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تذوب القیمة ال�ذات�ی�ة ل�ل�ث�ق�اف�ة   
الفرعیة عندما ت�ك�ون ج�زء م�ن 
(القصد العظی�م الش�ام�ل), وھ�ذا 
م��ا الح��ظ��ن��اه ج��ل��ی��اً ف��ي ث��ورة 
تشرین, ح�ی�ث أخ�ت�ل�ط�ت ال�ق�ی�م 
األصیلة للثقافات المختلفة داخ�ل 
ساحة الت�ح�ری�ر ورك�ز ال�ج�م�ی�ع 
على الثقافة المشتركة بین أبن�اء 
ال��وط��ن ال��واح��د, ب��ل ت��ع��داه ف��ي 
احیان كثیرة لتوظیف خصوصیة 
الثقافة لخدمة الھدف ال�م�ش�ت�رك 
وھ��و ب��ال��ت��أك��ی��د ازاح��ة ال��زم��رة 
السیاسیة الفاسدة وما تبعھا م�ن 

 ... فوضى وسالح منفلت
 

داخل ارض التحریر بالكاد تم�ی�ز 
ان��ت��م��اءات ال��ث��وار ال��م��ذھ��ب��ی��ة 
العقائدیة واالثنیة وحتى الدینیة, 
فالجمی�ع ی�ن�ادي بص�وت م�وح�د 
وبذات الھتاف (ن�ری�د وط�ن), و
(ھنا العراق), (وال�ع�راق ألھ�ل�ھ 
لیخرج عمالء الشرق وال�غ�رب), 
(ل���و اح���ن���ة ل���و أن���ت���وا), أن 
الشعارات وال�ھ�ت�اف�ات ال�ل�ف�ظ�ی�ة 
منھا والتي تك�ت�ب ف�ي الف�ت�ة او 
ترفع بشكل ھاشتاك على وسائ�ل 
التواصل االجتماع�ي ل�ل�ك�روب�ات 
الخاصة بالثورة, كلھا تدل ع�ل�ى 
وج��ود ط��رف��ی��ن, ط��رف الش��ع��ب 
ال��م��ن��ت��ف��ض, وط��رف ال��ح��ك��وم��ة 
الفاسدة, وھو دلیل قط�ع�ي ع�ل�ى 
ان القیمة الذاتیة للثقافة الخاصة 
قد انخفضت داخل ارض س�اح�ة 
التحریر, وحلت مح�ل�ھ�ا ال�ق�ی�م�ة 
المشتركة للثقافة والتركیز ذات�ی�ا 
على الم�ش�ت�رك�ات؛ اذا ال ت�ح�دد 
القیمة على اساس ھذا ال�ت�ق�دی�ر 
المؤقت لل�ث�ق�اف�ة ال�ف�رع�ی�ة ك�م�ا 
اشرنا داخل ھذا الھدف العمومي 

  .العام والمشترك
تستند جمیع تلك الثقافات لتك�ون 
وس��ی��ل��ة ل��ل��م��م��ارس��ة الس��ل��م��ی��ة 
البھیجة ل�ل�ح�ی�اة ال�ك�ام�ل�ة ال�ت�ي 
یتمناھا الجمیع, والغایة ال�ت�ي ال 
تتجزء لدى الجمیع, ظھ�رت م�ن 
خالل التركیز على ال�م�ش�ت�رك�ات 
بالضرورة فھي اح�دى ال�غ�ای�ات 
االساسیة والھدف ال�م�راد, ك�ان 
ھذا الشرط ذات�ي ل�دى ال�ج�م�ی�ع 
ول���ی���س م���ف���روض م���ن ق���ب���ل 
تنسیقیات المظاھرات في س�اح�ة 
ال�ت��ح��ری��ر, ب��ل ك�ان ذات��ی��اً ت��ب��ع��ا 
للوحدة النفسیة بین ابناء الوطن 
ال�واح�د, وألن ال��وط�ن وال�ھ��دف 
والوسائل المتاحة واح�دة ی�ك�ون 
ترتیب االولویات ش�يء ب�دی�ھ�ي 
لدى جمیع المحتجین السل�م�ی�ی�ن 

  .االحرار
ھ��ن��ا تص��ب��ح االن��ث��روب��ول��وج��ی��ا 
ض��روری��ة ب��ن��اًء ع��ل��ى ث��الث��ی��ة: 
 (التعددیة, والمغایرة, والھویة). 
وھنا س�أورد م�ث�ال ح�ي ی�ج�س�د 
ویؤكد م�ا ذك�ر اع�اله م�ن ق�ل�ب 
س��اح��ة ال��ت��ح��ری��ر, ف��ق��د ت��ب��ن��ت 
الثقافات الفرعیة الم�ت�ع�ددة ذات 
الموقف ب�ال�رغ�م م�ن ھ�وی�ات�ھ�م 

المتغ�ای�رة وال�خ�اص�ة, وت�ذوی�ب 
خصوصیة ثقافتھ�ا داخ�ل ھ�وی�ة 
الوطن االم الذي یجمعھ�م, ف�ك�ان 
ھنا وبھذا الموقف تحدی�دا أب�راز 
ال�ھ��وی�ة غ�ائ��ي ألظ�ھ��ار م��وق��ف 
وطني مشترك؛ فنس�ب�ی�ة أظ�ھ�ار 
تلك الھویة كان ل�غ�ای�ة أنس�ان�ی�ة 
وط�ن��ی�ة ب�ح��ت�ة, وك�ان ذل�ك م��ن 
خالل تبن�ي ن�ف�س ال�م�وق�ف م�ن 
اعیاد جمیع ال�ث�ق�اف�ات ال�م�ك�ون�ة 
ب��م��ج��م��وع��ھ��ا ال��ع��راق ب��أك��م��ل��ھ, 
فاألیزیدیة بیوم عی�دھ�م ت�واف�دوا 
الى التح�ری�ر ب�م�ج�ام�ی�ع ك�ب�ی�رة 

والش��م��وع   راف��ع��ی��ن ال��الف��ت��ات
رافضین االحتفال بالعید تض�ام�ن 
م���ع اح���زان ث���وار تش���ری���ن 
وش�ھ�دائ�ھ�ا ال�ذی�ن س��ق�ط�وا ف��ي 
الس��اح��ات ع��ل��ى ی��د الس��ل��ط��ة 
القمعیة, وقد خط على ال�الف�ت�ات 
عب�ارات م�ن�ھ�ا: (تض�ام�ن�ن�ا م�ع 
ش��ھ��داء تش��ری��ن ق��ررن��ا ع��دم 
االحتفال بعیدن�ا ھ�ذه الس�ن�ة أن�ا 
أزی��دي ل��ك��ن ع��راق��ی��ت��ي اك��ب��ر)،

(وعذرا ایھا الع�ی�د ف�ال�ع�راق�ی�ون 
االیزیدیون لن یحتفل�وا ب�ع�ی�دھ�م 
لھذا العام ألن ارضھم ق�د م�ل�ئ�ت 
بدماء الشھداء الطاھرة لخ�الص 

ال��ع��راق), (ان��ا ع��راق��ي ن��ح��ن 
عراقی�ون ال م�ك�ون�ات)؛ وات�خ�ذ 
مسیحیو ال�ع�راق ذات ال�م�وق�ف 
النب�ی�ل, ف�ف�ي ی�وم راس الس�ن�ة 
ال��م��ی��الدی��ة وض��ع��وا ف��ي س��اح��ة 
التحریر شجرة المیالد وزی�ن�وھ�ا 
بصور شھداء ساح�ة ال�ت�ح�ری�ر, 
مع تشیید قبور مص�غ�رة رم�زی�ة 
واع�الم ع�راق�ی�ة, م�ع ت�م�ث�ال�ی�ن 
یحدان تلك القبور من الط�رف�ی�ن, 
ی��ج��س��د االول یس��وع ال��م��س��ی��ح, 
وع��ل��ى ال��ط��رف االخ��ر م��ری��م 
العذراء, وحم�ل�وا الف�ت�ات ت�ح�ت 
نصب الحریة في ذلك الیوم تؤكد 
على عدم احتفالھم ب�ال�ع�ی�د ھ�ذه 
السنة, تبنى المسل�م�ی�ن م�واق�ف 
مشابھة لسابق�ات�ھ�ا داخ�ل ارض 
ساحة التحریر في ع�ی�د ال�ف�ط�ر, 
فقد اطلقوا في وسائل ال�ت�واص�ل 
االج��ت��م��اع��ي ھ��اش��ت��اك (ع��ی��د 
ش��ھ��ی��د), وایض��ا ك��ان��ت ھ��ن��اك 
الف��ت��ات ق��د رف��ع��ت ف��ي س��اح��ة 
التحریر تعبر عن ذات ال�م�وق�ف 
كان من بینھا واحدة خط ع�ل�ی�ھ�ا 
(عید العراقیین بإسترداد الوط�ن 
ال ع�ی�د ب�ال وط�ن), وام�ت�د ھ��ذا 
ال��م��وق��ف ف��ي ع��دم االح��ت��ف��ال 
للمسلمین حتى في عید االضحى 
داخ��ل س��اح��ة ال��ت��ح��ری��ر, ب��ل 
استبدلوه بت�ش�ی�ی�ع اح�د ش�ھ�داء 
ال���ث���ورة (ك���رار ح���ی���در اوس 
الجنابي), التي اصرت والدتھ ان 
یزف بتشییعھ م�ن ارض س�اح�ة 
التحریر ولبى الثوار ال�ن�داء ف�ي 
 اول ی��وم م��ن ع��ی��د االض��ح��ى،

فجم�ی�ع االح�رار ك�ان ل�ھ�م ذات 
ال��م��وق��ف م��ن اع��ی��ادھ��م داخ��ل 

 .ساحة التحریر
 .... تلیھا صفحة بالصور

اا   ا / رة  فة اوو ا د 
 

   الباحثة االستاذة: مھا اسعدخاص العراقیة االسترالیة ::: الثائرة 

 رة ار ت  
(م وط)،( ااق)،(ااق  ج 

(أم  ا ) ،(بق واء ا 
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   الباحثة االستاذة: مھا اسعدخاص العراقیة االسترالیة ::: الثائرة 
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 ھیفاء متي/ سیدني
 
على الرغم من أن الحیاة من ح�ول�ن�ا ال ت�ب�دو أب�داً س�ھ�ل�ة  

ولیست مطابقة تماماً ألحالم وتوقعات كل شخص منا إال أننا 
جئنا إلى ھذه الحیاة لنعیشھا من دون أن یكون ل�ن�ا أي رأي 
في ما إذا كنا فعالً نود المجيء إلیھا أم ال. وت�ع�ت�ب�ر ال�ح�ی�اة 
إجماالً قاسیة وصعبة وتحمل الكثیر من ال�ع�واق�ب واألزم�ات 
والمشاكل التي یكون من المحتوم عل�ی�ن�ا م�واج�ھ�ت�ھ�ا وم�ن 
المتعذر اجتنابھا وھنا یمكن أن یبرز ویت�م�ی�ز ك�ل ف�رد ع�ن 
اآلخر فبالرغم من أننا جمیعاً نواجھ ھذه الحیاة الق�اس�ی�ة إال 
أن كل شخص منا لھ طریقتھ الخاصة في الت�ع�ام�ل م�ع ھ�ذه 
الحیاة بغض النظر عن العواقب التي نواجھھا في ال�ح�ی�اة إال أن ال�ن�ج�اح ف�ي م�واج�ھ�ت�ھ�ا 

 والتغلب علیھا تعتبر من األمور التي ترجع إلى قدرات الشخص نفسھ.
ھناك بعض السمات الشخصیة التي یجب أن یتمتع بھا كل ف�رد ی�ود ف�ع�الً أن ی�واج�ھ ھ�ذه ف

الحیاة بنجاح وسعادة، ومن الخطأ أن نجزم بأن الحیاة ال یوج�د ف�ی�ھ�ا م�ا ی�ب�ھ�ج ف�إن�ھ م�ن 
الضروري أن نتأكد من أننا نحن من یخلق ما یبھجنا فیھا فكلنا یسعى إلى الن�ج�اح ال�م�ھ�ن�ي 
والنجاح في الحیاة العائلیة واالجتماعیة وفي عالقتنا مع األصدقاء ولكن ل�ك�ل ش�خ�ص م�ن�ا 
طریقتھ في التعامل مع الحیاة ومواجھة معوقاتھا ون�ت�ی�ج�ة ذل�ك ن�رى أن ھ�ن�اك أش�خ�اص�اً 
متمیزین دون عن سواھم وھناك من كان فعالً قادراً على مواجھة الحیاة ب�ن�ج�اح ف�ي ح�ی�ن 
نجد البعض الذین تأثروا بالھزائم بشكل مبالغ فیھ م�م�ا ع�اق�ھ�م ع�ن ال�م�ث�اب�رة وم�واص�ل�ة 

 المحاولة.
 ولكن ما الذي یمیز األشخاص الناجحین في الحیاة؟.

مھما كانت العوائق والھزائم التي تواجھك في الحیاة فإنھ من ال�م�ھ�م ل�ل�غ�ای�ة أن ال تش�ع�ر 
باالستسالم والھزیمة ویفضل ھنا أن تقول لنفسك دائماً إنك س�ت�واج�ھ ج�م�ی�ع األم�ور ال�ت�ي 
یمكن أن تحدث معك مھما كانت وبالتالي فإنك ستصبح أقوى عند المواجھة یج�ب أن ت�ح�ث 
وتحرض نفسك دائماً على العمل، ومن أكثر األمور التي یمكن أن تمنعك من مواجھة الحیاة 
بسعادة ھي عدم القدرة على البدء باألمور التي یجب علیك انجازھا وھنا حاول أن ت�ت�وق�ف 
عن المماطلة وحاول السعي قدماً إلى انجاز األم�ور. ول�ك�ن ل�ی�س ب�الض�روري أن تش�وش 

 ذھنك وتندفع بتھور إلنجاز المھام وإنما ركز على ما ترید إنجازه الیوم.
ینبغي أن یؤمن كل فرد منا بذاتھ وقدراتھ وأنھ فعالً قادراً على مواجھة الحیاة بكامل األم�ور 

 السلبیة التي یمكن أن تظھرھا لھ. 
وتعتبر ثقة المرء بذاتھ فعالً من األسلحة النفسیة القادرة على جع�ل ال�م�رء ی�واج�ھ ال�ح�ی�اة 
بسعادة ونجاح. أن األشخاص الذین یستطیعون مواجھة صع�وب�ات ال�ح�ی�اة ھ�م األش�خ�اص 
الذین یتمتعون بالقدرة على التفكیر العملي ویمكنك أن تؤكد لنفسك أنھ لیس م�ن ال�خ�ط�أ أن 

 تشعر باألسى والضیق على المدى القصیر لكي تكون قادراً على الفوز في المستقبل.
حاول أن تشعر بالمسؤولیة لیس فقط لألمور التي تقوم بھا كسلوك واألفعال بل أیضاً ی�ج�ب 

 أن تحمل مسؤولیة مشاعرك وأفكارك.
ومن المھم أن ال تلوم المجتمع لما أنت علیھ كما أنھ من الضروري أیضاً أن ال تشعر نفس�ك 

 بأنك "ضحیة" ال حول لك وال قوة.
وتعتبر ھذه المشاعر االنھزامیة من أكثر المشاعر التي یمكن أن تھدمك من الداخل وتمنع�ك 
من مواجھة الحیاة. یساعدك التفكیر المرن على حل كل مشكلة بطریقة معینة تناس�ب�ھ�ا م�ن 

 دون التركیز على حل واحد لكل المشاكل األمر الذي ال یفید على اإلطالق.

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني           

 دة ل 
 !!  ّل

 

 
 

 

 

 

 

 

 علي حسین/ العراق
   

 

عندما تتكرر أمامك عزیزي القارئ مفردة السیادة، تذكر أن العراق تحول إلى ب�الد ل�ل�خ�ط�ب�اء     
ولصواریخ الكاتیوشا، تتكرر فیھ اعتداءات دول الجوار التي تعتقد جمیعھ�ا، وبص�الف�ة وغ�رور، 
أن العراق علیھ ان یتبع سیده أینما حل، منذ سنوات ونحن نعیش فاصًال كومیدیً�ا ع�ن "الس�ی�ادة 

 !!وأخواتھا"، وقطع أنف ترامب
وهللا العظیم یا جماعة "مھزلة"، تتنافسون باسم السیادة على نھب ثروات البالد، لكنكم تضع�ون 
رؤوسكم في الرمال أمام صالفة أردوغان وطائراتھ المسیرة التي تقتل بأبناء العراق.. ت�وج�ھ�ون 
الصواریخ إلى المنطقة الخضراء في الوقت الذي تسرح وتم�رح دب�اب�ات أن�ق�رة داخ�ل األراض�ي 

 . العراقیة
أعتذر للقراء فأنا دائم التعكیر لمزاجھم، وكنت أنوي الیوم أن أكتب عن الغصن ال�ذي ظ�ل ی�م�ی�ل 
في حیاتنا المطربة نجاة الصغیرة وھي تدخل عامھا الثاني والثمانین ، ول�ی�س ع�ل�ى "الس�ل�ط�ان 
اردوغان الذي دائما ما یجد من یصفق لھ كلما مال على العراق .. المطربة ال�ت�ي غ�ن�ت ل�ل�ع�ش�ق 
وللھوى وللجمال، وما تزال أغنیاتھا نابضة بالحیاة نرددھا كلما سم�ع�ن�ا ص�وت�ھ�ا ی�ن�ش�د ع�ی�ون 
القلب، مرحلة كانت فیھا صاحبة "القریب منك بعید" أبرز مالمحھا، مرحلة بدأت منذ أربعین�ی�ات 
القرن الماضي، حیث صوت أم كلثوم، وأنغام محمد عبد الوھاب ومونولوجات عف�ی�ف�ة اس�ك�ن�در، 
وضحكات نجیب الریحاني، وآھات محمد القبانجي، لت�ن�ت�ھ�ي ع�ن�د رای�ات داع�ش ول�ج�ان األم�ر 
بالمعروف، ومیلیشیات القتل على الھویة، لن یغني أحد مثل كلمات كامل الشناوي "ال ت�ك�ذب�ي"، 
الذي ھام بھا عشقًا ، فلم یعد الكذب غریبًا على مجتمعات یقودھ�ا س�اس�ة "نص�اب�ون" م�ی�زت�ھ�م 

 .الوحیدة أنھم یبرعون في ألوان الكذب جمیعھا
لم تكن الفتاة الصغیرة التي تعلمت القراءة والكتابة على ید والدھا، تدرك، أن�ھ�ا س�ت�ص�ب�ح ی�وًم�ا 
أیقونة للغناء العربي، وستسحر جمھور بغداد، وھي تغني لھم في منتصف الستینیات ومن ع�ل�ى 
مسرح سینما النصر، في ذلك الزمان كانت فیھ بغداد تتنافس علیھا األحالم واآلمال.. ذل�ك عص�ر 

آھات وح�ی�دة خ�ل�ی�ل، ودالل أح�الم وأُرید لبغداد فیھ أن تكون مدینة بجمال صوت عفیفة اسكندر 
وھبي وشجن داخل حسن، وحالوة ناظم الغزالي، ولم یكن یدور بخلد ھؤالء أن تتح�ول ال�م�دی�ن�ة 
إلى خرائب، على ید ذكرى علوش، وكان قبلھا قد جند " نعیم عبعوب" كل جھوده لیحول�ھ�ا إل�ى 

 .زرق ورق
  في صبیحة كل یوم مطلوب منك أیھا العراقي "المسكین" أن تضحك على حالك،

ف تاریخ الضحك مليء بالطرائف واألكاذیب، لكن أغلظھا ست�ظ�ل ب�ال�ت�أك�ی�د تص�ری�ح�ات س�اس�ة 
 ومسؤولین یتصرفون مع أخبار القصف التركي، وكأنھا تجري في كوكب آخر

ی����ك����ت����ب اب����ن 
خل�دون.. أن أول 
م��ا ی��ن��ق��ط��ع ف��ي 
ال�����دول ع�����ن�����د 
انقط�اع ال�ع�م�ران 
ھ�و ف�ن ال�غ�ن�اء.. 
ونحن والحم�د � 
ب�����ال إع�����م�����ار 
والس���������ی����������ادة، 
وال��غ��ن��اء ع��ن��دن��ا 
رجس م�ن ع�م�ل 

 .الشیطان





 

New Large Medical Center Opening up at 
Greenway plaza Shopping Centre 

Greenway Health Center 
We are looking for the following. 

• General Practitioners (male and female) 

• Dentist   • Radiologist  • Technicians 

• Sonographer  • Nurses 

• Experienced Receptionist 

Call Romel 0405 424 548    0423 030 508 

E: romelyousef@hotmail.com 

Coming Soon 

ط  ح أإ  ا 
 المجمع بحاجة الى:

 خصائي أشعة إ  •طبیب أسنان  •  )ممارسین عامیین (ذكور وإناث •
    ممرضات  •أخصائي الموجات فوق الصوتیة  •  فنیون •

 508 030 0423 لإلتصال : موظفي إستقبال ذو خبرة.         •
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لقد كشف اإلنف�ج�ار ال�م�روع وال�ھ�ائ�ل ف�ي    
م��رف��أ ب��ی��روت، ھش��اش��ة ال��ن��ظ��ام الس��ی��اس��ي 
الطائفي وعمق األزمة البنیوی�ة، ال�م�ت�راك�م�ة 
وفشل الح�ك�وم�ة ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة ف�ي اإلس�ت�ج�اب�ة 
لمطالب الشعب وعجز مؤسسات الدولة ع�ل�ى 
معالجة األزمات وحل التعقیدات التي أف�رزھ�ا 
النظام السی�اس�ي. ل�ق�د ك�ان اإلن�ف�ج�ار م�دم�ر 

ال�ن�ووی�ة  ورھیب حیث ذك�ّرن�ا ب�اإلن�ف�ج�ارات 
التي تسببت في قتل مئات اآلالف م�ن ال�ب�ش�ر 
واآلالف من الجرحى والمفقودین ف�ي ن�ھ�ای�ة 
الحرب العالمیة الثانیة عندما شن�ت ال�والی�ات 
ال��م���ت��ح���دة األم���ری��ك���ی��ة ھ��ج���وم��اً ن��ووی���اً 

-األمبراطوریة الیابانیة ف�ي أغس�ط�س  على 
-06وقصف مدینة ھیروشیما في  1945-آب
-08  -09ومدینة ناج�ازاك�ي ف�ي  08-1945

ب��إس��ت��خ��دام ق��ن��اب��ل ن��ووی��ة وال��ت��ي  1945
أُستعملت ألول مرة ضد البشر ح�ی�ث تس�ب�ب�ت 
في إبادتھم وأحدثت الدمار الشامل لق�د ك�ان�ت 

م�ن  مأساة حقیقیة وتركت آثارھ�ا ل�ح�د اآلن 
خالل األمراض السرطانیة ال�ت�ي أص�ی�ب ب�ھ�ا 
مواطني المدی�ن�ت�ی�ن ح�ی�ث أدت إل�ى م�وت�ھ�م 

ال�ذي حص�ل ف�ي  الحقاً. فاإلنف�ج�ار وال�دم�ار 
مدینة ب�ی�روت ك�ان ش�ب�ی�ھ�اً ب�م�ا حص�ل ف�ي 

 الیابان. 
 163لقد أدى اإلن�ف�ج�ار إل�ى ق�ت�ل أك�ث�ر م�ن 

م��واط��ن وخ��م��س��ة آالف ج��ری��ح وم��ئ��ات 
المفقودین فضالً عن تدم�ی�ر ال�م�رف�أ ب�ك�ام�ل�ھ 
واآلالف من ال�م�س�اك�ن وال�ب�ن�ای�ات وتش�ری�د 
ثلثمائة ألف م�واط�ن ال�ذی�ن أص�ب�ح�وا ب�دون 
سكن. وھك�ذا أض�اف إن�ف�ج�ار م�رف�أ ب�ی�روت 
والتدمیر الذي حصل، تداعیات جدیدة وأزم�ة 
جدیدة إلى األزمات ال�م�ت�راك�م�ة ال�ت�ي ت�ن�خ�ر 
بالجسد اللبناني فالنظ�ام ال�ط�ائ�ف�ي ال�م�ذھ�ب�ي 
المحاصصي الذي ألغى الدولة وألغى ال�ھ�وی�ة 
الوطنیة والغى المؤسسات الدستوریة ی�واج�ھ 
اآلن ماصنعت یداه والش�ب�ی�ھ ب�ھ ی�ذك�ر وھ�و 
النظام السیاسي الط�ائ�ف�ي ال�م�ح�اص�ص�ي ف�ي 
العراق، كالھما على نفس األسسو. فاإلنف�الت 
األمني، المافیات وشبكات الف�س�اد وال�ت�دم�ی�ر 
الممنھج والتدخالت األجنبی�ة وف�ي ال�م�ق�دم�ة 
إیران وكالھما یعاني فیھ الشعبان الش�ق�ی�ق�ان 
الجوع واألمراض وال�ب�ط�ال�ة ون�ھ�ب وس�ل�ب 
األموال وملیشیات تمارس دور الدولة، ف�ھ�ي 
الدولة العمیقة لھا سجونھا الخفیة وج�ی�ش�ھ�ا 

غیر الرسمي وأجھزتھا القمعیة وتكوین شب�ھ 
ھیكل للدولة مع سیطرة األح�زاب الس�ی�اس�ی�ة 
المتنفذة في كل شیئ وف�ي ال�م�ق�دم�ة أح�زاب 
اإلس��الم الس��ی��اس��ي ال��ط��ائ��ف��ي وھ��ك��ذا ی��دف��ع 
الش��ع��ب��ان الش��ق��ی��ق��ان ث��م��ن��اً ب��اھض��اً. ول��ك��ن 
الشعوب الحرة لن تسكت بل تنتف�ض وت�ع�م�ل 
على تغییر میزان ال�ق�وى وال�ط�رق ال�م�ت�اح�ة 
اآلن ھ��ي ال��ط��رق الس��ل��م��ی��ة م��ن خ��الل 
ال���ت���ظ���اھ���رات ال���م���ل���ی���ون���ی���ة الض���اغ���ط���ة 
واإلع�ت�ص��ام�ات وال��ع�ص�ی��ان ال�م��دن�ي وع��زل 
الطبقة السیاسیة الفاسدة، ألن ھ�ذه ال�ط�ب�ق�ة 
نفعیة وأنان�ی�ة والی�ھ�م�ھ�ا س�وى مص�ال�ح�ھ�ا 
وتحت عباءة الدین وال�ع�م�ام�ة ج�رى ت�دم�ی�ر 
الشعبین وتمزیق أوصالھما ونسف وحدتھ�م�ا 
الوطنیة. ولكن المعاناة أكبر من م�م�ا ی�خ�ط�ط 
لھما. ولھذا نش�أ ف�ي ل�ب�ن�ان وض�ع س�ی�اس�ي 

وم�ا   یحسب تأریخیاً ماقب�ل إن�ف�ج�ار ب�ی�روت
تشرین األول ف�ي ل�ب�ن�ان  17بعده فبعد ثورة 

وھي سلسلة من اإلحتجاجات الشع�ب�ی�ة ب�دأت 
إث�ر  2019تش�ری�ن األول  -أك�ت�وب�ر 17في 

فشل الحكومة اللب�ن�ان�ی�ة ف�ي إی�ج�اد ال�ح�ل�ول 
لألزمة االقتصادیة بدأت اإلحتجاجات الشعبی�ة 
بع�د إع�الن خ�ط�ط ال�ح�ك�وم�ة ب�إت�ج�اه زی�ادة 
الض��رائ��ب ع��ل��ى ال��ب��ن��زی��ن وال��ت��ب��غ وع��ل��ى 
المك�ال�م�ات ال�ھ�ات�ف�ی�ة ع�ب�ر اإلن�ت�رن�ی�ت، ث�م 
توسعت اإلحتجاجات ورف�ع س�ق�ف ال�م�ط�ال�ب 
إلى إسقاط الرئاسات الث�الث ن�ت�ی�ج�ة ال�ف�س�اد 
الس��ی��اس��ي وال��م��ال��ي واإلداري وال��رك���ود 
والبطالة. واآلن ب�ع�د اإلن�ف�ج�ار ھ�ّب الش�ع�ب 
اللبناني في إنتفاضة جدیدة أدت إل�ى إس�ق�اط 

 الحكومة الحالیة وتقدیم إستقالتھا. 
ولكن ھذا الیكفي ألن المسألة ل�ی�س�ت ت�غ�ی�ی�ر 
الحكومة بل تغییر النظام جذریاً وإلغاء النظ�ام 
الس��ی��اس��ي ال��ط��ائ��ف��ي وإن��ھ��اء ح��ك��م األم��راء 
وإع��ادة وح��دة الش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي وت��غ��ی��ی��ر 
الدستور الطائفي وال�ق�وان�ی�ن وب�ن�اء ال�دول�ة 
ال��ع��ص��ری��ة ال��ح��دی��ث��ة ت��ع��ت��م��د ال��وط��ن��ی��ة 
والدیمقراطیة الحقیقیة والمدنیة، ولیس ح�ك�م 
الملیشات وشعاراتھا المزیف�ة، وت�ت�ج�ھ ن�ح�و 
تفكیك الحكومة العمیقة أو ال�خ�ف�ی�ة وی�رس�ى 
ال�ن��ظ��ام ع��ل��ى ق��اع��دة ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ی��ة 
والحریات وتثویر كافة المجاالت االقت�ص�ادی�ة 
واإلجتماعیة والثقافیة والخدمیة والتكنلوج�ی�ا 

 وإلقاء الفوارق الطائفیة.

لقد مر الشعب اللبناني بمآسي الحرب األھلی�ة 
واإلنقسام السیاسي الح�اد م�ن  1975-1990

، 2006، وأح��داث ت��م��وز  2005ت��أری��خ 
م 2007-2006واإلعتصام المدني بین عامي 

وم�ا ت�ب�ع�ھ�ا م�ن  2008آیار 5وما جرى في 
ث�م إت�ف�اق  2008آی�ار 7أعمال عسكریة في 

الدوحة والمالحظ في كل األزم�ات ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة 
یأتي الحل من تح�ك�ی�م خ�ارج�ي ب�ی�ن أط�راف 

 النزاع الداخلي.
لم توزع المناصب حسب الط�ائ�ف�ة وال�م�ذھ�ب 
في مؤسسات الدولة وال�ب�رل�م�ان وال�وزارات 
فقط بل تعدى ذل�ك إل�ى ت�وزی�ع ال�م�ؤس�س�ات 
ال�ح�ی�وی��ة ك�ال��م�ط�ارات وال�م�وان��ئ وال�دوائ��ر 
األمنیة وغیرھا كما حص�ل ب�أن ی�ك�ون م�رف�أ 
بیروت من حصة حزب هللا وال�ن�ت�ی�ج�ة ال�ت�ي 
حصلت التوجد رقابة من قبل ال�دول�ة والی�ج�د 
علم ماذا تحوي المستودعات والم�خ�ازن وإال 

تصادر بضاعة كیمیاوی�ة م�ن  2013منذ عام 
سفینة غامضة والیوجد ع�ل�م ب�خ�ط�ورة ھ�ذه 

ط�ن  2750وھي ن�ت�رات األم�ون�ی�وم  المواد 
والتي تستخدم ظاھریاً كأسمدة زراعیة ول�ك�ن 
حقیقة األمر ھي مادة شدیدة اإلنفجار ع�ن�دم�ا 
 یضاف الیھا زیت الوقود أو تشتعل بالنیران . 
وھ��ذا م��ا حص��ل والزال��ت األس��ب��اب غ��ی��ر 
معروفة، فحج�م اإلن�ف�ج�ار ك�ب�ی�ر ح�ی�ث دم�ر 
منطق�ة رص�ی�ف ال�م�ی�ن�اء وس�وی�ت ب�األرض 
المستودعات التي أشتعلت فیھا النیران أول�ی�اً 
واإلنفج�ارات الح�ق�اً ك�م�ا ت�ع�رض�ت ص�وام�ع 

 الحبوب المجاورة إلى أضرار كبیرة.
وفي ھذه المحنة والدمار الشامل ھّب الشب�اب 
اللبناني وكل شرائح الشع�ب إل�ى ال�م�س�اع�دة 
وح��م��ل ال��م��واد ال��غ��ذائ��ی��ة إل��ى ال��م��واط��ن��ی��ن 
وتن�ظ�ی�ف الش�وارع ل�ق�د أث�ب�ت ھ�ذا الش�ع�ب 
أصالتھ وحبھ للوطن لق�د وح�دت�ھ�م ال�ك�ارث�ة، 
وإستعادوا وع�ی�ھ�م م�ن أج�ل ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 
وطنھم والتعبیر عن رفض النظ�ام الس�ی�اس�ي 
ال��ط��ائ��ف��ي وال��ذي أرس��ى أس��س��ھ االح��ت��الل 

 1943الفرنسي عندما تأسست ال�دول�ة ع�ام 
غیر مف�ی�د  1989وأصبح أیضاً إتفاق الطائف 

ألنھ عظّم وعمل على تقویة ھذا النظ�ام ال�ذي 
   فرق الشعب.

أخیًر نق�ول س�الم�اً ل�ب�ن�ان ...س�الم�اً ب�ی�روت 
والبد أن ینتصر الشعب ع�ل�ى أع�داء وح�دت�ھ 

      والمستفیدین الفاسدین من خیراتھ.

  ن ...  وت 

 صبحي مبارك/ سیدني



 كفاني"…تعد المجموعة الشعریة "یازماني  
 اثنتین وخمسین قصیدة من الشعر الحر.

وبالعودة إلى أزمنة الكتابة ستتوزع ھذه القص�ائ�د 
أما األولى فتضم قصیدتین ھما ف�ي ٠ألى مرحلتین

 . 1998/1989بكاء الرضیعة وفاء
…تسع سنوات تفصل في القول بین الق�ص�ی�دت�ی�ن

صمت ق�د ی�ب�رھ�ن ع�ل�ى ع�م�ق ال�ج�رح ال ع�ل�ى 
 اندمالھ.

 ةأما المرحل�ة ال�ث�ان�ی�ة ف�ت�م�ت�د ع�ل�ى س�ن�ة واح�د
وال��ق��ص��ائ��د ف��ی��ھ��ا ت��ت��وات��ر ع��ل��ى   2019/2018
م�ت�ق�ارب�ة ج�دا و ك�أن ال�ق�ری�ح�ة   مسافات زمنیة

الشعریة ال�ت�ي ش�ح�ت عش�ری�ن ع�ام�ا ق�د أرادت 
عشرون سنة م�ن …التخلص من وزرھا دفعا دفقا

فھل تحول أثناءھا قلق الش�اع�رة إل�ى … الصمت 
طمأنینة وتقرحھا إلى سكین�ة و أل�ھ�ت�ھ�ا ت�ف�اھ�ات 

 الحیاة الیومیة عن نفسھا ومحیطھا؟.
إن ما تطرحھ قصائد المرحلة الث�ان�ی�ة م�ن ھ�م�وم 
ذاتیة و جماعیة و ما تنثره من أحالم وآمال، وم�ا 
تنبني علیھ من صور شعریة ت�دورف�ي ف�ل�ك األل�م 
عموما و من عالقات تقابلیة تترجم عنھ�ا ث�ن�ائ�ی�ة 

كل ذلك یدفعنا إلى ال�ج�زم ب�أن … القوة و الضعف
س��ك��ون ال��ق��ل��م ل��م ی��راف��ق��ھ س��ك��ون ال��ح��واس أو 
اإلحساس فكأني بالشاعرة ق�د اخ�ت�زن�ت ج�رح�ھ�ا 
وتشربت كل أسباب المعاناة كما شربت من من�اب�ع 
ال��ث��ق��اف��ات وال��ح��ض��ارات واألس��اط��ی��ر وم��خ��ت��ل��ف 
النصوص ما بھ تثري روافدھا و مرجعیاتھا وھي 
تنسج النص ثم ألقت حملھا وتخففت م�ن أث�ق�ال�ھ�ا 
ف��ي ك���ت���اب��ة واع���ی���ة ت��ح���ول���ت خ��الل���ھ���ا م���ن 

 …"اجتماعیة إلى ذات شعریة  ذات
ك��ف��ان��ي" ھ��و ع��ن��وان ال��ق��ص��ی��دة … "ی��ا زم��ان��ي

ف�ل�م�اذا  30العاشرة من المجموعة الش�ع�ری�ة ص
 عنوانا جامعا؟  اختارتھ الشاعرة

العنوان یختزن ویختزل (والعبارة ألستاذنا توفی�ق 
بكار، رحمھ هللا،) معاني النص الصغیر أو الكب�ی�ر 

قد بني بالغیا عل�ى ن�داء ف�ي   وھو في ھذا المقام
م��ع��ن��ى االس��ت��ع��ط��اف ی��ؤك��ده االل��ت��م��اس ف��ي 

األمر"كفى"،أما المنادى فھ�و ال�زم�ان ق�وة  داللة
كقوة فاعلة مستبدة بینم�ا ت�أت�ي   میتافیزیقیة تقدم

"األنا" مضافا إلیھ نحوی�ا ف�ي م�ع�ن�ى االن�ت�س�اب 
والملكیة ظ�اھ�را، ل�ك�ن ال�دالل�ة ھ�ي ال�م�ف�ع�ول�ی�ة 
فالعالقة بین الزمان واألنا تقابلیة ،تنتشر ف�ي ج�ل 
القصائد في ثنائیة الفعل وسلبیة رد الفع�ل، ال�ق�وة 

 …والضعف، االستبداد واالنھزامیة
والزمان لیس لفظا مفردا في مجموع القصائد ب�ل 
یتشكل معجما لغویا (القدر، المنایا، اللیل، ال�م�وت 

 ٠وحقوال داللیة…). 
على أن شكوى ال�زم�ان م�وض�وع مس�ت�ھ�ل�ك ف�ي 

األدب ال�ع�رب��ي ب�ل اآلدا ب ال�ع�ال��م�ی�ة،أل�م ت�ن�ش��أ 
التراجیدیا في األدب الیوناني القدیم م�ن إحس�اس 
االنس�ان ب��ال�ع��ج�زأم��ام ھ��ذه ال��ق�وة ال�غ��ی�ب��ی�ة،ق��وة 
التسییرالتي اسمھا القدر؟، ألم یشك امرؤ ال�ق�ی�س 
من اللیل في أقدم معلقة ف�ي الش�ع�ر ال�ع�رب�ي ف�ي 

 قولھ:
   و لیل كموج البحر أرخى سدولھ علي.

 بأنواع الھموم لیبتلي
 فقلت لھ لما تمطى بصلبھ. 
 وأردف أعجازا وناء بكلكل

 ………أال أیھا اللیل الطویل
 

فم�ع�ان�اة الش�اع�رة م�ن ال�زم�ان ھ�ي ف�ي األص�ل 
والنھایة معاناة اإلنسان الذي یع�ی�ش وج�وده إم�ا 

لذلك ت�ع�ود ٠ملحمة أو مأساة،وھو الوضع األغلب
الشاعرة بعد عشرین عاما من رثاء رضیعتھا إلى 

األلم قد تورم بفقدان األم ال�ت�ي ك�ان�ت   الكتابة ألن
ت�م��ث�ل ج�م��ل�ة م�ن ال�ق��ی�م وال�م��ف�اھ��ی�م (ال�ج��م��ال، 

 …)األمان،الحكمة ، معنى الوجود،البیان
 كم غرنا الدھر و أوجعنا

 اغتال أما ھي العید
 جود،وقار،ھیبة فخار

 عزة نفس و أخالق محامید
 28ص…بكاھا خلق هللا كلھم

 وتضخم الوجع أكثر بتواتر االمراض 
 ثم تواترت أوجاع الوطن العربي:  على الشاعرة

 أنس القوافي ما عاد ینشینا
 فالشعر حزین

 51ص…یبكي العرب و الدینا 
 48او قولھا ص

 دموع النیل تنھمر حیارى
 تبكي مصر و الشام

 وأحالم العذارى
 تبكي عراقا ما عاد سالما

 نحروا فراتھ
 …أھدوه قربانا

 ثم تغذت حرقتھا بمتابعة أبیھا وذاكرتھ 
 تتخلى عنھ فیصبح طیف إنسان بعد 

 32أن كان عمادا. ص
 …"أبتي 

 أنكرتني؟
 جھلتني؟

 ؟…ما عدت تذكرني
 ا…

 أیغدو المرءكالغرب
 بعد الجاه و النسب
 و الوقار و الرتب

في فترة الص�م�ت، إذن، ع�ن ق�ول الش�ع�ر ك�ان�ت 
الشاعرة تتلقى ضربات القدر، والمعجم المستعمل 
في وصف ض�رب�ات�ھ ی�دل ع�ل�ى ع�ن�ف وج�ب�روت 

، ج�ب�روت ی�رھ�ف …) (شرد، أضل، غ�در، ط�ع�ن
المشاعر حتى ل�ت�ش�ف ف�ت�ت�ك�ث�ف م�ع�اج�م ال�ب�ك�اء 

وتص�ب�ح … والحزن وال�ت�وس�ل وال�ق�ھ�ر وال�دم�وع
األجراس واالی�ق�اع�ات ف�ي ھ�ذه ال�ق�ص�ائ�د أن�ی�نً�ا 
مس�ت�رس��ال، وت��غ�رق األن�ا ف�ي م��ا یش��ب�ھ ال�وج��ع 
الصوفي التحاما بالطب�ی�ع�ة، ب�ال�ك�ون، ش�وق�ا ال�ى 
المدى والالحدود و كأن�ھ�ا ت�ت�ط�ھ�ر ب�ال�ع�ذاب م�ن 

إنھا كطائر ال�ف�ی�ن�ی�ق، … العذاب ومن األلم باأللم 
ألمھا ھو العش الذي یأوی�ھ�ا، ت�ح�رق�ھ ل�ی�ح�رق�ھ�ا 
فتنبعث من الرماد كائنا ج�دی�دا ی�خ�ت�زن ال�ت�ج�رب�ة 

 اإلنسانیة:
…تجربة ال�خ�ی�ام وش�ھ�ری�ار وس�ی�زی�ف وأب�ول�و

وستجعل الحب س�ب�ی�ال إل�ى ت�ح�دي ال�ق�در وق�ھ�ر 
 …الموت وامتالء الكیان

 
لقد تمثلت الش�اع�رة ف�ي م�ج�م�وع�ت�ھ�ا الش�ع�ری�ة 

الذاتیة في مواجھة   كفاني" تجربتھا… "یازماني
الزمان والقدر قوة غیبیة. وأحداثا تاریخیة مؤلمة 
لكنھا لم تنغلق على ذات�ھ�ا ب�ل ت�ح�ول�ت ال�ى ذات 
حاملة لمأساة االنس�ان ف�ي ص�راع�ھ ال�ت�راج�ی�دي 
الذي قد یتحول الى ملحمي بقوة الحب الدافعة إلى 

الت�ي ت�ت�غ�ن�ى ب�ال�ح�ب وال�ج�م�ال   الحیاة فالقصائد
وتتنفس عم�وم�ا "ری�ح ن�زار ق�ب�ان�ي و و ع�ط�ر 

  قصائده في المرأة والحب والجمال"
تدفع ألى االعتقاد بأن ط�ب�ع االنس�ان ی�دع�وه إل�ى 

یحترق أو یحرق نفسھ ل�ك�ي   الحیاة فھو كالفینیق
یبعث م�ن ج�دی�دأك�ث�ر ق�وة و ث�ب�ات�ا وق�درة ع�ل�ى 
التجاوز و صنع المصی�ر، ال�ح�ی�اة اس�ت�م�رار، ق�د 

 نتوقف لكنناال نقف.
وتمثال ل�ھ�ذه ال�ث�ن�ائ�ی�ة ك�ان غ�الف ال�دی�وان ف�ي 

العنوان الذي تم تفكی�ك�ھ   تصمیمھ حامالفي وجھھ
كف�ان�ي"، وف�ي ق�ف�اه قص�ی�دة … سابقا "یا زماني

 "ابق ھنا" الداعیة الى الحیاة:
 …ابق ھنا

 نصنع من ظالل العذوبة
 …دوائر

 ومن غوایة الیاسمینة
 …جدائل

 ومن زھرجنونا
 عقد أنجم

 إذ یندھش لعطر روحك المرتبكة
 …یجمعنا

 فتورق أصیافنا فاكھة حنان
 ٠في قبلة مباغتة
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ق ا .... دهر و 

 الشاعرة عایدة الرباعي  قراءة في دیوان   
 مز "..."م 

   09/08/2020زینب حداد/ تونس  بقلم :



عند متابعة مجرى األح�داث ال�راھ�ن�ة ف�ي 
الع�راق وت�ع�ل�ی�ق�ات ج�م�ھ�رة ك�ب�ی�رة م�ن 
الس�ی�اس�ی�ی�ن واإلع�الم�ی�ی�ن وال��م�ت�اب�ع�ی��ن 
ألوض��اع ال��ع��راق ع��ل��ى ص��ع��ی��د ال��داخ��ل، 
وكذلك كثیر من التحل�ی�الت الص�ادرة ع�ن 
م�راك�ز ال��ب�ح�ث ال�ع�ل��م�ي وع��ن الص�ح��ف 
والمج�الت اإلق�ل�ی�م�ی�ة وال�دول�ی�ة، ی�م�ك�ن 
تشخیص ثالث مس�ائ�ل ج�وھ�ری�ة ی�ج�ري 

 التركیز علیھا، وھي:
، ال یحسد رئیس مجلس الوزراء الس�ی�د 1

مصطفى الكاظمي على الوض�ع ال�ذي ھ�و 
وح��ك��وم��ت��ھ ف��ی��ھ، بس��ب��ب ال��ت��ع��ق��ی��دات 
والتشابكات الس�ی�اس�ی�ة، ال�داخ�ل�ی�ة م�ن�ھ�ا 

عاماً  17واإلقلیمیة والدولیة، الجاریة منذ 
في البالد، والتي لم یكن ال�ك�اظ�م�ي ب�ع�ی�داً 
عنھا، بل مشاركاً فیھا من خ�الل رئ�اس�ت�ھ 

 2016لجھاز المخابرات العراقیة منذ عام 
ح��ت��ى اآلن. وق��ب��ل ذاك ك��ان م��ع ال��ق��وى 

 المدنیة المطالبة بالتغییر.
 
. ال��م��ص��اع��ب االق��ت��ص��ادی��ة وال��م��ال��ی��ة 2

واألمنیة وانتشار السالح خارج المؤسسة 
العسكریة الرسمیة التي تواجھ ال�ح�ك�وم�ة 
ال��راھ��ن��ة، بس��ب��ب الس��ی��اس��ات ال��ك��ارث��ی��ة 
والفاسدة لح�ك�وم�ات ن�ظ�ام ال�م�ح�اص�ص�ة 
الطائفیة الفاسدة والمتعاقب�ة ال�ت�ي ن�ھ�ب�ت 
وفرطت ب�خ�زی�ن�ة ال�دول�ة وم�وارد ال�ب�الد 
ال��ن��ف��ط��ی��ة، وال��ت��ي نش��رت ال��م��زی��د م��ن 
المیلیشیات الطائفیة المسلحة، إضافة إل�ى 
تھدیدات داعش المستمرة، والمعبرة ع�ن 
عملیة تحالف وصراع بی�ن ق�وى اإلس�الم 
السیاسي الشیعیة والسنیة من جھة، وبین 
القوى القومیة العربیة والكردیة في الحكم 
من جھة ثانیة. وأغلب ھذه القوى ت�م�س�ك 
بأیدیھا قوى الدولة الع�م�ی�ق�ة وك�ث�ی�ر م�ن 
أجھزة السلطات الثالث لل�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة 
وتعرقل محاوالت اإلصالح والتغییر ال�ت�ي 
یطالب بھا المن�ت�ف�ض�ون وع�م�وم الش�ع�ب 
الذین قدموا أغلى التضحیات لھا، وأُس�ق�ط 
بسببھا الجزار عادل عبد المھدي ورھطھ، 
إال إن دورھم التخریبي اإلجرامي لم ی�ن�ت�ھ 

 بعد.
 
. المصاعب الكبیرة التي تواجھ المجتمع 3

ال��ع��راق��ي، الس��ی��م��ا ال��غ��ال��ب��ی��ة ال��ع��ظ��م��ى 
ال�م��س��ح��وق��ة وال��م��ح��روم��ة م��ن��ھ، بس��ب��ب 
سی�اس�ات ال�ن�ظ�ام ال�م�ح�اص�ص�ي ال�ف�اس�د 
وعواقبھ على المجتمع التي تضغط بش�ت�ى 
السبل وتواصل انتفاضتھا الشعبیة لتحقیق 
اإلصالحات الجذریة والتغییر المنشود ف�ي 
وضع الدولة واالقتصاد والمجتمع واألم�ن 

  الداخلي ورفض التدخالت الخارجیة.
إن ھذا الواق�ع ق�د وض�ع ال�ك�اظ�م�ي ب�ی�ن 
ع�ام�ل��ي ض�غ��ط م�ب��اش�ری�ن: ب�ی�ن ال�ق��وى 
واألح�زاب ال�ط��ائ�ف��ی�ة واألث�ن��ی�ة ال�ف��اس��دة 

 17والجائرة التي حكم�ت ال�ع�راق ط�ی�ل�ة 
عاماً وخربتھ وجوعت الشعب وأن�ھ�ك�ت�ھ، 
وترید بإصرار قاتل مواصل�ة ال�ح�ك�م ب�أي 
ثمن حتى لو جاء على ال�م�زی�د م�ن ج�ث�ث 
ضحایا الشعب المستعدة لقتلھم، كما ف�ع�ل 
الجزار عادل عبد المھدي وأعوان�ھ، ل�ك�ي 
ال تخسر حكمھا الجائر والفاسد من جھ�ة، 
وبین قوى الشعب المنتف�ض�ة وال�م�ط�ال�ب�ة 

بالتغییر والمستع�دة ل�ت�ق�دی�م ال�ت�ض�ح�ی�ات 
إلنقاذ البالد من براث�ن ال�ق�وى ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
الفاسدة الداخلیة والخارجیة التي ال ت�زال 
ت�ھ�ی�م�ن ع�ب�ر ق�وى وم�ؤس�س�ات ال�دول��ة 
العمیقة على مفاتیح الوضع في البالد م�ن 

 جھة ثانیة.
لیس ھناك أمام الكاظمي غی�ر أح�د ھ�ذی�ن 
الخیارین: إما أن یصطف مع القوى ال�ت�ي 
أذلت الشعب وقسمتھ ون�ھ�ب�ت�ھ وج�وع�ت�ھ 
وقتلت الكثیر من أبناءه وبن�ات�ھ وتس�ب�ب�ت 
ف�ي ك�وارث ال حص�ر ل�ھ�ا ف�ي ال�م�وص�ل 
ونینوى والمحافظات الغرب�ی�ة، وب�ال�ت�ال�ي 
یصبح واحداً منھم ال غیر، أو أن یص�ط�َف 
مع الشعب وانتفاضتھ وم�ط�ال�ب�ھ ال�ع�ادل�ة 
والمشروعة لیك�ون واح�داً م�ن�ھ وی�ج�س�د 
طموحاتھ وأھ�داف�ھ ال�م�ش�روع�ة. وھ�ن�اك 
كثیر من الع�وام�ل ال�داخ�ل�ی�ة وال�خ�ارج�ی�ة 
المساعدة التي تدفع بھ ل�ال�ص�ط�ف�اف إل�ى 

 جانب قوى الشعب واالنتفاضة.
یدرك الكاظمي بأنھ ال یملك وقتاً طویالً أو 
مفتوحا لالخت�ی�ار. ف�ھ�و ق�د ج�اء ل�ی�ك�ون 
رئیسا لمجلس وزراء وقائد ع�ام ل�ل�ق�وات 
المسلحة لعام واحد ل�ی�ن�ج�ز ف�ی�ھ م�ھ�م�ات 
محددة أساسیة، أع�ل�ن ھ�و ع�ن ت�ب�ن�ی�ھ�ا 
والعمل على تحقیقھ�ا ب�أك�ث�ر م�ن خ�ط�اب 

عاماً الم�ن�ص�رم�ة ع�ان�ى  17وتصریح. فـ 
الشعب األمرین من ب�ط�ال�ة وف�ق�ر وج�وع 
وحرمان ومن ن�ق�ص ال�خ�دم�ات، ث�م م�ن 
اجتیاح واحتالل داعشي تعرض الم�الی�ی�ن 
إلى النزوح والھجرة السی�م�ا اإلی�زی�دی�ی�ن 
والمسیحی�ی�ن والش�ب�ك وال�ت�رك�م�ان، ل�ق�د 
تعرضوا إلبادة جماعی�ة م�ن ق�ت�ل وس�ب�ي 
واغ��ت��ص��اب ل��ل��ن��س��اء وخ��ط��ف ل��ل��ص��ب��ی��ة 
اإلیزیدیین.. ولم یعد الش�ع�ب ق�ادراً ع�ل�ى 
تحمل المزید من عب�ث وإج�رام م�ن ح�ك�م 

عاماً وحولھ إلى خربة م�ل�وث�ة  17العراق 
 ومعدمة.

