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 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني           

م��ن��ذ س��ن��وات وأن��ا أق��رأ ك��ل م��ا   
یصدره الكاتب ال�روائ�ي ال�م�ص�ري 
صنع هللا إبراھیم، منذ أن ق�رأت ل�ھ 
ال���م���رة األول���ى روای���ت���ھ "ت���ل���ك 
الرائحة" التي كتبھا ب�ع�د خ�روج�ھ 

وھ��ي   ،1966م��ن الس��ج��ن ع��ام 
ال�روای��ة ال��ت�ي ق��ال ع��ن�ھ��ا ی��وس��ف 
إدری��س "ك��ان ك��ات��ب��ھ��ا ص��ری��ًح��ا 
صراحة ال تحتمل"، ھذه الص�راح�ة 
والوضوح ك�ان�ت س�الح ص�ن�ع هللا 
إبراھیم، وھ�و ی�ق�دم ش�ھ�ادت�ھ ع�ن 
عالم عبثي نعیش تفاصیلھ كل یوم، 
بل وكل ساعة، وسیجسد لنا صورة 
ھ��ذا ال��ع��ال��م ف��ي روای��ت��ھ ال��م��ث��ی��رة 
"اللجن�ة" ح�ی�ث ی�رس�م ل�ن�ا ف�ی�ھ�ا 
صورة قاتمة لعالم عبثي كانت ف�ی�ھ 
اللجان المض�ح�ك�ة ن�م�وذًج�ا ی�ح�ك�م 
العدید من بلدان العالم، فیما یخضع 
ب��ط��ل ال��روای��ة ل��ع��م��ل��ی��ة "غس��ل 
دماغ"، ل�ق�د اس�ت�غ�رق األم�ر م�ن�ھ 
سنوات حتى فھم معنى العبث ال�ذي 
یصّر البعض على أن یفرضھ ع�ل�ى 

 .الناس
منذ أن اغتیل ھشام الھاش�م�ي وأن�ا 
اتذكر المتاھة في روای�ة ص�ن�ع هللا 

إبراھیم، ففي كل یوم یخرج ع�ل�ی�ن�ا 
عدد من الناطقین، وھم یؤكدون أن 
اللجنة اجتمعت وبح�ث�ت وأك�دت أن 
القتلة لن یفلتوا من العق�اب.. وھ�ي 
نفس العبارة ال�ت�ي ت�ت�ردد ب�ع�د ك�ل 

 .كارثة أمنیة
في"اللجنة" یحاول بطل ص�ن�ع هللا 
إبراھیم أن یُ�ع�لّ�م أھ�ل ال�م�دی�ن�ة أن 
حقوق اإلنسان مسألة تس�ت�ح�ق أن 
یُقاتَ�ل م�ن أج�ل�ھ�ا، وأن ال�ق�وان�ی�ن 
لة م�ن الس�م�اء، ی�ح�اول  لیست منزَّ
أن یفتح أعینھم على أّن "الشع�وب 
م��ن دون ح��ریّ��ة ال ی��ع��ود ل��ھ��ا 
وجود.. ولھذا تحاول الحك�وم�ات 
الفاشلة أن ت�ن�وع ال�م�ح�ظ�ورات 
وتتنافس في سّن قوانین خ�اص�ة 
بھا، وأن ترفع س�ی�ف ال�ف�ض�ی�ل�ة 
والدی�ن ف�ي وج�ھ م�ن ی�ع�ت�رض 
على الخراب، وأن تعلن أنھا ف�ي 

غ��زوة "ای��م��ان��ی��ة" ل��م��واج��ھ���ة 
 !!"اإللحاد

ھل تریدون أن نقارن، أرجوك�م ب�ال 
مزاح، ف�ي ك�ّل ی�وم نس�ی�ر ع�ك�س 
اتجاه ال�ع�ال�م، ل�ك�ن�ن�ا ف�ي الص�ب�اح 
نشكو المؤامرة اإلم�ب�ری�ال�ی�ة ال�ت�ي 
تقف بالضد م�ن رف�ع األزب�ال ع�ن 
شوارع بغداد، ونشت�م ال�م�اس�ون�ی�ة 
ألن��ھ��ا تس��ب��ب��ت ف��ي ض��ی��اع أم��وال 
الكھرباء، كل ما نحن فی�ھ م�ؤام�رة 
تحتاج إل�ى ل�ج�ن�ة م�ن ال�خ�ب�راء ال 
یعرف المواطن ال�م�س�ك�ی�ن ل�ون�ھ�م 

 .وطعمھم ورائحتھم
یتكرر المشھد وتتكرر معھ ال�ل�ج�ان 

عاًما دون أي ت�غ�ی�ی�ر،  17على مر 
مجرد إضافات جدیدة، أل�م ی�خ�ب�رن�ا 
العبادي أنھ شكّل لجنة للكشف ع�ن 
قتلة المتظاھرین، ونسي أن یضیف 
إلى قائم�ة االخ�ت�ی�ارات، ان یش�ك�ل 
لجنة لمعرف�ة م�ن س�رق مس�ت�ق�ب�ل 
المواطن، وتقریب األصحاب وط�رد 
الكفاءات، وإحالة الملفات إلى لجنة 
متخصصة، والمتخصصة ت�ح�ی�ل�ھ�ا 
إلى مھنیة، ألیست اللجان ھي الت�ي 
مكنت عدیلة حم�ود م�ن أن تس�رق 
اموال وزارة الصحة، وتسلم وزارة 
الشباب والریاضة إلى أحمد ری�اض 
ال��ع��ب��ی��دي ال��ذي ت��ح��ول ب��ق��درة 
"فانوس" عالء ال�دی�ن الس�ح�ري، 
من العب كرة ید إلى صاحب شركة 
طی�ران خ�اص�ة وب�ف�ل�وس ال�وزارة 

  .! ایضا، ومع سبق االصرار

 ا  
ا روا  
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نظرة س�ری�ع�ة ال ت�ف�ي ب�ال�غ�رض،   
الساحات لیست صور تُن�ش�ر ب�أل�وان 
الخی�م ال�ج�م�ی�ل�ة، ف�ھ�ن�اك ب�ی�ن ت�ل�ك 
االلوان أسرار قد ال یعرفھا الب�ع�ض، 

 . وربما ال یعرفھا الكثیرین
منذ انطالق المظاھرات وم�ن�ذ ال�ی�وم 
االول، بدأ الثوار ی�ن�ص�ب�ون خ�ی�م�ھ�م 
وھنا أتحدث عن ساحة التحری�ر ل�م�ا 
لھا من خصوصیة على عدة اصعدة، 
واھمھا، ان�ھ�ا ج�م�ع�ت م�ج�ام�ی�ع ل�م 
تعرف بعض�ھ�ا ال�ب�ع�ض، ف�ت�رى ف�ي 
خ��ی��م��ة واح��دة خ��ل��ی��ط م��ن ع��دة 
م��ح��اف��ظ��ات، وھ��ذا م��ا قص��دت��ھ ف��ي 
خصوصیة ساحة التحریر، ففي باقي 
المحافظات كان�ت ال�خ�ی�م م�ت�ج�انس�ة 
اك��ث��ر م��ن ت��ج��انس��ھ��ا ف��ي ب��غ��داد، 
ف�ال�م�ج��ت�م�ع��ات ال�ج�ن��وب�ی�ة ت�ت�ع��ارف 
بالنسب والعشیرة فیما بین اف�رادھ�ا، 
لكن ذلك یصعب في بغداد، ل�ذا ف�ك�ان 
اختراق ساحات الجنوب اق�ل نس�ب�ی�ا 
من اختراقھا في بغ�داد، اض�اف�ة ال�ى 
ذلك فما یفصل ساحة ال�ت�ح�ری�ر ع�ن 

جس�ر سوى مركز الحكومة ال یتعدى 
أو جسرین، وأحیانا بضع أمت�ار م�ن 

او الس��ن��ك أو   ن��اح��ی��ة ال��ج��س��ری��ن
الطیران وكذلك ساحة النصر وح�ت�ى 

 . شارع الرشید
 

 اختراق ساحة التحریر
ل��ق��د رك��زت االح��زاب ك��ث��ی��را ع��ل��ى 
اخ��ت��راق س��اح��ة ال��ت��ح��ری��ر، ف��ك��ان��ت 
البدایة باستغالل ضعاف النفوس م�ن 
ال��م��أج��وری��ن ال��ذی��ن ی��ب��دون ف��ي 
مظھرھم ثوار وباطنھم خراب وتآم�ر 

 . وغدر
كما ھو معروف فان العراقي بط�ب�ع�ھ 
اج��ت��م��اع��ي، ورغ��ب��ت��ھ ك��ب��ی��رة ب��أن 
یتعارف وی�ت�ج�ان�س م�ع ال�ج�ار، ل�ذا 
انفتحت الخیم على بعضھا، فل�م ی�ع�د 
ھناك سر، كل شيء اصبح ب�م�ت�ن�اول 
الید، وھنا اقصد بمتناول ید العناصر 
ال��م��زروع��ة ف��ي الس��اح��ة م��ن ق��ب��ل 

 . االحزاب
 

 ترویج المخدرات
بدأت مجامیع التج�س�س ت�ع�م�ل ب�ك�ل 
الوسائل واالسالیب الفش�ال ال�ث�ورة، 
وم���ن ت���ل���ك االس���ال���ی���ب، ت���روی���ج 
المخدرات بانواعھا، بدأت توزع تلك 
الس��م��وم ب��ی��ن ب��ع��ض ال��ع��ن��اص��رم��ن 
المراھقین وبشكل مجاني، وب�ع�د أن 

أدمن نفر قلیل علیھا، بدأت المرح�ل�ة 
الثانیة، فھذا الع�دد ال�ق�ل�ی�ل ج�دا ب�دأ 
ی��ب��ح��ث ع��ن مص��در ل��ت��م��وی��ل ذات��ھ 
وشراء ما یكفیھ من المخدرات، ك�ان 
البدَّ لھ من الحصول على المال ب�أی�ة 
طریقة كانت، وھ�ن�ا ب�دأت الس�رق�ات 
تنتشر م�ن ت�ل�ك ال�ث�ل�ة ال�م�ن�ح�رف�ة، 
اضافة الى التصرفات غ�ی�ر م�ق�ب�ول�ة 
اجتماع�ی�ا، وھ�ذا م�ا ان�ع�ك�س ع�ل�ى 

 . الساحة سلبا في بعض االحیان
 

 متاجرة بالجنس الرخیص
بدأت مرحلة ثان�ی�ة وھ�ي ال�م�ت�اج�رة 
بالجنس الرخی�ص، ف�ب�دأت االح�زاب 
توفر لبعض المنحرف�ی�ن ب�ن�ات ل�ی�ل، 
وح��اول ال��ب��ع��ض تص��وی��ر ب��ع��ض 
الجلسات الرخ�ی�ص�ة ونش�رھ�ا ع�ل�ى 
وسائل التواصل االجتماع�ي ل�غ�رض 

 . االساءة للثورة وللثوار
 

 فشال اي اجتماع إ
كان ایضا للجواس�ی�س ال�م�زروع�ی�ن 
في الساحة اس�ال�ی�ب ف�ي افش�ال اي 
اجتماع في الساحة ب�اخ�ت�الق خ�الف 
بسیط ومن ث�م ت�ط�وی�ره ال�ى ع�راك 
باالیدي، ھذا االسلوب ل�ال�س�ف ك�ان 
س��ب��ب��ا ف��ي ان��ھ��اء ع��دد ك��ب��ی��ر م��ن 
االجتماعات التي كانت تھدف لتوحید 

 . خطاب الساحة
 

 االحزاب الفاسدة)(تمویل 
من جھة اخرى كان لتمویل الس�اح�ة 
دورا مھما في االساءة، كانت ت�دخ�ل 
شاحنات من ال�م�واد ال�غ�ذائ�ی�ة ال�ت�ي 
ت��رس��ل��ھ��ا االح��زاب ال��ف��اس��دة، وی��ت��م 
س��رق��ت��ھ��ا م��ن ق��ب��ل اب��ن��اء االح��زاب 
ال��م��زروع��ی��ن ف��ي الس��اح��ة ب��ات��ف��اق 
مسبق، ثم یتم بیعھ�ا ع�ل�ى اص�ح�اب 
المواكب الظھار ص�ورة غ�ی�ر الئ�ق�ة 
للثوار الحقیقیین، وكان ھذا سببا في 
ان یتم ق�ط�ع ال�م�ع�ون�ات م�ن ب�ع�ض 
الجھات (االشخاص) لش�ّك�ھ�م ب�أن�ھ�ا 
ستُسرق وتباع ف�ي الس�اح�ة، ول�ھ�ذا 
ال��م��وض��وع ت��ف��رع��ات وتش��ع��ب��ات ال 

 . مجال لذكرھا
 زرع بنات اللیل

إرس�ال ب�ن��ات ال��ل�ی��ل ل��ی�ش��ارك�ن ف��ي 
المظاھرات، ویتم تصویرھن من قبل 
مصورین تابعین لالحزاب نفسھا، ثم 
یتم نشر ت�ل�ك الص�ور ع�ل�ى وس�ائ�ل 

 . التواصل لغرض االساءة ایضا

 
 تأجیج الفتنة بین القوات الحكومیة

كان لالحزاب دورا كبیرا في ت�أج�ی�ج 
الفتنة بین القوات الحكوم�ی�ة، وب�ی�ن 
المتظاھرین، ف�ی�ق�وم ن�ف�ر ت�اب�ع ل�ھ�ا 
باستفزاز تلك الق�وات وب�ط�رق غ�ی�ر 
صحیحة، ویتم تصویر تلك االسالی�ب 
عل�ى ان�ھ�ا تص�رف�ات ال�ث�وار، وھ�ذا 
التصرف اعطى لبعض القوات مبررا 
لضرب المتظاھرین كرد ف�ع�ل، وھ�ن�ا 
لست ادافع ع�ن ت�ل�ك ال�ق�وات الن�ھ�ا 
ب��ط��ش��ت ف��ي اك��ث��ر م��ن م��ن��اس��ب��ة 
بالمتظاھرین الس�ل�م�ی�ی�ن، ل�ك�ن ل�ك�ل 

 . حادث حدیث
 

 الوصول الى قیادة الساحة!!
اص��ب��ح ب��ع��ض (م��ا یس��م��ى ث��وار) 
ونتیجة دعم�ھ�م م�ن ق�ب�ل االح�زاب، 
اص��ب��ح��وا ق��ی��ادی��ی��ن ف��ي الس��اح��ة، 
وكسبوا بعض الشباب حولھم بط�رق 
شتى، منھا تقدیم الدعم لھم، اض�اف�ة 
الى اسالیب رخیص�ة اخ�رى، ھ�ؤالء 
االشخاص سلّ�م�وا الش�ب�اب ال�م�غ�رر 
بھم الى االحزاب لتتحكم ب�م�ص�ی�رھ�م 
وبشتى السبل، ولیصبحو ف�ی�م�ا ب�ع�د 
أدوات یس��ت��خ��دم��ون��ھ��ا ل��ت��ش��وی��ھ 

 . الساحات وبكل الطرق
 

 مرتزقة تتحرش بالنساء
عملت بعض الجھات لزرع م�رت�زق�ة 
بین صفوف الثوار لغرض ال�ت�ح�رش 

وبش��ت��ى   ب�ال��م��ت�ظ��اھ��رات (الس�ی��دات)
الطرق، م�ا ج�ع�ل ع�ددھ�ن ی�ق�ل ف�ي 
بعض االحیان، لكن ما ان كشفنا عن 
ت�ل�ك ال�م�ج�ام�ی�ع ال�م�ن�ف�ل�ت�ة ف�ق�د ت�م 

 . معالجتھا بطرقنا الخاصة
 

 حرق الخیم 
حاول بعض المرتزقة خلق بلبلة ف�ي 
الساحة كانت نتیجت�ھ�ا ح�رق ال�خ�ی�م 
ل��ع��ك��س ص��ورة مش��وھ��ة ل��ل��ث��وار 

االحرار، وقد مورست ھذه االسالی�ب 
باشكال مختلفة، وك�ان�ت م�ردودات�ھ�ا 

 . سلبیة على الساحات
 

 شراء الذمم
بعض السیاسیین لعبوا ادوارا غ�ای�ة 
ف�ي االن��ت�ھ��ازی�ة، ف��اس�ت��غ�ل�وا ب�ع��ض 
المجامیع واقنعوھم بانھم معارض�ی�ن 
للحكومة وینوون التغییر، لكنھم ب�ع�د 
ان دف��ع��وا ث��م��ن ت��ل��ك ال��م��ج��ام��ی��ع 
استغل�وھ�م ب�ل اش�ت�روھ�م واش�ت�روا 
م��واق��ف��ھ��م ف��اص��ب��ح��وا ج��زء م��ط��بّ��ل 
للحكومة بعمد أو دون عم�د، ل�ك�ن�ھ�م 
خض��ع��وا ب��ك��ل ال��ط��ری��ق ال��ى ب��ی��ع 

 . مواقفھم
ھذا كلھ لم ی�ث�ن�ن�ا ع�ن الص�م�ود ف�ي 
الساحات، والعمل على ردم الفجوات 
ال���ت���ي خ���ل���ق���ت���ھ���ا ت���ل���ك االح���زاب 
والمیلیشیات، فقمنا بغربلة الم�واق�ف 
واستطعنا فرز كل الخونة والمرتزق�ة 
وكشفنا عنھم الغط�اء ال�واھ�ي ال�ذي 
كانوا یغطّون انفس�ھ�م ب�ھ، ف�ظ�ھ�رت 
حقیقتھم المشوھة، ھ�ذا م�ا ج�ع�ل�ھ�م 
اخیرا یغتالون العقول النیرة والث�وار 
الحقیقیین الذي كشفوا عن حقیقتھم، 
وتكالبت االحزاب ب�ع�د ال�ك�ش�ف ع�ن 
غایاتھا والسقوط الذي منیت فیھ ف�ي 
ساحاتنا، وال�ی�وم ن�ح�ن ف�ي م�رح�ل�ة 
ث��ان��ی��ة م��ن م��راح��ل ال��ث��ورة، وھ��ي 
التكاتف بین الساحات لغرض اسق�اط 
تلك المیلیشیات التي ادت الى سق�وط 
عدد كبیر من الش�ھ�داء، وق�د ت�ك�ون 
الناصریة االولى في ط�رد ال�ع�م�الء، 
وستلتحق ف�ی�ھ�ا ب�اق�ي ال�م�ح�اف�ظ�ات 
المنتفضة، وحینھا س�ی�ك�ون ال�ع�راق 
مقبال على مستقبل یلیق بتلك ال�دم�اء 
الزكیة ال�ت�ي ُس�ف�ك�ت الج�ل ال�ع�ب�ور 

  بمركبنا الى بر االمان.
النصر قادم ال محالة، واالبطال اك�ث�ر 
ص��م��ودا واص��رارا م��ن ذي ق��ب��ل، 
واالحزاب ال�ی�وم ت�ت�خ�ب�ط وتس�ت�خ�دم 
م���خ���ط���ط���ات���ھ���ا ف���ي االغ���ت���ی���االت 
وال��ت��ھ��دی��دات، ل��ك��ن ص��وت الش��ع��ب 
المظلوم س�ی�ك�ون االع�ل�ى واالق�وى، 
ألنھ شعب أراد ال�ح�ی�اة وأص�ر ع�ل�ى 

  االنتصار وھذه حتمیة تأریخیة...
ع���اش ال���ع���راق ح���را مس���ت���ق���ال 

 ولشعبة السالم والسعادة. أبیا
الرحمة ألرواح شھداء ثورة تش�ری�ن 

 والشفاء العاجل للجرحى. المباركة
 وال یصح إال الصحیح.

  اار ّوا "ا ورا ارة"
اب اا ت، وار اأ 

 الفنان واالعالمي: فارس دانیال  -بغداد، خاص "العراقیة االسترالیة" 
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ق��ررت أن أب��دأ م��ق��ال��ي ل��ھ��ذا األس��ب��وع ب��ب��ی��ت     
ش�اع�رال�ع�رب م�ح�م�د  -قصیدة الشاعر الكبیر  من 

 مھدي الجواھري.
التي كانت بعنوان أخي ج�ع�ف�ر، ی�رث�ي ف�ی�ھ�ا أخ�اه 
محمد جعفر الذي إستشھد في مع�رك�ة ال�ج�س�ر ف�ي 

ال�ت�ي إن�ت�ف�ض ف�ی�ھ�ا الش�ع�ب  1948وثبة كان�ون 
العراقي على بكرة أبیھ ضد النظام الملك�ي وأزالم�ھ 
عمالء األستعمار والذي أسقط فیھا مع�اھ�دة ب�ورت 
س�م��وث اإلس��ت�رق��اق��ی�ة، ف�اإلن��ت��ف�اض��ات وال��ث��ورات 
والوثبات لیست ولیدة الیوم ب�ل ھ�ي ت�م�ث�ل ت�أری�خ 
ونضال الشعب ضد األستعمار والطغاة والحك�وم�ات 
الدكت�ات�وری�ة ال�ت�ي ت�وال�ت ع�ل�ى ح�ك�م�ھ. وھ�اھ�ي 

ت�ت�واص�ل  2019إنتفاضة األول من تشری�ن األول 
مع ذلك التأریخ المجید الذي قدّم فیھا الشعب خ�ی�رة 
بناتھ وأبنائھ على مذبح الحریة والتقدم من أجل أن 
تكون خیرات الوط�ن م�ل�ك الش�ع�ب م�ن أج�ل ق�ی�ام 
الدولة المدنیة الدیمقراطیة التي تتمیز بنظام ت�ك�ون 
فیھ كل السل�ط�ات م�ن الش�ع�ب، وق�ی�ام م�ؤس�س�ات 
دستوریة، یحكم فیھ ال�ق�ان�ون وال�دس�ت�ور، ول�ی�س 
نظام المح�اص�ص�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة وح�ك�م ال�م�ل�ی�ش�ی�ات 
والحكومة العمیقة ، وال نظام الف�س�اد وال�ف�اس�دی�ن. 
وال إقامة دولة دینیة سیاس�ی�ة م�ن�غ�ل�ق�ة أك�ل ع�ل�ى 
نظ�ام�ھ�ا ال�دھ�ر وش�رب. ل�ق�د ح�ق�ق�ت اإلن�ت�ف�اض�ة 
والحراك الشعبي الكبیر، إسقاط حكومة ع�ادل ع�ب�د 
المھدي ال�ذي ك�ان س�ل�ی�ب اإلرادة ب�ع�د تص�اع�دت 
وتیرة اإلنتفاضة السلمیة وإزدیاد إنض�م�ام ش�رائ�ح 
الشعب وفي المقدمة الشباب الذی�ن ت�م�ی�زوا ب�روح 
ال�ت�ض�ح�ی�ة والش�ج��اع�ة واإلق�دام، وس�ج�ل�وا أروع 
صورة من صور النضال واإلقتحام م�ن أج�ل إع�ادة 
الوطن والحریات حیث تحولت ساحات ال�ت�ظ�اھ�رات 
واإلعت�ص�ام�ات إل�ى س�اح�ت ل�ل�ت�ض�ام�ن وال�وح�دة 
الوطنیة والتث�ق�ی�ف وال�ح�وار واإلح�ت�ج�اج وإت�خ�اذ 
ال�ق�رارات، إن�ھ�ا ت�ج�رب�ة ث�م�ی�ن�ة الیس�ت�ھ�ان ب�ھ��ا. 

وبعد تشكیل حكومة الكاظمي وتقدی�م م�ن�ھ�اج  اآلن 
الوزارة ، كان یُفترض إتخاذ إجراءات سریعة ح�ول 
ال�ك��ش��ف ع��ن ق�ت��ل��ة ال��م��ت�ظ��اھ��ری��ن وال��م�ع��ت��ق��ل��ی��ن 
والمختطفین قسریاً وبعث الثقة ل�دى الش�ع�ب، ب�أن 
التغییر الذي یطالب بھ الشعب ق�ادم ول�ك�ن ال�وض�ع 
األمني ت�دھ�ور بس�رع�ة وال�ت�ظ�اھ�رات إس�ت�م�رت، 
بسبب ھیمنة الملیشیات وبشراسة، ح�ی�ث وض�ع�وا 
خطط ممنھجة للقیام بحملة جدیدة من اإلغ�ت�ی�االت، 
والتي كانت بدایة في عھد حكومة الكاظمي، إغتیال 
المحلل السیاسي واألمني والخبیر بفصائل اإلرھ�اب 
الشھید (ھاشم الھاشمي) وكان على رأس ال�ق�ائ�م�ة 
الجدیدة ثم توالت فیھا اإلغتیاالت . وتشیر التقاری�ر 
من منظمات المجتمع المدني ال�ع�راق�ی�ة ب�أن ھ�ن�اك 

شھید وخمسة وعشرین ألف ُمص�اب  716أكثر من 
والمئات من المعتقلین والمختطفین قسریاً . وت�ح�ت 
ظروف تفشي جائحة كورونا، تحركت ال�م�ل�ی�ش�ی�ات 
من جدید نحو إستھداف ال�ن�اش�اط�ات وال�ن�اش�ط�ی�ن 
والقیام بحملة إغتیاالت في البصرة والناصریة مم�ا 

دفعت الجماھیر إلى ال�ت�ح�رك وال�ق�ی�ام ب�ت�ظ�اھ�رات 
وإحتجاجات جدیدة . حیث تّم إستھداف م�ت�ظ�اھ�ري 

أی�ق�ون�ة اإلن�ت�ف�اض�ة -ساح�ة ال�ح�ب�وب�ي -الناصریة 
-08-21وخیامھم بعبوة ناسفة مساء یوم الجمع�ة 

ك�م�ا س�ب�ق�ت ھ�ذا   ش�اب�اً  11أدت إلى جرح  2020
العمل اإلجرامي محاوالت اغتیال ف�اش�ل�ة ل�ع�دد م�ن 
الناشطین المدنیین، وفي محافظة الب�ص�رة ش�ھ�دت 

ال�ت�ي ط�ال�ت ال�ن�اش�ط�ی�ن   الع�دی�د م�ن اإلغ�ت�ی�االت
والمتظاھرین، حیث أغ�ت�ال مس�ل�ح�ون م�ج�ھ�ول�ون 
الناشط في تظاھرات البصرة الشھید تحسین أسامة 

بعد إقتحام مكتبھ ال�واق�ع  2020آب 14یوم الجمعة 
حیث كان یعم�ل ف�ي  في شارع البھو وسط البصرة 

خدمات األنترنت وإنھ�ال�وا ع�ل�ى جس�ده ب�ع�ش�ری�ن 
إطالقة ناریة من أسلحة خفیفة ، كما أقدم مسلح�ون 

ب�م�ح�اول�ة إغ�ت�ی�ال   2020آب  17مجھولون یوم 
ال��ن��اش��ط ف��ي ح��راك ت��ظ��اھ��رات ال��ب��ص��رة ع��ب��اس 

والناشطة لودیا ریمون حیث ك�ان�ت إص�اب�ة  صبحي
لودیا في رجلھا بینما دخل عباس صالة ال�ع�م�ل�ی�ات 
إلخراج الرصاص من جسده و تّم إغتیال ال�ن�اش�ط�ة 

رھام یعقوب مع زمیلتھا نھاراً ج�ھ�اراً ك�م�ا   الطبیبة
إستمر مسلسل اإلغتیاالت ف�ي م�ح�اف�ظ�ات ال�وس�ط 
والجنوب العراقي. نعم ھناك خطة وھجمة ممنھج�ة 
إلستھداف النشطاء، من قبل الم�ل�ی�ش�ی�ات وج�ھ�ات 
أخرى وبالتالي فاإلنفالت األمني وإشاعة ال�ف�وض�ى 
مستمر حیث دفعت اإلغتیاالت األخیرة إلى ن�ھ�وض 
المنتفضین في البصرة والناصری�ة ل�ل�ق�ص�اص م�ن 
المع�ت�دی�ن، ألن ال�م�ل�ی�ش�ی�ات ت�ق�ت�ل، ت�خ�ط�ف م�ن 

وتقتل في المدن والشوارع وال�م�ؤس�س�ات...   تشاء 
وبدأت ال�ع�ش�ائ�ر ال�ع�راق�ی�ة ف�ي ال�ب�ص�رة ت�ت�ح�دى 

ال�ت�وج�ھ ن�ح�و ت�ح�وی�ل ال�ب�الد إل�ى  الملیش�ی�ات أي
 وذلك لوجود السالح عند الطرفین.  حمامات دم

إن ھذه العملیات التي تقوم ب�ھ�ا األذرع ال�م�س�ل�ح�ة 
ألحزاب اإلس�الم الس�ی�اس�ي ال�ھ�دف م�ن�ھ�ا إس�ق�اط 

 الكاظمي. 
ذكر حمید الكفائي في مقال ل�ھ (ال�ع�ش�ائ�ر ت�ت�ح�دى 

بأن الوزراء یأتمرون بأمر الملیشیات  الملیشیات..)
ولیس بأمر رئیس الوزراء، المسؤولون الیلتزمون 
بالقانون بل بأوامر المسلحین، المنتفضون یُقت�ل�ون 
أمام منازلھم أو في الشوارع وفي م�ك�ات�ب�ھ�م وس�ط 
المدن، كما تستمر عملیات اإلخ�ت�ط�اف واإلع�ت�ق�ال. 

تشكیل لجنة تحقیقیة والنتیجة تسجل  -رد الحكومة 
ضد مجھولین لقد تّم قتل ال�ع�ش�رات وال�م�ئ�ات م�ن 

 الناشطین نساًء ورجاالً. 
 من أین یأتي الدعم للملیشیات:

من خالل الدولة بإعتبار معظم القتلة مرتبط�ی�ن  -1 
 بھا من خالل مؤسساتھم 

 بسبب عجز وضعف الدولة  -2
 صمت المرجعیات -3
 دور العشائر وتصاعده .  -4

ذك��ر ال��ق��اض��ي زھ��ی��ر ك��اظ��م ف��ي ن��دوة ل��ل��ت��ی��ار 
ال��ن��اش��ط��ات وال��ن��اش��ط��ی��ن  ال��دی��م��ق��راط��ي ال��ع��راق��ي

األجھزة الحكومیة ال�ع�م�ی�ق�ة  -1مستھدفین من قبل 
ال�م�ل�ی�ش�ی�ات داخ�ل إط�ار -المسلحین المدنی�ی�ن  -2

تقوم ب�ع�م�ل�ھ�ا ت�ح�ت   األجھزة التحقیقیة -3الدولة 
التحقیق بدءاً من المحقق بإشراف ق�اض�ي   سلطات

التحقیقات ، اإلدعاء العام م�ھ�م�ت�ھ ح�م�ای�ة ال�دول�ة 
ویدعم النظام الدیمقراطي. كما یالحظ تعدد الج�ھ�ات 
المتھمة مع أن المتھم مطلق السراح والم�ل�ی�ش�ی�ات 
المسلحة ھي الح�اك�م األس�اس�ي. ال�ج�رائ�م أغ�ل�ب�ھ�ا 
ُمراقبة بكامرات والوصول إلى ھ�وی�ات�ھ�م. ی�ك�ش�ف 

الناشطة اإللمانیة أطل�ق س�راح�ھ�ا بس�رع�ة  عملھم 
في حین إلى حد اآلن لم یكشف عن قتلة الناش�ط�ات 
والناشطین . عند تشكیل لجان تح�ق�ی�ق�ی�ة م�ن ق�ب�ل 
الحكومة وفي النتیجة یسجل الف�ع�ل ض�د م�ج�ھ�ول. 
اإلختفاء القسري كثرت الحاالت مع إختفاء ال�رادع. 

 ومن المقترحات التي أقترحھا وھي: 
 تفعیل منظمات المجتمع المدني -1
 التعاون مع األحزاب الوطنیة  -2
كش�ف م�ل�ف�ات  -4اإلت�ف�اق ع�ل�ى خ�ط�ط ع�م�ل  -3

إحالة األسماء المعروفة و ت�ق�دی�م�ھ�م  -5المتھمین 
منع إجازة األسلحة ال�ن�اری�ة م�ن ح�ی�ث  -6للقضاء 

تبادلھا وبیعھا وعدم نشر األسلحة في ال�م�دن. ك�م�ا 
ذكر المحامي محمد السالمي ال�ن�اش�ط ال�م�دن�ي ف�ي 
نفس الندوة بأن غیاب ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة، 
وإنعدام التنمیة االقتصادیة والبشریة ل�ھ�ا دور ف�ي 
تمدد الملیش�ی�ات فض�الً ع�ن وج�ود دول�ة ع�م�ی�ق�ة 

 مسلحة . 
عندما نفرش المشكلة ونمعن ال�ن�ظ�ر ف�ی�ھ�ا ن�الح�ظ 

وجود حاالت شاذة في ط�ب�ی�ع�ة ال�ن�ظ�ام  -1-مایلي :
ال��م��ح��اص��ص��ي ال��ط��ائ��ف��ي وھ��ي أح��زاب أس��الم��ی��ة 

مسلحة موالیة إلیران من خالل ملیشیاتھا  سیاسیة 
وھي متمردة على السلطات الرس�م�ی�ة وھ�ي ت�ت�ب�ع 
مؤسسات مسلح�ة ف�ي إی�ران. م�ع وج�ود ال�ق�وات 
المسلحة والملیشیات التي تتحكم في مرافق ال�دول�ة 
وھي المنافذ الح�دودی�ة وال�م�وان�ئ وت�ت�واص�ل م�ع 

 الدولة العمیقة 
فقد أھلیتھ ولم یحرك ساكناً تج�اه   مجلس النواب-2

اإلغتیاالت وقتل المتظاھرین فضالً عن عدم تشریع 
 القوانین المفیدة للشعب

 فقدان سلطة القانون والدستور -3
منبع ال�ف�س�اد وال�ت�زوی�ر وإس�ت�غ�الل ال�م�ن�اص�ب -4

 والنفوذ 
 إستفحال الفساد ونھب أموال الشعب  -5
تدمیر البنى التحتیة وشل مشاریع التنمیة. ك�م�ا  -6

إن الملشیات والسالح المنفل�ت ك�م�ا ی�ق�ول رئ�ی�س 
الوزراء ھي لھا وجھان وجھ رسمي وھي مؤسسة 
الحشد الش�ع�ب�ي ووج�ھ س�ري ل�ت�ن�ف�ی�ذ ال�ع�م�ل�ی�ات 
الخارجة عن القانون ول�غ�رض ال�ث�أر م�ن الش�ع�ب 

 بقتل أبنائھ . 
اذن البّد من التغییر الحقیقي ودعم قوان�ی�ن ح�م�ای�ة 
حقوق اإلنسان وحریة التعبیر والتظاھر. فاألوضاع 
معقدة ومركبة وتحتاج إلى مجلس وزراء ورئ�ی�س 
مجلس الوزراء جرئ، وأذا أراد التغ�ی�ی�ر ف�الب�د أن 
یس��ت��ن��د إل��ى الش��ع��ب وق��وى اإلن��ت��ف��اض��ة وال��ق��وة 
السیاسیة الوطنیة والدیمقراط�ی�ة ل�غ�رض اإلس�راع 

 في التحررمن الھیمنة األجنبیة والملیشیات.

ُ أم أ ُأ     ُ اح ا ن 
 

 

 صبحي مبارك/ سیدني       
 



ل�م ی�ع�د ھ�ن�اك ش��يء ی�ث�ی��ر ال�ع�ج��ب   
واالس��ت��غ��راب ف��ي ص��ف��وف الش��ع��ب 
العراقي في سلوكیات ومواقف ال�دول�ة 
العراقیة بسلطاتھا ال�ث�الث، ال�ت�ن�ف�ی�ذی�ة 
والتشریعیة والقض�ائ�ی�ة، وب�أج�ھ�زت�ھ�ا 
األمنیة العدیدة ومؤسساتھا وھ�ی�ئ�ات�ھ�ا 
المالیة واإلداری�ة وال�م�س�ت�ق�ل�ة وت�ع�دد 
ھ�ی��ئ��ات ال��ن��زاھ�ة ال��م�ن��اھض��ة واق��ع��ی��ا 
لمصالح الشعب ووحدتھ. لم یعد ھ�ن�اك 
ما یقنع ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي، الس�ی�م�ا 
الفئات االجتماعیة الكادحة وال�م�ن�ت�ج�ة 
للخیرات المادیة والروحیة والمحرومة 
والفقیرة، بأن الدولة ت�ق�ف إل�ى ج�ان�ب 
الشعب وقض�ای�اه ال�ع�ادل�ة ومص�ال�ح�ھ 
األساسیة وت�ن�اھ�ض ال�ن�ھ�ب والس�ل�ب 
الیومي لخزینة الدولة من الباطن وم�ن 
كل حدب وص�وب. ل�م ی�ع�د ھ�ن�اك م�ن 
یقتنع بان الدول�ة ال�ع�راق�ی�ة الض�ع�ی�ف�ة 
والھشة والمھمشة ھي صاحبة الكل�م�ة 
األخ��ی��رة ف��ي ق��رارات��ھ��ا االق��ت��ص��ادی��ة 
واالجتماعیة والسیاسیة، ولیس الدولة 
ال��ع��م��ی��ق��ة ب��أج��ھ��زت��ھ��ا وم��ؤس��س��ات��ھ��ا 
ومیلیشیاتھ�ا وم�ن ی�ق�ف وراءھ�ا م�ن 
خارج العراق. لم یعد ھناك من ال یعتقد 
بأن ھناك وراء تعط�ل إن�ج�از مش�اری�ع 
الطاقة الكھربائیة وح�رم�ان ال�م�ج�ت�م�ع 
منھا دولة ج�ارة ك�ب�ی�رة ت�دع�ى إی�ران 
ترید بیع الكھرباء والغاز وما إل�ى ذل�ك 
للعراق لتستولي عبر ذلك على ال�م�زی�د 
من العملة الصعبة، إضافة ل�م�ا یس�رق 
ویص��ل��ھ��ا ع��ب��ر أع��وان��ھ��ا ف��ي ال��دول��ة 

 الرسمیة.
ولیس ھناك بشك�ل خ�اص م�ن ی�ع�ت�ق�د 
بأمن الدولة العراقیة ابتداًء من رئ�اس�ة 
الجمھوریة ومروراً بالحكومة ومجلس 
النواب وال�ق�ض�اء وان�ت�ھ�اًء ب�األج�ھ�زة 
األمنیة، ومنھا المخابرات ال�ت�ي م�ازال 
یترأسھا رئیس مجلس الوزراء والقائد 
العام للقوات المسلحة، ال تعرف بالدق�ة 
التامة تلك الجھات التي تُقرر من ی�ج�ب 
أن یخت�ط�ف أو یُ�ق�ت�ل م�ن ال�ع�راق�ی�ات 
والعراقیین المدنیین النشطاء من ق�وى 
االن�ت�ف�اض�ة الش�ب�اب�ی�ة أوالً، وم�ن ھ�م 
ال�م�ن�ف�ذون ال�ف�ع�ل�ی�ون ل�ھ�ذه ال�ج�رائ�م 
البشعة والجبانة في كل أنح�اء ال�ع�راق 
ثانیاً. فالعراقي والعراقیة لیسا مفتح�ی�ن 
باللبن فحسب، بل وی�ق�رأون ال�م�م�ح�ي 
وما بین السطور، كما ت�ؤك�ده األم�ث�ل�ة 

  الشعبیة بحس صادق وسلیم.
القرار الم�رك�زي ب�ال�ت�ص�دي ل�ل�ح�رك�ة 
المدنیة ووأدھا ص�در م�ج�دداً م�ع ب�دء 
االن��ت��ف��اض��ة الش��ب��اب��ی��ة ف��ي األول م��ن 

حین وجھ المرشد  2019تشرین األول 
األعلى وول�ي ال�ف�ق�ی�ھ اإلی�ران�ي ع�ل�ي 
خامنئي بض�رورة ال�ق�ض�اء ع�ل�ى ھ�ذه 

الحركة ال�م�ش�ب�وھ�ة، وم�ن ث�م ت�وال�ت 
تص��ری��ح��ات ج��م��ھ��رة م��ن ك��ب��ار ق��ادة 
ومس��ؤول��ی��ن م��دن��ی��ی��ن وعس��ك��ری��ی��ن 
إیرانیین أكدوا ضرورة ال�ت�خ�ل�ص م�ن 
ھ��ؤالء ال��ذي ی��ری��دون ال��ت��ع��اون م��ع 
ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة وض��د ال��وج��ود 
اإلیراني في الع�راق. م�ن إی�ران ص�در 
القرار المركزي، أما تفاصی�ل ال�ت�ن�ف�ی�ذ 
ف��ی��ق��وم ب��ھ��ا ق��ائ��د ال��دول��ة ال��ع��م��ی��ق��ة 
وموجھھا وال�م�س�ؤول ال�م�رك�زي ع�ن 
االتص��ال ب��ال��خ��ام��ن��ئ��ي م��ن ج��ھ��ة، 
والمسؤول عن قیادة اللجنة المس�ؤول�ة 
عن التنسیق بی�ن أب�رز ق�وى وأح�زاب 
وم�ی�ل�ی�ش�ی�ات ال�ب�ی�ت الش�ی�ع�ي وق�وى 
میلیشیاویة عاملة في الحش�د الش�ع�ب�ي 
من ج�ھ�ة أخ�رى. إن�ھ ص�اح�ب ال�ق�ول 
الشھیر "أخذناھا بعد ما نعط�ی�ھ". إن�ھ 
النرجسي والسادي والراكع أمام سی�ده 

   الخامنئي.
لقد جن جن�ون ق�ادة إی�ران وأت�ب�اع�ھ�م 
الصعالیك ف�ي ال�ع�راق ح�ی�ن ش�اھ�دوا 
كیف یتطور الحراك الم�دن�ي ال�م�ت�راك�م 
سنة بعد أخرى لیتف�ج�ر ف�ي ان�ت�ف�اض�ة 
ش��ب��اب��ی��ة م��ت��ع��اظ��م��ة ش��م��ل��ت ج��م��ی��ع 
محافظ�ات ال�وس�ط ول�ج�ن�وب، وم�ن�ھ�ا 
بغداد، وحظت بتأیید الجماھیر الك�ادح�ة 
والمظلومة والمقھورة ألسب�اب ك�ث�ی�رة 
ف��ي ب��ق��ی��ة م��ح��اف��ظ��ات ال��ع��راق دون 
استثناء. فتحول الصعلوك الحاكم ف�ج�أة 
والمتقلب طیلة ح�ی�ات�ھ م�ن ح�زب إل�ى 
أخر، إلى جزار مرعب أع�ط�ى أوام�ره 
باستخدام العنف المفرط والسالح الحي 
في وأد االن�ت�ف�اض�ة، ف�ح�ص�ل ال�ع�ك�س 

 700ت�م�ام�اً، رغ��م س�ق�وط أك��ث�ر م�ن 
ج��ری��ح وم��ع��وق  27000ش��ھ��ی��د و

والمئات من ال�م�ع�ت�ق�ل�ی�ن وال�م�ع�ذب�ی�ن 
وعشرات المختطفین وال�م�غ�ت�ال�ی�ن، إذ 
اتسعت قاعدة االنتفاضة وتح�ول�ت إل�ى 
انتفاضة شعبیة بكل المقاییس وطرحت 
شعارات لم تكن في بدای�ات�ھ�ا ك�م�ا ف�ي 
مجرى مسیرت�ھ�ا ال�رائ�ع�ة. ف�أس�ق�ط�ت 
حكومة الجزار الخبیث والفاسد، وأت�ت 
بمصطفى الكاظمي، حیث وجدت الطغ�م 
الحزبیة الحاكمة مجبرة على القبول بھ 
شریطة أن ال ی�ت�ن�اغ�م م�ع االن�ت�ف�اض�ة 

 ومطالبھا العادلة والمشروعة.
ھنا نلتقي ب�رج�ل ی�ق�ف ب�ی�ن م�دی�ن�ت�ي 
"نعم" و "ال"، بین قوى االن�ت�ف�اض�ة، 
ال��ت��ي أج��ب��رھ��ا وب��اء ك��ورون��ا ع��ل��ى 
التخفیف من التج�م�ع�ات وال�ت�ظ�اھ�رات 
من جھة، وبین الطغم الحزبیة الحاكم�ة 
التي شعرت بالقوة وبدأت تن�ف�ذ ح�م�ل�ة 
اغتیاالت للنشطاء المدنیین م�ن انس�اء 
والرجال في بغداد والبصرة والناصریة 
وكربالء وبابل وغیرھا من جھة ثانیة، 

في محاولة لبث الخ�وف وال�رع�ب ف�ي 
ص�ف��وف ال�م��ن��ت�ف��ض��ی��ن وم��ن��ع�ھ��م م��ن 

  التحرك والمطالبة بالتغییر.
ھنا نلتقي برئیس مجلس وزراء وق�ائ�د 
عام للقوات المس�ل�ح�ة ورئ�ی�س ج�ھ�از 
المخابرات العراقیة، الذي یملك ص�الت 
واسعة وأساسیة ومعرفة دق�ی�ق�ة ب�ك�ل 
تلك الجھات الت�ي ت�م�ارس االخ�ت�ط�اف 
والقتل، التي وض�ع�ھ�ا ال�دك�ت�ور ھش�ام 
الھاشمي أیضاً ق�ب�ل اس�ت�ش�ھ�اده ع�ل�ى 
أیدي القتلة لمج�رم�ی�ن أم�ام�ھ، وال�ت�ي 
تحدث ع�ن�ھ�ا ال�زم�ی�ل ال�ف�اض�ل غ�ی�ث 
التمیمي في أكثر من ل�ق�اء ت�ل�ف�زی�ون�ي 
من قناة الحرة، ع�ن ت�وف�ر م�ع�ل�وم�ات 
تفصیلیة عن ال�م�ت�ھ�م�ی�ن ب�االخ�ت�ط�اف 

 واالغتیاالت ومن یقف وراءھم. 
الغریب أن رئیس مج�ل�س ال�وزراء ق�د 
اقسم على كش�ف أس�م�اء ق�ت�ل�ة ھش�ام 
ال��ھ��اش��م��ي وح��ن��ث ب��ال��ق��س��م وال��وع��د 

 والعھد، رغم معرفتھ بالقتلة!
یُفترض أن یكون مصطفى الكاظمي ق�د 
أدرك ج��ی��داً ب��أن وج��وده ع��ل��ى رأس 
الحكومة قد ج�ع�ل�ھ وج�ھ�اً ل�وج�ھ أم�ام 
قوى االنتفاضة والقوى المض�ادة ل�ھ�ا، 
أمام قوى التغییر وال�ق�وى ال�م�ن�اھض�ة 
لھ، أمام القوى ال�م�ن�اھض�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
وال��ف��س��اد وت��ل��ك ال��ق��وى ال��ط��ائ��ف��ی��ة 
وال��ف��اس��دة، وك��ان ع��ل��ی��ھ وم��ازال أن 
یختار أحدھما ال أن یل�ع�ب ع�ل�ى ح�ب�ال 
متھرئة سرعان ما تتقطع فیسقط غ�ی�ر 
مأسوف عل�ی�ھ. إن ال�م�ع�ل�وم�ات ال�ت�ي 
تصل أسماعنا تش�ی�ر إل�ى رغ�ب�ت�ھ ف�ي 
اإلص�الح وال��ت�غ��ی��ی�ر، وإذا ك�ان األم��ر 
كذلك فما الذي یثنیھ عن البدء ال�ف�ع�ل�ي 
بالعملیة قبل فوات األوان. ما عل�ی�ھ إال 
أن یستعد لمعركة ق�اس�ی�ة ت�ح�ت�اج إل�ى 
جرأة وصالبة وحكمة وعقالن�ی�ة وث�ق�ة 
بالنفس والشعب الم�ن�ت�ف�ض، وی�ح�ت�اج 
إلى إسناد ظ�ھ�ره م�ن ج�ان�ب ال�ح�رك�ة 
ال��ج��م��اھ��ی��ری��ة ال��واع��ی��ة، م��ن ق��وى 
االن���ت���ف���اض���ة وال���ق���وى ال���وط���ن���ی���ة 

 الدیمقراطیة. 
إن القوى المناھضة لل�ت�غ�ی�ی�ر ل�م ول�ن 
ت�رح�م ف�ي ال�م�ع��رك�ة ال�ج�اری�ة، ف�ھ��ي 
تخشى خسارة كل شيء، وستخسر ك�ل 
شيء في المحصلة النھائیة، وبال�ت�ال�ي 
ستبذل المستحیل ل�الح�ت�ف�اظ ب�ن�ظ�ام�ھ�ا 

  الطائفي الفاسد والتابع إلیران.
إن ال��زی��ارة ال��ت��ي ق��ام ب�ھ��ا مص�ط��ف��ى 
الكاظمي للوالیات المت�ح�دة ون�ت�ائ�ج�ھ�ا 
تحمل دالالت كثیرة ومھمة في م�ع�رك�ة 

 العراق الراھنة باتجاھین:
) ضد ال�ت�دخ�ل 2) ضد قوى داعش، و1

اإلیراني واإلرھاب الی�وم�ي ال�م�س�ت�م�ر 
للمیلیشیات الطائفیة المسلحة ال�ت�اب�ع�ة 

إلیران في العراق. إن تأی�ی�د ال�ت�ح�ال�ف 
الدولي والمجتمع الدولي والرأي ال�ع�ام 
العال�م�ي وال�ع�رب�ي وال�داخ�ل�ي یس�م�ح 
لح�ك�وم�ة ال�ك�اظ�م�ي ب�خ�وض م�ع�رك�ة 
التغییر الدیمقراطي، إن امت�ل�ك ال�ج�رأة 
لخوضھ�ا. إن أم�ام ال�ك�اظ�م�ي ف�رص�ة 
استثنائیة ل�إل�س�راع ب�ات�خ�اذ إج�راءات 

 أساسیة، منھا بشكل خاص:
** ت��ع��زی��ز ال��ج��ی��ش ال��ع��راق��ي ب��ك��ل 
صنوفھ، والس�ی�م�ا ط�ی�ران�ھ ال�ح�رب�ي، 
وتوفیر السالح الق�ادر ع�ل�ى م�واج�ھ�ة 
المی�ل�ی�ش�ی�ات اإلی�ران�ی�ة ال�ت�ي ت�م�ت�ل�ك 
أسلحة مخبأة بمخازن ك�ث�ی�رة وك�ب�ی�رة 
وفي م�ن�اط�ق ص�ن�ع الس�الح ال�ع�راق�ي 
أیضاً، والتي ھ�ي اآلن ت�ح�ت س�ی�ط�رة 
ورقابة م�ی�ل�ی�ش�ی�ات ك�ت�ائ�ب ح�زب هللا 

 اإلیرانیة!
** تعزیز القوى ال�ن�ظ�ی�ف�ة ف�ي ج�ھ�از 
ال���م���خ���اب���رات واألج���ھ���زة األم���ن���ی���ة 
وت��ط��ھ��ی��رھ��ا م��ن ت��ل��ك ال��ت��ي أدخ��ل��ھ��ا 
الجعفري والمالكي وعبد المھدي ف�ی�ھ�ا 

 والتي تعتبر جزءاً من الدولة العمیقة.
** تنشیط الق�ض�اء ال�ع�راق�ي وت�وف�ی�ر 
ال��ح��م��ای��ة ل��ل��ق��ض��اة ال��ذی��ن ی��ت��س��م��ون 
بالنزاھة م�ن ت�ھ�دی�دات ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 
ال��ط��ائ��ف��ی��ة ال��م��س��ل��ح��ة وم��ن ك��ب��ار 
 المسؤولین في البیت الشیعي ورئیسھ.

