ال�ت�ج�ارب، ال�ذي 
یدور فیھ ھذا الِعلم، وكذلك م�ن ی�ق�وم�ون 
علیھ، ویعملون فیھ، ألنھم أصح�اب ع�ق�ل 
یعمل ال عقل صامت، وساك�ن. ف�ق�د ق�ط�ع 
ھذا الوباء األواص�ر االج�ت�م�اع�ی�ة ك�اف�ة، 
وكان مثل ال�رّج�ة ال�ت�ي ت�ح�دث ف�ي م�اء 
ال�ن�ھ�ر، ف�ھ�ي ت�ق�ط�ع "زرة" األس�م��اك، 
فیتشتت الك�ل، وی�ن�ت�ش�ر ف�ي االت�ج�اھ�ات 
كافة. ھذا ال�وب�اء ق�ط�ع ح�ب ال�م�ح�ب�ی�ن، 
وھیام ال�ھ�ائ�م�ی�ن، وق�ط�ع الس�ب�ی�ل أم�ام 
كلمات ال�غ�زل ال�رق�ی�ق�ة، وأم�ام ال�ل�م�س، 
والتقبیل، قطع السبیل أمام كل ل�ق�اء ب�ی�ن 
حبیبین، وقطع لعب األطفال ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�م 
في الشوارع واألزقة، وقطع ھ�ذا ال�وب�اء 
زی��ارة األق��ارب، وال��م��ع��ارف، ف��أح��ال 
اللقاءات إلى اتصاالت بالم�ح�م�ول، ف�ك�ان 
ھو الوسیلة الوحیدة لھم لالتص�ال، فض�ال 
على األنترنت، وقطع ھذا الوباء ت�الم�ی�ذ، 
وطالب المدارس، والم�ع�اھ�د، وال�ك�ل�ی�ات 
من الدراسة، ف�ب�ق�وا ف�ي ال�ب�ی�وت، ق�ط�ع 
الزیارة والتجارة بین البلدان، وأخیرا بی�ع 
ال��ن���ف���ط، ألن ال���دراج���ات ال��ب���خ���اری���ة، 
والس��ی��ارات، وال��ط��ائ��رات، وال��ب��واخ��ر، 
والمعامل، والمصانع، لم تعد تس�ت�ھ�ل�ك�ھ، 
لتوقّفھا عن العمل، وھ�و ال یُش�رب م�ث�ل 

 الماء.
لقد كثرت المشاكل ب�ی�ن األزواج، ب�ی�ن    

امرأة تعد ال�ب�ی�ت ال�ذي تس�ك�ن ف�ی�ھ ھ�و 
عالمھا، وھي الملكة المتّوج�ة ع�ل�ی�ھ ب�ال 
منازع، وبین زوج راح ی�زاح�م�ھ�ا ع�ل�ى 
ھذه المملكة، ویخلق ال�م�ش�اك�ل ل�ی�ت�ّس�ی�د 
علیھا، فبدأت النار ال�م�خ�ت�ب�ئ�ة ف�ي ج�م�ر 

تتأج�ج، و"ت�ث��ب ث��ب"، وال   عالقتھم
یطفیھا األبناء وكثرة، أو قلة ع�ددھ�م، أو 
تاریخ عالقتھم، أو قصة حبھم. فیما ج�اء 
حدیث مس�ؤول ف�ي وزارة ال�زرع�ة ع�ن 

م�ل�ی�ار  99استیراد العراق للنبق ب�م�ب�ل�غ 
دور مثل الم�اء ال�ذي ص�ّب ع�ل�ى ن�ارھ�م 
المتأججة، فأوقف، ال�زوج وال�زوج�ة ف�ي 
البیوت، "ن�رتھم الماس�خ�ة" إل�ى ح�ی�ن 

 انتھاء النبق المستورد كدواء لكورونا.
كل شيء توقف، أما ال�ذي ل�م ی�ت�وق�ف    

فھو األمل الكبیر للناس ف�ي ال�م�ؤس�س�ات 
الصحیة ورجالھا، على الرغم من تعبھ�م، 
وس��ھ��رھ��م، ف��ھ��م م��ا زال��وا ال��ج��ن��ود 
المجھولین في ھذه األزم�ة، وك�ذل�ك أم�ل 
الناس التي تفكر صحیح بالع�ل�م ورج�ال�ھ، 
وبالمختبر ورجالھ، ول�ی�س ل�غ�ی�ر ھ�ؤالء 
ممن یرتجى، أو ندعوه بدعوة من القل�ب، 
وما زالت الطبیع�ة ك�م�ا ھ�ي، ل�م ت�ت�غ�ی�ر 
معالمھا، فم�اء ال�ن�ھ�ر ع�اد إل�ى زرق�ت�ھ، 
والناس كما عھدناھ�م ی�ت�ح�رك�ون بش�ت�ى 
االت�ج�اھ�ات، والش��وارع م�ل�ی�ئ��ة ب�ح�رك��ة 
السیارات والمارة، واألزقة قصیرة وغی�ر 
عریضة، والدور كما ھي أبوابھ�ا م�غ�ل�ق�ة 
على من فیھ�ا، وال�ج�وام�ع، وال�م�س�اج�د، 
ظلت قبابھا زرقاء الزوردیة، وم�ن�ارات�ھ�ا 
ی�رف�ع ف�ی�ھ�ا اآلذان، واألس�واق م�ك�ت�ظ��ة 
بالمتبضعین, وما زالت السماء كما ك�ان�ت 
ف��ي الس��اب��ق، م��ت��غ��ی��رة األل��وان حس��ب 
الفصول، وس�اح�ة ال�ح�ب�وب�ي ك�م�ا ك�ان�ت 
ب��ت��م��ث��ال��ھ��ا األص��ف��ر، وبش��ج��ی��رات��ھ��ا، 
وعص�اف��ی��رھ�ا ال��ط��ائ�رة وال��ح��اطّ�ة ع��ل��ى 

األش��ج��ار وال��ت��م��ث��ال، وال��م��ت��ن��زه زاخ��ر 
ب�وروده، وأزھ��اره، وأل��ع�اب�ھ، ك�م��ا ك��ان 

 دائما، لم یتغیر أي شيء بھذه المظاھر.
ما زال أن�م�ار ی�ذك�ر وق�ائ�ع م�ا ج�رى    

لعائلتھ، وألھل المدینة، ولس�ك�ان ال�ع�ال�م، 
ال�ك�ث�ی�ر،  9لقد أخذ منھم فیروس ك�وف�ی�د/

عندما صعد في سیارة األجرة الذاھبة إل�ى 
بغداد وھي تقلھ إلى خیام ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن، 
الم�ن�ت�ف�ض�ی�ن، ال�ث�ائ�ری�ن، وھ�ي أس�م�اء 
لمسمى واحد ھو الشباب الناھض، وك�ان 
ذلك الیوم أكثر إشراق�ا م�ن ب�ق�ی�ة األی�ام، 
والشمس تلھب كل من نزلت علیھ ك�أن�ھ�ا 
تغسلھم من الفی�روس، وك�ان ن�ھ�ار ذل�ك 
الیوم یعّد بالكثیر، فسماؤه كانت ص�اف�ی�ة، 
والناس متھللة الوجوه، كأنھا في ع�رس، 
والسیارة تنھب ال�ط�ری�ق ن�ھ�ب�ا ك�أن�ھ�ا ال 
ترید التوقف. وصلتھ مكالمة من ص�دی�ق�ھ 
واثق في تنسیق�ی�ة س�اح�ة ال�ت�ح�ری�ر، أن 
أحض�ر إل�ی�ن�ا، ألن�ھ��م ی�ع�ّدون ل�م�ظ�اھ��رة 
ملیونیة س�ت�ھ�ز ع�روش أھ�ل ال�م�ن�ط�ق�ة 
الخضراء، وحكم عشی�رت�ْي آق ق�وی�ن�ل�و، 
وقره قوینلو، والعشیرة الثالثة م�ا أع�رف 
اسمھا مع قوینلو. ھكذا جاء في الرسال�ة، 
وفھم ما المقصود ب�ال�ع�ش�ی�رت�ی�ن ال�ل�ت�ی�ن 
حكمت�ا ال�ع�راق ف�ي ال�ق�دی�م، وال�ع�ش�ی�رة 

  الثالثة.
تذك�ر أن�م�ار، ك�م�ا ت�ذك�رت ن�وال، ف�ي    

الوق�ت ن�ف�س�ھ، ك�ل م�ا ج�رى ف�ي األی�ام 
السابقة، كأنھ حلم مر علیھم في م�ن�ام�ھ�م 
قبل االستیقاظ بدق�ائ�ق، ل�ق�د م�ات ال�ح�اج 
ریحان، كما م�ات ش�ی�خ عش�ی�رة ش�ّراد، 
وم��ّالھ��م، وب��ع��ض ك��ب��ار الس��ن ف��ی��ھ��م، 
واآلالف مثلھم. وشفي أحمد التاجر، ك�م�ا 
شفي أبو غائب منھ، وشّراد القروي، كم�ا 
ش�ف�ي اآلالف م�ث�ل��ھ�م، ول�م تص�ب ن��وال 
وعائلتھا، ون�ج�الء وع�ائ�ل�ت�ھ�ا، وب�ع�ض 
أفراد عشیرة شّراد ب�ھ�ذا ال�م�رض، ك�م�ا 
حدث للمالیین مثلھم. لقد خرج العالم م�ن 
ھذا الوباء بالكثیر من ال�ت�ض�ح�ی�ات ع�ل�ى 
ال��م��س��ت��وى ال��ع��ائ��ل��ي، واالج��ت��م��اع��ي، 
والدولي، وظلت خیم الثائرین مزدانة بك�ل 
شيء قابل ألن ی�خ�لّ�د، بص�ور الش�ھ�داء، 
وبھتافات عالیة النبرة، وبأشعار الشعراء 

 الذین یتغنون بما قدم للوطن.
دخل محمود خیمة الجامعة الم�ن�ص�وب�ة    

في ساحة الحبوبي، وقد أغ�م�ض ع�ی�ن�ی�ھ 
بعض الوقت لتتعود على الض�وء ال�ق�ل�ی�ل 
فیھا، لم یجد فیھا سوى ب�الل وھ�و ی�ق�رأ 
في كتاب ثخین، عرفھ مباشرة، إنھ ك�ت�اب 
أصل األنواع لداروین، لم یقل شیئا س�وى 

ب��الل وس��أل��ھ إن ك��ان   أن��ھ س��ل��م ع��ل��ى
داروین قد ذكر أن أصل ال�ك�ون قص�ی�دة؟ 
نظر بالل إلیھ شزرا وضحك ب�م�لء ف�ی�ھ، 
فیما مضى إلى لوحة اإلع�الن ال�م�رك�ون�ة 
على مسند الرسم ال�خ�ش�ب�ي، وق�د وض�ع 
ف�ی��ھ��ا إع��الن واح��د ب�م��وع��د ال��ت��ظ��اھ��رة 
الملیونیة في الع�راق ب�ع�د أزم�ة ك�ورون�ا 
موقعة من تنسیقیة بغداد، ومھّمش عل�ی�ھ 
من تنسیقیة الناصریة. تقدم نحو اللوح�ة، 
كانت اللوحة مصبوغة ب�ال�ل�ون األب�ی�ض، 
أخرج ورقة كبیرة من جیبھ كانت مط�وی�ة 
على شكل مربع، فردھا كي یسطّحھ�ا، ث�م 
علّقھا على اللوحة بوساطة دباب�ی�س ذات 
رؤوس ملونة. كانت الورقة مكتوبا ف�ی�ھ�ا 
قص�ی�دة "ال��ك�ول�ی�را" ل�ن�ازك ال��م�الئ�ك��ة، 
وأنشد القصیدة بصوتھ ال�ج�ھ�وري، ف�ی�ھ 

  شيء من التمثیل، عن ظھر قلب:
 (سَكن اللیلُ  

 أصِغ إلى َوْقع َصَدى األنَّاتْ 
فى ُعْمق الظل�م�ِة، ت�ح�َت الص�م�ِت، ع�ل�ى 

 األمواتْ 
 َصرَخاٌت تعلو، تضطربُ 

 حزٌن یتدفُق، یلتھبُ 
 یتعثَّر فیھ َصدى اآلھاتْ 

 فى كل فؤاٍد غلیانُ 
 فى الكوِخ الساكِن أحزانُ 

 فى كل مكاٍن روٌح تصرُخ فى الظُلُماتْ 
 فى كلِّ مكاٍن یبكى صوتْ 

 ھذا ما قد َمّزقَھُ الموتْ 
 الموُت الموُت الموتْ 

 یا ُحْزَن النیِل الصارِخ مما فعَل الموتْ 
 طَلَع الفجرُ 

 أصِغ إلى َوْقع ُخطَى الماشینْ 
ف�ى ص�م��ِت ال�ف�ْج��ر، أِص�ْخ، ان��ظُ�ْر رك��َب 

 الباكین
 عشرةُ أمواٍت، عشرونا

 ال تُْحِص أِصْخ للباكینا
 اسمْع صوَت الطِّْفل المسكین

 َمْوتَى، َمْوتَى، ضاَع العددُ 
 َمْوتَى، موتَى، لم یَْبَق َغدُ 

 فى كلِّ مكاٍن َجَسٌد ینُدبُھ محزونْ 
 ال لحظَةَ إخالٍد ال َصْمتْ 
 ھذا ما فعلْت كفُّ الموتْ 

 الموُت الموُت الموتْ 
 تشكو البشریّةُ تشكو ما یرتكُب الموتْ 

 الكولیرا
ْعب مع األشالءْ   فى َكْھِف الرُّ

 فى صْمت األبِد القاسى حیُث الموُت دواءْ 
 استیقظَ داُء الكولیرا
 حْقًدا یتدفُّق مْوتورا

 ھبطَ الوادى المِرَح الُوّضاءْ 
 یصرُخ مضطربًا مجنونا
 ال یسَمُع صوَت الباكینا

 فى كلِّ مكاٍن خلََّف مخلبُھُ أصداءْ 
 فى كوخ الفالّحة فى البیتْ 

 ال شىَء سوى صَرخات الموتْ 
 الموُت الموُت الموتْ 

 فى شخص الكولیرا القاسى ینتقُم الموتْ 
 الصمُت مریرْ 

 ال شيَء سوى رْجِع التكبیرْ 
 حتّى َحفّاُر القبر ثََوى لم یبَق نَِصیرْ 

 الجامُع ماَت مؤّذنُھُ 
 المیُّت من سیؤبّنُھُ 

 لم یبَق سوى نْوٍح وزفیرْ 
 الطفُل بال أمٍّ وأبِ 

 یبكى من قلٍب ملتِھبِ 
 وغًدا ال شكَّ سیلقفُھُ الداُء الشّریرْ 

 یا شبََح الھْیضة ما أبقیتْ 
 ال شيَء سوى أحزاِن الموتْ  
 الموُت، الموُت، الموتْ  
قَھُ ما فعَل الموْت).   یا مصُر شعورى مزَّ

بعد أن أنھى مح�م�ود ق�راءة ال�ق�ص�ی�دة    
قال بالل وھو یؤكد حقیقة مؤمن بھا ك�م�ا 
یؤمن الك�ث�ی�ر م�ن ال�ن�اس ذوي ال�ع�ق�ول 

 الفعالة:
وعلى ال�رغ�م م�ن ذل�ك، وم�ن ك�ول�ی�را  -

نازك المالئكة، سیبقى اإلنس�ان ك�م�ا ق�ال 
أرسطو ھو اإلنسان الن�اط�ق ال�وح�ی�د ف�ي 
الكون، وال ینافسھ أحد، ب�وج�ود اإلنس�ان 
اآللي الذي ینفذ كل ما یؤمر ب�ھ، وج�م�ی�ع 

  فعالیاتھ تكون بإیعاز من إنساننا الناطق.
 وافقھ محمود بقولھ:   
 تابع بالل حدیثھ: نعم، ھذا صحیح.   -
ی��ا ص��دی��ق��ي، داروی��ن اك��ت��ش��ف أص��ل  -

اإلنسان، وأرسطو جعلھ اإلنسان ال�ن�اط�ق 
الوحید في ال�ك�ون، وال ی�ھ�م�ن�ا أس�ب�ق�ی�ة 
االكتشاف. فیما توجھت الماركس�ی�ة ن�ح�و 
األممیة، وتوجھ ال�ب�ع�ث ن�ح�و ال�ق�وم�ی�ة، 
والصراع بینھما مستمر، وف�ي ال�ح�ق�ی�ق�ة 
كل واحد یكمل اآلخ�ر. ف�ال�م�اركس�ی�ة ھ�ي 
تجمیع م�ا ك�ان م�ت�ج�م�ع ع�ل�ى الص�ع�ی�د 
ال�ق��وم�ي، وال��ق�وم��ی�ة ت��ع�ی��ش ف��ي ب�ی��ئ��ة 

 تكاملیة، وھو ھدف الماركسیة.  إنسانیة،
أكد محمود م�واف�ق�ت�ھ ع�ل�ى آراء ب�الل    

 وخرج من الخیمة.
كأن المدینة قد طعنت ب�خ�ن�ج�ر مس�ن�ن،    

لیكون التأثیر مضاعفا، وق�د ش�ف�ی�ت م�ن 
ذلك الطعن الممیت، ومن الج�رح ال�ق�ات�ل، 
بعد أن أخذ الكثیر من الناس ف�ي ط�ری�ق�ھ 
الدامي، وھا ھ�ي ت�ح�اول أن ت�ق�ف ع�ل�ى 
رجلیھا وھ�ي ت�ئ�ن، وق�د ان�ت�ھ�ى الش�ھ�ر 
السابع الذي مر علیھا وأزمة األوكسجی�ن 

في مستشفى ال�ن�اص�ری�ة ال�ع�ام ق�د أم�ات 
الكثیر من الناس، وكثیرا ما یموت الن�اس 
في ذل�ك ال�زم�ن، وت�أت�ي مس�ح�ة ال�م�وت 
لتخبرھم ان المیت غیر مصاب بك�ورون�ا، 
وان��م��ا م��ات بس��ب��ب س��وء ال��ت��ش��خ��ی��ص 
الطبي، وتناول األدویة الخطأ، یاللمف�ارق�ة 
القاتلة... ومر ش�ھ�ر ت�م�وز، وب�دأ فص�ل 
الصیف الحار في المدی�ن�ة، وف�ي ال�ع�راق 
أیضا، والشمس بدأت تن�زل ل�ت�ح�رق م�ن 
تقع علیھ، وأصبح إسفلت الشارع یسخ�ن 
فی�ص�ع�د ب�خ�ار اإلس�ف�ل�ت وی�دخ�ل أن�وف 
السائرین علیھ، وشعت ال�م�دی�ن�ة بض�وء 
وحرارة شمس الصیف الحارة، فأصبح�ت 
تطاردھم أنّى ذھبوا، فراحوا یبحثون ع�ن 
الظل لیحتموا بھ، خوفا من أن تض�رب�ھ�م 
الشمس بسیاطھا، فیكون عندھم تایفوئی�د 
بدال من كورونا، االثن�ان ق�ات�الن، وب�دأت 
ع��ن��اق��ی��د ال��رط��ب ت��م��ت��ل��ئ ب��ھ م��ح��الت 
الخضروات وال�ف�واك�ھ. وك�ان�ت ال�م�دی�ن�ة 
ترید أن تنسى مصابھا الكبیر ف�ي ح�رارة 
الشمس، والناس ت�ت�م�ن�ى أن ت�ھ�ب ری�ح 
الس��م��وم ف��ت��ع��ق��م ب��ح��رارت��ھ��ا ال��ن��ف��وس 
واألجساد، إّال أنھا ال تنس�ى م�ن ف�ق�دت�ھ�م 
من األحبة واألعزة ع�ل�ى ق�ل�وب أھ�ل�ھ�ا، 
وقد زادت المبالغ�ات، وك�ث�رت ال�ق�ص�ص 
الكاذبة، والحكایات الخرافیة، عن ضح�ای�ا 
كورونا، وكیف أن الس�ی�د ف�الن، والس�ی�د 
عالن، كأنا سببا ف�ي ش�ف�اء ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
مرضى كورون�ا، ل�ك�ن أغ�ل�ب ال�ن�اس ق�د 
انتبھ إلى ھذه المزایدات المفضوحة ال�ت�ي 
یبثھا أزالم األح�زاب اإلس�الم�ی�ة ب�ع�د أن 
أقترب موعد االن�ت�خ�اب�ات وھ�م ی�ری�دون 
جمھورا یؤیّدھ�م. وك�ان�ت ع�ائ�ل�ة ال�ح�اج 
ریحان أول من حاولت أن تضّمد جراحھ�ا 
ولكن غصة بالحلق بفق�د ك�ب�ی�رھ�م ك�ان�ت 
مستعرة كالجمر المتقد، وكان ابن�ھ أح�م�د 
ما زال ی�ل�وم ن�ف�س�ھ، وم�ا زال�ت ن�ف�س�ھ 
َكَدَرة، والبكاء مستمرا، والدمع ال ینقطع، 
كالفتى القروي، ش�ّراد، ال�ذي الم ن�ف�س�ھ 
على سماعھ كالم المّال، وترك كالم رح�ی�م 
الموظف الص�ح�ي، إّال ان أن�م�ار وأخ�ت�ھ 
نوال، وشباب ساحات ال�ث�ورة ف�ي ب�غ�داد 
والمحافظات، كانوا متفائلی�ن ب�ال�ت�ظ�اھ�رة 
الملیونیة التي كانوا یعّدون لھا م�ن زم�ن 

 كورونا.
كان آخ�ر م�ن�ظ�ر رأت�ھ ع�ائ�ل�ة ال�ح�اج    

ریحان بعد أن اصطحب�وا وال�دھ�م م�ع�ھ�م 
إلى البیت بعد أن غادره السعال، والح�م�ى 
العالیة، وعادت صح�ت�ھ ك�م�ا ك�ان�ت، ھ�و 
منظر كرافانات الحجر الص�ح�ي، وب�ن�ای�ة 
مستشفى الناصریة الع�ام وھ�ي تس�ت�ق�ب�ل 
بعض المشتبھ بھ�م ب�اإلص�اب�ة ب�ف�ی�روس 

، ودخ��ان أس��ود ی��خ��رج م��ن 19ك��وف��ی��د/
مدخنة في المست�ش�ف�ى ل�ح�رق ال�م�الب�س 
والمستلزمات الشخصیة ل�م�ن خ�رج م�ن 
الحجر الصحي، وھي تس�ب�ح ب�أش�ع�اع�ات 
شمس تموز الحارة. خ�رج�وا م�ن ال�ب�اب 
وكأنھم خرجوا من َس�م ال�خ�ی�اط الض�ی�ق 
إلى الھواء المنعش، أو أنھم م�ث�ل أب�ط�ال 

 مسلسل تلفزیوني ینھضون من القبور.
كانت المدینة التي تعیش ف�ی�ھ�ا ع�ائ�ل�ة    

الحاج ریحان تقع على ال�ت�خ�وم األم�ام�ی�ة 
للصحراء الغربیة المم�ت�دة ح�ت�ى ال�ح�دود 
العراق�ی�ة الس�ع�ودی�ة، ع�ادی�ة ك�ك�ل م�دن 
الجنوب الع�راق�ي م�ن�ذ الس�وم�ری�ی�ن إل�ى 
یومنا ھذا، م�ن�اخ�ھ�ا ق�اري، ب�ارد ش�ت�اًء 
وحار صیفاً ، ومغبرة بالتراب ف�ي أغ�ل�ب 
فصول السنة، حتى سماھا بعض ظرفائھ�ا 
"م�دی��ن��ة ال��غ��ب��ار" ع��ل��ى وزن "م��دی��ن��ة 
الضباب"، وبالریاح التي تھب علیھ�ا ف�ي 
م�ا یس�م��ى فص��ل ال��خ�ری��ف، وف��ي فص��ل 
الصیف، والمحملة بذرات التراب والرم�ل 
الص�ح�راوي ال�ن��اع�م، خ�اص��ة ف��ي فص��ل 
الصیف الحار جدا والذي یصعب فیھ أخ�ذ 
شھیق نقي براحة تامة، والع�ی�ش ب�راح�ة 
جسدیة ونفسیة إّال بتكییف ھواء ال�م�ك�ان 

الذي یرغب الشخص البقاء ف�ی�ھ، ورغ�م 
ذلك فھي مدینة جمیلة في عی�ون أھ�ل�ھ�ا، 
وھادئة بھدوء أحالم ناسھا الطیبین. ك�ان 
ك��ل ش��يء یس��ی��ر ف��ي ال��م��دی��ن��ة ب��ھ��دوء 
وسكی�ن�ة، ف�م�ا زال�ت ال�ع�ص�اف�ی�ر ت�ط�ی�ر 
منخفضة لترى وجوه أھلھا ال�م�ب�ت�س�م�ة، 
على الرغم من وجود غاللة ش�ف�ی�ف�ة م�ن 
الحزن الدائم من عصر سومر إلى ی�وم�ن�ا 
ھ��ذا. والش��م��س م��ا زال��ت تش��رق ع��ل��ى 
ش��وارع��ھ��ا وس��ط��وح دور أھ��ل��ھ��ا ف��ي 
الصیف، وتقوم بتدفئتھا في الشت�اء، وم�ا 
زال ناسھا ی�ح�بّ�ون وی�ك�رھ�ون. وی�م�وت 
أھلھا في أوقات موتھم. وسوق ال�م�دی�ن�ة 
م��ا زال م��ك��ت��ظ��ا ب��ال��رواد م��ن ال��ن��س��اء 
وال�رج�ال. وص�وت اآلذان ی��رف�ع ف�ج��را، 
وفي وقت الظھر، وح�ی�ن ت�غ�ی�ب ش�م�س 
ذلك الیوم. وما زال محل أحمد ابن ال�ح�اج 
ریحان التجاري فیھ حرك�ة ال�م�ت�ب�ض�ع�ی�ن 
على أشدھا صباحا ومساء، حیث یبیع كل 
أص��ن��اف ال��م��واد ال��غ��ذائ��ی��ة ال��ط��ازج��ة، 
والمعلّبة، والجافة، والسائل�ة. وم�ا زال�ت 
"الستوتات" تدور بین األحیاء الس�ك�ن�ی�ة 

، أو ROوأص��ح��اب��ھ��ا یص��ی��ح��ون، م��اء
فاكھة، أو مخضرات، أو من عنده ع�ت�ی�ق 
للبیع. وم�ا زال�ت م�وس�ی�ق�ى ب�ائ�ع ال�غ�از 
ترسل صوتھا الحزین وھ�ي ت�ن�بّ�ھ نس�اء 
البیوت علیھ. انھا مدینة حیّة ت�ع�ی�ش ف�ي 
كل العصور منذ أور ح�ت�ى ال�ب�ط�ائ�ح إل�ى 

 الناصریة فذي قار.
ستبكي الحاّجة أم أحم�د بص�وت یش�ب�ھ    

إصطدام آنیة النحاس، على رفیق حیات�ھ�ا 
ال�ح�اج ری�ح�ان، ب��دم�وع وال أي ش�م��س 

 تكفي لتجفیفھا، وھي تقول:
إنھ غضب من هللا ع�ل�ى ال�ن�اس ألن�ھ�م  -

تركوا اآلخرة واھ�ت�م�وا ب�ال�دن�ی�ا ف�أص�اب 
المؤمن وغی�ر ال�م�ؤم�ن. وك�ان�ت ت�ق�ص�د 
بالرجل المؤم�ن زوج�ھ�ا ال�ح�اج ب�ع�د أن 
أخطأت التعبیر، وقد كانت أن نذرت لوج�ھ 
هللا خروفا أذا شفي زوجھا وابنھا، وم�ات 
زوجھا، وش�ف�ي اب�ن�ھ�ا، وظ�ل�ت ح�ائ�رة، 

 وتساءلت: ھل توفي بنذرھا أم ال؟
وس�ی��ب��ك�ي أح��م��د اب��ن ال��ح�اج ری��ح��ان    

وتح�رق ال�دم�وع خ�دی�ھ ال�م�م�ص�وص�ی�ن 
 بسبب إصابتھ بالوباء، وھو یقول:

ال تفی�د م�ع ھ�ذا ال�وب�اء ك�ل األدع�ی�ة،  -
 والنذور، والحروزة، وبساق السیّد.

وستبكي زوجة أحمد، ك�ری�م�ة ال�ع�ی�ن،    
عمھا الحاج ریح�ان ب�دم�وع ح�ارة وھ�ي 
تنزل من عینھ�ا الس�ل�ی�م�ة، وف�ي ال�وق�ت 
نفسھ تقول لنفسھا وھي في مط�ب�خ ال�دار 

 تعد طعام الغداء لعائلتھا:
الحمد � إن زوجي قد شفي، ورح�م هللا  -

 عمي.
س��أل أن��م��ار أخ��ت��ھ ن��وال ب��ال��م��ح��م��ول،   

 والسیارة متجھة إلى بغداد:
 كلكم بخیر؟ -

قالت نوال م�خ�اط�ب�ة أن�م�ار ب�ال�م�ح�م�ول، 
وھي تنّشف جسم�ھ�ا م�ن ال�ب�ل�ل ب�ع�د أن 

 خرجت من الحمام:
 كلنا بخیر. -

كلھم سیبكون، وكل�ھ�م س�ی�ت�ح�دث�ون ع�ن 
م��آث��ره، وك��ل��ھ��م س��ی��ث��ّوب��ون ل��ھ أن��واع 
المأكوالت، وأن�واع ال�ح�ل�وی�ات، وأن�واع 
العصائر، والشرابت، إّال أن جم�ی�ع�ھ�م ق�د 
قرروا بال اتفاق، انّھم س�ی�غ�ل�ق�ون ف�م�ھ�م 
عند ال�ح�دی�ث ع�ن الس�ب�ب ال�ذي أوص�ل 

  الفیروس لھ، إحتراما للوالد.

" روم ءو  روا" 

 12الفصل/  / العراقداود سلمان الشویلي 

 

16  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 755  

 15 July 20 • Year 15 



17  

Wednesday 
AL- iraqia AustralianIssue No. 755 

 15 July 20 • Year 15 

روایة إسماعیل سكران "ف�ردوس ام�ي    
ال���ق���دی���م" الص���ادرة ف���ي دمش���ق ع���ن 

، ھ�ي ال�روای�ة 2017منشورات تموز عام 
 2015الثالثة ب�ع�د "ج�ث�ث ب�ال أس�م�اء" 

   2016و"ھزار"
وھي روای�ة إش�ك�ال�ی�ة وخ�الف�ی�ة وم�ث�ی�رة 
لألسئلة، ألنھ�ا ت�ت�ص�دى ل�ث�ی�م�ة حس�اس�ة 
ودقیقة في الثقافة العراقیة تتعلق بحض�ور 
شخصیة الیھودي في المجتمع العراقي في 
أربعینیات وخمسینی�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي، 
ولكسرھا للكثیر من التابوات االجت�م�اع�ی�ة 

  والدینیة والسیاسیة.
وفي قراءتي االولى للروایة شعرت ب�ن�وع 
من المصدات الداخلیة واحساس ب�ال�ن�ف�ور 
واالمتع�اض: إذ ك�ی�ف ی�ت�س�ن�ى ل�ل�روائ�ي 
ال�ع��راق�ي م�ع��ال�ج��ة م��ث�ل ھ�ذا ال�م��وض��وع 
الحساس، وفي ھذا ال�وق�ت ب�ال�ذات ح�ی�ث 
یتعرض الوجود الفلس�ط�ی�ن�ي ب�رم�ت�ھ ال�ى 
التصفیة والمحو، عبر ما یس�م�ى بص�ف�ق�ة 
ال��ق��رن وب��م��ب��ارك��ة م��ب��اش��رة م��ن اإلدارة 
األمریكیة في ف�ي ع�ھ�د ال�رئ�ی�س دون�ال�د 
ترامب. وكانت خشیتي الكبی�رة ان ت�ف�س�ر 
الروایة ع�ل�ى ان�ھ�ا دع�وة غ�ی�ر م�ب�اش�رة 
للتطبیع، خاصة واني كنت منذ زمن ب�ع�ی�د 
قد اتخذت موقفاً متحفظاً من اث�ارة قض�ی�ة 
الی�ھ�ود ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي م�اض�ی�اً 
وحاضراً، ألنھا قد تصب في صالح ت�زك�ی�ة 
الدولة الیھودیة التي أقیمت ب�ال�ق�وة ع�ل�ى 
أشالء ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن، أص�ح�اب األرض 

 األصلیین.
لكني في ق�راءات�ي ال�ث�ان�ی�ة اق�ت�ن�ع�ت ب�ان 
الروائي إسماعیل سكران قد تجاوز الكثی�ر 
من الفخاخ والمحاذیر، وكت�ب روای�ة ع�ن 
التاریخ والمكان والھویة والذاكرة، بنف�س 
ع��اب��ر ل��الث��ن��ی��ات واألدی��ان وال��ط��وائ��ف، 
ومتحدیاً، في ال�وق�ت ذات�ھ، س�ل�س�ل�ة م�ن 
التابوات المعقدة المترسخة ف�ي ال�الوع�ي 

 الجمعي في المجتمع العراقي .
روایة "ف�ردوس أم�ي ال�ق�دی�م" م�ح�اول�ة 
العادة بناء ال�م�اض�ي م�ن ال�ذاك�رة، وم�ن 
خ�الل ال��م��روی�ات الش��ف��اھ�ی��ة وال��م�ع��ای��ن��ة 
البص�ری�ة، الع�ادة تش�ك�ی�ل م�ك�ان أل�ی�ف، 
بمثابة یوتوبیا او "جن�ة" ب�ال�ن�س�ب�ة ل�الم 

"م��ودة" ض��م��ن زم��ن ج��م��ی��ل ان��دث��ر. 
والروایة من جان�ب آخ�ر ھ�ي روای�ة ع�ن 
الھوی�ة، وع�ن اآلخ�ر، وط�ق�وس ال�ع�ب�ور 
الصعبة التي مرت ب�ھ�ا األم م�ن م�ج�ت�م�ع 
الیوتوبیا الى مجتمع غریب وم�ع�اد ق�ری�ب 

 من الدیستوبیا.
الروایة تتح�رك ب�ی�ن األزم�ن�ة، م�ن خ�الل 
المشاھد الحیة، او ع�ب�ر ش�اش�ة ال�ذاك�رة 
وال��م��روی��ات الش��ف��اھ��ی��ة، والش��ھ��ادات 
الشخصیة والتسج�ی�الت ال�وث�ائ�ق�ی�ة. ث�م�ة 
اك�ث�ر م�ن زم��ن ت�ت�وق�ف ع�ن�ده ال�روای��ة، 
وبش��ك��ل خ��اص ال��زم��ن ال��ع��راق��ي ف��ي 
أربعینیات وخمسینی�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي، 
وداخل بنیة مك�ان�ی�ة م�ح�ددة، ھ�ي م�دی�ن�ة 
ال�ك�وت، ال�ت�ي ك�ان��ت آن�ذاك ت�ح�م�ل وش��م 
الق�ری�ة ال�ع�راق�ی�ة ال�ج�ن�وب�ی�ة وھ�ي ت�ط�ل 
بمزارعھا وبساتینھا على نھر دجلة ال�ذي 
یل�ت�ف ح�ول ال�م�دی�ن�ة م�ن ث�الث ج�ھ�ات. 
وھناك زمن الخمسینات، حیث قامت اسرة 
صائب ال�ی�ھ�ودی�ة ب�ال�ھ�ج�رة ال�ى ال�دول�ة 
الیھودیة التي أُقحمت بالق�وة آن�ذاك داخ�ل 
الجسد العربي والفلسطیني. ویقفز ال�زم�ن 
مرة ثالثة إلى زمن االح�ت�الل ح�ی�ث یص�ل 
اسحیق بن صائب الى مس�ق�ط راس�ھ ام�ھ 
"م��ودة" ب��ح��ث��اً ع��ن ش��ظ��ای��ا ال��ف��ردوس 
المفقود ال�ذي ك�ان�ت ت�ت�ح�دث ع�ن�ھ أم�ھ. 
ویتوقف الزمن م�رة راب�ع�ة، داخ�ل ك�ی�ان 
الدولة الیھودي، ح�ی�ث ن�ج�د م�ع�ان�اة األم 
"مودة" وصعوبة اندماجھا بھذا المجتم�ع 
الغریب المناقض لفردوسھ�ا ال�ق�دی�م. ك�م�ا 
ترتد الروای�ة ال�ى زم�ن أب�ع�د ھ�و م�ط�ل�ع 

عندما  1903القرن العشرین وتحدیدا عام 
ھرب قمر أبو شمسي من قبضة الجندرم�ة 
العثمانیین، كي یؤسس حیاتھ الجدیدة ف�ي 
مدینة الكوت. ومثلما تحركت الروایة ب�ی�ن 
ازمنة متعددة، كذلك تحرك�ت ع�ب�ر ام�ك�ن�ة 

ال��ك��وت   م��خ��ت��ل��ف��ة، رب��م��ا ك��ان��ت م��دی��ن��ة
الصغیرة آنذاك، أي في نھایة االربعین�ی�ات 
ومطلع الخمسینات، ھي البن�ی�ة ال�م�ك�ان�ی�ة 
االولى، المولدة للحكایة، والتي ھي بمثابة 
"فردوس" او "یوتوبیا" كما كانت تراھ�ا 

ال�ب�ن�ی�ة   "مودة" آن�ذاك. وت�ك�ت�س�ب ھ�ذه
ال�م��ك��ان��ی��ة م��الم��ح ج��دی��دة ب��ع��د االح��ت��الل 

ع��ن��دم��ا یص��ل��ھ��ا  2003األم��ری��ك��ي ع��ام 
اس�ح��ی��ق اب��ن "م��ودة" م��ج��ن�داً إع��الم��ی��اً 
وباحثاً عن حلم والدت�ھ ال�ج�م�ی�ل. وت�رح�ل 
ال��روای��ة، ع��ب��ر أم��اك��ن رح��ی��ل م��ت��ن��وع��ة 
وقاسیة، لتتوقف عند بنیة مكان�ی�ة ج�دی�دة 
ھي الدولة ال�ع�ب�ری�ة، وال�ت�ي ل�م تس�ت�ط�ع 
"مودة" االندماج بھا او ت�ق�ب�ل�ھ�ا، الن�ھ�ا 
كانت غریبة وم�خ�ت�ل�ف�ة ع�ن ی�وت�وب�ی�ت�ھ�ا 
الریفیة وفردوسھا في مدینة الكوت، ال�ت�ي 
أصبحت، ب�وص�ف�ھ�ا م�ك�ان�اً ال�ی�ف�اً ال�ب�ط�ل 
ال��ح��ق��ی��ق��ي ل��ل��روای��ة، وم��ول��داً ل��ل��ح��ب��ك��ات 

  والشخصیات والصراعات.
ومع ان البطل الرئیسي للروایة، وراوی�ھ�ا 

ھ��و اس��ح��ی��ق ب��ن م��ودة " ال��ذي اح��س 
باالنبھار بھذا الف�ردوس األرض�ي و ق�رر 
ان یشرع بكتابة روایة عن ھ�ذه ال�م�دی�ن�ة 
التي سلبت عقل والدت�ھ "م�ودة " واب�ی�ھ 
صائب، اال ان البط�ول�ة األس�اس�ی�ة ت�ذھ�ب 
أساسا الى شخصیة األم ف�ي ت�رح�ال�ھ�ا و 
تنقل�ھ�ا وم�ع�ان�ات�ھ�ا وص�راع�ھ�ا م�ن أج�ل 

م��واج��ھ��ة   ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ھ��وی��ت��ھ��ا ف��ي
وب�ذا ت�ت�ح�ول ال�روای�ة ال�ي روای�ة  اآلخر.

استعادة للھویة. فم�ن�ذ وص�ول م�ودة ال�ى 
"بئر السبع"، مكانھا الجدید في فلسط�ی�ن 
المحتلة، لم تشعر ب�االرت�ی�اح: "ف�ھ�ي ف�ي 
نظرھا مجرد مدینة تفتقد الى الحیویة التي 
امتاز بھا عكد البست�ان، ح�ی�ث ال�ن�س�م�ات 
ال���ب���اردة وھ���ي ت���م���ر ب���ی���ن أش���ج���ار 

مص�ح�وب�ة بص�وت خ�ری�ر م�ی�اه   البستان
دج��ل��ة وھ��ي ت��ع��ب��ر س��دة ال��ك��وت." (ص 

104.( 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن م��ح��اوالت دم��ج��ھ��ا 
بالمجمتع الیھودي، ظ�ل�ت "م�ودة" ع�ل�ى 
سجیتھا رافضة للدین الجدید، و واص�ل�ت 
الحدیث داخ�ل االس�رة ب�ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة، 
وبقیت محتفظة باسمھا ال�ق�دی�م "م�ودة"، 
رافض��ة االس��م ال��ج��دی��د ل��ھ��ا (اب��ری��ل). 

ع�ل�ى ھ�وی�ت�ھ�ا   مكنھا م�ن ال�ح�ف�اظ ومما
موق�ف زوج�ھ�ا ص�ائ�ب ال�ذي ك�ان ی�ك�ره 
الطقوس الیھودیة: "فوالدتي مودة والت�ي 
صار اسمھا أبریل لم تخضع لتربیة دی�ن�ی�ة 
صارمة في منزل جدی�ھ�ا ... ك�م�ا ل�م ی�ق�م 
والدي بفرض دیانتھ ع�ل�ی�ن�ا، وك�أن�ھ ك�ان 
یشعر أنھ وبسبب تلك الدیانة خسر ب�الده، 
فكأن ینظر الى كتبھ المقدسة نظرة ازدراء 
وكثیراً ما كان یردد كلمة "خرافات" كل�م�ا 
رآنا نقرأ بعض الن�ص�وص ال�م�ق�دس�ة م�ن 

) وع�ن�دم�ا 111كتب العھد ال�ق�دی�م." (ص
عاد ول�دھ�ا اس�ح�ی�ق م�ن ال�ع�راق أحس�ت 
مودة بان ھذه العودة قد "نف�ض�ت ال�غ�ب�ار 
ع�ن م�اض�ی�ھ�م�ا، ع�اد وھ�و م�ح�م�ل ب�ك�ل 

مفاتیح الماضي، حمل معھ لوالدیھ ما ك�ان 
یظن أنھا مجرد ھدایا، بعض الصور ال�ت�ي 
التقطھا ھناك في مدینت�ھ�م ال�ت�ي أح�ی�اھ�ا، 
مملكتھم االثیرة ... أماكن أصبحت بالنسبة 

 لھما نفائس ولقى ثمینة." 
 ) .126ص (

وی�م��ك��ن ان ت�خ��ت��زل قض��ی��ة ال��ھ��وی��ة ف��ي 
ال��روای��ة ب��ك��ل��م��ات ال��روائ��ي األم��ری��ك��ي 

جیمس بولدین التي أستشھد ب�ھ�ا   الزنجي
 تقول:  الراوي والتي

"یمكنك ان تأخذ اإلنسان من البل�د، ل�ك�ن�ك 
أن ت���أخ���ذ ال���ب���ل���د م���ن   ال تس���ت���ط���ی���ع

  )117اإلنسان." (ص
وروایة " فردوس امي القدیم" م�ن ج�ھ�ة 
أخرى، ھي روایة م�ی�ت�اس�ردی�ة ب�ام�ت�ی�از، 
ألنھا منشغلة بمشروع كت�اب�ة ع�ن م�دی�ن�ة 
الكوت، فردوس مودة المندثر، حی�ث ن�ج�د 
الراوي المركزي اسحیق بن مودة منھمك�اً 
ب��ج��م��ع ال��ب��ی��ان��ات االول��ی��ة وال��وث��ائ��ق 
والشھادات والمرویات الشف�اھ�ی�ة ،ل�ب�ن�اء 
روایتھ، والخروج بھا من خطتھا الساب�ق�ة 
لتكون مج�رد ت�ق�اری�ر ص�ح�ف�ی�ة ی�رس�ل�ھ�ا 
ال�����راوي ال�����ى اح�����دى ال�����وك�����االت 

الیھودیة التي طلبت منھ ت�ق�دی�م   الصحفیة
ت�غ�ط�ی��ات إخ�ب�اری��ة ع�ن ال��ع�راق. وف�ك��رة 
الروایة/التحقیق الصحفي لیست جدیدة، إذ 
لدینا الكثیر من النماذج منھا روای�ة ع�ل�ي 
بدر، "الركض وراء الذئاب" الت�ي ك�ت�ب�ت 
كتقریر صحفي تلبیة لطلب الصحیفة ال�ت�ي 
یعمل بھا الراوي. لكننا، نعترف بان روایة 
اسماعیل سكران ق�د خ�رج�ت ع�ن اإلط�ار 
التسجیلي والوثائقي والصحف�ي وتش�ك�ل�ت 
ب��ن��ی��ة روائ��ی��ة م��ت��ح��رك��ة ، وم��ت��ع��ددة 
األص��وات .ف��ق��د وج��دن��ا، م��ن��ذ ال��ب��دای��ة، 
ال��راوي، وھ��و ی��ح��ل��م ب��م��ش��روع ك��ت��اب��ة 
روای��ة : "ك��ن��ت أف��ك��ر ب��م��ش��روع روای��ة 
تتناول حیاة وال�دًي ص�ائ�ب وم�ودة وع�ن 
حیاة جدي سامسون وقمر أبو ش�م�س�ي". 