والسؤال ال�ع�ادل: م�ت�ى وك�ی�ف س�ی�ح�س�م 
الكاظمي موقفھ؟ الخطب األخیرة تشیر إلى 
أنھ یعید تأكید التزامھ بالوعود التي قطعھا 
على نف�س�ھ ح�ی�ن تس�ل�م رئ�اس�ة م�ج�ل�س 
الوزراء، واألف�ع�ال ب�ھ�ذا االت�ج�اه ل�ی�س�ت 
بطیئة فحسب بل مترددة ومتعثرة. ال ش�ك 
إنھ بحاجة إلى الحكمة والحسابات الدقیقة 
والقدرة ال�ف�ع�ل�ی�ة ع�ل�ى ات�خ�اذ ال�ق�رارات 
المناسبة، ولكن بحاجة أیضاً إل�ى ال�ح�س�م 
الس��ری��ع. ف��م��ن ت��اب��ع ال��خ��ط��ب��ة األخ��ی��رة 

 31/07/2020ل��ل��ك��اظ��م��ي، أي ب��ت��اری��خ 
یالحظ وضوحاً أكثر وإیجابیة في م�واق�ف�ھ 
من القضایا األساسی�ة ال�ت�ي ی�ط�ال�ب ب�ھ�ا 
الش��ع��ب. وب��ال��ت��ال��ي س��ی��ض��ع ن��ف��س��ھ ف��ي 
مواجھة م�ب�اش�رة م�ع ت�ل�ك ال�ق�وى ال�ت�ي 
ترفض اإلصالح والتغییر وتتحین الف�رص 

  للتخلص منھ.
لقد حدد الس�ی�د ال�ك�اظ�م�ي الـ�س�ادس م�ن 

موعداً لالن�ت�خ�اب�ات  2021حزیران/یونیو 
المبكرة. وھو أمر جید یحظى، كما اعتقد، 
بتأیید ق�وى االن�ت�ف�اض�ة والش�ع�ب. إال أن 
القوى ال�م�ن�اھض�ة ل�ت�ھ�ی�ئ�ة مس�ت�ل�زم�ات 
ضروریة لخوض انتخابات ح�رة ون�زی�ھ�ة 
وع��ادل��ة، س��ت��س���ع��ى إل��ى االع��ت���راض 
والمطالبة باتباع "القواعد البرل�م�ان�ی�ة!" 
إلج�راء االن�ت��خ�اب�ات ال�م�ب�ك��رة، وال�ھ��دف 

إعاق�ت�ھ�ا. وأب�رز ھ�ؤالء رئ�ی�س م�ج�ل�س 
النواب محمد الحلبوسي، الحلی�ف الس�ن�ي 
م�ن��ذ س��ن��وات ل��ل��ن��ظ��ام اإلی��ران��ي وب��ع��ض 
األحزاب الشیعیة، السیما ح�زب ال�دع�وة، 
وھو الالعب ال�م�ت�ع�دد األوج�ھ وال�راق�ص 
ع�ل��ى ح�ب��ال إی��ران وت��رك��ی��ا والس��ع��ودی��ة 
والخلیج دفعة واح�دة، إذ ال�م�ھ�م ل�ھ م�ن 

 یغنیھ ویبقیھ في موقعھ.
إن األھم من كل ذلك، وبعد ھ�ذه ال�خ�ط�وة 
ال��م��ھ��م��ة ل��ل��ك��اظ��م��ي، ت��أت��ي الس��ی��اس��ات 
واإلج��راءات وال��خ��ط��وات ال��م��ن��ھ��ج��ی��ة 
والمدروسة والمنظمة بعنایة التي یفترض 
أن یخطط لھا ویمارسھا الكاظمي ل�ت�أم�ی�ن 
سالمة ھذه االنتخابات، التي یھدف الشعب 
من خاللھا تغیی�ر ال�واق�ع ال�راھ�ن ج�ذری�اً 
والخالص من النظام الطائفي المیلیشیاوي 
الكلیبت�وق�راط�ی�ة أو ال�ل�ص�وص�ي ال�ف�اس�د 
والفاحش والتابع. جاء في التقریر ال�م�ھ�م 
للصحفي األمیركي روب�رت وورث، ال�ذي 
كشف ب�ج�رأة ووض�وح ع�م�ا ی�ج�ري ف�ي 
العراق م�ن فس�اد وإج�رام ب�ح�ق الش�ع�ب 
وال�وط�ن ودور ال�م��ی�ل�ی�ش�ی�ات ال�ط�ائ�ف�ی��ة 
ال��م��س��ل��ح��ة ال��ت��اب��ع��ة إلی��ران وأح��زاب��ھ��ا 
السیاسیة وإعاقتھا الفعلیة للتنمیة والتقدم 
االجتماعي، قولھ: "ی�م�ك�ن اآلن اع�ت�ب�ار 
الفساد قضیة حیاة أو م�وت، ی�ج�ب ع�ل�ى 
العراق أن یختار بین إطعام شعبھ أو إثراء 

’ ن�اس’ "(راج�ع:  اللص�وص ال�ح�اك�م�ی�ن.
ینشر النص الكامل لتقریر نیویورك تایم�ز 
ع��ن فس��اد ال��ع��راق: أس��م��اء وج��ھ��ات 

 .).2020.07.31حساسة، 
نحن أمام جملة من السیاسات واإلجراءات 
التي بدونھا ال تستقیم نزاھ�ة االن�ت�خ�اب�ات 
المنشودة، إذ بدونھا سیكون األمر ضحك�اً 
على ذقون الناس وعودة الطغمة الف�اس�دة 
الراھن إلى مجلس النواب والتحكم بس�ی�ر 
العملیة السیاسیة وج�ع�ل�ھ�ا مش�وھ�ة ك�م�ا 
الوضع علیھ حالیاً. ویبدو ھ�ن�ا م�ف�ی�داً أن 
أبرز بش�ك�ل أك�ث�ر وض�وح�ا م�ا ج�اء ف�ي 
خطاب الكاظم�ي ح�ول ش�روط ان�ت�خ�اب�ات 
حرة ونزیھة وع�ادل�ة، وال�ت�ي ب�دون�ھ�ا ال 

 یمكن تحقیق ما یسعى إلیھ الشعب:
إخ�راج م��ل��ف��ات ال��ف��س��اد األك�ث��ر خ��ط��ورة 
واألكثر نھباً وسلباً لموارد البالد والھیمنة 
على مفاصل الح�ی�اة ل�ت�ق�دی�م�ھ�ا ل�ل�ق�ض�اء 
وتقدیم الحمایة للقضاة لممارسة مھن�ت�ھ�م 

 باستقاللیة.
ن�زع س�الح ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة  -2

ال��م��س��ل��ح��ة وج��ع��ل الس��الح ح��ك��راً ع��ل��ى 
مؤسسات الدولة العسكریة ال غیر، وتقدیم 
المتورطین منھم بالف�س�اد وال�ج�رائ�م إل�ى 

  القضاء.
إعادة النظر بقانون االن�ت�خ�اب�ات ع�ل�ى  -3

وفق مطلب الشعب ول�ی�س ك�م�ا وض�ع�ت�ھ 
الطغمة الحاكمة الفاسدة ولمصلحتھا حت�ى 

 بعد تعدیلھ الجزئي الخائب لھ.
إعادة النظر ب�ال�م�ف�وض�ی�ة ال�م�س�ت�ق�ل�ة  -4

ل��الن��ت��خ��اب��ات وج��ع��ل أعض��اءھ��ا قض��اة 
مستقلین حقاً وصدقاً، ولیسوا ممثل�ی�ن أو 
تابع�ی�ن ل�ألح�زاب اإلس�الم�ی�ة وال�ح�اك�م�ة 

 الفاسدة.
استكم�ال ب�ن�ی�ة ال�م�ح�ك�م�ة االت�ح�ادی�ة  -5

لتصبح قادرة على المصادقة عل�ى ن�ت�ائ�ج 

   االنتخابات المبكرة القادمة.
حرمان اللصوص الذین تث�ب�ت إدان�ت�ھ�م -6

وكذلك من تسبب بكارثة الموصل ونین�وى 
من الترشیح لالنتخابات المبكرة الق�ادم�ة، 
وك��ذل��ك أول��ئ��ك ال��ذی��ن ت��ورط��وا بش��راء 
ال�م��ق�اع��د ال�ن��ی��اب�ی��ة ب�م��الی��ی�ن ال��دوالرات 
األم��ری��ك��ی��ة ال��ت��ي اس��ت��ع��ادوا أض��ع��اف��ھ��ا 

 بسلوكھم الفاسد والمفسد.
السماح بمجيء من یمثل األمم المتحدة -7

وم��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق اإلنس��ان ال��دول��ی��ة 
واإلقلیمیة والمحلیة ومحامون ب�ال ح�دود 
ل��ل��رق��اب��ة ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات وم��واج��ھ��ة 
م��ح��اوالت ش���راء ذم��م ال���م��ح��روم��ی���ن 
والجائعین والمؤمنین الب�س�ط�اء م�ن ق�ب�ل 
م��ن ی��م��ت��ل��ك ال��م��ل��ی��ارات م��ن ال��دوالرات 

  المسروقة من قوت الشعب.
مشاركة شبیبة االن�ت�ف�اض�ة وال�ن�ق�اب�ات -8

والجمعیات المستقلة في محافظات العراق 
كافة في الرقابة على االن�ت�خ�اب�ات وع�ل�ى 
صنادیق االقتراح أثناء ال�ت�ص�وی�ت وف�ت�ح 
الصنادیق لنظافة وصدقیة ھ�ذه ال�ع�ن�اص�ر 
الثوریة وخشیة من عودة ال�ت�زوی�ر ال�ذي 
حصل خالل الدورات االنتخاب�ی�ة الس�اب�ق�ة 

 دون استثناء.
ك�م�ا یُ�ف�ت�رض ھ�ن��ا أن ی�وف�ر ال�ج�ھ��از -9

المركزي لإلحصاء اإلحصائیات السك�ان�ی�ة 
الضروریة لت�ح�دی�د م�ن ی�ح�ق ل�ھ اإلدالء 
بصوتھ في االنتخابات المبكرة القادمة في 
جمیع م�ح�اف�ظ�ات ال�ب�الد ل�م�ن�ع ال�ت�الع�ب 
وتس�ج��ی��ل م��وت��ى وفض��ائ��ی��ی�ن ك��ن�اخ��ب��ی��ن 
فعلیین، حیث تصدر لھم بطاقات للمشاركة 
في االنتخابات. وھنا یفترض التعاون بی�ن 
ھذا الجھاز ومفوضیة االنتخابات وبرقاب�ة 

 شعبیة نوعیة.
ال شك أن الكاظ�م�ي، وھ�و رئ�ی�س ج�ھ�از 
ف ج�ی�داً ع�ل�ى ت�ل�ك  المخاب�رات، ق�د ت�ع�رَّ
األس��ال��ی��ب غ��ی��ر ال��ن��زی��ھ��ة والش��ری��رة 
وال�م�ح��ب�ط��ة ال��ت�ي م��ورس�ت ف�ي تش�وی��ھ 
االنتخابات السابقة وتزویرھا، سواء أكان 
ذلك عبر شراء المقاعد ال�ن�ی�اب�ی�ة أم دف�ع 
م��ب��ال��غ وھ���دای��ا (رش��وات) ل��ل��ف��ق���راء 
والمحروم�ی�ن، أم ب�دع�م م�ن م�رج�ع�ی�ات 
وقوى دینیة إللزام المؤمنین البسطاء غیر 
المت�ن�وری�ن م�ن�ھ�م ع�ل�ى ان�ت�خ�اب ق�وائ�م 
األحزاب اإلسالمیة الس�ی�اس�ی�ة ال�ف�اس�دة، 
إضافة إلى أسالیب ال�ت�ھ�دی�د واالخ�ت�ط�اف 
وال��ت��غ��ی��ی��ب واالغ��ت��ی��ال ال��ت��ي م��ارس��ت��ھ��ا 
األحزاب اإلسالمیة السیاسیة ومیلیشیاتھ�ا 
الطائفیة المسلحة التي تتوزع ع�ل�ى م�دن 
ومحالت العراق باعتبارھا حصصاً ث�اب�ت�ھ 
للھیمنة علیھا البتزاز سكانھا واخضاعھم 
إلرادتھا. (راجع، ت�ق�ری�ر روب�رت رووث 

     المذكور سابقاً).
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لقد عانت شعوب ال�ع�ال�م م�ن ث�ق�اف�ة ال�غ�زو    
وسلوكیات�ھ ال�ب�دائ�ی�ة وخ�اص�ة ف�ي م�ن�ط�ق�ت�ن�ا 
الشرق أوسطیة ولمئات السنین ب�ی�ن ال�ق�ب�ائ�ل 
وال�ع��ش�ائ��ر، وتس��ب�ب��ت ف�ي ان�ھ��ر م��ن ال��دم��اء 
وال�دم�وع، وك�وارث م�رع�ب�ة اخ�ت�ل�ط�ت ف�ی�ھ��ا 
االنساب وتاھت بین الغازي والمغ�زي، ورغ�م 
كل اشراقات اإلسالم وبقیة األدیان وسماحت�ھ�ا 
لكنھا لم ت�ن�ج�ح ل�م�ئ�ات الس�ن�ی�ن ف�ي ای�ق�اف�ھ�ا 
بالمطلق فاستمرت بین كثیر من تلك ال�ع�ش�ائ�ر 
واالقوام حتى الى ما قبل اق�ل م�ن م�ائ�ة ع�ام، 
حیث تقلصت مساحاتھا بین الق�ب�ائ�ل ب�ان�ت�ش�ار 
المدنیة والتع�ل�ی�م وال�وع�ي اإلنس�ان�ي، ل�ك�ن�ھ�ا 
انتقلت الى اشكال وأنماط أخرى تمارسھا دول 
وأنظمة سیاسیة أو منظمات دینیة او قومیة او 
عرقیة تحت عناوین واھداف عدیدة، م�ع�ت�م�دة 
ذات النھج والسلوك في الغزو البدائي، فت�ق�ت�ل 
الرجال وتستعبد األطفال وتس�ب�ي ال�ن�س�اء، ث�م 

 تمارس تجارة البیع والشراء!
ولعل العراق كان واح�د م�ن ت�ل�ك الس�اح�ات    

التي مارست ال�غ�زو ع�ل�ى مس�ت�وى ال�ع�ش�ائ�ر 
والقبائل ثم بعد أن انحسرت، أخذت طابعا آخرا 
تمارسھ السلطة الحكومیة او منظ�م�ات دی�ن�ی�ة 
متطرف�ة، وف�ي ك�ل ال�ح�االت ك�ان�ت ن�ت�ائ�ج�ھ�ا 
كارثیة یدفع فاتورة حسابھا األھالي، ورغم أن 
كوارث العراق كثیرة وال تحصى إال إن أكثرھ�ا 
إیّالماً ومأساةً، ھي تلك التي وقع�ت ف�ي ش�ھ�ر 

، ح�ی�ث دف�ع 2014وآب  1990آب من ع�ام 
فواتیرھا شعب العراق م�االً ودم�وع�اً ودم�اء، 
والعجیب أن الكارثتین تنبعان من ذات ال�ن�ھ�ج 
والتفكیر الشمولي والعقائدي اإلقصائ�ي، ف�ف�ي 
األولى قرر ش�خ�ص واح�د أن دول�ة ب�أك�م�ل�ھ�ا 
شعباً وتاریخاً وحضارةً یجب إلحاقھا كمحافظة 
من مح�اف�ظ�ات�ھ ال�ت�ي ك�ان�ت ت�أنُّ ت�ح�ت وط�أة 
ال��ع��ب��ودی��ة، وخ��الل س��اع��ات ورغ��م أن��ف ك��ّل 
الحكماء والعقالء وتھدیدات األعداء ونص�ائ�ح 
األصدقاء، غزا الكویت بشكلٍّ ھمج�ي ب�رب�ري، 
وضمھا إلى مملكة الف�ق�ر وال�رع�ب واإلرھ�اب 
في سابقٍة لم ت�ح�ص�ل م�ن�ذ ال�ح�رب ال�ع�ال�م�ی�ة 
الثانیة، حیث أّدت عم�ل�ی�ة غ�زو ال�ك�وی�ت إل�ى 
تدمیر العراق ومنشآتھ الصناعیّ�ة وال�زراع�یّ�ة 
والثقافیّة والعلمیّة والبُنى التحتیة م�ن ال�ط�رق 
والجسور وم�ح�ط�ات ال�ك�ھ�رب�اء وال�م�اء وك�ل 
المعامل المنتجة على مختلف اخ�ت�ص�اص�ات�ھ�ا، 
ناھیك عن مقتل مئات اآلالف وتدمیر ال�ج�ی�ش 
العراقي كلیاً وإخراجھ عن ال�خ�دم�ة ال�ف�ع�ل�ی�ة، 
خ��اص��ةً ف��ي ق��ّوات��ھ ال��ج���ویّ��ة وال���م��درع���ة 
والصاروخیّة، وق�د دف�ع ال�ع�راق م�ن�ذ ث�الث�ی�ن 
عاماً أكثر من خمسین ملیار دوالر ت�ع�ویض�ات 
للكویت وما یزال یدفعھا م�ق�ط�وع�ة م�ن أف�واه 

 أبنائھ وبناتھ!

وألن نھج ذل�ك ال�ن�ظ�ام، الّ�ذي تس�ب�ب ب�ت�ل�ك   
الكارثة كان مزروعاً في عقول من ات�ب�ع�وه أو 
أیدوه، خاصةً أول�ئ�ك ال�ذی�ن اس�ت�ق�دم�ھ�م ق�ب�ل 
إسقاط نظامھ، وھم عّدة آالف من اإلرھ�اب�ی�ی�ن 
العرب والمسلمین من كّل أصقاع العالم وجلّھم 
م�ن ت�ن�ظ�ی�م�ات ال�ق�اع�دة وال�ف�رق ال�م�ت�ط�رف�ة 
والمتشددة دینی�اً أو ق�وم�ی�اً، ح�ی�ث أنش�أ ل�ھ�م 
معسكرات وتدریبات لمس�اع�دت�ھ ف�ي م�ق�اوم�ة 
التحالف الدولي والعمل خل�ف خ�ط�وط ال�ع�دو، 
وحین�م�ا س�ق�طَ (داح�ت) ت�ل�ك ال�م�ج�ام�ی�ع م�ن 
المنحرفین ونظمت نفسھا تحت قیادات قاعدیة 
األص��ل، انش��ق��ت ل��ت��ؤس��س عص��اب��ة ج��دی��دة 
أصبحت فیما بعد تُسم�ى بـ�ـ�" ت�ن�ظ�ی�م ال�دول�ة 
اإلسالمیة داعش "، التي انضم إلی�ھ�ا ال�ك�ث�ی�ر 
م���ن الض���ب���اط وع���ن���اص���ر ال���م���خ���اب���رات 
واالستخبارات واألمن الخاص لل�ن�ظ�ام وب�ق�ای�ا 

 فدائیو صدام.
وم��ع ض��ع��ف ال��ن��ظ��ام الس��ی��اس��ي ال��ج��دی��د   

ومناكفاتھ وفساد قیادات�ھ وخص�وم�ات�ھ�م ف�ی�م�ا 
بینھم، استطاع التنظیم وبالتعاون مع م�ف�اص�ل 
مھمة في الحكومة االتحادی�ة وم�ل�ح�ق�ات�ھ�ا أن 
یسیطر على محافظات نینوى واألنبار وص�الح 
الدین وأجزاء من كركوك واق�ت�رب م�ن ث�غ�ور 
كوردستان، لكي یوقع واحدة من أبشع ج�رائ�م 
العصر في سنجار أو شنكال كما یطلق ع�ل�ی�ھ�ا 
أھالیھا، وھي مدینة تقع ف�ي الش�م�ال ال�غ�رب�ي 

ك�م، وتض�م  120من مركز الم�وص�ل ب�ح�دود 
غالبیة إیزیدیة كوردیة، حیث وق�ع�ت ال�ك�ارث�ة 
الثانیة والتي تعدت في تفاصیلھا ومآسیھا ك�ل 
ما حدث من ح�روب ف�ي ال�ت�اری�خ ال�م�ع�اص�ر، 
حیث غّزت مجامیع من شذاذ اآلفاق واألخ�الق 
واألدیان مدینة آمنة، تضم بی�ن ث�ن�ای�اھ�ا أك�ب�ر 

الدیانات في العراق وكوردست�ان ب�ع�د اإلس�الم 
والمسیحیة، أال وھي اإلی�زی�دی�ة، وخ�الل أیّ�ام 
قلیلة م�ن اج�ت�ی�اح ال�م�دی�ن�ة وق�ّراھ�ا ت�ّم ق�ت�ل 
واختطاف آالف المواطنین من الرجال والنساء 
واألطفال، وحسب ھذه اإلحصائیة المعتمدة من 
قبل األم�م ال�م�ت�ح�دة وال�ح�ك�وم�ت�ی�ن ال�ع�راق�ی�ة 
والك�وردس�ت�ان�ی�ة، وك�ن�ت�ائ�ج ل�ج�ری�م�ة اإلب�ادة 
الجماعیة التي ارتكبتھا داعش أو ما یُسم�ى بـ 
(تنظیم الدولة اإلسالمیة ف�ي ال�ع�راق والش�ام) 

ح�ی�ث  2014-08-03بحق اإلیزیدیین بتأریخ 
تّم توثیق الجرائم واالن�ت�ھ�اك�ات، ال�ت�ي ط�ال�ت 
مدین�ة س�ن�ج�ار وأط�راف�ھ�ا وب�األرق�ام وحس�ب 

 الجدول اآلتي:
عدد الشھداء في األیّام األول�ى م�ن ج�ری�م�ة  -

 شھیداً من الشباب والشیوخ. 1293اإلبادة 
 3548، منھم: اإلناث 6417عدد المختطفین  -

 وغالبیتھم من األطفال. 2869والذكور 
عدد األیتام الذین ف�ق�دوا آب�ائ�ھ�م وأم�ھ�ات�ھ�م  -

 یتیماً ویتیمة. 2745
عدد المقابر الجماعیة المكتشفة في المدی�ن�ة  -

م�ق�ب�رة ج�م�اع�ی��ة،  83وأط�راف�ھ�ا ح�ت�ى اآلن 
 إضافة إلى العشرات من القبور الفردیة.

عدد المزارات والمراقد الدینیة ال�ت�ي أزی�ل�ت  -
  مزار ومعبد. 68من الوجود من قبل داعش 

ن�ازح�اً،  360,000عدد النازحین بلغ ن�ح�و  -
 وھم جمیعاً من سكان القضاء.

عدد الذین ھاجروا منھم إل�ى ال�خ�ارج ی�ق�در  -
 تقریباً بمائة ألف نسمة.

وإثر ذلك تّم تشكیل خلیة أزمة من قبل حكومة  
ك��وردس��ت��ان، أط��ل��ق ع��ل��ی��ھ��ا م��ك��ت��ب ت��ح��ری��ر 

 2015المختطفی�ن، ح�ی�ث اس�ت�ط�اع�ت وم�ن�ذ 
وبمختلف الوسائل إنق�اذ ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ن�س�اء 

 واألطفال، وحسب الجدول أدناه:
منھم  3530مجموع المحررین والمحررات    

 1041من الرج�ال و 339من النساء و 1199
من األطفال اإلن�اث،  951من األطفال الذكور و

م��ن ال��ن��س��اء  1308وم��ا ی��زال ھ��ن��اك أك��ث��ر 
من الرج�ال م�ف�ق�ودی�ن وی�ت�م ال�ب�ح�ث  1579و

 عنھم.
تمتد خی�وط  2014آب  3و 1990آب  2وبین  

ال��ك��وارث، ال��ت��ي نس��ج��ھ��ا ال��ف��ك��ر ال��م��ت��ط��رف 
والعنص�ری�ة ال�ق�وم�ی�ة ال�ب�غ�ی�ض�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ة 
المقیتة، والتي تمثلت بنظام ش�م�ول�ي ال ی�ق�ب�ل 
أحداً غیره، ومجامیع أصولی�ة ع�م�ی�اء ك�ف�رت 
بكل القیم والمعاني السامیة لإلنسانیة لتق�ت�رف 
ذات الجرم أو الغزو الذي قام بھ صدام حس�ی�ن 
في الكویت وقبلھا في كوردستان وأن�ف�االت�ھ�ا، 
ھذه الغزوات الت�ي ق�ادت ال�ب�الد وال�ع�ب�اد إل�ى 
كوارث ستبقى نتائ�ج�ھ�ا وج�روح�ھ�ا ل�ع�ش�رات 

  السنین القادمة!

 ااق  و ا ووة ر!

 أربیل كفاح محمود كریم/



إھتز ضمیر اإلنسانیة ووجدانھا لذلك اإلنفج�ار    
الذي عصف ببیروت في فجر یوم الرابع من آب 
الجاري، إنفجار لم تشھده منطقة الشرق األوسط 
خ�الل ك�ل ال��ط�غ�ی�ان وال��ح�روب ال�ت�ي ش�ھ�دت�ھ��ا 
شعوبنا. ویذكر مشھد بی�روت ال�م�ری�ع الض�م�ی�ر 
العالمي بتلك ال�ب�رب�ری�ة ال�ت�ي أدت إل�ى ض�ح�ای�ا 
كبیرة ومسحت بعض المدن عن بكرة أبیھا م�ث�ل 
غارنیكا وستالینغراد وھ�ی�روش�ی�م�ا ون�اغ�ازاك�ي 
وحلبچھ ونی�وی�ورك...ال�خ. وف�ي ت�ق�ری�ره نش�ره 

 Business م���وق���ع "ب���ی���زن���س إنس���ای���در

Insider"   األمیركي أخیراً، قال ال�ك�ات�ب رای�ن
بیكریل إن القوة التفجیریة لحادث م�رف�أ ب�ی�روت 
أكبر بمرتین على األقل من قوة قنبل�ة "ج�ي ب�ي 

) ال��م��ل��ق��ب��ة ب��أم GBU-43/B/ب��ي" (43-ی��و
 القنابل".

 
ما كان لھذه الفاجعة والكارثة التي حلت ب�ل�ب�ن�ان 
أن تحدث لوال عجز الدولة اللبنانیة ع�ن ح�م�ای�ة 
مواطنیھا من السوانح وھلوس�ات ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 
التي تحكمت بلبنان منذ إن�دالع ال�ح�رب األھ�ل�ی�ة 
التي تفجرت بأیادي لبنانیة، لألسف، وبتح�ری�ض 
من دوائر أجن�ب�ی�ة ال ت�ری�د ال�خ�ی�ر واإلس�ت�ق�رار 

للبنان عبر رفع شعارات تترواح ب�ی�ن م�واج�ھ�ة 
اسرائی�ل وال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة أو اإلرت�م�اء ف�ي 
أحضانھما، لتتطور ھذه ال�ح�ال�ة إل�ى م�واج�ع�ات 
طائفیة عنیفة ومدمرة حرقت األخضر وال�ی�اب�س 
في لبن�ان وم�ح�ت آخ�ر آث�ار ال�دول�ة ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة 
ومؤسساتھا، وفسحت ال�م�ج�ال ألط�راف دول�ی�ة 
وإقلیمیة متصارعة على الساحة اللبنانیة لتع�ی�ث 
المزید من الدمار والخراب والض�ح�ای�ا وال�ف�س�اد 

 في ھذا البلد العزیز.
لقد تحولت مؤسسات الدولة ومنافذھا الح�دودی�ة 
وم��وان��أھ��ا إل��ى م��ن��اف��ذ ل��ك��ل ھ��ذه ال��م��ن��ظ��م��ات 
الفوضویة كي تخزن ترسان�ت�ھ�ا م�ن الص�واری�خ 
والعتاد والمتفجرات دون حس�ی�ب أو رق�ی�ب وال 
تدابیر صیانة لھا، وسمح لكل مغام�ر أن ی�ت�ول�ى 
تنفیذ اإلغتیاالت السیاسی�ة، ك�م�ا ح�دث ل�رئ�ی�س 
ال��وزراء األس��ب��ق ال��ف��ق��ی��د رف��ی��ق ال��ح��ری��ري 

 ولسیاسیین
 

تدمیر كامل وضحایا ھائل�ة ف�ي اھ�م م�رف�ق م�ن 
 مكرافق الدولة اللبنانیة

وصحفیین ورجال فكر آخرین. وس�ت�س�ت�م�ر ھ�ذه 

األفعال الفوضویة إذا لم یجر عالج وإعادة ن�ظ�ر 
باألسس المشوھة لبناء الدول�ة وال�ق�ائ�م�ة ع�ل�ى 
الطائفیة والمحاصصة والفساد للدولة اللبن�ان�ی�ة، 
وأن یسود الوعي الحر الدیمق�راط�ي وال�ت�س�ام�ح 
واالعتراف بالغیر لدى جم�ی�ع م�ك�ون�ات الش�ع�ب 
اللبناني، وتخلي األحزاب السیاسیة المتنفذة ع�ن 

 أھوائھا المریضة وفسادھا.
نقول ھذا وعراقنا العزیز یعان�ي ك�ث�رة م�ن ھ�ذه 
األمراض ولع�ق�ود م�دی�دة، وال�ت�ي ت�ع�م�ق�ت ب�ع�د 
إنھیار النظام الساب�ق. ف�الس�الح ی�ن�ت�ش�ر بش�ك�ل 
ع��ج��ی��ب ف��ي م��دن وقص��ب��ات وری��ف ال��ع��راق. 
وظھرت ع�ل�ى الس�اح�ة عش�رات ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 

المسلحة التي ترعاھا أحزاب متنف�ذة أو أط�راف 
ودوائر مخابراتیة أجنب�ی�ة، ع�رض�ت ال�ب�الد إل�ى 
الفوضى والتدخل األجنبي السافر بحی�ث ل�م ی�ع�د 
بإمكان العراقیین تشكیل مجلس وزراء لھم دون 
تدخل في شؤون العراق الداخلیة. كما خلقت ھذه 
الظاھرة الرتبة الخصبة للفساد ونھب المال العام 
ةال��خ��اص. وع��رق��ل��ت نش��وء وت��ط��ور األس��س 

 الدیمقراطیة
 
أل�ف ج�ری�ح، ض�ح�ای�ا  550أل�ف ق�ت�ی�ل و 539 

 2003العنف اإلرھاب في العراق منذ 
لبناء أركان الدولة العراقیة. ولم یعد ل�ل�ع�راق�ی�ی�ن 
والعراقیات األكفاء أي شأن لھم في ب�ن�اء ال�ب�ل�د، 
وج�رى ت�ھ�م�ی�ش�ھ�م وت�ھ�م�ی�ش أص�ح�اب ال�رأي 
والمثقفین كي یخلو المیدان ألصحاب ال�ع�ض�الت 

 المفتولة وكواتم الصوت وأصابع الدینامیت.
ھ�ذا م�ا ع��ان�ی�ن�اه ن�ح�ن ال��ع�راق�ی�ی��ن ط�وال ھ��ذه 
السنوات بحیث غدا من غیر الممكن التقدم ب�أی�ة 
خطوة صوب إعادة بناء الب�الد وإع�ادة ال�ل�ح�م�ة 
للمواطنة العراقیة والتوجھ ال�ج�دي ص�وب نش�ر 
ثقافة التسامح وال�ت�ع�ددی�ة وم�م�ارس�ة األح�زاب 
لسیاساتھا بشكل مسؤول ون�اب�ع�ة م�ن ال�ح�رص 
على مصالح الشعب والوطن، ونبذ كل م�ا ع�ل�ق 
في أذھان العراقیین من أفكار وممارس�ات ب�ائ�دة 
عفى علیھا الزمن. وإالّ ستش�ھ�د ب�غ�داد وال�م�دن 
العراقیة دماراً أشد مما شھده الع�راق�ی�ون ط�وال 
فترة طغیان شرور القاعدة وداعش، ومما شھده 
العراقین من مظاھر االحت�راب وال�ت�ط�اح�ن ب�ی�ن 
المیلیشیات والعش�ائ�ر ال�م�س�ل�ح�ة ع�ل�ى ت�ق�س�ی�م 
الغنائم بحبث تشكلت كانتونات طائ�ف�ی�ة وق�وم�ی�ة 
وعشائریة في العراق، ولم یع�د ل�ل�دول�ة إالّ دور 
محدود في معالجة األوضاع الخطرة التي تواج�ھ 
البالد. وتبقى المھمة األولى في تحقیق ذل�ك ھ�و 
دور الشعب وإرتفاع وعیھ وإس�ت�ع�داده وق�درت�ھ 
على تنظیم ن�ف�س�ھ ل�م�واج�ھ�ة ح�ی�ت�ان ال�ت�ط�رف 

 والطائفیة والفساد.
9/8/2020  
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 !!وت اا  اد

11  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 759 

 12 Aug 20 • Year 15 

 عادل حبھ

 لوحة غارنیكا للفنان االسباني بابلو بیكاسو



 این اختفى البطل االیجابي؟ -23
تعرفنا النصوص الدرامیة ف�ي ال�م�س�رح 

ن�����م����اذج س����ل�����ب����ی�����ة م�����ن   ع����ل����ى
ومنھا عل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال   الشخصیات

من یتم�ل�ق ب�ن�ف�اق، وی�ت�ص�نّ�ع الص�داق�ة 
لیخدع ویتمّكن وی�ت�س�ل�ط ك�ال�ع�دو، م�ث�ل 
شخصیة (یاغو) في مسرحی�ة (ع�ط�ی�ل) 
ف��ھ��و ی��ت��ح��ك��ّم ب��ع��ت��ّوه، وم��وارد س��وءه 
لیودي بنفسھ األّم�ارة ب�الس�وء ب�أرواح، 
ع�ط��ی�ل، وزوج�ت��ھ دزدم��ون�ھ. وال ت��رى 
الیوم في مسارحنا الیوم اال ال�ق�ل�ی�ل م�ن 
نصوص درامیة راقیة مثل "رومیو" و 
"دون ج�وان" و "ف�اوس�ت"، ب�ع�د ان 
بات كل واحد منھم ھرماً متداعیا مفت�ق�دا 
الى روح الشھوة ، ولم تعد أجم�ل ب�ن�ات 
مسرح آدم وأْصبَح�ھ�ا وج�ھ�اً وأرش�ق�ھ�ا 
قواماً، بقادرات على اث�ارت�ھ أو ت�ح�ری�ك 
ح�����ن�����ی�����ن�����ھ ل�����ھ�����ن! ب�����دالل�����ة ان 

والمخرجات ق�د اب�ت�ع�دوا أو   المخرجین
ی��ك��ادون، ع��ن ھ��ذه ال��روائ��ع ب��ع��د أن 
ع����ج����زوا ع����ن ت����ق����دی����م����ھ����ا ف����وق 

 .ألسباٍب ومآرب مختلفة   "مسارحنا"
 

 نصوص محلیة  -24
یعاني (البعض) من نصوصن�ا ال�درام�ی�ة 
(المحلیة) من حالة باتت ظاھرة معلوم�ة 
في مشكلة (االزدواج ال�ل�غ�وي) م�ا ب�ی�ن 

-الفصحى وال�ع�ام�ی�ة. وم�ن ال�م�ش�ك�الت
ھ�و ال�ت�ھ�اف�ت وال�خ�ل�ل ف�ي ع�دم  -ایضاّ 

الج�ادة ف�ي   توظیف المتطلبات المنھجیة
 -غ�ال�ب�اً  -كتابة النص الدرامي ول�أل�س�ف

م�ا ت�ق�ت�رن ھ�ذه ال�م�ش�ك��الت االن�ت�اج�ی��ة 
الخاصة بالفكر والف�ن وال�م�ن�ھ�ج، ب�ذل�ك 
البعد االنتاجي المادي لفرق مسرح�ی�ة ال 
یھمھا كیفیة تدریب كادرھا ال�ف�ن�ي ع�ل�ى 
االص��ول ال��ح��ق��ی��ق��ی��ة ل��ل��م��س��رح، ب��ل 

ب��أث��ارة الض��ح��ك والس��خ��ری��ة   ت��ك��ت��ف��ي
السطحیة من مقالب مصطن�ع�ة ب�ط�ری�ق�ة 
بائس�ة ت�زري ب�ك�رام�ة اإلنس�ان! ی�ب�ادر 

بوصفھ حامل مش�ع�ل  -الكاتب المسرحي
ع��ن��د ت��دوی��ن نّص��ھ  -الش��رارة األول��ى

الدرامي ویضع�ھ أم�ام (ال�م�خ�رج�ی�ن) و 
خیاراتھم قد یجتذب ھ�ذا ال�ن�ص اح�دھ�م 
على تقدیمھ ع�ل�ى ال�خ�ش�ب�ة، ھ�ن�ا یض�ع 
الكاتب في خ�ط�ت�ھ ال�ك�ت�اب�ی�ة ال�وض�ع�ی�ة 

لنصھ مراھ�ن�اّ ع�ل�ى ك�ی�ف�ی�ة   المستقبلیة
تناغمھ مع العرض المتوقّع حین ی�ج�ّس�د 
عملیاّ امام الج�م�ھ�ور .. ف�ت�راه ی�ح�رص 
على تدوین خمیرة اخراجی�ة (مض�م�رة) 
بین تضاعیف نّص�ھ ل�ت�ب�ق�ي ف�ي ت�ف�اع�ل 
مستتر ما بین السطور تتغذى م�ن روح 
اللغة الفصحى ومن تراكی�ب�ھ�ا ودالالت�ھ�ا 
التي ستؤدي بھا الى االقتران ال�ع�ض�وي 

ناحیة ال�ع�رض ال�ج�م�ال�ی�ة ب�وص�ف   من
اللغة اداة لل�ت�ف�ك�ی�ر االب�داع�ي واالتص�ال 
الم�ث�ی�ر م�ع ال�ج�م�ھ�ور ب�ال ن�ق�ی�ص�ة او 

 . قصور
 

  وظیفة النص الثقافیة -25
تقوم كتابة النص الدرامي المتمی�ز ع�ل�ى 
ن���ظ���ام ث���ق���اف���ي ع���ل���ى ال���م���س���ت���وى 

واالقلیمي والمح�ل�ي م�ن ح�ی�ث   العالمي
التخطیط واألھداف والوسائل واألسالی�ب 
ال���م���ح���دث���ة ال���م���ت���ط���ورة ف���ي ع���ال���م 

وت��دع��م م��وق��ف��ھ��ا وری��ادت��ھ��ا   ال��م��س��رح
في التثقیف ال�ف�ن�ي   التربویة بإسھاماتھا

العام للمتفرجین مستوحیة قیم المج�ت�م�ع 
ال�م�ادی�ة   التنویریة بمختل�ف االت�ج�اھ�ات

والمعنویة لتعزیز تفاعلھا مع ال�ج�م�ھ�ور 
القادر على اصدار أحكاماً جم�ال�ی�ة ع�ل�ى 
تفوق ھذا النص عل�ى نص�وص آخ�رى، 

بن�ض�وج ش�خ�ص�ی�ت�ھ  -أیضاً  -لكاتب یعتز
واس��ت��ق��الل��ھ��ا ون��م��ّو ق��درات��ھ ال��درام��ی��ة 
والتألیفیة تلك، فنیاً ولغ�وی�اً.. ف�ال�م�س�رح 
یھذب عواطف المتف�رج وی�ط�ل�ع�ھ ع�ل�ى 
الروائ�ع م�ن ال�ن�ص�وص وال�ق�ادم�ة م�ن 
م��رج��ع��ی��ات ش��ت��ى م��ح��ل��ی��ة وع��رب��ی��ة 
وعالمیة، ویلّمح فیھا الى ذل�ك االرت�ب�اط 
اإلنس��ان��ي ل��ألخ��وة ال��ب��ش��ری��ة ال��واح��دة 
ال��م��ؤط��رة ب��أب��ع��اد اج��ت��م��اع��ی��ة ت��خ��ّص 
مش��ك��الت��ھ ال��م��ع��اش��ة وط��ب��ی��ع��ة أھ��داف��ھ 
الخاصة بم�ش�اری�ع ال�ت�ن�م�ی�ة وال�ت�ط�ور، 

 . والتحضر في عالمنا المعاصر  والبناء
 

 أنماط متباینة للعروض  -26
یؤطر المسرح العلمي ان�م�اط�اً م�ت�ن�وع�ة 

م�ن�ھ�م ال ی�م�ك�ن�ھ ان   من العروض وكلّ 
یُلزم المخرجین اآلخرین التقیّد بأس�ل�وب�ھ 
المحدد، أذ تتكامل عروض ال�م�خ�رج�ی�ن 

ف��ي ت��ح��ق��ی��ق ض��رب��اّ م��ن   م��ج��ت��م��ع��ة
النسبي حسب متغیرات ف�ت�رة   االستقالل

ومكان م�ا. أذ ال ی�وج�د م�خ�رج�اّ   معیّنة
ممتلك�اّ ل�م�ف�ت�اح االخ�راج الّس�ري ب�ی�ده 
ل��وح��ده ألن ھ��ذا ض��رب م��ن خ��ی��الء 

ی�ب�ق�ى   النرجسیة األحادیة وما ع�دا ذل�ك
م���ن���ھ���ج���ھ االب���داع���ي   ل���ك���ل م���خ���رج

من الجمھور فالكون االخ�راج�ي   مریدیھ
یضمر تقنیات خالقة ویم�ث�ل�ھ�ا ع�دد م�ن 
ال�م��خ��رج�ی��ن ال�م��وھ��وب�ی��ن وال�م��ج��ّددی��ن 
المتجاوزین لحاالت االن�غ�الق وال�ث�ب�ات، 
ویؤمنون بأن األح�ك�ام ال�ج�م�ال�ی�ة ع�ل�ى 

دی�م�وم�ة   تبقى في  العروض المسرحیة
متحركة، وال ینكرون حقوق األبداع ع�ن 
زمالء مھنت�ھ�م االخ�راج�ی�ة، س�واء م�ن 
المعاصرین او ال�ق�دام�ى أو م�ن اول�ئ�ك 

ال��ح��ام��ل��ی��ن رؤى أخ��راج��ی��ة   ال��ق��ادم��ی��ن
مدھشة ون�ظ�ری�ات م�ب�ت�دع�ة وت�أوی�الت 
م������غ������ای������رة ت������ت������ق������اط������ع م������ع 

والمسلّمات المقفلة. ال یوج�د   الفرضیات
قیاساً شامالً م�ل�زم�اً ف�ي ال�ف�ن، وی�ب�ق�ى 
االسلوب الكال�س�ی�ك�ي ل�ل�م�س�رح ب�رف�ق�ة 
موازیات لھ في ف�ن�ون مس�ارح م�ا ب�ع�د 

 . الحداثة!
 

 من سمات المسرح العربي  -27
من سمات مسرحنا الع�رب�ي بش�ك�ل ع�ام 
ھ����و ان����ف����ت����اح����ھ ع����ل����ى م����ع����ارف 

وجمالیات ال�م�س�رح ال�ع�ال�م�ي،.   وتقالید
ویتجلى ذلك في ھندسة ب�ن�اء ال�م�س�ارح 
وكثرة تنّوعھا المعماري، وتع�دد ال�ف�رق 

والرسم�ی�ة و ال�ك�م�ی�ة ال�ع�ددی�ة   األھلیة
وال���ن���وع���ی���ة ف���ي اص���دار نص���وص 

ودراس���ات ف���ي م���ج���الت   مس���رح���ی���ة
متخصصة او عامة والحرص على ع�ق�د 

وال�خ�روج   مؤتمرات وإقامة مھرجان�ات
بتوصیات وھذه كلّھا تؤكد الحرص عل�ى 
توفر الجودة في النشاط الم�س�رح�ي م�ن 

 . وتیسیر المشاھدة لجمیع فئات الشعب
وتضخ كلیات الفن ومعاھ�ده أج�ی�االً م�ن 
ال�م�ت��خ�ص��ص�ی�ن ف�ي ال�م�س��رح وف��ن�ون��ھ 
وت��ن��ق��ل��ھ��م م��ن مس��ت��وى(ال��ھ��وای��ة) ال��ى 

رف��ی��ع��ة   مس��ت��وی��ات ث��ق��اف��ی��ة وح��رف��ی��ة
المستوى على ایدي خبراء ومت�م�رس�ی�ن 
من األساتذة لیعززوا من قدرات طلبت�ھ�م 
ویشركوھم في تجارب مسرحیة ثرة ف�ي 
أش��ك��ال��ھ��ا ومض��ام��ی��ن��ھ��ا وات��ج��اھ��ات��ھ��ا 
ل��ی��ت��ع��رف��وا ع��ل��ى م��ت��ط��ل��ب��ات ال��م��س��رح 
التطبیقیة ال�م�ل�م�وس�ة وع�ل�ى ن�ظ�ری�ات�ھ 
وت�راث��ھ وح��داث��ت�ھ ال��ت��ي ت��ح�ف��ز ال��ف��ن��ان 
وت��ح��ثّ��ھ ع��ل��ى االل��ت��زام ال��ج��اد ب��أھ��م��ی��ة 
المسرح منذ خطواتھ األولى وھو ط�ال�ب 

ف�ي   على مقاعد الدراسة، حتى ت�خ�رج�ھ
تلك المؤسسة األكادی�م�ی�ة ال�ت�ي ی�ت�م�رن 

 : على ضوابط المسرح الحدیث
Modern Theater Practice 

لیتمرس في تنمیة قدراتھ ع�ل�ى اخ�ت�ی�ار 
مس��رح�ی��ة رص��ی�ن��ة   م�واض�ی��ع وأش��ك�ال
 . تجریبیة ومعاصرة

 
 النسق االخراجي 28- 

تنطلق التجرب�ة ال�م�س�رح�ی�ة م�ن أس�س 
قاعدیة م�ع�ت�م�دة ع�ل�ى م�ب�ادئ ن�ظ�ری�ة، 
لكنھا عند الممارسة ال�ت�أل�ی�ف�ی�ة ل�ل�ن�ص، 
وف��ي ال��م��خ��ت��ب��ر االخ��راج��ي ل��ل��ع��رض، 

لنفسھا قواعد جدیدة مست�ن�ب�ط�ة،   تشتق
لفضاءات مبتكرة، ی�ف�ی�دون م�ن�ھ�ا وھ�م 
یغترفون منھا بعداً مس�رح�ی�اً م�ھ�م�اً ف�ي 

ال�خ�اص�ة   العن�اص�ر ال�ب�ن�ائ�ی�ة ال�ك�ت�اب�ی�ة
ب��ال��ن��ص او ت��ل��ك ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��دروس 
االخ��راج وھ��م ی��ذھ��ب��ون ال��ى ت��رت��ی��ب 

الدرام�ي ال�رئ�ی�س   اولویات ھذا العنصر
واض�ح�ة،   أو الثانوي، في أنس�اق ف�ن�ی�ة

وم��ن وج��ھ��ات ن��ظ��ر خ��الق��ة، وغ��ی��ر 
ج�ام�دة وھ�ذا م�ا ی�ت�ح�ق�ق ف�ي   تقل�ی�دی�ة

تصمیم فضاء العرض من ھندسة تخص 
وف���راغ���ھ وج���اذب���ی��ة ص���ورة   ب��ی���ئ��ت���ھ

ال��م��ش��ھ��دی��ة ل��الح��ت��ك��اك (ب��ال��الم��رئ��ي) 
ب��إم��ك��ان��ی��ات��ھ��م ال��ت��ج��ری��ب��ی��ة ال��ط��م��وح��ة 

وبتكثیف الجھد والزمن والمال لل�خ�روج 
بأفضل (النتائج) المؤثرة ف�ي ال�ج�م�ھ�ور 

ل�ل�ع�رض، وب�ال�ت�ال�ي   بحسن صی�اغ�ت�ھ�م
یتمرسون بمعرفة ان لكل مسرحیة ع�ن�د 
ال�ع�رض اس�ت�ق��الل�ھ��ا ال�ذات��ي م�ن ح�ی��ث 
تركیبھا الف�ن�ي ال�ع�ض�وي ال�م�ن�س�ق م�ع 
قانونھا ال�خ�اص أذ ال ت�وج�د ت�ع�ل�ی�م�ات 

ال�ح�ق   لقاعدة واحدة، ت�ّدع�ي ام�ت�الك�ھ�ا
في القول الفصل سوى الفنان المسرح�ي 

 .نفسھ
 

 مسارح عالمیة 29- 
تنتظم كل مسارح الع�ال�م ب�ط�اب�ع (ع�ام)  

ف�ل�ك�ل دول�ة ل�ھ�ا  Generic : یجم�ع�ھ�ا
مس�رح�ي یض�م ج�م�ی�ع ال�وظ�ائ�ف   كیان

ال���م���س���رح���ی���ة وال���ظ���واھ���ر ال���ف���ن���ی���ة 
بتخصصاتھ�ا ال�م�ت�ن�وع�ة ت�ب�ع�اً ل�ق�واع�د 
ھیراركیة ، ھرمیة مختلفة ، أذ ی�ت�س�یّ�د 
في التجربة المسرحیة ( المخرج) ع�ل�ى 
مشاھد العرض برّمتھا األمر الذي یجع�ل 
نش���اط ال���م���س���رح ف���ي دول ال���ع���ال���م 
(متشاب�ھ�ة) ف�ي ط�اب�ع�ھ�ا ال�ع�ام ول�ی�س 

على تفرد خصیصة م�ن   -مثالّ  -بالتركیز
خصائص مسرحیة تخت�ل�ف م�ن س�واھ�ا 
في طبیعتھا الداخلیة، لكنھا تش�ت�ب�ك م�ع 
ن�ظ�م ال�م��س�رح ال��دول�ی��ة وت�ت��ش�اب��ھ م��ن 
الناحیة (الفنیة) بدرجة تكبر وتصغر ف�ي 

والخ�ص�ائ�ص   مجموعة تلك "السمات"
العامة. فال یوجد مسرح بال ممثل او م�ن 
ینوب عنھ (كالدمیة) مثالّ، وكذلك ال�ح�ال 
ف��ي وج��ود ال��ن��ص وفض��اء ال��ع��رض 
والجمھور، فلكل منھا جذوره التاریخ�ی�ة 
ال��خ��اض��ع��ة ل��م��ع��ای��ی��ر خ��اص��ة ع��ن��د 

ب�وص�ف�ھ�ا ظ�اھ�رة مس�رح�ی�ة   دراس�ت�ھ�ا
معلومة من ح�ی�ث ال�م�ن�ظ�ور ال�ت�اری�خ�ي 
المرتبط ( بالمنھج العام ) للمسرح، مث�ل 
(مس��رح األم��م) و (ال��م��ك��ت��ب ال��ع��ال��م��ي 
ل�ل��م��س�رح) و (م�ن��ظ��م�ة ال��ی�ونس��ك��و) و 

 . وسواھا  )(الجامعة العربیة للثقافة
 

 الذاكرة والتمرین  -30
تنطلق التجربة ال�م�س�رح�ی�ة م�ن ب�ع�ض 
األسس ال�ق�اع�دی�ة ال�ت�ي ت�ع�ت�م�د م�ب�ادئ 
معیّنة، لكنھا في المم�ارس�ة ال�ت�ط�ب�ی�ق�ی�ة 
(ل��ل��ب��روف��ات) تش��ت��ق ل��ن��ف��س��ھ��ا ق��واع��د 
(مستنبطة) جدیدة بفضاءات مبتكرة كم�ا 
بیّنا ذلك في صف�ح�ات س�اب�ق�ة. ف�ال�خ�ی�ال 
االبداعي لفنان المسرح ینمو ب�اح�ت�ك�اك�ھ 
العملي ع�ن�د ال�ب�روف�ة (ال�ت�م�ری�ن) وف�ي 
م�واج��ھ��ة ال��ج��م��ھ��ور او االط��الع ع��ل��ى 
الثقافة العامة والخاصة بفنون ال�م�س�رح 
واالحتكاك المطلوب ثقافیاً، مع من�ج�زات 
األدب وال�ف�ل��س�ف�ة واالج�ت�م�اع وال�ع�ل��وم 
ال��خ��الص��ة وال��ری��اض��ی��ات وال��ف��ی��زی��اء 

والفضاء ال�ك�ون�ي ب�ق�وان�ی�ن�ھ   والكیمیاء
(ال��ط��ب��ی��ع��ی��ة) األس��اس��ی��ة اذ ال ی��ن��ب��ت 
(اإلل��ھ��ام) ال��م��س��رح��ي اال ب��م��ث��ل ھ��ذه 
ال��م��ؤش��رات ال��م��ت��داخ��ل��ة م��ع ال��ع��ل��وم 

والصرفة أذ تص�ب�ح ال�ذھ�ن�ی�ة   اإلنسانیة
المسرحیة م�ن�ف�ت�ح�ة ف�ي ص�الت�ھ�ا، م�ع 
ال��ب��ی��ئ��ة، وم��ع م��ا اخ��ت��زن��ت��ھ ال��ذاك��رة 

وكما ق�ی�ل   من مواضیع ثمینة  اإلبداعیة
( فأن أكثر ال�ن�اس أص�ال�ة ھ�و أفض�ل�ھ�م 

 . ذاكرة)
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 الدرس السادس عشر
كان أخي وعد هللا یحیى النجار؛ یعرف جیداً أن 
عائلتنا تعاني من فاقة مزمنة، وأننا بالك�اد نس�د 
رمقنا الیومي .. فكیف إذا كان الحال مع سج�ی�ن 
سیاسي یفترض أن نق�دم ل�ھ ف�ي ك�ل م�واج�ھ�ة 
وجبة من الطعام، بحیث ی�ت�الءم وط�ب�ی�ع�ة ن�ق�ل 
الطعام الى سجین ی�ف�ت�ق�ر ط�ع�ام�ھ ال�ی�وم�ي ف�ي 
السجن الى النوعیة الجیدة والطعام الذي ی�ح�ب�ھ 

 ویتوق الى تناولھ؟
كان وعد هللا .. ی�ع�رف ج�ی�داً ان�ن�ا ن�ق�ت�ر ع�ل�ى 
انفسنا حتى ننقل الیھ الطعام وھ�و ف�ي الس�ج�ن 

 كأفضل مایمكننا اعداده وتقدیمھ.
كانت امي بالكاد توفر روث بقرة البیت الوحی�دة 
لتشعل ناراً تعده لطعام الغد .. مثلما تع�ده ك�ذل�ك 
لتنورھا الطیني .. وتبدأ عملھا فجراً وق�ب�ل ی�وم 

 من المواجھة ..
رائحة الطعام فیسیل لعابنا من دون ان  كنا نشم

نقول شیئاً أو حتى أن نمني أنفسنا ب�ت�ذوق ذاك 
الطعام اللذیذ الذي كانت أمي ت�ط�ب�خ�ھ ب�ط�ری�ق�ة 
یثیر الشھیة .. وفي العادة ك�ان ی�ح�دد ف�ي أح�د 
االكالت الثالث : الباجة، ك�ب�ة ال�م�وص�ل، خ�ب�ز 
العروق المملوء باللحم المثروم.. وھي االك�الت 

كان یحبھا أخي ویباھي السج�ن�اء ب�اع�داد   التي
  أمي لھا ..

ولكنھ مع االیام وبعد أن طال أمد سجنھ .. ص�ار 
یلح علینا أنھ ممنوع من تناول الوجبات الكثیرة 
الدسم وبخاصة االكالت الثالث التي ی�ت�وق ل�ھ�ا 

 وینتظر جلبھا الیھ ..
كنا نعرف أن صحتھ العامة جیدة، ولی�س ھ�ن�اك 
طبیب یمكن أن ی�وج�ھ ال�ن�ص�ی�ح�ة ال�ى س�ج�ی�ن 

د� ویختار لھ الطعام المناسب .. ل�ك�ن وع�د عو
هللا ما كان یرید إحراجنا ، ال أن یك�س�ر ب�خ�اط�ر 
أبي وال ان یؤكد لھ فقره وم�ع�ان�ات�ھ وأم�ك�ان�ات�ھ 
ومشق�ت�ھ م�ن اج�ل ت�وف�ی�ر ھ�ذا ال�ط�ع�ام أث�ن�اء 
المواجھة في حین یحرم نفسھ والعائلة بكامل�ھ�ا 

  منھ ..
ولما فشلت جمیع حجج ودعوات أخي ف�ي ث�ن�ي 
أبي عن أحضار أفضل مایمكن من الطعام الجی�د 
الذي یرغبھ؛ راح وعد هللا ی�ب�ح�ث ع�ن س�ب�ی�ل 
یساعد فیھ أبي على مح�ن�ت�ھ ال�م�ع�ی�ش�ی�ة..وأخ�ذ 
یزودنا في كل مواجھة بلوحات ملونة منس�وج�ة 
من زجاج النمنم، أو جوارب صوفی�ة او أل�ی�اف 
لالستحمام أو حلي مص�ن�وع�ة م�ن ال�ن�م�ن�م، او 
حقائب صغیرة منسوجة بخیوط مل�ون�ة م�ط�رزة 
بالنمنم، او أحذیة منسوجة او عرقجین ل�ل�رأس 
للكبار ب�ل�ون أب�ی�ض ول�ل�ص�غ�ار ب�أل�وان ع�دة.. 
ویطلب الینا بیعھا خارج السجن .. او ی�ع�ط�ی�ن�ا 
نقوداً مدعیاً أنھا من مبیعات مثل ھذه الح�اج�ات 
للسجناء، طالباً منا شراء خ�ی�وط ون�م�ن�م..ح�ت�ى 

 یواصل العمل داخل السجن.
كنا ن�ع�رف أن وع�د هللا م�ا ك�ان ی�ت�ق�ن م�ھ�ن�ة 
الحیاكة والتطریز أب�داً، وم�ا ك�ان ب�ھ م�ی�ل ال�ى 
إشغال وقتھ في ھذا النوع من ال�ع�م�ل .. وإن�م�ا 

وخ�ارج  -على ط�ول�ھ  -كان وقتھ داخل السجن 
مملوء ج�ل�ھ ف�ي ق�راءة   -على قصره -السجن 

 الكتب، وھذا ھو شاغلھ االساس.
وعد هللا أب�ن�ي .. م�ن ق�ال ل�ك  -سألھ والدي : 

انني احتاج الى عملك وانت سجین .. ھل ی�ع�ق�ل 
ھذا، وھل یمكن لسجین ان یس�اع�د أھ�ل�ھ ع�ل�ى 

 الحیاة وھم خارج السجن وھو داخل السجن؟
إعتذر وعد هللا بخ�ج�ل وق�ال ألب�ي م�خ�ف�ف�اً م�ن 
االحراج الذي أوقع نفسھ ف�ی�ھ وأوق�ع أب�ي ف�ي 

 محوره:
یاب .. وهللا، في السجن الوقت طویل ویصعب  -

علّي ان أظل بال عم�ل .. ع�م�ل�ي أقض�ي وق�ت�ي 
  بھ..

یؤكد أب�ي : إب�ن�ي.. ال�رزق م�وج�ود، وال�ح�ی�اة 
 ماشیة.. التشغل بالك.

 ویضطر وعد هللا للتصریح :
حسیب ما زال ص�غ�ی�راً، وان�ا إب�ن�ك ال�ك�ب�ی�ر،  -

ومھنتي مساعدة عائل�ت�ي ع�ل�ى إح�ت�م�ال أذاھ�م 
بسببي، ومشاركت�ك�م ف�ي االح�ت�م�ال ع�ل�ى ھ�ذه 
الحیاة البالغة الصعوبة .. ومثلي یجب أن یع�م�ل 

  حتى في أصعب الظروف المحیطة بھ ..
 الینبغي على االنسان العیش عالة على غیره ..

 إبني وعد هللا .. نحن لسنا الغیر ، نحن أھلك. -
أكد وعد هللا : وإن كنتم اھلي.. وعندما إخ�ت�رت 
دربي، الینبغي ان أحملكم عبء ھ�ذا االخ�ت�ی�ار، 
والینبغي ان أثقل علیكم وانغص علیكم الحیاة .. 
البد لي من اعانتكم مادمتم تشارك�ون�ي الس�ج�ن 
وانتم خارجھ،فان االمر ی�ق�ت�ض�ي ان أش�ارك�ك�م 
مشقة الحیاة وانا داخل السجن .. الینبغي للمرء 
ان ینصرف للعكس في وقت یملك ال�ق�درة ع�ل�ى 
العمل .. والعمل موجود والمرء لھ القدرة ع�ل�ى 

 ابتكار العمل الذي یناسب ظرفھ وقدرتھ.
رأیت وعد هللا ینظرني بشكل خفي ..وإك�ت�ش�ف�ت 

 نظرتھ فأبتسمت وقلت :
وع��د هللا .. إط��م��ئ��ن إن�ن��ي اس��اع�د أب��ي ف��ي  -

عملھ .. إنني بت قصاباً مثلھ ویمكنني ال�ت�م�ی�ی�ز 
 بین اللحوم وجودتھا ونوعھا ..

ضحك وعد هللا بإش�راق ..وس�رت�ن�ي ض�ح�ك�ت�ھ، 
وسّرت أمي التي إحت�ض�ن�ت اخ�ي ب�ل�ھ�ف�ة وف�ي 
عینیھا دموع حارة .. كأنما كانت تنتظر اللح�ظ�ة 
المناسبة لتقبلھ حتى قبل إنتھاء مدة ال�م�واج�ھ�ة 
وكأنما كانت ت�ع�د ت�ل�ك ال�ق�ب�الت ب�م�ث�اب�ة كس�ب 
مضاف الى بدء المواجھة التي تكون في ال�ع�ادة 

 مغمورة بالقبالت .
وراح أخي ی�ت�ح�دث ع�ن م�ھ�ن�ت�ھ ال�ج�دی�دة ف�ي 
محاولة منھ ألن ی�ن�س�ی�ن�ا ج�ھ�ده داخ�ل ص�ورة 

 بھیجة لعمل مفتون بھ.
كنت انا الصغیر أحس بھذا.. فكیف الی�ح�س ب�ھ 
أبي الخبیر بدراسة كل زبون یم�ر ف�ي الس�وق، 
وأمي التي تعرف بفطرتھا م�ا ب�داخ�ل اآلخ�ری�ن 
من دون أن ت�ت�ك�ل�م أو ت�ب�وح ب�م�ا ی�ج�ري ف�ي 

 بالھا ..
كنا نعرف جیداً .. كم یجھد اخي نفسھ في العمل 
وھو السجین الذي یعاني م�ن ض�غ�وط ن�ف�س�ی�ة 
حادة نتیجة للقضبان واالقفال الصدئة والجدران 
النتنة واالیام الثقی�ل�ة وال�غ�د ال�م�ج�ھ�ول.. ح�ت�ى 
یوفر للعائلة مبلغاً مادیاً وإن كان ضئیالً ، ل�ك�ن�ھ 
جھد ومشاركة ودعم ل�ح�ال�ة ن�م�ر ج�م�ی�ع�اً ب�ھ�ا 

 وننوء تحت ضغوطھا الصعبة ..
كنت أتنبھ الى أن وعد هللا یعمد الى إعطائي ان�ا 
بالذات درساً في العمل .. وكیفیة إستثمار الوقت 
وفي المساعدة حتى في أصعب الظروف، وكیف 
یجعل وحدة العائلة قائمة، وان وجوده بیننا قائم 
ومستمر وفاعل وھو یعاني من ضغوط الس�ج�ن 
وعقدة االنتظار التي ینوء تحت ثقلھا مثلما نج�د 
أنفسنا وقد عجزنا حتى ع�ن إح�ت�م�ال ث�ق�ل ھ�ذا 
االنت�ظ�ار وق�د ح�ول�ن�اه ال�ى ط�ق�س ع�ادي م�ن 
طقوسنا ف�ي زی�ارة الس�ج�ن ك�ل إس�ب�وع�ی�ن .. 
وأم�ام��ن��ا ان ن��ع�د ان��ف�س��ن��ا ل��ھ��ذه ( ال��م�ن��اس��ب��ة 
السعیدة ) التي تحولت من ثق�ل ی�رھ�ق ال�ع�ائ�ل�ة 
نفسیاً ومادیاً الى لقاء حمیم وعمل یغنی�ن�ا ع�ل�ى 
البق�اء م�دة اط�ول نس�ت�ع�ی�ن ب�ھ�ا ع�ل�ى ت�ق�دی�م 
إضافات جدیدة للطعام كالفواك�ھ وال�ح�ل�وی�ات .. 
وكان وعد هللا یجد نفسھ في حرج جدید ورغب�ة 
ملحة في العمل بش�ك�ل مض�اع�ف ح�ت�ى ی�ج�ع�ل 
العائلة في ح�ٍل م�ن ث�ق�ل ال�م�واج�ھ�ة وض�غ�وط 

 الحیاة .
كان وعد هللا یحقق حضوره بیننا في كل لحظة، 
عبر عملھ المنت�ج وش�غ�ف�ھ أن ی�ك�ون ع�ن�ص�راً 

منتج�اً، ال ع�اط�الً، ی�ث�ق�ل ب�م�ب�دأی�ت�ھ وم�واق�ف�ھ 
السیاسیة ع�ل�ى أن ی�ك�ب�د ال�ع�ائ�ل�ة ال�م�زی�د م�ن 

 االذى ..
ھكذا ك�ان ی�رى وج�وده ، وھ�ك�ذا ك�ن�ا ن�ت�ب�ی�ن 

وھ�ي   المبادئ الشیوعی�ة ال�ت�ي ی�ن�ت�م�ي ال�ی�ھ�ا
تدفعھ للعمل واالستعانة عل�ى الص�ع�ب ب�ال�ج�ھ�د 

 والعمل واألمل ..
 

