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  أ ؟
 

 
 علي حسین/ العراق

 
مّرة أخرى.. اإلنجاز األبرز لسیاسیّي "الصدفة" أنھم نجحوا في تلویث الض�م�ی�راإلنس�ان�ي، ب�ح�ی�ث   

صار ھناك من یطرب ویشمت لخطف سیدة، ذنبھا الوحید أنھا أحبت العراق وساندت تظاھرات شب�اب 
االحتجاجات، بل إّن البعض شعر بالنشوة ألّن األلمانیة "ھیال مویس" التي یطلق علیھا أصحابھا ف�ي 

، "بغداد اسم "ھیلھ"، تحببًا، ألن ھذه المرأة الجریئة تتجول كل یوم بدراجتھا ونحن ب�ل�د "ال�م�ت�ق�ی�ن
لعّل ما جرى في ھذه الجریمة الخسیسة یؤكد أّن أشیاء كثیرة لم تتغیّر، وأن ھناك م�ن ال ی�ری�د ل�ھ�ذه 
البالد ان تستقر بدلیل تكرار جرائم الخطف واالغتیال، وھي تكرار لجریمة اختط�اف اإلع�الم�ي م�ازن 
لطیف، مثلھا مثل جریمة تغییب الكاتب توفیق التمیمي، وھي جرائم ال تختلف ع�ن إط�الق ال�رص�اص 
على المتظاھرین الشباب، وقتل العدید من الناشطین، فالذي حدث أّن إنسانًا یفقد حریتھ، ألن ال�ب�ع�ض 
ال یرتاح لھ، ویزعحھ منظره وھو یتجول بحریة وعفویة، في الوقت الذي یغیب فیھ القانون، وتصبح 
األجھزة األمنیة مثل "خیال المآتة"، إذا عرفنا أن السیدة األلمانیة تم اختط�اف�ھ�ا ب�ال�ق�رب م�ن م�رك�ز 

 .شرطة
 واآلن سأعید طرح سؤال مھم، ونحن نتابع صمت الحكومة ومعھا القضاء أمام جرائم االختطاف : 

ھل یعرف العراقیون اسم المّدعي العام العراقي؟، ھذا إذا كانوا سیُصدِّقون أّن ھناك م�ن�ص�بً�ا قض�ائ�یًّ�ا 
اسمھ االّدعاء العام. ثم إنني بكّل صدق لسُت أع�رف: ھ�ل اخ�ت�ط�اف س�ی�دة اج�ن�ی�ب�ة وس�ط ب�غ�داد ال 
یستدعي أن یركب السید المدعي العام سیارتھ "المصفّحة" ویذھب إلى مكان الج�ری�م�ة ل�م�ع�رف�ة م�ا 
جري ھناك؟، وال بأس عزیزي القارئ أن تنعش ذاكرتك بأّن المّدعي العام ربما لم یشاھد م�ا ی�ع�رض 
في الفضائیات ، وكیف أّن حكومة عادل عبد المھدي اطلقت الرصاص على ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن ث�م ذھ�ب�ت 

 .! لتستلم تقاعدھا بكّل حریّة! واریحیة
إن مشھد خطف سیدة تقدم خدمات ثقافیة واجتماعیة للشباب وتحاول أن توصل صوت�ھ�م إل�ى ال�ع�ال�م 
یقول إن أشیاء كثیرة لم تتغیر، وأن ھناك من ال یرید أن نمضي نحو مستق�ب�ل آم�ن، وال�دل�ی�ل ج�رائ�م 
االغتیال أو الخطف التي دائًما تسجل ضد مجھول، وھي تكرار لجرائم كثیرة ارتكب�ت وس�ت�رت�ك�ب ف�ي 
المستقبل وإن اختلفت التفاصیل والوجوه، فالذي ح�دث أن ج�م�اع�ة ق�ررت ان تص�ب�ح ف�وق ال�دول�ة 

.. قد یعتبرني بعض الساسة االفاضل متآمًرا، ألنني دائما ما أقارن ب�ی�ن م�ا  والقانون بمنتھى البساطة
یجري في العالم وبین ما یجري من مھازل في بالد النھرین، وھي مقارنة ال تجوز ألسباب عدة ل�ی�س 
من بینھا أن المسؤول عندنا أھم من المواطن، وألنھ ال توجد قیمة للمواطن ف�ي ب�الدن�ا الس�ع�ی�دة، إذ 
یمكن ألي قناص أو ملثم أن یقتل متظاھًرا، ولھذا لن یت�ط�رق س�اس�ت�ن�ا األف�اض�ل الخ�ت�ط�اف الس�ی�دة 

  .األلمانیة ألنھا في نظرھم اآلن ترفل في "العز"
 

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني

 اظ  طان.. ؟!

التقى رئیس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الرئیس اإلیراني حسن روحان�ي  
في طھران خالل أول زیارة رسمیة لھ إلى الخارج منذ تولیھ م�ن�ص�ب�ھ ف�ي أی�ار/

 مایو. وفیما عبر الطرفان عن الرغبة في توسیع العالقت التجرایة بین البلدین.
ھذا وعقد الوفدان العراقي واإلیراني، في طھران، یوم امس الث�الث�اء، اج�ت�م�اع�اً 
موسعاً لبحث تفكیك وتذلیل "عقبات كبیرة" تقف في طریق تطویر العالقات ب�ی�ن 
البلدین. وعقد االجتماع برئاسة رئی�س م�ج�ل�س ال�وزراء مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي، 

وذكر بیان صادر عن م�ك�ت�ب  .والنائب األول للرئیس اإلیراني، إسحاق جھانغیري
الكاظمي، إن "االجتماع الموسع بحث الملفات الم�درج�ة ع�ل�ى ج�دول األع�م�ال، 
وتناولت تنمیة آفاق التعاون في مختلف القطاعات بی�ن ال�ب�ل�دی�ن، وس�ب�ل ت�ذل�ی�ل 

 ."العقبات، وتجاوز اإلشكالیات التي قد تعترض سیر التعاون المشترك
ونقل البیان عن الكاظمي قولھ، إن "العراق یتطلع لتكوین أفضل ال�ع�الق�ات ب�ی�ن 

 ."البلدین على أساس المصالح المشتركة، خدمة للشعبین الجارین
وأضاف، أن "ھناك تحدیات كبیرة نواجھھا، ویجب العمل سویة على ت�ج�اوزھ�ا، 

م�ن   ."وعلى رأسھا التحدیات االقتصادیة والصحیة الراھنة التي تواجھ ال�ب�ل�دی�ن
جانبھ، رحب جھانغیري بزیارة السید الكاظمي، والوفد الح�ك�وم�ي ال�م�راف�ق ل�ھ، 
معربا عن تمنیاتھ للحكومة العراقیة بالنجاح في مھامھا، وأن تكون الم�ف�اوض�ات 

 .بنّاءة بین الجانبین، بما یخدم العالقة بین إیران والعراق
وأكد جھانغیري دعم إیران الستقرار العراق، واستعادة كامل دوره في المن�ط�ق�ة، 
معربا عن أملھ بأن تساعد خطوات التعاون المشترك بین الب�ل�دی�ن ع�ل�ى ت�خ�ط�ي 
الصعوبات والتحدیات اآلنیة، والمتمثلة بجائح�ة ك�ورون�ا، واألزم�ة االق�ت�ص�ادی�ة 

 .الناتجة عن انخفاض أسعار النفط
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شرطة كوینزالند تحذر من أن ھؤالء األش�خ�اص ی�م�ث�ل�ون خ�ط�را 
 على المجتمع بأسره وتؤكد أن أعداد المخالفین ال تزال قلیلة.

 

شخص كان من المف�ت�رض أن  200فقدت السلطات في كوینزالند أثر أكثر من 
یقوموا بعزل نفسھم في المنزل طبقا لقوانین الحجر الص�ح�ي الص�ارم�ة ال�ت�ي 

وم�ن�ذ م�ن�ت�ص�ف أب�ری�ل ن�ی�س�ان ال�م�اض�ي، أج�رت س�ل�ط�ات   تفرضھا الوالیة.
زیارة للتأكد من الت�زام ال�ن�اس ب�ال�ق�واع�د، ل�ی�رص�د  2000كوینزالند أكثر من 

 شخص لیسوا في أماكنھم. 400أن  ١٩-الضباط في قوة تنفیذ قواعد كوفید
ش�خ�ص�ا أع�ط�وا ب�ی�ان�ات م�زی�ف�ة  185ومن بین مخالفي القواعد ھؤالء ھناك 

لمسؤولي الصحة بما في ذلك عناوین أماكن اإلقامة التي كان م�ن ال�م�ف�ت�رض 
شخصا آخرین أعطوا بیانات ص�ح�ی�ح�ة ل�ل�س�ل�ط�ات،  25أن یقیموا بھا. وھناك 

 ولكن عندما ذھب رجال الشرطة لزیارتھم لم یجدوا لھم أثر.
وقالت الشرطة أنھ نتیجة لذلك فإن السلطات ما زالت ال ت�ع�رف أم�اك�ن ت�واج�د 

، وأنھم مطلوبین للتح�ق�ی�ق م�ن ق�ب�ل ال�والی�ة. 210ھؤالء األشخاص وعددھم 
وفي حال العثور علیھم فإنھم یواجھون غرامات باھظة لمخالفة قوانین البق�اء 
في المنزل الصارمة الموضوعة الحتواء تفش�ي ال�وب�اء. وأك�دت الش�رط�ة أن 

شخصا ممن خالفوا قواعد العزل قد غادروا الوالیة ب�ال�ف�ع�ل ف�ي ال�ف�ت�رة  125
 التي كان یجب علیھم فیھا عزل أنفسھم.

 

امدات   اا دة 

 JobSeeker دا  ا أو

روم   
 ر ل و  ان 

 

تم االعالن في فیكتوری�ا 
عن عزل وإغالق س�ت�ة 
س��ج��ون ب��ع��د ث��ب���وت 
اصابة أحد الحراس ف�ي 
س���ج���ن ل���ل���رج���ال ف���ي 
ملبورن بك�ورون�ا، م�م�ا 
دف����ع ال����م����ح����ام����ی����ن 
وج��م��اع��ات ح��ق��وق��ی��ة 
ل��ل��دع��وة ل��إلف��راج ع��ن 

 السجناء "غیر الخطرین" خالل الوباء.
وبحلول صباح األربعاء، كان اآلالف من النزالء في ستة سجون یواج�ھ�ون 

س�اع�ة ف�ي  23قیوًدا أكثر صرامة، بما في ذلك احتمال ابقائھم ما یصل إلى 
 الیوم في زنازینھم بعد أن ثبتت إصابة حارس من سجن رافینھال بكورونا.

كما تم إغالق مركز ھوبكنزي اإلصالحي، والنجي ك�ال، وس�ج�ون ب�ارون، 
 وفولھام ولودون باإلضافة لسجن رافینھال كإجراء احترازي.

وتأتي أنباء إغالق السجون بعد أن تم إغالق متجر دیفید جون�ز ف�ي م�رك�ز 
تشادستون للتسوق ی�وم ال�ث�الث�اء ب�ع�د أن ث�ب�ت�ت إص�اب�ة أح�د ال�ع�ام�ل�ی�ن 

وأثار عمال التجزئة في المركز التجاري المزدحم م�ن�ذ أس�اب�ی�ع  بالفیروس.
مخاوف من عدم التزام المتسوقین بقواعد المباعدة االجتماعیة مع ت�ق�اری�ر 
تفید بأن بعض الناس ذھبوا لل�ت�س�وق م�ب�اش�رة ب�ع�د خض�وع�ھ�م الخ�ت�ب�ار 
فیروس كورونا بالقرب من المركز التجاري. في ھذه االثناء یستع�د اھ�ال�ي 
ملبورن لتطبیق قاعدة ارتداء الكمامات بشكل الزامي ف�ي االم�اك�ن ال�ع�ام�ة 

 دوالر. 200ابتداء من فجر یوم غد الخمیس واال تعرضوا لغرامة بقیمة 

  200  وب
!!م  ل اا  

الحكومة الفیدرالیة أعلنت عن عزمھا مراجعة الزیادة في منحة الجوب سیكر بنھایة دیسمب�ر 
كانون األول ورئیس الوزراء یعرب عن ثقتھ في مدھا إلى ما بعد ذلك.فق�د ان�ت�ق�دت ات�ح�ادات 
العمل والمجموعات الحقوقیة وحزب العمال، الحكومة الفیدرالی�ة ل�ع�دم إع�الن�ھ�ا ع�ن زی�ادة 

تغییرات برامج ج�وب  دائمة في قیمة دفعات دعم الدخل للعاطلین عن العمل أثناء اإلعالن عن
. وكان رئیس الوزراء سكوت موریسون قد أعلن باألمس أن الزیادة ال�ت�ي كبیر وجوب سیكر

دوالر  250دوالر إلى  550أُضیفت على دفعة الجوب سیكر بعد تفشي كورونا ستنخفض من 
 بدایة من الثامن والعشرین من سبتمبر أیلول القادم.

وبینما تعھدت الحكومة بمد دفعة دعم رواتب العاملین المعروف�ة ب�اس�م ال�ج�وب ك�ب�ی�ر ح�ت�ى 
مارس آذار القادم على األقل، إال أنھا رفضت التعھد بنفس الشيء ل�دف�ع�ات ال�ج�وب س�ی�ك�ر، 
حیث ما زال مصیر الدفعات اإلضافیة م�ج�ھ�وال ب�ع�د دیس�م�ب�ر ك�ان�ون األول ال�ق�ادم. وق�ال�ت 
الرئیسة التنفیذیة للمجلس األسترالي للخدمات االجتماعیة ماساندرا غولدي "ھذا ی�ع�ن�ي أن�ھ 

دوالر ك�ل  300سبتمبر أیلول، فإن الشخص الذي یتلقى دفعات جوب سیكر سیخسر  25منذ 
دوالر أسبوعیا، ویواجھ خطر المزید من االقتطاعات بعد ال�ك�ریس�م�اس."  150أسبوعین أو 

وأضافت "یجب أن تظل الدفعة اإلضافیة بالكامل موجودة إلى حین استبدالھا بزی�ادة م�الئ�م�ة 
 31ودائمة. بدال من فعل ذلك، تم مد الزیادة التي تم إقرارھا بس�ب�ب ف�ی�روس ك�ورون�ا ح�ت�ى 

دوالر ی�وم�ی�ا ف�ي  40دیسمبر كانون األول، وبالتالي یواجھ متلقو اإلعانة خطر الع�ودة إل�ى 
 رأس السنة."

وكانت الحكومة قد أعلنت عن الدفعة اإلضافیة في مارس آذار والتي ضاعفت عملیا ما یتلقاه 
دوالر ك�ل أس�ب�وع�ی�ن  560األسترالیون العاطلون عن العمل، حیث كانت إعانة البطالة عند 

دوالرا في الیوم، وھي القیمة التي كانت تتعرض النتقادات واس�ع�ة ب�اع�ت�ب�ارھ�ا ال  40بواقع 
 تكفي للعیش في أسترالیا.

 ض ن دور 
ة واا را  

 
لقروض مصرفیة تصل إلى م�ل�ی�ون  guaranteeأعلنت الحكومة الفیدرالیة عن انھا ستكون الضامن 

دوالر للمصالح التجاریة الصغیرة والمتوسطة. وتأتي ھذه الخطوة ضمن خطة حكومیة لدعم المصالح 
 التجاریة من أجل انعاش االستثمار.

دوالر إل�ى م�ل�ی�ون دوالر،  250،000ومع خطوة الحكومة الفیدرالیة رفع الحد األقصى للقروض من  
فھذا یعني ان ثالثة مالیین ونصف شركة ستستفید من ھذه القروض في مجال االستثمار. وسیتم تمدید 
فترة القرض من ثالث إلى خمس سنوات في إطار برنامج من المقرر تشغیلھ حتى حزیران یونی�و م�ن 

 العام المقبل.
وقال وزیر الخزانة الفیدرال�ي ج�وش 
فرایدنبرغ إن الشركات ستكون قادرة 
على استخدام القروض لشراء اآلالت 
وال�ت��ج��ھ��ی�زات وال��م��ع��دات أو ال��ق��ی��ام 
باستثمارات أخرى، مشیراً في حدی�ِث 
مع شبكة س�ك�اي ن�ی�وز إل�ى ان ھ�ذه 

 الخطة "تعكس حقیقة أن الشركات الصغیرة ھي العمود الفقري" القتصاد أسترالیا.
وذكر الباحث في االقتصاد السیاسي والفیزیائي األستاذ سلیمان یوحنا، لبرنامج أسترالیا الیوم، ان "كل 
خطوة تساعد األعمال في ھذه الظروف مرحب بھا، ولكن الزیادة ف�ي ال�ق�روض وال�دی�ون ل�ی�س�ت ف�ي 

 مصلحة الشركات الصغیرة والمتوسطة."
ملیار وھي لبرنامجي جوب كی�ب�ر وج�وب س�ی�ك�ر  300وأضاف یوحنا أن "على الحكومة دیون بقیمة 

التي أعلنت عنھما في شھر اذار مارس الماضي. واذا ترید الحكومة مساعدة أصحاب المصالح فی�ج�ب 
 علیھا خلق وظائف وبالتالي مساعدة المصالح."

 
 

الحكومة ستكون الضامن لقروض تصل إلى م�ل�ی�ون دوالر   -”
 للمصالح التجاریة

الھدف ھو انعاش االستثمار ل�ل�ش�رك�ات ال�م�ت�وس�ط�ة ال�ح�ج�م   -
 والصغیرة

 “خبیر یقول ان القروض لیست في صالح الشركات -



04 

Wednesday 
AL- iraqia AustralianIssue No. 756  

 22 July 20 • Year 15 

ن تطبق سیاسة جدیدة وسط قلق من ردة ف�ع�ل اعال 
أعلنت ست سالسل من المتاجر ال�ك�ب�رى فقد  العمالء

في ملبورن أنھا لن تسمح بدخول الم�ت�س�وق�ی�ن دون 
ارتداء قناع للوج�ھ، ویش�ارك ف�ي ال�ت�ح�رك ال�ج�دی�د 

 Officeworks و Bunnings و  Myer متاجر
 .David Jonesو     Kmart و      Target و

یأتي إعالن المتاجر في الوقت الذي تدخل فیھ القیود 
الجدیدة في والیة فیكتوریا حیز التنفیذ من من�ت�ص�ف 
اللیل، وت�ن�ص ال�ق�ی�ود ع�ل�ى ض�رورة ارت�داء ق�ن�اع 

 الوجھ في األماكن العامة.
ھذا وستطبق المتاجر السیاسة ال�ج�دی�دة ف�ي م�دی�ن�ة 

 ملبورن ومیتشیل شایر بدایة من یوم الخمیس.
مع اقتراب دخول سیاسة المتاجر حیز التن�ف�ی�ذ، ق�ال 
بول زھرة، رئیس رابطة تجار التجزئة في أسترالیا، 
في تصریحات لوسائ�ل اإلع�الم إن األم�ر ی�ت�ع�ل�ق بـ 
"السالمة أوالً، الوضع في فیكتوریا ال ی�زال م�ث�ی�را 

 للقلق للغایة". 
كما قال زھ�رة إن ال�م�ت�اج�ر س�ت�ل�ت�زم ب�ال�ت�ع�ل�ی�م�ات 
الصحیة لتفادي الم�زی�د م�ن ال�ق�ی�ود: "ن�ح�ت�اج إل�ى 
االلتزام بالقواعد وما نحاول تجنبھ ھنا ھو إم�ك�ان�ی�ة 
تطبیق قیود المرحلة الراب�ع�ة، ن�ط�ل�ب م�ن ال�ج�م�ی�ع 

 التكیف مع ھذا الوضع لیصبح معتاداً."

أعلنت المتاجر أیضا أنھ سیتم إعفاء ب�ع�ض ال�ف�ئ�ات 
من السیاسة الجدیدة مثل األطفال الذین یبلغ عمرھ�م 

عاماً، والذین یعانون من متاعب صح�ی�ة  12أقل من 
تمنعھم من ارتداء كمامة. لكن نشرت الیوم صحی�ف�ة 
الفایننشال رفیو أن المتاجر قلقة من ردة فعل ب�ع�ض 
العمالء، وحدوث مشادات مع العاملین في ال�م�ت�اج�ر 
إذا تم رفض دخول أحد العمالء لعدم ارتدائھ كم�ام�ة. 
وقال اتحاد العاملین في متاجر التجزئة والذي ی�م�ث�ل 
موظفي المتاجر إن تطبیق القواعد الجدیدة یج�ب أن 
ال یقع على كاھ�ل ال�م�وظ�ف�ی�ن، وط�ل�ب االت�ح�اد م�ن 

 الشرطة تطبیق القانون.

 "  ون ع": ا ا اى 

روم وس ة إ  !وث و م 
حالة بین�م�ا  53أصبح عدد الحاالت المرتبطة ببؤرة كاسوال في جنوب غرب سیدني 

 حالة 37وصل عدد حاالت بؤرة المطعم التایالندي في أقصى غرب المدینة 
إصابة جدیدة ب�ف�ی�روس ك�ورون�ا م�ع اس�ت�م�رار  16وسجلت والیة نیو ساوث ویلز 

 اتساع بعض البؤر التي تم رصدھا سابقا.
وأكدت السلطات ثالث حاالت جدیدة مرتبطة ببؤرة حانة كروس رودز ف�ي ك�اس�وال 

ح�ال�ة ج�دی�دة م�رت�ب�ط�ة  11جنوب غرب سیدني. ومن بین الحاالت الجدیدة، ھن�اك 
 Stockland Mall Wetherill Parkببؤرة المطعم التایالندي في 

 Thai Rock وب��ذل��ك ت��ك��ون ح��االت اإلص��اب��ة ال��م��رت��ب��ط��ة ب��ب��ؤرة م��ط��ع��م
restaurant  حالة. ولم یتم تحدید أول ح�ال�ة ن�ق�ل�ت ال�ع�دوى إل�ى  37قد أصبحت

وتم رصد حالة أخرى كانت عل�ى اتص�ال وث�ی�ق ب�ح�ال�ة ت�م   المطعم التایالندي بعد.
رصدھا مبكرا في غرب سیدني. وال ترتبط تلك الحالة بأي من البؤر الم�ع�روف�ة ف�ي 

وتوجد حالة واحدة بین المسافرین العائدین من الخارج وال�م�وج�ودی�ن ف�ي   الوالیة.
حالة في المس�ت�ش�ف�ی�ات ب�ن�ی�و  91الحجر الصحي اإللزامي في الفنادق.ویوجد حالیا 

، وحالتین في العنایة المركزة، م�ن�ھ�م ح�ال�ة ١٩-ساوث ویلز بسبب اإلصابة بكوفید
 واحدة على أجھزة اإلنعاش.

وقالت رئیسة الحكومة غالدیس بریجیكلیان إنھ من المطمئن أنھ ال ت�وج�د فص�ی�ل�ة 
جدیدة من فیروس كورونا تظھر في الوالیة ولكنھا أكدت أن السلطات ما زالت قلقة 
بشأن حجم انتقال العدوى بین أفراد المجتمع. وقالت بریجیكلیان "األسابیع القل�ی�ل�ة 
القادمة ھي األكثر حساسیة في نیو ساوث ویلز منذ اإلغالق في مارس آذار وابریل 
نیسان." وأضافت "لم نخرج من دائرة الخطر بعد، بل على العكس، لدینا مس�ت�وى 

معین من القلق بشأن مدى العدوى المجتمعیة." وناشدت السلطات الن�اس ب�ت�ج�ن�ب 
الحشود، وتقلیل االنتقال غیر الضروري والحذر الش�دی�د خ�الل األس�اب�ی�ع ال�ق�ل�ی�ل�ة 

 القادمة من أجل تقلیل الفیروس.
. 





 

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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 1963ت�م�وز ع�ام  3من ھو البطل الثوري الشجاع حسین سری�ع ال�ذي ق�اد ث�ورة    
بأنتفاضة معسكر الرشید ضد نظام البعث العمیل؟ انطلق من بساتین الرم�ان ال�خ�وش�ي 

والتین الالوي والتمر البرحي والعسل�ي   ذي القشرة الرقیقة التي تتفطر بمجرد نظجھا
واالشرسي والسلطاني والدیري والبربن فض�ال ع�ن ال�زھ�دي وال�زی�ت�ون ال�خ�س�ت�اوي 

عین التمر) ال�م�ع�روف�ة  -والحرفش االرضي المملح بطیبة و وطنیة أھل مدینة (شثاثھ 
تاریخیاً. حیث االقدام الثوري الجريء الحباط ایقاف اوسع واخبث مأساة مشاریع ق�ت�ل 

تموز الم�ج�ی�دة.  14العراقیین الوطنیین االبریاء العزل ومن ارتدى ثوب شعارات ثورة 
وھتك اعراض حمایم حرایر العراقیات النجیبات في قصر النھایة وفي الس�رادی�ب م�ن 

حزب البعث العمیل وحرسھ القومي االجرامي الس�اق�ط. وم�ع ھ�ذا ھ�ن�اك ع�وام�ل   قبل
اخرى ساعدت على رفع مستوى الوعي والنضج السیاسي وال�ث�ق�اف�ي ب�ی�ن اب�ن�ائ�ھ�ا . 
بینھا استخدام السلطة لشثاثھ (عین التمر) كمنفى للسیاسیین. مثلھا مثل نقرة السلمان 

الطبقة المثق�ف�ة م�ث�ل  وبدرة وجصان في محافظة الكوت. وكان اكثر المنفیین الیھا ھم 
(عامر عبد هللا وعالم االقتصاد الدكتور ابراھیم كبة ) وغیرھم وھم كثر من السیاسین. 
كما كان الموظفون العاملون فیھا من الوطنین المثقفین السیاسیین وش�ب�ھ م�ب�ع�دی�ن . 

لم یكن اختیار حسن سریع لحدیث م�خ�ت�ص�ر   كما انتشر الفكر الماركسي بین ابنائھا ..
عن سیرتھ الذاتیة. إال كواحد من المواطنین او الجنود القلة الذي حصلوا على ف�رص�ة 

ل�م ی�ت�ج�اوز ع�م�ره  للتعبیر عن ما كان یدور في اعماقھم من وطنیة وروح ث�وری�ة .. 
الخامسة والعشرین ولد في قضاء (شتاثھ. عین التمر) متزوج ول�ھ اب�ن�ة وح�ی�دة ك�ان 
عمرھا ستة اشھر. اعتقد متفائال قبیل اعدامھ انھا ستكبر وتثأر ل�ھ. ألن�ھ ك�ان ی�ع�رف 
جیدا إن عقوبة االعدام ما ینوي االقدام علیھ في حالة الفش�ل ھ�ي ال�م�وت. وی�ب�دو ان 
عائلتھ تنتمي الى بني حجام. جاءت من مدینة الس�م�اوه ل�ل�ع�ی�ش ف�ي م�ن�ط�ق�ة ش�ث�اث�ھ 
(مدینة التمور والفاكھة) ذات الجو الصحراوي الملتھب. ویرى آخرون أنھ من عشیرة 

 آل زیرج المعارضة. 
ویقول المؤرخون الكربالئیون انھ ینحدر من عشیرة (الیسار) وھي م�ن اق�دم عش�ائ�ر 

 كربالء التي عرفت بالكفاح والجھاد والوطنیة.
لكن ظروفھ الصعبة. بدال من ان تؤدي الى إحباطھ. دفعتھ لل�ت�ع�وی�ض وج�ع�ل�ت�ھ ص�ل�ب�ا 
(صل صحراء یقظ ال یھاب الموت) وقلب ال یستكین وعین ال تنام وال یخاف او یتراجع 

السید نعیم الزھیري الذي كان قد شاركھ زنزانتھ (كان حس�ن   في قمة االزمات .. یقول
سریع ذو شخصیة فذة. الكل تحترمھ في وحدتھ العسكریة. ویستمع الیھ بت�ق�دی�ر ح�ت�ى 
المراتب الذین ھم اعلى منھ رتبة. وقد تمیز بقدرة فائقة على ال�ح�وار واالق�ن�اع. رب�م�ا 
بسبب لھجة الصدق المتدفقة الظاھرة) وقد تمكن فیما بعد الرھان على انھ كان مخلصا 
لوعوده بحتفاضھ باسرار رفاقھ الذین شاركوه في الثورة وبروح التحدي الھادئة الت�ي 
الزمتھ حتى وھو یرحل نھائیا الى عالم الخلود. ویذكر بعض المقربین من ال�ح�رك�ة ان 
حسن سریع كان شیوعیا ومؤمنا متدینا بنفس الوقت. أذ كان یصلي مع اخوانھ الجنود 
عندما یحین موعد الصالة. وكان الشیوعیون قد استقطبوا ألوف من الفالحین والعم�ال 
في الفرات االوسط والجنوب قبل غیرھم من االحزاب العراقیة االخرى وكان ال�غ�ال�ب�ی�ة 

درس االبتدائیة, ولم یكن وضع عائلة حسن   منھم یقیمون الشعائر الدینیة. وفي شثاثھ
سریع مختلفا عن بقیة العوائل الكادحة الفقیرة التي تبحث عن مورد تعتاش ب�ھ. رب�م�ا 
یساعدھا على سد رمق العائلة ومتطلبات العیش العسیرة. وسرعان م�ا ت�ط�وع حس�ن 
سریع بمدرسة قطع المعادن المھنیة (الصناعة) في معسكر الرشید في بغداد. واص�ب�ح 
معلما في نفس المدرسة وترفع الى رتبة نائب عریف (جندي بخیطین) ومن اجل تلبی�ة 
طموحھ للخروج من دائرة المنسیین . التحق ایضا بثان�وی�ة مس�ائ�ی�ة إلك�م�ال دراس�ت�ھ 
وتطویر مستواه العلمي. أستأجر كوخا ق�ری�ب�ا م�ن ال�م�درس�ة ال�م�س�ائ�ی�ة ف�ي م�ن�ط�ق�ة 

بالكرخ... أما كیف یكون ممكنا لشاب ان ی�م�ت�ل�ك ك�ل ھ�ذا  الشاكریة الشعبیة المعروفة
االیمان والثقة بالنفس الكافیین لكي یحاول قلب ن�ظ�ام واح�د م�ن اش�د واق�وى ان�ظ�م�ة 
الحكم في تاریخ العراق المعاصر اجراما؟؟ ربما استطاع البطل حسن سری�ع ذل�ك ألن�ھ 
ینحدر من منطقة قامت فیھا حضارة قدیمة ویحمل فكرا ثوریا ویرى ما یحدث في البلد 
م�ن م�م�ارس�ات اج�رام�ی�ة وق�ت�ل وت�ع�ذی�ب واع�ت�ق�ال قس�ري وال�ت�ج�اوز ع�ل�ى ح�رم��ة 

تموز عبد الكریم قاسم ورفاقھ وحبھ�م  14واطالق الرصاص على قائد ثورة  العراقیات
 واحترامھم لھم . یتبع ...

 رة ا 
    

  
 دني یس/ زكي فرحان 

 2الجزء/

  ... ااء
دوإ إ  ط .. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منال الحسن/ ھولندا
 

یخطأ البعض حین یرددون أن العدالة التي ی�ت�وق ال�ف�ق�راء وال�م�ھ�م�ش�ی�ن    
للحیاة في كنفھا تعني أن یتقاسمون مع األغنیاء ثرواتھم وأن یصب�ح األم�ان 
المالي للجمیع على نفس المستوى. فالفقراء وحتى ب�ع�دم�ا س�ح�ق�ھ�م ال�ع�وز 

 . وأذلتھم الحاجة الزال لدیھم بقیة من عقل تمنعھم من ھذا التفكیر
فسنة هللا في خلقھ أن یكون ھناك اغنیاء وفقراء. ومرفھون ومحرمون م�ن  

نیل نفس القدر من الرفاھیة. ولكن أن یكون ھناك من یموتون من ال�ج�وع و 
 . من مفاسد البشر  ھناك من یموتون من التخمة تلك لیست سنة هللا بل

أن األوطان التي تركت السلطات فیھا العمال للرأسمالیین ی�ت�ح�ك�م�ون ف�ی�ھ�م  
ویفرضون علیھم أجور مجحفة ویحرم�ون�ھ�م م�ن ح�ق�ھ�م ف�ي ح�ی�اة ك�ری�م�ة 
متمتعین فیھا باألمان والكرامة وحقوق العمل الط�ب�ی�ع�ی�ة ھ�ي أوط�ان ت�ق�ن�ن 

  الظلم وتقھر وتظلم من ال ذنب لھم غیر انھم فقراء ال حول لھم وال قوة
فالمسؤول أو رجل األعمال أو صاحب الشركة أو ال�م�ؤوس�س�ة ال�ذي ی�دف�ع  

رشاوي لمندوبي مكاتب التأمینات والعمل والصحة لیستمر في ق�ھ�ر ال�ع�م�ال 
وكأنھ لم یكفیھ عوزھم وفقرھم وظروفھم ال�ت�ي أج�ب�رت�ھ�م ع�ل�ى ق�ب�ول ھ�ذا 
الجور فأراد أن یزید من الظلم ثم یخرجون نفس ھؤالء الظلمة مت�ى س�ن�ح�ت 

  لھم الفرصة یدعون الورع والتقى وبذل التضحیات.
أن الفقراء بشر ال یمن أحد علیھم بذلك فلما تستكثروا عل�ی�ھ�م أن ی�ع�ام�ل�وا  

كبشر ال كعبید ال حقوق لھم وال یملكون إال الرضا بما ی�ل�ق�ی�ھ إل�ی�ھ�م الس�ادة 
  .وحتى الكرامة والمرض سارا یخضعان للطبقیة

ھل یمكن أن تسمع أن عامل یحتاج إجازة النھ عنده أكتئاب مثالً ؟ أو ح�ت�ى  
ألم بالمعدة لكنھ ال یستدعي الذھاب ل�ل�م�ش�ف�ى ف�ق�ط ی�ل�زم�ھ راح�ة س�اع�ت�ھ�ا 
سیكون أقل ما یلقى علیھ من تھم ھي التخاذل وقد یتھم بالجنون ألنھ ت�ج�رءا 

 . وادعى أصابتھ بمرض غیر مسموح للفقراء والمحتاجین االصابة بھ
ومسألة أنھ لو تم منح إجازة للمكتئبین لما عمل أحد. فالغالبیة مكتئب�ة. ھ�ذا  

قول ال یدین من یعانون من األكتئاب إنما یدین من تسببوا لھم ب�ذل�ك م�ن ل�م 
ینشدوا الغنى بما یحققھ جھدھم إنما نشدوا الغنى بأخذ من ل�ی�س ل�ھ�م ب�ح�ق 

  ومنع األخرین من نیل حقوق مستحقة.
 

مرة أخرى أن توفرت العدالة لن یمحى الفقر لكن سیتمكن الفقراء من الحیاة 
الف و مطلوب منھ الحیاة طوال الشھ�ر ھ�و  300  ولن یكون ھناك من راتبھ

وأسرتھ بھم ومن یتعدى مصروف بیتھ في شھر ما تن�ف�ق�ھ ھ�ذه األس�رة ف�ي 
ال�ع�م�ل ال�ذي ی�م�ك�ن�ھ م�ن   الف 300عام كلھا ھذا أن وجد من سیرضى بال 

 . الحصول علیھم
فلكي یرضى الفقراء ویركعون سار مطلوباً أنھم حتى الفتات ال یج�دون وأن  

وجدوه فلیحمدوا هللا على أنھ عزوجل كفاكم أن یتسولون ثم یخ�رج أص�ح�اب 
ال�م��ل��ی��ارات وال��م��الی��ی��ن ع��ب��ر الش��اش��ات أو ف��ي م��ج��الس��ھ��م ی��دع��ون أن��ھ��م 

 ! محرومون
ف�ال�ف�ق�راء   .. فیا معشر األغنیاء ال تتوھموا أنكم بأموالكم اصبحت�م األفض�ل 

خلقھم هللا بشر مثلكم و لیسوا كخیاالت المآتھ في الحقول كل وظیفتھ�م ح�ف�ظ 
زرعكم من الطیور وعندما یب�ل�ى خ�ی�ال م�آت�ھ م�ا أیس�ر أن یس�ت�ب�دل ب�أخ�ر. 
الفقراء بشر وال یمن أحد علیھم بمعاملتھم كبشر فا� ھو من خ�ل�ق�ھ�م ك�ذل�ك 
وحتى الغنى والفقر إبتالءات ل�ظ�روف ق�اھ�رة ول�ك�ن ال�ف�س�اد وال�ج�ش�ع م�ن 

 ... الظالمین وما أكثرھم بین البشر
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لقد تضمن برنامج حكومة السید مصطفى ال�ك�اظ�م�ي     
الم�ؤق�ت�ة األول�وی�ات وع�دد م�ن ال�ن�ق�اط ال�ت�ي أوردھ�ا 
البرن�ام�ج ت�ح�ت ض�غ�ط اإلن�ت�ف�اض�ة الش�ع�ب�ی�ة وت�ل�ب�ی�ة 
لمطالیبھا ومن المعروف بأن الكاظم�ي ج�اء م�ن خ�الل 
صراع متصاعد بین الكتل السیاسیة وبین الشع�ب. وق�د 
أختیر لھ ب�أن ی�ق�ود ال�ت�ح�والت اإلص�الح�ی�ة وم�ع�ال�ج�ة 
الخراب االقتصادي والسیاسي واإلجتماعي، وأن یك�ون 
نقطة التوازن بین الكت�ل الس�ی�اس�ی�ة ال�ح�اك�م�ة ن�ف�س�ھ�ا 
وبنفس الوقت ن�ق�ط�ة ال�ت�وازن ب�ی�ن ال�ك�ت�ل الس�ی�اس�ی�ة 
المتنفذة من جھة وبین قوى الشعب ال�ج�م�اھ�ی�ری�ة م�ن 
جھة أخرى. ولكن التركة الثقیلة واألزمات ال�م�ت�راك�م�ة 
وسیطرة ال�ك�ت�ل الس�ی�اس�ی�ة ال�م�ت�ن�ف�ذة ح�ال�ت دون أن 
یستطیع الكاظمي تنفیذ أي من ال�ف�ق�رات ف�ي ال�م�ن�ھ�اج 
ومنھا إجراء االنتخابات المبكرة . ولھذا أرادت الط�ب�ق�ة 
السیاسیة أن تمررالكاظمي لغ�رض إم�ت�ص�اص غض�ب�ة 
الشعب وثورتھ ومن ثم الع�م�ل ع�ل�ى إفش�ال ال�ك�اظ�م�ي 
وإس�ق�اط�ھ. وق�د الح�ظ�ن�ا ت�ردد ال�ك�اظ�م�ي ع�ن�د إت�خ��اذ 
القرارات أو أي إجراء یَحُد من نفوذ الك�ت�ل الس�ی�اس�ی�ة. 
وعندم�ا وِض�َع ال�ك�اظ�م�ي ف�ي ال�زاوی�ة، ف�ی�م�ا ی�خ�ص 
اإللتزامات المالیة وم�ن�ھ�ا روات�ب ال�م�وظ�ف�ی�ن وع�ج�ز 
المیزانیة التي تعاني م�ن ال�ن�ق�ص ال�ح�اد ف�ي ال�م�وارد 
وإفالس ال�خ�زی�ن�ة وال�ل�ج�وء إل�ى ال�ق�روض ال�داخ�ل�ی�ة 
والخارجیة ألجل تخفیف الخناق عن الحك�وم�ة ب�ال�رغ�م 
من الفوائد ال�ب�اھض�ة ع�ل�ى ال�ق�روض!، وق�ف ص�ام�ت�اً 
ومكتوف األیدي أمام كل ھ�ذه ال�ت�ح�دی�ات وال�م�ع�وق�ات. 
ولكن ماذا لدینا في الواقع وعلى األرض، لدینا وزارات 
تابعة للكتل السیاسیة، وأحزاب متنفذة عندھا ملیش�ی�ات 
ومقرات مسلحة وأغلبھا من أحزاب اإلسالم الس�ی�اس�ي 
وملیشیات موالیة إلیران تتحكم في اإلوض�اع األم�ن�ی�ة، 
وھذه الملیشیات بما فیھا الحشد الشعبي ال�ذي ی�ت�ج�اوز 
تعداده أكثر من مائة وستین ألف أو من مائة وث�م�ان�ون 
ألف مقاتل، التتبع القائد العام للقوات المسل�ح�ة ع�م�ل�ی�اً 
وتتمیز ھذه ال�م�ل�ی�ش�ی�ات بس�رع�ة ال�ت�ع�ب�ئ�ة وبس�رع�ة 
اإلنتشار والسیطرة كما أنھا مسل�ح�ة ب�ت�س�ل�ی�ح خ�ف�ی�ف 
وثقیل. ولدینا كذلك فساد متراكم ون�ھ�ب األم�وال ی�ع�ود 
إلى سبعة عش�ر ع�ام�اً ول�ح�د اآلن وت�أس�ی�س م�اف�ی�ات 
خطیرة تعمل على تخریب البالد ونھب م�وارد ال�م�ن�اف�ذ 
الحدودیة الرسمیة والسریة والمسؤولة عن ال�ت�ھ�ری�ب 
الواسع وخ�اص�ة ال�م�خ�درات وال�ت�ي ت�رت�ب�ط ب�م�اف�ی�ات 
وشبكات عالمیة، لدینا فِرق إغتیاالت م�ن ال�م�ل�ی�ش�ی�ات 
والتي قتلت الناشطین والمتظاھری�ن وھ�ي م�ن تص�دت 
لإلنتفاضة بكل أسالیب القمع وإستخدام ق�ن�اب�ل ال�غ�ازات 
الخانقة والمیاه الساخ�ن�ة وإس�ت�خ�دام ال�رص�اص ال�ح�ي 
بأیدي القناصین وبالتالي أدت ھذه الھجم�ات ف�ي ب�غ�داد 

منتفض وال�م�ئ�ات م�ن  700والمحافظات إلى إستشھاد 
الجرحى واآلالف من المعتقلین والمخطوفین كما تمتل�ك 
األحزاب المتنفذة مك�ات�ب إق�ت�ص�ادی�ة ل�غ�رض ال�ت�ع�ام�ل 
التجاري وتوزیع الموارد، لدینا ن�ھ�ب وت�ھ�ری�ب ال�ن�ف�ط 
الخام وبیعھ بأسعار بخسة وتخریب مستم�ر ف�ي م�ج�ال 
الكھرباء والخدمات األخ�رى، وك�ذل�ك ت�وق�ف ال�ت�ن�م�ی�ة 
والمشاری�ع والت�وج�د ص�ن�اع�ة أو زراع�ة ك�م�ا ت�وج�د 
سیطرة من قبل المتنفذین على كل نش�اط إق�ت�ص�ادي أو 
مالي، وتزویر في كل شیئ بدءاً من تزویر االن�ت�خ�اب�ات 

إل��ى ت�زوی��ر م�ل��ك�ی�ة ال�ع�ق��ارات  والش�ھ�ادات ال��ع�ل�م��ی�ة 
وتبییض األموال وفتح أرصدة فلكیة في ب�ن�وك ال�ب�ل�دان 

فضالً ع�ن تس�ی�س ال�ق�ض�اء وف�ق�دان س�ل�ط�ة   األجنبیة
القانون. كما تمتلك ال�م�ل�ی�ش�ی�ات س�ج�ون س�ری�ة ُم�ع�دة 
للخطف واإلع�ت�ق�االت خ�ارج إط�ار ال�ق�ان�ون وال�دول�ة. 
وفوق كل شیئ إستباحة األراض�ي ال�ع�راق�ی�ة م�ن ق�ب�ل 
الج�ارت�ی�ن ت�رك�ی�ا وإی�ران وال�ت�ح�ك�م ب�ال�م�ی�اه، وح�رق 
المحاص�ی�ل ال�زراع�ی�ة وال�ت�دخ�ل ف�ي ش�ؤون ال�ع�راق. 

فقد الع�راق س�ی�ادت�ھ وفَ�ق�َد م�واط�ن�ی�ھ  ونتیجة لكل ھذا 
ال�ھ��وی�ة ال��وط�ن��ی�ة وإزداد ال�ف��ق��ر وال��ب�ط��ال��ة وظ��ھ��رت 

على نطاق واسع ومن ج�دی�د، وفُ�ق�دت ال�ع�دال�ة  األمیة 
االجتماعیة وع�دال�ة ال�ق�ض�اء وال�دس�ت�ور. ول�م ت�ج�ل�ب 
العملیة السیاس�ی�ة، ال�ت�ي أُری�د ب�ھ�ا أن ت�ف�ت�ح األب�واب 
وال��ن��واف��ذ إل��ى ب��ن��اء ع��راق ج��دی��د ی��ن��ع��م ب��ال��ح��ری��ات 
والدیمقراطیة الحقیفیة وحقوق اإلنسان، إال ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
واإلثنیة والعشائریة المت�ع�ص�ب�ة وال�خ�راب ال�م�س�ت�م�ر. 
وب���ال���ت���ال���ي أص���ب���ح ال���ع���راق وش���ع���ب���ھ ض���ع���ی���ف���اً 

للّصوص والسراق ون�اھ�ب�ي أم�وال الش�ع�ب.  ومسرحاً 
ھذا ھو الواقع المریر وبذلك إن�ت�ق�ل ال�ع�راق م�ن ح�ال�ة 
الدولة إلى ال�الدول�ة وف�ق�دان األم�ان والس�الم . وك�م�ا 
حصل للعدید من المثقفین واألساتذة والعلماء واألط�ب�اء 
من إختطاف وإعتقال وتص�ف�ی�ات ع�ق�ب ال�ت�ع�ذی�ب ب�ی�د 
مجھولین لغرض تفریغ العراق م�ن ع�ق�ول�ھ ال�ع�ل�م�ی�ة. 

وما حصل في س�اح�ات   وكل حادثة تسجل ضد مجھول
اإلعتصام من حرق الخیم والقتل والخطف تس�ج�ل ض�د 
الطرف الثالث!! من ھ�و ال�ط�رف ال�ث�ال�ث؟ وأخ�ی�راً ت�ّم 

الباحثین والذین یعملون على كشف التغ�ل�غ�ل   إستھداف
ول�ھ�ذا ت�ّم إس�ت�ھ�داف  اإلیراني والملیشیات الموالیة لھا

وإغتیال الباحث والمحل�ل الس�ی�اس�ي وال�خ�ب�ی�ر األم�ن�ي 
المرموق ھشام الھاشمي أمام الكامی�رات ال�م�ث�ب�ت�ة ف�ي 

ی�ول�ی�و  -ت�م�وز  6الشوارع في منطق�ة زی�ون�ة مس�اء 
في العاصمة بغداد ولم یتم الكش�ف ع�ن ال�ق�ت�ل�ة  2020

المجرمین ل�ح�د اآلن، ال�ھ�اش�م�ي ب�ل�ّغ ال�ح�ك�وم�ة ع�ن 
التھدیدات بالقتل ولدیھا المعلومات الكافی�ة وب�ت�ص�ری�ح 
من القیادات األمنیة بأن ھناك قائمة باألسماء المطل�وب 
إغتیالھا .جاء في الفقرة ثان�ی�اً م�ن ال�م�ن�ھ�اج ال�وزاري
(تطویر المؤسسات األمنیة وإصالحھا ومس�ك ال�ح�دود 
من قبل الجیش وتكلیف وزارة الداخلیة ب�ح�م�ای�ة األم�ن 
الداخ�ل�ي والس�ل�م األھ�ل�ي وح�ق�وق اإلنس�ان) ھ�ذا م�ن 
الناحیة النظریة ولكن في الناح�ی�ة ال�ع�م�ل�ی�ة ل�م ی�ظ�ھ�ر 
التنفیذ للعی�ان بس�ب�ب الس�ی�ر ال�ب�ط�ی�ئ وال�ت�وج�ھ ن�ح�و 
تشكیل اللجان للتحقیق وإظ�ھ�ار ال�ح�ق�ائ�ق ت�ع�ن�ي ع�ن�د 
العراقي بأن المسألة سوف تنتھي إلى تسجیل ال�ج�رائ�م 
ضد مجھول.!! وھكذا لم تظھر نتائج التحقیق حول قت�ل 
المتظاھرین والحول جرائم اإلغتیاالت ضد الن�اش�ط�ی�ن، 
وكما ذكر المركز العراقي لتوث�ی�ق ج�رائ�م ال�ح�رب ب�أن 

إنتھاكات خطیرة غیر مسبوق�ة  2019العراق شھد عام 
طالت المؤسسة الصحفیة وعاملیھا ف�ي ال�ع�راق ح�ی�ث 

حالة إعتداء على الصحفیین واإلعالم�ی�ی�ن  373سجلت 
بی�ن�ھ�ا إغ�ت�ی�ال وت�ھ�دی�دات ب�ال�ت�ص�ف�ی�ة ال�ج�س�دی�ة ف�ي 

ص�ح�ف�ي ون�اش�ط إغ�ت�ی�ل�وا  37محافظات العراق كافة. 
خالل الفترة المم�ت�دة م�اب�ی�ن األول م�ن تش�ری�ن األول 

 2020ون�ھ�ای�ة ك�ان�ون ال�ث�ان�ي /ی�ن�ای�ر  2019أكتوب�ر
  حالة. 41وحاالت اإلختطاف في صفوف الناشطین
بعملیات التنفی�ذ  اآلن السید الكاظمي مطلوب منھ القیام 

لغرض تحقیق األھ�داف م�ن ال�م�ن�ھ�اج وف�ي ال�م�ق�دم�ة 
التحضیرات الجدیّة لإلنتخابات المب�ك�رة وھ�ذه ت�ت�ط�ل�ب 

مفوضیة علیا فعالً مستقلة بعی�دة ع�ن ت�أث�ی�رات ال�ك�ت�ل 
السیاسیة وقان�ون إن�ت�خ�اب�ات ع�ادل (ق�ائ�م�ة م�ف�ت�وح�ة 

ص�غ�ی�رة) وغ�ی�رھ�ا م�ن  ودائرة واحدة ولیست دوائ�ر 
 الضمانات.

إعادة ھیبة الدولة وسلطة القانون وال�دس�ت�ور ت�ف�رض 
 عدة متطلبات وھي:

  حصر السالح بید الدولة. -1
 حل الملیشیات. -2
القضاء على وجود الحكومة العمیقة الت�ي ت�ت�الع�ب  -3

ال�ق�ی�ام ب�ح�م�ل�ة  -4بسیاسة البالد وأمنھا وھي معروفة 
وطنیة إلستئصال الفساد ومنافذ تغذیت�ھ وال�ك�ش�ف ع�ن 

ال�ق�ض�اء  المافیات ورؤوس ال�ف�س�اد وت�ق�دی�م�ھ�م أم�ام 
 العادل العلني وفتح جمیع الملفات.

 قطع دابر تسیس القضاء والتدخل في شؤونھ.  -5
ال��ك��ش��ف ع��ن ھ��در ال��م��ال ال��ع��ام ، وال��م��وظ��ف��ی��ن  -6

 الفضائیین
قضیة المنافذ الحدودیة واتي سیطرت علیھ�ا ال�ك�ت�ل  -7

 12-10السیاسیة وملیشیاتھ�ا وال�ت�ي ت�ق�در واردات�ھ�ا 
ملیار دوالر شھریاً وأكثر من ذلك وكما رأینا من خ�الل 
تحرك الكاظمي نحو المنافذ الحدودیة و م�ح�اول�ة بس�ط 
سلطة الدولة والقانون علیھا الق�ى إس�ت�ح�س�ان وت�أی�ی�د 
الشعب ولكن الزالت خطوات التنفیذ غیر مكتملة فھن�اك 
المنافذ الحدودیة السریة والم�ن�اف�ذ ال�ح�دودی�ة ال�ت�اب�ع�ة 
لإلقلیم، وأذا أراد السید الكاظمي النجاح فعلیھ ان ی�ق�ف 
إلى جانب الشعب وم�ط�ال�ی�ب�ھ وإل�ى إس�ت�ع�ادة س�ی�ط�رة 
القانون ومؤسسات الدولة التي إس�ت�ھ�ان�ت ب�ھ�ا ال�ك�ت�ل 
السیاسیة بسبب مصالحھا ال�م�ت�ش�اب�ك�ة م�ع ال�م�ص�ال�ح 

عند زی�ارت�ھ  الدولیة، وذكر الكاظمي في مؤتمر صحفي
ت�م�وز 11محافظة دیالى ومنفذي مندلي والمنذریة ف�ي 

السبت (ھذه ھي م�ط�ال�ب الش�ع�ب وال�ف�ع�ال�ی�ات  2020
كما صّرح بأنن�ي ب�ل�غ�ت   والقوى السیاسیة االجتماعیة 

كل العاملین في المنفذ بأن الیوم ھو مرحلة ج�دی�دة ألن 
المنافذ تحولت إلى معابر للفاسدین) ك�م�ا وج�ھ رئ�ی�س 
ھیأة المنافذ الحدودیة م�ن خ�الل ال�م�ؤت�م�ر الص�ح�ف�ي: 
بإطالق النار على كل من یحاول الت�ج�اوز ع�ل�ى ال�ح�رم 
الجمركي في المنافذ. إن عملیة السیطرة عل�ى ال�م�ن�اف�ذ 
الحدودیة وإنتزاعھا م�ن ال�م�ل�ی�ش�ی�ات وم�ن ال�م�اف�ی�ات 
لیست بالسھولة الني قد یراھا البعض ولك�ن ال�ك�اظ�م�ي 
یحتاج إلى الخروج من دائرة ت�أث�ی�ر ال�ك�ت�ل الس�ی�اس�ی�ة 
والعمل دون ت�ردد أو إت�ب�اع أس�ل�وب ال�ت�وف�ی�ق�ی�ة ب�ی�ن 
مصلحة الوطن والشعب وبین إقلیة متمسكة بمصالحھ�ا 
وبصیروتھا بأنھا فوق القانون والعدالة، وأذا م�ا س�ار 
في طریق مصلحة الوطن والشعب فھذا یت�ط�ل�ب وج�ود 
فرق عمل مخلصة وتتمتع ب�وط�ن�ی�ة ع�ال�ی�ة وش�ج�اع�ة 

 وذات كفاءة لغرض أن یسود القانون. 
وعندما تُكشف الحقائق للشعب فھذا سیؤدي إلى كس�ب 
التأیید وكنس الفاسدین. لقد أكدت الل�ج�ن�ة ال�م�ال�ی�ة ف�ي 
م��ج��ل��س ال��ن��واب ال��ع��راق��ي ان نص��ف ع��م��ل ال��م��ن��اف��ذ 
الحدودیة تسیطر علیھ م�اف�ی�ات م�ت�ن�ف�ذة ت�م�ارس ع�دة 
أنواع من الفساد حیث تكبد الع�راق خس�ائ�ر ب�م�ل�ی�ارات 
ال��دوالرات ش��ھ��ری��اً. ف��ب��ع��د تش��خ��ی��ص ال��داء ومص��ادر 
الفساد، لم یعد الوق�ت یس�م�ح ب�ال�ت�أخ�ی�ر ل�ل�ض�رب ب�ی�د 
القانون على جمیع الفاسدین وكل من تسول ل�ھ ن�ف�س�ھ 

لس�ب�ع�ة  بخیانة الوطن وإلنھاء وغل�ق ك�اف�ة ال�م�ل�ف�ات 
 عشر عاماً من النھب والسرقة.

 

 ا   ا ا ر 
 و ة ا ا اة!!   

 
 صبحي مبارك/ سیدني
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 الدرس الثاني عشر

في الوقت الذي إنصرف فیھ أربعة 

عوائل لدفن أبنائھم : الذین اعدموا 

وھم (وعد  1964/ 8/  24فجر یوم 

هللا یحیى النجار ومحمود التمي 

وطارق الشھواني وھاشم جعب ) كنت 

أقبع في سرداب التوقیف الذي بنى في 

اعاله مركز شرطة باب الشط في 

 الموصل ..

ھناك في الموقف إستقبلني بحفاوة 

رجل بھي الطلعة وقد عرفت فیما بعد 

 أن إسمھ : مثري العاني .

كنت حذراً من وجودي بین 

الموقوفین .. فقد كانت عائلة العاني 

في الموصل تصطف في موقع مناويء 

لما نحملھ من أفكار ورؤى .. لكن ھذا 

(المثري) كان ثریاً بطیبة غیر 

معھودة .. فقد ٌعني بي وقدم لي الطعام 

والمنام في سجن یفرط (نزالؤه) 

باالحتفاظ بأصغر شيء ویتنازعون من 

  أجلھ نزاعاً خشناً ..

وفي وقت یجتمع فیھ القتلة 

والمجرمون واللصوص والمفسدین 

في االرض مع أولئك الذین جاءت بھم 

أفكارھم المضیئة الى ھذا المكان 

 المظلم المليء بالتناقضات .

لم أكن اعرف التھمة الموجھة لي، 

لكنني كنت أحس ان عظامي تتكسر 

وھناك من یشد ازري ویقدم لي 

أقراصاً مھدئة وماءاً بارداً .. ویداوي 

جراحي التي لم یكن بوسعي لمسھا وال 

رؤیتھا .. ذلك انھا اصابت أماكن غیر 

 مرئیة مني ..

كان الوقت صعباً واآلتي مكتوم 

واالسباب مجھولة .. لكن ھذا المثري 

النبیل كان یعرف كل شيء من دون أن 

یقول لي أي شيء كأنما كان یسعى 

ألخفاء ما یعلم عن مصابي في اعدام 

 أخي ورفاقھ في سجن الموصل فجراً..

كنت أراه یجلس الى جانبي،یحدق في 

وجھي وكلما فتحت عیناي وجدتھ على 

تماس بي وھو یكتم ألماً بان في وجھھ 

 وعبر عن حفاوتھ ومودتھ وعطفھ ..

ومضت أیام لم أكن أعرف عددھا على 

غیر مایعھده الموقوف .. ذلك أنني 

كنت منشغالً بمعالجة آالم جسمي 

ومعرفة ما ّحل بأخي في ذلك الفجر 

وما إذا كان األھل قد تسلموا جثتھ 

وواروه تراباً ظل یقدسھ ویقدس 

 أھلھ ..

ما من أحد زارني .. ھل نسوني ، وھل 

نسیتھم ، وھل ألزموھم بنسیاني .. ال 

 أعرف !

وعندما إستدعاني صوت بإسمي .. 

نھضت بمساعدة صاحبي المثري .. 

 الذي ھمس في أذني ..

حسیب .. إطمئن معاون المركز  -

 إنسان طیب .. التخف ، سیساعدك .

لم أجب وإنما نظرت الیھ نظرة 

 إمتنان .

إستقبلني المعاون بطریقة ودیة، 

وطلب لي طعاماً وشراباً .. شكرتھ 

 وجعلني أطمئن الیھ .

إبني حسیب التخف .. سیطلقون  -

سراحك إن شاء هللا بعد أیام .. 

أنصحك .. التقل شیئاً امام المحقق .. 

التقل لھ إنك اندفعت الى الحراس 

وھاجمتھم وحاولت سحب السالح 

منھم .. ال تقل ھذا أبداً .. قل لھ إنك 

اندفعت عاطفیاً نحو أخیك المرحوم .. 

وبالتأكید سینظر الى األمر نظرة 

 إنسانیة .

 ومضى یقول بفیض من المحبة :

ابني حسیب علیك أن تفتخر بأخیك  -

ورفاقھ .. لقد ذكر الحراس أنھ توجھ 

الى المشنقة بشجاعة .. وكان كل واحد 

من االربعة یرید أن یسبق صاحبھ .. 

وكأن الواحد منھم سیصعد سلم طائرة 

 ویطیر في اجواء بھیة .

 ونسیت أوجاعي وسالتھ :

ھل كانوا یریدون الموت بعد ان  -

 یئسوا من الحیاة ؟

ال .. ال ابني ، ھذا الطراز من الثوار  -

والمعارضین والمبدئیین، الیریدون أن 

یضعفوا أمام الموت .. وال یریدون أن 

یساوموا الموت على حساب المباديء 

واالفكار التي یؤمنون بھا ویضحون 

 من أجلھا .

 وكیف كان موقف وعد هللا .. ؟ -

كان اكثرھم شجاعة ، كان یتقدمھم  -

ویشد ازرھم .. كان االعدام بالنسبة 

الیھ یعادل الحیاة .. كانت الحیاة نفسھا 

ھي التي ستجعل اآلخرین یجدون في 

تضحیتھ ورفاقھ سبیالً الى حیاة أفضل 

 وأكثر إشراقاً وبھاء وأبھى عطاًء .

كان الرجل متحمساً وینظرني باحترام 

غریب ویعمد الى أن یقدم لي كل ما 

بوسعھ .. موحیاً الّي بأنني عوض 

أخي .. او أنھ بمثابة حلیف صمیمي 

ألخي ، وان مایقدمھ الیساوي شیئاً 

 أمام ماقدمھ أخي من تضحیة .

 وعدت وسألتھ :

 ھل كنت ھناك لحظة تنفیذ االعدام ؟ -

 إبتسم إبتسامة حزن وحسرة .. وقال :

ال .. ولكن كل حراس السجن  -

والسجناء ومدیر السجن واللجنة 

المشرفة على االعدام .. كانوا یتناقلون 

ماحدث بكثیر من االعجاب واالبھار .. 

