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في نھج الثوار یعتبر من الطبی�ع�ي    

والتصعید بالھت�اف�ات   حرق االطارات

ضد السلطة الحاكمة وق�ط�ع ال�ط�رق 

نتاج لسوء الخدمات وانقطاع الت�ی�ار 

ال��ك��ھ��رب��ائ��ي ف��ي درج��ة ح��رارة ق��د 

ت��ج��اوزت ال��خ��م��س��ی��ن ت��ع��ب��ی��را ع��ن 

الغضب, ھو ما عبروا بھ الث�وار ف�ي 

ساحة التحریر كما في ج�م�ی�ع س�وح 

التظاھر في العراق, وتحدیدا في یوم 

ت��م�وز ھ��ذا ھ��و الس��ل��وك ال��ذي  26

مارسھ الثوار في ھذا الیوم وب�ح�دود 

الس��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة مس��اءاً, ج��ع��ل 

م��ج��م��وع��ة م��ن اذن��اب االح��زاب 

المتنفذة ان تتخذ م�ن ھ�ذا ال�م�وق�ف 

ذریعة لمھاج�م�ة ال�ث�وار ف�ي س�اح�ة 

ال��ت��ح��ری��ر م��رت��دی��ن زي الش��رط��ة 

االتحادیة ومنھم م�دن�ی�ی�ن م�ل�ث�م�ی�ن 

استدرجوا الث�وار م�ن ج�ھ�ة س�اح�ة 

الطیران احد مداخل ساحة الت�ح�ری�ر, 

فقاموا برمي الحج�ارة ع�ل�ی�ھ�م م�م�ا 

ج��ع��ل ال��ث��وار ی��ق��وم��ون ب��ال��ت��ج��م��ع 

والتوجھ صوبھم إلرجاعھم بھتاف�ات 

وال��رد م��ن   ل��ل��وط��ن ورف��ع االع��الم

ب��ع��ض ال��ث��وار ب��ال��ح��ج��ارة ایض��اً, 

وجماعة اخ�رى م�ن االح�رار ك�ان�ت 

تصور وتنقل البث ال�م�ب�اش�ر, ب�ھ�ذه 

االث��ن��اء ف��ت��ح االح��زاب ال��ن��ار ع��ل��ى 

الشباب مما تسبب بإست�ش�ھ�اد ث�الث 

من الثوار العزل (مھدي المكن�ى اب�و 

احمد) و(لط�ی�ف س�ل�م�ان) و(س�ج�اد 

حیدر), مع سقوط جرحى قد ت�ج�اوز 

عددھم السبعین, لم تكتفي ھذه القوة 

الغاشمة بالقتل واالصابات, بل تعدتھ 

الى حرق الخ�ی�ام ف�ي ح�دی�ق�ة االم�ة 

بقنابل ی�دوی�ة واس�ت�م�ر ھ�ذا ال�ق�م�ع 

بشكل متواصل الى الصب�اح ال�ب�اك�ر, 

مما ادى ال�ى غض�ب ش�ع�ب�ي واس�ع 

بان صداه جلیاً في تشی�ی�ع الش�ھ�داء 

ت�م�وز,  27في الیوم التالي الموافق 

مص��ح��وب ب��ھ��ت��اف��ات ح��ب ال��وط��ن 

والثبات على الموقف والقضیة وم�ن 

بینھا (ھایة ش�ب�اب�ك ی�ا وط�ن ھ�ای�ة 

ض��ح��ت ب��دم��ھ��ة ورف��ع��ت ال��رای��ة), 

وایضاً (نموت عشرة نموت می�ة ان�ا 

قافل على القضیة), وھن�اك ھ�ت�اف�ات 

اخرى كان ال�ت�ن�دی�د ف�ی�ھ�ا ل�ألح�زاب 

واضحاً, وتحمیلھم مسؤولیة ك�ل م�ا 

ح��دث وی��ح��دث م��ن ق��ت��ل وت��روی��ع 

وتنكیل ل�ألح�رار ك�ان ب�ی�ن�ھ�ا (ق�ت�ل 

الثوار, ترویع االحرار, باط�ل ب�اط�ل, 

ب��اط��ل), ل��ق��د ت��ح��ول تش��ی��ی��ع ھ��ذه 

ال�ك��وك�ب��ة م�ن الش��ھ�داء ال��ى وق��ف��ة 

معبرة وبصدق عن ض�م�ی�ر الش�ع�ب 

العراقي وتطلعاتھ بص�ورة انس�ان�ی�ة 

 .ثوریة واعیة جادة

!!ا   ا  ت أ 
    بغدادالباحثة االستاذة: مھا اسعد/ خاص العراقیة االسترالیة ::: 
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اعلنت وزارة الداخلیة، یوم امس الثالثاء، عن نتائج (التحقیق األولیة) في أح�داث س�اح�ة  
التحریر، مؤكدة وجود مجموعات "إجرامیة خطرة" تسعى لصنع الفوضى ع�ب�ر م�ھ�اج�م�ة 

ت�م�وز  28دون الكشف عنھا...!!!. وذكرت الوزارة في بیان لھ�ا، (  المتظاھرین من الداخل
)، أنھ "رصدت اجھزتنا االمنیة خالل الساعات المنصرمة وفي ضوء نتائج التحقیق 2020

االثنین مجموعات اجرامیة خطرة في ساحة التحری�ر تس�ع�ى  -االولیة في احداث لیلة االحد 
ضرب المتظاھری�ن م�ن ال�داخ�ل واف�ت�ع�ال الص�دام�ات م�ع االج�ھ�زة   لصنع الفوضى وعبر

وأك�دت ع�ل�ى   االمنیة التي تھدف الى حفظ امن الساحة وحق التعبیر السلمي ع�ن ال�رأي".
"توجیھات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاھدین الي 

وطالبت "المتظاھرین التعاون معھا  سبب كان، وقد صدرت توجیھات مشددة بھذا الشأن".
لحمایة الساحة وضبط العناصر التي تحاول ت�ن�ف�ی�ذ اع�م�ال اغ�ت�ی�ال ل�ن�س�ب�ھ�ا إل�ى ال�ق�وات 

ودعت الوزارة في بیانھا، "الشباب الواع�ي أن ی�ن�ظ�ر ب�ع�ی�ن ال�م�س�ؤول�ی�ة ال�ى .  "األمنیة
المسار الخطر التي تحاول جماعات مسلحة خارجة على القان�ون ج�ر ال�ب�الد ال�ی�ھ ل�ت�ن�ف�ی�ذ 

 مقاصدھا الخبیثة".

  ورة

ا!! 
 
 

 علي حسین/ العراق
 
تقول لك الحكومة من على شاشة التلفزیون إن تظاھرات الشباب في ساح�ة   

التحریر حق مشروع.. لكنھا في المساء تصم أذنیھا وعی�ن�ی�ھ�ا ع�ن ال�ج�رائ�م 
التي ترتكبھا قوات مكافحة "الشعب" ضد المتظاھ�ری�ن، وال ت�ن�س ع�زی�زي 
القارئ أن الحكومة ستندد صباح الیوم التالي بعملیات ال�ق�ت�ل وت�ع�ل�ن إج�راء 

 ..تحقیق فوري لمعرفة من أطلق الرصاص
ولھذا یاعزیزي المواطن المغلوب عل�ى أم�ره ال تس�أل ع�ن ع�ن�اوی�ن ال�ذی�ن 
یستخدمون الرصاص الحي ضد متظاھرین سلمیین، خ�رج�وا یس�أل�ون ل�م�اذا 

ملیار دوالر على وھم اس�م�ھ إص�الح ال�م�ن�ظ�وم�ة ال�ك�ھ�رب�ائ�ی�ة؟،  60صرفنا 
خرجوا یطالبون بمحاسبة حیتان الفساد الذین ح�ول�وا أم�وال ال�ك�ھ�رب�اء إل�ى 
حساباتھم الخاصة، بدًءا من أیھم الس�ام�رائ�ي وم�روًرا ب�ع�ال�م ال�ذرة حس�ی�ن 
الشھرستاني ولیس انتھاء بال�وزی�ر ال�ت�ك�ن�وق�راط ل�ؤي ال�خ�ط�ی�ب، وإن ھ�ذا 
الملف، وأعني، ملف استباحة دم المتظاھرین لن یفتح على مص�راع�ی�ھ، ألّن 

 .ھناك "خطوط حمراء" كثیرة ال یمكن االقتراب منھا
" 200ھل تصدقون مثال أّن القضاء العراقي ال�ذي غ�ّرم ج�واد الش�ھ�ی�ل�ي "

دینار عًدا ونقًدا، ورفض أن یفتح ملّف صالح ع�ب�د ال�رزاق، وأخ�رج س�ل�ی�م 
الجبوري بجلسة شاي "سیالني" یمكنھ أن یصدر حكًما بإدانة ضباط ك�ب�ار؟، 
"ھیھات" قالھا قبلي ش�ی�وخ م�ن ق�ب�ائ�ل ھ�ؤالء ال�ق�ادة "األش�اوس" وھ�م 
یعتبرون االقتراب من أبنائھم "ج�ری�م�ة التُ�غ�ت�ف�ر"، ول�ھ�ذا بّش�رن�ا م�ج�ل�س 
القضاء قبل أسابیع بأنھ یبحث في ملف قتل المتظاھرین ویطل�ب م�ن الش�ع�ب 

 .أن یصبر، ففي العجلة الندامة، وهللا یحب الصابرین
واآلن سأعید السؤال األزلي: لماذا بین الحین واآلخ�ر تص�ر ق�وات م�ك�اف�ح�ة 
"الشعب" على حرق خیم المعتصمین وقتلھم؟.. ھل تدرون أنھ في كل قضایا 
القتل واالختطاف.. لم یُحاسب المتسببون، ألن التقاریر الرسمیة، تنكر كل م�ا 

 !یقال عن ھذا الموضوع وتقول إنھا شكلت لجنة؟
في عصر الفضائ�ی�ات و"ال�ع�ال�م ق�ری�ة ص�غ�ی�رة" وث�ورة م�واق�ع ال�ت�واص�ل 
االجتماعي، ال یعرف أحد في بالد ال�راف�دی�ن م�ن ھ�ي ال�ج�ھ�ات ال�ت�ي ت�ط�ل�ق 
الرصاص بكل حریة، واآلن أیھا السادة: ھل أنتم سعداء الن البرلم�ان ی�ن�وي 

 . اعادة جلساتھ " الكومیدیة ، قریبا وبنجاح كامل
الِحظ جنابك الكریم أن من بین أب�رز أخ�ب�ارن�ا أن ل�ج�ن�ة األم�ن وال�دف�اع ف�ي 
البرلمان لم تصدر بیانًا ت�دی�ن ف�ی�ھ م�ا ج�رى ف�ي س�اح�ة ال�ت�ح�ری�ر، ل�ك�ن�ھ�ا 
"بشرتنا" بأن قانون ج�رائ�م ال�م�ع�ل�وم�ات�ی�ة ج�اھ�ز، وأخ�ب�رن�ا أح�د ال�ن�واب 
األشاوس بأن أھمیة القانون في أنھ یحتوي على عقوبات تصل أحكامھ�ا إل�ى 

 .اإلعدام
منذ انطالق تظاھرات تشرین وأحزاب السلطة ترید أن تؤكد للعال�م ب�أن ال�ذي 
سرق البالد وخربھا وأشاع الطائفیة والمحاصصة وباع ال�م�ن�اص�ب إن�م�ا ھ�م 
العراقیون المعتصمون ضدھا ف�ي س�اح�ات االح�ت�ج�اج، وأن ت�ح�ری�ر س�اح�ة 

 . التحریر بات مقدًما على تحریر العراق من الفساد واالنتھازیة

  ا وَ َُ اا
 ة" دون ا "  ا 

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني           
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روم وس ة تإ 
 ن وم  

أعلنت سلطات نیو ساوث ویلز عن تسجیل ست ح�االت ج�دی�دة م�ن اإلص�اب�ة ب�ف�ی�روس ك�ورون�ا  
یولی�و ت�م�وز ال�ج�اري ف�ي ج�ن�وب غ�رب  19إلى  16مرتبطة بخمس أحداث وقعت في الفترة بین 

وقعت تلك األحداث في دار جنازة وأربع كنائس في محیط بانك�س�ت�اون وف�ی�رف�ی�ل�د، وب�ذل�ك   سیدني.
 14حالة. الحاالت الست الجدیدة تأتي ض�م�ن  15یصل عدد الحاالت المؤكدة المرتبطة بتلك البؤرة 

 حالة سجلتھا نیو ساوث ویلز خالل األربعة وعشرین ساعة الماضیة.
ف�ي وی�زری�ل ب�ارك  Thai Rock restaurantوتم تسجیل أربع حاالت جدیدة مرتبطة بمطع�م 

شرقي مدینة سیدني. وفي نفس الض�اح�ی�ة  Potts Pointوحالة واحدة مرتبطة بنفس المطعم في 
الیوناني. كما تم تسجیل حالة واحدة ألح�د  The Apolloالراقیة تم تسجیل إصابة جدیدة في مطعم 

سكان والیة فیكتوریا، خاضع بالفعل للعزل، وحالة واحدة بین المساف�ری�ن ال�ق�ادم�ی�ن م�ن ال�خ�ارج 
 والموجودین في فندق الحجر الصحي اإللزامي.

بدأت البؤرة الجدیدة المرتبطة بالجنازات بعد حضور امرأة في األربعینات من العمر مراس�م ج�ن�ازة 
في أربعة أماكن مختلفة قبل تشخیصھا بفیروس كورونا. وناشدت السلطات الصحیة في نیو س�اوث 
ویلز أي شخص زار تلك األماكن في ھذه التوقیتات بإجراء فحص كورونا وعزل أن�ف�س�ھ�م ألرب�ع�ة 

 .عشر یوما حتى لو لم تظھر علیھم أعراض

 مر  إ مه  اانإ

  ع اء، 

  أ دور" 30 إء ي ال اول "
مؤخرا عن إع�ف�اء مش�ت�ري ال�م�ن�زل األول م�ن رس�وم  حكومة والیة نیو ساوث ویلز أعلنت

ألف دوالر، في محاولة ل�ت�ن�ش�ی�ط ق�ط�اع ال�ب�ن�اء   800 التسجیل للعقارات التي تقل قیمتھا عن
وق�ال�ت رئ�ی�س�ة ح�ك�وم�ة  19-وخلق مزید من فرص العمل وسط مواجھة البالد ألزمة كوف�ی�د

مشتري أول م�ن�زل  6000الوالیة غالدیس بیریجیكلیان إن حكومتھا تتوقع استفادة أكثر من 
من التغییرات، ما یوفر على األشخاص المؤھلین آالف الدوالرات. وبھذه المبادرة یزداد ع�دد 
المشترین على أن ینظ�ر ش�راء ال�م�ن�زل ف�ي م�ن�اط�ق ج�دی�دة م�ث�ل ك�ال�ي ف�ی�ل وب�وكس�ھ�ی�ل 

 والمناطق المحیطة بلیفربول. ورفرستن 

ھز انفجار، الیوم الثالثاء، مخازن للوقود في محافظة كرمنشاه اإلیران�ی�ة م�ا أدى 
 .إلى اندالع النیران في عدد شاحنات وقود كانت في الموقع

وقال حاكم كرمانشاه إن أعمدة الدخان األسود ناجمة عن اندالع الحریق في كراج 
سیارات ناقالت الوقود، حیث اشتعلت النیران بدایة في إحدى الشاحنات ث�م س�رت 

ویعمل رجال اإلطفاء حالیا ع�ل�ى إخ�م�اد ال�ن�ی�ران،   .إلى بقیة الشاحنات في الموقع
 .معلومات بعد حول وجود خسائر بشریة  وال تتوفر

30 ألف دوالر في جیب المشتري 
 مناطق جدیدة ذات أسعار مقبولة 
 الدفعة األولى أساسیة في عملیة الشراء 

دافعت شرطة نیو ساوث ویلز عن قیامھا بإلقاء القب�ض ع�ل�ى ع�دد م�ن األش�خ�اص  
وفض مسیرة لمناھضة العنصریة الیوم في سیدني، كان من المفترض أن ی�ح�ض�رھ�ا 

بوس�ط  The Domain اآلالف. المسیرة التي تم اإلعالن عن عقدھا الیوم في منطقة
المدینة التجاري، لم تخرج على أرض الواقع، حیث نجحت الشرطة في تفریق�ھ�ا ق�ب�ل 

شخص قد أعلن�وا  5,000دقیقة من موعد انطالقھا الفعلي ظھر الیوم. وكان نحو  15
 عن نیتھم حضور المسیرة عبر فیسبوك.

وألقى أفراد الشرطة الذین تجاوزت أعدادھم أعداد المتظاھ�ری�ن ال�ق�ب�ض ع�ل�ى س�ت�ة 
أشخاص منھم اثنین من المنظمین. كما أصدرت الشرطة عدد من الغرامات ل�م�خ�ال�ف�ة 

 دوالر. 1,000أوامر الصحة العامة بقیمة 
وقال مساعد مفوض شرطة نیو ساوث ویلز مایك ویلینغ إن عملی�ة الش�رط�ة م�ب�ررة 
بالنظر إلى موجة تفشي كورونا التي تشھدھا الوالیة والتي وضعت ال�وض�ع الص�ح�ي 

 "على حد السكین".
وقال ویلینغ "ھذا امر متعلق بسالمة الناس. في نھایة الیوم نح�ن ن�ع�ی�ش ف�ي وس�ط 

المتظاھرین فانیسا تورنبل قالت إنھ تم إلقاء القبض علیھا وھي ت�ط�ل�ب  وباء." إحدى
من الناس العودة إلى منازلھم. وقالت "لقد كنت ملتزمة تم�ام�ا ب�األوام�ر. ال�وح�ی�دون 

وكانت رئیسة حكومة ال�والی�ة   الذین انتھكوا أوامر الصحة العامة ھم أفراد الشرطة."
غالدیس بریجیكلیان قد ناشدت الناس االستجابة لضم�ی�رھ�م وم�ع�ای�ی�رھ�م األخ�الق�ی�ة 
وعدم الحضور. وقال مس�اع�د م�ف�وض الش�رط�ة أن�ھ "ی�ح�ت�رم ح�ق�وق ال�ن�اس ف�ي 
االحتجاج". وأضاف "نتفھم أن األمور ال�ت�ي ت�ت�ن�اول�ھ�ا االح�ت�ج�اج�ات م�ھ�م�ة ول�ھ�ا 
حساسیة كبیرة عند كثیر من الناس." وقال "ولكن یجب أن نفعل ما بوس�ع�ن�ا ل�ل�ت�أك�د 
من أن الناس عموما في أم�ان خ�الل ھ�ذه ال�ف�ت�رة." م�ؤك�دا "ن�ح�ن ال نس�ع�ى إل�ى 

 المصادرة على حق التعبیر عن الرأي، ولكننا نحاول الحفاظ على السالمة العامة."
ق�د  Black Lives Matter وكانت مظاھرات مناھضة العنصریة التي تحمل شعار

تكررت في أسترالیا خالل الشھور األخیرة وشھد بعضھا حضور باآلالف رغم ال�ق�ی�ود 
 19-المفروضة الحتواء تفشي فیروس كورونا. ولم یتم ربط أي حاالت مؤكدة بكوفی�د

بتلك المظاھرات، إال عدد قلیل للغایة. وكان المنظمون قد طلبوا ممن یعتزم ال�ح�ض�ور 
شخصا، حیث فشلوا باألمس في تغییر حكم محكمة  20التجمع في مجموعات أقل من 

 الوالیة العلیا بمنع المظاھرة.

  تاد اأ   ضا
 ر و ت وة ة

 

حالة إصابة جدیدة ب�ف�ی�روس ك�ورون�ا، ف�ی�م�ا ی�ع�د  384أعلنت حكومة فیكتوریا عن تسجیل 
وت�وف�ي س�ت�ة   ح�ال�ة. 532انخفاضا كبیرا عن الحصیلة القیاسیة المس�ج�ل�ة ب�األم�س ب�واق�ع 

أشخاص جدد جراء اإلصابة بالفیروس بما في ذلك شخص في الستینات من العمر، وھ�و م�ا 
وأعلن رئیس ح�ك�وم�ة ال�والی�ة دان�ی�ال   شخصا. 83رفع إجمالي عدد الضحایا في الوالیة إلى 

أندروز عن إجراءات جدیدة لتقلیل أعداد الجراحات التي یتم تحدید موعدھا مس�ب�ق�ا وت�ف�ری�غ 
موارد ال�والی�ة ل�م�واج�ھ�ة ت�ف�ش�ي ال�ف�ی�روس 

وق�ال أن�دروز   خاصة في دور رعایة المسنین.
إن كل الجراحات غیر الطارئة سیتم إلغائھا م�ا 
عدا العملیات م�ن ال�ف�ئ�ة األول�ى وال�ع�م�ل�ی�ات 

وسیتم نقل ال�ط�واق�م   الطارئة في الفئة الثانیة.
الطبی�ة وخ�اص�ة ال�ع�ام�ل�ی�ن ال�م�ع�ت�م�دی�ن ف�ي 
التمریض من المستش�ف�ی�ات إل�ى دور رع�ای�ة 
المسنین: "ھذا تحد مشترك وھو تحد ن�ح�ت�اج 
إلى أن نفعل كل ما بوسعنا، وأن�ا ات�ع�ھ�د ل�ك�ل 
سكان فیكتوریا أننا سنفعل كل ش�يء ی�م�ك�ن�ن�ا 
فعلھ، كل شيء مطلوب مننا فعلھ، وأك�ث�ر م�ن 

 ذلك أیضا."

  ة  ر م ط
روما     





 

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.         •



07  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 757 

 29 July 20 • Year 15 

 ن  
        ا  تو   ا ا       م

   ا ا وو  ال 
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.ا 
 

بعد أن وعدت الحكومة العراقیة المؤقتة برئاسة الكاظمي الشعب وحراك�ھ    

بتلبیة مط�ال�ی�ب�ھ�م وم�ن   والمتظاھرین  الجماھیري وفي مقدمتھ المنتفضین

) شھید من بناتنا وأب�ن�اءن�ا 700ضمنھا الكشف عن قتلة أكثر من سبعمائة (

،  والتي الزالت مستم�رة ل�ح�د اآلن 2019إثر إندالع إنتفاضة تشرین األول 

لج�ان   من ذلك أحالت ھذه القضیة والعشرات من القضایا األخرى إلى  وبدالً 

   تحقیق أضاعتھا في دھالیز التحقیق.

ومن جدید تتحرك الملیشیات المنفلتة والمدججة ب�الس�الح ن�ح�و إس�ت�ھ�داف 

الناشطات والناشطین من المنتفضین والقیام بعمل�ی�ات اإلغ�ت�ی�ال الس�ی�اس�ي 

 والخطف واإلخفاء القسري دون رادع وتحت أنظار الحكومة. 

ف�ي   إن مایجري في وطننا األم العراق اآلن ھو الحراك الجماھیري المت�ج�دد

عدة محافظات والقیام بتظاھرات وإحتجاجات وإعتصامات ھو نتیجة تجاھل 

الحكومة لألزمات المستعصیة والم�ع�ق�دة س�ی�اس�اً وإق�ت�ص�ادی�اً وإج�ت�م�اع�ی�اً 

والخدمیة وخاصة منھا أزمة الكھرباء التي تفاقمت في ظروف حر الص�ی�ف 

الشدید وت�ح�ت م�ظ�ل�ة ج�ائ�ح�ة ك�ورون�ا ال�ت�ي حص�دت أرواح اآلالف م�ن 

 المواطنین. 

كما نرى بأن األجھزة األمنیة قد عادت إلى إسالیبھا ال�ق�م�ع�ی�ة الس�اب�ق�ة ف�ي 

مواجھة التظاھرات بالقوة خاصة مع الخریجین والمتع�اق�دی�ن ف�ي م�خ�ت�ل�ف 

 الوزارات والمحاضرین وحاملى شھادات الماجستیر والدكتوراة. 

إن عملیة إغتیال الشھید ال�ب�اح�ث وال�خ�ب�ی�ر األم�ن�ي ھش�ام ال�ھ�اش�م�ي ھ�و 

إستمرار لإلغتیاالت السیاسیة إلصحاب الكلمة الحرة وللصحفیین والمثقفین 

والنشطاء واإلعالمیین والتي لم تعلن الحكومة عن نتائج التحقی�ق�ات ع�ن�ھ�ا 

 لحد اآلن ولم تكشف عن القتلة وھم معروفین للدوائر األمنیة .

نحن الموقعین أدناه (منظمات مجتمع مدني في أسترالیا) نطال�ب ال�رئ�اس�ات 

م�ن�ھ�اج�ھ�ا وخ�اص�ة إج�راء االن�ت�خ�اب�ات   بتنفیذ  الثالث والحكومة العراقیة

المبكرة بوجود قانون انتخابات عادل وحمایة المواطنی�ن ون�ط�ال�ب م�ج�ل�س 

النواب العراقي ان یعي مسؤولیتھ ویقف مع الشعب في مطال�ی�ب�ھ وم�ت�اب�ع�ة 

 تنفیذھا .

نطالب باإلسراع بفتح ملفات الفساد والكشف ع�ن ال�ف�اس�دی�ن وش�ب�ك�ات�ھ�م  

 وتقدیمھم إلى القضاء العادل.

إعادة المھجرین والنازحین والذین تتجاوز أعدادھم أكثر من ملیون ونص�ف 

نازح ومھّجر إلى بیوتھم ومن كل المكونات لكي تتھیأ بیئة مناسب�ة ل�ل�ب�ق�اء 

 في مناطقھم وتعویض المتضررین منھم.

 نطالب بالكشف عن قتلة المنتفضین والمحتجین وتقدیمھم للقضاء العادل. -

 نعلن إحتجاجنا على أسالیب القمع وتكمیم األفواه. -

 العمل على حل الملیشیات وردعھا وحصر السالح بید الدولة -

 تفكیك الحكومة العمیقة التي التعترف بالدستور وال بالقانون -

 الموقعون :

 منظمة الحزب الشیوعي العراقي/أسترالیا

 منظمة الحزب الشیوعي الكوردستاني

 اآلشوریة/ سدني  الحركة الدیمقراطیة

 التیار الدیمقراطي العراقي في أسترالیا
 رابطة المرأة العراقیة

  بغداد الثقافیة  جمعیة

  جمعیة الحضارة الكلدانیة/ملبورن

 جمعیة الصداقة العراقیة األسترالیة/ بیرث

                      رة ا 

 

 3الجزء/ 
 

 

 زكي فرحان/سدني 

ھ�ب��ت ع��ل�ى ال�ع��راق ری��ح ص��ف�راء ع�ات��ی��ة    
محملة بالغبار االسود الخانق وعقارب سوداء 
سامة قاتلة أنسابت وامتدت الى عموم مساحة 
البالد بقطار امریكي محم�ال ب�ال�دوالر وبش�ذاذ 
االف�اق م��ن ال��ب�ع��ث�ی��ی�ن وال��ق�وم��ی�ی��ن ال��ع�م��الء 
ورش��اش��ات ب��ور س��ع��ی��د ھ��دی��ة م��ن االخ ف��ي 

 14العروبة جمال عبد الناصر إلس�ق�اط ث�ورة 
 تموز و الحكم الوطني وقتل قادتھا. 

لم یشھد تاریخ العراق الطویل مثلھا اب�دا م�ن 
جرائم رھیبة واسالیب تعذیب فضیعة مارسھ�ا 
قادة حزب البعث العمیال والحرس القومي مع 
الشیوعیین والوطنیی�ن وال�ع�س�ك�ری�ی�ن وع�ل�ى 
راسھم قتل قائد الثورة الزعی�م ال�وط�ن�ي ع�ب�د 

 الكریم قاسم.
البد من أحباط مشاریع اراقة دماء العراقیین وفداحة القتل في الشوارع و روح االنتقام 
والتعذیب الجسدي حتى موت العراقیي في قصر النھایة واقبیات حزب البعث وقط�ع�ان�ھ 
من الحرس القومي المجرم ال�ذي ع�اث ف�ي ال�ب�ل�د فس�ادا وھ�ت�ك االع�راض. وال�ن�ھ�ب 
والتسلیب و مداھمة البیوت لیال. سرقتھا امام ساكنیھا وترویعھم بالسالح وی�ت�وع�دھ�م 
بالقتل. تعمق السخط الساكن في اعماق النفوس المكبوتة بین اب�ن�اء الش�ع�ب ال�ع�راق. 

 . والقوات العسكریة من الشرفاء الى العلن
كانت البدایة االولى لثورة حسن س�ری�ع ورف�اق�ھ. ق�د ب�دأت ان�ط�الق�ا م�ن روح ال�ف�داء 
والتضحیة من اجل الوطن وانقاذ البلد من المذابح الدمویة التي ت�ب�ن�اھ�ا ح�زب ال�ب�ع�ث 
العمیل أو ربما كانت شجاعة متناھیة منھم وھم یدركون ج�ی�دا ان مص�ی�رھ�م ومص�ی�ر 
عوائلھم ھو االعدام. اذا فشلت ثورتھم. وأعادة ولو جزء من تنظیم الح�زب الش�ی�وع�ي 
الكبیر الممتد من شمال العراق الى ج�ن�وب�ھ. ب�ع�د ان ت�ع�رض م�ن ق�ب�ل ح�زب ال�ب�ع�ث 

ت�ع�ذی�ب ق�ات�ل�ة. ق�ل  لھجوم كاسح وأبادة جماعیة مارست ف�ی�ھ�ا ابش�ع قس�وة   المجرم
نظیرھا في تاریخ الدول والشعوب من حیث الحجم والنوع. وبنفس ال�وق�ت وك�رد ف�ع�ل 
طبیعي. جمد الناجون من الھجوم نشاطھم الحزبي وبسبب قسوة الظروف وقتل وھ�رب 
او سجن المشرفین الكوادر المباشرین. وھذا ظل�ت ت�ل�ك ال�خ�الی�ا ب�ع�ی�دة ع�ن ت�ح�ق�ی�ق 

 امكانیة االتصال بمركز قیاداتھا.
جاء ابراھیم محمد علي الى بغداد من قرى كردستان اربیل وك�ان اب�راھ�ی�م عض�وا ف�ي 
اللجنة العمالیة المركزیة للحزب الشیوعي وھي لج�ن�ة ع�ل�ی�ا ھ�ام�ة وت�ت�ص�ل م�ب�اش�رة 
باللجنة المركزیة للحزب. وھذه اللجان كانت تحرك حوالي خ�م�س�ی�ن ن�ق�اب�ة رئ�ی�س�ی�ھ. 
تتبعھا شبكة واسعة من اللجان والجمعی�ات ال�ن�ق�اب�ی�ة ال�ف�رع�ی�ة وت�ن�ت�ش�ر ف�ي م�راك�ز 
واطراف بغداد وتمتد الى كل جھات العراق ویس�ی�ط�ر الش�ی�وع�ی�ون ب�واس�ط�ت�ھ�ا ع�ل�ى 
االغلبیة الساحقة من الھیئات والجمعیات النقابیة التي ینتظم فیھ�ا آالف ال�م�ن�ت�س�ب�ی�ن. 
وكان ابرھیم محمد علي عضوا في القیادة العلیا لھذه اللجان التي نجا عدد غ�ی�ر ق�ل�ی�ل 
من اعضائھا بعد ان انقطع اتصالھم مع المركز. ابلغ ابراھیم عددا من اعض�اء ھ�ی�ئ�ت�ھ 
بما حل بالحزب. واقترح االستمرار بالعمل مع اعتبار ان لج�ن�ت�ھ�م ھ�ي ال�ح�زب ری�ث�م�ا 
تنفرج االمور. ویذكر ان غالبیة المنتظمین في ال�م�ن�ظ�م�ة ھ�م م�ن ك�ان�وا م�ن ال�ك�وادر 
الوسطیة وكان اكثرھم یتمتعون بدرجة عالیة من الذكاء والح�م�اس ال�ث�وري ال�م�ت�أج�ج 
واالیمان بما اعتنقوه وبقضیتھم المرتقبة بالثورة واالطاحة بنظام البعث العمیل. ولذلك 
لم یقلل نجاحھم في ترتیب شؤونھم الحزبیة بسرعة وقدرة فائقت�ی�ن. م�ن ع�زم�ھ�م ف�ي 
العثور على ایة وسیلة لالتصال بمركز قیادة الحزب (جمال ال�ح�ی�دري وم�ح�م�د ص�ال�ح 
العبلي وعبد الجبار وھبي) التي ستتحمل حینذاك مسؤولیتھا. وفي غضون ھذا التوج�ھ 

للحزب وعلى ضوء ھذا االلحاح فقد وقع مس�ؤول ھ�ی�ئ�ة   والبحث عن اللجنة المركزیة
التنظیم ایراھیم محمد علي في مصیدة نصبت لھ من احد المعارف. فأصط�ادوه وق�ادوه 
الى معتقل (محكمة الشعب) وحین ذھب الى الموعد كان ق�د اوص�ى ب�ت�رت�ی�ب�ات ام�ن�ی�ة 
تحذیریة في حال اعتقالھ وتشاء الصدف ان یغلب القدر الحذر ویكون الصی�اد اول م�ن 
یقع في المصیدة .. وھناك في مكتب المجرم عمار علوش عذب ح�ت�ى ال�م�وت دون ان 

 وبقى التنظیم سالما .. البقیة في العدد القادم ..  یعترف او ینطق حتى بكلمة واحدة!!
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لقد إعتقدت القوى المتنفذة والفاس�دی�ن وال�م�ل�ی�ش�ی�ات    
المنفلتة، بأن إنتفاضة تشرین األول (أكتوبر) إنتھت وإن 
الحراك الجماھ�ی�ري ت�وق�ف ول�ن ی�ع�ود بس�ب�ب ج�ائ�ح�ة 
ك���ورون���ا وإرت���ف���اع درج���ات ال���ح���رارة إل���ى أك���ث���ر 

درجة مئویة وتوقف تغ�ذی�ة ال�ك�ھ�رب�اء، ول�ك�ن   50 من 
الھبّة الجماھیریة األخیرة وفي الع�دی�د م�ن ال�م�ح�اف�ظ�ات 
واألقضیة والنواحي برھنت من جدید على عزم جم�اھ�ی�ر 
شعبنا على إستمرار اإلنتفاضة وفشل ماكان�وا ی�ع�ت�ق�دون 
بھ و إعادت الرعب إلى آولئك المتنفذین والفاسدین، ھبّة 
جدیدة لمختلف ش�رائ�ح الش�ع�ب رف�ع�ت ص�وت�ھ�ا ع�ال�ی�اً 
للمطالبة بتلبیة مطالیبھ�ا. وم�رة أخ�رى تص�دت ال�ق�وات 
واألجھزة األمنیة القمعیة للم�ت�ظ�اھ�ری�ن وال�م�ع�ت�ص�م�ی�ن 
بإستخدام العنف المفرط عبر الض�رب ب�ال�ھ�راوات ح�ی�ث 
أص��ی��ب ال��ع��ش��رات م��ن ال��م��ت��ظ��اھ��ری��ن ك��م��ا حص��ل م��ع 
المدرسین المحاضرین والذین كانوا یط�ال�ب�ون ب�ال�ت�ع�اق�د 
معھم منذ فترة طویلة ، حیث تّم تفریق ال�ت�ظ�اھ�رة ال�ت�ي 
خرجت في بغداد وإلكثر من مرة خالل أسب�وع ، وك�ذل�ك 
خرجت تظاھرات في محافظة الدیوانیة للمطالبة ب�ت�وف�ی�ر 
الخدمات وفي مقدمتھا ت�وف�ی�ر ال�ك�ھ�رب�اء وغ�ی�رھ�ا م�ن 
المطالیب، وفي المثنى ن�ظ�م ال�م�ئ�ات م�ن أھ�ال�ي قض�اء 
(المجد) تظاھرة أمام مبنى قائم مقامیة القضاء للمطال�ب�ة 
بت�وف�ی�ر ال�خ�دم�ات األس�اس�ی�ة ف�ي ق�ط�اع�ات ال�ك�ھ�رب�اء 
والصحة والبلدیة، كما وقف المزراعون وقفة إحتجاجی�ة 
قرب سایلو السماوة للمطالبة بصرف مستحقاتھم المالیة 
عن تسویق محصول الحنطة، الصكوك المستحقة خمسة 
آالف صك والمرسل من وزارة ال�ت�ج�ارة ث�ل�ث�م�ائ�ة ص�ك 
ف��ق��ط، وف��ي واس��ط (ال��ك��وت) خ��رج��ت ت��ظ��اھ��رة ل��ق��راء 
المقاییس للمطالبة بتف�ع�ی�ل ق�رار م�ج�ل�س ال�وزراء رق�م 

بصرف مستحقاتھم المالیة ال�م�ت�أخ�رة.  2019لعام  315
ونظم محتجون غاضبون في محافظة میسان (ال�ع�م�ارة) 
إعتصاماً حاشداً أم�ام دار الض�ی�اف�ة ال�ت�اب�ع ل�ل�م�ح�اف�ظ�ة 
للمطالبة بإقالة الحكومة المحلیة وتغیی�ر م�دراء ال�دوائ�ر 
كاف�ة واإلع�ت�ص�ام ج�اء بس�ب�ب ت�ردي ال�واق�ع ال�خ�دم�ي 

 والصحي وفشل الحكومة المحلیة. 
وفي محافظة ذي ق�ار (ال�ن�اص�ری�ة) خ�رج�ت ت�ظ�اھ�رات 
إحتجاجیة متنوعة شملت أغ�ل�ب األقض�ی�ة ش�ارك ف�ی�ھ�ا 
خریجي كلیات العلوم والھندسة وال�م�ع�اھ�د ال�ف�ن�ی�ة ك�م�ا 
جرى قطع الطرق جنوب غربي م�دی�ن�ة ال�ن�اص�ری�ة ك�م�ا 
ت���واص���ل���ت اإلح���ت���ج���اج���ات الش���ع���ب���ی���ة ف���ي أقض���ی���ة 

وسوق الشیوخ للمطالبة ب�إق�ال�ة ال�م�س�ؤول�ی�ن   اإلصالح
الفاسدین في األقضیة وإختیار شخصیات وطنی�ة ك�ف�وءة 
لشغل المناصب بعیداً عن المح�اص�ص�ة ال�ت�ي ل�م ت�ج�ل�ب 
سوى الفساد والخراب وش�م�ل اإلح�ت�ج�اج ق�ط�ع ال�ط�رق 
والتلویح بالتصعید في حالة عدم اإلستجابة ل�م�ط�ال�ی�ب�ھ�م 
وإحتجاجاً على ت�ردي خ�دم�ات ال�ك�ھ�رب�اء خ�رج أھ�ال�ي 

ش��م��ال ال��ن��اص��ری��ة ف��ي ت��ظ��اھ��رات  -قض��اء ال��رف��اع��ي 
إحتجاجیة وق�ط�ع ال�ط�ری�ق ال�رئ�ی�س�ي ب�ی�ن م�ح�اف�ظ�ت�ي 

إح�ت�ج�اج�ی�ة ف�ي  الناصریة والكوت، وخروج ت�ظ�اھ�رات 
محافظة البصرة وكذلك في محافظة بابل (ال�ح�ل�ة) ح�ی�ث 
تجددت التظاھرات اإلحتجاجیة وقطع الط�رق ال�رئ�ی�س�ی�ة 

 والكثیر من الفعالیات ضمن الحراك الجماھیري الثوري.
لقد جاء في المنھاج الوزاري لحكوم�ة رئ�ی�س ال�وزراء  

مصطفى الكاظمي في ساب�ع�اً م�ن ال�م�ن�ھ�اج (اإلح�ت�ج�اج 
السلمي طریقاً إلرشاد الدولة) وع�ل�ى ت�أس�ی�س م�ج�ل�س 

إستشاري شبابي تطوعي و(صیاغة آلیات دائمة لحم�ای�ة 
الحق في التظاھر وضمان سلمی�ت�ھ وإع�ت�ب�اره م�م�ارس�ة 
دیمقراطیة صحیة...) ولكن الذي حصل بعد اإلعالن ع�ن 
المنھاج الوزاري، بأن الس�ی�د رئ�ی�س م�ج�ل�س ال�وزراء 
واجھ الكتل المتنفذة وال�م�ل�ی�ش�ی�ات وش�ب�ك�ات ال�م�اف�ی�ات 
والفاسدین المؤمنین بالمحاصصة والطائفیة البعیدة ع�ن 
اإلنتماء الوطني وكذلك یواجھ ال�ت�دخ�ل اإلی�ران�ي والزال 
یحاول تنف�ی�ذ م�ن�ھ�اج�ھ ول�ك�ن األم�ر ی�ح�ت�اج إل�ى إرادة 
والضرب بید القانون ولھذا إصطفت القوى المتنف�ذة م�ن 
جدید ومعھا كل الخارجین عن ال�ق�ان�ون ب�إت�ج�اه الض�غ�ط 
ع�ل�ى ال�ك�اظ��م�ي وال��ع�م�ل ع�ل�ى إس�ق�اط��ھ وع�رق��ل�ة ك��ل 

أوقد یتخذھا الكاظمي م�ن خ�الل  اإلجراءات التي إتخذھا 
السلطات التنفیذیة الفاسدة ولھذا تأخر الكاظمي في تنفیذ 

 :فقرات منھاجھ ومنھا
قضیة الكشف عن قتلة المتظاھرین وال�ذی�ن ت�ج�اوزوا -1
 شھید  700ال
 قضیة المخطوفین وضحایا اإلختفاء القسري -2
قض��ی��ة اإلغ��ت��ی��االت الس��ی��اس��ی��ة وال��ت��ھ��اون ب��إت��خ��اذ  -3

اإلجراءات السریعة مع وجود المست�م�س�ك�ات و م�ع�رف�ة 
 الجھات المنفذة

التحرك على فتح ملفات الفاسدین وإس�ت�ع�ادة األم�وال -4
 المنھوبة 

ملف المنافذ الحدودیة :تحرك علیھا ال�ك�اظ�م�ي وأراد  -5
تطبیق القانون ولكن المتنفذین یعرقلون التن�ف�ی�ذ ب�ال�ق�وة 
ولحد اآلن لم تُسلّم المناف�ذ ف�ي إق�ل�ی�م ك�وردس�ت�ان وف�ي 

 منافذ أخرى 
حصر السالح المنفلت بید الدولة ولم یس�ت�ط�ع الس�ی�د  -6

 رئیس الوزراء تنفیذ ھذه الفقرة أیضاً 
حل الملیشیات المزدوجة والتي الزالت تتحدى الدولة  -7

والقانون وإشكالیات الحشد الشعبي الذي یضم ملیش�ی�ات 
 والءھا إلیران ولیس للعراق 

 إصالح القضاء المسیس-8
حل المشاكل واألزمات المتراكمة، الیوجد توج�ھ ج�اد  -9

ومنھا الخدم�ات   ولم یَر الشعب أي إنجاز في ھذا اإلتجاه
وت��ردي ال��ك��ھ��رب��اء وال��ب��ط��ال��ة ومش��ك��ل��ة ال��خ��ری��ج��ی��ن 
والمتقاعدین والمستوى المعاشي وأزمة الفق�ر وإرت�ف�اع 

 خطھِ 
مشاكل وأزمات التعلیم والمناھج الدراسیة وأوضاع  -10

 آالف الطلبة المزریة.
وأذا وض��ع��ن��ا س��ی��ن��اری��و إف��ت��راض��ي 
وقدمنا مقترح للسید رئیس ال�وزراء 
وطلب�ن�ا م�ن�ھ دع�وة رؤس�اء ال�ك�ت�ل 
ال��م��ت��ن��ف��ذة ورؤس��اء ال��م��ل��ی��ش��ی��ات 
بإختالف أنواعھا ووالءاتھا وأرك�ان 
ال��دول��ة ال��ع��راق��ی��ة ال��ت��ي ت��ف��ت��ق��د 

ورؤوس��اء ال��م��ؤس��س��ات  ل��ل��ھ��ی��ب��ة 
ال���خ���اص���ة ب���ال���ن���زاھ���ة وال���ف���س���اد 
وال��م��ف��وض��ی��ة ال��م��س��ت��ق��ل��ة ال��ع��ل��ی��ا 
ل��إلن��ت��خ��اب��ات وال��ق��ض��اء ال��ع��راق��ي 
ورئاسة م�ج�ل�س ال�ن�واب وال�وزراء 
وبعض ال�ل�ج�ان ال�ن�ی�اب�ی�ة. ن�ع�ت�ب�ره 
اج��ت��م��اع م��وس��ع. وی��ك��ون ال��ك��الم 
مكشوف وتطرح األسئلة والحوارات 

 من قبل رئیس الوزراء:

 ھل نحن دولة أم الدولة؟ -1
ھل دولتنا دولة ملیشیات ومراكز عس�ك�ری�ة مس�ل�ح�ة  -2

 للقوى الحزبیة؟ 
ھل لدینا دستور وقانون فماھي أسباب خروج�ن�ا ع�ن  -3

 الدستور والقانون؟ 
 ھل نحن دولة دیمقراطیة نیابیة أم ال؟-4
 -6ھل تریدون الفساد وإستمرار نھب أم�وال الش�ع�ب -5

لماذا تنتش�ر م�ل�ی�ش�ی�ات�ك�م وھ�ي م�دج�ج�ة ب�الس�الح ف�ي 
الشوارع وتخطف وتع�ت�ق�ل ف�ي س�ج�ون س�ری�ة وت�غ�ت�ال 
 الناشطین والمثقفین واإلعالمیین والمراسلین الصحفیین

ھل تریدون إحراء انتخ�اب�ات م�ب�ك�رة ك�م�ا ت�ط�ال�ب�ون  -7
وبوجود الملیش�ی�ات وإس�ت�م�رار ال�ف�س�اد وع�دم إص�الح 

 للقضاء؟.
ألم یكن ال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن وال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن ُم�ح�ق�ی�ن ف�ي  -8

مطالیبھم ؟ فماذا تریدون؟ لقد تحم�ل الش�ع�ب م�ا تَ�ح�ّم�ل 
وصبر أقصى حدود الصبر فماذا أنتم ف�اع�ل�ون؟ ونس�م�ع 
من أحد المسؤولین (نائب رئیس مجلس النواب) لیصب�ر 

على وضع الك�ھ�رب�اء؟ أت�ری�دون ب�ع�د یص�ب�ر   العراقیین
 الشعب وقد نفذ صبره؟.

 
 البّد لنا من حل جذري.

أیھا السادة عندما ینتفض الش�ع�ب م�ن ج�دی�د ال ن�ل�وم�ھ 
ألنكم التس�م�ح�ون ل�ي ب�ال�ت�ح�رك والت�ط�ی�ق�ون م�ع�ال�ج�ة 
المشاكل واألزمات المتراكمة التي یعاني منھا الشعب وال 
تتنازلون عن إمتیازتكم وثرواتكم الفل�ك�ی�ة. ھ�ل ت�ری�دون 
إستمرار الفوضى؟ ھل تریدون محاربة الش�ع�ب ب�ع�د أن 
فقد كل شیئ؟ ھل لدیكم حكومة عمیقة تتحكم ب�ك�ل ش�ی�ئ 
وفقاً إلجندات أجنبیة وھل م�ع�ھ�ا م�ا تس�م�ون�ھ ب�ال�ط�رف 
الثالث؟ تفضلوا نادوا علیھا وتأتي تستلم الحكم. أو لنعلن 
عن�ھ�ا وأراك�م اآلن ح�ریص�ون ع�ل�ى إج�راء ان�ت�خ�اب�ات 
مبك�رة، ك�ی�ف ن�ج�ری�ھ�ا والس�الح مس�ل�ط ع�ل�ى رؤوس 
ال��ن��اخ��ب��ی��ن، وال��ت��زوی��ر ح��اض��ر، وال��ق��ض��اة ف��اس��دی��ن 
والمفوضیة مرتبطة بالمح�اص�ص�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ة وق�ان�ون 

 االنتخابات غیر عادل؟ إنتھى السیناریو اإلفتراضي.
نقول سوف تستمر ال�ت�ظ�اھ�رات وس�وف ی�زداد ال�ُع�ن�ف 

قض��ی��ة ض��رب  ال�م��ف��رط ض��د ال��م��ت��ظ��اھ��ری��ن وس��تُ��ح��ال 
المتظاھرین السلمیین إلى اللجان التحقیقی�ة وم�ن�ھ�ا إل�ى 
العدم . ومن المستغرب أن یتم تحریر الناشطة األل�م�ان�ی�ة 
(ھیال مفیس) بسرعة وھناك المئات من المغدوری�ن م�ن 
الضحایا ومنھم الباحث والخبیر األمني ھاشم ال�ھ�اش�م�ي 
ولحد اآلن لم یكشف التحقیق عن قتل�ت�ھ وم�ن ھ�و وراء 
ھذا اإلغتیال السیاسي وكما لم یكشف عن قتلة الناشطین 

 سبقوه ولحد اآلن.  والمتظاھرین الذین
الب�ّد ل�ل��س��ی�د ال��ك�اظ��م��ي أن ی�ت��ق��دم بش��ج��اع�ة ویص��ارح 

عن ما یجري. كما أنھ الیستطیع تنفیذ أي ع�م�ل   الشعب
یطمح لتنفیذه بحق القتلة والفاسدین ال�م�ج�رم�ی�ن بس�ب�ب 
الطبقة السیاسیة الفاسدة وملیشیاتھا التي تحرص ع�ل�ى 
حالة الالدولة وفوضى الصراع بغیاب القانون وال�ق�ض�اء 
العادل مالم یستند إلى دعم الشعب وبھذا یثبت مصداقیت�ھ 

 نحو الشعب.

 ي ااك اا 
ا ا وو 

 
 صبحي مبارك/ سیدني
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 واحتي ... یطوقھا اآلن الخطر 

 كان یرقص الغجر…في خیمتي

 بال وتر… ھي اآلن، بال عمود

 و أطالل بیتي ...

 تفوح منھا رائحة المطر

 

 …في بستاني

 أغصانھا مكسورة…أشجاري

 أوراقھا مصلوبة

 والربیع على األبواب ...

  مشنوق

  والخریف األسود

 في األزقة جاثم

 وفي العمارات والدور

  خفافیش اللیل

 تخنق أزھاري

 تشرب أنفاسي

 ورائحة العطور

 

 …في سمائي

 كانت لعصافیري

  مدن

 بال جدران

 بال حدود

 كانت معي

 تحلم أن تزقزق

 …كنا معا

 نغني

 كل األغنیات

 

 في آخر اللیل

 حملت حقائبي

 عبأتھا بالصور

 …وقصاصات ذاكرتي

 وفي منتصف سكة الزمن

 جرجرت...

 جسدي الموشوم

 بالدموع والشجن

  عصفور مذبوح

 على الطرقات

 یحكي مأساة رحیلنا

 بألم

 یتلمس قلبي

 …یرسم بجناحیھ على وجھي

 على جبیني

  یكتب اسـم

 و

 ط   

 ن...      

 وطن منثورة حروفھ

 بین األمم

 غنى آخر أغنیاتي

  وكتب نھایتي بآخر

 …قلم

 

 أنا راحل مرتحل

 تائھ في التواءات السماء 

 المرقطة باألضواء البعیدة

 أوراق أشجاري المتناثرة 

 فوق الشجیرات

 تفحمت بخریف الحدائق

 

 أنا راحل مرتحل

 غادرتھ زھوره…فالربیع 

 غادرتھ ألوانھ النائمة

  بین أطالل األحبة

 وأعواد المشانق

 

 في الطرقات العابرة

  نھرب من محطة

 … إلى محطة

 والوطن یبحث فینا عن قمیص

 یشبھ قنادیل الراحلین

 لیحملوا… قسرا

 كورقة أخیرة

 في قطاره المضرج بدمي

 

 الزمن یعزف أغنیة الغجر 

 الطیور تزقزق للفجر

 النھر مصبھ البحر و

 

 ا  ا  
 

 

 موفق ساوا/ سیدني 
02/05/2020 

 مرك -اد 
 
 

 طالل سالم الحدیثي
7/7/2020  

 
 

 

ال أخفي استمتاعي بقراءة ھذه الروایة األول�ى ل�ك�ات�ب�ة ع�راق�ی�ة ی�ط�رق    
 .إسمھا ذھني ألول مرة .... نھاد عبد

واذا كانت البدایات محفوفة بالمزالق، فأن ھذه الروایة كعمل أول یس�ت�ح�ق 
أن یقرأ، واذا اتیح لكاتبتھ تنقیحھ قبل طباعتھ لكان على صورة من الج�ودة 

 .أفضل مما ھو علیھ اآلن
ن�ی�وی�ورك) ال ی�خ�دش  -وكل ما قلتھ مفتتحاً ھذه المقالة عن روایة (بغداد 

الصورة الجمیلة للروایة في ذھني، ولم أجد في نفسي سوى الرغبة بإتم�ام 
 .قراءتھا حتى سطرھا األخیر

وأشیر أوال الى أن ثمة خیط یربط بین اإلسلوب ال�روائ�ي وإس�ل�وب ك�ت�اب�ة 
المذكرات، وقد یتداخل اإلسلوبان ویمتزجان في عمل ك�ھ�ذا ال�ع�م�ل األدب�ي 
الذي كتبتھ السیدة نھاد عبد، في روایتھا ھذه ث�م�ة م�زاوج�ة ب�ی�ن ال�روای�ة 

) 174وبین المذكرات ولكن القارئ یسترسل في قراءة صفحات الروایة ال(
دون أن یحس بفاصل أو تكلف یزیل او ینقص متعتھ بمواصلة ھ�ذا ال�ع�م�ل 
الروائي الذي ملخصھ (الھجرة) القسریة من مجتمع (الوالدة) والشباب الى 
مجتمع غریب طلبا لألمان والنجاة وال�ع�ی�ش اآلم�ن م�ع م�ا یص�اح�ب ھ�ذه 
الھجرة القسریة من مصاعب نفسیة ومضاعفات ال�ق�ل�ق وال�ت�وت�رات ال�ت�ي 
ترافق (الھجرة) من مجتمع شرقي (محافظ) الى مجتمع (غربي) بلغ الذرى 
في تقدمھ اإلجتماعي والتكنلوجي، وھذا امر یطول شرحھ ول�ك�ن ج�زئ�ی�ات�ھ 

 .بین سطور الروایة  مبثوثة
قلت مرة في مقالة لي عن الروای�ة نش�رت ق�ب�ل س�ن�وات: إن ق�ل�ب ع�ال�م  

الروایة ھو (الحیاة) ولكي یبقى ھذا القلب نابضاً فع�ل�ى ال�روائ�ي ان ی�ق�ول 
شیئا عن ھذه الحیاة. وما یقول سیكون ممره ال�ى ال�ت�واص�ل م�ع اآلخ�ری�ن 

 .إعجاباً أو نفوراً 
ان الكثیر من الروایات ال یؤبھ بھا ألنھا تفتقد الى (الحیاة) ووجھ�ة ال�ن�ظ�ر 

 .فیھا مع تفاوت اإلجادة في اإلسلوبیة والبناء وبقیة العناصر
في ھذه الروایة حیاة جاریة وقلوب نابضة، في اعماقھا تتفجر الحیاة كحل�م 
تبوح بصدق األحاسیس، یشعر القارئ ازاءھا ان ال كتمان وال ت�زوی�ر وال 
تدویر، بوحھا صاف ومشاعرھا صادقة ومعاناتھا مكشوف�ة، وك�ل ھ�ذا م�ا 
یقرب ھذه الروایة الى القارئ الذي یجد نفسھ في ألفة مع روائیة ال ت�ت�ق�ن 
الحیل الروائیة، وال تفبرك الحوادث وال تفتعل المواق�ف، ھ�ي ص�ف�ح�ة م�ن 

بما یمكن أن یقال فھي تكت�ب   حیاتھا تبسطھا بھذا الشكل الروائي غیرآبھة
 . أحاسیسھا بعفویة ومشاعرھا بصدق غیر مفتعل

ان الروایة (المدھش�ة) ھ�ي 
ال��ت��ي ت��ج��ع��ل��ك ت��ح��ی��ا ب��ی��ن 
كلماتھا، وحین تقف عی�ن�اك 
على الكلمة األخی�رة م�ن�ھ�ا، 
تجد أن في ذھنك شیئا ق�ال�ھ 
ص��اح��ب��ھ��ا ك��أن��ھ س��ر م��ن 
األسرار، حینھا تكون ع�ل�ى 
یقین بأن خیوط األلف�ة تش�د 
بینك وبین الروایة وس�ت�ج�د 
نفسك مشوقاً ال�ى ق�راءت�ھ�ا 

 .مرة أخرى
الذي أرجوه أن ی�ت�اح ل�ھ�ذه 
ال��روای��ة م��دى أوس��ع ب��ی��ن 
القراء لما تستحقھ من ثن�اء 
في الصیاغة وثراء األف�ك�ار 
وحیویة السرد وذلك حسبن�ا 
من عمل روائي یضیف لبنة 
جدیدة ف�ي ال�ب�ن�اء ال�روائ�ي 
العراقي الذي یتكاثر بت�ك�اث�ر 

 .األیام وذلك حسبي



 التزام الفنان المسرحي  -1
المسرحي الملت�زم ت�راه ی�ع�ق�ل ات�ج�اھ�ات  

المسرح ال�م�ع�اص�رة ب�درای�ة وت�ی�ق�ن م�ن 
ومشاھدتھا ب�ع�د االح�ت�ك�اك ب�ھ�ا   جدارتھا

وتفكیكھا. فھو ال ین�ق�اد ال�ى س�ط�ح�ی�ة م�ا 
ینشر في مواقع التواصل االجت�م�اع�ي م�ن 

ال ت�خ�ص   افتراءات تدعي المغایرة لكن�ھ�ا
حداثة المسرح، وال معاصرتھ، لذلك یندفع 

م�ع   الفنان الملتزم إلقامة محاورة م�ث�م�رة
ط�روح�ات   قدیم الفن الكالسی�ك�ي وی�ت�ب�ن�ى

الم�وض�وع�ي ال�رص�ی�ن م�ع   تمثل انفتاحھ
الجدید ال لمجرد جدتّھ بل لما یمّھد ل�ھ م�ن 
مس��رح مس��ت��ق��ب��ل��ي ب��اع��ت��م��اده م��ع��ی��اراّ 

یلتمس القیمة النوع�ی�ة ل�ل�ع�روض   جمالیاّ 
المتمثلة في عمق تجربتھا الم�ن�زاح�ة ع�ن 
شكل الواقع السطحي أَو المباشرة النث�ری�ة 
بتف�رد اب�داع�ي ع�ن س�واه م�ن ال�ت�ج�ارب 

البط�ل الس�ل�ب�ي   التي یتجّسم فیھا  العقیمة
بطریقة تجعلھ یفارق صاحبھ مع المفارقین 
او یخذلھ ویخون�ھ، وی�ت�ج�ّرد م�ن األم�ان�ة 
والوفاء سواء في أقوالھ او افعالھ ویتبن�ى 
ضرھا ال ن�ف�ع�ھ�ا . وھ�ذا م�ا ی�دف�ع�ن�ي ان�ا 
وزمالئي لل�ب�ح�ث ع�ن ت�ج�ارب مس�رح�ی�ة 
جاّدة، لكٍل منا مبرراتھ ودوافع�ھ وذرائ�ع�ھ 

 . الخاصة
 
  ھویة العرض المسرحي -2

ال یمكن لمخرج أن یرفض عرض مسرحي 
ل�م��ج��رد ان�ھ (بس��ی��ط) ول��ی��س م�ع��ق��داّ وال 

 Complexity And  م����ت����ن����اقض����اّ 
Contradiction   ألن عروض المس�رح

ت��م��ت��ل��ك ھ��وی��ات��ھ��ا ال��خ��اص��ة، س��واء ف��ي 
القصدیة الشكالنیة او في اسلوب تكوین�ھ�ا 
وانشائھا التركیبي، ألنھا توظّ�ف ع�ن�اص�ر 
ماھیتھا الجمالیة المنتخبة، بدرایة، ت�م�س 
ھواجس األنسان وتطامن رغائبھ في حیاة 

ال   مستقرة حیث تنتقي مض�ام�ی�ن درام�ی�ة
یشوبھا كدر سیاسي تسلطي وال مھیم�ن�ات 

 . محنطة من العادات المجتمعیة المتخلفة
 
  أحالم المسرح - 3

ال�ذات�ی�ة   المسرح ی�خ�ّص ت�ج�رب�ة ال�ف�ن�ان
المتموضعة حّس�ی�ا ف�ي ع�ال�م م�ع�اش، أو 
مبتدع من مخیلة المخرج لكي یقتنص م�ن 
زمن الجمھور لحظات ثم�ی�ن�ة اس�ت�ث�ن�ائ�ی�ة 
متفردة لیریھم احالمھم الف�ردوس�ی�ة وھ�ي 
معاشھ فوق الخشبة، وبالتالي ی�م�ھ�د ل�ھ�م 
إمكانیة حّرة في أتخاذ موقفاً خ�اص�اً ول�ك�ل 
متفرج الحق في كیفیة التعامل م�ع م�ع�ن�ى 
العرض ودالالتھ، كذلك مع العالم وقوانینھ 
ال�م�وض�وع�ی�ة ال�ع�ام��ة ب�ع�د خ�روج�ھ م��ن 
ال�م��س��رح ال��ى فض��اء ال��م��ج��ت�م��ع األوس��ع 
لیمارس فیھ حقھ وواجبھ في ال�دف�اع ع�ن 
ال��ح��ری��ة وال��ع��دال��ة ض��د ال��ع��ن��ف وال��ق��م��ع 

 . والشقاء والموت
 
 توھمات مسرحیة  -4

م�ن ال�ت�وھ�م�ات اإلخ��راج�ی�ة ھ�و (خ�ل��ط)، 
أسلوب برخت مع أسالیب مخالفة لمنھ�ج�ھ 

او حتى عند ب�ع�ض م�ن   عند بعض الھواة
المتمرسین في اإلخراج . المطلوب ھو ان 
نمیّز ذلك الذي یتعامل مع نصوص ب�رخ�ت 
وتجربتھ بأسلوب مسرحي مبتكر م�ن ذل�ك 
الذین یقدم أسلوب برخت، بطریقة عقی�م�ة 

بیّن ال تظھر في   فھو یقدم العرض بضعف
تجربتھ، ت�ل�ك ال�م�الم�ح، وال ال�خ�ص�ائ�ص 

ال�ت�ي ح�ق�ق�ھ�ا ب�رخ�ت   الملحمیة الج�ری�ئ�ة

عملیاّ ونظریاّ ، فھو یذھب ال�ى م�ا یش�ب�ھ 
(ال��ك��اب��وس) ال��ذي ی��ت��وّھ��م��ھ ض��رب��اّ م��ن 

ال��م��س��رح��ی��ة وال��خ��روج ع��ن ) (ال��ح��داث��ة
 ! المألوف

 
   تفاعل المخرج - 5

یوظف ال�م�خ�رج م�ھ�ارات�ھ وق�درات�ھ ع�ن�د 
(تركیب) ال�ع�رض ب�ھ�دف ت�ح�ری�ك ش�غ�ف 
المتفرج، فكریاً و وجدانیاً من خالل مواكبة 
تطور العرض ومتابعة حراك الشخ�ص�ی�ات 
وادوارھ��ا وم��ا تص��ط��ف��ی��ھ م��ن م��ی��ول 
واتجاھات واحكام إذ یحرص المخرج على 
اختیار الممثل الذي یصبح جزءاً حیویاً من 
عناصر العرض وكائناً عض�وی�اً م�ك�ون�اً ال 
للمجموعة الفنیة الم�ش�ارك�ة ف�ي ت�ق�ن�ی�ات 
اإلطار التشكیلي البشري في معم�ار م�ادي 
بص��ري او ف��ي مس��م��وع��ات وای��ق��اع��ات 
موسیقیة مع المؤثرات. فالمخرج ھو الذي 
ینجز خارطة ال�ع�رض اإلب�داع�ی�ة وی�وزع 
شبكة خطّتھ االخراجیة الج�ام�ع�ة ال�خ�الق�ة 
ع���ل���ى ال���درام���ي وع���ل���ى ال���م���م���ث���ل 

 . والمتفرج أیضا  والتقني
 
   المخرج واإلطار المفاھیمي -6

ی��ت��وف��ر ال��م��خ��رج ع��ل��ى م��ع��رف��ة خ��اص��ة 
الدرامیة یتمثّل ذلك في ق�درت�ھ   بالنصوص

على تفسیرھا لینقلھا الى مجال ال�ت�ط�ب�ی�ق 
العملي الذي یقتضي منھ القیام على تحلیل 
عناصر العرض على وفق عالقات ومبادئ 
تأویلیة تمكنھ من إصدار أحك�ام ت�ق�وی�م�ی�ة 
تمثلھ أو تمثل الجمھور في ك�ّل م�ا یس�ع�ى 