** ت��وف��ی��ر ال��ح��م��ای��ة ل��ل��م��ت��ظ��اھ��ری��ن 
ودع��م��ھ��م وال��ع��م��ل ع��ل��ى االس��ت��ج��اب��ة 
ل��م��ط��ال��ب��ھ��م ال��ع��ادل��ة ال��ت��ي ت��ح��ف��زھ��م 
للمشاركة ال�ف�اع�ل�ة وال�م�ؤث�رة ض�م�ن 

 قوى االنتفاضة الشعبیة.
 

** البدء بنزع سالح ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 
الطائفیة ال�م�س�ل�ح�ة وج�م�ع الس�الح 
المنفلت لشل قدرات ھذه المیلیشیات 
اإلرھابیة على طعن الجیش والشعب 

 من الخلف كما تمارسھ الیوم.
** تق�دی�م م�ل�ف�ات ك�ب�ار ال�ف�اس�دی�ن 
والمفسدین دون ت�ردد إل�ى ال�ق�ض�اء 
العراقي لی�أخ�ذ دوره ف�ي م�ح�اس�ب�ة 
ھؤالء واست�رداد األم�وال ال�ع�راق�ی�ة 

  المنھوبة.
كل ھذا یفترض ان یج�ري مص�اح�ب�اً 
مجرى التحضیر ل�الن�ت�خ�اب�ات وق�ب�ل 
ال��ب��دء ب��ھ��ا بض��م��ات ت��ع��دی��ل ج��اد 
وأس��اس���ي ل��ق���ان���ون االن��ت���خ���اب���ات 

 ولمفوضیة االنتخابات الفاسدة.
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 الدرس التاسع عشر
ما كنت اعتقد ان لدي القدرة عل�ى اس�ت�ع�ادة 

 احداث جرت قبل نصف قرن ..
وانا الذي شاخ زمني بحیث لم اعد أذكر فی�ھ 
اسماء احفادي م�م�ن االع�ب�ھ�م وا ن�اغ�ی�ھ�م 

  وارتبط معھم بعالقات جد الیفة ..
لكن ما ان بدأت الس�ط�ور االول�ى ب�ال�ح�دی�ث 
عن اخي الشھید وعد هللا یحیى النجار ح�ت�ى 
تبین لي انني امتلك خزیناً ثراً من ال�ذك�ری�ات 
التي ال تحتاج اال لتنظیمھا وتنسیق اح�داث�ھ�ا 
حسب، لتصبح دروساً جد مھمة اضعھا امام 
ھذا الجیل الراھن واالجیال القادمة .. لتك�ون 
نبراساً یھدي الى حسن القصد ووجھ الن�ق�اء 

  ومسار الصدق وفعل الجھد واالجتھاد.
اذكر في ھذه اللحظة مشھداً انس�ان�ی�اً ل�ع�م�ر 

 وعد هللا النجار وھو في تفتحھ الوردي ..
كنت اعرف ان ابنة خالي ، مقت�رن�ة ب�أس�م�ھ 
بوصفھا خطیبتھ االثیرة ومستقبلھ ال�زوج�ي 
الس�ع��ی�د ..وك�ان ف�ي ك��ل م��رة ی��ع�د ن�ف��س��ھ 

  لالقتران بھا، یواجھ ظروفاً صعبة ..
كان یالحق اكثر من مرة كنتیجة ل�ال�س�ال�ی�ب 
التي یراد من خاللھا الن�ی�ل م�ن الش�ی�وع�ی�ة 
والشیوعی�ی�ن ف�ي ال�م�وص�ل..ب�ع�د س�ل�س�ل�ة 

 مداھمات ومالحقات واعتقاالت ..
كان اخي یستأثر بانتباھي ، وكنت اعجب ل�ھ 
نبوءتھ المسبقة لل�م�الح�ق�ات واالع�ت�ق�االت، 

 وكنت اسألھ بعد انتھاء كل ازمة :
ـ وعد هللا .. كیف علمت بحملة االعت�ق�االت، 

 كیف عرف الحزب باالمر؟
 كان وعد هللا یضحك مني .. ویقول : 

ـ انا اول من یب�ل�غ ال�ح�زب ب�االم�ر، ف�ی�ع�م�م 
  الخبر ویتخذ االحترازات.

  ـ وكیف كنت تعلم؟
ـ كنت على عالقة وطیدة مع ص�دی�ق ح�م�ی�م 
یعمل ف�ي ال�م�خ�اب�رات وك�ان ع�ل�ى ت�م�اس 

 بمصادراالحداث.   مباشر
ـ انت .. انت .. شیوعي ویصادق رجال یعمل 

 ضابطاً في المخابرات ..!؟
كیف تأتمنھ، وكیف یأتمن ھو نفس�ھ ال�ل�ق�اء 
بك من أن یعتقل بسببك، أو یط�ردك ال�ح�زب 

 بسببھ؟
ـ كان یدفع االش�ت�راك�ات الش�ھ�ری�ة ل�ل�ح�زب 
ویتبرع مراراً .. وعندما وثقنا بھ ووثق ب�ن�ا 
صار واحداً منا .. صار عض�واً ف�ي ال�ح�زب 
وقدم لنا خدمات جلیل�ة، وت�م�ك�ن م�ن ان�ق�اذ 

  حیاة الكثیرین من رفاقنا ..
كنت اؤثره ع�ل�ى ن�ف�س�ي، وی�ؤث�رن�ي ع�ل�ى 
نفسھ.. كنت الشخص الوحید ال�ذي ل�ھ ح�ق 

 االرتباط والتعامل المباشر معھ.
ـ كیف تعرفت علیھ .. كیف وثقت ب�ھ ووث�ق 

 بك ؟
ـ�� م��رة ج��اء ص��ح��ب��ة ع��دد م��ن الش��رط��ة 
العتقالي بعد منتصف اللیل .. ك�ن�ت ات�خ�ف�ى 
في بیت خالي .. كان اول م�ن اس�ت�ی�ق�ظ م�ن 
اھل البیت خطیبتي .. وقد تنبھوا الیھا وھ�ي 
تحثني على ال�ھ�روب .. ل�ذل�ك ش�دوا ی�دھ�ا 
وضربوھا وارادوا اعتق�ال�ھ�ا م�ع�ي.. اال ان 
ھذا الشرطي تقدم من اآلم�ر م�ت�وس�ال ال�ی�ھ 
طالباً اخالء سبیل ابنة خالي .. واصر اآلم�ر 
وأصر صاحبي حتى اختصما وحدثت مش�ادة 

عنیفة بینھما حسبتھا س�ت�ن�ت�ھ�ي ال�ى حس�م 
  مدمر ..

اآلمر وجد ان صاح�ب�ي مص�ر ع�ل�ى اط�الق 
سراحھا وان تحدیھ م�ن ش�أن�ھ ان ی�ع�رض 
نفسھ للموت ومن ثم ھ�روب�ي .. ل�ذل�ك أث�ر 
االستجابة والخضوع بطریقة لم ی�ك�ن ی�ری�د 
فیھا ان یكون ضعی�ف�اً وان�م�ا م�ت�ع�اط�ف�اً م�ع 

 صاحبي ..
اعتقلوني وتركوا خطیبتي .. لك�ن ال�م�س�أل�ة 
اخذت من�ح�ى آخ�ر ع�ن�دم�ا اح�ی�ل ص�اح�ب�ي 
للقضاء وحكم بالسجن عدة سنوات ل�رفض�ھ 

  تنفیذ أوامر من ھو اعلى منھ رتبة ..
  صرنا في سجن واحد ..

انا بص�ف�ت�ي ش�ی�وع�ی�اً وھ�و بص�ف�ت�ھ رج�ل 
مخابرات متمرد على االوامر وبدأت عالقتن�ا 
تتوطد حتى صرنا ال نأنس ألحد م�ث�ل انس�ن�ا 

  مع بعضنا ..
  وعدت اسأل اخي وعد هللا :

ـ لماذا لم تتزوج ابنة خالنا .. وھ�ي ال�وف�ی�ة 
 التي تعمل النقاذ حیاتك ؟

ـ حسیب ، تذكر جیداً اننا ناقشنا أمر ال�زواج 
  مع بعضنا ..

كنت تقول لي .. وعد هللا ان حیاتك في خط�ر 
دائم، فلماذا تجعل اآلخرین ف�ي ح�ال�ة خ�ط�ر 
معك .. ل�م�اذا ت�رب�ط مس�ت�ق�ب�ل�ك ومس�ت�ق�ب�ل 
اوالدك بالمجھول .. كنت تقول لي.. وعد هللا 

 انك قد نذرت نفسك للموت .
 قلت لھ :

ـ وعد هللا.. اذكر.. اذكر، ان مثل ھذا الحدیث 
قد جرى بیننا فعالً، لكنني لم اطلب الیك ع�دم 

  االقتران بأبنة خالنا ..
ـ ال .. لم تطلب ھذا، لكنن�ي ع�ن�دم�ا راج�ع�ت 
حدیثك تبینت صح�ت�ھ ودق�ت�ھ وال�م�س�ؤول�ی�ة 

  الكامنة في اعماقھ ..
 

 قلت لنفسي :
ـ ال نني احب خالي وابنة خالي حب�اً الن�ظ�ی�ر 
لھ، فأن ھذا الحب یجعلني اال اربط مص�ی�ري 
المجھول بحیاة ھنیئة یمكن البن�ة خ�ال�ي ان 

 تعیشھا مع سواي .
الخطر الذي یالحقنا .. ال ینبغي اعمامھ على 
سوانا .. بالعكس ع�ل�ی�ن�ا ال�ن�ض�ال م�ن اج�ل 
ابعاد الخطر عن اآلخرین .. ھذه ھي م�ھ�م�ة 

 الشیوعیین ..
اكبرت في اخي موق�ف�ھ ال�ن�ب�ی�ل ھ�ذا، ون�ب�ل 
قصده وجرأة حسمھ لحب عمیق مزروع في 

 قلبھ ألبنة خالنا ..
ادركت ، كم یحب وعد هللا خ�ط�ی�ب�ت�ھ، ل�ك�ن�ھ 
كان یدرك جیداً ان حیاتھ ل�ی�س�ت م�ل�ك�اً ل�ھ، 
وانھ منذور لآلخرین .. فلماذا ال ی�ك�ون ف�ي 

 مقدمة اآلخرین ..
الفتاة التي یحب ویتمنى ویرسم الم�س�ت�ق�ب�ل  

العطري؟ .. لماذا یجعلھا في منطقة ال�خ�ط�ر 
  معھ .. مادام یحب بشكل جید ونبیل؟

ان ھذا الحب ی�رق�ى وی�ت�ج�اوز اص�ح�اب�ھ .. 
یتجاوز ق�ل�ب وع�د هللا وص�وال ال�ى ع�ق�ل�ھ 

 وموقفھ وارادتھ ..
ھذا اخي .. ی�درس ال�ح�ب دراس�ة م�ع�م�ق�ة، 
یقطر ازھاره ویمتلك ارادة ال�ح�س�م ب�ق�درت�ھ 

 الواعیة.

 الدرس األخیر
اآلن وأن��ا أب��ل��غ ال��راب��ع��ة والس��ب��ع��ون م��ن 
عمري.. ال أذكر انني مررت ب�ل�ی�ل�ة أص�ع�ب 
من تلك اللیلة االصعب من الص�ع�ب، ب�ح�ی�ث 
جفت الدموع وسكت النواح ولم یبق ف�ّي م�ا 
أقولھ أو ی�ق�ول�ھ س�واي م�ن أف�راد ال�ع�ائ�ل�ة 
الذین اجالسھم وكل واحد منا لم یكن بوسعھ 
إسعاف االخر أو ال�ت�خ�ف�ی�ف ع�ن�ھ أو ح�ت�ى 
تقدیم مساعدة لھ بقطرة ماء ب�ع�د ان ج�ف�ت 
ال�ح�ن��اج�ر م�ن ال�ن��واح وان�ت��ف�خ��ت ال��ع�ی��ون 
وشحبت الوجوه وصار ال�واح�د م�ن�ا ص�ع�ب 
على االخر، حتى بقینا نجد ان�ف�س�ن�ا وك�أن�ن�ا 
ننتظر جلالً عظیماً سن�ش�ھ�ده ص�ب�اح ال�غ�د.. 

 وھذا ما حدث فعالً.
وكنا قبل ذلك التقینا ن�ب�ض ق�ل�وب�ن�ا الش�ھ�ی�د 

 وعدهللا یحیى النجار في لیلة اعدامھ.
كان المس�اء دام�ی�اً وك�ان�ت ال�زن�زان�ة ال�ت�ي 
شاھدناه فیھا ونحن داخ�ل�ھ�ا اش�ب�ھ ب�ق�ف�ص 
حدیدي لھ قض�ب�ان غ�ل�ی�ظ�ة ص�دئ�ة.. ع�ل�ى 
الرغم من الطالء االسود الذي یب�دو ان�ھ ق�د 

 طلي أكثر من مرة..
كانت جدران الزنزانة تضیق علینا، فیما ك�ن�ا 
بانفاسنا الحارة ندفع بالجدران بعیداً.. ون�ج�د 
النفسنا مكاناً نحدق فیھ في وجھ م�ن ن�ح�ب 

  ملیاً..
كان كل واحد منا یرید ان یأخ�ذ أك�ب�ر حص�ة 
من رؤیة وعدهللا.. ذلك انھا ستكون ال�رؤی�ة 
االخیرة التي لیس بوسعنا استبعادھا من بعد 

 ابداً..
كانت نظرة وداع.. شربنا فیھا كل دم�وع�ن�ا، 
مثلما شربنا عبرھا ك�ل ومض�ة م�ن ع�ی�ن�ي 

 الشھید..
كان لعینیھ شعاع خاص لم نأل�ف�ھ م�ن ق�ب�ل، 

 ولم نعرف لھ وجود من بعد..
وكنت اراق�ب ال�ل�ح�ظ�ة.. ك�ی�ف ی�ك�ون ح�ال 
المرء وھو ینتظر ساعات غیابھ ال�ى االب�د.. 
وكیف سیتعامل مع روح حیة، تتوقف قس�راً 
عن الحیاة، كیف ستك�ون ل�ح�ظ�ات ال�م�وت، 

 كیف سیستقبلھا أخي..؟
ترى أك�ان أخ�ي ی�م�ث�ل ع�ل�ی�ن�ا دور ال�ب�ط�ل 

 الالمبالي بموتھ القادم بعد ساعات؟
إذا كان أخي ممثالً.. فھو في الحك�م ال�ن�ق�دي 
ممثل بارع.. یجرد عشقھ للحیاة ب�ال�الم�ب�االة 
وھو یواجھ الموت.. لكن�ن�ي ل�م أع�رف ع�ن 
أخي انھ یجید التمثی�ل ف�ي م�واق�ف ع�ادی�ة، 
فكیف سیكون االم�ر أم�ام م�واق�ف ح�اس�م�ة 

 مثل ھذه..؟
انھا مدعاة للقلق والخوف واالن�ھ�ی�ار.. ھ�ذا 
أمر طبیعي.. فحب البقاء سمة في ال�ب�ش�ری�ة 
جمیعاً، فكیف یمكن ألخي ان یج�س�د م�وق�ف�اً 

 مأساویاً ومصیریاً سیواجھھ الحقاً..؟
ع��ج��ی��ب.. ك��ان ی��خ��ف��ف ع��ن��ا.. قّ��ب��ل أم��ي، 

  احتضنھا.. قّبل والدي، احتضنھ.. قال:
اعذراني لق�د س�ب�ب�ت ل�ك�م�ا ال�ك�ث�ی�ر م�ن  *  

االحزان والعذاب والمآسي .. ص�دق�ون�ي ان 
ھذه االحزان ستكون مفاتیح ألف�راح ال�ن�اس 

 القادمین.
  لكننا لم نفرح بك.. قال أبي : - 

  * ولن نفرح ما دمت غائباً عنا.. قالت أمي.
* س��ت��ف��رح��ون.. ح��ت��م��اً س��ت��ف��رح��ون.. ك��ل 

شیوعي سیكون أبناً لكم، سیكون عوناً ل�ك�م 
 على مواصلة الحیاة.

 سحب أبي آھة.. ولطمت أمي وجھھا.
 أخواتي شاحبات یبكین بصمت.

اما انا فكنت في حالة من الذھ�ول ال أع�رف 
  كیف انقل صورتھا ھنا..

كنت أقاسم رغبتي في احتضانھ ومش�ارك�ت�ھ 
الموت، وبین التخلص مني.. من ھ�ذا ال�ذي 

 ال أھمیة لوجوده.
 تنبھ إلّي وھو في قمة قلقھ علینا جمیعاً..

حسیب.. واص�ل ال�درب م�ن ب�ع�دي، ك�ن  *
شیوعیاً كما اعھدك.. ھل تعدني.. كن صادق�اً 

 معي..
تأملت وجھھ ملیاً والزمني ص�راع ب�ی�ن ان 

  أعده صادقاً أو أعده كاذباً.. قلت:
وعد هللا.. تعلمت منك أن اك�ون ص�ادق�اً..  * 

ال أعدك بشيء، ذلك أنني ال أری�د ان أك�ون 
شیوعیاً بالوراث�ة وال�ن�س�ب..اری�د ان اك�ون 
شیوعیاً في الوقت الذي أدرك ف�ی�ھ ض�رورة 
أن اك��ون.. ان اج��د ف��ي ع��ق��ل��ي وق��ل��ب��ي 
ووج��دان��ي وك��ل��ي ض��رورة قص��وى ف��ي 

 االنتماء.
 احتضنني بقوة.. قال :

ھكذا اریدك.. انت شیوعي مادمت ص�ادق�اً  *
م��ع ن��ف��س��ك وم��ع��ي وف��ي ھ��ذه ال��ل��ح��ظ��ات 
الحاسمة.. كان یمكنك االستجابة لطلبي وأن�ا 
في لحظة لن تران�ي ب�ع�دھ�ا أب�داً.. ول�ك�ن�ن�ي 

 سأكتشفك، سأكتشف انك كذبت علّي..
أع��رف..أع��رف..وع��د هللا ك��ی��ف ت��ق��رأ  *

االكاذیب في الوجوه والعیون.. لقد علم�ت�ن�ي 
ان الشیوعي االفضل، ھو الشیوع�ي االك�ث�ر 
صدقاً ونقاًء ونزاھة ونبالً وفداًء وتضحی�ة.. 

ومن أجل ھذا كلھ أم�وت.. ف�ل�ی�ك�ن م�وت�ي  -
 سبیالً الى حیاة االخرین.

 وواصل حدیثھ:
حسیب.. كن ب�اراً ب�اب�وی�ن�ا، اح�ف�ظ ل�ھ�م�ا  *

شرفھما وسمعتھما الحسنة وال تفرط بالق�ی�م 
التي عملوا وعملت من أجلھا.. احفظ ش�رف 

 الناس، تحفظ شرف أخواتك..
حسیب.. ال تخجل من أداء أي ع�م�ل ی�ح�ف�ظ 
لك وجودك، وال تساوم على باطل، صن م�ن 
وضعك في موضع الثقة.. اقرأ ما تی�س�ر ل�ك 

 اقرأ حتى تعرف شعبك جیداً.  الوقت..
وعد هللا.. ھل ستلقي ع�ل�ّي درس�اً ون�ح�ن  *

  في لقاء أخیر؟
ابتسم، وحدق في الوجوه الت�ي ك�ان�ت ت�ری�د 

  ان تتقاسم وجھھ..
حسیب.. من حق االنسان ان یستث�م�ر ك�ل  *

دقیقة لتحقیق ھدف نبیل.. اوق�ات�ن�ا ث�م�ی�ن�ة، 
 والبد من استثمارھا لصالح االخرین.
  وجعلت أتأملھ.. واردت ان اقول لھ:

االخرون.. من ھو االخرون، ھؤالء ال�ذي  *
یضعون المشنقة في رقبتك..؟ لكنن�ي س�ك�ت 

 مرغماً.. قلت:
 وعد هللا.. سنظل نفتخر بك.. *
اذا كنتم صادقون معي..واصلوا الطری�ق..  *

 ھذا الطریق الذي اخترتھ بنفسي. 
انا لست نادماً على شيء.. صدق�ون�ي.. ول�و 
تم االفراج عني لواصلت ال�ع�م�ل ب�ال�ط�ری�ق�ة 

 نلتقیكم في العدد القادم في العراقیة االسترالیة... نفسھا.

 دروس  او وااب
 وت  ة ا و ا  ار

بقلم: حسب هللا یحیى    14الحلقة / “   بالعراقیة االسترالیة”في حلقات كتاب 
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  تشظي األشكال -40
لغرض تھدیم ثوابت المس�رح ال�م�ؤس�س 
على تقالید م�وروث�ة ف�ي ال�ع�رض ی�ق�وم 
المخرج بطرح أسل�وب�ھ ال�ج�دی�د ب�ع�رض 
مغ�ای�ر ت�ج�ت�م�ع ف�ی�ھ مص�اب�ی�ح االض�اءة 
ال�ظ�اھ��رة أم�ام ال�م�ت��ف�رج وك��والج یض��َم 
(البوستر) برفقة صورة، وخط، وزخرفة 
لكتابات او مقتطفات من خطب س�ی�اس�ی�ة 
او دینیة او أدب�ی�ة، وت�زّج ف�ی�ھ�ا أجس�اد 

 الممثلین التي تظھر م�م�س�وخ�ة ال�ن�س�ب
المعھودة في الش�ك�ل ال�ب�ش�ري وب�أل�وان 
مشفّرة ل�ون�ی�اً ودالل�ی�اً ت�ع�ب�ر ع�ن رؤی�ة 
المخرج (الذات�ی�ة) ال�م�ت�ض�ادة م�ع ث�ب�ات 

وال�ظ�واھ�ر ال�واق�ع�ی��ة  ط�ب�ی�ع�ی�ة األش�ك�ال
ال�ع�رض ال�ى   وتتش�ظ�ى ف�ی�ھ�ا م�رك�زی�ة

 ال��ت��ح��ّول دائ��م��ة (ج��زی��ئ��ی��ات) م��ف��ك��ك��ة
 . والمتغیرات

یثق بعض المخرجی�ن بش�ك�ل ق�اط�ع ب�م�ا 
یقدمھ من انزیاحات باجتھاد بصري وب�ال 
تنظیر بل یقوم على الظنون والتخم�ی�ن�ات 
وح��ت��ى ع��ل��ى ال��ھ��ل��وس��ات ال��ن��اض��ح��ة 
بالنرجسیة واألھواء الذاتیة التي ت�ج�ع�ل�ھ 

 یفْص�ل ال�م�س�رح ع�ن ال�ح�ی�اة، وی�ح�ّول
ال�ى (أداة) ی�ت�الع�ب   الممثل وال�م�ت�ف�رج

بھا، ك�م�ا ی�وح�ي ال�ی�ھ ی�ق�ی�ن�ھ ال�م�ط�ل�ق 
ھذا الذي یجعلھ یستخف  وتفّوقھ المھموم

بعروض سواه من ال�م�خ�رج�ی�ن ب�دع�وى 
ع��ب��ق��ری��ت��ھ ال��م��م��ی��زة وس��ط ال��ق��ط��ی��ع .. 

تب�ق�ى ال�ت�ج�رب�ة ال�م�س�رح�ی�ة ھ�ي   ولكن
حس�ب م�ا   في الحك�م ال�ج�م�ال�ي  الفیصل

ت��وّص��ل��ھ ل��دى (ال��م��ت��ف��رج) م��ن ت��أوی��ل 
 . وحقیقي  مبتكر

 
   جمالیة اللغة األخراجیة -41

یتحقق األسلوب الفني المق�ن�ع ف�ي ع�م�ل 
(مف�ب�رك)  المخرج حین ال یصطبغ بتأویل

وال یكون م�ت�ك�ل�ف�اّ وف�اس�داّ وم�خ�ت�الّ ف�ي 
 ال ی�ق�ن�ع  الوصفة أو متمّحالً ألن كل ذلك

ال�ع�رض ال�م�س�رح�ي   العارف�ی�ن ب�دق�ائ�ق
او  وش��ف��رات��ھ االب��داع��ی��ة ال��م��ت��وات��رة،

ت�ل�ك   في اسلوبھ الفني. وحت�ى المتفردة،
(الشفرات) الصادمة بج�دی�ت�ھ�ا وج�رأت�ھ�ا 
وحداثتھا في تجاوزھا للق�واع�د ال�ق�دی�م�ة 

ولكن في المجمل . یبقى ل�ك�ل   المستھلكة
مخرج حقھ ف�ي ان ی�ك�ون (أص�ی�الً) ف�ي 

)  ابتكاراتھ وتجاربھ و في ما یقدمھ م�ن
او في ما ی�ق�ت�رح�ھ م�ن  اخراجي،  (تباین

ومن�افس�ت�ھ   اجتھاد عند (مقاربتھ) لسواه
ل�ھ. ی��ت�ص�دى ال�ب�ع��ض م�ن ال�م�خ��رج�ی��ن 
لمشكالت اخراجیة ویتعامل مع الت�ق�ن�ی�ات 
باجتھ�اد (خ�الف�ي) م�ع م�ن�ظ�وم�ة وح�دة 

وال��م��وض��وع ف��ي   الش��خ��ص��ی��ة وال��ح��دث
النص الدرامي لیفككھا ویشظیھا. أو ف�ي 

األش��ی��اء واألكس��س��وارات ع��ن   (إن��اب��ة)
الحیة للممثلین. كل ھذا یعد   (الشخوص)

 ولكن بشرط اعتماد لغة اخراجیة  مقبوالّ 
منفتحة على (التعددی�ة) دون ان تص�ادر 

 وتھمل جھود األخرین م�ن ال�م�خ�رج�ی�ن
الجادین. فالبالء یكم�ن ف�ي ال�ت�ط�ّرف م�ا 
بین اباحة فوضویة منف�ل�ت�ة ت�م�ام�اً، وم�ا 

وت�اب�وات قس�ری�ة م�ط�ل�ق�ة،   بین ت�ح�ری�م
 التجاه إخراجي ما. 

وال یس�ت�ح�ق ال�ب�ق�اء ف�ي ع�ال�م االخ�راج 
من توفر على الخوض في تضاریسھ   اال

وتعدّدیة خ�الق�ة ق�ادرة ع�ل�ى  بعّدة مھنیة
تشكیل معمار ھندسي دقیق لفتنة العرض 

 . الجمالیة
   ظاھریة المنظر االخرجي -42

المالحظ على ال�م�ن�ظ�ر ال�م�س�رح�ي ال�ذي 
ھ�و ت�وف�ره ع�ل�ى   یستھوي المت�ف�رج�ی�ن

شروط معینة تجعل جمالی�ات الش�ك�ل ف�ي 
المن�ظ�ر ال�م�اث�ل ام�ام ال�م�ت�ف�رج م�الئ�م�اّ 
لغرض المخرج في العرض ال�م�س�رح�ي، 
سواء في تناسق ابع�اده او ف�ي ج�م�ال�ی�ة 
تكوینھ الفني بروح شفافة محدثة تس�م�و 
ب��روح ال��ت��ل��ق��ي ل��دى (ال��م��ت��ف��رج��ی��ن)، 

وحرف�ت�ھ ف�ي  على رصانة المخرج  وتدل
وسمات تفكیره وخ�ی�ال�ھ  عمقھا االبداعي

ب��رؤی��ة واض��ح��ة  ال��ب��ص��ري والس��م��ع��ي
ومستقلة والتزامھ االیجاب�ي، ف�ي  متفردة

رف�ی�ع�ة   الى قیم اخ�الق�ی�ة دعوة جمھوره
وفلسفت�ھ، ط�اب�ع�اً  یضفي علیھا (الجمال)

ال�ع�روض   حسی�اً ف�ي "أدراك" ظ�واھ�ر
والمؤثرة في الوجدان  المسرحیة الملھمة

الجمعي، والمرسخ�ة (ل�ل�ح�ب) اإلنس�ان�ي 
بوصفھ (بذرة) تن�م�و ف�ي ن�ف�وس  الرفیع

المتفرجین بال استثناء. بعیداً عن ال�ن�ف�اق 
وال���ری���اء ال���م���ت���م���ادي ف���ي م���داھ���ن���ة 
الدكتاتوریات واالستب�داد ھ�ذه ال�ع�روض 
الملت�زم�ة ت�ق�ت�رب م�ن خ�ل�ق ال�م�رئ�ی�ات 

وال تشكل اختالالً عقلی�اً، ك�م�ا   الحضاریة
ال�ج�اھ�ل�ون ف�ي ب�ع�ض ع�روض   یقدمھا

غرائزیة منحطة ب�وق�ع اث�ارھ�ا ال�م�دّم�رة 
عل�ى أخ�الق ال�م�ج�ت�م�ع ال�ح�ّر، ال�راس�خ 
األركان حین یدار عبر مسرح جاد م�ت�رع 

واألب�داع، وی�ق�رب ال�ن�اس م�ن   بالجم�ال
 بعضھم البعض ویحررھ�م م�ن االن�ع�زال

 .واالستغالل  والكراھیة والجھل
 

  المخرج وأجھزة القمع - 43
ھنا یتعین ع�ل�ى (ال�م�خ�رج) ان ی�خ�ت�رق 
ال��ج��دران الص��ل��ب��ة الش��اخص��ة أم��ام��ھ 

التي تش�ّوه   واسوارھا الحدیدیة  بتخلفھا
متعّمدة (سمعة ال�ف�ن�ان) وت�ق�ل�ّل   بطریقة

من دوره الملتزم في محاربة االف�ت�راءات 
زائ�ف�ة ت�ث�ن�ی�ھ ع�ن   المكرسة النطباع�ات

متطلبات الدور الریادي ل�ألدی�ب وال�ف�ن�ان 
والمفكر عّما یقدمھ م�ن م�واق�ف م�ت�زن�ة 
وھو یبني م�ن خ�الل�ھ�ا، م�ع�م�ار االروح 

ب�م�ص�ادر م�ل�ھ�م�ة ،   الثقافی�ة ل�ل�م�ت�ل�ق�ي
ال��ى آف��اق   ت��خ��ت��زل األزم��ن��ة وت��ق��ّرب��ھ��ا

مستقبل حضاري ن�ت�ط�ل�ع ال�ی�ھ ون�ج�ع�ل�ھ 
ال�ح�اض�ر وم�ا أش�د   مع�اش�اّ ف�ي واق�ع�ن�ا

وعدو داخل�ي   الشبھ ما بین عدو خارجي
الم�ت�خ�ل�ف�ة ب�أرواح  یفتك بعدوى امراضھ

الجمھور وعقولھم، وال تتم مكافح�ة ھ�ذا 

 الوباء، إالّ (باألدراك ال�ج�م�ال�ي) ال�ن�ب�ی�ل
لآلداب والفنون .. فالمسرح ینشد خطاب�ھ 

ال��ى   ل��ی��وص��ل رس��ال��ت��ھ  ب��ع��لّ��ِو ص��وت��ھ،
الجمھور مھما استبدت األجھزة القم�ع�ی�ة 
المتسلطة، أو كم�ا ك�ان ی�ق�ول ال�م�ع�ّري: 
(أذا قلت الصحیح أِطلُت ھمسي) ب�م�ع�ن�ى 
ان��ھ ی��ح��ذر م��ن (ج��واس��ی��س) وح��اش��ی��ة 
السلطة فیھمس بالحقیقة وال یجھر ب�ھ�ا، 
لكن مسارحنا في الغالب صدحت بكل�م�ات 
الحق، رغم المالحقات البولیسیة من قب�ل 
زمر ال تمتلك من خصال البشر اال الدم�ار 

 . واالستباحة والمطاردة  والتقتیل
    شھادة مخرج -44

فیما یخص تجربتي ال�م�س�رح�ی�ة، درج�ُت 
ك��م��ا ال��رواد ال��م��ل��ت��زم��ی��ن م��ن األس��ات��ذة 
المبدعی�ن ف�ي مس�رح�ن�ا ال�ع�راق�ي ع�ل�ى 

عن ك�ی�ف�ی�ة   اسالیب مسرحیة عند البحث
 ال�ع�راق�ی�ة ب�ك�ل إبراز (الذات االبداع�ی�ة)

مقوماتھا من خالل تقدیم نص�وٍص ق�م�ت 
بتألیفھ�ا واخ�راج�ھ�ا ع�ن أع�الم ورم�وز 

ب�ن�ص�وص   المدنیة العراقیة ، وعضدتھ�ا
واج��ن��ب��ی��ة ف��ي (االخ��راج)  -ع��رب��ی��ة 

األكادیمي الخاص بقسم ال�م�س�رح وقس�م 
ال��ت��رب��ی��ة ال��ف��ن��ی��ة، وال��ف��رق ال��ق��وم��ی��ة، 
واالھلیة، بطرائق الم�ع�ال�ج�ة االخ�راج�ی�ة 
في فنون العرض الج�زئ�ی�ة ف�ي م�ن�ح�اھ�ا 
التجریبي وبأشكال م�ث�ی�رة وب�اح�ث�ة ع�ن 
مغایرة صادمة. اذ تتوفر ل�دی�ن�ا ال�ق�ن�اع�ة 

 . والثقة
 ح��ت��ى ح��ی��ن ی��ج��ري ت��ق��دی��م ع��روض

ع�ل�ى ال�ب�ط�ل  (كالسیك�ی�ة) ألن�ھ�ا تض�ف�ي
صفات ذاتیة مّؤولة جدی�دة، ت�ت�ن�اغ�م م�ع 
متطلبات الواقع االجتماعي و احت�ی�اج�ات�ھ 
المرحلیة، سیما في مواقف ال�م�ت�ف�رج�ی�ن 

م�ن ق�ی�م وع�ادات  وبعض م�ا ی�ح�م�ل�ون�ھ
ال�ت�ي ی�ن�ب�غ�ي ان ی�ن�دث�ر  وتقالید س�ال�ف�ة

 ب�ق�ی�م ب�دی�ل�ة  بعضھا لجموده، واآلت�ی�ان
باإلنسان الحّر الم�ع�اص�ر ال�م�ث�ق�ف،  تلیق

وكذلك حاول بعضنا. (ویشرفني ان أك�ون 
من بینھم) ان نجعل من خ�ط�اب ال�ع�رض 
الجمالي نداّء مف�ت�وح�اً ل�م�خ�اط�ب�ة ال�رأي 
ال��ع��ام (ل��ل��ج��م��ھ��ور) ب��ال��ت��ح��ری��ض ض��د 
األسالیب السلطویة والحكومات ال�ع�م�ی�ل�ة 
والحكام الزائفین ونسعى لفضح اف�ع�ال�ھ�م 
وجرائ�م�ھ�م ال�الإنس�ان�ی�ة ون�ف�اق�ھ�م ام�ام 

 . الشعب
  الصورة المسرحیة للمقاتل -45

ح��ی��ن��م��ا ی��ت��ص��دى ال��م��س��رح ل��الح��ت��الل 
 ولإلرھاب یتحول ب�م�ث�ل ھ�ذه ال�م�واق�ف

الوطنیة الجلیلة الى فضاء آخ�ر وی�ت�ن�ق�ل 
من (بناء معماري) خارجي ال�ى س�ھ�وب 
وودیان وجبال وصحاري، ینت�ص�ر ف�ی�ھ�ا 
المقاتل العراقي تحت علم ورای�ة ھ�وی�ت�ھ 
 العراقیة، ب�ت�ف�ص�ی�الت واق�ع�ی�ة ص�ادق�ة

وحقیقیة ن�اص�ع�ة. ب�م�ث�ل ھ�ذه األھ�داف، 
حاولنا أن ن�ؤك�د ع�ل�ى ال�دور ال�ع�ض�وي 

وھ�ذا م�ا   للمسرح في حیاتنا االجتماعی�ة
سی�ش�اط�رن�ا ف�ی�ھ ال�م�خ�رج�ون ال�ج�ادون 

ومعھم النقاد المتنورون عند م�ت�اب�ع�ت�ھ�م 
ف�ي   للعروض بمسؤولیة ف�ك�ری�ة واع�ی�ة

محاولة االفادة من (خ�ب�رات�ھ�م) ال�ن�ق�دی�ة 
والمسرحیة الجادة وتفضیالتھم الجمال�ی�ة 

ال�م�ع�رف�ی�ة   الرفیعة ومرتكزاتھا المبدئی�ة
لمشكالت ال�ع�رض،   القتراح حلول ناجعة

وأنش��اء ص���ورة درام���ی��ة واخ���راج��ی���ة 
بخصائص متنوعة وم�ع�ال�ج�ات م�ب�ت�ك�رة 
ل��ل��م��ی��زانس��ی��ن االخ��راج��ي ال��ذي ی��ك��ّرس 

ب�ف�ن�ون (م�غ�ای�رة)   محدداتھ المف�ھ�وم�ی�ة
للیومي العابر، بنظ�ری�ة ع�رض ج�م�ال�ی�ة 

 واالس�ت�ع�داد  Ability  بالقدرة متمیزة
Aptitud   ل��ت��زی��د م��ن ك��ف��اءة األداء

وبدعم جماھیري لتلك الع�روض ال�ب�ن�اءة 
التي تروم الوصول الى تلق جمالي ثقافي 

 . مرھف
  التجریب الزائف -46

ال شأن للمسرح الجاد ب�ت�ل�ك ال�م�ح�اوالت 
البدائیة عدیمة الخبرة الم�س�رح�ی�ة وھ�ي 
تطلق ع�روض ھ�ج�ی�ن�ة س�ط�ح�ی�ة ع�ل�ى 
خشبات وش�وارع الس�اح�ات ال�ع�ام�ة ف�ي 
م��ن��اط��ق وح��ج��رات م��ع��زول��ة ب��ح��ج��ة 
(التجریب)، ولكن ب�ع�ض�ھ�م س�رع�ان م�ا 
یش��ع��ر ب��ال��ن��دم ح��ی��ن ت��ن��ض��ج ت��ج��رب��ت��ھ 
ال��م��س��رح��ی��ة، وی��ت��ب��رأ م��ن ام��ث��ال ت��ل��ك 
الھفوات القبیحة والم�خ�ت�ل�ة ال�ت�ي راھ�ن 
علیھا في الس�اب�ق ل�ی�رى ن�ف�س�ھ وك�ان�ھ 
سادراً في غیبوبة، األمر الي ی�ق�وم ع�ل�ى 

انفسھم لمنجزاتھ�م  مراجعتھ حتى العلماء
الناقصة التي سرعان ما یعلنون تخل�ی�ھ�م 
عن تلك المحاوالت العقی�م�ة. ك�م�ا أع�ل�ن 

 ع�ن ذل�ك م�ث�ال : ال�ع��ال�م (ب��ری�دج�م��ان)
الف�ی�زی�اوي وھ�و ی�ت�خ�ل�ى ع�ن ن�ظ�ری�ت�ھ 

" انني اش�ع�ر وك�أن�ن�ي  -(الجرائیة) قائالً 
خلقت فرانكشتاین ومن الم�ؤك�د ان ام�ره 
قد خرج من یدي ألنھ انطوى على عقی�دة 

 جامدة".
والجاد  اذن یحاول العالم والفنان الصادق

 ماوسعھ جھده الیقاف مثل ذلك الت�داع�ي
غیر ال�م�ن�ت�ج وال�ط�ف�ی�ل�ي ال�خ�ارج ع�ل�ى 
ق��وان��ی��ن االب��داع، وی��غ��ادر ھ��ذا ال��ن��ھ��ج 

  Perseveration :  التمادي  من
  

   قدرات المخرج -47
تمیزت القدرات االخراجیة لدى ال�م�خ�رج 
حین یبحث ویعاني لیكتشف حالة ابداعیة 
بدیلة عن الجھل والخمول ول�ك�ي ی�ك�رس 

  عالقة من الوعي العقلي والنصي
(Mental) م���ع ال���ب���ع���د ال���م���ادي 

(Material) من غیر تنافر م�ع�رف�ي : 
Cognitive Dissonance   سواء في

نظریة ال�ع�رض ال�ج�م�ال�ی�ة او ال�ن�ظ�ری�ة 
العلمیة الص�رف�ة ل�ی�ل�ت�ق�ط ال�ظ�اھ�رة م�ن 
عدسات بلوریة صافیة تتضح ابعادھا ف�ي 

 ش���ف��اف���ة وم���ث���ی���رة  رؤی��ة أخ���راج���ی���ة
Excitation غیر مغشوشة أو مضببھ 

Blurred ھو من یمتلك   الحق  فالمبدع
قدرات نظری�ة ت�ط�ب�ی�ق�ی�ة ت�خ�ص ال�ذك�اء 
اللفظي والعملي في القول والفعل وك�ذل�ك 

المتزنة او ال�م�ن�ف�ت�ح�ة   السمات المزاجیة
وبال انطواء او اض�ط�راب غ�ی�ر اب�داع�ي 
وبخصال تفاعلیة مع العرض في توج�ھ�ھ 
االحترافي ال�خ�اص ف�ي ال�ع�رض أو ف�ي 
ت�وج�ھ�ھ م�ع ال�ج�م�ھ�ور ل�خ�ل�ق ع�الق�ات 

 Social : اج���ت���م���اع���ی���ة م���ط���ل���وب���ة
Relations   
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  منى كامل بطرس/ كندا
 
 المجد  صھوة  على  فارساً   یا
 تربّع ..

 لعزمكَ   وجبال  صارخ  صوتٌ 
 تركع ..

 ھبّت عن دیارك  ورجولة  غیرة
 تدفع ...

 ضمئت روحك للشھادة فأسقیتھا
 نُبالً یترع ..

 حیّوا الفارس المقدام وقبّلوا جرحٌ 
  یلمع ..

 اعراس العیونٌ   الشھادة  مواكب
 تدمع ..

 الموت  أرَخصَت العمر وأعتنقتَ 
 لھوى الحق تتضوع

  ھنیئاً لَك یا وطن برجاٍل كألشمس
 تنیر وتسطع

 ورٍد واجراس میالد  جنائنَ   لحودكم
 للحِق تُقرع

 یا ولدي فألفجر  العین  قریرَ   نم
  نجماً   دمك  من
 …واروع ...
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1.               
  في علیائي

 سمعُت صوَت األیّاِم: أرامل ِمن َسواد.
 في شحوبي

 سمعُت صوَت الحرِس وھم یتناھبون
 صباي وشبابي وبیاَض لحیتي.

 فارتبكُت: أإلى ھذا الحّد كاَن النحاس
 رخیصاً أماَم الذھب؟

 
 2. 

 في علیائي وشحوبي
 عیناي ثقیلتان فال تبصران

 فصرُت أرى بأذني
  وأبصُر بقلبي.

 كانت الوحدةُ ُمطلقةً،
 كانت الوحدةُ تشبھني تماماً 

 أنا األعزل الذي طُِعَن حتّى أربكھ
 منظُر الدِم غزیراً كشّالل،

 منظُر الدِم جامداً ھادئاً كترنیمِة طفل.
 
 3. 

 في علیائي وشحوبي
 أُْنقَُل من حرٍب إلى حرب

  ومن صحراء إلى صحراء
 ومن سفینٍة إلى سفینة
 ومن ارتباٍك إلى ارتباك
 ومن نحاٍس إلى نحاس.
 لكّن الذھب یترّصدني،

  بریِق الذھب ینحنون أمامَ  -قبَل أعدائي   -أصدقائي 
 فیسلمونني خلسةً إلى یھوذا.
 ویھوذا قبَل أْن یفیَق الجمیع

 من نوِمھم القلق،
 من جشِعھم المرّ 

 یقودني إلى منفاي َوَسقَري،
 یقودني إلى رمحي الطویل.

 
4.                  

 یاه...
 یا لرمحي الطویل

 كلّھم یحملون رماَح النحاس
 ورمحي أطولھم!

 یاه...
 یا لبرودة جبیني
  وطمأنینة حلمي.
  یا لجمال طیوري

 تالحقني من عیٍن إلى عین
 ومن حاٍء إلى حاء.

 یاه...
 كلّھم یرون فال یفقھون،

  كلّھم یتعّذبون برماحِ النحاس
 وھي تدخُل في عیونھم التي أعماھا البریق.

 یا لصیحاتھم،
 یا آلھاتھم،

 یا لخیباتھم!
 
5. 

  في علیائي،
 في وحشتي وشحوبي

  ورحیلي العظیم،
 سمعُت صوَت كلِّ شيء

 وأبصرُت بالعیِن واألذِن والقلِب كلَّ شيء.
 فسخرُت من بریق ِالذھِب والنحاس،

 من بریِق الحرس،
 من بریِق األیام،
 من بریِق الكالم.