فما حدث بالنسبة الیھم ، كان حالة 

نادرة لم یألفوھا في عملیات االعدام 

 السابقة التي نفذوھا من قبل ..

بقیت صامتاً .. فیما راح یشرح لي 

موقف أخي وكیف كان یرید أن یتقدم 

زمالءه حتى یبعث فیھم الشجاعة 

واالقدام .. وما كانوا أقل منھ شجاعة 

وإنما كانوا صفوة تشترك في البذل 

والعطاء والتضحیة دفاعاً عن قیم 

ومباديء الیریدون أن یضعفوا أمامھا 

وال ان تأخذ من كبریائھم 

 وشخصیاتھم .

عندئذ وجدت نفسي وأنا أرفع رأسي 

 مفاخراً :

لماذا أوقفوني أنا .. ولیس لدیھم  -

 إدانھ واحدة ضدي..؟

 أجابني مطمئناً :

إبني حسیب .. إطمئن كل ما  -

أرادوه .. الحذر ، الحذر من وقوع 

 فوضى أو اعمال عنف مضادة ..

وھل كنت أشكل مثل ھذا الخطر وھذا  -

 الحذر .. ؟

على كل .. ھذا تصورھم ، كانوا  -

یخشون من عوائل الذین تم 

اعدامھم .. وكان نصیبك أن تكون في 

 ھذا الموقف .

التخشى شیئاً من التحقیق .. المحقق 

سیفھم موقفك بالتأكید ، وسأھمس 

 بأذنھ .. انا اعرفھ انساناً عادالً.

 ومن منطلق الفخر قلت :

 أنا ال أتوسلھم .. -

ال .. ال .. إبني التندفع ھكذا .. االمور  -

تحل بالحكمة .. الموت حق على 

البشریة جمیعاً ، ولكن تجاوز الموت 

والتعلق بالحیاة مسألة تسعد االنسان 

 وتنقلھ من عالم الى عالم آخر .

أخجلني جوابھ وجعلت أبحث في عینھ 

 عن إلفة ما ..

 إستقبل الرجل نظراتي بحفاوة .. قال :

إذھب الى مكانك .. سیتم  -

 إستدعاؤك ..

وحین استدعاني كان المحقق قد أعد 

 لي السؤال والجواب معاً ..!

أما السؤال فكان : لماذا اندفعت أمام 

الحرس عند خروج جثة اخیك الذي تم 

إعدامھ .. ھل كنت ترید أن تنظر الیھ 

 النظرة االخیرة أم ماذا ؟

وكان الجواب : نعم لم أكن أقصد سوى 

القاء نظرة أخیرة الى أخي .. كانت 

 محبتي تسبقني الیھ ..

 سألني:

 ھل انت مقتنع باجابتك؟

 بالتأكید .. مقتنع كل القناعة . -

 إذن .. وقع . -

ووقعت على االجابة التي 

أمالھا علّي محقق كان یعرف 

ان االمر الیتجاوز ھذه 

 الحدود ..

 دروس  او وااب
 وت  ة ا و ا  ار

بقلم: حسب هللا یحیى    9الحلقة / “   بالعراقیة االسترالیة”في حلقات كتاب 
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منذ االف السنین، منذ أن تن�ف�س�ت االرض م�ن   
رئة العراق، ونحن ننتظر المخلّص، ذلك ال�غ�ائ�ب 
الذي لم ندرك انھ حاظر فی�ن�ا اال ح�ی�ن ان�ط�ل�ق�ت 

 .شرارة ثورة تشریین
في ساحة ال�ت�ح�ری�رأن�ظ�ر وم�ا زل�ت، ال�ى ج�ب�اه 

التاریخ متجس�دة   الثوار والثائرات، فأرى مالمح
بكل معطیاتھا، اقدام واصرار وعطاء وتض�ح�ی�ة، 

بل أرى كل أبطال وبطالت التاری�خ ال�ذی�ن ك�ان�وا 
حبر على ورق، یرت�دون اجس�ادا م�ن دم ول�ح�م 

 .وحیاة وینتفظون بوجھ الظلم الذي طال
قد نحتاج مؤلفات عدیدة ل�ت�رج�م�ة م�ا ح�دث ف�ي 
ساحات الثورة المباركة، لكني سأختصر معطیات 
ھذه الثورة كوني مشاركا فّعاال في كل دق�ائ�ق�ھ�ا، 

وعانیت من ق�م�ع   الحكومة  فقد تنفست دخانیات
أجھزتھا، وت�ع�رض�ت ل�ت�ھ�دی�دات م�ی�ل�ی�ش�ی�ات�ھ�ا، 

ت��روي س��اح��ة   ورأی��ت دم��اء ال��ث��وارال��ط��اھ��رة
التحریر، واالكثر من ذلك رأیت أبط�اال ی�ن�ظ�رون 

ویحلقون   نظرتھم االخیرة مبتسمین  الى رفاقھم
 .الى سماء الوطن شھداء

ال شك ان ثورة تشرین ھي أع�ظ�م ح�دث ث�وري 
في تایخ العراق، بل ھي الفاصل بین ال�ع�راق م�ا 
قبلھا وما بعدھا، والول مرة یج�ت�م�ع ال�ع�راق�ی�ی�ن 
للتوجھ الى ھدف مشترك واحد بمختلف طوائفھم 
وأدیانھم وقومیاتھم ویفصل�ون ق�وى الش�ر ع�ن 

  . الوطن في زوایا مخجلة تلیق بالصغار
ھذه الث�ورة ال�غ�ت م�ف�ھ�وم ان�ت�ظ�ار ال�غ�ی�ب، ب�ل 
وتالشى ذل�ك االرث الس�ق�ی�م م�ن االم�ث�ال ال�ت�ي 
توارثھا العاجزن عن التغیی�ر، ذل�ك االرث ال�ذي 
رم�ى ع��ج�ز االنس��ان ع�ل��ى هللا، ف��غ�لّ�ف ال�ع�ج��ز 

ب�أم�ث�ال مص�ب�وغ�ة بص�ب�غ�ة   والخمول والعم�ال�ة
لتمریرھا على الُسذج والبسطاء الق�ن�اع�ھ�م   دینیة

بأن ما نحن فیھ جاء من ارادة هللا، وان هللا كریم 
وھو قادر على حل معضالتنا، وان ما نحن علی�ھ 
حكمة من هللا، وغیر ذلك من ارث ال�ع�ج�ز ال�ذي 
ورث��ن��اه م��ن االس��الف وال��ذي ك��رّس��ھ ال��ط��غ��ات 
وذیولھم للضحك على البسطاء المغلوب�ی�ن ع�ل�ى 

 .أمرھم
في ثورت�ن�ا ص�رخ ال�ع�راق�ي (ان�ي ق�ادر) و (ان�ا 
الحل)، وشّخص مواطن الخلل والع�ج�ز، فص�رخ 
ھیھات منا الذلة، بعد أن اوھمنا الكثیر من رج�ال 
الدین ان الذلة ھي ان نخرج من تح�ت ج�ل�ب�اب�ھ�م 
الذي اخفى المكر كلھ، بل وغلّف خططھ الخبی�ث�ة 
وأكاذیبھ بغالف دیني لیصّدرھا للناس عل�ى ان�ھ�ا 
مقدسة، فخ�ل�ع�ن�ا ع�ن ت�ل�ك ال�خ�دع رداء ال�دی�ن 
وكشفنا للعالم اننا لسنا ش�ع�ب م�غ�ف�ل، ب�ل ن�ح�ن 
ابناء حض�ارة ع�ظ�ی�م�ة، ص�رخ�ن�ا و ق�ل�ن�ا ن�ح�ن 

 .العراق وما عدانا دخیل وأجیر وعمیل
ھذه الثورة أعادت للعراقی�ی�ن ث�ق�ت�ھ�م ب�أن�ف�س�ھ�م 

رداء   فوحدت صفوفھم وخلعت ع�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن
الطائفیة ورموه في حاویات الساحات، ف�ام�ت�ألت 
ال�ح��اوی�ات ب�م��ا زرع�ت��ھ ال��ح��ك�وم��ات، وام��ت��ألت 
القلوب بمشاعر وطنیة ترج�م�ھ�ا ال�ث�وار ب�دم�ھ�م 

 .وعطائھم الذي أبھر العالم كلھ
اضافة الى ذلك كشفت الثورة زیف السی�اس�ی�ی�ن، 
ورفعت غ�ط�اء ال�ط�اع�ة ع�ن ب�ع�ض�ھ�م وغ�ط�اء 
القدسیة عن اخرین، فبدى المنظر ع�راق�ی�ا غ�ی�ر 
مشوبا ب�أدران ال�م�س�ت�ع�م�ر والس�ارق وال�ف�اس�د 
والمتأسلم، نعم قلنا وألول مرة في تاریخ الع�راق 
(ھنا العراق) وما عداه تش�وی�ھ لص�ورة ع�راق�ن�ا 

لقد أسقطت ثورتنا قادة سیاسیین ب�ع�د أن  .البھي
كشفت ال�غ�ط�اء ع�ن�ھ�م، س�ی�اس�ی�ون اس�ت�ھ�ت�روا 

بمقالید االمور وأظھروا للب�س�ط�اء ان�ھ�م ات�ق�ی�اء 
متدینین، اوھموا الش�ع�ب ان�ھ�م ی�ح�م�ل�ون رای�ة 
االسالم ویعل�ون م�ن ش�أن�ھ، ف�ب�دو اق�زام�ا ام�ام 
اصرار الثواروایمانھم ب�ال�رم�وز ال�ت�ي تس�ت�ح�ق 
التقدیر، سقط ھؤالء النصابین الواحد تلو االخر، 
ترنحوا وھم صاغرون أمام ارادة ش�ع�ب ج�ب�ار، 
حتى انھم شاركوا باسقاط بعضھم البعض لتبرئ�ة 
انفسھم ، لك�ن س�ع�ی�ھ�م خ�اب فس�ق�ط�وا ج�م�ی�ع�ا 

 .باستثناءات قلیلة جدا
ان وسائل التواصل االجتماعي كان لھا دور كبیر 
فیما حققتھ ثورة تشرین، فبالرغم من ال�ج�ی�وش 
االلكترونیة (الذباب االلكتروني) ال�ذي ُخص�ص�ت 
لھ مبالغ ھائلة لضرب الث�ورة، ل�ك�ن�ھ ص�م�ت ب�ل 
اصیب بالخرس امام حقی�ق�ة ث�ورت�ن�ا ال�م�ب�ارك�ة، 
والذ الباطل بالفرار امام حق�ی�ق�ة وای�م�ان ال�ث�وار 
االحرار، اضافة الى ما سبق رأیتم ورأی�ن�ا ك�ی�ف 
ح�اول الس��ی�اس��ی��ون ارض��اء الش��ع�ب ب��خ�ط��ب��ھ��م 
الرنانة، فالكث�ی�ر م�ن�ھ�م اع�ت�رف ب�ال�خ�ط�أ واخ�ر 
اعترف بال�ع�م�ال�ة، ل�ك�ن ب�ع�د ف�وات االوان، ب�ل 
واصبح ھّم الحك�وم�ة ارض�اء ال�ث�وار، وھ�ذا م�ا 
ظھر جلیا في تص�رف�ات الس�ی�د ال�ك�اظ�م�ي ال�ذي 
استلم مھمة اشك بأن یكون ق�ادرا ع�ل�ى اص�الح 
أعطابھا، اال اذا اعترف للشعب بأخطائھ السابق�ة 
یوم ك�ان م�دی�را ل�ج�ھ�از ال�م�خ�اب�رات، وم�ن ث�م 

یطلب من الثوار االلتفاف حولھ لیكون ال�ق�وة   أن
التي ال تقھرھا االرادات السیاسیة الموالیة ل�دول 
الجوار والمعروفة حتما لكل عراقي وع�رب�ي ب�ل 

 . وللعالم أجمع
 2003لقد غاب العراق عن االھتمام العالمي منذ 

الى یوم انط�الق ث�ورة تش�ری�ن ال�م�ب�ارك�ة، ك�ان 
العراق مجرد س�اح�ة ل�ت�ص�ف�ی�ة ال�ح�س�اب�ات م�ن 
جانب، وبنك ی�وزع ام�وال ال�ع�راق ھ�ن�ا وھ�ن�اك 
الرضاء الدول االق�ل�ی�م�ی�ة وال�دول ال�ك�ب�رى م�ن 
جانب آخر، فلم ی�ع�د ال�م�واط�ن ال�ع�راق�ي مص�در 
اھتمام العالم رغم كل م�ا م�ر ع�ل�ی�ھ م�ن م�آس�ي 
وویالت الى یوم انطلقت ث�ورة تش�ری�ن واع�ادت 
العراق الى الواجھة، ورفعت مظل�وم�ی�ة ش�ع�ب�ھ، 
وبالرغم من التجاھل الدولي لفترة طوی�ل�ة وم�ن�ذ 
نشوب الثورة، اال ان اصرارنا وصم�ودن�ا أح�رج 
العالم بمنظماتھ وكیانات�ھ، ف�ك�ان ل�ذل�ك الص�م�ود 
نتائج بالرغم من انھا ال تلبي الط�م�وح، اال ان�ھ�ا 

 .بدایة تبشر بالخیر
لقد كشفت ثورتنا الكثیر من االقنعة عن االحزاب 
والمتحزبین، فلم تصم�د االح�زاب ف�ي الس�اح�ات 
بعد شعورھا بالعجزثورة تشرین شم�س ال�ع�راق 

منذ االف السنین ، منذ أن تنفست االرض  الجدید
من رئة العراق، ونحن ن�ن�ت�ظ�ر ال�م�خ�لّ�ص، ذل�ك 
الغائب الذي لم ندرك ان�ھ ح�اظ�ر ف�ی�ن�ا اال ح�ی�ن 

 . انطلقت شرارة ثورة تشریین
في ساحة ال�ت�ح�ری�رأن�ظ�ر وم�ا زل�ت، ال�ى ج�ب�اه 

التاریخ متجس�دة   الثوار والثائرات، فأرى مالمح
بكل معطیاتھا، اقدام واصرار وعطاء وتض�ح�ی�ة، 
بل أرى كل أبطال وبطالت التاری�خ ال�ذی�ن ك�ان�وا 
حبر على ورق، یرت�دون اجس�ادا م�ن دم ول�ح�م 

 . وحیاة وینتفظون بوجھ الظلم الذي طال
قد نحتاج مؤلفات عدیدة ل�ت�رج�م�ة م�ا ح�دث ف�ي 
ساحات الثورة المباركة، لكني سأختصر معطیات 
ھذه الثورة كوني مشاركا فّعاال في كل دق�ائ�ق�ھ�ا، 

وعانیت من ق�م�ع   الحكومة  فقد تنفست دخانیات
أجھزتھا، وت�ع�رض�ت ل�ت�ھ�دی�دات م�ی�ل�ی�ش�ی�ات�ھ�ا، 

ت��روي س��اح��ة   ورأی��ت دم��اء ال��ث��وارال��ط��اھ��رة
التحریر، واالكثر من ذلك رأیت أبط�اال ی�ن�ظ�رون 

ویحلقون   نظرتھم االخیرة مبتسمین  الى رفاقھم
 .  الى سماء الوطن شھداء

ال شك ان ثورة تشرین ھي أع�ظ�م ح�دث ث�وري 
في تایخ العراق، بل ھي الفاصل بین ال�ع�راق م�ا 
قبلھا وما بعدھا، والول مرة یج�ت�م�ع ال�ع�راق�ی�ی�ن 
للتوجھ الى ھدف مشترك واحد بمختلف طوائفھم 
وأدیانھم وقومیاتھم ویفصل�ون ق�وى الش�ر ع�ن 

  الوطن في زوایا مخجلة تلیق بالصغار.
ھذه الث�ورة ال�غ�ت م�ف�ھ�وم ان�ت�ظ�ار ال�غ�ی�ب، ب�ل 
وتالشى ذل�ك االرث الس�ق�ی�م م�ن االم�ث�ال ال�ت�ي 
توارثھا العاجزن عن التغیی�ر، ذل�ك االرث ال�ذي 
رم�ى ع��ج�ز االنس��ان ع�ل��ى هللا، ف��غ�لّ�ف ال�ع�ج��ز 

ب�أم�ث�ال مص�ب�وغ�ة بص�ب�غ�ة   والخمول والعم�ال�ة
لتمریرھا على الُسذج والبسطاء القناع�ھ�م   دینیة

بأن ما نحن فیھ جاء من ارادة هللا، وان هللا كریم 
وھو قادر على حل معضالتنا، وان ما نحن علی�ھ 
حكمة من هللا، وغیر ذلك من ارث ال�ع�ج�ز ال�ذي 
ورث��ن��اه م��ن االس��الف وال��ذي ك��رّس��ھ ال��ط��غ��ات 
وذیولھم للضحك على البسطاء المغلوب�ی�ن ع�ل�ى 

 .أمرھم
في ثورت�ن�ا ص�رخ ال�ع�راق�ي (ان�ي ق�ادر) و (ان�ا 
الحل)، وشّخص مواطن الخلل والع�ج�ز، فص�رخ 
ھیھات منا الذلة، بعد أن اوھمنا الكثیر من رج�ال 
الدین ان الذلة ھي ان نخرج من تح�ت ج�ل�ب�اب�ھ�م 
الذي اخفى المكر كلھ، بل وغلّف خططھ الخبی�ث�ة 
وأكاذیبھ بغالف دیني لیصّدرھا للناس عل�ى ان�ھ�ا 
مقدسة، فخ�ل�ع�ن�ا ع�ن ت�ل�ك ال�خ�دع رداء ال�دی�ن 
وكشفنا للعالم اننا لسنا ش�ع�ب م�غ�ف�ل، ب�ل ن�ح�ن 
ابناء حض�ارة ع�ظ�ی�م�ة، ص�رخ�ن�ا و ق�ل�ن�ا ن�ح�ن 

 . العراق وما عدانا دخیل وأجیر وعمیل
ھذه الثورة أعادت للعراقی�ی�ن ث�ق�ت�ھ�م ب�أن�ف�س�ھ�م 

رداء   فوحدت صفوفھم وخلعت ع�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن
الطائفیة ورموه في حاویات الساحات، ف�ام�ت�ألت 
ال�ح��اوی�ات ب�م��ا زرع�ت��ھ ال��ح��ك�وم��ات، وام��ت��ألت 
القلوب بمشاعر وطنیة ترج�م�ھ�ا ال�ث�وار ب�دم�ھ�م 

 .وعطائھم الذي أبھر العالم كلھ
اضافة الى ذلك كشفت الثورة زیف السی�اس�ی�ی�ن، 
ورفعت غ�ط�اء ال�ط�اع�ة ع�ن ب�ع�ض�ھ�م وغ�ط�اء 
القدسیة عن اخرین، فبدى المنظر ع�راق�ی�ا غ�ی�ر 
مشوبا ب�أدران ال�م�س�ت�ع�م�ر والس�ارق وال�ف�اس�د 
والمتأسلم، نعم قلنا وألول مرة في تاریخ الع�راق 
(ھنا العراق) وما عداه تش�وی�ھ لص�ورة ع�راق�ن�ا 

 .البھي
لقد أسقطت ثورتنا قادة سیاسیین بعد أن كش�ف�ت 
الغطاء عنھم، س�ی�اس�ی�ون اس�ت�ھ�ت�روا ب�م�ق�ال�ی�د 
االمور وأظھروا للبسطاء انھم اتقیاء م�ت�دی�ن�ی�ن، 
اوھ�م�وا الش�ع��ب ان�ھ�م ی�ح�م�ل��ون رای�ة االس��الم 
ویعلون م�ن ش�أن�ھ، ف�ب�دو اق�زام�ا ام�ام اص�رار 
الثواروایمانھم بالرموز التي تس�ت�ح�ق ال�ت�ق�دی�ر، 
سقط ھؤالء النصابین الواحد تلو االخر، ترن�ح�وا 
وھم صاغرون أمام ارادة شعب جبار، حتى انھ�م 
شاركوا باسقاط بعضھم البعض لتبرئة انف�س�ھ�م، 
لكن سعیھم خاب فسقطوا ج�م�ی�ع�ا ب�اس�ت�ث�ن�اءات 

 .قلیلة جدا
ان وسائل التواصل االجتماعي كان لھا دور كبیر 
فیما حققتھ ثورة تشرین، فبالرغم من ال�ج�ی�وش 
االلكترونیة (الذباب االلكتروني) ال�ذي ُخص�ص�ت 
لھ مبالغ ھائلة لضرب الث�ورة، ل�ك�ن�ھ ص�م�ت ب�ل 
اصیب بالخرس امام حقی�ق�ة ث�ورت�ن�ا ال�م�ب�ارك�ة، 
والذ الباطل بالفرار امام حق�ی�ق�ة وای�م�ان ال�ث�وار 
االحرار، اضافة الى ما سبق رأیتم ورأی�ن�ا ك�ی�ف 
ح�اول الس��ی�اس��ی��ون ارض��اء الش��ع�ب ب��خ�ط��ب��ھ��م 

الرنانة، فالكث�ی�ر م�ن�ھ�م اع�ت�رف ب�ال�خ�ط�أ واخ�ر 
اعترف بال�ع�م�ال�ة، ل�ك�ن ب�ع�د ف�وات االوان ،ب�ل 
واصبح ھّم الحك�وم�ة ارض�اء ال�ث�وار، وھ�ذا م�ا 
ظھر جلیا في تص�رف�ات الس�ی�د ال�ك�اظ�م�ي ال�ذي 
استلم مھمة اشك بأن یكون ق�ادرا ع�ل�ى اص�الح 
أعطابھا، اال اذا اعترف للشعب بأخطائھ السابق�ة 
یوم ك�ان م�دی�را ل�ج�ھ�از ال�م�خ�اب�رات، وم�ن ث�م 

یطلب من الثوار االلتفاف حولھ لیكون ال�ق�وة   أن
التي ال تقھرھا االرادات السیاسیة الموالیة ل�دول 
الجوار والمعروفة حتما لكل عراقي وع�رب�ي ب�ل 

 . وللعالم أجمع
 2003لقد غاب العراق عن االھتمام العالمي منذ 

الى یوم انط�الق ث�ورة تش�ری�ن ال�م�ب�ارك�ة، ك�ان 
العراق مجرد س�اح�ة ل�ت�ص�ف�ی�ة ال�ح�س�اب�ات م�ن 
جانب، وبنك ی�وزع ام�وال ال�ع�راق ھ�ن�ا وھ�ن�اك 
الرضاء الدول االق�ل�ی�م�ی�ة وال�دول ال�ك�ب�رى م�ن 
جانب آخر، فلم ی�ع�د ال�م�واط�ن ال�ع�راق�ي مص�در 
اھتمام العالم رغم كل م�ا م�ر ع�ل�ی�ھ م�ن م�آس�ي 
وویالت الى یوم انطلقت ث�ورة تش�ری�ن واع�ادت 
العراق الى الواجھة، ورفعت مظل�وم�ی�ة ش�ع�ب�ھ، 
وبالرغم من التجاھل الدولي لفترة طوی�ل�ة وم�ن�ذ 
نشوب الثورة ، اال ان اصرارنا وصمودنا أح�رج 
العالم بمنظماتھ وكیاناتھ ، ف�ك�ان ل�ذل�ك الص�م�ود 
نتائج بالرغم من انھا ال تلبي الطموح ، اال ان�ھ�ا 

 . بدایة تبشر بالخیر
لقد كشفت ثورتنا الكثیر من االقنعة عن االحزاب 
والمتحزبین، فلم تصم�د االح�زاب ف�ي الس�اح�ات 

ف�ي ث�ورت�ن�ا ان   بعد شعورھا بالعجز، ف�ت�رج�م�ن�ا
الحق یعلو وال یُ�ع�ل�ى ع�ل�ی�ھ، واذا الش�ع�ب اراد 

 . الحیاة فال بد أن یستجیب القدر
ان عراق ال�ی�وم، ع�راق م�ا ب�ع�د ث�ورة تش�ری�ن 
العظیمة، ال ی�م�ك�ن أن ی�ع�ود ال�ى ال�وراء، ف�دم 
الشھداء واصرار الثوار شیّد ج�دارا ب�ی�ن ع�راق 
ما قبل الثورة وما بع�دھ�ا، ن�ح�ن ال�ی�وم أخ�رج�ن�ا 

ب�ع�د أن   ال�ع�راق م�ن غ�رف�ة ال�ع��ن�ای�ة ال�م�رّك�زة
اشبعناه تبرعا بدماء الشھداء، وال ب�د أن ن�م�ّده 
بكل العالجات كي یتعافى، ال بد أن ن�ب�ذل ال�م�زی�د 
من العطاء، ال بد أن نتصالح ونتسامح، ال ب�د أن 
نعمل وبكل جدیة، وال بد أن نح�ت�رم ال�م�ال ال�ع�ام 
ونعمل جمیعا لنھضة عراقنا ال�ح�ب�ی�ب، ون�ف�ص�ل 
الدین عن الدولة لنبني عراقا نتمناه، عراق یلیق 

 . بتضحیات العراقیین عموما
العراق الیوم یحتاجكم ایھ�ا االح�ب�ة ف�ي ال�خ�ارج 
أیضا، یحتاج منكم التعاضد لبنائھ، یحتاج دعمك�م 
الدائم، فالعراقي وان غادر الع�راق، ف�ال�ع�راق ال 

 . یغادره
س�الم ل��ك ی��ا ع�راق، الرض��ك وم�ائ��ك، ل�ج��ب��ل��ك 

  وسھلك، سالم لشعبك االبي
في ثورتنا   ، فترجمنا سالم لثورة تشرین الخالدة

ان الحق یعلو وال یُعلى علیھ، واذا الش�ع�ب اراد 
 . الحیاة فال بد أن یستجیب القدر

ان عراق ال�ی�وم، ع�راق م�ا ب�ع�د ث�ورة تش�ری�ن 
العظیمة، ال ی�م�ك�ن أن ی�ع�ود ال�ى ال�وراء، ف�دم 
الشھداء واصرار الثوار شیّد ج�دارا ب�ی�ن ع�راق 
ما قبل الثورة وما بعدھا ، ن�ح�ن ال�ی�وم أخ�رج�ن�ا 

ب�ع�د أن   ال�ع�راق م�ن غ�رف�ة ال�ع��ن�ای�ة ال�م�رّك�زة
اشبعناه تبرعا بدماء الشھداء، وال ب�د أن ن�م�ّده 
بكل العالجات كي یتعافى، ال بد أن ن�ب�ذل ال�م�زی�د 
من العطاء ، ال بد أن نتصالح ونتسامح، ال بد أن 
نعمل وبكل جدیة، وال بد أن نح�ت�رم ال�م�ال ال�ع�ام 
ونعمل جمیعا لنھضة عراقنا ال�ح�ب�ی�ب، ون�ف�ص�ل 
الدین عن الدولة لنبني عراقا نتمناه، عراق یلیق 

 . بتضحیات العراقیین عموما
العراق الیوم یحتاجكم ایھ�ا االح�ب�ة ف�ي ال�خ�ارج 

، ی�ح�ت�اج  أیضا ، یحتاج منك�م ال�ت�ع�اض�د ل�ب�ن�ائ�ھ
دعمك�م ال�دائ�م، ف�ال�ع�راق�ي وان غ�ادر ال�ع�راق، 

 . فالعراق ال یغادره
س�الم ل��ك ی��ا ع�راق، الرض��ك وم�ائ��ك، ل�ج��ب��ل��ك 

  وسھلك، سالم لشعبك االبي
 .سالم لثورة تشرین الخالدة

  اق اا  ، رة 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ساحة التحریر، خاص "العراقیة االسترالیة"  من الفنان فارس دانیال/ بغداد     
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 خاص العراقیة االسترالیة:   
بھمة وعزیمة، شباب ثورة تشرین/ اكتوبر، س�ی�ت�م إف�ت�ت�اح خ�ی�م�ة ت�ج�م�ع 

ب�غ�داد؛ وال�ت�ي س�ی�ت�ول�ى إدارة ش�ؤون�ھ�ا  -مثقفي ومتقفات العراق قریبا في ساحة التح�ری�ر 
واإلنفاق على مستلزماتھا عدد من مثق�ف�ي ال�ع�راق، وأك�د ل�ن�ا مص�در م�خ�ول "أن ال�ت�ج�م�ع 

الثقافة ھي من   العمل السیاسي، ویعتبرون ناكفاتوالمنضوین تحت خیمتھ ھم في منأى عن م
سیحمي حیاة الناس ودماءھم من مكائد الكائدین وعبث العابثین في عراقنا العزیز، كما أكد لنا 

 .أن المثقفین تجمعوا لیكونوا جھدا ساندا النتفاضة تشرین المباركة

مع صخب األفراح والمناسبات االجتماعیة  
ی�ت�ح�ل�ق�ون ح�ول   یتجمعون بع�ض االن�ف�ار

بعضھم بعضا ت�ت�ش�اب�ك األی�ادي وت�ت�ق�ارب 
األكتاف لـیلعبوا واحدة من أق�دم ال�رقص�ات 
الفلوكلوریة ف�ي ال�ع�راق (ال�ج�وب�ي) ال�ت�ي 

م�ع أغ�ان   تشبھ الدبك�ة ف�ي ب�ل�دان أخ�رى
وأل�ح�ان ال ت��خ�ط��ئ�ھ��ا األذن ورث�وھ��ا ع��ن 

وف��ي ال��ع��راق ال��غ��ن��ي ب��ت��ن��وع��ھ   أج��دادھ��م
المجتمعي والثقافي ترتبط كثیر من الف�ن�ون 
الش�ع�ب�ی�ة ب��م�ن�اط�ق وم�دن م�ع�ی�ن�ة نش��أت 
وازدھرت فیھا وأصبح�ت ع�الم�ة مس�ج�ل�ة 
باسم�ھ�ا وم�ن ب�ی�ن ذل�ك رقص�ة ال�ج�وب�ي 
(الشھیرة) ویلفظ اسمھا بصوت بین الج�ی�م 

فعلى امتداد نھري دج�ل�ة وال�ف�رات   والشین
ابتداء من بغداد ومحی�ط�ھ�ا ب�ات�ج�اه ش�م�ال 
العراق وغربھ یحترف السكان ال�م�ح�ل�ی�ون 
ھذه الرقصة وی�م�ارس�ون�ھ�ا ف�ي أف�راح�ھ�م 

ومناسباتھم االجتماعیة وی�رون�ھ�ا ت�ع�ب�ی�را 
عن میراث یصلھم باألجداد م�ع م�ا ارت�ب�ط 
بھا من أغان وألحان وأش�ع�ار ت�ح�ف�ل ب�ھ�ا 

 مجالسھم ومنتدیاتھم.
 

ویعتبر كثیرون أن الجوبي لیست مقت�ص�رة 
على تلكم الرقصة فحسب وإنم�ا تش�م�ل م�ا 
ارتبط بھ�ا وص�اح�ب�ھ�ا م�ن أل�ح�ان وأغ�ان 

ویفضل العراقیون است�خ�دام   ومواویل أیضا
مفردة (لعب) بدل (رقص) في إش�ارة ل�م�ن 

وھ��ك��ذا ف��إن الع��ب��ي   ی��م��ارس��ون ال��ج��وب��ي
الجوبي أو (الجوابة) باتوا ضیوفا دائ�م�ی�ن 
في كل مناسبة أو محفل اج�ت�م�اع�ي ب�ل إن 
بعض األھ�ال�ي ی�وج�ھ�ون دع�وات خ�اص�ة 
لمحترفي الجوبي من مناطق وم�دن أخ�رى 

 من أجل استضافتھم إلحیاء مناسباتھم.
تتضمن الرقصة قفزات عالی�ة ف�ي ال�ھ�واء 

ع�ل�ى إی�ق�اع�ات ال��ط�ب�ل وال�م�زم�ار واص��ل 
الرقصة عفویة مرتبطھ اجتم�اع�ی�ا بس�ك�ان 
ال��م��ن��ط��ق��ة وت��م��ارس ف��ي ش��م��ال وغ��رب 
وجنوب العراق ایضا وتعتبر من ال�رقص�ات 
او االح��ت��ف��ال ال��ذي ی��وح��ي ب��االص��ال��ة 
والفروسیة والرقص لی�س م�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى 
الرجال فقط بل تشاركھ�م ال�ن�س�اء ال�رق�ص 
جنب الى جنب ویكون قائد ال�ج�وق ی�ح�م�ل 
مسبحة او سیف لتن�س�ی�ق ال�رقص�ة وی�ل�زم 
من یشارك الرقصة ملم بفنون�ھ�ا ورقص�ھ�ا 

وع�ل�ى م�دى   فرق متخصصة وایضا شكلت
عقود حرص معظم ال�ف�ن�ان�ی�ن ف�ي ال�ع�راق 
على أن تضم ألبوماتھم أغنیة واح�دة ع�ل�ى 
األقل من ھذا اللون فال تكاد تجد مط�رب�ا إال 
غناه بكلم�ات م�خ�ت�ل�ف�ة وأل�ح�ان م�ت�ق�ارب�ة 
وكثیرا م�ا ت�ح�ص�د ھ�ذه األغ�ان�ي م�الی�ی�ن 

ویمارس ھذه الرقصة في الغال�ب   المتابعات
مج�م�وع�ة ت�ت�راوح أع�دادھ�ا ب�ی�ن عش�رة 
وعشرین شخصا یرتدون ال�زي ال�ت�ق�ل�ی�دي 
الدشداشة (الثوب) عل�ى األغ�ل�ب وال�غ�ت�ره 
والعقال ویش�ك�ل�ون نص�ف دائ�رة ی�ق�ودھ�ا 
شخص یحمل في ی�ده مس�ب�ح�ة أو م�ن�دی�ال 
لیضبط اإلی�ق�اع ورب�م�ا ان�ف�رد ش�خ�ص أو 
اثنان عن ھذه الم�ج�م�وع�ة ل�ی�ؤدی�ا رقص�ة 
خ�اص��ة أم��ام�ھ��ا ع��ل�ى اإلی�ق��اع ذات��ھ ل��ك��ن 

 بحركات مختلفة.
تشارك في رقصة ال�ج�وب�ي ف�ئ�ات ع�م�ری�ة  

 مختلفة.
وتشتمل ساحة الجوبي على فئ�ات ع�م�ری�ة 

مختلف�ة ت�ب�دأ م�ن ال�ط�ف�ول�ة ح�ت�ى أع�م�ار 
ولكونھا رقصة شعبیة یألفھ�ا   متقدمة أحیانا

ویحبھا العراقیون أصبح الكثیر من الشب�اب 
یشكلون فرقا للجوبي إلح�ی�اء ال�م�ن�اس�ب�ات 
والمشاركة في مسابقات أحیانا بین من�اط�ق 

وال تقتصر ھذه الرقصة   ومحافظات مختلفة
على المناطق العربیة ف�ي ال�ع�راق ف�ح�س�ب 
وإنما تشتھر لدى األكراد والترك�م�ان أیض�ا 
ویشتھر الجوبي الكردي بسرعة إی�ق�اع�ات�ھ 

وس��ك��ان ك��ل م��ن��ط��ق��ة ف��ي ال��ع��ادة   وأدائ��ھ
لمساتھم الخاصة إلى ھذه الرقصة لذا فإنھا 
تشھ�د اخ�ت�الف�ات ح�ت�ى داخ�ل ال�م�ح�اف�ظ�ة 
الواحدة فالجوبي الذي یعرفھ أھل الف�ل�وج�ة 
مثال یختلف عن الرمادي كما یختل�ف أك�ث�ر 
عن الط�ری�ق�ة ال�ت�ي ی�م�ارس�ھ ب�ھ�ا س�ك�ان 

كما أن الجوبي ارت�ب�ط   مناطق غرب األنبار
ب��ب��ع��ض ال��ع��ش��ائ��ر أیض��ا م��ث��ل ال��ج��ب��ور 
وت�ف�رع�ات�ھ�م ال�م�خ�ت��ل�ف�ة ح�ی�ث اش�ت�ھ��روا 
بممارستھ في مختلف مناطق وجودھم ف�ي 
بغداد وتكریت والموصل ودی�ال�ى وك�رك�وك 
وغیرھا وایضا ھناك رق�ص ل�ل�ج�وب�ي ف�ي 
مناطق وس�ط وج�ن�وب ال�ع�راق وت�م�ارس 
بشكل مختلف قلیال وحسب ك�ل م�دی�ن�ة وال 
عبیھا وطرق لعبھ�م ال�ذي ت�وارث�وھ�ا ع�ن 
االجدا (الجوبي) یقابلھا (الدبكة) في الش�ام 
او بعض الب�ل�دان ال�غ�ی�ر ع�رب�ی�ة ل�ك�ن ف�ي 
ال�ع�راق اخ�ذت ط��اب�ع�ا م�م�ی��زا الرت�ب�اط�ھ��ا 
وحس�ب ال�ت��ص�ور ال�م��ن�اط��ق�ي ب�ال��ف�رس��ی��ة 
والشجاعة واالرث االج�ت�م�اع�ي ال�م�رت�ب�ط 

 بالذاكرة.

 رقص الجوبي

 حسن نصراوي/ العراق

 



 خاص 
 "العراقیة االسترالیة"

 من الفنانھ : 
 بغداد/ امیره جواد

   
بحضور كبیر ل�م�س�رح�ی�ي ال�ع�راق ف�ي    

مھرجان الف�ج�ی�رة ال�دول�ي ل�ل�ف�ن�ون دأب 
ال��م��س��رح��ی��ون ال��ع��راق��ی��ون ع��ل��ى ت��أك��ی��د 
حضورھم المشرق والمشع والم�ؤث�ر ف�ي 
ال�ح��راك ال�م��س��رح�ي ال��م�ح��ل��ي وال��ع��رب��ي 
وال��دول��ي وال��دول��ي وتص��دروا واج��ھ��ة 
المسرح بتمظھراتھ الم�خ�ت�ل�ف�ة ب�ف�اع�ل�ی�ة 
مشھودة في أكثر من م�ھ�رج�ان وم�ل�ت�ق�ى 
ومحفل ومؤتمر یقام ھ�ن�ا وھ�ن�اك وع�ب�ر 
أنشطة متنوعة ما بین المشاركة وت�ق�دی�م 
العروض والورش وال�ن�دوات وال�ح�ل�ق�ات 
الدراسیة والفكریة والتطبیقی�ة وال�ب�ح�وث 
والدراسات ولجان التحكیم وتالیف ال�ك�ت�ب 

 .وغیرھا
وفي ھ�ذا الس�ی�اق یش�ارك وف�د مس�رح�ي 
ع��راق��ي ك��ب��ی��ر ف��ي ال��دورة ال��ث��ال��ث��ة م��ن 
مھرجان الفج�ی�رة ال�دول�ي ل�ل�ف�ن�ون ال�ذي 
تقیمھ ھیئة الفجیرة للثقافة واإلعالم تح�ت 
رعایة الش�ی�خ ح�م�د ب�ن م�ح�م�د الش�رق�ي 
عضو المج�ل�س األع�ل�ى ل�دول�ة اإلم�ارات 

ویتقدم الوفد العراقي الفنانھ  حاكم الفجیرة
ھند كامل والفنانھ أم�ی�رة ج�واد وال�ف�ن�ان�ھ 
آالء نجم والفنانین الدكتور صالح القص�ب 
وعزیز خیون و د. میمون الخال�دي و. د. 
ج��ب��ار خ��م��اط ورائ��د م��ح��س��ن وج��ب��ار 
ال�م��ش��ھ��دان��ي وم��ح��م�د ھ��اش��م و د. ع��ب��د 
الحسین علوان وإی�ن�اس غ�ازي ال�ن�ج�ف�ي 
ووجدان الماجد والشاعر واالعالمي حمید 

 .قاسم
كما یشارك العراق بمسرحیة المونودرام�ا 

(أنیاب) لفرقة مسرح ھوار في كركوك، تألیف عبد الرزاق محمد وتمثیل لیلى فارس وسینوغرافیا واخ�راج ن�ج�اة 
وشھد المھرجان على مدار ثمانیة أیام متواصلة سلسلة من العروض ال�ف�ن�ی�ة وال�م�س�رح�ی�ة وال�م�وس�ی�ق�ی�ة  .نجم

والتشكیلیة واألدائیة القادمة من مختلف قارات العالم، باإلضافة إلى فنون شعبیة من دولة اإلمارات، حی�ث تش�ك�ل 
عرضاً مون�ودرام�ی�اً م�ن  12عروض المونودراما حدثاً مھماً وسط فعالیات المھرجان، ویعرض مھرجان الفجیرة 

اإلمارات والجزائر وتونس وفلسطین وسوریا والبحرین والعراق وسیرالنكا والیونان وإنكلترا ولیتوانیا، وإضاف�ة 
إلى الندوات التطبیقیة المصاحبة للعروض المونودرامیة والندوة الفكریة، ینظم المھ�رج�ان ع�دداً م�ن ال�ف�ع�ال�ی�ات 

  المصاحبة.
 . نجم عراقي وعربي 600أكثر من   ویستضیف المھرجان عدداً كبیراً من نجوم التمثیل والغناء والفنون األدائیة،
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ا ا ا 
 
 

      ھاني الخزرجي

 
 
 

یتجول ضمن حینا لتجمیع   كان حسن یمتلك عربة یجرھا حمار، 
النفایات من الدور مقابل اجر زھید،عندما كنّا نشاھده ال نعرف انحزن 

 . علیھ ام على حماره
الحمار كان ھزیالً وتكسوه بقع الدم نتیجة ضربھ بالسوط من قبل 

اما حسن فقد كان كتلة من األقذار بمالبس متھرئة ال لون لھا   حسن،
 . وكان حافیاً على الدوام وھناك تكتالت من األقذار على قدمیھ

لم تكن سیارة النفایات التابعة الى أمانة بغداد تدخل حینا ومنذ زمن 
 . طویل رغم كثرة الشكاوي والتبلیغات

في احد ایام األعیاد سمعنا صراخاً ومشادة كالمیة خرجنا الى الشارع 
  فوجدنا حسن وسائق سیارة النفایات الحكومیة یتكلمون بصوت عالي

یاحسن انھا ایام أعیاد   :وھو یرد انك تخالف اتفاقنا  : حسن یقول لھ
 . تكون خارج االتفاق فنحن االثنان سنأخذ اكرامیاتنا الیوم

في احد األیام بینما كنّا نقف انا ومجموعة من شباب الحي ومن  
ضمننا المھندس قیس الذي تخرج من كلیة الھندسة منذ خمس 
سنوات والزال عاطالً عن العمل رغم انھ لم یبق دائرة حكومیة او 

 . وزارة لم یزرھا
 : فاذا بِنَا نشاھد حسن یقترب منا بدون عربتھ ویبادرنا بالكالم

ھنأوني فقد تمت الموافقة على تعییني واطلب منكم قمیصاً وبنطاالً 
 وبأي شھادة ستتعین : وحذاًء على مقاسي اجابھ احد اصدقاءنا مازحاً 

 . اني اعرف القراءة والكتابة وھذا یكفي :اجابھ
وأصبحنا نرى حسن وھو یذھب بخط  اخذه قیس معھ واعطاه ما اراد

في   : سألھ یوماً احد أصدقائي  الوزارة ویاتي معھم بعد انتھاء الدوام،
 اي موقع تم تعیینك ؟

  فھمس صاحبي في أذني انا مسؤول استعالمات الوزارة: اجاب
 . اإلستعالمات تعني واجھة الوزارة

ان الوزارة التي یعمل بھا  في احد األیام جاءنا قیس فرحاً مستبشراً 
حسن بحاجة الى مھندسین وترجاني ان اذھب معھ صباح الغد 

عرفوا  ذھبنا معاً دخلنا الوزارة وفي اإلستعالمات لم نر حسن  للوزارة،
فتحت لنا السكرتیرة    المدیر العام.  مكتب  طلبنا واوصلونا الى

 . الجمیلة الباب
وأمامھ الفتة كتب علیھا المدیر  دخلنا فاذا بحسن یجلس خلف المكتب

نرفظ طلب الن "  وكتب علیھ، لم یرد تحیتنا اخذ الطلب من قیس العام
  قیس عن ما كتب حسن  سألت. اخذنا الطلب وخرجنا  "ماكو مؤھالت

 رفض الطلب النھ لیس لدي المؤھالت المطلوبة.: فقال
 
 

ا ا ا 
  

 
 
 
 

 ستار الصیفي   
 

 
 

 الماسكة بأھداب عینیھا الساحرتین
 ً  الباعثة نوراً سماویا

 ارسلي بسمة من ثغرھا
  الملون بألوان طیور الجنان

  والزھور
 انفاسھا نسائم ربیع

  یرفع كفیھ بدعاء صامت
 یتجلى في مسامعي لحن مقدس

 بھ الروح عطشى للقیاھا  تبتھل
  حیث انت یامالك

 طیبة ونسائم ولحن جمیل
 حیث انت، تكون الطبیعة

08/06/2020 
 

  اورة ا ن اة او ن



 شمس من الّرماد

********** 

 أیّھا الُحبّ 

 ال أریُد أن أكتشَف سرَّ أسطورتَِك بعَد اآلن

 فلقد كتبتُھا سبَع َمّرات

 وترجمتُھا سبَع َمّرات

 وعشتُھا سبَع َمّرات

 دوَن أن أناَل أّي شيء

 أو أصَل إلى أّي شيء،

 لكْن حیَن أطلقُت علیھا النّاَر سبَع َمّرات

 اكتشفُت سبعةً من حروفِھا الُمطَلَسمة

 فتحّولْت حیاتي إلى شمٍس من الّرماد.

 

 نبضات

******* 

 ھل رأیَت أسراَب الطّیوِر البِیض

 وھي تمألُ الّسماء؟

 تلَك ھي نبضات قلبي

 تصعدُ 

 وتنزلُ 

 وتحلُّق عالیا

 لتتوّحَد في خطٍّ ُمستقیم

 ثُمَّ في خطٍّ ُمنعرجٍ أو ُمستدیر

 ثُمَّ في خطٍّ عجیٍب، لیَس بخطٍّ أبدا.

 قد یكون صوت موسیقى ُمھیبة

 أو صوت ھالٍل یبزُغ اآلن

 أو صوت دمعِة طفٍل یتیم

 أو صوت نبعٍ جمیل

 أو صوت الّدھوِر یدفُع بعضھا بعضا

 أو صوت الذي كاَن من العرش

 قاَب قوسین أو أدنى.

 

 اللغات الّسبع

******** 

 كلُّ شموِس حیاتي تحطّمتْ 

 إّال شمسك

  بقیْت كما ھي،

 ألنّھا كانْت شمس حرفي.

* 

 نھُر الحیاِة ال یتوقّف

 ونھُر الشِّعِر ال یتوقّف.

 وأنا في ِكال النّھرین غریق.

* 

 لم یعلّمني الفراُت شیئاً 

 سوى َحْرق الحروف

  وذّرھا كّل یومٍ 

 في مجراه الُموحش.

* 

 اللغات الّسبع التي أجیُدھا؛

 لغة الحاء

 ولھجة الباء

 ودندنة النُّون

 وشیطنة الّشین

 وھسھسة الّسین

 وتأتأة الّراء

 ودموع النُّقطة!
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 شعر: أدیب كمال الدین  
 أدالید -استرالیا  

 
 شعر :              

 مصر /د. نصر عبد القادر    

 
 
 
 
 
 
 

                                            َسبَحات ..                                      
 لیس فیھا بدایةٌ ..أو نھایَةْ   ولقلبي ..بكلِّ فجٍر حكایَْة ..

 !  كَرواُن األشواقِ یسكُن روحي..یسُجُد الَكْوُن ..حیَن ینفُُخ نایْھ 
 كیَف أروي عن سبِحِھ بحروٍف..وْھَو قبَل الحروِف .. قبَل البدایةْ 
 ھَُو سرٌّ .. ال أستبیُن مداهُ ....یعرُف الشوُق فیِھ ..َمسَرى الھدایةْ 

 یصطفیني ..بآیٍة ..تلَو آیْة....!  ھَو نوٌر ..أنَّى نظَْرُت أراهُ ..
 *** 

 صالةٌ..
 زھرةٌ ..وُسكوٌن ..ودقَّاُت قلبٍ ..

  وتمتمةٌ بالشفاهْ 
 وإلى بؤرةِ النوِر قد نفذْت مقلتاهْ 

  ..عن ضجیِج الحیاةْ   ذاھالً 
 كان ُمستَغَرقاً ....في صالةْ ....!

 *** 
 اقرْأ كتابَك ..

 إذا ما تَحیَّْرَت ..فاقرأ كتابَْك..
 وراجْع بِسفِر اللیالي حسابَكْ 
 وفیَم ضِحْكَت ..وفیَم بَكْیَت ..

 وماذا أصبَت .. وماذا أصابَْك ..؟
 وبعثَْرَت في أيِّ درٍب شبابَْك ..
 وأطلْقَت في أيِّ أُْفٍق ِرغابَْك ؟
 ستلقَى ضیاَء اإللِھ تَھاَدى ..

 فیَھدي ُخطاَك ..ویجلو ِشعابَْك..!
 ویھتُِف بالنوِر طْیُر السالِم ..

 ویكُسو بزھِر الصفاِء رحابَْك ..!
 *** 

 ُعروٌج ..
ْت ُمروجي  أشرَق القلُب بنوِر القُربِ ..واخَضرَّ

 وإذا األفُْق ثُریَّاٌت .. مَن الضوِء البھیجِ 
 وإذا روحي ضیاٌء ..قد تسامى للعروجِ 

 كبُراٍق سابٍح.. فوَق غماٍم من أریجِ  
 كشعاٍع ..یذَرُع األكواَن ..مابیَن البروجِ 

*** 
 بعٌث ..

 الیوَم أولُد من جدیدْ 
 بَصري حدیدْ 

 أرنو إلى األفُِق البعیدْ 
  ألقى الظالَم فال أعودْ 

 وأرى الضیاَء فال أحیدْ 
  ورَمْیُت بالسھِم السدیدْ 
 في وجھَ شیطاٍن َمریدْ 
 ومضْیُت وثَّاَب الُخطى
 أرنو إلى النجِم البعیدْ 

 وأظلُّ أمُرُق في صعوْد ..
 أطوي المفاوَز والحدودْ 
 تْوقاً إلى الفجِر الولیدْ 

 فالقلُب قد عَرَف الطریَق ولن یعوْد..
 ربَّاهُ یانوَر الوجوْد..

 ھْبني الَمزیْد ..ھْبني المزیدْ 
 إنِّي بدأُت ....ولن أحیْد .!

*** 
 منھل ..

 

 في فؤادي منھٌل للحبِّ عْذُب ..
 مفعٌم بالشوقِ والتحناِن.. رْحبُ 

 ِسْرُت واألحالُم في صدري ..وروداً 
 تُشبُّ   یانعاٍت ..في حنایاهُ 

 ھائماً .. أرنو إلى الفجِر مشوقاً..
  نابضاً بالحبِّ في جنبيَّ قلبُ 

 إیِھ .. یافجَر الحیاِة الطلَق دْعني
اِر..أحبو  في ریاضِ النوِر والنوَّ
  إنني أُْشِربُت كلَّ الكوِن ..حتى
!..   لم أُعْد یافجُر أدري ما أِحبُّ

 

.. ُ رواحا ِرا   

  بُكائِي
 لْن یَتَوقَف

 أَلَمٌ 
 قَد َعشَّ على بََدنِي

َر اْلُخلُودَ    فَقَرَّ
  أَو أن یَُعودَ 
ةٍ    في ُكلِّ َمرَّ
ل  ِمْثَل اْألَوَّ

  َوطٌَن أََحبَّ اْلَجَمال
  وأََراَد اْلَوردَ 
 في ُكلِّ ِشْبرٍ 

 وأَْن تُكوَن اْألَرُض َخْضَراءَ 
 والنَُّص أَْكَمل

 فََحَرثُوھا
 بِاْلَغْیِظ واْلفَأِْس واْلَخْنَجر

  قَد َغاَر على اْلفَُؤادِ 
 قَحٌل ِمَن اْلَغدرِ 

  بَِعَدِد أَیَّاِمي ُعْمِري
  ال بَْل و أَْكثَر

 َحتَّى اْإلحتَِمالَ 
 قَد ُشدَّْت على قِواهُ 

 َضفَائِرُ 
 ِمَن اْلَخطِّ اْألَحَمر

  َكسیَّابٍ 
 لَي َمَع اْلَحیاةِ 

 ِعْشُق قَْیسٍ 
ْغبَةُ    والرَّ

  تَْھَوى اْلولُوعَ 
 فیَم ُھوَ 

 أََشدُّ و اَْخطَر
 ال أَعلَمُ 

 إِلى َمتَى
حتَِمل َ  َسأَ

 َھْل َسأَُموت
 أَو َسأَْبَدأُ ِمْن َجدیدٍ 

                         فأتأَلَّمُ 
   ِمْثَل ما ُكْنتُ 

ل   في اْألَوَّ
.............. 

                       2016/11/7 

 ِأ   
 
 

 

 
 

 
 

 

 اسماعیل خوشناو 



لم تكن زیارة ظ�ری�ف�ي، وزی�ر     
خارجی�ة إی�ران ل�ل�ع�راق ل�م�ج�رد 
تقدیم التھاني إلى رئیس الوزراء 
ال��ج��دی��د، مص��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي، 
ب��م��ن��ص��ب��ھ وب��ت��ش��ك��ی��ل م��ج��ل��س 
الوزراء الجدید، بل جاء ب�ت�ھ�دی�ٍد 
مبطٍن من جھة، وصریحا صارخا 
من جھة اخرى، إذ اقترن بتوجیھ 
المیلیشی�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة الش�ی�ع�ی�ة 
اإلیرانیة العاملة في العراق، وفي 
مقدمتھا میلیشیات ك�ت�ائ�ب ح�زب 
هللا والنجباء وفیلق بدر وعصائب 
أھل الحق.. الخ، خمسة صواریخ 
ك��ات��ی��وش��ا ض��د م��واق��ع الس��ف��ارة 
األمریكیة في المنطقة ال�خ�ض�راء 
ببغداد على مدى یومین متتالی�ی�ن 
اث��ن��اء وج��ود ظ��ری��ف��ي ب��ب��غ��داد، 
السیما وان الك�اظ�م�ي ك�ان ع�ل�ى 
وشك السفر ل�زی�ارة الس�ع�ودی�ة، 
باعتبارھ�ا ال�ع�دو ال�ل�دود إلی�ران 
وال��ح��ل��ی��ف ال��م��س��ت��م��ر ل��ل��والی��ات 
ال��م��ت��ح��دة "الش��ی��ط��ان األك��ب��ر"، 
وال��خ���ص���م ال���دائ���م إلی���ران ف���ي 
المنطقة. فالكاظمي لم یبِد تھ�ال�ك�اً 
وتھافتاً على تقدیم ال�والء إلی�ران 
وول�ي ال�ف��ق�ی�ھ ك�م�ا ف�ع�ل ج�م�ی��ع 
رؤس��اء ال��وزارات الس��اب��ق��ی��ن، 
بخالف د. أیاد ع�الوي، ول�م ی�ق�م 
بزیارة طھران لتقدیم الوالء الت�ام 
وتقبیل ید ول�ي ال�ف�ق�ی�ھ اإلی�ران�ي 
ع�ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي، ب��ل ق��رر زی��ارة 
الس���ع���ودی���ة أوالً، ث���م إی���ران 
فالوالی�ات ال�م�ت�ح�دة األم�ری�ك�ی�ة. 
أغ��اض ھ��ذا ال��م��وق��ف ال��ق��ی��ادة 
اإلیرانیة جداً، فكیف یجرأ رئ�ی�س 
الدولة ال�ع�راق�ی�ة ال�ھ�ش�ة وش�ب�ھ 
ال�م�س�ت�ع�م�رة ل�ل�دول�ة ال�ف�ارس�ی��ة 
والمس�ی�ط�ر ع�ل�ی�ھ�ا م�ن دول�ت�ھ�ا 
العمیقة ومیلیشی�ات�ھ�ا ال�م�س�ل�ح�ة 
ومكاتبھ�ا االق�ت�ص�ادی�ة واألم�ن�ی�ة 
بقیادة من قال یوماً "أخذناھا بعد 
ما نعطیھا، ھ�و ل�ی�ش أك�و واح�د 
یگدر یأخذھ�ا"!، ع�ل�ى م�خ�ال�ف�ة 
ال��ق��اع��دة ال��ت��ي ك��رس��ھ��ا ال��ن��ظ��ام 
السیاسي الطائفي ال�ف�اس�د ب�ق�ی�ام 
أي رئی�س وزراء ع�راق�ي ج�دی�د 
ت��ق��دی��م ال��والء ال��ت��ام إلی��ران م��ن 
خالل زیارة قادتھا والتعب�ی�ر ل�ھ�م 
عن التزامھم بما تأمر ب�ھ إی�ران، 
بما ف�ي ذل�ك ع�رق�ل�ة ت�ن�ف�ی�ذ ك�ل 
االتفاقیات والمشاریع االقتصادیة 

واالج��ت��م��اع��ی��ة م��ع دول ال��ع��ال��م، 
سواء أكان ذلك في مجال ال�ط�اق�ة 
الكھربائی�ة ام إق�ام�ة ال�م�ش�اری�ع 
الصناعیة وتنشیط إن�ت�اج ال�ق�ائ�م 
م��ن��ھ��ا، ام ت��ط��وی��ر ال��م��ن��ت��ج��ات 
الزراعیة لصالح السوق الداخلي، 
الس��ی��م��ا االت��ف��اق��ی��ات م��ع ال��دول 
العربی�ة، وم�ن�ھ�ا م�ع الس�ع�ودی�ة 
ودول ال��خ��ل��ی��ج، أو م��ع أل��م��ان��ی��ا 
بشأن الطاقة مثالً، بھدف واض�ح 
ھو أن یبقى العراق سوقا محتكراً 
ل��ل��س��ل��ع وال��م��ن��ت��ج��ات اإلی��ران��ی��ة 
أساساً، وكذلك للسلع والش�رك�ات 
التركیة بالدرجة الثانی�ة، الس�ی�م�ا 

 في إقلیم كردستان العراق. 
لم تع�د ھ�ذه الس�ی�اس�ة اإلی�ران�ی�ة 
وات����ب����اع����ھ����ا م����ن األح����زاب 
والمیلیشیات الطائفیة ال�م�س�ل�ح�ة 
وحش�دھ�ا الش��ع�ب�ي، ف��ي ال�ع��راق 
خافیة على أحد، وابرز الش�واھ�د 
على ذلك قطاع الطاقة الكھربائی�ة 
حیث تمت حتى اآلن عرقلة تنفی�ذ 
ال��م��ش��اری���ع ال��م��ق���ررة ون��ھ���ب 
ال��م��ل��ی��ارات م��ن األم��وال ال��ت��ي 
خصصت لھذا ال�ق�ط�اع، وق�درھ�ا 

ملیار دوالر أمریكي، إض�اف�ة  65
إلى ھدر ملیارات ك�ث�ی�رة أخ�رى، 
بل وتجمید حتى م�ا اس�ت�ورد م�ن 
معدات وأجھزة لبناء ھذا القطاع، 
ل��م���ا ی���دره اس���ت��ی���راد ال���ط��اق���ة 
الكھربائیة من إیراد كربح سنوي 
خیالي إلیران، حیث یبلغ مل�ی�اري 
دوالر سنوی�اً، وھ�ي ال�م�ح�اص�رة 
اق��ت��ص��ادی��اً م��ن ج��ان��ب ال��والی��ات 
المتحدة، حیث یشتري العراق كل 
كیلوا واط واحد تسعة سنتات من 
إی��ران، ف��ي ح��ی��ن ك��ان ال��ع��رض 

سنت لكل كیل�وا واط  2السعودي 
 600واح��د، وال��ف��ارق م��ل��ی��ار و

م�ل��ی��ون دوالر س��ن�وی��اً ف��ي غ��ی��ر 
ھذا فقط في مج�ال  صالح العراق.

