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 ذكرى الراحل شمران الیاسري "أبو كاطع"

 ت او ط درس أ 

 
 

 

 

 علي حسین/ العراق
   
 
 
 
 

في كل عام تمر بھ ذكرى الراحل شمران الیاسري "أبو كاطع" یحتاج العراقیون فیھ   
إلى أن یعیدوا قراءتھ من جدید لیعرفوا ك�ی�ف ی�م�ك�ن ل�ل�م�واق�ف ال�وط�ن�ی�ة أن ت�ك�ون 
محترمة، فقبل عقود من ھذا التاریخ كان العراقیون ینتظرون "صراح�ة أب�و ك�اط�ع" 

 .على األرصفة لینطلقوا معھا وبھا في سحر ونقاوة الكلمة
كان الناس یعرفون أن كاتبھا المفضل لم یطأطئ رأسھ لمسؤول أو منصب أو من�ف�ع�ة، 
فقد كان وفیًا لما یكتب، قابًضا على جمر مبادئھ، م�ك�رًس�ا ح�ی�ات�ھ ل�ل�ك�ل�م�ة، ل�ل�م�وق�ف 

 .الوطني الصادق المتجرد من كل غرض أو منفعة
كان متاًحا لشمران الیاسري، أن یعیش في أمان واطمئنان وأن ی�ح�ص�ل ع�ل�ى أع�ل�ى 
المناصب، فقط لو منح ضمیره إجازة دائم�ة.. غ�ی�ر أن�ھ ك�ان عص�یً�ا ع�ل�ى اإلغ�راء، 
مترفًعا عن استجداء السلطة، مدرًكا ب�ح�س�ھ ال�م�ھ�ن�ي واإلنس�ان�ي، الش�دی�د ال�وط�ن�ی�ة 
والنقاء، أن مملكتھ الحقیقیة لیست مع السلطة وإنما مع مواطنی�ن یش�ارك�ون�ھ ال�ح�ل�م 
بوطن أكثر بھاًء وجماًال... الیوم حین أستذكر مآثر "أبو ك�اط�ع" أن�ظ�ر ح�ول�ي ألرى 
البالد، وقد عشعش فیھا الساعي الى المكاسب، وال�ك�اره ل�وط�ن�ھ ی�ط�ال�ب ول�و ب�رب�ع 
فرصة إلظھار مھاراتھ في اللعب على الحبال، ومن ھؤالء مھدي الص�م�ی�دع�ي، ال�ذي 
یعتقد أن عنتریاتھ یمكن لھا أن تغفر لھ "سقطتھ" تجاه أشقائنا المسیحیین، فإن ھناك 
حتًما اتفاقًا بین الجمیع على أن یبقى الجھل مخی�ًم�ا ع�ل�ى ھ�ذه ال�ب�الد، وب�دًال م�ن أن 
یخجل مفتي الدیار ویتوارى عن األنظار، نجده یقدم مش�روع�ا مض�ح�ك�ا، ی�دع�و ف�ی�ھ 
لتشكیل قوات من شباب العراق یشرف علیھا السلطان التركي "اردوغان" لقطع انف 
ترامب ویطلب منّا أن نصفق لھ؟ وینسى الصمیدعي ان العراقیین ریدون ل�ب�الدھ�م أن 
تنظر الى المستقبل بأمل، وأن یعّم السالم والفرح على أرضھا، وأن نعی�ش م�رف�وع�ي 

 . الرأس بین شعوب العالم، ال أن یحكمنا ساسة یعیشون في زمن القرون الوسطى
ما یحدث یفضح مخططات البعض من شیوخ الفتنة، ویثبت للجمیع أّن ھناك من الیرید 
للدولة أن تسعى إلى إقرار قوانین تصب في خدمة المواطن، وإنما خطتھ�م األس�اس�ی�ة 
تحویل العراق الى إمارة یحكمونھا بصولجان الحشمة وسی�اط االس�ت�ب�داد، ی�ری�دون�ھ�ا 

 .إمارة شبیھة بإمارة طالبان
الیوم في ذكرى "ابو كاطع" ننظر الى اإلرث النضالي والسیاسي لالنسان الذي استمد 
حیاتھ من حكایات العراقیین وآالمھم وأحالمھم ومعاناتھم، ال یغیب م�واط�ن م�ث�ل أب�و 
كاطع، ألنھ كتب سیرة حیاتھ مطابقة لسیرة وطنھ، قصص ومواقف حیات�یّ�ة س�ت�ن�ت�ق�ي 
منھا األجیال ما تشاء، وھي بحرإذا اخترنا السیاسة وال�ف�ك�ر، وب�ح�ار ل�ن ت�ن�ت�ھ�ي إذا 

فیما سیترك لنا مھدي الصمیدع�ي، ف�ت�اوى   .اخترنا محبّة الناس والدفاع عن قضایاھم
 . وخطب ال تؤمن بالدولة المدنیة، وتصرعلى نشر التفرقة واشاعة الخراب

 ( ء)
 
 
 

 د. سجال الركابي
 العراق 

 

  قُل لي
  !كیَف أدركتكَ 

 نبضة شوقٍ   …رمش  رفّة           
 ……رجیف ُحلٍم ال تفسیر لھ           
  وقُل لي

 لماذا ما تالقینا ونحن أدیم واحد       
  میاسم األسى تحّز نا       

 بذبذبة متوافقة                              
 بل انّني أجزمُ 

 أنّك الذي كانَ         
 جدائل نومي المبعثرة  یمّسد                     

 یفززني من أحالمي                           
 فتفترُّ وسادتي عن سرب ابتسامات                            

 من كنتَ   وأنتَ          
  تُملي علّي ألوان حروفي                             

 ومن كان ینادیني في بّحة كمان            
 تھلُّ دموعي جواباً                                       

   أال قل لي
 كیَف انسكبَت في وتیني             

 فانتفض نبضي مضیئاً بكَ                    
  لملمتكَ   إن فتَّتني

  بریق عسٍل یبزغ في العیون                  
 

 ھا أنّك أكتسحتني حّد الالمعقول
 



م كنت مدعوا لندوة ثقافیة في 2012  منتصف عام
ساقیة عبد المنعم الصاوي بحى الزمالك بالق�اھ�رة، 

ال -حیث استضافت الن�دوة روائ�ي مص�ري ش�ھ�ی�ر
وأیضا كان من ضمن الض�ی�وف  -داعي لذكر أسمھ 

أكادیمیة سوی�دی�ة، بص�ح�ب�ة دك�ت�ورة ف�ي ج�ام�ع�ة 
باختصار أخذ ذلك الروائي یھاجم الضی�ف�ة   القاھرة

السویدیة التي كانت قد أص�درت ك�ت�اب ع�ن ث�ورة 
ینایر، والمقزز أنھ ترك موضوع ال�ك�ت�اب وأنص�ب 
ھجومھ على حوارا صح�ف�ی�ا ل�ھ�ا ف�ي ال�واش�ن�ط�ن 
بوست وطبعا ھجومھ علي الضیفة استف�زن�ي م�م�ا 
جعلني أرد علیھ ببعض الكلمات الثقیلة، والحمد � 
مرت الندوة بسالم وع�ن�دھ�ا ذھ�ب�ت إل�ى الض�ی�ف�ة 
السویدیة وأظھرت لھا تعجبي من عدم ال�رد ع�ل�ي 
ذلك الروائي، وأخبرتھا انھ یجب أن یكون للمث�ق�ف 
أظافر وأنیاب في النقاشات للدفاع نفسھ ال�م�ھ�م أن 
 ال یخرج عن حدود األدب واللیاقة وینجر للتجریح. 
ذكر اإلعالمي المصري الراحل ح�م�دي ق�ن�دی�ل أن�ھ 
منذ دخولھ عالم األعالم تم وقف برامجھ المتت�ال�ی�ة 
مرات عدة وفي كل الحقب تقریبا ، وط�ب�ع�ا ال�م�ن�ع 
واإلیقاف أسلوب قدیم یتماشى مع مرحلة الستینات 

في عص�ر الس�م�وات ال�م�ف�ت�وح�ة،   وال یجدي نفعا

ولكن الشيء المثی�ر أن ح�ك�وم�ات ال�ع�ال�م ال�ث�ال�ث 
مازالت تتمسك ب�ھ�ذا األم�ر ح�ی�ث ی�ك�ون اإلی�ق�اف 
والمصادرة ج�زاء م�ن ی�خ�رج ال�ن�ص، وف�ي ھ�ذا 

الصدد نذكر الكاتب الصحفي الراحل م�ح�م�د م�ن�ی�ر 
الذي تم فصلھ من جریدة الیوم السابع ألنھ اخت�ل�ف 
مع النظام الحاك�م ف�ي مص�ر ف�ي ب�ع�ض ال�ق�ض�ای�ا 
والسیاسات فلجأ للكتابة في ص�ح�ف ع�رب�ی�ة م�ث�ل 

 الخلیج السعودیة والقبس الكویتیة. 
:  السؤال الذي یفرض نف�س�ھ ف�ي ھ�ذا ال�م�وض�وع

نرى الصحافة مستقل�ة وس�ل�ط�ة راب�ع�ة ف�ي    متى
وطننا العربي!؟ كما ھو ال�ح�ال ف�ي ج�م�ی�ع ال�دول 

 المتقدمة أم أن ھذا حلم بعید المنال.
كتبت ذات مره عن ذلك ال�وط�ن ال�ذي اك�ت�ش�ف أن 
بعض أبناءه أبن�اء غ�ی�ر ش�رع�ی�ی�ن أق�دم�وا ع�ل�ي 
خیانتھ في وضح النھار دون أن یھت�ز ل�ھ�م ج�ف�ن، 
المثیر أن ذلك الوط�ن ل�م ی�ھ�ی�م ع�ل�ي وج�ھ�ھ ف�ي 
الطرقات، ولم یرتاد الحانات ال�ل�ی�ل�ی�ة ، وأیض�ا ل�م 

 یتعاطى المواد
المخدرة والكحول، وطبعا ھ�ذا م�ن ھ�ول الص�دم�ة 
ولكي ینسى، بل تعایش الوطن ال�ب�ائ�س م�ع األم�ر 
ومنذ ذلك الحین وھو ف�ي ح�ال�ة ان�ح�دار مس�ت�م�ر، 
واألكثر غرابھ أن أب�ن�اءه ال�ذی�ن خ�ان�وه ی�وھ�م�وه 

ك�ل   ویوھمون أنفسھم من وقت ألخر أنھم یفعلون
 ذلك من أجلھ.

ف��ي ظ��ل ظ��روف ك��ورون��ا الص��ع��ب��ة،    
والتزاماً منا بقواعد الصحة ال�دول�ی�ة ف�ي 
اإللتزام بمسافات التباعد اإلجتماعي، عقد 
التیار الدیمقراطي العراقي ف�ي اس�ت�رال�ی�ا 

 2020-اب -14موسعھُ السنوي بتاری�خ 
ی���وم ال���ج���م���ع���ة الس���اع���ة الس���اب���ع���ة 

بنجاح وذلك عبر (خدم�ة ال�زووم)   مساءً 
وفي اجواء دیمقراطیة حمیمیة، بح�ض�ور 
اعضاء ال�ت�ی�ار ب�اإلض�اف�ة ال�ى ع�دد م�ن 
األص��دق��اء وم��ت��اب��ع��ي نش��اط��ات ال��ت��ی��ار 
المختلفة في استرالیا، كما ت�ع�ذر حض�ور 
بعض الزمالء والزمیالت لعدم تمكنھم من 
اس�ت�ع�م�ال ب�رن�ام�ج (ال�زووم) ع�ل�ى ام�ل 

 حضورھم في اللقاءات القادمة.
وفي بدایة اللقاء وق�ف ال�ح�ض�ور دق�ی�ق�ة 
صمت وحداد على ارواح شھداء ال�ح�رك�ة 
الوطنیة والدیمقراطیة وشھداء إن�ت�ف�اض�ة 
تش�ری��ن وك��ذل�ك ش�ھ��داء ت�ف��ج�ی��ر (م��رف��أ 
بیروت) الذي راح ض�ح�ی�ت�ھ ال�م�ئ�ات م�ن 

 .الشھداء واألألف من الجرحى
رح��ب ال��زم��ی��ل ج��واد راض��ي   ب��ع��دھ��ا

بالحضور شاكراً لھم تلبیتھم ھذه ال�دع�وة 
وانجاحھا ثم قرأ ج�دول اع�م�ال ال�م�وس�ع 

 :الذي تضمن
مداخلة الزمیل صبحي مبارك المنس�ق  -1

 المناوب للتیار حول:
مفھ�وم ال�ت�ی�ار ال�دی�م�ق�راط�ي ال�ع�راق�ي - 

ال��واس��ع والش���ام��ل، اخ��ر ال��ت��ط���ورات 
والجھود الرامیة الى إعادة ھیكل�ة ال�ت�ی�ار 
الدیمقراطي العراقي في الداخل وال�خ�ارج 
إستناداً للتقی�م األول�ي ل�ل�ت�ی�ار ال�م�رك�زي 

  ومشروع تعدیل النظام الداخلي.
مداخل�ة ل�ل�زم�ی�ل ج�واد راض�ي ح�ول  -2

عمل ال�ت�ی�ار ال�دی�م�ق�راط�ي ف�ي ال�خ�ارج، 

واقعھ، التنسیقیات العاملة فعلیاً األن،ھیأة 
 .المتابعة

فترة مناقشة المداخلة األولى والثان�ی�ة  -3
 .من قبل الحضور

الزمیل ابراھیم علي تن�اول ال�ب�رن�ام�ج  -4
 . الثقافي للجنة التنسیقیة

الزمیلة سفانة الفارس والزمیل س�الم  -5
ل�ج�ن�ة إع�الم ال�ت�ی�ار   الخداي تناوال عم�ل

وتواصلھ م�ع ال�زم�الء واألص�دق�اء ع�ب�ر 
 . مختلف وسائل التواصل

مناقشة البرنامج الثق�اف�ي واإلع�الم�ي  -6
  من قبل الزمالء الحضور.

وبعد اإلنتھاء من المداخالت والت�س�اؤالت 
من قبل ال�ح�ض�ور وال�ت�ي اغ�ن�ت ال�ل�ق�اء 
الموسع باإلراء والمقترحات والتي ط�رح 
قسم منھا على سبیل المثال ال الحصر: ما 
ھو مستقبل التیار ال�دی�م�ق�راط�ي وع�الق�ة 

تنسیقیات الخارج ب�ال�م�رك�ز،وایض�ا ح�ول 
امكانیة وطرق التواصل وال�ت�وس�ع ألك�ب�ر 
ش��ری��ح��ة م��ن الش��ب��اب وك��ذل��ك ج��اءت 
التساؤالت ح�ول ك�ی�ف�ی�ة ال�م�ش�ارك�ة ف�ي 
اإلنتخابات وعن تمثیل التیار الدیمق�راط�ي 

 .  في مجلس النواب الجدید  العراقي
وقد دام الل�ق�اء إلك�ث�ر م�ن س�اع�ت�ی�ن ث�م  

قدمت اللجنة التنسیقیة الش�ك�ر وال�ت�ق�دی�ر 
للزمالء، واإلم�ت�ن�ان ل�ح�ض�ور اإلص�دق�اء 

 . وتلبیتھم الدعوة
 قـــــرار

تضامن التیار الدیم�ق�راط�ي ال�ع�راق�ي ف�ي 
استرالیا مع إقرار قانون مناھضة ال�ع�ن�ف 

 .األسري
القیام بحملة إعالمیة واس�ع�ة ل�ل�م�ط�ال�ب�ة 
ب��اإلس��راع ف��ي إق��رار مش��روع ق��ان��ون 
مناھضة العنف األسري (مط�ل�ق ال�ح�م�ل�ة 

  ).التیار الدیمقراطي العراقي في استرالیا
مع الشع�ب   التضامن المعنوي واإلعالمي

اللبناني الشقیق في كارث�ة إن�ف�ج�ار(م�رف�أ 
بیروت) والوقوف م�ع م�ط�ال�ی�ب الش�ع�ب 

 . اللبناني المنتفض
 التــوصیــات

اإلستم�رار ب�ع�ق�د ال�ل�ق�اءت ال�ث�ق�اف�ی�ة  -1
 -ال��ث��ق��اف��ی��ة ال��م��خ��ت��ل��ف��ة   (ال��م��ح��اض��رات

  الجلسات الحواریة).
ت��ك��ث��ی��ف ال��ت��واص��ل م��ع األعض��اء  -2

واألص��دق��اء واإلھ��ت��م��ام ب��م��ق��ت��رح��ات��ھ��م 
 .وطروحاتھم البناءة

إشراك المخت�ص�ی�ن ب�الش�أن ال�ث�ق�اف�ي  -3
 .واإلجتماعي في تنفیذ البرنامج الثقافي

التأكید على اإلھتمام بما یتم نشره من  -4
قبل اللجنة اإلعالمیة لغرض التواصل م�ع 

 .اخر المستجدات
دعوة األعضاء واألصدقاء للمساھ�م�ة  -5

والنشر في م�ج�ل�ة ن�واف�ذ وال�ت�ي ت�ح�وي 
 .مختلف األبواب

اإلھت�م�ام بض�رورة اإلل�ت�زام ب�ق�واع�د  -6
التباعد اإلجتماعي والصحي ح�ف�اظ�اع�ل�ى 
الصحة العامة للجمیع للخروج م�ن ازم�ة 
جائحة كورون�ا ب�اق�ل ال�خ�س�ائ�ر وال�ع�ودة 

 .للحیاة الطبیعیة بسالم
توجیھ شكر وتقدی�ر ل�ھ�ی�أة ال�م�ت�اب�ع�ة  -7

لتنسیقیات الخارج لما بذول�وه وی�ب�ذل�ون�ھ 
من جھد متواصل في العمل، م�ع ت�ث�م�ی�ن 
دور ال��زم��ی��ل ج��واد راض��ي ل��دوره ف��ي 

 .المتابعة المستمرة   ھیأة
 

اللجنة اإلعالمیة للتیار الدیمقراطي 
 العراقي في استرالیا
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 اا  اا اطر اا 
(ووا)   ح يا   
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  / مصرعصام سامي ناجي
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أع��ل��ن ال��ن��اط��ق ب��اس��م رئ��ی��س م��ج��ل��س ال��وزراء   
مصطفى الكاظمي، أح�م�د م�ال ط�الل، ف�ي م�ؤت�م�ره 

، مصادق�ة 2020 -08-05المنعقد/ بتأریخ  الصحفي
بتأری�خ  المجلس على مشروع قانون العنف األسري

وإرس��ال��ھ إل��ى م��ج��ل��س ال��ن��واب  04-08-2020
 لتشریعھ والمصادقة علیھ. 

طوال السنوات الماضیة لم یتمكن العراق من إق�رار 
قانون العنف األسري لحمایة الم�رأة وال�ط�ف�ل ع�ل�ى 
الرغم من تصاعد الع�ن�ف األس�ري ب�وت�ی�رة ع�ال�ی�ة 
حیث شھدت البالد حوادث أدت إلى مقتل النساء من 
جراء العنف تح�ت ع�ن�وان ج�رائ�م الش�رف وك�ان�ت 

أحدى أكبر العقب�ات  أحزاب اإلسالم السیاسي وكتلھا
التي حالت دون تمریر القانون وسبب تأخر تش�ری�ع 
القانون، وضّح نائب رئیس ل�ج�ن�ة ح�ق�وق اإلنس�ان 

ترحی�ل�ھ  عباس الشبكي) ان (سبب (قصي البرلمانیة
من دورات س�اب�ق�ة ك�ان بس�ب�ب اإلع�ت�راض�ات م�ن 
بعض القوى اإلسالمیة في مجلس النواب) كم�ا أك�د 
الشبكي الجم�ی�ع ی�ع�ل�م ان ال�خ�الف ح�ول ال�ق�ان�ون 

في ب�ع�ض  سیاسي ویخص الشرع والدین اإلسالمي
حیث ت�رى ف�ی�ھ ال�ق�وى الس�ی�اس�ی�ة   فقرات القانون

أنھ یمس الشرع الدیني. لقد تّم التح�ض�ی�ر  اإلسإلمیة
إلى مسودة مشروع ال�ق�ان�ون م�ن خ�الل م�ن�اقش�ات 
ورش عم�ل داخ�ل ال�م�ج�ل�س وخ�ارج�ھ ب�م�ش�ارك�ة 
منظمات مجتمع مدني وقانونیین وإختصاص، وف�ي 

ح�ث�ت األم�م ال�م�ت�ح�دة ف�ي ال�ع�راق  2020نیس�ان 
البرلمان العراقي ع�ل�ى اإلس�راع ف�ي إق�رار ق�ان�ون 
مناھضة العنف األسري وسط تقاریر مثی�رة ل�ل�ق�ل�ق 
ع��ن ارت��ف��اع ح��االت ال��ع��ن��ف ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ن��وع 
اإلجتماعي والعنف األسري في جمیع إن�ح�اء ال�ب�الد 
وزیادتھ نت�ی�ج�ة ال�ح�ج�ر ال�م�ن�زل�ي بس�ب�ب ج�ائ�ح�ة 
كورونا. ومن خ�الل ت�ح�ذی�ر األم�م ال�م�ت�ح�دة ال�ت�ي 

منظمات تابعة لألمم ال�م�ت�ح�دة وھ�ي  4شاركت فیھ 
(صندوق األمم المتحدة للسكن، ومف�وض�ی�ة ح�ق�وق 

یونسی�ف -اإلنسان، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
، وھیئة األمم المتحدة للم�رأة) ف�ي ب�ی�ان مش�ت�رك -

(من شأن إقرار قانون من�اھض�ة  حیث ذكر البیان إن
العنف األسري ض�م�ان م�ح�اس�ب�ة م�رت�ك�ب�ي ج�رائ�م 
العنف القائم على النوع االجتماعي في العراق) ل�ق�د 
أصبح العنف األس�ري ح�ق�ی�ق�ة واق�ع�ة ف�ي ال�ع�راق 
ولھذا بدأ العمل ف�ي وض�ع ق�ان�ون ی�ح�م�ي األس�رة 
ویحد من الجرائم الت�ي تُ�رت�ك�ب ض�د أف�راد األس�رة 
وف��ي ال��م��ق��م��ة ال��ن��س��اء واألط��ف��ال. وب��ذل��ك ج��رت 

شاركت ف�ی�ھ�ا  2019مناقشات وإجتماعات منُذ سنة 
منظمات األمم المتحدة ومنظمات المجت�م�ع ال�م�دن�ي 
في العراق ورئاسة الجمھوریة واللقاء ال�ذي حص�ل 
ف�ي قص��ر الس��الم وال��ت�ع��اون م�ع رئ�اس��ة م��ج�ل��س 
الوزراء كانت النتائج بجان�ب تش�ری�ع ال�ق�ان�ون م�ن 
جھة أخرى قام الجانب ال�راف�ض ب�ال�ت�ح�ش�ی�د ت�ح�ت 

 غطاء الدین والتشریع وبعض المواد الدستوریة. 
  

الدستور العراقي یحظر (كل أشكال العنف والتعسف 
ف�ي األس��رة) وب��ن��ف�س ال��وق�ت، ق��ان�ون ال��ع�ق��وب��ات 

ت�م�ن�ح ال�زوج ح�ق  - 41المادة  111العراقي رقم 
تأدیب زوجتھ في حدود ماھو مقرر شرعاً أو قانون�اً 
أو ُعرفاً وھذه المادة تھدد السالمة الجسدیة وت�ھ�در 
كرامتھا وأنسانیتھا. وكنموذج ما أبدتھ كتلة ال�ن�ھ�ج 
الوطني النیابیة رفضھ�ا مش�روع ق�ان�ون م�ن�اھض�ة 
العن�ف األس�ري ح�ی�ث ق�ال�ت أن�ھ ی�ع�ارض ث�واب�ت 

م�ع�ت�م�دة ع�ل�ى ال�م�ادة  اإلسالم والدستور ال�ع�راق�ي
المبادئ األساسیة المادة ( -الدستوریة الباب األول 

: األسالم دین الدولة الرسمي، وھو مص�در  ) أوالً 2
 أساس للتشریع: 

الیجوز سن قانون ی�ت�ع�ارض م�ع ث�واب�ت أح�ك�ام  -أ
 اإلسالم.

 وبنفس المادة.
الی��ج��وز س��ن ق��ان��ون ی��ت��ع��ارض م��ع م��ب��ادئ  -ب

الیجوز س�ن ق�ان�ون ی�ت�ع�ارض م�ع  -الدیمقراطیة ج
ال�ح��ق�وق وال�ح��ری��ات األس��اس�ی��ة ال�واردة ف�ي ھ��ذا 

 الدتسور. 
قال رئیس الكتلة عمار طع�م�ة ی�ت�ض�م�ن ال�م�ش�روع 

خطیرة بعواقب تخریبیة تستھدف إستق�رار  مضامین
العائلة والمجتمع العراقي وذكر عدد من النقاط التي 
طرحھا وم�ن�ھ�ا ح�ق ال�ت�رب�ی�ة أي ت�رب�ی�ة وت�أدی�ب 
ال�وال�دی��ن ألوالدھ��م وی��ع�ده ج�ری��م�ة ع�ن��ف أس��ري 

م�ن ال�دس�ت�ور ح�ول  29وحسب رؤیتھ بأن ال�م�ادة 
محافظة الدولة على كیان األسرة. بالم�ق�اب�ل ال�ق�وى 
المدنیة وبجانبھا منظمات الم�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي ال�ت�ي 
تؤمن بحقوق اإلنس�ان، ت�ت�ف�ق بص�ورة ع�ام�ة م�ع 

 مشروع القانون مناھضة العنف األسري. 
تّم تقدیم قانون األح�وال الش�خ�ص�ی�ة  2014في عام 

الجعفریة وھو قانون وقف ض�ده الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
وأفشلھ بعد أن خرجت تظاھرات ضد تش�ری�ع�ھ ل�م�ا 
یحتویھ من أف�ك�ار ط�ائ�ف�ی�ة ورج�ع�ی�ة. ول�ھ�ذا ف�أن 
القوانین التي تعتمد الطائفیة وأسل�م�ة ال�دول�ة غ�ی�ر 
مقبولة في ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي ال�م�ك�ون م�ن ع�دة 

 أطیاف وأدیان..
والیزال العنف األسري مشكلة خطی�رة ف�ي ال�ع�راق 
حیث وجد مسح ص�ح�ة األس�رة ال�ع�راق�ی�ة ل�ل�ف�ت�رة 

أن واح��دة م��ن ك��ل خ��م��س نس��اء  2006-2007
عراقیات تتعرض للع�ن�ف األس�ري ال�ج�س�دي، ك�م�ا 

 2012وجدت دراسة أجرتھا وزارة التخ�ط�ی�ط ع�ام 
% على األقل من النساء المتزوجات ت�ح�دث�ن 36أن 

عن تعرضھن لشكل من أشكال األذى ال�ن�ف�س�ي م�ن 
% ل�ل�ع�ن�ف 6% لإلساءة اللفظ�ی�ة و23أزواجھّن و
% للعنف الجنسي واآلن إزدادات ھ�ذه 9الجسدي و

النسب وقالت وحدة الجمیلي، عضوة ل�ج�ن�ة ح�ق�وق 

ھ�ی�وم�ن رای�ت�س   اإلنسان في الب�رل�م�ان ل�م�ن�ظ�م�ة
ووتش إن بعض النواب أع�ت�رض�وا ع�ل�ى ال�ق�ان�ون 
ألنھم الیعتقدون أنھ ینبغي ل�ل�دول�ة م�ع�اق�ب�ة ج�رائ�م 
الشرف أو عقاب ال�وال�دی�ن ال�ج�س�دي ألط�ف�ال�ھ�م . 
وقالت شذى ناجي رئیسة م�ن�ظ�م�ة نس�اء م�ن أج�ل 
السالم إن أحد النواب قال لھا (ھل تریدین حقاً ج�ع�ل 

ح�ت�ى   مجتمعنا مثل المجتمع الغربي ، فال ی�م�ك�ن�ن�ي
 معاقبة أبني أذا عاد متأخراًإلى المنزل)

العنف األسري : یع�رف إص�ط�الح�اً ب�أن�ھ إس�ت�خ�دام 
القوة بطریقة غیر قانونیة، أو التھدید بإست�خ�دام�ھ�ا 
من أجل التسبب بالضرر واألذى لآلخرین ، ویع�ّرف 
العنف في علم االجتماع على أنھ اللجوء إل�ى األذى 

ال�ع�الق�ات األس�ری�ة ك�ال�ع�ن�ف ض�د   من أجل تفكی�ك
الزوجة أو الزوج أو األبن�اء أو ك�ب�ار الس�ن س�واء 
من خالل اإلھمال أو اإلیذاء البدن�ي أو ال�ن�ف�س�ي أو 
العنف األخالقي . وفي تعریف آخر على أن�ھ س�ل�وك 
عدواني یمارسھ الفرد أو جماعة أو طبقة إجتماعیة 
أو یعرف على أنھ سلب حریة اآلخرین سواء ح�ری�ة 
التعبیر أو حریة التفكیر أو حریة الرأي م�م�ا ی�ؤدي 
إلى أضرار مادیة ومع�ن�وی�ة أو ن�ف�س�ی�ة . وی�ع�رف 
العنف األسري بین أفراد األسرة ممارستھ ب�ع�ض�ھ�م 
ضد البعض اآلخر حتى تش�م�ل األوالد ض�د آب�ائ�ھ�م 

 ویؤدي العنف األسري إلى :
  
 التفكك األسري -1
  
 الطالق -2
 العداوة االجتماعیة -3
 جنوح األحداث -4
 إضطراب أمن المجتمع -5
 العالمات الدالة على وجود عنف أسري  -6
العنف الجسدي وتظھر ع�الم�ات ال�ع�ن�ف   عالمات -

الجسدي م�ن ق�ب�ل ال�زوج : ش�د الش�ع�ر، الص�ف�ع، 
الركل، ال�ع�ض، ال�خ�ن�ق، م�ن�ع ال�ط�ع�ام والش�راب، 
إستخدام السالح ب�غ�ی�ة ال�ت�س�ب�ب ب�األذى، اإلس�اءة 
لألطفال، قیادة السیارة أثناء تواجد الشریك بطری�ق�ة 

 متھورة، 
 

 عالمات العنف النفسي :
اإلھانة وإنتقاد الطرف اآلخر بإستمرار، المنع م�ن  -

زی���ارة األھ���ل واألص���دق���اء أو ال���ح���ب���س ف���ي 
المنزل .ومراقبة الش�ری�ك ف�ي ك�ل ش�ب�ئ، ال�ت�ح�ك�م 
بالمظھر الخارجي للشریك، إختیارالمالب�س ووض�ع 
مساحیق التجم�ی�ل. وھ�ن�اك ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ع�الم�ات 
ومنھا إنعكاس العنف من قبل الُمعنف على األطف�ال، 
وعلى الطالب اذا كان م�درس�اً، وم�ع اآلخ�ری�ن ف�ي 

 المجتمع .
من الم�ؤم�ل أن ی�ع�ال�ج مش�روع ق�ان�ون م�ن�اھض�ة 
العنف األسري أغ�ل�ب ال�م�ش�اك�ل وت�أك�ی�د ال�ح�م�ای�ة 
وتأمین صحة األسرة بعیداً عن العنف لغرض إن�ت�اج 
أسرة تتمتع بالصحة النف�س�ی�ة وال�ج�س�دی�ة وت�ك�ون 
سویة ویعتمد ھذا على التكافؤ بین الزوجة وال�زوج 
والمستوى الثقافي، واألفكار ال�ت�ق�دم�ی�ة ب�ع�ی�داً ع�ن 
ال�ط��ائ��ف��ی��ة وال��ت��ع��ص��ب. وإش��اع��ة أج��واء ال��م��ح��ب��ة 
واإلحترام واإلخالص. والسؤال ھل سیمرر مش�روع 
قانون مناھضة ال�ع�ن�ف األس�ري م�ن ق�ب�ل م�ج�ل�س 
النواب أم ال بحجة الت�ش�ری�ع�ات ال�دی�ن�ی�ة؟!! ول�ھ�ذا 
یتطلب األمر ت�ن�ظ�ی�م ح�م�الت ج�م�اھ�ی�ری�ة س�ل�م�ی�ة 
وإع�الم�ی��ة م�ك��ث�ف�ة آلج�ل نص��رة األس�رة وض�م��ان 

 وحدتھا والوقوف بوجھ العنف األسري.

 وع من  ا اي 

  ا وال 
 

 

 صبحي مبارك/ سیدني
 





 

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.         •



 موالتي

 إطالق صرختي األولى  منذ

  مصابیح طیورك ھبت

 على مدني النائمة في دجى الطرقات

 فشب الضوء في كیاني

  و مشیت بین األعشاب

 أركل الحصى بأقدامي

 مشیت…مشیت

 …ثم سمیتك

 موالتي

  

 تـََرْھـبـَـَنـُْت في محرابك

 …كي ال أتھاوى نحو الوادي

 في بحرك الھادي أغوصَ  ما زلتُ 

 ...  ما زلت أشرب من ینبوعك الصافي

 وما ارتویت

  وقد غزا الشیب راسي

  

  عشقُت شموخ َ قامـتـَكِ 

 قـَبَــلـُّت جبینك ِالعالي

 الھوى فؤادي راقص

 أضالعي استوطنِ و

  

 …في مھجري

 في صومعتي اآلن

 استرجع شریط ذكریاتي

 مأساتي... ما زلت اتلو مزامیر مأساتك

 صخرِة كھف الزمان، ما زلت أحفر في

 حكایاتي…حكایاتك 

 للنشید اآلتي… أجراَس شوٍق  و نقرع معا 

   

  اعزفي، یا موالتي بمزمارٍ 

 …لتبرأ أدوائھا

 دقي أجراس معبدك، لتوقظي النائمین،

 …من غفلتھم

 اعزفي على قیثارك

 و أعلني

 …أن العصافیر، و إن ھاجرت، ستعود یوما

 فتمزق ثوب الظلمة البالي

  

  لكِ  ابوحُ  كیفَ 

 …موالتي

 كیف أبدأ

 الحیاة في دمائي؟ ماءَ منذ قطرت ِ…من أین أبدأ

 ما حاولت تسجیل شقائي و عذاباتيأكل

 !لتجرف فیروساتي أمطاركِ  تساقطتْ 

  

 یا موالتي ، أراكِ ا كنتُ ـً دائم

 العشاق مدنا بال دخان و واحةَ 

 ألوانك كلھا…اسمك…حروفك 

 باتت ترفرف فوق رابطتي

  

 ، موالتيجئتِ 

 ا و ینبوعاـً شعاع

 قالعي بجیوشكِ  و فتحتِ 

 ا، مدن قلبيـً ، طربفأذعنتْ 

 ونذرت لك جمیع مملكاتي

 نھرعلى صحرائي كما یفیضُ  فضتِ 

 …حطمت جدراني

 تبجیال لكِ  وصفقتْ …باسمكِ  تِ حْ بَّ سَ 

 …فاكھة بستاني

  

 موالتي

 … طفال  عشقتكِ 

 حتى بعد غزو الطائر األسود وما زلتُ 

 بالدي

  ... عشقتكِ 

 ا لقاماتك السامقةـً طریق فلم یعرف الموتُ 

 …و قاماتي

  

 !من این أبدأ، موالتي؟

 قتباساتيإالمصادر باتت  من أیةِ 

 منھا یقطر الدم القاني ... ممزقةٍ  كتبٍ  نْ ـِ أم

  محروقةٍ  ام من أوراقٍ 

 انـول الدخـفي فص

  

 كیف أبدأ كلماتي ألنقش لك حكایاتي

 وأطبع على وجنتیك قبالتي

  

 ما غادر القلب نبضاتك

 كِ وال استبدلت رداءَ 

 منذ أن صار ردائي

  

 موالتي، بحور الشعر جمعتُ 

 ألنظم لك القصائد

  و أكتب لك بیتا بال وزن وال قافیة

 …أضواء المسرح فانطفأتْ 

 أظلمت القاعة

 ... فقط أنتِ و بقیت أنتِ 

 جمھوري المشاھد لكل الفصول

 …غاب النص

  فكنت عنوانا لمسرحیاتي

  

 ابتدائي عشقتك كتلمیذٍ 

  تخرجت من مدرستك

 األول في الفصل النھائي

 … تعلقت بأھدابك

  وتعلمت كتابة حروفك

 إلى تاءِ  من شینٍ 

 تعلمت في قالعكِ 

 …بلون دمائكِ  أن أكتبَ 

 أسماء كل الشھداء

  

 …أیا نجمة في ظلمائي

 یا موالتي... إلیكِ 

 أشكو غربتي و اغترابي

 زماني شمسَ  و ما زلتِ  كنتِ 

 ...  مركبي من الطوفانِ  انقذتِ 

 فیھ من نیرانِ  ما شبَّ  و طفأتْ 

  

  خط الدمع اسمك على صفحات دیواني

 بین األعشاب أمشي و مازلتُ 

 أركل الحصى بأقدامي

  فسمیتك…مشیت 

 فسمیناك… مشینا

 موالتنا

 وانت موالتي.
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 "موالتي"  قصیدة
ع�ن�دم�ا ت�ت�اب�ع وت�ت�م�ح��ص ف�ي ال��ُم�نّْ�تَ��ْج  

الجمالي للفنان الدكتور موفق س�اوا ت�رى 
كل منتج ی�ن�ت�ھ�ي م�ن�ھ م�م�ل�وء ب�ال�رم�وز 
والتأویالت وعلى المتلقي ان ی�ف�ت�ح ت�ل�ك 

 .ویفھم تأویالتھا  الرموز
الغربة والحنین الى الوطن وعشق تراب�ھ  

ومعانات شعبھ تت�راق�ص ب�ی�ن ك�ل ح�رف 
یكتبھ في مجال الشعر وكل لقطة تشاھدھا 
في مجال السینما وكل حوار ی�رس�م�ھ ف�ي 
التألیف واالخراج المسرحي طاقة ابداعیة 
فنیة تكاد تكون شاملة تتوھج في ال�ع�ش�ق 
الذي یعیش معھ ف�ي ذك�ری�ات�ھ وح�اض�ره 
وھ��ذا م���ا س���ن��راه ف��ي ھ��ذه ال��ق���راءة 

 ."المتواضعة لقصیدتھ "موالتي
 

یبدأ قصیدتھ بكل�م�ة "م�والت�ي" م�ن أول 
كلمة یسحب الشاعر المتلقي الى م�ن�ط�ق�ة 
ال�رم��ز وال��ت��أوی�ل وال��ت��س��اؤل م��ن ت��ك��ون 
موالتھ اھي حبیبتھ؟! أو أم�ھ؟! أم ك�ی�ان 
یقدسھ؟! وما ھي نغمة كل�م�ة "م�والت�ي" 
ال��ت��ي ن��ط��ق��ھ��ا؟! ھ��ل ھ��ي ب��ت��وس��ل؟! ام 
بحنان؟! ام بغ�ض�ب؟! ھ�ذا م�ا س�ن�ف�س�ره 
ونستش�ف�ھ م�ن ب�ی�ن الس�ط�ور ال�الح�ق�ة، 
ونفھم ان م�والت�ھ رب�م�ا ھ�ي ال�وط�ن او 

  المدینة التي یحن لھا.
ویتحاور مع وطنھ، ویصف مشاعره كلھا 
بنغمة كلمة "موالتي" الموشحة بالش�وق 

 والحب وحال العاشق.
 موالتي

   .. إطالق صرختي األولى  منذ
بعد ان وصلت كلماتي الم�غ�ل�ف�ة ب�ال�ع�ش�ق 
والحنین، ال�ى مس�ام�ع وط�ن�ي ال�ح�ب�ی�ب، 
استقرت الطبیعة وتح�س�س ال�وط�ن م�دى 
الحب الذي اضمره بداخلي فارسل اسراب�ا 
من الطیور محملة بشوق مت�ب�ادل، ط�ی�ور 
تنیر لي طریق الغربة المظلم الذي اعی�ش 

 .فیھ، فدبت الحیاة في جسدي المتیبس
  ھبت مصابیح طیورك ... یا وطني

 على مدني النائمة في دجى الطرقات
 

 فارتجفت الروح
 فشب الضوء في كیاني
أع�دو ات�راق�ص  ... ومشیت بین األعشاب

فرحا وانتشي بذكریاتك یا وطني ... أق�ف�ز  
 كاالطفال وأنشد اناشید الطفولة.

 وأركل الحصى بأقدامي
 وانا أصرخ بفرح،  ..  مشیت…مشیت

انِت یا وطني البعید القریب الى قلبي، بع�د 
  عشقي لك انحنیت في محرابك

 …ثم سمیتك
 موالتي

 تـََرْھـبـَـَنـُْت في محرابك
 …كي ال أتھاوى نحو الوادي

كل بحار االرض ت�زم�ج�ر ف�ي وج�ھ�ي ... 
ترید ان تلجمني تخنق ص�راخ�ي، رفض�ت 
كل بحور االرض، ارتجفت ف�ي اع�م�اق�ھ�ا 
من البرد، رفضتھا ألبحر واسكن مطمئنـً�ا 

   في رحم احضان بحرك یا موالتي
 ما زلُت أغوَص في بحرك الھادي

 ... ما زلت أشرب من ینبوعك الصافي
شربت خمرك المعتق من الكرم فانت�ش�ی�ت 
اسكرني عشقك ی�ا وط�ن�ي، وش�رب�ت ك�ل 

  خمور السماء
     وما ارتویت 

  وقد غزا الشیب راسي
  عشقُت شموخ َ قامـتـَكِ 

 قـَبَــلـُّت جبینك ِالعالي
 راقص الھوى فؤادي

 واستوطِن أضالعي
 …في مھجري

ویذھب خ�ی�ال ش�اع�رن�ا س�اوا، م�ل�م�ل�م�ـً�ا 
ذكریاتھ الحزینة ال�ج�م�ی�ل�ة ف�ت�ع�ص�ف ف�ي 
داخلھ الغربة والحن�ی�ن وی�ھ�م�س ل�ن�ف�س�ھ 

  ویقو:
 في صومعتي اآلن

 استرجع شریط ذكریاتي
 ما زلُت اتلو مزامیر مأساتِك ... مأساتي

ما زلُت أحفَر في ص�خ�رِة ك�ھ�ف ال�زم�ان، 
 حكایاتي…حكایاتِك 

في ھذه االسطر الح�زی�ن�ة ال�م�ش�وق�ة م�ن 
تتوحد ذات الشاعر مع ح�ب�ی�ب�ھ   الذكریات

الوطن فیصبحا ذات واحدة، كالمتص�وف�ة، 
فیتقاسم المأساة وال�ح�ك�ای�ات وال�ذك�ری�ات 
ویقصھا ویرقص معھا على لحن مزام�ی�ر 

  حزینة نسجھا الزمن المظلم.
 

 تعالي یا موالتي، راقصیني،
دعیني اشم فیك رائحة ترابك ح�ی�ن ی�ن�زل 
المطر، تعالي ی�ا ح�ب�ی�ب�ت�ي ن�رق�ص ع�ل�ى 

  اغاني العشق
 … و نقرع معا أجراَس شوقٍ  

 للنشید اآلتي
  اعزفي، یا موالتي بمزمارٍ 

 …لتبرأ أدوائھا
ویتیھ شاعرنا ساوا في عشق مح�ب�وب�ت�ھ  

 وھو یراقصھا ویھمس في اذنھا بترجي، 
  یا موالتي

 دقي أجراس معبدك، لتوقظي النائمین،
 …من غفلتھم

الشاعر م�وف�ق س�اوا ال ی�ی�أس اب�دا م�ن 
األمل، البّد ان ینھض الوطن م�رة اخ�رى 
البدَّ ان یتحرر الوطن من قی�وده بس�واع�د 
ابناءه الغیارى، الثقة واالصرار متوھ�ج�ة 

وال�ث�ق�ة ب�ال�م�س�ت�ق�ب�ل   في ك�ی�ان الش�اع�ر
ف�ی�ن�ادي م�والت�ھ   حاضرة في كل قصائ�ده

 : ویقول لھا
 اعزفي على قیثاركِ 

 و أعلني
 أن العصافیَر، وإن ھاجرْت، ستعود یومـًا

 فتمزُق ثوَب الظلمة البالي
الشاعر ساوا یتحدى الغربة ویؤمن ایمانا 
كامال راسخا ان ال�ع�ص�اف�ی�ر س�ت�ع�ود ال�ى 
اعشاشھا وتتدفئ في حضن الوط�ن، الب�دَّ 
من الرج�وع ف�م�دن�ن�ا ب�ان�ت�ظ�ارن�ا واھ�ل�ن�ا 
ارھقھم الشوق والحنین للقائ�ن�ا، وی�رج�ع 

 : لموالتھ یھمس لھا
  كیَف ابوُح لكِ 

 …موالتي
 كیف أبدأ

منذ قطرِتِ ماَء الح�ی�اة ف�ي … من أین أبدأ
 دمائي؟

 أكلما حاولُت تسجیَل شقائي و عذاباتي
 !تساقطْت أمطارِك لتجرَف فیروساتي

 دائمـًا كنُت، أراِك یا موالتي
 مدنـًا بال دخاْن و واحةَ العشاق

 ألوانِك كلھا…اسمِك …حروفِك 
  باتْت ترفرُف فوَق رایاتي

 جئِت، موالتي
 شعاعـًا و ینبوعا

 و فتحِت بجیوشِك قالعي
 فأذعنْت، طربـًا، مدن قلبي

 َونََذرضْت لِك جمیع مملكاتي
 فْضِت كما یفیُض نھر على صحرائي

 …حطمت جدراني
قْت لِك تبجیال…َسبََّحْت باسمكِ   وَصفـَّ
 …فاكھة بستاني

 
 موالتي

وما زلُت حتى بعد غ�زو …  عشقتِك طفال 
 الطائر األسود بالدي

عشقتِك ... ف�ل�م ی�ع�رف ال�م�وُت ط�ری�ق�ـً�ا 
 لقاماتك السامقة

 …و قاماتي
 

 !من این أبدأ، موالتي؟
 من أیِة المصادر باتْت إقتباساتي

 ... أمـِْن كتٍب ممزقةٍ 
 منھا یقطر الدم القاني

 ام من أوراٍق محروقٍة في فصـول الدخـان
 

 كیف أبدأ كلماتي ألنقش لك حكایاتي
 وأطبع على وجنتیك قبالتي

 ما غادَر القلُب نبضاتكِ 
 وال إستَْبـَدلُت رداَءكِ 
 منذ أن صار ردائي

 
 جمعُت موالتي، بحور الشعر

 ألنظم لك القصائد
  و أكتب لك بیتا بال وزن وال قافیة

وبعد ھ�ذا ال�ج�م�ال ف�ي ال�وص�ف، ج�م�ال 
الكل�م�ة ال�م�ح�م�ل�ة ب�ال�م�ض�م�ون ال�م�ت�رع 

بالتأویل والرمز، كل ما في الكون ین�ت�ھ�ي 
ویزول، الظلمة تخیم على الك�ون ك�ل�ھ أال 
انت ی�ا م�والت�ي ت�ب�ق�ی�ن م�ت�وھ�ج�ھ ھ�ك�ذا 
وصف لنا الوطن شاعرنا الجم�ی�ل م�وف�ق 

 : ساوا قائال
 …فانطفأْت أضواُء المسرح

 إْظلمَّْت القاعة
 و بقیِت أنِت... فقط أنتِ 

 جمھوري المشاھد لكل الفصول
 …غاُب النص

  فكنِت عنوانًا لمسرحیاتي
یصف الشاعر موفق ساوا م�والت�ھ ب�ان�ھ�ا 
كل ما في روحھ كل م�ا ف�ي ك�ی�ان�ھ ف�ھ�ي 
عنوان الم�س�رح�ی�ة ونص�ھ�ا وال�م�م�ث�ل�ی�ن 
وحوارھم والمخرج وحتى الجمھور ال�ذي 
یتفرج، كل شئ في ذاتي تتوحد م�ع ذات�ك 
كل شئ انت وان�ت ك�ل ش�ئ ی�ا م�والت�ي، 
عش�ق�ي ل�ك ال ی�وازی�ھ عش��ق ی�ا وط�ن��ي 

 الحبیب البعید القریب من روحي.
  

 عشقتِك كتلمیٍذ إبتدائي
ْجُت من مدرستكِ    تََخرَّ

 أألول في الفصل النھائي
 … تََعـلَّْقُت بأھدابكِ 

  وتعلمُت كتابة حروفك
 من شیٍن إلى تاءِ 
 تعلمت في قالعكِ 

أس��م��اء ك��ل … أن أك��ت��َب ب��ل��ون دم��ائ��كِ 
 الشھداء

 …أیا نجمة في ظلمائي
 إلیِك... یا موالتي

 أشكو غربتي و اغترابي
 كنِت و ما زلِت شمَس زماني

 ... انقذِت من الطوفاِن مركبي
 وطفأْت ما شبَّ فیھ من نیرانِ 

 
  خط الدمع اسمك على صفحات دیواني

 و مازلُت بین األعشاب أمشي
 أركل الحصى بأقدامي

  فسمیتك…مشیت 
 فسمیناك… مشینا

 موالتنا
 وانت موالتي

هللا ما اجمل تلك الرحلة التي قضیناه م�ع  
 . خیال شاعرنا الفنان موفق ساوا

ابحرنا معا في بحر ھادئ تعلمنا منھ ح�ب 
الوطن والحنین الی�ھ، وم�ع�ان�ات وقس�اوة 
ال��غ��رب��ة واالص��رار ع��ل��ى ال��رج��وع ف��ي 

 .احضان الوطن الدافئ
تحیة حب للفنان الشامل ال�دك�ت�ور م�وف�ق 
س�اوا، ال�ف�ن��ان ال�ذي ی��ع�ی�ش م��ع ش�ع�ب��ھ 

 متحسسا ألوجاعھ وھو في الغربة.
........................................ 

 * ماجستیر اخراج مسرحي/ بغداد

  طا و .. اع ا  
    ا  وا               

 
 بقلم: قیس جوامیر علي*/بغداد
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  ََِْا 
  "الى الصدیقة / األخت سفیرة السالم

 د.بھیة أبو حمد: محبةً وتجلّةً وعرفانا بجمیل فضٍل"

 
 الشاعر العراقي الكبیر

 یحیى السماوي/ استرالیا

)1( 
 الـوقـُت مـن َحـَجـرٍ 

 مـنـفـىً   وھـذا الـمـحـَجـُر الـصـحـيُّ 
 ال أنـیـَس یـشــدُّ مـن َعـُضـدي عـلـى َضـَجـري

 ســوى ذكـرى لـیـاٍل ُمـخـَمـلـیـّـةْ   و"ِســدنـي" لـیـَس لـْي فـیـھـا
* 

ْت مـروَر الـُحـلـِم فـي ُمـقَـِل ابـِن بـادیـِة الـسـمـاوةِ    َمـرَّ
  فـَمـاً الـى شـفـتـیـِن مـن شــھـدٍ   یـوَم شــدَّ 

وِر صـاحـبـِة الـجـاللـِة فـي بـالطِ   الـعـشـقِ   ومـحـراثـاً الـى تـنـُّ
  مـن أقـصـى شـمـاِل األرِض جـاءتْ 

ةْ   لـلـجـنـوبـيِّ   الـسـمـاويِّ الـصـبـابـِة والـغـوایـِة والـھـویـَّ
* 

 الـكـھـوِف الـى الـضـیـاءِ   كـلٌّ بـِھ عـطـشُ 
 الـى عـشـِب الـربـیـعِ   وجـوُع بـادیـةٍ 

    تـالقـیـا فـي غـفـلـٍة مـن مـقـلـِة الـصـحـراءِ 
 فـاخـتـصـرا الـطـریـَق الـى الـفـرادیـس الـبـعـیـدِة بـالـسـریـرِ 

  وبـالـھـدیـِل خـریـَر دجـلـةَ والـفـراتِ 
ةْ   وبـالـصـھـیـِل مـسـافـةَ الـفـرِح الـقـصـیـَّ

* 
 بـیـَن الـسـمـاوِة والـسـمـاءِ 

  خـمـرِة "األضـحـى"  وبـیـن راِشـفِ 
 ومـسـغــبَــِة الـضـحـیّـةْ 

* 
واآلَن "ِســدنـي" لـم تَـُعـْد "ســدنـي" الـ�ت�ـ�ي ش�ـ�ـ�دَّ ابـ�ُن بـ�ادیـ�ِة 

   الـسـمـاوةِ 
  كـأَســھُ لـخـمــوِرھــا

  وشــھــیــقَــھُ لـعـبـیـِرھـا
  ونُـعـاَسـھُ لـسـریـِرھـا
  فـالـوقـُت مـن َحـجـرٍ 

 (*)ـمـا زنـزانـةُ اإلعـداِم : ك" Amora  و "آمـورا
 شــرطـيٌّ وراَء الـبـابِ 
 شـرطـيٌّ أمـاَم الـبـابِ 

 َسـجـائـري  شـرطـيٌّ أمـامَ 
أســی�ـ�ُر "اإلحـ�ت�ـ�م�ـ�اِل" بـ�أْن یـ�ك�ـ�وَن الـ�ف�ـ�اتِـ�ُك الـ�ق�ـ�تّ�ـ�اُل   فـأنـا

  "كورونـا"
 تَـَمـكَّـَن مـن ُمـصـاَحـبَـتـي

 فَـَحـْجـري بـاَت ِشـبـھَ ضـرورٍة خـوفـاً عـلـيَّ وآِل بـیـتـي
ةْ   مـن مـخـالـبـِھ الـعـصـیـَّ

* 
  یـومـاِن َمـّرا مـثـلـمـا دھـَریـنِ 

 كـیـَف أجـوُز عـشـراً واثـنـتـیـِن مـن الـلـیـالـي الـمـوِحـشـاتِ 
   وعـشـرةً واثـنـیـِن مـن قـلـِق الـنـھـاراِت الـشـقـیّـْة؟

*** 
)2( 

 ــ ھـْل لـْي بـنِـصـِف ُســَویـعـٍة فـي الـسـطـِح؟
 بـْي عـطـٌش لِـكـأٍس مـن شـعـاِع الـشـمـِس ـ قـلـُت لـحـارسـي ـ

 وأَضــفــُت : أو سـیـجـارةً 
  ــ إیّـاَك .. أو شـھـریـِن ِسـجـنــاً ـ قـاَل ـ

 فـاْغـتَـمَّ الـصـبـاُح بـُمـقـلـتـيَّ 
*** 

 
)3( 

ةُ أشـَمــَســْت لـیـلـي  الـَمـْریَــِمـیـَّ
 وأیـقـظـِت اْصـِطـبـاري مـن عـمـیـِق ُســبـاتـِھ ..