أس وا 

 شعر: أدیب كمال الدین  

 أدالید -استرالیا  

 

 ٍإ ة 

 
وضاح آل دخیل  

 السوید
 
 

 اوقفني
 آمُن المطاِر وتكلمْ  

 قاْل انَت ُمتََّھمْ 
 في حقیبتِك الصغیرةُ 
 سمعْت صوتا یتٔالمْ 
 قلُت ھذا نشیُد وطنْ 
 من الُجبناِء ما َسلَمْ 

 ھو فْم ..و قدْم و ٔاملْ 
 و جنديٌّ و سیُف حكمْ 
 ھو صادٌق حٌر بما كتمْ 

 الرُب بِھ قسمْ 
كم اذا تكلمْ   فما ٔاضرَّ
 في حقیبتي الصغیرةُ 

 .. خمرةُ ٕالھٍ 
 .. وثورةُ قیمْ 

 وصولةُ صٌم ابكمْ 
 وعصا لمن عصا

 و نِْعَم لِمْن بالحِق َحَكمْ 
 ھو ریٌح یرفرُف بِھا العلم
 بِھ یعلو شانُنا بین أالممْ 
 في حقیبتي الصغیرةُ 
 یا سیدي لیس ٔاال

 ! قلمْ 
 ُربَّما ھو الُمتََّھمْ 
 تبسْم و قال نعمْ 

 اجبتھ ما نوع التََّھمْ 
 قال بالصحِف عراقا حرا رسمْ 

 ونحن نُریُده عراَق الدمْ 

 أ اأة 
ران ا  

 

 

 

 منى فتحي حامد 
 مصر

  

لماذا المجتمع دائمآ ینصح المرأة بالصبر والتح�م�ل ل�م�ا ت�م�ر ب�ھ م�ن   
معاناة ومشاق، أو ینظر إلیھا كقطعة أثاث أو تحفة أثریة أو خردة ساكنة 
على األرفف وفي نفس الوقت ینصحھا دائما بالصبر وبالصمت من أجل 

 .. كیان األسرة ولیس من أجل الحفاظ على أنوثتھا ومشاعرھا ورغباتھا
فإن تحدثت المرأة عن زوجھا بأنھ خائن ألحاسیسھ�ا ول�م�ش�اع�رھ�ا م�ع 
امرأة أخرى، أفادھا المجتمع بأن تصبر وتتزین لھ كي ی�ھ�ت�م ب�ھ�ا، وأن 
تتحمل الحیاة معھ من أجل أسرتھا ولن تطلب أبدا االنفص�ال ع�ن�ھ، وأن 
ترعاه دائما بالكلمة الطیبة واالب�ت�س�ام�ة، وأن ت�ل�ب�ي وت�ج�ی�ب رغ�ب�ات�ھ 

  .. واحتیاجاتھ بمھارة واعیة وأنثویة متقنة
وإن سردت عن زوجھا بأنھ عقیم أو مریض، نصحھ�ا ال�م�ج�ت�م�ع أیض�ا 
بالصبر والبحث ع�ن ال�ع�م�ل م�ن أج�ل ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى األس�رة وت�وف�ی�ر 
متطلباتھم واحتیاجاتھم، بجانب االعتناء بزوجھ�ا ال�م�ری�ض وب�أب�ن�ائ�ھ�ا 

 .. وبمسكنھا
ولو أحیانا أصاب مشاعرھا األلم، من قسوة معاملة زوجھا وإھانتھ لھا، 
أو تزاید سمة البخل لدیھ، أو عدم وسامتھ، أیض�ا وك�ال�م�ع�ت�اد نص�ح�ھ�ا 
المجتمع مرة أخرى بالصبر من أجل األبناء واألسرة، مع ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 

  ..  بقاء االستمراریة األبدیة بینھما
على الرغم من التناقض بنصائح المجتمع ل�ل�رج�ل، ف�إن ق�ص أو روى 
الزوج عن أن زوجتھ خائنة لھ أو بأنھا لن تنجب أبناء، أو أنھا مریض�ة 
ولم تعد قادرة على القیام باألعمال المنزلیة، أو إنھ�ا زوج�ة ع�ن�ی�دة ل�ن 
تطیع أوامره ولن تنصت إلى كلماتھ، أو بكونھا وذاتھا ل�ی�س�ت ج�م�ی�ل�ة، 
كانت نصائح المجتمع إلیھ على الفور بأن یطلقھا ویتزوج من غیرھا أو 

 ... یتزوج علیھا
فھل ما زالت نظرة المجتمع تفرق بین الرجل والمرأة، ولن تتساوي بین 
مشاعر وأحاسیس كل منھما .. أم اختلفت النظرة من القدم إلى عص�رن�ا 

 ..!!الحالي، وبدأ اإلنصاف لكیان ومشاعر المرأة



ت�اب�ع ال�ع�راق�ی�ون ووس�ائ�ل اإلع�الم خ�الل    
األسابیع الماضیة، إجراءات رئ�ی�س ال�وزراء 
مصطفى الكاظ�م�ي ف�ي ال�ع�دی�د م�ن ال�ح�االت 
الطارئة، في م�ح�اول�ة م�ن�ھ إلخ�راج ال�وض�ع 
السیاسي من حالة الترقب والركود إلى إعادة 
التوازن بین القول والفعل الذي ق�ط�ع�ھ ع�ل�ى 
نفسھ لشرعنة سلطة الدولة. وك�ان ل�ج�ری�م�ة 
إغتیال الخبیر في شؤون األمن وال�ج�م�اع�ات 
المسلحة الدكتور ھاشم ال�ھ�اش�م�ي ب�رص�اص 
مسلحین أمام منزلھ ف�ي ب�غ�داد، أث�ر تص�اع�د 
االحتجاجات على سوء إدارة الدولة، وبع�دھ�ا 
اختطاف الناشط�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة األل�م�ان�ی�ة ھ�ی�ال 

المقیمة من�ذ ث�م�ان�ي  Hella Mewisمفیس 
سنوات في الع�راق ان�ت�ھ�اء ب�االع�ت�داء ع�ل�ى 
الطفل العراقي حامد سعید من قبل ق�وة ح�ف�ظ 
النظام التي أدت إلى إقالة قائ�د ھ�ذه ال�ق�وات. 
ع��ام��الً أس��اس��ی��اً ل��ت��ح��رك ال��ك��اظ��م��ي ب��ات��ج��اه 
إجراءات تنفیذیة جادة لمواجھة األزمات التي 
ورث��ھ��ا ع��ن ال��ح��ك��وم��ات الس��اب��ق��ة، وم��ن��ھ��ا 
السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة واألمنیة. 
وھي، وإن كانت ب�ال�ق�در ال�ی�س�ی�ر وم�ت�أخ�رة 
بعض الش�يء وم�ح�ددة، أال أن�ھ�ا، إج�راءات 

  موضوعیة بالغة األھمیة.
لقد أثارت جریمة اغتیال الھاشمي واختط�اف 
الناشطة األلمانیة العدید من الت�س�اؤالت ب�ی�ن 
األوساط السیاسیة واإلعالمیة، وم�ا س�ت�ؤول 
إلیھ من آثار سلبیة على مصداقیة الح�ك�وم�ة، 
وھي تواجھ تحدیات خدمیة معدومة أخط�رھ�ا 
المنظومة الكھربائیة التي یع�ان�ي ال�ع�راق�ی�ون 
من خرابھا ألكثر من سبعة عشر ع�ام�اً ع�ل�ى 

ملیار دوالر، ذھبت إل�ى  62الرغم من صرف 
جیوب أحزاب السلطة والف�اس�دی�ن. وتص�ن�ف 
جمیع عملیات القتل واالختطاف كما ورد ف�ي 
الدراسات والتقاریر الدولیة الرصینة، س�ی�م�ا 

، ال�ت�ي 2019  منذ انتفاضة تشرین ـ أكتوب�ر
ارتكبت عمداً على ید جماعات مسلحة ت�اب�ع�ة 
لبعض أحزاب السلط�ة وبش�ك�ل م�ا ل�ألج�ھ�زة 
األمنیة. على أنھا جرائم "إغتی�ال س�ی�اس�ي" 
منظمة، تقف وراءھا قوى سیاس�ی�ة م�ت�ن�ف�ذة 
مع نتائج تحقیق ضباب�ی�ة أو ت�ك�اد أن ت�ك�ون 

 غیر متوفرة.. السؤال:
 

ھل بإمكان الكاظمي تجاوز ال�خ�ط�وط ال�ح�م�ر 
التي وض�ع�ت�ھ�ا أم�ام�ھ اح�زاب الس�ل�ط�ة ق�ب�ل 
الموافقة على تسلم منصبھ لرئاسة ال�وزراء؟ 
إذ مھما تباینت آراء الكتل الم�اس�ك�ة ب�ال�ق�رار 
داخل الدولة وخارج�ھ�ا، ع�رب�ی�ة أم ك�ردی�ة ـ 
شیعیة أو سنیة، حول ال�ك�اظ�م�ي، ف�إن�ھ�ا ل�ن 
تجامل الدولة لفرض سلطتھ�ا، وال ت�ق�ب�ل أن 
یكون القضاء بعیداً عن سطوتھا، ولن ترضى 
الحد من نفوذھا والمساس بقواھا ال�م�س�ل�ح�ة 
الخارجة على القانون. ول�رب�م�ا م�ن الس�ھ�ل، 
الض��غ��ط ع��ل��ى ھ��ذه ال��ق��وى ل��ت��ق��دی��م ب��ع��ض 
التنازالت أو الموافقة ع�ل�ى ب�ع�ض إج�راءات 
الحكومة لحفظ ماء الوجھ، ك�م�الح�ق�ة ب�ع�ض 
أف��راد ال��م��ؤس��س��ات األم��ن��ی��ة وال��ع��ص��اب��ات 
ال��م��ن��ف��ل��ت��ة، ال��ذی��ن ارت��ك��ب��وا ج��رائ��م ب��ح��ق 
المتظاھرین السل�م�ی�ی�ن. إن�م�ا ال�م�ؤك�د ل�ی�س 
بالمستطاع مواجھة المیلیشیات المسلح�ة م�ا 
لم یت�م ض�ب�ط س�الح�ھ�ا وم�الح�ق�ة م�ن ی�ق�ف 

  وراءھا وفرض سلطة الدولة بالقوة.
إن استمرار إساءة استخدام السلطة وتف�ش�ي  

الفساد وإصرار أحزاب اإلسالم السیاسي على 
تقاسم السلطة على نحو طائفي ـ عرقي، أدى 
إلى تھدیم التركیب�ة ال�م�ؤس�س�ات�ی�ة وأض�ع�اف 
س��ل��ط��ة ال��دول��ة واس��ت��ھ��ت��ار ال��ع��ص��اب��ات 
المیلیشیاویة ال�م�ت�ج�ذرة ف�ي أج�ھ�زة ال�دول�ة 
العمیقة التي تمسك فعالً بالقرار ول�ھ�ا ال�ق�ول 
الفصل داخل مؤسسات الدولة وخارجھ�ا. ك�ل 
ھذا وضع البالد في حالة من الفوض�ى، ال�ت�ي 

ال یشعر المرء في ظلھا باألمان أو ب�إم�ك�ان�ی�ة 
إبداء الرأي والتع�ب�ی�ر. وی�ع�ی�د مش�ھ�د ال�ق�ت�ل 
واالخ��ت��ط��اف إل��ى األذھ��ان ح��ق��ب��ة ع��م��ل��ی��ات 
االغتیال والخطف المنظم الذي شاع في البالد 
بعد احتالل العراق. ولعلنا نتساءل: إل�ى م�ت�ى 
سیكون دم اإلنسان العراقي، رخیصاً؟. وم�ت�ى 
س�ت�ت��ح�رك الس��ل�ط�ة وم�ؤس�س��ات�ھ�ا ال�ث�الث ـ 
التشریعیة والتنف�ی�ذی�ة وال�ق�ض�ائ�ی�ة، ل�ت�ح�م�ل 
مس��ؤول��ی��ت��ھ��ا ووض��ع ح��د ل��ن��زی��ف ال��دم 
واالستھانة بحیاة اإلنسان العراقي؟. واألھ�م، 

   ماھو موقف رئیس الجمھوریة؟.
وعلى قدر حجم الكارثة ال�ت�ي ح�ل�ت ب�ل�ب�ن�ان  

والشعب اللبناني بس�ب�ب ان�ف�ج�ار أو ت�ف�ج�ی�ر 
كمیات كبیرة م�ن ن�ت�رات األم�ون�ی�وم ش�دی�دة 
االنفجار كانت مخزنة ألكثر م�ن س�ت�ة أع�وام 
في عنبر یقع داخل میناء واسع ال�ح�رك�ة ف�ي 
قلب العاص�م�ة ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة ب�ی�روت ال�م�ك�ت�ظ�ة 
ب�الس�ك��ان، ال�ذي ی�م�ث��ل اس��ت�ھ�ت��اراً م�ن ق�ب��ل 
المسؤولین بأمن المواطنین والدولة اللبنانی�ة 
وال تعود نتائجھ الوخیمة إلى إھمال عدد غیر 
محدد من موظفي إدارة ال�م�ی�ن�اء والس�ل�ط�ات 
الجمركیة، الم�ع�روف ع�ل�ى أن�ھ�ا م�ؤس�س�ات 
فاسدة ومؤس�س�ات م�ح�س�وب�ی�ة، ب�ل ت�ت�ح�م�ل 
مسؤولیتھ بالدرجة األولى القیادة الس�ی�اس�ی�ة 
والنظام الطائفي ف�ي ال�ب�الد. أال أن�ھ ن�اق�وس 
خ��ط��ر أم��ام ال��م��س��ؤول ال��ع��راق��ي ل��ت��ح��م��ل 
مسؤولیاتھ إلنھاء حالة ال�ت�وت�ر ال�م�ج�ت�م�ع�ي 
الناتجة عن تخزین األسلحة والمواد الكیمائیة 
داخل المدن وحصر سالح المیلشیات الموالیة 
إلیران وأحزاب الس�ل�ط�ة ب�ی�د ال�دول�ة، وھ�ي 
بالتأكید لیست مھمة الكاظمي لوحده. وإذا م�ا 
كان انفجار مرفأ بیروت، ق�د أدى إل�ى إع�ادة 
الحیویة وبقوة للشعب اللبناني ل�ت�ح�م�ل زم�ام 
المبادرة السیاسیة، باتجاه آفاق ج�دی�دة ن�ح�و 
التغییر الشامل. فالبد من العودة بالذاكرة إل�ى 
أحداث خطیرة حلت بالع�راق خ�الل الس�ن�وات 
ال��م��ن��ص��رم��ة، غ��ی��رت ال��م��ش��ھ��د الس��ی��اس��ي 
واالج��ت��م��اع��ي بش��ك��ل ج��ذري ن��ح��و األس��وأ، 
وأصبح في ظلھا المواطن ال�ع�راق�ي مس�ل�وب 
اإلرادة. ل��ك��ش��ف زی��ف "ات��ح��اد ال��ك��ت��ل ال��ال 
وطنیة" الماسكة بالسلطة والتي أخ�ذ أش�ك�ال 
تخندقات دراماتیكیة ال ت�ت�م�اش�ى م�ع ط�ب�ی�ع�ة 

  العصر وما یتطلبھ العراق.
 
ُكلف رسمیاً  2014في الحادي عشر من آب  

حیدر العبادي ب�ت�ش�ك�ی�ل ال�ح�ك�وم�ة ال�ع�راق�ی�ة 
الجدیدة بعدما اتفق التحالف الوطني الش�ی�ع�ي 
على ت�رش�ی�ح�ھ رئ�ی�س�ا ل�ل�ح�ك�وم�ة ب�دال ع�ن 
المالكي المنتھ�ی�ة والی�ت�ھ، ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 
تش��ب��ت��ھ ب��ال��م��ن��ص��ب ت��ح��ت ط��ائ��ل��ة ال��ت��ھ��دی��د 
واس�ت�خ�دام ال��ق�وة وإن أدى ذل��ك إل�ى وض��ع 
البالد على حافة الھاویة وأتون حرب أھل�ی�ة. 

ـ  2014لكن العبادي الذي إستوزر الحكومة (
) على الرغم من دعم المرجعیة الدینیة 2018

في النجف لھ، ودعوتھا ألن یض�رب ال�ف�س�اد 
والمیلیشیات المسلحة بكل أشك�ال�ھ�ا ب�ی�د م�ن 
حدید، كذلك المقبولیة التي حضي بھا من قبل 
دول ال��ت��ح��ال��ف وم��ن��ھ��ا ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة 
وبریطانیا وفرنسا ودول أخرى، واس�ت�ط�اع�ة 
حكومتھ تحقیق إنجاز عس�ك�ري ض�د ت�ن�ظ�ی�م 
داعش ودحره وصوالً إلى ع�اص�م�ة ال�خ�الف�ة 
المزعومة في محافظة الموص�ل، ب�ع�د م�رور 
ما یقارب ثالث سنوات من تشكیل الح�ك�وم�ة، 
یسرت لھ م�ك�ان�ة م�رم�وق�ة داخ�ل ال�م�ج�ت�م�ع 
العراقي. لم یتحرر من عقدة الوالء العق�ائ�دي 
للكتل الشیعیة التي كانت تملي علیھ قرارتھا، 
فخسر إلى جانب العوامل الخارجیة، المساندة 
الداخلیة أیضاً، وأھمھا ال�ق�ط�اع�ات الش�ع�ب�ی�ة 
والسیاسیة والثقافیة واإلع�الم�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة. 
ففشل في تحقیق برنامج اإلصالح الذي وع�د 

بتنفیذه أثناء ت�أدی�ة ال�ی�م�ی�ن أم�ام م�ا یس�م�ى 
   بمجلس النواب.

وبس��ب��ب اف��ت��ق��ار األم��ن وت��ردي األوض��اع  
المعیشیة واالقتصادیة وازدیاد البطالة، كان�ت 
س�اح��ات االح��ت��ج��اج ف��ي ال��ع��دی��د م��ن ال��م��دن 
العراقیة تغص بالمتظاھرین. وشھدت س�اح�ة 
التحریر في العاصمة بغداد تظاھرات ح�اش�دة 
دعا زع�ی�م ال�ت�ی�ار الص�دري م�ق�ت�دى الص�در 
أنص��اره ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ی��ھ��ا. وف��ي الس��اب��ع 

نصب خیمتھ في  2016والعشرین من مارس 
المنطقة الخضراء المحصنة قائالً: (نحن اآلن 
في الخضراء وغداً س�ی�ك�ون الش�ع�ب ف�ی�ھ�ا)، 
وف��ع��الً دخ��ل��ت إل��ی��ھ��ا ال��ج��م��اھ��ی��ر، وی��ت��ذك��ر 
العراقیون كیف غادرھا المسؤولین وال�ن�واب 
ھرباً من غضب المنتفضین، ولم یسعف الحظ 
بعضھم لملمة أمتعتھ حتى أن إحدى الس�ی�دات 
النائبات لم تتمكن من لبس حذائھا. وآخ�رون 
الذوا ب��ال��ف��رار إل��ى خ��ارج ال��ع��راق وھ��ّرب��وا 
عوائلھم ن�ح�و األردن وت�رك�ی�ا وإی�ران ع�ل�ى 
وجھ السرعة. لكن الصدر ال�ذي ك�ان ی�ت�غ�ن�ى 
بشعار" شلع قلع" في كل مناسبة، ع�اد إل�ى 
مغازلة ندمائھ في الكتل السیاسیة ال�م�س�ت�ب�دة 
ودعا من�اص�ری�ھ ب�ع�د ل�ق�ائ�ھ ال�رئ�ی�س، ف�ؤاد 
معصوم، ورئیس البرلمان، سلیم ال�ج�ب�وري، 
في خیمتھ داخل المنطقة الخضراء بعد ث�الث�ة 
أیام من مكوث�ھ، إل�ى إن�ھ�اء االع�ت�ص�ام أم�ام 
ب�واب��ات ال��م��ن�ط��ق��ة ال��خ��ض�راء وال��ع�ودة إل��ي 
بیتوھم منسحباً. شكل تصرف الس�ی�د ال�م�ذل، 
صدمة كبیرة للمنتفضین في سوح ال�ت�ظ�اھ�ر، 
ال�ذی�ن ان�ت�ظ�روا ت�غ�ی�ی�ر ن�ظ��ام ال�م�ح�اص�ص��ة 
الطائفیة طویالً، وإنھاء حالة ت�ف�اق�م األزم�ات 

  والتسویف.
أص�درت  2014في الثالث عشر من حزیران 

المرجعیة الدینیة في ال�ن�ج�ف ف�ت�وى ال�ج�ھ�اد 
ال�ك��ف��ائ��ي ف��ي ظ��رف ب��ال��غ ال��خ��ط��ورة ك��ان��ت 
عصابات داعش على تخوم العاصمة العراقیة 
بغداد. لم یكن مس�ت�غ�رب�اً، أن تس�ت�غ�ل ال�ق�وى 
المتسلطة داخل المنطقة الخض�راء ال�ذي ھ�ّز 
دخول المنتفضین كیانھا، لالستفادة م�ن ھ�ذه 
الفتوى لتأمین مستقبل�ھ�ا الس�ی�اس�ي. ودع�ت 
أحزاب اإلسالم السیاسي أجنحتھا ال�م�س�ل�ح�ة 
لالنضواء إل�ى ال�ج�ھ�اد ال�ك�ف�ائ�ي، ل�ت�ك�ت�س�ب 
شرعیة ظلت تبحث عنھا، وتحتم�ي ب�ھ�ا م�ن 
انتقادات متواترة بكونھ�ا ت�ع�م�ل خ�ارج إط�ار 
الدولة والقانون. التشری�ع ال�ذي أص�دره ف�ي 

مجلس  2016السادس والعشرین من نوفمبر 
النواب لتأسیس الحشد أصالة ل�ل�ف�ت�وى، ك�ان 
فرصة ثمینة لشرعنة المیلیشیات وتح�وی�ل�ھ�ا 
إلى ھیئات حكومیة، ما یعني أن أي ع�م�ل�ی�ة 
إلعادة ھیكلتھا أو حلھا، بحاج�ة إل�ى تش�ری�ع 
جدید. كما یعني أن األجنحة المسلحة المنتمیة 
للحشد ستتمتع بنوع من الحصانة المعن�وی�ة، 
ب�اإلض��اف��ة، إل��ى أن�ھ��ا وج�دت أخ��ی�راً غ��ط��اًء 
مؤسساتیاً، یوفر لھا تأمین رواتب المنتسبین 
والدعم المالي واألسلحة من المیزانیة العام�ة 
للدولة. ویشك�ل ال�ح�ش�د الش�ع�ب�ي ب�م�ف�اص�ل�ھ 
المیلیشیاویة وال�ع�س�ك�ری�ة واالس�ت�خ�ب�ارات�ی�ة 
واألمنیة التي یقدر عدد أفرادھا كما جاء على 
لسان رئیس ھیئة الحشد فالح الفیاض ب�ن�ح�و 

ألف مقاتل، ردیف للجیش ال�ع�راق�ي إن  140
لم یكن أقوى منھ، مما یجعل مھمة مواجھ�ت�ھ 
صعبة للغایة، ولكن ل�ی�س مس�ت�ح�ی�ل�ة إذا م�ا 
توفرت اإلرادة والشجاعة لدى صاحب القرار 
الذي یمنحھ ال�دس�ت�ور وال�ق�ان�ون ص�الح�ی�ات 
علیھ أن ی�م�ارس�ھ�ا ب�ع�ی�داً ع�ن االع�ت�ب�ارات 

  والضغوطات الحزبیة.
 
وفي ظھور لھما في وسائل اإلعالم العراقی�ة  

واألجنبیة، تحدث النائب عباس البیاتي وفالح 
الفیاض بعد تأسیس الحشد الشعبي متوعدین 

كل م�ن ی�ت�ج�رأ دخ�ول ال�م�ن�ط�ق�ة ال�خ�ض�راء 
ومواجھة المن�ت�م�ی�ن إل�ى م�ؤس�س�ات ال�دول�ة 
والمتنفذین المقیمون فیھا بالقول: لدینا اآلن 
قوة رادع�ة س�وف ل�ن تس�م�ح ألح�د ت�ج�اوز 
الخطوط الحمر واإلساءة إلى أم�ن ال�م�ن�ط�ق�ة 
ورعایاھا. ولیس من الغریب أن تُقدم مدججة 
بالسالح الثقیل والمدرعات قوة میل�ی�ش�ی�اوی�ة 
ت��اب��ع��ة إلح��دى ال��ف��ص��ائ��ل ال��م��وال��ی��ة إلی��ران 
وأحزاب الدین السیاسي المنض�وی�ة ل�ل�ح�ش�د، 
لتحریر منتسبین لھا سب�ق ل�ق�وات األم�ن أن 
اعتقلتھم بأمر من القائد العام الكاظم�ي ع�ل�ى 

  خلفیة أعمال إجرامیة خطیرة.
بتقدیري، علینا أن ن�ت�س�اءل: م�ا ھ�ي رغ�ب�ة 
صاحب القرار ونعني بھ ھ�ن�ا، الس�ی�د رئ�ی�س 
الوزراء مصطفى الكاظمي: أن یرى العراق ـ 
دولة مؤسسات مصونة، أم دولة عص�اب�ات؟. 
ھل یطمح أن نكون أو ال نكون ، بمعنى آخ�ر، 
العراق دولة أو ال دولة ؟. وأجزم ب�أن الس�ی�د 
الكاظمي شدی�د ال�ح�رص ع�ل�ى ال�م�ب�دأ األول 
ومستقبل العراق، لكن تعوزه القبضة ال�ق�وی�ة 
لتسدید الضربة القاضیة. وتردده في ال�ذھ�اب 
إلى الحدود القصوى یأتي بسبب ش�ك�وك�ھ أن 
یترك وحیداً في المیدان، وھ�و ن�ف�س ال�خ�ط�أ 
الذي وقع فیھ العب�ادي.. وإذا ك�ان ال�ك�اظ�م�ي 
بإعالنھ موعد االنتخابات مبكراً إحراج الك�ت�ل 
السیاسیة، فلیعلم بأن الفاسد ال تحرجھ سمعة 
الشرف. إنما ع�ل�ی�ھ أن ال ی�ت�س�ام�ح ب�إج�راء 
االنتخ�اب�ات دون ال�ت�ح�ق�ی�ق ف�ي ج�رائ�م ق�ت�ل 
المتظاھرین وكشف َمن یقف وراءھ�ا م�ھ�م�ا 
كان موقعھ وھو مطلب المتظاھرین األساس. 
أو دون إقرار قانون انتخابات ینسجم ورغب�ة 
الشعب، واألھم قانون أحزاب ی�ت�ض�م�ن م�ادة 
واضحة تحظر األحزاب التي لھا أذرع مسلحة 
من المشاركة في االنتخابات، وب�ی�ان ط�ب�ی�ع�ة 
مواردھا المالیة ق�ان�ون�ی�اً، ك�ی�ف وم�ن أی�ن؟. 
باإلضافة إلى ترش�ی�د م�ف�وض�ی�ة االن�ت�خ�اب�ات 
والمحكمة العلیا بعیداً عن أیة إشكالیات أمنیة 
وقانونیة أو ضغوط سی�اس�ی�ة. ب�م�ع�ن�ى ع�ل�ى 
ال�ك��اظ��م��ي ت��غ��ی��ی�ر ال��م��ش�ھ��د الس��ی�اس��ي ق��ب��ل 
االنتخابات بالكامل، وإذا كان غیر ق�ادر ع�ل�ى 
تحقیق ھذه األول�وی�ات بس�ب�ب ت�ن�ُم�ر ال�ق�وى 
السیاسیة وضغوطھا، علیھ أن یم�ارس ح�ق�ھ 
الدس�ت�وري ب�ال�ل�ج�وء إل�ى ط�ل�ب االس�ت�ف�ت�اء 
الش�ع��ب�ي ع�ل��ى اع��ت��ب�ار أن: الش��ع�ب مص��در 
السلطات. وإال فإنھ لم یستوعب ما آل�ت إل�ی�ھ 
أحداث لب�ن�ان ع�ل�ى الص�ع�ی�د الس�ی�اس�ي ب�ع�د 
انفجار مرفأ بیروت، ویكون قد ختم مجتمع�ی�اً 
وتاریخیاً ومعنویاً نھایتھ بالفشل ـ ف�ال�ح�ك�م�ة 
تقول: إن َمن یأتي متأخر تعاقبھ الحیاة.. إذن، 
على الشارع المن�ت�ف�ض إذا م�ا أراد اح�ت�واء 
الموقف وتغییر قواعد االشتباك، أن ینتقل من 
المواجھة السلمیة مع ھذه الط�غ�م�ة ال�ف�اس�دة 
إلى الثورة الحقیقیة لینقذ نفسھ ویحمي وطنھ 

  الذي یرید قبل فوات األوان!.

   ر  وت ..   آق ا  ااق؟ 
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فیودوردیستوفیس�ك�ي ی�م�ث�ل ج�ی�ل   
الواقعیة السحری�ة، أث�رى ال�م�ك�ت�ب�ة 

م�ن�ج�زا  43الروسیة والعال�م�ی�ة ب 
علمیا أدب�ی�اً، وھ�و واح�د م�ن أك�ب�ر 
الكتاب الروس ومن أفض�ل ال�ك�ت�اب 
العالمیین، وأنجازاتھ تلك كان�ت ل�ھ�ا 
األث��ر ال��ع��م��ی��ق ف��ي أدب ال��ق��رن 
ال�ع�ش��ری�ن، ش�خ��ص�ی��ات�ھُ دائ�م��اً ف��ي 
أقص�ى درج�ات ال�ت��أھ�ب ف�ي أق�ن��اع 
المشاھد بالواقعیة السردیة وك�أنّ�ھ�م 
ی��ق���ف���ون ع��ل���ى ح���اف��ة ال���ھ���اوی���ة 
واألس��ت��ع��داد ل��ل��غ��وص ع��م��ی��ق��اً ف��ي 
النفس الب�ش�ری�ة ل�ك�ي ی�ق�دم وص�ف�اً 
تحلیلیاً ثاقباً ل�ل�وض�ع�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة 
والسوسیولوجیة والروحیة لروسی�ا 
في ذلك الوقت، العدی�د م�ن أع�م�ال�ھ 
ت��ع��د مص��در أل��ھ��ام ل��ل��ف��ك��ر واألدب 
المعاصر، أنھ أحد أعض�اء ج�م�اع�ة 
التفكی�ر ال�م�ت�ح�رر (ج�م�اع�ة ب�ی�ت�را 
شیفیسكي)، وفي عالم دیستوفیسكي 
ص��راع ب��ی��ن ال��رح��م��ن والش��ی��ط��ان 
والخیر والشر وال�ح�ق�ی�ق�ة وال�زی�ف 
وكل ھذه الج�ائ�ح�ات وف�ای�روس�ات�ھ�ا 

 المدمرة أستوطنت الذات البشریة.
أص�دق�ائ�ي األع�زاء م�ن أراد م�ن�ك�م 

م��ن��ج��زات ھ��ذا ال��روائ��ي   ق��راءة
ال��ع��ب��ق��ري أن ی��رب��ط ح��زام األم��ان 
لتغوص معھ في رحلة ش�اق�ة ف�ی�ھ�ا 
م��ن الص��ع��وب��ة ل��ت��ص��ل إل��ى أغ��وار 
النفس الب�ش�ری�ة، وأنص�ح أن ت�ق�رأ 
ك�ت��ب��ھ ب�ال��ت��رت��ی��ب ل��ك��ون��ھ�ا ت��خ��ض��ع 
لسایكولوج�ی�ة ال�ن�ف�س وال�ت�س�ل�س�ل 
ال��زم��ن��ي ت���ت��خ��ل��ل���ھ��ا أرھ��اص���ات 
الصراع�ات ال�ط�ب�ق�ی�ة، وی�ری�ك م�ن 
الیأس واألحباط وكأنك واق�ف ع�ل�ى 
حافة ال�ھ�اوی�ة، وألن ك�ل م�ذك�رات 
أبطالھ السابقة یذكرھ�ا ف�ي أع�م�ال�ھ 
األخیرة، مثالً أنا قبل أن أقرأ األخوة 
ك��ارم��وزوف ق��رأت: روای��ات��ھ األم، 
الفقراء، األبلھ، المراھق، الم�ق�ام�ر، 
والجریمة وال�ع�ق�اب، ح�ی�ن�ھ�ا تص�ل 
لمالمسة ومعایشة ال�ذات ال�ب�ش�ری�ة 
وھ��واجس��ھ��ا ال��م��ت��أج��ج��ة ف��ي ت��ل��ك 
األعماق ال�م�ظ�ل�م�ة ھ�ي م�ا تس�م�ى 
النفس البشریة بأسلوب أدبي رفیع، 
صاحب قریحة نادراً م�ا ی�ج�ود ب�ھ�ا 
ال��زم��ن، وأن��ھ ظ��اھ��رة أج��ت��م��اع��ی��ة 
فلسفیة واقع�ی�ة ج�ادة، أن�ك ع�ن�دم�ا 
تقرأ لھُ تتحّول دراماتیكیاً إل�ى ك�ت�ب�ھ 
األخرى فترى األنسان والحیاة شیئ�اً 
آخر مختلفاً تماماً في نظر ال�روس�ي 
دیستوفیسكي، وأن كل روایة تقارب 
األلف صفحة تتطلب التركیز خ�اص�ة 
في أسماء أبطال ال�روای�ة ف�ی�غ�ی�رھ�ا 
تارة بأسمھ وأخرى بأسم العائلة، ال 
تشعر بلحظة ملل قط بل ت�ن�ت�ق�ل م�ن 
دھشة ألخ�رى وم�ن أن�ف�ع�ال آلخ�ر، 
ھن�ا ی�ح�ت�اج إل�ى ال�ت�م�ھ�ل وال�ت�أم�ل 

والصبر لبریق اللحظات كي یس�ت�ق�ر 
المغ�زى ف�ي ال�ذھ�ن ، ف�ھ�و م�ف�ك�ٌر 
ول��ی��س واع��ظ��اً ی��ق��ول ف��ي روای��ت��ھ 

  (األبلھ) :
خ��ی��ٌر ل��ألنس��ان أن ی��ك��ون ت��ع��ی��س��اً 
وعارفاً من یكون سعیداً ومخ�دوع�اً، 
وی��ق��ول ف��ي روای��ت��ھ "ال��ج��ری��م��ة 

ربما تبدو للبعض غری�ب�ة  -والعقاب 
{أیكون جری�م�ة ق�ت�ل ق�م�ل�ة ق�ذرة  -

ضارة، قتل عجوز ال ی�ح�ت�اج أل�ی�ھ�ا 
أحد، مرابیة تمتص دم ال�ف�ق�راء، إال 
أن قتلھا لیمحو أربعین خ�ط�ی�ئ�ة، ال 
أضن أن ھذا الفعل جریمة، وال أری�د 

 أن أتطّھر منھٌ وأكفر عنھُ}.
وروایاتھ تحوي فھماً عمیقاً للن�ف�س 

ن�ف�وس   البشریة، تفّرس وتأّمل ف�ي
ورغبات البشر أحالمھم طموحاتھم، 
وت��ل��ك الص��راع��ات ال��داخ��ل��ی��ة ب��ی��ن 
األنسان ونفسِھ وبینھُ وبین اآلخرین 
كما قدم تحلیالً ثاقباً للحالة السیاسیة 
واألجتماعیة والروحیة لروسی�ا ف�ي 
ذلك ال�وق�ت، وال�ع�دی�د م�ن أع�م�ال�ھُ 
المعروفة تعد مص�در أل�ھ�ام ل�ل�ف�ك�ر 
واألدب المعاصر، فھ�و ك�ات�ب ق�دی�ر 
وعالم نفس محترف وفیلسوف فھ�م 
سایكولوجیة أعماق النفس البشری�ة 
في زوایاھا ال�م�ظ�ل�م�ة، ورج�ل دی�ن 
الھوتي ومخاب�رات�ي ب�ول�ی�س�ي ك�م�ا 
ظ��ھ��ر ف��ي روای��ت��ھ "ال��ج��ری��م��ة 

ففي عالم دوستوفیسكي   والعقاب"،
تتصارع األضداد ال�خ�ی�ر م�ع الش�ر، 
الحقیقة م�ع ال�زی�ف، ال�رح�م�ن م�ع 
الشیطان الخلود والحریة، وال�ع�دال�ة 
الس��م��اوی��ة واألنس��ان��ی��ة وال��غ��ری��زة، 
ال��ج��ن��ون وال��ت��ع��ق��ل، األض��ط��راب 
واألعتدال وبین الجن المارد الشریر 
والجن ال�م�الئ�ك�ي ال�م�س�ال�م، وب�ی�ن 
األنسان الس�وي وال�م�راھ�ق، وب�ی�ن 
األھبل والعاقل السوي وكل ذلك ف�ي 

وھ�ك�ذا ھ�و  أعم�اق ن�ف�س األنس�ان.
األمر في األرض والس�م�اء، ل�ذا أن 
ق��راءة دیس��ت��وف��ی��س��ك��ي ت��ت��ط��ل��ب 
األنص�اف وال�ت��أم�ل وذل�ك م�ن أج��ل 
الدخول إل�ى ال�روع�ة ال�ك�ام�ن�ة ف�ي 
أعماق الواقع، ف�ھ�و ی�دف�ع األنس�ان 
بأن یمیّْز بین الخی�ر والش�ر، وی�رى 
أن نھب محبتنا ل�ل�رب أح�راراً دون 

 أن ننصاع لھُ عبیداً.
یقول فیھ (ف�روی�د) ت�ع�ل�م�ُت س�ل�وك 

ال��ن��ف��س ال��ب��ش��ری��ة م��ن روای��ات 
دیستوفیسكي، وقال فیھ الفی�ل�س�وف 
ھیغل: (یمكن أن ی�ك�ون ف�ي م�وق�ع 
النبي المصلح)، وأمتدحھُ الفیلسوف 
الوجودي "مارتن ھدی�ج�ر" وع�ال�م 
ال��ری��اض��ی��ات ال��ح��دی��ث��ة "ل��ودوی��ك، 
وعالم الفیزیاء "أنشتاین" أذاً ف�ھ�و 
أستاذ كل األزم�ن�ة، دوس�ت�وف�ی�س�ك�ي 
ذل���ك ال���روائ���ي ال���روس���ي ع���ل���ی���م 
بمیت�اف�ی�زی�ق�ی�ا ال�ك�ی�ن�ون�ة ال�ب�ش�ری�ة 
وبنھایات م�م�زوج�ة ب�ال�ب�راك�م�ات�ی�ة 
مطابقة للواقع، تمكن من فك ش�ف�رة 
األنسان والغوص في أعماقھ، تمكن 
من أن یل�خ�ص ال�ب�ش�ری�ة ب�أك�م�ل�ھ�ا 
ضمن صفحة واحدة فقط، أي ع�ق�ٍل 
أي روحٍ أیة أم�ك�ان�ی�اٍت وأي أی�م�اٍن 
وأیة طاقة وووأي فكٍر ی�ح�م�ل�ھُ ھ�ذا 
ال�رج��ل؟؟ ف��ي ص��راع��ات ال�ب��ش��ری��ة 
جمیعھا تتجسد بعوالم یصنعھا ع�ل�ى 
الورق لشخوص خیالیة بقدر ما ھي 
واق���ع���ی���ة، م���ن أع���م���ال���ھ ال���ث���رة 
{المساكین، الشبیھ ، بیت ال�م�وت�ى، 
الجریمة والعقاب، المقام�ر، األب�ل�ھ، 
الشیاطین، الزوج األب�دي، م�راھ�ق، 
حلم رجل مضحك، م�ذك�رات ك�ات�ب، 
زوج��ة رج���ل آخ���ر وزوج ت���ح���ت 
الس�ری�ر} وت�ع�ت��ب�ر روای�ة "األخ��وة 
كارامازوف" قمة أع�م�ال�ھ وواح�دة 
م��ن األن��ج��ازات ال��ع��ل��ی��ا ف��ي األدب 
العالمي بشھادة عظ�م�اء ال�ف�ال�س�ف�ة 
والباحث�ی�ن وال�م�ف�ك�ری�ن م�ن أع�ل�ى 

ول�د   القمة الھرمیة لألدب العالم�ي،
وت�وف�ي  - 1821في موس�ك�و ع�ام 

 م.1881عام 
ب�ب�راع�ة س��ح�ری�ةح�ول ب�ع�ض م��ن  

روایاتھ إلى روایات بولی�س�ی�ة ج�ع�ل 
القاريء ال یھتم بال�ق�ات�ل أك�ث�ر م�م�ا 
یھتم باألسب�اب وال�دواف�ع ب�ال�وج�ود 
األنساني وت�ع�ری�ت�ھ�ا م�ن ج�ل�ب�اب�ھ�ا 
المزیف بتحلیل وثیق لكل ش�خ�ص�ی�ة 
فأوصى بنظریة س�ای�ك�ول�وج�ی�ة (أن 
مقیاس درجات الرذیلة ھو م�ق�ی�اس 
واحد بالنس�ب�ة ل�ل�ج�م�ی�ع وح�ت�ى أن 
أختلفت بالدرجات ألن لطخة الس�وء 

  تبقى).
 –حسب ق�ن�اع�ت�ي   –فدیستوفیسكي 

األخ��وة  "ف��ي روای��ت��ھ ال��م��ت��أل��ق��ة
أس��س ل�ن��ظ�ام ط��ب�ق��ي " ك�ارم�ازوف

طوباوي شبیھ ب�ال�م�دی�ن�ة ال�ف�اض�ل�ة 

الفنتازیة ال�خ�ی�ال�ی�ة، ال�ذي ال ی�ق�وم 
على عرق أو دین بل على األخ�الق، 
وكان محور البناء الفني للروایة ھو 
الخیر والشر في نزاع شرس وق�ت�ال 
دم�وي ب�ك�اف��ة األس�ل�ح�ة ال�م�ح�رم��ة 
لینتصر أحدھما ، فأوھم الشر نفس�ھ 
أنھُ المنتصر في الروایة ب�ق�ت�ل األب 
وسجن األبن مؤبد ف�ي س�ی�ب�ی�ری�ا ، 
وموت األبن ال�غ�ی�ر ش�رع�ي ال�ق�ات�ل 
الحقیقي ب�م�رض الص�رع، وض�ی�اع 
األسرة، ل�ك�ن ب�ق�اء األب�ن الص�غ�ی�ر 
(ألیوشا) البراءة والطیب�ة وال�ج�م�ال 
ف�ھ�واألخ ال�ورع ال�ن��ق�ي وال�م�س�ال��م 
الشمعة التي تض�يء دروب األس�رة 
المظلم�ة وھ�ذا ی�ع�ن�ي ب�ق�اء ال�خ�ی�ر 
والسالم والوئ�ام وق�ب�ول األخ�ر ھ�و 

 . المنتصر في النھایة
كلمة أخیرة/أن الصراع بی�ن ال�خ�ی�ر 
والش�ر أزل��ي ت��أری�خ��ي ب�ی��ن ق��اب�ی��ل 
وھابیل، أنتصر الجالد قابی�ل ب�ق�ت�ل�ھ 
أخیھ ھابیل ول�ك�ن الض�ح�ی�ة ھ�اب�ی�ل 
أنتصر بحص�ول�ھ ع�ل�ى رض�ا ال�رب 
ووس��ام ال��ذك���ر ال��ح��س���ن، ك��ذل���ك 
الشخوص القیادیة الدك�ت�ات�وری�ة ق�د 
تحكم�وا ب�رق�اب ال�ع�ب�اد ل�ف�ت�رة م�ن 
الزمن مثل نیرون ھتلر جاوجیس�ك�و 
ص��دام ألرت��ف��اع نس��ب��ة الش��ر ف��ي 
دمائھم حد البالزما فلطخوا بدرجات 
من الرذیلة ال�ت�ي ت�ن�ب�أ ب�ھ�ا م�ؤل�ف 
الروایة العبقري دیستوفیسكي، وق�د 
یزول الظال�م الش�ری�ر ك�م�ا زال ف�ي 

 2003العراق بید أن الظلم بقي بعد 
لس��ی��ط��رة ب��ع��ض أص��ح��اب ال��ق��رار 
األشرار الذین مزقوا الشعب وباعوا 
الوطن وفتحوا أبوابھ أمام عصاب�ات 
الكراھی�ة وال�م�وت وب�راب�رة خ�ارج 
الزمن العصابات الداعشیة وتحكمھا 
في رق�اب ال�ع�راق�ی�ی�ن والس�وری�ی�ن 
وتكفیر جمیع من في األرض ول�ك�ن 
سرعان ما أن یزولوا كأشرار وقتلة 
أمام المح�رری�ن األخ�ی�ار، وال�ح�وار 
الفكري في حب ال�خ�ی�ر ون�ب�ذ الش�ر 

 وتكریس السالم وقبول األخرین.
........................................................................... 

ك��ات��ب وب��اح��ث ع��راق��ي م��ق��ی��م ف��ي الس��وی��د/ 
  2020آب

 مراجع وھوامش
ك�ت�اب األخ�وة ك�ارم�ازوف / ت��رج�م�ة س�ام��ي 

 2010البارودي
ت�رج�م�ة   -میخائی�ل ب�اخ�ت�ی�ن  -دوستوفیسكي

  م1986 -جمیل نصیف التكریتي

 وا أأن م  ذا 
  " د"؟! 