الطاقة دع عنك تلك ال�م�ئ�ات م�ن 
الم�ل�ی�ارات م�ن ال�دوالرات ال�ت�ي 
وصلتھا بطرق غیر شرع�ی�ة م�ن 
خالل الدولة العمیقة وقواھا داخل 

  الدولة الھشة.
واالن، بعد أن أُدخل الملك سلمان 
المستشفى، تقرر تأجی�ل ال�زی�ارة 
للسعودیة لتبدأ م�ن إی�ران، وھ�و 
أمر تمنتھ إی�ران، وأت�م�ن�ى أن ال 
یغیر من ال�م�وق�ف ال�ع�ام ال�ج�دی�د 

نسبیاً في النھج الذي ی�ط�ال�ب ب�ھ 
الشعب ال�ع�راق�ي وال�م�ن�ت�ف�ض�ون 
إزاء المطالب اإلی�ران�ی�ة الس�ی�ئ�ة 

 المعروفة لنا جمیعاً.
ال��ع��راق ی��واج��ھ ف��ع��ل��ی��ا دول��ت��ی��ن 
كبیرتین في المنطق�ة تس�ع�ی�ان ال 
إلى نھبھ مالیاً وتركی�ع ح�ك�وم�ت�ھ 
وس��ل��ب إرادة ش��ع��ب��ھ وت��ھ��م��ی��ش 
دولتھ فحسب، بل تمتد اطماعھما 
إلى التھام أجزاء من ال�ج�غ�راف�ی�ة 
العراقیة التي ك�ان�ت ی�وم�ا ت�ح�ت 
السیطرة واالس�ت�ع�م�ار ال�ف�ارس�ي 
والعثماني. إن ھ�ات�ی�ن ال�دول�ت�ی�ن 
تحل�م�ان واھ�م�ت�ی�ن وب�ك�ل ج�دی�ة 
بتحقیق انتزاع كل أو أج�زاء م�ن 
كردستان العراق وال�م�وص�ل م�ن 
ق�ب�ل ت�رك��ی�ا م�ن ج��ھ�ة، وج�ن��وب 

م�ن  ووسط العراق بل حتى ب�غ�داد
الدولة العراقیة من قبل إیران من 

أج�زاء م�ن  جھة أخرى، لتشكالن
ھاتین الدول�ت�ی�ن ال�راغ�ب�ت�ی�ن ف�ي 
تجدید امبراطورتیھما القدی�م�ت�ی�ن 
البالیتین. إن ھ�ذا ال�وھ�م ال�ك�ب�ی�ر 
المشترك للدولت�ی�ن ی�ن�ت�ج ی�وم�ی�اً 
مشكالت ھائل�ة ل�ل�ع�راق وش�ع�ب�ھ 
ولش��ع��وب ال��ب��ل��دی��ن ف��ي إی��ران 
وتركیا ولشعوب من�ط�ق�ة الش�رق 
األوسط الت�ي ت�غ�ل�ي ال�ی�وم ع�ل�ى 

 مرجل ساخن.
إن م��ن واج��ب األم��م ال��م��ت��ح��دة 
ومجلس األمن الدولي أن ی�ق�ن�ع�ا 
إی��ران ب��ك��ل الس��ب��ل ال��م��ش��روع��ة 
ب��ال��ت��خ��ل��ي ال��ك��ام��ل ع��ن ع��ق��ی��دة 
الخمیني القائلة بتصدیر "الث�ورة 
الشیعیة الصفویة" اإلیرانیة إل�ى 
ال�دول ذات األك��ث��ری��ة ال��م��س��ل��م��ة 
وبق�ی�ة دول ال�ع�ال�م ح�ی�ث ی�وج�د 
مسلمون ومسلمات، والتي ت�ث�ی�ر 
االض����ط����راب����ات وال����ن����زاع����ات 
والحروب فیھا، والتي تھدف إل�ى 
ال�ت��وس��ع اإلی��ران�ي ع��ل��ى حس��اب 
أراضي الدول األخرى، أوالً، وأن 
تقنع تركیا بالتخلي عن أطماع�ھ�ا 
ال��ت��وس��ع��ی��ة ال��ت��ي ت��ح��ل��م ب��إع��ادة 
سیطرتھا على كثیر م�ن م�ن�اط�ق 
الدولة العثمانیة البالی�ة، الس�ی�م�ا 
ف��ي م��ن��ط��ق��ة الش��رق األوس��ط 
وشمال أف�ری�ق�ی�ا، وال�ت�ي ت�ت�دخ�ل 
یومیا في ش�ؤون�ھ�ا ال�داخ�ل�ی�ة أو 
تحتل أراض في عدد م�ن�ھ�ا، ك�م�ا 
في سوریا والعراق وقبرص مث�الً 

 ثانیاً. 
بدون ھذا التخلي ستبقى المنطق�ة 
تغلي وتتفجر ب�ی�ن ف�ت�رة وأخ�رى 
على حروب إقلیمیة مدم�رة، ك�م�ا 
ھو الح�ال ف�ي ال�ی�م�ی�ن وس�وری�ا 
ول�ی�ب��ی�ا، ع��ل�ى س�ب�ی��ل ال�م��ث�ال ال 
ال��ح��ص��ر، وس��ت��ت��س��ع ال��ھ��ج��رة 
وال��ب��ؤس وال��ف��اق��ة وال��م��وت ف��ي 
الب�ح�ار والص�ح�ارى وم�زی�د م�ن 

 المآسي البشریة.
إن الش��ع��ب ال��ع��راق��ي ال ی��ط��ال��ب 
بأكثر من أن تُترك ساحتھ ل�ب�ن�ات�ھ 
وابناءه، أن تتخلى كل م�ن إی�ران 
وتركی�ا ع�ن ال�ت�دخ�ل ف�ي الش�أن 
ال���ع���راق���ي، س���واء أك���ان ع���ب���ر 
المیلیشیات المسلحة وقوى األمن 
أم ع��ب��ر وج��ود ق��وات مس��ل��ح��ة 
تركیة تحتل مواقع في العراق، أو 
دولة عمیقة تابع�ة إلی�ران تُس�یَّ�ر 
األم��ور ف��ي ب��الد ال��راف��دی��ن، أن 
تتخلى ھاتان الدولتان ال�م�ارق�ت�ان 
ع��ن تص��دی��ر األزم��ات ون��ھ��ب 
الموارد وعرقلة التنمیة الوطن�ی�ة 
وتشویھ وجھة ال�ت�ط�ور وال�ت�ق�دم 

 المنشودین في البالد.
 2019إن ان��ت��ف��اض��ة أك��ت��وب��ر 

ال��م��ج��ی��دة ل��م ول��ن ت��ك��ف ع��ن 
استمرار فعلھا الث�وري ال�م�م�ی�ز، 
والذي لم یعرفھ تاریخ العراق في 
العقود المنصرمة، حت�ى ی�ت�ح�ق�ق 
للشعب الع�راق�ي م�ا یس�ع�ى إل�ی�ھ 
وی��ح��ق��ق إرادت��ھ ف��ي م��م��ارس��ة 
سیاسة وطنیة دی�م�ق�راط�ی�ة ح�رة 
ومس���ت���ق���ل���ة، ل���ی���ب���ن���ي دول���ت���ھ 
الدیمقراطیة ال�ع�ل�م�ان�ی�ة وال�ح�ك�م 
الدستوري الدیمقراطي والمجتمع 
المدني الدیمقراطي الحر، ویسلك 
سبیل العلم والمعرفة وال�ع�ق�الن�ی�ة 
لتق�دم ال�ب�الد وازدھ�اره وس�ع�ادة 
وھ��ن��اء الش��ع��ب ب��ك��ل ق��وم��ی��ات��ھ 
وأتباع دیاناتھ ومذاھبھ وفلسفاتھ 
واتجاھاتھ ال�ف�ك�ری�ة والس�ی�اس�ی�ة 

       الدیمقراطیة.
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بعد فت�رة قص�ی�رة م�ن س�ق�وط ال�ن�ظ�ام   
ط�ل�ب��ت م�ن�ي اح��دى م�ن�ظ�م��ات   الس�اب�ق
المدني المعنیة بتطویر التربی�ة   المجتمع
في العراق ت�ق�دی�م دراس�ة ع�ن   والتعلیم

واقع التربیة والتعلیم ابان ھی�م�ن�ة ح�زب 
م�ع�ال�ج�ة   وس�ب�ل  ال�ب�ع�ث ع�ل�ى الس�ل�ط�ة

الوض��اع ال��ت��ع�ل��ی��م   ال�ت��راك��م�ي  ال�م��وروث
انذاك واستجابة. للطلب. المذكور ق�دم�ت 

بھذا الشأن مع مق�ت�رح�ات   دراسة مكثفة
بما ی�ت�ن�اس�ب   لتغییر وضع التعلیم  حلول

وال��ع��ھ��د ال��ج��دی��د، ب��ع��د م��رور س��ب��ع��ة 
ال�ت�ف�ت�ی�ش ف�ي اوراق   عشرعاما وخالل

ع�ل�ى مس�ودة ال�دراس��ة   ق�دی�م�ة ع��ث�رت
المشار الیھا ووجدت ان م�ن ال�م�ن�اس�ب 

ب�واق�ع   ال�ت�ذك�ی�ر  لسببین اولھم�ا  نشرھا
ت�ل�ك ال�م�رح�ل�ةال�ت�اری�خ�ی�ة   الت�ع�ل�ی�م ف�ي

 وثانیھما المقارنة
 بین ما وصل ال�ی�ھ ال�ت�ع�ل�ی�م ال�ی�وم م�ن 

مس���ت���وی���ات   ی���ؤش���ر   م���ری���ع ت���دھ���ور
ك�ن�ت�ی�ج�ة  بكثیر من الوضع الساب�ق أسوأ

م�ت�خ�ل�ف�ة   قوى س�ی�اس�ی�ة  حتمیة لتسلط
 وم��ت��ورط��ة ب��ال��ف��س��اد وال��م��ح��اص��ص��ة

 الشاعة الجھ�ل  عن قصد  التعلیم واھمال
السابع عش�ر   مقدمة: بعد انقالب واالمیة

ادرك ال��ن��ظ��ام  ١٩٦٨م��ن ت��م��وز ع��ام 
اخضاع فلسفة التعل�ی�م ف�ي   اھمیة الجدید

 موسسات الدولة الى ایدیولوجیة الحزب
في اطار مخطط محكم ینفذ على مراح�ل، 

االول��ى ع��م��دت الس��ل��ط��ة   ف��ي الس��ن��وات
تعزیز ال�ت�ع�ل�ی�م م�ن خ�الل ان�ج�ازات  الى

 للنھ�وض  واسع  تصب في برنامج عدیدة
بالتعلیم كقرار محو االمیة وقرار مجانی�ة 

ال�ب�ال�غ�ة   ب�ی�د ان ت�ل�ك ال�م�ك�اس�ب التعلیم
ع�ق�د  ف�ي  التاثیر في االرتق�اء ب�ال�ت�ع�ل�ی�م

شھدت ت�راج�ع�ا م�ن�ظ�م�ا ب�ع�د  السبعینات
االطاحة بالب�ك�ر وت�ول�ي ص�دام الس�ل�ط�ة 

مس�ت�ھ�ال ع�ھ��ده   ١٩٧٩ال�م�ط�ل�ق�ة ع�ام 
 باعدام عشرات ال�ب�ع�ث�ی�ی�ن ف�ي ال�ق�ی�ادة

والتنظیمات المتقدمة في الحزب، وح�ی�ن 
ل���رأس ال���ن���ظ���ام ال���م���ن���اخ���ات   ت���وف���رت
ع�ل�ى   ل�ل�ھ�ج�وم في االس�ت�ع�داد  المالئمة

ایران (بدعوى رد االعتداءات االی�ران�ی�ة 
اق�دم ع�ل�ى اك�ت�س�اح م�دن   على الح�دود

ایرانیة على الحدود فكانت بدای�ة ل�ح�رب 
أثناء سنوات الحرب زج  الثمان سنوات،

ال�ى   باالالف م�ن ش�ب�اب ال�ع�راق النظام
ف�ي   تغییر جذري فنجم عن ذلك المحرقة

على صعید متغی�را ت  البني؛ االجتماعیة
اساسیة في ال�ق�ی�م وال�ت�ق�ال�ی�د وال�ع�ادات 

ت����راج���ع مس����ت����وى   وك����ان والس���ل����وك
 اح�د ھ�ذه ال�م�ت�غ�ی�رات ال�م�ھ�م�ة  التعلی�م

ت�ع�دی�الت   ال�ى اج�راء  عمدت الس�ل�ط�ة اذ
ت��دن��ي  ص��اح��ب��ھ ف��ي ال��م��ن��اھ��ج  م��ھ��م��ة

سلوكیات الق�ائ�م�ی�ن ع�ل�ى ال�ت�ع�ل�ی�م، ان 
دراسة واقع ال�ت�ع�ل�ی�م اب�ان ت�ل�ك ال�ف�ت�رة 
ی��ت��ط��ل��ب م��ن ال��ن��اح��ی��ة ال��ت��اری��خ��ی��ة 
وال��م��وض��وع��ی��ة اس��ت��ی��ع��اب ال��ت��ط��ورات 
واالحداث الجسام. التي ع�اش�ھ�ا ال�ع�راق 

واالثار التي ترك�ت�ھ�ا   في الحقبة الماضیة
 للنظام في.   الدراماتیكیة الجرائم

ن�رى  وف�ي ض�وء ذل�ك  الج�س�د ال�ع�راق�ي

ال�ت�ي م�ر   في ال�م�راح�ل  ضرورة التمعن
ب��ھ��ا ال��ت��ع��ل��ی��م ال��ع��ال��ي ب��دءا م��ن ع��ام 

وان��ت��ھ��اءا ب��زوال ال��ن��ظ��ام. ف��ي   ١٩٧٨
وھ��ي ف��ي رأی��ن��ا ت��ن��ق��س��م ال��ى   ٢٠٠٣

اس�اس�ی��ت�ی�ن (یض�اف ال�ی�ھ��ا   م�رح�ل�ت�ی�ن
 م�رح��ل��ة م��ا ب�ع��د ال��ت��غ��ی�ی��ر) اس��ت��ك��م��اال

للتفاص�ی�ل ف�ي ھ�ذا ال�م�ج�ال، ال�م�رح�ل�ة 
ت�ب�دأ م�الم�ح   ،١٩٩١-١٩٧٨االولى : 

بعد انھیار الج�ب�ھ�ة   ھذه المرحلة بالبروز
البعثیین بشكل م�ط�ل�ق   الوطنیة وسیطرة
 وال�م�ب�اش�رة ب�ات�خ�اذ  على مقالید الحكم

سلسلسة اجراءات ظالمة بحق االس�ات�ذة 
ویتجل�ى ذل�ك ب�ف�ص�ل   الجامعیین االكفاء

م�ن  عدد كبیر من خیرة اساتذة الجامعات
علي تیار الیس�ار الس�ی�اس�ي   المحسوبین

ال�ك�رد   من الخدمة ال�ى ج�ان�ب م�الح�ق�ة
والشیعة ممن خشیت السلطة ارت�ب�اط�ھ�م 

وك�ان�ت ھ�ذه ال�م�الح�ق�ات  بقوى م�ن�اوئ�ة
اعداد ال یستھان بھا من  سببا في ھروب

ال�ى خ�ارج  الطلب�ة واالس�ات�ذة وس�واھ�م
وظ���ھ���ور ال���ق���واع���د االول���ى   ال���ع���راق

ل��ل��م��ع��ارض��ة ال��ع��راق��ی��ة ف��ي ال��م��ھ��ج��ر، 
 عمد النظام ال�ى الحرب مع ایران  خالل

ف�ي ال�وس�ط   مجامیع اخرى فصل وسجن
معارضة الحرب او   تحت غطاء  الجامعي

ت��ھ��م��ة االن��ح��ی��از ال��ي ع��وائ��ل الص��ق��ت 
تھمة" التبعیة"، لذا كان م�ن اب�رز   بھا

االن��ط�الق ن�ح��و   س�م�ات ھ�ذه ال�م�رح��ل�ة
 والتربیة  قطاع التعلیم   "برنامج "تبعیث

في المؤسس�ات   من خالل فرض اداریین
یفتقرون الى الخبرة في مج�ال (التعلیمیة 

 عملھم) رغبة من النظام في تس�خ�ی�رھ�م
ض����د   وزم����ر ارھ����اب  ك����ج����واس����ی����س

ب��ھ��دف دف��ع   ال��م��س��ت�ق��ل��ی��ن  ال�ت��دریس��ی��ی��ن
ل�ح�زب   ل�ال نض�م�ام  الكوادر ال�ت�دریس�ی�ة

انتماء اف�راد  یكتشف وابعاد من  السلطة
من اسرھم (من الدرجةاالولى والث�ان�ی�ة) 

س�ل�ك ال�ت�ع�ل�ی�م،   الى جھات معارضة م�ن
 باشرت "وتنفیذا لمخطط "تبعیث التعلیم

ل�ط�ل�ب�ة ال�ع�راق   كوادر االت�ح�اد ال�وط�ن�ي

(سیما ال�ل�ج�ان االت�ح�ادی�ة ف�ي ال�ك�ل�ی�ات 
 والمعاھد) طرح صیغ الت�ن�س�ی�ق االم�ن�ي
 بین االتحادات الطالبیة واالجھزة االمنیة

فرض ممثلین لالتحاد ف�ي م�ج�ال�س  عبر
 ل�م�الح�ظ�ة  الجامعات والكلیات والم�ع�اھ�د

 ان��ج��ازھ��ا ل��ت��وج��ی��ھ��ات ال��ح��زب  ح��ج��م
م�ع   وانیطت مسؤولیة التنسیق المباش�ر

 االجھزة االمنیة وال�م�ن�ظ�م�ات ال�ح�زب�ی�ة
ل��ل��ش��ؤون االداری��ة   ب��م��ع��اون ال��ع��م��ی��د

الكلیة او المع�ھ�د   أمن وضابط والطالبیة
 فضال عن اللجنة االمنیة. 

ب��ال��ت��ن��ظ��ی��م   بش��ك��ل م��ب��اش��ر  ال��م��رت��ب��ط��ة
اتس�ع�ت   الحزبي، في تلك الفترة العصیبة

ع�ل�ى   ممارس�ات ال�ن�ظ�ام  سافر  على نحو
ف�ي ال�ت�رب�ی�ة   ت�ح�ش�ی�د ال�ع�ام�ل�ی�ن صعی�د

من اساتذة وطل�ب�ة ل�ل�م�ش�ارك�ة   والتعلیم
 ف�ي ال�م�س�ی�رات واالح�ت�ف�االت  الق�س�ری�ة
ع�ل�ى  والتدریب ع�ل�ى الس�الح  السیاسیة

وال��ت��ق��وی��م  الس��اع��ات ال��دراس��ی��ة  حس��اب
 وق�د ب�ل�غ�ت ھ�ذه ال�م�م�ارس�ات  الجامعي

ع�ل�ى  الدرج�ة ال�ق�ص�وى م�ن ال�خ�ط�ورة

 والم�س�ت�وى ال�ع�ل�م�ي  التحصیل الدراسي
الیام وب�ع�ض ال�ح�االت  بسبب استھالكھا

ب�ات   العام الدراسي، تقتطع من  السابیع
 مؤلوفا في تلك الفترة استغالل البعثی�ی�ن

 ل�ل�ح�ص�ول في الحرم الجامع�ي  لنفوذھم
ی�ط�ل�ق   على الترقیات العلمیة بترشیح ما

علیھ صفة"بحوث" الغ�راض ال�ت�رق�ی�ة 
الخبراء (بعدان یسرب مسؤول   ومالحقة
الخبراء) لمنح تقویم�ات   اسماء  الترقیات

ایجابیة تكفل انتقال ال�ت�دریس�ي ل�م�رت�ب�ة 
حس�اس�ة   وبالضرورة الى من�اص�ب  اعلى

مم�ا  اذا كانت درجتھ الحزبیة تؤھلھ لذلك
ت�رك�ت  مستھجن�ھ ظواھر الى شیوع  ادى

على ال�وظ�ی�ف�ة ال�ع�ل�م�ی�ة  اثارھا المدمرة
م�ن   لل�م�ؤس�س�ات ال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة  والتربویة

اب��رزھ��ا اس��ت��ث��م��ار ب��ع��ض االس��ات��ذة 
ال�ع�ش�ائ�ري   لم�واق�ع ان�ت�م�ائ�ھ�م  والطلبة

(ال��ت��ك��ارت��ة خص��وص��ا) او ارت��ب��اط��ات��ھ��م 
للت�أث�ی�ر ع�ل�ى   الحزبیة والجھات االمنیة

 اجراءات ت�ع�س�ف�ی�ة مراكز القرار التخاذ
ال��ع��ب��ث ف��ي ال��م��ن��اھ��ج   ف��ي م��ق��دم��ت��ھ��ا

الدراسیة باتجاه حذف حق�ائ�ق ت�اری�خ�ی�ة 
في مجرى عملیات تأھیل الطلبة وعوضا 

ضخ معلومات ع�ل�م�ی�ة رص�ی�ن�ة ت�م   عن
ت���ن���س���ج���م   ال���ى م���ف���ردات  ال���ل���ج���وء

السیاقات العنصریة للحزب الح�اك�م،   مع
 اما على صعید افساد المجتمع ال�ج�ام�ع�ي

ع��ل��ى   ازدی��اد ال��ف��ض��ائ��ح  ی��الح��ظ ب��ج��الء
استخدام اس�ت�غ�الل ب�ع�ض م�دی�رات   أثر

االقس��م ال��داخ��ل��ی��ة وال��ج��ھ��از ال��خ��دم��ي 
واستثمار بعضھن  للطالبات في التجسس

ع�ب�ر ت�رغ�ی�ب�ھ�م  م�ن�ح�رف�ة  في سلوكی�ات
م�ع مس�ؤول�ی�ن ك�ب�ار او   باقامة عالق�ات

 قیادیین في االجھزة االمنی�ة فض�ال ع�ن
ظاھرة تجنید الطالبات الل�وات�ي ی�رت�ك�ب�ن 

 ولو لمرة واح�دة  اخالقیة بسیطة  اخطاء
للعمل لصالح االمن وف�ي ح�ال�ة ال�رف�ض 
یتم تھدیدھن بالفصل وابالغ ذویھن بتلك 

 االخطاء. ... 
 الى الحزء الثاني.
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قد یكون سھال وع�ادی�ا ع�ل�ى ال�رج�ل أن   
ینشر سیرتھ الذاتیة، ولكن األمر م�خ�ت�ل�ف 
بالنسبة إلى ال�م�رأة ف�ي م�ج�ت�م�ع ش�رق�ي 

یف�رض ع�ل�ى األن�ث�ى أن   الثقافة، ذكوري
إج�م�اال وت�ف�ص�ی�ال، وراء  تعیش حی�ات�ھ�ا،

على الشرف واألبواب   الحجب...ھي خطر
مغلقة علیھا فكیف إذا تحدثت في تف�اص�ی�ل 
حیاتھا وعرت ع�ن أح�اس�ی�س�ھ�ا وس�ردت 
مغامراتھا وأخبرت ع�ن نض�االت�ھ�ا وع�ن 
عثرات�ھ�ا وان�ك�س�ارات�ھ�ا وع�ن ع�الق�ات�ھ�ا 

كیف إذا نشرت ذلك كلھ … العاطفیة خاصة
و ما ھوأخطر منھ في كتاب قد یروج ب�ی�ن 

م��ت��ف��اوت��ي ال��م��س��ت��وی��ات ال��ف��ك��ری��ة   ق��راء
ینخرط ضمن السی�رة  "المیاه المالحة"…

-الذاتیة جنسا أدبیًا و فیھ تس�ل�ط ال�ك�ات�ب�ة 
الضوء ع�ل�ى ت�ج�رب�ت�ھ�ا -بجھد استرجاعي

ال��م��اض��ی��ة ب��ھ��دف ال��ت��وس��ع ف��ي ف��ھ��م��ھ��ا 
وت��أوی��ل��ھ��ا ف��ی��أت��ي ال��م��اض��ي   وت��ح��ل��ی��ل��ھ��ا

المسترجع حیا موصوال بالحاضر، وی�أت�ي 
فعل التذكر وث�ی�ق الص�ل�ة ب�م�ا ت�ؤم�ن ب�ھ 

وأف�ك�ار ف�ي   و م�ن م�ب�ادئ  الذات من قیم
الحیاة. و قد التزمت الكاتبة (المتماھیة مع 

ف�ي روای�ة   الراویة والشخص�ی�ة) الص�دق
المعط�ی�ات إذ دع�م�ت األح�داث وال�وق�ائ�ع 
بالتواریخ و الوثائق و القرائن بل كثیرا م�ا 
یتداخل التاریخ الشخصي ب�ت�اری�خ ت�ون�س 

 المعاصر.
ھ�ذه الس�ی�رة ال�ذات�ی�ة   تب�دو  إلى ھذا الحد

لكنھا ف�ي ال�ح�ق�ی�ق�ة م�ت�م�ی�زة ف�ي   نمطیة
فكلما تقدمت ف�ي ق�راءت�ھ�ا وج�دت   نظري

السرد الروائي ف�ی�ھ�ا ٠لھا جاذبیة و سلطة
 ھو الذي یمنحھا طابع اإلبداع.

لقد شدت�ن�ي ل�ع�ب�ةال�ت�خ�ف�ي وال�ظ�ھ�ورف�ي  
اإلع��الن ع��ن م��ق��اص��د ھ��ذه الس��ی��رة أو 

الم�س�ی�رة. ك�ل االخ�ت�ی�ارات واع�ی�ة   تقییم
ل�م�ح�م�د الص�غ�ی�ر   فالكتاب یفتتح بقص�ی�دة

وھ��و ش��اع��ر  2016-1955أوالد ح��م��د(
 یساري، اضطھد من أجل أفكاره الرافض�ة

 للقمع و الدیكتاتوریة)،تقول القصیدة
 في حالة انتصروا و لم یخسر أحد

 وتزوج االثنان من یوم األحد

 …و تشابھت أیامنا
 و تواترت أعواننا

 …تلك الریح غاضبة…والریح 
 وتعبث بالغریق

 …سأظل أبحث عن حروف
 تعني الطریق…رتبتھا  كیفما

القصیدة أعالن عن مسیرة البحث، البح�ث 
ع��ن ط��ری��ق ف��ی��ھ خ��روج ع��ن ال��م��أل��وف 
المتواتر، فیھ مغ�ام�رة ال�ت�ج�اوز وت�خ�ط�ي 

وإص�رار ع�ل�ى  الحدود،فیھ غضب وغ�رق
وما الق�ص�ی�دة إال  بلوغ الھدف رغم الغرق

مرآة تعكس مسیرة الكاتبة في الحیاة ی�ل�ي 
ھ��ذه ال��م��ص��اف��ح��ة م��اع��ن��ون��ت��ھ ال��ك��ات��ب��ة 

لنزار قبان�ي    بالتوضیح: سطران شعریان
 :یقول فیھما

 أنا ال أكتب حزن امرأة واحدة
 إنني أكتب تاریخ النساء

وما تاریخ النساء (كل النساء ال�م�ذك�ورات 
في ھذا الكتاب ومنھن وال�دة ال�ك�ات�ب�ة) اال 
حزن متواصل، تقول م�ت�ح�دث�ة ع�ن أم�ھ�ا 
"كانت دائما مثقلة بحزن عمیق و ب�ك�ث�رة 

 المشاغل التي ال تنتھي".
ودائما في مرحلة ال�ت�ق�دی�م ت�ورد ال�ك�ات�ب�ة 
تحت عنوان اختیار خراف�ة ی�روی�ھ�ا ال�ج�د 
عن علي ابن السلطان لك�ن م�ن ال�خ�ادم�ة 
وكیف اختار ط�ری�ق ال�خ�س�ارة ف�ي ح�ی�ن 
اخ�ت�ار أخ�وه اب�ن الس�ل��ط�ان��ة والس��ل�ط��ان 
طریق الربح وال ی�ف�س�ر ال�ج�د اب�دا س�ب�ب 
اختیار ابن الخادمة الذي ھو ابن السل�ط�ان 

وال ت��خ��ف��ى الش��ح��ن��ة  ط��ری��ق ال��خ��س��ارة
المجازیة في ھذه الخرافة فبی�ن�ت ال�ك�ات�ب�ة 

 : وعلي ابن السلطان تماه من حیث
األصل الطبقي فھو اب�ن ال�خ�ادم�ة وھ�ي  -

 من البرولیتاریا.
االنتماء الطبقي فھو ینزع إل�ى االن�ت�م�اء  -

ال�ى الس�ل�ط�ان وھ�ي ت�ن�ت�م�ي ف�ك�ری�ا ال�ى 
 البورجوازیة الصغرى.

إختیار الطریق الصع�ب: ب�ال�ن�س�ب�ة إل�ی�ھ  -
مصارعة الغولة وبالنسبة إل�ی�ھ�ا ال�ن�ض�ال 
م��ن أج��ل ال��ك��رام��ة وال��ح��ری��ات، ب��ھ��ذه 
االخ�ت�ی�ارات ال�ث�الث ف��ي ت�ق�دی��م ال�ك�ت��اب: 
المصافحة وال�ت�وض�ی�ح واالخ�ت�ی�ار ت�ك�ون 
الم�ؤل�ف�ة ق�د ض�ب�ط�ت اھ�م ال�خ�ط�وط ف�ي 
السیرة الذاتیة فھي مسیرة ام�رأة س�م�ت�ھ�ا 
الحزن ألنھا تحمل على كاھلھا تاریخا م�ن 
القھر والقمع تماثل في ذلك كل النساء ف�ي 
مجتمع ذكوري لم ینظر ی�وم�ا إل�ى ال�م�رأة 
على أنھا فكر وشعور وإم�ك�ان�ات وت�م�اث�ل 

ول�ھ�ذه  م�ن ظ�ل�م،  بلدھا تونس فیما عاناه

المرأة مش�روع ف�ي ال�ح�ی�اة ھ�و ال�ن�ض�ال 
ومواجھة الصعاب لفرض الذات وسی�ك�ون 
النضال عمل�ی�ا ب�االن�خ�راط ال�ح�زب�ي وف�ي 

كم�ا س�ی�ك�ون ب�ال�ك�ل�م�ة،   المجتمع المدني
تقول "الكتابة صراع م�ن أج�ل أن ت�ك�ون 

 )129(ص٠وما أصعب أن تكون"
ك�ذل�ك ت�ق�ی�ی�م ال�ك�ات�ب�ة/  اختزن ال�ت�ق�دی�م 

الشخصیة لمسیرتھافكانت ال�ن�ھ�ای�ة ب�ذل�ك 
 حاضرة في البدایة.

 كانت ترى في مسیرتھا طریق الخسارة إذ
ال تعادل ب�ی�ن مص�ارع�ة الص�ع�وب�ات وم�ا 

): 129ت��ح��ق��ق م��ن ن��ت��ائ��ج، ت��ق��ول(ص
العادات … العائلة… "حطمت قیودالمجتمع

ت�م�ردي ری�اء … لكنني بنیت قیودا ج�دی�دة
 خسرت بھ استقراري ولم أربح نفسي"

مقاصد ال�ت�ذك�ر ت�م�ری�ر   و إذا كان من…  
 رسالة إلى ال�ق�ارئ ت�دع�وه إل�ى االق�ت�داء

ال ت�ن��ظ�ر أل��ى  ب�الش�خ�ص��ی�ة ف�إن ال�ك�ات��ب�ة
تجربتھا وطریقھا بإیجابی�ة ل�وال ت�دارك�ھ�ا 

خاتمة الكتاب بقولھا متس�ائ�ل�ة "م�اذا   في
ت��ردد … ل�و ل�م ی��ك�ن ط�ری�ق ال�خ�س�ارة؟"

طبیعي في تقییم مسیرة أنثى تمردت ع�ل�ى 
العادات والتقالید ف�ن�ظ�ر إل�ی�ھ�ا ال�م�ج�ت�م�ع 

ب�ن�ت ش�خ�ص�ی�ت�ھ�ا وأث�ب�ت�ت   شزرا لك�ن�ھ�ا
م��واط��ن��ت��ھ��ا وخ��وض��ت ف��ي "ال��م��ی��اه 

 .…"المالحة
للمیاه المالحة في مس�ی�رة ال�ك�ات�ب�ة أب�ع�اد 
شتى فھي التي ستستق�ب�ل والدة ال�ك�ات�ب�ة، 

ھ�ك�ذا … )"اشتھیت ال�ب�ح�ر"10تقول (ص
في عز الصی�ف وح�ر أوس�و … قالت أمي 

اشتھت البحر"و ما إن غطست ف�ي ال�م�اء 
 حتى شعرت بالوجعة األولى".

ھل القول على لسان األم أم ھو من وض�ع 
الكاتبة على لسانھا تمھیدال�ل�وش�ائ�ج ال�ت�ي 

 ستربطھا بالبحر؟
عالقة حمیمیة بین الب�ح�ر  الكاتبة ھي نتاج

ف�ل��ق�د ت�ح��ول�ت م�ج��رد ال��رغ�ب��ة ف��ي  واألم
إل��ى ش��ھ��وة  الس�ب��اح�ة وال��ت�ب��رد ل�دى األم

إیروسیة (توظیف فعل اشتھیت لیس بریئ�ا 
عناق الذكر (الب�ح�ر)  في خطاب األم) فكان

ب�ال�وص�ال   لألنثى (األم) وف�ي أوج ال�ل�ذة
ت��ك��ون ال��وج��ع��ة األول��ى، ث��م��رة ال��ل��ق��اء 

في  والدة تحاكي والدة فینوس… الحمیمي
األس��ط��ورة ال��روم��ان��ی��ة إذ ب��ع��د اإلل��ق��اء 

ایرانوس في البحر، حمل Eranos  بذكر 
أل��ھ��ة ل��ل��ح��ب   Vénusال�ب��ح��ر ب��ف��ی��ن��وس

 والجمال و الخصب.
وقد ورثت "فینوس المیاه المال�ح�ة" ع�ن 

 : البحر أبیھا صفاتھ فھي
 ھدوء یختزن الحركة-
وھي التموج الذي یصبح ھدی�را ص�اخ�ب�ا -

 استھدفت الكرامة  عاصفا إذا
وھي ناعمة ف�ي ت�ن�م�ر، ل�ی�ن�ة ك�ال�رم�ل، -

تجتاحھ�ا م�ن�ذ ن�ع�وم�ة … صلبة كالصخور
أظافرھا رغبة ف�ي ال�ت�م�ی�ز، ف�ي االم�ت�داد 

لدات�ھ�اب�الس�ب�اح�ة ف�ي  والتعمق فحین یقنع

المیاه القصیرة والشواطئ الرمل�ی�ة ت�ع�ان�د 
ھي الكبار واألمواج واألعماق ل�ت�ن�ف�ذ ال�ى 

وب�ع�ف�ری�ت   مستمتعة ب�م�غ�ام�رات�ھ�ا  القاع
 التمرد الذي یسكنھا.

بقي البحر حاضنھا وملجأھا ح�ی�ن تض�ی�ق 
ب�ھ��ا ال��دن�ی��ا أو تش�ك��ل ع��ل�ی��ھ�ا ال�م��واق��ف 

أغ�وص ف�ي أع��م�اق�ھ أش�ع�ر أن��ھ   "ح�ی�ن
ی��غ��م��رن�ي ب��ال�دفء وال��راح��ة … ی�ط��وق��ن�ي

والس�الم" "س��أظ�ل أب��ح�ث ع��ن إحس��اس 
االندماج و الدفء،ل�ك�ن دوم�ا ف�ي ال�م�ی�اه 

 )17المالحة"(ص
كانت الشخصی�ة ت�ب�ح�ث ع�ن ط�ری�ق�ھ�ا و 
ضالتھا عبر البحر، مثل�ھ�ا ك�م�ث�ل أول�ی�س 

ulysse  االسطورة: فارق زوج�ت�ھ واب�ن�ھ
…وملكھ لیعبر البحار بحثا ع�ن ال�ط�ری�ق

عشرون عاماوھ�و ع�ل�ى ظ�ھ�ر الس�ف�ی�ن�ة 
الشخصیة ھي صنیع�ة …یبحث عن طریق

الس�ردی�ة   وإیقاع ال�ح�رك�ة  المیاه المالحة
ھو كذلك من نسیج المیاه المالحة وم�ت�م�اه 

ف�ھ�و ب�ی�ن س�ك�ون  مع تحرك الش�خ�ص�ی�ة
یختزن الحركة و تص�ع�ی�د ك�ھ�دی�ر ال�ب�ح�ر
(عندما تدخل الشخص�ی�ة م�ع�م�ع�ة ال�ح�ی�اة 
العملیة و النضال الس�ی�اس�ي) ث�م ت�ت�ك�س�ر 
الموجة و تتشظى عندما ترتطم بالص�خ�ور
(ی��واف��ق ذل��ك ل��ح��ظ��ات االن��ك��س��ار ال��ت��ي 
تصاحب ثورة الشخصیة) ثم عودة ال�ب�ح�ر 
الى سكونھ (عندما ت�خ�ت�م ال�روای�ة بس�رد 
اللحظات المض�ی�ئ�ة ف�ي س�ی�رورة ال�ث�ورة 
التونسیة) كان البحر إذن الح�ض�ن ال�داف�ئ 
الذي یح�م�ي الش�خ�ص�ی�ة م�ن خ�وف ك�ان 
یالزمھا كما الزم أمھا ألنھما واحد: خ�وف 
الخروج من دفء الرحم وخوف ال�خ�روج 

واستمرت ال�م�خ�اوف …من دفء الطفولة
"ملحا" یرش على ج�روح�ھ�ا ف�ی�دم�ی�ھ�ا، 
عروقھا كانت تتمدد في "ال�م�اء ال�م�ال�ح" 
كنایةعن المتاعب التي تدفع بالب�ع�ض إل�ى 
االس��ت��س��الم واالن��ط��واء ول��ك��ن "رف��ی��ق��ة 
البحوري" تغتسل ف�ي ك�ل م�رة"ب�ال�م�ی�اه 
المالحة"، میاه البحر، ف�ت�ت�ط�ھ�ر وت�ك�ش�ط 
عنھا األسن والعفن فال تزیدھا الم�ص�اع�ب 

وتنطلق بعد كل اغتسال حرة أبی�ة  إال عنادا
فینوس الحب و العطاء، أفرودی�ت ال�خ�ل�ق 
وإخص�اب األرض ال��م�ال�ح��ة ال�م�ت��ش�ق�ق��ة، 
عش��ت��روت ح��ام��ل��ة ل��ن��ار ب��روم��ی��ث��ی��وس 

إن�ھ�ا   تدعوالى البعث ونفي الم�وت وال�ع�دم
ھ�ي … امرأة اجت�م�ع�ت ف�ی�ھ�ا ك�ل ال�ن�س�اء

ف�ي   Ulysseرفیقة البحر، قرینة إی�ل�ی�س
…رحلة بحریة ال تطوى أثناءھ�ا ال�ق�ل�وع

  …سلكت طریق النجاح ال الخسارة
......................................... 

* رفیقة البحوري جام�ع�ی�ة درس�ت األدب 
 الحدیث في الجامعات التونسیة.

ناقدة وشاعرة و كاتبة ل�ألط�ف�ال. ن�اش�ط�ة 
 في المجال الحقوقي وفي الساحة الثقافیة.

صدر لھاع�دة ع�ن�اوی�ن ف�ي م�ج�ال ك�ت�اب 
 الطفلة والدراسات النقدیة واإلبداعات.
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 والمتابعین  القراء  وردود  مالحظات استدرجتني  
 ث�ورة  ل�ذك�رى  ت�ح�ی�ةً   نشرت�ھ  الذي)  البوست( على

 ال�ف�ی�س�ب�وك  ص�ف�ح�ة  ف�ي  ت�م�وز،  من  عشر الرابع
 ال�ث�ورة  ع�ن  ال�ح�دی�ث  استئن�اف  الى  بي، الخاصة

 أم�ام  وال�وق�وف  نس�ب�ی�اً،  م�وس�ع  بش�ك�ل وطبیعتھا
 منھا: مشروعة تساؤالت

 أم  عس�ك�ري  ان�ق�الب  م�ج�رد  ال�ث�ورة كانت اذا فیما
 م�ن  راف�ق�ھ�ا  م�ا  ع�ل�ى  واالن�ع�ط�اف  شعب�ی�ة،  ثورة

 ان�ق�الب�ات  م�ن  تالھ�ا بما ذلك وعالقة عنف اعمال
 .استبدادیة وانظمة وحروب
 ال�ن�ظ�ر  وج�ھ�ات  ل�ك�ل  احترام�ي  عن  أعلن  ومقدماً 

 ..قضیة للود یفسد ال االختالف ان ذلك المغایرة،
 باعیادھا سنویاً  تحتفي الشعوب ان المعروف من 

 الوط�ن�ی�ة  السیادیة  الرموز  من تعد الوطنیة، النھا
 م�ث�الً   الف�رنس�ي  فالشعب  .شعب  كل بھا یفخر التي

 عش�ر  ال�راب�ع  ث�ورة  بذكرى  عام  كل یحتفل زال ما
 ح�ط�م�ت  ال�ت�ي  حطمت التي 1880 عام تموز من

 ش�ھ�دت  ق�د  ك�ان�ت  ال�ث�ورة  ان  الباستیل، مع  سجن
. العش�وائ�ي  واالنتقام  والقتل  للعنف  فظیعة مظاھر

 ب�ع�ی�ده  یحت�ف�ى  االخر  ھو  االمریكي الشعب ان كما
 ض�د  نض�ال  ث�م�رة  ك�ان  ال�ذي تم�وز  من  الرابع في

 م�ن  االالف  ض�ح�ی�ت�ھ  راح ال�ب�ری�ط�ان�ي  االستعم�ار
 ثورة بذكرى یحتفون الروس ومازال. االمریكیین

 ح��روب  م��ن  راف��ق��ھ��ا  م��ا  م��ع 1917ع��ام  اك�ت��وب��ر
 ج�م�ی�ع  ان  اذ.  عدیدة  سنوات  استمرت وصراعات

 ال�ب�ن�ی�ھ  ف�ي  خس�ائ�ر  ت�ق�دم  الن  م�ع�رض�ة  الث�ورات
 ش�رائ�ح  او  اس�ر  او  اف�راد  وف�ي  للمجت�م�ع  التحتیھ

 ال�ن�ظ�ام  ال�ى  الغالب  في  تنتمي طبقیة أو اجتماعیة
 .القدیم
 ل�ت�ح�ق�ی�ق  س�ھ�ال  خیاراً   ولیست لعبھ لیست الثوره

 الس�ی�اس�ی�ھ  االجتماع�ی�ھ  القوى كانت التغییر، ولو
 ل�ل�ت�ن�ازل  اس�ت�ع�داد  ع�ل�ى  القدیم  للنظام  االقتصادیھ

 االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  م��ث��ال  ی��ح�دث  ك��م�ا  الس��ل�ط��ھ  ع�ن
 س�ل�م�ي  انت�ق�ال  تحقیق  باالمكان  لكان  الدیمقراطیھ

 االحالم في اال یتحقق ال ذلك لكن للسلطھ، وسلس
 الرومانسیة.

 م�ن  وال�م�س�ت�ف�ی�دون  وم�م�ث�ل�وھ�ا  السل�ط�ھ  فسدنة
 ل�ل�ت�ن�ازل  مس�ت�ع�دی�ن  غیر  التاریخ،  وجودھا، عبر

 ال��ت��ي  ال��ث��ورات،  ت��ح��دث  ول��ذا  ام��ت��ی��ازات��ھ��م،  ع��ن
 تدخل قد كما مسلحة، تكون وقد شعبیھ، تكون  قد

 م�ن�ھ�ا  م�خ�ت�ل�ف�ھ  الس�ب�اب  الم�س�ل�ح�ھ  القوات  فیھا
 والجماھی�ری�ة  السلمیة  بالطرق التغییر استعصاء

 ال�ت�ك�ھ�ن  ی�م�ك�ن  ال  التي  القضایا  من  الكثیر  وتبقى
 ال�ن�ت�ائ�ج  س�ت�ح�ق�ق  ث�وره  اي  ال�ث�وره  ان  ھ�ل: بھا

 الشع�ب مطالب تلبیھ مقدمتھا وفي منھا المطلوبھ
 ال�الح�ق�ة  الم�ح�ت�م�ل�ة  التداعیات  ھي وما واھدافھ،

 اث�ارة  او  خ�ارج�ی�ھ تدخالت حصول امكانیھ ومنھا
 وال�ط�ائ�ف�ی�ة  والدینیة  والقومیة  االثنیة  الصراعات

 ت�م�زق�ات  ال�ى  ت�ؤدي  ق�د  فرع�ی�ھ ھویات ظھور او
 تداعی�ات  وغیرھا  كلھا ھذه المجتمع. داخل جدیده

 القائم�ی�ن  وعي  درجھ  على  حلھا  محتملھ، ویعتمد
 الشكالی�ات�ھ�ا  وادراكھم االزمات، وبادارة بالثورة،
 ل�م  ل�و  حب�ذا نقول ان لنا یحق ھل ولكن. المتوقعة

 متوقعة  غیر  صراعات  خلقت  النھا  الثورة، تحدث
 ال�رای�ة  ورف�ع  الث�ورة  حلم  عن  التخلي  یجوز  وھل

 االستبدادیة، ت�ج�ن�ب�اً   االنظمة  جالدي  أمام البیضاء
 ال�ى  وی�ؤدي  ث�وري  غیر منطق الدماء؟ھذا الراقة
 وتحكمھ�ا  واالستغاللیة  الدكتاتوریة  االنظمة  تغول

 الموضوعیھ الظروف تنضج فعندما الناس برقاب
 االص�الح�ي،  ال�ث�وري، ول�ی�س  للقائ�د  بد  ال  للثوره

 ب�ال�ت�غ�ی�ی�ر  ال�ج�م�اھ�ی�ر  ح�ل�م  ل�ت�ح�ق�ی�ق  استثمارھ�ا
 ع�ل�ى  ال�م�ج�ت�م�ع�ات  إب�ق�اء  یمكن  ال  اذْ . االجتماعي

 ط�ری�ق�ھ  ال�ت�غ�ی�ی�ر  ی�ت�خ�ذ  ان  والبد االولى فطریتھا
 واالج��م��اع��ی��ة  االقص��ادی��ة  ال��ب��ن��ی��ات  م��ع  ل��ل��ت��الؤم
 نش�أت  فعندما  .مجتمع أي في تنشأ التي والثقافیة
 ال�رأس�م�ال�ی�ة  ون�م�ت  أورب�ا،  في  الحدیثة الصناعة

 م��ث���ل  ج��دی���دة  اج��ت���م��اع��ی���ة  ط���ب��ق���ات  وظ��ھ��رت
 ال�ن�ظ�ام  ی�ع�د  ،ل�م  ال�ع�ام�ل�ة  والط�ب�ق�ة  البورجوازیة

 ح�اج�ات  یلب�ي  أن  آنذاك  سائداً  كان الذي االقطاعي
 التغییر أصبح الجدیدة، ولذا االجتماعیة اتشكیالت
 ال�ث�ورات  من  سلسلة  اوربا شھدت حیث. ضوروةً 

 االنس�ج�ام  ت�ح�ق�ی�ق  ال�ى  ت�ھ�دف التي واالنتفاضات
 الب�د  ذروت�ھ�ا  الت�ن�اقض�ل�ت  تبلغ  وعندما. المطلوب

 .بأخرى أو بطریقة تحدث ان للثورة
ج�اءت  -وھذا بالذات ھو م�ا ح�دث ف�ي ال�ع�راق 

لتفتح الطری�ق  1958ثورة الرابع عشر من تموز
امام حركة المجتمع وتقدمھ، وبعد ان 

استعصى اي فعل تغییري سلمي 
او عسكري. ھناك من یع�ت�ق�د 

ان ال���ث���ورة ك���ان���ت ض���د 
الملكیة، وان م�ق�ت�ل ع�دد 
من أفراد االسرة المال�ك�ة 
ال��ع��راق��ی��ة، وھ��و ام��ر 
ی��ؤس��ف ل��ھ، ھ��و دل��ی��ل 

ھ��ذا تص��ور   ع��ل��ى ذل��ك.
خاطئ. فالثورة كانت ض�د 

الھیمنة الب�ری�ط�ان�ی�ة ع�ل�ى 
العراق، وضد تكب�ی�ل ال�ع�راق 

بس��ل���س��ل���ة م���ن ال���م��ع���اھ���دات 
االسترقاقیة واالحالف االس�ت�ع�م�اری�ة 

ومنھا حلف بغ�داد. م�ا أن انس�داد أف�ق ال�ت�غ�ی�ی�ر 
واإلصالح داخل المجتمع العراقي ھو ال�ذي م�ھ�د 
الطریق للثورة لتأخذ طریقھا الطبیعي. أم�ا االم�ر 
الذي قلما یتنبھ لھ المؤرخون وال�ك�ت�اب وھ�و ان 

لم تكن تحكمھ االسرة الح�اك�م�ة ال�ت�ي ل�م   العراق
یكن وجودھا اال رمزیا "فال�م�ل�ك مص�ون وغ�ی�ر 
مسوول" على وفق الدستور العراقي. ومن ك�ان 
یحكم فعلیاً نظام بولیسي استبدادي، یدعمھ ن�ظ�ام 
إقطاعي وشبھ إق�ط�اع�ي، وت�ت�ح�ك�م ب�ھ الس�ف�ارة 
ال�ب�ری��ط�ان��ی�ة ف��ي ب��غ�داد وال��ت�ي جس�دت ال��ن�ف��وذ 
البریطاني في العراق منذ احتالل العراق، ودخول 

 الجنرال (مود) محتالً ولیس محرًرا.
ومن المعروف أن بریطانیا وسفارتھا ف�ي ب�غ�داد 

كانت تتحكم بالعراق من خالل مجموعة   ھي التي
من السیاسیین والرموز الذین ینفذون سی�اس�ت�ھ�ا 
وفِي مقدمتھم ن�وري الس�ع�ی�د وب�ھ�ج�ة ال�ع�ط�ی�ة 
وأمثالھما. وقد كان الحكم بولیسیاً وقم�ع�ی�اً .ل�ك�ن 
ذاكرة األجیال الجدیدة ضعیفة وال تع�رف ح�ق�ائ�ق 
الماضي القریب، وأحیانا تقدم لھا حقائق مغلوطة 
او منتقاة مثل: انظروا لقد تس�ب�ب�ت ث�ورة ت�م�وز 
بمقتل العائلة المالكة وفِي المقدمة الم�ل�ك الش�اب 
فیصل الثاني الذي ل�م ی�ت�زوج ب�ع�د "ب�م�ث�ل ھ�ذا 
األسلوب المتواتر وال�ب�راق ی�راد خ�داع األج�ی�ال 

 الجدیدة.
ترى ھل كانت ثورة الرابع عشر من تموز ث�ورة 
أم م��ج��رد ان��ق��الب عس��ك��ري ق��اده ع��دد م��ن 

 الضباط.؟!!.
ال اجد احـًدا ینكر ان الثورة اعتمدت كأداة للتنف�ی�ذ 
على القوات المسلحة، لكنھا تمت بالتن�س�ی�ق م�ع 
القوى واألحزاب الوطنیة الم�ت�م�ثّ�ل�ة بـ� "ج�ب�ھ�ة 
االتحاد الوطني" وباإلجماع الجماھیري ال�ف�وري 
والواسع ل�ھ�ا، م�م�ا ج�ع�ل�ھ�ا ت�ت�ح�ول ال�ى ث�ورة 

وھ��ذا ھ��و ش��ان ث��ورة  ج��م��اھ��ی��ری��ة واس��ع��ة.
في مصر مثال، وفِي الكثیر من بلدان  1952یولیو

العالم الثالث الذي وجدت فیھ ال�ق�وات ال�م�س�ل�ح�ة 
الوطنیة نفسھا مضطرة للتدخل للتص�ی�ح م�ع�ادل�ة 
التغییر المستعصیة. وبالنسبة للعراق ال یمكن ان 
نقول ان ثورة تموز تمثل انقالباً على الش�رع�ی�ة، 
فلم ت�ك�ن ھ�ن�اك ش�رع�ی�ة دس�ت�وری�ة، ب�ال�م�ع�ن�ي 
الحدیث، وقد یبدو تدخل القوات المسلحة الوطنیة 
مقبوال السقاط نظام حصل على الش�رع�ی�ة ل�ك�ن�ھ 
انحرف عن إرادة الشع�ب وراح ی�ط�ب�ق اج�ن�دات 

معادیة للثورة وللشریعة في آن واح�د، ك�م�ا ھ�و 
الحال عندما قامت القوات المس�ل�ح�ة ال�م�ص�ری�ة، 
مدعومة بثالثین ملیون متظاھر، ب�اس�ق�اط ن�ظ�ام 
(مرسي) واالخوان المسلمین في مصر، م�ع ان�ھ 

 ورقة الشرعیة. -شكلیا  -كان یمتلك 
طبعا یتمنى كل مؤمن بالدیم�ق�راط�ی�ة ان ت�ت�واف�ر 
الظروف الموضوعیة والذاتیة للمجت�م�ع ال�ت�ي ال 
تتطلب تدخل القوات المسلح�ة، او ت�ح�ول�ھ�ا ال�ى 
قوة متحكمة بالقرار السی�اس�ي، اذ ان ال�وظ�ی�ف�ة 
المثلى لھذه القوات ان ت�ك�ون م�ھ�م�ت�ھ�ا ح�م�ای�ة 

حدود ال�ب�الد م�ن اي ع�دوان خ�ارج�ي، 
وان تظل القطعات الع�س�ك�ری�ة ف�ي 
ثكناتھا ومعسكراتھا، لك�ن ث�م�ة 
حاالت إستثنائیة تضطر ف�ی�ھ�ا 
القوات ال�م�س�ل�ح�ة ل�ل�ت�دخ�ل 
لحسم ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ص�ح�ی�ح 

 االجتماعي والسیاسي.
ویبقى الس�وال األھ�م ھ�ل 
نجحت ثورة ال�راب�ع عش�ر 
من تموز في ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
مصالح الشعب ال�ع�راق�ي ف�ي 
تحقی�ق ھ�ذا ال�ت�ح�ول ال�ث�وري، 
وھل عم�ل�ت ب�ع�د ان�ت�ص�ارھ�ا ف�ي 
وض��ع خ��ط��ة إلع��ادة ب��ن��اء ال��م��ج��ت��م��ع 

 ملموسة.  العراقي وتحقیق إنجازات
في ت�ق�دی�ري، ان اي م�ن�ص�ف ی�درس ال�ظ�روف 
الموضوعیة والذاتیة التي كان ی�ع�ی�ش�ھ�ا ال�ع�راق 
قب�ی�ل ال�ث�ورة، س�ی�درك ان ك�ل ش�رائ�ح الش�ع�ب 
العراقي كانت تتطلع لتحقیق تغییر ثوري، وربم�ا 
تمثل سلسلة االنقالبات واالنتفاضات التي شھدھا 

 1936العراق ومنھا إن�ق�الب ب�ك�ر ص�دق�ي ع�ام 
 1941وح��رك��ة رش��ی��د ع��ال��ي ال��ك��ی��الن��ي ع��ام 
 1948ومظاھرات الشعب العراقي في الوثبة عام 

وسلسلة ال�م�ظ�اھ�رات  1956و"االنتفاضة "عام 
المؤیدة للثورة الجزائریة التي ش�ھ�دھ�ا ال�ع�راق، 
والمظاھرات االحتجاجی�ة ع�ل�ى ح�رب الس�وی�س 

، فض�ال ع�ن اإلض�راب�ات 1956ضد مص�ر ع�ام 
الطالبیة والعمالیة واالنتفاضات الفالحیة وم�ن�ھ�ا 

ف�ي  1952انت�ف�اض�ة ف�الح�ي (آل إزی�رج) ع�ام 
الخمسینات، وان�ت�ف�اض�ة ع�م�ال ك�اورب�اغ�ي ف�ي 

في األربعینات كلھا مخاض�ات  1946كركوك عام 
ترھص ب�ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�ث�وري .ل�ك�ن ق�وى ال�ن�ظ�ام 
البولیسي المدعوم من الحكومة البریطانی�ة اوالً، 

، 1954والحقا من حلف بغداد الذي تش�ك�ل ع�ام 
كانت تقمع اي نھوض جماھیري لتحقیق التغیی�ر 
المنشود بطرق سلمیة .بل من یدرس الدور الذي 
لعبھ نوري السعید وولي العھد ع�ب�د االل�ھ، رم�ز 
النظام الملكي آنذاك في قمع حرك�ة رش�ی�د ع�ال�ي 
الكیالني من خالل االستنجاد بالقوات البریطانی�ة، 
ألدرك جید ان الن�ظ�ام ال�م�ل�ك�ي ورم�وزه ورج�ال 
السفارة البریطانیة لم یكونوا ذلك الحم�ل ال�ودی�ع 

وقساة في   الذي یتخیلونھ، وأنما جمیعاً مسلحون
ف�ق�د اص�دروا أم�راً ب�إع�دام ال�ع�ق�داء  أحكام�ھ�م. 

األربعة الذین ش�ارك�وا ف�ي ح�رك�ة رش�ی�د ع�ال�ي 
الكیالني، كما نفذوا الحقاً سلسلة م�ن االع�دام�ات 
والتصفیات بحق رموز الحركة الوطنیة، وك�ان�ت 
السجون وأقبیة التحقیقات ال�ج�ن�ائ�ی�ة ال�ت�ي ك�ان 

 یمثلھا بھجت العطیة شاھداً على ذلك.
وللحقیقة والتاریخ فان قیادة ثورة ت�م�وز ق�دم�ت 
إنجازات كبی�رة خ�الل ف�ت�رة زم�ن�ی�ة م�ح�دودة ال 
تتجاوز الخمس س�ن�وات، وك�ان�ت ت�ح�ظ�ى ب�دع�م 
جماھیري، ومن من�ج�زات ث�ورة ت�م�وز ت�ح�ق�ی�ق 
االستقالل السیاسي الكامل للعراق، وقطع ھیم�ن�ة 
بریطانیا وسفارتھا على امور الع�راق وال�خ�روج 
م�ن األح��الف ال��ع��س�ك��ری��ة وم��ن��ھ�ا ح��ل��ف ب��غ��داد 
والخروج من منطقة االسترلیني وتشریع ق�ان�ون 

، وت�ح�ق�ی�ق ق�ان�ون 80 األحوال الش�خ�ص�ی�ة رق�م
اإلص�الح ال�زراع��ي ال�ذي وج�ھ ض��رب�ة ل��ل�ن�ظ��ام 
االقطاعي وشبھ االقطاعي، وإصدار القانون رق�م 

٪ االراضي ال�ع�راق�ی�ة م�ن 99) الذي استعاد 80(
ش�رك�ات ال�ن��ف�ط االس�ت��ع�م�اری�ة، واالت��ج�اه ل�دع��م 
الصناعة الوطنیة، وتحقیق مشروعات مھمة في 
مجال الزراع�ة وال�خ�دم�ات واإلع�م�ار وت�خ�ط�ی�ط 
المدن، منھا إیجاد حل للحالة المزریة ال�ت�ي ك�ان 
یعیش فیھا سكان الصرائف عن ط�ری�ق م�ن�ح�ھ�م 
قطع أراضي في مدینة الثورة، وشق قناة الجیش 
وتوفیر مجمعات سكنیة للفقراء ف�ي ب�غ�داد وفِ�ي 
الكثیر من المدن العراقیة، فضال ع�ن ت�خ�ص�ی�ص 
قطع أراضي للضباط في احیاء زیونة، والیرموك 
وغیرھما في ب�غ�داد، واالع�ت�راف ب�ح�ق الش�ع�ب 
الكردي في ادارة الدولة والمس�اواة، ك�م�ا أش�رك 
معظم القوى واألحزاب السیاسیة في تشكی�ل اول 
كابینة ضمت اسماء مھمة تمثل الطی�ف ال�وط�ن�ي 

 آنذاك.
ك�م��ا ق�ام��ت ال��ث�ورة ب��إط�الق ح��ری��ة الص��ح��اف��ة، 
وتشكیل النقابات والمنظمات المھنیة والش�ب�اب�ی�ة 
والت�س�وی�ة، وت�أس�ی�س ج�ام�ع�ة ب�غ�داد، وإط�الق 
طاقات الشعب، وكسر حاجز الخوف واالسھام في 

 بناء التجربة السیاسیة الجدیدة.
من الطبیعي ان نختلف في وجھات ن�ظ�رن�ا ح�ول 
ایة قضیة مطروحة، ومنھا تقی�ی�م ط�ب�ی�ع�ة ث�ورة 
الرابع ِعشر م�ن ت�م�وز، ف�االخ�ت�الف ف�ي ال�رأي 
مظھر صحي من م�ظ�اھ�ر ال�ح�وار ال�دی�م�ق�راط�ي 
السلیم، لك�ن�ن�ا ق�ب�ل ھ�ذا وذاك، ع�ل�ی�ن�ا ان ن�ق�رأ 
التاریخ الق�ری�ب، ون�ف�ھ�م اس�راره ودواف�ع�ھ، ث�م 
نحكم حكماً موضوعیاً، دونما انحیاز للع�اط�ف�ة او 

 لشعار مخادع او تضلیل.
یخیل لي ان الجیل الجدید، بشكل خاص ی�ج�ب ان 
یقرا التاریخ جیداً، ل�ك�ي ال ی�ق�ع ض�ح�ی�ة ب�ع�ض 
اص�ح�اب ال�م�ش�اری�ع واألج�ن�دات الس�ری�ة ال�ذی�ن 
یحاولون تشویھ صورة الثورة، وتصویرھا عل�ى 
انھا مجرد انقالب عسكري، معتمدین على صورة 
عاطفیة مرسومة بإتقان ، للتمویھ على الحقائق. 
ثمة معیار اخر یمكن ان نحتك�م ال�ی�ھ ف�ي ت�ق�دی�ر 

یتمثل في معرفة ردود  1958شرعیة ثورة تموز
افعال القوى االستعماریة، وفِي مقدمتھا بریطانیا 
وأمریكا تج�اه ال�ث�ورة. ال�ج�واب واض�ح ان ھ�ذه 
القوى كانت مرت�ع�ب�ة م�ن ال�ث�ورة، الن�ھ�ا ھ�ددت 
امتیازاتھا ول�ذا وق�ف�ت ض�دھ�ا، وراح�ت ت�ت�آم�ر 
علیھا بدعم بعض القوى الی�م�ی�ن�ی�ة واالق�ط�اع�ی�ة 
والفاشیة المتطرفة في مق�دم�ت�ھ�ا ح�زب ال�ب�ع�ث، 
وكانت فرحتھا كبیرة باس�ق�اط ال�ث�ورة م�ن خ�الل 
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علینا قبل ھذا وذاك ان نزن بمیزان الصدق مزایا 
الثورة وأخطائھا ثم نحكم، ولذا یتعین علینا أسوةً 
بكل شعوب العالم، ان نفتخر بثورة ال�راب�ع عش�ر 
من تموز بوصفھا عیدنا الوطني المشرف، واح�د 
رموزنا السیادیة التي نعتز بھا، اما الحدیث ع�م�ا 
حصل بعد الثورة من صراعات، ف�ھ�و أم�ر اخ�ر، 
تتحمل مسؤولیتھ االنطمة االنقالبیة الي أسق�ط�ت 
ثورة تموز وقادت البالد الى متاھ�ات االن�ق�الب�ات 
والتصفات الدموی�ة وأس�س�ت ل�ن�ظ�ام دك�ت�ات�وري 
فردي متعطش للدماء والحروب ھو ن�ظ�ام ص�دام 
حسی�ن االس�ت�ب�دادي. ال�ذي ی�ت�ح�م�ل ال�م�س�ؤول�ة 
الفعلی�ة الض�ع�اف ال�ع�راق وت�دم�ی�ره، م�ن خ�الل 
سیاسات طائشة وحروب تدخ�ل م�ج�ان�ی�ة م�ھ�دت 
الح��ت��الل ال��ع��راق م��ن ق��ب��ل ق��وات االم��ب��ری��ال��ی��ة 
االمریكیة، وھو بالتأكید یتطلب قراءة موضوعیة 
اخرى لمعرفة ما یحویھ "الصندوق األسود" من 
صفحات مجھولة قد نعود إلیھا الحقاً ف�ي ف�رص�ة 

  سانحة قادمة.