  دكَّـْت ِجـداَر الـصـمـِت ..
  َمـْن ؟

  الـمـآِذِن / والـھـدیـلِ   لـلـصـوِت أصـداُء الـنـواقـیـِس /
  َمـِن الـَمـالُك الـَمـْریَـمـیـْة ؟

* 
 / الـحـدیـقـةُ / والـصـدیـقـةُ / والـشـقـیـقـةُ  الـخـیـمـةُ / الـنـھـرُ 

ـْة " ؟   أیـكـةُ األرِز الـ "بـھــیـَّ
*  

 سـأقـوُم مـن مـوتـي الـبـطـيءِ 
ضـاً عـن ُمـقـلـتـيَّ الـلـیـلَ   ُمـنَـفـِّ

دي  بـاَت الـصـبـحُ   طـوَع تـجـلـُّ
  مـا كـاَن عـیـداً 

 غـیـَر أنَّ الـَمـریَـِمـیـةْ 
* 

 قـالـْت :
 (**)  ھـَي األیـاُم بـسـتـاٌن 

  ونـحـُن زھـوُرھـا
ةْ  ـا ِكـتـاُب غـِد الـمـنـى فـالـمـزھـریـَّ  أمَّ

....................................................... 
 22/7/2020  سیدني / فندق آمورا

(*) آمورا : أحد فنادق الدرجة األولى في مدینة سیدني األسترالیا ـ 
للحجر الصحي، حیث یتعیّن ع�ل�ى ك�ل   إتخذتھ حكومة الوالیة مكانا

قادٍم من خارج أسترالیا قضاء أسبوعین ف�ي ع�زل إن�ف�رادي ف�ی�ھ، 
 یعقبھ حجر صحي منزلي لمدة أسبوعین آخرین.

(**) ال��ب��س��ت��ان : األرض ال��م��زروع��ة زھ��ورا ... أم��ا األرض 
  المزروعة نخیال وشجرا مختلفا فتسمى الحائط .
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أحیطھ …  جلمود صخر ینغلق على أسراره…یستوي أمام ناظري في صلف  
إالم تكتم "  …أصیخ فال أسمع ھمسا …أمعن فیدثر بالحجب…بالنظر فیراوغ

مررت بغیري فقالوا عنك …عني أسرارك؟ أنت الیوم لي ولیس لك مني مفر
و مر بك …"جمیل وقالوا عنك "رائع" وقالوا إن خالقك "مبدع" ولم یزیدوا

 …و لكنك الیوم لي ولن أدعك حتى تفیض روحك شعاعا…آخرون و ما التفتوا
 فأتجاھلھ إلى حین.…أالمسھ فیأبى

 …أخرج إلى الحدیقة، أفتح رئتي للھواء النقي فیتسرب إلى دماغي نفح من نور
 …طریف ھو و أنا أكره المتشابھات

في تنشق كل العطور المنبعثة …  تنتابني رغبة جامحة في تقصي ترانیم الجسد
أحلل …على مھل، و في تأن…في نزع الحلي واألثواب قطعة فقطعة…  منھ

أبعثرھا ثم …  نسیجھا، أقارنھا، أبحث في عالقاتھا، أتیھ في معارجھا وحرصاتھا 
 …ثم أجمعھا…ثم أشتتھا…أعید تركیبھا

أتقدم فتنفضني …المھم أن أطفئ ظمأ العقل…  أسیر في البدایة على غیر منھج
 و یلین ھو وقد رأى لھفتي علیھ. …رعشة العشق و السفر إلى األعماق

یطاوع نشوتي فیبذل من مفاتنھ ما بھ یلھب حماسي الختراق الحجب واألسوار 
أكاد أصرخ من لذتي "غایتي خمرة الروح أستلھا من أعماق …  وھتك األسرار 

 "الدن فألقتحم أغوار الجسد حتى النھایة
 …"یقول "ال یكنھ أعماقي غیر الذي خلقني فسواني

أقبل و   …أنصرف عنھ إلى قھوة أستل أنفاسھا و نغم أمأل بھ الفضاء من حولي
 علیھ

ألدك بطریقتي، بكل مشاعري، …  من أبدعك جعلك ملكا مشاعا، و أنت اآلن لي "
ولیس …  أنت نغمي وقھوتي …ثمة ألف طریقة لتطویع من نحب…  بكل أدواتي 
 ."لك مني مفر

أقبل علیھ في نھم، فیزور حینا ثم یلین ثم یكشف عن مفاتنھ فال أصبر وال أھجر 
 …و أنھ استفرغني… حتى یتھیأ لي أني استفرغتھ

أفرك عیني من االجھاد "اآلن بلغت …أضع القلم…أنزع نظارتي…  أتنفس عمیقا
لكنھ یرمقني مشفقا من علیائھ "لیس ألغوار النص نھایة و إن سرت …  المنى"

 "فیھ بال نھایة
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زینب حداد/ تونس  بقلم:
16/08/2020   

 دعي الھموم في األدراجِ 
 وأصفدیھا بألف رتاجٍ و رتاجِ 

 وابتسمي لذكرى ِصبًى و ِھیاجِ 
 فما اْلَھـمُّ لِـْلَھـمِّ بعالجِ 
 وإنّـما التبّسم كالصبحِ 

 أجـمـل وأعـظـم انبالجِ 
 تــذّكــري أزھــاَرنَـا

 التي كنَّا نقطف في األحراشِ 
 وتلك َ الفراشاُت الـُمـزركشةُ 

 ھا ھَي تسبح حالـمةً بین األعشابِ 
اُر الـمغنّـي رَّ  وذاك الصَّ

  یُـِصـرُّ على الـنّـشـیِد الـُمـدّوي
نِدیانِ    ُخـفـیـةً بین أغصاِن اللَّْوِز و السِّ

 ویشدو بأحّد سیوف األلـَحانِ 
  وُجْنُد مـملكِة النّمِل الّصبورِ 

 یتھادى بالغنائم بین األعشاشِ 
نّانُ   والنّحُل النشیط الطـَّ

 َھا ُھَو یزُھو طائـًرا
 ُمْستَْمتًِعا برحیِق األزھارِ 

 وتانَِك الغیمتاِن البیضاوانِ 
ـَخـتَاِن بورِد الّسماءِ   الـُمضمَّ

 ھا ُھما تتَشكَّالن
  تارةً زوًجا 

  من عصافیر الـجـنّـةِ 
 العاشقِة لـعـالَـمٍ 

 بالَ خــرائِــطْ  
 وطَْوًرا ھا ُھما تستحیالن

 زوجا من الدالفیِن النطّاطةِ 

 بین أمواجِ الكلماِت المتالطمةِ 
ْكـَریَـاتِ   على جداِر الـذِّ

 وأولئَِك الُعّشاقُ 
 الـُمتََواُروَن وراَء أجُذعِ األشجارِ 
 في غاباِت أحالِم الشبیبِة الھیجاءِ 

 ھا ُھم یَنُسُجون
 بالقُبِل و الھمساتِ 

 بساتین القوافي الولھانةِ 
  في خدود أبیاِت الغزِل الفتّانةِ 

 البلیغِة، البالغِة البھاءِ 
  أَلَْیَس یا ُجوریَّتي
 في عالم األحزانِ 

 ما یستحقُّ زْھـَر الـُخدودِ 
 وإشراَق شمس الجماِل البّسامِ 

 ألَْیَس یا ُحوریَّتي
 بْیَن ثنایا الظالمِ 

 بـریـقًـا رفیًعا
 یُنیـُر دروَب األَسى واآلالمِ 

  بَلَى،
  ِھَي الـَحـیَـــاةُ 

 بكّل ُسیوفِھا الـمسمومةِ 
ؤامِ   وطْعـنِھـا الغـادِر الزُّ

  یولد من رِحِمھا الـمتوّرمِ 
 ومن أشالِء األحالمِ 

  ذاَك الـقَـبَـسُ 
  من أمٍل ُمضطِرمٍ 
  بْین صخوِر قلبٍ 

 تائـٍھ في محیطاِت الغرامِ 

 "َََ ِْ ٌٍَت 
 َو ٍَِت"

 
 ُمـِعـز الـشَّعـبـُونـي/ تونس

ر 
 ا رك  إ  .. 

 من یومیات صبیة فیسبوكیة
 

  
 منال الحسن/ھولندا

  

  ستفعل األم  ماذا
 لو أنھا عرفت أن السید الجلیل مارك

 ھذا الفضاء الفضي الذي من خاللھ تعارفنا  قد ابتكر
 وعقدنا قران عشق أبدي

 الرسائل والقصائد  وصرنا نتبادل
 وباقات الورد والصور

 وقبالت الصباح
 ماذا ستفعل وھي التي كانت

 توصیني وأنا أذھب الى المدرسة
 أمشي وعیناي مشدودتان الى األرض

 وأن ال أتلفت یمینا أو شماال
 وكنت لفرط طاعتي وخوفي

كثیرا ما تعثرت بخطاي وما تعرضت الى محاوالت دھس وأنا أعبر 
 .الشارع
 أني رفعت رأسي و نظرت  لم أتذكر

الى سطوح الجیران أو واجھات البیوت حتى أنني لم أعرف ألوان 
 أستغربت كثیرا حین  األبواب ولھذا

 رأیت جارنا الذي یعلق على باب داره
استبدلھا بصورةأنھصورة كبیرة لإلمام علي حین قالواحینعليلإلمام

 للرئیس  كبیرة
 ٢٠٠٣اذ كان یعلقھا متباھیا قبل   المقبور

 وماذا سأقول ألمي التي حرمتني
 .من نعمة الحب

 والشكر  سوى أن أكثر بالدعاء لھا
 الشكر الجزیل للسید مارك

 الذي منحني فرصة للتعرف بك.



كثیرا ما سمعنا قول ذي الرمة (أخط وأمحو الخط    
ثم أعیده) ل�ك�ن�ن�ا ق�ل�م�ا ت�ن�ب�ھ�ن�ا إل�ى م�ا ف�ی�ھ م�ن 
میتافیزیقیة التمظھ�ر االس�ت�داري، ال�ذي ھ�و أح�د 
مفاھیم المدرسة الظاھراتیة، والمعط�ى ال�ف�ل�س�ف�ي 
الذي ی�ت�م ت�وظ�ی�ف�ھ ب�درای�ة وقص�دی�ة ف�ي ال�ب�ن�اء 

 السردي ما بعد الحداثي.
وصحیح أن السرد ال�ح�داث�ي ع�رف نس�ق ال�ب�ن�اء 
الدائري، حیث یبتدئ المبنى السردي م�ن ال�ن�ق�ط�ة 
نفسھا التي ینتھي عندھا، لكن ھذا األمر في سرود 
ما بعد الحداثة مت�س�رب�ل ف�ي إط�ار م�خ�ال�ف ل�ھ�ذا 
النسق ال�ح�داث�ي، ك�ون�ھ یس�ع�ى إل�ى االدھ�اش ال 
االقناع، والتثویر ال التعریف، ب�ط�ری�ق�ة ع�ج�ائ�ب�ی�ة 
تلغي تعاقبیة الزمان. أما المكان فینعزل ف�ي ب�ؤرة 
یتمركز فیھا بوصفھ محورا فاعال ذا قوة ج�اذب�ی�ة، 

 تجعلھ وجھا لوجھ مع استدارة الوجود الزماني.
وكان الفالسفة الرواقیون والسفسطائیون كسقراط 
وبارمیندس قد اعتقدوا بدورانیة أو كرویة الوجود 
المستدیر وكلیتھ ال�ك�ون�ی�ة االن�ط�ول�وج�ی�ة، وذھ�ب 
غاستون باشالر إلى" أن صور االستدارة الكام�ل�ة 
تساعدنا على الت�م�اس�ك، وتس�م�ح ل�ن�ا أن نض�ف�ي 
مزاجا مب�دئ�ی�ا ع�ل�ى ذوات�ن�ا، وأن ن�ؤك�د وج�ودن�ا 
بحمیمیة ف�ي ال�داخ�ل، ألن ال�وج�ود ح�ی�ن ت�ع�اش 
تجربتھ من الداخل، ویصبح خالیا من كل ال�م�الم�ح 

 .209الخارجیة، یكون مدورا "جمالیات المكان/
والتوالي الزماني وتعاقب ساعاتھ وأیامھ وشھوره 
وفصولھ، ھو تكور ظاھراتي منطقي بدالل�ة ال�ع�ل�م 
الوض�ع�ي وال�م�ق�دس الس�م�اوي، ف�ي ح�ی�ن ت�ظ�ل 

 ھندسة المكان ثابتة ضمن استدارة الزمان.
وظ��اھ��رات��ی��ة ال��م��ك��ان ف��ارغ��ة، ی��م��ل��ؤھ��ا ال��زم��ان 
بالحركة، ومن ھنا یتشكل اإلغواء الس�ردي ال�ذي 

س�م�ات ھ�ذا   یتجاذب المكان والزمان م�ع�ا..وأھ�م
اإلغواء ھي المخ�ی�ل�ة ال�ت�ي ت�ن�ت�زع ص�ورھ�ا م�ن 
استدارة الزمان وثبوتیة المكان، مشكلِّة لھا مركزا 
وھ�امش��ا أو م��ح��ورا وفض��اء ف��ي ص��ی��غ��ة أح��الم 
وتھویمات تجد لھا في الواقع أرضیة ترتكز علیھ�ا 

 فیغدو الواقع مستغلقا ومعزوال. 
والمعاینة النقدیة ألبنیة السرد المنضویة في بوتقة 
مرحلة ما بعد الحداثة، تؤكد أن التواج�د ال�م�ك�ان�ي 
للشخصیة خارج حدود الوجود الفیزیقي ھو ال�ذي 
یجعل الشخصیة منغلقة على ذاتھا م�ن�ط�وی�ة ع�ل�ى 
ھندسیة الوجود بمتافیزیقیا ال�ت�ن�اھ�ي ف�ي الص�غ�ر 
والتناھي في الكبر بتعبیر باشالر وبجدلی�ة ال�داخ�ل 
والخارج والتمرك�ز وال�ھ�ام�ش وال�ف�وق وال�ت�ح�ت 
وال��ی��ق��ی��ن واالرت��ی��اب واالض��ط��راب وال��ت��وال��ي 

 واالستعادة والضیاع .
ولیس خافیا أن المبدع عموما وال�ك�ات�ب ال�روائ�ي 
تحدیدا ال یكتب م�ن ف�راغ وإن�م�ا ھ�و ی�ك�ت�ب وق�د 
استظھر بعدا فكریا معینا أو استثمر رؤیة فلس�ف�ی�ة 
خاصة ومحددة، ومنھا الرؤیة ال�ظ�اھ�رات�ی�ة ب�إزاء 
الواقع والحیاة لیعبر عنھا ف�ي ال�ك�ت�اب�ة ال�روائ�ی�ة 
والقص�ص�ی�ة بش�ك�ل واع أو غ�ی�ر واع وبص�ورة 

 مقصودة أو غیر مقصودة.
ومن ھنا تتأتى األرض�ی�ة ال�ظ�اھ�رات�ی�ة ألي ع�م�ل 
كتابي شعریا كان أو نثریا وفي األشكال ال�واق�ع�ی�ة 
كلھا نقدیة أو اشتراك�ی�ة أو ج�دی�دة أو ب�ن�ائ�ی�ة أو 

 سحریة أو غرائبیة أو إیھامیة أو ھدامة..الخ 
ھذا من جانب ومن جانب مماثل؛ فإن أھم م�ا ی�م�دُّ 
الناقد الھاضم للنظریة السردی�ة أو ح�ت�ى ال�ط�ارق 
لھا والمحاول التمسك ببعض تالبیبھا ھو ارت�ك�ان�ھ 
على منظورات الفلسفة الظاھراتیة التي تفتح للنقد 
آف�اق�ا رح�ب�ة ل�ل�ت�أوی�ل وال��رص�د ال�م�ب�ن�ی�ی�ن ع�ل��ى 
إستراتیجیة قرائیة وبمقصدیة نقدیة أھ�م س�م�ات�ھ�ا 

 الحیاد واالتزان والموضوعیة.
وتتجلى في روایة (أزمنة الدم ) لل�ك�ات�ب ال�ع�راق�ي 
جھاد مجیدالصادرة في ط�ب�ع�ت�ھ�ا األول�ى ع�ن دار 

.. أح��د م��ف��اھ��ی��م 2016ال�راف��دی��ن ب��ی��روت ال��ع��ام 
الظاھرات�ی�ة ال�م�ت�م�ث�ل�ة ف�ي رؤی�ت�ھ�ا ال�م�س�ت�دی�رة 
لمیتافزیقیا الوجود بحثا ع�ن ال�ح�ق�ی�ق�ة وارت�ھ�ان�ا 
باألف�ك�ار ال�واع�ی�ة، ع�ب�ر ن�وع�ی�ن م�ن ال�م�خ�ی�ل�ة

 ( المخیلة الصوریة والمخیلة المادیة).
وبم�ا ی�ج�ع�ل ال�رؤی�ة االس�ت�داری�ة ال�ت�ي ھ�ي م�ن 
الموضوعات األثیرة في الفلسفة الظاھراتیة تشك�ل 
عند جھاد مجید المحور الموضوعاتي ال�ذي دارت 
حولھ روایتھ والتي تحفر في المخیل�ة ب�اح�ث�ة ع�ن 
بدئیة زمانیة تعود الى االلف ال�ث�ان�ي ق�ب�ل ال�م�ی�الد 
والى بؤرة مكانیة سحیقة تمثلھا می�زوب�وت�ام�ی�ا أو 

 بالد الرافدین.
وإال ما كان الزمن في ھ�ذه ال�روای�ة ع�ب�ارة ع�ن  

أزمنة. ولما صارت ھذه األزمنة بمجموعھا الغاب�ر 
منھ�ا والس�ح�ی�ق، دائ�رة ف�ي دوام�ة (ال�م�اض�ي ـ 

الحاضر ـ المعاصر ـ الراھن) مصطب�غ�ة ب�دوران�ی�ة 
دم�وی�ة وازدواج�ی�ة ح�ل�م��ی�ة /واق��ع�ی�ة، وج�اذب�ی��ة 
مغناطیسیة یتماھى فیھا الداخ�ل ب�ال�خ�ارج وی�ن�ادم 
فیھا الزمان المكان" اختفت آث�ار ال�زوار وب�ق�ی�ت 
منھم نتف متن�اث�رة؛ ب�ق�ای�ا ط�ع�ام, قش�ور ف�واك�ھ, 
أع��ق��اب س��ك��ائ��ر, ع��ل��ب ف��ارغ��ة, ورق ب��أل��وان 
مختلفة ..آثار أقدامھم على ال�رم�ال .. ھ�ل تص�م�د 
آثارھم للزمن صمود ھذا الصرح التاریخي الشامخ 
؟؟ اختفوا... كأن قوة سحریة سحبتھم فجأة فأخلت 
المكان منھم كما أخلتھ م�ن ال�ذی�ن م�ن ق�ب�ل�ھ�م " 

 2الروایة ص
وھذا ما تحملھ بنائیة ال�ف�ع�ل الس�ردي ف�ي روای�ة

د كاتب�ھ�ا ت�م�ث�ی�ل ازدواج�ی�ة  (أزمنة الدم) وقد تقصَّ
التعایش مع الوجود من الداخل والخارج من خ�الل 
فض�اء م�ت��س�ع م�ن األح�الم وال�رؤى وال�ت�خ�ی��الت 

 االیھامیة.
ولھذا كان ال�ب�ط�ل /ال�م�رش�د االث�اري وال�ذي ھ�و 
الس�ارد ال��م��رك��زي ف��ي ال��روای��ة م��ع��ایش��ا أزم��ن��ة 
عكستھا أشیاء المكان التاریخیة الغابرة م�م�ث�ل�ة بـ

(الصرح العتید بقمتھ ال�م�س�ت�دق�ة وم�ع�ب�ده ال�ت�ل�ی�د 
بصخوره الصماء ودكة مذبحھ المق�دس�ة وم�وك�ب�ھ 
المھی�ب وأع�م�دت�ھ االس�ط�وان�ی�ة وب�ھ�وه ال�واس�ع 
المتھدم األركان) جنبا إل�ى ج�ن�ب أش�ی�اء ال�م�ك�ان 
الحدیثة ممث�ل�ة بـ�(ال�ك�ازی�ن�و ال�م�ھ�ج�ور وال�ورق�ة 
السمراء والكتب ال�م�ودع�ة) ل�ی�ك�ون ال�م�ك�ان ھ�و 
البؤرة الم�رك�زی�ة ال�ت�ي س�ت�دور ح�ول�ھ�ا األزم�ن�ة 
جمیعھا وبذلك یكتم�ل ب�ن�اء ال�م�ش�ھ�دی�ة الس�ردی�ة 

 المستدیرة. 
ویظل االلتفاف واالنطواء یتخلالن حركیة األح�داث 
وتشكل الزوایا واألركان خصوصیة مكانیة لح�رك�ة 
الشخصیات في فضاء من التناھي ما ب�ی�ن الص�غ�ر 
والكبر وال�داخ�ل وال�خ�ارج وال�م�ف�ت�وح وال�م�غ�ل�ق 
والزمان والمكان والقدیم وال�ح�دی�ث" اآلث�ار آث�ار 

"  8أینما تكن فال بد من اقتفاء آثارھا" الروای�ة /
صرح تلید ومبنى ج�دی�د األول ض�ارب ف�ي ال�ق�دم 

  9واآلخر ینحني مستخذیا أمام األول.. " الروایة/
وفي تمثیل التاریخ أو ما قبل التاریخ؛ تصب�ح ھ�ذه 
الدائریة المكانیة مترافقة مع استذكارات ح�ل�م�ی�ة" 
المك�ان یس�ی�ل ع�ذوب�ة ..وھ�ك�ذا ك�ان ف�ي س�ال�ف 

ویكون المكان أبقى ثبات�ا  10األزمان" الروایة ص
من الزمان ولذلك تتعدد األزمنة بینما یظل ال�م�ك�ان 

 واحدا ..
وإذ یجسد الزمان خط�ی�ة ال�ذاك�رة ال�ت�ي ن�ھ�ای�ت�ھ�ا 
التحطم والموت؛ فإن المكان یجسد دوری�ة ال�ح�ل�م 

 حیث ال نھایة الستمراریتھ.. 
والن الذاكرة المكانیة عند السارد ذاكرة مؤس�ط�رة 
بالحلم ومنغلقة علیھ، لذلك كان الحلم التقانة األكثر 
توظیفا في الروایة والتي ب�ھ�ا ی�ح�ف�ر الس�ارد ف�ي 
عمق الزمان وكأن قوة مغناطیسی�ة ت�ج�ذب�ھ ال�ی�ھ، 
لتتجلى لھ أزمنة الخوف والتوج�س وال�دم.. وھ�ذا 
ما ولّد اسطرة مكانیة تجادل فیھا مزیج من الذاكرة 

 واألسطورة.
والمكان بأشكالھ( المھجور وال�م�أھ�ول/ال�م�ف�ت�وح  

والمغلق) إنما ی�ج�ادل ال�زم�ان وی�ن�ادم�ھ، ع�اكس�ا 
جدلیات أخر، منھا جدلیة( القوة والق�وة ال�م�ض�ادة 
وجدلیة األجساد المغریة والعظام النخ�رة وج�دل�ی�ة 
ال���ع���ص���ور ال���م���ن���درس���ة واألم���ك���ن���ة ال���م���زورة 

 والمشوھة) ..
ولذلك تختلط رؤیة عداي الخ�ل�ی�ف ب�رؤی�ة أیس�ول 
الص��ی��اح" ع��داي ف��ي ظ��اھ��ره وب��اط��ن��ھ إنس��ان 
بدائي..كأن آالف السنین التي مرت على ال�ب�ش�ری�ة 
نفذت نفوذ الھواء في انانبیب مفتوحة ال�ف�وھ�ات" 

ویصیر الشی�خ س�ھ�ی�ل ال�غ�ض�ب�ان  13الروایة ص 
صورة ثانیة عن ادبون ناشیبال و" ینطل�ق ع�وی�ل 
الوتر الیتیم ینتشر في الفضاء الشاسع ھ�ل ی�ب�ح�ث 
عن تراتیل المعابد القدیمة لیمتزج بأنغام القیثارات 

  14االوریة" الروایة ص
وتزود ھذه الجدلیات السرد بالدرامیة، كما تج�ع�ل�ھ 
محمال بكم ھائل من التساؤالت ال�ت�ي ت�ن�ث�ال ع�ل�ى 
لسان السارد بضمیر األنا وال س�ی�م�ا ف�ي ال�ف�ص�ل 
األول وبشكل متتابع ومستمر، ك�أن ی�ت�وج�س م�ن 

التاریخ الرسمي ویشكك بمن یكتب�ون�ھ ك�ون�ھ�م م�ا 
نقلوا لنا إال ما أراده المن�ت�ص�رون، ف�ن�ق�ل زك�ن�ون 
الیمار لنا ما أراد ناشیبال أن نعرفھ ع�ن�ھ، ل�ی�ك�ون 
التاریخ ھو تاریخ زك�ن�ون ال�ی�م�ار ول�ی�س ت�اری�خ 
الوقائع، كما جرت ووقعت في الحقیقة وی�ظ�ل ھ�ذا 

م�ل�وك   التزییف یشغل السارد باألسئلة" ألم یجلب
میزوبوتامیا الف�ت�ی�ات م�ن ش�ت�ى ب�ق�اع األرض؟" 

" أي ع��ی��ن رأت ذل��ك؟ حس��اب  12ال�روای��ة ص
الزمن ..مضي العصور لن تكون سوى إغفاءة في 

 16جفن الغوابر من العصور" الروایة ص
وال یغادر الس�ارد دوره كس�ارد ذات�ي إل�ى س�ارد 
موضوعي إال في االسترجاعات الت�ي ت�ن�ث�ال ع�ب�ر 
ذاك��رة ج��م��ع��ی��ة ل��م��اض غ��اب��ر وبس��رد خ��ارج��ي 
موضوعي بعین الكامیرا ثم یتحول إلى س�رد ذات�ي 
یسترجع عبره السارد قصتھ فتتداخل األزمنة عل�ى 

 أرضیة مكان واحد ھو مدینة أور اآلثریة..
وتتسم عالقة الشاھ�د/ الس�ارد ب�الش�خ�ص�ی�ات أم�ا 
بصفة التوافق ح�ی�ن ی�ؤط�ر ھ�و ال�ح�ك�ای�ة وی�ق�دم 
ف ب�ال�م�واق�ع  الوقائع ویحفظ انساق األحداث ویع�رِّ
والشخوص، وأم�ا بص�ف�ة الض�دی�ة ح�ی�ن تس�ت�ق�ل 
الشخصیات ب�م�س�ت�وی�ات م�ت�ب�ای�ن�ة مض�ف�ی�ة ع�ل�ى 
الخطاب التاری�خ�ي ح�ی�وی�ة داخ�ل�ی�ة ت�ج�ع�ل ع�ال�م 
الشخص�ی�ات ع�ال�م�ا ت�م�ث�ی�ل�ی�ا ل�ت�ك�ون األط�روح�ة 

 المركزیة التي یود السارد توصیلھا لنا ما یأتي:
 
أن ص��ف�ات ال�ت��ف�رد وال��ج�ب��روت وال��ط�اغ��وت   .1

 حاضرة في كل زمن.
 أن االنتفاض واالنقالب ألعوبة بید المتسلطین.   .2
أن الطغ�اة ق�ادرون ع�ل�ى ال�ت�ل�ون ك�ال�ح�رب�اء   .3

 وعندھم كل شيء مباح. 
أن الطباع والتطبع لھا أثرھا في تمریر المكائد   .4

 والدسائس والمؤامرات. 
ومن أجل توصیل ھذه المشاھدات یعمد السارد إلى 
أسلوبیة االستدراج السردي في االنتقال من الواقع 
إلى التاریخ وبالعكس ومن العالم الداخلي للحك�ای�ة 
إلى الموضوع السردي العام أو اإلطاري وھ�ذا م�ا 

 یؤدي إلى التحام الرؤیة بالموضوع.
وبتداعي الذاكرة یص�ن�ع الس�ارد ل�ن�ف�س�ھ ت�اری�خ�ا 
خاصا بھ وھذه الطریقة الف�ن�ی�ة ھ�ي ال�ت�ي م�ك�ن�ت 
الكاتب من ضم األزمنة مع ب�ع�ض�ھ�ا ح�ت�ى ال�ت�ق�ى 
بعضھا ببعض، وھكذا افضى تداخل ال�م�اض�ي ف�ي 

 الحاضر إلى استشراف المستقبل .
وما بین التداخل واالست�ش�راف ت�ت�ض�ح ال�م�ف�ارق�ة 
الفنیة ح�ی�ث ال ق�ط�ی�ع�ة ب�ی�ن األزم�ان وال ن�ھ�ای�ة 
للتاریخ والسبب أن الحقب ال تتع�اق�ب ب�ل ت�ت�زام�ن 

 داخل دائرة واحدة ھي دائرة الرعب الدائم.
وھذا التالقي بین الذاكرة والحلم ھو ما جعل المتن 
یبدو كأنھ قصتان إحداھما إط�اری�ة ھ�ي األص�ل أو 
االساس تمثلھا قصة المرشد الذي طالھ الت�خ�وی�ف 
والرع�ب ف�ي م�رح�ل�ة ت�ن�ح�ص�ر م�ا ب�ی�ن ال�ح�رب 

واألخ�رى قص�ة  2003الثمانینیة وتداعیات ما بعد 
متفرعة عن األص�ل م�ت�أط�رة ف�ي ال�ق�ص�ة األص�ل 
وتساق ف�ي تض�اع�ی�ف ال�ق�ص�ة اإلط�اری�ة وت�ع�ود 
أحداثھا إلى األلف الثاني أو ال�راب�ع ق�ب�ل ال�م�ی�الد 
مستدعاة من محكي التاریخ بمف�ھ�وم�ھ ال�ع�م�وم�ي 
الدال على أحداث وقعت في ماض بعید جدا ول�ی�س 
بالمفھوم الخاص( التأریخ) بوص�ف�ھ ع�ل�م�ا م�داره 

 النصوص التوثیقیة المؤرشفة بالوثائق والوقائع.
بعبارة أخرى أن تمثیل التاریخ إنما صنعتھ مخ�ی�ل�ة 
الكاتب في شكل سرد س�ی�رذات�ي ت�خ�ی�ی�ل�ي ول�ی�س 
التاریخ الذي صنعتھ المنظومة الث�ق�اف�ی�ة ال�ت�ي ت�م 
تدوینھا وأُثبت صدق وقائعھا بناء على مواض�ع�ات 
واكتشافات ول�ق�ى ح�ف�ظ�ھ�ا األرش�ی�ف ال�ت�اری�خ�ي 

 اإلنساني عیانا.
وفیما یخص التناوب السردي ما ب�ی�ن ال�ق�ص�ت�ی�ن  

اإلط�اری�ة وال�ف�رع��ی�ة ف��إن ص�ن��ع ال�م��ون�ول�وج��ات 
الداخلیة واالنثیاالت المتسائلة إنما ت�مَّ ع�ل�ى ش�ك�ل 
تداع سردي یتناثر ما بین المقاطع السردیة دام�ج�ا 
زمنا غابرا بزمن حاضر أو متخیل وال�م�ف�ارق�ة أن 
المكان أو المیدان الذي تجري فی�ھ ال�ق�ص�ت�ان ھ�و 

 واحد تمثلھ( میزوبوتامیة) .

وھكذا یكون المعبد وقص�ر ال�م�ل�ك ب�ؤرة م�ك�ان�ی�ة 
استقرت في القصت�ی�ن م�ع�ا.كش�اھ�د ع�ل�ى م�ع�ارك 

 ومذابح ومعتقالت ودسائس ومؤامرات شتى. 
ومن التقانات السردیة التي وظ�ف�ت ف�ي ال�ت�داع�ي 
الحلمي تقانة الكوالج ك�ت�ق�ان�ة س�ی�ن�م�ائ�ی�ة ت�ع�ت�م�د 
اللصق وظیفتھا ت�وص�ی�ل ف�ع�ل ال�رع�ب وف�ج�اع�ة 
القسوة والتعذیب التي كان الطغاة ینتھج�ون�ھ�ا ف�ي 
إسكات معارضیھم وبما یجعل السرد یحفل بحركیة 
المنظور قربا وبعدا .. م�ان�ح�ا الس�رد تص�م�ی�م�ات 
مشھدیة مختلفة، ویؤدي التماھي ف�ي ال�ح�ل�م إل�ى 
اعتماد الحوار الصامت في شك�ل ت�داع م�ون�ول�وج 
یحقق إیفاء سردیا ف�ي ع�ك�س ال زم�ان�ی�ة ال�ح�دث 

 وایھامیتھ.
ومن التقانات السی�ن�م�ائ�ی�ة األخ�رى ال�ت�ي دع�م�ت 
التماھي ما بین ال�ذاك�رة وال�ح�ل�م ت�ق�ان�ة ال�م�ش�ھ�د 
بنوعیھ التصویري البانورامي والسردي، وتس�ھ�م 
المشھدیة الدرامیة في التأطیر البؤري الستمراریة 
الماضي ف�ي ال�ح�اض�ر ودوام�ھ�ا إل�ى ال�م�س�ت�ق�ب�ل 
باستعمال المونتاج الزماني وبما یعكس الدی�م�وم�ة 
كما في مشھد تسلیم الملكة الجائزة للشاعر الیم�ار 
وتالقي كفیھما ومنظر الح�اش�ی�ة ل�ھ�م�ا ف�ي ش�ك�ل 

ثم یتبع ال�م�ن�ت�ج�ة لقطات تجعل الكلمات متحركات، 
الزمانیة للحظة التالقي ھذه استعمال تقانة اللق�ط�ة 

رسم المشھد بالتقطیع للقطات أو السینمائیة التي ت
لتعكس التضاد ك�م�ا ف�ي ھ�ی�ام الش�اع�ر الوصالت 

بالملكة من جھة والرعب من الملك وحاشیت�ھ م�ن 
ج��ھ��ة أخ��رى، وال��ذي ی��دی��م ال��ل��ح��ظ��ة وی��م��دَّ ف��ي 

 حركیتھا. 
وھذا االستعمال التق�ان�ي ل�ل�غ�ة الس�ی�ن�م�ائ�ی�ة أت�اح 
للكاتب التبصر في تحوالت المحكي التاریخي داخل 
الروایة لیغدو ال�ھ�اج�س ال�زم�ان�ي م�ھ�ی�م�ن�ا ع�ل�ى 
الكتابة مشظیا الذاكرة في شكل التق�اط�ات ع�ی�ان�ی�ة 
ومحطات مكانیة تتأرجح جیئة وذھابا بین الماضي 

 والحاضر والمستقبل.
واس�ھ�م اس��ت�ع�م��ال ال�ع��ب�ارات ال��دارج�ة الش��ع�ب�ی��ة 
واألشعار عل�ى م�ن�ح ال�م�ش�اھ�دة ال�ع�ی�ان�ی�ة رؤی�ة 
مقطعیة فلمیة فالكلمات لیست مجرد منطوقات إنھا 
حركات مكانیة في لحظة القراءة.. وھذا ما تح�اول 
الروایة الجدیدة أن تستكشفھ في سعي نحو تعریف 
جدید للزمان والمكان، وبھذا التوظیف السین�م�ائ�ي 
والن في الصرحین( القصر ومعبد الزقورة) كمن�ت 
المشاھدات كلھا والمعینات واالستذكارات جمیع�ھ�ا 
لذلك یظل ھذان المكانان صامدین وكأنھما رقی�ب�ان 

 مكانیان على أزمنة ما اصطبغت إال بالدمویة..
وی��ؤدي م��ج��يء فص��ل(داخ��ل ال��م��ت��ن وخ��ارج��ھ 
إشارات) بعد فصل خواتیم إل�ى إی�ھ�ام ال�ق�ارئ أن 
ذلك جزء ال عالق�ة ل�ھ ب�ال�روای�ة وأح�داث�ھ�ا وان�ھ 
عبارة عن فصل مقطوع عن الفصول الس�اب�ق�ة أو 
انھ بمثابة ھوامش أو إحاالت توضیحیة ل�ل�ف�ص�ول 

 السابقة..
والحقیقة خالف ذلك ت�م�ام�ا إذ ھ�و فص�ل م�ك�م�ل  

للفصول الس�اب�ق�ة وم�ت�م�م ل�ھ�ا زم�ان�ی�ا وم�ك�ان�ی�ا 
واإلشارات السبع التي وردت فیھ ھي ع�ب�ارة ع�ن 
ك��والج��ات أو م��ل��ص��ق��ات م��وث��وق��ة ب��الش��ھ��ادات 
والمشاھدات الحیة تستدعى من واقع حاضر لتؤكد 
ن��زع��ة االش��ت��غ��ال اإلی��ھ��ام��ي ل��ل��واق��ع وت��ت��ع��ام��د 
الشخصیات مع بعضھا بعضا داخل البؤرة المكانیة 

 الواحدة 
وتبني اإلشارات واقعیتھا على أن�ق�اض وق�ائ�ع ت�م 
تھشیمھا وتقویضھا وھكذا ی�ت�ع�زز ع�ل�ى أن�ق�اض 
الواقعیة التقلی�دی�ة واق�ع�ی�ة ج�دی�دة تش�ت�غ�ل ف�ی�ھ�ا 
الذاكرة والتاریخ والحلم مع ب�ع�ض�ھ�ا ب�ع�ض�ا ف�أم�ا 
التاریخ فیستدعى بعصوره كلھا الغابرة الس�ح�ی�ق�ة 
والبعیدة والقریبة لیكون حاضرا باستیھامی�ة وأّم�ا 
الذاكرة فتت�داع�ى ع�ن ح�اض�ر م�ن�ص�رم أو راھ�ن 

 معیش بسیكولوجیة الوعي الجمعي والفردي. 
وما ھذا ال�ت�ع�اض�د الس�ردي داخ�ل ال�روای�ة م�ت�ن�ا 
وھامشا إال إعالن عن توحد الذات في المكان الذي 
بدا كمتاھة یفضي ارتیادھا إلى مغامرة وال م�ن�اص 
للقارئ من أن یسھم في ھذه المغامرة شاء أم أبى 
إذ أن علیھ أن یفك شفرات ش�خ�ص�ی�ات�ھ�ا وی�وص�ل 
أطراف أزمنتھا ویلم شتات أحداثھا ل�ی�ظ�ف�ر ب�أف�ق 
توقعھ الذي لن یكون منالھ سھال لكنھ أیض�ا ل�ی�س 

 بالعسیر.
وبذلك تؤكد روایة( أزمنة الدم) دوام�ی�ة ال�ت�ف�ك�ی�ر 
المستدیر في الزمان وت�ج�ل�ی�ات�ھ ال�ف�ل�س�ف�ی�ة وف�ي 
مقدمتھا أن التاریخ ما عاد علما أس�اس�ھ ال�وث�ائ�ق 
وب��غ��ی��ت��ھ ال��م��دون��ات وإن��م��ا ھ��و مس��رود كس��ائ��ر 
المسرودات القصصیة أو الحكائ�ی�ة ال�ت�ي ی�ط�ال�ھ�ا 

 الحلم والخیال كما یطالھا اإلثبات والتحقق.
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بغدادد. نادیة ھناوي/   



وعدت حكومة الكاظ�م�ي ال�ت�ي   -  
جاءت بعد مخاض عسیر وت�واف�ق 
بین أطراف الفساد والم�ح�اص�ص�ة 
وبدعم أیران�ي وأم�ری�ك�ي،ب�ال�ع�م�ل 
على أص�الح ال�ك�ث�ی�ر م�ن األم�ور 
الس��ل��ب��ی��ة ال��ت��ي راف��ق��ت ع��م��ل 

 :الحكومات السابقة ومنھا
م���ح���ارب���ة ال���ف���س���اد وكش���ف   *

الفاسدین وتقدیمھم لل�ع�دال�ة وھ�ذا 
ما لم یحصل لحد الیوم بعد ت�ج�اوز 
فترة حكم الكاظمي ألكثر م�ن م�ئ�ة 
یوم.حیث لم یعلن أسم فاسد واح�د 

 .رغم كثرتھم وفي كل األماكن
كش��ف ق��ت��ل��ة ال��م��ت��ظ��اھ��ری��ن   *

وت��ق��دی��م��ھ��م ل��ل��ق��ض��اء وح��م��ای��ة 
التظاھرات السلمی�ة، وھ�ذا م�ا ل�م 
ی��ح��ص��ل ب��ل الزال مس��ل��س��ل ق��ت��ل 
المتظاھرین وم�ح�اول�ة أغ�ت�ی�ال�ھ�م 
تجري لحد الساعة وأخرھا م�ق�ت�ل 
ناشط مدني بالبصرة ق�ب�ل ی�وم�ی�ن 
وكذلك ح�رق خ�ی�ام ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 
ألكثر من مرة وبع�دة م�دن ع�الوة 
على عدم كشف أي من الج�ن�اة أو 
تقدیمھم للع�دال�ة (ح�ت�ى م�ن أذی�ع 
أسمائھم بقتل المتظاھرین بب�ن�ادق 

 .)الصید لم یعرف ماذا جرى لھم
أنھاء مسلسل ضرب من�ش�اءات   *

ال��دول��ة وال��م��ن��ط��ق��ة ال��خ��ض��راء 
وغیرھا م�ن ال�م�ب�ان�ي بص�واری�خ 
الكات�ی�وش�ا ،وھ�ذا م�ا ل�م ی�ح�ص�ل 
ح��ی��ث ی��ب��دو أن ال��ك��اظ��م��ي ع��م��ل 

 .بنصیحة الخزعلي وبدأ یغلسسس
أقامة أنتخابات نزیھة وم�ب�ك�رة.   *

وھنا البد من الجلوس ركبة ونص 
ل��ل��ح��دی��ث ع��ن ھ��ذا ال��م��وض��وع 
الشاغل لكل الناس ع�ل�ى أع�ت�ب�اره 
یؤسس لمرحلة حكم جدیدة س�واء 
حقأ جدیدة أو أعادة لنفس الوجوه 

 .والفساد والمحاصصة
الب�ع�ض ت�ف�أل ب�ح�ك�م ال�ك�اظ�م�ي   -

وأعتبر قدومھ للحكم یمثل مرح�ل�ة 

أولى لألصالح وال أع�ل�م م�ن أی�ن 
ج��اء ھ��ذا ال��ت��ف��اؤل، ھ��ل بس��ب��ب 
الوعود الطنان�ة ال�ت�ي ق�دم�ھ�ا ف�ي 

 .خطابھ األول؟
 

الكاظمي ك�ان م�رف�وض�أ م�ن ق�ب�ل 
ساحات األحتجاجات. ك�ذل�ك خ�الل 
عملھ كرئیس لجھاز المخابرات لم 
یكشف عن قتلة المتظاھرین رغ�م 
تجاوز عدد الش�ھ�داء ل�ث�م�ان م�ئ�ة 

 .شھید
ربما (التفاؤل) بسب�ب ال�ی�أس م�ن 
أمكانیة التغییر وعس�ى أن ی�ك�ون 
ھذا أفضل قلیأل من س�اب�ق�ی�ھ ل�ھ�ذا 
دعوا ألعطاءه فرصة للحك�م وم�ن 
ثم تقییم عملھ ف�ی�م�ا ب�ع�د.ال�ب�ع�ض 
دعا لعدم المبالغة بالمطال�ب دف�ع�ة 
واحدة وان�م�ا األك�ت�ف�اء ب�األش�ی�اء 
الصغیرة ومن ثم ی�ج�ري ال�ت�وج�ھ 
للقضایا الكبی�رة ،أو رب�م�ا بس�ب�ب 
عدم قراءة الواقع السیاسي بشك�ل 

 .صحیح
المھم من كل ھذا دعونا ن�ت�ح�دث  -

ع��ن ھ��ل م��ن ال��م��م��ك��ن أق��ام��ة 
أنتخ�اب�ات ن�زی�ھ�ة ب�ظ�ل األوض�اع 

 الحالیة أم ال؟
من المعلوم بأن األن�ت�خ�اب�ات ل�ك�ي 
تقام تحتاج الى خطة عمل متكاملة 
ألجل نجاحھا وتتكون ھذه ال�خ�ط�ة 

 . من مقومات متعددة
 
 قانون أنتخابي عادل؟!  -1

الیھم أن كان القانون سانت ل�ی�غ�و 
بانواع متع�ددة أوأع�ت�ب�ار ال�ع�راق 
دائ��رة أن��ت��خ��اب��ی��ة أو ع��دة دوائ��ر 
وكذلك حسب ال�م�ن�اط�ق أو غ�ی�ره 
من األشكال .السؤال من س�ی�ش�رع 
ق��ان��ون األن��ت��خ��اب��ات؟ أل��ی��س ھ��و 

 مجلس النواب؟ 
أذا كان ل�ب ال�ف�س�اد ھ�و م�ج�ل�س 
النواب وھو الحامي ل�ل�م�ل�ی�ش�ی�ات 
ب�ك��ل أن��واع��ھ�ا (ش�ی��ع��ی�ة، س�ن��ی��ة، 
دینیة، قومیة) والح�ش�د ال�ذي ھ�و 

 أطار قانوني لھذه الملیشیات.
ھل سیقبل مجلس النواب ب�ق�ان�ون 
ینھي أو یضعف ھذه ال�م�ل�ی�ش�ی�ات 
وس���ی���ط���رت���ھ���ا ع���ل���ى ال���دول���ة 

 ومؤسساتھا؟
 مفوضیة األنتخابات المستقلة. -2

ھل حق�أ ھ�ي مس�ت�ق�ل�ة؟ أم ك�ان�ت 
والزالت ت�وزع حس�ب ال�ح�ص�ص 
لكل قوى الفساد وحت�ى مس�رح�ی�ة 
قضاة مس�ت�ق�ل�ی�ن ی�ق�ودوھ�ا ك�ان�ت 
ضمن نفس النھج (ال�م�ح�اص�ص�ة)

؟.بالتأكید مجلس ال�ن�واب ھ�و م�ن 
یح�دد ش�خ�وص ھ�ذه ال�م�ف�وض�ی�ة 
والبد لھ من ضمان مصالح القوى 

 .المتنفذة بداخلھ
 
ط��واق��م ع��م��ل ك��ل ال��م��ح��ط��ات   -3

األنتخابیة ومرك�ز ال�ب�ت ال�ن�ھ�ائ�ي 
بنتائج األنت�خ�اب�ات م�ن ی�ع�ی�ن ك�ل 
ال��ع��ام��ل��ی��ن ف��ي ھ��ذه األم��اك��ن؟األ 
ت��ج��ري ك��ل ھ��ذه األم��ور حس��ب 
التوزیع الحصصي ل�ك�ل م�ك�ون�ات 

 الفساد في مجلس النواب؟
 
قانون األح�زاب ال�غ�ی�ر م�ت�ف�ق   -4

علیھ لیوم�ن�ا ھ�ذا م�ن س�ی�ش�رع�ھ 
ولماذا تأخر ك�ل ھ�ذه ال�ف�ت�رة؟ األ 
یعني بأن قوى الفساد ال تری�ده أن 
یرى ال�ن�ور ل�ك�ي ال ت�ن�ك�ش�ف ك�ل 
ق��ب��اح��ات��ھ��م وخ��اص��ة ال��ت��م��وی��ل 
الخارجي وأستغالل مراكز السلطة 

 .في خدمة اعمالھم الحزبیة؟
من ھنا أصل الى نتیجة بأن م�ن   *

یرید أقامة أنتخابات نزیھ�ة ع�ل�ی�ھ 
البدء بالمھمة رقم واح�د األ وھ�ي 
حل ھذا البرلمان الفاسد ال�ذي ل�ن 
یشرع قوانین تخدم البلد بل ت�خ�دم 
الفساد والمحاصصة ومن یم�ث�ل�ھ�ا 

 .وأجندة الدول الخارجیة
السؤال ھل م�ا ق�دم�ھ ال�ك�اظ�م�ي   -

م�ن أج�راءت خ�الل ف��ت�رة ح�ك��م��ھ 
توحي بقدرتھ على الوف�اء ب�وع�ده 
بأقامة أنتخابات نزیھة؟ أم أن م�ن 

 یصدق ھذا الوعد واھم ؟
بك�ل ق�ن�اع�ة أق�ول ل�م أرى م�ن   *

ال��ك��اظ��م��ي غ��ی��ر م��م��ث��ل ب��ائ��س 
لمسرحیات ساذجة تنطلي ح�ی�ل�ھ�ا 
على بس�ط�اء ال�ن�اس م�ث�ل زی�ارة 
بیت الشھید ھشام ال�ھ�اش�م�ي ب�دل 
كشف القتلة، كذل�ك زی�ارة س�اح�ة 
محتجین بدل حمایتھ�م م�ن ب�ط�ش 

أجھزة السلطة والملیشیات وتنفیذ 
 مطالبھم.....ألخ.

حكومة الك�اظ�م�ي ل�م ت�ق�دم ش�يء 
ملموس تقنع منتقدیھا بأنھا تسی�ر 
على غی�رخ�ط�ى ال�ذی�ن س�ب�ق�وھ�ا، 
وأنما كل ما فعلتھ ھ�و ل�ون ج�دی�د 
ل��ل��ح��ك��م ول��ك��ن ب��ن��ف��س ج��وھ��ر 

 .السابقین
م��ا ال��ح��ل ل��ل��خ��الص م��ن ھ��ذه   *

المعضلة التي تستمر رح�اھ�ا م�ن�ذ 
سبع�ة عش�ر ع�ام�أ وی�ب�دو ب�أن�ھ�ا 

 مرشحة للدوام فترة طویلة ؟
ال��خ��الص ی��ك��م��ن ف��ي ح��رك��ة   *

الشارع التي قادھا الفتیة وق�دم�وا 
قوافل من الشھداء والتي أسق�ط�ت 
حكومة المجرم عادل عبد المھ�دي 
وأزدیاد زخمھ�ا وأل�ت�ح�اق ال�ق�وى 
ال�وط�ن�ی��ة بش�ك�ل ع�ل�ن�ي م�ع ھ��ذه 
الحركة حتى تصل الى التوحد م�ع 
العناصر الوطنی�ة ال�م�خ�ل�ص�ة ف�ي 
القوات المسلحة ال�ت�ي ھ�ي ق�ادرة 
على لجم الملیشیات التي لن تلق�ي 
س��الح��ھ��ا بس��ھ��ول��ة خ��اص��ة وأن 
ھنالك قوى سیاسیة متنفذة ب�داخ�ل 
السلطة والبرل�م�ان ت�دع�م وت�م�ث�ل 

 .ھذه الملیشیات
حل البرلم�ان وتش�ك�ی�ل ح�ك�وم�ة   -

وطنیة تق�ود ال�ب�ل�د ل�م�دة س�ن�ت�ی�ن 
وتصوغ كل ما تحتاجھ األنتخاب�ات 
النزیھة من أج�راءات ب�ع�ی�دأ ع�ن 
ق��وى ال��ف��س��اد وال��م��ح��اص��ص���ة 
بالتعاون مع مختص�ی�ن ق�ان�ون�ی�ی�ن 
سواء لص�ی�اغ�ة ق�ان�ون أن�ت�خ�اب�ي 
عادل أو مفوضیة مستقلة وك�ذل�ك 
ق��ان��ون األح��زاب ال��ذي ی��ج��ب أن 
یتضمن رف�ض أم�ت�الك أي ط�رف 
لقوة مسلحة (ملیشیات).تعمل ھذه 
الحكومة بعد عامی�ن ع�ل�ى أج�راء 
األنتخابات وفق المعایی�ر ال�دول�ی�ة 
في طریقة األعداد والتن�ف�ی�ذ ل�ھ�ذه 

 .األنتخابات وبأشراف دولي
 
الس��ؤال ال��م��ھ��م ھ��ل س��ی��ن��ت��ظ��ر   *

الش��ع��ب ال��ع��راق��ي ك��ارث��ة ك��ال��ت��ي 
حص��ل���ت ف��ي ب���ی��روت ألس���ق���اط 
الحكومة ومنظ�وم�ت�ھ�ا الس�ی�اس�ی�ة 
الفاسدة ویعمل على تغی�ی�ر ال�ح�ال 
من الجذور التي أسستھا أت�ف�اق�ی�ة 
الطائف، أم أن جذوة الحماس لدى 
شباب أنتفاضة أكتوبر الزالت تتقد 
وتغلي لتفجر مراجل حركة ت�غ�ی�ی�ر 
الحال بشكل ج�ذري وت�ن�ھ�ي ح�ك�م 
الفساد والمحاصصة التي أسس�ھ�ا 

 .مجلس الحكم؟
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اما الشاعر الراحل یوسف الصائغ، فقد تعام�ل 
معي بحب واحترام من خالل ح�ب�ھ واح�ت�رام�ھ 
ألخي الذي رافقھ في عدد من السجون وك�ت�ب 
بعد استشھاده عدة مقاالت في جری�دة (ال�ف�ك�ر 

 الجدید) .
لكنني فوجئت بھ یسألني یوماً ونحن نعمل في 

 مجلة (آفاق عربیة) ومكتبي یجاور مكتبھ :
حسیب .. اال تعتقد ان�ن�ي اس�ت�ح�ق أن اك�ون  -

 مدیراً عاماً؟
 فوجئت بسؤالھ .. قلت :

بل تستحق أن تكون وزیراً، ولكن من یعطیك  -
 ھذا االستحقاق؟

تأملت وجھھ .. فوجدت ب�ھ رغ�ب�ة م�ل�ح�ة ألن 
 یكون ذا شأن.