)، وم��م��ا ی��ع��زز ھ��ذه ال��رغ��ب��ة 20(ص
الراوي میلھ المبكر ف�ي ح�ی�ات�ھ ال�ى   لدى

قراءة القصص والروایات بعد أن أل�ھ�ب�ت 
خیالھ والدتھ مودة بحكایاتھا التي تروی�ھ�ا 

وم���دی����ن����ة   ل���ن����ا ع����ن ط���ف����ول����ت���ھ����ا
 )19الكوت." (ص

وأحس الراوي بالصدمة، وھو ف�ي ب�دای�ة 
مشروعھ الروائي بس�ب�ب ال�ت�ن�اق�ض ب�ی�ن 
"صورة المدینة األس�ط�وری�ة ال�ت�اری�خ�ی�ة 

قص�ص   في خیالي من خ�الل  التي تعیش
وال����دت����ي م����ودة... وب����ی����ن ال����واق����ع 

 ).25الراھن." (ص
وادرك انھ ب�ح�اج�ة ل�ت�ث�ب�ی�ت الص�ورت�ی�ن، 

). ولذا ن�ج�د 25الخیالیة، والواقعیة."(ص
ان الروائ�ي، ف�ي م�ح�اول�ت�ھ الع�ادة رس�م 
تضاریس مدینة الكوت القدیمة، كما راتھ�ا 
            والدتھ مودة، یع�م�د ال�ى ق�راءة االط�راس 

 البقیة في الصفحة التالیة ..... البقیة
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وادرك انھ ب�ح�اج�ة ل�ت�ث�ب�ی�ت الص�ورت�ی�ن، 
 ). 25الخیالیة، والواقعیة."(ص

ولذا نجد ان الروائي، في محاولتھ الع�ادة 
رسم تضاریس مدینة الكوت القدیمة، ك�م�ا 
رات��ھ��ا وال��دت��ھ م��ودة، ی��ع��م��د ال��ى ق��راءة 

 االطراسالممحوة التي محتھا السنین. 
إذ ن��رى ال��راوي ی��ق��ف ذات ص��ب��اح ف��ي 
السوق متجھ�ا ال�ى ع�ك�د ال�ب�س�ت�ان وھ�و 
یشعر بالرھ�ب�ة م�ح�اوال اس�ت�ع�ادة م�ا ھ�و 
م�غ��ی�ب، وم�م��ح�و وم�ن��درس، ف��ق�ال وھ��و 
یتحدث عن قصة الحب التي ج�م�ع�ت ب�ی�ن 

وبین أبیھ الیھودي "ت�رك�ت   امھ المسلمة
لمخیلتي حریة رسم خ�ارط�ة ل�ذل�ك ال�ح�ب 
الذي وضع ف�ي ھ�ذا ال�زق�اق، وف�ي زم�ن 
سابق الوان�ھ، وف�ي ب�ی�ئ�ة م�ح�اف�ظ�ة ج�داً 

ت�ل�ك ال�ح�ادث�ة زل�زاالً ف�ي ب�ی�ئ�ة   اعتبرت
 ).26راكدة." (ص

وھكذا یعید الراوي بناء معماری�ة ال�م�ك�ان 
ت��خ��ی��ل��ی��اً، وی��ع��ی��د ال��ح��ی��اة ال��ى الش��وارع 
البس�ی�ط�ة وال�ب�س�ات�ی�ن ال�ھ�ادئ�ة وال�م�ی�اه 
المنسابة في نھر دجلة، كما ی�ع�ی�د ال�ح�ی�اة 
الى شخصیات ال�روای�ة، ال�ح�ی�ة وال�م�ی�ت�ة 

مشی�راً ال�ى ان م�ودة   منھا على السواء، 
كان�ت ق�د ت�ج�اوزت وت�ح�دت ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
األع��راف وال��ت��اب��وت وھ��ي تش��ق مس��ار 

"كیف یمكن تخیل ح�دوث  حیاتھا المعقد :
قص��ة ح��ب ب��ی��ن ش��اب��ی��ن م��ن دی��ان��ت��ی��ن 
مختلفتین في زم�ن ت�ح�اص�ره أش�د ال�ق�ی�م 
تخلفاً وظ�الم�ی�ةً ، ك�ی�ف تس�ن�ى ل�وال�دت�ي 
تحدي كل تلك العوامل والتابوات والت�ح�رر 

 )36منھا ؟" ص(
والحقیقة ان الروایة ح�اف�ل�ة م�ن�ذ ال�ب�دای�ة 
بالكثیر من األمث�ل�ة ع�ل�ى كس�ر ال�ت�اب�وات 
واألع�راف االج��ت�م��اع�ی��ة الس�ائ��دة، م��ن�ھ��ا 
ارتباط شمسي، وال�د م�ودة، ع�ن�دم�ا ك�ان 
شاب�اً ب�إح�دى ال�غ�ج�ری�ات ف�ي قص�ة ح�ب 
جارفة دف�ع�ت�ھ إل�ى ال�ھ�رب وال�زواج م�ن 
حبیبتھ الغجریة، خ�ارق�ا ب�ذل�ك واح�داً م�ن 
أشد التابوات االجتماعیة المتص�ل�ب�ة ال�ت�ي 
ما زالت ساریة في المجتمع العراقي ح�ت�ى 
الیوم. كما كانت حیاة م�ودة، وھ�ي ش�اب�ة 

ال�م�ح�رم�ة   تمثل سلسلة من كسر التابوات
في سلوكھا وعالقاتھا، وبشكل خ�اص ف�ي 

قصة حبھا مع شاب ی�ھ�ودي، ك�ان 
ھو اآلخر على استعداد ل�ك�س�ر أح�د 
التابوات المحرمة ف�ي دی�ان�ت�ھ م�ن 
خالل "استعداده للتخلي عن دیانت�ھ 
الیھودیة واعتناق اإلسالم من أج�ل 

 ).40الزواج بوالدتي." (ص
ویعت�رف ال�راوي ال�م�رك�زي ب�دور 
المرویات والحكایات الشفاھیة التي 
اشرھا بذكاء الناقد مق�داد مس�ع�ود، 
في مقدمتھ لل�راوی�ة، وال�ت�ي ك�ان�ت 
تمده بھا والدتھ "مودة" ف�ي ب�ن�اء 

"وج�ود ق�ط�ی�ع�ة  روایت�ھ، وإدراك 
تاریخیة بین الجیل ال�ذي ح�دث�ت�ن�ي 

مودة وبین ھ�ذا ال�ج�ی�ل   عنھ ماما 
ال��ذي اراه االن ی��م��ش��ي واع��ی��ش 

 )34معھ." (ص
ك��م��ا ی��ع��ت��رف ال��راوي ب��أھ��م��ی��ة 
المروی�ات وال�ح�ك�ای�ات وال�ل�ق�اءات 
ال��ت��ي ج��م��ع��ت��ھ ب��ب��ع��ض الش��ی��وخ 
ال��م��س��ن��ی��ن ف��ي ال��م��دی��ن��ة، ودور 
المترجم أمجد، و والده السید قباني 
في ام�داده ب�خ�زی�ن م�ن ال�ق�ص�ص 

 والحكایات عن المدینة القدیمة.
وقبل كل ش�ي ل�م ی�غ�ب ع�ن ب�ال ال�راوي 
مش�روع ك��ت��اب�ھ روای��ة ع��ن ح��ی��اة وال��ده 
ووالدتھ: "احتلت مسالة كتابة روایة ع�ن 
حیاة والدي ووالدتي م�وق�ع الص�دارة م�ن 

 اھتماماتي. 
ك��ن��ت اج��م��ع ب��ع��ض ال��ك��ت��ب وال��م��ج��الت 
وقص��اص��ات اخ��رى م��ن أوراق حص��ل��ت 

) 49علیھا من بعض سكان المدینة." (ص
وكشف الراوي المركزي أنھ شرع ب�وض�ع 

  مخطط لروایتھ تتناول اشكالیة الھویة :
"فشرعت بوضع مخطط للك�ت�اب ف�ي ذات 
الوقت الذي بدأت أُخطط فیھ للبدء ب�ك�ت�اب�ة 
روایة تتناول إشكالیة الھویة و اس�ت�ح�ال�ة 

 ).64نسیان تلك الھویة."(ص
ویعترف الراوي في موق�ع آخ�ر ك�ی�ف ان 
انشغالھ بك�ت�اب�ة م�خ�ط�ط روای�ت�ھ اض�ع�ف 
اھتمامھ بكتابة التقاری�ر الص�ح�ف�ی�ة، م�م�ا 
اث�ار اس�ت�ی�اء وك�ال�ة االن�ب�اء الص�ح�ف�ی��ة: 
"ش�غ��ل��ت ال��روای��ة ك��ل اھ��ت��م��ام��ي، ل��ی��س 
بمقدوري التركیز ع�ل�ى ك�ت�اب�ة ال�ت�ق�اری�ر 

  )66الصحفیة."(ص 
 
 
 

ویعترف ال�راوي ان�ھ ب�ع�د ان ع�ج�ز ع�ن 
الحصول على دق�ائ�ق وت�ف�اص�ی�ل ت�ت�ع�ل�ق 
بح�ی�اة ج�ده ش�م�س�ي ع�م�د ال�ى ال�ل�ج�وء 
للخیال: "كان بودي ان أفرد لھ فصوالً في 
روایتي" منازل البستان "لكنني لم أوفق، 
فقررت اللجوء الى الخیال أل روي عنھ م�ا 

) ول���ت���وك���ی���د الص���ف���ة 98اش���اء."(ص
ال�م�ی��ت�اس�ردی��ة ف��ي ھ�ذه ال�روای�ة، یش�ی��ر 
الراوي الى محاولتھ ادخال أخ�ی�ھ م�وش�ي 
واخ�ت�ھ ل��وی�زا ك�ع��ن�ص�ری��ن ث�ان�وی��ی�ن ف��ي 
الروایة ، لكنھ لم یفلح ألسباب كثیرة منھ�ا 

  جنوحھما الى التطرف الیمیني :

"شعرت بان وجودھ�م�ا ب�ی�ن ش�خ�ص�ی�ات 
روایتي سوف ی�ك�ون ط�ف�ی�ل�ی�اً وزائ�داً وال 
م��ب��رر ل��ھ...ك��ان��ا ی��م��ی��الن ال��ى ال��ت��ط��رف 
الیمیني، وانا ام�ی�ل ن�ح�و ال�ی�س�ار. وك�ان�ا 
یتحدثان بالعبریة فقط، بینما كنت انا ام�ی�ل 

) كما أن 114الى استخدام العربیة. " (ص
سمة المیتا سرد كانت تتجلي في تخطی�ط�ھ 
لمشروع روایتھ والتفك�ی�ر ف�ي ال�خ�ی�ارات 

  السردیة واألسلوبیة المطروحة امامھ :
" كان اسحیق یفكر بان یجعل من أسل�وب 
كتابة روایت�ھ أس�ل�وب�ا خ�ط�اب�ی�ا م�ب�اش�راً، 
لیتسنى لعدد كبیر من القراء إدراك ھ�دف�ھ 

 ).11التحریضي من كتابة الروایة." (ص
ل��ق��د ع��ب��ر ال��راوي م��راراً ع��ن وف��ائ��ھ 
ل�ذك�ری��ات�ھ، وذك��ری�ات وال��دت�ھ م��ودة ع��ن 
مدینة الكوت: " فقد زودتني تلك الم�دی�ن�ة 
بخزین ثقافي سیظل معي الى زم�ن ب�ع�ی�د، 
یذكرني بضرورة ان ایقى وفیاً ل�ذك�ری�ات�ي 

."(ص  ).101في مدینة اةأبويَّ
 
 
 

 

لقد اعتمد الروائي عل�ى ت�ق�ن�ی�ات س�ردی�ة 
ع�دی��دة ف��ي ب��ن��اء روای�ت��ھ، ل��ك��ن ال��رؤی��ة 
المرك�زی�ة ظ�ل�ت مش�دودة إل�ى ح�د ب�ع�ی�د 
بمنظور راوی�ھ�ا اس�ح�ی�ق ع�ب�ر ت�وظ�ی�ف 
ضمیر ال�م�ت�ك�ل�م (أن�ا) ال�م�ب�آر ف�ن�ی�اً، م�ع 
استثناءات محدودة وظف ف�ی�ھ�ا ال�م�ؤل�ف 
ضمیر الغیبة (ھو) الذي ھو ضمیر م�م�وه 
یكشف عن شخصیة ال (أنا) بصورة غ�ی�ر 

ك�م�ا وج�دن�ا، فض�الً ع�ن ذل�ك،  مباش�رة. 
بعض ال�ف�ص�ول ذات ال�ط�اب�ع ال�م�ش�ھ�دي 
العام، منھا ع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال ال�ف�ص�ل 
االستھاللي األول ال�ذي یص�ف ل�ن�ا ق�دوم 
فرقة الغجر السنویة الجوالة الى المدی�ن�ة، 
وابتھاج شبان المدینة بھذا ال�م�ق�دم ال�ذي 
یغیر حیاة المدینة الراكدة. وھذا ال�م�ش�ھ�د 

یذكرنا الى حد كبیر بمشھ�د م�ق�دم ال�غ�ج�ر 
بقیادة مكلیادس في روایة "مائة عام م�ن 
العزلة" لماركیز. وال�ح�ق�ی�ق�ة ان ال�ف�ص�ل 
جذاب وموفق الى حد كب�ی�ر وك�ان ف�رص�ة 
للتعریف بالمدین�ة وب�ع�ض ش�خ�ص�ی�ات�ھ�ا، 

والد م�روة  -وبشكل خاص الشاب شمسي 
الذي سیھرب مع احدى الغ�ج�ری�ات ك�م�ا  -

ی���خ���ب���رن���ا ال���م���ؤل���ف ف���ي واح���دة م���ن 
"االستباقات السردیة" في الروایة "ك�ان 
ذلك الحدث إیذاناً ببدء حكایة ح�ب ط�رزت 
تاریخ شمسي فیما بعد، وظ�ل�ت ت�الح�ق�ھ�ا 

 ).8لعدة أجیال." (ص
روایة "فردوس أمي الق�دی�م" م�ن ج�ان�ب 
آخ��رق��دم��ت تص��وراً ب��دی��الً ع��ن ال��ت��اری��خ 
ال��رس��م���ي، ورك���زت ع��ل���ى ال���ھ��امش���ي 
وال�ع�رض�ي م�ن ال��ت�اری�خ، ول�م تس��ت�س�ل��م 
إلغراءات التاریخ ال�رس�م�ي، وھ�ي أیض�اً 
م��غ��ام��رة روائ��ی��ة م��ح��ف��وف��ة ب��ال��م��ح��اذی��ر 
ل��ت��ورط��ھ��ا ال��م��ب��اش��ر ب��م��وض��وع ش��دی��د 
الحساسیة یتطلب احاطة كاملة وم�ت�وازن�ة 
بالوقائع والس�ی�اس�ات. وك�ن�ت أت�م�ن�ى ان 
یكون المؤلف ع�ل�ى اط�الع اش�م�ل ب�واق�ع 

الدولة الیھودیة وع�م�ل�ی�ة ال�ت�زوی�ر ال�ت�ي 
مارستھا اإلدارة الصھیونیة لمسح الھوی�ة 
الف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة وإق�ام�ة ن�ظ�ام اس�ت�ی�ط�ان�ي 
متعسف. وكان بإمكان المؤلف ان ی�رت�ق�ي 
الى مستوى ما حققھ الروائي علي بدر في 
روایتھ "مصابی�ح اورش�ل�ی�م"م�ن إح�اط�ة 
وشمول، ووضوح في ال�رؤی�ا وال�م�وق�ف. 
فقد تم�ن�ی�ن�ا ان ی�ط�ال�ب اب�ن م�ودة ب�ح�ق 
الفلسطینیین بالعودة الى أراض�ی�ھ�م ال�ت�ي 
طردوا منھا، م�ث�ل�م�ا ك�ان ی�ط�ال�ب ب�ع�ودة 
الیھود العراقی�ی�ن ال�ى ال�ع�راق الس�ت�ع�ادة 
حقوقھم التي تركوھا بسبب الھجرة. وم�ن 
ال�ج��ان�ب االخ�ر ك��ن�ت أت�م��ن��ى ان ی�رت��ق��ي 
المؤلف بمستوى تطویر االزمة الصراعیة 
التي كانت تعیشھا م�ودة داخ�ل ال�م�ج�ت�م�ع 
الیھودي، الغریب عن قیم�ھ�ا وت�ق�ال�ی�دھ�ا، 
وان ی�ج�ع�ھ�ا ت�درك ح�ج�م ال�م�أس�اة ال�ت�ي 
تعرض لھا الفرد الفلسطیني م�ن س�ل�ط�ات 
االح�ت��الل، ال ان ت��ت��ق�ب��ل، ع�ل��ى مض��ض، 
واقعھا الج�دی�د، الن�ھ�ا ول�دت، ب�األس�اس، 
ب��وص��ف��ھ��ا ش��خ��ص��ی��ة إش��ك��ال��ی��ة م��ت��م��ردة 

 وشجاعة.
تظل تجربة الروائي إسم�اع�ی�ل س�ك�ران   

في روایتھ ھذه متفردة في سف�ر ال�روای�ة 
العراقیة لجرأتھا في االشتب�اك م�ع ث�ی�م�ة 
شدیدة الحساسیة، وإلصرارھا على كس�ر 
س��ل��س��ل��ة م��ن ال��ت��اب��وات االج��ت��م��اع��ی��ة 
والسیاسیة ومنھا تناولھا لثیمة الی�ھ�ودي 

ل�ك�ن م�ا یش�ف�ع ل�ھ�ا  في الثقافة العراقیة.
ان��ھ��ا ك��ت��ب��ت بص��دق واحس��اس ع��ال 
بالمسؤولیة ورغبة في است�ع�ادة ال�ھ�وی�ة 
وإعادة تش�ك�ی�ل ھ�ذا ال�ف�ردوس األرض�ي 
المندثر من خالل اإلنتماء للمكان وھویت�ھ 

   السردیة.

  واا ان: ا إ 
وا ات اا و  

 بغداد فاضل ثامر/ 



في القس�م ال�داخ�ل�ي انض�م ال�ى ح�ل�ق�ة    
االصدقاء الف�ن�ان ع�زی�ز ج�ب�ر الس�اع�دي 
التدریسي ف�ي ال�م�ع�ھ�د ال�ع�ال�ي ل�ل�ف�ن�ون 
المسرحی�ة وال�م�وس�ی�ق�ی�ة ف�ي ط�راب�ل�س 
فاكتملت بوجوده م�ع�ن�ا ج�ل�س�ات الس�م�ر 
التي امتزجت ف�ی�ھ�ا ال�ذك�ری�ات ال�م�ؤل�م�ة 
المتعلقة بالحصار في العراق بال�ت�ط�ل�ع�ات 
المتفائ�ل�ة (ع�زی�ز ج�ب�ر م�م�ث�ل وم�خ�رج 
معروف وتدریس�ي م�خ�ض�رم ف�ي م�ع�ھ�د 
الفنون الجمیلة في بغداد وق�د ت�رك خ�الل 
عملھ في لیبیا بصمات اب�داع�ی�ة ع�ب�ر م�ا 
قدمھ من عروض مسرحی�ة ف�ي ال�م�ع�ھ�د 
المشار الیھ) لم یكن یعكر م�زاج�ن�ا آن�ذاك 
اال قلة من الخ�ب�ث�اء ال�ذی�ن ل�م ت�رق ل�ھ�م 
طروح�ات�ن�ا بش�أن اس�ب�اب م�ع�ان�ات�ن�ا ف�ي 
الغربة واع�ن�ي ب�ھ�ذا مس�ؤول�ی�ة ال�ن�ظ�ام 
ال��ع��راق��ي الس��اب��ق ون��ت��ائ��ج م��غ��ام��رات��ھ 
الطفولیة واخطرھا غزو الكویت، في تل�ك 
الفترة كان بعض الع�راق�ی�ی�ن م�ن االدب�اء 
والفنانین (وانا من ضمنھم) ن�ت�ردد ع�ل�ى 
تشاركی�ة االس�ت�اذ ع�ب�د ال�رزاق ال�ع�ب�ارة 
الخاصة باالتصاالت الھاتفیة في م�ن�ط�ق�ة 
الظھرة وسط ط�راب�ل�س ب�ھ�دف االتص�ال 
بعوائلنا داخل العراق وكان حضورن�ا ف�ي 
التشاركیة (في لیبیا یطلق ع�ل�ى الش�رك�ة 
اس��م تش��ارك��ی��ة) ف��رص��ة ل��ت��ب��ادل االراء 
ومعرفة االخبار وتبادل االشواق والحنی�ن 
واحیانا ممارسة ال�غ�ی�ب�ة وال�ن�ف�اق (ع�ب�د 

الرزاق العبارة مثقف لیبي عمل تدریس�ی�ا 
بمعیة بعض العراقیین في المعھد ال�ع�ال�ي 
للفنون وارتبط ب�ع�الق�ات ص�داق�ة وث�ی�ق�ة 
م��ع��ھ��م )، ت��ت��ط��ل��ب ال��ع��ودة ال��ى وص��ف 
االوضاع في لیبیا التذكیر مجددا بسی�اس�ة 
احتواء الطلبة وما نجم عنھا من افرازات 
سیما في مرحلة االمتحانات وھ�ي اخ�ط�ر 
المراحل اذ یعمد االداریون اللی�ب�ی�ون ال�ى 
التنصل عن مراقبة القاع�ات االم�ت�ح�ان�ی�ة 
ویعھدون بھذه المھمة الشاقة بالعراقیی�ن 
وھنا تك�م�ن ال�م�ع�ض�ل�ة ف�م�ع�ظ�م ال�ط�ل�ب�ة 
اعتادوا على الغش وھ�م ع�ل�ى اس�ت�ع�داد 
للتجاوز على المراقب�ی�ن وب�ح�ك�م ال�ن�ظ�ام 
العشائري ف�ان ال�ح�ذر م�ن ال�ط�ل�ب�ة ب�ات 
ضرورة للحفاظ على كرامت�ن�ا او ح�ی�ات�ن�ا 
لذا ك�ن�ا ن�ع�ود ب�ع�د ان�ت�ھ�اء االم�ت�ح�ان�ات 
منھكین (باسثناء من كان یساوم ال�ط�ل�ب�ة 

 ویمنحھم درجات مجانیة).
من ایجابیات البعض من الع�راق�ی�ی�ن ف�ي  

طرابلس مبادرة بعض عوائل التدریسیین 
العراق�ی�ی�ن ب�ی�ن ح�ی�ن واخ�ر ال�ى دع�وة 

عراقیی�ن ع�زاب ل�ول�ی�م�ة غ�ذاء ل�ت�ن�اول 
ال��دول��م��ة وال��ب��ری��ان��ي وال��ك��ب��ة وال��ق��ی��م��ة 
والس��ب��ان��خ (الس��ب��زي) وھ��ي االك��الت 
العراقیة التي حرمت منھا نحن ومن ھ�ذه 
العوائل عائلة الدكتور سامي ع�ل�ي (اح�د 

سامي ع�اد ال�ى ال�ع�راق  )طلبتي القدامى
وعین عمیدا لكلیة فنون/ واسط )، وم�ن 
ایجابیتھا الع�ام�ة ایض�ا ان ال�ت�دریس�ی�ی�ن 
العراقیین الذین اصطحبوا عوائلھم مع�ھ�م 
كانوا اكثر استقرارا من الناحیة الن�ف�س�ی�ة 
من العزاب بسبب وج�ود اس�رھ�م م�ع�ھ�م 
مما سھل امامھم حریة اوسع في التفكی�ر 
بمستقبلھم لذا انتھز بعضھ�م وج�وده ف�ي 
لیبی�ا ل�ل�ت�ردد ع�ل�ى الس�ف�ارات االورب�ی�ة 
(سفارات ال�دول االس�ك�ن�دن�اف�ی�ة ب�خ�اص�ة 
للحصول على اللجوء). وب�ال�ف�ع�ل ح�ال�ف 
التوفیق م�ع�ظ�م�ھ�م وغ�ادروا م�ن ل�ی�ب�ی�ا 

مباشرة الى دول اللجوء واذك�ر م�ن ت�ل�ك 
العوائل عائلة الدك�ت�ور حس�ن الس�ودان�ي 
(الت�دریس�ي ف�ي ك�ل�ی�ة االداب وال�ت�رب�ی�ة 

حسن الس�ودان�ي خ�ری�ج  ) بجامعة الفاتح
كلی�ة ال�ف�ن�ون ال�ج�م�ی�ل�ة قس�م الس�م�ع�ی�ة 
والم�رئ�ی�ة وك�ان اح�د ط�ل�ب�ت�ي ف�ي م�ادة 

 نظریة الدراما. 
 

حصل على الدكتوراه بتخصص التق�ن�ی�ات 
التربویة وقد شھد لھ ال�ج�م�ی�ع ب�ال�ك�ف�اءة 
العلمیة خالل دراستھ والدلیل على تم�ی�زه 
الحقا انھ اسثناءا من معظم العراقیین ف�ي 
السوید اشتھر بنشاطات�ھ ال�ث�ق�اف�ی�ة ع�ب�ر 
مؤسسة ننار ال�ت�ي اس�س�ھ�ا م�ع زوج�ت�ھ 
الدكتورة اسیل العامري وق�د ق�دم�ت ت�ل�ك 
المؤسسة خدمات ثقافیة مھ�م�ة ل�ل�ج�ال�ی�ة 
العربیة وللسویدیین سواء ع�ب�ر ال�م�ج�ل�ة 
التي تص�درھ�ا او ال�م�ع�ارض وال�ن�دوات 

 التي تقیمھا.
في صباح یوم بارد ایق�ظ�ن�ي م�ن م�ن�ام�ي 
احد العراقیین لی�خ�ب�رن�ي ب�وف�اة ص�دی�ق�ي 

الدكتور طالب الجنابي الذي لم ال�ت�ق ب�م�ا 
یزید عن ش�ھ�ر، ن�ھ�ض�ت م�ھ�م�وم�ا وق�د 
تملكتني حالة الحزن الشدید فاخذت اب�ك�ي 
دون ت�وق�ف (ف�ي ع�ل�م ال�ن��ف�س ان ت�ل��ك 
الحالة االنفعالیة تمث�ل رد ف�ع�ل ن�ف�س�ان�ي 
یربط بین حالة خاصة راھنة وخزی�ن م�ن 
فواجع سابقة مر بھ�ا االنس�ان)، ھ�رع�ت 
ال�ى ال�ق��س�م ال��داخ�ل�ي ال��ذي یس�ك��ن ف�ی��ھ 

 الجنابي (المبني االیطالي) 
وعلمت ان جثمانھ نقل الى الطب ال�ع�دل�ي 
ت��وج��ھ��ت مس��رع��ا ال��ى ال��م��س��ت��ش��ف��ى 
لالستفسار عن س�ب�ب ال�وف�اة فس�ل�م�ون�ي 
نسخ�ة م�ن�ھ "ھ�ب�وط م�ف�اج�ئ ب�ال�ق�ل�ب" 
تولیت انجاز ك�اف�ة ال�م�ع�ام�الت ال�خ�اص�ة 
باعادة الجثمان الى العراق بالت�ع�اون م�ع 
اصدقاء اخری�ن ل�ل�ج�ن�اب�ي ب�ع�دھ�ا أق�م�ن�ا 
مجلس الفاتحة لمدة ث�الث�ة ای�ام حض�رھ�ا 

السفیر العراقي واركان السفارة لل�ت�ع�زی�ة 
كواجب تقلیدي او مجاملة الس�رة ال�ف�ق�ی�د 
الجنابي وھي اسرة متنفذة عش�ائ�ری�ا ف�ي 
العراق، ت�رك�ت وف�اة ص�دی�ق�ي ال�دك�ت�ور 
طالب كصب جندیل ال�ج�ن�اب�ي ف�ي ن�ف�س�ي 
اثرا من األلم الذي تحول الى كآبة ف�ك�ن�ت 
اراجع وضعي باس�ت�م�رار ھ�ل ان رات�ب�ي 

) دوالر ش�ھ�ری�ا 300الذي ال یزید ع�ن (
ی�ت��ط��ل��ب اس�ت��الم��ھ��ا الس��ف�ر ال��ى ت��ون��س 
لمراجعة المصرف الذي تودع فی�ھ ل�ی�ب�ی�ا 

 )حساباتھا المالیة (یعادل كل تلك المعان�اة
بصدد راتبي المتواضع جدا تخیل البع�ض 
في العراق ان�ن�ي اص�ب�ح�ت م�ن اص�ح�اب 
المالیین وبخاصة في ال�وس�ط االك�ادی�م�ي 
وقد ت�ج�س�د ذل�ك ف�ي اس�ل�وب ت�ع�ام�ل�ھ�م 
السلبي معي بعد العودة (توالت ال�ن�ك�ب�ات 
تباعا اذ تعرض تدریسي عراقي في معھد 
للتكنولوجیا للقتل من قبل طالب لیب�ي ف�ي 
المعھد المذكور بسبب رسوب الطالب ف�ي 
م��واد ك��ان ال��ت��دریس��ي ال��م��غ��دور ی��ق��وم 
ب�ت�دریس�ھ�ا) م�ن ال�م�ؤس�ف ان الس�ف��ارة 

ال��ع��راق��ی��ة ل��م ت��ح��رك س��اك��ن��ا ازاء ھ��ذه 
وعمدت الج�ھ�ات ال�ل�ی�ب�ی�ة ال�ى  (الجریمة

معالجة الموضوع باقناع ع�ائ�ل�ة ال�ق�ت�ی�ل 
بالقب�ول ب�ال�ت�ع�وی�ض ال�م�ادي ف�رض�خ�ت 
االس��رة ال��ى ال��م��ق��ت��رح)، ھ��ذه ال��ح��ادث��ة 
دفعتني الستذكار حادثة ابشع ح�دث�ت ف�ي 

 1991السابع م�ن تش�ری�ن ال�ث�ان�ي ع�ام 
تتعلق بقتل سائق لیبي لل�ع�الم�ة ال�دك�ت�ور 
نوري جعفر لالستحواذ على حقیبتھ ظ�ن�ا 
انھا تحتوي على مبالغ مالیة. البرفیس�ور 
نوري جعفر لمن ال ی�ع�رف�ھ "م�ن ال�ج�ی�ل 
الجدید" حصل على الدكتوراه من امریك�ا 
وكان احد طلبة ال�ع�ال�م ج�ون دی�وي اب�و 
البراغماتیة والمنظر الكبیر للدیم�ق�راط�ی�ة 
عمل تدریسیا في جامع�ة ب�غ�داد واع�ت�ق�ل 
وع�ذب م�ن ق�ب�ل ال��ح�رس ال�ق�وم�ي ع��ام 

فص��ل م��ن وظ��ی��ف��ت��ھ وع��اد ال��ى  1963
ب�ع�د  1970التدریس في ال�ج�ام�ع�ة ع�ام 

فترة احال نفسھ الى التقاع�د وغ�ادر ال�ى 
 لیبیا اضطرارا. 

) ك��ت��اب��ا م��ط��ب��وع��ا 36ل��ن��وري ج��ع��ف��ر (
المثیر في  (وعشرات البحوث والدراسات

ھذا المجال ان مسلسل قتل العراق�ی�ی�ن ل�م 
یتوقف بعد عودتي من ل�ی�ب�ی�ا اذ ش�ھ�دت 
لیبیا ب�ع�د س�ق�وط ن�ظ�ام ال�ق�ذاف�ي ج�رائ�م 
اخرى حین ق�ام م�ت�ش�ددون ل�ی�ب�ی�ون ف�ي 

بقت�ل ال�دك�ت�ور  2013شھر تشرین االول 
حمید خلف حس�ن الس�اع�دي ف�ي م�دی�ن�ة 
درنة بدوافع ط�ائ�ف�ی�ة)، ف�ي ت�ل�ك االون�ة 
انتابني شعور بان معنویاتي لم ت�ع�د ك�م�ا 

 كانت من قبل.
في ك�ل ی�وم ك�ان�ت ال�ك�آب�ة ت�ك�ت�س�ح�ن�ي  

وتحیلني الى افكار وھواجس ش�ت�ى وم�ع 
تزاید الھموم وھ�ب�وط مس�ت�وى م�ق�اوم�ة 
االوجاع فضال عن ت�دھ�ور االوض�اع ف�ي 
لیبیا وحصول ت�غ�ی�ر نس�ب�ي م�ل�ح�وظ ف�ي 
نظرة اللیبین الى العراقیین على اثر قدوم 
ب�ع��ض ض�ع��اف ال��ن�ف��وس بص��ف�ة س��ی��اح 
امتھنوا السمسرة باصطحابھم ل�ع�راق�ی�ات 
(بعدد ضیق ومحدود جدا في لی�ب�ی�ا ع�ل�ى 
الضد من شیوع ھذه الظاھرة ف�ي االردن 
ابان الحصار) فضال ع�ن وج�ود ال�ب�ع�ض 
من الع�راق�ی�ات ال�ل�وات�ي ام�ت�ھ�ن ارض�اء 
االداریین اللیبین في الموسسات التربویة 
لكل تل�ك االس�ب�اب م�ج�ت�م�ع�ة ق�ررت ف�ي 

 العودة الى العراق. 2001صیف
 

شعرت بضیق شدید   وقبیل موعد عودتي
یطوقني فالعودة من لیبی�ا وم�ا ص�اح�ب�ھ�ا 
من معاناة واوجاع الى العراق ل�ن ت�ك�ف�ل 
لي وسواي تجن�ب م�ع�ان�اة اش�د ف�ي ظ�ل 
الن�ظ�ام الس�اب�ق واف�رازات ال�ح�ص�ار ل�ذا 
ایقنت انني ب�ی�ن ن�اری�ن ع�ل�ي ان اخ�ت�ار 
بینھما وألن العودة امر حتمي مھم�ا ط�ال 
ال��زم��ن ت��وك��ل��ت ع��ل��ى هللا ف��ي ات��خ��اذ 

الرجوع لوطني  تحت وطأة ص�راع   قرار
وضغوط نفسیة مری�رة وح�ی�رة راف�ق�ت�ھ�ا 
موجة من الحزن العمیق كتبت ال�ق�ص�ی�دة 
الوحیدة في حیاتي تحت عنوان "أضغ�ات 

ل��وص��ف ح��ال��ي وغ��ی��ري م��م��ن " اح��الم
 تعرض الى وضع مشابھ.

في القصیدة تجسید ل�واق�ع زم�ن عش�ت�ھ  
في بلدي وزمن ف�رض ع�ل�ي ت�ق�ب�ل�ھ ف�ي 

فھي تختزل حقبتان م�ن م�راح�ل   لیبیا لذا
حیاتي وتص�ل�ح ك�خ�ت�ام ل�رح�ل�ة االس�رار 

 والمكابدات والمفارقات.
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 إرات
 رحلة األسرار 

 والمكابدات والمفارقات 
خیرالجزء اال  

  عبد االلھ كمال الدینبقلم : د. 

 د. حسن السوداني 
 
 
 
 
 
 
 
 

یقف في وسط معرض للمھارات الیدویة اقامھ 
 طلبة كلیة االداب والتربیة في مدینة ترھونة

 الفنان عزیز جبر الساعدي 
یفترش واصدقاء لھ االرض للتمتع بطعام ولیمة اعدھا 

 .لھم في القسم الداخلي
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 عالقة -1
نتفة من الثلج ت�ت�ح�رك ح�رك�ة ص�غ�ی�رة ج�داً ف�وق 
القماش الخشن لسقف الخیمة، ت�ت�م�اوع ت�دری�ج�ی�اً، 
تتعلق بحافة باب الخی�م�ة ال�م�خ�روط�ي، ث�م ت�ھ�وى 
رفیعة طویلة وتعانق طی�ات ال�ث�ل�ج ال�م�ك�دس�ة أم�ام 

الخیمة بدون باب، ضوء مصب�اح�ھ�ا …  باب الخیمة
یضرب بقوة على جدرانھا الداخلیة ثم ینعكس ع�ل�ى 
المنضدة المنتصبة في وسطھا وأمام السری�ر ال�ذي 
طویت بطانیتھ لتكش�ف ع�ن وج�ھ ش�رش�ف ن�اص�ع 
البیاض. على المنضدة وف�ي وس�ط�ھ�ا ت�م�ام�اً ث�م�ة 
جھاز مذیاع یصدح بأغنیة تنساب من الخ�ی�م�ة إل�ى 
الساحة الشاسعة التي تنتھي على بعد مرمى ح�ج�ر 
بسفح تل صغیر مكلل بطیات الثل�ج م�ث�ق�ل ب�رؤوس 
أغصان أشجار تزی�ن�ت أوراق�ھ�ا ال�خ�ض�راء ب�ن�ت�ف 

الص�وت …  الثلج فبدت على تناسق مرھف ع�ج�ی�ب
المنبث من المذیاع یتسلق ال�ج�ب�ل وی�ط�ی�ر م�المس�اً 

الص�وت …  وجھ ال�ق�م�ر وب�ك�ر الس�ح�ب ال�ب�ی�ض�اء
 .یتطاول

 حبیتك بالصیف
الثلج ینھم�ر ك�ال�ح�واري ف�وق س�ط�ح ال�خ�ی�م�ة ث�م 
تتحرج قطراتھ بصورة حلزونیة لتغفو على ال�ح�اف�ة 

 .الجانبیة
 حبیتك بالشتي

قرب المنضدة استقرت مدفأة حدیدیة ت�ل�ت�ھ�ب ن�اراً، 
 .وقربھا ثمة أغصان مبتورة لتغذیة نارھا

  خلف الصیف وخلف الشتي
الثلج خارج الخیم�ة ی�زداد ن�ث�ی�ث�اً، وال�ری�ح تص�ف�ر 
كأن�ھ�ا ع�اش�ق ذوت�ھ ل�ظ�ى ال�وج�د وال�ن�وى، ون�ار 

 .المدفأة من الداخل تتوھج كشمس آبیة
*** 

من أعماق الجبل الثلجي، من أغوار اللیل األبی�ض، 
بدا وسط ذاك البیاض السرم�دي ك�ن�ق�ط�ة ص�غ�ی�رة، 
أتى ی�رت�دي م�البس�اً ص�وف�ی�ة، خ�ط�ا ب�ث�ب�ات ن�ح�و 

وجھ وقور تجاوز العقد الخامس، ل�ح�ی�ة …  الخیمة
كثة بیضاء تعلقت بھا نتف الثل�ج ف�ازدادت ب�ی�اض�اً. 
دخ�ل ال��خ��ی��م��ة، ی��داه ت��ح��م��الن ح��زم��ة ط��ری��ة م��ن 
األغصان، ألق�اھ�ا ق�رب ال�م�دف�أة ث�م اس�ت�دار وھ�و 
یدندن مع األغنیة نحو باب الخیمة وأسدلھ ثم أحك�م 

 .إغالقھ وارتمى على السریر
*** 

عبر الساقیة الجانبیة برشاقة، قائم�ت�اه األم�ام�ی�ت�ان 
تعلقتا بین طیات الثلج المعلقة في الفضاء الس�ح�ی�ق 
وطیات الثلج المنبسطة أمامھ ل�ب�رھ�ة ث�م أت�ب�ع�ھ�م�ا 
بقائمتیھ الخلفی�ت�ی�ن، وع�ن�دم�ا اس�ت�ق�ر ف�ي ال�ج�ھ�ة 
الثانیة من الساقی�ة ط�ف�ق ی�ھ�ز ذی�ل�ھ، اق�ت�رب م�ن 
الخیمة، دار حولھا، عیناه تدوران في مح�ج�ری�ھ�م�ا 
بدھشة وأسنانھ ال تنفك عن الص�ی�د ال�راب�ض ب�ی�ن 
فكیھ، وقف أمام باب ال�خ�ی�م�ة ل�ب�رھ�ة ث�م، وب�ل�م�ح 
البصر ألقاه من فمھ أمامھ وداس عل�ی�ھ ب�ق�ائ�م�ت�ی�ھ 

 .األمامیتین ثم رفع رأسھ ورفع عقیرتھ بالنباح
**** 

 .كدت أنساك -
كان الكلب مقعیاً أم�ام ال�رج�ل ی�ن�ظ�ر ن�ح�و األرن�ب 
المذبوح أمام قدمي الرجل، ولم�ا رآه ی�رف�ع ق�ط�ع�ة 

ھ�ا ھ�ي …  اللحم بین یدیھ ویقشطھا بأس�ن�ان�ھ ف�ك�ر
ذي العظمة الشھیة ما ألذھا.. یلقیھا الرج�ل ب�ت�ودد، 
جلس الكلب القرفصاء ووضع العظمة بین قائم�ت�ی�ھ 

 .األمامیتین ثم طفق یعالجھا بأسنانھ
*** 
وال تزال الس�م�اء ب�ی�ض�اء، وأغص�ان األش�ج�ار …

والخیمة الفریدة األزل�ی�ة ب�ی�ض�اء، ول�ح�ی�ة ال�رج�ل 
، واللیل أبیض، والكل�ب أب�ی�ض، وال�ث�ل�ج …بیضاء

أبیض، والدخان المنبث من فتحة صغیرة في سق�ف 
 .الخیمة أبیض

 
 الثلـج -2

تغوص قدماه في طیات الثلج المنفرش على ام�ت�داد 
األرض حولھ، یتوقف ویلتقط أن�ف�اس�ھ ال�م�ت�ھ�دج�ة. 
ینزل الجسد الممدد على كتفیھ وینیم�ھ ب�رف�ق ف�وق 
الثلج فیتشكل متخذاً وضع المسدس، ی�ف�رك ال�رج�ل 
أذنیھ المتصلبتین بكفیھ فتسرى فیھما حیاة دب�ی�ب�ة، 
یشعر بتخدر لذیذ فیغمض عینیھ ویغرق ف�ي غ�رف�ة 
موصدة األبواب وقد ن�ب�ت�ت ف�ي ج�دران�ھ�ا م�داف�يء 
تھمي بنیران�ھ�ا وتش�ی�ع ح�رارة ی�اف�ع�ة ف�ي جس�ده 
المكدود. یخزر رفیقھ الممدد الذي ال ی�ن�م ع�ن أی�ة 

 .حركة سوى ھبوط وصعود صدره فیھمس
ال بأس یا ص�اح�ب�ي، ل�م ی�ب�ق س�وى تس�ل�ق ھ�ذا   -

 .الجبل ونصل القریة
*** 

الخطوات األخیرة للوص�ول إل�ى ال�ق�م�ة ث�م ی�ن�ح�در 
نحو القریة النائمة بوداعة صبیة مجدولة الض�ف�ائ�ر 
على سفحھ، تذكر ال�زوج�ة ال�واق�ف�ة وراء ال�ن�اف�ذة 
ترشق السفح بنظرات زائغة فتملكھ رغ�ب�ة ح�ام�ی�ة 
في تسلق البقیة نطأ مثل ماعز جبلي نزق، ال�ج�س�د 
الھامد على كتفیھ سرت الح�ی�اة ف�ي خ�الی�اه ف�أنش�أ 
یئن، وبعد حین شعر الرج�ل أن ال�ق�م�ر أش�رق ف�ي 

  .قبة السماء منیراً فضاء الجبل
حسنا ھا أنت اآلن في ال�ق�م�ة،.. …  الخطوة األخیرة

آه، یا قریتي ھ�ا إن�ي أغ�م�ر وج�ھ�ي اآلس�ی�ان ف�ي 
شعرك اللیلي فدفئی�ن�ي.. ول�ك�ن�ھ ح�ی�ن ق�ذف ن�ظ�رة 
مذعورة إلى المنحدر ل�م ی�ج�د إالّ ال�ث�ل�ج ال�م�ك�دس 
وواٍد سحیق، فأحس بب�رودة ق�اس�ی�ة ف�ي ع�روق�ھ، 
وببطء أقعى ینظر القمر الذي ب�دأ نص�ف�ھ ال�م�ض�اء 

 .باالختفاء وراء سحابة رصاصیة
 

*** 
اندلق القمر ثانیة یغسل ال�ف�ض�اء ب�ن�وره ال�ف�ض�ي، 

  .صحا من تأمالتھ على صوت واھن
 ؟…ھل وصلنا -
 .تقریباً  -
  .اآلخر یتحرك ببطء شدید  
 .أحس بفقدان نصفي السفلي -

تمعن في الوادي المنبسط تحت�ھ وتس�ل�ق�ت ن�ظ�رات�ھ 
تتفحص معالم الجبل الباسق أمامھ، إلتمع�ت ع�ی�ن�اه 

 .وسرى الدم في عروقھ، ھتف
ھیا.. تمدد على كتفي جیداً.. ھك�ذا..، ل�ك�ي ت�ح�س   -

بالدفء، ماذا تقول..؟ أنك مقرور.. ال بأس، لم یب�ق 
 ..سوى تسلق ھذا الجبل ثم ننحدر نحو القریة

  قصص قصیرة جداً 
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 استرالیا -مالبورن ھیثم بھنام بردى / 
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 استرالیا -مالبورن نضال نجیب موسى/ 
 

 اخترقت المروج زخات مطر ساخنة

 وألھبت شجون البالبل على األغصان

  فانتحبت الفراشات

 تّقبل الزھور

 في ضیاء القمر

 والشمس توارت حینھا

  خلف األفق

 فأخذ الغسق یبكي شفقھ

 فأبكى الكون برمتھ

 فتعالى الصراخ

 وبكاء األطفال األبریاء

  وانھمرت دموع المأل

 على الخدود

 تجري كالسیول

 تسابق الریح الھوجاء

 فنام اللیل وانطوى النھار

 وایقظ الرباب من غفوتھا

 فغردت العنادل في الغابة الموحشة

 والنجوم في السماء تتوامض

 كبریق عیون األطفال المقیدین بال أصفاد

 فذاب الشوق وغاب الحب

 وجفت العروق والقلوب

 كجفاف الواحة في البیداء

 ومات الحنین

 والحب

 وكان التھجیر في األسر معذباً 

 بنحیب وعویل الصغار

 ...وأُطفأت الشموع

 ودجى اللیل خیّم على الرؤوس الحائرة المشردة

 .وانتھى كل شيء

 ودفن الحب الوھاج في البحر الھائج الذي ال قرار لھ

 . وانتھت المسرحیة



الفنانة ام�ل ط�ھ ال�ت�ح�ق�ت ب�ك�ل�ی�ة   
ال��ف��ن��ون ال��ج��م��ی��ل��ة قس��م ال��ف��ن��ون 

وت�خ�رج�ت  1974المسرحیة سن�ة 
اك�ت�ش�ف�ھ�ا الول  1978منھا س�ن�ة 

 1977مره المخرج فالح زكي عام 
ف��ي س��ھ��ره ت��ل��ف��زی��ون��ی��ھ ب��ع��ن��وان 
(سینما) أو مامتعارف علیھ�ا ن�ارك 
ق��ل��ب��ي ووق��ف��ت ام��ام ك��ام��ی��رات 
ال��ت��ل��ف��زی��ون أول م��ره م��ع ال��ف��ن��ان 
محمد القیسي ومنذ ذلك الع�م�ل ذاع 
سیطھا وأص�ب�ح�ت ن�ج�م�ة الش�ارع 

ف��ي ب��دای��ة ال��ث��م��ان��ی��ن��ات   ال��ع��راق��ي
ش��ارك��ت ف��ي ال��ب��رن��ام��ج ال��ع��راق��ي 
استراحة الظھی�رة ال�ذي ك�ان ی�ب�ث 

على التلفزیون العراقي ك�ل ج�م�ع�ة 
وتحدیدا فقرة یعجبني وما یعج�ب�ن�ي 
وھي ع�ب�ارة ع�ن مش�ھ�د ت�م�ث�ی�ل�ي 
یحمل بین طیاتھ مشكلة اجت�م�اع�ی�ة 
وكانت تجسد ھذه الفقرة بم�ش�ارك�ة 
الفنان محمد حسین ع�ب�د ال�رح�ی�م، 
واللذان كسبا من وراء ھذه ال�ف�ق�رة 

 شھرة واسعة.
 

 مرضھا ووفاتھا
تعرضت إل�ى ج�ل�ط�ة دم�اغ�ی�ة ع�ام 

أصیبت على أثرھ�ا ب�الش�ل�ل  2009
النصفي ف�ي ال�ج�ھ�ة ال�ی�س�رى م�ن 
جسدھ�ا تس�ب�ب�ت ب�ان�ق�ط�اع�ھ�ا ع�ن 
ال��وس��ط ال��ف��ن��ي ب��ع��دم��ا اث��ر ع��ل��ى 
حركتھا حی�ث ك�ان�ت ت�ج�ل�س ع�ل�ى 
ك��رس��ي م��ت��ح��رك یس��اع��دھ��ا ع��ل��ى 
ال�ت��ن��ق��ل ب��ی��ن اروق��ة دار ال��رع��ای��ة 

وذكرت قبل وفاتھا أن�ھ�ا   المسنیین

تحل�م ب�ال�م�ش�ي ع�ل�ى ق�دم�ی�ھ�اول�و 
بضعة أمتار لكن األمر ك�ان ص�ع�ب�ا 
في ظل إمكانیة العالج ال�ب�دائ�ي ف�ي 
دار الرشاد لل�م�س�ن�ی�ن ال�ت�ي ك�ان�ت 
تقیم فیھ بمنطقة الكاظمیة م�ن�اش�دة 
الحكومة بمعال�ج�ت�ھ�ا خ�ارج ال�ب�الد 
لكن لم یستجب لندائھا أحد ت�وف�ی�ت 
في مساء یوم ال�خ�م�ی�س ال�م�واف�ق 

بمستشف�ى ال�ك�وت  2016مایو  19
العاصمة المحلیة لم�ح�اف�ظ�ة واس�ط 
عن عمر یناھز الـستین ع�اًم�ا ب�ع�د 
ص��راع ط��وی��ل م��ع ال��م��رض اذ 
ت��دھ��ورت ف��ي الش��ھ��ور األخ��ی��رة 

 حالتھا الصحیة بشكل ملحوظ.
 