         اا رة ذى ا  دة

  1958  ز  

 

 بغداد فاضل ثامر/

Wednesday 
AL- iraqia AustralianIssue No. 756 

 22 July 20 • Year 15 

 



ال ی��خ��ت��ل��ف ال��م��ن��ص��ف��ون وال��ب��اح��ث��ون     
تم�وز  14االكادیمیون حول تحدید ھویة ثورة 

اجتم�اع�ی�ة م�ن ط�راز  -بكونھا ثورة سیاسیة 
رفیع، بل ف�ي ع�داد أب�رز ال�ث�ورات ال�وط�ن�ی�ة 
االجتماعیة التي حدثت في ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن. 
فھذه الثورة تعد سیاسیة لكونھا غیرت جذری�اً 
م��ن ھ��وی��ة ال��ب��ن��اء الس��ی��اس��ي ل��ل��ن��ظ��ام ش��ب��ھ 
االقطاعي وشبھ المستعمر الذي كان قائماً ف�ي 
العھد الملكي، وحولتھ إلى نظام جدید لص�ال�ح 
الفئات االجتماعیة التي لھا مصلحة في سی�ادة 
البالد وازدھارھا ورفع الغبن ع�ن م�واط�ن�ی�ھ�ا 
المظلومین اجتماعیاً وطائفیاً وقومیاً. وفسحت 
الثورة المجال لك�ل ال�ع�راق�ی�ی�ن ف�ي م�م�ارس�ة 
ح��ق��ھ��م ف��ي االن��خ��راط ال��واس��ع ف��ي ال��ن��ش��اط 
السیاسي. كما إن ھ�ذه ال�ث�ورة أج�رت ت�ع�دی�الً 
جذریاً في عالقات العراق الدولیة لین�ح�از إل�ى 
قوى التحرر الساعیة إلى بناء عالقات دول�ی�ة 
ع��ادل��ة ودی��م��ق��راط��ی��ة، ورف��ض ال��م��ن��ظ��وم��ة 
االستعماریة ومنظومة األحالف العسكریة التي 
سممت ال�ع�الق�ات ال�دول�ی�ة، وب�ن�اء ال�ع�الق�ات 
الدولیة على أساس المصالح المش�ت�رك�ة ب�ی�ن 
الدول بغض الن�ظ�ر ع�ن ھ�وی�ت�ھ�ا الس�ی�اس�ی�ة 
واالج��ت��م��اع��ی��ة ول��ی��س ع��ل��ى ال��وص��ای��ات 

 .واالنتدابات
كما إن ثورة تموز تعد ثورة اج�ت�م�اع�ی�ة. ف�ق�د 
ألغت النظام شبھ االقطاع�ي، ال�ذي س�اد ری�ف 
العراق وألحق الظلم بغال�ب�ی�ة ال�ف�الح�ی�ن، م�ن 
خالل توزیع أراضي ال�دول�ة واألراض�ي ال�ت�ي 
سطا علیھا االقطاعی�ون ف�ي ال�ع�ھ�د ال�م�ل�ك�ي، 
وحّدت م�ن ن�ف�وذھ�م ع�ب�ر إل�غ�اء ال�م�ن�ظ�وم�ة 
التشریع�ی�ة ال�ت�ي ت�ك�رس س�ط�وة ھ�ذه ال�ف�ئ�ة 
االقطاعیة في الریف العراقي. وھذا ھ�و أھ�م، 
ب��ل وف��ي م��ق��دم��ة م��ا أن��ج��زت��ھ ھ��ذه ال��ث��ورة 
االجتماعیة بتحریر جزء كبی�ر م�ن الس�ك�ان ، 
الفالحون، من حالة التھمیش والتبعیة والظلم. 
ك��م��ا ح��ق��ق��ت ھ��ذه ال��ث��ورة االج��ت��م��اع��ی��ة أھ��م 
منجزاتھا في إنصاف وت�ح�ری�ر نص�ف س�ك�ان 
ال��ع��راق، أي ال��م��رأة ال��ع��راق��ی��ة، م��ن ط��ائ��ل��ة 
التھمیش والتمییز والالمساواة والتجھیل، من 
خالل تشریع قانون األحوال الش�خ�ص�ی�ة. ك�م�ا 
شرعت الثورة باتخاذ خطوات جادة ل�م�ع�ال�ج�ة 
التمییز الطائفي والعرقي والقومي الذي أعتمد 
في بناء الدولة في العھد الملكي، عندما أك�دت 
الثورة في دستورھا المؤقت على أن العراقیین 
سواسیة أمام القانون وشراكة العرب واألكراد 
في ھذا البلد. وعلى ھذا االساس شرع بتوزیع 
مناصب المسؤولیة على أساس الكفاءة ولیس 
على قاعدة الھی�م�ن�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة أو ال�ع�رق�ی�ة. 
وشرعت الثورة بتنفیذ أوسع حملة في ت�اری�خ 
العراق لمحو األمیة ونشر وت�وس�ی�ع ال�ت�ع�ل�ی�م 
االبتدائي والثانوي والجامعي والشروع بحملة 
لبناء شبكة واسعة من المدارس والمؤسس�ات 
التعلیمیة، وتوس�ی�ع ال�ب�ع�ث�ات ال�دراس�ی�ة إل�ى 
الخارج. وبادرت الثورة بحملة ھي األوسع في 
تاریخ العراق للتخفیف من أزمة السكن وإزالة 
السكن العشوائي المھین والمخجل في أطراف 

الشاك�ری�ة.  -المدن الرئیسیة وخاصة في بغداد
وخالل أقل من خمس سنوات من عمر الث�ورة 
جرى بناء العشرات من المشاریع االقتص�ادی�ة 
الضخمة التي أصبحت الق�اع�دة األس�اس ألی�ة 
نھضة صناعیة في البالد. وأخذت الثورة على 
ع��ات��ق��ھ��ا م��ھ��م��ة ال��وق��وف ب��وج��ھ ال��ف��س��اد 
والمحس�وب�ی�ة وال�رش�وة ع�ن ط�ری�ق ت�ع�ی�ی�ن 
عراقیین خبراء وإكفاء في المناصب الحساسة 

مما یسر ل�ل�ح�ك�م أن ی�ن�ج�ز خ�ط�وات ج�ذری�ة 
ومنجزات كبیرة خالل فترة زمنیة قصیرة جداً. 
كما وفر ھذا الطاقم النزیھ الفرصة لتحقیق حلم 
العراقیین في تحریر االقتصاد العراق�ي وال�ح�د 
من سیطرة االح�ت�ك�ارات ال�ن�ف�ط�ی�ة أو ال�ق�ی�ود 
المالیة األجنبیة بسبب ارتباط العملة العراق�ی�ة 
في العھد الملكي باالسترلیني. ھذه الم�ن�ج�زات 
التي تحققت خالل عمر قصیر لم تح�ق�ق�ھ�ا أی�ة 
من الحكوم�ات ال�ت�ي ت�ولّ�ت ال�م�س�ؤول�ی�ة ف�ي 

 .العراق
والقائمة تطول لتعداد ما أنجزتھ ال�ث�ورة وف�ي 
أقل من خمس سنوات، ھذه المنجزات التي لو 
كتب لھا االستمرار لتحول ال�ع�راق إل�ى دول�ة 
النم�وذج ف�ي الش�رق األوس�ط. ل�ق�د ك�ان م�ن 
الطبیعي أن یولّد ھذا ال�ح�دث ال�ك�ب�ی�ر ب�ع�م�ق�ھ 
السیاسي واالجتماعي استنفاراً عدائی�اً وردود 
فعل سلبیة داخلیة واقلیمیة وخارجیة من ق�ب�ل 
القوى ال�ت�ي ال ت�رى ل�ھ�ا مص�ل�ح�ة ف�ي ھ�ذه 
االنعطافة في مسیرة العراقیین وبناء دول�ت�ھ�م 
الجدیدة. وھكذا مدت ھذه القوى ال�ج�س�ور م�ع 
القوة االجتماعیة والسی�اس�ی�ة ال�ت�ي أزاح�ت�ھ�ا 

ت�م��وز ال��م�ج��ی�دة، ن��اھ�ی��ك ع��ن م��د  14ث�ورة 
الجسور مع القوى الخارجیة التي وقفت عائقاً 
امام بلداننا في التحرر والبناء والتقدم. فالتیار 
القومي المتطرف في العراق انقل�ب ع�ل�ى ك�ل 
طروحاتھ التي أعلنھا قبل ثورة ت�م�وز، ل�ی�م�د 
الجسور داخلیاً مع قوى ال�رج�ع�ی�ة واالرت�داد، 
وخارجیاً مع الق�وى ال�ت�ي ك�ان�ت ع�ائ�ق�اً أم�ام 
تحرر العراق�ی�ی�ن وب�ن�اء دول�ت�ھ�م ال�م�س�ت�ق�ل�ة 
المزدھرة، من ش�رك�ات ال�ن�ف�ط إل�ى األج�ھ�زة 
األمنیة للوالیات ال�م�ت�ح�دة وب�ری�ط�ان�ی�ا ودول 
الجوار التابعة لھما. وأصبح كل ھم ھذا التیار 
ھو الدخول في ص�ف�ق�ات مش�ب�وھ�ة خ�ارج�ی�ة، 
وحبك المؤامرات واالنقالبات الع�س�ك�ری�ة ض�د 
النظام الجدید وبذرائع قومیة أو دینیة ك�اذب�ة، 
وبدعم من قوى عربیة ودولیة لألجھ�از ع�ل�ى 
الحكم الجدید بغض النظر عن ھ�وی�ة وش�روط 
ھذا الدعم. وشاركت تیارات دینیة متطرفة ھي 
األخرى في ھذه الحملة ودخلت ف�ي ت�ح�ال�ف�ات 

 .مع التیار القومي العربي الطائفي المتطرف
لقد كان الغ�در ون�ك�ران ال�ج�م�ی�ل ھ�و ال�ق�اس�م 
المشترك لكل تلك الق�وى ال�ق�وم�ی�ة وال�دی�ن�ی�ة 
المت�ط�رف�ة ال�ت�ي س�اھ�م�ت ف�ي إج�ھ�اض ھ�ذا 
المنجز التاریخي ل�ل�ش�ع�ب ال�ع�راق�ي وإغ�راق�ھ 
بحمامات الدم. فقد قوبلت مقولة الزع�ی�م ع�ب�د 

بعد محاولة  «عفا هللا عما سلف»الكریم قاسم 
اغتیالھ من قب�ل ح�زب ال�ب�ع�ث، ب�ال�م�زی�د م�ن 
التآمر وإغراق العراق بدوامة ال�ع�ن�ف ون�زف 
الدماء. فھذا الحزب تحول بسرع�ة ب�ع�د ث�ورة 
تموز من حزب س�ی�اس�ي إل�ى م�ج�م�وع�ة م�ن 
البلطجیة والشقاوات الذین تحركھم ھس�ت�ی�ری�ا 
التطرف القومي والدیني بعد أن تسلطت علی�ھ 
أكثر قوى التخلف في بالدنا. وھكذا إرتھن ھذا 
الحزب ألجندات مشبوھة إلرادة قوى إقل�ی�م�ی�ة 
وخارجیة. وھذا ما یؤكده اعتراف بعض قادتھ 
والوث�ائ�ق ال�ك�ث�ی�رة ال�ت�ي نش�رت ف�ي اآلون�ة 

نكران الجمیل »إالّ  14األخیرة. ولم تلق ثورة 
من محیطنا العربي، التي ل�م ت�ھ�ت�د  «والعقوق

وم��ا ج��زاء اإلحس��ان إالّ  »ب��ال��م��ث��ل ال��ع��رب��ي 
، وھو الداء الذي أبتلت بھ ال�ن�خ�ب «باإلحسان

المتطرفة القومیة العربیة. فقد بادرت حك�وم�ة 
الثورة إلى أرسال الكثیر من أس�ل�ح�ة ال�ج�ی�ش 
العراقي الغربیة المنشأ إل�ى ج�ی�ش ال�ت�ح�ری�ر 
ال��وط��ن��ي ال��ج��زائ��ري ل��م��ق��ارع��ة االس��ت��ع��م��ار 

الفرنسي، بع�د أن ب�ادرت ال�ث�ورة إل�ى إع�ادة 
تسلیح الجیش العراقي بأسلحة شرقیة المنشأ. 
كما أقدمت الثورة وإداراكاً م�ن�ھ�ا ل�م�ظ�ل�وم�ی�ة 

ج�ی�ش »الشعب ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ع�ل�ى ت�أس�ی�س 
وتس�ل�ی�ح�ھ  «التح�ری�ر ال�وط�ن�ي ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي

باألسلحة الغربیة التي كان یتسلح بھا ال�ع�راق 
في العھد الملكي. وبدالً من أن ت�ب�ادر غ�ال�ب�ی�ة 
النخب الجزائریة والفلسطی�ن�ی�ة ب�رد ال�ج�م�ی�ل 
للمبادرة الع�راق�ی�ة، إالّ أن�ھ�ا ن�اص�ب�ت ال�ع�داء 
الشدید للثورة العراقیة واتھام زعمائھا بأفظع 
وأرخص االتھامات، من عم�ال�ة ع�ب�د ال�ك�ری�م 

وحرق  «قاسم العراق»قاسم لبریطانیا وتھمة 
القرآن من قبل أنصار ال�ث�ورة إل�ى ح�د ات�ھ�ام 

زع�ی�م »وعلى لسان  «بالجنون»زعیم الثورة 
ج�م�ال ع�ب�د ال�ن�اص�ر ف�ي  «القومیة ال�ع�رب�ی�ة

خطاباتھ وأجھزة دعایتھ الم�غ�رم�ة ب�األك�اذی�ب 
والتھریج، والتي تعفف الزع�ی�م ع�ب�د ال�ك�ری�م 
قاسم ولم یرد علیھا ولو لمرة واحدة. وق�ام�ت 
منظمات فلسطینیة مسلحة حتى بالت�س�ل�ل إل�ى 
العراق، وقد أعتقل بعض قادتھا في بغداد م�ن 
ال�ذی��ن م�ازال��وا ع��ل�ى ق��ی��د ال��ح��ی��اة، ل��ت��دری��ب 

في   المتآمرین على حرب الشوارع والمشاركة
أعمال العنف ضد العراقیین، ب�ال�رغ�م م�وق�ف 
ال�ث�ورة ال��ت�ض�ام��ن�ي ال�م��ش�رف م��ن الش�ع��وب 
العربی�ة وخ�اص�ة الش�ع�ب ال�م�غ�رب�ي وقض�ی�ة 
استقاللھ واستق�الل وس�ی�ادة ج�م�ی�ع الش�ع�وب 

 .العربیة
إن نكران الجمیل لم یقتصر على من م�دت ی�د 
الثورة لھم من العرب، ب�ل ط�ال ح�ت�ى ب�ع�ض 
العراقیین الذین عانوا ما عان�وا م�ن ال�م�ن�ھ�ج 
الطائفي الذي سارت ع�ل�ی�ھ ج�م�ی�ع ح�ك�وم�ات 
العھد الملكي. فمن المعلوم إن الثورة وج�ھ�ت 
ضربة قوي للن�ھ�ج ال�ط�ائ�ف�ي وراح�ت ت�ع�ال�ج 
اآلثار المشینة لھذا ال�ن�ھ�ج. وف�ت�ح�ت ال�ث�ورة 
األبواب أمام العراقیین وبشكل متس�او ل�ت�ول�ي 
المناصب الحكومیة. وھ�ذا م�ك�س�ب ك�ب�ی�ر ق�د 

 زعزع األسس
لھذا المنھج الضار ب�وح�دة وس�ی�ادة ال�ع�راق، 
وأصبح جمیع العراقیین سواسیة أمام القانون، 
ولیس ھناك من یحتل المرتبة الثانیة في س�ل�م 

م�ن   المواطنة، وسمحت لمن بقي في الع�راق
المواطنین العراقیین الیھود بعد تھجیرھم م�ن 
الحصول على الحق في الدراسة في ال�م�ع�اھ�د 
العلمیة العراقیة والعمل في مؤسسات ال�دول�ة 
بعد أن حرموا منھا في العھد الملك�ي ب�ذری�ع�ة 
قیام دولة إسرائیل. ولكن من الغرابة أن سعت 
بعض الرموز ال�دی�ن�ی�ة إل�ى ت�ج�اھ�ل ك�ل ھ�ذه 
الخطوات اإلیجابیة، فن�اص�ب�ت ال�ث�ورة ال�ع�داء 
بفعل ضغوط إقلیمیة م�ن ش�اه إی�ران، وم�دت 
الجسور مع أقطاب التمییز الطائفي في الداخل 
لیدخلوا في حلف غیر مقدس لإلطاحة بال�ح�ك�م 
الوطني في انقالب شباط األسود. وتكرر نف�س 
المشھد عندما ت�ورط�ت ق�ی�ادات ف�ي ال�ح�رك�ة 
القومیة الكردیة، بالرغم من الموقف اإلیجابي 
للثورة من الحركة القومیة الكردیة حیث قامت 
بدعوة ال�م�رح�وم ال�م�ال مص�ط�ف�ى ال�ب�ارزان�ي 
ل��ل��ع��ودة إل��ى ال��وط��ن، ب��ف��ع��ل ض��غ��وط ب��ع��ض 
المتطرفین القومیین وأوساط اقطاعیة ك�ردی�ة 
تضررت من قانون اإلصالح الزراعي وحررت 
الفالح الكردي من عسف األغ�وات، ب�ال�ل�ج�وء 
وبدون ت�رو وت�ب�ص�ر وت�دق�ی�ق ف�ي ال�ع�واق�ب 
بسرعة إلى إشھار السالح عند أول خالف مع 
قیادة الثورة، م�م�ا أوق�ع�ھ�ا الح�ق�اً ف�ي دوام�ة 
االرتھان ألطراف إقلیمیة ودولیة ومد الجسور 

. 1963مع انقالبیي ش�ب�اط األس�ود ف�ي ع�ام 
وعاد ھذا االرت�ھ�ان ال�ب�ال�غ ال�خ�ط�ورة ب�أف�دح 
األضرار على الشعب العراق�ي ب�ك�ل م�ك�ون�ات�ھ 
وعلى قضیة األكراد العادلة بالذات في اتفاقی�ة 

التي مثلت انھیاراً سیاسیاً  1975الجزائر عام 
 .وأخالقیاً باالرتھان إلى قوى إقلیمیة ودولیة

إن ما یح�ت�اج�ھ ال�ع�راق�ی�ون ال�ی�وم ھ�و إع�ادة 
االع��ت��ب��ار ل��ھ��ذه ال��ث��ورة ال��م��ج��ی��دة وم��ث��ل��ھ��ا 
ورموزھا، ومن الذین ض�ح�وا ب�ح�ی�ات�ھ�م م�ن 
أجلھا ومن أجل رفعة العراق العزیز وش�ع�ب�ھ. 
فرموز ھذه الثورة كانوا مثاالً ل�ل�ن�زاھ�ة ال�ت�ي 
انتھكت ح�ت�ى ال�ن�خ�اع ف�ي ال�ع�ق�ود األخ�ی�رة، 
وكانوا رمز الوطنیة الحقة التي استبیحت على 
ید جالدي العراق من حكام البعث وفلولھ. فبدًال 
من إنصاف ھ�ذه ال�ث�ورة ورج�ال�ت�ھ�ا، ی�ج�ري 
البحث عن وقائع وحوادث وانتھاكات بالحدیث 

إللص�اق�ھ�ا  «س�ح�ل»وعن�ف و  «مجازر»عن 
بالثورة ومسیرتھا، في حین أن من فقد حیاتھ 
في ذلك الحدث لم یتجاوز عدد أصابع الید، وال 
یمكن مقارنة ھذه الض�ح�ای�ا بض�ح�ای�ا ث�ورات 
أخرى مثل الثورة ال�ف�رنس�ی�ة وث�ورات أخ�رى 
كانت حافلة بالضحایا. وعلى الباحث�ی�ن ال�ذی�ن 
ی�ف��ت�ش��ون ع�ن ھ��ك�ذا ان�ت��ھ��اك�ات وی��ف�ب��رك��ون 
اإلتھامات ضد ثورة تموز، أن یتحلو بالحقیقة 
التاریخیة ویسعوا إلى التخلي عن اإلت�ھ�ام�ات 
الزائفة ضد من ساھم بالدفاع عن ھذا ال�ح�دث 
الكبیر في حیاة العراقیین، وأن یعملوا بص�دق 
الباحث األكادیمي الموضوعي لرفع الغبن ع�ن 
الضحایا من ضباط تموز البواسل الذین ھم من 
خیرة ضباط الجیش العراقي، ورفع الغبن ع�ن 
األحزاب الوطنیة التي قدمت الضحایا الك�ب�ی�رة 
وال�غ��ال�ي وال�رخ��ی��ص ل��ح�م��ای�ة ھ��ذا ال��م�ن��ج��ز 
الت�اری�خ�ي ل�ل�ع�راق�ی�ی�ن، م�ن ال�ذی�ن ان�ت�ھ�ك�ت 
أعراضھم ونوامیسھم ونفوسھم وأمالكھم عند 

. 1963ھبوب السحب السوداء في شباط عام 
تموز ومجدھا ال ی�ح�ت�اج�ان إل�ى  14فإن ثورة 

قرار وزاري عابر أشبھ ب�االس�ت�ج�داء ی�ق�ض�ي 
بإعتبارھا عطلة رسمیة، بل یحتاج إلى تشریع 
من قمة المؤسسة التشریعیة بإع�ت�ب�اره ی�وم�اً 

 14وعیداً وطنیاً أجمع علی�ھ ال�ع�راق�ی�ون ف�ي 
، وإرجاع كل ھویتھا وعلمھا 1958تموز عام 

وشعارھا وتعریف المواطن العراقي بأھ�داف�ھ�ا 
وقیمھ�ا. ف�ال�ع�راق�ی�ون ب�غ�ال�ب�ی�ت�ھ�م اح�ت�ف�ظ�وا 
ومازالوا یحتفظون في ضمائ�رھ�م ووج�دان�ھ�م 
ب��ق��ی��م ث��ورة ت��م��وز ال��م��ج��ی��دة، رغ��م ال��م��ح��ن 
والتشویھ والتزویر والعواصف الصفراء التي 
عصفت ببالد الرافدین. وعلى م�ن س�اھ�م ف�ي 
وأد ھذا الولی�د ال�ع�راق�ي األص�ی�ل، وب�ع�ض�ھ�م 
یتصدر اآلن مقالید الس�ل�ط�ات ف�ي ب�الدن�ا، أن 
یعتذروا لھذا الشعب ال�ج�ری�ح ول�ھ�ذه ال�ث�ورة 
المغدورة، وبذل�ك ی�زی�ل�وا ع�ن ك�اھ�ل�ھ�م ت�ل�ك 
الذنوب التي ستبقى عالقة بھم إن ل�م ی�ك�ف�روا 

وفي ھ�ذا ال�ظ�رف ال�ع�ص�ی�ب   إننا اآلن  عنھا.
الذي یمر بھ العراق، بحاجة لقیم ھ�ذه ال�ث�ورة 

من أجل الخروج من نف�ق ال�ط�ائ�ف�ی�ة   المجیدة
ومحاصصتھا والفساد الخطیر وآثاره المدمرة 
وال�ت�ل�ك�ؤ وال�ع�رق�ل�ة ف�ي إع�ادة ب�ن�اء ال�وط��ن 
واللھاث وراء ال�م�ك�اس�ب ال�ح�زب�ی�ة ب�دالً ح�ل 
المشاكل الخطیرة التي یعاني م�ن�ھ�ا ال�م�واط�ن 
العراقي في الخدمات واألمن، فنحن بحاجة إلى 
تلك ال�ق�ی�م م�ن أج�ل إع�ادة ع�ج�ل�ة االق�ت�ص�اد 
بالدوران والخروج من الركود ال�ف�ع�ل�ي ال�ذي 
یمثل حاضنة مناسبة لقوى االرتداد والرجعی�ة 

 .واإلرھاب

 آن اوان 
 زورة وررة اف ام 
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ى ن��ف�س��ھ ل�ی��ع�ی�د ال�ت�وازن ا  ان  أس�ت�ط��اع
ویكبح جماح غریزت�ھ، وق�د اق�ت�رب م�وع�د 
ق����دوم رب����ة ال����م����ن����زل م����ن ال����دوام، 

(غ��زال��ة) ب��ھ وان��ھ��م��ار   تش��ب��ث  رغ��م
ف��ي حض��ن�ھ، رف��ع راس��ھ��ا م��ن   دم�وع��ھ��ا

حضنھ، ماسحا دموعھا واع�دا ای�اھ�ا ب�ان�ھ 
س��وف ل��ن ی��خ��ذل��ھ��ا ل��و ت��وف��رت ظ��روف 
مواتیة، واستطاع ان یتخلص مما ھ�و ف�ی�ھ 
من ھم وكدر بسبب مرض وال�دت�ھ، وس�وء 
صحة ولده وابنتھ في القریة وقلقھ ال�ك�ب�ی�ر 
علیھم، تش�ل�غ�ل ع�ن�ھ�ا ف�ي زراع�ة ب�ع�ض 
أعواد زھور جدی�دة وت�ع�دی�ل ال�ت�رب�ة ح�ت�ى 
ت�ات�ي رب�ت ال�ب�ی��ت واس��ت�الم اج��رت�ھ ال�ت��ي 
استحقھافي ھذا الیوم وھو بأم�س ال�ح�اج�ة 

 االن ...  الیھا
احضرت لھ (غزالة) طعام الغداء كال�ع�ادة،  

وس�ل�م��ت�ھ اج��ره م�ن الس�ی�دة مض�اف�ة ل�ھ��ا 
اكرامیة محترمة تقدیرا لجھ�وده ال�م�ت�م�ی�زة 

 في العنایة بالحدیقة ...
حمل ادوات عملھ مثبت ایھا على دراج�ت�ھ، 
وقد شییعتھ من باب الدار غزالة ب�ح�س�رات 

ظاھرة حاول�ت ان ت�واری�ھ�ا   حرى ودموع
ال�ح�م�ام،  عن سیدتھا التي امرتھا بتحض�ی�ر

وتھیئة طعام الغداء للعائلة، فس�ی�دھ�ا ع�ل�ى 
وشك الوصول من المكتب�ة، ح�ی�ث ی�ح�ض�ر 
وبیحث في الكتب لمھتم�ة ب�ت�اری�خ ال�ع�راق 

، ت��اری��خ االس��ط��ورة، وت��اری��خ ةال��ق��دی��م��
الحركات ال�ث�وری�ة ف�ي ب�الد ال�راف�دی�ن ف�ي 

 مختلف العصور ...
المست�ل�زم�ات   حاول (شمران) شراء بعض

الض�روری�ة ل�ل�ت�ح�ض�ی�ر ل�ل�ث�ورة ال�م�ق�ب�ل��ة، 
كالحصول على بعض الب�دالت ال�ع�س�ك�ری�ة، 
والرتب، وتكلیف البعض بعمل قطع ق�م�اش 
تحم�ل م�خ�ت�ص�ر م�ق�اوم�ة ش�ع�ب�ی�ة (م.ش) 
لتربط بالساعد ل�غ�رض ت�م�ی�ی�ز ال�ث�وارع�ن 

م�ن   غیرھم، اثنا بدء الحركة مع ع�ل�ب�ت�ی�ن
 سكائر (الجمھوري)...

وهللا یا (م�ظ�ل�وم) ل�وم�و ھ�ل ال�وض�ع ال�ي 
گ�ع�دت (زح�الوي) وس�م�چ  احن�ھ ب�ی�ھ م�ال

 مسگوف، راحت ایامك اسطھ جمال ...
حبیبت�ي ح�ی�اة رغ�م م�رارة ف�راق�ك�م ای�ت�ھ�ا 
الحبیبة ان�ت وع�زی�زت�ي (س�ع�وده)، ول�ك�ن 
مرارات حكم الفاش�س�ت ل�ی�س ل�ھ�ا ح�دود، 
ومن مثلك الی�ح�ت�اج ال�ى ان اش�رح ل�ھ م�ا 

ال�م�س�ؤول�ی�ة ال�م�ل�ق�اة   نحن فیھ، وجسام�ة
على عاتق كل من�اض�ل ل�ل�خ�الص م�ن ھ�ذا 

االسود، اغتل�وا اح�الم�ن�ا اغ�ت�ل�وا  الطاعون
ال��ف�ق��راء، أغ��ت�ال��وا ال��ح�ری��ة، ق��ت�ل��وا  أح�الم

ومثلوا واستھتروا والبد من ال�ث�ورة، ك�ل�ن�ا 
أمل باننا سنحقق آمال احرار العراق، ك�ل�ن�ا 
أمل بأننا سنح�ق�ق اح�الم الش�ھ�داء ال�ل�ذی�ن 
اغتالتھم الفاش�ی�ة وم�زق�ت اجس�ادھ�م ھ�ذه 

ال�م��س��ع��ورة، ح��ب��ی�ت��ي ال��غ�ال��ی��ة ال   ال�ذئ��اب
،  یمكنني العیش في ظل الع�ب�ودی�ة وال�ق�ھ�ر

یذبحون، وشعب�ي   الیمكنني العیش ورفاقي
حیاة ح�رة س�ع�ی�دة   اما  یعذب، لذلك قررت

فال معنى للحیاة، حبیبتي ربما ن�ل�ت�ق�ي   واما
او ستلتقي ارواحنا بع�ی�دا  في مھرجان فرح

 الفاشیة ...  رقابة   عن
ث�ان�ی�ة  لم تفارق فمھ سیكارتھ اال ل�ت�خ�ل�ف�ھ�ا

حتى وصل الى كوخ (حسن)، فالی�وم ل�ق�اء 
على موعد م�ع ف�ج�ر  تقریر المصیر وبغداد

جدید ... وجد حسن م�ن�ھ�م�ك�اً وھ�و ی�ح�دث 
نفسھ، یرسم على االرض وی�م�ح�و ی�رس�م، 

ق�رب�ھ، ت�ذاك�را ح�ول   ادى التح�ی�ة وج�ل�س
الى ق�رار الخ�ت�ی�ار   للتوصل  اجتماع اللیلة

م�ا ان ح�ل  موعد ج�دی�د الن�ط�الق ال�ث�ورة،
الظالم حت�ى ب�دء ال�رف�اق ب�ال�ت�ق�اط�ر ع�ل�ى 
الكوخ، بازیاء وھیئات مختلفة، اغلبھ ج�اء 

ھوائیة او ب�خ�اری�ة، ب�ع�د   على ظھر دراجة
اخذ كافة االحتیاط�ات ح�ت�ى ی�ك�ون�وا ب�ع�ی�دا 

انظار السلطة، وان ع�ن�وان ت�ج�م�ع�ھ�م  عن
ال��م��ع��ل��ن ھ��ي (مش��ی��ة) ص��ل��ح ل��زم��ی��ل��ی��ن 

 متخاصمین في العمل ...
اف���������������������������������ت���������������������������������ت���������������������������������ح 

ل�ط�ب�ی�ع��ة   ع�ام  بش�رح  االج�ت�م�اع  حس�ن
ال��ح��ال��ی��ة، وم��راج��ع��ة اغ��ل��ب   االوض��اع

التطورات ونضوج اغلب االستعدادات م�م�ا 
ی���ت���ط����ل���ب ت���ح����دی���د س����اع���ة الص���ف����ر 

ال��ث��ورة، ف��ت��ح م��ج��ال ال��ن��ق��اش   الع��الن
والمداخلة الغلب الحاضرین البداء اراءھ�م 
وم��الح��ظ��ات��ھ��م ل��ت��ك��ون ال��خ��ط��ة م��ح��ك��م��ة 
والم�وع�د ال تش�وب�ھ ای�ة م�ح�اذی�ر ل�ت�ك�ون 

 المفاجأة مذھلة ومربكة للعدو ...
خ��ل��ص ال��م��ج��ت��م��ع��ون ال��ى ت��ح��دی��د ف��ج��ر 

المبدأ م�وع�دا   من حیث 1963-6-24  یوم
، وس�ت�ك�ون ك�ل�م�ة  النطالق شرارة ال�ث�ورة

السر ھذه المرة (فھد) ، ویك�ون ان�ط�الق�ھ�ا 
م�ن م��وق�ع "دب�اب��اب�ت" اب��و غ��ری�ب ن�ح��و 
االذاعة في الصالحیة الذاع�ة ال�ب�ی�ان االول 
ل�ل��ث�ورة، ان�ف��ض االج�ت��م�اع ع��ل�ى ان ی��ت��م 
ال��ت��واص��ل ف��ي االی��ام ال��الح��ق��ة وم��ت��اب��ع��ة 
التطورات والمتغ�ی�رات، م�ع اخ�ذ ال�ح�ی�ط�ة 
والحذر والكتمان الشدید لتف�ادي ال�م�خ�اط�ر 

 التي قد تجھض الثورة ...
خرج المجتمعون ال�واح�د ت�ل�و االخ�ر وك�ل 
منھم یشع بدنو م�وع�د ال�ن�ص�ر وال�خ�الص 
ال��ق��ری��ب، خص��وص��ا وان��ھ ق��رأ االص��رار 
والحماس واالستعداد للتضحیة ف�ي ع�ی�ون 

و   واص�ل (حس�ن)  كل الرفاق. ف�ي ح�ی�ن
(ش��م��ران) ن��ق��اش��ھ��م��ا ف��ي الش��أن ال��ع��ام 
وال��خ��اص، وق��د ع��رض (ش��م��ران) ع��ل��ى 

الب�ی�وت،  رفیقھ خیار تركھ لعملھ في حدائق
للعمل في احد البساتین، مما یوفر لھ سك�ن�ا 

ج�دی�د یض�اف   مستقال لیكون بم�ث�اب�ة وك�ر
الى االوكار الحالی�ة، ك�م�ا ان�ھ ی�خ�ف�ف م�ن 
الضغط عن (حسن) وكوخھ، ورب�م�ا ی�ف�ك�ر 
في دعوة (ام كفاح) لتع�ی�ش م�ع�ھ ف�ي ھ�ذا 

 الكوخ ...
انك   یبدو  فقال (حسن) مبتسما : ھا رفیق

 أم (كفاح)؟  فراق  لم تعد تحتمل
  فرگ�ت�ھ�م ص�ع�ب�ھ،   ترید الصدگ ابو فالح

لكن مو ھ�ذا ال�ق�ص�د، آن�ي أف�ك�ر ب�االفض�ل 
 لتطویرعملنا وابعاد الشبھات عنا.

   آني ویاك ابو كفاح، بس احنھ على وشك
ك��ی��ف س��ت��س��ی��ر  اع��الن ال��ث��ورة والن��دري

األھل اآلن على ماھم علی�ھ،  االمور، خلیھم
وبعدین خلي تواجدنھ س�وی�ة یص�ی�ر ح�ال�ة 
معتادة اوالدعم عایشین سویھ ح�ت�ى ن�ب�ق�ى 
على تواصل مستمر وھو م�ا ن�ح�ت�اج�ھ ف�ي 
ال��ظ��رف ال��ح��ال��ي، ووض��ع��ن��ا االن الی��ث��ی��ر 

 الشبھات.
   ،خ��ل��ص ك��م��ا ت��رى اب��و ف��الح ال��ع��زی��ز

ونش��وف ش��ل��ون ن��راوس��ھ وی��ھ (ال��ح��رس 
القومي) ویھ العاشقة ال�ول�ھ�ان�ھ ال�ب�ط�ران�ھ 

 (غزالھ)؟؟
   ،الحرس القومي انت�ھ ت�ل�ف�ھ وت�ل�ف أب�وه

وظل الزلمھ فایدنھ بمعلومات مھ�م�ھ، وھ�و 
مص��در م��ع��ل��وم��ات م��وث��وق��ھ والی��م��ك��ن 
االستغناء عنھا ف�ي ال�وق�ت ال�ح�اض�ر، ام�ا 
(غ�زال�ت��ك) ف�ھ��ل�ل�ت ان�ھ��ل�ھ ب��ی�ھ والت��ك�س��ر 

 خاطره، ھھھھ.
   التفضلت ب�ی�ھ اب�وف�الح ص�ح�ی�ح، وھ�اي

تش�ارك�ھ   ابن حالل  المسكینھ اتمنھ تلگالھ
گبل راحت وی�ھ اھ�ل�ھ،   حیاتھ بامان، وایام

 وحنھ اتعلمنھ ما نوعد ونخلف ...
   ،(دیچ ال�م�خ�ت�اض�ھ) وھساه اسمع عوعھ

ول�ف راس�ك ون�ام  ھاك ھاي جكاره خلص�ھ

وراك غ��ب�ش��ھ ل�ل��دوام. تص��ب��ح ع��ل�ھ نص��ر 
 تصبح علھ خیر.

 تصبح علھ خیر وسالم (ابو كفاح).
قبل م�وع�د ال�ت�ن�ف�ی�ذ ب�ع�دة ای�ام ت�م ت�أج�ی�ل 

والذي تغیر ال�ى  1963تموز  5الموعد الى
من بی�ن�ھ�ا   لعدة اسباب 1963تموز  3یوم 

باعتقال ضابطي ص�ف  قیام الحرس القومي
قیادیین في الحركة، ونقل اح�دى ال�وح�دات 
العسكریة في ن�ف�س ال�ی�وم ال�ى ك�ردس�ت�ان 
العراق، وكان في الوحدة ع�دد م�ن انص�ار 

ازدیاد نشاط ومداھمات  الحركة، وقد لوحظ
الحرس القومي ضد ال�ع�دی�د م�ن ال�ع�ن�اص�ر 
من اعضاء الحركة وانصارھم وق�د ع�ث�روا 

م�ن ال�ق�م�اش تش�د ع�ل�ى  قطع عند بعضھم
ح��رف��ي (م.ش،   ال��ذراع وك��ت��ب ع��ل��ی��ھ��ا

واستخدام ش�ت�ى ان�واع واش�ك�ال ال�ت�ع�ذی�ب 
النتزاع اعترافاتھم عل�ى م�ا ك�ان ی�ظ�ن�ون�ھ 
مجرد (تنظی�م ج�دی�د) ل�ل�ح�زب مس�ت�ب�ع�دی�ن 
قدرة ایة قوة على القیام ب�ث�ورة او ان�ق�الب 

النھا جمیعا بقیادة الب�ع�ث�ی�ی�ن  عسكري نظرا
 وتحت سیطرتھم ...

(شمران) عن طری�ق   الى سمع  وقد وصل
(خالد) قائد الحرس القومي بان�ھ�م ت�م�ك�ن�وا 

ل��ت��ن��ظ��ی��م ج��دی��د  م��ن مس��ك رأس خ��ی��ط
للش�ی�وع�ی�ن، ال�ذی�ن اص�دروا ع�ددا ج�دی�دا 

الس��ری�ة، وان   ج��ری�دت��ھ�م ال�رس��م�ی��ة  م�ن
القوى االمنیة والحرس القومي سیق�وم�ون 
بشن حمل�ة واس�ع�ة ال�ن�ط�اق الع�ت�ق�ال ك�ل 
المشتبھ بھم ..مما جعل ام�ر ال�ت�ن�ف�ی�ذ غ�ی�ر 

 للتأجیل ...  قابل
في كوخ صغیر، مفروش بح�ص�ران س�ع�ف 
النخیل، تم اجتماع (اللجنة الث�وری�ة)، ب�م�ن 
فیھم (حس�ن، وش�م�ران، وم�ح�م�د ح�ب�ی�ب، 
وقاسم محمد، ورئیس العرفاء كاظم الب�ن�در 
وغ��ی��رھ��م) ت��م وض��ع ال��ل��م��س��ات االخ��ی��رة 
النطالق الث�ورة ب�ك�ل ت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا وت�وزی�ع 
المھام على الجمیع ثم اقسم الجم�ی�ع وس�ط 
دوامة من دخان الس�ك�ائ�ر، وت�ب�ادل ان�خ�اب 
اق�داح الش�اي (ن�ق�س�م ب�ت�رب�ة ھ�ذا ال�وط��ن 

-الغالي ان نحرره من الظالمین الطغاة)*ب
 .70ص

م��ن ق��ب��ل   وق��د ك��ان��ت ال��وص��ی��ة االخ��ی��رة 
(حس�ن) ورف��اق�ھ ان (ال ت�ق��ت�ل��وا اح��دا ب��ل 

 اعتقلوھم وسنقدمھم للمحاكمة)!!!
 3وفي الساعة الثانیة عشرة والنصف قبل 

ساعات من بدء التنفی�ذ ان�ف�ض االج�ت�م�اع، 
وق�د ع��اد حس��ن ورف�اق��ھ م�ن عس��ك�ری��ی��ن 
ومدنین بمن فیھم (ش�م�ران) ال�ى م�ع�س�ك�ر 
الرشید، وقد كمنوا في مھاجع مدرسة قطع 

 المعادن ...
عند الثالثة والنصف فجر یوم الخامس م�ن 

حس��ن وع��دد م��ن ض��ب��اط   ت��م��وز، وض��ع
الصف وع�دد م�ن ال�م�دن�ی�ن م�ن ض�م�ن�ھ�م 
(ابوكفاح) الذي ارتدى المالبس العس�ك�ری�ة 
فوق م�البس�ھ ال�م�دن�ی�ة ف�ب�دى اك�ث�ر ب�دان�ة 

ھو علیھ، وض�ع�وا ال�رت�ب واالش�ارات  مما
ع��ل��ى اذرع��ھ��م، وت��وج��ھ��وا ن��ح��و ح��رس 
مدرسة الھندسة اآللیة العسكریة، وبح�رك�ة 
رشیقة وموح�ی�ة م�د حس�ن ذراع�ھ ص�وب 
الحرس وكذلك فع�ل رف�اق�ھ، ام�را ال�ح�رس 
باالستسالم فورا، فاس�ت�س�ل�م ال�ج�م�ی�ع وت�م 

اعتقال ع�ری�ف وض�اب�ط ال�خ�ف�ر، واح�ت�الل 
المدرسة، ومركز التدریب المھ�ن�ي، وكس�ر 

) 150مشجب السالح واالس�ت�ی�الء ع�ل�ى (
) ج�ن�دي م�ن 300بندقیة، وقد التحق بھم (

سریة الحراسة، ولكنھم لم یك�م�ل�وا اح�ت�الل 
وك��ان ذل��ك ب��دای�ة ل�ع��دة اخ��ط��اء  ال�م��درس�ة

اش�ارة   اخرى توالت بعد اط�الق رص�اص�ة
التنفیذ، ومنھا التزامھم ب�وص�ی�ة (الت�ق�ت�ل�وا 
احدا...)، وقد تمكن العریف (كاظ�م ف�وزي) 
الملقب ب(كاسترو) بكسر باب س�ج�ن�ھ ھ�و 
ورف��اق��ھ م��ن انص��ار ال��ح��رك��ة والس��ی��ط��رة 
علیھ، وتمكنوا بعد ذلك من السی�ط�رة ع�ل�ى 

، كذلك تمكنوا من السیط�رة 15مقر اللواء (
على كتیبة الدبابات االول�ى واع�ت�ق�ال ق�ائ�د 
وضباط الكتیبة، وانتظروا ضباط سجن رقم 

وع�دم م�ف�اج�ئ�ت�ھ�م   واحد ولكن دون طائل،
لحراس سجن رقم واحد واك�ت�ف�اء مس�ؤول 
المجموعة (عریبي محمد ذھب) بمن�ادات�ھ�م 
باالستسالم التي لم یستجب ل�ھ�ا اح�د، م�م�ا 
م�ك�ن (االح�م�ر)* ال�ب�ع�ث�ي ال��م�ت�ط�رف م��ن 
المقاومة وصدھم مما افشل عمل�ی�ة اط�الق 
سراح المع�ت�ق�ل�ی�ن واغ�ل�ب�ھ�م م�ن الض�ب�اط 
الدروع والطیارین وبقی�ة ال�ك�وادر ال�ھ�ام�ة 
االخرى والذي كان ال�م�ع�ول ع�ل�ی�ھ�م ع�ل�ى 

الطائرات والدبابات بعد تتم السیط�رة   قیادة
علیھا من قبل الثوار ال�ج�ن�ود، وارت�ب�اك او 
تخاذل قائد الدبابة االولى العری�ف "راض�ي 
كاظم شلتاغ" ب�ق�ی�ادة ع�ب�د الس�الم ع�ارف 
رغ��م ك��ون��ھ م��ن ال��ث��وار، وع��دم وص��ول 
الض��ب��اط ال��ى ال��ط��ائ��رات، وال��ى ك��ت��ی��ب��ة 
الدبابات، وفش�ل ع�م�ل�ی�ة االس�ت�ی�الء ع�ل�ى 
االذاعة، مما م�ك�ن الس�ل�ط�ة م�ن اس�ت�ن�ف�ار 
ق����واھ�����ا م�����ن ال����ح�����رس ال����ق�����وم�����ي 

واخماد اص�وات رص�اص ب�ن�ادق   والجیش
الثوار بعد حوالي اربع ساعات من انط�الق 
رصاصتھم االولى النھا الت�زم�ت ب�ال�وص�ی�ة 
االولى ولم تبادر بالقتل، ورغم ان بع�ض�ھ�م 
ح�م��ل رت��ب�ة ض�اب��ط ول��ك�ن��ھ ظ��ل ی��ت�ص��رف 
ویسلك سلوك الجندي في ال وعیھ احت�رام�ا 
ل��ل��ض��ب��اط واآلم��ری��ن، وھ��ذا م��ا اس��ت��غ��ل��ھ 

رغم ك�ون�ھ�م ك�ان�وا  اعداؤھم ومكنھم منھم
والقتل وھ�ذا م�اح�دث   االقدر على المبادرة

من ق�ب�ل ال�ع�ری�ف�ی�ن (ك�اظ�م زراك وج�ل�ی�ل 
خرنوب) في باب النظام لم�ع�س�ك�ر ال�رش�ی�د 

ی�ق�ت�ل�وا ع�ب�د الس�الم ع�ارف   حیث بدل ان
ی��ده ال��ی��م��ن��ى   رف��ع  ال��ع��ری��ف ال ارادی��ا

م��م��ا ادخ��ل ال��خ��وف وال��ت��ردد   ل��ت��ح��ی��ت��ھ،
صفوف رفاقھ من الثوار، وقد اندفع�ت   بین

الدبابة الث�ان�ی�ة ال�ت�ي ك�ان�ت ص�ح�ب�ة دب�اب�ة 
السجن المركزي وقد داس�ت  صوب  عارف

وفرمت بسرفتھا عددا من الج�ن�ود ال�ث�وار، 
ون��ت��ی��ج��ة ل��ذل��ك تص��رف م��ع��ھ��م اع��دائ��ھ��م 

كبیرة، فقتل من قتل، واع�دم م�ن   بوحشیة
اعدم فورا على ید عارف والحرس القومي 

س��راح ك��ب��ار ال��ب��ع��ث��ی��ی��ن   ت��م اط��الق وق��د
االسرى لدى الثوار كل من (وزیر الداخل�ی�ة 

ج��واد، و وزی��ر ال�خ��ارج��ی�ة ط��ال��ب   ح�ازم
ش��ب��ی��ب وم��ن��ذر ال��ون��داوي ق��ائ��د ال��ح��رس 
القومي، ونجاد الصافي وبھاء شبیب وام�ر 
ك�ت�ی��ب�ة ال��دب�اب��ات االول�ى وس�ال�م م�ری��وش 

الضباط البعث�ی�ی�ن)، وھ�رب   وعدد اخر من
من ھ�رب، وق�د ك�ان (حس�ن س�ری�ع) م�ن 

  ضمن من تم القاء القبض علیھم...
الع�س�ك�ری�ة، وش�د   نزع (شمران) مالبسھ 

ج�رح�ا بس�ی��ط�ا ف��ي س��اع�دة، وت��م�ك��ن م��ن 
واحد رفاقھ من الصیادین الذي   التسلل ھو

كان قد دخل المع�س�ك�ر ع�ن ط�ری�ق ال�ن�ھ�ر 
قص�دا ال�زورق   رابطا زورقھ على ض�ف�ت�ھ

ب��ع��د ان ادرك��ا ع��دم ج��دوى ال��م��ق��اوم��ة 
ھجوم الدبابات ال�ب�ع�ث�ی�ة ال�ت�ي اخ�ذت   امام

  تجوب المعسكر ونفاذ ذخیرتھما.
یؤكد على الض�رورة ال�ق�ص�وى   كان حسن

على الصمودبوجھ التعذیب وال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 
وعدم االدالء ب�أي م�ع�ل�وم�ة   اسرار الثورة
الطریق وتعطي ایة م�ع�ل�وم�ة   تكشف رفاق

م�ن   اس�ئ�ل�ة  ك�ل  عنھم وقد كان یرد على
حاكمھ بأنھ ھو المسؤول عن ال�ث�ورة وھ�و 

على حمل السالح، وب�ع�د   من اجبر الجمیع
ب�االع�دام   المحاكمة الصوریة لھ حكم علیھ

التنفی�ذ ت�ق�دم ن�ح�و   رمیا بالرصاص، وعند
الموت بعد ان قبل رفاقھ وھو یھتف (ی�ح�ی�ا 
الحزب یحیا الشعب) وھو یھ�ت�ف (الس�ج�ن 
الي مرتبھ والقید ال�ي خ�ل�خ�ال وال�م�ش�ن�ق�ة 
ی�اش��ع��ب م��رج��وح��ة االب��ط��ال). وق��د ھ��ت��ف 

نائب العری�ف (ع�ب�د ال�واح�د راش�د)   الثائر
وھو یتقدم الى منصة االع�دام "ل�ن�ا ش�ع�ب 
یأخذ بثأرنا ولن تضیع دماءنا"، ف�ي ح�ی�ن 

(ان ق��ت�ل��ت��م   ای�ل��ی��ا  ال��ث��ائ�ر ص��ب�اح  ھ�ت��ف
فالعراقیات تلد األش�ب�ال ب�اس�ت�م�رار   أشباال

ضمن ال�وج�ب�ة   ثائرا  ))26كانوا ( وقد "،
) ث�ائ�را 46االولى اللذین اعدموا من اصل (

 حكموا باالعدام.
ح��دث��ت ال��ك��ث�ی��ر م��ن ع��م�ل��ی��ات ال��ق��ت��ل  وق�د

والتعذیب في م�ن�اط�ق وم�ع�س�ك�رات اخ�رى 
ح�ی�ث ت�ح��رك ع��دد م��ن ال��ث�وار ھ�ن��اك ف��ي 
محاولة ل�ل�س�ی�ط�رة ع�ل�ی�ھ�ا وت�أی�ی�د ح�رك�ة 

ھذا في "معس�ك�ر  معسكر الرشید وقد حدث
ومعسكر ال�وش�اش وم�ع�س�ك�ر   أبو غریب،

التاجي، ومعسكر الحبانی�ة، وم�ق�ر ال�ف�رق�ة 
االولى ف�ي م�ح�اف�ظ�ة ال�دی�وان�ی�ة، وش�رط�ة 
ال��م��وس��ی��ق��ى، وف��ي ال��ع��دی��د م��ن االح��ی��اء 
وال��م��دن، ك��م��دی��ن��ة ال��ث��ورة، وض��واح��ي 

 بغداد ...
ال��م�ح�اك�م الص��وری�ة وال�ق�ت��ل   وق�د نص�ب�ت

ف��ردي ح��اق��د ف��ي ال��ع��دی��د م��ن   ب��م��زاج
ال��م��ع��س��ك��رات وم��ن��ھ��ا م��اق��ام ب��ھ (ط��ھ 
الشكرجي) في م�ع�س�ك�ر ال�رش�ی�د ف�ي م�ق�ر 

ل��واء ع��ب��د ال��ك��ری��م ق��اس��م،  19ال��ل��واء 
ھ�ذا ال�ف�اش�ي م�ھ�رج�ان�ات م�ن   ق�ام  حیث

التعذیب والق�ت�ل ل�ع�دد ك�ب�ی�ر م�ن (الض�ب�اط 
االحرار القادة كالزعیم الركن دواد الجناب�ي 
والمقدم ابراھیم الموسوي، وال�ع�م�ی�د ع�ب�د 
المجید جلیل، والعقید حسین خضر الدوري 
الذي قلع لھ الشكرجي أذنیھ بكالبتین، ق�ب�ل 

بالرصاص بام�ر م�ن ص�ال�ح م�ھ�دي   رمیھ
 ،141عماش)* بیریھ ص 

ض�اب��ط��ا  34تض��م  ب�االض��اف�ة ال��ى ق��ائ��م�ة 
(ن�ادى ع�ل�ی�ھ�م 19معتقلین في م�ق�ر ل�واء 

ال�م�ق�دم ال�رك�ن م�ح��م�د حس�ی�ن ال�م�ھ��داوي 
ضمت النقیب الط�ی�ار م�ن�ع�م حس�ن ش�ن�ون 

ص�ال�ح   والنقیب عباس الدجیلي، بامر م�ن
مھدي عماش واخذھم بس�ی�ارة ل�وري ال�ى 
منطق�ة ق�ری�ب�ة م�ن ع�ك�رك�وف وت�م ھ�ن�اك 

 رمیھم ودفنھم في نفس المكان).
وھناك ال�ك�ث�ی�ر ال�ك�ث�ی�ر م�ن ج�رائ�م ال�ق�ت�ل 

 واألغتصاب ... والتعذیب
وامع�ان�ا ف�ي ال�ت�روی�ع واالرھ�اب، وكش�ف 

ق�ررت الس�ل�ط�ة   الفاشیة االنتقامیة  الروح
الحاكمة تعلیق عددا م�ن ج�ث�ث ال�ث�وار ف�ي 
مناطق واحیاء مختلفة من بغداد، خصوص�ا 

یظن ان ابنائھا ق�د ش�ارك�وا ف�ي   ممن كان
 -حركة (البریة المسلحة)، حیث علق :

"ح�اف�ظ ل�ف�ت�ھ" ف�ي م�ن�ط�ق�ة ب�اب   الخیاط
الشیخ في رص�اف�ة ب�غ�داد ال�ذي اعـ�دم ف�ي 

31-7-1963. 
العریف (عریبي محمد ذھب) علقت ج�ث�ت�ھ  

وك��ان ق��د اع��دم  خ��ل��ف الس��دة الش��رق��ی��ة،
 .1963-7-31بتاریخ 

ن��ائ��ب ال��ع��ری��ف "راش��د ع��ب��د ال��واح���د 
الزھیري" من اھالي الم�ش�رح، اعـ�دم ف�ي 

وعلقت ج�ث�ت�ھ ف�ي م�ی�دان  1963 -10 -.2
 مدرسة المخابرة بمعسكر التاجي.

جنــدي اول "فالـــح حســـ�ن" اعـ�ـ�دم ف�ي 
وعلق�ت ج�ث�ت�ھ ف�ي م�ی�دان  1963 -10-.2

 مدرسة المخابرة بمعسكر التاجي.
ال�ع�ری��ف "ك�اظ��م زراك، وال��ع�ری�ف ج�ل�ی��ل 

الباب الش�م�ال�ي   خرنوب اعدما وعلقا على
 لمعسكر الرشید .

تعل�ی�ق ج�ث�ة "حس�ن س�ری�ع" ف�ي م�دی�ن�ة 
ف�ي م�ع�س�ك�ر   اربع�ة ج�ن�ود  الثورة. اعدام

الوشاش ل�ب�ث ال�ح�م�اس ل�دى اف�راد دورة 
 تدرییة الفراد الحرس القومي.

امر اح�م�د حس�ن ال�ب�ك�ر ب�اع�دام ع�دد م�ن 
رغ��م ان  1963-7-3ال��م��ع��ت��ق��ل��ی��ن ف��ي 

ول��م  1963-7-3اع��ت��ق��ال��ھ��م ك��ان ق��ب��ل 
 سریع.  یشاركوا في ثورة حسن

شق الزورق صدر الم�اء، ك�م�ا ش�ق االل�م 
صدور الثوار بعد ان حل ك�اب�وس ال�ف�ش�ل 
ع��ل��ى ال��ح��رك��ة، األم��ل ال��ت��ي ك��ان��ت ق��اب 
قوسین او ادنى من االن�ت�ص�ار، ف�ب�دال م�ن 
ان تصدح اذاع�ة ب�غ�داد ب�ان�اش�ی�د ال�ث�ورة 

) ب�ی�ان�ات ك�ان 8من اصل (  وبیانھا االول
م��ن ال��م��ف��ت��رض ان ت��ذاع ع��ن��د ان��ط��الق 

 الثورة..).