قلت في نفسي : ال اعرف حتى اآلن إن ك�ن�ت 
قد أخطأت في قول�ي الس�اخ�ر ھ�ذا أم ك�ان ب�ھ 

   استعداد ذاتي للعمل على وفق ماقلتھ؟
أبو مریم.. الوصول الى ھدفك.. سھل، سھل  -

 جداً . 
 كیف؟    -
ان��ت ش��اع��ر م��ع��روف وھ��م ی��ح��ت��رم��ون  -

شاعریتك .. كما أنھم یریدون منك جواز مرور 
فقط .. إشتم الش�ی�وع�ی�ی�ن ب�ق�ص�ی�دة أو م�ق�ال 

 ویكون لك ماترید .. صدقني.
سألني :  أنت .. أخو وعد هللا النجار تقول ل�ي 

 ھذا!!
وفھمت منھ انھ یرف�ض وب�أص�رار ك�ل ك�ل�م�ة 

 قلتھا.. بل انھ یلومني علیھ .
لكنني فوجئت بھ ف�ي ال�ی�وم ال�ث�ان�ي وال�ث�ال�ث 

 یحمل صحیفة (الثورة) .
یفتح صفحاتھا على مقالین لھ یشتم فیھا رفاق 
دربھ من الشیوعیین الذي زاملھم وعمل معھم 

 وتنفس معھم عذاباتھم .
وادركت ان الرجل كان یرید من الش�ی�وع�ی�ی�ن 
ان ی��ك��ون��وا س��ل��م��اً ل��ل��وص��ول ال��ى م��آرب��ھ 
وطموحاتھ في استالم م�وق�ع وظ�ی�ف�ي م�ت�ق�دم 
وھذا ماكان لھ .. وتم على وفق ماتوقعتھ حیث 

 عیّن مدیراً عاماً لدائرة السینما والمسرح .
سألت ن�ف�س�ي : ھ�ذا ن�م�وذج س�ل�ب�ي اف�رزت�ھ 
م�رح�ل�ة م�ع�ایش�ة ی�وس�ف الص�ائ�غ ل�ع�دد م�ن 

  الشیوعیین.
وھ��ذا أم��ر ط��ب��ی��ع��ي أن ی��ت��خ��ل��ف ع��دد م��ن 

 الشیوعیین عن المسیرة فیما یتقدم سواھم ..
واض�اءت ص��ورة رج��ل الس�الم : اس��م��اع��ی��ل 
رشید الذي ح�ول دك�ان ال�ن�ج�ارة ال�ى م�ك�ت�ب�ة 
یوزع من خاللھا جریدة (طریق الشعب) وال�ى 

 جانبھا صحف ومجالت مختلفة ..
اذكر ان احد الحاقدین أح�رق ال�م�ك�ت�ب�ة اال ان 
اسماع�ی�ل رش�ی�د اع�ادھ�ا ال�ى ال�ح�ی�اة ث�ان�ی�ة 

 وباصرار وحب عمیق ..
كان وعد هللا یل�ت�ق�ي ع�ن�ده وی�ق�ض�ي س�اع�ات 
طویلة معھ .. كان بھ حب أثیر وصداقة حمیمة 

 معھ.
 

وراجعت ذاك�رت�ي، ف�وج�دت ف�ی�ھ�ا ص�ورة أب�ا 
عوف / عبد الرحمن الط�ب�اخ م�ت�أل�ق�ة.. ح�ی�ث 
استعاد الرجل مواقف عاشھا وعرفھا مع أخي 

 وھما في معتقل واحد ..
واصبح ابا عوف من أكثر اصدقائي ح�م�ی�م�ی�ة 
ون�ح�ن ف�ي س�ج�ن ال�م�وص�ل نص�ن�ع ط�ع�ام�ن��ا 
بایدینا .. حتى وجدت نفسي مس�اع�داً ل�ھ ف�إذا 
بي أشعل ناراً قویة جعلت القدر نفسھ ینصھ�ر 
وینسكب الطعام الناضج الذي ف�ی�ھ.. وح�رم�ن�ا 

 جمیعاً من طعام شھي ..

 لكن ابا عوف اغتنم تلك الحادثة وقال :
ألذ الطعام ما تم طھ�ی�ھ ع�ل�ى ن�ار ھ�ادئ�ة ..  -

والشیوعی�ون م�ن ط�ب�ع�ھ�م ال�ع�م�ل وال�ن�ض�ال 
وایصال افكارھم عبر مسار یطول أمده .. حتى 
یجد المرء نفسھ وقد نضجت ق�ن�اع�ات�ھ وص�ار 

 شیوعیاً ..
سألتھ : وھل كان وعد هللا .. ذلك النجار ال�ذي 
أحب مھ�ن�ت�ھ وق�د وص�ل ب�ق�ن�اع�ات�ھ وای�م�ان�ھ 
 واھداف الحزب الشیوعي على ھذا النحو .. ؟

بالتأكید .. لیس وعد هللا وح�ده، ك�ل�ن�ا آم�ن�ا  -
واقتنعنا بمباديء الحزب .. یوم راحت االفك�ار 
تصل الى اذھاننا شیئاً فش�ی�ئ�اً ح�ت�ى أص�ب�ح�ت 
جزءاً م�ن وج�ودن�ا ورس�ال�ت�ن�ا ومس�ارن�ا ف�ي 
مسیرة ال�ح�ی�اة الش�اق�ة وال�ط�وی�ل�ة .. س�أل�ت�ھ 

 ثانیة :
ابو عوف .. صارحني ، متى وجدت وعد هللا  -

نادماً وھو ینتقل من سجن الى سجن آخر ال�ى 
 أن تم اعدامھ ؟

حسیب .. صدقني لم أج�ده ن�ادم�اً أب�داً، ول�م  -
أجده متخاذالً أبداً .. مثلما لم یكن اي شی�وع�ي 
قد ندم على القناعات التي وصلت الیھ وراحت 

 تجري في دمھ .. وباتت كل تاریخھ .
وعندما أذكر ھذه العبارات أستعید ذكرى ت�ل�ك 
العالقة الحمیمة التي جمعت بین بائع الق�م�اش 
حاتم الحل�ة وال�ن�ج�ار ال�ذي ی�ق�ی�م س�ك�ن�ھ ف�ي 
السجن وعد هللا .. وح�ول�ت�ھ�م�ا ال�ى ق�ری�ب�ی�ن 
حمیمین وشدتھما تلك الرفاقیة الى ان یص�ب�ح 

 حاتم الحة صھراً لوعد هللا .
حاتم الحلة .. حم�ل م�ع�ھ م�ن وع�د هللا .. ان 
االنتماء للحزب الذي آمنا ب�رس�ال�ت�ھ ، أص�دق 
وأھم انتماء ی�ج�دان ف�ی�ھ حض�ورھ�م�ا االك�ث�ر 
صدقاً ومسؤولیة وتضحیة .. وھذا م�ا ك�ان .. 

 حین صارا في ضمائرنا نوراً یتوھج ..
وعد هللا النجار أعدمھ الطغیان وح�ات�م ال�ح�ل�ة 

 إغتالھ الظالمیون ..
الطغیان .. قتلھ طغیانھ، وال�ظ�الم�ی�ون أع�م�ى 

 شمس الحریة أبصارھم وبصیرتھم ..
 

 الدرس الثامن عشر
واجھتھ في سجن الموص�ل م�ع اھ�ل�ي، ك�ان�ت 
المواجھة تتم في ممر ت�راب�ي م�ھ�ج�ور یش�ق 
غرف ادارة السجن وردھات السجناء ، ك�ان�ت 
الجدران صخ�ری�ة ب�ال�غ�ة االرت�ف�اع وال�ح�رس 
المدججون باالسلحة ف�ي ك�ام�ل اس�ت�ع�دادات�ھ�م 
یتوزعون في اماكن مختلفة ، سألني وعد هللا 

  أثناء إحدى المواجھات :
ـ حسیب .. فكر م�ع�ي ، ك�ی�ف ی�م�ك�ن ان ن�ع�د 

  مشروعاً للھروب من السجن !
ـ وعد هللا .. ال�م ت�ی�أس وت�ت�ع�ل�م م�ن ت�ج�ارب 

 سابقة للھروب !
ـ كل سجین یعشق ال�ح�ری�ة ، وی�ب�ح�ث وب�ك�ل 
السبل للخروج من الس�ج�ن ب�ط�رق مش�روع�ة 
وغیر مشروعة .. ذلك ان السجین في اس�اس 
وجوده قائم على ط�ری�ق ح�ج�ب ال�ح�ری�ة ع�ن 
ال�ب�ش��ر ال�ذی��ن یش�ك��ل�ون خ��ط�راً ف��ك�ری�اً ع�ل��ى 
اآلخرین حسب وصف من یختلفون معھ�م ف�ي 
الرأي.. في ح�ی�ن ی�ع�د مص�در ال�خ�ط�ر وج�ود 
اولئك الذین یم�ارس�ون ال�ع�ب�ودی�ة ض�د اف�ك�ار 

 سواھم ..
إن من نختلف معھم فكریاً .. فشلوا في اقناعنا 
بتوجھاتھم .. ول�ی�س ب�وس�ع�ھ�م ان ی�ت�رك�ون�ا 
القناعھم واقناع الناس بمبادئنا .. ان�ن�ا ج�م�ل�ة 
اغصان زیتون وحمامات سالم .. ونحن نزرع 
افكارنا عل�ى ال�م�ح�ب�ة واالق�ن�اع .. وم�ع ذل�ك 

 یخشون وجودنا .
س��أل��ت��ھ : اخ��ي وع��د هللا، اس��م��ح ل��ي أن 
اصارحك .. وانقل الیك رأي ع�دد م�ن ال�ن�اس 
بالشیوعی�ی�ن ال�ذی�ن ت�ح�م�ل ان�ت رس�ال�ت�ھ�م.. 
یقولون: انتم تمارسون الجمود الع�ق�ائ�دي وال 
تساھمون بالتطور فكراً وممارسة .. ف�م�ا ھ�و 

 جوابك ؟
 ابتسم وعد هللا وعاد یسألني :

 ـ حسیب، وانت ما رأیك ؟
اعتقادي الشخصي قائم على حقیقة ثابت�ة ..  -

وھي انني اتنفس الھواء الذي ی�ن�ع�ش راس�ي 
وقلبي .. ولست ملزماً ان اتنفس ھواء ف�اس�داً 

  اال واكون مكرھاً.
 الناس احرار فیما یؤمنون بھ .

ـ وھل الزمناك بشيء .. وھ�ل ف�رض�ت ان�ا أو 
أحد من رفاقي فكرة علیك .. أم اننا ترك�ن�ا ل�ك 

 حریة االختیار؟
ـ ھذا لیس من حقكم .. وھذه لیست مھمتكم .. 
االنسان ال یكره على اعتناق فكر م�ع�ی�ن وھ�و 

 مكره وملزم ومھدد بالموت.
ـ كذلك نحن .. الحزب الشیوعي، ال ینظر الین�ا 
بوصفنا متلقین ومنفذین لمباديء آمنا بھا وال 
عقائد جامدة توارثناھا .. ال .. الحزب ی�ع�ل�م�ن�ا 
كیف نفكر ونناق�ش ون�ط�ور .. ف�اذا ك�ان ھ�ذا 
التوجھ یعني جموداً فنحن نفتخر بھذا الجم�ود 
الذي نتبین من خ�الل�ھ ح�ق�ائ�ق االم�ور، ال ان 
 نتغیر على وفق االمزجة والمصالح واألھواء.

نحن محاصرون بالوعي والنباھ�ة واالنش�غ�ال 
بالتغییر.. وھو حصار نعده عافی�ة ف�ي ال�ع�ق�ل 
البشري .. النھ یبعد عنا كل ماھو ع�اب�ر وف�ج 

 ومفرغ من المحتوى .
ـ وعد هللا .. انتم تتعاملون مع النظریة كما ل�و 
انھا قوالب جامدة صالحة لكل زمان وف�ي ك�ل 

 مكان!
ـ� حس��ی��ب .. ان تس��ل��م أم��رك الول��ئ��ك ال��ذی��ن 
یحاربوننا ویعمدون لتشوی�ھ ص�ورت�ن�ا بش�ت�ى 
السبل فھذا امر یدل على عدم ادراك لما یفعل�ھ 
اعداؤنا، فھم یطعنون بشرفنا واخالقنا وقیمن�ا 
ودیننا وقد ناقشنا ھذه االمور من قبل .. ف�ھ�ل 
تعتقد ان الشیوعیین یمك�ن ل�ھ�م ال�رك�ون ال�ى 
وعي ثابت ونظریة جامدة وتوجھ رجعي عقیم 

 تخلى عنھ العصر ؟
ـ اعرف كل ھذا، لكنني كنت ارید االصغاء الى 
رأیك حتى ت�ت�رس�خ ق�ن�اع�ت�ي وی�ك�ون ك�الم�ك 
بمثابة توثیق لما اعرفھ وادركھ واع�ی�ش�ھ ان�ا 

 المستقل عن اي انتماء حزبي .
راح وع��د هللا ی��ت��أم��ل��ن��ي .. وی��ت��وج��ھ ال��ي 

   بالسؤال :
 ـ ھل انت فخور بعدم انتمائك ؟ 

ـ لست فخوراً، كما انني لست نادماً.. ول�ك�ن�ن�ي 
وصلت الى قناعة مفادھا ان ب�إم�ك�ان�ي ت�ق�دی�م 
خدماتي الى الناس بشكل افضل واعمق واھ�م 
مما لو كنت منتمیاً .. ذلك انني اجدني اع�ی�ش 
في فضاء مفتوح .. ولیس ألح�د ان ی�ت�ھ�م�ن�ي 
انني اعبر عن وجھة نظر معینة واع�م�ل م�ن 

  اجلھا فقط ..
ـ حسیب .. انت تعرف بأنني شیوعي واف�ت�خ�ر 
بانتمائي ، لكنني بدوري وص�ل�ت ال�ى ق�ن�اع�ة 
تختلف عن قناعتك وھ�ي ان ب�وس�ع�ي ت�ق�دی�م 
خدماتي الى شعبي بطاقة اسمى واعلى واغنى 
مما لو كنت مستقالً .. ذلك ان اعمالي ستك�ون 
نتیجة لتفكیر وخطط وادراك قیادة الحزب الذي 
انتمي الیھ .. وتفكیر الجماعة خیر من تف�ك�ی�ر 

 الفرد.

ـ ھا .. ھا وعد هللا، عدنا، ت�ری�د ان ت�ك�س�ب�ن�ي 
 للحزب مرة اخرى ؟!

ھذا شأنك، م�ث�ل�ك ی�ح�ت�اج ال�ی�ھ  ضحك وقال :
الحزب والشعب معاً، ولكن حریتك أھ�م ش�يء 
في وجودك داخل ال�ح�زب وخ�ارج�ھ .. ل�ك ان 
تختار الطریقة المناسبة لك من غ�ی�ر ض�غ�وط 
وال اك��راه م�ن أی��ة ج��ھ��ة .. الش��ی�وع��ی��ون ال 
یكرھون أحداً على االنتماء كما تفعل االح�زاب 
االخ��رى، الش��ی��وع��ی��ون یش��ی��ع��ون ال��م��ع��رف��ة 
والوعي والقناعة وھي السبل االھم في كس�ب 
ود ال���ن���اس واح���ت���رام���ھ���م ورؤى ال���ح���زب 
ومنطلق�ات�ھ ال�م�ت�ج�ددة ھ�ي ال�ت�ي ت�ج�ع�ل م�ن 

 الشیوعي انساناً عقالنیاً وواقعیاً ونزیھاً .
 ـ وعد هللا .. ھل ترید ان تلقي علي درساً ..؟!

ـ ولم ال .. ھ�ل ی�م�ك�ن الح�د ان ی�ت�وق�ف ع�ن 
التعل�م .. م�ا م�ن أح�د ب�م�ع�زل ع�ن ال�دروس 

 والتجارب التي اكتسبھا من سبقھ ؟
نحن مجموعة ھذه الدروس ، نحن م�ج�م�وع�ة 
من التجارب االنسانیة التي ال تشیخ وال تبلى ، 
نحن نتعلم من بعض�ن�ا .. وال ی�م�ك�ن الح�د ان 
یعیش في جزیرة أو قلعة منعزلة عن العالم .. 
العالم وحده یشكل وحدة انسانیة ن�دع�و ال�ی�ھ�ا 

  ونعمل من أجلھا ..
الیس ھذا ال�ھ�دف اس�ت�ب�اق�اً ل�ل�ح�اض�ر وف�ت�ح�اً 
للمستقبل .. ألیست ھ�ذه اف�ك�ارن�ا ، وم�ع ذل�ك 

 تتھمنا بـ (الجمود العقائدي) ؟!
الشیوعیون ال یعدون انفس�ھ�م وج�وداً اح�ادی�اً 
خالصاً ، ان�ھ�م ن�ت�اج ط�ب�ی�ع�ي م�ن ال�ت�ج�ارب 
والتفاعالت والقرارات مع االزم�ن�ة واالم�ك�ن�ة 
المختلفة .. ولیس ھناك كائن بشري خ�اٍل م�ن 
التأثر والتأثیر .. وال�م�ت�خ�ل�ف�ون وح�دھ�م م�ن 
یسدون ابوابھم ونوافذھم عن الشمس والریح 

  والمطر ..
ـ�� وع��د هللا .. اراك ال��ی��وم ت��ری��د أن ت��ب��وح 
بنصائ�ح�ك وارش�ادات�ك دف�ع�ة واح�دة .. ف�ھ�ل 
تحولت الى مصلح سیاسي واجت�م�اع�ي ..وان�ا 
التلمیذ النجیب والخلي الوفي ال�ذي ت�ج�د ف�ی�ھ 

 آذاناً صاغیة الیك؟
ـ من حسن حظي أن أجد فی�ك األخ والص�دی�ق 
الحمیم الذي ی�ن�اقش�ن�ي ف�ي مس�ائ�ل ج�وھ�ری�ة 
ومصیریة ھامة .. وكنت امني نفسي أن یق�وم 
ھذا الحوار بین جمیع م�ن ن�ت�ف�ق أو ن�خ�ت�ل�ف 
معھم .. وبالتأكید س�ی�ت�ع�ل�م أح�دن�ا م�ن اآلخ�ر 
وسیؤثر ویتأثر أحدنا باآلخر .. فھكذا ت�ت�ط�ور 
المجتمعات وت�زدھ�ر ح�ی�ات�ھ�ا وت�ت�وح�د ارادة 
الناس لبناء بالدھم.. بدالً من اسال�ی�ب ال�ع�ن�ف 
والتدمیر والتصفیات وكید البعض ضد البعض 
اآلخر.. ھذه االسالیب تجعل القل�وب ق�اس�ی�ة ، 
والعقول جامدة والنفوس مریضة ..وال�ق�س�وة 
والجمود والمرض .. ال یمكن ان ت�ب�ن�ي وط�ن�اً 

  معافى مستقل ..
  ألست معي ؟

ـ معك یا وعد هللا .. معك ، ولك�ن م�ن یص�غ�ي 
وم��ن ی��راج��ع وم��ن ی��ت��أم��ل م��ا ك��ان وم��ا ق��د 

  یكون؟!
ـ حس�ی�ب .. ل�ن�ت�ف�ق ع�ل�ى أن نض�يء دروب 

  الناس ..
 ـ ولكن .. كل بطریقتھ ..

ـ كل بطریقتھ وباالسلوب الذي یراه من�اس�ب�اً ، 
شرط أن ال یكون عدائیاً وال ضداً لمن یخ�ت�ل�ف 

 معھم في ھذا الرأي أو ذاك .
    ـ بكل تأكید ..

..... نل�ت�ق�ی�ك�م ف�ي ال�ع�دد ال�ق�ادم ف�ي ال�ع�راق�ی�ة 
 االسترالیة

 دروس  او وااب
 وت  ة ا و ا  ار

بقلم: حسب هللا یحیى    13الحلقة / “   بالعراقیة االسترالیة”في حلقات كتاب 
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أنا لست مثل الدیك ال�ذي یص�ّدق أن   

الشمس تشرق لصیاحھ، بل أن�ا خ�ال�ق 
ھذه الشخصیات، في الحقیقة وال�واق�ع 
المحسوس، وربھا األوحد، والمسیطر 
على أفعالھا وسلوكھا وأخالقھا خشی�ة 
أن تشتط بھا مسارب الحیاة إلى ش�يء 
غیر سوي، وعند حدوث ذلك س�ت�ك�ون 
معالجتي لھ�ا غ�ی�ر م�ا ع�ھ�دت�ھ م�ن�ي، 

 وأشد.
عندما أخلق شخصیات قص�ص�ي أو    

روایاتي فأنا ال أتعاطف م�ع�ھ�ا، م�ھ�م�ا 
وقع عل�ی�ھ�ا م�ن ث�ق�ل ال�ظ�روف، ك�ان 
قدرھم أن واجھوا الع�اص�ف�ة ع�رای�ا ال 
یضعون علی�ھ�م أي غ�ط�اء، أو دث�ار. 
كان الجمیع في مواجھة عالمھم ال�ذي 
یعیشون فیھ، كل من مكان�ھ، وزم�ان�ھ، 
ولكن ھذا ال یمن�ع�ن�ي م�ن أن أح�ب�ھ�م، 
شدی�د ال�ح�ب، م�ھ�م�ا ك�ان�ت تص�رف�ات 
ال�ب�ع�ض م�ن�ھ�م، ط��ال�م�ا ك�ان�ت ض�م��ن 
الحدود المسیطر ع�ل�ی�ھ�ا، وف�وق ذاك 
ظلوا مؤدبین ال یتحدث بع�ض�ھ�م ع�ل�ى 
بعض. لم یلوموا بعضھم. لم ینت�ق�ص�وا 

 من بعضھم. كانوا شخصیات مؤدبة.
ك��ان رب��ی��ع ع��ام "..."، ال��رب��ی��ع    

األخروي الذي اجتمعنا ف�ی�ھ أن�ا وھ�ذا 
الجمع الخیّر من الناس الذین كانوا من 
بعض شخوص روایاتي، حیث وصل�ت 
إل��ى مس��نّ��ای��ة ال��ج��س��ر ال��ك��ون��ك��ری��ت��ي 
لل�ط�ری�ق الس�ری�ع ال�راب�ط ب�ی�ن ب�غ�داد 
والناصریة في وضح ذلك ال�ی�وم. ھ�ذه 
المسنّایة المق�اب�ل�ة ل�م�ن�ط�ق�ة الص�اب�ئ�ة 
المندائیین. وكان ھذا الجمع الخیّر یود 
الذھاب إلى عمق منط�ق�ة الس�دی�ن�اوی�ة 
الملیئة بالنخیل، في نزھة ربیع ال�ع�ال�م 
األخروي ب�ع�د رق�ودھ�م ھ�ذه الس�ن�ی�ن 
الطوال وقد أزیحت معالم القبور وبنیت 
ع��ل��ی��ھ��ا ع��م��ارات وم��ح��الت ودوائ��ر 

 حكومیة.
كان ھذا الجمع الخیّر قد وص�ل إل�ى    

العالم اآلخر بأوقات مختلفة، وع�دی�دة، 
إذ سقطت أوراقھم من ش�ج�رة ال�ح�ی�اة 
كما یت�ص�ور ب�ع�ض ال�ن�اس ف�ي ع�ال�م 
الشھ�ادة، وان�ت�ھ�ت ح�ی�ات�ھ�م ف�ي ذل�ك 
العالم، وبدأت حیاتھم في عالم الغ�ی�ب، 
العالم األخروي، أما اآلن فقد ج�م�ع�ھ�م 
"البلم" الذي یدفع "مردیھ" كریم ابن 
المنطقة نفسھ�ا ف�ي ال�ع�ال�م ال�دن�ی�وي، 
وحبیب "حمیدة" ف�ي روای�ة "ن�خ�ل�ة 
خوص سعف�ھ�ا ك�ث�ی�ف"، وال�ذي ك�ان 

یجتمع بھا ظھیرة ك�ل ی�وم ت�ح�ت ظ�ل 
تلك النخلة النابتة في شریط ملحي من 
أرض سبخة بین بستان أھلھ وبس�ت�ان 
أھلھا، واستشھد في ساحة ال�ت�ح�ری�ر، 
في بغداد، ساح�ة ال�ث�ورة ال�ت�ش�ری�ن�ی�ة 
التحرریة من قبل ق�وات أم�ن ال�ط�ب�ق�ة 
السیاسیة الفاسدة، في الیوم الذي ك�ان 
موعده مع أھ�ل�ة ب�أن ی�أت�ي ل�ھ�م وق�د 

 كانوا بانتظاره ولم یأت.
كان كریم یمسك المردي الذي ی�دف�ع    

ب��ھ ال��ب��ل��م ف��ي م��اء ال��ن��ھ��ر، األزرق 
الصافي، فیما تراءى لي، وربما للجمع 
الخیّر، وبعض الطیور البیضاء ت�ط�ی�ر 
في فضاء ال�ن�ھ�ر، وح�دان�ا وزراف�ات، 
تعلو ثم تنقض على الماء وترتفع إل�ى 
األعلى وفي منقارھا ما یشبھ السمكة، 
كان یدفع بالمردي ویسیر على الحاف�ة 
الجانبیة للبلم بعكس حركة البل�م ح�ت�ى 
یغوص المردي في الماء، فیندفع البل�م 
شاقا طریقھ في م�اء ال�ن�ھ�ر، وع�ن�دم�ا 
توقف لی�ع�ود إل�ى م�ك�ان�ھ ف�ي ال�ج�ھ�ة 
األمامیة لل�ب�ل�م وھ�و ی�ح�م�ل ال�م�ردي، 
سألتھ وما زال صوت الماء في سمعي 

 مثل صلصلة الجرس:
في العلم إن ك�ل ش�يء ی�ح�دث ف�ھ�و  -

یحدث لس�ب�ب م�ا، وك�ان اس�ت�ش�ھ�ادك 
بالقنبلة الدخانیة قد جاء بسبب عودتك 

من استرالیا، إذ لو كنت بقیت ھناك لما 
استشھدت، وحین عدت فإن اس�ت�خ�دام 
القوات األمنیة لھ�ذه ال�ق�ن�اب�ل بص�ورة 
خاطئة ھو السبب، لو طبقوا تع�ل�ی�م�ات 
رمیھا إلى األعل�ى ل�م�ا أص�اب�ت�ك، إذن 

 ھي األسباب یا عزیزي، ألیس كذلك؟
 صاح الشیخ عبد الكریم من مكانھ:   
أستغفر هللا، كیف ذلك أستاذ؟ ألم یكن  -

یفعل ك�ل ش�يء، ف�دف�ع�ھ   هللا ھو الذي
للمجيء إلى العراق لكي یستشھد فیھ، 
وجعل الرامي یصوب خط�أ، وف�ي ھ�ذا 

 الیوم انتھت خبزتھ في الحیاة؟
 قلت للشیخ الوقور:   
إذا كنت تؤمن با�، أسأل�ك: ھ�ل هللا  -

 یفعل الشر؟
 قال بال تردد:   
 ال. -

 سألتھ:   
 ھل الموت فعل شر أم فعل خیر؟ -

 صفن الشیخ بعض الوقت، ثم قال:   
 فعل خیر ألنھ استشھاد. -
المسلمون یسمونھ استشھاد، ولكن�ھ  -

م�وت م��ھ��م��ا غ��یّ��رن��ا اس�م��ھ، إن��ھ ف��ي 
ال�ن�ھ��ای�ة م�وت، ان�ق�ط��اع�ھ ع�ن أھ�ل��ھ 
وأح��ب��اب��ھ وأص��دق��ائ��ھ، وع��ن م��ب��اھ��ج 
الحیاة، فھل ھو فعل خیر بالنسب�ة ل�ھ، 

 وألحبائھ من بعده؟

نظرت إلى وجھ الشیخ كان باھت�ا ال    
 یقرأ شیئا فیھ، ثم تابعت قولي:

وك�ذل�ك ھ�ن�اك أس�ب�اب الس�ت�ش�ھ�ادك  -
بالقنبلة الدخانیة ولیس ب�غ�ی�رھ�ا، ألن�ھ 
لوال بقاؤك في ساح�ة ال�ت�ح�ری�ر ت�ح�ت 
ت��ھ��دی��د ال��رص��اص ال��ح��ي وال��ق��ن��اب��ل 
الدخانیة ربما لم ت�م�ت، ول�ك�ن ب�ق�اءك 
كان سببا لموتك، ولھذا قلت كل ش�يء 
ی��ح��دث ف��إن��ھ ی��ح��دث ألس��ب��اب، وھ��ذه 
األس�ب�اب ھ�ي ال��ت�ي ت�ط�ی��ل ال�ع�م�ر أو 
تقّصره، ولیس كما كنا نعتقد في الحیاة 
الدنیا برمزیة كتابتھ على ج�ب�اھ�ن�ا، أو 
كما یقول بعض رجال الدین أن الجنین 
وھو في بطن أمھ تكتب س�ی�رة ح�ی�ات�ھ 

 من األلف إلى الیاء.
خذ مثال وباء ك�ورون�ا ال�ذي اج�ت�اح    

، وخذ ش�خ�ص�ی�ن 2020العالم في عام 
من أي شعب، أح�دھ�م ی�ل�ت�زم األوام�ر 
والتعلیمات الصحیة، واآلخر ال ی�ل�ت�زم 
ب��ھ��ا، م��ن ت��راه س��ی��ص��اب ب��ال��وب��اء؟ 
ب��ال��ت��أك��ی��د الش��خ��ص ال��ذي ال ی��ل��ت��زم 
التعلیمات، ألن الفیروسات ستأتیھ م�ن 
ك��ل ح��دب وص��وب، أم��ا ال��ذي ی��ل��ت��زم 
التعلیمات فإنھا س�ت�ك�ون ل�ھ ك�الس�ات�ر 

 الذي یقف حائال بینھ وبین الفیروس.
كان الشیخ قد غرق في بئر ت�ف�ك�ی�ره    

مع نفسھ، ب�ع�د أن ل�وى رأس�ھ وراح 
ینظر إلى األرض الخضراء في الضف�ة 

     الیسرى للنھر.
ك��ان ن��ب��اح ال��ك��الب ی��دخ��ل أذن��ّي    

ویخرج، فأحس بھ على الرغم م�ن أن 
الصوت شيء مادي، وأحاسیسنا نح�ن 
الموتى أدات�ھ�ا ف�ي ال�ت�ح�س�س بش�يء 
مادي غیر مؤھلة لذلك، كانت میتة كما 
نحن ب�ع�د أن ق�اب�ل�ت ال�وج�ھ ال�ق�اس�ي 
للموت، إّال أني تحسست، أو خ�ی�ل ل�ي 
أني قد سمعت نباح ال�ك�الب ی�أت�ي م�ن 
صوب الضفة القریبة م�ن ال�ب�ل�م وھ�و 
یشق طریق�ة ف�ي ال�م�اء وق�ری�ب�ا م�ن�ھ 
الخضرة، إن كانت ھذه الخضرة ع�ل�ى 
األرض أم ك��ان��ت ف��ي األع��ال��ي ح��ی��ث 
سعفات النخی�ل، ع�ن�دھ�ا ت�ذك�رت ق�ول 

 الشاعر:
 

     ثَالثَةٌ تَجلو الحزن َعن القَلِب، 
 الماء والخضراء والوجھ الحسن

تساءلت: ھل ظلت قلوبنا في أبدانن�ا    
كما كنا في عالم الشھادة؟ وھ�ل ب�ی�ن�ن�ا 
ما یحمل وجھ حسن ون�ح�ن م�ن ع�ال�م 
ال�غ�ی�ب؟ ھ�ل ھ��ي الش�اع�رة الش�ھ�ی��دة 
الناقصة األعض�اء؟ أم إن�ھ�ا دن�ی�ا؟ أم 
رشا؟ أم الملحة؟ كل الن�س�اء ج�م�ی�الت 
ال��روح م��ھ��م��ا أثّ��رت ال��ظ��روف ع��ل��ى 
جمالھن الخارجي. إن كانت وجوھ�ھ�ن 
مثل الملحة، أو كان�ت ع�ل�ى خ�دودھ�ن 
مثل ت�ج�اع�ی�د ال�م�س�ن�ی�ن ك�م�ا ع�ن�د أم 
الش��ھ��داء، أو ك��ان��ت بش��رت��ھ��ن م��ث��ل 
الجمیلة دنی�ا، وال�ج�م�ی�ل�ة رش�ا، ال�ك�ل 

 جمیل.
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إذا ك��ان "إح��ت��ض��ار ال��ق��دی��م واس��ت��ع��ص��اء    
الجدید" (عبارة مقتبسة من د. فارس ن�ظ�م�ي 
استلھاماً من غرامشي) ھو الواق�ع الس�ی�اس�ي 

،  2019الحالي لعراق ما بعد ث�ورة تش�ری�ن 
فإنھ حال�ة إن�ت�ق�ال�ی�ة ت�ح�دث ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الحركات اإلحتجاجیة المشابھة للحالة العراقیة 
في كونھا إحتجاجات شبابی�ة وع�ف�وی�ة ب�دون 
تخطیط مسبق مع ضعف وإنقسام ف�ي ال�ق�وى 

وعلى الرغم م�ن  .السیاسیة المعارضة للنظام
أھمیة الدور المحوري الذي یضطلع بھ رئیس 
الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في الت�أث�ی�ر 
ع��ل��ى مس��ی��رة ع��م��ل��ی��ة ال��ت��غ��ی��ی��ر الس��ی��اس��ي 
المنشودة، إال أن ھناك عوامل أخ�رى ال ت�ق�ل 
أھمیة في التأثیر ع�ل�ى ھ�ذه ال�م�س�ی�رة، م�ث�ل 
إدامة الضغط الشعبي إلتمام اإلطار التشری�ع�ي 
لإلن�ت�خ�اب�ات ال�ق�ادم�ة وال�ت�ح�ض�ی�ر إلج�رائ�ھ�ا 
بصورة عادلة و نزیھة، ومن ثم الدخ�ول ال�ى 
ھذه اإلنتخابات ب�ج�ب�ھ�ة وط�ن�ی�ة واس�ع�ة ذات 
أجندة إص�الح�ی�ة ن�ات�ج�ة ع�ن ت�ف�اع�ل ال�ق�وى 

 .الساندة للحركة اإلحتجاجیة الشبابیة
 

 دور مؤقت وإنتقالي
في الوقت الذي یرى البعض أن الكاظ�م�ي ھ�و 
رجل المرحلة إلعادة لھیب ثورة تشرین، یراه 

 2003آخرون خشبة الن�ج�اة ل�ن�ظ�ام م�ا ب�ع�د 
المتھاوي. إال أنھ واقعیاً ھو الُمْن�تَ�ُج ال�ث�ان�وي 
لحركة اإلحتجاج الشبابیة كأول رئیس وزراء 
من خارج أحزاب اإلسالم الس�ی�اس�ي م�ن�ذ ب�دأ 

. وح�ی�ث أن دور 2005النظام البرلماني في 
الكاظمي محدٌد إلدارة مرحلة إنتق�ال�ی�ة ھ�دف�ھ�ا 
األول ھو ت�ح�ض�ی�ر وت�أم�ی�ن ك�ل مس�ت�ل�زم�ات 
إجراء االن�ت�خ�اب�ات ال�م�ق�ب�ل�ة بص�ورة ع�ادل�ة 
ونزیھة، لذلك ال یتوقع منھ إن�ج�ازات ج�ذری�ة 
في الملفات الم�ع�ق�دة ل�ألزم�ة ال�ت�ي ی�م�ر ب�ھ�ا 
ال�ع��راق م��ث��ل ال��خ�دم��ات والس�ی��ول�ة ال��ن�ق��دی��ة 
وجائحة كورون�ا وال�ن�زاع ال�خ�ارج�ي وحص�ر 
السالح ب�ی�د ال�دول�ة، ب�اإلض�اف�ة ال�ى م�ط�ال�ب 

  .الحركة اإلحتجاجیة
إن التصدي لھذه الملفات وإیجاد الح�ل�ول ل�ھ�ا 
یتطل�ب رؤی�ة وأج�ن�دة س�ی�اس�ی�ة تس�ت�ن�د ال�ى 
تفویض شعبي صریح نتیجة إنتخابات شرعیة 
ذات تمثیل مجتمعي ح�ق�ی�ق�ي ت�ت�ج�اوز ح�اج�ز 
أزمة الثقة الحالیة بین النظام السیاسي وعامة 
الشعب العراقي. وھذا ھو الفرق الرئیس ب�ی�ن 
ع��م��ل��ی��ة ال��ت��غ��ی��ی��ر الس��ی��اس��ي م��ن��ذ ت��أس��ی��س 

 2003وحت�ى  1958الجمھوریة العراقیة في 
والتي إست�ن�دت ع�ل�ى الش�رع�ی�ة "ال�ث�وری�ة" 
لنخب كانت تعتبر نفسھا وصیة ع�ل�ى الش�ع�ب 
العراقي، وبین عملیة التغییر المنشودة لثورة 
تشرین والت�ي ت�ت�ب�ن�ى مس�ار إص�الح ال�ن�ظ�ام 
السیاسي العراقي عبر السی�اق�ات ال�دس�ت�وری�ة 

  .الشرعیة
وعلى الرغم من الفترة القصیرة للكاظمي ف�ي 
الحكم، یبدو أن ست�رات�ی�ج�ی�ت�ھ ال�ح�ال�ی�ة ال�ت�ي 
ت�ت�م�ح�ور ح�ول ت�ق��ل�ی�ص ن�ف�وذ األح�زاب ف��ي 
األجھزة األمنیة، ومحاولة إحتكار إختیار قادة 
ھذه األجھزة، وال�ت�ع�ام�ل م�ع ال�م�ل�ف األم�ن�ي 
بصورة أكثر حزماً وشفافیة من س�اب�ق�ی�ھ، ق�د 
یحالفھا النجاح في ردع بعض م�راك�ز ال�ق�وى 
التي اعتادت على خرق سیادة الدولة والتغّول 

  .على مؤسساتھا لتأمین مصالحھا الضیقة
ویمكن اإلشارة الى عدد م�ن ال�خ�ط�وات ال�ت�ي 
بادر إلیھ�ا ال�ك�اظ�م�ي ف�ي ھ�ذا اإلت�ج�اه، م�ث�ل 

إعتقال متھمین بشن ھ�ج�وم ص�اروخ�ي ع�ل�ى 
أھداف أمی�رك�ی�ة، وح�م�ای�ة وت�أم�ی�ن ال�م�ن�اف�ذ 
الحدودی�ة، وال�ك�ش�ف ع�ن ال�م�ت�ھ�م�ی�ن ب�ق�ت�ل 
المتظاھرین في األح�داث األخ�ی�رة ف�ي س�اح�ة 
التحریر وإحالتھم الى القضاء. وع�ل�ى ال�رغ�م 
من تفاوت نجاح الحكومة في مساعیھ�ا ھ�ذه، 
ُل للكاظمي مبادرات�ھ ھ�ذه، وال�ت�ي  اال أنھ یَُسجَّ
من المحتمل في ح�ال إس�ت�م�رارھ�ا وت�ط�ورھ�ا 
نوعیاً وكمیاً، أن تؤدي ال�ى ن�ت�ائ�ج ت�راك�م�ی�ة 
فارقة عشیة االنتخابات القادمة باتجاه تحسین 
الوضع األمني وردع العصابات والمیلی�ش�ی�ات 
م�ن ال�ت�ج��اوز ال�ف�اض��ح ع�ل�ى س��ی�ادة ال�دول��ة 

 .وتطبیق قوانینھا
 

 جبھة موحدة للقوى الوطنیة
وبغض النظر فیما إذا ن�ج�ح ال�ك�اظ�م�ي أو ل�م 
ینجح في مساعیھ إلعادة ھیبة ال�دول�ة وبس�ط 
سیادتھا على مرافق مؤسساتھا، فإنھ بنیویاً ال 
یستطیع الضغط على أحزاب البرلم�ان إلك�م�ال 
التشریعات الالزمة إلج�راء إن�ت�خ�اب�ات ق�ادم�ة 
نزیھة وعادلة لعدم وجود كتلة أغلبیة واضحة 
تدعمھ في البرلمان ال�ح�ال�ي. ك�م�ا إن ال�ف�ت�رة 
اإلنتقالیة الحالیة تعتبر مرحلة ح�رج�ة ی�م�ك�ن 
لقوى الثورة ال�م�ض�ادة أن تس�ت�غ�ل�ھ�ا ل�ح�رف 
عملیة التغییر السیاس�ي وإع�ادة إن�ت�اج ن�ظ�ام 
المحاص�ص�ة الس�اب�ق ك�م�ا حص�ل ف�ي أغ�ل�ب 
الحركات اإلحتجاجیة لل�رب�ی�ع ال�ع�رب�ي، ح�ی�ث 
إنتھت حالتھا اإلن�ت�ق�ال�ی�ة ال�ى س�ی�ط�رة ق�وى 
الثورة المضادة بسبب إنقسام القوى السیاسیة 
المساندة للح�رك�ات اإلح�ت�ج�اج�ی�ة وفش�ل ھ�ذه 
القوى في إدارة الفترة اإلن�ت�ق�ال�ی�ة و ت�ح�ق�ی�ق 

  .المنجزات التي تطالب بھا حركة اإلحتجاج
لكن في المقابل، ھناك تجارب أخرى لح�رك�ات 
احتجاج نزعت نحو التحول التدریجي للسلط�ة 
من سیطرة النظام القدی�م ال�ى ن�ظ�ام س�ی�اس�ي 
جدید برؤیة سیاسیة وعقد إج�ت�م�اع�ي م�غ�ای�ر 
أقرب الى مطالب الح�رك�ة اإلح�ت�ج�اج�ی�ة ع�ب�ر 
مأسسة حركة اإلحتجاج كما حدث ف�ي ك�وری�ا 

، إذ توصلت قوى التغ�ی�ی�ر 1987الجنوبیة في 
التي إنض�وت ف�ي ج�ب�ھ�ة ع�ریض�ة ض�م�ت  –

حركة اإلحتجاج الشبابیة وأحزاب ال�م�ع�ارض�ة 
ال�ى ح�ال��ة م��ن   –وق�وى ال��م�ج��ت�م��ع ال��م�دن��ي 

التسویة م�ع ال�ن�ظ�ام ت�ت�ض�م�ن ال�رج�وع ال�ى 
االنتخ�اب�ات م�ع ال�ع�ف�و الس�ی�اس�ي وإس�ت�ع�ادة 
الحقوق ال�م�دن�ی�ة م�ق�اب�ل إل�ت�زام ال�م�ح�ت�ج�ی�ن 
بالنظام السیاسي المعّدل وعدم إجتثاث النخب�ة 
الحاكمة بالمطلق. وعلى الرغم من أن مأسسة 
حركة اإلحتجاج الكوریة ھذه لم تنت�ج ت�غ�ی�ی�راً 

بس�ب�ب  1988كبیراً في السلطة في إنتخابات 
ان المعارضة السیاسیة كانت م�ن�ق�س�م�ة ب�ی�ن 
مرشحین إثن�ی�ن، ل�ك�ن ال�ن�ظ�ام ق�د ت�غ�ی�ر م�ن 
دیكتاتوري عسكري الى نیابي دس�ت�وري ب�ع�د 

، كما دفع جنراالت الحكم ث�م�ن ق�م�ع�ھ�م 1988
بع�د ت�رك�ھ�م  1995للشعب عند محاكمتھم في 

 .للسلطة وتم الحكم علیھم بالسجن لمدد طویلة
كذلك تاریخنا العراقي المعاص�ر ال ی�خ�ل�و م�ن 
ال�ت��ج��ارب ذات الص�ل��ة ح��ی��ن إت��ف��ق��ت أح��زاب 
اإلستقالل (العروبي) و الوطني ال�دی�م�ق�راط�ي 
(ال�ل�ی��ب�رال��ي) و الش�ی��وع�ي (ال�م��اركس�ي) أن 
تتعاون فیما بینھا في االنتخابات ال�ت�ش�ری�ع�ی�ة 

ضد النخب�ة ال�ح�اك�م�ة ف�ي  1954في حزیران 
العھد الملكي تحت إسم الجبھة الوطن�ی�ة رغ�م 
ت�ن��اف�رھ��م األی��دی��ول�وج��ي. وع��ل��ى ال��رغ�م م��ن 

محدودیة نجاحھم في ھذه اإلنتخابات غ�ی�ر أن 
النخبة الحاكمة بقیادة نوري السعید ق�م�ع�ت�ھ�م 
وصادرت الحیاة السیاسیة بعدھا، ما دفع بھذه 
األحزاب أن تؤسس جبھة االتحاد الوطني ف�ي 

بعد إنضمام حزب البعث الیھ�ا. وق�ادت  1957
ھذه الجبھة بنجاح عملیة ال�ت�ح�ش�ی�د الش�ع�ب�ي 
لتغییر النظام الملكي العراق�ي، وت�ع�اون�ت م�ع 
الضباط األحرار في عملیة التغی�ی�ر، وس�ان�دت 
الحكم الجمھوري منذ لحظة إنطالقھ. غی�ر أن 
ان��ق��س��ام ھ��ذه ال��ج��ب��ھ��ة وتص��ارع األح��زاب 
المنضویة فیھا فیما بینھم بعد اإلنتصار ع�ل�ى 

أّدى ال�ى  1958ت�م�وز  14الحكم الملكي في 
تعاق�ب األن�ظ�م�ة اإلس�ت�ب�دادی�ة ال�ت�ي ص�ادرت 
النظام الدستوري والحیاة الحزبیة الس�ی�اس�ی�ة 
في العراق، وبالتالي أّدت الى ما وصلن�ا ال�ی�ھ 
من حالة كارثیة فیما بعد الغزو األمی�رك�ي ف�ي 

2003.  
المھم ھنا إن ھذا الت�ع�اون ال�ج�ب�ھ�وي ال�ع�اب�ر 
لآلیدیولوجیات السیاسیة كان قد نجح في بناء 
أجندة سیاسیة تمحورت حول إستقالل الع�راق 
عن التبعیة للقوى الخارجیة، وتحقیق العدال�ة 
اإلجتماعیة، وكذلك الشراكة ف�ي ال�وط�ن ب�ی�ن 
العرب والكرد و بقیة القومیات المت�آخ�ی�ة ف�ي 
العراق. لقد ھیمنت ھذه األجن�دة ث�ق�اف�ی�اً ع�ل�ى 
الفضاء ال�وط�ن�ي ال�ع�راق�ي ل�م�دة ت�زی�د ع�ل�ى 
عقدین من الزمان على ال�رغ�م م�ن إخ�ت�ط�اف 
العسكر واإلست�ب�داد الس�ی�اس�ي ل�ھ�ذه األج�ن�دة 
الوطنیة وتفریغھا من محتواھا عبر المزایدات 
السیاسیة وال�ق�م�ع والس�ع�ي وراء ال�م�ص�ال�ح 

 .الضیقة
 

 أجندة وطنیة إصالحیة مشتركة
م��ن الص��ع��ب ت��خ��ی��ل ع��دم إدراك األح��زاب 
السیاس�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة أو ال�م�ھ�ت�م�ی�ن ب�الش�أن 
الوطني بالحالة ال�ك�ارث�ی�ة ال�ت�ي وص�ل إل�ی�ھ�ا 
العراق أو بخطورة الوضع الحالي. فأي تأخیر 
في موعد االنتخابات أو أي ش�ك�وك تص�اح�ب 
عملیة إكمال تشریعھا وتنظی�م�ھ�ا ومص�داق�ی�ة 
نتائجھا، تعني في ظل الوضع المالي والصحي 
والخدمات�ي الس�ی�ئ ال�ح�ال�ي إن�ف�ج�ار الش�ارع 
برادیكالیة مضاعفة لما جرى في ثورة تشرین 
مع أرجحیة إحتمال إنھیار العملیة الس�ی�اس�ی�ة 

 .برمتھا

لذلك على القوى السیاسیة وال�م�س�ت�ق�ل�ی�ن 
والمثقفین وناشطي المجتمع الم�دن�ي م�ن 
المساندین ل�ث�ورة تش�ری�ن ال�ت�ف�اع�ل م�ع 
ممثلي حركة االحتجاج الش�ب�اب�ی�ة ل�ل�ع�م�ل 
معا والتسابق مع الزمن من أج�ل تش�ك�ی�ل 
جبھة وطنیة واسعة، تعمل ھ�ذه ال�ج�ب�ھ�ة 
أوالً على الض�غ�ط ع�ل�ى م�ج�ل�س ال�ن�واب 
إلكمال قان�ون االن�ت�خ�اب�ات ال�ق�ادم�ة، م�ع 
اإلبق�اء ع�ل�ى ال�ت�رش�ی�ح ال�ف�ردي وت�ع�دد 
ال��دوائ��ر االن��ت��خ��اب��ی��ة واح��ت��س��اب ال��ف��ائ��ز 
بأغلبیة األصوات، مع إك�م�ال ال�م�ل�ح�ق�ات 
الالزمة لتنف�ی�ذه، وك�ذل�ك تش�ری�ع ت�ع�دی�ل 
قانون المحكمة االتحادیة ال�ذي ب�دون�ھ ال 
یمكن الطعن أو ال�م�ص�ادق�ة ع�ل�ى ن�ت�ائ�ج 
االنتخابات، ثم الضغط على الحك�وم�ة م�ن 
أجل اتخاذ خ�ط�وات م�ل�م�وس�ة وح�اس�م�ة 
لردع المجامیع المسلحة وحمایة الناخبین 
والمرشحین على مجمل األرض العراقیة، 

وتفعی�ل ال�ق�ض�اء ألداء دوره ف�ي ت�ن�ف�ی�ذ 
سلطة الدولة وأحكام القوانین على جم�ی�ع 

 .المدانین بالتھم
كذلك على ھذه الجبھة الوطنیة ال�ع�م�ل ل�ب�ن�اء 
أجندة سیاسیة وطنیة محددة وواضحة تختلف 
جذریاً عن البرامج االنتخابیة العمومی�ة ال�ت�ي 
اعتادت األحزاب السیاسیة فیھا على م�داع�ب�ة 
مشاعر الناخبین وقت االن�ت�خ�اب�ات، وال�ت�ي ال 
تختلف بین حزب وآخر إال باأللفاظ وت�رات�ب�ی�ة 
مواد البرنامج. وعلى ھ�ذه األج�ن�دة م�ع�ال�ج�ة 
القضایا الشائكة التي تمثل األسباب األساس�ی�ة 
للوضع الكارثي الذي یمر بھ ال�ع�راق وإی�ج�اد 
حلول واقعیة وبخطوات ملموسة غیر موارب�ة 
یتم االلتزام بتنفیذ ھذه الخ�ط�وات ع�ن�د ال�ف�وز 
باالنتخابات، وتكون ھي الفیصل بین ب�رن�ام�ج 
ال��ج��ب��ھ��ة ال��وط��ن��ی��ة وب��رام��ج ب��ق��ی��ة األح��زاب 

ف�ع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث��ال .وال�ت�ك�ت�الت الس�ی�اس�ی�ة
لم�ع�ال�ج�ة ال�م�ل�ف االق�ت�ص�ادي، ی�ت�م االل�ت�زام 
بخطوات محددة لترشی�ق ال�ج�ھ�از ال�ح�ك�وم�ي 
المتضخم، مع التعھد ب�ت�وف�ی�ر أع�داد وظ�ائ�ف 
ج�دی��دة ف��ي ال�ق��ط��اع ال��خ��اص، م��ع ال��ت��دری��ب 
ال�م�ن�اس�ب إلس�ت�ی�ع�اب ال�ف�ائ�ض م�ن ال�ج�ھ��از 
الحكومي. وكذلك یتم االل�ت�زام ب�ب�س�ط س�ل�ط�ة 
الدولة على جمیع المنافذ الحدودیة وبضمن�ھ�ا 
منافذ إقلیم كردستان ل�ت�ع�ظ�ی�م م�وارد ال�دول�ة 
وحمایة المنتوج المحلي. أما بالنس�ب�ة ل�م�ل�ف 
ال��ن��ف��ط، ف��ی��م��ك��ن ال��ت��ع��ھ��د ب��إت��م��ام مش��اری��ع 
ستراتیجیة محددة لتك�ری�ر ال�ن�ف�ط واس�ت�ث�م�ار 

 .الغاز
كما یمكن معالجة ملفات حساسة بطرق خالقة 
وااللتزام بخطوات في ھذا االتجاه مثل ت�ع�دی�ل 
الدستور لتفعیل مسؤولیة الجھاز ال�ت�ن�ف�ی�ذي، 
وتحدید سلطة األحزاب لمنع تغولھا في أجھزة 
الدولة، وتحویل ال�ح�ش�د الش�ع�ب�ي م�ن ج�ھ�از 
أمني منافس لألجھزة األمنیة األخرى ل�ل�دول�ة 
الى جھاز احتیاطي یتم تطویره ل�ل�رك�ون إل�ی�ھ 
عند الحاجة، وكذلك حل المشاكل االق�ت�ص�ادی�ة 
واإلداریة واألمنیة مع إقل�ی�م ك�ردس�ت�ان ع�ل�ى 
أسس فیدرالیة سلیمة بضمنھا تحویل المناطق 
المحاذیة لإلقلیم من "أراٍض متنازع عل�ی�ھ�ا" 
الى أراٍض مشتركة ی�ت�م ف�ی�ھ�ا ض�م�ان ت�ن�وع 
نسیج المجتمع العراقي عبر الشراكة الحقیقیة 
في الوطن ولیس عبر التحاصص المكون�ات�ي. 
ھذه أمثلة محدودة لجملة المشاكل الت�ي ع�ل�ى 
الجبھة الوطنیة الخ�وض ف�ی�ھ�ا وب�دأ ال�ح�وار 
فیما بین فرقائھا من أجل ترك حقبة ما بعد ال 

الكارثیة وال�ول�وج ال�ى ح�ق�ب�ة "ن�ری�د  2003
وطن" لبناء عراق جدید یلیق بأبنائھ وتاریخھ 

 .وموقعھ الجیوسیاسي الفرید
 

الخالصة إن العراق یمر الیوم في مف�ت�رق 
طرق مفصلي بین االنتظار العبثي ل�ل�واق�ع 
الجدید (أسمیھ ھنا إنتظار غودو استیح�اًء 
من مسرحیة صامویل بی�ك�ی�ت) وم�ا ب�ی�ن 
العمل على مأسسة الحراك الشباب�ي ع�ب�ر 
تشكیل الجبھة ال�وط�ن�ی�ة ال�واس�ع�ة ل�دع�م 
ثورة تشرین والتغ�ی�ی�ر ال�دس�ت�وري ن�ح�و 
اإلصالح. ویبقى ھناك خیار الصدام ب�دون 
حل مشاكل العراق المس�ت�ع�ص�ی�ة، وال�ذي 
قد ینتج عنھ تغییر ال�وج�وه وال�ع�ودة ال�ى 
دوامة ال�ح�ل�ول اإلقص�ائ�ی�ة ح�ت�ى إش�ع�ار 

 .آخر
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وأبقى ان�ت�ظ�ر روائ�ح الص�ب�اح ل�ع�ل خض�رة أن�ف�اس�ي ت�ع�ود 
  لبھجتھا

حین تذھب تغیب كل الدنیا ویتحول كل فرحي إلى ملح ی�ذوب 
  بماء الصبر،

  وأبقى اراك في أغاني اللیل
 في قمح الكلمات..بحنان أبي وأمي

أراك عینا م�ن�ق�وش�ة ع�ل�ى ب�اب ال�وط�ن ت�ح�رس ال�خ�ائ�ف�ی�ن 
 .والفقراء من لصوص البترول

اراك بین كتبي مثل وردة ترفض الذبول ومث�ل ص�الة ت�ك�س�ر 
  اوثان القنوط

  ھكذا تكبر أشجارك في صدري
  وھكذا احرسھا بین نھرین

  .واشرب تحت فیئھا كل نخب العشاق
  أضع كلماتك في جیب وقتي

  واعصر الغیوم بكف ابتسامتي
اغ��رس ف��وق الش��م��س ك��ل أس��ئ��ل��ة دف��ئ��ك وام��أل ال��وج��ود 

  .باألشعار
أھتف بقلبك وصوتي یحمل�ھ ھ�دی�ل ال�ح�م�ام ی�م�ر ب�األس�واق 

  العتیقة
  باألزقة المنسیة

  یصافح وجوه الناس المرھقة من الحرب
  المتألمة من الجوع

  یمر على شفاه العاشقات
 "ویطرق نافذتك بكلمة "احبك
  تخفق الكواكب كلما عانقتني

  تسقط من ذاكرة الرماد كل اساطیر النار
  ویعترف الماء أنھ یثمل كلما رأى قبالتنا

 یا ابتھاالت اقماري لماذا أحبك؟
  لماذا انمو كوردة بكفك

  ویثمل بي الوقت
 لماذا یخلد جبیني على صدرك؟

 وتشرق شامات جسدي بلمساتك؟
  لماذا یأسرني وجھك الحزین

 وتھدھدني أنفاسك،
  لماذا ولماذا ولماذا

  تنقر ذاكرتي بالشوق
  تعري فصولي من الرتابة

  تشدني من زندي وتعبر بي لقصص الطفولة
 لماذا تحتسیني یدك؟

  آه من یدك
  ومن مواكب اعیادھا

  آه من یدك حین ترسو على شعري
  تمشط لیالیھ وتحولھا

  لضحكات عروس
 یدك رائحة حناء ما غادرت ضفائري

  فما أجملني بنبیذ حبك
  وما اعذب اغنیاتي

  ومقامھا لھفتك
  الصباح یزھر بدمي كلما نطقت بأسمي

  أحكم كل حقول االفیون كلما قبلتني
  تخرجني من الظالم

  تنفي الحنظل من بیادري
  تذیب قضبان سجوني

  وتخضب عمرك بوجھي
  تكتبني عشقا على أسوار مدینتك

  فتذبل قلوب النساء غیرة
 وتجتاز بي حكایا العنب

 س ان

 
 
 
 

 

   

 شعر: أدیب كمال الدین  
 أدالید -استرالیا  

 
 

 

 ذاكرتي جرحٌ 

 وجرحي أیّام،

 وأیّامي سقطْت كأوراِق األشجار

 فتالقفْتھا ریٌح ال تتوقُف عن الھذیان.