 الدرس السابع عشر
لم یكن أخي الشھید وعد هللا الن�ج�ار وح�ده م�ن 
مأل علّي ذاكرتي وحفر عمیقاً في سلوك�ي ال�ذي 
إمتد من صباي حتى شیخوختي ال�ت�ي أن�ا ف�ی�ھ�ا 
اآلن أكتب ھذه السطور التي استعید فی�ھ�ا أخ�ي 
وانقذھا من النسیان .. بل كان ھناك رفاق وع�د 
هللا الذین عرفتھم في مسیرة ح�ی�ات�ي، ووج�دت 
فیھم وشماً من القیم بات من الصعب ع�ل�ّي ف�ي 

 ھذا العمر التخلي عنھ .
وفي ھذه اللح�ظ�ة ب�ال�ذات ذك�رن�ي اح�د اوالدي 
الذین تحول�وا ال�ى أص�دق�اء ح�م�ی�م�ی�ن ل�ي ف�ي 
امسیات�ي وص�ب�اح�ات�ي وس�ھ�رات�ي.. وم�ع�ال�ج�ة 
وحدتي.. لیذكرني بما قد حدثتھ�م ب�ھ ع�ن أخ�ي 

 وأصحابھ.
قال لي : مرة ذكرت لنا یا أبي أسم�اء ع�دد م�ن 
الشیوعیین الذین رافقوا مسیرة عمن�ا وع�د هللا 
وقلت لنا إنك كنت سعیداً بمعرفت�ھ�م وال�ت�واص�ل 
مع حیاتھم بوصفھا حیاة تق�ت�رب وت�ت�م�اس م�ع 
م�اع�رف��ت�ھ ع��ن ع��م�ن�ا وع�د هللا .. وأذك��ر م��ن 
االسماء التي جاءت على لسانك: عباس ھبال�ة، 
واسماعیل رشید، وصبحي إسماعی�ل، وم�ظ�ف�ر 
الن�واب، وھ�اش�م ص�اح�ب، وال�ف�ری�د س�م�ع�ان، 
ویوسف الصائ�غ ، وع�ب�د ال�رح�م�ن ال�ط�ب�اخ ، 

 وغیرھم .  وحاتم الحلة
تأمل�ت وج�ھ س�الم إب�ن�ي .. وك�ن�ت أب�ح�ث ف�ي 
م�الم��ح��ھ ع�ن أح��داث ت��ت�ع��ل��ق ب�ھ��ذه االس��م��اء 

 وسواھا..فلم تسعفني إال بقایا صور ..
عباس ھبالة ، كان قصاباً ومح�ل ع�م�ل�ھ ق�ری�ب 
من سجن الموصل ، وما كنت أتوجھ ل�م�واج�ھ�ة 
اخ�ي او ال�خ�روج ب�ع�د إن�ت�ھ��اء ال�م�واج�ھ�ة إال 

 وإلتقیتھ ..
كان المصدر االساس الذي یشكل ال�ع�الق�ة ب�ی�ن 
العالم خارج السجن وداخلھ .. ولم أك�ن اع�رف 
ان البیانات التي انقلھا تشكل خطراً على حیات�ي 
وحیاة الرجل وحیاة اخي، لكن ع�ب�اس م�ا ك�ان 

 یوماً قد تخلى عن ثقتھ بي .. سألتھ مرة :
عمي عباس .. كیف ت�ث�ق ب�ي، إال ت�خ�اف ان  -

اع��ت��رف ع��ل��ی��ك اذا م��ا أل��ق��وا ال��ق��ب��ض ع��ل��ّي 
وعذبوني وطلبوا من�ي ان اق�ول ل�ھ�م م�ن ای�ن 

 جئت بھذه البیانات ؟
 اجابني العم عباس بابتسامة مملوءة بالثقة :

ثقتنا بوعد هللا تجعلنا نثق بك�ل ش�يء ی�ت�ع�ل�ق  -
  ویتصل بھ ..

 قلت وفّي قدر من العتاب :
 انتم تثقون بأخي وال تثقون بي ..! -
حس�ی�ب  ال .. ال حسیب ، لقد ف�ھ�م�ت�ن�ي خ�ط�أ.. -

إنتبھ، وعد هللا الیمكن ان ی�رش�ح ل�ن�ا ش�خ�ص�اً 
یصل بیننا، ما لم یكن واث�ق�اً ب�ھ ح�ت�ى ل�و ك�ن�ت 
ان�ت .. ان��ت اخ��وه .. وع��د هللا الی��ف��ك��ر ب��ھ��ذه 
الطریقة ونحن جمیعاً النعتمد ع�ل�ی�ك ون�ث�ق ب�ك 
ألنك أخ لوعد هللا .. أنت م�ؤھ�ل وم�وث�وق ب�ك، 

  لذلك نعتمد علیك ..
 شكرتھ وانتصبت قامتي أمامھ ..

وأذكر مرة أنھ رأى شرطیاً یتعقبني من دون أن 
أدري وتنبھت ال�ى ان ع�ب�اس ح�ال مش�اھ�دت�ي 
إستقل دراجة قریبة م�ن�ھ ورك�ب�ھ�ا ع�ل�ى ع�ج�ل 
واسقط نفسھ من ال�دراج�ة أم�ام ذل�ك الش�رط�ي 

 وترك لي فرصة الھروب .

اما كیف عرفت ان رجل االمن ھ�ذا ی�ت�ع�ق�ب�ن�ي، 
وأن علّي ان اھرب حتى الیمسك بي ویعثر على 
ما أحملھ فھذا ما أخبرني بھ عباس نفسھ وأثنى 
على ذك�ائ�ي وحس�ن تص�رف�ي وال�ھ�روب ع�ل�ى 

 عجل ..
اما صبحي اسماعیل فقد ك�ان الش�خ�ص االك�ث�ر 

 شجاعة ممن عرفت ..
فقد كان رحمھ هللا .. رجل ال�م�ھ�م�ات الص�ع�ب�ة، 
وھو الذي یتكفل بعملیة إخافة حراس السجن .. 

 سواء كان سجینا أو خارج السجن.
كان صبحي .. یحب الحیاة كثیراً، ولكن الغ�ری�ب 
في االمر ان ھذا الشیوعي الباسل، ك�ان ی�ت�ق�دم 
بشجاعة وفي أخطر الظروف ال�ع�ص�ی�ب�ة، ك�ن�ت 
احمل لھ بیانات حزبیة من داخ�ل الس�ج�ن، ف�اذا 
بھا تمأل الش�وارع ف�ي ال�ی�وم ال�ث�ان�ي .. وك�ان 

 یسألني :
 حسیب .. ھل تعرف أحداً مزق بیانات الحزب؟ -

لم أكن اجرؤ على اتھام احد، خشیة معاقبتھ من 
قبل صبحي اسماعیل، ومن ثم دخ�ول�ھ الس�ج�ن 

 الذي كان دخولھ طبیعیاً بالنسبة الیھ.
اما مظفر النواب الذي التق�ی�ت�ھ اث�ن�اء م�واج�ھ�ة 
اخي وعد هللا في سجن الحلة .. فقد كان من اھم 
الذین تركوا بصماتھم ف�ي ح�ی�ات�ي .. ف�ق�د ك�ان 
لقائي بھ بمثابھ عید .. حیث كان بھ طب�ع رق�ی�ق 
یختلف عن الغضب المح�ت�دم ف�ي قص�ائ�ده وق�د 
وجھني مرة عل�ى اخ�ت�زال ال�غ�ض�ب واالن�ف�ع�ال 
وتحویلھما الى طاقة تعبیریة في القصة والشعر 
والرسم..ال أن یتحول الى عنف فھذا ل�ی�س م�ن 
طبع البشر.. االبداع ی�ح�م�ل ش�ح�ن�ات م�ن األل�م 
والفرح .. وھ�ذا م�ا ف�ع�ل�ھ ف�ي قص�ی�دة ك�ت�ب�ھ�ا 

 وعد هللا بعد اعدامھ. عن
اما المحامي والشاعر ال�راح�ل ھ�اش�م ص�اح�ب، 

وعد  فقد حمل لي قصیدة كان قد كتبھا عن أخي
 هللا في یوم استشھاده .

خشیت من االس�ت�اذ ھ�اش�م ص�اح�ب أول م�رة، 
ولكن ھذا الحنو الذي حملھ ال�ّي، ج�ع�ل�ن�ي أج�د 
اخي وعد هللا في عینیھ وكلماتھ وسل�وك�ھ وف�ي 
النظام الق�ان�ون�ي ال�ذي اورث�ن�ي إی�اه وج�ع�ل�ن�ي 
احترم القوانین واجعلھا بمنزلة التق�دی�س ش�رط 
 ان تكون عادلة ومنصفة ومن أي مصدر كانت.

 سألتھ مرة :
 استاذ ھاشم .. ھل كان اعدام اخي قانونیاً؟ -
حسیب، الحكومة لم تحكم على وعد هللا ع�ل�ى  -

وفق القوانین الثابتھ، بل انشأت محاكم ع�رف�ی�ة 
لتصفیة خصومھا السیاسیین ومثل ھذه المحاكم 
تنشرھا االن�ظ�م�ة ال�دك�ت�ات�وری�ة ل�ل�ت�خ�ل�ص م�ن 
خصومھا على وفق محاكمات صوریة سریع�ة.. 

 تسوغ لھا أفعالھا ..
والتقی�ت ال�ف�ری�د س�م�ع�ان ف�ي ج�ری�دة (ط�ری�ق 
الشعب) في السبعینات، ولم أكن اعرفھ، لكن�ن�ي 

 وجدت فیھ شیئاً من طباع أخي.
كانت بھ روح نقیة تبینتھا مرة عندما سألتھ بعد 

 سنوات من استشھاد زوجتھ (أم شروق) :
 لماذا التتزوج یا أبا شروق ؟ - 
حسیب .. من كان لھ أخ مثل وعد هللا الی�م�ك�ن  -

  ان یسأل ھذا السؤال .. الشیوعیون الیخونون.
 فوجئت بجوابھ .. وعدت أسألھ :

ابو شروق وھ�ل ال�زواج ب�ع�د وف�اة ال�زوج�ة  -
 االولى خیانة ؟
نعم خیانة .. أم ش�روق ت�اری�خ  -أكد وبأصرار :

من السجون واآلآلم واالنتظار كی�ف ال�غ�ي ھ�ذا 
 التاریخ واتزوج؟

 وحین اردت مناقشتھ، قطع علّي الكالم، قال :
ارجوك التناقشني .. وعد هللا لم ی�ك�ن ی�ن�اق�ش  -

 في بدیھیات االخالص لالحیاء واالموات.
..... نل�ت�ق�ی�ك�م ف�ي ال�ع�دد ال�ق�ادم ف�ي ال�ع�راق�ی�ة 

 دروس  او وااب
 وت  ة ا و ا  ار

بقلم: حسب هللا یحیى    12الحلقة / “   بالعراقیة االسترالیة”في حلقات كتاب 
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من المسائل الت�ي یُ�ع�ت�ق�د بص�ح�ت�ھ�ا وھ�ي    
خاطئة أّن الكاتب الذي ال یذكره ال�ن�ق�د ك�ث�ی�راً 
ھو كاتب متواضع التجربة، قلیل اإلمكانی�ات، 
ھزیل العطاء؛ والذي یذكره الن�ق�د ك�ث�ی�راً ھ�و 
مبدع كبی�ر ص�اح�ب ت�ج�رب�ة م�م�ی�زة، ب�ی�ن�م�ا 
الحقیقة قد تكون ع�ك�س ذل�ك ت�م�ام�ا. ال ألن 
ھناك عوامل خارج أدبیة تتحك�م ف�ي ت�وج�ی�ھ 
اھتمام النقاد نحو كتّاب بعینھم دون غی�رھ�م؛ 
وإن��م��ا ق��د ی��ك��ون س��ب��ب��ھ إم��ك��ان��ی��ات ال��ن��ق��اد 
المتواضع�ة وق�ت ظ�ھ�ور أول�ئ�ك ال�ك�تّ�اب أو 
أسباب شخصیة أو آیدیولوجیة ت�دف�ع�ھ�م إل�ى 
ت�ج��اھ��ل ت��ج��ارب أدب��ی��ة م��م��ی��زة ف��ی��غ��م��ط��ون 

 نصوصا قیّمة حقھا. 
وقد كان أح�د أھ�داف ك�ت�اب�ي ال�ذي س�ی�ص�در 
قریبا بعنوان( قصة القصة دراسة في جریان 
القصة العراقیة من المناب�ع إل�ى ال�م�ص�ب�ات) 
التصدي لھذه الحالة ورفع الحیف النقدي عن 
قصاصین أمثال عطاء أم�ی�ن وخ�ل�ف ال�داوي 
وعبد الوھاب أمین ومحمد روزنامجي ونزار 
 سلیم وعبد هللا نیازي وجیان وفاروق اوھان.

وفي الجلسة النقدیة التفاعلیة التي دعیت إلى 
تقدیمھا من قبل االتحاد العام لألدباء والكتاب 
ف�ي ال�ع�راق ع��ب�ر ال�ف�ض�اء االف�ت�راض�ي ف��ي 
الفیسبوك قدمت محاضرة عن كتابي المذكور 
أعاله. وفي ھذه المحاضرة تطرقت إل�ى ذك�ر 
ت��ج��ارب قص��ص��ی��ة ل��ق��ص��اص��ی��ن ع��راق��ی��ی��ن 
مھمشین ومنسیین أھملھم النقد العراقي ول�م 
یلتفت إلى عطائھم السردي، وإذا كان ب�ع�ض 
ھؤالء قد مر ذكرھم على القراء وال�م�ع�ن�ی�ی�ن 
في شؤون القص لماما دون أن یُ�درس�وا أو 
یسلط الضوء على ت�ج�ارب�ھ�م إال أن ال�ق�اص 
ال��م��ب��دع ف��اروق أوھ��ان ـ�� ال��ذي أم��ط��رت 
باستفسارات كثیرة عنھ بعد ال�م�ح�اض�رة م�ن 
قبل عدد من النقاد والقصاصین وال�م�ت�اب�ع�ی�ن 
االخرین ـ لم یذكر ال في فھارس ال�ق�ص�ة وال 
ببیلوغرافیاتھا وال ان�ط�ول�وج�ی�ات�ھ�ا وال ف�ي 
الكتب التي تخصصت ببحث أنماط من القصة 
العراقیة ع�دا دراس�ة وح�ی�دة ق�یّ�م�ة ل�ل�ك�ات�ب 
القدیر والرمز الثقافي ال�ك�ب�ی�ر األس�ت�اذ ع�ب�د 
الرحمن طھمازي، مما وضعني أمام ض�رورة 
الكتابة عن ھذا الق�اص ال�ع�راق�ي ال�ذي أب�دع 
م��ن��ذ ب��واك��ی��ر مش��واره الس��ردي م��ن��ت��ص��ف 

 ستینیات القرن الماضي.
) ق��اص 2013ـ��  1943وف��اروق أوھ��ان( 

وروائي ومخرج مس�رح�ي وب�اح�ث وم�ؤل�ف 
وناقد تمتع بتجریبیة عالیة وفری�دة قص�ص�ی�ا 
وس��اع��ده ف��ي ذل��ك ت��ع��دد م��واھ��ب��ھ ال��ف��ن��ی��ة 
وتنوعھا، ف�ل�ھ م�ج�م�وع�ات قص�ص�ی�ة م�ن�ھ�ا

و(ھدیل ع�ل�ى  1997(الحصان والثلج) لبنان 
و(رس�ائ�ل ح�ب م�ن  1997الحدود) القاھرة 

و( جنیة الشقق) مصر  1999نیوغال) لبنان 
2000  . 

وعلى الرغم من أن قصص أوھان تدلل عل�ى 
تمكن كبیر؛ فإن النقد العراقي جافاه باستثناء 
الدراسة الیتیمة التي ذكرناھ�ا ل�ال�س�ت�اذ ع�ب�د 

 1998الرحمن طھمازي ال�ت�ي نش�رھ�ا ع�ام 
وع�ن�وان��ھ�ا (ال��ل�وح�ة ال�ق�ص��ص�ی�ة وع�الق��ات 
الس��ی��اق) ت��ن��اول ف��ی��ھ��ا م��ج��م��وع��ة اوھ��ان 
(الحصان والثلج ) وفیھ�ا رك�ز ع�ل�ى ال�ب�ن�اء 
السردي وال�ت�م�وج�ات األس�ل�وب�ی�ة وت�وظ�ی�ف 
الصوت والسیناریو والت�ق�ط�ی�ع ف�ي الص�ورة 
ورس��م ال��م��ش��اھ��د واالرت��ب��اط��ات ال��ف��ك��ری��ة 
المص�ورة ب�ی�ن ال�ذاك�رة ال�الرادی�ة وال�ذاك�رة 
اإلرادیة وح�رك�ات ال�ذھ�اب واإلی�اب وال�ح�ل�م 
والیقظة والواقع والتخیل، لكنھ فسر ما فی�ھ�ا 
من تجریب سردي ب�أن�ھ رم�وز واس�ت�ع�ارات 
ومصادر مبعثرة ومتالطمة ناقصة ومت�ورم�ة 
ومتقطعة كالفولكلور والمسبوكة بتصلب غیر 
أدبي وھو ما یحتاج برأیھ إل�ى وض�ع م�ع�ن�ى 
باإلحصاء أو التصنیف أو أي إجراء منھ�ج�ي 
ممكن؛ متسائال إن كانت مث�ل ھ�ذه ال�ت�ج�ارب 

 مناسبة ألدب غیر متوقع كما سماه. 
وقد سبق لنا أن تناولنا قصص فاروق اوھان 

في مقالنا الموسوم(ال�ق�ص�ة ال�ق�ص�ی�رة ح�ی�ن 
تكون ھلوس�ة س�ردی�ة ع�ن�د ف�اروق اوھ�ان) 
مؤكدین أن تحدید طبیعة الفاعلی�ة اإلب�داع�ی�ة 
التي بموجبھا یتم إن�ت�اج م�ادة س�ردی�ة ل�ی�س 
باألمر الیسیر، إذ قد تكون ھذه الفاعلیة مبنیة 
على أسس ثقافیة أو اجتماعی�ة أو ت�اری�خ�ی�ة 
لیتم صھرھا بوعي كتابي في بوتقة قصصیة، 
وربما یتوقف تحقق ھذه الفاعلیة على ت�وف�ر 
جینوم سایكولوجي ال واع، یجعل ان�ع�ك�اس�ات 
التشظي والتوحد الداخلیة متصرمة خارج�ی�ا، 
وبما یكفل لعملیة اإلنتاج ال�ك�ت�اب�ي أن ت�ك�ون 

 سردیة. 
وإذا سل�م�ن�ا ب�االح�ت�م�ال ال�ث�ان�ي وت�أك�دن�ا أن 
الفاعلیة الكتابیة ھي فاعلیة نفسیة، ف�ع�ن�دھ�ا 
سیغدو العمل الفني تعبیرا یقولبھ الكات�ب ف�ي 
صیغة تسمح بت�ح�وی�ل ال�ح�ی�اة ال�ذھ�ن�ی�ة إل�ى 
أقاویل وامثوالت ھي في حقیقتھا ت�روی�ح�ات 
ع�ن ن�ف�س ال ی�ف�ارق�ھ��ا ال�ق�ل�ق وال�ك�آب�ة وال 
یعتریھا إال التشكي والتأفف والتأسي، أو ھي 
تنفیسات ال واعیة ورغبات مكبوتة وتخی�الت 
موھومة تجعل الحیاة الذھنیة م�ع�ك�وس�ة ف�ي 
الحیاة الواقعیة ح�ت�ى إذا ك�ان�ت ت�ل�ك ال�ح�ی�اة 
مضطربة اضطربت معھا الكتاب�ة اإلب�داع�ی�ة، 

 على وفق نظریة االنعكاس اللوكاشیة. 
وعلى الرغم من معقولیة ھذا االحتم�ال، ف�إن 
ذلك لیس عاما فقد ت�ك�ون ال�ح�ی�اة مض�ط�رب�ة 
لكن اضطراب�ھ�ا ال ی�ن�ع�ك�س ف�ي ال�ك�ت�اب�ة اال 
اعتیادا ومألوفیة، وقد تكون الحیاة مستقیم�ة 
روتینیة لكن الكتابة القص�ص�ی�ة ع�ن�ھ�ا ت�غ�دو 
مشتتة وفوضویة. وھذا التجلي األخیر ھو ما 
نشھده في قصص ف�اروق اوھ�ان ال�ق�ص�ی�رة 
األول��ى. وف��ی��ھ��ا ت��ت��خ��ذ ف��وض��وی��ة ال��ك��ت��اب��ة 
القصصیة سمة االنفالت ع�ل�ى الص�ع�ی�دی�ن : 
الموضوعي المت�ح�ق�ق ع�ل�ى ص�ع�ی�د األف�ك�ار 
وال��رؤى، والش��ك��ل��ي ال��م��ت��م��ث��ل ف��ي ط��ب��ی��ع��ة 
التنسیق الطباعي للحروف وعالمات الترقی�م 

 والوصل والقطع وغیرھا.
 

إن الفوضویة لوحدھا یمكن أن تكون إب�داع�ا 
إذا أحسن القاص اللعب علیھا كتابی�ا، وج�ع�ل 
من ترابطھا انقطاعا ومن انقطاعھا ت�راب�ط�ا، 
وھذا مقترن بھاج�س س�ری�ال�ي ی�ت�غ�ل�غ�ل ف�ي 
الذات فیحیلھا ذواتا شتى ت�ت�ص�ادم وت�ت�ق�اط�ع 
وتتضاد. والفنتازیا واحدة من التجلیات ال�ت�ي 
یتركھا ھذا الھاجس السریالي ع�ل�ى ال�ك�ت�اب�ة 
السردیة، وكأنھا األداة الس�ح�ری�ة ال�ت�ي ب�ھ�ا 
ت��ع��ل��ن ال��ذات ع��ن ع��واط��ف��ھ��ا ف��ي تش��ت��ت��ھ��ا 
واضطرام أوارھا وقلق التعبیر عنھا، ن�اھ�ی�ك 
عن تجلیات أخرى منھا الغرابة التي تت�ج�س�د 
في الالمعنى ومنھا الفوضى التي تس�ب�ب�ھ�ا ال 
ع��ق��الن��ی��ة تص��ارع ال��م��ت��ض��ادات وت��ن��ازع��ھ��ا 

 الموھوم مع الالشيء في الالمكان. 
وإذا ك��ان��ت ال��ت��ف��اھ��ة ف��ي ال��ح��ی��اة واض��ح��ة، 
فالالحدث ھو سمة الھل�وس�ة الس�ردی�ة ال�ت�ي 
تجعل المكان ھو المترشح لیحل محل الزم�ان 
والمنطق، وھو ما عملتھ ج�م�ال�ی�ات ال�ح�رك�ة 
ال��ت��ص��وی��ری��ة ف��ي روای��ة ال��ت��داع��ي ال��ح��ر

(یولیسس) ال�ت�ي ح�وت ص�ورا ج�ام�دة ت�ق�ع 
 خارج الزمن وتقطع التعاقب وتشتت التراتب. 
ونعني بالھلوسة السردیة كل شعور ن�رجس�ي 
ی��ف��ض��ي إل��ى مس��ال��ك االن��ف��الت وال��ت��ھ��رب 
واالنشطار واالنفراط ف�ي ال�زم�ان وال�م�ك�ان. 
لیغدو االنقطاع سمة الكتابة وتكون الس�ری�ل�ة 
ھي الطریق الذي بھ یوجھ الكاتب انتباھھ إلى 
دواخل ذاتھ فال یجد غیر حبسة ال تظھرھا إال 

 الكتابة.
وكان فروید قد فّس�ر ال�ق�ل�ق وال�الم�ع�ن�ى ف�ي 
نظریتھ ع�ن األح�الم ب�أن�ھ ت�ح�ق�ق م�ھ�ل�وس 
مدفوع بالرغبة لالستمرار في ال�ن�وم. وال�ذي 
یضمن للكاتب تحقق رغبتھ في االستمرار في 
التداعي الالواعي ھو الھلوسة التي ی�ج�ت�م�ع 
فیھا القصید بالقص ویھیمن فی�ھ�ا االن�ق�ط�اع 
على الحكي فتتحول السببیة إلى الال�س�ب�ب�ی�ة، 
ویتفكك الترابط في الحدث بالالحدث وی�ت�ھ�رأ 
المع�ن�ى ب�ال�الم�ع�ن�ى ك�رغ�ب�ة م�ت�داری�ة ت�ری�د 
استبدال ما ھو مرتب ومنطقي بما ھو مشتت 

 وفوضوي. 
وقصتھ (شخص في المقعد األخیر) المنشورة 

ھي أشبھ بقصی�دة س�ری�ال�ی�ة  1966في العام 
لیس فیھا سوى أص�وات ون�غ�م�ات وأج�راس 
ورنات وذبذبات م�ع ب�روز واض�ح ل�ع�الم�ات 
الحذف وتكرار حروف بع�ض ال�ك�ل�م�ات، م�ع 
تراكم صور التصادي واالص�ط�دام واالرت�ط�ام 

 واالحتكاك. 
وفي خضم ھذا االحتشاد الصوتي یأتي مشھد 
مستطرد عرضي ال عالقة لھ ب�م�ا ت�ق�دم ف�ی�ھ 
شاب وشابة یتبادالن نظرات بحوارت قصیرة 
ویقطع المشھد لمح�ة ص�وری�ة ف�ی�ھ�ا ی�ظ�ھ�ر 
وجھ یتلصص على جوق یرتل أدعیة كنس�ی�ة 
یتكرر فی�ھ�ا ص�وت االس�ت�ن�ج�اد واالس�ت�غ�اث�ة 
بتضرع وخشیة (ارحم�ن�ا ی�ا رب وارح�م�ی�ن�ا 

 ایتھا الحنونة). 
 

وإذا ب��ح��ث��ن��ا ع��ن م��ب��رر ل��ح��ش��ر ال��م��ش��ھ��د 
والتصویر لم نجد سوى الرغبة في ال�ت�ش�ت�ت 
استلحاقا بالتداعي الالواعي ف�ي األح�اس�ی�س 
المضطرمة باللوعة. وال تم�ن�ع ھ�ذه األج�واء 

أن ی�ك�ون   الروحیة المشبعة ب�ال�ت�ض�رع م�ن
المكان منفرا وطاردا. وتتكرر التساؤالت ب�ال 
إجابات" ماذا تفید المعلومات؟ ل�م�ن ح�ق�ی�ب�ة 
العلم والمعرفة ؟ أنا ھو أنا دوما أت�خ�ب�ط ف�ي 

 التساؤل والشك؟" 
وما ضیاع الذات إال بسبب ع�دم ت�آل�ف�ھ�ا م�ع 
المك�ان ورغ�ب�ت�ھ�ا ف�ي ال�ھ�رب ع�ن�ھ ب�ع�ی�دا، 
عاكسة شعورا بال�ت�خ�ب�ط والش�ك وال�ت�ال�ش�ي 
واالنھزام وال�ن�دم ال�ذي ی�ت�زام�ن م�ع األن�ات 
الخفیفة والرنات ال�م�ت�ق�ط�ع�ة ح�ت�ى ی�ت�ال�ش�ى 

 تدریجیا صوت( ارحمنا)
وبسبب ما تقدم تغدو القصة القصیرة ع�ب�ارة 
ع��ن ھ��ل��وس��ة س��ردی��ة ع��الئ��م��ھ��ا ال��ف��وض��ى 
والفنتازیا والالمعقول ووظیفتھا جعل ال�ع�م�ل 
اإلبداعي بكل ما فی�ھ م�ن ال�م�ش�اع�ر ال�ق�ل�ق�ة 
واألحاسیس المنفلتة والكئیبة مغطى برم�زی�ة 

 شفیفة وربما غائرة. 
وال یھم الكاتب السریالي أن یك�ون ال�ت�ح�ب�ی�ك 
متوائما أو غیر متوائ�م ب�ق�در اھ�ت�م�ام�ھ ب�أن 

تكون الكتابة غصة ھي أشبھ بالالحبكة ع�ب�ر 
جرعات من التداعي الحر الالواعي الذي ب�ھ 
تبتعد الذات إل�ى أقص�ى ح�دود ال�ت�غ�ری�ب ف�ال 

 تتعایش إال مع التھویم.
وق�د ی��ب��دو ال��ت��راب��ط ال��م��ن��ط�ق��ي ف��ي ال��ق��ص��ة 
الموصوفة بأنھا ھلوسة سردیة متح�ق�ق�اً م�ع 
أن األفعال ال تتابع ف�ی�ھ�ا، وال�ج�م�ل ال یس�ن�د 
بعضھا بعضا، لكن المفارقة أنك تجد الم�ع�ن�ى 
واقعیا أكثر من واقعیة قصة محبوكة ال�ن�س�ج 
أوصافا وأفعاال ع�ن ش�ری�ح�ة ح�ی�ات�ی�ة ف�ی�ھ�ا 

 الشخصیة تضحك وتقھقھ وتحزن وتبكي.
وكان شوبنھاور قد عدَّ الموسیقى وحدھا ھي 
ال�ق��ادرة ع�ل��ى ت�ح��ق��ی�ق أو ام�ت��الك ال�ت��راب��ط 
ال��م��ن��ط��ق��ي ال��ھ��ادف ف��ي ال��ح��ی��اة ال��واع��ی��ة 
الطموحة، وما عدا الموسیقى ھ�و ال�ال�ش�يء 
والالمعنى. وھذا ما ی�ج�ع�ل ھ�ل�وس�ة ال�ق�ص�ة 
القصیرة بمثابة تعویض سیكولوجي یخفي بھ 
المرء عجزا معینا عن طریق التفوق في حقل 
معین. ولیس في انسیاح اإلبداع ف�ن�ت�ازی�ا م�ا 
ھو مرضي، بل ھي مفارقة المرض ال�ذي ب�ھ 
یص�ی�ر ال�م�ك�ت�وب إب�داع�ا. ك�م�ا أن االف�ت�ت��ان 
بالمرض النف�س�ي وت�ح�وی�ل�ھ إل�ى إب�داع ھ�و 
محصلة معاداة واقعیة لحیاة معیشة م�ن�ح�ط�ة 

 وعدمیة. 
لكن ما الذي یشعر القاص أن ال�م�ع�ن�ى ل�دی�ھ 
متفلت ومن الذي یعلمھ أن م�ا ی�ك�ت�ب�ھ ع�دی�م 

 الداللة ضائع المعنى؟ 
إن أنانیة الكتاب�ة ھ�ي وح�دھ�ا ال�ق�ادرة ع�ل�ى 
تعریف صاحبھا بأن الش�ك ف�ي ال�م�ع�ن�ى ھ�و 
الذي یحقق المعنى. وللحلم القدرة على ج�ع�ل 
رؤیة الذات لنفسھا مم�ك�ن�ة ل�ك�ن�ھ�ا م�ت�ح�ی�رة 
باتجاھات شتى یتشابھ فیھا ما ھو ألی�ف ب�م�ا 
ھ��و غ��ری��ب وی��ك��ون م��ف��ت��رق ال��ط��ری��ق ھ��و 
الالطریق داخل عالم من ال�ت�ج�ری�د وال�م�ج�از 
والجموح واالفراط، وعندھا ستغدو الصح�وة 
ھي الغفوة والیقظة ھي ال�ن�وم وال�وع�ي ھ�و 
الالوعي وبھذا تتحول الكلم�ات إل�ى إش�ارات 
ومدلوالتھا بال روابط. والمحصلة م�زی�د م�ن 

 ھلوسة الالوعي واالحتدام الذاتي.
ھذا ما نجده واضحا في قصة (زوج األرم�ل�ة 
وحصان القائد) وق�د نش�رھ�ا ف�اروق اوھ�ان 
أول مرة ف�ي ج�ری�دة ال�ن�ص�ر ال�ع�راق�ی�ة ع�ام 

، وفیھا ی�ن�س�اح ت�ی�ار ال�وع�ي ج�اع�ال 1967
الشخصیة التي اسمھا حسان تتأزم ال داخل�ی�ا 
بل خارجیا أیضا ف�ي ص�ورت�ی�ن م�ت�ض�ادت�ی�ن 
لم�رأت�ی�ن إح�داھ�م�ا ع�ج�وز ت�ری�د أن ت�ظ�ھ�ر 
بمظھر الشابة واألخرى أرمل�ة م�ات زوج�ھ�ا 
تحت حوافر حصان القائد لكنھا تذھب عص�ر 
كل یوم لترى بطن الحصان الذي صار تم�ث�اال 
في إحدى الساحات، والغریب أن المرأتی�ن ال 
تتحسران على شيء وقد بدت الحیاة بالنسبة 
لھما طبی�ع�ی�ة؛ وإن�م�ا ی�ت�ح�س�ر حس�ان ع�ل�ى 
حیاتھما وتتداعى أحاسیسھ شعورا ملتاعا في 
عالم مفكك ومشتت ال یستطیع فھمھ، فی�ف�ك�ر 

 بالھرب منھ والترحال بعیدا عنھ.
 

ولعل ھذه الالحمیمیة م�ع ال�م�ك�ان ھ�ي ال�ت�ي 
تجعل موضوعة الھرب مھیمنة على قص�ص 
اوھان وتصبح مشاع�ر ال�ع�ج�ز واالس�ت�س�الم 
والالانتماء تتواتر في عموم قصصھ متلب�س�ة 
بالخیبة والتیھان والصمت والنف�ور وت�راف�ق 
ذلك كلھ ذاكرة مصابة ب�الش�رخ ت�ت�داع�ى ب�ال 
ضابط وتتبعثر متضادة، ال بسبب النسی�ان أو 
الخرف أو الغیبوبة وإنما ھو التقاطع النفسي 
بین الزمان والمكان والذات والوطن ح�ت�ى ال 
مرونة في اإلحساس الذاتي وال است�ف�راد ف�ي 
الوعي الجمعي. وبسبب ذلك ك�ل�ھ یص�ب�ح م�ا 
وراء ھذه الفوضویة وال�المس�ؤول�ی�ة ص�ن�ع�ة 
ج��م��ال��ی��ة أس��اس��ھ��ا ال��ت��داع��ي ف��ي الش��ع��ور 
واالنف�الت ف�ي ال�زم�ان وال�م�ك�ان ك�ان�ع�ك�اس 
حتمي لمكان لم تعد العودة إلیھ عقالنیة ل�ك�ن 
الھرب منھ حت�م�ي وم�ن�ط�ق�ي، ك�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 

 شعور سریالي متدار وحبیس. 
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دیوان الشعر الموسوم (ترنیم�ات الم�رأة 
عراقیة ) للشاعرة سجال الركابي دی�وان 
حافل بالقصائد المتع�ددة األغ�راض ب�ی�ن 
ال��رح��ی��ل وال��رب��ی��ع والش��وق إل��ى أرض 
الوطن والمودة والتواصل مع األص�دق�اء 
والوصایا ال�ت�ي ت�ھ�م ال�ف�رد وال�م�ج�ت�م�ع 
وأسرار الحب اإللھي وحسن ال�ظ�ن ب�ا� 
س��ب��ح��ان��ھ وت��ع��ال��ى إل��ى غ��ی��ر ذل��ك م��ن 
الجوانب المتعددة والمفیدة والتوج�ی�ھ�ات 
اإلیجابیة التي تھم المجتم�ع وتس�م�و ب�ھ 

 نحو العال والمحافظة على القیم النبیلة .
وھذا لیس غریبا عل�ى الش�اع�رة س�ج�ال 
ال��رك��اب��ي األس��ت��اذة ال��م��ث��ق��ف��ة م��ت��ع��ددة 
المواھب والشاعرة واألدیبة والتي تج�ی�د 
أكثر من لغة مما ساعدھا ع�ل�ى اإلط�الع 
ال�واس��ع ع��ل�ى م�خ��ت�ل��ف ال��ث�ق��اف�ات وق��د 
خاضت الشاعرة تجارب أدبی�ة وش�ع�ری�ة 
مختلفة صق�ل�ت م�وھ�ب�ت�ھ�ا  وزادت م�ن 
خبرتھا وھذا یظھر جلیا ع�ن�دم�ا ی�ت�ع�م�ق 
القارئ في دواوینھا المتع�ددة األغ�راض 
والمختلفة المشارب   كم�ا وإن�ھ�ا ك�ت�ب�ت 
وألفت ونش�رت ب�ال�ل�غ�ات األخ�رى وھ�ذا 
األمر مھم جدا لكي یتعرف غیر الناطقین 

 بالعربیة على ثقافتنا وتراثنا الغزیر .
ومن بدیع اسلوبھا وطریقة تعبیرھا أنھ�ا 
تكتب بطریقة سھلة ومفھومة بعی�دا ع�ن 
التعقیدات اللغویة واألسالیب التي یصعب 
فھمھا على المتلقي لذلك أخذت كتاب�ات�ھ�ا 

 مدى واسع الستیعابھا من قبل المتلقي .
واذا ما تأملنا ھذه النص�وص ب�دق�ة ن�ج�د 
الحروف التي ترسم�ھ�ا الش�اع�رة ت�م�ث�ل 
الواقع وترسم صور عن حقائق وأح�داث 
لیس في عالم الشاعرة ف�ح�س�ب ب�ل ف�ي 
ع��ال��م م��ج��ت��م��ع��ھ��ا وب��ل��دھ��ا وال��ی��ك ھ��ذه 
الصورة الرائعة والمعب�رة ع�ن إحس�اس 
الشاعرة وتأث�ی�ر ال�ح�رب الس�ل�ب�ي ع�ل�ى 
حیاتھا وحی�اة ال�ن�اس وم�ع�ان�اة ال�خ�وف 
والرعب وآثارة الج�ان�ب�ی�ة ع�ل�ى إخ�ت�الل 
التوازن في نفسیة الشخص ال�ذي ع�اش 
م��ن��اظ��ر ال��ح��روب وھ��ول��ھ��ا وت��أث��ی��رھ��ا 
ال��م���خ���ی��ف ع���ل���ى االدراك وتش���وی���ش 
التفكیروعدم مقدرة الشخص من التح�ك�م 
في انفعاالتھ فھي ال ترغب ف�ي أي ش�ئ 

 یذكرھا بھذه المشاھد المرعبة
 الكل دھشون فرحون
 السماء تمطر ألوانا

 حمراء صفراء خضراء
 بنفسجیة

 ال أحب االلعاب الناریة
 مذ قصف بیتي

 وقتل جاري
 الذي لم تجف الحناء على یدیھ

 بصاروخ غجري
وفي الحب العذري تتخذ الشاعرة مس�ارا 
لطیفا لتصور لنا البراءة والحب الص�ادق 
بأسمى صوره وأجمل حاالت�ھ وب�ط�ری�ق�ة 
بالغیة في غایة ال�روع�ة ف�ي ال�ت�ش�ب�ی�ھ 
ح��ی��ث أن��ھ��ا ش��ب��ھ��ت األن��ث��ى ال��ع��اش��ق��ة 
بالحمامة المسالمة ألنھا ركنت إلى حائط 
األمان وتخلصت م�ن ال�ح�ی�رة والض�ی�اع 
فقد وجدت القلب الحنون والحجر الداف�ئ 

 الذي تلوذ بھ
 في توق ذھبي شفقي

 جئت الیك
 ذبت فیك منك إلیك

 وعلى كتفیك
 كحمامة دفنت حیرتي

 یا مالذي وعزوتي
وفي صورة أخرى تخاط�ب ف�ی�ھ�ا ال�دن�ی�ا 
بحزن ممزوج بالشوق إلى تراب ال�وط�ن 
وإلى حناء ترابھ الذي احتضنھا منذ أول 
یوم رأت فیھ النور  وإل�ى أن�ھ�اره ال�ت�ي 
ھ��ي دواء وب��ل��س��م��اً ل��ج��روح��ھ��ا ج��روح 
الشوق والحنین ومائھا الذي یمثل النقاء 
والطھر وشفاء األس�ق�ام  وھ�ذا م�ن�ت�ھ�ى 

 غایاتھا وأھدافھا التي تروم تحقیقھا
 أحزنني بعدك یا دنیاي

 أحزنني
 ترابك یشفیني

 دجلتك براء لجروحي
 یا حبي األول واألخیر

 وما بینھما
 یا وطني

وفي زیارة ل�م�ق�ب�رة ال�غ�رب�اء م�ن أب�ن�اء 
وطنھا (العراق) في فرجین�ی�ا ت�ع�ب�ر ع�ن 
حالة الحزن واألسى التي اع�ت�رت�ھ�ا وم�ا 
كان یدور في خی�ال�ھ�ا وم�ا ك�ان ی�ح�م�ل�ھ 
صدرھا من إحساس الغربة الذي یعتص�ر 
النفوس وتنھمر ألج�ل�ھ ال�دم�وع ف�ت�ج�ود 
بقصیدتھا المؤثرة وبالرغم من معرفت�ھ�ا 
بأن الموت حق علینا لكنھ�ا ع�ب�رت ع�ن 
ردة الفعل التي كانت تختلج ف�ي ص�درھ�ا 
ومشاعر اإلحساس بالغربة فأخرجت ك�ل 
مكنونات ص�درھ�ا وج�ادت ب�ھ�ذا ال�رث�اء 

 الرائع
 مقبرة العراقیین في فرجینیا

 أبكي مرتین
 وأحزن مرتین

 واقرؤكم السالم
 مرتین

 ھذه حیاتكم محفورة على رخام بارد
 في مقبرة یانعة الخضرة

 بعیدة    بعیدة
 أحزن مرة لموتكم

 ومرة لغربتكم
 یا أحبائي  یا مھاجري وطني

 
وأختم قراءتي ھذه ب�ق�ص�ی�دة (إح�ت�راب) 
التي تعتبر صرخة بوجھ ال�ظ�ل�م وك�ل م�ا 
ھو سلبي یخرب الوطن ویضر بمصل�ح�ة 
ال��ف��رد وال��م��ج��ت��م��ع وی��دم��ر ال��ن��س��ی��ج 
اإلجتماعي  وكل م�ا ھ�و ج�م�ی�ل وم�ف�ی�د 
وتستحث ھمم الشرقاء إلى مواجھة سیل 
ال��ت��خ��ل��ف واالن��ح��دار األخ��الق��ي وت��ل��ف��ت 
االنتباة إلى الوقحاة وانعدام األخ�الق ف�ي 
التعامل مع النساء الذي تحرص ثق�اف�ت�ن�ا 
وأخالقنا وت�راث�ن�ا ع�ل�ى اح�ت�رام ال�م�رأة 
وجعلھا قیمة علیا عند الفرد والمجتمع ، 
وتذكر بالتعالیم السماویة التي تحث على 
الرحمة والتع�اط�ف وال�ت�ع�ام�ل األخ�الق�ي 
واإلنساني ونبذ كل ما ھ�و س�ئ وت�م�ج�ة 

 الفطرة اإلنسانیة الصحیحة والمستقیمة
 ال أِحُس بإنتِماء

 ھنا إحتراب
 وھناك    إغتراب

 طامعوَن  یَتاجروَن َ
 ینظروَن بإفتراء
 یتباكون في ِریاء

 ویولولون:
 الناُس مسحوقوَن  مظلومونَ 

 یباتوَن في العراء
یَصرحونَ  ُ 

 كذئب لھ عواء
 یُحرموَن  ینظروَن باِشتھاء

 یقولون:
 تلَفعي بُبرقع الحیاء

 فُربما نختاُرِك بیَن األماء
 یا جاھلیَن   وفاسدینَ 

 أیَن أنتم ِمن َتعالیم ألسماء َ
 

 یتخاصموَن   یتقاسمونَ 
 ویرفلون  بالِدماء

 َعطشي الى َسراب
 الجاه والسلطان ھو المراد

 حتى على أرٍض َخراب
 

 قساةٌ  عتاةٌ  ألویُل للجناة
 غدا سیمشي أُلوُف المئات
 ویسقط القِناع عن الجباه

>>>>>>>>>>>> 

(ا أة تم) ل ا ةان اد  اءة 
 
 
 
 

 علي محمد آل عسكر العبیدي
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كل شيء معّد لرحلت�ن�ا ال�ن�ھ�ری�ة إل�ى 
البساتین، الب�ل�م، وال�م�ردي ال�ط�وی�ل 
وم�ن ی�دف�ع�ھ، ودف�ة ال�ت�وج�ی�ھ وم�ن 
یقوم بتوجیھ ال�ب�ل�م، وال�رك�اب، وھ�م 
بعض شخوص روایات�ي، ح�ی�ث دف�ع 
كریم مردیھ الطوی�ل ف�ي ق�اع ال�ن�ھ�ر 
فأنساب البلم إلى أم�ام ال ی�ع�ی�ق�ھ أي 

 شيء، ووّجھھ الصبي فائز.
كانت حیاتنا رتیبة في ال�ع�ال�م اآلخ�ر، 
ال�ع�ال�م الس�ف�ل�ي، ع�ال�م ال��غ�ی�ب، وال 
شيء یذكر فیھا، كانت رق�ادا دائ�م�ا، 
ال نت�ك�ل�م، ال نس�م�ع، ال ن�ت�ح�رك، ال 
نأكل، ال نشرب، ال نسافر، ال نجل�س، 
ال نحب، ال نكره، لیست لنا رف�ق�ة إن 
كانت امرأة أو رجل، وفي ال�خ�ال�ص�ة 
ال نعرف أي شيء كما كنا في حیات�ن�ا 
الدنیویة، عالم الشھادة، كانت حیاتن�ا 
ھنا قاحلة، جافة وغ�ی�ر ط�ری�ة، ھ�ذه 
ال��ح��ی��اة / ال��الح��ی��اة ل��م ت��ك��ن ف��ی��ھ��ا 
مفاجآت سوى ھ�ذه ال�ل�ح�ظ�ات ال�ت�ي 
ج�اءت�ن�ا ب�ع�د ف�ت�رة ط�وی�ل�ة ف�ي ھ�ذا 
العالم، كانت م�ف�اج�أة ك�ب�ی�رة ون�ادرة 
الحدوث، كانت كبیرة ال كما عھدناھ�ا 
في الحیاة الدنیویة، م�ف�اج�آت ك�ث�ی�رة 
إّال أنھ�ا ص�غ�ی�رة، وك�ن�ا ن�ق�ب�ل ب�ھ�ا، 
ونفرح لمجیئھا، أو نح�زن إذا ك�ان�ت 
ذات وقع مأساوي، إّال أننا لم ن�َر ف�ي 

 حیاتنا ھذه مأساة، أو نعرف الحزن.
س��أل��ن���ي األس���ت��اذ ال��م���دی��ر ال��ع���ام 
مستفسرا، وقد ترك س�رط�ان ال�ج�ل�د 
آث�اره ال�ت��ي م��ا زال�ت م�ث��ل ال��ق��روح 
المفتوحة ال�ق�دی�م�ة، وق�د م�ات دون 
ضجیج، ودون عواطف، لوحده على 
ف��راش ال��م��رض ف��ي ال��م��س��ت��ش��ف��ى 
االسترالي، مات بال�ج�ل�ط�ة ال�ق�ل�ب�ی�ة، 
رغم وج�ود س�رط�ان ال�دم، ك�ان ف�ظ 
الكالم، جافیا، لیس مني ف�ح�س�ب ب�ل 
 من كل العالمین الدنیوي واألخروي:

 ھل نحن في جھنم أستاذ؟ -
أج�ب��ت�ھ وم�ن خ�الل��ھ یس��م�ع ال�ج��م��ع 

 الخیّر كالمي:
ما ھي جھنم، أیھا األستاذ ال�م�دی�ر،  -

ھل ھي جھن�م ال�م�ع�ري ال�ت�ي وض�ع 
رایتھا بید الشاعر ام�رؤ ال�ق�ی�س، أم 

 أنھا جھنم دانتي الیغییري؟
 قال وكأن سؤالي استفزه:

 ال ھذه وال ھذه، إنھا النار! -
 قلت لھ باطمئنان:

 النار تقضي بین األشیاء وعلیھا؟ -
 سألتني السیدة أم الشھداء:

 كیف أستاذ؟ -
أوم�أ األس��ت��اذ ال��م��دی��ر ال�ع��ام وك��أن��ھ 

 یوافق على سؤالھا، أجبت:
ن�ح�ن دخ��ل�ن�ا ال��ن�ار وقض�ي ب�ی�ن�ن��ا  -

وعلینا، ما فائدت�ھ�ا ب�ع�د ذل�ك؟ وھ�ذا 
بندیكتوس السادس عش�ر ع�ام  البابا

(الك�ن�ی�س�ة  یقول حول جھنم: ،2014
لم تعد تعتقد في الجحیم حی�ث ی�ع�ان�ي 
الناس) وأن (جھ�ن�م غ�ی�ر م�وج�ودة، 
وإن ال��ن��ف��وس اآلث��م��ة ت��زول ع��ن 
ال�وج��ود(، ل��ھ��ذا ان��ت��م ف��ي م��خ��ی��ال��ي 
ولس��ت��م ف��ي ج��ھ��ن��م وال ی��ن��ب��غ��ي أن 

 تكونوا فیھا.