 ء اا ام 

 1963تموز  -3  
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ّا ّدة اا  ت ا  
 15/7/2020العراق ..  -بقلم : كریم عبدهللا، بغداد 

 
ّا ّدة اا  ّما ّا 

 حضرة الذئاب  للشاعرة: سمیحة فایز أبة صالح/سوریا في 

یقول سركون بولص : ونحن حین نقول قص�ی�دة ال�ن�ث�ر   
فھذا تعبیر خاطىء, ألّن قصیدة النثر في الش�ع�ر األورب�ي 
ھي شيء آخر, وفي الشعر العربي عندما ن�ق�ول ن�ت�ح�دث 
عن قصیدة مقطّعة وھي مجّرد تسمیة خاطئة, وأنا أسّم�ي 
ھذا الشعر الذي أكتبھ بالشعر الحّر, كما كان یكتبھ إلی�وت 
و أودن وكما كان یكتبھ شعراء كثیرون ف�ي ال�ع�ال�م. واذا 
كانت تسمیتھا قصی�دة ال�ن�ث�ر, ف�أن�ت ت�ب�دي ج�ھ�ل�ك, ألّن 
قصیدة الن�ث�ر ھ�ي ال�ت�ي ك�ان ی�ك�ت�ب�ھ�ا ب�ودل�ی�ر ورام�ب�و 
وماالرمیھ, أي قصیدة غیر مقطّعة. من ھ�ن�ا ب�دأن�ا ن�ح�ن 
وأستلھمنا فكرة القصیدة / السردیّة التعبیریّة / ب�األت�ك�اء 
على م�ف�ھ�وم ھ�ن�دس�ة قص�ی�دة ال�ن�ث�ر وم�ن ث�ّم ال�ت�م�ّرد 
والشروع في كتابة قصیدة مغایرة لما یُكتب م�ن ض�ج�ی�ج 
كثیر بدعوى قصیدة نثر وھي بریئة كل الب�راءة م�ن ھ�ذا 
االّ القلیل ممن أوفى لھا حسبما یعتقد / وھي غیر قصی�دة 
نثر/ وأبدع فیھا ایما ابداع وتمیّز, ونقص�د اّن م�ا یُ�ك�ت�ب 
الیوم انما ھو نّص حّر بعید كل البُعد عن قصیدة النثر. اّن 

 -القصیدة السردیّة التعبیریّة تتكون من مفردتي / السرد 
التعبیر/ ویخطيء ك�ث�ی�را َم�ن ی�ت�ص�ور أّن الس�رد ال�ذي 

القصصي, وأّن التعبیر نقصد  -نقصده ھو السرد الحكائي 
بھ األنشاء والتعبیر عن األشیاء. اّن السرد الذي ن�ق�ص�ده 
انما ھو السرد ال�م�م�ان�ع ل�ل�س�رد أي انّ�ھ الس�رد ب�ق�ص�د 
األی��ح��اء وال��رم��ز وال��خ��ی��ال ال��ط��اغ��ي وال��ل��غ��ة ال��ع��ذب��ة 
واألنزیاحات اللغویّة العظیمة وتعّم�د األب�ھ�ار وال ن�ق�ص�د 
منھا الحكایة أو الوصف, أم�ا م�ف�ھ�وم ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة ف�أنّ�ھ 
مأخوذ من المدرسة التعبیریّة والتي تتحدث عن العواطف 
والمشاعر المتأجج�ة واألح�اس�ی�س ال�م�رھ�ف�ة, اي ال�ت�ي 
تتحدث عن اآلآلم العظیمة والمشاعر العمیقة وم�ا ت�ث�ی�ره 
األحداث واألشیاء في الذات األنسانیّة . اّن ما تشت�رك ب�ھ 
القصیدة السردیّة التعبیریّة وقصیدة الن�ث�ر ھ�و ج�ع�ل�ھ�م�ا 
النثر الغایة والوسیلة للوصول الى شعریة عالیة وجدیدة. 
اّن القصیدة السردیّة التعبیریّة ھي قصیدة ال تعتم�د ع�ل�ى 
العروض واألوزان والقافیة الموّحدة وال التشطیر ووضع 
الفواصل والنقاط الكثیرة او وضع الفراغات بین الفقرات 
النصیّة وانّما تسترسل في فقراتھا ال�ن�ص�یّ�ة ال�م�ت�الح�ق�ة 
والمتراصة مع بعضھا وكأنّھا قطعة نثریّة. أّن ال�ق�ص�ی�دة 
السردیّة التعبیریّة ھي غیمة ح�ب�ل�ى م�ث�ق�ل�ة ب�ال�م�ش�اع�ر 
المتأججة واألحاسیس المرھفة ترمي حملھا على األرض 

 الجّرداء فتخّضر الروح دون عناء أو مشقّة.
وسعیاً منّا الى ترسیخ مفھوم القصیدة السردیّة التعبیریّة 
قمنا بأنشاء موقع الكترونّي ع�ل�ى (ال�ف�ی�س ب�وك) ال�ع�ام 

, اعلنا فیھ عن والدة ھذه القصیدة والتي س�رع�ان 2015
ما أنتشرت على مساحة واسعة من أرضنا العربیة ث�م م�ا 
لبثت أّن انشرت عالمیاً في القارات األخرى وأن�ب�رى ل�ھ�ا 
كتّاب كانوا أوفیاء لھا وأثبتوا ج�دارت�ھ�م ف�ي ك�ت�اب�ة ھ�ذه 
القصیدة وأّكدوا على أحقیتھا في األنتشار وأنطالقھا ال�ى 
آفاق بعیدة وعالیة. فصدرت مجامیع شعریة تحمل سمات 
ھذه القصیدة الجدیدة ف�ي أك�ث�ر م�ن ب�ل�د ع�رب�ي وك�ذل�ك 
مجامیع شعریة في أم�ی�رك�ا وال�ھ�ن�د واف�ری�ق�ی�ا وام�ی�رك�ا 
الالتینیة وأوربا وصار لھا رّواد وعّشاق یدافع�ون ع�ن�ھ�ا 

 ویتمّسكون بجمالیتھا ویحافظون على تطویرھا.
سنتحدث تباعاً عن تجلّیات ھذه اللغة حسبم�ا یُ�ن�ش�ر ف�ي 

 -م�ؤس�س�ة ت�ج�دی�د األدب�یّ�ة  -مجموعة السرد التعبیري 
الفرع العربي, ولتكن ھذه المقاالت ضیاء یھت�دي ب�ھ ك�ل 

 َمْن یرید التحلیق بعیدا في سماوات السردیة التعبیریة .
 الرسالیّة :

األدب رسالة انسانیّة, والرسالیّة مھ�م�ة ف�ي الش�ع�ر وق�د 
تكون رسالة جمالیّة فنیّة أو رسالة اجتماعیة, ف�ال�رس�ال�ة 
الجمالیة الفنیة تعني الغوص في تجربة الش�اع�ر ع�م�ی�ق�ا 
بینما الرسالیة األجتماعیة تعني كل ما یكون خلف ال�ن�ّص 
من رسائل وبوح. وتظھر مالمح الرس�ال�یّ�ة األج�ت�م�اع�ی�ة 
بأشكال مختلفة كـ /البوح التوص�ی�ل�ي/ وال�ب�وح األقص�ى/ 
والبوح التعبیري/ في القصیدة السردیّة التعبیریة األفقیة. 
فتتحول ال�ل�غ�ة ال�ى ك�ْم ھ�ائ�ل م�ن أألی�ح�اءات وال�رم�وز 
والدالالت والعواطف والمش�اع�ر واألح�اس�ی�س ف�ت�خ�ت�رق 
مواطن الشعور واألحساس بالج�م�ال, ل�غ�ة م�دھش�ة ذات 
فنیّة عالی�ة واض�ح�ة, ل�غ�ة ق�ویّ�ة م�ب�ھ�رة ت�م�ّس ال�ق�ل�ب 
والشعور, فتتحول المفردات الى نزف مستمر بال�ت�اّوھ�ات 
والدموع والصراخ والصمت والمآسي والبؤس والعط�ش 

 والھزیمة.
أّن قصیدة الشاعرة / سمی�ح�ة ف�ای�ز اب�و ص�ال�ح / ت�ب�دو 
للوھلة األولى قصیدة عادیّة تعبّر عن حالة أنسانیّة ذاتیّ�ة 
عاشتھا وتعیشھا الشاعرة, لكن مفردة واحدة قلبت ك�ی�ان 
ھذه القصیدة وجعلتھا قصیدة كونیّة عظیمة, ھذه المفردة 
ص��ن��ع��ت فض��اءات واس��ع��ة م��ن ال��رؤى وال��دالالت ل��دى 
المتلقي األبداعي, ال�م�ت�ل�ق�ي ال�ذي ی�ق�رأ ب�روح الش�اع�ر 
ویشاركھ محنتھ وعذاباتھ, ھذه المفردة أرتقت كثیراً بھذه 
القصیدة, وعبّرت عن محنة أنسانیة, وأبتعدت كثیراً ع�ن 
الذاتیّة, وع�بّ�رت بص�دق ع�ن واق�ع ھ�ّش, وع�ن ح�ی�رة 
أنسانیّة وس�ط ھ�ذا األض�ط�راب وال�ت�ش�ظّ�ي. ن�ع�م وج�ود 
مفردة / یا أخي / ف�ي ھ�ذا ال�م�وق�ع م�ن ال�ق�ص�ی�دة ب�ع�د 
عنوانھا المثیر للقلق والخوف وال�ف�ج�ی�ع�ة / ف�ي حض�رة 
الذئاب /, وبین متن القصیدة جعلھا حلقة م�ھ�م�ة أض�اف�ة 
للقصیدة قّوة وتماسكاً وحركیّة تست�م�ر داخ�ل ال�ق�ص�ی�دة, 
وجذوة ال تنطفىء متقّدة ال یخبو أوراھا, ك�ذل�ك م�ن�ح�ت�ھ�ا 
صبغة أنسانیّة كونیّة, ومشھداً شعریّاً یحتّك بھذا ال�واق�ع, 
ویص�ور م��ح�ن��ة األنس��ان وس��ط ھ�ذه االح�داث ال�ك��ون�یّ��ة 
المتسارعة, لقد جاءت القصیدة محّملة بالھّم األنس�ان�ي , 

لقد أستطاعت الشاعرة من خالل ھذا   وتقطّر وجعاً كونیّا.
النداء ومخاطبة الذات األخرى / اخي / التي تعني األخ�وة 
األنسانیّة بكل معانیھا ومفاھیمھ�ا ودالالت�ھ�ا ورم�زی�ت�ھ�ا, 
األخ األقرب داخل األسرة, واألخ القریب داخ�ل ال�وط�ن , 
واألخ البعید في ھذا العالم الش�اس�ع , أنّ�ھ خ�ط�اب أم�رأة 
منكوبة ترقص مذبوحة على وجعھا وغربتھ�ا وس�ط ھ�ذا 
العالم, / ثمة موقف یؤّجج النسیان ب�ج�ذوري ال�م�ث�ق�ل�ة / 
وسط ھذه المحرقة الكون�یّ�ة ت�ق�ف م�ذھ�ول�ة ت�ب�ح�ث ع�ن 
بصیص نسیان تستغیث بھ علّھ یبعث في روحھ�ا ال�ق�ل�ق�ة 
بعض السكینة واألطمئنان, أزّف محرقة ال�ن�س�ی�ان ب�رح�م 
الجریمة وأقتنص رصاصة الوجع ودبیب ال�ھ�زی�م�ة/ أنّ�ھ 
صوت األنسانیّة المحطّمة والمكسورة الجناح, األنس�ان�یّ�ة 
التي أغتالتھا رصاصات الجریمة ال�ب�ش�ع�ة ف�أس�ت�س�ل�م�ت 
لھزیمتھا, / ال جدوى فالریح تع�وي ف�ي ب�اط�ن ال�م�ش�ھ�د 
وترقص األنفاس خواء الع�دم / ھ�ذه ال�ری�ح ال�م�س�ع�ورة 
شیّأة الذات األنسانیة واحالتھا إلى حالة العدم وال�ت�ال�ش�ي 
والضیاع , / ذاكرة حیّة ال تفنى یتوھج الموقف المتالشي 
للحضور ویتصاعد كدخان من ذراع الل�ھ�ب/ ل�ك�ن ت�ب�ق�ى 
ال�ذات الش�اع��رة ح�یّ��ة رغ�م ك�ّل ھ��ذا الض��ی��اع وال��وج��ع 
والتالشي وسط ھذا اللھب المستعر,/ أخطو أقدام ال�ج�م�ر 
روحي أتعفن بشریان الم�ط�اردة/ ھ�ك�ذا ح�ت�ى ال�خ�ط�وات 
عبارة عن جمر یتأجج في روح تّواقة للسالم بینما الروح 
تتعفن وس�ط ھ�ذا األض�ط�راب وال�ھ�زی�م�ة,/ وت�ف�اص�ی�ل�ي 

ال�ذاوی��ة ت�ل��ت��ھ�م أوراق ھش��ی�م دھش��ت�ي ع��ل�ى ش��اط��ىء 
األجوبة/ وسط ھذا المشھد الكونّي المفزع تقف الشاع�رة 
تتملّكھا دھشة عظیمة لما یحدث في ھذا ال�ع�ال�م وال ت�ج�د 
أجوبة تطمئن لھا لما حدث ویحدث, / ل�ج�س�د ف�ي غ�رب�ة 
روح ونیاط قلبي ممّزقة فأغّض البصر بزحمة ال�ك�اب�وس 
رعباً من السقوط برحى الحاضر وغبار الطین/ وھنا نج�د 

الزماني والتمّزق والرع�ب والس�ق�وط  -الحضور المكاني 
في ھذا الكابوس المزدحم بالغبار, كابوس الحاضر, أنّ�ھ�ا 
الروح الغریبة والالمنتمیة لھذا الزمان والمكان, فح�ی�ن�م�ا 
أستخدمت الشاعرة / ونیاط قلبي ممّزقة / دلّلت ع�ل�ى م�ا 
تعانیھ من وجع أنسانّي تعیشھ یوم�یّ�ا, وج�ع م�ّزق ح�ت�ى 
نیاط القلب , وھذا دلیل ع�ل�ى ع�م�ق م�ح�ن�ت�ھ�ا ووج�ع�ھ�ا 
الفضیع. / بحفنة الریاح تتشّذر مخالب التیھ برحم الزم�ن 
یتثقُّب بأوصالي ی�خ�ل�ع رداء الس�ك�ی�ن�ة وأرق�ص ح�اف�ی�ة 
القوافي فقد اختّل النص في حضرة الذئاب/ ھ�ك�ذا ت�ن�ھ�ي 
الشاعرة قصیدتھا وقد اخ�ت�ل�ت ك�ّل ال�م�وازی�ن وت�ك�ال�ب�ت 
الذئاب تنھش مخالبھا ب�أوص�ال�ھ�ا. ل�ق�د ب�دأت ال�ق�ص�ی�دة 
برقصة وانتھ�ت ب�رقص�ة أخ�رى, رقص�ة وس�ط م�ح�رق�ة 
كونیّة كانت الشاعرة الشاھد علیھا وع�ل�ى فض�اع�ة ھ�ذه 

 الجریمة .
أّن القصیدة جاءت على شكل بناء جملّي م�ت�واص�ل رائ�ع 
ومتماسك, لقد جاءت ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة ك�ق�ص�ی�دة س�ردیّ�ة 
تعبیریّة نموذجیّة توھّجت مشاھدھا كثیراً ف�م�ن�ح�ت�ن�ا ھ�ذه 

  الدھشة.
وعودة على بدأ, فعلى الشاعر أن یكون حذراً وذك�یّ�ا ف�ي 
صناعة قصیدتھ, فربما مفردة واحدة تقلب كیان القصی�دة 
وتجعلھا ترتقي إلى القصائ�د ال�ع�ال�م�یّ�ة, ف�ل�وال م�ف�ردة / 
أخي / لكانت القصیدة قصیدة ذاتیّة عادیّة, ھذه ال�م�ف�ردة 

وأع�ی�د ق�راءت�ھ�ا   ھي التي جعلتني أق�ف ع�ن�دھ�ا ط�وی�الً 
كثیراً, على الشاعر أن یكون مونتیراً حاذقاً في أخت�ی�ارت�ھ 
للمفردات ولصناعة المشھد الش�ع�ري, وی�ب�ق�ى ل�ت�واص�ل 
الشاعر مع المحیط الذي ھو فیھ الدور الكبیر والمھم ف�ي 
موضوعاتھ الشعریة وتجربتھ, بع�د ان ی�م�ت�ل�ك م�خ�زون�اً 
فكریّأ وتجربة أنسانیّة, متّكأً على تجاربھ القراءاتھ وسعة 
اطالعاتھ على التحارب األخرى وحتى ی�رت�ق�ي ب�ك�ت�اب�ات�ھ 

 األبداعیة.
 

 القصیدة :
 في حضرة الذئاب

 لسمیحھ فایز ابو صالح
 یا اخي !!! .

أرقص حافیة القافیة ثمة موقف یؤّجج النسیان ب�ج�ذوري 
المثقلة أزّف محرقة النسیان ب�رح�م ال�ج�ری�م�ة وأق�ت�ن�ص 
رصاصة الوجع ودبیب الھزیمة ال جدوى ف�ال�ری�ح ت�ع�وي 
في باطن المشھد وترقص األن�ف�اس خ�واء ال�ع�دم ذاك�رة 
حیّة ال تفنى یتوھج الموقف المتالشي للحضور ویتصاعد 

أت�ع�ف�ن   كدخان من ذراع اللھب أخطو أقدام الجمر روحي
بشریان المطاردة وتفاصیلي الذاویة تلتھم أوراق ھش�ی�م 
دھشتي على شاط�ىء األج�وب�ة ل�ج�س�د ف�ي غ�رب�ة روح 
ونیاط قلبي ممّزقة فأغّض البصر بزحمة الكاب�وس رع�ب�اً 
من السقوط برحى الحاضر وغبار الطین ب�ح�ف�ن�ة ال�ری�اح 
تتشّذر مخالب التیھ برحم الزمن یتثقُّب ب�أوص�ال�ي ی�خ�ل�ع 
رداء السكینة وأرقص حافیة القوافي فقد اختّل النص ف�ي 

 حضرة الذئاب.
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"ھل أنا جسد حلم إن�ھ روح، 
  أم روح حلم إنھ جسد"

مح�اج�ر ع�ی�ون ال ت�رص�د،    
وحفر آذان ال تسمع، وفتح�ات 
أنف ال تشم، وفجوة لس�ان ال 
ینطق، وسالم�ی�ات أص�اب�ع ال 
تتحسس، ھذا عالمنا المكبلین 
بھ كالعبید، ھكذا بقینا، وھك�ذا 
س��ن��ب��ق��ى، ال أح��د ی��أت��ي، وال 
ش��يء ی��ح��دث، إّال أن ھ��ذه 
اللحظة تراءت ل�ي م�ن ب�ع�ی�د 
كأنھا ح�دث�ت ل�ل�ت�و، وھ�ا أن�ا 

 أحكیھا لكم أعزائي القراء.
ك���ل ش���يء خ���ارج ع���ن    

الم�أل�وف، ل�ق�د قض�ي األم�ر، 
وكان ھذا الیوم یبدو، رغم أن 
ال زمان وال مكان في ع�ال�م�ن�ا 
الموحش في ال�م�ق�ب�رة، ی�وم�ا 
ع��ادی��ا ب��ع��د أن ن��ھ��ض��ت م��ن 
رقدتي األب�دی�ة، أو ھ�ك�ذا ب�دا 
لي، وتركت األسلوب الب�دائ�ي 
المنعزل في الوجود، كما ك�ان 
جدنا األول یعیش ف�ي ح�ال�ت�ھ 
اإلن��ع��زال��ی��ة، وك��ان جس��م��ي 
متصلبا ألن�ن�ي، وف�ي رق�دت�ي 
الطوی�ل�ة، ب�ال ح�رك�ة وال أي 
شيء، ألن ال شيء ی�ذك�ر ف�ي 
ھذا العالم، رقدت�ن�ا ك�ان�ت ف�ي 
غایة النق�اء وغ�ای�ة ال�ك�م�ال، 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال��ج��و 
خانق، أو ھك�ذا ی�ب�دو، ول�ون 
فضاء ال�م�ك�ان أس�ودا ح�ال�ك�ا 
كاللیل أو مثل الكحل، أو ھكذا 
یبدو، وال ث�ق�ب ی�ت�خ�ل�ل م�ن�ھ 
ض��وء الش��م��س، وف��ي ع��ال��م 
الشھادة، فإن ال�ع�م�ل ال�وح�ی�د 
الذي یذكر بعد ممات اإلنس�ان 
ھو ما كان ی�ق�دم�ھ م�ن ع�م�ل 
ی��ف��ی��د اإلنس��ان��ی��ة، وق��د ك��ان 
عملي في ذلك ال�ع�ال�م ھ�و م�ا 
ق��دم��ت��ھ م��ن روای��ات، وك��ت��ب 
نقدیة، وبحثیة، وأظن أن ھذه 
أعمال سیذك�رھ�ا أب�ن�اء ع�ال�م 
الشھادة بعد انتقالي إلى عال�م 

 الغیب لفترة طویلة.
كان كل شيء صامتا، حت�ى    

الص��م��ت ت��ح��ّول إل��ى ص��م��ت 
ث��ق��ی��ل، ف��ك��ان��ت األرض م��ن 
ت���ح���ت���ي، والس���م���اء ف���وق���ي 
عذبتین، ساكنتین، مملوءتی�ن 

 بالصمت.
أوقظ ذاكرتي ألت�ذك�ر إن       

كان في ھذا العالم ذاكرة، ف�ي 
ذاك��رت��ي ھ��ذه ك��ادت الص��ور 
المشوشة أن تتالشى، إّال أنھا 
بدأت تتضح قلیال ق�ل�ی�ال. ف�ق�د 
كانت في عالم الشھادة، العالم 
ال��دن��ی��وي، م��ح��ن��ة ال ك��ك��ل 
المحن، وقد طالت كل ش�ع�وب 
العام، وم�ح�ن�ة أخ�رى ط�ال�ت 
شعب ال�ع�راق ف�ق�ط، ال�م�ح�ن�ة 
األول��ى ھ��ي م��ح��ن��ة م��رض 
ك��ورون��ا ال��ذي أوق��ع ش��ع��وب 
العالم تقریب�ا ف�ي ق�ب�ض�ة ی�ده 

الممیتة، فأنتقل الناس م�ن 
ع��ال��م��ھ��م إل��ى ع��ال��م��ن��ا 
األخ�����روي، ف�����أنس�����ل�����ت 
التكھ�ن�ات ب�ی�ن ال�دراس�ات 
في االنترنت من أك�ث�ر م�ن 
عقل وفك�ر، ف�م�ن�ھ�م م�ن ق�ال 
ب�ال�م�ؤام�رة األم�ری�ك�ی�ة ع�ل�ى 
الصین بسبب رغبت�ھ�ا إح�ی�اء 
طریق الحریر، ومنھم من قال 
إنھا مؤامرة من الصین ذاتھ�ا 
حتى لو مات أكثر من م�ل�ی�ون 
ص���ی���ن���ي، ض���د الش���رك���ات 
األمریكیة واألورب�ی�ة ل�ت�ح�ی�ي 
اق�ت�ص�ادھ�ا، ف�رب�ح�ت الص�ی�ن 
كثی�را ف�ي ش�راء أس�ھ�م ت�ل�ك 
الش�رك�ات ال�ت��ي رخص��ت ف��ي 
أزم���ة ال���م���رض، وم���ن���ھ���م، 
وم��ن��ھ��م، وھ��ك��ذا، وال��م��ح��ن��ة 
الثانیة ھي محنة الثورة ال�ت�ي 
قام بھا شباب وشابات العراق 
ضد الطغمة الفاسدة في شھ�ر 

، وف�ی�ھ�ا 2019تشری�ن ع�ام 
ان��ت��ق��ل ب��ع��ض الش��ب��اب إل��ى 
عالمنا أیضا، وقد طرحت ذلك 
في روایتي المن�ش�ورة أخ�ی�را 
تحت عن�وان "ن�خ�ل�ة خ�وص 

 سعفھا كثیف".
أنا ھنا، في كتابتي ھ�ذه، ال    

أرید إخباركم فقط ب�م�ا ح�دث، 
وإنما أرید أن أجعلكم في ھ�ذه 
الظ�روف ن�ف�س�ھ�ا ال�ت�ي وق�ع 
ت���ح���ت وط���أت���ھ���ا ش���خ���وص 
روایاتي، لكي تعرفوا كیف أن 
مع�ان�ات�ھ�م ك�ان�ت ص�م�ی�م�ی�ة، 
وذات ثقل ممیت. ل�ق�د غ�رب�ت 
شمسھم، وأعتمت ال�دن�ی�ا ف�ي 
ناظرھم، كما غربت ش�م�س�ي، 

 وأعتمت الدنیا في ناظري.
ع���ن����دم����ا وص���ل����ت إل����ى    

"المسنّایة" المقابل�ة ل�م�ن�دي 
الصابئة الذي یحمل م�ن�ح�وت�ة 
على شكل ریلیف "للدرف�ش" 
رم��زھ��م ال��دی��ن��ي، ب��ع��د أن 
وص�ل�ن�ي ن�داء ی�دع�ون�ي إل��ى 
رحلة نھریة إل�ى ال�ب�س�ات�ی�ن، 
وفرحت، وسررت ب�ھ�ا، ك�دت 
أطیر، وبلمح البصر وجدت�ن�ي 
قرب ال�م�س�نّ�ای�ة. ت�راءت ل�ي 
م��دی��ن��ة ال��ن��اص��ری��ة م��دی��ن��ة 
بیضاء، مثل غیمة المع�ة ف�ي 
وجھ الزمن، وعلى بُع�د أك�ث�ر 
من مئة م�ت�ر ع�ن ال�م�س�نّ�ای�ة 
توجد آثار بنایة حمام الن�س�اء 
الذي ب�اب�ھ ی�ف�ت�ح ع�ل�ى ن�ھ�ر 
ال�ف��رات. وك��ذل��ك آث��ار ب��ن��ای��ة 
"مكینة" طوبیا لصنع الثل�ج، 
وط���ح���ن ح���ب���وب ال���ح���ن���ط���ة 
والشعیر، وقد أصبحا أثرا بعد 
عین. كان ھناك، عل�ى س�ط�ح 
م��اء ال��ن��ھ��ر، "ب��ل��م" ق��ع��ره 
عریض، وقد عّمت فیھ حرك�ة 
أف��راد ال��ج��م��ع ال��خ��یّ��ر ال��ذی��ن 
توزعوا علیھ بین جالس على 
حافاتھ ال�ج�ان�ب�ی�ة، أو ج�ال�س 
ع��ل��ى ع��وارض��ھ ال��خ��ش��ب��ی��ة، 
وبین الواقف في منتصفھ، أو 
الج�ال�س ف�ي ق�ع�ره، ح�م�ل�ھ�م 
جمیعا، ولم ی�ت�رك أح�دا، وم�ا 
زالت آثار الرقاد على عیونھم 

واض��ح��ة، ب��یّ��ن��ة، وھ��ي ف��ي 
سبیلھا إلى اإلیقاظ ال�ق�س�ري. 
حتما إن�ھ�م ل�م ی�ت�داف�ع�وا ف�ي 
ال��رك��وب، أو ی��ت��ن��افس��وا ف��ي 
الحصول عل�ى م�ك�ان م�م�ی�ز. 
إنھم ھادئون. كانت أجس�ادھ�م 
نحیلة إّال أنھا تبدو ف�ي ك�ام�ل 
صحتھا. أخذ كل واح�د م�ن�ھ�م 
مكانھ في البلم الذي ھُی�ئ ل�ن�ا 
مسبقا ولم أسأل ع�م�ن ھ�ی�أه، 
كان یضمنا كلن�ا أن�ا وال�ج�م�ع 
الخیّر، جلس الصبي "ف�ائ�ز" 
في المك�ان ال�م�خ�ص�ص ل�م�ن 
یم�س�ك "ال�دفّ�ة"، ف�ی�م�ا أخ�ذ 

م��ك��ان��ھ واق��ف��ا وب��ی��ده   ك��ری��م
"م�ردي" ال��دف�ع، وك�ل�ن��ا ل��ن 
ن��رض���ى ب���وج��ود بش���ر، أو 
ح��ی��وان، أو ن��ب��ات. ول��م ن��ر 
واح��دا م��ن أول��ئ��ك أب��دا، ألن 
الذي نراه غ�ی�ر م�ع�روف ف�ي 

 أنھ حقیقة أو خیال متصّور.
ك��ان ك��ل ال��ذی��ن حض��روا،    

حض��روا م��ن خ��الل ص��رخ��ة 
واحدة أنھضتھم من رقدت�ھ�م، 
فیما أنا أع�ی�ش ح�ل�م�ي، ح�ل�م 
جمیل، ومستمر، وھل أنا أفقھ 
ما الحلم؟ شملتھم بنظ�رة م�ن 
عینّي الكلیلتین بس�ب�ب ن�زول 
ال���م���اء األب���ی���ض ف���ی���ھ���م���ا، 
الناضحتین بالحب والثقة، أو 
ھ��ك��ذا ك��ان��ت، ف��ال ت��رى إّال 
القریب منھا بصورة ضبابیة. 
ت��ف��ح��ص��ت ال��وج��وه ب��داف��ع 
غریزي تعودت علیھ في عالم 
الش���ھ���ادة، ع���ال���م ال���ح���ی���اة، 
فوجدتھا تعكس مالمح ال�ح�ذر 
من اآلخر. إّال أن وج�ھ�ي ل�م 
یعكس تلك النظرة المرس�وم�ة 
ع��ل��ى وج��وه ال��ج��م��ع ال��خ��یّ��ر 

 كوني عرفت كل أفراده.
ال��ج��م��ع ال��خ��یّ��ر ك��ل��ھ م��ات    

وش�ب�ع م�وت�ا ول�م ی��ح�دث ل��ھ 
شيء، رقد رقدتھ األخیرة بع�د 
أن عاش القلی�ل، أو ال�ك�ث�ی�ر، 
من السنوات ولم یعرف أكانت 
سنواتھ حلوة أو أنھ�ا م�ّرة ال 
تطاق، خرج منھا بجسم كامل 
أو بجسم ن�اق�ص ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
أجزائھ كما ھي صباح، ب�ط�ل�ة 
روایتي "المأساة"، وكما ھو 
النقیب یاسی�ن ع�ب�د ال�رح�م�ن 
الذي لم یجد لھ أھلھ جزء م�ن 
جس�م��ھ، وھ��و ب��ط�ل روای�ت��ي 
"أبابیل". خرج الجمی�ع وھ�م 
غاضبون على سنوات حیاتھم 
وھم أحیاء، ولم یدروا أن ذلك 
سیحدث لھم، لم تق�ف ال�ح�ی�اة 
ل��م��وت��ھ��م، إن ك��ان ذل��ك ف��ي 
ال��روای��ة أو ك��ان ذل��ك ف��ي 
الواقع، والحقیق�ة، ك�ل ش�يء 
سار كالمع�ت�اد ال�ی�وم�ي، ھ�ذه 
ھي الدنیا تنفّذ ما تملیھ علیھا 
أسباب أفعال الحیاة، ال تنطبق 
ع��ل��ى ال��م��وت��ى ك��م��ا ی��ق��ال: 
(( َوتََرى النَّاَس ُسَك�اَرى َوَم�ا 

ِ  ھُْم بُِسَكاَرى َولَ�ِك�نَّ َع�َذاَب هللاَّ
((، لم یشم�ل�ھ�م ع�ذاب   َشِدیدٌ 

ما، ال في القبر وال فیما بعده، 
إنھم أموات ال یسمع�ون، ب�ل�ھ 

 ال یعرفون أي شيء.
ال ت��وج��د ف��ي ھ��ذا ال��ك��ت��اب    

ش�خ�ص�ی��ات وھ�م��ی�ة، وال أي 
حدث وھمي، إذ أن األس�م�اء، 
واألش������ی������اء، واألح������داث، 
واألمكنة، ھي مس�م�ی�ات ب�م�ا 
كان یطلق علیھا في الحقیق�ة، 
وما یتداول عنھا في ال�واق�ع، 
ولكنھا مخزون�ة ف�ي ذاك�رت�ي 

 المخیالیة النشطة.
تذك�رت، إن ك�ان�ت ل�ل�م�ی�ت    

ذاكرة حیة، ع�ن�دم�ا ك�ن�ت ف�ي 
الص���ف األول، أو ال���ث���ان���ي 
ال��م��ت��وس��ط، إن��ي اك��ت��ش��ف��ت 
البھجة التي تخلّفھا ال�ك�ل�م�ات 
في الروح، من خالل القراءة. 
وال��ی��وم ص��ار ل��ي س��ن��وات 
طویلة عندما نش�رت ل�ي دار 
الش��ؤون ال��ث��ق��اف��ی��ة ال��ع��ام��ة 
روایتي األولى "أبابیل" ع�ام 

، وھ��ي ت��ت��ح��دث ع��ن 1988
زمالئ�ي الض�ب�اط ال�ط�ی�اری�ن، 
والمھندسین، والف�ن�ی�ی�ن، ف�ي 

، إذ ك��ان ع��م��ري 29س��رب/
وقت ذاك ستة وثالثون عاما، 
ھذا العنوان م�أخ�وذ م�ن اس�م 
ط��ائ��ر ذك��ر ف��ي ال��ق��رآن ف��ي 
سورة الفیل، ووجد في ن�ح�ت 

آث�ري م�ن   جداري "ریلیف"
العھ�د اآلش�وري ع�ل�ى ش�ك�ل 
طیر یحم�ل ح�ج�ارة ص�غ�ی�رة، 
وھو ی�ت�ق�دم إل�ى األم�ام ف�وق 
رؤوس الج�ن�د. وك�ان�ت ال�دار 
نفسھا قد نشرت لي مجموعة 
قص��ص��ی��ة ب��ع��ن��وان" ط��ائ��ر 
ال��ع��ن��ق��اء" م��ع ال��روای��ة ف��ي 
ال��وق��ت ذات��ھ، وی��ذك��ر ط��ائ��ر 
العنقاء في خرافات وأساط�ی�ر 
كثیرة، ھذا الطائر الذي یُحرق 
ویموت وم�ن رم�اده ی�ن�ھ�ض 
م��ن ج��دی��د، وت��ذك��رن��ا ھ��ذه 
األسطورة بأس�ط�ورة دم�وزي 
الس��وم��ری��ة، وعش��ت��ار، إن��ھ 
یرمز للخصب وتجدد ال�ح�ی�اة. 
وق�����ب�����ل ھ�����ذه ال�����روای�����ة، 

والمجموعة القصصیة، صدر 
لي كتاب بحثي عن الفولكل�ور 

، وك��ان 1986ال�ع�راق�ي ع�ام 
بعن�وان "ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي 
الع�راق�ي ف�ي ض�وء ال�م�ن�ھ�ج 
ال��م��ورف��ول��وج��ي" م��ن ال��دار 
نفسھا، ومن ضمن منشورات 

 الموسوعة الصغیرة.
كان عملي في الكتب الثالثة    

المذكورة أع�اله ص�ع�ب�ا ج�دا، 
لكوني كنت ضاب�ط�ا م�ھ�ن�دس�ا 
في زمن الحرب ب�ی�ن ال�ع�راق 
وإیران، فكان وق�ت�ي م�وزع�ا 

ال�ط�ائ�رات،   بین عملي ع�ل�ى
وب��ی��ن واج��ب��ات��ي ال��ع��س��ك��ری��ة 
األخرى، وواجباتي العائ�ل�ی�ة، 
 وبین الكتابة والقراءة األدبیة.

ك���ان أب���ط���ال روای���ت���ي،    
وقصصي، والتي كتبت ج�لّ�ھ�ا 
في دولة األردن ال�ت�ي ب�ق�ی�ت 
فیھا أكثر من ش�ھ�ری�ن ب�دای�ة 
الحرب، مستل�ی�ن م�ن ال�واق�ع 
العیاني، إذ جعلت من زمالئ�ي 
الض��ب���اط، وال���م���رات��ب، ف���ي 
السرب ھ�م أب�ط�ال روای�ات�ي، 

 ولھم صلة بالكاتب.
بدأت بكتابة  1989في عام    

روایتي الثانیة "ال�ت�ش�اب�ی�ھ" 
والتي أعدُت كتابتھا أكثر م�ن 
مرة ولم أنشرھ�ا إّال ف�ي ع�ام 

، ومن ثم بدأت في عام 2019
بكتابة روایتي الث�ال�ث�ة  1990

"طریق الشمس" ولم ت�ن�ش�ر 
ع��ن دار  2001إّال ف��ي ع�ام 

 الشؤون الثقافیة العامة.
كتبت روایت�ي 2008وفي عام 

القصیرة ال�راب�ع�ة "ح�ب ف�ي 
زم�ن ال�ن�ت" ال��ت�ي م�ا زال��ت 
مخطوطة، وفي ال�ع�ام ن�ف�س�ھ 
ك��ت���ب��ت روای��ت���ي الس���ادس���ة 
"أوراق ال��م��ج��ھ��ول" ال��ت��ي 

، وفي عام 2018نشرتھا عام 
كتبت روایتي القص�ی�رة 2009

أیض�ا ال��خ�امس�ة "ال�م�أس��اة" 
وھ��ي م��خ��ط��وط��ة، وك��ت��ب��ت 

روایتي السابع�ة "ال�ھ�اوی�ة" 
وھي م�خ�ط�وط�ة،  2019عام 

وروای��ت��ي ال��ث��ام��ن��ة "ن��خ��ل��ة 
خوص سعف�ھ�ا ك�ث�ی�ف" ع�ام 

، وال�ت�ي نش�رت ع�ل��ى 2019
صفحات جریدة "ال�ع�راق�ی�ة" 
التي تصدر في است�رال�ی�ا، ث�م 
نُشرت ككتاب ورقي في مصر 
وصدرت عن دار فنون للنشر 
والطباعة والتوزیع في ش�ھ�ر 

، وك�ت�ب�ت 2020من عام  2ك
روایت�ي ال�ت�اس�ع�ة "ح�ك�ای�ات 

 2020مدینتي ال�ث�الث" ع�ام 
وھ��ي م��خ��ط��وط��ة، وك��ت��ب��ت 
روای��ت��ي ال��ع��اش��رة "ك��م��ام��ة 
بیض�اء وق�ف�از أزرق" وھ�ي 
مخ�ط�وط�ة وق�د نش�رت ع�ل�ى 

   صفحات جریدة العراقیة.
ما زلت أذكر وأسمع أق�وال    

أب��ط��ال روای��ات��ي، وم��ا زال��ت 
عناوین ال�روای�ات ب�اق�ی�ة ف�ي 
ذاكرتي، إن ك�ان�ت ل�ن�ا ذاك�رة 
في ھذا العالم، ع�ال�م ال�غ�ی�ب، 
ولیس بودي أن أغیرھا مھم�ا 

 كانت األسباب.
*** 

كت�ب�ت ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ك�ت�ب    
األدب��ی��ة ف��ي ال��ن��ق��د، م��ن��ھ��ا: 
"القصص الش�ع�ب�ي ال�ع�راق�ي 
ض������م������ن ال�������م������ن������ھ�������ج 
ال��م��ورف��ول��وج��ي"، وك��ت��اب 
"أل��ف ل��ی��ل��ة ول��ی��ل��ة وس��ح��ر 
السردی�ة ال�ع�رب�ی�ة"، وك�ت�اب 
"ال�������ذئ�������ب وال�������خ�������راف 
ال���م���ھ���ض���وم���ة"، وك���ت���اب 
"ال���ج���ن���س ف���ي ال���روای���ة 
العربیة"، وك�ل�ھ�ا م�ن�ش�ورة، 
وك���ت���ب أخ���رى م���ا زال���ت 
مخطوطة مثل: "الطبیعة ف�ي 
ش��ع��ر أب��ي ت��م��ام"، وك��ت��اب 
"إشكالیات ال�خ�ط�اب ال�ن�ق�دي 
ال��ع��رب��ي ال��ح��دی��ث"، وك��ت��اب 

دراسات ف�ي   –"أسئلة السرد 
القصة القصی�رة وال�روای�ة"، 

 -وك��ت��اب "أس��ئ���ل��ة الش��ع���ر
دراسات نقدی�ة ف�ي الش�ع�ر"، 
ومجموعة قصص�ی�ة ب�ع�ن�وان 
"أح�الم ال�م�غ��ن�ي الص�غ�ی��ر"، 
وكت�ب أخ�رى ل�م تُ�ط�ب�ع ب�ع�د 
ولكنھا منشورة في الصح�ف، 
وال����م����ج����الت، وال����م����واق����ع 

 االلكترونیة.
أنا أكتب ك�ھ�اوي ك�ت�اب�ة ال    

ك��م��وظ��ف، وظ��ی��ف��ت��ي ض��اب��ط 
م�ھ�ن�دس ف�ي ال�ق�وة ال�ج�وی��ة 
الع�س�ك�ری�ة، ك�م�ع�ل�م أوال ف�ي 
مدرسة الصنائع ال�ج�وی�ة، ث�م 
كضابط مھ�ن�دس ج�وي ع�ل�ى 
ط��ائ��رة ال��ی��وش��ن، وب��ع��دھ��ا 
كضابط مھندس على الط�ائ�رة 

ب�ي  23الحربیة ن�وع م�ی�� 
 )MIG – 23 BNأن، ( 
*** 

في كثیر من األحی�ان أع�ود    
بذاكرتي إلى أول م�رة ك�ت�ب�ت 
فیھا، وأول مرة ق�رأت ف�ی�ھ�ا، 
إّال أنني لن أنس تلك اللحظات 
الجمیلة التي ع�ّرف�ت�ن�ي ع�ل�ى 
األدب والس��ب��اح��ة ف��ي ب��ح��ره 

 الواسع والعمیق.
*** 
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مرة أخرى، یسبب كتاب: اإلفشاء    

"الغرفة التي حدث ف�ی�ھ�ا: م�ذك�رات 

ال��ب��ی��ت األب��ی��ض" ل��ج��ون روب��رت 

بولتون، مس�ت�ش�ار األم�ن ال�ق�وم�ي 

السابق ل�ل�والی�ات ال�م�ت�ح�دة ض�ج�ة 

كبیرة في واشنطن، إذ یصف دونال�د 

ترامب، الذي ك�ان ی�ع�م�ل م�ع�ھ ف�ي 

غ��رف��ة ع��م��ل��ھ ل��م��دة ع��ام ونص��ف 

تقریبا، حی�ث "ی�ح�دث م�ا ی�ح�دث" 

بأنھ غیر مطم�ئ�ن وم�رت�ب�ك. إح�دى 

المحاكم رفضت أمرا زجریا من قب�ل 

حكومة الوالیات المتحدة. إذ رف�ض 

قاضي المقاطعة األمریكیة ق�ب�ل أی�ام 

محاولة الحكومة وقف إطالق ك�ت�اب 

مست�ش�ار األم�ن ال�ق�وم�ي الس�اب�ق، 

ج��ون ب��ول��ت��ون. ف��ي ھ��ذا ال��ع��ام 

االن��ت��خ��اب��ي ال��م��ھ��م ل��ل��غ��ای��ة، ش��ك��ل 

انتكاسة كبیرة ل�ل�رئ�ی�س األم�ری�ك�ي 

دون�ال�د ت�رام�ب. وب�ررت ال�ق�اض�ی�ة 

رویس الم�ب�رث ال�ق�رار ق�ائ�ل�ة: إن 

الحكومة ال یمكنھا أن تثبت أن م�ث�ل 

ھذا األمر یمكن أن یمنع "أضرار ال 

یمكن إصالحھا". كما أنھ من العب�ث 

 تأخیر النشر اآلن، بعد كل شيء.

من ھو بولتون؟ م�ح�ام�ي أم�ری�ك�ي، 

ومعلق سیاسي ودبلوماسي س�اب�ق، 

شغل منصب سفیر الوالیات المتحدة 

ال��خ��ام��س وال��ع��ش��ری��ن ل��دى األم��م 

، 2006إل�ى  2005ال�م�ت�ح�دة م��ن 

ومست�ش�ار األم�ن ال�ق�وم�ي الس�اب�ع 

والعشرین ل�ل�والی�ات ال�م�ت�ح�دة م�ن 

. ك��ان ج���ون 2019إل���ى  2018

ب��ول��ت��ون أح��د أھ��م ال��م��س��ؤول��ی��ن 

الحكومیین في ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة. 

وقد عمل سابقاً ف�ي ع�ھ�د ال�رئ�ی�س 

رونالد ریغان وجورج ب�وش واب�ن�ھ 

جورج دبلیو بوش. یعت�ب�ر ب�ول�ت�ون 

م�ت�ش��دداً وص��ق�راً. دع�ا إل�ى ات�خ��اذ 

موقف أكثر صرامة تج�اه دول م�ث�ل 

كوریا الشمال�ی�ة وروس�ی�ا وس�وری�ا 

مما اتخذه ترامب في بعض األح�ی�ان 

سنداً قویاً. ع�ل�ى األق�ل ف�ي أع�ق�اب 

الصراع مع إیران، اك�ت�س�ب س�م�ع�ة 

 بأنھ "ھمسة حرب ترامب". 

في یونیو من ال�ع�ام ال�م�اض�ي، ب�ع�د 

إسقاط طائرة أمریكیة ب�دون ط�ی�ار، 

ت��خ��ل��ى ال��رئ��ی��س ع��ن الض��رب��ات 

العسكریة التي طال�ب ب�ھ�ا ب�ول�ت�ون 

ضد طھران، ووصفھا بأنھ�ا "أك�ث�ر 

ال�ق��رارات" غ��ی�ر ال�ع��ق�الن��ی�ة ال�ت��ي 

اتخذھا الرئیس ع�ل�ى اإلط�الق. ف�ي 

 كتابھ الجدید

The Room Where It 

Happened: A White 

House Memoir, 

الذي تم توفیره مسبقاً ل�ل�ع�دی�د م�ن  

وس��ائ��ل اإلع��الم األم��ری��ك��ی��ة، أدل��ى 

بولتون بمزاعم خطیرة ضد الرئیس 

األمریكي. ی�ت�ع�ل�ق ال�م�ق�ط�ع األك�ث�ر 

إشكال�ی�ة ل�ت�رام�ب ب�ك�ی�ف�ی�ة ت�ع�ام�ل 

الوالیات المتحدة مع الص�ی�ن. وف�ق�ا 

لبولتون، طلب ترامب م�ن ال�رئ�ی�س 

الصیني شي ج�ی�ن ب�ی�ن�غ ف�ي ق�م�ة 

مجم�وع�ة الس�ب�ع ف�ي ال�ی�اب�ان ف�ي 

یونیو من العام الماضي دع�م�ھ ف�ي 

إع��ادة ان��ت��خ��اب��ھ. ی��م��ك��ن ل��ل��ص��ی��ن 

مساعدة الم�زارع�ی�ن األم�ری�ك�ی�ی�ن، 

على سبیل المثال، الذین لعبوا دوراً 

مھ�م�اً ف�ي ن�ت�ائ�ج االن�ت�خ�اب�ات ف�ي 

ن�وف�م��ب�ر، ع�ن ط�ری��ق ش��راء ف��ول 

 الصویا والقمح. 

من ناحیة أخرى، أشار ت�رام�ب إل�ى 

شيء للموافقة على بناء معس�ك�رات 

ل�ألوی��غ�ور ال�ذی��ن ت�ح��ت�ج��ز الص��ی��ن 

ملیوناً منھم، وتم انت�ق�ادھ�ا رس�م�ی�اً 

 على المستوى الدولي. 

كتب ب�ول�ت�ون: "م�ن الص�ع�ب ح�ق�اً 

تحدید أي قرار ھ�ام ل�ت�رام�ب خ�الل 

فترة وجودي في البیت األب�ی�ض ل�م 

تكن م�دف�وع�ة ب�اع�ت�ب�ارات ت�ت�ع�ل�ق 

 بإعادة انتخابھ".

الص��ورة ال��ت��ي ی��واص��ل ب��ول��ت��ون 

رسمھا لترامب مدمرة، ل�ك�ن�ھ�ا وان 

ك��ان��ت أش��د ن��ف��اق��اً، ب��ال��ك��اد تش��ك��ل 

 خطورة على الرئیس الحالي ـ 

ك���ت���ب: ی���ب���دو أن ال���م���ع���رف���ة 

الجیوسیاسیة لترامب محدودة. م�رة 

سأل، ع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال، م�ا إذا 

كانت فنلندا جزءاً من روس�ی�ا، وم�ا 

إذا كان غیر مدرك لوضع بری�ط�ان�ی�ا 

كقوة نوویة. أو رأیھ من إن فنزویال 

ھي في الواق�ع ج�زء م�ن ال�والی�ات 

المتحدة، ولھذا الس�ب�ب ف�إن ال�غ�زو 

"رائع". باإلضافة إلى إشارتھ كیف 

أصر ترامب على تقدیم ھدایا للحاكم 

 -الكوري الشمالي كی�م ج�ون�غ أون 

بما في ذلك ق�رص مض�غ�وط م�وقّ�ع 

ألغ��ن��ی��ة إل��ت��ون ج��ون "روك��ی��ت 

م��ان".. ف��ي ت��غ��ری��دة ل��ھ، وص��ف 

دون���ال���د ت���رام���ب ال���ك���ت���اب ب���أن���ھ 

"مجموعة من األكاذیب وال�ق�ص�ص 

ال���م���ل���ف���ق���ة". وأن ال���ع���دی���د م���ن 

التصریحات الموضوعة ھي "خی�ال 

محض" وبولتون "ك�اذب" ی�ھ�دف 

  إلى جعلھ یبدو سیئاً. 

إن الكشف كما قال بولتون س�ی�ؤدي 

إلى أزمة حكومیة خطیرة في العدی�د 

م���ن ال���ب���ل���دان ال���ت���ي ت���دی���رھ���ا 

الدیمقراطیة. وم�ع ذل�ك، م�ن غ�ی�ر 

المرجح أن یك�ون ت�رام�ب اآلن ف�ي 

وض��ع ص��ع��ب. م��ن وج��ھ��ة ن��ظ��ر 

ألمانیة، وھ�ي دول�ة ان�ت�ھ�ت ف�ی�ھ�ا 

الوظائف السیاسیة بسبب الشعارات 

ذات النط�اق الض�یّ�ق. ل�ك�ن ال�ن�ظ�ام 

السیاس�ي ف�ي ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة، 

الذي یشجع عملیا تق�س�ی�م الس�ك�ان، 

وھذا بالكاد یمكن فھ�م�ھ. ھ�و أرض 

مثالیة لرئیس ی�خ�ط�ط إلدارة ب�الده 

ع��ل��ى غ��رار ال��م��س��ت��ب��د، ویض��ع 

مشاعره الش�خ�ص�ی�ة ف�وق مش�اع�ر 

ش��ع��ب��ھ. ع��ل��ى أی��ة ح��ال، وبس��ب��ب 

"ال��ك��ش��ف"، ب��ال��ت��أك��ی��د ل��ن ی��ك��ون 

الرئیس األمریكي في حال�ة اس�ت�ی�اء 

 من ناخبیھ األساسیین.

خالل فترة والی�ت�ھ، ظ�ھ�رت ال�ع�دی�د 

م��ن األع��م��ال ال��م��ث��ی��رة م��ن ق��ب��ل 

المطلعین أو الص�ح�ف�ی�ی�ن، ف�ي ظ�ل 

ال��ظ��روف ال��ف��وض��وی��ة ف��ي ال��ب��ی��ت 

والتي بقیت جمیع�ھ�ا ب�ع�د  -األبیض 

م��وج��ة قص��ی��رة م��ن الس��خ��ط دون 

عواقب للرئیس. حتى من إج�راءات 

العزل التي تم فیھا تأكید االدع�اءات 

عملیاً، والتي یمكن ال�ع�ث�ور ع�ل�ی�ھ�ا 

أیضاً في كتاب بولتون، نجا ترامب، 

ألنھ متأكد م�ن دع�م أت�ب�اع�ھ. وم�ن 

المرجح أن یھدأ رد الفعل المنع�ك�س 

ال�ذي ت��ج�اوزه ت��رام�ب ع��ل�ى ط��ول 

ال��خ��ط ب��ال��ف��ع��ل م��رة أخ��رى. ل��ك��ن، 

ستظل تصریحات بولتون تؤثر على 

ال��ح��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ی��ة؛ إذ أظ��ھ��رت 

استطالعات ال�رأي أن ج�و ب�ای�دن، 

المرشح الدیمقراط�ي ل�ل�رئ�اس�ة ف�ي 

طلیعة الناخبین.. إنما في ح�ال ف�وز 

المرشح الذي حص�ل ع�ل�ى أص�وات 

أق��ل م��ن م��ن��افس��ھ، ف��إن ال��ن��ظ��ام 

االنتخاب�ي األم�ری�ك�ي، غ�ی�ر م�ع�ن�ي 

لالعت�راف، وإن ك�ان ال ب�د، ف�ك�ان 

 2016یجب أن یكشف ذلك منذ عام 

   على أقصى تقدیر. 

!ا اوب وس ا  ن ن ..   
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 ٕان الحیاةَ، وجدت لتحیي قصص الحب لیس ٕاال...

  وھكذا قبل ٔان تسدل الشیخوخةُ 

 ِستاَرھا على آخِر ما تمتلكھ من ذاكرةٍ 

 

 حوَل سرٍّ یلفھُ الفضولُ 

  ٔاعیُد ٔاستذكارهُ كلما ٔاستطابْت لھ الروحُ 

 وكٔانَّني ...

  ٔاتجدُد في ھیٔاٍة واحدةٍ 

 ٔاحمُل نفسي في ٔاشباھي أالربعین

  ٔارصُف مالمحي ٕالى بعضھا

 والبدایات....

  محاٌل على المرِء ٔان یدَخلھا، ویخرَج منھا بنھایة

  كٔانھا نقُش شتاٍء بسنارِة أالمھاتِ 

 طوقْت سابقاُت القصص ھاالتِھا

  كصبغة البُنِّ النیجیري حول مقلتيّ 

  لتحمَل شروَد السٔواِل بفٍم ٔابكم

 وتصبُح صورتي مثل لحاء كرمةٍ 

 محشوة جوانبي بٔاصوات كل الذین عرفتُ 

 ... ؤاحبّوني

  قضیُت سنواتي المتعافیةَ ٔاحاكي ذاتي

  كمریٍض نفسي ٔاحاوُل رجَم ٔابلیس الذكریات دون جدوى

  و المحُن ترصُّ عظامي

  لیفلَت منھا وخُز الماضي

  في صورِة ذاك (الشیوعّي) الذي عرفتھ ٔاول ٔایام اكتمالي

  مع تفتِح براعِم النارنج

  ٔاحاول ٔاستردادهُ بسكوِن الیوغا

 ؤاغنیاِت الغجِر بصوِت (ھاریس إالگریتیة)

  والخطى التي ٔاخذني بھا ٕالیھِ 

  ٔالمكنٍة، ال یُسمع فیھا ٕاال ھمُسنا

  والفضوُل المحموُم، والقشعریرة

 الخفقةُ تحاوُل خرَق تفاصیلِھ السریالیةِ 

 وحنیٌن غریٌب یجذبني ٕالیھِ 

  لم یكن ٔاكثر من عامٍ 

  ٔانتھى فیھ كلُّ شيء

  وال ٔاعرُف كیف ٔانتھى

...... 

 لوحةٌ تشبھ ٔانبیاَء العھد القدیم

  في ضفأیِر ٔاحادیثِِھ فلسفةٌ تذوُب في روحي

 ٠كالحدیِد المنصھِر في صالبِة وْقعھا

 .... لم یطمح بٔاكثر مما

 یسند قناعتَھ بحصان ٍ جامحٍ 

  ال یعرُف كیَف یمتطي صھوتھُ 

  لم یكن یعنیني من خیاالِت بطوالتِھ الروأییةِ 

  سوى دخاِن سیجارتِِھ، وھو یحلق بي

  ٕالى حیث ٔانتشي بعینیھ، ومن ثم یختفي

  لطالما احتفظُت بـ(نوستالجیا) تلك الحقبة

 وال ٔارید ٔان ٔاخسرھا،

  ولست ممن یھدرون حیاتھم في وھم الشعارات

 كنت أَِجده یسحبني ٕالیھ بحنین فاتر

 كان نضالھ لتجنید ٔافكاري

  ٔاكثر شراسة من نضالھ النتمأیھ

  كنت مٔاخوذة بصدق كذبھ المسرحي

  ما جعلني ٔاشعُر بٔانني مختلفة

 لمجرد ٔانني ٔاعرُف ماركس

  ؤاحمل سراً خطیرا في زمن المحظور

 صدیقي الشیوعي جعلني كالطفل الذي یتھجى ٔاولى الكلمات..

  مرة اعترف لي بٔانني البطولة الوحیدة التي كسب رھانھا

 !! بعد كل ھزأیِمھ

  كوني ٔامتلُك فرادة مختلفة عن كلِّ النساءِ 

 ووجھاَ طریاً ٔاحیا یباَس ٔاطرافھِ 

 ٠٠٠وفقٔا عین واقعھ البأیس بي

  صدیقي الشیوعي الذي لطالما ٔافتخر

 بغنى فقرِه، ؤانتمأیِھ لفصیٍل من الصعالیكِ 

 ... ورواِد أالرصفِة، وأالزقِة المعدمةِ 

 جعلني ٔاستدیُن حواسَّ ٔاخرى فوق حواسَي الخمس

  ٔالستوعب زمھریَر ضیاعھِ 

  وھو یقطُع كلَّ یوٍم قطعةً من جسدهِ 

 یلوكھا بمرارِة الخوف.

 ٔاصرارهُ على التفاخِر بالعدمیِة جعلني ٔافرُّ منھُ 

 حتى ٔانتزعُت منھ عقلي....

  كم كاَن لنا من قصأید ؤام لخواتیم كثیرة

 لم ٔاندم على لیاٍل صرفتھا باحثة في كتِب (كارل ماركس)

  وبعد ٔان كبرت عاد بي الزمان لیجعلني ٔاعاصر

   (....) ؤاعیش بین زمرٍة من الشیوعیین

  المفارقة ٔانھم یحملون نفس السمات

 ھي التباھي بالعدِم، والَشعر أالشعثِ 

 الذي ٔابیضَّ من دخاِن سجأیِرھم الرخیصةِ 

 ٔاكثرھم (فطاحل) بالشعر المغموِس بفطرِة أالرِض.

 لكنھم معتلون بالـ (ٔانا)

  كٔانھم الدیكة التي یضعونھا مع قطیِع الدجاجِ 

  فھم أالوفر حظاً في فھِم الكوِن والطبیعةِ 

  حقیقة ٔانني لن ٔاتفق على خیانتھم للشیوعي أالخیر

 الذي لبسوا جلدتھ حتى ھذه اللحظة رغم فشلھم.

 تلك الحقبة التي غدرت بالحیاة، وخدعت الموت

 باغتصاب عذریة المفاھیم الحق التي انتھت حیث بدٔات

 وتركت ٔاسمالھا لكلِّ دعي ٔاشعث.

  الیوم وبعد كل ھذه المراحل التي سحقتھا السنوات

 ٔاشعر برغبٍة عارمٍة في تقلیب صفحاتھا على عَجلٍ 

  كمن یلقي التحیة على شواھد القبور

 التي ھدرتُھا في مصطلحاٍت ضخمة،

  نسیت معظمھا لكنني لم ٔانسَ 

  ٔانني كنت ٔارید االنعتاق من كل شيء، ال ٔاكثر.

 .ٔاحّب الشیوعیین ٔاحبّھم كما ٔاحببت مراھقتي تماماً 

 .كما ٔاحببت الـ(نزق) الثورّي الذي مّسني وقتذاك

  لقد ضاق قلبي ولَم ٔاعد ٔاسمع نبضھ

  ٔاصبح كزھرة متجمدة ٔاخرس ذبولھا البرد

  كان ھذا ٔاول عقد قران مدني بین الحریة والسجین

 ... ال شاھد علیھ سوانا

 وعلى كثرة الرسأیل وتعدد الشخوص،

  ٕاال ٔانَّ رسالتھ كانت لھا لذة كلسعِة الثلج

 ھكذا یٔاخذنا العُمر ٕالى محطّاٍت ُمغلقةٍ 

  ؤاسٔیلٍة خأیبةٍ 

 .عالم یبكینا اللیُل؟

  لھذا تركنا على المقاعد تذاكرنا

 .بال ختم كي ال نُتھم بسرقة ھذا العُمر

 الذي لم یكْن یوماً صدیقنا.

ٌُه ا  

 نیسان سلیم رأفت/ بغداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  د. سجال الركابي
 

 

 ؟………متى أبرأمنكَ 

  منّي  ُمذ خطَْفتَني

  وأنا متأرجحة ... أنتَِظُر عودتي

  تھیُم بي ...بین نُدِف الزوردٍ 

 ناي  وحسرات                   

  على موجاِت بحور المرئیّة  تحطّني

  وأنت تدور بي 

 في حدیقة (مونیھ)  تزرعني  ُمنىً    

 مع انكساِر الضوءِ               

 أراقُص تنّھَد ماء                                

 لوناً   أنسكبُ                                   

 جلّنار  في جناحِ    

  ترمیني ... تتلقفني     

 بھلوان  كرةَ لھٍب في كفوفِ                       

 صدى سالسَل یھادنھا (ھودیني)                     

  تُطلسمني بغموض (مونالیزا)

 تُفّككني 

 سذاجةَ لؤلؤٍة في نظرٍة عذراء                          

 تدور بي في مُدِن عجائب 

  تنقشني

 حنّاَء فراٍق على أنامل العامریّة          

 في شراع كلیوباترا  ھفھفةً               

  تنساب بي          

  تضاریس الى قاّراٍت بال                                

  عاَد في اللیل رقاد  ُمذ ھیَمنَت ما          

 أعدني...          

 ألجلَس في ھدوء                         

 راضیةً بال صداع وال أرق                              

 أمضغ ُالرتابة ... أجتّر قصص الھیام                     

  وأنا أنصت ُ لزفیر اللیل أنمنُم الكلمات                   

 مع البروق  أسري                   

    أِعدني            

 ألربط على قلبي حجر                      

 تفاصیل غضوني بالذرور  ألّونُ                  

 أئدالذكریات في غوٍر منسيٍ                   

 أنسُج كفوفاً تقیني من الَغَرقِ                     

 لي  ھٰالّ أعدتني  أیُّھا الحرُف اآلسرُ    

 لیھدأ اإلیقاع                             

 فال أحتاج عالجاً للھذیان!!!                            