ع�رض مس�رح�ي   الیھ حین یشرع بانج�از
ت���ت���وف���ر ف���ی���ھ ع���ن���اص���ر م���ن ال���ج���ودة 

ال�ت�ي   الف�ن�ی�ة  " و"الجاذبیة" و"الرشاقة
توضع في أطار مفاھ�ی�م�ي تس�ت�ھ�وي ق�ی�م 

وأذواقھم   وتخاطب مشاعرھم  المتفرجین
الفنیة واتجاھ�ات�ھ�م ال�ح�ی�ات�ی�ة ایض�اً ع�ن�د 

 .تقبلھم للعرض، أو عند رفضھم لھ
 
 اختیار النص  -7

حین یختار "ال�م�خ�رج" "نص�اّ" أو ی�ع�د 
على المسرح یأخذ   تجربة خاصة بھ لنقلھا

 بحسبانھ :
ال�روح�ی�ة،   وح�اج�ات�ھ  طبیعة م�ج�ت�م�ع�ھ -

طبیعة الفرقة المسرحیة التي تق�دم ع�م�ل�ھ 
طبیعة الكادر ال�م�س�رح�ي ال�ج�اھ�ز  -الفني 

 -ظ�روف اإلن�ت�اج  -للعمل التطبیقي مع�ھ 
وم��دى ت��ع��اون��ھ��ا   واإلدارة ال��م��س��رح��ی��ة

والتزامھا بتیسیر ظروف م�الئ�م�ة ألج�راء 
التمرینات (البروفات) وت�خ�ص�ی�ص ق�اع�ة 

الحرص الواضح على اختیار  -مالئمة لھا 
م�وض�وع�ات ومض�ام�ی�ن مس�رح�ی�ة ب�دق�ة 
ك�ام�ل�ھ، آخ�ذاً ب�ن��ظ�ر االع��ت�ب�ار ال��م�رح�ل��ة 
التاریخیة وطبیعة الجمھور الذي یستھدفھ 

 . العرض
فضالً عن مواكب�ة ال�م�خ�رج ل�ل�م�س�ت�وى  -

الفني الم�س�رح�ي ال�ح�اص�ل ف�ي ال�م�س�رح 
والمحلي، او فیما یخص   العالمي والعربي

ال�ذي   تراكم التطور المعرف�ي واالخ�راج�ي
سیحاول المخرج اإلسھام بھ بشكل فعال و 

بعده المعرفي ال�م�ن�س�ج�م   مبھر ومقنع في
مع میولھ الجمالیة والسیاسیة وموقفھ من 

 . العصر  مشكالت
 

    عقبات تقدیم العرض 8-
ان انتقاء (ال�م�خ�رج) ل�ت�ج�رب�ت�ھ ال�ق�ادم�ة 
وطریقة وضع�ھ�ا إخ�راج�ی�ا ع�ل�ى خ�ارط�ة 
المسرح الوطني، یكشف عن مدى حرص�ھ 
على مخاطبة ال�ف�ھ�م ال�ع�ادي، واس�ت�ع�داده 
على فرز محاور م�م�ی�زة ألف�ك�ار وح�االت 
حضاریة معقدة وشائكة تخص مس�ت�ق�ب�ل�ن�ا 
الحضاري وال�ث�ق�اف�ي م�ن خ�الل ع�روض 

 .المسرح
إنَّ المتطلبات، االخراج�ی�ة، تس�ت�ن�د ع�ل�ى  

ق�درة ال��م��خ��رج ف��ي اع��ت��م�اد "م��ع��ای��ی��ر" 
موضوعیة لتقویم الجھود المسرحیة ، بما 
فیھ جھده المسرحي الخاص. ألن�ھ األدرى 
بمعضالت العرض التطبیقیة واالكثر تماّساً 
مع طبیعة مشكالتھ الفنیة والمادیة ویب�ق�ى 
الرھان على ما یقترحھ من معالجات بناءه 
وإیجابیة ف�ي ت�ج�اوز ال�ھ�ن�ات وال�ع�ق�ب�ات 
المعرقلة لتطور مراحل العرض والوص�ول 

م�ن�ص�ف�ة ون�اج�ع�ة ع�ل�ى وف�ق   الى احكام
اھداف مقارنة ما بین ص�الح�ی�ة م�ط�ل�وب�ة 

 منھا للعرض أو تلك غیر الصالحة
بعض المخرجین یراھ�ن ع�ل�ى (ال�ح�ض�ور 
ال��ع��ددي) ال��ك��م��ي ل��ل��ج��م��ھ��ور ب��وص��ف��ھ 

واضحة على (نجاح) تجربتھ الفنیة!   داللة
وھذا الحكم غی�ر س�ل�ی�م ان ك�ان ال�ع�رض 

 .!المسرحي متھافتاً نوعیا
 

   الرھان االخراجي 9-
یراھن بعض ال�م�خ�رج�ی�ن ع�ل�ى ط�ب�ی�ع�ة   

العروض الفنیة واألدائیة المتكاملة وع�ل�ى 
وفئاتھ المخت�ل�ف�ة :  تنوع شرائح الجمھور

المتفرج طفالً كان، شاب�اً   مخاطبة -مثالً : 
او شیخا، أمرأة او رجل أذ ت�م�ت�د م�روح�ة 
العرض لتغطي مسافة مم�ت�دة م�ن ری�اض 
األط��ف��ال وح��ت��ى ال��م��درس��ة وال��ج��ام��ع��ة 
والمجتمع العام ألنھا كلھا روافد تغني عالم 
المسرح وتتكفل بتحقیق دیمومتھ وتجتذبھ 
مبتعدة عما ینفر منھ المت�ف�رج أو ی�خ�دش 

 . الخلق السوّي للجمھور العام
التقویم ع�ل�ى س�الم�ة م�ع�ای�ی�ره   ویتحصل

ب��إع�ط�اء (ح�ك�م) ج�اد ع��ن  وص�الح�ی�ات��ھ�ا
العرض حتى ان اقتضى رصد وقیاس ع�دد 
المتفرجین وتفاوت عددھم بین ال�ك�ث�رة او 
النقصان، ومعرفة األسباب الك�ام�ن�ة وراء 

تامة قدر ألمس�ت�ط�اع   ھذا التفاوت بحیادیة
عند تطبیق (الوسائل) المنھجی�ة، وت�ق�دی�ر 

ال�ت�ق�وی�م   اثرھا الحقیقي .. ومن خصائص
االخ�راج�ي ھ�و م�دى ال�ت�زام ال�م�خ�رج�ی��ن 
ب�خ�ط�ط��ھ�م االخ��راج�ی�ة وب�م�رون��ة خ�الق��ة 
م�ت�ف��اع�ل�ة م�ع ظ��روف ال�ع��رض ال�ف��ن�ی��ة، 

 .والجماھیریة
 
  مھارات المخرج - 10 

ی��ن��ب��غ��ي ان ی��ت��ح��ل��ى ال��م��خ��رج ب��م��ھ��ارات 
وتح�ص�ی�الً وت�م�رس�اً ف�ي ال�ح�ق�ل   ابداعیة

المسرحي واطالعھ على طبیع�ة ات�ج�اھ�ات 
الجمھور وما یتم�ث�ل ب�ھ م�ن ق�ی�م وط�رق 

 تفك�ی�ر ف�ی�م�ا ی�خ�ص ط�ب�ی�ع�ة ال�ن�ص�وص
والعروض التي جرى تقدیمھا ف�ي م�واس�م 
مسرحیة سابقة. ومن المفضل ان یح�ت�وي 
التقویم الخاص بالنشاط ال�م�س�رح�ي ع�ل�ى 
ط��ب��ی��ع��ة (األھ��داف) ال��م��ت��وخ��اة م��ن ھ��ذه 
ال��ع��روض وم��ح��ت��وی��ات��ھ��ا أو مض��ام��ی��ن��ھ��ا 
وموضوعاتھا وباألخص طبیعة الم�ع�ال�ج�ة 
اإلخراجیة التي ت�خ�ص أس�ل�وب�ی�ة ش�ك�ل�ھ�ا 
الفني ببعده التصمیم�ي وت�ف�رده االب�داع�ي 
وعالقة العناصر ال�ف�ن�ی�ة ال�م�ش�ت�رك�ة ف�ي 
تجانسھا وھارمونیتھا ال�م�ت�ك�ام�ل�ة، وم�م�ا 
یشكل أھمیة ( داخلیة ) خ�اص�ة ب�ال�ت�ق�وی�م 
الجاد ، فتح الحوار الصریح بین ال�م�ؤل�ف 
والمخرج والممثل وال�ت�ق�ن�ي وال�ن�اق�د م�ع 
نخبة ممثلة ل�ل�ج�م�ھ�ور ل�م�ن�اقش�ة قض�ای�ا 
المسرح الراھن�ة وال�م�ق�ت�رح�ات ال�خ�اص�ة 

 . بتطویر الظاھرة المسرحیة
 

  مشكالت منھجیة -11
ال�ت��ق�وی��م ) ان ال�ح��رص ع��ل�ى (م�ن�ھ��ج�ی��ة 

ب��غ��رض ح��ل مش��ك��الت ال��ع��رض ال��ف��ن��ی��ة 
الداخلیة او ابعادھا التشویق�ی�ة ال�خ�ارج�ی�ة 
للتعامل م�ع ال�ج�م�ھ�ور ھ�ي ال�ت�ي ت�م�ّك�ن 
المخرج من وضع الحلول ال�ت�ي ت�ت�ن�اس�ب 
وط�ب�ی�ع��ة (ال�م�ش��ك�الت) االخ�راج��ی�ة وف��ي 

 على توفر : حرصھ
الصدق والثبات والموضوعیة، سواء عن�د 
نجاح العرض، او عند اخفاقھ في ت�ح�ق�ی�ق 
(األھداف) التي اراد ت�ح�ق�ی�ق�ھ�ا. ف�الص�دق 

والث�ب�ات   ما اراد قیاسھ  على قیاس  قادراً 
م�ع ن�ف�س�ھ   یظھر في االختبار ال�م�ن�س�ج�م

لقیاس الجدید في الظاھرة ال�م�س�رح�ی�ة .. 
وتتجسد ال�م�وض�وع�ی�ة ف�ي االب�ت�ع�اد ع�ن 

ال�ف��ردی�ة او االن�ح�ی��از   األھ�واء وال�م�ی�ول
المتحققة فعالّ   الذاتي ألن المھم ھو النتائج
 . !على ارض الواقع المسرحي

………………… 
 *  مخرج وأستاذ عراقي 

أنھى البكالوریوس بجامعة بغداد، كلیة  -
الفنون الجملیة/ قسم الفنون المسرحیة عام 

وحصل على شھادة الماجستیر  1972
والدكتوراه من جامعة فیتس / بلغاریا عام 

1982-1983  
تدرج بالوظائف بدءا من مدرب فنون في  -

كلیة الفنون الجملیة مرورا بأستاذ في قسم 
الفنون المسرحیة ومن ثم رئیًسا لقسم 
الفنون المسرحیة، ثم منصب عمید كلیة 

  جامعة بغداد -الفنون الجمیلة
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 الدرس الثالث عشر
في جلسة ودی�ة وح�م�ی�م�ة وص�ری�ح�ة .. 

 سألت أخي : وعد هللا النجار :
تعلمت منكم النقد والنقد الذاتي ، وقرأت  -

ماكتبتھ روبسكایا وقرأت ماك�ت�ب�ھ س�الم�ة 
موسى عن ھذا الطراز من الن�ق�د .. ف�ھ�ل 
یمكن أن تكون جلستنا الیوم ق�ائ�م�ة ع�ل�ى 

 ھذا المحور ؟
 أجابني بثقة عالیة :

 بالتأكید ..تحدث كما تشاء . -
سأتحدث بصراح�ة .. ف�ھ�ل ی�م�ك�ن ل�ك�م  -

 القبول بالرأي والرأي اآلخر ؟
نعم ..نحن دیمقراطیون ، نؤمن ب�ح�ری�ة  -

 الفرد .
 وحریة المجتمع .. ؟ -
 كذلك .. -
قل لي إذن یاوعد هللا ، كی�ف ق�ب�ل�ت�م أن  -

یكون الحكم العارفي السابق ینحو م�ن�ح�ى 
االشتراكیة لمجرد انھ أمم البنوك في وقت 
ك��ان ی��ع��م��د ال��ى تص��ف��ی��ة الش��ی��وع��ی��ی��ن 
واعدامھم وھم أھم قوة س�ی�اس�ی�ة ت�ؤم�ن 
وتناضل من أجل بناء المجتمع االشتراكي 

 ؟
 قال مؤكداً :

نعم .. نحن باركنا الخطوة التي اعتمدھا  -
 عبد السالم عارف في تأمیم البنوك ؟

إن ھذا القرار الیعني االشتراكیة .. ان�ھ  -
قرار یعتمد على إشراف الحك�وم�ة وبس�ط 
ارادت��ھ��ا ع��ل��ى ال��م��ص��ارف .. ب��ی��ن��م��ا 
االشتراكی�ة ق�ائ�م�ة ع�ل�ى رع�ای�ة ال�دول�ة 
لمصالح الشعب ، بدالً من تركھا ألم�زج�ة 
التجار والمستغلین .. وقد أثبت�ت االح�داث 

 صحة ذلك .
لقد اعتبرنا عملیة التأمیم خط�وة ط�ی�ب�ة  -

نحو االشتراكیة .. فدعمناھا ، م�ا ال�خ�ط�أ 
 في ذلك ؟

نظام الحكم .. توقف ع�ن�د ھ�ذا االج�راء  -
ولم یتجاوزه .. وھ�ذا ی�ع�ن�ي ان ع�م�ل�ی�ة 
التأمیم كان یراد منھا خدم�ة ودع�م ن�ظ�ام 
الحكم ال الفكر االش�ت�راك�ي .. وھ�ذا ف�رق 

 شاسع بین التوجھین .
لقد ناقشنا ھذا االم�ر وخ�رج�ن�ا ب�ن�ت�ائ�ج  -

 طیبة قریبة من تصوراتك .
ولكن بعد ف�وات األوان .. ب�ع�د أن أق�دم -

النظام العارفي على زج مئات الشیوعیین 
في السجن والمصادقة على تنف�ی�ذ أح�ك�ام 

ومن جملة من نفذ فیھم الحكم /  –االعدام 
اخي وعد هللا ال�ن�ج�ار ال�ذي ن�اقش�ت�ھ ف�ي 
طبیعة نظام الحكم نفسھ ، وكانت النتی�ج�ة 
إعدام أخي نفسھ وثالث�ة م�ن رف�اق�ھ ی�وم 

وكنت أسأل وعد هللا ..  – 1964/  8/  24
أال تجد تناقضاً في خطاب السلطة العارفیة 
في دعوتھا تأمیم البنوك واعت�ب�ارك�م ذل�ك 
توجھاً إشتراكیاً ، وبین إقدام السلطة على 

 اعدام معتنقي االفكار االشتراكیة ؟
قلت لك .. لقد أعدنا النظر وحددنا موقفاً  -

مناوئاً لحكم عارف .. اال یص�ب ھ�ذا ف�ي 
 النقد والنقد الذاتي ؟

نعم .. نع�م وك�ان م�ن ال�م�م�ك�ن ت�ج�اوز  -
االفكار حال وقوعھا او إستباق وق�وع�ھ�ا 

  اساساً ..
ھ��ذا ص��ح��ی��ح ، وال اج��د ح��رج��ا ف��ي  -

 االعتراف بھذه المسألة .
 ومضت ایام وجلسنا نحاور بعضنا ؟

وع����د هللا .. ھ����ل ق���رأت ك����ت����اب  -
 سولجنستسین :( أرخبیل القوالغ ) ؟

ال .. ولكنني اعرف ان سولج�ن�س�ت�س�ی�ن  -
 معاد لالشتراكیة .

ال انھ مع�اد ل�ل�دی�ك�ت�ات�وری�ة ول�ل�ط�غ�ی�ان  -
وللعنف الذي یمارس ضد االنسان أیاً كان 

 مصدره .
 تقصد المرحلة الستالینیة التي أدناھا ؟ -
نعم .. ولك�ن�ك�م م�ازل�ت�م ت�ت�ح�دث�ون ع�ن  -

 دیكتاتوریة البلوریتاریا .
 حسیب .. ماذا ترید أن تقول ؟ -
وعد هللا ..اعتناق االشتراكیة الیعني أبداً  -

فرض دیكتاتوریة طبقة ضد اخرى .. ھ�ذا 
تعسف مضاد لالنسان والشیوعی�ون ب�ن�اة 

 السالم ال الدیكتاتوریة .
ھذا صحیح لقد تجاوزن�ا ھ�ذه ال�م�س�أل�ة  -

أیضاً ..یع�ن�ي أن�ن�ا ب�ت�ن�ا ن�ؤم�ن ب�ال�ح�وار 
 السلمي لبناء المجتمع الحدیث.

وأنتم تدعون الى تغ�ی�ی�ر ال�ع�ال�م وب�ن�اء  -
وحدتھ .. وانتم في الوقت ن�ف�س�ھ ت�دع�ون 

 الى : حق الشعوب في تقریر مصیرھا ؟
أال ترون بأن تقریر ال�م�ص�ی�ر ھ�ذا ی�ع�ن�ي 
االنسالخ عن ال�وط�ن وع�ن ال�ع�ال�م ال�ذي 
تدعون الى وحدتھ إال إذا كان یراد بتقریر 
المصیر ھذا الخروج من دائرة االستعم�ار 

 والبالد التي تمت ھیمنة المحتل علیھا ؟
عندما ندعو الى توحید العالم .. الی�ع�ن�ي  -

أننا نلغي خصوصیات كل شعب وصھ�رھ�ا 
كلیاً لتكون من نمط واحد .. وعندما ندعو 
الى تبني شعار :(یأعمال العالم ات�ح�دوا ) 
النعني بذوبان العمال مع بعضھم اآلخر .. 
بل إنن�ا ن�دع�و ال�ى وح�دة أھ�داف ع�م�ال 
وفقراء ومظلومي العال�م ك�ل�ھ .. ذل�ك ان 
االنسان الذي ھضمت ح�ق�وق�ھ ی�ع�ن�ی�ن�ا .. 
ألن��ن��ا ج��زء م��ن��ھ .. ن��ح��ن / ھ��و ع��ن��د 

في استغاللھ في العمل / ج�ھ�داً   إستغاللھ
واجراً وزم�ن�اً .. ھ�ذا ی�ج�ري ف�ي أن�ح�اء 
العالم .. ونحن نداف�ع ع�ل�ى ال�م�ظ�ل�وم�ی�ن 
وندعو الى إتحادھم حتى یشكلوا قوة ض�د 

أن ت��ق��رر الش��ع��وب   مس��ت��غ��ل��ی��ھ��م .. أم��ا
مصیرھا فإنھ شعار یدعو الى الخروج من 
دائرة االستعمار فعالً ، اما تمزیق الش�ع�ب 
الواحد والبلد الواح�د ال�ى ط�وائ�ف وك�ت�ل 
وقومیات وأثنیات .. فھذا ال نق�ب�ل ب�ھ وال 
نؤمن بوجوده ألنھ ی�ح�ط�م وح�دة ال�وط�ن 

  الذي نرید لھ االزدھار والتقدم ..
كان یجب أن توضحوا ھ�ذه الص�ورة ..  -

حتى الیفھم الشع�ار ع�ل�ى ان�ھ دف�اع ع�ن 

ال��ع��م��ال دون س��واھ��م م��ن ال��ط��ب��ق��ات 
 االجتماعیة .

ھذا صحیح .. صحیح جداً..نح�ن النص�ر  -
 على الخطأ.

وعد هللا .. لدّي سؤال مھم ارید منك ان  -
تجیبني عل�ی�ھ .. وع�د هللا ، م�ا ال�ت�ق�ی�ت 
بمثقف ع�راق�ي اال ووج�دت ان خ�ل�ف�ی�ت�ھ 
الثقافیة .. شیوعیة ، لكنني أجد في الوقت 
الراھن عزوف ال�م�ث�ق�ف�ی�ن ع�ن االل�ت�ح�ام 

  واالنتماء للحزب الشیوعي .. ماالسبب ؟
حسیب .. لیس بوسع أي حزب إلزام أو  -

إك�راه أح�د أعض�ائ�ھ ع��ل�ى ال�ب�ق�اء داخ��ل 
التنظیم .. فلكل انسان قدراتھ في التواصل 
او االنقطاع .. ن�ح�ن ف�خ�ورون ان ی�ك�ون 
معظم المثقفین العراقیین قد خ�رج�وا م�ن 
معطف الحزب .. والمثقف ب�ط�ب�ع�ھ ك�ائ�ن 
متمرد ومن الصعب ال�ت�ع�ام�ل م�ع�ھ ع�ل�ى 
وفق نظام محدد وأوامر ث�اب�ت�ھ .. ول�ی�س 
من المالئم الضغط على المثقفی�ن ب�ات�ج�اه 
البقاء داخل التنظیم وحضور االجتماع�ات 

  وااللتزام ..
المثقفون ال�ع�راق�ی�ون م�ن أك�ث�ر ال�ف�ئ�ات 
االجتماعیة تواصالً م�ع ال�ح�زب .. وھ�ذا 
یعني ان الف�ك�ر ال�م�اركس�ي ال�ذي ی�ت�ب�ن�اه 
الشیوعیون .. ھو االصلح لبناء المجت�م�ع 
الحدیث ال�ذي ی�راد ب�ھ ت�ح�ق�ی�ق ال�ع�دال�ة 

 والرفاھیة للجمیع ..
وعد هللا .. ولكن عدداً من الش�ی�وع�ی�ی�ن  -

م��ا زال��وا ی��ت��وج��ھ��ون ال��ى ال��غ��ی��ب��ی��ات 
وال�روح��ان�ی��ات وان��ت�م م��ادی�ون ب�ط��ب�ع��ك��م 

 وتؤمنون بالجدل والبرھان ..
الشیوعیون ی�ث�ق�ف�ون أعض�اءھ�م ع�ل�ى  -

الفكر المادي العلمي ، ولكنھم الیمارسون 
ضغطاً وال الزاماً وال إكراھا على اع�ت�ن�اق 
توج�ھ م�ع�ی�ن وال�ت�خ�ل�ي ع�ن ق�ن�اع�ات�ھ�م 
الشخصیة في كل صغیرة وكبیرة .. ن�ح�ن 
حزب أحرار ، الحزب عبید .. ھل ترید من 
الشیوعیین صھ�ر اعض�اء ال�ح�زب ح�ت�ى 

  یكون الواحد منھم نسخة من اآلخر .. ؟
ولكن یفترض ان یكون الشیوعي علمی�اً  -

 ال طوباویاً ..
نحن نصقل ذھنیات اعضائنا ، ونوج�ھ�م  -

الوجھة التي نعتقد انھا صحیحة وسل�ی�م�ة 
وسدیدة ومفیدة للمجتمع .. غیر أن�ن�ا ف�ي 
ال��وق��ت ن��ف��س��ھ ن��رف��ض اع��ط��اء وص��ای��ا 
وتعل�ی�م�ات قس�ری�ة م�ل�زم�ة ل�آلخ�ری�ن .. 
اآلخرون .. كما أنت وانا ، یمكن أن نف�ك�ر 
ونعمل على وفق مانراه صائباً وسلیم�اً .. 
من دون ان یس�يء ال�ى س�م�ع�ة ال�ح�زب 

 وأخالقیاتھ ومبادئھ .
وعد هللا ھل تواج�ھ�ون م�ث�ل ھ�ذ ال�ن�ق�د  -

 ومثل ھذا الحوار داخل الحزب ؟
ن�ع�م ن�واج�ھ�ھ داخ�ل ال�ح�زب وخ�ارج�ھ  -

ونتعامل معھ بكل ش�ف�اف�ی�ة وك�ل وض�وح 
ون�رف�ض رفض�اً ق�اط�ع�اً ان ن�ت�ح�دث ال��ى 
بعضنا بروح استعالئ�ی�ة او ال�ت�ق�ل�ی�ل م�ن 

  شأن من نحاوره ..
نحن نعتمد النوایا الطیب�ة ال�ت�ي ی�ح�م�ل�ھ�ا 
محاورونا .. ونرید أن نص�ل وإی�اھ�م ال�ى 
ب��ر الس��الم وال��ى ن��ق��اط مش��ت��رك��ة وال��ى 
معطیات من ش�أن�ھ�ا ان تس�ھ�م مس�اھ�م�ة 
فاعلة في اغناء الحاضر وال�م�س�ت�ق�ب�ل .. 
نحن بناؤون مجتھدون نحترم من یضی�ف 

أعضاؤنا وأص�دق�اؤن�ا   الى خبراتنا مایراه
مالئماً ومفیداً فنأخذ ب�ھ ون�ت�ب�ن�اه ون�داف�ع 

 عنھ ونعمل على تطبیقھ .
وما الیتالءم معكم .. ھ�ل ت�ق�ف�ون ع�ل�ى  -

 الضد منھ ؟
حسیب .. من قال لك ھذا .. ھل تعتقد ان  -

الشیوعیین تعیسون ویتعاملون مع الناس 
ع��ل��ى وف��ق إت��ف��اق��ھ��م واخ��ت��الف��ھ��م م��ع 

 أفكارھم .. ؟
ھذا إدعاء سلبي یمارسھ اعداء الشیوعیة 

 ضدنا .
 وھل تعقدون تحالفات معھم ؟ -
لیس بالضرورة .. الض�رورة ال�ظ�رف�ی�ة  -

والزمانیة والمكانیة واالوضاع الم�ح�ی�ط�ة 
بنا قد تفرض علینا شروطاً والتزامات ق�د 

 التالئمنا وال تنسجم معنا في ظرف آخر .
 لكن السیاسة تقتضي قدراً من المرونة .

 وفي الحیاة االجتماعیة كذلك . -
 وھل السیاسة خارج المجتمع .. ؟ -

كل س�ی�اس�ة الت�ت�واص�ل م�ع ال�م�ج�ت�م�ع ، 
  سیاسة فاشلة وشعارات میتة ..

 سالتھ بإلحاح :
وع��د هللا .. م��ا ال��ذي ی��ج��ع��ل��ك��م أك��ث��ر  -

 السیاسیین حرصاً على شؤون دنیاكم ؟
ادراكنا بح�اج�ات ال�ن�اس ال�ى ال�ت�وع�ی�ة  -

وال��ى م��ن ی��ل��م��س ال��ج��راح��ات وی��ع��ال��ج 
 االزمات برؤیة وكلمة وموضوعیة .

ھل تعتقدون ب�أن�ك�م أص�ل�ح ال�ج�م�ی�ع ..  -
وأصدق الجمیع وأخلص الجمیع ك�ذل�ك .. 

 ماھو برھانك ودلیلك وحجتك .. ؟
الدلیل أمامك .. ال أبتعد عنھ .. اال تعتق�د  -

ان بإمكاني أن اكون شیئاً آخر ، ان أك�ون 
خارج السجن ع�ل�ى االق�ل ، ان ال أك�ون 
مالحقاً وانا م�ط�ل�ق الس�راح .. وان اج�د 
نفسي في موقع احسد عل�ی�ھ .. ان اك�ون 
مثل العدید من أقراني .. اح�م�ل ش�ھ�ادات 
عالیة واجد سبالً ك�ث�ی�رة ل�ل�رب�ح الس�ری�ع 
واتمتع بالراح�ة ال�ت�ام�ة ب�ع�ی�داً ع�ن ھ�ذه 
الضغوط المحیطة بي من كل جان�ب .. اال 
تعتقد انني سأكون م�رف�ھ�اً ع�ن�دم�ا اك�ون 

 خارج صفوف الحزب ؟
لماذا التفعل .. من م�ن�ع�ك ، م�ن وض�ع  -

 الحواجز ضدك !
ال احد .. واذا كان ھناك من ح�ال دون�ي  -

والحیاة الذاتیة الرغیدة .. ف�ھ�و ض�م�ی�ري 
وذاك�رت�ي ووع��ی�ي .. وھ��ي ج�م�ی��ع�اً ك��الً 
مشتركاً .. تھدي الّي سبیلي وأنا سعید ان 
یوجھني عقلي الع�واط�ف�ي ، وم�ع�رف�ت�ي 

 الجھلي ..

 دروس  او وااب
 وت  ة ا و ا  ار

بقلم: حسب هللا یحیى    10الحلقة / “   بالعراقیة االسترالیة”في حلقات كتاب 

 

11  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 757 

 29 July 20 • Year 15 



بعد انقطاع دام ألشھر معدودة،    
، 2020ت��م��وز  1ك��ت��ب ل��ي ف��ي 

ال�ب�اح�ث والش�اع�ر ال�ف�ل�س��ط�ی�ن��ي 
"إیاس ناصر" خطاب جاء ف�ی�ھ: 
أخ��ي األس��ت��اذ اإلع��الم��ّي عص��ام 
ال��ی��اس��ري، أح��م��ل ب��ی��ن ج��وان��ح 
الّص��در ت��ق��دی��ري ال��ع��م��ی��ق ل��ك��م 
وإلنجازاتكم الثّقافیّة، وقد ح�م�ل�ت�م 
ش��ع��ل��ة م��ن��ت��دى ب��غ��داد ل��ل��ثّ��ق��اف��ة 
وال�ف�ن�ون ف�ي ب�رل�ی�ن، وس�طّ�رت��م 
بنورھا ما ی�ب�ق�ى ش�اھ�داً ن�اص�ع�اً 
على فضلكم وع�ل�ى دور ال�ك�ل�م�ة 
واألدب ف���ي ال���ّرق���ّي ال���تّ���رب���وّي 

 والفكرّي.
وما أسعدني إذ تعود بي الّذكریات 
إلى األمس�ی�ت�ی�ن ال�ثّ�ق�اف�یّ�ت�ی�ن ف�ي 
م��ن��ت��دى ب��غ��داد، وق��د تش��ّرف��ت 
باستضافتكم لي، فكان�ت األمس�ی�ة 

 20الّشعریّة األول�ى (ف�ي ت�اری�خ 
) اح�ت�ف�اًء ب�دی�وان�ي 2019تّم�وز 

الّشعرّي (قُبلة بكامل شھرزادھا)، 
ثّم ت�ل�ت�ھ�ا األمس�ی�ة األدب�یّ�ة (ف�ي 

) التي أل�ق�ی�ت 2019أب  3تاریخ 
ف��ی��ھ��ا م��ح��اض��رة ب��ع��ن��وان (وع��ٌد 
ص�ری��ْح أو ی��أٌس م��ری��ْح: ال��ی��أس 
والعزاء في الّشعر العربّي القدیم)

، فكانت ھذه الّذكریات مبعث فخ�ر 
وسعادة لي، لما القیتھ ف�ی�ھ�ا م�ن 
ألق ثقافّي وّھاج ال ی�ب�رح ن�ف�س�ي 

 ما حییت.
لم ی�ك�ن خ�ط�اب�ھ م�ف�اج�ئ�ة، ألن�ن�ا 
اعتدنا التحدث تلفونیاً أو المكاتبة 
بین الحین واآلخر، إنما المفاجئة، 
أن رسالتھ جاءت في وقت ك�أن�م�ا 
ك��ان ی��ری��د م��ن��ي أن أس��ت��قِ��ِريء 
م��غ��زى م��ا ی��ج��ول ف��ي خ��اط��ره.. 
وبإشارات امتنان لحظیة بس�ی�ط�ة 
قابلت م�وق�ف�ھ ب�ال�ق�ول: ع�زی�زي 
الصدیق المبدع إیاس ناصر.. من 
بین أبراج المس�رات وھ�ي ت�غ�ف�و 
ھادئة عل�ى م�ن�ح�ن�ی�ات الس�واق�ي 
تنھل من عبق الری�اح�ی�ن، أق�ط�ف 
ما یسرك من تمن�ی�ات وس�الم�ات. 
استمتعت كثیراً ب�ق�راءة قص�ی�دت�ك 
ال��ج��دی��دة ال��رائ��ع��ة ال��م��وس��وم��ة 
"الجيء".. محكیة وجدانیة تبحر 
ولن تستریح، ھ�ج�اء م�وال أب�دي 
ع�ل�ى أط�الل ف�ل�س�ط�ی��ن ال�ع�ری�ق��ة 

 بتاریخھا وإرثھا الحضاري.
ال��دك��ت��ور إی��اس ن��اص��ر ش��اع��ر 

ف��ل��س��ط��ی��ن��ّي وب��اح��ث ف��ي األدب 
 العربّي. 

أحیا أمسیات شعریة في فلسط�ی�ن 
وخ�ارج��ھ��ا، وأس��ھ��م ف��ي حض��ور 
القصیدة ال�م�رھ�ف�ة ال�ت�ي ت�ج�ّس�د 
واقع اإلنسان الفلسطیني. ت�ت�م�یّ�ز 
قص���ائ���ده ب���األس���ل���وب الّس���ل���س 
وال��م��ب��ت��ك��ر وت��ت��ن��اول م��واض��ی��ع 
م��خ��ت��ل��ف��ة م��ن أب��رزھ��ا ال��ح��ب 
واالنتصار للمرأة واالن�ت�م�اء إل�ى 
األرض والوطن. كتب عن ش�ع�ره 
نقّاد كثیرون، ولُ�ح�ن�ت وتُ�رج�م�ت 
قصائده إلى عدة لغات. صدرت لھ 
مجموعتان شعریّتان: "ق�م�ٌح ف�ي 

، و 2012ك�ّف أن�ث��ى" ب�ی��روت، 
"قُبلة بكامل شھرزادھ�ا" ح�ی�ف�ا، 

، ودیوانھ الشعري ال�ث�ال�ث 2015
قدم ورقة ب�ح�ث ع�ن   قید النشر..

التشبیھ في "الشعر ال�ج�اھ�ل�ي"، 
وتم اخت�ی�اره م�ن ب�ی�ن أك�ث�ر م�ن 
مائتي باحث من الحاصلی�ن ع�ل�ى 
ل��ق��ب ال��دك��ت��وراه ف��ي م��خ��ت��ل��ف 
المجاالت، لمنحة لجنة فول�ب�رای�ت 
األمریكیة ولجنة منیرفا األلم�ان�ی�ة 
ال��م��ك��ّون��ة م��ن ك��ب��ار ال��ب��اح��ث��ی��ن 
الجامعیین، واختار برلین لمتابع�ة 
أبحاثھ األدبیة في العام الفائت في 
جامعة برلین الحرة. قصائده التي 
ی��ف��ی��ض ب��ھ��ا دی��وان��ھ الش��ع��ري 
ال���م���وس���وم "قُ���ب���ل���ة ب���ك���ام���ل 
شھرزادھا" فالقدس ف�ي ال�ق�ل�ب، 
والوطن ھو الحب، ووجھ الجل�ی�ل 
قصی�دة ذھ�ب�ی�ة.. أم�ا ف�ي ال�ی�أس 
والعزاء في الشعر العربي القدی�م. 
یقول ال�ّدك�ت�ور إی�اس ن�اص�ر ف�ي 
بحثھ الموسوم "وعٌد ص�ری�ْح أو 
ی��أٌس م��ری��ْح": ب��خ��الف ال��نّ��ظ��رة 
المألوفة في العصر ال�ح�دی�ث إل�ى 
الیأس على أنّھ حالة یكتنفھا قط�ع 
الّرجاء والحزن، أس�ب�غ الّش�ع�راء 
القدماء الذین عاشوا قبل اإلس�الم 
وفي مطلعھ صورة إیجابیّ�ة ع�ل�ى 
ال��ی��أس وع��ّدوه مص��دراً ل��ل��ّراح��ة 
وال��ع��زاء وت��ع��ب��ی��راً ع��ن اإلب��اء 
والحّریّة.. لكنھ یس�أل: م�ا م�ع�ن�ى 
الیأس وداللتھ ف�ي ن�ظ�ر الش�اع�ر 
القدیم؟ وكیف یكون الیأس سب�ی�ًال 
إلى العزاء والراح�ة؟ وم�ا م�ع�ن�ى 
القول المأث�ور "وع�ٌد ص�ری�ْح أو 
یأٌس م�ری�ْح"؟ أو ال�م�ث�ل ال�ق�دی�م 

"الیأس إحدى الّراحتین"؟ وكیف 
یكون الیأس طوق النّجاة للّشاع�ر 
العاشق الذي یكابد االنفصال ع�ن 
الحبیبة وقد خلفتھ ح�زی�ن�ا ی�أس�ى 
على فراقھا؟ وم�ا ع�الق�ة ال�ی�أس 
ب��ال��ك��رام��ة وال��ح��ریّ��ة؟ وھ��ل یُ��ع��ّد 
الیأس نقیضا للط�م�ع؟ ول�م�اذا ذّم 
الشاعر األمنیة وعّدھا ح�ال�ة م�ن 
الوھم والضیاع؟. في اإلجابة ع�ن 
ھ��ذه األس��ئ��ل��ة ی��خ��وض ال��ب��اح��ث 
ناصر باستعراض قص�ائ�د ق�دی�م�ة 
متنوعة قیلت على لس�ان ش�ع�راء 
ع��رب ف��ي أزم��ن��ة غ��اب��رة. ف��ي 
القرنین السادس والساب�ع، وذل�ك 
من أجل فھم ال�ق�ی�م وال�ت�ص�ورات 
االجتماعیة والسل�وك ال�م�ت�ع�ارف 

 لدى العرب في تلك الحقبة.
أثناء حدیثنا الم�ب�اش�ر ألك�ث�ر م�ن 
ساعة على التلفون،ھو من ح�ی�ف�ا 
الفلسطینیة، وأنا العراقي ال�م�ق�ی�م 
في برلین التي ت�ت�ح�م�ل ك�ی�داً م�ن 
آثام الماضي وآثاره على مستقب�ل 
وطنھ. أسمعني شیئاً من قصی�دت�ھ 

 الحدیثة "الجيء".
 یا نسمةَ الّصبحِ النّديِّ تمّھلي
 حتّى أُحّملَِك الّسالَم لمنزلي!

 أنا في المخیِّم من سنیَن تطاولتْ  
 ما زلُت أحَسبُھا كیومي األّوِل!
شٌ    لي منزٌل تحت الّضلوعِ ُمعرِّ

 من أرِض حیفا عند سفحِ الكرملِ 
 

یش���ی���ر ف���ی���ھ���ا وب���وض���وح إل���ى 
مسألتین: أوال، "المنزل" للتعبیر 
عن م�دى ق�داس�ة ال�وط�ن، ال�ذي 
سلب وانتھكت ح�رم�ت�ھ، ف�أص�ب�ح 
صاحبھ فیھ الجئاً في بالده. یعیش 
مشاعة الق�ھ�ر وف�ق�دان ال�م�ش�ھ�د 
القیمي. والمسألة الثانیة، خ�ط�اب 
التحریض "التكاملي" ـ� أح�م�ل�ك 
السالم لمنزلي.. أن�ا ف�ي ال�م�خ�یّ�م 
من سنین تطاولت! كأني بِّي ق�ول 
الش��اع��ر: ن��ام��ي ج��ی��اع الش��ع��ب 
نامي،، حرستك آلھة ال�ط�ع�ام.. ال 
یفصل بین العام والنخبة، في ذلك 
الش��أن وأھ��م��ی��ت��ھ م��ن ال��ن��اح��ی��ة 
الرمزیة، لبسط ثقافة ال�دف�اع ع�ن 
مكانة الوطن وم�ح�اول�ة ال�ك�ش�ف 
عن حقیق�ة م�ا ی�ج�ري. وھ�ذا م�ا 
یفسر ب�اخ�ت�ص�ار م�ع�ن�ى ال�ث�ق�اف�ة 

 ودور المثقف حقا. 

ووفقا لعلم األنثروب�ول�وج�ی�ا، ف�إن 
اإلنجازات الثقافیة ال ت�ظ�ھ�ر ف�ق�ط 
من االحتیاجات الطبیعیة للمجتمع 

 ولكن أیضا من االحتیاجات التي
 تضعھا المنظومة الثقافیة نفسھا.
 قولي لھ: ما زال یَسكُن في دمي

ف��ي خ��اط��ري ف��ي ھ��اجس��ي... ال 
 ینجلي!

 إْن رّحلوني عن بالدي... إنّما
 تبقى معي في خافقي لم تَرحِل!

 
ف��ي م��ق��دم��ت��ھ ی��ق��ول ال��م��ؤرخ 
والفیلسوف العربي عبد ال�رح�م�ن 
ب��ن م��ح��م��د ب��ن خ��ل��دون، ول��ی��س 
ال��ی��ھ��ودي ال��ھ��ول��ن��دي ب��رت��غ��ال��ي 

"إذا ما توق�ف�ت   األصل سبینوزا:
الحضارة تأثر الغناء". لك�ن م�اذا 
یعني ابن خ�ل�دون ب�ھ�ذا ال�وص�ف 
الجمالي والفلسفي الدقیق؟. یعني 
بھ المسافة بین ال�ف�ع�ل واإلب�داع، 
ومدى العالقة الجدلی�ة وال�ف�ك�ری�ة 
بینھما لتغیی�ر ال�واق�ع ب�ال�م�ط�ل�ق. 
وإذا كان بن خلدون ی�درك ت�م�ام�اً 
بأنھ عندما یصط�دم ال�ع�ل�م ب�ظ�الم 
العقول، تحید ال�ث�ق�اف�ة وال�ف�ن�ون، 
لكنھ ال یشك لحظة ب�أن ال�م�ن�ط�ق 
یقود إلى الح�ق�ی�ق�ة، وھ�و أس�اس 
الحركة نحو التغیی�ر وال�رق�ي ف�ي 
عوالم المجتمعات والشعوب.. اذن 
الشاعر "إیاس ناصر" أراد بھذه 
الوسیلة للتعبیر عن وج�ھ�ة ن�ظ�ر 
ملتزمة في مسعى لكشف م�ا ھ�و 
مستور، ألنھ مؤمن بقضیتھ وبأن 
الت�غ�ی�ی�ر ال�ف�ك�ري والس�ی�اس�ي ال 
یمكن أن یتحقق إال بقول الحقی�ق�ة 
وتحمل مسئولیتھا. لفعل كبیر ف�ي 
التأثیر على الخطاب ال�م�ج�ت�م�ع�ي 

  وقیمھ وتراثھ.

  إس مً ..ا وًا  ة زما
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على الرغم من أن الش�اع�ر ال�راح�ل ف�وزي   
كریم شاعر حداثي، وھو أح�د أق�ط�اب ال�ب�ی�ان 
الشعري الذي ح�م�ل م�ن�ظ�م�وه ل�واء ال�ح�داث�ة 
الحقة، إال إنَّ لھ فھًما خ�اًص�ا ل�ھ�ذه ال�ح�داث�ة، 
أثبتھ ف�ي ك�ت�اب�ھ (ث�ی�اب اإلم�ب�راط�ور الش�ع�ر 

 ومرایا الحداثة الخادعة). 
الحداثة عنده لیست التطلع إلى التج�دی�د ت�أث�ًرا 
بالغرب؛ وإنم�ا ھ�ي ال�ت�ج�دد اتص�اال ب�ال�ت�راث 
الشعري العربي، الذي في منابعھ اإلبداع وفي 
جذوره االبتكار. وكأنھ في ھذا التوج�ھ یس�ان�د 
نازك المالئكة في دعوتھا لإلرتقاء بالشعر بال 
قطیعة مع الموروث أوًال وباالكتراث للشع�ری�ة 
العالمیة ثانیًا. ھذه الدعوة التي آخذتھا علی�ھ�ا 
المؤسس�ة ال�ن�ق�دی�ة ال�ت�ي راح�ْت ت�ت�ف�ن�ن ف�ي 
توصیف مشروعھا الشعري بأوصاف س�ل�ب�ی�ة 
من قبل النكوص واالنكفاء والسلفیة إلى آخره 
من أوصاف حجمت فاعلیة المالئكة اإلبداع�ی�ة 
وشككت في أثرھا في التحدیث الشعري، ح�ت�ى 

 ھشمت تطلعاتھا النقدیة والشعریة. 
وما بحث فوزي كریم عن األصالة في الشع�ر؛ 
إال كبحث نازك المالئكة عن قصیدة ال ت�ت�ن�ك�ر 
للموروث الع�رب�ي، ول�ذا رف�ض ف�وزي ك�ری�م 
وصف شعره بالحداثي، إذ ق�ال: " إن ك�ت�اب�ة 
قصیدة غیر حداثیة أكثر مالءمة وتط�اب�ق�ا م�ع 
طبیعتي كشاعر ومع ال�م�رح�ل�ة ال�ت�ي ان�ت�س�ب 

 )12إلیھا" (ثیاب اإلمبراطور ،ص
والغریب أن المؤسسة النقدیة لم تؤاخذ فوزي 
ك�ری��م، ول��م ت��ذھ�ب م�ع��ھ م��ذھ�ب��ھ�ا م�ع ن��ازك 
ال��م��الئ��ك��ة؛ أف��ألن ال��ن��ق��د م��ت��اٌح ل��ل��ش��اع��ر أن 
یمارسھ، وغیر متاح للشاعرة أن ت�م�ارس�ھ ؟ 
حتى إذا جربْت الشاعرة أن تكون ناقدة، ُوس�م 
نقدھا باالسلف�ة، وق�وب�ل ب�ال�ن�س�ف وال�ت�ق�ری�ع 

 تقلیال وانتقاصا ؟ 
وعلى الرغم من اخت�الف ال�ت�ج�رب�ة الش�ع�ری�ة 
لدى نازك عنھا لدى فوزي كریم، لكن نقدھ�م�ا 
یظل متقاربا. وھ�ذا م�ا ی�دل�ل ع�ل�ى أن ھ�ن�اك 
تبكیت�ا ج�ن�وس�ی�ا ی�ؤاخ�ذ الش�اع�رة وی�ن�ت�ق�ص 

 جھدھا بینما یعاضد الشاعر ویؤازره.
وسیزول استغرابنا بإزاء ھذه ال�م�ق�اب�ل�ة ب�ی�ن 
التجربتین، إذا عل�م�ن�ا أن ال�ن�م�وذج الش�ع�ري 
الذي تطلع إلیھ فوزي كریم ھو نفس�ھ ن�م�وذج 
المالئكة المتحرر من اللھ�اث وراء ال�ت�ح�دی�ث 

ح�ق�ب الش�ع�ر   الغربي والمنشد لاللت�ف�ات إل�ى
العربي الزاھرة. وإحدى الوسائل الموصلة إلى 
ھذا النموذج ھي اللغة ال�ت�ي ھ�ي ع�ن�د ف�وزي 
كریم كائن یتعامل معھ أما یرف�ق ول�ی�ن، وأم�ا 
باحتیال ومراوغة. وألن اللغة لیست م�ع�زول�ة 
عن الواقع السیاسي واالجتماعي؛ فإن أص�ال�ة 

ب�ال�ل�غ�ة ع�ن س�ی�ئ�ات  الشعر تقتضي االرتفاع 
 واقع مترٍد تراجعا ومرارة. 

وال ض�ی�ر أن ت�ك�ون ال�ن��ظ�رة ل�ل�ح��داث�ة ب�ھ��ذا 
المفھوم تعني النمطیة وتوسم بالكالسیكیة، ما 
دامت الحداثة كما یرى فوزي ك�ری�م ال ت�ع�ن�ي 
االدعاء مزدوج النیة بین تح�ط�ی�م ال�م�ؤس�س�ة 
ال�ع��ت��ی��دة وال��خ��روج ع��ن ع��ب��ودی��ت��ھ��ا، وب��ی��ن 
االنشداد إلیھا والتقید بقوان�ی�ن�ھ�ا. ف�م�ث�ل ھ�ذه 
الحداثة جوفاء ألنھ�ا م�ج�رد س�ح�ر ك�ل�م�ات ال 
غیر، وتضخم أنوات، وحالة مرض�ی�ة ت�ف�ض�ي 
إلى االزدواجیة ب�ی�ن ح�ری�ة ج�ام�ح�ة وج�ن�ون 
وارتباط عقائدي ومصالح ذاتیة وصراخ بوجھ 

 العالم.
والسؤال ھ�ن�ا ل�م�اذا وق�ف ف�وزي ك�ری�م ھ�ذا 

الموقف المرتاب من الحداثة ؟ لماذا شكك ف�ي 
أمرھا ورآھ�ا غ�ری�ب�ة ع�ل�ی�ن�ا ؟ وھ�ل أن ف�ي 

 المناداة بالحداثة ذرائعیة ما بعد الحداثة ؟
إن الحداثة ال�ت�ي ی�ق�ص�دھ�ا ف�وزي ك�ری�م ھ�ي 
نفسھا التراث حین تلتقي بھ المعاصرة. وھ�ي 
اإلحساس بالخبرة حین ی�خ�ل�و ھ�ذا اإلحس�اس 
م��ن االزدواج. وھ��ي ال��وص��ل ب��ال��م��وروث 
الشعري، ولیست الھوة بین الج�س�د وال�روح، 
التي عالجھا فوزي كریم ب�م�ا س�م�اه ال�خ�ب�رة 

 الروحیة.
وبھذا ال�ف�ھ�م ت�ك�ون ال�ح�داث�ة م�ع�روف�ة ع�ن�د 
الشاعر العربي القدیم في جاھلیتھ وإسالمی�ت�ھ 
وامویتھ وعباسیتھ، تماما كما عرفھا الشاع�ر 
الحدیث، متعاطیا التحدی�ث األص�ی�ل ال�ذي ھ�و 
نمطي كالسیكي وقد مثلھ الس�ی�اب ال�ذي ط�ّور 
القصیدة القدیمة أو متعاطیا التحدیث المھ�ج�ن 
ال�ذي ھ�و غ�رب��ي وق��د م��ث�ل��ھ ادون��ی�س ال��ذي 
استبدل القصیدة القدیمة بالقصیدة الجدیدة كما 

 یرى فوزي كریم . 
والسؤال ھنا ما الذي جع�ل ف�وزي ك�ری�م ی�ع�د 
حداثة السیاب وادونیس حداثتین مخت�ل�ف�ت�ی�ن؛ 
ألم یكن الشاعران ملت�ف�ت�ی�ن ل�ل�ش�ع�ر ال�ع�رب�ي 

 القدیم ومتطلعین للشعر الغربي ؟ 
یبدو أّن حداثة الشعر الغربي ھي ف�ي م�ن�ظ�ور 
فوزي كریم نمطیة على ذات الفھم األرس�ط�ي؛ 
بینما الحداثة الالنمطیة ھي تلك التي تخل�ص�ت 
من اإلرث الكالسیكي وتطلعت لألمام لتكون ما 
بعد الحداثة. وبذلك تفھم ال�ح�داث�ة ع�ل�ى أن�ھ�ا 
الرضوخ للتن�م�ی�ط األرس�ط�ي وت�غ�دو م�ا ب�ع�د 
الحداثة ھي الثورة ضد التأقلم والتنمیط. وھذا 
ما أراده فوزي كریم للشعریة الع�رب�ی�ة. وی�ع�د 
 البیان الشعري واحًدا من تجلیات تلك اإلرادة.

فلی�س ال�ت�أث�ر ب�ال�ی�وت وك�ی�ت�س ووردزورث 
وبایرون سوى نمطیة أرس�ط�ی�ة، م�ح�ص�ل�ت�ھ�ا 
شعر ال حداثة فیھ، بینما االرتكان إلى ال�ت�راث 
الشعري العربي ھو الموصل إلى شعر حداثي. 
بمعنى أن الحداثة لیست مرحلة تبدل ثوبھا كل 
آن، وإن�م��ا ھ�ي م�ت��ج�ددة ب��ذات ال�ث��وب ال��ذي 

 أرتدتھ عند والدتھا.
وھ��ن��ا ن��ت��س��اءل ل��م��اذا ن��م��ذج ف��وزي ك��ری��م 
بالسیاب، ماًرا مروًرا متریثًا أو ع�اب�ًرا ب�ع�ب�د 
الوھاب ال�ب�ی�ات�ي وال�ب�ری�ك�ان وال�ع�زاوي ول�م 

 یخصص للمالئكة جانبا من كتابھ ؟
قد ال ی�ك�ون م�ن س�ب�ب وراء ال�ن�م�ذج�ة ال�ت�ي 
اختارھا فوزي كریم، لكن وجود ش�اع�رة ب�ی�ن 
عدید شعراء رجال كان جدیرا بالوقوف عندھا 
السیما أن في ت�ج�رب�ت�ھ�ا ن�م�ذج�ة رائ�دة ع�ل�ى 
حداثة القصیدة ب�ال�م�ف�ھ�وم ال�ذي آم�ن ف�وزي 

 كریم نفسھ بھ. 
والمدھش أن مقت فوزي كریم للحداث�ة ت�ع�داه 
إلى ما بعدھا، وذلك حین یكون معناھ�ا ال�ق�ل�ب 
لألصول والتشتیت للجذور والتنصل ل�ل�م�ن�اب�ع 
والعیون. إذ أن ما یجع�ل ال�ح�داث�ة دائ�م�ة ف�ي 
تج�ددھ�ا، ھ�و ع�دم ق�ط�ی�ع�ت�ھ�ا م�ع ال�م�وروث 
الشعري. وبما یجعل التواصل معھ مفضیا إلى 
التالقح مع المعاصرة، وبھذا تتحق�ق ال�ح�داث�ة 
كوسیلة ال ك�م�ط�ل�ب ی�ق�ص�ده الش�اع�ر قص�دا، 
ومبتغى یرید نیلھ نیال، بأي ثمن، یقول فوزي 
كریم : "اعترف أنني لم أفكر یوم�ا ب�ال�ح�داث�ة 
معیارا لصالحیة القصیدة وجودت�ھ�ا وال ح�ت�ى 

) وع�دم 24بالجدة" (ثی�اب اإلم�ب�راط�ور، ص
إقرار فوزي كریم بالمؤسسة الرسمیة ودورھا 

في تأیید حداثة ش�اع�ر ھ�ن�ا وت�ف�ن�ی�د ش�ع�ری�ة 
أخرى ھناك، یدلل بوضوح على احتكام�ھ إل�ى 
تجربتھ الذاتیة في الشعر التي أم�دت�ھ بش�روط 
التحدیث التي اخ�ت�زل�ھ�ا ف�ي م�ا أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ 
(الخبرة الروحیة في الشعر) التي بھ�ا یص�دق 
الشاعر مع نفسھ ومح�ی�ط�ھ ف�ال ی�غ�ال�ط ذات�ھ، 
متبنیا حداثة ھي في حقیقتھا انبھار وانجرار، 
ومساوقا أو مسامقا اآلخرین ب�ح�داث�ة ج�وف�اء 

 لیست إال خیالء. 
الحداثة عند فوزي كریم لعب ی�ج�م�ع اإلغ�واء 
باإلغراء من دون إغ�راق وال اف�ت�ع�ال. وھ�ذا 
الفھم ھو الذي یكسب التجارب الشعریة خب�رة 
روح��ی��ة م��ث��ق��ل��ة ب��األس��ى واالرت��ی��اب والش��ك 
واالنكسار بعیدا عن سطوة ال�ط�ی�ش وتض�خ�م 
األنا، واجدا أن ع�ظ�م�ة أب�ي ن�واس والس�ی�اب 
تكمن في عظم محاولت�ھ�م�ا ل�ردم ال�ھ�وة ب�ی�ن 

 الخبرة والفن.
ومن ھذا المنطلق شّخص فوزي كریم ت�ج�رب�ة 
نزار قباني الشعریة فوجدھا تھیم ب�األغ�راض 
والمفاھیم، بینما تھیم تجربة فاض�ل ال�ع�زاوي 
الشعریة باألشكال، م�أس�ورة ب�ف�ك�رة الس�ل�ط�ة 
التي ھي السبب في تق�ل�ی�دی�ة الش�ع�ر ال�ع�رب�ي 

 وثبوتیتھ.
وھكذا كان�ت قص�ائ�د ن�زار ق�ب�ان�ي الس�ی�اس�ی�ة 
رائ�ج�ة ف�ي أوس��اط ال�ح��ك�ام والس��الط�ی�ن الن 
السلطة تصطفیھا وتجد فیھ�ا تس�ل�ی�ة ورواج�ا 
إعالمیا، كما أن قصائد مظفر النواب الھجائیة 
كانت ھي األخرى "مث�ار م�ت�ع�ة ل�دى ال�ح�ك�ام 
یت�الق�ف�ون�ھ�ا ك�م�ا ی�ت�الق�ف�ھ�ا ال�ب�ؤس�اء ال�ذی�ن 

) 309یقرؤونھا بجدیة المعذب" (الكتاب، ص
لیس ھذا حسب؛ بل إن ح�رك�ة رواد ال�ح�داث�ة 
ت��زل��ف��ت وداھ��ن��ت ال��ذوق ال��ع��ام ال��ذي أرادت 

 السلطة المحافظة علیھ بالضرورة.
یة فوزي كریم للحداثة متأتیة من انغم�اس  وندِّ
یریده للشعر مع "الموروث الث�ق�اف�ي ال�ع�رب�ي 
ال��ذي فص��ل��ت��ن��ا ع��ن��ھ ھ��وة م��ظ��ل��م��ة ام��ت��دت 

) وأن الش�ع�ور ب�ھ�ذه 31قرونا" (الكتاب، ص
الھ�وة ل�ی�س ج�دی�دا، ف�ق�د ع�رف�ھ الش�ع�ر ف�ي 
عصور ماضیة فمال الى الصنعة ولم یكن یرى 
األشیاء كوحدة في كلیتھا؛ بل یراھا تتحدد ف�ي 
الوصف. ولما جاء أب�و ت�م�ام ك�ان م�ت�ح�م�س�ا 
لالس�ت�ع�ارة ال�ج�دی�دة ب�ی�ن�م�ا ك�ان أب�و ن�واس 
متحمسا للتجربة الروح�ی�ة ال�ج�دی�دة. أم�ا ف�ي 
عصرنا الحاضر فإن ف�ي ح�رك�ة رواد الش�ع�ر 
الحدیث ومن تالھم، فرصا أتیحت لردم ال�ھ�وة 
التي أثقلت الشعر العربي، محذرا من أن ھ�ذه 
ض  الھوة قد تتعمق ف�ي ك�ی�ان الش�اع�ر ف�ت�ع�رِّ
خبرتھ الروحیة للتھتك وتعزز قطیعة الش�اع�ر 

 األدبیة مع شعره.
وال نجانب جادة الصواب إذا قلن�ا أن ال�ح�داث�ة 
مطلب إنساني نسعى إلیھ في مختل�ف ج�وان�ب 
حیاتنا؛ لكنھا في الشعر غیرھا في ال�ف�ل�س�ف�ة، 
كون الشعر یتعامل مع المجردات من م�ن�ظ�ور 
حسي یستثمر التخییل، بینما تتعامل الف�ل�س�ف�ة 
مع المحسوسات من منظور تجریدي یستث�م�ر 
إمكانیات التفكیر المنطقي. وما بی�ن ال�ت�خ�ی�ی�ل 

والتفكیر تختبر ال�ذات ق�درات�ھ�ا ف�ي االب�ت�ك�ار 
 واإلبداع. 

ویبدو أن ال�ذي ی�ع�وز الش�اع�ر ال�ع�رب�ي ھ�و 
التفكیر ولیس ال�ت�خ�ی�ی�ل وال�دل�ی�ل، ع�ل�ى ذل�ك 
قصیدة النثر التي یعدھا فوزي كریم من أوھام 
الحداثة. والس�ب�ب أن ال�م�ث�ق�ف ال�ع�رب�ي ب�ع�د 
الخمسینات كان یعیش حالة ان�ف�ص�ام م�ف�زع�ة 
فھو كما یرى كریم یناضل ضد المؤسسة لك�ن 
ھدفھ أن یكون االب�ن ال�م�دل�ل ل�ھ�ا. والن ھ�ذا 
المثقف انعزالي فان ھویتھ تنعكس فیھ ولی�س 
في المجتمع ولذلك ھي غیر فاعل�ة وم�ن ھ�ن�ا 
تغدو الحداثة وھًما كذاك الذي ھ�و إم�ب�راط�ور 

 لكنھ عار من الثیاب. 
وال مناص أن نلمس في ھذا الطرح نوعا م�ن 
جلد الذات، بھ تغدو الحداثة موجة ال صلة لھ�ا 
باألدب العربي ألنھا موضة ترفض ال�م�وروث 
وتأخذ بالسط�وح وت�ح�ف�ر ھ�وة ب�ی�ن اإلنس�ان 
واللغة برطانة تجعل الثقافة العرب�ی�ة راك�دة ال 

 حول لھا وال قوة.
وفوزي كریم الذي عاصر بحكم مھجره ما كان 
یشیع في األوساط الغربیة من احتدامات ح�ول 
فوضى الحداثة وما بعد الحداثة، وع�ای�ش م�ا 
كان یع�ت�ري ال�ن�ق�د ال�غ�رب�ي م�ن أوھ�ام ح�ول 
الحداثة، كان كثیر االنتقاد ل�ل�ح�داث�ة ال�دری�دی�ة 
والدولوزیة في استغالقھا وعجمت�ھ�ا. ل�ی�ك�ون 
واحدا من مناھضي الحداثة، متأثرا كثیرا ب�م�ا 
طرحھ االن سوكال ومؤیدوه وما كانت تنش�ره 
مجالت ما بعد الحداثة والبنیویة االج�ت�م�اع�ی�ة 
ومجلة لونكا فرانكا وصحف نیوی�ورك ت�ای�م�ز 
وانترناشیون�ال وھ�ی�رال�د ت�رب�ی�ون ول�وم�ون�د 
واالوبزیرفر من مقاالت عن الحداثة بوصف�ھ�ا 
ھ��ي الش��ع��وذة وال��خ��داع وال��خ��ط��أ وال��وھ��م 

 والحذلقة والفراغ.
ولعل ھذه المناھضة وذاك التأث�ر ھ�م�ا ال�ل�ذان 
سحبا ف�وزي ك�ری�م م�ن م�ن�ط�ق�ة الش�ع�ر إل�ى 
منطقة النقد. وتعزز األمر مع رئاستھ لتح�ری�ر 

 مجلة اللحظة الشعریة.
وھكذا انتشت شاعریة فوزي كریم وھي تمتح 
من رافدین احدھما مثلھ السیاب كأروع ث�م�رة 
لشعر الخبرة الروحیة واآلخر مثل�ھ ادون�ی�س. 
كما توضحت نقدیة فوزي كریم في وقوفھ عند 
مرایا البیاتي الحداثیة وحداثة فاضل الع�زاوي 
التي سماھا فوزي ك�ری�م ح�داث�ة ال�م�س�ت�ق�ب�ل، 
بینما لم یخص�ص ل�ن�ازك ال�م�الئ�ك�ة وال ب�ل�ن�د 
ال�ح�ی�دري وال م��ح�م�ود ال�ب��ری�ك�ان وال حس��ب 
الشیخ جعفر ما یناسب تجاربھم الشعریة التي 
حفلت بال�غ�ن�ى وت�م�ت�ع�ت ب�ك�ث�ی�ر م�ن ال�خ�ب�رة 

 الروحیة. 
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نال الشعب العراقي سی�ادة م�ن�ق�وص�ة ت�ح�ت  
رعایة بریطانیا العظم�ى ك�ن�ت�ی�ج�ة ل�م�ق�اوم�ة 
الشعب ال�ع�راق�ي ال�ب�اس�ل�ة ل�ق�وات االح�ت�الل 
والھیمنة الرأسمالیة الب�ری�ط�ان�ی�ة وال�ظ�روف 
ال�دول�ی�ة الض�اغ�ط�ة ب��ات�ج�اه إن�ھ�اء م�رح�ل��ة 

 االستعمار المباشر.
تم تأسیس دولة دستوریة دیمقراطیة م�ل�ك�ی�ة 
بملك مستورد ورئیس وزراء تابع بتزكیة من 

 مس بیل
 والمخابرات البریطانیة....