* 

 حیَن تحّولت النقطةُ إلى حرفٍ 

 عبرْت بحراً.

 أھو بحر العبِث أم بحر الغثیان؟

 أھو بحر الحرِب أم بحر الموت؟

  أھو بحر اللھو

 أم بحر النّسیان؟

* 

 قصیدةٌ تولُد من ُحطاِم قصیدٍة أُخرى

 ھكذا ھي ذاكرتي أبدا.

* 

 تعبُت َحّد اإلعیاء

 من ُمطاردِة حیاتي

 وإطالِق النّارِ 

 لیَل نھار

 على أیامي.

* 

 الفجُر بعید

 كلّما أمسكُت بحرٍف من حروفھ

 أمسكُت بقصیدةِ قھقھٍة صاخبةٍ 

 ودموعٍ من طین.

* 

 یا للھذیان

 صرُت أشرُب كأَسھ

 كّل لیلة

 فَأُصاُب بأرِق المحكوِم علیھِ باإلعدام.

  داع اا 
 
 

 اعتدال الدھون
 االردن 

 
 

  تراكم الغبار على سقف سماء الحب
  وتدلت عناكب النھایة ناسجة خیوط الوداع االخیـر

  في فضاء التخلي
  تكاثرت فقاعات الخوف بعدم الرجوع
 حینھا تربى األمل بحضن المستحیل

 وصدحت أجراس الال ممكن في أرجاء التمني 
 عندما قلت أنتھینارفض القلب التخلي

 وأخذ العقل یسترق السمع على نبض القلب الحزین 
  في غرف نفسي المھجورة منك 

 الملیئة ببقایا فناجین قھوتك المرة المكسورة
 بأعقاب سجائرك المشتعلة باأللم

  بقصاصات صحف ممزقة
 تنزف حروفھا دما في لیالي الحصاد العربي

 ببیدر الربیع الدامي المكدس بأكوام من الوجع 
 ال لقصة حب تدوم طویال في ھذا العالم المطعون بالخوف

 حبنا میت منذ الوالدة
 كجنین میت في رحم أم جاء لیرحل 

 لتكن لحظات الوداع لحظات جمیلة
  لكل ما كان وما لم یكن 

 ھا أنا أحببتك ھا أنا أنساك وأتوق لوداعك
 أودعك بالبالونات المملوءة بالتنھدات

 بصفارة آھاتي المكتومة
 بالصراخ األخرس الراقد في قاع قاع القلب

 بالورق الملون بلون الجرح
 ھا أنا أرحل من الحدائق المزھرة بالعشق

 الى صحراء الربع خالیة منك 
 أنتقل من مرحلة الحیاة إلى مرحلة االحتضار

  وداعا أیھا الحب الكثیف بالقلب
 السریع بالرحیل

  وداعا .... وداعا ....  وداعا     

 

میثاق كریم الركابي

  

       

الناصریة /العراق

 

ت 
  


 

 اف     ة :
 
 
 

 سامح ادور سعدهللا/ مصر 
 

ع�دت إل�ى   قبل بزوغ الفجر بقلیل, استیقظت من النوم، ذھبـ�ـ�ت إل�ى دورة ال�م�ی�اه،  
لعلى أستعید نومي، أبدا رفضت عیوني قبول النوم   فراشي حاولت أن أغمض أجفاني

كما رفض النوم اجتیاح عیوني. شرد عقلي في فكر كثیر. ذھبت إل�ى ش�رف�ة م�ن�زل�ي, 
نظرت إلى البحیرة الراكدة أمام المنزل, بسطت عیوني على البحیرة وحولھا؛ األشجار 
والغاب المنتشر على طول شاطئ البحیرة الطویلة، لم أجد شی�ئ�ا، ك�ان س�ك�ون ال�ل�ی�ل 

محاوال استكمال نومي، عب�ث�ا ح�اول�ت ك�ث�ی�را ل�ك�ن�ن�ي   رھیبا. عدت إلى فراشي مجددا
فشلت, أصابني األرق ذھبت إلى الصالة، أخرجت سیجارة وشرعت أشعلھا، ج�ذب�ت�ن�ي 
شعلة الثقاب كأنھا جنیة خرجت ترقص من المصباح الس�ح�ري، واس�ت�م�رت مش�ت�ع�ل�ة 
حتى أحرق الثقاب طرفي إصبعي، أشعلت عود ثقاب آخر، وأشعلت سی�ج�ارت�ي، أخ�ذت 
نفسا قویا ودفعتھ برقة إلى الفراغ، وتابعت حلقات الدخان تحت نور المصباح الخافت، 
لحظات حتى أخذت أشكاال متنوعة جنیات وأشباح م�ألت ك�ل ال�ف�راغ وظ�ھ�رت أخ�ی�را 
الحیة ذات الرؤوس الكثیرة تحاول أن تھاجمني، لحظات ح�ت�ى ت�وارت خ�ل�ف ج�دران 
البیت العتیق. صوت قوّي مدوٍّ سمعتھ قادما م�ن ن�اح�ی�ة الش�رف�ة ال�م�ط�ل�ة ع�ل�ى ت�ل�ك 
البحیرة, ذھبت سریعا صوب الصوت باسطا نظري یمینا ویسارا، وبین األشجار، لعلي 
أجد شیئا یدلني على ھویة ھذا الصوت. راودتني ذكریات الماضي من األس�اط�ی�ر ع�ن 

 تلك البحیرة من قصص المارد الذى یخطفالبشر، وینزل بھم قاع البحیرة. وكم
تمنیت وطالبت أن تردم ھذه البحیرة المسحورة، شكلھا البشع أشبھ م�ا ی�ك�ون ب�م�ارد 

لم یكن ھ�ن�اك ال ص�وت   طریح على األرض، ینفث ُسّمھ كل لیلة. انتابني خوف شدید،
نظرت نحو السم�اء   وال عابر، وال حتى شيء یدب على طول الجسر المتاخم للبحیرة،

لم أجد سوى سواد اللیل الحالك، والنج�وم ال�زاھ�رة ك�ان�ت ن�ق�اط�ا ب�ی�ض�اء،   المظلمة,
بكل جسمي، محاوال استكشاف ذل�ك   كثقوب في ثوب أسود داخل قبة السماء. استدرت

الصوت القدیم. شعرت بالبرودة الشدیدة، لم أجد غطاء لي وال بیت یحوین�ي وال ح�ت�ى 
رداء یكسوني, وجدت نفسي أسبح عاریا داخل ھذه البحیرة العتی�ق�ة، وخ�ل�ف�ي ال�م�ارد 

 مشوه المعالم الذى انتظرتھ كثیرا.

  



17  

یحكى في قدیم الزم�ان أن ھ�ن�اك ح�اك�م�اً ظ�ال�م�اً،  
وقاسیاً، ومستبداً، ف�ت�م�ن�ى ق�وم�ھ م�وت�ھ، وك�ان�وا 
یكیلون لھ الشتائم في السر وال�ع�الن�ی�ة. وك�ان ھ�و 
یدرك ذلك، لكن مكره دفعھ الى ال�ت�ف�ك�ی�ر ب�ط�ری�ق�ة 
شیطانیة تجعل قومھ یترحمون عل�ی�ھ ب�ع�د وف�ات�ھ. 
فعندما حضره الموت ولّى واحداً م�ن اش�ّر ال�ن�اس 
وأكثرھم خسةً ودمویةً وب�ط�ش�اً ب�األب�ری�اء. وك�ان 

 یبتسم في داخلھ:
"سترون منھ ما لم تروه مني، وسوف تترح�م�ون 

 علّي".
وما أن إنتھت مراس�ی�م دف�ن ال�ح�اك�م، وت�ن�ص�ی�ب  

الحاكم الجدید، حتى بدأت ج�رائ�م ال�ح�اك�م ال�ج�دی�د 
ً ی�ت�ل�ذذ ب�ق�ت�ل  تزكم األنوف. فقد كان قاتالً م�ح�ت�رف�ا
خصومھ بیدیھ. ولم تأمن منھ أسرة عل�ى ب�ن�ات�ھ�ا، 
فقد كان یختطفھن، وی�غ�ت�ص�ب�ھ�ن ع�ن�وةً. وش�ارك 
ال�ت�ج�ار وأص�ح��اب الص�ن�اع�ات أرب�اح�ھ�م، وح��ول 

  الجمیع الى عبید.
ولم تمر سنة واحدة، حتى طلب الناس الغ�وث م�ن 
ھذا الطاغیة وأفعالھ. وبدأ بعض ال�ن�اس، وخ�اص�ة 
الجھالء والشیوخ وأنصاف الرجال منھم بال�ت�رح�م 
ع��ل��ى ال��ح��اك��م االول ال��ذي ل��م ی��ب��ل��غ م��ا ب��ل��غ��ھ 

ال��ج��دی��د م��ن إج��رام وقس��وة وت��وح��ش   ال��ح��اك��م
 وسفالة.

ھذه الحكایة أو "السالفة"، لھا ربّاط كما یقال ف�ي 
األمثال، وربّاطھا لھ عالقة بما ی�دور ف�ي وض�ع�ن�ا 
الراھن، ویقترن بشكل م�ح�دد ب�م�ح�اول�ة ال�ب�ع�ض 
ال��ت��رح��م ع��ل��ى رم��وز االن��ظ��م��ة ال��دك��ت��ات��وری��ة 
واالستبدادیة، ملكیة وج�م�ھ�وری�ة، ع�ل�ى إخ�ت�الف 

 ألوانھا. 
فقبل أیام قلیلة أطل علینا إعالمي وط�ن�ي م�ع�روف 
ھو (د.ھاشم العقابي) في فیدیو یثیر األس�ى، وھ�و 
یتحدث فی�ھ ب�إن�ف�ع�ال ك�ب�ی�ر، غ�ی�ر مس�ب�وق، ع�ن 
مساوئ النظام ال�ح�ال�ي، وبش�اع�ة ال�ج�رائ�م ال�ت�ي 
ترتكب بحق المواطنین، ومنھا اإلعتداء االج�رام�ي 
الجبان الذي قام بھ ب�ع�ض أف�راد ح�م�ای�ة ال�ق�ان�ون 
على طفل صغیر أمام مرأى الكامیرات. وق�د أع�ل�ن 
ھذا اإلعالمي أنھ بسبب ھذه الجرائم سوف یترح�م 
على الدكتاتور صدام حسین، ویعتذر منھ عما ب�در 

 منھ من آراء وأحكام أصدرھا بحقھ.
وھذه لیست ھي المرة االول�ى ال�ت�ي ی�ج�رى ف�ی�ھ�ا 
الترحم على نظام أو حاكم مستبد. فقبل ذلك وجدن�ا 
م���ن ت���رح���م ع���ل���ى ن���وري الس���ع���ی���د وع���ھ���ده 
"الدیمقراطي" في العھد الملكي، ب�ل وھ�ن�اك م�ن 
ترحم أیضاً على الح�ك�م ال�ب�ری�ط�ان�ي (أب�ي ن�اج�ي) 
وقبلھ على الحكم العثماني ال�ذي اس�ت�ع�ب�د الش�ع�ب 
العراقي لمدة اربعة قرون، بإسم ال�دی�ن وال�خ�الف�ة 
العثمانیة التي یحلم أردوغ�ان ال�ی�وم ب�اس�ت�ع�ادت�ھ�ا 
ل��ن��ش��ر رس��ال��ة االخ��وان��ج��ی��ة ال��ذی��ن خ��رج��ت م��ن 
عباءتھا كل المنظمات االرھابیة في العال�م. ورب�م�ا 
تتواصل ع�م�ل�ی�ات ال�ت�رح�م ف�ي ت�اری�خ�ن�ا ال�ى م�ا 
النھایة، أو ربما الى الفترة التي كن�ا ن�ع�ی�ش ف�ی�ھ�ا 
في ال�ك�ھ�وف. وم�ن ال�م�ف�ارق�ات أن ی�ط�ال�ب أح�د 

اللبنانی�ی�ن، ق�ب�ل أی�ام، ب�ع�ودة االح�ت�الل ال�ف�رنس�ي 
 للبنان.

والقضیة واضحة وبسیطة: ان الح�اك�م الس�اب�ق ق�د 
یساعد ب�ق�ص�د، او ب�دون قص�د ف�ي م�ج�يء ح�اك�م 
مستبد أكثر دمویة وقسوة منھ، ل�ك�ي ی�ت�م ال�ت�رح�م 
علیھ عالنیةً بعد م�وت�ھ أو إزاح�ت�ھ، وھ�و م�ا ی�دل 

 علیھ مغزى حكایتنا أو "ربّاطھا".
وم��ن ال��م��ؤس��ف أن ت��ت��ك��رر ھ��ذه ال��ح��ال��ة، م��رات 
ومرات، وذلك ناجم عن حالة الجزع أو الیأس الت�ي 
یصل إلیھا الم�واط�ن ب�ع�د أن ی�ج�د أن ك�ل ال�ط�رق 
موصدة في وجھ التغ�ی�ی�ر واإلص�الح، وأن األم�ور 

 تسیر من سيء الى اسوأ.
قد تبدو ال�ح�ال�ة م�ب�ررة ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ب�ع�ض ال�ن�اس 
البسطاء، من ذوي الوعي الس�ی�اس�ي ال�م�ح�دود او 
الناقص، وقد تبرر أیض�ا ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ب�ع�ض أن�م�اط 
الشخصیات االنفعالیة والعاط�ف�ی�ة والس�وداوی�ة، أو 
تلك التي تصاب بعمًى س�ی�اس�ي، أم�ا أن ت�ب�در م�ن 
رجل إعالم واعٍ، فأمر یدعو إل�ى األس�ف، وإذا م�ا 

 بدر األمر من رجال السیاسة والقادة العسكریین. 
وشریحة المثقفین والكتاب والفنانین واألكادی�م�ی�ی�ن 
التنویری�ی�ن، ف�ی�ب�دو األم�ر غ�ی�ر م�ف�ھ�وم م�ط�ل�ق�اً، 

 ومدعاة لألسى.
إْذ یفترض في ھ�ذه الش�رائ�ح ال�ق�درة ع�ل�ى ت�ق�دی�م 

ل�ك�ل م�وق�ف   التحلیل الس�ل�ی�م وال�ق�راءة ال�ع�م�ی�ق�ة
وط�رح ح�ل��ول ع��م��ل�ی��ة وواق��ع�ی��ة ل�ت��ج�اوز ح��االت 
اإلخ�ف��اق وال��ف��ش��ل وال��ھ��زی�م��ة، أو ح��االت ال��ق��م��ع 
المفرط، لتمكین المواطن على مواجھ�ة إش�ك�ال�ی�ات 
الواقع المعقدة المستجدة، التي یصعب علیھ أح�ی�ان�اً 

 فھمھا أو تفسیرھا.
وفي ت�ق�دی�ري، ی�ج�ب أن ی�م�ت�ل�ك ق�ادة ال�م�ج�ت�م�ع  

الحقیقیین من الساسة والقادة المدن�ی�ی�ن، وم�م�ث�ل�ي 
القوى المدنیة المنتفضة والمث�ق�ف�ی�ن واإلع�الم�ی�ی�ن 
القدرة الخالق�ة ل�ط�رح ح�ل�ول ت�ن�وی�ری�ة، ش�ج�اع�ة 
ومبدئیة ف�ي ح�االت ال�ن�ك�وص، وع�دم االس�ت�س�الم 
لحاالت الھالس والتشوش وال�ھ�ی�اج وال�ھ�س�ت�ی�ری�ا 
والھلوسة التي نجدھا أحیانا في مالعب ك�رة ال�ق�دم 
مثالً، أو عند حدوث كارث�ة ك�ب�ی�رة ب�ح�ج�م إن�ف�ج�ار 
مرفأ بیروت الكارثي، أو مقتل ال�زن�ج�ي األم�ری�ك�ي 
فلوید بھذه الطریق�ة ال�ب�ش�ع�ة ال�ت�ي فض�ح�ت زی�ف 

   دیمقراطیة الرأسمالیة المتوحشة.
 

انا واثق أن الصدیق د. ھاشم العقابي سیصحو م�ن 
ھذه النوبة االنفعالیة التي اجتاحتھ، وسیعید ال�ن�ظ�ر 

 فیما قالھ. 
وبالتأكید سیعتذر، ولكن لیس من صدام حس�ی�ن أو 
من بقیة الجالدین في تأری�خ�ن�ا، وإن�م�ا م�ن ال�ن�اس 
الذین أحبوه ووثقوا بكلماتھ وأح�ك�ام�ھ، وب�وص�ل�ت�ھ 
التي ال یعتورھا الخ�ل�ل، وھ�و ال�م�درك ق�ب�ل غ�ی�ره 
مغزى ربّاط "سالفة" ھذا الحاكم ال�ط�اغ�ی�ة، ال�ذي 
مھد بذكاء شیطاني ال�ى م�ج�يء ح�اك�م أك�ث�ر م�ن�ھ 

من ی�ت�رح�م   في النھایة  إجراماً وتوحشاً، لكي یجد
 علیھ وینسى تاریخھ الدموي المخزي.   

 بغداد فاضل ثامر/
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تبدو تونس منذ تقریبا عشر سن�وات وك�أن�ھ ب�ل�د خ�ارج ال�ت�اری�خ   
وخارج الحاضر وخارج المستقبل. فمن�ذ ح�وال�ي ج�ی�ل م�ن ال�زم�ن 
تنھض تونس لتسقط مرة اخرى ول�ت�ت�م�رغ ف�ي ت�راب الص�راع�ات 

وتتعثر امام اضطرابات مصالح طب�ق�ة م�ن   واالدیولوجیة السیاسیة
الحكام الفاسدین ورجال النھب العام حتى انھا ومنذ عشر سنوات ال 

  . تكاد تنتھي من (معركة) حتى تدخل في اخرى
ان�ت�ھ�ت م��ع�رك�ة س��ح�ب ال�ث��ق�ة ع�ن رئ�ی�س ال��ب�رل�م�ان ال�ذي ن�ج��ا 

بفضل كثیر من الخیانات وبقلیل من االصوات، نج�ا وھ�و  باعجوبة 
وبالكاد یستطیع ان یناور بعد ھ�ات�ھ ال�م�ع�رك�ة وق�ری�ب�ا  غیر منتصر

سنسمع خروجھ االنفرادي او استقالتھ لحفظ ماء ال�وج�ھ. اث�ر ھ�ذا 
تنطلق معركة اخرى یتقدم فیھا ال�وزی�ر ال�م�ك�ل�ف م�ن ق�ب�ل رئ�ی�س 
الجمھوریة لتكوین حكومة جدیدة قد تخرج بالبالد من حال العط�ال�ة 
وتعدل من الوضع االجتماعي واالقتصادي، غیر ان المرت�ق�ب ی�ب�دو 
صعب المنال فالنظام ال�ت�ونس�ي ال�ج�دی�د ب�رل�م�ان�ي ب�ث�الث�ة رؤوس 

ومھ�ادن�ة ون�واب ب�رل�م�ان مش�غ�ول�ون ب�ت�ل�م�ی�ع  متنافرة متصارعة
صورتھم لدى الراي العام ومنھن�م�ك�ی�ن ف�ي ص�راع وع�راك وس�ب 
وشتم فیما بینھم لذلك تبدو االخبار ال�ق�ادم�ة م�ن ك�وال�ی�س رئ�اس�ة 
الحكومة ان الوزیر المكلف یجد صعوبة ك�ب�ی�رة ف�ي اق�ن�اع ال�ن�واب 
بوجھة نظره الداعیة الى تكوین حكومة تكنوق�راط ص�غ�ی�رة ال�ع�دد. 
فالنواب واالحزاب داخ�ل م�ج�ل�س ال�ن�واب ال ی�واف�ق�ون ت�وج�ھ�ات�ھ 
التأسیسیة لحكومة مختلفة عن سابقاتھا، فھم ین�ت�ظ�رون نص�ی�ب�ھ�م 

وانما من الولیمة و یجنحون ن�ح�و ال�م�ح�اص�ص�ة   االفق" لیس من
الحزبیة والترضیات والبیع والشراء الذي ال عنیھ مصلحة البالد او 

  مصلحة البالد.
انھا تونس التي ال نرید، فوضى اجتماعیة و اقتصادیة وس�ی�اس�ی�ة، 
انھا تجسیم لنظریة التدافع لكن في مفھومھا الس�ل�ب�ي، ت�ون�س ھ�ي 

 كما قال جنرال الجیوش الثالثة التونسي الم�س�ت�ق�ی�ل رش�ی�د ع�م�ار
صور كم ھول الص�دم�ة ت  "بالد یحرسھا االولیاء الصالحین تونس"

ان تسمع مثل ھذا النعلیق من جنرال في الجیش ... تصری�ح ت�ح�ول 
 الى محل تندر عند التونسیین! 

تونس ایھا السادة كانت من اكثر البلدان المصدرة لالرھاب ب�ف�ض�ل 
سیاسة (التكبیر والتكفیر) وبفضل س�ی�اس�ة (ال�ع�ودة ال�ى االس�الم) 

 . وكأن البالد كافرة و اھلھا زنادقة
تونس ایھا الناس رغم بشاعة المشھد من داخل الداخل فانھا تب�ق�ى 
جوھرة المتوسط. فتونس ھي ب�الد ال�ب�رب�ر االش�داء، ھ�ي ح�ن�ب�ع�ل 
القائد القرطاجي العظیم تونس ھي االستثناء في تحریر ال�م�رأة م�ن 
عنف التقالید و من صطوة لبمجتمع الرجالي, تون�س ھ�ي ع�ل�ی�س�ة 
مؤسسة قرطاج ، تونس ھي مھد المسیحیة و م�وط�ن ال�ع�دی�د م�ن 
القدیسین. تونس ابن خلدون، تونس مح�ررة ال�ع�ب�ی�د، ت�ون�س ھ�ي 
الدولة الحفصیة العظیمة، تونس ھي ال�ح�ب�ی�ب ب�ورق�ی�ب�ة وف�رح�ات 
حشاد وعلي البلھوان ومحمد علي الحامي، تونس ھي ابو ال�ق�اس�م 
الشابي ومنور صمادح تونس ھي التقاء الحض�ارات وت�زاوج�ھ�ا .. 
الجل ذلك لن تسقط تونس رغم الوضع المت�ع�ف�ن ورغ�م ال�خ�ی�ان�ات 
ورغم الفس�اد ورغ�م ال�ت�ك�ف�ی�ر ورغ�م ك�ل م�ح�اوالت ن�زع الص�ف�ة 
الحضاریة عن ھاتھ البقعة م�ن االرض ال�ذي س�م�ی�ت ف�ي ی�وم م�ا 
(افریقیا) والتي نسمیھا نحن تونس النھا تؤنس والن العیش یطی�ب 

بین جنانھا وجبالھا وسھولھا وصحرائھا وب�ح�رھ�ا ال�م�ش�رق   فیھا
على الجانب االخر من الكرة االرضیة. الج�ل ك�ل ھ�ذا وغ�ی�ره ف�ل�ن 

 تسقط تونس تحت أقدام البرابرة الجدد.
 

طور   
 

 ..!!زق ا  اة
   

 
 

 أجرى الحوار 
 عبد الحمید الصغیر

 تونس 

ا  ا 
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س��ع��د الس��اع��دي، ك��ات��ب، ن��اق��د،     
روائ���ي ع���راق���ي، درس اإلع���الم 
واالتص��ال وال��ل��غ��ة االن��ك��ل��ی��زی��ة ف��ي 

 1960جام�ع�ة ب�غ�داد، م�ن م�وال�ی�د 
ببغداد. شغل م�ن�ص�ب م�دی�ر ت�ح�ری�ر 

ب��ك��ت��اب��ة   إذاع��ة ال��ف��ی��ح��اء واھ��ت��م
ال��م��ق��االت واألخ��ب��ار وال��ت��ح��ق��ی��ق��ات 
الصحفیة واشتغل في كتابة الب�ح�وث 
اإلعالمیة وأھ�م�ھ�ا ال�ت�اری�خ ی�ح�اك�م 
ن��ف��س��ھ، ل��ی��ج��م��ع ع��ل��وم اإلع��الم 
وال��ت��اری��خ، ورص��ی��د ك��ات��ب��ن��ا ث��ري 
باألبحاث اإلع�الم�ی�ة ع�ن اإلرھ�اب، 
الشائعات، التطرف الدیني، التطھ�ی�ر 
العرقي، أث�ر ال�ع�الق�ات ال�ع�ام�ة ف�ي 
القران والسنة النبویة، وأربعة كت�ب 

التجدیدی�ة  بالدراسات النقدیة أھمھا:
في الشعر العراقي، نظریة التح�ل�ی�ل: 
مدرس�ة ال�ن�ق�د ال�ت�ج�دی�دی�ة، وث�م�ان 
روای��ات، م��ن أھ��م��ھ��ا روای��ت��ی��ن : 
س��ی��اح��ة ف��ي ال��ج��ح��ی��م  وروای��ة 

 أنزوریكا.
روایة أنزوریكا ھي روایة ف�ان�ت�ازی�ة 
ذات جزئیات مركبة وبس�ی�ط�ة ی�دور 
رح��اھ��ا ح��ول ال��ھ��ن��دس��ة ال��ث��ق��اف��ی��ة 
الممنھجة لنظام الع�م�الء و ان�ط�الق 
العولمة الس�ی�اس�ی�ة ل�ق�ی�ادة ال�ع�ال�م، 
حیث شھد الع�راق ح�ی�اة س�ی�اس�ی�ة، 
اقتصادیة، ثقافیة، وأخالق�ی�ة ج�دی�دة 

من أجل  2003بعد سقوط بغداد عام 
توجھات النموذج الغربي ل�ل�ح�ض�ارة 
ال��ع��رب��ی��ة ب��ك��ل ق��ی��م��ھ��ا األخ��الق��ی��ة 
ومیراثھا الثقافي وأضحى ال�م�واط�ن 
العراقي في حی�ص و ب�ی�ص بس�ب�ب 
ھذه المتغی�رات ال�ت�ي مس�ت ب�ج�س�د 

 . المجتمع العراقي بجمیع أطیافھ

جمة   تقدم ھذه الروایة أبعادا رمزیة
ح��ول ش��خ��ص��ی��ة (رج��اء) ال��ط��ال��ب��ة 
الجامعیة بكلیة الطب، ح�ی�ث ت�ج�س�د 
لنا ھذه الشخصیة رمزا لقوة ل�وط�ن 
العربي وعن�ف�وان ش�ب�اب�ھ وط�اق�ات�ھ 
 بصفة عامة والعراق بصفة خاصة. 

استھل كاتبنا روایتھ بحالة م�رض�ی�ة 
لرجاء التي تجھز ن�ف�س�ھ�ا الم�ت�ح�ان 
مادة الجراحة بجامعة (عیون األمل، 
ویبدو أن اس�م ال�ج�ام�ع�ة أیض�ا ھ�و 
رمز للقوة الشبابیة الحالمة ب�ت�غ�ی�ی�ر 
واقع الوطن ال�ع�رب�ي، ح�ت�ى ت�ع�رف 
رجاء مصباح، الكائن ال�خ�راف�ي ف�ي 
رمزیة تجسیده والواقعي في محتواه 
وعیشھ بیننا، وھنا تنطلق م�ق�ای�ی�س 
صناعة جدیدة لشخصیة رجاء والتي 
وعدھا مص�ب�اح ب�م�س�اع�دت�ھ�ا ع�ل�ى 
اجتیاز امتحان�ھ�ا م�ن خ�الل ق�درات�ھ 
الخارقة للعادة لكن�ھ�ا ت�رف�ض. وف�ي 
ھذا الجزء ت�ح�دی�دا، ق�دم الس�اع�دي 
وصفا دقیقا ألستاذ رج�اء م�ن خ�الل 
وصفھ (المصاب ب�داء الش�ر)، وأن�ھ 
سی�ك�ون س�ب�ب رس�وب�ھ�ا ألن الش�ر 
یطارده وقد تلطخت یده بجریمة قت�ل 

 .وإزھاق روح
ونجد خ�الل ھ�ذا ال�ن�س�ج ال�م�ط�اب�ق 
تقری�ب�ا ل�واق�ع ال�ع�راق ال�ذي ع�رف 
تردیا أمنیا ونزاعات داخلیة، ورب�م�ا 
في ھذه ال�ج�زئ�ی�ة ت�ع�ك�س األن�ظ�م�ة 
االس��ت��ب��دادی��ة وال��دك��ت��ات��وری��ة ال��ت��ي 

عرف�ت�ھ�ا ق�ی�ادة أغ�ل�ب دول ال�وط�ن 
ال���ع���رب���ي، وق���دم���ت ش���ع���وب���ھ���ا 

ألجل البقاء لفترة أطول عل�ى   قربانا
كرسي الس�ل�ط�ة. وھ�ذا م�ا ت�ف�ص�ل�ھ 
الس��ط��ور ال��ت��ي ذك��ر خ��الل��ھ��ا أن 
مس�اع�دة مص�ب�اح ل�رج�اء ك�ان م�ن 
خ��الل أس��ل��وب اراد ب��ھ ن��ج��اح��ھ��ا 
لتت�خ�ل�ص م�ن ع�ق�دة ال�رس�وب ف�ي 

  درس ذلك االستاذ الشریر.
واستخدم الساعدي (سالسل الذھب) 
لإلشارة إلى ثروات ال�وط�ن ال�ع�رب�ي 
وجس�د وض�ع��ی�ت��ھ�ا ال�ع��ام�ة ب�ل��وح��ة 
(البؤساء)، حیث كانت تحمل مع�ان�ي 
اللون األزرق للماء والس�م�اء دالل�ة 
على مساحتھا الشاس�ع�ة ال�م�زدھ�رة 
ب�ال��خ�ی��رات، وك��ان ھ��ذا م��ادة ج��ل��ب 

 2003دسمة للمدمر األمریكي سن�ة 
ب��ع��د حص��ار دام ع��ق��دا ك��ام��ال م��ن 
الزمن. ورمز اللون األح�م�ر ل�ذاك�رة 

وب�داخ�ل�ھ�ا   التاری�خ ال�دم�وي األل�ی�م
مالمح الفقراء المساكین كداللة على 
الشعوب التي تعان�ي م�رارة ال�ع�ی�ش 

  الضنك والعسیر.
وربما ھنا أعود لت�ح�ل�ی�ل ب�ن�ی�ة اس�م 
(مصباح)، ح�ی�ث ی�ح�م�ل االس�م ف�ي 
محتواه داللة على ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ن�وی�ر 
الثقافي التي شنھ�ا ال�ع�ال�م ال�غ�رب�ي، 
واستخدام تحركات بیادق م�ن أب�ن�اء 
جلدة الشع�وب ألج�ل ن�وای�ا ع�م�ل�ی�ة 
إفس��اد وإفش��ال ل��ل��ق��ی��م األخ��الق��ی��ة 

والتربویة من خ�الل ت�م�ث�ی�ل ك�ات�ب�ن�ا 
ل��ل��ع��الق��ة ال��وج��دان��ی��ة ال��ت��ي رب��ط��ت 
(یسار) بالطالبة (رجاء) و "ان�ف�ت�اح 
ال��ع��واط��ف" ب��األوس��اط ال��ت��رب��وی��ة 
المخصصة ل�ن�ھ�ل ال�ع�ل�وم واآلداب. 
واسترسل في ترتیب رم�وز روای�ت�ھ 
ألركان الھندسة ال�ث�ق�اف�ی�ة ل�ل�ع�م�الء 
والبیئة الجیدة ال�ت�ي س�اع�دت ع�ل�ى 
ت��ث��ب��ی��ت ق��واع��د ال��ن��م��وذج ال��غ��رب��ي 
األمریكي وھیمنتھ من خالل مشروع 
(ثمار المستقبل) وبالدھم التي أطل�ق 

  علیھا كاتبنا اسم (أنزوریكا)
وتسارع�ت أح�دث ش�خ�ص�ی�ة رج�اء 
لمحاولتھا في إنقاذ نفسھا من خ�الل 
تفص�ی�ل ص�راع ال�ھ�وی�ة وال�م�ب�ادئ 
ومتغیراتھما االجتماعیة وال�ن�ف�س�ی�ة 
بین مفھوم�ي ال�ھ�روب م�ن ال�واق�ع 
المریر إلى كل منافذ التسلیة لن�ش�ھ�د 
تأزم مشكلة الشعوب المنومة فك�ری�ا 
ومھزلة للعقل االجتماعي والسیاسي 

 واألخالقي للوطن العربي.
وتواصلت أح�داث ال�روای�ة ب�ل�غ�ت�ھ�ا 
البسیطة وأفكارھا الم�ت�راب�ط�ة ح�ت�ى 
ارتســــام حــدث زواج (رجـــــــ�اء) 

(مصباح) من أجل إعطاء إن�ت�اج�ی�ة و
لنوع جدید من البشر یحم�ل ج�ی�ن�ات 
ث��ق��اف��ی��ة ج��دی��دة ت��ت��ن��اس��خ ج��ی��ال 

وترسي بذور الخیر في ك�ل   بعدجیل
صورھا وأشكالھا بكل نجاح مستمر. 
وخالل الفصول الث�م�ان�ی�ة ك�ل�ھ�ا، ل�م 
یتنازل كاتبنا عل�ى تش�ف�ی�ر وت�رم�ی�ز 

  روایتھ بشكل كامل.
 

وال یخفى أن الروایة التي تحمل ف�ي 
ج��وف��ھ��ا رم��زی��ة م��ث��ل ھ��ذه ت��ح��ت��اج 
لخلفیة ثقافیة عمیقة بذھن ال�ق�ارئ، 
وھذا ما یجعل�ھ�ا ن�خ�ب�وی�ة ج�دا، وال 
ی�م�ك�ن ألي ق�ارئ ع��ادي ت�ف�ك�ی�ك�ھ��ا 
واس��ت��ك��ش��اف م��ع��ان��ی��ھ��ا وأب��ع��ادھ��ا، 
والسؤال الذي یطرح نفسھ ھل یرمز 
كاتبنا بھذا األسلوب إلى جعلنا ن�ف�ك�ر 
ونتأمل ونجمع كل الطاقات م�ن اج�ل 

ال��روای��ة  اإلث��راء ال��ف��ك��ري ل��م��الم��ح
الع�رب�ی�ة ال�رم�زی�ة أم ألج�ل األب�ع�اد 
الجمالیة والفلسفیة ال�ت�ي ی�ط�رح�ھ�ا 

  استعمال الرمز بالنص الروائي؟

 روا أمور  اا ا  اي: 

 ا ا ص م اء 
ا ة اا  ا ا و 

 
 

  فاطمة حفیظ / الجزائر 



لقد طرح السید ال�ك�اظ�م�ي ب�رن�ام�ج�ھ   
الس��ی��اس��ي واالق��ت��ص��ادي وال��م��ال��ي 
واالج��ت��م��اع��ي واألم��ن��ي، وبض��م��ن��ھ 
انتخابات مبكرة، وال�ك�ش�ف ع�ن ق�ت�ل�ة 
ال��م��ن��ت��ف��ض��ی��ن، وحص��ر الس��الح ب��ی��د 
الدولة، على الم�س�ت�وى ال�داخ�ل�ي م�ن 
ج��ھ��ة، وب��رن��ام��ج��ھ بش��أن ال��ع��الق��ات 
العربیة واإلقلیمیة والدولیة التي تشی�ر 
إلى أن�ھ یس�ع�ى إل�ى االب�ت�ع�اد وال�ن�أي 
ب��ال��ع��راق ع��ن ال��م��ح��اور اإلق��ل��ی��م��ی��ة 
والدولیة، ورفض التدخل في الش�ؤون 
الداخلیة التي ابتلي بھا ال�ع�راق ط�ی�ل�ة 
السنوات ال�م�ن�ص�رم�ة، وھ�ي ال ت�زال 

 مستمرة بشكل صارخ.
وخالل الفترة المنصرمة اتخذ عدداً من 
اإلجراءات التي لم ت�ك�ن م�ن ال�ق�ض�ای�ا 
األساسیة، على أھمیتھا، بل خض�ع�ت، 
على وفق متابعتي ل�ھ�ا، ل�ردود أف�ع�ال 
ل�م��ا ی��ج��ري ف��ي الس��اح��ة الس��ی��اس��ی��ة 
واالقتصادیة واألمنیة ال�ع�راق�ی�ة، م�ث�ل 
تأمین رواتب الموظفین والمتقاع�دی�ن، 
أو اعتقال األفراد ال�ع�س�ك�ری�ی�ن ال�ذی�ن 
اع�ت��دوا بص�ورة ع��دوان�ی��ة وارت�ك��ب��وا 
جریمة بشعة وال أخالقیة ض�د الص�ب�ي 
القاصر حامد. لكن أبرز المسائل ال�ت�ي 
ص�رح ب��ھ��ا ك��ان إع��الن��ھ ع��ن م��وع��د 
إجراء االنتخابات المب�ك�رة، وال�ت�ي ل�م 
یتم حتى اآلن تأمین أي شرط أس�اس�ي 
من شروط إجرائھا بشك�ل ح�ر ون�زی�ھ 
وعادل، أي تلك الشروط التي وض�ع�ھ�ا 

  ھو نفسھ في برنامجھ الوزاري.
إلى ماذا یشیر ھذا األسلوب ف�ي ع�م�ل 
رئ��ی��س ال��ح��ك��وم��ة؟ أرى أن رئ��ی��س 
الحكومة ال ی�زال ی�ع�ان�ي م�ن ض�غ�وط 
داخلیة وإق�ل�ی�م�ی�ة ش�دی�دة وم�ت�ف�اق�م�ة 
تمن�ع�ھ م�ن ال�ع�م�ل ال�ح�ر ع�ل�ى وف�ق 
الملفات األساسیة التي تواجھ المجتمع 
العراقي والتي نادى بھا وت�ظ�اھ�ر ل�ھ�ا 
المدنیون وقدموا التضحیات وتعرض�وا 
ل��ق��م��ع ش��رس وع��دوان��ي م��ن ج��ان��ب 
حكومة الطائفي بامتیاز نوري المالك�ي 

، وم�ن 2011رئیس الحكومة في عام 
ثم الشبیبة المنت�ف�ض�ة م�ن�ذ األول م�ن 

وال�ت�ي ال  2019تشرین األول/أكتوبر 
تزال مس�ت�م�رة ، وال�ت�ي ق�دم الش�ع�ب 
خاللھ�ا ال�م�ئ�ات م�ن الش�ھ�داء وآالف 
الجرحى والمعاقین وجمھرة كبیرة م�ن 
المعتقلی�ن ال�ذی�ن ت�ع�رض�وا ل�ل�ت�ع�ذی�ب 
إضافة إلى االغتیاالت واالختطافات في 
فترة حكم الجزار رئیس حكومة الب�ی�ت 

 الشیعي الخرب، عادل عبد المھدي.
إن من بین السمات المم�ی�زة لس�ی�اس�ة 
الكاظمي ھي القلق والتردد وعدم حسم 
األمور وجس نبض الن�خ�ب واألح�زاب 
الحاكمة ثم القی�ام ب�ردود أف�ع�ال، ك�م�ا 

إنھا یم�ك�ن ت�ك�ون، ك�م�ا أش�ار الس�ی�د 
الدكتور ف�ارس ن�ظ�م�ي، إل�ى اح�ت�م�ال 
إرضاء قوى االنتفاضة وتخدیر یقظتھا 
من جاني، ك�م�ا ف�ی�ھ�ا ع�دم اس�ت�ف�زاز 
القوى المناھضة لل�ت�غ�ی�ی�ر وال�ت�ج�اوب 
معھا من جانب آخر، والتي ت�ق�ود إل�ى 
حصول جمود عام وعجز ع�ن ت�وف�ی�ر 
مستلزمات معالجة الملفات المطروح�ة 
من جان�ب ق�وى االن�ت�ف�اض�ة ل�ل�ت�ن�ف�ی�ذ 
ولیس للتردد وال�م�راوح�ة وال�ت�خ�دی�ر، 
ع��ن��دھ��ا تص��ب ف��ي ص��ال��ح أع��داء 
االنتفاضة. إن رئیس مجلس ال�وزراء، 
كما أ{ى، بحاجة إل�ى خ�ارط�ة ط�ری�ق 
واضحة المعالم تتضمن جدول�ة أوق�ات 
تنفیذ ال�م�ل�ف�ات الس�اخ�ن�ة خ�الل ف�ت�رة 
رئاستھ لمجلس ال�وزراء وص�والً إل�ى 
االنتخابات المبك�رة ال�ح�رة وال�ن�زی�ھ�ة 

 والعادلة.
 

كم یت�م�ن�ى اإلنس�ان أن ی�ط�ل�ع رئ�ی�س 
مجلس الوزراء على ما یكتب وی�ن�ش�ر 
في الصحافة الدولیة والعراقیة، إذ أنھا 
ت�ت�ض�م��ن أف�ك��اراً وم�ق��ت�رح�ات ك�ث�ی��رة 
وعملیة بمقدور تن�ف�ی�ذھ�ا ال�م�س�اھ�م�ة 
بقطع شوط مھم على ط�ری�ق ت�ح�ق�ی�ق 
شروط ومستلزمات إجراء االنت�خ�اب�ات 
القادمة التي یعول علیھا وعل�ى نض�ال 
الشعب المنتفض تغییر ب�ن�ی�ة م�ج�ل�س 
النواب وتغییر م�ی�زان ال�ق�وى لص�ال�ح 
الشعب. ال ی�م�ك�ن ال�ق�ب�ول ب�ال�م�داھ�ن�ة 
والسكوت ع�ن ح�ی�ت�ان ال�ف�س�اد ال�ت�ي 
التھمت وال تزال تل�ت�ھ�م م�وارد ال�ب�الد 
األساسی�ة، ك�م�ا ال ی�م�ك�ن ت�ج�اوز م�ا 
طرحتھ السیدة فكتوریا ج�رج�ی�س م�ن 
مقترحات لم�واج�ھ�ة ال�ف�س�اد واألزم�ة 
المالیة التي یعاني منھا العراق، أو م�ا 
ی��ط��رح��ھ ال��خ��ب��راء االق��ت��ص��ادی��ون 
العراقی�ون م�ن م�ق�ت�رح�ات ل�م�ع�ال�ج�ة 
المشكالت االقتصادیة والمال�ی�ة اآلن�ی�ة 
وعلى المدى المتوسط والبعید، التي لم 
تجد أي أذن صاغیة قبل ذاك وال الیوم. 
ال یكفي أن ن�ن�ظ�م ال�م�ن�اف�ذ ال�ح�دودی�ة 
والجمركیة في الوسط والجنوب م�ث�الً، 
بل ال بد أن ت�ف�رض ال�دول االت�ح�ادی�ة 
سیادتھا على ك�ل ال�م�ن�اف�ذ ال�ح�دودی�ة 
العراقیة مع إی�ران وس�وری�ا وت�رك�ی�ا، 
بحیث تشم�ل ال�م�ن�اف�ذ ال�م�وج�ودة ف�ي 
كردستان العراق، التي تس�ت�وج�ب ف�ي 
الوقت ذاتھ معالجة المشكالت الق�ائ�م�ة 
مع اإلقلیم في ال�م�ج�االت االق�ت�ص�ادی�ة 
والمالیة والنفطی�ة وح�دود ص�الح�ی�ات 
اإلقلیم وصالحیات الحكومة االتح�ادی�ة. 
إن بقاء ھذه المشكالت ع�ال�ق�ة س�وف 
تبق�ي ال�ع�راق دول�ة ھش�ة وھ�امش�ی�ة 
عاجزة عن م�ع�ال�ج�ة مش�ك�الت ال�ب�الد 

الداخلیة. إق�ل�ی�م ك�ردس�ت�ان ج�زء م�ن 
الدولة العراقیة االت�ح�ادی�ة، وب�ال�ت�ال�ي 
یخضع اإلقلیم لدستور العراق وقوانینھ 
النافذة مع العمل عل�ى ت�غ�ی�ی�ر م�ا ھ�و 
غیر س�ل�ی�م وح�م�ال أوج�ھ أو رج�ع�ي 

  وطائفي.
 

إن عدم تحریك ملف قتلة المتظ�اھ�ری�ن 
مثالً، واستمرار وجود كثیف وم�ت�ن�وع 
للسالح الخفیف وال�م�ت�وس�ط ب�ل ح�ت�ى 
الثقیل المخبأ، ومنھا صواریخ كاتیوشا 
أو غیرھا، بید الم�ی�ل�ش�ی�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
ال��م��س��ل��ح��ة وخ��ارج س��ل��ط��ة ال��ق��ان��ون 
وممارستھا ابتزاز الشعب وال�ح�ك�وم�ة 
وإھ��ان��ة ال��دول��ة واس��ت��ف��زاز رئ��ی��س 
ال��ح��ك��وم��ة وال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��ق��وات 
المسلحة، وتوجیھ صواریخ ك�ات�ی�وش�ا 
ض��د ال��م��ن��ط��ق��ة ال��خ��ض��راء وال��م��ط��ار 
وم��واق��ع عس��ك��ری��ة أخ��رى، ك��م��ا أن 
استمرار عدم فتح ملفات حیتان الفساد 
الكبیرة والمعروفة لرئ�ی�س ال�ح�ك�وم�ة 
ورئیس جھاز المخابرات والقائد ال�ع�ام 
للقوات المسلحة، وعدم ال�ك�ش�ف ع�ن 
قتلة ھشام الھاشمي بذریعة ت�ع�ق�ی�دات 
وتشابك المشكلة، وعدم ال�ك�ش�ف ع�ن 
مختطفي توفیق التمیمي ومازن لطی�ف 
وغی�رھ�م�ا وال�م�ح�ررة األل�م�ان�ی�ة، أو 
السماح باستمرار مزاد العملة الصعب�ة 
وسرقتھا وتحویلھا إل�ى إی�ران وفس�اد 
وجشع البنوك الخاصة، ال ی�ج�ع�ل م�ن 
الدولة العراقیة دول�ة مس�ت�ق�ل�ة ق�ادرة 
ع�ل��ى ات��خ��اذ ال��ق��رارت ال��م�ع��ب��رة ع��ن 
مصالح الشعب والوطن، بل دولة ھشة 
وھ��امش��ی��ة، وع��اج��زة ع��ن ت��ح��ق��ی��ق 
االنتخابات المنشودة التي یف�ت�رض أن 
تساھم في تغییر أوضاع العراق صوب 
دول�ة دی��م�ق�راط��ی�ة ع��ل�م�ان��ی�ة ح��دی�ث��ة 

 ومجتمع مدني دیمقراطي مزدھر.
ما ھي أوجھ السیاسة االقتصادیة الت�ي 
ینتھجھا الكاظمي خالل ھذه الفترة، م�ا 
ھي معالمھا وما ھو تأثیرھا الم�ح�ت�م�ل 
على البطالة والبطالة الم�ق�ن�ع�ة وع�ل�ى 
العدالة في التوظیف وتحری�ك م�ج�ل�س 
ال��خ��دم��ة، وإی��ق��اف دف��ع ال��روات��ب 
ل��ل��ف��ض��ائ��ی��ی��ن وت��ع��دد ال��روات��ب ال��ت��ي 
ی��ت��س��ل��م��ھ��ا ال��ف��ض��ائ��ی��ون وغ��ی��ر 
الفضائیین ...إلخ؟ لیس ھناك ما یش�ی�ر 
إلى وجود م�الم�ح واض�ح�ة أو ت�وج�ھ 
ملموس وواقعي في مع�ال�ج�ة مش�ك�ل�ة 
ال���ع���ق���ود ال���ت���ي أب���رم���ھ���ا حس���ی���ن 
الشھرستاني ورئیس حك�وم�ت�ھ ن�وري 
المالكي مثالً والتي أس�اءت ل�الق�ت�ص�اد 
العراق�ي وث�روت�ھ ال�ن�ف�ط�ی�ة، وھ�ي ال 
تختلف عما مجموعة عقود اإلنت�اج أو 
الخدمة التي أب�رم�ت�ھ�ا ح�ك�وم�ة إق�ل�ی�م 

كردستان العراق، التي تمیزت ب�ال�ك�رم 
لصالح شركات النفط األج�ن�ب�ی�ة، وف�ي 
غیر صالح االقتصاد العراقي واقت�ص�اد 
إقلیم كردستان ذاتھ، والتي عبّرنا ع�ن 
رأینا بصراحة ووضوح ل�ل�م�س�ؤول�ی�ن 
في اإلقلیم في حینھا، ك�م�ا ك�ت�ب�ن�ا ع�ن 

 ذلك أكثر من مرة.
 