   



تكالبت علیھ األمراض فجأة. أك�ث�َر    
م�ن ال�ذھ��اب إل�ى األط�ب�اء وأرھ�ق�ت��ھ 
التحالی�ل واألش�ع�ات. خض�ع م�رغ�ًم�ا 
لبعض العمل�ی�ات ال�ج�راح�ی�ة. ال�زم�ن 
ع���دو اإلنس���ان ال���ذي ال ی���ق���ھ���ر. 
الشیخوجة سجٌن ینفت�ح ع�ل�ى ب�واب�ة 
الموت. الن�ش�اط ال�روح�ي ال�ذي ك�ان 
یمارسھ قدیما یتبدى لھ وراء عین�ی�ن 
غائمتین. ول�م ی�ت�ب�ق م�ع�ھ م�ن م�ال 
س��وى م��ب��ل��غ ل��ن ی��ف��ي ب��ال��ع��م��ل��ی��ات 

 الجراحیة األخرى. ھذا مؤكد.
یزوره أوالده وأزواج�ھ�م وأط�ف�ال�ھ�م 
وأحیانًا أح�ف�اده وأط�ف�ال�ھ�م! ال ی�ك�اد 
یتعرف على وجوه األجیال الصاع�دة. 
یلھون أمام ع�ی�ن�ی�ھ بش�ق�اوة م�رح�ة. 
ی��ت��اب��ع��ھ��م ش��ارًدا وأح��ی��انً��ا ی��ب��ت��س��م 
ألالعیبھم البھلوانیة. یس�أل�ھ األب�ن�اء 
إن ك��ان ی��ح��ت��اج ش��ی��ئً��ا. ی��أخ��ذون 
الضوضاء معھم عائدین إلى بیوتھ�م. 
ھدوٌء ثقیٌل یحطُّ على المكان. أوج�اع 
تستیقظ. الروح صحیحة سالم�ة ل�ك�نَّ 
الجسَد مشحوٌن بالمؤامرات. الم�رض 
الذي انكشف أمره منذ أش�ھ�ر ق�ل�ی�ل�ة 
یحتاج إلى أموال ط�ائ�ل�ة وإل�ى جس�د 
یتحمل الوجع الثقیل. وص�ل�ت�ھ ك�م�ی�ة 
من الكركمین كھدیة فوضع فیھ ثمالة 
ثقتھ. معھ بعض بقایا المال لك�ن ذل�ك 
ال ی��ف��ي ب��ال��غ��رض اآلخ��ر. ق��رر أن 
ینشغل بشيء كان یفكر فیھ من زم�ن 
ونسیھ سنوات. ی�ت�س�اءل أح�ی�انً�ا م�ا 
الذي یجعلنا نفكر في الموت. أل�ی�س�ت 
الحیاة أجدر بالتفكیر؟ كل ی�وم ی�ذھ�ب 
إلى السوق ویشتري ال�ط�ع�ام وی�خ�دم 
نفسھ بھ�دوء ول�ك�ن ب�ث�ق�ة. ان�ت�ص�ف 
العقد الثمانیني أو كاد ل�ك�ْن م�ا ی�زال 
لدیھ وقت لیفعل شیئًا كان یجب ف�ع�ل�ھ 

 من زمن.
تلزمني أش�ی�اء بس�ی�ط�ة!، ق�ال ف�ي  -

 نفسھ وكتب في ورقة:
مواسیر ب�ال�س�ت�ی�ك�ی�ة ط�وی�ل�ة. رب�م�ا 
خمس مواسیر ال یقل ط�ول ال�واح�دة 
ع�ن خ�م�س��ة أم�ت�ار. وأیًض�ا م�وت��ور 
كھرباء، ألواح خشبیة عریضة، قطع 

 فیلین ضخمة...
لماذا لم تخطر ھذه الفكرة على ب�ال  -

 أحٍد فینفذھا؟ سأل نفسھ.
 عقد العزم...

سأستخرج ماًء مقطًرا من ال�ھ�واء،  -
َر.  ھكذا فكَّ

أقل طعام یكفیھ. صدر الدجاج�ة ی�أك�ل 
منھ ثالثة أیام. كل وجبة عشاء قطعة 
صغیرة. الخبُز الجاف یحتاُج إلى بلل، 
أو ف��ل�یَ��فُ�تَّ��ھُ ف��ي ال��ل�ب��ن. ھ��ذا أفض��ل. 
اش��ت��َرى أل��واَح ال��خ��ش��ِب َوَج��َم��َع��ھ��ا 
متجاورة َوثبََّت فیھا الفلین. ی�ری�د أن 
یَ��ھ��رَش َم��ك��اَن ال��ث��ق��ب ال��ذي َح��فَ��َرهُ 
ال�ط��ب�ی��ب ف��ي أع��ل�ى ظ�ھ��ره ل��ی�ش��ف��ط 
السوائل التي كانت تمأل رئتیھ. یومھا 
مأل بھا زجاجتین كبیرتین ع�ك�رت�ی�ن. 
رآھما ف�دم�ع�ت ع�ی�ن�اه. وال�م�واس�ی�ر 
البالستیكیة ال�ط�وی�ل�ة اش�ت�رى م�ن�ھ�ا 

خمسة أعواد. ستقولون إن ال�م�وت�ور 
یحتاج إلى كھرباء كي یعمل. اشت�رى 
أربعة ألواح شمسیة لتولید الكھرباء. 

ف�ول�ت. أس�الك ك�ث�ی�رة.  12كل ل�وح 
اللوح بمئتي جنیھ. ص�حَّ م�ن�ھ ال�ع�زُم 
ووجَب التن�ف�ی�ذ. أوص�ى "ب�خ�ات�ي"، 
جارھم صاحب الكارو أن ی�أت�َي إل�ی�ھ 
في الثامن�ة ص�ب�اًح�ا ل�ی�ن�ق�ل ك�ل ھ�ذه 
األشیاء إلى النیل. سمعت أن أثی�وب�ی�ا 
ستلجمھ وتأمره بالركوع عند قدمیھا. 
تماًما تحت كوبري كفر الزیات القدیم. 
الكوبري غیر ب�ع�ی�د وم�ع ذل�ك ط�ل�ب 
"ب�خ��ات��ي" س�ت��ی��ن ج�ن��ی��ھ��ا ل��ل��ذھ��اب 

  والعودة. طماع شره.
 مش كتیر یا بخاتي؟ -
خد بالك یا باشمھندس، كده ی�ع�ت�ب�ر  -
مش��اوی��ر ی��وم��یًّ��ا: ذھ��اب وع��ودة  4

وذھاب وعودة وأنا راجل فات�ح ب�ی�ت 
  وصاحب عیال!.

*** 
یض���ع ب���خ���ات���ي أل���وح ال���خ���ش���ب، 
وال��م���واس��ی���ر، وك���وت��ون���ة األل���واح 
الشم�س�ی�ة، واألش�ی�اء األخ�رى ف�وق 
العربة، وی�ط�ل�ب م�ن ال�ب�اش�م�ھ�ن�دس 

 الركوب.
 معرفش أطلع فوق الكارو -
أشیلك، بس خد ب�ال�ك ل�ت�ق�ع واح�ن�ا  -

    بنجري!
 وتجري لیھ؟، یصیح بھ. -

وتتقلقل ب�ھ�م�ا ال�ع�رب�ة دق�ائ�ق ح�ت�ى 
ال��وص��ول إل��ى ال��ك��وب��ري ف��ی��ق��وم 

  "بخاتي" بإنزال األشیاء
 ھیا یا عم الحاج انزل -
زي ما طلعتني نزل�ن�ي، وس�اع�دن�ي  -

 ننصب العوامة فوق المایھ.
 عشرین زیادة -
 مش كتیر؟ -
ف�ھ��م�ن��ي س��رك وأن��ا م��ت�ن��ازل ع��ن  -

 العشرین دي
أنا عاوز أعمل ھنا مح�ط�ة وأج�ی�ب  -

 مایھ مكررة من الھوا!
من الھوا؟ بس المایھ قدامك كت�ی�رة  -

والحمد �. ال�ن�ی�ل م�ل�ی�ان. ت�ك�ون�ش 
 خایف من سد الحبشة؟

أنا عاوز مایھ مكرره یا بخاتي. زي  -
 مایة المطر كده ویمكن أحسن.

خ��الص، اع��م��ل مش��روع��ك ف��ي  -
 الصحرا عشان یبقى مفید

 مانتاش فاھم -
 فھمني -
الھوا اللي فوق المایة مباشرة یبقى  -

فیھ مایھ أكتر، واح�ن�ا لس�ا ف�م�رح�ل�ة 
 التجارب.

ویمسك بخاتي یده حتى ی�رك�ب ف�وق 
العوامة الخ�ش�ب�ی�ة ال�م�ح�م�ول�ة ع�ل�ى 
الفلین وی�ن�اول�ھ أش�ی�اءه، وی�ب�دأ ف�ي 
إنزال الماسورة البالستیكیة إل�ى ق�اع 
النھر، وبخاتي على الش�ط ی�رق�ب�ھ ال 
یرید أن یتحرك حتى یرى ج�ان�بً�ا م�ن 
ا ف�ي ھ�ذه  الفیلم!. ال�ن�ی�ُل ع�م�ی�ٌق ج�ّدً
المنطق�ة. ی�ق�ف "ب�خ�ات�ي" م�ب�ھ�وًرا 

ینت�ظ�ر ل�ح�ظ�ات ث�م ی�ھ�م ب�االن�ط�الق 
صاعًدا طریق الجسر لكنھ یتمھل مرة 
أخ�رى ل��ی�رى. ی��ف�رد ال��ب�اش�م��ھ�ن��دس 
األل��واح الش��م��س��ی��ة وی��ل��ف الس��ل��ك 

  العریان بالشكیرتون.
انت منزل ال�م�اس�ورة ل�ل�ق�ع�ر ل�ی�ھ؟  -

 یأتیھ السؤال من على البر.
عشام المایة اللي تحت بتكون باردة  -

ا. أنا محتاج البرودة دي.  جّدً
 أنا ما فھمتش حاجة -
 مش مھم تفھم -
 عشرین زیادة ومش متنازل عنھا. -

*** 
الصیادون یتابعون ما یجري من بعید 
لبعید وال یفھمون ش�ی�ئً�ا! ف�ي ال�ی�وم 
األول سقطت إحدى المواسیر في قعر 
ال���ن���ی���ل ف���ت���ع���ط���ل ال���ع���م���ل. ط���ل���ب 
ال�ب��اش��م�ھ��ن��دس م�ن أح��د الص��ی��ادی��ن 
مساعدتھ في إخراجھا فام�ت�ن�ع. وف�ي 
المساء جاء بخات�ي ب�ال�ك�ارو ف�وج�ده 
متربًعا على العوامة وبعض الفالحین 
الذین جاءیون جوامیسھم م�ن ال�ن�ی�ل 
یتحدثون معھ. ك�ان ی�ب�دو مس�ت�وف�ًزا 
وكأنما یمارس الیوجا على الماء. قال 

 أحدھم:
 كنا خایفین علیك تغرق یا عم الحاج -

ال یرد على أحد. كأنما یعیش في عالم 
آخر. وفي األفق احمرَّ السحاب. ظھ�ر 
ب��خ��ات��ى ون��ادى ب��أع��ل��ى ص��وت��ھ: ی��ا 

 باشمھندییییییس!
ح��م��ل��ت ال��ع��رب��ة ح��م��ول��ت��ھ��ا وش��ق��ت 
طریقھا ع�ائ�دة وق�د أع�ط�ت ظ�ھ�رھ�ا 

 للكوبري. أكد علیھ:
 بكره ف نفس المعاد یا بخاتي -
تاني؟ انت بترتعش زي قشایة فوق  -

 سطح المایھ
یمكن عشان ماخدتش الدوا. س�ب�ت�ھ  -

 ھناك في البیت.
 نسیتھ؟ -
ال م��انس��ی��ت��وش. أس��ب��وع ت��ج��ارب  -

وربك یس�ھ�ل إن ش�اء هللا. األع�م�ال 
 العظیمة یلزمھا جھد عظیم.

 ومن الصبح ما أكلتش؟ -
 كان معایا بیضة كسرتھا وشربتھا -
 ھي البیضة المسلوقة بتنشرب؟ -
ماكانتش مسلوقة. ك�ان�ت ب�ح�ال�ت�ھ�ا  -

  زي ما نزلت من طیز الفرخة.
یقھقھ بخاتي وینھ�ال ب�ال�ع�ص�ا ع�ل�ى 

  ظھر الحمار.
 

واستؤنفت الت�ج�ارب أی�اًم�ا ب�ع�د ذل�ك 
وبخاتي یأخذ والمال یقل، ومع ذلك ال 
یتوق�ف ال�ب�اش�م�ھ�ن�دس ع�ن م�راودة 
األمل. أوقف كل األدویة حتى یستطیع 
دفع التكالیف. الكركمین الھدیة وحده 
ھ��و ال��ذي ی��ح��ارب اآلن. اج��ت��م��ع 
الصیادون وذھبوا لشقیقھ وت�وس�ل�وا 
إلیھ أن ینقذھم فشقیقھ یق�وم ب�إنش�اء 
محطة غریبة ستجعل ع�ی�ن الش�رط�ة 
على المكان وقد تجر رجلھم إلى ما ال 

 تحمد عقباه.

  ة
 

  ي  ات
 

 محمد محمد السنباطي/ مصر
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 أمل سلمان / سوریا
 
مد الصباح یده. لمس وجھي طبع وق�ب�ل�ة ع�ل�ى ج�ب�ی�ن�ي، إن�ھ ی�وم  

صباحي ممطر، أزحت الستائر، مازالت قبلتھ الن�دی�ة ف�وق ج�ب�ی�ن�ي! 
نزلت السلم الط�وی�ل ألك�ت�ش�ف خ�ل�ل ف�ي ی�وم�ي..! تش�رق الش�م�س 
والحرارة تلفح نافذتي الشرقیة بحرارة تموزیة عالیة، ومن ن�اف�ذت�ي 
الغربیة تظھر عواصف، وبرق، ورعد، وقطرات مطر غزیرة تط�رق 

 شباك النافذة .
تسقط معھا زھور شجرة الیاسمین التي تعرشت على نافذت�ي ..ذات  

حلم .. فتحت الباب الخارجي للعم�ارة ال�ت�ي أق�ط�ن�ھ�ا، أث�ار فض�ول�ي 
ودھشتي مشھد الشارع، رأیتھ وقد انقسم قسمین، فمن جھة الشرق 
تسیر أناس بلباس صیفي، ومن جھ�ة ال�غ�رب تس�ی�ر أن�اس ب�ل�ب�اس 

  شتوي وتحمل المظالت.
 دعكت عیني، وتساءلت مع نفسي: 
ـ ھل صحیح ما أرى؟! وألني أعش�ق ال�م�ط�ر مش�ی�ت ت�ح�ت ح�ب�ات�ھ  

بنشوة عارمة، والناس حولي تھرب من المطر، وت�ح�ت�م�ي   الكبیرة،
في البیوت القریبة، او تستقل سیارات أجرة ل�ت�ذھ�ب إل�ى أع�م�ال�ھ�ا. 
یرتسم في السماء قوس قزح، عند الحدیقة الع�م�وم�ی�ة واص�ل�ت ف�ي 

  مسیري ابتل شعري من المطر.
توقف ھناك ینتظرني بقامتھ الطویلة یحمل مظلة خضراء! نع�م ھ�و  

بوجھھ الحنطي بمالمحھ المتناسقة بلحیتھ التي خضبھا المشیب. مد 
  قال:  یده لي
 احتضنني بشغف.  ـ تعالي

احتضنتھ، ومن بین جسدینا تساقطت أزھ�ار ال�ك�اردی�ن�ا ال�ب�ی�ض�اء.   
تحولت المظلة الخضراء لسحابة بیضاء. یسقط من خالل�ھ�ا ال�م�ط�ر، 

العطر، أمسكت یده.. وقوس قزح یتالشى،   وال یمس جسدینا إال رذاذ
یمتد أمامنا شارع عریض، والبحر یلقي على ضفت�ھ أم�واج وال�زب�د 

 األبیض یقبل أقدامنا في المسیر ...
أزھرت الحدیقة بما فیھا من أشجار مختلفة، ونما الع�ش�ب االخض�ر  

  وطوق المدینة واألرصفة المبتلة بالمطر، قلت لنفسي:
 "لن أبالي أین أكون؟ ولن انظر خلفي" 
ومتالء .. ق�ل�ت   تتماوج حولي ألوان الطیف، شعرت بسعادة عارمة 

 لھ:
"انتظرتك طویالً، من قبل میالدي. وأخیراً أتیت .. أنت ھنا ب�ع�د ك�ل  

ھذا االنتظار، وجھك یفیض نوًرا، وألني أح�ب�ك ع�دت، وط�ب�ع�ت م�ع 
..! أتیت في  الصباح على جبینك قبلة، لن أتركك ھذه المرة یا حبیبي

م�م�ا   الصباح إلیك، ومع حلم المطر مشینا معـً�ا، ل�م أص�دق ن�ف�س�ي
 آثار دھشتي ورؤیتي لھ أیقظت الحیاة في نفسي.  حدث من الصباح،

وك���ان���ت ال���ك���ل���م���ات ت���ت���ح���ول إل���ى   ج���ل���س���ن���ا ع���ل���ى الش���اط���ئ 
تعزف ألحانھا، كیتار حنین، والعود ھائ�م، وای�ق�اع   موسیقیة  أنغاماً 

مجنون، الزبد األبیض تحول لفراشات بیض�اء، ع�ق�دت ف�وق رأس�ي 
 اكلیالً ابیضاً.

ابتسم ومرر یده فوق اكلیلي، ف�ت�ج�م�ع�ت ال�ف�راش�ات ح�ول أص�ب�ع�ھ  
وتراقصت طرباً، ثم حلقت في البعید. كان النھار قصیًرا، وال�ك�ل�م�ات 
تدفقت ینابیعا عذبة فاضت حولنا ، وتحول الصوت إلى مھرجان م�ن 

  األعیاد
وعلى منضدتي كتب كثیرة ،   حل اللیل فعدت معھ لشقتي الصغیرة، 

أمسك جریدة یومیة، أشعل سیجارة صغی�رة، خ�ی�وط ال�دخ�ان ت�رس�م 
دوائ��ر ح��م��راء ت��خ��رج م��ن ال��ن��اف��ذة، وج��ھ��ھ ی��ف��ی��ض ب��ال��ح��ب، 

  خصبة كحبات المطر فوق النافذة ..  كلماتھ تأتي  والشوق،
 " لن أتركك ھذه المرة "

مستعجلة قویة عل�ى ب�اب ش�ق�ت�ي،   اختفى صوتھ مع صوت طرقات 
أعید الطرق مرة أخرى أشد وقعاً فاستفقت من دھشتي، كانت الجارة 
تطلب بعض الخبز، عدت إلى منضدتي ف�ل�م أر س�وى ب�ق�ای�ا ط�ی�ف، 

  وبعض دخان سیجارة.
 



تلعب ال�دراس�ات وال�ق�راءات ال�ن�ق�دی�ة  

دوراً كبیراً وب�ارزاً ف�ي ت�ق�ی�م وت�ح�ل�ی�ل 

التجریة األدبی�ة ل�ألدب�اء وال�ك�ت�اب ف�ي 

 .مجال الشعر أو القصة أو الروایة

من ھنا جاء اإلص�دار ال�ن�ق�دي ال�ج�دی�د 

 .للدكتور بھنام عطاهللا

والذي إعتمد فیھ على الدراسة النق�دی�ة 

ال��ح��رة، ال��ت��ي ت��ع��م��ل خ��ارج ح��دود 

التسمی�ات وال�م�ن�ھ�ج واألط�ر ال�ن�ق�دی�ة 

المتبعة، مستفیداً من التجارب ال�ن�ق�دی�ة 

ال��ع��راق��ی��ة وال��ع��رب��ی��ة ع��ل��ى وج���ھ 

الخصوص، بغیة تتبع ال�خ�ط�اب األدب�ي 

بجمیع فضاءاتھ، وسعی�اً وراء ع�م�ل�ی�ة 

الحفر والتمحیص والت�ح�ل�ی�ل، م�ت�ع�ك�زاً 

 .على البؤرة النقدیة لكل أدیب

لقد تنوعت ھذه ال�ق�راءات وال�دراس�ات 

النق�دی�ة ف�ي ط�رح ن�ق�دي إس�ت�م�د م�ن 

ج�م�ال��ی�ات الص�ورة األدب��ی�ة وخ�ی��ارات 

ال�ت�أوی��ل أھ��م م��الم�ح��ھ�ا، ح�ی��ث ح��اول 

الباحث الوقوف ع�ن�د أھ�م م�رت�ك�زات�ھ�ا 

البیانیة ومفاھیمھا ال�م�رج�ع�ی�ة، ح�اف�راً 

في أخادید النصوص، وم�ت�وغ�الً ف�ی�ھ�ا 

ب��م��ا ی��خ��دم ف��ك��رت��ھ األس��اس��ی��ة، ف��ي 

إستنطاق الخطاب الشعري والق�ص�ص�ي 

لمبدعین عراق�ی�ی�ن وع�رب، م�ن خ�الل 

كشف وھج أف�ك�ارھ�م وی�ق�ظ�ة دالالت�ھ�م 

ومخیلتھ�م، ب�غ�ی�ة ت�ق�ری�ب�ھ�ا ال�ى ذھ�ن 

المتلقي، ولتوثیق مشھدیة الرؤی�ا ل�دى 

ھ��ؤالء األدب��اء، وم��ن أج��ل ت��ح��ل��ی��ل 

 .تجاربھم وبنیة خطابھم المنجز

فبع�د إص�داره س�ت م�ج�ام�ی�ع ش�ع�ری�ة 

وثالثة ك�ت�ب ن�ق�دی�ة وث�الث�ة ك�ت�ب ف�ي 

الجغرافیا وعلم الخرائط، وك�ت�ب�اً أخ�رى 

   في التاریخ والثقافة والمسرح.

أصدر المؤلف م�ؤخ�راً ك�ت�اب�ھ ال�ن�ق�دي 

  الجدید الموسوم

بـ (فضاءات ال�خ�ط�اب األدب�ي ج�م�ال�ی�ة 

ع�ن  2020الصورة وخیارات التأویل) 

دار ماشكي للطباعة والنشر وال�ت�وزی�ع 

 .في العراق

وتأسیسا لما س�ب�ق ج�اء ھ�ذا ال�م�ن�ج�ز 

النقدي الجدید والذي إست�غ�رق ت�أل�ی�ف�ھ 

فترة لیست بالقص�ی�رة، م�ح�ت�وی�اً ع�ل�ى 

دراسات وقراءات وإن�ط�ب�اع�ات ن�ق�دی�ة 

ألثنین وأربعین شاعراً وق�اص�اً ع�راق�ی�اً 

 وعربیاً وسریانیاً.

وق��د ك��ان��ت أغ��ل��ب ھ��ذه ال��ق��راءات 

وال��دراس��ات ال��ن��ق��دی��ة ق��د نش��رت ف��ي 

 .صحف ومجالت عراقیة وعربیة

ف�ي   كتب الناشر كلمة تعریفیة بالك�ت�اب

 :الصفحة األخیرة قال فیھا

یعد ك�ت�اب فض�اءات ال�خ�ط�اب األدب�ي (

جمالیة الصورة وخیارات التأوی�ل) م�ن 

الكتب النقدی�ة، ال�ت�ي ت�ن�اول�ت ك�ل م�ن 

الشعر والقصة ال�ق�ص�ی�رة ب�رؤی�ة ن�اق�د 

 .وشاعر في اآلن نفسھ

لقد تناول الكتاب شعراء لھم حض�ورھ�م 

الثقافي المؤثر في الواقع األدبي وع�ل�ى 

س��ب��ی��ل ال��م��ث��ال ال ال��ح��ص��ر: س��رك��ون 

بولص، معد ال�ج�ب�وري، ع�ب�د ال�وھ�اب 

اس��م��اع��ی��ل، ج��ان دم��و، أن��ور ع��ب��د 

  العزیز .. وغیرھم

لقد أفاد الناقد / الشاعر م�ن ال�دراس�ات 

التكاملیة، التي تضافرت فیھا ال�م�ن�اھ�ج 

م�ن أج�ل  -السیاقیة والنص�ی�ة -النقدیة 

الوصول إلى عتمات النص وإض�اءت�ھ�ا 

 .وكشف أسراره

وم�ن الش��ع��راء ال�ذی��ن ش��م��ل�ت��ھ��م ھ��ذه 

 : الدراسات والقراءات

سركون بولص، مع�د ال�ج�ب�وري، ج�ان 

دمو، د. حكم�ت ص�ال�ح، ع�ب�د ال�وھ�اب 

اسماعیل، جمان�ة ح�داد، ن�زار دی�ران�ي 

عباس عبدهللا، دن�ی�ا م�ی�خ�ائ�ی�ل، أم�ج�د 

م�ح��م�د س�ع��ی�د، أم�ی��ل ع��ط�اهللا "ف�ن��ان 

وشاعر"، زھور دكسن، بولص شلیط�ا 

الوي، د. أح�م�د ـ�ـ�ملك�و، د. م�زاح�م ع

جارهللا، فیفیان صلیوا، منذر عبد الحر، 

جبو بھنام، جبار الكواز، بولص أدم، د. 

حیدر محمود ع�ب�د ال�رزاق، د. س�م�ی�ر 

خوراني، فاضل ال�غ�زي، ج�الل م�رق�س 

عبدوكة، جاسم محم�د ال�دوري، إن�ھ�اء 

سیفو، خض�ر زك�و، د. أح�م�د ج�ارهللا، 

غسان سالم شعبو، صلیوا حبش، ك�ن�ار 

الحك�ی�م، رم�زي ھ�رم�ز ی�اك�و، ب�رھ�ان 

البرزنجي، نزار الدیراني، ن�ھ�ى الزار. 

جمال خضیر الجنابي، ذكار اسعد مراد، 

 .صباح غزوان

أم��ا ف��ي م��ج��ال ال��ق��ص��ة ف��ق��د ش��م��ل��ت 

  : القراءات كل من

أنور عب�د ال�ع�زی�ز، وج�دان ال�خ�ش�اب، 

ب�ل�ق��ی�س ال��دوس�ك�ي، د. ع�م��ار اح�م��د، 

ص�ب�اح ال�ك�ات�ب، ھ�ب�ة ش�اك�ر ال�م�ف�ت��ي 

 .وغیرھم

وتض��م��ن ال��ك��ت��اب أیض��ا ال��ھ��وام��ش 

والمصادر والمراجع المھمة التي إستند 

ع��ل��ی��ھ��ا ال��ك��ات��ب ف��ي ب��ن��اء ق��راءات��ھ 

ودراساتھ النقدیة ھذه، ث�م خ�ت�م ك�ت�اب�ھ 

 .بمحطات من السیرة الذاتیة للمؤلف

) صفحة من القطع 200وقع الكتاب بـ (

 .الكبیر. صمم الغالف: علي صمیم
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ون��ح��ن ن��ق��رأ ك��ت��اب "ش��ع��راء ی��ھ��ود   
عراقیون" تألیف الشاعر والباحث عدن�ان 
جمعة، یبدو لنا بجالء الجھد الكب�ی�ر ال�ذي 
بذلھ ال�م�ؤل�ف ف�ي ال�ب�ح�ث واالس�ت�ق�ص�اء 
واالستنتاج، ونجد أن سبعة م�ن الش�ع�راء 
التسعة الذین تناولھ�م ال�ك�ت�اب ق�د نش�روا 
دواوین شعریة في الع�راق ق�ب�ل رح�ی�ل�ھ�م 
عنھ، أما الشاعران اآلخران وھما جاد ب�ن 
مئیر الذي یقیم في أسترالیا حالیا، وروني 
سمیك الذي یعیش في إسرائی�ل، ق�د ك�ت�ب�ا 
الش��ع��ر وھ��م��ا خ��ارج ال��ع��راق، وط��ب��ع��ا 

 دواوینھما خارجھ أیضا.
ویبدو أن المؤلف ق�د ان�ت�ب�ھ إل�ى أن�ھ م�ن 
األم��ان��ة إنص��اف ھ��ؤالء الش��ع��راء، ال��ذي 
كتبوا قصائد حب وحنی�ن ل�ل�ع�راق، ول�ك�ن 
الزمن أسدل غبار النسیان على اغ�ل�ب�ھ�م، 
ولم یعودوا معروفین كشعراء بما یتن�اس�ب 
مع إبداعھم الشعري، سواء داخل ال�ع�راق 

 أو خارجھ.
 160تصدرت ھذا الكات�ب ال�ذي ص�در بـ� 

صفحة من القطع المتوسط، عن منشورات 
المتن ف�ي ب�غ�داد، م�ق�دم�ة ب�ق�ل�م الش�اع�ر 
والكاتب قاسم محمد مجید الساعدي تحدث 
فیھا بإیجاز عن أھم�ی�ة وط�ب�ی�ع�ة ال�ك�ت�اب 
بشكل عام مشیداً بجھود المؤلف، وشاك�راً 
إیاه "بحجم الجھد المضني واللیالي ال�ت�ي 
سھر من اجلھا لیكون الكتاب بی�د ال�ق�ارئ 
ویتعرف على شع�راء ی�ھ�ود ع�راق�ی�ی�ن... 
كانت السیاسة قد اقتلع�ت�ھ�م م�ن ج�ذورھ�م 

 بقوة وبال رحمة".
نقرأ ف�ي ال�ك�ت�اب ص�ف�ح�ات م�ن�س�ی�ة ع�ن 
الش�ع��راء ال�ذی��ن ت��ن�اول��ھ��م، وال�ذی��ن ك��ان 
أك��ب��رھ��م س��ن��اً، ھ��و الش��اع��ر وال��ب��اح��ث 
واالقتصادي م�ی�ر ش�اؤول بص�ري، ال�ذي 

ع�ام�ا، وك�ان  94ع�ن  2005توفي ع�ام 
والده تاجراً للقماش في بغداد ووالدتھ م�ن 
عائلة (دن�ك�ور) ال�ت�ي ی�ن�ت�م�ي ل�ھ�ا أك�ب�ر 
ح��اخ��ام��ات ی��ھ��ود ال��ع��راق. وك��ان اح��د 
شخصیاتھا (عمھ) الذي كان یشغل منصب 
رئیس ال�م�ح�ك�م�ة الش�رع�ی�ة ب�ب�غ�داد ع�ام 

1848. 
وكان میر بصري كما یخبرنا ال�م�ؤل�ف ق�د 
درس في مدرستي التعاون واأللیانس ف�ي 
ب��غ��ـ��ـ��ـ��داد، والزم (األب أنس��ـ��ت��ـ��انـ��س 
الكـرمـلـي) و (الدك�ت�ور مص�ط�ف�ى ج�واد) 
حیث أخذ عنھما اللغة العربیة، ك�م�ا درس 
تاریخ العراق على ید (ع�ب�اس ال�ع�زاوي) 
وال��ع��روض ع��ل��ى ی��د (الش��اع��ر م��ح��م��ود 
المالح)، وشغل بعد دراستھ االقت�ص�اد ف�ي 
جامعة بغداد وتخ�رج�ھ م�ن�ھ�ا ال�ع�دی�د م�ن 
المناصب في العراق منھا من�ص�ب رئ�ی�س 

ومنصب  1943غرفة تجارة بغداد في عام 
مدیر عام في وزارة الخارجیة العراقیة. ثم 
أنصرف لآلع�م�ال ال�ح�رة ول�ك�ت�اب�ة األدب 
وال��ت��أری��خ وع��م��ل م��ح��ررا وب��اح��ث��ا ف��ي 
الصحافة العراقیة، وق�د ص�درت ل�ھ ك�ت�ب 
عدیدة في الشعر واالقتصاد واألدب م�ن�ھ�ا 

) و(مباح�ث ف�ي االق�ت�ص�اد 1928(الحریة 
) 1955) و (رجال وظ�الل 1948العراقي 

) و (أع�الم 1969و(رسالة األدیب العربي 
ال�ی��ق��ظ��ة ال��ف��ك��ری��ة ف��ي ال��ع��راق ال��ح��دی��ث 

) و (أعالم الس�ی�اس�ة ف�ي ال�ع�راق  1983
) و 1991) و (أعالم الكرد 1987الحدیث 

) و(أع�الم 1991(أغاني الحب وال�خ�ل�ود 
) 1994األدب العراقي الحدیث في جزئین 

ویشیر المؤلف إلى أن بصري كان ق�د ب�دأ 
نظم الشعر بالعبریة والفرنسیة ثم تركھ�م�ا 
إلى العربیة، و أنھ كان متأثرا في أسل�وب�ھ 
بأبي فراس ال�ح�م�دان�ي وأب�ي ن�واس م�ن 
القدماء، وبالبارودي وإسم�اع�ی�ل ص�ب�ري 
وإیلیا أبو ماضي ومیخائیل نعیمة وجب�ران 
خلیل جبران فضال عن الزیات والمنفلوطي 

 وطھ حسین من المعاصرین.
وإذا ما ع�دن�ا إل�ى ال�ح�دی�ث ع�ن ش�ع�راء 
الكتاب وفق التسلسل الذي اتبعھ المؤل�ف، 
سنجد أن الشاعر إب�راھ�ی�م ع�وب�دی�ا ال�ذي 

عاما، لم یتوق�ف  83عن  2007توفي عام 
دیوانا شع�ری�ا، ب�ل أص�در  12عند إصدار 

م�ن  -كتبا أخرى منھا "أغنی�ات ع�راق�ی�ة 
الغناء الش�ع�ب�ي ال�ع�راق�ي ال�ح�دی�ث" ع�ام 

، و "في میدان األدب العربي، أدباء 1994
، و "ف��ي دن��ی��ا 1999وش��ع��راء" ع��ام 

، و 1999المقامات والغناء العراقي" عام 
 .2003عاما" عام  60"أنا والشعر 

وباالنتقال إلى الشاعر مراد میخائیل ال�ذي 
ع�ام�ا، ن�ج�د أن  80عن  1986رحل عام 

أھم ما یذكره المؤلف عنھ كونھ ق�د ش�ارك 
بمھرجان مع الشعراء واألدباء العرب ف�ي 
مبایعة الشاعر احمد شوقي كأمیر للشعراء 
مع كل من: معروف الرصافي، جواد علي، 
رفائیل بطي، عبد الكری�م ال�ع�الف، ج�م�ی�ل 
صدقي الزھاوي، محمد مھدي الجواھري، 
احمد حامد الصراف، وعبد الرحمن الب�ن�ا. 
وكان عنوان القصی�دة ال�ت�ي ش�ارك ف�ی�ھ�ا 
"نحن الشعراء"، و ل�م ی�ع�ت�رض ع�ل�ی�ھ�ا 
 معترض من الشعراء كقصیدة نثر وقتذاك. 
أما الشاعر أن�ور ش�اؤول ال�م�ت�وف�ي ع�ام 

ع�ام�ا، ف�ك�ان ق�د ول�د ف�ي  80عن  1984
محلة (الَكلج) بمدینة الحلة واشتغل معلما، 
ثم انتقل إل�ى ب�غ�داد واش�ت�غ�ل م�ع�ل�م�ا ف�ي 
المدارس األھ�ل�ی�ة ودخ�ل ك�ل�ی�ة ال�ح�ق�وق 

 .1931العراقیة وتخرج منھا سنة 
أصدر دیوانین شعریی�ن ھ�م�ا: "ھ�م�س�ات 

. 1983، و "فجر ج�دی�د" 1956الزمن" 
ك��م��ا أص��در م��ج��م��وع��ات قص��ص��ی��ة ھ��ي: 

، "أرب�ع قص�ص 1930"الحصاد األول" 
، "قص�ص م�ن ال�غ�رب" 1935صحیة" 

، 1955، "ف��ي زح��ام ال��م��دی��ن��ة" 1937
 .1980"قصة حیاتي في بالد الرافدین" 

ومن األعمال األخرى التي أنجزھا ش�اؤول 
، 1932مسرحیة مترجمة تألیف ولی�م ت�ل 

التي تحول�ت  1948قصة "علیا وعصام" 
إلى فیلم سینمائي ف�ی�م�ا ب�ع�د، "ال�ط�ب�اع�ة 

، "قصة حیاتي في وادي 1967وفنونھا" 
  .1980الرافدین" 

ولدى التحدث عن الشاعر ج�اد ب�ن م�ئ�ی�ر 
، 1950یخبرنا ال�م�ؤل�ف ان�ھ ھ�اج�ر ع�ام 

ودرس المحاماة في الجامعة الع�ب�ری�ة ف�ي 
ونال إجازة الم�راف�ع�ة  1955أورشلیم عام 

ثم ع�م�ل ف�ي ال�ق�س�م ال�ع�رب�ي  1957عام 
للنقابة العامة للعمال في إس�رائ�ی�ل وح�رر 

 مجلة التعاون الشھریة فیھا.
مع زوج�ت�ھ  1968ھاجر جاد بن مئیر عام 

وأوالده إلى استرالیا ومارس التجارة، ث�م 
المحاماة، بعد التحاقھ بج�ام�ع�ة (م�ون�اش) 
وحصولھ على إج�ازة م�ح�اٍم وم�راف�ع ف�ي 

، وك�ان 1979محاكم مقاطعة فكتوریا عام 
بن مئیر قد شغف منذ نعومة أظفاره ب�ح�ب 
الشعر العربي وخاصة عندما كان طالبا في 
مدرسة شماش الثانویة في بغداد حیث قرأ 
أشعار (الرصافي والزھـاوي وأحمد شوقي 
وإبراھیم ناجي وأحمد رامي) باإلضافة إلى 
كبار ش�ع�راء ال�ع�ص�ر ال�ذھ�ب�ي ال�ع�ب�اس�ي 
كالمعري والمتنبي وأبو فراس ال�ح�م�دان�ي 
وغیرھ�م م�م�ن أل�ھ�م�وا ش�غ�ف�ھ ب�األوزان 
والقافیة والموسیقى الش�ع�ری�ة ف�ي ال�ل�غ�ة 

 العربیة الشاعرة.
صدرت لھ الدوواین التالی�ة : "ی�ا ط�ی�ور 

، "ی�ا م�ن��ال ی�ا م�ن�ال��ي" 2004األن�س" 
، 2004أغنیات باللھجة المصریة القاھریة 

 .2007"حوار القلوب" 
ویتحدث المؤل�ف ب�ع�د ذل�ك ع�ن الش�اع�ر 

عن  2017شموئیل موریھ الذي توفي عام 
ك�ت�اب�اً  35عاما، فیتطرق إلى إصداره  85

باللغات العربیة واإلن�ج�ل�ی�زی�ة وال�ع�ب�ری�ة، 
إضافة إلى تحقیق الكتب وإعداد ال�ت�راج�م، 

كتاباً بھذه اللغ�ات، وك�ذل�ك  35حیث بلغت 
المئات من المقاالت والدراسات ومق�دم�ات 
الكتب التي نشرت في المجالت والص�ح�ف 
وفي المواقع اإللكترونیة، ی�ع�ت�ب�ر األس�ت�اذ 
م�وری�ھ واح�داً م�ن اب�رز وأل�م��ع ال��ك�ت��اب 
الیھود اإلسرائیلیین عموماً والذین نش�روا 
بالعربیة والعبریة واإلنج�ل�ی�زی�ة، وخ�اص�ة 
في مجال األدب والمسرح العرب�ي، بش�ك�ل 
خاص، وأبرز كتاباتھ في ما یخص الع�راق 
یواجھنا كتاب یھود ال�ع�راق (ب�ال�ع�رب�ی�ة)، 
والفرھود (باإلنجلیزیة)، وبغداد ح�ب�ی�ب�ت�ي 
(ب��ال��ع��رب��ی��ة) وت��ح��ق��ی��ق ك��ت��اب ال��ج��ب��رت��ي 

 (بالعربیة).
ویذكر أن موریھ ساھم بدور بارز ومتمی�ز 
في تشكیل وإدامة عمل رابطة الجام�ع�ی�ی�ن 
ال�ی�ھ�ود ال�ن�ازح�ی�ن م�ن ال�ع�راق وأص�ب��ح 

 رئیسھا الفعلي.
ولدى تناولھ الشاعر فرید ف�ن�ان، ی�خ�ب�رن�ا 
المؤل�ف ع�دن�ان ج�م�ع�ة ان�ھ اض�ط�ر إل�ى 
مغادرة مسقط رأسھ مدین�ة ال�ب�ص�رة ع�ام 

عندما كان في العشرین، وإنھ ق�م�ة  1951
في التألق، فبعد س�ت�ی�ن ع�ام�ا م�ن س�ب�ات 
عمیق ف�رض�ھ ال�واق�ع ال�ج�دی�د وال�ح�اج�ة 
الملحة لتوفیر المعی�ش�ة، رج�ع ف�ری�د إل�ى 

 الشعر الذي كان دائما ھوایتھ.
، ال�ذي ی�ع�ت�ب�ر ” فن�ان“ وحول اسم العائلة 

غریبا بالمقارنة مع أسماء یھود الش�ت�ات، 
ینقل لنا ذلك رد فرید ال�ذي ی�ق�ول: ((ك�ان 
والدي مدیرا للبرق والبرید ف�ي ال�ب�ص�رة. 

، ” المكتب ال�ف�نّ�ي“ وكان مكتبھ یحمل اسم 
”)). ف�نِّ�ي“ ولذلك تحّول لق�ب ال�وال�د إل�ى 

ومع قدوم عائلتھ إلى إسرائیل أمسى اللقب 
أسم العائلة، ِعلما أّن االسم األصلي للعائلة 

، الذي یُعتبر أس�م�اً ش�ائ�ع�اً ” یحسقیل“ ھو 
 لدى یھود الشتات العراقي.

ثم ینتقل ب�ن�ا ال�م�ؤل�ف إل�ى ال�ح�دی�ث ع�ن 
الشاعر مراد ال�ع�م�اري ال�ذي ت�وف�ي ع�ام 

ع�ام�ا، ف�ی�ك�ش�ف ل�ن�ا أن  80ع�ن  2012
عائلتھ سمیت نسبة إلى مسق�ط رأس�ھ ف�ي 
مدینة ال�ع�م�ارة، ل�وال�ده ع�ب�د هللا م�ق�ھ�ى 
تساعده فیھا أمھ مسعودة، وقد انتفع كثیرا 
من وجود مجلَّد لتجلید ال�ك�ت�ب والص�ح�ف 
بقرب المقھى، وبھذا ت�ی�س�ر ل�ھ وھ�و ف�ي 
الحادیة عشرة من عمره أن یقرأ ال�وق�ائ�ع 
العراقیة ویطلع على التعیینات وال�ق�وان�ی�ن 
التي یشرعھا البرلمان العراقي، ما أغ�ن�ى 

 معلوماتھ السیاسیة بصورة رائعة.
ویشیر بعد ذلك إلى أن العم�اري ق�د ع�م�ل 
في صحف عراقیة م�ث�ل "الش�ع�ب" ال�ت�ي 
ك��ان ی��دی��رھ��ا ی��ح��ی��ى ق��اس��م، وع��م��ل ف��ي 
"ال�ت��ای��م��ز" ال��ع��راق��ی��ة الص��ادرة ب��ال��ل��غ��ة 
االنكلیزیة، واشرف ع�ل�ى ت�ح�ری�ر م�ج�ل�ة 
"الرابطة" التي ك�ان�ت تص�درھ�ا ج�م�ع�ی�ة 
الرابطة التي یرأسھا عبد الفتاح إبراھ�ی�م، 

انضم العماري إلى الحزب  1946وفي عام 
الوطني الدیمقراطي، وعمل ف�ي ص�ح�ی�ف�ة 
"األھالي" التي كان یكتب ف�ی�ھ�ا م�ق�االت�ھ 

 االفتتاحیة باسم مستعار ھو"م"..
ویستشھد بقول د. م�وری�ھ: إن "ذك�ری�ات 
ال��ع��م��اري ت��ع��ب��ر ع��ن نش��اط��ھ الص��ح��ف��ي 
واألدب��ي ال��ج��م، وان م��خ��ت��ارات ش��ع��ره 
منظ�وم�ة ب�أس�ل�وب ع�رب�ي ج�زل وق�اف�ی�ة 
یتشوف لھا المعنى غیر مقحمة أو ق�ل�ق�ة، 
وموسیقى تذكرنا بكبار شعراء العراق ف�ي 

 األربعینیات من القرن الماضي."
أما الشاعر األخیر الذي یتحدث عنھ مؤلف 
الكتاب الشاعر والباحث عدنان جمعة، فھو 

، وھاجر م�ع 1951روني سمیك الذي ولد 
شھراً، وھو ال  18والدیھ عندما كن عمره 

یزال یملك شھادة المیالد التي أصدرتھا لھ 
الحكومة الع�راق�ی�ة، وج�واز الس�ف�ر ال�ذي 

 تلقاه والداه حین غادرا العراق.
، 1970) دوواین منھا (صولو) 10نشر (

"سبعة سطور عن معجزة نھر الیرقون"، 
، "ح���زب 1998"زر الض��ح��ك" ع���ام 

. ق�ام 2008، "الجزائر" 2005الحلیب"، 
بتسجیل ألبوم "انتق�ام ال�ط�ف�ل  1997عام 

المتلعثم"، في نیویورك، و"خ�ط ال�ف�ق�ر" 
في فی�ی�ن�ا، م�ع م�وس�ی�ق�ار ال�ج�از إل�ی�وت 

ظھ�ر األل�ب�وم ال�ث�ال�ث  2001شارب. وفي 
"م��خ��ت��ص��ر ت��اری��خ ال��ف��ودك��ا". ت��رج��م��ت 

لغة، منھا العربی�ة، ح�ی�ث  39قصائده إلى 
قام الشاعر الف�ل�س�ط�ی�ن�ي ال�ك�ب�ی�ر س�م�ی�ح 
القاسم بترجمة دیوانھ "یاسمین"، وصدر 

 عن دار الكرامة.

  دي ا رك   ا ا   اء   
 

 بقلم: سامر مراد
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 في دفتر أحزان الموتى

 قرأ الشیخ األعمى

 لمحات عن عثرات الزمن اآلفل

 وخطایا العمر المزھور

 فتداعت أحالم سنین الجوع

 ورآھا صادحة خضراء تقول :

 ولِد العبُء الثالثُ 

 في بیٍت طینيٍّ محنَي الظھر

 مابین دجاٍج وطیور

 كان األبوان ینوءان بفقٍر موروث

  وربوٍّ قصبيٍّ 

 وعّصیة كوخ 

 تلعب في الصدر المنخور

 نشأ الولُد العبءُ 

  وعلى باب هللا

 أطلق خطوتھ صوب النھرِ 

 بِشباك الصیّدِ 

 فتعلّم كیف یصید األسماكَ 

 لینال الرزق الموفور

 ومازال الولُد العبءُ 

 یكدُّ ویّشقى

 ویقرأُ في المدرسة :

 داْر ...... دورْ 

 ومن ذاك الوقتِ 

 كحمار الناعور یدور

 وفي عاٍم لیس ككّل األعوام

 جرفتھ ریاح الریبة والشكِ 

 فأغرتھ وریقات (جالل خضیر مھدي)

 ولقاءات اللیل السریةْ 

 ولسوء الحظِّ 

 سار الولدُ 

 على زیف النشرات

 وأكاذیب األمل الورقیةْ 

  حتى وقع المسكینُ 

 بمصیدة جالدیھ

 في صولة طیش وغرور

 فرأى مالم یره مخلوق في بلواه

 ومازال یعاني من وجع في العینینِ 

 وطنین في األذنینِ 

 وفي السمع خلل وقصور

 وفي منتصف الستینیات

 سقط الولد العبءُ 

 في فخ المرحومة بنت الجیران

 فشكا وبكى

 من ألم الحرمان

 وخسارة فرط الّرمان رزیقھ

 [ ورزیقة ھالة ضوء

 بنثیث االنثى 

 في الروح تفوح

 إضمامة وردٍ 

 وحمامة بیتٍ 

 باغتھا موٌت مفضوح

 أِه رزیقْھ ....

 یاشھقة ناي مذبوح ]

 ومضت أیامٌ 

 مستّھ الدنیا بمصائبھا

 فإستفحل كوخ وعصیّھ

 واستسلم رب األسرة لألمرِ 

 فقضى سنتین وبعض شھور

 في مشفى مرجان المعمور

 بعد شفاء وعناٍء و وجوم

 والمسكینة أم األوالد

 ما فارق عینیھا الدمعُ 

 وال شبعت من نعيِّ 

 القمرین المغدورینِ 

 (عليُّ ومنیر)

 وظلت تلبس ثوب الحزن

 حتى وافاھا األجُل المشؤوم

 بعد شقاٍء وعناٍء ووجوم

 ونوبةُ ربوٍّ مسعور

  فإنطفأت ھاالت النور

 [ دنیانا ثراء وھناء

 یُفسد جوھرھا

  آفّاقون حواه

 تجار حروب

 ولصوص شرھون

 جالدون طغاة

 الدنیا ِعبّر ودروْس وغرائب

 أمراض مزمنة وعجائب

 وقصوٌر فارھةٌ وخرائب

 الدنیا أِه الدنیا

  دار فناٍء ومصائب

 الدنیا الدنیا الدنیا...!!]

 ومن اللحظة تلك

 شرع الولُد العبءُ 

 یكتب سیرتھ

 ویسیر بخوفٍ 

 بین حقول الحب المحظور

 وھنا بدأ الموُت األول

 في كشف العبِث المستور

........................... 

25/5/2020 

  لَِم الااااااا،،،،،،،؟

 فاألبتسم

  وكأن ھذي النفس المحملة من ثماِر أثغاث الحلم

  لم تذق غصص مرارة األلم

  الاااااااا،،،،، بل

 دعوني أضحك كاذباً 

  حتى ال أقتل بزیف الحقیقة

  لكنما كلما ضحكت

  ذكرتني مرآة التجاعید كم الدھر لوى بطون الجوع

  !!! ولعق أھداب عوالق الدمع

 نحن نذبل بالوجود

  كما أضواء الطیف تتالشى

 في یقظة الوعي األدراكي

  الاااااااا بل،،،، نموت

  مثل البصیرة في تشتت الكلمات

  لیتني أثقب طنین الیقین

 وأتحرر من قیود الذات

  كم وددت أن أمنح طوباویَّة الداعبة

 موازین الفطنة

 

 یا غضارة الحسرات

 یا غفلة الكبوات

 ألن خلف أصبعك ،،، تنتحر األشارات

 وتأسر شقشقیة الصیحات

 تحت نوافذ فمك

 لَِم نلمح في شسوع حدائقك المتیمة

 غیر نماء براعم البؤس والجنون

وتس��ق���ي أدی���م��ھ���ا،، س���دن��ة أرائ��ك ال��م���ن��ط���ق 

  المتشوكة،،،؟

  أین المشاعل ،،، بل،،، أین المجاذیف،،؟

  لیتني أحتسي نومك

  تحبذ الروح لو یتوقف أمتداد تسكع الندم

  وراء ظل التماثیل،،، وھسیس العبارات

  تجولین برایة المحن

  لیتني أمتلك صوتك

  فصدى ھذا الكون،،، ھو إنبعاث نواقیس مآذنك

  عبر األثیر یتسلل إلى الروح

  كإنھ لعنةٌ أبدیة،،،

 یالزمني

  ویمتلك عقلي

  الذي حز سنام األھواء،،، والنزوة الشبقیة

  من أجل أن یرتدي نعومة ثوبك

  وینتزع من جسده المدمل أسمال العبودیة

  على ھشیش العدم

 أفترش بساط مرثیة األمل

  كأسطورة تلتھمھا أرقام التقاویم المنحدرة

 أنت األن غضب العشب المصفر

 من نفاد الندى على جبین فجرك المعفر

  أنت األن مصاب الروح المنزوعة اللیل والنھار

 أنا أذبل في العشق

 كما الورود

 الااااالااااا،،، بل

  تتیبس أغصاني على عتبة سواقیك

  أتنفس الفجیعة من مسام وھم الشروق

  راكضاً وراء التفاسیر الغضة المنمقة

  ماسكاً بعروة عاطفة العرفان الضریرة

 

  ما من بلل في جدب أصابعك

  أجد الھوس یمأل سالل الرذیلة

  من حنطة الخطیئة

  المتفاقمة من ذنوِب معاصیك

 كیف أنزع ما بدأت؟

  أنھ الفكر الذي یسقط من الظمأ

 في شقوق التجرد

 بین أسٍد یزبد من الجوع

  ومكابرة القبور التي

 ترفض تقبل اآلراء واإلصغاء

  لربما أجد في عزاء غربتي

  قوقعة الوجد الثكلى

  ھي األن األقرب

 من أجنة ضفاف بال أجنحة

  : أقول

  ما ظن الشموس المحتضرة

  في صمت الصباح

  تمر دون أن تضيء كھوف الیأس؟

  عاصفةٌ تخفق،

 على بقایا من ھشیم أنقاض العقل

  وحوافر الخسران تثیر أغبرة األماني البعیدة

  على أمتداد فراغ التبدد أتشطط

  خلف أرھاصات اللھفة

 ینصھر ذھني وراء صرخة عیونك

 جذالً یجذبني بریقھا

  وأنسى جراح مخالب صدھا

 

  آٍه!!!! یا سیقان الغبطة الطریة

 یا بنادق قنص مجون المیل والجنون

  بینما

 ذات فصٍل كنُت أحلم في ربیع العتق ،،،، والیوم

 ُجعَل القلُب خریفاً،،، عاریاً 

 مجرداً 

  على ربوة الھبوط والھوان یخفق نبضھ

 !!!!!!لكنھ األن

  ال یرید إال أن یموت

  وفي داخلٍھ جرٌح ینمو

ا  
 

 ادیب داود الدراجي
 ذي قار -العراق  

 ٌد ي
 

 شكر حاجم الصالحي



  جمعیة كوردستان
ت�أس��س��ت ج��م��ع�ی��ة ك�وردس��ت��ان ف��ي ی�وم ال��ج�م��ع��ة 

برئاسة (مصطف�ى  1922) تموز عام 21المصادف (
عزیز باشا یا ملكي)، اثر االج�ت�م�اع ال�ح�اش�د ال�ذي 
عقد في جامع السید حسین مفتي ف�ي الس�ل�ی�م�ان�ی�ة، 
وقد حضر ج�م�ع غ�ف�ی�ر م�ن ال�ك�س�ب�ة وال�م�ث�ق�ف�ی�ن 
والطلبة ووجھاء المدینة، ألقى السید مصطفى ب�اش�ا 
یا ملكي بعد صالة الجمعة، ك�ل�م�ة زف ل�ھ�م بش�رى 
تأسیس جمعیة باسم جمعیة كوردستان، یقول السی�د 
جالل الطالب�ان�ي ف�ي ك�ت�اب�ھ ال�م�وس�وم ك�وردس�ت�ان 
والحركة القومیة الكردیة، بصدد جمعیة كوردس�ت�ان 

ف�ي  21/7/1922(أسست اثر اجتم�اع ف�ي ت�اری�خ 
جامع حسین بالسلیمانیة برئاسة مصط�ف�ى ی�ام�ل�ك�ي 
وتألفت من السادة (مصطفى یاملكي، رفیق ح�ل�م�ي، 
احمد بك، توفیق بك، صالح أفندي ق�ف�ط�ان، ح�اج�ي 
اغا فتح هللا، فائق بك عارف بك، عزت بك، ع�ث�م�ان 
باشا ،ادھم أفندي یوزب�اش�ي، ش�ی�خ م�ح�م�د أف�ن�دي 
كوالني، احمد بھجت أفندي یوزباشي ،ع�ل�ي أف�ن�دي 
بابیر أغا، شكوري عبد الكریم أفندي ع�ل�ك�ة، ش�ی�خ 
ع��ل��ي أف��ن��دي س��رك��ار، ع��ب��د هللا أف��ن��دي م��ح��م��د 
أفندي.لقیت الكلمة القب�ول واالس�ت�ح�س�ان ب�ع�د ذل�ك 
قال: بأن ھذه ال�ج�م�ع�ی�ة ت�ن�اض�ل م�ن أج�ل ح�ق�وق 
الش��ع��ب ال��ك��ردي، وت��م ت��رش��ی��ح أس��م��اء ب��ع��ض 
شخصیات ووجھاء المدینة والمثقفین، لكي ی�ت�ول�وا 
إدارة ال��ج��م�ع��ی��ة وق��د ان��ت�خ��ب ث�الث��ة عش�ر اس��م��اً 
للعضویة ومن بینھم رفیق حلمي، احمد بك ،ت�وف�ی�ق 
بك، صالح أفن�دي ق�ف�ط�ان، ش�ك�وري ع�ب�د ال�ك�ری�م 
علكة، قدم مص�ط�ف�ى ب�اش�ا ی�ام�ل�ك�ي ایض�اح غ�ای�ة 
تأسیس الجمعی�ة وھ�و ال�م�ط�ال�ب�ة ب�إرج�اع الش�ی�خ 
محمود ال�ح�ف�ی�د، ال�ذي ن�ف�اه اإلن�ك�ل�ی�ز إل�ى خ�ارج 
الوطن، وإصدار مج�ل�ة أس�ب�وع�ی�ة تس�م�ى (ب�ان�ك�ى 

 كوردستان) أي (نداء كوردستان).
وك�ان�ت  1922) أب 2صدر العدد األول منھا في ( 

مجلة علمیة اجتماعیة أدبیة قومی�ة ح�رة مس�ت�ق�ل�ة، 
وكان مص�ط�ف�ى ب�اش�ا ی�ام�ل�ك�ي ص�اح�ب ام�ت�ی�ازھ�ا 
ومدیرھا وكان أیضاً في ذلك الوقت رئیس الجم�ع�ی�ة 
واشترك فیھا أیضاً ك�ل م�ن الس�ادة رف�ی�ق ح�ل�م�ي، 
علي كمال بابیر أغا، الش�ی�خ ن�وري الش�ی�خ ص�ال�ح 

) 8وغیرھم وقد صدر منھا في السلیم�ان�ی�ة ل�غ�ای�ة (
ثالثة عشر ع�دداً ب�ع�د ذل�ك ص�درت  1923حزیران 

ث��الث��ة أع��داد أخ��رى م��ن��ھ��ا ف��ي ب��غ��داد س��ن��ة 
.وعندما رج�ع الش�ی�خ م�ح�م�ود ال�ح�ف�ی�د م�ن 1926

المنفى وبعد تشكیل حكوم�ت�ھ ال�م�ح�ل�ی�ة ف�ي م�دی�ن�ة 
أعطیت حق�ی�ب�ة وزارة  1922/10/10السلیمانیة في

 المعارف لمصطفى باشا.
لقد كانت ھذه المجلة لسان حال جمعیة ك�وردس�ت�ان، 
لكنھا بعد ذلك أصبحت تنطق باسم حكمداریة الشی�خ 
محمود الحف�ی�د، وك�ان ی�ح�ررھ�ا ف�ي ع�ھ�د الش�ی�خ 
مح�م�ود ك�ل م�ن الس�ادة مص�ط�ف�ى ش�وق�ي أف�ن�دي 
محررھا، وكریم رستم مدیر إدارتھا، وصالح قفط�ان 

  وقد غیر اسمھا فیما بعد إلى (روژى كوردستان).
وتاریخ األول م�ن  719رفعت الجمعیة مذكرة بالرقم 

إلى مجلس عصبة األمم وردت  1924تشرین األول 
فیھا معلومات ت�دح�ض ادع�اءات ال�ج�ان�ب ال�ت�رك�ي 
وحججھ، بصدد العالقات ال�ق�وم�ی�ة وال�ل�غ�وی�ة ب�ی�ن 
الكورد والترك وھذا نصھا ((في الزمن الذي ی�دع�ى 
مجلس عصب�ة األم�م إل�ى ال�ب�ت ف�ي مص�ی�ر والی�ة 
الموصل نھائیا، ترى الجمعیة الكوردیة من واج�ب�ھ�ا 
أن توصل الكم صوت تلك البالد ال�ن�ائ�ی�ة، وان ك�ان 
ھذا الصوت ضعیفا ال یسمع في العالم المت�م�دن، أن 

  جمعیتنا قامت
في وجھ األتراك المطالبین ب�ح�اك�م�ی�ت�ھ�م ع�ل�ى ب�الد 
تحررت أخیرا من مظالیمھم، ولتزل قائما ب�وج�ھ�ھ�م 
فھي لكون�ھ�ا ت�أس�س�ت ل�ل�دف�اع ع�ن م�ن�اف�ع ال�ق�وم 

ف�ي   الكوردي تعارض شدیدا مطالب حكومة أن�ق�رة،
امتالكھا الموصل الن أك�ث�ری�ة س�ك�ان ھ�ذه ال�والی�ة 
أكراد، أن أقوى مبدأ ت�ت�م�س�ك ب�ھ�ا ح�ك�وم�ة أن�ق�رة 

لتب�ری�ر م�ط�ال�ب�ت�ھ�ا ف�ي والی�ة ال�م�وص�ل 
ومش��ارك��ة ال��ت��رك وال��ك��رد ف��ي ال��دی��ن 
وال�ح��رث وال��ع�رق، وال��ح�ق��ی�ق��ة أن ھ��ذه
(االدعاءات) لم تجد قبوال وتص�دی�ق�ا ل�دى 

الن الكورد یعلمون انھ لیس لھ�م م�ن ص�ل�ة   الكرد،
بالترك من حیث المنشأ واللغة، وألن�ھ�م مس�ت�ق�ل�ون 
عن العرق التركي ولغتھم، وأعادت اإلدارة الت�رك�ی�ة 
على الموصل، تكون جریمة مشھودة ع�ل�ى ح�ق�وق 
األمم بوجھ العام، ومض�رة ب�ح�ق�وق األك�راد ب�وج�ھ 
خاص أولئك األكراد الذین لھم حق الحیاة المخت�ارة، 
فإرجاع الم�وص�ل إل�ى األت�راك ی�ف�ض�ي ح�ت�م�ا إل�ى 
اختالفات مستمرة تجعلھا عرض�ة ألس�وا ال�ع�واق�ب. 
ن��ح��ن وط��ی��دو األم��ل الن عص��ب��ة األم��م ال��م��م��ث��ل��ة 
بمجلسھا، ال تذھب م�ذھ�ب الش�ط�ط وت�ت�ب�اع�د ع�ن 
مبادئ الحق والعدل التي ھي قوت�ھ�ا ال�ح�ق�ی�ق�ة، ب�ل 
ترفض بصورة قطعیة مطالب األتراك، وھذا التدب�ی�ر 
ھو الذي یضع ح�دا ن�ھ�ائ�ی�ا إل�ى م�ط�ام�ع األت�راك، 
فیخلص الموصل ذات الصبغ�ة ال�ك�وردی�ة ال�ظ�اھ�رة 
من إدارة الترك�ی�ة، ف�ال�ع�ص�ب�ة ال�ك�وردی�ة ت�ت�ش�رف 
بتقدیم ھ�ذه ال�م�ذك�رة إل�ى أن�ظ�ار ال�ھ�ی�ئ�ة ال�ع�ادل�ة 
والقاضیة بالحق بین األمم، لتبین لھا ح�ال�ة األك�راد 
المحزن�ة وال�م�ن�ب�ع�ث�ة ع�ن رض�وخ�ھ�م إل�ى اإلدارة 
التركیة، ونأمل أن تتمكن عص�ب�ة األم�م م�ن ات�خ�اذ 
التدابیر الضامنة لحیاة حرة وانكشاف س�ری�ع ل�ق�وم 
مظلوم كالشعب الكردي، وبھذه الصورة رب�م�ا ی�م�ال 
ال�ف��راغ ال��ذي أح��دث�ت��ھ م��ع�اھ��دة ل��وزان ع��ن قص��د 
بتجاھلھا المسألة ال�ك�ردی�ة، ب�اس�م ال�ع�دال�ة ح�ق�وق 
الشعوب المقدسة المدنیة تطلب الجمعی�ة ال�ك�وردی�ة 
مساعدة محكمة العدل الكبرى، على ت�ح�س�ی�ن ح�ال�ة 
شعب منسي ومھجور بحكم القوة، حتى إذا اك�ت�س�ب 
حریتھ تمكن م�ن أن ی�ك�ون ع�ن�ص�را ی�خ�دم الس�ل�م 

 والرقي في الشرق األدنى.
 