فكرت مع نفسي قائال: صح�ی�ح أن�ن�ي 
اتھمت بالمحاباة لھذا الجمع ال�خ�یّ�ر، 
ف��ق��د ك��ان ھ��ؤالء ص��ح��ب��ي ال��ذی��ن 
خلقتھم، وأّرخت لھم، وحملوا ب�ع�ض 
آرائي، كانوا ظرف�اء ك�م�ا ع�ھ�دت�ھ�م، 
ورغم حیویتھم في الحی�اة ال�دن�ی�ا إّال 
أنھم ھنا ھادئون وھم أْمیل للص�م�ت، 
ال یتكلمون، وال م�ّر ع�ل�ى ألس�ن�ت�ھ�م 
حروف الھجاء، أو أل�ف�اظ، أو ج�م�ل 
مفیدة، أو غیر مفیدة، كانوا صامتی�ن 

 ال یتكلمون كما أنا إّال إذا أذنت لھم.
ودون سابق، سألني ال�ل�واء ال�ط�ی�ار 
ال��رك��ن س��ی��ف ال��دی��ن وھ��و م��ا زال 
محافظا على ك�ی�اس�ت�ھ م�ن�ذ خ�دم�ت�ن�ا 

 سویة في سرب واحد:
ھل ق�در ل�ك أن ت�ح�ب واح�دة م�ن  -

 نساء روایاتك؟
أجبتھ وأنا أسمح لنف�س�ي ب�اب�ت�س�ام�ة 

 عریضة، أو ھكذا تخیلتھا:
ال، ل��م أح��ب ام��رأة م��ن نس��اء  -

روایاتي، الحب الذي تقص�د، إّال إن�ي 
أت�ذك��ر ب��أن�ن��ي أح��ب�ب��ت ب��ع�ض نس��اء 
قصصي القصیرة، واحدة أو اثنت�ی�ن، 
أو أنني كت�ب�ت قص�ص�ا ع�م�ن أح�ب، 
فاكتفیت بالواقع المع�اش ف�ي مس�أل�ة 
الحب، والجنس كذلك، أن�ا م�ھ�ووس 
بالجنس الذي لم أره في ھ�ذه ال�ح�ی�اة 
األخرى، في عالم الغیب، وقد ك�ت�ب�ت 
دراس�ات ع�ن ال�ج��ن�س ف�ي ال�روای��ة 
ال��ع��راق��ی��ة ض��م��ھ��ا ك��ت��اب��ي ال��ن��ق��دي 
"الجنس في الروایة العراقیة" ال�ذي 

. 2018ص�در ع�ن دار ال�م�ت�ن ع�ام 
وكتبت كتابا عن الجنس ف�ي ال�ت�راث 
العربي الزال مخطوطا، وھو منش�ور 
على مواق�ع االن�ت�رن�ت. وك�ت�اب ع�ن 
الجنس ف�ي الش�ع�ر ال�ع�رب�ي نش�رت�ھ 
مس��ل��س��ال ع��ل��ى ص��ف��ح��ات ج��ری��دة 
العراقیة التي تص�در ف�ي اس�ت�رال�ی�ا، 
وما زال مخطوطا، وھو على م�واق�ع 

 االنترنت.
صاحت الملحة بعد أن غطت وج�ھ�ھ�ا 
بطرف عباءتھا حیاًء رغ�م أن�ھ�ا ف�ي 

 الحیاة الدنیا لم تكن ھكذا:
وأنا كذل�ك أس�ت�اذ، أح�ب ال�ج�ن�س،  -

ولكني ل�م أح�ب ش�خ�ص�ا واح�دا م�ن 
الذین ع�اش�رون�ي ون�ام�وا م�ع�ي ف�ي 

 سریر واحد.
كان البلم یشق طریقھ في ما كان ف�ي 
تصوري، وتصور من راف�ق�ن�ي، إن�ھ 

 نھر الفرات الحلو والمالح، أجبتھا:
أع��رف ھ��ذا أی��ت�ھ��ا ال��م�ل��ح�ة ال�ت��ي  -

سحبتھا م�ن واق�ع�ھ�ا ال�ذي س�م�ع�ت�ھ 
ب��أذن��ي إل��ى ع��ال��م ال��روای��ة ب��ع��د أن 

 أدخلتھا في مرجل مخیالي النشط.
تراءت لي ت�ل�ك ال�ف�ت�اة ذات األرب�ع�ة 
عشر عاما الت�ي ت�ت�ف�ج�ر أن�وث�ة وق�د 
علمتني ما ھو ال�ج�ن�س، ف�ي ص�ورة 
الملحة. اآلن تذكرتھا، كانت ش�ق�ی�ق�ة 
زوج�ة ق�ری�ب��ي، وك�ان�ت دائ��م�ا ت�ظ��ل 
صباح كل یوم في البیت عندما تذھ�ب 
ش��ق��ی��ق��ت��ھ��ا ل��ل��ت��س��وق، م��ع أم زوج 
شقیقتھا ال�ع�م�ی�اء، وف�ي ص�ب�اح ك�ل 
یوم، كانت تنادي ع�ل�ّي، ح�ی�ث ك�ن�ت 
ألعب مع أترابي في الشارع، أن�ا اب�ن 
ال�ث��ان��ی�ة عش��ر، إل��ى ب�ی��ت��ھ�م، ت��ن��زع 
لباس�ھ�ا ال�داخ�ل�ي، ول�ب�اس�ي، أیض�ا، 
وت��ن��ام ع��ل��ى األرض ال��م��ف��روش��ة 
"ب��ال��ف��رش��ي"، ت��رف��ع ث��وب��ھ��ا إل��ى 
صدرھا وتؤشر لي أن أن�ام ع�ل�ی�ھ�ا، 
فأمد جسمي ع�ل�ى جس�م�ھ�ا األب�ی�ض 
البض ال�م�ل�يء ب�ال�ل�ح�م، وت�ظ�ل ھ�ي 
بمكنستھا المحلیة الصنع من خ�وص 

سعف النخیل، تك�ن�س أرض ال�غ�رف�ة 
الوحیدة لكي توھم ال�ع�ج�وز إن�ھ�ا م�ا 
زالت تكن�س، ف�ی�م�ا ال�م�رأة ال�ع�ج�وز 
تصیح علی�ھ�ا: م�ن م�ع�ك ی�ا "ف"؟ 
وھي ترد علیھا: ال أحد. فیما جسم�ي 
تحركھ بیدھا ج�ی�ئ�ة وذھ�اب�ا ف�ت�ح�ت�ك 
مناطقنا الحساسة فیما ب�ی�ن�ھ�ا، وب�ع�د 
دق��ائ��ق تس��ك��ت ك��ل ح��رك��ة ف��ی��ھ��ا، 
ف��ت��دف��ع��ن��ي ھ��ي ألق��ع ع��ل��ى ج��ن��ب��ي، 
وأخرج من الدار ب�ھ�دوء ت�ام ك�ي ال 
تحس العج�وز ال�ع�م�ی�اء ب�أي ح�رك�ة 

 تنبؤھا عني.
وضّج الجمع الخیّر بالضحك على م�ا 

 قالتھ الملحة.
سألني الل�واء ال�ط�ی�ار ال�رك�ن س�ی�ف 

 الدین:
لماذا لم ن�رك ت�ت�ك�ل�م ع�ن ال�ج�رائ�م  -

 والمجرمین في روایاتك؟
ل��و ك��ن��ت ت��ك��ل��م��ت ع��ن ال��ج��رائ��م  -

والمجرمین لسألتموني لماذا ت�ك�ل�م�ت 
 عنھم؟

 لماذا نسألك؟ -
ألن��ك��م س��ت��ج��دون��ھ��م ب��ی��ن��ك��م اآلن،  -

وترفض�ون مص�اح�ب�ت�ھ�م، وال�رك�وب 
معھم في البل�م، وان�ت�م ت�ذھ�ب�ون ف�ي 

 ھذه السفرة.
ض��ح��ك ال��ج��م��ی��ع س��وی��ة، أو ھ��ك��ذا 

 تصورتھم، سألتھ:
 أال تعتبر السرقة جریمة؟ -

صاح األستاذ ال�م�دی�ر ال�ع�ام ب�وج�ھ�ھ 
الھزیل والش�اح�ب ك�ل�ی�م�ون�ة ذاب�ل�ة، 
وبلحیتھ القصیرة المشذبة، ورص�ع�ة 

 جلدة جبھتھ الداكنة:
 إنھا أشد من القتل. -

ھّب الصبي من مك�ان�ھ واق�ف�ا، وك�ان 
 یستمع لحدیثنا، وسألھ بتھّكم:

ل��م�اذا ك��ن�ت تس��رق أی��ھ��ا األس��ت��اذ  -
 المحترم؟

استشاط غضبا، فھو سریع الغ�ض�ب، 
وتطایر الشرر من عینیھ، وأنا خلقت�ھ 

 ھكذا:
 ھذه مسألة أخرى. -

ثم صرخ بكل غلٍّ على الص�ب�ي وھ�و 
 یلتھمھ بنظراتھ الحارة الحارقة:

 ولماذا أنت تسرق؟ -
أجابھ الصبي بوج�ھ ش�اح�ب وب�رودة 
الموت: لقد أصبحت رجال قبل األوان 
ألني أنا الرج�ل ال�وح�ی�د ف�ي ال�ب�ی�ت، 
وأن��ت��م ت��ع��رف��ون ذل��ك، ل��ق��د ت��رك��ت 
السرقة وأصبحت مواطنا صالحا ی�ك�ّد 

 لیعیش ھو وأمھ وشقیقتھ.
كان أفراد الجمع ال�خ�یّ�ر ق�د ن�ھ�ض�وا 
من رقودھم من تحت التراب، وكانوا 
ال یحسون، أو یشعرون، بأي ش�يء، 
خدرا أو أل�م�ا، ك�م�ا ق�ال�ت أس�ط�ورة 
النیام السبعة المسیحیة عن أص�ح�اب 
الكھف الذین ناموا، أو خیّل لھم أنھ�م 
نیام، فنھضوا بعد رقاد طال أكثر م�ن 
مئتي سنة، أح�ی�اًء، ج�اؤوا ل�ی�رك�ب�وا 
ال��م��وج، م��وج ال��ن��ھ��ر األزل��ي، وم��ا 
زالت القطع القماشیة البیضاء ت�ت�رك 

 غبار التراب عند لمسھا.
حكایة النیام السبعة أعید إنتاجھا ف�ي 
القرآن مرة ثانیة بإسم قصة أصح�اب 

أَْم َحِس�ْب�َت أَنَّ  الكھف ال�ت�ي ت�ذك�ر: 
قِ�ی�ِم َك�انُ�وا ِم�ْن  أَْصَحاَب اْلَكْھ�ِف َوال�رَّ

إِْذ أََوى اْل�فِ�ْت�یَ�ةُ إل�ى  * آَیَاتِ�نَ�ا َع�َج�بً�ا
اْلَكْھِف فَ�قَ�الُ�وا َربَّ�نَ�ا آَتِ�نَ�ا ِم�ْن لَ�ُدْن�َك 
َرْح���َم���ةً َوَھ���یِّ���ْئ لَ���نَ���ا ِم���ْن أَْم���ِرنَ���ا 

فََض��َرْب��نَ��ا َع��لَ��ى آََذانِ��ِھ��ْم فِ��ي  * َرَش�ًدا
ثُ�مَّ بَ�َع�ْث�نَ�اُھ�ْم  * اْلَكْھِف ِس�نِ�ی�َن َع�َدًدا

لِنَْعلََم أَيُّ اْلِحْزبَْیِن أَْحَص�ى لِ�َم�ا لَ�بِ�ثُ�وا 

نَْحُن نَقُصُّ َعلَْیَك نَبَأَُھْم بِاْلَح�قِّ  * أََمًدا
إِنَّ�ُھ�ْم فِ�ْت�یَ�ةٌ آََم�نُ�وا بِ�َربِّ�ِھ�ْم َوِزْدنَ�اُھ�ْم 

َوَربَْطنَا َعلَى قُلُوبِِھْم إِْذ قَاُم�وا  * ُھًدى
فَقَالُوا َربُّنَا َربُّ السَّ�َم�اَواِت َواْألَْرِض 
لَْن نَْدُعَو ِمْن ُدونِِھ إِلًَھا لَ�قَ�ْد قُ�ْل�نَ�ا إًِذا 

َھ�ُؤَالِء قَ�ْوُم�نَ�ا اتَّ�َخ�ُذوا ِم�ْن  * َشطَطًا
ُدونِِھ آَلَِھةً لَْوَال یَأْتُوَن َعلَْیِھْم بُِسْلطَ�اٍن 
 ِ ِن اْف�تَ�َرى َع�لَ�ى هللاَّ بَیٍِّن فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

َوإِِذ اْعتََزْلتُُموُھْم َوَما یَ�ْع�بُ�ُدوَن  * َكِذبًا
َ فَأُْووا إلى اْلَك�ْھ�ِف یَ�ْن�ُش�ْر لَ�ُك�ْم  إِالَّ هللاَّ
َربُُّكْم ِم�ْن َرْح�َم�تِ�ِھ َویُ�َھ�یِّ�ْئ لَ�ُك�ْم ِم�ْن 

َوتَ�َرى الشَّ�ْم�َس إَِذا  * أَْمِرُكْم ِم�رفَ�قً�ا
طَلََعْت تََزاَوُر َعْن َكْھفِِھْم َذاَت اْلیَ�ِم�ی�ِن 
�َم�اِل  َوإَِذا َغَربَ�ْت تَ�ْق�ِرُض�ُھ�ْم َذاَت الشِّ
 ِ َوُھْم فِي فَْجَوٍة ِمْنھُ َذلَِك ِمْن آیَ�اِت هللاَّ
ُ فَُھَو اْلُمْھتَ�ِد َوَم�ْن یُْض�لِ�ْل  َمْن یَْھِد هللاَّ

َوتَْحَس�بُ�ُھ�ْم  * فَلَْن تَِجَد لَھُ َولِیًّا ُمْرِشًدا
أَْی��قَ��اظً��ا َوُھ��ْم ُرقُ��وٌد َونُ��قَ��لِّ��بُ��ُھ��ْم َذاَت 
َماِل َوَك�ْل�بُ�ُھ�ْم بَ�اِس�طٌ  اْلیَِمیِن َوَذاَت الشِّ
ِذَراَعْیِھ بِاْلَوِصیِد لَِو اطَّ�لَ�ْع�َت َع�لَ�ْی�ِھ�ْم 
لََولَّْیَت ِم�ْن�ُھ�ْم فِ�َراًرا َولَ�ُم�لِ�ْئ�َت ِم�ْن�ُھ�ْم 

 . ُرْعبًا
أما قصة أصحاب الكھف الم�س�ی�ح�ی�ة 
فھي كما تذكر ھذه الح�ك�ای�ة: (ع�اش 
س���ب���ع���ة م���ن الش���ب���اب ف���ي زم���ن 

قی�ص�ر  داكیوس اإلمبراطورالروماني
م وق�ی�ل 251وقضوا في حدود العام 

قبل ذلك. صوروا قدی�م�ا ب�اع�ت�ب�ارھ�م 
فتیة جنوداً وفي وق�ت الح�ق ك�أن�ھ�م 

 أوالد ھذا ما استبان في اإلیقونات.
ورد أن داكیوس قیصر م�رَّ ف�ي ذل�ك 

وأمر بتقدی�م الس�ك�ان  بأفسس الزمان
ف�ي ال�ھ�ی�اك�ل، م�ن  لألوثان األضحیة

بین من اف�ت�ض�ح أم�رھ�م ك�رافض�ی�ن 
لتقدیم الذبائح الفتیة السبعة، أوق�ف�وا 
لدى اإلمبراطور وسئ�ل�وا ع�ن س�ب�ب 
تمردھم، أجاب مكسیمیلیانوس ب�اس�م 
الجم�ی�ع: ن�ح�ن ل�ن�ا إل�ھ م�ج�ده م�لء 
السماء واألرض، إل�ی�ھ ن�ق�دم س�ری�ا 
ذبیحة اعترافنا اإلی�م�ان�ي وص�ل�وات�ن�ا 
المتواترة!" ھذا الكالم أثار ح�ف�ی�ظ�ة 
اإلم�ب��راط��ور ف��أھ��ان��ھ��م وھ��ددھ��م ث��م 
ت�رك�ھ��م ی�ذھ��ب�ون ل��ی�ت�س��ن�ى ل��ھ�م أن 
یفك�روا ف�ي األم�ر م�ل�ی�ا, م�ب�دی�ا أن�ھ 
سیعود فیستجوبھم, بعد أی�ام ق�ل�ی�ل�ة, 
م��ت��ى ع��اد إل��ى ال��م��دی��ن��ة م��ن س��ف��ر 

 وشیك.

توارى السبعة في مغارة واسعة إل�ى 
الشرق من المدینة، ھناك ركن�وا إل�ى 
السكون والصالة ملت�م�س�ی�ن م�ن هللا 
الحكمة، وق�ی�ل ن�ام�وا ن�وم�ة ال�م�وت 

 والصالة على شفاھھم.
وعاد داكیوس إلى المدینة، سأل ع�ن 
الفتیة السبعة فلم یجدھم، بحث عنھم 
فدل على المغارة فأتاھا وأمر بإیص�اد 
مدخلھا خنقا لھم، وقیل أن اثنین م�ن 
الذین نفذوا المھمة ك�ان�ا مس�ی�ح�ی�ی�ن 
في السر، وھذان ھما من خ�ط�ا خ�ب�ر 
الفتیة السبعة على لوح من رص�اص 
مع أسمائھم وواریاه الجوار، وم�رت 
األیام, م�ا ی�ق�رب م�ن ال�م�ائ�ت�ي ع�ام 

 446وقیل أكثر، ثم في ح�دود ال�ع�ام 
ل���ل����م����ی���الد, زم����ن اإلم����ب����راط����ور 

، ث��ی��ودوس��ی��وس ال��ث��ان��ي ال��ب��ی��زن��ط��ي
شاعت ھرطقة أنكرت قیامة ال�م�وت�ى 
وبلبلت الك�ن�ی�س�ة، م�روج ال�ھ�رط�ق�ة 
كان أس�ق�ف�ا ی�دع�ى ث�ی�ودوروس ف�ي 
ذل��ك ال��وق��ت, ب��ال��ذات, ب��ت��دب��ی��ر هللا, 
أزیحت الحجارة عن م�دخ�ل ال�م�غ�ارة 
بید راع ملك ارض ال�م�غ�ارة، ل�ل�ح�ال 
عاد الفتیة إلى الحیاة كال�ن�اھ�ض م�ن 
النوم دون أن ی�ك�ون ق�د ن�ال�ھ�م أي 
ت��غ��ی��ی��ر، اث��ر ذل��ك حص��ل ل��غ��ط, ف��ي 
أفسس, في شأنھم ل�م�ا درى ال�ن�اس 
بأمرھم، ل�ك�ن , ب�ان ال�ح�ق, أخ�ی�را, 
واتخذ خ�ب�رھ�م ب�رھ�ان�ا ع�ل�ى ق�ی�ام�ة 
األجساد، وقد ورد أن الفتیة الس�ب�ع�ة 
بعدما رووا حكای�ت�ھ�م ل�ل�ن�اس ع�ادوا 
فناموا من جدید إلى القیامة ال�ع�ام�ة، 
ث��م��ة م��ن ی��م��اھ��ي م��غ��ارة ھ��ؤالء 
ب��ال���م���غ���ارة ال��ت���ي ل���ف���ظ��ت ف���ی���ھ���ا 

ن��ف��س��ھ��ا  م��ری��م ال��م��ج��دل��ی��ة ال��ق��دیس��ة
 األخیر.

أسماء ھؤالء الفتیة السبع�ة ت�خ�ت�ل�ف 
تب�ع�اً ل�ل�م�راج�ع, ف�وردت ف�ي ب�ع�ض 
ال��وث��ائ��ق ف��ي ال��ت��راث ك��ال��ت��ال��ي: 

 مكسیمیلیانوس, أكساكو
س���ت���ودی���ان���وس, ی���ام���ب���ل���ی���ك���ی���وس, 
م��رت���ی���ن���ی��ان���وس, دی���ون��ی���س���ی���وس, 
أنطونین�وس, وقس�ط�ن�ط�ی�ن�وس, أب�و 

 یوحنا.
لقد جاءت ھ�ذه ال�ح�ك�ای�ة ك�م�وع�ظ�ة 
للمؤمنین حكاھا المبشرون الذین ھ�م 

 بشر فانون مثلنا.
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التقاع�د،   قد ینتاب المرء حینما یحال إلى    
شعور بأنھ یسیر على غیر ھ�دف أو غ�ای�ة، 
إذ یتعین علیھ خوض غم�ار ال�ح�ی�اة وح�ی�داً 
وال غرابة في ذلك، باعتبار أن ن�م�ط ح�ی�ات�ھ 
القادمة یفاقم مثل تلك المشاعر، حیث أك�دت 
دراسة لمجموعة من الخبراء بأن س�ل�ب�ی�ات 
التقاعد، ت�ؤث�ر ع�ل�ى م�ع�ظ�م األف�راد ال�ذی�ن 
ی��ت��ق��اع��دون، ع��ن ال��ع��م��ل ب��ل وغ��ال��ب��اً م��ا 
ی�واج��ھ�ون ب�ع��ض ال��م�ش��اك�ل االج�ت��م�اع��ی��ة 
والنفسیة ال�م�ص�اح�ب�ة ل�ل�ت�ق�اع�د وال�ح�االت 
النفسیة المصاحبة للزیادة في العمر، ناھی�ك 
ع��ن ع��دم وج��ود أن��ظ��م��ة ت��ق��اع��د ت��ل��ب��ي 

من خبراتھ�م   إحتیاجاتھم الكثیرة واإلستفادة
 . وتجاربھم خالل سنوات تلك الخدمة

جریدة العراقیة االسترالیة) كان ل�ھ�ا ح�وار ( 
مع نخب�ة م�ن األك�ادی�م�ی�ی�ن ال�م�ت�ق�اع�دی�ن، 
لتطرح علیھم ثمة أس�ئ�ل�ة ب�خ�ص�وص ھ�ذه 

م��اھ��ي ال��خ��ط��ط ل��م��ا ب��ع��د ھ��ذه  اإلش��ك��ال��ی��ة
ال��م��رح��ل��ة؟، وھ��ل ی��م��ك��ن��ن��ا ال��ق��ول ب��أن 
 المتقاعدین طاقات مھدورة وخبرات مع�ط�ل�ة
یمكن إستثمارھ�ا واإلس�ت�ف�ادة م�ن�ھ�ا؟، وم�ا 

تسدی�ھ�ا ل�ل�م�ق�ب�ل�ی�ن   نصیحتك التي یمكن أن
 .على التقاعد؟

   توظیف الخبرات
رائد سالم الھاشمي/ دكتور إعالمي وب�اح�ث 

وخبیر إقتصادي/ العراق: المت�ق�اع�د ی�ع�ت�ب�ر 
ثروة من الخ�ب�رة ال�م�ت�راك�م�ة، ل�ع�ق�ود م�ن 
الزمن في مجال إختصاصھ وم�ن ال�م�ؤس�ف 
جداً، أن نھمل ھذه الخ�ب�رات ون�ط�وی�ھ�ا م�ع 
إحالة صاحبھا للتقاع�د، وی�ج�ب أن ت�ن�ت�ھ�ج 
الحكومة في العراق، ن�ھ�ج ك�ث�ی�ر م�ن دول 
العالم المتحض�رة ب�ت�وظ�ی�ف ھ�ذه ال�خ�ب�رات 
لخدمة الدولة، عن طریق مراكز إست�ش�اری�ة 
تحتوي جمیع اإلختصاصات وتس�ت�ف�اد، م�ن 
مشورتھا العملیة بإتخ�اذ ق�رارات�ھ�ا ف�ي ك�ل 
مفاصل الدولة، وھذا اإلجراء سیخدم الدول�ة 
باإلستفادة، من ھذه ال�خ�ب�رات ال�م�ت�راك�م�ة، 
وسیخدم المتقاعدین في بث روح األم�ل ف�ي 
نفوسھم لإلستمرار بالحیاة، وع�دم الش�ع�ور 
بأن دورھم في الحیاة قد إنتھى، كذلك ممك�ن 
اآلستفادة منھم في تطویر قدرات الموظف�ی�ن 
في ج�م�ی�ع م�ؤس�س�ات ال�دول�ة ع�ن ط�ری�ق 
دورات تطوریة تفتح في المؤسسات وج�ع�ل 
المتقاع�دی�ن م�ح�اض�ری�ن ف�ی�ھ�ا، یش�رح�ون 
عصارة خبراتھم ، في العمل وكیفیة ت�ط�وی�ر 
المؤسسة وكذلك یمكن تشج�ی�ع�ھ�م ل�إلت�ج�اه 
نحو التألیف وب�رع�ای�ة ال�دول�ة ع�ن ط�ری�ق 
طبع مؤلفاتھم وخبراتھم فیكون ل�ن�ا رص�ی�داً 
كبیراً من المؤلفات في جمیع اإلخت�ص�اص�ات 

 .تكون مرجعاً للجمیع
 

 مت .. قاعداً 
ھاشم حسن التمیمي / دك�ت�ور ع�م�ی�د ك�ل�ی�ة 
اإلعالم جامعة بغ�داد/ ال�ع�راق : ال�م�ت�ق�اع�د 
ب��ح��س��ب ت��خ��ص��ص��ھ ھ��و ص��اح��ب ال��خ��ب��رة 

الس�ی�م�ا ف�ي   المتراكمة والنضج ال�م�ع�رف�ي،
الجامعات والتخصصات التطب�ی�ق�ی�ة ال�ط�ب�ی�ة 
وال��ھ��ن��دس��ی��ة وال��زراع��ی��ة والص��ن��اع��ی��ة 
والمعلوماتیة واإلتصاالت...الخ وفي الع�راق 
المتقاعد محك�وم ب�اإلع�دام، ل�ع�دم إع�ت�م�اده 
مستشاراً، وم�وت ال�ق�ط�اع ال�خ�اص وع�دم 
وجود ضمان صحي أو مراكز للبحث العلمي 
ومنتدیات ثقافیة وترفیھیة محترمة، ول�ی�س 
ھناك مكت�ب�ات راق�ی�ة او ط�ب�ی�ع�ة خض�راء، 
ومنتزھات لذلك فھو حبیس الجدران ین�ت�ظ�ر 
أن تطلق علیھ رصاصة الرحمة وھو ی�م�وت 
في كل ثانی�ة، وھ�و ی�ت�اب�ع ت�ح�ك�م ال�ج�ھ�ل�ة 
والمزورین وتھ�م�ی�ش ال�ك�ف�اءات وإع�ت�م�اد 

ی�ق�ول�ون   سیاسة الوالء، ولیس األداء ف�ھ�م
 .)(مت... قاعداً 

 
  حقوق مشروعة

س�ن��ان ص��ف��اء ال��خ��ط��ی��ب/ ت��رب��وي/ ش��اع��ر 
وسفیر السالم/ العراق : البد ل�ل�م�ت�ق�اع�دی�ن 

من تلبیة حاجاتھم واإلستفادة من خ�ب�رات�ھ�م 
وتجاربھم ضمن سنوات تل�ك ال�خ�دم�ة، ھ�ي 
حقوق مشروعة لنمط حیاة كریمة مستق�رة، 
ب��ع��ی��دة ع��ن الش��وائ��ب وم��ك��ائ��د ال��دھ��ر، 
والمتقاعدون ینظرون إل�ى تس�ھ�ی�ل ال�ح�ی�اة 
برمتھا، فكیف بمن كان في م�اض�ی�ة یش�ق�ى 
من إجل خدمة یتش�رف ب�ھ�ا، ف�إذا ب�ال�ح�ی�اة 
تلقي بظالل ھمومھا وغمومھا وتشق علیھ، 

من خبرات المتقاعدی�ن  لذالك یجب اإلستفادة
وت��وظ��ی��ف��ھ��م، وإش��راك��ھ��م ف��ي ال��ن��دوات 
والمؤتمرات، باإلضافة إلى إمكانیة ترؤسھم 
ورش العمل المختل�ف�ة، أو ت�ق�دی�م ال�دورات 
التدریبیة لتأھیل وتدریب الموظفین ال�ج�دد ، 
وض�رورة إس�ت��ث�م��ار ط��اق�ات��ھ�م وخ�ب��رات�ھ��م 
وكفاءاتھم والعمل على توفیر قاعدة ب�ی�ان�ات 
عن الخبرات الوطنیة ف�ي ك�اف�ة ال�م�ج�االت، 
تسھل من عملیة التواصل معھم وأن ت�ك�ون 
ھ�ن�ال��ك م��راك�ز م�ت��خ�ص��ص�ة ت�ت��ول�ى ع�م��ل 
دراسات وبحوث خاصة بالمتقاعدین لتحدی�د 

م�ن   خاصة الكف�اءات  كیفیة اإلستفادة منھم
ذوي التخصصات الن�ادرة، وال�ت�روی�ج ل�م�ن 
یرغب منھم في مواص�ل�ة ال�ع�ط�اء، وإع�ادة 
النظر في توزیع المت�ق�اع�دی�ن ع�ل�ى ج�ھ�ات 
العمل ك�ل حس�ب ت�خ�ص�ص�ھ ورغ�ب�ت�ھ ف�ي 

العمل، وإن مدة الخدمة الطویلة یج�ب ان ال 
تنتھي ھكذا وإن ب�ل�وغ ال�ت�ق�اع�د، ال ی�ع�ن�ي 
نھایة العمر بل اآلنتقال إل�ى م�رح�ل�ة أخ�رى 
جدیدة ملیئة بالخبرة ال�ت�راك�م�ی�ة، وال�ق�ادرة 

 . على إدارة دفة النجاح
 

  مرحلة جدیدة
المشرف على شب�ك�ة /  رعد الیوسف العبیدي

اإلعالم في الدنمارك/ كوبنھاك�ن : ال�ت�ق�اع�د 
نقلة ومرحلة جدیدة ، یبلغ�ھ�ا اإلنس�ان ع�ن�د 
ولوج باب التقاعد، ب�ع�د أن ی�ن�ت�ھ�ج ن�م�ط�ا 
حیات�ی�اً ط�ی�ل�ة ع�ق�ود ت�ف�اع�ل م�ع م�ج�ت�م�ع 
الوظیفة من جھة، والم�ج�ت�م�ع ال�ك�ب�ی�ر م�ن 
الجھة األخرى، حیث ی�واج�ھ ق�رار اإلح�ال�ة 
على التقاعد والع�زل�ة ال�ق�س�ری�ة ، ف�ي ظ�ل 

تحت ظالل ال�ت�ق�دم ف�ي   تناقص قدرات القوة
السن، والمتقاعدون شریحة واس�ع�ة ت�م�ث�ل 
خ��ال��ص��ة ت��ج��رب��ة انس��ان��ی��ة، وخ��ب��رات ق��ام 
ونھض معھا البلد وال�م�ج�ت�م�ع، إذ ی�ت�وج�ب 
بدل تعطیل ھذه القدرات وتجمی�د ال�خ�ب�رات، 
التوجھ إلى خلق فرص للتقاع�د ول�و بش�ك�ل 

م��ع ال��ث��ل��ة ال��ع��ل��م��ی��ة وال��ف��ن��ی��ة م��ن  ج��زئ��ي
المتقاعدین لممارسة العمل الجزئي ل�ت�ع�زی�ز 
ق�درات ال�ك��وادر الش�اب��ة ال�ج�دی��دة، إض�اف��ة 

یجب تكریم المتقاعد ومنحھ إمت�ی�ازات   لذلك

تضمن لھ الكرامة في ما تبقى م�ن ال�ح�ی�اة، 
ال�ت��ي أف��ن��ى س��ن��وات��ھ��ا ف��ي خ��دم��ة ال��وط��ن 
والمجتمع، وإن الحكومات ف�ي أورب�ا ت�ب�ذل 
جھوداً كبیرة، في إعداد ال�ب�رام�ج ال�خ�اص�ة 
بالمتقاعدین، ریاضیة وسیاحیة ومش�ارك�ات 
نسبیة ف�ي األع�م�ال، وغ�ی�ر ذل�ك، ل�ت�ق�ل�ی�ل 
الش�ع��ور ب��ال��ع�زل��ة، وم��ن��ع اإلغ��ت�راب، م��ن 
ال��ت��س��ل��ل ال��ى ال��ق��ل��ب وروح ال��م��ت��ق��اع��د، 

المتقاعد خبرة یجب أن یس�ت�ف�ی�د م�ن�ھ�ا   ألن
 . المجتمع في البناء ومواصلة التطور

 
  مقترحات مھمة

حس��ی��ن ص��دام ج��ل��وب/ال��ك��ات��ب األك��ادی��م��ي 
بغ�داد/ ال�ع�راق: / والباحث في الشأن العراقي

اإلھتمام بالكفاءات من األشیاء ال�ت�ي ت�ط�ور 
البلدان وتبني األوطان، فھي طاقات ال یمك�ن 
اإلس��ت��غ��ن��اء ع��ن��ھ��ا، وم��ن ھ��ذه ال��ك��ف��اءات 
المتقاعدین الكنز ال�ث�م�ی�ن ل�ل�ب�ل�د وال�ج�وھ�ر 
ال��ب��راق، ال��ذي ی��ج��ب اإلس��ت��ع��ان��ة ب��ھ��م 
وب�خ�ب�رات�ھ�م وم�ن أھ�م ال�م�ق�ت�رح�ات ب�ھ��ذا 
الخصوص، لك�ي نض�م�ن ع�دم ف�ق�دان ھ�ذه 
الخبرات م�ن خ�الل ت�ح�وی�ل�ھ�ا إل�ى ط�اق�ات 
إیجابیة، تعین الشباب الجدد من الم�وظ�ف�ی�ن 
ف���ي دوائ���ر ال���دول���ة وھ���ي اإلس���ت���ع���ان���ة 

بالمتقاعدین من قبل الموظ�ف�ی�ن ال�ج�دد م�ن 
خالل تواجدھم ف�ي دوائ�رھ�م الس�اب�ق�ة، ف�ي 
أیام محددة وھذا التواجد یخلق ج�و إی�ج�اب�ي 
للجمیع ومن كل النواحي، بح�ی�ث إذا أش�ك�ل 
شيء على الموظف الجدید أو قلیل ال�خ�ب�رة، 
أن یستعین بخبرة ال�م�ت�ق�اع�د وأیض�اً ی�ك�ون 
المتقاعد في حال تجدد دائم، أفض�ل م�ن أن 
یترك بال فائدة على أن ت�ح�س�ب ل�ھ�م أج�ور 
ت��ك��ری��م كس��ف��رات إس��ت��ج��م��ام أو رح��الت 

لمن یحتاج منھم أو م�ا ش�اب�ة ذل�ك   عالجھ
وبھذا نكون قد خل�ق�ن�ا ش�يء ج�دی�د، ی�ع�ی�ن 

 . ویطور في إدارة البلد وتنمیتھ
 

  الجھد الكبیر
ص��ب��اح م��ح��س��ن ك��اظ��م/ أك��ادی��م��ي/ م��ؤرخ 
وناقد /بیروت :الریب أن ال�خ�دم�ة ال�ن�ب�ی�ل�ة 
التي قدمھا األكادیمي وكل من عمل بالتعل�ی�م 
ال یكافئ بأي كنز، فال�م�ع�ل�م�ون م�ن ری�اض 
األطفال إلى أساتذة الجامعات، ھ�م ال�ق�ن�ادی�ل 
المضیئة والشموع التي تحرق أیام ع�م�رھ�ا 
من اجل االجیال، لیصبحوا قادة الم�س�ت�ق�ب�ل، 
فضالً عن اإلس�ت�ق�ط�اع ل�إلدخ�ار ل�روات�ب�ھ�م 
المستقبلیة، الجھد الكبیر ینتظر الرعایة م�ن 
الدولة لیعوضوا سن�وات ال�ح�ص�ار ال�ق�اس�ي 
التي مرت بالعراق والت�زم�وا ب�ال�دوام وھ�ذا 

ینطبق عل�ى ك�ل م�ت�ق�اع�دة وم�ت�ق�اع�د ب�ك�ل 
الدوائر والوظائف، بالنسبة ل�ي ك�ان ال�ح�ل�م 
ت�ك�م��ل�ة ال�دراس��ات ب��ع�د أن ح��ث�ن��ي م��ع�ظ��م 
األكادی�م�ی�ی�ن وال�م�ؤل�ف�ی�ن واألدب�اء بس�ب�ب 
غزارة ال�ع�ط�اء ال�ع�ل�م�ي وال�ث�ق�اف�ي، ل�ذل�ك 
توجھت إلى لبنان من عامین وھو طم�وح ال 

 .یحده العمر
 

  التسھیالت الالزمة
عبید المطروشي / أكادیمي / مدی�ر م�ن�ط�ق�ة 
عجمان التعلیمیة سابقاً/ اإلم�ارات ال�ع�رب�ی�ة 

ال���ت���ق���اع���د ھ���و أح���د أھ���م  :  ال���م���ت���ح���دة
الموضوعات التي تشغل بال كل موظ�ف ف�ي 

ال ی�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى ال�م�وظ�ف  الدولة، فتأثیره
المتقاعد فقط، أو على من ھ�م ف�ي م�رح�ل�ة 
قریبة من التقاعد، ب�ل ی�ت�ع�داھ�م إل�ى أف�راد 
أسرھم، وت�م�ت�ل�ك اإلم�ارات م�ق�وم�ات ع�دة 
تعزز من مكانتھا كأفضل مكان للت�ق�اع�د ف�ي 
الش��رق األوس��ط، وم��ن ب��ی��ن األفض��ل ف��ي 
العالم، وم�ن أھ�م�ھ�ا ال�ت�س�ھ�ی�الت ال�الزم�ة 
واألساسیة للمتقاعدین لكي یشعروا بالرفاه، 
وسھولة العیش، واألمان، إضافة إلى ت�وف�ر 
بنى تحتیة من الطراز الع�ال�م�ي، فض�الً ع�ن 
  وجود نظام رعایة صحیة متكامل، وعصري
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 اا اا " ا" ار 
ا  إ  ون ذاو 

 
 / العراق  دنیا علي الحسنيتحقیق: 
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 فرض  التي  العصیبة األیام ھذه خالل    
 ل���ون���ا  ال���ع���ال���م  ع���ل���ى  ك���ورون���ا  ف���ی���ھ���ا

 وج��دت  ال��ذات،  وال�ح��ج�ر  ال��ح�ص��ار  م�ن
 ال�ك�ث�ی�ر  ف�ي  والتفكیر  التامل  أعید  نفسي

 ب�ال�ك�ت�اب�ة  ع�الق�ت�ي  األمور، وم�ن�ھ�ا  من
 بش�ك�ل  ال�ن�ق�دی�ة والكتابة عامة، بصورة
 ن�اق�داً   ب�وص�ف�ي  أش�ع�ر،  رحت  إذْ . أخص
 ی�ب�دع�ھ  ع�م�ا  كبیر  حدٍ   الى  مسؤول  بأني

 وال���ق���ص���اص���ی���ن  الش���ع���راء  زم���الئ���ي
 م��ل��زمٌ   وال��ن��ق��اد، وأن��ي  وال��روائ��ی��ی��ن

 ال��ع��وال��م  ھ��ذه  ال��ى  أدخ��ل  أن  أخ��الق��ی��اً 
 زم�الئ�ي  یخلقھا التي بالحیاة الضاّجة
 وعس�ی�رة،  ش�اق�ة  مكاب�دة  عبر الكتاب

 ھ��ذا  دف��ت��ي  ح��ب��ی��س��ة  أت��رك��ھ��ا  ال  وأن
 تحقیق  لي  كیف  ولكن. ذاك  أو  الكتاب

  بمفردي. ذلك
 وأم���ام���ي  ی���ت���زای���د  األدب���ي  ال���ن���ت���اج

 م���ن  ال���م���ئ���ات  ورب���م���ا  ال���ع���ش���رات،
 ت�ت�ط�ل�ب  ال�ت�ي  والعنوان�ات  النصوص

 لي  یمكن  وال. جاداً   وقلماً   رحیماً،  قلباً 
 م��ن  ال��ب��ع��ض  ی��ق��ول  ك��م��ا  أق��ول،  أن

 أو  ی�ن�ش�ر  ب�م�ا  ملزم  غیر  أنا: زمالئي
 أراه  م�ا  أن�ت�ق�ي  أن  ح�ق�ي  ومن  یطبع،

 ال��ى  ی��م��ی��ل  م��ن  ھ��ن��اك  ب��ل  م��ن��اس��ب��اً،
 لتق�ل�ی�ب  حتى  االكتراث  وعدم الصمت
 وزم�الئ�ھ  ألص�دق�ائ�ھ  اإلبداع�ي  النتاج
 . االدباء

 ف�ردی�ة  مسؤولیة  لیست  أنھا  ظني  في
 مس�ؤول�ی�ة  ھ�ي  ب�ل ذاك أو الناقد لھذا

 وال�م�ؤس�س�ة  اوالً،  الثقافیة  المؤسسة
 وتقیی�م  لفحص  أخص، بشكل النقدیة
 أع�م�ال  م�ن  ی�ط�ب�ع  أو  ینش�ر  ما  أغلب
 وحص�ل  ال�ت�م�ی�ز  ح�ق�ق  بعضھا  أدبیة،

 إق�ل�ی�م�ی�ة  او  محلیة  أدبیة  جوائز  على
 .عربیة أو

 أم�ام  بأن�ي  أحیاناً   اإلحساس  یخامرني
 ی�ق�دم�ون  ال�ذی�ن  الدائنی�ن،  من  طابور

 ف��أح��س  ل��ت��س��دی��دھ��ا،  ف��وات��ی��رھ��م  ل��ي
 رص���ی���دي،  ألن  ال��ك���ب���ی���ر،  ب��ال���ح���رج
 ھ�ذه  ك�ل  ت�ل�ب�ی�ة  تستطیع،  ال  وقدراتي

  "ال��م��م��ت��ازة  ال��دی��ون"و  ال��ط��ل��ب��ات

 نف�س�ي  إقناع  أحاول  ولذا  الدفع،  العاجلة
 لتسدی�د  فعلھ  مقدوري  في  بما  أفعل بأني

 األدب��اء،  وأص��دق��ائ��ي  زم��الئ��ي  ف��وات��ی��ر
 ال�ط�ل�ب،  ع�ن�د  تسدی�دھ�ا،  مني  المطلوب
 أھ�ی�ب  ھ�ن�ا  وأن�ا.  ف�وري  بش�ك�ل  وأحیان�ا

 م�ن�ھ�م  واألك�ادی�م�ی�ی�ن  ال�ن�ق�اد،  بزمالئ�ي
 م�ن  بعض�اً   یمنحوا  أن  الى  خاص،  بشكل
 الع�ش�رات  وفحص  لقراءة  الثمین  وقتھم

ط�اوالت�ھ�م،   ع�ل�ى  النائمة  النصوص  من
 ل�م�ح�ن�ة  إن�ھ�ا. تص�ف�ق  ال  ال�واح�دة  فالی�د

 ی�ت�اح  ان  وأت�م�ن�ى  شي،  كل  قبل  أخالقیة
ال�ك�اف�ي،   ال�وق�ت  ال�ن�ق�اد،  ولزمالئي  لي،

 نت�وق�ف  لكي  الكتابي،  والمزاج والصحة
 ل��م��خ��ت��ل��ف  دال��ة  ت��م��ث��ی��ل��ی��ة  ن��م��اذج  أم��ام

 ال�ج�دی�دة،  األدب�ی�ة  والتجارب  االتجاھات
 وال��م��ح��اور  ال��م��وض��وع��ات  ع��ن  فض��الً 

 ال�ج�دی�دة  ال�ث�ق�اف�ی�ة  ب�ال�ظ�واھ�ر  المتعلقة
 الثقافیة الحیاة تفرضھا التي والساخنة،

 . یوم كل علینا والسیاسیة واالجتماعیة
 ش��ي،  ك��ل  ق��ب��ل  ن��ف��س��ي  أت��ع��ھ��د، أم��ام

 بال�ن�ھ�ار  اللیل  سأواصل  بأني،  وأمامكم،
 ل�م�س�ة  أمنح  أن  أجل من الزمن وأسابق

 ل�ھ�ذا  او  ت�ل�ك،  أو  ال�ق�ص�ی�دة  لھ�ذه  حنان
 وع���ی���ن����اي  ذاك،  أو  الس���ردي  ال���ن���ص
 ال�ن�ق�اد  وزم�الئ�ي  أصدقائي  الى  تتطلعان

 ع�ن  یش�م�روا، ب�دورھ�م،  جمی�ع�اً، ل�ك�ي
 ت��ج��اه  ب��ال��ت��زام��ات��ھ��م  وی��ف��وا  س��واع��دھ��م

 وال��ق��ص��اص��ی��ن  الش��ع��راء  م��ن  دائ��ن��ی��ھ��م
 ی�ق�ف�ون  ال�ذی�ن  والمترجمی�ن  والروائیین

 بالیم�ی�ن  كتبھم حاملین طویل طابور في
 .وبالشمال

 بغداد فاضل ثامر/
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وأ  
 
 
 
 
 

 

 
 

  د.عبد االلھ جاسم جاسم/ العراق
 

 ..لن اھرب من وجھ ابي
 ..وأنسى جبینھ الساطع بالنور

 ..أو اترك اشالء المدینة تحوم حولھا النسور
  .. أني قطعت عھدا على جذع المدینة

 ..احمل االسماء الثقیلة واسیر في ظل القصور
 ..حیث تبقى طبول الشوق تقرع ذاكرتي حنینا في الشعور

 ..مازلت اغني لبریق نجمة في فضائي تدور
 ..صبرت على االیام ثكلى وكل شئ بالظالم مھجور

 .. ثمة كراسي صارعت بعضھا وانتصبت
 ..إال كرسیاً لنا كان مكسور

 ..أقالم منعت ان تكتب على صفحاتنا
 ..حبا یبعث فینا السرور

 ..أال قلماً راح یكتب عن الساسھ وكھان الفسق والفجور
  ..وعیون تنظر الینا ساخرة

 ..وافواه تلفظ العیب على المستور
 .. على دفة امرھم  یرقصون لكل لص قائم

 ..كأنھم شربوا ماء غباء مسحور
 ..یركبون قوارب الكھان حتى لو كان البحر مسجور

 ..یتزاحمون خلف حدود بالد عم فیھا الخراب
 ..وبان على وجھھا البثور 

 .. یالیتھم یدركون ماحل بعقولھم
 ..بعد ان توارى المخادع المأجور

 . ال تسألیني عنھم حبیبتي
 ..والتظني بي سوء الحبیب

 ..الجمیل والمشكور  ومنكر 
 .. فأنا بین البحر وعینیك أكتب الشعر

 ..بشوق فوق آآلف السطور
 ..أنا لست بمعزل عن عالم ترجھ الفوضى رجة المخمور

 ..وأنت في بالد غاب عنھا كل مفكر وعالم غیور
 .. وتاھت جمل الكالم

 ..وضاع جمالھا بین الجار والمجرور
  ..اسعدیني باحبیبة شرقي

 ..قبل ان یاتي من الغرب حاقد مسعور
  ..ھاك حبیبة العمر تاریخ االصول

 ..أحفظیھ بین طیات ارض بال عالمة او منشور
 ..وحذارى لو ادركو االشجار في ظلھا

 ..لجتثوا كل شيء من الجذور 
 

    ا  
و أ  
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عبد الوھاب الملوح، كاتب و مترجم تونسي ممت�ل�ىء  
 1961م�ن م�وال�ی�د   بالكتابة شعرا و روایة و ترجم�ة

بقریة القصر، قریة فالحیة على سفح الجبل بالج�ن�وب 
التونسي تحولت بمرور ال�وق�ت ال�ى م�ن�ط�ق�ة ع�ب�ور 
الفسفاط. درس بمعھد ترشیح المعلمین وھ�و م�ت�زوج 

عض�و ف�ي ات�ح�اد ال�ك�ت�اب   و لھ ثالث بنات وابن. ھو
التونسیین ومن مؤسسي نقابة كتاب تونس ومؤس�س 

ك�ات�ب غ�زی�ر ك�ت�ب ف�ي الش�ع�ر   ملتقى لقصیدة الن�ث�ر
والروایة والمسرح كما قام بترجمة العدی�د م�ن االث�ار 
االدبیة االجنبیة عرفتھ منذ نھایة الثم�ان�ی�ن�ات وب�دای�ة 
التسعین�ات م�ن خ�الل ب�ع�ض ك�ت�اب�ات�ھ ف�ي ال�ج�رائ�د 
التونسیة تمیز منذ البدایة بلغة شعریة جمیلة ومكث�ف�ة 
سافرت بعدھا الى خارج تونس ألعود فأجده كاتب�ا ق�د 
اشتد عوده وأصبح یمسك بتالبیب الكتابة ال ی�ت�رك�ھ�ا 
اال نادرا. عبد الوھاب الملوح یكتب بص�م�ت م�ت�خ�ف�ی�ا 

بعیدا عن ضوضاء اشباه الكتاب والكاتبات   وراء قلمھ
ف�ق�د   . 2011التي اصبحت تعج بھم تونس بع�د ث�ورة 

أصر لي یوم ما بكل خجل أنھ (مازال یحبو ب�ال�ك�ل�م�ات 
على حد قول الشاعر التونسي الم�ث�ی�ر ل�ل�ج�دل م�ن�ور 

 ).صمادح و أنھ یستحي ممن یسمیھ شاعرا
من أثاره في الشعر. رقاع ال�ع�زل�ة االخ�ی�رة، ال�واق�ف 

انا ھكذا دائما، سعادة مشبوھة، الغائب، ال�ل�ی�ل ، وحده
دائما وحده...وكتدبیر احتی�اط�ي. ف�ي ال�روای�ة أص�در 
روایتین: منذ دار سیبویھ و كبابیل االخرة. كم�ا ك�ت�ب 

 . في النقد و المسرح و قام بعدید التراجم
 : وكان لھا ھذا الحدیثاالسترالیة"  العراقیة" التقتھ

  
 كیف اكتشفت انك ممكن أن تكون كاتبا ؟ : -

مازلت غیر مقتنع أنني قد أكون كاتبا، فان یك�ون  * : 
المرء كاتبا لیس ان یكون حالق�ا او ن�ج�ارا، ال�ك�ت�اب�ة 
لیست مھنة او اختصاص ھي تضافر عناصر م�ت�ع�ددة 
ومختلفة المنابع یتداخل فیھا المعرفي بما ھ�و ف�ط�ري 
بما ھو نفسي بما ھو رؤیوي، ھناك ما یسمیھ البعض 
ملكة أو موھبة لكن اومن أكثر بما یط�ل�ق ع�ل�ی�ھ اب�ن 
خلدون (الدربة)، طبعا لم أكتب عن طریق الص�دف�ة و 
لكن ھناك عوامل مختلفة وراء اندفاعي ألكتب و طبعا 

 . اكتب لیس بنیة ان اكون كاتبا
  
في ھاتھ الحالة ھل ان الكتابة بالنسبة لك تنف�ی�س :    -

 عن الروح ام تعبیر عن الواقع ....ام ماذا ؟
أعتقد أن ما أكتب�ھ ی�أت�ي انس�ج�ام�ا م�ع م�ا ق�ال�ھ * :  

ك�م�ا ان�ھ�ا  "شعري ن�ف�اث�ة ص�دري" الشابي ذات یوم
لیست تماما تعبیرا عن الواق�ع ، إض�اف�ة إل�ى أن�ي ال 
ارتاح كثیرا لكل محاولة لوضع تعری�ف ج�ام�ع م�ح�دد 
للكتابة ھل یمكن أن ن�ع�رف ال�ج�م�ال؟ ھ�ل ی�م�ك�ن أن 
نعرف تسكع الذات؟ ھل یمكن أن نعرف الحب؟ یم�ك�ن 
أن نحیا كل ھذا وكل واحد على طریقت�ھ ف�ي ال�ت�ج�ل�ي 
بذلك، الكتابة سلوك وأسلوب تعاط م�ع ال�وج�ود ان�ھ�ا 
ق�ب�ل أن ت��ك�ون ت�ع�ام��ال ب�ال�ل�غ��ة وت�ح�ب�ی��را ل�ھ�ا ھ��ي 

الذات لكی�ن�ون�ت�ھ�ا وھ�ي ح�ف�ر ف�ي ال�ب�ی�اض   مطاردة
ونحت الفراغ وھي عملیة ابتكار لما ھو غیر م�وج�ود 
ومن ثمة تعشیق وتجوید ھذا الذي تم اب�ت�ك�اره، وف�ق 
ھذا التصور تتحول الكتابة إلى ورشة ضخمة ل�ل�ب�ح�ث 
والتنقیب والتجریب، البحث في اللغة عبر ال�ل�غ�ة ع�ن 
عوالم أخرى واقع آخر في داخل الواقع الذي تت�ف�اع�ل 
معھ الكتابة وال تعبر عنھ وھي تنقیب داخل الذات عن 
أع�م��اق ت��ف��اع�الت��ھ��ا ال��م��ت�ع��ددة مش�اع��ر وان�ف��ع��االت 

ال یمكن للكتابة ان تك�ون   وإرھاصات وتخیالت ولذلك
مجرد حالة نفسیة او انفعال اجرائي والكتابة ت�ج�ری�ب 

أس�ال�ی�ب ال�ف�ن، واقص�د ال�ف�ن   ألنھا تجرب مخ�ت�ل�ف
لشمولیتھ ف�ي م�خ�ت�ل�ف أج�ن�اس�ھ ال�رق�ص الس�ی�ن�م�ا 
التصویر الفوتوغرافي المسرح الخ إنھا ت�ع�م�ل ل�ی�س 

على محاكاة ھذه األشكال الفنیة بل على اإلضاف�ة ل�ھ�ا 
وذلك من خالل اإلیقاعات التي تبتكرھا وتت�رك أث�رھ�ا 

ی�ع�ی�د   في الملتقي الذي أرى ان دوره حی�ن ی�ق�رأ ان
الكتابة، القراءة ھي الرحلة األولى في ھذا ال�م�ش�روع 
الثالثي البحث التنقیب والتجری�ب، اع�ت�ق�د أن�ن�ي م�ن 
جھتي اخون القراءة بالكتابة القراءة امتالء والك�ت�اب�ة 
استھالك لھذا الخزان الممتلئ غیر أن ال�ك�ات�ب ال�ج�اد 
ھو ذاك ال�ذي ی�ن�س�ف ال�ج�دار ال�ق�ائ�م ب�ی�ن ال�ك�ت�اب�ة 
والقراءة، تتوقف الكتابة عن كونھا إبداعا حین تل�غ�ي 
ش�رط��ھ�ا األول م��ن ك��ون��ھ�ا ق�راءة ول�ی��س ال��ق��راءة 
بمفھومھا السطحي لنقل كما أورد اب�ن م�ن�ظ�ور اح�د 

 . معانیھا قرأت الناقة وضعت
  
جمیل جدا رغم انك لم تجب عن سؤالي ....أسئلك  :  -

بطریقة أخرى, م�ا ال�ذي ی�م�ك�ن ان ت�ق�دم�ھ ال�ك�ت�اب�ة 
(الكاتب) للمجتمع, لالنسان مھما كان شكلھ�ا ش�ع�رأو 

 أو غیرھا مقابل ما قدم و یقدم العلم؟  روایة
واھم من ینتظر محصوال وفیرا فورا من الكت�اب�ة  * :  

، فالكاتب ال یعد عشاءا جاھزا ل�ل�ق�ارئ م�ع م�ق�ب�الت 
وتحلیة، وأھم من یذھب للكتابة لالستمتاع او ال�ب�ح�ث 

أو ی�ع�ت�ب�رھ�ا   عن حل ألسئلة أو حل أشكال اجتماع�ي
كرسي عیادة نفسیة، كل كتابة تنصب نفسھا ف�ي ھ�ذا 
المقام ھي كتابة مغدورة وخائنة، فالكتابة الجادة ك�م�ا 
سبقت وقلت ھي بح�ث وت�ج�ری�ب وت�ن�ق�ی�ب وھ�و م�ا 
یفترض انھا ال تق�دم ش�ی�ئ�ا م�ح�س�وس�ا ف�ھ�ي ت�ع�م�ق 
األسئلة وال تقدم أجوبة وھي تحرض على االح�ت�ج�اج 
من خالل مساعدة القارئ على امتالك أدوات التح�ل�ی�ل 
النقدي وھي تعمل على تحریض القاريء للتمرد عل�ى 
وجوده الساكن من أج�ل وج�ود م�ت�ج�دد وھ�ي ت�دف�ع 
القاريء للتحرر من كل القیود واألحت�ك�ام إل�ى ال�ع�ق�ل 
وبراھینھ، كل كتاب�ة ف�ي ج�وھ�رھ�ا ن�ق�ض وت�خ�ری�ب 
وتدمیر لكل ما ھو متكرر وضد التحرر اإلنسان�ي ذات 
یوم كانت ھناك مناظرة بین الراحلْین محمود دروی�ش 
وم���ع���ی���ن بس���ی���س���و ال���ذي ك���ان ی���ؤم���ن ب���ق���وة 

للكتابة ع�ل�ى ال�م�ت�ل�ق�ي وم�ن ھ�ن�اك   التأثیراألجرائي
جاءت قصیدتھ سفر بینما درویش كان مقتنعا بالتأثی�ر 
على طول الوقت من خالل تغ�ی�ی�ر ع�ق�ل�ی�ة ال�م�ت�ل�ق�ي. 
اخلص ان الكتابة ال تلقن المجتمع في طریق�ة تس�ی�ی�ر 
واقعھ غیر انھا تفتح لھ افاقا مغلق�ة ف�ي داخ�ل�ھ ف�ھ�ي 
باألساس عم�ل ج�وان�ي ق�د ی�ح�دث ص�دم�ة ال�ت�غ�ی�ی�ر 
بالتراكم النوعي... ماذا كان ت�أث�ی�ر ك�ت�اب�ات غ�ورك�ي 
وتأثیر كتابات ناظم حكمت وتأثی�ر ك�ت�اب�ات ال�م�اغ�وط 

 . على المجتمع، الحصیلة زھیدة جدا
  
یبدو أن المشھد الثقافي في تونس مغیب ...لیس   :   -

لدینا في تونس ما یكفي من الكتاب ال�ج�ی�دی�ن . ك�ی�ف 
تقرأ ھاتھ المعادلة بین وضع اب�داع�ي ض�ح�ل وواق�ع 

 ثقافي مھمش ؟
الثقافة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة ال�ج�ادة وال�ت�ي ت�ط�رح ع�م�ق * :  

القضایا اإلنسانیة ال�ج�ارح�ة ھ�ي ب�األس�اس ال�ث�ق�اف�ة 
المھمشة، ال تنتمي ث�ق�اف�ة ال�وع�ي ال�ك�ادح وال�وع�ي 
الشقي ال�م�ت�ج�دد إل�ى ال�ج�ھ�ات ال�رس�م�ی�ة الن ھ�ذي 
الجھات ال ترغب اال في ما ھو مدجن ویخدم اج�ن�دات 
االنظمة السیاسیة وتجعل من بقیة الناس قطیعا ت�اب�ع�ا 
للحكام وما جاورھم او ما شابھھم وھ�و م�ا ت�ف�ض�ل�ت 

بتسمیتھ اإلبداع الضحل رغم ان مفردات ھذا التركیب 
اإلضافي غیر منسجمة فاإلبداع ال یكون ابدا ضحال بل 
ھو مجرد تھریج وت�ل�ف�ی�ق وت�زی�ی�ف م�ق�ن�ع، یس�اھ�م 
اإلعالم ودور النشر الت�ج�اری�ة وال�م�ح�الت ال�ث�ق�اف�ی�ة 
الخیریة تساھم في ذلك لكن العطب باألس�اس ھ�و ف�ي 
المنظومة التربوی�ة وف�ي ال�وض�ع االج�ت�م�اع�ي وف�ي 
غیاب أفق نصی�ر ل�إلب�داع ال�ح�ق�ی�ق�ي. ل�ق�د س�اھ�م�ت 
مؤسسة وزارة الثقافة بدرجة أولى في اغتیال اإلب�داع 
من خالل انعدام سیاس�ات واض�ح�ة ل�م�س�ی�ری�ھ�ا ك�م�ا 
ساھمت في األم�ر وزارات الش�ب�اب ب�ع�دم اح�ت�ض�ان 
الشباب وت�ق�دی�م مش�اری�ع ج�ادة ل�ھ�م ك�م�ا س�اھ�م�ت 
وزارات التربیة ب�ع�دم ت�رب�ی�ة ال�ن�شء ع�ل�ى اإلب�داع 
بجمیع أشكالھ وتحریر عقلھ من التلقین لینقد ویحل�ل، 
اذا فالحكومات ھي السبب في ھ�ذا ال�ع�ط�ب ال�ث�ق�اف�ي 
وذلك خدم�ة ل�م�ص�ال�ح�ھ�ا وھ�و م�ا ال ی�ع�دم ت�ج�ارب 
شخصیة متوقدة وكلھا حماس ت�ع�م�ل ع�ل�ى م�ح�اول�ة 
إنقاذ ھذا المشھد الثقافي البائس من خالل ما ت�ن�ت�ج�ھ 
من جید األعمال في مختلف القطاعات غی�ر أن األم�ر 

   عموما غیر مبشر على اإلطالق في الوقت الحاضر
  
ماھي أحب الكتابات الیك, و این ت�ج�د ن�ف�س�ك او  :   -

 حریتك أكثر, ھل في الكتابة الشعریة أم الروائیة..؟
ال تتعلق المس�أل�ة ع�ن�دي ب�ال�ح�ب ب�ق�در م�ا ھ�ي * :  

الحاجة إلى الكتابة بصرف النظر عن جنس�ھ�ا ن�اھ�ی�ك 
اني اعتبر مسألة األجناس األدبیة ھي مجرد اصط�الح 
اجرائي عمد الیھ أساتذة األدب لتبسیط المفاھیم لطلبة 
األدب ودارسیھ فالكتابة اإلبداعیة عابرة األجناس كم�ا 
یسمیھا الراحل ادوارد خراط إذ یمكن أن ن�ع�ث�ر ع�ل�ى 
ذرى شعریة عالیة في في الس�رد ك�م�ا ن�ل�م�س خ�الی�ا 
سردیة في الشعر وھو ما نجده في بقیة الكتابات الت�ي 
تمحو منحى إبداعي ح�ت�ى ت�ل�ك ال�ت�ي ت�ت�ن�اول ن�ق�دی�ا 
كتابات أخرى من مثل كتابات روالن بارت وم�ورب�س 
بالنشو وانتون�ی�ن ارت�و وغ�ی�رھ�م... ال�ك�ت�اب�ة ك�ل ال 
ی�ت��ج�زأ، ح�ت��ى أن اری�ط��ر اك��ت�ف��ى ب��ت�ق��س�ی��م�ھ��ا إل��ى 

ومأساة فقط معتبر ان األصل في كل شيء ھ�و   ملھاة
الكتابة فقط. لست بصدد المحاججة في مسأل�ة دح�ض 
نظریة األجناس األدبیة ولكن�ن�ي ال اخ�ط�ط ل�ك�ت�اب�ات�ي 
فأصنفھا منذ ال�ب�دء روای�ة او مس�رح�ا او ش�ع�ر م�ا 

ب�ت�ط�وی�ر األس�ل�وب و   یدفعني باألساس ھو االنشغال
البحث في اللغة بما ینقذھا من مقابر المعاجم وی�م�ن�ح 
البالغة األدبیة مرقى جمالیا مختلفا، ی�ت�ح�دث ال�راح�ل 
تردورف عن أدبیة النص وقد تجاوز مسألة ش�ع�ری�ت�ھ 
أو سردیتھ إذا فالمھم في الكتابة اإلبداعیة ھو ادل�ی�ت�ھ 

 . وان عدنا لسؤالك أحب أدبیة الكتابة
  
قراءاتك لالثار االدبیة االجنبیة ھي التي ج�ع�ل�ت�ك  :   -

تدخل عالم الترجمة كاختصاص علمي بعینھ ام ش�يء 
 اخر؟
ذكي جدا ھذا السؤال واشكرك علیھ فعال فما قمت * :  

بترجمتھ من أع�م�ال أدب�ی�ة ھ�و ق�راءات وال�ت�رج�م�ة 
باألساس ھ�ي إع�ادة رت�ق أحش�اء ال�ع�ال�م ال�ع�م�ی�ق�ة 
ببعضھا بعد أن ضیعتھا اللغات فالعالم في أصلھ واح�د 
وقد شتتھ ریاح أنانیة الذاتویة القبلیة المترجم ھو ف�ي 
حقیقتھ یحاول تجمیع ھذا الشتات واعادتھا الص�ول�ھ�ا 
الترجمة فعل إنساني نبیل ومرقى ج�م�ال�ي رف�ی�ع م�ن 
جھة انھ یعمل على إعادة العناصر األصل�ی�ة ل�النس�ان 
األول من خالل تحدي الثقافات واللغات ناھیك ان فع�ل 
الترجمة ھو أیضا فعل مثاقفة احب ھذه الكلمة لما لھ�ا 
من نبل إنساني عم�ی�ق ی�ع�ود ب�اإلنس�ان إل�ى ج�ذوره 