وضع للبالد دستور ومجلس نواب (من�ت�خ�ب) 
وفق خیارات وطریقة الدیمق�راط�ی�ة ال�غ�رب�ی�ة 
واألبویة الدینیة والعشائریة والمتخ�ادم�ة ف�ي 

 معظمھا مع المصالح البریطانیة.
وبدال م�ن ان ت�رع�ى ال�ح�ك�وم�ة وال�ب�رل�م�ان 
مصالح الشعب الع�راق�ي وس�ی�ادت�ھ وص�ی�ان�ة 

ثروتھ أصبحت راع�ی�ة ل�م�ص�ال�ح ال�رأس�م�ال 
العالمي حیث النھب للثروة النفطی�ة وس�واھ�ا 
وانتقاص السیادة الوطن�ی�ة ب�ت�رس�ی�خ ت�واج�د 
القواعد البریطانیة والھی�م�ن�ة االق�ت�ص�ادی�ة... 
ومزیدا من السجون والمعتقالت وقیودا ع�ل�ى 
الحری�ات ونص�ب ال�م�ش�ان�ق ألب�ن�اء ال�ع�راق 
الشرفاء وخصوصا من المناضلین ال�وط�ن�ی�ن 
الیساریین والشیوعیین... وبذلك ظ�ل م�ع�ظ�م 
أبناء الشعب ال�ع�راق�ي م�ن ع�م�ال وف�الح�ی�ن 
وعموم الكادحین وأب�ن�اء ال�ط�ب�ق�ة ال�وس�ط�ى 
والمثقفین التقدمیین یرزحون ت�ح�ت م�ط�رق�ة 
ال��ب��ط��ال��ة وال��ع��وز وال��م��رض واألم��ی��ة. وق��د 
ص��ودرت ك��ل ال��وس��ائ��ل وال��ط��رق الس��ل��م��ی��ة 
لالحتجاج والمط�ال�ب�ة ب�ال�ح�ق�وق وغ�ال�ب�ا م�ا 
تواجھ مثل ھذه المطالب المشروعة ب�ال�ح�دی�د 
والنار... وان كان ال یقارن بالطبع ب�م�ا ح�دث 
في عھد الدكتاتوریات ال�ج�م�ھ�وری�ة م�ا ب�ع�د 
الملكیة من حیث النوعیة والكم. ف�ھ�ل ی�م�ك�ن 
مقارنة ما حدث في ق�م�ع الن�ت�ف�اض�ة ك�ان�ون 

م�ع م�ا ح�دث م�ن ق�م�ع وق�ت�ل  1948الثاني 
بالج�م�ل�ة الن�ت�ف�اض�ة الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ض�د 

 ؟؟. 1991الدكتاتوریة الصدامیة في آذار 
بحیث جعل المواطنین یترحمون على الملكی�ة 
في ظل ج�م�ھ�وری�ات ال�رع�ب وال�دك�ت�ات�وری�ة 
الوحشیة.وبذلك أثبتت ال�ط�ب�ق�ات اإلق�ط�اع�ی�ة 
وشبھ اإلقطاعیة والبرجوازیة الطفیلی�ة زی�ف 
 ادعاءھا الحریة واالستقالل وال�دی�م�ق�راط�ی�ة.
ان ھذا األمر دفع أبناء الطب�ق�ات ال�م�ت�وس�ط�ة 
الطامحة بالسلطة والجاه وأبناء ال�ب�رج�وازی�ة 
النام�ی�ة وال�م�ت�ط�ل�ع�ة ل�ل�ت�ح�رر م�ن ھ�ی�م�ن�ة 
الرأسمال العالمي وبعضا من شرائح المثقفین 
وب�ع�ض األف�راد م�ن ذوي ال�ح�س اإلنس�ان�ي 
والوطني الص�ادق وال�م�ع�ج�ب�ی�ن ب�ال�ت�غ�ی�رات 
الثوریة العاصفة في عموم العالم وخص�وص�ا 
العالم االشتراك�ي، وت�ن�ام�ي وتص�اع�د نض�ال 
حركات التحرر الوطن�ي ف�ي أس�ی�ا وإف�ری�ق�ی�ا 

  وأمریكا الالتینیة.
كل ذلك دفع بالضباط األح�رار داخ�ل ال�ج�ی�ش 
للتخطیط للقیام بانقالب عسكري وبالطبع فھو 

لیس االنقالب األول واألخ�ی�ر ف�ي ال�ع�راق... 
ولكن الذي یمیز ھذا االن�ق�الب ك�ان م�دع�وم�ا 
من قبل أوسع الجماھیر الش�ع�ب�ی�ة واألح�زاب 
والقوى السیاسیة المحظورة والمنظورة لھ�ذا 
التغییر، والت�ع�ب�ئ�ة ال�ج�م�اھ�ی�ری�ة ل�م�ؤازرت�ھ 
وخصوصا الق�وى ال�م�وئ�ت�ل�ف�ة ت�ح�ت ج�ب�ھ�ة 

. وب�ع��د ن��ج��اح 1957االت�ح��اد ال��وط�ن��ي ف��ي 
العسكر في االستیالء على السل�ط�ة وب�دل ان 
یتبنى مطالب الشعب الحق�ی�ق�ی�ة ف�ي ت�رس�ی�خ 
الممارسات الدیمقراطیة وتعدیل االنحراف في 
الممارسات السابقة وتعدیل الدستور وتفعی�ل�ھ 
جنح الى المراسیم والقرارات الفردیة م�ع�ززا 
مم�ارس�ات�ھ ب�ت�ن�ظ�ی�رات الش�رع�ی�ة ال�ث�وری�ة 
المطروحة آنذاك من قبل ال�ق�وى الش�ی�وع�ی�ة 
والیساریة وال�ق�وم�ی�ة االن�ق�الب�ی�ة ال�ت�ي أت�ت 
منسجمة مع الموروث ال�ق�ب�ل�ي وال�ع�ش�ائ�ري 
األبوي ساعیا تحت شتى الذرائع إلى ع�رق�ل�ة 
وت��أج��ی��ل وغ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن الش��رع��ی��ة 
ال��دس��ت��وری��ة وان��ت��ھ��اج أس��ل��وب ال��زن��زان��ات 

االن�ت�خ�اب�ی�ة  الكونكریتیة بدال م�ن الص�ن�ادی�ق
 وسیلة لتثبیت واستمراریة الحكم.

ان غیاب الوعي بالذات ال�ط�ب�ق�ی�ة ل�م�خ�ت�ل�ف 
طبقات وشرائح المجتمع العراقي آنذاك وعدم 
وض��وح ال��ف��رز ال��ط��ب��ق��ي ف��ي ظ��ل ھ��ی��م��ن��ة 
واستمراریة عالقات إنتاج إقطاعیة م�ت�خ�ل�ف�ة 
مع حفنة من برجوازیة طفیلیة تابعة وط�ب�ق�ة 
عاملة ضعیفة وقلیلة الع�دد مش�وھ�ة ال�وع�ي 
قبلیة السلوك لم یزل حبلھا الس�ري م�رت�ب�ط�ا 
بالقریة ،كانت تندفع مختلف ھذه القوى تح�ت 
عاطفة وتأثی�ر الش�ع�ارات اآلن�ی�ة ال�ع�اط�ف�ی�ة 
ولی�س ب�ق�وة ورس�وخ ال�ق�ن�اع�ات ال�وط�ن�ی�ة 
والطبقیة بما فیھا الطبقة العاملة ومن ی�دع�ي 
طلیعتھ�ا ال�ح�زب الش�ی�وع�ي ال�ع�راق�ي ع�ل�ى 
اعتباره أقوى األحزاب الیساریة على الساح�ة 

 العراقیة.
فبعد انھ�ی�ار قص�ر ال�رح�اب ان�ھ�ارت ج�ب�ھ�ة 
االتحاد الوطني وعدم االعت�راف ب�م�ك�ون�ات�ھ�ا 
ووجودھا وأحقیتھا في إدارة دفة الح�ك�م ب�ع�د 
التغییر من قبل العسكر المسیطر على السلطة 
وبذلك تمترس كل طرف من أطراف ال�ج�ب�ھ�ة 
لیست تحت برنامج وطني دیمقراطي لالنتق�ال 
من الشرعیة الثوریة الموءقتة الى الشرع�ی�ة 
الدستوریة بل تحت م�ت�اری�س ادول�وج�ی�ات�ھ�م 
المغلقة من قوما نیة وشیوعیة ودینیة محمیة 
من قبل واحد او أكثر من الضباط األحرار ف�ي 
مجلس ق�ی�ادة (ال�ث�ورة)ل�ت�دخ�ل ال�ج�م�ھ�وری�ة 
الفتیة في آتون صراع مق�ی�ت دام�ي ق�اد ال�ى 

م�دف�وع�ا  1963شباط  8االنقالب الفاشي في 
بدافع ث�أري ن�ت�ی�ج�ة م�ج�ری�ات ھ�ذا الص�راع 
وضیق أفق مختلف أطرافھ والقوى الم�ح�ل�ی�ة 

 والعالمیة المستترة والظاھرة خلف كل منھم.
وعلى الرغم من استماتة الزعیم عبد ال�ك�ری�م 
قاسم ان ی�ك�ون ف�وق ال�م�ی�ول واالت�ج�اھ�ات 

المتناقضات ، لما یتمت�ع ب�ھ م�ن   ویوفق بین
كاریزمیة محبوب�ة ام�ت�د ت�أث�ی�رھ�ا ل�ح�د أالن 
بسبب نظافة یده وجیبھ ،لی�ط�ف�أ ن�ار الس�ھ�ام 
المتحاربة والمتخاصمة في بحر حبھ لل�ش�ع�ب 
و الوطن ولكن ھذه النیران كانت اكب�ر واق�در 
واعنف من بحر حب�ھ ووط�ن�ی�ت�ھ وإنس�ان�ی�ت�ھ 
وجنوحھ للسلم فاغرق ن�ف�س�ھ وم�ع�ھ م�رك�ب 
التغیی�ر ال�ث�وري ف�ي ل�ج�ة ب�ح�ر االت�ج�اھ�ات 
المختلفة لتقفز إل�ى دف�ت�ھ زم�رة م�ن ال�ق�وى 
القومانیة الفاشیة وھ�و ن�ھ�ای�ة م�وض�وع�ی�ة 
ل��ق��وى أق��ح��م��ت ن��ف��س��ھ��ا ف��ي ح��راك وواق��ع 
اجتماعي ت�ج�اوز حض�ورھ�ا وق�درت�ھ�ا ع�ل�ى 
النھوض بمھم�ة اس�ت�ك�م�ال وق�ی�ادة م�رح�ل�ة 
الثورة الوطنیة الدیمقراطیة وكما یذكر المفكر 

 -المصري صالح عیسى:
(في اللحظة التي كانت البرج�وازی�ة األورب�ی�ة 
تخون ثورتھا ب�دأت ال�ب�رج�وازی�ات ال�ع�رب�ی�ة 
محاوالتھا لت�ح�ق�ی�ق ھ�ذه ال�ث�ورة وت�ل�ك ھ�ي 
المأساة الحقیقیة التي وقعت فی�ھ�ا وال�ت�ي ل�م 
تكن تستطیع مواجھت�ھ�ا اال بش�يء واح�د ان 
تتوشح برداء اإلقطاع وع�ق�ل�ھ ول�ی�س ب�رداء 
البرجوازیة الثوریة وان ت�ت�أث�ر ف�ي أس�ل�وب 
ح��رك��ت��ھ��ا ب��أت��ات��ورك وھ���ت��ل��ر...وت��خ���ون 

 الدیمقراطیة وتجید لعبة سلب العقل) 
 

ما ھو دور الیسار الع�راق�ي ف�ي ال�ح�دث وم�ا 
 بعده؟

كانت اغلب القوى او فلنقل القوى ال�رئ�ی�س�ی�ة 
في تحالف جبھة االتح�اد ال�وط�ن�ي م�ح�س�وب�ا 
على الیسار مثل الحزب الش�ی�وع�ي ال�ع�راق�ي 
والحزب الوطني الدیمقراط�ي وح�زب ال�ب�ع�ث 
 العربي االشتراكي وشخصیات یساریة أخرى.

فبع�د ان ظ�ف�ر ال�ع�س�ك�ر ب�الس�ل�ط�ة وغص�ت 
شوارع بغداد والمحافظات بالجماھیر المؤی�دة 
(للثورة) بدء استئ�ث�ارھ�م ب�الس�ل�ط�ة ب�ع�د ان 
أصابھم الغرور بھذا لدعم الجماھی�ري ال�غ�ی�ر 
مسبوق في تاریخ ال�ع�راق الس�ی�اس�ي وع�دم 
االعتراف بدور أحزاب جبھة االتحاد ال�وط�ن�ي 
في تفجیر ون�ج�اح(ال�ث�ورة) ف�ان�ق�س�م�ت ھ�ذه 
األحزاب وفق خلفیاتھا االیدولوجیة والطبق�ی�ة 

 -الى:
قوى م�ق�اوم�ة م�خ�ال�ف�ة ت�رف�ع ش�ع�ارات�ھ�ا  -

ال��ق��وم��ان��ی��ة ال��م��ت��ط��رف��ة م��ط��ال��ب��ة ب��ال��وح��دة 
االندماجیة الفوریة مع الشقیقة سوریا ومصر 
وبدعم مباشر من قبل الحكومتی�ن ال�م�ص�ری�ة 

 والسوریة بقیادة عبد الناصر
وتحذیرھا من المد الشیوعي األحم�ر وال�غ�زو 
السوفیتي المتربص. وفي مقدمة ھؤالء حزب 
البعث والتیار الناصري ب�ق�ی�ادة ع�ب�د الس�الم 
عارف والشواف والطب�ق�ج�ل�ي وغ�ی�رھ�م م�ن 
الضباط ب�اإلض�اف�ة ال�ى ش�ع�ارات وت�ب�ری�رات 
إلقصاء قاسم ع�ن ق�ی�ادة الس�ل�ط�ة وع�رق�ل�ة 
تجذیر (الثورة) والذي غال�ب�ا م�ا ت�خ�رج م�ن 
تحت كوفی�ات ال�ق�وى اإلق�ط�اع�ی�ة وال�ق�ب�ل�ی�ة 
وبعض العمائم المتحالفة معھا ال�ت�ي ض�رب�ت 
مصالحھا ونفوذھا ب�إص�دار ق�ان�ون اإلص�الح 
الزراعي وقانون أ ألحوال الشخصی�ة وإل�غ�اء 
قانون دعاوى العش�ائ�ر ك�م�ط�ال�ب مش�روع�ة 
لجماھیر غف�ی�رة م�ن الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ھ�ذه 
القوى المحافظة ن�ت�ی�ج�ة م�وض�وع�ی�ة بس�ب 
تردي البنیة االقتصادیة والفكری�ة ل�ل�م�ج�ت�م�ع 

ال��ع��راق��ي وال��ع��رب��ي وت��ب��ع��ی��ة ال��ب��رج��وازی��ة 
للرأسمال العالمي مما سبب عجزھا في ق�ی�ادة 
ھذه المرحلة وك�م�ا ذك�ر ال�م�ف�ك�ر ال�م�ص�ري 

 صالح عیسى:
(ف�ب�ق�اء ال�ع�ال�م ال�ع�رب�ي ق�ری�ة ف�ي ت�رك�ی�ب�ھ 
الدیمقراطي وشبھ قریة في بناءه أالقت�ص�ادي 
وسیطرة االیدولوجیا الزراعیة ع�ل�ى م�ن�اخ�ھ 
الفكري والعجز عن تحطیم العالقات ال�ق�ب�ل�ی�ة 
واإلقطاعیة مؤشر عل�ى ان ال�ب�رج�وازی�ة ق�د 

 كادت تنفذ دون أن تنجز شیئا لھ قیمة!!!)

قوى انطوت عل�ى ال�ن�ف�س وت�رف�ع�ت ع�ل�ى  -
العمل السیاسي بعد ان ع�ج�زت ع�ن إس�م�اع 
صوتھا وتقویم األخطاء والممارسات وإیصال 
رؤاھا بطریقة دیمقراطی�ة س�ل�م�ی�ة وواق�ع�ی�ة 
سیاسیة في رفع الشعار واتخاذ ال�ق�رار وم�ن 
ھذه القوى حس�ب م�ا أرى ال�ح�زب ال�وط�ن�ي 
الدیمقراطي ال�ع�راق�ي وع�دد م�ن ال�م�ث�ق�ف�ی�ن 
الیساریین والدیمقراطیین المستق�ل�ی�ن وال�ذي 
جعل مثل ھذه الق�وى ت�ق�ف م�ذھ�ول�ة ح�ی�رى 
مت�ط�ی�رة م�ن ھ�ول م�ا ح�دث م�ن ال�ف�وض�ى 
والدمار وتناحر عنفي ینذر بالعاصفة وھذا ما 

 .1963شباط  8حدث بالفعل في 
قوى مساندة مت�ح�ال�ف�ة ال�ى ح�د اس�ت�ج�داء  -

العطف من لدن الزعیم األوحد وأصحاب البزة 
الخاكیة واستمالتھا لقیام دولة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
الشعبیة وھي الشكل السائد للدیمقراطي آنذاك 
في بلدان أوربا الشرقیة وفي عموم ما یسمى 
بالمعسكر االشتراك�ي وھ�ي ص�ی�غ�ة ت�ت�خ�ف�ى 
بظلھا ھیمنة الحزب الشیوع�ي ال�ق�ائ�د ان ل�م 
یكن األوحد في سدة الحكم. وب�ذل�ك ی�ب�دو ان 
ق��ی��ادة ال��ح��زب الش��ی��وع��ي ال��ع��راق��ي غ��ی��ر 
مستوعبة وغیر متمثلة لتنظیر مراجعھ�ا م�ن 
قادة ال�ف�ك�ر الش�ی�وع�ي واالش�ت�راك�ي وال�ذي 
أوضحت وبأكثر من مكان ومناس�ب�ة وم�ؤل�ف 
الى عدم قدرة البرجوازیة التابعة عل�ى ق�ی�ادة 
مھام انجاز ال�ث�ورة ال�وط�ن�ی�ة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
وإیصالھا الى بر األمان وھو االشتراكیة ك�م�ا 
ھو مفترض كھ�دف ل�ل�ش�ی�وع�ی�ی�ن أوان ھ�ذا 
الموقف كان بضغط من الح�زب ال�م�رج�ع ف�ي 
االتحاد السوفیتي ض�م�ن ت�ن�ظ�ی�رات ال�ت�ط�ور 
ال��الراس��م��ال��ي ص��وب االش��ت��راك��ی��ة ب��ق��ی��ادة 

 البرجوازیة الوطنیة الدیمقراطیة .
(برجوازیة وبرول�ت�اری�ا إق�ط�اع�ی�ة ذل�ك م�ا  -

نلمحھ في سیطرة القیم الزراع�ی�ة ف�ي م�ج�ال 
التنظیم إذ تنتشر الفردیة وھي اب�ن�ة ش�رع�ی�ة 
لإلنتاج الزراعي وتنبت عالقة الكتل ال�ك�ب�ی�رة 
وتسود العالقات الشخصیة وال�م�ع�ای�ی�ر غ�ی�ر 
 الموضوعیة والتبعیة للزعامة والقداسة التي

 ترسخھا).
الشھ�ی�د   نلتقیكم في الجزء الثاني مع ((الزعیم

 عبد الكریم بعد اصابتھ برصاص البعث))
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لوال وظیفتي لما اشت�ری�ت    
كتابا واحدا، ف�ق�د ك�ان رب�ع 
راتبي یص�رف ع�ل�ى ش�راء 
الكتب، وب�ع�د ال�ت�ق�اع�د ك�ان 
راتبي التقاعدي ھو الم�ع�ی�ن 
ل��ي، ألن م��ھ��ن��ة األدب ف��ي 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ال "ت��وّك��ل 
خبز" كما یقال، إّال ل�ف�ت�رات 
قصیرة ع�ن�دم�ا تس�ت�ل�م م�ن 
بعض دور النشر الحك�وم�ی�ة 
خاصة مكافأة التألی�ف، ف�ق�د 
استلمت أكث�ر م�ن م�رة م�ن 
دار الشؤون الثقافیة الع�ام�ة 
في العراق ع�ن نش�ر ك�ت�ب�ي 
األربعة، واستلمت من اتحاد 
الك�ت�اب ال�ع�رب ف�ي دمش�ق 
مكاف�أة نش�ر ك�ت�اب�ي "أل�ف 
لیلة ولیلة وس�ح�ر الس�ردی�ة 
الع�رب�ی�ة"، واس�ت�ل�م�ت م�ن 
الشارق�ة م�ك�اف�أة ع�ن نش�ر 
الكت�اب ن�ف�س�ھ ف�ي ط�ب�ع�ت�ھ 
ال�ث�ان��ی�ة، وك�ذل�ك اس�ت��ل�م��ت 
مكافآت من بع�ض الص�ح�ف 

، 2003والمجالت قبل ع�ام 
وبعض ال�م�ج�الت ب�ع�د ع�ام 

2003. 
إن االعتماد على ال�ك�ت�اب�ة    

والنشر لیست مھمة س�ھ�ل�ة 
في الوطن العرب�ي ف�ح�س�ب، 
إذ حتى ب�ع�ض ال�ك�تّ�اب ف�ي 
العالم یجدون صعوبة كب�ی�رة 
ف��ي ال��ع��ی��ش م��ن ال��ك��ت��اب��ة 
األدب��ی��ة، م��ث��ل ت��ولس��ت��وي 

ت�ر:  -(اعترافات ت�ولس�ت�وي
م����ح����م����ود م����ح����م����ود)، 
ودوستویف�س�ك�ي (ال�رس�ائ�ل 

ت: خیري الضامن) 2ج 1ج
، وجابریل غارسیا م�ارك�ی�ز 

ن��ادي ج��دة  -(م�ج��ل��ة ن��واف��ذ
م���ارس  23ع/  -األدب���ي
ت�رج�م�ة: م�زاور  -م 2003

اإلدریسي)، وجراھام ج�ری�ن 
 -(تجربتي في كتابة ال�روای�ة

ت:أح��م��د ع��م��ر)، وأك��ی��را 
كوروساوا في كتاب�ھ (ع�رق 

تر: فجر ی�ع�ق�وب   –الضفدع 
 –م�ن�ش�ورات ال��م�ت�وس�ط   –

 ) وغیر ذلك.2017 -ایطالیا 
*** 

إن الكث�ی�ر م�ن ال�ن�اس ال    
یشّكون بأن الضابط ال�ط�ی�ار 
ی�اس�ی��ن ع��ب�د ال��رح�م��ن ف��ي 
روای���ت���ي "أب���اب���ی���ل" ق���د 
اس��ت��ش��ھ��د ع��ن��دم��ا ض��رب��ت 
طائرتھ ع�ل�ى أرض ال�ع�دو، 
وك��ذل��ك ال یش��ّك��ون ف��ي أن 
"كری�م" ق�د اس�ت�ش�ھ�د ف�ي 
س��اح��ة ال��ت��ح��ری��ر ع��ن��دم��ا 
ضربت رأس�ھ ق�ن�ب�ل�ة دخ�ان 
في روایتي "ن�خ�ل�ة خ�وص 

سع�ف�ھ�ا ك�ث�ی�ف"، إّال أن 
الن�اس یش�ّك�ك�ون ف�ي أن 
الرئ�ی�س ال�ع�راق�ي ص�دام 
حسین ق�د ال�ق�ي ال�ق�ب�ض 
علیھ، كما تظھر الص�ور، 
في الحفرة، أم ك�ان یص�ل�ي، 
كم�ا ق�ال م�ح�ام�ی�ھ؟ وھ�ك�ذا 
أبطال روایتي عن�دم�ا ت�دخ�ل 
مخیالي وتخرج م�ن�ھ ت�ب�ق�ى 
محتفظة بشيء من واق�ع�ھ�ا 
الذي أتت م�ن�ھ، وال ت�م�س�خ 

  مسخا تاما.
لنتس�اءل: م�ن أی�ن ی�أت�ي    

ال���ك���ات���ب، ال���روائ���ي، أو 
القاص، أو ال�م�س�رح�ي، أو 
الشاعر، وحتى كاتب العمود 
الصحفي، بأبطالھ؟ ال ج�واب 
ع���ن ھ���ذا الس���ؤال، ألن 
اإلجابة ستكون مختل�ف�ة، إّال 
أني سأجی�ب ع�ن�ھ، وأق�ول: 
أأت���ي ب���أب���ط���ال روای���ات���ي 
وقص���ص���ي م���ن ال���واق���ع 
المعاش والحقیقي، وألبسھ�ا 
لبوسا من خالل إدخالھ�ا ف�ي 
أت��ون م��خ��ی��ال��ي، ف��ت��خ��رج 
م�رت��دی��ة ل��ب��وس��ھ�ا ال��خ��اص 
ال��ذي ی��ج��م��ع ب��ی��ن م��ا ھ��و 
واقعي/ حقیقي، وبین ما ھ�و 
خیالي/ متصّور، ل�ھ�ذا ت�ج�د 
أول���ئ���ك الش���خ���وص م���ث���ل 
ش��خ��وص ح��ك��ای��ة "أوالد 
ح��واء ال��م��خ��ت��ل��ف��ون" ك��م��ا 
ذكرت في ك�ت�اب "ح�ك�ای�ات 

ت�ر:د. ن�ب�ی�ل  -األخوین كریم 
 –دار ال���م���دى  -ال���ح���ف���ار

، "، فم�ن�ھ�م ال�ق�ب�ی�ح 2016
وم��ن��ھ��م ال��ج��م��ی��ل، ن��ع��م 
وش��خ��وص��ي ك��ذل��ك ھ��ك��ذا، 
فمنھم الخیّر ومنھم الشریر، 
ومنھم الجید ومنھم الس�ی�ئ، 
ومنھم الذي ی�م�ت�ل�ك أخ�الق�ا 
وق�ی��م�ا رائ�ع��ة وم�ن��ھ�م م��ن 
یمتلك أخالقا وقی�م�ا ردی�ئ�ة، 
إن���ھ���م م���ن ال���م���ج���ت���م���ع، 

 والمجتمع یضم الجمیع.
نحن مثل الیھود في البری�ة   

حیث یبدأ ت�ی�ھ�ھ�م وی�ن�ت�ھ�ي 
وھم یحملون وعد هللا مع�ھ�م 
ك���م���ا ت���زع���م األس���اط���ی���ر 
التوراتیة، نحن كذلك ن�ح�م�ل 
ذكریاتن�ا م�ع�ن�ا، م�داف�ة ف�ي 
روحنا الباقیة ب�ع�د ال�م�وت، 
حسب ال�ك�ث�ی�ر م�ن األدی�ان، 
وأجسادنا المیتة، ك�ال�ی�ھ�ود، 
ولكننا نختلف عنھم، إذ إنھم 
یؤمنون بأسطورة وع�د هللا، 
ونحن نؤم�ن ب�ال�ذي رس�م�ھ 
الواقع والحقیقة، أو ك�ت�ب�ھ، 
إذا ك�ان ف�ي ع�ال�م ال�ح�ی�اة، 
عالم الشھادة، أشیاء می�ت�ة، 
ف�ف�ي ع�ال�م ال�غ�ی�ب، ال�ع�ال�م 
األخ��روي، أش��ی��اء ح��ی��ة، 
ن��ابض��ة ب��ال��ح��ی��اة، ك��م��ا أن��ا 
والجم�ع ال�خ�یّ�ر ھ�ذا، ن�ح�ن 
عند اجتماعن�ا نش�ك�ل ش�ی�ئ�ا 

حیا، ننبض بالح�ی�اة، ن�ّك�ون 
ال��م��س��ت��ح��ی��ل، وال��م��م��ك��ن 
التكّون، وھو عالم سنتع�رف 
علیھ في الفصل األخ�ی�ر م�ن 

  ھذه الروایة.
*** 

قبل مئة عام ت�ق�ری�ب�ا ك�ان    
ال���ع���راق���ی���ون ی���ع���ی���ش���ون، 
ی����ول����دون، وی����ك����ب����رون، 
وی��ت��زّوج��ون، وی��خ��لّ��ف��ون، 
وی���أك���ل���ون، ویش���رب���ون، 
وی���ع���م���ل���ون، ویش���ت���رون، 
وی���ب���ی���ع���ون، وھ���م ب���ی���ن 
األس���اط���ی���ر وال���خ���راف���ات 
ی��ن��ام��ون، ویس��ت��ی��ق��ظ��ون، 
وكأنھا دنیاھم ال�ت�ي خ�ل�ق�وا 
م��ن أج��ل��ھ��ا، وم��ن أج��ل��ھ��ا 

 سیموتون.
تركت ذل�ك ال�ع�ال�م ألك�ون    

في العالم اآلخر، ع�ال�م ع�ام 
، م��ت��ح��ررا م��ن ك��ل 2100

ش��يء، ح��ت��ى م��ن ج��ل��دي، 
وأعرف جیدا أنھ عالم یسقط 
فیھ ال�زم�ن وال ی�ح�س�ب ل�ھ 
حساب، ل�ق�د ت�وق�ف ال�زم�ن 
بالكلیة، والمدی�ن�ة ال�ت�ي أن�ا 
فیھا معلق�ة ف�ي األب�دی�ة، ال 
ش��يء ف��ی��ھ��ا ی��ت��ح��رك، وال 
أكتمكم سرا إذا قلت إنني ق�د 
مّت م�ن�ذ زم�ن ط�وی�ل، ول�م 
أكن األخ�ی�ر ألن ھ�ن�اك م�ن 
دف���ن���ن���ي ب���ع���د ال���م���م���ات، 
ووضعني ف�ي ھ�ذه ال�ح�ف�رة 
الضیقة، فأنا لم أكن ال�م�ی�ت 
األخیر، ف�ي ھ�ذا ال�ع�ال�م، إذ 
ُكشف عني الغطاء، وت�ح�ول 
الش��ع��ور ع��ن��دي إل��ى أم��ر 
نسبي، حدث لي وكأن األم�ر 
م���ف���اج���أة، أو ك���م���ا ف���ي 
ال��خ��راف��ات، واألس��اط��ی��ر، 
ولتكن كذلك، وبعض ال�ن�اس 
كالج�ّن، أو ی�ف�وق�ون�ھ�م ف�ي 
الحیلة، وأذى اآلخرین. قمت 
من القبر كما قام الكثی�ر م�ن 
ال��م��وت��ى، وك��م��ا ج��اء ف��ي 
األساطیر إن السید الم�س�ی�ح 
قد قام في الیوم ال�ث�ال�ث م�ن 
دفنھ م�ن ال�ق�ب�ر وُرف�ع إل�ى 
السماء. ومقولة المسیحیون 
ما زالت تترد عالیا (ھلیلولیا 
إنھ قام، قام ال�م�س�ی�ح)، أم�ا 
أنا، أو نحن، فقد ع�دن�ا إل�ى 
عالم الشھادة، أو ھكذا خ�ی�ل 
لي ولنا، وكنت أود ال�ت�ن�ّزه، 
وال�ت�رف��ی�ھ ع��ن ن�ف��س�ي ف��ي 
أم��اك��ن ك��ن��ت أرت��ادھ��ا ف��ي 
ح��ی��ات��ي ف��ي ع��ال��م ال��ح��ی��اة 
ال����واس����ع االت����ج����اھ����ات، 
والمرامي، والغایات، الع�ال�م 
ال��ج��م��ی��ل، وال��ق��ب��ی��ح، ع��ال��م 
ال��ن��ھ��ب، والس��ل��ب، ع��ال��م 
الزواج، والطالق، عال�م ك�ل 
شيء ای�ج�اب�ي، وك�ل ش�يء 
سلبي، أم�ا ع�ال�م�ن�ا اآلخ�ر، 
عال�م ال�غ�ی�ب، ف�إن�ھ ع�ك�س 

ذلك، وال ینبغي لھ أن ی�ك�ون 
مثل العال�م ال�ح�ی�ات�ي، ع�ال�م 

 الشھادة.
ك��ن��ت ذاھ��ب��ا ف��ي س��ف��رة    

نھریة، أو ھكذا دعوني لھ�ا، 
إلى منطقة مزدھرة بالنخیل، 
والخضرة، وال�ط�ی�ب أھ�ل�ھ�ا 
كالتفاح األخض�ر، أو ال�ت�م�ر 
الذي ینتجھ نخیلھا، والغافیة 
على نھر الفرات الذي م�اؤه 
مالحا، ولم ی�ك�ن ع�ذب�ا ك�م�ا 
ج����اء ف����ي ال����م����ص����ادر 
والمراجع، وذل�ك ألن�ھ ی�م�ر 
بعد محافظة المثنى بمن�ط�ق�ة 
كلسیة مالحة فیصیر عن�دھ�ا 
الماء مالحا، ومّجا، ویختلف 
م��ذاق��ھ ع��ن م��اء ال��ف��رات 
الجاري في شمال م�ح�اف�ظ�ة 
المث�ن�ى ح�ت�ى مص�ادره ف�ي 
تركیا. كان ال�ف�رات ی�ن�س�اب 
على ھواه، إّال أنھ ق�د ام�ت�أل 
ك��ث��ی��را ف��ب��دا وك��أن��ھ إل��ى 
الفیض�ان أق�رب، ك�ان غ�ی�ر 

  منتبٍھ لنا.
كان ضوء ذلك ال�ی�وم، أو    

ما یمكن أن نس�م�ی�ھ ی�وم�ا، 
كش��يء م��ری��ض، أب��ی��ض��ا 
مصفرا باھتا، ال شھ�ی�ق وال 
زف��ی��ر، ال ش��م��س ت��ث��ق��ل 
الطرقات، وال برد أو حر، ال 
م��ط��ر، وال ری��اح، إّال أن 
الفضاء مضيء وی�م�ك�ن أن 
ترى كل شيء بوضوح دون 
نظ�ارات ط�ب�ی�ة، أو م�ن�ظ�ار 

 لیلي.
وأن��ا أس��ی��ر إل��ى ھ��دف��ي   

"المسنّایة"، ك�ن�ت أس�ت�م�ع 
ل��ھ��ذه األغ��ن��ی��ة ف��ي ذھ��ن��ي 

 المتقد:
(إذا رغ�ب��ت أن ت�ول��د م��ن   

 جدید،
ف��الب��د ل���ك أوال م��ن أن   

 تموت.).

وأن��ا م��یّ��ت م��ن��ذ زم��ن،    
أنھض من جدید كما نھض�ت 
ال��ع��ن��ق��اء م��ن ال��رم��اد، وال 
أعرف كیف ن�ھ�ض�ت، رب�م�ا 
أنا في ح�ل�م، وھ�ل األم�وات 
ی��ح��ل��م��ون؟ س��ؤال وج��ی��ھ 
أطرحھ على نفسي، أو ك�ن�ت 
مثل ذلك الفیلسوف الصی�ن�ي 
الذي حلم أنھ صار في الحل�م 
فراشة، وعندما استیقظ ت�اه 
ول��م ی��ع��رف إن ك��ان ف��ي 
األصل إنسانا، َحلَم أنھ ص�ار 
فراشة، أو أنھ فراشة حلمت 
أن�ھ�ا ص�ارت إنس�ان�ا؟ وھ��ل 
الفراشة تحلم؟ س�ؤال ث�ان�ي 
وجیھ. أو أنا م�ث�ل غ�ری�غ�ور 
س����امس����ا ب����ط����ل روای����ة 
"المسخ، أو االن�م�س�اخ، أو 

حسب الترجمات"   –التحول 
لك�اف�ك�ا، ال�ذي وج�د ن�ف�س�ھ 
حشرة كبیرة عندما است�ی�ق�ظ 

 صباح یوم ما.
كان ذھني ھو الذي ی�غ�ن�ي   

بص��وت ع��ذب، وج��م��ی��ل، 
وكنت من�ت�ش�ی�ا، ف�ق�د ك�ان�ت 
أوتار صوتي كما في ال�ح�ی�اة 
الدنیا محت�ف�ظ�ة ب�ع�ذوب�ت�ھ�ا، 
وصفائھا، وقوتھا، تائھا ف�ي 
ج��و م��ف��روش ب��ال��خ��ض��رة، 
واألزھار، والورود الملون�ة، 
وتحلّق فیھ ط�ی�ورا م�ل�ون�ة، 
ھكذا تراءى لي، غ�ب�ت ع�ن 
الوجود في عالم�ي ھ�ذا، إّال 
أن ض��رب��ة ب��ال��ك��ت��ف غ��ی��ر 
مدبّرة، أو مفّكر فیھ�ا، وھ�ل 
ھناك تف�ك�ی�ر ی�ع�م�ل؟ س�ؤال 
ثالث وجیھ، أو متكلم ف�ی�ھ�ا، 
وھل الكالم م�وج�ود وش�غ�ال 
في عالم الغیب؟ سؤال راب�ع 
وج�ی��ھ، ق�د أخ��رج��ت�ن��ي م��ن 
الغیاب والتوھان الذي ك�ن�ت 
فیھ، إلى االن�ت�ب�اه ال�م�ع�ل�ن، 

 والواعي وعیا أخرویا.

وقفت عند "ال�م�س�نّ�ای�ة"    
المقابلة ل�م�ن�ط�ق�ة الص�اب�ئ�ة 
بالقرب من الجسر الخ�ش�ب�ي 
الذي أتذكر أن�ھ ق�د أص�اب�ت�ھ 
ال�ط�ائ�رات األم�ری�ك�ی�ة ع�ن��د 
العدوان ع�ل�ى ال�ع�راق ع�ام 

كما  -، وقد مات علیھ 1991
بائ�ع الص�ح�ف ال�ذي  -أتذكر

عبر من الصوب القدی�م إل�ى 
الص��وب ال��ج��دی���د ل��ی��أت���ي 
بالصحف الی�وم�ی�ة ال�ق�ادم�ة 
من بغداد، والتي تضم أخب�ار 

  العدوان على العراق.
كنت ال أرى فرحا مثل ھذا    

الفرح، على الرغم من أن�ن�ي 
ال أعرف معن�ى ك�ل�م�ة ف�رح 
في العالم اآلخر، والذي جاء 
ب��ھ ھ��ذا ال��ت��ج��ّم��ع ب��دع��وة 
وصلتني من أحدھم. في ھذه 
"المسنّایة" "بلم" متوس�ط 
الس��ع��ة، وم��ج��م��وع��ة م��ن 
ال���ن���اس، رج���اال ونس���اًء، 
مسطّرون فیھ وھم ینتظرون 
شخصا ما. أنا ال أعرف َم�ن 
ی�ن�ت��ظ�رون، إّال أن الض�اب��ط 
الذي كان في حیاتھ الدنیویة 
أكثر مثال�ی�ة، راح�ة وأم�ان، 
مما ھو علیھ أآلن، ب�ع�د أن 
حّل الحاكم األمریكي لل�ع�راق 

 2003ب��ع��د غ��زوھ��ا ع��ام 
الجیش العراقي البطل، م�م�ا 
اضطره إلى الرحیل ألمریكا، 
اللواء الطیار ال�رك�ن س�ی�ف 
الدین الناصر، بعد أن رح�ب 

 بي، قال لھم:
 یا جماعة الرائد وصل. -

ع��ن��دھ��ا ع���رف��ت إن��ھ���م    
 بانتظاري.

ط��ف��ت ب��ب��ص��ري ب��ی��ن��ھ��م،   
مددت یدي لھم ألسل�م ع�ل�ى 
كل واحد منھم، ھم ینادونني 
ب��األس��ت��اذ، وض��ع ال��ل��واء 
الطیار ال�رك�ن س�ی�ف ال�دی�ن 
الناصر ح�دا ل�ت�أم�الت�ي ع�ن 
ھذا الجمع الخ�یّ�ر، فس�أل�ن�ي 

 قائال:
 ھل تعرفھم؟-
ق��ل��ت ل��ھ وأن��ا أح��دق ف��ي   

وجوھھم الصفراء من ك�ث�رة 
الرقاد الطویل تح�ت ط�ب�ق�ات 
م��ن ال��ت��راب، وم��ا زال��ت 
القماشات البیضاء ال�ح�ام�ل�ة 
ل���ذرات ال���ت���راب ت���ح���ی���ط 
بأجسامھم كما یخلف ال�ث�ل�ج 
النازل لون ج�ذوع األش�ج�ار 
ب�ن��ی�ا داك��ن�ا أو أس�ودا، ف��ي 

 غابات روسیا:
أع�رف�ھ�م ك�م�ا أع�رف أي  -

ش��خ��ص م��ن خ��ل��ف زج��اج 
 نظیف كالبلور.

تحول كل شيء في المدینة   
إلى دخان أبی�ض، وت�ال�ش�وا 
بلمح البصر، ولم یبق س�وى 
الب�ل�م، وال�ن�ھ�ر، وال�ن�خ�ی�ل، 

 والجمع الخیّر.
كانوا بال ظل، كانوا داخ�ل    

 ظلِّھم.
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 2011ج�ان ف�ي  14لم یھدأ الوضع السیاسي التونس�ي م�ن�ذ ان�دالع ث�ورة    
ونھایة حكم الحزب ال�واح�د ت�ح�ت ق�ی�ادة اح�د اك�ث�ر الش�خ�ص�ی�ات ال�ت�ونس�ی�ة 
دكتاتوریة الرئیس السابق زین العابدین بن علي. ل�ق�د اف�رزت اح�داث ال�ث�ورة 
التي اتت في غفلة من عدید االحزاب المعارضة الیساریة والقومیة انذاك ال�ت�ي 

تكن مستعدة ومھیكلة بما فیھ الكفایة لملئ الفراغ الذي تركھ بن عل�ي م�م�ا   لم
ب�اس�م ال�دی�ن   مكن القوى الرجعیة المتواجدة داخل وخارج تونس والمتمترسة

والمتمثلة اساسا في حزب النھ�ص�ة ال�ذي ی�ع�ت�ب�ر ام�ت�دادا ل�م�ن�ظ�م�ة االخ�وان 
المسلمین العالمیة من السیطرة على المشھد والتمكن من الحكم والوصول ال�ى 
السلطة بفضل شعارات فولكلوریة دینیة ال ع�الق�ة ل�ھ�ا ب�ال�ث�ورة وال ب�ال�واق�ع 
التونسي او بتطلعات الشعب التونسي، من بینھا شعارات (من ینتخب النھ�ض�ة 
یدخل الجنة) او (انتخبوا اللي یخاف ربي) وغیرھا من الشعارات الشع�ب�وی�ة... 
في ظل ھذا الوضع ت�اس�س ال�م�ش�ھ�د الس�ی�اس�ي ال�ت�ونس�ي وت�ح�ول الص�راع 

بین كافر وبین مسلم وذھبت حركة النھضة ف�ي ال�ت�م�ك�ن   السیاسي الى صراع
اكثر حیث قامت بعزل العدید من الكوادر االداریة واالمنیة التونسیة ال�م�ش�ھ�ود 
لھا بالكفاءة والخبرة في ادارة االمور االم�ن�ی�ة واالداری�ة ب�ال�ب�الد ك�م�ا ق�ام�ت 
النھضة بتعیین كل مریدیھا ف�ي م�راك�ز حس�اس�ة وق�ام�ت ب�ت�ع�ویض�ھ�م م�ادی�ا 
ومعنویا مما اثقل كاھل الدولة وافلس می�زان�ی�ت�ھ�ا، ح�دث ك�ل ھ�ذا ال�ى ح�دود 

. ثالث سنوات كانت كافیة كي تتمكن النھض�ة م�ن ال�دول�ة وم�ن ال�ب�الد 2014
ومن اھل البالد وظھرت تباعا مصطلحات غریبة عن تونس وت�اری�خ ت�ون�س: 
الجھاد، جھاد النكاح، الطاغوت وغیرھا من المصطلحات التي اسست الرھ�اب 
مقنن ومدروس، فكانت تونس تقریبا من اول الدول المصدرة لالرھاب�ی�ی�ن ف�ي 

 . سوریا والعراق واالن في لببیا
بین ال�م�ن�اض�ل ال�وط�ن�ي   في ظل ھذا الوضع اختلط الحابل بالنابل تعذر التمییز

وبین الفاسد. واصبح مقر حزب حركة النھضة ھو ال�م�رج�ع ف�ي ال�ح�ك�م، ف�ی�ھ 
تحاك وتصاغ كل الدسائس وكل الوالءات وكل التبریكات. واجتھ�دت ال�ن�ھ�ض�ة 
في التغول المالي الخارجي الذي كانت تتلقاه اساسا من قطر ومن تركیا م�ق�اب�ل 
تنازالت عن السیادة الوطنیة لتونس. بل ذھبت ھاتھ الحركة المتسترة ب�ال�دی�ن 

عدد كبیر من رجال االعمال وتھدیدھم بملفات م�ق�اب�ل ان ی�دف�ع�وا   الى ھرسلة
 . للحركة مبالغ مالیة طائلة كانت خزینة الدولة التونسیة اولى بھا

ھكذا تمیز الوضع السیاسي التونسي ال�ى ح�د ظ�ھ�ور ق�وى س�ی�اس�ی�ة اخ�رى 
تمكنت ولو بشكل ما من لجم تغول النھضة وبدات تن�ك�ش�ف ل�ج�زء ك�ب�ی�ر م�ن 
الشعب التونسي مدى خطورة ھذا الحزب المتخفي وراء ال�دی�ن وم�دى ح�ی�اده 
عن مبادى الجمھوریة والدولة المدنیة التي تمكن من تأسیسھا الزعیم الحبی�ب 

 . بورقیبة
نبقى في انتظار ما ستكشفھ االیام القادمة القلیلة من تعییین ل�رئ�ی�س ح�ك�وم�ة 
جدید یتوقف تحلیلنا القادم لما ھي قادمة علیھ تونس في ال�م�س�ت�ق�ب�ل ال�ق�ری�ب 

 . والقریب جدا

  ا ن أا  
 دل  اي ؟

 ات 
م  رةا  ! 

 
 
 

 تونس/عبد الحمید الصغیر 

رحل رئ�ی�س ال�وزراء ال�ج�زار ع�ادل ع�ب�د    
المھدي منصبھ وفي رقبتھ الغلیظة دماء أكثر 

ج�ری�ح  27000شھ�ی�د وأك�ث�ر م�ن  700من 
ومعوق والمئات من المختطفین والمع�ت�ق�ل�ی�ن 
والمغیبین من بنات وأبن�اء الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
الجریح والمس�ت�ب�اح ب�ال�ج�م�اع�ات اإلرھ�اب�ی�ة 
المتمثلة بالمیل�ی�ش�ی�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة ال�م�س�ل�ح�ة 
وقیادات من الحرس الثوري وف�ی�ل�ق ال�ق�دس 
وأجزاء ك�ب�ی�رة وأس�اس�ی�ة م�ن ق�ادة وك�وادر 
ومس��ل��ح��ي ال��ح��ش��د الش��ع��ب��ي. رح��ل ال��ج��زار 
ولعنات الشعب تط�ارده وس�ی�م�ث�ل دون أدن�ى 
ریب أمام القض�اء ال�ع�راق�ي أو ال�دول�ي ول�ن 
یكون ھذا الیوم بعیداً، ومعھ ك�ل م�ن اش�ت�رك 

بإذالل وتجویع وھرس جلود الشع�ب ب�ح�ر الص�ی�ف ال�الھ�ب ب�ل وب�خ�ی�ان�ة الش�ع�ب 
  العراقي بمختلف السبل. فلشعب یمھل وال یھمل!

باألمس سقط شھیدان جدیدان في ساحات نضال قوى االنتفاضة الباسلة عل�ى أی�دي 
شرطة مكافحة الشغب، ومعھا في الغالب األعم، المیلیشیات الطائفی�ة ال�م�س�ل�ح�ة ال 
لذنب اقترفاه بل ألنھما احتجا وندیدا باالنقطاع المستمر للتیار الكھربائي ل�ی�س ف�ي 
بغداد فحسب، بل وفي جمیع مناطق الوسط والجنوب، التي تشھ�د ك�ل�ھ�ا ت�ظ�اھ�رات 
غاضبة ومستمرة. والسؤال الذي یواجھ الشعب ھو: ھل عاد مصطفى الكاظمي م�ن 
طھران وھو یحمل فرماناً من ولي الفقیھ خامنئي لمواجھة قوى االنتفاضة الشعب�ی�ة 
على الطریقة الوحشیة والدنیئة التي واجھ بھا عادل الجزار المنتف�ض�ی�ن ف�ي س�وح 

 النضال العراقي؟ ھكذا تبدو األمور! وھو ما تریده إیران ویرفضھ الشعب!
باألمس صرح الكاظمي بأنھ سینشر أسماء شھ�داء االن�ت�ف�اض�ة، وس�ك�ت ع�ن نش�ر 
أسماء القتلة المعروفین لھ خیر معرفة. والیوم یضیف الك�اظ�م�ي ل�ق�ائ�م�ة الش�ھ�داء 
شاب عشریني ورجل خمسیني من المشاركین في ساحة التحری�ر. وھ�ك�ذا ت�ل�ط�خ�ت 
یداه، شاء أم أبى، بدماء قوى االنتفاضة، وبدأ ان�زالق�ھ، ال�ذي م�ا ك�ان ی�ت�م�ن�اه أي 
إنسان، إلى المستنقع الذي حط فیھ عادل عبد الم�ھ�دي وأغ�ل�ب ق�ادة ح�ك�م ال�ع�راق 

سنة المنصرمة. ال یمكن أن ی�ت�وج�ھ االت�ھ�ام ل�م�ن أط�ل�ق ال�ن�ار ع�ل�ى  17خالل الـ 
الشھیدین وكثرة من الجرحى والمعوقین ف�ح�س�ب، ب�ل وب�األس�اس ی�ت�وج�ھ االت�ھ�ام 
صوب المسؤول السیاسي األول في البالد، ص�وب رئ�ی�س ال�وزراء وال�ق�ائ�د ال�ع�ام 
للقوات المسلحة، الذي أعطى قرار استخدام خراطیم المی�اه وال�رص�اص ال�م�ط�اط�ي 
والرصاص الحي لمواجھة المتظاھرین السلمیین وتفریق تظاھراتھ�م. ن�ع�م ھ�ذا م�ا 

 فعلھ عادل عبد المھدي قبل ذاك، وھذا ما بدأ بھ مصطفى الكاظمي أیضاً فتباً لھما!
إن االنتقال من موقع إلى موقع سھل جداً لمن یصل إلى الس�ل�ط�ة، ف�ك�رس�ي ال�ح�ك�م 
المحاط بعدد ھائل من الجماعات والشخصیات الطائفیة الفاسدة والمناھضة لمصالح 
الشعب، إذ سرعان ما ینسى الحاكم الجدید الوعود التي ق�ط�ع�ھ�ا ع�ل�ى ن�ف�س�ھ أم�ام 
الشعب واالنتفاضة وأطلقھا بصوت مرتفع، لیتناغم مع من بیدھم السلطة ال�ف�ع�ل�ی�ة، 
لقوى ومؤسسات ومنشآت ومكاتب وأجھزة الدولة العمیقة التي خیوطھا ب�ی�د ع�ل�ي 
خامنئي في العراق ووكیلھ نوري المالكي وأتباعھ من ق�ادة ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات الش�ی�ع�ة 

 المسلحة.
لیس أمام قوى االنتفاضة غیر تنشیط قواھا وتوسیع قاعدة مؤیدی�ھ�ا وال�م�ن�اض�ل�ی�ن 
معھا وتوحید جھودھا لمواجھة سلطات الدولة الثالث التي یتحك�م ب�ھ�ا ال�ط�ائ�ف�ی�ون 
الفاسدون والعاملون ضد التغییر المنشود من قبل الشعب. فالكاظمي ال یخطو خطوة 
جیدة إلى األمام، بل یدیر ظھره لیبدأ خطوه فخطوة إل�ى ال�وراء ب�ع�د أن ب�دأ ب�ق�ت�ل 
مناضلین من قوى االنتفاضة، وھو أبش�ع م�ا ی�م�ك�ن أن ی�م�ارس�ھ رئ�ی�س ح�ك�وم�ة 

  عراقیة بعد رحیل الجزار عادل عبد المھدي.
لن یمر مصطفى الكاظمي، أن قرر الس�ی�ر ف�ي درب الص�د م�ا رد، درب م�واج�ھ�ة 
مطالب الشعب العادلة في مكافحة ال�ط�ائ�ف�ی�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ی�ن وال�ف�س�اد وال�ف�اس�دی�ن، 
والتراخي في التحضیر لالنتخابات ال�م�ب�ك�رة وت�ع�دی�ل ق�ان�ون االن�ت�خ�اب�ات وق�ان�ون 
المفوضیة المستقلة لالنتخابات، وعدم الكشف عن القتلة وتقدیمھم ل�ل�م�ح�اك�م�ة، إذ 
ستسقطھ االنتفاضة المقدامة كما أسقطت عادل عبد المھدي، وقبل ذاك بطل تس�ل�ی�م 
الموصل ونینوى للمجرمین الدواعش وشھداء سبایكر والقائد الفعلي غیر الرس�م�ي 
للحشد الشعبي والمسؤول األول عن القوى والنشاط اإلی�ران�ي ف�ي ال�ع�راق ووك�ی�ل 

 ولي الفقیھ السیاسي في العراق نوري المالكي، مسؤول الدولة العمیقة في البالد.

 أ. د. كاظم حبیب



  لحضور القرآنّي والصوفيّ ا

   (ا ا)  
            ل ا أد  

 د. فاضل عبود التمیمي/العراق

یحضر النّص القرآني الكریم، واألجواء الصوفیّة    
في المجموعة الشعریّ�ة ال�م�وس�وم�ة بـ�(م�واق�ف 
األلف) التي أصدرھا الشاعر (أدیب كم�ال ال�دی�ن) 

ث�م نش�رھ�ا ف�ي   عن الدار العربیّة للعلوم ناشرون
المجلد الرابع من أعمالھ الشعریة الكاملة الص�ادر 
عن منشورات ضفاف في بیروت، وكأّن المجموعة 
صدى لھما جمع بین دفتیھ أنماطاً من حض�ورھ�م�ا 
ً عن درجة انغمار الشاعر في األجواء  النصّي معلنا

 القرآنیّة، والصوفیّة معاً.
 
ً أّن المتلقي یستطیع أن یكشف عن حضور   ویقینا

النص القرآني بدءاً من عتبة الصف�ح�ة الس�ادس�ة 
التي جعلھا الشاعر حّرة من دون أْن یسّمھ�ا، ف�ال 
ھي بالمقدمة، وال باالستھالل، وال بالتوطئة، ولكنھا 

لیعلن من   جاءت بعد صفحة (المحتویات) مباشرة
خاللھا الشاعر لحظة ال�ب�دء ال�ت�ي یش�رع م�ن�ھ�ا 

 المتلقي في قراءة األشعار، وتلقي جمالیاتھا.
لھذه (العتبة) وظیفتان: األولى تتمثل ف�ي ج�ل�ب  

انتباه المتلقي، وشدّه إلى موضوع�ات ال�ق�ص�ائ�د، 
واآلخرى التلمیح بأوجز القول إلى فضاء ال�ت�ج�رب�ة 
الشعریّة في المجموعة بعد أن تواجھ عینا المتلقي 
سورة النور بآیتھا الخ�امس�ة وال�ث�الث�ی�ن ح�ام�ل�ة 

اشراقیّة متدفّقة الداللة: (هللا نور السموات   شحنات
ق�ب�ھ�ا ب�ن�ّص اآلی�ة ال�راب�ع�ة  واألرض..)، ثم أع�
والثمانین من سورة یوسف: (وتولّى عنھم وقال یا 

ق�رآن�ی�ی�ن   أسفى على یوسف..) جامعا بین نّصین
لیدل بھما على افتتانھ بما فیھما من داللة ت�م�ارس 
تأثیرھا المباشر ف�ي م�ت�ن�ھ الش�ع�ري، ف�ال�ن�ّص�ان 
الكریمان یحمالن داللة الحضور القرآني في قصائد 

 المجموعة.
وعندي أّن النّص األّول قد فعل ما شاء لھ من فعل   

تأثیري في لغة المجموعة، ونسقھا الشك�ل�ي، أّم�ا 
النص الثاني فكان تأثیره خاّصاً في الوضع النفسي 
الذي یعیشھ الشاعر منفیّاً في (البالد الغریبة) على 
حدّ تعبیره، مستلھما صورة الوال�د وق�د اب�ی�ّض�ت 
عیناه حزناً على فراق ولده، باإلحالة على ال�ن�ص 

 القرآني حّمال الوجوه.
وكان الشاعر قد أشار في قصیدة المفتتح إلى أنّھ    

أوقف ھذه المجموعة التي أطلق علیھا اسم (كتاب) 
في: (مدح ملك الملوك ذاك الذي یقول للش�يء ك�ن 
فیكون)، في لفتة شعریّة أخذت من ن�ور ال�ق�رآن 
لتحیل على الذات اإللھیة في لحظة صف�اء ن�ف�س�ي 

  تذكّر بمقامات المتصوفة والمریدین.
أّما تأثیر الشكل القرآني لسورة النور فقد كان بائناً  

في طریقة الكتابة الشع�ریّ�ة ألك�ث�ر م�ن قص�ی�دة 
استلھمت دوران النسق القرآني القائم الراب�ط ب�ی�ن 
نھایات النص�وص، واب�ت�داءات�ھ�ا :((م�ث�لُ نُ�ورهِ 
كَِمشكاةٍ فیھا مصباٌح المصباُح في زجاجةٍ الزجاج�ةُ 
...))، فھذا النص القرآني ظھ�رت  كأنّھا كوكٌب دريُّ
مالمح نسقھ الدائري واضحة في قول الشاع�ر ف�ي 

 قصیدة: (موقف األلف):
..ً  ستصعدُ یا عبدي درجا

 كلّ درجةٍ بألف
 وكلّ ألٍف بمائة،
 وكلّ مائةٍ بكّف،

 .14وستحتار أیّھا أقرب........ص
وفي مقطع من قصیدة (موقف النون) ال�ذي ی�ق�ول 

 فیھ:
 ثُّم علَم أّن كلّ دمعة ھي سجدة

 وكُلّ سجدةٍ ھي طائر سعد
 37وكُل طائر سعدٍ ھو نون....ص

وكذلك في قصیدة: (موقف إبراھیم) التي یظھر فیھا 
م�ح�دّداً ف�ي   تأثیر النسق الكتابي للق�رآن ال�ك�ری�م

 األسطر اآلتیة:
 من واقعةِ السؤاِل إلى واقعةِ الخلق،
 ومن واقعةِ الخلقِ إلى واقعةِ النار،
 ومن واقعةِ النارِ إلى واقعةِ ھاجر،

 ومن واقعةِ ھاجر إلى واقعةِ العطش،
 ومن واقعةِ العطشِ إلى واقعةِ زمزم،

 ومن واقعةِ زمزم إلى واقعةِ إسماعیل،
وم�ن واق�ع�ةِ إس��م�اع�ی��ل إل�ى واق�ع��ة ال��ب�ی��تِ 

 .46العتیق.....ص
ً ف�ي      لكّن التأثیر القرآني األكبر یظھ�ر واض�ح�ا

 المجموعة في سیاقین مھمین:
 األول: یمكن دراستھ على وفق التناص الظاھر:

وھو من أوضح أشكال التناصات التي وج�دت�ھ�ا    
في مجموعة: (مواقف األلف) إذ تدخل ال�ن�ص�وص 
ً خ�ط�یّ�اً  القرآنیّة في شعر المجموعة لتشكّل تن�اّص�ا
ھّمھ اإلرتقاء باألسلوب الشعرّي، واإلح�ال�ة ع�ل�ى 
مرجعیّة النّص الخارجّي التي تتعلق بل�غ�ة ال�ق�رآن 
الكریم ال�م�ش�ی�رة إل�ى ن�واھ�ي ال�ذات اإلل�ھ�یّ�ة، 
ومقوالتھا نحو قول الشاعرم�ن قص�ی�دة: (م�وق�ف 

 األلف):
 ولكّن الوقت لیس وقت تأّمل

 فاقرأ واصعدْ 
 وفي كلّ صعود

 قل:اللھمَّ مالك الملك تؤتي الملَك َمن تشاء
 .15وتنزع الملَك مّمن تشاء....ص

 
م�ن  26ففي ھذا النص استدعى الشاعر اآلیة:    

سورة آل عمران استدعاًء ظاھرا لیشیر الى سلطة 
ً ك�ام�الً ف�ي  النص القرآني الذي مارس تنص�ی�ص�ا
مساحة الشكل التعبیري للقصیدة على الرغم من أنّھ 
كان مسبوقاً بتقدیٍم شعريٍّ كان بم�ن�زل�ة اإلف�ت�ت�اح 

 للنّص القرآني الكریم.
وكذلك ما جاء ف�ي ق�ول الش�اع�رف�ي قص�ی�دة:     

 (موقف نوح):
 واستوْت على الُجوديّ 

 45وقیلَ بعداً للقوِم الظالمیِن....ص
م�ن  44الذي حضر فیھ جزء كامل من اآلی�ة:   

سورة ھود محاطاً بصیاغة الشاعر ال�ت�ي ت�ج�ع�ل 
النص القرآني مھیمناً على داللة الشعر، وم�ح�ی�الً 
على فكرة التناص الظاھر، أو التنصیص بمفھوم�ھ 

 الدقیق.
ومثل ھذا التناص ورد كثیراً في المجموعة، أشیر   

فقط إلى مثالین منھ، وأترك ما تبقى بسبب ض�ی�ق 
 المقال، ففي قول الشاعر:

 فرأى ِمَن النورِ ما رأى
 9تحضر االیة  53فكاَن قاَب قوسین أو أدنى.....ص

من سورة النجم حضورا كامال، كما ھو الحال ف�ي 
 قول الشاعر:

 ولْن تخرَج منھا
ال�ذي  81حتّى یلَج الجملُ في سَ�مِّ ال�ِخ�ی�اط....ص

من سورة األع�راف  40حضر فیھ جزء من االیة: 
تاّماً، والمجموعة حافلة بأمثلة ك�ث�ی�رة م�ن ھ�ذا 

 التناص ال أجد ضرورة إلى تكرارھا.
 اآلخر: یمكن دراستھ على وفق التناص المستتر:

وھو تناص یعمد فیھ الشاعر إلى إذابة األنساق     
القرآنیة في سیاقات القصائد بعد أن یضی�ف إل�ی�ھ�ا 
ً م�ن  ً من لغتھ لتبدو الصورة الشعریّة مزی�ج�ا شیئا
لغتین مختلفتین تشترك�ان ف�ي إق�ام�ة ن�م�ط م�ن 

 التشكیل الشعري الحواري كما في قول الشاعر:
 كیف سأسقیَك من أنھارٍ من َعسٍل مصفّى

 أنھارٍ لذّة للشاربین
 ال فیھا لغٌو وال تأثیم

وكیف ستجلس ف�ي م�ق�ع�د ص�دق ع�ن�د م�ل�ی�ك 
 .13مقتدر؟......ص

 
الذي أعدّه مثاالً واضحاً للتن�اص ال�خ�ف�ّي م�ع     

القرآن الكریم، فالسطر األّول فیھ جاء بناؤه النصّي 
من سورة محمد: 15قریباً من قولھ تعالى في اآلیة 

(وأنھار من َعسٍل مصفّى)، وكان السطر الثاني قد 
أخذ شكلھ النصّي من اآلیة السابقة: (وأنھار م�ن 
ة للشاربین)، فیما السطر الثالث تن�اص م�ع  خمر لذّ

من سورة النبأ: (ال یسمعون فیھا لغواً وال  35اآلیة 
كِذّابا)، أّما السطر األخیر فقد استمد صی�غ�ت�ھ م�ن 

من سورة القمر: (في َمقعدِ ص�دقٍ ع�ن�د  55اآلیة:
َملیٍك ُمْقتَدِر)، فالتراكیب الشعریة في النص السابق 
أخذت صیغھا، ودالالتھا النھائیة من القرآن الكری�م 

  اقتباساً ال تنصیصاً.
وكذلك الحال في قول الشاعر في قصیدة: (موقف    

 الوحشة):
 وذكّر الناسَ 

 فالناس سُكارى
 وما ھم بسُكارى

 .22ذكّرھم بقافي وقرآني.........ص
 

م�ن س�ورة  2الذي حضرت فیھ معالم االی�ة:     
الحج: (وترى الناَس سُكارى وما ھ�م بس�ك�ارى) 
محاطة بصیاغات الشاعر التي تجعل النص القرآني 
وسط تعبیر شعرّي ال تكتمل رؤی�ت�ھ ال�ف�ن�یّ�ة إال 
باستدعاء نّص خارجّي یحیل على فك�رة ال�ت�ن�اص 
المستتر،ویعمل على بلورة أسلوب شعرّي م�زدوج 

 الداللة.
 أو في قولھ:

 أوقفني في موقف عیسى
 وقال: یا عبدي...