 م:أعمالھا االفال
إخ�راج ص�اح�ب ح�داد  13عمارة  -

 تألیف عبد الباري العبودي
إخ�راج ص�اح�ب   الحدود الملتھبة -

 حداد
تألیف صباح عط�وان   زمن الحب -

إخ��راج ك��ارل��و ھ��ارت��ی��ون ت��م��ث��ی��ل 
بھجت ال�ج�ب�وري خ�ل�ی�ل ال�رف�اع�ي 
محسن العلي ف�اض�ل خ�ل�ی�ل ط�ع�م�ة 

 التمیمي عواطف السلمان
 

 :المسلسالت 
اختارھا مرة أخرى ال�م�خ�رج ف�الح 
زكي في مس�ل�س�ل ش�ع�ب�ي ب�ع�ن�وان 
بیتنا وبیوت الجیران ول�ع�ب�ت دورا 
جمیال حفرت فیھ ق�درت�ھ�ا ف�ي اداء 

الش�خ��ص�ی��ات ال�ب��غ��دادی�ھ الش��ع�ب��ی��ة 
  الكومیدیھ

ش��ارك��ت ف��ي مس��ل��س��ل م��اض��ي ی��ا 
 ماضي مع الفنان ماجد یاسین

ن��اس م��ن ط��رف��ن��ا ت��م��ث��ی��ل خ��ل��ی��ل 
 الرفاعي

ت�م�ث�ی�ل  1998عالم الست وھ�ی�ب�ة 
ب��ھ��ج��ت ال��ج��ب��وري ع��ب��د الس��ت��ار 
البصري سامي قفطان عب�ی�ر ف�ری�د 

 تمارا محمود زھیر محمد رشید
إخ��راج ع��م�اد ھ��ادي   أی�ام اإلج�ازة

تمثیل محم�د حس�ی�ن ع�ب�د ال�رح�ی�م 
ھناء محمد خلیل الرفاع�ي م�ح�س�ن 

 العلي فاطمة الربیعي
تمثیل خلیل ال�رف�اع�ي   برج العقرب

 إیناس طالب مكي عواد لؤي أحمد
  283القضیة 

تمث�ی�ل م�ی�س   عام 1حب وحرب ج
كمر بھجت الجبوري إنعام الربی�ع�ي 

 كتبھا وقام ببطولتھا قاسم المالك
م�ع راس�م   باشاوات آخر زمن ع�ام

 الجمیلي وجالل كامل
تمثیل م�ح�م�د   عام 2حب وحرب ج

حسین عبد الرحیم، إنعام ال�رب�ی�ع�ي 
 بطولة قاسم المالك
ت�م�ث�ی�ل س�ھ�ى   باشوات آخ�ر زم�ن

سالم راسم الجمیل�ي إب�ت�س�ام ف�ری�د 
 سامي قفطان

  شموع خضر الیاس
  شوف عالمكشوف

 إخراج صاحب بزون خوات  7

  أحلى الكالم
  صیام غزال

 
السینماتمثیل محمد القیس�ي ع�زی�ز 

  كریم إخراج فالح زكي
 .. :مسرحیات 

ع�ل�ى خش�ب�ة   النج�م�ة ال�ب�رت�ق�ال�ی�ة
 المسرح القومي

م�ط�ش�ر   الخیط والعص�ف�ور ت�م�ث�ی�ل
الس��ودان��ي ق��ح��ط��ان زغ��ی��ر خ��ل��ی��ل 
الرفاعي إخراج دكتور مقداد مس�ل�م 

 بمشاركة فرقة المربعات البغدادیة
  صایرة ودایرة

عرضت في مصر وال�ك�وی�ت   فناتك
تم�ث�ی�ل داود حس�ی�ن وح�ی�د س�ی�ف 
محمد حسین ع�ب�د ال�رح�ی�م س�م�ی�ر 

 القالف علي جمعة
بیت وخمس بیبان تمثیل سناء عب�د 
الرحمن، بھج�ت ال�ج�ب�وري ج�اس�م 
 شرف سلیمة خضیر سامي محمود

  ھاي وین
 .. :البرامج 

إنتاج: تلف�زی�ون   إستراحة الظھیرة
 القناة األولى -العراق 

ال��ح��ج��ي ب��ی��ن��ات��ن��ا ب��االش��ت��راك م��ع 
إحس���ان دع���دوش إن���ت���اج ق���ن���اة 

 البغدادیة
 نص ستاو من إنتاج قناة الشرقیة

 ... :التكریمات 
حصلت على وس�ام ج�ام�ع�ة واس�ط 

ال��ع��راق ال��ع��راق رح��ل��ت  2011
عازفة االب�ت�س�ام�ة وخ�ف�ی�ف�ة ال�ظ�ل 
بصمت دون یلتفت لھا احد وی�ك�ون 
بقربھا وھي التي اس�ع�دت ال�م�الی�ن 

 ھكذا یرحل النبالء .....
   وووو........ھكذا یرحل النبالء.
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 ثوب المرأة البدویة في شمال سیناء
 ثوبین  ...  "یــــا مطرزه الثوب

 المدینة  ...  یـــا جایبھ حریر  
 الثوب   ...  یـــا عاملة على ِجبة
  ّھجینھ   ... جمل سنجنج وراكب

 على رفّي الثوب   ...    یارب ّجویني
 ‘‘ بھ فرحانھ  ...   وألبسھ وأكون

 نص شعبي للفتیات البدویات وھنَّ یطرزنَّ الث�وب "
" 
 
 :تقـــدیم / تأصیل تاریخي 

بمكانة عظ�ی�م�ة األث�ر  -أرض الفیروز -تتمتع سیناء 
على مر التاریخ وباإلضافة إلى مكان�ت�ھ�ا ال�ت�اری�خ�ی�ة 
تُحیط سیناء ھالة من التقدیس الدینیة منُذ ال�م�ص�ري 
القدیم فقد كانت مقًرا لإللھة "حتحور" ربة الفی�روز 
بمنطقة سرابیط الخ�ادم، ول�ھ�ا م�ك�ان�ة م�ن ال�ّع�ظ�م�ة 
واإلجالل جعلتھا أرًضا ُمباركة من الناحیة ال�روح�ی�ة 
وأرًضا ملیئة بالكنوز من الناحی�ة ال�م�ادی�ة وت�اری�ًخ�ا 
موغل في القدم؛ فمنذ الحضارة ال�م�ص�ری�ة ال�ق�دی�م�ة 
كان الملوك یرسلون البع�ث�ات إل�ى م�ن�ط�ق�ة ال�م�غ�ارة 
جنوبي سیناء وأول من سجل اسمھ ھناك ھو ال�م�ل�ك 
زوسر مؤسس األسرة الثالثة من الدول�ة ال�ق�دی�م�ة ، 
وترك لنا نقوًشا على الصخور ل�ل�م�ل�ك وھ�و ی�ق�ب�ض 
بیده على أحد البدو ویھم بضربھ وتأدیبھ مما ی�ث�ب�ت 
ما ك�ان�ت ت�ت�ع�رض ل�ھ ت�ل�ك ال�ب�ع�ث�ات ال�م�ل�ك�ی�ة م�ن 
اعتداءات؛ وتتوالى الملوك عل�ى س�ی�ن�اء س�ـ�ـ�ن�ف�رو، 
وخوفو، وساحورع من مل�وك ال�دول�ة ال�ق�دی�م�ة وق�د 
ّخلدوا أسمائھم وأخبار تلك البعثات على م�ق�رب�ة م�ن 

 . فتحات المناجم بحثًا عن الفیروز
 1905وقد اكتشَف عالم األثار الشھیر (بتري) ع�ام 

في منطقة سرابیط الخام ف�ي م�ع�ب�د اإلل�ھ�ة ح�ت�ح�ور 
نقوًشا كتبھا بعض العمال بأبجدیة جدیدة تُعرف اآلن 
باألبجدیة السینائیة والتي یظن الكثیر من ال�ب�اح�ث�ی�ن 
أنھا أحد مصادر األبجدیة الفینیقیة التي كانت بدورھا 

الیونانیة والرومانیة والجذر ال�ُم�ك�ون   أصل األبجدیة
للغات األوروب�ی�ة ؛ ول�ذل�ك أص�ب�ح�ت ت�ل�ك ال�ن�ق�وش 
السینائیة م�وض�ع دراس�ة ح�ت�ى اآلن وذل�ك م�ن�ذ أن 

م��ن ت��ق��دی��م ب��ع��ض  1948ت��م��ك��ن (أول��ب��رت) ع��ام 
 . اإلسھامات المقبولة أكادیمیًا لحل رموز تلك اللغة

وبعد أن تعرضت مصر للغزو وذلك ألول مرة على ید 
الھكسوس من ناحیة الشرق أي عن طری�ق س�ی�ن�اء؛ 
من ھنا أدرك المصری�ون ب�ع�د ط�رد ال�ھ�ك�س�وس أْن 
الحدود الشرقیة للبالد ھي ال�ط�ری�ق ال�ذي آت�ى م�ن�ھ 
األع�داء ول�ھ��ذا حص�ن�وه ت�ح�ص�ی��نً�ا ك�ام��ًال ووص�ل��ت 
الجیوش المصریة إلى حدود الفرات ، ف�ك�ان یُ�ط�ل�ق 
علیھ الطریق الحربي الكبیر الذي كان یبدأ من حصن 
ثارو( القنطرة ) متجًھا شماًال ماًرا بالعریش والشی�خ 
زوید ورفح حتى غزة وھذا یُعد أقدم طریق في العالم 
واألكث�ر ش�ھ�رة ف�ي ال�ت�اری�خ ل�م�ا ش�ھ�دهُ م�ن س�ی�ر 
الجیوش التي خرجت من مصر متجھھ ن�ح�و الش�رق 
أو تتعرض كذلك للغزو من الجھة ذات�ھ�ا وذل�ك ع�ل�ى 

  . مر التاریخ حتى عصرنا الحدیث
وفیما یتعلق بالُح�ق�ب�ة ال�م�س�ی�ح�ی�ة ن�ج�دع�ل�ى أرض  

سیناء أشھر وأقدم األدی�رة ال�م�س�ی�ح�ی�ة ف�ي ال�ع�ال�م، 
ومازال یزخر بالكنوز واألیقونات التي ال م�ث�ی�ل ل�ھ�ا 

وی�ق�ول ال�دك�ت�ور (ویس�م�ان)   والمخطوطات القدیم�ة
أس��ت��اذ ال��ف��ن��ون ال��ب��ی��زن��ط��ی��ة األم��ری��ك��ي : "أن 

األیقونات بسانت كاترین وحدھ�ا أھ�م م�ن   مجموعة
جمیع ما یوجد م�ن أی�ق�ون�ات ف�ي م�خ�ت�ل�ف ك�ن�ائ�س 
وأدیار العالم كلھ كما یحت�وي ھ�ذا ال�دی�ر ع�ل�ى ع�دة 
آالف من المخطوطات أكثرھا باللغة الیون�ان�ی�ة وك�ان 

 من بینھا أقدم نسخة للكتاب المقدس في العالم".
والجدیر بالذكر أن سكان سیناء یُعدون من القب�ائ�ل - 

البدویة العربیة ویعتنقون في األغل�ب األع�م اإلس�الم 
ومتصلون أتص�اًال وث�ی�قً�ا ب�ق�ب�ائ�ل ال�ح�ج�از واألردن 
وفلسط�ی�ن ول�ك�ل م�ن�ھ�م ع�ادات�ھ وت�ق�ال�ی�ده وأزی�ائ�ھ 
التقلی�دی�ة ال�خ�اص�ة ال�ج�دی�رة ب�ال�ت�وث�ی�ق وال�ت�ح�ل�ی�ل 

  والدراسة.
وھُنا في ھذا ال�م�ق�ال س�نُ�رك�ز بش�ك�ٍل خ�اص ع�ل�ى - 

الجانب الفولكلوري وتراث الفنون الشعبیة الم�ت�ع�ل�ق 
بالجانب الحرفي التقلیدي لدي النساء ال�ب�دوی�ات ف�ي 
شمال سیناء ومما ال یدع م�ج�اًال ل�ل�ش�ك أن ال�ت�اری�خ 
العریق لسیناء باإلضافة إلى الطبیعة ی�ؤث�ران بش�ك�ٍل 
رئیسي على الزي في عمومیتھ سواء كان للرجل أو 
للمرأة أو لألطفال ؛ فقد أثرت الط�ب�ی�ع�ة الص�ح�راوی�ة 
وحیاة البداوة على الفن و اإلبداع ال�ت�ق�ل�ی�دي وزی�ن�ة 
المرأة البدویة وانعكس ذلك على الوحدات الزخرف�ی�ة 
وكذلك األلوان الساطعة التي جعل�ت ال�م�رأة ال�ب�دوی�ة 
تُش�ك��ل ال��م�ادة تش��ك�ی��ًال ی��ت�ن��اس��ب م��ع وج��ودھ�ا ف��ي 
الصحراء وواقعھا االجتماعي والثقافي واالق�ت�ص�ادي 

 . داخل المجتمع البدوي
 

 : منطقة شمال سیناء والمجتمع القبلي
یقطن في شمال سیناء العدی�د م�ن ال�ق�ب�ائ�ل ال�ب�دوی�ة 
والتي تمتد من الشمال إلى وسط سیناء وتتمث�ل ت�ل�ك 

 -السواركة  -الرمیالت  –القبائل في : قبیلة الریشات 
العی�ای�دة  -المالعبة الدواغرة  -البیاضة  -األخاریسة 

 . العزازمة -الحویطات  -
ویمكننا القول أن ال�ت�راث ال�ث�ق�اف�ي ال�ب�دوي ال�م�ادي 
التقلیدي یرتك�ن إل�ى ال�ح�رف ال�ی�دوی�ة والص�ن�اع�ات 
التقلیدیة البدویة والتي ت�وض�ح م�دى ال�ت�ع�ایُ�ش م�ع 
البیئة الص�ح�راوی�ة ؛ وت�ل�ك ال�ح�رف ھ�ي م�ا تُ�م�ی�ز 
الجانب الفني واإلبداعي المرتبط بمن�ظ�وم�ة ال�ع�ادات 
والتقالید الخاصة بالم�رأة ال�ب�دوی�ة ح�ی�ث أنَّ ال�ث�وب 
البدوي بجانب الُحلي ال�ت�ق�ل�ی�دي واألح�ج�ار وأع�م�ال 
الخرز والتطریز من أبرز ما تق�وم ب�ھ ال�م�رأة ی�دویً�ا 
داخل المجتمع البدوي والذي یُبرز مدى الحفاظ عل�ى 
الموروث الثقافي المتوارث من الجدات إلى الحفیدات 
م�ت�م�ث�ًال ف�ي ال�ث��وب ال�ب�دوي ب��أل�وان�ھ وتص��م�ی�م�ات��ھ 
ووحداتھ الزخرفیة والجمالیة وال�ذي یُ�ع�زز م�وھ�ب�ة 
المرأة البدویة في ھذا الفن و اإلبداع التشكیلي ال�ذي 

 . یُعد رمًزا للثقافة البدویة
 
الثوب ال�ب�دوي ل�ی�س م�ج�رد رداء ت�رت�دی�ة ال�م�رأة  

البدویة في شمال سیناء بل ھو یُعتبر إشارة ل�ل�ھ�وی�ة 
الخاصة بكل قبیلة إلى جانب تحدید المستوى الطبقي 
االقتصادي وكذلك الوضع االجت�م�اع�ي ل�ل�م�رأة ال�ذي 
یفرضھ العُرف والتقالید ؛ فالمرأة البدویة تتفن�ن ف�ي 
حی�اك�ة وتص�م�ی�م ث�وب�ھ�ا واالع�ت�م�اد ع�ل�ى األش�ك�ال 
الشعبیة وال�ت�ي تُ�ع�د غ�ای�ة ف�ي ال�ج�م�ال واإلت�ق�ان ؛ 
وی�ت�ك��ون ال��ث�وب ال�ب��دوي م�ن ع�دة أج�زاء ویش�م��ل 
التطریز األك�م�ام وتُس�م�ى (األرداف) وص�در ال�ث�وب 
(القُبة) والجوان�ب (ال�ب�ن�ای�ج) ووج�ھ ال�ث�وب (ال�ب�دن 

  األمامي) وظھر الثوب(البدن الخلفي)
 ویمر الثوب من حیث الصناعة بعدة مراحل أساسیة

: 
أوًال : شغل الوحدات التطریزیة على ال�ق�م�اش ال�خ�ام 
السادة وغالبًا یكون أسود اللون وتحدید أماكن الغرز 
وتُعرف باسم (البت) وتتم�ی�ز ال�وح�دات ال�ت�ط�ری�زی�ة 

، وتس�ت�خ�دم ال�م�رأة   بضیق المسافات وكثافة الغ�رز

البدویة نوعین من الخیوط ؛ الخیط الحریري الرف�ی�ع 
الالمع والثاني خیوط تستخلصھا المرأة من ال�ق�م�اش 
نفسھ وھي عملیة تح�ت�اج إل�ى دق�ة وم�ھ�ارة ع�ال�ی�ة 

 وتُعرف باسم ( الجنزیر)
ثانیًا : وھي مرحلة تحدید الرسومات وعمل األشك�ال 
ب�اس�ت�خ�دام (ال�م�ارك�ة) وھ�و م�رب�ع وھ�م�ي م�ت�خ�ی�ل 

 یستخدم في التطریز الحر
ثالثًا : تحضیر القماش األسود وتطبیقھ إلى قطع�ت�ی�ن 

ال�ج�زء األم�ام�ي  -الس�ی�دة ال�ب�دوی�ة-ومن ث�م ت�ق�ص 
والخلفي ، ثم الجوانب التي تأخذ شكل مثلث إلع�ط�اء 
ذیل الثوب واالتساع الالزم حت�ى ال ی�ع�وق ح�رك�ت�ھ�ا 
عند السیر ، ثم ت�ق�وم ب�ع�م�ل ف�ت�ح�ة الص�در وت�ك�ون 
مربعة الشكل ، ثم األكم�ام وھ�ن�اك ُك�ْم ط�وی�ل ض�ی�ق 
یطلق علیھ (فم الجربھ) ونوع آخر من األكم�ام وھ�و 

 . الُكْم ذو الفتحة الصغیرة وطولھ ثلث الذراع
ا عن نوعیة الغُرز فھي ثابتة ومتفق علیھا وع�ل�ى  أمَّ
تسمیتھا عند جمیع ال�ق�ب�ائ�ل واس�م�ھ�ا ال�ع�ام (غ�رزة 

  الصلیب) وھناك غرز صغیرة للكم تسمى (التروعة)
وغرز لذیل الثوب تسمى ( الكف�ای�ف) / (ال�ك�ف�اف�ة) : 
وھي التي یطرز بھا ف�ت�ح�ة الص�در ون�ھ�ای�ة األك�م�ام 

والذیل؛ وھي عبارة عن خیوط متجاورة بشكٍل م�ائ�ل 
ووظیفتھا تثبیت خیوط النسیج في األماكن ال�م�ط�رزة 
وفي العادة یُب�رم ال�ق�م�اش ث�م ی�ت�م ت�ط�ری�زه ب�غ�رزة 

 . الكفافة
الموتیفات الشع�ب�ی�ة وال�زخ�رف�ی�ة األس�اس�ی�ة ل�ل�ث�وب 

 : البدوي
المثلث المعروف ب�اس�م ال�ح�ج�اب یُ�ع�ت�ب�ر م�ن أھ�م  -

األشكال األساسیة في الثوب السی�ن�اوي ألن�ھ ی�رت�ب�ط 
  اعتقادیًا بالحمایة من الحسد لمن ترتدي ذلك الثوب

 : وھناك زخارف حیوانیة مثل
 -  عص��ف��ور  –  ھ��دھ��د  -  ع��رق ف��ن��ج��ان-  غ��زال ب��ري-

 رقصة الدیحة
وحدات نباتبة مثل أوراق الشجر واألزھار وتس�م�ى -

ھذه الوحدات بالعروق وھ�ي مس�ت�وح�اه م�ن ال�ب�ی�ئ�ة 
المحیطة مثل : عروق الجرجیر، ش�ج�رة ال�ج�م�ی�زة، 

، ع��رق  ع��رق ش��ج��ر، ع��رق ت��وت ع��رق ق��رن��ف��ل
 السحلیة، عرق الثعبان ، عرق ریش

ومن العروق نوع یسمى األجنحة وھي ع�ب�ارة ع�ن -
شكل ھندسي ُرباعي (ُمعینات) متم�اس�ك�ة ب�ال�رؤوس 

  أو مثلثات قواعدھا على خط مستقیم
ومن الوحدات التق�ل�ی�دی�ة أیًض�ا؛ ع�رای�س وأج�ن�ح�ة -

بالط، ترمس، سرو، جن�ی�ن�ة م�ان�ج�و، ج�ن�ی�ن�ة ورد، 
 . أمشاط، كعب القطة ، الساعة

ث��وب ب��ردان / ال��م��ردن : ویس��ت��خ��دم ف��ي ق��ب��ی��ل��ة -
السواركة والریاشات ویسمى الثوب أبو طراطیح في 

  قبیلة الترابین والرمیالت
ویتمیز الثوب السینائي بأن : فتحة الصدر (ال�ق�ب�ة) -

  مربعة الشكل
تضاف بنایق من كال الجانبین لتوسیع الذیل ویطل�ق -

 علیة (ثوب بدوي)
الخیوط المستخدمة ذات ألوان صریحة من القطی�ف�ة -

 . و بكر الخنزیر
 : أنواع الثوب البدوي

ثوب العروس یحتل ھذا الثوب مكانة كبیرة م�ن ب�ی�ن 

األث�واب ال��ب�دوی�ة ل�ل�م��رأة ف�ي س�ی�ن��اء ف�ھ��ذا ال�ث��وب 
المخصص للزفاف؛ تُبدع فیھ الفتاة منذ صغرھا لك�ي 

ویطل�ق   ترتدیھ في زفافھا ویغلب علیھ اللون األحمر
علیھ ( ثوب وجافي) بسبب كثرة وثقل الغرز وتتع�ل�م 
الفتاة منذ سن ست أو سبعة سنوات كیف�ی�ة ت�ط�ری�زه 
وعادة ما تأخذه الفتاة أثناء رعیھا للغنم لتطریزه في 
الخالء ویش�ارك�ھ�ا ف�ي ذل�ك ع�دد م�ن ف�ت�ی�ات ن�ف�س 

 : القبیلة وتنشد الفتاة قائلة
 أسعده من یوم ...  یوم الھنا یا�

 على الیوم من زمان ... بدوره على ھالیوم
 یا بیضھ یا أشجرانیھ  ... خفى جدامكم وتعالى

 أبو جبین جمر (قمر) ... عشرین
 ضیھ  ... تخشى المدن على

وھناك عدة أنواع للثوب البدوي یعتمد ع�ل�ى ال�ح�ال�ة 
 :  االجتماعیة للمرأة

ثوب الفتاة : وی�ك�ون ال�ل�ون الس�ائ�د ل�ل�ت�ط�ری�ز ھ�و -
 األزرق

ثوب المتزوجة حدیثًا : ویسمى الثوب األشھب وھو -
ثوب الزفاف وتضیف لھ بعض الخیوط الزاھیة ُمعلنة 
عن زواجھا وتظل ترتدیھ إلى أن تنجب وتص�ب�ح أًم�ا 

 وبعدھا تستبدلھ وترتدي الثوب األحمر
ثوب المرأة الُمسنة : تكتفي ب�ت�ط�ری�ز ص�در ال�ث�وب -

واألكمام أربع سیوف وتغلب عل�ی�ھ األل�وان ال�ق�ات�م�ة 
مثل النبیتي واألخضر واألزرق مع كفایف على حافة 

 الثوب
ثوب األرملة : یتشابة مع ألوان ث�وب ال�ف�ت�اة ح�ی�ث -

یغلب علي ألوان ال�خ�ی�وط ال�ل�ون األزرق ف�ق�ط وھ�و 
  رمز للحداد في جمیع القبائل البدویة

 
 : مكمالت ثوب المرأة البدویة

الصمادة) : وھو عب�ارة ع�ن  -غطاء الرأس (الُجنعة 
قطعة قماش س�وداء ت�رت�دی�ھ�ا ال�م�رأة ع�ل�ى ال�رأس 
ویصل طولھا حتى الظھر وعلیھا بعض التطریز ف�ي 

وت�ح�م�ي رأس ال�م�رأة   المنتصف وتسمى (الخوال�ة)
 من أشعة الشمس

حزام الوسط : أحی�انً�ا ی�ك�ون م�ن الص�وف وال�ح�زام 
الحالي من القماش القطن ولھ عدة وظائف منھا ش�د 

وتستخدمھ بدیًال عن الجیوب ومن الع�ی�ب أن   الظھر
 . تخرج المرأة بدون حزام على الخصر

 
برقع الوجھ : وترتدیھ الم�رأة ال�م�ت�زوج�ة وال�ع�ج�وز 
ویصن�ع م�ن ق�م�اش (الش�راب�ة) ؛ وی�ت�رج�م ال�ب�رق�ع 
الوضع االقتصادي والطبقي للمرأة بما یزین فیھ م�ن 
عمالت ذھبی�ة وق�ط�ع ن�ق�ود ق�دی�م�ة، وی�وج�د أع�ل�ى 

ت�رب�ط ع�ل�ى   البرقع جزء یربط بقطع�ة م�ن الص�وف
  الجبھة

وعندما یُزیّن البرقع بالذھب ی�ط�ل�ق ع�ل�ی�ھ (س�رس) 
وھي أشكال تتدلى ب�ج�وار األذن ی�زی�ن ب�ھ�ا ال�ب�رق�ع 
وھناك بعض السالسل بھا عم�الت م�ع�دن�ی�ة ویُ�ط�ل�ق 
علیھا (المعارى) و(الطاطوح) والعمالت التي توض�ع 

ال�ث�م�ن�ة) وی�ط�ل�ق  -على البرقع تقسم إلى (الجروش 
على الجزء السفلي من البرقع لفظ (الش�ك�اك) وع�ن�د 
األنف توجد (الخنجیرة) وھي قطعة معدنیة ل�ت�ث�ب�ی�ت 

 . البرقع
وقد سعینا في ھذا المقال م�ح�دود ال�م�س�اح�ة اإلل�م�ام 
بمفردات أزیاء المرأة السیناویة وإظھار مھارتھا في 

ال�م�ادي وأیًض�ا الش�ف�اھ�ي أث�ن�اء   التشكیل اإلب�داع�ي
صناعة ثوبھا رمز الھویة والجمال واإلبداع الشع�ب�ي 
للمرأة البدویة وأھم معالم الفنون الشعبیة لل�م�ج�ت�م�ع 

 . البدوي الخاص بتراث سیناء أرض الفیروز
 

 : المصادر
س�ن�اء م�ب�روك ، ال�ت��راث ال�ث��ق�اف�ي ودور ال�م��رأة -1

البدویة في مجال الحرف التقلیدیة، واعتمدت ك�ات�ب�ة 
ھذا البحث على المادة اإلثنوجراف�ی�ة ال�ت�ي ج�م�ع�ت�ھ�ا 
میدانیًا في المجتمعات الصح�راوی�ة بش�م�ال س�ی�ن�اء، 

 .تحت إشراف : أ.د. أحمد أبو زید
توثیق فن التطریز الت�ق�ل�ی�دي ف�ي ش�م�ال س�ی�ن�اء، -2

المجلس القومي للمرأة، م�ن�ظ�م�ة ال�ی�ونس�ك�و، ج�م�ع 
 .2010المادة:ملك یاسین، الطبعة األولى 

مجلة الفنون الشعب�ی�ة ، ال�ع�دد ال�خ�ام�س ف�ب�رای�ر -3
1968. 

 ب اأة او  ل ء
 زینب محمد عبد الرحیم / مصر         
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ما أن تلقیت خبر إغتیال الصحفي وال�م�ع�ل�ق   
األمني ھاشم الھ�اش�م�ي ح�ت�ى رح�ت أس�ت�ذك�ر 
بعض المقوالت الدینیة ... ومنھا عل�ى س�ب�ی�ل 
ال�م��ث�ال "إدع�وا إل�ى س�ب��ی�ل رب�ك ب�ال��ح�ك��م��ة 
والموعظة الحسنة"...و "ال إكراه ف�ي ال�دی�ن 
قد تبین الرشد من الغي" و "وقل ال�ح�ق م�ن 
ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فل�ی�ك�ف�ر" و 
"ولو كنت ف�ظ�اً غ�ل�ی�ظ ال�ق�ل�ب ألن�ف�ض�وا م�ن 
حولك"....الخ. نعم إس�ت�ذك�رت ھ�ذه ال�دع�وات 
ألقارنھا بدعوات أولئك الذین ین�ادون ب�ال�ع�دل 
اإللھي وبدین الرحمھ لیالً ون�ھ�اراً، وف�ھ�م�ھ�م 
وإیمانھم بالدین ال یتعدى ساطوراً لقطع رق�اب 
الناس ووسیلة لتكفیر الناس وإحتكار الحقیقة 
وتھمیش كل من لھ الحدود الدنیا من اإلختالف 
معھم. إنھم یرتكبون الم�وب�ق�ات وال�م�ح�رم�ات 
بإسم ھذا الدین مستغفلی�ن ج�م�ع م�ن بس�ط�اء 
الناس لیسیروا كدمى عمیاء في ركابھم. فم�ن 
أمتدت یده الشریرة إلى ھاشم الھاشمي وكامل 

ص��ح��ف��ی��اً ق��ت��ل��وا غ��دراً م��ن��ذ  199ش��ی��اع و 
ع�ل�ى ی�د  2003أدعیاء القومیة ع�ام   سقوط

أدعیاء الدین من المی�ل�ی�ش�ی�ات ال�دی�ن�ی�ة وم�ن 
میلیشیات داعش، ھم نفسھم من یتاجر بالدین 
لتبریر سفكھم لدماء الخیرین من بنات وأبن�اء 

...ھم من ی�ھ�ددون الض�ح�ای�ا  العراق. أنھم ھم
قبل تنفیذ جرائمھم بالقتل، كما جرى بالن�س�ب�ة 
للفقید ھاشم الھاشمي وزمالئھ م�ن الش�ھ�داء. 
إن ھؤالء في سلوكھم وخ�ط�اب�ھ�م ال ی�ت�ب�ع�ون 

التقوى وال الحد األدنى م�ن ال�ق�ی�م اإلنس�ان�ی�ة 
وق��ی��م ال��رح��م��ة، ونص��ب��وا أن��ف��س��ھ��م ك��ق��ض��اة 
وجزارین في الوقت نفسھ. فھش�ام ال�ھ�اش�م�ي 
وكامل شیاع والمئات ممن سفكت دمائھم على 
ید المیلیشیات الدینیة لم یحمل�وا الس�الح، ب�ل 
فقط القلم..... والقلم للتعبیر عن آرائھم ونش�ر 
الوعي بین العراقیی�ن ل�ت�ب�ص�ی�رھ�م ب�اإلخ�ط�ار 
المحدقة بوطنھم العزیز العراق. كما أن أك�ث�ر 
من سبعمائة من شھداء انتفاضة أكتوب�ر م�م�ا 
ط��ال��ب��وا ب��اإلص��الح وم��ع��ال��ج��ة ال��ف��س��اد ال��ذي 
استشرى على ید ھذه ال�م�ج�ای�ع ال�ت�ي ت�ت�اج�ر 

وال�ع�ش�رات   ألف من المصاب�ی�ن 20بالدین، و
من المغیبین والمختطفین أثناء اإلنتف�اض�ة ق�د 
أستبیح دمھم بمیلیش�ی�ات ت�دع�ي ال�دف�اع ع�ن 
الدین. ھذه ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات واألذرع ال�م�س�ل�ح�ة 
لألحزاب الدینیة المتطرفة المدججة بكل أنواع 

إالّ أن�ھ�ا ال   اإلسلحة بدعوى مقاومة المحتل،
توجھ سھام الق�ت�ل وال�غ�در إالّ ص�وب ص�دور 

 خیرة من أنجبتھم أمھات العراق.
إن ھذه المیلیشیات ال ت�ح�ت�رم أي ق�ان�ون وال 
شریعة، وال نؤمن إالّ بقانون واحد ال غیر ھ�و 
العسف والعن�ف وال�ف�س�اد. ف�ھ�ي تش�ارك ف�ي 
األن��ت��خ��اب��ات وھ��ي م��دج��ج��ة ب��الس��الح خ��الف��اً 
لقوانین ال�دول�ة ال�ت�ي ت�ح�رم مش�ارك�ت�ھ�م ف�ي 
ال��ن��ش��اط الس��ی��اس��ي. وت��م��ارس إج��راءات��ھ��ا 

ونشاطھا المسلح دون رق�ی�ب أو حس�ی�ب وال 
خضوع للقیادة العامة للقوات المسلحة. وتقیم 
عالقات خارجیة وتقسم بالوالء لمراجع أحنبیة 
خالفاً ألي معیار من معاییر السیادة وال�ھ�وی�ة 

لتحقی�ق  الوطنیة. وتنشر قواتھا خارج الحدود
مشروع امبراطوري في مخیلة مسؤولین غیر 
عراقیین خالفاً للدستور العراقي الذي ی�ح�ض�ر 
التدخل في الشؤون الداخلی�ة ل�ل�دول األخ�رى. 
ھذا ناھیك عن جملة من اإلنتھاكات القان�ون�ی�ة 
وال��دس��ت��وری��ة ال��ت��ي ت��م��س س��ی��ادة ال��ب��الد 
وأمنھا....إنھا تشكیالت وأحزاب خارج قواع�د 
القانون وال تخضع إالّ إلرادة مراجع من خارج 
الحدود إیرانیة ك�ان�ت أم ت�رك�ی�ة أو س�ع�ودی�ة 

   وغیرھا.
ھذه الممارسات الشریرة للمیلیشیات المسلحة 
الخارجة على القانون ما ھي إالّ نسخة محلی�ة 
لمیلیشیات موازیة سفك�ت دم�اء خ�ی�رة أب�ن�اء 
الشعبین اإلیراني واللبناني تحت رایة ما سمي 
ب�ح�زب هللا، وال�ت�ي ت�ح�ك��م�ھ�ا م�اك�ی�ن�ة رع��ب 
وإرھاب واحدة ال غیر ج�رى إرس�اء أرك�ان�ھ�ا 

. 1979بعد سقوط نظام الشاه في إی�ران ع�ام 
ھذه الماكینة التي شرع�ت م�ن�ذ األی�ام األول�ى 
إلنھیار الحكم الشاھنشاھي بإتباع وصفات من 
الغدر وسفك الدماء تكررت في لبنان والع�راق 
وبنفس األدوات...موتور سیكالت تحم�ل رای�ة 

جثث الض�ح�ای�ا،   حزب هللا ... وسواطیر تقطع
للفقیدین داری�وش ف�روھ�ر (زع�ی�م   كما جرى

حزب ملت ای�ران) وزوج�ت�ھ ب�روان ف�روھ�ر، 
الذین قطعت أوصالھم إرب�اً إرب�ا ف�ي ب�ی�ت�ھ�م�ا 
وأخفي ما تبقى م�ن ج�ث�ت�ی�ھ�م�ا ع�ل�ى ش�اك�ل�ة 
ممارسات صدام حس�ی�ن، واس�ت�خ�دام أس�ل�ح�ة 
كواتم الصوت كما جرى عند إغتی�ال ال�دك�ت�ور 
كاظم سامي الناشط السی�اس�ي اإلی�ران�ي وأول 
وزیر للصحة بعد (الثورة اإلی�ران�ی�ة)، ن�اھ�ی�ك 
عن اآلالف من أنبل ب�ن�ات وأب�ن�اء إی�ران م�ن 
أدباء وف�ن�ان�ی�ی�ن وك�وادر س�ی�اس�ی�ة وم�ھ�ن�ی�ة 
وأساتذة جامعات وناشطات نسویات ی�ن�ت�م�ون 
إلى مختلف األحزاب السیاسیة، بمن فیھم م�ن 
كان على قرب بالتیار الدیني المتطرف الحاك�م 
في إیران أو جزءاً منھم كحلیفة الخمی�ن�ي آی�ة 
هللا حین علي منتظري ومیر موس�وي رئ�ی�س 
الوزراء اإلیراني األسیق وكزوبي أحد أع�م�دة 
(الثورة اإلیرانیة) وغیرھم. كل ذل�ك م�ن أج�ل 
تكریس نظام اإلستبداد اإلی�ران�ي ال�ق�ائ�م ع�ل�ى 
قمع الح�ری�ات وت�غ�ی�ی�ب إرادة الش�ع�ب، ال�ذي 
خطط لھ تدریجیاً إلن�ھ�اء وج�ود ك�ل األح�زاب 
السیاسیة والتیارات التي لدیھا الحد األدنى من 
الخالف مع تیار االستبداد المذھبي الذي ح�ك�م 
إیران خالل العقود الماضی�ة وج�ل�ب ال�ك�وارث 

 لھذا الشعب الجار.
وأنتقلت ھذه التقلیعة إلى لبنان ع�ن�دم�ا أص�در 
مركز القرار في طھران أوامره بتشكیل ح�زب 

ب��ن��ف��س اإلس��م ف��ي ل��ب��ن��ان 
بدع�وى م�واج�ھ�ة ال�ع�رب�دة 
الصھیونیة. ول�ك�ن�ن�ا إذا م�ا 
اس��ت��ع��رض��ن��ا س��ل��وك ھ��ذا 
ال��ح��زب ف��ي ل��ب��ن��ان وف��ي 
المنطقة ل�وج�دن�ا أن�ھ ی�ن�ف�ذ 
مخططاً طائفیاً إیرانیاً ھ�دف�ھ 
فرض النفوذ اإلیراني ع�ل�ى 
ال�م��ن�ط��ق�ة وت��ح�ق��ی�ق أح��الم 
إم��ب��راط��وری��ة زائ��ل��ة ع��ل��ى 
غ�رار أح�الم أردوغ�ان ف��ي 
ت��رك��ی��ا وال��ت��ن��اف��س م��ع��ھ، 
لیصبح حزب هللا ال�ل�ب�ن�ان�ي 
وك��ی��الً م��ث��ال��ی��اً ف��ي ن��ھ��ای��ة 

 المطاف للمخطط اإلیراني.
فكانت أول خ�ط�وة ق�ام ب�ھ�ا 
ھ��ذا ال���ح���زب ب���دع���م م���ن 
أصحاب القرار ف�ي ط�ھ�ران 
ھ��و إزاح��ة ك��ل م��ن ش��رع 
بحركة المقاومة ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة 
ضد العربدة الصھیونیة م�ن 
ال��م��ی��دان، وع��ل��ى األخ��ص 
الحزب الشیوعي ال�ل�ب�ن�ان�ي 
في ج�ن�وب ل�ب�ن�ان. ووص�ل 
ھذا المخطط إلى حد ال�ق�ی�ام 
بإغتیال قادة مرموق�ی�ن ف�ي 
الحزب الشیوعي اللب�ن�ان�ي، 
وف��ي م��ق��دم��ت��ھ��م ال��ع��الم��ة 
الش���ھ���ی���د حس���ی���ن م���روة 
والفلیسوف الشھی�د م�ھ�دي 
عام�ل. ول�م ی�ق�ت�ص�ر األم�ر 
ع��ل��ى ال��ح��زب الش��ی��وع��ي 

اللبناني، بل طال العسف حتى حلیف لحزب هللا 
وھو حركة أمل، لیصف�ى ال�م�ی�دان ل�ح�زب هللا 
ویتحول إلى عامل معرقل لإلستقرار في لبن�ان 
وتجربة أولى لت�ش�ك�ی�ل ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة ف�ي 
الش��رق األوس��ط وب��إرادة م��ن ح��ك��ام إی��ران. 
وانتفخ ھذا الحزب لیتح�ول إل�ى ذراع إلی�ران 

 في دول المنطقة.
وما أن إنھار حكم صدام حسی�ن ف�ي ال�ع�راق، 
حتى شرعت القیادة اإلی�ران�ی�ة ب�ت�ن�ف�ی�ذ ن�ف�س 
المخطط في العراق عن طریق تش�ك�ی�ل أذرع�اً 
مسلحة جدیدة، إلى جانب اإلذاعة التي ُش�ك�ل�ت 
من التوابین العراقیین خالل الحرب ال�ع�راق�ی�ة 
اإلیرانیة. ولم تعد القیادة اإلیرانیة تراھن على 
حصان واحد لھا في العراق، بل شكلت ما یزید 

میلیشیا عسكریة ف�ي ال�ع�راق ب�دع�م  60على 
إیراني سخي إضافة إلى قیام ھذه المیلیش�ی�ات 
بغزوات "شرعیة" على باعة الذھب وب�ی�وت 
الموسرین في المدن العراقیة واختطاف أب�ن�اء 
األغنیاء البتزازھم والحصول على الفدیة التي 
وصلت حد المالیی�ن م�ن ال�دوالرات م�ن أج�ل 
تعزیز قدراتھ�م ال�م�ال�ی�ة، إض�اف�ة إل�ى س�رق�ة 
أموال الدولة وسرقة النفط ال�خ�ام والس�ی�ط�رة 
على المنافذ الحدودي، وت�ح�ول�ت إل�ى ح�ی�ت�ان 

 مالیة
إضافة إلى تنامي قدراتھا العسكریة خاصة بعد 
شروع داعش "بغزوات�ھ" ع�ل�ى ال�ع�راق�ی�ی�ن. 
وكرر حزب هللا العراقي والمیلیشیات األخ�رى 
نفس خطوات م�ا ج�رى ف�ي إی�ران م�ن غ�در 
وقتل النشطاء العراقیین. وبان ھذا واضحاً في 
التھدیدات المعلنة ضد العراقیین وأعمال القتل 
واالغ��ت��ی��االت ال��ت��ي غ��دت واض��ح��ة كس��ط��وع 
الشمس خالل انتفاضة أك�ت�وب�ر، ح�ی�ث ق�ام�ت 

ھذه المیلیشیات بسلسلة من الع�م�ل�ی�ات ل�ق�م�ع 
اإلنتفاضة والغدر بالمشاركی�ن ب�ھ�ا وم�ا أك�ده 

  أرباب ھذه المیلیشیات خالل تھدیداتھم.
أمام ھذا المشھد الدرامي، یتوجب على ال�ق�وة 
العراقیة الس�ل�ی�م�ة أن ت�ع�ي األخ�ط�ار وت�وح�د 
صفوفھا، وأن تتجھ شبیبة ان�ت�ف�اض�ة أك�ت�وب�ر 
صوب توحید صفوفھا للوص�ول إل�ى مش�روع 
سیاسي موحد لتلعب دورھا الفعال ف�ي إح�ب�اط 

 ھذا المخطط الشریر للمیلیشیات المسلحة.
أما من تورط في المشاركة في الفعالیات غیر  

القانونیة لھذه التشكیالت، فعلیھم أن یع�وا إن 
ھذا الطریق ال یجلب اإلستقرار وال المس�ت�ق�ب�ل 
ألوالدھم وأحفادھم، ولنا في مثال حكام إی�ران 
خیر شاھد على أنھا لم تحق�ق االس�ت�ق�رار وال 
التنمیة وال الع�دال�ة وال م�ك�اف�ح�ة ال�ف�س�اد وال 
السمعة على النطاق اإلقلیمي والدولي. ونفس 
األمر ینطبق على المثل اللبن�ان�ي ال�ذي ع�م�ق 
في العقود األخیرة التشرذم الطائفي والت�ن�اح�ر 
بین مكونات الشعب اللبن�ان�ي وغ�دت الس�اح�ة 
اللبنانیة میداناً للصراعات اإلقلیمیة والدولیة، 
بحیث ال یمكن تشكیل وزارة أو تعیی�ن رئ�ی�س 
جمھوریة بدون فضول وتصدق دول إقل�ی�م�ی�ة 
وخارجیة. ولذا یتوجب على الحكومة أن تتخذ 
اإلجراءات الفعالة لحمایة العراقیی�ن وال�ع�راق 
العزیز من شر ھذا الوباء ال�ط�ائ�ف�ي ال�خ�ط�ی�ر 
والتدخل ال�خ�ارج�ي ال�ذي ت�ع�م�ق بس�ب�ب ھ�ذه 
المیلیشیات المنفلتة، وأن تس�ع�ى إل�ى ت�ع�ب�ئ�ة 
الق�وات ال�م�س�ل�ح�ة وج�م�ی�ع ال�ق�وات األم�ن�ی�ة 
وتطھیرھا من نفوذ ھذه التیارات والمیلیشیات 
لضمان سیادة العراق وكرامة شع�ب�ھ والس�ی�ر 
على طریق التنمیة والعدالة وال�م�س�اواة ب�ی�ن 

 أبنائھ.

 و   ء  ا  لإ 
وا اا  اد اض ا 

  

 عادل حبھ
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 للمیلیشیات المسلحة   



لم یكن في مقدور القوى المعادیة للشع�ب  
أن تؤسس وتنشر مؤسسات ومیل�ی�ش�ی�ات 
ومكاتب الدولة ال�ع�م�ی�ق�ة وت�ھ�ی�م�ن ع�ل�ى 
ال��دول��ة بس��ل��ط��ات��ھ��ا ال��ث��الث واالق��ت��ص��اد 
والشارع الع�راق�ي لس�ن�وات ط�وی�ل�ة ل�وال 
عدد من العوامل األساس�ی�ة ال�ت�ي ت�ح�ت�اج 
إلى رؤیة تحلیلیة وتوفیر السب�ل ل�ت�ف�ك�ی�ك 
ھذه الدولة غیر الشرع�ی�ة ال�ت�ي ت�ع�ص�ف 
بالعراق وتؤسس الس�ت�ع�م�اره واس�ت�ع�ب�اد 

  شعبھ من قبل الدولة الفارسیة الصفویة:
الط�ری�ق�ة ال�خ�ارج�ی�ة إلس�ق�اط س�ل�ط�ة  -1

الدكتاتوریة ال�ب�ع�ث�ی�ة ث�م اح�ت�الل ال�ع�راق 
ب��ق��رار م��ن األم��م ال��م��ت��ح��دة ال��ذي وف��ر 
األرض��ی��ة ل��ل��والی��ات ال��م��ت��ح��دة ب��ال��ت��ح��ك��م 
بالعراق والدخول بمساومات في المنط�ق�ة 

 على حساب العراق وشعبھ.
المس�اوم�ة ال�م�خ�زی�ة ب�ی�ن ال�دول�ت�ی�ن  -2

األمریكیة واإلی�ران�ی�ة ع�ل�ى إق�ام�ة ن�ظ�ام 
طائفي محاصصي في البالد الذي ی�ؤس�س 
لقاع�دة اس�ت�ع�م�اری�ة ق�دی�م�ة ج�دی�دة ھ�ي 
"ف��رق تس��د!" لص��ف��وف الش��ع��ب ع��ل��ى 
أساس قومي دیني وطائفي. وقد س�م�ح�ت 
ھذه المساومة بمشارك�ة إی�ران ف�ي ح�ك�م 
الع�راق ح�ت�ى ف�ي ظ�ل اح�ت�الل ال�والی�ات 

 المتحدة للعراق.
الموقف االنتھازي وال�م�خ�زي الس�يء  -3

لألحزاب اإلسالمیة الس�ی�اس�ی�ة واألح�زاب 
القومیة العربیة والكردیة بموافقتھا ع�ل�ى 
إق��ام��ة ال��ح��ك��م ال��ط��ائ��ف��ي الس��ی��اس���ي 
المحاصصي الفاسد في البالد، وسع�ي ك�ل 
منھا إلى تحقیق مص�ال�ح�ھ ال�ذات�ی�ة ع�ل�ى 

   حساب مصالح الشعب والوطن.
الضعف الذي تمیزت بھ القوى المدنیة  -4

والدی�م�ق�راط�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة، وم�ن�ھ�ا ق�وى 
الیسار والحزب الشیوعي العراقي، بسبب 
اضطھاد لس�ن�وات ط�وی�ل�ة ف�ي ظ�ل ح�ك�م 
البعث الدكتاتوري الفاشي، وعج�زھ�ا ع�ن 
مواجھة المساومات الدول�ی�ة واإلق�ل�ی�م�ی�ة 
وال��م��ح��ل��ی��ة وإس��ق��اط��ھ��ا. ث��م ال��م��س��اوم��ة 
والسكوت، بسبب الضعف أساساً، لما كان 
ی��ج��ري وال��ق��ب��ول ب��ال��ع��م��ل��ی��ة الس��ی��اس��ی��ة 
المشوھة والبائسة وال�م�ؤذی�ة ل�م�س�ت�ق�ب�ل 

 العراق وشعبھ.
سكوت المجتمع الدولي وال�رأي ال�ع�ام  -5

العالمي على ما كان وال یزال ی�ج�ري ف�ي 
ال��ب��الد م��ن ق��ب��ل إی��ران وأت��ب��اع��ھ��ا م��ن 
العراقیین والعراقیات سواء بنھ�ب م�وارد 
البالد المالیة أو التدخل الفظ ف�ي ش�ؤون�ھ 
الداخلیة أو في تش�ك�ی�ل ع�ل�ن�ي م�ف�ض�وح 
لمنشآت الدولة ال�ع�م�ی�ق�ة وم�ی�ل�ی�ش�ی�ات�ھ�ا 
ومكات�ب�ھ�ا االق�ت�ص�ادی�ة. ب�ل ح�ت�ى س�ك�ت 
ولفترة غیر قصیرة على اج�ت�ی�اح ال�ع�راق 
من قبل الدعم وبموافقة مبطنة من النظ�ام 
الطائفي المحاصصي بقیادة نوري المالكي 
واألحزاب اإلسالمیة السی�اس�ی�ة الش�ی�ع�ی�ة 
(البیت الشیعي)، بأمل كسر شوكة الس�ن�ة 
في الع�راق وك�ذل�ك كس�ر ش�وك�ة الش�ع�ب 
ال��ك��ردي، ح��ل��ف��اء األم��س م��ع ال��ق��ی��ادة 

 السیاسة الكردیة.
ت�أی�ی�د ال�م�ؤس�س�ات ال�دی�ن�ی�ة الس�ن�ی��ة  -6

والمرجعیات الدینیة الشیعیة إق�ام�ة ن�ظ�ام 
سیاس�ي ط�ائ�ف�ي م�ح�اص�ص�ي ف�ي ال�ب�الد 
وت��أی��ی��د األح��زاب اإلس��الم��ی��ة الس��ی��اس��ی��ة 
الش�ی��ع��ی��ة ال��ط��ائ��ف��ی�ة ال��م��ن�اھض��ة ألت��ب��اع 
المذھب السني وأتباع ال�دی�ان�ات األخ�رى، 
ك��ال��م��س��ی��ح��ی��ی��ن والص��اب��ئ��ة ال��م��ن��دائ��ی��ی��ن 
واإلیزیدیین ...الخ، ح�ت�ى ب�ع�د أن ع�م�ت 

رائحة الفساد وال�خ�ض�وع إلی�ران ووالی�ة 
ال��ف��ق��ی��ھ الص��ف��وی��ة. وم��ا خ��ط��ب وك��الء 
ال��م��رج��ع��ی��ة ل��دع��م اإلص��الح والس��ك��وت 
الطویل عن أفعال المیلی�ش�ی�ات اإلرھ�اب�ی�ة 
واإلج�رام�ی�ة س�وى ال�خ�ش�ی�ة م�ن ف�ق�دان 
أرضیة مصداقیتھا وشعبیتھا بین األوساط 
الشیعیة ال�ت�ي ع�ب�ر ع�ن�ھ�ا ال�م�ن�ت�ف�ض�ون 
بشعار "باسم الدین باگونة الحرام�ی�ة" و 
"باسم هللا ھتك�ون�ة الش�الت�ی�ة" و"إی�ران 

ة.. بغداد تبقى حرة". ة برَّ   برَّ
 

لقد سمح ھذا الواقع ب�ن�ش�وء دول�ة داخ�ل 
وفوق الدولة الرسمیة الھشة والمحكوم�ة 

 بسیاسة الطائفیة.
لقد أصبحت المیل�ی�ش�ی�ات ال�م�ن�ب�ث�ق�ة ع�ن 
الحرس ال�ث�وري وال�م�رت�ب�ط�ة ب�األح�زاب 
اإلس��الم��ی��ة الس��ی��اس��ی��ة ال��ت��اب��ع��ة إلی��ران 
وال��خ��اض��ع��ة ل��ق��رارات ال��ح��رس ال��ث��وري 
وف�ی��ل��ق ال��ق��دس وق��اس��م س��ل��ی�م��ان��ي ق��ب��ل 
اغتیالھ، والتي یطلق علیھا بالمیل�ی�ش�ی�ات 
الوالئیة (والیة الف�ق�ی�ھ) ال�دور ال�م�ت�ح�ك�م 
بالشارع والذي ی�ب�دو اق�وى م�ن ال�ق�وات 
المسلحة الرسمیة بس�ب�ب وج�ود م�ن ھ�م 
من الدولة العمیقة في الق�وات ال�م�س�ل�ح�ة 
ومنھا الحشد الشعبي ال�ف�اس�د وال�خ�اض�ع 
للحرس الثوري اإلیراني، رغم ال�خ�الف�ات 
والصراعات بین المیلیشیات ع�ل�ى ال�دور 
األول ف��ي ال��ت��ح��ك��م ب��ال��دول��ة واالق��ت��ص��اد 
والش�ارع ل�ت�ق�دی��م أك�ب�ر ال�خ��دم�ة ل�ل�س�ی��د 
اإلیراني! (راجع: ت�ق�ری�ر ال�دك�ت�ور ھش�ام 
الھاشم�ي ال�م�وس�وم "ال�خ�الف ال�داخ�ل�ي 