 جمعیة الشباب (الوان)
من قبل ب�ع�ض  1923تأسست ھذه الجمعیة في عام 

المث�ق�ف�ی�ن ال�ك�رد، وال�ط�ل�ب�ة األك�راد ال�ذی�ن ك�ان�وا 
یدرسون في كلیات الطب، والحقوق ودار المعل�م�ی�ن 

) 70ـ�60یت�راوح ع�ددھ�م ب�ی�ن (  العالیة في بغداد،
عضو وكانت في البدایة جمعیة عل�م�ی�ة اج�ت�م�اع�ی�ة 
بعدھا أخذت تھتم بب�ع�ض األم�ور الس�ی�اس�ی�ة وم�ن 
األھداف األساسیة للجمعیة ھو االتحاد ونش�ر ال�ع�ل�م 
والمعرفة ، ودفع الن�اس ل�ل�ق�راءة واالھ�ت�م�ام ب�ھ�ا، 
وإق��ام��ة ال��ع��الق��ات ال��داخ��ل��ی��ة وال��خ��ارج��ی��ة م��ع 
البدرخانیین ومصطفى ش�اھ�ی�ن ال�ذي ك�ان رئ�ی�س�اً 
لعشیرة(بھ رازي) وك�ذل�ك م�ع م�م�دوح س�ل�ی�م ف�ي 
سوریة ومع الدكتور سعید كردست�ان�ي ف�ي ط�ھ�ران 
والدكتور ع�ب�دهللا ج�ودت ف�ي إس�ط�ن�ب�ول وش�ك�ري 
محمد صكبان. كان للجمعیة نشرة خطیة ت�ن�ش�ر ف�ي 
السلیم�ان�ی�ة وأرب�ی�ل وش�ق�الوه وراون�دوز وب�ع�ض 
األماكن األخرى وكان ترسل نسخاً منھا إلى ال�خ�ارج 
أیضاً ومن قرارات الجمعیة ھو أن یجتمع أعضاؤھ�ا 
كل عام ومن أعمالھا األساسیة أنھم عقدوا اجتماع�اً 
بذكرى إضراب أكراد تركیا بعد إخماد ث�ورة الش�ی�خ 
سعید وكان اجتماعھ�م ھ�ذا ف�ي ش�ھ�ر م�ای�س ع�ام 

وقد عقد اجتماعھم ھذا في حدائق الصالح�ی�ة  1925
في بغداد وحضر أكثر المسئولین آنذاك م�ن ب�ی�ن�ھ�م 
ال��وزراء وك��ب��ار ال��رج��ال و م��م��ث��ل��و الص��ح��ف 
(االستقالل، المفید، العالم العربي، البالد) حیث ألق�ى 

كریم رس�ت�م ك�ل�م�ة ب�ال�ل�غ�ة ال�ك�ردی�ة 
وأن��ور ص��ائ��ب ب��ال��ل��غ��ة ال��ف��ارس��ی��ة 
وم�ع�روف ج�اووك ب�ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی��ة 
وممدوح سلی�م ب�ال�ل�غ�ة ال�ت�رك�ی�ة. ث�م 
ترجمت الكلمات إلى اللغة اإلنك�ل�ی�زی�ة 
والفرنسیة وأرسلت نسخة م�ن�ھ�ا إل�ى 

(عصبة األمم) وبعض ال�دول ال�ع�ظ�م�ى واس�ت�م�رت 
فترة وبعدھا ضعفت الج�م�ع�ی�ة ن�ت�ی�ج�ة ن�ق�ل أغ�ل�ب 
أعضائھا إلى الخارج مثل مصطفى صائب الذي ن�ق�ل 
إلى السلیمانیة وعبد ال�واح�د م�ج�ی�د واح�م�د رف�ی�ق 
(احمد حاجي فرج) وعبد هللا ع�زی�ز ال�ذی�ن ت�اب�ع�وا 

) أیلول األسود ف�ي ع�ام 6أعمالھم. أن أحداث یوم (
ذلك الیوم الذي قامت فیھ انتفاضة جماھیری�ة  1930

في السلیمانیة ضد الحكومة الب�ری�ط�ان�ی�ة ب�م�ن�اس�ب�ة 
) بین العراق وبریط�ان�ی�ا وق�د 1930توقیع معاھدة (

تركت ھذه االنتفاضة آثراً كبیراً ف�ي ن�ف�وس ج�م�ی�ع 
 1934المثقفین الكرد والعراقیین ع�ام�ة وف�ي ع�ام 

أصدرت ھذه الجم�ع�ی�ة نش�رة (دی�اري الوان)ھ�دی�ة 
الش�ب�اب وك�ان�ت لس�ان ح�ال�ھ�ا واش�ت�رك ف�ي نش�ر 
المقاالت فیھا كل من األس�ات�ذة ش�اك�ر ف�ت�اح ،ح�ام�د 
فرج، فاضل رؤوف طالباني، حسن طالباني، دك�ت�ور 
عبد الرحمن عبد هللا، إبراھیم احمد، رش�ی�د ن�ج�ی�ب 
كذلك نشروا مقاالت في نشرة ذك�ری�ات الش�ب�اب أي 

 (یادكاري الوان).
یقول الباحث األلماني بوخاردب�ری�ن�ت�ی�س ف�ي ب�ح�ث�ھ 
الموسومة (حول بعض المسائل التاریخیة ل�ل�ح�رك�ة 
الوطنیة الكردیة) الم�ن�ش�ور ف�ي ال�م�ج�ل�ة ال�ع�ل�م�ی�ة 

الع�ام  10ـ 9لجامعة مارتن لوثر بمدینة ھالھ بعددھا 
((ت�ح�ت ت�أث�ی�ر ال�م�ت�ط�اح�ن�ات  1964الثالث عشر ـ

السیاسیة والتأثیر الفكري لجماعة األھال�ي تش�ك�ل�ت 
بین الطلبة األكراد في بغداد حلقة الوطنیین الواعی�ن 
حول إبراھی�م اح�م�د ال�ذي ك�ان ق�د اص�در (دی�اري 
الوان ـ ھدیة الشباب) التي ظھر ف�ی�ھ�ا ات�ج�اه م�ع�اد 
للفاشیة في الحركة الوط�ن�ی�ة ال�ك�ردی�ة وال�ذي ك�ان 
ینقل ال�م�ق�االت ال�م�ع�ادی�ة ل�ل�ف�اش�ی�ة م�ن الص�ح�ف 
البریطانیة أیضا. وفي نفس الوقت تب�ن�ت ال�ج�م�اع�ة 
الملتفة حول إبراھیم احمد فكرة الن�ض�ال ال�م�ش�ت�رك 
واالتحاد بین العرب واألكراد ضد االستع�م�ار ل�ل�م�رة 
األولى ونشر إبراھیم احمد كتابھ (األكراد وال�ع�رب) 

الذي أصبح فیما بعد خط س�ی�ر ال�ح�رك�ة  1937سنة 
ال��ك��ردی��ة ف��ي ع��الق��ات��ھ��ا م��ع ال��ح��رك��ة ال��ت��ح��رری��ة 

ال�ت�ي  العربیة)). ویضیف قائال (أن العناصر الیمینیة
أتت للحكم اعتقلت المؤلف ولكنھم لم ی�ت�م�ك�ن�وا م�ن 

 إعاقة انتشار الكتاب في جمیع أنحاء كوردستان)).
 

 جمعیة العلوم الكردیة (كومھ لى زانستي كوردان)
) ف�ي م�دی�ن�ة الس�ل�ی�م�ان�ی�ة 1925تأسست في عام (

واجتمع حولھا الكسبة من عامة الشعب،حیث ك�ان�وا 
یدرسون فیھا لیالً، وكان للج�م�ع�ی�ة ف�رق ل�ل�ت�م�ث�ی�ل 
واألغاني وال�م�وس�ی�ق�ى، وك�ان األدب�اء والش�ع�راء 
والمثقفین یعملون في خدمتھا،حیث ك�ان�وا ی�ع�ق�دون 
فیھا أربع ندوات ف�ي ك�ل ش�ھ�ر، وخص�ص�ت ل�ی�ل�ة 
الثالثاء للقراءات الشعریة ول�ل�خ�ط�اب�ة وال�م�ن�اقش�ة 
وطرح اآلراء بكل حریة، والطل�ب�ة ال�ذی�ن ی�درس�ون 
خارج المدینة كانوا ینخرطون ف�ي ص�ف�وف�ھ�ا خ�الل 
العطلة الصیفیة للدراسة ،أما بالنسبة للتدریب ف�ك�ان 
مجانا و نشرت الجمعیة نداء في جریدة(ژیان) ال�ت�ي 
كانت تص�در ف�ي الس�ل�ی�م�ان�ی�ة، ج�اء ف�ی�ھ�ا(بش�رى 
عظیمة إلى الكورد كافھ وھذا نصھا. ((من الم�ع�ل�وم 
عند القراء الكرام ، أن ك�ل أم�ل�ن�ا ول�ح�د ال�ی�وم ق�د 
انحصر في نشر العلم والمعارف وال�ی�وم نش�ك�ر هللا 
على تحقیقھ أمنیتنا بكل اعت�زاز ، ح�ی�ث ن�ع�رض�ھ�ا 
أمام أنظار الجمھور الكریم والت�ي ت�ح�ق�ق�ت ن�ت�ی�ج�ة 
مساعي بعض الوطنیین، وتصدیق وزارة ال�داخ�ل�ی�ة 

وبمساعدة السید المتصرف والمفتش اإلداري ف�أن�ن�ا 
ننشر المنھاج وال�ن�ظ�ام ال�داخ�ل�ي لـ� (ك�وم�ھ ل�ھ ى 
زانستى ك�وردان) ون�ع�ل�ن�ھ أم�ل�ی�ن أن ت�ك�ون ھ�ذه 
ال�ج�م�ع�ی�ة، أس�اس�ا ل�ت��ط�ورن�ا ال�ع�ل�م�ي واح�ت�ض��ان 
الجماھیر، وان تصبح فاتحة خیر لشع�ب�ن�ا ووط�ن�ن�ا، 
نرجو أن تت�ع�م�ق مس�ی�رت�ھ�ا ب�اس�ت�م�رار ب�م�ع�اون�ة 
(األشراف والعلماء وال�ت�ج�ار وال�م�ن�وری�ن) ب�ن�ش�ر 
وتقدیم ھذه ال�ب�ش�رى الس�ارة ال�ق�ی�م�ة ف�ان ج�ری�دة 
(ژی��ان) مس��رورة ج��داً وم��ع��ت��زة ب��ذل��ك. م��ن��ھ��اج 
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التوقیع / فائق مع�روف، ال�م�ح�ام�ي رف�ی�ق أف�ن�دي، 
 رمزي حاجي فتاح.

نشر في نفس العدد من الجریدة (ژیان) السلی�م�ان�ی�ة 
) ف�ق�رة 16النظام الداخلي بكاملة وال�م�ت�ك�ون م�ن (

موقعة م�ن ق�ب�ل ال�ذوات، ال�ذی�ن ج�اء ذك�رھ�م ف�ي 
، وف�ي ن�ف�س ال�ع�دد 1926/  1/  27المنھاج بتاریخ 

من الصحیفة أیضا نش�رت اإلج�ازة ال�ت�ي م�ن�ح�ت�ھ�ا 
) 2571إیاھا وزارة الداخ�ل�ی�ة، ب�ك�ت�اب�ھ�ا ال�م�رق�م (

وال�ت�ي وج�ھ�ت إل�ى  1926/  1/  24والمؤرخ ف�ي 
متصرفیة ال�ل�واء آن�ذاك، ح�ی�ث ج�اء ف�ی�ھ�ا (ع�م�ال 

ی�ؤذن ب�ت�أس�ی�س  1922بقانون الج�م�ع�ی�ات لس�ن�ة 
جمعیة زانستى كوردان على أن یط�ل�ق م�ؤس�س�وھ�ا 
تصرفھم فیھا على قانون الجمعیات وعل�ى ال�م�ن�ھ�ج 

 المربوط، ولسعادتكم االحترام.
وجھت الم�ت�ص�رف�ی�ة إل�ى الس�ادة ال�م�وق�ع�ی�ن ن�ص 
اإلجازة وفي حفلة الت�أس�ی�س ش�ارك ف�ی�ھ�ا ك�ل م�ن 
السادة(رفیق أفندي المحامي) بكلمة وألقیت قص�ی�دة 
من قبل الشاعر والصحفي توفیق بك (بیره می�رد) ، 
وكلمة موجھھ من قبل جمال بابان والشیخ مصطف�ى 
القرداغي، بعد فترة انخ�رط ف�ي ص�ف�وف�ھ�ا األس�ت�اذ 
شاكر فتاح، وتقلد منصب رئاسة الجم�ع�ی�ة ف�ي ع�ام 

بعد ذل�ك نش�رت ال�ج�ری�دة أع�الن�اً م�ن ق�ب�ل  1933
الھیئة المؤسسة حیث جاء فیھ�ا((ك�ل م�ن ی�ری�د أن 
ینتسب إلى جمعیة زانستي الكوردی�ة ف�ب�إم�ك�ان�ھ أن 
یراجع مركز الجمعیة من الساع�ة الس�ادس�ة وح�ت�ى 
العاشرة والكائن في بیت ال�م�ح�ام�ي رف�ی�ق أف�ن�دي، 
حیث كان رفیق أفندي ھو رئیسھا في ذل�ك ال�ح�ی�ن، 

) أم�ي 400بعد ذلك قامت الجمعیة بتعلیم أكثر م�ن (
القراءة والكتابة واستطاعوا بعد تخرجھم تعینوا في 
الوظائف وق�د نش�ر ال�ن�ب�أ ف�ي ج�ری�دة (ژی�ان) ف�ي 

ومؤسسوھا ھ�م  1932/  5/ 9) بتاریخ321عددھا (
السادة : احمد بك توفیق بك رئی�س�اً ، ج�م�ال ب�اب�ان 
سكرتیر ، مصطفى القرداغي عض�واً ع�زت ال�ج�اف 
عضواً حمھ اغا عبد الرحمن اغا عضواً غف�ور اغ�ا 
حاجي عبد هللا كھ وره عضواً، رمزي فتاح عض�واً، 
فائق مارف بك محاسباً، رفیق أفندي أمی�ن س�ر ف�ي 

 . 1937عام 
 1942أغلقت مدرستھا وتوقفت عن العمل إلى عام 

حیث أعید تأسیسھا مرة ثانیة م�ن ق�ب�ل ال�م�ث�ق�ف�ی�ن 
الكرد وھم السادة: كریم زه ند م�دی�را، أم�ا أعض�اء 
فھم كل من فائق ھوشیار، نوري محمد أمی�ن، ق�ادر 
عبد الرزاق، ھادي محمد خوى فروش، أبو بكر ھ�ھ 
وري، نوري شاویس، محمد توفیق ع�زی�ز، م�ح�رم 

 محمد أمین، محمد شیخ مصطفى.
أصبح كریم زه ند مدیر مدرسة اشترك ط�الب�ھ�ا ف�ي 

) أیلول األسود وأصبحت الجمعی�ة ت�دی�ر 6انتفاضة (
  مدرستھا إلى عام

م، وقد أصبحت الحكومة تشرف علی�ھ�ا ع�ام  1944
 وتحولت إلى مدرسة حكومیة. 1945ـ  1944

  المصادر:
الجمعیات والمنظمات واألحزاب الك�ردی�ة، ال�دك�ت�ور 

 عبد الستار طاھر شریف.
وثائق عن الحرك�ة ال�ق�وم�ی�ة ال�ك�ردی�ة ال�ت�ح�رری�ة. 

 الدكتور عبد الفتاح علي یحیى.
 كوردستان في عھد السالم، الدكتور عثمان أبو بكر

عادل تق�ي ع�ب�د ال�ب�ل�داوي، ال�ت�ك�وی�ن االج�ت�م�اع�ي 
ـ  1908لألحزاب والجمعیات السیاسیة في ال�ع�راق 

1958. 
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 مدخل:
أن الشی�ف�رات ال�ق�ص�دی�ة ف�ي م�ت�ون وم�ب�ن�ى 
قص��دائ��د دی��وان (ق��داح��ة ال��ع��ش��ق)ل��ل��ش��اع��رة 
الدكتورة أحالم غانم،تتشكل في جم�ل�ة أح�وال 
عالئ�ق�ی�ة خ�اص�ة م�ن ع�الق�ة فض�اء ال�دالل�ة 
الذاتیة وال�م�رس�ل ال�م�ل�ف�وظ�ي ال�م�ن�ج�دل ف�ي 
محددات مؤشرات التراكم األحوالي في سی�اق 
النص شكال وجوھرا. وعندما ن�ق�رأ إم�ك�ان�ی�ة 
العتبة التواصلیة في عالقة األنا م�ع ح�واری�ة 
المرسل من شیفرة الداللة اإلیحائیة، تواجھن�ا 
اسلوبیة الوجدان المتعدد في صیغة وان�ط�ب�اع 
وإی���ق���اع وص���ورة ال���م���ك���ون ال���دالل���ي ف���ي 
ال��ن��ص،وص��وال م��ن��ھ إل��ى ج��وھ��ر ال��م��دل��ول 
الحسي وعالقتھ الذاتیة الخصبة برحم خط�اب 
ذلك اآلخر من واقع معادلة النص المتفرد ف�ي 

 مكنونات أواصر الوظیفة الشعریة المؤثرة.
ـ أداة االرت�ب�اط ال�ع�ض�وي ب�ی�ن األن�ا وھ�وی�ة 

 اآلخر.
تتنوع األوجھ المشكلة لقصیدة دیوان (قداح�ة 
ال�ع��ش��ق) ب��دءا م��ن ال��ع��ن��وان ث��م إل��ى ع��ت��ب��ة 
اإلھ��داء وص���وال إل���ى تص��دی���ر ال��ت���وط���ئ���ة 
ال�م��دخ�ل��ی�ة،وح��ت�ى م�واج��ھ�ة أوج�ھ تش�ك��الت 
المتون الشعری�ة ل�ل�ق�ص�ائ�د.م�ن ال�م�ل�ف�ت ف�ي 
نموذج قصیدة الشاعرة أحالم غ�ان�م،ھ�و ذل�ك 
الت�ح�ل�ی�ق ال�ج�ام�ح ب�ال�ن�م�وذج ال�وج�دان�ي ث�م 
التوجھ بھ ن�ح�و ح�االت ال�دف�ق�ة ال�ت�ص�وی�ری�ة 
النابعة من إدائیة مؤثث�ات ال�ن�ص،وق�د س�ع�ت 
قصیدة الشاعرة إلى تسخی�ر ك�ل إم�ك�ان�ی�ات�ھ�ا 
القولیة الشعریة/اللغویة،في تكوین ج�ن�وح�ات 
العالقة العضویة الدوالیة في مساحة التف�اع�ل 

 النواتي وفي مضافات وتأھیالت النص:
 تَألأل فِي القلِب وجھُكَ 

 یَحمُل ِعْطَر الَمیَاِسمِ 
 یَْرقِصُ 

 یَْنِظُر في عتباِت الحقیقةْ 
 ترنََّح وجھُكَ 

 حیَن وجْدتَُك ذاَت ربیعٍ 
 حیُث تُدبُّ األمانِي

  ویَْستِرُق الوقُت ُكلَّ المصابیح
 والفَْلَسفَاِت العتیقْة./ 

  قصیدة : من مرثیة العشق
تتشكل مالمح وروابط الص�ورة ال�ح�س�ی�ة ف�ي 
القصیدة منذ اللحظة األستھاللیة م�ن أی�ق�ون�ة 
القول الشعري ،إذ أن ح�ال�ة ال�ت�م�ظ�ھ�ر ب�أداة 
المعطى األحوالي،تق�ودن�ا ن�ح�و ب�ؤرة ل�ح�ظ�ة 
البلوغ في مفاصل الفاعل الشعري(تت�ألأل ف�ي 
القل�ب)وھ�ذا األج�راء ف�ي م�وج�ھ ال�ذات،راح 
ینفتح بالدلیل الخطابي نح�و أح�ت�واء مس�اح�ة 
المعنى اآلخر من تواص�ل�ی�ة م�ح�م�ول ال�دالل�ة 
ال�م��رس�ل��ة ف��ي دائ��رة ال��ت�ك��ری�س وال�ت��ح�ق��ی��ق 
الحسي وفي حدود الصورة االس�ت�ج�اب�ی�ة م�ن 
طابع الجمل(في القلب وج�ھ�ك..ی�ح�م�ل ع�ط�ر 
المیاسم..یرقص..ینظر في عتب�ات ال�ح�ق�ی�ق�ة)

التشكل الصوري المشتغل ھنا ع�ل�ى ف�اع�ل�ی�ة 
الدفق الحسي،یتراتب وأفق حافزیة م�ت�ن�وع�ة 
م�ن ال��م��ق�ام ال��ق��ول�ي وحض��ور أدل�ة ال��ط��اق��ة 
الوصفیة في فھم ال�وع�ي الش�ع�ري م�ن ل�دن 
متوالیات الس�ی�اق ال�م�ل�ف�وظ�ي، ف�ی�م�ا ت�ذھ�ب 
شعریة الص�ورة ال�م�ت�ح�ق�ق�ة ف�ي األداء ن�ح�و 
عالقة اإلیجاد والتقصي والبحث في متغی�رات 
أحوال المعنى(ترنح وجھك..حین وجدتك ذات 

رب��ی��ع)ال��ح��رك��ة ف��ي ج��م��ل��ة ھ��ذه ال��م��المس��ة 
الش�ع�ری��ة، راح��ت ت�ك��ش�ف ل�ن�ا ع�ن م�واط��ن 
شیفرات(الوجھ الظاھر/الوجھ الغ�ائ�ب) وذل�ك 
في تحریك فعالیة الحساس�ی�ة ال�م�ت�ح�ول�ة ف�ي 
ط��اق��ة ال��م��ق��ول��ة الش��ع��ری��ة (وج��دت��ك ذات 
ربیع..على آخ�ر ال�ھ�دب)الش�ك أن ال�ت�ش�ك�ی�ل 
الصوري في جملة األداء،ت�ق�ف ع�ل�ى ك�ی�ف�ی�ة 
العالقة الزمنیة السابقة ب�ذل�ك اآلخ�ر،إذ إن�ھ�ا 
تغالب في مقام القول (على آخ�رال�ھ�دب) ب�م�ا 
تبقى من استجابة شعوریة كانت ع�ل�ى وش�ك 
النفاد من طاقة التشعیر التوقعي (ح�ی�ث ت�دب 
األماني) بوصفھا حركیة العودة بعد است�ث�م�ار 
مزایا اآلمال واألمل في صیغة داللة (یس�ت�رق 
الوقت كل ال�م�ص�اب�ی�ح)إی�ذان�ا ب�ح�ل�ول ص�ورة 
األستدعاء الوجداني بالمكان نحو صورة م�ن 
المضاف المحدد في سی�اق أن�ح�ی�از األن�ا إل�ى 
فضاء ت�وج�ھ�ات اآلخ�ر ف�ي ب�واط�ن م�ذاھ�ب 
الفكر واألفكار البین�ة م�ن ال�ح�س ال�م�اض�وي 

 (والفلسفات العتیقة).
ـ�� فض��اء ال��ن��ص وب��ؤرة ت��ح��اور الس��ی��اق 

 الحضوري مع الخارج الغیابي.
وی��وغ��ل ت��ح���ول ال���ح��االت الش���ع��ری���ة ف���ي 
القصیدة،إلى حالة من جدلیة الخارج والداخ�ل 
ال��م��ت��ح��اورة، ث��ن��ائ��ی��ة ال��ح��ض��ور وال��غ��ی��اب 
المصوران في رسومیة المتخیل،جعلتنا نتاب�ع 
مسار موجودات اآلخر المتداخلة بین الم�ع�ل�ن 
الحاضر والمغیب في الخارج غیابا،تتابعا م�ع 
حدود اتص�ال�ی�ة ال�رؤی�ة وال�ب�ح�ث ع�ن دالل�ة 
فضاء ذلك اآلخر المصور ف�ي أت�ون خ�ل�ج�ات 

 كینونة الشعریة ذاتھا:
 كَما تُْسَرُق الُمقدَّساتُ 

 ویَْنَكِسُر البحرُ 
 بُْعُدَك یُغلُِق نافذةَ الضوءِ 

 یَْفتَُح أَجھزةَ الّرْصدِ 
 یَْرُصُد ُكلَّ اإلشاراتِ 

 ُكلَّ الفصولِ 
 یُقاِربُ 

 َمدَّ القَرابیِن./ قصیدة:من مرثیة العشق
وتجسد اللغة الشعریة لدى الش�اع�رة ال�غ�ان�م، 
موقفا خاصا من الصورة الشعریة الت�ف�ع�ی�ل�ی�ة 
وال�م�ت�ف�اع�ل�ة، ل�ذا ن�ج�د ج�م�ل�ة (ك�م�ا تس��رق 
المقدسات) إذ تحی�ل�ن�ا م�رج�ع�ی�ة ھ�ذه ال�دالل�ة 
نحو المفاصل الممتحنة بأفق المفارقة الف�ن�ی�ة 
وال���ت���ی���ھ وال���خ���راب ف���ي م���ح���اف���ل األم���م 
المحتملة،ویتجھ الخ�ط�اب الش�ع�ري ف�ي اآلن 
نفسھ نحو أقصى غایة السؤال المفترض م�ن 
معطى اإلیحاء(وینكسر البحر) غیر أن فض�اء 
الكتابة یسلط الضوء على جملة الت�ق�ارب ف�ي 
مبلغھا المدلولي المرجح (بع�دك ی�غ�ل�ق ن�اف�ذة 
الضوء)أرتب�اط�ا ح�ی�وی�ا م�ع م�دى اس�ت�ج�اب�ة 
العالقة الداللیة والصفة ال�م�ع�ط�ى م�ن رواب�ط 
دوال االنفتاح على مھیمنات اإلحاطة بالق�ص�د 
المت�وخ�ى(ی�ف�ت�ح أج�ھ�زة ال�رص�د..ی�رص�د ك�ل 
االشارات..كل الفصول..یقارب مد ال�ق�راب�ی�ن) 
بعد أن تبلغ الصورة المفعلة إلى جمیع جھ�ات 
تحوالتھا المقاربة بالمعنى المح�ت�م�ل، ن�ع�ای�ن 
أفق اللح�ظ�وی�ة ال�ذروی�ة م�ن أواص�ر ع�الق�ة 
الحاضر بمنظوم�ة ال�غ�ی�اب وال�غ�ائ�ب،إذ أن�ھ�ا 
تبدو عالقة متعقبة بالتقاط صفة ذلك الم�ح�ور 
الغائب،مما راح یتض�اع�ف ف�ي ل�غ�ة األش�ی�اء 
تحاورھا المبطن والمعلن،ألجل رصد ت�واص�ل 

 ذلك األثر الحلمي في فؤاد العاشق الشعري:
هُ الضوءُ   ویَْجتَرُّ
 في زمن الَمْحو

 في لحظات التَّشّكلِ 
 حیَن یِرنُّ التُّراب

 ویغمره الحلُم في قلِب عاشْق./ 
 قصیدة: من مرثیة العشق

لذا فإن ال�م�ت�ب�ق�ي م�ن فض�اء قص�ی�دة دی�وان
(قداحة ال�ع�ش�ق) ھ�و ال�ق�راءة االب�ع�ادی�ة ف�ي 
أشكال التصریح بالم�خ�اط�ب�ة األن�ث�وی�ة وف�ت�ح 
ش��ی��ف��رات ال��ق��ص��دی��ة م��ا ب��ی��ن دالل��ة األن��ا 
ومؤشرات الصورة األحوالیة،وذلك من م�ق�ام 
مستوى حاالت الش�اع�رة ال�خ�اص�ة،ب�وص�ف�ھ�ا 
ذل��ك ال��ت��م��ح��ور ف��ي دالالت ب��ن��اء وتش��ك��ی��ل 
مكونات اللحظة ال�م�ح�اورة وال�م�ت�ح�اورة ف�ي 

 خارطة موصوف القصیدة.
ـ ش�ع�ری�ة ال�ت�رك�ی�ز ال�دوال�ي وآن�وی�ة ب�الغ�ة 

 الحواس المتراسلة.
في متوالیات أشطر قصیدة (ق�داح�ة ال�ع�ش�ق)

یواجھنا البدیل اللغوي المتفاعل وخصوص�ی�ة 
(الذات/اآلخر/مسافة الرؤیة) فتتكون لنا بذلك 
سیولة أداة ال�وص�ف ال�ل�غ�وي ال�م�ج�م�ل، ب�م�ا 
یالءم أوجھ ب�الغ�ة ال�ح�واس الش�ع�ری�ة ل�دى 
مشروع الشاعرة،على خلق م�رح�ل�ة ح�ق�ی�ق�ة 
وأكثر رق�ی�ا م�ن س�م�و خ�ط�اب ض�م�ی�ر األن�ا 

 الواصفة:
 نعم أنا عصفور الحیاة أسائلُ 

ْغم ما أخشاه ما أنا سائلُ   على الرَّ
 َولي بَرَزٌخ ما بَیَن َشْطَري قصیَدتي

َودونَھُما لِلسالكیَن فََواِصُل./قصی�دة: ف�ي م�اء 
 األنوثة

یتجول دال(أنا عصفور)في شرنقة مق�ایض�ات 
الس�ؤال وال��م�س��اءل��ة ال��ك��ش��وف�ی��ة ف�ي م��ج��ال 
حضور أنا الشاعر المتفرد ف�ي ط�رح غ�ای�ات 
المساءلة ذاتھا وبذاتھا،وعلى ال�ن�ح�و ن�ف�س�ھ 
تبقى جملة القصیدة،تضیف في مكامن دوالھ�ا 
الموظفة حال الكشف عن رؤیتھا ال�م�ت�ص�ورة 
بأاللتفات إلى سل�ط�ة الض�وء ال�م�ھ�ی�م�ن�ة ف�ي 
أدراج فعل ال�ت�ك�ث�ی�ف ال�ذاك�رات�ي ال�م�س�ت�أن�ف 
ب��م��وج��ھ��ات ال��ق��ص��ی��دة(ول��ي ب��رزخ م��ا ب��ی��ن 
ش��ط��ري قص��ی��دت��ي)ت��ت��وج��ھ ال��ذات الش��اع��رة 
ب��ال��م��خ��اط��ب��ة إل��ى ال��ك��ش��ف ع��ن األغ��راض 
المضاھیة في عالقة الرؤیة التالحمی�ة ل�ل�ذات 
وم�ح�م��والت�ھ�ا،وص��وال إل��ى ل�ح��ظ�ة اإلك��ت�م��ال 
الوجداني من على صعید حاالت معادلة األن�ا/

اآلخر، (ودونھما للسالكین فواصل..ف�ك�ن ب�ي 
وما ھو م�ن ال�وج�د وال�ج�وى)واألم�ر ن�ف�س�ھ 
ی���ن���ط���ب���ق ع���ل���ى األس���ط���ر ال���الح���ق���ة م���ن 
القصیدة،حیث تتوزع حساسیة قصائ�د دی�وان

(ق��داح��ة ال��ع��ش��ق)م��اب��ی��ن قص��ی��دة ال��ف��ؤاد 
الوجدانیة وقصیدة اإلیحاء ب�ال�ن�ص ال�ق�رآن�ي 
كحالة اس�ت�ل�ھ�ام�ی�ة خ�اص�ة،ك�ق�ص�ی�دة(ص�وت 
القضاء)وقصیدة(من قیامة ال�روح) وقص�ی�دة 
(یازھرة القدس) وقص�ی�دة (ی�ا ن�ی�ل ال�ھ�وى) 
وقصیدة (إل�ی�ك ق�د أب�ت�ھ�ل�ت)وقص�ی�دة(ق�داح�ة 
العشق)وقصیدة(یا من ھو ب�ق�ل�ب�ي) وقص�ی�دة 
(یا نجم الھدى) وقص�ی�دة (ك�ن خ�م�رة ال�ح�ب 
لي) وقصیدة (حریق األمنی�ات) وقص�ی�دة (� 

 درك كم أعشق).
 

 ـ تعلیق القراءة:
ی��ن��ف��رد دی��وان (ق��داح��ة ال��ع��ش��ق) ل��ل��ش��اع��رة 
الصدیقة أحالم غانم بذلك االنفتاح ال�ت�ن�وی�ع�ي 
في فضاءات الموضوعة الشعریة المش�ح�ون�ة 
بدالالت تفاصیل (قصیدة الحماس ال�وج�دان�ي) 
وسیرتھا الم�ح�ك�وم�ة ب�ال�ح�ل�م وأرق ت�ع�م�ی�ق 
األحس�اس ب��روح ذات��ی��ة ول�غ��ة األش��ی��اء م��ن 
حولھا وبأدق أدق تفاصیلھا..قصیدة مش�روع 
(ق��داح��ة ال���ع��ش��ق) م��ج��م���وع��ة ت���ج��ل��ی���ات 
ال��خ��ص��وص��ی��ة ال��دالل��ی��ة ال��م��ك��رس��ة ب��دواف��ع 
المخاطبة واستحضار محاور وصور وح�االت 
وال��م��دال��ی��ل ب��أت��ج��اھ��ات م��ن��ظ��وم��ة الش��اع��رة 
الوصفیة والبوحیة عن قلق آنویتھا الشری�ك�ة 
مع حیز دائ�رة ال�م�ف�ردة الش�ع�ری�ة ال�م�ن�غ�م�ة 
واإلی��ق��اع��ی��ة وال��م��ف��ع��ل��ة ب��ب��ح��ور األص��وات 
الملفوظ�ی�ة ال�م�ع�ادل�ة ف�ي م�واض�ع ال�خ�ط�اب 
وتراتب الخارج والداخل م�ع ف�ع�ل�ی�ة الص�وت 
الش��ع��ري ال��واح��د، ف��ی��م��ا تس��ت��ع��ی��ن ال��ذات 
الوجدانیة لدى أحالم غانم،بما یتكشف لنا من 
معطى حلمي، راح یتعامد ویفاعل مع اط�اری�ة 
الفكرة المكونة في مساحة الشیفرة الق�ص�دی�ة 
ال�م�ن��ق�س�م��ة م��ا ب�ی��ن دالل��ة األن�ا وم�ؤش��رات 
الصورة األحوالیة من جسد وب�ی�ئ�ة وط�ق�وس 
حدود الفعل الشعري المكثف والمضاعف ف�ي 

 عوالم شعریة شرارة قداحة العشق:
احا  یا بحُر صوتي أعلى ِمنك فضَّ
 أشكي لِلیلي َوما ُحّملَت ِمْصباحا

 َوفیُض شوقَِك یَخبو خلف شاطئھ
َوفیُض ُحبِّي یَ�ب�ق�ى ال�عُ�ْم�َر َص�دَّاح�ا./قص�ی�دة: 

 قداحة العشق.

  (ِْا ا) اند  اءة 
ارة اات او ما د  ات اا 
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المنظر: (الخشبة مظلمة.. وھناك دائرة ضوء قطرھا متر ونصف تقریباً تسقط من السق�ف إل�ى 
األرض، یقف وسطھا رجل في منتصف الخمسین من العمر.. یرتدي بن�ط�ل�ون�اً ص�وف�ی�اً رم�ادی�اً 

 قدیماً.. وبذلة رثة بنفس اللون.. وقبعة بنفس اللون.. ونظارة دائریة اإلطار وقدیمة...).
الرجل: وماتت السیدة العجوز التي كانت تقطن في البیت الثالث بعد بیتنا.. الزلت أشم الرائحة.. 
(یحرك أنفھ ألعلى وأسفل) ... شيء محیر.. والمحیر أنني كنت أحبھا عندما ك�ن�ت ط�ف�الً.. أش�م 
رائحة جلدھا العطرة وأتمنى أن أغوص في دفء صدرھا... كبرت قلیالً وكبرت ھي قلیالً أیضاً.. 
كنت في السابعة عشر وكانت في أواخر الثالثینات، مع ذلك كنت أراھا دسمة... كانت ك�الس�م�ن�ة 
البلدیة.. كانت تلھب جسدي.. وظل حبي لھا مكتوماً كالرمال المتحركة.. وحین بل�غ�ُت ال�ث�الث�ی�ن 
رأیتھا تشیخ.. وھا أنا في الخامسة والخمسین...وھا ھي رائحة جسدھا تفوح بالموت... (یض�ع 
یدیھ خلف ظھره).. تبدو الذكریات ضبابیة للغایة.. وأنا لم أعد أفھم شیئاً.. لقد كنت أظن ب�أن�ن�ي 
أمضي نحو الفھم.. غیر أن ھذا ما ال یحصل.. إننا نمضي نحو المزید من االرتباك.. لذلك ی�م�ی�ل 
الشیوخ إلى الصمت.. إذ یدركوا أنھم لن یدركوا شیئاً وأن علیھم التأمل بصمت...تبدو كل أنشطة 
الصغار طائشة وعبثیة.. وینسى الشیوخ ماضیھم حین كانوا یھرولون نحو أرض ال�م�ص�ی�دة.. 
إنني أشعر بالنعاس.. سأكمل ھذا المونولوج یوما ما... یوما ما...یوم...ما... (یخرج م�ن دائ�رة 

 الضوء).
(تمض ثواٍن ویعود الرجل لیدخل دائرة الضوء ولكن بمالبس مختلفة، مریلة نوم ملونة باألحمر 

 واألخضر واألزرق.. الخ على جنبیھا جیوب واسعة وبذات القبعة والنظارة)..
الرجل: كانت المرأة دائماً حاضرة غائبة في حقلي الوجودي، المرأة التي كانت تت�ن�وع وت�ح�م�ل 
ألواناً متعددة، لكنني كنت دائما أرى تلك النواة الخفیة والتي تمتلكھا جمیع النساء مھما تع�ددت 
أشكالھن وألوانھن، كانت لكل واحدة تنویعة موسیقیة، لك�ن�ھ�ا ف�ي ال�ن�ھ�ای�ة تش�ت�رك ف�ي الس�ر 
األنثوي، أنھ سر غریب، إنھ وبكل اختصار: الجنون. نعم.. ھ�ذا م�ا ل�م�س�ت�ھ ف�ي ك�ل ال�ن�س�اء.. 
الجنون.. قبل تسعة أیام ذھبت لتجدید نظارتي الطبیة، وجدتھا امرأة، لیست فیھا رائحة األنوثة، 
لكنھا امتلكت ذلك الجنون األنثوي، ذلك الذي یدفعك لإلحساس بأن من یكلمك اآلن مفتقد للعفویة 
تماماً.. كانت تتحدث كجندي في الجیش.. حاولت ممازحتھا قلیال ولكن بذكاء وحرص.. لكنھا لم 
تستجب.. قررت أن أكسر ذلك الشعور بالدونیة الذي یرتسم على وجھھا صلفاً... فأخبرتھا بأنني 
مریض مرضاً ممیتاً.. وبالفعل.. انزاح قناعھا الحدیدي برھة.. برھة فق�ط.. ف�غ�ادرُت بس�رع�ة.. 
كان ذلك كافیا تماماً لكي أرى اإلنسان المھزوم داخلھا... وجارتي العجوز.. التي أحببتھا...كانت 
تخون زوجھا مع رجل آخر.. كانت تحملني وأنا طفل إلى منزلھ، وت�غ�ی�ب م�ع�ھ لس�اع�ات داخ�ل 
غرفتھ، كان ضابطاً في الجیش.. إنني أتذكر جراب مسدسھ الجل�دي األس�ود ال�م�ع�ل�ق م�ع ب�ذت�ھ 
العسكریة على شماعة طویلة في الزاویة... لم أكن افھم أنھا خیانة إال بعد أن صرت في السابعة 
عشر من عمري.. توفى زوجھا قبل سنوات من اآلن.. الضابط نفسھ كان قد اختفي ق�ب�ل ع�ق�ود 
من وفاة زوجھا... یبدو أن عالقاتنا مرحلیة جداً.. كم ھذا مخیف... (یخرج علبة سجائر وینتزع 
منھا سیجارة یزرع على مؤخرتھا مبسم ذھبي ثم یقبضھ بشفتیھ دون أن یدخن).. كم أنا خائف.. 
روحي منقبضة جداً.. الخامسة والخمسون من العمر.. بدایة النھایة.. أو منتصف النھ�ای�ة.. أي 
تنظیر فلسفي یمكن أن یحرمنا من متعة الخوف ھذه كي ال نتشبث بالحیاة؟ (یدخن بتأمل عمی�ق 
مقرون الجبین) عشت مع أبي حتى مات، ولم أتزوج ولم أنجب، ولم أشعر یوماً بشيء ینقصني 
سوى النوم.. مع ذلك لم تكن جثث الموتى نوماً.. ال أبداً.. لم تكن نوماً.. كانت موتاً فقط.. وھذا ما 
دفعني للتشبث بالحیاة.. البقاء دون أن أطلق رصاصة على دماغي.. فال أعرف ش�ی�ئ�اً ع�ن ذل�ك 
العالم المجھول... أو.. في الحقیقة ھو لی�س ب�م�ج�ھ�ول.. ب�ل ن�ح�ن ال�ذی�ن ن�رف�ض أن ن�ع�ت�رف 
بحقیقتھ.. نریده مجھوالً لكي یكون ھناك شیئاً وراءه ولو كان بال ماھیة.. إن�ن�ي أفض�ل رؤی�ت�ي 
للشمس علیھ.. أفضل التلوي ألما بسبب المرض.. أفضل احتراق جلدي بلھیب البراكین عل�ی�ھ.. 
إن األلم نفسھ ھو ما یشعرني بأنني حي.. ال زلت حیاً أتألم...أتعذب..(یعض على أسنانھ) العذاب 
ھو ما یؤكد حیاتي.. أنا أتعذب إذاً أنا حي... اإلكتاب والسوداویة تمنح حیاتي قیمة... لكن الموت 
ال.. ال وألف ال... ال یا جارتي الحبیبة... ال.. لم یكن الموت یوماً أحد خیاراتي.. نعم أتذكر فخذیك 
السمراوین الالمعین أیام الشباب وأتذكرھما وھما منكمشین نحیلین قبل وفاتك بأیام حینما نظرِت 
لي وغمغمِت بفم فارغ األسنان: (یقلد صوت العجوز) كن�ت ت�ع�ش�ق�ھ�م�ا أل�ی�س ك�ذل�ك ی�ا ول�د...

(یضحك) أدركُت انِك كنِت تعلمین طیلة الوقت برغبتي فیك.. ولكنك لم تفصحي عن ذلك إال ب�ع�د 
أن أصبحِت بال أمل... نظرت إلیك برعب.. ھل حقاً كنت أشتھیك.. اشتھي ھذا الھیكل القبیح.. ھل 
كنت أتمنى أن یغوص اللحم في اللحم والعظم في العظم...؟ كنِت تن�ت�ظ�ری�ن إج�اب�ت�ي ب�اب�ت�س�ام�ة 
واثقة... لكنني.. عندما تخیلت ذلك.. أدرت جسدي وسقطت م�ت�ق�ی�ئ�اً م�ن ال�ق�رف...خ�رج�ت م�ن 
عندك.. وتركتك تنظرین إلى الال شيء بعینین باھتت�ی�ن.. أدرك�ُت ح�ی�ن�ھ�ا أن س�اع�ة م�وت�ك ق�د 
اقتربت... وانتشرت رائحة موتك بالفعل... كسروا باب منزلك... الجیران كلھم. الرجال واألطفال 
وبعض النسوة.. وثالثة من رجال الشرطة والعاملین على نقل القمامة، والفتى المثلي الذي كان 
یزورك كل أسبوع والذي انھار بكاًء عندما اخرجوا جثتك.. ذلك الفتى الشاذ أكثر من بكى علیك.. 
أكثرھم وفاء لك.. وأكثرھم نقاًء...ماذا كنِت تفعلین لھ... لقد ضایقھ أوالد الحي فاختف�ى ب�ع�د أن 
كان یزور منزلك كل أسبوعین أو ثالثة.. كان یدخل بمفتاح أحسبك أعطیتھ لھ.. ینظف المن�زل.. 
یكنس األرض...یبخره من رائحة الموت ثم یغلقھ بالمفتاح ویغادر...لكنھ غادر نھائیاً.. عالقاتن�ا 
مرحلیة.. حتى لو كنا أوفیاء أكثر من الكالب.... في ال�ن�ھ�ای�ة تس�ت�م�ر ال�ح�ی�اة ب�م�ن ب�ق�ي ف�وق 

 األرض... (یدخن.. ثم یغادر منطقة الضوء).      

 ستار

في عصر الضوضاء الذي نعیش فیھ، یك�ون م�ن  
الحك�م�ة أح�ی�انً�ا االس�ت�م�اع إل�ى م�ا ی�خ�ب�رن�ا ب�ھ 
الصمت. لیس من المفارقة أن�ھ ف�ي ع�ال�م م�ل�يء 
بالضوضاء واإلعالن ال�ت�ج�اري ال�م�ج�ن�ون، ف�إن 
الصمت یدع�ون�ا إل�ی�ھ. ی�ب�ح�ث اإلنس�ان، ال�ف�ن�ان 
المھتم بشدة بفنھ، عن المصدر الروح�ي األص�ل�ي 
حتى یحلم ویتأمل ویعید اكتشاف ن�ف�س�ھ وی�ع�ط�ي 
نفسھ في الع�م�ل وف�ي ال�ت�أم�ل ف�ي ف�ن الص�م�ت. 
والصمت ھو الوجود الحقیقي للفلس�ف�ة الص�ام�ت�ة 
وفلسفة استخدام طاقة الكالم فقط عند الض�رورة. 
یبدو لي بالتأكید أننا نتواصل في ص�م�ت وح�رك�ة 

 أفضل من الكلمات.
في تطور الح�ض�ارة، ت�م ف�ق�دان ج�وھ�ر اإلنس�ان 
الحقیقي بكونھ یحمل إحس�اس ع�ال�ي ف�ي ال�ف�ن. 
تس��ب��ب��ت ھ��ذه ال��ح��ق��ی��ق��ة األس��اس��ی��ة ف��ي إس��ن��اد 
اإلحساس الفني إلى رؤى عوالم أخرى، في ح�ی�ن 
أن حقیقة كل إنسان ھ�ي ف�ي ال�ح�ق�ی�ق�ة ف�ن�ان. ال 
یمكن تجسید ھ�ذا ب�ب�س�اط�ة أك�ث�ر م�ن األس�ل�وب 

 الصامت الذي كان یتعامل بھ منذ الخلیقة.
یعود تاریخ ھذا الف�ن غ�ی�ر ال�ل�ف�ظ�ي إل�ى أوق�ات 
اإلنسان البدائي. و تواصل الناس في ذلك ال�وق�ت 
م���ن خ���الل ح���رك���ة ال���ج���س���م، ول���ك���ن أص���ل 

pantomime   شكل مسرحي ن�ع�رف�ھ اآلن ق�د ك
 ضاعت في الماضي من القدیمین الذین أنشأوھا.

منذ ذلك الحین، مر ف�ن ال�ت�م�ث�ی�ل الص�ام�ت ع�ب�ر 
فترات مختلفة من المجد والغموض وأصب�ح اآلن 
في عصر دینامی�ك�ي م�ن األش�ك�ال ال�ك�ال�س�ی�ك�ی�ة 
والمعاصرة. یتم نشره من ق�ب�ل ب�ع�ض ال�ف�ن�ان�ی�ن 
كوسیلة للعقل وتنسیق الجسم، وت�وس�ی�ع م�ح�ور 

 الوعي.
لم یعد التمثیل الصافي النقي مجرد م�م�ث�ل بس�ی�ط 
ل��ل��ب��ان��ت��وم��ای��م یس��ت��خ��دم اإلی��م��اءات ال��رم��زی��ة 
والكومیدیة لتحقیق دوره. ی�ت�م دم�ج األف�ك�ار ف�ي 
عمل التمثیل الصامت نفسھ وإال، فس�ی�ك�ون ذل�ك 
بمثابة إیماءات لغرض التعبیر الكومیدي. وع�ل�ی�ھ 

 -أن یضع في االعتبار كل حركة الجسم المم�ك�ن�ة 
الحركة والسرعة والكثافة في ال�زم�ان وال�م�ك�ان. 
وعلیھ أن یحدد بوضوح ما إذا ك�ان ی�ج�ب ع�ل�ی�ھ 
التعبیر عن أفكار عقالنی�ة أو م�ج�ردة. ج�م�ی�ع�ھ�ا 
مح�س�وب�ة ھ�ن�دس�ی�ا. ی�ج�ب أن تص�ب�ح ال�ح�رك�ة 
المیكانیكیة طبیعیة. ویم�ك�ن�ھ ت�م�ث�ی�ل ال�ك�ون ف�ي 

 الفضاء الصغیر الذي یبلغ بضعة أقدام مربعة.
قد یعبر الممثل عن كل شيء بجسده فقط. ی�م�ك�ن�ھ 
القیام بذلك بدون ك�ل�م�ات أو زي أو خ�واص أو 
تمویھ، حتى بدون تقلید الوجھ. حیث أن ك�ل ھ�ذه 
األمور تظھر غالبًا كیف یمكن للمشھ�د أن ی�ك�ون 
صغیًرا ومتوسطًا وصاخبًا وحدیثً�ا وغ�ی�ر دق�ی�ق. 
یسعى ال�ت�م�ث�ی�ل الص�ام�ت إل�ى ت�ط�وی�ر ف�ن، ف�ن 
یتناقض مع فن الرقص. التمثیل الصامت م�ت�ج�ذر 
في األرض. في حین أن الرقص م�ع ال�م�وس�ی�ق�ى 
ینطلق من الروابط الجسدیة فإن التمثیل الص�ام�ت 
في المقارنة یبدو ثابتًا وصامتً�ا. وی�رى ك�ائ�ن م�ا 
لیس موجوًدا ب�ال�ف�ع�ل. ھ�ذه ال�رؤی�ة ت�ح�ل م�ح�ل 
الكائن نفسھ. ل�ذل�ك، س�وف یس�ت�ح�ض�ر ال�م�م�ث�ل 
الكائ�ن ال�م�ل�م�وس ب�ال�ك�ام�ل م�ن خ�الل ح�رك�ات 

 وإیماءات بسیطة.
كیف یمكننا التعبیر عن الصمت، العزل�ة ال�ت�ي م�ا 
زالت حاضرة بداخلنا طوال الوقت ك�ی�ف ی�م�ك�ن�ن�ا 
إعادة لرؤیة الحیاة الحمیمة التي تعیش في الس�ر 
التمثیل الصامت، أو فن الحیاة الذي یدوم، ی�ج�ع�ل 
الحیاة التي نعیشھا ممكنة إلى أقص�ى ح�د م�م�ك�ن 

 ھذا الفن یأتي من وضع مأساوي أو دراماتیكي.
إن المشي في مكانھ (أسلوب ال�ت�م�ث�ی�ل الص�ام�ت 
الذي یعطي وھم المشي الحقیقي) من أج�ل إت�ق�ان 
ھذه التقنیة بالذات على الممثل أن یمارسھا ل�ع�دة 
أشھر. كما ھو الحال في أي م�ج�ال م�ن م�ج�االت 
الجھ�د، ف�إن أبس�ط األش�ی�اء ھ�ي دائ�ًم�ا أص�ع�ب 
األشیاء التي یجب إنجازھا. للمشي في السی�ط�رة، 
یجب على المرء أن یفھم أنھ ینطوي عل�ى وج�ود 
الكرات في القدمین مع الظھ�ر مس�ت�ق�ی�م، الص�در 

 إلى األمام، منتصب الرأس.

یجب لطالب التمثیل الصامت ھو الس�ی�ط�رة ع�ل�ى 
العمود الفقري فقرة من الفقرات. یتم تنظیم جمی�ع 
اإلیماءات، كل موضع الجسم الذراعین والساقی�ن 
والصدر والرأس من خالل وضع العمود الف�ق�ري. 
ھذا یمثل األس�اس األس�اس�ي ألس�ل�وب ال�ت�م�ث�ی�ل 
الصامت الفردي. كما یضمن أیًضا بعض ع�ن�اص�ر 
المھرج. یقدم أسلوبھ في التدریب�ات ع�ل�ى أم�ث�ل�ة 
بسیطة مثل ال�م�ش�ي ف�ي م�ك�ان�ھ، وال�م�ش�ي ض�د 
الری�ح، وس�ح�ب خ�ط�وط الص�ی�د وم�ا إل�ى ذل�ك. 
شخص واحد على خشبة المس�رح ب�دون دع�ائ�م، 
بدون أضواء خاصة، بدون موس�ی�ق�ى، ل�ك�ن م�ن 
خالل سلسلة من التغییرات البس�ی�ط�ة ل�إلی�م�اءات 
نجح في ملء مساحة المس�رح بش�خ�ص�ی�ات أداء 
مترجم منفرد التي أب�ق�ت ال�ج�م�ھ�ور ع�ل�ى ح�اف�ة 

 مقاعدھم.
یجب أن نعرف بعد ذلك أنھ یوجد في ال�واق�ع ق�ل�ة 
قلیلة ممن یمارسون التمثیل الصامت، وھ�ذا أم�ر 
مفھوم بسبب التدریب الطویل والشاق الذي یج�ب 
على المرء أن یمر بھ، یجب على المرء مم�ارس�ة 
التم�اری�ن ال�م�ض�ن�ی�ة م�ن أج�ل ت�ط�وی�ر ال�ج�س�م 
المناسب. ك�ان األم�ر ك�ذل�ك ب�ال�ف�ع�ل. ی�م�ك�ن أن 
تساعد تقنیات التمثی�ل الص�ام�ت الش�خ�ص ع�ل�ى 
دمج عقلھ وجسمھ. ی�ت�ط�ور انس�ج�ام ال�ع�ق�ل م�ن 
خالل استخدام خ�ی�ال ال�ف�رد وإدراك�ھ ل�ل�ح�رك�ات 
واألفعال وردود الفعل التي استخدمھا ال�م�رء ف�ي 
تقدیم الذات. عندما تتحرك ال�ع�ض�الت وال�ت�ن�ف�س 
حقًا في تناغم مع العقل، فإن الن�ف�س ت�ك�ون ح�رة 
ل�ت�ج�رب��ة م�ع��ان�ي ال�م��وض�وع والش��يء وال�وق��ت 

 والمساحة والوعي.
 

یجب على الممثل الصامت أن ی�ع�م�ل ب�اس�ت�م�رار 
على تمارین لیونة وتقویة للعقل وال�ج�س�م. ی�ج�ب 
أن یكون العق�ل مس�ت�ی�ق�ظً�ا وم�درًك�ا ب�اس�ت�م�رار. 
یحتاج إلى تطویر إرادة قویة دون تحد أو ضع�ف. 
یجب أن یكون التمثیل الصامت قادًرا على تصغی�ر 
المكان والزمان. انھ یكثف الخلود ف�ي ل�غ�ت�ھ. ألن 
الصمت ھو أساس التمثیل الص�ام�ت ف�إن ال�ف�ن�ان 
یواجھ تحدیًا في ابتك�ار ط�رق ج�دی�دة ت�رم�ز إل�ى 
الحقائق القدیمة وتنقلھا. لھذا السبب، ی�رك�ز ھ�ذا 
الفن على مواقف عالمیة. عندما یع�ام�ل ال�ت�م�ث�ی�ل 
الصامت ال�ح�رب، ف�ھ�و ال ی�ق�ول ال�ح�رب. إن�ھ�ا 
حرب، تتجاوز حدود اللغات والبلدان. وھك�ذا ف�إن 
التمثیل الصامت یخلق تجربة كام�ل�ة وذات ص�ل�ة 
تشبھ أص�ول ال�ط�ق�وس ال�دی�ن�ی�ة ف�ي ال�م�س�رح، 
والوقت قبل انفصال الممثل والجمھور عن طری�ق 

 حواجز نفسیة غیر مرئیة.
لذلك، الوعي الذاتي ھو الكلمة األساسیة وج�وھ�ر 
ھذا العمل. لیس من السھل الت�ح�ك�م ف�ي ال�ج�س�م. 
یتطل�ب األم�ر ع�م�الً، ل�ك�ن�ن�ي واث�ق م�ن أن أي 

 شخص یرغب في التعلم یمكن أن یتعلم.
كل ھذا یمكن تحقیقھ من خالل ھ�ذا ال�ت�ن�اغ�م م�ع 
الواقع الروحي ال�ذي ذك�رن�اه م�ن ق�ب�ل. إل�ى أن 
ی�ت��واص�ل ال��ف�ن��ان ال�م��زع�وم م��ع ھ��ذا ال�م��ص��در 
الكتشاف إبداعھ النھائي مع نفسھ، ف�ل�ن ن�رى أو 
نختبر أي ضوء في الفنون. في التمثیل الص�ام�ت، 
یجب تجسید المؤدي واألداء ف�ي ش�خ�ص واح�د. 
وبالتالي من الضروري تدریب المرء عل�ى ض�ب�ط 

ال�م�س�اع�د ف�ي  -اھتزازات ال�ج�م�ھ�ور وبص�م�ت 
الطریق نحو ت�ح�ق�ی�ق ت�ل�ك ال�وح�دة ب�ی�ن ج�م�ی�ع 

 الحاضرین.
 