   أرایَت إلى من كلّم الناسَ 
 51في المھد صبیّا.........ص

من  29الذي یشیر إلى التداخل النصي مع االیة:     
سورة مریم التي نّصھا: (قالوا كیف نكل�م م�ن ك�ان 
في المھد صبیّا) فالتناص في شكلھ ال�ن�ھ�ائ�ي ك�ان 
قریبا من النص القرآني، فھو تركیبي یحی�ل ع�ل�ى 
إظھار الداللة القریبة من داللة النص األّول، وف�ي 

 المجموعة تناصات خفیّة أخرى.
وكان الشاعر قد افتتح مجموعتھ بقصیدة سّماھا    

(مفتتح) لتكون بمنزلة المقدّمة الخاّصة ب�ال�ك�ت�اب، 
حاول من خاللھا أن یحدّد أھّم األفكار، والمضامی�ن 
التي تسوح في متن المجموعة، ولي أن أشیر إل�ى 
ندرة المقدّمات التي تكتب شعراً لتكون مفتاحاً علنیّا 

 یلج عبره المتلقي إلى متن الكتاب.
 یقول الشاعر في مستھل: (القصیدة: المقدمة):   

 اقتَبَسُت من النِّفَّرّي ُجملةَ البدء
 .11ومن دمي ُجملةَ المنتھى.... ص

في إشارة واضحة إلى خض�وع قص�ائ�د الش�اع�ر   
لعالم (النِّفَّرّي) الصوفي ال�ذي ت�م�ور ف�ي فض�اء 
دالالتھ شبكة المعاني الخاّصة التي ت�ت�داول أف�ك�ار 

 المتصّوفة، ومصطلحاتھم نحو:
 ھو الَحيُّ الباقي

 والكلُّ فناٌء مطلق
 .23إّن اسمي ھو الَحّي القیوم.....ص

ففي ھذه األسطر الشعریّة الثالثة وردت أل�ف�اظ    
الصوفیّة الشھیرة: (ال�ح�ي ال�ب�اق�ي)، و(ال�ف�ن�اء 
المطلق)، و(الحي القیوم)، مؤكّدة حض�ور األج�واء 
الصوفیّة في شعر الشاعر، واندماجھ�ا ف�ي م�ع�ال�م 
صوره، ووردت في المجموعة نف�س�ھ�ا اإلش�ارات 

 الصوفیّة اآلتیة في قصیدة: (موقف االسم):
 أوقَفَني في موقِف االسم

: ما اسمَك یا عبدي؟  وقالَ
 قلُت: النقطة.

 قالَ: بل الحرف والنقطة جزٌء منھ
 ثُمَّ قال: ما اسمك؟

 قلُت: الحرف.
 قال: بل الُحروفّي والحرُف جزٌء منھ

 ثُمَّ قال: ما اسمك؟
 قلُت: الحروفّي.

 .28قال: بل الُصوفّي والحروفّي جزٌء منھ.....ص
 أو في قولھ من قصیدة: (موقف السجن):

 یا عبدي
 حّرر نفسك بمحبّتي

 .78فال حّریةَ لَك إّال معي.....ص
فتحریر النفس بمحبة المطلق وجھ م�ن وج�وه     

الھّم الصوفّي الذي یشترط للحری�ة خض�وع ال�ع�ب�د 
من المج�م�وع�ة  84لسماء محبتھ، ووردت في ص

ألفاظ: (الظاھر)، و(الباطن)، و(التجلي)، و(الغوث)
، وھي من ألفاظ الصوفیّة بال ش�ك ل�ت�ؤكّ�د ول�ھ 

 -الشاع�ر-الشاعر بالطقس الصوفّي، فضال عن أنّھ
جاء بحروف القرآن الكریم المقطّعة تلك التي وقف 
، وعدوھ�ا س�ّراً م�ن  عند رموزھا الصوفیّة كثیراً

 أسرار هللا تعالى في القرآن:
 بشمسِ الفجرِ في كھیعص نوري

 وحم كتابي
 وطسم عرشي وجاللتي وحضوري

 .90كیف یحدث ھذا؟... ص
 

وكان الشاعر قد أشار ف�ي س�ط�ر م�ن س�ط�ور    
المقدّمة:القصیدة إلى أنّھ: كَتََب كتاباً في مدح مل�ِك 

، قاصداً م�ج�م�وع�ت�ھ الش�ع�ریّ�ة: 11الملوك...ص
(مواقف األلف) التي ترید ھذه المق�ال�ة أن ت�ق�رأ 
تشكالتھا القرآنیّة، والصوفیّة، وقد اقترح لھ�ا ف�ي 
البدء عنوان: (لوعة عابر سبیل) ثم ت�ح�ّول إل�ى 
عنوان آخر: (نقطة شوق وحرف أنین) لیكون أكثر 
ق�ائ�م�ة ع�ل�ى  ً من فضاء تجربتھ الشع�ریّ�ة ال� قربا
استثمار شكل الحرف العربي, وطرائق التصویت بھ 
جمالیّاً،لكنّھ بعد أن تأمل سبعین مّرة ف�ي س�ن�ارة 
السنین تأّمل (صیاد اصطاد سمكة في بطن�ھ�ا ل�ی�رة 
ذھب), وقد أخذ الحكایة التشبیھیة من كت�اب أل�ف 
لیلة ولیلة سّمى الكتاب للم�ّرة األخ�ی�رة: (م�واق�ف 

 األلف).
 
والعنوان: (مواقف األلف) الذي یشی�ر ت�رك�ی�ب�ھ   

النحوي إلى غیاب المبتدأ (ھ�ذه)، وحض�ور ال�خ�ب�ر 
وھو مضاف، و(األلف) مضاف إلیھ م�ج�رور، وق�د 
لحقتھ (أل) التعریف مفیدة الت�خ�ص�ی�ص: أي أّن 
المواقف التي جاءت على سبیل التنكی�ر أص�ب�ح�ت 

بإضافتھا الى األلف عنواٌن استعار الشاعر   معّرفة
�فَّ�رّي) ش�ائ�ع  جزأه األّول (مواقف) من كت�اب (ال�نِّ
الصیت (كتاب المواقف) الذي حققھ الم�س�ت�ش�رق: 
(أرثر یوحنا أربري)، ونشرتھ دار الكتب المصریّة 

 .1934في القاھرة 
و(كتاب المواقف) الذي صارت اإلشارات إل�ی�ھ      

تتوالى من النقاد والشعراء الساعین إل�ى ب�ل�ورة 
أسلوب للحداثة الشعریّة لیس ف�ي ال�ع�راق وح�ده، 
وإنّما في الثقافة العربیّة كلّھا، كان الشاعر المف�كّ�ر 
أدونیس قد ذھب فیھ مذھباً خطیراً حینما بح�ث ف�ي 
دراسة رائدة عن التشابھ النص�ّي ب�ی�ن الص�وف�یّ�ة 
�فَّ�رّي وأدخ�ل�ھ ف�ي فض�اء  والسریالیّة، فأخذ ب�ال�نِّ

�فَّ�رّي   الحداثة المعاصرة مشیراً إلى أّن أسل�وب ال�نِّ
في (المواقف أو المخاطبات) یدخل في ب�اب الش�ع�ر 
من أوسع أبوابھ، فھو أكثر شعریّة في ن�ث�ره م�ن 
شعراء نظّامین، ثم وصل األمر إلى أّن كثیرین عدّوا 
(النِّفَّرّي) شاعر قصیدة نثر محتم�ی�ن ب�ن�ص�وص�ھ، 
ومقوالتھ الصادمة لكل وع�ي ث�اب�ت, وم�ح�اف�ظ، 

 ویسعى إلى التقلید.
 
ھل كان الشاعر أدیب كمال الدین مّمن حمل لواء    

 الشعر متجھا بھ نحو تجربة (النِّفَّرّي) الصوفیّة؟
بالتاكید فجملتھ الشعریة اإلستھاللیّة السابق�ة:      

(اقتبست من النِّفَّرّي جملةَ البدء) تحیل على ذل�ك، 
وتكرار ألفاظ الصوفیّ�ة ی�ؤك�د ذل�ك أیض�اً، وك�ان 
النِّفَّرّي في كتابة (المواقف) قد عنون مواقفھ كلھ�ا 
بھذا اللفظ مضیفاً إلیھ ألفاظاً أخرى اس�ت�ل�ھ�ا م�ن 
عوالم تجربتھ الصوفیّة نحو: موقف العز، والقرب، 
والكبریاء، وأنت معنى الكون، والم�وت، واس�ت�وى 

 الكشف والحجاب، والبصیرة، وغیرھا.
فعنوانات (النِّفَّرّي) السابقة، وغیرھا ب�أنس�اق�ھ�ا    

الشكلیّة، والمضمونیّة أخذت طریقھا إلى: (مواقف 
ألف الشاعر)، فعنواناتھا جمیع�ھ�ا اب�ت�دات ب�ل�ف�ظ 
ً إلى لفظ آخر اختاره الش�اع�ر م�ن  (موقف) مضافا
عالمھ الشعري، بدءاً من قصیدة (مواقف األل�ف) 
األولى في المجموعة التي أخذت المجموعة اسمھا 

) قص�ی�دة ك�لّ�ھ�ا 54لتمّر بمواقف أخرى من خالل(
بك�ل�م�ة (م�وق�ف)، آخ�ذة م�ن   ابتدات عنواناتھا

(النِّفَّرّي) جملة البدء لتحی�ك م�واق�ف�ھ�ا ال�خ�اص�ة 
المتأّملة في عالم الحرف: موقف األلف، واالس�م، 
والحرف، والنون، وال�ك�الم، وال�ك�ت�اب�ة، وال�ب�ی�ت، 
والدائرة، وعالم االنبیاء واالولیاء: م�وق�ف ن�وح، 
وإب�راھ�ی��م، وی��ع�ق�وب، وال�خ��ض�ر، وع��ی�س��ى، 
والمصطفى، وعلي، وكربالء، وكمیل، فضالً ع�ن 
العوالم األخرى التي تجري الداللة فیھا متكئة على: 
م�وق�ف ال�خ�ط�أ، وال�رح�ی�ل، وال�م�ھ�د، وال�ظ�الم، 
والوحشة، والصبر، والشوق، والحیرة، وال�غ�رب�ة، 
والجسد، وال�روح، وال�ح�ل�م، وال�خ�وف، وال�ع�زة، 
واألین، والب�اب، وال�م�ط�ر، وال�م�اء، والس�ج�ن، 
والحاجب، والنھر، وال�ط�ائ�ر، والس�ج�دة، واألن�ا، 

 وغیرھا مّما ال مجال لذكرھا.
 
وكان (النِّفَّرّي) قد استھل مواقفھ كلّھا بعبارة كانت  

الزمة نصیّة تكّررت یقول فیھا: (أوقفني...) مشیراً 
إلى الذات اإللھیّة، وتجلي صوتھا البھي في خطاب�ھ 
الصوفي، یقول في استھالل: (م�وق�ف ال�ك�ب�ری�اء): 
(أوقفني في كبریائھ وقال لي: أنا الظ�اھ�ر ال�ذي ال 
یكشفھ ظھوره، وأنا الباطن الذي ال ترجع البواط�ن 

 3بدرك من علمھ....) ص
وقال في موقف القوة: (أوقفني ف�ي وص�ف ال�ق�وة، 

 وقال لي: ھي وصف من أوصافھ القیومیّة
 124وقال لي: القیومیّة قامت بكل شيء) ص

) 77وكان مجموع (مواقف) (النِّفَّرّي) في الكتاب (
ً ابتدأھا بموقف العّز، وانتھى فیھ�ا ب�م�وق�ف  موقفا
الكنف، وفي نصوصھا النثریّة تتأل�ق ال�ل�غ�ة آخ�ذة 
جمالھا الشعري من إفضاء الذات الھائمة ف�ي ب�ح�ر 

  التصّوف العمیق.

17  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 757  

 29 July 20 • Year 15 



ف��ي ال��رب��ع االخ��ی��ر م���ن      
ال�ت�ح�ق�ت ب�ال�ھ�ی�ئ�ة  ١٩٩١عام

التدریسیة في جامعة ال�ی�رم�وك 
بمدینة اربد االردنیة،،، حین�ذاك 
كنت والصدیق المبدع المرحوم 
الدكتور عوني ك�روم�ي (خ�رج 

وع�م�ل  ١٩٩١من العراق عام 
في جامعة ال�ی�رم�وك ث�م غ�ادر 

مای�و  ٢٨الى المانیا وتوفي في 
في برل�ی�ن) ن�ت�ردد  ٢٠٠٦عام 

ع��ل��ى ع��م��ان ك��ث��ی��را ل��ح��ض��ور 
 الفعالیات الثقافیة المتنوعة.

ف��ي الش��ھ��ر ال��ث��ان��ي م��ن ع��ام  
ع��ل��م��ت ان وف��دا م��ن  ١٩٩٢

اتحاد االدباء الع�راق�ی�ی�ن وص�ل 
ع��م��ان ب��رئ��اس��ة د. م��ح��س��ن 
الموسوي وعضویة عبداالم�ی�ر 
مع�ل�ھ وس�ام�ي م�ھ�دي وف�رات 
الجواھري في ال�ت�اری�خ ن�ف�س�ھ 
ش��اھ��دت ف��ي ال��ت��ل��ف��از وزی��ر 
الثقافة االردني الدكتور محم�ود 
السمرة (رح�م�ھ هللا) یس�ت�ق�ب�ل 
ش��اع��ر ال��ع��رب األك��ب��ر م��ح��م��د 
م�ھ�دي ال�ج�واھ��ري ف�ي م�ط��ار 
ال�م�ل��ك�ة ع�ال�ی��ة، غ��ادرت ارب��د 
م��ت��وج��ھ��ا ال��ى ع��م��ان ل��ل��ق��اء 
ص��دی��ق��ي م��ن��ذ الس��ت��ن��ی��ن��ات 
ال��م��رح��وم ف��رات فض��ال ع��ن 
رغبتي السالم على الج�واھ�ري 

ال��ذي ات��ی��ح ل��ي ال��ت��ع��رف "
 ١٩٦٠المباشر عل�ی�ھ ف�ي ع�ام

حین تاسست نقابة الصح�ف�ی�ی�ن 
ب��ق��ی��ادت��ھ وط��ب��ی��ع��ة ع��الق��ت��ي 
المھ�ن�ی�ة ب�ال�ن�ق�ی�ب ب�اع�ت�ب�اري 
عض��وا ع��ام��ال ف��ي ال��ن��ق��اب��ة 
ومحررا في ج�ری�دة ال�ح�ض�ارة 
االسبوعیة التي یتمتع صاحبھ�ا 
المرحوم محمد حسن الص�وري 
ب���ع���الق���ة ص���داق���ة م���ت���ی���ن���ة 
بالجواھ�ري (ف�ي ت�ل�ك ال�ف�ت�رة 
اصدر الجواھري جریدة ال�رأي 
العام وقد نشب خالف حاد بی�ن�ھ 
وبین عبد الكریم قاس�م ب�ع�د ان 
كانا اصحاب نجم ع�ن�ھ اع�ت�ق�ال 
الجواھري وت�م اخ�الء س�ب�ی�ل�ھ 
م�ن ال��ت�وق��ی�ف ب�ك�ف��ال�ة ق�درھ��ا 
درھ���م ال غ���ی���ر وی���ح���س���ب 
للجواھري عدم مھاجمتھ ل�ع�ب�د 
الكریم قاسم بعد استشھاده ف�ي 
التاسع من ش�ب�اط األس�ود ع�ام 

غادر الج�واھ�ري ال�ى  (١٩٦٣
براغ بعد االس�ت�ھ�ان�ة ب�م�ك�ان�ت�ھ 
وكرد فعل لما تعرض ال�ی�ھ م�ن 

م��وق��ف م��ؤل��م واس��ت��ق��ر ھ��ن��اك 
ل��ع��ق��ود، ت��وف��رت ل��ي ف��رص��ة 
التقرب الیھ مجددا في العاصمة 
التشیكی�ة خ�الل دراس�ت�ي اب�ان 
الستینات ف�ي ج�ام�ع�ة تش�ارل�ز 
م��ن خ��الل ع��الق��ت��ي ال��ودی��ة 
باوالده نجاح وكفاح وع�الق�ت�ي 
بابن عمتھ�م رج�اء ال�ج�ص�ان�ي 
وشقیقھ االكبر لواء (توفي ف�ي 

ال�ى ج�ان�ب ) براغ بعمر الشباب
ذل��ك ع��الق��ة اس��رة. ال. ك��م��ال 
ال�دی�ن ب�أس��رة آل ال��ج�واھ��ري. 
عبر. زواج ك�ل م�ن ال�م�رح�وم 
ال�ق�اض��ي حس�ی��ن ك�م��ال ال�دی��ن 
والمرحوم المھندس محي كمال 
الدین والمھ�ن�دس س�الم حس�ن 
ك��م��ال ال��دی��ن م��ن اس��رة ال 

 .، "الجواھري
في الفندق ال�م�خ�ص�ص الق�ام�ة 
الوفد التقیت ب�ال�م�رح�وم ف�رات 
فاصطحبني الى غرفتھ. وح�ك�ى 
ل��ي ھ��دف ال��وف��د ف��ي ع��م��ان، 
اخبرني ف�رات ان اف�رادا غ�ی�ر 
معروفین بالنس�ب�ة ل�ھ حض�روا 
الى داره لیال لی�ل�ت�ح�ق ص�ب�اح�ا 
بوفد اتحاد االدباء المتوجھ ال�ى 
عم�ان ل�ن�ق�ل ت�ح�ی�ات ال�رئ�ی�س 
صدام والقیادة وترحیبھا بع�ودة 
الجواھري الى بغداد وقد ارتك�ز 
رأي ال�ق�ی�ادة وال�رئ�ی�س ص�دام 
على م�ا اب�داه ال�ج�واھ�ري م�ن 
اشتیاق لل�ع�راق اث�ن�اء زی�ارت�ھ 
الى سفیر العراق ف�ي ال�ق�اھ�رة 
ن��ب��ی��ل ن��ج��م ال��ت��ك��ری��ت��ي ف��ب��ع��ث 
السفیر ال�ى وزارة ال�خ�ارج�ی�ة 
یعلمھا بما جرى فاس�رع وزی�ر 
الخارجیة بكتابة مذك�رة ق�دم�ھ�ا 
لص��دام وح��ی��ن اط��ل��ع ع��ل��ی��ھ��ا 
الرئیس ھ�م�ش ب�ع�ب�ارة "اھ�ال 

ع��ل��ى إث��ر ذل��ك ت��م   "وس��ھ��ال
ال�ت�ن�س��ی�ق م��ع وزارة ال��ث�ق�اف��ة 
لت�ش�ك�ی�ل ال�وف�د وال�ذھ�اب ال�ى 
عمان لاللتقاء بالجواھري ك�م�ا 
تم االیعاز الى سفیر العراق ف�ي 
ع�م��ان ت��ن��ظ��ی��م ع��م��ل��ی��ة ع��ودة 
ال��ج��واھ��ري ع��ن ط��ری��ق ال��ب��ر 
برفقة السفیر ال�ح�دی�ث�ي وع�ن�د 
ال��ح��دود االردن��ی��ة ال��ع��راق��ی��ة 
یستقبلھ وفد رف�ی�ع ال�م�س�ت�وى 
یقوده للمكان الذي خص�ص ل�ھ 
كمقر اقامة وھ�و ج�ن�اح خ�اص 
في فندق الرشید (كانت الق�ی�ادة 
ف�ي ال��ع�راق س�ت��ك�س��ب ت��زك�ی��ة 

كبرى لدیمومت�ھ�ا ف�ي الس�ل�ط�ة 
وت��ح��س��ی��ن س��م��ع��ت��ھ��ا ل��و ع��اد 
ال���ج���واھ���ري ال���ى ال���ع���راق 

اسندت المھمة لف�رات  (وقتـذاك
البالغ والده بالتفاص�ی�ل وح�ی�ن 
ذھب فرات لرؤیة والده غض�ب 
ال��ج���واھ���ري غض���ب���ا ش���دی���دا 
ورفض رفضا باتا مقابلة الوف�د 
وخاطب فرات بانفع�ال ب�ان�ھ ل�م 

 ..  یقرر العودة الى بغداد
ف���ي ال���ی���وم ال���ت���ال���ي حض���ر 
الج�واھ�ري ح�ف�ال ف�ي ال�م�رك�ز 
الثقافي الملكي بحض�ور ال�م�ل�ك 

وال��ع��ائ��ل��ة  -رح��م��ھ هللا-حس��ی��ن
المالكة الذین انتظ�م�وا ج�ل�وس�ا 
ع�ل�ى خش�ب�ة ال�م�س�رح، ص�ع�د 
الجواھري الى الخش�ب�ة وال�ق�ى 
قصیدتھ المشھورة "یا س�ی�دي 
اس�ع��ف ف��م��ي" (ف��ي رأی��ي ان 
ال��ج��واھ��ري م��ن خ��الل ھ��ذه 
ال��ق��ص��ی��دة ك��ان یس��ع��ى ال��ى 
تص��ح��ی��ح ع��الق��ت��ھ ب��االس��رة 
الھاشمیة بعد موقف�ھ ال�م�ن�اوئ 
م��ن��ھ��ا ف��ي قص��ائ��ده بس��ب��ب 
استشھاد شقیقھ جعفر في وثبة 

وت��رح��ی��ب��ھ  ١٩٤٨ك�ان��ون ع��ام
بالنظام الجمھوري في ال�ع�راق 
ع�ل�م�ا ان�ھ ك�ان ی�ع�م�ل رئ�ی�س��ا 
للتشریفات في ال�ب�الط ال�م�ل�ك�ي 
في عھد ال�م�ل�ك ف�ی�ص�ل االول) 
كان الملك حسین یعاني وقت�ذاك 
من سرط�ان ال�غ�دد ال�ل�م�ف�اوی�ة 
وی�خ��ض�ع ل��ل�ع��الج وال��م��ج�ت��م��ع 
األردني شدید القلق على صح�ة 
ال��م��ل��ك وق��د ش��اھ��دت مس��ی��رة 
جماھی�ری�ة ان�ط�ل�ق�ت م�ن ارب�د 
نحو عمان تدعو بالعافیة للمل�ك 
بعد تحسن صحتھ وعودتھ م�ن 
رح�ل��ة ع��الج خ��ارج ال�م��م�ل��ك��ة 
ویك�م�ن س�ر ت�ع�ل�ق األردن�ی�ی�ن 
ب��م��ل��ك��ھ��م ان��ھ اس��س ل��دول��ة 
عص��ری��ة ب��ال م��وارد داخ��ل��ی��ة 
ك��ال��ن��ف��ط م��ن خ��الل ع��الق��ات��ھ 
الدولیة وشحذه المساعدات من 
دول العالم لصالح ب�ن�اء اْالردن 
وم�ن ال�ط��ری��ف ان نش��ی�ر ال��ى 
الصفة التي اطلقھا الملك ع�ل�ى 

، خ�الل "الملك الش�ح�اذ"نفسھ 
ال��ق��اء ال��ج��واھ��ري اب��ی��ات م��ن 
قص��ی��دت��ھ (ن��ق��ل ال��ح��ف��ل ف��ي 
التلفزیون) شاھدنا الدم�وع ف�ي 
عیني الملك حسین وھو یستمع 
وی��راق��ب ال��ج��واھ��ري ال��ك��ب��ی��ر، 

ح�ی��ن ان��ت��ھ��ى ال��ج��واھ��ري م��ن 
القاء القصیدة نزل من الخش�ب�ة 
لیجلس في مكانھ داخل الص�ال�ة 
وھنا حدث ما لم یكن بالحسب�ان 
اذ ن��زل ال��م��ل��ك حس��ی��ن م��ن 
الخشبة ال�ى الص�ال�ة ل�ی�ص�اف�ح 
ال��ج��واھ��ري فض��رب ال��م��ل��ك 
حس��ی��ن ب��ت��ص��رف��ھ ھ��ذا م��ث��اال 
ل��ت���واض���ع ال��م���ل���وك وض���رب 
ال��ج��واھ��ري بس��ل��وك��ھ م��ث��اال 

 لكبریاء الشعراء.
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حینما نتكلم عن مسرح ش�ك�س�ب�ی�ر ف�ك�أن�م�ا 
نخوض في أمر یبتدئ وال ینتھي. فكم�ا ق�ال 
بوب عنھ "كانت مسرحیات ش�ك�س�ب�ی�ر م�ن 
باب اإللھام المحض ولیس مقلداً ل�ل�ط�ب�ی�ع�ة 
بل أداة لھا. ولیس من العدل القول إن�ھ ك�ان 
یأخذ فكره منھا ب�ل إن�ھ�ا ھ�ي ال�ت�ي ت�ت�ك�ل�م 
بصوتھ". وأیضاً بن ج�ونس�ون "ل�ق�د ك�ان 
لفنك یا شكسبیري العذب حصة وف�ی�رة ذاك 
إذا كانت الطبیعة ھي مادة الشاعر، فإن فن�ھ 
ھو ال�ذي یص�وغ�ھ�ا وی�خ�ل�ق�ھ�ا، والش�اع�ر 
الكبیر یصنع ذاتھ بذاتھ بق�در م�ا ی�ف�ی�د م�ن 

 موھبتھ الطبیعیة ولقد كنت ھكذا."
ولم یكن شكسبیر خبیراً فقط بنفوس األف�راد 
بل كان واعیاً بنفسیات الجماھیر وع�ق�ل�ی�ات 
الجماعات والزعماء. إن شكسبیر ھو أعظ�م 
قصاص مسرحي رومانسي عرفھ ال�ت�اری�خ. 
فكما قیل عنھ ھو رائد المسرح اإللی�زاب�ی�ث�ي 

 والشاعر اإلنجلیزي الوطني.
شكسبیر جعل المسرحیة كائنا حی�اً ی�ت�ن�ف�س 
برئتین تنبضان بالحیویة، وجناحین طلیقی�ن 
ال یخضعان لقانون غیر قانون الفن والح�س 
والذوق والعاطفة. ال�ق�ان�ون ال�ذي یس�ت�وي 
أمامھ الملوك والسوقة ألنھ�م ج�م�ی�ع�ا بش�ر 
ویضحك في ظلھ الن�اس ح�ی�ن�م�ا ت�ج�د ل�ھ�م 
ظ�روف ت��ب��ع��ث الض��ح��ك وی��ب��ك�ون ح��ی��ن��م��ا 
تحزنھم ظروف ال یكون لھم فیھا من البك�اء 

 مفر.
عمل شكسبیر أكث�ر م�ن ث�الث�ی�ن مس�رح�ی�ة 
بدأھا بالكومیدیا والسیاس�ة م�ث�ل مس�رح�ی�ة 
ھنري السادس وكومیدیا األخطاء ثم أن�ت�ق�ل 
الي الرومانسی�ة وال�ت�راج�ی�دی�ا ب�م�س�رح�ی�ة 

م ثم عاد ث�ان�ی�ة ١٩٥٦رومیو وجولیت عام 
بمسرحیات ھ�ام�ل�ت وع�ط�ی�ل وال�م�ل�ك ل�ی�ر 
وماكبث وأنطوني وكلیوباترا وأستم�ر ع�ل�ى 
ھذا المنوال لمدة اثنتي عش�رة س�ن�ة. وف�ي 
ال��ن��ھ��ای��ة ع��اد ل��ل��روم��انس��ی��ة م��رة أخ��رى 
بمسرحیة سی�م�ب�ل�ب�ن وال�ع�اص�ف�ة وح�ك�ای�ة 

 الشتاء.
ك��ان ش��ك��س��ب��ی��ر م��ن أص��ح��اب ال��م��ذھ��ب 
الرومانسي فھو مذھب االنطالق وال�ع�اط�ف�ة 
والحریة، ال�ت�أم�ل ف�ي ال�روح�ان�ی�ات ال�غ�ی�ر 
محدود، ف�م�ن ھ�ن�ا وج�ب ع�ل�ى األدی�ب أن 

 یكون الرمز أسمى أدواتھ.
فھو ال یقتصر على قصة أو ح�ك�ای�ة واح�دة 
في مسرحیاتھ ولك�ن�ھ یس�ل�ط الض�وء ع�ل�ي 
قصص وحكای�ات ش�ت�ى. وال ی�ع�رف وح�دة 
المكان كما ف�ي ال�م�ذھ�ب ال�ك�ال�س�ي، ف�ف�ي 
عطیل ترانا في البندقیة في الفصل األول ث�م 
ینتقل بنا إلى جزیرة القبرص، كما ال ی�ل�ت�زم 
أیضاً بوحدة المادة أو النغم فنراه یض�ح�ك�ن�ا 
في أشد مآسیھ بمھرج أو روح ل�ط�ی�ف�ة أو 
شریرة تفری�ج�اً ع�ن ال�م�ت�ف�رج�ی�ن م�ن إث�ر 

 المأساة.
كما تجد شخص�ی�ات ال�م�آس�ي ال�روم�انس�ی�ة 
تجمع بین السادة والعبید وم�ن ھ�ن�ا ی�ك�م�ن 
الصراع العنیف حتي ینتھي بالكارث�ة ف�ن�ج�د 
ی��اج��و ال��ن��ذل ال ی��ن��ف��ك ی��وس��وس بس��م��ھ 
كالشیطان في أذن عطیل ح�ت�ي ی�ق�وده إل�ي 

  مصرعھ ومصرع معبودتھ دزدمونة.
ومن أكثر م�ا ی�ت�م�ی�ز ب�ھ مس�رح�ی�ات�ھ ھ�ي 
العاطفة الغالبة ال�م�ل�ی�ئ�ة ب�ج�و س�اح�ر م�ن 
الخیال والشعر واألش�ب�اح ال�م�ج�ن�ح�ة ف�ف�ي 
ھاملت شبح یتكلم م�ن ع�ال�م ال�خ�ل�ود وف�ي 
ماكبث شبح أخر یلوح للقاتل لیقیمھ ویقع�ده 
وی��ج��ع��ل ال��دن��ی��ا م��ن ح��ول��ھ خ��ی��االً وف��ی��ھ��ا 

ساحرات ی�ح�دث�ن، م�اك�ب�ث ب�ل�س�ان ال�غ�ی�ب 
فیذكین في نفسھ الوساوس ثم یلھین ف�ؤاده 
باألطماع والمطامح ال�م�دم�رة وف�ي ع�ط�ی�ل 
مندیل الساحرة المصریة التي أھدتھ إلي أن 
البطل لیكون خیراً وبركة علي حاملھ وش�راً 
مستطیراً إذا ضاع منھ أو لم یكن مع�ھ وف�ي 
العاصف�ة ھ�ذا الس�ح�ر ال�ذي ی�ث�ی�ر ال�ری�اح 
ویفور منھ الموج وفیھ�ا أیض�اً ھ�ذا ال�روح 
ال��ل��ط��ی��ف آری��ل ص��ان��ع ال��خ��ی��رات وج��ال��ب 
البركات ثم كالبی�ان ص�ان�ع ال�م�ت�اع�ب وف�ي 
یولیوس قی�ص�ر ذل�ك ال�ع�راف ال�ذي ی�ح�ذر 
قیصر من لیلة الخ�ام�س عش�ر م�ن م�ارس 
وذلك یثیر فینا قبل أن یثیر في ق�ی�ص�ر ج�واً 
من ال�ت�وج�س وت�رق�ب الش�ر وف�ي روم�ی�و 
وجولیت تلك الجرعة المنومة التي تستی�ق�ظ 
منھا جولیت في المقبرة وفي تاجر البندق�ی�ة 
ھذا الرطل من اللحم یق�ت�ط�ع�ھ ش�ی�ل�وك م�ن 

 صدر غریمھ إذا لم یِف بالدین.
ومن بیِن المسرحیّات التي قّدمھا شك�س�ب�ی�ر 
حصلت أرب�ع مس�رح�یّ�ات ع�ل�ى األفض�ل�یّ�ة 
بإجماع من أغلبیّة النقاد، وذلَك ب�ن�اًء ع�ل�ى 
القیمة األدبیّة للمسرحیّة ودیمومتھ�ا، وھ�َي 

  مرتّبة من األفضل كالتالي:
 
ھاملت: تدور أح�داث ال�م�س�رح�یّ�ة ح�وَل -1

بطلھا مل�ك ال�دن�م�ارك الش�اب "ھ�ام�ل�ت"، 
الذي یُقتَل والده فیُص�اب ب�ال�ح�زن الش�دی�د، 
ویقّرر أن ینتق�م ل�م�وت�ھ، وع�ل�ی�ھ ف�ت�ت�ن�اول 
المسرحیّة التراجیدیّة مشاعر ت�ت�ع�لّ�ق ب�أل�م 
الفقد، والتي یُعتقد أّن شكس�ب�ی�ر ع�ان�ى م�ن 
مش��اع��ر مش��اب��ھ��ةً ل��م��ا ُك��تِ��ب ف��ي ھ��ذه 
المسرحیّة، بسبب ف�ق�َدان�ھ الب�ن�ھ ھ�ام�ن�ت، 
وتعّد مسرحیّة ھاملت أعظم مسرحیّة كتب�ھ�ا 
شكسبیر بناًء ع�ل�ى رأي ال�ع�دی�د م�ن ن�قّ�اد 

األدب، كما یُعتقد بأنّھا قّدمت بُعداً عمیقاً ف�ي 
علم النفس قبَل مئ�ات الس�ن�ی�ن م�ن ظ�ھ�ور 

  صورتھ الحدیثة.
 
رومیو وجول�ی�ی�ت: ت�ت�ن�اول ال�م�س�رح�یّ�ة -2

قّصة شخصین یقعاِن في الحّب بال�رغ�ِم م�ن 
اختالف خلفیاتھما االجتماعیّة، وذلك بسب�ب 
العداء الواقع بیَن عائلتیھما (مونت�ی�غ�ی�و) و

(كابیولیت)، فتظ�ھ�ر ف�ي ال�م�س�رح�یّ�ة ع�ّدة 
مشاھد حركیّة بسب�ب ھ�ذا ال�خ�الف، ول�ك�ن 
یبقى مشھد الشرفة النّص ال�درام�ّي األك�ث�ر 
شھرةً في العالم، ویمكن القول إّن مسرحیّ�ة 
رومیو وجولییت ھي مسرح�یّ�ة ت�ق�ّدم قّص�ة 
رومنسیّة وتراجیدیّة، وتعّد أشھر مسرح�یّ�ة 

  كتبھا شكسبیر نظراً لموضوعاتھا الخالدة.
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تتناول أحداثھا التغیّر الذي یطرأ عل�ى ح�ی�اة 
ماكبث الذي یبدأ بكونھ ج�ن�دیّ�اً، ث�ّم یص�ب�ح 
ملكاً، ویتحّول في النھایة إلى طاغی�ة، وم�ن 
أھّم الشخصیّات ال�ظّ�اھ�رة ف�ي ال�م�س�رح�یّ�ة 
شخص�یّ�ة ال�ل�ی�دي م�اك�ب�ث، ال�ت�ي ت�تّ�ص�ف 
بكون�ھ�ا ش�خ�ص�یّ�ةً ش�ری�رةً، وذات ط�م�وح 
عاٍل، ما جعل دورھا في الم�س�رح�یّ�ة م�ھ�ّم�اً 

 ومؤثّراً.
 
یولیوس قیصر: تتحّدث المسرح�یّ�ة ع�ن  -4

المؤامرة ال�ت�ي تُ�ح�اك م�ن ق�ب�ل الس�ن�ات�ور 
ال��روم��ان��ي م��ارك��وس ب��روت��وس الغ��ت��ی��ال 
یولیوس قیصر، وترّكز ال�م�س�رح�یّ�ة بش�ك�ٍل 
كبیٍر على نف�س�یّ�ة ب�روت�وس ال�م�ض�ط�رب�ة، 
وأخالقھ المتضاربة أثناء وض�ع�ھ ت�ف�اص�ی�ل 
م�ؤام�رة االغ�ت�ی�ال، وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أّن 
المسرحیّة تحَت اسم "یولیوس قی�ص�ر" إّال 

  أنّھ یظھر في عدد قلیل من المشاھد.
أضاء شكسبیر الم�س�رح ج�واً م�ن ال�ت�رق�ب 
والتشوق تسبح فی�ھ ال�ع�واط�ف ف�ي ال�ج�ن�ة 
والجحیم ع�ل�ى ح�د س�واء فس�ی�ظ�ل رح�ی�ق 

 مسرح شكسبیر على مر الزمان.
ونختم بمقولة لھ من مسرحیة ماك�ب�ث "أن 

 تكون الكل والنھایة" 

    To be all and the end 

 إدار دد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن دار مــومـنت   
 )Moment ل��ل��ط��ب��اع��ة (

والنشر والتوزی�ع ف�ي ل�ن�دن 

یص��در ق��ری��ب��ا ك��ت��اب ث��الث 

مس��رح��ی��ات ض��د ال��ح��رب 

 والعنف

 (Three plays against 

the war and oppres-

sion) 

ال����ك����ت����اب یض����م ث����الث  

مسرحیات عرب�ی�ة ت�رج�م�ھ�ا 

الى اإلنكلیزیة الدكتور میّسر 

الخّشاب لثالثة كتّاب بارزی�ن 

من مدینة الموصل الحدب�اء: 

ناھض الرمضاني، وم�ی�س�ر 

 الخشاب، وبیات مرعي.

 ب  اا  
 

 

 

عن منشورات أدلیس للنشر والترجمة والتصمیم صدر في الجزائر كتاب الباحثة ال�ج�زائ�ری�ة ال�دك�ت�ورة ل�ط�ی�ف�ة خ�م�ان (ع�اش�ق  
المسرح والصمت) وھو قراءات تستنطق تجربة المبدع العراقي صباح األنباري في المسرح الصامت. أشرف عل�ی�ھ م�ن مص�ر أ. 
د. أبو الحسن سالم الذي كتب تصدیرا جاء فیھ: "جاءت فكرة ھذا الكتاب انطالقاً من نھج كوالجي یُعنى بمقاربة كتابات نقدیة م�ن 

نتاج قریحة كبار النقاد ال�ذی�ن ت�ع�رض�ت 
كتاباتھم إلبداعات الصوامت األن�ب�اری�ة، 
وكش��ف��ت ع��ن أس��ب��اب اس��ت��م��ت��اع��ھ��م 
بقراءتھا. وأود أن أشید بجھد ال�ب�اح�ث�ة 
لطیفة خم�ان وم�ب�ادرت�ھ�ا ال�م�ھ�م�ة ف�ي 
تجمیع تلك الدراسات النقدیة، وتقدیم�ھ�ا 
للقارئ ال�ع�رب�ي ول�ل�ب�اح�ث ال�م�س�رح�ي 
الشغوف بالبحث في ش�ع�ری�ة ال�م�س�رح 

 المبتكرة".
حمل الغ�الف األول ص�ورة ت�خ�ط�ی�ط�ی�ة 
ل��ألن��ب��اري وھ��ي م��ن وض��ع ال��رس��ام 
العراقي المبدع د. خلیف محمود ال�م�ح�ل 
وعنوانا مركزا ھ�و (ع�اش�ق ال�م�س�رح 
والصمت) مع عن�وان ف�رع�ي ت�ع�ری�ف�ي 

(ق�راءات   یخبرنا ان الكتاب ق�ائ�م ع�ل�ى
تسننطق تجربة المبدع صباح األنباري) من خالل عدد من الدراسات والبحوث العلمیة األكادیمیة اما الغالف ال�ث�ان�ي وال�ذي ح�م�ل 
صورة مصغرة للباحثة لطیفة خمان مع بضعة أسطر لھا ذكرت فیھا: غیر انھ في أحد األیام وانا اتص�ف�ح م�ا ك�ت�ب ع�ن الص�م�ت، 
وقعت عیني على نصوص أحد دھاقنة ھذا التوجھ وبجدارة الكاتب المسرحي والناقد العراقي "صباح األن�ب�اري" ھ�ذه ال�ن�ص�وص 
التي بمجرد اطالعي علیھا لم أجد نفسي اال مراودة لھا ودون إرادة مني بعیني وبفكري ،باحثة ومتسائلة مرة وم�ع�ج�ب�ة م�ن�ب�ھ�رة 
مرات عدیدة، بعدما اعتقلتني في متونھا وفي قضایاھا ومرامیھا، نصا تلو نص، وابداعا وراء ابداع... یومھ�ا ف�ق�ط أدرك�ت أن�ن�ي 

 وجدت الفرصة المرجأة. وانني أمام اإلبداع المطلوب.
إن ھذا المنجز الجدید ھو الخامس من نوعھ عن تجربة األنباري، امتاز عن اإلصدارات السابق�ة ك�ون�ھ ت�خ�ص�ص ب�ال�م�س�رح�ی�ات 
الصوامت التي دأب األنباري على كتابتھا منذ تسعینات القرن الماضي. وشّكلت تط�وراً غ�ی�ر مس�ب�وق م�م�ا ج�ع�ل ال�ن�ق�اد ال�ع�رب 

   یسبغون على األنباري صفة الریادة التي استحقھا بجدارة.

 ح  اي
 

 د. نشوه أحمد حسین عبد الكریم



) ٌ ذٌجْ  ا   
اا ْ  اَ   وط( 

 ِدراَسةٌ َونَقٌد أَدبي ِبقَلم : ختام حمودة
 في دیوان الشَّاِعر الِعراقي : َكریم عبد هللا

 )تَصاویرك تستحمُّ عاریةً ... َوراء ستائر مخملیة(

 )1ستوكھولم (الجزء/، السوید

اِعر الِع�راقِ�ي َك�ری�م     َوعْوَدةٌ أْخرى َمْع قَصیدة النَّثر َوَمع الشَّ
 َعبد هللا...في دیوانِھ األخیر .

��ی��اغ��ة  قص��ی��دة ال��ن��ث��ر, ھ��ذِه ال��قَ��ص��ی��دة ال��م��ْن��فَ��ل��تَ��ة ذات الصِّ
الٌمغایَِرة ,والك�لِ�م�ات ال�م�تَّ�ق�دة وال�ت�ي ش�َغ�ل�ْت ال�َوس�ط األدب�ي 
واْنتشَرت بْشكل َكبیر بْین مختلِف الفِئاِت واألْعم�ار واألْع�م�ال 
األدبیة, وذلَك لُِسھولة ال�َخ�ْوض ف�ی�ھ�ا ل�تَ�َح�َررھ�ا م�ن ال�َوْزن 
فض وبین اْلقُب�ول ف�ي  وتبعیاتِھ, والَّتي كانْت وما زالْت بیَن الرَّ
�اع�رة  الَوسط األَدبيُ مْنذ الَحرب الشَّ�ع�واء والَّ�ت�ي ش�نَّ�ت�ھ�ا الشَّ
األدیبة الِعراقیة نازك المالئكة على ُمسمَّى قَصی�َدة ال�ن�ث�ر إل�ى 

 .یَْومنا ھذا
في َھذا البَحث َسوَف أتناول نَّصا من نُصوِص الشَّاعر الُمج�ّدد 
َعلى قصیدة الَّنثر (الشاعر كریم عبد هللا) واَّلذي اتخَذ َمْس�ربً�ا 
�ی�اق َوب�ال�ذَّات َم�ع  ُمغایرا في تَْجربتِھ ال�نَّ�اض�ج�ة ف�ي ھ�ذا السِّ
القَصیَدة النَّثریة والتّي یْقترُب الشَّاعر فیھا َكثیرا ِم�ْن قَص�ی�دة 

 .النَّثر الَغْربیة
د َعلى الَمألوف والَمْعروِف َوَع�ل�ى  نُصوصھ وكلِماتھ الَتي تتَمرَّ
الُمفَردات والنَّظم والّصیاغة الُمب�ْوت�ق�ة ال�ق�ابِ�ع�ة تَ�ْح�َت أْح�ك�ام 
القَبیلة بِكّل ُعنفوانھا وِعْصیانھا مْثل اْنتفاضٍة جاِمَحٍة ,وث�ْورة 
ح�ت�ھ�ا  تابة البرجوازیة الّ�ت�ي ل�وَّ عارمة تُْعلن الِعْصیان َعلى الرَّ
الُمفردات الُمَھْندسة الُمكّررة, وقَنَّنتھ�ا ال�َم�وازی�ن ال�م�ت�ج�بِّ�رة, 
نَْحُن أماَم شاِعر یَفتح اآلفاق على نَْوعٍ ُم�ْخ�ت�ل�ٍف م�ن قَص�ی�َدة 

 .النَّثر بَْل َویَْستحدث ویْبتدع َعلى قَصیدة النَّثر
اعَر أمام الَكثیر مِن التَّ�ح�دی�ات  ھذِه التَّجربة الُمْدھشة تََضع الشَّ
الفاِرقَة في الُمضّي قُُدما في إْنضاج التَّْجریة الَحداثویة إلى م�ا 
َوراء اللُّغة بِحداثة ُمحدَّثة بأْبعاٍد ْف�ل�س�ف�ی�ة ُم�غ�ای�رة ل�ل�تَّ�ط�ب�ی�ع 
نة ف�ي َوت�ی�رٍة ُمْس�ت�ن�ف�رة بَ�ح�ثً�ا َع�ِن ال�َم�الِذ  َوالُمفردات الُمدجَّ

 .األخیر,الذي تتوقَّد فیھ ُذبالة التَّجربة الَحداثویة
بَْیَن یََدّي نَ�ص ل�لَّ�ش�اِع�ر ال�قَ�دی�ر َك�ری�م ع�ب�د هللا ِم�ْن دی�وانِ�ِھ 

 .(تصاویرك العاریة تستحّم وراء ستائر مخملیة)
  حیَن أتلذُذ برائحِة صوتِك ..... لسانِك یرسُم وجھي

خلَف حاجبِك المفروَك بالزعتِر البرّي تحتشُد خیولي ../ تركْت 
أعنّتھا في شعرِك المسترسِل بعیداً ھاربةً ../ أجراُس أق�راط�ِك 

  ......... ھیّجْت طیوري في تلوِل الصدرِ 
كؤوٌس على مائدِة الشفتیِن نازفةً بمواعیِد ال�ل�ق�اء ../ ھ�ت�اٌف 
یتناھى عبَر أخادیِد فناراٍت مھجورٍة ../ عشعَشْت على ع�ب�اءِة 

 ........ الوھِم نذورسنواتي المجدبة
خائفةٌ ساریةُ شموعِك أْن تنزَل ......./ لھفةُ الشوِق قْد تُ�غ�رُق 
بقایا أقمارنا ../ تلّمع�ی�َن األب�واَب وت�غ�زل�ی�َن وج�ھ�ي ب�ح�ض�ِن 

 ........... األمنیات
الدفوُف التي أیقضتھا فاكھةٌ ف�ي م�ن�اب�عِ خ�م�رت�ِك ../ ع�تّ�ق�ْت 
رغباُت األنامل حی�َن ت�ھ�ذي ف�ي دوائ�رِك ../ ت�ت�ری�ُث ك�ن�وزِك 

 ....... المتدلیة في بئِر إشتیاقي شھوةً جامحة
ذكریاتِك الخضراء تنمو في مخیلتي ../ أتلذُذ ب�رائ�ح�ِة ص�وت�ِك 
في اوراقي الرطبة ../ تع�رج�ی�َن دائ�م�اً ف�ي ل�ی�ل�ي ت�ح�ت�ط�ب�ی�َن 

 ... الخطوات
تحَت مالبِس الخجِل ترتجُّ ایام المرح ../ یشخ�ُر ھ�ذا ال�ط�ری�َق 
یبحُث عْن أقداِم الضجر ../ لكنَّ مفاصَل البراعِم تتنّوُر ب�أح�الِم 

 ... اللیمون
لسانِك ی�رس�ُم وج�ھ�ي ف�اغ�ن�ي ع�ل�ى تض�اری�ِس أوھ�ام�ي ../ 
فراشاتِك تھاجُر كلَّ لیلٍة تبیُت في باحِة عش�ق�ي ../ ت�ح�وم�ی�َن 

 ...... حوَل قنادیلي شذًى یفوُح ینتعُش في لوحاتي
العتمةُ المكابرة في أنھارِك تھزُّ أھداَب ال�غ�ی�وِم ال�ج�ام�ح�ة .../ 
نبیذِك مطراً یتساقطُ یتشظّى بأعماِق رموزي ../ فكلَّ طفول�ت�ي 

 ...... كانْت رھناً ألیامِك القادمة
المباھُج في العیوِن تشعُّ بشراھٍة ../ البُ�َرُك ال�م�م�ل�ؤِة نّش�ف�ھ�ا 
طوفان الظمأ ../ وأنِت تن�ث�ری�َن ال�ب�ذوَر ف�ي أخ�ادی�دي ت�م�ط�ُر 

 ....... الحسرات

في عطرِك أعوُد ثمالً أتبختُر أُغلُق سرادیَب غربتي ../ مفاتیُح 
المنافي مفقودةٌ في ساعاِت ی�وم�ِك ../ ف�ال�رب�ی�ع ل�آلَن تُ�ث�ی�رهُ 

 رائحةُ أنثى تكنُس الذاكرة
........................... 

في ھذه القَصیدة الصاِخبة والمذیَّلة باإلْبداع الناِط�ق ,والَّ�ت�ي   
ْھَش��ة ال�ت�ي ت�ْح�ت��ّل ال�ُم�ت�ل�قّ��ي  تَ�ح�وم ِم�ْن ح�ْول��ھ�ا طُ�ق�وُس ال�دَّ
وح ال�ك�اِم�ن�ة وال�تّ�ي  وتْنقلھَ عْبر َغیاِھب االُمْفردة َوتَالفیف الرُّ
تَضعَك أماَم مساَحٍة كبیرٍة مِن التَّأویل بْین ُمْنَعرجات َوَدھ�ال�ی�ز 
�ع�وري الّ�ذي یْس�رح ف�ي طُ�ق�وِس ال�ّذاك�رة  الذَّات َوالِحّس الشُّ
َم�ن الُ�م�ت�رام�ي ف�ي  لیَْست�ح�ض�ر م�ع�الِ�ًم�ا ذَوْت ف�ي خ�الی�ا ال�زَّ
َمساحات الِغیاب َعْبر نُصوصھ اإلْبداعیة الُمترفة القاِدرة َع�ل�ى 
اْستنھاض القْشعریرة في ذاِت المتلقّي التي تْسري على ح�ی�ن 
ذھوٍل ْعندما تفتح ُصندوقا قدیًما یَعّج بالذكَریات القابِعة خ�ْل�ف 
وح ال�م�غ�یَّ�ب�ة ف�ي ظ�ّل ال�ك�ل�م�ات ِم�ْن  غبار الزمن , لَتتفلت الرُّ
اإلْدراك الحّسي إلى الالوعي, وإل�ى ع�وال�م ال�ذَّات ال�م�ْك�ن�ون�ة 
مان والمكان ,عْندھا فقط تَْص�ط�دم ب�ْم�ف�ردات  الُمتحّررة من الزَّ

 .طَرقت أبواَب الفُجاَءة على حیٍن مَن الذُّھول
َ ت�ت�ن�فَّ�س  ر اْلُم�ْف�رداتَ ك�م�ا َزْھ�رة بَ�ّری�ة في ھذه القَصیدة تَتكوَّ
الشَّْمَس بِِرئَِة الَخیال.. .ھ�ي ال�ذاك�رة.. ال�ُم�ْف�ردة األخ�ی�رة ف�ي 
القَصیدة...أّي تَالحم ھذا !! عْنَدما یَ�ْن�ص�ھ�ر الّش�اع�ر ف�ي أدّق 
ا وَجَس�دا َوُروح�ا بِ�ك�َل َش�راَھ�ِة  ُجَزیئات اللُّغة لیتَّحد َمْعھا ِحسَّ

 ..اإلبداع مع قوة التعبیر وحضور الذات
(خلَف حاجبِك المفروَك بال�زع�ت�ِر ال�ب�رّي ت�ح�ت�ش�ُد خ�ی�ول�ي../ 

 تركْت أعنّتھا في شعرِك المسترسِل بعیداً ھاربةً)
صوٌر تَعبیریة باذخة تلك التي تْحشد ُخیول الذَّاكرة الْستْحضار 
ال��ذات بِ��ك��ل ُع��ْن��ف��وان��ھ��ا وب��ك��ل انِ��ك��س��ارھ��ا وب��ك��ّل ج��ْدب��ھ��ا 

 ..واْنبعاثھا َوُغْربتھا..َومْنفاھا
 ...أجراُس أقراطِك ھیّجْت طیوري في تلوِل الصدرِ  /..

ھل للّذاكرة أج�راس!!ھ�ل ل�ل�ذاك�رة ص�دى..َس�ْط�وة ال�م�ف�ردات 
الغریبة تحُضر َوبقوٍة في نصوص الشَّاعر, ویتأْرجح الالوعي 
في نّص الّشاعر بین الخیال النَّافذ المتَحّكم ب�الُ�م�ف�ردات وب�ْی�ن 
اوای�ا ال�ت�ي ت�ط�ّل ع�ل�ى  مزیة الُمتواریة خ�ْل�ف ال�زَّ الدَّالالت الرَّ
الُمتلقي برؤیة مختلفة للنَّص في كل م�ّرة م�ن خ�الل ت�راك�ی�ب 
ُمغایِرة والتي یغلب على ُم�ع�ظ�م�ھ�ا ع�َدم ال�تَّ�راب�ط ف�ي نَس�ی�جٍ 
النَّص الكلّي, وھذا یْع�ك�س م�دل�وال إْب�داع�یَّ�ا م�ْن�ق�ط�ع ال�نَّ�ظ�ی�ر 
ویْعكس حداثةً ُمْستحدثة لل�ك�مِّ ال�ھ�ائ�ل م�ن ال�تَّ�ص�ّورات ال�ت�ي 
یُترجمھا المتلقي كّل على ِحدة, أْجراس ال�ذاك�رة ت�ج�ب�ر ت�ل�ول 
الماضي على الَعْودة من جدید عاِریة ھنا الَكلمات واقفةٌ ع�ل�ى 
جْرف الخیاِل تَْستنھض وتُشّك�ل م�الم�َح ال�تَّ�ج�دد وال�ن�ص�وص 
دة من الواقعیة, تَشتعل االْست�ع�ارة  مغربة إلى أْبعد الُحدود مجرَّ
اخلیة َعلى ایق�اع  فیھا اْشتعاال َعلى تَواتر َوتَدفّق الُموسیقى الدَّ
وح ال�ُم�ت�رام�ی�ة َع�ْب�َر تَ�ن�اغ�م�ات  النَّص الُمتشبّع بِسی�االت ال�رُّ

 النَّسیج اللّغوي الُمتَفلت ِمن الَوْزِن.
كؤوٌس على مائدِة الشفتیِن نازفةً ب�م�واع�ی�ِد ال�ل�ق�اء../ ھ�ت�اٌف 
یتناھى عبَر أخادیِد فناراٍت مھجورٍة ../ عشعَشْت على ع�ب�اءِة 

  الوھِم نذور سنواتي المجدبة
والمتلقّي الذي یْسترسل في ِشعر كریم عبد هللا ال یفوتھ جم�ال 
االْستعارات الصاخبة, وت�ْوظ�ی�ف ال�ُم�ف�ردة ف�ي غ�ْی�ر م�ع�ن�اھ�ا 
األصلي َمع وجود القَرین�ة ال�ت�ي ت�ْح�ج�ب ال�َم�ع�ن�ى ال�ت�ق�ل�ی�دي 
للجملة, وكذلك الموسیقى الداخلیة الصارخ�ة وت�ك�ام�ل ال�ن�ص 
بَعیدا عن الغُموض المْدقع والتَّقوقع خلف َمتاھات ال�ت�ع�ق�ی�د و 
المغاالة و التَّشوش في الُمفردات والَمعاني والّصور المتتابَع�ة 
مزیة المْوحشة , ,وأكثَر ما تجد في نُص�وص�ھ  والتَّوغل في الرَّ
الحداثویة االْستعارات المكنیة البعیدة كّل البعد عن ال�تَّ�ص�ری�ح 
اللْفظي الُمباشر ,كق�ْول�ِھ ..(یش�خ�ُر ھ�ذا ال�ط�ری�َق ..ال�خ وم�َن 
الدَّالالت الوافرة الُمكتنزة.. بِبَْحبوحة الخیال َوَرْسم وتْشخی�ص 
امتداد التَواترات اإلیقاعیة الحیّة الُمتكام�ل�ة وع�ن�اص�رال�وح�دة 

العضویة بالشَّكل والَمضمون والتَّعبیر وباقي مفردات النَّص , 
خم والح�ی�اة  وتشعر بأنھا من النُّصوص النابِضة التي تعّج بالزَّ
واالیقاع, اال أنَّ الشاعر اختار لنفسھ مْسربا مختلفا ن�ْوع�ا م�ا 
في تَْجسی�د س�ی�االت�ھ االْن�ف�ع�ال�ی�ة ف�ي ت�رھ�ات ال�نَّ�ص ال�ب�اِذخ 
�اع�ر  الُمَزخرف بالمْفردات النائِیة والَّتي ظََھ�رْت ف�ي نَ�ص الشَّ
بشكل غْیر مرتبط بعْضھ بعٍض من ناحیة الدَّاللة ع�ل�ى ال�ّرغ�م 
�اع�ر  من تَماسك النص وھذا ما یخلق االبداع في نصوص الشَّ
كریم عبد هللا لیطلق االْنفساحات المحلِّ�ق�ة ف�ي ال�الوع�ي ل�دى 

 .المتلقي في ْسبر الُمفردات
 

 (فكلَّ طفولتي كانْت رھناً ألیامِك القادمة)
�اع�رة  یْطغى على ھذه النُّصوص الَّنث�ری�ة, ت�ْرج�م�ة ل�ل�ّذات الشَّ
ٍة في نُصوصھ,ویْك�ث�ر ف�ي ُم�ف�ردات�ھ ُم�خ�اط�ب�ة  وُحضورھا بقوَّ
االخر,ویعبّر عن المدلوالت بشكٍل غیر ص�ری�ح وال�ت�ي ت�ك�ون 
ُملفلفة في أْغلِب األْحیان بْمسحة من الُحزن والتَّوج�ع ال�َخ�ف�ي 
وبعض من االْنھزام واالْنكسار الذَّاتي والذي یردفھ أحیانا ف�ي 
غم مْن أنَّ�ھ  بعض الُمفردات المناقضة لیتوازن الَمعنى على الرَّ

 .بعید كَل البْعِد عن التَّصنع والتَّكلف
ھو لربَّما یعبِّر عن الوطِن أو الذَّات ..من حیث َولَّ�ْی�ت وْج�ھ�َك 
تَرى لھ تأویال ُمْختلفا َورْؤیة ُم�غ�ای�رة ت�دّق ھ�واِج�س ال�نَّ�ف�س 
وح وتحرك المتلقّي وتفجر مكاِم�ن ال�ن�ف�س  وتستفّز كوامن الرُّ
فین,  لیْسرح بك النَّص إلى عوالم تَكشَّفْت من بواتَق الباطن الدَّ
وبعث أشكال ج�دی�دة وأن�م�اط ك�ث�ی�رة ت�ت�ف�وق ع�ل�ى ال�م�دل�ول 
ت��اب��ة  وتش��ط��ره إل��ى أل��ف ُرؤی��ة بَ��ع��ی��دة ك��َل ال��بُ��ع��د ع��ن ال��رَّ
َ وتَ�بَ�ع�ی�ات االْل�ت�زام ال�ذي ی�ْق�ت�ل  یقة وایا الضِّ والَمحدودیة والزَّ

 .اإلبداَع في الَكثیر من النُّصوص الّشعریة المحافظة
في نِھایة الَمطاف, ھذا الشَّاعر اْستطاع أْن یْن�ق�ل ال�تَّ�ج�ری�ة    

الذاتیة األَدبیة بِقصیدة النثر إلى مْست�وی�ات م�ت�ق�ّدم�ة ج�ّدا ف�ي 
عالِم قَصیدة النَّثر وإلى َمزایا ص�اِرخ�ة ت�ت�داف�ع م�ْن َج�وان�ب�ھ�ا 
طاقات وافرة تُحّرك عَجلة الخیال واْرتقى بھا إلى دالالت جیدة 
من التط�ور األدب�ي واإلْنش�اء ال�تَّ�ع�ب�ی�ري ال�ذي ال ی�ك�اد ب�ی�ن 

 الفْسحِة والفْسحة إالّ أْن یرفدَك بصورة إبداعیة ُمحدَّثة.
تأثّر الشَّاعر كریم عبد هللا بالنتاجات ال�غ�ْرب�ی�ة وجسَّ�د ال�َوط�َن 
والحّریة والحْزَن والثَّورة والدَّالالت المتعلقة بمفھوم ال�ح�ّری�ة 
والعبودیة من خالل الكثیر من النُتَِف ال�م�ع�بّ�رة وال�ت�ي خ�اَض 
التجربة فیھا الكثیر مث�ل (وال�ت وی�ت�م�ان) ف�ي دی�وان أوراق 
العُشب والذي تُرجم إلى العربی�ة وخ�ل�َق ح�ال�ة ف�ری�دة, إالّ أنَّ 
الشَّاعر العراقي كریم عبد هللا اْبتعد عن التَّجسید ال�َم�ْح�س�وس 
والواقع الَملموس إلى نقیضھ بَِشكٍل واضحٍ في معظَِم نتاجاتھ, 
ُم��ع��بّ��را ع��ن ذل��ك ب��رم��وٍز وإی��ح��اءات قَ��ّوی��ة تَص��ّب ف��ي 

میم، �ر  الصَّ كریم عبد هللا ھو نمْوذٌج جدیٌد وط�اق�ةٌ ھ�ائ�ل�ةٌ ت�ف�جِّ
 . َحداثة ما بْعد الَحداثة
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 حزب جمعیة الدفاع الوطني
 1925تأسس في السادس من كانون الثاني ع�ام 

شارك أھ�ال�ي الس�ل�ی�م�ان�ی�ة م�ن ت�ج�ار وأش�راف 
ومتنورین ومن طبقات أخرى حزبا باسم ج�م�ع�ی�ة 
الدفاع الوطني، وذلك للدفاع عن وطنھم أما لجن�ة 
ال�ح��دود وح��ف��ظ ب��الدھ��م م��ن اس�ت��ع��ب�اد األت��راك، 
وضمت الجمعیة كل من اح�م�د ب�ك، ت�وف�ی�ق ب�ك، 
محمد أغا عبد الرحمن أغا، شیخ محمد الكوالني، 
حاجي سعید، مح�م�ود أف�ن�دي ال�ذي ك�ان رئ�ی�س�ا 

 للبلدیة في تلك الفترة.
 حزب االستقالل(خویبون)

تش�ك�ل  1927في شھر تش�ری�ن األول م�ن ع�ام 
حزب خویبون ـ االستقالل ل�ی�ق�ود نض�ال الش�ع�ب 
الكردي ضد الكمالیین، ووحد تحت ل�وائ�ھ ال�ق�س�م 
األعظم من المثقفین ورؤساء العش�ائ�ر ال�ك�ردی�ة، 
والبرجوازیة الوطنیة الكردیة وأعض�اء األح�زاب 
والمنظمات السیاسیة الكردیة المنحلة، ك�ج�م�ع�ی�ة 
(ت��ع��ال��ي ك��وردس��ت��ان) وج��م��ع��ی��ة ال��ت��ش��ك��ی��الت 
االجتماعیة الكردیة، وجمعیة االس�ت�ق�الل ال�ك�ردي 
ومن المناضلین الكور الذی�ن ك�ان�وا خ�ارج ارض 

 الوطن أي الالجئین.
كان معظمھم من اإلقطاع�ی�ی�ن وأص�ح�اب األم�الك 

والمثقفین والطلبة الكرد منت�م�ی�ن ل�ل�ح�زب، وف�ي 
عقد أول مؤتمر لھم في مص�ی�ف  1927ربیع عام 

(حمدون) في لبنان وقد حضر ھذا ال�م�ؤت�م�ر أح�د 
رؤساء األرمن الذي كان اسمھ (ف.ب�ا. ب�ازی�ان)، 
كان حزب خویبون یتعاون مع بریط�ان�ی�ا وف�رنس�ا 
ضد تركیا في سبیل حصول الشعب الك�ردي ع�ل�ى 
حقوقھم. الن بریطانیا وفرنس�ا ك�ان�ت�ا م�ن أع�داء 
الدولة العثمان�ی�ة بس�ب�ب اش�ت�راك�ھ�ا ف�ي ال�ح�رب 
العالمیة األولى، ووق�وف�ھ�ا ب�ج�ان�ب أل�م�ان�ی�ا ض�د 

 الحلفاء.
بدأ حزب خویبون نض�ال�ھ الس�ري ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة 
الكردیة، وف�ت�ح ل�ھ ف�روع�اً ف�ي ال�م�دن وال�ق�رى 
الكردیة حتى استطاع أن یقود ث�ورة وط�ن�ی�ة ض�د 
تركیا بعد ثالث سنوات من نضالھ الس�ري، ح�ی�ث 

)ف�ي م�ن�ط�ق�ة 1930قام بثورة مسل�ح�ة ف�ي ع�ام(
جبال ارارات بقیادة إحسان نوري ب�اش�ا م�ؤس�س 
الحزب، قرر المؤت�م�ر أوال ح�ل ج�م�ی�ع األح�زاب 
والمنظمات السیاسیة الكردیة لكي یترأس وی�ق�ود 
ھذا الحزب الموحد النضال الكردي، ویجمع تح�ت 
قیادتھ جمیع القوات الكردیة المناضلة ف�ي س�ب�ی�ل 
الحریة واالستقالل القومي الكردي، ولتحقیق ھذه 
الغایة قرر المؤتمر تشكیل قیادة عسكریة ع�ام�ة، 
وتنظیم وتوحید جمیع القوى الثوریة، في أسالی�ب 
عسكریة وتسلیمھا وتأسیس م�رك�ز ع�ام ل�ل�ث�ورة 

وك�ذل�ك   والقیادة العلیا للقوى الوطنیة ال�ك�ردی�ة،
تأس�ی�س م�راك�ز ل�ل�ت�م�وی�ن وم�خ�ازن ل�أل�س�ل�ح�ة 
والعتاد، وقواعد للعملیات الح�رب�ی�ة، ت�م ف�ي ھ�ذا 
المؤتمر تشكی�ل ح�زب خ�وی�ب�ون، ع�ن�دم�ا ق�ام�ت 
الثورة في جبال آرارات ك�م�ا ذك�ر ال�دك�ت�ور ع�ب�د 
الرحمن قاسمل�و ف�ي ك�ت�اب�ھ ك�وردس�ت�ان وك�ورد 
أعطت الحكومة اإلیرانیة حق اس�ت�خ�دام األراض�ي 
اإلیرانیة للقوات ال�ت�رك�ی�ة ض�د ال�ث�ورة ال�ك�ردی�ة 
ومحاصرتھا من جمیع الجھات والقضاء عل�ی�ھ�م، 
وقد أظھرت ھذه االن�ت�ف�اض�ة ال�م�س�ل�ح�ة ح�ق�ی�ق�ة 
مؤسفة ف�ي ح�ی�اة الش�ع�ب ال�ك�ردي، واس�ت�خ�دام 
األتراك ابشع الوسائل ل�ت�ح�ط�ی�م وإب�ادة ال�ق�وم�ی�ة 
الكردیة من الوجود، حیث أغلقت جمیع الص�ح�ف 
الكردیة التي تصدر باللغة الكردیة، وأغلقت أیض�اً 
دور الطباعة والنشر وكافة المؤلفات وال�دراس�ات 
الكردیة. یقول الدكتور احمد عثمان أبو بكر بصدد 
الحزب تألفت لجن�ة ف�ي ب�اری�س ب�اس�م خ�وی�ب�ون 

برئاسة رئیس الوفد الكردي ف�ي م�ؤت�م�ر الس�الم 
الجنرال شریف باشا، حیث كان ال�ج�ن�رال ش�ری�ف 
باشا یعمل من أجل ال�ح�ری�ة وال�ح�ق�وق ال�ق�وم�ی�ة 
الكردیة، كان شریف باشا رئیس ل�ج�ن�ة خ�وی�ب�ون 
في باریس وموفداً من قبل الج�م�ع�ی�ات واألح�زاب 
الكردیة، حتى أن الشیخ م�ح�م�ود ال�ح�ف�ی�د أرس�ل 
وفداً إلى مؤتمر السالم في باریس، وس�ل�م ال�وف�د 
مذكرة الشیخ محمود الحفید إلى الجن�رال ش�ری�ف 
باشا، لرفعھا إلى مؤتمر السالم، أما الس�ی�د ج�الل 
الطالباني فانھ حول ھذا ال�م�وض�وع ی�ق�ول((ع�ق�د 

المؤتمر في داخ�ل ك�وردس�ت�ان ال�ت�ي ت�ق�ع ت�ح�ت 
السیطرة الت�رك�ی�ة)) ویض�ی�ف ق�ائ�الَ: ل�ق�د دام�ت 
جلسات المؤتمر شھراً ونصف شھر أبرمت ف�ی�ھ�ا 

 قرارات مھمة أھمھا:
حل الجمعیات الموجودة تمھیداً لتأسی�س ج�م�ع�ی�ة 
كوردیة جدیدة. دامة الثورة والنضال ضد األت�راك 

  إلى أن یغادر
آخر جندي ت�رك�ي األراض�ي ال�ك�ردی�ة ال�ط�اھ�رة. 
تعیین قائد عام لجمیع القوى ال�وط�ن�ی�ة ال�ك�ردی�ة. 
تنظی�م ج�م�ی�ع ال�ق�وى ال�ث�وری�ة ع�ل�ى األس�ال�ی�ب 
العسكریة والحربیة وتس�ل�ی�ح�ھ�ا ب�أح�دث م�ع�دات 
ال�ق�ت�ال وال�ح�رب. ت��أس�ی�س م��رك�ز ع�ام ل�ل�ث��ورة 
والقیادة العلیا للقوى الوطنیة الكردیة في جبل أو 
جبال كوردستان، وقد تأسس م�ئ�ات ال�ف�روع ف�ي 
داخل وخارج الوطن وحتى في أوربا وأمریكا بع�د 

ولقد ك�ان ل�ح�زب خ�وی�ب�ون  1930ـ  1927ثورة 
أث��ر ع��ظ��ی��م ف��ي ت��وج��ی��ھ األك��راد، وب��ث ال��روح 
العصریة الجدیدة فیھم وبقي نشاطھ السیاسي إلى 

 حیث تأسس حزب ھیوا. 1934عام 
 جمعیة خویبون في سوریا.