  ").2020بھیئة الحشد الشعبي، 
بدأت انتفاضة الجزء الواعي والمتقدم من 
بنات وأبناء الشعب العراقي في األول م�ن 

تجري تغیی�راً  2019تشرین األول/أكتوبر 
تدریجیاً في الساحة الس�ی�اس�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
وتلعب یوماً بعد آخر دوراً أكبر ف�ي كس�ب 
المزید من أبناء وبنات ال�م�ج�ت�م�ع إل�ی�ھ�ا، 
وتعري في ذات ال�وق�ت ط�ب�ی�ع�ة الس�ل�ط�ة 
الطائفیة ال�ف�اس�دة وال�ت�س�ل�ط�ی�ة وف�اش�ی�ة 
مؤسسات ومیلیشیات الدولة العمی�ق�ة ف�ي 
مواجھة انتفاضة الشعب. االنتفاضة كان�ت 
امتداداً للحركة المدنیة التي كانت ت�ط�ال�ب 

، في حین طرحت 2011اإلصالح منذ عام 
االنتفاضة ش�ع�اراً أك�ث�ر ج�ذری�ة وأع�م�ق 
مضموناً واكثر قدرة على استیعاب المزی�د 
من الناس، وأعني ب�ذل�ك ش�ع�ار ال�ت�غ�ی�ی�ر 
ورفض العملیة السیاسیة والذي تجلى ف�ي 
شعاری�ن: "ن�ازل أخ�ذ ح�ق�ي" ال�م�ص�ادر 

 كلیة، و "أرید وطن" مسروق مني.
ھذا االنتف�اض�ة كش�ف�ت ب�ال رت�وش وج�ھ 
الس��ل��ط��ة ال��ح��ق��ی��ق��ي ب��ق��ی��ادة ع��ادل ع��ب��د 
المھدي، الذي اكت�س�ب ب�ح�ق ل�ق�ب ج�زار 
الشعب العراقي، بثالث سم�ات: ت�ب�ع�ی�ت�ھ�ا 

وخدمتھا لولي الفقیھ وإیران؛ وحش�ی�ت�ھ�ا 
واستعدادھا لمزید من ق�ت�ل ال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن 
لالحتفاظ بالسلطة وفس�ح�ھ�ا ف�ي ال�م�ج�ال 
ل��م��زی��د م��ن ال��ق��وة وال��ت��دخ��ل ل��ق��وى 
وم��ؤس��س��ات ال��دول��ة ال��ع��م��ی��ق��ة؛ ت��وف��ی��ر 
مستلزمات استفراد إی�ران وأت�ب�اع�ھ�ا ف�ي 
العراق من خ�الل ط�رح ش�ع�ار وم�واف�ق�ة 
مجلس النواب المشوه والفاسد على ق�رار 
إخراج القوات األمریكیة والتحالف الدولي 
من العراق، رغم استمرار نشاط عصابات 

 داعش والمیلیشیات الشیعیة المسلحة.
 2019أحد أبرز منجزات انتفاضة أكتوبر 

ھو إسقاط ح�ك�وم�ة ع�ادل ع�ب�د ال�م�ھ�دي 
وتشكیل حكومة انتقالیة بأھداف واض�ح�ة 
ومحددة، أھمھا تعدیل قانون االن�ت�خ�اب�ات 
تغییر بنیة وعم�ل م�ف�وض�ی�ة االن�ت�خ�اب�ات 
وإجراء انتخابات عامة مب�ك�رة وم�الح�ق�ة 
ق��ت��ل��ة ش��ھ��داء االن��ت��ف��اض��ة وال��ج��رح��ى 
واالغتیاالت، ووضع الس�الح ب�ی�د ال�دول�ة 
فقط ومحاس�ب�ة وت�ق�دی�م ك�ب�ار ال�ف�اس�دی�ن 
ل��ل��م��ح��اك��م��ة، وح��م��ای��ة ال��ق��رار ال��ع��راق��ي 

 المستقل.
تشكلت حك�وم�ة مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي ف�ي 
أوضاع استثن�ائ�ی�ة، وأقس�م ال�رج�ل ع�ل�ى 
تنفیذ وعود االنتفاضة، رغم تأی�ی�د ب�ع�ض 
األحزاب اإلسالم�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة ل�ھ ألن�ھ�ا 
كانت في وضع ال تحس�د ع�ل�ی�ھ، ول�ك�ن�ھ�ا 
كانت متوجسة منھ وتسعى بشتى ال�ط�رق 

  للخالص منھ.
بدأت قوى الدولة العمی�ق�ة ب�ق�ی�ادة ن�وري 
المالكي مناوراتھا وتآمرھ�ا ض�د ح�ك�وم�ة 

 الكاظمي باتجاھات ثالثة:
أوالً: التشدید على إخراج القوت ال�دول�ی�ة 
السیما األمریكیة م�ن ال�ع�راق، وإح�راج�ھ 

 بقرار مجلس النواب بھذا الصدد.
ثانیاً: القیام باستفزازات مستمرة ل�ل�ق�وات 
األم��ری��ك��ی��ة م��ن خ��الل إط��الق ص��واری��خ 
كاتیوشا ضد مواقع تلك القوات والس�ف�ارة 
األمریكیة..الخ من جھة، وت�ب�ی�ان ض�ع�ف 
حكومة مصطفى الكاظمي وعجز الكاظم�ي 
شخصیاً عن مواجھة المیلیشیات الطائفیة 
الشیعیة المسلحة وت�ن�ف�ی�ذ ال�وع�ود ال�ت�ي 

 قطعھا على نفسھ من جھة أخرى.
ث���ال���ث���اً: االس���ت���م���رار ب���إض���ع���اف ق���وى 
االنتفاضة، مستفیدین من وب�اء ك�ورون�ا، 
باخ�ت�ط�اف وق�ت�ل أو ت�غ�ی�ی�ب أو اغ�ت�ی�ال 
نش��ط��اء االن��ت��ف��اض��ة وم��ث��ق��ف��ي ال��ع��راق 
ومث�ق�ف�ات�ھ، واإلم�ع�ان ف�ي إب�راز ض�ع�ف 
حكومة الكاظمي وع�ج�زھ�ا ع�ن م�الح�ق�ة 
الق�ت�ل�ة، وھ�ي ق�وى م�ع�روف�ة ب�األس�م�اء 
ل��رئ��ی��س ال��م��خ��اب��رات ال��ح��ال��ي ورئ��ی��س 
الحكومة والقائد العام لل�ق�وات ال�م�س�ل�ح�ة 
والقائد الرسمي للحشد الشعبي! ولم ی�ك�ن 
اغتیال ال�دك�ت�ور ھش�ام ال�ھ�اش�م�ي س�وى 
القشة التي قصمت ظھر البعیر ف�ي ت�أك�ی�د 
رفضھا لحك�وم�ة ال�ك�اظ�م�ي واس�ت�ع�دادھ�ا 
الغتیالھ على وفق تص�ری�ح�ات مس�ؤول�ي 
میل�ی�ش�ی�ا ح�زب هللا ال�ق�ی�ادی�ة ف�ي ق�وات 

     الحشد الشعبي الرسمیة!
ھل نحن أمام مواج�ھ�ة ف�ع�ل�ی�ة ال م�ن�اص 
م��ن��ھ��ا ب��ی��ن ال��دول��ة ال��ع��م��ی��ق��ة وال��دول��ة 

 العراقیة؟
أدرك ت��م��ام�اً ص��ع�وب��ة اإلج�اب��ة ع�ن ھ��ذا 
السؤال، وأدرك حراجة م�وق�ف مص�ط�ف�ى 

الكاظمي من جھة، ل�ك�ن أدرك أیض�اً ب�أن 
تأجیل المواجھة لیس في مصلحة الش�ع�ب 
والوطن، لیس في مصلح�ة ت�غ�ی�ی�ر مس�ار 
ال��دول��ة ال��ع��راق��ی��ة ون��ھ��ج��ھ��ا الس��ی��اس��ي 
واالق�ت�ص��ادي واالج��ت�م��اع�ي وال�ع��س�ك��ري 

  والبیئي من جھة ثانیة.
ل��خ��وض ال��م��واج��ھ��ة یس��ت��وج��ب ت��وف��ی��ر 

 مستلزمات مھمة أبرزھا:
** المزاج الجماھیري المؤید ل�ل�ح�ك�وم�ة 
وال��م��ن��اھ��ض ل��وج��ود ون��ھ��ج وس��ی��اس��ات 
وأفعال قوى الدولة الع�م�ی�ق�ة، وھ�و ال�ذي 
نشأ في ف�ت�رة االن�ت�ف�اض�ة وتص�اع�د ب�ع�د 
اغتیال ھشام الھاشمي وغیره ف�ي اآلون�ة 

    األخیرة.
** التحس�ن ال�ن�س�ب�ي ف�ي وض�ع ال�ق�وى 
الدیمقراطیة والتقدمیة التي یمكنھا ت�ق�دی�م 
الدعم الم�ط�ل�وب ل�ح�ك�وم�ة ال�ك�اظ�م�ي إن 

 قررت المنازلة مع قوى الدولة العمیقة.
** البلبلة الشدیدة والخشیة المتفاقمة في 
ص��ف��وف ق��وى ال��دول��ة ال��ع��م��ی��ق��ة بس��ب��ب 
ت��ج��اوزھ��ا ك��ل ال��م��ح��رم��ات ونش��وء ج��و 

  مناھض لھا محلیاً وإقلیمیاً ودولیاً.
** ت��ف��اق��م مش��ك��الت ال��دول��ة ال��ف��ارس��ی��ة 
الصفویة وعجزھا الفعلي عن تقدیم الدعم 
لكل عم�الئ�ھ�ا ف�ي ال�خ�ارج وم�ن�ھ�ا ق�وى 
الدولة العمیقة العراقیة، ب�ل ھ�ي ت�ن�ت�ظ�ر 
العون من قوى الدولة ال�ع�م�ی�ق�ة إل�ى ح�د 

 غیر قلیل.
** القدرة على طلب دعم م�ج�ل�س األم�ن 
الدول�ي وق�وات ال�ت�ح�ال�ف ال�دول�ي ل�دع�م 
ال��ع��راق ف��ي م��واج��ھ��ة م��خ��اط��ر داع��ش 
والقوى األخرى التي تھدد أمن واست�ق�رار 

 العراق.
** وجود طاقات وط�ن�ی�ة م�ت�م�اس�ك�ة ف�ي 
ال��ق��وات ال��م��س��ل��ح��ة ال��ع��راق��ی��ة مس��ت��ع��دة 
لمواجھة قوى الدولة العمیقة یراد تعبئتھا 
والتنسیق فیما بین مكون�ات�ھ�ا وفص�ائ�ل�ھ�ا 
واالن��ت��ب��اه إل��ى ن��ق��اط الض��ع��ف ف��ی��ھ��ا 
لتصحیحھا. وتكوین قیادة عملیات میدانیة 
ذك��ی��ة وذات خ��ب��رة وف��اع��ل��ی��ة م��ت��م��ی��زة 

 ومشھود لھا بالكفاءة واإلقدام والوطنیة.
** إن قوى االنتفاضة الشعب�ی�ة مس�ت�ع�دة 
تماماً لخوض المعركة إلى جانب الكاظم�ي 
ان امتل�ك ال�ج�رأة وال�ح�زم وال�ع�زم ع�ل�ى 
المواجھة وأخذ ال�م�ب�ادرة ول�ی�س ال�ق�ی�ام 
بردود فع�ل ال ت�زی�د س�وى األم�ر س�وءا. 

شھی�د وأك�ث�ر م�ن  700فمن قدم أكثر من 
ألف جریح ومعوق ومئات االغتی�االت  27

واالخ��ت��ط��اف��ات وال��ت��غ��ی��ی��ب أو ال��زج ف��ي 
سجون النظام المحاصصي في فترة ع�ادل 
ع�ب��د ال��م��ھ�دي، مس��ت�ع��د ال�ی��وم أن ی��ق��دم 
أضعاف ذلك م�ن أج�ل إن�ق�اذ ال�ع�راق م�ن 
ب�راث��ن ال��ت��ب�ع��ی��ة واالس��ت��ع�م��ار ال�ف��ارس��ي 

 البغیض.
 

مرة أخرى أقول إن ال�م�ع�رك�ة ق�ادم�ة 
وعل�ی�ن�ا االس�ت�ع�داد ل�ھ�ا ب�ك�ل الس�ب�ل 
المتوفرة وإن النص�ر ح�ل�ی�ف الش�ع�ب 
حین یكون الشعب م�درك�اً ل�ط�ب�ی�ع�ت�ھ�ا 
وأھمیتھا ف�ي حس�م الص�راع لص�ال�ح 
ال�وط��ن وال��وط�ن��ی�ة، لص�ال��ح الش��ع��ب 
وض����د ال����الدول����ة وال����الوط����ن����ی����ة 

 والالمسوؤلیة، ضد الدولة العمیقة!

 أ. د. كاظم حبیب
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ی�ح�م�ل�ون ال�م�ع�ول  ،باتوا رجال بأجساد أطفال     

بین أیدیھم بدل اللعب�ة ال�ج�م�ی�ل�ة، ل�ن تش�ف�ع ل�ھ�م 

سنوات الحرب أمام وباء ال�ع�ص�ر ل�ی�ك�رر ال�زم�ان 

دورتھ، وسنوات الشقاء ت�ع�ود ب�ب�ض�ع أش�ھ�ر م�ع 

وباء جدید حمل معھ كل البؤس ل�ل�ك�ب�ار والص�غ�ار 

لكن لم یبخل عل�ى الص�غ�ار وك�ان�ت ل�ھ�م ال�ح�ص�ة 

األكبر من ھ�ذا ال�م�رض، ل�ع�ل ال�وب�اء ل�م ی�ج�ت�اح 

أجسادھم لكن اج�ت�اح ح�ی�ات�ھ�م ودم�ر مس�ت�ق�ب�ل�ھ�م 

وزادھم شقاء تاركاً فوق سنوات الحرب الماضی�ة، 

الماضي المتعف�ن ب�ی�ن ق�ذائ�ف ال�م�وت وال�ح�اض�ر 

المغموس بالشح والقھر والمغلف بوباء م�زم�ن ال 

نعلم متى یظھر المخلص وینج�ی�ن�ا م�ن ب�ی�ن ف�ك�ي 

ھویة مستقبل مجھول ألطفالنا، لذلك بدل أن یحمل 

الطفل كتاب لیصبح في المستقبل طبیب أو مھندس 

أو محامي أو ذو شأن حمل القھر مع عربة خضار 

یجرھا أو مقص ألمنیوم أو مطرق�ة ن�ج�ار وریش�ة 

عمار لیصبح عامل منتج یجني فق�ط ق�وت ی�وم�ھ، 

مع العلم أن حقوق الطفل من ضم�ن ب�ن�ودھ�ا م�ن�ع 

االتجار باألطفال أو سوقھم للعمالة، لكن من وضع 

القانون ھو نفسھ أطاح ب�ك�ل ال�ق�ی�م ونش�ر ب�راث�ن 

سمھ على العالم وجعل ال�ن�ص�ی�ب األك�ب�ر ل�ألط�ف�ال 

والمسنین، فرض ال�ع�م�ل ع�ل�ى األط�ف�ال وخ�اص�ة 

الذین ولدوا ضمن أسرة محدودة الدخل وال ت�م�ل�ك 

عقار إنما تقطن في اإلیجار، بات الج�م�ی�ع ب�ح�اج�ة 

لعمل لتغطیة المصاریف، وأصبحت األرصفة ت�ع�ج 

باألطفال منھم العاملین ومنھم المشردین، لم یخلوا 

م�ح�ل ت�ج��اري م��ن ط��ف�ل ع�ام��ل ل��دی�ھ وب�أرخ��ص 

األجور، وانتھك حق ال�ط�ف�ل ب�ال�ل�ع�ب وال�رف�اھ�ی�ة 

والدراسة وبات یحمل الھم بین أكتافھ لتنحني ھ�ذه 

األكتاف الصغیرة معانقة الثرى بدل ال�ث�ری�ة، م�اذا 

ینتظر أطفالنا وخاصة في سوریة بعد حرب دم�رت 

المنازل وسرقت الحل�م وح�رق�ت ل�ون ال�رب�ی�ع ف�ي 

عیونھم لیحل السواد، وبعدھا ابتالنا الزمان بوباء 

سكر على أحالم أطفالنا وأغ�ل�ق أب�واب م�دارس�ھ�م 

وسكر ح�دائ�ق ال�ف�رح وأرج�وح�ة ال�ھ�واء ل�ت�ث�ب�ت 

ضحكتھم بدل أن تطیر في السماء، مع كل ھذا البد 

للطفل السوري أن یكبر ق�ب�ل أن ت�م�ض�ي س�ن�وات 

العمر ویصبح زنده قاسي فھكذا الزمان یرید من�ھ، 

ویصبح رجل المصاع�ب ی�ح�م�ل ھ�م ح�ل�ی�ب أخ�ی�ھ 

الصغیر ودواء أمھ وأجرة الم�ن�زل ال�م�ط�ل�وب م�ن 

أبیھ، خرج أطفالنا للعمل وب�ات�وا ی�ح�رك�ون اآلالت 

بیدھم التي لطالما تحلم ھذه الید أن تحرك مض�رب 

بدل اآللة أو حتى بالون ھواء ف�ي   أو كرة أو دمیة

بحیرة سباحة بدل ھذا العناء مع آلة تفوق�ھ�م وزن 

وحجم، فأین المفر یا صغیري الغافي تحت قبة بالد 

كتب على سمائھا أن تك�ون مس�رح ال�غ�رب�ان م�ن�ذ 

بزغ التاریخ حتى وبائھا جاء مغلف بالغل لی�ط�ح�ن 

عزیمة أطفالھا ویقھر ویذل نفوس ك�ب�ارھ�ا، وزاد 

الھم ھم، عقوبات فرضھا علی�ن�ا ال�غ�رب ل�ت�س�ح�ق 

قوتنا وتجعلھ بید تجار محتكرین یتحكمون ب�ل�ق�م�ة 

عیشنا بأسعار تطلب من الولد الص�غ�ی�ر ال�ن�ھ�وض 

لسوق العمل قب�ل ال�ك�ب�ی�ر، وم�ع ھ�ذا ال�ق�ھ�ر ك�ل�ھ 

مازالت الجھات المعنیة تع�م�ل ف�ي ب�طء وت�ت�خ�ب�ط 

بقرارات وكأنھا بعیدة ك�ل ال�ب�ع�د ع�ن ال�وض�ع أو 

قادمة من المریخ، مازلنا نعاني م�ن أزم�ة أخ�الق 

عند البعض من أصحاب النفوس الضع�ی�ف�ة، ال�ت�ي 

تستغل الوضع وتغض النظر عن المخالف بال�م�ال، 

تتجاھل وجع الشعب المسكین الصامد سن�وات ف�ي 

وجھ الموت منتظر القادم بمكافئة وإنص�اف، ل�ك�ن 

اآلمال خابت وج�اء ال�وب�اء یص�ب�غ زرق�ة الس�م�اء 

بلونھ األسود، الكل ھنا مسؤول عن ضیاع مستقبل 

أطفال�ن�ا، ع�ن إی�ق�اع�ھ�م ف�ي ب�ح�ر ال�ھ�م ب�دالً م�ن 

إسعادھم، لذلك الجم�ی�ع ی�ج�ب أن ی�ق�ف ف�ي وج�ھ 

االستغالل وخاصة الواقع على األطفال والم�س�ؤول 

األول الجھات المعنیة من الحكوم�ة وال�ت�ي ب�ی�دھ�ا 

ص�ن��ع ال��ق�رار، م�ن ض�ب��ط الس��وق وض��ب�ط س�ع��ر 

الص�رف، وس�ع��ر ال�دواء، وح��ت�ى م�ن��ع اس�ت��غ��الل 

األطفال للعمال�ة واالت�ج�ار ب�أح�الم�ھ�م، واس�ت�غ�الل 

عوزھم في أع�م�ال ش�اق�ة، ك�ذل�ك وزارة الش�ؤون 

االجتماعیة والعمل من خ�الل م�ن�ظ�م�ات�ھ�ا وب�ع�ض 

المنظمات األھلیة تق�ع ع�ل�ی�ھ�ا مس�ؤول�ی�ة ح�م�ای�ة 

الطفل بالدرجة األولى، فمن غیر المعقول أن ن�ج�ز 

بمست�ق�ب�ل أط�ف�ال�ن�ا ب�ال�ظ�الم ت�ح�ت ذری�ع�ة ال�ف�ق�ر 

والحرمان وال�ع�ق�وب�ات وال�م�رض، وخ�اص�ةً أن�ن�ا 

خرجنا من الحرب ونسبة كبیرة من أطفالنا خ�ارج 

الصفوف الدراسیة، كذلك ع�ل�ى ال�دول�ة م�ن خ�الل 

حمایة المس�ت�ھ�ل�ك وب�ع�ض ال�ف�روع ال�ت�اب�ع�ة ل�ھ�ا 

والمؤسسات االستھالكیة حمایة قوت المواطن من 

االستغالل من خالل دعم بعض الس�ل�ع األس�اس�ی�ة، 

والتي تدخل ضمن قائمة الغداء للمواطن الس�وري 

من (رز وس�ك�ر وزی�ت وب�رغ�ل وع�دس وخض�ار 

وفاكھة وألبان ومشتقاتھا وبما فیھا البیض أیضاً) 

ألنھم مواد أساسیة للمطبخ السوري وضمن قائمة 

غذائھ، لنستطیع رفع الشقاء ع�ن األس�ر أص�ح�اب 

ال�دخ�ل ال�م�ح�دود وض�ب�ط أط�ف�ال�ھ�م ع�ل�ى م�ق�اع�د 

الدراسة دون حجة أو ذریعة للت�س�رب، ف�ال ب�د أن 

نضمن حقوق أطفالنا وخاصةً حق الحیاة والدراسة 

واللعب والنمو السلیم في مجتمع سلی�م ع�ل�ی�ن�ا أن 

نكون ید العون التي تدعمھا وترف�ع�ھ�م ل�ألع�ل�ى ال 

التي تغرقھم وترھقھم وتجعلھم بعیدین عن ال�ن�ور 

والحیاة، وھنا علینا جمیعاً رفض اس�ت�غ�الل ق�وت�ن�ا 

وأحالمنا ولنقف بوجھ المستغل، ش�ع�ب وح�ك�وم�ة 

یداً واحدة بوجھ قاتل أحالمنا، حتى ننق�ذ مس�ت�ق�ب�ل 

أطفالنا ومستقبلنا ومستقبل البلد فاألطفال ھم عماد 

 الحیاة وھم ربیع البالد.

.......................... 

)ا ب وأا 
  ر( 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ولید متوكا / العراق
 
الشعوب الحیة الذكیة ھي من تختار حكامھا وتنصب ش�خ�وص�ھ�ا ال�ت�ن�ف�ی�ذی�ی�ن   

الدارة حكوماتھا لمن ترید وترى جدارتھم بأستالم الحقیبة الوزاریة التي سترعى 
 .الناس وتطبق القوانین المشرعنة الجلھ

المعروف دولیا ان من یحكم وینفذ ال�ق�ان�ون ھ�م ص�ف�وة ال�م�ج�ت�م�ع م�ن خ�ب�راء 
السیاسة المھنیین وأساتذة الجامعات والقادة المدنیین في المجتمع لیس شرط ان 
یتحزبوا او ینتموا لحركات او تیارات سیاسیة مختلفة تتن�اف�ر م�ع ب�ع�ض�ھ�ا ل�ح�د 
النخاع وتخطط لزرع الفتن والفخاخ وصوال الى االقتتال الطائفي لتنال وتتن�اف�س 
مع بعضھا للفوز بالحكم االبدي لمصلحتھا واس�ت�ع�ط�اف ال�م�ج�ت�م�ع واس�ت�دراج�ھ 

 . بأسالیب وحیل ال تعد وال تحصى وكأن الشعب مقاد مخدر وبأوج نومھ بالعسل
الحال لدى بعض الشعوب الساذجة من المحال ولكن عند الشعوب الراقیة الواعیة 
ال تساوم وال تق�ب�ل ب�ك�ل ال�وع�ود ال�م�زی�ف�ة ال�م�ت�زام�ن�ة م�ع ان�ط�الق ال�دع�ای�ات 

 .والترشیحات لممثلیھم قید انملة
تعتبر االنظمة الدیمقراطیة من االنظمة الجدیدة المھجنة وال�م�ت�غ�ی�رة الش�خ�وص 
والسیاسات وطرق نشر اجندتھا بالطرق الذكیة المبھرة التي تت�م�ك�ن ف�ي اغ�ل�ب 
االحیان من التفوق على ذكاء المجتمعات الف�ق�ی�رة ض�ع�ی�ف�ة ال�ت�م�رس ب�االح�وال 

الملتویة لسیاسي الصدفة في استقطاب ما یمكن استقطابھ من   السیاسیة والطرق
كثافة شعبیة تسخر اصواتھا ووالئھا لمناصرتھا وبكل الطرق المسموحة والغی�ر 

 .مسموحة
والدة اي حكومة دیمقراطیة في عالمنا الحالي ال یحتاج لمعاناة وثقافة وتخ�ط�ی�ط 
وتمرس سیاسي وسھر اللیالي والتقیف وكل ما یحتاجھ ف�ق�ط ل�ب�اق�ت�ھ وأح�ت�ی�ال�ھ 
السیاسي ولمصدر تمویل ونافذة اعالمیة مجندة لتزویق صفحتھ وأنجازاتھ الت�ي 

 . ربما تكون مزیفة او مستنسخة من مصادر خارجیة
العدید من الجامعات العالمیة بدأت منذ زمن لیس ب�ب�ع�ی�د ب�وض�ع أل�ی�ات وخ�ط�ط 
لمناھج الدیمقراطیة ضمن الدراسات االكادیمیة الحدیثة التي رك�زت ع�ل�ى ط�رق 
تحقیق الطموح المادي وتلبیة المنافع الذاتیة وال�م�ن�اص�ب ال�رف�ی�ع�ة ب�ال�م�ج�ت�م�ع 
وغالبیتھا للرأسمالیین وأصحاب الشھرة المجتمعیة وال�ت�ي ل�م ت�رك�ز ع�ل�ى اھ�م 
ركیزة منصفة لدیمومة النظام الدیمقراطي اال وھو المصداقیة في العمل ال�دؤوب 
والكفاح العنید الجل االنسان كأنسان ومبتغاه في ھذه الحیاة التي ال یتساوى فیھا 
الفقیر والغني عكس االنظمة الشیوعیة والمتشبھة بھا او المنقرضة والتي بدأت 
بتحدیث نفسھا وطرق تقبل سیاساتھ�ا وط�رق ح�ك�م�ھ�ا ل�دى الش�ع�وب ال�واع�ی�ة 
والتركیز على ما یحتاجھ االنسان ككائن حي ولیس ك�أن�ھ أل�ة ی�راد م�ن�ھ ال�ع�م�ل 
والجھد المستمر مقابل الغذاء واالمن المجتمعي وأن�م�ا ت�وس�ی�ع ال�م�غ�ری�ات ب�م�ا 
یبتغیھ الجیل الجدید من انفتاح ومغامرة حیاتیة من منطلق االنسان كأنسان ل�ك�ن 

 .حیاتھ بتغیر مستمر في ھذه الحیاة
مبررات تشكیل اي حكومة وطنیة في المجتم�ع�ات ال�ع�رب�ی�ة ت�ك�ون اول�ھ�ا س�م�ة 
االیدیولوجیة الشمولیة ومكامن التأثیر الفكري للجمتع ھذا م�ا ی�م�ی�زھ�ا م�ق�ارن�ة 

 .بالمجتمعات الغربیة المتحررة من سطوة االمور الرائجة عند الشعوب العربیة
الیوم وعند شباب المجتمعات العربیة المنفتحة فلیكن من یكن وكیف ما یؤمن من 
توجھات وعقائد لكنھ كمجتمع شبابي مشترك بمیزة التطور واالنف�ت�اح ل�م�واك�ب�ة 
العالم وسرعة ازالة الفارق بتأخرھا بسبب االنظمة ال�م�ت�س�ل�ط�ة وم�ن�ذ ال�ح�روب 

 .االستعماریة التي طالت الدول العربیة وتأثرت بھا
المشكلة لیست في االنطمة او الحكومات المتسلطة للشعوب وأن�م�ا ب�م�ن�ح ال�ث�ق�ة 
لھذه االنظمة لحظة القسم والتخویل لنوابھ من قبل الش�ع�ب وھ�ذا م�ا حص�ل ب�ن�ا 
كعراقیین ھذا الشعب المغلوب على امره وحالھ بتس�ل�ط م�م�ث�ل�ی�ھ ب�ال�ع�دد ول�ی�س 

 .بالنوع اوالثقة والكفاءة
تبدو الحیاة عند االغنیاء قصیرة مفرحة لكنھا عند ال�ف�ق�راء ط�وی�ل�ة م�م�ل�ة ف�م�ا 

 العمل؟
الجواب ! ببساطة ھو السعي الختیار نظام سیاسي من صلب المج�ت�م�ع الش�ب�اب�ي 
الجدید ولیس من تدویر شیوخ السیاسة الھرم الذي تالعب منذ التغییر ب�روح�ی�ة 

 .النظام الحكومي وسییس سبل الحیاة نحو االنتحار الجماعي

!!..روما ز  لأط 
 
 
 

 
 
 

            وعد حسون نصر/ سوریة 
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متحف بغدیدا لل�ت�راث بمناسبة إفتتاح 
الس�ری��ان��ي"ال��ع�راق��ی��ة االس�ت��رال��ی��ة" 

م�ارت�ن م�ؤی�د الس�ی�د تلتقي بمدیرھ�ا 
 ، فأھال وسھال بكم.، البناء

ونستھل ھذا اللقاء ب�ب�ع�ض االس�ئ�ل�ة 
لیطلع العراقی�ی�ن ع�ل�ى ھ�ذا االن�ج�از 
ال��ت��راث��ي وم��ن خ��الل ج��ری��دت��ك��م 

 "العراقیة االسترالیة" 
 
 كیف بدأت فكرة ھذا المتحف؟  :* 
 بدات الفكرة بعد عودتنا ِمن الھجرة -

ف�ك��رن��ا ح��ی��ن�ھ��ا أن نُ��رج��ع م��ا دم��ره 
(مایسمى بداعش) ِمن أدوات واآلت 

ذات قیمة عالی�ة ل�دى اج�دادن�ا   قدیمة
وت��اری��خ��ھ��م ال��ع��ری��ق. وان��ا ب��ال��ذات 
(مارتن مؤید البناء) ك�ان�ت ل�ي ھ�ذه 
الھوایة بجمع ال�م�ق�ت�ن�ی�ات ال�ق�دی�م�ة. 
وأیض��ا ج��م��ع ال��ع��م��الت وال��ط��واب��ع 

 10القدیمة. كان ھذا قبل مایقارب بـ� 
سنوات الماضیة ق�ررن�ا ال�ب�ح�ث ع�ن 
بناء مكان لھذِه المق�ت�ن�ی�ات ال�ث�م�ی�ن�ة 
والت�ي تس�ت�ح�ق ان ت�ك�ون م�ت�م�ی�زة 
كتاریخھا. لكن كانت العمل�ی�ة م�ك�ل�ف�ة 

نعم اس�ت�ط�ع�ن�ا ان   علینا نحن الشباب
نكس�ر ح�اج�ز ال�ت�ردد م�ن ال�ت�ك�ل�ف�ة. 
ونادینا امام الجمیع. في النھایة كانت 
ی�د ال�ع��ون ق��ل�ی��ل��ة ج��دا ج��دا وك��ان��ت 
التكالیف تمر علینا بب�س�اط�ة ونش�ك�ر 
الرب باننا تخطین�ا ال�م�ت�اع�ب وب�دأن�ا 
بخطوات تدریجیة الى ان وصلنا ال�ى 

 .ھذه الصورة التي یراھا القارئ
 
كیف استطعتم الحصول على مقر :   *

لمتحفكم وھ�ل دع�م�ت�ك�م م�ن�ظ�م�ة او 
 مؤسسة؟

: نعم. كان حصولنا على البیت ب�ع�د  -
ع��ن��اء ك��ب��ی��ر ج��دا وط��وی��ل ط��ال 

سنوات ح�ت�ى ات�ف�ق�ن�ا  3تقریباً   مدتھ
م��ع اوالد ص��اح��ب ال��ب��ی��ت وھ���و 

كرومي حنا دعبول ول�م�دة    المرحوم
زمنیة وھ�ي س�ن�ة واح�دة  وب�ع�دھ�ا 

 . نعمل لتجدید االتفاق
 
كیف حصلتم على مق�ت�ن�ی�ات ھ�ذا :  * 

 المتحف؟
: نعم لنرجع للبدایة حیث قلت بان�ي  -

كنت مولعا بجمع المقتنیات ال�ق�دی�م�ة 
لكن أھل مدینة ب�غ�دی�دا . ق�دم�وا ل�ن�ا 
ج��زء م��ن م��ق��ت��ن��ی��ات��ھ��م ال��م��وروث��ة 
للمتحف منھا االت خشبیة وح�دی�دی�ة 

 .وفخاریة
 
م��ت��ى یس��ت��ط��ی��ع ال��زائ��ر زی��ارة :    * 

 متحفكم، وما أوقات دوامكم ؟
: قررنا بعد دراس�ة ال�وض�ع ال�ع�ام  -

على ان تكون الزیارات م�ن الس�اع�ة 
الخامسة الى ال�ث�ام�ن�ة مس�اًء بس�ب�ب 

 . االجواء الحارة كما ھو معروف
 ھل ھناك نیة لتطویر المتحف؟: * 
: نعم سؤال جید جداً ن�ح�ُن ن�ج�ت�ھ�د  -

ون�ج�م��ع  ون�ف�ك�ر ل�ت��ط�وی�ر ال�م��ت�ح�ف
وس�ن�ع�م�ل ع�ل�ى ت�أس�ی�س  تالمقتنی�ا

ورش��ة ت��خ��دم��ن��ا ف��ي اع��ادة ب��ع��ض 
المقتنیات المتضررة وایض�ا تص�ن�ی�ع 

 . ادوات اخرى مفقودة
ما سبب أختیاركم ب�ن�ای�ة ق�دی�م�ة :  *  

ألنشاء م�ت�ح�ف�ك�م ول�م�ن ت�ع�ود ھ�ذه 
 البنایة؟

: سبب اختیارنا لھذا المك�ان ك�ون�ھ  -
ینسجم مع المقتنیات ال�ق�دی�م�ة ح�ی�ت 
ی�ت��وح�د ط�اب��ع ال��م�ك��ان م��ع م��ا ف��ی��ھ 
وإع��ادة ك��ل ش��ی��ئ ك��ی��ف��م��ا ك��ان��ت 
أستع�م�االت�ھُ. وك�ی�ف�ی�ة ال�ع�م�ل ف�ی�ھ�ا 
والعیش كتلك االیام. أي ب�ب�س�اط�ت�ھ�ا 
الظھار المك�ان ب�ج�م�ال�ی�ة ق�دم�ھ م�ع 

لقد ششاھدنا تفاعل اھ�ل�ن�ا   مقتنیاتھ..
زوار المتحف مع المفردات القدی�م�ة، 
فتذكر كبار العمر حیاتھم وكیف كانت 
وتعرف الشب�اب ع�ل�ى ح�ی�اة اب�ائ�ھ�م 
وك��ی��ف ع��اش��وھ��ا وھ��ذا م��ا ی��ج��ع��ل 

الشباب یعتزون بذلك ال�م�اض�ي ال�ذي 
كان متعبا لقلة االمكانی�ات، ل�ك�ن م�ن 
جھة اخرى دلیل على صمود وص�ب�ر 
وشجاعة األب�اء ب�الص�م�ود وال�ب�ن�اء 
رغم كل المتاعب وق�ل�ة االم�ك�ان�ی�ات، 

 ال�ب�ی��ت ال�ق�دی��م ف�ی�ع��ود الب�ن��اء  وام�ا
 .المرحوم كرومي حنا دعبول

 
كیف سیكون بأمكانكم دفع ایج�ار :  *  

 البنایة والعاملین في المتحف؟
: نعم ھن�ا الب�دَّ م�ن ت�ق�دی�م الش�ك�ر  -

واالم��ت��ن��ان الص��ح��اب ال��دار ال��ذی��ن 
تبرعوا بھا مجان�ا ل�ل�ف�ت�رة ال�م�ح�ددة 
التي سكناھا س�اب�ق�ا، ون�ح�ن ب�دورن�ا 

الكثیر من ال�م�ت�ط�ل�ب�ات م�ن�ھ�ا   اكملنا
انشاء شبكة كھربائیة ل�ل�ب�ی�ت وب�ن�اء 

اماكن مھدمة وترمیم بع�ض االم�اك�ن 
من البناء وتصلیح الطابوق المكسور 
وبحسب طاقاتنا لكن یخ�ص�وص دف�ع 
اجرة العام�ل�ی�ن ف�ن�ح�ن ن�خ�دم أھ�ل�ن�ا 

بدون مقابل، كان ھمنا اك�م�ال  وتراثنا
المتحف و وصلنا الى ما نح�ن ع�ل�ی�ھ 
رغم قلة االمكانیات لكننا عوضنا ذلك 
بالكثیر من الصبر وبذل ال�ج�ھ�د وق�د 
عملنا اكثر من اعالن في بلدتنا ط�ل�ب�ا 
ل��ل��ع��ون ل��ك��ن االس��ت��ج��اب��ة ل��م ت��ك��ن 
بالمستوى المطلوب فأع�ت�م�دن�ا ع�ل�ى 
انفس�ن�ا وع�م�ل�ن�ا غ�ی�ر آب�ھ�ی�ن ب�ك�ل 

 المعوقات
 
ح��دث��ن��ا ع��ن ك��ادر ال��ع��م��ل ف��ي :  *  

  تأسیس ھذا المتحف الجمیل؟
االسماء ارجوا التوضی�ح  : قبل ذكر -

فقد عملنا لج�ن�ة ل�رس�م خ�ط�ة وال�ی�ة 
العمل وتقسیم العمل للجمیع كل واحد 

 : في عملھ من كبار وصغار
ری�ف�ان ب�اس�م ، مارت�ن م�ؤی�د ال�ب�ن�اء

صفاء یوح�ن�ا مس�و، ن�ی�وت�ن ، عیسو
مؤید الب�ن�اء، ع�م�ار ال�ع�ب�دال، ران�ي 

باسم عیسو، روبیل ع�دن�ان س�ون�ي، 
سافی�و ادری�س س�ون�ي، وائ�ل خ�ال�د 
شیم، أنور صبري كذیا، ول�ی�ظ خ�ال�د 
شیما، میالد الوی�س ال�ق�س م�وس�ى، 

واالج�م�ل   ایسن كرش، یوسف میخو.
م��ن ھ��ذا إن اھ��ل ت��ل��ك ال��م��ن��ط��ق��ة 

ال�م�خ�ت�ار  ساعدونا في العمل وم�ن�ھ�م
واخوت�ھ   وعامر حنانا  عبدهللا برزان

 .بھنام ونصیر وكادح ال قابوو
 
ھ��ل س��ت��ك��ون زی��ارة ال��م��ت��ح��ف :  *  

 مجانیة ام لقاء اجر؟
: سؤال رائع  ل�ق�د ق�ررن�ا ك�ل�ج�ن�ة  -

ش��ب��اب��ی��ة ب��أن ی��ك��ون ال��دخ��ول إل��ى 
 المتحف ب�ق�ی�م�ة بس�ی�ط�ة وال�ب�ط�اق�ة

 ) دینار ع�راق�ي الغ�ی�ره1000بسعر(
ول�ك��ن ع��ن��د زی��ارد ع��ائ��ل��ة او اك��ث��ر 
س�ن�ق�در االم�ر ونس��ھ�ل�ھ ب�ان ت�ك��ون 
الدخولیة بمبلغ رمزي كي ال نثقل من 

 .كاھل الزوار
 
ك��ل��م�ة ت��وج��ھ��ون��ھ�ا إل��ى اھ��ل��ك��م :    * 

 المغتربین في كل ارجاء المعمورة؟
: نعم كلمتُنا ھ�ي اوال نش�ك�ر ال�رب  -

وث�ان�ی�اً  على كل م�اق�دم�ن�اه ل�ل�ج�م�ی�ع
نشكر كل من قدم لنا التشجی�ع  وم�ن 

ھذا العمل الرائ�ع ال�ذي  مد لنا العون،
قدمناه ھو كھدیة لمدینت�ن�ا ول�وط�ن�ن�ا 
الحب�ی�ب (ال�ع�راق) وح�ت�ى ت�ت�ذك�روا 
ایام�ك�م وح�ی�ات�ك�م ال�م�اض�ی�ة وایض�اً 
نرسل سالمنا للجمیع واشتیاقُنا لكھ�م 
ھذا الذي عملنا بھ ھو واج�ب ع�ل�ی�ن�ا 
وھو احیاء للتراث القدیم. وكما یق�ول 
المثل (من ل�ی�س ل�ھ ق�دی�م ل�ی�س ل�ھ 

 ).جدید
 

  . كلمة اخیرة:  *
: في ظل ھ�ذه ال�ظ�روف ال�ق�اس�ی�ة  -

التي تمر بھا ب�ل�دت�ن�ا ب�غ�دی�دا وب�ل�ُدن�ا 
العراق. استطع�ن�ا ان ن�ن�ج�ز م�ا ك�ان 
أُمنیة او حلم فتحقق وسیكون م�ن�ارة 
عالیة في تاریخ وس�ج�ل ب�غ�دی�دا الن 
ھذا المتحف ھو االول من نوعھ م�ن�ذ 
تاسیس ھذه ال�م�دی�ن�ة وس�ی�ك�ون ل�ھ 
مستقبل جید ونسعى الن ی�ك�ون ف�ی�ھ 
دروس للطالب في كل المراحل، للف�ن 

 والرسم وغیره. 
وقبل ان نختم كلمتُنا البسیطة وال�ت�ي 
تعبر عن مشاعرنا بأتجاه التطور ف�ي 
المتحف ونطلب ید العون والمساع�دة 
في اكمال ما ینق�ص�ن�ا ول�ت�ط�وی�ر ف�ي 

 الیة الفكرة.
 