اشعر بأن السید الكاظمي ب�ح�اج�ة إل�ى 
ت��غ��ی��ی��ر ف��ع��ل��ي ف��ي م��ج��م��وع��ة م��ن 
مستشاري الحكومات السابق�ة، ال�ذی�ن 
كانوا، على وفق ما جربناه، بوق�اً ل�ھ�م 
أو سكتوا ع�ن ال�ح�ق، والس�اك�ت ع�ن 
الحق شیطان أخرس. وم�ث�ل ھ�ؤالء ال 
ینفعون لالستشارة الصریحة والجریئة 

 والعقالنیة.
ومن جانب آخر نحن بحاجة إلى جب�ھ�ة 
شعبیة واسعة ف�ي ال�م�رح�ل�ة ال�راھ�ن�ة 
لدفع رئیس الحكومة وطاقمھ ال�وزاري 
لتنفیذ األجندة الض�روری�ة وتش�ج�ی�ع�ھ 
ومنحھ الجرأة في ال�ت�ع�ام�ل م�ع واق�ع 
العراق الراھن. فال�ج�ب�ھ�ة ال�م�ن�اھض�ة 
للشعب تضغط باتجاه تجمید س�ی�اس�ات 
الكاظمي ومنعھ من ال�ح�رك�ة ب�االت�ج�اه 
الصحیح. في حین ال�ج�ب�ھ�ة الش�ع�ب�ی�ة 
التي یفترض أن تنطلق من وم�ع ق�وى 
االن��ت��ف��اض��ة الش��ع��ب��ی��ة م��ن م��واق��ع 
المسؤولیة والحرص على االن�ت�ف�اض�ة 
وتحقیق أھ�داف�ھ�ا ال�ن�ب�ی�ل�ة. إن وح�دة 
طالئع قوى الشعب الم�ن�اض�ل�ة غ�ائ�ب�ة 
ح��ال��ی��اً، وھ��ي ال ت��زال غ��ارق��ة ف��ي 
التفاصیل، في حین أمام�ن�ا ج�م�ل�ة م�ن 
األھداف والم�ھ�م�ات ال�م�رك�زی�ة ال�ت�ي 
یجب أنتی�ل�ت�ق�ي ع�ن�دھ�ا ق�وى الش�ع�ب 
لتشكیل الجبھة الشعبیة ال�م�ع�ب�رة ع�ن 
مصالح الشعب والتي سیشعر الكاظمي 
ومن معھ أن ھن�اك م�ن ی�دع�م ال�ن�ھ�ج 
ال��وط��ن��ي وال��دی��م��ق��راط��ي وال��ت��غ��ی��ی��ر 
المنشود، وبال�ت�ال�ي ی�ت�س�ل�ح ب�ال�ج�رأة 
واإلقدام واالعتماد على ت�أی�ی�د الش�ع�ب 
وقوى االنتفاضة، ال�ج�ب�ھ�ة الش�ع�ب�ی�ة، 
لتن�ف�ی�ذ خ�ارط�ة ط�ری�ق تش�م�ل ال�ب�دء 
بطرح الم�ل�ف�ات واح�داً ب�ع�د اآلخ�ر أو 
واحداً بجوار اآلخر. إنھا م�ھ�م�ة ق�وى 
االنتفاضة المدنیة وال�ق�وى واألح�زاب 
الم�دن�ی�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة وال�ی�س�اری�ة 
وال���ق���وى ال���م���س���ت���ق���ل���ة واألم���ی���ن���ة 

 مصالح الشعب والوطن  على
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  مرجعیات النص وعمل المخرج -31
م��ن ال��ب��داھ��ة أن ن��ج��د (اخ��ت��الف��ا) ف��ي 
(م��رج��ع��ی��ات) ال��ن��ص��وص ال��م��ّدون��ة ف��ي 
المجتمعات األوروبیة الغربیة ف�ی�م�ا ی�ك�ت�ب 
م��ن نص��وص (ع��رب��ی��ة) وی��ق��اس األم��ر 

 بمقاربات نسبیة لطواب�ع ت�ل�ك ال�ن�ص�وص
التي ال یجوز (تعمیمھ�ا) ب�ال�ك�ام�ل  الخاصة

وبشكل مطلق كما ی�ج�ري ت�ق�دی�م�ھ�ا ع�ل�ى 
مس��ارح اج��ن��ب��ی��ة ف��ي ت��ن��وع��ھ��ا ال��ث��ق��اف��ي 
ووضعیاتھا الحضاریة، بل ی�ق�ت�ض�ي األم�ر 
دراستھا وتحلی�ل�ھ�ا وت�ك�ی�ی�ف�ھ�ا ل�ح�اج�ات�ن�ا 

وال�وط�ن�ی�ة وم�ح�اورت�ھ�ا ف�ي  االجت�م�اع�ی�ة
الفنیة واألدبیة المقت�رح�ة ب�وح�دات  خططنا

قیاسیة متنوعة ومختلفة ف�ي م�ن�ط�ل�ق�ات�ھ�ا 
الفلسفیة والجمالیة والنقدی�ة ف�ي م�ح�اول�ة 
رائدة ل�ل�ت�ع�رف ع�ل�ى دالالت�ھ�ا ال�م�ع�رف�ی�ة 

ال�ى ع�دم   والتثبت منھا جدلیاّ وفي االنتباه
 االنس�ی��اق وراء (ال��م��ودة) االس��ت��ھ��الك��ی��ة

الك�اس�ح�ة واص�ط�ن�اع (ح�داث�ة) مس�رح�ی�ة 
مزّوره وزائفة. ألن (العرض) یخت�ل�ف م�ن 
حیث مفھومھ و ب�م�ا ی�ح�م�ل�ھ م�ن قص�دی�ة 
وم��ع��اِن و(ص��ف��ات) خ��اص��ة و (م��ع��ارف) 
صادقة، ولیست أوھام فاسدة ح�ت�ى ی�ق�وى 
المخ�رج ع�ل�ى ان ی�ب�ن�ي ع�رض�اً بص�وره 
التعبیریة، وال�م�ادی�ة وأف�ك�اره االخ�راج�ی�ة 

النظریة  ویجیدھا لیعبّر عن رؤیتھ ومعارفھ
والفلسفیة التي تسمو ع�ل�ى (ال�ج�ھ�ال�ة) و

األخرین بشكل سطح�ي، ب�ل ب�روح  (تقلید)
جدلیة ف�ي ال�ت�ف�ك�ی�ر االخ�راج�ي وت�ن�س�ی�ق 
ال�ت��ص��ورات وال��م��ف��اھ�ی��م بص�ری��اً وبص��ور 
مشھدیة دینامیة مجّسدة بأناقة كاملة ف�وق 

 . فضاءات العرض المسرحي
 

  تجربة العرض32- 
تعبّر تجربة العرض المسرحي عن (رؤی�ة) 
المخرج الفنیة المبتكرة الخاصة ب�أس�ل�وب�ھ 

وال�ع�ال�م  وحساسیتھ تجاه ال�ن�ص ال�درام�ي
والمجتمع،ـ وفي قدرتھ على بناء ال�ع�رض 

ال�ت�أث�ی�ر   بمستوى رفیع ومتقن ق�ادر ع�ل�ى
الجمالي والفكري والوجداني بالمتفرج�ی�ن. 
ویأتي (تفرده) م�ن ع�دم ت�ق�ل�ی�د س�واه أو 
تكراره لتجارب س�اب�ق�ة، ب�ل ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
قدراتھ ومھاراتھ االخراجیة التي أنضجتھ�ا 
(خ�ب�رت��ھ) وت��م�رس��ھ ال��ع�م�ی��ق ف��ي ال��ع�م��ل 
المسرحي ودربتھ في ال�ت�ع�ام�ل م�ع فض�اء 
المسرح الواسع في عملیة إنتاجیة تخیّل�ی�ة 
مغتنیة بالثقافة األدبیة والف�ن�ی�ة وال�ف�ك�ری�ة 
وموصولة بأسب�اب ال�ن�م�و واالزدھ�ار ف�ي 
االنفتاح ع�ل�ى ال�روح ال�ف�ن�ی�ة ال�م�ع�اص�رة 
والحدیثة كلھا عوامل دافعة ت�ج�ع�ل�ھ ق�ادراً 
على تحقیق اھداف خطتھ االخراجیة بكفایة 
واضحة، وفعالة حیث یقوم بترجمتھا عل�ى 
خشبة المسرح بأبعاد بصریة سواء ما كان 
یخص المشھد الواحد، أو التركیب، الخاص 
بتصمیم مشاھد العرض مجت�م�ع�ةّ وب�ن�س�ق 
متكامل الوظائف لك�ّل م�ن ع�م�ًل ال�م�م�ث�ل، 

 وصیاغة المنظ�ر، وت�وظ�ی�ف ال�م�ؤث�رات،
والطالقة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة،   للوصول الى العمق

ومت�ح�رك، ب�اب�ع�اد  بنیوي متوازن، بتشكیل
ج��ذاب��ة، وأس��ال��ی��ب م��ح��دث��ة م��ؤث��رة ف��ي 

 .الجمھور
 

   عمل المخرج -33
ی�ت�ح�رك ع�م�ل ال�م��خ�رج ع�ل�ى مس�ت�وی��ات 

وھو منش�غ�ل ب�م�وض�وع  (ذھنیة) تصوریة
نّصھ الذي أختاره باحثاّ عن ابعاد ص�وری�ة 
مشھدیة في تص�م�ی�م�ھ�ا ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي ف�وق 

المنصة لتعبر عن أفكاره االخراجیة م�ب�رراً 
ھذا بدوافع خاصة، ب�ع�د أن ب�ات�ت الس�ب�ب 
الذي یبرّر اختیاره لھذه ال�ن�ص�وص، وھ�و 
یخوض فیھا لتقدیم وم�ع�ال�ج�ة (م�وض�وع) 
ما، من بین مواضیع كثیرة، وھو ما یخص 
أدراكھ الواعي وقدراتھ االخراجیة لتطب�ی�ق 
ابعاد تجربتھ شكالّ ومضموناّ في بی�ئ�ة م�ن 
(الفرجة) االحترافیة التي تجذب (المتفرج) 
حتى حین تصدمھ وتغیر من نسق ت�ع�ام�ل�ھ 

والتزامھا   التقلیدي ، وتحفّزه بعمقھا الفني
 الفكري ال�ى أع�ادة ال�ن�ظ�ر ف�ي ق�ن�اع�ات�ھ

ف�ي   السابقة وتدفعھ ال�ى مس�ای�رة ال�ج�دی�د
ال�رت�ی�ب�ة   المتحررة من ال�ق�وال�ب العروض

والقادرة على تحفیز قدرات�ھ وذك�اءه وھ�و 
یتابع مسار أحداث العرض منذ االس�ت�ھ�الل 
وحتى اس�دال الس�ت�ارة ب�ت�خ�ط�ی�ط وح�ل�ول 

كما تتبّدى م�ھ�ارة ال�م�خ�رج ف�ي ..  مبتكرة
المسرحي وفي أنم�اط   حسن أدارتھ لفریقھ

وال�ح�ّس�ي   تفكیره الجامعة ب�ی�ن ال�م�ع�ن�وي
وبم�راق�ب�ت�ھ ال�ن�ق�دی�ة واالج�رائ�ی�ة ل�ی�ك�ون 
العرض أصیالً وغیر معھود وھ�و ی�ت�ع�ّم�ق 
في نقد النقد الستخدامھ قوة التفكیر في (ما 
 وراء المعرفي) لیرتقي بتجربتھ االخراجیة.

 
  تعامل المسرح مع التابو34- 

یتعامل المسرح األج�ن�ب�ي ب�ج�رأة واض�ح�ة 
ومنفتحة مع موضوعات ال یقوى مسرح�ن�ا 
عل�ى وف�ق ض�واغ�ط اج�ت�م�اع�ی�ة ع�دی�دة، 
وتقالید مندثرة، على محاكاتھا .. فترى في 

ب��ع��ض ال��ع��ذر وع��ل��ى   ت��ردده وان��ق��ب��اض��ھ
المعنیّ�ة   األخص تلك الموضوعات الحرجة

وال�ط�ائ�ف�ی�ة   بالسیاسة والصراعات الدینیة
والروادع األخالقیة ومنھا مقاربة موضوع 
(الجنس) بط�ری�ق�ة م�وض�وع�ی�ة وك�ل ھ�ذا 
یتعلق بمستوى (البنیة الحضاریة) الراھن�ة 
التي ترسم حدودا! فاصلة وقاطعة م�ا ب�ی�ن 

وال�م�س�م�وح، ق�د تض�ع وص�م�ة   الممن�وع
مخیفة على منع ت�ق�دی�م ال�ب�ع�ض م�ن ت�ل�ك 

العلني  العروض المسرحیة وتحّرم عرضھا
رغم ان ھ�ذه (ال�ت�اب�وات) .. الجمھور  أمام

التي قد تكون مفتعلھ ف�ي أَغ�ل�ب�ھ�ا ل�م�آرب 
نفعیة ع�ن�د ال�م�ت�ن�ف�ذی�ن ل�غ�رض االب�ت�زاز 
والتسقیط ، لكنھا تبق�ى م�ت�غ�ی�رة، م�ت�ب�دل�ة 

 -أح�ی�ان�اً  -ولیست أزلیة مطلقة، بل عاب�رة 
لحقول األلغام ھذه. وقد أستطاع البعض من 
م�خ�رج�ی�ن��ا ان ی�ج��ري، ھ�ن�ا وھ�ن�اك، ف��ي 

لیجعلھا  والتعدیل من التّكیف  عرضھ بعض
م�ن ب�ی�ن   قابلة ألن تصبح صالحة ل�ل�ن�ف�اذ

قضبان الرقابة ومنھا بعض تل�ك ال�ن�ظ�رات 
المتخلفة،  او المواقف االجتماعیة والعادات

لكنھ�م ح�اف�ظ�وا أیض�ا ع�ل�ى م�ا ت�ق�ت�ض�ی�ھ 
عروضھم المسرحیة من استجاب�ة ح�ی�وی�ة 

للضرورة الث�ق�اف�ی�ة وال�ح�ض�اری�ة وال�ذوق 
ال��ف��ن��ي ال��رف��ی��ع وال��م��ب��ت��ع��دة ع��ن ال��ع��ق��د 

التقلیدیة المتزامنة والمكبوتة ف�ي   النفسیة
ع�الق�ات�ھ��ا (ال�ب��ط�ری�ارك�ی��ة) األب�وی��ة غ�ی��ر 
المواكبة ل�ت�ح�والت ال�ع�ص�ر وم�ق�ت�ض�ی�ات�ھ 

 .  الوطنیة
 

   الخطاب الساكن35-
رغم محاوالت المخرجین الجادة في ط�رح  

البدیل االیجابي في عروضھم المسرحی�ة ، 
فأن ھذا الوضع ال یمن�ع م�ن ب�روز ب�ع�ض 

ف�ي  -المتنطعین من العاملین في المس�رح 
الدعوة الى خط�اب س�اك�ن، م�ح�اف�ظ، ف�ھ�م 

العقیم   مازالوا یعیشون في قوقعة الماضي
ویحبذون تقالید تلك العروض ال�م�ن�ق�رض�ة 
بتصورات ومخیالت أخراجیة (كذا) بائسة، 

في اإلصرار على   بل ھم على أتّم االستعداد
احیائھا وھي رم�ی�م! س�واء ف�ي ھ�اجس�ھ�ا 

عن ال�م�ت�اج�رة   ھذا، او في بحثھا الظالمي
في الفن، فوق مسارحنا الوطنیة ، وھم ق�د 

 ال یدركون مقدار الس�وء ال�ذي ی�ل�ح�ق�ون�ھ
بالحركة المسرح�ی�ة، وب�م�ا ی�ك�درون�ھ م�ن 
أذواق أجیال جدیدة معاصرة، ومن ب�ی�ن�ھ�م 
بعض الشباب الموھوبین ال�ذی�ن ی�رتض�ون 
االنخراط بمثل ھذه األعمال المتھافتة وھ�م 
م��رغ��م��ون! ال ل��م��ج��ارات��ھ��م ل��م��ث��ل ھ��ذه 
االختیارات المسرحیة الزائفة والتق�ل�ی�دی�ة، 

والحاجة أحیانا، والتسّرع ف�ي  ولكنھ العوز
تدمیر قدراتھم وإطفاء م�واھ�ب�ھ�م ف�ي أول 
بروز لھا، وھم یسوقون مثل ھ�ذه األع�ذار 

وال ینظرون الى عظم خسارتھم   وأضرابھا
االبداعیة بعد انكفائ�ھ�م  ألنفسھم وألدوارھم

 عن مھمة أداء خطاب ملتزٍم حّر. 
 

  معجم المسرح 36-
غالباً ما یجد المسرحي معجماّ اصط�الح�ی�اّ  

ی��ف��ّس��ر م��ا ی��روم ت��ق��دی��م��ھ ف��ي ال��ع��رض 
المسرحي وب�ع�داّ ف�ل�س�ف�ی�اّ ن�ظ�ری�اّ ی�ع�ض�د 
تجربتھ، ویعینھ على م�ق�ارب�ة اش�ك�االت�ھ�ا. 
ومنھا ان " فھم " النص الدرامي یقتض�ي 
أیجاد صالت أخراجیة بینھ وبین ال�ع�رض، 

 محاوالّ اعتماد التحلیل العقل�ي واألس�ل�وب
الى ال�ح�دس  في تركیبھ. أو ان ینتقل الفني

وال��خ��ل��ق ال��خ��اص   ال��ذي یُ��ع��ن��ى ب��األب��داع
بالرؤیة المجّسمة عملیاً لتلك الم�ع�ل�وم�ات، 
بعیداً عن عقالنیة ( الفص�ل) و (ال�وص�ل)، 
التي ینجزھا (الفعل النظري)، بفھم المعجم 
عملیاً بحیث یتسنى (للمسرحي) ان ی�ن�ج�ز 
ایضاّ خطاباّ فنیاّ مرصعاّ بتحفیزات تأویل�ی�ة 

 للجمھور بأسلوب أدائ�ي واض�ح ال�ح�ل�ول
Resolution   ومبرمجاً للتخطیط األف�ق�ي

والعمودي والمائل، والمتراكب االتجاھات، 
العرض بمساحة الخشبة،   في بناء وحدات

وفضائھا، وص�ورھ�ا، ب�أط�ر (م�ح�ص�ورة)
ومرّكزة مشّوقة جذابة. فالمشھد المسرحي 

 .یقتضي توازنا ونَسباً وملمساً 
 

  الفنیة والفكریة  عناصر العرض -37

یبني المخرج بتوظیفھ للعناصر الفنیة شكالّ 
ویربطھا (بعالق�ات)   وحجماّ واتجاھاّ  ولوناّ 

بالتك�رار   یجري فیھا تصمیم البعد المرئي،
او التدرج والتنوع وعلى مقدار من النسب 
االیقاعیة الرئیسیة المھمة والثانویة، وھذا 

م�ع   ما یُظ�ھ�ره ت�وازن ال�ك�ت�ل ال�م�ن�ظ�ری�ة
ال�م��م��ث��ل��ی��ن وم��م��ا ت��ح��ت�وی��ھ م��ن ع��الق��ات 
منسجمة او متضادة بین األطراف البشری�ة 
على مس�ت�وی�ات ای�دی�ول�وج�ی�ة ف�ك�ری�ة، أو 
انتماءات اجتماعیة، متشابكة في تنافراتھ�ا 
أو متجانسة، وكّل طرف م�ن�ھ�ا ی�رم�ز ال�ى 
ق��وى م��ح��ددة، ت��خ��ّص أش��ك��ال الص��راع 
الدرامي فوق المنصة وطبیعة ھیمنة البطل 
مع أتباعھ، على أسس محافظة أو تق�دم�ی�ة 
ویقع على عاتق المخرج مھمة تطویر بنیة 
العرض ب�م�ھ�ارة ح�رف�ی�ة م�ك�ی�ن�ة، وادارة 
حرفیة لل�م�م�ث�ل�ی�ن وال�ت�ق�ن�ی�ی�ن، م�ع ك�ادر 

 . بثقافة اخراجیة متفردة العرض
 

   تقویل خطاب العرض بما لیس فیھ38-
حین ی�ق�ت�ح�م ال�م�خ�رج دروب�اّ وع�رة ف�ي  

مسیرتھ االخراجیة ، فإنھ یفعل ذلك ل�ی�ؤك�د 
على مواكبتھ للتطور االخ�راج�ي ف�ي ح�ق�ل 
عملھ بأسالیب فنیة تجریبیة مح�دث�ة ق�ادرة 
على أیص�ال ش�ف�رات ال�ع�رض م�ن ق�ب�ل�ھ، 

 للجمھور، وھو ی�راع�ي ت�دّرج ال�ف�روق�ات
الفردیة ما بین كادر ال�م�م�ث�ل�ی�ن، وش�رائ�ح 
المجتمع وافراده في رھاٍن ع�ل�ى االرت�ق�اء 
بالذائقة الجمالیة لدیھم مدركاّ مس�ب�ق�اّ ب�أن 
العرض الذي یقّدمھ سیُحّمُل ع�ل�ى (م�ع�ان) 
أخرى قد ال تخطر على ذھنھ. أو ی�ج�د ف�ي 

وعدوانیة صارخة من ق�ب�ل   بعضھا تحامالّ 
ح�ت�ى   ھذا المت�ف�رج او ذاك، او م�ن ق�ب�ل

الذین قد یخرجون عن حدود   المسرح  نقاد
والمقن�ع وھ�م یس�وق�ون   المنطق المنصف

ال ت�م�ت�ل�ك أدل�ة   انطباعات خاطئة س�ری�ع�ة
 على ما یقولون سوى االتھامات ال�ب�اط�ل�ة

واالنت�ق�اص م�ن  المتھافتة بغرض التشھیر
 . تجربتھ الجادة

  غرائبیة العرض39- 
قد نجد أحیاناّ بعض المخرجین المت�م�ّردی�ن 
على ضوابط المسارح الرسمی�ة ال�رص�ی�ن�ة 
باتجاه مضاِد لمنظومتھ ال�ف�ن�ی�ة ال�م�ع�ت�ادة. 

ف�ان�ت�ازی�ة)  )  فیقدمون عروضھم بط�ری�ق�ة
غیر معقولة كأن تبتلع البطلة في الع�رض، 
اطفالھا وتخفینھم في بطنھا ل�م�دة ط�وی�ل�ة 
من الس�ن�وات خ�وف�اّ ع�ل�ی�ھ�م! او ی�ن�اق�ش 

ال�ل�ع�ب ف�ي زری�ب�ة او   ویشاطره جمھوره
 ضفة نھر او كنیسة مھجورة. وق�د ی�ك�ون

وجریئاً وقادر على اآلتیان   رغم ذلك مبدعاً 
جدیدة اذ یحق لكل مخرج ان یق�دم  بتجارب

الخاص�ة،   ومعاییره المسرحیة  ما یتناسب
متیحا للمتفرج حریّتھ في التقاط (الم�ع�ن�ى) 
الذي یراه مناسباّ للتلقي الخاص بھ، وربما 
یشكل ھذا ال�خ�ط ال�ت�ج�ری�ب�ي حض�وراّ ف�ي 
المسرح الراھن وبرزت في عروض ما بعد 
ال�ح�داث�ة ط�رق الع�ادة ت�رك�ی�ب ال�ع�روض 
المسرحیة وھي مدمج�ة ل�خ�ام�ات بص�ری�ة 
متنوعة وتقنیات متف�اوت�ة وآل�ی�ات ع�رض 
مبت�ك�ره وب�ن�ی�ات عش�وائ�ی�ة ف�ي أس�ال�ی�ب 
تمث�ی�ل�ی�ة أدائ�ی�ة ت�خ�ص ع�رض الش�وارع 
والفن الجراف�ی�ت�ي وف�ن األرض (ع�روض 
على جرف النھر) والفن المفاھیمي ..وكلھا 
عروض مسرح�ی�ة تش�ت�غ�ل ع�ل�ى ت�ق�ن�ی�ات 

ال�م�س�رح�ي،   المع�م�ار  ومغادرة (الكوالج)
واھمال الممثل وك�ل ال�ت�ق�ن�ی�ات ال�م�الزم�ة 

 . للعروض التقلیدیة
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  المقدمة 
قد یتصور البعض ان ال�ك�الم م�م�ارس�ة ح�ی�ات�ی�ة 
سھلة، لكن االمر لیس كذلك، الك�الم م�ن اص�ع�ب 
الممارسات االنسانیة واكثرھا تعقیدا. واالص�ع�ب 
من ذلك ان یتكلم االنسان بلغة ف�ن�ی�ة، واالص�ع�ب 
من ذلك كلھ ان یتكلم بلغة فنیة ابداع�ی�ة. ح�ی�ن�م�ا 
تجعلنا اللغة نشعر اننا نغوص في بحر ال نرى لھ 
بدایة وال نھ�ای�ة وك�ل�م�ا ذھ�ب�ن�ا ع�م�ی�ق�ا ش�ع�رن�ا 
بالحاجة الى العودة الى السطح وكلما اتجھنا ال�ى 
الس��ط��ح ش��ع��رن��ا ب��ال��ح��اج��ة ال��ى ال��غ��وص ن��ح��و 
االعماق، حینھا نعلم اننا امام لغة فنیة اب�داع�ی�ة. 
ان االبداع في الفن اللغوي ھو تجلي اللغ�ة، ف�ك�ل 
موطن یكون فیھ تجلي للغة وحضور لذاتھا فان�ن�ا 

 امام عملیة ابداعیة.
منذ ان وقعت عیني على ك�ت�اب�ات الش�اع�ر ك�ری�م 
عب�د هللا ش�ع�رت وب�ق�وة ان�ن�ي ام�ام ل�غ�ة ف�ن�ی�ة 

  ابداعیة، ومنھا التجدیدي، ومنھا اللغة العظیمة.
لالبداع عواملھ المعروفة التي ال بد م�ن ت�وف�رھ�ا 
في العمل الفني كعمل خارجي وكموضوع للتلقي. 
حینما یحقق الع�م�ل م�ق�دارا م�ع�ی�ن�ا م�ن ال�ف�ن�ی�ة 
والجمالیة والرسالیة فانا نكون ام�ام ع�م�ل ف�ن�ي 
ابداعي. لذا سیكون بحث�ن�ا وك�الم�ن�ا م�وزع�ا ف�ي 
ھذه الجھات الثالث اقصد الش�ع�ری�ة وال�ج�م�ال�ی�ة 

 والرسالیة.
  

  الجھة االولى : الشعریة
  االبحاث العنوانیة -1

اوال : التقدیم : شعر (نصوص مفتوحة)، اي ان�ا 
اما نصوص شعریة مفتوحة، اي نصوص تسمح 
بتعدد القراءات، ویكون للقارئ دور في اكت�ش�اف 
الدالالت. وھ�ذا م�ا س�ن�ب�ح�ث�ھ م�ف�ص�ال ف�ي ال�ك�م 
 التصویري والتعدد الصوري في مبحث الجمالیة.

 
  ثانیا : االشكال العنوانیة

یتسم الدیوان بمیزة متفردة ھ�و ن�م�ط�ی�ة الش�ك�ل 
العنواني المغیر شیئا ما للمالوف، فان ال�ع�ن�اوی�ن 

 ظھرت في ستة اشكال :
: وھو الغالب : عنوان بش�ك�ل ج�م�ل�ة خ�ب�ری�ة  1

مثل (ع�ل�ى ال�رص�ی�ف ت�رس�ُم   حدثیة استمراریة
 حیرتھا)

: جملي خبري حدث�ي م�اض�وی�ة م�ث�ل (ت�أت�أت  2
 شقوق اللمس)

: جملي خبري اسمي م�ث�ل (وح�ن�ج�رةُ ال�ع�ب�ِث  3
 صخرةً صّماء)

 : اسم مثل (ملحمة ثورةُ الصمْت) 4
: جملة استف�ھ�ام�ی�ة م�ث�ل (م�ْن یُ�غ�رب�ُل ھ�ذي  5

 التفاھات)
: عنوان اخ�ت�ص�اري ف�ی�ھ ح�ذف م�ث�ل (ت�ق�وُد  6

جحافالً تزلزُل خجَل الكل�م�ات) وھ�و اخ�ت�ص�ار ل
(اختصار نقص (تنحني األغصاُن ت�ق�وُد ج�ح�اف�الً 
تزلزُل خجَل ال�ك�ل�م�ات...) وھ�ذا ال�ع�ن�وان م�ھ�م. 
وع���ن���وان (وج���ٌع أش���ی���ٌب .... وك���فٌّ ع���ذراء 

مختصر ل (وجٌع أش�ی�ٌب ی�ح�ت�م�ي ب�غ�ی�م�ٍة   وھو
 بعیدٍة ../ شاحبةً تنكسُف في راحٍة عذراء).

التركیب الغالب في العناوین الم�ع�ھ�ودة ع�ن�د   ان
المؤلفین ھو الشكل الرابع االسم والثالث (خب�ري 
اسمي) وربما یستعمل الخامس اي االس�ت�ف�ھ�ام، 
لكن نجد الشاع�ر ھ�ن�ا ی�ج�ع�ل م�ن الش�ك�ل االول 
(الخب�ري ال�ح�دث�ي االس�ت�م�راري) ن�م�ط�ا س�ائ�دا 

وایضا یعمد الى ش�ك�ل اخ�ر اخ�ت�زال�ي   ومتفردا،
وفیھ شكل م�ن ال�ت�وس�ی�ع واالط�الق ب�اس�ت�ع�م�ال 
االخفاء وھذا العمل متأصل في اللغة الرمزیة كما 

 ھو معلوم.
ان حالة االخبار بالحدثیة الم�س�ت�م�ر ف�ی�ھ�ا دالل�ة 
على ان ذلك ھو ال�واق�ع وال�واق�ع ش�دی�د ال�وط�أة 
والمستمر، ومع ھك�ذا دالل�ة اس�ل�وب�ی�ة ال ی�ب�ق�ى 
للمعنى محوریة داللیة وھذه صفة اللغة االیحائیة 

 للنص المفتوح.
 

  ثالثا : عالقة العنوان بالمعنون
العنوان عادة یكون تلخیصا توصیلیا لم�ض�ام�ی�ن  

المعنون او النص، وقد یكون تلخیصا ایحائیا لم�ا 
للتجربة، ومن المالحظ ھ�ن�ا   في النص، او ابراز

في نصوص (وجع اشیب) ان العنوان ف�ي اغ�ل�ب 
النصوص ھو جزء مقتطع من الن�ص، وم�ع ان�ھ 
یعن�ي ان ذل�ك ال�ت�رك�ی�ب ال�ع�ن�وان�ي ھ�و م�ح�ور 
ومرتكز في الن�ص اال ان�ھ ال ی�م�ك�ن ال�ق�ول ان�ھ 
م�وض�وع��ھ، وھ�ذه ص�ف��ة م�ت��أص�ل��ة ف�ي ال�ن��ص 

 المفتوح الذي ال تحده اطراف.

 
  رابعا : قاموس المفردات في العناوین

في حالة جمع مجموعة نصوص في دیوان ف�ان�ھ 
یكون في جمعھا مشترك معی�ن، وح�ی�ن�م�ا ت�ك�ون 

یك�ون   العناوین بداللة معنویة توصیلیة انتزاعیة
لبحث قاموس الكلمات تأثیر و واقعیة، اال انھ في 
العناوین الجزئیة المقتطعة والتي ی�ك�ون ب�وح�ھ�ا 
ایحائي واسلوبي فانھ ال یكون لقاموس م�ف�ردات 

ال�ح�ض�ور   العناوین ذلك ال�ت�أث�ی�ر. اال ان م�ج�ال
وشدة الوطأة والتجبر واالنكفاء وفقدان الم�ب�ادرة 

 ھذه المجاالت حاضرة بقوة في العناوین.
   المجاز -1

من الواضح ان ال�م�ج�ازی�ة ال�ع�ال�ی�ة ط�اغ�ی�ة ف�ي 
نصوص (وجع اشیب)، ونقصد المجازیة العال�ی�ة 
لیس المجاز المفرداتي، المتناوب، وانم�ا ن�ق�ص�د 
بھ لغة الحلم، بحیث تصبح جمیع الكلمات وجمیع 
التراكیب وجمیع الف�ق�رات م�ت�خ�ل�ی�ة ت�م�ام�ا ع�ن 
مرجعیاتھا المعنویة، انزیاح كل�ي ل�ل�ك�ل، ب�ح�ی�ث 
یفقد المع�ن�ى ال�م�رج�ع�ي ای�ة س�ل�ط�ة، ف�ت�ت�ج�س�د 

اللغة و تطغى وتصبح جسدا وشكال وھ�ی�ئ�ة   ذات
وال یبقى للمعنى حضور، بل ال�دالل�ة ك�ل�ھ�ا ل�ذات 
اللغة الظاھرة فتتشكل معاني متكاثرة م�ت�س�ارع�ة 
متعددة وربما غیر محدودة. وھذا اداء فني لغوي 
عال وھو ما تتمیز بھ لغة ھذا ال�دی�وان. وج�م�ی�ع 

 فقرات نصوص الدیوان شواھد على ذلك.
 

 الخیال -2
ربما یتصور ان الخیال ھو رسم ع�ال�م ال واق�ع�ي 
او یتصور انھ المجاز نفسھ فتكون المفردات ف�ي 
دالالت ال واقعی�ة، ورب�م�ا ی�ف�ھ�م ع�ل�ى ان�ھ ل�غ�ة 

لكن االمر لیس ك�ذل�ك ف�ي ال�ل�غ�ة   نفسھا،  الحلم
المفتوحة المتوھجة، خیال اللغة الم�ت�وھ�ج�ة ف�ي 
طغیانھا وحضورھا بحیث تكون ھي الواقع ال�ذي 

ف�ي   ال یرى غیره، ھي العیش العم�ی�ق ال�واق�ع�ي
اللغة المتخلیة عن معانیاھا المرجعیة. ك�م�ا ان�ن�ا 

) (ت�أت�أت 1نعیش واقعا في الحلم، فف�ي ال�ن�ص (
شقوق اللمس) (في تجاعیِد المسافاِت المن�ھ�وك�ة 
ـ طیٌف یضيُء أھداَب القصائد و.... /م�رآةُ ج�ثّ�ةُ 
) ت�ت�ج�اوز س�رع�ة  الحلِم ../ تلتحُف خطوطَ ال�ظ�لِّ
اللغة ھنا سرعة الض�وء وس�رع�ة ال�ت�ف�ك�ی�ر ف�ال 

اال من خاللھا ،   الفكر اللحاق بالصورة  یستطیع
ابدا ال یستطیع ان یتصور امرا اخ�ر غ�ی�رھ�ا، اال 
انھ لیس تصور م�ع�ن�وي ان�ھ تص�ور ل�غ�وي ان�ھ 

 حضور اللغة العظیم. 
) (وج�ٌع أش�ی�ٌب... وك�فٌّ ع�ذراء) 34وفي نص (

(ذاھال یغرُق الصمت في بخاِر السواقي ـ� ب�ی�ن�م�ا 
العشب یحكُّ ظھر ش�ھ�ی�َق س�ح�اب�ة ال�غَ�بَ�ش�اُت ال 
تجفُل فوَق عیوِن القیظ ـ� ال ن�دی�َم یش�ك�و ظ�ل�م�ةَ 
تناثِر الحلم) ھكذا اللون من اللغة ن�ادر ج�دا الن�ھ 
یحتاج ال�ى ت�ع�ال ع�ل�ى ال�ب�وح وخ�روج ی�رت�ق�ي 
الھذیان القصدي والمعنى بالالمع�ن�ى، ف�ال ی�ك�ون 

 خلف اللغة شيء سوى اللغة 
    الموسیقى -3

في ھذه النصوص اشكال متعددة للموسیقى ت�ب�دا 
من الحروف الى الك�ل�م�ات ال�ى ال�ت�رك�ی�ب�ات ال�ى 
الفكر الى الص�ور ال�ى ال�ب�وح، ال�ى ال�ف�ض�اءات، 
كلھا تصل الى نقاط التناغم واالستجابة التناغمیة 

في الم�ت�ل�ق�ي، وھ�ن�اك وف�اء ك�ب�ی�ر ل�ل�م�وس�ی�ق�ى 
بانتقائیة عالیة للكلمات والتراكیب واضح وجمیع 
النصوص ومفرداتھا وكلماتھا شاھدة على ذلك ، 

) 2ومثاال على ذلك ومثلھ غ�ی�ر ك�م�ا ف�ي ن�ص (
(على الرصیف ترسُم حیرتھا) (ظ�الل�ھ�ا ت�ت�ك�ّدُس 
في إزمیِل الوحدِة ../ دائماً تتجھُّم بوجِھ قصائدھ�ا 
كْم إنزوى صوتھا خلَف الناف�ذِة../ ی�ھ�م�ُس.../ ی�ا 
لغربِة األحالم!) الموسیقى ھنا ظاھرة بل تت�ج�ل�ى 
على مستوى الحروف وعلى مستوى ال�م�ف�ردات 
وعلى مستوى التجاور المفرداتي وعلى مست�وى 
التجاور الجملي، وعلى مستوى ال�ب�وح وال�ب�ی�ان 

 والتوصیل والحكایة، والصور والمعاني).
 الصور -4

الصور من حیث المجال فانھا متسم�ة ب�ال�وص�ف 
والحكایة واالخ�ب�ار، وم�ن ح�ی�ث ال�ت�رك�ی�ب ف�ان 
المجازیة العالیة والموسیقى العال�ی�ة ت�ج�ع�ل م�ن 
ھذه النصوص عالما غن�ی�ا ج�دا، ولش�دة س�رع�ة 
الكلمات فان ھناك میال غریبا للغة نحو االن�ع�ت�اق 

وام�ا م�ن ح�ی�ث  والتطایر في فضاءات المتناھی�ة
المحتوى فاننا امام عالم ال ینتھي م�ن ال�ب�ن�اءات 
الجمیلة، حیث ك�م ھ�ائ�ل م�ن ال�ث�ن�ائ�ی�ات االرادة 
والعجز، الیاس واالمل، والفرحة والغصة، ع�ال�م 
من الخالص، والرغبة، وسط ع�ال�م م�ن ال�ع�ج�ز 
والخوف ھي محور كثیر من الصور، ففي نص (

) (على الرصیف ترسُم حیرتھ�ا) (ح�ی�َن ی�ك�وُن 2
ال�زم��ن ھ��ارب��اً ../ م�ْن ث��ق�ِب إب�رٍة ../ وت�ج��ل��ُس 
المتاھات في فّوھاِت البنادِق ../ ینبغى أْن نھ�اج�َر 
في عوالِم الدھشِة) وفیھ (وإذا إعشوشَب ال�رب�ی�ُع 
بعطِر الخوِف ـ ستنب�ُت ال�ج�م�اج�ُم ع�ل�ى ض�ف�اِف 
الخریف، وإذا الشطوطُ غادرتھا عوائُل األزھ�اِر ـ 

  فال عودةَ للنبعِ یتعطُّر بالطیِن)
 
  لجھة الثانیة : الجمالیةا

  اوال : التصویر
 تعدد القراءة -1

ان جمیع الممیزات المتقدمة التي ذكرناھا، تجعل 
ھذه اللغة في ھذا الدیوان تحقق عم�ال م�ف�ت�وح�ا، 
بامتیاز، وتكون جمیع مقاطع النص�وص ش�واھ�د 

) (ع�ل�ى 2ف�ي ن�ص ( على لغة متعددة ال�ق�راءات
ال��رص��ی��ف ت��رس��ُم ح��ی��رت��ھ��ا) (م��ف��ات��ی��ُح ال��رب��ی��عِ 
ھاجعةٌ../ على الرصیِف ترسُم حیرتھا../ وت�ذاك�ُر 
السفِر متآكلةٌ في قبضِة األنتظار) ان ھذا المقط�ع 
م�ت�م�وج، ك�ل�م�ات ض�ارب��ة ف�ي ع�م�ق ال�ت�ج�رب��ة 
ال��ب��ش��ری��ة، ال��رب��ی��ع وال��رص��ی��ف ح��ت��ى االط��ف��ال 
یعرفونھا، ثم تاتي المفاتیح والرسم، ال�م�ح�ت�اج�ة 
الى معرفة، ثم تترقى ال�ى ال�م�ف�ات�ی�ح ال�ھ�اج�ع�ة، 
وتنتھي باالنتظار، االیحائیة الحكائیة، وسط ھ�ذا 
ال��ن��ظ��ام م��ن ال��ت��ل��ون ال��م��ف��ردات��ي االس��ت��ع��م��ال��ي 
والبنائي، یكون واضحا ت�ع�دد ال�ق�راءة وان�ف�ت�اح 

) (م�ْن 3النص على تفسیرات كثیرة) وفي نص (
ث��ق��ِب إب��رٍة .. ی��ھ��رُب ال��زم��ن) (أھ��لّ��ي أیّ��ت��ھ��ا 
القصائُد ../ وت�آص�ري م�ع م�وج�ة ال�ع�ص�ِف ../ 
غیوم السماِء تتمدُد ../ ف�وَق ض�م�ائ�َر مس�ت�ت�رة، 
وح��ّم��ح��م��ي ../ ف��اراج��ی��ُح الش��رَق ../تُس��رُج 
الفرائ�س...) ف�ال�ق�ص�ائ�د وال�غ�ی�وم والش�رق، ث�م 

ث�م اراج�ی�ح   الغیوم تتمدد فوق ضمائر مستت�رة،
الشرق، تسرج الفرائس. ال اشك انھا فعال تح�دث 

م�ع��ان��ي وتص��ورات وت�ف��س��ی��رات ال ت��ت�ش��ك��ل اال 
بم�ع�ون�ة ث�ق�اف�ة ال�ق�ارئ وم�ی�ول�ھ. وھ�ك�ذا ن�ج�د 
النصوص كلھا، فانھا متق�ن�ة ف�ي ال�ت�ع�ال�ي ع�ل�ى 
التوصیلیة، فالبوح متحقق باالیحاء والتع�اون�ی�ة، 
والتكاملیة، لقد اجاد الشاعر فعال في تحقیق ل�غ�ة 

دالالتھا اال من خ�الل   ال یستطیع المتلقى ان یرى
  نفسھ.

ان اھم ما ارید التاكید علیھا ھ�و ان ش�ع�ر ك�ری�م 
عبد هللا، یقدم لنا نموذجا حقیقیا للغة الفنیة ال�ت�ي 

وان�م�ا ت�وج�د ف�ي   ال توجد في الخارج مت�ك�ام�ل�ة
عملیة ال�ق�راءة، ان الش�اع�ر ك�ری�م ع�ب�د هللا ق�د 
تجاوز الكتابة الحداثیة وحل�ق ع�ال�ی�ا ف�ي ك�ت�اب�ة 
رائدة في فن ما بعد الحداثة، ال�ت�ي تس�ت�ن�د ع�ل�ى 
التكاملیة بین الكاتب والكتابة والمتلقي والتل�ق�ي، 
نظام رباعي ال یمكن القول بتحقق العمل وتكاملھ 
اال بھذه الع�وام�ل االرب�ع�ة، ال�ع�م�ل ال�ف�ن�ي ال�ذي 

 ینتجھ المتلقي بنور النص، العمل الذي یكو
 االیحائیة -2

ال ریب ان العھد الواضح الذي اتخذتھ لغة (وج�ع 
اشیب و كف عذراء) ب�ال�ق�ط�ی�ع�ة م�ع ال�ت�وص�ی�ل 
المباشري، والعمل لیس فقط على تاجیل ال�ب�وح، 
بل البوح بغیر المعنى المرجع�ي، ال�ب�وح ب�ال�ل�غ�ة 
ذاتھا بك�ون�ھ�ا ش�ك�ال. ال�ك�ل�م�ات م�ا ع�ادت دوال 
لمعاني وانما اضواء تكشف مساحات واسعة من 
المعنى، تتداخل تلك الم�س�اح�ات ف�ت�ص�ن�ع ص�ورا 
ملونة م�ت�ش�اب�ك�ة، ال یص�ل ال�ی�ھ�ا اال ب�ان�ت�ھ�اج 
االیحائیة والتحرر من سلطة التوصیل. ف�ي ن�ص 

)(من یُلجُم عناِن الن�ع�اس..؟) (ی�ن�دل�ُق ص�وُت 6( 
الرمِل ــ یمألُ قارورة األرت�ع�اش ت�ت�ج�ّذُر الـ� آل../ 
تتكّسُر المواعید ../ على ط�اول�ِة ال�ق�ل�ق ) ھ�ن�اك 
صوت الرمل، فضاء بلونھ الممیز، یمال ب�وج�وده 
ال�م�ك�ان�ي ق�ارورة االرت�ع�اش، ع�ال�م االرت�ع�اش، 

ت�ت�ك�س�ر ال�م�واع�ی�د،   تتجلى ال (ال) واالم�ت�ن�اع،
تكسرا على طاولة، كیان رھیب ھ�و ال�ق�ل�ق، ان�ھ 
تموج اللغة، البوح العظیم بلغة ح�اض�رة، ت�ؤج�ل 
المعنى تؤجل البوح. وفیھ ایضا (الم�دُن ال�غ�ارق�ةُ 
باآلتي../ تلوُك أصواَت ال�راح�ل�ی�َن../ ح�ی�َن ف�ّك�وا 
أزراَر ح���زن���ھ���م ../ و... الص���دى ی���ن����زُف 

ال یمكن ال�وص�ول ال�ى م�ا ی�ب�وح ب�ھ   المواویل)
الشاعر اال بالتخل�ي ع�ن ال�ت�وص�ی�ل�ی�ة وال�ل�ج�وء 
واالرتفاع الى مستوى االستیحاء وتلقي االش�ارة 

 واالسترشاد. وھكذا اغلب ا
  

  التجاوریة التجریدیة -3
للغی�ر   ربما من اصعب ما یمكن ادعاؤه في كتابة

ھو التجریدیة اللغویة، وبین�م�ا ك�ان ھ�ذا الش�يء 
النغالق النص،   سابقا لیس باالمر المتاح للقارئ

اال ان الكتابة الحدیثة وال�ن�ص ال�م�ف�ت�وح ی�ج�وز 
للقارئ ان یدعي التجاوریة والتجریدیة ال�ع�ال�ی�ة، 

كااللوان   ان استساغة التجریدیة في غیر االلفاظ
التعبیریة في   وااللحان كان سببھ تاصل المجانیة

تلك المواد، اما االلفاظ ف�ان�ھ ال ی�م�ك�ن تص�ورھ�ا 
ت�ع�ب�ی�ری�ة، ل�ذل�ك ن�ج�د ال�ذی�ن   قصدی�ا م�ن دون

یحققون التجریدیة اللغویة ینسبونھا الى الھذی�ان 
واالنثیال والحلم، نعم ھي تشبھ ذلك ك�ل�ھ اال ان�ھ 

ف�ف�ي ح�ال ص�دور ذل�ك م�ن   لیست ایا من ذل�ك،
شاعر متمكن من ادواتھ وحقق ابداعا ف�ي ال�ل�غ�ة 
التعبیریة، فان صدور التجریدیة ال�ق�ص�دی�ة م�ن�ھ 
تحقق جمالیة اللغة ال�ت�ج�ری�دی�ة، وت�وج�ب ع�ل�ى 
القارئ وع�ل�ى ال�ن�ق�د ال�ل�ح�اق ب�ذل�ك ال�م�س�ت�وى 
ال��ل��غ��وي، وال��ت��ع��ج��ی��ل م��ن س��رع��ة ال��ق��راءة 

القصد، واالمر یكون اسھل لو ف�ھ�م�ن�ا ان   لبلوغ
الكاتب یع�ت�م�د ع�ل�ى ال�ق�ارئ ف�ي اك�م�ال ال�ع�م�ل 
اللغوي. ویجب التاكید ان عملیة تحقیق القصدی�ة 

اكثر   من التجریدیات ھو عملیة تلقیاتیة قراءاتیة
وش�ع�ر   مما ھي كتابیة، انھ بناء قصی�دة ج�دی�دة

جدید بل ھو انت�اج ك�الم ج�دی�د اص�ال، ان ال�ل�غ�ة 
من القارئ ش�اع�را، وھ�ن�ا   تجعل  التجریدیة لغة

 نقول ھل یمكن لكل قارئ ان یصبح شاعرا. 
لقد راجعت مق�اط�ع ھ�ذه ال�ن�ص�وص، وت�ل�م�س�ت 
الحكائیة و التعب�ی�ری�ة ك�م�ت�ل�ق�ي ف�ي ع�ب�ارات�ھ�ا، 
فوقفت على تعابیر تحتاج الى مزید م�ن ال�ت�خ�ل�ي 

وم�زی�د م�ن ال�ت�أوی�ل   عن ال�م�ن�ط�ق�ی�ة ال�ب�ن�ائ�ی�ة
واالبتعاد عن خط الداللة ال�ظ�اھ�ري الج�ل ب�ل�وغ 
استقرار قصدي، اي تحتاج ال�ى الش�اع�ر داخ�ل�ي 

)(ت�أت�أت 1انا المتلقي لكي الحق بھا. ففي ن�ص (
شقوق اللمس) (مرآةُ جثّةُ الحـلمـِ ../ تـ�ل�ـ�ت�ـ�ح�ُف 

) وف��ي ن��ص ( ) (ی��ن��م��و 21خـ��ط��ـ��وطَ ال��ظ��ـ��لِّ
 العطُر..یكّحُل جفوَن المشاحیف. 
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 المقدمة 
ق��راءة  -ل��أل��س��ف -ل��دى ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��رك��ی��ة 

أستبدادیة وأحادیة لمفھوم الس�ی�ادة إذ ت�دع�ي 
إّن مصادر ال�م�ی�اه ح�ٌق ل�ھ�ا ألنّ�ھ�ا ت�ن�ب�ع م�ن 
أراضیھا ، وأّن ال�ح�اك�م األخ�ی�ر "أردوغ�ان" 
مصاب بفایروس العثمنة الملّوثة بالشوف�ی�ن�ی�ة 
النازیة ، وھو الشع�ور ب�ال�دون�یّ�ة ال�ع�ن�ص�ری�ة 

 والفوقیّة على شعوب العالم .
-7-25أن األقمار الصناعیة بث�ت ص�وراً ف�ي 

: أن الم�ی�اه ب�دأت ت�ت�ج�م�ع خ�ل�ف س�د  2020
ألیسو وھو بمث�اب�ت�ة ت�ك�م�ل�ة مش�روع ال�خ�زن 

، وأع�ط�ى أردوغ�ان 2019الذي بدأ في شباط 
األوامر بأتمام مشروع الخزن، وھو یبغي م�ن 
وراء ذل��ك أع��الن ورق��ة ض��غ��ط أق��ت��ص��ادی��ة 
وسیاسیة على بغداد، وأذا نفذ الخ�زن ال�ك�ام�ل 
سوف یفتح على العراق مش�ھ�د ی�وم ال�ق�ی�ام�ة 
ح�ی��ث ال�ع��ط��ش وال��ت��ش�رد وال��ت�ص��ح��ر وق��ط��ع 
شرایین دجلة بمثابتة أزم�ة م�رع�ب�ة وم�دم�رة 
ومض��اف��ة إل��ى أزم��ات ال��ع��راق ال��ت��راك��م��ی��ة 
والمتفاقمة منذ عقدین من ال�زم�ن، ی�م�ك�ن أن 
أذكر معلومة جغ�راف�ی�ة {أن ھ�ذا الس�د ی�ع�ادل 
الحجم الكلي لجمیع السدود العراقیة}، وأث�ب�ت 
خبراء ال�ق�ان�ون ال�دول�ي ال�م�ت�خ�ص�ص�ون: أن 
مشروع سد أل�ی�س�و ال�ت�رك�ي ی�ع�د م�ن أخ�ط�ر 
المشاریع المائیة التي تقیمھا تركیا على ن�ھ�ر 
دجلة ، والذي سیكون على أكمالھ في منتصف 

أث�ارك�ارث��ی�ة م�رع��ب�ة ع�ل��ى األق�ت�ص��اد  2014
ال��ع��راق��ي وح��ال��ت��ھ ال��ب��ی��ئ��ی��ة واألج��ت��م��اع��ی��ة 
والسیاسیة المتأّزمة أصالً أذ أن�ھُ {س�ی�م�ت�ص 

 نصف میاه دجلة }.
الموضوع : وعاد زمن ال�ط�اع�ون ال�ع�ث�م�ان�ي 
لیغتاَل دجلتي بعنجھیّة تركیا الجارِة والمسلم�ِة 
ملّوحةً بمعادلتھ�ا ال�ظ�ال�م�ِة { ب�رم�ی�ل م�اء = 

لھ�ذِه ال�م�ع�ادل�ِة ال�غ�ی�ر   برمیل نفط} وقد رّوجَ 
مسؤولِة كٌل من الوالیات المت�ح�دة األم�ری�ك�ی�ة 
وأسرائیل، وكان لل�م�ال الس�ع�ودي وال�ق�ط�ري 
أثراً كبیراً في تسریع أنشاء الس�دود ال�ت�رك�ی�ة 

الق�روض وال�ھ�ب�ات وال�ت�أی�ی�د ل�ج�م�ی�ع   وقدما
مشاریع تركیا الع�دوان�ی�ة ف�ق�ط ألل�ح�اق األذى 

حقِھ الطبیعي ب�ال�م�ی�اه حس�ب   بالعراق وغمط
نظریة (الحق الطبیعي) وال�ت�ي ت�ع�ت�ب�ر م�ب�دءاً 
تشریعیاً دولیاً تعتمد علی�ھ�ا م�ع�ظّ�م األت�ف�اق�ات 
الدولیِة. والذي جلب أنتباھي أن أكتب عن ھذا 
الموضوع ثانیة ھو وقوع نظري على بوس�ت�ر 
كبی�ر وم�ل�ّون ورائ�ع {ح�م�ای�ة دج�ل�ة واج�ب�ك 
وواجبي ، بمناسبة الیوم العالم�ي ل�ل�ع�م�ل م�ن 
أجل األنھار، حمل�ة ال�دف�اع ع�ن األن�ھ�ار ض�د 

القشلھ في بغداد الحبیبة، شكل�ت   السدود} في
وزارة حقوق األنسان وبمشاركة وزارة البیئة 
لجنة متخصصة للنظر في تأثیر سد الیسوعلى 
ش��روط الس��الم��ة ال��دول��ی��ة وح��ق��وق األنس��ان 

آذار یوم عالمي للمیاه، وذل�ك  14وجعلت یوم 
ألّن الحصول ع�ل�ى ال�م�ی�اه ح�ق أس�اس�ي م�ن 
حقوق األنسان، وتعمیم أفكار حق�وق األنس�ان 
خاصةً الحق في ال�م�ی�اه، وال�ح�ق ف�ي ال�ب�ی�ئ�ة 
النظیفة، والحق في التراث ال�ث�ق�اف�ي، وال�ح�ق 
في ال�غ�ذاء، وال�ح�ق ف�ي ال�ع�م�ل، وال�ح�ق ف�ي 

 التنمیة .
وأن تركیا ب�دأت ال�ت�خ�ط�ی�ط لس�د ال�ی�س�و م�ن�ذ 

وض�ع�ت  2006، وفي أواخر عام 1930  عام
الحكومة التركیة الحجر األس�اس وع�ل�ى ب�ع�د 

كم عند ال�ح�دود ال�ع�راق�ی�ة وت�ب�ل�غ ت�ك�ل�ف�ة  50
ملیون دوالر، ویتمركز  200المشروع ملیار و

سد الیسو في منطقة (دراغیجبیتین) ال�واق�ع�ة 
كم من الحدود السوریة، بمق�دور  45على بعد 

)11-40السد خزن كمیة من المیاه ت�ق�در ب(
ملیار متر مكعب، وتبلغ مساحة ب�ح�ی�رة الس�د 

كم مربع وتبلغ طاقة المحطات ال�ھ�ی�درو  300
م�ی�ك�ا واط  1200كھربائیة الم�ل�ح�ق�ة ب�الس�د 

) ك�ی�ل�و واط، وع�ن�د  3830وبطاقة سنویة (
األكتمال للسد سوف ینخفض ال�م�ورد ال�م�ائ�ي 

 ) ملیار متر مكعب سنویا. 9-7عندنا الى (
بتأسیس (أدارة الدراسات الكھ�رب�ائ�ی�ِة) ال�ت�ى  

قدمت دراس�ٍة ف�ي أح�ت�ی�اج�ات ت�رك�ی�ا ل�ل�م�ی�اه 
وال�ك�ھ��رب�اء وك�ان��ت ال��دراس�ة غ��ی�ر م�ن��ص�ف��ٍة 
وأعطْت الحق لت�رك�ی�ا ألس�ت�غ�الل م�ی�اه ال�غ�ی�ر 
بشكٍل مفرط أكثر من حاجتھا والدراسة تخُص 

على الفرات  1974سد *كیبان *الذي نُفّذ عام 
ثّم تلتھُ دراسات أوس�ع وأش�م�ل ب�ع�د ت�أس�ی�س 
مشروع جنوب شرق األناضول (الك�اب) وھ�و 
مش�روع ع��دائ�ي ل�ل�ع��راق ب��ال�ذات بُ��ن�ّي ع�ل��ى 
أساس رفع المیاه الى من�اط�ق ح�وض�ي دج�ل�ة 
والفرات ب�ال�رغ�م م�ن ارت�ف�اع�ھ�ا ووع�ورت�ھ�ا 
وغیر صالحٍة ل�ل�زراع�ِة ورص�دت ل�ھ�ا م�ب�ال�غ 
طائلة لبناء مقترباتھا وملح�ق�ات�ھ�ا م�ن س�دود 

ل�رف��ع   وأن�ف�اق ونص�ب ال�م�ح��ط�ات الض�خ�م�ة
سد  91المیاه، وخالصة القول إّن تركیا تمتلك 

على نھري دجلة والفرات، والغریب في ح�ال�ة 
أكمال السد حتى الشعب التركي یت�ض�رر: ألن�ھُ 

موق�ع اث�ري وت�راث�ي  200سیعرض أكثر من 
ومدن تركیة یسكنھا األكراد ولھا قیمة تراث�ی�ة 
عظیمة سیعّرُضھا للغرق والتدمیر على سب�ی�ل 
المثال مدینة (حسن كیف) التراثیة والتي یعود 

 -زمنُھا الى أكثر من عشرة آالف سنة
ویُعْد سد "ألیسو" أحد مشاریع جن�وب ش�رق 

وألحق�ت ب�ھ   ب (الكاب)، -األناضول المسّماة 
(سد اتاتورك)على نھ�ر ال�ف�رات ال�ذي ی�ع�ت�ب�ر 
خامس أكبر سد في العالم وأن�ت�ھ�ى ال�ع�م�ل ب�ِھ 

أل�ف ھ�ك�ت�ار وی�ول�د  872ویروي  1990عام 
میكا واط من الطاقھ، وأّن مشروع س�د  2400

(جزره) التركي ھو األسم اآلخرلسد (ال�ی�س�و)
 22بل المرحلة التكمیلیة لھُ والذي ت�ّم أنش�اء 

 7500محطة تولید ك�ھ�رب�اء ل�ت�ول�ی�د 19سد و
مل�ی�ون  1-7ویھدف المشروع لري   میكا واط

 -م��ل��ی��ار دوالر 31ھ�ك��ت��ار ك��ل��ف��ة ال��م��ش��روع 
م�ن م�ی�اه ن�ھ��ر  3م�ل��ی�ارم 21وس�ت�ح�ت�اج ال�ى

 -من می�اه ن�ھ�ر دج�ل�ھ 3ملیار م 9-7الفرات و
م�ل�ی�ار  15وبعض التقاریر تشیر الى ح�وال�ي 

أي أستغالل ما ی�ف�وق  -من میاه دجلھ فقط  3م
حاجة تركیا المنطقیة بكثیر، وأن س�د أل�ی�س�و 
یعتبر أكبر السدود الم�ق�ام�ة ع�ل�ى ن�ھ�ر دج�ل�ة 
ویقع في جنوب شرق تركیا وعلى مقربة م�ن 

ك�م�ى ع�ن�ھ�ا،  65الحدود العراقیة تبعد حوالي 
م 135م ب��أرت��ف��اع 1820ی��ب��ل��غ ط��ول الس��د 

ك�م 300كم ومساحة حوضھ تقدر ب2وعرض 
ویستوعب السد في حالة أمتالئھ كلیاً ب�ال�م�ی�اه 

ب�ل�ی�ون م�ت�ر م�ك�ع�ب وألن�ھ  20-93ما یقارب 
مشروع كھرومائي والمشكلة أن�ھُ م�ق�ام ع�ل�ى 

 نھر دجلة.
 