وب�ج�ھ�ود  1930  قامت جمعیة خویبون في سنة
بفتح فرع لھا   األخوین كامران وجالدت بدرخان،

في مدینة(الحسكھ) السوریة وھدفھا إحیاء نش�اط 
السیاسي لألكراد تركیا، الالجئین إلى سوریا ب�ع�د 

وق�ام  1925فشل انتفاضة شیخ سعید بیران عام 
می�ر ج�الدت ب�درخ�ان ب�إص�دار م�ج�ل�ة (ھ�اوار ـ 
الصرخة) ومجلة (روناھي ـ النور) بالتع�اون م�ع 
كامیران ب�درخ�ان، وك�ان�ت ت�وزع�ان ع�ل�ى ك�اف�ة 
المناطق الكردیة في س�وری�ة وت�رك�ی�ا وال�ع�راق، 
كان للمجلتین صفة سیاسیة وأدب�ی�ة واج�ت�م�اع�ی�ة 
وسمحت اإلدارة ال�ف�رنس�ی�ة ف�ي س�وری�ا ب�إنش�اء 
جمعیات ونوادي كوردیة ف�ي م�ن�ط�ق�ة ال�ج�زی�رة، 
منھ�ا ن�ادي ك�وردي ف�ي م�ن�ط�ق�ة ع�ام�ودا س�ن�ة 

1939. 
 جمعیة جماعة الشباب الكردي في سوریة.

في بدایة الخمسینیات بدأت تظھر ب�وادر ت�أس�ی�س 
تنظیم كوردي سیاسي في س�وری�ا، ب�ی�ن الش�ب�اب 
األك�راد وب��ج��ھ�ود ودع��م الش�خ��ص��ی��ات ال��ك��ردی��ة 
الوطنیة التي نزحت من تركیا، سمیت بـ (ج�م�ع�ی�ة 
جماعة الشباب الكردي) كان مركزھا ف�ي م�دی�ن�ة 

 القامشلي، لكن لم یكتب لھا العمر الطویل.

ج���م����ع����ی����ة 
 (بیشفھ جون ـ إلى األمام) في سوریة.

بعد وفاة میر جالدت بدرخان اجتمعت الشخصیات 
الوطنیة الكوردیة في س�وری�ا، ح�ول الش�خ�ص�ی�ة 
الكردیة المعروفة ق�دري ب�ك، وأس�س�وا ت�ن�ظ�ی�م�ا 
سیاسیاً یعمل في السر ویضم إلى صفوفھ األك�راد 
الالجئین، من تركیا إل�ى س�وری�ا وأك�راد س�وری�ا 
ویقوم بنشاطھ الس�ی�اس�ي ف�ي ت�رك�ی�ا وس�وری�ة، 
وكذلك یتع�اون م�ع ال�ح�رك�ة ال�وط�ن�ی�ة الس�وری�ة 

 وأصبح قدري بك سكرتیر الجمعیة.
 جمعیة األخوة الكردیة (برایتي)

جمعیة األخوة الك�ردی�ة (ب�رای�ت�ي) ت�أس�س�ت ع�ام 
برئاسة الشیخ لطیف االبن الثالث ل�ل�ش�ی�خ  1937

محمود الحفید واقتصر إنشاء ھذه ال�ج�م�ع�ی�ة ف�ي 
داخل السلیمانیة فقط حیث كان أھدافھا جمع شمل 
األكراد والقیام بالثورة ضد اإلنكل�ی�ز، ول�ك�ن ھ�ذه 
الجمعیة ل�م ت�ن�ج�ح ف�ي ال�م�ھ�ام الس�ی�اس�ی�ة وق�د 
تأسست بعد نجاح انقال بكر صدقي. یقول األس�ت�اذ 

لقد اشتركت مع ب�ع�ض “ محمد سعید سلیم الجاف 
الشخصیات الوطنیة الكردی�ة ف�ي ت�أس�ی�س ح�زب 
أطلقنا علیھ اسم (حزب یھ كیتى ـ ح�زب ال�وح�دة) 
وكانت م�ب�ادئ ھ�ذا ال�ح�زب ت�دع�و إل�ى ت�رس�ی�خ 
الوحدة الوطنیة بین العرب واألكراد مثل�م�ا ت�دع�و 
إلى المقاومة بوجھ تدخل اإلن�ك�ل�ی�ز ف�ي ش�ؤون�ن�ا 
الداخلیة وعندما اندلع لھیب الثورة ثورة ج�ی�ش�ن�ا 

انطلقنا لتحشید الرأي ال�ع�ام  1941في مایس عام 
في منطق�ة ك�وردس�ت�ان خ�ل�ف ج�ی�ش�ن�ا ال�ع�راق�ي 
ال��ب��اس��ل وف��ع��الً ق��م��ن��ا ب��إس��ن��اد ال��ث��ورة ب��إرس��ال 
المعونات والمتطوعین إلى ج�ب�ھ�ة (س�ن ال�ذب�ان) 
لدعم جحافلنا الواقفة بوجھ قوات المحتلین، وم�ن 
بین أعضاء حزب ی�ھ ك�ی�ت�ي ك�ان الش�اع�ر س�الم 

 والشاعر احمد شكري وغیرھم.

یقول الدكتور عادل عبد البلداوي: تأسس في عام 
برئ�اس�ة الش�ی�خ ل�ط�ی�ف الش�ی�خ م�ح�م�ود  1938

الحفید الذي كان والده كما یذكر عنھ حنا ب�ط�اط�و 
أكبر مالك لألراضي في السلیمان�ی�ة. أم�ا أعض�اء 
الجمعیة فكانوا یمثلون البرجوازیین الك�رد أم�ث�ال 
محمود صدقي شاویس وإسماعیل حقي ش�اوی�س 
والشیخ لطیف داثار وكریم زن�د وص�ال�ح وك�ل�ھ�م 

  مثقفین وینتمون إلى الفئة المتوسطة الدنیا.
 جمعیة استخالص كوردستان

ت��أس��س��ت ق��ب��ل ال��ح��رب ال��ع��ال��م��ی��ة األول��ى ف��ي 
ك�ان�ت ھ�ذه  1912كوردستان إیران أي في ع�ام 

الجمعیة تعمل بنشاط ورفعت عّدة شعارات قومی�ة 
 واضحة المعالم.

 حزب أحرار كوردستان
تأسست في منطقة موكریان ب�ك�وردس�ت�ان إی�ران 

وان�ح�ل�ت  1924واستمرت إلى ع�ام  1939سنة 
في نفس ال�ع�ام بس�ب�ب ظ�روف ال�م�ن�ط�ق�ة وق�ی�ام 
الحرب العالمیة الثانیة. ك�ان ھ�ذا ال�ح�زب ع�ب�ارة 
عن منظمة صغیرة بقیادة ال�دك�ت�ور ع�زی�ز زن�دي 
ولم تترك ھذه المنظمة منھاجاً أو م�ن�ش�ورات آال 

نشرة واحدة أصدرتھ�ا ب�م�ن�اس�ب�ة ق�دوم ال�ج�ی�ش 
األحمر، الن اتجاه ھذا الح�زب ات�ج�اه م�اركس�ي ـ 
یساري تھدف إلى تقریر المصیر الشعب ال�ك�ردي 
في إیران، وقد فسح المجال بعد فترة وجی�زة إل�ى 
إنشاء جمعیة (ز.ك) (زیان�ھ وه ى ك�وردس�ت�ان ـ 

.ومن مؤسسھا (عبد 1942بعث كوردستان) سنة 
الرحمن الزبیحي، حس�ی�ن ف�روھ�ر، م�ال داودي) 
وكانت تھتم باألدب والشعر ونشر الوعي القوم�ي 

 الوطني بین الناس.
 جمعیة جھانزاني (جمعیة معرفة العالم)

) ف�ي م�دی�ن�ة 1912تأسست ھذه الجمعی�ة ع�ام (
(خوي)في كوردستان إی�ران، ك�ان�ت ت�ھ�دف إل�ى 
تحویل قیادة النضال الكردي نح�و مس�ار ص�ح�ی�ح 
وفي إطار موحد وك�ان�ت ت�ھ�ت�م ب�ت�ع�ل�ی�م األط�ف�ال 
والشباب الكرد وخ�دم�ة ال�ل�غ�ة ال�ك�ردی�ة وأدب�ھ�ا. 
الواقعة شمال إیران وظھرت ھذه الجم�ع�ی�ة ع�ل�ى 
المسرح السیاسي برئاسة عبد ال�رزاق ب�ك وك�ان 
ھدفھا النضال من أجل رفع المس�ت�وى الس�ی�اس�ي 

ولكن عمرھ�ا   والثقافي للنھضة الشعبیة الكردیة.
كان قصیراً جداً ح�ی�ث اك�ت�ش�ف آم�رھ�ا م�ن ق�ب�ل 
السلطات اإلیرانیة فھرب مؤسس�ھ�ا ع�ب�د ال�رزاق 
بك إلى سوریا. لقد قامت ھذه الجمعیة ب�ف�ت�ح أول 
مدرسة كوردیة في مدینة خوي وك�ان�ت ال�دراس�ة 
فیھا باللغة الكردیة وقام األھالي أثن�اء اف�ت�ت�اح�ھ�ا 

تش�ری�ن ال�ث�ان�ي ع�ام  14باحتفال مھیب في ی�وم 
) 29وكان عدد تالمیذھا عن�د اف�ت�ت�اح�ھ�ا ( 1913

تلمیذاً وكذلك قام عبد الرزاق ب�ك ب�إص�دار م�ج�ل�ة 
باللغة ال�ك�ردی�ة ف�ي  1914باسم(كوردستان) عام 

   مدینة (أورمیھ)الواقعة في شرق كوردستان.
 جمعیة ھاوار

ف��ي  1948وھ�ي ج��م�ع��ی��ة س��ری��ة ظ��ھ��رت ع��ام 
كوردستان العراق وأصدرت مجلة سیاسیة ب�اس�م

(بش��ك��و) وق��د ك��ان��ت تص��در م��ن ق��ب��ل م��ث��ق��ف��ي 
الس�ل�ی�م�ان�ی�ة. ك�ان م�ن م�ؤس�س��ی�ھ�ا وأعض�ائ�ھ��ا 
المحامي محمد مصطفى، ومصطفى عبد هللا ال�ذي 
أصبح رئیساً للجمعیة فیما بعد. وكان�ت ال�ج�م�ع�ی�ة 
تضم بعض المثقفین الیساریین ال�ذی�ن ك�ان�وا م�ن 
أنشط العاملین في صفوف ال�ج�م�ع�ی�ة وق�د انض�م 
معظم أعضاء الجم�ع�ی�ة ف�ی�م�ا ب�ع�د إل�ى ص�ف�وف 

 األحزاب الیساریة في السلیمانیة بالتحدید.
الجمعیة الكردیة لتعمیم الم�ع�ارف (ك�ورد ت�ع�م�ی�م 

 معارف جمعیتي).
كانت ھذه الجمعیة ثقافی�ة ت�ف�رع�ت ع�ن ج�م�ع�ی�ة 
تعالى وترق�ي ك�وردس�ت�ان وك�ان(خ�ل�ی�ل خ�ی�ال�ي) 
انشط العاملین فیھا ھ�دف�ھ�ا ت�ع�ل�ی�م أوالد ال�ع�م�ال 
الكرد وغیر العمال الموجودین في إسطنب�ول وق�د 

أنشأت ھذه الجمعیة قبل الحرب الع�ال�م�ی�ة األول�ى 
مدرسة تدرس فیھا اللغة الكردیة وكان ت�الم�ی�ذھ�ا 
یربون على الروح الوطنیة ولكن لم تستمر طویال 
حیث أغلقت السلطات ال�ت�رك�ی�ة أب�واب�ھ�ا وق�د ت�م 
بمبادرة ذك�ی�ة م�ن ال�وط�ن�ي ال�م�ع�روف األس�ت�اذ 
(خیالي) ت�وس�ی�ع نش�اط�ھ�ا ف�ي ھ�ذا ال�م�ج�ال أي 
التعلیم ،بحیث یشمل جمیع مناطق كوردس�ت�ان أال 
أن موقف السلطات المعادي من أعمال الجم�ع�ی�ة، 
ومن ثم اندالع الحرب العال�م�ی�ة األول�ى أدی�ا إل�ى 
موت ھذه المحاولة ال�م�ھ�م�ة ف�ي ت�اری�خ ش�ع�ب�ن�ا 

 الكردي .
 
 

 
 
 

  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 ابو 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 ف�ي ال�ع�راق 

1958. 
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 صدى -
یأتون ویذھبون ھكذا، أغنیة الحیاة األزلیة، من التراب إلى 
الثلج.. كانت واقفة أمام النافذة تتأمل الوادي والجبل الّمعمم 
بقبعة من الثلج البض البكر. كل شيء في الغرفة كان یفصح 
عن أحاسیس المرأة، المصباح الواني، الفراش المسفوح، 

  .ووجھھا. تذكرت كلمات أغنیة قدیمة ..األواني الملتمعة،
 عندما تغطى الثلوج قمم الجبال

 ویھبط اللیل، اللیل األبیض
 یتناجى العشاق.. وتدندن األغصان العاریة باألغاني األلیفة

 ..یأتي فارسك الثلجي على صھوة القمر الفضي
الفراش اكتوى بالنوى، أمسى موحشاً یصطلي بالرغبة لعناق 

  ..جسده المسكون بالثلج البض الدافئ
في المرة األولى جلب جوزاً وبلوطاً وزعروراً، وأشیاء (

أخرى، كان یضحك وھو یحدثھا عن الجبل والثلج والدببة التي 
تخطف الرجال إلى غیران قصیة في قمم رھیبة، كانت تھیم في 
رنات صوتھ وھي تتأملھ، ورویداً رویداً كان صوتھ یغیب في 
فضاء الغرفة، وال تفقھ بعدھا سوى انفتاح وانغالق شفتیھ 

 ).الناریتین
صدى األغنیة یتسرب إلى حنایاھا سیاطاً تلھبھا فتحس أن 

 .األشیاء تستحیل إلى نار ذات أسنة برتقالیة
 ویھبط اللیل، اللیل األبیض

تتحرك أصابعھا تبحث في طیات جسدھا القابع تحت الثوب عن 
 …األماكن التي حرثھا فیھ

في المرة الثانیة عندما أتى، لم یتكلم البتھ، حملھا بین یدیھ (
 )..بصمت، صمت صاخب بالحركة وألقاھا على الفراش

 ! …لو یأتي اآلن -
… سرت الكلمات في الغرفة كمواء مبتور لقط جبلي ثم تالشت

الشيء سوى جبل شاھق ینام بوداعة تحت طیات الثلج، ولیل 
كئیب أبیض یغفو ببالدة في الوادي العمیق، وصدى أغنیة 

       ..قدیمة
 یأتي فارسك الثلجي على صھوة القمر الفضي

 

 ذكریات -
في ھدأة الھجیع األخیر من اللیل استیقظ الكھل من نومھ 
وأشعل عود ثقاب ونظر إلى الجسد الھرم الممدد بجانبھ، 

 ...ھمس
 .إیھ، أیتھا العجوز لقد غربت شمسنا -
 ماذا تقول أیھا المخرف؟ -

 .فقال لنفسھ دھشاً 
  .إنھا مستیقظة!؟ -

 .ثم رشقھا بنظرة عاتبة وأسر لنفسھ
 .مات كل شيء إالّ اللسان -

ومن النافذة المقابلة للسریر تسللت خیوط فضیة لفجر جدید 
 .فتمتم

 .إیھ، لم یبق سوى اجترار الذكریات البعیدة -
 .وبتوالي اللحظات تعالى شخیره یغمر سماء الغرفة

  قصص قصیرة جداً 
 
 
 
 
 

 ھیثم بھنام بردى 
 استرالیا -مالبورن  

 
 

 سطوعاً منھُ أمِس، الضوُء الیوَم في بغداَد أقلُّ  -
 في یوِم وصولي إلیھا  ھل یترھُّل الضوُء ھو كذلك ؟

 . تحّدث َھمساً كلُّ نجم ٍ ھنا یخططُ لقتِل جاره -
 ھمساً؟ تعني كما لو أنني أتحّدُث مع الموت؟ -
 

 أدونیس
 . دیوان : وّراق یبیع ُكتب النجوم  1969 -قصیدة یضع الشعر شفتیھ على ثدي بغداد 

 )1( 
الشاعر العربي الكبیر/ أدونیس/ كثیر السفر الى العواصم والمدن العربیة وغیر العربیة م�ن�ذ س�ن�وات ت�ك�وی�ن�ھ 

وألنَّ السفر اكتشاف مالم یُكتشف، ففي كل سفرة یكتب أدونیس اكتشافھ قصیدة ً ع�ن ال�م�ك�ان/   الشعري األولى.
التي یزورھا، ویبثّھا في دواوینھ. یكتب قصائده عن العواصم وال�م�دن ن�ث�راً ف�ي ال�غ�ال�ب  -العاصمة أو المدینة 

األعم امعاناً في االستغراق والتفاصیل، یكتبھا بتخطیط فني/ جمالي وتمعن مع�رف�ي ورص�د ع�ی�ان�ي، وم�ن�اج�اة 
روحیة تتواشج مع التاریخ السیاسي والنفسي واالجتماعي والثقافي لتلك العواصم والمدن. ومثل ھذا االشت�غ�ال 

مس�ق�ط رأس�ھ (قص�اب�ی�ن) مس�ح�وراً ھ�و اآلخ�ر  -المكاني ، كان قد أشبعھ ُ كثیراً من خالل الكتابة عن قری�ت�ھ 
 . بجمالیات (باشالر) المكانیة

ٍ  واح�دة ع�ام  ، وھ�ي زی�ارة ع�م�ل 1969نعم، زار أدونیس عواصم متعددة، إال أنھ لم یزر بغ�داد س�وى م�ّرة
 . وتكلیف، ولیس زیارة اكتشاف كما یقول، رغم أنھا كانت كذلك

، ذھبت الى بغداد عضواً في وفٍد إلتحاد الكتاب اللبنانیین یرأسھ سھی�ل ادری�س 1969یقوا أدونیس : في السنة 
لحضور مؤتمر الكتّاب العرب. بقیت فیھا بضعة أیام دون أن أُشارك في نشاط الوفد أو أعمال المؤتمر، ألس�ب�اب 
أود أن أحتفظ بھا لنفسي، وتلك زیارتي الوحیدة. الخواطر التي أنشرھا الیوم ُكتبت اث�ن�اء ھ�ذه ال�زی�ارة، وھ�ي 
تُنشر مع بعض التعدیالت، للمرة األُولى، ودفعاً لتأویالت یتعّشقھا بعضھم، أشیر الى أنَّ ھ�ذه ال�خ�واط�ر ل�ی�س�ت 
بالطبع حكماً على الشعب العراقي بوصفھ كالً، وانما تنھض على انطباعات عن السلطة وأھلھا، وعن (المن�اخ) 

 . الثقافي والسیاسي الذي كان یؤسس لھ الدائرون في فلكھا وأفالكھم في تلك المرحلة
رغ�م  2008لم ینشر أدونیس ھذه القصیدة اّال في دیوانھ (وّراق یبیع ُكتب النجوم) الصادر عن دار الساقي عام 

، ووراء ھذا التأخیر في النشر ما یحتمل التأویل، حیث أنَّ نشرھا في حینھ ربما یُسب�ب 1969أنھا قد ُكتبت عام 
لھ حرجاً مع السلطة ، كون القصیدة تقوم على قراءة نبوءة وتقییم ل�م�ا س�ی�ؤول ال�ی�ھ ال�وض�ع الس�ی�اس�ي ف�ي 
العراق ، وإنَّ نشرھا في العام ذاتھ سیعقد موقف السلطة معھ ، وربما یُصار الى منع أو مصادرة اصدارتھ ح�ال 

 . دخولھا العراق، وھو الُمحاصر اصالً 
 )2( 

 كیف رأى أدونیس بغداد حین أقام فیھا، ومنذ أول لحظة تماس..؟
إن َّاستھالل القصیدة الُمثبّت في أعلى مفتتح إشارتي، یقول الكثیر عن حدسھ واكتشافھ، وأُضیف ال�ى ذل�ك، أنَّ 

  : كما أسماھا، یشعُّ حضورھا، وكأنھا تتحدث عن بغداد الیوم -القصیدة بكامل وحداتھا النصیّة، الخواطریة 
، أتعب ُ كثیراً في التمییز بین البشر والشیاطین واآللھھ، ع�ن�دم�ا أن�ظ�ر 1969وكنت حتى تلك اللحظة من السنة 

الى أھل السلطة في العراق، ربما لھذا لم أشعر في بغداد إّال بالبرد حتماً وأنا في حض�ن الش�م�س، ل�ك�ن، ل�ك�ن، 
 . َضْع أیھا الشعر شفتیك على ثدي بغداد

لقد كان/ تعب التمییز/ یأخذ من أدونیس الكثیر من اإلستغراق ، والكثیر من األسئلة وال�ح�وارات ال�داخ�ل�ی�ة م�ع 
الذات ، كون المواجھھ كانت صادمة، وأنَّ الوھم ھو صاحب السیادة في المكاشفة الشعریة بعد ال�ف�ج�ی�ع�ة ال�ت�ي 

 : أدركھا حسیّاً وبإنصات ٍ عمیق
رجال یدیرون وجوھھم الى الصور. صور ال وجوه لھا، وجوه كمثل ثقوب في صفحة الفضاء. رج�ال یس�ی�رون 
في الشوارع كأنھم یحفرونھا . یُخیّل إليَّ كأنَّ لخطواتھم اشكال القبور. للسیاسة سوق ضخمة تغار منھا ج�م�ی�ع 

حتى الجدران تتثائب. المطرقة الس�ی�اس�ی�ة ت�دق س�ن�دان  -األسواق. أصوات آتیھ من مسارح المطلق: الجدران 
یدخل الحي في طقوسھا فاتراً، ال مبالیاً ضائعاً في ھبّاء الصراخ. أق�ول ف�ي  -الحي الذي أقیم فیھ. حفل أصوات 

نفسي: متى نعرف الصمت ؟ وأتساءل : ھل تصمت الجنّة؟ ھل تصمت النار؟..، أھنالك َمن یجرؤ على الف�ت�وى. 
أظنُّ أنَّ الوقت حان لكي نقول لجلجامش: أوھمت بعضنا، وأقنعت بعضنا اآلخر أن َّ ل�ل�ح�ی�اة ف�ي ب�غ�داد س�ّراً ال 
نزال ننتظر أن تكشفھ لنا ، خصوصاً أنَّ كل َّ شيء یكاد أن یؤكد أنَّ ھذه الحیاة لیست إال موتاً متواصالً، وأن�ظ�ر 

 : الى سیف الطاغیة كیف یُشحذ والى األعناق كیف تُھیا للضرب. تلك الجلسة
 المسألة عمیل ٌ صغیر ٌ قُتَل كالكلب. وكیف یُقتل العمیُل اذا ك�اَن ك�ب�ی�راً؟، أف�ھ�م اآلن ك�ی�ف ی�م�ك�ن أن ی�ن�ت�ح�رَ -

 . مذعورا ً من بندقیة تطیر وراءه حیثما طار  عصفوٌر،
 : ً ورغم ھول الصدمة التي كانت في جوھرھا سیاسیة، إال أنَّ أدونیس أبقى لبغداد األمل بأن تكون ثدیاً ، ن�خ�ل�ة

حتى وإن كانت ال�ك�آب�ة ھ�ي ال�ع�الم�ة   ومثل ھذه الكینونة تكتنز اإلشارة الى الوالدة الجدیدة والنمو واإلستمرار،
كمث�ل   األوضح في الوجوه كما ھووجھ الشاعر حسب الشیخ جعفر: یبدو كلُّ شخص ٍ ھنا ..كأنھُ ھار ٍ من الكآبةِ 

حسب الشیخ جعفر. وأضاف لتأكید الحلم باألمل، أنَّ الوقت العراقي ولود، كوالدة الجمال في عیون الع�راق�ی�ات: 
ً إال ب�ھ�نَّ  قص�ی�دة (یض�ع ! خیٌر أن نتحدث عن المرأة، عن الجمال. في بغداد نساء ال یعرف الوقت أن یتشیأ حقّا

 . في الوقت ذاتھ ) كانت مرثیة ًمبكرة ًبعد أن كانت كشفاً وحدساً 1969 -الشعر شفتیھ على ثدي بغداد 

  أدوم  اد

 
 
 

 ریسان الخزعلي
 
  

 



 توطئة: 
تتعاطى (بثینة العیسى) م�ن خ�الل ن�واة وم�ك�ون�ات 
دالالت روایتھا (كبرت ونسیت أن أنسى) مع حیثیات 
المنظور السلطوي المتمثل بشخص�ی�ة األخ األك�ب�ر، 
الذي راح یمارس تأثیرا (ب�ط�ری�رك�ي) ع�ل�ى وق�ائ�ع 
المحور الشخوصي المتمث�ل ف�ي ش�خ�ص�ی�ة الس�ارد 
المشارك في مسار نموذجیة ال�م�ح�ور الس�ردي ف�ي 
الروایة. قلنا بدءا تت�ع�اط�ى ال�روائ�ی�ة ال�ع�ی�س�ى م�ع 
محوریة النموذج البطریركیة، ف�ي ح�دود م�ق�اب�الت 
جدیدة من التوظیف االختالفي، ن�ظ�را ألن ال�م�ح�ور 
البطریركیة یكون محددا بسلطة األخ األك�ب�ر ول�ی�س 
سلطة األب الم�ت�وف�ى وزوج�ت�ھ ف�ي ح�ادث ان�ق�الب 
سیارتھم. وعلى ھذا النحو یتكفل األخ األك�ب�ر زم�ام 
مس��ؤول��ی��ة ت��ف��اص��ی��ل ح��ی��اة ش��ق��ی��ق��ت��ھ ال��ق��اص��ر

(فاطمة=السارد المشارك) لتحیا في زوای�ا م�ظ�ل�م�ة 
وقصوى في رطوبة قاع ذل�ك الس�رداب، ظ�ن�ا م�ن�ھ

(صقر=األخ األكبر) بأنھ یكمل م�ا ت�رك�ھ ل�ھ وال�داه 
المتوفان من أحقیة وصائ�ی�ة ك�ام�ل�ة ف�ي ال�ت�ص�رف 
وتقویم حیاة الشقیقة الغاطسة في تالفیف ع�وال�م�ھ�ا 
الداخلیة الموحشة: (كبرت/قالوا لي دائم�ا..ت�ك�ب�ری�ن 
وتنس�ی�ن..ع�ن�دم�ا س�ق�ط�ت وش�ج ح�اج�ب�ي..ع�ن�دم�ا 
أجبرتني معلمة الریاضیات عل�ى ال�وق�وف ووج�ھ�ي 

..عندما أن�ك�س�رت  42=6×7للحائط ألنني نسیت أن 
دراج���ت���ي ول���م یش���ت���روا ل���ي أخ���رى..ل���ك���ي ال 
أكسرھا..عندما أنكسرت زجاجة روحي..عندما م�ات 
والداي..عندما لم أمت أنا..عندما العالم ك�ث�ی�را وأن�ا 
وحدي..عندما نح�ر أخ�ي دم�ی�ت�ي ألن ـ� ال�ب�ارب�ي ـ 
حرام ..عندما خلع ص�ورة أم�ي وأب�ي م�ن ال�ب�رواز 
ودفنھا في الدرج المكسور كي ال ت�ط�رد ال�م�الئ�ك�ة./

الروایة) وعلى ھ�ذا ال�ن�ح�و م�ن ال�ق�س�ری�ة،  13ص
أخذت الشخصیة فاطمة تتحدث عن لسان حالھ�ا ف�ي 
أح��داث ال��روای��ة، ت��ح��دث��ن��ا ك��ث��ی��را ع��ن الش��واھ��د 
أستحواذات أخیھا البطریرك�ی�ة ال�م�ت�ل�ب�س�ة ب�ل�ب�اس 
التطھیریة المحافظة في موجھاتھا الدینیة القاص�رة، 
لذا نجد الشخصیة صقر راح یمارس أقصى أسال�ی�ب 
التنكیل والتعذیب والبطش بأسم الوصای�ا ال�ت�رب�وی�ة 
والطھریة المجحفة بحق شقیقتھ المدنسة في م�ج�ال 

 الروایة.
ـ تجلیات القناع السردي بین جھة المؤلف والمع�ادل 

 النصي.
إذا تأملنا سیرة العالم الم�ت�خ�ی�ل ف�ي روای�ة (ك�ب�رت 
ونسیت أن أنس�ى) ألتض�ح ل�ن�ا ع�م�ق م�وص�ول�ی�ة 
الخطاب ما بین مشتركات ثالثیة أقطاب (ال�روائ�ي ـ 
السارد المشارك ـ النص الروائ�ي) وھ�ذه ال�م�ع�ادل�ة 
التكوینیة/النواتیة، راح�ت ت�م�ارس ع�الق�ة إح�ال�ی�ة 
بوصف أداة السرد كمعادلة نصیة واقعة في ح�ق�ی�ق�ة 
مستویاتھا ومحتویاتھا، بوصفھا المسافة التأھی�ل�ی�ة 
بین صیغة (أنا الكاتب=قناع السرد=أن�ا الش�خ�ص�ی�ة 
المشاركة) فالمعادلة التكوینیة في حلقات ال�م�س�رود 
الذاتي في الروایة، ما ھي إال كینونات ناشط�ة ت�دی�م 
فعل الحكي الذاتي من خ�الل م�ؤوالت اس�ت�رج�اع�ی�ة 
خاصة، تھتم بطرح المشار إلیھ استذكارا م�ن خ�الل 
صیغة الخطاب اآلنوي، ف�ي أب�ع�اده الس�ی�ك�ول�وج�ی�ة 
المھیمنة، وبمع�زل ع�ن زم�ن ال�م�ؤل�ف وأغ�راض�ھ 

 وأطواره الخاصة والمحجوبة.
 
 ـ الرؤیة الزمنیة (المتكلم/المبئر):1

لم یكن العامل الزم�ن�ي ف�ي مس�ار ث�ن�ائ�ی�ة (ال�ن�اظ�م 
الخارجي/الناظم الداخلي) سوى ذلك المبئر المت�م�ث�ل 
بصوت الشخصیة فاطمة ـ كصوت سردي یطل ع�ل�ى 
مشاھد الزمن السابق=الزمن الحاضرـ كمبئر ف�اع�ل 
ذاتي یكشف رؤیة الزمن ومقایساتھ من خاللھ، ومن 
خالل رصده أیضا لعالقات الوحدات الزمنیة كموقعیة 
تبئیریة خاصة في صناعة الفض�اء ال�م�ك�ان�ي رص�دا 
ذاتیا، وفي إطار من الشكل السردي الزم�ن�ي ن�ع�ای�ن 
بأن موجھات ـ داخل ال�ح�ك�ي ـ� ج�اءت�ن�ا م�ن خ�الل 
الرؤیة التعاقبیة إلسترجاع مجلیات ذات�ی�ة ال�م�ب�ئ�ر، 
الذي كان یسعى ن�ح�و ال�ن�ف�اذ إل�ى دواخ�ل ال�م�ك�ان 
والشخوص والمواقع، بوصفھا تحوالتھ الن�ف�س�ان�ی�ة 
المنعكسة بین ثنائیة (الخ�ارج=ال�داخ�ل)ف�ی�م�ا ت�ب�ق�ى 
منظوریة طباع وصفات وسلوكیات الش�خ�وص م�ن 
جھة الناظم الذاتي،ھي المرآة العاكس�ة ألھ�م ح�االت 

وخطاب الش�خ�ص�ی�ة ال�م�ش�ارك�ة ف�اط�م�ة ف�ي س�رد 
مؤطرات الزمن والمكان واألحداث والش�خ�وص ف�ي 

 النص.
 
 ـ ضمنیة عالقات وحدات السرد:2

سنالحظ أن ش�خ�ص�ی�ة ف�اط�م�ة ب�أع�ت�ب�ارھ�ا ف�اع�ال 
ذاتیا،على طول مسار ن�زول�ی�ة وتص�اع�دی�ة خ�ط�اب 
السرد، إي العالقة األحوالیة المكرسة مابی�ن الس�رد 
والتبئیر، فھي التي تتكلم، وھ�ي ك�ذل�ك ال�ت�ي ت�رى، 
فیتمثل صوت فاطمة وصفا نفسانیا من الداخ�ل، م�ع 
شيء من التماھي الذي یلقي ب�ظ�الل ال�خ�ارج ع�ل�ى 
موضوعیة الرؤیة، حیث یتماھى ف�ع�ل ال�م�ب�ئ�ر م�ع 
موضوعة التبئیر، األمر ال�ذي ی�ج�ع�ل م�ن غ�ال�ب�ی�ة 
وقابلیة عالقة وحدات السرد، وكأنھا رؤیة ب�اط�ن�ی�ة 
بمعناھ�ا ال�ت�أش�ی�ري ف�ي وح�دات ال�زم�ن وال�م�ك�ان 
والذات: (ـ مرآتي..یا مرآتي؟ من أش�ن�ع س�ی�دة ف�ي 
البالد كلھا؟ ـ أنت یا آكلة التفاح..أنت یا دودة الك�ت�ب 
الس��ی��ئ��ة..أن��ت/ل��م أس��ت��ی��ق��ظ .. ل��ق��د ت��م ق��ذف��ي ف��ي 
الیقظة..المرآة من أمامي والرعب في مس�ام�ي..م�ن 
أنا؟ لقد لفظ�ن�ي ال�ح�ل�م..ورغ�م أن�ھ ل�م ی�ك�ن ح�ل�م�ا 
جمیال..إال أنني كنت أفضل المضي فیھ على مجابھ�ة 
المكان..لوھلة تساءلت: ما ھذا المكان؟ أین أنا ؟ ث�م 
أنتبھت..أقصد تذكرت:أنھ المكان الذي أختب�ىء ف�ی�ھ 

ال��روای��ة) وت�ت��ج��ل��ى ھ��ذه  15أن�ا ف��ي ال��ف�ن��دق./ص
ال�خ��روج��ات الض��م��ن��ی��ة ف�ي ك��ث��رة االس��ت��رج��اع��ات 
واالستنباط�ات ال�ت�ي ك�ان�ت ت�م�ارس�ھ�ا الش�خ�ص�ی�ة 
المركزیة الس�اردة، وال�ت�ي م�ن خ�الل�ھ�ا ن�ع�ل�م ب�أن 
مسرودیة الفاعل الذاتي یحت�ل ل�ذات�ھ س�ردا داخ�ل�ی�ا

(مونولوج) في إطار زم�ن�ي م�ت�ع�دى ال�ح�دوث، أي 
بمعنى ما أن حادثة ھروبات فاطمة المتكررة، أخ�ذت 
تشكل بذاتھا كموقعیة م�ت�أخ�رة وس�اب�ق�ة م�ن زم�ن 
دالالت الروایة. فیما ن�ج�دھ�ا ح�اض�رة ھ�ن�ا ك�وح�دة 
استباقیة خاصة في أغراضھا الزمنیة وال�ت�ب�ئ�ی�ری�ة. 
نعم أن جوانیة شعور األنا الشخصی�ة ال�ن�اظ�م�ة ف�ي 
الروایة، جعل�ت تس�ت�ث�م�ر ع�الق�ات وح�دات ال�زم�ن 
السردي،عبر مواقع ضمنیة في ال�وج�ود وال�ظ�ھ�ور 
والبطون السردي. إذ أننا نعاین أن أغ�ل�ب األح�داث 
في الروایة، عبارة ع�ن ت�داخ�الت وت�ن�اف�ذات غ�ی�ر 

 خطیة على صعید نمو السرد الروائي الزمني.
 
 ـ مسافة الداللة الحاصلة وزاویة الداللة المؤجلة:3

أن فعل القراءة التتابعیة إلى روایة (كب�رت ونس�ی�ت 
أن أنسى) قد ال تمنحنا طابعا تراتبیا من زمن وق�وع 
األحداث، بل أنھا راح�ت ت�ع�ط�ن�ا ت�واص�الت دالل�ی�ة 
خاصة من (الرواي ـ موقع ـ زم�ن م�ت�داخ�ل) وھ�ذا 
األمر بطبعھ راح یقدم بناء الشخوص والمواقف ف�ي 
النص، كحاالت إعادیة من مستحضرات الش�خ�ص�ی�ة 
الساردة في الروایة. وھذا المعنى في مبنى الروای�ة، 
طریقا استراتیجیا، في من�ح االس�ت�ج�اب�ة ال�ق�رائ�ی�ة، 

رؤیة اس�ت�ب�اق�ی�ة، وص�وال إل�ى  -رؤیة ما من الخلف
أنتاج قابلیة خاصة عبر قص�دی�ة الس�رد ف�ي أنس�اق 
(مسافة الداللة ال�ح�اص�ل�ة) ونس�ق (زاوی�ة ال�دالل�ة 
المؤجلة). فالحك�ای�ة ال�روائ�ی�ة ع�ب�ارة ع�ن فص�ول 
سردیة معنونة،فلكل فصل من تلك ال�ف�ص�ول،ع�الم�ة 
متواترة من نسیج الرحم النواتي المركز في تحوالت 
السرد،وتبعا لھذا التوظیف،تواجھ�ن�ا دالالت ع�الق�ة 
حاضرة ومؤجلة ب�ی�ن ال�ف�ض�اء وال�م�ك�ان وال�زم�ن 
والشخوص في الروایة: (وجھي في ال�م�رآة یس�خ�ر 
مني..أھتف�ي أك�ث�ر ی�ا أرخ�م�ی�دس ع�ل�ى أك�ت�ش�اف�ك 
العبقري..أیقظي العالم!أقول نامي ی�ا ف�اط�م�ة..ن�ام�ي 
بسرع�ة ن�ام�ي..ق�ب�ل أن تس�ت�ی�ق�ظ أط�راف ال�ف�ك�رة 
القصیة..قبل أن ترى فجورھا وعھرھ�ا وس�ل�ط�ان�ھ�ا 
علیك..قبل أن ت�م�ت�ص�ك ال�ف�ك�رة وتش�رب عص�ی�رك 

ال�روای�ة)ھ�ك�ذا ی�ت�م  16وتلفظك جافة وعاجزة../ص
ت�وظ��ی��ف مس��اف��ة ال��دالل��ة ال��ح��اص��ل��ة ف��ي ح��واری��ة 
الشخصیة المونولوجیة بذاتھا ولذاتھا واألشیاء م�ن 
حولھا،وتتجاوز مؤوالت أفق الداللة الحاصلة،ح�دود 
ھویة الزمن والمكان، لتبدو غالبا تھمیشا ذاتیا عب�ر 
المراوحة واإلرجاعات، بحی�ث ت�ت�ب�أر ب�ن�ی�ة ال�ن�ص 
بصورة عبثیة نحو المزید من العالمات التي تترص�د 
صراع الذات وسط نشاز وجودھا النفسي: (ال لس�ت 
بخیر..ھذا ما قلتھ لصورة أبي وأمي المخل�وع�ة م�ن 

بروازھا..الصورة المجعدة..المصفرة التي ت�ك�ب�رن�ي 
بعشرین عاما..والتي ألتقطت في لیلة زف�اف وال�داي 
بین جذوع الن�خ�ل ال�م�ح�م�ل�ة ب�ل�م�ب�ات ال�زی�ن�ة..ف�ي 
الحوش الواسع لبی�ت ج�دي..ف�ي زم�ن ب�دا بس�ی�ط�ا 

الروایة) أن مح�ف�زات  38وخالیا من المنغصات./ص
الداللة الحاصلة في نس�ی�ج ال�روای�ة،ت�خ�ض�ع آل�ی�ات 
الحكي على لسان حال فاطمة،كعالمة تحاك�ي تص�ور 
الشخصیة ذاتھا،بشكل یجعلھا تالحم مؤدیات الحك�ي 
نحو استقصاءات وتشظیات دالھا النازف مددا: (ل�و 
تعلم أمي كیف تزوجت..دون أن ینتبھ أح�د..ك�م�ا ل�و 
كانوا یتسترون على فضیحة..لو تعلم ب�أن�ن�ي ع�ق�ی�م 
كأرض بوار..لم أنجب أبنة وال أب�ن�ا وال ح�ت�ى ن�ص 

الروایة) تبقى ارتباطات م�ج�ال ال�دالل�ة  39أبن./ص
الحاصلة مركزة باإلیقاع التمھیدي وال�م�ت�ح�اور م�ع 
زم��ن خ��ط��وط ال��ع��رض ل��ل��م��س��رود ال��ذات��ي ل��دى 
الشخ�ص�ی�ة.أم�ا ال�م�ظ�ھ�ر اآلخ�ر م�ن زم�ن ال�دالل�ة 
المؤجلة،فیترتب في مساحات تتجاوز زم�ن ت�ج�رب�ة 
المشاھد الحیة والمعلن�ة ج�ھ�را ف�ي خ�ط�اب دالالت 
الروایة،لكنھا مع ذلك تبقى في صمی�م ق�وة األش�ارة 
واإلحالة الموظ�ف�ة ف�ي فس�ح�ة أفص�اح�ات األح�داث 
المركزة في الن�ص ال�روائ�ي: (ف�ي األس�ب�وع األول 
الذي عقب ال�ح�ادث..ح�ی�ن ت�ك�ش�ف�ت م�الم�ح ال�ی�ت�م 
وتفتحت كجرح..كنت أدف�ن ن�ف�س�ي ت�ح�ت ال�ل�ح�اف 
وأنتحب متسائلة عما إذا كانت بشاعة حیاتي التي ال 
تصدق ھي محض كاب�وس.أق�رص ن�ف�س�ي وأص�ق�ع 

الروایة)الشخصیة  34وجھي..الكابوس ال یتزحزح./
فاطمة في الروایة تواجھ مص�ی�رھ�ا ال�م�ظ�ل�م ت�ح�ت 
وصایا قسریة مؤسسة األخ الكب�ی�ر ص�ق�ر،وب�م�ا أن 
حقیقة الروایة ھي الت�ذك�ر وال�ذاك�رة،أخ�ذت ت�ن�ف�ت�ح 
بزمنھا عبر حلقات صراعیة م�ع ج�ھ�ة ب�ط�ری�رك�ی�ة 
األخ صقر،في معناه المح�ف�وف ب�ال�ت�ن�ك�ی�ل وال�ج�ب�ر 
وسیاسة العمل بالمعروف وال�ن�ھ�ي ع�ن ال�ف�ح�ش�اء 
والمن�ك�ر زورا.وت�ب�ع�ا ل�ھ�ذا أخ�ذت ف�اط�م�ة تش�ت�ط 
وتشطح على مستوى مجاور من المحك�وم ب�ال�ب�ق�اء 
مؤبدا في ظلمات السجن في مؤس�س�ة األخ األك�ب�ر: 
(كنا أخوین غیر شقیقین..ولكنني یتیمة وحدي..وق�د 
تلقف صقر یتمي مثل ھدیة منزلة..فقد صار بوس�ع�ھ 
أن یكون مسؤوال عني..أن ی�ج�ع�ل م�ن�ي مش�روع�ھ 
األص��الح��ي..ك��ي ی��م��ض��ي ق��دم��ا ف��ي ع��م��ل��ی��ة 
تقویمي..وحتى قبل أن یتع�رف ع�ل�ي..ك�ان م�ق�ت�ن�ع�ا 
بأنني ملتاثة..وفي أحسن الحاالت..مكسورة وبحاجة 

الروایة) ھذا المعنى الذي تسعى  41إلى إصالح./ص
الروایة إلى تمثلھ، یبقى كنقط�ة دی�ن�ام�ی�ة ف�ي ب�ؤرة 
صراع حقیقة الشخصیة فاطمة حیال مملكة شقی�ق�ھ�ا 

 الباطش بھزائمھا.
 
 ـ مرجعیة المعادل النصي في مؤول الروایة:4

وتستمد دالالت روایة (كبرت ونسیت أن أنسى) م�ن 
تمظھرات شعریة (المعادل النصي) مرتكزا توصیفیا 
لزمن متفاعالت المتن الروائي، وسنح�اول ف�ي ھ�ذا 
الفرع المبحثي التعرف على الكیفی�ة ال�ت�ي م�ارس�ت 
فیھا الشخصیة المحوریة،أبعاد عالقتھا المعادلة ف�ي 
رؤیة السرد،فعلى سبیل المثال، تحكي لنا الشخصی�ة 
أحداث حیاتھا داخل ذلك الس�رداب، وال�ذي ی�ذك�رن�ا 
كثیرا بدالالت وتوصیفات تساؤالت روای�ة (س�ی�دات 

زحل) للروائیة العراقیة ال�ك�ب�ی�رة األس�ت�اذة ل�ط�ف�ی�ة 
الدلیمي موضع دراستنا في مشروع نقدي آخر.عل�ى 
أیة حال أقول تت�ش�ارك ع�الق�ة الش�خ�ص�ی�ة ف�اط�م�ة 
المحوریة، انطالقا من تمییزات داللی�ة أخ�ذت ت�ح�دد 
نوعیة مدى العالقة الداللیة ن�ف�س�ھ�ا وال�م�ت�ض�ام�ن�ة 
وإیاھا مع الزمن والمكان وطبیعة الحالة النف�س�ان�ی�ة 
المتحكمة ف�ی�ھ�ا م�ن خ�الل دخ�ی�ل�ة ع�ی�ن ال�وس�ی�ط 
المشھدي، كحال ھ�ذه ال�ف�ق�رات م�ن دال م�رج�ع�ی�ة 
المعادل األحوالي للشخصی�ة ف�ي ال�ن�ص: (م�رض�ت 
ص�اح��ب��ة الس��ج��ن..ص�ارت ت��ن�ظ��ر أل�ي ب��أن�ت��ص��ار.. 
وتخبرني ب�أن�ھ�ا س�ت�م�وت..س�ت�ت�رك�ن�ي وح�ی�دة ف�ي 
الس�رداب وت�رح�ل إل�ى م�ك�ان أفض�ل..ب�دأت تص��در 
طقطقة غریبة..ویسیل لعابھا على الجدار أك�ث�ر م�ن 
ال��م���ع���ت��اد..وع���ج���زت ع��ن إدارة وج���ھ��ھ���ا ف���ي 
المكان..وص�ارت ت�ن�ف�خ ف�ي وج�ھ�ي ھ�واء ح�ارا.. 
رائحتھ قمیئھ/غ�رق ال�م�ك�ان ف�ي رط�وب�ة خ�ان�ق�ة.. 
وأنا..تمددت على جنبي األیمن وأنا أتابع أحتضارھ�ا 
األخیر.. العانس میتسوبیشي المحترمة..أین تظن�ی�ن 
ن��ف��س��ك ذاھ��ب��ة ؟ال��ع��ال��م م��ك��ان س��يء..أب��ق��ي ھ��ن��ا 
معي..سوف أنظفك أكثر..سوف أمسح عن�ك ال�غ�ب�ار 
وأع�ت�ن�ي ب�ك..ف�ي ج�ول�ة ت��ف�ق�دی�ة ن�زل ص�ق�ر إل��ى 
السرداب..دار حول المكان وت�وق�ف أم�ام�ھ�ا..ت�ب�ادال 
نظرات ذات معنى..سوسو وصقر..أنھ یخبرھ�ا ب�أن�ھ 
سوف یستبدلھا بأخرى..ھذه العجوز عمرھا خم�س�ة 

ال�روای�ة) خ�ط�اب ال�م�س�رود  200عشر ع�ام�ا./ص
الذاتي في ھذه الفقرات،یتغذى على مستوى ت�ف�اع�ل
(المعادل النصي) أو اللغة الثانی�ة م�ن ح�ی�زی�ة ل�غ�ة 
األشیاء.فالكاتبة بثینة العیسى،جعلت إدراك ال�م�ع�ن�ى 
في خطاب من شیئیة األشیاء المتحفزة في م�ح�م�ول 
المعادل النصي، وص�وال ب�الش�خ�ص�ی�ة ف�اط�م�ة إل�ى 
عالئق مأزومیة نادرة مع طرف شخصی�ة ش�ق�ی�ق�ھ�ا 
صقر، وإزاء ذلك الموزع ال�م�ش�ت�رك ب�ی�ن مس�ت�وى 
حالھا الوضعي وبی�ن م�ت�روك�ی�ة م�ا ت�ع�ان�ی�ھ ذات�ھ�ا 
األخرى المتمثلة بالم�ع�ادل ال�م�ف�ت�رض بـ�(س�وس�و)
وال�م�ت�م��ث�ل أیض��ا ب�ت��ج�اوز ذات��ھ�ا ف��ي ل�غ��ة ال�ن��زع 
واالنقسام والتشظي نحو الالشيء: (أری�د أن أق�ت�ل 
أحساسي بي..أن أدفن كل ما أنا علیھ..أن أنس�ى..أن 
أك�ب��ر ك��ث��ی��را.. وأن أنس��ى..أن أف��رغ ال��ذاك��رة م��ن 

الروایة) األنا الش�ع�وری�ة ب�ال�ف�راغ  194نفسھا./ص
وخواء المعنى في وجودھا، وتمییزھا بھالة الض�ال�ة 
والمعزولیة وفقدان طعم األشیاء، جعلت منھا أنسانة 
محلقة في أفق التج�رد م�ن ھ�وی�ة األن�ا إل�ى آن�وی�ة 
المؤشر العدمي وسلطة ال�ت�ط�ھ�ی�ری�ة ال�ب�ط�ری�رك�ی�ة 
العابثة في مواطن براءة قداست�ھ�ا ال�م�دنس�ة، ف�ی�م�ا 
راح القدر العابث یغالب زم�ن�ھ�ا ف�ي ك�ت�اب�ة قص�ی�دة 

 الحب بصیغة الالحب في تطھیریة زمنھا المدنس.
 

 ـ تعلیق القراءة:
ونحن نتابع حلقات فصول روایة (بث�ی�ن�ة ال�ع�ی�س�ى)
صادفتنا فضاءات اللغة الشعریة المك�ث�ف�ة ف�ي رس�م 
وظائف ومالمح وصف�ات أف�ع�ال وأح�وال ش�خ�وص 
قصیدتھا الروائیة،كما أنن�ا ال ن�ت�غ�اف�ل ع�ن ع�ن�وان 
الروایة ذاتھا،وما یقتضیھ من دالالت ش�ع�ری�ة أك�ث�ر 
مما تبدو علیھ حال ال�م�واق�ف واألف�ع�ال ف�ي ع�وال�م 
صناعة ال�روای�ة. أق�ول مض�ی�ف�ا ب�ال أدن�ى ش�ك أن 
الكاتبة بثینة العیسى قد أجادت ف�ي ب�ن�اء وص�ی�اغ�ة 
ذوات شخوصھا الزمانیة والمكانیة واألح�وال�ی�ة ف�ي 
النص، ولكننا نرى من األنسب لو جعلت الشخ�ص�ی�ة 
فاطمة ب�ال ع�الق�ة ع�اط�ف�ی�ة وزوج�ی�ة ح�ت�ى خ�ت�ام 
الروایة،إذ إن دالالت نھایة الروایة، وذلك بعد عودة 
عصام الشاع�ر إل�ى ف�اط�م�ة ع�ب�ر مش�اھ�د درام�ی�ة 
تلفزیونیة م�ف�ب�رك�ة،ط�ال�م�ا أش�ب�ع�ت�ن�ا م�ن�ھ�ا درام�ا 
المسلسالت الخلیجیة دون ج�دوى وب�ال ط�ائ�ل م�ن 
وراءھا، وكأنھا ال�خ�ات�م�ة ال�م�ث�ل�ى ف�ي ن�ھ�ای�ة ك�ل 
سیناریو وقصیدة وروایة..أقول كان األجدى بب�ث�ی�ن�ة 
العیسى اإلمساك بخاتمة انزیاحیة أو حتى رمزیة أو 
شیئا من متعلقات وأغراض المعادل النصي قد یكون 
األم��ر أفض��ل ب��ك��ث��ی��ر م��ن خ��ات��م��ة روای��ة ط��اف��ح��ة 
باإلنحیازیة العاطفیة النسویة المت�وارث�ة ف�ي روای�ة 
األدب النسوي إجماال: (ففتحت فمي..التقطت أطراف 
خیوط ال�ك�الم م�ن م�ك�ان قص�ي..س�أق�ول ل�ھ ش�ی�ئ�ا 
لطیفا..سوف أتفوق على جرحي وأقول لھذا الشاعر 

 الروایة) 274شیئا لطیفا./ص
لألسف الشدید في الختام األخیر ن�ل�ت�ق�ط م�ث�ل ھ�ذه  

المحاورة الباردة: (ـ ھل ما زلت ت�ك�ت�ب�ی�ن؟ ـ� أك�ت�ب 
كالمجنونة؟ ھل ھذا یعني أن�ك س�ت�ص�دری�ن دی�وان�ك 
األول قریبا؟ـ روایتي األول�ى؟ روای�ة؟ ھ�ل ص�رت�ي 

الروایة) ھكذا جاءتنا نھایة  275كاتبة روایات؟./ص
الروایة بطریقة انشائیة سطحیة، ال تعبر ح�ت�ى ع�ن 
تجربة وحنكة روائی�ة ج�ادة ح�ق�ا؟ ب�ل أن�ھ�ا م�ج�رد 
بالغة تعبیریة، لیس بوسعھا تقدیم لألدی�ب ال�ع�رب�ي 
سوى أخفاقة ك�ب�ی�رة ف�ي ص�ی�اغ�ة خ�ات�م�ة روائ�ی�ة 

       نخبویة بطریقة مؤثرة فنیا وأبداعیا.

 ا  (أن أم    ت وم) روا  اءة 
 ما ا ي وذج اا  ا ا 
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  وعد حسون نصر/ سوریة
   
 
اإلنسان ابن بیئتھ، مقولة شائعة صحی�ح�ة ودق�ی�ق�ة، ف�ق�د    

قال جون لوك في نظریتھ: (إن اإلنسان یولد وعقلھ صف�ح�ة 
بیضاء، وكل ما یقوم بھ اإلنسان من سلوك ھو ع�ب�ارة ع�ن 
شيء مكتسب من البیئة المحیطة)، ونتیجة التربیة والتعلی�م 
المختلفة من شخص إلى آخ�ر، ن�الح�ظ ھ�ذا االخ�ت�الف ف�ي 
العالقة بین األشخاص، وخاصة فیما یت�ع�ل�ق ب�ح�ی�اة ال�رج�ل 
والمرأة وتكوین األسرة، فكل طرف یحمل تربیة وس�ل�وك�ی�ة 
البیئة واألھل ال�م�ن�ح�در م�ن�ھ�ا، وت�ل�ع�ب ال�ث�ق�اف�ة وال�ع�ادات 
والتقالید الدور األساسي في نشأة ال�ف�رد، إذ ن�رى ال�ع�الق�ة 
التي تبدأ سلبیاتھ�ا ب�ال�ظ�ھ�ور بش�ك�ل واض�ح وط�ف�ی�ف ھ�ي 
العالقات األسریة بی�ن ال�رج�ل وال�م�رأة، وال�ت�ي ت�ك�ون ف�ي 
البدایة ُمحاطة ب�ب�ع�ض ال�ت�ح�ف�ظ�ات ح�ی�ال ك�ل ط�رف ل�ن�ی�ل 
الرضا، وبعد ذلك تبدأ األمور بالوضوح، إذ لم یع�د ب�م�ق�دور 
كل من الطرفین االستمرار بحج�ب س�ل�وك�ی�ات�ھ ع�ن اآلخ�ر، 
وخاصة عند ما یصبحان ت�ح�ت س�ق�ف مش�ت�رك ف�ال م�ج�ال 
لالستمرار في زیف المشاعر، وھنا تسوء ال�ع�الق�ة ألن ك�ل 
طرف یرى األمور من منظوره الذي یع�ت�ب�ره األص�ح. وف�ي 
كثیر من األحیان یُص�اب أح�د ال�ط�رف�ی�ن ب�اإلح�ب�اط، وع�ل�ى 
األغلب تكون المرأة ھي الُمحبَطة، ألنھا تكون ق�د ب�ن�ت ك�ل 
آمالھا على ھذا الرجل ال�ذي ك�ان�ت ت�ظ�ن�ھ نص�ف�ھ�ا اآلخ�ر، 
وشریك الدرب ورفیق المستقبل، لتنشب الخالفات الُمح�اط�ة 
بتدخالت األھل غیر المفیدة وال المناسبة أحیاناً كث�ی�رة. ھ�ذا 
التوتر في عالقة الرجل والم�رأة غ�ال�ب�اً م�ا ی�ك�ون ع�ن�د م�ا 
تختلف البیئة، والسیما حین تكون المرأة م�ن ب�ی�ئ�ة ت�واك�ب 
التغییر وتنتقل بالزواج إلى بیئة مخ�ت�ل�ف�ة أو م�ن�اقض�ة وم�ا 
شابھ، فتبدأ المشاكل بین الزوجین لوجود ب�ع�ض الض�واب�ط 
أو القیود المفروضة في ب�ی�ئ�ة ال�رج�ل، ف�ت�ص�اب ح�ی�ات�ھ�م�ا 
الزوجیة بالیأس ویتسلل الفتور إلى حیاتھما، لكن الم�ق�ی�اس 
لیس ثابتاً، وال یمكننا التعمیم، ألن بعض ال�ن�س�اء تس�ت�ط�ی�ع 
تفھم ھذه السلوكیات وتحاول أن تت�أق�ل�م م�ع�ھ�ا، ف�ال ت�ج�ع�ل 
منھا عائق أمام حیاتھا األسری�ة. ب�ال�م�ق�اب�ل ب�ع�ض ال�رج�ال 
یستطیع التخلي عن بعض الضوابط الص�ارم�ة ف�ي ح�ی�ات�ھ، 
ویتأقلم مع طبیعة الزوجة لتستمر قافلة حیاتھما الم�ش�ت�رك�ة 

 بالسیر.
بالنھایة أغل�ب االخ�ت�الف�ات وال�خ�الف�ات ف�ي ح�ی�ات�ن�ا ی�ك�ون 
منشؤھا التربیة والعادات والتقالید، إض�اف�ة إل�ى س�ل�وك�ی�ات 
الفرد المكتسبة من أسرتھ وك�ی�ف�ی�ة ن�ق�ل ھ�ذه الس�ل�وك�ی�ات 
لآلخرین ومدى تقبلھم لھا، التي تتض�ح بش�ك�ل�ھ�ا الص�ح�ی�ح 
دونما زیف في عشرة األفراد بعضھ�م م�ع ال�ب�ع�ض اآلخ�ر، 
وخاصة في ع�الق�ات ال�خ�ط�ب�ة وال�زواج، ألن ال�ط�رف�ی�ن ال 
یمكنھما االستمرار في تزیی�ف تص�رف�ات�ھ�م�ا دائ�م�اً، ف�زی�ف 
المشاعر والمجاملة وتمویھ السلوك س�ب�ب م�ب�اش�ر وق�وي 
للتوتر وإحباط أي عالقة، وجعلھا عالقة مشوھة وم�ب�ت�ورة 

  تؤدي إلى نشوب خالفات تعیق مسیرة الحیاة األسریة.