من المعروف أن الكلمات ال تصف الجوھ�ر. إن�ھ�ا 
رموز للواقع. یمتلك التمثیل الصامت القدرة ع�ل�ى 
تجسید ھذا الجوھر والس�م�اح ل�ھ ب�ال�ت�أل�ق خ�الل 
الحركة ف�ي ال�ف�ض�اء الص�ام�ت وال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن�ھ 

 بوضوح. من خالل جسد ناطق.
بالنسبة لي التمثیل الصامت ھو أك�ث�ر م�ن م�ج�رد 
فن. ومع ذلك فھو طریقة للحیاة. یت�ط�ل�ب ال�وع�ي 
ال�ج�س�دي. إن�ھ�ا ام�ت�داد ل��ق�وة ال��ح�ی�اة ل��ت�وج�ی��ھ 
الطاقات. إنھا سیمفونیة ال�وج�ود. وھ�و ال�غ�رض 

 .من الفن

ا ا  
 مسرحیة من مشھد واحد

 
 أمل الكردفاني

 ..ا ا 
طا ا 

 
 29/6/2020عادل درویش/بعقوبة/
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ال تعطوھم ایة وزارة احرموھم م�ن اي    
مكسب سیاسي! فّوتوا علی�ھ�م م�ن�اص�ب�ك�م 
طاوالتكم األبنوسی�ة! ای�اك�م ان ت�ع�ط�وھ�م 
وزارة الدف�اع او ق�ی�ادة ع�م�ل�ی�ات ب�غ�داد! 
ال�داخ��ل�ی��ة؟ ال . أألم�ن؟ ال . ال��م�خ��اب��رات 
ال ..المصارف ال .. مصرف ال�راف�دی�ن ف�ي 

 .!!!!! الزویة؟ : ال
خذوا كل شيء لكم النفط الغ�از ال�ك�ھ�رب�اء 
خ��ذوا ش��م��س ال��ن��ھ��ار ل��ك��ن اس��ت��ح��ل��ف��ك��م 
بمنابركم التي تطلقون خطابات�ك�م ال�ن�اری�ة 
من فوقھا وبعمائمكم الحوزویة التي تقطر 
علما وثقافة شفاھیة! است�ح�ل�ف�ك�م ب�دم�وع 
وبكاء وِحداد الی�ن�ت�ھ�ي ح�ت�ى ی�وم ال�دی�ن 

 ! استحلفكم ان تتركوا فقط السیطرات لھم
 في الحر الآلھب

 والبرد والزمھریر
 في جوع یشبھ جوع نقرة السلمان
 وحجرات تعذیب بینوشیت العراق

 دعوھم للشوارع فحسب
 خذوا الناطحات واعطوھم الطرقات

 خذوا الخزائن
 واتركوا لھم الحفاظ على دم العراقیین

 خذوا ملكیة الدین والدنیا
 اعطوھم فقط الناس

 كي الیمرروا علیھم شاحنات النار
 ومفخخات القتل

 اقتنوا انتم المصفحات
 اتركوا لھم ان یحموا بصدورھم الشعب

 انھم منذورون للنار من اجل سالمة وطن
 الجیفاریون اول من یموت وآخر من یأكل

 حلمھم الخبز للفقراء
 والفرح للعمال

 واالجالل للمرأة االُم
 واالخت والبنت والزوجة

 انھم الدرع البشري للحفاظ على ابنائھا
 ابناء النھرین

 انھم المضطَھدون في كل العھود
 المطاَردون في المكان

ال��م��ط��رزون ت��اری��خ الس��ج��ون بس��ج��الت 
 اسمائھم الآلمعة

 المنزھون عن عمالة وخیانة وطن

 الصادقون األمینون
 حیث ال میكافیلیة

 وال ھذا لي وھذا لك
 ذنبھم الوحید انھم اوفیاء للكادحین

 والمعذبین
 وللمرأة المضطھدة

 لماذا ال تسلمونھم صمام األمان
 حراسة الدور

 وخطى اطفال المدارس
 جربوا مرة واحدة

سجلوا مرة واحدة شرفا تاریخی�ا الی�ن�س�ى 
 ... بأن تتركوا لھم حمایة البشر

 . ! ولكم تجارة البشر
اع��ط��وا ل��ھ��م م��ت��اری��س ال��ح��رب ع��ل��ى 
االرھاب .اعطوا لھم حمایة ال�ح�دود وم�ن 
دون ثمن .اترك�وا ل�ھ�م ان ی�ق�ط�ع�وا داب�ر 
القتلة .العراق آمن ألنھم الیساومون عل�ى 
دم الناس ومن اجل حف�ن�ة م�ن ال�دوالرات 
ان��ھ��م ال ی��ح��رق��ون االج��ن��ة وال یس��ب��ون 

 . الفلذات . فعـِّلوا دورھم في الحیاة
تذكروا ما قالھ عبد ال�ح�م�ی�د ب�ن ب�ادی�س: 
الشیوعیة خمیرة االرض .الت�س�اوي روح 
الشیوعیة الحفاظ على االنسان مھما ك�ان 
دین�ھ او ل�ون�ھ او ج�ن�س�ھ ھ�و ق�ل�ب�ھ�ا ... 
وجوھرھا العدل ولذا ف�ھ�ي م�ح�اَرب�ة وك�ل 
م�ن ی��دع�و ل�ل��ع�دل م��ح�اَرب ق�ال الش�اع��ر 
المتألق مظفر النواب مخاطب�ا اإلم�ام ال�ف�ذ 

 : علي بن ابي طالب علیھ الف الف سالم
 لو جئت الیوم ل�ح�ارب�ك ال�داع�ون ال�ی�ك "

 " وسموك شیوعیا
اینما وجدت شیوعیا ع�ل�ى رأس س�ی�ط�رة 

 ... ! لن ترى اربعاءا دامیا
من اجل امن العراق ، اعطوا الحبی�ب ال�ى 
ح�ب�ی��ب�ھ اع��ط�وا الش��ی�وع�ی��ة ال�ى الش�ع��ب 

 . العراقي
 سیّجوا علیكم مالیین االسیجة
 وتغطوا بترسانات الكونكریت

 وتخفوا بأردیة اللیل
واختفوا لك�ي ت�ح�ك�م�وا م�ن وراء قص�ور 

 وبنادق
فقط اتركوا الشمس للعراق والشی�وع�ی�ی�ن 

 للناس
الشمس والشیوعیة یخ�اف�ھ�م�ا ال�ل�ص�وص 
واالرھابیون و "المعم�م�ون ال�م�زی�ف�ون" 
والتجار وال�م�وظ�ف�ون ال�ھ�ارب�ون ب�ام�وال 
الوزارات وال�ب�ن�وك لش�راء ال�ق�ص�ور ف�ي 
المنافي والمرتشون وخ�ون�ة ال�وط�ن م�ن 

 ... اجل مآرب ومناصب
الشمس والشیوعی�ة ح�ق�ی�ق�ت�ان ت�ك�ش�ف�ان 

 . الزور والفساد، الظالم واالجرام
 اعطوا الضیاء السومري للرافدین

اتركوا الشیوعیة تنیر لخطى الوطن وتعبد 
 . الطریق في زمن المحنة

افسحوا الطریق لیم�ر ال�ك�ادح�ون ال�ع�م�ال 
الف�الح�ون ال�ن�ق�اب�ی�ون ال�ن�س�اء ـ� ام�ھ�ات 
الشھداء زوجاتھم بناتھم اخواتھم ـ الطلبة 
الجوعى المعوقون السج�ن�اء ال�م�ھ�ج�رون 
المنفیون افسحوا المجال للشعب الجریح . 
ل��ق��د ان��ھ��ك��ت الش��ع��ب م��واع��ظ م��ن��اب��رك��م 
ال��م��وت��ورة وص��راع م��ذاھ��ب��ك��م وك��رھ��ك��م 
لالدیان االخرى واالجناس االخ�رى . ل�ق�د 
احرقتم اجمل الوان الفسیفساء الع�راق�ي : 

 . األقلیات
حب البشریة جمعاء قیمة الیق�وى ع�ل�ی�ھ�ا 

 !!!! التحیز الدیني
حب البشریة ُرق�ی�ا اك�ادی�م�ی�ة ی�ع�ج�ز ع�ن 
الوصول الیھا موتور وط�ائ�ف�ي وح�زب�وي 

 .. واقلیمي وقوماني
طـُ�ھُ  حب البش�ری�ة م�ن�ار ف�وق ج�ب�ل ت�ح�وِّ
مستنقعات دم لقادة وقوادی�ن ی�ت�ھ�ارش�ون 
بالس�ی�وف وی�ح�ی�ل�ون دون الص�ع�ود ال�ى 

 . اعلى سفح الجراح
حب ال�ب�ش�ری�ة ك�ال�م�س�ی�ح ال�ع�ظ�ی�م ع�ل�ى 

 . جلجلة ... مضطَھد ومعذَّب ومصلوب
ك��ف��اك��م ای��ھ��ا ال��ت��ج��ار . ك��ف��اك��م دوالرات 
حمراء ...كفى . ك�ف�اك�م ارب�ع�اءات دم ... 
اعطوا السیطرات للشیوعیین ان�ھ�م ب�ح�ق 
وحقیق ورغم انف تجار الحروب وس�راق 
المصارف والمحاصصی�ن ، ان�ھ�م انص�ار 

 . السالم
اعطوا السیطرات للشیوعین ان�ھ�م ص�م�ام 

 .امان العراق

 اتا اإ 
 إم  أن ااق 

 
 بقلم : خلدون جاوید
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  ـ 1ـ 

 الَمدى الُمغطَّى بأجنحِة نَورسٍ 

 وأبجدیّة ریحٍ..

 ھناَك..

 حیُث الّشمس تُرسلُ 

 ضوَءھا الُمتواِري خجالً..

 في َمرایا الفَْجر.

*** 

  ـ 2ـ 

 یُحاصُرني الوقتُ 

 یرسُم وعداً 

 یكتُب شھقةً...

 ینثُر لیلَھ.. ثّم یمضي

 على أشرعة الغیاب.

*** 

  ـ 3ـ 

 میالُد النّھاِر..

 على بیادِر تخوٍم ضائعةٍ 

 یتأّرجُح فیھا اللیلُ 

 عابثاً بدوائر الوقت.

*** 

  ـ 4ـ 

 ضوُء النّھاِر یُسابُق الخطوَ 

 یحیا الغیُب في

 حاشیِة النّقِش الُمبرَعمِ 

 في تراتیلِ 

 وجعٍ 

 قدیم.

*** 

  ـ 5ـ 

 حشرجاُت التّنھیدِة الُمتقطّعةِ 

 یتعالى نبُضھا...

 تبصُق وجعھا..

  وتبلُع ریقَھا ..على

 شاطئ الورید.

*** 

  ـ 6ـ 

 عتیقةٌ ھذِه المدینةُ 

 نھداھا من عشب الطیّون

 وشفتاھا أیقونتان..

*** 

  ـ 7ـ 

 استدْر قلیالً،

 وأنَت تعزُف على قیثار لیلَك..

 أكاُد أخرُج من ھذا الفضاء

 وأدخُل معَك في

 خواصِر الّسحابْ 

*** 

  ـ 8ـ 

ق بنبٍض ُمرتِجفٍ   بالّرماِد الُمطوَّ

 على حافِّة اللیل..

 یُالمسني عنكبوٌت في العتمةِ 

 أقفُز ُمرتعباً.. وأبدأُ 

 بالبكاء.

*** 

  ـ 9ـ 

 یھمُس اللیُل للعاشقِ 

 یُشعُل لقلقِِھ البخوَر... والشموعَ 

 ویُبعثُر المواویَل على شرفةِ 

 القُبلة األخیرة.

*** 

  ـ 10ـ 

 غیابُِك یزرُع الوقَت قلقاً 

  ینثُر األشعاَر،

 یقفو أثَر الغیمِ 

 في نھارٍ 

 خریفّي حزین.

*** 

  ـ 11ـ 

 لمن ھذا الغیُم..؟!

 والمواویُل الھاربةُ من ِعقالِ 

 صمٍت قدیم..؟!!

 أیُّھا الشاطُئ البعیدُ 

 ألِق بعبیرَك فوَق نشید كلماتي

 یھّزني لیُل المدینِة، 

 وقنادیلُھا المصلوبةُ 

 على صدر قصیدٍة خرساء.

 یُحاصُرني جمٌر..

 ونُعاٌس..

 ونباُح كالٍب مسعورة.

*** 

 

  ـ 12ـ 

 مرایا اللیِل تتآخى..

 تتحلَُّل..

 تشھُق، وترسُم حلماً 

 على جناَحي فراشةٍ 

 ویفیُض الوجُد..

....................... 

 2020/  5/  11األحد 

 اْ ة آة
 

 الشاعر السورّي قصي عطیة

 

"دي ا 27 أم" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بابل -حنین محمد/ العراق 
 

 غًدا سأولد بعقٍل جدیدٍ 

 وقلٍب یتسُع لَك فقط

 یطیُر مع نسائم كلماتكَ  بجسدٍ 

  حیاةٌ وردیة

 احالٌم زرقاء

 واقٌع اخضر

 عمٌر یلبُس الشیب الذي في رأسِك غطاءٌ 

  غداً سأعوُد الى عمِر الخامسِة من جدیدٍ 

 سأعوُد غًدا الى بیتنا فراشةً حمراء تلونت بكَ 

 طائٌر ابیض یضحُك كثیًرا

 قطةٌ سوداء ترقُص لیالً 

 نحلةٌ قرمزیة...

 تقفُز من وردٍة ألخرى 

 شاعرةٌ ترتجُف یدیھا

 طفلةٌ تخاُف على حلواھا

 طائٌر یعلُم فراخھ الطیران

 ھكذا یفعُل قلبي عندما یراكَ 

 جنیةٌ صغیرة ....

 تخاف من الناِس ...

 اكثر مما تخیفھم

 جرٌح قدیم یتماثُل للشفاءِ 

 ابرةٌ تخیط جراحاتھا ....

 بخیوط ضحكاتكَ 

 لسُت ابالغ ولیَس غروراً 

 لیس بالضرورِة ان یكون الدواَء أعشابًا ...

 او أقراصا.

 لست اكذب

 انا مدمنة 

 انا متوحشة

 انا خائفة

 انا قویة

 انا احبكُ 

 احبُك كثیًرا

 احبُك جًدا

 واعرُف اني سأولد ...

 .من جدیٍد معكَ 



 نجالء راضي
 العراق  

 
 

  قرار نسیانك

 إتخذتھ قبل النوم

 فلم یستیقظ معي

  لم تصمد الذاكرة

  تفیض بك

  حتى الممحاه

 تروغ عنك

 فأنت محفور

 ال مكتوب

 منفذي الوحید

 ھو اإلنھیار

 لھذا أمأل نفسي

 ..بلحظاتك 

  أمالً في أن أنفجر

  لیمأل المكان

  صوت نھایتك

  وأنا منك

  الى قیامتي

  أستعد للحساب

  في مواجھة

  مع اللوامة

  كیف ولماذا

  أقذف بعالمات

 اإلستفھام ؟

  ..ساعتھا

  أكون بحاجة شدیده

 .. لإلختفاء

  ال أملك إجابة

  أفرك راحة یدي

  ابدأ بقضمھا

 إبھامھا والسبابھ

  لذا ال أملك

  غیر أن أعتذر

 من كل شيء جمیل

 شبھتھ بك
 

 أتبع طیفَك...فیفخرني الخیال بناِر الحنین
 وأستجمع ذكریاتي معَك كما یستجمع الغزاة الغنائم

 أخترق العصور وأبحث عنَك في حضارات لم تخلق بعد
 أتمزق مثل دین ترفضھ الشعوب

 وأقتل مثل إیمان بصدِر كافرٍ 
 أطوف كتب التاریخ وأصوغ قصصاً سومریة جدیدة

 أدونھا برقیماٍت تغفو على قنادیل الشعر
 ھل أحتاج إلى برھان ألثبت لَك أني أحبكَ 

  ھل أحتاج إلى برھان ألثبت لكَ 
 أني أحصد من اسمَك سنابل دھشة

 ..وینابیع غلیان وأفراح طفولة
 وإن ظلَك ھو لي ألف مجرة

 ویضیع الجمال كل الجمال عند أعتاب حضوركَ 
 وحدَك من تملك مفاتیح مداري وانفعال حضاراتي

 وحدھا خطواتك من ترسم خارطة أھوار
 تجمل مملكة الجنوب

 وحدھا المعابد السومریة من تشھد على عشقي
 من تشھد أن وجھَك كان دائما ھو اتجاه صالتي

 وتوسالتي وقرابیني
 بین عطور وبخور المعبد

 كنُت دائما ابحث عن أنفاسكَ 
 كنُت اتباھى أمام اآللھة وأنا أحدثھا عن معجزاتكَ 

 ....وفجأة
 أجدَك تمیمة یرتلھا الكھنة عند ھدوء اللیل

 أتبع طیفَك..فأجدني أتبع رعشة قدري
 ففي ذاكرة التراب تجد خطواتي السمراء

 تجد بعضا من مالمح وجھي سقطت مني وأنا أبحث عنك
 تخفق روحي كلما وجدت اشارة من بصمات طیفكَ 
 وتسكنني لھفة یضیع في حرارتھا كل سكان العالم

 ال یھمني ان تأخر الفرح على موعده
 فأنا غیمة شعر...أقطع المسافات بزخات عشق

  أنا...وأنَت...والمطر...وحكایة
 ننقشھا على رقیمات سومریة

 أنا.......نذور مواسمكَ 
 وأنَت....أعیاد قدري

 والمطر...كائن یحفظ أسرار عشقنا وجنوننا ودموعنا
والرقیمات السومریة..ھي اسطورة ِسحر تُعل�م ال�ح�ك�م�اء والش�ع�راء 

 والملوك والفقراء ...أبجدیة ثمالة الحب المطلق
  أن تعشق دون أمل..وتعانق المحن

 وأنَت تغفو على وسادة الرضا
 أن تتحول دموع حرمانَك الى حبات ندى تُقبل الأللئ

 أن تنفصل عن الزمن
  وتعانق التكھنات وتسیر على لمعان أنینكَ 

 وتقع في َشرك مرضا ال شفاء منھ
 أن تحرق أسماء المدن وتقرأ تاریخ الشرق دون مجازر

 أن تنفخ في جسد المحال شیئا من شوقكَ 
 عندھا

 تكون قد نثرت شذى عشقَك المطلق على كل سموات األساطیر
 في قبِو معبٍد سومري
 ھناَك....سیجد األجیال

 إسمَك...وإسمي...ودموع عشقي
 محفورة...على...ُرقیماٍت سومریةٍ 
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میثاق كریم الركابي

  

       

الناصریة /العراق

 

ت 
  


 

 "َدُل َاْل"
            

 
 
 
 
 
 
 
 

ـعـبُـوني/ تونس      ُمـِعـز الشَّ

 فِي أَْعـَمـاِق لَـْیـلَـٍة ُمـْمـِطـَرٍة ُمـْلـِھـَمـھْ 

 اْنـَھـَمـَرْت َكـلِـَمـاتِـي ِمْن ِمـَداِد فُـَؤاِدي

 َعـانَـقَـْت ُحـُروفِـي بَـیَـاَض أَْوَراقِـي

 تَـَشـابَـَكـْت أََصـابِـُع ِذْكـَریَـاتِـي َو أَْبـیَـاتِـي

ْوَحــاتِ   َرَســَمــْت اْلــبُــُروُق أَْرَوَع اللـَّ

َغـَمـاتِ  ُعـوُد أَْقـَسـى الـنـَّ  َو َعـَزفَـْت الـرُّ

 تََمْلَملَْت ِشفَاهُ قَلَِمي َو َحبََّرْت َكلَِماتِي

 َو نَطَقَْت أَْسطُِري َھْمًسا بِأَْعَذِب األَْصَواِت :

 ُوُروُد اْلـَكـْوِن تَـتَـَزاَحُم َشْوقًا لِـَرِحـیِق َشفَتَـْیـكِ 

ُموِس تَتََسابَُق لِلنَّْھِل ِمْن بَِریِق َعْینَْیكِ   َو أَْنَواُر الشُّ

 أَیَــا َزْھــَرةً فِـي ِجـنَــاِن اْلـقَــْلــبِ 

َعـت بَْیَن أَْنُجِم ِعْشقِي َو اْلَكَواِكبِ   تََربـَّ

ـبَـابَـةِ  َجـْت بِتِـیَِجـاِن اْلـبَـْھـَجـِة َو الصَّ  َو تُـوِّ

 َھـالَّ نَـَزْعـِت نِـقَـاَب َجـفَـاَءِك األَْسـَودِ 

 فَـفَـتِـیـُل َھَواِك فِي أَْعَماقِي اْشـتَـَعـلْ 

 َو َصـْبـري َعـلَـى َدالَِل َغـَزالِي لَْم یَُعْد یُْحتََملْ 

 َو أَْقـَمـاُر َسـَمـاَواِت إِْلـَھـاِمي َغـَدْت الَ تَْكتَِملْ 

 َو بَـنَـاُت َخـیَـالِي أَْضـَحـْت بِِعنَاِدِك الَ تَْشتَِملْ 

 َو ُحـقُـوُل أَْوَراقِي اْلـَھـائِـَمـِة فِـي أَْشـَعـاِركِ 

اِت اْلـقُـبَـلْ   أَْمـَسـْت ُمـْشـتَـاقَـةً لِـَحـبـَّ

 َو بَـَراِعـُم ُشـَجـْیـَراِت األََمـلْ 

 َھاِھَي تَتََواَعُد بِاالْنبِثَاِق فِي أَْبَھى اْلـُحـلَـلْ 

 َو ُرْسـُل َعـَزائِِمي لِلُْقیَاِك تََجّمَعْت َكْي تَْحتَفِلْ 

 فِي أَْنـُھـِر َدْمــٍع یَـأْبَـى أَْن یَـْنـَھـِمـرْ 
 

ذا 
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 وأج�ری�ت ع�ل��ى ألس��ن�ة الش��ع�راء ح�ی��اة 

لألولین واآلخرین وقضای�ا ك�ان الب�د م�ن 

ص��ق��ل ال��ح��روف وتس��خ��ری��ھ��ا ل��ل��ح��االت 

الشعوریة بذاكرتھا الشخصیة والجماعی�ة 

في درب اإلنسان وثنای�اه. وال ی�خ�ف�ى أن 

الشعر في أیام�ن�ا ھ�ذه یش�ھ�د ت�رھ�ال ف�ي 

العملیة الفكریة وخموال في تحدید قضایاه 

المركزیة، ولكن الساحة األدبیة ال ت�خ�ل�و 

أبدا من تلك األقالم الشبابیة ال�ت�ي تص�ن�ع 

مجدھا ومجد أمتھا، إذ نجد دائ�م�ا أق�الم�ا 

ذھبیة ت�ن�اض�ل ض�د ال�ت�ق�ل�ی�د وال�ت�ن�اس�خ 

والشھرة واالبتذال لترسم للمتلقي مشھ�دا 

متكامال وعمیقا حول بذخ ف�ك�ري ول�غ�وي 

 .صانع لمنابر شعریة جلیلة

 

إسماعیل الھدار شاعر وباحث قانون م�ن 

مدینة صفاقس التونسیة من موالید س�ن�ة 

، أحد طلبة ال�ق�ان�ون ال�ع�ام وش�اب 1991

ھاو للشعر والمقالة ف�ي ص�ف�ح�ات أع�داد 

كثیرة من الصح�ف ال�وط�ن�ی�ة وال�دول�ی�ة، 

اختار القلم الحر صدیقا وفیا لھ ل�م�ط�اردة 

واقع المجتمع التونسي وال�ع�رب�ي ب�أب�ع�اد 

ق��ان��ون��ی��ة وت��ج��اوز م��ح��اوالت ال��ت��ك��م��ی��م 

والتطویق ال�ذي تش�ھ�ده ال�ح�ی�اة األدب�ی�ة 

العامة، تجسدت أوصاف ھذا ال�ك�ات�ب ف�ي 

جعل إنتاج�ھ ی�ق�ات�ل ض�د م�خ�اوف ذات�ی�ة 

ونفسیة وشكلت الكتابة بالنسبة ل�ھ م�الذا 

جیدا إلعادة صیاغ�ة ال�م�ف�اھ�ی�م ال�ج�دی�دة 

وانتشال ال�ھ�وی�ة األدب�ی�ة م�ن ال�الم�ب�االة 

 . واستنساخ الخطاب األدبي

جسدت الكتابة اإلبداعیة طری�ق�ا م�ح�ف�وف�ا 

بالتحدیات والتي تحمل في طیات�ھ�ا أب�ع�ادا 

ذات��ی��ة واج��ت��م��اع��ی��ة، وی��ك��م��ن ال��دور 

بالنسبة لھذا الكاتب الفذ في ج�ع�ل   الذاتي

النتاج األدب�ي درع�ا واق�ی�ا م�ن ال�ذوب�ان 

واالنصھار في االعتیادیة وتخلیصھ�ا م�ن 

المألوف، ویصف ذلك أنھ "حلقة مف�رغ�ة 

من الداللة"، ویش�ی�د ب�دور ال�ك�ت�اب�ة ف�ي 

إسناد الكاتب لنفس�ھ وحض�ور ق�ل�م�ھ ف�ي 

كوكبة حاالتھ الوجدانیة والن�ف�س�ی�ة ال�ت�ي 

تصنع ذاكرتھ األدبیة بجمی�ع ت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا. 

ویرى كاتبنا أھ�م�ی�ة ال�ق�ی�م االج�ت�م�اع�ی�ة 

كونھا قضایا التزام "الذات المفكرة" بك�ل 

ارت��ب��اط��ات��ھ��ا ال��واق��ع��ی��ة ع��ل��ى الص��ع��ی��د 

الس��ی��اس��ي، االج��ت��م��اع��ي، االق��ت��ص��ادي، 

والثقافي؛ ونجد المكون ال�واق�ع�ي ی�ط�غ�ى 

على كل أعمالھ ال سیما ت�ل�ك ال�م�واض�ی�ع 

المتعلقة بالحقوق والح�ری�ات الش�خ�ص�ی�ة 

والمجتمعیة، ویقول الھدار في ت�وض�ی�ح�ھ 

ألھداف الكتابة : "نكت�ب ال م�ن أج�ل أن 

نحرج أوطاننا، و لكننا نكتب من أج�ل م�ا 

 ."أرھقنا وراعنا

 

وی��ت��ط��ور م��ف��ھ��وم ال��رؤی��ة الش��ع��ری��ة 

وتجرب�ت�ھ�ا ف�ي أن ی�ك�ون ل�ھ�ذا ال�ج�ن�س 

رونق خاص وفرید، حیث یت�ف�رد ب�ت�راب�ط 

عجیب جامع ل�إلب�داع ال�ف�ك�ري وال�ل�غ�وي 

الذي یتیح مجاال واسعا إلیصال وت�رس�ی�خ 

معاني كثیرة، وأن نھایة كل عمل ش�ع�ري 

ھ��و ام��ت��داد ف��ك��ري ل��ع��م��ل ش��ع��ري آخ��ر 

ل��ت��س��ت��م��ر ھ��ذه ال��م��ل��ح��م��ة اإلب��داع��ی��ة 

المتواصلة بكل أحداثھا و قض�ای�اھ�ا ال�ت�ي 

تحتوي مساع�ي الش�ب�اب و ط�م�وح�ات�ھ�م 

 .المتنوعة

ویبدوا شاعرنا المتألق أنھ یح�ب ال�ت�ری�ث 

في عملیة الط�ب�ع وال�ن�ش�ر، وی�ح�ب�ذ أخ�ذ 

وقتھ في جمع قصائده وانتقاءھ�ا ب�دی�وان 

شعري یحمل عنوان "بین م�ع�ان�اة ال�ع�دم 

وصولجان القلم"، ھذا األخیر ی�ح�م�ل ف�ي 

صفحاتھ باقة من أج�ود وأج�م�ل قص�ائ�ده 

التي تجاوزت العشرین قصیدة، كم�ا ن�ج�د 

ل��ھ مس��اھ��م��ة ق��ی��م��ة ب��ك��ت��اب ج��ام��ع 

(الموسوعة الحدیث�ة ل�ل�ش�ع�راء واألدب�اء 

ال��ع��رب) الص��ادرة ع��ن دار ال��ح��س��ی��ن��ي 

 .2020بجمھوریة مصر العربیة لسنة 

وأجد أن من نص�ی�ب ھ�ذا الش�اب ال�الم�ع 

منھجا ص�ل�ب�ا ل�ل�ك�ل�م�ات ال�م�ك�س�ورة ف�ي 

ال�ظ��الم، وال�م��ن��ھ�ج الش��ب�اب��ي ل�ل��ن��ھ��وض 

بالعمل اإلب�داع�ي وإص�الح ب�ن�ی�ان�ھ ع�ل�ى 

س��الل��م خ��ل��دون��ی��ة وھ��ي ت��ح��م��ل مس��ائ��ل 

مص�ی��ری�ة ل�م��س�ت��ق�ب��ل ال�ث��ق�اف��ة ال��ع�رب��ی��ة 

ووجھاتھا المقبلة والتي لن تكون س�ھ�ل�ة 

أبدا على الشباب والش�اب�ات، ون�ح�ن م�ن 

ھذا الم�ن�ب�ر نس�ع�ى ل�ل�ت�أس�ی�س ال�ث�ق�اف�ي 

الصحیح البعید عن كالس�ی�ك�ی�ات الت�ی�ن�ی�ة 

وإغریقی�ة، وت�وزی�ع ال�ث�روات ال�وط�ن�ی�ة 

ال�ث�ق�اف�ی�ة ع�ل�ى ھ��ذه ال�ط�اق�ات ال�ف�ك�ری��ة 

الساخ�ن�ة وال�م�ف�ع�م�ة ب�اإلب�داع، وال أج�د 

سوى أرقى معاني التقدیر والتشجیع لھ�ذا 

النموذج الحي للطاقة الشب�اب�ی�ة ال�ف�ك�ری�ة 

واألخالقیة على مستوى القض�ی�ة األدب�ی�ة 

وتطلعاتھا، وأختم بقول شاعرنا ال�ھ�دار : 

"فمن اختار القلم ط�ری�ق�ا، ك�ان ل�ھ ع�ق�د 

 . الكتابة عقد حیاة"

.................... 

 * كاتبة الجزائریة

  ا  :" إ اار "
 وا ما اا ي وا ت ا  
 
  

 
 

 فاطمة حفیظ / الجزائر*
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 عالقة -1
نتفة من الثلج تت�ح�رك ح�رك�ة ص�غ�ی�رة ج�داً ف�وق 
القماش الخشن لسقف الخیمة، تتم�اوع ت�دری�ج�ی�اً، 
تتعلق بحافة باب الخیمة ال�م�خ�روط�ي، ث�م ت�ھ�وى 
رفیعة طویلة وتعانق طیات الث�ل�ج ال�م�ك�دس�ة أم�ام 

الخیمة بدون باب، ضوء مصباحھ�ا …  باب الخیمة
یضرب بقوة على جدرانھا ال�داخ�ل�ی�ة ث�م ی�ن�ع�ك�س 
على المنضدة المنتصبة في وسطھا وأمام الس�ری�ر 
الذي طویت بطانیتھ ل�ت�ك�ش�ف ع�ن وج�ھ ش�رش�ف 
ناصع البیاض. على المنضدة وفي وسطھ�ا ت�م�ام�اً 
ثمة جھاز مذیاع یصدح بأغنیة تنساب من الخی�م�ة 
إلى الساحة الشاسعة التي تنتھي على ب�ع�د م�رم�ى 
حجر بسفح تل صغیر مكل�ل ب�ط�ی�ات ال�ث�ل�ج م�ث�ق�ل 
برؤوس أغصان أشجار تزینت أوراقھا ال�خ�ض�راء 

… بنتف الثلج فبدت على تناس�ق م�رھ�ف ع�ج�ی�ب
الصوت المنبث من المذیاع یتسلق ال�ج�ب�ل وی�ط�ی�ر 

… مالمساً وجھ ال�ق�م�ر وب�ك�ر الس�ح�ب ال�ب�ی�ض�اء
 .الصوت یتطاول
 حبیتك بالصیف

الثلج ینھمر ك�ال�ح�واري ف�وق س�ط�ح ال�خ�ی�م�ة ث�م 
تتحرج قطراتھ بصورة حلزونیة لتغفو على الحاف�ة 

 .الجانبیة
 حبیتك بالشتي

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

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

 .المدفأة من الداخل تتوھج كشمس آبیة
*** 

م�ن أع�م��اق ال�ج��ب�ل ال��ث�ل��ج��ي، م��ن أغ��وار ال�ل��ی��ل 
األبیض، بدا وسط ذاك البیاض السرم�دي ك�ن�ق�ط�ة 
صغیرة، أتى یرتدي مالبساً صوفی�ة، خ�ط�ا ب�ث�ب�ات 

وجھ وقور تجاوز العقد ال�خ�ام�س، …  نحو الخیمة
لحیة كثة بیضاء تعلقت بھا ن�ت�ف ال�ث�ل�ج ف�ازدادت 
بیاضاً. دخل الخیمة، یداه تحمالن حزمة طریة م�ن 
األغصان، ألقاھا ق�رب ال�م�دف�أة ث�م اس�ت�دار وھ�و 
یدندن مع األغنیة نح�و ب�اب ال�خ�ی�م�ة وأس�دل�ھ ث�م 

 .أحكم إغالقھ وارتمى على السریر
*** 

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

 .األمامیتین ثم رفع رأسھ ورفع عقیرتھ بالنباح
*** 

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

ھ�ا ھ�ي …  اللحم بین یدیھ ویقشطھا بأسنانھ ف�ك�ر
ذي العظمة الشھیة ما ألذھا.. یلقیھا الرجل بت�ودد، 
جلس الكلب القرفصاء ووضع العظمة بین قائمتی�ھ 

 .األمامیتین ثم طفق یعالجھا بأسنانھ
*** 

وال تزال السماء ب�ی�ض�اء، وأغص�ان األش�ج�ار  …
والخیمة الفریدة األزلی�ة ب�ی�ض�اء، ول�ح�ی�ة ال�رج�ل 

، واللیل أبیض، والكلب أبی�ض، وال�ث�ل�ج … بیضاء
أبیض، والدخان المن�ب�ث م�ن ف�ت�ح�ة ص�غ�ی�رة ف�ي 

 .سقف الخیمة أبیض

 الثلـج - 2
تغوص قدماه ف�ي ط�ی�ات ال�ث�ل�ج ال�م�ن�ف�رش ع�ل�ى 
امتداد األرض ح�ول�ھ، ی�ت�وق�ف وی�ل�ت�ق�ط أن�ف�اس�ھ 
المتھدجة. ینزل الجسد الممدد على كتفیھ وی�ن�ی�م�ھ 
برفق فوق الثلج فیتشكل متخذاً وض�ع ال�م�س�دس، 
یفرك الرجل أذنیھ الم�ت�ص�ل�ب�ت�ی�ن ب�ك�ف�ی�ھ ف�ت�س�رى 
فیھما حیاة دبیب�ة، یش�ع�ر ب�ت�خ�در ل�ذی�ذ ف�ی�غ�م�ض 
عینیھ ویغرق في غرفة موصدة األبواب وقد نبت�ت 
في جدرانھا مدافيء تھمي بنیرانھا وتشیع ح�رارة 
یافعة في جسده المكدود. یخزر رفیقھ الممدد ال�ذي 
ال ینم عن أیة حركة سوى ھب�وط وص�ع�ود ص�دره 

 .فیھمس
ال بأس یا صاحب�ي، ل�م ی�ب�ق س�وى تس�ل�ق ھ�ذا  -

 .الجبل ونصل القریة
*** 

الخطوات األخیرة للوصول إلى ال�ق�م�ة ث�م ی�ن�ح�در 
ن�ح�و ال�ق��ری�ة ال�ن��ائ�م�ة ب�وداع��ة ص�ب�ی��ة م�ج�دول��ة 
الضفائر على سفحھ، تذكر الزوجة ال�واق�ف�ة وراء 
النافذة ترشق السفح بنظرات زائغة فتملك�ھ رغ�ب�ة 
حامیة في تسلق البقیة نطأ مثل ماعز جبل�ي ن�زق، 
الجسد الھامد على كتفیھ سرت الحی�اة ف�ي خ�الی�اه 
فأنشأ یئن، وبعد حین شعر الرجل أن القمر أش�رق 

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

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

 .باالختفاء وراء سحابة رصاصیة
*** 

اندلق القمر ثانیة یغسل الف�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 تحتھ وتسل�ق�ت ن�ظ�رات�ھ 
تتفحص معالم الجبل الباسق أمامھ، إلتمعت عی�ن�اه 

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

بالدفء، ماذا تقول..؟ أن�ك م�ق�رور.. ال ب�أس، ل�م 
 ..یبق سوى تسلق ھذا الجبل ثم ننحدر نحو القریة

 ا ة  
 

   
 
 
 

 ھیثم بھنام بردى 
 استرالیا -مالبورن  

ال یخفى على أحد أن أدب الطفل نوع 
المھم جدا والذي ق�د  الفن األدبي من

والق�ص�ائ�د ال�م�ؤل�ف�ة  القصص یشمل
 بشكل خاص لألطفال والمسرحیـــات

ویتم تصنیفھ حسب الفئ�ة أو ال�ع�م�ر 
المقصود للقارئ والغرض منھ تعلی�م 

 األطفال وترفیھھم.
عرف ال�دك�ت�ور س�ع�د ال�ع�ت�اب�ي أدب 
الطفل بأنھ نصوص إبداع�ی�ة ت�ح�م�ل 
خبرات لغویة موجھ لألطف�ال ی�ق�ص�د 
بھا التربیة االجت�م�اع�ی�ة وال�ن�ف�س�ی�ة 
والتربویة والفنیة والجمالی�ة، فض�الً 
ع�ن ال�ت��ن��م�ی��ة ال��ع��ل�م��ی�ة وال��ف�ك��ری��ة 
واللغویة ومستویات ال�ت�خ�ی�ی�ل، م�ن 
خالل تقدیم خبرة لغویة تتناس�ب م�ع 

 عمر الطفل ومستواه اإلدراكي بأسلوب جمیل ومشوق ومناسب.
وقد ظھر في الساحة األدبیة مؤخرا مجموعة من األدباء الم�ت�م�ی�زی�ن   

في ھذا الفن أسلوبا وفكرة آثر نتاجھم األدبي الموجھ ل�ل�ط�ف�ل الس�اح�ة 
االدبیة والمكتبة العربیة بقص�ص ومس�رح�ی�ات وأن�اش�ی�د ك�ان ھ�دف�ھ�ا 

والحقیقة تقال أن ل�ی�س ك�ل  األساسي االھتمام بھذه الفئة سلوكا وثقافة
من حمل قلما وكتب للطفل أو أصدر مؤلفا قادر على بلوغ ھ�ذا ال�ھ�دف 

 النبیل والسامي وتبلیغ الرسالة كما یجب أن تصل.
وقد خضت محاولة في كتابة قصص لألط�ف�ال ح�ی�ث ن�ال�ت أول قص�ة  

ك�ت��ب�ت��ھ�ا ب��ع�ن��وان "ذك��اء األم��ی��رة " ال�م��رت�ب��ة األول�ى ف�ي مس�اب��ق��ة 
 صفحة أصدقاء اإلذاعة الثقافیة بالجزائر.  أقامتھا

ومن بین األدباء المتمیزین حقا ف�ي م�ج�ال ال�ك�ت�اب�ة ل�ل�ط�ف�ل وال�ذی�ن  
حضیُت بقراءة بعض كتاباتھم اإلبداعیة الرائع�ة أذك�ر ال�دك�ت�ور(ج�اس�م 
محمد صالح) كاتب متخصص في أدب وثقافة األطفال ورئی�س ت�ح�ری�ر 

 مجلة دراسات الطفولة العربیة
من بغداد والمقیم بأنقرة والذي شرفني بمجموعة من مؤلفاتھ ال�راق�ی�ة 
ل��ل��ط��ف��ل ع��ل��ى غ��رار م��ج��م��وع��ة م��ن ال��م��س��رح��ی��ات وال��م��ج��م��وع��ات 

روای�ة م�ل�ك�ة الش�م�س، روای�ة م�ن�ق�ذ  وال�روای�ات م�ن�ھ�ا :  القصصیة
 الیعربي، مجموعة البطة البیضاء، مسرحیة أطفال الغابة.

دون أن أنسى الكاتب الجزائري ابن مدینة بس�ك�رة األس�ت�اذ (ح�رك�ات�ي 
لعمامرة) صدیق األطفال وكاتبھم األول الذي سخر قلمھ لمرافقة الطف�ل 

والتي تشرت ف�ي ال�ع�دی�د  بعدید القصص التي تحمل إبداعا وقیمة فنیة 
ل�ی�ل�ة   من المجالت والجرائد والمواقع الثقافیة المحلیة والدولیة م�ث�ل:

العید الضیعة المنسیة (البراءة والحجر المنزل�ي) وال�ذي س�ت�ص�در ل�ھ 
وأعمال أخ�رى   قریبا مجموعة قصصیة لالطفال بعنوان "عودة جحا"

  ترافقھا رسومات الطفل المبدع (بشیري ضرار).
ھذا وقد إطلعت ع�ل�ى ب�ع�ض أع�م�ال ال�ك�ات�ب ورئ�ی�س إت�ح�اد ال�ك�ت�اب 
الجزائریین فرع بس�ك�رة األس�ت�اذ (م�ح�م�د ال�ك�ام�ل ب�ن زی�د) ص�اح�ب 
مسرحیة "القطة لؤلؤ" قلم فّذ قدم الكثیر للطفل أیضا ، ف�ك�ل ال�ت�وف�ی�ق 

 لمن حمل قلمھ من أجل خلِق عالٍم یحتوي الطفل أدبا وثقافة.
  إقتباس من روایة منقذ الیعربي للدكتور جاسم محمد صالح

(منقذ الیعربي حداد من أھ�ال�ي ب�غ�داد، م�ع أن أس�واق ب�غ�داد م�ل�ی�ئ�ة 
بالحدادین إال أن منقذ الیعربي ھو الحداد ال�وح�ی�د ال�ذي ی�ح�ب�ھ ال�ن�اس 
ویذكرونھ دائما في مجالسھم .. فھم یقولون عنھ بأنھ رج�ل ص�ادق ... 
ماھر في عملھ ... ویساعد الناس الذین ال یملكون م�اال ... وأن�ھ رج�ل 
یحب بالده ویحث الناس على حمل السالح للدفاع عن ال�م�دی�ن�ة، وق�ب�ل 
أن یقول الناس الجملة األخیرة یلتف�ت�ون ح�ول�ھ�م ووراءھ�م أك�ث�ر م�ن 

 . مرة ... فھم یخافون جنود الخلیفة وعقابھ للناس)

 ا  أدب ا  
 

 

 خدیجة حسین تلي/ الجزائر
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 كم أشبھك یا أبي.

"ھكذا كانت تقول أمي أنجلینا أموندین أو أن�ج�ي 

كما كنت تُنادیھا في أوق�ات ع�ن�ف�وان�ك ال�ج�م�ی�ل، 

اجتمعتما بالصدفة الساحرة عند ب�واب�ات ك�وری�دا 

 وھران وفرقتكما صدفة الموت القاسي"

بھذه الكلمات اف�ت�ت�ح ال�روائ�ي واس�ی�ن�ي األع�رج 

روایتھ ال�غ�ج�ر ی�ح�ب�ون أیَض�ا الص�ادرة م�ن دار 

  اآلداب اللبنانیة

جاءت الروایة بصوت الروائي العلیم وھو ص�وت 

إزمیرالدا ابنة بطلي الروایة خ�وس�ی�ة وأن�ج�ل�ی�ن�ا. 

تسرد في البدای�ة ط�ری�ق�ة رح�ی�ل وال�دی�ھ�ا، األب 

بقرني ثور ھائج اسمھ وحده یكفي لزرع ال�رع�ب 

ف��ي ق��ل��ب م��ت��ف��رج��ي ح��ل��ب��ة مص��ارع��ة ال��ث��ی��ران 

(موریرتي أو الرك�ا ن�ی�غ�را) وم�ع�ن�اه ال�م�وت أو 

ال��ح��ج��ر األس��ود واألم ال��ت��ي قض��ت ب��رص��اص��ة 

OAS  .عند عتبات فندق مارتیناز 

المكان وھران مدینة جزائریة ت�ط�ل ع�ل�ى ال�ب�ح�ر 

المتوسط الزمان في من�ت�ص�ف ال�ق�رن ال�م�ن�ص�رم 

ابان االستعمار الفرنسي. بعد المقدمة یأتي مشھ�د 

الفصل األول بانورامیا لیغطي تكوی�ن�ة ال�م�ج�ت�م�ع 

الوھراني المتع�دد ع�ن�دم�ا ت�ف�ت�ح أب�واب ال�ق�ط�ار 

الثقیلة، معلنةً وصولھ إلى مقصده مدینة وھ�ران، 

یخرج الغجر ب�م�البس�ھ�م ال�م�ل�ون�ة وم�وس�ی�ق�اھ�م 

االحتفالیة تسبق�ھ�م أغ�ان�ی�ھ�م ون�ق�رات ال�ق�ی�ث�ارة 

الجافة والبانجو والضحكات التي التتوقف وع�ل�ى 

التوالي ینزل الركاب یختلطون في قاعة االستقبال 

وھ�ران��ی��ون م��ن أص��ول إس��ب��ان��ی��ة أن��دلس��ی��ة ھ��م 

المھاجرون الذین تركوا األندلس بعد سقوطھا في 

القرن ال�راب�ع عش�ر ال�م�ی�الدي وی�ط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�م 

سخریةً (الكاراكوال) وتعني الحلزون الذي ی�ح�م�ل 

امتعتھ على ظھره وكان ھذا حالھم وقت ھروب�ھ�م 

عند سقوط األن�دل�س، ومس�ل�م�ون ع�رب وی�ھ�ود 

وفرنسیون ھ�ذه ال�خ�ل�ط�ة ال�م�ج�ت�م�ع�ی�ة ل�م ت�ك�ن 

مت�س�اوی�ة ف�ي ال�ح�ق�وق ال�م�س�ل�م�ون ی�ع�ت�ب�رون 

إرھابیین بحكم نضالھم من أجل اإلستقالل والغجر 

منبوذون وتؤلف علیھم كثیر من األساطیر الیھود 

ربما أفضل حاال لكن مازالت ذاكراتھم ع�ال�ق�ة ف�ي 

م�أس��اة األف�ران ال��ن�ازی��ة ح��دی�ث��ة ال�ع��ھ��د وق��ت��ھ��ا 

واإلسبان رغم النظرة بأنھم أوروب�ی�ی�ن إال أن�ھ�م 

یأتون في ال�م�رت�ب�ة ال�ث�ان�ی�ة ب�ع�د م�ن أص�ول�ھ�م 

 فرنسیة.

تناقش الروایة ص�راع ال�ھ�وی�ات ب�ح�ك�م ال�ت�ن�وع 

المجتمعي، یتحول أحیانا ھذا الصراع إلى تع�ای�ش 

ومحبة لكن عدم حصول ال�ج�م�ی�ع ع�ل�ى ح�ق�وق�ھ 

تطفح حدة الصراعات على السطح م�ع ع�م�ل�ی�ات 

قتل وتفجیر یتھم على أثرھا العرب وتنال تعاط�ف 

 الغجر.

الماتدور خوسیة أورانو بطل الروایة الش�خ�ص�ی�ة 

الوھرانیة من أصول أندلسیة شخص�ی�ة م�ح�ب�وب�ة 

 وممیزة تدور أغلب الروایة حولھا.

بالصدفة وع�ن�د م�دخ�ل (ك�وری�دا وھ�ران) ح�ل�ب�ة 

مصارعة الثیران یل�ت�ق�ي ب�أن�ج�ل�ی�ن�ا وھ�ي ت�ؤدي 

رقصة غجریة مثیرة تشده لیرقص مع�ھ�ا ح�ی�ن�م�ا 

 تحلق حولھ الناس بحكم شھرتھ.

سحبت أنجلینا خوسي باتج�اه وس�ط الس�اح�ة م�د 

یده بكل طولھا ب�ی�ن�م�ا ت�راج�ع زوج�ھ�ا غ�ارس�ی�ا 

خ�وس�ی�ھ -بیكینو إلى الوراء وھو الیصدق عینیھ 

الممیز الذي یكن لھ مح�ب�ة ك�ب�ی�رة -أورانو الماتدو

ولم یفوت لھ أي نزال في وھران أو في اش�ب�ی�ل�ی�ا 

وحتى في مكسیكو ی�راق�ص زوج�ت�ھ ھ�ذا ال�ل�ق�اء 

بجمالھ وبعالت�ھ یش�ك�ل ن�ق�ط�ة ارت�ب�اك ل�غ�ارس�ی�ا 

صاحب الملف المشبوه بحكم دخولھ السجن ل�ع�دة 

 مرات.

رقص خوسیھ مع أنجلینا رقصة طویلة وھما في  

انسجام كلي وكان الجمھور مستمتعا ح�ت�ى دارت 

أنجي في مكانھا كورقة في مھب ال�ری�ح ق�ب�ل أن 

تنزل على ركبتیھا وتوقف الرقصة نھائ�ی�اً بش�ك�ل 

جاف تمتمت وھي تمد یدیھا نحوه كمن یس�ت�ن�ج�د 

 قائلھ

حبیبي خوسیة أوران�و اق�ت�ل�ن�ي أو أن�ق�ذن�ي م�ن -

  سیفك

 ضحك الجمھور عالیا.

كان ھذا اللقاء ن�ق�ط�ة ال�ب�دای�ة ل�ع�الق�ة ح�ب ب�ی�ن 

خوسیة أورانو وأنجلینا ال�ت�ي ت�ع�ل�ق�ت ب�ھ ت�ع�ل�ق 

جنوني حب غجري ال یع�ت�رف ب�أي ش�يء س�وى 

الحب رغم المصاعب والع�ق�ب�ات وف�ي م�ق�دم�ت�ھ�ا 

ضغینة غارسیا الذي لم تكن على وفاق معھ فب�ع�د 

حادثة ضربھا حتى كادت ت�م�وت ان�ف�ص�ل�ت ع�ن�ھ 

نھائیا لكنھ لم یقبل بل ھدد ب�ق�ت�ل�ھ�ا حس�ب ع�رف 

الغجر فالزوجة مھما جرى الت�ت�رك زوج�ھ�ا ول�و 

 حدث فعقوبتھا الموت.

وت�ن�اق�ش ال�روای�ة أیض��ا اس�ت�م�راری�ة مص�ارع��ة 

الثیران من م�ن�ع�ھ�ا ك�ان االج�ت�م�اع األب�رز ح�ول 

الموضوع في الكاتدرائیة بع أن رف�ض ال�م�س�ج�د 

استقبالھا كذلك الكنی�س ال�ی�ھ�ودي. حض�ر رج�ال 

دین مسیحیون، مسلمون ویھ�ود ش�ك�ل�وا ح�ائ�ط�ا 

ضد ھذه الریاضة وشخصیات رسمی�ة وص�ح�ف�ی�ة 

وناشطون ومن عامة المجتمع م�ن�ھ�م ال�م�ع�ارض 

ومنھم المتعص�ب ل�ھ�ذه ال�ل�ع�ب�ة وم�ن ال�ح�ض�ور 

الماتدور خوسیة أورانو. كان ال�ح�وار ال�ذي ج�اء 

على أكثر من لسان ممتع جدا كان لكل رج�ل دی�ن 

كلمة تعبر عن منعھ من المنطلق الدی�ن�ي ال�خ�اص 

بھ وكانت لخوسیة كلمة أیض�ا ع�ب�ر م�ن خ�الل�ھ�ا 

عن نظرة ممیزة أجاد الك�ات�ب م�ن خ�الل�ھ�ا ط�رح 

فكرة القناعة المرنة وضح رأیاً ب�ط�ری�ق�ة م�م�ی�زة 

مما قال "منذ نصف قرن حدث صراع بین أنص�ار 

البناء بالمواد التقلیدیة النبیلة كالخشب والحج�ارة 

الكلسیة البیضاء وال�ط�ی�ن وال�ت�ب�ن وب�ی�ن أنص�ار 

التحدیث والبن�اء ب�اإلس�م�ن�ت ال�م�س�ل�ح، األم�اك�ن 

لیست حجارة فقط ولكنھا تتكلم أیضا وتحتاج فقط 

من یصغي إلیھا" ب�ھ�ذه ال�ك�ل�م�ة ك�أن�ھ ی�ری�د أن 

یوض�ح أن ال�ح�وار واالس�ت�م�اع م�ھ�م ج�دا رغ�م 

 القناعات.

أستخدم الكاتب في الروایة تقنیة االسترجاع الت�ام 

حرك من خاللھا الحبكة فبع�د ال�م�ق�دم�ة وط�ری�ق�ة 

تحریك الصور والمشاھد بدأ ال�ت�ص�اع�د ال�درام�ي 

وتوالي األحداث ابتداًء بنھایة حیاة بطلي الروای�ة 

ماضیھما األحدث انتھاًء ببدایة اللقاء وكأنھ ی�ری�د 

استعجال شعلة التشویق مبكرا ل�دى ال�ق�ارئ ف�م�ا 

إن تھدأ حدة التشویق حتى تشتعل ش�ع�ل�ة ال�ق�ل�ق 

على البطل أستمرت ھذه ال�ط�ری�ق�ة ح�ت�ى ن�ھ�ای�ة 

الروایة بحیث أدخل واسیني األعرج ال�ق�ارئ م�ع 

أبطال الروایة وشخصیاتھ�ا إل�ى ك�وری�دا وھ�ران 

لمشاھدة العرض األخیر صراع الماتدور خ�وس�ی�ة 

مورینوا مع الثور مورتي وسط صیحات ھووولي 

من الجمھور الغفیر حیث لم تبقى بقعة فارغة من 

البشر وعیني أنجلینا الحامل بـ ازم�ی�رال�دا ت�ت�اب�ع 

  بقلق.

.........................................           

 2020مایو  8   * روائي سعودي
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 وضاح عدي ابو طبیخ 

 تركیا
 

 

 قالْت لي مرحبا والصوُت دافي

  فدبَّ بقلبي شيٌء فزَز ھیــــامي

 شیٔیاِن صارعاِن بٔاوِل وھـــــلةٍ 

 الحُر و البرُد غــــزا اقــــدامي

 قلُت یا قلبــي ال تَبَالـــي ربــما

 ھوى ثَغــــُرھا مازَح عظـــامي

 لكني خفُت وھزمتـــني عیناھا

 لما خلــعْت عن وجِھھا اللـثــام

 كٔانھا شمٌس واالناُث نجــــــومُ 

 ایبقى لھن نوٌر من بعَد الظـالمِ 

 ثَُم قلت یا قلبــــي االَن باَلــــى

 ھذا المقاُم حقا یلــیُق بمقــــامي

 َرَد بلى كصـــوِت ثاٍر حــــامي

 ھـــَب كالــــعطِر ِمْن المســـامِ 

 لكنــھا رحلــْت ِمْن دوِن وعــدٍ 

 رحلت قبــَل اّنْ اكمَل ســالمي

 صحتُھا وعاَد الصدى كالسھام ِ

 اصاَب مقلتي وكنُت انا الرامي

 من یوِمھا و انا ارســــُم شمساً 

 عسى ان تضــيَء لي ظـــالمي

 من یومھا وانا اكــــتُب شعـــراً 

 عسى ان اجَد بیتاً یحقُق احالمي

 ال تسألوني َدعوني اعزبا فما نفعَ 

 الزواُج بغیِرھا والقلُب یبقى ظامي

ِام ا 
 
 

 

عمر الخفاجي 
   العراق

 

 
 فراشة انتِ 
 ! كیف اخبأھا

  تثیر شھیة اللیل
 !! مالمح النھار

  تطیر على جرحي
  وما ادري
  اتقبل الماء

 أم یقبلھا حین
  تلمسھ ؟ 

  على مدار بحیرة
  عطر یتأرجح
  صمت انوثتكِ 

 .. زھرزادي
  ابوح لك وكلما

  بحت ینسل
  من روحي شھقة

 !! آاله
 فكیف الھروب إلیكِ 

  وانت بجناحین
  اعاني  وانا مازلت

 السیر للوراء !!؟ 
  مازلت احلم

  ان الطریق إلیكِ 
  مسافة ضوء

  واالقتراب منك
 حریق كبیر !!؟
 یا كل شيء بكِ 

  أحبھ
  یا كل شي بك

  اریده و اعشقھ
  یا شھوة الروح
  وشھیة النفس
  .. یا ملكة االناث

  ومنبع الجمال
  یا عطر كأس

  لم تمسسھ نفس
  یا أعجوبة حرف

  لم یمر على
 خد الورق ؟

  یا انثى بال شبھ
  یا صبح بال

  منافس
  یا اول دقت قلب
 ویا آخر من

 .. في القلب
  یا سلطانة الورد
  یا امیرة الضوع

  ال زلت اشتھي شم
  وانا اكتب  حرفك

  على وسادتي
  الساحر  اسمكِ 
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 ...فك قیدھم
 ...فك قیدھم

 فالشھادة وشم
 على یدھم

 والنصر اسوارة
 تزین معصمھم

 صدورھم دروع
 تتحدى الزوابع
 تمتطي الریاح

 تنادي صھوة الجیاد
 ...فك قیدھم
 فزنودھم

 سیوف مصلیة
 جندل لقاذفاتھم
 مقبرة لنیرانھم
 لسانھم حوقلة
 وعیونھم نبال
 سھام لسفنھم

 مخرز ألشرعتھم
 ...فك قیدھم

 فالحر طلیق
 ال ینحني

 والصقور تحلق
 ال تنكسر

 وبیارق الحق
 تسطع

 وال تنھزم

                              
 

 منى دوغان جمال الدین                                               

الحكایات المنت�ش�رة ع�ن قص�ر  كثیرة ھي     
البارون منھا ما ھو ح�ق�ی�ق�ي وم�ن�ھ�ا م�ا ھ�و 

 :وبال�ف�رنس�ی�ةخرافة .. قصر البارون إمبان أ
"Le Palais Hindou"باإلنجلیزیة) أو" 
The Hindu Palace ھ��و أح��د قص��ور"

مصر األثریة ذات الطراز المعماري ال�خ�اص. 
شیده الملیون�ی�ر ال�ب�ل�ج�ی�ك�ي ال�ب�ارون ادوارد 

 Édoua Louis :إم���ب���ان ب���ال���ف���رنس���ی���ة
Joseph Empain, Baron Empain  

الذي جاء إلى مصر قادماً من الھند في نھ�ای�ة 
القرن التاسع عشر بعد وقت قلیل من اف�ت�ت�اح 
ق�ن��اة الس�وی��س، فش��رع ف��ي إق�ام��ة مش��روع 

 سكني جدید في صحراء الق�اھ�رة ت�ح�ت اس�م
ھیلیوبولیس، وقرر إنش�اء قص�ره ال�خ�اص "

بھ�ا ف�اخ�ت�ار تص�م�ی�م�اً ع�ل�ى ط�راز ال�ع�م�ارة 
الھندوسیة األوروب�ی�ة ل�ل�م�ع�م�اري ال�ف�رنس�ي 

ك��ان م��ع��روض��اً خ��الل   أل��ك��س��ان��در م��رس��ی��ل 
معرض ھندسي في باریس، بدأ بن�اء ال�ق�ص�ر 

م�ن�ذ  1911واف�ت�ت�ح ف�ي ع�ام  1906في عام
الخمسینات وم�ع ت�ن�اق�ل م�ل�ك�ی�ة ال�ق�ص�ر ب�دأ 
القصر یتعرض لإلھمال حتى قامت ال�ح�ك�وم�ة 

ل�ق�ی�م�ت�ھ  2005المصری�ة بش�رائ�ھ ف�ي ع�ام 
األث�ری��ة وال��م�ع��م��اری��ة، وب��دأت وزارة اآلث��ار 

 2017المصریة أعمال ترمیمھ في عام 
ك�ان م�ن   ال�ق�ص�ر ب�ع�د ب�ن�ائ�ھ وعند افت�ت�اح 

المدعوین الخدیوي حسین ك�ام�ل ق�ب�ل ت�ول�ی�ھ 
حكم مص�ر وال�ذى أع�ج�ب ب�ال�ق�ص�ر ف�رف�ض 
البارون إھدائھ لھ وبع�د ت�ول�ى حس�ی�ن ك�ام�ل 

ال  الحكم ھ�رب ال�ب�ارون إل�ى ب�اری�س ح�ت�ى 
    یكون فریسة لتنكیل كامل

ظل القصر ھدفًا للشائعات الت�ي ك�ان أب�رزھ�ا  
اشتعال النیران فجأة ف�ي ال�غ�رف�ة ال�م�وج�ودة 

ثم غ�ط�ى  1982بالبرج الرئیسي بالقصر عام 
القصر دخ�ان ك�ث�ی�ف ف�ی�م�ا یش�ب�ھ ال�ح�ری�ق، 
وبعدھا انطفأت النیران واختفى ال�دخ�ان دون 

 .تدخل من أحد
ج��ع��ل��ت "قص��ر  وم��ن األق��اوی��ل أیض��ا ال��ت��ي 

س�م�اع أص�وات   البارون" بیتا حقیقیا للرعب
لنقل أثاث القصر بین حجراتھ ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ف�ي 
منتصف اللیل، واألضواء الت�ي تض�يء ف�ج�أة 
في الساحة الخلفیة ل�ل�ق�ص�ر وت�ن�ط�ف�ئ ف�ج�أة 
أیض��ا، وت���ب���ل���غ درج��ة تص���دی���ق الس���ك���ان 
المجاورین للقصر حدا كبیرا، ف�ی�ص�رح ب�واب 
إحدى العمارات المواجھة للقصر بأن األشباح 
ال تظھر في الق�ص�ر إال ل�ی�ال، وھ�ي ال ت�ت�ی�ح 
الفرصة ألحد أن یظل داخل القصر مھم�ا ك�ان 

 .الثمن
ولكن لماذا تنتشر الحكایات حول ھذا الم�ب�ن�ى  

! ؟ ولإلجابة ع�ن   بالذات دون غیره من مبان
ھذا السؤال دعنا عزیزي ال�ق�ارئ نس�ت�ع�رض 

 بعض تفاصیل حیاة البارون التعسة 
قد ولد البارون "إم�ب�ان" ب�ع�رج ظ�اھ�ر ف�ي  

ق��دم��ی��ھ ھ��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى ك��ون��ھ م��ریض��ا 
بالصرع، وكثیرا م�ا ك�ان�ت ت�ن�ت�اب�ھ ال�ن�وب�ات 
الصرعیة ف�ی�ق�ع ف�ي ح�دی�ق�ة قص�ره وتش�رق 
علیھ الشمس وك�ل�ب�ھ ی�ق�ف ب�ج�ان�ب�ھ إل�ى أن 
ی�ف��ی�ق، ف��ال�ب��ارون ل�ف��رط ص��رام��ت�ھ ل��م ی��ك��ن 
یست�ط�ی�ع أح�د م�ن ال�خ�دم االق�ت�راب م�ن�ھ إال 
بأمره، حتى لو كان ملقى ع�ل�ى األرض ف�اق�د 

 الوعي. 
وم��ن األس��ب��اب أیض��ا ال��ت��ي أدت إل��ى ك��ث��رة 
الحدیث عن ھذا القصر، مقت�ل أخ�ت ال�ب�ارون 
البارونة ھیالنة داخلھ بعد سقوطھا من غرف�ة 

  .حجراتھا

  ارون      
 
 
 

 مصرعصام سامي ناجي/
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