 

 ستوكھولم -/ السویدعبد الجبارنوري



إن ما دفعني إلى النظر في دی�وان "ت�ران�ی�م   
للغیاب" للشاعرة سامیة ع�م�ار ھ�و م�وق�ع�ھ 
ضمن دواوینھا فھو آخ�ر إص�دارات�ھ�ا ی�ع�ن�ي 
یمكن من خاللھ أن نقیم تجربة الش�اع�رة ف�ي 
ھ��ذا ال��م��ج��ال، ت��ج��رب��ة ام��ت��دت ع��ل��ى ع��ق��ود 
حرصت خاللھاعلى كتابة القصیدة ال�ع�م�ودی�ة 
الكالسیكیة في حین تكاثرت أنماط الشعر فمن 
قصیدة الت�ف�ع�ی�ل�ة إل�ى ال�ق�ص�ی�دة ال�ح�رة إل�ى 

 …قصیدة النثر إلى الھایكو 
سامیة عمار، واحدة من ثلة قلیلة في م�ی�دان  

الشعر، فرضت وجودھا األدبي بقلمھا ولف�ت�ت 
إلیھا األنظارألنھا كان�ت"م�خ�ت�ل�ف�ة وم�ت�م�ی�زة 
(وف��ي ال��ح��ق��ی��ق��ة،ك��ان ع��دد الش��ع��راء م��ن 
الجنسین محدودا في تونس، فترة الس�ت�ی�ن�ات 
والسبعینات وحتى الثمانینات)، لكن أص�ب�ح�ت 
الساحة الشعریة الیوم مكتظ�ة وك�ل م�ن ھ�ب 
ودب یدعي الشاعریة، فھل استطاعت سامی�ة 
عمار ان تحافظ على مق�ام�ھ�ا وھ�ي ال�ت�ي ل�م 

ول�م ت�خ�رج   تنقلب على مراجعھا ورواف�دھ�ا
 عن األسلوب الذي میزھا؟

ھ�ل ص�م�دت أم�ام ھ�ذا ال�ت�ی�ار ال�ج�ارف م��ن 
الش��ع��راء ال��ذی��ن ت��ع��م��ل وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعي على ت�روی�ج أع�م�ال�ھ�م (ف�ع�وض 
الفایسبوك سوق عكاظ قدیما، غی�ر أن س�وق 

كانت تغربل و ت�ن�ت�ق�ي األج�ود ب�ی�ن�م�ا   عكاظ
الفایسبوك یغ�رق�ن�اح�د ال�ت�خ�م�ة ف�ي األش�ع�ار 
واألسماء ویم�ر ال�رديء ق�ب�ل ال�ج�ی�د) وھ�ي 
التي مازالت تؤمن بقصیدة الق�واف�ي وب�ال�ق�ل�م 
 والورقة والكتاب المطبوع وبالحولي المحك؟

 
ھ�ل الش��ع�ر س��ل�ی��ق��ة ام ص��ن�اع��ة ف�ي م��ق��ول 

 الشاعرة؟
یضم دیوان "ترانیم للغیاب"عشرین قص�ی�دة 
في الرثاء قطفت من سائر دواوین الش�اع�رة، 
ف��ھ��ل أرادت س��ام��ی��ة ع��م��ار ب��ھ��ذا االخ��ت��ی��ار 
ت��خ��ل��ی��ص ل��ح��ظ��ات ال��وج��ع م��ن ال��ط��ف��رات 
الوجدانیة االخرى لصدقھا ونقائھا وعم�ق�ھ�ا؟ 
وأذا ذھبنا الى أن الدموع على األھ�ل ص�ادق�ة 
ح��رى ف��ھ��ل ی��م��ك��ن أن ت��ك��ون ك��ذل��ك ع��ل��ى 
األغراب؟ أال یمكن أن تت�ح�ول ال�ق�ص�ی�دة ف�ي 

 ھذه الحال الى ضرب من التصنع الممجوج؟
ال��وق��وف ع��ل��ى ال��ع��ن��وان (ت��ران��ی��م ل��ل��غ��ی��اب) 
كاختیار یحدد ھوی�ة ال�ق�ص�ائ�د، ی�ك�ش�ف ع�ن 

موقف الشاعرة م�ن ال�م�وت، ف�ھ�ي ت�ت�ج�ن�ب 
ی�ع�ن�ی�ھ م�ن غ�ی�اب   استعمال اسم الموت بم�ا

أبدي عن عالم األحیاء وانتھاء وجود واندث�ار 
لتعوضھ بالغیاب، الموت فترة غیاب سیعقبھ�ا 
حضور او ھو الحضور ب�ال�غ�ی�اب ك�م�ا ت�ق�ول 
الشاعرة في ت�وط�ئ�ة ال�دی�وان "أم�د س�ن�اب�ل 
ص�وت��ي، أوق�ظ ب��ھ��ا ال��غ��ائ�ب��ی��ن األح�ی��اء ف��ي 
وجداني... ما زال وج�ع حض�ورھ�م ب�ال�غ�ی�اب 
ینخر جدران روحي"... وف�ي ھ�ذا االحس�اس 

النفسیة" ض�رب م�ن ال�ت�ع�زي   أو "االقناعة
وت��خ��ف��ی��ف ال��وج��ع ی��ت��أك��د ب��ال��م��رك��ب األول 
للعنوان"ترانیم" ال�م�ح�م�ل�ة ب�دالل�ة ال�ھ�م�س 
والھدھدة والغناء الخفیض مما ینش�ئ أج�واء 

 طقوسیة فیھا خشوع وھیبة وسكینة.
 لكأن العنوان یوجھ القارئ إلى الكشف عن :

شخصیة الشاعرة و ت�ف�اع�ل�ھ�ا م�ع م�ف�ھ�وم  -
 الموت

ال�خ�اص�ی�ة ال��ع�ام�ة ل�ل�ق��ول: قص�ائ�د أش�ب��ھ  -
لتضمید الجراح، ویكفي أن ن�ق�ارن ف�ي  بأغان

ھذا المجال عنوان ھذه المجموعة ب�رث�ائ�ی�ات 
علي الحصري الق�ی�روان�ي ال�ح�ام�ل�ة ل�ع�ن�وان 
"اقتراح القریح واج�ت�راح ال�ج�ری�ح" وك�أن�ھ 

 یعد القارئ لرثاء متشنج / انفعالي.
وزعت الرثائیات إلى ث�الث�ة م�ح�اور اس�ت�ن�ادا 
إلى عالقة الشاعرة بالمرث�ي (وق�د ب�ی�ن ذل�ك 
األستاذ علي عبید في مقدمة ال�دی�وان)، ل�ك�ن 
أشیر فقط الى أن أطول رثائیةھي التي ك�ان�ت 

ب�ی�ت�ا)، أم�ا األقص�ر ف�ھ�ي  75في األم (ت�ع�د 
أبیات فق�ط)، وأذا ك�ان�ت  08"رثاء معلمة" (

األولى تقرحا وتفجعافإن الثانیة م�ج�رد ت�أوه، 
یبدو ذلك في مجرد األج�راس ال�م�ن�ب�ث�ق�ة م�ن 

 الروي.
نكت�ش�ف م�ج�ددا ج�ان�ب�ا آخ�ر م�ن ش�خ�ص�ی�ة 

ف�ل�ئ�ن   الشاعرة، الجانب االنساني الت�ف�اع�ل�ي
كان رثاؤھا لألھل واألقارب أمًرا عادیا، ولك�ل 
من كان لھ فضل علیھا أو على األدب م�ع�ق�وال 
فإننا ال نرى لرثاء الغرباء كاألمی�رة دی�ان�ا أو 
"م��ع��ل��م��ة" ب��دون ت��خ��ص��ی��ص س��ب��ب��ا س��وى 
تعاطفھا مع كل ذات بشریة وتدفق أش�ج�ان�ھ�ا 

ال�ت�ف�ج�ع ال   ع�ل�ى أن… مع كل ف�ق�د وغ�ی�اب
 … یصاحب إال رثاء األھل

 
 بنیة الرثائیة

بنیة الرثائیة في ھ�ذا ال�دی�وان ع�ن  ال تخرج 
البنیة الكالسیكیة ال�م�ع�ھ�ودة: ن�ع�ي، ت�أب�ی�ن، 
تفجع،حكمة غایتھا عقلنة الم�وت، وت�خ�ف�ی�ف 

 اللوعة.
على ان ھذه المواضیع ل�م ت�رد حس�ب ن�ظ�ام 
تراتبي في القصیدة بل ق�دت�ت�داخ�ل وت�ت�ش�اب�ك 

 بحسب عالقة الراثیة بالمرثي.
لكن اھم ما یشدنا في آلیات القول ھو التن�اص 
ما كان منھ ضمنیا وما كان ص�ری�ح�ا ل�ك�ث�اف�ة 
حض��وره، وھ��ي ظ��اھ��رة ت��ح��ی��ل ال��ى ث��ق��اف��ة 
الشاعرةالمت�ج�ذرة ف�ي األدب ال�ع�رب�ي ف�ھ�ي 
م��ت��ش��ب��ع��ة ب��الش��ع��رال��ق��دی��م، أغ��راض��ھ وب��ن��اه 
ومعاجمھ وأسالیبھ، اختزنھ ال وعیھا الثق�اف�ي 
فإذا كتبت یستحضر ال�ق�ارىء ال�خ�ن�س�اء ف�ي 
رثاء صخر وابا الطیب المتنبي ف�ي رث�ائ�ی�ات�ھ 
وع��ل��ي ال��ح��ص��ري ی��ت��ق��رح ع��ل��ى اب��ن��ھ وأب��ا 
العتاھیة وھو یتحدث في زھدیاتھ عن حتم�ی�ة 
الموت وعبث�ی�ة ال�ح�ی�اة. یس�ت�ح�ض�ر ال�ق�ارئ 
جمیعھم في إیقاع القصیدة عند اختیا رال�ب�ح�ر 
وال��ق��اف��ی��ة (اس��ت��ع��م��ل��ت م��ج��زوء ال��ك��ام��ل 
وال��م��ت��ق��ارب..) وع��ن��د اخ��ت��ی��ار األج��راس 
كالتكثیف من ال�م�ق�اط�ع ف�ي دالل�ة األن�ی�ن أو 
التأوه أو المقاطع المغلقة في داللة االخ�ت�ن�اق 

 (احتكاما الى السیاق طبعا)
و یستحضر القارئ القصیدة الق�دی�م�ةف�ي ذاك 

 االیقاع الناشئ من التردید
  "فابكي جنائزصمتھا

 وابكي الغیاب المستمر
 وابكي دماثة طبعھــا 

 وابكي شذاھا المسبطر
  وابكي األمومة عطرھا

 …وابكي منارا قد قبر
وان القارئ لیقف عند تل�ك ال�ل�غ�ةال�ف�ص�ی�ح�ة  

الشعریة ال�م�ع�ب�رة دون   المتینة وتلك الصور
إلغاز أو إبھام أو خ�ی�ال م�ج�ن�ح وع�ن�د حس�ن 
ال��م��راوح��ة ب���ی��ن األس��ل��وب���ی��ن ال��خ��ب���ري 

 لیبقى السؤال مترددا:  واالنشائي
ھل بعثت الرثائیة القدیمة في رثائ�ی�ة س�ام�ی�ة 
ع��م���ار ث���أرا ل���ل���ق���ص��ی���دة ال���ق��دی���م���ة م���ن 

 الممیعة والتي تكتب بدون ضوابط؟  الحدیثة
وھل تھدف الشاعرة، وھي تتفجع وت�ت�وج�ع، 
الى ترمیم ذاتھا بالكلمات عساھ�ا ت�ھ�زم ف�ع�ل 

 الموت فیھا وفي األصول الشعریة؟
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 سألني:
 أال یجدر بنا الرحیل یا حبیبتي..؟  -

 طرق سراق الحیاة بابنا..
  قلت لھ:

 ال لن أرحل... فات األوان
 ألم أقل لك مراراً یا حبیبي لنرحل بعیداً من ھنا؟

 إني أرى في األفق غیماً أسوداً قادم
 یبدو أنھ سیخیم علینا
 كاللیل المعتم الواخز

 لقد رحل األھل واألحبة واالصدقاء
 وفتحوا دروباً لنا

لنشد أمتعتنا ونرحل بسرع�ة ل�ن�ل�ح�ق ب�ھ�م أی�ن�م�ا 
 كانوا

  ونبدأ حیاة جدیدة
 بعیداً عن ھذا الكابوس المر

 ولكن لألسف كنت تأبى الرحیل
 أما اآلن... أنا التي ال ترغب بالرحیل

 مضى األحبة ولم نعد نلقاھم مجدداً 
 إن شئت إرحل أنت وأتركني ھنا وحدي

 فقد بدأت عندي ساعة الصفر
 ورحلتي األخیرة مع الحیاة

 دعني أكمل مواعید محطات عمري القادمة
  أمكث حیث كان مولدي

 ویوم عرسي
 ولم یبق لي سوى الموعد األخیر مع كفني

 دعني أكمل المسیر
 أناغي سقف وجدران بیتي

 حتى أتالشى معھم رویداً رویداً 
  وبھدوء ورویة

 في ثنایا بلدتي العتیدة بغدیدا.

ا ة   
 
 
 
 
 
 

 ھیثم بھنام بردى 
 استرالیا -مالبورن  

 د أر وء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نضال نجیب موسى
 استرالیا -مالبورن  

ا 
كنت أحبھا زوجتي حد الجنون، ولكنھا ذات صباح، عق�ب ل�ی�ل�ة 

 صاخبة، ھززتھا بلطف..
 حبي.

كانت مستلقیة بصورة مغریة جداً، راودني إحساس ب�إم�ت�الك�ھ�ا 
ولكني عزفت عنھ حین طالعتني عقارب الساعة، مددت أن�ام�ل�ي 

 نحو خدھا وقرصتھا ھاتفاً.
 حبي.

لم یجبني سوى ص�دى ص�وت�ي، ول�م�ا أمس�ك�ت�ھ�ا م�ن ذراع�ھ�ا 
سقطت تھتز كالبندول قرب الحافة الجانبیة للسریر، وام�ت�ل�ك�ن�ي 
الشعور ال�م�ؤل�م ب�أن... ف�أح�ت�ض�ن�ت وج�ھ�ھ�ا ب�راح�ت�ي الھ�ج�اً 

 كالمجنون.

 مستحیل...
***** 

ھذه عاشر لیلة أنام فیھا دون زوجتي، دون عینیھا العس�ل�ی�ت�ی�ن 
وشعرھا األسود المنسدل كخیوط الحریر، ك�ان�ت ال�غ�رف�ة ت�ب�دو 
كئیبة كأنھا قبر... كنت مستلقیاً أحدق في س�ق�ف ال�غ�رف�ة ح�ی�ن 
انفتح باب الدوالب الخشبي وانسلت غاللة النوم م�ن�ھ إل�ى ب�اب 
الغرفة الذي انفتح على مصراعیھ لتشق طریقھا نحو السرداب، 
داھمني شعور ھو م�زی�ج م�ن ال�خ�وف وال�دھش�ة، ق�ف�زت م�ن 
السریر ومشیت حافیاً نحو باب السرداب، كان�ت ث�م�ة أص�وات، 
طبول، صنوج، وزغارید... تأتیني ممتزجة م�ع ص�وت م�ح�م�ل 

 بنداء أنثوي صارخ.
 أسعد.

 تراجعت مذعوراً، جاءني الصوت ثانیة.
  تعال یا حبیبي.

ركضت نحو الغرفة وانحشرت داخ�ل�ھ�ا ب�ع�د أن أح�ك�م�ت رت�اج 
الباب ووضعت كرسیاً وراءه، تھالكت على السریر... ما انف�ك�ت 
 األصوات تأتیني بضجیجھا األرعن یتخللھا ذلك النداء الھامس.

 أسعد.
 -بَْید أن السكوت لف أرجاء البیت فجأة، ثم انفتح ب�اب ال�غ�رف�ة 

ومضت غاللة ال�ن�وم م�ن�ح�ش�رة ف�ي أحش�اء  -رغم التحصینات 
الدوالب، فركت عیني وحدقت في الباب، ك�ان ال�ك�رس�ي ی�ع�ان�ق 

 الباب المقفل، ضحكت في سري وھمست.
 كابوس لعین.

فتحت باب الغ�رف�ة وخ�رج�ت، خ�ط�وت ن�ح�و الس�رداب، ن�زل�ت 
درجاتھ ووقفت مصعوقاً. كانت زوجتي تتمخطر بعریھا، ترقص 

 بكل عنفوان األنثى ورغبتھا، ولما لمحتني صاحت بفرح.
 أسعد.

 ھتفت فزعاً.
 مستحیل.

كنت كمن ربط لسانھ ف�أخ�ذ ی�ل�ب�ط داخ�ل ف�م�ي، إق�ت�رب�ت م�ن�ي 
وأخذتني بین ذراعیھا وأنش�أت ت�راقص�ن�ي... رقص�ن�ا ال أدري 
حتى متى، بَْید أن كل الذي أدریھ أن�ن�ا اس�ت�ل�ق�ی�ن�ا ب�ك�ل الش�وق 

 والرغبة على فراش وثیر وامتزج جسدانا الواحد داخل اآلخر.
***** 

أحسست بالب�رودة ال�ث�اوی�ة ت�ع�ص�ف أط�راف�ي، ف�ت�ح�ت ع�ی�ن�ي 
وحملقت مذھوالً، كنت نائماً على أرضیة الس�رداب، ع�اٍر ح�ت�ى 
من جلدتي، والماء اآلسن ی�ح�ت�وی�ن�ي، وأح�م�ر الش�ف�اه یص�ب�غ 

 جسدي.
 

  اان قصة قصیرة                   
     

 
 مصرَعاِدل الَغنَّام/                    

 
... اقتربُت من المنزل بعد رحلٍة شاقة من مطار القاھرة إلى مدینة دمنھور لقضاء إجازت�ي 

السنویة من عملي خارج البالد. ھذه المرة الوضع یختلف، فقیام ثورة ینایر في مصر َغیََّر الكثیر من األم�ور، ف�ألول 
مرة أرى الحسناوات ینھین لنا إجراءات الجوازات في لطف وسالسة. انتبھُت من أفكاري حین ت�وق�ف�ت الس�ی�ارة ف�ي 

 شارع جانبي، فوق مطب إسمنتي مصنوع حدیثًا. أسرع عم رجب السائق یطمئنني:
  مطبات الثورة، آسفین یا أستاذ. -
 ھذه األمور عادیة یا عم رجب، المطبات سھلة، تحملنا الكثیر في الماضي. -
إال أنھ أثار انتباھي شيء آخر. وجدُت زحاًما في نھایة الشارع الضیق، نزلنا نستكشف ما یحدث، ك�ان ھ�ن�اك دب�اب�ة  

للجیش تسد الطریق ومن ورائھا جمٌع كبیر من الناس والكل متجھ بنظره ناحیة میدان الساعة. شاھدُت عل�ى م�ق�رب�ة 
كناس البلدیة یمارس عملھ الدؤوب غیر َمْعنِيٍّ بما یجري من حولھ. ی�ج�م�ع ال�ق�م�ام�ة واألوراق ب�ی�دی�ھ ال�ع�اری�ت�ی�ن، 
یستعین بقطعٍة من الخشب، ویضع ما یلتقطھ في عربة الید القدیمة. یرتدي البَْدلة البرتقال�ی�ة وال�ح�ذاء ال�ب�ال�س�ت�ی�ك�ي 

 الطویل. 
 یاه... عم عثمان!"" *

، توجھ نحوي مصافًحا في لھفة:   انتبھ إليَّ
 أھال یا أستاذ، الحمد � على سالمتك. افتقدناك كثیًرا."" *

 "هللا یسلمك یا عم عثمان، ماذا یجري في المیدان؟"*
 لوح بیده وقلب شفتیھ في إشارة لجھلة باألمر:

 * "ربما یكون المحافظ في جولة مرور."
أعطیتھ مبلغًا من المال وترجلُت وحدي. تركُت عم رجب یزود ماًء للسیارة. كان ھواء الصباح منعًشا. سمعُت ج�ل�ب�ة   

وصخبًا غیر مفھوم. اقتربُت من المیدان في حذر. على بعد خطواٍت تجمدُت في مكاني! رأیُت ثالث جث�ث م�ع�ل�ق�ة ف�ي 
إشارة المرور اإللكترونیة لم أمیز منھم أحًدا، ھل تتشابھ مالمح الموتى؟ أم أنھ ال�ف�زع؟ ال�ن�اس ی�ھ�ت�ف�ون بص�ی�ح�اٍت 
متداخلة. في سرعة الخوف عدُت أدراجي وأنا ألتقط أنفاسي بصعوبة م�ن ھ�ول م�ا رأی�ت. ك�ان ع�م رج�ب ی�ف�ح�ص 
المحرك وعم عثمان یسترح قلیال فوق أحد األرصفة النظیفة، یفرد ورقة من جریدة قدیمة، وضع فوقھا رغیف خ�ب�ز 
بلدي وقرصین من الفالفل الساخنة مع بعض أعواد من الجرجیر. جلسُت بجواره شارد الذھن تشغلني أسئلة ك�ث�ی�رة. 

 ھل ھم أعداء الثورة أم الثوار؟
 "تفضل، افطر معي یا أستاذ."

 " نعم؟"
 "ھل كان المحافظ فعًال؟"

 "یمكن... أو... ابنھ... أو یمكن... الرئیس!"
 "یا نھار أزرق، رئیس الحي! بعد إذنك" 

لملم حاجاتھ في سرعة وذھب یدفع أمامھ عربتھ القدیمة وھو یلعن العمل الذي یمنعھ م�ن ال�راح�ة وت�ن�اول إف�ط�اره. 
 ظللُت أتابعھ حتى اختفى في إحدى الحارات القریبة.



 1الفصل/ –القسم الثاني "كیف أكتب الروایة" 
 

 "بین الصحفي والروائي"
انتھى حدیث الجمع الخیّر ع�ن ال�رائ�د ال�م�ھ�ن�دس    

داود، وعن األستاذ الروائي داود، وكالھم�ا ش�خ�ص�ا 
واحدا، وفھم كل ش�خ�ص م�دن�ي م�ن ی�ك�ون ال�رائ�د 
داود، وفھم كل ش�خ�ص عس�ك�ري م�ن ھ�و األس�ت�اذ 
داود، إنھما شخص واحد كتب روایات�ھ ع�ن�دم�ا ك�ان 
عسكریا یرتدي المالبس الخاكي ویعیش ب�ع�ی�دا ع�ن 
عائلتھ، وبعدھا عندما أح�ی�ل ع�ل�ى ال�ت�ق�اع�د وخ�ل�ع 

 مالبس الخاكي وصار مدنیا إستمر في الكتابة.
ركب الجمیع بما یتصوره البعض من الناظرین ل�ھ    

أنھ "بلم"، إّال أنھ لیس كذلك،"بل ُشبّھ ل�ھ�م"، ك�م�ا 
ُشبھ لمن أعدم المسیح قد مات ع�ل�ى الص�ل�ی�ب ب�ع�د 
صلبھ، والطریق الذي یسیر ف�ی�ھ م�اء، وھ�و ل�ی�س 
كذلك، فبدا كلّجة ماء الفرات، تلك اللّجة التي تراءت 
لبلقیس عندما جيء بھا لسلیمان. وكان م�ن ی�ح�م�ل 
المردي یظن أنھ كریم، شھی�د ال�ث�ورة ال�ت�ش�ری�ن�ی�ة، 
وھو لیس كذلك. ومن یمسك بالدفة یظن أنھ الص�ب�ي 
فائز، الصبي السارق الذي أكمل دراستھ لحد الص�ف 
الثالث م�ت�وس�ط ف�ي الس�ج�ن، وع�ن�دم�ا خ�رج ت�رك 
السرقة وراح یعمل في محل بیع المالبس في ش�ارع 
الحبوبي، وھ�و ل�ی�س ك�ذل�ك. ل�م ی�ك�ن ھ�ن�اك م�م�ن 
ذكرتھ، وممن یتصوره الرائي، بل كل م�ا ف�ي األم�ر 
إنَّ الجمع الخ�یّ�ر ج�الس�ون والص�م�ت ب�ی�ن�ھ�م وھ�م 
یشعرون كأن الطیر فوق رؤوسھم، وی�ن�ت�ظ�رون أن 

 یحطّ على رأس أحدھم دون جدوى.
دفع كریم المردي في الماء، أو ما یش�بّ�ھ ل�ل�ن�اظ�ر    

كأنھ ماء. فتحرك البلم بس�رع�ة ن�ح�و األم�ام، ش�اق�ا 
طریقھ في ماء النھر، فیما الص�ب�ي ب�ی�ده "س�ّك�ان" 

 البلم وھو یوجھھ نحو الطریق الصحیح في الماء.
تراءت لي، وحتما تراءت للج�م�ع ال�خ�یّ�ر، ع�رب�ة    

یجرھا حصان واقفة بال حصان، رافعة ذراعیھا إل�ى 
السماء كأنھا تبتھل إلیھا، ف�ی�م�ا ص�وت ن�ب�اح ك�ل�ب 

 یأتي من بعید.
مّد الشیخ عبد الكریم ی�ده إل�ى ال�م�اء وأخ�ذ م�ن�ھ    

حفنة وراح یتوض�أ، وال ن�ع�رف ھ�ل ك�ان ی�ری�د أن 
یصلّي صالة الفرض، أم یصلي ص�الة االس�ت�ح�ب�اب، 
وھل كان الوقت وقت الفرض أم ال، أم إن�ھ�ا ص�الة 
استحباب یقوم بھا الشیخ؟ ك�أن ت�ك�ون ص�الة س�ف�ر 

 والوصول سالما؟
 قال الصبي فائز یكلم الشیخ:   
ھل سمعت اآلذان یرفع یا ش�ی�خ؟ وأي آذان ھ�ذا؟  -

 وضحك.
 التفت لھ الشیخ وقال:   
إنك تضحك، ألیس كذلك یا ابني فائز؟ اس�م�ع، ل�ق�د  -

سمعتھ واضحا، صدق أو ال تصدق، فاآلذان قد رف�ع 
 في سمعي أنا.

 صاح األستاذ المدیر العام:   
 أنا سمعتھ متقطعا. -

 سأل الصبي فائز:   
لماذا یا أستاذ المدیر ال�ع�ام؟ وم�ّد، وف�خ�م، ح�رف  -

 الیاء من كلمة المدیر استھزاء.
 أجاب الشیخ:   
ألن صالتھ في الدنیا لم تكن � وحده، إنھا اف�ت�راء  -

 وكذب على هللا، وهللا یعرف ما تخفیھ الصدور.
ضحك الجم�ی�ع، وس�ك�ت األس�ت�اذ ال�م�دی�ر ال�ع�ام،    

وراح الشیخ یتمتم بین شفتیھ، دع�اء أو ص�الة، ث�م 
غرق الجمع الخیّر في صمت مطبق كصمت ق�ب�ورن�ا 
في ظھیرة یوم قائظ ال یسمع سوى ص�وت الص�م�ت 

   نفسھ.
كنا في الحیاة الدنیا نرى ال�وق�ت م�ن خ�الل ح�رك�ة  

الشمس، فھي عند ال�ف�ج�ر ت�ب�دأ بض�وئ�ھ�ا األب�ی�ض 
الباھت الذي یھیئ للناس ب�زوغ�ھ�ا، وع�ن�د ال�ظ�ھ�ر 
ی�ك�ون اإلش�ع��اع ف�ي أوج�ھ، والش�م�س ف�ي س�م��ت 
السماء، وعند الغروب یصطبغ األفق بلون قرم�زي، 

   ثم تسود السماء.
سألت الفتاة رشا ال�ح�اج ع�ب�د ال�ك�ری�م ع�ن ال�م�ّال،  

وماذا ك�ان دوره، ومص�ی�ره، أج�اب وھ�و م�غ�ض�ب 
 الوجھ:

 ومن قال لِك أني مھتم بما آلت إلیھ أموره؟ -
 أقصد كیف كنت تنظر إلیھ؟ -
قبل كل شيء یجب أن تعرفي أنھ كان یرف�ع أآلذان  -

بعد أن أرفع اآلذان أن�ا، وق�ی�س�ي األم�ر ع�ل�ى ذل�ك، 
 ویمكنك أن تسألي األستاذ الذي جاء بھ إلى القریة.

 سألتني رشا عن ذلك، قلت:   
  أال یوجد في الحقیقة ماللي یشبھونھ؟ -

 صاح كریم:   
 نعم یوجد الكثیر. -

 قلت:   
وھو واح�د م�ن ھ�ؤالء ال�م�الل�ي ال�ذی�ن ی�رف�ع�ون  -

 اآلذان وھم ال یفقھون شیئا عنھ.
 ولماذا أوجدتھ في الروایة؟ سألتني. - 

 قلت لھا:   
 الن بناء أحداث الروایة یتطلب ذلك. -
 ھل تختار عدد شخوص روایاتك؟ سألتني. -

 أجبتھا بشيء من الجدیة:
أنا ال اختار عددھم وإنما بناء الروایة یتطلب ذل�ك.  -

خ�ذي روای�ت�ي "ال�م�أس�اة" ف��ب�ن�اء ح�دث�ھ�ا ت�ط�ل��ب 
شخصیتان فقط وكان ذلك ما رأیتھ أنھ مفید لھا، أم�ا 
شخصیة أخ ص�ب�اح ف�ق�د دخ�ل ع�ل�ى األح�داث ف�ي 

 النھایة.
*** 

كان اللواء الطیار الركن المتق�اع�د س�ی�ف ال�دی�ن،    
والذي أجبر على التقاعد بعد أن حّل رئ�ی�س س�ل�ط�ة 

ال�ج�ی�ش  2003االحتالل األمریكي للعراق بعد ع�ام 
العراقي البطل، قد تاه بین تالفیف ذاكرتھ ال�ق�دی�م�ة، 
أو ھكذا كان یتصور، وبدون بھارات ل�ت�غ�ی�ی�ر م�ذاق 
الكالم نحو األحس�ن، واألفض�ل، ت�ذك�ر ال�ی�وم ال�ذي 
زاره الرائد المھندس داود في بیتھ، في قاعدة الب�ك�ر 

 ببلد، عندما كانا یخدمان في قاعدة البكر الجویة.
تحدث الرائد المھندس داود، أو األستاذ داود، كم�ا    

 یحلو للبعض أن ینادیھ، إلى الجمع الخیّر، قائال:
أتعرفون لماذا اخترتھ ب�ط�ال ل�روای�ت�ي م�ع ب�ع�ض  -

زم�الئ��ھ؟ وك�ذل��ك أع��دت ال��ف��ص�ل ال��خ��اص ب��ھ ف��ي 
مجموعتي القصصیة "طائر ال�ع�ن�ق�اء"؟ ك�ن�ت أن�ا، 
كاتب الروایة، ال أحتاج إلى أن أرى ب�أم ع�ی�ن�ي م�ا 
حصل لھ من أحداث عندم�ا أص�ی�ب�ت ط�ائ�رت�ھ ع�ل�ى 
األراضي اإلیرانیة، وكان أمامھ طریقین أحدھ�م�ا أن 
یبقى داخل الطائرة فیموت بإصطدامھا ب�األرض، أو 
انفجارھا في الجو. والطریق الث�ان�ي ھ�و أن ی�ق�ذف 
بالكرسي خارج الطائرة فینزل بالمظلة. وھنا أم�ام�ھ 
طریقین، أما أن یستطیع أن یوجھ المظل�ة ب�واس�ط�ة 
حبالھا إلى األجواء العراقیة، عن�دھ�ا ی�ت�خ�ل�ص م�ن 
األجواء اإلیرانیة فینجو، أو أن ینزل عل�ى األراض�ي 
اإلیرانیة ویقع أسیرا، ویعیش محنة األسر، ف�أخ�ت�ار 
ال�ط��ری��ق ال��ث��ان�ي، وك��ان ل��ھ م�ا أراد ووص��ل إل��ى 
األراضي الع�راق�ی�ة س�ال�م�ا. وك�ان ك�ل ھ�ذا الش�رح 
سمعتھ من سیف، وكنت قد جل�س�ت م�ع�ھ أك�ث�ر م�ن 

 مرة أسئلھ وھو یجیب.
كان الجمیع ینصت لما یقال، وآذانھ�م ت�ن�ت�ظ�ر م�ا    

سوف یقال لھم بال نقاش، فیما الملحة، وأم الص�ب�ي 
فائز، تتھامسان فیما بی�ن�ھ�ن بش�أن نس�ائ�ي، ح�ت�م�ا 
إنھن یتناقشن ن�ق�اش ب�ی�زن�ط�ي ال ط�ائ�ل م�ن�ھ، وال 
یتحاورن تحاور أفالطون ذو معنى، وقد توضح ذل�ك 
من خالل سیم�اء ال�غ�ض�ب ال�م�رس�وم�ة ع�ل�ى وج�ھ 
الملحة كما یتصوره الرائي لھن، قال اللواء ال�ط�ی�ار 

 الركن المتقاعد، سیف الدین دون مقدمات:
لقد شرحت ذلك كما جاء في روایتك "أبابیل". ث�م  -

 سأل الجمع الخیّر إن كانوا یریدون شرح ذلك؟
 صاح الجمیع بصوت واحد:   
 لقد قرأنا الروایة وحفظناھا عن ظھر قلب. -

قلت، وكانت شفتا الشیخ عبد ال�ك�ری�م ت�ت�ھ�امس�ان    
فیما بینھما بشيء ما یشبھ تالوة آٍي من القرآن، أو 

 دعاء:
 ھذا جید، إذن ال داعي إلعادة ما ذكرتھ. -

وظننت إني استرحت من أسئلة اللواء س�ی�ف، إّال    
 أني كنت مخطئا، سألني ثانیة:

  ولكنك كتبت أشیاء لم تكن كما حدثت؟ -
 قلت لھ وأنا أعرف ماذا كان یقصد بكالمھ:   
ھذا ما یمكن أن یكون الفرق بین الخب�ر الص�ح�ف�ي  -

الذي ینقلھ الصحفي لجریدتھ فتن�ش�ره دون ت�غ�ی�ی�ر، 
وبین القصة، أو الروایة التي یك�ت�ب�ھ�ا ال�روائ�ي، أو 
القاص. أنا لست صحفیا ألن�ق�ل ال�خ�ب�ر ك�م�ا ح�دث، 
كلمة كلمة، وجملة جملة، واألحداث كما ت�ح�دث ف�ي 
الواقع، إن الواقع لھ صورة تختلف عن صورتھ ف�ي 

الفن، وفي الروایة، أو القصة، أو المسرحیة، وھ�ذه 
فنون ھي تختلف عن الواقع، مع العلم إنھا ت�ن�ط�ل�ق 

 منھ.
 قال مستفسرا: 
أنت تختلف عن الصحف�ي ال�ن�اق�ل ل�ل�خ�ب�ر، أل�ی�س  -

 كذلك؟
نعم، الصحفي صحفي، والروائي روائي، والق�اص  -

قاص، وھكذا. وقد أعطیت ل�ق�ل�م�ي ح�ری�ة ال�ب�ح�ث، 
وإی��ج��اد أح��داث لش��خ��وص روای��ت��ي "أب��اب��ی��ل"، 
كسعدون العاكف، ولعبة الشط�رن�ج ال�ت�ي ت�دور ف�ي 
بھو الضباط، وخال�د ال�م�وف�ق، وط�ارق الس�ع�دون، 

 والضباط المھندسین.
ولكنك لم تدع الشھید النقیب الطی�ار ی�اس�ی�ن ع�ب�د  -

 الرحمن إلى ھذه السفرة؟
أظن أن من أرسل تذاكر دعوة لھذا الج�م�ع ال�خ�یّ�ر  -

یدعوھم للحضور، قد نسي أن یرس�ل ب�ط�اق�ة دع�وة 
 لیاسین، فھو جدیر بالحضور.

 صاح الصبي:   
رغبت أن أصطحبھ معنا في ھ�ذه الس�ف�رة، ول�ك�ن  -

 الحیاء حال بیني وبین دعوتھ ألنني لم أجد لھ قبرا.
كان النقیب الطیار یاسین عبد الرحمن، واحدا م�ن    

أبطال روایتي التي جم�ع�ت أح�داث اس�ت�ش�ھ�اده م�ن 
أق��وال زم��الئ��ھ، وج��اءت ال��روای��ة ت��ح��م��ل الص��دق 
الواقعي بقدر الصدق الفني، أن م�ا ف�ی�ھ�ا ھ�و واق�ع 
حقیقي، وخیال ینب�ث�ق م�ن م�خ�ی�ال روائ�ي نش�ط ال 
یتجاوز الواقع إّال بأشیاء بسیطة، وبطولتھ ھ�ي ف�ي 
رفضھ القذف من طائرتھ الم�ص�اب�ة ف�وق األراض�ي 

 اإلیرانیة وانفجر االثنان سویة.
كان الجمع الخیّر في البلم الذي یشق طریقھ ن�ح�و    

منطقة البساتین كما تراءى لنا نحن الراكب�ون ف�ی�ھ، 
یتسّمعون لحدیثنا، ورب�م�ا أع�ج�ب�ھ�م ذل�ك، ف�ت�اب�ع�ت 

 القول:
كنت أنا، لحظة اتصال القیادة في القاعدة، ضابط  -  

خفر الحركات، واستلمت برقیة استشھاده، واتصل�ت 
بآمر القاعدة ألخبره بذلك، كان استشھاده ك�م�ا ج�اء 
في الروایة التي كتبتھا، ولم أنق�ل خ�ب�ر اس�ت�ش�ھ�اده 
كصحفي بل كروائي، أي بلغة فن�ی�ة، وص�ور ف�ن�ی�ة، 

 وأحداث فنیة، ووصف فني، إنھ فن كتابة الروایة.
وكذلك وجد الش�ھ�ی�د م�ك�ان�ا ل�ھ ف�ي م�ج�م�وع�ت�ي    

القصص�ی�ة "ط�ائ�ر ال�ع�ن�ق�اء" ف�ي قص�ة "ال�ل�ق�اء 
األخیر"، حیث قدمت ھذه القصة صورة الستش�ھ�اده 

 البطولي.
كنت أحترم وأجل الش�ھ�داء ال�ذی�ن ھ�م أك�رم م�ن�ا    

جمیعا. تجدون في روای�ات�ي ش�ھ�داء ك�ث�ی�رون. ف�ي 
روایتي األولى "أبابیل" الشھید النقیب یاسی�ن ع�ب�د 
الرحمن وھو زم�ی�ل ل�ي ف�ي الس�رب، وھ�و ش�ھ�ی�د 
حقیقي. وفي روایتي" ال�ت�ش�اب�ی�ھ" ھ�ن�اك الش�ھ�ی�د 
ھادي، والشھید سلیم. وفي روایتي "ن�خ�ل�ة خ�وص 
سعفھا كثیف" ھناك الش�ھ�ی�د ك�ری�م، وف�ي روای�ت�ي 
ال�ق�ص�ی��رة "ح�ك�ای��ات م�دی�ن��ت�ي ال�ث��الث" ھ�ن�اك أم 
الشھداء الثالثة. وف�ي روای�ت�ي "ال�م�أس�اة" ھ�ن�اك 
الشھیدة صباح، وھؤالء لم یكونوا شھداء حقیقی�ی�ن. 
وقد ذكروا في روایاتي اس�ت�ذك�ارا إلس�ت�ش�ھ�اد اب�ن�ي 
الش�ھ�ی�د ال�م�الزم حس�ام ال��ذي اغ�ت�ال��ت�ھ ی��د ال�غ��در 

 واإلجرام، وكلھم شھداء الوطن.
 سألني الصبي فائز بحماس قائال: 
وھل كنت أنا من الواقع، أي ن�ق�ل�ت�ن�ي م�ن ال�واق�ع  -

 إلى الروایة؟
أج�ب��ت وأن��ا أوج�ھ ك��الم�ي ل��م�ن ف��ي ال��ب��ل�م م��ن    

 أشخاص، وھم أشخاص روایاتي:
أنت، واألستاذ المدیر ال�ع�ام، وك�ذل�ك أم الش�ھ�داء  -

الثالثة، وغیركم الك�ث�ی�ر ف�ي روای�ات�ي، ل�م ت�ك�ون�وا 
مسحوبین من الواقع، بل أنتم من خلق�ي أن�ا، ول�ك�ن 
ھذا ال یعدم وج�ود م�ث�ل�ك�م ف�ي ال�واق�ع، أآلالف م�ن 
الصبیان السراق في سوق ھرج، وفي مدن ال�ع�راق 
والعالم ممن یشبھونك، إّال أني خلقتك خلقا، وقدمتك 
في الروایة على أنك الصبي الذي ألقت القبض علیھ 
الشرطة في إحدي محاف�ظ�ات ال�ع�راق وھ�و یس�رق 
ست علب كلینی�ك�س، وق�د ك�ان�ت قص�ة لص�ب�ي ف�ي 
مدینة السماوة تشبھھا، أي كنت من الواقع ولم تك�ن 
كذلك، وھذا فن یع�رف�ھ ك�ت�اب ال�روای�ة ف�ي اخ�ت�ی�ار 

 وبناء شخصیات روایاتھم.
سألت الفتاة ص�ب�اح ال�ت�ي ت�غ�ط�ي م�ا ت�ب�ق�ى م�ن    

جسدھا بقماشتھا البیضاء وھي تبدو ل�م�ن ی�ری�د أن 
یراھا بمالبسھا التي كانت ترتدیھا لحظة االن�ف�ج�ار، 
وتشد ش�ع�ر رأس�ھ�ا األس�ود ال�ف�اح�م األج�ع�د ك�ذی�ل 

  حصان جامح إلى الخلف:
 وھل أنا مثلھ؟ -

قلت لھا وأنا أتذكر ِشعرھا الذي بعثتھ ل�ي ألخ�ت�ار    
 ما یمكن أن یشكل مجموعتھا الشعریة األولى:

كال، أنت من خلقي أنا م�ئ�ة ب�ال�م�ئ�ة، ول�م اس�م�ع  -
بحالة مثلك، وكذلك دنیا، وبعض شخوص روای�ات�ي، 

 لقد كنتم من خلقي أنا.
 سألتني:   
 وھل توجد شخصیة من خلق الكاتب؟ -
نعم، إّال أنھا مھما كان خلقھا فھ�ي ال ت�ب�ت�ع�د ع�ن  -

الواقع إن كان ھذا الواقع في أساس تكّونھا، أو ف�ي 
أساس مكوناتھا الداخلیة. فأنت فتاة م�ن خ�ل�ق�ي أن�ا 
ولست من خلقي، من خ�ل�ق�ي ألن�ك ش�اع�رة واع�دة 
انفجرت قرب السیارة التي ترید الصعود فیھا ع�ب�وة 
ن�اس��ف�ة ف�ت��م�زق جس�دھ��ا إرب��ا إرب��ا وت��م�زق م�ع��ھ 
دیوانھا، وھذه الدقائق الصغیرة لم تجمع ف�ي ام�رأة 
قد استشھدت بعبوة ناسفة، إّال أنھا موجودة ك�ام�رأة 
تستشھد أثناء انفجار العبوة، ومنھا اآلالف م�ث�ل�ھ�ا، 

 وھذا ھو الذي ینفي عدم خلقك من قبلي.
الشھداء من ضمن شخصیات�ي أن�واع، ف�م�ن�ھ�م م�ن 
جسمھ قد نقص بعض أجزائھ، مثل ص�ب�اح. وم�ن�ھ�م 
من ال یوجد جزء من جس�م�ھ م�ث�ل ی�اس�ی�ن. وب�اق�ي 
الشھداء أجسامھم ك�ام�ل�ة، م�ث�ل ك�ری�م، وأب�ن�اء أم 

 الشھداء.
 سألتني الملحة بجّدیة:

 وأنا أستاذ؟ -
 قلت لھا بثقة كاملة:

أنت لِك أساس في الواقع، وباالسم نفسھ، والح�اج  -
فریّح الذي ُصغّر اسمھ، والشیخ عبد الكریم ال�ذي ال 
أعرف اسمھ في الواقع، إنك�م ان�ب�ث�ق�ت�م م�ن ال�واق�ع 
ویتذكركم أبناء مدینة الناصریة في الستینیات جی�دا، 
أما بقیة الشخوص فھم من خلقي أنا ولك�ن ال ن�ع�دم 

 وجود أمثالھم في الواقع.
 ھّب الجندي العراقي واقفا وسألني:

 وماذا عن شخوص روایتك "طریق الشمس"؟ -
 أجبت: 
كلكم من خلق خیالي النشط إّال أنك�م ل�ی�س م�ع�دوم  -

وجودكم في واقع حرب دامت ثمان سنوات، فمث�ل�ك�م 
الكثیر، إنكم ومث�ل�ك�م رج�ال، رج�ال، ع�ل�ى األرض، 
وفي البحر، وفي الجو، وكنتم من�ص�وری�ن، ت�أك�ل�ون 
األرض، والماء، والجو أكال، وقد كانت أفواه القب�ور 

 فاغرة تنتظر من یسقط شھیدا.
 صرخ الشیخ عبد الكریم:

 وماذا عني أنا یا أستاذ داود؟ -
 أجبتھ:

كانت ھناك شخصیة واقعیة وكانت األس�اس ال�ذي  -
بنیت علیھ، تملك أحد دكاكین الجانب الخلفي ل�م�رب�ع 
محالت الصفاة القدیمة، وقد جعل منھ مك�ت�ب�ة ی�ب�ی�ع 
فیھا القرطاسیة وب�ع�ض ال�ك�ت�ب ال�رائ�ج�ة ف�ي ذل�ك 
الوقت، مثل ألف لیلة ولیلة، وال�م�ی�اس�ة وال�م�ق�داد، 
وعنترة بن شداد، وتغریبة بني ھالل، والزیر س�ال�م، 
وكتیبات قراءة الكف، وقراءة األفكار، وغی�رھ�ا م�ن 
الكتب رخیصة الثمن، وقد ابتعت أن�ا ب�ع�ض ال�ك�ت�ب 
من مكتبتھ في صباي. وقد جئت أن�ا وس�ح�ب�ت�ك م�ن 
ذلك الواقع إلى واقع الروایة، وبنیت منك ش�خ�ص�ی�ة 

  الشیخ عبد الكریم، وھكذا كنت.
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مارغریت اتوود كاتبة وروائ�ی�ة وش�اع�رة    
وناقدة كندیة مارست الكتابة منذ سبع�ی�ن�ی�ات 
القرن الماضي، ول�ھ�ا ع�دة أع�م�ال روائ�ی�ة 

والفیض�ان  2006آخرھا روایتاھا (اضطراب 
) ومن كتبھا النقدیة (أھداف متحركة: 2009

) ولھا أیضا مجم�وع�ات 2004الكتابة والنیة 
ش��ع��ری��ة وی��ع��د ك��ت��اب��ھ��ا (ال��ب��ق��اء: دل��ی��ل 
موضوع�ات�ي ل�ألدب ال�ك�ن�دي) أق�دم ك�ت�ب�ھ�ا 
النقدیة وأھمھا وقد صدر في طب�ع�ت�ھ األول�ى 

ب�ط�ب�ع�ة  2013وطبع ثانیة ع�ام  1972عام 
  نثرالند بنیویورك.

وقیمة ھذا الكتاب تكمن في م�ادت�ھ ال�ن�ق�دی�ة 
التي أظھرت فیھا اتوود مقدرة نقدیة ك�ب�ی�رة 
وھي تدشن أدباً كان في وقت تألیفھا الك�ت�اب 
م�ا زال غ��ی�ر م�ع��ت�رف ب��ھ، وھ�و م��ا ج�ع��ل 
تصدیھا النجازه عم�الً ج�ری�ئ�اً أظ�ھ�رت ف�ی�ھ 
ب��راع��ة ت��ح��س��ب لص��ال��ح ال��ن��ق��د ال��ن��س��وي، 
مواِجھة ما كان اآلخرون یس�ع�ون إل�ی�ھ م�ن 
تفنید مش�روع�ھ�ا واالل�ت�ف�اف ع�ل�ی�ھ. ول�ع�ل 
أوضح دلیل على ذلك الت�ص�دي أن�ھ�ا س�م�ت�ھ 

) وكأنھ�ا تس�ت�ش�رف م�آالً survival(البقاء 
قادماً سیكون فیھ لألدب الكندي مكانة أس�وة 
بسائر اآلداب األخرى، وبالفعل ت�ح�ق�ق ذل�ك، 
وصار كتابھ�ا (ال�ب�ق�اء: دل�ی�ل م�وض�وع�ات�ي 
لألدب الكندي) ھو القاعدة التي یبنى ع�ل�ی�ھ�ا 
دارسو ھذا األدب أب�ح�اث�ھ�م وھ�م ی�ت�ت�ب�ع�ون 

  تطوره ویبحثون في قضایاه وظواھره.
ونجاح اتوود في مھمتھا النقدیة دل�ی�ل ع�ل�ى 
قدرتھا في إثبات الجدارة الن�س�وی�ة م�ق�اوم�ة 
كل المحاوالت التي أرادت إفشال مش�روع�ھ�ا 
الفتي. وقد كشفت عنھ في تقدیمھا ل�ل�ط�ب�ع�ة 
الثانیة مبینة (أن األدب الكندي كان ی�راودھ�ا 
كإحساس ھ�و ب�م�ث�اب�ة ش�يء م�ق�دس. وأن 
فارلي موات ـــ وھ�و ك�ات�ب ك�ن�دي وأش�ھ�ر 
أعمالھ روایة شعب الغزالن وروایة لن یبكي 
الذئب ــــ قال لھا إنھ�ا اآلن ال�ھ�دف وس�وف 
یطلقون النار علیھا،) في إشارة إل�ى أن أي 
مشروع نقدي فتي بس�ب�ب ھش�اش�ة أرك�ان�ھ 
وعدم اس�ت�ق�رار أس�اس�ات�ھ ع�ادة م�ا ی�ك�ون 

  عرضة للھجوم واإلقصاء.
وتشیر اتوود أیضا إلى أن ھذا الكت�اب ت�م�ت�ع 
في طبعتھ السبعینیة بأفضل المبیعات، وك�م�ا 
أّن األشیاء تتغیر بس�رع�ةـ� وال�ق�ول الت�وودـ 
كان األدب ال�ك�ن�دي ی�ت�ط�ور ت�ط�ورا ث�ق�اف�ی�ا 
ملحوظا بین األربعینیات والخ�م�س�ی�ن�ی�ات ث�م 
صارت تشیع ف�ی�ھ ال�ح�ی�وی�ة ال�ت�ي اتض�ح�ت 

ول�م ی�ع�د األدب  1972بشكل جلي في العام 
الكندي یوصف بأنھ في الدرجة الث�ان�ی�ة ب�ع�د 
األدب االنجلیزي أو األدب األم�ری�ك�ي أو أن�ھ 
یماثل األدب االسترالي في كونھ ثقافة ب�ط�رة 
أنتجتھا الحداثة الكولون�ی�ال�ی�ة؛ ب�ل غ�دا ھ�و 

  البقاء (على قید الحیاة)
ومن یقرأ الكتاب فس�ی�ج�د أّن ات�وود ش�ی�دت 
فیھ أساسات مھمة ف�ي ن�ق�د األدب ال�ك�ن�دي 
سواء في تناولھا موضوعات ثقافیة ت�ت�ع�ل�ق 
بالطبیعة الكندیة ووحوشھا وح�ی�وان�ات�ھ�ا أو 
ف�ي م�ع��ال�ج��ت��ھ�ا ب�ع��ض ال��ق��ض�ای��ا م��ع�ال��ج��ة 
ان��ث��روب��ول��وج��وی��ة واق��ف��ة ع��ن��د ال��ھ��ن��ود 
واالسكیمو والطواطم األجداد المس�ت�ك�ش�ف�ی�ن 

 والمستوطنین والمھاجرین.
وإذا كانت اتوود قد أكدت ھویت�ھ�ا ال�ن�س�وی�ة 
في ھذا الكتاب نقدیاً، فإنھا أكدت ھذه الھوی�ة 

 Handسردیاً في روایتھا (حكایة الخادمة 
Maids ال��ت�ي ص��درت ب��ت�رج�م��ة ع��رب�ی��ة (

، وف�ی�ھ�ا 201باإلمارات الع�رب�ی�ة ال�م�ت�ح�دة 
اختار المترجم أحمد العلي كلمة الجاریة. وال 
أج�د ال��م��س��وغ ال��ذي ذك��ره ف�ي س��ب��ب ھ��ذا 
االخت�ی�ار م�ق�ن�ع�ا ألن ل�ك�ل�م�ة ال�ج�اری�ة ف�ي 
المخیال العربي م�ث�ل م�ا ل�ھ�ا ف�ي ال�م�خ�ی�ال 
األوربي وھو مختلف تماما عن دالل�ة ك�ل�م�ة 

  الخادمة.
والمھم في ھذه ال�روای�ة أن�ھ�ا ع�ك�س�ت ذات 
ال��ج��رأة وال��ت��ح��دي ال��ل��ذی��ن ع��رف��ت ب��ھ��م��ا 
مارغریت اتوود وھي تست�ث�م�ر إم�ك�ان�ی�ات�ھ�ا 
األدبیة شعریة ونقدیة وروائ�ی�ة مس�ت�ج�م�ع�ة 
قواھا الثقافیة والفكریة معبرة عن الك�ی�ن�ون�ة 
األن�ث�وی�ة ال�ت��ي ھ�م�ش�ھ�ا ال�ن�ظ�ام ال�ذك��وري 
وجعلھا تابعة لھ لیس ل�ھ�ا أن ت�ق�ول ال؛ ب�ل 

  علیھا دوما أن تقول نعم.
ولقد حظیت ھذه الروایة ب�م�ك�ان�ة ف�ي األدب 
العالمي ال بسبب كثرة ترجماتھا إلى مخت�ل�ف 
اللغات أو بسبب ما نالتھ من اھتمام نقدي أو 
صدارتھا ق�ائ�م�ة م�ب�ی�ع�ات ال�ك�ت�ب؛ ب�ل ھ�ي 
براعة المؤلفة في تجسید القسوة ال�ذك�وری�ة 
وھي تب�ط�ش ب�ال�ن�س�وی�ة وف�ي اآلن ن�ف�س�ھ 
التعبیر عن ھ�وی�ة ال�م�رأة وش�ج�اع�ت�ھ�ا ف�ي 
المطالبة ب�ال�ت�ح�رر ال�ذي ھ�و قض�ی�ة نس�اء 

  العالم جمیعاً.
وأول مؤكدات الھویة الن�س�وی�ة ھ�و ال�ع�ت�ب�ة 
المناصیة (أنا اروي إذن أنت م�وج�ود) ال�ت�ي 
اعتلت العنوان الرئیس في ال�غ�الف األم�ام�ي 
وفیھا اختزلت الكاتب�ة ل�ب ال�روای�ة وك�ث�ف�ت 
المراد منھا ج�اع�ل�ة ال�خ�ادم�ة ھ�ي ال�ب�ط�ل�ة 