  المواثیق الدولیة :
والمواثیق الدولیِّة ال�ت�ي ات�ف�ق�ْت ع�ل�ی�ھ�ا دول 
العالم وبشھادٍة اُمم�ی�ٍة حس�ب ن�ظ�ری�ة (ال�ح�ق 
الطبیعي) التي تعت�ب�ر م�ب�دءاً تش�ری�ع�ی�اً دول�ی�اً 
نّصت علیِھ معظم األتفاقات ال�دول�ی�ة ونُص�ھ�ا: 

"إّن مجرى النھر ملك مشترك الیج�وز ل�دول�ٍة 
حصرھا لنفسھا ومنع الشعوب المقیمة علی�ھ�ا 
في األست�ف�ادة م�ن�ھُ)، وم�ب�دأ ح�ری�ة ال�م�الح�ة 

، وم��ع��اھ��دة 1796حس��ب م��ع��اھ��دة الھ��اي 
، ومعاھ�دة 1815، ومعاھدة فینا 1804باریس

، ومؤتمر القانون ال�دول�ي ف�ي 1912برشلونھ
: الدي نّص على (عدم أم�ك�ان�ی�ة  1911مدرید 

إحداث أي تغییر في م�ج�رى ن�ھ�ر دول�ي ع�ن�د 
عبورِه دولٍة اُخرى معیّنھ)، وأت�ف�اق�ی�ة ج�ن�ی�ف 

تضّمنْت : (ضرورة التشاور لدى إقامة  1923
المنشئات التي تؤثّر على مجرى النھروإجراء 
التفاوض في ح�ال�ة إح�داث ض�رر ع�ل�ى دول�ٍة 

 2011اُخرى)، وأخیرا أج�ت�م�اع م�دری�د ع�ام 
جاء في المادة الثان�ی�ة م�ن أع�الن م�دری�د (ال 
یجوز للدولة أق�ام�ة م�ن�ش�آت ألس�ت�غ�الل م�ی�اه 
النھر دون موافقة الدول المتشاطئ�ة األخ�رى، 
وتمنع جمیبع التعدیالت الضارة ب�ال�م�ی�اه، وال 
یجوز أنشاء المشاریع ال�ت�ي تس�ت�ھ�ل�ك ك�م�ی�ة 
كبیرة من المیاه، عدم أنتھاك حقوق ال�م�الح�ة 
في النھر الدولي، وال ی�ج�وز أنش�اء مش�اری�ع 
في دول المصب من شأنھا أح�داث ف�ی�ض�ان�ات 

 في دول المنبع.
وإّن ت��رك��ی��ا الت��ع��ت��رف ب��ج��م��ی��ع ال��م��واث��ی��ق 
واألتفاقات الدولیة والمؤرش�ف�ة ف�ي ال�م�ح�اف�ل 
الدولیة، وال تعترف بحقوق العراق التاریخ�ی�ة 
والطبیعیة في نھر دجلة وال ت�ح�ت�رم م�ب�ادىء 
حس��ن ال��ج��وار وال ت��ك��ت��رث ل��ل��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي 
سیتعرض لھا الع�راق ب�ال�رغ�م م�ن إت�ف�اق�ی�ات 

 1946الص���داق���ة وحس���ن ال���ج���وارس���ن���ة 
) الملحق بھذِه األت�ف�اق�ی�ة 1والبروتوكول رقم (

حول تنظیم میاه دجلھ والفرات، وإْن إق�ت�ض�ى 
األمرالى إقامة الدعاوى أم�ام م�ح�ك�م�ة ال�ع�دل 
ال��دول��ی��ة واألی��ع��از ال��ى وزارة ال��خ��ارج��ی��ة 

األمرالى مجلس األم�ن ال�دول�ي ألص�دار   لرفع
ألّن ال�م�ادة  -القرارات المناسبة وال�م�ن�ص�ف�ة 

ال��ث��ام��ن��ة م��ن ال��دس��ت��ورال��ع��راق��ي ت��ؤك��د ع��ل��ى 
العالقات المتوازنة ال�م�ب�ن�ی�ة ع�ل�ى ال�م�ص�ال�ح 
المشتركة للعراق مع دول الجوار، وأس�ت�خ�دام 
الورقة *األ ق�ت�ص�ادی�ة* ألج�ب�ار ت�رك�ی�ا ع�ل�ى 
إعادة النظر بملء سد ألیسو، وب�ق�یّ�ت خ�ط�وٍة 

ال�ع�راق�ي  -اُخرى إستثمار ال�ت�ق�ارب ال�ت�رك�ي 
ل�ت��رط��ی��ب أألج��واء وت��ث��ب��ی��ت ح��ق��وق ال��ع��راق 

 المائیة.
 

أث��ار تش��غ��ی��ل "س��د أل��ی��س��و" ال��ت��رك��ي ع��ل��ى 
 العراق؟!

الیوجد أي اعتراض لدى العراق عندما ت�ط�ّوْر 
دول الجوار نظامھا أألروائي ول�ك�ن ی�ج�ب أْن 
الیكون على حساب میاھِھ األقلیمیة، ونعت�رف 
حقاً بأن السیاسة المائیة في العراق (ف�اش�ل�ة) 

ول�م�دة  2003كما في جمیع مؤسساتھ�ا ب�ع�د 
س��ن��ة مض��ت ل��م ی��ك��ن ھ��ن��اك أي خ��ط��ة  18

للسلطات الحكومیة في العراق تأھ�ی�ل الس�دود 
وأنشاء خزانات الماء یمكن أن ت�ك�ون خ�زی�ن�اً 
أحتیاطیاً لنھري دجلة وال�ف�رات ال�ذي ی�ع�ت�م�د 

% م�ن ح�ی�ث م�ی�اه 100علیھ العراق بنسبة 
الشرب ومیاه األرواء وما ی�خ�دم أس�ت�م�راری�ة 
الحیاة، وسیك�ون ل�ت�رك�ی�ا الس�ی�ط�رة ال�ف�ع�ل�ی�ة 

 وبنسبة كاملة على موارد العراق المائیة.
ف��ي ح��ال��ة تش��غ��ی��ل الس��د ب��ط��اق��ٍة ك��ام��ل��ٍة  -1

%، واألدق  50ستتناقص حصة العراق ال�ى 
% م�ن ك�م�ی�ة ال�م�ی�اه 56أنھُ سیمنع ما یعادل 
 المتدفقة إلى العراق.

التلّوث البیئي ألحتواء المیاه الواردة نسبةً  -2

كبیرةً من أألمالح وال�ت�رس�ب�ات وال�م�خ�ل�ف�ات، 
اض�رار ت��ق�ل��ی��ص رق��ع��ة األراض��ي ال�خ��ض��راء 

 والمراعي الطبیعیة وزحف ظاھرة التصحر.
% م�ن  40سیتعرض العراق الى خسارة  -3

األراضي الزراعیة وتقدرھا منظمة الی�ونس�ك�و 
أل��ف ھ��ك��ت��ار، أي أخ��راج مس��اح��ات  696ب

واسعة من األراضي ال�زراع�ی�ة م�ن ال�خ�دم�ة، 
 الثلث. 1/3سوف تنخفض بنسبة 

طبقاً لتقاریر منظمة الیونسكو ب�أّن أھ�وار  -4
العراق ستكون في خطر حقیقي ونفوق أحیائِھ 

 نتیجةً نقص المیاه الواردِة ألیھ.
الھجرة المعاكسة من األری�اف ال�ى ال�م�دن  -5

وسیكون لھُ ع�واق�ب وخ�ی�م�ة ع�ل�ى مس�ت�ق�ب�ل 
الترك�ی�ب الس�ك�ان�ي وال�زراع�ة، وذل�ك ل�زی�ادة 

 نسبة الملوحة والتلوث.
العطش وتجفیف شریان دجلة، والت�ص�ح�ر  -6

ومنازعات عشائری�ة ع�ل�ى ال�م�ی�اه، ومش�اك�ل 
أقتصادیة وس�ی�اس�ی�ة وأج�ت�م�اع�ی�ة ی�م�ك�ن أن 

  تعصف بحكومة الكاظمي الجدیدة.
تسبب أضرار ب�ی�ئ�ی�ة ف�ي ت�ع�ری�ض غ�رب  -7

العراق وجنوبھ إلى عواصف ترابی�ة ورم�ل�ی�ة 
 طول العام.

شحة میاه الشرب الذي ظھر واض�ح�ا ھ�ذه  -8
  األیام على سكان العراق.

وفي حالة التشغیل یسبب أن�خ�ف�اض ك�م�ی�ة  -9
المیاه الواردة إلى العراق بحج�م ال�ن�ص�ف ألن 

ملیار  20- 93األعتیادي الوارد للعراق سنویاً 
متر مكعب في السنة ستنخفض عند الت�ش�غ�ی�ل 

-7ألقل من النصف، أذ سیحصل العراق عل�ى 
% م�ن  47ملیار متر مكعب أي ما ی�ع�ادل  9

 األیراد المائي السنوي الطبیعي .
% 90ستتأثر مساحات األھوار ب�ن�س�ب�ة  -10

 جفافا وشحة في المیاه.
 

 أخیرا ولیس آخرا 
نحن أمام كارثة صادمة حقیقیة قادمة سنشھ�د 
فیھا ال�ع�ط�ش وال�ج�وع وأن�ھ�ی�ار ال�م�ن�ظ�وم�ة 
الصحیة ونحن في م�رك�ز ج�ائ�ح�ة ال�ك�ورون�ا، 
وسنواجھ األجھاز ع�ل�ى أق�ت�ص�ادن�ا ال�ذي ھ�و 
یحتضر سریریا، فأننا أمام م�رح�ل�ة ت�اری�خ�ی�ة 

ال�ع�اّم�ة،   مفصل�ی�ة ل�ت�غ�ی�ی�ر مس�ارات ال�ح�ی�اة
وندعو النخب المثق�ف�ة وال�واع�ی�ة وم�ن�ظ�م�ات 
المجتمع المدني والتیار الدیمقراطي واألحزاب 

ال�ت�ي  -الوطنیة واللبرالیة التقدمیة الیس�اری�ة 
أن ت�رف�ع  -تحرص على أْن یبقى العراق حی�اً 

صوت األستنكار والشجب ل�م�م�ارس�ات ت�رك�ی�ا 
الجارة الغیر مسؤولة والضغط على الح�ك�وم�ة 
المركزیة ألتخاذ األجراءات الالزمة ل�م�ع�ال�ج�ة 
ھذا التھدید المصیري، ألّن وطننا یواجھ حرب�اً 
جدیدة یعرف ب(حرب المیاه) وال�ع�راق ال�ی�وم 
یواجھ منذ عشرین سن�ة أزم�ة ت�ن�اق�ص م�ی�اه 
دجلة وال�ف�رات وج�ف�اف االراض�ي ال�زراع�ی�ة 
بسبب بناء تركیا {سد الیس�و}، وال�ت�خ�م�ی�ن�ات 
البیئیة تشیر إل�ى ن�ھ�ر دج�ل�ة س�ی�واج�ھ م�وت�اً 
سریریا وربما وفاتھ في حزیران ال�م�ق�ب�ل م�ن 
ھذا العام والمتھم المدان بأغتیال دجلتنا دول�ی�اً 
ھو أردوغان، وأیران وسوریا الذین أرت�ك�ب�وا 
جرائم بحق العراق ألن أغلب األنھار والروافد 

نھرورافد تصب ف�ي ن�ھ�ر دج�ل�ة م�ن  42بعدد 
الحدود المشتركة م�ع أی�ران وت�رك�ی�ا ع�م�ل�وا 

 على (تحویل) تلك المیاه إلى داخل أراضیھا.
................................... 

 * كاتب وباحث عراقي مقیم في السوید
 2020آب 

!ا "أ" ّْ   .. ّاا ا 
 

 

 عبد الجبارنوري ستوكھولم



الجریمة ھي فعل یتضمن عنفً�ا غ�ی�َر  
مبرر شرعیًّا أو ق�ان�ون�یًّ�ا أو أخ�الق�یًّ�ا 
یصدر من طرف الجاني أو ال�م�ع�ت�دي 

 لیقع على المجني علیھ أو الضحیة.
ومفھوم الجری�م�ة ی�ك�ت�ن�ز ف�ي ح�ق�ل�ھ 
الداللي مجموعة كبیرة من ال�م�ف�اھ�ی�م 
ال�م��ت��اخ��م�ة م��ث��ل: ال��ع��ن��ف, ال��ق��س��وة, 
السادیة, االمتھان, ال�غ�ل�ظ�ة, ال�ت�ن�ازل 
األخالقي, ..إلخ, وكما أن الجریم�ة ق�د 

ح�ق اآلخ�ر,   تق�ع م�ن الش�خ�ص ف�ى
قد تقع م�ن الش�خ�ص ف�ي ح�ق   كذلك

 نفسھ.
وف��ي روای��ة "ش��ظ��ای��ا ال��ج��ری��م��ة"   

لمحمد محمد السن�ب�اط�ي ت�ت�ج�س�د ك�ل 
ال�م�ف�اھ�ی��م الس�اب�ق��ة س�ردی�ا ل�ت�ص�ن��ع 
دوامات سردی�ة م�ن ال�ج�رائ�م�ی�ة (إن 
جازلنا التعبی�ر), وال�ت�ي ت�ط�ف�و ع�ل�ى 
صفح�ة ن�ھ�ر خ�ط الس�رد ال�رئ�ی�س�ي, 
والذي یشكلھ سردیا ھو أیضا جری�م�ة 
رئیس�ی�ة ت�ت�م�ح�ور ح�ول�ھ�ا األح�داث, 

 وھي جریمة قتل "شلبي المر".
ب�ع�ض ت�ل�ك ال�دوام�ات ت�ت�ش�اب�ك م�ع  

بعضھا, وبعضھا تتخارج من بعضھ�ا, 
وقد تتناھي سردیا في صفحة أو أق�ل 
إل��ى غ��ی��ر ظ��ھ��ور ف��ي ف��ي م��ج��رى 

وبعضھا تمتد وتتسع وت�ذوب   السرد,
داخل تیار السرد الرئیسي /ال�ج�ری�م�ة 

   الرئیسیة التي تدور حولھا الروایة.
 عتبات النص:   العنوان:

ن��ت��وق��ف ف��ي ال���ع��ن��وان ع��ن��د دال 
"الج�ری�م�ة" وال�ذي ی�أت�ي ك�م�ض�اف 

إل�ی�ھ ال�دال "ش�ظ�ای�ا",   إلیة, أضیف
ولما كان العنوان إرھاص إلى الم�ت�ن, 
والفتة علیھ, فإن العنوان ھ�ن�ا ی�ف�ت�ح 
أفق توقعات القارئ على وج�ود ن�وع 
ما من تلك "الجرائم�ی�ة" ال�ت�ي رب�م�ا 
ت��ك��ون م��ادی��ة أو م��ع��ن��وی��ة, راھ��ن��ة 
أوتاریخیة, في حق اآلخ�ر أوف�ي ح�ق 

 النفس ...إلخ.
الدال "الجریم�ة" ال�م�ع�رف   لكن ھل 

باأللف والالم ھ�و دال ع�ل�ى ج�ری�م�ة 
واحدة معینة داخل المب�ن�ي ال�ح�ك�ائ�ي, 
أم دال ع��ل��ى ال��م��ف��ھ��وم ال��م��ط��ل��ق 
للجریمة, أي بكل أشكالھ�ا أوص�ورھ�ا 
ومستویاتھا؟ أو بصیاغ�ة أخ�رى ھ�ل 
یعود الدال "الجریمة" ھنا على ال�دال 
السردي النص�ي ال�م�ت�ع�ی�ن س�ردی�ا أم 
ع��ل��ى ال��م��دل��ول ال��م��ع��ن��وي ال��م��ج��رد 
الم�ط�ل�ق؟ ھ�ذا م�ا س�وف ن�ح�اول أن 

 نقاربھ خالل تناولنا للروایة.
تنتظم "شظایا الجریمة" حول مح�ور 
س��ردي رئ��ی��س��ي ھ��و ال��ت��ح��ق��ی��ق ف��ي 
ج��ری��م��ة ق��ت��ل وق��ع��ت وان��ت��ھ��ت وت��م 
اكتشافھا, ویجري التحقیق فیھ�ا, إذن 
الجریمة المتعینة ال�م�ح�ددة م�ت�ح�ق�ق�ة 
سردیا بالفعل في الن�ص ال�روائ�ي ب�ل 
ھي العمود الفقري الذي ین�ت�ظ�م ب�ن�اء 
الروایة علیھ, وت�ح�ض�ر س�ردی�ا ع�ب�ر 

وھنا یتحق�ق  Analepsisاالستدعاء 
 المعنى األول للدال "الجریمة".

بید أنھ على مسار التحقیق وال�ك�ش�ف 
عن أمر تلك الجریمة تتكشف سل�س�ل�ة 
من الجرائم األخرى المت�ن�وع�ة ش�ك�ال 
ومضمونا, تتلو بعضھا سردیا, وكأنن�ا 
بإزاء تعقب لمفھوم الجریمة المطل�ق, 
ع��ب��ر ال��ت��ج��ل��ی��ات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت��ل��ك 
الجرائم�ی�ة, م�ث�ل ال�ق�س�وة, الس�ادی�ة, 
امتھان البشر, تبلد الشعور ب�ال�رح�م�ة 
ت��ج��اه ال��ح��ی��وان, وت��ج��اه اإلنس��ان... 
وبھذا الطرح فإن الروایة یتحقق فیھا 
أیضا المعنى اآلخر الذي یحمل�ھ ال�دال 
(ال��ج��ری��م��ة), أي م��ط��ل��ق م��ف��ھ��وم 

 الجرائمیة.
فالمعنیان حاضران في الروایة, األول 
ح�اض�ر ع�ب��ر ال��ح�دث ال�رئ��ی�س��ي ف��ي 
الروایة, وھو ج�ری�م�ة ق�ت�ل "ش�ل�ب�ي 

طعیمة المر" وھي الجریمة ال�م�ع�ی�ن�ة 
الم�ح�ددة, أم�ا ال�م�ع�ن�ى ال�ث�ان�ي ف�ی�ت�م 
إنتاجة داللیا, عبر تأویل ال�م�س�ت�وی�ات 
الحكائیة التي ت�ك�ون م�ع�م�ار ال�م�ب�ن�ى 
الحكائي, وھذا ما سوف نتناولھ تح�ت 

   مبحث مستویات السرد.
 

    شظایا المبنى الحكائي:
لم تتبع الروایة الت�ق�س�ی�م إل�ى فص�ول 
مستقلة, معنونة أو مرقمة, بل اتب�ع�ت 
تقسیما آخر, جعل من المبنى الحكائ�ي 
شظایا سردیة معنونة, وساھمت ت�ل�ك 
العناوین على تأكی�د ف�ك�رة ال�ت�ش�ظ�ي, 
ف��ج��اءت ال��روای��ة ك��م��ج��م��وع��ة م��ن 
الشظایا السردیة المعنونة والمتتاب�ع�ة 
بدون أي فاصل حتى ول�و ك�ان ف�راغ 
طباعي أبیض, فن�ج�د ع�ن�اوی�ن م�ث�ل: 
"ید القتیل, خاتم صغیر یلمع, قت�ل�وھ�ا 
یا باشا, الست مكارم, سجائر ونعن�اع, 
فئران ك�ب�ی�رة, ش�ال أخض�ر ق�ط�ی�ف�ة, 
كوخ صغیر قرب الماء, أب�وال�ط�اق�ی�ة, 
امرأة ھ�زی�ل�ة ع�ل�ى ال�ن�اص�ی�ة, س�م�ر 
ال��ل��ی��ال��ي, ال��ك��وب��ري ال��ج��دی��د, زب��ی��دة 
ال�ع��ال��م��ة وع��واد ال��ط��ب��ال...", وت��ل��ك 
الشظایا السردیة, تأت�ي م�ت�ت�اب�ع�ة ف�ي 
س��ی��اق واح��د, مش��ك��ل��ة ت��ی��ار س��ردي 

 متصل.
ق�د   وبناء الروایة كش�ظ�ای�ا س�ردی�ة, 

ف�ك��رة تش�ظ�ى م�ع�ان��ي   جس�د س�ردی��ا
ال�ج�ری��م�ة, ب�ك��ل مس�ت��وی�ات وأش�ك��ال 
تجلیاتھا من القسوة والعنف وانت�ھ�اك 

ف��ج��اءت كش��ظ��ای��ا   اإلنس��ان...إل��خ,
متالحمة, متداخلة, م�ت�ق�اط�ع�ة, أی�ن�م�ا 
قرأت فلیس غ�ی�ر ال�ج�ری�م�ة, وك�أن�م�ا 
جریمة قتل "ش�ل�ب�ي ط�ع�ی�م�ة ال�م�ر" 
كانت ھي رفعت الغطاء فك�ش�ف�ت ع�ن 

  مخبؤ من الجرائمیة.  عالم
فالتشظي موجود إذن ع�ل�ى مس�ت�وى 
سرد جریمة القتل الرئیسیة, وموجود 
أیضا عل�ى مس�ت�وى تش�ظ�ي م�ف�ھ�وم 
الجریمة وتوزیعھ على مجمل الم�ب�ن�ى 

 الحكائي.
وع�ل��ى ذل��ك ف��إن ال�ع��ن��وان "ش��ظ��ای��ا 
الجریمة" قد تحقق ك�ل م�ن ش�ط�ری�ھ 
األول "ال����ت����ش����ظ����ي" وال����ث����ان����ي 
"الجریمة", على كل م�ن ال�م�س�ت�وى 

   النصي والمستوى الداللي.
 narrativeمس���ت���وی����ات الس����رد

levels: 
اعتمد بناء روایة "شظایا الجری�م�ة" 
على تعدد مس�ت�وی�ات ال�ح�ك�ي, وت�ل�ك 
ال�م�س��ت�وی��ات ت��أت�ي م��ت�ض��م�ن��ة داخ��ل 
ال��ق��ص��ة اإلط��اری��ة ال��رئ��ی��س��ی��ة وھ��ي 

 جریمة قتل شلبي والتحقیق فیھا.
ھذه المستوی�ات ل�م ی�ق�ت�ص�ر دورھ�ا  

على المست�وى الش�ك�ل�ي, ال�ذي ج�ع�ل 
من الروایة في مجملھ�ا أش�ب�ھ ب�ت�ی�ار 
سردي ممتد/جریمة رئی�س�ی�ة, تش�م�ل 
الروایة من بدایتھا إلى نھایتھا, ت�ع�ل�و 
سطحھ دوامات/جرائم أصغر وأصغ�ر, 
ون����ن����ب�����ھ ھ�����ن����ا أن ال����وص�����ف 

نعن�ي ب�ھ ھ�ن�ا أص�غ�ر ف�ي   "أصغر"
الحیز السردي المت�اح داخ�ل ال�م�ب�ن�ى 
ال��روائ��ي, ول��ی��س أص��غ��ر ف��ي وق��ع 

  القسوة أو البشاعة.
كما لعبت المس�ت�وی�ات الس�ردی�ة دورا 

وظیفیا كبیرا ف�ي إط�الق ت�ل�ك ال�روح 
التي أطلقنا علیھا اسم "الج�رائ�م�ی�ة" 

 في أرجاء عالم الروایة.
فالروایة تبدأ بسرد قصة الرجل ال�ذي 
ضرب امرأتھ, ثم خرج للغ�ی�ط, ف�وج�د 
الرجل المقتول الذي أتھم ب�ق�ت�ل ب�ن�ت 
خ��ال��ة ح��م��ات��ھ,...إل��خ, و تس��ت��م��ر 
مستویات الحكي والقصص الُمضم�ن�ة 
تتوالد من شخصیة إل�ى أخ�رى داخ�ل 
القصة الرئیسیة, فنتعرف ع�ل�ى قص�ة 
حماتھ راقیة وھ�ج�ران زوج�ھ�ا األول 
ل��ھ��ا, وزواج��ھ��ا م��ن أب��ي ش��وی��ك��ار, 
وقص��ة زواج ش��وی��ك��ار م��ن ش��ل��ب��ي, 
وھرب�ھ�ا م�ن�ھ إل�ى ح�ب�ی�ب�ھ�ا ال�ق�دی�م, 
ووصوال إلى دفع�ھ ل�ھ�ا إل�ى ام�ت�ھ�ان 

 الرقص وممارسة الرزیلة.
تفتتح الروایة بق�ص�ة م�غ�اوري ال�ذي 
لطم زوج�ھ ف�واك�ھ ع�ل�ى وج�ھ�ھ�ا ث�م 
خرج إلى غیطھ, حیث یعثر على ج�ث�ة 
"شلبي المر", فت�ن�ت�ق�ل ال�روای�ة إل�ى 
مستوى سردي آخر, یتشبع بمحكی�ات 
سردیة تؤكد كلھا على فك�رة ال�ق�س�وة 
واالنتھاك آلدمیة اإلنس�ان, ل�ل�ج�ری�م�ة 
التي یرتكبھا اإلنسان ض�د ن�ف�س�ھ, أو 
ض���د أق���رب ال���ن���اس إل���ی���ھ, أوض���د 
الحیوان, فنتعرف على ات�ھ�ام�ھ ب�ق�ت�ل 
زبیدة العالمة, وانتھاكھ قبل أن ت�ث�ب�ت 
براءتھ, ونتعرف على قصة أخیھ عب�د 
الجید وزجھ اللذان لقیا ح�ت�ف�ھ�م�ا ب�ع�د 

  سنھ من المعاناة أمضیاھا في لیبیا,
 

 عالم الشخصیات:
  عالم عنوانھ القسوة:   

القسوة ھي عنوان عالم الش�خ�ص�ی�ات 
في "شظایا الجریم�ة", وع�ل�ى م�دار 
النص المحمل بشتى صنوف الق�س�وة, 
وك��أن��ھ یس��ع��ى إل��ى ت��ق��دی��م ت��ح��ل��ی��ل 
تشریحي لمفھوم الجریمة ومسببات�ھ�ا 
ومستویاتھا وتج�ل�ی�ات�ھ�ا ف�ي ال�واق�ع, 

 وتجلیاتھا في عالم الشخصیات.
وشخصیات "شظایا الجریمة" تنتمي 
إلى تلك الطبقة الدنی�ا ال�ت�ي ت�ط�ح�ن�ھ�ا 
الظروف اإلقتصادیة, فنج�د "راق�ی�ة" 
تلك المرأة التي یت�وارد ال�ح�ك�ي ع�ب�ر 

 وعیھا, تمتھن التسول صدفة:
"كانت تجلس صامتة كتمثال, إل�ى أن 
جاء یوم ویدھا ع�ل�ى خ�دھ�ا, وھ�واء 
العصاري یندلق شالال عل�ى ص�درھ�ا, 
وكانت ی�دھ�ا األخ�رى م�ن�ق�ب�ض�ةع�ل�ى 
ركبتھا, فام�ت�دت ی�د أح�د ال�م�ارة إل�ى 
تلك القب�ض�ة ال�واھ�ی�ة وت�رك�ت ف�ی�ھ�ا 
ش�ی�ئ�ی�ن: رع�دة ال�م�ف�اج�أة, وج�ن�ی�ھ��ا 

 كامال".
كانت ھذه المفاجأة بمثابة ال�ف�ت�ح ف�ي  

حیاة الشخصیة, "ومنذ ذل�ك ال�ت�اری�خ 
قررت مناجاة المارة والدعاء للش�ب�اب 
م�ن�ھ��م ب��ال�ن��ج�اح وال��ف�الح والش�ھ��ادة 
الكبیرة والوظیفة المرموق�ة وال�زواج 

 من بنت السلطان فصاروا یعطونھا".
وك�ان��ت ب��م��ث��اب��ة ن�ق��ل��ة ف��ي مس��ت��وى 
عالقاتھا االجتماعیة, وإع�ادة ت�رت�ی�ب 
منظومة عالقاتھا االج�ت�م�اع�ی�ة وف�ق�ا 
للعامل االقتصادي المس�ت�ج�د "اب�ن�ت�ي 
التي یعمل زوجھا ف�ي ال�ج�ب�ل, ھ�ن�اك 
في آخر الدنیا.والتي لم تك�ن ت�زورن�ي 
إال كل حین وم�ی�ن, ص�ارت ت�أت�ي ك�ل 
ی��وم��ی��ن ل��ت��س��أل ع��ن��ي, ,أع��ط��ی��ھ��ا, 
واألخرى أعطیھا. وحت�ى ال�م�ن�ح�وس 
شلبي طعیمة المر عندما ع�رف, ك�ان 
یشمشم ف�ي ذی�ل ج�ل�ب�اب�ي وی�ت�م�س�ح 

 وأعطیھ".
وت��ل��ك ال��ق��س��وة ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى 
الشخصیات من الظ�روف ال�خ�ارج�ی�ة, 
تنعكس على سلوك الشخصی�ات ت�ج�اه 
بعضھا البعض, فشل�ب�ي ال�ذي ان�ت�ھ�ك 
في السجن أثناء اتھامة ب�ق�ت�ل زب�ی�دة 
العالمة, خرج من السجن لیعید إن�ت�اج 
السادیة والقسوة التي وق�ع�ت ع�ل�ی�ھ, 

 فیمارسھا على شویكار:
"كان كأنما ینتقم منھا، ی�م�رر عص�ا  

غ��ل��ی��ظ��ة ت��ح��ت رك��ب��ت��ی��ھ��ا، ویض��م 
الساقین، ویجعل الدراعین مح�اوط�ی�ن 
الفخدین والساقین، ال�ل�ھ�م ص�ل ع�ل�ى 
سیدنا محمد، ویربط الم�ع�ص�م�ی�ن ف�ي 
بعض، بعدین یحط طرف العصا ع�ل�ى 
كرسي خرزان، والطرف التاني ع�ل�ى 
كرسي تاني، ت�الق�ی�ھ�ا ی�ا روح أم�ھ�ا 
زي الفرخة المعلقة في سیخ الش�وای�ة 
یا باشا، یضحك وھي تصرخ، وق�ل�ب�ي 
یتقطع سبعین حتة، وراسھ�ا م�ق�ل�وب 
لورا، زي ما بتعملوا أنتم یا باش�ا م�ع 

     المجرمین".
وتلك القسوة تقع على الحیوان تم�ام�ا 
كما تقع ع�ل�ى اإلنس�ان, ف�ب�غ�دادی�ة ال 
تجد صدى لشفقتھا على الحم�ار ع�ن�د 

 زوجھا بحبح:
 أنا مالي؟ حماره وھو حر فیھ! -"

في البدایة كان یصعب ع�ل�ی�ھ�ا ال�ن�ظ�ر 
إلیھ وھو في ھذه ال�م�ح�ن�ة خص�وًص�ا 
وإن الحدی�دة ت�ح�ت ال�ل�س�ان ول�ی�س�ت 
ف�وق�ھ، والح�ظ��ت م��رة ش�ی��ئً�ا ط�وی��ال 
أحمَر غامقً�ا ی�ت�دل�ى م�ن ف�م ال�ح�م�ار 
وانتبھت إلى أنھ لس�ان�ھ. ظ�ل�ت ف�ت�رة 
تنث�ر ك�ف�ھ�ا ف�ي ال�ھ�واء وت�ق�ول ل�ھ: 
ھ��ش! ھ��ش! ك��أن��ھ دج��اج��ة غ��ادرت 
الكن، عبرت لزوجھا عن ام�ت�ع�اض�ھ�ا 
فص��دم��ھ��ا: "أخ��ل��ع ال��ح��دی��دة عش��ان 

 یعضك؟"
 ما بیعضش. -
 لكنھ ھیعضك! -
لسانھ مدلدل زي الخرقة المت�ع�اص�ة  -

 دم".
ف��األج��واء مش��ب��ع��ة ب��ال��ق��س��وة ال��ت��ي 
فتتجلى صور من قسوة ال�ح�ی�اة ع�ل�ى 
البشر, وقسوة ال�ب�ش�ر ع�ل�ى ال�ب�ش�ر, 
وھي أیضا القسوة التي لم ین�ج م�ن�ھ�ا 

 الحیوان.
 سخریة التعایش مع القسوة:

رد الفعل الطبیعي لإلنسان إزاء قس�وة 
الواقع أن یحاول ت�غ�ی�ی�ر ش�روط ذل�ك 
الواقع, ویكون ھذا ال�ت�غ�ی�ی�ر ب�ال�ف�ع�ل 
المادي ال�م�ل�م�وس, ف�إن ل�م یس�ت�ط�ع 
فبالخیال, وق�د ی�ت�م�رد اإلنس�ان ع�ل�ى 
واقعھ القاسي, أو یقبل�ھ ع�ل�ى س�ب�ی�ل 
الرضا بالمقدور, ولكن أن یتحول ذل�ك 
ال��واق��ع ال��ق��اس��ي إل��ى ش��يء ع��ادي 
بالنسبة للشخصیة, ویصبح نوعا م�ن 
أنواع المتعة للشخصیة, فتلك من�ط�ق�ة 
من السخریة السردیة تصل إلى تخ�وم 
الخیال مع الواقع, كاشفة ف�ي آن ع�ن 
ع��م��ق م��أس��اوی��ة الش��خ��ص��ی��ة, وھ��ذا 
بالتحدید ما یمیز شخصیة راقیة, الت�ي 
ت��ت��ك��ش��ف ل��ن��ا م��ن خ��الل ذك��ری��ات��ھ��ا 
تحوالت تلك ال�ط�ب�ق�ة ال�م�ع�دم�ة ال�ت�ي 
تنتمي إلیھا, في مقارنة ب�ی�ن�ھ�ا وب�ی�ن 
زمیلتھا مكارم, ال�ت�ي اس�ت�ط�اع�ت إن 
تحصل على ع�م�ل بش�ھ�ادة ال�رس�وب 
في اإلبتدائیة, فإذا اس�ت�ع�رض�ن�ا ح�ی�اة 
راقیة التي رضعت البؤس ط�ف�ل�ة م�ع 

 أبیھا:
"الذي یظل یقرأ القرآن في ال�م�ق�اب�ر  

لیعود مكدسا بم�ا یس�م�ون�ھ ال�رح�م�ة. 
تخطف البك�اك�ی�ن وال�ج�رادی�ق أح�ی�ان�ا 

 الفاكھة, وكانت بلھاء".
وتزوجت راقیة رجال "ع�اش م�ع�ھ�ا  

طیل�ة ف�ت�رة ال�ف�ی�ض�ان ث�م ذھ�ب ول�م 
یعد", ثم ت�زوج�ت م�ن م�ن�ادي ع�ل�ى 
الموتي, رزقت منھ بولد ابتلعھ الن�ی�ل, 
وش��وی��ك��ار ال��ت��ي ت��زوج��ت ش��ل��ب��ي 
وقاسماھا الجحر الذي تس�ك�ن�ھ, ف�إن�ن�ا 
ن��ج��د ب��ع��د ھ��ذا االس��ت��ع��راض ل��ح��ی��اة 
الش��خ��ص��ی��ة أن ال��ب��ؤس وال��م��ع��ان��اة 
والقسوة أص�ب�ح�ت م�ن ص�م�ی�م ق�وام 
الشخصیة, ولیس من الم�س�ت�غ�رب أن 
یح�دث تص�ال�ح�ا ب�ی�ن�ھ�ا وب�ی�ن قس�وة 
عالمھا وبشاعتھ, ذلك التصال�ح ال�ذي 
ی�ت��ج��ل��ى ف��ي إی��واءھ�ا ف��ي ح�ج��رت��ھ��ا 
الفئران التي ن�م�ت ح�ت�ى ص�ارت ف�ي 

 حجم األرانب:
"ھي ال تنسى قبل أن ت�ن�اَم أن ت�ن�ث�ر  

كسراِت الخبز الیابس في أركان ش�ب�ھ 
الحجرة لتق�ض�م�ھ�ا ت�ل�ك ال�م�خ�ل�وق�ات 
بأسنانھا الحادة، محدثةً صوتًا ی�ؤن�س 
وحشة لیلھا، وتسمعھم، بل وتلمح�ھ�م 
كخیاالت یتقافزون أو ین�دس�ون ت�ح�ت 
الس��ری��ر، ف��وق��ھ، ب��ل ف��وق��ھ��ا ھ��ي، 
فیقشعر جلُدھا وتبتسم! فئران ك�ب�ی�رة 
تكاد تمیز جنس�ھ�م، إن�اث�ا وذك�وًرا، ال 
ت��ع��رف م��ن أی��ن ج��اءوا. یص��درون 
أصواتًا كأنما تخرج من بین أسنانھ�م، 
أصواتً�ا م�ق�روض�ةً. إن�ھ�م ی�ق�رض�ون 
الصوَت ف�ی�ئ�ز ف�ي أذن�ی�ھ�ا ك�أغ�ن�ی�ات 

 لیست من ھذا العالم".
وأخ�ی��ًرا إذا ك�ان ال�دال "ال�ج��ری�م��ة" 
اسًما جامًعا لمعاني ال�ق�س�وة وال�ع�ن�ف 
واالن�ت�ھ�اك واالم�ت�ھ�ان ف�إن ك�ل ت�ل�ك 
المعاني وغیرھا قد تشظت في شظ�ای�ا 
سردیة, جاءت كدوامات طاف�ی�ة ع�ل�ى 
سطح تیار سردي ك�ب�ی�ر ھ�و ج�ری�م�ة 

 قتل "شلبي المر".
ومن ھنا جاء العنوان الذي داال عل�ى  

فكرتي التشظي وال�ج�ری�م�ة, وال�ل�ت�ان 
تأسست علیھما ال�روای�ة ف�ي ك�ل م�ن 
بنیت�ھ�ا الس�ردی�ة وب�ن�ی�ت�ھ�ا ال�دالل�ی�ة, 
والروایة أشبھ بمرآة, تدع�ون�ا إلع�ادة 
النظر في تأم�ل ال�ع�ال�م ال�م�ح�ی�ط ب�ن�ا, 
لنكتشف عن ع�ن م�ف�اھ�ی�م ال�ج�ری�م�ة 
الكامنة فیھ, ولنكتشف أن�ف�س�ن�ا, ف�ھ�ل 
س��ن��ص��م��ت س��ل��ب��ی��ا أم��ام ع��ال��م م��ن 
الجرائمیة, وإذا صمتنا أفال یكون ذل�ك 
دلیال على أننا متورطون ف�ي ش�ظ�ای�ا 

  الجریمة.

اد ات اودوا ..ا  
"ا " روا  اءة 
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من افض�ال ن�ظ�ام االس�ل�م�ة وال�م�ح�اص�ص�ة  
الطائفیة، أنھ لم یكتف باعادة تدویر العناص�ر 
األكثـر إجرامیة في النظام الساب�ق، ب�ل أع�اد 
تس��وی��ق ال��م��ت��ع��اون��ی��ن م��ع��ھ، ك��وك��الء، أو 
متطوعین، أو مرتزقة، معروضین في س�وق 
ال��ن��خ��اس��ة الس��ی��اس��ی��ة، ول��م ی��ت��ع��ف��ف ع��ن 
احتوائھم، بع�د أن "زودھ�م" ب�م�ا ی�ت�ط�ل�ب�ھ 
دورھم الجدید، من وسائل الع�م�ل واإلخ�ف�اء: 
لُحًى محنّاة، وأوشاٍم حسب الدور وال�م�ك�ان�ة، 
وم��واق��ع ف��ي ق��ی��ادات االح��زاب اإلس��الم��ی��ة 
ومیلیشیاتھا ووس�ائ�ل االع�الم، وتس�وی�ق�ھ�م 

 .ككتاب ومفكرین وصحفیین، بل ومناضلین
وقد برز ھ�ؤالء "ال�ف�ض�الت" م�م�ن خ�ان�وا 
قضیة شعبھم وتوسلوا باقب�ح االدوار ل�ل�ن�ی�ل 
من القوى واالحزاب والشخصی�ات ال�وط�ن�ی�ة 
التي ناھضت ن�ظ�ام ال�ب�ع�ث، ت�ح�ت ش�ع�اراٍت 
مفضوحة، واكثرھا "خداًعا" شعار "ال�دف�اع 
ع�ن ال�وط�ن ". وھ�و الش�ع�ار ال�ذي وظ�ف��ھ 
النظام لتبییض صفحتھ واظھار حروب�ھ ال�ت�ي 
ان�ھ�ك�ت ال��ع�راق ودم�رت ب��ن�ی�ت�ھ ال��ت�ح�ت�ی��ة، 
وخزینتھ، وكبلت البالد بدیون م�ا زال ی�رزح 
تحت وطأتھا، وأتت ع�ل�ى م�ئ�ات اآلالف م�ن 
الضحایا. ویكفي ما دفعھ العراقیون من ث�م�ن 
ب��اھ��ٍظ ف��ي م��غ��ام��رة ال��دك��ت��ات��ور وأط��م��اع��ھ 
التوسعیة العدوانیة ب�ج�ره ال�ب�الد ال�ى أت�ون 

 .الحرب العراقیة االیرانیة، واحتالل الكویت
ل��ق��د ت��م��ادى ب��ع��ض ھ��ؤالء ال��م��أج��وری��ن، 
متجاوزین ك�ل ح�دود ل�إل�س�اءة وال�ت�ع�ری�ض 
والتشھیر بالوطنیین، والتواري تح�ت أق�ن�ع�ة 
"الوطنیة" بل "الشیوع�ی�ة" وإدع�اء أدوار 
في قیادة النضال الوطني. وصار بعضھم م�ن 
"ال��دك��ات��رة"، وال��ك��ت��اب، مص��ادر ل��ُك��تّ��اب 
االطروحات الجامعیة، وخبراء ومفكری�ن ف�ي 
تناول تاریخ الحركة ال�وط�ن�ی�ة والش�ی�وع�ی�ة. 
وال یت�وان�ون، ب�ل ال یس�ت�ح�ي م�ن ی�ق�دم�ھ�م 
بوصفھم "مفكرین" وعلماء، ومدافعین ع�ن 

 . حقوق اإلنسان
وق�د ظ�ھ��ر م��ن ب��ی�ن ھ�ؤالء، ب�ع��ض ال��ذی��ن 
استقامت لھم الحیاة الس�ی�اس�ی�ة ال�م�ش�ّوھ�ة، 
فتنقلوا ب�ی�ن ال�ت�ج�م�ع�ات وال�ب�ؤر ال�م�ش�ت�ب�ھ 
بمراجعھا، دون استثناء أج�ھ�زة ال�م�خ�اب�رات 

 . الدولیة واإلقلیمیة والعربیة
وقد تمیز بعضھم بـ"ج�رأة" ال�م�رت�زق، ف�ل�م 
یخف ھویتھ وارت�ب�اط�ات�ھ ال�م�ب�اش�رة وغ�ی�ر 
المباشرة بت�ل�ك االج�ھ�زة، وم�ن ب�ی�ن�ھ�م م�ن 
أعلن صراحة ارتباطھ بنظام البعث وخدم�ت�ھ، 
كما فعل "فاضل الربیع�ي" ال�ذي زار ب�غ�داد 
علنًا ولم یتستر على عالقتھ، م�واص�ًال دوره 
المشبوه في إطار نشاطھ اإلعالمي وكتاب�ات�ھ. 
ل�ك��ن ال��ب�ع��ض اآلخ��ر فّض�ل أن ی��ق�وم ب��دور 
"العّالسة" و"الصكاكة" و"ال�خ�م�اط�ة" .!
یلتقط ضحایاه، ویسوقھا لنظام ص�دام، ع�ب�ر 
غسل دماغھ، واستغ�الل ع�وزه ال�م�ادي ف�ي 
المھجر والمنافي، أو تشوشھ، وع�ج�زه ع�ن 
تحمل مصاعب ال�ن�ض�ال وتض�ح�ی�ات�ھ، وب�ل�غ 
األمر حًدا عند بعضھم أن طالب قیادة ال�ح�زب 

خاصة تنق�ل�ھ�م ال�ى  -باستئجار طائرة جارتر 
بغداد لالنخراط في الدفاع ع�ن ال�وط�ن ت�ح�ت 

 !..قیادة صدام حسین وإحیاءجبھتھ الوطنیة
وقد لعب "المن�ب�ری�ون" ف�ي م�رح�ل�ة ت�زای�د 
التشوش بین االوساط ال�ع�رب�ی�ة واإلق�ل�ی�م�ی�ة 
الذی�ن ارب�ك�ت�ھ�م االخ�ت�الط�ات ب�ی�ن "أس�ر" 

 صدام حسین ومصادرتھ إلرادة العراقیین
وتكریس سل�ط�ت�ھ ال�م�ط�ل�ق�ة ع�ل�ى ال�ع�راق، 
وتسببھ بدماره وتبدی�د ث�روت�ھ، واس�ت�ق�دام�ھ 
عبر سیاستھ التوسع�ی�ة ال�ع�دوان�ی�ة ل�ل�ق�وات 
االمیركیة واالجنبیة للمنطقة، وب�ی�ن الش�ع�ب 
العراقي الرافض للحروب، والمتطلع لت�ح�ری�ر 
ارادتھ وحمایة سیادتھ الوط�ن�ی�ة واس�ت�ق�الل�ھ 
دون أن یستطیع الى ذلك س�ب�ی�ال. ول�م ت�أخ�ذ 
تلك االوساط وال�دول ب�االع�ت�ب�ار أن أس�ب�اب 
تفكك العالم العربي ونكباتھ وض�ی�اع قض�ی�ت�ھ 
الفلسطینیة إنما ھي نت�ی�ج�ة م�ب�اش�رة ل�ن�ھ�ج 
الدكتاتور والمستبد ونظامھ الفاشي. ك�م�ا ل�م 
یلتفت ال�ى ح�ق�ی�ق�ة م�ری�رة، ت�ت�م�ث�ل ف�ي أن 
الشعب العراقي كان الضحیة، الُمكبّ�ل ب�ق�ی�ود 
النظام، معزوًال، منكوبًا بالحصار وال�ح�روب، 
مسلوب اإلرادة ل�ل�دف�اع ع�ن وط�ن�ھ ال�ذي ال 
ی��م��ك��ن أن ی��ت��ح��ق��ق دون إس��ق��اط ال��ن��ظ��ام 
الدكتات�وري ال�م�س�ت�ب�د. وھ�ذا االخ�ت�الط ف�ي 
التق�ی�ی�م وال�رؤى وال�م�ف�اھ�ی�م ھ�و م�ا أوھ�م 
أوساطًا كثی�رة ب�ع�دال�ة ش�ع�ار" ال�دف�اع ع�ن 
الوطن" الذي كان یعني في التطبیق العمل�ي، 
ت��زك��ی��ة ص��دام حس��ی��ن ون��ظ��ام��ھ ون��ھ��ج��ھ 
االس��ت��ب��دادي. وھ��و الش��ع��ار ال��ذي رف��ع��ھ 
البعثیون وامتداداتھم السیاسیة من ق�وم�ی�ی�ن 
وإسالمیین وشذاذ آفاق، أغدق علیھم الن�ظ�ام 
أمواًال طائلةً من أموال الشعب الع�راق�ي ن�ق�ًدا 
أو ب�ك�وب�ون�ات ال�ن�ف�ط، إلم�راره ع�ل�ى ق��وى 
وح��رك��ات م��ع��ادی��ة ل��ل��والی��ات ال��م��ت��ح��دة 
والمتحالفین معھا وأنصار السالم والم�ع�ادی�ن 

 . للحرب
لكن االخطر من جمیع ھذه االوس�اط وال�ق�وى 
ال��ت��ي ت��وھ��م��ت ع��ن حس��ن ن��ی��ة أو ت��واط��ٍؤ 
ومماألة، ھم ف�رس�ان م�ا ُس�م�ي بـ�"ال�م�ن�ب�ر 
الشیوعي". وقد أخذت ھذه ال�ج�م�اع�ة ال�ت�ي 
تشكلت من المط�رودی�ن م�ن ال�ح�زب بس�ب�ب 
أدوارھ���م الس���ی���اس���ی���ة ال���م���ن���ح���ازة ال���ى 
"مصاھرة" صدام حس�ی�ن وال�ت�ح�ال�ف م�ع�ھ 
بغض ال�ن�ظ�ر ع�ن اس�ت�ب�اح�ات�ھ وارت�ك�اب�ات�ھ 
ونھجھ الم�ع�ادي ألبس�ط ال�ح�ری�ات وح�ق�وق 
المواطنة، ومن بینھم من وضع ن�ف�س�ھ ح�قً�ا 
تحت تصرف السفارات العراقیة، ول�م ی�ت�وان 
البع�ض ف�ي االرت�ب�اط بص�ی�غ م�خ�ت�ل�ف�ة م�ع 
االجھزة االمنیة والمخابراتیة العراقیة، وبی�ن 
ھؤالء أعضاء في اللجنة المركزیة والم�ك�ت�ب 
السیاسي الذین أسقط عض�وی�ت�ھ�م ال�م�ؤت�م�ر 
الوطني الرابع، وانضم الیھم ب�ع�ض ال�ك�وادر 
الثانویة الذین طُردوا م�ن ال�ح�زب أك�ث�ر م�ن 
م��رة ألس��ب��اب، ال ع��الق��ة ل��ھ��ا ب��الس��ی��اس��ة 
واالنضباط الحزبي، كما ھو ال�ح�ال م�ع ع�ب�د 
الحسین ش�ع�ب�ان أح�د ف�رس�ان�ھ�م ال�ذي ظ�ل 
یصول ویجول وی�ت�ن�ق�ل ب�والءات�ھ وان�ت�م�ائ�ھ 
السیاسي، حتى اآلن نافثًا س�م�وم�ھ ض�د ك�ل 
القیم الوطنیة ومتعرًضا ل�ل�م�ن�اض�ل�ی�ن ال�ذی�ن 
ضحوا ب�ح�ی�ات�ھ�م دف�اًع�ا ع�ن س�ی�ادة ال�ب�الد 
واستقالل�ھ�ا وح�ری�ة ال�ع�راق�ی�ی�ن واس�ت�ع�ادة 
إرادتھم. وی�زُع�م ال�ب�ع�ض أو تَش�ت�ب�ھ ع�ل�ی�ھ 
حقیقة ھؤالء، كما لو أنھم "وطنیون"، ب�ل" 
شیوعیون" مخالفون فكریًا وسیاسیً�ا ل�ن�ھ�ج 

 !... الحزب الشیوعي وسلوك قیادتھ
لقد تحرك ق�ادة "ال�م�ن�ب�ر الش�ی�وع�ي" وھ�م 
الذین یسمیھم الشیوعیون وال�دی�م�ق�راط�ی�ون 
أصحاب "الچمبر الصدامي" وال�م�ت�ع�اط�ف�ون 

معھم في مخ�ت�ل�ف االوس�اط وال�ب�ل�دان ال�ت�ي 
یتواجد فیھا العراقیون في المنافي والمھ�اج�ر 
القسریة، ل�ح�ث�ھ�م ع�ل�ى ال�ع�ودة ال�ى ال�ب�الد 
وال��ن��ض��ال ف��ي ظ��ل ال��ن��ظ��ام "ال��م��س��ت��ع��د" 
الحتضانھم وتمكینھم من ال�ن�ش�اط الس�ی�اس�ي 
وال��ح��زب��ي ب��ح��ری��ة وض��م��ان ع��ودت��ھ��م ال��ى 
وظائفھم الس�اب�ق�ة وت�أم�ی�ن م�ع�ی�ش�ة م�ن ال 