 

 
 
 
 
 

 

مع تحیاة إدارة مت�ح�ف ب�ی�ث ب�غ�دی�دا 
للتراث السریاني ل�ك�م اس�ت�اذ ف�ارس 
دانیال  ولجریدة العراقیة االست�رال�ی�ة 
لما تقدمھ من خدم�ة إع�الم�ی�ة دول�ی�ا 

. وش�ك�را ل�ل�ج�م�ی�ع، وخاصة لل�ع�راق

ماث ا ا    "اا اا" 

أجرى اللقاء الفنان: 
 فارس دانیال
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و ة : ةا   اءة  

   ٌت ..ا و- ا  

في وحشة الدفاتر رمزیة تجاھ�ر ب�م�ا ت�ی�س�ر م�ن     
محاورھا وأركان تمددھا على مدار العمر وھي تحمل 
ھذا السالف الذي یخوض سباقھ نحو رئة وح�ی�دة ال 
یقصد سواھا حتى تتنسمھ وی�ح�وز ض�وع�ھ رض�اھ�ا 
فتدمن معاودة تنسمھ بل تبحث عنھ وت�ت�دث�ر بض�م�خ 
زخاتھ التي تتكثف مع دفء عناق الحروف تل�ك ھ�ي 
عنونة النص أو خریطة حضوره في ذھ�ن ال�م�ت�ل�ق�ي 
في وضع تصویري مبھر عبر خلو تل�ك ال�دف�ات�ر م�ن 
الفتات تحمل إشارات إرشادیة فی�ص�ب�ح األم�ر خ�ال�ي 
من أي فنارات تتیح رؤیة واضحة ع�ب�ر األم�س ف�ي 
ف�الش ب��اك تص�وی��ري ب��دی��ع ب��وض��ع ت�ل��ك الس��ط��ور 
الحیاتیة التي كونت دفات�ر ال�ذك�ری�ات ب�وض�ع دروب 
تشبھ مفترق الطرق الزمكانی�ة ف�ي ت�ج�س�ی�د م�زدوج 
لتلك المشاعر المعنویة المتراكمة بعد ت�ج�ری�دھ�ا م�ن 
تجسیدھا كمحفز حیاتي للتذكر ثم وضعھا في م�ج�س�د 
یحمل طبیعة ورقیة ثم في لمحة سریعة مبدعة یض�ع 
ما تحویھ في ھیئة دروب غ�ی�ر م�ع�ن�ون�ة ال�ق�س�م�ات 
ووضعھا في إط�ار ج�م�ادي ی�ت�م�دد ع�ب�ر االس�ت�ع�ان�ة 
المستترة بقانون ال�ت�م�دد ال�ذي یص�ی�ب ت�ل�ك ال�م�واد 
بالتمدد واإلنكماش ھنا لم یختل میزان الصورة ولكنھ 
وضعھا على المحك في دائرة ال ت�ت�وارى م�ن ع�ودة 
تلك الذكریات في ثوب تصویري ج�دی�د ی�ح�م�ل ع�ب�ق 
العطر في تأكید على ما لتلك الذكریات من تأثیر برغم 
عدم عنونتھا بما یشي بحضوریتھا في تل�ك ال�دوام�ة 
التي تحیط بتلك الذات وتصل بھا لرحلة ت�ح�م�ل أك�ث�ر 

 من وجھ. 
نحن أمام ھذا التماس ما بین تلك الذكریات م�ع�ل�وم�ة 
المصدر وتلك المسالك المجھولة فیھا والتي ترسم ما 
یمكن أن یشي بعدم فھم تلك المحطات وكیفیة تكلسھا 
و حقیقة تحركھا م�ن ال�خ�ل�ف ل�ألم�ام وال�ع�ك�س ف�ي 
ش�ری��ط ع��رض�ھ��ا ف�ي س�رد ی�ح��م��ل ھ��ذا ال��دف�ق م��ن 
المشاعر ال�ق�ل�ق�ة والص�ور ال�م�دھش�ة ك�م�ا ف�ي ھ�ذا 
التحویل المؤنسن ل�دف�ات�ر ال�ذك�ری�ات ت�ل�ك ب�واس�ط�ة 
الجزء (عین) والتي ت�ت�ح�ول ل�ن�ج�م ی�رس�ل ومض�ات 
الضوء في تركیب تصویري مائز عبر ھ�ذه اإلی�م�اءة 
التي تجعلنا في مھب مشھد صامت ولكن�ھ یش�ي ب�م�ا 
تریده تلك الذات الواھیة للسطور أحبارھا ثم ت�ح�وی�ل 
السھول لطبیعة بشریة تقبض على مج�ری�ات األم�ور 
وتغیر مسارات تحركھا بل ترسم كیانات جدیدة ع�ل�ى 
اللوحة في لفظ بسمة وإرفاق حضورھا بل�ف�ظ أخ�رى 
الذي یعني الخروج من دوامات الشجن وإن ك�ان ف�ي 
ظرفیة المؤقت عبر استحضار ناموس كوني یحمل�ھ�ا 
على جناح المیالد وكحالة كل م�ول�ود ف�ھ�و ال ی�م�ل�ك 
خبرات الحیاة لھذا یصبح تعبیر (ال یحت�م�ل اإلب�ح�ار) 
مائز جداً في ھ�ذا ال�وض�ع ال�ت�ع�ب�ی�ري ع�ب�ر حض�ور 
شعور معنوي (القلق) في صدر المشھد ال�ت�ص�وی�ري 
وفي لمحة حاذقة یضع الفجر ونظرتھ للغد في تعب�ی�ر 
(یرسم الشفق یتئد في ضحى الشفتی�ن) ف�ي تص�وی�ر 
مبھر لھذا الحلم الذي یحمل الفجر فنحن ھنا في معیة 
الشفق المدني ال�ذي ی�ع�ق�ب�ھ ال�ف�ج�ر ول�ی�س الش�ف�ق 
المسائي الذي یعقبھ الغسق ثم اللیل ووضع الض�ح�ى 

ھنا لمحاولة تثبیت ھذا الشروق وعدم تعاقب الغروب 
الذي یعّد رمزیة للغیاب من خالل محاولة التأثیر م�ن 
خالل الصورة على ناموس ك�ون�ي ث�م ت�أت�ي اإلف�اق�ة 
لتحمل ھذا التأكید على محطة مھمة في تلك السردی�ة 
وھي الحلم (توقظ الحلم) في إسقاط على عدم اكتم�ال 
الصورة في وضع یحمل معاني تح�ت�م�ل ال�ت�أوی�ل م�ع 
حضور (لبالب) والذي یحمل ھذا الظل الذي قد یكون 
دثار واألغلب واألعم أنھ ح�ی�ن�م�ا ی�غ�ط�ي ش�يء آخ�ر 
یصبح األمر في ظ�رف وج�ود م�ت�ط�ف�ل ی�خ�ن�ق ب�ھ�ذا 
الدثار مضیفھ في تنویھ عن ھذه الحالة المتسكعة من 
الرؤیة في ظل تلك البرودة التي ت�ح�م�ل ھ�ذا الش�ج�ن 
في روح السارد وتحول النظرة نح�و ت�ل�ك ال�ذك�ری�ات 
التي یتضح تصورھا لنصل بھ�ا ل�ح�ال�ة ھ�ذا ال�وص�ل 
المنقضي الذي مازال�ت نس�م�ات�ھ ت�ح�م�ل أری�ج غ�ی�ر 

 متصل ولكنھ محسوس.
النص محاط بمحاوالت تغییر ماھیة ھذا ال�غ�ی�اب ف�ي 
استمراریة حضور األلفاظ ال�ت�ي تش�ي ب�ھ�ذا ال�غ�ی�اب 
وانقضاء الوصال (ی�ن�ق�ش�ك ع�ل�ى ق�م�ی�ص�ھ وی�ل�وح) 
فالذكریات ھنا تحمل رمزیة لھ�ذا ال�ب�وح وال�ق�م�ی�ص 
رمزیة لتلك السطور الم�وش�وم�ة ع�ل�ى ص�ف�ح�ة ھ�ذا 

اآلدمي فالقمیص ھنا م�ل�ك�ی�ة خ�اص�ة ل�ھ وإن وض�ع 
بحضور حرف الھاء التي قد ترفعھ إلى مخاطبة آخ�ر 
ولكنھا تحمل ھذا الحذق في التعبیر عن الذات ألك�ث�ر 
من طریقة خاصة أنھ في محل الراویة الذي ال ی�خ�ب�ر 
عن الغیر إال من خالل اإلخ�ب�ار ع�ن ذات�ھ ھ�و ف�ع�ن�د 

 نقطة األنا التماس الذي یربط كل األحداث.
ثم ختام یحمل المواعدة من خالل ھ�ذا ال�خ�ض ال�ذي 
یقلل ویرج كل ما وضع في شرنقة یحیط�ھ�ا ال�ل�ب�الب 
فیخرج منھا مزیج آخر یحمل محصلة كل ما كان ف�ي 
إستبیان مغایر یحمل ك�ل ت�ل�ك ال�وع�ود ال�ت�ي ت�ح�م�ل 
المواعدة في سرابیة من یرى وال یس�ت�ط�ی�ع ال�ل�ح�اق 
بذیل رؤیتھ فقط یقف أمام حائط سؤال دائم الش�ك�وى 

 والتململ وھو یبكي فقدان اإلجابة.
ھنا نحن أمام روح في دثار حبیبة وحبیبة تعنون عن 
روح في توریة وارفة نصل بمقتضاھا آلخر مح�ط�ات 
السردیة ونحن أما تلك الروح القلقة التي تتسكع بین 
محطات حیاتھا الخمس والتي تقف وھي متزینة بك�ل 
حلقاتھا الحلوة والمرة في درامیة إنسانیة تحم�ل ك�ل 
المتناقضات ما ب�ی�ن الس�ع�ادة ال�م�م�زوج�ة ب�الش�ج�ن 
والمرارة الت�ي ت�ت�رك ت�ع�رق ال�ق�روح ع�ل�ى م�ف�ارق 
الدروب الغیر معنونة فكیف نفسر الماء الذي یعتمره 
اللھب أھو طرح برك�ان أم س�ل�س�ب�ی�ل مّس�ت�ھ ع�وائ�د 

 الزمن .
 وحشةُ الدفاتر.. محطاٌت بال الفتة 

 بقلم : كریم عبدهللا 
كانْت تتمّدُد على أریجِ كلماتھا تفترُش األح�الَم ی�ن�زُل 
مْن عینیھا بریٌق یُوميُء للسھوِب باألشتعال وأناملھا 
ترسُم بسمةً أخرى في وحشِة الدفاتر یت�ھ�ّدُل ھ�الل�ھ�ا 
في إزرقاِق األوردِة الناضجة ال یح�ت�م�ُل األب�ح�اَر ف�ي 
قلٍق أرھقھُ رسَم الشفَق ی�تّ�ئ�ُد ف�ي ض�ح�ى الش�ف�ت�ی�ِن 
فأستفاق نَْھبَاً ت�خ�ط�ف�ھُ وص�ی�ف�ات�ھ�ا م�أس�وراً ی�ھ�وي 
مكتفیاً بالتسّكعِ حتى القراَر في ص�ورٍة ت�وق�ظُ ال�ح�ل�م 
مْن خلِف جداٍر ترسُل قدمیھا حافیتین تدوُس بأناملھا 
رم�اَل ج��ذورِه ب��رعش��ٍة س��اخ��ن��ة ف��ی��ت��س��لّ��ُق ال��ل��ب��الب 

شرفاتھا ینحني أیّتھا القریبةُ التي تُسّخُن ل�ھ�ف�ةَ  على
بعیدةً باردة تتحّص�ُن خ�ل�َف م�ف�اص�ِل ال�دھش�ِة ب�ك�وٍز 
تتعتُّق فیِھ لآلَن ینقشِك على قمیصِھ ویلّوُح ب�ِھ ع�ل�ى 
ضفافِك ھذا الوجُع المتطاول على شواطىٍء م�ذع�ورٍة 
موعدهُ مَع شمسِك نبٌض یعصُر أثداَء األنتظار ی�رس�ُم 
على أوراِق خریفِھ خضرةَ ربیعِ قادم كیَف لھُ الس�ف�ر 
ونجومِك ت�خ�ف�ُق ب�اح�ب�ارِه ت�ت�ك�ّوُم ف�ي إزم�ی�ٍل ت�ح�َت 
ی�وم��ی�ات��ِھ ال��ب�اردة وس�م��اؤه الش��ات�ی��ة ت��ن�ت��ظ�ُر دفَء 
أمطارِك.؟ !كیَف لھُ أْن ی�ك�ت�َب وأوراق�ھُ ح�ب�ی�س�ة ف�ي 
خزانتِك تتسابُق تتعفُّر بعطِر مبخرتِك ھناَك وقف�ازات�ِك 
المخملیّة تمتصُّ صوتھُ المب�ح�وَح ف�ي ن�ای�ات�ِك.؟! أال 
تعلمیَن كیَف ت�غ�وُص م�واق�دهُ م�ھ�ت�اج�ةً ف�ي ث�ل�وج�ِك 
تختضُّ كلّما ت�وم�ىُء ع�ی�ن�ی�ِك ب�م�وع�ٍد آخ�ر ی�م�ض�ي 
مخموراً فتتكّشُف ألوانھُ حیَن یفرُك ك�ف�ی�ِھ وی�ت�س�اق�طُ 
السراب ھّشاً.؟ !ال بَد س�ی�خ�رُج ال�ى الش�ارعِ ی�ح�م�ُل 
غیابِك المتكرَر یُجاھُر في آخِر قصائدِه بتمّرِد ال�ج�س�د 

 ویحلُّق بِك متبّرجةً بالخمسیَن مْن ألغازِه.
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نثرك الغافي ب�ی�ق�ظ�ة ح�ل�م 
یستفیق حین تھفو أختل�ج 
م���وج���ة ال���ع���ت���م وأوق���د 
جمرات الحروف الصقیعة 
بموقد اللھب وأضیع ب�ی�ن 
الورق والحبر حین تھ�ف�و 
تتغنّج بحضرتك ال�م�ع�ان�ي 
ونبض وت�ی�ن ال�ن�ّص م�ن 
م�خ�دع الس�ط��ور أم��ن�ی��ات 
ت��ت��ت��ش��اذر ل��ت��ول��د رعش��ة 
ال��ق��ب��الت ب��ع��ن��اق مض��يء 
یسكب نطفة یقظة الفیافي عطش�اً ل�رذاذ ال�م�ط�ر ی�ب�لّ�ل 
شوقي حنین بفرط خلجات الیقین عزف المعنى غ�وای�ة 
بثغر الشھوة بلحظة خ�ج�ول�ة ت�الم�س ال�م�س�اء أقض�م 
الرغبة فرعشة السنابل عطراً تشتعل على ثغ�ر ط�ی�ف�ك 
أتبخر بحدقات عن�اق وت�ت�م�ّوج ل�غ�ت�ي وم�ی�ض�اً أمس�ك 
ببعض منك وأھ�ف�و بش�ھ�ی�ت�ي ال�خ�اوی�ة أج�ذب ال�ح�ل�م 
المعطّر برجاء یقظة من مسرب ف�راش�ة ت�ت�س�ّرب ن�ور 
أزقتك فین�ب�ت ع�ل�ى ث�غ�ري ص�داك م�ج�لّ�ج�ل�ة ذاك�رت�ي 
أغتصاب حضورك لتمطر استجدائ�ك ف�ی�م�ت�ث�ل ض�وءك 
واسرقك بحلم بین شفاه نثري ألبلّل االب�ت�س�ام�ة خ�ف�ی�ة 

 بین السطور أسرجك وخلف ظلّي متعّریاً بورقي.



بدأت الحیاة ال�ح�زب�ی�ة ف�ي ك�ردس�ت�ان، م�ع ال�ث�ورة 
الدستوریة التي قامت بھا جمعیة االت�ح�اد وال�ت�رق�ي 

نتیجة التطورات الت�ي ش�ھ�دھ�ا  1908تموز  23في 
حیث أنعشت بشكل ملحوظ ال�ف�ك�رة ال�ق�وم�ی�ة ، العام

الكردیة في تركیا، وانتھز الكرد في ح�ی�ن�ھ�ا ف�رص�ة 
ع�ق�ب  ،االنفراج التي حدثت في المیادین الس�ی�اس�ی�ة

االنقالب الدستوري الذي قامت بھ ج�م�ع�ی�ة االت�ح�اد 
وقد تمخض نض�ال الش�ع�ب ال�ك�ردي ع�ن  ،والترقي
 تأسیس.

 
 (جمعیة االتحاد والترقي الكردیة)  

بدایة لمرحلة جدیدة ف�ي نض�ال الش�ع�ب  1908عام 
وح�رك�ت�ھ ال�ت�ح�رری�ة ال��ق�وم�ی�ة، وت�ك��ون  ،ال�ك�ردي

علق علی�ھ الش�ع�ب  ،كردستان قد أنجبت ولیدا جدیدا
الكردي امال لنیل حقوقھ القومیة المشروعة، اس�وة 

م�ن اج�ل االف�الت م�ن  ،ببقیة الشع�وب ال�م�ن�اض�ل�ة
ونیل استقاللھا ال�وط�ن�ي  ،اضطھاد السلطة العثمانیة

والقومي، وقد تعرض الشعب ال�ك�ردي ل�ال�ض�ط�ھ�اد 
على ید (حزب االتحاد والترقي)، جاء میالد (جمعی�ة 
تعالي كردستان)، وتعتبر أول تنظیم سی�اس�ي ك�ردي 

ك�رد ت��ع��اون وت��رق��ي « ول�د ف��ي إس��ط��ن�ب��ول ب��اس��م 
. ث�م ت�ب�ع�ھ ظ�ھ�ور ت�ن�ظ�ی�م�ات 1908عام » جمعیتي

وجمعیات سیاسیة أخرى، انضم في ھ�ذه ال�ج�م�ع�ی�ة 
عدد كبیر من الش�خ�ص�ی�ات الس�ی�اس�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة 

وكان من مؤس�س�ی�ن ال�ج�م�ع�ی�ة ال�ب�ارزی�ن ، الكردیة
األمیر أمین عالي بدرخان، والفریق ش�ری�ف ب�اش�ا، 
وع��ب��د ال��ق��ادر ع��ب��ی��د هللا ش��م��زی��ن (ال��ذي أع��دم��ھ 

 الكمالیین في دیار بكر) والداماد ذو الكفل باشا.
واج�ب�ات ال�ھ�ی�ئ�ة  ،حدد النظام ال�داخ�ل�ي ل�ل�ج�م�ع�ی�ة

االستشاریة في م�ادت�ھ ال�راب�ع�ة، ب�ت�ح�ق�ی�ق أھ�داف 
الجمعیة لتطویر وتقدم ك�ردس�ت�ان م�ادی�ا وم�ع�ن�وی�ا، 

م�ن  ،واالھتمام بالتربیة اإلسالمیة للقومیة ال�ك�ردی�ة
الجوانب الروحیة والف�ك�ری�ة، ام�ا ال�ھ�ی�ئ�ة االداری�ة 

) عضوا وقد صدر الن�ظ�ام 13ـ  6للجمعیة حددت بـ (
 الداخلي بعد تأسیسھا مباشرة.

ع�ل�ى ت�وح�ی�د ، وقد ساعد ھذا التنظ�ی�م ال�ى ح�د م�ا
م�ج�م�وع�ة م�ن ال�م�ث��ق�ف�ی�ن ال��ك�رد، وح�ول أھ��داف 
الجمعیة یؤكد عبد العزیز یاملكي ، أن جمعیة تع�ال�ي 
كردستان لم تكن تتوخى أي ھ�دف ش�خ�ص�ي ، وق�د 

ھ�ي  ،أبلغت جمیع رؤس�اء ك�ردس�ت�ان أن أھ�داف�ھ�ا
االجتماعیة وال�دی�ن�ة  ،تحقیق أھدافھا الشعب الكردي

للحیلولة دون أن تحت�ل ك�ردس�ت�ان م�ن  ،والتاریخیة
قبل شعب اخر او دولة اخرى ، والى تمتین ال�ع�الق�ة 
بین الكرد والشعوب األخ�رى، وط�ال�ب�ت االع�ت�راف 
باللغة الكردیة، وافتتاح المدارس الك�ردی�ة وج�ام�ع�ة 

ودعت الجمعیة الى تطویر ك�ردس�ت�ان  ،في كردستان
 من الناحیة المادیة والمعنویة.

یتضح أن الجمعیة كانت ت�ن�اض�ل وت�ع�م�ل م�ن اج�ر 
من االحتالل ال�ع�ث�م�ان�ي وتش�ك�ی�ل  ،تحریر كردستان

دولة كردیة مستقلة وكانت ت�ت�وق�ع ال�خ�ی�ر وم�د ی�د 
العون من االنكلیز ف�ي ت�ل�ك ال�م�رح�ل�ة، إال ان ب�ع�د 
م��رور ال��زم��ان ث��ب��ت ب��أن اإلن��ك��ل��ی��ز ال یس��اع��دون 

وإم�ا ی�ت�خ�ذون م�ن  ،الشعوب المغلوبة والض�ع�ی�ف�ة
تغل�ی�ب ال�ق�وي ع�ل�ى الض�ع�ی�ف أس�ل�وب�ا ل�ت�ح�ق�ی�ق 

 مصالحھم.
قاومت جمعیة تعالي كردستان ما كان ی�ج�ري خ�ل�ف 

م�ن ت�ح�رك�ات وم�ؤام�رات وم�ن�اورات  ،الك�وال�ی�س
 ومكائد خادعة 

ضدھا، ول�ھ�ذه األس�ب�اب ل�م تس�ت�ط�ی�ع االس�ت�م�رار 
والمحافظة على وجودھا فأنتھى أمرھا الى االنح�الل 

 والتالشي وتحولت 
 فیما بعد الى تشكیل جدید باسم جمعیة ھیفي. 

ف�ق�د ك�ان  ،أما أبرز مؤسسي جمعیة تعالي كردستان
المرحوم عبد القادر عبد هللا، وأمی�ن ع�ال�ي، وم�راد 
محمد علي، وخلیل رامي، وكام�ی�ران اوالد وأح�ف�اد 
بدر خان الكبیر، وفؤاد باشا وحكمة بابان، وحس�ی�ن 
وشكري وفؤاد محمود وعلى من البابانین، والس�ی�د 
عبد هللا ورمزي بك الخرب�وط�ي، وأك�رم ب�ك ج�م�ی�ل 
باشا زاده، ون�ج�م ال�دی�ن حس�ی�ن وم�م�دوح س�ل�ی�م 

وحس�ی�ن ، وحسن حامد والدك�ت�ور ش�ك�ري م�ح�م�د 
وم�ح�م�د م�ب�ع�وث م�الط�ی�ھ  ،عوني مبعوث خ�رب�وط

وال��م��ی��رالن��ي خ��ل��ی��ل ب��ك  ،وأم��ی��ن زك��ي ،س��اب��ق��ا
وال�ف�ری�ق  ،وم�ح�م�ود ن�دی�م ب�ك ب�اش�ا ،الدرس�ی�م�ي

 ،وال�ف�ری�ق ح�م�دي ب�اش�ا ،مصطفى باشا السلیمان�ي
والقائم مق�ام م�ح�م�د أم�ی�ن زك�ي ب�ك الس�ل�ی�م�ان�ي، 

والس�ی�د ش�ف�ی�ق أف�ن�دي  ،والشیخ ع�ل�ى ال�ث�ی�رول�ي
 الخیزاني وغیرھم. 

یتبین من اسماء مؤسسي ھذه الجمعیة ان�ھ�م ن�خ�ب�ة 
والس�ی�اس�ی�ی�ن ال�ك�رد ف�ي ت�ل�ك  ،من خیرة المثقفین

ال��م��رح��ل��ة ،وم��دى اھ��ت��م��ام الش��ع��ب ال��ك��ردي ف��ي 
كردستان تركیا بالنضال ، من اجل التحریر م�ن ن�ی�ر 

الذي یتعرض لھ على ید السلط�ة  ،االضطھاد القومي
العثمانیة ، اذ كان ھناك في الس�اح�ة ال�ك�ردس�ت�ان�ی�ة 

 ،ومستمرة ال تعرف الكل�ل وال ال�م�ل�ل، حركة دؤوبة
فبعد تأسیس جمعة ت�ع�ال�ي ك�ردس�ت�ان ت�م ت�أس�ی�س 

وق�د اس�س�ھ�ا  ،( جمعیة التش�ك�ی�الت االج�ت�م�اع�ی�ة)
 ،وكامیران ب�درخ�ان ،االمیران علي وجودت بدرخان

وأكرم جمیل باشا،  والدكتور ش�ك�ري  ،وكمال فوزي
وممدوح سلیم، وقد كان األم�ی�ر ام�ی�ن ع�ل�ى  ،محمد

 بك بدرخان رئیسا للجمعیة.
وفي الوقت نفسھ في اآلستانة تم ت�أس�ی�س ج�م�ع�ی�ة 

وق�د اس�ت�م�رت ، اخرى باسم (حزب األمة ال�ك�ردي)
ھذه الجمعیات بعملھا لحین دخول الجیوش الكمال�ی�ة 

وك�ان ل�ھ�ذه ال�ج�م�ع�ی�ات م�ئ�ات م�ن  ،الى اآلستان�ة
 الفروع في أنحاء كردستان، 

وكان لھذه الجمعیات مئات من الفروع والشع�ب ف�ي 
أنحاء كردستان، وقد انحلت جمیع ھ�ذه ال�ج�م�ع�ی�ات 
بتأسیس جمعیة (خویب�ون) وانض�م أعض�ائ�ھ�ا ال�ى 
الجمعیة الجدیدة وھكذا اجتمعت ال�ق�وى الس�ی�اس�ی�ة 

 حول ھذه الجمعیة الجدیدة.
بانضمام ھذه الجمعیات والنوادي الثقافی�ة ج�م�ی�ع�ھ�ا 
الى (خویبون)، تكون الحركة ال�وط�ن�ی�ة وال�ق�وم�ی�ة 

قد دخلت مرحلة جدیدة في أسلوب نضال�ھ�ا  ،الكردیة
من اجل وحدة الشعب الكردي، ونیل حقوقھ القومی�ة 
المش�روع�ة ب�م�ا ف�ی�ھ�ا ح�ق ت�ق�ری�ر ال�م�ص�ی�ر ف�ي 

 االستقالل من السلطة العثمانیة.
 

 جمعیة كردستان (كردستان جمعیتي).
وك�ان�ت  ،تم تأسیس جمعي كردستان في إس�ت�ان�ب�ول

ل�ت�ح�ق�ی�ق  ،أھدافھا سیاسیة واجتماعیة واقت�ص�ادی�ة
األماني ال�ق�وم�ی�ة ل�ل�ش�ع�ب ال�ك�ردي، وأك�د ال�ن�ظ�ام 
الداخلي لجمعیة أن لھا الحق في فتح فروع لھا ع�ن�د 

في سائر أنح�اء ك�ردس�ت�ان ول�ھ�ا ح�ق ف�ي  ،الحاجة
وط�ب�ع ونش�ر ال�ك�ت�ب  ،إصدار الصحف وال�م�ج�الت

 وفتح مؤسسات خیریة واجتماعیة.
جمعیة (كرد نشر معارف جمعی�ت�ي) (ج�م�ع�ی�ة نش�ر 

 ١٩٠8المعارف الكردیة)، تأسست في نھایة س�ن�ة 
قامت بف�ت�ح م�درس�ة ، على انھا جمعیة ادبیة تربویة
وك�ان الس�ی�د خ�ل�ی�ل ، كردیة (چھ مب�ھ رل�ي ط�اش)

خیالي مدیرا ل�ھ�ا ل�ت�ع�ل�ی�م أوالد ال�ج�ال�ی�ة ال�ك�ردی�ة 
بإسطنبول، غیر أن استیالء االتحادین عل�ى م�ق�ال�ی�د 

وت��ح��ت س��ت��ار ال��دس��ت��ور ، الس��ل��ط��ة ال��ع��ث��م��ان��ی��ة
وق�ام�ت ، والدیمقراطیة افضى ال�ى غ�ل�ق ال�ج�م�ع�ی�ة

السلطات بحل الجمعیات والنوادي الكردیة واع�ت�ق�ال 
قادتھا، واضط�ر ال�ب�اق�ون ال�ى م�واص�ل�ة نش�اط�ھ�م 

 السیاسي بشكل سري.
: ب�ع�د غ�ل�ق 1910امل الك�رد ـ�  -جمعیة ھیفي كرد

وج�م�ع�ی�ة نس�ر  ،جمعیة التعالي وال�ت�رق�ي ال�ك�ردی�ة
واستمرار جمعیة تعالي كردست�ان ، المعارف الكردیة

في نشاطھا السري لتنظیم الشب�اب ال�ك�ردي، ونش�ر 
ح�اول  ،الوعي الفك�ري والس�ی�اس�ي ف�ي ص�ف�وف�ھ�م

شباب الك�رد س�د ال�ف�راغ الس�ی�اس�ي، ال�ذي س�ب�ب�ھ 
فبعد عامی�ن م�ن غ�ل�ق�ھ�ا  ،إجراءات علق الجمعیتان

تمكن مجموعة من الطالب في الم�درس�ة ال�زراع�ی�ة 
وكان من أبرز مؤسسھا كل م�ن ع�م�ر ، 1910سنة 

وقدري أل جم�ی�ل ب�اش�ا م�ن أع�ی�ان ، بك جمیل باشا
وأك�رم ، وزكي ب�ك ،وفؤاد تمو بك الوانلي  دیار بكر،

وم�م�دوح س�ل�ی�م وك�ان یش�ج�ع�ھ�م  ،بك جمیل ب�اش�ا
 ویوجھھم خلیل خیالي الذي كان مؤسسا لھا.

لقد كانت جمعیة ھیفي ثاني منظمة سیاسی�ة ظ�ھ�رت 
وكانت أكثر الجمعیات الكردی�ة نش�اط�ا ف�ي  ،للوجود

 ،مرحلة ما قبل الحرب العالمیة األول�ى ،تلك المرحلة
وقد تمكنت من ف�ت�ح ف�روع ل�ھ�ا ف�ي ب�ع�ض ال�م�دن 
األوربیة، أما لسان حالھا فكانت مجلة (روژي ك�رد) 

أي ی�وم ال�ك�رد ث�م أب�دل  ،باللغتین الكردیة والتركیة
اسمھا الى (ھھ تا في كرد) أي (شمس الكرد ثم ال�ى 
(ژی�ن) أي ال�ح��ی�اة. ول�ق��د ص�در ث�الث��ة إع�داد م��ن 

وك�ان ص�اح�ب ام�ت�ی�ازھ�ا وم�دی�رھ�ا  ،(روژي كرد)
المسئول عبد الكریم أفندي. استمرت ھذه ال�ج�م�ع�ی�ة 

الى حین دخول تركی�ا ال�ح�رب ، في ممارسة نشاطھا
فعطل�ت أع�م�ال�ھ�ا بس�ب�ب مش�ارك�ة ، العالمیة األولى

إال ان�ھ�ا ع�ادت ، جمع اعضائھا في جبھ�ات ال�ق�ت�ال
مرة اخ�رى ال�ى م�م�ارس�ة نش�اط�ھ�ا ب�ع�د ال�ھ�دن�ة، 
واستمرت في اعمالھا لحین استرداد مصطفى ك�م�ال 

وی�ذك�ر ال�ع�الم�ة أم�ی�ن زك�ي أن الش�ع�ب ، اآلستانة
ج�راء إرس�ال ، الكردي خسر في ك�ردس�ت�ان ت�رك�ی�ا

، أبنائھ قسرا للحرب أكثر من ثالث�م�ائ�ة أل�ف ش�ب�اب
ھذه ما ذكر ف�ي ك�ت�اب خ�ال�ص�ة ت�اری�خ ك�ردس�ت�ان 

 .259صفحة 
م�م�ا ، ال�ج�م�ع�ی�ة 1914حارب مصطفى كم�ال ع�ام 
إال أن�ھ�ا اس�ت�م�رت ف�ي ، أضعفھا وقلل من نشاط�ھ�ا

نشاطھا في العراق وسوریا. وك�ان الس�ی�دی�ن أك�رم 
منضمین للجمع�ی�ة م�ن�ذ ، وممدوح سلیم، جمیل باشا

تأسیسھا، وقد كانا من المساھمین ال�ن�ش�ی�ط�ی�ن ف�ي 
أعمالھ�ا، وك�ان ال�ط�الب ال�ك�رد ی�ق�ب�ل�ون ب�ح�م�اس 
االنضمام، وقد ارتفع عددھم بشكل ملحوظ ف�ي م�دة 
قصیرة، ونتی�ج�ة ل�ل�وع�ي ال�م�ت�ع�اظ�م ال�ذي اج�ت�اح 

حاول السی�د ط�ی�ب ع�ل�ي أن ف�ت�ح ، صفوف الشباب
شعبة للجمعیة في ارض روم حیث كان طالبا ھ�ن�اك، 
كما بدأ الطلبة الكرد في مناطق ووالیات أخ�رى م�ن 

ی�ت��ص�ل�ون م�ع ال��ج�م�ع��ی�ة ع��ن ط�ری��ق  ،ك�ردس�ت��ان
 المراسالت.

فقد كان�ت تص�در ، أما مجلة (روژى كرد) یوم الكرد 
وق�د  ،باللغتین الكردیة والتركیة وك�ان�ت أس�ب�وع�ی�ة

وم�ن أب�رز  ،أصدرھا في البدایة عبد القادر سلیماني
وع�ب�د هللا ج�ودت   محرریھا البروفسور بابان زادة،

وم�م�دوح ف�وزي، أم�ا أب�رز م�ح�رري ال�ق�س��م  ،ب�ك
وعبد الك�ری�م  ،الكردي فقد كان نجم حسین الكركولي

 سلیماني.
وفي الوقت نفسھ ، ت�أس�س�ت ج�م�ع�ی�ة االس�ت�ق�الل  

برئاسة عبد القادر الشمدیاني البدر خ�ان�ي ،  الكردي
وكان الزعماء واألمراء الكرد أعض�اء ، في االستانة

ومن ابرز مؤسسیھا األمیر احمد ثریا بدرخ�ان ، فیھا
، وبسبب تعرض الشعب الكردي لالضطھ�اد اض�ط�ر 
مؤسسیھا مزاولة نشاطھم السیاسي ال�ع�ل�ن�ي خ�ارج 

كردستان تركیا ، ثم انشق ال�ب�درخ�ان�ی�ون ف�أس�س�وا 
ج�م�ع��ی�ة أخ�رى أس�م��وھ�ا ج�م�ع��ی�ة ( ال��ت�ش��ك�ی��الت 

وھي ( ج�م�ع�ی�ة ال�راب�ط�ة ، االجتماعیة الكردستانیة)
، االجتماعیة الكردیة ) ال�ت�ي أس�س�ھ�ا األم�ی�ر ع�ل�ي

، وكمال ف�وزي، وكامیران بدرخان، وجودت بدرخان
، والدكتور شكري م�ح�م�د، وأكرم جمیل باشا شازاده

وق�د ك�ان األم�ی�ر أم�ی�ن ع�ل�ي ب�ك ، وممدوح سل�ی�م
( وجاء اسم الجمعیة ب�اس�م  ،بدرخان رئیسا للجمعیة

وباسم حزب االستقالل الك�ردي ، النادي الكردي تارة
واحیانا الح�زب ال�دی�م�ق�راط�ي ال�ك�ردي  ،تارة أخرى

 ضمن الوثائق 
وم�ق�ر ال�م�ؤق�ت ل�ج�م�ع�ی�ة ف�ي م�ك�ت�ب ، البریطانیة)

 الصحفیة (ژین).
نش��اط��ات ، ك��ان��ت ل��ج��م��ع��ی��ة االس��ت��ق��الل ال��ك��ردي

ف�ق�د ، وإسھامات واسعة وخاصة في المجال ال�دول�ي
قدم�ت م�ذك�رة ب�ت�وق�ی�ع اح�م�د ث�ری�ا ب�در خ�ان ف�ي 

، في وقت مبكر بعد الحرب العالمی�ة األول�ى، القاھرة
تش�رح ، ووزعت على ممثلي الدول االجنب�ی�ة ھ�ن�اك

وت�ح�ت�ج ع�ل�ى ال�م�ط�ام�ع ، أوجھ المس�أل�ة ال�ك�ردی�ة
 األجنبیة وتقسیم البلدان الكردیة.

ومن ھنا یظھر بوضوح اھتمام ج�م�ع�ی�ة االس�ت�ق�الل 
وزع�م�اء ال�ك�رد ب�إیص�ال ص�وت الش�ع�ب  ،الكردي

وما ی�ع�ان�ی�ھ م�ن ظ�ل�م  ،الكردي الى المحافل الدولیة
واستبعاد على ید السل�ط�ة ال�ع�ث�م�ان�ی�ة. ك�م�ا ق�دم�ت 

 ،1920الجمعیة مذكرة الى دول ال�ح�ل�ف�اء ف�ي أذار 
تطالب الجمعیة ب�ك�ی�ان ك�ردي م�ت�ح�رر م�ن ال�دول�ة 

 یتضمن مناطق كردیة في إیران.، العثمانیة
حول نشاطات الجمعیة ورئیسھا السید ع�ب�د ال�ق�ادر 

وإسھاماتھا في مؤتمر السالم بباریس ت�ؤك�د  ،أفندي
وال�م�رف�ق م�ع�ھ�ا نس�خ�ة م�ن  ،الوثائق البریط�ان�ی�ة

رسالة مقدمة من شریف باشا برفقھ رس�ال�ت�ی�ن م�ن 
السید عبد القادر أفندي رئ�ی�س ال�ل�ج�ن�ة ال�م�رك�زی�ة 

لتقدی�م�ھ�ا ال�ى ال�م�ج�ل�س األع�ل�ى  ،للجمعیة الكردیة
برفض تقسیم ك�ردس�ت�ان  ،لمؤتمر السالم في باریس

ویلتمس مساندة دول ال�ح�ل�ف�اء ل�م�ن�ع  ،الى قطاعین
الحكومة العثمانیة من اضطھاد الشعب الك�ردي. ف�ي 

ك�ان�ت  1920ھذه الفترة بالذات أي في ب�دای�ة ع�ام 
خ�اص�ة وان  ،بریطانیا مھت�م�ة ب�ال�ق�ض�ی�ة ال�ك�ردی�ة

رئیس الوزراء البریطاني (لوید ج�ورج) ص�رح ف�ي 
م�ع�ل�ن�ا ح�ق الش�ع�ب ف�ي  ،مجلس العموم البریطاني

أب�رق الس�اس�ة  ،التحرر وعلى أث�ر ھ�ذا ال�ت�ص�ری�ح
الكرد قادة المنظمات والجمعیات الكردیة برقیة تأیی�د 

 لتصریحات رئیس الوزراء.
ب�ع��د م��ع��اھ��دة (م��ودرس) ظ��ھ��رت م�ج��م��وع��ة م��ن 
تنظیمات كردیة سیاس�ی�ة، م�ن�ھ�ا (ج�م�ع�ی�ة ت�ح�ری�ر 
كردستان) التي أسسھا سید عبد هللا ابن الشیخ عب�د 

لقد تعرضت جمعي االس�ت�ق�الل ال�ك�ردي ال�ى  ،القادر
اذ ی�ذك�ر  ،مضایقات من جانب الس�ل�ط�ة ال�ع�ث�م�ان�ی�ة

ق�د  ،المجیر نوئیل أن النادي الكردي ف�ي دی�ار ب�ك�ر
وان ب�ع�ض  ،اغلق بأمر من الحكومة في است�ان�ب�ول

الذي رحبوا بنوئیل من الكرد في سیاحتھ ال�ى ھ�ن�اك 
قد تعرضوا للمضایقة، لھذا الس�ب�ب وك�ذل�ك بس�ب�ب 
الحركة ال�وط�ن�ی�ة ال�ك�ردی�ة وإرس�ال ھ�ؤالء ال�ك�رد 
عریضة الى مؤتمر السالم، وھذه النشاطات ص�ارت 
معلومة لدى الحكومة التركیة ، وی�ذھ�ب ال�ق�ول أن 
ال��م��ھ��م ھ��و ض��م��ان ح��دود ام��ن��ھ وم��ق��ب��ول��ة 

ولكن األمر م�ت�واف�ق وم�ت�راف�ق م�ع  ،لمسیوبوتامیا
 مسالة االستقالل الكردي والحكم الذاتي .

جمعیة التعالي لنساء الكرد، تأسست ھذه ال�ج�م�ع�ی�ة 
في إستانبول وكان من أھداف�ھ�ا ت�ط�وی�ر  1919عام 

ول�ت�ق�دی�م ، المرأة الكردیة وتأمین حیاتھا االجتماعیة
الدعم والعون لألطف�ال ال�ی�ت�ام�ى وال�ن�س�اء األرام�ل 

بسبب تعرضھم للتھجیر وال�ق�ت�ل. م�ن ج�ھ�ة ، الكرد
أخرى دعت الحكومة الت�رك�ی�ة وف�دا م�ن ال�وج�ھ�اء 

، لشرح نشاطات جمعی�ة االس�ت�ق�الل ال�ك�ردي، للكرد
والمؤلف م�ن ، برئاسة الشیخ سید عبد القادر افندي

والسید أمین عال�ي ، موالن زادة رفعت بیك الصحفي
حض�ر ، وأمین بیك وھو وجیھ كردي، بیك البدرخان

وقد استقبلھم ع�ون�ي ب�اش�ا ، ھؤالء الى الباب العالي
واحمد عابوق باشا وزی�ر ال�ح�رب�ی�ة ، وزیر الحربیة

وشیخ اإلسالم السابق حیدر افندي، وكان�ت ، السابق
الحكومة ترغب في أن تستطلع رأي وتفك�ی�ر ھ�ؤالء 

أو التحویل اللذین یس�ت�ن�د ع�ل�ی�ھ�ا ، عن تلك السلطة
ال�ح�زب ال��ك�ردي ف��ي ق�ی��ام ق�ادت�ھ ب�ال�ت��ف�اوض م��ع 

عن الم�س�ائ�ل ال�م�ت�ع�ل�ق�ة ، البریطانیین في استانبول
بكردستان وقد أشار الوزراء ھؤالء أن الباب العال�ي 
العثماني في موقفھ یسمح بم�ن�ح ح�ك�م ذات�ي واس�ع 

 للكرد.
 المصادر:

الجمعیات والمنظمات واألحزاب الكردیة، الدكتور ع�ب�د 
 الستار طاھر شریف.

عن الحركة القومیة الكوریة التحرریة. الدك�ت�ور وثائق 
 عبد الفتاح علي یحیى.
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االستغراق في قراءة أعمالھ�ا ال�م�ب�ھ�رة  
یتیح لك قول ما ال تستطیع ان تفی�ھ�ا ك�ل 
م�ا تس�ت�ح�ق ب�إع�ت�ب�ارھ�ا م�ن ال�ع�الم��ات 
المضیئة في المشھد التشكی�ل�ي ال�ع�راق�ي 
التي ورثت معطیات الرواد وم�ن�ج�زات�ھ�م 
الخالدة, وتماھت مع فائض الرقي والعلو 
الذي تحقق عبر عقود منتجة م�ن ال�ف�ع�ل 
والرصانة والتأثیر .. وأزع�م ان ت�ج�رب�ة 
الفنانة الراحلة لیلى العطار لم تنل حظ�ھ�ا 
الوافر من القراءات النقدیة الكاشفة ع�ن 
ثرائھا وجمالیاتھا التي تف�ردت ب�ھ�ا ع�ن 
بقیة زمیالت�ھ�ا وم�ع�اص�رات�ھ�ا, وش�ك�ل�ت 
بحضورھا الفاعل إض�اف�ة ن�وع�ی�ة ل�ی�س 
بسبب انوثتھا الفارقة ـ كما أرى ـ ول�ك�ن 
بسبب جوھري جدیر بالتنوی�ھ واالش�ادة, 
وھي ان الف�ن�ان�ة ال�ع�ط�ار ت�ج�رأت ع�ل�ى 
اقتحام الموضوعات المحظورة وال�ت�ي ال 
یمكن لغیرھا ان تقتحمھا, ف�ھ�ي ال�ف�ن�ان�ة 
المحصنة بثقافتھا االكادیمی�ة وت�ج�ارب�ھ�ا 
ال��ح��ی��ات��ی��ة وتش��اب��ك وأتس��اع ع��الق��ات��ھ��ا 
الرؤیویة واالجتماعیة وانفتاحھا على م�ا 
یحیط بھا من اشكاالت و مالبسات أغن�ت 
التجرب�ة وع�ززت حض�ورھ�ا وج�ع�ل�ت�ھ�ا 

 تؤسس لخصوصیتھا الممیزة ...
ان اعمال الفنان�ة ل�ی�ل�ى ال�ع�ط�ار وت�ن�وع 
اسالی�ب�ھ�ا وت�ع�دد م�وض�وع�ات�ھ�ا ت�ع�ط�ي 
القارئ المنتج القدرة على تفحصھا بعین 
نقدیة صافیة و بروح خالقة قادرة ـ ول�و 
بعض الشئ ـ على تقوی�م م�ا ت�ی�س�ر م�ن 

منجزاتھا التي ما زالت حاضرة بقوة ف�ي 
المشھد التشكیلي رغم الغ�ی�اب ال�ق�س�ري 
لھذه الفنانة منذ سنوات بعی�دة, وال أظ�ن 
ان أح��داً م��ن ن��ق��اد ال��ت��ش��ك��ی��ل ال��ع��راق��ي 
ومتذوقیھ یغفل عن ما حققتھ ھذه الفنانة 
من حضور یستقي مشروعیتھ م�ن درب�ة 
ومھارة منتجة أضفت الكثیر من المعرفة 
وال���ج���م���ال ع���ل���ى م���ف���ردات ح���ی���ات���ن���ا 
المتصحرة ... ولكل ھذا إستحقت ك�ل م�ا 
قیل فیھا وعن تجربت�ھ�ا وح�ت�ى غ�ی�اب�ھ�ا 

 الدراماتیكي المعروف بغرائبیتھ.
وأستم�ی�ح ال�ق�ارئ ع�ذراً ف�ي ال�ق�ول ان 
قراءتي ھذه ال ت�زی�د ع�ن ك�ون�ھ�ا ق�راءة 
عین شاعر وذائقة معجب فأنا أدرك حجم 
الص��ع��وب��ة ف��ي ت��ن��اول ت��ج��رب��ة ال��ف��ن��ان��ة 
الراحلة لیلى ال�ع�ط�ار ول�ك�ن ك�ت�اب�ة ھ�ذا 
االنطباع الذي ال یتناسب وضخامة منج�ز 
العطار لم یكن إال بدافع المحبة واستجابة 
لنداء الضمیر الذي غمرني ب�ھ ص�دی�ق�ي 
الفنان الناقد صالح عباس وج�ع�ل�ن�ي ف�ي 
ھذه الورطة المحببة ... وس�أت�ن�اول ھ�ن�ا 
ب��ع��ض األع��م��ال ال��ت��ي ق��رأت��ھ��ا وال��ت��ي 
ینتظمھا ھ�اج�س مش�ت�رك وھ�و ال�غ�ی�اب 
والوحدة وانتظار اآلتي , مع ان رؤی�ت�ھ�ا 
األنثویة تكاد تشیر الى م�ا ھ�و مس�ك�وت 

 عنھ في التجربة الحیاتیة المنتجة ...
ففي ھذه اللوحة التي تشیر الى ال�غ�روب 
رامزة الیھ باألشجار ال�ب�اس�ق�ة ال�م�ج�ردة 
من الحیاة والتي تضع جسداً عاری�اً ب�ی�ن 

باسقتین وبحركة ضم الرأس الى الص�در 
تمنحك اللوحة فضاًء تأویلیاً خصباً, فأنت 
یمكنك قراءة العمل ال�دال ع�ل�ى ال�ف�ق�دان 
والخوف من الزمن ال�ق�ادم وھ�و ی�خ�ب�ئ 
وراءه تجربة انسانیة ت�رش�ح ب�ل�وع�ت�ھ�ا 
الوجودیة واحتراقاتھا الیومیة , وی�م�ك�ن 
ان ترى في ھذه االش�ج�ار ال�م�ج�ردة م�ن 
أوراقھا ما یجعلھا ت�ت�م�اث�ل م�ع اش�ی�ائ�ن�ا 
الجسدیة المعطلة بفعل الغ�ی�اب ال�ق�س�ري 
والذھاب بعیداً الى حیث ال تج�د إال ص�ل�ة 
شفیفة بین جسدي الذكر واألنث�ى و ت�ل�ك 
ھي قدرة المنتجة على تقدیم لوحة ت�ت�ی�ح 
لقارئھا كل االح�ت�م�االت واالس�ت�ن�ت�اج�ات, 
ولم تكن ھذه اللوحة لوحدھا تخوض ف�ي 
ھذا ال�ح�ض�ور االی�روت�ی�ك�ي وان�م�ا ن�ج�د 
العدید من اللوحات التي بین ایدینا تذھ�ب 
ف��ي ھ��ذا ال��م��ن��ح��ى ال��ذي ت��ج��رأت ع��ل��ى 
افتضاضھ ف�ن�ان�ة م�ق�ت�درة ب�ح�ج�م ل�ی�ل�ى 
العطار وتجربتھا الغنیة, اما لوحتھا الت�ي 
اكتست بالبیاض وشكلت حضور ال�ج�س�د 
األنثوي ال�م�م�ت�زج ب�ال�غ�ی�م ف�ي الس�ط�ح 
التصویري ما ھي إال رؤیة حلمیة ل�ع�ال�م 
متخیل وھذا ما نلمسھ من خالل ضخ�ام�ھ 
ف��خ��ذ ال��م��رأة وت��م��وی��ھ م��الم��ح وج��ھ��ھ��ا 
النصفي لیعطي دالل�ة واض�ح�ة ع�ل�ى ان 
االیروتیك یشكل متن اللوحة ویشی�ر ال�ى 
ان�ت�ظ�ار خ�الص االن��ث�ى ... وف�ي ل�وح��ة 
أخرى تجسد الفنانة لوعة االن�ت�ظ�ار م�ن 

خ�����الل 
مراقبتھا للقمر وھي متكأة ع�اری�ة ع�ل�ى 
یدیھا التي لم نجد لھما حضوراً وتم�اھ�ی�اً 
واضحاً في ھذه المساحة ال�ل�ون�ی�ة ال�ت�ي 
اضاءتھا العطار, وی�ب�دو ل�ي ان م�ع�ان�اة 
وجودیة وراء م�ث�ل ھ�ذه االع�م�ال ال�ت�ي 
تمتلك الجرأة على قول م�ا ت�ری�د بص�وت 
واضح وھذا م�ا ی�ح�س�ب ل�ل�ف�ن�ان�ة ل�ی�ل�ى 
العطار وقدرتھا على اس�ت�ن�ط�اق االل�وان 
وصوالً الى ابالغ المرسل الیھ (المتلق�ي) 
ما تریده في موض�وع�ات�ھ�ا, وف�ي ل�وح�ة 
تفیض مرارة وألماً ترى االنتظار مجس�داً 
بوضوح أدق، فالمرأة (األنثى) تس�ت�ل�ق�ي 
بجسد أقرب الى العري وفي فضاء یتس�ع 
للتأمالت والتوق�ع�ات, ب�ان�ت�ظ�ار ق�ادم ل�ن 
یجئ وفارس متخیل أخذتھ الحی�اة ب�ع�ی�داً 
عن مواطنھ, فما ال�ذي ت�ف�ك�ر ف�ی�ھ ان�ث�ى 
اللوحة التي لھا الكثی�ر م�ن ال�م�ت�رادف�ات 
في حیاتنا, الخوف من المستقبل, ض�ی�اع 
الفرص, غیاب األحبة ... ل�ك�ن ال�م�الح�ظ 
ان ھذه االنث�ى ال�م�س�ت�ل�ق�ی�ة تس�ت�ن�د ال�ى 
عمود ی�ح�ی�ل�ن�ا ال�ى ال�ن�ظ�ر إل�ی�ھ ب�ری�ب�ة 
واحتراس, ولذا فأن لوحات الفنانة ل�ی�ل�ى 
ال��ع��ط��ار ال ت��رب��ك��ن��ا ب��ل ت��زی��دن��ا دھش��ة 
واصراراً على م�الح�ق�ة ج�م�ی�ع م�ف�ردات 
مشغلھا وقراءتھ بما كانت تتمناه الراحلة 
العطار, وأظن مرة أخرى ان ھذه الفن�ان�ة 
لواتیح لھا العمر باالمتداد ال ن�ت�ج�ت ل�ن�ا 
ل��وح��ات اك��ث��ر ج��رأة و أع��ل��ى ص��وت��اً 
ولتفردت عن قریناتھا بتجارب�ھ�ا ال�غ�ن�ی�ة 
بك�ل م�ا ھ�و م�ح�ظ�ور ت�ن�اول�ھ م�ن ق�ب�ل 
غیرھا, اذ ان ھذه الفنانة الكبیرة كانت ال 
تخشى التابوات ول�ن ت�رض�خ الغ�واءات 

 الواقع وتردیاتھ ..
ان لیلى ال�ع�ط�ار ال�ت�ي خس�رن�اھ�ا ف�ن�ان�ة 
معطاء وانسانة مبدعة لن تغ�ی�ب ال اآلن 
وال غداً عن الذاكرة الجمعی�ة ال�ت�ي ت�رى 
في جمالیات المعرفة والفنون واحات من 
الخصب وال�ن�م�اء ف�ي وق�ت ت�غ�ی�ب ف�ی�ھ 
اھتمامات االك�ث�ری�ة ب�إش�راق�ات ال�ج�م�ال 

 وتجلیاتھ ........