   الساردة بضمیر المتكلم.
أما المكان الروائي فرسم بطری�ق�ة ھ�ن�دس�ی�ة 
ت��ع��ك��س م��ا ف��ی��ھ م��ن االن��ع��زال واالن��ف��راد 
واالنض��ب��اط الص��ارم، ل��ی��ب��دو ك��الس��ج��ن أو 
المصحة أو الدیر محاطا ب�األس�الك الش�ائ�ك�ة 
ومملوءا بال�رع�ب وال�خ�وف والص�م�ت. أم�ا 
المكین فكان عب�ارة ع�ن م�ج�م�وع�ة ف�ت�ی�ات 
أجبرن ع�ل�ى ال�خ�دم�ة وق�ب�ل�ن ب�اس�ت�ع�الئ�ی�ة 
اآلخر/ السید الذي عاملھن بج�ف�اء م�م�ارس�اً 
معھن كل صنوف التم�ی�ی�ز ف�م�ث�ال ال یس�م�ح 
لھن استعمال األب�واب األم�ام�ی�ة وال ال�ك�الم 
جھرا وضرورة (االحتشام بم�ع�ن�ى االخ�ت�ف�اء 
التام) وكل واحدة مثل أیة دمی�ة ب�اس�ت�ط�اع�ة 
السید التحكم في مص�ی�رھ�ا وح�ت�ى ض�رب�ھ�ا
(تعلمت الواحدة منا كیف تقرأ حركة ش�ف�ت�ي 
االخ��رى) وبس��ب��ب ھ��ذه الص��رام��ة ص��رن 
مقتنعات أْن لیس لھ�ن س�وى خ�دم�ة ھ�ؤالء 
السادة الذین مل�ك�وھ�ن داخ�ل�ی�ا وس�خ�روھ�ن 
لخدمتھم خارجیا، ف�ال خ�ی�ار أم�ام�ھ�ن غ�ی�ر 

خیار ھوبسن (أما ھذا أو ال شيء) وم�ن ث�م 
ال انعتاق من ھذه الس�ی�ط�رة وال إف�الت م�ن 

  قبضتھا.
وال�غ�ری�ب أن ھ��ذه ال�ھ�ی�م�ن��ة ال�ذك�وری�ة ل��م 
یجسدھا ال�رج�ال وح�دھ�م ف�ي ال�روای�ة؛ ب�ل 
جس�دت��ھ��ا أیض��ا ال��ن��س�اء ال��الئ��ي م��ا ص��رن 
سیدات إال ألنھن قبلن أن یكن تابعات للن�ظ�ام 
ال��ب��ط��ری��ارك��ي، وی��ع��ام��ل��ن ب��ن��ات ج��ن��س��ھ��ن 
بالطریقة نفسھا التي بھ�ا ی�ع�ام�ل�ھ�ن الس�ادة 
الرجال. وھو م�ا ش�ع�رت ب�ھ الس�اردة ح�ی�ن 
قابلت سی�دة ال�م�ن�زل ألول م�رة ف�ب�دت ل�ھ�ا 
خشنة الطبع كأنھا رجل، متنك�رة الن�ث�وی�ت�ھ�ا 
ومنسلخة عن نسویتھا م�ط�اوع�ة ال�ذك�وری�ة 
بكیان مستلب (ھبطت ع�ل�يَّ مش�اع�ر إح�ب�اط 
وخیبة تمنیتھا أن تغدو أختا كبیرة ل�ي أردت 
ت�ح��وی��ل�ھ��ا إل�ى ك��ی�ان ام��وم�ي إل��ى إنس��ان��ة 
تفھمني وتحمیني) وكذلك ك�ان ح�ال ال�خ�ال�ة 
لیدیا التي كانت مھمت�ھ�ا ت�وج�ی�ھ ال�خ�ادم�ات 
ومراقبتھن كي یعملن بروتین ال یخرجن فی�ھ 

 عن النظام الذكور.
وبسبب ھذه األج�واء ال�ق�س�ری�ة ال�م�ك�ھ�رب�ة 
والمشاعر السلبیة المفزعة؛ ت�ق�رر الس�اردة 
أن تتكلم ولو مع نفسھ�ا، م�ق�ت�ن�ع�ة أن�ھ�ا م�ا 
دام��ت ت��روي؛ ف��إن اآلخ��ر م��وج��ود م��ع��ھ��ا 
كتع�ال�ق اش�ت�راط�ي م�ع ع�ق�الن�ی�ة ال�ق�اع�دة 
الدیكارتیة القائلة: (أنا أفكر إذن أنا م�وج�ود) 
بانیة علیھا قاعدتھ�ا الس�ری�ة ال�خ�اص�ة (أن�ا 
اروي إذن أنت موجود) وكان ستیوارت می�ل 
قد أكد أن المرأة التي تقرأ وأكثر من�ھ�ا ال�ت�ي 
تكتب تعد عنصرا مزعجا ومت�ن�اقض�ا ول�ذل�ك 
صار واجبا تن�ش�ئ�ة ال�ن�س�اء ع�ل�ى اك�ت�س�اب 
صفات السریات والمحظیات وخ�دم ال�م�ن�ازل 

   )70(كتابھ استعباد النساء، ص
وبھذه الرؤیة صار الحكي ھو الس�الح ال�ذي 
بھ تحول صمتھا إلى كالم، وما دامت ت�ت�ك�ل�م 
فإن ھناك من یسمعھا وستتبدل عزلت�ھ�ا إل�ى 
ألفة، متمكنة من إثبات ھویتھا ب�اق�ی�ة ع�ل�ى 
أم�ل ال�خ�الص م�ن اإلذالل ال�ذك�وري. وھ�ذا 
البقاء ھو نفسھ البقاء الذي أرادتھ م�اغ�ری�ت 
ات�وود ل�ألدب ال��ك�ن��دي ال��ذي ك�ان ھ�امش��ی��ا 
فمركزتھ وجعلتھ حاضرا بھویة وخصوص�ی�ة 

 بین سائر اآلداب العالمیة.
والن البقاء ھو الھدف تغدو الحیاة ف�ي ن�ظ�ر 
الساردة حبا وشمس�ا وزھ�ورا، وق�د ان�ق�ل�ب 
المكان الذي ك�ان م�ع�ادی�ا إل�ى م�ك�ان رح�ب 
ومألوف تتجسد فیھ ھویتھا(ھو لیس س�ج�ن�ا 
بل امتیازا) وأحد أشك�ال ت�وك�ی�د ال�ب�ق�اء ھ�و 
سیطرتھا على المك�ان ب�ال�وص�ف ف�ال ت�ت�رك 

تفصیالتھ إال وذكرتھ، مستعمل�ة   تفصیال من
أسلوب التح�دی�ق وال�ح�م�ل�ق�ة ال�ل�ذی�ن ب�ھ�م�ا 

 تكشف عن زیف المكان واختالقیتھ.
أما وصف المكین فھو الشكل الثاني ل�ت�وك�ی�د 
البقاء الذي ب�ھ دل�ل�ت الس�اردة ع�ل�ى قس�وة 
النظام البطریاركي مركزة على وصف غط�اء 
الرأس ورداء البدن الل�ذی�ن ف�ی�ھ�م�ا ت�ت�ج�ل�ى 
حالة اإلذالل التي بھا یحجم النظام ال�ذك�وري 
فاعلیة المرأة الخادمة ویقید طاقتھ�ا وی�ح�ول 
دون تحررھا كق�ول�ھ�ا: (ال�ق�ل�ن�س�وت�ان ح�ول 
وجھینا حاجبتا الضوء یص�ع�ب ع�ل�ی�ن�ا رف�ع 
أنظارنا أو استقبال المشھد كامال أو ألي أم�ر 
آخر لكننا نرى قدرا ضئیال كل مرة ب�ت�ح�ری�ك 

الرأس س�ری�ع�ا إل�ى أع�ل�ى ث�م أس�ف�ل وال�ى 
الجانبین والوراء لقد تعلمنا كیف نرى الع�ال�م 

   في لقطات الھثة)
وفي ھذا اللباس قس�وة ھ�ي ب�م�ث�اب�ة ش�ف�رة 
سمتھا جولیا ك�رس�ت�ی�ف�ی�ا (ال�دن�اءة) وف�ی�ھ�ا 
تتجلى (الواجھة األخرى لل�ش�ف�رات ال�دی�ن�ی�ة 
واألخ�الق��ی��ة واإلی��دی��ول��وج�ی��ة) وم��ن أم��ث��ل��ة 
القسوة والدناءة ایضا الجثث ال�م�ت�دل�ی�ة م�ن 
الحائط الكنیسي وغرفة االنتظ�ار ف�ي ع�ی�ادة 

 الطبیب وغیرھما.
وعلى مستوى الزمان یغدو ال�ل�ی�ل ھ�و زم�ن 
النسویة الذي فیھ تجد الساردة م�ت�س�ع�ا م�ن 
الحریة واألمان (أن اللیل بالنسبة ل�ي زم�ن�ي 
الذي اخرج فیھ) وفیھ تستط�ی�ع الس�اردة أن 
تحول صمتھا إلى كالم وحی�ات�ھ�ا إل�ى قص�ة، 
شاعرة أن�ھ�ا ع�ل�ى مس�ت�وى ال�ك�ت�اب�ة ح�ی�ة 
وتعیش باحترام، متخ�ذة م�ن الس�رد س�الح�ا 
تماما كشھرزاد التي بقیت على ق�ی�د ال�ح�ی�اة 
بالحكي اللیلي ( م�ا اح�ك�ی�ھ ھ�و ف�ي ال�وق�ت 
نفسھ قصة ت�دور داخ�ل راس�ي ف�ی�م�ا أت�اب�ع 
حیاتي احكي ال أكتب فلیس عن�دي م�ا أك�ت�ب 
بھ والكتابة محرمة في جم�ی�ع األح�وال ل�ك�ن 
أن كانت قصة رغم دورانھا في رأسي ف�الب�د 
أن احكیھا ألحد فأنت ال تحكي قصة لنفس�ك.. 
فقط اآلخر دوما ھناك.. انھ ھناك حتى ل�و ل�م 

  یكن ھناك أحد..)
وإذا كان اللیل ھو زمنھا؛ فإن جسدھ�ا ل�ی�س 
ھو ال�خ�ط�ی�ئ�ة ال�ت�ي ف�ی�ھ�ا ع�ارھ�ا؛ ب�ل ھ�و 
موضوعھا الذي فیھ مستقبل�ھ�ا، ل�ذا ت�ح�اول 
الغوص فیھ (أرید أن أشعر بقیمي ف�ي أم�ور 
استحقھا وال استحقھا أری�د أن أك�ون أع�ل�ى 
من أي ق�در). وك�ل�م�ا غ�اص�ت ف�ی�ھ وج�دت 
نفسھا أكثر وتأكدت أّن ل�ھ�ا ھ�وی�ت�ھ�ا وأن�ھ�ا 
قادرة على البقاء مھما ك�ان�ت ال�ق�ی�ود ال�ت�ي 
ترید إزال�ت�ھ�ا وم�ح�وھ�ا (إن�ھ�م ال ی�خ�ش�ون 
ھروبنا.. بل یخشون تلك ال�م�ھ�ارب األخ�رى 
التي یمكنك فتحھا في داخلك ف�ي جس�دك إذا 

 تمكنت من الحصول على شفرة حادة)
وم��ا ت��ن��ت��ھ��ي إل��ی��ھ ال��روای��ة ی��ج��س��ده ق��ول 
ستوارت میل أنھ "من�ذ أن أص�ب�ح ل�ل�ن�س�اء 
قدرة على تدوین مشاعرھن والتعبی�ر ع�ن�ھ�ا 
عن طریق الكتابة سجل عدد م�ت�زای�د م�ن�ھ�ن 
اح��ت��ج��اج��ھ��ن ض��د ال��وض��ع االج��ت��م��اع��ي 

) 51القائم" (كت�اب�ھ اس�ت�ع�ب�اد ال�ن�س�اء، ص
وبھذا االحتجاج الذي جس�دت�ھ ب�ط�ل�ة روای�ة 
(الخادمة) تكون م�ارغ�ری�ت ات�وود ت�ل�م�ی�ذة 
ن��ج��ی��ب��ة ل��ف��رج��ی��ن��ا وول��ف وس��ی��م��ون دي 

   بوفوار.
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  ر آود :
   ن ا ا ا  أ اء

بغدادد. نادیة ھناوي/   



عندما جاءنا اإلخطاُر ب�أن اب�ن�ن�ا   
أحمد قبَِل بكلی�ة ال�ھ�ن�دس�ة أش�رَق 
ِھ فرًحا. فالكلیة من كل�ی�ات  وجھُ أمِّ
القمة، وموقعھا ف�ي االس�ك�ن�دری�ة 
ولیس خارجھ�ا. ث�م إن ال�م�س�اف�ة 
بین الشاطب�ي وم�ح�رم ب�ی�ھ ث�الث 

  خطوات.
 وھي تقدم لي القھوة في البلكونة:

أخوه كان�ت ك�ل�ی�ت�ھ ف�ي أس�ی�وط  -
ولذلك لم یستمر. ع�اًم�ا ب�ع�د ع�ام 
حتى نقلوه إل�ى ك�ل�ی�ة اآلداب ول�م 

 یكن یدخل االمتحانات.
لیس بسبب أسیوط أو قنا. محمد  -

َل ھوایتَھ على كلیتھ!  فضَّ
أخذُت رشفة من ال�ف�ن�ج�ان، وم�ن 

 خلف اللیالي أطلَّ وجھُ أمي...
** 

رأی��ت��ن��ي ش��ابًّ��ا ح��دی��ث ال��ت��خ��رج 
وأن��ت��ظ��ر ف��رص��ة ع��م��ل. ت��ق��دم��ت 
لمسابقات ع�دی�دة ب�ع�د ال�ح�ص�ول 
على اللیسانس. وكنت أساف�ر م�ن 
قریتنا إلى االس�ك�ن�دری�ة ل�ح�ض�ور 
ك��ورس��ات ال��ل��غ��ة ال��ف��رنس��ی��ة ف��ي 
ش��ارع ال��ن��ب��ي دان��ی��ال. ال��م��رك��ز 
الثقافي الفرنسي ما یزال مزروًعا 
في القلب. تمنیُت وقتھ�ا ل�و ی�ت�اح 
لي العمل في فرنسا. تصادقت م�ع 
أح��د األس��ات��ذة ال��ف��رنس��ی��ی��ن ف��ي 
�ا ب�ي ك�أن�م�ا  المركز. وجدتھ مھت�ّمً
ی�ل��م��ح ف��يَّ ن��ب��وًغ��ا م��ا. ك��ت��َب ل��ي 
توصیة وأرسلھا إلى مونبیلییھ في 
خطاب مسجل. جاء الردُّ م�ط�م�ئ�نً�ا 
ا. ك��ان ع��ل��يَّ أن أن��ت��ھ��ي م��ن  ج��ّدً
ال��ك��ورس��ات وأس��اف��ر. ألول م��رة 
أغرق في دموع أمي. القریة ت�ن�ام 
من الم�غ�رب وأم�ي ت�ت�ق�ل�ب ع�ل�ى 

 الجمر.
 ال تسافر! -

تنھض في عز ال�ل�ی�ل م�ن س�ط�وة 
ال��ك��اب��وس ف��ت��ت��ف��ل ع��ن یس��ارھ��ا 
وتس��ت��ع��ی��ذ ب��ا� م��ن الش��ی��ط��ان 

 الرجیم.
 ال تسافر. -

 أسمعھا تكررھا للمرة الثالثة.
تنزل قط�راٌت م�ن دم�وع�ھ�ا ع�ل�ى 

 شمعة األمنیات المضیئة.
 

** 
وانتصرت دموُع أمي واستسلَ�َم�ِت 
الشمعة، فلم أسافر. استلمُت عمال 
في مصلح�ة الض�رائ�ب ی�ح�س�دن�ي 
غ��ی��ري ع��ل��ی��ھ، ل��ك��ن ط��م��وح��ات��ي 

 توقفت عند حد معین.
** 

فرحةُ امرأتي ك�ب�ی�رة ھ�ذه ال�م�رة. 

تركنا الشاشة مفتوحة في الصال�ة 
ألن ال��ق��ط��ة الش��ی��رازی��ة م��دم��ن��ة 
م�ب�اری��ات ك�رة ال�ق�دم األوروب�ی��ة. 
ت��ت��ن��ق��ل ف��وق ف��وت��ی��ھ��ات ح��ج��رة 
الجلوس وت�ت�م�ش�ى ف�وق ال�ع�م�ود 
ال��ف��ق��ري ل��ل��ك��ن��ب��ة وتص��ع��د ف��وق 
المناضد متحاشیة لمس أي ك�وب 
أو ف�ازة. وع�ن�دم�ا ت�ب�دأ ال�م�ب�اراة 
ا  تصعد على المن�ض�دة ق�ری�ب�ة ج�ّدً
من الشاشة وتظل تتاب�ع ب�اھ�ت�م�ام 
ب��ال��غ ال یش��غ��ل��ھ��ا ش��يء. ت��ح��رك 
رأسھا یمینًا ویساًرا كأن�ھ�ا ت�ت�اب�ع 
مباراة كرة المضرب. الش�ی�رازی�ة 
صارة واحدة م�ن�ا. م�واؤھ�ا ل�ی�س 
واحًدا دائًما. لھ رنین خاص عندما 
تكون فرحة. نظراتھا أیًضا لی�س�ت 
نفس النظرات. تسألھا أم م�ح�م�د: 

 امتى تتكلمي وتخلصینا؟!
تشاھد شروق الشم�س م�ن وراء 
النافذة بتأمل عذب، تراقب الداخ�ل 
وال�خ��ارج م�ن ب��اب الش�ق��ة وھ��ى 
ام�ة خ�ل�ف ب�اب  ت�ق�ف ع�ل�ى ال�ج�زَّ
الشقة. أكتر شخص تشعر ب�ھ ھ�و 
محمد فلھ م�ك�ان�ة خ�اص�ة ع�ن�دھ�ا 
وذلك ألنھ یالعبھا كثیًرا ویھشكھا 
كطفلھ وتتبادل معھ النظرات كانھا 
تفھمھ، وأیًضا تربطھا عالقة ح�ب 
بإسراء حیث األنوثة قاسم مشترك 
بینھما. تربطھا بأم م�ح�م�د ع�الق�ة 
مصلحھ فھي التي تعد لھا ال�ط�ع�ام 
وتقدمھ إلیھا في ط�ب�ق. أص�ب�ح�ت 
كفرد ف�ى األس�رة ن�خ�اف ون�ق�ل�ق 
علیھا إن اختفت منا لفترة طوی�ل�ة 
في مكان مجھول م�ن الش�ق�ة، أو 
إن جلس�ت ع�ل�ى س�ور ال�ب�ل�ك�ون�ة 

  تتأمل العابرین.
** 

في البلكون�ة، ال�ق�ھ�وة ل�ھ�ا م�ذاق 
مختلف ھذه اللیلة. أج�م�ل م�ا ف�ي 
امرأتي أن�ھ�ا ال ت�ق�ف ع�ائ�قً�ا ف�ي 
طریق أبنائنا، لكنھا مسرورة ھ�ذه 
المرة ألن بین الشاطبي حیث كلیة 
الھندسة ومحرم بیھ حیث ش�ق�ت�ن�ا 
الجدیدة ثالث خطوات. من المؤك�د 

 أن ابننا أحمد سیسره ذلك.
ھ�و اآلن ف��ي رح��ل��ة إل��ى م��رس��ى 
مطروح مع أصدقائھ. اتص�ل�ت ب�ھ 

تصور یا جابر، ت�ل�ق�ى  -وأخبرتھ. 
 الخبر الجمیل بال مباالة!

 ضحكُت مغمغًما:
 ربنا یستر! -

ودخلن�ا، ول�م ت�ح�س ال�ق�ط�ة ب�ن�ا. 
كانت في الصالة حیث تركناھا ف�ي 
مكانھا الم�واج�ھ ت�م�اًم�ا ل�ل�ش�اش�ة 
تحرك رأسھا یمینًا وشماال وتتاب�ع 

 بشغف.
ای��ھ ح��ك��ای��ة ال��ق��ط��ة دي م��ع  -

 الماتشات؟
 مدمنة كورة! -

عمرھا اآلن أربعة أشھر. أول م�ا 
جئنا بھا إل�ى ش�ق�ت�ن�ا ك�ان�ت ل�ی�ل�ة 
ط��وی��ل��ة. ت��ح��نُّ إل��ى حض��ن أم��ھ��ا 
فیصدر عنھا ھری�ٌر ح�زی�ٌن ی�ق�ط�ع 
القلب. قلت: من الصباح سنعیدھ�ا 

 إلى أھلھا.
لكنھا سریًعا ما ت�أق�ل�م�ت وص�ارت 

 واحدة منا وتدمن المباریات.
القطة تتابع حركة الكرة وت�ود ل�و 
تقفز وتمسك بھا ل�ك�ن�ھ�ا ب�ذك�ائ�ھ�ا 
تعي جیًدا أن األمر خدعة بص�ری�ة 
وال وج��ود ح�ق��ی��ق�یًّ��ا ل�ل��ك��رة ال��ت��ي 
 تتحرك بسرعة فائقة أمام عینیھا.

وألننا ال ن�ف�ت�ح ال�م�اتش�ات س�وى 
لنشاھد لیفربول ظنّنَّا ف�ي ال�ب�دای�ة 

 أن القطة تحب محمد صالح!
 

** 
ال أدري في أیة كلیة ص�ار م�ح�م�د 
مقیًدا حالیًّا. كل ما أعلمھ أنھ سافر 
ا ح�ی�ث  إلى أوروب�ا م�راٍت م�دع�ّوً
معارض التصویر الت�ي ی�ك�ون ل�ھ 
فیھا صورة م�ن إب�داع�ھ. اش�ت�رى 
أحدھم إحدى ُصوره بمبل�غ ك�ب�ی�ر. 
ن�اس ع�ن�دھ�ا ك��رام�ة. ال ی�أك�ل��ون 
ح��ق��وق أح��د. ك��ان ب��إم��ك��ان ذل��ك 
المشاھد تصویر اللوحة بالموبایل 
وكفى، لكن�ھ آث�ر ش�راءھ�ا، ودف�َع 
فیھا غالیًا. من�ذ أی�ام دع�ان�ي أح�د 

األدب��اء م��ن ق��ری��ت��ن��ا ل��ح��ض��ور 
م��ن��اقش��ت��ھ أح��َد أع��م��ال ك��ات��ب 
س�ك�ن��دري. ك��ان ال�ل��ق�اء مش�ھ��وًدا 
وكان صدیقي ناقًدا بصیًرا لم یترك 
صغیرة وال كبیرة إال وألمح إلیھ�ا. 
سھرنا مًع�ا ب�ع�د ال�ن�دوة وع�ن�دم�ا 

 ضاحكتُھُ:
من المؤكد أنھم أع�ط�وَك م�ب�ل�ًغ�ا  -

كبیًرا تقدیًرا لھذا الجھد خص�وًص�ا 
 وأنھم أتوا بك من بعید
 ابتسم بسخریة مریرة:

 وال ملیم وحیاتك! -
ك�ان م��ع�ي م�ج��ل�د ف�خ��م ب��ع�ن��وان: 
"ع�دس��ات الش�ب��اب ع��ل�ى ط��ری��ق 
ال�ح��ری��ر"، ف��ت��ح�ت��ھ ع�ل��ى ص��ورة 
بعنوان "ح�ل�م ال�ع�ودة"، وأری�ت�ھ 
صورة ابني مح�م�د، وص�ورة م�ن 
تصویره معروضة في ص�ف�ح�ت�ی�ن 
فرفع ال�ك�ت�اب إل�ى ش�ف�ت�ی�ھ وق�بَّ�َل 

 البورتریھ.
 ربنا یحمیھ. ما آخر أخباره؟ -
تلقى منحة لدراسة التصویر في  -

 الوالیات المتحدة األمریكیة.
 وما موقف أمھ من فراقھ؟ -
الحظُت أنھا تشجعھ. فرحنا م�ًع�ا  -

 بتسلم الفیزا.
ج��م��ی��ل. األم ھ��ي األم ف��ي ك��ل  -

 العصور لكن الزمن یتغیر.
** 

ع��اد أح��م��د م��ن رح��ل��ة م��رس��ى 
 مطروح عاقًدا العزم:

سأدرس اللغة األلمانیة لمدة عام  -
في معھد جوتة. ھ�ذا س�ی�ت�ع�ارض 

 مع دراستي في الھندسة!
 ماذا تقول؟ -
دكتور رائف األست�اذ ف�ي إح�دى  -

الجامعات األل�م�ان�ی�ة، ص�دی�ق�ك ی�ا 
ب�اب��ا، ط��ل�ب��ُت م�ن��ھ أن یس�اع��دن��ي 
ألدرس في إحدى الجامعات ھناك. 
قال علیك بإجادة ل�غ�ت�ھ�م وال�ب�اق�ي 

 أمره میسور.
أي أن��ك ل��ن ت��ل��ت��ح��ق ب��ھ��ن��دس��ة  -

 اسكندریة؟
س��أل��ت��ح��ق ول��ك��ن��ي ل��ن أحض��ر  -

ال��م��ح��اض��رات! ك��ورس��ات م��ع��ھ��د 
  جوتھ تنادیني!

 
** 

ك��ث��ی��ٌر م��ن الش��ب��اب ی��ط��م��ح��ون 
للھجرة، وما عادت قلوب األمھات 
ت�ت��ق��ط�ع ك��م��ا ك��ان األم��ر س��اب��قً��ا، 
والقطة الشیرازیة ما ع�ادت ت�ئ�نُّ 
وت��ت��وج��ُع ك��م��ا ھ��و ح��ال ل��ی��ل��ت��ھ��ا 
األولى. صارت واحدة من�ا وت�ح�ب 

 لیفربول ومحمد صالح كما نحبھ.

ازا 
  ل 

 
 

 قصة: محمد محمد السنباطي
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 التجربة  /// تجلي التجربة  ثانیا :
حینما تتجسد التجربة وتبرز ویكون لھا ظ�ھ�ور 
وحضور في ل�غ�ة رم�زی�ة وای�ح�ائ�ی�ة ف�ان ذل�ك 
یعني اننا امام لغة ابداعیة، ولظ�ھ�ور ال�ت�ج�رب�ة 
تفاوت، ولھ اشكال متباینة، فال�ذات�ی�ة ال�م�وال�ی�ة 
الناقمة المتالمة تتج�س�د وت�ظ�ھ�ر ف�ي ال�ن�ص (

) (ملحمة ثورةُ الصمْت) وتتجلى في ال�ن�ص 36
) (رغ���وةُ ال���ق���ن���اط���ر ت���غ���ت���اُل ف���رح���ةَ 33( 

الذات المت�أل�م�ة ال�م�ھ�زوم�ة وال�خ�ائ�رة.  الكحل)
) (خ��ی��وُل ض��ع��ف��ِھ ت��خ��ت��ضُّ 31وف��ي ن��ص (

 تتجلى الغربة والحزن. جامحةً)
ل�ت�ج�ل�ي ال�ت��ج�رب�ة وال�ذوات ص��ورة م�خ�ت�ل�ف��ة، 

ال��ح��ض��ور ال��ت��ص��وی��ري، ال��ح��ض��ور   اھ��م��ھ��ا
 التراكمي، الحضور الثیمي.

 
  الحضور التصویري -أ 

ی�ان ی�ك�ون ت�دخ�ل ال�ذات   الح�ض�ور الص�وري
المعینة او الشيء المعین ف�ي ن�ظ�ام تص�وی�ري 

 تتحرك فیھ .
(وج�ھَ   في نص (تغ�رُق ال�ك�ؤوس ف�ي ب�ئ�رھ�ا)

الغربِة یجرُح ال�م�اض�ي اآلف�ل ـ� ی�دثّ�ُر قس�م�اٍت 
 أیقضھا حطُب الدفاترَ 

كواكبھا طیّبة ناضجة../ ت�وم�يُء ك�لّ�م�ا ی�ك�ت�ئ�ُب 
غبار الحنیِن../ تلفُّ عراقیلھا ب�ورِق ال�وحش�ة) 
فالذات المتشخصة ھنا ھي التجربة ت�ظ�ھ�ر ل�ن�ا 
كشخص نصي، لھ وجھھ اي حضوره وتعب�ی�ره 
وكل ما یح�م�ل�ھ ال�وج�ھ م�ن م�ع�ان�ي ف�ي وع�ي 
االنسان، ان ھذا الغربة وبوججھا ھ�ذا ت�ج�رح، 
لھا قدرة على الفعل المؤثر، ان�ھ ی�ف�ع�ل ف�ع�ل�ت�ھ 

م��ن ال��وج��ود   زوای��ا ب��ال��زم��ن وال��ت��اری��خ و
والذاكرة، ان الغرب�ة ل�ھ�ا حض�ور م�ؤث�ر ح�ت�ى 
على مالمح الحاضر انھ الغربة بوجھھا ذاك ل�ھ 
سلطة فال یدع للقسمات حریة، الفقسمات ال�ت�ي 
ایقضھا عالم الدفاتر المتراكم المتخذ زاویة م�ن 
ال��م��ك��ان، ف��ي ھ��ذا ال��ج��و م��ن ال��ت��س��ل��ط، ن��ج��د 

یتمظھر بسبب تلك الغربة لكواكب ط�ی�ب�ة   خزنا
تتجلي في فضاء الحنین، لكن النتیجة الح�ت�م�ی�ة 
لھكذا عالم من االغتراب ل�ت�ل�ك ال�وج�ودات ھ�و 
الوحشة التي تغل�ف ال�م�ك�ان) ھ�ذا الش�ك�ل م�ن 

ال�م�ؤث�ر   التجلي للغربة، التي تظھر بھذا الشكل
الذي یصنع عوالما ویمنع اخرى یقرب ك�ی�ان�ات 
ویبعد اخرى، انھ وجود مؤثر اث�ر ف�ي ال�ك�ت�اب�ة 
والكاتب والقراءة والمع�رف�ة ال�م�س�ت�ف�ادة، ھ�ذا 

  الشكل من التجلي ھو الحضور التصویري.
 
   الحضور التراكمي -ب
ان یكون للذات و الت�ج�رب�ة   الحضور التراكمي 

صورة حضوریة متمی�زة م�ت�ك�ون�ة ب�ال�ن�ص ق�د 
 تحاكي الواقع او تنھل منھ الضوء.

ان النصوص او االعمال الف�ن�ی�ة ع�م�وم�ا ال�ت�ي 
تتشكل وتظھر في فترات زمنیة متقارب�ة ت�ك�ون 
دائما تحت تاثیر عالم متناسق معرفي وق�درات�ي 
وقدراتي وذوقي، وھ�ذا م�ع ان�ھ م�ن�ط�ق�ي ف�ان 
وجدان كل كاتب یصدقھ، فالقزات او ال�ت�غ�ی�رات 
ال�ت�اری�خ�ی�ة ل��ل�ك�ات�ب ان�م�ا ت�ك�ون ب�ع�د حص��ول 
التفاعل في فت�رات م�ت�ب�اع�دة نس�ب�ی�ا، واص�دار 
دیوان یس�ت�م�ل ع�ل�ى نص�وص ف�ان ال�ف�ریض�ة 
االولیة ھي انھا كانت ت�ح�ت ت�اث�ی�ر م�زاج ف�ن�ي 

  وجمالي ورسالي واحد.
من ھنا ال یخل ب�ت�ح�ص�ی�ل الص�ورة ال�ت�راك�م�ی�ة 
لمعنى معین بانتزاعھا من مجموعة الن�ص�وص 
الداخلة في ھذا النظام الواحد ، فال تخت�ل�ف ف�ي 
ذلك عن النص الطویل، ویمكن ان نس�م�ي ذل�ك 
العالم الخلفي المؤثر بالوحدة ال�ف�ن�ی�ة ل�الع�م�ال 
والتي قد تك�ون س�م�ة واح�دة الع�م�ال ال�ك�ات�ب 

ورؤاه وم�ع�ان�ي   طول حیاتھ یتمیز بھا اسلوب�ھ
مكونات اعمالھ، وخصوص�ا ون�ح�ن ف�ي عص�ر 
المواقف والصراعات.وفي الح�ق�ی�ق�ة ال�ح�ض�ور 
التراكمي ھو الصورة الواقعیة ل�ت�ج�ل�ي الش�يء 
المعین محل ال�ب�ح�ث، وال�ح�ض�ور ال�ت�ص�وی�ري 
والحق�ل�ي ال�ق�ام�وس�ي ھ�ي ع�الم�ات واش�ارات 

 لذلك الحضور)
الصورة التي تجلت ب�ھ�ا ال�غ�رب�ة، ك�ان�ت ك�ت�ل�ة 
تعبیریة ، بم�ع�ی�ة غ�ی�رھ�ا م�ن ك�ت�ل ال�ت�ص�وی�ر 
للغربة، یتكون لدینا تاریخ للغرب�ة ف�ي ال�دی�وان 

كلھ، فقد ذكرت الغربة في مواطن م�ت�ع�ددة م�ن 
ال��دی��وان،ف��ف��ي ن��ص (األط��ی��اُف .. ت��ق��دُّ رداَء 
الخجل) (تتفتُّح جزُر الیاقوِت ../ ل�و ت�دغ�دغ�ھ�ا 
م��ن��اق��ی��ُر ال��ل��م��ِس ../ وخ��ل��َف الش��رف��اِت ت��ھ��دأُ 
الصواري \بقایا حشوُد اللیالي ../ ت�ت�رنّ�ُم ف�وَق 
غنجِ الندى ../ وثقوُب الشتاِء تفتُّق الغربة \ف�ي 
بقایا اآلتي مَن العشِق ــ تن�ض�ُح ش�ب�اب�ی�ك�ھ�ا ../ 
ف��ج��راً ف��ي یُ��ت��م��ھ��ا الص��ارخ\ت��ن��دل��ُق أم��واج��ھ��ا 

 تتالطُم ../)
وفي نص (متوّحشةٌ .. تفترُس زوبعةَ المف�ات�ن) 
(وعلى صفحاِت َحَدقاِت الذبول ـ شھقةٌ حب�ی�س�ةٌ 
ت��ل��ّوُح ب��الش��روق/أيُّ زم��اٍن ی��زی��ُح ع��ذاب��ات 
عص���اف���ی���رھ���ا ..../ وأغص���ان���ھ���ا ال���م���ت���وّردة 
بالدفِء ../ آلَن یسكُن لُحائھا طی�ٌف ی�زح�ُف ../ 
ویلمُّ شتاَت ھذِه الغربة...؟) و ف�ي ال�ن�ص ذات�ھ 
(وقبلما یشرُق اللوز في سریرھا ../ س�ی�ن�ج�ل�ي 
الضب�اُب م�ْن زج�اجِ ذھ�وِل الص�وت ../ ی�رقّ�ُق 
حواشي المساءات/ وحیَن تھبطُ في المح�ی�ط�اِت 
الضحلة ../ ی�ع�مُّ ال�ط�وف�اُن ب�أوردِة ال�غ�رب�ِة ../ 

 وتعشعُش النوارُس تحَت إبطیھا )
وفي نص (عیونھا المشمسة .. تصھُر ف�ق�اق�ی�َع 
ال��ح��ط��ب) (وج��ھُ ال��غ��رب��ِة ی��ت��غ��طّ��ى ب��ت��س��اب��ی��حِ 
الذكریاِت ــ والب�س�ات�ی�ُن ت�غ�ف�و ع�ل�ى ھ�واج�ِس 
الریح\ البسماُت أُرھقْت بنشیجھا ../ ط�م�أن�ی�ن�ةُ 
الترقرِق فوَق المیاِه../ تشّذُب یب�وس�ةَ الس�ع�ف/
تستسقُف بشائ�َر ص�ب�حٍ غ�اٍف../ ووراَء ھ�دی�ِل 

 الشوِق مكبوتة تركُض)
وفي نص (األطیاُف .. تقدُّ رداَء الخ�ج�ل) (وج�ھَ 
الغربِة یجرُح ال�م�اض�ي اآلف�ل ـ� ی�دثّ�ُر قس�م�اٍت 
أیقضھا حطُب الدفاتَر\ كواكبھا طیّبة ناض�ج�ة../ 
توم�يُء ك�لّ�م�ا ی�ك�ت�ئ�ُب غ�ب�ار ال�ح�ن�ی�ِن../ ت�ل�فُّ 
عراقیلھا بورِق الوحشة\ یتھاوى على مس�ام�عِ 

 الشیِب بََرُدھا)
وفي نص (فناراٌت ... تشقُّ عباَب ال�غ�دِر) (ت�ل�مُّ 
الدنیا مسّراتھا تزحُف حوَل الجروح ../ ت�ل�ت�ق�طُ 
حسرةً تشھُق بھ�ا الش�م�وع../ ت�ت�أوهُ م�ج�ّرح�ةً 
تقیّدھا ھاوی�ةً ت�رتّ�ل ل�ل�رح�ی�ِل\ ت�دی�ُر ال�م�واج�َع 
تس�ن��دھ�ا ع�ل��ى ج��داِر الص��ب�ِر../ ی�ن��ع�ُق غ��راٌب 
بأعماِق الغرب�ِة ../ ت�رج�ُم وج�ھَ األف�ِق ال�م�ب�لّ�َل 

 بالخمِر)
وفي نص (األطیاُف .. تقدُّ رداَء الخجل) (تتفتّ�ُح 
جزُر الیاقوِت../ لو تدغدغھا مناقیُر ال�ل�م�ِس ../ 
وخلَف الشرفاِت تھدأُ الص�واري \ب�ق�ای�ا حش�وُد 
اللیالي ../ تترنُّم ف�وَق غ�ن�جِ ال�ن�دى../ وث�ق�وُب 
الشتاِء تفتُّق الغربة \في بقایا اآلتي مَن ال�ع�ش�ِق 

 ـ تنضُح شبابیكھا ../ فجراً في یُتمھا الصارخ)
فلدینا تاریخ عری�ض ل�ل�غ�رب�ة ف�ي ال�ن�ص�وص، 
فانھا غربة تفتقھا ثقوب الشتاء، ویلمم شتات�ھ�ا 
طیف، وجھ�ھ�ا ی�ت�غ�ط�ى ب�ت�س�اب�ی�ح ال�ذك�ری�ات، 
ویجرح الماضي، وینعق في اع�م�اق�ھ�ا غ�راب، 
وبالتاكید بعد تجلي فضاءات وحقول دالالت ك�ل 
عبارة في مكانھا فانا سنكون امام كائن مت�ط�ور 

 لھ تاریخھ العریض ھنا ھي الغربة.
 الحضور الثیمي -ج 

و ت�ظ�ھ�ر   ت�ت�ج�ل�ى  ان التجربة او ال�ذات  اي 
بطغیان ق�ام�وس م�ف�ردات�ي م�ن ح�ق�ل م�ع�ن�وي 

في م�واط�ن م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن ال�ن�ص   معین. ینبث
بشك�ل م�ف�ردات ت�م�ث�ل ال�ث�ی�م�ة ل�ل�ن�ص ول�ی�س 
بالضرورة ان تكون متعم�دة، ب�ل ان�ھ�ا ت�ف�رض 
نفسھا بفعل تفاعلیة الك�ات�ب م�ع ال�خ�ارج. ف�ان 
لكل ذات او تجربة مظاھ�ر م�ع�ن�وی�ة وت�الزم�ی�ة 
في الوعي والفكر، ان�ب�ث�اث ت�ل�ك ال�م�ع�ان�ي م�ع 
مقدار مركزیتھا في العبارات وت�اث�ی�رھ�ا ت�ت�ول�د 
الصورة الحض�وری�ة ل�ل�ت�ج�رب�ة ال�ع�ل�ی�ا وال�ذات 
الماورائیة الباعثة ع�ل�ى وج�ود ت�ل�ك ال�م�ع�ان�ي 
فت�ك�ون ك�ع�الم�ات ع�ل�ى وج�ودھ�ا وم�رادات�ھ�ا. 
والح�ض�ور ال�ث�ی�م�ي ی�م�ك�ن ان ی�ك�ون م�ق�ام�ی�ا 
مقتص�را ع�ل�ى ن�ص وان ی�ك�ون ع�ام�ا یس�م�ل 
جمیع المنتج. فانا اي ق�ارئ س�وف ی�ج�د ج�وا 
من الحزن یكتنف الكت�اب�ة ع�ام�ھ�ا و خ�اص�ھ�ا، 
ودائما یصطدم بالعالمات التي ترجع الى ح�ق�ول 
الحزن واالسى، وال ریب في ذلك اذ ف�ھ�م�ن�ا ان 

 الكتابة ھي تفاعل حقیقي مع المحیط.
 

 الالمباشریة الوسائطیة
ب�ی�ن��م�ا ت��ت�ج��س�د ال��ت�ج�رب��ة وت��ظ�ھ�ر ف�ي ال��ل�غ��ة 
ال��ت��وص��ی��ل��ی��ة ع��ن ط��ری��ق ال��ل��غ��ة ودالالت��ھ��ا 
المباشرة، فان تجلیھا في اللغة االیحائیة ت�ك�ون 
عبر وسائط فھم وترتیب، ال یعن�ي ذل�ك ض�ع�ف 
الحضور وانما یعني تعقی�د ال�ظ�ھ�ور ح�ت�ى ان�ھ 

ف�ي   م�ن ش�دة ظ�ھ�وره خ�ف�ی�ا ادراك�ھ  یص�ب�ح
التجلي العظیم كما ھو معلوم. التجربة الع�م�ی�ق�ة 
تتجلى باشكال م�خ�ت�ل�ف�ة، وب�ان�ظ�م�ة م�خ�ت�ل�ف�ة، 
وبطرق مختلفة، وھذا كلھ یستدعي ال�ى ع�ب�ور 
محطات وقطع مسافات ف�ھ�م�ی�ة وال�ت�ن�ق�ل ب�ی�ن 
مجاالت معرفیة للوصل الى است�ع�دادات الدراك 

  التجربة.
) (ت��أت��أت ش��ق��وق ال��ل��م��س) 1ف��ي ال��ن��ص (

(المساف�اِت ال�م�ن�ھ�وك�ة / م�رآةُ ج�ثّ�ةُ ال�ح�ل�ِم../ 
الرموُز مسامیٌر ت�دكُّ ل�غ�ةَ الص�م�ِت/ حش�ٌد م�َن 
األشواِق../ تغصُّ باألشواِك ../ تحرُس م�ج�ام�َر 

عائٌد مْن مدافٍن تنخُر الروح\ وشح�وَب  الشقاِء/
اللیِل یعصُر تلویحةَ العودة \ثیاُب القھِر یش�قّ�ھ�ا 
رم��اُد ال��زیّ��ِف../ ج��ی��وب��ھ��ا م��خ��زیّ��ة ../ وأزی��ُز 
الخراِب یستح�ی�ُل ب�ی�َن الض�ل�وع\ ك�لُّ م�ا ع�ل�ى 
الجبیِن../ وصمةٌ تُشبُِع كابوَس الّخلّ�ِب) ی�ح�ت�اج 
القارئ في ھذا النص ال�ى اق�ت�راب م�ن ع�وال�م 
تلك التعابیر، والصعود الى فضاءاتھ�ا، ث�م ب�ع�د 
ذلك االنتقال الى عوالم اعلى ت�ج�م�ع ب�ی�ن ت�ل�ك 
العوالم، ثم الى ما ھو اعلى ح�ت�ى ی�ن�ت�ھ�ي ال�ى 
عوالم تكون ھي مصدر ل�ت�ل�ك ال�ت�ع�اب�ی�ر وان�ھ�ا 
فضاءات الحزن وااللم والمرارة. وفي الن�ص (

) (على الرص�ی�ف ت�رس�ُم ح�ی�رت�ھ�ا) (ظ�الل�ھ�ا 2
تتكّدُس../ دائماً تتجّھُم../ یا لغربِة األح�الم! ل�ّم�ا 
تزْل تنزُع عط�ر ال�ری�اح�ی�ن../ ت�ب�ك�ي ب�أحض�اِن 
فردوٍس یرحُل، تتك�ّس�ُر ال�ح�ی�رةُ ف�ي ع�ی�ن�ی�ھ�ا\ 
األخباُر مؤّجلةٌ \ تنتظُر اإلذَن بینما ال�م�ن�ّج�م�وَن 
أوھموھ�ا../ب�أنَّ غ�ی�م�ةَ األم�ن�ی�اِت ال�م�ؤّج�ل�ِة../ 

س��ت��م��ط��ُر ف���ردوس��اً) ت��ن��ت���ھ��ي ال��ف��ض���اءات 
وال��ف��ض��اءات االع��ل��ى وال��ع��وال��م وال��ع��وال��م 

الى عالم من االنك�س�ار واالن�ت�ظ�ار ھ�و   االعلى
 مصدر تلك الفضاءات.

 
   االنسانیة -3

محتوى التجربة ھو الذي یحدد ال�ت�م�ث�ی�ل ال�ذي 
حققھ الكاتب لنفسھ وام�ت�ھ وج�ن�س�ھ وع�ال�م�ھ، 
وكلما كان التمثیل اوس�ع ك�ان�ت ال�ك�ت�اب�ة اك�ث�ر 

) (م�ل�ح�م�ة ث�ورةُ 36میال للخالص. في النص (
تـمـثـیل االمــــة وتاریخ�ھ�ا، ف�ي ن�ص  الصمْت)

) (تقوُد جحافالً تزلزُل خجَل الكلمات) تمث�ل 35( 
 لالنسانیة في معاناة الجوع والعوز. 

) (وج�ٌع أش�ی�ٌب...وك�فٌّ ع�ذراء) 34في ن�ص (
تمثل لالنسانیة في تجربة الرغبة و الم�ع�ان�اة و 

) (م�ْن ھ�ن�اك ... أو َم�ْن 17العجز. في ن�ص (
ت�م�ث�ل ل�النس�ان�ی�ة ف�ي  سرَق ھذِه ال�ق�دم*...؟) 

 معاناة شعب وجیل.
 

  الشعوریة  ثالثا : االستجابة
ت�ت�ح�ق�ق   االستجابة الشعوریة بجمیع اشك�ال�ھ�ا

بمستویات مختلفة ع�ن�د ت�ل�ق�ي ال�ع�م�ل ال�ف�ن�ي، 
الفنیة بذاتھا مصدر لالستجابة الش�ع�وری�ة ب�اي 

 مستوى كان.
م��ن ال��واض��ح ان ال��ل��غ��ة االی��ح��ائ��ی��ة ت��ع��ت��م��د  

االستجابة الشعوریة العمیقة، مت�ج�اوزة ال�ھ�زة 
الشكلیة الخطابیة، بمعن�ى ان�ھ�ا ل�غ�ة ك�ت�اب�ی�ة ، 
وخصوصا اذا كانت تعتمد لغة انتقائیة، وب�ی�ن�م�ا 
ال ت��ت��وف��ر ت��ل��ك ال��ح��رك��ة ال��ظ��اھ��ری��ة ال��ت��ي 

ال��م��وس��ی�ق��ى الش��ك��ل��ی�ة وال��خ��ط��اب��ی��ة   تص�اح��ب
التوص�ی�ل�ی�ة ال�ح�م�اس�ی�ة، ف�ان ال�ل�ذة ال�ع�م�ی�ق�ة 
المعرفیة والشعوری�ة ھ�ي ال�ت�ي ت�م�ث�ل ال�ن�ظ�ام 
المشاعري في االستجابة االیح�ائ�ی�ة، ان�ھ�ا ل�ذة 

 من االعماق.
وكلما اتجھت الل�غ�ة ن�ح�و ال�ت�ع�ال�ي ال�ت�ع�ب�ی�ري 
والتجریدیة، مع أیقاظ لمواطن الشعور العمی�ق�ة 
ف�ان�ھ�ا ت��ح�ق�ق ح�ج��م�ا ت�اث��ی�ری�ا اك�ب��ر و ت�ك��ون 
استج�اب�ة ج�م�ال�ی�ة اط�ول واع�م�ق. ان ت�اج�ی�ل 
البوح والمجاز ولغة الحلم واالب�ھ�ار والص�دم�ة 
كلھا مصادر االستجابة الجمالیة، ولق�د ت�م�ی�زت 
لغة دیوان (وجع اشیب وكف عذراء) بكل ت�ل�ك 
العناصر، وحقق�ت ل�غ�ة ك�ت�اب�ی�ة ت�ح�دت ت�اث�ی�را 

ك�م��ا ھ�و ظ�اھ��ر،   ش�ع�وری�ا ع��م�ی�ق�ا و واس�ع�ا
 وجمیع النصوص شواھد على ذلك.