اال وھي تحدي العدم الغیبي إیمانا ان االنس�ان   األولى
واحد ... طبعا لیس كاختصاص علمي فلس�ت م�ت�رج�م 
محلفا. انا أحاول أن أكون من خالل الك�ت�اب�ة ووج�دت 

 في الترجمة قراءة وكتابة عنصرا قادح�ا ل�ك�ی�ن�ون�ت�ي
أعتقد ان الترجمة من أھم إنجازات الكتابة ان�ھ�ا ف�ع�ل 
حضاري بامتیاز, ھ�ن�اك ب�ل�دان وش�ع�وب وحض�ارات 
وثقافات لم اعرفھا فمكنتني الترجمة من ذل�ك وأرج�و 

 . أن ترجماتي حققت القاريء ما حققتھ لي

 ماھو موقفك من الجوائز االدبیة ؟  :  - 
لقد كنت في وق�ت اط�ال�ب ب�ھ�ا ب�ل وادع�و إل�ى  * :  

اھتمام الجھات الرسمیة بھا واع�ت�ب�رت�ھ�ا وج�ھ�ا م�ن 
وجوه تفویض الدولة للفنان باسم البالد لما لھا ل�ب�س 
فقط من قیمة اعتباریة او تشجیعیة او حت�ى م�ع�ن�وی�ة 

دولة بما تمثلھ من سلط�ات   ولكن الن من واجبات اي
ان تنحني اجالال لما یقدمھ أب�ن�اء   تنفیذیة او تشریعیة

البالد من جلیل األعمال ولیس مزیة منھا ولیس لرف�ع 
شأنھا بقدر ما ھو واحبھا نحو أولئك المبدعین ال�ذی�ن 
یرفعون من قی�م�ة ث�ق�اف�ة ال�ب�ل�د وی�ع�ل�ون م�ن ت�راث 
شعوبھم. اقول كن�ت اح�د ال�ذی�ن ط�ال�ب�وا ب�م�ث�ل ھ�ذه 

على اعتبار ان�ي ك�ن�ت ان�ظ�ر ال�ج�ائ�زة  -المؤسسات 
لما لھذه الحركة ال�رم�زی�ة م�ن أث�ر  -مؤسسة رسمیة 

لھا على المستوى البعید ولیس بالض�رورة ان ت�ك�ون 
الجائزة مادیة او وسامیة بل ی�م�ك�ن أن ت�ت�خ�ذ ش�ك�ل 
ادماج عمل المتوج ضمن المقررات المدرس�ی�ة وھ�ذه 
أعلى جائزة یمكن أن ینالھا كاتب من بلده، ل�ق�د ك�ن�ت 
انظر لمثل ھذا األم�ر ال�م�ت�ع�ل�ق ب�ال�ج�وائ�ز م�ن ھ�ذه 
الناحیة لكن لألسف نحن وفي ال�ب�الد ال�ع�رب�ی�ة ن�ج�ی�د 
ترذیل وتتفیھ وتحقیر اي ش�يء ن�ب�ی�ل ل�ق�د ت�ح�ول�ت 
الجوائز إلى بركات ون�ع�م ووالئ�م وم�ن�ح واص�ب�ح�ت 
رشاوى تمنح جھرا إضافة ان�ھ ی�ت�م اس�ن�ادھ�ا ض�م�ن 
حلقات مضیقة جدا في دوائر معروفة بل وص�ل األم�ر 
ببعض دور النشر لشراء ذمم لجان التحكیم وم�ا ع�اد 
األمر متعلقا بالجوائز بل ھو سوق سنویة لی�س ع�ل�ى 
ط�ری�ق�ة ع�رض ال�م��ن�ت�ج�ات ال�ری�ف�ی��ة ال�م�ح��ل�ی�ة ب��ل 
الستعراض عضالت دور النشر في بورصات التنافس 
من أجل حیازة نصبة على الطریق الرئیسیة لل�ك�ت�اب�ة، 
غیر أن الكتابة الجادة ال تحتاج إلى جوائز واال كان قد 

او البیر قص�ی�ري   نالھا كازنتزاكي او بیسوا او میللر
او سلیم بركات او الماغوط الخ... لقد صارت الجوائز 
األدبیة كارثة حقیقیة على الثقافة الغرب�ی�ة واص�ب�ح�ت 
فعال مؤس�س�ة ل�ك�ن م�ؤس�س�ة ف�اس�دة وم�ن الص�ع�ب 

 . إصالحھا االن
  
أالحظ أنك بعید عن السیاسة خاصة و أن تون�س    :  -

تمر بمرحلة انتقالیة صعبة جدا ....ماھو موقفك ف�ی�م�ا 
 في تونس الیوم ؟  یحدث
صدقت فعال انا ال أمارس السیاسة فال انتمي الي  * :  

حزب سیاسي ولست تابعا الي ج�ھ�ة س�ی�اس�ی�ة وھ�ذا 
منذ وعیت باألشیاء من حولي لكن ھل ھناك م�ن ھ�و 
غیر معني بالسیاسة وغیر منشغل بالسیاسة ھ�ذا اوال 
وثانیا ربما كنت سأتحدث ف�ي الس�ی�اس�ة ل�و ك�ان ف�ي 
تونس سیاسیون حقیقیون ف�ي مش�اع�رھ�م ال�وط�ن�ی�ة 
وص�ادق�ون ف�ي ان�ت�م�اءات�ھ��م ال�ح�زب�ی�ة وم�ن�اض�ل��ون 
شرسون ضد الظلم والالعدالة االج�ت�م�اع�ی�ة ل�أل�س�ف 
لیس ھناك من ھو ك�فء ف�ك�ل م�ن ھ�م ف�ي الس�اح�ة 
السیاسیة اآلن باندیة ایدیول�وج�ی�ات وك�ل ال�ف�اع�ل�ی�ن 
مافیات فساد بدون استثناء. عن أي سیاسة سنت�ح�دث 
عن تقنین الفساد و التھریب وت�ق�ن�ی�ن االغ�ت�ی�االت ال 
أقول ھذا من موقع الیائس ولكن اقول م�ن م�وق�ع م�ا 
یحدث وما ی�ق�ع ف�ي ت�ون�س اآلن, غ�ی�ر ان�ن�ي لس�ت 
مستقیال اطالقا وال أستطیع أن أكون مس�ت�ق�ی�ال إن�ن�ي 
أحاول من موقعي فیما اك�ت�ب�ھ وم�ا اس�ل�ك�ھ ب�ط�ری�ق�ة 

 . عیشي الخاصة
  
أترك لك المجال ان تقول ما تود ان یسمع�ھ م�ن�ك  :   -

 قرائك او ممن یود أن یقرئك؟
أنا ال اقدم مادة جاھزة في كتاب�ات�ي ب�ل أف�خ�خ م�ا * :  

اكتبھ بما یجعل من القارئ شریكا م�ع�ي ف�ی�م�ا اك�ت�ب�ھ 
وفي الحقیق�ة أن�ا ال أك�ت�ب ب�ل اس�ت�م�ر ف�ي م�ط�اردة 
كینونتي وارى اني بھذا الشكل أحرض القاريء أیضا 
ان یذھب قدام عمره لیعید تشكیل مص�ائ�ره ذل�ك ان�ن�ا 
لسنا نسخة من قابیل وال ھابیل بل نح�ن م�ا ن�ری�د أن 
نكونھ بمعزل عن االسطورة والغیب والقدر وارى ان 
القراءة بإمكانھا ان تفعل فینا ذلك أن نقرأ فقط . أق�ول 

 . أن كتاباتي مفخخة سواء بالقبح أو بالجمال للقارى

 وار ا وادب "اا اا " ا ام  اب اح
 " الكاتب الجاد ھو ذاك الذي ینسف الجدار القائم بین الكتابة والقراءة"  : -  

 " ال أكتب بنیة أن أكون كاتبا " و
  

 
 
 

 أجرى الحوار 
 / تونسعبد الحمید الصغیر
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یشة د حلمي الرِّ  للشَّاعر محمَّ
 مریم شھاب اإلدریسي*/المغرب

وِح ب��م��دى  ش��اع��ٌر ن��ورس��يُّ ال��رُّ
زوردیَّة، خ�ارج  سماِء إبداعھ الالَّ
ة تن�ض�ح  السِّرب ھي حروفُھ الحرَّ
م��ن دواة ع��زل��ت��ھ اإلب��داع��یَّ��ة، 
��اع��رة،  ب��ط��ق��وس م��خ��یَّ��ل��ت��ھ الشَّ
وب��ل��م��س��ات ریش��ت��ھ الَّ��ت��ي م��ل��ك 
ناصیتھا الَّتي تبذخ برسم م�الم�ح 
للكلمات، ی�ن�س�ج ب�وَح�ھُ بش�غ�ف 
ِش��ع��ريٍّ آِس��ِر ال��ج��م��ال ال��لُّ��غ��وي 
وارف ال��ظِّ��الل ب��ح��ن��ی��ن��ھ ل��دفء 

 قصید باھظ البوح.
دیواٌن ت�ت�وھَّ�ج نص�وُص�ھ ذائ�ق�ةً 
متَرفة بالخیال ال�ج�ام�ح ال�غ�اوي 
وھ��ي ت��ت��س��لَّ��ل ب��دھ��اِء دالالتِ��ھ��ا 
لتندسَّ برشاقة ھوی�ن�اھ�ا ل�ق�ارٍئ 
منتبھ ببصیرت�ھ ال�ح�اذق�ة، وھ�ي 
المتطلِّبة حنك�ةً ق�رائ�یَّ�ة ت�ذوق�یَّ�ة 
س��ة ب��رص��ی��َدْی��ن؛ ش��ع��ريٍّ  م��ت��م��رِّ
ولغويٍّ مھمَّین، فھي ت�م�ل�ك م�ن 
اللُّغة ما یجعلھ�ا ذات ب�أٍْس ح�اٍن 
یملك علیك ذائقتك بدھشت�ھ الَّ�ت�ي 
تدفعك ناقًدا وقبلھ ش�اع�ًرا ق�ارئً�ا 
ق��ة ل���لَّ��وح���ة  ب��ع��ی���ن��ھ ال���م��ت���ذوِّ

عریَّة، محادث�ة  یقِظ النُّھى إِلى الشِّ
النَّصِّ فمشاكستھ ببَْذلك أَقصى ما 
في وس�ع دھش�ت�ك ِإلع�ط�ائ�ھ م�ا 

 یستحقُّ من قراءة متأَنیَّة.
ك��لُّ قص��ی��دة ھ��ي ن��صٌّ ی��ن��ط��ق 
إِبداًعا، وھو الَّذي یمنح مخیَّ�ل�ت�ك 
خی�ال�ھ�ا األَرح�ب وأَن�ت ت�م�ارس 
��ل��ك ال��ق��رائ��يَّ االس��ت��ك��ش��اف��يَّ  ت��أَمُّ
س ال��م��ش��اكس��ة، ف��ت��رس��م  ب��ت��م��رِّ
بمخیَّلتك م�ا ال ی�رس�م إِالَّ ش�ع�ًرا 
ب��ق��ل��ٍق أَن��ی��ق واع، وب��إِی��ق��اع��ات 
نفسیَّة لغویَّة، ف�ت�ك�ون ل�ق�راَءت�ك 
م��الم��ح ن��صٍّ ش��ع��ريٍّ تس��ك��ن��ك 
ب��دورك ب��أَل��وان ح��ب��ر ریش��ت��ھ 
المعتَّقة عل�ى إِی�ق�اع س�ی�م�ف�ون�يٍّ 
للحروف بأَصواتھا، وعزف ن�اي 
شجن دالالتھا، وقد باحتھا ذائ�ق�ة 

  فیھ. الشَّاعر
��اع��ر الَّ��ذي ال یص��م��ت  ھ��و الشَّ
، وال  إِب�داًع��ا ب��ك��لِّ ن��م��ط ش��ع��ريٍّ
تصمت شفاهُ أَن�ام�ل�ھ ب�وًح�ا ول�و 

ت من نزیف الكتابة إِیثاًرا.  بحَّ
بمشاھدھ�ا  معتَّقة نصوص التَّانكا

یَّ�ت�ك م�ا  اللُّغویة تمنحك كامل ح�رِّ
دام�ت ت�م��ل��ك م��ن ال��ج��س�ارة م��ا 

النَّھمة للحن�ك�ة  یصالحك مع ذاتك
ال��لُّ��غ��ویَّ��ة، ل��ت��س��ت��ش��فَّ ش��روط��ھ 
اِإلب�����داع�����یَّ�����ة ب�����ع�����ال�����م�����ھ 

عريِّ  وء  الشِّ الموشوم بجدلیَّة الضَّ
/ اِإلغواء والتَّربُّص ب�رؤاه  والظِّلِّ

 وأَخیلتھ.
��ع��ریَّ��ة ب��ذي ال��تَّ��ان��ك��ا  ال��لُّ��غ��ة الشِّ
بمالمحھا العربیَّة تمتل�ك ص�ف�ات 
تجعل ال�ق�ص�ی�دة ال�واح�دة م�ن�ھ�ا 
 ، تش��ي ب��ان��ت��ش��اء ف��رح ط��ف��ول��يِّ
وبش��ج��ن ب��ھ م��ن األَن��ف��ة م��ا 

ة ح�ب�ر وب�ھ�اء روح  یل�وح  ب�ع�زِّ
 الشَّاعر.

إِنَّ���ھ����ا ت����ف����اص����ی����ل ث����ق����اف����ة 
تمرَّست ع�ل�ی�ھ�ا ق�راءات  شعریَّة

اعر لنصوص التَّانكا األَصلیة  الشَّ
وُدْرب��ت��ھ ع��ل��ى ت��رج��م��ة ال��ع��دی��د 

ما أَكسب دواتَھ خ�ب�رة م�ن  منھا،
اعتماد الشَّكل ال�خ�اص ب�ال�تَّ�ان�ك�ا 
ن من خمسة أّس�ط�ر ی�ك�ون  المكوَّ

اب�ط م�ا ب�ی�ن  الثَّالث فیھما ھو ال�رَّ
ل��ی��ن واألَخ��ی��ری��ن، م��ن دون  األَوَّ

إِغفاٍل أَو تناٍس ألَھمیَّ�ة ع�الم�ات 
ال��تَّ��رق��ی��م وأَص��وات ال��ح��روف 

 ودالالتھا.
تانكا مضمَّخة حبًرا عربیًّا رصینًا 

رة بعلوِّ ال�ك�ل�م�ة، وم�ا  بلغة مسوَّ
 َسما من المخیَّلة.

لغة شفیفة ھي بوح ال�وت�ر ع�ل�ى 
�ؤال ع�ن  إِیقاع نشیدتھ لیبقى السُّ
ھ��ات��ھ ال��نُّ��ص��وص األَن��ی��ق��ة ح��دَّ 
د: كیف لھاتھ اللُّغة  اِإلبداع المتفرِّ
�اع�ر ث�وب ال�غ�د،  أَن أَلبس�ھ�ا الشَّ
وأَغدق علیھا من ش�ج�و ن�ب�ض�ھ 
اء ب�ك�لِّ  عريِّ لتطلَّ على ال�ق�رَّ الشِّ

وھ��ي تص��دُّ ری��اح  ھ��ذا ال��خ��ی��الء
بل وتخترق ضب�اب�ھ ب�ك�لِّ  التَّقلید،

؟! كیف لھ�ذا  رزانة وثبات شعريٍّ
ة  عريِّ ال�م�ت�ق�ن ل�ل�م�رَّ اِإلبداع الشِّ
الشِّعر أَن ج�ع�ل ال�ق�ص�ائ�د تض�ج 

؟!  بكلِّ ھذا العنفوان اللُّغويِّ
كلغة مختالة بش�ج�ن�ھ�ا وس�ردھ�ا 
ش�ی�ق ع�ل�ى  تخ�ط�و خ�ط�وھ�ا ال�رَّ
��ط��ور، وك��ل��غ��ة م��لء  إِی��ق��اع السُّ
حروفھ�ا ت�رت�ق�ي ب�ع�ط�ر دوات�ھ�ا 
دھ��ا  ��ا س��واھ��ا ب��ت��ف��رُّ وت��ن��أَى ع��مَّ
وتمیُّزھا كلغة یسكنھا الی�اس�م�ی�ن 
مذ كان لھا ذاكرة وسیرة ب�ذك�رى 

 وتذكُّر؟
اعر فیھا مآرب الدَّھش�ة  كلغة للشَّ
اھة إِل�ی�ھ�ا؛  واِإلدھاش، وھي النَّدَّ
ْت م��ن��ك  ت�ك إِل�ی��ھ��ا ف��رَّ ك�لَّ��م�ا ش��دَّ
لترتقي معارجھا، تبعد بكلِّ قواھ�ا 
عن ان�زالق�یَّ�ة م�ب�اش�رة ل�ل�ك�ل�م�ة 
وللسَّطر وللقصیدة لتظلَّ متم�یِّ�زة 
دة، وھ�ي بش�ارة ت�ج�ل�یِّ�ات�ھ  متفرِّ

عریَّة  الشَّاعریَّة المذھلة. الشِّ
ق  عن جائ�ح�ة "ك�ورون�ا"؛ ت�ف�وَّ
�دی�د  یشة بوص�ف�ھ الشَّ اعر الرِّ الشَّ

قَّة، فكان أَن أَبدع:  الدِّ
 النََّھاُر بَائُِت اللَّْیِل؛

ْوَء تَقَاَعَد قَْسًرا،  َكأَنَّ الضَّ
َعاَع ِعقَابٌ   -َوَكأَنَّ الشُّ
 ُكلُّ َشْيٍء َجِمیٌل اْآلنْ 

ْنَساْن!  إِالَّ اْإلِ
"ال�نَّ�ھ�ار ب��ائ�ت ال�لَّ��ی�ل"؛ س�ط��ر 
��اٌء  ش�ع��ريٌّ م��اس��يٌّ م��ت��ْألل�ٌئ وضَّ
ووضيٌء بكثافة المعنى، ووصف 
ال یضاھیھ رسم بالكلمات بنھایتھ 
كسرة وھي الحرك�ة ال�م�ن�ب�س�ط�ة 
الل�ة ع�ل�ى ال�خ�ف�ض  األَمامیَّة لل�دَّ
�ا ال�لَّ�ی�ل ق�د ع�رف  واِإلخف�اء، أَمَّ
بالسَّكینة والعتم�ة وذي ال�ك�س�رة 
�ا  مرجعیَّتھا نحویَّة باِإلض�اف�ة، أَمَّ
دالل��یًّ��ا ف��ن��س��ب��ة ال��نَّ��ھ��ار إِل��ى 

ب�ظ�رف ال�َح�ْج�ر ك�ان م�ن�ھ  اللَّی�ل
�وء،  ع�اع والضَّ البائت ما بین الشُّ
ھي حروف بانسیابات�ھ�ا ت�ت�ج�لَّ�ى 
��ا  مش�اھ��د ب��م��الم��ح ل��غ��ویَّ��ة، وأَمَّ
كون بالسَّطر ما ق�ب�ل األَخ�ی�ر  السُّ
ب��ن��ھ��ای��ة ك��ل��م��ة "اآلْن" دل��ی��ل 
اشتغال حثیث عل�ى ال�ك�ل�م�ة م�ن 

الحالي م�ن  حیث اِإلشارة للوضع
، یلیھ بعد ك�لِّ ھ�ات�ھ  توقُّف قسريٍّ
ال�م��ش��اھ�د ال��طَّ�ب��ی��ع�یَّ��ة ال�ك��ون��یَّ��ة 
الممثِّلة حروفًا وكلمات قد انتقاھا 

اعر �ی�اق  الشَّ بحرفیَّة لتناسب السِّ
من لزوم اِإلنس�ان م�ح�لَّ�ھ ل�ی�ظ�لَّ 
اس��ت��ث��ن��اًء م��ن ھ��ات��ھ ال��ح��رك��یَّ��ة 
��ك��ون  ب��ال��ك��ون، وق��د ل��زم��ھ السُّ
ف�ة  قسًرا، ف�م�ا ب�ی�ن ك�ل�م�ة م�ع�رَّ
ب��ال��ب��دای��ة "ال��نَّ��ھ��ار" إِش��ارة 

للوضوح بفتحة تُستھلُّ القص�ی�دة 
ف��ة ب��ھ��ا  وك��ل��م��ة أَخ��ی��رة م��ع��رَّ

لزم�ھ�ا أَع�ق�ب�ت�ھ�ا ع�الم�ة  سكون
��ب ان��ت��ص��ب��ْت مس��ت��ن��ك��رة  ت��ع��جُّ
ومس�ت��غ��رب�ة وق��د اتَّ��خ��ذت ش��ك��ل 

:  تساؤل فلسفيٍّ عمیق كینونيٍّ
 أَیَن َذَھْبُت أَنَا؟ -
- .  إِلَيَّ
 َمْن َكاَن َمِعي؟ -
- . اِعُر فِيَّ  الشَّ

 إِنِّي َمِعي أَْسَمُع َوأََرى.
الَّ���ت����ي  أَیَّ���ة نص���وص ھ���ات����ھ

ل�غ�ة ك�ی�ن�ون�یَّ�ة ت�غ�وص  یقترفھ�ا
كلماتھا بانسیاب�ی�ت�ھ�ا ب�م�س�ام�ات 
اك����رة؟!  وح ت����ج����وب ال����ذَّ ال����رُّ

وینادمھا، وھ�و ال�نَّ�اب�ض  تسائلھ
انعت�اقً�ا إِالَّ م�ن�ھ ی�رق�ى ب�ف�ص�ل�ھ 
عريِّ النِّی�س�ان�يِّ ب�وح�ھ الَّ�ذي  الشِّ
��اع��ر  ح�بَّ��رت��ھ ال��دَّھش��ة وھ�و الشَّ

 الَّذي "یمشي بمحاذاة قلبھ":
 َال أَنَا ُسلَْیَماُن،

 َوَال ِھَي بِْلقِیُس،
 إِالَّ أَنَّ اْلقَِصیَدةَ ھُْدھٌُد.

 أَُھیُِّئ أَْجنَِحتِي
 قَْبَل أَْن یَْخِطفَنِي َعْرُشَھا.

اِإلب��داع  ب��ج��ن��اَح��ي ل��غ��ة م��ح��لَّ��ق��ة
والم�خ�یَّ�ل�ة ت�ح�ی�ل�ن�ا إِل�ى مش�ھ�د 

واقتُنص م�ا  قصصيٍّ اقتُبس منھ،
ال��ی��ق��ی��ن ح��روفً��ا  س��ی��ك��ون ال��نَّ��ب��أ

مبدعة؛ فال قید ی�غ�لِّ�ھ وال ع�رش 
قصیدة سیخطف�ھ، ب�ل ھ�و ال�ح�رُّ 

 الطَّلیق المنفلت من القبضة:
 قََمُر اللَّْیِل یَْمنَُحنِي ُحلًُما..
 قََمُر النََّھاِر یُثِیُر ُمَخیَّلَتِي..
 قََمُر اْلقَْلِب َال ِمیقَاَت لَھُ..

ُب َسْھَم ِشْعِري نَْحَوكِ   أَُصوِّ
 فَأَْصطَاُد نِي (تَاْنَكا) إِلَْیِك!

إِنَّھا طقوس مخیَّلتھ؛ ال ی�ت�ع�ب�ھ�ا 
الشِّعر وال تتعب منھ بل برغب�ت�ھ، 
وھناك یتجلَّى تمیُّز التَّانكا ع�رب�یًّ�ا 

ذي القص�ائ�د ب�ھ�ا فص�اح�ة  حیث
ودربة شعریَّة وحنكة تص�وی�ر ال 
تقلید ومحاكاة لص�ی�ق�ة ب�األَص�ل، 
وم��رد ھ���ذا ل���م���رون���ة ال���لُّ���غ���ة 

والشتق�اق�ات�ھ�ا ال�ل�ف�ظ�ی�ة  العربیَّة
والبالغ�ی�ة، وھ�ذا م�ا یُش�َھ�د ب�ھ 

�د یش�ة  للشَّاع�ر م�ح�مَّ ح�ل�م�ي ال�رِّ
ن ل�غ�ةً أَنَّ�ھ یش�ت�غ�ل ع�ل�ى  المتمكِّ
النَّصِّ اشتغاًال ح�ث�ی�ثً�ا إِن�ت�ش�ائ�یًّ�ا 
�رف  لغویًّا من حیث ال�نَّ�ح�و والصَّ

 والبالغة:
 فِي ٰھَذا اْلَخِریِف الُمتَبَاِھي،

الَّ��ِذي یَ��ْب��تَ��لِ��ُع اْألَْزَھ��اَر بَِش��َراَھ��ِة 
 ِدیْكتَاتُوٍر،

ُب لِي َوْرَدةَ أََمٍل َخلََل َض�بَ�اِب  تَُسرِّ
 یَأٍْس!

ٌر بِعُلُوِّ قَْلبَِھا  ُحبُّنَا ُمَسوَّ
 َواْرتِفَاِع نَبََضاتِي.

 
ھي القصیدة آسرة مخیَّلتھ ب�ع�ل�وِّ 
قلبھا لروح الشَّاعر فیھ النَّ�ابض�ة 
عر، وھي ل�غ�ت�ھ ب�إِی�ق�اع  والء للشِّ
إبداع على نسائم ریف�یَّ�ة والَّ�ت�ي، 
وإِْن ت����ب����اھ����ت ب����ھ����ب����وب����ھ����ا 

ب  الشَّره، فقصیدتھ/ الوردة تس�رِّ
 إِلیھ عطرھا.

قصائد بھا تناصٌّ رفیع التَّ�ش�ك�ی�ل 
یاغة لقصائد ترتقي، ترصد  والصِّ

�ج�ن وھ�ي ت�ط�لُّ م�ن  حروف الشَّ
وھ��ي  جس��ورة، ع��زل��ة إب��داع��یَّ��ة

اعر فیھ قد انفلتت من  شبیھة الشَّ
��م��ت وظ��لَّ��ت وف��یَّ��ة  ق��ف��ص الصَّ

 لضلوع دواتھ/ قلبھ:
نََواتِ    بَْعَد ُكلِّ تِْلَك السَّ

َھا َعلَيَّ   ثَمَّ َمْن َال تَعُدُّ
 إِالَّ بَِعَدِد قََصائِِدي.

 یَا اْلَحبِیبَِة اْلتُِضيءُ 
!  َحتَّى َغْیَر الَمْرئِيِّ

حروف منتبھة الدَّاللة حدَّ اللَّیاق�ة 
الفكریَّة قصیًدا بحضور الفت لكلِّ 
�ن�وات  ف بـ�(أَل) "السَّ ما ھو معرَّ
 ،" الحبیبة التُّضيُء غیر ال�م�رئ�يِّ
أَو ب��اِإلض��اف��ة، أَو ی��اء ال��نَّ��س��ب 
(قصائدي) تح�وی�ل م�ا ھ�و ف�ع�ل 
حركيٌّ إِلى م�ا ھ�و ث�اب�ت ل�ت�غ�دو 
الجمل رصینة اسمیَّة دالَّ�ة ع�ل�ى 
ك��اء  ��ن��وات ال��م��دی��دة، ول��ل��ذَّ السَّ
التَّوظیفيِّ ل�ع�الم�ات ال�تَّ�رق�ی�م م�ا 
یخدم الق�ص�ی�دة ب�ع�الم�ت�ی�ن ھ�م�ا 
��ب) (ال�نُّ��ق�ط��ة) و(ع��الم�ة ال�تَّ��ع�جُّ

فالنُّقطة بعد كلمة "قص�ائ�دي"  ؛
عند نھایة السَّطر ال�ثَّ�ال�ث، وھ�و 
ابط  عماد قصیدة التَّانكا ما دام الرَّ

ف�ك�أَنَّ�ھ�ا  بین ما سبق وما سیل�ي،
�اع�ر،  وساطة العقد، فسنوات الشَّ
بكلِّ حاالت�ھ وت�ف�اص�ی�ل ذاك�رت�ھ، 
اھ�دة  ھي النَّاطقة والواصفة والشَّ
ا  أَنَّھ ھو نفسھ قصائده سیرتھ، أَمَّ
ب فداللتھا تحیل إِل�ى  عالمة التَّعجُّ
��ع��ر  ��ج��ھ��م��ا م��عً��ا ب��ن��ور الشِّ ت��وھُّ
وحدھما ال�م�ت�ك�تِّ�م�ان ع�ل�ى س�رِّ 
حبرھما تناسقیَّة شدیدة بترات�ب�یَّ�ة 

 أَصوات الحروف وترصیفھا:
نََواتِ   بَْعَد ُكلِّ تِْلَك السَّ
َھا َعلَيَّ   ثَمَّ َمْن َال تَعُدُّ

م�ان�يِّ وق�د  "بع�د" ب�ظ�رف�ھ�ا ال�زَّ
تلتھا "كّل" باستغراقھا لـ"تلك" 
بالم البعد وكاف الخ�ط�اب ل�ت�ط�لَّ 
فة بـ(أَل)  كلمة "السَّنوات" المعرَّ
ب��ك��لِّ ح��م��والت��ھ��ا ال��م��ت��خ��یَّ��ل��ة 
والمعیشة، لتلیھا "من" ل�ل�ع�اق�ل 
إش������ارة ل������لُّ������غ������ة/  وھ������ي

ائق�ة وح الَّ�ت�ي یس�ك�ن�ھ�ا  للذَّ ول�ل�رُّ
الوالء لشاعرھا، ف�ت�وظ�ی�ف أَداة 
دالَّ��ة ع��ل��ى ال��ع��اق��ل ھ��و ھ��دف 
ى ِإلظھار شدَّة تعقُّل ل�غ�ت�ھ،  متوخَّ

لیظ�لَّ  وھي المدینة لھ كلَّما باحھا
 ،" استثناءھا بأَداة است�ث�ن�اء "إِالَّ
ول�ت�ظ�لَّ ھ��ي ت�ف�اص�ی��ل�ھ بـ�"ی��اء 
ال��نَّ��س��ب" ھ��ات��ھ؛ ال��ج��م��ال��یَّ��ة 
��اع��ریَّ��ة ب��أَب��ع��ادھ��ا ال��ف��ك��ریَّ��ة  الشَّ
�اع�ریَّ�ة  عریَّة واِإلنس�ان�یَّ�ة الشَّ الشِّ
اكنة بالكلم�ات  ة الیقین السَّ ھي قوَّ
بكلِّ خبرة ل�غ�ویَّ�ة ت�ج�ع�ل�ك ح�ی�ن 
یش�یَّ�ة  قراءتك لقصائد التَّانك�ا ال�رِّ
وھي تمنع عنك جس�ارة ال�تَّ�أْوی�ل 

بتحمیل�ھ م�ا ال  النَّصَّ  الَّذي یقدح
طاقة لھ من عنف ق�راءة ع�اب�رة 
تسقط علیھا ما ال تنضح بھ، فم�ا 
دام النَّصُّ یحترم إِنسانیَّ�ت�ك ف�ھ�و 

بقراءة ج�ادَّة ع�ن قص�ائ�د  یلزمك
د صیاغاتھا ومشاربھا؛ ف�م�ا  بتعدُّ
بین كلِّ قراءة لي نقدیَّة أَو ت�ق�دی�م 
اكتشفت من خ�الل�ھ�ا أَنَّ ثَ�مَّ ذل�ك 
ف��ی��ع وھ��و ال��ح��سُّ  ال��خ��ی��ط ال��رَّ
ال���تَّ���ذوق���يُّ الَّ���ذي ی���م���یِّ���ز م���ا 

ال�تَّ�ح�ل�ی�ل وال�تَّ�أْوی�ل وس�ب�ر  ب�ی�ن
ال��غ��ور واك��ت��ش��اف م��ا الح م��ن 
المكنون اللَّفظيِّ والدَّالليِّ اھتماًما 
، ف�ت�دن�و  �ع�ريِّ مكثَّفًا بال�نَّ�صِّ الشِّ

ذائقتك لِإلنصات لب�وح 
ال��ك��ل��م��ات م��ن خ��الل 
أَصواتھا وت�رات�ب�یَّ�ت�ھ�ا 
الَّتي تشي بھا أَناقتھ�ا، 
ف�ال�ح��روف وال�وق��وف 
عند عالمات التَّ�رق�ی�م، 
فداللة الفاصلة رس�ًم�ا 
وموضعًا غیر م�وض�ع 
النُّ�ق�ط�ة أَو ال�ف�اص�ل�ة 

ال��م��ن��ق��وط��ة، ودالل��ة األَف��ع��ال 
�ط�ور  بزمنیَّتھا وتموض�ع�ھ�ا ب�السُّ
ط�ھ�ا ل�ھ�ا أَو اس�ت�ھ�الًال أَو  بتوسُّ
��ی��اق  خ��ت��اًم��ا ت��ت��غ��یَّ��ر حس��ب السِّ
. ك���لُّ ھ���ذا  ���ع���ريِّ ال���دَّالل���يِّ الشِّ
�اع�ر  االشتغال ال�ح�ث�ی�ث م�ن الشَّ
یجعل الق�راءة ال�نَّ�ق�دیَّ�ة ت�ت�ط�ل�ب 
ص���ف���اًء ذھ���ن���یًّ���ا خ���ال���یً���ا م���ن 

�ل  منغِّصات المجامل�ة الَّ�ت�ي تش�كِّ
مانعًا وحاجًزا ِإلدراك ما جم�ال�یَّ�ة 

والفكریَّة  النَّصِّ الكینونیَّة للحرف
للدَّاللة؛ إِذ كلُّ قصیدة ت�ق�رأُ ع�ل�ى 
إِیقاع مخیَّلة لغ�ویَّ�ة ل�ھ�ا س�ل�ط�ة 
اِإلب��داع، ل��ذا ف��ق��راءة ال��نَّ��صِّ 
عريِّ یجب أَن ت�ت�مَّ ف�ي خ�ل�وة  الشِّ
عق�ل�یَّ�ة ذھ�ن�یَّ�ة خ�ال�ی�ة م�ن أَیَّ�ة 
م�ؤثِّ�رات خ�ارج�یِّ��ة مس�ب�ق�ة ك��ي 
یتمكَّن ال�نَّ�اق�د م�ن ال�ع�ب�ور إِل�ی�ھ 

 ببصیرة ذائقتھ.
ما یثیر اِإلعجاب تقدی�ًرا؛ خ�وُض 
یش�ة ل��ق�ص��ائ�د ع��ن  �اع��ر ال��رِّ الشَّ
جائحة "كورونا" ب�ل�غ�ة م�تَّ�ق�دة 
ب��وص��ف ون��ع��ت وت��وظ��ی��ف ل��م��ا 
�ی�اق ب�ح�زن م�ت�أَنِّ�ق  ین�اس�ب السِّ
ی��رت��ق��ي ب��ت��ان��ك��اه وس��ط ع��ت��م��ة 
الحجر، وقد باح الشِّعر من�ھ ع�ن 
وجعھ الفلسطینيِّ ع�ن ال�خ�ی�ب�ات 
المتتالیة عن أَسئلة األَحفاد الَّ�ت�ي 
ما ل�ھ�ا م�ن ج�واب وردٍّ إالَّ ھ�ذا 
عريِّ المھیب بغ�ری�زة  التَّوثیق الشِّ
البقاء الَّتي تنفطر م�ن ال�ك�ل�م�ات 
�اع�ر  بتدفق الدَّاللة، حی�ث إِنَّ الشَّ
شكَّل بكلِّ قصی�دة ع�ن ال�ج�ائ�ح�ة 

المالمح المتمظ�ھ�رة  لقطات تُبرز
بحزنھا وشجنھا؛ إِنَّ�ھ االش�ت�غ�ال 
اِإلبداعيُّ بالتَّخیلِّ اللُّغويِّ المنت�ب�ھ 
بقصائد عن الح�ج�ر ع�ن ال�واق�ع 
ال�ع�رب�يِّ ب�ك�لِّ ان�ك�س�ارات�ھ. إِنَّ�ھ�ا 

م�ن ال�ق�ل�ق اِإلنس�ان�يِّ  شعریَّة ال�زَّ
:  العربيِّ

 ُعْزلَةٌ ُمْنُذ آَذاَراٍت/
 َمْنُع تَْجَواَالِت قَْلٍب/

  َحْجُر َجَسٍد نَافٍِر.
 ِمْن ُدوِن َوَداعٍ 

یَُغاِدُرنِي آَذاُر ُم�تَ�نَ�اِس�یً�ا َح�قِ�ی�بَ�ةَ 
 نُُدوبِِھ.

ال��ع��زل��ة االن��ف��رادی��ة م��ذ س��ن��ی��ن 
بـ���"آذارات"، وھ���ي م���واس���م 

اآلن أَیًضا، یغادر متناس�یً�ا  الشِّعر
��اع��ر  ع�م��ًدا م��ا اق��ت��رف��ھ، إِالَّ الشَّ
وحده من یحتفظ بندوبھ. قص�ی�دة 
بعوالم�ھ�ا ال�نَّ�ف�س�یَّ�ة م�ن ش�ج�ن 
وأَسف وح�ن�ی�ن وع�ت�اب آلذارت 
�اع�ر  مضت من العمر، م�زج الشَّ
ف��ی��ھ��ا ب��ی��ن أَص��وات ال��ح��روف 
وأَصوات داخلیَّ�ة ب�دوات�ھ، أَف�رج 
عنھا بالكتابة ل�ت�ع�ل�ن ت�ران�ی�م�ھ�ا 

 اآلذاریَّة/ المارسیَّة:
 ُمْنُذ َما قَْبَل اْلَعْزِل الُمتَفَشِّي؛

��اَم��ةً قَ��ْب��َل أَْن أَْل��تَ��قِ��َي  أََض��ُع َك��مَّ
 بِاْلقََصائِدِ 

 -َخْشیَةً ِمْن َعْدَوى ُشَعَرائَِھا
  أَنَا َال أَْكِذُب،

 َوٰلِكنِّي أَُعقُِّم اْلُوُضوَح!
تأْكید صریح من الشَّاعر ل�رفض�ھ 

ورفض�ھ  التَّقلید بل نھجھ لدیدن�ھ،
لكلِّ قصید ھو خط�اب�ة م�ا بش�ع�ٍر 
یعلو صوتھا عن جمالیَّة القصیدة 
��غ��ف ال��م��ث��اب��ر  ال��ح��قَّ��ة. إِنَّ��ھ الشَّ
�اع�ر ال م�ج�ال ل�ل�ف�ج�أْة، وال  للشَّ
���دف���ة، وال ل���ل���م���ح���اب���اة  ل���ل���صُّ

ب���������ل  وال���������م���������ح���������اك���������اة،
وذائ�ق�ة ث�ائ�رة، ال  ل�غ�ويٌّ  تماسك

ك�ل�م�ات م�ط�اط�یَّ�ة ب�ل�غ�وھ�ا، وال 
ضیِّقة بغلوِّ م�ع�ان�ی�ھ�ا، م�ن دون 
تغاض عن وج�ع�ھ ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�يِّ 
�ع�ري  الَّذي ال یندمل، وموقفھ الشِّ
واِإلنسانيِّ من كلِّ الخیانات الَّ�ت�ي 

ف�ي ع�دد م�ن  أَبان ع�ن�ھ�ا ش�ع�ًرا
�ة  ة ال�غ�صَّ قصائده ل�ی�ع�ل�ن ل�ل�م�رَّ

 بتانكاه:
 بَْیَن َما قَْبِل (أُوْسلُو) َوقَبُولَِھا
 َو(َصْفقَِة اْلقَْرِن) َوَصفََعاتَِھا؛
 تَبَثََّرْت بَْشَرةُ قَْلبِي بِِخیَانَاتِنَا.

ي ِمْن ُحلٍُم بَِغٍد؟  لَِماَذا أَْیقَظَْتنِي أُمِّ
أَِألَْسَمَع نُبَاَح (ْت�َرْم�ِب) أَْم َخْش�یَ�ةَ 

 اْلـ(ُكوُرونا)؟!
تذكیر بالخیبات ب�ت�وظ�ی�ف ح�اذق 

قبول) و(صفقة -للكلمات (ما قبل
ص��ف��ع��ة)، وتش��ب��ی��ھ ل��ل��ق��ل��ب  -

ب�ال�ب�ش�رة وھ�و ال�ذي ت�ب�ثَّ�ر م�ن 
الخیانات فكانت ندوبھا بھ ب�ارزة 
ال شفاء منھا ومن آثارھ�ا، وھ�و 
تشبیھ لم یسبق إِل�ی�ھ أَح�د ب�ھ�ذه 

د. قة وھذا الوصف المتفرِّ  الدِّ
تانكا الَحْجر وھي تط�لُّ ب�ك�لِّ ھ�ذا 
ادح أَلًم�ا ع�ن وط�ن  وت الصَّ الصَّ

:  یسفك فیھ دم الحقِّ
أَْزَھاُر َشقَائِِق النُّْعَماِن فِي أَْرِضنَ�ا 

 الَمْسُروقَةِ 
 تَْكثُُر َعَدًدا ِمْن َضَحایَا اْلَجائَِحِة!

 أَیَُّھا اْلَعالَمُ 
 تََرى الَِّذي َما َال یَُرى إِالَّ بِِمْجَھٍر،

َوتَغُضُّ الطَّ�ْرَف َع�ِن الَّ�ِذي یُ�َرى 
 اْحتَِالًال!

لغة شعریَّة ب�اھ�ظ�ة األَل�م ت�ت�ْألألُ 
ب�ری�قً�ا م�ن ع�ی�ون ال�ّدوارة وق��د 
أَسھدھا نَصبا فلسط�ی�ن؛ اتَّ�ق�دت، 
اس��ت��ن��ارت، اح��ت��رق��ت، ك��اب��دت، 

  واصطبرت.
تانكا ریشیَّة حطَّت أحمال معانیھا 
�ط�ور  اھقة بشھقاتھا على السُّ الشَّ
لوع ف�اض ح�ب�رھ�ا  وھي من الضُّ

عر.  من َمعین الشِّ
أَترفتنا ب�ھ�ا ل�غ�ة  نصوٌص باذخة

د ال  د م�ت�م�یِّ�ز م�ج�دِّ شاعر م�ت�ف�رِّ
ة ب�إب�داع�ھ  یلبث یدھش�ن�ا ك�لَّ م�رَّ

 الباسق.
یش�ة.. لش�ع�رك  محمَّد حل�م�ي ال�رِّ

ائقة.  تنحني الذَّ
..………………… 

 * شاعرة وناقدة من المغرب



 منذ مات زوجھا وھي تخاف منھ!
یجیئھا في نومھا ویُلَمِّح لھا تلمیحاٍت مرعبة. كان قد 
زعم وھو على فراش الموت أنھ�ا س�ت�ل�ح�ق ب�ھ ب�ع�د 
ثالث! یومھا كرھتھ بقدر م�ا أش�ف�ق�ت ع�ل�ی�ھ وق�ال�ت 

  لنفسھا: أضغاُث احتضار.
لكنھ یتحداھا ویجیئھا في ظالم اللیل متلفًع�ا ب�األل�غ�از 

  فتحاول أالَّ تفھم شیئًا مما یقول!.
كان قد تزحلق في الحمام فانكس�رت ع�ظ�ام ح�وض�ھ، 
، وھي اآلن ت�ع�ان�ي  وما تزال صرَختُھُ في رأسھا تَِرنُّ
�ایَ�ٍة ت�ت�ك�ئ  من خشونة عظام ركبتیھا، وتتحرك ب�م�شَّ
علیھا منحنیةً وھي في ط�ری�ق�ھ�ا م�ن وإل�ى ال�َح�مَّ�ام 

 وعلى كتفیھا ثمانون عاًما متراكمة.
في المنزل الذي ترَكھُ الحاج رامي ومضوا بھ لیبتلعھ 
القبر تعیش، ومعھا زوجة ابنھا رزق وأحفاُدھا من�ھ، 
ذلك الذي ترك امرأتھ وابن�ت�ھ واب�ن�ھ وأم�ھ ل�ت�ب�ت�ل�ع�ھ 

 الُغربةُ في كندا منذ أعوام.
لھا معاُش ال�ح�اج رام�ي وھ�ذا أفض�ل م�ا ف�ع�ل�ھ ف�ي 
مماتھ!. عاش حیاتھ یحرمھا من ال�ق�رش ول�م ی�ذك�ر 
لھا مرة كم یتقاضى من الحكومة. زوجةُ ابنھا ت�ذھ�ب 
كل شھر إلى البنك فتصرف معاش المرحوم، تعطی�ھ�ا 
منھ ما یفي بحاجتھا لشراء األدویة، وتحتفظ بالباق�ي 
ضمن مصروف البیت وال تدري أرملة ال�ح�اج رام�ي 
كم یبلغ المعاش. معاش كبیر أعرف ذل�ك. ج�م�ی�ع�ھ�م 
یحاولون خداعي! ثم إنھا تعرف أن ابنھا یرس�ل ل�ھ�ا 
على حساب زوجتھ بعض المال لكنھا ال تج�رؤ ع�ل�ى 

 السؤال عن ذلك المال.
 لو تخلت عنھا زوجة ابنھا فالكارثة محققة.

لھا ابن آخر متزوج یعی�ش م�ع أوالده وزوج�ت�ھ ف�ي 
مدینة قریبة، یأتي إلیھا مرة واحدة كل أسبوع. تفرح 
بقدومھ وتحتضن أبناءه وتبكي. دائًما تب�ك�ي. ام�رأت�ھ 
ھي التي تقوم بأعمال المطبخ وشئون البیت في ذل�ك 
الیوم، ویجتمع الشمل حول الجدة على مائ�دة ال�غ�داء 
والعشاء وتب�ك�ي ق�ائ�ل�ة ب�ی�ن دم�وع�ھ�ا: اب�ن�ي رزق 
وحشني یاوالد!. ترمقھا شزًرا امرأتھ: امال أنا أعمل 
إیھ؟! یا عیني َعلَیَّا!. وتتنھد وھي تضع ق�ط�ع�ة ل�ح�م 
إضافیة في فم ابنتھا لیلى. زوجي مسافر من سن�ت�ی�ن 

 وشھر یا ناس!
في ھذا الیوم من أیام األسبوع ترتاح فوقیة من شغ�ل 
البیت وخدمة حماتھا، وتترك األطف�ال ج�م�ی�ًع�ا أب�ن�اء 
العمَّیِن یلعبون بحریة مطلقة ف�ال ت�ن�ھ�ُر أح�ًدا م�ن�ھ�م 
مھما فعل، ربما لكي تُنھَك زوجة أخیھا بینما تص�رخ 

 الجدة باحثة عن طقم أسنانھا فیقال لھا:
قلنا لك ألف مرة ال تق�ل�ع�ی�ھ واألوالد ج�م�ی�ًع�ا ھ�ن�ا!  -

 عندما یجتمع شملھم یتحولون إلى عصابة متوجشة!
 مش بكیفي لكن لثتي بتوجعني! -

وھي تعرف مكانھ، فال شك أن الولد الكب�ی�ر ال�م�ل�ق�ب 
بالزعیم أخذ الكوب الذي تدعھ فیھ ومأل ح�ل�ة ك�ب�ی�رة 
بالماء وصاح بالشلة: ھیا نطلق السمكة من ال�ك�وب! 

 البحر في انتظارَك یا طقم تیتة!!
وعندما تنتھي قبالت التودی�ع وی�أخ�ذ ص�اب�ر ام�رأت�ھ 
سعیدة وابنھ وبنتھ ویعود إلى البلد التي یقیم وی�ع�م�ل 
 بھا تستأنف فوقیة حمل المھمة الصعبة على كتفیھا.

** 

  وفجأة ترعرعت فرحة عظیمة في وجھ فوقیة:
 رزق بعت لي دعوة أسافر لھ كندا! -
 وأنا؟! -

  الصرخة عالیة والمفاجأة مدویة.
 وستأخذین الطفلین معك؟ -
 طبًعا! وھل أستطیع تركھم ھنا؟ -
   وأنا؟ ِرجلي على ِرجلك! -
مالیش دعوة، كلمي ابنك!، قالتھا وھي ال تستط�ی�ع  -

 إخفاء فرحتھا.
یطمئنھا ابنھا إسماعیل وھو یقدم لھا ال�ح�ل�وى ال�ت�ي 

 تحبھا:
 ماتقولیش كده یا ماما، انتي في عینینا. -
مالیش دعوة، الزم یبعت لي دعوة وأسافر كندا أن�ا  -

 كمان. أنا أمك یا جاحد، تبعت لمراتك وتنساني؟!
یا أمي أنت تذھبین إلى دورة المیاه بصع�وب�ة، ق�ال  -

 وھو یمسح فمھا بمندیل مبتل:
م�ال�ی�ش دع�وة! الزم أس�اف�ر. م�ا أس�ت�غ�ن�اش ع�ن  -

األطفال، ھیسافروا ویت�رك�ون�ي أم�وت م�ن ال�ح�س�رة 
 والندامة.

عندك أطفالي یا أمي، وس�ع�ی�دة ت�خ�دم�ك ب�رم�وش  -
 عینیھا. ھتعیشي معانا معززة مكرمة.

قالت لزوجة ابنھا: لما ی�ك�ل�م�ك ال�واد رزق ق�ول�ی�ل�ي 
عشان أكل�م�ھ، وح�ل�ف�ت�ھ�ا ب�روح ال�م�رح�وم�ة أم�ھ�ا. 
وجعلت تبكي حتى بللت ال�ھ�ات�ف ال�م�ح�م�ول واب�ن�ھ�ا 
البع�ی�د ع�ن ع�ی�ن�ی�ھ�ا ی�ح�اول ش�رح ال�م�وق�ف ع�ب�ر 
الماسنجر لكنھا لم تستجب إال ب�م�زی�د م�ن ال�دم�وع. 
كندا فیھا دك�ات�رة ك�ویس�ی�ن ی�ع�ال�ج�و ُرَك�بِ�ي. ی�م�ك�ن 
یحطول�ي ُرَك�ب ج�دی�دة. أب�وك ب�ی�ج�ی�ل�ي ف�ي ال�م�ن�ام 
ویخوفني. لو مراتك وعیالك سافروا من غیري م�ش 
ھتشوفني تاني خالص. ھموت من غیر ما تشوف�ن�ي. 

  أنا أمك یا ضنایا، أستنى ھنا أعمل ایھ یا رزق؟
 حاضر یا ماما ھابعت لك دعوة وتذكرة سفر. -

 واتصل بأخیھ بعد نصف ساعة:
أرجوك یا خویا اقنع أمنا تطَلَّع موضوع الس�ف�ر ده  -

من دماغھا. ھي تقدر تساف�ر اس�ك�ن�دری�ة ل�م�ا ت�ق�ول 
 أسافر كندا؟!

ماكانش مفروض تعشمھا وتقول ل�ھ�ا ھ�اب�ع�ت ل�ك  -
 دعوة وتذاكر.

 یعني انت بتتھرب من المسئولیة؟ -
مسئولیة ایھ؟ وهللا أخدمھا أنا ومرات�ي وال أن�ت�ظ�ر  -

 شيء.
أرجوك یا أخي حاول معاھا. ال أریدھا تتعشم ح�ت�ى  -

یحل م�وع�د الس�ف�ر وت�رى ف�وق�ی�ة وال�ول�د وال�ب�ن�ت 
 خارجین قدام عینیھا تقع من طولھا!

وفي اللقاء األسبوعي، عندما رأت إس�م�اع�ی�ل داخ�ال 
علیھا ومعھ امرأتھ وطفاله قالت وھي تحتضن البن�ت 

 وتقبل خدیھا:
لو كان أبوكي یرضى آخدك كندا م�ع�ای�ا وهللا ك�ن�ت  -

أخدتك یا حبیبتي. انتي حجمك صغنط�وط أح�ط�ك ف�ي 
شنطة سفر ومن غیر تذكرة تالق�ي روح�ك ف�ي ك�ن�دا 

 مع جدتك اللي بتحبك زي عینیھا. كلكم حبایبي وهللا.
وتبكي فتحَمرُّ عی�ن�اھ�ا ال�ل�ت�ان ك�أن�ھ�م�ا ب�ال رم�وش. 

 ھنسافر امتى یاوالد؟! أنا خالص مش قادره أصبر.
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  رات
 
 

  نیسان سلیم رأفت
 العراق

 
 

 

إذا كنَت من الذین یمارسون تخفیف مصائبھم بال�ك�الم ف�إن�ك "
ستكتشف ما خشیتھ ونطقَت بھ في ساعات الھ�ل�ع وال�ف�وض�ى 
النفسیة تلك وأنت تكنُس مخلفات م�اض�ی�ك، ل�ن ت�ع�رف م�ت�ى 
َ األش�ی�اء  أصبحَت بالضبِط ھذا الشخص الُمؤلَف م�ن ك�لِّ ت�ل�ك
المخیفة التي طرَحتھا على نفِس�ك ك�أس�ئ�ل�ة ف�ي أی�ام ل�م ت�ع�د 

 ."تذكُرھا تحدیدا...
 

 !!!!. عدُت....
 وسوَف أكرُر العودةَ 

  ھاربة من القلقِ 
  ألعیَش بضَع لحظاٍت حرةٍ 

 من التفكیِر بشيء  فارغة
 أمرأة ال تمُت للحداثِة بأي ِصلةٍ 

 أشبھُ المُدَن العریقةَ بفتراِت ُرقیّھا الوجیزةِ 
  والماضي المجید لألجیاِل الناحبِة على حاضِرھا

...... 
 ھي المرات التي ضحكُت فیھا  كثیرةٌ 

 ...!!.حیَن كان یُغشى عليَّ فأجدني في شوارِع بغدادَ  
 یصفُعني  أنعكاُس الشمِس في نظارتھِ 

  فأصحو ألكتبھُ نصاً مزدحماً بالنقاِط والھمزاِت الضائعةِ  
  یا ....... وطني

 ما حیلة نصوصي والبالُد میتةٌ  
 والجرُح الممتُد إلى خاصرتي ما زاَل مفتوحاً 

 ... أخفیِھ بیدي كي ال یُفضَح وجعي
 حبُل خالصي معلٌق بنتوٍء في جسدي

 ال أحَد یوقفھُ ویقطُع جزَءهُ العفنَ 
 .ھذا ما بقي مني

........... 
  إنھُ المشھد األخیر 

  أظنّھُ جدیراً بشرِب القھوِة والتدخیِن؟
  ووضِع أحمِر الشفاِه القاني

  والتقاِط صورٍة باألسوِد واألبیضِ 
  ولربّما كنُت بحاجٍة ألن تعیرني یدَك اآلن،

  .أریُد أن أمسَح عني ھذا التعب
  التعُب من أمكنِة بیتي التي

  مرةً إّال وشعرُت باألُنِس،  ما دخلتھا
 الیوم .......

  كانْت تعجُّ بالخوِف، التوتِّر، الھدوِء،
  . لیَس ذاَك الھدوِء الذي قبَل العاصفةِ 

  أصواٌت غریبةٌ تذكرني بمسقِط رأسي
 كعائٍد من جنازةٍ   حتى ینھَكني الخوُف وأبدو

 أنا القاتُل و المیتُ 
 . یبكي على كلیھما  وأنا من

  األبواُب موصدةٌ وذراعي ملویةٌ 
  : والشرفاُت تخاطبُني

 .أنِج بنفسكِ  -
 !!!! بسرعة قبل أن تَخسري  غادري

  لكنَّ الصوَت یختفي دوَن أن تكتمَل الجملة
 ما الذي سأخسر 
 بعد أن وھبُت أغلبي للوجعِ  

  فقط ....
  حتى ال تسمَع الجدراُن آھاتي

.......... 