   مى اذ  

  ار   

 
 شكر حاجم الصالحي/العراق    
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 رسالة الى األبناء العاقین 
بوالدیھم وأجدادھم 
 وشعوبھم وأوطانھم

 
نعم اللغة صوت یكملھا الحرف كل أصوات العالم تتشابھ ب�ال�ن�ط�ق   

وال یفھمھا اآلخرون إال بالحرف وعلم األصوات وعلم الدبلجة نشأ 
من علم الصوت وعلم الحرف بالكتاب�ة ال�ت�ي ت�ح�ل رم�وز الص�وت 
وھذه تختلف من شعب الى أخر قد اندثرت لغات عدة ولغات أخ�رى 
طورت نفسھا وبقیت حیة ومنھا اللغة العربی�ة ال�ت�ي م�ن أص�ول�ھ�ا 
النبطیة والسری�ان�ی�ة واآلرام�ی�ة ال�ت�ي ی�وح�د ب�ھ�ا ال�ح�رف أص�ول 
الحرف العربي وكل ھذه اللغات تتعایش معا ویتعامل بھا الناط�ق�ون 
باللغة العربیة فالنبطیة والسریانیة واآلرامیة والعرب�ی�ة ی�ت�ك�ل�م ف�ي 
العراق وسوریا وفلسطین ولب�ن�ان واألردن ومص�ر وان�ت�ق�ل�ت ال�ى 
الجزیرة مع ھجرة سكان بالد الشام وارض ال�راف�دی�ن إل�ی�ھ�ا وال�ى 
شمال أفریقیا والقرن األفریقي فالتوراة واإلنجیل والزبور والق�ران 
قبل تنقیطھ وتحریك حرفھ اغلب حروفھ آرام�ی�ة وس�ری�ان�ی�ة وم�ن 
یطلع على النسخ األصلیة لھذا الكتب یجد الحرف العربي وت�ط�وره 
ھذا ما أكده علماء اللغات (الكلمة) وھ�ذا م�ا أك�ده ع�ل�م�اء ال�ح�رف 
(الكتابة) وعلماء اآلثار وان األمم المتحدة جعلت من خ�م�س ل�غ�ات 
لتوثیق كل مخاطباتھا ووثائقھا ال�ع�رب�ی�ة والص�ی�ن�ی�ة واإلن�ك�ل�ی�زی�ة 
والفرنسیة والروسیة وان اإلنكلیزیة وال�ف�رنس�ی�ة وال�روس�ی�ة ھ�ي 
باألصل مشتقات من اللغة الالتینیة وع�وده ذي ب�دا ال�ى م�وض�وع 
المنشور وھو االنتقاص أو الشعور بالنقص لدى البعض أما لجھ�ل 
أو لحقد شخصي أو قلم ماجور ینتقص من لغتھ وك�ت�اب�ت�ھ واألخ�ی�ر 
ھو المارینز الفكري الذي یجند م�ن دول ال�ع�داون ع�ل�ى الش�ع�وب 
وھذه موجودة لدى كل الشعوب واألمم فندما یسقط اإلنسان أخالقیاً 
یجند لیكون كحصان طروادة تخترق فیھ األوطان بھم لیح�ط�وا م�ن 
قیمة بموروثھم كلھ ولكل شيء ثمن فالخیانة كل الخی�ان�ة أن ی�ح�ط 
إنسان من قیمة لغتھ وحرفھ ومورثة من اجل حفنة م�ن ال�دوالرات 
وخاصة أن ما كتب ب�ل�غ�ت�ھ وح�رف�ة واث�ارة وم�وروث�ة س�رق إب�ان 
االحتالالت عبر التاریخ ویتفاخر بھا السراق الم�ح�ت�ل�ون ویض�ع�وه 
في متاحفھم وھو یزدریھ وینكره بل البع�ض یس�ب إب�ائ�ھ وأج�داده 
ویلعن الیوم الذي ولد فیھ وھو ینطق بالعربیة ویكتب ب�ھ�ا وت�ن�اس 
أن اسمھ عربي بل واألدھى یكنى بعشیرتھ وال یستح�ي م�ن ن�ف�س�ھ 

 فھو إنسان عاق بوالدیھ وأجداده وشعبھ ووطنھ.

ل�م ی�ع�د ال�م��س�رح م�ن ال�ف�ن��ون ال�ت�ي ت�ج��ذب   
المتلقین رغم أصالت�ھ وب�ع�ده ال�ت�اری�خ�ي، ول�و 
تأملنا وراجعنا األسباب الحقیقیة لھ�ذا ال�ت�راج�ع 
فضال ع�ن ط�ری�ق�ة وت�وق�ی�ت�ات وأم�اك�ن وآل�ی�ة 

 عروض المسرح لوجدناھا متعددة.
وعلى الرغ�م م�ن وف�رة ال�م�ھ�رج�ان�ات ع�ل�ى   

الصعید المحلي والعربي ھن�اك ع�زوف واض�ح 
وملموس وجلي للمتابعین لھذه ال�م�ھ�رج�ان�ات، 
فھي مقتصرة على المشاركین فیھا وض�ی�وف�ھ�ا 
الدوریین مع قلة قلیلة من الحضور الذین أحبوا 
المسرح، وتعودوا علیھ. وھ�ن�ا ت�ج�در اإلش�ارة 
الى طریقة اإلعالن القائمة على أساس ترغ�ی�ب 
ال�م�ت�ل�ق��ي ب�ال�ح��ض�ور الس�ھ��ل ال�م�ت��ج�اوز ل�ك��ل 

  المعوقات.
إن توفر الدعم المادي واللوجستي إلقام�ة م�ث�ل 
ھذه المھرجانات من قبل بعض الحكومات الت�ي 
ال تزال ترى أن وظیفة المسرح األساس�ی�ة ھ�ي 
ال��ت��رف��ی��ھ حس��ب. ی��ف��رض ع��ل��ى ال��م��ش��ت��غ��ل��ی��ن 
بالمسرح االنتباه واستخدام األسالیب اإلعالمی�ة 
لبیان ذلك وال�ح�دی�ث إع�الم�ی�ا ع�ن أن وظ�ی�ف�ة 
المسرح األولى وھي وظ�ی�ف�ة ت�رب�وی�ة ت�رت�ق�ي 
ب��ال��ذائ��ق��ة ج��م��ال��ی��اً وف��ك��ری��اً، وت��رف��د ال��ث��ورة 
واالحتجاج على ما یسود مجتمع�ات�ن�ا م�ن ظ�ل�م 
واضطھاد وفس�اد. ت�ھ�ت�م ب�ال�ج�ان�ب ال�ت�ع�ل�ی�م�ي 
وتنظیم ال�ت�ع�ام�ل ال�ب�ش�ري ث�م ب�ع�د ذل�ك ی�أت�ي 

  االھتمام بالجانب الترفیھي.
على ضوء ھذا كلھ ارتأینا أن نؤس�س إلص�دار  

بیان تحت اسم (الغناء داخل خارج الحمام) وقد 
جاءت ھذه التسمیة لحالة اإلنسان الذي ی�ط�ل�ق 
صوتھ أثناء عملیة االغتسال عندما یكون داخل 
غرفة الحمام الصغیرة فیدندن بص�وت ی�ع�ت�ق�ده 
جمیالً فال یسمعھ إال ھو لكونھ المتواجد الوحید 

في ذلك الحیّز المكاني. وھ�ن�ا ی�ت�م�اھ�ى م�ط�رب 
ال�ح��م�ام ب�م��ا ن��ع�م��ل��ھ ن��ح�ن ف�ي ال�م��ھ�رج��ان��ات 
المسرحیة، إننا نغني ألنفسنا ف�ق�ط ف�ج�م�ھ�ورن�ا 
ال��م��س��رح��ي ی��ق��ت��ص��ر ع��ادة ع��ل��ى الض��ی��وف 
والقائمین على المھرجان، وھذا یعني إغ�م�اض 
عیوننا عن دور المسرح اجتماعیا في ال�ت�ث�وی�ر 
والتغییر والتنویر. وذلك على أس�اس ال�ف�ق�رات 

  اآلتیة:
إن ما یحدث اآلن في الم�ھ�رج�ان�ات ع�م�ل�ی�ة  -1

غیر منطقیھ لبناء مسرح منش�ود ف�م�ا یُ�ع�رض 
فیھا ال ی�ح�ظ�ى ب�ج�م�ھ�ور مس�رح�ي ی�م�ك�ن أن 
یتفاعل مع العرض وان یخرج منھ باستنتاج�ات 

أن شحة المتلقین للمسرح ھي   علمیة وعملیة.
أولى األسباب التي دعتنا الى مغادرتھ وال�ب�ح�ث 
عن الجمھور خارج علبھ التقلیدیة والنزول الى 
الشارع للقاء المتلقي العضوي للع�رض وال�ذي 

 ھو ھدفنا األول.
% 100إننا ندعو الى تأسیس مسرح ن�ق�ي  -2

غیر قائم على األك�اذی�ب ال�ف�ن�ی�ة وال�م�ع�ال�ج�ات 
وان ال��ح��اج��ة ال��ى ب��ع��ض ال��ع��ن��اص��ر  ال��زائ��ف��ة

ال��ت��ك��م��ی��ل��ی��ة ی��ج��ب أن ال ت��ك��ون أس��اس��ی��ة أو 
 محسوسة كما أشار الى ذلك آرتو.

الن�زول ال�ى ح�ی�ث ی�ت�واج�د ال�ج�م�ھ�ور ف�ي  -3
الشارع والمقھى واي مكان آخر یصلح لت�ن�ف�ی�ذ 

 مھمتنا التعلیمیة والتثویریة والتغییریة.
وعلى ھذا یتأسس مسرحنا على ھ�دم ل�ی�س  -4

الجدار الرابع حسب، ب�ل ك�ّل ج�دران ال�م�س�رح 
ال�ت�ق�ل��ی�دي، واالش��ت�غ�ال ع�ل�ى مس�رح الش��ارع 

  والمسرح البیئي بدیال مقترحا عنھا.
 

ونؤكد في بیاننا ھذا ع�ل�ى تس�م�ی�ت�ھ (ال�م�س�رح 
داخل خارج الحمام) وسن�ص�در ب�ی�ان�ات الح�ق�ة 
تستمد روحھا م�ن أف�ك�ار ووظ�ی�ف�ة ال�م�س�رح، 
وممن سبقونا من المسرحیین أصح�اب ال�ھ�دف 
األسمى، ولكي ن�رك�ز ع�ل�ى وظ�ی�ف�ة ال�م�س�رح 
األساسیة ال غیر وھي الذھاب ل�ل�م�ت�ل�ق�ي أی�ن�م�ا 
یكون لندعوه من خ�الل ع�روض�ن�ا ال�ى رف�ض 

 الظلم وبناء مجتمع یوتیبي كما نحلم.

 إ  جا ب  
 

المسرحي محمد إسم�اع�ی�ل ف�ي ص��در م��ؤخ��را ك��ت��اب {ال��م��خ��رج    
ف��ي ھ��ذا ال��ك��ت��اب (ن��خ��ب��ة م��ن نثریة النص/ شعریة اإلخراج} س�اھ�م 
المخرج محمد إسم�اع�ی�ل وھ�و النقاد) تضم�ن ال�غ�الف األول ص�ورة 
یشی�ر ب�األخ�رى م�ب�ت�ھ�ج�اً ال�ى یفتح ذراعیھ مرحباً بالقراء بید بین�م�ا 
على آراء ب�ع�ض ال�ن�ق�اد م�ث�ل جھة یوّدھا، وتضمن الغ�الف ال�ث�ان�ي 
م�روان ی�اس�ی�ن، ط�الل حس�ن، ب��اس��م األعس��م، حس��ب هللا ی��ح��ی��ى، 
 الناقد مروان یاسین ما یأتي:ونشأت مبارك. وم�م�ا ج�اء ف�ي رأي 

 
اإلخ��راج ال��م��س��رح��ي م��ح��م��ال یشتغل محمد إسم�اع�ی�ل ف�ي م�ن�ط�ق�ة 
في ال�دخ�ول ال�ى ب�ن�ی�ة ج�دی�دة بحیرة كبیرة، أساسھا: الدأب الحثی�ث 
على االبتعاد عن ظالل ال�ع�رض لخطاب ال�ع�رض ال�م�س�رح�ي، ت�ع�م�ل 
النظریة لمفكري "السیمیائی�ة" الواقعي، محاوال تمویل ال�م�ق�ت�رح�ات 
 بأنساق الرؤى البنیویة.الى تجارب عملیة مسرحیة، مجب�ول�ة 

(ا) فوا (تا) ل ا  

 
 

 أحمد خلف

رج ا ح دا ولن اا 
 

 

 أ. د. أیاد كاظم طھ السالمي
 جامعة بابل -العراق 
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 المشھد الثالث 

(یبدأ المشھد على صوت صفارة العریف ... الضابط 

والعریف ینتظران خروج الجندي من القبر لتجري 

 مراسیم تقدیم الموجود الصباحي).

 

باحيُّ ...  العریف/ اْنَھْض ... اْنَھْض ... بَدأ التَّْعداُد الصَّ

 لَِم ھذا التأخیُر على ساَحةِ 

الَعَرضات ... َسأُعاقِبَُك ... لَِم ھذا النّوُم؟ .... ھیّا أْسِرْع 

 ، أیُّھا الُجنديُّ الَكُسولُ 

 ھیّا....

الجندي/ ( یخرج من القبر حامال حقیبة وبطانیتھ ... 

 موسیقى ).

 ( الضابط والعریف في حالة ذھول ودھشة ).

 الضابط/ ما ھذا؟!.

 العریف/ ماذا َجرى؟! ، إلى أیَن أْنَت ذاِھب؟!.

 الجندي/ سأُسافِر.

 العریف/ تُسافِر؟!.

 الجندي/ نََعْم ، َسأُسافِر.

 الضابط/ إلى أین؟.

 الجندي/ إلى َمدْینَتي.

 الضابط/ وماذا تَْصنَُع في َمدینتِك؟!.

 الجندي/ ألَْم یَقولوا ... [ یا َغریب اذكْر َھلَك ].

العریف/ َولِِكنََّك لْسَت َغریبًا ... نَْحُن ُھنا أْھلَُك ... 

لُ   تَعّوْدنا على بَْعِضنا ، وأْصبََح أَحُدنا یَُكمِّ

َدنا وأْصبَْحنا إخوةً وأْصدقاَء ، ال  اآلخَر ... الموُت َوحَّ

 یُْمِكُن أْن نَْستَغني عْن بعِضنا.

واِب عریفي ، ولكْن لَْم أْستِطِع  الجندي/ َكالُمَك َعْیُن الصَّ

َل بَْعُد ... سأذھُب ألبحَث عنھا  التََّحمُّ

 عسى أْن أِجَد ولو أثًرا بسیطًا یَُدلُّني َعلیھا.

الضابط/ (بحزن ... موسیقى) ، ماذا تَِجُد بَْعَد ُكلِّ ھذه 

 السنین؟.

العریف/ (بحزن) ، وھْل یَْسُھُل علیَك أْن تُسافَِر َوتَْتُرَكنا 

 َوْحَدنا؟.

الجندي/ (بحزن ... موسیقى) ، لْن أنساُكم أبًدا ، ولْن 

 أْنسى السنیَن الطویلةَ التي قََضیتُھا

ھا (یتعانقون بحرارة ... موسیقى  َمَعُكم بُِحْلِوھا َوُمرِّ

ًحا لھم بیده).  ملوِّ

 الضابط/ لْن نَْنساَك أبًدا ... َستَْبقى ِذْكراَك خالدةً فینا.

العریف/ (یبكي) َسأْبقى أْذُكُرَك في ساَحِة الَعرضاِت ، 

 وفي ُكلِّ تَْعداد (صمت حزن) ...

(بصوت باكیا) ثابت ( یستدار إلى الضابط ویؤدي 

 التحیة).

 الكلي: واحد.

 المتفرقة: واحد.

 الحاضر: صفر ... سیدي.

الضابط/ سیبقى حاِضُرنا صفًرا ... (یبكیان ... 

 موسیقى ... یدخل كل منھما قبره).

 

 ظالم

 

 المشھد الرابع

(تزداد أكداس النفایات واألوساخ حتى نكاد تختفي 

معالم المقبرة ... اإلضاءة تسلط على الضابط والعریف 

 كل منھما جالس على قبره ... موسیقى).

 الضابط/ َمَضْت ُشھوٌر طَویلةٌ َعلى فِراقِھ.

 العریف/ لقْد تََرَك فَراًغا كبیًرا ال یُْمِكُن أْن نَْنساه.

الضابط/ انظُْر إلى ھذِه النفایاِت واألوساِخ وھي تَْمأل 

 المكاَن ، إنّھا تَزداُد یوًما بعَد یوم ...

 مناشداتُنا واْحتجاجاتُنا لْم تُْجِد نَْفًعا.

ُر في أْن أُغاِدَر ھذا المكان.  العریف/ أنا أُفَكِّ

 الضابط/ إلى أین تُغاِدر؟!.

العریف/ (موسیقى) ال أْعلَُم ... َمقابُِر بَلَدي كثیرةٌ ... 

 الُمھمُّ أْن أِجَد َمكانًا أكثَر نَظافةً ِمنْ 

ھذا المكاِن ... ، وأنَت ھل نَْبقى ھنا بیَن ھذِه األوساِخ 

 والقاذورات.

 الضابط/ قََدري أْن أُْدفََن ھنا.

العریف/ صاحبُنا ُربّما َوَجَد َمكانًا نَظیفًا َوتََرَكنا َوْسطَ 

 ھذِه (ساخرا) الزھوِر والَحدائِق الَغنّاء.

ْعبَِة ...  الضابط/ َدْعھُ ، فسیَرتاُح ِمْنك َوِمْن أواِمِرَك الصَّ

 تَْعداٌد صباحيٌّ َوتَْعداٌد َمسائيٌّ ، وفوقَ 

 التلِّ ، وتَْحَت التلِّ إلى أْن َھَرَب بَِسبِك.

العریف/ سیّدي ألْم تَُعلِّمونا أنَّ َعَرَق التّْدریِب یُقَلُِّل ِمْن 

 ِدماِء الَمْعَركة.

الضابط/ ھذا ھناك ... في العالِم الذي ُكنّا نعیُش فیھ ... 

 عالِم الُحروِب والقتِل ... عالمِ 

الُجیوِش واألْسلحِة ... عام الدمار واالوبئة ...عالِم 

 الُعْنصریِّة والطائفیِّة ... العالمِ 

األكثِر َدمویَّةً ّما ھذا العالُم فھو عالُم الموتى ... عالُم 

قوِد ... عالُم البرزِح ، ھذه  الرُّ

حقیقةُ ھذا العالِم الذي ما ِزْلَت تَْجھلُھا بُِرْغِم ُكلِّ ھذه 

 السنین.

فاتي  العریف/ َعْھًدا َعلَيَّ إْن َرَجَع فسأترُك ُكلَّ تَصرُّ

 القدیمة.

 الضابط/ ال أظنُّ أنَّك تستطیع.

 العریف/ كیَف ال أستطیُع سیّدي؟!.

الضابط/ ألنَّ الَعْسكریَّةَ عاَشْت مَعَك سنیَن طویلةً ، 

 وَعْشَعَشْت في داِخلَِك حتى أْصبََحْت ُجزًءا

فاتَِك قبَل الموِت وبعِده.  ِمْن تَصرُّ

ْر سیّدي عنَدما  العریف/ بْل ھي حیاتي كلُّھا ... تََصوَّ

 ُكْنُت في ذلك العالِم ُكْنُت أُمارُسھا من

غیِر شعوٍر ... ، في حیاتي الخاصة ، في البیِت ، مَع 

 زوجتي وأوالدي، في الشارع،

ق.  حتى عنَدما أذھُب إلى السوِق لِلتسوِّ

الضابط/ وحملتَھا معَك إلى ھذا العالِم لِتُماِرَسھا َمَع 

 صاحبِنا الذي َھَرَب بَِسبَبِك. (یضحكان)

(یدخل الجندي حامًال أمتعتھ نفسھا التي حملھا عندما 

 غادر (موسیقى) ... ،

 الضابط والعریف یقفان مذھوالن ثم  یعانقانھ ).

 الضابط/ وأخیًرا َرَجْعَت.

 العریف/ كاَن ِعْندي ھاجٌس أنََّك َستَْرِجْع.

 الضابط/ أھًال بَِك بیَن إخوتَِك وأَِحبّائِك.

 الجندي/ كْم أنا ُمْشتاٌق لَُكما.

العریف/ ونحُن أیًضا ُمْشتاقوَن إلى ُرؤیتَِك ... تفضْل 

 اْجلِْس واْستِرْح ، واْحِك لنا َعْن َسْفَرتِكَ 

 ... ماذا َوَجْدَت ُھناك.

 الضابط/ ھْل َعَرفََت أخباَرھا؟.

الجندي/ لْم أْتُرْك َمكانًا إّال بََحْثُت فیھ َعْن أْخباِرھا ، 

 ولكْن لْم أِجْد أيَّ شيء.

 الضابط/ أحفاَدھا ... أوالَد أحفاِدھا.

 الجندي/ (بحزن ... موسیقى) لْم أَِجْد أثًرا لھا.

 العریف/ الُمھم َحْمًدا � على ُرجوِعَك إلینا.

الضابط/ ُكْنُت یائًسا ِمْن ُرجوِعَك إلینا ... ألنّي ُكْنُت 

 واثقًا بأنََّك َستَِجُد مكانًا أفضَل ِمْن ھذا

 المكاِن َوتَْستَقِرُّ فیھ.

الجندي/ ما تقولُھُ َصحیٌح یا سیّدي ، ولكْن لْم أْتُرْك 

 َمْقبََرةً إّال بََحْثُت فیھا عْن َمكاٍن شاِغرٍ 

استَقِرُّ فیھ لكنّي لْم أِجْد ... كلُّ الَمقابِِر كانْت ُمْزَدِحَمةً 

 بالَمْوتى (موسیقى) ، فََحِمْلتُ 

 أْمتعتي َوَرَجْعُت.

 یَْشَغْلھُ أَحد. الضابط/ أھًال بَك ، قَْبُرَك كما ھو لمْ 

الجندي/ (یضحك بسخریة) ، َوَمْن یَْشَغُل قَْبًرا َوْسطَ 

ھور؟!!!.  ھذِه األكالیِل ِمَن الزُّ

 الجمیع/ (یضحكون).

 العریف/ (بصوت عال) ثابت.

 الجندي/ أھوووه ... [ ھم رجْعنا على إكالن ] ...

 الضابط/ ھا ... على ماذا اتَّفَْقنا؟!.

العریف/ سیّدي ... َعَرُق التّْدریِب یُقَلُِّل ِمْن ِدماِء 

 الَمْعركة.

 ( الجمیع یضحكون) (أغنیة بالمناسبة )
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 شخصیات المسرحیة:                                     
 جثة الضابط.   جثة العریف.    جثة الجندي



ذك�رى ح�زی�ن�ة ك�ان�ت ق�د   تم�ر ع�ل�ی�ن�ا ال�ی�وم
عصفت بالریاضة العراقیة في وقتھا وزل�زل�ت 
كیانھا أال وھي حادثة االختط�اف ال�ت�ي ط�ال�ت 
رئیس اللجنة االولمبیة العراقیة االسبق احم�د 
الحجیة وامینھا ال�ع�ام ال�دك�ت�ور ع�ام�ر ج�ب�ار 
ب��االض��اف��ة ال��ى ع��ددا م��ن أعض��اء ال��م��ك��ت��ب 

وھم ص�ائ�ب ال�ح�ك�ی�م   التنفیذي في ذلك الوقت
رئیس اتحاد األلعاب المائیة وحسن عبد القادر 
بحریة رئیس اتحاد الرمایة وجمال عبد الكریم 
رئیساتحاد التایكواندو ب�االض�اف�ة ال�ى اس�م�اء 

وقد حدث االختط�اف ف�ي وض�ح   مھمة أخرى
النھار وتحدیدا في الساعة ال�واح�دة م�ن ب�ع�د 
ظھر یوم الخامس عش�ر م�ن ت�م�وز م�ن ع�ام 

. حیث تعرضت الریاضة العراق�ی�ة ف�ي  2006
ذلك الیوم الى زلزال كبی�ر ض�رب اع�ل�ى ھ�رم 
فیھا وربما لحد ھذه اللحظة وعلى الرغ�م م�ن 

ع��ل�ى ھ��ذا   أن�ھ ق�د م�رت ارب�ع��ة عش��ر س��ن�ة
الحادث إال أن ال�غ�م�وض م�ازال ی�ح�ی�ط ب�ھ�ذه 
الحادثة لكون ان جریمة االختطاف حدث�ت ف�ي 
وضح النھار وفي مكان یقع ف�ي وس�ط ب�غ�داد 
وف�ي م�ك��ان ( م��ح�م�ي ) م�ن ك�اف�ة ال�ج�ھ��ات 
والحادث برمت�ھ یش�ب�ھ قص�ص اف�الم م�خ�رج 
الروائع ھیتشكوك ف�ف�ي م�ن�ت�ص�ف ن�ھ�ار ی�وم 
ساخن جدا كان یعقد مؤتمر خاص ب�ال�ج�م�ع�ی�ة 
ال��ع��م��وم��ی��ة ل��ل��ج��ن��ة االول��م��ب��ی��ة ال��وط��ن��ی��ة 

في المركز الثقافي النفطي في ب�ارك   العراقیة
السعدون من اجل من�اقش�ة ال�واق�ع ال�ری�اض�ي 
ومن اجل مناقشة ال�ت�ق�ری�ر ال�م�ال�ي الس�ن�وي 
الخاص باللجنة االولمبیة وبحضور عدد كبی�ر 
من الشخصیات الریاضیة باالضاف�ة ال�ى ع�دد 

وف�ج�أة   كبیر من الصحفیین ووس�ائ�ل اإلع�الم
تدخل مج�م�وع�ة مس�ل�ح�ة م�ج�ھ�ول�ة وك�ب�ی�رة 
ت���رت���دي زی���ا مش���اب���ھ���ا ل���زي ال���ق����وات 

ویقودھا شخص كان حراسھ یدع�ون�ھ   االمنیة
ب (الس��ی��د ال��م��س��ت��ش��ار) ح��ی��ث ق��ام��ت ھ��ذه 
المجموعة بتقیید رجال الحمایة المكلفی�ن م�ن 
قبل اللجنة االولمبیة بحمایة الم�ك�ان وم�ن ث�م 
بعد ذلك دخلوا الى قاعة االجتماع حیث طل�ب�وا 
من جمیع الحاضرین ال�ج�ل�وس ع�ل�ى االرض 
واغالق أعینھم ومن یخالف األمر سوف یقتل 
ف��ي ال��ح��ال وب��ع��د ان ت��أك��دوا م��ن األس��م��اء 
المطلوبة المذكورة اعاله اق�ت�ادوھ�ا م�ع ع�ددا 

المجھول ع�ل�م�ا ان ….  آخر منھم الى طریق 
كانوا قد أط�ل�ق�وا س�راح ع�ددا م�ن   الخاطفین

الشخصیات الریاضیة ال�م�ھ�م�ة وال�ت�ي ك�ان�ت 
حاضرة ف�ي ھ�ذا االج�ت�م�اع وم�ن�ھ�م ال�خ�ب�ی�ر 
الریاضي الدكتور فالح فرنسیس والذي حض�ر 
من عمان خصیصا من أجل ھذا االجتماع حیث 
انھ كان ق�د اخ�ت�ار ع�م�ان م�ك�ان�ا لس�ك�ن�ھ م�ع 
عائلتھ بعد ان تم تھدی�ده ف�ي ب�غ�داد م�ن ق�ب�ل 
احدى الجھات المسلحة وھو الذي كان یش�غ�ل 

منصب النائب الثالث لرئیس اللجنة االولمب�ی�ة 
آنذاك وكذلك الالع�ب الس�اب�ق أح�م�د ص�ب�ح�ي 
الذي تم اخت�ط�اف�ھ ف�ي ب�ادئ األم�ر ول�ك�ن ت�م 
اإلفراج عنھ بعد یومین من حادثة االخ�ت�ط�اف 
وقد نجا من عملیة االختطاف ھ�ذه اث�ن�ان م�ن 
اعضاء اللجنة االولمبیة والل�ذان ل�م ی�ت�واج�دا 

والل�ذان ك�ان�ا م�ن األس�م�اء   في ھذا االجتماع
المطلوبة وھما رئیس االتحاد ال�ع�راق�ي ل�ك�رة 
القدم االسبق حسی�ن س�ع�ی�د واالم�ی�ن ال�م�ال�ي 

ع�ل�م�ا ان ال�خ�اط�ف�ی�ن ك�ان�وا   د.أحمد ت�وف�ی�ق
یدققون في ھ�وی�ات ج�م�ی�ع ال�ح�اض�ری�ن ك�م�ا 
وانھم لم یرتدوا االقنعة كما ھ�و م�ع�روف ف�ي 
مثل ھكذا عملیات ع�ل�م�ا ان�ھ�م اخ�ذوا ج�م�ی�ع 

ال�ت�ي ك�ان�ت ب�ح�وزة   األشرطة ال�ت�ل�ف�زی�ون�ی�ة
مصوري الق�ن�وات ال�ف�ض�ائ�ی�ة وال�ذی�ن ك�ان�وا 
حاضرین ھذا االج�ت�م�اع و ل�م ی�ت�ج�اوز وق�ت 
االختطاف ھذا وقت شوط واح�د ل�م�ب�اراة ك�رة 
القدم ولم یعرف مصیر( المختطفین ) إال ب�ع�د 

من تأریخ االختطاف حیث كانوا قد   سنین عدة
ذھ��ب��وا ال��ى ال��رف��ی��ق االع��ل��ى ب��ع��د ان ت��م��ت 
تصفیت�ھ�م وھ�و ال�ذي ب�ال�ت�أك�ی�د ق�د ت�غ�م�دھ�م 
برحمتھ الواسعة . من خالل المعلوم�ات ال�ت�ي 
كنت قد جمعتھا عن الحادث ان د احمد الحجیة 
كان قد تلقى اتصاال ھاتفیا قبل یوم م�ن ح�ادث 
االختطاف من احدى الش�خ�ص�ی�ات الس�ی�اس�ی�ة 
المھمة في ال�ع�راق نص�ح�ھ و ط�ل�ب م�ن�ھ ان 
یؤجل االجتم�اع الن ھ�ن�اك ام�را س�ی�ئ�ا رب�م�ا 

ولكن الحج�ی�ة ب�ل�غ�ھ أن�ھ ھ�ن�اك   سوف یحدث
اعضاء قد حض�روا م�ن م�خ�ت�ل�ف م�ح�اف�ظ�ات 
العراق والیمكن ان یتم تأجیلھ. الجمیع استنكر 
في ذلك الوقت ھ�ذه ال�ح�ادث�ة ال�م�ف�ج�ع�ة ال�ت�ي 

ورب��م��ا س��ی��ت��م   ط��ال��ت ال��م��ج��ت��م��ع ال��ری��اض��ي
االستعانة بمؤسس موقع ویكلیك�س�االس�ت�رال�ي 

في الكشف عن ت�ف�اص�ی�ل ھ�ذه   جولیان اسانغ
الحادثة من خالل الوثائق التي كان یتكرم ب�ھ�ا 

ومنالمؤك�د ان …… علینا بین الحین والحین 
قص���ة ع���م���ل���ی���ة االخ���ت���ط���اف ھ���ذه س���وف 

شھدتھ من   تحویلھا الى فلم (اكشن ) لما  یتم
علم�ا ان …  أحداث مرعبة لجمیع الحاضرین 

حادثة اختطاف الحج�ی�ة ك�ان�ت ق�د وث�ق�ت ف�ي 
زوج�ت�ھ ن�ی�ران الس�ام�رائ�ي    كت�اب اص�درت�ھ

شھدت اختطاف وطن تحدثت فیھ ع�ن   بعنوان
 )  تلك الحادثة وت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا اح�م�د ال�ح�ج�ی�ة

ایض�ا)   كان یحمل الجنسیة البری�ط�ان�ی�ة  الذي
بما ی�ع�رف ب�ان�ت�خ�اب�ات  2004والمنتخب عام 

( سد دوكان ) یعتبر فیذلك الوقت الرئیس رقم 
على مدار تاریخ اللجنة االولمبیة العراقیة  14

وكان أول رئیس للجنة االولمبیة في تاریخ�ھ�ا 
ھ��و ع��ب��ی��د هللا ال��م��ض��ای��ف��ي وت��م ان��ت��خ��اب��ھ 

وقد سبق للح�ج�ی�ة ان ك�ان اح�د  1948   عام
اعضاء المن�ت�خ�ب ال�ع�راق�ي ب�ك�رة الس�ل�ة ف�ي 

القرن الم�اض�ي وح�ادث االخ�ت�ط�اف   ستینیات
ھ��ذا ف��ي وق��ت��ھ أل��ق��ى ب��ظ��الل��ھ ع��ل��ى ال��واق��ع 
ال�ری�اض�ي ال�ع�راق�ي وس�ب�ب ل�ھ الش�ل�ل ال�ت�ام 

كان قد ت�م وق�ف ج�م�ی�ع .  وبسبب ھذا الحادث
قبل ھذا   النشاطات الریاضیة والى اشعار اخر

الع�ب�ا م��ن  15ال�ح�ادث بش�ھ�ر ت�م اخ��ت�ط�اف 
أعض��اء ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ع��راق��ي ب��ال��ت��ای��ك��وان��دو 

وكانوا   نصفھم دون سن الرابعة عشرة  وكان
ینتمون إلى نادي الوالء الریاض�ي اح�د أن�دی�ة 

مدینة الصدر وقد تم اختطاف 
ھؤالء ال�ری�اض�ی�ون ف�ي 

الس���اب���ع عش���ر م���ن 
ع���ام   ش���ھ���ر أی���ار

م��ن ق��ب��ل   2006
مجموعة ارھابیة 

ط����ری����ق   ع����ل����ى
ال���رم���ادي وھ���م 
كانوا في رحلتھ�م 

إلى االردن   البریة
من اجل استح�ص�ال 

فیزا الى ام�ری�ك�ا م�ن 
السفارة االم�ری�ك�ی�ة ف�ي 

عمان وذلك ألج�ل ت�م�ث�ی�ل�ھ�م 
في احدى الب�ط�والت ال�دول�ی�ة   العراق

العبا ب�ع�د  13وقد تم العثور على رفات   ھناك
وم�ن ب�ی�ن�ھ�م   عام من اختطافھم والغ�در ب�ھ�م

ع�ج�ر   بطل العراق ورئیس الوفد علي حسی�ن
اطفال وشقی�ق�ھ ع�الء حس�ی�ن   وھو اب لثالثة

عجر ومنیر جواد مھاوي واكرم حسن ع�ك�اب 
وعلي جبار وسام عریبي ونبیل قاسم وم�اھ�ر 

وھذه الكوكبة الرائعة كانت قد   كامل واخرون
في الع�دی�د   ساھمت في رفع اسم وعلم العراق

ل�و   من البطوالت الدولیة ال�ت�ي ش�ارك�ت ب�ھ�ا
طالعنا حوادث االخ�ت�ط�اف ال�ع�ال�م�ی�ة ل�وج�دن�ا 
اغلبھا ك�ان م�ن اج�ل ال�م�ال او ل�ل�ب�ح�ث ع�ن 

ت�م اخ�ت�ط�اف ال�ن�ج�م  1963الشھرة ففي عام 
الكروي الشھیر الفری�دو دي س�ت�ی�ف�ان�و ل�م�دة 
خمسین ساعة ف�ي ف�ن�زوی�ال م�ن ق�ب�ل ال�ث�ائ�ر 
الفنزویلي باول دل ریو ق�ب�ل ان ی�ت�م االف�راج 

بعد ذلك وقد كان یرید الخاطف الى ل�ف�ت   عنھ
انظار المعنیین لالضطھاد التي كانت تم�ارس�ھ 
الحك�وم�ة آن�ذاك ب�ح�ق أب�ن�اء ب�ل�ده ع�ل�م�ا ان 
الخاطف كان قد قضى بعض الس�اع�ات ی�ل�ع�ب 

ووق�ع�ت ھ�ذه   فیھا الشطرنج مع دي ستیفان�و
الحادثة عندما ك�ان ن�ادي لایر م�دری�د وال�ذي 
ك��ان دي س��ت��ی��ف��ان��و أح��د ن��ج��وم��ھ ف��ي ذل��ك 

یقوم ب�زی�ارة ل�ل�ع�اص�م�ة ال�ف�ن�زوی�ل�ی�ة   الوقت
ك���اراك���اس ل���خ���وض ل���ق���اء ك���روي ودي 

وم��ن االم��ث��ل��ة ایض��ا ع��ل��ى ح��وادث    ھ��ن��اك
ھو ان مجموعة كانت قد اخت�ط�ف�ت   االختطاف

كارلوس تیفیز ل�م�دة   والد الالعب األرجنتیني
ثمان ساعات وتم اعادة ال�وال�د (ال�ى ق�واع�ده 
س�ال�م�ا ) ب�ع�د اس�ت�الم م�ب�ل�غ ال�ف�دی�ة وك�ذل��ك 
اختطفت والدة ال�الع�ب ال�ب�رازی�ل�ي روب�ی�ن�ی�و 

یوما الى ان ت�م   وظلت مخطوفة لمدة اربعین
تسلیم مبلغ الفدیة الى الخاطفین الذین أطل�ق�وا 

اما والد الالعب ال�ب�رازی�ل�ي   سراحھا بعد ذلك
الشرطة  روماریو فقد اختطف ھو اآلخر ولكن

استطاعت ان تحرره من خ�اط�ف�ی�ھ   البرازیلیة
تعرضت شقیقة الالعب   باالضافة الى ذلك فقد

ال���ب���رازی����ل���ي ھ���ال����ك ل���الخ����ت���ط����اف ف����ي 
وتم اطالق سراحھا ب�ع�د ذل�ك   ایضا  البرازیل

ولم نسمع ان احدا من المخطوفین قد ق�ت�ل اال 
لقد طال مسلسل الخط�ف   في حاالت استثنائیة

وال��ق��ت��ل ال��ع��دی��د م��ن الش��خ��ص��ی��ات   وال��ع��ن��ف
العراقی�ة ف�ي س�اب�ق ال�وق�ت ح�ی�ث   الریاضیة

نتذكر بغصة شدیدة ال�ع�دی�د م�ن ض�ح�ای�ا ھ�ذا 
تم تصف�ی�ت�ھ�م م�ن   المسلسل المرعب و الذین

اجل ( تدمیر ) الواقع الریاضي العراقي فھناك 

الدكتور ھ�دی�ب م�ج�ھ�ول رئ�ی�س ن�ادي 
ال��ط��ل��ب��ة وھ��و ایض��ا ك��ان عض��وا 

االتحاد العراقي ل�ك�رة ال�ق�دم   في
والع��ب ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ع��راق��ي 
بالكرة الطائرة نص�ی�ر ش�ام�ل 
وج�اس�ب رح�م��ة اح�د اب�ط��ال 
ال��م��ص��ارع��ة وم��دی��ر ن��ادي 
ال����م����ی����ن����اء ن����زار ع����ب����د 

وم��درب م��ن��ت��خ��ب    ال��زھ��رة
ال�ع��راق ب��ال��دراج�ات م��ح��م��ود 
فلیح وحكم المصارعة ال�دول�ي 

وم��درب ال��ت��ن��س   م�ھ��ن��د ح��م��دان
حسین رشید مع اث�ن�ی�ن م�ن اب�ط�ال 
ھذه اللع�ب�ة وھ�م�ا ن�اص�ر ح�ات�م ووس�ام 

فادي ع�ادل ی�وح�ن�ا وھ�و ح�ك�م   عودة وكذلك
لعبة كرة الھدف للمعاقین الذي كان قد تم قتلھ 
ایضا( حت�ى ال�م�ع�اق�ی�ن ل�م یس�ل�م�وا م�ن ھ�ذا 

وایض�ا ت�م ق�ت�ل م�درب م�ن�ت�خ�ب   ( المسلس�ل
شباب ال�ع�راق ب�ال�م�ص�ارع�ة م�ح�م�د ص�ب�ري 

اخ��ت��ط��اف وق��ت��ل ث��الث��ة م��ن اب��ط��ال   وك��ذل��ك
المصارعة وھم ابراھیم ق�اس�م الس�ی�د ( وھ�و 
ابن بطل الم�ص�ارع�ة ق�اس�م الس�ی�د ) وع�م�اد 
محم�دھ�اش�م وع�ب�د ال�ق�ادر ط�ارق وایض�ا ت�م 
اخ���ت���ط���اف وق���ت���ل ن���ائ���ب رئ���ی���س ات���ح���اد 

ام�ا ع�ل�ى   ولی�د م�ح�م�د ع�ب�د هللا  التایكواندو
صعید حوادث التفجیرات االرھابیة التي طال�ت 
الریاض�ی�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ف�ف�ي اح�د ال�م�الع�ب 
الشعبیة في مدینة الشعلة فجر ارھابي ن�ف�س�ھ 

وال�ذی�ن   وسط مجموعة من الالعبین االبریاء
فقط تھمتھم انھم عراقیون یعشقون الری�اض�ة 
وایضا ن�ف�س ال�ح�ادث ت�م ف�ي اح�د ال�م�الع�ب 
الشعبیة في محافظة الدیوانیة وقد طالت احدى 

الع�ب م�ن�ت�خ�ب   ال�ت�ف�ج�ی�رات االرھ�اب�ی�ة  ھذه
شباب العراق مھ�دي ع�ب�د ال�زھ�رة ع�ل�م�ا ان 
تفجیر ارھ�اب�ي اخ�ر ك�ان ق�د ط�ال ع�ددا م�ن 
الالعبین الشھداء وھم یتسلموا ال�ج�وائ�ز ف�ي 
ملعب الحصوة التابع لمدینة االسكندریة تغ�م�د 
هللا جمیع شھداء الحركة الریاضی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
برحمتھ ال�واس�ع�ة وال�ھ�م ذوی�ھ�م وزم�الءھ�م 

  الصبر والسلوان.
 

  السطور األخیرة
الكاتب الكولومبي غاب�ری�ل غ�ارس�ی�ا م�ارك�ی�ز 
كتب روایتھ الشھیرة م�ائ�ة ع�ام م�ن ال�ع�زل�ة 

وحصل بھا على جائزة نوبل ع�ام  1965عام 
السطور االخیرة لھذه الروایة ك�ان�ت    1982
"ع�ن�د ھ�ذا ال�ح�د ك�ان�ت م�اك�ون��دو   … ت�ق�ول

إعص��ارا م��روع��ا م��ن األت��رب��ة واألن��ق��اض 
ال�م��ت�ط��ای�رة ول��ك�ن أوری�ل��ی�ان��و مض�ى ی�ق��ل��ب 
الصفحات أدرك مسبقا أنھ قد كتب علیھ أن ال 
یبرح ھذه الغرفة قط اذ خط في لوح القدر أن 
بلدة السراب ھذه ستمحوھا الریاح م�ن ع�ل�ى 
ظ��ھ��ر األرض م��ح��وا وت��زول ذك��راھ��ا م��ن 
األذھان لحظة أن ی�ف�رغ أوری�ل�ی�ان�و م�ن ف�ك 
طالسم المخطوطات وأن كل ما ورد ب�ھ�ا ل�ن 
یتكرر في مسار الزمان إلى األبد ألن الس�الل�ة 
التي قضي علیھا بأن ت�ع�ی�ش م�ائ�ة ع�ام م�ن 
العزلة ل�ن ت�ت�اح ل�ھ�ا ف�رص�ة أخ�رى الم�ت�داد 

 البقاء على وجھ األرض ".

 سطور في الوقت الضائع 

 اف  و ار

   
 العقابي قاسم  سیدني، العراقیة االسترالیة، رافق
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ا ض ا وا! 
 

 مرتضى عبد الحمید
 

أول من أسس دولة عمیقة في العراق وحمل عارھ�ا ھ�و ح�زب ال�ب�ع�ث     
. ثم طورھا بعد ع�ودت�ھ ال�ى الس�ل�ط�ة 1963منذ انقالبھ الدموي في شباط 

، خاصة في زمن القائد الضرورة، حیث كانت األجھزة الق�م�ع�ی�ة 1968عام 
ھي صاحبة الكلمة االولى واألخیرة في الملف االمن�ي (ب�اش�راف ال�ط�اغ�ی�ة 
طبعاً) أما الوزارات االمنیة والح�ك�وم�ة ب�ك�ام�ل�ھ�ا وم�ا یس�م�ى ب�ال�م�ج�ل�س 

 .الوطني، فال دور لھم سوى المصادقة على ما یتخذ من قرارات
وحسب نظریة إعجاب الضحیة بال�ج�الد (وھ�ذا یش�م�ل ال�ب�ع�ض م�ن ذوي 
األیمان المتزعزع بقضیتھم، والمستعدین دوم�اً ل�ل�ت�خ�ل�ي ع�ن ال�م�ص�ل�ح�ة 
العامة صوب الخالص الفردي) والسعي للتشبھ بھ وت�ق�ل�ی�ده، ل�ج�أ ال�ح�ك�ام 

الى استلھام ھذه التجربة الش�اذة (اي ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة)  2003الجدد بعد 
فتدرجوا في تكوینھا، ونحتوا من صخورھا بناًء شامخاً، لم یصادر ال�ق�رار 
األمني فحسب، وإنما القرارین السیاسي واالقتصادي أیض�ا، وج�ع�ل�وا م�ن 
حالة الالدولة القاعدة واألساس في الھیمنة على مقدارات الشعب العراق�ي، 

وكما تفعل القوارض، لم یت�رك�وا   .ونھب خیراتھ وجره عنوة الى الحضیض
زاویة او جحراً، إال ودسوا أنوفھم فیھ. إق�ت�ص�ادی�اً إس�ت�ول�وا ع�ل�ى ال�ری�ع 
النفطي وتقاسموه في ما بینھم، تاركین الشعب یعی�ش ال�ف�اق�ة وال�ح�رم�ان. 
وتحكموا بعجلة السیاسة ف�أداروا م�ق�ودھ�ا ك�م�ا یش�اؤون، وص�ار ع�ب�ور 
الحدود لعبتھم المفضل�ة! وأم�ن�ی�اً ل�م یس�ت�ط�ع أح�د أن ی�ن�افس�ھ�م، ال م�ن 

 المؤسسات الرسمیة، وال من خارجھا. 
وقد اعتمدوا في عملیة توطید دولتھم العمیقة وعدم ال�م�س�اس ب�ھ�ا، ع�ل�ى 
ثالث روافع أساسیة، ھي سیاسة التجھیل أوالً، وم�ا ی�راف�ق�ھ�ا م�ن ش�ح�ن 
طائفي وتزوی�ر وإش�اع�ة ل�ل�ف�س�اد بش�ق�ی�ھ ال�م�ال�ي واألداري، فض�الً ع�ن 
المحسوبیة والمنسوبیة، وإعتماد الوالءات الحزبیة والشخصیة في إس�ن�اد 
الوظائف العامة، بدالً من الكفاءة والنزاھة والوطنیة. الثانیة تأسیس شبك�ة 
واسعة من المیلیشیات والمجامیع المسلحة، لح�م�ای�ة مص�ال�ح�ھ�م األن�ان�ی�ة 
ودیمومة بقائھم في السلطة، بمباركة وإسناد ق�وی�ی�ن م�ن خ�ارج ال�ح�دود. 
والثالثة تجسدت في التعامل مع االحتجاجات الجماھیریة بالعنف وإستخ�دام 
القوة المفرطة، ناسفین بذلك الدستور العراقي ال�ذي ی�ت�م�ش�دق�ون ب�ھ ل�ی�ل 
نھار، وما فعلوه بمنتفضي اكتوبر البواسل، واستشھاد الم�ئ�ات م�ن خ�ی�رة 
الشباب العراقي، على أیدي حكوم�ة "ع�ادل ع�ب�د ال�م�ھ�دي" وم�ا یس�م�ى 

 .سخریة بالطرف الثالث، مازلنا نعیشھ بكل تفاصیلھ
ولتكمیم األفواه، ومنع أیة مبادرة جماھیریة، وأي إح�ت�ج�اج ع�ل�ى فش�ل�ھ�م 
الذي ال شبیھ لھ في إدارة الدولة، وتحویلھا عملیاً الى خیّال م�آت�ھ، أف�ردوا 
لعملیات االغتیال السیاسي والخطف وتغییب الناشط�ی�ن، ح�ی�زاً م�ھ�م�اً ف�ي 

 نھجھم اإلجرامي المدمر. 
والالفت أنھم یعملون على إنتقاء العناصر والشخصیات الم�ؤث�رة س�ی�اس�ی�اً 
وإجتماعیاً، والقادرة على استقطاب العراقیین وزرع االمل ف�ي ن�ف�وس�ھ�م، 
وآخرھا إغتیال األكثر كفاءة وخبرة أمنیة وسیاسیة وحباً للعراق وش�ع�ب�ھ، 
المناضل "ھشام الھاشمي" في تحٍد سافر للحكومة، ول�ل�ك�اظ�م�ي ت�ح�دی�داً، 

 .واستھتار بكل القیم األخالقیة واإلنسانیة
إن ھذا المخطط الجھنمي الذي جعل من تصفیة كفاءات ال�ع�راق وع�ل�م�ائ�ھ 
ومثقفیھ ھدفاً لھ، بدءاً من الطیارین واالطباء والمھندسی�ن واألك�ادی�م�ی�ی�ن 
والمثقفین العضویین، وكل من یسعى للحفاظ عل�ى ال�ع�راق وش�ع�ب�ھ، ك�م�ا 
یحافظ على حدقات العیون، البّد من مجاب�ھ�ت�ھ ب�ك�ل االم�ك�ان�ی�ات ال�م�ت�اح�ة 
وإیقافھ عند حده، ألنھ یھدف الى إض�ع�اف ال�ع�راق وإف�راغ�ھ م�ن ك�وادره 
وكفاءاتھ، لتسھل على أعدائھ بالتالي الھیمنة علی�ھ، وإس�ت�ن�زاف ث�روات�ھ، 

 .وحتى كرامتھ
وھذا الھدف النبیل والمصیري لن یتحقق، ما لم یقلع السید ال�ك�اظ�م�ي ع�ن 
الت�ردد، ویس�ت�ن�د ب�ك�ل ق�واه ال�ى ج�م�اھ�ی�ر الش�ع�ب ال�ع�راق�ي، خص�وص�اً 
المنتفضون الذین لن یبخلوا بجھد وال بتضحیة ل�ت�ح�ق�ی�ق م�ا یص�ب�و إل�ی�ھ 

 .العراقیون المكتوون بنیران ھؤالء اإلرھابیین
..................................................................... 