 
  : الرسالیة  الجھة الثالثة

رسالیة العمل ال�ف�ن�ي ت�ك�ون ف�ي ب�ع�دی�ن االول 
الرسالة الجماھیریة وھي المت�ب�ادر م�ن ال�ع�م�ل 
االنساني، والبعد الثاني ھي الرسالة الج�م�ال�ی�ة، 
والتي تحققھا اللغة الجدیدة، وال ری�ب ان ل�غ�ة 
(وجع اشی�ب و ك�ف ع�ذراء) ق�د ح�ق�ق�ت ل�غ�ة 
ابداعیة جدیدة، متم�ی�زة ب�خ�ص�ائ�ص واض�ح�ة. 
كما انا بینا التمثیل والمحتوى االنس�ان�ي ف�ی�ھ�ا، 
وھما من عناصر الرسالی�ة ال�ج�م�اھ�ی�ری�ة وك�ل 
ذلك یجسد الرؤیة العمیقة والواضحة الت�ي ھ�ي 
ع��ن��ص��ر م��ن ع��ن��اص��ر ال��رس��ال��ی��ة، ان ال��ل��غ��ة 
االیحائیة بابتعادھا عن التوصی�ل�ی�ة ال�م�ب�اش�رة، 
ومع اسل�وب االن�ت�ق�اء ال�ل�ف�ظ�ي ف�ان�ھ�ا ت�ح�ق�ق 
اب�ت�ع�ادا ع�ن م�ج�ال ال�م�ع�ن�ى ال�م�رج�ع�ي، م�م�ا 
یستدعي ت�رق�ي ال�ق�ارئ ث�ق�اف�ی�ا الج�ل ال�ل�ح�اق 
بالسرع الك�الم�ی�ة ل�ب�ن�اءات ال�ل�غ�ة االی�ح�ائ�ی�ة، 
فالتداولیة والتع�اون�ی�ة ال�ت�ي ھ�ي م�ن ع�ن�اص�ر 
الرسالیة الجمالیة ب�ق�در م�ا ت�ك�ون م�ن م�ھ�م�ة 
الكاتب فانھا من مھمة الق�ارئ، وب�دل ال�ت�خ�ل�ي 
عن عبقریة اللغة و توھجھ�ا الج�ل ان�ت�اج ل�غ�ة 
قریبة للقارئ، فان الواجب على القارئ تط�وی�ر 
استجابتھ الجمالیة، واللحاق بع�ال�م ال�ج�م�ال�ی�ات 
ف��ي الش��ع��ر ال��م��ع��اص��ر، وان ع��دم اھ��ت��م��ام 
المؤسسات االكادیمیة باشكال الش�ع�ر ال�ج�دی�دة 
وجمالیاتھ ادى الى تخلف ال�ق�راءة ف�ي ال�وس�ط 

 العام. 
ما عاد صحیحا تناول الشعر النثري ك�اش�ك�ال�ی�ة 
فان ج�م�ال�ی�ات�ھ وف�ن�ی�ت�ھ اص�ب�ح�ت م�ن االم�ور 
ال��راس��خ��ة، ف��ال��واج��ب ھ��و االرت��ق��اء ب��ال��ق��ارئ 

 العادي لتلمس تلك الجمالیات.
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مازال السید ھشام المشیشي الوزیر المكلف من قبل رئیس ال�دول�ة الخ�ت�ی�ار  
حكومة جدیدة لم یتقدم بعد بقائمة وزرائھ الجدد ول�م ی�ك�ش�ف ل�ح�د االن ع�ن 
م��وع��د إع��الن��ھ��ا رغ��م مش��اورات��ھ ول��ق��اءات��ھ ب��ال��ع��دی��د م��ن ال��ف��اع��ل��ی��ن 

وبرغم ان كل المؤشرات تؤكد على انھ قد انتھى فعلیا من اختیار   السیاسیین
فریقھ الحكومي. لكن یبدو ان التاخیر عن الكشف عن اسماء الوزراء وخاصة 
وزارات الداخلیة والدفاع والعدل سببھ اعتراض بعض االحزاب واھمھا حزب 
حركة النھضة الذي یھدد انھ في حالة عدم مراجعة بعض األس�م�اء ال�م�ق�دم�ة 
لتولي حقیقة الداخلیة فانھ سیتجھ الى عدم الت�ص�وی�ت ل�ھ�ات�ھ ال�ح�ك�وم�ة ھ�و 
وحلفائھ وبالتالي عدم التصدیق على مرورھا الشيء الذي س�ی�ؤدي م�ب�اش�رة 
الى انتخابات برلمانیة سابقة الوان�ھ�ا. ول�ت�ب�ق�ى ت�ون�س اذن رھ�ن حس�اب�ات 
ومزایدات سیاسیة ال ع�الق�ة ل�ھ�ا ب�الش�أن ال�داخ�ل�ي ال�ذي ی�ت�آك�ل اق�ت�ص�ادی�ا 

 واجتماعیا .
ان تونس لم تتمكن بعد رغم كل االزمات والعثرات السیاسیة المت�الح�ق�ة, م�ن 

جانفي, ول�م ی�ت�م�ك�ن 14الخروج من أزمة الحكم التي انتھت إلیھا الثورة منذ 
مجلس النواب وال الحكومات المتواترة تباعا, من االنتقال ب�ال�ب�الد م�ن ح�ال�ة 

 الفوضى الى حالة االستقرار.
لقد تداعت البالد منذ ما یقارب العشر سنوات في جدل س�ی�اس�ي وادی�ول�وج�ي 
أغفل عن غیر قصد وفي عدید من األحیان عن قصد األوضاع المتردیة بالبالد 
وما آلت الیھ ظروف العیش لدى شریحة كبیرة من المجتمع الت�ونس�ي ط�ال�ت 
حتى ما اصطلح على تسمیتھ في تونس بالطبقة المتوسطة. ان الضبابی�ة ف�ي 
الطروحات السیاسیة والضبابیة في االداء و التطبی�ق ل�ج�م�ل�ة م�ن ال�ق�رارات 
والخطوات االقتصادیة واالجتماعیة زاد من تعكر الصف�و االج�ت�م�اع�ي وأف�رز 
لدى المواطن التونسي قناعة بعدم جدیة السیاسة والسیاسیین و ولد لدیھ حقد 
دفین لكل ما یمكن ان یمثل بالنسبة لھ السلطة العتباره إیاھا "رجس من عمل 

 الشیطان".
العبثي لدى الساسة في تونس ینبئ بطول أمد ال�م�رح�ل�ة   ان التناحر والتدافع

االنتقالیة بالبالد ویزید من تأزم الوضع االجتماعي واالقتصادي ویدفع بتونس 
نحو حلول انفعالیة انیة لمشاكل تتطلب مواقف ورؤیة وح�ل�ول ج�ذری�ة ت�أخ�ذ 
بعین االعتبار خصوصیة الحالة الت�ونس�ی�ة ب�م�خ�ت�ل�ف ت�م�ث�الت�ھ�ا ال�ت�اری�خ�ی�ة 

من أجل التأسیس لمفھوم المواطن�ة   واالجتماعیة و الطبیعیة المتنوعة وذلك
البسیط فتوفر لھ كریم العیش   وخدمة مصلحة المواطن التونسي في مفھومھ

 الذي من أجلھ قام الشعب وانتفض.
في ظل ھذا الوضع الغیر مستقر بدأت بوادر ارتباط بعض األحزاب ب�أج�ن�دات  

تقلیدیة وغیر تقلیدیة بطریقة لم تحصل من ق�ب�ل ح�ت�ى ف�ي   سیاسیة خارجیة
أحلك فترات الحكم السابق. إن بقاء الوضع الراھن في البالد على ح�ال�ھ وف�ي 
ظل اتفاقات ھشة بین مكونات المجتمع السیاسي والمدني س�ی�زی�د م�ن ت�ع�ك�ر 
صفو الوضع األمني في تونس وسیجعل من البالد عرضة لھزات أمنیة یغذیھا 
تطرف دیني من جھة وبؤس اجتماعي من جھة ثانیة. كما ستمضي البالد إلى 

 انھیار اقتصادي واجتماعي یصعب ترمیمھ على المدى القریب.
في ظل كل ھذا و غیره تتقاعس وتتناسى المكونات الس�ی�اس�ی�ة ال�ف�اع�ل�ة ف�ي 
البالد مقولة االنتقال الدیمقراطي ویخفت الحدیث عن المحاسبة. وفي المقاب�ل 
یصعد الفساد الى قبة البرلمان وتزدھر السمسرة السیاسیة وتتحول األح�زاب 
وأعضاءھا إلى أسواق نخاسة الوالء فیھا لمن یدفع أكثر ولمن یطبل وی�زم�ر 

 بصوت أرفع .
إن تونس ال یمكن لھا والحال كما ھي اآلن "عدم اس�ت�ق�رار ف�ي اخ�ذ ال�ق�رار 
وتنفیذ القرار" وفي ظل حكومة قد تكون غیر معنیة بالجدل السیاس�ي ت�ع�م�ل 
بشكل اعتباطي لعدم االتفاق لحد االن عن نمط اقتصادي بعینھ. أن تمضي قدما 
دون الرجوع الى األصل, األصل المتمثل ف�ي االن�ت�ق�ال ال�دی�م�ق�راط�ي ال�ع�ادل, 

األصل ف�ي ’  األصل في محاسبة الذین أخطئوا والذین یخطئون في حق الشعب
األصل في حق المواطنة الفعلیة, األصل في أن یكون "ال ’ إعادة توزیع الثروة

فضل لتونسي على تونسي اال بدفع جبایة عادلة". األصل في أن تكون تونس 
لكل التونسیین. فمن غیر المعقول أن ینعم بریع الثورة من ال یساھم فیھا ومن 
لم یعمل على إشعال فتیلھا. ومن غیر المعقول أن نولي ظھرنا ألكثر من شطر 
المجتمع التونسي رغم مرور قرابة العشر سنوات على الثورة لم یجني شی�ئ�ا 

 من الثورة و الثروة .
 

 :م  اطل اما 

  ث اة ؟
 
 

  
 عبد الحمید الصغیر

 تونس
 

 

 وا ا  

 
 منال الحسن/ ھولندا

 

 
اعتادت النفس البشریة على رفض القیود واالنسیاق وراء الشھوات والرغبات بحجة الحریة, ونسى أو ت�ن�اس�ى   

ھؤالء أن نھایة حریتك عندما تبدأ حریة اآلخر, فلو تُركت األمور على عواھلھا ألصبحت المجتمع�ات ع�ب�ارة ع�ن 
 .أو رادع  غابة كبیرة یفعل فیھا الجمیع كل ما یریده, ویأكل فیھا القوي الضعیف دونما وازع

ونظراً لطبیعة النفس البشریة النازعة بفطرتھا إلى رفض القیود كانت التشریعات والضوابط ال�ت�ي ت�ح�ف�ظ ح�ق�وق 
الجمیع وھو ما جاءت بھ الُرسل والرساالت السماویة من حفظ الحقوق والواجبات وصی�ان�ة ال�ن�ف�س وت�وج�ی�ھ�ھ�ا 

 .للوجھة السلیمة التي تسمو بھا عن الوقوع في الشھوات والمنكرات
نواحي الح�ی�اة ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ب�ك�اف�ة   وعلى مستوى المجتمعات الحدیثة شرعت الدول القوانین والدساتیر التي تنظم

جوانبھا, ولما كانت ھذه القوانین تحتاج إلى من یتابع تنفیذھا كانت الجھات التنفیذیة التي تتاب�ع ت�ن�ف�ی�ذ ال�ق�وان�ی�ن 
وتعمل على ردع المخالفین وذوي التوجھات الفوضویة, وھي ھنا إذا تردع المخالفین فھي ال تكبح جماح حریتھ�م 
كما قد یبدو للبعض, بل على النقیض ھي تحمیھم ھم في المقام األول وتحفظ للضعیف حقھ وحریتھ التي لو ترك�ت 

 .األمور لألھواء لما نال منھا شیئاً 
وعلى النطاق األصغر نجد أن كل الھیئات والمؤسسات البد لھا من قواعد وأسس تنظ�م ال�ت�ع�ام�الت ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا, 
وكذلك التعامالت بین األفراد داخل المؤسسة الواحدة فیما بینھم بحیث تكافئ وتثیب المل�ت�زم وت�ع�اق�ب وت�ردع ك�ل 

 .مخالف حتى تستقیم األمور وتحصل الفائدة المرجوة من العمل
إن القواعد واألسس التي توضع لتنظیم العمل وتسییره لیست قیوداً لتكبل حریة األفراد, وإنما ھي منھجاً وط�ری�ق�اً 
منضبطاً لترفع عن كاھل أولى األمر عبء االتھام بالمجاملة والمحسوبیة وعدم العدالة, ورسالھ إلى ك�اف�ة األف�راد 

من باب أن تطبیق القواعد على الجمیع یجلب معھ ال�رض�ى وال�ث�ق�ة ف�ي أداء أی�ة   أن حقوقھم مصونة ومحفوظھ
 .مؤسسة تھدف إلى أن تظل صورتھا في أعین متابعیھا وأفرادھا على الوجھ الذي یرضاه غالبیة الملتزمین

============================================== 

ا ز  ا 
 
 

  وعد حسون نصر/ سوریة
  

غابت الكلمات بلحنھا الجمیل وانصھرت الحروف بنار االستھتار من جی�ل خ�رج ع�ن ل�وع�ة ال�ح�ب ب�ك�ل�م�ات�ھ     
المنمقة لیدخل سرداب الكلمات المبتذلة براب قال انھ یحاكي الواقع، فلم تعد االغنیة تنادي الشوق للحبیب ال�غ�ائ�ب 
المسافر وال تھمس بالدعاء لالبن الضائع خلف البحار طالب لقمة العیش وال حتى الحنین لالخ واالخت المشردی�ن 
في أصقاع األرض لطلب الرزق او العلم او الحیاة األمنة ،حتى شعر الغنائي بات طفرة في زمن األزمات وصن�اع�ھ 
من شعراء باتوا خارج التفعیلة والشطر لم یقف على حروف ال�ھ�وى، ول�وح�ت�ن�ا ل�م ت�ع�د ت�ح�م�ل وج�وه أح�ب�اب�ن�ا 
وذكریات أمجادنا باتت تحمل خربشات فنانین جردوا الوقائع عن واقعھ�ا وص�ب�غ�وه ب�األح�م�ر واألص�ف�ر واألس�ود 
الداكن ،تسلق رواد الفن الھابط جدران صفحات االنترنت تحت مسمیات عدیدة من مطربین وش�ع�راء ورس�ام�ی�ن، 
وھنا غاب اللحن الجمیل بوتر العود وصوت الناي لیحل نشاز األورغ بكبسة واحدة تصدح لھا أصوات (ال�دب�ی�ك�ة) 
فرضھا ازدحام المكان وعجقة األلحان ،بتنا نصعد السیارة العامة الحاف�الت ال تس�م�ع إال ص�وت ال�ط�ب�ل وال�زم�ر 
وكلمات مبتذل بعیدة عن اخالقنا وعن مجتمعنا فأین الكلمات التي تحمل تراثنا أین خجلن�ا ف�ي ال�ح�ب ب�ت�ن�ا نس�م�ع 
شتائم ال نسمع غزل؟ أین نحن من زحمة الكلمات في الراب الذي استسلم لھ جیل كبیر م�ن الش�ب�اب ت�ح�ت م�ظ�ل�ة 
محاكاة الواقع، ومع غیاب اللحن غاب الشعر كثر الشعراء ضاعت الكلمات في زحمة القواف�ي وب�ات رواد الش�ع�ر 
یغرقونا في الھجاء لم نعد نعرف انتھت التفعیلة بالراء او بدأت باأللف ھنا غرق الشعر في بح�ر ال�ظ�ل�م�ات ،س�ق�ط 
الواقع وحلت بدل عنھ الترھات ولم نعد نسمع من البطوالت إال الھرطاقات قرع السیوف ب�الش�ع�ر ص�ار ل�إلغ�راء، 
والمالحم باتت تجود بھا مناسف الوجھاء ، وھنا عاد للبالط مرت�زق�ت�ھ ی�ت�ح�دث�ون ب�ال�غ�ة الس�ف�ھ�اء ،أی�ن الش�ع�ر 
والمعلقات ؟؟ أین الجداریة ؟؟ وأین رثاء الخنساء؟؟ ضاعت التفعیلة وسقط حرف الضاد وكثر الشعراء ف�ي زم�ان 
الفقاعات،واللوحات غابت عنھا وجوه جداد والفساتین البیضاء وافراحنا ونجاحنا وقبعات تخرج االطب�اء ل�ت�ص�ب�غ 
بملیون لون ومربع ودائرة لنقول ھنا الواقع جردنھا وعلیك ایھا الناظر تركیبھ لربما ترى بین أل�وان�ھ وج�ھ ج�دك 
وبقایا تنورة جدتك ،فال تلوم نفسك ألنا خنت التراث ،خانوه رواد اإلعالم الزائف وجماعات الصفحات لین�ت�ج ج�ی�ل 
ال یعرف من تراثھ إال الراب، وحتى الشعر لم یعد الجیل یعرف منھ إال كلمات السف�ھ�اء ال�ح�ب ض�اع ب�ی�ن الش�ط�ر 

فلم تعد التفعیلة تنجي الحبیب وال تنادي للغائب باألشواق، بعد ك�ل ھ�ذا االب�ت�ذال   والصدر وسقط بین األلف والیاء
والھبوط بالفن والتراث كم نحتاج لنرمم أشواقنا لتنبض من جدید كلم�ات؟؟ ك�م ن�ح�ت�اج ل�ن�رس�م ل�وح�ت�ن�ا بش�ری�ط 
الذاكرة لتظھر من جدید صور األحباء ومتعة الذكریات ؟؟كم نحتاج للعود ونغمتھ وص�وت ال�ن�اي وح�ن�ی�ن اآلھ�ات 
ولوعة الفراق نصیغھا من جدید أغاني تضرب وتر القلب تھیج أشواق؟؟ جمیل ھو التراث واألج�م�ل أن�ھ ب�رائ�ح�ة 
الحب وعبق الذكریات وصور األجداد وبساطة الحیاة،عودوا للكلمة عود للحن ،عود للحب فھو خ�ی�ر م�ن یص�ن�ع 
المجد ویكتب البطوالت، وإن ھبط الفن في ھاویة النشاز یمكن أن نعید ص�ی�اغ�ت�ھ ب�ت�رت�ی�ب ال�ذك�ری�ات، وإن ك�ان 
السفھاء سرقوا منا اللحن وعذوبة الكلمات ومحو من صدورنا نبض اآلھات نستعدیھا بتنظیف آذان أبنائنا ب�ن�غ�م�ة 
عود وشطر من زمن أبي النواس نجعلھم یعلقونھ لوحة وجداریة على جدار الشوق في جل�ق ت�خ�ب�ر أن�ن�ا م�ازل�ن�ا 
نحن األحفاد نحفظ ذكریات االجداد ،فلنعد لنرسم الشوق من جدید بألوان الحب بالواحات ونع�ی�د ت�وض�ی�ب ك�ل�م�ات 
االغنیة وشعرھا ولحنھا فتكون كل كلمة من كلماتھا قصة تخرج حروفھا من آھاتنا الممزوجة بالحنین والم�خ�ب�ئ�ة 

 للمستقبل وبعدھا نعیدھا في ذكریات ابناء األحفاد .



بولینا حسون روفائیل صحفیة عراقیة االصل م�ن ع�ائ�ل�ة   
حسون العریقة في الموصل وھي ابنة ع�م االس�ت�اذ االدی�ب 
سلیم حسون صاحب جریدة (العالم العرب�ي) وھ�و ص�ح�ف�ي 
عراقي بارز من ال�م�وص�ل وخ�ال�ھ�ا ك�ان الش�ی�خ اب�راھ�ی�م 

 . الحوراني
 1895ول�دت ب�ول�ی��ن�ا حس�ون حس��ب ال�م�ص�ادر ف�ي ع�ام 

وانتقلت وھي في مقت�ب�ل ح�ی�ات�ھ�ا ب�ی�ن مص�ر وف�ل�س�ط�ی�ن 
ك�ان�ت ت�ب�ل�غ  1922واالردن الى ان عادت الى العراق عام 

حینھا سبعة وعشرون عاما وك�ان�ت ب�ول�ی�ن�ا ع�راق�ی�ة االب 
 . شامیة االم

كانت لبولین�ا حس�ون اھ�ت�م�ام�ات ص�ح�ف�ی�ة وادب�ی�ة ب�ارزة 
فاصدرت مجلة لیلى وھي اول مجلة نسویة ع�راق�ی�ة وذل�ك 

ح�ی�ث ك�ان�ت  1923في الخامس م�ن تش�ری�ن االول ع�ام 
 . رئیسة التحریر

كما انھا ساھمت في تأسیس اول نادي نس�ائ�ي ف�ي ال�ع�راق 
 .1923بأسم (نادي النھضة النسائیة) سنة 

كان اصدار المجلة شھریا وتشرف علیھا ب�ول�ی�ن�ا ب�ن�ف�س�ھ�ا 
ویسجل اصدار بولینا لمجلة لیلى بدایات الصحافة النس�ائ�ی�ة 
في العراق ویعزى الیھا الفضل لكونھا مثل�ت اح�د ال�ع�وام�ل 

 .المھمة في ظھور الحركة النسائیة العربیة
نشرت المجلة تح�ت ش�ع�ار (ع�ل�ى ط�ری�ق ن�ھ�ض�ة ال�م�رأة 
العراقیة) واوردت اخبارا عن ال�ث�ق�اف�ة وال�ت�ع�ل�ی�م وش�ؤون 
االسرة كما قادت حملة من اجل تح�ری�ر ال�م�رأة واش�ت�م�ل�ت 
افتتاحیتھا ع�ل�ى م�ق�االت م�ث�ل (ب�وت�ق�ة ال�ح�ق) و (اخ�ب�ار 
الضرائب) و (ركن ربات البیوت) واالخبار الغریبة وحلق�ات 

 .من اوتار سحریة وسواھا
 6ومن اھم مقاالتھا التي نشرتھا المجل�ة اف�ت�ت�اح�ی�ة ال�ع�دد 

وال�م�وج�ھ�ة ال�ى ال�ج�م�ع�ی�ة  1924ای�ار  15الص�ادر ف�ي 
 . التأسیسیة في العراق تطالبھا بمنح المرأة حقوقھا

عددا فقط من مجلة لیلى وقد تضمنت في عددھ�ا  20نشرت 
مقالة حزینة ش�رح�ت ل�ل�ق�راء  1925اب  15االخیر بتاریخ 

الوضع المالي الصعب ل�ل�م�ج�ل�ة وب�ع�د ذل�ك ب�وق�ت قص�ی�ر 
غادرت صاحبة المجل�ة ب�ول�ی�ن�ا حس�ون ال�ع�راق وت�وق�ف�ت 

 . المجلة عن الصدور
تعتبر بولینا حسون من قبل مؤرخي الصحافة العراقی�ة م�ن 
رائدات الصحافة النسویة في ال�ع�راق وق�د ج�اء ف�ي ك�ت�اب 
(اعالم الصحافة في الوطن العربي) وفي المب�ح�ث ال�خ�اص 
الذي كتبھ عن صحافة العراق االستاذ ال�دك�ت�ور ق�ی�س ع�ب�د 
الحسین الیاسري والدكتور خالد حب�ی�ب ال�راوي وال�دك�ت�ور 
ھاشم حمادي واالستاذ س�ج�اد ال�غ�ازي ان ب�ول�ی�ن�ا حس�ون 
عملت في الصحافة في ظروف بالغة الصعوب�ة ف�ل�ق�د اح�ت�د 
الصراع بین دعاة السفور ودعاة الحجاب وكان المحافظون 

 . ھم االغلبیة في المجتمع والمجددون االقلیة
وبسبب ھذه الصراعات قررت بولینا االنسحاب م�ن ال�ع�م�ل 
الصحفي وحزمت امتعتھا وغادرت بولی�ن�ا حس�ون ال�ع�راق 

.  1925واتجھت الى االردن في شھر كانون االول من عام 
وبذلك طویت صفحة بولینا حس�ون  1969وتوفیت في عام 

 . روفائیل
وبدات صفحة اخرى من مسیرة ن�ھ�وض ال�م�رأة ال�ع�راق�ی�ة 
على ید حمدیة الخفاجي باص�دارھ�ا م�ج�ل�ة اس�ب�وع�ی�ة ھ�ي 

واس�ت�م�ر ال�ن�ھ�وض  1936مج�ل�ة ال�م�رأة ال�ح�دی�ث�ة ع�ام 
واستمرت المجالت النسائیة العراقیة بال�ظ�ھ�ور واس�ت�م�رت 
المطالبة لحقوق المرأة حتى یومنا ھذا ولن تنجح الصح�اف�ة 

 . دون وجود صحافة نسویة
وان من االھمیة وجود صحافة نسائیة راقیة ف�ك�را وط�رح�ا 
وخطابا تسلط الضوء على ان�ج�ازات ال�م�رأة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي 
مجاالت االدب والفن والعلوم وتسجل حضورھا ع�ل�ى ك�اف�ة 
المستویات برغم الظروف الصعبة الت�ي ی�م�ر ب�ھ�ا ع�راق�ن�ا 

 . العظیم
المجد والخلود لكل مبدعي العراق السابقی�ن وال�ح�ال�ی�ی�ن .. 
في جمیع مفاصل الحیاة االب�داع�ی�ة وال�ف�ك�ری�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة. 
ویبقى للمرأة صوتھا وتمیزھا في سوح االبداع النضالي او 
المھنیة والفكري ... وعراقنا الحبیب افرز نساء خالدات ف�ي 
التاریخ في شتى صنوف االشتغال االنساني. من زھ�ا ح�دی�د 
الى نازك المالئكة . بلند الحیدري. ل�م�ی�ع�ة ع�ب�اس ع�م�ارة. 
عفیفة اسكندر. مائدة نزھت. سلمیة م�راد. زك�ی�ة ج�ورج . 
وداد سالم. ازدوھي صومائیل .. وال�ع�ش�رات م�ن االس�م�اء 
الخالدة في ذاكرة االبداع. ولنرتقي بعراقنا العظی�م ب�ن�س�ائ�ن�ا 
واطفالنا ونك�ون ق�دوة ل�ھ�م الن ال�م�رأة نص�ف ال�م�ج�ت�م�ع 
وتربیة االطفال من اولویاتھا فھي المدرسة االولى في حیاة 
كل مواطن عراقي ولننظر نظرة اعجاب وتقدیر للم�رأة ل�م�ا 
لھا دور مھم في مجتمعنا الج�دی�د وذل�ك ب�وق�وف�ھ�ا ب�ج�ان�ب 

 .الرجل في كل مجاالت الحیاة
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ن او  

 
 

 بغدادحسن نصراوي/               

صدر للروائیة سلمى البكري وعن دار ن�ون 
وال�ت�وزی�ع ف�ي ن�ی�ن�وى   لل�ط�ب�اع�ة وال�ن�ش�ر

 بالعراق روایتھا البكر (صراع التاریخ).
بدأت ال�روائ�ی�ة ب�ك�ت�اب�ة ھ�ذه ال�روای�ة ق�ب�ل 
حوالي سنت�ی�ن، وت�م�ح�ورت أح�داث�ھ�ا ح�ول 
ص��راع ح��اد ب��ی��ن ال��خ��ی��ر والش��ر، ال��ن��ور 

وتدور أحداثھ�ا ف�ي ف�ت�رة زم�ن�ی�ة   والظالم،

معینة من التاریخ، وف�ي م�ن�ط�ق�ة م�ا زال�ت 
تشھد الى اآلن ص�راع�ات م�خ�ت�ل�ف�ة، ح�ی�ث 
كتبت على الغالف األخیر من الروایة اآلتي: 
(قضیت سن�وات م�ن ال�ق�راءة وال�ب�ح�ث ف�ي 
خرافة وأطماع وس�ی�اس�ة ف�رس�ان ال�ھ�ی�ك�ل، 

ال��ت��ي ی��ق��ودھ��ا ال��ت��ط��رف وال��ذھ��ب وال��دم 
والسیطرة، ثم قررت الكتابة)، والروائیة من 
خالل ھذه العبارة یظھر أنھا كتبت روای�ت�ھ�ا 
بدرایة وحذر وبحث وتق�ص�ي ف�ي ص�ف�ح�ات 
التاریخ، مع التمحی�ص وال�ت�ح�ل�ی�ل ل�م�ج�م�ل 

األحداث المطروحة في الروایة والتي جاءت 
متطابقة في ب�ع�ض االح�ی�ان وم�خ�ت�ل�ف�ة ف�ي 
اخ�رى، وب�ت�س�ل�س�ل م�ن�ط�ق�ي وب�ذك�اء ح�اد، 
ستؤدي بال�ن�ھ�ای�ة ال�ى أن ت�ج�ع�ل ال�ق�ارىء 

 یلتصق بعوالمھا وفضاءاتھا المختلفة.
فھي روایة إستطاعت الكاتبة فیھا من م�زج 
أحداثھا، ما بین الحقیقة والخیال م�ع ش�يء 
م�ن زی�ف ال�ت�اری�خ، م�رت�ك�زة ع�ل�ى ال�ن��ص 
التاری�خ�ي وب�ن�س�ق س�ردي ج�م�ی�ل وض�م�ن 
تسلس�ل م�ت�واص�ل وم�ت�م�اس�ك. ك�م�ا ج�اءت 
إنتقاالت ال�روای�ة ال�م�ك�ان�ی�ة بص�ی�غ س�ردی�ة 
جمیلة ومتداخلة، وتحتوي على الك�ث�ی�ر م�ن 
المشاھد المفاجئة، ال�ت�ي ت�ن�ق�ل�ن�ا م�ن ح�دث 
آلخر، وكأننا نتابع فلماً س�ی�ن�م�ائ�ی�اً م�ح�م�ك�م 

  .الحوار واإلعداد واإلخراج
كما إستطاعت الروائی�ة م�ن رب�ط ال�ح�وادث 
ببعضھا ببعض وصوالً الى الوق�ت ال�ح�اض�ر 
مح�م�ول�ة ب�ال�رم�وز واإلی�م�اءات وال�دالالت، 
التي ت�ج�ع�ل ال�ق�ارئ ی�ت�ح�رك بش�غ�ف ن�ح�و 

 .إرھاصاتھا
تضمنت مكونات الروایة من خ�الل تس�ل�س�ل 
تاریخي مليء بالصراعات على شكل أب�واب 

 : وكما یلي

قصر الش�ر، أب�و ال�ع�ھ�ود األس�ود، ال�ق�اف�ل�ة 
ال   المنكوبة وأف�ع�ى الش�ر، م�ع�ادل�ة ال�خ�ل�ود

ربنا بل على اسمك األعظم   علینا ال علینا یا
تنزل بالمجد، تردید القس�م، ال�ت�ج�س�د، ل�ی�ل�ة 
موت أنجیال، المخطوطة وال�وص�ای�ا، رح�ل�ة 
الصعود الى ال�ث�راء، ن�ھ�ای�ة ال�ف�رس�ان، ث�م 

 .أخیرا ظھور الوحش
بقي أن نعرف أن الكاتبة سلمى البكري ھ�ي 
روائیة سعودیة وھي باإلضاف�ة ال�ى ك�ون�ھ�ا 

م�ج�دة   كاتبة، ف�أن�ھ�ا ھ�ي أیض�ا إع�الم�ی�ة ُ
ومتابعة للمشھد االعالمي عن كثب، ع�م�ل�ت 
ونش��رت ف��ي م��ج��ال الص��ح��اف��ة ال��ورق��ی��ة 
واإلكترونیة منھا في ج�رائ�د: (ص�وت م�ك�ة 
اإلجتماعیة) و (صوت ال�م�واط�ن) و (وی�ب 
ن��ی��وز االل��ك��ت��رون��ی��ة) ونش��رت ح��وارات��ھ��ا 
ول��ق��اءات��ھ��ا ف��ي ص��ح��ف ع��رب��ی��ة م��ن��ھ��ا: 

ط) الج�زائ�ری�ة ــ(الدستور) العراقیة و (الوس
 .و (المنعطف) المغربیة و(العبور) المصریة

 ور روا (اع ار) وا  اي 
  دار من  وا  مى اق

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 متابعة: العراقیة االسترالیة



ْنیَا  فِي ُكلِّ الدُّ
 تَتََساقُطُ ُزھُورٌ 

 َوَسطَ أَُكفِّ اْلعُشَّاقِ 
 َوأَْوَرادٌ 

 تَُزیِّنُ 
بَایَا  َضفَائَِر الصَّ

 ، َوَحْلَوى لَُعباً 
  تَتَنَاثَُر فَْوَق ُرُؤوسِ 

 األَْطفَالِ 
 َشّالالُت ِعْطرٍ 

 تَْغِسُل َوْجھَ الشَّاِرعِ 
 َخَواتُِم فََرحٍ 

 تَُزیُِّن األََصابِعَ 
اَماتٍ    النُُّجوُم َحوَّ

 تَْرِجُم األَْشَرارَ 
 فِي ُكلِّ اْلَعالَمِ 
 إِالَّ فِي بَلَِدي

 نَاٌر َوَمْوٌت َوُدَخانٌ 
 تَْفتَُح لَِجَھنََّم بَاباً 

 َوتَْبنِي بُیُوتاً 
ْیطَانِ    لِلشَّ

**** 

 تََمنَّى اْلَعاِشُق َوْرَدةً 
  َسقَطَ فِي ِحْضنِھِ 

  َرْأسٌ  
  یَْتلُو آیَاتِ 

ْكرِ   الذِّ
 ِجَداِریَّاتُنَا

 َدٌم َوأَْطَراٌف َمْحُروقَةٌ 
 َضفَائُِر َصبَایَانَا
 تَْبِكي ُشَجْیَراتِ 

 اْلِحنَّاءِ 
 اْلَمْحُروقَةَ 

َج النَّارَ   نَْفطُنَا أَجَّ
 َوَحَجَب النُّورَ 

 ِمْن أَْقَدِم اْلعُُصورِ 
 ِمْن بَابََل َوآُشورَ 

 نََرى اْلَحَرائَِق َوالنِّْیَرانَ 
ْوءَ    َوَال نََرى الضَّ
 إِالَّ فِي اْلقُُصورِ 
ُر األَْنبِیَاءَ  ُسلَ   نَُصدِّ  َوالرُّ

 َونَْستَْوِردُ 
  ُدَعاةَ اْلَمْوتِ 

 َواْلقَْتلِ  

 بََرْعنَا
 فِي فَنِّ اْلقَْولِ  

  َوأَْمَسْكنَا
 بِاْلُمْمتَنِعِ السَّْھلِ 

ْرنَا   َوقَرَّ
 نَْفَي اْلَعْقلِ  

 قَتَْلنَا
        ُحَسْیناً 

جَ       َواْلَحالَّ
     َواْلُمقَفَّعَ 

َصافِيَ  ْمنَا الرَّ  َوَحرَّ
 َوالنَّّوابَ  

ي     َواْلَمَعرِّ
اَت َوأَلَّْھنَا   قَتَْلنَا الذَّ

  أُولِي
 األَْمرِ 

 قَتَلُونَا َعطَشاً 
 َوَعُدونَا بِأَْنَھاٍر تَْجِري

 بُِزَالِل اْلَماءِ 
 َوالَّلَبَنِ 

 َواْلَخْمرِ  
 فِْیَھا  نَِعْیماً َوِجنَاناً نَْمَرحُ  

 فِي اْلقَْبرِ 
  -:  لَُكمْ 

 فِي اْلَجنَِّة ُحْورٌ 
 َوِغْلَماٌن َوإِْستَْبَرقٌ 
  َوقُُصوٌر ُمْحَكَماتٌ 

 َال تُْسَرقُ 
 فََما لَُكْم َوَحَواِرْي األَْرضِ 

 تُْقِرفُُكْم بِـ (الطَّْمِث )
 الشَّْھِريِّ 
 -َحلَّْلنَا :

 لَُكُم َصْیَد اْلبَرِّ 
 َوَصْیَد النَّْھرِ 

ْیشِ    ُمبَاٌح لََكُم ُذو الرِّ
 َوُذو اْلقِْشرِ 

 لِكْن إِیَّاُكْم أَْن تَْصطَاُدوا

 اْلقَْھرَ 
 إِْختَلَطَ األَْمُر َعلَْینَا

 بَْیَن السََّماَحةِ 
 َواْلفََخاَمةِ 

 إِْنَدَمَج اِإلْثنَاُن بِأَْفَواجِ 
 (الَّلَطّاَمِة)

 یَْدفَُع بِالدُّوَالرِ 
 لِتَُؤدَّى بَاْلنِیَابَِة َصَالتُھُ 

ْلطَاُن َمْشغُوٌل بِأَْمِر ُوَالتِھِ   فَالسُّ
 أَْكثََر ِمْن ِحجِّ اْلبَْیتِ 

 فَفِي اْلبَْیتِ 
 یَْغِسُل َعاَرهُ !!! 

  فِي بَلَِدي اْلَمْوتُ 
 َوبَاٌء ُمْستَْوِطنٌ 

 النَّْھُب ِشَعارٌ   فِي بَلَِدي
  اْلَعْدلُ   فِي بَلَِدي

 بِاْلقَْھرِ 
دِ   بِاْلَخْوِف بِالتََّشرُّ

 بِنَْشرِ 
 الشَّرِ 

 َوأََشدُّ َما فِي األَْمرِ 
 َشبِْیبَتَنَا  َحْصُد اْلَمْوتِ 

ْبیَةِ   َشابَْت ُرُؤوُس الصِّ
 أَْعَجازُ 

 نَْخٍل نَْمِشي
 نََحَل اْلعُوُد َواْنَكَسرَ 

 الظَّْھرُ 
 َحلَّْلنَا لَُكُم َصْیَد اْلبَرِّ 

 َوَصْیَد النَّْھرِ  
ْیشِ    ُمبَاٌح لَُكُم ُذو الرِّ

 َوُذو الَقِْشرِ 
ـــــاُكمْ  ـَّ  َولِكْن إِیــــــــ

 أَْن تَْصطَاُدوا 
 اْلفَْقرَ   

*م��ن م��ج��م��وع��ت��ي الش��ع��ری��ة 
(مشاھدات مجنون ف�ي عص�ر 

 العولمة).
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 كأني منغمسة بَك..كاني منصھرة بروحكَ 
  كأن الھواء یقترض قبضة من أنفاسكَ 

 لیتعلم ھبة الحیاة
  كأني أنَت..وكأنَك أنا..وكأن أنا ذابت بأنتَ 

 ..فأصبحُت تائھة الأعرف أین أجُد أنا
 !بي أو بكَ 

 أنا طفلةٌ أتعلم من یدیَك سیناریو الحنان المالئكي
 ال أجد كلماتي اال عنكَ 

 وال أكتب اال ألصف شمائل روحكَ 
 وال أجید الشعر اال ألغازل عینیكَ 

  من شدة ادماني بَك صارت
 كل تفاصیل الطبیعة تعرفكَ 

 !وانا الساذجة حسبت اني فقط أجدَك بین خطوط یديَّ 
 حتى اوراق االشجار التي تھیأت للخریف
 :عانقت الریح..فسقطت على كتفي وقالت

إسرقي لنا بعضا من رب�ی�ع ح�ب�ی�ب�ِك ك�ي الی�م�ر ب�ن�ا أي 
 !خریف

 كل شيء یسألني عنكَ 
 یسألني عن معجزاتَك كل شيء یفتقدكَ 
 وأبقى متسائلة...تُرى...من یفقُد من؟

  أھرُب من شوقي الجئة للصمتِ 
 فأجد الصمت یحدثني عنكَ 

  أزیح ستائر اللیل وأفتح نافذة الحلم
  فیھُب طیفَك كنسمٍة شمالیةٍ 

 عانقتني بشغفٍ 
 وأبدأ بعصر ذاكرتي ألتلو علیك

 َ آخر قصائد نبضي
 وكأنَك مسحوٌر بي..وكأني مسحورة بكَ 

 ونتھم بعضنا بالعناِق ونرجم شكوكنا بالقبلِ 
 ونحن في سكرة الحلم

 أرتل آیاتي الخضراء المخضبِة بجنونَك وجنوني
 وكالنا یھمس:أحبك

 وأنا أتنفسَك كأن اللیل أبدي
 كأن الھمسة مكونة من سبعِة اآللِف حرفٍ 

 ترفض اإلنتھاء
 وكان القبلة بیَن شفتیَك سٌر من أسرار السماء

 أحبَك حین تبوح بوجِع فراقي
 وأن الصبر كان ُسماً تتجرعھ

 بكبریاء األباطرِة عندما تسقط عروشھم بالغدرِ 
 أنا...وأنَت..ولیل یحكي لبالدنا عن حضارة ولدت بعناقنا

 وعن حكمِة عشٍق تُعلم األجیال المحبة
 وتختم الحروب بأغصاِن أصابعَك وحمائم شفتي

 ..ھذا ما یمیزَك عن باقي الرجال
 أني أرى كل شيء بحضرتَك یصبح إعجوبة

 ویمتد كاألبدیةِ 
 فقل لي:متى تنتھي معجزاتَك؟

 ھاَك أناملي التي أرھقتھا الكتابة
 وھاَك عمري الذي یعُد أعوامھ بإبتساماتكَ 

وھاَك روحي وإعطني ساعة ف�ق�ط ألك�ت�َب ف�ی�َك قص�ی�دة 
 قافیتھا أنتَ 

 أحبَك دون سواَك...ألنَك أنَت..وألن سواَك عدم
 على ذراع الحلم أكمل نسج ترانیمي ونبضكَ 

 یعلمني نوتات موسیقى
 كل شيء بأحضانَك یتحول الى عجائب

  جراٌح فیَك یا صدري
 الجمرِ   كمـا  تحّرقني 

  بأشواقي وتشِعلني
 وتُسِھُرنِي إلى الفجرِ 
  أنادي طیَف أحالمي

 وأسكُن في لظى قْھري
 أنّاتي  كــلَ  بقلبي

 السـّرِ   وقلبي َمْكَمنُ 
  غیابـُِك طـال یــا أمي

 فعودي قلَّ بي صبري 
  فَمْن یسعى إلْسعادي

 الزھرِ   رونقَ   ویلثمُ 
  بأیامي  ویُْفِرُحنــي

 ویؤنِسني مدى عمري 
  فیا نبَع الھوى الّصافي

 فاح بالعطرِ   كم  شذىً  
  یسامرني  ویــا طیفاً 

 یضىُء الدرب كالبدرِ  
  فبعدي صار یؤلُمني

 ِوْزرِ   بال ویقتلنـي 
 الذكرى  تعالَي نْرسمُ 

 النْھرِ   فمِ  فـي  خیاالً  
  یـا أملـي  أحتاجُ  أنا
 الدّري   كفّـك  للمسةِ  

  فكم في البعد مأساتي
 السحرِ   عیشة ألحیا 

  وھجري أصُل مشكلتي
 بالسـرِ   لیـس عذابي
  أحبو  طفلةً  خذیني

 على كفیِك یـا فجري
  فشوُق العید یجذبُني
 الى اللقیـا مع السحرِ 

 

میثاق كریم الركابي

  

       

الناصریة /العراق

 

ت 
  


 

برع الشاب األمین في مجال عملھ ج�دا,    
وك�ان م�ك�اف�ح وم�ج�ت�ھ�د ج�دا ال�ى ج�ان��ب 
األمانة والصدق الذى جعلوه محب�وب�ا م�ن 
الجمیع ونجح أن ین�ال إع�ج�اب رؤس�ائ�ھ. 
وأبتسم لھ القدر حتى حجز مكان ھ�ام ف�ي 
العالق�ات ال�ع�ام�ة ف�ي الش�رك�ة ح�ت�ى ف�از 
سریعا بالكرسي ك�ان ل�ھ�ذا الش�اب ال�دور 
األساسي في أنجاز العمل على أكمل وج�ھ 
الدقة واالتقان وفي الموعد المحدد ولربما 
قبل المیع�اد ك�ل�ھ�ا ك�ان م�ت�ق�ن ف�ی�ھ�ا ھ�ذا 

 الشاب.
فلم یكن محباً ل�ل�م�ال أك�ث�ر م�ن أن ی�ع�م�ل 

ث�م  بالجد واالجتھاد حتى یرضى رب�ھ اوالً 
صاحب الشركة ثانیا . فكلمة ث�ن�اء واح�دة 
ك�ف�ی�ل�ة ب�أن ت�ج�ع�ل�ھ ی�ن��ق�ل ال�ج�ب�ال. ح��ب 
اآلخ��ری��ن ل��ھ أج��ب��رھ��م ع��ل��ى ط��اع��ة م��ن 
یرأسھم ف�ى ال�ع�م�ل ح�ت�ى ص�ی�رھ�م م�ث�ل 

 العبید.
والشركة ذات فروع ك�ب�ی�رة م�ن ال�ق�اھ�رة 
الى اسوان لتوزع بض�ائ�ع�ھ�ا. ف�ي ج�م�ی�ع 
أرجاء الجمھوریة وھى عبارة عن مكاتب 
ال��م��ح��اس��ب��ی��ن والس��ك��رت��اری��ة وال��ع��م��ال, 
والمخازن كانت عبارة فناء كبیر ل�ت�ف�ری�غ 
البضائع وعنابر ف�ي ال�دور ال�ث�ان�ي ل�ن�وم 
وھؤالء العمال ھم یحملون كل الطاقة وھم 
أساس العمل وأكثر فئة تعمل وتبذل ط�اق�ة 
ولوالھا لما كان للع�م�ل م�ع�ن�ى أو أس�اس 
باإلضافة ال�ى الس�ائ�ق�ی�ن ال�ذی�ن ی�ن�ق�ل�ون 
البضائع الى الموزعین فال عمل لھم غ�ی�ر 

 قیادة السیارات وأخذ البقشیش.
وكثیرا ما تأتى الشاحنات تفرغ بالم�خ�ازن 
لیال حتى یظل العمال ساھرین ط�وال ل�ی�ل 
الش�ت�اء ال�ق�ارس ال�ذى ی�ت�ح�ول ال�ى ل�ی��ل 
س�اخ��ن ج��دا م�ن ك��ث�رة ال��ط�اق��ة وال�ج��ھ��د 
المبذول طوال اللیل وكان أمناء ال�م�خ�ازن 
تعد وتحصى ال�ب�ض�اع�ة واإلش�راف ع�ل�ى 
رصھا في صفوف منظمة داخل ال�م�خ�ازن 
وإعطاء التقاری�ر ب�ذل�ك وی�ك�ون ال�م�ك�ت�ب 
على علم بالكمیات ال�م�س�ت�وردة وك�ل ھ�ذا 
عن طریق ھؤالء العبید وع�ن�دم�ا ت�ن�ت�ھ�ى 
تفریغ الشاحنات صباحا ح�ت�ى ی�ب�دأ ع�م�ل 
آخر وھو شحن البضائ�ع م�رة أخ�رى ف�ي 
عربات الشركة لتوزیعھا على الموزع�ون 
والتجار فال یعرفون في ھ�ذه األی�ام ال�ن�وم 

ف�ي   ابدا كانوا أشبھ لعمال من�اج�م ال�ف�ح�م
 أوروبا قبل عصر الثورة الصناعیة.

عمال محرومون لی�س ل�ھ�م م�وع�د ع�م�ل 
محدد متى ی�ب�دأ أو ی�ن�ت�ھ�ي ف�ع�م�ل�ھ�م ف�ي 
الصباح أو المساء او فجرا ورب�م�ا ك�ان�ت 

في اجمل لحظات ال�ن�وم! ال م�وع�د م�ح�دد 
عمال حسب الطلب ولكن موظفو المك�ات�ب 
یبدأ عملھم من الساعة ال�ت�اس�ع�ة ص�ب�اح�ا 
حتى الثانیة ظھرا اال مدیر ال�م�ك�ت�ب ال�ذى 
یغادر المكتب بدون موعد محدد ولم�اذا ال 
یعرف. ربما للعمل ذاتھ. المك�ان ال�م�ك�ی�ف 
صیف شتاء ولھذا كان یجلس طویال او ال 
لی�س ل�دی�ھ واج�ب�ات أخ�رى ك�ان ال�ع�م�ال 

 مجبرون على العمل لماذا؟ 
فالعائد قلیال والعمل شاق وصعب أو ألنھم 
كانوا بسطاء یعیشون سعداء مع ب�ع�ض�ھ�م 
البعض یلعبون وی�ل�ھ�ون ك�األط�ف�ال ع�ل�ى 
الرغم فكثیرا ما كانوا یتعاركون مع بعض 
وال ینتھى الخالف إال بحضور مندوب عن 
الشركة او المدی�ر ش�خ�ص�ی�ا. ف�ألج�ل ھ�ذا 
كانوا یحبونھ جمیعا ولم یھتم بھم أبدا وال 

كل اھتماماتھ ھ�و   بمطالبھم وال بحاجاتھم
ال�ع�م�ل ف�ق�ط واإلخ��الص وال�ت�ف�ان�ي ح�ت��ى 
یرضى صاحب العمل معت�ق�دا ان�ھ ی�رض�ى 

 ضمیره وربھ. 
حتى جار على حق الضع�ف�اء ال�م�رغ�م�ی�ن 
على العمل دون جبرا من احد ولكن ھ�ن�اك 
ع��م��اال ق��د ی��ت��رك��ون ال��ع��م��ل ت��ح��ت ال��ذل 
واالجحاف وكان عن یقین انھ ال یظلم احد 

وال   ھو مرح ی�رح�ب ب�ال�ع�م�ل وال یش�ت�م
یھین أحد واألھم عنده ھو ارضاء صاح�ب 
العم�ل ف�إن�ھ ع�ل�ى ح�ق ول�ك�ن نس�ى ح�ق 
األجیر ورغم ذلك كثیرا ما كان یتفن�ن ف�ي 
توفیر المال بربط الحزام. بتوفیر الن�ف�ق�ات 

بالخصم من رواتب الع�م�ال ف�ق�ط مس�ت�ن�دا 
ألسباب ضعی�ف�ة ال�ت�أخ�ی�ر ع�ن ال�ع�م�ل أو 
تأخیر في یوم اإلجازة او أي أخط�اء غ�ی�ر 
مقصودة یوفر ل�خ�زی�ن�ة الش�رك�ة ال�ت�ي ال 
تفرق معھ مئ�ات ال�م�رت�ب�ات ب�م�ث�ل ق�ی�م�ة 
مرتب ھذا العامل. رغم من ھذه ال�ق�وان�ی�ن 
التي تطبق على العمال إال أن�ھ�ا ال ت�ط�ب�ق 

 على موظفي المكاتب. 
ذات مرة في أحدى ل�ی�ال�ي الش�ت�اء ال�ب�ارد 
جاءت عشرة شاحنات دفعة واح�دة وع�دد 
العمال قلیل جدا لم یتجاوز الخمسة ع�م�ال 
وأجبر العمال على تفری�غ الش�ح�ن�ات ج�اء 
صاحب العمل بسیارتھ وع�ن�دم�ا ن�زل م�ن 
السیارة لیباشر العم�ل ص�رخ أح�دھ�م ف�ي 
صاحب العمل (لیھ كل الظلم ده كف�ای�ة ك�ل 

ومفیش عمال كف�ای�ة. ح�رام.   دي بضاعة
 حرام).