 . وظیفة لھ
وبین أبرز م�ن أس�س�وا ال�م�ن�ب�ر أوت�ع�اط�ف�وا 
معھم ممن قاموا بادوار خطیرة في ان�ت�ك�اس�ة 
ال��ع��راق وال��ح��رك��ة ال��وط��ن��ی��ة وال��ح��زب 
الش��ی��وع��ي، م��ھ��دي ال��ح��اف��ظ ون��وري ع��ب��د 
الرزاق وحسین سلطان وماج�د ع�ب�د ال�رض�ا 
وعبد الحسین شعبان وھ�ذا األخ�ی�ر ل�م ی�ك�ن 
یوًما كما یدعي قی�ادیً�ا، وخ�ل�ی�ل ال�ج�زائ�ري، 
وخالد السالم، ومح�م�د ج�واد ف�ارس وع�ل�ي 
عرمش شوكت واحمد كریم وشوكت خزن�دار 
الذي ُكشف النقاب عن عالقتھ بـ"المخاب�رات 

 . "العراقیة
والى جوار ھؤالء وب�ال�ت�ع�اون م�ع�ھ�م، نش�ط 
باقر ابراھیم المطرود من ال�ح�زب ل�م�م�األت�ھ 
للنظام وانحیازه لھ دون تح�ف�ظ ولـ�"ج�ب�ھ�ت�ھ 
الوطنیة" فاقدة الصالحیة ال�ت�ي ول�دت وھ�ي 
في حالة احتضار و"م�وٍت س�ری�ري"، وآرا 
خاجادور، الذي انقلب على أع�ق�اب�ھ ب�ع�د ان 
سقط في انتخاب الم�ك�ت�ب الس�ی�اس�ي، ورث�ى 

 !.. صدام حسین عند إعدامھ
 

وكان من بین إن�ج�ازات ھ�ؤالء، ت�وری�ط ك�ٍل 
من حسین سلطان وخلیل ال�ج�زائ�ري وخ�ال�د 
السالم للسفر الى بغداد ل�ت�ش�ك�ی�ل ن�واٍة ل�ھ�م 
وتمھید عودتھ�م ومش�ارك�ت�ھ�م ف�ي ال�ج�ب�ھ�ة 

 .والسلطة كبدیٍل عن الحزب الشیوعي
وكانت مصائر بعضھ�م م�أس�اوی�ة : ت�م ذب�ح 
خلیل الجزائري بطریقة مریعة، مربوطً�ا ال�ى 
ك�رس��ي، م��م��زقً�ا ومش��وه ال��م�الم��ح، ت��وف��ي 
حسین سلطان دون ان یرى ن�ت�ی�ج�ة اوھ�ام�ھ 
وانخراطھ مع المجموعة المش�ب�وھ�ة، م�اج�د 
عبد الرضا انضم تدریسیًا في الجامعة وكات�بً�ا 
ممجًدا لفكر صدام حسین وعبقریتھ ال�ف�ك�ری�ة 
والسیاسیة في جریدة الثورة ال�ن�اط�ق�ة ب�اس�م 
البعث، ومات بعد إصاب�ت�ھ ب�ال�زھ�ای�م�ر، ول�م 
یسلم سوى خالد السالم الذي استطاع ال�ن�ف�اذ 
بجلده والھرب عائًدا ال�ى ب�اری�س، ول�م�ن ال 
یعلم تاریخ ھذا المنبري المتحمس، أن�ھ ك�ان 
م��ن ب��ی��ن م��ن نش��روا ب��راءة م��ن ال��ح��زب 

تم�وز، دون  ١٤الشیوعي العراقي قبل ثورة 
 . أن یتعرض الى التعذیب

أما من ظل في الخارج، فكانت مص�ائ�رھ�م ال 
تش��رف وط��ن��یً��ا ی��ع��ت��ز ب��ن��ض��ال��ھ ورص��ی��ده 

 :الوطني
وض�ع ب�اق�ر اب�راھ�ی�م ن�ف�س�ھ ت�ح�ت تص�رف 
الس�ف��ارة ال��ع�راق��ی�ة ف��ي ال��ق�اھ��رة، م��ت�ع��ھ��ًدا 
باالخالص للنظ�ام "وال�دف�اع ع�ن ال�وط�ن"، 
ممجًدا "كتائب ثورة ال�ع�ش�ری�ن" اإلرھ�اب�ی�ة 
وزعیمھا حارث الضاري، وھي الكتائب الت�ي 
أودت بحیاة ال�م�ئ�ات م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن، وف�ي 
وثیقة مخابراتی�ة ُكش�ف ع�ن�ھ�ا ب�ع�د س�ق�وط 
النظام، إشارة الى تعھده بخدمة النظام، لكن�ھ 

 . ال یرید االنخراط في جھاز المخابرات
لألسف مات مھدي ال�ح�اف�ظ م�ب�ك�ًرا ب�ع�د أن 
تنقل في مسیرت�ھ الس�ی�اس�ی�ة م�ن�ذ ت�أس�ی�س 

المنبر في تشكیالت سیاسیة ع�دی�دة، ان�ت�ھ�ى 
ب��ھ ال��م��ط��اف ال��ى االنض��م��ام ال��ى ج��م��اع��ة 
ال��ب��اج��ج��ي، ث��م اس��ت��دار عش��ی��ة ك��ل دورة 
انتخابیة من قائمة انتخابیة الى أخ�رى، دون 
أن یستنكف عن العمل مع اي جھة تُؤم�ن ل�ھ 

 .وزارةً أو مقعًدا برلمانیًا
واختار نوري عبد ال�رزاق أن ی�نَ�فُ�ذ ب�ج�ل�ده 
"وینكفئ س�ی�اس�یً�ا" م�ك�ت�ف�یً�ا ب�ال�ب�ق�اء ف�ي 
صومعة منظمة التضامن االفرو آس�ی�وي ف�ي 

 . القاھرة
ومن بین الوقائع الدامغة المثیرة، في ت�اری�خ 
باقر ابراھیم تسببھ باعدام الضابط الشی�وع�ي 
الشھید المالزم "عامر الھیتي" الذي س�ارع 
بالتوجھ بمالبسھ العسكریة من ك�رك�وك ال�ى 
المقرالمركزي للحزب الشیوعي العراق�ي ف�ي 
بغداد الخبار قیادة الحزب ب�ن�یّ�ة ال�م�خ�اب�رات 
العراقیة تفجیر السین�م�ا ال�ت�ي ك�ان ف�ي ن�ی�ة 
منظمة كركوك تنظیم احتفالیة ف�ی�ھ�ا ب�ذك�رى 
تأسیس الح�زب، وب�ع�د ت�ردد ب�اق�ر إب�راھ�ی�م 
بمقابلتھ، استجاب للقائھ ط�ال�ب�ا م�ن�ھ ك�ت�اب�ة 
رسالة بخط یده تتضمن ما أبلغھ بھ ش�ف�ھ�یً�ا، 
وعند محاكمتھ ُعرضت علی�ھ ت�ل�ك ال�رس�ال�ة 
وُحكم علیھ باإلعدام، وكان باقر إب�راھ�ی�م ق�د 
أوصل الرسالة عن طریق مھدي الحاف�ظ ال�ى 
صدام حسین لتبییض صفحتھ ب�اع�ت�ب�اره م�ن 
المطالبین بتحریم النشاط الحزبي في ال�ق�وات 

 !.. المسلحة
یظل وحده عبد الحسین شعبان لم یت�ع�ب م�ن 
انتقاالتھ من "حضن دافئ" ال�ى آخ�ر، ف�م�ن 
المنبر وارتباطھ بالسفارة العراقیة في ب�راغ، 
ح�ی�ث ص�ار جس�ًرا ل�م��ن ی�ری�د ال�ع�ودة ال��ى 
العراق بتسھیل متطلبات�ھ ال�ى ج�ان�ب ادواره 
االخرى، وجد ع�ب�د ال�ح�س�ی�ن ض�ال�ت�ھ ال�ت�ي 
تحقق لھ ذاتھ الُمضیّعة ونرجسیتھ المت�ورم�ة 
في المؤت�م�ر ال�وط�ن�ي ال�ع�راق�ي وح�اض�ن�ت�ھ 
السیاسیة والمالیة واللوجست�ی�ة ال�م�خ�اب�رات 
المركزیة، لیص�ب�ح ام�ی�ن�ا ع�ام�ا ل�ھ ال�ى ان 
اكتشفت قیادة المؤتمر ص�ل�ت�ھ ب�ال�م�خ�اب�رات 
العراقیة وتسریبھ لمحاضرھا، ووضعتھ أم�ام 
أحد خیارین: كشف ھویتھ الحقی�ق�ی�ة وفض�ح 
ارت��ب��اط��ھ ب��ال��م��خ��اب��رات أو االس��ت��ق��ال��ة م��ن 
الم�ؤت�م�ر، وی�ق�ول ال�ب�ع�ض إن ن�وري ع�ب�د 
الرزاق ومھدي الحافظ كلفا من قبل ال�دك�ت�ور 
أحمد الجلبي باقناعھ باالستقالة وقد فعل ذل�ك 
م��رغ��ًم��ا، وادع��ى دون خ��ج��ل أن��ھ اس��ت��ق��ال 

 !..ألسباٍب سیاسیة
ومن بی�ن أخ�ط�ر م�ح�ط�ات�ھ، انض�م�ام�ھ ال�ى 
تجمع "المقاومة االرھابیة" ال�ت�ي ك�ان م�ن 
بین ق�ادت�ھ�ا الض�اري وال�خ�الص�ي وال�ب�ع�ث�ي 
جبارالكبیسي وفوزي الراوي واشت�راك�ھ ف�ي 
مؤتمر بیروت الذي نظ�م�وه ل�ل�ت�ن�س�ی�ق ب�ی�ن 
ال�ف�ص�ائ�ل االرھ�اب��ی�ة ال�م�ن�اھض�ة ل�ل�ع�م�ل�ی��ة 
السی�اس�ی�ة، وف�ي إح�دى ص�والت�ھ ال�م�ل�ف�ت�ة 
مشاركت�ھ ف�ي ال�وف�د ال�ذي ن�ظ�م�ھ ال�ت�ج�م�ع 
المذكور الى لیبیا واللقاء مع ال�ق�ذاف�ي، وف�ي 
حركة تكفي لفضح الھوی�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة ل�ع�ب�د 
الحسین شعبان إھداءه ك�ت�ب�ھ ح�ول ال�ق�ان�ون 

 : لـ"االخ القائد" معمر القذافي
الى خیر من أھدیھ كتبي ف�ي ال�ق�ان�ون ال�ى "

 !.. "حامي القانون
وكان مصیر ھدیتھ أن وضعتھ الثورة اللیب�ی�ة 

 !..في قائمتھا السوداء
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 وطني ....یا وطني ..... یا وطني
 وطن المتنبي .. السیاب .. حسین ارخیص ..

 شیركو .. وحضیري .. وعفیفة اسكندر
 وطني بغداد المحروسة با�

 من كل عیون الحّساد
 وافاعي االوغاد

 ومكائد شانئھا االبتر
 وطني أور وبحزاني .. سنجار وآشور ..

 قصر العاشق والنمرود ونفّر
 وطني ھولیر .. بابل والنجف االشرف و دیالى

 والذھب االسود و االبیض واالصفر
 وطني سید مالك والرارنجیة والقصب السكر

 وطني الحیرة والقشلة .. اوروك .. الفلوجة ..
 واالھوار .. واغاني القیصر

 وطني رشدي العامل .. نوري الراوي ..
 قلعة كركوك .. نافع عقراوي .. ومآذن تلعفر

 وطني الوثبة.. كاورباغي.. عید العمال.. ساحة عنتر
 ..  وطني البصرة.. نصب الحریة .. سید عذافھ

 الدیوانیھ .. ومھدي مطشر
 وطني الشطرة.. بیجي.. المشخاب..والنواب مظفر

 وطني المنكوب وسعدي الحلي ..
 محسن فرحان .. ورمال االنبار وضواري عرعر

 وطني اضراب الطالب وعمال النفط
 ومعركة الجسر واخي جعفر

 وطني طف الشھداء والزقورة
 سید ادریس .. وسامراء .. والشیخ الكیالني

 وبنات الحسن السبط والخالني
 وحقول الشلب العنبر
 الثكلى  وطني صبر األرملة
 ولقاء البنت الولھى

 تحت ظالل النخل
 بفتاھا الولد األسمر

 وطني كبة باب الطوب
 وباجة ابن سمینة والحاتي

 وكباب الكاظم ما أشھاه
 سمك السدة وعالمتھا الفارقة القیمر

 وطني بعشیقة وجواد الحطاب ..
 سیتا ھا كوبیان .. الطاووس .. الشرقاط

 و كاكا جوتیار العذب المعشر
 وطني كعك السید .. شربت جبار ..

 وعلي ابن الجھم .. والموصل
 ونوارس ساحلھا األیسر

 وطني احالم صبایا
 ھمس سھارى

 ودموع شجیرات البمبر
 وطني وطني آه یا وطني

 وطني مانام على ضیم
 ما قام لغیر هللا .. وال كبّر
 وطني حزن العلویة أمي

 ابي –یرحمھ هللا  –ونشیج السید 
 وطني ذكرى اخوّي المغدورین

 وتغنج اكبادي عليّ 
 ×وطني في خوف مرایا (سیسروه)

 اشتقت إلیھ
 ××في ھمس لیالي [ال آي .آو.. أم ] 

 ×في [جاكرتھ] .. وعلى مقربة من (سوربایھ)
 وهللا بكیت علیھ

 وتمنیت لو اني في تلك اللحظة
 أغفو ما بین یدیھ

 ×وأقبّل في غربة سو مطره وجاوه 
 ما یھطل من قدمیھ

 وما ینزف من عینیھ
 وطني .. وطني .. وطني .. آه یا وطني

 ال قّرت أعین من :
 لّوث بالموت ھواءك

 واراق على الشطین دماءك
 من دنّس بالسرف األممیھ

 ترابك
 أطفأ في عاصفة الغزو

 ضوء كتابك
 وطني ال قّرت أعین :

 كّل رغالّي أعمى
 جاء بجیش ابرھة

 لیرّش الفسفور االبیض
 فوق مالعب اترابك

 ویدّق بریح الغدر حرمة أبوابك
 وطني آه یا وطني

 ال قّرت أعین من خانك
 وتمادى بمكائده التلمودیة

 وعواء الھمرات
 یقلق صفو جنانك

 معذرة ال تحزن یا وطني
 كّل األشنات فداء لبھاء شبابك

 وطني ... ھذا وطني
 اضمامة ورد
 بیت مّسرات

 واھازیج نشامى وھالھل
 موئل مجد

 وبیارق عالیة ومشاعل
 وطني وطني .. ھذا وطني

 مھما مّر علیھ
 یتریث .. تقصر خطوتھ نعم

 لـــكن :
 وحق دماء ضحایانا
 لن یتراجع او یقھر

 من یمنحني وطنا
 بمساحة ھذا القلب األخضر ؟

........................ 
 سیسروه/سوربایھ/جاكرتھ/سومطره جاوه×..(اشارات)

 اماكن في اندنوسیا
 ال آي. أو. أم: منظمة الھجرة/التابعة لالمم المتحدة××...

   !!ا وط 

 
 

 شكر حاجم الصالحي
 العراق 

.. ْا 

   

 

 

 

 

 

 

 شعر : د. نصر عبد القادر

 مصر 

 

 حوَل الحْلبْة ..

 یتَحلَُّق جمھوٌر محموُم الرغبْة ..

  أحداٌق عطشى للدْم..

 فَتَنَْتھا اللُعبةْ 

اٌس ..تَتَمنطَُق بالخنَجِر َوالغدَّارِة والَجعبةْ   ُحرَّ

تِھ الصاخبِة األلواْن..  والالعُب في بَزَّ

 ُمختاالً .. یستْعِرُض ُعْجبَھْ 

ُك ُرقَعتَھُ الحمراَء الُملتَِھبَةْ   ویَُحرِّ

 وتروُح .. ،تغدو

 على إیقاِع الصْیحاِت اللَِجبَةْ 

 باٌب یُفتَْح ..

 ینَدفُع الثَّْوُر الجْوعاُن األعمى

 الثَّْوُر یدوُر .. یدوُر ..

ْربْة ..  یدوُخ الثوُر المحدوُد الدُّ

 تَتَعالى الَجلبَْة :

 "اْقتُْلھُ .... اْقتُْلھُ والتأبَھ .."

 َوْثبْة ..

 ضْربْة ..

 وتغوُص الحربْة ..

 مابیَن الَمنَحِر واللبَّةْ 

اراً    ینبجُس الدُم ..فوَّ

  مْن فُْوھِة قِْربةْ 

 لِیَُخطَّ على صدر التُْربةْ 

 َصكَّ المْوِت ..لثَوٍر أعمى

 ال یعِرُف قانوَن اللعبة...!!

         ***** 



راقص��ة ل��ب��ن��ان��ی��ة س��وری��ة.  وھ��ي  
عاشت فترة من حی�ات�ھ�ا ف�ي مص�ر 
وكانت شھرتھا في مص�ر ك�راقص�ة 
أسست فرقة خ�اص�ة ب�ھ�ا ل�ل�رق�ص 
والتمثیل المسرحي ب�ع�ن�وان (ف�رق�ة 
بدیعة مصابني) التي ت�خ�رج م�ن�ھ�ا 

 ... معظم الفانین في ذلك الوقت
ولدت في دمش�ق ألب ل�ب�ن�ان�ي وأم 
سوریة. ھاجرت مع والدتھا جم�ی�ل�ة 
الشاغوري إلى أم�ری�ك�ا ال�ج�ن�وب�ی�ة 

إل�ى مص�ر  1919لت�ع�ود ف�ي ع�ام 
وتعلمت الغن�اء وال�رق�ص وع�اش�ت 
أعواماً طویلة فیھا، وأت�ی�ح ل�ھ�ا أن 
تخرج كثیرا من الفنانی�ن م�ن خ�الل 
ص��ال��ت��ھ��ا، وك��ان��ت ف��رق��ت��ھ��ا أش��ب��ھ 
بمدرسة تخرج فیھا عدد ك�ب�ی�ر م�ن 
فناني ال�غ�ن�اء االس�ت�ع�راض�ي وم�ن 
أب��رزھ��م ف��ری��د األط��رش وت��ح��ی��ة 
كاریوك�ا وس�ام�ی�ة ج�م�ال وح�وری�ة 
محمد وببا عز الدی�ن وم�ح�م�د ع�ب�د 
ال�م��ط�ل��ب وھ�اج��ر ح�م��دي وم�ح��م��د 
الكحالوي ومحمد فوزي وإسماعی�ل 

 یاسین. 
ممن لمعت أسماؤھم في مجال الف�ن 
 في السینما والمسرح واالستعراض

وظ��ل��ت ب��دی��ع��ة مص��اب��ن��ي ت��ت��زع��م 
 30ال�م�س��رح االس��ت�ع�راض��ي ن��ح�و 

عاما، استطاعت خاللھ�ا أن ت�ج�م�ع 
ثروة طائلة، وتعت�ب�ر ب�دی�ع�ة ف�ن�ان�ة 
عرفت العز، وإن كان البعض یتھم�ا 
ب��أن��ھ��ا ام��رأة ك��ان��ت ت��ف��ت��ح ص��ال��ة 
لل�رق�ص وال�م�ج�ون، ول�ك�ن ب�دی�ع�ة 

 . ُعقد 3كانت تعاني من 
األولى أنھا تعرضت للتح�رش ح�ی�ن 

أعوام، والثانیة أن�ھ�ا  7كان عمرھا 
وھي طفلة كانت تعاني الفقر الشدید 
مع أمھا السوریة وأبیھا اللبناني ما 
جعل�ھ�ا ت�أت�ي م�ع أم�ھ�ا إل�ى مص�ر 
وكانت تبح�ث ع�ن خ�ال ث�ري ل�ھ�ا، 
لكن بعد رحلة ط�وی�ل�ة م�ن ال�ب�ح�ث 
والعناء لم تجداه ووجدت�ا ق�ب�ره ف�ي 

) ك�ی�ل�و م�ت�را 85بلبیس بالشرقیة (
 . شرق القاھرة

أما العقدة الثالثة فھي الخلل العائل�ي 
الذي عاشتھ ع�ن�دم�ا ت�وف�ي وال�دھ�ا 
وھ��ي ف��ي س��ن ص��غ��ی��رة، ھ��ج��رة 
أشقائھا وت�ف�رق�ھ�م ف�ي ال�ع�دی�د م�ن 
الب�ل�دان. ك�ل ذل�ك ك�ان م�ن األم�ور 

التي شكلت طبیعة بدیعة مص�اب�ن�ي. 
وھ�ي ك�ان��ت م��ت��زوج�ة م�ن ن�ج��ی��ب 

 .الریحاني
أسست كازینو بأسم بدیعة مصابن�ي 

. 1929ف��ي م��ی��دان أالوب��را س��ن��ة 
وك��ان م��ن رواد ال��ك��ازی��ن��و األدب��اء 
والفنانین یتخدون من الحدیقة مكانا 
لندواتھم ول�ق�اءات�ھ�م وك�ان األدی�ب 
نجیب محفوظ یقیم ندوة أس�ب�وع�ی�ة 
فیھ وغنى في مسرح الكازینو ك�ب�ار 
المطرب�ی�ن ف�ي ب�دای�ات�ھ�م ورقص�ت 
علیھ سامیة جمال وتحی�ة ك�اری�وك�ا 

ص�ور 1934وحوریة م�ح�م�د س�ن�ة 
إعالن للكازینو ترقص ف�ی�ھ ب�دی�ع�ة 
وتغني مع فرقتھا وكان یع�رض ف�ي 
القاع�ات الس�ی�ن�م�ائ�ی�ة ق�ب�ل األف�الم 
لیروج ل�ل�ك�ازی�ن�و وك�ان م�ن رواده 

 . األوائل الملك فاروق
تزوجت بدیعة من ال�ف�ن�ان ال�ع�راق�ي 

 1925نجیب الریحاني سنة   االصل
قبل وفاتھ ب�أش�ھ�ر  1949حتى سنة 

وقد لعب نجیب الریحاني دورا ف�ن�ی�ا 
كبیرا في حیاة بدیعة مص�اب�ن�ي وق�د 
شكال ثنائیا كبیرا في أكثر من ع�م�ل 

 . مسرحي وتجوال في أنحاء العالم
لإلنتاج   اسست الفنانة بدیعة شركة

حیث ق�ام�ت  1936سنة  السینمائي 
بإنتاج فیلم ملك�ة ال�م�س�ارح وال�ذي 
قامت ب�ب�ط�ول�ت�ھ ھ�ي ب�ن�ف�س�ھ�ا م�ع 
مجموعة من الفنانین لكنھ لم ینج�ح 
وفشل وألن بدیعة ك�ان�ت ق�د أخ�دت 
ال��م��ال م��ن ال��ب��ن��ك ف��ق��د ح��ج��زت 
الضرائب على ممت�ل�ك�ات�ھ�ا ف�أق�ف�ل�ت 
الشركة ولم تكمل ب�دی�ع�ة مش�وارھ�ا 
في اإلنتاج السینم�ائ�ي وب�ق�ی�ت ف�ي 

 . المسرح مع فرقة نجیب الریحاني
 1974ی�ول�ی�و ال�ع�ام  23وفي یوم 

م��ات��ت ع��ن ع��م��ر ی��ن��اھ��ز ال��ث��ان��ی��ة 
وال�ث�م�ان�ی�ن م�ن ع�م�رھ�ا وق�ب�ل أن 
تموت وقعت ع�ل�ى ال�درج وأدخ�ل�ت 
مس��ت��ش��ف��ى ت��ل ش��ی��ح��ا ف��ي زح��ل��ة. 
وتركت وراءھا إرثا فنیا من األف�الم 

 . والمسرحیات واألغاني
قدمت من خالل المسرح العدی�د م�ن 
المسرحیات االستعراضیة بمساعدة 
جورج أبیض، وایًضا ف�ي الس�ی�ن�م�ا 

 : وقدمت أفالم عدیدة ھي
 .1934أبن الشعب  

 .1936ملكة المسارح  
 . 1937الحل األخیر  

 .1939لیالى القاھرة  
 .1940فتاة متمردة  

 .1946أم السعد  
وك��م��ا ع��م��ل��ت ب��دی��ع��ة مص��اب��ن��ي 
مجموعة كب�ی�رة م�ن ال�م�س�رح�ی�ات 
وقد كان�ت ت�غ�ن�ي ف�ي ال�ب�دای�ة ب�ی�ن 
فصول المسرحیات مع فرقة ج�ورج 
أبیض وبع�دھ�ا انض�م�ت إل�ى ف�رق�ة 
ن�ج�ی��ب ال��ری�ح��ان�ي وص��ارت ب��ط�ل��ة 
لمجموع�ة م�ن ال�م�س�رح�ی�ات. ك�ان 
أول�ھ�ا مس�رح�ی��ة ال�ل��ی�ال�ي ال�م��الح. 
واخرھا مسرحیة. ك�اف�ی�ار وع�دس. 
وقد كانت ب�ط�ل�ت�ھ�ا ج�م�ی�ع�ھ�ا وك�ان 
یش��ارك��ھ��ا ال��ب��ط��ول��ة ف��ی��ا ن��ج��ی��ب 
ال��ری��ح��ان��ي وم��ن اش��ھ��ر اع��م��ال��ھ��ا 

 : المسرحیة
 " مسرحیة "ریا وسكینة

 "مسرحیة" أنا وأنت
 " مسرحیة"مراتي في الجھادیة
 " مسرحیة"المراكز دي برابوال

 " مسرحیة" اللیالي المالح
 " مسرحیة" الشاطر حسن

 " مسرحیة" أیام العز
 مسرحیة"الفلوس ومجلس االنس"

 " مسرحیة"البرنسیسة
مسرح�ی�ة"ك�اف�ی�ار وع�دس" وھ�ي 

ب�ع�د  1974آخر مسرحیاتھ�ا س�ن�ة 
 . غیاب طویل عن المسرح

كما غنت الفنانة بدی�ع�ة م�ج�م�وع�ة  
كبیرة من األغاني واالس�ت�ع�راض�ات 
ع��ل��ى ك��ازی��ن��و ال��خ��اص ب��ھ��ا وف��ي 
ال��م��س��رح��ی��ات م��ع ف��رق��ة ن��ج��ی��ب 
ال��ری��ح��ان��ي وس��ج��ل��ت إس��ط��وان��ات 

 :خاصة بھا وقدمت األغاني الت�ال�ی�ة
. الغیرة ی�ان�ارال�غ�ی�رة. جوزني یابابا
. ال�ق�ط�ن  .في ال�ظ�ل�م�ة.   الشارلستون
 .الغیرة نار  إدي بدیعة..  بس بس نو

الحظ المستشف�ى   البدر طلع غنوالھ.
 . رقص بدیعة. زعالن

. مزیكة ب�دی�ع�ة. خدو بالكم من قولي
ی�ام�ا . غني یابالبل. یا اھل ال�ق�ان�ون

ھ�ات�ل�ي ش�م�ع�ة  .سھرت لیالي علیك
. من ال�ي ك�ب�س ط�رب�وش�ھ  .تنورلي

 بریھ من األفندي. تقل بغدده.
كما صور ف�ی�ل�م ع�ن ح�ی�اة ب�دی�ع�ة  

بطولة ن�ادی�ة  1975مصابني إنتاج 

ل��ط��ف��ي ال��ت���ي ادت دور ب��دی��ع���ة 
 .مصابني

وایضا مسلسل زمان ع�م�اد ال�دی�ن  
أدت شخصیتھا الممثلة  2002إنتاج

 . إیمان باقي
ع�ن  2012ومسلسل كاریوكا إنتاج 

حیاة الفنانة تحیة كاریوكا وجس�دت 
دور بدیعة فیھ الفنانة القدیرة فادی�ة 

 .عبد الغني
ومسلسل أبو ضح�ك�ة ج�ن�ان إن�ت�اج 

عن ح�ی�ات إس�م�اع�ی�ل ی�س  2009
وجس��دت دورھ��ا ال��ف��ن��ان��ة ك��ارم��ن 

 لبس.
وبرنامج لقاء مستحیل وھو برنامج 
ل��ت��ق��ل��ی��د الش��خ��ص��ی��ات ع��رض ف��ي 

أدت شخصیتھا  2010رمضان سنة 
 . الفنانة والراقصةدینا

في تفاص�ی�ل�ھ   اما الفلم الذي یروي 
قصة حیاة بدیعة مصابني ب�ط�ری�ق�ة 
ال��ف��الش ب��اك ح��ی��ث ی��ب��دأ ال��ف��ی��ل��م 
یست�ع�رض ال�ق�ص�ة ف�ي ش�ی�خ�وخ�ة 
بدیعة مصابني وھ�ي ت�ح�ك�ي قص�ة 
حیاتھا ألحد الفتیات وت�ب�دأ ال�ق�ص�ة 
منذ طفولتھا مرورا بٱغتصابھ�ا ف�ي 
بلدتھا في لبنان وھجرتھا إلى مصر 
وعملھا كمطربة وراقصة وزواجھ�ا 
ب�ن��ج��ی��ب ال�ری��ح��ان��ي وان�ف��ص��ال��ھ��م��ا 
وافتتاحھا لكازینو بدیعة مصابني ثم 
ح��ج��ز الض��رائ��ب ع��ل��ى ال��ك��ازی��ن��و 
فتظ�ط�ر ل�ب�ی�ع�ھ إل�ى ب�ب�ا ع�زال�دی�ن 
وتعود إلى ل�ب�ن�ان وت�ع�ی�ش وح�ی�دة 

 .حتى وفاتھا
والفیلم مأخود من م�ذك�رات ب�دی�ع�ة 
مص��اب��ن��ي. جس��دت دور ب��دی��ع���ة 
مص�اب�ن��ي ال��م�م��ث�ل�ة ن�ادی��ة ل��ط�ف��ي. 
والفیلم من بطولة فؤاد ال�م�ھ�ن�دس، 
كمال الشناوي، نبیلة ع�ب�ی�د، ع�م�اد 
حمدي، حسین إمام، نسرین، ن�ب�ی�ل 
ال��ھ��ج��رس��ي، ش��ف��ی��ق ج��الل وم��ع 
مجموعة من كبار الممثلی�ن. أخ�رج 

 .الفیلم حسن اإلمام
 .1974عرض الفیلم سنة 
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 اخترقت المروج زخات مطر ساخنة
 وألھبت شجون البالبل على األغصان

  فانتحبت الفراشات
 تّقبل الزھور

 في ضیاء القمر
 والشمس توارت حینھا

  خلف األفق
 فأخذ الغسق یبكي شفقھ

 فأبكى الكون برمتھ
 فتعالى الصراخ

 وبكاء األطفال األبریاء
  وانھمرت دموع المأل

 على الخدود
 تجري كالسیول

 تسابق الریح الھوجاء
 فنام اللیل وانطوى النھار
 وایقظ الرباب من غفوتھا

 فغردت العنادل في الغابة الموحشة
 والنجوم في السماء تتوامض

 كبریق عیون األطفال المقیدین بال أصفاد
 فذاب الشوق وغاب الحب

 وجفت العروق والقلوب
 كجفاف الواحة في البیداء

 ومات الحنین
 والحب

 وكان التھجیر في األسر معذباً 
 بنحیب وعویل الصغار

 ...وأُطفأت الشموع
 ودجى اللیل خیّم على الرؤوس الحائرة المشردة

 .وانتھى كل شيء
ودفن الحب الوھاج ف�ي ال�ب�ح�ر ال�ھ�ائ�ج ال�ذي ال 

 قرار لھ
 . المسرحیةوانتھت 

 

    ا
   ادة

 
  إلى ورود بغدیدا  

 التي غرقت في بحر ایجة
 البسي ثوبك األسود من جدید یا بغدیدا

  وانتحبي بمرارة وحرقة على أبنائك
 امتدت أیادي الشھداء االبرار في متحفھا العتید

  لتدق أجراس الكنائس العتیقة العتیدة 
 رنین حزنھا أشبع الفضاء الخالي من البشر

 أكفانھم  ومزقوا
 احتجاجاً على مصیر أبناء بلدتھم

 ال یواریھم ثراھا الطاھر الحنون الدافئ
 صرخت األّجنة في األرحام تستنكر المصاب

 وترفض العالم الكاسر القاسي
 الذي أوصل بغدیدا وأبناءھا إلى ھذا المصیر

 ھّزت الرضع المھود
تبكي بدموع نقیة سخیة وترتل ل�ل�ش�ھ�ادة أج�م�ل 

 المراثي
طرقت أبواب البیوت الخالیة ال�ح�زی�ن�ة ال�م�غ�ل�ق�ة 

 على نفسھا
 حزناً لن یعزیھا انسان قط

واھتزت الحیطان وصورھا وقد جف ال�دم�ع م�ن 
 مآقیھا

 فنزفت دماً على الضحایا
  وصیحات تخرج من النوافذ

  وانطلقت آھات األطالل متعالیة في الفضاء
  أھازیج في األزقة القدیمة

 وصرخات في الطرقات
غّردت البالبل على أش�ج�ار ال�ب�ی�وت ال�م�ھ�ج�ورة 

  ترثي ما حدث
 ورقصت الفراشات بخوف وھلع

 من المصیر المفجع للورود
  سرب حمائم ودیعة الذت بالفرار

  اصطادھا الموج الغادر
 واختطفھا بحر من الدماء

 بكت السماء
 سكبت علیھا قطرات غیث من ماء مقدس

 بتوابیت أبنوسیة حلّقت جثامینھا في الفضاء
 یفوح منھا طیوب بخور كنائس بغدیدا

 ما أروعھ من عرس خدیدي اسطوري ال مثیل لھ
أُضیئت شموع درب اآلالم في موك�ب االس�ت�ق�ب�ال 

 العظیم
 كم قّدمِت من القرابین یا بغدیدا
 وال زلت تقدمین الكثیر الكثیر

 اظھري وباني ثانیة
 یا عصا موسى

 اشطري بحر ایجة شطرین
 لیمضي الجمیع

وكوني عوناً للمضطَھ�دی�ن ال�ت�ائ�ھ�ی�ن إل�ى ع�ال�م 
 الخالص

 أخاطبك یا بحر ایجة باسم الضحایا:
 لم یكن عھدي بك ھكذا

 ھل أصبحت سفاحاً 
 مثل أولئك الذین یریقون دماء األبریاء؟

 بل كنت بحراً مرمریاً رحوماً؟
 لَِم ثارت أمواجك على شعب مضطَھد..؟

  أال یكفي یا بحر...؟
ألم تشبع مما ابتلعت م�ن الض�ح�ای�ا ال�ذی�ن الذوا 

 بأحضانك...؟
 متى تخمد ثورتك..؟

  أرجوك..... كن حضناً دافئاً واسع الحلم والرحمة
 للقادمین إلیك والراحلین إلى بالد الغربة اآلمنة

 ال رجاء
 و.... ال رجاء من البشر للكف عن ھذا الدمار

فقد ماتت الضمائر وغاص العالم ف�ي ح�ل�م ع�ال�م 
 الكنوز

 ارحمنا یا رب
 فقد ثقل صلیبنا

 وانقذنا من أجل الطفولة المشردة
 من أجل شھدائنا المالئكة الصغار:

 أنجي، مارك، حنین، مارفن
 وذویھم:

 ستیفن، سلفانا، سماح
 أحبتنا...

 ما نلتم الراحة واالمان والطمأنینة في وطنكم
 فآثرتم الرحیل

 ولكن رحیلكم كان أعظم
 فقد انضممتم إلى قافلة شھداء بغدیدا األبرار

 سوف لن ننساكم
 كانت وجوھكم تتألأل كالنجوم في السماء

 ارقدوا اآلن بسالم الرب الرحیم.

ا ة   
 
 
 
 
 
 

 ھیثم بھنام بردى 
 استرالیا -مالبورن  
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 نضال نجیب موسى
 استرالیا -مالبورن  

ا 
ضلت قدمھ تضغط على الكابح حتى ارتج�ت ال�م�رك�ب�ة ووق�ف�ت ع�ل�ى 
الجانب الترابي من الطریق، وطّوقتھ اللحظة التي لم تستمر أكثر م�ن 
جزء من الثانیة، أقصر من المسافة ب�ی�ن ال�ھ�دب ال�ع�ل�وي والس�ف�ل�ي 
لعینیھ، فقد حدث كالتیار الكھرب�ائ�ي الص�اع�ق، ف�ف�ی�م�ا ھ�و م�ن�ش�غ�ل 
بإدارة زر آلة التسجیل أحس بارتطام شيء ما، جسد صغیر، أو ربم�ا 
حجر صغیر، أو ھبة من قش، ولما رفع طرفھ بسرعة عانقت ع�ی�ن�اه 
نقطة دم صغیرة أخذت مساراً رفیعاً على الواج�ھ�ة األم�ام�ی�ة ل�زج�اج 

رب�م�ا ل�ك�ون�ھ  -السیارة، فقرر مع نفسھ، أو دفع�ھ ھ�اج�س ع�اط�ف�ي 
أن یكشف عن ھویتھ، فترجل م�ن الس�ی�ارة ومش�ى ب�خ�ط�ى  -شاعراً 

متئدة وعیناه تجوالن في محجریھما مستكشف�ة م�ع�ال�م الش�ارع، ب�دا 
الشيء الممدد صغیراً جداً.... دفعھ ھاجس حاسم إلى النك�وص ث�ان�ی�ة 

 نحو السیارة، بید أنھ أكمل المشي ولما وقف فوقھ، ھمس بحزن.
 حمامة!؟.

أحس بمرارة مفاجئة تدحس حلقومھ، وص�ورة ت�ح�ت�وی�ھ رأى ع�ل�ى 
أثرھا، الش�ارع ال�م�ت�رام�ي، وال�زرع ال�م�ح�ص�ود ال�ذي ی�ح�اذی�ھ م�ن 

 الطرفین، والسماء الزرقاء الشاسعة،.... حمائم مقتولة.
 

ا 
 دخل ابنھ بجسده الفتي إلى الغرفة في صخب طفولي وھتف.

 بضربة واحدة أسقطتھ في الحال. 
 وقبل أن یسأل، قال الصبي في حبور.

 سآتیك بھ... 
شیّعھ بنظرة حب حتى خرج من ال�غ�رف�ة، مش�ى ص�وب ال�م�ك�ت�ب�ة، 

 إنتقى كتاباً وقبل أن یستدیر سمع صوت ابنھ من خلفھ.
 احزر ما ھو..؟ 

 رمان.  
 ال..  
 فراشة.  
 ال..  

 أحس بسخف العملیة فتحرك لكي یستدیر ولكن رجاء ابنھ.
 ... ال تستدیر یا بابا... سأزعل.

  جمده في مكانھ، ولغرض حسم الموقف قال في حزم.
 ما ھو...؟  
 لم تحزر...؟  

 نعم.   
 تعترف بانتصاري علیك؟.  
 نعم..  

آنئذ استدار بسرعة، وحالما وقعت عیناه على م�ا ی�ح�م�ل�ھ الص�ب�ي 
ألقى الكتاب على المنضدة وأس�رع ص�وب�ھ... إخ�ت�ط�ف م�ا ی�ح�م�ل 

 الصبي وھو یقول بحرارة.
  السنونو ال یُقتل... ال یُقتل.  

إحتضن السنونو الجریح براح�ت�ی�ھ وق�رب�ھ م�ن ش�ف�ت�ی�ھ ث�م ق�ب�لّ�ھ، 
وغیّبت جسده الفارع الغرفة الخلفیة المفضیة إلى الح�دی�ق�ة، ف�ی�م�ا 

 تابعتھ عینان صغیرتان مندھشتان، وفم فتي مفتوح على سعتیھ.



التراث الشعبي مجموعة من القیم واألعراف   
واألح�الم واألم�ان�ي والص�راع�ات ال�ت�ي ك�ان�ت 
تحدث داخل المجتمعات اإلنس�ان�ی�ة ف�ي ج�م�ی�ع 
أطوارھا التاریخیة وقد حمل ال�ت�راث الش�ع�ب�ي 
في كل مجاالتھ الكالمیة والموسیقیة والعی�ن�ی�ة 
في األزیاء والعمران وغیرھا تأثی�رات ال�ب�ی�ئ�ة 
وأشیائھا وألوانھا، وحمل أیضا أثار موجودات 
الطبیعة جمیعھا وكان من األشیاء ال�ت�ي أث�رت 
فیھ�ا األزھ�ار وال�ری�اح�ی�ن وال�ورد ف�ي ش�ت�ى 
أنواعھا، وال شك ب�ان ال�ت�راث الش�ع�ب�ي ح�ف�ظ 
للورد في األغنیة الشعبیة وال�ح�ك�ای�ة وال�م�ث�ل 
وغیرھا قیما جمالیة وفنی�ة م�ن خ�الل ت�ع�ام�ل 
اإلنسان مع الورد. تتردد ل�ف�ظ�ة ال�ورد ك�ث�ی�را 
ع�ل�ى ألس�ن�ة ال�ب�غ�دادی�ی�ن، نس�اء ورج�اال ف��ي 
حیاتھم الیومیة، فھم یجمعون الوردة على ورد 
والجمبدة على جمبد (وردة الروز)، وإذا سئ�ل 
أحدھم شلون فالن؟ أجابھم (ورد) أي بص�ح�ة 
جیدة وحال ھانئ، وإذا وصفت أحداھن زمی�ل�ة 
ل��ھ��ا ق��ال��ت (غ��ادی��ھ ورد) أي س��م��ن��ت ق��ل��ی��ال 
وتحسنت صحتھا وزادت جماال، وإذا وص�ف�وا 
أحدھم بالنظافة قالوا (مثل الورد). كما یقولون 
(وردة وذبلت) ل�ل�م�ری�ض ال�ذي ھ�زل جس�م�ھ 
وشحب لونھ. و(مثل وردة ال�ب�س�ت�ان) ل�ج�م�ی�ل 
الطلعة و (چنھم ورد ) لوصف الوالد بالنظاف�ة 
والصحة والجمال، و (خ�ده م�ث�ل ال�ج�م�ب�د أو 
خدوده ورد)، لوصف الخدود باالحم�رار ال�ذي 
یغلب على الوان الورد و(ریحتھ ورد) للنظیف 
ذي الرائحة الطیبة و (وردة عالرأس أو وردة 
تنشجخ بالرأس) عند تزكیة شخص ومدحھ، و 
(بعده بالوردة) أي الیزال صغیرا وفي ن�داءات 
الباعة قالوا (بعده بالوردة یا خ�ی�ار) أي ت�ازة 
وناعم و (عمبر ورد یا ورد ) لنوع من حلوى 
الص��غ��ار ك��م��ا یس��م��ون األدھ��م ب��اس��م��ا ال��ورد 

 -وزھ�ور  -وأزھ�ار  -وزھرة -فمنھم: وردة 
 وقداحة ورازقیة.-وقداح  -وجوریة  -وجوري 

-ویفسرون تغرید البالبل بقول�ھ�م (ش�دة ورد 

 تكي حلو).
وللورد مكانة مرموقة لدى أكثر الناس، وك�ان 
البغدادیون وما یزالون ینظ�رون ال�ورد ن�ظ�رة 
خاصة. فاألفندي یضع في یاقة س�ت�رت�ھ وردة، 
ویحمل بیده أخرى یشمھا بی�ن أون�ة وأخ�رى. 
وغیره یأخذ مع�ھ (ح�ف�ن�ة) م�ن ورد ال�رازق�ي 
لتوزیعھ ب�ی�ن أص�دق�ائ�ھ ف�ي ال�م�ق�ھ�ى، ح�ی�ث 
یضعھ�ا م�دخ�ن ال�ن�رج�ی�ل�ة ف�ي ك�ی�س ال�ت�ت�ن، 
ویضعھا األخر في قوط�ی�ة ال�ج�ك�ای�ر، وال�ف�ت�اة 
تزین شعرھا بوردة أو أكثر، كما یزینون راس 
العروس بطوق من ورد القداح االص�ط�ن�اع�ي، 
ك�م�ا ت�ح�م�ل ب�ی�دھ�ا ب�اق�ة م�ن ال�ورد األب�ی�ض 
االصطناعي المستورد. ویعتنون عنایة خاص�ة 
بالورود ویج�ن�ون م�ن�ھ�ا االاوان ال�م�ت�ازة ف�ي 
بقجات بیوتھم. وقد زادت رغبة الناس وحبھ�م 
للورد ف�ي اآلون�ة األخ�ی�رة ف�ت�وس�ع�ت ح�دائ�ق 
البیوت وكثرت الحدائق ال�ع�ام�ة ك�م�ا ت�ن�وع�ت 
الورود بعدان كانت م�ق�ت�ص�رة ع�ل�ى ال�رازق�ي 
والجوري واالشرفي (ورد احمر ال�ل�ون ق�ل�ی�ل 
الرائح�ة) وق�د اس�ت�وردت م�ن�ھ�ا أن�واع ش�ت�ى 
والوان مختلفة واطلقوا ع�ل�ی�ھ�ا اس�م (ال�روز) 
كما زاد عدد ال�م�ش�ات�ل ال�ت�ي ت�ت�ع�اط�ى ت�رب�ی�ة 
وتكثیر األوراد خاصة وأنواع األشجار بصورة 
عامة وتیسیرھا للھواة ب�أس�ع�ار زھ�ی�دة .ك�م�ا 
درت ت���ج���ارة ال���ب���ذور واألس���م���دة واألدوات 
الزراعیة واألدویة المضادة لآلفات والحشرات 
الزراع�ی�ة أرب�اح�ا واف�رة ن�ظ�را ل�ول�ع ال�ن�اس 

ك�ان ال�ورد ی�ب�اع  بالحدائق والعنایة ب�ال�ورود.

باقات منھا شدات كبیرة وش�دات ص�غ�ی�رة م�ن 
الورد الجوري ب�أل�وان�ھ ال�م�ع�روف�ة ك�األب�ی�ض 
واألحمر واألصفر. واغلب متعاطي بی�ع ال�ورد 
كانوا من اھل الكرادة وھم یقدمون ال�ى ب�غ�داد 
مع أول الصباح حاملین ما اقت�ط�ف�وه م�ن ورد 
في (زنبیل أبو ال�ع�راوي) وم�ع�ھ�م ك�م�ی�ة م�ن 

س��م  30ال�ع��ی��دان ال ی��ت��ج��اوز ط��ول ال��واح��دة 
اقتطعوھا من جرید النخل مع كمیة من خ�وص 
السعف حیت تربط كل وردة ع�ل�ى اح�دى ت�ل�ك 
العیدان بواسطة خیط رفیع من خوص السع�ف 
وبعدئذ تجمع أعداد مناس�ب�ة م�ن ت�ل�ك ال�ورود 
وی��وض��ع خ��الل��ھ��ا وح��ول��ھ��ا أوراق ال��ی��أس 
المغسولة غسال نظیفا لی�ظ�ھ�ر ل�ون�ھ�ا اخض�را 

 زاھیا.
وكان باعة الورد یتخذون لھم أماكن م�ع�ل�وم�ة 
من األسواق المشھورة ع�ن�د رؤوس وأرك�ان 
الشوارع.. وبالقرب من الفنادق الكبیرة وأخیرا 
افتتح أول ح�ان�وت ل�ب�ی�ع األزھ�ار ف�ي س�اح�ة 
النصر بالقرب من الباب الشرقي ببغداد ونج�ح 

  نجاحا كبیرا.
تقدم باقات الورد في مناسبات منھا: عند قدوم 
زائر الى بغداد حیث یقدم لھ أحد أطفال المدینة 
باقة كبیرة من الزھ�ور ب�اع�ت�ب�ار األط�ف�ال ھ�م 
زھور الحیاة. كما تقدم باقة من ال�زھ�ور ع�ن�د 
زیارة مریض الى المستشفى أو الى داره. كم�ا 

یضع من الزھور الطب�ی�ع�ی�ة أو االص�ط�ن�اع�ی�ة 
(أكالیل) ت�ح�م�ل ف�ي ج�ن�ازة أح�د الش�ھ�داء أو 
جنازة شخص من أعالم البالد ثم توض�ع ف�وق 
قبره...وبعدھا ج�رت ال�ع�ادة ف�ي ب�غ�داد وض�ع 
إكلیل من الزھور على قبر الجن�دي ال�م�ج�ھ�ول 

 من قبل زوار بغداد الرسمین بمراسیم خاصة.
تحفظ الزھور الطبیعیة عادة ف�ي ال�ب�ی�وت ف�ي 
المزھری�ات خ�اص�ة ك�ان�ت ق�دی�م�ا تص�ن�ع م�ن 
الفضة صناعة محلیة وأخیرا استوردت أن�واع 
مختلفة م�ن ال�م�زھ�ری�ات ال�زج�اج�ی�ة ب�أح�ج�ام 
والوان متعددة منھا رخ�ی�ص�ة ال�ث�م�ن وم�ن�ھ�ا 
الغالیة توضع في داخلھا أغصان تحمل أوراق�ا 
وأورادا بمختلف األلوان ویوضع عادة في ك�ل 
مزھریة قلیل من الم�اء إلدام�ة ب�ق�اء ال�زھ�ور 
ناضرة لمدة أطول على أن یبدل ال�م�اء ی�وم�ی�ا 
ومنھم من یضع قلیال من ملح الطعام أو السكر 
أو نصف حبة أسبرین أو قطعة نحاسیة غ�ال�ب�ا 
ما تكون فلسا ل�ن�ف�س الس�ب�ب ان�ف ال�ذك�ر ... 
وھناك م�ن یض�ع ال�زھ�ور االص�ط�ن�اع�ی�ة ف�ي 
ال�م��زھ��ری��ات ف��ي ال��م��واس��م ال��ت��ي ت��ق��ل ف��ی��ھ��ا 
الزھور . كما تنثر الزھور بالمناسبات المفرحة 
منھا عل�ى رأس ال�ع�روس ع�ن�د دخ�ول�ھ�ا دار 
الزوجیة أو على رأس المطھر أو خاتم الق�ران 
الكری�م أو ع�ن�د اس�ت�ق�ب�ال ض�ی�ف ذي م�ك�ان�ة 
مرموقة كما تنثر الزھور من قبل باعة الفواكھ 
وخصوصا باعة التكي على ما یبیع�ون�ھ زی�ادة 
في اغراء (المشتری�ة ) وال�ف�ات ن�ظ�رھ�م ال�ى 
سلعھم كما یصنعون من ورق الورد نوعا م�ن 

 المربى یسمى ب (مربى الورد) وشربت الورد
وفي موسم الورد یلعب الص�غ�ار ب�ورق ال�ورد 
ح��ی��ث یض��ع اح��دھ��م ال��ورق��ة ف��وق ال��ح��ل��ق��ة 
المتشكلة من سبابھ وابھام الید الیسرى فیقول 
(فالنھ طلعت لیبره واخدودھا م�ح�م�رة الك�وھ�ا 
ستھ سبعھ حلوة لو م�رة ؟) وم�ع ل�ف�ظ�ة م�رة 
یضرب براحة یده الی�م�ن�ى ع�ل�ى ورق�ة ال�ورد 
فانھ�ا ت�خ�رج ص�وت�ا (ط�ق) ف�اذا ط�ق�ت وھ�ذا 

 مایحدث غالبا فأ نھا حلوة
ومن العابھم ب�ال�ورد ان�ھ�م ی�ف�ت�ح�ون م�ب�ی�ض 
الوردة الخراج حشوھ�ا ورم�ی�ھ ب�ی�ن ق�ی�م�ص 
وجلد احدھم خلسة فانھا (تنغزه ) اى ت�ن�خ�س�ھ 

 وتؤذیھ
لم تقتصر رغبة البغ�ادة ع�ل�ى عش�ق ال�زھ�ور 
والتغني بھا بل تتعداه الى تقطیره في ب�ی�وت�ھ�م 
الستخراج مایسمى ب (مي الورد ) ویخفظ في 

 قناني محكمة السد الى وقت الحاجة
ولماء الورد استعم�االت ك�ث�ی�رة ف�ع�الوة ع�ل�ى 
التطبیب بھ یستعمل في عمل المحلبي وح�الوة 

ھي حالوة طحی�ن  -الشكر او (الحالوة البیضة 
التمن ) كما توضع قطرات من�ھ ف�ي ح�ب م�اء 
الشرب لتطییبھ كما یستعمل في ال�ی�وم ال�ث�ال�ث 
من ایام (الكعدیة ) الشعار ال�م�ع�زی�ن ب�ان ھ�ذا 

الیوم ھو الیوم الثالث من ایام مجلس الف�ات�ح�ة 
كما ینثر الورد الی�اب�س ع�ل�ى اك�ف�ان ال�م�وت�ي 

 ویدخل في عمل البھارات
وھناك انواع اخرى من االوراد كانت تستع�م�ل 
في معالج�ة ب�ع�ض االم�راض والزال�ت ب�ع�ض 

 العوائل تعتقد بفائدتھا ومنھا
 

 ورد الماوي أو ورد لسان الثور
وھ��و عش��ب ب��ري وردت��ھ زرق��اء ی��ب��اع ل��دى 
ال�ع�ط�اری�ن وی��خ�در ك�ت�خ��دی�ر الش�اي ویش��رب 
باالستكانات بعد اضافة قلیل من الس�ك�ر ع�ل�ی�ھ 
یقدم للمحزونی�ن اع�ت�ق�ادا م�ن�ھ�م ب�ان�ھ ی�ھ�دئ 

 االعصاب ویخفف من حدة الشعور بااللم
 

 ورد البابنك او البیبون
وھ��وعش��ب ب��ري ل��ون��ھ اص��ف��ر ی��ب��اع ل��دى 
العطارین ایضا بخدر كتخدی�ر الش�اي ویش�رب 
وب�ع�د اض�اف�ة ق�ل�ی�ل م��ن الس�ك�ر ع�ل��ی�ھ ی�ف�ی��د 

 المصابین بالبرد والزكام والنزلة الصدریة
 ورد البنفشة ویسمونھ (ورد البنوشة )

ورد لونھ بنف�س�ج�ي ذو رائ�ح�ة ع�ط�رة ی�خ�در 
كتخدیر الش�اي ویس�ق�ى ل�الط�ف�ال ال�م�ص�اب�ی�ن 
بالحصبة حتى (یمشي )البطن ویستعمل كملین 

 مسھل -لالمعاء 
 ورد ختمھ

یباع لدى العطارین ی�غ�ل�ى ب�ال�م�اء ویس�ت�ع�م�ل 
كغرغرة للمصابین ب�االم االس�ن�ان وال�ت�ھ�اب�ات 
اللثة والتھاب اللوزتین والیشرب المریض منھ 

النھ مر المذاق كما یستنشق بخاره المصاب�ون 
 بالنشلة فانھ یعجل في شفائھم.