...ظا 
  ات واق!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منال الحسن/ ھولندا

 
 

بعد استقالة الدكتور عادل عبد المھدي وفریق حكومتھ، وبعد تكلیف شخصیتین من قبل رئیس الجم�ھ�وری�ة،     
ھما محمد توفیق عالوي وعدنان الزرفي، الذین سرعان ما انسحبا واعتذرا عن التكلیف، بسبب عجزھ�م�ا ع�ن 
التوصل لتشكیل حكومة ترضي الكت�ل وال�ق�وى الس�ی�اس�ی�ة ال�ف�اع�ل�ة ف�ي ال�ب�الد، تص�دى مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي 
للمسؤولیة وشكل حكومة، ال تخلو من جدل وتساؤالت وتحدی�ات ورھ�ان�ات ع�دی�دة م�ن ق�ب�ل ج�م�ی�ع األط�راف 
المعنیة والمراقبة، وتسلم الوزراء المشاركون في الحكومة مھامھم، لتبدا ال�رح�ل�ة ال�ج�دی�دة م�ن ت�رق�ب أب�ن�اء 
الشعب لما تفعلھ ھذه الحكومة إلنقاذ العراق من ازماتھ المختلفة، وللعبور بھ إلى بر األم�ان، ووس�ط ت�وق�ع�ات، 
وقراءات متنوعة لمسارات ھذه الحكومة وطبیعة برنامجھا، ش�ع�ر ال�م�واط�ن بش�يء م�ن األم�ل، وھ�و ی�ت�اب�ع 

 .الخطوات األولى التي خطتھا الحكومة
ورغم ان الكاظمي قد بدأ بمشھد إعالمي لم یكن موفقا تماما فیھ، وھو حدیثھ الھاتفي م�ع أخ�ی�ھ، وال�ذي ص�ار 
مبعثا للتندر والسخریة، وخصوصا من قبل انداده والمراھنین على عدم قدرتھ في الم�ض�ي وال�خ�روج ال�م�وف�ق 
من األزمات والمصاعب التي ألمت بالبالد، إال أنھ مضى في وعوده، وبدأ بحركة أثارت ردود أفعال م�ت�ض�ارب�ة، 
وھذه الحركة ھي إرسال قوات عسكریة للقبض على عدد م�ن األش�خ�اص ال�ذی�ن ی�ن�ت�م�ون إل�ى ھ�ی�أة ال�ح�ش�د 
الشعبي، وبعد تجاذبات سیاسیة، تم إطالق سراحھم، لتصبح الحركة، في قراءة متأملة لھا است�ع�راض�ی�ة، اك�ث�ر 
منھا واقعیة، فالمراقبون والمحللون اكدوا انھ لو لم یقم بھذه الحركة المتسرعة المرتبكة،. ولو جل�س ب�ود م�ع 
قادة ھؤالء المعنیین، وابلغھم بما یحدث او بما ینوي علیھ، أو بما فعلھ األشخاص الذین ارسل ق�وات�ھ ل�ل�ق�ب�ض 

 .علیھم واعتقالھم لكان األمر اجدى وأكثر تاثیرا، ولحصد نتائج افضل من التي تحققت
ان الخطوات الالحقة التي خطاھا الكاظمي، ال تخلو من مغامرة، فالمنافذ الحدودیة التي انط�ل�ق إل�ی�ھ�ا ب�دء م�ن 
دیالى ثم إلى البصرة، مع وعد لخطوة مثیلة في إقلیم كوردستان، ھي مواقع استشرى فیھا الفساد وع�ب�ث�ت ف�ي 

عصابات وفئات خارجة ع�ن ال�ق�ان�ون  -وحسب اشاراتھ وتصریحاتھ الدائمة  -مقدراتھا واالموال التي تأتي بھا 
وقطاع طرق، وھذه الفئات لیست سھلة اطالقا، وعملیة تبدیل القائمین علیھا تبدي ش�ج�اع�ة واس�ت�ع�دادا اك�ی�دا 
لمواجھات لن تكون سھلة، ولكن البد منھا السترداد واسترجاع مصدر مھم من مصادر ثروة العراق المن�ھ�وب�ة 

 .علنا منذ اكثر من سبعة عشر عاما، لم تشھد فیھا بالدنا غیر الخراب والدمار والفساد
ان خطوات الكاظمي في اإلصالح، واالنفتاح الدولي واالقلیمي، مع الحفاظ على سیادة ال�ع�راق وھ�ی�ب�ة ال�دول�ة، 
ھي خطوات تنم عن سعي جاد لتحقیق شيء مھم لتعدیل بوصلة العمل من أجل الصالح العام ولیس العمل ع�ل�ى 
جعل مقدرات العراق بأیٍد طالما ھیمنت على الثروات واالموال، فسادا واستغالال وعبثا، وبالتالي وصلنا إل�ى م�ا 
وصلنا إلیھ من عجز مالي أدى إلى صعوبة دفع الرواتب والتوجھ لالقتراض، وإل�ى ال�ح�ل�ول ال�ت�رق�ی�ع�ی�ة ال�ت�ي 
سیدفع ثمنھا الجیل القادم، ھذا الجیل الذي فقد ثقتھ بالحكومات، وھ�و یش�ھ�د الص�رخ�ات ال�ع�ال�ی�ة ال�ت�ي تش�ی�ر 
لملفات فساد غریبة، وقحة، ظلت مادة إعالمیة للقنوات الفضائیة وظل الحدیث عنھا على الشاشات ف�ق�ط، دون 
سعي لحلھا ومعاقبة المتسببین بھا، وال سبب مقنع لعدم حلھا، سوى قوة نفوذ مرتكبي ھذا الفس�اد وان�ت�م�ائ�ھ�م 

 .التي تحرك في الظل كل مسارات الدولة المعلنة -الدولة العمیقة او الدولة الردیفة  -لما یسمى ب
السؤال الجوھري ھنا، ھل ینجح الكاظمي في ت�خ�ط�ي ع�ق�ب�ات ھ�ذه ال�ق�وى ال�ف�اع�ل�ة، وھ�ل یس�ت�ط�ی�ع ت�ح�دي 

 مصالحھم؟
 ھل یستطیع تأمین المنافذ الحدودیة حقا، وإن یبعد عنھا نفوذ الفاسدین والقوى التي أشار إلیھا؟

ربما ستسعى ھذه القوى بنفوذھا في مجلس النواب العراقي، الستجواب الكاظمي وح�ك�وم�ت�ھ،. وس�ح�ب ال�ث�ق�ة 
منھ، وربما ال یستطیع المواصلة مع مثل جھات واحزاب وضعت لھ�ا رك�ائ�ز فس�اد ل�ی�س م�ن الس�ھ�ل ت�ح�ط�ی�م 

 اصنامھا.
ھي تساؤالت وتحدیات، ال یمكن لرئیس الوزراء ان یغفلھا، وھو یشھد ما تعانیھ ك�ل ف�ئ�ات ال�وط�ن م�ن ح�ی�ف 

 .طالھا وجعلھا فاقدة الثقة في كل حكومة تأتي
نأمل أن یمضي الكاظمي في مشروعھ اإلصالحي، وإن ال یعجز عن برنامج قد یعید ثقة أبناء الشعب ب�ق�ی�ادات�ھ، 
لیست الفئویة الضیقة، بل القیادات الحقیقیة الحریصة على البلد وثرواتھ وسیادتھ، وحریة أب�ن�ائ�ھ وك�رام�ت�ھ�م، 
وإن ال ینسى المھجرین والذین یعانون شظف العیش وھم یسكنون مخیمات بائسة، ال ت�ل�ق�ی�ھ�م ح�ر ص�ی�ف وال 

 .برد شتاء
 .وان ال ینسى المدن التي تعاني مرارة انعدام الخدمات وقلة فرص العمل والیأس من قادم مجھول

على الحكومة اآلن إن ترسم خریطة األمل لألجیال الق�ادم�ة، وأن ت�ح�ق�ق ط�م�وح أب�ن�اء الش�ع�ب ف�ي ال�وص�ول 
 بر األمان.  إلى



ناثر اللیل دیوان شع�ري ل�ل�ش�اع�رة " آم�ال  
غزال " صدر عن دار یافا ال�ع�ل�م�ی�ة ل�ل�ن�ش�ر 
والتوزیع، عمان األردن، الطبعة األولى سن�ة 

صفحة، ح�ی�ث  126ویقع الدیوان في  2020
یتضم�ن م�ق�دم�ة ل�ل�دك�ت�ور ف�ی�ص�ل غ�وادرة، 

 وإھداء الشاعرة، وفھرساً للقصائد...
كثیرة ھي العناصر التي تستوقفك في دی�وان 
" ناثر اللیل " وتستدعیك ل�ت�أم�ل�ھ�ا، اب�ت�داًء 
باأللفاظ، والمعاني، والمض�ام�ی�ن، وت�ح�والت 
الفعل، وال�دھش�ة ال�ت�ي ت�خ�ل�ق�ھ�ا الص�ورة... 
إل��خ... ل��ك��ن ال��الف��ت ف��ي ال��ن��ص��وص ال��ذي 
استوقفني أكثر ھو توظیف الزمن ب�ت�ج�ل�ی�ات�ھ 
كافة، حیث رصدت: ورود ألفاظ الزمن بشكل 

صفحة، كانت ع�ل�ى  126مرة في  92مباشر 
النحو اآلتي: وردت لفظة ال�وق�ت (الص�ب�اح، 

م�رة، وت�ك�ررت  76والم�س�اء، وال�ل�ی�ل...): 
م�رة، أم�ا  14لفظة الفصل (ربیع، شتاء...) 

السنة ف�وردت بش�ك�ل ص�ری�ح ف�ي م�وق�ع�ی�ن 
 اثنین... 

ومن العناصر الالفت�ة ف�ي ال�ن�ص�وص، ب�ن�اء 
الصورة الفنیة التي تدھش المتلقي، وتدع�وه 
ل��ت��ح��س��س م��واط��ن ال��ج��م��ال، وم��ن ھ��ذی��ن 
العنصرین: الزمن، والصورة، انط�ل�ق�ت ھ�ذه 
القراءة إلى إی�ج�اد ع�الئ�ق ب�ی�ن�ھ�م�ا... وذل�ك 

 ألكثر من مبرر...
أول��ى ھ��ذه ال��م��ب��ررات، ح��ت��ى ت��خ��ل��ص ھ��ذه 
القراءة إل�ى ع�الئ�ق ب�ن�ائ�ی�ة ج�دی�دة، س�واء 

 أصدرت من الوعي أم من خارجھ...
وثانیھا: أن الزمن متحرك فاع�ل، یس�ت�ق�ط�ب 
المعنى، وغالباً ما یتحول إلى صورة، فالربیع 
ھو الجمال، والخریف بدایة السقوط... وأول 

 النھار لیس كآخره...
من ھنا استن�دت ھ�ذه ال�ق�راءة ع�ل�ى م�ع�ان�ي 
الزمن الفیزی�ائ�ی�ة، وال�ن�ف�س�ی�ة، وال�روح�ی�ة، 
وكیف تنّم�ط�ت م�ع الص�ورة إلخ�راج رس�وم 
شعریة... وس�ت�ق�وم ال�ق�راءة ب�ت�أم�ل م�ع�ان�ي 
الزمن وذوب�ان�ھ�ا ف�ي ال�ت�ش�ك�ی�ل ال�ف�ن�ي ف�ي 
النصوص، أو ذوب�ان ال�ت�ش�ك�ی�ل ال�ف�ن�ي ف�ي 
الزمن، وص�ی�اغ�ة آص�رة ج�دی�دة ت�دع�و إل�ى 
الدھشة والتأمل، وذل�ك ب�دراس�ة ب�ع�ض ھ�ذه 
المواطن الشعریة... من خ�الل ال�رص�د ال�ذي 
قام بھ الباحث للزمن... عسى أن نخرج بشبھ 

 قاعدة شبھ مطردة...
یجبھنا في ب�دای�ة ال�ب�دای�ات ع�ت�ب�ة ال�دی�وان، 
عنوان الدیوان " ناثر اللیل " ی�ظ�ھ�ر ال�ل�ی�ل 
مركزیاً في جملة اسمی�ة ح�ذف م�ب�ت�دؤھ�ا أو 
خبرھا... ولعل اللیل یتجاوز الزمن الفیزی�ق�ي 
ھنا، وال أظنھ بقي لیكون ظرف زم�ان... ب�ل 
جر باإلضافة إلى اسم الفاعل " ن�اث�ر" ال�ذي 
یتضمن الفعل في معناه، وأصبحنا نتخیل م�ن 
ینثر اللیل، یبذره كمن یبذر السمسم، لیوزعھ 
ھنا وھناك... ویح�ت�م�ل أیض�ا أن ی�ك�ون ھ�ذا 
الشخص ھ�و م�ن ی�ب�ذر وی�ن�ث�ر أش�ی�اءه ف�ي 
اللیل، إذا أخذنا المعنى الحرفي ل�ل�ی�ل... وف�ي 
كال الحالین، أصبح الجم�ال ف�ي ج�دة ارت�ب�اط 
اللیل بالنثر، وفي تعلیق الكلم بعضھ ببعض... 
فشحن الص�ورة ت�أتّ�ى م�ن م�رك�زی�ة ال�ل�ی�ل، 

 وتخیل النثر.
 " منسیة یحترفني الغیاب
 أطوف على أعتاب األمس

 األیام تكفن جسد الموت
السنوات تقضم في السر أظ�اف�رھ�ا... ال�م�وت 

 سھم یشق روحي خلسة "

المضارع " یحترفني، أطوف، تكفن، تقض�م، 
یشق " تشي باستمراریة البناء السلبي، بناء 
الفقد األب�دي وال�غ�ی�اب... واألم�س ی�ت�م�رك�ز 
وسط الساحة یطاف بھ، واألیام ھي الفاعل�ة، 
والموت یمثل السلب... بی�ن�م�ا الس�ن�وات ھ�ن 
بواكي ھذا الفقد، والنتیجة النھائ�ی�ة ال�رح�ی�ل 
مع ال�م�وت ب�ال وداع... ال�زم�ن ھ�ن�ا تص�در 
المشھد األیام، السنوات، الموت... إنھا جوقة 
ش��ك��ل��ھ��ا ال��زم��ن ال��ف��اع��ل، ف��ھ��و ال��م��ت��ح��رك 
الممسرح، وھ�و ال�م�ت�ف�رج ال�م�ص�ف�ق، وف�ي 
النھایة یسدل الس�ت�ار ع�ل�ى م�وت ال�ب�ط�ل... 
والمتأمل في اللوحة یرى أنھا دائ�ری�ة، ت�ب�دأ 
بالغیاب، وتنتھي بالموت... وی�ت�خ�ل�ق م�ن�ھ�ا 
ذكرى األمس... الحظ كیف تجسدت م�ف�ردات 
الزمن في اللوحة، لتش�ك�ل إی�ق�ون�ة ت�دق ف�ي 
عالم النص... توحي بالحزن المطلق وال�ف�ق�د 
المطلق والیأس... ویستمر مشھد ال�م�وت " 
منسیة في عھر األزمنة... نزف العصور ف�ي 
رئتي... مواكب الشھداء... جنازات تشیع في 
أوردت�ي..." ارت�ب�ط�ت األزم�ن�ة ب�ال�خ�ی�ان�ة... 
وتحول الموت الفوضوي إلى آخ�ر ب�رم�ج�ت�ھ 
األزمنة فكان الشھداء... ویأتي ال�م�خ�ل�ص " 
أنا ن�اث�ر ال�ل�ی�ل، أغ�ازل ال�ن�ج�وم ألج�دل م�ن 
ضفائرھا معراجي... أقامر بالوقت... وأغاف�ل 
النادل لیأتي الصباح" ف�الص�ب�اح ھ�و ال�ح�ل�م 
الطوباوي في اللیل البھ�ی�م، وص�اح�ب ال�ل�ی�ل 
ینتظر بفارع الصبر لینب�ل�ج الص�ب�ح... ی�أت�ي 
األمل والفرج... إن ھذه الصور فاقت المنھ�ج 
االستعاري في بنائھ�ا، وت�وق�دت ن�اراً ون�وراً 
تھیّج العاط�ف�ة وال�م�ش�اع�ر وتض�يء ط�ری�ق 

 )15، 14، 13القصید... (الدیوان ص 
تزداد درجة التقمص في الزمن،  27في ص  

وتنتھي ھذه الشخصنة لت�ص�ب�ح ت�م�اھ�ی�اً م�ع 
ال�م��خ��اط��ب " ات��رك أس�راب ال��ح��م��ام ب��ھ��ی��ة 
بشقائھا... ال تخنق أنفاس ال�وق�ت " وخ�ن�ق 
أنفاس الوقت، ھو ال�روح ال�م�ط�ل�ق�ة، ب�ی�ن�م�ا 
ش�ق�اء ال�ح�م�ام ھ�و ال�ب�وص�ل�ة ن�ح�و ال�خ�ن��ق 

ب��ی��ن��م��ا ج��اء ال��وق��ت ال��م��ع��ادل  وال��م��وت... 
ال�م�وض�وع�ي ل�ل�س�ع��ادة، وھ�و ال��ذي ی�ك�س��ر 

"  30الشقاء، وینفي االنتظ�ار ال�ك�س�ول ص
كیف یكون الوقت لي؟ وأنا المصلوب�ة؟ ف�وق 
ن��خ��ل االن��ت��ظ��ار؟ وأن��ا ال��م��ف��رودة أج��ن��ح��ت��ي 
الح��ت��ض��ان األم��ل" ل��ق��د ف��ارق ال��وق��ت ھ��ن��ا 
الموت، بل جاء مرادف الحیاة والباعث عل�ى 
النشوة فیھا...لكنھ سرعان ما یعود إلیھ بلغة 
الغضب ح�ی�ن�ا" م�ن ی�رأب ص�دع وحش�ت�ي؟ 
ویحتضن رمادي؟ منذك؟ وب�ل�ھ�ج�ة ال�ح�ن�ی�ن 
ح��ی��ن��ا آخ���ر" رب��ی��ع���ي یش��ت��ع��ل ح��ن��ی��ن���ا 

ویبلغ الحنین منتھاه " أح�ن إل�ى  لشمسك" 
فاألیام تخلق ال�ح�زن  39أنفاس صبحك" ص 

والغیاب... بینما یأتي اللقاء والفرح ب�ان�ب�الج 
الصبح... فالصورة ھنا ثنائیة مركبة ض�دی�ة، 
فیھا م�ن ال�ت�ك�ث�ی�ف م�ا خ�ل�ق ال�ھ�ب�وط ن�ح�و 
ال�ھ�اوی�ة، ث�م الص�ع�ود ن�ح�و ق�م�ة خ�الق��ة... 
ویتشكل ھذا اللقاء المؤكد ویتحول إلى حی�رة 

" م��ت��ى م��وع��د  44وان��ت��ظ��ار وش��ك... ص 
ال�ل�ق��اء؟ ی��وم�اً م�ا... وم��ا زال��ت ت��ت�س��اءل... 
والبطولة تتم�رك�ز ف�ی�ھ�ا (ی�وم م�ا) ... یش�ع 

 حیرةً وشّكاً وتساؤالً...
" ربما یمنحنا الزمن ورق�ة... ورق�ت�ی�ن م�ن 
غفوتھ... ویمضي بنا إلى األعماق... نمتط�ي 
جواد القمر... إل�ى ل�ق�اء أزل�ي" ال�زم�ن ھ�و 
حكومة الالحدود، ی�م�ن�ح تص�اری�ح ال�ع�ب�ور، 

ون��راف��ق��ھ ع��ل��ى ظ��ھ��ر ج��ی��اد ق��م��ری��ة إل��ى 
األعماق... إلى لقاء أزلي" صورة عج�ائ�ب�ی�ة 
تشع دھشة، وتنفث إثارة... إن بطولة الزم�ن 
في الصورة وقدراتھ الفاعلة، ھي التي مكنتھ 
من قیادتنا إلى الالوقع المنشود... وكأننا نفر 
م�ن واق�ع ب��ائ�س إل��ى آخ��ر " ت��رق��ص ف��ی��ھ 
النجوم، تترنح في ص�در الس�م�اء... ی�زی�ن�ھ�ا 
إك�ل�ی�ل ب�ن��ف�س�ج... وال�ك�واك��ب تش�ھ�د ع��رس 

وھذه الصورة تركبت عندم�ا  46الكون" ص 
تحول الزمن إلى األزلیة... وقد یلتھب الوقت، 
ویصبح جمراً... " أھي جمرة الوقت ال�ذائ�ب 

ھ��ل  49ف�ی�ن�ا قس�راً؟ أم خ�داع ال�م�رای�ا؟ ص
نحترق ونبعث من جدید كما الفین�ی�ق؟ وب�ی�ن 
غیاب االحتراق وال�ب�ع�ث " ك�ن�ا ن�ع�د خ�ل�ف�ك 
الوقت" صیرورة جدیدة تشیأھا ال�وق�ت ب�ع�د 

ی�ع�ود  53أن تناثر في عالم الع�دم... ف�ي ص
الحبیب من رماد السنین... طائر فینیق... كان 
ال بد من ھذا اإلعالن... كي تتفرغ الش�ح�ن�ات 
الشعوریة التي أتت موجات عنی�ف�ة... ت�غ�رق 

 الوعي...
"  56في السیاق ذاتھ وفي المعنى نفسھ ص 

غدا... سنرحل إلى الوج�ھ اآلخ�ر... ت�ح�م�ل�ن�ا 
، 57طیور الغیم على أجنحة الرماد" ف�ي ص

نجد ثنائ�ی�ة اإلنس�ان وال�زم�ان... "  64، 62
م�ن ن�ح�ن؟ أب��ق�ای�ا س�الالت ال�ق�در؟ أم ث��وان 

..." مال 57مھلھلة... على لوحة الوقت؟ ص
الذي یجري ف�ي ع�روق ال�زم�ان؟ ك�ی�ف ل�ي 
برثاء األغاني؟ كیف لي؟ أن أھ�ادن ال�وق�ت؟ 
من صی�ر ال�ط�ی�ن ض�ری�ح�ا؟ " إن�ھ�ا أس�ئ�ل�ة 
وجودیة كبیرة... تطرح تشكالت الصراع بین 
مكوني الحیاة، الزمان واإلنس�ان... وع�ن�دم�ا 
تتحول األغنیة رثاء تك�ون ح�ت�م�ی�ة ان�ت�ص�ار 
الزمان... وكینونة البدء ف�ي ت�ح�ول اإلنس�ان 

 طیناً...
تبدو أنسة الوقت" قد قُ�ّد  72، 71في صفحة 

قمیص الوقت" " ألنثر شعر ال�وق�ت" ع�ل�ى 
التوالي... لقد تفتقت طاقة الزمن واستطاع�ت 
تحریك الفع�ل وتش�ك�ی�ل�ھ " ت�دف�ق�ت... ش�الالً 
مسافراً في ممراتي... توقظ أسراب الربیع... 
ألكتب أول النصوص... عصفورتي كبرت في 

ورسم�ت ال�ج�م�ال ف�ي  41حدائق العمر" ص
الربیع... طاقة الربیع أھدت الفعل ح�رك�ت�ھ " 
تدفقت... توقظ... أكتب... كبرت..." وع�ن�دم�ا 

" ذھب الذین أح�ب�ھ�م...  90یذھب الربیع ص
ذھبوا بربیعي... ف�ح�ج�ب�ھ�م الض�ب�اب... دق�ت 
أجراس الغیاب" فالربیع ھو الموازي ال�ف�ن�ي 
للجم�ال والس�ع�ادة... وب�ذھ�اب�ھ ت�ك�ون ط�اق�ة 
السلب التي یحم�ل�ھ�ا ھ�ذا ال�ذھ�اب... م�م�ث�ل�ة 

بالفقد... وربما ك�ان الش�ت�اء أش�د س�ل�ب�اً ف�ي 
تشكیل الندب والنعي... " أی�ھ�ا الش�ت�اء، ل�م 
أتیت؟ ... لترمي بي في حضن وقت یمعن في 

وال نذھب ب�ع�ی�داً إذا  109نحیب الذكریات ص
قلنا أن عالقة الربیع بالصورة... ھ�ي ض�دی�ة 
بعالقة الشتاء بھا... وھذه ال�ث�ن�ائ�ی�ة ال�ف�ن�ی�ة 
الض��دی��ة ت��وازي ع��الق��ة الص��ب��ح ب��الص��ورة 
وعالقة المساء بھا " كنت أرى الصبح ف�ی�ك 
ض���ف���ائ���را... ت���ج���دل ھ���ذی���ان���ي ال���م���وش���ح 
بربیعك...وفجأة حل ال�م�س�اء... أج�دن�ي ب�ی�ن 
ح��روف��ي ال��م��ریض��ة قص��ائ��د وارف��ة ب��آھ��ات 

ت��أم��ل دالالت  114، 114ال�م��ع��ذب��ی��ن" ص 
النص وفضاءاتھ، وانفتاحھ على الالمح�دود، 
وذلك بتوظیف الزمن المكث�ف ال�م�خ�ت�ل�ط ف�ي 
النص الواحد ( الصبح بالربیع... ث�م الص�ب�ح 
بالمساء)... وما یجسده ھذا االختالط العجیب 

 من صور عجیبة... 
ت�ع�ل�ن الش�اع�رة ع�ن م�وت  78في ص�ف�ح�ة 

النھار... یبدأ النص " النھار ی�ل�ف�ظ أض�واءه 
األخیرة... ترفرف روحي لعناق روحك... ھیا 
نحل�ق ف�وق ح�دود األزم�ن�ة... وت�ح�ت رم�اد 
العصور..." وتتابع" أسھ�ر ب�اح�ث�ة ع�ن�ك... 
بین ذراع العتمة وارتعاشات ال�زم�ن... ح�ت�ى 
انكسر ظھر الوقت..." ثم تصل بن�ا ال�ط�ری�ق 
إلى محطة فجائعیة، إلى موت النھار " م�ات 
النھار فامنحیني حضنك قبل الرح�ی�ل... م�ات 
النھار سكت الكالم... وأصبح الكون ظالم�اً... 
ظالماً... ظ�الم�اً" ف�ي الص�ورة أن�ت ت�ع�ی�ش 
مسارین اثنْین، األول: انطفاء ذب�ال�ة ال�ن�ھ�ار 
تدریجیاً، والثاني: لحظات نزاع إنسان قری�ب 
من الشاعرة... وفي نھایة النص فإن ال�ظ�الم 

   یوازي الفقد المطلق... 
" ل�ل�م�س�اء ح�ق... ب�م�غ�ازل�ة  92في صفحة 

النجوم الھائمة في بحر العتمة... للمساء حق 
بمناجاة الظالل التائھة في صحراء ال�ظ�م�أ... 
نكھة رحیل مفاجئ وأنا أربت فوق األحزان.. 
أھادنھا" لقد أثبت المساء أحقیتھ ف�ي ب�دای�ة 
جملة اسمیة، فغازل النجوم الھائمة ال�ت�ائ�ھ�ة 
في العتمة وفي الصح�راء، وات�ك�أ ع�ل�ى ھ�ذا 

 التأسیس رحیل مفاجئ وأحزان.
ویتجدد الحزن برحیل شمس الن�ھ�ار وغ�ی�اب 
الصباح، وتكون النتیجة ف�ی�ض م�ن ال�دم�وع 
على الراحلین " رحلت الشمس ع�ن أرض.. 
ھجرت�ھ�ا م�ن�ادی�ل الص�ب�اح... ف�اض�ت دم�وع 

 األرض على أكف الراحلین".
والغد یجلب القمر، وینبئ عن صبح " أبح�ث 
في قسمات الغد اآلتي عن قمر یغازل ع�ذری�ة 

ویش�خ�ص  100النجوم.. عن ص�ب�ح..." ص
النھار ویسمع النشید والت�وس�ل ب�أال ی�رح�ل، 
ف��ال��رح��ی��ل ھ��و ال��خ��وف " س��أھ��م��س ب��أذن 

 105النھار... وأتوسل إلیھ.. ال ترحل" ص
  
 خالصة: 

یعتبر الزمن بتجلیاتھ كافة ع�ن�ص�راً أس�اس�ی�اً 
من عناصر البناء الشعري، فال�زم�ن وم�ھ�م�ا 
كان نوعھ (ذاتي، جماعي، طبی�ع�ي، ن�ف�س�ي، 
فسیولوجي) یسھم بما یمتل�ك م�ن ط�اق�ة ف�ي 
تحریك الفعل وتشك�ی�ل�ھ، وب�ال�ت�ال�ي ص�ی�اغ�ة 
الص�ورة الش�ع��ری�ة وال�ت��ي ت��ل�ت��ح�م ال�ت��ح�ام��اً 
عض�وی�اً م��ع ال�زم�ن، ل�ت�ن�ت��ج دالالت ال�ن��ص 
وفضاءاتھ مما یتیح انفتاح النص، واإلفصاح 

 عن إمكاناتھ، وخلق الدھشة لدى المتلقي.
فك�م�ا ت�ب�رز الص�ورة الش�ع�ری�ة ف�ي ال�ن�ص، 
وتؤسس لتجربة إبداعیة مختلفة، وذلك بنقل 
اللغة من صفتھا االجتماعیة إلى ل�غ�ة أخ�رى 
ترتكز إلى العالقة ب�ی�ن األش�ی�اء، ف�إن�ھ�ا ف�ي 
الوقت ذاتھ تعمل على اختراق الزم�ن وع�ل�ى 
تكثیفھ وتحویلھ من شكل إلى آخر، وھنا تبدو 
أھمیة الصلة بی�ن ال�ك�ل�م�ة وال�ف�ع�ل وال�زم�ن 
وحركیة الص�ورة ف�ي ھ�ذا ال�ث�ال�وث، س�واء 
أكانت للكشف أم التأمل أم اإلیحاء أم تلخیص 
حكایة، لكنھا حتماً ھي تنظیم تجربة إنسان�ی�ة 
تعبر عن المعني األعمق ل�ل�ح�ی�اة وال�وج�ود، 

 وذلك بتحطیم اللغة العادیة وإعادة بنائھا.

ّ رةّا  "ا ان " مد  
 

 
 
  عمر عبد الّرحَمن نمر 
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تناثرت ط�ف�ول�ت�ھ ب�ی�ن ع�ج�زه ع�ن ت�ف�س�ی�ر     
بواكیر األمور وأسرار دم�وع أم�ھ ال�ت�ي ك�ان�ت 
ع�اج�زة ع�ن أن ت��روي روح�ھ ال�ظ�م�أى وراء 
نظراتھ المس�ت�ف�زة، ك�ل�م�ا ی�ت�ذك�ر ك�الم�ھ�ا ع�ن 
الشیخ یتذكر نثار دموعھا وتتكاثر الغاز ال�ح�ی�اة 
حولھ، یتوسل إلى طفولتھ الغضة أن تجیبھ عن 
تساؤالتھ المزمنة لكن ب�ال ج�دوى، أف�ي ال�دن�ی�ا 
أسرار عصیة على الفھم؟! یذك�ر أن أب�وه ك�ان 
صیادا ماھرا، ویتذكره حین یعود وبیده ط�ری�دة 
من طرائده الیومیة فیھرعون إلى ح�م�ل�ھ�ا م�ن�ھ 
وإیقاد النار لیجتمعوا حولھا وج�ب�ة م�ن األل�ف�ة 

ات�ك�أ ع�ل�ى   والفرح.... ولیطفئ ج�راح ب�راءت�ھ
حلم من أحالم الیقظة، ففي ساعة م�ن س�اع�ات 

إحدى طرائده إلى ال�وادي   النحس قد قذفت أباه
وتبعھا، أو ربما أخذتھ ع�ن�دھ�ا وس�ی�ع�ود ی�وم�ا 
ما.... وی�ن�ك�ف�ئ إل�ى غص�ت�ھ ح�ی�ن ت�رم�ي أم�ھ 
 بكلماتھا كوھج تلفح وجھھ في ظھیرة صیف...

رحل وم�ا م�ن ج�دوى م�ن ان�ت�ظ�ار األی�ام ی�ا  -
  ولدي!

لم كل الناس یوقدون النار في اللیل إال نحن؟!  -
حتى إذا عاشت القریة ضیاء دافئا عشنا ظ�الم�ا 

 باردا یا أمي!...
ال تنثر الملح على الج�رح ی�ا ول�دي! س�ت�ك�ب�ر  -

 وتعرف ما تعجز عنھ اآلن!
ما كان لعوده ال�غ�ض أن ی�ت�ح�م�ل غ�ل�ظ�ة ھ�ذه 
النبرات.... لكن ح�ی�ن ت�وال�ت س�ن�وات الش�ق�اء 
المتقافزة على رصیف حیاتھ، لم یعد في ال�ع�م�ر 
م��ت��س��ع إلخ��ف��اء م��ا ل��م ی��ع��د م��ن ال��م��م��ك��ن 

وفي شتاء من الشتاءات ح�ی�ن أل�ح   إخفاءه....
في مغازلة الدموع تناثرت كلمات أمھ م�ن ب�ی�ن 

   الشھقات....
  لقد غدر بھ رجال الشیخ.... -

تفجرت من عین�ی�ھ ك�ل�م�ات ال�دع�اء واالن�ت�ق�ام! 
وبان التساؤل ال نھایة لھ، وزاد م�ق�ت�ھ وك�رھ�ھ 
لرجال الشیخ.... والسؤال الذي م�ا ب�ط�ل ی�ك�ب�ر 
في عینیھ... نظرات الجمی�ع ووق�اح�ة ال�ج�ارات 
ومشاكسات أوالد الحارة.... فمنذ سنین خلت لم 
یذكر یوم فرح فیھا، وسؤاال عصیا عن التفسیر 
یقرع رأسھ، لم ساعات المحن كثیرة وس�اع�ات 

 الغبطة ال تذكر... ویغازل عناده....
لم یكون الغدر ج�زاء أب�ي ھ�و وح�ده ول�ی�س  -

 غیره؟
استر علینا لئال یسمعنا احد! فلل�ھ�واء آذان...  -

 سیخرجوننا من القریة وراء أذیال الحمیر...
نحن كالغرباء بین�ھ�م؟ ك�ل�ھ�م   واآلخرون؟! لم -

 ینادونھم بأسمائھم اال انا فینادوني ھو...
الناس على دین ملوكھ�ا! رح�ل الش�ی�خ وح�ل  -

 محلھ المختار!....
غرزت كلمة المختار غص�ة ف�ي ح�ل�ق�ھ، ون�ظ�ر 
حذرا إلى الطریق، تساءل، أیكون إلى اآلن اب�ن 
المختار قد ورث ع�داء الش�ی�خ ورج�ال�ھ، وھ�ل 
ع��واط��ف الش��ی��خ م��ع��دی��ة ت��ورث اآلخ��ری��ن 

  میراثھا؟!...
وكلما توالت ساعات المحن ك�ث�رت م�غ�ال�ی�ق�ھ�ا! 

 فتختم أمھ حیرة نظراتھ......
  حان وقت الذھاب إلى المدرسة یا ولدي! -

بلع ریقھ ون�ظ�ر إل�ى ال�ط�ری�ق، ھ�ن�ال�ك ف�ت�ی�ان 
یلعبون، نظرت أمھ حیث وجھة نظره لكنھ غی�ر 

  الوجھة،
حاول السؤال فغ�ص ب�ھ، ی�ع�رف ب�أن ج�واب�ھ�ا 
سیكون م�زی�دا م�ن ال�دم�وع... ح�م�ل ح�ق�ی�ب�ت�ھ 
المصنوعة من بقایا دشداشتھ ال�ق�دی�م�ة، وح�ط 
دشداشتھ الم�رق�ع�ة ف�ي س�روال�ھ، مش�ى ح�ذرا 
عسى أن ال یكون قد كمن لھ في الطریق، ت�ق�دم 
بخطى سریعة كي ی�ت�ف�ادى م�ن یص�ادف�ھ، ل�ك�ن 
تعثرت خطواتھ حین رأى ابن الم�خ�ت�ار، ت�ل�ف�ت 
یمینا وشماال لتسحبھ قدماه خ�ل�ف ام�رأة ك�ان�ت 
تعبر الساقیة عساه أن یحتمي بقشة!... فتلف�ت�ت 

 حاملة الجرار بعیون غضبى!
سأنادي ابن الم�خ�ت�ار ل�ی�ؤدب�ك وی�م�ن�ع�ك م�ن  -

  المسیر وراء النساء!
  فعرج إلى حیث الرجل الذي یعبر القنطرة...

الم تلق غیر ابن المختار تتحداه؟ اغ�رب ع�ن  -
  وجھي!

وبالكاد استطاع أن یسابق قھقھات ابن المخت�ار 

واستھزاؤه حتى وصل المدرسة الھ�ث�ا، ج�ل�س 
على إحدى الرحالت وحیدا... تنظم الفت�ی�ان ف�ي 
ساحة المدرسة وارتفع العلم عالیا ی�رف�رف ف�ي 

 السماء... خالل الصمت المھیب صرخ المعلم!
 لیتقدم الطالب الذي لم یسبق لھ أن رفع العلم! -

وفي كل ظنھ انھ المقصود! فال یذكر انھ تشرف 
برفع العلم مرة واحدة! یتقدم ح�ت�ى یص�ب�ح ف�ي 
المقدمة... لم یعد یرى من خالل غشاوة دموعھ 
الخجلى غ�ی�ر اب�ت�س�ام�ات ول�ف�ت�ات الس�خ�ری�ة! 
تضخم رأسھ بقرقعات ع�رب�ة ع�ت�ی�ق�ة، م�د ی�ده 
لیمسك العلم فأح�س ان دش�داش�ت�ھ ع�ل�ق�ت ف�ي 
األرض! ونظر فإذا بید ابن الم�خ�ت�ار ن�ت�ف�ة م�ن 
مزق دشداشتھ، س�ق�ط�ت ال�ح�ق�ی�ب�ة ال�دش�داش�ة 
وتمزقت الدشداش�ة ال�ح�ق�ی�ب�ة ال�م�دس�وس�ة ف�ي 

  سروالھ سحبھا لیسمع صریرا!....
  أھذا قمیص أم دشداشة؟ -

تساقطت الض�ح�ك�ات م�ن ال�ط�الب ع�ل�ى رأس�ھ 
  كأحجار صماء، صرخ المعلم!

  أبھذه الثیاب ترفع رایة الوطن؟! -
أحس بلطمة على وجھ�ھ ش�ع�ر أث�رھ�ا ب�ح�رارة 
بین ف�خ�ذی�ھ ث�م ب�رودة، ف�ت�رددت دم�ع�ت�ان ف�ي 
عینیة.... تنحدر قدماه بخطوات الم�ھ�ان�ة وال�ذل 
ویعرج إلى الطریق اآلخر یجل�س ع�ل�ى ح�ج�رة 
كبیرة یرمم ما قد تمزق من روحھ!.. ھل ی�ذھ�ب 
إلى البیت مباشرة، وما عساھا أمھ ت�ف�ع�ل غ�ی�ر 
ان تنثر مزیدا م�ن ال�دم�وع! ف�ل�ی�س ل�ھ�ا غ�ی�ر 
دموعھا تعیده إلى المدرسة ف�ي ال�ی�وم ال�ت�ال�ي، 
تلكأ قلیال حیث كان یسیر لیطیل مساقط أق�دام�ھ، 
اتجھ حیث ی�ل�وذ ث�ل�ة م�ن ال�ف�ت�ی�ان ف�ي زاوی�ة 
خربة، یجلسون لص�ق ح�ائ�ط خ�رب، ب�ن�ظ�رات 
ح�ذرة ت�ف��ح�ص�وا ال��ق�ادم، ح�ی��ن اق�ت�رب م�ن�ھ��م 
ترددوا، لكن حین رأوا ھو ابن األرملة استمرت 
الك�ع�وب ب�ال�دح�رج�ة ع�ل�ى األرض، وال�دراھ�م 
أكواما تتلقفھا أیادي تمتد لتنتشلھا بعیون تق�دح 
وقاحة... من أین یأتون بھذه الدراھ�م ال�رن�ان�ة! 
وق��ارن ب��ی��ن��ھ��ا وب��ی��ن غص��ة ت��رن ف��ي ج��ی��ب��ھ 
وبطنھ... تدحرج الكعب أسفل قدم احدھم فدفع�ھ 

 اآلخر لیسقط على قفاه فكثر اللغط...
  ھذا حرام! -
 لصوص! -

تلقفت األی�دي ال�دراھ�م وتص�اع�دت الص�رخ�ات 
وكثرت المن�اوش�ات، فس�ق�ط�ت ال�ك�ع�وب ت�ح�ت 

ترصد احدھا أثناء المعركة فحطھ في   أقدامھم،
جی�ب�ھ وانس�ل ھ�ارب�ا.... ف�ي ال�ط�ری�ق أراد ان 
ی��ج��رب ت��ق��ل��ب��ات ال��ك��ع��ب وی��ع��رف س��ط��وح��ھ 
ووجوھھ، فاخرج الكعب ورم�اه م�رة وم�رت�ی�ن 
وث��الث... ف��ي ل��ح��ظ��ة س��ی��ئ��ة كس��وء ح��ظ��ھ 

الكعب تحت كعب شرطي ص�ادف م�روره   سقط
في تلك ال�ل�ح�ظ�ة، ف�ق�ل�ب�ھ الش�رط�ي ب�ی�ن ی�دی�ھ 
لیضربھ على رأس الفتى، حسبھا األخیر اھ�ان�ة 

  أھون من كل ما مضى!...
  ابن األرملة یلعب القمار؟! -

حین عاد لم یجد غیر دموع أمھ ككل مرة ترت�ق 
  روحھ الجریحة الممزقة...

 أمي لن اذھب إلى المدرسة بعد اآلن! -
عرف ان دموع أمھ ستثنیھ عن عزمھ ك�م�ا ف�ي 
المرات السابقة... لكن ھ�ذه ال�م�رة ل�م تس�ت�ط�ع 
دموعھا ان تثني دمعتان ان�ح�درت�ا ع�ل�ى خ�دی�ھ 

  فسكت ونھضت...
  سأذھب إلى المعلم..... -

تخطت مس�رع�ة ث�م ت�وق�ف�ت ف�ج�أة! ت�ن�ص�ت�ت، 
أدارت رأسھا، بان صوت طائرة واضحا، وتبعھ 

 صوت صافرة اإلنذار....

في كل غارة ت�ع�ط�ل ال�م�دارس غ�دا س�ی�ك�ون  -
 المعلم في بیتھ!

 قلت لن اذھب إلى المدرسة بعد! -
نضح العرق البارد المتصبب من ج�ب�ھ�ت�ھ ح�ی�ن 
دعاه ابن المختار أی�ك�ون ت�ح�د ل�ل�م�ص�ارع�ة أم 

ت�ق�دم ب�ق�ل�ب   لشق ما ت�ب�ق�ى م�ن دش�داش�ت�ھ؟!
ینتفض وجال، عدة فتیان شكلوا حلقة حول اب�ن 
المختار على حافة ال�ط�ری�ق، ات�ج�ھ�ت األن�ظ�ار 
إلیھ، تسمر متلعثما قب�ل ان ی�ت�ق�دم ف�ك�ر م�ل�ی�ا، 
سیسقطھ أرضا وان قاوم فلی�س ج�زاء ذل�ك إال 

  مزیدا من الضربات....
  اعترف بأنني ال اقدر علیك! -
 بل قل أنا جبان! -
 أنا جبان! -

صخب ألف طاحونة یھ�ش�م رأس�ھ... ت�م�ن�ى ل�و 
تن�زل م�ن الس�م�اء ص�اع�ق�ة ل�ت�خ�س�ف األرض 
وتعبر ھذه الساعة! او زلزاال ھائال یسحق ھ�ذه 
القھقھات لتقلب صفحة الزمن إل�ى زم�ن آخ�ر! 
وجف قلبھ ل�ل�ح�ظ�ات حس�ب�ھ�ا دھ�را.... ت�ح�رك 
شيء في دواخلھ حین تناھى إلى سمع�ھ ص�وت 
طائرة، رفع الجمیع رؤوسھم إلى األعلى، ھدیر 
طائرة بدا یھدر في قلوبھم، تس�م�رت ن�ظ�رات�ھ�م 
نحو السماء، أزیز ع�دة ط�ائ�رات ب�دا واض�ح�ا، 
واق�ت��رب ص�راخ ط��ائ�رة أخ��رى ت�م��وج ی�م��ی��ن��ا 
ویسارا فماج الجمیع بالحیرة والخوف، انطفأت 
أعین ابن المخت�ار ت�ط�ل�ع�وا إل�ى ھ�ذه االش�ب�اح 
وھي ترسم في الفضاء س�ی�م�ف�ون�ی�ة غ�رائ�ب�ی�ة! 
انكفأوا وأعینھم مصلوبة نحو بعضھم... تن�ف�س 
الصعداء، وكان حجرا كبیرا انزاح عن مخانقھ، 
انطفأت أعینھم عنھ.... أصب�ح ش�اغ�ل�ھ�م ش�ی�ئ�ا 
آخر ولیس دشداشت�ھ... ت�ج�م�دت اب�ت�س�ام�ات�ھ�م 
الھازئة على شفاھھم، لقد سرى بین�ھ�م ال�ح�داد 
وعادت إلیھم س�م�ات وج�وه ت�ن�ط�ق ب�الس�ؤال! 
تمطي بارتیاح عجیب وھو یرى ال�غ�رب�ان ال�ت�ي 
كشكشت عنھ أسراب الجراد... استدارت أع�ی�ن 
ابن المختار دورة كاملة... حمدا � ب�دأ س�ری�ان 
الص��وت ف���ي ش���رای���ی���ن��ھ، وأخ���ذت ش���ف���ت���اه 
باالرتعاش! ال یعرف تراجع أم تراجعوا ع�ن�ھ... 
بدت المسافة بینھ وبینھم اب�ع�د م�ن ذي ق�ب�ل... 
سارقا ابن المختار نظرات خجل�ى ل�ئ�ال ی�ك�ش�ف 
عري كبریائھ! اندست عصا احدھم بجیب آخ�ر، 
سقطت محفظة االعسم الممت�ل�ئ�ة ح�ی�ن ت�راج�ع 
إلى الوراء، أراد ان ینحني اللتقاطھا فص�رخ�ت 
الطائرة بھ لیترك�ھ�ا غ�ی�ر آس�ف! ت�اله ان�ف�ج�ار 
ھ�ائ�ل ودخ�ان ك�ث�ی��ف ع��ل�ى م�ب�ع��دة.. ت��ق�اف��زت 
الخطوات واألقدام ونداءات الت�ح�ذی�ر، وتش�رذم 
الجمیع كل في طری�ق، أص�ب�ح�وا ظ�الال ھ�ائ�م�ة 
تبتعد... لم ی�ب�ق ف�ي الس�اح�ة غ�ی�ر ف�ردة ن�ع�ل 
وعصا مطروحة ومحفظة ابن المختار! التقطھا 
من األرض وھو یتأملھا! آه، ف�ع�ال ل�ی�س أوان 
المال اآلن! وق�ب�ل ان یض�ع�ھ�ا ف�ي ج�ی�ب�ھ ب�ان 
المختار من بعید یدعو ولده إلى البی�ت، تس�اق�ط 
الفرح في ع�ی�ن�ی�ھ ل�رؤی�ة ھ�ذا ال�ج�ب�ار ی�ھ�رول 
ھلعا... ھ�ا ق�د اج�ت�ث�ت أعص�اب�ھ�م ج�م�ی�ع�ا م�ن 

 الجذور، بادره الفتى..
لق�د ع�اد م�ن ال�ط�ری�ق   ال تخف على االعسم -

  األخرى..
 ثم أردف بنشوة!

  ابنك ولد شجاع -
یتراجع الم�خ�ت�ار م�ب�ھ�وت�ا ال ی�ف�ھ�م م�ا ی�ق�ول�ھ 

  فبادره األخیر بلسان جدید..  الفتى
  أمحفظة االعسم ھذه؟! -

تلقفھا بأعین تب�رق ب�ال�وج�وم م�ؤج�ال ام�ت�ن�ان�ھ 

 بنظرات تفضح كل مكنوناتھ!
ألول مرة ف�ي ح�ی�ات�ھ ی�رى أم�ھ ت�ب�ت�س�م وھ�ي 
تراقب ارتجاف أقدام النسوة وتعثرھن بالجرار! 
فارتجفت شفت�ا أح�داھ�ن وھ�ي ت�ن�ظ�ر م�ع�ج�ب�ة 

  ممتنة البتساماتھا...
حمدا � ان كان في ھذا الوقت العص�ی�ب اح�د  -

  یضحك، ویحمل بعض الخوف عنا...
اطلوا علیھ من المخابئ ان یسرع في ط�ری�ق�ھ، 
لكنھ تمادى في التبختر، استقب�ل�ھ ش�ارع ف�رح، 
فأزیز الط�ائ�رات زق�زق�ة عص�اف�ی�ر ف�ي أذن�ی�ھ، 
انفض الجمی�ع ع�ن ال�ول�ی�م�ة ق�ب�ل ان ت�م�د ی�د 
احدھم إلیھا، لقد زادھم ال�خ�وف ع�ف�ة وخ�ل�ق�ا، 
فاخذ یقضم ما یلتذ بھ من ھ�ن�ا ھ�ن�اك... ت�ن�اھ�ى 
إلى سمعھ صوت بكاء طفل التفت لیشاھد ط�ف�ال 

  یتعفر في التراب...
 من ھذا؟ قالت أمھ... -
  طفل ضائع! -

تطیر الطائرات فتطیر أفئدتھم خارج صدورھ�م، 
دوي االنفجارات یخلع القلوب من مص�اری�ع�ھ�ا! 
تتراقص أن�ج�م ال�ح�ی�رة ف�ي وج�وھ�ھ�م، ت�ل�ق�ي 
الطائرات مكنوناتھا فتلقي القبض على قلوبھ�م، 

  وتحوم معھا غربان نفوسھم الھاربة....
تزاحم الناس في دار المختار ی�ن�ظ�رون ب�خ�وف 
إلى بعضھم، سرى بین الن�اس ال�ع�ط�ش، وب�ان 
المدیر یلتصق بالمختار ھربا من ك�ل�م�ات�ھ ال�ت�ي 
تخطت أصول اللیاقة... تص�اع�د ال�خ�ص�ام ب�ی�ن 

  المختار والمدیر...
من سیفتح صنبور محطة إسالة الم�اء وال�ك�ل  -

  الئذون بأقدام نسائھم؟!....
في تبختره رأى الطرق�ات م�ا أوس�ع�ھ�ا وأج�م�ل 
التواءاتھا، ال یرى غیر ال�ف�رح�ة ت�رتس�م ع�ل�ى 
ال�ح��ی��ط�ان واألب��ن�ی��ة وال�ط��رق��ات، ق��الئ��ل ع��ل��ي 
الطریق مندسین ف�ي ع�ج�ال�ت�ھ�م اح�دھ�م ی�ح�ذر 
اآلخر!.... قادتھ قدماه إلى الم�درس�ة، ی�ب�دو ان 
ال�ج��م�ی��ع ت��رك�وھ��ا ع��ل�ى ع�ج��ل ف��م�ا زال ع��ل��م 
المدرسة مطروحا على األرض، غ�رف�ة اإلدارة 
غیر مقفولة، واألبواب مشرعة للھواء یتالع�ب 

  بھا، لكن لم یجد مفتاح أیا منھا....
  عال صیاح المختار بوجھ المدیر!

 كیف تتركون المدرسة وتھربوا؟! -
  نسینا ان نقفل الغرف... -
 ومن الذي سیعید ترتیب المدرسة إذن؟ -
  فلیذھب احد من رجالك... -
 إنني أحذركم!! -

طار الفتى إلى المدیر، دخل ك�رس�ول إل�ى ب�ی�ت 
المختار، حی�ن ع�ل�م ب�اج�ت�م�اع�ھ�م ھ�ن�اك، وق�د 
تصاعدت حدة الصراخ ب�ی�ن ال�ج�م�ی�ع! ح�ی�اھ�م 
بابتسامة واث�ق�ة! وج�م ال�ج�م�ی�ع، ف�اس�ت�ق�ب�ل�ت�ھ 
األعین في تلك اللحظات الثقیلة، تست�ف�س�ر ع�ن 
م�ا ی�ك�ون م�ن أم�ر ج�دی�د!....ن�زع ع�ن�ھ ف�ت�ی�ل 
ال��خ��وف! ف��م��ا ت��زال ال��ع��ص��اف��ی��ر ت��ح��وم ف��ي 

 السماء....
  أرید المفتاح ألغلق أبواب المدرسة! -

 وكان ثقال انزاح عن صدر المدیر
  نسیت ان أغلقھا -
  بل ھربت قبل إغالقھا -
   صدقت! انك فتى شجاع حقا -
ورفعت العلم المط�روح أرض�ا ووض�ع�ت�ھ ف�ي  -

  مكانھ حیث یجب ان یكون...
 وحدك من سیرفع العلم بعد اآلن! -

ھكذا ختم المختار الجلسة وھو یرم�ي ب�ن�ظ�رات 
 ناریة تطفئ نظرات المدیر...

تتلقف زوجة المختار األزق�ة وال�ط�رق�ات ب�ح�ث�ا 
عن طفلھا، ینادي المنادي عن طفل ض�ائ�ع ف�ي 
بیت األرملة، تھرع إلیھا! رأتھا تحتضن الط�ف�ل 
بین یدیھا على عتبة الباب، تتقدم بلھ�ف�ة ل�ت�ل�ث�م 

  یدھا بدموع الفرح!
 إنني مدینة لك بحیاة ولدي! -

 ال ھدیر... ال صافرات... یتسع الشارع ...
تنصھر المدینة.... ینطفئ السراج.... في صب�اح 
جدید، وقف المدیر والمختار في الس�اح�ة، رف�ع 
التالمیذ الفتى بقمیص وسروال جدی�دی�ن راف�ع�ا 

 بیده العلم....
 

 -انتھت  -
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 نینوى -العراق /إبراھیم كوالن



یكرس ب�رن�ام�ج الس�الم وال�ن�وای�ا ال�ح�س�ن�ة    
للمنظمة الدولیة، دوره لتروی�ج ودع�م ث�ق�اف�ة 
العمل الطوعي، ونشر ثقافة السالم وال�م�ح�ب�ة 
والتسامح واآلداب والفنون والتعایش السلمي 
بین المجتمعات ومساعدة ضعف�اء ال�م�ج�ت�م�ع، 
تحت مظلة اإلنسانیة وتضم المنظمة أكثر م�ن 

دولة ح�ول ال�ع�ال�م،  194  األف متطوع من 9
ومقرھا الوالیات المتحدة االمری�ك�ی�ة، وح�ظ�ي 
برنامج سفراء المنظمة بمكانة م�ت�م�ی�زة ع�ب�ر 
الس���ن���ی���ن ب���ف���ض���ل ال���ت���زام ھ���ؤالء األف���راد 
وإخ��ال��ص��ھ��م، ف��ك��ان (ل��ج��ری��دة ال��ع��راق��ی��ة 
االسترالیة) شرف إج�راء ھ�ذا ال�ل�ق�اء ض�م�ن 
سعیھا في ال�ت�ع�ری�ف ب�ال�ج�ھ�ات ال�ت�ي تس�ع�ى 
لتحقیق السالم، وتساھم في نشر ث�ق�اف�ت�ھ إل�ى 
ج�ان��ب م��م�ارس��ت��ھ��ا، ل�ھ��ذا ال��دور ف��ي خ��دم��ة 

  .اإلنسانیة جمعاء
 
بدایة ماذا یعني أن یكون شخص�اً م�ا س�ف�ی�ر *

السالم والنوایا الحسنة وما أھ�داف ال�ت�ك�ل�ی�ف 
 .بھذه الصفة ؟

سفیر السالم والنوایا الحسنة واج�ب�ھ ح�م�ل   -
رسالة السالم إلى كافة شعوب األرض، ب�ع�ی�داً 
عن العرق والطائفة والدین آلن األرض ل�م�ن 
یع�م�رھ�ا وی�ب�ن�ی�ھ�ا، والس�الم ی�ب�دأ م�ن داخ�ل 
اإلنسان كونھ صفة ثابتة ول�ی�س�ت م�ك�ت�س�ب�ة، 
فالذي ال یحمل السالم في داخ�ل�ھ ال یس�ت�ط�ی�ع 
تطبیقھ على أرض الواقع واألھداف ھي لنش�ر 
المحبة والتآخي والمودة بین الش�ع�وب، ل�ی�ع�م 
جمیع البلدان بعیداً ع�ن ال�ح�روب وال�ك�راھ�ی�ة 

 والبغضاء.
 

أھ�م ال��ب�رام�ج واألنش�ط�ة ال�ت�ي ت�ق�وم ب�ھ��ا  *
 مؤسسة فرسان العراق الخیریة ؟

من أھم البرامج التي نعمل علیھا حالی�اً ھ�ي  -
استھداف الشباب من كال الجنسین لزجھم ف�ي 
األعمال الحیاتیة فقد قام�ت م�ؤس�س�ت�ن�ا ب�ف�ت�ح 
الدورات التعلیمیة والتطوریة مث�ل، ال�ح�الق�ة، 

الكوافیر، الخیاطة، تعلیم الحاس�وب، ال�ن�ج�ارة 
ال�ت��ي .. ال�ح�دادة وال�ح�رف ال�ی��دوی�ة وغ��ی�رھ��ا

تساعد الشباب على إعانة أنفسھم وعوائلھ�م، 
بدل قضاء الوقت في النوادي والمقاھ�ي ال�ت�ي 
تكون سبب في انح�راف�ھ�م وض�ی�اع�ھ�م بش�ت�ى 
الطرق، إضافة لدینا دورات لفن اإلشارة للصم 

 . من كال الجنسین 85والبكم وعددھم حالیاً 
 

م��اھ��ي أھ��داف م��ؤس��س��ة ف��رس��ان ال��ع��راق  *
الخیریة وھل یك�ون س�ع�ی�ك�م ل�ت�ن�ف�ی�ذ ال�م�ھ�ام 
واألھداف على المستوى المحلي أو االق�ل�ی�م�ي 

  أو الدولي؟
اھ�داف ال�م��ؤس�س�ة ھ�ي خ��ل�ق ج��ی�ل واع��ي  -

ومنتج ولیس اتكالي واإلعتماد على أن�ف�س�ھ�م 
وقدراتھم في مواجھة ھذه المرح�ل�ة ال�ح�رج�ة 
والص��ع��ب��ة وھ��ن��اك ت��وج��ھ��ات ل��ل��ت��ع��اون م��ع 
المنظمات الم�ح�ل�ی�ة وال�دول�ی�ة ل�ت�ط�ب�ی�ق ھ�ذه 

 . المشاریع
 
ما سعیكم لتقدیم المساعدات للتصدي ل�وب�اء *

  وإحتواء آثاره؟!. 19كوفید 
، من بدایة ظھوره 19على أثر جائحة كوفید  -

قامت مؤسس�ت�ن�ا ب�ت�وزی�ع الس�الت ال�غ�ذائ�ی�ة، 
وعلى صعید أغلب المحافظات فق�د ت�م ت�وزی�ع 

) سلة غذائ�ی�ة، إض�اف�ة إل�ى 8500ما یقارب (
زیارة المستشفیات وخیاطة الكمامات، وتعفیر 

وال�م��ن�اط�ق الس�ك��ن�ی�ة، وال�ت�ث��ق�ی��ف   الش�وارع
 . والتوعیة المجتمعیة

 
أیحق لسفراء السالم والنوایا الحسنة زیارة  *

ولقاء الشخصیات االعتباریة وتوطید العالقات 
 .الدبلوماسیة في جمیع أنحاء العالم؟

نحن كس�ف�راء الس�الم ع�ل�ى خ�ط واح�د م�ع  -
الجمیع ولیس لدینا أي تقاطع نھائیاً سواء مع 
شخصیات أو جھات محل�ی�ة أو دول�ی�ة ف�ن�ح�ن 

 . عنوان للسالم اوالً واخیراً 
 

ھل واجھت صعوبات في مس�ی�رت�ك كس�ف�ی�ر  *
 للسالم ورئیس لمؤسسة طوعیة وخیریة ؟

رس��ال��ة الس��الم وال��ع��م��ل ف��ي ال��م��ؤس��س��ات  -
اإلنسانیة الخیریة لیس طریق سھ�ل او م�ع�ب�د 
بالزھور، ف�ال�ع�ق�ب�ات ك�ث�ی�رة، ول�ك�ن ت�ط�ب�ی�ق 
شعارنا (أن عملي خ�الص�ا ل�وج�ھ هللا ت�ع�ال�ى) 

 . یذلل كل العقبات وما كان � ینمو
 

كیف ترى واقع المجتمع العراقي في الوق�ت  *
 الراھن وماھي مناشدتك للجھات المعنیة؟

الواقع العراقي الیوم في أسوء حاالتھ وعمل  -
ال��م��ن��ظ��م��ات ی��ك��ون ن��ق��ط��ة ف��ي ب��ح��ر ل��ك��ث��رة 
اإلحتیاجات المجتمع�ی�ة وإح�ت�ی�اج�ات ال�ع�وائ�ل 

المتعففة سواء العاطلی�ن أو األرام�ل واألی�ت�ام 
وال�م�رض�ى ل�ذا ن�ط�ال�ب ال�ج�ھ�ات ال�م�خ�ت�ص��ة 
بالتعاون الجاد مع المنظمات اإلنس�ان�ی�ة ألن�ھ�ا 
على تماس مباشر مع العوائل وال�م�ح�ت�اج�ی�ن، 
والیوم لم نَر مساعدة من أي جھة في ال�دول�ة 
 وخصوصاً وزارة العمل والشؤون اإلجتماعیة 

 
ك�ل��م�ة أخ�ی��رة تض�ی��ف�ھ��ا ع��ل��ى ھ��ذا ال��ح��وار *

 .اإلنساني؟
أبوابنا مفتوحة للجمیع على العم�ل ال�م�وح�د  -

والمش�ت�رك، س�واء ال�م�ن�ظ�م�ات ال�م�ح�ل�ی�ة أو 
الدولیة لنكون یداً واحدة في مواجھة الصع�اب 
التي تواجھ مجتمعنا بكافة أطیاف�ھ، وال ی�وج�د 
أي مانع في عمل مشترك مع جمیع المنظم�ات 
والمؤسسات المحلیة والدولیة، وفي الختام ال 

أقدم الشك�ر وال�ت�ق�دی�ر وال�م�ح�ب�ة  یسعنا إال أن
ل��رئ��ی��س ال��ت��ح��ری��ر د. م��وف��ق س��اوا واألخ��ت 
االعالمیة دنیا علي الحسني لتسلیطھم الضوء 
على ع�م�ل م�ؤس�س�ات وم�ن�ظ�م�ات ال�م�ج�ت�م�ع 
المدني فلك�م م�ن�ا ول�ق�راء (ج�ری�دة ال�ع�راق�ی�ة 

 .  واإلمتناناالسترالیة) كل التحایا والتقدیر 
…………………………………….. 

 : السیرة الذاتیة
د. مرتضى إبراھ�ی�م ح�م�ودي دره ال�خ�زع�ل�ي م�ن م�وال�ی�د 

، اسكن في العراق / العاصمة بغداد تخرج�ت 1964/10/29
وحصلت ع�ل�ى أفض�ل الش�ھ�ادات  من كلیة العلوم السیاسیة
 . شھادة  8411  المحلیة والدولیة عددھا

 : المناصب الحالیة
 . مؤسس ورئیس مؤسسة فرسان الخیریة مقرھا بغداد -
مدیر المنظمة االوربیة للتنم�ی�ة والس�الم / ف�رع ال�ع�راق  -

 . مقرھا بریطانیا
مدیر مكتب المنظمة الدبلوماسیة العالمیة للعدالة والس�الم  -

 . مقرھا الوالیات المتحدة
مدیر البورد االوربي لت�دری�ب وإع�داد ال�م�درب�ی�ن / ف�رع  -

 .العراق مقره بریطانیا
 
- 

 : مؤسسة فرسان العراق الخیریة
مؤسسة انسانیة خیریة ثقافیة مستقلة تأس�س�ت ف�ي ی�وم  -

 2018/4/15واكتسبت الصفة القانونیة بتاریخ  2013/3/3
) 1وسجــلت لـدى االمانـة العــامة لرئاسة الوزراء ب�رق�م (

i1804024) 
تم التعاون على افتتاح مجمع الزھراء الطبي الخ�ی�ري ف�ي -

 . الشعلة  منطقة الرحمانیة
 . تم التعاون على افتتاح روضة فرسان العراق لألیتام -
تم فتح اكادیمیة فرسان العراق لل�ت�دری�ب وال�ت�ط�وی�ر ف�ي  -

 . منطقة االعظمیة
 . افتتاح معھد طریق العلم في بغداد الجدیدة -
  .مسجلة رسمیا لدى محافظة بغداد -
 .مسجلة رسمیا لدى وزارة التخطیط -
  . مسجلة رسمیا لدى االمم المتحدة. والیونسكو -
 . مسجلة رسمیا لدى المفوضیة العلیا لحقوق االنسان -
 . مسجلة لدى دیوان الوقف السني -
 

  األعمال التي قامت بھا المؤسسة منذ تأسیسھا:
  توزیع آالف السالت الغذائیة على العوائل المتعففة -
 . یتیم 168كفالة  -
 . ) بیت حالة تعبانة جدا 17التعاون على اعمار (  -
  ) شاب غیر قادر على تكالیف الزواج11تزویج (  -
 . ) حالة مرضیة 43عالج أكثر من (  -
  ) حالة مرضیة مزمنة 45التكفل بعالج أكثر من (  -
 . ) كرسي متحرك للمعوقین 36توزیع (  -
  إفتتاح دورات تدریبیة على الحالقة والخیاطة والحاسوب -

توزیع المالبس المدرسیة في عدة مدارس م�ت�ف�رق�ة ف�ي   -
 . بغداد

 . ) من الحاالت الفقیرة جدا 53دفن ( -
 

  : التكریمات
شھادة ال�دك�ت�واره م�ن ال�ب�ورد االورب�ي (ت�ط�وی�ر ال�ع�م�ل -

 . المؤسساتي)
شھادة الدكتوراه من أكادیمیة ویلز البریطانیة (آثار ال�ف�ق�ر -

 .على المجتمعات)
  تكریم كأفضل شخصیة من منظمات عالمیة.  27 -

 . من سفراء التمیز واآلبداع  شھادة بروفیسور-
 . االمم المتحدة  سفیر النوایا الحسنة مسجلة في -
 . سفیر السالم من االتحاد االوربي-

 . سفیر وممثل لعدة منظمات عالمیة وعربیة  -
 . شھادة دكتوراه فخریة 24
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ا اوا ا   اا اا  

 د. مرتضى إبراھیم حمودي درة الخزعلي 
 السالم واإلنسانیة والنوایا الحسنة لجمیع الشعوب دون تفرقة او تمییز .