 
ج راا أر 

 
 

 محمد محمد السنباطي/ مصر          



22  

Wednesday 
AL- iraqia Australian Issue No. 759  

 12 Aug 20 • Year 15 

 ت��ج��اوز ش��ھ��داء االن��ت��ف��اض��ة ال��ت��ش��ری��ن��ی��ة  
السبعمائة بطال وبلغ عدد الجرحى والمعوقی�ن 
ما یقارب الثالثین الفا وكان من ابرز م�ط�ال�ب 
االنتفاضة تغییر الحكومة واستبدالھا بحكوم�ة 
كفؤة واجراء انتخابات نظیفة عادل�ة ل�ت�م�ث�ی�ل 
الشعب ثمثیال عادال بعد الغاء البرلمان الحالي 
البعید عن تمثیل الشعب ، اضافة الى المطالبة 
بحصر السالح بید الدول�ة وت�وف�ی�ر ال�خ�دم�ات 
وفي مقدمتھا ال�ك�ھ�رب�اء والص�ح�ة وال�ت�ع�ل�ی�م 

ك�م�ا  "أرید وط�ن" اضافة الى شعارھا المعبر
فشل ال�ن�ظ�ام ف�ي ات�خ�اذ االج�راءات ال�ف�ع�ال�ة 
لمجابھة وباء الكورونا بسبب انھیار الخدمات 
الصحیة وغ�ی�اب ح�ت�ى االكس�ج�ی�ن ف�ي وق�ت 
ن��ھ��ب��ت م��خ��ص��ص��ات وزراة الص��ح��ة ط��ی��ل��ة 
الس��ن��وات ال��م��اض��ی��ة ش��أن��ن��ھ��ا ش��ان ج��م��ی��ع 
الوزارات االخ�رى وف�ي م�ق�دم�ت�ھ�ا ق�ط�اع�ات 
النفط والكھرباء والتجارة والتعلیم والخارجیة 
لیمتد النھب والسلب الى مجالس المح�اف�ظ�ات 
واالدارات المحلیة لتصل االمور بعد انخف�اض 
اسعار النفط الى قلق الموظفین والمتق�اع�دی�ن 
من ھل سیستلمون رواتبھم في بدایة كل شھر 

 .ام ال
اعلن رئیس ال�وزراء ال�ح�ال�ي ق�ب�ل ای�ام ع�ن 

االنتخابات في الس�ادس م�ن ح�زی�ران   موعد
العام القادم وبمجرد اعالن الموع�د اس�ت�م�ع�ن�ا 
الى م�ط�ال�ب�ات م�ن ج�ھ�ات م�خ�ت�ل�ف�ة ت�ط�ال�ب 
باجرائھا ق�ب�ل ذل�ك ال�م�وع�د ب�ب�ض�ع�ة اش�ھ�ر 
والسؤال ھو ھل اصبحت االنتخابات ھدفا بحد 
ذاتھا ام انھا تتطلب توفر شروط ومستلزم�ات 
تضمن ن�زاھ�ت�ھ�ا وش�ف�اف�ی�ت�ھ�ا وض�م�ان ع�دم 

 تزویرھا من جدید؟ 
وال ینبغي ان نتج�اھ�ل ان ح�ك�وم�ة ال�ك�اظ�م�ي 
الموقتة واسقاط حكومة ال�م�ج�رم ع�ادل ع�ب�د 
المھدي جاءت بضغط االنتفاضة وحصیلة لھ�ا 

 .رغم انھا انبثقت من رحم الماحصصة
 

لیس من الم�ؤك�د ان ت�ج�ري االن�ت�خ�اب�ات ف�ي 
ال�م�وع�د ال��م�ع�ل�ن الن ذل�ك ی�ت�ط��ل�ب م�واف�ق��ة 
البرلمان ال�ذي تس�ی�ط�ر ع�ل�ی�ھ ق�وى االس�الم 
السیاسیي وال�م�ح�اص�ص�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة او ح�ل 
ال�ب��رل��م��ان وال��ذي ی��ت��ط�ل��ب االق��رار م��ن ق��ب��ل 

ولم ن�ج�د ل�ح�د االن ای�ة ج�دی�ة ف�ي   البرلمان
اقرار قانون جدید ع�ادل وم�ن�ص�ف او اع�ادة 
النظر في تشكیل مفوضیة االن�ت�خ�اب�ات ال�غ�ی�ر 

مستقلة وطبعا ھناك المسألة الملحة االساسیة 
التي تبدو بعیدة المنال وھي ح�ل ال�م�ل�ی�ش�ی�ات 
وحصر السالح بی�د ال�دول�ة الن ال�ذي ال زال 
یسیطر على الحكم ھي الملیش�ی�ات ال�م�ن�ف�ل�ت�ة 
التي قامت مؤخ�را ب�اغ�ت�ی�ال ال�م�غ�دور ھش�ام 
الھاشمي في وضح النھار والذي عجز رئی�س 
الوزراء عن تقدیم المجرمین المسئولی�ن ع�ن 

 اغتیالھ للعدالة رغم وعوده بھذا الصدد.
لقد تعودت العصابات المسلحة وال�م�ل�ی�ش�ی�ات 
المرتبطة باالحزاب والكتل الشیعی�ة ال�ح�اك�م�ة 
ان تقتل وتغتال وھي مندسة داخل المؤسسات 
العسكریة واالمنیة الحكومیة وھي ال ت�خ�ت�ل�ف 
في جوھرھا عن عص�اب�ات داع�ش وال�ق�اع�دة 
سوى انھا مدعومة رسمیا وتتحكم بالبلد وكما 
ظھر في اخر تصرفاتھا ال�م�ش�ی�ن�ة ب�االع�ت�داء 
على الصبي محمد سعید وتسریب�ھ�م ل�ل�ف�ی�دی�و 
المقرف فانھم ال یخشون العقاب او المحاسبة 
وبالرغم من الخطوة االنسانیة من قبل رئ�ی�س 
الوزراء باستقبال الص�ب�ي ال�م�ھ�ان وتص�ری�ح 
الداخلیة باعتقال المسئولین عن ھذا الس�ل�وك 
الش��ائ��ن اال ان م��ن ح��ق الش��ع��ب ان ی��ع��رف 
اسمائھم ویستمع العتراف�ات�ھ�م وی�ط�ل�ع ع�ل�ى 
محاكمتھم كما ویجب الكشف ایضا عن جرائ�م 
العصابات المسماة ب�ق�وات ح�ف�ظ االم�ن وھ�ل 
ھي الجھة المسئولة عن استشھ�اد اك�ث�ر م�ن 
سبعمائة شھید وجرح االالف من المتظاھری�ن 
االبطال منذ اكتوبر لحد االن اض�اف�ة ل�ج�رائ�م 
القتل واالخ�ت�ط�اف الس�اب�ق�ة ول�م�اذا ال ی�ل�ج�أ 
رئیس الحكومة الح�ال�ي ال�ى ح�ل ھ�ذه ال�ق�وة 
المشبوھة التي شكلھا س�ل�ف�ھ س�يء الص�ی�ت 
عادل عبد ال�م�ھ�دي وك�أن م�ا یس�م�ى ب�ق�وات 

واالص�ح�ن�ت�س�م�ی�ھ�ا ب�ق�وات  -مكافحة الشغب 
وال�ت�ي ش�ك�ل�ھ�ا ال�م�ج�رم   –مك�اف�ح�ة الش�ع�ب 

المسئول عن سقوط الموصل الفاشل باعترافھ 
نوري المالكي والت�ي ك�ان�ت ت�رت�ب�ط م�ب�اش�رة 
بمكتبھ، كانھا كافیة للقیام بالمھام ال�ق�ذرة ف�ي 

 . محاربة الجماھیر واالعتداء علیھا
ان من الم�ؤس�ف ان ت�ت�ل�ب�س ھ�ذه ال�ع�ن�اص�ر 
القذرة بلباس الدین وتتظاھر بالورع واالیمان 
وھي بعیدة كل البعد عن الفضائل ومتم�رغ�م�ة 
بالرذائل وھي بالحقیقة بقایا عصابات المقبور 
صدام حسین ال�ت�ي ب�دل�ت ق�ن�اع�ھ�ا وانض�وت 
لالحزاب الدینیة لتقوم بنفس االدوار القمعی�ة. 
ولذا فان رجال الدین الوطنیین مطالبین ب�ع�دم 

السكوت واستنكار ھذه التص�رف�ات ال�م�ش�ی�ن�ة 
التي تقترف باسم الدین والمذھب وال�ت�ي ت�دل 
على انھیار القیم االخالقیة واالجتماعیة رغ�م 
ادعائھم االیمان وال�ت�ق�وى ول�ك�ن ك�ل ذل�ك ال 
ینبغي ان ینسینا جرئم نظام ص�دام واس�ال�ی�ب�ھ 
الفاشیة في القتل وال�غ�در واالغ�ت�ص�اب ال�ت�ي 

 . خلفت لنا مثل ھذه الحثاالت
لنتذكر ماذا حصل في االنتخابات االخی�رة م�ن 
تزویر ومقاطعة شعبیة واسعة من اج�ل ان ال 
تتكرر تلك المھزلة التي سمی�ت ب�االن�ت�خ�اب�ات 
والمعروف ان تقاریر حكومة العبادي الفاشلة 
اعترفت واكدت عملیات التزویر الت�ي راف�ق�ت 
تلك االنتخایات الفاشلة والمؤسف ان تش�ارك 
االجھزة القضائیة بتغطیة فسادھا وان ت�واف�ق 
المنظمات الدولیة وتسكت عن مخازییھا ومن 
الضروري توفیر ال�م�س�ت�ل�زم�ات واالج�راءات 
الكفیلة بعدم تكرار ذلك ومن�ھ�ا كش�ف وفض�ح 
ومحاكمة قیادات االح�زاب ال�م�ت�س�ل�ط�ة ع�ل�ى 
المشھد الس�ی�اس�ي وال�ع�م�ل ع�ل�ى اس�ت�رج�اع 
الثروات المسروقة من الشعب طیلة السن�وات 
الماضیة والتي تقدر باكثر من ستمائة م�ل�ی�ار 

م�ن ای�ن "دوالر عبر نفعیل مبد وس�ن ق�ان�ون
اضافة الى ن�زع س�الح ال�ع�ص�اب�ات  "لكم ھذا

المسلحة والغاء التشكیالت المدمجة ب�ال�ق�وات 
المسلحة والتي استغلت اسم الحش�د الش�ع�ب�ي 

  . الذي قدم التضحیات لطرد عصابات داعش
ان الحك�وم�ة م�ط�ال�ب�ة ی�اع�الن ال�خ�ط�ة ال�ت�ي 
تضمن اجراء انتخابات ولی�س الض�ح�ك ع�ل�ى 
الذقون وان توضح للشعب ب�دال م�ن اس�ال�ی�ب 
الدعایة الشعبویة ومحاولة الكسب ال�رخ�ی�ص 
والبدء بالخطوات العملیة الملم�وس�ة لض�م�ان 
تطبیق اج�رائ�ات ف�ع�ال�ة ت�م�ن�ع ص�رف ام�وال 
باذخة لشراء اصوات بسطاء الناخبین واث�ارة 
النعرات الطائفیة والعشائریة واعالن تعھ�دات 
واضحة باعالن النتائج خالل فترة ساع�ات او 
بضعة ایام بدل ترك صن�ادی�ق االق�ت�راع ت�ح�ت 
رحمة الم�زوری�ن ھ�ذا ان ج�رت االن�ت�خ�اب�ات 

 .اصال
ان حكومة مصطفى الكاظمي ال زالت مطالبی�ة 
باثبات مصداقیتھا للشعب وللمنتفضین ال�ذی�ن 
ضحوا بدمائھ�م ال�غ�ال�ی�ة والزال�وا ی�ن�ت�ظ�رون 
محاكمة المجرمین الدمویین للبدء ب�ال�خ�الص 
من الحكم الفاشل الفاسد وسوف لن یكون ذلك 

 الیوم ببعید.

 ل إمت وأمأ  
 
 

  06/08/2020 محمد الموسوي/// 
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 بقلم 
 كریم عبدهللا 
  

 
یزأُر البُعد یخذُل أنفاس قلب مثلوم س�ج�ی�ت�ھُ 
إشتیاٌق یالمُس ت�ف�اح�ت�ی�ِن ت�ھ�م�س�ان دوم�اً 
تتشّمماِن عط�َر األن�ام�ل الص�ارخ�ة ی�ب�دداِن 
زحًف اللیل فـ یضحُك السریر حی�َن ت�ن�س�اُب 
غّمازتیھا تدّوخاِن فتنةَ النظ�راِت ال�م�ت�م�ّردِة 
ت��ب��ح��ُث ع��ْن م��اوى ف��ي م��ت��اھ��اِت ال��ج��س��ِد 
المتوّرد تحَت قمیصھا المخمل�ّي ی�رق�ُد ث�ق�ل 
الَشبَ�ِق ال�خ�ج�ول م�ن�دف�ع�اً یص�وُل األح�داُق 
مرآتھُ الناص�ع�ة األك�ت�ظ�اظ یُ�رب�ك�ھ�ا ھ�االٌت 
سمراء ونبعا خمرٍة عتّقتھا س�ن�ی�ٌن ع�ج�اٌف 
إخترقھا حنیٌن جمراتھُ الدافئة تسمُع اللوعةَ 
الس�ج�ی��ن�ة ت��ح�طّ�ُم قض�ب��اَن ال�ت��م�ّھ�ل ت�وق��ظُ 
ھمھماتي لیَل شع�رھ�ا ی�غ�زو ث�ل�َج ظ�ھ�رھ�ا 
المكتنز منھُ ت�ن�ف�ت�ُح أب�واب ال�ن�ع�ی�م تُ�غ�ري 
المراكب تت�ھ�ادى ب�ری�ُق ال�ف�ی�روز م�ن�اراٌت 
كثیرةٌ تعّجُل بـ ال�وص�ول ت�أس�رھ�ا األم�واج 
الدافقة تصحو عشبةٌ  ِمْن سّرتھا تنمو ب�ی�َن 
أدغالي تستلقي مشرقـًة تداھُم جنوَن الخجل 
نسعى للـ الخلود . ب�ي رغ�ب�ةٌ ج�ام�ح�ةٌ ف�ي 
ھدیِل عینیھا أٌحّمُم طیوري الغازیة تتشّم�ُس 
تستقبُل ع�ط�َر ھ�ف�ھ�ف�ِة ال�رم�وش ال�ح�ان�ی�ة 
تُرخي فروسی�ت�ھ�ا ع�ل�ى ش�ف�ت�ّي تس�ت�ن�ط�ُق 
الرضاب تعتُِق عبودیة القصائد فـ تش�ع�ش�ُع 

 الكلماُت أزھاراً ملّونة ً في روحنا تغنّي .

دّا  
 

 بقلم      
 ظمیاء ملكشاھي 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

مازلُت ألوُك بقایا ك�ذب�تِ�ن�ا، أس�ت�ن�ب�ُت ل�ھ�ا ....
ال��ف��رَح ل��ت��ن��ف��َش ریَش��ھ��ا ال��ف��ّض��ي، أغ��ت��ب��ُق 
بالشحیحِ من الّرؤى؛ ألبّث لواعجي لمزام�ی�ر 
الصحو. أترك ظاللَنا تج�وُب أمَس�ھ�ا األغ�ی�د، 
وأعوُل على مداِر تھیامي بَك؛ ألش�رَب ن�خ�َب 
المكوِث. تتراقُص على شفتّي بسمةٌ تنتشلن�ي 

 !مْن ألِف حزٍن عتیقٍ 
ل��ْم أزل أم��ارُس الص��دَق ال��ع��اري ول��م ت��زْل 
كمنجتي تعزُف لحَن التالِل ال�ب�ع�ی�دِة ورائ�ح�ةَ 
الخ�ب�ِز األس�م�ِر، ت�ح�وُم ف�ي أوت�اري ع�ن�ادُل 
الحزِن الشفیِف فتترُك أص�داَء ال�ن�ای�اِت ع�ل�ى 

 .سلّمي الموسیقي المھترئ
لْم أمْت بعُد...قفصي الص�دري ی�ع�ل�و وی�ھ�ب�طُ 
وتعوُد جنازتي وحدھا إلى البیِت یومیّاً وث�م�ة 
َمْن یستلقي في قلبي یُ�ح�ّم�ل�ن�ي أم�ان�ةَ ف�رِح�ِھ 
ونبَض وجوِدِه، دامغاً كّل أوھام�ي ب�ح�ق�ی�ق�ت�ِھ 
الّساطعِة، فقد جلبتُھ الریُح وأل�ق�اه ل�ق�ل�ٌق ف�ي 
ُجبِّ روحي فتلقفّتھُ لھفتي، و ھ�ا ھ�و یض�ف�ُر 
أوقاتي، یقتحُم النزَر الباقي ف�ي أوردت�ي م�ن 
حیاتي المستلبِة؛ ف�ت�ن�ت�ش�ي ل�ع�ن�ت�ي ل�ی�ع�زَف 
قیامتَھ؛ فیحلُّق باُز الشعِر في ھام�ِة األث�ی�ِر و 
یتسامُق إلى ذرى أرقي المستدیم؛ فینبُت ف�ي 
ُسّرت�ي ح�رُف ح�بٍّ ج�ن�ی�ن�ّي ال�م�الم�حِ ی�ھ�زأ 
بوقاري؛ فأغتبطُ غیر آبھٍة ب�ك�ّل م�ا ح�وال�ّي، 
ویعزُف م�وزارت وج�ھ�ھ ال�ذاوي ف�ی�ط�ّھ�م�ھ 
بالسمّو ،ینفُخ في أدیِم البھتاِن أمل�ھ ال�وثّ�اب، 
ویجوُب عب�ق�اً ف�ي ان�ح�الِل خ�الی�اي م�ع�ت�ل�ی�اً 
أجوبةَ حصاٍن إغ�ری�ق�ي ی�ت�م�اوُج ف�ي ُغ�ّرت�ِھ 
غسُق شمسي، متسلالً بخدعتِھ المب�ھ�رِة إل�ى 
مدینتي الفاضلة؛ فیمنحھا َمسلّتھا وتاریَخھ�ا، 
ویصیُخ بسمِعِھ الضئیِل إلى دموع�ي؛ ف�ی�ن�ث�ُر 
كواكبَھ في مداراِت بؤسي..وأنا مازلُت أراوُغ 
انقیادي إلیھ لعلّني أحظى ب�ع�اف�ی�ِة ال�ت�ص�دی�ِق 
واإلیمان المطل�ق ب�ت�رات�ی�ل ت�ب�ث�ھ�ا ك�ن�ی�س�تُ�ھُ 
المتاخمةُ لوھمي وتنتقي من جسدي أرجوحةً 

 .للحیاة

ا ذ  
  

 
 بقلم 

  رحمة عناب
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

لیلة داھشة مبجلة الضوء ضاااجة بصخب�ك 
ضوع حلم اكتظاظ ھذیان عجأیبیة ال�ھ�م�س 
حطّت على ظفأیر الش�غ�ف ح�رض�ھ�ا ت�ف�اح 
ظاميء اللثم رجف�ة ان�ف�اس�ك ٔاغ�وت ن�واف�ذ 
اللیل تسري في دمي كـ ٔاسراب نمل تتشعب 
في االوردة قّضت مض�ج�ع الس�ب�ات ال�ل�ٔی�ی�م 
تٔوز ھذیان الدھشة بال عنان ت�ق�ض�م ان�ام�ل 
الغناء ب�ق�ب�ل�ة ش�ب�ق�ی�ة ح�ّرى تش�ع�ل رھ�ق 
مخاض السنین تشاط�رن�ي خص�ب ال�ع�ھ�ود 
ف��ي م��رب��وع��ة ال��زھ��د ت��ت��ح��م��ح��م ج��داری��ة 
النرجس نرسم ھفیف االمان�ي ت�ع�ّج ب�ظ�الل 
مرجان�ی�ة اس�ط�وری�ة ال�خ�ص�ب م�ت�ع�اظ�م�ة 
كانفالت كونّي ب�اھ�ر نس�اوم ال�ح�ص�ار ع�ن 
ابتسامتھ ما بین رجفة و شوق مت�ق�د ع�ل�ى 
ضفاف اللقاءات االٓزفة نھ�اج�ر ال�ى م�دأی�ن 
السكینة فنحظى ب�ٔاج�ن�ح�ة الس�ع�ادة وق�ب�ل�ة 
مشعوذ بریٔیة تطیر كف�راش�ة ب�ی�ض�اء ف�وق 
  جداول مٔونقة التوق تحط في تشظي اللھف

 أ ؤدة 
  

 بقلم 
 عالء الدلیمي 

 
 

ت��ن��س��ك��ب ال��دھش��ة ف��وق رؤوس أح��الم��ي 
الموؤدة ف�ي ظ�ل ال�ب�ارود وال�ق�ھ�ر، ط�ل�ق�ُت 
براءة طفولتي لم أعْد أصدق حكایات قاريء 
ال��ق��ری��ة ع��ن رٍب س��ف��اح، ی��ع��ش��ق ص��راخ 
األرواح ال�م�ع�ذب�ة! اق�رأ ف�ي ع�ی�ون ال�ك�ون 
رحمة فأسج�ُد ط�وع�آ إلل�ِھ الس�الم، ت�ب�ت�ھ�ل 
البالبُل تطلق شجون ال�ح�ری�ة ف�ت�ؤن�س ب�ھ�ا 
نفوس اآلدمیین، لم ت�زْل ت�راودن�ي أم�ن�ی�ات 
الصبا تشاغب األیام لن ی�ق�ھ�رھ�ا ال�م�ش�ی�ب، 
تفیض محبرة الشعر إذ تكحلْت عیناي ب�ف�ت�اٍة 
تشبھ القمر، تصرعني قفزات الصدر النافرة 
من ماء بارد! ألكتب ب�ت�م�ام ق�واي ال�ع�ق�ل�ی�ة 
ضمیني حیُث شھی�ق األن�ف�اس ف�إن�ي ص�ائ�ٌم 

 عن القبِل.

  نأ  
 

 بقلم  
 مرشدة جاویش 

 
أَحلم أن أسافر بال حقائب ألُشاطرك اللقاء الراسم رحیق غفراني حین أزرع نظ�رت�ي 
في عیونك وأضم ومیضھا على جدائل األماسي المتواقعة الحن�ای�ا ك�م ت�م�ن�ی�ت ت�ل�ك 
اللحظة عساھا تعّمدني على ملّة العشق ألَنزع ُعرّي أنفاسي بأخیِلة ق�ل�ب�ي ال�م�راود 
أصداء القبل في حشرجة النداءات ألترامى إلیك ب�زی�زف�ون�ي ال�ح�ال�م وف�ي أع�م�اق�ك 
أستودع ارتعاشاتي علنّي أستشّف طیفك أشّم عویلك كي أبقى قی�د أم�ل أن�ا ال أدرك 
حبي فیك إالحین تقترف غیابك قد عشقتك قبل أن ی�ول�د ط�ی�ف ظ�ل�ك ف�ي حض�وري 
ألنني منذورة منذ األزل لفارس یشبھك لم یَرق لي النوم یوماً ف�ي غ�الالت الص�دف 
سأطلق روح التجلي ألرسم أمجاد حلم مارد أستولدك كي ت�ع�ی�د ل�ي ل�م�ع�ان ح�رف�ي 
والبریق بداخلي فعبر تسكع األقدار في شعري اكتشفتك وارتكبت حادثاً عاطف�ی�اً أث�ر 
سریر حلم لعلي أستحضرك رجالً لعفتي الخجولة لطھارتي أتُراك ت�أت�ي م�ن ال�ب�ع�ی�د 
لتحمل ھّمي في كوانین البكاء فالعمر أقل م�ن أن ن�ح�ی�اه وأدن�ى م�ن أن نش�ع�ر ب�ھ 
فاقترب من غربتي المعتمة أشعل شموع أغواري التي ان�ط�ف�أت أن�ا م�ھ�رة ظ�ام�ئ�ة 
تھبك جواز العبور إلى كھوفھا لعیون ذرفت دمع الھوى لرم�ال ال�غ�ور ف�ي م�م�ل�ك�ة 
العناقید الحالمة وتوارت خلف ظل جامح العنوان سأسك�ب ح�ی�ن ت�أت�ی�ن�ي م�الم�ح�ي 
الشھیة بعد إنتظار أزلي لیولد معھ جمري األخیر فلقد حملتك برحمي وزرْع�ت�ك ف�ي 
روحي ما أنت إال حاضر أُنبتُّك وطناً أخضراً في صحرائي لت�ق�ط�ب ب�واب�ات ج�راح�ي 

 وتمحو ظالل صدئي على ثغر الغبار.

  ت اآ 
 

 بقلم  
 عائشة أحمد بازامة/ بنغازي

 

تتقاسمنا فراشاتك الملونة تزھو بھا انت ، أنا أظل أرش�ف ال�غ�ی�اب زھ�رت�ك ت�م�وج 
بعطرھا تجتذب األضواء تدعوھا لنضج خبزك وملح لحظاتك التي تختال عبر شری�ط 
آھات الشغف على قطمیر عشقي الشفیف في لجة كسوف الوقت حین انبعاث حم�وة 
عشقي الغبي. یكتبني الغیاب بحروف الدھشة ویكتبك الحرف ب�غ�ی�اب�ك ال�م�ل�ون ف�ي 
زرقة الضفاف. تتلوك فراشة بعیدة بآیات اإلیاب فتنشد ل�ھ�ا م�زام�ی�ر داود ت�ط�رزك 
سنابُال ذھبیة موشاة بخدیعة مختومة التاری�خ . ف�أنش�ر نس�ی�ج�ي م�رص�ًع�ا ب�آلل�يء 
بلقیس أنثرھا نقًشا على جبینك المضيء أحضن بیاضھا ب�ق�ل�ب ع�اش�ق�ة ت�ھ�ی�م ف�ي 
حرارة شریانك المحموم بورد الخریف بذوًرا لشجیرات الكرز ال�ب�ري، ج�وان�ح�ي ال 
تستسلم للریح ، ال تستكین لبرد الروح ال تنكسر لسطوة الشبع تنتشي ألف�ول رھ�ب�ة 
النسیان تغرق في عذابات الروح تتراكم على خبز الفقراء المع�ت�وھ�ی�ن ت�رق�ص م�ع 
مجنون عاشق حتى الثمالة ینتھي النزق ، تلك الفراشة تسطو على ث�م�رات ال�ك�رز. 

 . تفرد جناحي اإلغواء. أیتھا الشقیة تنحي عن رحیقي المسموم بالمسك مختوم

 ة ار

 
\  

 بقلم : محمد محجوبي / الجزائر 

 
كنت أركب غفوة النسیم كل مساء تتغنى بي أعشاش األصیل فأداعبھا بحیرة نعاسي 
المریر، فما أكلت سوى فاكھة سحریة تأتیني على رغبة ش�ع�ری�ة ت�داع�ب خص�الت 
الجبل الذي مكن لي تلة للتحلیق على مرتفعات السھد بمذاق عیون الصبار اكتش�ف�ت 
أن األفق الذي داواني ذوبانا كان على ملمس الروح یجاھر غنائي بعنب ال�وم�ی�ض، 
وتساكنت مع ھبوب الصبار في الوجھة المب�ارك�ة ال�ت�ي نس�ج�ت ض�ل�وع�ي م�واس�م 
للخیال والمواكب نوارانیة التراب تساومني عبیر المساء المنتفض األجواق، ج�دی�ر 
بجنوني ذالك الصبار الذي شارف المدى عشقا وبقي على وفائھ ال�م�ب�ط�ن یس�ق�ی�ن�ي 
رذاذ التوھج ، أذكر العھد الذي وثق ریحي المختالة مسك الریاحین على جزر الحل�م 
القاصي بینما رحالتي عشعشعت ھھنا بین دم�وع ی�ن�اب�ی�ع ھ�ج�رھ�ا ص�ب�ار ال�رب�ی�ع 

 فباغتھا حصید السنین یفتش عني بین مسارات الحرف الناشز عن كل إعراب.



أغسطس/آب م�ن  9یحتفل العالم في یوم   
كل عام بالیوم العالمي للسكان األص�ل�ی�ی�ن، 

إذ ت�ح�ت�ف�ي   م1995وكان ذلك م�ن�ذ ال�ع�ام 
األمم ال�م�ت�ح�دة ب�ع�دٍد م�ن الش�ع�وب ال�ت�ي 
لتھا الحروب والھجرات المتع�اق�ب�ة إل�ى  حوَّ

 -مضطھدة في كثیٍر من األح�ی�ان  -أقلیات 
 .ضمن بلدانھا

 
 من ھم السكان األصلیون؟!

ھم "الشعوب في البلدان الم�س�ت�ق�ل�ة ال�ت�ي 
تنحدر من السكان ال�ذی�ن ك�ان�وا ی�ق�ط�ن�ون 
البلد أو إقلیم جغرافي ینتمي إلیھ البلد وق�ت 
غزو أو است�ع�م�ار أو وق�ت رس�م ال�ح�دود 
الحالیة للدول�ة، وال�ت�ي أی�اً ك�ان م�رك�زھ�ا 
القانوني ال تزال تحتفظ بب�ع�ض أو ب�ك�ام�ل 
نظمھا االجتماعیة واالقتصادیة وال�ث�ق�اف�ی�ة 

 ."والسیاسیة الخاصة بھا
ویقدَّر عدد السكان األص�ل�ی�ی�ن ف�ي ال�ع�ال�م 

% 5ملیون نس�م�ة، أي ن�ح�و  370بنحو 
% 15فقط من سكان العالم، لكنھم یمثلون 

من أفقر السكان، وھ�م ی�ت�ح�دث�ون ب�أغ�ل�ب 
آالف ل�غ�ة،  7لغات العالم ال�ب�ال�غ ع�ددھ�ا 

 .بحسب الموقع الرسمي لألمم المتحدة
السكان االصلیون ل�ب�الد (ب�ی�ن ال�ن�ھ�ری�ن) 

 : وادي الرافدین
 اوال : أألقوام من (كلدان وآشور وسریان)

سكنوا بالد وادي الراف�دی�ن، وف�ي س�وری�ا 
وتركیا وب�أع�داد و إی�ران وھ�م م�ن أق�دم 
الشعوب التي اعتنقت المسیحیة منذ الق�رن 

 األول المیالدي. 

ع��لَّ��م��ت (ھ��ذه االق��وام) ال��ع��ال��م األب��ج��دی��ة 
والحضارة، وساھ�م�وا ف�ي ت�أس�ی�س ع�ل�م 
الفلك. واشتھروا بصید األس�ود وال�ت�ن�ج�ی�م 
وبناء اكبر مكت�ب�ة وس�ن�وا ال�ق�وان�ی�ن وم�ا 

 مسلة حمورابي اكبر دلیل،
وس��اھ��م��وا ف��ي ال��زراع��ة وال��رئ وب��ن��اء 
الس��دود وووال��خ. ك��م��ا ع��رف��وا ب��ال��ق��وة 
والبأس، ومن أش�ھ�ر إب�داع�ات�ھ�م ت�ط�وی�ر 
وسائل الدف�اع وال�ح�ص�ار وأدوات ال�ق�ت�ال 

 وبرزوا في فن النحت أیضا.
تعیش بقایا ھذه االقوام االصلیة ال�ی�وم ف�ي 
العراق وإیران وسوریا وت�رك�ی�ا وروس�ی�ا، 
وق��د ع��ان��وا ال��ك��ث��ی��ر بس��ب��ب ال��ع��ن��ف 
واالضطرابات ال�ت�ي ع�اش�ھ�ا ال�ع�راق ف�ي 
أعقاب الحكومات ال�رج�ع�ی�ة والش�وف�ی�ن�ی�ة 
حتى الغزو األمریكي االیراني للع�راق ع�ام 

وسیطرة االحزاب االسالم�ی�ة ال�ت�ي  2003
سرقت وقتل�ت ج�م�ی�ع ال�م�ك�ون�ات الش�ع�ب 
الع�راق�ي وبض�م�ن�ھ�م الس�ك�ان االص�ل�ی�ون 

 أصبحوا االن من (األقلیات). ف
وقد سكن معظمھم في ال�م�ن�اط�ق ال�ری�ف�ی�ة 
حتى الستینیات عندما بدأوا ب�ال�ھ�ج�رة إل�ى 
المدن بحث�اً ع�ن ال�ع�م�ل، ك�م�ا ھ�اج�ر ف�ي 
الوقت عین�ھ ال�ع�دی�د م�ن�ھ�م إل�ى ال�والی�ات 
المتحدة، والحقاً إلى دول أوروب�ا ال�غ�رب�ی�ة 

 واسترالیا.
كانت الھجرات المتالحقة لھ�م ب�ال�م�رص�اد  

اثناء وبعد الحرب العراقیة االیرانیة مروراً 
وص�والً إل�ى زم�ن  2003بحرب ال�ع�راق 

 "داعش". 
كان عددھم في العراق قبل الغزو األمریكي 
نحو م�ل�ی�ون ونص�ف ال�م�ل�ی�ون، وت�راج�ع 
عددھم إلى اقل من ربع ملیون شخص ف�ي 

 .الوقت الراھن
 

 )ثانیا : سكان األھوار (المعدان
یعیش المعدان في منطقة األھوار ب�ج�ن�وب 
العراق ول�ك�ن ت�ن�اقص�ت أع�دادھ�م ب�درج�ة 

 .كبیرة في العقود األخیرة
حیث یشكل المع�دان ال�غ�ال�ب�ی�ة م�ن س�ك�ان 
األھوار لكنھم لیس�وا ك�ل س�ك�ان األھ�وار، 
ونسبتھم في األھ�وار الش�رق�ی�ة أك�ب�ر م�ن 
األھوار الغ�رب�ی�ة، إذ ان�ت�ق�ل ال�م�ع�دان ف�ي 
السنوات األخیرة بفعل ع�دة ع�وام�ل، م�ن 
بینھا عملیات اإلعدامات لس�ك�ان األھ�وار، 

م 1991وعملیة تجفیف األھوار بع�د ع�ام 
إل�ى م�دن م�ج�اورة وإل�ى خ�ارج ال�ع��راق. 
ویتمیز ال�م�ع�دان ب�ت�رب�ی�ت�ھ�م ل�ل�ج�وام�ی�س 
واعتمادھم على ص�ی�د األس�م�اك ك�م�ص�در 

 .للمعیشة
ویختلف الباحثون في تقدیر عدد ال�م�ع�دان 
أو عرب األھ�وار، ف�ال�ع�دد ی�ق�در م�ا ب�ی�ن 

ألف نسمة ق�ب�ل  400نصف ملیون نسمة و
عاماً، في حین أنھ لم یبَق منھم س�اك�ن  30

في مناطقھ األصلیة حالیاً سوى ما ی�ق�ارب 
 .ألف نسمة 85
 

 بدو الجھالین وبدو النقب 
ی��ع��ی��ش ب��دو ال��ج��ھ��ال��ی��ن ف��ي األراض��ي 
�ل.  الفلسطینیة بالضفة الغربیة وھم بدٌو ُرحَّ
أما بدو ال�ن�ق�ب ف�ی�وج�دون ف�ي إس�رائ�ی�ل، 
ونصفھم یعیش ف�ي ق�رى ال ت�ع�ت�رف ب�ھ�ا 
الدولة وال تقدم لھا الخدمات، في حین یقیم 
ج��زء م��ن��ھ��م ب��م��دن م��خ��ط��ط��ة م��ن قِ��ب��ل 

 .الحكومة
....................... 

 *ماجستیر اخراج مسرحي
 منقول بتصرف

 آب  9
ن ا ا ا 

 
 بقلم: قیس جوامیر علي*/بغداد
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ی��ت��رق��ب ال��م��ع��ن��یّ��ون ب��الش��أن    
العراقي, وكذلك أبناء الشعب ك�اف�ة 

 -لرئیس الوزراء  الزیارة المرتقبة
 مصطفى الك�اظ�م�ي -المثیر للجدل 

ال��زی��ارة ت��أت��ي ف��ي ظ��ل وض��ع ..
حساس متوتر, ل�ی�س ف�ي ال�ع�راق 
حسب, وإنما في أمیركا أیضا, وفي 
دول اإلقلیم, والسیّما بعد ال�ت�ف�ج�ی�ر 
الكارثي لمرفأ بیروت, والذي ش�ھ�د 
م��ت��غ��ی��رات ك��ب��ی��رة, واح��ت��ج��اج��ات 
شعبیة عارمة, نتج عنھا اس�ت�ق�ال�ة 
حكومة حسان دیاب, ب�ع�د ن أدرك 
أن مھمة حكومت�ھ ص�ارت م�ع�ق�دة 
وأن التعامل مع األحداث بات ش�ب�ھ 
مستحیل, بع�د أن ش�ھ�دت ب�ی�روت 
دمارا شبھ كامل, أدى إل�ى ض�ح�ی�ا 
وإصابات وتشرد عائالت, أدى إل�ى 
خروج المتظاھرین ب�ھ�م�ة ج�دی�دة 
وحماس شدید مطالبا جمیع ال�ذی�ن 
حكموا البالد وق�ادوه إل�ى ال�خ�راب 
والدمار أن یرحلوا ویت�رك�وا ق�ی�ادة 
البالد لمن ھ�م أك�ف�أ م�ن�ھ�م وأك�ث�ر 
نزاھة وقدرة على الخروج ب�ل�ب�ن�ان 

ھذا ال�م�أزق ال�ذي ن�ب�ھ  ،من مأزقھ
العراقیین لخطورة أن یحدث مثل�م�ا 
حدث في بیروت, بسبب م�ع�ل�وم�ات 
یتم تناقلھ�ا ب�أن ھ�ن�اك م�ت�ف�ج�رات 
وصواریخ وأعتدة تم خ�زن�ھ�ا ب�ی�ن 
المناطق السكنی�ة, وق�د اس�ت�ذك�روا 
حوادث تشیر إلى مبرر مخ�اوف�ھ�م, 
إثر تفجی�رات حص�ل�ت ف�ي م�دی�ن�ة 
الصدر وفي من�اط�ق أخ�رى أیض�ا, 

 .لم یتم تسلیط الضوء الكافي علیھا
 

الكاظمي كان م�ق�ررا ل�ھ أن ی�زور 
المملكة العربیة السعودیة, وعشی�ة 
ھ��ذه ال��زی��ارة ح��طّ م��رك��ب وزی��ر 

اإلی��ران��ي رح��ال��ھ ف��ي   ال��خ��ارج��ی��ة
بغداد , لینقل للك�اظ�م�ي وع�دد م�ن 

المسؤولین العراقیین رسالة إی�ران 
لھم, وال یمكن ألّي مبتدئ لت�ع�اط�ي 

ع�ن�ھ ف�ك�رة أن   السیاسة أن تغی�ب
ھذه الزیارة تتعلق بزیارة الكاظم�ي 
للسعودیة, التي أّجلت, ب�ل أل�غ�ی�ت, 
ب�ع��د أن ت��ع�رض م�ل��ك الس�ع��ودی��ة 
ل�وع��ك��ة ص��ح��ی��ة م��ف��اج��ئ��ة أث��ارت 
تس���اؤالت ع���دی���دة, ك���م���ا ول���دت 
ع��الم��ات اس��ت��ف��ھ��ام, م��ف��ادھ��ا أن 
الریاض رفضت الزیارة التي ام�ل�ت 
فیھا طھران ما أملتھ ع�ل�ى رئ�ی�س 
الوزراء العراق�ي, وھ�و أم�ر غ�ی�ر 
مستبعد, وبعد أیام توجھ ال�ك�اظ�م�ي 
لطھران لیلت�ق�ي م�رش�دھ�ا األع�ل�ى 
وی��ث��ی��ر ال��ج��دل ف��ی��م��ا ت��ل��ق��اه م��ن 
ت�وص�ی�ات وم�الح�ظ��ات, م�ن��ھ�ا م��ا 

ومن�ھ�ا م�ا ھ�و  -وھو عام  -أعلن 
غیر معل�ن وھ�و األھ�م واألخ�ط�ر, 
وب��ع��د أی��ام م��ن ال��ل��غ��ط الش��ع��ب��ي 
والرسمي, أعلن الكاظمي وبصورة 
مفاجئة موعدا لالنتخابات الن�ی�اب�ی�ة 
القادمة, والتي قوبلت ھي األخ�رى 
ب�ردود ف��ع�ل م��ت�ش��ن��ج�ة م��ن�ف��ع��ل��ة, 
وبعضھا م�رح�ب�ة, ف�ی�م�ا ظ�ل قس�م 
كبیر من المعنیین م�ت�ش�ك�ك�ا ب�ھ�ذه 
الخطوة.. التي تخلل�ت�ھ�ا ت�ظ�اھ�رات 
كبیرة في كل مدن ال�ع�راق ت�ق�ری�ب�ا 
ح��ول رداءة ال��خ��دم��ات وغ��ی��اب 
الطاقة الكھربائیة ف�ي ظ�ل ارت�ف�اع 
غریب في درجات الحرارة وتفش�ي 

 ... وباء كورونا بشكل مریب
في ظل كل ھذه االرھاصات, یتوجھ 
الكاظمي على رأس وف�د ح�ك�وم�ي 

لزیارة واش�ن�ط�ن ول�ق�اء ال�رئ�ی�س 
االمیركي ترامب, ال�ذي ن�ت�وق�ع م�ا 
یثی�ره م�ن م�وض�وع�ات وم�ح�اور 
تخص الوضع العراقي والتخب�ط�ات 

 ... السیاسیة التي تجري فیھ
ال���ع���راق���ی���ون وع���ل���ى أغ���ل���ب 
مستویاتھم, یأملون أن ینقل رئی�س 
الوزراء مطالبھم المشروعة, وھي 
أن تدعم أمریكا بالدھم ال بتواجدھا 
على ارضھ من خالل أك�ب�ر س�ف�ارة 
في العالم , تثیر االستفزاز, وتشع�ر 
المواطن العراقي أن�ھ أس�ی�ر ل�ھ�ذه 
الدول�ة ال�ت�ي ت�ج�د ن�ف�س�ھ�ا ال�ق�وة 
األعظم في العالم, ال یرید المواط�ن 
ھذا األمر, بل یرید أمریكا ح�اض�ن�ة 
ال��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ی��ات وال��ت��ط��ورات 
المتنوعة, یرید امریكا الم�ت�ح�ض�رة 
وال ی��ری��د دول��ة ال��م��وت والس��الح 
والص�راع م�ع ك�ل أع�دائ��ھ�ا ع�ل��ى 
أرض ال��ع��راق, ف��ھ��ل یس��ت��ط��ی��ع 
الكاظمي أن یطل�ب ھ�ذا االم�ر م�ن 

 الرئیس ترامب؟
 

یرید العراقیون من ال�وف�د ال�ذاھ�ب 
إلى أمیركا, أن یق�ن�ع�ھ�م ب�أن�ھ�م ل�م 
یحققوا ما تمنى العراقیون م�ن�ھ�م , 
بل زرع�وا ال�ف�ت�ن�ة وف�رق�وا أب�ن�اء 
الشعب الواحد, ومّكن�وا إی�ران م�ن 
االستحواذ ع�ل�ى م�ق�درات ال�وط�ن 

 ... وحیاتھ بكل تفاصیلھا
أمور ع�دی�دة ی�أم�ل�ھ�ا ال�ع�راق�ی�ون, 
الذین فقدوا الثقة بأمریك�ا, ب�ع�د أن 
تركتھم بی�د ف�ئ�ات ت�ع�ی�ش والءات 

مشبوھة لدول أخرى... ل�ذل�ك ف�إن 
زیارة الكاظمي لیست س�ھ�ل�ة, وإن 
ما یعرضھ ترامب من محاور, نك�اد 
نتوقعھا, وھي في معظمھا ش�روط 
وض��ع��ت ل��دع��م ال��ع��راق, ورب��م��ا 
سی�ك�ون أول�ھ�ا الس�الح ال�م�ن�ف�ل�ت 
خارج إرادة الدولة, وھیمنة إی�ران 
والفصائل المسلحة, وقضایا تخص 
شان الممارسة السیاسیة وت�وزی�ع 
األدوار وفق الرؤیة التي ت�ع�ت�ق�دھ�ا 

 .. واشنطن
 

إن السید الكاظمي وضع نفسھ ف�ي 
مسار في غایة الصعوبة والتعق�ی�د, 
ورب�م�ا س�ت�ك�ون زی�ارت�ھ ألم�ری�ك��ا 

ل��رح��ل��ت��ھ ال��ق��ادم��ة, ل��ن��ھ  ب��وص��ل��ة
سیتلقى حتما ما یدلھ على خ�ری�ط�ة 
طریق للخیار األمیرك�ي ل�ل�م�رح�ل�ة 
ال��ق��ادم��ة, وھ��ن��ا ع��ل��ی��ھ أن ی��ع��ود 
مستعدا لمواجھات ل�ی�س�ت س�ھ�ل�ة, 
وال ت�ع�ال�ج إال ب��ق�درة ع�ال�ی�ة م��ن 
الحسم والجدیة, ف�ال�ذی�ن ی�راق�ب�ون 
ن��ت��ائ��ج ھ��ذه ال��زی��ارة, س��واء م��ن 
األح��زاب وال��ق��وى ال��ت��ي وض��ع��ت 
الكاظمي في ھذا المن�ص�ب, ام م�ن 
دول ال��ج��وار بش��ق��ی��ھ��ا الش��رق��ي 
والغربي, إضافة إلى دول ال�خ�ل�ی�ج 
ال��ع��رب��ي, أم م��ن أب��ن��اء الش��ع��ب 
العراق�ي وال�ذی�ن ب�دأ األم�ل ی�خ�ف 
ل�دی�ھ�م وھ�م ی��ع�ی�ش�ون ص�راع��ات 

 .... وأزمات وتحدیات كبیرة
 

اتوقع أن ت�ك�ون زی�ارة ال�ك�اظ�م�ي 

ألمیركا ولقائھ ب�ال�رئ�ی�س ت�رام�ب, 
حدا فاصال بین مرحلتین, وستك�ون 
ھ�ن�اك ان�ط�الق��ة ج�دی��دة س�ت��ت�ض��ح 
مالمحھا بعد ع�ودت�ھ م�ن ال�ل�ق�اء, 
وربما سنشھد أیاما وأحداثا م�ھ�م�ة 
وخطی�رة ت�ب�ن�ى ع�ل�ی�ھ�ا الص�ف�ح�ة 
الس��ی��اس��ی��ة ال��ق��ادم��ة م��ن ح��ی��اة 
العراق , الذي لم تھدأ مدنھ وق�راه, 
ولم یھدأ شارعھ ومتظاھروه الذین 
یریدون وطنا آمن�ا ح�را ی�ع�ی�ش�ون 
فیھ مواطنتھم, وت�ت�وف�ر ل�ھ�م ف�ی�ھ 
فرص العمل والحیاة, وأن ی�ن�ع�م�وا 
بثرواتھ التي استأثرت بھا ثل�ة م�ن 
األح��زاب والس��ی��اس��ی��ی��ن وال��ق��وى, 
وت��رك��ت ال��ب��الد خ��راب��ا وإھ��م��اال 
ومعاناة و وأزمات ال ت�ن�ت�ھ�ي ألن 
جذورھا أصبحت ع�م�ی�ق�ة ض�ارب�ة 

فھل یستطیع الكاظم�ي ، في األرض
أن یكون مساھما حقیقیا في إنق�اذه 
وأن یؤدي الدور الذي ی�أم�ل�ھ م�ن�ھ 
 أب��ن��اء الش��ع��ب ال��ع��راق��ي ك��اف��ة؟

ألح�داث ع�ن ھ�ذا استجیب األیام و
التساؤل وكل التساؤالت التي ت�دور 

 .في بال الجمیع

ا ظرة از  إ أ !! 
 

اب اا  و..دول ا إ  ن.. واه ا  

   منال الحسن/ھولندا  



بدأت "ألف" تس�رد ح�ك�ای�ت�ھ�ا، ت�ق�رب   
م��ج��ھ��ر ال��روح م��ن ال��ذوات ال��م��ح��ی��ط��ة 
والقریبة وتكشف الذات التي طالما ك�ان�ت 
بعیدة عن الخارج وتلقي اللوم ع�ل�ى ت�ل�ك 
الذات في كل معوقات تصادفھ�ا، إال أن�ھ�ا 
عادت من رحلتھا متصل�ة ب�ھ�ذا ال�ف�ض�اء 
تخبرنا أن هللا واحد والكون واحد وال�ذات 
واحدة؛ لذلك نحن م�ح�ك�وم�ون ب�إالتص�ال 
والتوافق؛ ف�ك�ل�ن�ا أم�ام ال�رب واح�د، ل�ن�ا 
أحالمنا وآم�ال�ن�ا وأم�ن�ی�ات�ن�ا ال�م�ت�ش�اب�ھ�ة 
وحتى ظ�روف�ن�ا ال�خ�ان�ق�ة م�ھ�م�ا ت�ع�ددت 

  اللغات واألدیأن، بل، والطوائف
 

نتفق في اللجوء إلى الصمت لیكون س�ی�د 
المواقف الذي تتكئ علیھ آالمن�ا ال�ك�ب�ی�رة 
كباب مغلق یضم خلفھ الكثیر من األشی�اء 
المبھمة والمعروفة لكنھا بال تف�س�ی�ر. إذا 
لسنا غرباء عن بع�ض�ن�ا ال�ب�ع�ض ف�ن�ح�ن 
واحد، وكل ذات لھا عدوھا ال�ب�اط�ن وف�ي 
محاربتھا لھ یكتمل لھا النص�ر ال�ح�ق�ی�ق�ي 
على أع�دائ�ھ�ا م�ن ال�ط�اق�ات وال�رغ�ب�ات 
السلبیة حتى تن�ت�ق�ل إل�ى م�رح�ل�ة ال�ف�ھ�م 
األعلى لنفسھا وبالتالي یسھل علیھا فھ�م 
الحیاة قاطبة؛ ف�ك�ل ال�ذوات ال�ت�ي ن�ع�رف 
ونقابل ھ�ي ذات واح�دة ت�ح�ب م�ا ن�ح�ب 
وتكره ما نكره واإلختالف الذي ن�راه ھ�و 
اختالف األنا الخاص�ة ون�ظ�رت�ھ�ا ل�ألم�ور 

 .وطریقة عالجھا والمعرفة بذلك
 

وحتى تحب الذات ذاتھا وتتص�ال�ح م�ع�ھ�ا 
وتحب لآلخر ما تحب لنفسھا یج�ب أن ال 
نقوم بعزلھا وجلدھا كعقاب بأخطاء كان�ت 
نتاج مواقف أو أشخاص لم یكن بوسع�ھ�ا 
التعامل معھا بشكل جید لنقص معرفي أو 
ثقافي، بل یجب دعمھا ودف�ع�ھ�ا ل�ل�ن�ج�اح 

األمام. فك�ل�ن�ا ن�ب�ح�ث   والقوة والتقدم إلى
عن ذواتنا ون�ت�س�اءل م�ن ن�ح�ن: وح�ی�ن 
نواجھھا أمام مرآتھا نظن أنھا تكشف لن�ا 
عن وجھھا الحقیقي فتظھر األنا الخ�اص�ة 
وبم�ج�رد ظ�ھ�ورھ�ا ل�ح�ظ�ات ن�رض�ى ث�م 
نعاود البحث عن أنفسنا من ج�دی�د. وب�م�ا 
أن ال�ذات واح�دة م�رت�ب�ط�ة ب�ھ�ذا ال�ع�ال�م 
الكوني الواحد فحري ب�ن�ا أن ن�ع�ود ب�ھ�ا 

الفطرة والط�ب�ی�ع�ة وس�ری�ان األم�ور   إلى
من حولھا بشكل مریح دون ت�دخ�ل ق�ل�ق 
فاألطفال وحدھم تسیر خطواتھم بسھ�ول�ة 
ویسر مھما تعثرت، ف�ن�ع�ی�م ال�ط�ف�ول�ة ال 
یحتوي على حواجز ذھنیة تعیق ت�ح�ق�ی�ق 
األحالم وال یفقدونھا بسبب ظ�ن�ون�ھ�م وال 
احتماالت سلبیة محاطة بعقولھم. ف�ع�ل�ی�ن�ا 
إیقاظ الطفولة وإعادة الدھشة بالتفاص�ی�ل 
الصغیرة كأن تمر فراشة فیركض خل�ف�ھ�ا 
طفل�ن�ا ال�داخ�ل�ي ب�ك�ل ح�ری�ة ح�ت�ى تش�ع 
الروح جماال وتغییرا إلى األفضل ملتق�ط�ة 
كل ذبذبات الفرح وال�ن�ع�ی�م؛ ف�ھ�ي تس�ھ�م 
بشكل كبیر ف�ي تش�ك�ی�ل مش�اع�رن�ا ال�ت�ي 
ن�ع��ی��ش��ھ�ا ون��وج��ھ��ھ�ا ون��ت��ف��ھ�م��ھ��ا وھ��ي 
تساعدنا في تفسیرھا من أي ات�ج�اه أت�ت 
حین تأتي وتتلبسنا برھة على حی�ن غ�رة 
نضعف أمامھا، نقول أشیاء لم یسبق ل�ن�ا 
قولھا وحین تتالشى نعود نتأمل م�ا ق�ل�ن�ا 
أو كتبنا فنجده بعیدا عنا، وھنا یأت�ي دور 
الروح الصاف�ی�ة ل�ت�ح�دد م�ن�ب�ع الش�ع�ور، 
لربما ك�ان م�ن روح م�ح�ی�ط�ة؛ ف�ال�روح 
تصول وتجول تقدم لنا خبای�ا ال�ح�ی�اة ف�ي 

حال كنا في س�الم داخ�ل�ي واب�ت�ع�دن�ا ع�ن 
ال�ع�ال�م ال�م�ادي، ت��ح�ت�ل ب�دورھ�ا ص��دارة 
األحاسیس، ترتب المفاھیم الكث�ی�رة ال�ت�ي 
ال نصل إلى ك�ن�ھ�ھ�ا ف�ي ح�ال�ة ارت�ب�اط�ن�ا 
بالجسد؛ لذلك تك�ت�م�ل س�ع�ادت�ھ�ا بس�ع�ادة 
األرواح القریبة وذلك لشدة تأث�رھ�ا ب�ھ�ا؛ 
فحیاتنا أبعاد ونحن مركزھا وعلینا ض�ب�ط 
أنفسنا والتسل�ی�م �، وع�ی�ش ال�ل�ح�ظ�ات 
اآلن��ی��ة ألن��ھ��ا ت��رس��م خ��ط��وط ال��ط��ول 
والعرض للمستقبل، وال ن�ف�س�دھ�ا ب�ت�ذك�ر 
الماضي وأحزانھ ح�ت�ى ت�ھ�دی�ن�ا ع�ط�رھ�ا 
األزلي وندخل في مجال�ھ�ا نض�اع�ف ل�ھ�ا 
ال��ت��ف��ك��ی��ر اإلی��ج��اب��ي وت��ف��ت��ح ل��ن��ا ن��واف��ذ 
اإلستشعار ونلتقط إشارات وھ�ب�ات ح�ت�ى 
نعري األشیاء ونستطیع كشفھا بأرواح�ن�ا 
المحلقة بكل ن�ق�اء وإی�م�ان م�ط�ل�ق ب�رب 

 .الكون
 

ثبات األجساد ال یع�ن�ي أن ال�روح واق�ف�ة 
بال ح�رك�ة ف�ھ�ي ت�دور بش�ك�ل ال ن�ھ�ائ�ي 
تستقبل الرسائل التي تقرأھا األعین ح�ی�ن 
تفت�ق�ر ال�ذات إل�ى اإلل�م�ام ب�ھ�ا بش�ك�ل�ھ�ا 
التقلیدي. وعلى ذكر ال�رس�ال�ة؛ ف�ال�ك�ل�م�ة 
رسالة وإت�ق�ان�ھ�ا وت�ع�ل�م ف�ن�ون اإلتص�ال 
والرد ینھي الخصام، في أح�ای�ی�ن ك�ث�ی�رة 
نقول كلمات تخلو من اإلحساس ونطلق�ھ�ا 

فنجد الش�ع�ور ب�ھ�ا   دفعا لموقف أو حرج
وصل للمتلقي وقد أخفقت ھي في تحق�ی�ق 
الھدف، ولذلك فإن العیون بوابة مفتوح�ة 
یعبر منھا اآلخرون إلى دواخلنا، ك�م�ا أن 
للصوت مھمة یؤدیھا بارتفاع وانخ�ف�اض 
نبراتھ وكثیرا ما باح عن�ا، وب�ف�ض�ل ق�وة 
الحدس تض�اء ال�دروب ال�م�ب�ھ�م�ة، ك�م�ا 
تفضحنا إشارات وإیماءات ال�ج�س�د وھ�ي 
لغتھ األولى المعبرة ع�ن ال�ذات ال�ق�دی�م�ة 

والحدیثة فھي صالحة لكل زم�ان وم�ك�ان 
 .حسب ما تطلبھ العملیة اإلتصالیة

كان وال یزال للماضي نصیب األسد ی�أك�ل 
خطواتنا الساعیة لجني ثمار الم�س�ت�ق�ب�ل، 
وھنا وجب اإلنتباه وعدم الت�م�س�ك ب�ھ أو 
العیش بأقنعتھ وجره معنا لیقتنص ف�رص 
غیاب الوع�ي وی�ح�ت�ل ال�ل�ح�ظ�ة ول�ل�ف�وز 
بالعمر. البد من الحذر من الماضي ون�ق�ل 
نفایاتھ القدیمة معنا أی�ن�م�ا ذھ�ب�ن�ا، ف�ھ�ذا 
یجع�ل ال�روح ت�دور ف�ي م�دار ال�الع�ودة 
وتبھت ویبھت معھا أي جدید یرت�ب�ط ب�ھ، 
فیھدر طاقتھا باللوم وال�ت�ح�س�ر ع�ل�ى م�ا 
كان. والحل للخروج من ھذا ال�م�أزق ھ�و 
التحرر من الماضي وآالمھ ح�ت�ى ت�ظ�ھ�ر 
نسخة جدیدة نظیفة ل�ل�ذات، ح�رة ل�ی�س�ت 
رھینة تُقدم الم�اض�ي ع�ل�ى أن�ھ ھ�وی�ت�ھ�ا 
ومن دونھ ھي سراب ال�ح�اض�ر وض�ب�اب 
المستقبل، حین تفعل ذلك تزداد جماال م�ع 
إصرارھا على اإلمتنان لدروس ال�م�اض�ي 
والرجوع إلى الطف�ل ال�داخ�ل�ي، وھ�و م�ا 
یجعلھا تتصالح مع مشاكل الخارج وتقب�ل 
ع�ی�وب ال�داخ��ل ب�ال�ح��ب؛ ف�ھ�و ال�م�ع�ال��ج 
الوحید لكل ان�ھ�ی�ارات ت�واج�ھ ال�ف�رد ف�ي 
مختلف مراحل عمره. فال�م�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى 
طاقة المحبة ھي خیط ی�وص�ل ال�ذات إل�ى 
واح��ة الس��الم ح��ت��ى ت��ن��ھ��ل م��ن اإلب��داع 
وت��ف��وز ب��ق��ارب ال��ن��ج��اة م��ن ال��ظ��ل��م��ات 

النور. وھي نعمة وقوة خالقة ت�ن�ع�م   إلى
بالوفرة والوسع ورض�ا اإلل�ھ وت�وف�ی�ق�ھ، 
وھ��ذا ی��ؤدي إل��ى ات��زان داخ��ل��ي ی��وق��ظ 
ال��ج��ان��ب األن��ث��وي ف��ی��ن��ا وی��ع��زز وج��وده 
ویمنحنا السكینة وی�ف�ت�ح أب�واب ال�ع�ط�اء 
لمن حولنا مساعدة داع�م�ة ال ت�ع�رض�ھ�م 
للخطر في اإلعتماد علینا وإصرارنا ع�ل�ى 
مدِّ ید العون لھم، لكن قبل ذلك ع�ل�ی�ن�ا أن 
نعطي ذواتنا بكرم ونسد ثغ�رات اإلف�ت�ق�ار 
ونس��ت��ش��ف��ي م��ن األل��م، ب��أن ن��أخ��ذ م��ن��ھ 
التجارب ونسعد بخیارات الذات اإلل�ھ�ی�ة؛ 
فھي خیر قد یص�ع�ب ع�ل�ی�ن�ا إدراك�ھ ف�ي 
أولھ؛ یبعدنا عن الضوضاء ویعیننا ع�ل�ى 
استعادة طفولتنا وی�ع�زز اع�ت�م�ادن�ا ع�ل�ى 
المخی�ل�ة ف�ي ت�ح�ق�ی�ق أح�الم�ن�ا. ی�ھ�دی�ن�ا 
الوض�وح ع�ل�ى رؤی�ة األش�ی�اء وال�ق�درة 
على تصنیف البشر ویھبنا ت�ف�ع�ی�ل أف�ك�ار 
إیجابیة تتوقع ما یحدث لیس فقط ألنفسن�ا 
وإنما لغیرنا وذلك ش�رط ت�وف�ر ال�م�ع�رف�ة 
الوثیقة ب�ھ، وھ�ذا ی�ن�ط�ب�ق ع�ل�ى ال�م�دن 
والقرى أیضا فال شيء یبقى ع�ل�ى ح�ال�ھ 
فالتغییر سنة كونیة تضم البشر واألشی�اء 
معا، ویعطینا الشجاع�ة ب�أن ن�ق�ول "ال" 
والناس ت�ن�ت�ظ�ر "ن�ع�م"، ونص�ب�ح أك�ث�ر 

ل��ل��غ��ی��ر ھ��ي إس��اءة   إدراك��ا أن اإلس��اءة
النف�س ل�ن�ف�س�ھ�ا. وح�ی�ن ی�غ�زون�ا األرق 

نستسلم لھ ألنھ بحد ذاتھ تفكیر، فال نف�ك�ر 
في شيء آخر. فسھ�ر ال�ع�ش�ق م�ث�ال، أو 
ال��ھ��م، ی��أخ��ذن��ا ت��ی��اره دون ت��وق��ف م��ن��ا 
لمعرفة السبب ویظل یرافقنا كالحلم غ�ی�ر 

 .أن رفقة األخیر تعني وجوب تحقیقھ
ومھما م�رت ع�ج�ل�ة ال�زم�ن ف�ھ�ي ت�ع�ی�د 
الحكایات المتشابھ�ة ب�اس�ت�م�رار وت�م�ن�ح 
الفرص لتحریر أماني مقیدة ورد اع�ت�ب�ار 
في إعادة سی�ن�اری�و ق�دی�م ل�ت�ق�ی�س م�دى 
تعلمنا من الماضي، "الحیاة قطار ن�ت�ن�ق�ل 
عبر مقصوراتھا"، وجمیع ما نراه خ�الل 
مرورنا عبرھا لیس مصادفة؛ ھ�ي أق�دار 
مرتبة وأفكار عالقة في أذھاننا ترجم�ت�ھ�ا 
الص��دف ال��غ��ری��ب��ة. اإلش��ارة إل��ى ال��ح��ب 
بكلمة أحبك أو التغزل بالحبیب ال تعكس�ھ، 
ھناك كل�م�ات وأف�ع�ال ت�ج�س�ده ول�ح�ظ�ات 
تؤكده؛ فحین نحب شخص�ا م�ا، وال أری�د 
أن أكتب "بص�دق"، ف�ح�ال�ة ال�ح�ب ت�ل�ك 
كلمة جامعة لكل م�ظ�اھ�ر الص�دق، رب�م�ا 
من كثرة ھیامنا بھ نشعر بارتی�اح ال�روح 
وداللھا في بحر أمانھ، یعطینا الیقی�ن أن�ھ 
ھناك تالِق قدیم لم تحفظھ ال�ذاك�رة ل�ك�ن�ھ 
م��وج��ود، وش��ع��ور ال��روح أن��ھ��ا ف��راش��ة 
محمیة یطلق لھ�ا ال�ع�ن�ان ل�ت�س�اف�ر ع�ب�ر 
عیني المحبوب تجوب العالم وتخ�رج م�ن 
إطار الزمن إل�ى عص�وٍر غ�اب�رة ت�ع�ی�ش 
لحظات غریبة عنھا وتستشفي ب�ال�واق�ع، 
تقتنص ال�ف�رص، ی�خ�ل�ع ال�زم�ن ت�ردده، 
تتفق األرواح، تع�ب�ر م�ن ب�رزخ ال�ع�ش�ق 
ال��م��ح��م��وم م��ن زاوی��ة م��ح��ددة، ت��ع��ی��ش 
حیوات مضت، تتوحد في قمة اإلنصھ�ار، 

 .وتعود بلذات ألم
إن قوة ھذه الروایة تكم�ن ف�ي ص�دورھ�ا 
في ھذه السنوات والتي ن�ع�ود ف�ی�ھ�ا إل�ى 
الداخل لضرورة قصوى فرضتھا ط�ب�ی�ع�ة 
الحیاة الم�ع�اص�رة؛ ف�اإلن�ت�ب�اه إل�ى ال�ذات 
واإلھتمام بھا وإع�ط�ائ�ھ�ا ال�ح�ب ال�ك�ام�ل 
ینعكس على الخارج ویسھل التعامل مع�ھ 
بكل یسر، وبالرغم أن لبعض ال�م�ث�ق�ف�ی�ن 
رأي آخر من حیث أن "ألف" ھو عن�وان 
س���اب���ق ل���ك���ت���اب "خ���ورخ���ي ل���وی���س 

وھ��و  1949ب��ورخ��ی��س" الص��ادر ع��ام 
أیضا متھم ب�األخ�ذ م�ن ال�ت�راث ال�ع�رب�ي 
اإلسالمي، خاصة الكاتب محي ال�دی�ن ب�ن 

األن�دل�س، وأن -)1240-1164عربي، (
روایة "ألف" لباولو كویل�و ھ�ي دروس 
في التنمیة البشریة، تح�وي ع�ل�ى رم�وز 
للصوفیة وتناسخ األرواح وال�ك�اب�اال ف�ي 
ال��دی��ان��ة ال��ی��ھ��ودی��ة، وت��ت��س��م أع��م��ال��ھ 
بالسطحیة، إال أن الروایة من الكتب الت�ي 
تحصلت على أعلى نسبة م�ب�ی�ع�ات ع�ل�ى 
مستوى العالم، وی�رج�ع ذل�ك ف�ي ن�ظ�ري 
إل��ى ب��راع��ة ال��ك��ات��ب ف��ي نس��ج ع��م��ی��ق 
لش��خ��ص��ی��ات ال��روای��ة ب��ق��وة أت��اح��ت ل��ھ 
اإلب��ح��ار ف��ي ذات واح��دة م��خ��ت��ل��ف��ة ف��ي 
تعاطیھا لألمور. وقد أوضح للقارئ ك�ی�ف 
أن الص��راع�ات ال�داخ��ل�ی��ة ل��ھ�ا ت�أث��ی��رات 
سلبیة على رؤیتھ لأل�ش�ی�اء واألش�خ�اص 
وأن الذات البشریة تحتاج إلحیاء وتغی�ی�ر 
وت�ط�وی��ر وت��ج�دی��د ح��ت�ى ت�ك��م�ل مس�ی��رة 
العطاء وتقدم رسالتھا ب�ك�ل ح�ب ورض�ا، 
ویبقى التفاعل مع القدیم واإلل�ھ�ام ب�ع�م�ل 

 .جدید ال یعد اتھاما
.................... 