وقد ذكر الورد في االمثال یقولھم :(أكعد ب�ف�ي 
الورد,وتذكر لیالي البرد) یضرب للرخ�اء ی�ق�ع 
بعد الشدة فیعرض فیھ ما ذكر بما مر من ای�ام 

 الشقاء
و(اكطف الوردة وشمھا وال�ب�ن�ت ت�ط�ل�ع ع�ل�ى 
ح�ب�ای�ب ام�ھ�ا) ویض�رب ل�ل�م�ش�اب�ھ ب�االخ��الق 

 والعادات.
و(تذبل الوردة وریحتھا بیھا) یض�رب ف�ي ان 
الخیار من الناس الیقف�دون م�ع�ال�م ال�ن�ب�ل ف�ي 
شخصیاتھم بالرغم من تنكر الدھر لھم ونزول 

 االیام بھم.
و (حافي ومحن�ي رج�ل�ی�ھ, اك�رع وش�اج�خ ل�ھ 
ورده) یض��رب ل��ل��ش��خ��ص ی��ت��رك الض��روري 
وینصرف ال�ى ال�ك�م�ال�ی�ات وث�ان�وی�ات االم�ور 
كالحافي الذي یضع ف�ي رج�ل�ھ ال�ح�ن�اء وك�ان 
اولى بھ ان یتخذ لھا نعال ینتعلھ وكذلك االق�رع 
الذي یحاول ان یحبب نف�س�ھ ال�ى ال�ن�اس ب�م�ا 
یعلق على ص�دره م�ن ال�ورد واالزھ�ار وك�ان 

 اولى بھ لو اتخذ لنفسھ غطاء ستر بھ قرعتھ
و (شكول شكول ورد الباجلة) یضرب استخافا 

 بالقوم یكونون اضرابا شتى من الناس
و(وردة الصدیق تزعل ) یق�ال ان رج�ال ح�ك�م 
علیھ بالرجم فدفن في حفرة الى منتصفھ واخذ 
المارة یقذفون الحجارة علیھ وك�ان ال�م�رج�وم 
صامتا الیشكو من الحجارة التي تص�ی�ب�ھ وق�د 
مر خالل ذلك صدیق ل�ھ ك�ان�ت ف�ي ی�ده وردة 
یشمھا فرجم بھا صدیقة الذي لم یكن منھ على 
اثر ذلك اال ان یصرخ صراخا عالیا ل�ف�ت ن�ظ�ر 
الناس جمیعا فامسكوا عن قذفھ بال�ح�ج�ارة ث�م 
اقبلوا علیھ یسألونھ عن سر صراخھ فق�ال ان 
الذي ضربھ بالوردة كان من خیرة اصدقائھ لذا 

 شق علیھ ما بدر منھ اتجاھھ
و (ورد من مزبلة ) یضرب الستثناء من یشب 
على عادات واخالق فاضلة تختلف عما عرفت 

 بھ عائلتھ من صیت سیئ
 وقد ذكروا في غنائھم كثیرا فقالوا

 أحبك وأحب كلمن یحبك
 وأحب الورد جوري عبنھ بلون خدك

 احبك
**** 

 عمي یبیاع الورد
 كلي الورد بیش ؟

**** 
 وردة سكیتھا من دمع العیون
 صارت بالحسن فتنھ للعیون

**** 
 یاورد----یاورد الورود 
 یاورد----یاحلو الخدود 
 ورد ----ریحتك فاحت 

 ورد----والناس صاحت 
**** 

 لو سكت الشوك عمبر
 كط ما یحمل ورد

**** 
 وفي الموال قالوا

 ظلیت أحوم على شوفك بس أروحن وارد
 بفي وصالك وأروم من المراشف ورد
 مفروض ذكرك علینھ بكل فریضة ورد

 من حیث بسمك تتم فروضنھ والدعا
 رضوان حسن الجواري بوجنتك ودعھ

 الورد قدم لوایح واشتكى وادعى
 ایكول انت الورد وشلون تشتم ورد
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  أیھا الریح 

 السابح في خبایا الوجد

 أیھا الجسد الرطب

  المرتل على ضوءِه تسابیح الرغبة

  ألن ھذیان الشواطئ

  تنسي تجعدات تضاریسھا الموشومة

 على جبین الضفاف

 ألن الشمس تغتسل عاریة

  على شرفات الغسق

 في أخر محطات الھروب

  كما النسیان یتجال فیك واھماً 

 یحرق أصابع الكتمان

  

  ھو ذا السحر الذي تریدي أن یكون

 مرتدیاً معطف لیٌل فائق النعیم واإلرادة

  انھ الظالم الذي ال تسبل لحاه المعقوفة

 أمشاط األماسي والشمعدانات كباقي اللیالي

  لیس مثل نزع الوجوه وھجیر الظھیرة

  لیس مثل ھلع الصمود

  عند ركوب صھوة البحر

 انھا یقظة األعضاء التي تتخلى عن حواسھا

 أنھا السبل المطمورة ، رمم الھیاكل

  النافخ في روحھا أساطیر الوھم

  انھا الشجون

  أنھا األبدیة

  أن أكون راكضاً وراء األصغاءات

  متلھثاً .... وفي صمتي

 أستعر من سكون الخجل

  وراء تكھنات عرافة النجوم مخیماً 

 في كِل زاویٍة وخربة لیجتاز من فوقھا الحلم

  

  تلك رعشة الغبطة المفعمة في القلوب

  حانة تثمل الھیجان المزبد من أفواه الجنون

 الجنون المتسكع على أرصفة الوجد

 من نسیم خلجان النساء

  نجمةٌ تسعر بالروح والطیف

  والفراغ الھارب من القلب دون أن أراه

  ذلك الفراغ الذي سار معي ذات لیلةٌ 

 یكمن التشتت والشرود من الذھن عند الغفلة

 ذلك الھیام المشرع أبوابھ للبحر

 النھ الدفئ یجعل غطاء سریره األشرعة

  المبحرة في مسام المنتشى

 على ضوضاء النوارس یغفو األنھیار المبھم

  ویحطم كل موجٍة وعاصفة

  في ھدیر الروح

  

  مریب ذلك الفراغ الذي سار معي

 رأیت السھول ذوات النھود المرجانیة

 رأیت الینابیع ذوات السیقان الطریة

 رأیت الودیان ذوات الفجة الندیة

  ھل رأیت؟

  كیف اللذة تزلق أقدام ثبات الكواكب

  وتعكس جاذبیتھا ، مسار مسمار الیقین

  تجذبھ خانعاً ، طائعاً 

 إلى لعق مخاض الشھوة بلسان حمار الرغبة

  كلنا نراه في تصحر الذاكرة

  بالولع والولھ والتنازل للغضة الشھیة

  مندفعاً خلف أبتسامة فاه

  نابھ من ذخان

  راكضاً وراء طیش الریاح المجلجلة

  النافخ سر الغموض والحنو المترف

 باألجساد المستعارة والمعادة الصیاغات

  

  لكنھ المدى وجسده بلل الندى والظل

 أننا نجسھ عندما یرحل تاركاً 

 طلل أسیل نعومة األثر الموحش بالروح

  لھ السنابك المحترقة

 لھ جوع الوسادة المقتولة من الفراغ

  ھذا الجسد المستعر المحفوفةٌ أنفاسھُ 

  بالمطر والمقصلة

  أنھ منارةَ ضوٌء یبحر نحوه العمر

  بمراكب مجنونة وربان كفیف

 سأنبك، بتأویل بما ال تعلم

 الوجود سحر إمرأة

 نبیذ یثمل، عندما تحب

  وساریة صلیب، عندما تكره

  آیةُ لیلٌ 

 یتھجد الكون خلف أنوثتھا

   
 

 ادیب داود الدراجي
 ذي قار -العراق  

 الى روح أخي  
 )چیاو صديقي ( 

 

 08/15//220اسماعیل خوشناو  

 أَیا َمْوتُ 
 أَما الَن قَْلبُكَ 

 كي تَُمھَِّل َصِدیقَي فَْتَرةً 
 فَإِنَّ اْلعُْمرَ 

 ِالْحتِواِء ما أَْبَدعَ 
 قَصیرٌ 

 أَِعْنَد اْلَمدَرَسةِ 
 تَْشُكو اْلَعْیُن ِغیابَكَ 

 أَْم ِمْن لََوحاتِكَ 
 مازاَل اْلَعطُر واْلَجَمالُ 

 یَطیرُ 
 تِْمثَاُل اْلَوفَاء

 و ُرُسومٌ 
  على واجھِة ُكلِّ قَْلبٍ 

  تَعِزفُ 
 وتَظُنُّ أنَّكَ 

 ما ِزْلَت على َعرِش اْلَحیاةِ 
 أمیراً 

سُم ظَلَّ في ِخدِرهِ   اْإلِ
 النُّطُق قَد ُحِصرَ 

 َمعنَى (چیا) َجبَلٌ 
 فَقَد كاَن بَْیَن قَومٍ 

 نِصفُھُْم لَِھَوى اْلَجْھلِ 
 أَسیرٌ 

 َصِدیقي
  قَد َحَجْزُت لََك َمْقَعَداً 
 على َمسِرِح اْللِقاء

 و أَْنَت اْآلَن في السََّماء
  وأَنا ألَنیٌس بَِمقَاِمكَ 
 على اْألَرِض فَقیرٌ 
  على َحافَِّة الطَّریق

  تَْنتَِظُر اْألَعیُنُ 
  لََعلَّ قَاِطَرةَ اْلَموِت تَرَجعُ 

یُِّد اْلَوقُورُ   َویَْنِزُل ِمْنھا السَّ
  لََوحاتٌ 

  تَرثِي َصاَحبَھا
 و تَماثِیلُ 

  الى َمْن أَْبَدَعھا
  بَِشَغٍف وُحْزنٍ 

 تُِشیرُ 
َمُن قَد ُجِزمَ   الزَّ

 َھْیَھاَت ِألُمٍ 
 أَْن یُرَسَم على ُحْظنِھا

 اْألُستاذِ   قریُب َشبٍَھ ِمنَ 
 أَْو نَِظیرٌ 
 اْلَوداعُ 

 َرایَةُ ُكلِّ یَدٍ 
وُح َصْوبَ   والرُّ
 َحبیَب اْلَجمیعِ 

  تَْغُدوُ 
 و تَِسیرُ 

 
 

 



الكرز األحمر رمز للخیر والبركة   
وتحتّل أشجار الكرز مكان�ة م�ھ�ّم�ة 
في ثقافة العدید من شعوب الع�ال�م. 
ف��ھ��ي رم��ز ل��ل��خ��ص��وب��ة وال��ج��م��ال 
وال��ت���واض��ع. وھ��ي ت��ع���ب��ر ع���ن 
اإلح��ت��رام والص��دق. والص��ی��ن��ی��ون 
القدامى كانوا یعتبرون الكرز رمزا 
ل��ل��خ��ل��ود. ف��ع��ن��دم��ا ھ��ذه الش��ج��رة 
ال��م��ب��ھ��رة إزھ��اراً وإث��م��ارا وذات 
دالالت ق��ی��م��ی��ة ی��غ��زوھ��ا ال��ت��ل��ّون، 
والتلّون ھنا دالل�ة ع�ل�ى ال�ظ�ھ�ور 
بغیر لونھا النمطي المع�روف، وال 
بمظھر أخر ینم عن حقیقة ال�ح�ال�ة 
او یعبر ع�ن�ھ�ا بص�دق وش�ف�اف�ی�ة، 
إنما ال�ت�ل�ون ھ�ن�ا ت�ل�ون مص�ط�ن�ع 
ومقصود إلظھار ح�ال�ة او إن�ف�ع�ال 
یراد لھ أن یظھر للعیان بشك�ل ف�ي 
حین أن األمر في حقیق�ت�ھ واص�ل�ھ 
غیر ذلك ولھ شكل م�غ�ای�ر ت�م�ام�ا، 
ھو الخداع ذاتھ ھو الزی�ف، ی�غ�زو 

الغابات ھن�ا  -غابات الكرز األحمر 
داللة على استفحال ال�خ�داع ل�ی�ع�م 
الجمیع كنایة على تفشي ال�ظ�اھ�رة 
في المجتمع او الجموع التي تع�ب�ر 
عنھ�ا الش�اع�رة ب�ال�غ�اب�ات (ی�غ�زو 
ال��ت��ل��ون غ��اب��ات ال��ك��رز األح��م��ر، 
یست�وط�ن ت�ع�اری�ج�ھ ال�م�ت�ل�ع�ث�م�ة، 
یالمس أف�ق ال�رع�ون�ة) یس�ت�وط�ن 
على وزن یستفعل إي یحدث الفع�ل 
بإرادة ودرایة ف�ی�ت�غ�ل�ل ف�ي ال�ذات 
والتفاصیل (یستوط�ن ت�ع�اری�ج�ی�ھ) 
ت��ل��ك ال��ذات م��وس��وم��ة ب��اإلرت��ب��اك 
والتردد (المتلع�ث�م�ة)كص�ف�ة أل�م�ت 
بھا نتیجة مدخالت عدة عبر التغیّر 
غ��ی��ر ال��ن��م��ط��ي ف��ي ال��ع��الق��ات 
والسلوكیات في ن�ف�س�ھ�ا وف�ي ك�ل 
الذوات األخرى المتعایشة معا ف�ي 
ذات البیئة والمكان وذات ال�زم�ان. 
ھ�ذا ال�ت��ب�دل غ�ی��ر ال�ن�م��ط�ي أوج��د 
ھشاشة إجتماع�ی�ة تس�ل�ل�ت إل�ی�ھ�ا 
ش��ت��ى الس��ل��ب��ی��ات وأوج��د ال��ت��ل��ون 
المخادع الذي تغري ألوانھ البراقة 
ومظھره المنمق الن�ف�وس ال�ھ�ش�ة 
الرخوه ف�ی�س�ت�وط�ن�ھ�ا دون ھ�وادة 
(ی�الم�س أف�ق ال�رع��ون�ة) ی�ت��س�ل��ل 
للمواضع والمن�اط�ق ال�رخ�وة ھ�ن�ا 

كنایة على تھلھل ال�ف�رد وب�ال�ت�ال�ي 
المج�ت�م�ع وت�خ�ل�خ�ل�ھ م�ن ال�داخ�ل 
وضعف حدوده الخ�ارج�ی�ة ن�ت�ی�ج�ة 
قلة الثقافة والوعي والتكالب ع�ل�ى 
المادیات وطغیانھا ع�ل�ی�ھ وض�ی�اع 
القیم والمبادئ التي تحصن ال�ذات 
وتحمیھا من السلبیات التي ت�ن�خ�ر 
تحصینانھ دون أن ی�ح�س ویش�ع�ر 
إال بعد استفحال األم�ر ھ�ن�ا ك�ل�م�ة 
(تالمس) تمنحنا ھذا المعنى مع�ن�ى 
النخر دون وجع والتغل�غ�ل ال�ب�ط�ئ 

 ..حتى نتعایش معھ ویستفحل إمره
ھواء أصفر طیر ألوف البالونات) (

ھنا أقف عند ھواء اص�ف�ر ول�م�اذا 
اصفر ال�ل�ون األص�ف�ر ل�ھ م�ع�ان�ي 
ودالالت ع�دة وم�ت�ن�اقض�ة ث�ق�اف�ی�ة 
ونفسیة ف�م�ن�ھ�ا اإلی�ج�اب�ي وم�ن�ھ�ا 
السلبي وخاصة ف�ي الس�ل�وك�ی�ات، 
ولھذا مجیئھ ھنا لھ جانب سل�وك�ي 
لیتماھى مع كلمة ال�ت�ل�ّون وی�ع�ّم�ق 
األثر الشعوري في ذات ال�م�ت�ل�ق�ئ 
ویتمم ال�ج�ان�ب ال�ب�ی�ان�ي ل�ل�ص�ورة 
المتخیلة وھ�ي ت�غ�وص ب�ن�ا اك�ث�ر 
لتبین االثر وأدواتھ بش�ك�ل رم�زي 
قابل للتأویل واإلنفتاح.. فمن ج�ھ�ة 
" اللون االصفر یرمز إل�ى ال�ث�راء 
واإلشراق ومن األلوان التي تبع�ث 
الفرح في قلب المتلقي ربما لكون�ھ 

 لون الذھب والشمس. 
وبالمقابل ال�ل�ون ال�ذي ی�رم�ز إل�ى 
الخدیعة، والغش، وكذلك الم�رض. 
فاالبتسامة المت�ك�ل�ف�ة ال�ت�ي ت�ك�ون 
دون شعور حقیقي بالف�رح تس�م�ى 
ابتسامة صفراء.. ال�ل�ون األص�ف�ر 
للوجھ یدل ع�ل�ى ال�ح�زن، وال�ھ�م، 
والذبول، والكسل، وك�ذل�ك ال�م�وت 
وال�ف�ن��اء، ح�ی��ث إّن ھ��ذه ال��دالالت 
ترتبط بشك�ٍل أس�اس�ي ب�ال�خ�ری�ف، 
وكذلك موت الطبیعة، والص�ح�ارى 
الجافة، ب�اإلض�اف�ة إل�ى االص�ف�رار 

  ".الذي یعتلي وجوه المرضى
ومن كل ذلك فإن إختیار ھذا اللون 
من الشاعرة إختیار ذك�ي وم�وف�ق 
ألن أولئك المتلونین ی�ب�ت�غ�ون م�ن 
جھة ت�خ�ذی�ر ال�ج�م�وع ب�ال�م�ظ�ھ�ر 
البراق المخادع وغایتھم ال�ت�غ�ل�غ�ل 

واإلخضاع وبالتالي تحقیق المآرب 
بطریقة إن�ت�ھ�ازی�ة غ�ی�ر ش�ری�ف�ة.. 
إضافة إلى إقران الھواء ب�االص�ف�ر 
یحیلن�ا إل�ى ذل�ك ال�م�رض ال�ف�ت�اك 
ال��م��ع��روف ب��ال��ك��ول��ی��را وھ��و اح��د 
أسمائھا، وھذا یجعلنا ندرك خطور 
م��آل ال��ت��ل��ون ال��ذي ی��ف��ت��ك ب��ق��ی��م 
المجتم�ع وی�ق�ت�ل ص�دق وال�ب�راءة 
دون رح��م��ة (ھ��واء أص��ف��ر ط��ی��ر 
ألوف البالونات) یتمدد(كذباً لیلف�ت 
األن�ظ�ار) بش�ك�ل ی�وح�ي ب�ال�ب��راءة 
والفرح (ویتغلغل مع كل تیار قطعة 

 من سحابة). 
 

مع كل ذات ھشة ورخوة، (یرف�ض 
الص��ح��و ال��ت��ع��اط��ي م��ع روائ��ح��ھ 
النتنة) نعم لیس كل الذوات ضعیفة 
وق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ط��وی��ع، ف��ال��واع��ی��ة 
الص��اح��ی��ة ت��رف��ض ال��ت��ع��اط��ي م��ع 
الِخبث وتق�اوم�ھ (ی�ب�ع�ده ف�ي آخ�ر 
مقصورة) محاول�ة ل�ت�ح�ج�ی�ره ف�ي 
زاویة (طرقات مھ�ت�رئ�ة ال تص�م�د 
أم���ام أدی���م الص���دق) ھ���و إدراك 
لھشاشة ذل�ك الس�ل�وك واص�ح�اب�ة 
(فھي بال درب) فما الدرب إال ذل�ك 

 الذي یحمل قیما ویغرس فضائل.
(وحدھا زاویة النقاء الحادة ت�زی�ل 
زیف ألوانھ المرت�ع�ش�ة) ھ�ن�ا ارى 
أن الشاع�رة إن�ت�ق�ل�ت م�ن ال�ح�ال�ة 
ال���ع���ام���ة ب���ع���د ت���وص���ی���ف ال���داء 
وأوضاره تنتق�ل ب�ن�ا إل�ى ال�خ�اص 
ل��ك��أن��ھ��ا ت��ب��ت��غ��ي ال��ق��ول أن ف��غ��ل 
المقاومة والصد ینبغي أن ینبث�ق�ان 
من الذات وإن كانت ھنا تعب�ر ع�ن 
ذاتھا الخاصة ف�ي م�واج�ھ�ة ح�ال�ة 
بعینھا إال أن اإلس�ق�اط ع�ل�ى ذل�ك 
یجیز لنا أن نبسطھا على ك�ل ذات 
لتمنحنا اھمی�ة ال�ف�رد ووع�ی�ھ ف�ي 
عملیة التصدي لكل ظاھرة سل�ب�ی�ة 
واإلص��الح ی��ب��دأ م��ن ذات ال��ف��رد 
(وحدھا زاویة النقاء الحادة ت�زی�ل 
زیف ألوانھ ال�م�رت�ع�ش�ة) "زاوی�ة 
ال�ن�ق�اء" ال�م�ض�غ�ة الص�ال�ح�ة ف�ي 
داخل كل م�ن�ا م�وص�وف�ةً ب�ال�ح�ادة 
ألنھا ال تقبل التأویل ووجھات نظر 
تبرر ل�ل�زی�ف وال�خ�داع وم�ن ھ�ن�ا 

كانت حدیة ال�زاوی�ة ك�ح�دی�ة راس 
السھم وحدھا الق�ادرة ع�ل�ى إزال�ة 
الزیف وألوانھ ال�م�رت�ع�ش�ة، دل�ی�ل 
على إیمان قطعي بصدق القض�ی�ة، 

لینشط النور في نف�ق )  وإنتصارھا
ل�ی�ن�ش�ط ال�ن�ور ف�ي (النفاق األخ�ی�ر

نفق النفاق األخی�ر) ح�ت�م�ا ع�ن�دئ�د 
تحسم ال�م�ع�رك�ة وی�ت�وھ�ج ض�ی�اء 
النور لیدمر وی�زی�ل م�ا ت�ب�ق�ى م�ن 
غبش وتنتصر الح�ق�ی�ق�ة والص�دق 
في معركتھ ضد النفاق والمنافقین، 
ھنا تكشف ل�ن�ا الش�اع�رة ص�راح�ة 
المعنى الحقیقي للتلون بأنھ النفاق 
الذي بدأ ینتشر في مجمعنا ویتلون 
بألوان شتى تج�ع�ل ال�ع�الق�ات ب�ی�ن 
افراده م�ج�ام�الت وت�م�ل�ق وری�اء، 
(لیعلن انتھاء دورة تلك الب�ال�ون�ات 
إلى نفایات على سواحل ال�وض�وح 
الساطع الذي ال یغفل الق�م�ر.) ھ�ن�ا 
تعود الش�اع�رة ل�ت�رس�م ل�ن�ا ح�ال�ة 
خاصة ربما حسمت فیھا عالقة مع 
ذات او ذوات م��ت��ل��ون��ة (ل��ت��ع��ل��ن 
إنتھاء دورة ت�ل�ك ال�ب�ال�ون�ات إل�ى 
نفایات..) لتشعر باإلنشراح وعودة 
الفرح والضیاء إلى ذاتھا ویس�ط�ع 
(على س�واح�ل ال�وض�وح الس�اط�ع 
الذي ال ی�غ�ف�ل ال�ق�م�ر) ھ�ن�ا وج�ب 
ال��ت��وض��ی��ح أن ال��ح��ال��ة ال��خ��اص��ة 
لألدیب وللشاع�رة ھ�ن�ا ھ�ي ح�ال�ة 
إنسانیة ال نقدر أن نلبس ح�ال�ة م�ا 
بأنھا حالة خ�اص�ة ع�ل�ى إط�الق�ھ�ا 
ولكن حتى لو جیز لنا فعل ذلك فإن 
مدلوالتھا اإلنسان�ی�ة ت�ط�وی�ھ�ا ف�ي 
العام وتجعل الخصوصیة في األدب 

 ..محض تصور وإفتراض
 

وأخیراً ف�إن ال�ن�ص ب�رم�ت�ھ ی�دی�ن 
حال�ة ال�ن�ف�اق وال�م�ج�ام�الت ال�ت�ي 
یشوبھا الریاء وغ�ی�رھ�ا م�ن ت�ل�ك 
ال�ظ��واھ��ر الس��ل��ب��ی�ة ال��ت��ي ت��ف��ش��ت 
لألسف في مجتمعنا وتظ�ھ�ر ج�ل�ی�ا 
ف��ي ع��الق��ات��ن��ا ال��ی��وم��ی��ة وع��ل��ى 
صفح�ات ال�ت�واص�ل اإلج�ت�م�اع�ي.. 
ظاھرة مرضیة كغیرھا الكثیر الت�ي 
تنخ�ر ف�ی�ن�ا وت�ج�ع�ل ذوات�ن�ا ق�ل�ق�ة 

 ..مضطربة غیر مستقرة
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 اءة   ادي
 

 ردة اة: زة ا "ز ات ا نو ا" 
 
 

 بقلم أیوب عمرو قاسم



  لوالَك كاَن وجودي كلّھُ عدمُ 
 أنَت الحیاةُ وأنَت الموُت یا قلمُ 

 
 ھل تُْعَرُف الشمُس لوال الضوُء یصحبھا

 أو یَْنطُق الصمُت لوال للحروِف فَمُ 
 

 على ساللمَك التأریخ ألف خطاً 
  سارْت ولوالَك أفنى خطوھا العدمُ 

 
 ففیَك بابُل تحكي عن حضارتھا

 وفي مرایاَك لألجیاِل تبتسمُ 
 

 وكلمةُ (اقرأْ) ألیَس هللا قائلھا
 كي ما تشّق طریقا حرفھُ القیمُ 

 
 أنَت الصراطُ الذي لو سار عابرهُ 

 قدمُ   إلى السماِء لما زلّْت بھِ 
 

 لوال خطاَك لما كانت مسافتنا
 إّال الفناُء وإال الموُت والرممُ 

 
 فأنَت أنَت ثراٌء رّب یملكھُ 

 ذاَك الفقیُر الذي في زاِده ِحكمُ 
 

 لإلنساِن یحملھا  أنَت الرسالةَ 
 إلى الحیاةِ إذا ما خیّمْت ظلمُ 

 
 والنھُج أنَت إلى األحرار في لغةٍ 
 لو قیَل موتوا لقالوا للردى نعمُ 

 
 ألسَت ریحا إذا ما صاَح ثائرھا
 عرُش الطغاِة من األركاِن ینھدمُ 

 
 إذ بّت معیاَر أوطاٍن وما َحَملتْ 
 تعلو وتھبطُ في میزانَك األممُ 

 
 وللعقوِل مرایا بتَّ في نظرٍ 

 حیُث المالمُح كاألفكاِر تُرتسمُ 
 

 شبھتَك الماء ...شيٌء فیَك أنعتھُ 
 إذ مثُل رقمَك ال شيٌء لھُ رقمُ 
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ََ َاد أ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بغداد -الربیعي/العرق  ماجد
05/08/2020 

 (ا) 
 
 
 
 
 

 أحمد مانع الركابي 
 الشِّعرُ  یَنطقُ  أو الَحرفُ  یَبوحُ  بماذا  العراق 

 الُكْفرُ  واستََعرَ  الجرحُ  فینا غارَ  وقَد
 

 نَُخطُّھا عاِجزاتٍ  ُسطُوراً  َعَذرنا
 َسْطرُ  یُوافِیَھُ  أن لَِھولٍ  َوَكیفَ 

 
 لَنا وما ِكْبراً  األَھوالِ  على َصبَرنا

 ِكْبرُ  َھولِھِ  من بیروتُ  یا لُجرِحكِ 
 

 قُلوبُنا فَّرت  األرزُ  تَداعى غداةَ 
 الَجْمرُ  َحرائِقِكِ  من علینا َوُصبَّ 

 
 ھوانِھِ  ُكلَّ  الُخذالنِ  منَ  َحَملنا

 الُعْمرُ  َحملِھِ  على یَفنى وقَد ثقیالً 
 

 أَوَغلَت والِجراحاتُ  َكثیراً  نََزفنا
 الَضرُّ  َمسَّنا َوكم قَھراً  بأحالِمنا

 
 یُریقُھا الدماءُ  ِمنّا َرُخَصت َوكم

 ُعْھرُ  نَوامیُسُھم َوأَوغادٌ  طُغاةٌ 
 

دُ   راِعفاً  تشرینَ  ُمنذُ  ُجرحاً  نَُضمِّ
 والقَْھرُ  الَموتُ  یَزَدري فینا زالَ  َوما

 
 أَراِذلٌ  بَغيٍ  أوالدُ  بِنا َوسادَ 

 َغْدرُ  َدیَدنُُھم وَخّراصونَ  ُزناةٌ 
 

 ُحّجةً  خمسونَ  بیروتُ  یا هللاُ  لكِ 
 والُذْعرُ  والنارُ  األصفادُ  تُصاِحبُكِ 

 
 َخْطُونا ضاقَ  كلّما نَسعى نَجیئُكِ 

 والیُْسرُ  والنورُ  الحبِّ  معینُ  فأنتِ 
 

 التي والَجنّةُ  البحرِ  عروسُ  وأنتِ 
 َوالَزْھرُ  َوالماءُ  َوالزیتُونُ  التینُ  بِھا

 
 تَشابََھت الِجراحُ  بَغدادَ  أُختَ  فَیا
 النَْصرُ  ھوَ  فَآتٍ  یَوماً  تَُھني فَال

 
 لَنا فَما استَفیقِي بَغدادَ  أُختَ  َویا
 الفَْجرُ  یَبُزغَ  َكي األَحرارِ  َصرَخةِ  ِسوى

 
 فِتنَةٍ  كلِّ  من بیروتَ  ھوى سالماً 

 الَصْبرُ  یواسیَكِ  قد جمیالً  وصبراً 
 

 َوانَزَوت الَشمسُ  أُفقِكِ  عن َغُربَتْ  فال
      الِعْسرُ  نالَكِ  أو األَوغادُ  طالَكِ  وال

 وا  
 ي

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 د/منى فتحي حامد/مصر
 
ما أجملھ وأبدعھ من انسان، انجذبت مشاعري إلى أحالمھ وآمالھ وإنسانیتھ،    

على مر العصور واألعوام، ك�ي ت�ن�س�ج م�ن ال�خ�ی�ال وال�واق�ع أس�م�ى وأرق�ى 
المعامالت، مع كل األنام سواء أغنیاء أو فقراء، فلن نلت�ف�ت س�وى ل�ل�ض�م�ائ�ر 
الیقظة الباحثة عن الخیر ومساندة اآلخرین على مدى األج�ی�ال، وك�ان ھ�ذا م�ا 

 .. یحتویني ویدثرني بجلباب تولستوي على الدوام
حبیبان، عاشقان، بل یقال عنا ما یقال، التفاني بالمحبة واإلنسانیة ھذا لكل من�ا 

 ... ھو المنال
تولستوي من عمالقة الروائیین الروس، مفكر أخالقي و واقعي اع�ت�ن�ق أف�ك�ار 
المقاومة السلمیة النابذة للعنف وداعیة سالم، صاحب روایتا الحرب والس�الم، 

 ... أنا كارنینا
كان من عائلة معروفة وتخصص بدراسة اللغات الشرقیة ال�ت�رك�ی�ة وال�ع�رب�ی�ة 
بجامعة كازان، لكنھ فشل وات�ج�ھ ل�دراس�ة ال�ق�ان�ون، ث�م ب�ع�د ذل�ك ق�رر ت�رك 
الدراسة، دون الحصول على شھادتھ الجامعیةوھذا جاء بعد نبأ تق�س�ی�م أم�الك 

 .. األسرة، وحصولھ على میراث اقطاعیة كبیرة
لكنھ كان مھتما بتحسین أحوال الفالحین، ثم اتجھ إلى موسكو ثم ب�ط�رس�ب�ورج 
للحصول على درجة جامعیة، لكنھ اھتم بالحیاة االجتماعیة أكثر من الت�ح�ص�ی�ل 
العلمي، غارقا في الدیون ولعب القمار، ثم سافر مع شقیقھ إلى القوقاز وإلتحق 
بفرق القتال ضد التتار، وشارك في بعض المعارك، وألف كت�ب ع�ن ال�ط�ف�ول�ة 
والصبا و الكوزاك والشباب، ثم عاد وفتح مدرس�ة خ�اص�ة ألب�ن�اءال�م�زارع�ی�ن 

 .. وأنشأ مجلة یاسنایابولیانا تطبق النظریات التربویة الحدیثة
زار العدید من الدول الغربیة واھتم بإقامة المدارس وبمشكلة التعلیم، ومعامل�ة 
المزارعین بأسالیب إنسانیة واالھتمام بتعلیمھم وافادتھم زراعیا، ثم تزوج من 

برز، لھ كتابا بعنوان (م�ا ال�ف�ن)، ی�ھ�ت�م ب�ت�ح�س�ی�ن   الكونتیسة صوفیا اندریفیا
 .أوضاع الناس مادیا واخالقیا وبأسلوب بسیط

ثم اھتم وتعمق بالقراءات الدینیة ون�ب�ذ ال�ق�وة وال�ع�ن�ف، وع�اش ع�ل�ى ح�ی�اة 
المزارعین الضعفاء وأھمل حیاتھ الثریة المترفة ..ومن أھم أعمالھ المسرح�ی�ة 
قوة الظالم، البعث، الشیطان، الحاج مراد ، وك�ان�ت ت�ت�س�م أع�م�ال�ھ ب�ال�ج�دی�ة 
والجمال والطرافة والعمق .. وك�ان م�ح�ب�ا ل�ألدب وال�ث�ق�اف�ة ال�ع�رب�ی�ة واألدب 
الشعبي العربي، وقد نشر منھا العدید ومن الحكایات بالمجلة التي كان یرأسھ�ا 
مثل علي بابا واالربعین حرامي وألف لیلة و لی�ل�ة ... ح�ت�ى ق�رر ال�ھ�رب إل�ى 
موطنھ برفقة ابنتھ، بعد معارضة األسرة والتقالید لُمثلھ وانسانیت�ھ ب�م�س�اع�دة 

 .. الفقراء والضعفاء
اھتم بمقوالت أنھ یجب أن یبدأ الفرد بتغییر نفسھ أوال ثم المجتمع ، وی�ج�ب أن 
نھتم بتطبیق الفلسفة نحو النجاح والنب�وغ، وأق�وى ال�م�ح�ارب�ی�ن ھ�م�ا ال�وق�ت 
والصبر، ولن یوجد انسان ضعیف، بل یوجد انسان جاھل، والحب الحقیقي ھ�و 
الذي یوحد البشر، والسعادة قریبة منا، والنجاح ھو ما نفعلھ لآلخرین، وی�ج�ب 
دائما أن نبحث عن السعادة، وأن نحاسب أنفسنا قبل محاسبة اآلخرین، والح�ث 

 .على أعمال ومتابعة الخیر دائما



ال��ف��ن��ان ال��ع��زی��ز وج��دي ال��ع��اش��ق یس��رن��ا 

است�ض�اف�ت�ك ف�ي ھ�ذا ال�ل�ق�اء اإلع�الم�ي ف�ي 

صحی�ف�ت�ن�ا "ال�ع�راق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة" ف�أھ�الً 

 وسھالً بك.

 

: وددنا بدایة أن نتقدم لك بالشكر وال�ث�ن�اء  -

أزاء ما قدمتھ من تسجیلك ألغاني عدد كب�ی�ر 

م�ن ال��ف�ن��ان��ی��ن ف��ي اس��ت�رال��ی��ا ح�ی��ث ب��ادرت 

بتسجیل أغانیھ�م ال�وط�ن�ی�ة ال�ت�ي تش�ی�د ف�ي 

ع�راق�ن�ا ال�ح�ب�ی��ب ھ�دی�ة م�ن�ك، ك��ی�ف ك�ان��ت 

مشاعرك وأنت ت�ق�دم ھ�ذه اإلن�ج�ازات وت�ل�ك 

 األعمال الرائعة 

* : بدایة أخي العزی�ز أس�ت�اذ م�ھ�ن�د أود أن 

أقدم شكري لص�ح�ی�ف�ت�ن�ا ال�ع�راق�ی�ة ال�رائ�ع�ة 

وللدكتور موفق ساوا العزیز ولكم أنت�م ك�ادر 

الصحیفة الِكرام إلستضافتي في ھ�ذا ال�ل�ق�اء 

اإلعالمي الممیز، مشاعري كانت قریبة ج�داً 

م�ن األح�داث ح�ی�ث ك��ن�ا ج�م��ی�ع�اً ن��ت�أل�م م��ن 

المش�اھ�د اإلج�رام�ی�ة ب�ح�ق ش�ع�ب�ا ال�ع�راق�ي 

الصامد فأصدحت أصوات الفنانین العراقیی�ن 

في استرالیا والعالم لكي یوقفوا الجرائم بحق 

 شعبنا العراقي األصیل

 

: إذا تفضلت بأن تعطینا فكرة عن انطباعك  -

الحالي في ضل ظروف وباء كرونا اب�ع�د هللا 

عنكم وعن الجمیع شره وأیضا عن نشاطاتك 

 الفنیة في ھذه المرحلة 

* : صراحة أخي مھند مع مراعاتنا لل�ظ�رف 

الحالي إال أننا نقوم بإنجاز بعض من األعمال 

الفنیة من داخل األستودیو لنشر الفرح�ة ف�ي 

ق��ل��وب ج��م��ھ��ورن��ا ع��ن ط��ری��ق ال��ت��واص��ل 

  االجتماعي

 

: أغنیة الملح وھي إحدى أعم�ال�ك ال�ف�ن�ی�ة  -

 الجمیلة یا حبذا أن تعطینا لمحة عنھا

* : أغنیة الملح ھي أغنیة لھا م�ع�ن�ى ح�ی�ث 

تتحدث عن واقع الحال في ھذا الزمان ح�ی�ث 

أن��ك ت��رى أح��دھ��م یس��ت��غ��ل اآلخ��ری��ن حس��ب 

مصالحھ الشخصیة ول�ی�س م�ن ب�اب ال�ح�ب 

واالحترام والصداقة وأغنیة الم�ل�ح ھ�ي م�ن 

كلمات فراس الشذر والحان سعدون ال�ب�دري 

وت��وزی���ع م��ھ���ن���د غ���ازي وإخ��راج أم���ج���د 

  الصابوري.

 

: ما ھي طموحاتك الفنیة المستقبلیة والتي  -

قد تكون حافزاً ل�زم�الئ�ك ال�ف�ن�ان�ی�ن األع�زاء 

 لتقدیم األفضل ودون تردد 

* : لدي أع�م�ال ج�دی�ده م�ن ك�ل�م�ات أن�م�ار 

الشاعر والحاني وستظھر قری�ب�اً ال�ى ال�ن�ور 

كما سوف أقوم أیظاً بإعادة أللبومي ال�غ�ان�ي 

(العفو) وھو یتكون من س�ب�ع�ة أغ�ان�ي وم�ن 

 ضمنھا أغاني تراثیة

 

: كلمة ترغب أن تھدی�ھ�ا ل�ق�راء ص�ح�ی�ف�ة  -

 العراقیة.!.

* : أتمنى لكم الص�ح�ة وال�ع�اف�ی�ة دوم�اً وأن 

یبعد هللا عنكم كل مرض وأت�م�ن�ى ل�ك�م ح�ی�اة 

 جمیلة وتقبلوا تحیاتي

: أودعنا الفنان وجدي العاشق متمنی�ن ل�ھ  -

 دوام الصحة والخیر والتألق
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  "اا اا"ي ان وا 
 

 

 استرالیا -أجرى اللقاء::: مھند سلیـم حلیحل/ سیدني 
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ھذا ما ینطبق على األجیال، فلكل حقبة زمنیة جیلھا من الشباب، وھناك ھّوة 
كبیرة تفصل بین اآلباء وأبنائھم، أو بعبارة أخرى بین جیلین أو ث�الث�ة، ھ�ذا 
األمر لیس ولید الّساعة، وإنّما تعود أولى بوادره إلى بدایة الخل�ق، وظ�ھ�ور 
أّول إنسان على وجھ المعمورة، فقد كان ھناك صراع بین األج�ی�ال ال�ح�دی�ث�ة 
والقدیمة منذ األزل، إذ یرى الكبار أّن األجیال الجدیدة والفتیّة تمثّل االن�ح�الل 
األخالقّي بكّل معاییره، كما أنّھم یرونھا أجیاالً كس�ول�ة ال تص�ل�ح لش�يء. إّن 
ھذا االنطباع لیس بالّضرورة صحیحاً، فلكّل جیل م�ت�ط�لّ�ب�ات�ھ وھ�و ی�رى أن�ھ 

 لیس ُمجبراً على العیش كما عاش أسالفھ.
في الجانب اآلخر، یتّھم الّشباب من یكبرھم سنّا بالتّخلّ�ف وال�ّرج�ع�ی�ة، وھ�ذا 
أیضاً مفھوم خاطئ، ال یمكننا لوم آبائنا وأجدادنا على تعّودھم ع�ل�ى أس�ل�وب 
حیاة لیس مشابھاً للذي تعوّدنا علی�ھ ن�ح�ن، وم�ن غ�ی�ر ال�م�ن�ص�ف ل�ھ�م أن 
نطالبھم بالتّجّرد من ذاكرتھم وھویّتھم لكي ینضّموا إلى عال�م�ن�ا، ف�م�ن ش�ّب 
على شيء شاب علیھ، ولیس لنا الحّق في الحكم علیھم دون أن نحاول حتّ�ى 
فھمھم عوضاً عن صّد كل ما یأتینا من طرفھم، یج�ب أن ن�ح�اول االس�ت�ف�ادة 

وبالتالي البّد لألھ�ل  من خبراتھم في الحیاة ومن تجاربھم لسّد الثّغرات لدینا،
واحتضانھم كي ال یقعوا فریسة العال�م ال�خ�ارج�ي  أن یكونوا أصدقاء ألبنائھم

لمجرد سماعھم كالماً حسناً من خارج المنزل، كذلك ح�ت�ى ال یس�رق ال�ع�ال�م 
 .االفتراضي أبناءھم ویجعل منھم أسرى أفكاره اإللكترونیة الخاطئة

حاولوا أیھا اآلباء أن تعطوا أبناءكم الحب كي ال یأخذوه من غیركم ب�ط�ری�ق�ة 
 .مشّوھة مجبولة باالستغالل

ولیعلم جمیعنا أننا كلما تقدمنا بالعمر أك�ث�ر ف�ل�ن ت�ع�ج�ب�ن�ا تص�رف�ات ك�ث�ی�رة 
وخاصةً تصرفات أبنائنا أو إخوتنا األصغر منّا سنّاً، مع أن األمر طبیعي جداً، 
فعندما كنّا في أعمارھم كنّا نتصرف ھذه ال�ت�ص�رف�ات والس�ل�وك ذات�ھ، وك�نّ�ا 
نتذّمر عندما ینتقدنا األھل ونرفع أص�وات�ن�ا ف�ي وج�وھ�ھ�م ألن�ن�ا ن�رى أن�ھ�م 
یقمعون حریتنا. أنا ال أشّجع على االستھتار بمراقبة أبن�ائ�ن�ا ك�ي ال ی�أخ�ذھ�م 
االستھتار للھاویة حین ال ینفع الندم، لكن علینا أن ن�ك�ون ق�در ال�م�س�ت�ط�اع 
على وعي أن الظروف ح�ول�ن�ا ت�غ�یّ�رت وال�ح�ی�اة اخ�ت�ل�ف�ت، وب�ات�ت وس�ائ�ل 
التواصل متاحة للجمیع، واألبناء خاصةً الیافعین ینجّرون وراء م�غ�ری�ات�ھ�ا، 
كذلك الفضائیات وما تقدمھ من أفالم عن النجوم والموضة وغ�ی�رھ�ا ج�ع�ل�ت 
من األبناء متلقّین ومقلّدین بش�ك�ل خ�ط�ی�ر، ول�ك�ي نس�ت�ط�ی�ع ال�ح�ّد م�ن ھ�ذا 
االنجرار لمثل ھذه التّرھات، علینا أن نأخذ أطفالنا بین أیدینا وبرحابة ص�در 
كي ال نخسرھم تحت ما یُسّمى انفتاح على العالم، نشدُّ الحبل لھم م�ن ج�ھ�ة، 
ومن جھة أخرى نرخي الطوق لكي نریحھم، وھنا یكون الت�وس�ط واالع�ت�دال 

 توجیھھم الوجھة الصحیحة. لذا، یجب أن تكون العالقة بین الذي یُمّكننا من 
األجیال عالقة تكاملیّة ال عدائیّة، التّواصل والحوار ی�ل�ع�ب�ان دوراً ف�ّع�االً ف�ي 
التّقریب بین مختلف الّشرائح العمریّة، وسّد الفجوة التي تأخ�ذ ف�ي ال�تّ�وّس�ع 
بمرور الّزمن، على كّل جیل أن یستمع لآلخر ویحاول فھمھ وتقبُّل ت�رك�ی�ب�ت�ھ 
المعقّدة التي ال ذنب لھ في تكوینھا، دون أحكام مسبقة ودون ع�ت�اب أو أیّ�ة 
اتھامات، ألّن لكّل جیل ممیّزاتھ، فإن عِمل الطّرفان ع�ل�ى ت�وح�ی�د أف�ك�ارھ�م�ا 
وجھودھما فسوف یتمّكنان من الخروج إلى العالم بقالب ج�دی�د وأك�ث�ر ق�ّوة، 
وبالتالي ھذا الصراع بین األجیال یختلف من ب�ی�ئ�ة ألُخ�رى، ب�ل م�ن ع�ائ�ل�ة 
ألُخرى ومن بیت آلَخر، ِطبقاً للتقالید واألع�راف وال�قِ�یَ�م وال�ت�وّج�ھ�ات ال�ت�ي 
تحُكم األفراد، ومن الطبیعي أن الكون ال یعرف السكون والتوقف، ل�ذل�ك م�ع 
ھذه االستمراریة وھذا التقّدم البّد أن ت�خ�ت�ل�ف ن�ظ�رة ك�ل ج�ی�ل إل�ى ال�ح�ی�اة 
وتختلف طریقة التعامل مع من حولنا ومدى ت�ق�بّ�ل�ن�ا ل�م�ن ی�ك�ب�رن�ا س�نّ�اً وال 
نتوافق معھ بالرأي، فیظھر ما یُسّمى صراع األجیال الذي یُعتب�ر ق�دی�م�اً ق�دم 
البشریة نفسھا، فعلیكم أیھا اآلباء واألمھات أن تربُّ�وا أوالدُك�م ع�ل�ى ال�ح�ب 
والثقة واحترام اآلخر! وأن�ت�م أی�ھ�ا األب�ن�اء ال ت�ح�ت�ق�روا آراء وال�دی�ك�م وال 
تستخفّوا بھا، ألنھم یُحبّونكم ویُ�ری�دون خ�ی�رك�م ون�ج�اح�ك�م، ان�ت�ب�ھ�وا ج�ی�داً 
لوصایاھم وتعالیمھم ألن خبرتھم في الحیاة أكبر من خبراتكم، وق�ّدم�وا ل�ھ�م 
ُحبّاً ووالًء واحتراماً وتقدیراً، وأعطوھم الكرامة الالئقة ألنّھم یس�ت�ح�قّ�ون�ھ�ا، 
ونخلص للقول: (ال تُكرھوا أوالدكم على آثاركم، فإنھ�م ُخ�ل�ق�وا ل�زم�ان غ�ی�ر 

 )..زمانكم

 ّ ز رّواد
 

 وعد حسون نصر
  سوریة 

ق.م أي بم�ا  4221منذ أكثر من عام   
ع�ام ،وال�ذي واف�ق 6000یقارب م�ن 

م�ن ش�ھ�ر أغس�ط�س ك�ان  15یوم الـ�
ال��م��ص��ری��ون وح��ت��ى ع��ھ��ود ق��ری��ب��ة 
یحتفلون بعید وفاء النیل، وھ�و ال�ع�ی�د 
الذي أتخذ أھمیة وخص�وص�ی�ة ك�ب�رى 
حتى أنھ كان یفوق عیدي ال�م�س�ل�م�ی�ن 
الفطر واألضحى في حجم االحتف�اء ب�ھ 
والمشاركة الشعبیة بكل طوائ�ف�ھ�ا م�ن 
مس�ل�م�ی�ن ومس�ی�ح�ی�ی�ن وی�ھ�ود ح�ت��ى 
اجتھد بعض المفسرین وقالوا إن�ھ ھ�و 
یوم الزینة الذي وصف في القرآن ، استمرت ھذه ال�ع�ادة م�ن أی�ام ال�ف�راع�ن�ة ح�ت�ى ال�ع�ص�ور 
اإلسالمیة إلى أن بني السّد ال�ع�ال�ي وم�ع�ھ ت�وق�ف ف�ی�ض�ان ال�ن�ی�ل ، وأن�ت�ھ�ي أخ�ر أح�ت�ف�االت 

م قبل إنشاء السد العالي ك�ان ب�یُ�ح�ت�ف�ل ب�ھ ع�ل�ى 1970المصریون القدماء بھذا العید منذ عام 
 .المستوى الرسمي والمستوى الشعبي 

 لماذا احتفل المصریین بعید وفاء النیل ؟ 
النیل في مصر ھو سر الحیاة علیھ بنیت أعظم حضارة منذ قدماء الم�ص�ری�ی�ن وح�ت�ى ال�ع�ص�ر 

ذراعاً) كان المص�ری�ون  16الحدیث وفي السنوات التي ال یفي النیل بھا (أي ال یصل عمقھ إلى 
یواجھون شبح المجاعة والغالء وشّح الثمار في األسواق وھذا ھو السّر في احتف�ائ�ھ�م ب�وف�اء 
النیل ، بوفائھ یعني أنھم قد نجوا من شبح المجاعة وأن المحاصیل سوف تزدھر ویحق للدول�ة 
أن تحصل على الضرائب ، ومع ذلك قدس قدماء المصریین نھر النیل وعب�دوه ، وات�خ�ذوا ل�ھ 
معبودا سمي بـ اإللھ "حابي " الذي ٌصور ع�ل�ى ھ�ی�ئ�ة رج�ل و أن�ث�ى ول�ون ب�ال�ل�ون األزرق 
واألخضر واألبیض للداللة على النماء والخصوبة ویحمل فوق رأسھ تاج یحمل زھرتي البردي 
واللوتس رمز الحضارة المصریة القدیمة ، حتى اآلن تقوم بعض الدراس�ات األث�ری�ة ال�ح�دی�ث�ة 

 حول االسم "حابي" فحرفوه إلي "ھابي" بمعني سعید.
أیضا عمل قدماء المصریین مقیاس لنھر النیل والتي سجلت تلك األحداث على جدران المعاب�د، 
وعرفوا مواعید فیضان نھر النیل عن طریق مرصد فلكي عند منطقة الروضة والتي تق�ع ب�ی�ن 
مدینتي "منف" و "أونو" عاصمتي مصر القُدام ، قبل ھذا الیوم كانت تحدث حادث�ة ع�ظ�ی�م�ة 
وقبل شروق الشمس یحترف نجم الشعرى الیمانیة، كان عندما یحترق ھذا ال�ن�ج�م ك�ان ی�ت�أك�د 

 قدماء المصریین بأن ھذا الیوم ھو یوم عید وفاء النیل.
 أسطورة عروس نھر النیل عند قدماء المصریین حقیقة أم خرافة:

ارتبط أیضا بعید وفاء النیل حادثة معروفة وھي رمي عروس النیل المعروفة "بھامی�س" ف�ي 
نھر النیل والتي تداولت قصتھا في وقتنا الحالي ، ولكن في حقیقة األمر أن النیل لم یفیض ف�ي 
عھد أحد الملوك فأشار كاھن إلى الملك أّن النیل غ�اض�ٌب ألن�ھ ی�ری�د ال�زواج م�ن أج�م�ل ب�ن�ت 
مصریة ، وتروي القصة أن الملك جمع أجمل الم�ص�ری�ات وأخ�ت�ار م�ن�ھ�ن األج�م�ل (وس�م�ی�ت 

في الحیاة اآلخرة و اإللھ ح�اب�ي ی�ك�ت�ب ”  حابي“بعروس النیل) وأقنعھا أنھا ستتزوج من اإللھ 
أیضاً حعبي ھو إلھ النیل عند الفراعنة، استمرت تلك العادة وفي كل عام كان المصریون یلقون 
في النیل فتاة عذراء أستجداًء لوفائھ حتى أنھ في إحدى السنوات بحث الملك ع�ن أج�م�ل ف�ت�اة 
فاستقر رأي الجمیع على أن ابنة الملك ھي أجمل فتاة مصریة وكان�ت ت�ل�ك ال�ف�ت�اة ھ�ي أب�ن�ت�ھ 
الوحیدة فأثار األمر حزن الملك و حیرتھ الشدیدة ، فعمدت خادمة الفتاة إلى صنع تمث�ال ن�ح�ت�ھ 
على صورتھا وتم إلقاؤه في النیل بدالً منھا وسّر األمر الملك حیث نج�ح�ت اب�ن�ت�ھ م�ن ال�م�وت 
واستمرت تلك العادة دھوراً طویلة ففي كل عام یعمد المصریون إلى إلقاء دمیة على ھیئة فت�اة 

 .إلرضاء النیل
لكن في حقیقة األمر لم تذكر ھذه القص�ة ف�ي مص�ر ال�ق�دی�م�ة س�وي ق�ام ع�ال�م أث�ري یس�م�ى 
"بلوتارك" ھو من ذكر ھذه القصة وإشارة أخرى في كتاب ابن عبد الحكم، كذل�ك ق�ب�ل ال�ف�ت�ح 
اإلسالمي لمصر لم تذكر ھذه القصة حتى في الدیانة المسیحیة ال�ت�ي ب�دأت م�ن�ذ ب�دای�ة ال�ق�رن 
الرابع ، إذا من خالل كل ھذه األدلة لم تُعرف الدیانة المصریة ال�ق�دی�م�ة ال�ت�ض�ح�ی�ة ب�اإلنس�ان، 
ولكن یمكن تفسیر ھذه الظاھرة بدراسة العالم اآلثاري "بلوجر الوج�ی�ھ" ال�ذي ح�اول دراس�ة 
ھذه الظاھرة ووجد أن المصریین القدماء حینما احتفلوا بھذا الیوم فإنھم قدماء المصریین كان 
یودعون نوع من السمك سمي باسم "األطم" في نھر النیل وھذا السمك یشبھ ع�روس ال�ب�ح�ر 
من الثدیات ، وصدرت تعالیم من المصریین القدماء للمحافظة على نھر النیل حیث ق�ال�وا "أن�ا 

 لم الوث میاه نھر النیل".
............................................. 
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       512القدیمة,ص والیس بادج ، آلھة مصر 

 ء او  
  ا   

   
    علي سرحان/ مصر        
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