 
 / العراق  دنیا علي الحسنيحاورتھ: 



وجع البعاد، السیما ب�ع�اد األب�ن�اء، ال   
یشعر بمرارة ألمھ غیر اآلباء، ف�م�ھ�م�ا 
تعددت سبل التواصل واالتصال، ومھما 
تقلّصت مسافات البعد المادیة، وم�ھ�م�ا 
تعددت حجج الرحیل المقنِعة والم�ق�نَّ�ع�ة 
بأقنعة النجاح، والمس�ت�ق�ب�ل ال�م�ش�رق، 
والبحث عن الحیاة الفض�ل�ى، ی�ظ�ل ف�ي 
النفس جرح یرفض االلتئ�ام، ال تص�ل�ح 
معھ مسك�ن�ات االتص�ال، وال ال�ل�ق�اءات 
المتباعدة؛ ألن المبتعد ج�زء ال ی�ت�ج�زأ 
من الروح، من الجسد، من الثقافة، من 
المستقبل، من األمل، واب�ت�ع�اده تَ�وقّ�ف 
لدیمومة الحیاة في صورة ال ی�راھ�ا إال 
اآلب��اء، ی��ت��اب��ع��ون��ھ��ا ب��ع��ن��ای��ة ش��دی��دة، 
وی��دق��ق��ون ف��ي ت��ف��اص��ی��ل��ھ��ا، ف��م��ن��ھ��ا 

 یستمدون طعم الحیاة.
في دیوانھ "س�ی�ع�ود م�ن ب�ل�د ب�ع�ی�د"  

یجسد الشاعر المصري محمد الش�ح�ات 
من خالل المفردات ال�م�ن�ت�ق�اة ب�ع�ن�ای�ة، 
والصور الجمالیة الدقیقة والمق�ص�ودة، 
تجربتھ الشخصیة مع وجع البعاد، ب�ع�د 
سفر ابنھ إلى أمریكا بحثًا عن المستقبل 
المشرق، بعیًدا عن وطن (ما عاد یت�ی�ح 
لنا/ أن نسكن في معطفھ) ت�ارًك�ا خ�ل�ف�ھ 
فراًغا عاطفیًا یمزق ن�ی�اط ن�ف�س أب�ی�ھ. 
ورغم أن التجربة ذاتی�ة م�ح�ض�ة، ف�ق�د 
ن��ج��ح الش��اع��ر ب��ب��راع��ة ش��ع��ری��ة ف��ي 
تحویلھا إلى ت�ج�رب�ة ع�ام�ة، ب�ت�رك�ی�زه 
على مع�ان�اة االب�ن ال�م�رت�ح�ل، وخ�وف�ھ 
على ھویة الحفیدة التي لم تنع�م ب�دفء 
الوطن، ووقوفھ ع�ل�ى س�ب�ب ال�رح�ی�ل، 
واستحضاره لمشاھد من حیاة األم التي 
ب��دت ص��ورة وص��وتً��ا ل��ك��ل األم��ھ��ات، 

القارئ م�ع�ھ ف�ي  -بحرفیة  -وبإشراكھ 
 الشعور باأللم.

إن ت��ج��رب��ة األب ال��م��ع��ان��ي م��ن وج��ع  
البعاد، المعترف بحق ابنھ في ال�رح�ی�ل 
عن وطن (نھیم بحضنھ/ ویظل یدف�ع�ن�ا/

لنھجره)، تجمع بین األلم واألمل. وھ�و 
جمع یُ�ن�ت�ج م�ج�م�وع�ة م�ن ال�م�ش�اع�ر 
المضطربة والمت�داخ�ل�ة، ح�زن وف�رح، 
رض��ا وغض��ب، خ��وف وأم��ن، تش��ك��ل 

 مجتمعة صورة لألب وابنھ.
ی��ت��م��ظ��ھ��ر األم��ل ب��دای��ة م��ن ع��ن��وان  

الدیوان (سیعود من بلد ب�ع�ی�د) ال�ك�ام�ن 
�ل�ة م�ع�م�اره ت�أك�ی�د  في المفردات المشكِّ
على عودة االبن المھاجر؛ فـ (س�ی�ع�ود) 
أفضل من (سوف یعود)، وتنكیر (ب�ل�د) 
والص��ف��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ھ��ا، أفض��ل م��ن 
تعریفھا؛ ففي األولى قرب ویقین وأمل، 
وف��ي ال��ث��ان��ی��ة ت��ق��ل��ی��ل وت��ح��ق��ی��ر وأل��م، 
وموقف عدائي من ب�الد ال�غ�رب�ة. وھ�و 
عنوان تكتمل قیمتھ الدالل�ی�ة م�ن خ�الل 
�ل�ة  مجموعة العناوین الداخ�ل�ی�ة ال�م�ش�كَّ
من مفردات تلتقي معطیاتھا الداللیة مع 
معطیاتھ، ناسجة لوحة من األلم األم�ل؛ 
ففیھا تكثر مفردات (ال�ع�ش�ق، الش�وق، 
أحضان، نبضات، ش�ج�ی�رات�ي، ت�ورق، 
ال��ح��ن��ی��ن، االش��ت��ی��اق، حض��ن، ح��ل��م)، 
ومفردات (ال�ب�ك�اء، االع�ت�ذار، ب�ك�ی�ت، 
الغائب، غبت، الغربة، الغیرة، یأك�ل�ن�ا). 
وھي لوحة ی�ؤك�د حض�ورھ�ا ودالل�ت�ھ�ا 
عتبة اإلھ�داء (إل�ى اب�ن�ي إس�الم ح�ی�ث 

یعیش في بالد الغربة علھ ی�ذك�رن�ي إذا 
 -ما غبت) الخالي من عالمات الترق�ی�م 

لیكون دفقة شعوریة منفلتة   -عن قصد 
بال سیطرة من الشاعر، ت�ج�س�د بص�دق 

 أحاسیسھ تجاه غربة االبن.
یتمظھر الوجع ش�ع�ریً�ا ف�ي ال�دی�وان    

الصالح ألن یكون قصیدة طویلة تج�س�د 
وجع ال�ب�ع�اد؛ بس�ب�ب ت�م�اس�ك قص�ائ�ده 
وترابطھا الشع�وري، ف�ي ت�رك�ی�ز األب 
على مكانة ابنھ م�ن ن�ف�س�ھ. ی�ق�ول ف�ي 
قص�ی�دة (م�ت�ى ی�ع�ود ال�غ�ائ�ب): (آه ی�ا 

)60بلورة عیني/ ومداد حروفي) (ص:
، وعلى أثر رحیلھ بعیًدا عنھ، یقول في 
قصیدة (االشتیاق إل�ى م�ن أح�ب): (ی�ا 
طفًال / ودع أیام طفولتھ/ لم أعرف أن�ك 
ح��ی��ن ت��غ��ادر/ ك��ن��ت س��ت��أخ��ذ م��ا ك��ان 

)، مستعینًا باختیارات 82یجمعنا) (ص:
لغویة دقیقة ق�ادرة ع�ل�ى ح�م�ل ح�ال�ت�ھ 
الشعوریة إل�ى ال�م�ت�ل�ق�ي، وج�ذب�ھ إل�ى 
داخل العالم األبوي المف�ع�م ب�ال�م�ش�اع�ر 
الفیاضة، لیكون جزًءا منھ، م�ث�ل: اس�م 
ال��ف��ع��ل (آه) ال��ج��ام��ع م��ع��ان��ي األل��م 
والتوجع، والمخرج بالم�د ال�ط�وی�ل ف�ي 
أولھ صوت األلم من بین جن�ب�ات ن�ف�س 
األب الم�ش�ت�اق إل�ى اب�ن�ھ ال�راح�ل إل�ى 
البالد ال�ب�ع�ی�دة ال�غ�ری�ب�ة، وال�وص�ف بـ 
(ب��ل��ورة ع��ی��ن��ي)، و (م��داد ح��روف��ي)، 
الجاعالن االبن نوًرا یضئ ضرب أبی�ھ، 
ومصدر إلھامھ. وھما وصف�ان دق�ی�ق�ان 
للغای�ة؛ ف�األول ج�ع�ل م�ن االب�ن س�ن�ًدا 
مادیًا، على غیر المألوف؛ ف�األب دوًم�ا 
ھو السند وال�ج�دار ال�ح�ام�ي، وال�ث�ان�ي 
جعل منھ سنًدا فنیًا، ب�دون�ھ ی�ف�ق�د األب 

الشاعر سبب متعتھ، والنداء (یا ط�ف�ًال) 
مش��اع��ر  -م��ع بس��اط��ت��ھ  -ال��ج��ام��ع 

الخوف، والرأفة، والحب، الجیاشة ف�ي 
نفس األب، واالحتراس بعده (ودع أی�ام 
طفولتھ)، المؤكد على صورة االبن ف�ي 
ع��ی��ن أب��ی��ھ م��ھ��م��ا ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر، 
واستحقاقھ لھذه المش�اع�ر، والس�ك�وت 
عن توضیح ما استلبھ رحیلھ من ن�ف�س 
األب (م�ا ك�ان ی�ج�م��ع�ن��ا)، ال�دال ع�ل��ى 
 طبیعة حقیقة وجود االبن في حیاة أبیھ.

إن اللغة التي بنى بھا محمد الش�ح�ات   
م��ع��م��اره الش��ع��ري، رغ��م بس��اط��ت��ھ��ا 
ومباشرتھا، ل�غ�ة م�ع�ب�رة بص�دق ع�م�ا 
ی�ج�ی�ش ف�ي ن�ف�س��ھ م�ن وج�ع ال�ب�ع��اد، 
وجاذبة للمتلقي الذي ال یستطیع أمامھا 
غیر االنفعال بانفعاالت األب، وال�دوران 
ف��ي ف��ل��ك أب��وت��ھ، وال��ت��وج��ع ل��وج��ع��ھ، 

 والعطف علیھ.
بجوار التركیز الواض�ح ع�ل�ى م�ك�ان�ة   

االبن، ركز الشاعر في قصیدة (ال�غ�ی�رة 
من الشوق) على سعیھ خلف الذك�ری�ات 
علھا تعوضھ عن غیاب ابنھ (فان�زوی�ت 
بغ�رف�ة/أخ�ف�ی�ت ف�ي أرك�ان�ھ�ا/خ�ط�وات�ك 

)، 7األولى/ وأول ما ن�ط�ق�ت ب�ھ) (ص:
وخلف بقایا ماضي االبن (وأنت ت�رك�ت 
في جنباتھا/ ب�ع�ًض�ا م�ن األوراق/ك�ن�ت 
حملتھا في س�ل�ت�ی�ن/ح�ت�ى إذا م�ا ازداد 
شوقي/كنت أرحل في غیابك ب�ی�ن ب�ی�ن/

). 8، 7ألشم ریحك في ال�ج�دار) (ص: 
وھو سعي یرسم صورة واقعیة مف�ع�م�ة 
بالكثیر من الشاعریة، نرى ف�ی�ھ�ا األب 
المنعزل عن العالم في غرفة ابنھ یبحث 
ع��م��ا ی��ط��ف��ئ ن��ار ش��وق��ھ، م��ھ��م��ا ك��ان 
بس��ی��طً��ا، م��ف��ردات��ھ��ا (غ��رف��ة، وج��دار، 
وبعض األوراق، ورحیل في الذكری�ات، 
ورائ��ح��ة ف��ي ال��ج��دار)، ص��ورة ت��ب��دأ 
بانعزال عن العالم (فانزویت)، ثم بح�ث 
عن خیوط ذكرى، وتنتھ�ي بش�م ج�دار، 
یبلور بھا الشاعر مجموعة األحاس�ی�س 
المتقدة في نفسھ، ویستدر ب�ھ�ا ش�ف�ق�ة 
المتلق�ي ع�ل�ى األب ال�م�وج�وع ب�غ�رب�ة 

 ابنھ.
وألن�ھ ل�م ی�ج�د ض��ال�ت�ھ ف��ي ال�م��ادي    

الواقعي، راح في القصیدة نفسھا یبحث 
عنھا في خیالھ بصورة مفعمة ب�م�ع�ان�ي 
األل��م واألم��ل (ولس��وف أج��ل��س ف��ي 
انتظارك/ كل لیل/عل قلبك حین أع�ب�ره/ 

ی�ع�ی�دك ط�ائ�ًع�ا/ ك��ي أرت�م�ي/ ف�ي ن�ھ��ر 
ع��ی��ن��ی��ك ان��ب��ھ��اًرا/ ث��م أس��ب��ح/ ب��ات��ج��اه 

)، 10، 9شواطئ الزمن الجمیل.) (ص
صورة تبدأ بإصرار، یلیھ رجاء ی�ظ�ھ�ر 
فیھ الضعف األبوي، ثم عب�ور ل�ل�ق�ل�ب، 
وارتماء في نھر العینین، وسباحة نح�و 

 شواطئ الزمن الجمیل.
وجع البعاد ل�ی�س ق�دًرا ع�ل�ى األب؛     

ف��االب��ن م��وج��وع م��ث��ل أب��ی��ھ. وی��ل��ت��ق��ي 
الوجعان في قصیدة (نبضات حروف�ي)، 
حی�ث ی�ق�ول: (أب�ي/ ك�م اش�ت�اق إل�ی�ك/ 
وأظنك تخ�ش�ى أن أنس�اك/ أع�رف أن�ك 
ت��ج��ل��س ف��ي م��ق��ع��دك/ أم��ام��ك ب��ع��ض 
األوراق/ تخط بأحرفك/ فھل تخ�ش�ى أال 
أعرفھا/كنت أحس بصوت القلم/أشم�ك/

فحنین�ك ی�أت�ي م�ح�م�وًال/ ع�ب�ر م�الی�ی�ن 
األمیال/ وحین أضیق ب�ل�ی�الت ال�غ�رب�ة/ 
كنت أقلب ف�ي ص�ن�دوق خ�ط�اب�ات�ك/ھ�ل 
تعلم أني حین أطالعھا/ یمت�ل�ئ بص�دري 
ریح ھواك/ فأقاوم م�ا ك�ان ی�ح�اول أن 

). ص��وت االب��ن 30،29ی��أك��ل��ن��ا) (ص:
یختلط بصوت األب (وجدان�یً�ا)، وی�ن�ق�ل 
للمتلقي خشیتھ من أن ینساه في دوامة 
الغربة المھلكة، والخشیة بصوت االب�ن 
دلیل على أن الوجع واحد، وألم الغ�رب�ة 
مشترك، وأن بی�ن االب�ن واألب ع�الق�ة 
عطاء بدونھ�ا ی�ھ�ل�ك�ان، یس�ت�م�د االب�ن 
المغ�ت�رب م�ن أب�ی�ھ ع�وام�ل الص�م�ود، 

  ویستمد األب من ابنھ قوة االنتظار.
إن سبب وجع الش�اع�ر ل�ی�س اب�ت�ع�اد   

االب��ن ف��ق��ط، ب��ل ال��خ��وف ع��ل��ی��ھ م��ن 
االغ���ت���راب ال���م���ف���رغ ال���ن���ف���س م���ن 
انتماءاتھا، وعاداتھا، وتقالیدھا. ی�ق�ول 
ف�ي قص��ی�دة (ال ت�ق�س��ي ع�ل��ى ول��دي): 
(أخشى عل�ی�ك م�ن اغ�ت�راب/ ق�د ی�ب�دل 
دفء صوتك/ یا غربة األیام/ ال ت�ق�س�ي 

). وھ��و 39ع�ل��ى ول�دي/ دع��ی�ھ) (ص:
ت��ع��م��د الش��اع��ر  -ف��ي رأي  -خ��وف 

التركی�ز ع�ل�ی�ھ ل�ی�ب�رز أی�دی�ول�وج�ی�ت�ھ، 
وینتقل بتجربت�ھ م�ن ح�ی�ز ال�ذات�ي إل�ى 

 حیز الموضوعي.
بجوار وجع األب واالبن، ھ�ن�اك وج�ع   

األم المفتقدة حضور ابنھا في فضائھ�ا، 
اب�ن�ھ�ا جس�ًدا، وذك�ری�ات، ب�رع م�ح�م��د 
الش�ح��ات ف�ي ب��ل��ورت�ھ، وإن ل�م ی��رك��ز 
عل�ی�ھ�ا ت�رك�ی�ًزا ی�ق�وي حض�وره داخ�ل 
الدی�وان. وب�ج�وار ھ�ذه األوج�اع س�ل�ط 
الش��اع��ر الض��وء ع��ل��ى وج��ع ف��راق 
ال��ح��ف��ی��دة، وال��خ��وف م��ن اغ��ت��راب��ھ��ا. 
والحفیدة في الدیوان معادل موض�وع�ي 
لثقافة المستقبل، التي یخ�ش�ى الش�اع�ر 
علیھا من التغیر وف�ق�دان ال�ق�درة ع�ل�ى 

 الصمود أمام ریاح التغریب.
محمد الشح�ات ش�اع�ر ی�م�ت�ل�ك أدوات  

الش��ع��ر، وی��ع��رف ك��ی��ف یس��ت��خ��دم��ھ��ا، 
فانعكس ذلك على أس�ال�ی�ب�ھ، وص�وره، 
وموسیقاه، وإیقاعھ الشعري، ك�م�ا أن�ھ 
شاعر یكت�ب ب�وع�ي ك�ام�ل، ظ�ھ�ر ھ�ذا 
الوعي في سیطرتھ ببراعة ع�ل�ى وع�ي 
الم�ت�ل�ق�ي وع�اط�ف�ت�ھ، س�ی�ط�رة ج�ذب�ت�ھ 

 مجبًرا إلى عالمھ.
............................ 
 * أكادیمي وناقد/ مصر
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أن تشعر باإلبداع ینمو داخل�ك ف�ھ�و أم�ر    
رائع لكن اإلشك�ال ی�ك�م�ن ف�ي م�دى ق�درة 
الذات على استنباطھ وتجسیده واق�ع�ی�ا. إذ 
أن مح�اول�ة س�ج�ن�ھ وت�ك�ب�ل�ھ ت�م�ث�ل ع�ی�ن 

       المعاناة أین تقمع الذات.
(صوت باطني) كفاك كذبا... عن أي إب�داع 
تتكلم. ھل تعتقد أن ھناك شيء اسمھ إبداع 

 إنك حقا مجرد واھم.  یربض داخلك.
(األنا) لم أقر بأنني مبدع أو أن ش�يء م�ن 
اإلب�داع ی�ن�م�و داخ�ل�ي وإن�م�ا ھ�ذه م�ج�رد 
كلمات أردت فقط تدونھا. ألیس م�ن ح�ق�ي 
 الكتابة؟ (حالة من االستغراب واالستنكار) 

(الصوت الباطني) تتحدث من ج�دی�د ع�ن  
الحق في الكتابة. لقد عدنا مرة أخرى إل�ى 

ألن تتوقف عن الحدیث   ھذا الجدال العقیم.
عن ھذا الحق المزعوم؟ ل�رب�م�ا نس�ی�ت أو 
ت�ن�اس�ی�ت ت�ل�ك ال�ح�وارات الس�اب�ق�ة ال�ت��ي 
جمعتنا ومختلف النھایات التي آلت إل�ی�ھ�ا. 
لقد أقررت بعجزك وضعفك وبال�ت�ال�ي ع�دم 

     تمسكك بالقلم.
(األنا) یستمع لذلك الصوت الب�اط�ن�ي أی�ن  

 تالشت حالة االستنكار واالستغراب. 
(الصوت الباطني) ی�واص�ل إل�ق�اء خ�ط�اب 

أتتذكر تلك الوع�ود   ماھیتھ اللوم والعتاب.
التي قطعتھا في جل م�ح�اوالت�ك، م�ق�االت�ك 
وقصائدك؟ أین أقسمت بأنك لن تتخلى عن 

ی�وم  فعل التدوین. ھل نسیت ھذه الكلم�ات:
 /  أردت تخلید اسمك على المخطوط

 نستأنف               
   لن أعتزل ولو إلى حین

   لن أتركك في كھف لعین
   ستبقى ذلك الصدیق
   تستمع لتلك الكلمات
 نكتبھا حتى الممات 

*** 
   لن ننفصل بقرار من التعسفات

 البد من مقارعة المعاناة 
 سنصمد أمام الالمباالة 

 وإن سلطھا مجتمع المعتاد 
 فبفعل األقالم تحطم شرنقة االعتیاد 

 الحیاة  عنننفصل 
 لنعود من جدید مع تریاق فرید 

*** 
بأنك ستظل وفیا لعادة الكتابة. لق�د وع�دت 

 یوم كان لقلمك ما یبوح وما یقول....
وعدت یوم كنت غائب�ا، ح�ی�ن ك�ن�ت  (األنا)

مج�رد ع�دم. ل�ق�د وع�دت ع�ن�دم�ا ھ�ج�رت 
إحساس الفشل واإلحباط. لم ی�ك�ن ل�ل�ی�أس 
مكان ولم یكن لك دور ف�ي ذل�ك. أخ�م�دت�ك 
بذلك القلم. لكن یبدو أنك لم ت�ك�ن راض�ی�ا. 

    إنك صوت القمع واالنھیار.
(الصوت الباطني) غ�ری�ب أم�رك. أت�ع�ت�ب�ر 
صوت الحقیقة والواقعیة، ق�م�ع�ا وإح�ب�اط�ا 

فلكأني بك تتحدث عن بوادر بروز   ویأسا؟
"نظریة المؤامرة" ت�ح�اك ض�دك أو ض�د 
قلمك. إنك بصدد التبریر لف�ش�ل�ك وع�ج�زك 
عن كتابة المزید. لقد أخ�ط�أت ی�وم ق�ررت 
اتخذت طریق القلم. رغم تلك السعادة التي 
عایشتھا في مخت�ل�ف ردھ�ات ال�ك�ت�اب�ة إال 
أنني كنت أعلم أنك ستتوقف یوما م�ا ع�ن 

   التدوین.
(األنا) لن أواصل ھذا الحوار العق�ی�م. ف�ل�ن 
أخلد إلى النوم قبل أن أكتب شی�ئ�ا ی�زی�ح�ك 
عني. سوف أكتب عن ھذا ال�م�وق�ف وع�ن 

   عجز القلم.
(الصوت الباطني) أقدر لك عزمك، ل�ك�ن ال 

إنك وبكل اختصار ت�غ�وص   فائدة من ذلك.

 في شرنقة العذاب. 
حالة من االستقرار النفسي تسود. ی�م�س�ك 

 ذلك القلم من جدید لیبدأ فعل الكتابة....
موعد التقدم لتلك المساب�ق�ة األدب�ی�ة ال�ت�ي 
تُعنى بالنصوص المسرحیة، ش�ارف ع�ل�ى 
االنتھاء. الوقت ینفذ ت�دری�ج�ی�ا وال�ق�ل�م ل�م 
ینجح بعد في إنھاء مشاركتھ. أراد ترج�م�ة 
شغفھ الشدید بالمسرح وفن�ون�ھ م�ن خ�الل 
تقدیم نص مسرحي لتتسنى لھ ال�م�ش�ارك�ة 
ف�ي ت�ل��ك ال�م��س�اب��ق��ة األدب��ی�ة. ھ��دف�ھ م��ن 
المشاركة لیس حصد الج�وائ�ز أو ال�ب�ح�ث 
عن مفھوم الشھرة وإن�م�ا ی�ب�ت�غ�ي إرس�اء 
مخط�وط مس�رح�ي س�واء ف�از أم ال. ل�ق�د 
تكم�ن ف�ي ھ�ذه ال�ف�ت�رة، م�رح�ل�ة اإلع�داد 
للمسابقة، من كتابة ع�دد غ�ی�ر ق�ل�ی�ل م�ن 
الصفحات التي شكلت بوادر تمظھ�ر ع�م�ل 

غیر أن ھذا ال�ت�ج�ل�ي اس�ت�وج�ب  مسرحي. 
العدید من التضحیات. إذ أنھ ف�ي ال�م�ق�اب�ل 
تخلى عن تلك الساعات المخصصة لكت�اب�ة 
ب�ع��ض ال��م�ح��اوالت الش��ع��ری�ة وال��م��ق��االت 
واألخ�رى ال�ت��ي ك�ان��ت م�ك��رس�ة ل��ب�ح��وث��ھ 

تضحیات بدت جلیلة، لكن أم�ام   ودراستھ.
حرصھ الشدید وسعیھ إلت�م�ام ذل�ك ال�ن�ص 
مسرحي ساھم في تغی�ب ش�ع�وره ب�ال�ق�ل�ق 

 والخوف. 
الوقت ی�م�ض�ي وال�ع�م�ل ال�م�س�رح�ي ی�ك�اد 
یتبلور إنھ یشارف ع�ل�ى االن�ت�ھ�اء. إذ أن 
ممارسة فعل القلم مكنتھ من كتابة وإرساء 
المشاھد المسرحیة فلم یبق سوى ال�ف�ص�ل 
أو الم�ش�ھ�د األخ�ی�ر."ال�ن�ھ�ای�ة، ال�م�ش�ھ�د 
األخ�ی��ر"، ك��ل��م�ة دون��ھ��ا وس�ط الص��ف��ح��ة 
البیضاء لحاسوبھ، لتبدأ عملیة البحث ع�ن 
ف��رض��ی���ات��ھ���ا وأح��داث���ھ��ا وت��خ��ی���الت��ھ���ا 
وسین�اری�وھ�ات�ھ�ا وت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا ووص�ف�ھ�ا 

 وحوارھا وسردھا......
" مشھد النھایة" وفي خضم ھذا التف�ك�ی�ر 
بدا المشھد األخیر نصا مسرحیا مغیرا ل�م�ا 
ورد في سابق الفصول. فلكأن ھذا المشھ�د 
تكلیل لما قیل أو لعلھ تمریر ل�رس�ال�ة ذل�ك 
القلم المسكین.یلتجأ لفعل القلم أین ی�دوی�ن 
تلك العبارات. إذ أنھ یحاول تجسید مش�ھ�د 
ین�ھ�ل ویس�ت�م�د ج�وھ�ره م�ن م�ف�ردات " 
الفرید والطریف ". لیؤسس بذلك لمف�ھ�وم 

 الطابع القدسي لمشھد النھایة.
یرید كتابة مشھدا نھائیا قائما على ت�ق�ن�ی�ة 
" المونولوج" حتى یتمكن من االس�ت�ئ�ث�ار 
بالحوار. إنھ وبكل اختصار یبحث عن دور 
أخ�ی�ر ف�ي نص�ھ ال�م��س�رح�ي أی�ن ی�م�ك�ن��ھ 

 ممارسة حقھ في الكالم.... 
كل ھذا التفكیر في بلورة الم�ش�ھ�د األخ�ی�ر 
جعل من مرحلة طرح ال�ت�س�اؤالت أم�را ال 
مفر منھ. "كیف ستكون ھذه النھای�ة؟ ھ�ل 
أن���ا ق���ادر ع���ل���ى ت���ل���ب���ی���ة ج���ل ھ���ذه 

أیقدر قلمي على صیاغ�ة ھ�ذا   المتطلبات؟
الفصل الفرید أم أنا حقا في مأزق؟ ینتابني 

شعور بأنني "سأفشل "؟ ولكن لم�اذا ھ�ذا 
اإلح�ب�اط ال��م�ب�ك��ر؟ أل�ی�س م�ن الض��روري 
تجربة خوض غمار ك�ت�اب�ة ھ�ذا ال�م�ش�ھ�د 
األخیر قبل اإلقرار بالفشل؟أعتقد بأن كتابة 
الفصل األخ�ی�ر س�ی�ك�ون أم�را ھ�ی�ن�ا أم�ام 
المشاھد األخرى التي أتممتھا؟ ألیس كذلك 

 أیھا القلم؟ .... 
تفصلھ عن نھایة ھ�ذا ال�ن�ص ال�م�س�رح�ي 
بعض الكلمات والعبارات.... لكن یب�دو أن�ھ 

 سقط في مشھد "المأزق".
إنھ بالفعل عاجز ع�ن ك�ت�اب�ة ن�ھ�ای�ة ت�ل�ك  

ال���م���س���رح���ی���ة ال���ت���ي أن���ھ���ك���ت���ھ ل���م���دة 
یجوب تلك الغرفة، باحثا عن ت�ل�ك   طویلة.

النھایة. یحاول أن یرتجل بع�ض ال�ك�ل�م�ات 
لربما یجد فیھا بدایة ل�ل�ف�ص�ل األخ�ی�ر م�ن 
مسرحیتھ. لم یكن یعلم أن�ھ س�ی�واج�ھ ھ�ذه 
الصعوبات لحظة إنھائھ لعم�ل�ھ. إذ أن�ھ ل�م 
یعر انتباھا لمعنى عبارة "عجز القل�م" أو 
المعبر عنھا بلحظات التوقف عن الك�ت�اب�ة. 
فلم یتخیل أنھ سیجابھ سلطان القمع الذاتي 
المسلط على ف�ع�ل ال�ت�دوی�ن. إن�ھ ی�ع�ایش�ھ 
اآلن، یستش�ع�ر ھ�ذه ال�م�أس�اة ف�ھ�ي ح�ق�ا 
معاناة یك�اب�دھ�ا ف�ع�ل ال�ق�ل�م ف�ي م�خ�ت�ل�ف 
ردھات الكتابة. ال یعلم متى وكیف ستحدث 
تلك القطیعة بین فعلي التفك�ی�ر وال�ت�دوی�ن. 
قطیعة وقتیة أین یمكنھا أن تس�ت�غ�رق م�دة 
ضئیلة أو أم�دا ط�وی�ل. ول�ك�ن اإلش�ك�ال ال 
یكمن ف�ي م�ع�ن�ى " ف�ت�رة االن�ق�ط�اع ع�ن 
الكتابة" أو ما یعبر ع�ن�ھ�ا "ب�ع�ج�ز ال�ق�ل�م 
ونكران ماھیتھ" وإنما المعض�ل�ة ال�ك�ب�رى 
تتمحور حول كیفیة التأقل�م وال�ت�ع�ام�ل م�ع 
ردھات ھذه المعاناة. بمعنى كیف للقل�م أن 
یتجاوز ھذه األزمة التي تھدد دیمومة فع�ل 
الكتابة وتشكل مصدر أرق وانزعاج لل�ذات 
المفكرة؟ فھل توجد مراحل م�ع�ی�ن�ة ی�م�ك�ن 
إتباعھا حتى تتمكن ھذه الذات م�ن ت�غ�ی�ب 
شرنقة العجز؟ یبدو أن األمر لی�س ب�األم�ر 
السھل والھین. لعلھ یمثل اختب�ارا مس�ل�ط�ا 
من طرف القلم ذات�ھ ح�ت�ى ی�م�ت�ح�ن م�دى 
قدرة تحمل ال�ذات ال�م�ف�ك�رة وك�ذل�ك م�دى 
ارتباطھا بفعل الكتابة. ن�ع�م، إن�ھ ام�ت�ح�ان 
القلم، ھدفھ اكتشاف العزم تحت وطأة األلم 
لیت�أك�د م�ن رغ�ب�ة ال�ذات ف�ي ال�م�واص�ل�ة 

 والصمود أمام حصار العدم. 
جل ھذه التساؤالت ش�ك�ل�ت م�رح�ل�ة ط�رح 
االستنكارات. إذ أن اع�ت�ب�ار ھ�ذا ال�ع�زوف 
عن فعل القلم مجرد ام�ت�ح�ان ال ی�ج�در أن 
یكون قطعیا. لقد أراد فقط أن ی�خ�ف�ف م�ن 

 حدة ھذا اإلشكال الذي وقع فیھ حبره. 
على ضوء ھذه الكلمات، یتوقف قلمھ ع�ن 
التدوین لیرم�ق ذل�ك ال�ف�ص�ل األخ�ی�ر م�ن 
المسرحیة. لكن ھل تش�ك�ل ھ�ذه ال�ك�ت�اب�ات 
الفصل األخیر من ھ�ذا ال�ن�ص ال�م�س�رح�ي 
"التراجیدي" على حد قولھ؟ ب�م�ع�ن�ى ھ�ل 
سیترك تلك الذات المفكرة، ب�ط�ل�ة ال�رك�ح، 
تتخبط في تلك المعاناة " ع�ج�ز األق�الم"؟ 
ھل سیق�رر أس�ر ذل�ك ال�ق�ل�م ف�ي ش�رن�ق�ة 
"الكوابیس الالمتناھیة" التي ت�ت�ك�رر م�ع 

   كل قراءة لھذا الكالم؟

رغ��م ت��ع��دد الس��ن��اری��وھ��ات وف��رض��ی��ات 
النھایة، إال أنھ بدا عاجزا عن إقرار نھ�ای�ة 
قطعیة. ھل سیترك للقارئ م�ھ�م�ة اخ�ت�ی�ار 
النھایة؟ أن یترك لھ ال�ح�ری�ة ف�ي اخ�ت�ی�ار 
خ�الص ل�ل��ذات ال��م��ف�ك��رة، ب��ط��ل�ت ال�ع��م��ل 
ال��م��س��رح��ي، م��ن م��أس��ات��ھ��ا أو اإلق��رار 
بمعاناتھا وبالتالي التأكید على ن�ھ�ای�ة م�ن 

واألزل�ی�ة.  الكوابیس المطلقة والالمتناھیة 
األمر یزدادا تع�ق�ی�دا ب�ال�ن�س�ب�ة لش�خ�ص�ی�ة 
الحقیقة الت�ي ت�ت�خ�ب�ط ف�ي إق�رار ال�ف�ص�ل 
النھائي للمسرحیة وأخ�رى ب�ط�ل�ة ال�رك�ح 
أقرت بعجزھا عن إتمام ال�ن�ھ�ای�ة. ك�الھ�م�ا 
یجابھ العجز، فاألولى تواجھ عجز االختیار 
وات��خ��اذ ال��ق��رار واألخ��رى ك��ب��ل��ھ��ا ع��ج��ز 

   مواصلة الكتابة.
ل�ن   نھایة تراجیدیة أم سعیدة لبطل الركح.

یكون االختیار سھ�ال أو عش�وائ�ی�ا. إذ أن 
اتخاذ القرار یت�ط�ل�ب إع�م�اال ل�ح�دس ذل�ك 
القلم. البد وأن یستشعر تلك المعاناة ال�ت�ي 
رغب في إقرارھا لبطل المس�رح�ی�ة. " أن 
تخذلھ في نھایة ال�م�ط�اف ی�ع�د ن�وع�ا م�ن 
القنوط ونكرانا للجمیل وبالتالي تخلیده في 
المأساة والم�ع�ان�اة األزل�ی�ة أم�ام ش�ع�ورك 
"أنت" باالرتیاح والسعادة نتی�ج�ة إلن�ھ�اء 
ف�ع�ل ال�ق��ل�م". "إن�ھ��ا األن��ان�ی��ة ف��ي أرق��ى 

 تجلیتھا وأمثلتھا"...
خطاب جوھره ال�ل�وم واالس�ت�ن�ك�ار أج�ب�ره 
للعودة من جدید لتلك الصفح�ات ف�ال�ف�ص�ل 
النھائي ' لن یكون ت�راج�ی�دی�ا" ع�ل�ى ح�د 

فبھذه الع�ب�ارات س�اع�د ش�خ�ص�ی�ة    قولھ.
ذي أراد ، انتشلھا من تعسف القلم الالركح

خلص�ھ�ا م�ن ف�ت�رة ع�ج�ز  بأن إقرار األلم،
الكلمات عن التمظ�ھ�ر ع�ل�ى ورق ال�ح�ی�اة 

...." 
الساعة في حدود الخ�امس�ة ص�ب�اح�ا، ل�ق�د 
تمك�ن م�ن إن�ھ�اء ع�دد غ�ی�ر ض�ئ�ی�ل م�ن 
األوراق التي بدورھا حولھا على حاس�وب�ھ 
من خالل إعادة كتابتھا وتحسی�ن ج�ودت�ھ�ا 

إنھا ف�ي ح�دود س�ب�ع   وتصحیح أخطائھا.
ك�ل�م�ة. وإن�ھ  1450صفحات أي ما ی�ع�ادل

 وباختصار لسعید. 
(األن�ا) م�ا رأی�ك إذن؟ ھ�ل زال اع�ت�ق��ادك 
الراسخ بأن قلمي قد ت�ال�ش�ي أم أن الش�ك 

 الزال یسیطر علیك؟ 
(الصوت الباطني) إنھ لیس مجرد ش�ك ب�ل 
یقین. تلك الكلمات التي دونتھا والتي ربما 
ق��د أس��ع��دت��ك، غ��ی��ر ك��اف��ی��ة ب��أن ت��دح��ض 
اعتقادي. فأنا مت�أك�د م�ن أن�ھ�ا ك�ل�م�ات ال 

ولن تستطیع بالتالي إك�م�ال�ھ�ا.   معنى لھا.
إنك وبكل اختصار غیر قادر على تحویل�ھ�ا 
إلى مس�رح�ی�ة. ف�أن�ت ال ت�زال ف�ي ب�دای�ة 
الفصل التمھیدي. تحلم بالن�ھ�ای�ات ول�ك�ن�ك 

 بعید كل البعد عن تحقیقھا. 
(األنا) غیر أن إتمامھا سیكون أمرا رائ�ع�ا. 

   ألیس كذلك؟
(الصوت الباطني) أضنك ال تبال ب�ك�ل�م�ات�ي 
السابقة. سأدعك تكتشف فشلك ت�دری�ج�ی�ا. 

 المجال لك إذن... أكتب أیھا القلم...
صمت مزعج ورھیب یطب�ق ع�ل�ى أن�ف�اس 
تلك الغرفة بعد انتھاء ذلك الحوار الباطن�ي 
الذي بدا قاسیا. أغلق حاسوبھ بعد أن�ت�أك�د 
من عملیة تسجیل تلك الصفح�ات ل�ی�ت�وج�ھ 
ب�ذل��ك إل��ى أحض��ان س��ری�ره، األم�ر ال��ذي 
ساعده على التخلص من ذلك الصراع. لقد 
أراد اإلبقاء على إحساسھ باألمل والتف�اؤل 
ال سیم�ا وأن�ھ ت�م�ك�ن وأخ�ی�را م�ن ك�ت�اب�ة 

  الفصل التمھیدي من مسرحیتھ.

....اوأ 
 

 إسماعیل الھدار تونس 
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 اسماعیل خوشناو 
 

 أَیَا َسَماُء اْقتَِربي

 أَنا اْآلَن على اْألَرضِ 

 َغِریُب اْلقَْلِب والدَّارِ 

  قَصیَدةٌ 

 نُِسفَْت ُشُموُع َحبیبَتِھا

 فَما عاَد اْلقْلبُ 

 یَسَمُع لَھا

 َھْمَساً ِمَن اْآلثارِ 

 تِْمثالٌ 

 نََحتَھُ ِألَمیَرتِِھ اْلقَلَمُ 

 فَقَْد َجاَءْت لَِكْسِرهِ 

ْنذارِ  ةٌ ِمَن اْإلِ  َھزَّ

 ُدُموٌع على یََديَّ تَرقُصُ 

 ً  وتَُذوُب َشوقا

 تَتََرقَُّب في َشَغفٍ 

 آِخَر اْألَخبارِ 

  قاَسْمتُھا َعْھداً 

 یَْلَحُن اْلَوفاُء لَھُ 

 تَراتیَل اْلَغَزلِ 

 على اْألَْوتارِ 

 أَبَى اْللِقاُء أَْن یَلَِد َغَداً 

 َوقَْد ُحِجبَ 

 َسَماُء لََوحاِت اْألََملِ 

 بَِحْشٍد ِمَن اْلغُبارِ 

 أَیَا َسَماُء اْقتَِربي

 اُعُرِجي بَِي إِلى قََمري

 أَنیسي

 وَسَعاَدتي

  في قَْلبِي

 وفي الدَّارِ 

 لََعلَّنِي

 َسأَحظَى بِاْلُخلُودِ 

 فَیُصبُِح وُجوُدھا

 َسرَمدیاً 

  في بَْیتِي

  أَو تَُكوَن لَِي َجاِري

 2017/3/7 

 بحجم وباء كورونا
 أحبك

 ولكنك لست بقدر
 ..مسافتھا معي

 سأكون توأما لك
 كالروح وجسدھا
 والضفھ وسفنھا
 ..والنار وحطبھا

 دعي لكورونا ھیبتھا
 وأبقي انت بكبریاءك

 سأستنشًق عطرك
 وأذوب في أنفاسك

 وحین أسمع نغمات صوتك
 سأرفًض حجري الصحي

 كأني لم أسمع بكورونا
 وقیودھا

 وحصارھا
 ولعنتھا

 فأنت سیدة ھذا الزمن
 ..وھي في حالة أختفاء

 من یتأمًل بك
 ینسى وباؤھا

 وما تركتھ على االرض
 ...من قلق وداء

 الزالت نوارسي مذبوحھ
 على شواطئ احالمك

 فتمطرین لي
 ودقا فضیا

 وتتقیأ لك سمائي
 ..عسجدا وأللئ

 سأخرج من حصاري
 ....وأتبع خطاك

 ثمالة اشتیاقي
 غربھ

 ...تستصرخ عذریتھا
 كیف تكون الخطى الیك

 ..والمدى یستفز مسافاتي
 الجمیع في حالة وجل

 ..سوى أشواقي تترقب ھذا الوباء
 ثكلى

 دقائق حیاتي دونك
 ..ودموع حرى

 تھطلین لي رزقا من
 السماء

 نعمة
 كرنفاال

 ..ولیس أنتقاء
 التقلقي

 فلست انا
 من یعطي لھا

 ..اھتماما وأصغاء
 أشتاقك

 حین أتصور غیابك
 ثمة لقاء

 فالبعد
 غیمة حبلى

 مواجع وشقاء
 لیكن قلبي الیك

 طیرً 
 یسرق لي انفاسك

 ویتناغم مع مساءك
 ..دون عناء

 كیف یكون شكل الحزن
 حین تغیب النجوم

 عن السماء
 وتصبحین مجرد ذكرى

 تأمل
 ..بال أنتھاء

 أتركي خیول حزنك
 تتجول في مدارات یقظتي

 وأستفزي غیمة تأملي
 ...لعل شمسك تجھض احالمي

 كوني حافز للیل
 ان یحكي لذبول المطر

 ..بعض ھزائمي
 جموح ثورتك
 تترك في قلبي
 بعض خیباتھا
 ووجع صمتك

 كغربة الفجر حین یسترد
 ظالمھ من وحشة

 ..المقابر
 سینبًت حزني

 على ضفة ارتحالك
 أعشق فیك

 صھیل البراري
 وصمت البوادي

 ..وعطر المطر
 اعشق صمتك

 كلون حزن القمر
 وضجیج الرجاء

 ..حین یكون السفر
 لوحة استعصت على اناملي

 أنتِ 
 وقصیده شاكست ذھني

 أنتِ 
 وزھره تمردت على عطرھا

 انتِ 
 كوني كحلم ھارب

 من وسِن داعب جفوني
 او مجره تشكلت

 ..من رخام دموعي
 مجبول على حبك

 كعشقي لوطني
 بمواجعھ

 وجراحاتھ
 وحزنھ

 سأدع لكورونا نزواتھا
 وماتفعلھ بالفقراء

 وحبك
 سأصدره لألخرین

 بلسما ودواء

 . ..(أأه
(روما ز    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حمید موسى/ العراق

" ام ِام" 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

سالم كاظم شجر    
 لعراقا

 
  

 ولّما تجتمع النوافذ
  /...حول جدران

 بیوتنا المطلة على باحات
 الفرح لتعلو أصواتنا

  الضحكة وتسبقنا إلى الدربِ 
  أقدامنا الراكضة

 تتبع أرصفة اِالنتظار
 الجمیع كان ھنالك
 یحمل آنیة الدمع
 فتستفیض العیون

  ونقتطع جم الساعات
 بالركن ) القدیم ألزقتنا )

  لنستلقي قرب وجوھنا
 نجرب یقظتنا على حدود الغفوة

 نحلم ونحمل الرؤیا
  إلى مداخل األمنیات الواھنة

 لنبدأ أنشودة البكاء
  جانب الجدران

 المرسومة على خرائط رغباتنا
  فتمتد أشواط المواسم

 لمسافات البقایا
 نشاطر الدمعات سیلھا
  نقتفي قدیم اللقاءات

 واِنا حزانى ،،،
 قلت یاصاحبي أقترب
 سترجع وجوه المرایا
 وعلیك سیبكي وجھ

 ألمَّ.... بھ األنتظار ،،،
  أردت أن أحملك

 /...بقلب ثمل
  قلب الیستاء

 وأقتنیك لیس ككل األشیاء
 بل التشبھ األمنیات 

 أعتلي تالل وجھك
 أرتل دعائنا األخیر

  لن أعود دونك
 سأبقى بمدار اإلنتظار

 أنشد بالصوت المبحوح
  لھاث منصة........حیرة شاعر

  حین تخترق الوجع
 فتكون ضمن قوافل مغادرتي

 نسابق الركضة القادمة
 ترجع كالھم

 تقص عليَّ مجمل أحالمك
 تجمع نثار الوسادة

 لّما تعود لقراءة وجھي
 بغیر لغتنا المعھودة
 حین نتفق بفصول

  .........اِختالفنا الكبیر
   ونرسم المسافات فوق

 خرائط وجھتنا
 خالف كل األعراف



 فجأة، وبدون أي تفكیر، وجد نفسھ یقول لھا ما قال!
 اندفق الدم في الوجھ الیانع الصبوح، وطلعت تجري من أمامھ.

تجمَد ھو بین الساعات المرصوصة والمنبھات والزھور مندھًشا كأنما ال یصدق أن�ھ ق�ال، وال 
 یصدق أنھا كانت ھنا من لحظاٍت وسمعتھ واختفت.

 سیظل االختفاء یالحقھا عنده طول حیاتھ.
بَھا من أنفھ ومأل بعطرھا صدره.  مدَّ یده والتقط وردة قرَّ

تدخُل البنات المتوجھات للمدرسة القریبة المحلَّ لتصلیح ساعاتھن التي كثیًرا ما كان�ت ت�خ�رب 
في تلك األیام، أو لشراء أوستیك جلد جدید ب�دال م�ن ال�ق�دی�م ال�م�ھ�ت�رئ، وك�ان ق�د ارت�أى أن 
یخصص ركنًا من المحل لبیع الزھور؛ فعنده المشتل في حدیقة منزلھم، والبنات ال یخفى علی�ھ 

 عشقھن للورود.
وكانت ھي من بینھن: في الخامسة عشرة تقریبًا، في أول البزوغ الجمیل، وكانت تأتي بالربیع 
معھا وھي داخلة علیھ. الربیع المتفجر بالحیاة. وكان ھو في الثالثة والثالثین، لم یتزوج ب�ع�د، 
لكنھ كان واثقًا أن تلك الفتاة تھزُّ أغصان قلبھ بنسیمھا دون قصد، وكان أن زقزق عصفوٌر ف�ي 
صدره، ورقصت نجمة حمراُء على سلم أعصابھ، والبنت الربیع تشتري منھ وردة أو تقدم إلیھ 
ساعتھا الصغیرة التي تقدم دقیقتین كل ی�وم، ل�ی�ص�ل�ح�ھ�ا. وك�ان ی�الح�ظ بس�اط�ت�ھ�ا ویس�ت�ح�م 
بابتسامتھا ویغوص في الغمازة التي بذقنھا، فقال وھو ھذه المرة ی�رف�ض أخ�ذ ال�ث�م�ن م�ن�ھ�ا: 

 تعرفي یا... (لم یكن یعرف اسمھا) لو كان فارق السن بیننا مناسبًا لتقدمت لخطبتك"
َل ال�وج�ھ ال�ط�ازج إل�ى وردة  ھكذا فجأة وبدون أي ترتیب وجد نفسھ یبوح لھا ویرتاح، وت�ح�وَّ

 جوریة حمراء. وانطلقت البنت كالسھم إلى مدرستھا.
** 

 مرَّ یوم ویوم ولم تظھر االلوردة الجوریة الحیة، وفي الثالث جاءت أمھا:
"یا أستاذ بھجت، أعرف أنكم عائلة محترمة، أھلك كلھم ناس طیب�ون. (ل�م ی�ك�ن ی�ع�رف أن�ھ�ا 
ا فیما قلتَھُ البنتي أخبرني وأنا أت�ح�دث م�ع أب�ی�ھ�ا ف�ي ھ�ذا  أمھا، لكنھ عرف اآلن) لو كنَت جاّدً

 الشأن!
  حاول استخراج مالمح الصغیرة من ركام مالمح أمھا فأفلح كثیًرا:

اسمعي یا ست: أنا قلت لھا كل ما أستطیع قولھ، وكنت صادقًا معھا. لو كان فارق السن بیننا  -
 یسمح أن أتقدم إلیھا لتقدمت وما تأخرت لحظة، لكن مع األسف....

 لكنك حدثتھا لتعرف إن كانت تقبلك كما أنت -
 ال، لم یكن ھكذا قصدي -
إذن حدثتَھا لتقوم ھي بتخفیض أعوامك أم بتضخیم أعوامھا؟ عموًما فكر في األمر واعلم أن  -

 الزمن ال قیمة كبیرة لھ، ویوجد حولك ناٌس شاخوا في مقتبل العمر، بینما غیرھم....
 

واشترت منھ وردة وأقسمت أن تدفع ثمنھا فأعطاھا أخرى كھدیة. لكنھا تركت ال�ث�ان�ی�ة أم�ام�ھ 
 على الطاولة، واكتشف فجأة أن المحل خاٍل من وجھھا.

بعد أسبوع جاءتھ لتقول إن األمتحانات على األبواب وھي تفكر في شراء منبھ یوقظ ابنتھا كي 
  ال تروح علیھا نومة. وسألتھ:

 فكرت في كالمي یا أستاذ بھجت؟ -
** 

 ثم جرى الزمُن عشرین عاما!
وجد األم أمامھ في المحل. عرفھا ألول وھلة رغم قساوة الزمن على مالمح�ھ�ا. ش�اخ�ت ل�ك�ن�ھ 
عرفھا. كان في یدھا ساعة حریمي صغیرة وضعتھا أمامھ عل�ى ال�ط�اول�ة وق�ال�ت ل�ھ، ھ�ذه ال 
تلزمني فأنا لم أعد أھتم بالزمن وال ھو یھتم بي، خ�ذھ�ا وأع�ط�ن�ي ب�دال م�ن�ھ�ا س�اع�ة رج�ال�ي 

 لحفیدي، أنھ اآلن في اإلعدادیة!
یتذكر تماًما أنھ باع مثلھا أمس إلحدى زبائن المحل، منقبة تواظب على الشراء من عن�ده م�ن�ذ 

 سنوات طوال.
أستاذ بھجت، تلك ابنتي واشترتھا منك باألمس لتقدمھا ل�ي ف�ي ع�ی�د األم، ل�ك�ن�ي أف�ھ�م�ت�ھ�ا  -

 نظریتي و...
 ابنتك؟ -

 وقدم إلیھا ما أرادت فتناولتھا منھ واختفت أسرع من المعتاد، وشروده ال یختفي.
من الباقة ووجھ ساقھا باتجاه األفق. أطلقھا بعیًدا. تماھت مع الص�ب�ی�ة ال�ق�دی�م�ة.   انتزع زھرة

 ظلت تبتعد وتبتعد. ابتلعھا الفراغ الموحش.
  لن تحضر ھي وال أمھا إلى المحل بعد ذلك أبًدا.

  ة 
 

 ال  ا 
 

 محمد محمد السنباطي/ مصر
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"َِْ و َمأ" 
 
 
 
 

 ُمـِعـز الشَّـعـبـوني/تونس
 
 

 ھجرُت اإلنس من غیّھم و غدرھمْ 
 و استعذُت هللا من ھّمھم و شرورھمْ 

 و جلسُت صحبة قھوتي الوفیّـھْ 
ھـا أسراري و أحالمي الوردیّـھْ   أبُـثـُّ

 و أشكو لھا ظالم قلوب البریّـھْ 
 و خوفي من غیوم النفاق و العنجھیّـھْ 
 أبّشرھا بزھرة انبثقت في سماء الحّریھْ 

  و والدة رضیعٍة رائعـٍة بھیّـھْ 
 و أرثي أمھا المتوفیِة بوالدة قیصریّھْ 

 تواسیني قھوتي برائحتھا الزكیّـھْ 
 و ترسل لي إشارة النّصر و ألف تحیّھْ 
 بخیط سمیك من دخان و رشفة ھنیّـھْ 

 ترسم بسمتي على حافِة الفنجانِ 
 و تُھدیني لوحةً من األمِل و الحنانِ 

 
 

 

   ا  
  

  العراق / ھاني الخزرجي
 

 
 . أشغل الدكتور نبیل ذھنھ في التفكیر عما یدور حولھ

 ما ھذا الزحام ؟
 . زحام في جمیع االتجاھات

 الیمكن ان یكون زحاماً من البشر ،
 .فالبشر یموتون بعدد ما یولدون وھنالك نسُب ثابتة تقریباً 

 : حتى توصل الى نتیجة
 !!!!!! أنھ زحام الموتى

 أجیال وأجیال   تكاثرت قبور الموتى منذ
 حتى كثر عددھم 

 فلم تعد مقبرتھم القدیمة المھدمة تستوعبھم 
 . فھبوا ینشدون الراحة في مدینتنا

  نعم ؛ انھ لیس زحام البشر
 . فال ھیئتھم وال شخصیاتھم وال حركاتھم تُدل على أنھم بشر

 نعم؛ لقد توصل الى انھم موتى ولدیھ دلیلھ،
 فالموتى وحدھم ال یفكرون بالمستقبل،

  فھم یحاربون الكفاءات واصحاب الشھادات
  لیس بالمناظرات العلمیة والجدلیة فھذه لن یجیدوھا

 . بل بمیاه المطافئ الحارة
  أنھم یغرقون الشھادات ویصرخوا في وجوه أصحابھا

 !!! ال ال ال للمستقبل
 . انھ شعار الموتى فھم وحدھم ال مستقبل لھم

 لكن نحن القلة الباقیین من األحیاء،
 ما مصیرنا؟ ما العمل؟!

 ھل نقوم بأنشاء المالیین من المقابر الحدیثة 
 ونجھزھا لھم بأحدث التجھیزات،
 . حتى یتشجع الموتى للھجرة الیھا

 أم نتنحى جانبًا ونفسح لھم الطریق
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، وال�ت�زام ال�ب�ق�اء ف�ي 19أدى تطبیق اإلجراءات الوقائیة لمكافحة فیروس كورونا المستجد كوفی�د    
المنزل وعدم الخروج إال للضرورة القصوى، وتحول الناس للعمل والدراسة عن بعد، إل�ى ان�خ�ف�اض 
نسبة التعرض المباشر للشمس بشكل كبیر، مما ی�ع�ن�ي أن نس�ب�ة اإلص�اب�ة ب�ن�ق�ص (ف�ی�ت�ام�ی�ن د)، 
ومصدره األساسي الشمس، صارت أعل�ى،  ف�أي أم�راض م�م�ك�ن أن ن�ع�ان�ی�ھ�ا بس�ب�ب ن�ق�ص ھ�ذا 

 الفیتامین؟ وكیف نتجنبھا؟ وما أنواع الغذاء التي یمكن أن تمدنا بھذا الفیتامین؟ 
كثیرون یعتقدون أن (فیتامین د) یسھم في الحفاظ على كثافة العظام وقوتھا فقط، وأن أي نقص ف�ی�ھ 

، دوراً أس�اس�ی�اً 3و د 2یؤدي إلى اإلصابة بھشاشة العظام، غیر مدركین أن لھذا الفیتامین بنوعیھ د
ومھماً أیضاً في تحسین جھاز المناعة الفطري ومنع نشاطھ المفرط الذي یش�ك�ل خ�ط�راً ع�ل�ى ح�ی�اة 
اإلنسان،. وال یتوقف دور الفیتامین ھنا، بل یتعداه لیشمل عدداً آخر من الفوائد التي تن�ع�ك�س إی�ج�اب�اً 
على صحة اإلنسان. على عكس الفیتامینات األخرى، الیتوافر (فیتامین د) بسھولة في األطعمة وف�ي 

% من حاجة اإلنسان الیومیة إلیھ، في حین یحتم الحص�ول  20حال وجد في بعضھا فإنھ یوفر نسبة 
على النسبة المتبقیة من المكمالت الغذائیة وأشعة الشمس، ولھذا السبب غالب�اً م�ایش�ار إل�ی�ھ ب�اس�م 
(فیتامین أشعة الشمس). كذلك ال یعد (فیتامین د) من المغذیات كبقیة الفیتامینات، وإنما ع�ب�ارة ع�ن 

) بعد تعرضھ ألشعة الشمس، وینشط بواسط�ة ال�ك�ب�د 3ھرمون یقوم الجسم بتصنیع نوع منھ وھو (د
 والكلى فیصبح ھرموناً ناشطاً یتولى امتصاص الكالسیوم من األطعمة وتعدیل مستویاتھ في الدم.

غالبیة الناس ال یدركون أنھم یعانون نقصاً في (فیتامین د)، ألن األع�راض بش�ك�ل ع�ام ت�ك�ون غ�ی�ر 
ظاھرة، وقد ال یتم التعرف إلیھا بسھولة، حتى ولو كان لھا تأثیر سلبي كبیر في نوعیة حی�ات�ن�ا، ف�م�ا 

 ھذه األعراض؟
أحد أھم أدوار (فیتامین د) ھو الحفاظ على قوة جھاز المناعة، ح�ت�ى ی�ت�م�ك�ن ال�ج�س�م م�ن م�ح�ارب�ة 
الفیروسات والبكتیریا التي تسبب األمراض، فیتفاعل بشكل مباشر مع الخالیا المسؤولة عن مكافح�ة 
العدوى. وأظھرت عدة دراسات طبیة وجود صلة بین نقص (فیتامین د) والتھابات الجھاز التن�ف�س�ي، 

 مثل نزالت البرد والتھاب الشعب الھوائیة وااللتھاب الرئوي. 
* الشعور بالتعب لھ أسباب عدیدة، وقد یكون نقص (فیتامین د) أح�د ھ�ذه األس�ب�اب. لس�وء ال�ح�ظ، 
غالباً ما یتم تجاھلھ كسبب محتمل. لكن الفیتامین یساعد على الحفاظ على صحة العظام ب�ع�دة ط�رق، 
فھو یحسن عملیة امتصاص الجسم للكالسیوم من المواد الغذائیة. وألم ال�ع�ظ�ام وآالم أس�ف�ل ال�ظ�ھ�ر 
تعتبر عالمة على نقص (فیتامین د) في الدم. كما یربط بعض األطباء االكتئاب بانخ�ف�اض مس�ت�وی�ات 
(فیتامین د) في الجسم، وقد وجدت بعض الدراسات أن تناول مكمالت غ�ذائ�ی�ة م�ن ھ�ذا ال�ف�ی�ت�ام�ی�ن 

 یحسن المزاج.
* قد یكون االلتئام البطيء للجروح، بعد الجراحة أو اإلصابة، عالمة على أن مستوى (ف�ی�ت�ام�ی�ن د) 
في الجسم منخفض للغایة. وتشیر نتائج إحدى الدراسات إلى أن الفیتامین یزید من إنت�اج ال�م�رك�ب�ات 
الضروریة لتكوین جلد جدید، كجزء من عملیة التئام الجروح، لھذا فإن انخفاض مستوى الف�ی�ت�ام�ی�ن 
یؤدي إلى ضعف التئام الجروح الناتجة عن الجراحة أو اإلصابة أو العدوى. كما أن التشخی�ص ال�ذي 
یشیر إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام، عالمة على نقص (فیتامین د)، والحصول على ما یكفي 
منھ مھم للحفاظ على الكتل العظمیة مع التقدم في العمر. وغالباً ما یصعب تحدید أسباب آالم الع�ض�ل، 
ھناك بعض األدلة على أن نقص (فیتامین د)، قد یكون س�ب�ب�اً م�ح�ت�م�الً آلالم ال�ع�ض�ل ل�دى األط�ف�ال 

 والبالغین، نتیجة التفاعل بین الفیتامین والخالیا العصبیة التي تستشعر األلم.
إذا كانت تساوركم شكوك حیال نقص (فیتامین د) في أجسامكم، من المھم أن تت�ح�دث�وا م�ع ال�ط�ب�ی�ب 
إلجراء فحص لتحدید مستویاتھ في الدم، وبعد التأكید من وجود نقص تبدأ رح�ل�ة ال�ع�الج ال�ب�س�ی�ط�ة 

 والتي تقتصر على ثالثة أمور أساسیة: 
 بعد الظھر. 3صباحاً و 11زیادة فترة التعرض ألشعة الشمس، ویفضل في الفترة ما بین الساعتین  •
تناول المزید من األطعمة الغنیة بـ(فیتامین د) وھي: األسم�اك ال�دھ�ن�ی�ة م�ث�ل ال�ت�ون�ة، الس�ل�م�ون،  •

الماكاریل، صفار البیض، منتجات األلبان واألجبان، الحلی�ب، ك�ب�دة ال�ب�ق�ر، واألط�ع�م�ة ال�م�دع�م�ة بـ
 (فیتامین د).

 تناول مكمالت غذائیة من (فیتامین د) بناء على وصفة الطبیب. •
یقال إن كل شيء زاد على حده انقلب إلى ضده، وھذا بالضبط ما ی�م�ك�ن أن ی�ح�دث ف�ي ح�ال زی�ادة  

مستویات (فیتامین د) على حدھا الطبیعي في الجسم، لھذا یحذر األطباء من مغبة اإلفراط ف�ي ت�ن�اول 
مكمالت (فیتامین د)، ویشددون على ضرورة االلتزام بتناول الكمیة المحددة یومی�اً، ت�ف�ادی�اً ل�ل�ض�رر 

ال�ذي ق�د یص�ی�ب�ھ، وم�ن�ھ ت�راك��م 
الكالسیوم في الجسم مم�ا یس�ب�ب 
الغثیان والقيء، والتبول المتكرر 
ومشك�الت ف�ي ال�ك�ل�ى، غ�ی�ر أن 
نسبة اإلصابة بما یعرف ب�ت�س�م�م 
(فیتامین د) قلیلة ج�داً وع�الج�ھ�ا 
یتضمن بكل بساطة الت�وق�ف ع�ن 
تناولھ، والحد من تناول األطعم�ة 
التي تحتوي على نسب عالیة من 
الكالسیوم مثل الب�ی�ض، األج�ب�ان 
واأللبان، السردی�ن، ال�ب�روك�ول�ي 
وأي أطعمة مدعمة بال�ك�الس�ی�وم، 
لفترة م�ع�ی�ن�ة ی�ح�ددھ�ا ال�ط�ب�ی�ب 

 المعالج.