وازداد الھرج والمرج حاول مدیر الشركة 
وأمناء المخازن تھدئة الموقف ولكن ك�ان 
االنفجار وضع طب�ی�ع�ي م�ن ك�ث�رة ال�ك�ب�ت 
والعمل حتى تمكن الظلم من ال�ف�ت�ى ح�ت�ى 
انفجر. وقرر الرحیل اآلن. ب�ی�ن�م�ا ت�ن�ھ�ار 

ك�ان ص�اح��ب   ال�ع�م��ال م��ن ك��ث�رة ال�ع��م�ل
مخ�ت�اال ف�ھ�ا ھ�ي   الشركة یمشي متبخترا

الم�خ�ازن ت�م�أل ل�ی�ال ب�ال�ب�ض�اع�ة وت�ف�رغ 
صباحا واألموال تدخل دفعات الى الخزان�ة 
والیتھم بباقي ال�ب�ش�ر ورغ�م ھ�ذا ال�ع�م�ل 
الشاق المجحف والجھد المضني وال�ع�رق 
الم�س�ك�وب ف�ي ل�ی�ال�ي ط�وب�ة ذات ال�ب�رد 
القارص ك�ل ھ�ذا ول�م ی�ك�ن یص�رف ل�ھ�م 
مكافأت وال حتى أبسط األشیاء حتى وجبة 
بسیطة ال تتكلف أبسط ال�ق�روش وع�ن�دم�ا 
طالبوه ببعض النقود ألجل وجب�ة ل�ل�ع�م�ال 
رفض مت�ح�ج�ج�ا أن ھ�ذا م�ن اخ�ت�ص�اص 
مدیر الشركة وعندما طالبوا المدیر. تلعثم 

 ورفض االقتراح.
ولم یكن قانون وال نظام یحكم العالقة بین  

مالك العمل واألج�راء س�وى ھ�ذا ال�م�دی�ر 
بشيء سوى العمل ث�م   الظالم الذي الیھتم

 العمل واخیرا راضي صاحب العمل. 
والغریب في ھذا األمر أن الشركة ال تجب�ر 
على أحد العمل وال یوج�د اج�ب�ارا ن�ھ�ائ�ی�ا 
والمحیر ایضا ان العمال كانوا یت�م�س�ك�ون 

تمر األی�ام والش�ھ�ور   بالعمل رغم كل ھذا
والس��ن��وات ت��ت��غ��ی��ر ال��ع��م��ال واألم��ن��اء 
والمحاسبون حت�ى ی�رح�ل م�دی�ر الش�رك�ة 
ویكبر المالك وتكبر شركتھ وتزداد اموالھ 

م�ط�م�ئ�ن  فى البنوك ویرحل المدیر وقلبھ 
 ھناك رأي أخر.  ولكن كان

 قصة قصیرة

  زاو أى   
 
 
 
 
 
 

 
 

 سامح ادور سعدهللا
 مصر 

ة .. ا   
 

 

 المانیا/ غادة محي الدین



س�ن�ة  350زراعة التبغ في الع�راق ب�دأت م�ن�ذ   
تقریباً بطریقة بدائیة، وما لبث�ت إن ت�ط�ورت ب�ع�د 
أن أدخلت األسالیب العل�م�ی�ة ال�ح�دی�ث�ة ل�زراع�ت�ھ، 
وتنحصر زراعة التبوغ في المناطق الشمالیة م�ن 
العراق خصوصاً، في السلیمانیة وأرب�ی�ل وب�ع�ض 
المناطق في الموصل وك�رك�وك، وھ�ذه ال�م�ن�اط�ق 
تنفرد بمناخ بارد نسبیاً ودرجة ال�رط�وب�ة ع�ال�ی�ة، 
وھو أفضل مناخ لزراعة الت�ب�وغ. وت�م�ت�از ت�ب�وغ 
المن�اط�ق ال�ج�ب�ل�ی�ة ب�ج�ودت�ھ�ا وص�ف�اء أن�واع�ھ�ا 
ورائحتھا الطبیعیة وصغر حجم أوراقھا، أما تب�وغ 
المناطق السھلیة فتأتي بالدرجة الثانیة م�ن ح�ی�ث 
الجودة والنوعیة والصفات الممیزة ل�ھ�ا. وال�ت�ب�غ 
العراقي نوعان، التبغ المحسن وھو أرقي األن�واع 
والتبغ غیر المحسن أو الخردة، ول�ك�ل ن�وع ع�دة 
درجات من حیث الجودة والمواصفات. ف�ال�م�م�ت�از 
یجب أن یكون حاصل منطقة جبلیة وغ�ی�ر مص�اب 
بأمراض وصغیر األوراق مشبعة بمطاطیة ذا ل�ون 
احمر فاتح أو اصفر برتقالي ب�راق. أم�ا ال�م�م�ت�از 
من غیر المح�س�ن ف�ی�ج�ب أن ی�ك�ون م�ن ح�اص�ل 
منطقة جبلیة أو شبھ جبلیة ولون أوراقھ احمر أو 
احمر قاتم براق، وان یكون ط�ع�م�ھ ح�ارا م�ق�ب�والً 
وذا ن�ك�ھ�ة ط�ی�ب�ة ج�ی�د االح�ت�راق وغ�ی�ر مص�اب 

 بأمراض
أما التنباك، فقد بدأت زراعتھ في العراق منذ ن�ح�و 
مئة سنة، وكانت زراع�ت�ھ ف�ي ذل�ك ال�وق�ت ح�رة 
ومنذ تأسیس دائرة الري أصبحت زراعتھ ب�إج�ازة 
منھا، وحددت مناطق زراعتھ. والتن�ب�اك ال�ع�راق�ي 
نوع�ان، ال�ھ�ن�دي وھ�و ال�ن�وع ال�رئ�ی�س الش�ائ�ع 
االستعمال وخاصة عند مدخني النارجیلة، ویصن�ع 

من�ھ أیض�ا ال�ن�ش�وق (ال�ب�رن�وط�ي) 

وكذلك 
(الس����وی����ك����ة). 
والنوع الثاني ھو العراقي 

 أو ما یعرف بالشیرازي. 
تعد إدارة انحصار التبغ أحد الم�ؤس�س�ات اإلداری�ة 
االقتصادیة المھمة ف�ي ال�ع�راق، ت�ول�ت ت�ح�س�ی�ن 
وتنظیم زراعة وتجارة وصناعة مح�ص�ول ال�ت�ب�غ، 
السیما كونھ أحد المح�اص�ی�ل ال�ن�ق�دی�ة ال�رئ�ی�س�ة، 
مورد اقتصادي مھم األالف اآلس�ر ف�ي ال�م�ن�اط�ق 
الشمالیة التي اشتھرت بزراعتھ، وك�ذل�ك ال�ت�ج�ار 
وأصحاب المعامل ف�ي م�ن�اط�ق ال�ع�راق األخ�رى، 
تبنت اإلدارة مشروعاً اقتصادیاً تمثل في االح�ت�ك�ار 
الكامل لل�ت�ب�غ ال�م�زروع ف�ي ال�ب�الد، إذ أخض�ع�ت 
زراعتھ وتجارتھ وصناعت�ھ ال�ى ش�رط ال�ح�ص�ول 
على اإلج�ازة ، وأص�ب�ح�ت اإلدارة مس�ت�ق�ل�ة ف�ي 

وح�ق�ق�ت إی�رادات  1952أمورھا اإلداریة عام   
 مالیة لخزینة الدولة.

إن أقبال األسواق الخارجیة ال�ع�ال�م�ی�ة، ج�ع�ل م�ن 
التبغ العراقي والتنباك أحد الصادرات المھم�ة ف�ي 
اقتصاد العراق، وذلك بسبب م�ا ی�م�ت�از ب�ھ ال�ت�ب�غ 
والتنباك العراقي من مس�ت�وى ال�ج�ودة،  م�ا دع�ا 
الحكومة الى تأسیس المدیریة ال�ع�ام�ة ل�م�ص�ل�ح�ة 
صنع السكائر، وال�ت�ي ن�اف�س إن�ت�اج�ھ�ا الس�ك�ائ�ر 
األوربیة واألمریكیة، خاصة ال�م�ص�ن�ع ال�ذي أق�ی�م 
في مدینة السلیمانیة، والحكم�ة ك�ان�ت م�ن إق�ام�ة 
ھذا المصنع ترجع الى أن المنطقة الش�م�ال�ی�ة م�ن 
العراق غنیة بمزارع التبوغ، ففي ھ�ذه ال�م�ن�ط�ق�ة 
الجبلیة تكث�ر زراع�ة ال�ت�ب�وغ  وت�واف�رت ال�م�واد 
الخام بجوار المصنع ما قل�ل ال�ت�ك�ال�ی�ف، وس�اع�د 

على سیر عجلة اإلنتاج بانتظام في ذلك الوقت من 
تاریخ العراق، حیث كانت تنتج م�الی�ی�ن الس�ك�ائ�ر 
یومیاً من ھذا المصنع ال�ذي ان�دث�ر اآلن، وك�ان�ت 
الوحدات التي تعم�ل ف�ي ال�م�ص�ن�ع أوت�وم�ات�ی�ك�ی�ة 
ضخمة في جمیع مراحل اإلنتاج، فتحقق االك�ت�ف�اء 

 الذاتي للعراق، عالوة على التصدیر للخارج.
یعود تاریخ أول معمل میكانیكي ف�ي ال�ع�راق ال�ى 

باسم معمل دخان وسكائر، وس�ج�ل�وا  1926العام 
أول عالمة فارقة وض�ع�ت ع�ل�ى ع�ل�ب�ة الس�ج�ائ�ر 
باسم (غزالة)، ثم توالت بعدھا إنشاء ال�ع�دی�د م�ن 
المعامل األھلیة خالل الثالثینیات، تم دمج المعام�ل 
األھلیة حسب قانون التأم�ی�م، وس�م�ی�ت ب�الش�رك�ة 

 العامة للدخان العراقیة،
سعت الشركة منذ ذلك الحین الى تطویر منتجاتھا  

م�ن الس�ك�ائ�ر، ب�إدخ�ال ال�م�ك�ن�ن�ة ف�ي ال�ع�م�ل�ی��ات 
اإلنتاجیة والتجدید المستمر ف�ي خ�ط�وط اإلن�ت�اج، 
والى تنویع منتجاتھا حیث تم إنشاء مصنع إلن�ت�اج 

، ت��م��ت��ل��ك الش��رك��ة 1965الش��خ��اط األم��ی��ن ع��ام 
موقعین لإلنتاج في بغداد األول ھو معام�ل ب�غ�داد، 
ویض��م ال��م��وق��ع م��ط��ب��ع��ة م��ت��خ��ص��ص��ة ل��ط��ب��اع��ة 

احتیاجات الشركة من المواد ال�ورق�ی�ة، ألغ�راض 
التعبئة والتغلیف، أما الموقع الث�ان�ي ف�ھ�و م�ع�م�ل 
النصر، والذي تم النصب والتشغیل التجریبي ف�ی�ھ 

، تغیر اسم الش�رك�ة واص�ب�ح اس�م�ھ�ا  1988عام 
الشركة العامة للتبوغ والسك�ای�ر ب�م�وج�ب ق�ان�ون 

 .1997الشركات العامة عام 
معمل بغداد أحد أقدم معامل الشركة منذ تأسیس�ھ�ا 

، وھ�و م�ت�خ�ص�ص ب�إن�ت�اج الس�ك�ائ�ر 1963عام 
ومنتجاتھ ھي سكائر سومر ك�ن�ك س�ای�ز، وك�ان�ت 

% 75منتجات الشركة من السكائر تغطي حوالي 
من السوق المحلیة، وذلك لجودت�ھ�ا وم�ط�اب�ق�ت�ھ�ا 
ال�ى ال��م��واص��ف��ات ال��ق�ی��اس��ی��ة، وف��رض ال��رس��وم 
الجمركیة على المستورد م�م�ا س�ب�ب ف�ي ارت�ف�اع 
أسعارھا، وبالتالي ت�م�ك�ن ال�م�ن�ت�ج ال�م�ح�ل�ي م�ن 

 منافسة المنتوج األجنبي وبقوة.
السجائر العراقیة بأنواعھا وشھرتھ�ا وأش�ك�ال�ھ�ا، 
كانت تشكل نوعا من ال�ع�الم�ات ال�م�ت�م�ی�زة ل�ھ�ذه 
الص�ن�اع�ة، ال�ت�ي اخ�ت�ف�ت م�ن األس�واق ف�م�ن�ھ�ا، 
(الجگایر المزبن) ھي عباره عن ورق أس�ط�وان�ي 
ملفوف ب�واس�ط�ة م�ك�ائ�ن خ�اص�ھ وی�ك�ون رف�ی�ع 
القطر، وفي نھایتھ من جھة الفم یوجد زبان�ھ، أي 
توصیلھ ال یكون موجود بھا ال�ت�ب�غ، وت�ب�اع ع�ل�ى 
شكل ضبات أم خمسین أو أكثر م�ن ق�ب�ل م�ح�الت 

 بیع التبغ والمزبن.
أما سجائر (جگایر) اللف، فھي جگایر ی�ت�م ل�ف�ھ�ا 
من قبل شارب الجگاره، حیث یملك عل�ب�ھ خ�اص�ھ 
بالتبغ وأشھر أنواع التبغ ھو التبغ ال�ع�دن�ي ح�ی�ث 
كان یبیعھ أحدھم ب�ال�ك�اظ�م، ی�وض�ع ال�ت�ب�غ داخ�ل 
العلبة ومع�ھ دف�ت�ر ال�ورق الش�ف�اف، ال�ذي ی�ل�ف 
التبغ، ویوجد نوعین من الدف�ات�ر ال�ورق�ی�ة وھ�م�ا 
ب�اف�را، واآلخ�ر ھ�و ال�رش�ی�د أي ف�ق�ط م�ارك�ت�ی��ن 
موجودة منھما، وبعض الناس أو المدخنین ل�ی�س 
لدیة علبة (قوطیھ للتبغ)، بل یحمل معھ كیس م�ن 
القماش، ویضع التبغ والورق بداخلة، ودائما ھ�ذا 
الكیس موضوع بعب ال�م�دخ�ن. وظ�ھ�رت م�ك�ی�ن�ھ 

 صغیره للمدخنین تقوم بلف الورقة حول التبغ.
وفي أواس�ط ال�ق�رن ال�م�اض�ي اش�ت�ھ�ر ال�ت�دخ�ی�ن 
لجگایر اللف، بحملھا أو وضعھا على نھایة ع�ود 

س�م، م�زروف داخ�ل�ی�ا، وی�ت�م  20طولھ ح�وال�ي 
التدخین عبره ویسمیھ البغدادی�ون ب�ت�خ�م ج�گ�ای�ر 
اللف، ھذا التخم یص�ن�ع ل�ی�س ف�ق�ط م�ن ال�خ�ش�ب 
ولكنھ طور في مرحلة ما، وخاص�ة ل�ل�م�ی�س�وری�ن 
وأصحاب الذوات فك�ان ی�ت�م تص�ن�ی�ع�ھ م�ن ح�ج�ر 
الیسر أو السندلوس أو الكھرب وھي ن�ف�س م�ادة 

 حجر السبح. 
ویتم التدخین عن طریق الغ�ل�ی�ون وال�ذي یس�م�ی�ھ 
العراقیون بالسبیل ولكنھ م�زع�ج م�ن وق�ت ألخ�ر 
یجب إشعال النار بالتبغ، إذا لم یتم السحب للدخان 
عبره فتنطفأ شرارت�ھ، م�م�ا تس�ت�وج�ب اس�ت�ع�م�ال 

 الشخاطھ أو القداحة إلعادة إشعال التبغ 
أما في ش�م�ال ال�ع�راق وخ�اص�ة ال�رج�ال ال�ك�ب�ار 

المدخنین، یستخ�دم�ون ط�ری�ق�ھ م�ع�ی�ن�ھ وغ�ری�ب�ھ 
بالتدخین، وھي تتضمن استخدام ع�ی�دان م�أخ�وذة 
من أغصان أشجار معی�ن�ھ وب�ال�م�ن�اط�ق ال�ج�ب�ل�ی�ة 
،یكون داخلھا م�ج�وف وق�ط�ر ال�ع�ودة ال�خ�ارج�ي 

ملم، بینما القطر ال�داخ�ل�ي ل�ی�س اك�ث�ر  10حوالي 
س�م  30من عدة ملیمترات، وطول العود ح�وال�ي 

وفي نھایتھا توضع الجگاره ویتم س�ح�ب ال�دخ�ان 
من الطرف األخر، وتتمیز ھذه العودة بخفة وزنھا 
وان ج�وف��ھ�ا ال�خ��ش�ب��ي ی�م��ت�ص ذرات ال��ق�ط��ران 
والنیكوتین والجزیئات السامھ الموجودة بالدخان، 
أي أن ھذا السطح ال�داخ�ل�ي ی�ع�م�ل ع�م�ل ف�ل�ت�رة 
للدخان، وتقلیل السموم الواصلة لرئتي ال�م�دخ�ن، 
وأیضا یحصل إحساس لدى الم�دخ�ن ب�أن ال�دخ�ان 
الواصل ل�ل�ف�م ی�ك�ون ب�ارد ول�ی�س ح�ار، وی�ج�در 
التنبیھ ھنا بأن ھذا الكالم غیر علمي ومبرھ�ن أي 
یجب توخي الحذر من ھذا الك�الم ول�ك�ن م�ا س�رد 

 ھو ما معروف لدى المدخنین. 
بدأت صناع�ة الس�ك�ائ�ر وإن�ت�اج�ھ�ا ف�ي م�ن�ت�ص�ف 
الثالثینات من القرن العشری�ن، وب�أن�واع م�ت�ع�ددة 
حسب الشركات المنتجة، ولكنھا كانت تأخذ ش�ك�ل 
السكائر األجنبیة ب�الش�ك�ل وال�ت�غ�ل�ی�ف، ع�دا ك�ون 
ال��ت��ب��وغ ك��ان��ت ع��راق��ی��ة وخ��اص��ة م��ن م��ن��اط��ق 
ك�وردس��ت��ان ال��ع��راق، وقس�م أخ��ر ك�ان یس��ت��ورد 
لحساب ھذه الشركات من أمریكا الالتینیة والھن�د، 
وامت�ازت الس�ك�ائ�ر ال�ع�راق�ی�ة ب�ج�ودت�ھ�ا ون�ق�اوة 
تبوغھا، وبأنواع متعددة منھا في المراحل األول�ى 

، تقریبا ك�ان�ت األن�واع: غ�ازي، 1960لغایة عام 
 لوكس، تركي ـ األھلیة ـ ملوكي، الجمھوریة.

وللعلم كانت السجائر بالبدایة في الخمسی�ن�ات م�ن 
القرن الماضي بدون فلتر مثل سجائر الجم�ھ�وري 
وغازي ولوكس، تطورت صناعة الس�ك�ائ�ر ع�ل�ى 
مراحل واھمھا المرحلة األولى في ستینات ال�ق�رن 
الماضي وأنتجت سكائر الجمھوریة وھ�ي س�ك�ائ�ر 
لوكس القدیمة، وبغداد، أطلس، الرشید، وس�وم�ر 
األزرق واألسود سن طویل وام�ت�ازت ب�ن�وع�ی�ت�ھ�ا 

عالمیا وكانت البعض من ھذه األنواع تنتج وت�ع�ب�ا 
 في فترة السبعینات والثمانینیات في بلغاریا.

والب��د م��ن اإلش��ارة ال��ى م��ل��ح��ق��ات الس��ك��ائ��ر 
ومستلزماتھ�ا م�ن ال�ق�داح�ات والش�خ�اط وال�ع�ل�ب 
وأواني أعقاب السائر وكان ی�ت�ف�ن�ن ب�ھ�ا ال�ن�اس، 
الوالعة القدیمة ھي أداة صغیرة محمولة ومرافقة 
للشخص ال�م�دخ�ن ع�م�وم�اً یس�ت�خ�دم�ھ�ا إلش�ع�ال 
سیكارثھ بالدرجة األولى أو إشعال الن�ار أو ح�رق 
أي شيء یرید حرقھ بواسطة اللھب ال�ذي ت�ن�ت�ج�ھ 
ھذه األداة، لھذه األداة القدیمة أسماء كثیرة م�ن�ھ�ا 
(الوالعة)، وقد سمیت بھذا االسم ألنھا تولع الن�ار 
أي تشع�ل�ھ�ا، ب�واس�ط�ة ال�ل�ھ�ب الص�ادر م�ن�ھ�ا ، 
وتسمى كذلك ( القداحة )، ألن�ھ�ا ت�ول�د ن�اراً ع�ن�د 
القدح بالحجر الموجود داخلھا، ویسمیھ�ا ال�ع�ام�ة 
(جداحة) كلفظة شعبیة، وتسم�ى أیض�اً (ال�زنـ�اد)، 
لوجود ِزناد یتم من خاللھ الق�دح وھ�و م�ا ی�م�اث�ل 
زناد البندقیة أي بھ تشتعل نار القداحة، م�ن خ�الل 
االحتكاك بین ال�ح�ج�ر وال�زن�اد (ع�ج�ل�ة ص�غ�ی�رة) 
لیتولد اللھب، تتكون الوالعة الق�دی�م�ة م�ن ع�ل�ب�ة 
صغیرة مصنوعة م�ن ال�م�ع�دن ذات ح�ج�ر وزن�اد 
تشتعل بالبنزین أو النفط أو نحوھما لوجود الفتی�ل 
في رأسھا الذي ینتھي بقطعة من القطن ال�م�ش�ب�ع 
بالوقود داخل أسطوانة صغ�ی�رة م�م�ل�ؤة ب�ال�وق�ود 
المذكور ویك�ون م�ك�ان�ھ�ا داخ�ل ع�ل�ب�ة ال�والع�ة، 
وعندما یراد مأل األسطوانة تس�ت�خ�رج م�ن اس�ف�ل 

 الوالعة وتمأل ثم تعاد الى مكانھا.
إن تاریخ استخدام الوالعة من قبل ال�ن�اس ت�اری�خ 
قدیم، فقد استخدمت ما یقرب من م�ائ�ة ع�ام ب�ع�د 
توف�ر ال�وق�ود واالس�ت�غ�ن�اء ع�ن ع�ل�ب ال�ك�ب�ری�ت 
(الشخاط) المصنع في الخارج، ل�ت�ج�ن�ب اإلس�راف 

 في شراء تلك العلب من كبریت الشخاط آنذاك.
ومن القداحات التي اشتھرت أیام زمان ق�داح�ة أم 
الفتیلة، زن�اد، ح�ج�ر، أم ال�ب�ن�زی�ن وھ�ي ب�أن�واع 
م��ت��ع��ددة. م��ن��ھ��ا ال��غ��ازی��ة وأش��ھ��رھ��ا رونس��ون 
والش��خ��اط أب��و ث��الث ن��ج��م��ات أو أب��و الس��ف��ی��ن��ة 
الخلیجیة وشخاط الشمع والشخاط الورقي. وكانت 
الس��ك��ائ��ر األج��ن��ب��ی��ة ف��ي ح��ق��ب��ة األرب��ع��ی��ن��ات 
والخمسینات منتشرة وھي أن�واع م�ت�ع�ددة م�ن�ھ�ا 
اإلنكلیزیة واألم�ری�ك�ی�ة: ك�ری�ف�ن أ، أب�و ال�ب�زون، 
بالیرس أبو البحار، جاستر ف�ی�ل�د، الك�ي س�ت�راك، 
سوبراني، كامیل أب�و ال�ج�م�ل، أب�و ال�دی�ك، ث�ري 
فایف ثالث خمسات، بالك اند وایت. وكانت جم�ی�ع 
ھذه األنواع بدون فلتر وت�ع�ب�أ ب�ح�ج�م ص�غ�ی�ر ذو 
عشرة س�ج�ائ�ر، أو ح�ج�م م�ت�وس�ط ذو عش�ری�ن 
سیجارة وف�ي ع�ل�ب ورق�ی�ھ أو ب�ح�ج�م خ�م�س�ی�ن 
سیجارة ومعبأة في علبھ معدنیھ وجمیع الس�ج�ائ�ر 
األجنبیة تفتح من األعلى بخالف السكائر العراق�ی�ة 
التي كانت تفتح جانبیا الى أن ت�ط�ورت الص�ن�اع�ة 
في نھایة الست�ی�ن�ات ظ�ھ�ر ال�ف�ل�ت�ر ف�ي الس�ج�ائ�ر 
األجنبیة وبعض من السكائر القدیمة ومن األن�واع 
التي كانت تسود السوق آنذاك روث�م�ان، ك�ری�ف�ن، 
ك�ن��ت، س��ال��م ب��ال��ن�ع��ن��اع، ك��ونس�ل��ی��ت ب��ال��ن�ع��ن��اع، 
مارلبورو،ونستون، بنسون اند ھیدجز، دیموری�ھ، 
مور، جیتم الفرنسي، فایسروي، واألسواق ملی�ئ�ة 
بأنواع التعد وال تح�ص�ى وأك�ث�رھ�ا م�ق�ل�ده وغ�ی�ر 
خاضعھ لضوابط صحیھ أو فح�وص�ات م�خ�ت�ب�ری�ھ، 
ومن الس�ج�ائ�ر ال�ع�رب�ي ال�م�س�ت�وردة ك�ان�ت م�ن 
األردن،ری��م، ف��ی��الدی��ل��ف��ی��ا. وم��ن مص��ر ك��ان��ت 

 كلیوباترا..     
............................ 

 المصدر
ال��م��خ��ط��وط وال��م��وس��وم (ال��م��وروث الش��ع��ب��ي 

 العراقي) رحیــم المبــارك.
 محمد حسن الجابري

 بغدادیات عزیز الحجیة 
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 مغازلة
كان القمر المًعا في لیلة كمالھ، وكان ظ�ل�ي 
یغازلني ویغازلھ، ارتدیت معطفي ال�ك�ح�ل�ي 
وھممت بالسیر نحوھما، فجأةً اختفیا م�ًع�ا، 
من بعید رأیُت ال�ق�م�ر ع�ل�ى زورٍق وظ�ل�ي 
یركُب موج البحر، أسرعت إلیھما، أوشكت 
على ال�وص�ول إل�ی�ھ�م�ا، اس�ت�ی�ق�ظ�ُت ع�ل�ى 
صوت أمي وھي ت�ح�ث�ن�ي ع�ل�ى ال�ن�ھ�وض 

 للذھاب إلى المدرسة.
 

 أیام الدراسة
ذات مرة ح�ل�م�ت أن�ي ع�ل�ى م�ت�ن ال�ق�ارب 
أصطاد السم�ك، ف�ج�أة اس�ت�ی�ق�ظ�ت وك�ان�ت 
الساعة تشیر إلى ال�ث�ام�ن�ة وال�ن�ص�ف وأن�ا 
متأخر عن دوامي الدراس�ي ف�ات�ج�ھ�ت إل�ى 
غرفتي، ارتدیت مالبسي، ثم توجھت ن�ح�و 
المدرسة، كانت الحافلة قد عبرت ال�م�ح�ط�ة 
التي تأخذني منھا، وأن�ا أس�ی�ر ف�ي األزق�ة 
والشوارع مث�ل ال�ب�رِق آم�ل أن أص�ل إل�ى 
الشارع الرئیس المؤدي إلى المدرسة، لكن 
الشارع ما عاد یلوح لي. أحس�س�ت ب�ب�ع�ده 
على نحو لم أحسھ سابقً�ا، اض�ط�ررت إل�ى 
استئجار سیارة أجرة ت�ق�ل�ن�ي س�ری�ع�اً إل�ى 
المدرسة، وصلت�ھ�ا وأن�ا خ�ائ�ف ج�داً م�م�ا 
س�ی��واج��ھ��ن��ي م��ن ت��أن�ی��ب م��ن ق��ب��ل م��دی��ر 
المدرسة، فجأة سمعت رجًال یض�ح�ُك وھ�و 
یرمقني بنظرة سخریة، وعندما س�أل�ت�ھ م�ا 
الذي یضحكك أجابني الیوم ی�وم ج�م�ع�ة ی�ا 

  بني.
 

 والدة
ھناك من یتقن السیر على دق�ات الس�اع�ة، 
وھناك من یبحث عن قوتھ الیومي، وھن�اك 
من یبحث عن الذئب ل�ی�ص�ط�اده، وأن�ا م�ن 
نافذة شرفتي رأیت امرأة تمشي ح�اف�ی�ة ق�د 
تورمت قدماھا، وكانت الشمس قد أح�رق�ت 
مدامعھا، م�الم�ح وج�ھ�ھ�ا ومش�ی�ھ�ا ت�دالن 
ع�ل�ى أن�ھ�ا ع�ل�ى وش�ك ال�والدة، ان�ت�اب�ن��ي 
ال��رع��ب... ی��ا هللا أی��ن س��ت��ض��ع م��ول��ودھ��ا 
الجدید؟ وأین زوجھا وبقیة أھلھ�ا؟!!.. م�ن 
بعید رأیتھا تدخل ك�وًخ�ا ص�غ�ی�ًرا، ت�ب�ادرت 
إلى ذھني أصوات صراخ ألی�م ی�دخ�ل ب�ی�ت�اً 
تلو األخر، وبعد وقت لیس بقصیر أسرع�ت 
إلى الكوخ، لم أَر سوى طفل یب�ك�ي بص�وت 

 حزین كأنھ یقول.
 أین أمي؟. * 

 

 القطة السوداء
في لیلة من لیالي الحصار، الغ�ی�وم ت�ت�ك�ف�ل 

بحجب السماء عن محلتنا، والمطر ی�ھ�ط�ل 
بغزارة تخبرك بأنھ ال یرید التوقف مط�ل�ق�اً، 
والعواصف ت�ح�م�ل ری�اح�اً ش�م�ال�ی�ة ب�ارده 
وتغزو محلتنا التي بدت خالیة إال مني ومن 
ق��ط��ة س��وداء ذات ع��ی��ون زرق��اء، ب��دأت 
أترقبھا وھي تسی�ر ف�ي الش�وارع واألزق�ة 
تبحث عن فریسة لتصطادھا، لم یكن م�ع�ي 
وال في البیت طعاًما كي أل�ق�ی�ھ إل�ی�ھ�ا، ول�م 
یكن ھناك صوٌت یعلو ف�وق ص�وِت ال�ب�رِق 
والرعِد والمطر، ف�ج�أة... وإذا ب�ع�ج�وز ق�د 
تكفلت األیام بأخذ صباھا وجمال�ھ�ا، ب�ی�دھ�ا 
رغیف من الخبز ت�ق�اس�م�ت�ھ ب�ی�ن�ھ�ا وب�ی�ن 
القطة، تلقفتھا ال�ق�ط�ة وھ�ي ت�رت�ج�ف م�ن 
شدة البرد، وبینما ھي تھم ب�ال�ت�ق�ام كس�رة 
الخبز وقعت مغشیة علیھا، انت�ظ�رن�اھ�ا أن�ا 
والعجوز أن تستعید وعیھا، م�رت الس�اع�ة 
من دون أیة حركة منھا، وبینما نحن ع�ل�ى 
ھذه الحال ظھرت لنا مجموعة من الق�ط�ط، 
حامت حولھا ثم أخذت تجرھا ونحن نترقب 
بعیون وجلة، إلى أن وص�ل�ت إل�ى ش�ج�رة 
الزیتون، ھناك ت�ح�ت ت�ل�ك الش�ج�رة ن�ام�ت 

   القطة نومتھا األبدیة.
 

)19Covid( 
جمال تلك الصبیة التي أحببتھا تفوق ضوء 
القمر، كأنھا نجمة المعة في فضاء ال�ك�ون، 
عندما أراھا یكاد قلبي یتوقف عن ضخ الدم 
لسائِر الجسد. ذات لیلة رأیتھا تنثر شعرھ�ا 
الن�اع�م ال�م�ائ�ل إل�ى األس�ود ال�داك�ن ع�ل�ى 
كتیفیھا، وأنا كالطیر المذبوح أتراقص ألًم�ا 
عند سماع صوتھا الجمیل، أتنفس باسمھا، 
أغ�ن��ي ب��اس�م��ھ��ا، أرق�ص ب��اس��م�ھ��ا، أح��ل��م 
باسمھا، تمر األیام وإذا بأبي یفاجئني بخبر 

) ھ�ذا ال�ط�ارئ 19Covidإصاب�ت�ھ�ا بـ�ـ� (
الغریب. وأنا في وس�ط ال�ھ�ول أتس�اءل م�ا 
الذي حدث لھا؟ ھل سیت�وق�ف ال�ك�ون؟ ھ�ل 
ستنتھي ال�ح�ی�اة ب�ع�د ال�ف�راق؟ وب�ع�د أی�ام 
قصیرة وصل خبر وفاتھا، وإذا ب�ي أغ�ادر 
 ھذا العالم روًحا وأمشي جسًدا، وصلت إلى 

 

البیت والحزن یسیطر على قل�ب�ي وع�ی�ن�اي 
ملیئتان بالدموع، وال�ن�اس ج�م�ی�ع�اً ذھ�ب�وا 
لمشاھدة دفن�ھ�ا م�ن ق�ب�ل ال�ف�ری�ق ال�ط�ب�ي 
المختص خارج مقبرة القریة، إالّ أنا مكث�ت 
في البی�ت ودف�ن�ت�ھ�ا داخ�ل ق�ل�ب�ي. وب�ق�ی�ت 

  أتساءل.
  *من ھو المیت؟ انا أم ھي؟

 

 ذكرى مالحة
أنا وأنا... أقصد أنا وزوجتي قد تكفل األی�ام 
بأخذ ش�ب�اب�ن�ا وج�م�ال�ن�ا وب�ات�ت األم�راض 
المزمنة ال تفارقنا لحظة واحدة، لم یبق ل�ي 
سوى ذاكرتي الجمیلة أیام طفول�ت�ي، وأی�ام 
شب�اب�ي ول�م أف�ك�ر ی�وًم�ا ب�أن أك�ون رج�ًال 
عجوًزا م�ق�ع�ًدا، ب�ع�د ذل�ك ت�ذك�رت ل�ح�ظ�ة 
عفویة قبل عقدین قد حصل�ت ب�ی�ن�ي وب�ی�ن 
زوجتي. بعد أیام الزواج خرجنا بنزھ�ة ف�ي 
إحدى الحدائق العامة والفرحة ال ت�ف�ارق�ن�ا، 
كنا نظن أن كل األیام ستكون ج�م�ی�ل�ة، ھ�ي 
تقول لي: أنا أحبك، أنا أق�ول ل�ھ�ا أن�ِت ك�ل 
شيء في حیاتي، ووسط ھذه الفرحة رأی�ن�ا 
عجوًزا تمشي على عكازة عتیق�ة، تض�ح�ك 
وتقول: ل�ی�س ك�ل األی�ام س�ت�ك�ون ج�م�ی�ل�ة 
ھكذا، كالنا تجاھل�ن�ا ھ�ذا ال�ك�الم، أمض�ی�ن�ا 
السیر نمرح مًعا، ل�ك�ن ب�ع�د م�رور ال�زم�ن 
وبعد أن أصبحت رجًال م�ق�ع�ًدا ال اس�ت�ط�ی�ُع 
المشي إالّ والعكازة م�ع�ي، اآلن ك�الم ت�ل�ك 
العجوز ال یفارقني أبًدا بأن لیس ك�ل األی�ام 

 جمیلة.
 

      تسونامي 
تسونامي یضرب العالم بقوة كبیرة، اختف�ى 
نصف العالم، إنھاَر سور الصین العظیم، لم 
یبَق لبغداَد أي شيٍء سوى شارع المتن�ب�ي، 
انكسر برج إیفل، فوقع نصفھ في الح�دب�اء، 
ونصفھ اآلخر في بابل الكلدان�ی�ة، وال�ب�ح�ار 
تغوُر، ال�ج�ب�ال الش�ام�خ�ات ت�ھ�دم�ت، ت�ك�اُد 
الشمُس ینطفئ نورھا، ی�ا إل�ھ�ي م�ا ال�ذي 
یحدث!!؟ ھ�ل ھ�ي ن�ھ�ای�ة أم ب�دای�ة ل�ع�ال�م 
جدید! عجائب الدنیا منھا ما إنھار، وم�ن�ھ�ا 
ما انكسر، ومنھا ما اختفى، ت�ك�اد الش�رارة 
تصل إل�ى ال�ق�م�ر، تس�ون�ام�ي ال ی�ت�وق�ف، 
األرُض تنھار شیئ�اً فش�ی�ئ�اً. ت�رى م�ن ھ�و 
المخلّص من ھذه الكارثة التي ح�ل�ت ب�ن�ا؟! 
أین الموعود؟! أی�ن ال�م�س�ی�ح؟! األص�وات 
تعلو لكن من دون جدوى، لم یب�َق ف�ي ھ�ذا 
العالم الجمیل س�وى ورق�ة واح�دة، ك�ت�ب�ت 
فیھا تسون�ام�ي یض�رب ال�ع�ال�م، وال�ط�ی�ور 
بدورھا تكفلت بأخذ الورقة إلى أھل السماء 

  كي یعلموا ما الذي حل بأھل األرض.

   ة
 
 
 

 عبدالرحمن خلیل شكري
 الموصل -العراق 

 



في اآلون�ة االخ�ی�رة ب�دأت ب�اإلن�ت�ش�ار ف�ي  
مجتمعاتنا خاصة ظ�اھ�رة ال�ط�الق ال�م�ب�ك�ر، 
فھي حالة إجتماعیة خطیرة تھدد المج�ت�م�ع، 
وتستحق أن ن�ق�ف ع�ل�ى أس�ب�اب�ھ�ا وط�رق 

وھو غالباً ما یقع بین المت�زوج�ی�ن  معالجتھا
ال��ج��دد (ج��ری��دة ال��ع��راق��ی��ة االس��ت��رال��ی��ة) 
إستطلعت رأي المختصین ب�ھ�ذا ال�م�وض�وع 
اإلجتماعي الحیوي المھم، وطرحت ع�ل�ی�ھ�م 
ثمة أسئلة م�ن ب�اب ال�م�س�اھ�م�ة ف�ي نش�ر 
الوعي الفكري، للحد من إنتشار ھ�ذه اآلف�ة 
التي تسھم في النیل من البناء اإلج�ت�م�اع�ي، 
لماذا ترتف�ع م�ع�دالت ال�ط�الق ال�م�ب�ك�ر ف�ي 
م��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا.؟ وم��ا االس��ب��اب ال��م��س��ؤول��ة 

 بالدرجة األولى عن الطالق.؟ 
وك��ی��ف ی��م��ك��ن ال��ح��د م��ن ح��االت ال��ط��الق 

 .المبكر؟

  مسؤولیات كبیرة
  :/ األنبار تربویة لقاء راسم سمیر/

من أكثر أسباب الطالق ھو ال�زواج ال�م�ب�ك�ر 
بذاتھ فنرى العائالت قبل أن تن�ض�ج ب�ن�ات�ھ�م 

مس�ؤول�ی�ات، أك�ب�ر م�ن   فكریاً، یحملونھ�ن
حجمھن، حیث أن مس�ؤول�ی�ة إدارة ع�ائ�ل�ة 
وأطفال وزوج ت�ك�ون ص�ع�ب�ة ج�داً، وب�ذل�ك 
یكون زواجھ�م ف�اش�ل وی�ؤدي إل�ى ال�ط�الق 
ومن األسباب األخرى ع�دم، ال�ت�واف�ق ب�ی�ن 
الطرفین مم�ا ی�ؤدي إل�ى إخ�ت�الف وج�ھ�ات 
النظر فتبدأ ال�م�ش�اح�ن�ات وال�م�ش�اك�ل ال�ت�ي 
تنتھي بھما إلى الطالق وبغ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن 
المشاكل األخ�رى، ك�ال�ع�ن�اد وال�ب�خ�ل وع�دم 
الطاعة، والطباع السلبیة التي تكتشف الحقاً 
والخیانة ال�زوج�ی�ة، وغ�ی�رھ�ا م�ن مش�اك�ل 
الوقت الحالي ال�ت�ي ت�م�ر ب�ھ�ا م�ج�ت�م�ع�ات�ن�ا 
خاصة، بعد إستخدام وسائل التواصل بط�رق 
غیر صحیح�ة وإس�ت�غ�الل ال�ب�ع�ض، وھ�ن�اك 
ایضاً أسباب عدم نجاح العالقة الزوجیة ھ�و 
اإلختیار، غیر الصحیح للشریك م�م�ا ی�ؤدي 
إلى الطالق المبكر، ویك�ون ب�ذل�ك الض�ح�ی�ة 

 . والطامة الكبرى ھم األطفال
 
   أسباب مھمة 

دع��اء س��ع��د ع��ب��د/ ب��اح��ث��ة إج��ت��م��اع��ی��ة / 
    : واسط

أس��ب��اب ال��ط��الق ع��دی��دة وك��ث��ی��رة اھ��م��ھ��ا: 
االھمال، مواقع التواصل اإلجتماعي، ت�دخ�ل 
األھل في حیاة الزوجین ، الحالة االقتصادی�ة 
،والس��ك��ن ال��م��ش��ت��رك، زواج ال��ق��اص��رات، 
النفور النفسي وال�ع�اط�ف�ي، وإدم�ان ال�زوج 

 . على المخدرات
 

  إجراءات كالسیكیة
علي حسین جابر/ المستشار الق�ان�ون�ي/ ذي 

 قار : 
الطالق المبكر وھو ی�خ�ض�ع ل�ع�دة ع�وام�ل، 
وأھم عامل ھو الوعي الفكري والثقاف�ي ف�ال 
زالت إجراءات كالسیكیة ، تتمثل بطلب یقدم 
من الخاطبین للمحكمة، وتوثق المحكمة من 
ال��ن��ف��وس وال��ت��ق��ری��ر ال��ط��ب��ي، ال��ذي ی��ؤی��د 
المخطوبین ل�ل�م�رح�ل�ة ال�م�ق�ب�ل�ة ل�ح�ی�ات�ھ�م 
المشتركة، فقد عالجت بعض ال�دول مس�أل�ة 
الوعي ال�ث�ق�اف�ي ح�ی�ث أنش�أت م�ؤس�س�ات، 
لتدریب الخطیبین لمدة شھر تتع�ل�ق ب�أس�س 
الزواج والتفاھم والحوار وحتى ال�ط�ب�خ إل�ى 
آخ��رة ل��ی��ت��م ب��ع��دھ��ا إج��راءات ال��زواج ف��ي 
المحكم�ة ب�إع�ت�م�ادھ�ا ع�ل�ى ت�ق�ری�ر م�ع�ھ�د 
األس�رة، وال�م�س��أل�ة األخ�رى، ھ�ي ال�ع��رف 
اإلجتماعي وآثاره عل�ى ال�م�رأة ف�ق�د ی�ك�ون 
الزواج بین الخطیبین، وف�ق األع�راف دون 

معرفة أو توافق نفسي بین الزوجین، أو 

بناء على النھوة أو ال�ف�ص�ل�ی�ة  یكون الزواج
أو زواج القاصرات، وھو الجزء األك�ب�ر ف�ي 
الطالقات الم�ب�ك�رة، بس�ب�ب ب�ن�ی�ة ال�ت�زوی�ج 
المبنیة على اإلكراه وعدم التوافق ال�ن�ف�س�ي 
والجسدي، إضافة إلى ال�ج�ان�ب اإلق�ت�ص�ادي 
وأھمیتھ في تفاقم الم�ش�اك�ل األس�ری�ة، ف�ق�د 
یكون مصدر الرزق غی�ر ك�اف�ی�اً، أو ال�زوج 
یسكن في بیت أھ�ل�ھ وأم�ھ م�وظ�ف�ة ت�ن�ف�ق 
علیھم، فیفقد ال�زوج ش�خ�ص�ی�ت�ھ أو ق�راره 
تجاه سطوة األم واألھ�ل، ف�ت�زداد ال�م�ش�اك�ل 

 . فتكون الضحیة تلك الزوجة القاصرة
 

    إرتفاع حاالت الطالق
ح�م��ی�د ال�ھ��اش�م��ي/ دك��ت�ور م�خ��ت�ص ب�ع��ل��م 

 اإلجتماع/لندن: 
بإختصار شدید أقول ترت�ف�ع ح�االت ال�ط�الق 
وخص��وص��اً ف��ي ح��االت ال��زواج ال��م��ب��ك��ر، 

 لألسباب التالیة : 
إن حاالت الزواج تتم وفق تدخل مباشر م�ن 

بمعنى دون سابق معرفة   األھل في االختیار
بین الزوجین، بل ربما ال رغب�ة ف�ي ال�زواج 
أصالً، وتتم حاالت الزواج دون سن البل�وغ، 
والسكن المشترك مع أسرة األبوین، أض�اف�ة 
تفشي الفساد اإلداري، وضعف القانون م�م�ا 
یؤدي إلى إستسھال الط�الق ف�ي ظ�ل ھض�م 

 .حقوق المرأة خاصة
 

  مشاكل متراكمة
فھیمھ كریم رزیج/دكت�ورة ع�ل�م اإلج�ت�م�اع/ 

 :بغداد
األس�رة ت��ك�ون ك�م�ا م�ؤس��س�ات ال��م�ج��ت�م��ع 
األخرى تأثرت بالتغیرات الكونیة، وب�ن�ت�ائ�ج 
الثورة الصناعیة الرابعة، وعص�ر ال�رق�م�ن�ة 
وس��ل��ب��ی��ات��ھ��ا، ال��ت��ي أح��دث��ت ش��رخ��اً داخ��ل 
األسرة، وأثرت بعالق�ت�ھ�ا وش�اع اإلغ�ت�راب 

الذاتي واالستبعاد المكاني، وشاعت الفردی�ة 
بین أفراد األسرة، وتعمقت الخالفات وزادت 
ح��دة ال��م��ش��اك��ل ب��ی��ن��ھ��م وخص��وص��اً ب��ی��ن 

ب��ع��ض   ال��زوج��ی��ن، م��م��ا أدى إل��ى ال��ط��الق
األسر، والطالق ال�م�ب�ك�ر ال ی�ح�دث ن�ت�ی�ج�ة 
عامل وسب�ب واح�د، وإن�م�ا ی�ك�ون ن�ت�ی�ج�ة 
لتراكم المشاكل وصغر سن الزوجی�ن وع�دم 
وعیھما ب�م�س�ؤول�ی�ات ال�زواج، وال�ھ�ی�م�ن�ة 
ال��ذك��وری��ة وال��ن��ظ��رة ال��ت��م��ی��ی��زی��ة ل��ل��م��رأة 
والموروث االجتماعي ال�ت�ق�ل�ی�دي وتص�ارع 
القیم والفقر والعوز ال�م�ادي، وغ�ی�رھ�ا م�ن 
األسباب كل ھذه التراكمات ی�ك�ون ط�ری�ق�ھ�ا 
الطالق، وخصوصاً الطالق المبكر، وی�م�ك�ن 
إجمال أس�ب�اب ال�ط�الق ال�م�ب�ك�ر ف�ي األس�ر 
العرب�ی�ة ب�م�ا ی�ل�ي : ال�ت�ب�ای�ن اإلج�ت�م�اع�ي 
واإلقتصادي والثقافي وال�م�س�ت�وى ال�ع�ل�م�ي 
ب�ی��ن ال��زوج��ی�ن وال��ف��راغ ال�ع��اط��ف��ي وع��دم 