 2020تموز  14الثالثاء  جریدة "طریق الشعب"  
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 ھولندا منال الحسن/ 
 
من المؤلم حقا ان نشھد ظاھرة السعي السكات صوت الحق من خ�الل ال�ت�ص�ف�ی�ة    

الجسدیة التي تثیر مزیدا من التساؤالت حول الجھة الت�ي ت�ع�ت�ق�د ان�ھ�ا ق�د ح�ق�ق�ت 
ھ�و أن�ھ ت�ح�دث  -بن�ظ�رھ�م ط�ب�ع�ا  -انجازا معینا بقتل شخص كل ما فعلھ من جرم 

بأمور ال یریدون ألحد االنتباه إلیھا، وإال ما الذي فعلھ شخص م�ث�ق�ف م�ط�ل�ع ع�ل�ى 
أمور وخفایا وربما أسرار تخص العملیة األمنیة والجھات اإلرھ�اب�ی�ة ال�ت�ي ط�ال�م�ا 
رصد معلومات عنھا وقدمھا للجھات المختصة لتقوم بدورھا في الت�ع�ام�ل م�ع ھ�ذه 

 .الجھات، وبالتالي فإنھ قدم خدمة وطنیة یستحق علیھا كل تقدیر
وبغض النظر عن طبیعة ھویة القتلة الذین شاھد العالم كلھ كیفیة تنفیذ ج�ری�م�ت�ھ�م، 
وبحرفیة عالیة تنم عن تمرس وخبرة في االغتیال والقتل، فإن ھذه الجریمة واح�دة 
من صور التعبیر عن استیاء المعني بأمر رأي معین أطلقھ الراحل، ولم یستطع ھ�ذا 
المعني ان یتعامل مع األمر بسبل سلمیة راقیة، كأن ی�رد ب�ح�وار أو ب�ی�ان او رأي 
مضاد یقدمھ أحد المنتمین إلیھ وبالتالي یفند الرأي ویشعر ق�ائ�ل�ھ ب�أن�ھ ع�ل�ى خ�ط�أ 
وانھ لم یكن دقیقا في اطالقھ ھذا الرأي، وینتھي األمر بأسلوب حضاري سل�م�ي، ال 
اراقة فیھ للدماء وال ازھاق ارواح بریئة تخلف ارملة وایتاما، وتولد ھاج�س رع�ب 

 .یضاف إلى ھواجس الرعب المختلفة التي یعیش العراقیون كوابیسھا یومیا
ما الذي حققھ القاتل، غیر وحشیة الفعل ودناءتھ وایغال�ھ ف�ي ال�ع�ن�ف وال�ج�ری�م�ة، 
وھل یعتقد ھذا القاتل، انھ بإنھاء حیاة الراحل الھاشمي قد اسكت ص�وت ال�ح�ق أو 
أخفى الحقیقة، بالعكس، فكل الذین لم یكونوا متابعین للراح�ل ف�ي ارائ�ھ وق�راءات�ھ 
للوضع األمني والسیاسي، سیعودون إلى ما أدلى بھ، وسیشخصون بال أدن�ى ج�ھ�د 
ھویة القاتل وجھة انتمائھ وسبب امتعاضھ مما قالھ الراحل، وھ�و ل�ی�س اك�ث�ر م�ن 
راي شخص فیھ ظاھرة معینة من ظواھر تعامل بعض الجھات مع األحداث، وكیفیة 

 .تعاطیھا مع مصالح الشعب، ومع مصالحھا الضیقة
ان جریمة اغتیال الرأي، ومحاولة تكمیم االفواه، واسكات اي ص�وت ی�ج�ھ�ر ب�ذك�ر 
الحقیقة، أو یشیر إلى خطأ ما، ھي جریمة تخدش جبین اإلنسانیة، وترس�ل رس�ائ�ل 
في غایة الخطورة إلى الجمیع، وھي ان ال یجرؤ احد على اإلشارة ألي خ�ط�أ ع�ل�ى 
حساب مصالح العصابات المسلحة ال�ت�ي ج�ع�ل�ت ال�ع�راق ن�ھ�ب�ا الھ�وائ�ھ�ا واھ�واء 
اسیادھا، وبالتالي فإن ھذه العصابات ستعاقب صاحب اي رأي یخال�ف ت�وج�ھ�ات�ھ�ا، 
اما الوطن والمصلحة العامة، ومخافة هللا عز وجل، فھ�ي أم�ور ال وج�ود ل�ھ�ا ف�ي 
قوامیسھم االجرامیة، وفي خریطة تعلقھم باذیال من یتبعونھ وھم اذالء خانعین، ال 

 .یعرفون غیر لغة القتل واالغتیال سبیال للتعبیر عن وحشیتھم
اما الحكومة والجھات األمنیة المختصة فعلیھا ان تاخذ دورھا الحقیقي ال اإلع�الم�ي 
االستعراضي الفج الذي صار مستھجنا لدى عموم أبناء الشعب، فاللجان التحقی�ق�ی�ة 

ھي لجان طالما تشكلت حول جرائم سابقة، لك�ن�ھ�ا ل�م ت�ع�ط ق�رارا  -ولیس اللجنة  -
ولم تحدد مجرما، بل جاءت السقاط فرض، والدعاء العدالة التي لن تتحقق، ط�ال�م�ا 
ھناك عصابات وقوى ال تستطیع الحكومة التعامل بھا، لذلك تكتفي بادعاء ال�غ�ض�ب 

 .واالستنكار ومالحقة الجناة، لكنھ یبقى كالما إعالمیا ال فعل فیھ
لذلك یشعر أصحاب الرأي الحق جمیعا بالریبة والخوف والقلق، وھذا حقھم، ألن�ھ�م 
یشاھدون باعینھم ما أدى الیھ قول رأي، وربما ستختفي ھ�ذه األص�وات وت�ت�وارى 
عن المشھد حفاظا على الحیاة التي صارت مھددة والرادع ل�م�ھ�ددی�ھ�ا، وال وج�ود 

 .لقوة رسمیة تحمي المواطن من السالح المنفلت
نرید من السید رئیس الوزراء مصطفى الكاظمي ان یك�ون ب�م�س�ت�وى ال�م�س�ؤول�ی�ة 
للتصدي لھذا الملف الخطیر، وإن یحدد الجناة ب�أق�رب وق�ت، وإن ال ی�ط�ول ع�م�ل 
اللجان التي شكلھا، لی�ع�رف ال�ج�م�ی�ع م�ن ھ�و ال�ق�ات�ل ول�ی�اخ�ذ ج�زاءه ال�ق�ان�ون�ي 
واالنساني والوطني الذي یستحقھ، وأن ال تذھ�ب دم�اء الش�ھ�ی�د ھش�ام ال�ھ�اش�م�ي 
ودماء كل األبریاء ھدرا، وإن یاخذ الجناة حقھم مھما كانوا، فإن ال�ق�ان�ون ال ی�ع�ل�و 

احفظوا العراق من ال�ع�اب�ث�ی�ن ب�ھ، اح�ف�ظ�وه م�ن الس�راق وال�ف�اس�دی�ن   ..علیھ أحد
والمتسلطین على رقاب أبنائھ بالسالح المنفل�ت، ال�ذي ال وازع لض�م�ی�ر ف�ی�ھ. وال 

 .توجھ رصاصاتھ إال إلى صدور األبریاء وأصحاب الكلمة الحق والرأي الشجاع
الذكر الطیب للراحل الھاشمي ولكل شھداء الحریة والفكر ال�ح�ر والض�م�ی�ر ال�ح�ي، 

 .والخزي والعار لكل القتلة المارقین



 توطئة: 
أن الواقع ف�ي ت�ن�ص�ی�ص�ات م�ف�ردات وتش�ك�ی�الت 
اإلمك�ان�ی�ة األدائ�ی�ة ف�ي أس�ل�وب قص�ورات(ع�ل�ي 
األمارة)لم یكن في حقیقتھ المی�ث�ول�وج�ی�ة،إال ذل�ك 
المحدد المرجعي والمعرفي المكرس في إشتغالی�ة 
وحدات ومعطیات المقولة الحفریة المتحولة ع�ب�ر 
أعماق محموالت الواق�ع�ة ال�م�ن�ت�ق�اة م�ن ذھ�ن�ی�ة 
التشخیص والمخیلة وتراكیب الجھة ال�م�ث�ل�ى م�ن 
معاینة الشاعر الجمالیة من لدن تفاصیل مرجع�ی�ة 
المعنى ورمزیة الحاصل ال�م�ت�رش�ح م�ن ك�ی�ن�ون�ة 
جسد المدینة ذاتھا،حیث بدت مقصودیات ال�ت�م�ث�ل 
الشعري في رسم تلك المفاھیم المكانیة والزمانیة 
والمیثولوجیة،كمتفاعالت داخلیة غایة في األھمیة 
الخارجیة المك�رس�ة ف�ي ت�أھ�ی�ل ص�ن�ی�ع قص�ورة 
مرجعیة أیقونة المدینة الذاتیة في ك�ام�ل ع�الم�ات 

 مواقع أسطورتھا التنویعیة االخآذة.
ـ ال�خ�ل�ف�ی�ة ال�ت�واص�ل�ی�ة ف�ي م�رش�ح اآلخ�ر م�ن 

 میثولوجیة المدینة.
یبدو أن متابعة عوالم قص�ورات ال�م�ب�دع ال�ق�دی�ر 
علي األمارة،لم تكن لدینا الغایة الجم�ال�ی�ة حص�را 
دون االھتمام في جوان�ب م�ع�رف�ی�ة وال�ب�ح�ث ف�ي 
ھویات الشكل والمتن النواتي في وظیفة ص�ن�اع�ة 
القصورة،فعندما نقلب صفحات مع�رض (قص�ورة 
البصرة)تطالعن�ا ال�ح�دود ال�م�ھ�ی�م�ن�ة ف�ي ع�الق�ة 
وموضوعة وذات الشاع�ر إزاء ت�ق�اب�الت دق�ائ�ق 
مركبات مدینتھ المیثولوجی�ة ف�ي ح�ف�ری�ات�ھ�ا، م�ا 
یسمح لھ ف�ي اآلن ن�ف�س�ھ ت�دوی�ن ث�ری�ا األم�ك�ن�ة 
والشواھد ال�م�ی�ث�ول�وج�ی�ة ال�م�رج�ع�ی�ة ب�إم�ك�ان�ی�ة 
السیكولوجي الذي راح یتعامل مع قط�ع األح�ج�ار 
ومرجع أی�ق�ون�ة األش�ج�ار وال�ج�س�ور وال�م�ع�اب�ر 
المدخلیة المؤدیة دخوال إلى عوالم مدینتھ كوح�دة 
نفسانیة خاصة في تحفیز التع�ام�ل ال�م�ن�ظ�ور م�ن 
قبل اآلخر مع ذات الم�ك�ان وحص�ی�ل�ة دالل�ت�ھ ف�ي 
موقعیة تلك األمكنة من واقع حال ب�واب�ة اإلی�ح�اء 
والتحول وحركی�ة ال�رؤی�ة ف�ي تص�وی�ر م�ح�م�ول 
وھویة عمق تفاصیل المدینة،نقرأ في ھذا الص�دد 

 ما جاءت بھ قصورة(بوابة البصرة):
 ادخلوھا آمنین

 ھذه بصرتكم أن كنتم
 للنھى والشعر والفن

 وآفاق المعالي
 قصورة:بوابة البصرة 6عاشقین ./ص

یطرح حضور ال�ت�ن�اص ال�م�رج�ع�ي ف�ي مس�ت�ھ�ل 
قصورة األمارة وساطة أخرى كأداة في التس�ج�ی�ل 
األح��وال��ي ض��م��ن ص��وت ون��واة ع��الم��ة ال��ق��ول 
المرسل،فجملة(أدخلوھا آمنین)من�اص�ة م�رج�ع�ی�ة 
ف��ي اس��ت��خ��الص الص��ورة ال��م��ث��ل��ى ف��ي م��رح��ل��ة 
حضوریة المماثلة والتماثل في أقص�ى ش�روع�ی�ة 
ناصیة األمن واألمان والسكنیة،لذا تالحقھا عالقة 
المشار إلیھ ف�ي م�ع�ن�ى وظ�ی�ف�ة س�ی�اق وح�ادث�ة 
شعوریة المتعلق فیھ وم�ن خ�الل�ھ م�ن ت�م�ای�زی�ة 
ال��م��ب��اش��ر ف��ي وظ��ی��ف��ة وإش��ارة األس��ت��دالل(ھ��ذه 
بصرتكم)كما وت�ب�ق�ى م�ؤش�رات ال�ت�دل�ی�ل ج�اری�ة 
بالكشف نحو مواق�ف و أواص�ر ج�ذور ال�م�دی�ن�ة 
المیثولوجیة،وما تمتاز بھ من ذیوع أسمى نم�اذج 
المعارف وإضاءة مرایا االبداع الش�ع�ري وف�ن�ون 
الطرب واألھ�ازی�ج ال�ب�ح�ران�ی�ة)إن ك�ن�ت�م ل�ل�ن�ھ�ى 
والشعر والفن ..وآفاق ال�م�ع�ال�ي ..ع�اش�ق�ی�ن)ف�ي 
الحقیقة أن الشاعر األمارة،كان یسعى إلى تجمی�ع 
خصائص ومزایا أسطورة مدینتھ،بدءا من رك�ی�زة 
بوابة المرور إلى حاضنة وجداول ومعمار ونخیل 
مدینتھ ذاتھا.ولكن تبقى الثیمة األك�ث�ر ك�م�اال ف�ي 
جوھر عالقة الوافدی�ن إل�ى ال�م�دی�ن�ة،ت�ت�رك�ز ف�ي 
عالقة المرور أوال إلى المدینة،ولیس إلى المدین�ة 
ذاتھا.فالشاعر راح یوجز تداخ�ال م�ت�ص�اع�دا إل�ى 
صورة المدینة،دون أن یتنبھ في ملفوظ�ھ إل�ى أن 
ثیمة القصورة كان�ت ت�ت�ط�ل�ب وص�ف�ا ك�اف لض�م 
عالماتھا كمحویة خاصة في وسیلة المضي ن�ح�و 

ال�م��دی��ن��ة،وب��ع�د م��ا أوح��ى الش�اع��ر إل��ى ص��ورة 
المدینة،بما أخذ یشب�ع س�ی�اق ال�ق�ص�ورة،ج�اءت�ن�ا 
جملة الجزء اآلخر من خ�ط�اب نص�ی�ة ال�ق�ص�ورة 

  بالقول:
 ادخلوھا مثلما یدخلھا الحلم

  وطوفوا في معانیھا
 سیسمو بكم

 قصورة :بوابة البصرة 6سحر السنین./ص
انبثاقا حلمیا س�رم�دی�ا،ت�ت�خ�ل�ق ل�ن�ا ال�م�دی�ن�ة ف�ي 
أحالمھا منذ وجودھا كقبلة مقدسة في لغة الشاعر 
واألشیاء،إذ أخذ تبدو وكأنھا م�راد أح�الم ورؤی�ا 
ورؤى العالقة الحلمیة الطرفیة المتصلة بھواجس 
حساسیة القادمون إلیھا طلبا،للجمال ولغة العارف 
وشحنات التعایش والتكیف مع حلمھا ال�م�ح�ف�وف 
بدالالت حكمة األش�ی�اء.ف�الش�اع�ر أراد م�ن وراء 
جملة(سیسمو بكم ..سح�ر الس�ن�ی�ن) اإلق�ام�ة ف�ي 
عالئق محوریة مع میثولوجیا المدی�ن�ة واألش�ب�اع 
من لغتھا السامیة بفن�ون�ھ�ا وت�راث�ھ�ا وح�اض�رھ�ا 
المتمثل بأسمى عالمات الل�غ�ة الس�اح�رة.وع�ن�دم�ا 
نقوم بقراءة قص�ورة(ش�ج�رة آدم) تس�اورن�ا ذات 
العالقة المیثولوجیة/التكوینیة والج�دل�ی�ة ف�ي أزل 
خلق األشیاء ـ ارتباطا وتلم�ی�ح�ا ـ� إل�ى م�رج�ع�ی�ة 
واقعة(شجرة آدم)وكیفیة تتم األشباعات ال�خ�ل�ق�ی�ة 
 المتكاثرة منھا على مراحل سفر الخلق واألنبیاء:

 یبدأ الخلق من شجرةِ 
 تستظْل بضوءٍ 

 وماء
 شجرة أورقْت مدناً 

قص�ورة:ش�ج�رة  8واستفاقت بالد بأغصانھ�ا./ص
 آدم

تلتھب لغة الشاعر الدوالی�ة،ف�ي م�ج�ال تض�اع�ف 
وعي عالقة ال�ك�ی�ن�ون�ة وط�م�وح�ھ�ا ف�ي ال�ت�ك�اث�ر 
وال�خ�ص��ب وال�ع��ن�ای�ة ال�م�ت��ش�ك�ل��ة ف�ي ص�ی��رورة 
المنظومة النواتیة األولى،وعلى النحو ال�ذي أخ�ذ 
م��ن خ��الل��ھ الش��اع��ر،ص��ورة وص��ی��اغ��ة األرح��ام 
الزمنیة،كي تتسع في والدة ك�ی�ان�ات دوال ش�ب�ك�ة

(شجرة = ضوء = م�اء = ج�دل ال�خ�ل�ق)وب�ھ�ذا 
النمو بحساسیة ال�ت�درج ال�خ�ل�ق�ي،ب�دت مش�ھ�دی�ة 
الجغرافیا المدائنیة(شجرة أروقت مدنا)صعودا إلى 
محددات وبؤرة التشخیص في قصة مدینة الشاعر

 (أستفاقت بالد بأغصانھا).
ـ ت�أرخ�ة األش�ی�اء وإش�ك�ال�ی�ة م�ح�ن�ة ال�م�دی�ن�ة 1

 المیثولوجیة:
قد یكون واقع تأرخة حقیقة المدینة،معادلة كبی�رة 
في سیاق واقع القصیدة،غیر أن الشاعر بث فی�ھ�ا 
مخیلة االختزال والتوصیف الممعن،لذا بدت واقعة 
المدینة كضخامة واقع الخلق في آزال األزل،م�م�ا 
یدعو الشاعر نفسھ إلى وصف وتوث�ی�ق ف�رض�ی�ة 
م�راح�ل خ�ی�ب��ات وان�ك��س�ارات م�ف�اص��ل ال�م��دی�ن��ة 
وصورھا من قبل قوى الظالم العاتیة،ورغ�م ذل�ك 
تبقى(تأرخة األشیاء)ارتباطا وثیقا بدلیل شواخص 
وألیات فایروسات تآكل تواری�خ ح�اض�ر ال�م�دی�ن�ة 

 أیضا:
 ثم اوغل تاریخھا في الخفاء

 یبْت كل اغصانھا
 محنة

 ومازال یجري بھا
 قصورة:شجرة آدم 8وھج األنبیاء./ص

اإلجابة الشعری�ة ت�ع�ك�س ل�ن�ا ،ص�ورة ال�ح�ق�ی�ق�ة 
المیثولوجیة عبر غنوصیة واقع المدین�ة (ی�ب�س�ت 
أغصانھا..محنة)وھذا ما راح بدوره یدین عاملی�ة 
دیمومة المدینة نحو إشراقة إلتح�ام�ھ�ا ب�ج�ذورھ�ا 
الدالة على سمو منازل الص�ب�غ�ة وحس�ن ال�ن�س�ب 
واألنس�اب،ف�م��ا ل�ھ��ا إال ف��ي م�ج��االت ال�دی��ن�ام�ی��ة 
الزمانیة والمكانیة،منطلقا ناشطا في سماء المتأثر 
بمرجعیتھ المیثولوجیة الدینیة ال�ك�ب�ی�رة: (ی�ج�ري 
بھا وھج األنبیاء).بذات المقام ت�واج�ھ�ن�ا قص�ورة 
(ملتقى النھرین)أي بذات الحفریات التكوینیة،التي 

من خ�الل�ھ�ا نس�ت�ش�ف م�وق�ع�ی�ة م�دی�ن�ة الش�اع�ر 
االس��ط��وری��ة ف��ي أوس��ع دالالت��ھ��ا ال��خ��ل��ق��ی��ة 
المشرقة،وأھم ما فیھا جغرافیا ھو م�ل�ت�ق�ى ن�ھ�را 
دجلة والفرات في قریة القرنة،وت�ج�م�ع�ا ی�ك�ون�ان

 (نھر العرب):
  ھنا یتلقى الرافدان

  ھنا تعلُن األرض
 ھذا القران

 ھنا یكتب الماءُ 
 تاریخ ھذي البالد
 ویرقى بھا للجنان

 فرادیُس مفقودة
 قصورة :ملتقى النھرین 10وحكایا معلقة ./ص

ـ الحسیة المتفاعلة بین مجاز الصورة وإحیائ�ی�ة 2
 التعیین:

یتضح من وراء داللة قصورة (ملتق�ى ال�ن�ھ�ری�ن)
ذلك الشكل من اإلنعاش ال�م�ح�س�وس ف�ي م�رك�ب 
(مجاز الصورة الفوتوغرافیة)وحدود ذلك التأشیر 
على صفحة أنطباعھا اللوني وال�خ�ط�وط�ي،ح�ی�ث 
رقعات التأشیر حول نقطة ملتقى النھری�ن،وك�ذل�ك 
األمر ی�ن�س�ح�ب ع�ل�ى ص�ورة (ش�ج�رة آدم)ح�ی�ث 
یتمسك الشاعر باسطا ذراعیھ في سمك ت�ف�رع�ات 
جذع الشجرة،وم�ا ی�ل�ف�ت إن�ت�ب�اھ�ن�ا ف�ي قص�ورة 
(بوابة البصرة)أیضا تواجد الشاعر األم�ارة ع�ل�ى 
بعد مسافة مع ثالث من شرطة البوابة یحمل على 
كتفھ ذلك القلم الرم�زي ال�ذي یش�ی�ر م�ج�ازا إل�ى 
ت�دوی��ن م��ی��ث�ول��وج��ی�ا م�ع��م��اری�ة م��دن قص��ورات��ھ 
الكبیرة.أعود ألقول أن مساحة القابلیة ال�م�ج�ازی�ة 
في وظیفة القصورة،تدیم م�ن م�ؤش�رات ش�ع�ری�ة 
إحیاء المواطن األثیرة من المدینة،مما یشكل ت�ل�ك 
الصحوة ال�ح�واری�ة ال�م�وزع�ة ب�ی�ن(ال�م�ح�س�وس 
المكاني ـ صح�وة اإلح�ی�اء ـ� األداء ال�ت�واص�ل�ي ـ 
عالقة تفاعل =أنا الشاعر=مقصدیةخطاب ت�أرخ�ة 
األشیاء االندماجي)أن كال من الوظیف�ت�ی�ن(قص�ی�دة 
+ صورة) تعنیان شیئا متوحدا،وھو االنسجام م�ع 
مؤشرات الرؤیة وقراءة حاالت األشیاء والكائنات 
الزماكنیة والمیثولوجیة،لذا فإن جملة ال�م�س�ت�ھ�ل

(ھنا یلتقي الرافدان)بمثابة تس�ل�ی�ط الض�وء ن�ح�و 
رقعة الصورة أسفل مقوالت الق�ص�ی�دة،ح�ی�ث م�ن 
خالل ھذا المستھل،نتنبھ إلى حجم مساح�ة ن�ق�ط�ة 
وتفاعل مبعث الرافدان مكونان القیمة األحت�وائ�ی�ة 
من حاصل امتدادیة(شط ال�ع�رب .. ن�ھ�ر ال�ع�رب) 
وبھذا الكامل التكویني تقدم لنا جملتان(ھنا ت�ع�ل�ن 
األرض .. ھذا القران)ولعل ھذا االنصھار في بیئة 
المجرى المائي،ھو بمثابة األستعارة والمجاز نحو 
محمول الخ�ص�ب وال�ت�الق�ح وال�ت�رك�ی�ب،أي أن�ھ�ا 
فواعل التمكی�ن ف�ي ح�م�ی�م�ی�ة اإلق�ت�ران م�ا ب�ی�ن 

النھرین(ھنا یكتب الماء..تأریخ البالد..ویرقى بھ�ا 
للجنان..فرادیس مفقودة..وحك�ای�ا م�ع�ل�ق�ة)ال�دوال 
المتفاعلة،تتوزع أدوارھ�ا ك�م�ح�اور رم�زی�ة ف�ي 
النموذج الشعري،حتى تكاد تعلو بھا أحقابا مدی�دة 
من غیب المشار إلیھ والمرس�ل إل�ی�ھ،وع�ل�ى ھ�ذا 
المستوى من أغ�وار ال�م�ؤول،ت�ت�ك�ش�ف ت�داول�ی�ة 
منظومة سیاقیة القول ترددا إلى أص�داء م�ل�ح�م�ة 

 المدینة المكتظة بحساسیة الحلم الشعریة:
 في سقوف الزمان

 أي سرٍّ تبوح الضفاُف بھ
 حین تغمرهُ الذكریات

 وفوق مرایا النخل
 تتجلى العصور

 عناقید رؤیا
قص�ورة:م�ل�ت�ق�ى  10على جنبات الم�ك�ان.... /ص

 النھرین
تطول أنشودة(ملحم�ة ال�ن�ھ�ری�ن)ف�ي م�ح�ف�وظ�ات 
الشعر والعقل والتأریخ،وقصیدة الن�ھ�ری�ن راح�ت 
تحتمل بالغة األسطرة وتوقیع األسطورة ـ� إی�ذان�ا 
مرجعیا ـ في مكمالت خلق مع�ن�وی�ة األم�ری�ن ف�ي 
محاكاة الصورة الفوتوغرافیة،الداعم�ة إل�ى ح�ل�م 
وحاالت رؤیا األكتناء ویمكن أن یس�ت�وع�ب ح�ال 
ملتقى النھرین،ذلك اإلستقدام الرمزي في طق�وس 
مالحم الخصم والنماء،وبالصورة تحیل ال�ل�ق�ط�ات 
الشعریة إل�ى م�خ�اط�ب�ات تش�ك�ی�ل�ی�ة م�ن ش�أن�ھ�ا 

 إستجابة المحتوى والذات والموضوع.
 

 ـ تعلیق القراءة:
یمكننا القول بعد قراءتنا لقصورة(بوابة الب�ص�رة)

وقصورة(شجرة آدم)وقصورة(ملتقى النھرین) أن 
عملیة التآلف و األستعداد أمرنا لھما ذات األھمیة 
في التذوق الفني والجمالي،وإلیج�اد ھ�ذا ال�ت�آل�ف 
فالبد من معایشة وتدبر عالقة القصیدة إلى جان�ب 
لغة الصورة.فالمسافة الذھنیة بین ق�راءة ق�ط�ب�ي 
(الق�ص�ی�دة= الص�ورة)ی�ك�ون�ان ب�ذات�ھ�م�ا ت�ج�رب�ة 
جمالیة خاصة،بعیدا عن جمالیة قراءة كل من�ھ�م�ا 
على حدا،كما یمكننا ال�ق�ول أیض�ا،أن ب�ن�اء ب�ن�ی�ة 
القصورة،یمنحنا جملة اض�اف�ات ف�ردی�ة ونس�ق�ی�ة 
وأدبیة وتشكیلیة،تضیفان إل�ى م�م�ارس�ة ال�ق�راءة 
والتلقي ووظیفة األداة الحسیة اإلدراكیة البصری�ة 
بعدا داللیا مؤثرا.وما نعنیھ ھنا ھو العالقة ما بی�ن 
الذائقة الشعریة والذائقة الفنیة وحدود جدوى تلك 
الذائقة الجامعة إلى كل من الخص�ائ�ص الش�ع�ری�ة 
والفنیة معا،فیك�ون ش�اع�رھ�ا ف�ي ال�ن�ت�ی�ج�ة ذات 
الملك�ات ال�ق�ادرة ع�ل�ى م�م�ارس�ة ج�دی�ة األب�داع 
وتجدید محوریة خصوصیة الرؤی�ة ال�م�ك�ی�ن�ة ف�ي 

  صناعة خطاب القصورة المكین.

 درا  ا رات ا  ارة
 ا ا و ا أم  ا   
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نال القاص العراقي (ع�ل�ي الس�ب�اع�ي)    

)، 3034ج�ائ�زة اإلب�داع م�ن م�ج�م�وع (

مش�ت�رًك�ا ومش�ت�رك�ةً، ج�اُءوا م�ن ث�م��ان 

وسبعین دولة، وكتبوا في سبع وأرب�ع�ی�ن 

لغةً ولھج�ة، ھ�ي: ال�ع�رب�یَّ�ة (ال�ف�ص�ح�ى 

والَمحكیَّة في أكثر من لھجة)، الفرنسیَّ�ة، 

اإلن��ك��ل��ی��زیَّ��ة، اإلس��ب��ان��یَّ��ة، اإلی��ط��ال��یَّ��ة، 

ینیَّة (التَّق�ل�ی�دیَّ�ة  ربیَّة، الصِّ ومانیَّة، الصِّ الرُّ

والُمَسھَّلَة)، األلمانیَّة، األلبانیَّة، الیابانیَّة، 

ال��ك��وریَّ��ة، ال��ُم��ن��تِ��نِ��غ��ریَّ��ة، ال��ب��ول��ون��یَّ��ة، 

ال��ب��رت��غ��ال��یَّ��ة، الّس��ل��وف��اك��یَّ��ة، ال��تُّ��رك��یَّ��ة، 

النَّروجیَّة، النِّیبال�یَّ�ة، األُوِدی�ا (م�ن ل�غ�ات 

وس�یَّ�ة، ال�ك�ری�ولِ�یَّ�ة  الھند)، البِنجابیَّة، الرُّ

السِّیشیلیَّة، األسوجیَّة، التَّایوانیَّة، التِّیلوغ�و، ال�ف�یِ�ت�ن�ام�یَّ�ة، ل�غ�ة ال�ی�ي (م�ن ال�لُ�غ�ات 

ینیَّة التِّیبِتیَّة)، الیوروبا، األرمنیَّة، األََذِریَّة، الكرواتیَّة، التشیكیَّة، الدزونخا (اللُ�غ�ة  الصِّ

الوطنیَّة في البوتان)، اِإلس�ت�ون�یَّ�ة، ال�ف�ارس�یَّ�ة، ال�ی�ون�ان�یَّ�ة، ال�ھ�ن�دیَّ�ة، ال�ِھ�ن�غ�اریَّ�ة، 

ا قِطاُف ھذا الموسم (الموس�م ال�ثَّ�ام�ن  الَمقدونیَّة، الَمنداریَّة، الُمنغولیَّة، البلغاریَّة. وأمَّ

عشر) فجاَء جوائَز نالَھا سبعةٌ وسبعون من الفائزین وال�ف�ائ�زات ف�ي ج�وائ�ز ن�اج�ي 

 م. 2020نعمان األدبیة لھذا العام 

جدیر بالذكر أن (علي السباعي) حقق جائزة االب�داع م�ن ب�ی�ن ج�وائ�ُز اإلب�داع (م�ن 

ة ال�ثَّ�ان�ی�ة ب�ع�د ال�ع�ام  باعي (العراق، ینالُھا للمرَّ )؛ 2006خارج المسابقة): علي السِّ

�ی�ن)؛ ل�ی�ب�و -إفلینا ماریَّا بوغایوكا نَم�رك)؛ ھ�ون�غ�وي ش�ان�غ (الصِّ یافوركا (بولندة/الدِّ

ین)؛ نامیتا الكسمي جاغادِّب (الھند)؛ بییر مارسیل مونم�وري (ف�رنس�ا)؛  جیانغ (الصِّ

ین).  بریاتوش داس (الھند)؛ تیران بریِزن سباھیو (الكوسوفو)؛ ِزفو ْكسو (الصِّ

یذكر أن القاص (علي السباعي ) فاز بمجموعتھ القصصیة: (الحبّوبيُّ ینظُر مریدی�ھ)

، وقصصھا تعنى بتتبع أثر لحظات إنسانیة مقتطعة من حیاتنا، ل�ح�ظ�ات ب�ال�غ�ة األث�ر 

وشدیدة األھمیة من حیاة الناس، قصٌص منتقاةُ من صمیم الواقع العراق�ي ال�م�ل�ت�ب�س 

والمتشابك والملتھب بتفاعالت خطیرة غیرت كثیراً في حیاة العراقیین، قصٌص تش�ب�ھ 

حیاة أھل العراق فھي عنیفة ودامیة في إیقاعاتھا المتس�ارع�ة وال�م�ت�ص�اع�دة بش�ك�ل 

غریب وخطر، مجموعة قصص: (الحبّوبيُّ ینظُر مریدیھ)، تتحدث عن حوادث ج�رت 

على إنسانھ المظلوم، نائبات عاشھا أبطال علي السباعي، فصورھا وأحسن ك�ت�اب�ت�ھ�ا 

بسرده للحظات فاصلة في حیاة أبطالھ في لمحة من الزمن العراقي المعفر والمسرب�ل 

بالدم بالدم والقتل وال�ج�وع وال�ت�ف�ج�ی�ر واالس�ت�الب وال�ط�ائ�ف�ی�ة وال�ع�ن�ف وال�خ�وف 

والخراب، رصدت قصص السباعي علي خلجات إنسان بلده المعذب، لتكون ردة ف�ع�ل 

على كل فعل جائر وقع على إنسانھ المھمش قس�راً، قص�ٌص واق�ع�ی�ةٌ ت�رص�د ح�رك�ة 

المجتمع العراقي حتى إنھا ألزمت كاتبھا بأن یكون واقعیاً ینقل الواقع ب�ع�ی�ن ال�م�ب�دع 

الرائي التي تجس نبض مجتمعھ أنى وضع أصبعھ على جسد مجتمعھ العراقي، أش�ار 

إلى األلم، ألم إنسانھ المبتلى بوطن تكالبت علیھ الرزایا، جعل المبدع (علي السباع�ي)

، نصب عینیھ وھو یكتب إنسانھ ال�م�م�زق بس�ك�اك�ی�ن ح�ادة وق�اس�ی�ة ت�م�زق جس�ده 

الطاھر، قصُص: (الحبّوبيُّ ینظُر مریدیھ)، ظاھرھا ھادئ وباطنھا یغ�ل�ي ب�ع�ذاب�ات ال 

حصر لھا، بدیھیة بحضورھا واستثنائیة بعفویتھا ال�م�ف�رط�ة، وغ�ی�ر ال�م�ت�وق�ع�ة ح�د 

اإلبھار، مبھرة ببساطاتھا الممتعة وھي تتحدث عن حیاة الناس ف�ي ظ�ل إی�ق�اع�ات�ھ�م 

الممتدة زمنیاً من االحتالل مروراً ب�داع�ش وح�ت�ى   الیومیة داخل سني العراق األخیر

)، بانسجام غریب یتقدم في خط أف�ق�ي ل�ی�ق�وم ال�واق�ع 19الفایروس المستجد (كوفید 

المعوج مبرزاً بناه وتركیباتھ المعق�دة ل�ی�ص�ل إل�ى ج�وھ�ره، وی�ج�ع�ل�ن�ا ون�ح�ن ن�ق�رأ 

 (الحبّوبيُّ ینظُر مریدیھ) نالمس وجع المریدین.

م، وق�د  1970یشار الى ان علي السباعي ھو قاص عراقي من موالید الناصریة عام 

 اصدر مجموعات قصصیة كرست اسمھ بین أبرز كتاب القصة القصیرة في العراق.

ت اا  ر 
 
 
 
 
 

 سعد الساعدي/ العراق
 

 
واألدب�ی�ة ف�ي   ما أكثرھا الصفحات والمنتدیات الثقافیة    

مواقع التواصل االجتماعي، وما أجم�ل ب�ع�ض�ھ�ا؛ الس�ی�م�ا 

 صفحات الفیسبوك الذي أصبح بیتاً جدیداً لنا.

من بعضھا من نتفاعل معھ كثیراً، وأخرى نمرُّ ع�ل�ی�ھ�ا اذا 

تذّكرناھا، ومنھا من ننساھا لكثرة ما سّجلنا أسماءنا فیھا (عضویتنا الشرعیة) أو الھوائ�ی�ة؛ 

ال أعرف بالضبط ھویة االنتساب؛ فقد تكون إجباریة من خالل إضافة ال على الب�ال وال ع�ل�ى 

 الخاطر من أحدھم!

بعٌض من مسؤولي إدارات تلك المواقع طالما یریدون أعضاءھم لھم فق�ط دون غ�ی�رھ�م م�ن 

األماكن، ویریدون منھم مشاركات مستمرة، وتعلیقات حسب م�ا یش�ت�ھ�ون، وب�ع�ٌض آخ�ر ال 

یفّضل االّ ما ینشر من غزٍل ورومانسیة، وقسٌم آخر ال یسمح لغیره بنقد المادة األدبیة (شعراً 

ومنتداه بت�وج�ی�ھ ك�ل�م�ات الش�ك�ر   او نثراً) االّ ھو فقط، في حین یطلُب من أعضاء مجموعتھ

والتقدیر واإلعجاب والتشجیع فقط ألصحاب النصوص الم�ن�ش�ورة، أم�ا ال�ت�ح�ل�ی�ل وال�ك�ش�ف 

 والنقد فلھ حصریاً، وأحیاناً نجد العكس تماماً.

نوع آخر من المدراء إن لم تعلْق لمنشوراتھ، أو ما یكتب فقد ال یسمح بنشٍر جدید، أو إن ل�م 

تعلق على ما یكتبھ مساعدوه اآلخرین فربما (ربم�ا) ی�ن�زع�ج؛ أم�ا م�ن ی�وج�ھ ن�ق�ده األدب�ي 

بقراءة مؤدبة فتجده المحامي األول عن ذاك الكاتب؛ وإذا كانت (كاتب�ة) ف�ال�م�ص�ی�ب�ة ج�ل�ی�ل�ة 

 وخطبھا أعظم!

بقیت إشارة لنموذج آخر، وما أكثرھا من نماذج تطلُّ علی�ن�ا، وھ�و ال�ذي ی�ھ�دد ب�اس�ت�م�رار، 

وبمنشورات متتالیة بحذف من ال یعلق، أو یتفاعل مع موقعھ ومن ی�ك�ت�ب ف�ی�ھ، وغ�ال�ب�اً م�ا 

تصدر بیانات إحصائیة عن حذف ألف أو الفین عضو ألنھ لم یتفاعل، أو ألن تعلیقاتھ ل�ی�س�ت 

ھنا؛ إنّما في جانب آخر، ولموقع آخر، وأكاد أقرأ یومیاً مثل تلك اإلحص�ائ�ی�ات الص�ادرة ع�ن 

وزارات تخطیط تلك المنتدیات والمواقع اضافة للتھدید والوع�ی�د، وأخ�ی�راً ان�ت�ق�ل�ت ال�ع�دوى 

 للصفحات الفردیة الشخصیة!

قد یستغرب بعضكم أعزائي لكلماتي ھذه، أو ال یستغرب؛ ألعرف یقیناً ماذا تقول�ون، ول�ك�نّ�ي 

متتبع لھذا الموضوع منذ أعوام بحكم مھنتي كصحفي متتبع للمنشورات الثقافیة رب�م�ا أك�ث�ر 

من غیرھا، أو كمتابع لما یُنشر من مواضیع نقدیة بالذات، لكني لم أجد جواباً ی�ق�ن�ع�ن�ي؛ ھ�ل 

ھو مرض جدید ظھر مع ظھور الفیسبوك، أم نزعة أنانیة مازالت متأصلة في نفوس�ن�ا ن�ح�ن 

العرب الذین نتخبط دوماً بھوس الحداثة، أم ھو حب االمتالك البغیض والتّملّ�ك ال�ال�ش�رع�ي؟ 

 اضافة ألسئلة أخرى قد نسیتھا، ولدیكم أفضل منھا بالتأكید.

یمكنني القول بأنَّ أعضاءھا من فئة المث�ق�ف�ی�ن ال�م�رم�وق�ی�ن دون  -في منتدیات  -ھذه الحال 

اإلشارة ألسمائھم ومواقعھم؛ اتساءل من جدید: لماذا كل ذلك إن لم ت�ك�ن ھ�ن�اك ق�ن�اع�ة ب�م�ا 

 ینشر ؟

بّرر أحدھم ذات مرة بان التواصل مع مواقع متعددة قد ی�ف�س�د م�ت�ع�ة ال�ت�واص�ل م�ع م�وق�ع�ة 

 وطالما كان یقول بانھ ال یرید أعضاء جدد وسیكتفي بمن معھ من بضع مئات.

سأحدُد رأیاً واحداً لي ھنا من امتناع البعض عن التع�ل�ی�ق ھ�و: ع�دم اإلحس�اس، وال�ق�ن�اع�ة 

بالتفاعل مع نص ال یُعد قیمة أدبیة وفنیة طالما ھو مبعثر الكلمات، ك�ث�ی�ر االخ�ط�اء، غ�ری�ب 

 المعاني، أو خادش للحیاء بدالالتھ وصوره الفاضحة.

أحد الشعراء بقصیدتھ المطّولة یصف فیھا (نھ�دی�ن الم�رأة) ف�م�ا ك�ان   أختم بما كتبھ مؤخراً 

 من بعضھم االً أن قال بتعلیق موجز:

ولمن یقرأ ما سلف م�ن ق�ول   " لماذا اتعبت نفسك، لقد عرف الجمیع أنك تقصد النھدین!".

فلھ الرأي الفصل بما یحكم، وكل رأي محت�رم ط�ال�م�ا ھ�و ض�م�ن م�ح�اور ال�ن�ق�اش ال�ع�ل�م�ي 

 الموضوعي بعیداً عن فوضویة التحلیل والتفسیر التي لم تعد تغني بشيء فعال.



التقنیة المت�ب�ع�ة ف�ي ك�ت�اب�ة  بعیداً عن   
ملحمة جلجامیش و بع�ی�داً ع�ن م�ق�ارن�ة 
كل ترجمة لھا بغیرھا، أح�ب�ب�ت أن أق�دم 

 . بعضاً من معاني ھذه الملحمة الرائعة
وأق�رؤھ�ا  أطلقوا علیھا ملحمة ال�خ�ل�ود 

أنا ملحمة الحیاة بكل ثنایاھا .نج�د ف�ی�ھ�ا 
السعي إلى الخل�ود؛ ال�ح�ب؛ الش�ج�اع�ة، 
التحدي؛ الضعف؛ ال�ث�ورة واالس�ت�س�الم 
لل�ق�در، ال�ح�ق�د و ال�م�غ�ام�رة، الص�داق�ة 

 . واكتشاف معنى الحیاة
اعتمدت ملحمة جلجامیش ع�ل�ى ت�ق�ال�ی�د 

موزعة على اث�ن�ي عش�ر  شفھیة قدیمة 
لوحاً فخاریاً بخط مسم�اري ع�ن أص�ول 

 قدیمة ضائعة عددھا ستة ھي:
ج�ل�ج�ام�ی�ش  - ٢ج�ل�ج�ام�ی�ش و أج�ا-١

ج��ل��ج��ام��ی��ش وث��ور  -٣وأرض األح��ی��اء
جلجامیش وش�ج�رة ال�خ�ب�ی�ر  - ٤السماء

جلجامیش وأنكیدو والع�ال�م الس�ف�ل�ي   -٦
  موت جلجامیش -7

لقد تم العث�ور ع�ل�ى نص�ھ�ا األخ�ی�ر ف�ي 
ض�م��ن أن�ق��اض ال�م��ل�ك آش��ور  ن�ی�ن��وى 

 . بانیبال
) ٢٥٠٠-٢٨٠٠حكم جلجامیش خالل (

ق.م فكان الحاكم الخامس بعد ال�ط�وف�ان 
ك�ان ث�ل�ث�ی�ھ  لدولة 'الوركاء' السومری�ة.

آل���ھ���ة ألن أم���ھ اآلل���ھ���ة ن���ی���ن���س���ون 
أونینسومون؛' نی�ن. س�وم�ون' وت�ع�ن�ي 
بالسومریة (سیدة البقر الب�ري)، زوج�ة 
ال���م���ل���ك 'ل���وغ���ال ب���ان���دا' وال���ت���ي 

إال أن   'بالسومریة 'المل�ك الش�اب تعني
أبا جلجامیش كان كاھناً غ�امض�اً ی�ل�ق�ب 
بالكاھن األعلى لم�ن�ط�ق�ة 'ك�والب'؛ م�ن 

:"جمع جلجامی�ش ٢٩أعمال أوروك ص
إلى یدیھ السلطات الروحی�ة و ال�زم�ن�ی�ة 
تحت لقب 'إن' وھو ل�ق�ب أط�ل�ق�ھ ع�ل�ى 
أنفسھم ج�م�ی�ع م�ل�وك س�وم�ر األوائ�ل. 
وتتمثل أعلى مھام 'إن' الزمنیة ف�ي أن�ھ 
القائد األعلى للجیوش أثناء ال�دف�اع ع�ن 
المدینة أو شن الحمالت العسك�ری�ة. أم�ا 
مھامھ ال�روح�ی�ة، ف�ی�م�ث�ل�ھ�ا ف�ي أع�ل�ى 
أشكالھا طقس'الزواج ال�م�ق�دس'، ال�ذي 
یقوم بموجبھ ال�م�ل�ك ب�م�ض�اج�ع�ة آل�ھ�ة 
ال��خ��ص��ب 'إن��ان��ا'م��ج��س��دة ف��ي إح��دى 
كاھناتھا، مرة كل سنة ع�ل�ى األق�ل، ف�ي 
غ�رف�ة م��خ�ص�ص��ة ف�ي ال��م�ع�ب��د و ذل��ك 
لضمان خصب األرض، وبذلك یلع�ب ك�ل 
من الملك و الكاھنة دورا االل�ھ دم�وزي 
واآللھة إنانا، في دراما أرض�ی�ة ت�ع�ك�س 
ات��ح��اد اإلل��ھ��ی��ن ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى 
المیتافیزیكي ونشاطھما ال�ج�ن�س�ي ال�ذي 
یسند حی�اة ال�ط�ب�ی�ع�ة و ی�ؤج�ج ال�داف�ع 
الجنسي لدى األحیاء لض�م�ان اس�ت�م�رار 
النسل. و كان الملك الذي تعط�ي األرض 
إبان حكمھ أفضل غاللھا، یب�ق�ى م�وض�ع 
تقدیس بعد م�وت�ھ وت�ق�دم ل�ھ ال�ق�راب�ی�ن 
لیستمر في منح بركتھ إل�ى األرض م�ن 
العالم األسفل. وھذا ما حدث لجلجام�ی�ش 
الذي سار أبعد م�ن ذل�ك ب�ك�ث�ی�ر بس�ب�ب 
أعمالھ الجلیلة و سنوات الخ�ص�ب ال�ت�ي 
فاضت بالخیرات خالل ح�ی�ات�ھ...وق�د ت�م 
العثور على تراتیل وصلوات كان ب�ع�ض 
ملوك سومر الالح�ق�ی�ن ی�رف�ع�ون�ھ�ا إل�ى 
جلجامیش وكانت النصوص الط�ق�وس�ی�ة 
التي تبتھل إلیھ تض�ع إش�ارة األل�وھ�ی�ة 
قبل اسمھ... في بابل وآشور كان�ت ت�ق�ام 
ف�ي ك�ل ع�ام اح�ت��ف�االت إلح�ی��اء ذك��راه 
تستمر تسعة أیام تتخللھا ش�ت�ى ض�روب 

وذل�ك  ریاضة المصارعة والقوة البدن�ی�ة
في شھر آب المدعو بشھر ج�ل�ج�ام�ی�ش 

لذل�ك ن�ج�د أن�ھ م�ن ال�ط�ب�ی�ع�ي  ٣٠ص 
جداًلشخص بھذه ال�ع�ظ�م�ة أن ال ی�ق�ب�ل 
بالموت نھ�ای�ة ل�ھ خ�اص�ة ب�ع�د ف�ق�دان�ھ 
لصدیقھ ' أنكیدو' الذي خلقتھ اآللھة كن�ّد 
ل��ج��ل��ج��ام��ی��ش ال��م��ت��غ��ط��رس اس��ت��ج��اب��ة 
الستغاثة الشعب المس�ك�ی�ن ال�ذي ع�ان�ى 
األمریّن من حاكم�ھ و أف�ع�ال�ھ ال�م�ن�ك�رة 

:" ال یترك جلج�ام�ی�ش اب�ن�اً ٩٢-٩١ص
 ألبیھ

 [ال یترك جلجامیش[بكراً ألمھا
 وال ابنة لمحارب أو صفیة لنبیل

 [سمع آنو شكاتھم [مراراً و تكراراً 
 :فدعوا (جمیعاً)آرورو العظیمة قائلین

 أنت یا من خلقت جلجامیش

اخلقي اآلن ل�ھ ن�ّداً ی�ع�ادل�ھ ص�خ�ب�اً ف�ي 
ف��ی��دخ��الن ف��ي ت��ن��اف��س دائ��م  ال��ف��ؤاد،

 وتستریح أوروك
سمعت آرورو (ربة الخلق وال�والدة)ھ�ذا 
وتملت في ف�ؤادھ�ا ص�ورة آن�و غس�ل�ت 
یدیھا وجمعت قبضة من طین رمتھا ف�ي 

 الفلتة
في البراري خلقت أنكیدو العظ�ی�م  [.... ]

 .)٩٣نسل... ننورتا( ص
أنكیدو الذي خلقتھ اآللھة نّداً لجلجامیش 
كي یخ�ل�ص ال�ن�اس م�ن ش�روره، ن�راه 
ال��ی��وم م��وض��ع ش��ك��وى ألن��ھ ص��ادق 

 :٩٥الحیوانات وأصبح حامي الغابة ص
 أقوى من الفالة ذو بأس عظیم
 متین العزم كشھاب آنو الثاقب

 دوماً ] یطوف أرجاء أرضك ]
 دوماً یأكل العشب مع الحیوان

 و دوماً یأخذ مسالك مورد الماء
 خفت و لم أجرؤ منھ اقتراباً 

 ردم حفري التي حفرت
 و قلع مصائدي التي نصبت

 بعونھ فر من یدي طرائد البر و حیوانھ
 "ال یدع لي فرصة لإلیقاع بھا

عند سماع والد ھذا الص�ی�اد ل�ل�ش�ك�وى، 
 :نصحھ بالذھاب إلى جلجامیش القوي

:" أي ب��ن��ي.ف��ي أوروك ی��ق��ی��م ٩٥ص
 جلجامیش

 ما بزه من قبل أحد قط
  قوي العزم كشھاب آنو الثاقب

 "اذھب ، یمم وجھك شطر أوروك
جلجامیش الحكیم ی�رس�ل ك�اھ�ن�ة ال�ح�ب 

:لـ"تكس�ر ٩٦(شمخات) إلى أنكیدو ص 
ش��ك��ی��م��ت��ھ ب��ق��وة ت��ف��وق ق��وت��ھ" وذل��ك 

:"ع��ل��م��ي ال��رج��ل ٩٨ب��ت��رویض��ھ ص
 :٩٩الوحش، وظیفة المرأة"...ص

"ستة أیام و سبع لی�ال قض�اھ�ا أن�ك�ی�دو 
مع فتاة البھجة وبعد أن روى نفسھ م�ن 

 مفاتنھا
 یمم وجھھ شطر رفاقھ الحیوان

 فولت لرؤیتھ الغزالن ھاربة
تعثر أنك�ی�دو ف�ي ج�ری�ھ، ص�ار غ�ی�ر ...