توجد أنواع كثیرة من األزواج؛ فمنھم المثالي والجدِّي والرومانس�ي،   
وكل منھم لھ عیوبھ ولھ میزاتھ، ولكن الزوج الذي تعاني منھ الغال�ب�ی�ة 
من النساء بسؤالھن ھو عدیم المسؤولیة الذي یعتمد عل�ى ال�م�رأة ف�ي 

 القیام بالكثیر من األعمال.
دائماً الرجل عدیم المسؤولیة ال یمنح لنفسھ الحق في التعبیر عن رأیھ  

بحریة، ألنھ یدرك جیداً أمام نفسھ أن�ھ الی�ؤدي واج�ب�ات�ھ ع�ل�ى أحس�ن 
وجھ، وعند تعامل الزوجة معھ یسبب لھا الكثیر من الضیق وال�غ�ض�ب، 
قد تجدین أنھ من األسھل أن تقومي بكل شيء بنف�س�ك، ح�ت�ى ت�ن�ج�زي 
بشكل أسرع وعلى نحو أفضل، نعم ھناك أمور بسیط�ة ی�م�ك�ن ت�ق�ب�ل�ھ�ا 
والتغاضي عنھا والقیام بھا بنفسك، لكن ھناك أموراً ال یصلح معھا ھذا 
التصرف، حیث قد یؤدي ذلك إل�ى ح�ل ال�م�وق�ف ال�ح�ال�ي، ل�ك�ن ی�ع�ق�د 
المشكلة على المدى الطویل؛ ألنِك ستظلین تكبتی�ن ش�ع�ورك ب�ال�غ�ض�ب 
نحوه، والذي سیظھر حتماً فى معاملتك لھ بشكل سلبي، وكأنك تری�دی�ن 

 أن تردي لھ ما یفعلھ، وإما ستنفجرین فیھ في یوم من األیام.
علیِك أن تُشعري زوجك بمدى حاجتك إلیھ، ومھما كان رد فعلھ عل�ی�ك  

فال تیأسي مطلقاً، وال تستسلمي، واصبري وصممي على تحم�ل�ھ ج�زء 
من المسؤولیة معك. كما ینبغي لك أال تبعدیھ عن المش�ك�الت ال�ح�ی�ات�ی�ة 
الیومیة، بالعكس أشركیھ بھا، واطلبي منھ حلوالً لھا، واجعلیھ یھتم بك 
وبأطفالكما. وقد تبالغ بعض الزوجات فى تفسیرھا ل�ف�ك�رة ال�م�ش�ارك�ة، 
فتشعر أنھ یجب على الرجل أن یشارك�ھ�ا ف�ى ج�م�ی�ع م�ھ�ام�ھ�ا، ول�ك�ن 
الحقیقة أن لكل طرف دوراً فى الحیاة الزوجیة یجب علیھ القیام بھ على 
أكمل وجھ دون مقارنة دوره بدور الطرف اآلخر؛ ف�ت�ق�دی�ر ك�ل م�ن�ك�م�ا 

 لدور اآلخر یؤدي إلى مزید من السعادة والتفاھم.
ألن التواصل بین الزوجین من أساسیات العالقات الناجحة، كما یم�ك�ن�ك 
التحدث برفق مع زوجك عن متطلباتك المنزلیة، وأن�ك ال تس�ت�ط�ی�ع�ی�ن 
تحمل المسؤولیة بمفردك. وحاولي أن یكون ھناك ل�غ�ة ح�وار ب�ی�ن�ك�م�ا 

 للوصول إلى حل مثالي. 
ال تكوني سوبر مان وال تیأسي أبداً حاولي أال تكوني المصدر األساسي 
لحل المشكالت؛ فابتعدي عن المشكالت وات�رك�ي ل�ھ ال�ح�ل، واص�ب�ري 

 دائماً، وال تیأسي، واتركیھ یتحمل مسؤولیة البیت واألوالد.
كوني دبلوماسیة وتحلي بالھدوء والصب�ر واع�ل�م�ي أن ت�غ�ی�ی�ر ط�ب�اع 
زوجك لن تتم خالل وقت قصیر، ب�ل س�ی�ح�ت�اج م�ن�ك ل�ت�ع�ب وم�ج�ھ�ود 
وإرھاق. والبّد من التحلي بالمزید من الصبر وال�ث�ب�ات وال�ھ�دوء، م�ع 
الدبلوماسیة في اختیار كلماتك للوصول إلى نتائج ملموس�ة. والب�ّد م�ن 
أن تكون المرأة حازمة وصارم�ة ف�ي ب�ع�ض ال�م�واق�ف ال�ت�ي ال ی�ج�ب 

 السكوت عنھا. فھذا حقھا وأن یلزم الزوج بھا وبتلبیة احتیاجاتھا.
وعلى الرغم من أن الحزم في بعض المواقف البد وأن یكون م�وج�وداً، 
ولكن مع االحترام دون تعمد إھانة الزوج ومقارنتھ بس�ل�وك اآلخ�ری�ن. 

 لذلك ال تلومي زوجك بأسلوب جارح، ألن ھذا یؤدي إلى نتیجة سلبیة.
حاولي أن توازني األمور ومع مساعدتك ل�زوج�ك، ت�ج�ن�ب�ي ف�ي ن�ف�س 
الوقت تحمل مسؤولیتھ ھو. وال تسمحي لنف�س�ك ب�ت�ح�م�ل ك�اف�ة أع�ب�اء 
المنزل واألبناء حتى ال یشعر باالتكال علیك في كل شيء. عل�ی�ِك دائ�م�اً 
أن تشعریھ بسعادتك لمشاركتھ لك في المشكالت وال�ب�ی�ت، وأن�ھ أس�ع�د 
حیاتك وحل المشكلة التي التست�ط�ی�ع�ن ح�ل�ھ�ا، وأن�ھ الس�ن�د واألس�اس 

 لحیاتك وألطفالك؛ لیشعر بقیمتھ وبأھمیة ما قام بھ من حل للمشكلة.

ت ات اأ  ا أ  
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اعتبرت النجمة الت�رك�ی�ة 
ان ال�ق�ص�ص  بیرین سات

التمثی�ل�ی�ة ال�ت�ي ت�ع�رض 
حالیا ع�ل�ى ال�ت�ل�ف�از ھ�ي 
تافھة وسط�ح�ی�ة، ق�ائ�ل�ة 
ف��ي تص��ری��ح ل��ھ��ا: "ال 
أف��ك��ر أب��دا ف��ي ال��ع��ودة 
ل��ل��ت��م��ث��ی��ل ف��ي ش��اش��ة 
التلف�زی�ون"، اذ اش�ارت 
الى ان القصص أغ�ل�ب�ھ�ا 
ی��ت��ح��دث ع��ن ت��ع��ن��ی��ف 
ال�ن�س�اء وقص�ص ال�ح�ب 

اط�راف  3التي یدخل بھا 
واص����ب����ح����ت ق����دی����م����ة 
ومملة"، كاشفة أنھا تلقّت أدوارا كث�ی�رة ع�ن ذل�ك ورفض�ت�ھ�ا. 
وتابعت بیرین انھا تنتظر قصص�ا أك�ث�ر ق�ّوة وت�م�اس�ك�ا وغ�ی�ر 

 مستھلكة لتعود بھا مجددا الى شاشة التلفاز.

  و ور ا أمر 
م��م��ث��ل ش��اب یص��ع��د بس��رع��ة الص��اروخ بس��ب��ب   

موھبتھ الكبیرة في التمثیل، فمع كل ُمشاركة جدی�دة 
لھ بأعمال درامیة وسینمائیة، نالحظ ت�ط�وراً ك�ب�ی�راً 
في أدائھ، وخصوصاً أنھ ممثل أكادیمي خریج معھ�د 
الفنون المسرحیة قسم التمثیل واإلخراج،  وبالوق�ت 
نفسھ یسعى دوماً إلخ�ت�ی�ار أدوار تُ�ت�ی�ح ل�ھ دخ�ول 
مناطق تمثیلیة جدیدة، فل�ق�د أب�ھ�ر ال�ج�م�ی�ع وج�ع�ل 

" خ�ی�ان�ة ع�ھ�دالجمھور یتأثر بدوره في مسلس�ل "
الذي عرض في شھر رمضان ال�م�اض�ي، ول�ھ ع�دة 

ف�ي تجارب سابقة تمیز فیھا، من بینھا مسلسالت "
ع�وال�م " و "زودی�اك"، "كل أسب�وع ی�وم ج�م�ع�ة

 ".خفیة
ال�م�م�ث�ل�ة یتحدث عن تجربت�ھ م�ع  خالد أنورالممثل 

، وعن التطرق الى موضوع اإلدمان من خ�الل یسرا
دور "ھشام" في مسلسل "خیانة عھد"، وعن التطور الكبیر في أدائھ من عمل الى آخر، وت�ع�اون�ھ م�ع 

 كبار النجوم، وعن أعمالھ الجدیدة، والكثیر من التفاصیل في ھذا اللقاء.
*دورك في مسلسل "خیانة عھد" كان ممیزاً، فھل الرسائل التي حملتھا الش�خ�ص�ی�ة ھ�ي الس�ب�ب وراء 

 موافقتك على المشاركة بالعمل؟
الكثیر من العوامل جذبتني للمشاركة بھذا العمل، وعلى رأسھا التعاون مع نجمة بحجم وقیمة ال�م�م�ث�ل�ة  -

یسرا التي سعدت للغایة بالوقوف أمامھا، فضالً عن الدور الذي قدم�ت�ھ، ك�ان�ت ت�ج�رب�ة ج�دی�دة ت�م�ث�ی�ل�ی�اً 
بالنسبة لي من حیث طبیعتھا ومناقشتھا لقضیة ھامة وھي اإلدمان، وكل الع�ن�اص�ر ك�ان�ت م�ت�ك�ام�ل�ة ف�ي 
المسلسل، واألصداء وردود فعل الناس على الدراما اإلجتماعیة التي تم ت�ق�دی�م�ھ�ا ك�ان�ت ق�وی�ة ل�ل�غ�ای�ة، 

 وسعدت بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزیز وكل فریق العمل من ممثلین وفنیین.
 

*شخصیة "ھشام" لم تكن صعبة تمثیلیاً مثل الكثیر من الشخصیات التي قدمتھا، ولكنھ�ا ك�ان�ت ب�ح�اج�ة 
 للعفویة في األداء لصدق مشاعر اإلبن مع والدتھ، فكیف وصلت لذلك؟

الوقوف أمام النجمة یسرا شرف كبیر ألي فنان، والحقیقة منذ الیوم األول شعرت بمشاعر األم م�ع�ھ�ا،  -
ولذلك ظھرت المشاھد التي جمعتني بھا عفویة وحقیقیة ووصلت للجمھور بأفضل ش�ك�ل م�م�ك�ن، وك�ن�ت 
مطمئناً وأنا أمثل أمام الممثلة یسرا، ورغبنا بالفعل في أن تصل عالقة األم وإبنھا ل�ل�ج�م�ھ�ور ب�ال�ط�ری�ق�ة 

 التي ظھرنا بھا في المسلسل.
 

*شخصیة "ھشام" تحمل الكثیر من المفردات والرسائل، سواء البر باألم أو التعافي من اإلدمان وما إلى 
 ذلك، ھل تركز على إختیار األدوار التي تحمل قیماً وعادات للشباب، وخصوصاً أن لك جمھوراً من جیلك؟

بالتأكید، أركز على أدواري وأُدقق في إختیاراتي، وشخصیة "ھشام" في "خیانة عھد" ف�ی�ھ�ا رس�ائ�ل  -
كثیرة في ما یخص مشكلة كبیرة تواجھ الشباب بالوقت الحالي وھي اإلدمان، فنحن طرحنا الفكرة وال�ح�ل 

 بالوقت نفسھ، وأعتقد أن الفن لھ دور كبیر في التأثیر بالجمھور تجاه الكثیر من مشكالت المجتمع.
 

 *وكیف كان التدریب على مشاھد اإلدمان التي قدمتھا بالمسلسل؟
التركیز لم یكن فقط على التدریب على تقدیم مشاھد اإلدمان، ولكن إستعنت ب�أط�ب�اء ن�ف�س�ی�ی�ن وب�ع�ض  -

المتعافین من اإلدمان، كما ركزت على اإللمام بتفاصیل الشخصیة، سواء من ناحیة عالق�ت�ي ب�وال�دت�ي أو 
بالمحیطین بي من العائلة وبالمجتمع الذي أعیش فیھ، وشخصیة ھشام صعبة ألن�ھ�ا ت�ح�م�ل ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

 المشاعر الداخلیة التي كان ال بد أن یُصدقھا الجمھور، وھذا ما حدث بالفعل.
 

 *الحظنا تطوراً كبیراً في أدائك التمثیلي بین كل تجربة والتي تلیھا، فما وراء ذلك؟
أنا خریج معھد الفنون المسرحیة قسم التمثیل واإلخراج، ودائماً ما أحاول ت�ط�وی�ر م�وھ�ب�ت�ي، وأس�ع�ى  -

لذلك من خالل التركیز والتدقیق في اإلختیارات، والعمل على تقدیم أدوار جدیدة وم�خ�ت�ل�ف�ة ع�ن ب�ع�ض�ھ�ا 
البعض، وأشاھد الكثیر من األعمال الفنیة لنجوم آخرین، وأستفید منھا، وأتمنى أن تكون أعمالي المقبل�ة 
ال تقل عن المستوى الذي ظھرت بھ في األعمال األخیرة. تعاونت مع الكثیر من النجوم الكبارل�ھ�م ت�اری�خ 

ف�ي مس�ل�س�ل  ع�ادل إم�امفني كبیر یتشرف أي فنان بالوقوف أمامھم، فلقد سبق ووق�ف�ت أم�ام ال�زع�ی�م 
" مع النج�وم وال�ق�ی�م سكر زیادة"عوالم خفیة"، والممثلة یسرا في "خیانة عھد"، وكذلك في مسلسل "

، وكل نجوم المسلسل الذي سعدت بالمشاركة فی�ھ سمیحة أیوبو نبیلة عبیدو نادیة الجنديالكبیرة، منھم 
أیضاً، والكثیر من النجوم الذین سعدت بالتواجد بأعمالھم الفنیة، فأنا أعتبر نفسي محظوظاً بالفرص التي 

 أُتیحت لي.
"، وال أعلم موعد طرحھ، ولكن أعت�ق�د 6شریط ولدي أكثر من عمل خالل الفترة المقبلة، من بینھا فیلم "
ون�خ�ب�ة م�ن  خ�ال�د ال�ن�ب�وي" مع النجم 14قمر أن األمر بات قریباً، ولدي تجربة سینمائیة أخرى بفیلم "

النجوم، وھذا العمل ھو تركیبة جدیدة ومختلفة، وأتمنى أن یلمس الجمھور اإلختالف ب�دوَرّي ف�ي ھ�ذی�ن 
 العملین.

 
 ھل تھتم بالبطولة المطلقة؟

ال أضع ھذا األمر في حساباتي، ولكنني أركز وأھتم بالدور الجید، وبظھوري بأفضل شكل ممكن من خالل 
أدوار جدیدة تُتیح لي دخول مناطق تمثیلیة جدیدة لم أدخلھا من قبل، وفي النھایة الدور ال�م�م�ی�ز ی�خ�ط�ف 

 األنظار، بغض النظر عن فكرة البطولة من االساس.

 المقادیر
 مقادیر الصوص : -

حبة (ك�ب�ی�رة ال�ح�ج�م /  1طماطم : 
 مبشورة ومقشرة)
 الماء : ربع كوب

 حبة (مبشور) 1البصل : 
 سمن : ملعقة كبیرة

 بودرة الكاري : ملعقة كبیرة
بھ�ارات ال�م�س�اال ال�ھ�ن�دی�ة : رب�ع 

 ملعقة صغیرة
 ملح : نصف ملعقة صغیرة

 غراماً  500لحم مفروم :  -
بقدونس : ملعقة كبی�رة (م�ف�روم  -

 ناعم جداً)
 بقسماط : ملعقة كبیرة -
 حبة (مبشور) 1البصل :  -
 ملح : نصف ملعقة صغیرة -
 فلفل أسود : ربع ملعقة صغیرة -
ب��ودرة ال��ك��اري : رب��ع م��ل��ع��ق��ة  -

 صغیرة
 ملعقة كبیرة 2الزیت النباتي :  -
بقدونس : ملعقة كبیرة (مفروم /  -

 للتزیین)
 طریقة التحضیر

لتحضی�ر ال�ك�ف�ت�ة: اخ�ل�ط�ي ال�ل�ح�م 
المفروم مع الب�ق�دون�س وال�ب�ص�ل�ة 

 المبشورة.
أضیفي الملح والفلفل وال�ب�ق�س�م�اط 
وبودرة الكاري واخلطي جیداً حتى 

 تتجانس المكونات.
شكلي كرات متوسط�ة ال�ح�ج�م م�ن 

 الكفتة.
سخني الزیت في م�ق�الة وأض�ی�ف�ي 

 كرات الكفتة وحمریھا.
ازیلي الكفتة من المقالة وض�ع�ی�ھ�ا 

 في طبق جانباً.
في نفس الم�ق�الة أض�ی�ف�ي ال�ب�ص�ل 

 3المبشور والسمن وق�ل�ب�ي ل�م�دة 
 دقائق.

أضیفي الطماطم والكاري والمس�اال 
والمل�ح وال�م�اء وات�رك�ي ال�م�زی�ج 
حتى یغلي ثم خففي النار وأضی�ف�ي 
كرات الكفتة واتركي المزی�ج ل�م�دة 

دقیقة حتى ت�ت�س�ب�ك الص�ل�ص�ة  20
 وتتناقص.

ضعي الكفتة مع الصوص في طبق 
التقدیم وزیني بالبقدونس وقدمیھ�ا 

 ساخنة إلى جانب األرز.

ا ء:ور 
  ص اط واري

 ت دة  ت 
  تا 
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تعرض منصة "في بیتنا سینما"، التي أطلقھا مھرجان الشارق�ة الس�ی�ن�م�ائ�ي ال�دول�ي ل�ألط�ف�ال 
فیلماً جدیداً یتناول قضایا الالجئین ویوثق تجاربھم بحكایات یشارك ف�ي ت�ق�دی�م�ھ�ا  11والشباب، 

نجوم عالمیین مثل الممثلة أنجلینا جولي، وبن ستیلر، وغیرھم من ن�ج�وم الس�ی�ن�م�ا ال�ع�ال�م�ی�ة، 
ویستضیف المھرجان، التابع لمؤسسة (فن) المعنیة ب�ت�ع�زی�ز ودع�م ال�ف�ن اإلع�الم�ي ل�ألط�ف�ال 

أغس�ط�س، ح�ی�ث  12یولیو إل�ى  12والناشئة بالدولة، جمھور المنصة مجاناً، خالل الفترة من 
یقدم لعشاق السینما أفالماً من كندا، لبنان، إثیوبیا، أیسلندا، كینی�ا، س�وری�ا، ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 

 ومصر.
تعرض المنصة من خالل أفالمھا الظروف القاسیة التي یعیشھا الالجئون وعائالت�ھ�م ف�ي رح�ل�ة 
البحث عن السالم والحریة واألمان في بالدھم، حیث یروي الفیلم الل�ب�ن�ان�ي " ھ�ل ت�ذك�ر أح�الم 
طفولتك؟" قصة الطفلة رزان التي تعیش مع عدد كبیر من األطفال السوریین الالجئین مثلھا ف�ي 
مخیمات ومستوطنات غیر رسمیة لالجئین في لبنان، ورغم الظروف القاسیة و ال�ف�ق�ر، ال ت�زال 
تحتفظ بأحالمھا، إذ تحلم بالعودة إلى موطنھا سوریا، وأن تس�ك�ن ف�ي م�ن�زل ق�ری�ب م�ن م�ن�زل 

 جدتھا التي لم تلتِق بھا أبداً، وأن تتناول الطعام حتى تشبع، وأن تصبح طبیبة لتعالج المرضى.
ومن أثیوبییا تعرض المنصة فیلم "تحدي نیاھوك"، الذي یسرد قصة فتاة ذات ستة عشر ربی�ع�اً 
تحلم أن تصبح قائدة طائرة لكنھا ال تستطیع أن تكمل دراستھا االبتدائیة وال تكاد ت�م�ت�ل�ك ف�رص�ة 
لدخول المدرسة الثانویة. إذ ال یستطیع نصف األطفال في مخیم الالج�ئ�ی�ن ف�ي م�دی�ن�ة ج�ام�ب�ی�ال 
بأثیوبیا الذھاب إلى المدرسة والحصول على أبسط حقوقھم كالتعلیم. وی�ت�ت�ب�ع ال�ف�ی�ل�م ال�وث�ائ�ق�ي 
القصیر "مركز ریفیوشي لالجئات في كینیا"، حیاة ال�ف�ت�ی�ات والش�اب�ات ال�الج�ئ�ات ف�ي ج�ن�وب 
الصحراء الكبرى األفریقیة ویؤكد على معاني الحیاة اإلیجابیة، حیث تُحّضر ال�ف�ت�ی�ات أس�ب�وع�ی�اً 
عرضاً لألزیاء یساعدھن على تعزیز قوتھّن، واعتزازھّن، وثقتھّن بأنفس�ھ�ّن، ع�ن�دم�ا ی�م�ش�ی�َن 
على منصة عرض األزیاء، ویوثق الفیلم حضور أنجیلینا جولي، المبعوث ال�خ�اص ل�ل�م�ف�وض�ی�ة 
السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین ألحد العروض األسبوعیة. ومن خالل ال�ف�ی�ل�م "م�ن�ط�ق�ة 

سنوات"، یطل علینا المخرج العالمي ماركو بولینجر في زی�ارة ج�دی�دة إل�ى  4بعد مرور   –آمنة
مخیم "سعدنایل" لالجئین السوریین في لبنان. حی�ث ی�ت�اب�ع ت�ن�ظ�ی�م ورش ع�م�ل ح�ول روای�ة 
الحكایات والسرد القصصي عن طریق الفیدیو، ویواصل تعلیم الفتیات الالتي ش�ارك�ن ف�ي ورش 
العمل المختلفة التي نظمھا على مدار األعوام األربعة الماضیة. وتض�م ال�ق�ائ�م�ة ال�ج�دی�دة ع�ل�ى 
المنصة فیلم: "اقِض یوماً مع بیرتن"، "یومیات الحلم"،  "فتاة سودانیة الجئة تسعى لت�ح�ق�ی�ق 
حلمھا في التعلیم بمصر"، "سوریا: فتاة شوھتھا الحرب"، "یتامى ساحل العاج یتغلب�ون ع�ل�ى 

 انعدام الجنسیة" و"فتى عراقي مخطوف یعود لعائلتھ في كندا".

ة ام ًو 

قـ�ـ�دم،  3500على عمق یبلغ حوالي      
متراً) تحت أمواج جنوب المحیط  1066(

الھادئ، تستقر القارة الثامنة ال�م�ف�ق�ودة، 
تلك الكت�ل�ة األرض�ی�ة ال�م�غ�م�ورة ھ�ائ�ل�ة 
الحجم، ال�م�س�م�اة زی�الن�دی�ا، ال�ت�ي ك�ان 
العل�م�اء أك�دوا أن�ھ�ا ق�ارة ب�ح�ال�ھ�ا ع�ام 

، لكنھم لم یتمكنوا وقتھا من رس�م 2017
 خریطة توضح كامل اتساعھا.

لطالما عرف أي مھتم بالجغرافیا أن ع�دد 
ھي بترتیب ال�م�س�اح�ة آس�ی�ا،  7القارات 

وإفریقیا، وأمی�رك�ا الش�م�ال�ی�ة، وأم�ی�رك�ا 
الجنوبیة، وأنتاركتیكا (ال�ق�ارة ال�ق�ط�ب�ی�ة 
الجنوبیة)، وأوروب�ا، وأس�ت�رال�ی�ا، ل�ك�ن 
األمر اختلف منذ ذلك الحین بعد اكت�ش�اف 
زیالندیا، أعلن باحثون في نیوزلندا أن�ھ�م 
تمكنوا من رسم خ�ری�ط�ة لش�ك�ل وح�ج�م 
القارة بتفاصیل غیر مس�ب�وق�ة، ونش�روا 
خ�رائ�ط�ھ�م ع�ل�ى م��وق�ع ت�ف�اع�ل�ي ع�ل��ى 
اإلنترنت، حتى یتمكن المستخ�دم�ون م�ن 

 استكشاف القارة فعلیاً.
وتقع زیالندیا تحت میاه المحیط ال�ھ�ادئ، 
في الجزء الجنوبي ال�غ�رب�ي، وی�ب�دو أن 
نیوزلندا الحالیة كانت مجرد جزء م�ن�ھ�ا، 
وقال ن�ی�ك م�ورت�ی�م�ر، ال�ذي ق�اد ف�ری�ق 
العمل: صنعنا ھذه الخرائط لتقدیم ص�ورة 
دق��ی��ق��ة وك��ام��ل��ة وح��دی��ث��ة ل��ج��ی��ول��وج��ی��ا 

 -نیوزیلندا وجنوب غرب المحیط الھادئ 
أفضل مما ك�ان ل�دی�ن�ا م�ن ق�ب�ل، ورس�م 
م��ورت��ی��م��ر وزم��الؤه خ��ری��ط��ة ل��ق��ی��اس 

األعماق المحیطة بزیالندیا، شكل 
وعمق قاع ال�م�ح�ی�ط، ب�اإلض�اف�ة 
إلى بیاناتھا ال�ت�ك�ت�ون�ی�ة، كش�ف�ت 
عن موقع زیالندیا الدقی�ق، ع�ب�ر 

 حدود الصفائح التكتونیة.
كما كشفت الخرائط عن معلومات 
ج��دی��دة بش��أن ك��ی��ف��ی��ة تش��ك��ل 
زیالندیا، التي ُغمرت تحت الم�اء 
ق�ب��ل م�الی��ی��ن الس��ن��ی�ن، وحس��ب 
التفاصیل الجدیدة ت�ب�ل�غ مس�اح�ة 
زیالن�دی�ا ح�وال�ي م�ل�ی�ون�ي م�ی�ل 

مالیین كیلومتر مربع)،  5مربع (
أي حوال�ي نص�ف مس�اح�ة ق�ارة 

% ف�ق�ط 6أسترالیا القریبة، لكن 
م��ن مس��اح��ت��ھ��ا ك��ان ی��ق��ع ف��وق 
مس��ت��وى س��ط��ح ال��ب��ح��ر، وھ��ذا 

الجزء یدعم الجزر الشمالیة وال�ج�ن�وب�ی�ة 
لنیوزیلندا وجزیرة ك�ال�ی�دون�ی�ا ال�ج�دی�دة، 

 والباقي تحت الماء.
ولل�ت�ع�رف أك�ث�ر ع�ل�ى ت�ف�اص�ی�ل ال�ق�ارة 
المغمورة، رسم مورتیمر وفریقھ خریطة 
لكل من زیالندیا وقاع ال�م�ح�ی�ط ح�ول�ھ�ا. 
وتوضح خری�ط�ة ق�ی�اس األع�م�اق ال�ت�ي 
قاموا بإنشائھا مدى ارتفاع جبال ال�ق�ارة، 
وسلسلة التالل نح�و س�ط�ح ال�م�اء، ك�م�ا 
تص��ور ال��خ��ری��ط��ة خ��ط��وط الس��واح��ل، 
وأسماء المعالم الرئ�ی�س�ی�ة ت�ح�ت س�ط�ح 
البحر. وتعد الخریطة ج�زءاً م�ن م�ب�ادرة 
عالمیة لرسم خریطة قاع المحیط بكام�ل�ھ 

 .2030بحلول عام 
 

كما كش�ف�ت خ�ری�ط�ة ث�ان�ی�ة ع�ن أن�واع 
القشرة التي تتك�ون م�ن�ھ�ا ال�ق�ارة ت�ح�ت 
الماء، وعمر تلك القشرة، وتوض�ح ت�ل�ك 
الخریطة موقع تواجد زیالندیا بالنظر إلى 
مختلف الصفائح التكتونیة، ومن المعت�ق�د 

انفصلت ع�ن أس�ت�رال�ی�ا ق�ب�ل  أن زیالندیا
ملیون عام، وغرقت تحت البحر  80نحو 

مع انقسام الق�ارة ال�ع�ظ�م�ى ال�ت�ي ك�ان�ت 
تعرف ب�اس�م غ�ن�دوان�ا الن�د. وس�ب�ق أن 
أوضح مورتیمر أن الجیولوجیین ع�ث�روا 
في فترة مبكرة من الق�رن الس�اب�ق ع�ل�ى 
قطع غرانیت من جزر ق�رب ن�ی�وزی�ل�ن�دا، 
وصخور متحولة في كالی�دون�ی�ا ال�ج�دی�دة 

 تشیر إلى جیولوجیا قاریة.

*یجادل علماء االجتماع األمریكیون بأن األطفال الذین تعلموا 
القراءة في سن الثامنة لدیھم فرص أقل للسجن في المستقبل. 
عالوة على ذلك، ھؤالء األطفال أقل عرضة لتعاطي المخدرات 
أو التھرب من المدرسة. وسیكون لدیھ�م ت�أث�ی�ر إی�ج�اب�ي ف�ي 

 العمل.
 *أطول كلمة 

ھذا ھو عدد الحروف الموجود في اطول كلمھ ف�ي  189.819
اللغھ االنجلیزیھ " ولالسف لن ن�ت�م�ك�ن م�ن ذك�رھ�ا والس�ب�ب 

س�اع�ات  3راجع لطولھ�ا ال�رھ�ی�ب ال�ذي یس�ت�ل�زم ق�راب�ھ ال 
ونصف فقط لقراءتھا اط�ل�ق�ت ھ�ذه ال�ك�ل�م�ھ ك�ت�س�م�ی�ھ ل�م�اده 

 titine"كیمیائیھ 
! ھذا ھو عدد ال�ح�روف 819، 189نعم، لقد قرأت ھذا الحق: 

  .titin - a giant proteinالموجودة في االس�م ال�ك�ام�ل 
 تعتبر الكلمة األطول في أي لغة في العالم.

 * ربط الكتب بالسالسل.
في الماضي، كانت تكلفة الكتب عالیة جداً، ب�ح�ی�ث ك�ان ع�ل�ى 
الناس ربط الكتب بالرفوف. كانت طریقة فعالة ل�ل�غ�ای�ة ل�م�ن�ع 
السرقة، وتم ممارسة ھ�ذه ال�خ�دع�ة ع�ل�ى ن�ط�اق واس�ع ف�ي 

 العصور الوسطى.
كلمة قد  832* أطول جملة مطبوعة على اإلطالق تتكون من 

فیكتور ھوغو وتم ترجمة ل  the misrableتجدھا في روایة 
لغة وتم تجسیدھا علي شاشة التلفاز مرات ال  60الروایة إلى 

تحصى في كل بالد العالم. وحظیت الروایة بإعجاب ال�م�الی�ی�ن 
 من الناس في جمیع أنحاء العالم ویوصى بقراءتھا بشدة.

 أقدام  6* أطول كتاب في العالم یزید عن 
یتم تخزین أطول كتاب في الع�ال�م، وھ�و م�ج�م�وع�ة ال�ق�واع�د 

ق�دم  4.  6البحریة، في متحف أمستردام. یبلغ ارتفاعھ حوالي 
أقدام. فھل یمكنك تخیل حجم ھذه ال�ورق�ة  3وعرضھ أكثر من 

 العمالقة!؟
*أظھرت الدراسات أن البالغین الذین یقرأون القصص بانتظام 
ھم أكثر ع�رض�ة ل�الن�خ�راط ف�ي األع�م�ال ال�خ�ی�ری�ة وال�ع�م�ل 
التطوعي. ربما حان الوق�ت الس�ت�ب�دال ش�ع�ار اص�ن�ع ال�ح�ب، 

 .بعبارة اقرأ القصص الخیالیة، وانشر الحب ولیس الحرب
أشھر لص كتب: في حیاتھ اإلجرامیة بأكملھا، سرق ستیفن  *

مكتبة. وت�ق�در ال�ق�ی�م�ة  268كتاب نادر من  23000بلومبرج 

م�ل�ی�ون دوالر! ف�ي عص�ور  20اإلجمالیة للسرقة بأكثر م�ن 
سابقة یتم تسمیة األشخاص ال�ذی�ن یس�رق�ون ال�ك�ت�ب یس�م�ى 

 ببلیوكلیببتومانس.
* إذا كنت تستمتع بالقراءة وتشعر بقلق بال�غ بش�أن بص�رك، 
فخذ دورات في القراءة السریعة. تساعد ھ�ذه ال�م�ھ�ارة ع�ل�ى 

 الحفاظ على البصر ومضاعفة سرعة استدعائك للمعلومة.
 

 * ثالثة كتب ھي األكثر مبیعاً في العالم
م�ل�ی�ارات نس�خ�ة)، اق�ت�ب�اس�ات م�ن  6وھي الكتاب المقدس (

ملیون)، وسلسلة ھ�اري ب�وت�ر  900الرئیس ماو تسي تونغ (
 ملیون نسخة). 500(تم بیع 

* ال تزال األمیة مشكلة :كل بالغ من أصل خمسة بالغ�ی�ن ف�ي 
العالم ال یمكنھ القراءة أو الكتابة! ثلثا جمیع األمیین في العالم 

مراھقیین ف�ي  4من النساء، وال یستطیع كل مراھق من أصل 
 العالم قراءة جملة بسیطة.

 
* یقرأ العباقرة بسرعة كبیرة متوسط سرعة القراءة ل�ل�رج�ل 

كلمة في الدقیقة. ھذا حوالي صفحتین. ولكن  230العادي ھو 
ك�ل�م�ة ف�ي  2000نابلیون، على سبیل المث�ال، ی�ق�رأ ب�م�ع�دل 

الدقیقة، في حین أن بلزاك یمكنھ إن�ھ�اء روای�ة ص�غ�ی�رة ف�ي 
 نصف ساعة فقط!

*تبدو عیناك في اتجاھات مختلفة عند القراءة:عن�د ال�ق�راءة، 
٪ من الوقت. عالوة عل�ى 50تنظر كل عین إلى حرف مختلف 

 ذلك، یمكن أن تتقاطع خطوط البصر وتتباعد.

 إف ارة 

 ادة  8 

   ااءة 



 الحمل ::
إذا كنت ترید القیام برحلة ما الیوم، علیك أن تبحث أوال عن معلومات كاف�ی�ة ع�ن 
مكان ھذه الرحلة واألماكن التي یمكنك زی�ارت�ھ�ا. قض�اء ی�وم واح�د ف�ي أحض�ان 
الطبیعة كاف ألن یرفع من معنویاتك. تعشق المناظر الطبیعیة ولذلك ال تت�ردد ف�ي 

 التنزه في األماكن المفتوحة حتى تستنشق ھواء نقیا.
 

 الثور::
توقف الیوم عن المجھود الذي تبذلھ في العمل واترك األمر لشخص آخر. س�ت�ج�د 
الجمیع یمدون ید العون لمساعدتك ولتوجیھك. أھم شيء ال�ی�وم ھ�و أن تس�ت�ع�ی�د 

 ثقتك في نفسك. 
 

 الجوزاء::
تستطیع الیوم أن تعمل على تحفیز عزیمتك على العمل. تأكد أن ما ل�ح�ق ب�ك م�ن 
محن في الفترة الماضیة كفیل بأن تتعلم منھ . اآلن لدی�ك ف�رص أق�وى ل�ل�وص�ول 
إلى أھدافك، وتلقى الترحاب من ال�زم�الء وت�ج�دھ�م ی�ق�ف�ون خ�ل�ف�ك ویس�دون ل�ك 

 النصائح والمساعدات.
 

 السرطان::
 قد یأتیك كثیر من العمل والفرص األیام المقبلة ویجب أن تكون مستعدا. 

 ال تظن أن ھناك من یعمل ضدك إذا الحظت أن العمل ال ینجز كما ترید.
 

 االسد::
ھذا یوم رائع بالنسبة لك. قد یكون مشحونا بالمقابالت الجدیدة. وربما یكون ف�ی�ھ 
العدید من الفرص الرائعة بالنسبة لك كأعزب. رتب غرف�ة ن�وم�ك وق�م ب�ت�ن�ظ�ی�ف 

 منزلك. 
 

 العذراء:: 
ربما ال تدرك تأثیر أسل�وب�ك ال�ف�ظ وك�الم�ك ال�ج�ارح ع�ل�ى اآلخ�ری�ن. ق�د ی�ح�اول 
المحیطون بك أن یفھوا وجھات نظرك، ولكن أحیانا یالح�ظ�ون أن�ك ت�ت�ح�دث ع�ن 

 ألغاز. 

 المیزان::
 

عدم اتصال أحد األشخاص المقربین بك الیوم قد یجعلك تش�ع�ر ب�ع�دم االط�م�ئ�ن�ان 
والوحدة والعزلة الشدیدة. ربما تتساءل أیضا ھل ھذا الشخص نسي رق�م ھ�ات�ف�ك 

 أم ھل ھو مشغول لھذه الدرجة.
 

 العقرب::
ترغب بشدة في المكوث في المنزل الیوم إلعادة ترتیبھ وتنظیفھ. قد تقوم بعم�ل�ی�ة 
تنظیف شاملة للمطبخ وإضافة بعض اللمسات المختلفة علیھ. كم�ا س�ت�ق�وم أیض�ا 

 بترتیب المكتبة وإضافة بعض الكتب الجدیدة إلى مجموعتك.
 

 القوس::
تتحرك بسرعة البرق الیوم، وحتى خطواتك س�ت�ك�ون س�ری�ع�ة ج�دا م�م�ا ی�ج�ع�ل�ك 
تساعد أي شخص بحاجة إلیك. تحب أن تشارك في جم�ی�ع األنش�ط�ة ال�ی�وم وھ�ذا 

 أمر جید للغایة. 
 

 الجدي::
ھل ھناك أعمال أو مھام تتعلق بالمال ما زلت تؤجلھا وال ترغب في إتمامھا حت�ى 
اآلن. إذا كانت ھذه مشكلة حقیقیة تواجھك، فإن ھذا ال�ی�وم ق�د ی�ك�ون م�ن أنس�ب 

 األیام التي تستطیع فیھا أن تنجز مثل ھذه المھام.
 

 الدلو::
سر سعادتك الیوم یكمن في قدرتك على أن تكون عمل�ی�ا ب�ق�در ال�م�س�ت�ط�اع. رك�ز 
وفكر وخطط ولكن على أرض الواقع. األشخاص الذي یحل�م�ون دائ�م�ا وی�ك�ت�ف�ون 

 برؤیة أحالمھم في عالم الخیال لن یتقدموا ولو خطوة إلى األمام.
 

 الحوت::
تكتشف الیوم أنك تسرعت في اتخاذ بعض القرارات خ�الل ال�ف�ت�رة ال�م�اض�ی�ة. ال 
تقلق فما زالت لدیك الفرصة لتغییر بعضھا. ال تنتظر أكثر من ذل�ك وإال س�ت�ف�وت 

 الفرصة بالفعل.

 

 إعداد 
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من المؤّمل أن یعاود منتخبنا الوطني لكرة الق�دم ت�ج�ّم�ع�ھ ف�ي ال�ع�اص�م�ة ال�ق�ط�ری�ة 
الدوحة تحت قیادة السلوفیني سریتشكو كاتانیتش اعتباراً من یوم الع�ش�ری�ن لش�ھ�ر 
آب المقبل ضمن معسكر خارجي في إطار تحضی�رات�ھ ال�ن�ھ�ائ�ی�ة ل�خ�وض ال�ج�والت 
المتبقیة من منافسات الدور الثاني لحساب المجموعة الثالثة بالتصف�ی�ات اآلس�ی�وی�ة 

 بقطر. 2022المشتركة لنھائیات كأس العالم لكرة القدم 
بالصین التي س�ت�ق�ام خ�الل ش�ھ�ري تش�ری�ن  2023ونھائیات كأس آسیا لكرة القدم 

األول وتشرین الثاني من العام الجاري وفق المواعید الجدیدة التي تم اعتمادھ�ا م�ن 
قبل لجنة المسابقات في االتحاد اآلسیوي لكرة القدم ب�االت�ف�اق م�ع االت�ح�اد ال�دول�ي 
لكرة القدم بدالً من المواعید السابقة التي تم تأجیلھا التي كان من الم�ق�ّرر إج�راؤھ�ا 
خالل شھري آذار وحزیران الماضیین بسبب ت�داع�ی�ات ان�ت�ش�ار ف�ای�روس ك�ورون�ا 

) الذي ضرب القارة الصفراء منذ شھر شباط الماضي قادماً من 19-المستجد (كوفید
 مدینة ووھان الصینیة.

ویواصل الالعبون المحلیون المتواجدون حالیاً في العاصمة بغداد مّمن تم إدراج�ھ�م 
العباً تنفیذ البرنامج الفني ال�ذي ت�م وض�ع�ھ م�ن  35في القائمة األولیة المكّونة من 

قبل مدرب اللیاقة البدنیة األرجنتیني مارتن بالتشاور مع كاتان�ی�ت�ش وی�ح�ظ�ى ت�ح�ت 
بإشراف مباشر من قبل المدرب المساعد رحیم حم�ی�د م�ن خ�الل أدائ�ھ�م ال�ت�م�اری�ن 

 الفردیة الخاصة بھم الستعادة معدل اللیاقة البدنیة والفنیة.
وتمر مرحلة أعداد أسود الرافدین بمرحلة خطیرة لم یألفھا من قبل خ�الل تص�ف�ی�ات 
الموندیال التي ربما ستؤثر كثیراً على نتائجھ في المواجھات الثالث المصیریة أم�ام 
منتخبات ھونغ كونغ وكمبودیا وإیران في ظّل التراجع الخطیر بمستوی�ات ع�دد م�ن 
أبرز عناصره االساسیین مّمن یلعبون في الدوریات األوروبیة ویقف في م�ق�دم�ت�ھ�م 
المھاجم الھداف مھند علي كاظم وصفاء ھادي والمدافع ریبین سوالقا الذي ال یلعب 
في أي فریق حالیاً بعد فسخ عقده مع رادنیتشكي الصرب�ي ب�ال�ت�راض�ي خ�الل ف�ت�رة 
االنتقاالت الشتویة باستثناء فرانس ضیاء بطرس ال�ذي ی�ل�ع�ب ف�ي ص�ف�وف ف�ری�ق 
فیبورغ الدنماركي مّما یتطلّب من ك�ات�ان�ی�ت�ش بض�رورة دع�وة الع�ب�ی�ن ج�دد م�ّم�ن 
یواصلون تقدیم مستویات رفیع�ة م�ع ف�رق�ھ�م أم�ث�ال أس�ام�ة رش�ی�د وم�ھ�ن�د ج�ع�از 
وجیلوان حمد وریوان أمین وھو یحظون بمراقبة دق�ی�ق�ة م�ن�ھ�م ف�ي ظ�ل م�واص�ل�ة 
تجاھلھ المستمر لقدرات وامكانیات النجمین جستن میرام وأحمد یاسین اللذین طالب�ا 
عدداً من المدربین السابقین مّم�ن ت�ول�وا رئ�اس�ة ال�م�ن�ت�خ�ب ال�وط�ن�ي ل�ك�رة ال�ق�دم 
بعودتھما الى صفوف المنتخب في ھذه ال�ف�ت�رة ب�ال�ذات ل�ال�س�ت�ف�ادة م�ن خ�ب�رت�ھ�م�ا 
الطویلة التي نحن بأمس الحاجة لھا في ھذه ال�م�رح�ل�ة ال�ح�اس�م�ة م�ن ال�ت�ص�ف�ی�ات 

 المشتركة.
ومن المؤّمل أن تبعث االتحادات العربیة موافقتھا الرسمیة على مشاركة منتخب�ات�ھ�ا 
األولى الى الفیفا في ھذه البطولة التي لھا أھمیة كبیرة بخصوص�ھ�ا والس�ی�م�ا أن�ھ�ا 
تقام في العاصمة القطریة الدوحة التي ستكون بمثابة بروفة عربیة ت�أّھ�ب�اً لض�ی�اف�ة 
الحدث العالمي األبرز في عالم كرة القدم الذي تحظى بشرف ضیاف�ت�ھ ألول م�ّرة ل�م 
تسبق لھا أي دولة أخرى ضمن النطاق الشرق األوسط حیث من المقّرر أن تض�ی�ف 

وھ�ي م�ل�ع�ب  2022مالعب مخّصص�ة ل�ل�م�ون�دی�ال  8من أصل  7مباریات البطولة 
خلیفة الدولي وملعب الجنوب وملعب المدینة ال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة وم�ل�ع�ب ال�ری�ان وم�ل�ع�ب 
الثمامة وملعب رأس أبو عبود وملعب البی�ت ال�ى ج�ان�ب االس�ت�ف�ادة م�ن ال�م�الع�ب 
ومواقع التدریب الخاصة حیث تعد البطولة العربیة المرتقبة فرصة مھمة للمشجعین 
والالعبین ومسؤولي المنتخبات المشاركة الستخدام مرافق الدولة المضیفة للنسخة 

 المقبلة من كأس العالم بما في ذلك مرافق النقل واإلقامة وكذلك وسائل اإلعالم . 
ومن المقّرر اإلعالن في وقت الحق من ال�ع�ام ال�ج�اري ع�ن م�زی�د م�ن ال�ت�ف�اص�ی�ل 
الخاصة بالمنتخبات العربیة المشاركة في البطولة وشكلھا وجدول المنافسات ح�ی�ث 

ب�دع�م م�ن االت�ح�اد  2022سیتولى تنظیم البطولة فریق بطولة ك�أس ال�ع�ال�م ق�ط�ر 
القطري لكرة القدم واالتحاد الدولي لكرة القدم واللج�ن�ة ال�ع�ل�ی�ا ل�ل�م�ش�اری�ع واالرث 

 القطریة.

 ا  اد
   بس ا   ر 

اخ���ت���ارت راب���ط���ة م���درب���ي ال���دوري 
اإلنجلیزي الممتاز لكرة الق�دم األل�م�ان�ي، 
یورغن كلوب، أفضل مدرب في الم�وس�م 
بعد قیادتھ لی�ف�رب�ول إل�ى ال�ل�ق�ب ل�ل�م�رة 

 عاما. 30األولى منذ 
وقاد كلوب لی�ف�رب�ول إل�ى ل�ق�ب ال�دوري 
اإلنجلیزي الممت�از ف�ي ن�ف�س ال�م�وس�م، 
الذي تّوج فیھ مع فری�ق�ھ ب�ل�ق�ب ب�ط�ول�ة 
العالم لألندیة. وتم اإلع�الن ع�ن ت�ت�وی�ج 
ال��م��درب األل��م��ان��ي ب��ال��ج��ائ��زة م��ن ق��ب��ل 
المدرب السابق لمانشستر یونایتد السی�ر 
ألیكس فیرغسون. وقال فیرغسون على قناة سكاي سبورتس: "یورغن، رائ�ع". وأض�اف 

عاما في دوري الدرجة األولى (الثان�ی�ة ع�م�ل�ی�ا)، ل�ك�ن  16"نتحدث عن قضاء لیدز یونایتد 
عاما للتتویج بلقب الدوري، أمر ال یصدق". وتابع: "إنك تس�ت�ح�ق ذل�ك  30لیفربول انتظر 

تماما. كان مستوى أداء فریقك رائعا. شخصیتك تجري في جمیع أنحاء النادي بأك�م�ل�ھ. ل�ق�د 
صباحا إلخباري  3:30كان أداء رائعا". وأردف قائال: "سأسامحك على إیقاظي في الساعة 

أنك فزت بالدوري! شكرا لك، ولكن على أي ح�ال، أن�ت تس�ت�ح�ق ذل�ك ت�م�ام�ا. أحس�ن�ت". 
وتحدث المدرب السابق لبوروسیا دورتموند عن فیرغسون قائال: "أعلم أنھ ل�ی�س م�ن�اس�ب�ا 

بالمئة كمدرب لیفربول لكني معجب بھ. أتذكر أنھ كان أول م�درب ب�ری�ط�ان�ي ال�ت�ق�ی�ت  100
بھ".وتابع: "لم أكن أعتقد في تلك اللحظة أنني سأستلم كأسا باسمھ" في إشارة إل�ى ك�أس 

 أفضل مدرب في الدوري. 
 وحّل مدرب شیفیلد یونایتد كریس وایلدر الذي تّوج بالجائزة الموسم الماضي، ثانیا.

ونال األرجنتیني مارسیلو بییلسا جائزة أفضل مدرب في الدرج�ة األول�ى ب�ع�د ق�ی�ادت�ھ ل�ی�دز 
 عاما. 16یونایتد الى الممتازة للمرة األولى منذ 

 ب ج ة أ رب

كسبت إدارة نادي الط�ل�ب�ة ال�ری�اض�ي ح�ارس�اً 
جدیداً لتأمین الذود عن ش�ب�اك ال�ف�ری�ق األول 
لكرة القدم ف�ي ال�ن�ادي ف�ي ال�م�وس�م ال�ج�دی�د 
للدوري الممتاز المؤّمل انطالقھ یوم العشری�ن 
من شھر أیلول المقبل من خ�الل ال�ت�ع�اق�د م�ع 
أمجد رحیم ال�ح�ارس الس�اب�ق ل�ف�ری�ق ال�ق�وة 

 الجویة لكرة القدم لموسم موسم واحد .
وقال حارس المرمى أمجد رحیم في تغریده لھ 
ع��ل��ى حس��اب��ھ ال��رس��م��ي ب��م��وق��ع ال��ت��واص��ل 
االجتماعي (الفیسبوك) :بدایة جدیدة وم�وس�م 
ج�دی�د وت�ح�دٍّ ج�دی�د م�ع أن�ی�ق ال�ع�راق ن��ادي 

 الطلبة .
وأضاف :أتمنى من هللا التوفیق موسم یح�ت�اج 
جھداً كبیراً وعزی�م�ة وإص�رار، ون�ح�ن ع�ل�ى 

أبواب عدة بطوالت مھمة وكبیرة نتمنّى المساندة من جمھور الطلبة . وأص�ب�ح ال�ح�ارس أم�ج�د 
رحیم حارس المرمى الثالث في صفوف فریق الطلبة لكرة القدم الذي یتم التعاقد معھ بع�د ح�ارس 
مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم محمد كاصد وحارس مرمى منتخب الشباب لكرة القدم م�ح�م�د 
حسن حیث عوض غیاب زمیلھ حارس مرمى المنتخب األولمبي لكرة القدم ك�رار إب�راھ�ی�م ال�ذي 
وافتھ المنیّة مؤخراً في العاصمة بغداد نتیجة احتشاء عضلة القلب حیث أعتبر تواجد الح�ارس�ی�ن 
أمجد ومحمد تحت قیادة مدرب الحراس وصفي جبار من الصفقات الناجحة التي تم إب�رام�ھ�ا م�ن 

 أجل عودة األنیق الستعادة مكانتھ بین الفرق الجماھیریة البغدادیة على لقب الموسم الجدید .
ونجح المدرب أحمد خلف مع إدارة نادي الطلبة الریاضي في إنجاز عدد م�ن ال�ت�ع�اق�دات ال�ج�ی�دة 
لتدعیم الصفوف بالعبین من أصحاب الخبرة والشب�اب ال�ى ص�ف�وف ال�ف�ری�ق م�ن خ�الل ع�ودة 
المھاجم القناص عبد القادر طارق الذي قضى موسماً واحداً مع النفط والعبي فریق النجف ع�ل�ي 
قاسم وأمیر صباح وصانع ألعاب نفط الوسط فاضل كریم والعب ال�ك�رخ ف�راس ف�ن�ج�ان وم�داف�ع 
النفط بشار سعدون والكامیروني جاكوب القادم من فریق نفط الجنوب الى جانب ت�ج�دی�د ال�ت�ع�اق�د 
لموسم آخر مع الالعبین محمد جفال وصفاء جبار ومحمد زامل وع�ل�ي ل�ط�ی�ف وس�ام�ال س�ع�ی�د 
ومحمد كریم وحیدر حسین وعلي كریم الى جانب ھناك مفوضات نھائیة مع عدد من المحت�رف�ی�ن 

 السوریین سیتم الكشف عنھا من خالل االتفاق معھم بصورة نھائیة .
الجدیر بالذكر إن إدارة نادي الطلبة الریاضي جّددت التع�اق�د م�ع ال�م�درب أح�م�د خ�ل�ف ل�رئ�اس�ة 
المالك التدریبي للفریق األول لكرة القدم في النادي للموسم الثاني على ال�ت�وال�ي ب�ع�د مس�اھ�م�ت�ھ 
الفعّالة في تحقیق النتائج اإلیجابیة خالل فترة تولیھ بالموسم الم�ن�ص�رم ال�ذي ت�م إل�غ�اؤه ودوره 
الكبیر في صناعة العدید من المواھب الشابة التي برزت بشكل سریع وانسجمت بفعل توج�ی�ھ�ات�ھ 
مع أصحاب الخبرة كانت لھا بصمات واضحة في المباریات التي لعبھا الفریق أمام فرق ال�زوراء 

 والقوة الجویة والنجف ونفط میسان والصناعات الكھربائیة .

    ر أ 
مك ا ا  



اسدل الست�ار  2007 من شھر تموز من عام 29في   
في العاصمة االندونیسیة جاكارتا عل�ى ب�ط�ول�ة اس�ی�ا 

الفریق العراقي والول مرة بطال   الرابعة عشر بتتویج
بعد الفوز ع�ل�ى ال�ف�ری�ق الس�ع�ودي ف�ي م�ل�ع�ب   لھا

بھ�دف  ( اكبر المالعب في اسیا ) جیلورا بونج كارنو
ی�ون�س   وحید حمل امضاء افضل العب في ال�ب�ط�ول�ة

محمود في الدقیقة الحادیة والسبعین من المباراة وقد 
السابق سیب بالتر ص�ح�ب�ة   قام رئیس االتحاد الدولي

الرئیس االندونیسي ورئیس االتحاد االسیوي الساب�ق 
محمد بن ھمام بتتوی�ج ال�ف�ری�ق ال�ع�راق�ي ال�ذي ق�دم 
مباراة العمر وتألق فیھا الجمیع فھي مباراة كانت من 
اجل الشعب العراقي كلھ ولم یخ�ی�ب اس�ود ال�راف�دی�ن 
ابناء ارض السواد برسم الفرحة التي ارتسمت ع�ل�ى 

 . وجوه كل ابناء الشعب العراقي في ذلك الوقت
مثل العراق في المباراة النھائیة نور صبري لح�راس�ة 

وح�ی�در ع�ب�د     (علي عباس ) المرمى وباسم عباس
االمیر وعلي حس�ی�ن رح�ی�م�ة وج�اس�م م�ح�م�د غ�الم 

وم�ھ�دي  ( اح�م�د م�ن�اج�د) ونشأت اكرم وكرار جاس�م
وقص�ي م�ن�ی�ر وھ�وار  ( احمد عبد علي كوبي ) كریم

 . المال محمد ویونس محمود
ان یقرأ الفریق السعودي جی�دا ك�ون�ھ   استطاع فییرا 

كان قد درب في وقت سابق في الس�ع�ودی�ة م�ع ن�ادي 
ب�ع�ض   الطائي وایضا ف�ھ�و م�ع مس�اع�دی�ھ ش�اھ�دوا

المباریات للفریق السعودي عن طریق اشرطة الفدی�و 
 . واستطاعوا ان یحدوا من قدرات مھاجمیھ

حصل الالعب نشأت اكرم على لقب افضل الع�ب ف�ي 
المباراة فیما حصل یونس محمود ع�ل�ى ل�ق�ب افض�ل 

ال��ف  25 الع�ب ف�ي ال�ب�ط��ول�ة م��ع ج�ائ��زة م�ق��دارھ�ا
علما ان محمود ك�ان ق�د ت�ق�اس�م ل�ق�ب ھ�داف   دوالر

البطولة مع كل من تاكاھارا الیاباني ویاسر القحطان�ي 
 .السعودي ورصید كل منھما اربع اھداف

الالعب باسم عباس خاض المباراة وھ�و ی�ع�ان�ي م�ن 
ق�ام ال�م�درب   اصابة لم یخبر طبیب الفریق ب�ھ�ا وق�د

بتغییره بعد الدقیقة الثمانین وھو اول تبدی�ل ل�ل�ف�ری�ق 
 . العراقي حیث حل محلھ الالعب علي عباس

ال�ى م�ل�ع�ب   في الحافلة التي اقلت ال�ف�ری�ق ال�ع�راق�ي
ق�ال   جیلورا في طریق�ھ�م ل�خ�وض ن�ھ�ائ�ي ال�ب�ط�ول�ة

المدرب المساعد رحیم حم�ی�د م�ح�ف�زا ال�الع�ب�ی�ن ان 
ی�ت�ذك��ر س�وى ال�ف��ری�ق ال�ب�ط��ل   ال�ت�أری�خ س�وف ل�ن

 .وسینسى الفریق صاحب المركز الثاني

الفریق السعودي سبق لھ ان لعب مباریات مجموعت�ھ 
ول�ھ�ذا ك�ان االدرى  (ج�ی�ل�ورا ) على ملعب ال�م�ب�اراة

بشعاب اندونیسیا علما ان السفارة السعودیة كانت قد 
وزعت على الجماھیر االندون�ی�س�ی�ة ت�ذاك�ر ال�م�ب�اراة 
النھائیة مجانا مع تشرت ومبلغ من الم�ال م�ق�اب�ل ان 
یقوم الجمھور االندونیسي بتشجیع الفریق الس�ع�ودي 
وھذا لم یحصل فبعد عدة دقائق من المباراة اشت�ع�ل�ت 
المدرجات بتشجیع الفریق العراقي وم�ن ث�م اق�ت�ص�ر 
التشجیع بالھتاف الندونیسیا كون الرئیس االندونیسي 

 . كان حاضرا في المباراة
دورا ك�ب�ی�را ف�ي حص�ول   االتحاد الع�راق�ي ك�ان ل�ھ 

الالعب قصي منیر   العراق على الكأس حیث تم الحاق
واحد من البطولة علما ان البرازیلي   بالفریق قبل یوم

وت�م اق�ح�ام�ھ ف�ي   فییرا لم یكن قد اطلع على مستواه
شوط المباراة الثاني ل�م�ب�اراة ت�ای�الن�د ب�ع�د ی�وم م�ن 

ان ال�م�درب ف�ی�ی�را   وصولھ الى بانكوك باالضافة الى
مثل حیدر عبد االمی�ر   حاول اعادة عددا من الالعبین

وكرار جاسم وھوار مال مح�م�د وص�ال�ح س�دی�ر ق�ب�ل 
البطولة على اعتبار انھ غیر مقتنع بمستویاتھم اال ان 
االتحاد العراقي رفض ذلك . باالضافة ال�ى ان�ھ اث�ن�اء 

النھائی�ة ایض�ا ك�ان ن�اج�ح   المباراة  المباریات وقبل
حمود رئیس الوفد یقوم بتجمیع الالعبی�ن ف�ي غ�رف�ة 

تحت�وي ع�ل�ى م�ع�ل�وم�ات   واحدة ویقرأ علیھم رسالة

دقیقة ومؤثرة تجعل بعض الالعبین یجھشون بالبك�اء 
ول��م ی��ذك��ر ل��ھ��م مص��درھ��ا س��وى ان��ھ��ا م��ن اح��دى 

 . الشخصیات الدینیة المؤثرة
في اعادة   مدرب الحراس احمد جاسم لعب دورا كبیرا

الثقة للحارس نور صبري والتي اھتزت بعد الم�ب�اراة 
 . النھائیة لغرب اسیا امام ایران

جماھیر وفیة كبیرة ساندت الفریق العراقي جاءت من 
وھ�ول�ن�دا   اقصى ال�ب�ل�دان م�ن االم�ارات واس�ت�رال�ی�ا

ونیوزلندا التي جلب منھا مشجع�ان ع�راق�ی�ان ب�اق�ات 
 .ورد كتب علیھا اسماء العبي الفریق العراقي

في المؤتم�ر الص�ح�ف�ي ال�ذي س�ب�ق م�ب�اراة ال�ع�راق 
والسعودیة في جاكارتا سأل احد الصحفیین فییرا ع�ن 

كان محمود جالسا م�ع ف�ی�ی�را  المھاجم یونس محمود
ان�ھ ل�ال�س�ف “ فاجاب فییرا على نفس طاولة المؤتمر

ی��ون��س م��ح��م��ود غ��ی��ر م��وج��ود م��ع��ي االن ف��ي 
فأمتألت القاعة بالضحك علما ان فییرا كان   ”المؤتمر

 . قد فقد نظارتھ الطبیة في وقت سابق
مامیز بعثة الوفد انھ في ت�ل�ك ال�ب�ط�ول�ة ك�ان ج�م�ی�ع 
االعالمیین والصحفیین یستقلون نفس الحاف�ل�ة ال�ت�ي 

الفریق العراقي سواء في ال�ذھ�اب ال�ى س�اح�ات   تقل
التدریب او لحضور المباریات ویتناولون الط�ع�ام م�ع 

 . الالعبین في نفس الوقت المخصص للفریق
ال��راح��ل ص��ب��ی��ح م��ح��س��ن االداري ك��ان ی��ق���وم 

حیث یتجمع ال�الع�ب�ون   شاي لالعبین گعدة)(  باعداد
یتبادلون الكالم فی�م�ا ب�ی�ن�ھ�م   حولھ بعد فترات الطعام

وھم یرتشفون الشاي العراقي ابو ال�ھ�ی�ل. ع�ل�م�ا ان 
االداري االخر حقي ابراھیم ك�ان ل�ھ دور ك�ب�ی�ر ھ�و 

 . االخر في متابعة كل احتیاجات الالعبین
اشاد رئیس االتحاد الدولي جوزیف ب�الت�ر ب�م�ش�ارك�ة 
الفریق العراقي واع�ت�ب�ر ال�ف�ری�ق ال�ع�راق�ي م�درس�ة 

 .  الحیاة
بعد انتقال البعثة العراقیة من جاكارتا الى بانكوك ف�ي 
الطریق الى عمان تم ارسال طائرة ام�ارات�ی�ة خ�اص�ة 

ك�ب�ی�ر خ�اص   للفریق حیث تم عمل استقبال وت�ك�ری�م
محمد بن   لبعثة اسود الرافدین في دبي من قبل الشیخ

 .  راشد حاكم دبي
بعد ذلك بایام استقبلت الحشود الجماھیریة الكبیرة في 
بغداد ابطال اسیا وقد تحدى الجمھور الكب�ی�ر ال�ظ�رف 

ع�ل�م�ا   االمني الص�ع�ب ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ع�ی�ش�ھ ال�ب�الد
العبا فقط ھم ال�ذی�ن وص�ل�وا ال�ى ب�غ�داد م�ع  16 ان

الكأس وكان في استقبالھم رئی�س ال�وزراء ال�ع�راق�ي 
السابق نوري المالكي ورئیس ال�ج�م�ھ�وری�ة الس�اب�ق 
الراحل جالل الطالباني باالضافة الي ع�دد ك�ب�ی�ر م�ن 

وك�ذل�ك حص�ل   الوزراء وت�م ت�ك�ری�م ال�ف�ری�ق م�ادی�ا
الالعبون على جوازات السفر الدبلوماسیة ب�االض�اف�ة 
الى قطع االراضي مع عمل نصب كبیر لھم في ب�واب�ة 

 . ملعب الشعب الدولي
 

اقامت وزارة الشباب والریاضة حفال تكریم�ی�ا ك�ب�ی�را 
وقد الق�ى الش�اع�ر ری�اض ال�وادي   للمنتخب العراقي

  قصیدتھ المشھوره
…. انتو شفتو فییرا لمن ….. عمي خلف علیك فییرا 

…. بقى صافن على ال�ف�ری�ق …  خلصت اللعبة بچى 
… زلمة صاح البخت عندة ….  وكلمة وحدة ماحچى 

شل�ون ….. گال دوخني العراق ….والبخت ویاه بچى 
 شایل غیرة

  عمي خلف هللا علیك فییرا
بقي ان اذكر نقطة مھم�ة وھ�ي ان ال�وف�د االع�الم�ي 
والصحف�ي ال�ذي راف�ق اس�ود ال�راف�دی�ن ت�ك�ون م�ن 

اشخاص فقط وھم الصحفي رافق قاسم الع�ق�اب�ي  اربع
موفد صحیفة المالعب والصحفي كاظم الطائ�ي م�وف�د 
االتحاد العراقي للصحافة ال�ری�اض�ی�ة وال�م�ع�ل�ق رع�د 
ناھي موفد شبكة االعالم الع�راق�ي واالع�الم�ي اح�م�د 

ك�ان  قاسم موفد قناة الحرة .. ھذا الفری�ق الص�ح�ف�ي 
عوامل فوز اسود الرافدین بال�ب�ط�ول�ة م�ن خ�الل  احد

الجھد ال�ك�ب�ی�ر ال�ذي ب�ذل�وه م�ن ت�غ�ط�ی�ات ص�ح�ف�ی�ة 
  واعالمیة وتنقل بین ثالث دول في وقت استثنائي.

  س ا  اد اا    ى ااا  2007  

 

  اة اا   ار اوي اي - 
- اد ا رام    اح اا ا  
- ا   ل اة اا  
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