 * روائي برازیلي
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یسمي البغدادی�ی�ن الش�ح�اذی�ن ب (ال�م�ك�ادي) أو  
مجادي، وم�ف�ردھ�ا م�ج�دي وم�ن�ھ�م م�ن یس�م�ی�ھ 
(مسایل) المتسائل أو (أبن السبیل)، وھ�و ال�ف�ق�ی�ر 
ال�ذي ی�ت��ج�ول ف��ي األزق��ة وال��ح�ارات والش��وارع 
الستعطاف الناس، واستدرار عطف�ھ�م وش�ف�ق�ت�ھ�م 
مستعیناَ بالمسكنة وبنداءاتھ التي تحن�ن ق�ل�وب�ھ�م، 

 لجمع قوت عیالھ.
وقد زاد ع�دد ال�م�ك�ادي ف�ي ب�غ�داد ن�ت�ی�ج�ة ظ�ل�م 
وسیطرة الحكم العثماني، والحكم البریطاني ال�ذي 
تاله، فقد خلق في العراق طبقات األثریاء والفقراء 
والمعدمین الذین ال یجدون قوت یومھم، ف�أض�ط�ر 
بعضھم للتسول بطرق مختل�ف�ة ف�ھ�ن�اك م�ن ی�ق�ف 

والحسنیات، أیام الجمع عن�د   على أبواب الجوامع
صالة الظھر، أو قرب الم�زارات ف�ي ال�م�ن�اس�ب�ات 
التي یعرفھا الناس، وھن�اك م�ن ی�ت�ش�ب�ث ب�ال�دی�ن 
ألجل ال�ت�ك�س�ب ف�م�ن�ھ�م م�ن ی�ق�رأ ب�ع�ض اآلی�ات 
الق�رآن�ی�ة، أو ال�دع�وات ال�ت�ي ت�دع�و ال�ى ال�ك�رم 
واإلحس��ان، وت��دع��و ال��ن��اس ل��ل��ص��دق��ة وإع��ان��ة 
المحتاجین، وھم یتجولون في األسواق ال�م�ك�ت�ظ�ة 
بالناس ومنھم من یستخدم الوس�ائ�ل ال�م�وس�ی�ق�ی�ة 

 كالضرب على الدف.
وھناك من یتظاھر ب�ال�ع�م�ى أو ال�ع�رج أو ع�اھ�ة 
أخ�رى، أو ی�ت�ف��ق م�ع ب�ع�ض ذوي ال�ع��اھ�ات أو 
المعوقین، الذین أصیبوا بحادث، فانقطعت ی�ده أو 
بترت ساقھ، فیتخذ من ذلك الصب�ي ال�م�ع�وق أب�ن�اَ 
لھ، ویستعطف ال�ن�اس ب�أق�وال وع�ب�ارات رق�ی�ق�ة 
تستدر العطف، على ذلك المسكین الذي فقد ذراعھ 
أو احدى ساقیھ، ولم یعد یقوى على تحصیل قوت�ھ 
وربما اتفق مع أحداھن لتمثیل دور الزوجة، ال�ت�ي 
فقدت زوجھا بحادث وخل�ف (ك�وم�ة ج�ھ�ال) وق�د 
طرحت صغیرھم وھو یرضع واألخر نصف ع�اري 
یفترش األرض، ویتوسد ساق أمھ وث�ال�ث یص�رخ 

 من الجوع وھكذا فصول التمثیلیة كثیرة.

وھناك من ممتھن (التسول حیلة)، وھم یمت�ل�ك�ون 
ما یكفیھم للعیش عیش�ة حس�ن�ة، م�ن ی�ظ�ھ�ر ك�ل 
منھم بمالبس بالیة وھو یمثل دور الفقیر الم�ع�دم، 
یستعطف الناس بنداءات رقیقة لجمع المال، حی�ث 
یفرش قطعة قماش على األرض كي یرمي ال�ن�اس 
علیھا ما تجود بھ أكفھم من (الخ�ردة) ال�م�وج�ودة 
في جیوبھم، وھذا النوع من المتسولین ی�دور ف�ي 
المقاھي لیجمع نقود أكثر. ومن یذق حالوة الكدیة 
ولذتھا (ألنھا أخ�ذ دون ع�ط�اء) أو (ت�ج�ارة دون 
رأس مال) یحرص علیھا وال یلوم أھلھا لما ف�ی�ھ�ا 

 من لذة االسترزاق بال تعب.
وكان المتسولین الیھود من عجزھم وم�ك�ف�وف�ی�ن  

یجلسون في ال�ط�رق�ات ال�ت�ي ت�ق�ع ق�رب م�ن�اط�ق 
سكناھم یلھجون بعبارات االستجداء واالس�ت�رح�ام 
ومما یرد من أقوالھم في ھذا المعنى (أبدالك لس�ھ 
ما ستفتحت) أي حتى اآلن ل�م ی�ع�ط�ی�ن�ي أح�د م�ن 

.  صدقة یتصدق بھا عليَّ
أما نداءات الشحاتین والتي ی�رددھ�ا ب�ن�غ�م ح�زی�ن 
تدعو إلى الرأفة والشفقة: (وین ال�ل�ي ی�ك�ول ھ�ذا 

فقیر) (وین اللي یرحم الضریر)، وكان�ت  عشاك یا
األمھات تطلب من أح�د أب�ن�ائ�ھ�ا أن ی�ن�ادي ع�ل�ى 
الشحاذ عندما تسمع صوتھ وھو یط�ل�ب الص�دق�ة، 
فیقوم االبن ب�ف�ت�ح ش�ب�اك ال�غ�رف�ة ال�م�ط�ل�ة ع�ل�ى 
الزقاق، وینادي علیھ ب�أع�ل�ى ص�وت�ھ إلی�ق�اف�ھ ث�م 
ینزل خلفھا لیعطیھ ما فض�ل م�ن عش�اء ال�ع�ائ�ل�ة 

حیث كان یسكب الطبیخ في أناء مغلق برقبتھ فوق 
بعضھ (التمن مع المرق)، وب�ع�ض�ھ�م ك�ان ی�ع�زل 
الخبز في علیجة كان یعلق�ھ�ا ع�ل�ى ك�ت�ف�ھ األخ�ر، 
وھو یدعو للعائلة بشتى األدعی�ة (هللا ی�خ�ل�ي أب�و 
بیتج، هللا ینطی�ك�م ال�ع�اف�ی�ة، هللا ی�خ�ل�ي ال�ج�ھ�ال، 

 وغیرھا.)
وعندما یقف الشحاذ على باب أح�د ال�دور ول�ی�س 
لدیھم ما یعطوه یقولون ل�ھ: (ع�ل�ى هللا)، (أو هللا 
ینطیك ) ومنھم من یقول ل�ھ ( خ�دا ب�دا ) أي هللا 

 یعطیك بالغة الكردیة .
ومن نداءات الشحاذی�ن أیض�اَ: وی�ن ال�ل�ي ی�رح�م 
الفقیر؟ المال مال هللا والصخ�ي (الس�خ�ي) ح�ب�ی�ب 
هللا. الصخي حبیب هللا والب�خ�ی�ل ع�دو هللا.ع�ط�ای�ة 
قلیلة تدفع بالیة كثیرة عن�د هللا. أن�ی�ال�ك ی�ا ف�اع�ل 
الخیر. یا كریم ... یا هللا.، وینك ی�ا ف�اع�ل ال�خ�ی�ر؟ 
وین اللي یرحم الضریر بلیلة الجمعة والثواب عند 
هللا؟ الصدقة تدفع القضاء والبالء، دفعة بال عن�ك�م 

 وعن أوالدكم.
الجدیة في األمثال: إبلیس أشتغل بكل شغ�ل�ة ی�وم، 
وأشتغل بالجدیة أربعین ی�وم: یض�رب الس�ت�ط�اب�ة 
الجدیة، دأب الكسالى والمتحایلین وذل�ك ألن�ھ�ا ال 
تبخل على متعاطیھا بالربح الوف�ی�ر، ك�م�ا أن�ھ�ا ال 

 تحتاج الى رأس مال وال تتحمل خسارة.
مجدي من مجدي وهللا یرحم�ك ی�ا ج�دي: یض�رب 
لما لدى الطبقات الفقیرة م�ن ال�ت�ن�اب�ذ وال�ت�ح�اس�د 
وابتغاء الفتنھ والشحناء بالرغم من أن لھم ع�دواَ 

 مشتركاَ یكرھھم جمیعاَ.
مجدي كركوك وعلیجتھ قذیف�ة: یض�رب ل�ل�م�م�ل�ق 

 المعدم یتظاھر بما ال یالئم وضعھ من كبر وأبھة.
مجدي كركوك وخنجرة بحزام�ة: یض�رب ل�ل�ذل�ی�ل 

 یتمثل وضع األقویاء األشداء.

الي یشتغل بالغروب یكدي بالب�وب: یض�رب ل�دف�ع 
الكسول الى العمل وللتبكیر في النھوض من النوم 
والذھاب الى العمل للحصول على ال�رزق ال�ح�الل 

 دون االستجداء من أبواب الناس.
یجدي ویھدي: یضرب لمن یتظاھر بغی�ر م�ظ�ھ�ره 
ولسوء التص�رف وع�دم ال�ت�دب�ی�ر ف�أن م�ن ش�أن 

 المتسول األخذ دون العطاء.
مثل فلس المجدي: یضرب للشيء یت�داع�ى ع�ل�ی�ھ 

 الناس قبل أن یتم تمامھ أو یستقیم نصابھ.
علمتھ علة الجدیة كام یغلبني ببوب كبار: یض�رب 
لشدید الحذق في تعلیم الحیل یكون ذا فض�ل ع�ل�ى 
أحد الناس فال یجزیھ ھذا الى بمنافستھ في م�ج�ال 

 الكسب ومزاحمتھ على الشھرة.
الطشت مكدي (من أمثال النساء): یضرب�ن�ھ ح�ی�ن 
یقبلن على غس�ل ب�ع�ض ال�م�الب�س ح�ی�ث ی�ج�دن 

جمھرة كثیرة منھا فی�ق�ل�ن ذل�ك ف�ي   أنفسھن أمام
(الطشت) كنایة عن نھمة وش�راھ�ت�ھ تش�ب�ی�ھ�ا ل�ھ 

 بمن یستجدي الناس.
الجدی�ة ك�ی�م�ی�ة، (أي أن االس�ت�ج�داء ض�رب م�ن 
الك�ی�م�ی�اء): یض�رب ف�ی�م�ا ی�ت�ح�ص�ل ع�ن ط�ری�ق 
االستجداء من الربح الجزیل تعلیال لفلسفة الشحاذ 

 في اختیارھم ھذه دون التكسب عن طرق أخرى.
كشكول یحود الشكول على الش�ك�ول: یض�رب ف�ي 
اجتماع أصناف شتى من ال�ن�اس ال ت�رب�ط ب�ی�ن�ھ�م 
صفة م�ع�ی�ن�ة، وھ�و م�ا ی�رد م�ورد االس�ت�خ�ف�اف 

  واالزدراء بالناس.
صدقة قلیلة تدفع بالیا كثیرة: یضرب لل�ح�ث ع�ل�ى 
إسعاف الملھوفین ول�دف�ع الش�رور ب�اإلحس�ان. ال 
دنیا وال آخره مثل مجادي ال�ی�ھ�ود: یض�رب ل�م�ن 
فقده حاضره ومستقبلھ، ولمن فقد الدارین (الدن�ی�ا 
واآلخ�رة).م�ث�ل م�ج�دي ب�اب الش�ی�خ. وق�د وردت 
الكدیة على لسان أحد زوجات البخالء ترددھا بنغم 
حزین وكأنھا ترثي حال�ھ�ا وھ�ي ت�ع�ی�ش ح�ی�ات�ھ�ا 
التعسة مع زوجھا البخیل قائلة: یا ریت ما أخذتلي 

 مكدي ویصیر جراب الخبز عندي
  یخلص جراب الخبز أكلھ كوم یا رجال كدي،

وقد ذكروا الكدیة والمكادي بالكنایات ف�ي ق�ول�ھ�م 
مجدي میحب مج�دي ك�ن�ای�ة ع�ن ت�ب�اغ�ض أب�ن�اء 
الصناعة الواحدة وتحاسدھم. مجدي الیھود كن�ای�ة 
عمن أضاع حاضره وأیس م�ن مس�ت�ق�ب�ل�ھ، ش�ب�ھ 

 بالمكادي الیھودي.
زلك الشادي أبیت المك�ادي: ك�ن�ای�ة ع�م�ن ی�ح�دث 
ضجة وجلبة من جراء أمر تافھ، فأن زلق الشادي 
(القرد) لیس باألمر العجیب، ولكنھ ل�م�ا زل�ق ف�ي 
بیت المكادي اعتبروا ذلك أمراَ مھما، وأحدثوا من 

 أجلھ ضجة وجلبة.
 منع التسول:

حاولت الحكومات العراقیة الساب�ق�ة م�ن�ع ظ�اھ�رة 
التسول بسن نظام یمنع ذلك، فقد صدر النظام ف�ي 

وھو من  1896ه الموافق  1313شعبان سنھ  13
صلب التشریع العثماني القدیم، وق�د اح�ت�ل�ت ف�ی�ھ 
كلمة (العاصمة) مكان كلمة (اآلس�ت�ان�ة)، ف�ال�ذی�ن 
یش�اھ��دون م��أم�وري الض��اب��ط�ة أو ال��ب�ل��دی��ة م��ن 
المعلولین، الذین لیس لھم م�ع�ی�ل ی�ت�س�ول�ون وال 

یراجعون دائرة العجزة، یرسلون (بموجب ال�م�ادة 
ال�ث��ام�ن��ة) ال��ى ھ�ذه ال�دار أذا ك��ان��وا م��ن أھ��ال��ي 
العاصمة، أما إذا كانوا من خارجھا فیرسلون ال�ى 
بالدھم. والذین یتسولون (بموجب المادة التاسعة) 
وھم قادرون على السعي والعمل، یقبض ع�ل�ی�ھ�م 
من قبل الضابطة، فمن كان منھم من العاصم�ة أو 
ھو من أھالي الخارج ولكنھ قد توطن فیھا فیسرح 
بعد أن تربطھ الضابطة بكف�ال�ة، أم�ا إذا ك�ان م�ن 
أھالي الخارج فیعاد الى بلده، ألجل أن یش�غ�ل م�ن 
قبل دائرة بلدیتھا. لقد شیع المشروع العراقي على 

 47أنقاض النظام العثماني، نظام دور العجزة رقم 
م ال�ذي ح�رم�ت م�ادت�ھ ال�ث�ال�ث�ة م�ن  1947لسنة 

دخولھ من قبل المتسولین الغرباء، الق�ادم�ی�ن م�ن 
األفغان وإیران والھند والباكس�ت�ان، ال�ت�ي ج�ل�ع�ت 
توفرھا الزماَ لقبول كل شخص ذكر ك�ان أم أن�ث�ى 
ضیفاَ على الدار أن یكون عراقیاَ. ولیس لھ معی�ل، 
وال یملك ماالَ منقوالَ أو غیر منقول یكفیھ مؤونتھ، 
وی��ج��ب أن ی��ؤدي ھ��ذا بش��ھ��ادة م��ن ال��م��خ��ت��ار 
ومصادقة المجلس البلدي. أن یكون مبتلى ب�ع�اھ�ة 
دائمیھ أو وقتیھ تجعلھ غ�ی�ر ق�ادر ع�ل�ى ال�ك�س�ب 

 والعمل.
أما المادة الخامسة من ھذا النظام فقد تعاونت م�ع 
المادة الثالثة التي ذكر منط�وق�ھ�ا ق�ب�ل اآلن ع�ل�ى 

  حرمان
المتسول العراقي القادر على الكسب والعم�ل، وال 

یشكو عاھة دائمیھ أو وقتیة من الدخ�ول ف�ي دور 
العجزة، فقد ذھبت ھذه المادة الى ذوي ال�ع�اھ�ات 
الذین یتسولون في العراق، ویتخذون ھذه الع�اھ�ة 
وسیلة للتسول یحجزون بدور العجزة حتى یتع�ھ�د 
أحد أقاربھم أو أصدقائھم بإعاشتھم وعدم أعطاھم 
المجال للتسول في الطرقات وتؤخذ من ال�م�ت�ع�ھ�د 
كفالة بمبلغ ال یقل عن عشرة دنانیر وال یزید على 
مائة دینار. أذا تكررت من قبل الع�اج�ز ال�م�خ�ال�ف�ة 

 فأن الكفالة تصبح ساقطة بطبیعتھا.
أما قانون المتشردین ف�ق�د أل�ح�ق�ت م�ادت�ھ األول�ى 
بالمتشرد، من أتخذ الشحاذة وسیلة لالرتزاق، م�ع 
قدرتھ على العمل ولذلك أصبحت ع�ق�وب�ة الش�ح�اذ 
والمتشرد واحدة، بموجب المادة التاسعة وأضحى 
من كان منھما ی�ع�ت�اد ال�ت�ردد ال�ى أم�اك�ن ت�ع�دھ�ا 
الضابطة مریبة، أو یأتي بأحوال وحرك�ات داع�ی�ة 
الى الشبھة یوقف ویحال وف�ق ل�أل�ص�ول وی�ح�ك�م 
علیھ بالحبس من أسبوع الى ستة أشھر، أو النفي 

). 13من ثالثة أشھر الى سنة وبم�وج�ب ال�م�ادة (
أصبح الشحاذ أو المتشرد الذي ی�ت�ع�رض ل�ل�ن�اس 
فعالَ، أو یھددھم یضرب م�ن عش�رة ال�ى ث�الث�ی�ن 
سوطاَ. واختصت المادة الساب�ع�ة عش�ر ب�الش�ح�اذ 
دون المتشرد، فنص�ت ع�ل�ى أن م�ن ح�ث األوالد 
الذین ھم دون الخ�امس�ة عش�رة وی�غ�ری�ھ�م ع�ل�ى 
التسول بقصد االنتفاع منھ یحكم بالج�زاء ال�ن�ق�دي 

 24دنانیر) وبالحبس (م�ن  3فلس الى  200من (
 یوم). 15ساعة الى 

أما قانون العقوبات البغدادي، فقد حصر الش�ح�اذة 
في أطار المخالفات المتعلقة باألمن العام، والراحة 

) من المادة (3/   7العمومیة حین أشارت الفقرة (
)، الى أن ك�ل م�ن أل�ح ف�ي الش�ح�اذة داخ�ل 326

المدن أو القرى، أو كشف عن عاھة ب�ج�س�م�ھ أو 
أظھر مرض أو جرحاَ كریھاَ، بقصد جل�ب إحس�ان 

الجمھور یجازى ب�دف�ع غ�رام�ة ال ت�ت�ج�اوز ل�ی�رة 
واحدة. وأخیراَ شرعت الحكومة الع�راق�ی�ة ق�ان�ون 

ال�ذي  1980لس�ن�ة  126الرعایة االجتماعیة رقم 
یكفل لكافة المواطنین الحیاة ال�ك�ری�م�ة ال�م�رف�ھ�ة، 

) م�واد ع�ل�ى 106وینص القانون الذي یتضم�ن (
شمولیة الرعایة االجتماعیة ل�ك�ل ف�ئ�ات وط�ب�ق�ات 
المجتمع، والتدرج في تطبیق بوت�ائ�ر م�ت�ص�اع�دة. 
خصوصاَ رعایة األسرة باعتبارھا نوات المج�ت�م�ع 
واالھتمام بالطفولة (ألن ثروتنا القومیة البش�ری�ة) 

 تبدأ بالطفل.
) م�ن ق�ان�ون ال�رع�ای�ة 23فقد جاء ف�ي ال�م�ادة (

م�ا نص�ھ:  1980) لس�ن�ة 126االجتماعیة رق�م (
تحرم األسرة بقرار من لجن�ة رع�ای�ة األس�رة م�ن 
راتب الرعایة أذا فقد أحد شروط االستحقاق، واذا 
مارس أحد أفرادھا (التسول) بقرار من الم�ح�ك�م�ة 

 المختصة.
أما الیوم بحاجة الى معالجة مشكلة الفقر وتحقی�ق 
نسبة من العدالة االجتماعیة، وانتشال ال�م�ع�وزی�ن 
من واقعھم المزرى ووضع أسس تحقیق ال�ع�دال�ة 
االجتماعیة، ومھنة التسول أصبحت رائجة كثی�را، 
فال ی�خ�ل�و أي ت�ق�اط�ع ل�ل�ش�وارع م�ن م�ت�س�والت 
وأطف�ال�ھ�ن، ی�ت�ظ�اھ�رن ب�م�م�ارس�ة ال�ع�م�ل وھ�ن 

 یتسولن في الحقیقة.
.............................. 

  المصدر: بغدادیات ـ عزیز الحجیة.
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  وآخر األخبار

  اني أحبك أكثر

 أتجدد كالشمس كلما طالني الشوق

  أكتشف في الحب قوامیسا فریدة

 تزداد الموسیقى بین الزھور

 تذبل الذكریات في دمي

  واعتاد على الغرام

  أعتاد على وجھك في مرآتي

  بزوایا غرفتي

  بكتبي العتیقة

  وحتى بزركشة فساتیني

  آخر األخبار

  اني أحبك أكثر

  تنمو بین یدي مدن زمردیة

  ولغات تشبھ السكر

 تجعل من قصائدي

  اقمارا لعیون اللیل

  وتنام على متون السحر

  حین أفكر فیك

 یھدأ الموج ویبتسم البحارة

  أھب الرضا لكل أزماني

  تراقصني العصافیر

 وارى ألف سببا لعشق المطر

  آخر األخبار

  اني أحبك أكثر

  أھازیج انا ضائعة

  فلجأت لصدرك

  بطاقات أعیاد تبدأ بھا صباحك

  فعلى مناخك ترتاح غیومي

   بك استرد أمسي

  أنقذ حقول حاضري

  وأقف شامخة على عتبات غدي

  یا ذراعي ونفسي

  على إیقاع روحك أنطق إسمي

  وأجد ألف أسطورة من الحبق

  بأثر كل قبلة منك

  یا مجد سواد عیني

  نحن وجھان لقلب واحد

  ھذه كل أخباري العاجلة

  أنا الیوم

 احبك اكثر فأكثر

ا  ر 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 شعر: أدیب كمال الدین  
 أدالید -استرالیا  

 
 

 ارقصي فرقصتُِك التي أشعلتْ 
 ناَر الحرِف إلى األبد؛
 رقصةٌ بعُمِر فََراشة.

* 
 ارقصي فرقصتُِك إعالٌن قصیٌر للسعادِة الھائلة

 وسطَ مسرحیٍّة ال نھایة لھا
  وال حدیث لھا

 إّال عن الحروِب والحصاراِت والتّرھات.
* 

 ال أحد یحتجُّ على دورِه التّافھ
 فالكلُّ یولُد ویفنى في َجوقِة الكومبارس.
 وممثُّل الكومبارِس سعیٌد بأيِّ دور كان؛

 األبلھ أو المسطول أو األخرس
 أو الذي صاَر في خبِر كان.

* 
 اللعنةُ ُمخصَّصةٌ لدوِر البطل

 وأحیاناً تكوُن بحجِم أحالمھ أو أساطیره بالضبط
 أو تزید علیھا ألف مّرة

 وال فرق.
* 

 من الجنوِن أن تؤّدي دوَر البطل
 في مسرحیّة ال تقبُل إّال بدوِر البھلوان؛

 البھلوان الُمھّرج
 أو البھلوان النّذل

 أو البھلوان قنّاص الفرِص والّرؤوس
 أو البھلوان الُمھان.

* 
 َمن ھو الُمخرُج لكلِّ ھذه المأساة؟

* 
 ارقصي فال معنى ألّي شيء

 سوى رقصِك األسطورّي.
* 

 ارقصي ولو في الوھم؛
 في حرِف الوھِم أو نقطِة الوھم.

* 
 ارقصي أیّتھا الغجریّة

 أیّتھا الفراشة
 أیّتھا الّدمعة.

 نعم،
 ارقصي أیّتھا اللعنة

 في وھِم ھذا الّزمان!

 

میثاق كریم الركابي

  

       

الناصریة /العراق

 

ت 
  


 

    ّا َ  ة* 

 
 
 

 حمید الحریزي

  ما بَِك، یا ُرباعيَّ الجیوبِ   
 ھْل أنھكْتَك الّسنیَن؟؟
 ما لََك دائَم الّشكوى؟؟

 یا مالَِك سرَّ الوجوِد؟؟  ما بَِك أیّھا الصغیُر،
 أنا لْم أرتَِو ِمْن صْدرِ 

 الحیاةِ 
 وأنَت تریُد أْن تستریحَ 

 َمْن ملَّكَك القراَر؟؟
 َمْن حّملَكَ 
 األسراَر؟؟

 تستریَح؟؟  حبیبي ھْل تریُد أنْ 
 وھْل لي بعَدَك ِمن طریٍق ؟؟؟

 أِجْبني أیّھا الصغیرُ 
 أِجْبني یا َمْن بیِدكَ 

 الَمصیرُ 
  لْم یَزْل ھناَك حلٌم في

 الخیالِ 
   ما زاَل عْندي عزمُ 

 النّضالِ 
 ما زْلُت أطمُح أْن أسمَع جواباً على

 سؤالٍ 
 ھْل یمكُن أْن یَعیَش اإلنساُن سعیداً؟؟

  ھْل تعـمُّ المساواةُ 
 البشَر؟؟؟

 ھْل یمكُن أْن تُزھرَ 
 الحیاةُ؟؟

 ما زْلُت أحمُل بسمةً لطفلٍ 
 یتیمٍ 

 ما زْلُت أحمُل للجیاِع ِسالالً منْ 
 غذاءٍ 

 ما زْلُت أحلُم بشوارَع بال
 متسّولینَ 

 ما زْلُت أحلُم بعالٍم بال
 أنینٍ 

  ما زْلُت احلُم بزھوٍر تمألُ 
 الدروبَ 

 ما زْلُت أحلُم بعالَمٍ 
 بال

 حروبٍ 
 ما زْلُت أحلُم بغاباتٍ 

  بال
 مصائدَ 

 ما زْلُت أحلُم بعالمٍ 
 بال

 مكائدَ 
 ما زْلُت أحلُم بعالَمٍ 

  بال 
 عبیدٍ 

 بعالمٍ   ما زْلُت أحلمُ 
 بال

 معابدَ 
 ما زْلُت أحلُم بفرِح أناشیدِ 

 الّصبایا
  ما زْلُت أحلُم بعالَمٍ 

 بال
 بَغایا

 ما بالَُك تریُد أْن تناَم أیّھا الصغیُر؟؟
  ما بالَُك أعلْنَت في

  أعضائِي
 النّفیَر؟؟

 تریُد أْن تقطعَ   ما بالَُك ملَْلَت الضخَّ 
 المسیَر؟؟

  ما زْلُت أحلُم أْن أقوَل ما لمْ 
 یقال

 ما زْلُت أریُد أْن أضربَ 
 الِمثال

 أُكلُّم الطیورَ 
 أشمُّ عطَر الزھورِ  

 أعانقُ 
 األطفال

 ما زْلُت أحلُم بشمِّ عطرِ  
 النھودِ 

 ما زْلُت أحلُم بقْطفِ 
 رّمانِ 

 الخدودِ 
 حبیبي لِي عنَدَك رجاء

 أْخبرني قبَل أْن تطفَئ الّضیاء
 أْخبرني قبَل أْن تسكنَني الَعماء

 إسمْح لي قبَل أْن تستریحَ 
 ألقبَّل حبیبتي القُبلةَ 

 األخیرةَ 
 أللقي نظرةً على خارطِة َوطني

 الجریحِ 
 أْمھْلني ألغتسَل في میاهِ 

 النّھرین
 أْمھْلني إلكماِل ھَذینِ 

 الّشطرین
  أْمھْلني ألكملَ 

 القصیدةَ 
  أْمھْلني ألوّدَع َمن

 أریُدهُ 
  ُخْذ كلَّ العُمِر وأْعِطني الّدقائقَ 

 األخیَرةَ 
 أنا أعرُف .. كلٌّ منّا

  یَلقى
 مصیَرهُ 

 َدْعني أرى ھدَم آخرِ 
 الّسجونِ 

 َدْعني أُقبُّل سَعَف النّخیلِ 
 َدْعني أوّدُع الّشاطَئ العلیلَ 

 َدْعني أْشھُد غروبَ 
 الغازي 

 الّدخیلِ 
 َدْعني أختَبُر درجاِت الوفاءَ 
 َدْعني أُثبُت درجاِت النّقاءِ 

 َدْعني أكشُف الّریاءَ 
  بیَن ((الّرفاِق))

  وأقطابِ 
 العشیرةِ 

 َدْعني ، وَدْعني ، وَدْعنـــــــي
 فَما بالَُك یا ُرباعيَّ الُجیوبِ 

  تأمُر مضّخاتِكَ 
 بالوقوِف؟؟

 لماذا أخرْجتَني بال خیارٍ 
 للوجودِ 

  لماذا بعَد اْمتالكي السرَّ تأمُرني أنْ 
 أعودَ 

 منادي رحیلَِك بیَن أعضائي
  ینـــــــــــــــــادي

 یطوفُ 
 في الّشراییِن والمفاصلِ 

 والكفوفِ 
 في األطراِف في العیونِ 

 في اللّساِن والّشفاهِ 
 أْن بلََغ األمرُ 

 ُمنتَھاهُ 
لوا شرَب كأسِ   أْن عجِّ

 الفناءِ 
 فقَْد حانَ 

  وقت الرحیل
............................... 

 * النص من مجموعتي الشعریة ((الیعني))



ن��ظ��رت إل��ی��ھ��ا وھ��ي ت��ق��لّ��ب أل��ب��وم 
الصور. تمكنت الكامیرا من ال�ت�ق�اط 
العدید من لحظات السعادة في حی�اة 
سوزان م�ع ع�ائ�ل�ت�ھ�ا ف�ي ال�ع�راق 
وإسرائیل، ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن األل�م 
والفقدان الذي انت�اب�ھ�م. إن�ھ�ا ف�ت�اة 
ھادئة ومنطویة على ذات�ھ�ا، ب�دأت 
ك�ت�اب�ة الش�ع�ر ف��ي س�ن ال��ت�اس�ع��ة. 
وشوھدت ف�ي الص�ور م�ع وال�دھ�ا 
المطرب عبدو (شعیة) سعادة ال�ذي 
ھاجر من حلب إلى بغداد، بعد وف�اة 
والدیھ، وعمل ھ�ن�اك ك�ع�ام�ل ی�ق�ّدم 
الش��اي، ح��ت��ى س��م��ع��ھ ص��اح��ب 
استودیو تسجیل وھو یغني، وجعلھ 
مطربا معروفا. نشأت م�ع وال�دت�ھ�ا 
ال��ی��زاة، ك��ف��ت��اة وح��ی��دة ب��ع��د وف��اة 
ش��ق��ی��ق��ات��ھ��ا ال��ث��الث ف��ي ظ��روف 
م�أس��اوی��ة، وك��ان��ت م��ن��خ��رط��ة ف��ي 
المج�ت�م�ع وت�ھ�ت�م ب�زّف ال�ع�رائ�س 
الفقیرات إل�ى م�ظ�ل�ة ال�زف�اف؛ م�ع 
جدتھا مسعودة التي ترّملت في سن 

عاًما، بعد أن تجّمد زوجھا حتى  23
الموت في خدمة الجیش ال�ع�ث�م�ان�ي 
ف��ي ال��ح��رب ال��ع��ال��م��ی��ة األول��ى، 
وكّرس�ت ح�ی�ات�ھ�ا ل�ت�رب�ی�ة اب�ن�ت�ھ�ا 
وأحفادھا؛ مع أشقائھا الثالثة ألبی�ر 

 وفؤاد وزكي.
 17تركت سوزان المدرسة في سن 

بعد زواجھا من صالح. وتغیّر اس�م 
عائلتھا من سعادة إلى ش�ھ�رب�ان�ي. 
عندما قدموا إلى إسرائیل ف�ي ع�ام 

، بّدل موظّف التس�ج�ی�ل اس�م 1951
زوجھا إلى تسف�ي، ل�ك�ن�ھ�ا رفض�ت 
تغییر اسمھا إلى شوش�ان�ة وب�ق�ی�ت 
باسم سوزان شھرباني. تظ�ھ�ر ل�ن�ا 
الصور ش�ق�اء ال�م�ع�ی�ش�ة ف�ي ب�الد 
جدیدة، واالندماج واالنجاب وتربیة 
األطفال األرب�ع�ة: دال�ی�ة وم�وش�ی�ھ 

 ویورام وغالیت.
كلما قلبت صفحة، تمّر سنوات أكثر 
ف��أك��ث��ر. ال��م��وت وال��خ��س��ارة م��رة 
أخرى. انحبست الدموع في عینیھ�ا 
وارتجفت یداھا وھي تمررھا ع�ل�ى 
صور والدھا وزوجھا واب�ن�ھ�ا. ف�ي 
مرحلة ما، یطرأ تغییر في األل�ب�وم. 
تحّولت سوزان إلى إیمان وت�غ�یّ�رت 
حیاتھا كلھا. بّدلت مالب�س ال�ح�داد، 
لتظھر في الصور بفساتین السھ�رة 
البّراقة، وارتس�م�ت ع�ل�ى وج�ھ�ھ�ا 
ابتسامة النجومیة. یحیط بھ�ا ك�ب�ار 
الشخصیات من الجال�ی�ة ال�ی�ھ�ودی�ة 
ال��ع��راق���ی��ة، وم��ن الس���ی��اس���ی��ی���ن 
والمثقفی�ن ف�ي إس�رائ�ی�ل وال�ع�ال�م. 
قصة ح�ی�اة اس�ت�م�رت ن�ح�و تس�ع�ة 
عقود، تنسج فیھا خیوط الح�ب م�ع 
األل��م وت��ع��ززھ��ا ب��أل��وان اإلی��م��ان 

 والتفاؤل.

إیمان ھ�و االس�م ال�ف�ن�ي ل�ل�م�غ�ن�ی�ة 
سوزان شھرباني، والملقبة أیًضا بـ 

"أم ك��ل��ث��وم ال��غ��ن��اء ال��ع��راق��ي".  -
والدھا عب�دو س�ع�ادة، ال�ذي ع�رف 
خص��ائ��ص ع��م��ل ال��م��ط��رب��ات ف��ي 
النوادي اللی�ل�ی�ة ف�ي ال�ع�راق، ول�م 
یشجع ابنتھ على اح�ت�راف ال�غ�ن�اء. 
لذلك، أخ�ذت ت�غ�ن�ي ف�ي ال�م�درس�ة 
أث��ن��اء رف��ع ال��ع��ل��م ال��ع��راق��ي وف��ي 

المناسبات العائلی�ة ال�م�غ�ل�ق�ة. ك�م�ا 
عارض ذلك زوجھا تسفي (صالح). 
لم یكن الغناء حرف�ة م�ح�ت�رم�ة ف�ي 

 المجتمع التقلیدي في ذلك الوقت.
انطلقت شھرتھا ال�م�وس�ی�ق�ی�ة ف�ق�ط 
عندما ب�ل�غ�ت س�ن األرب�ع�ی�ن. ك�ان 
الغناء بالنسبة لھا مالذاً من سلسلة 
الكوارث التي حلّت ب�ھ�ا. ف�ق�د قُ�ت�ل 

ب��ان��ف�ج��ار ع��ب��وة  69زوج�ھ��ا ع��ام 
ناسفة بالقرب من جسر دامیة أثناء 
خدمت�ھ االح�ت�ی�اط�ی�ة ف�ي ال�ج�ی�ش، 

واب��ن��ھ��ا  75وت��وف��ي وال��دھ��ا ع��ام 
ی�ورام ب�ع�د ع�ام��ی�ن م�ن ال�م��رض. 
اكتشفھا الملحن وم�ح�رر ال�ب�رام�ج 
ال�م�وس�ی�ق�ی�ة ف�ي ص�وت إس�رائ�ی��ل 
باللغة العربیة، یت�س�ح�اق أف�ی�ع�ی�زر 
(إسحق أب�و ال�ع�ز)، خ�الل م�ق�اب�ل�ة 
معھا تخلیدا لذكرى وال�دھ�ا، وف�ت�ح 

 أمامھا أبواب احتراف الغناء.
"لقد رافقت تطور إیمان الموسیقي 
وأدرك��ت أن��ھ ق��د اج��ت��م��ع��ت ف��ی��ھ��ا 
القدرات الفریدة ال�ت�ي ال ی�م�ت�ل�ك�ھ�ا 
سواھا من المطربین وال�م�ط�رب�ات: 
تم�ك�ن�ت م�ن ب�ل�وغ أص�ول ال�غ�ن�اء 
الشعبي الشامي (الس�وري)، ال�ذي 
استقى والدھا الغناء من�ھ. أظ�ھ�رت 
إلماًما واسعا بالغناء العراقي، وف�ي 

نفس الوقت ھیّجت الق�ل�وب ع�ن�دم�ا 
أّدت ال�ط�رب ال�م�ص�ري ال�ذي ك��ان 
شائًعا ومحبوبا في العال�م ال�ع�رب�ي. 
قّدمت أغاني أم ك�ل�ث�وم ب�أس�ل�وب�ھ�ا 
الفرید ولم تقلّدھا. كما غنّت بال�ل�غ�ة 
الفصحى ال�ت�ي ت�ط�ورت ف�ي مص�ر 
إبّ��ان ال��ق��رن ال��ع��ش��ری��ن، وت��م��ك��ن 
قلیلون جدا من الغناء مثلھا بالل�ف�ظ 
الصحیح". شھد على ذلك ال�م�ل�ح�ن 
أفیعیزر. بكى فؤاد األطرش، شقی�ق 
المطرب فرید األطرش، عندما سمع 
إی��م��ان ت��غ��نّ��ي أم��ام��ھ م��ن ال��غ��ن��اء 
الشامي، وأخبر الجمیع أن�ھ�ا غ�نّ�ت 
مثل والدتھ علیا منذر األطرش التي 

 كانت تعتبر مرجًعا في ھذا الغناء.
"اخترت اسم إیمان ألنھ یع�بّ�ر ع�ن 
وجھة نظري للعالم واإلیم�ان ال�ذي 
نشأ بداخ�ل�ي رغ�م ك�ل الص�ع�وب�ات 
التي مررت بھا. عندما ظھرُت على 
خشبة المسرح في شخصیة إیم�ان، 
ت��رك��ت ورائ��ي س��وزان ال��م��ت��أل��م��ة 
والھادئة وال�م�ط�ی�ع�ة وال�م�ن�ط�وی�ة. 
م��ن��ح��ن��ي ال��م��س��رح ال��ق��وة وال��ث��ق��ة 
وت��غ��ل��غ��ل��ت األغ��ان��ي ف��ي أوص��ال��ي 
وروحي وجعلت�ن�ي أح�لّ�ق وأالم�س 
روح ك��ل واح��د. أث��رُت أش��ج��ان 
الجمھور حتى الدموع، ف�راف�ق�ون�ي 
بالغناء وكأننا صوت واحد. قال ل�ي 
أول��ئ��ك ال��ذی��ن ال ی��ع��رف��ون ال��ل��غ��ة 
العربیة إنھم یفھمون معنى األغاني 
من خالل تعابیر وجھي". أخبرتن�ي 

 بعیون بّراقة.
وضع�ت إی�م�ان قص�ة ح�ی�ات�ھ�ا ف�ي 

) 2006كتاب "ص�وت اإلی�م�ان" (
مع تی�ك�ي أص�الن وش�ی�رة أل�م�وغ. 
یصف الكتاب طفولتھا وشبابھا ف�ي 
ب��غ��داد، ح��بّ��ھ��ا األول، مص��اع��ب 
االستیعاب في إسرائیل، التعامل مع 
األلم وحیاتھا ك�م�غ�ن�ی�ة. م�ن خ�الل 
الكتاب، تتیح لنا إیمان إلقاء ن�ظ�رة 
خاطفة على حیاة الجالیة الیھ�ودی�ة 

في العراق ع�ن ط�ری�ق أط�ع�م�ت�ھ�ا، 
وروائ��ح��ھ��ا وقص��ت��ھ��ا ال��ت��اری��خ��ی��ة 

 وتراثھا.
كما نشرت إیمان دیواناً لق�ص�ائ�دھ�ا 
باللغة العربیة "إیمان م�ع ش�ع�رھ�ا 

) حول تقلّب�ات 2018ومشاعرھا" (

الحیاة وأوھام ال�ق�در. وح�ی�ن وف�اة 
الملك حسین كتبت قص�ی�دة ل�ذك�راه 
قرأتھا على ضریحھ وأم�ام رئ�اس�ة 

 الحكومة األردنیة.
تمتلئ عیناھا بالدموع وھي تتحدث 
عن والدھا، عب�دو س�ع�ادة. ع�ن�دم�ا 
ولدت كانت أمھا تخشى أن ی�غ�ض�ب 
والدھا إلنجابھا بنتا، لكنھ رّد بف�رح 
وسعادة، وأطلق علیھا اسم والدتھ، 
وأقام حفال على شرفھا أحیاه أفضل 
المطربین والموسیقیی�ن. ال�ق�ص�ائ�د 
التي كتبتھا عن والدھا تشھد ع�ل�ى 
حبّھا وإعجابھا بھ. حتى یومنا ھذا، 
تواجھ صعوبة نتیجة ال�ف�راغ ال�ذي 

 خلّفھ وراءه.
اتبعت إیمان خطى والدھا رغ�م أن�ھ 
لم ی�ك�ن ی�ری�د أن تص�ب�ح م�غ�ن�ی�ة. 
عندما بدأت الغن�اء، أش�اروا إل�ی�ھ�ا 
بأنھا "ابنة عبدو س�ع�ادة"، ول�ك�ن 
بعد سماع صوت�ھ�ا، أش�اروا إل�ی�ھ�ا 
ب��اس��م "ال��م��غ��ن��ی��ة ذات الص��وت 
الذھبي". كان والدھا ناجًحا جًدا في 
ال�ع�راق وع�زف أیًض�ا وغ�ن��ى م��ع 
المطربة الیھودیة سلیمة مراد ومع 

 األخوین صالح وداود الكویتي.
اشتھرت ھي ووالدھا في إس�رائ�ی�ل 
بین أبناء الجالیة العراقیة، لكن�ھ�م�ا 
ل��م ی��ح��ظ��ی��ا ب��االن��ط��الق واك��ت��س��اب 
اعتراف المجتمع اإلسرائیل�ي. ك�ان 
ھذا مصیر كل المطربین الیھود من 
ال��دول ال��ع��رب��ی��ة، ال��ذی��ن ف��ق��دوا 
شھرتھم عند وصولھم إل�ى ال�ب�الد. 

ھذا في الوقت الذي لم تس�م�ح ف�ی�ھ 
المقاطعة الثقافی�ة ل�ل�دول ال�ع�رب�ی�ة 
إلسرائیل بالحصول ع�ل�ى اع�ت�راف 
لدى العرب، ولم یسمع�وا أغ�ان�ی�ھ�م 

 في بلدانھم األصلیة طیلة عقود.
العالقة بین إیمان وجمھ�ورھ�ا ھ�ي 
عالق�ة ح�ّب. ع�ن�دم�ا م�رض�ت ع�ام 

واضطرت إلى الت�وق�ف ع�ن  1994
عروضھا لبعض الوقت، فقد ص�ل�ى 
الجمھور من أجل سالمتھا. وعادت 
إلى المسرح بقوة اإلیمان والتف�اؤل 

 وشكرت جمھورھا:
 إنھا المحبة في قلوبنا، إنھ الحنان
 ھذا ما أنقذني من مخالب الزمان

 إنھ صوت سمعتھ: عودي یا إیمان

إن��ھ ال��ح��ّب، إن��ھ اإلحس��اس، إن��ھ 
 اإلیمان

 ھو في روحي، في قلبي ومھجتي
 ھو الرباط بیني وبین أحبتي

 الحّب الذي ھو مائي ونسمتي
 ھو الذي أنقذني من محنتي

 حبّكم أنتم ورضاكم مني
 ودعاءكم أعادني إلى فنّي
 � الحمد والشكر والتمنّي

 دائما أحبّكم ولكم أغنّي.
، احتفال خ�اص 2001أقیم في عام 

على شرفھا في مركز التراث لیھود 
بابل، ووصلت إل�ى ھ�ن�اك رغ�م أن 
والدتھا كانت عل�ى ف�راش ال�م�وت. 
فقد غنّت "دیلیلول"، تھلیلة تغنیھا 
كل أّم عراق�ی�ة ألط�ف�ال�ھ�ا. ع�ی�ن�اھ�ا 
الممل�وءت�ان ب�ال�دم�وع ع�ل�ى أم�ھ�ا 

 أثارتا مشاعر كل مستمعیھا.
ع�اًم�ا، وق�د  87تبلغ إیم�ان ال�ی�وم 

توقفت عن ال�غ�ن�اء م�ن�ذ أك�ث�ر م�ن 
عقد. إن�ھ�ا م�ح�اط�ة ب�ح�ب أب�ن�ائ�ھ�ا 
وإخوتھا وبناتھا وأحفادھ�ا وأب�ن�اء 
أح�ف�ادھ�ا، وی�ح�ت�ض��ن�ھ�ا ال�م�ج�ت�م��ع 
العراقي في البالد. وھي تسأل باسم 
ال��ح��ب وال��ت��راب��ط ال��م��ت��ج��ذر ف��ي 
ال��ع��راق��ی��ی��ن ف��ي ب��الد ال��راف��دی��ن 
وإسرائیل وفي كل مكان في العال�م: 
ال ت�ن�س�وا غ�ن�ائ�ي وغ�ن�اء وال��دي. 

 غنوا معنا وأحیونا في قلوبكم.
.......................... 

   كاتبة وباحثة یھودیة* 
 من اصل عراقي/ اسرائیل  
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بغداد مدینة الثقافة وحاضنة الفنون والف�ك�ر 
واالبداع. كانت مص�ن�ع م�ت�ح�رك�ة ودائ�م�ي 
لالنتاج الجمال والروعة والسح�ر وال�خ�ی�ال 
من خالل مبدعیھا ورجالتھا المترفین ف�ن�ن�ا 
وثقافة ووعیا. ولم تقتصر ال�ف�ن�ون واالدب 
في انط�الق�ة م�ن غ�ی�ر ام�اك�ن�ھ�ا ال�ت�ق�ل�دی�ة 
المسارح والصاالت والمنتدیات. بل نافس�ھ�ا 
ب�ع�ض االم�اك��ن وب��ق�وة وم�ن��ھ�ا ال�م��ق�اھ��ي 
المشھورة ال�ت�ي ك�ان�ت ح�اض�ن�ة وم�ن�ت�ج�ة 
ل�رج�االت ال�ف�ك�ر وال��ف�ن واالدب وال�ث�ق�اف��ة 
وحتى السیاس�ة. ح�ی�ث ك�ان�ت ت�ع�ت�ب�ر ت�ل�ك 
المقاھي م�ن�ب�را ش�اخص�ا ودالل�ة واض�ح�ة 
لتطور حركة االبداع المجت�م�ع�ي م�ن خ�الل 
رودھ��ا. ك��ان��ت ھ��ن��اك ب��ع��ض ال��م��ق��اھ��ي 
متخصصھ في رواد من شریحة م�ج�ت�م�ع�ی�ة 
معینة. كاالدباء والكتاب وال�م�ث�ق�ف�ی�ن. ل�ك�ن 
كانت محط اقبال من قبل شرائح ال�م�ج�ت�م�ع 
ل��وج��ود ھ��ذا ال��ع��دد م��ن رواد ال��م��ق��اھ��ي 
المثقفین. وكانت تطرح المنتوج�ات االدب�ی�ة 
في تلك المقاھي وی�ح�دث ال�ج�دل وال�ن�ق�اش 
المنتج للمطروح الفكري واالدبي. وحصل�ت 
تلك المقاھي على شھرة عالمی�ة م�ن خ�الل 
روادھا واحتض�ان�ھ�ا ل�ل�ف�ع�ال�ی�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة 

اس�س   عامة . وبسبب اھمیة تلك الم�ق�اھ�ي.
م��ف��ھ��وم مس��رح��ي اط��ل��ق ع��ل��ی��ھ (مس��رح 
المقھى) حیث تق�دم ال�ت�ج�ارب ال�م�س�رح�ی�ة 
فیھ . ولم یقتصر على ال�م�س�رح ف�ق�ط . ب�ل 
تعدى الى ال�ف�ن�ون ال�م�وس�ی�ق�ی�ة ال�غ�ن�ائ�ی�ة. 