 الذي كان لكنھ غدا عارفاً ، واسع الفھم
 قفل عائداً إلى المرأة، جلس عند قدمیھا

 رافعاً بصره إلیھا
 كلھ آذان لما تنطق بھ

 :حدثتھ الكاھنة قائلة
 حكیم أنت یا أنكیدو، شبھ اآللھة أنت

 تعال آخذك إلى أوروك المنیعة
ح��ی��ث ال��م��ع��ب��د ال��م��ق��دس، مس��ك��ن ان��و 

 "وعشتار حیث عظیم البأس جلجامیش
یعود أنكیدو مع كاھنة الحب(ح�اری�م�ت�و) 
و لقبھا (ش�م�اخ�ت�و) إل�ى أوروك ح�ی�ث 
یس�ت�اء م�ن اع�ت�داء ج�ل�ج�ام�ی�ش ع�ل��ى 

:"ھ�و ١١٣النساء في لیلة زفاف�ھ�ن ص

 "یأتي أوالً ومن ورائھ الزوج الموعود
:"تالقیا في (أوروك) ١١٦ص بعد ذلك 

 ملتقى أسواق البالد
 (على جلجامیش) سد أنكیدو البوابة

 أمسك كل منھما اآلخر
 یخوران خوار الثیران

 حطما دعائم البوابة
 "و ارتجت (لھول الصراع) الجدران

ینتصر جلج�ام�ی�ش و ی�خ�اط�ب�ھ أن�ك�ی�دو 
بكلمات طیبة كانت ف�ات�ح�ة ص�داق�ة ب�ی�ن 
الطرفین.فیقول لھ أنكیدو مستحسناً  ص 

:"م�خ�ل�وق ف�ذٌّ أن�ت وأم�ك س�ی�دة ١١٧
 المدن الحصینة، البقرة الوحشیة

 الربة ننسون
 قد حملت بك

 فرأسك مرفوع فوق الرجال
 و سلطاناً على الناس

 "قد وھبك اآللھ أنلیل
:"كان ت�أث�ی�ر ص�داق�ة أن�ك�ی�دو ٢٥٥ص

على جلجامیش ح�اس�م�اً، وال�ح�ب ال�ذي 
نشأ ب�ی�ن�ھ�م�ا ق�د أخ�ذ ب�ت�وج�ی�ھ ط�اق�ت�ھ 
المتخبطة نح�و أھ�داف ن�ب�ی�ل�ة. ل�م ی�ع�د 
جل�ج�ام�ی�ش ال�ف�رد ال�ح�ر ال�وح�ی�د ب�ی�ن 
جماعة من المسلوبین، إذ ظ�ھ�ر أم�ام�ھ 
اآلن رجل حر آخر، تعلم من تعاملھ م�ع�ھ 
ك���ی���ف ی���ح���ت���رم ح���ری���ات اآلخ���ری���ن 

وأدرك أن ال�ح�ری�ة ال�ف�ردی�ة ال  جمیع�اً 
معنى ل�ھ�ا إن ل�م ت�ت�ع�اون م�ع ح�ری�ات 

 "أولئك اآلخرین
أول ثمرات ھذه الصداقة كانت ذھاب�ھ�م�ا 
إلى غابة األرز لقتل ال�وح�ش(ح�واوا أو 
خمبابا)الذي كان نصف إلھ و كان ی�رم�ز 
ل�ل�ش�ر. ح�ی�ث ی�ق�ول ج��ل�ج�ام��ی�ش ألم��ھ 

:"إنھا رحلة طویلة إلى موط�ن ١٣١ص
ال أع�رف  وأمامي رحلة ط�وی�ل�ة  خمبابا

  نتائجھا وطریق أقطعھ وأنا بھ جاھل
 فإلى الیوم الذي أعود بھ
 إلى أن أصل غابة األرز

 إلى أن أقتل خمبابا الرھیب
 فأمحو من األرض كل شر یكرھھ شمش

 "صلي من أجلي عند شمش
یعود البطالن و معھما رأس خمبابا م�م�ا 

 .یغضب اإللھ (أنلیل)؛ إلھ الماء
تذیع سمعة جلجامیش كرجل شجاع م�م�ا 
یدفع اآللھة عشتار لعرض الزواج علی�ھ 
ل��ك��ن��ھ ی��رف��ض بس��ب��ب م��ا ف��ع��ل��ت��ھ 

السابقین و تموز كان واح�دھ�م  بعشاقھا 
 :"على تموز زوجك الشاب١٥٠ص

 قضیت بالبكاء عاماً إثر عام
 أحببت طائر الشقراق المرقش
 ثم ضربتھ فكسرت منھ الجناح

 و ھا ھو في الغیضات ینادي: واجناحي
 أحببِت األسد الكامل القوة

  و لكنك حفرت لھ مصائد سبعاً و سبعاً 

...." 
اإلل�ھ (آن�و) م�ن  تشتكي عشتار ألبی�ھ�ا 

رفض ج�ل�ج�ام�ی�ش ل�ھ�ا و ت�ط�ل�ب م�ن�ھ 
:"أب�ت�اه، ١٥٣معاق�ب�ة ج�ل�ج�ام�ی�ش ص

اج��ع��ل ل��ي ث��ور الس��م��اء أھ��ل��ك ب��ھ 
 جلجامیش

 [.... ]و یمأل جلجامیش ب
 فإن لم تجعل لي ثور السماء

 أحطم بوابة العالم األسفل، أنزع رتاجھا
و أجعل الموتى یصعدون و یأكلون م�ث�ل 

 األحیاء
وس��ی��رب��و ع��دد األم��وات ع��ن ع���دد 

 "األحیاء
یرضخ آنو لمطلب ابنتھ عشتار و یرس�ل 
ثور السماء الذي قتل المئات من الرج�ال 
لكن أنكیدو و جلجامیش ی�ق�ت�الن ال�ث�ور 

":ع�ن�دم�ا س�م�ع أن�ك�ی�دو م�ن ١٥٦ص 
 عشتار ما قالت،

انتزع ف�خ�ذ ال�ث�ور األی�م�ن و رم�اه ف�ي 
 :وجھھا

  استطعت بك إمساكاً  لو  '
 مني مثل ما نالھ لنابك 

 "و لربطت أحشاءك إلى وسطك
اجتمع اآللھة و أص�دروا ح�ك�م ال�م�وت 

بش�ري ب�ی�ن�م�ا ال�ق�س�م  على أنكیدو ألنھ 
األلوھي من جلجامیش ؛ حم�اه م�ن ھ�ذا 

 ::"قال آنو ألنلیل١٥٩العقاب.ص 
 ألنھما قتال ثور السماء و صرعا حواوا

 واحد منھما یجب أن یموت
 من جرد جبل األرز (یموت)
 فقال أنلیل: سیموت أنكیدو

 "أما جلجامیش فلن یموت
یمرض أنكیدو و یموت لكن جل�ج�ام�ی�ش 

ألج�ل��ھ وألج��ل  ی�رف�ض ھ�ذه ال�ح��ق�ی��ق�ة 
صدیقھ الذي یحتفظ بجثت�ھ لس�ب�ع�ة أی�ام 
وال یدفنھ حتى ی�خ�رج ال�دود م�ن أن�ف�ھ. 

:"أنكیدو صدیقي الذي أحب�ب�ت�ھ ١٩٣ص
 جماً، و مضى معي عبر المھالك،

 أدركھ مصیر البشر
 ستة أیام و سبع لیالي بكیت علیھ

 حتى سقطت دودة من أنفھ
فانتابني ھ�ل�ع ال�م�وت ح�ت�ى ھ�م�ت ف�ي 

 البراري، یثقل صدري خطب أخي
 فما لي من راحة و ما لي من سكون
 صدیقي الذي أحببت صار إلى تراب

 و أنا ، فال أرقد مثلھ
 "و ال أفیق أبداً 

یشعر جلجام�ی�ش ب�ال�ق�ل�ق م�ن ن�ھ�ای�ت�ھ 
ال��م��ح��ت��وم��ة ب��ال��م��وت ألن ج��زءاً م��ن��ھ 
بشري، فطفق یب�ح�ث ع�ن س�ر ال�خ�ل�ود 
وذھب إل�ى ج�ب�ل م�اش�و ال�ذي ی�ح�رس 
بوابت�ھ ال�ب�ش�ر ال�ع�ق�ارب ح�ی�ث یس�أل�ھ 
الرجل العقرب عن سبب ق�دوم�ھ إل�ی�ھ�م 
بعد أن ع�رف�وا ان ث�ل�ث�ی�ھ ال�ھ و ث�ل�ث�ھ 

:" ١٧٩بشري، یجیب ج�ل�ج�ام�ی�ش ص
 ألجل أوتنابشتیم، ایي ، قد أتیت

 ألجل من صار في مجمع اآللھة (أتیت)
 "أسألھ عن (سر) الحیاة و الموت

تحمل جلجامیش عناء ھذه الرحلة ال�ت�ي 
لم یسبقھ لھا أحد من قب�ل.ح�اول ش�م�ش 
ث�ن��ی��ھ ع��ن ع�زی��م��ت��ھ ل��ك��ن�ھ ل��م ی��ن��ج��ح 

:"ق��ال ج��ل��ج��ام��ی��ش لش��م��ش ١٨٦ص
 :القدیر

 أبعَد جري البراري و تطوافي
 أسند رأسي في باطن الثرى

 أنام السنین اآلتیة؟
ال) دع ع��ی��ن��يَّ تص��اف��ح��ان الش��م��س،  (

 أعش في النور
  الظلمة تتراجع أمام النور المنتشر

ف��ھ��ل ی��رى م��ن ذاق ال��م��وت، ض��وء 
 " الشمس أبداً 

یبدأ جلجامیش رحلتھ لمالقاة اوبتنشی�ت�م 

الذي یم�ل�ك س�ر ال�خ�ل�ود وال�ذي تش�ب�ھ 
ب�ع�د أن ن�ج�ا  شخصیتھ، شخصیة ن�وح 

طوفان"شوریباك، م�دی�ن�ة  ٢٫٤من ص 
 أنت تعرفھا ترقد على ضفة نھر الفرات

 لقد شاخت المدینة و اآللھة فیھا
فخدثتھم نفوسھ�م، اآلل�ھ�ة ال�ع�ظ�ام، أن 

 ٢٫٥یرسلوا طوفاناً ...ص
 اھجر متاعك و أنقذ نفسك

احمل ف�ي الس�ف�ی�ن�ة ب�ذرة ك�ل م�خ�ل�وق 
 "حي

:"قص��ة ٢١٢ج��دی��ر ب��ال��ذك��ر أن ص
الطوفان من أولھا إلى آخرھا ھ�ي ج�زء 
مقحم على الملحمة، وال وج�ود ل�ھ�ا ف�ي 
ال��ن��ص ال��ب��اب��ل��ي ال��ق��دی��م ال��ذي اك��ت��ف��ى 
باإلشارة إلى الطوفان و إلى بطلھ الخال�د 
الذي أنقذ الحیاة من االن�ق�راض و ال�ذي 
ب��ارك��ھ و زوج��ت��ھ االل��ھ ان��ل��ی��ل ص 

 :"ما كنت قبل الیوم إال بشراً فانیاً ٢١٧
ولكنك منذ اآلن ، ستغدو و زوجك مثل�ن�ا 

 (خالدین)
وفي القاص�ي ال�ب�ع�ی�د ع�ن�د ف�م األن�ھ�ار 

 "ستعیشان
كان سر الحیاة الذي أعطاه أوبت�ان�ی�ش�ت�م 

:"لت�م�ن�ت�ع ع�ن ٢١٨لجلجامیش ھو ص
النوم س�ت�ة أی�ام و س�ب�ع ل�ی�ال". ل�ك�ن 
جلجامیش غلبھ النعاس ونام.ھنا تت�دخ�ل 
زوجة أوبتا نیشتم م�ن أج�ل أن ی�ع�ط�ف 
زوجھا على جلجامیش وال ی�رده خ�ائ�ب�اً 
ب���ع���د رح���ل���ت���ھ ال���م���ض���ن���ی���ة ف���دلّ���ھُ 

 :"ھناك نبتة تشبھ الشوك٢٢٢ص
تحز یدك أشواكھا كما ال�ورد ف�إذا ج�ن�ت 

 "یداك تلك النبتة، وجدت حیاة جدیدة
ق��ال ج��ل��ج��ام��ی��ش ألورش��ن��اب��ي؛ م��الح 
أوت�ن�اب�ی��ش�ت�م ال��م�ط�رود ج��راء اق�ت�ی��اده 

 جلجامیش إلى األرض الحرام
  :" إنھا لنبتة عجائبیة٢٢٢ص 

 بھا یستعید اإلنسان قواه السابقة
سأحملھ�ا م�ع�ي إل�ى أوروك ال�م�ن�ی�ع�ة، 

 "وأعطیھا للشیوخ یقتسمونھا
بعد سلسل�ة م�ن ال�م�ص�اع�ب ، ی�ح�ص�ل 
جلجامیش على النبتة ل�ك�ن�ھ ف�ي ط�ری�ق 

تارك�اً ال�ع�ش�ب�ة  العودة یستحم في النھر 
على الضفة و تأتي أفعى وتأكلھا ل�ی�ع�ود 
جلجامیش خالي الوفاض وھو الذي ق�ال 

:"اآلل��ھ��ة وح��دھ��م، ھ��م ٢٦٩الن�ك��ی��دو 
 الخالدون في مرتع الشمس

أما البشر ف�أی�ام�ھ�م م�ع�دودة ع�ل�ى ھ�ذه 
األرض"وھ���ذا ی���دل ع���ل���ى أن ص 

:"جلجامیش ل�م ی�ك�ن ب�اح�ث�اً ع�ن ٢٧١
الخلود حقیقة، بل كان باحثاً عن المع�ن�ى 
ف��ي ال��ح��ی��اة وع��ودت��ھ إل��ى أوروك ف��ي 
النھایة، لم تك�ن ھ�زی�م�ة ل�إلنس�ان أم�ام 
ھ��دف م��ح��ك��وم س��ل��ف��اً ب��ال��ھ��زی��م��ة، ب��ل 
انتص�اراً ل�ح�ی�اة وج�دت ال�م�ع�ن�ى ف�ی�ھ�ا 
والغایة ... لقد اتخذ البح�ث ع�ن ال�ح�ی�اة 
على المستوى الواق�ع�ي، ش�ك�ل ال�ب�ح�ث 
عن الخلود على المستوى الحلم�ي وف�ي 
ك��ل م��رح��ل��ة م��ن م��راح��ل ح��ی��ات��ھ ك��ان 
ج�ل��ج��ام�ی��ش ی�ت��ل��ق�ى درس��اً ف��ي م�ع��ن��ى 

 "الحیاة
ط��ب��ع��اً ل��ن ی��غ��ی��ب ع��ن ب��ال��ن��ا ك��ل��م��ات 
(سیدوري) فتاة الحان إلى جلجامی�ش:" 

 إلى أین تمضي یا جلجامیش؟
 الحیاة التي تبحث عنھا لن تجدھا

  فاآللھة لما خلقت البشر
 جعلت الموت نصیباً لھم

  و حبست في أیدیھا الحیاة
 أما أنت یا جلجامیش، فامأل بطنك

 افرح لیلك و نھارك
 اجعل من كل یوم عیداً 

 ارقص الھیاً في اللیل و النھار
 اخطر بثیاب زاھیة نظیفة

 اغسل رأسك و تحمم بالمیاه
 دلل صغیرك الذي یمسك بیدك

 وأسعد زوجك بین أحضانك
 "ھذا نصیب البشر في ھذه الحیاة

تعلم جلجامیش أن معنى الحیاة قائ�م ف�ي 
الس��ع��ادة وال��م��ع��رف��ة وال��ح��ك��م��ة ال��ت��ي 
نكتسب�ھ�ا ون�ورث�ھ�ا ل�م�ن ی�رث األرض 
بعدنا ... أدرك ھ�ذا ع�ن�دم�ا ت�أّم�ل س�ور 
أوروك العظیم كمنجز یخلد ذكره صنعت�ھ 
جھود شباب ش�ع�ب�ھ ال�ج�دی�ر ب�ال�م�ح�ب�ة 

 .واالحترام

   اءة 
 

 سوریا ینا قنجراوي/ل 
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 ٌرا" 
"ّْا ََْ 

 
 
 
 
 

 
 ُمـِعـز الشَّـعـبُـوني

 تونس 

 

 
 یا أیھا الراحُل عبر الزمنْ 

 كم صارْعـَت بین عقارِب الساعةِ 

 من أھواٍل و مصـاعـَب و نِـقـمْ 

 كم كانـت الدقـائـُق ھـاربـةً 

 بین أصابعِ األفراحِ و الـِمَحنْ 

 و كنَت أنَت الـُمـروِّضُ 

 لَِھیََجاِن بُركاِن الُعـُمـرْ 

 كم من ثـواٍن تدفًّـقـتْ 

 متمّرداٍت بیَن یأٍس و أََملْ 

 كشالٍّل، كنھٍر ھائجٍ 

ـْیـِل الَعـرِمْ   كالسَّ

 ُرَوْیَدِك أیتھا الساعةُ 

 الھاربةُ بكل األنامْ 

 ِرْفـقًـا بشاعٍر یبحث

منْ   بین طیات الزَّ

 عن طیِف ذكرى

 عن بھجِة بُشرى

 عن سطٍر و معنَى

 عن بُغیٍة و مغنَى

 عـن كـلِّ الـعُـُمـرْ 

 "  اء
 
 
 

  سالم كاظم شجر/ بغداد
2020 

  
  أردت أن أحملك

 /...بقلب ثمل
  قلب الیستاء

 وأقتنیك لیس ككل األشیاء
 بل التشبھ األمنیات 

 أعتلي تالل وجھك
 أرتل دعائنا األخیر

  لن أعود دونك
 سأبقى بمدار اإلنتظار

 أنشد بالصوت المبحوح
  لھاث منصة

  وحیرة مشاعر
  حین تخترق الوجع

 لتكون ضمن قوافل مغادرتي
 نسابق الركضة القادمة

 وترجع كالھم
 تقص عليَّ مجمل أحالمك

 تجمع نثار الوسادة
 لّما تعود لقراءة وجھي

 بغیر لغتنا المعھودة
 حین نتفق بفصول

  .........اِختالفنا الكبیر
   ونرسم المسافات فوق

 خرائط وجھتنا
 خالف كل األعراف ،،،

** 
 قدیما تجتمع النوافذ

  /...حول جدران
 بیوتنا المطلة على باحات

 الفرح لتعلو أصواتنا
  ضاحكة وتسبقنا إلى الدربِ 

 تتبع أرصفة اِالنتظار
 الجمیع كان ھنالك
 یحمل آنیة الدمع
 فتستفیض العیون

  ونقتطع جم الساعات
 (بالركن) القدیم ألزقتنا
  لنستلقي قرب وجوھنا

 نجرب یقظتنا على حدود الغفوة
 نحلم كنا.... ونحمل الرؤیا
  إلى مداخل األمنیات الواھنة

 لنبدأ أنشودة البكاء
  جانب الجدران

 المرسومة على خرائط رغباتنا
  فتمتد أشواط المواسم

 لمسافات البقایا
 نشاطر الدمعات سیلھا
  نقتفي قدیم اللقاءات

 واِنا حزانى ،،،
 قلت یاصاحبي أقترب
 سترجع وجوه المرایا
 وعلیك سیبكي وجھ
.... بھ األنتظار  ألمَّ
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 منى فتحي حامد/ مصر 
 

 ھذه نافذتي

 .. شراع و إبحار و غرق في الٓیٌم  

 .. طیف نسمات و خیاالت بالُحلم 
 

 .. إلى متى تحرقني مشاعر الصمت

 .. إلى متى یجف الندى بثمار العشق
 

 .. آه و آه من غیمات أغصان الشوق 

 .. أحاسیس محطمة من جفاء الضم 
 

 .. ألحاسیس البدن  فلسفة جارحة  

 .. تشدو للریح و تھدر أمنیة الجسد 

                      

 أیھا الحبیب

 .. من رضاب العشق  أ تُسقیني لذة  

 .. أتعانق وسادتي بأكالیل من الدفء 
 

 .. سئمت القدر  و قد  أھواكِ   لماذا  

 .. بكآء تحت نجوم السقم  كل یوم  

 

 .. بروضتي تحت ظالل الزمن  أتكأ  

 .. بدایة العمر  و أناجي أحالمي من 
 

 .. بریاح الدھر  لماذا بعثرتني الرمال 

 .. ألقت بي من أعالى تیتانیك الغرق 
 

 محبرتي

 .. أین اإلجابة یا أقالم الغرام والشغف

 .. خبز  بال  عباءتي الحالیة بال ماء  

 

 .. ھجرت الطقوس المتوجة بالخجل 

 .. و أشرقت بنبضي ابتسامة بال ُعقد 

 

 .. لألبد  تریاقي  و  مذھبي  الدفء  

 .. ھذه أنشودتي و لیست على الورق 
 
 

 .. الصافي و األلق  ترحالي إلى العشق

 .. فلن أشتاق عشقآ یُّسكرني بالظمأ  

 

  .. ِمني الُمنى و أریج أوراق الشجر  

 .. مملكتي االبتسامة المداعبة للنغم  
  

  
 ة ا 

 
 
 
 

 
 

 رزاق مسلم محمد الدجیلي
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 یأخذني الحنین

 ...وتقتلني الذكریات

 ...كل یوم تسكنین الحدقات

 أیتھا الراحلة البعیدة

 أیتھا الساكنة في الروح والقلب

 وذكریات االیام

 وكلمات القصیدة

 احب لقائك حد االنتھاء

 ألنك األمل المرتجى

 والوجد المعتق

 اول اللیل أیتھا العنیدة

 

 ...اراك حزینة

 تشتعل بین آھاتھا الدفینة

 ..تسأل عن وحدتھا

 ..في جوف اللیل

 وقد ارھقھا انینھ

 ..تقتلھا الغربة

 وتلم اشتات الحزن

 كي التستبینھ

 ..تسأ ل عن وحدتھا

 ..عن كبریاء األلم

 الماضي

 عن زفرات العشق االبدي

 وتعرف انھا فقدت حنینھ



 الّدراسة :
 تضاریس ال بد عنھا:

الكتاب بقلم األستاذ: علي عطا أبو سرحان، صدر 
 2020عن مطبعة أبو خلیل، الطبعة األولى سنة 

صف�ح�ة، وق�د ج�اءت ع�ل�ى  188یقع الكتاب في 
 النحو اآلتي:

 –  1تقدیم األستاذ جمال الدرعاوي م�ن ص�ف�ح�ة 
 6صفحة 

ثم مدخل ب�ق�ل�م األس�ت�اذ ع�ل�ي أب�و س�رح�ان م�ن 
 14صفحة  – 7صفحة 

ب�ع�ن�وان "خ�ل�ف  110صفحة   –  15من صفحة 
 العبیدي"

ب�ع�ن�وان " أن�ا  188صفح�ة   – 110من صفحة 
 واألعراف البدویة "

لیس صعباً على القارئ المتأمل أن یرى بوضوح 
إمكانیة قسمة الكتاب في ك�ت�اب�ْی�ن، ال�ق�س�م األول 
بعنوان "خلف" وفیھ تحدث الك�ات�ب ع�ن س�ی�رة 
 خلف العبیدي، والثاني عن األعراف العشائریة. 

لقد نجح الكاتب أبو سرحان، في تحوی�ل الس�ی�رة 
الغیری�ة إل�ى س�ی�رة ذات�ی�ة، وص�ّرح ب�ذل�ك م�ن�ذ 
الصفحة األولى، بأنھ صاغ ھذه السیرة من خ�الل 
طرح أسئلة على بطلھا، وكانت اإلجابات بضم�ی�ر 
"أنا المتكلم " "خلف ال�ع�ب�ی�دي، ول�دت ألب�وی�ن 
كادحین، ھ�م�ا..." واس�ت�ط�اع ال�ك�ات�ب أن ی�ب�ل�غ 
مستوى سامقاً من الموضوعیة والمصداقی�ة ف�ي 
تحویل الھَُو إلى أنا، حیث كانت ھذه األنا ت�ت�ح�دث 
بلغة بسیطة، تسلسل الحدث م�ن ل�ح�ظ�ة ال�والدة 
للحظة الراھنة... تبوح ھذه األنا ب�م�ا ل�دی�ھ�ا م�ن 
معلومات عن األنا... وعن م�م�ارس�ات ھ�ذه األن�ا 
التي تتفاعل مع المحیط وت�ن�دغ�م م�ع�ھ... وع�ن�د 
التأمل في العنوان " عت�ب�ة ال�ن�ص" ف�إن�ن�ا ن�ج�د 
جملة اسمیة... و"خلف العبیدي" إم�ا أن ی�ك�ون 
مبتدأھا أو یكون خبرھا، وھذه الجم�ل�ة االس�م�ی�ة 
عّرفت، بجملة أخرى " رجل م�ن ھ�ذا ال�زم�ان" 
فھل كان العنوان داّالً على سیرة؟ أم كان ملخص�اً 
لممارسات شخصیة في الزمان وت�ف�اع�الت�ھ�ا ف�ي 
المكان...؟ وكیف ُرِسَمت الشخ�ص�ی�ة؟ ث�اب�ت�ة، أم 
نامیة منسجمة وتطور الحدث؟ ھ�ل تش�ك�ل�ت م�ن 
فردانیة الذات؟ أم مثلت نموذجاً لشریحة، ورب�م�ا 
لشعب؟ كل ھذا یمكن اس�ت�خ�ال�ص�ھ م�ن ال�ق�راءة 

 التحلیلیة لھذه السردیة. 
إذن، فإن الذي أمسك ن�اص�ی�ة الس�رد ھ�و خ�ل�ف 
العبیدي، لكن ب�ق�ل�م " أب�و س�رح�ان " ... وق�د 
جاءت ھذه الس�ردی�ة/ الس�ی�رة غ�ن�ی�ة ب�م�ب�ن�اھ�ا، 
وغنیة بمحتواھا أیضاً، فھي قص�ص�ی�ة مش�وق�ة، 
ترسم الحدث بأسلوب (القصة الومضة) بت�ك�ث�ی�ف 
الحدث في الزمان والمكان، ثم تنتقل إل�ى ومض�ة 
أخرى، یتحرك خاللھا البطل بكل موضوع�ی�ة ف�ي 
الزمان والمكان، وینتج عن ھذه الحركة ت�ع�ای�ش 
المتلقي واندغ�ام�ھ ف�ي ھ�ذه ال�ومض�ات، وك�أن�ھ 
یسمعھا ألول مرة... وأتت ھذه الومضات ت�ح�م�ل 
المضامین كلھا في حزمة واحدة ن�ّوع�ت ال�ح�دث 
والمكان والممارسة الیومیة، لكن�ھ�ا أب�ق�ت ع�ل�ى 
البطل الذي ظل یھاجم وعینا وتوق�ع�ات�ن�ا ف�ي ك�ل 
لحظة من لحظات القراءة...نعم، إن جیالً ولد ف�ي 
خمسینیّات ال�ق�رن ال�م�اض�ي، ھ�و م�ن م�ج�ای�ی�ل 
شخصیة السیرة (خلف) لكن أثناء القراءة، یع�ود 
ھذا الجیل، لیعیش تلك ال�ل�ح�ظ�ات ال�ت�ي ع�اش�ھ�ا 
البط�ل، ی�ع�ی�ش�ھ�ا ب�ح�ل�وھ�ا وم�رھ�ا، بس�ع�ادت�ھ�ا 
وتعاستھا... فیشعر أثناء القراءة، وك�أن�ھ یص�ع�د 
جبالً... كطریق م�درس�ة خ�ل�ف أث�ن�اء ال�ذھ�اب... 
ویھبط وادیاً... كالطریق ن�ف�س�ھ أث�ن�اء ال�ع�ودة... 

ح�ت�م�اً س�ت�ت�ن�ف�س   -أیھا القارئ ال�ع�زی�ز  –لكنك 
الصعداء... ب�ی�ن ك�ل م�ج�م�وع�ة م�ن ال�ع�ب�ارات، 
ومجموعة أخرى... أما للجیل األص�غ�ر، فس�ی�رى 
في ھذه السیرة مجموعة من األساطیر والمالحم، 
وتلك الحیاة البدائیة التي یصعب ع�ل�ی�ھ ت�خ�ی�ل�ھ�ا 
أحیاناً، ومن ھنا ك�ان�ت ج�م�ال�ی�ات ھ�ذه ال�ك�ت�اب�ة 

السردیة، فمن جھة فتحت لنا باب�اً ن�ح�و ال�ج�م�ال 
نستمتع عندما ندلف عتبتھ، وب�اب�اً آخ�ر ی�ط�ل�ع�ن�ا 

رب�م�ا ت�ك�ون   –على معلومات غنیة، وممارسات 
لكنھا كانت طبیعیة واقعی�ة ف�ي زم�ان�ھ�ا،  -غریبة

وتلك المعتقدات وأنماط التفكیر التي أثّ�رت ع�ل�ى 
 تلك السلوكات...

الالفت في األمر أن مسرح األحداث كان في بی�ئ�ة 
تالمس البداوة، في ھیكلة اإلنتاج، وھذا ب�دا م�ن 
دور المجتمع وتسلط�ھ ال�ذك�وري، وف�ي ت�ق�س�ی�م 
األدوار اإلنتاجیة االجتماعیة بین الج�ن�س�ی�ن... " 
فالرجل كان جنّى، والمرأة بنّا " كما یقول الم�ث�ل 
الش�ع�ب��ي، ف��ال�وال��د ی��ع�م��ل م�ع اب�ن��ھ ال��ب�ك��ر م��ع 
حمیرھما، یجوبان األسواق لنقل بض�ائ�ع ال�ن�اس 
من مطلع الشمس إلى مغیبھا، بینما تعمل ال�م�رأة 
في رعي الحالل (الغنم) وحلبھا، وتجبین ال�ج�ب�ن 
أو صنع الجمید، أو اللبن، وتسویق المنتج... كما 
تعمل في غزل صوف ال�غ�ن�م ع�ل�ى ال�ن�ول، وف�ي 
ال�ن�س�ی�ج ال�ی�دوي، ھ�ذا إض�اف�ة ألع�م��ال ال�ب�ی��ت 
الروتینیة من طبخ وكن�س وغس�ی�ل... وق�د ب�رع 
الكاتب عندما شابھ ما یعتري ھذه العملیات ش�ب�ھ 
البدویة وقاربھا بأعمال الفالحة في ال�ق�رى... إال 
أن نكھة البداوة بقیت في ط�ع�م ف�ن�ج�ان ال�ق�ھ�وة 
�ْع�ر، وس�رع�ة  المّرة، التي ت�دل�ل ع�ل�ى ب�ی�ت الشَّ
التنقل، والبحث عن كأل وماء، والسكن في بیوت 
الشعر، أو ب�ی�وت ال�ح�ج�ر، ف�ي أم�ك�ن�ة ك�ث�ی�رة، 
تفرضھا األحداث أو ال�ظ�روف ال�خ�ارج�ی�ة، وم�ا 
یؤثر ذلك على تطور الشخص�ی�ة/ ال�ب�ط�ل ون�م�اء 
ھذه الشخصیة... نعم لقد كان للب�ی�ئ�ة دور ف�اع�ل 
في تشكل الشخصیة، بل ال أبالغ إذا قلت أنھا ربما 

 شاركت الشخصیة الرئیسة بطولتھا...
لقد رصدت ھذه السیرة تجلیات الح�ی�اة الش�ع�ب�ی�ة 
الفلسطینیة في مختلف جوانبھا، فمن الجمی�ل ب�ل 

ع��ام ال��ت��ع��ل��ی��م  2020ال��رائ��ع، أن ت��ق��رأ ع��ام 
اإللكتروني والتعلم عن بعد، أن ت�ق�رأ وتس�ت�ذك�ر 
النظام المدرسي البسیط ال�ذي خض�ع ل�ھ ت�الم�ی�ذ 
ستینیّات القرن ال�ف�ارط، ح�ی�ث ت�ج�د ن�ف�س�ك ف�ي 
مدرسة من غرفة واح�دة أو غ�رف�ت�ی�ن اث�ن�ت�ی�ن، 
بمعلم واحد أو معلمْین اثنْین، في كل غرفة صفان 
(مستویان) من الطالب، مدرسة بال مرافق، بتعلم 
تحفیظي تلقیني استظھاري، فیھ العقاب أكثر م�ن 
الثواب... وفیھ قض�اء ال�ت�ل�م�ی�ذ ی�وم�ھ ك�ل�ھ ف�ي 
المدرسة على نمط الفترتْین، فیھ النسخ العقاب�ي، 
والضرب العقابي، والحبس ال�ع�ق�اب�ي ف�ي غ�رف�ة 
الدرس... واألھل ی�واف�ق�ون ب�رض�اھ�م ع�ن ھ�ذه 
العقوبات كلھا تحت شعار " خ�ذو ل�ح�م ورج�ع�و 
عظم" أسالیب تربویة رغم عقمھا وقساوتھ�ا إال 
أنھا خرجت قادة في الفكر والس�ی�اس�ة وال�ت�رب�ی�ة 

 واالقتصاد... وغیرھا..
ترى كل جزئیة في الحیاة على فط�رت�ھ�ا، ت�ع�ی�ش 
ُجْرح البطل والناس، وقد غمسوه بالرماد أو البن 
حتى ال ینزف، تعیش مطاردة اإلنسان للحی�وان�ات 
البریة والبواھش كاألفعى ( ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ب�ت�ل�ع 
الفراخ ) وربما كشرت عن أنیابھا للدغ الب�ش�ر... 
تعیش نشل المیاه من اآلبار ال�ع�م�ی�ق�ة ب�دل�و م�ن 
الجلد (الركوة)، وشرب العطاشى منھا م�ب�اش�رة، 
وشربھم م�ن ظ�ح�اظ�ی�ح الش�ت�اء ال�ت�ي ت�ح�ت�وي 
الطفیلیات واألشیاء المتحركة والساكنة... تس�ك�ن 
في مغ�ارة، وت�خ�رج م�ن�ھ�ا ألن ح�ام�الً س�ت�ض�ع 

 مولودھا فیھا... 
لقد تحركت ھذه الموتیفات القصصیة بشكل فعّ�ال 
وفاعل وحركت فینا اإلحساس بالماضي، وعش�ن�ا 
البطولة مع الشخصیة ألنھا حیاتنا... حیاتنا ال�ت�ي 
تشكلت من النظام نفسھ مع اخ�ت�الف ف�ي ب�ع�ض 
الشكلیات البسیطة... وھذا سر الجمال في النص، 
حیث استطاع الكاتب أن یشرك كل واحد فین�ا ف�ي 
األحداث، فحركنا كما تحرك البطل، وبذا تش�ك�ل�ت 
الدھشة، وتولد االنبھار ب�ال�ج�غ�راف�ی�ة وال�ت�اری�خ 
والم�وق�ف االج�ت�م�اع�ي ب�ل اإلنس�ان�ي... وك�ان�ت 

ملحمیة النص التي اقتربت م�ن األس�ط�وری�ة ف�ي 
رسم الصور الجمیلة، وتحقیق ال�م�ف�ارق�ات ال�ت�ي 
تقارب العجائبیة، وتحریك الش�ری�ط ال�ب�ان�ورام�ي 

 بلغة راقیة رائقة كأنھا النسیم العلیل...
یحسب للكاتب، رصده الدقیق لألحداث، ووضعھا 
في سیاقھا االجتماعي السیاسي االقتصادي، فمن 
حیاة الرعي وال�زراع�ة ال�ب�س�ی�ط�ة، وم�ن ع�م�ل 
الطبقة الكادحة، ومن غ�زل ال�ن�س�اء واس�ت�خ�دام 
النول، والخبز عل الصاج... ومن وصف التع�ل�ی�م 
ال��ب��دائ��ي، وال��زواج ال��م��ب��ك��ر، زواج ال��ع��زوة، 
وال�ع��ائ�ل��ی�ة، وال�ح��ی�اة االج�ت��م�اع��ی�ة ال�ب��س�ی��ط��ة، 
ومعتقداتھا ونظمھا القیمیّة البسیطة التي أنتجتھا 
ممارسة ھذه الطبقة على األرض... من ك�ل ھ�ذه 
البساطة، ینتقل بنا كاتب السیرة، ف�ی�ری�ن�ا وج�ھ�اً 
آخر للحیاة، وجھاً یقوم على الصراع، وی�ت�أس�س 
على مأساة الفلسطیني في شتّى أماكن تواج�ده... 
یرینا نكبة الفلسطین�ي، وال�م�ذاب�ح ال�ت�ي ت�ع�رض 
لھا... یرینا تشرده في م�ن�اف�ي األرض، وتش�رده 
حتى في وطنھ، یرینا الحروب التي خاضھا، وھو 
ال یمتلك من السالح سوى االنت�م�اء وال�ع�ق�ی�دة... 
وھنا تبرز في ھ�ذه الس�ردی�ة ص�ور ك�ث�ی�رة م�ن 
النضال والجھاد ضد الصھی�ون�ی�ة ال�م�ت�غ�ط�رس�ة، 
الص��ھ��ی��ون��ی��ة ال��ت��ي س��رق��ت األرض، وال��ح��ل��م 
والفرح... وھنا یظھر البطل أو أح�د ج�دوده ف�ي 
عالئق نضالیة مع قادة فلسطینیین عظماء، أمثال 
الشھید عبد القادر الحسیني، وبھجت أبو غربیة، 
وفؤاد نصار... ونعیش حركة ال�ج�ھ�اد ال�م�ق�دس، 
وال�ك��ف األس��ود، وم��ع��رك��ة ال��ق��س��ط��ل، وص��وراً 
لشھداء ضمخوا ال�ث�رى ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ب�دم�ائ�ھ�م 

 الزكیة...
وفي صفحات السردیة، تسمع رثاء شھداء ب�ل�دة 
السموع، في بلدة السموع، ت�رى ص�ور ش�ھ�داء 
أردنیین، جاؤوا من مناطق األردن كلھا، وشھداء 
فلسطینیین جاؤوا من م�ن�اط�ق ف�ل�س�ط�ی�ن ك�ل�ھ�ا. 
رج��ال داف��ع��وا ع��ن أرض��ھ��م ح��ت��ى ال��رص��اص��ة 
األخیرة، واستشھدوا، وترى بیوتاً آمن�ة نس�ف�ت، 
وأرواح��ا م��دن��ی��ة ذب��ح��ت، ب��آل��ة ال��غ��ط��رس��ة 

... وف�ي س�ن�ة 1966الصھیونیة... كان ذلك سنة 
تسمع أزیز طائرات المیراج الص�ھ�ی�ون�ی�ة، 1967

تغیر على مواقع العروبة، وترى الجیش ال�غ�ازي 
یتقدم لسرقة ما تبقى من ف�ل�س�ط�ی�ن، وال�ج�والن، 
وقطاع غزة، وسیناء، في حرب أط�ل�ق�وا ع�ل�ی�ھ�ا 

، أو ال�ن�ك�س�ة... وتس�ت�ذك�ر ص�وت 67حرب ال 
المذیع الیعربي أحم�د س�ع�ی�د، ی�ھ�در م�ن ص�وت 
العرب، ربما من مذیاع وحید في المنطقة، إال أنھ 
یصرخ حتى تسمع المنطقة كلھا... وترى التشرید 
یتجدد، والترحیل والتھجیر ألبناء ھ�ذا الش�ع�ب... 
وفتح مناٍف جدیدة... وترى جموع الم�ت�ظ�اھ�ری�ن 
في مصر، یھ�ت�ف�ون ل�ع�ب�د ال�ن�اص�ر، وی�رفض�ون 

 استقالتھ... إثر الھزیمة...
إنھا ل�ح�ظ�ات ص�راع ق�وم�ي، ول�ح�ظ�ات ح�روب 
دامیة، ومآٍس جدیدة تجسدت في احتالل األرض، 

وسرقة م�ق�درات اإلنس�ان، ھ�ذا ك�ل�ھ ع�ظّ�م م�ن 
صراع الشخصیة في السیرة، فعالوة على ھ�ّم�ھ�ا 
الیومي، وشق�ائ�ھ�ا وك�ّدھ�ا ج�اءت ط�ق�وس ھ�ذه 
الحیاة الجدیدة شدیدة البؤس، وأجبرت الشخصیة 
في التعامل معھا، وھذا ب�ال ش�ك أثّ�ر ف�ي مس�ار 
الشخصیة، سواء أكان ذلك في الجانب المعرف�ي، 
أم القیمي، أم المعاشي الیومي بما في ذلك العم�ل 
وكسب الرزق... وبالتالي وقفنا على نتائج تفاعل 
ھذه المعطیات... وكانت المخرجات ت�ت�ج�س�د ف�ي 
استواء الشخصیة على سوقھا، وتأھل ص�اح�ب�ھ�ا 
لیكون من شی�وخ ال�ع�رب، ورج�ال إص�الح ذات 

 البین...
نعم، بكل براعة استطاع الكاتب توث�ی�ق م�خ�ت�ل�ف 
ھذه الجوانب التي أحاطت بالشخصیة، ال�ج�وان�ب 
ال�ج�غ��راف�ی�ة ال�م�ك��ان�ی�ة، وال�ج�وان��ب ال�ت��اری�خ�ی��ة 
السیاسیة، وال�ج�وان�ب االج�ت�م�اع�ی�ة ال�ق�ی�م�ی�ة... 
استطاع أن یرصدھا ویوثقھا ویحلل�ھ�ا أح�ی�ان�اً... 
ویربط بعضھا ببعض من خالل الشخصی�ة، ال�ت�ي 
انزاحت من مكانت�ھ�ا ال�ف�ردی�ة؛ ل�ت�م�ث�ل ش�ری�ح�ةً 

 اجتماعیةً كاملةً... بل ربما لتجسد ھّم شعب...
ھذا في الك�ت�اب األول (إن دّق ال�ت�ق�دی�ر، وص�ّح 

ص�ف�ح�ة  -1التعبیر) وھو الذي امتد من ص�ف�ح�ة 
وتفّرد فیھا البطل ب�أح�داث�ھ ال�ت�ي ش�ّك�ل�ت�ھ�ا  110

حیاتھ، أو شّكلھا في حیاتھ. وھ�و ك�ت�اب مش�وق 
بكل ما تعنیھ الكلمة، تبدأ بقراءة الصفحة األول�ى 

 فال تغادر الكتاب إال في آخر صفحة منھ...
 -110أما الكتاب الثاني، الذي امتد م�ن ص�ف�ح�ة 

وال��م��وس��وم ب(أن��ا واألع��راف  188ص��ف��ح��ة 
العشائریة ) أنا (خلف العبیدي) وقد انخرطت ف�ي 
ال�ع�م�ل ال�ع�ش�ائ��ري ش�ی�خ��اً ومص�ل�ح��اً. ب�رؤی�ت��ي 
المتواضعة ھنا، واج�ت�ھ�ادي الش�خ�ص�ي، ف�إن�ن�ي 
أقول" حبذا لو تم فصل ھذا الكتاب ع�ن األول... 
وبقیت السیرة الرائعة التي استمت�ع�ن�ا ب�ق�راءت�ھ�ا 
كتاباً منفصالً عن الجزء الثاني... وج�اء ال�ك�ت�اب 
الثاني في العادات العشائریة والقضاء العشائ�ري 

 وحده منفصالً عن الجزء األول....
لقد حاول الكاتب أن یرینا ما وصل إل�ی�ھ ال�ب�ط�ل، 
والمركز العشائري الذي تبوأه، وھذا مبَّرر ضمن 
مفھوم السیرة، لكن الذي لم یكن مبّرراً، وال تفّرد 
فیھ، وال تمیّ�ز، ج�اء ف�ي إع�الء ق�ی�م�ة ال�ق�ب�ل�ی�ة 
وت�ع�ظ�ی�م�ھ��ا، وف�ي س�رد مس��ھ�ب ع�ن ال�ع��ادات 
والتق�ال�ی�د ال�ع�ش�ائ�ری�ة، وال�ق�ض�اء ال�ع�ش�ائ�ري، 
وأصولھ... وآلیات الحیاة ال�ع�ش�ائ�ری�ة ال�ی�وم�ی�ة، 
حیث اس�ت�ف�اض ف�ي ش�رح ق�ی�م�ة ال�ق�ھ�وة ب�ی�ن 
العشائر، وطریقة صن�اع�ت�ھ�ا وت�ق�دی�م�ھ�ا ورب�م�ا 
فوائدھا، ثم تناول أنواع القضاة ع�ن�د ال�ع�ش�ائ�ر، 
وأنواع المشاكل العشائ�ری�ة وال�ق�ض�ای�ا، وآل�ی�ات 
الفصل في المحاكم العشائریة، لدرجة أنھ ت�ح�دث 
عن (البشعة)، وأصلھا واع�ت�ق�اد ال�ن�اس ب�ھ�ا... 
وأعتقد أن ك�ل ذل�ك ج�اء ف�ي س�ی�اق ص�ی�رورة 

الذي أصبح یتذّوت ھذه ال�ح�ی�اة ب�ق�ّض�ھ�ا  البطل، 
وقضیضھا، بل أصبح لھ كلمة فاصلة ف�ی�ھ�ا، م�ن 
خالل مھن�ة ال�ق�ض�اء ال�ع�ش�ائ�ري... أي إن ھ�ذا 
الشرح المسھب عن الحیاة القبل�ی�ة ج�اء إلك�م�ال 

وآم�ل أن أك�ون ع�ل�ى   –دور البطل فیھا... لكني 
أعتقد أن ھذه المعلومات والم�ع�ارف ع�ن   –خطأ 

وثّ�ق�ھ�ا  الحیاة العشائریة والقضاء ال�ع�ش�ائ�ري، 
وكتب فیھا غیر باحث، وھي مكتوبة في صفحات 
الحی�اة ال�ب�دوی�ة، وك�ت�ب ال�ق�ض�اء ال�ب�دوي ھ�ن�ا 
وھناك... وھي معلومات ن�ظ�ری�ة م�ع�رف�ی�ة، وان 
استجّد فیھا بعض القصص والقضایا التي ق�ام�ت 
الشخصیة ف�ي ح�لّ�ھ�ا... وق�د ظ�ھ�رت م�ن خ�الل 
وثائق، لتظھر الزمان والمكان، والحك�م ف�ی�ھ�ا... 
لكن مع كل ھذا فإن التفصیل في معارف ال�ب�ادی�ة 
أصبح من األمور ال�ب�دھ�ی�ة، ل�ك�ث�رة ت�ن�اول ھ�ذه 
المعارف وبحثھا في الكتب والمصادر والم�راج�ع 

 التي تتعلق بذلك.
 -في الخالصة، أرى أن كتاب " خ�ل�ف ال�ع�ب�ی�دي

رجل من ھذا الزمان" یوثق ل�م�رح�ل�ة ت�اری�خ�ی�ة 
مھمة في حیاة الشعب الفلس�ط�ی�ن�ي ب�ت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا 
كافة، بأسلوب أدبي مشوق جمیل أّخاذ، وأرى أن 
أج�زاء ك��ث��ی�رة م��ن��ھ تس�ت��ح��ق ال�ت��أم��ل وال��درس 
واإلطالة ب�ال�وق�وف ع�ن�دھ�ا... ك�م�ا تس�ت�ح�ق أن 
تمسرح، ألنھا ت�ع�زز وع�ي األج�ی�ال، ب�ھ�وی�ت�ھ�ا 
وانتمائھا، وتعزز االعت�زاز ب�ھ�ذا ال�ت�اری�خ ال�ذي 

 –ب�روح�ھ  –ضّحى فیھ الفلسطیني بأعز ما یملك 
من أجل صناعة الحیاة ضد غزاة ال ھ�ّم ل�ھ�م إال 
إعدام الفرح في عیون األطفال... رج�ل م�ن ھ�ذا 
الزمان، سیرة رجل تستحق القراءة، واالستمت�اع 

 بھذه القراءة...

 ر  ا ان" -" اي 
 

 
 

  بقلم النّاقد: عمر عبد الّرحَمن نمر
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