وكانت مقھ�ى ال�ف�ن�ان ال�راح�ل ن�اص�ر 
حكیم منتج لمطربین اصبح فیما نج�وم 
ل��ل��غ��ن��اء ال��ع��راق��ي وخ��اص��ة ال��غ��ن��اء 
الریفي . وبرزت اسماء الم�ع�ة اغ�ن�ت 
الس��اح��ة ال��ف��ن��ی��ة ال��ط��رب��ی��ة ب��ع��ذوب��ة 
اصواتھم وحالوة اطوارھم. وھم كانوا 
الركائز االولى لل�ب�ث ال�ت�ل�ف�زی�ون م�ن 
خالل حفالتھم لالذاعة والتلفزیون ف�ي 

حینھا ... ومن اشھر تلك المقاھي التي بقت 
في الذاكرة  لیست العراقیة فقط  بل ع�ب�رت 
الى العالمیة وھذا ما لوحظ من خالل زی�ارة 
الوفود العربیة واالجنب�ی�ة وال�ح�رص ع�ل�ى 
التواجد في تلك المقاھي. وھنا تبرز اھ�م�ی�ة 

 : مقھى شھیر وبارز اال وھو
وھ�و م�ن م�ق�اھ�ي ب�غ�داد   م�ق�ھ�ى ع�زاوي/

ال��ق��دی��م��ة وال��م��ش��ھ��ورة وی��ق��ع ف��ي ج��ان��ب 
الرصافة بس�وق م�ح�ل�ة ال�م�ی�دان، وس�وق 
المیدان یسمى بسوق األحمدیة لك�ون�ھ ی�ق�ع 
مقابل المسجد األحمدي وھو مقھى ش�ت�وي 
وصیفي یعرض ف�ی�ھ أالع�ی�ب خ�ی�ال ال�ظ�ل 
( قرة قوز) في لیالي رمضان ویتح�ول إل�ى 
(تیاترو) أي (مسرح شعب�ي) ب�ت�ع�ب�ی�ر أھ�ل 
بغداد. وفي سائر اللیالي األخرى یصدح فیھ 
المقام العراقي وأشھر مطربیھ ن�ج�م ال�دی�ن 
وأحمد زیدان. لصاحبھ حمید القیسي، ولكن 
أشتھ�ر ب�اس�م ع�ام�ل�ھ ع�زاوي ال�ق�ادم م�ن 
واسط، ویقع في سوق الھرج، قرب ج�ام�ع 
األحمدیة، وتحدیداً إلى جوار ح�م�ام ال�ب�اش�ا 

في منطقة المی�دان. وك�ان ی�ق�ام ف�ی�ھ ح�ف�ل 
خیال الظل، والقرة قوز، والق�ص�خ�ون، ف�ي 
لیالي رمضان، وق�د م�ث�ل ف�ی�ھ ال�ك�وم�ی�دي 
الفطري جعفر اغا لقلق زاده، وغ�ن�ت ف�ی�ھ 
عفیفة إسك�ن�در، وغ�ن�ى ف�ی�ھ ایض�اً أش�ھ�ر 
مطربي ذلك الوقت نج�م الش�ی�خ�ل�ي وأح�م�د 
زیدان. ویعود ت�أس�ی�س ھ�ذا ال�م�ق�ھ�ى إل�ى 
القرن التاسع عش�ر ع�ل�ى وج�ھ ال�ت�ق�ری�ب. 
وك�ان ی�دی�ر ال��م�ق�ھ�ى ع�ام��ل ش�اب ی�دع��ى 
سلمان عزاوي الذي كان م�ح�ب�وب�اً أری�ح�ی�اً 
صاحب معشر بشوش الوجھ س�م�ح وك�ری�م 
وخدوم جداً ل�ل�زب�ائ�ن إل�ى ج�ان�ب وس�ام�ت�ِھ 
الممیزة وخفة روح�ھ، أم�ت�ل�ك ق�ل�وب رواد 
المقھى بكاریزمیة سحریة شدیدة، فكان ل�ھ 
األثر في ترویج سمعة المقھى ب�ی�ن م�ح�ب�ي 
المقاھي، وھ�ذا أدى إل�ى زی�ادة ع�دد رواد 
المقھى األمر الذي جعلھم یسمون ال�م�ق�ھ�ى 
في أن�ح�اء ب�غ�داد ب�أس�م ع�زاوي، ف�أص�ب�ح 
المقھى م�ك�ان�أً م�ری�ح�اً ل�ط�ال�ب�ي ال�ح�دی�ث، 
واألستمتاع بشرب الشاي المھیّل وال�م�خ�در 

ب��ال��ق��وري ال��ف��خ��اري وال��م��ح��ف��وظ 
بالسماور النحاس�ي ال�ل�ّم�اع وك�ذل�ك 
الحامض والدارسین، وكما ورد ف�ي 
مصادر متنوعة كان مقھ�ى ع�زاوي 
الشھیر أحد ال�م�ق�اھ�ي ال�ت�ي ت�ح�ی�ي 
لیالي رمضان حتى السحور ب�إق�ام�ة 
األلعاب الشع�ب�ی�ة ال�ت�ي ت�ق�وم ع�ل�ى 
ال��ف��راس��ة وال��ت��أم��ل ك��ال��م��ح��ی��ب��س 
والصینیة والنقلة، والقصة خون في 
سرد قصة ع�ن�ت�ر وع�ب�ل�ة و ال�زی�ر 
سالم وأب�و زی�د ال�ھ�الل�ي، وس�م�اع 
المقام العراقي بصوت أشھر ال�ق�راء 
آنذاك مثل " نجم الشی�خ�ل�ي وأح�م�د 
زی��دان " وك��م��ا ی��ق��ول ال��ب��اح��ث 
التأریخي ل�م�ح�الت ب�غ�داد وص�اح�ب 
مقھى الشابندر الحاج م�ح�م�د ك�اظ�م 
الخشالي : ك�ان�ت ت�ق�ام ف�ی�ھ أل�ع�اب 
الظل من وراء ستار شفاف ی�ؤدی�ھ�ا 
الفنانان (عیواظ وكركوزا) ب�أخ�راج 

رشید أفندي، وكانت تلك المش�اھ�د ت�ح�ت�وي 
على إنت�ق�ادات س�اخ�رة ل�ألوض�اع الس�ائ�دة 
آنذاك التي تزعج ال�دول�ة . وق�د ك�ت�ب أح�د 
الشعراء كلمات األغن�ی�ة ال�م�ش�ھ�ورة " ی�ا 

أثر اإلخت�الف ال�ذي حص�ل   كھوتك عزاوي
بین الشاب عزاوي وصاحب ال�م�ق�ھ�ى م�م�ا 
أدى إلى زعل عزاوي وترك المقھى لیرج�ع 
إلى محافظتھ إضافة إلى ظ�ھ�ور زع�ل آخ�ر 
بین صاحب المقھى وأبنھ ال�م�دل�ل ال�م�اس�ك 
والمساعد للمقھى المذك�ور، م�م�ا أدى إل�ى 
أنقطاع الكثیر من رواد ال�م�ق�ھ�ى وت�ن�اق�ص 
زبائنھ شیئاً فشیئاً، ل�ك�ون ال�م�ق�ھ�ى أص�ب�ح 
بدون عزاوي كراسي مقلوبة، الغبار ی�خ�ی�م 
على كل شيء، الزقاق فارغ، وتبدو كمدین�ة 
أشباح وھكذا أسدل الستار على ھ�ذا ال�رم�ز 
التراثي والفلوكلوري مما أدى أل�ى ص�اح�ب 
المقھى أن یعرضھ للبیع كما أقترنت ش�ھ�رة 
المقھى باألغنیة ال�ب�غ�دادی�ة ألس�ت�اذ ال�م�ق�ام 
العراقي یوسف عم�ر وال�ت�ي ی�ق�ول ف�ی�ھ�ا: 

 یاكھوتك عزاوي... بیھا المدلل زعالن.

مع تقدم وتطور العلم أخذت التكنولوجیا تنمو وتتطّور بش�ك�ل   
مثیر للقلق، مّما جعل اآلالت اإللكترونیة تدخل في صن�اع�ة ك�ّل 
شيء تقریباً، فضالً عن تدّخالتھا الكثیرة في حیاتنا الیومیة من 
ظھور اإلنسان اآللي الذكي الذي ال یختلف عن اإلنسان ال�ع�ادي 
من حیث العمل، فكالھما ینجزان األعمال ذات�ھ�ا ورب�م�ا ی�ك�ون 
اآللي أقدر من اإلنسان العادي على امتالك كفاءة أك�ث�ر وج�ودة 

 .أفضل، كما ظھرت في اآلونة األخیرة سیّارات من دون سائق
ھنا البّد أن نرى تنحي الكثیر م�ن األی�دي ال�ع�ام�ل�ة ع�ن م�ج�ال 
عملھا لوجود من یقوم بھ ربما بشكل أفضل، وذلك بسبب تطور 
التكنولوجیا، وفي الوقت نفس�ھ أّدى ھ�ذا ال�ت�ط�ور إل�ى ت�وف�ی�ر 
العدید من الوظائف للعاملین الخبراء في ھذا المجال، ومن ھن�ا 
البّد أن تكون التكنولوجیا سبباً أّوالً لزیادة نس�ب�ة ال�ب�ط�ال�ة ف�ي 
العالم. صحیح أّن اآلالت اإللكترونیة تعمل بدقّة وجودة أكثر من 
الید العاملة وربما أیضاً بسرعة أكبر وتخُرج بنتائج أفضل م�ن 
السابقة، إّال أًنّھا جعلت العالم یستغني ع�ن ك�ث�ی�ر م�ن الش�ب�اب 
والعاملین، طبعاً ھذا التطور طال دول الغرب أوالً وبعض الدول 

 .)العربیة ذات الطابع التكنولوجي ورواد العولمة (كدول الخلیج
فمن الطبیعي بعد تطور العلم وت�ق�ّدم ال�ح�ض�ارات، إض�اف�ة إل�ى 
ظھور وسائل العولمة المع�روف�ة، أن نش�ھ�د ث�ورة ف�ي م�ج�ال 
التقنیات العلمیة والتكنولوجیا، إالّ أن السؤال الذي یطرح نفسھ 
ھنا: ما م�دى ت�أث�ی�ر ھ�ذه ال�م�ج�االت ع�ل�ی�ن�ا ن�ح�ن الس�وری�ی�ن 

 كأشخاص ومؤّسسات وخاصةً في مجال البطالة؟
ال أظن أننا من الدول التي زاد التطور التقني والتكنولوجي م�ن 
نسبة البطالة لدیھا، ألننا لألسف م�ازل�ن�ا ن�ل�م�ل�م ج�راح�ن�ا ب�ع�د 
الحرب لننھض من جدید، البطالة لدینا كان�ت ب�ف�ض�ل ال�ح�روب 
وسوء التطور وشّح المقومات األساس�ی�ة ف�ي س�ی�ر م�ن�ظ�وم�ة 
العمل وخاصة الطاقة الكھربائیة، وعدم االختیار الصحیح لرف�د 
سوق العمل ب�ك�وادر ت�م�ت�ل�ك ال�خ�ب�رة، ك�ذل�ك ج�اءت ال�ب�ط�ال�ة 
المتفاقمة لدینا من خروج الكثیر من المصان�ع وال�م�ع�ام�ل ع�ن 
الخدمة بفعل الحرب وبسبب سیطرة الجماعات اإلرھابی�ة ع�ل�ى 

 .مناطق من سوریة

ال یمكننا بحال من األحوال أن نتجاھل أن اآللة وفّ�رت ال�ج�ھ�د  
وسّرعت وتیرة العمل واختصرت الوقت، لكن في الوقت ن�ف�س�ھ 
ال ننسى أن أغلب معاملنا مازالت تعتمد على الید العاملة، وھذا 
ألنھا خارج مجال التطور والحداثة بالمعدات واآلالت، وبالتال�ي 

ف�ي   على الرغم من أننا الحظنا أن التقدم الت�ك�ن�ول�وج�ي س�اع�د
الماضي على رفع دخل األغلبیة، یجب أالّ ننس�ى أن ال�ت�ح�والت 
التي تطلبھا بالنسبة للعمال والشركات والقطاعات االق�ت�ص�ادی�ة 
كلھا ك�ان�ت ص�ع�ب�ة ع�ل�ى ال�ك�ث�ی�ری�ن، ول�ع�ّل م�وج�ة االب�ت�ك�ار 
التكنولوجي في ھذه ال�م�رح�ل�ة وخ�اص�ةً م�ع ج�ائ�ح�ة ك�ورون�ا 
وتوّجھ العالم لآللة أكثر من اإلنسان ستك�ون أك�ث�ر إرب�اك�اً م�ن 
الموجات السابقة، وخاصةً بالنسبة للعمالة وما یتعلّق باألج�ور 

الحقیقیة، ولكي تتجاوز الدول مشك�ل�ة ال�ب�ط�ال�ة ال�ن�اج�م�ة ع�ن 
التطور والتقدم التكنولوجي، البّد لھا من التوجھ إلى س�ی�اس�ات 
تُسّھل إعادة توزیع العمالة وتقصیر فترات تعطلھا، كما ن�الح�ظ 
أن ھناك مؤسسات قویة في سوق العمل تجت�م�ع ف�ی�ھ�ا م�رون�ة 
قواعد التعیین والتسریح مع سیاس�ات س�وق ال�ع�م�ل ال�ن�ش�ط�ة 
الشاملة وشبكات األمان االجتماعي السخیة نسبیاً، وھذا النظام 
ناجح عموماً في التوفیق بین عرض العمالة والط�ل�ب ع�ل�ی�ھ�ا، 
وبالتالي ھذا ب�م�ف�رده ق�د ال یس�اع�د ال�ع�م�ال�ة األق�ل اس�ت�ع�داداً 
لالستفادة من التغییر، فالناس یحتاجون إلى سیاسات تتیح لھ�م 
الفرص، وبناء رأس المال البشري عامل أس�اس�ي، ل�ذل�ك الب�ّد 
من العمل على الدمج بین اإلنسان واآللة لیُكّمل كل منھما اآلخر 
بالعلم والتطور، فاإلنس�ان یص�ن�ع اآلل�ة وھ�ي ب�دورھ�ا تُس�ّخ�ر 

 .لخدمتھ
بالنسبة لنا في سوریة فنحن مغیّبون نوعاً ما عن سیطرة اآللة 
على حیاتنا وخاصةً في القطاعات العامة التاب�ع�ة ل�ل�م�ؤس�س�ات 
الحكومیة، واعتمادنا بشكل كبیر على الید ال�ع�ام�ل�ة، وم�ع ھ�ذا 
نعاني من بطالة وشّح في ھذه الید، وعلى الرغ�م م�ن ال�ت�ط�ور 
الذي شھدتھ معامل حدیثة من إدخال آالت ذك�ی�ة ت�وفّ�ر ال�ج�ھ�د 
والعمل والوقت إالّ أننا م�ازل�ن�ا ن�ع�ت�م�د ع�ل�ى اإلنس�ان ال�ع�ام�ل 
األساسي الذي یدیر ھذه اآللة، وھنا نرى أن البط�ال�ة ل�دی�ن�ا ل�م 
تدخل مع دخول اآلالت الحدیثة س�وق ال�ع�م�ل، ألن�ھ�ا م�وج�ودة 
تلقائیاً نتیجة ال�ح�رب وك�ذل�ك بس�ب�ب غ�ی�اب ال�ب�ن�ی�ة ال�ت�ح�ت�ی�ة 
ومقومات العمل من طاقة كھربائیة ووقود باعتبارھ�م�ا عص�ب 
الحیاة وخاصة في االقتصاد. كذلك بقاء البعض على رأس عملھ 
رغم تقدمھ بالسن متناسیاً أن جی�الً ك�ام�الً م�ن الش�ب�اب خ�ارج 
مسار العمل ویعاني من بطالة، وعلى الرغم من رؤیة ال�ب�ع�ض 
للتطور والتقدم التكنولوجي بأنھ یسھم بنسبة كبیرة في غ�ی�اب 
الید العاملة ورفع نسبة البطالة، إالّ أنھ یمكن أن یتكام�ل ال�ع�ل�م 
مع التكنولوجیا مع الید ال�ع�ام�ل�ة ل�خ�ل�ق ف�رص ج�دی�دة بس�وق 
العمل، ونكون ھنا قد استفدنا من الحداثة لنصنع تق�دم ونس�ّرع 

 ...في الوقت ونزید إیرادات االقتصاد لنقضي على العجز والفقر

 ا 
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 27/7/2020شكر حاجم الصالحي 
قبل خمسة عقود من الزمن تع�رف�ت ع�ل�ی�ھ م�ن 
خالل ما كان ینشره في صحف و م�ج�الت ذل�ك 
الزمان واتذكر جیداً مقالت�ھ ال�م�م�ی�زة (م�ف�ت�رق 
الطریق السیاسي في روایة نجیب محفوظ ق�ل�ب 
اللیل) ال�ت�ي نش�رت�ھ�ا م�ج�ل�ة األق�الم ال�ع�راق�ی�ة 
الواسعة االن�ت�ش�ار ف�ي ع�ددھ�ا ال�ع�اش�ر لس�ن�ة 

, ورغم أننا من مدینة واحدة ھ�ي ال�ح�ل�ة 1979
وجانبھا الصغیر على وجھ الدقة إال أن الظروف 
لم تتح لنا ف�رص�ة ال�ل�ق�اء ال�م�ب�اش�ر ع�ن ق�رب 
النشغال كل واحد بھموم�ھ ال�خ�اص�ة وظ�روف�ھ, 
وبعد نصف قرن تص�ل�ن�ي م�ن�ھ روای�ت�ھ (دم�ع�ة 
وحیدة) التي اھداھا لي متوجة ب�ھ�ذه ال�ع�ب�ارات 
الجمیلة : [األدیب المبدع ..., ومن أول من بّشر 
بثقافتي في رسالتھ ال�ى م�ج�ل�ة ال�ث�ق�اف�ة أوائ�ل 

  سبعینیات القرن العشرین ..... الخ ]
وال أخفي أحداً حجم دھشتي وسروري وامتناني 
لھذا الوفاء الذي أعادن�ي ال�ى ب�دای�ات�ي األدب�ی�ة 
عندما كنت مكلفاً م�ن ال�راح�ل ال�دك�ت�ور ص�الح 
خالص صاحب مجلة الثق�اف�ة ورئ�ی�س م�ج�ل�س 

 إدارتھا بكتابة رسالة بابل الثقافیة للمجلة ......
و (دمعة وحی�دة) روای�ة الص�دی�ق م�ؤی�د ج�واد 
الطالل الذي بدأ ناقداً الف�ت�اً ل�الن�ت�ب�اه م�ن خ�الل 
(ال�واق�ع�ی�ة االج�ت�م�اع�ی�ة ال�ن�ق�دی�ة ف�ي ال�ق�ص��ة 
العراقیة) الذي صدر لھ عن دار الحریة للطباعة 

, وأحدث عن صدوره ج�دالً 1982في بغداد عام 
مثمراً في المشھد الثقافي العراقي الذي كان في 
ذروة تألقھ وازدھاره ... ھذه الروایة المتشابكة 
األحداث الممتدة على جغراف�ی�ة واس�ع�ة أع�ادت 
الى الذاكرة ما كابده م�ؤی�د ال�ط�الل م�ن ع�ق�وق 
األقربین وما عاناه من جحود الزمن ال�م�وح�ش 
م�م�ا دع�اه ال�ى م�غ�ادرة ال�م�ش�ھ�د ال�ذي أح�ب��ھ 
وانغمس في التجارة والمال والبحث عن ف�رص 
نسیان مواجع الماضي وخراب القی�م وت�دن�ی�ھ�ا, 
لكن الطالل عاوده الحنین ال�ى واح�ات ال�ج�م�ال 
والمعرفة وھو الذي یمتلك من أدوات اإلبداع ما 
یجعلھ قادراً على وصل م�ا ان�ق�ط�ع ... ف�ھ�اج�راً 
بحثاً عن ال�م�الذ اآلم�ن وح�ی�اة ال�دع�ة واألم�ل, 
فكان [ماجد] الذي ط�اف ال�م�دن ال�ع�دی�دة ح�ت�ى 

استقر في بالد الش�ام, وك�ان�ت [دم�ع�ة وح�ی�دة] 
ثمار ھذه التجارب المتشابكة والحیاة ال�ج�دی�دة, 
وأزعم أن [دمعة وحیدة] ھي ت�ك�ث�ی�ف ل�م�راح�ل 
من حیاة الروائي المنتج لھذا الع�م�ل ال�ك�ب�ی�ر فـ 
مؤید ھو ماجد الشخصیة المحوریة في الروای�ة 
واستطیع تؤكید ھ�ذا ال�زع�م م�ن خ�الل ت�ف�ك�ی�ك 
األسمین : مؤید وم�اج�د ف�ك�الھ�م�ا ی�ت�أل�ف م�ن 
أربعة حروف یبتدءان بحرف الم�ی�م وی�ن�ت�ھ�ی�ان 
بحرف الدال , ھكذا م ... ؤ...ي ... د ... , و ... 
م ... أ ... ج ...د , وھنا تتضح قصدیة ال�م�ؤل�ف 
في اختیار اسم بط�ل روای�ت�ھ ال�ذي یش�ی�ر إل�ی�ھ 
رغم أنھ حاول تضلیل القارئ وصرف ان�ت�ب�اھ�ھ 

 عن القصدیة في التسمیة ...
صحیح ان العمل االبداعي ــ أي ع�م�ل ـ�ـ� ل�ی�س 
نقالً فوتغرافیاً عن الواقع ولكنھ بالتأكید یس�ت�م�د 
وق�ائ�ع�ھ م�ن�ھ ب�ع�د إض�ف�اء ال�م�ح�س�ن�ات ع�ل�ی�ھ 
وإظھاره بما یبعد أي تصور عن عقد ال�م�ق�ارن�ة 
مع األحداث التي یعرفھا القارئ والكاتب مًعا ... 
والشك أن مھارة ال�روائ�ي ال�ن�اق�د م�ؤی�د ج�واد 
الطالل منحتھ القدرة ع�ل�ى ك�ت�اب�ة ن�ص روائ�ي 
معبر ع�ن ال�ذات ال�ذي ع�ان�ت وت�أل�م�ت ب�ف�ع�ل 
عوامل ال شأن ل�ن�ا ھ�ن�ا ب�ذك�رھ�ا ... ع�ل�ى أی�ة 

حال ... ان ما أكت�ب�ھ ھ�ن�ا ع�ن (دم�ع�ة وح�ی�دة) 
یمتلك الكثیر من مفاتیح األحداث الت�ي ص�اغ�ھ�ا 
المؤلف وقدمھا لنا في ع�م�ل یس�ت�ح�ق اإلش�ادة 
والقراءة الجادة والخروج برأي ن�ق�دي ی�وض�ح 
إشكاالت العمل ومالبسات أحداث�ھ ... وص�ح�ی�ح 
ایضاً ان معمار (دمعة وح�ی�دة) ش�ی�ده ال�روائ�ي 
المثابر مؤید الطالل على االستذكار والحنین لما 
في الماضي من ج�م�ال وم�ت�ع�ة إال ان ال�روای�ة 
أغرقت نفسھا في اجواء ایروتیكیة جاذبة وف�ي 
ھذا إدراك لجوھ�ر ال�ف�ع�ل اإلنس�ان�ي وحض�وره 
الفاعل في متبنیاتھ, وسأختار مقاطع من (دمعة 
واحدة ) لتوكید وإیض�اح م�ا أراه م�ن ان�ط�ب�اع 
حول ھذا الشأن االی�روت�ی�ك�ي : (ص�ح�ی�ح ان�ن�ي 
عشقت شقیقتك م�ن�ذ ان رأی�ت�ھ�ا أول م�رة ف�ي 
العشرین من حزیران ال�م�ب�ارك ع�ل�ّي ب�ال�درج�ة 
االول�ى, ف��ي ال��ع�ام ال�ذي أحض�رت ب�ھ ح�ق��ی�ب��ة 

و (ھذه ھي مشكلتي ی�ا س�ی�دت�ي   7الھجرة) ص
الرشیقة, یا قدر الغیب ال�غ�ام�ض, ف�أن�ا م�أخ�وذ 
بجمالك وبالشھوة ال�ع�ج�ی�ب�ة ال�ت�ي ت�ن�ب�ث�ق م�ن 
رشاقة وانوثة جسدك ال�ب�دی�ع م�ك�ت�م�ل ال�ن�ض�ج 
وال��ذي یش��ع ب��ال��رغ��ب��ة االی��روس��ی��ة ش��دی��دة 

 19الحسیة ....) دمعة وحیدة / ص
و ... (( كان ماجد (مؤید) الذي ودع ع�ن ق�رب 
عقده السادس, ودخل عقداً جدیداً, ی�ع�م�ل ع�ل�ى 
أكثر من اتجاه وبأكثر من مھمة لتداب�ی�ر ام�وره 

  115الحیاتیة)) الروایة ص / 
و ... ((كال ... كال ... كالنا نطق ك�ل�م�ة ال�رف�ض 
ذاتھا آن واحد, ونحن ن�ن�ظ�ر ال�ى ال�م�رأة ال�ت�ي 
جلبھا (الشوفی�ر) ال�م�ل�ت�ح�ي, ول�ك�ن�ي اس�ت�خ�دم 
الحكمة والمداھنة مع ھذا الرجل ال�ذي ك�ان ق�د 
أوصلنا یوماً الى الصبیة ــ ن�رم�ی�ن, وأظ�ن أن�ھ 
سیوصلن�ا , رب�م�ا ف�ي ی�وم آخ�ر ال�ى م�ن ھ�ي 
افضل, او الى صنف جدید من ــ حور الع�ی�ن )) 

 149ص 
و ... (( كان (ماجد)) قد أخذ حبتھ المنومة م�ن�ذ 
ساعة فشعر ببدایة اخت�الط االش�ی�اء ف�ي ذھ�ن�ھ 
وروحھ كما یفعل (النبی�ذ ال�ب�ل�دي ) ال�م�ص�ن�وع 
ب��االی��دي الس��وری��ة, وال��ذي ی��ع��ال��ج ب��ھ أم��ری��ن 
أساسین : االنفعال الشدید مھم�ا ك�ان ن�وع�ھ ـ�ـ 
سلبیاً كان أم ایجابیاً, إذ ان من المھم ت�خ�ف�ی�ض 
الدرجة العالیة لھذا االنفعال, أم�ا االم�ر ال�ث�ان�ي 
فھو تخفیف حدة االرتباك واالض�ط�راب ال�ل�ذی�ن 
ی�ك�ت��ن�ف�ان��ھ ف�ي ال�دق�ائ��ق األول�ى م�ن ال��ت�ج�رب��ة 

 , 173الجنسیة )) ص
  وأخیًرا البد من القول

ان دم��ع��ة وح��ی��دة روای��ة أح��داث م��ت��الح��ق��ة 
ومتراكمة تحتاج لقراءة فاحصة متأن�ی�ة ت�ف�ی�ھ�ا 
حقھ�ا م�ن ال�ث�ن�اء واالش�ادة ب�م�ا ان�ج�زت�ھ م�ن 
صیاغات جمیلة ألیام محتشدة ب�ال�م�رارة واألل�م 
واألم�ل, وم�ن ھ�ن�ا ف�أن ال��روائ�ي م��ؤی�د ج��واد 
الطالل أذكى فی�ن�ا ال�رغ�ب�ة ف�ي ال�ت�م�س�ك ب�ق�ی�م 
الجمال والمتعة والمكوث أبداً في واحات المحبة 
والحیاة الرغیدة .. ش�ك�راً م�ؤی�د ال�ط�الل ال�ذي 
امتعنا بسرده الشفیف وبلغت�ھ ال�م�ع�ب�رة بص�دق 
ع��ن ت��ج��رب��ت��ھ االنس��ان��ی��ة ف��ي ھ��ذه ال��ح��ی��اة 

  العابرة ....

   ((د وة))؟!   
 

 
 

 شكر حاجم الصالحي/العراق 
27/7/2020 



إن العالقة بی�ن ال�روای�ة وال�ت�اری�خ 
تندرج ضمن التوظیف ال�ذي ی�ع�م�د 
إلیھ الكاتب، لبلورة نظرتھ الجدل�ی�ة 
بخصوص مجریات الواق�ع . وھ�ي 
ظاھرة في الكتابة ل�ھ�ا ع�الق�ة م�ع 
مص��ط��ل��ح ال��م��ج��اورة، ال��ت��ي م��ن 

تقدم ت�وص�ی�ف�اً ف�ي   الممكن ھنا أن
مجاورتھا للتاریخ . والمجاورة ھنا 
مع التاریخ القریب .بمعنى م�واك�ب�ة 
كتابة النص ل�واق�ع م�ازال ج�ری�ان 
أحداثھ مستمر ومضطرب ، وغ�ی�ر 

 مستقر .
لذا نجد الكات�ب، ی�ع�ت�م�د ال�ت�وث�ی�ق  

خالل سرد األحداث، مع�ت�م�داً ع�ل�ى 
 ثیمة مركزیة لنصھ. 

فإذا عمد الكتّاب على فعل المجاورة 
مع نصوص أُخ�رى قص�د ال�ت�ع�ب�ی�ر 
بمجاز عن الواقع، ویكون التج�اور 
م��ع ال��ت��اری��خ ال��ب��ع��ی��د وال��ق��ری��ب. 
والروایة كخطاب فني ی�ت�ع�ام�ل م�ع 
التاریخ عبر المخیّال السردي ، إذا 
ما أُرید للنص أن یكون عمالً فنیاً ، 

 فالتاریخ سرد والروایة أیضاً.
لكن ما یفرقھما ھو البناء ال�ف�ن�ي،  

وطبیعة النظر إلى التاریخ لتحوی�ل�ھ 
  إلى نص آخر .

وب�ال��ت��ال��ي ت��وث��ی�ق أح��داث��ھ. ف��ل��ك��ال 
النمطین من الكتاب�ة وال�ت�وث�ی�ق ل�ھ 
خصائصھ وسماتھ ال�ق�اّرة ال�ذات�ی�ة 

 والموضوعیة.
ف�ال�ن��ص ال��روائ�ي ال ی��م�ك��ن�ھ ن�ف��ي 
عالقت�ھ ب�ال�ت�اری�خ، وإال غ�دا نص�اً 
عائماً ب�ال ج�ذور وال ح�دود تش�ده 
وفق جدلیة حراك طویل ھو ت�اری�خ 

 الجماعات وصراعاتھا.
ف��روای��ة (س��ب��ای��ا دول��ة ال��خ��راف��ة) 

للروائي (عبد الرضا صالح محم�د)
، تُمسك بالتاری�خ ال�م�ع�اص�ر ب�ق�وة 
وتوفر لھ سردیة عالیة الحبكة، بما 
ی��وازي ال��ت��ح��ب��ی��ك ال��ف��ن��ي ل��ن��ص 
التاریخ، وھو تاریخ ق�ری�ب ی�خ�ص 
احتالل ال�م�دن ال�ع�راق�ی�ة م�ن ق�ب�ل 
المن�ظ�م�ات اإلرھ�اب�ی�ة، وب�األخ�ص 
مدینة الموصل. وھي روایة ت�ع�م�ل 
على توثیق تاریخ مرت ب�ھ ال�م�رأة 
العراقیة قبل غیّرھا ، خاصة المرأة 

  األیزیدیة والمسیحیة حصراً.
ھذه الشریحة من المج�ت�م�ع ع�ان�ت 
ك�ث�ی��راً م��ن االن��ت�ھ��اك ال��وج�ودي ، 
ومنھا االنتھاك الجسدي (ج�ن�س�ي) 
بحجة اإلس�الم وال�م�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى 
بیضتھ وبیاضھ، عبر اس�وداد ك�ف 
اإلنس��ان ودم��وی��ت��ھ ع��ب��ر ارت��ك��اب 
الجرائم وتسمیم العقول. أو الركض 
وراء ال��رغ��ب��ات والش��ھ��وات لس��د 
 عقدة الذات بحجة المبدأ والعقیدة. 

ن�ح�ن لس�ن�ا بص�دد م��ح�اك�م��ة ن��وع 
الص��راع ألن��ھ ص��راع واض��ح وال 
یح�ت�اج إل�ى ال�ب�ح�ث ع�ن ج�وان�ب�ھ 
وأُسسھ، سواء ال�ف�ك�ری�ة ، أو س�د 
الرغ�ب�ات ال�م�ك�ب�وت�ة ، وإن�م�ا ف�ي 
الكیفیة التي تعامل خالل�ھ�ا ال�ك�ات�ب 

  مع حدث كبیر كھذا .
الس��یّ��م��ا دام االن��ت��ھ��اك ل��ل��م��دی��ن��ة 
واإلنسان قرابة سنتین . الكاتب في 
دخولھ عالم الظاھرة ھذه ل�م یض�ع 
في مھمتھ سوى م�ط�اوع�ة ال�ذھ�ن 

اإلنس��ان��ي لش��اب مس��ی��ح��ي، ش��ع��ر 
ب��االن��ت��ھ��اك وال��ذل ال��م��ب��اش��ر ع��ب��ر 

أُس�رت�ھ   االعتداء ع�ل�ى أح�د أف�راد
قتالً وأسراً، ثم حصر اھتمامھ أكث�ر 

ط�ف�الً،   في صورة عمتھ التي ربتھ
وصورتھا وھي تضیع وس�ط ھ�ول 
ف��اض��ح م��ن ال��ف��وض��ى م��ن ال��ق��ت��ل 
والدفن الجماعي. لذا نجده ك�ك�ات�ب 
روائي حصر مھمت�ھ ف�ي ال�ك�ی�ف�ی�ة 
التي یقوم بھا نموذجھ في فك أس�ر 

 عمتھ. 
ل�ھ�ذا ج�م�ع م�ا ھ�و مس�اع�د ع�ل��ى 
التكثیف والُمساعد على ال�م�راوغ�ة 

  الروائیة.
ونقصد م�راوغ�ة ال�ب�ن�اء ال�ن�ف�س�ي 
واألخالقي، م�ق�اب�ل ص�ورة ال�ث�ورة 
التي علیھا النموذج من داخل�ھ. أي 
الموازنة بین االن�ف�ع�ال وال�غ�ض�ب، 
وبین الرویة في معالجة م�ا یص�ب�و 
إلیھ ، وھي االنتقام مم�ن ی�ع�ت�رض 
ط�ری��ق��ھ، وب��ال��ت��ال�ي وض��ع م��ھ��م��ة 

  العثور على مكان عمتھ لغرض
انقاذھا. وھذا ل�وح�ده ی�ت�ط�ل�ب م�ن 
الكاتب بناء محكم�اً، خ�اص�ة ض�ب�ط 
النفس الذي واجھ بھ الم�ن�اخ ال�ذي 
وضع نفسھ داخل�ھ، وھ�ي ال�وج�ود 
مع االرھابیین في الموصل م�ج�ن�داً 

  ألغراض خارج العقیدة الزائفة .
إن مثل ھذه المھمة الروائیة تتطلب 
حبك�ة، س�واء ف�ي اخ�ت�ی�ار الُس�ب�ل 
الموصلة إل�ى ال�ھ�دف، وال�وس�ائ�ل 
التي تقدم عرض�اً م�ق�ن�ع�اً. ف�ي ھ�ذا 
نجد أن الروائي خلق تاریخاً خاص�اً 
لروایتھ، ال ی�ن�ف�ص�ل ع�ن ال�ت�اری�خ 
العام لمجمل ما یدور في الب�ل�د م�ن 
جھة، وما یدور في المدن المحتلة، 
وحصراً مدینة الموص�ل م�ن ج�ھ�ة 

  أُخرى.
إن ھذا الدأب من قبل الكاتب، دفع�ھ 
بحكم حساسیتھ الف�ن�ی�ة، أن ی�ن�ح�و 
باتجاه ت�ح�ب�ی�ك ال�ت�اری�خ، ووض�ع�ھ 

مّوضع روائي، وتجنب الوقوع   في
بالمباشر التقریري. ف�ال�روای�ة ذات 
حبكة سردیة، وانضباط ع�ال ل�ل�غ�ة 
الس��رد ، ال��ت��ي تش��ك��ل ل��وح��دھ��ا 
تاریخاً، تجسده الجملة السردیة في 
أعلى حاالتھا .لذلك ال ن�ج�ده ی�ف�رط 

بمثل ھذا الب�ن�اء ، س�واء ل�ل�غ�ة أو 
البناء الفني. كما وأنھ ح�اف�ظ ع�ل�ى 
حركة الزمن في النص. بم�ع�ن�ى ل�م 
یخلق دأباً للمط�اوع�ة ف�ي األح�داث 
رغبة لحسم ال�م�وق�ف أو ال�م�ھ�م�ة 
التي أوكل النموذج في ال�ن�ص أم�ر 
تنفیذھا . الزمن في الروایة محكوم 
بالقدرة الذات�ی�ة ل�م�س�ی�ر األح�داث، 
ولیس ات�خ�اذه ع�ج�ل�ة تس�ارع ف�ي 

  تنفیذھا .
ذل��ك ألن م��ھ��م��ة ك��ھ��ذه م��ح��ف��وف��ة 

 والحذر.  بالترقب
وھذا ما فعلھ ال�ك�ات�ب وھ�و ی�رس�م 
خطوات نموذجھ، حیث وضعھ أمام 
مكتشفات محتملة وغیر م�ح�ت�م�ل�ة. 
األمر الذي تطلب منھ موقفاً مناسباً 

 في لحظات حرجة أو مربِكة.
إن األمر الذي ان�ع�ك�س ف�ي ال�ن�ص 
من بین تصّورات وأح�داث م�ب�ن�ی�ة 
ع�ل�ى ن�م�ط م�ق�ن�ع ، ك�م�وت أف�راد 
األسرة بع�د ھ�رب�ھ�م، ودف�ن�ھ�م ف�ي 

  وادي. حفرة في
طری�ق�ة ال�ب�ح�ث ع�ن ال�ع�م�ة   كذلك

الذي اعتمد على تخطیط لم�ث�ل ھ�ذا 
واالبتعاد ع�ن ال�ع�ش�وائ�ی�ة.   البحث

فالھدف ل�ی�س داف�ع�اً ل�ل�وق�وع ف�ي 
المطبات التي تقدم خسارات كث�ی�رة 
، بقدر ما یعمل التأني وال�م�ف�اض�ل�ة 

  دوراً للوصول إلى الھدف.
وقد بدا ھذا محكماً من لحظة س�ف�ر 
النموذج إلى تركی�ا ب�ج�واز م�زّور، 
واالن��ت��ق��ال إل��ى الس��وی��د ل��غ��رض 

  التجنید في صفوف اإلرھاب.
لقد وفّق الكاتب في معالجة أح�داث 

سردیة مقنعة   الروایة ، وبذلك قّدم
 ومنضبطة في مسارھا السردي.

إن ال��م��ع��ن��ى ال��م��رك��زي ل��م��ھ��م��ة 
الن�م�وذج، واك�ب�ت�ھ�ا ق�درة روائ�ی�ة 
استطاعت أن تجري تحبیكاً لوق�ائ�ع 
بدا حدوثھا من باب الصدفة ، لك�ن�ھ 
ككاتب ذي قدرة ع�ل�ى إدارة مس�ار 
نصھ، ت�م�ّك�ن م�ن حس�م ال�م�واق�ف 

 برؤى ذكیة وحاسمة.
أعتقد أن الروایة قدمت نفسھا عبر 
نماذجھا اإلنسانیة ، وستبقى وثیقة 

  دامغة لزمن أسّود ومّر.

روا واا 

(اا دو ) روا  درا 
   ا  وا 

 
 
 
 

 جاسم عاصيبقلم:الناقد                                                                           
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  ا  ( وآت)
   و 

 
 كمال عبد الرحمن* 

        
   

یصبو الشاعر اسماع�ی�ل خ�وش�ن�او ف�ي 
ھذا النص إلى مماھاة عنقود من أفع�ال 
المضي، استلت من مسألة ال�وحش�ة أو 

ف�رادی��س   ف�ع�ل ال�ح�زن، ب�ت��ی�س�ی�ر م�ن
معطلة، یصرخ من خ�الل�ھ�ا ف�ي رح�اب 
ال�ف�ض�اءات ال�م�ج��روح�ة، م�ن أج�ل ان 

ل�ل�ص�راخ،   یكون ھذا المف�ھ�وم االزل�ي
مجرد حاسة م�ل�ت�ھ�ب�ة ت�ن�ط�وي ع�ل�ی�ھ�ا 

 قیامة االسى :
(حزمت، عصى، نسج، أصاب ،طحنت)

، یستقصد الناص خ�وش�ن�او م�ن خ�الل 
كینونة االفعال ( المتراصة، المتوثب�ة)، 
ت��وك��ی��د اس��ت��ع��راض (س��ی��رة زم��ن��ی��ة) 
لفرادیس یابسة، یخرجھ�ا االس�ى، ال�ى 
معاجمھ المشفرة بانماط واُطُ�ر دالل�ی�ة، 
قادرة على إنتاج فضاءات تت�س�ع ع�ل�ى 
تقریر البوح بم�ا ھ�و م�أل�وف أو غ�ی�ر 
مألوف، وحین ی�ت�ق�ع�ر االس�ى ب�دالالت 
ال��خ��راب ف��ي ف��رادی��س ال��ق��ح��ط، ف��ان 
الس��ی��اق الش��ع��ري ی��خ��رج م��ن ج��ادت��ھ 
المعجمیة المألوفة لیتجذر في مس�ت�وى 
جمالي ینبع م�ن داخ�ل ال�ذات ، ھ�ات�ك�ا 
أزمنة من جدلیة ( التمني/ الواقع ) ف�ي 
التجارب الشعوریة، وسابرا اب�ع�اد ھ�ذا 
ال��خ��راب ب��ت��رویض��ھ ل��م��ف��ردة ال��زم��ن، 
ومتأمال ف�ي ان�زی�اح�ات�ھ�ا ال�ت�ي ت�ك�س�ر 
اع�راف ال��ل��غ��ة ال��م�ش��اكس��ة ف��ي خض��م 
حركة تھتك ح�ج�ب االم�ك�ن�ة ال�م�ط�وق�ة 
بالمأل�وف، وت�ت�ج�ھ ص�وب ت�أس�ی�س�ات 

  اولیة لفرادیس اخرى ال تتقن العطل :
َمَن یَْكفِلُ   لََعلَّ الزَّ

 ِرَعایَةَ ما سیَْبقَى
 ِمْن نَْسِل قََصایِِٔدي

 وأَحفَاِدي
 قَلٌَم قَد َغَدا

 الى البَّوابَِة فَْجراً 
ویمنح التضاد بیئة ھذا النص، عنفوان 

 احتدامھ ، فیتجلى في مستویین :
األول : عبر عناقید األسئلة التي تتشكل 
من خالل رؤى ملونة، تدور في ال�زم�ن 
الجمیل، رؤى ت�ح�ریض�ی�ة ف�اع�ل�ة ل�ھ�ا 
القدرة على وصف الماضي بآلة التمني 
التي القدرة ل�ھ�ا س�وى ع�ل�ى ال�ت�ص�ور 
والتخیل السلبي والقدرة لھا أیضاً عل�ى 
صنع تكوینات الحاضروتشكیلِھ ال�واق�ع 
ب��ف��ل��س��ف��ات��ھ وارھ��اص��ات��ھ وم��ع��اج��م��ھ 

  التأویلیة .
والثاني : ف�ھ�و یش�ت�غ�ل ع�ل�ى ت�ف�ص�ی�ل 

و (اآلخ�ر) ف�ي   الجدلیات ب�ی�ن (األن�ا)
مسافة ال تبتعد كث�ی�را ع�ن ال�ح�ل�م، وال 

 تقترب كثیرا من الواقع :
 قَلٌَم قَد َغَدا

 الى البَّوابَِة فَْجراً 
 اِعِذُروني  أَرُجوُكمْ 

تَارُ   َسیُْسَدُل السِّ
 َعْن أَعیُنُِكمْ 

 ٔاتََمنَّى
ام��ا إی��ق��اع��ات االس��ى ال��ت��ي ش��اكس��ھ��ا 
الشاعر اسماعیل خوشناو ف�ي قص�ی�دة 
(ھُُموٌم و آھ�ات)، ف�ق�د ارت�ك�زت ع�ل�ى 
تفاعالت وتضادات (داخلیة / خارج�ی�ة) 
ذات ص�دى ق�وي ف�ي تش�ك�ی�ل غ�ال�ب�ی�ة 
القصیدة، ویتواشج طرفا ھذه ال�ث�ن�ائ�ی�ة 
المتضادة في نس�ج ح�رك�ة م�ت�ص�ارع�ة 
ت��ب��ق��ى م��ھ��م��ش��ة خ��ارج إط��ار ال��ذات 
ال��م��غ��ت��ب��ط��ة ب��ح��ب��ر األذى (األس��ى) 

 واالحزان.
وفوق ھذا فالشاعر یتقمص ش�خ�وص�ھ 
التي تنتشر داخ�ل ب�ق�اع ال�ن�ص وع�ل�ى 
مدى األسى في مدائن قص�ی�دت�ھ، وذل�ك 
یبدو واضحا م�ن ال�ق�ش�رة ال�م�ت�ط�ام�ن�ة 
على سطح الن�ص، وھ�و ف�ي األع�م�اق 
یرسم سیرتھ اإلنسان�ی�ة ال�ت�ي ص�اغ�ھ�ا 
ببراعة عبر لح�ظ�ة ان�زی�اح ج�ھ�ة ت�ل�ك 
العوالم التي سكنتھُ فرّدھا الى فضاءات 
النص بأسل�وب�ی�ة ت�ت�ش�ك�ل ع�ل�ى ھ�ی�ئ�ة 
أسئلة رائ�ح�ة غ�ادی�ة ب�ی�ن أزل ال�ن�ص 

 وأبده :
 لَقَد َحَزْمتُ 

 ِمْن قَْھِر اْلھُُمومِ 
 ٔاْمتَِعتي

 و ِعْنَد اْالَٔثَرِ 
 لََوحاُت آھاتٍ 

 تَرِوي
 قَِصَص ُمَعاناتي

ویرسم الشاعر صرخاتھ الصامتة ب�ی�ن 
مسارات الصدى وان�ك�س�ارات الُس�دى، 
تلك المسارات التي ال تتفق عل�ى ج�ھ�ة 
ما، بل تبقى دائ�رة ف�ي غ�ی�اب�ة ال�ح�زن 
ال��ت��ي ت��ط��ارد الش��اع��ر م��ن أس��ى إل��ى 

 أسى :
 أَحُرفُي

 وَغالیاتِي
 َجاُروَشةُ اْلیَأْسِ 
 طََحنَْت ُكلَّ لَحنٍ 

 فَما َعاَد نََغمٌ 
 لَِرْقصِ 

 اْلَمَشاِعرِ 
ان م�ن ش�أن ق�راءة م�ت�أن�ی�ة ل�ق�ص�ی�دة 
(ھُُم�وٌم و آھ�ات) ل�ل�ش�اع�ر اس�م�اع�ی�ل 
خوشناو أن تضع المتلقي ف�ي س�ل�س�ل�ة 
م��ن ال��م��ش��اھ��د الس��رم��دی��ة ال��غ��ائ��م��ة 
باألسئلة، تنبعث منھا غیبوبات مل�ون�ة، 

تشي ب�ذل�ك االش�ت�ع�ال ال�ن�ف�س�ان�ي ل�دى 
الناص، ذلك الذي فّج�ر ی�ن�اب�ی�ع األس�ى 
ترجمات من لغة الجمر إلى واقع ضائع 
في غواشي (التبصر/االنغالق)، وح�ت�ى 
لو فرضنا جدالً أن ث�م�ة تش�اب�ھ�ات ف�ي 
موجات الصراخ التي یطل�ق�ھ�ا الش�اع�ر 
بین دھالیز النص ـ� ل�ك�ن ل�ك�ل ص�رخ�ة 

  ھویة ومذاق مختلف :
 ُكلََّما َرَستْ 

 على الَعینیِن فَرَحةٌ 
 َغاَرْت َعلَیِھما

 قََراِصنَةٌ ِمَن اْالَٔیَادي
 ولَطََخْت َسَواِحلَھا

 بِاْلَحَسدِ 
 والسََّوادِ 

 نََعْت ِرثَاَء اْلَخْنَساءِ 
ھكذا تتجسد ھندسة األل�م ف�ي س�راب�ی�ل 
الكارثة الذاتیة، حیث یقف الشاع�ر ف�ي 
مھب النیران مقتحما سعیرھا، ف�اض�ح�ا 
ممالك الرماد التي تضيء خراف�ات م�ن 
جمر روحھا، واشتعاالت ك�اب�ی�ة ت�خ�ب�و 

 ھناك، لتحیا ھنا من جدید.
ی��ع��ان��ي ال��نّ��اص خ��وش��ن��اوع��ل��ى ط��ول  

الق�ص�ی�دة م�ن رھ�اب انس�ح�اق ال�زم�ن 
الجمیل وااللتجاء إلى الحزن كحّل غ�ی�ر 
ودي لكن واق�ع ال م�ح�ال�ة ھ�ذا ال�ح�زن 
الذي الینتھي اال لیبدأ من جدید، وع�ل�ى 
الرغم م�ن ك�ل ذل�ك، ف�ھ�و یص�رخ ف�ي 
فضاء الجمر آمال أو م�ت�خ�ی�ال ان تص�ل 
اخر تموجات ص�وت�ھ إل�ى م�ن ل�م ی�ع�د 
یھتم باألمر ولو كان صراخھ نثار غبار 

  من بكاء السنوات :
َمَن یَْكفِلُ   لََعلَّ الزَّ

 ِرَعایَةَ ما سیَْبقَى
 ِمْن نَْسِل قََصایِِٔدي

 وأَحفَاِدي
وتشتغل ایضا قصیدة الشاعر خ�وش�ن�او 
ھذه على ب�ل�ورة ال�غ�ائ�ص م�ن ال�ت�أزم 
االنساني في فضاءات مغلقة تحت وابل 
ال��ق��ھ��ر ال��ع��ظ��ی��م، إل��ى اخ��رى مش��رق��ة 
بإعادة ال�ت�ش�ك�ی�ل م�ن أطُ�ر خ�رب�ة إل�ى 
رؤى ی�م�ك�ن إح�ی�اؤھ�ا واخ�راج�ھ�ا م�ن 
دیاجیر السیاسات (االنسانیة/ الزمن�ی�ة) 
المقعرة إل�ى بش�ائ�ر ت�ت�ألأل ف�ي ج�ب�ی�ن 
االبیض من االیدلوج�ي االنس�ان�ي، ھ�ذا 
الذي خرج توا من مح�رق�ة االس�ى ال�ى 
مش�اری��ع الص��ف��اء. ل��ك��ن ھ��ذا الص��ف��اء 
الیعلن على رؤوس االشھاد دائ�م�ا، ب�ل 
یظل معلقا على باصرة االم�ل (ال�ب�ع�ی�د/ 
القریب) في استعراض (امجاد الماضي 

 ایام تألألت وكانت... ) :
 قَلٌَم قَد َغَدا

 الى البَّوابَِة فَْجراً 

 اِعِذُروني  أَرُجوُكمْ 
ویخلق التناظر الواضح ب�ی�ن الض�م�ی�ر 
(الظاھر ـ� ال�ب�ارز) ـ� ان�ا ـ� والض�م�ی�ر 
المستتر (انت) صورة كنائیة تشیر ال�ى 
االتس�اق ب��ی�ن (أن�ا) الش��اع�رة و (أن��ا) 
الرمز بوصفھما كیانین منف�ص�ل�ی�ن ف�ي 
حین ان ھذا التناظر یتالشى في خات�م�ة 
ْ یش��ت��غ��ل ذل��ك ال��رم��ز ع��ل��ى  ال��ن��ص إذ
تكراریة (الظھور) و (االس�ت�ت�ار) ع�ل�ى 
طول جسد ال�ق�ص�ی�دة دون أن ی�ج�د ل�ھ 

  ملجأً في نھایة المطاف :
 قَلٌَم قَد َغَدا

 الى البَّوابَِة فَْجراً 
 اِعِذُروني  أَرُجوُكمْ 

 بأَْن تَنَاَل ِرَضاُكمْ  
 ِذْكَریاتِي

ان اتقان (لع�ب�ة الض�م�ائ�ر) وت�رك�ی�ب�ھ�ا 
واشتغاالتھا المخت�ل�ف�ة، ت�ع�ت�ب�ر حس�ن�ة 
لصالح النص، فھو ـ النص ـ قائم ع�ل�ى 
تش��ك��ی��الت ت��ن��اظ��ری��ة ف��ي اس��ت��ع��م��ال 
الضمائر، بحیث منح ال�م�ت�ل�ق�ي ف�رص�ة 
ل�ت��أوی��ل ال��ت��خ�اط��ب (ال�م��ب��اش�ر ـ�� غ��ی��ر 
المباشر) بین (األن�ا) و (اآلخ�ر) وھ�ذه 
الجدلیة التي ت�ع�زز ق�درة ال�ن�ص ع�ل�ى 
االبداع وتشد اطرافھ شدا محكما، وف�ي 

 الغالب یكون باعثا للدھشة والتأمل :
 لَقَد َحَزْمتُ 

 ِمْن قَْھِر اْلھُُمومِ 
 ٔاْمتَِعتي

 و ِعْنَد اْالَٔثَرِ 
 لََوحاُت آھاتٍ 

 تَرِوي
 قَِصَص ُمَعاناتي

ویكثر القول في قصیدة (ھُُموٌم وآھ�ات) 
للشاعراسماعیل خوشناو، ففی�ھ�ا ت�ع�دد 
قراءات، وفیھا تأویالت لغویة، وف�ی�ھ�ا 
جدلیة االنسنة والشیئنة، لكننا نخت�ص�ر 
ف��ن��ق��ول ان ھ��ذه ال��ق��ص��ی��دة تص��ط��ب��غ 
بإحساس المبدع الذي لھ ال�ق�درة ع�ل�ى 
انسنة ف�رادی�س اخ�رى الت�ت�ق�ن االس�ى 
والتمارس ال�ع�ط�ب، ف�رادی�س اس�س�ھ�ا 
األم��ل ب��ع��د ان غ��ادرھ��ا ال��ح��زن ال��ذي 
تشرنق مسامات جسدھا من اول الجمر 
ال��ى اخ��ر ال��ن��ار، وت��الق��ح��ت مس��ارات 
معاجمھا بتریاق الص�دى، ذل�ك ال�ھ�الم 
الذي ما یزال یركض وراء الصوت منذ 

  االف السنین والیجد الیھ سبیال .
....................... 

 *ناقد عراقي
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خ�اص�ة ف�ي   تحتل مدینة بیروت م�ك�ان�ة

قلبي شأنھا فى ذلك شأن بعض العواص�م 

   العربیة مثل بغداد والقاھرة ......

بیروت التى ص�م�دت ف�ي وج�ھ ال�م�ح�ن 

وتجاوزت الحرب األھ�ل�ی�ة وث�ارت ض�د 

رموز الفساد من الطبقة الحاكمة ت�ع�ان�ي 

نتیجة التفجیرات التى ھزت كیانھ�ا   األن

 في مرفأھا ..

وسواء كانت التفجیرات بف�ع�ل ف�اع�ل أو 

نتیجة الفساد والال مباالة فیجب محاسبة 

المقصرین فالمدینة الجمیل�ة ال ت�ح�ت�م�ل 

ح�م�ل�وا أح�الم االغتیال مرت�ی�ن وال�ذی�ن 

التخلص من الفساد یجب أن یجنوا ثم�ار 

ما قاموا بھ من تحركات في مظ�اھ�رت�ھ�م 

التي جمعت أطیاف المج�ت�م�ع م�ت�ج�اوزة 

 ھواجس الحرب األھلیة 

 الس���ی���اس���ی���ة  ال���ع���اص���م���ة  ھ���ي  ب��ی���روت

 وأكبر مدنھا.  للجمھوریة اللبنانیة

یتعدى عدد س�ك�ان�ھ�ا ال�م�ل�ی�ون�ي نس�م�ة 

. ت�ق�ع 2007بحسب أحد إحصائیات سنة 

 وسط الخط الساح�ل�ي ال�ل�ب�ن�ان�ي ش�رق�ي

ت�ت�رَك�ز ف�ی�ھ�ا   البحر األبیض ال�م�ت�وس�ط

معظم الم�راف�ق ال�ح�ی�وی�ة م�ن ص�ن�اع�ة 

وتجارة وخدمات. وھ�ي م�دی�ن�ة ق�دی�م�ة 

رس��ائ��ل ت��ل   وع��ری��ق��ة إذ ذك��رت ف��ي

والمؤرخة إلى القرن ال�خ�ام�س   العمارنة

عشر ما قبل المیالد وھي م�أھ�ول�ة م�ن�ذ 

 مرت ال�م�دی�ن�ة ب�ال�ع�دی�د م�ن نذلك الحی

وح�روب ع�ل�ى م�ر   زالل�زل  من  الكوارث

ال��ح��رب األھ��ل��ی��ة   ال��ت��اری��خ ك��ان آخ��رھ��ا

المدمرة. وبعد ان�ت�ھ�اء ال�ح�رب   اللبنانیة

، أع��ادت ال��دول��ة ف��ي ع��ھ��د 199 س��ن��ة

رف�ی�ق   لبنان آن�ذاك رئیس وزراء حكومة

إع��م��ار وت��أھ��ی��ل ال��م��دی��ن��ة   ال��ح��ری��ري

وبخاصة وسطھا ال�ت�ج�اري وواج�ھ�ت�ھ�ا 

البحریة ومالھیھا اللیلیة مما أعاد ت�أل�ق 

سیاحتھا وجعلھا مقصداً سیاحی�اً ج�ذاب�اً. 

ب�م�ن�ح ال�ن�ی�وی�ورك ت�ای�م�ز  قامت صحیفة

بیروت المركز األول بین قائمة األم�اك�ن 

ك�م�ا  2009التي ینبغي زیارتھا في سن�ة

تم تصنیفھا من ض�م�ن ال�م�دن ال�ع�ش�رة 

 2009 األوائل األكثر ح�ی�وی�ة ف�ي ع�ام

 .السیاحي بواسطة دلیل لونلي بالنت

  

كان الرئیس الراحل محمد أنور السادات 

یرأس اج�ت�م�اع م�ج�ل�س ال�وزراء ح�ی�ن 

ف��اج��أ ال��م��ھ��ن��دس س��ی��د م��رع��ي وزی��ر 

الزراعة بسؤالھ ع�ن مش�روع تس�م�ی�ن 

"العجول "في الفیوم ، فقال: لھ ال�وزی�ر 

م��رع��ي ال��م��ش��روع ج��اھ��ز ل��الف��ت��ت��اح" 

یاریس "ف�رد الس�ادات إذن س�أف�ت�ت�ح�ھ 

غدا، فذھب س�ی�د م�رع�ي م�ن ت�وه إل�ي 

الفیوم لتحضیر كل شيء وحین�م�ا حض�ر 

السادات وبعد أفتتاح ال�م�ش�روع وأث�ن�اء 

ال��ج��ل��وس م��ع ال��م��ھ��ن��دس س��ی��د س��أل��ھ 

الس��ادات "أج��رت ال��ع��ج��ل ب��ك��ام م��ن 

الفالحین یا مرع�ى" ف�ت�غ�ی�ر ل�ون وج�ھ 

مرعى من المفاجأة وقال لھ علي المب�ل�غ 

ال�ف�الح�ی�ن ض�ح�ك�وا   فق�ال ل�ھ الس�ادات

وزی��ر   ی��زول ت��ع��ج��ب  ع��ل��ی��ك وح��ت��ي

الزراعة قال للرئیس ولكن كی�ف ع�رف�ت 

أنھ ال یوجد مشروع وان ت�ل�ك ال�ع�ج�ول 

قومنا بت�اج�رھ�ا ، ف�أج�اب�ھ الس�ادات أن�ا 

فالح یا سید وأعلم أن البھائ�م ال ت�ح�دث 

جلبھ وال تتحرك كثیرا في ال�م�ك�ان ال�ت�ى 

 تربت فیھ بعكس مع ما حدث أمامي.

 وت 
 
 
 

 عصام سامي ناجي/مصر

 ...)ن، ( وت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفلسطینیة  ةالشاعر 
  فاتن شیمي 

 

 ..والفتنة شدیدة الجمال كل ما حصل ٔان بیروت امرٔاة

 نار الغیرة،  اأشتعلت

 ..في قلوب الحاسدین

 ..بل و قضموا ٔاظافرھم حقدا

 وھم یرونھا ترتدي كل یوم فستانا مزركشا،

 وتنثر العطر الساحر،

 ..وتتزین كالعروس لیلة زفافھا

 لم یطیقوا ٔان یلمحوھا،

 ..تتغنى بحسنھا المتفرد

 ٕاجتمعوا لیال،

 ..وقرروا ٔان یلقوھا في الجب

 :وقبل ذلك

 مزقوا ثوبھا،

 وقصوا شعرھا،

 وانتزعوا حلیھا،

 ..وصفعوھا حتى ٔاغمي علیھا

 وعلى حین غفلة،

 رموھا بعد ٔان شوھوھا،

 ..وغیروا معالمھا كلیا

 

 ..ٕاطمٔیني ٔایتھا الجمیلة

 ..ستنجین

 وحدھم من سیقعون في جب القبح،

  ..ویموتون غیظا

 وسیٔاتي محبوك،

 ..من كل حدب وصوب لیكتحلوا بجمالك الطاھر
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