اإلھتمام بالعالقة الحمیمیة ب�ی�ن ال�زوج�ی�ن، 
أضف إلى الغش والخداع وعدم الص�دق ف�ي 
العالقة بین المخطوب�ی�ن وع�الق�ات ش�ب�ك�ات 
التواصل اإلجتماعي ویمكن الحد م�ن زی�ادة 
حاالت الطالق المبكر في األسرة ال�ع�راق�ی�ة، 
عن طریق توعیة األسر الش�ب�اب بس�ل�ب�ی�ات 
وم��خ��اط��ر ال��زواج ال��م��ب��ك��ر ع��ل��ى الش��ب��اب 

تقدی�م ق�روض ل�ل�ع�وائ�ل   الصغار، كما یجب
 . الشابة لترفع مستواھا المعاشي

 
  إختیار الشریك

      ھالة أحمد المعموري / محامیة / بغداد
ترتفع حاالت الطالق نتی�ج�ة ع�دم ال�ت�واف�ق  

الفكري بین الزوجین أو ال�ت�ب�اع�د ال�ف�ك�ري، 
واإلھمال للعائلة بعد تفشي إدم�ان الس�وش�ل 
مدیا، لما ل�ھ�ا م�ن ت�أث�ی�ر ك�ب�ی�ر ف�ي إھ�دار 
الوقت، وتعدد أشكال الخیانة وأسباب أخ�رى 
،أھمھا اإلعتداء الل�ف�ظ�ي وال�ف�ع�ل�ي وإھ�ان�ة 
ال�زوج�ة، وال�غ��ی�رة ال�زائ�دة م�ن ال�ط��رف�ی��ن 
،والفتور الع�اط�ف�ي وال�ت�دخ�الت ال�خ�ارج�ی�ة 
واإلفراط في العصب�ی�ة، وأنص�ح ال�م�ق�ب�ل�ی�ن 

الزواج أن یح�س�ن�وا إخ�ت�ی�ار الش�ری�ك   على
ب��م��ع��ای��ی��ر ال��ث��ق��اف��ة وال��م��ادة وال��ط��ب��ق��ة 
اإلجتماعیة، وأن یتحملوا مسؤولیاتھم ع�ل�ى 
أكمل وج�ھ ل�ی�ب�ن�وا ح�ی�اة أس�ری�ة س�ع�ی�دة، 

 . بأجواء تسودھا المحبة والسالم
 

  أسس صحیحة
 حمیدة جمعة الكعبي/ صحفیة / بغداد : 

ظاھرة تزویج البنات في عم�ر م�ب�ك�ر وق�ب�ل 
بلوغھن عمراً مناسب�اً ل�ف�ھ�م ف�ك�رة ال�زواج 
وتحمل مسؤول�ی�ات�ھ ال�ج�س�ی�م�ة، م�ن أك�ث�ر 
اسباب ال�ط�الق ش�ی�وع�اً ف�ي م�ج�ت�م�ع�ات�ن�ا، 
والزواج الذي،ال یُبنى على أسس ص�ح�ی�ح�ة 
من التواف�ق ال�ف�ك�ري وال�ع�اط�ف�ي وال�م�ودة 

الراسخة، حتماً لن یستطیع الصم�ود ط�وی�الً 
ً ع�ن ال�ع�ام�ل اإلق�ت�ص�ادي، ال�ذي  ھذا فضال
ی��ت��ع��رض ك��ث��ی��راً م��ن ال��زی��ج��ات ألزم��ات 
إقتصادیة عنیفة، مثل فقدان الزوج وظیفتھ، 
ومصدر رزقھ أوجد مشكالت كثیرة، بعضھ�ا 
تفاقم حتى لم یع�د س�وى ال�ط�الق م�ن ح�ل، 
ك���ذل���ك ی���م���ر ال���م���ج���ت���م���ع ال���ع���راق���ي 

ب��ت��غ��ی��رات ن��ف��س��ی��ة وت��واف��د   ول��أل��س��ف
إستخدامات لم تكن معروفة قبل عقود، م�ث�ل 
اإلنترنت وبقیة وسائل التواصل اإلجتماع�ي، 
التي أص�ب�ح�ت ن�ق�م�ة ول�ی�س ن�ع�م�ة، وف�ي 

كثیرة ع�ط�ل�ت ال�ع�الق�ات ال�م�ع�ھ�ودة   أحیان
وحولتھا إلى إفتراضی�ة، ول�م ت�ع�د األع�م�ال 
المتاحة على أكمل وجھ وأدى سوء الت�رب�ی�ة 
وض�غ�وط ال�ح��ی�اة إل��ى س��ری�ان ح��االت م��ن 

الت�ن�اف�ر، س�ل�ب�ت وخ�دش�ت ص�ورة ال�زواج 
وأث�رت ع��ل�ى ال��رواب�ط األس�ری�ة، والس�ب��ب 
یتحملھ الرجل والمرأة وال�م�ج�ت�م�ع ف�ي ظ�ل 
التعامل الخاطى، مع األشی�اء ج�راء ت�ف�ش�ي 
البطالة وعدم إستقالل�ی�ة األف�راد واإلخ�ت�ی�ار 
غیر الموفق بین الطرفین، ی�م�ھ�د ل�خ�الف�ات 
ح��ادة ت��ودي إل��ى ال��ط��الق وم��ن ب��ی��ن أھ��م 
المشاكل في السنوات االخیرة اإلرت�ی�اب م�ن 
عالقات أخرى ع�ب�ر ال�م�واق�ع اإلل�ك�ت�رون�ی�ة 
وأصبحت مثار جدل وخ�الف ع�م�ی�ق ن�ق�ل�ت 

  تفاصیلھ إلى العشیرة والمحاكم.
بالمائة  77فقد أظھرت نتائج االستبیان نحو 

عزوا أسباب الطالق الى الوضع اإلقت�ص�ادي 
بال�م�ائ�ة  6بالمائة إلى سوء اإلختیار و 17و 

إلى یأس الش�ب�اب وع�دم وض�وح مس�ت�ق�ب�ل 
 .البالد

 
  تكافؤ إجتماعي وثقافي

 : أمل شیخموس /كاتبة/ كوردستان
الطالق ظاھرة ت�دع�و ل�ل�ق�ل�ق وال�ف�زع أھ�م 
أسبابھ عدم تفھم أحدھم إلحتی�اج�ات اآلخ�ر، 
وكذلك ال رغبة ألح�د ال�زوج�ی�ن ب�إس�ت�م�رار 
العالقة زوجیة مع اآلخر، كأنھ م�ج�ب�ر ع�ل�ى 

وال یوجد التفاھم والتكافؤ اإلجت�م�اع�ي  األمر
ك�م�ا أن ال�م�س�ل�س�الت  والثقاف�ي وال�ع�م�ري

المدبلجة في غیاب الرقابة والتوعیة ت�ح�دث 
صدمة ثقافیة ت�ھ�دد نس�ی�ج�ن�ا ال�م�ج�ت�م�ع�ي، 
وعامل البیئة المحیطة و تدخل اآلخرین ف�ي 
ال��ع��الق��ة ال��زوج��ی��ة ی��ؤدي ال��ى خ��الف��ات 
ونزاعات ب�ی�ن ال�زوج�ی�ن، ول�ل�ح�ف�اظ ع�ل�ى 

وتكوین أسرة سعیدة، ی�ج�ب ت�ب�ادل   الزواج
المودة والمحبة، اإلحترام التفاھ�م، ال�وع�ي، 
اإلحتواء، الرحمة، الصبر، الحكمة، ال�ك�ل�م�ة 
الطیبة، ال�ت�س�ام�ح، ت�ق�ب�ل اآلخ�ر، ال�وف�اء، 

 . والثقة بین الطرفین
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..ة اا   تؤا ظ 
 قراءة نقدیة في قصیدة الشاعر عامر العراقي "الموتى یتكلمون"

 
 

 سعد الساعدي/العراق 

من ممیزات القصیدة ال�ت�ج�دی�دی�ة 
ھي الكیفیة التوظیفیة في تشكی�ل 
مجموعة تساؤالت ینطل�ق م�ن�ھ�ا 
البوح الذي ك�ت�ب�ت ب�ھ ك�ت�ج�رب�ة 
شعریة، ومن ثّمَت یترك الش�اع�ر 
ل��ل��ق��ارئ س��ب��ر أغ��وار ال��ن��ص، 
وج��م��ال��ی��ات ال��وص��ف ال��م��س��اف��ر 
لفضاءات العاشقین، الم�ت�ع�ب�ی�ن، 
المعدمی�ن، أو ك�ّل الص�ور ال�ت�ي 
تغلّف ح�ی�اة االنس�ان ب�ب�ھ�ج�ت�ھ�ا 
وحزنھا انطالقاً م�ن ال�خ�ط ال�ذي 
رسمھ الشاعر؛ وھنا نجد ش�اع�ر 
تجدیدي متمرس بكت�اب�ة قص�ی�دة 
النثر ھو عامر العراقي كی�ف ب�دأ 
ف��ي أول قص��ی��دت��ھ: "ال��م��وت��ى 
یتكلمون" ف�ات�ح�اً ب�اب�ھ�ا ب�إث�ارة 
دھش��ة تس��ت��غ��رق نص��ف ال��ن��ص 
ت��ق��ری��ب��اً ك��ي ت��ث��ی��ر م��ج��م��وع��ة 
تساؤالت ل�دى ال�ق�ارئ، م�ع أن�ھ 
توقف بعد ل�ح�ظ�ة نش�وئ�ھ ب�ی�ان 
صورة صوفیة لت�ت�ول�د ب�ع�د ذل�ك 
التساؤالت الالحقة ضمناً ول�ی�س 

 ظاھراً؛ نقرأ النص ونتابع:
 "المقابُر بیوُت هللا

 الموتى یَكتبوَن نشیَد ِرثاء
  أّما نحُن ... نصلحُ 

 لِكتابِة ُمذكراتٍ 
 على ُجدراِن المدینةِ 

 نخطُف األضواَء بعیِن األرامِل،
 وعنَد الفجِر الُمختنقِ 

 نصنُع كركرةً ، بضحكٍة باھتة
 بیَن حواجِز الشفاه

 أیھا الموتى
 اسمعوا أغاني السماء

 حینما تسندوَن رؤوسَكم
 بحلٍم یشبھُ راھبةٍ 

 تمارُس طقوساً وردیةَ الخفاء
 أمسكوا الوسَن من خدِّ زنبقةٍ 

 قبَل أن تصرَخ نحیلةً 
 وتشرَب الماَء مثل قطعاِن األغنامِ 

 لِتبلَل نَفَسھا بواٍد مظلمٍ 
 ال مواعیَد تُغلُق فیھا األبوابَ 

 سوى بعَض ریحٍ 
 من ربیعٍ 

 تداعُب أشجاَر زیتونٍ 
 ورائحةَ تینٍ 

 یصرُخ في سباِت عرائِش العنبِ 
 المقابُر بیوُت هللا

 المالئكةُ ال ینامون
 یَحرسوَن الضوَء والنومَ 
 یَغرسوَن أطفاالً بالحدائق

 یضعوَن ِطالًء أخضرَ 
 فوَق ذنوِب العشبِ 

 أیھا الموتى
 ال تخرُجوا

 ستسمعوَن صوَت األغاني
 تخرُج من فِم الكواكبِ 

 على عزِف نجمةٍ 
 بأذِن مذیاعٍ 

 یرمي نِقاَب الخطیئةِ 
 بالدورانِ   بوجِھ دائرٍة مغلفةٍ 

 فأّي القبورِ 
 تَسُع حدیَث جثامینِھم."

من ھناك انطلق الش�اع�ر ب�ع�ی�داً  
عبر حدود االرض ال�ى م�ا وراء 
االفق، ومنھا حلّق شاعرنا بع�ی�داً 
جداً في فضاءات سحیق�ة، ل�ی�ب�دأ 
یرسم ب�وج�دان�ھ خ�ل�ج�ات ال�روح 
العاش�ق�ة ل�ع�ذاب م�ج�ھ�ول رب�م�ا 
وحبھا الالمتناھي، لتتعدد الصور 
الجمالیة المكتظة ب�م�ع�اٍن ش�ت�ى. 
القصیدة كما لو أنھ�ا ت�ن�اغ�ي م�ا 
یبتغیھ ویرید قولھ، ل�م یض�ّم�ن�ھ�ا 
اي تعقید بیٍّن لتبدأ بعدھا الرح�ل�ة 
ب��ی��ن ص��ورة ال��م��وت وال��ح��زن، 
بخ�ل�ق وش�ی�ج�ة ت�ث�ی�ر ال�ت�س�اؤل 
ال��ت��ال��ي: م��ا ع��الق��ة (ال��م��وت��ى 
رھ�ا  یتكلمون) ببیوت هللا؟ ث�م ك�رَّ
الحقاً الشاعر لیثیر تساؤالً آخ�ر: 
ھل الخالص ھناك ف�ي ال�م�ق�اب�ر؟ 
ما الذي دعاه ل�وص�ف ال�م�الئ�ك�ة 
ب���ھ���ذا الش���يء: ال���م���الئ���ك���ةُ ال 
ی��ن��ام��ون.. یَ��ح��رس��وَن الض��وَء 

 والنوَم..
نش��ی��د ال��رث��اء ص��ورة ح��زی��ن��ة: 
"ال���م���وت���ى یَ���ك���ت���ب���وَن نش���ی���َد 

كیف اجتمعت مع ص�ورة   ِرثاء"
أخرى تحمل اش�راق�ة ف�رح ح�ی�ن 

 ینادي الموتى: " أیُّھا الموتى
اسمعوا أغان�ي الس�م�اء//ح�ی�ن�م�ا 
تسندوَن رؤوسَكم// ب�ح�ل�ٍم یش�ب�ھُ 

وردی�ةَ ًس�ا راھبٍة// تمارُس ط�ق�و
الخفاء.." ثم یكرر النداء:" أیُّھ�ا 

 الموتى
ال تخرُجوا// س�ت�س�م�ع�وَن ص�وَت 
األغ���ان���ي// ت���خ���رُج م���ن ف���ِم 
الكواكِب// على ع�زِف ن�ج�م�ٍة.." 
ما الذي یقصده الشاع�ر م�ن ك�ل 
ذلك؟ سؤال ثالث منبثق من عمق 
ذلك النص یوحي تارة ب�ی�وت�وب�ی�ا 
یخلقھا الشاع�ر وھ�و ال�م�ع�روف 
بغزارة انتاجھ الشع�ري م�ن ھ�ذا 
القبیل، وتارة اخرى یرید ت�ث�وی�ر 
صورة ذھنیة لیس�ت مص�ط�ن�ع�ة، 
ت��أت��ي م��ن االدراك وال��ت��ص��ور 
العقلي حین یبدأ ال�م�ت�ل�ق�ي یس�أل 
ویجیب ن�ف�س�ھ ف�ي ذات ال�وق�ت. 
ھ���ذا االش���ت���غ���ال ال���وج���دان���ي 
المتصوف ل�ھ ق�ی�م�ة ف�ن�ی�ة ن�ج�د 
القل�ی�ل م�ن�ھ�ا ال�ی�وم ف�ي الش�ع�ر 
الحدیث، وھو الذي أضاف ص�ف�ة 
التجدیدیة على مثل ھكذا أش�ع�ار، 
علماً أنَّ الشعر لیس بج�دی�د، وال 
حاجة الكتشاف ما یُكتشف مثل�م�ا 

انتقدني ذات م�رة أح�دھ�م ح�ی�ن 
أسمیت احدى الدراسات الن�ق�دی�ة 
"التجدیدیة في الشعر الع�راق�ي" 
ب��أن ال ح��اج��ة ل��ل��ق��ول ب��وج��ود 
التجدیدیة، النھا قائم�ة ب�األص�ل، 
لكنھ تنسى ال�ف�رق ب�ی�ن ال�ج�دی�د 
والتج�دی�د، ون�ل�ت�م�س ل�ھ ال�ع�ذر 
طالما ال ی�ع�رف ل�غ�ت�ھ ال�ع�رب�ی�ة 

   بتمام معانیھا!
في ھذا الن�ص ی�م�ك�ن اك�ت�ش�اف  

تع�لّ�ق ف�ي أع�م�اق الش�اع�ر،   ما
لیسكن معھ أبداً ب�ح�زٍن ظ�اھ�رّي 
ودفین، وبین ثنایا ألوان یحب أن 
یختارھا ب�دق�ة ف�ائ�ق�ة، وھ�ذا م�ا 
ع��رف ع��ن��ھ دائ��م��اً ف��ي ح��ی��ات��ھ 
العملیة كشاعر محب ل�ل�م�ج�ت�م�ع 
بروحھ االنسانیة. ثم نكتشف أن�ھ 
أیضاً یخلط مزیجاً مت�ج�انس�اً م�ن 
ك�ل��م��ات ال�ع��ش��ق ب��ل�ون ك��ن��ای��ات 
خاصة، مع ما یكتنفھا من رمزیة 
وغموض لكن یمكن فّك خف�ای�اھ�ا 
لمعرفة الطموح بكیفیة ال�وص�ول 
للنقاء الوجودي كي یبقى مح�ل�ق�اً 
مع قارئھ الى آخر حرف من آخ�ر 
ال�ق��ص��ی�دة ال��ت��ي رس��م��ت��ھ�ا ت��ل��ك 
األلوان رغم قتامة الح�زن واألل�م 
ال��م��ك��ن��ون ب��ی��ن ث��ن��ای��ا روح��ھ: 
"أمسكوا الوسَن من خدِّ زنبق�ٍة// 
قبَل أن تصرَخ نح�ی�ل�ةً// وتش�رَب 
الماَء مثل قطعاِن األغناِم// لِت�ب�ل�َل 

 نَفَسھا بواٍد مظلٍم..."
ل�م ی�ت��ردد ی��وم��اً الش��اع�ر وھ��و  

ی��ك���ت��ب قص��ائ���ده ك���ان��ف���ع���االت 
وھ��واج��س م��ت��ع��ددة االط��ی��اف 
بتفاعلیة خطابیة ھي أیضاً كت�اب�ة 
تجدیدیة نجدھا الیوم لدى ب�ع�ض 
الشعراء؛ ویقینا ھنا ل�م ی�خ�اط�ب 
الشاعر الموتى، بل یص�ف بش�راً 
في قبور األحی�اء، أو ھ�م م�وت�ى 

 یتنفسون:
 "ستسمعوَن صوَت األغاني

 تخرُج من فِم الكواكبِ 
 على عزِف نجمةٍ 

 بأذِن مذیاعٍ 
 یرمي نِقاَب الخطیئةِ 

 بالدورانِ   بوجِھ دائرٍة مغلفةٍ 
 فأّي القبورِ 

  تَسُع حدیَث جثامینِھم".
ف�ي رح�اب ھ�ذا ال�ن�ص ال�ن�ث��ري 
التجدیدي ھناك انبع�اث ادھ�اش�ي 
یجده القارئ وھو یرى ت�ج�لّ�ی�ات 
وجمالیات تت�ج�دد م�ع ك�ل ك�ل�م�ة 
فیھا؛ ك�أنَّ الش�اع�ر ف�ي اش�ارت�ھ 
للموت یولد م�ن ج�دی�د ل�ل�ح�ی�اة، 
یعبِّر عن األحیاء بصورة مقلوب�ة 

  ھو یرسمھا، ولیس العكس:"
 الموتى یَكتبوَن نشیَد ِرثاء

  أّما نحُن ... نصلحُ 
 لِكتابِة ُمذكراتٍ 

 على ُجدراِن المدینةِ 
 نخطُف األضواَء بعیِن األرامِل،

 وعنَد الفجِر الُمختنقِ 
 نصنُع كركرةً، بضحكٍة باھتة

 بیَن حواجِز الشفاه"
كل تلك الرمزیة بم�ا ت�ح�م�ل م�ن  

واقعیة نقدیة حقیقی�ة م�اذا ی�ری�د 
 بھا الشاعر؟

ھو یبحث عن مكان آمن لیت�ح�ول 
الرمز المجھول الى واق�ع م�ل�يء 

 بالحریة: " المالئكةُ ال ینامون
 یَحرسوَن الضوَء والنومَ 
 یَغرسوَن أطفاالً بالحدائق

 یضعوَن ِطالًء أخضرَ 
 فوَق ذنوِب العشبِ 

تفاؤلیة عالیة جداً ن�راھ�ا أح�ی�ان�اً 
ھنا في حق�ی�ق�ت�ھ�ا ی�وت�وب�ی�ا أم�ل 
منشود، مع غیابات كثیرة وتمرد 
ف��ك��ري ال ی��ب��ال��ي م��ن أح��زان��ھ، 
صیاغ�ات م�ت�ف�ردة ال ت�ح�م�ل إالّ 

 رمزاً واضحاً للحب والحیاة. 
ھنا البد من االلتفاتة بشكل مرّك�ز 
وم��خ��ت��ص��ر ل��م��ا ی��ك��ت��ب��ھ ع��ام��ر 
العراقي على طول خطوط الجمال 
لدیھ؛ إنھ یمیل برمزیتھ المتدف�ق�ة 
بالظھور ال�ى ب�ق�اء ال�ق�ارئ ب�ال 
تشتت متاب�ع�اً مس�ت�أنس�اً م�ع م�ا 
كتب، فھو یعرف من�ذ ال�ب�دء أنَّ�ھ 
یبعث رسائ�ل الب�د أن تُ�ف�ھ�م ب�ال 
عناء ومشقة، لكنھا تحتاج لتأّمٍل 
ع��م��ی��ق وھ��ذا ال��ذي ق��د ی��ت��ع��ب 
المتلقي وھو یبحث عن الح�ل�ول، 
َل ك�ث�ی�راً ع�ل�ى م�ا ی�ب�دو  ألنَّ تأمَّ
باختیار المفردة ال�ن�ق�ی�ة ب�ع�ن�ای�ة 
فائقة كي تسمو بما یصنع، ومعھ 
یسمو المتلقي ب�ج�م�ی�ل م�ا ی�ق�رأ 
لینتعش حین یس�م�وـ� ھ�و ـ� م�ع 
جمال طبیعي، وخیال غیر غ�ارق 
بظالم ُم�َدْھ�ل�ز، ال م�ك�ان ل�ھ وال 

 زمان.
من یكتب عن الش�اع�ر ال�ع�راق�ي 
یقف طویالً متأمالً ینابیع الجمال، 
وانھار العطر المتس�ام�ي ب�ع�ی�داً، 

ب�ع�ی��داً، ح��ی�ث الس�ك��ون، واألم��ل 
المتجدد، والذكریات ب�م�ا ت�ح�م�ل 
من كل المعاني الشعریة م�ع أن�ھ 
ھنا مارس دور االعالمي ال�ن�اق�د 

  أكثر منھ شاعراً.
ال نحتاج جم�ی�ع�اً ك�ق�راء، ون�ق�اد 
وباحثین ف�ي الش�أن األدب�ي، أن 
نكّسر نصوص الش�اع�ر، ون�ع�ی�د 
بناءھا من جدید، ك�ي ن�ع�ط�ي م�ا 
نریده نحن، ولیس ما أراده ھ�و، 
ومھما أعید البناء فانھ س�ی�رج�ع 
ل��ق��ال��ب��ھ االص��ی��ل، ف��ال��ح��روف 
والكلمات، ھي التي ت�ق�ودن�ا ق�ب�ل 
أن یدعون�ا الش�اع�ر لس�م�اع�ھ�ا، 
حتى من الصمت ینب�ث�ق الص�وت 
الدافئ لیغ�ن�ي ك�ل�م�ات ق�د ت�ك�ون 
خجولة بصراحتھا في ك�ث�ی�ر م�ن 

 المواقف، وانسیابھا البعید.
الشاعر كتب بدرایة أھل الصنعة  

العارفین من أین ت�دخ�ل الس�ع�ادة 
للم�ت�ل�ق�ي اذا ق�رأ ل�ھ، وق�ب�ل أن 
یص��ل��ھ ص��دى رس��ال��ت��ھ ت��ی��ق��ن 
بالقبول، والموافقة، وھذه ص�ف�ة 
أخ��رى م��ن ص��ف��ات ال��ق��ص��ی��دة 
التجدیدیة، كما ھي سیرتھ واقعیاً 
ناق�داً ی�ح�م�ل آالم ب�ل�ده ون�اس�ھ، 
وھذا ھو سّر ن�ج�اح ك�ل ع�م�ل�ی�ة 

 اتصالیة.
م����ارس الش����اع����ر االتص����ال  

الجماھیري عن ب�ع�د وك�أن�ھ ف�ي 
ج�ل��س�ة ش��ع�ری��ة ت��ق��رأ ال��وج��وه، 
وترى التفاعل؛ لتشعل الح�م�اس؛ 
رْج��ُع ص��دى ك��ت��اب��ات��ھ ی��ن��ب��ئ 
بالخفایا، ومكنون جمال م�ا ُك�ت�ب 
ھو س�ری�ان رس�ال�ت�ھ االع�الم�ی�ة 
بوض�وح خ�اٍل م�ن أي غ�م�وض 

لما   والتباس یشتت ذھن المتلقي
م�م�غ�ن�ط�ة   یحمل م�ن م�ن�ت�ق�ی�ات

ببوٍح شجّي، وشذرات تعمقت بال 
نھائیة زمانیة من أسرار ال�ن�ف�س 
ومكنونھا وضعھا الش�اع�ر ع�ل�ى 
ورق مترقرق ال ی�خ�ش�ى ض�ی�اع 

  أي حرف أو كلمة.
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ب��غ��ن��ائ��ی��ت��ھ ال��ع��ذب��ة ال��م��ت��ف��ردة ول��غ��ت��ھ ال��ت��ي ت��ت��راق��ص  
برومانسیتھا وجماالت انثیاالتھا وأنس�ی�اب�ی�ت�ھ�ا, ی�ت�ح�ف�ن�ا 
بمجموعتھ الخامسة الجدیدة بسبعة عشر نصاً یقطر دق�ة 
وحمیمیة وكلھا كما تشیر امكنة وت�واری�خ ك�ت�اب�ت�ھ�ا ال�ى 
انھا ول�دت ف�ي ارض ب�ع�ی�دة ع�ن بس�ات�ی�ن (ش�ط م�لّ�ھ) 
وحقول نخیلھ و وروده التي نثر أریج�ھ�ا ف�ي م�ج�ام�ی�ع�ھ 
االربع التي أصدرھا قبل (انامل األمكن�ة) وال�ت�ي ص�درت 
عن اتحاد ادباء العراق ضمن جائزة حسب الشیخ جع�ف�ر, 
وھ��ن��ا أح��اول ق��راءة وت��ل��م��س ھ��ذه األن��ام��ل ب��م��ج��س��ات 
إحصائیة مغایرة لما اعتدت علیھ في قراءات سابق�ة ب�م�ا 
یفید في الكشف عن مخبوءات نصوص ع�ادل ال�ی�اس�ري 

 ھذه وإیضاح مبرراتھا ودوافعھا . وكما ھو مبین ھنا :
مكان وتاریخ ال�ك�ت�اب�ة / ط�ھ�ران , اص�ف�ھ�ان /  / نصان
2012 

ثالثة نصوص / الدنم�ارك ـ�ـ�ـ� ك�وب�ن�ھ�اك�ن / الس�وی�د ـ�ـ 
 2013مالمو / 

 2014/ بیروت /   نص واحد
 2105/ اذربیجان / باكو ـــ    نص واحد

في اذربیجان ــ باكو / ول�ب�ن�ان ـ�ـ  2016ثالثة نصوص / 
  جبیل / ودمشق باب توما

) ف�ي ب�اری�س / و واح�د ف�ي 6( 2018سبعة نصوص / 
  الھاي

ویتضح ان رحلة الیاس�ري ال�ب�اریس�ی�ة ق�د أش�ع�ل�ت ف�ی�ھ 
كوامن األبداع فأنتج ھذا (الكم) الذي انتقاه من مجم�وع�ة 
م�ا ك�ت�ب�ھ ھ�ن�اك, وك�ان ألم�اك�ن ب�اری�س حض�ورھ�ا ف��ي 
اشتغاالت الشاعر فھو أب�دع نص�وص�اً أس�م�اھ�ا (دال�ی�دا) 
ونوتردام وشارع الرسم , واغنیة ف�رنس�ی�ة, ب�م�ع�ن�ى ان 
سندبادنا الیاسري الذي جال في مدن م�خ�ت�ل�ف�ة ل�م ت�ت�رك 
أثرھا في دواخلھ سوى باریس مدینة النور والجمال, م�ع 
ان ال��ق��اري س��ی��ل��ح��ظ ان عش��رة نص��وص م��ن (أن��ام��ل 

األمكنة) كانت تتناول تجربة سفر عادل الیاسري ال�ى دول 
الغرب في حین كان نصیب م�دن الش�رق س�ب�ع�ة نص�وص 
فقط, وھذا كما أرى نتاج اندماج وان�ب�ھ�ار وج�ده ف�ي ت�ل�ك 
االماكن الغنیة بجمالھا في حین أفتقده في مدن�ن�ا الص�اب�رة, 

لم تكن في برنامج الشاع�ر وال  2017وقد الحظت ان سنة 
ضمن جوالتھ السندبادیة فلم یكن لھذه السنة ما یشی�ر ال�ى 
نشاط یاسري منتج, ورغم جمال العالم اآلخر إال ان س�ح�ر 
اصفھان ظل المھیمن بأجواءه الباذخة ول�ی�ال�ی�ھ ال�راع�ف�ة, 

ت�ع�ب�ی�راً دق�ی�ق�اً ع�ن  56ولھذا جاءت (اس�ئ�ل�ة ال�م�اء) ص
شواھد ھذه المدینة واسرارھا المخبوءة بین طیات ضف�ائ�ر 

 صبایاھا :
 ما نصف الجنان

 حتى نكون لھا واردین ؟
 ــ حدیقة الورد
 میدان الطیور

 جسر على (سیسبول)
 یحج لھ السواح
 منارتان ھما لغز

  لیس ندركھ
وأود ھنا ان ألفت نظر القارئ الى ان (سیسبول) ھو جس�ر 
بثالث وثالثین حجره ام�ا ال�ن�ھ�ر ف�إس�م�ھ (زای�ن�ده), وم�ن 
حسن حظنا ان نرى اصفھان الساحرة بعین الیاسري ال�ت�ي 
منحتنا صورة تفصیلیة عن شواھد الم�دی�ن�ة وم�واق�ع�ھ�ا, 
ویتدفق الشاعر في الك�ش�ف ع�ن م�ف�ات�ن م�ع�ش�وق�ت�ھ اذ 
ی�ق�ول : أل�مُّ األغ�ان��ي/ م�ن درب غ�ان�ی�ة/ ل�ھ�ا الس��وق/ 
ترتعش القراءات / ع�ل�ى ش�ف�ت�ي/ (اص�ف�ھ�ان) ال�خ�م�ر/ 
تندھش المنائر / الصبایا / ت�ل�ب�س الش�االت ف�ي غ�ن�ج / 
والت�ي ف�ي ك�فّ�ھ�ا الص�ب�ح / ذّرت دھش�ت�ي / ف�وق م�اء 
المدینة / ابتلت حدائقھا / نخلة فّي / لّمت سعفھا / الری�ح 

 لم تعبث بھا ...
ومن النص�وص ال�ج�م�ی�ل�ة ال�ت�ي أدھش�ت�ن�ي ف�ي (أن�ام�ل 
األمكنة) : كرسي النار الطائر وال�ك�أس, ح�دی�ق�ة ال�م�ل�ك, 
مكنسة الحزن, والحق أقول ان نص (بسمة الرمان) أث�ار 
الشجون وفّجر كمائن الذكریات بما ف�ي ھ�ذا ال�ن�ص م�ن 
الصور أخاذة لمالمح مدینة تعیش أجواء الحیاة بمعانیھ�ا 
البھیجة, یقول الشاعر عادل الیاس�ري ف�ي نّص�ھ ال�ب�اذخ 

  صوراً ولغة و عذوبة :
 سوق طھران, 
 العباءات 
 تسكبھا االزاھیر 

 الشاالت تنسرب العصافیر علیھا
 شجر یلّم الخطیئة

 سیدي انتَ 
  ارتدیت الحقیبة 
 لم یكن جلدك ابیض 
 69لكنھا الشمس تصطاد الفراشات .. ص/  

والبد ھنا في نھایة المطاف أن اب�ارك ل�ل�ی�اس�ري ول�ی�ده 
الخامس الجمیل واتمنى علیھ بمحبة ان ال یغ�ادر ج�ن�ائ�ن 
الورد وفیوضات (شط ملّھ) التي منح�ت�ن�ا ش�اع�راً دی�دن�ھ 
الورد والتشبث بكنوز المعرفة وخلق مساحات األم�ل ... 
وادعو في الختام الحراك النقدي ان ی�ق�ول م�ا ی�راه ف�ي 
تجربة الشاعر عادل ال�ی�اس�ري ال�ت�ي تس�ت�ح�ق ال�دراس�ة 

 الجادة وكشف اشراقاتھا المبدعة .

   ا أم 

 
 

 شكر حاجم الصالحي
 العراق 

  اان
 

 

 

 

 

 

 

 أزھار السیالوي/ العراق 

 

 
 في لیلة المیالد

 ارسم الشموع عاریة على مائدة اللذة المباحة

 واشعلھا بالحنین إلیك

 واحدة 

 واحدة

 محتفلة

 بعیدك

 األربعین

 أتأمل عسل الشموع 

 فضاء األمنیات  وھو ینسال بھدوء في

 وبعدان تذوب آخر شمعة

 سأرقص أمام ركام احالمھا

 وحیدة على بحر الملذات

 ھائمة بحلما

  ظمأى من ربیع  یخلق قُبل

 ..احضانك

   خیوط  أتأمل  

 دخانھا السعید وھو یتالشى

 شیئاً ..فشیئا

  كل عید اقولھا

 لطیفك الموشوم على ظلي

 وھو یزین یدي بالزعفران

 .. یاه

 ازف على السریر جسدا مضنى بالغوایة

  الخطیئة مباركة ھذه اللیلة  فلتكن
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 أحمد مانع الركابي
 ذي قار     

 
 یاصدیقي ھّزني جذُع األدبْ 

 لیَس یرضى غیر بوحٍ من رطبْ 
    فّزز الحلَم بنومي حینما

 كاَن طفال حالماً یھوى اللعبْ 
    كاَن للمعنى زماٌن أخضرٌ 

 یحمُل األضواَء في عذِق العنبْ 
 والعصافیُر على غصِن الرؤى

 تعزُف اللحَن بقیثاِر العجبْ 
    ناینا ناعوُر سحٍر طالما

 یسكُب الماَء بدلٍو من طربْ 
    كلّما مّر حدیٌث للمنى

 نطرُق الوقَت بكفٍّ من صخبْ 
 كاَن خلَف الباِب جسٌر أزرقٌ 

 یربطُ الماَء بأفكاِر السحبْ  
 حیُث في األفِق مرایا للندى

 تعكُس الشعَر نقیاً كالذھبْ  
 شرفة ُ اآلماِل لم نبصر بھا
 غیر فجٍر من أمانینا اقتربْ 
    یبعُث اللوُز اشتھاًء طعمھُ 

 سّكٌر في ریق معنانا انسكب
 یمطُر السطر حنینا حینما

 یعزُف الـ (ھور) مواویَل القصبْ 
    وجدنا إحساُس نھٍر نخلھُ 

 قامةٌ من عذقھا نجني األدبْ 
    )لم نكن ندري بشالِل الـ (متى

 أغرَق العمَر ولكن في التعبْ 
 )أغرق الروَح بنیران الـ(لما
 حینما مّر بمعناهُ اللھبْ 
    ظّل یجري خلفھُ سرنا ولم

 ندرك الوقَت ففي البعِد احتجبْ 
    ھكذا غادرُت أمسي لم أكن

 غیر صدعٍ في مرایاهُ الحقبْ 
    ألُف نبٍل صابني عند الوغى

 لسُت أدري أّن سیفي من خشبْ 
    ببحاِر العمِر یجري زورقي

 بشراعٍ باَت سطرا من عتبْ 
    أیَن ذاَك الفجُر والشمُس التي
 بسماِء الحّب یوما لم تغبْ 
    ال أرى غیر ربیعٍ شاحبٍ 

 أذبَل األیّاَم من غیر سببْ 
    عالمي المجنوُن لم یترك لنا
 غیر شطآٍن بدیواِن العربْ 

 
 بشباك الحرِف نُلقي، نجتني
 لؤلؤا من بین مرجاِن الشعبْ 

    نبخُس األثماَن فیِھ للذي
 بدمانا یبصُر الحرَف انكتبْ 

 َا ََْ 
 
 
 

 اسماعیل خوشناو 
               

 

  َمْھَزلَةُ اْلعَصر

 اسماعیل خوشناو

 اْلعُْمُر یَْشُكو

 واْلَحالُ 

َمنِ    یَُسوُق َعقَاِرَب الزَّ

 إِلى اْلمآلِ 

 اْلَمْوُت یَْقتَِربُ 

ذیلَةِ   وأَْھُل الرَّ

 یَطِمُسوَن َمعَالَِم اْلَجَمالِ 

 على اْألََصابِعِ 

 تُِضيُء اْلَكلَِمةُ َزْھَرتَھا

  وبِاْلقرِب ِمْن َعطِرھا

 َمْكٌر و َعْزمٌ 

 لِقَْلعِ َمنَابِعِ اْألَْخیارِ 

 تََمنَّیُت یَوماً 

 أَْن یَحِملَنَِي اْلبَحُر و َعائِلتِي

 فَِمْنھُمْ 

 َصدُر بَْیٍت یَُغنِّي

 وَعُجٌز یَْنفُُخ في اْلِمْزمارِ 

 َوَھْبُت لَِمْن َحولي

  ِدْفَء َمْملََكِة قََصائِدي

 وقْد بِتُّ في َوطَنٍ 

 بِال َدارٍ   َمأَْوًى ،  بِال

 ُكلُّ اْلَموازینِ 

 لِنُطِق اْلَحقِّ َمْھَزلةٌ 

  فَُذو اْلَجْھلِ 

 بِیِدِه ِزَماُم اْألَْمرِ 

  في َمْوقِفِ   َوأَْھُل اْلِعْلمِ 

ْنتِظَارِ   لِْإلِ

******** 

13/08/2020 

ف ا  
 

 بابل - حنین محمد / العراق
 
 االسماك ضیوف النھر                                 
 كیف كان طعم ابنائنا؟                                

 ھكذا سألت االم االسماك                              
  للماء لون                                                 

 كاذب من یقول بأن الماء ال لون لھ
 ھناك ماء ازرق وماء اسود وایضاً ماء احمر

 النھر اسفنجة یمتص لون الحیاة فیتركھا باھتھ
 توجد خواتم، وساعة سوارھا من الجلد االسود،

 وایضا قالدة نقش علیھا اسماً، محفظة متھرئة ال نقود بھا
 صور حبیبات، وادعیھ للحفظ

 صحیح لماذا لم یستطع الدعاء حفظ دم الجندي؟
 لماذا لم یقطع ید الجالد؟

 لماذا تركھم یضربون رأسھ بالرصاص؟
  ھل ھو حزین؟

 الدعاء بماذا سیجیب عندما یُسأل
 ال تأكلوا االسماك

 االسماك بطونھا ممتلئة بأوالِدكم
 لقد اكلت االسماك رؤوس وادمغة ابنائِكم

 ایتھا الحبیبات قاطعن السمك
 ایتھا األخت الحنون ایاك واكلھ لقد اكل عیون اخوك
 ایھا الناس ادفنوا السمك بھذا أنتم تدفنون اوالدكم

 .صاح كلب النھر

 أَتََعلَُّق بأَھداِب الُحلم

 ...َوأَْنتَِظر

 َوتَأتي في انسیابِیَِّة الموسیقى

 .. أشعُُرھا تَْحتَِرفُني

 .. خلیَّةً َخلِیَّة

 وتْسري َمَع َدمي في الشَّرایین

 اْنِعتاقاً بِطَْعِم الدَّمِع الَحبیس

 ...َوأَُحدِّق

 ثَمَّةَ َمطٌَر یَْھمي بَِحیاء

 َوَعلى َخْلفِیَِّة إیقاِعھِ 

 َخْلَف نوافِِذ ِوْحَدتي

ُل َمالِمحي اْلُمْنَسِكبَةَ   أَتَأَمَّ

 .على ِظلِّ اْبتِسامة

 َصْمٌت .. َضجیج

 فَوضى .. تَبَْعثُر

 َوَمطٌَر َشِجيّ 

 وموسیقى تَْنَكِسر

 من خالِل انِعكاسِ 

 ُعْمِق َعْینَیھا في اْلَمرایا

 واْكتََشْفُت َملیَكتي

 في َخوابي ُحبٍّ ُمَعتَّق

 َویَتَساَرُع معھا النَّْبض

 وتَأُْخُذني َجنَباُت الَھوى

 وتَْفتَُح لي ُمُدناً 

 تُباِدلُني ُحبّاً فقط

 من خالِل موسیقى 

 تَْروي أرَض َصْحرائي

َجن  َوأَْعبُُر إلى ِضفاِف الشَّ

 َویَْھطُُل َمطٌَر بَِسخاءٍ 

 من نافَِذِة َصْمِت الَكالم

 َوتَھُبُّ نَسائٌِم موسیقِیَّةٌ 

 تَْملَُؤني َرْعَشةً حتّى اْلعُْمق

 وتَْمتَدُّ َكُشعاٍع من نور

 بیَن القَْلِب والّروح
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 "كن كاتباً ... تكن على رأس الدنیا" 
لقد فطنت مصر القدیمة بدور األبن�اء   

منذ الصغر، وق�د ال ی�ك�ون م�ن قُ�ب�ی�ل 
المبالغة أن یُنزل المصری�ون ال�ق�دم�اء 
العلم والمتعلمین م�ن�زل�ة ال تس�اوی�ھ�ا 
منزلة، فقد ك�ان�ت أرف�ع ال�م�ن�ازل ف�ي 
مص��ر ال��ق��دی��م��ة ال ی��ت��والھ��ا غ��ی��ر 
المتعلمین، لذلك أھتم اآلباء ب�ال�ت�رب�ی�ة 
العقلیة ألبنائھم منذ الس�ن�وات األول�ي 
لھم، وھو ما تؤك�ده ال�ح�ك�م�ة ع�ن�وان 

 ]1[المقال.
ویق�ول ق�دم�اء ال�م�ص�ری�ی�ن، إن أذان 
الصبي في ظھرة، فھو یُصغي ع�ن�دم�ا 
یُضرب، وإذ عبر ق�دم�اء ال�م�ص�ری�ی�ن 
عن نظریتھم في التعلیم ب�ھ�ذا ال�ق�ول، 
وضعوا عده ممیزات لم�خ�ت�ل�ف أن�واع 

 التعلیم.
 

 مصادر التربیة والتعلیم الرئیسیة :
نصائح الشیوخ والحكماء وتعالیم�ھ�م، 
ومنھا في عصر الدولة القدی�م�ة ع�ل�ى 
سبیل المثال تعالی�م "ب�ت�اح ح�ت�ب" و 
كاجمني" وفي الدولة الوسطى ظھرت 
تعالیم "غتى بن دواوف" البنھ "ب�ی�ي 
" یبَن فیھا ال�رج�ل الب�ن�ھ ق�ی�م ال�ع�ل�م 
وضرورة طلبھ أثناء ركوبھ النھر معھ 
مص��ع��دا إل��ى ال��ع��اص��م��ة لُ��ی��دخ��ل��ھ 

 المدرسة .
تراجم األفراد وبخاصة ما یصور أی�ام  

الصبا من حیاة أصحابھا، واالس�ت�دالل 
منھا ع�ل�ى م�ع�ل�وم�ات ق�ی�م�ة ت�ت�ص�ل 
بالنظام الم�درس�ي وم�راح�ل ال�دراس�ة 

 وحیاة التالمیذ.
تمارین م�درس�ی�ة وك�ت�ب م�ن�س�وخ�ة، 
وھي تصویر لمناھج الدراسة م�وادھ�ا 

     وطرق التدریس.
ولقد توفرت للحركة الع�ل�م�ی�ة ب�م�ص�ر 
القدیمة، اخ�ت�راع ال�ك�ت�اب�ة، ال�ت�ع�ل�ی�م، 
واكتساب ال�م�ع�ارف ف�ي اآلداب وف�ي 

 ]2[فروع العلم المختلفة .
 

ھا ھي حضارة مصر الق�دی�م�ة ع�ل�ی�ن�ا 
من جانب آخر، وربما ظل ھذا الج�ان�ب 
یحیر علم�اء ت�رب�وی�ی�ن ك�ث�ی�ری�ن إل�ى 
وقتنا ھذا، تل�ك ال�ق�ض�ی�ة ال�ت�ي ت�ح�دد 
مدى تقدم ورقي األم�م أو ال�ت�ص�ن�ی�ف 
والمكان�ة ال�ت�ي أح�رزت�ھ�ا ف�ي س�ب�اق 
الحضارات أال وھ�ي قض�ی�ة ال�ت�ع�ل�ی�م، 
لنرى ما وصل�ت إل�ی�ھ حض�ارة مص�ر 
القدیمة وكیف كانت مدارس الحك�وم�ة 
وم���ا ھ���و ن���وع ال���ورق وال���ح���ب���ر 
المستخ�دم�ی�ن وك�ذل�ك م�راح�ل ت�ط�ور 
ال��ك��ت��اب��ة وم��ا ھ��ي أش��ك��ال ال��ك��ت��اب��ة 

 .المصریة القدیمة
 التعلیم في عصر الدولة الحدیثة :

وقد وصلت إلی�ن�ا ك�راس�ات م�ن ع�ھ�د 
ال��دول��ة ال��ح��دی��ث��ة وف��ی��ھ��ا إص��الح 
ال�م�درس�ی�ن ألخ�ط�اء ال�ت�الم�ی�ذ ی�زی��ن 
ھوامشھا؛ وھ�ذه األخ�ط�اء ت�ب�ل�غ م�ن 
الكثرة حداً یجد فیھ تلمیذ الیوم ك�ث�ی�راً 
م��ن الس��ل��وى. وك��ان اإلم��الء ون��ق��ل 
النصوص أھم طرق الت�ع�ل�ی�م، وك�ان�ت 
ھذه الدروس تكت�ب ع�ل�ى الش�ق�ف أو 
على رقائق من الحجر الج�ی�ري وك�ان 
أك��ث��ر م��ا ی��ع��ل��م ھ��و ال��م��وض��وع��ات 
التجاریة، وذلك ألن المصری�ی�ن ك�ان�وا 
أول األق��وام ال��ن��ف��ع��ی��ی��ن، وأع��ظ��م��ھ��م 
إستمساكاً النظری�ة ال�ن�ف�ع�ی�ة؛ وك�ان�ت 
الفضیلة أھم الموضوعات التي ی�ك�ت�ب 
فیھا المعلمون، وكانت مشكلة ال�ن�ظ�ام 
أھم المشاكل التعلیمیة في تل�ك األی�ام، 
ك��م��ا ھ��ي أھ��م مش��اك��ل��ھ ف��ي ال��وق��ت 

 الحاضر.
وقد جاء ف�ي إح�دى ال�ك�راس�ات: "ال 
تضع وقتك ف�ي ال�ت�م�ن�ي، وإال س�اءت 
عاقبتك. اقرأ بفمك الكتاب الذي ب�ی�دك؛ 
وخذ النصیحة ممن ھو أع�ل�م م�ن�ك". 
ولعل ھذه العبارة األخیرة من أق�دم م�ا 
ع�رف م�ن ال�ح�ك��م ف�ي أی�ة ل��غ�ة م��ن 
اللغات. وكان النظام صارماً یقوم عل�ى 
أبسط المبادئ. وقد جاءت تلك العب�ارة 
المنمقة اللفظ في إحدى المخط�وط�ات: 
"إن ل��ل��ش��ب��اب ظ��ھ��را، وھ��و ی��ل��ت��ف��ت 
للدرس إذا ضرب ... ألن أذن�ي الش�اب 
في ظھره"، وكتب تلمی�ذ إل�ى م�درس 
سابق یق�ول: "ل�ق�د ض�رب�ت ظ�ھ�ري، 
فوصل تعلیمك إلى أذني". وم�م�ا ی�دل 
على أن ھذا التدریب الحیواني لم یفلح 
على الدوام ما جاء في إحدى البردیات 
التي یأسف فیھا م�درس ألن ت�الم�ی�ذه 
السابقین ال ی�ح�ب�ون ال�ك�ت�ب ب�ق�در م�ا 

 .یحبون الخمر
لكن عدداً كب�ی�راً م�ن ط�ل�ب�ة ال�ھ�ی�اك�ل 
تخرجوا رغم ھذا على أی�دي ال�ك�ھ�ن�ة 
ودخ�ل�وا ال��م�دارس ال�ع��ل�ی�ا ال��م�ل�ح�ق��ة 
ب��م��ك��ت��ب خ��زان��ة ال��دول��ة، وف��ي ھ��ذه 
المدارس، وھ�ي أق�دم م�ا ع�رف م�ن 
المدارس التي تعلم نظ�م ال�ح�ك�م، ك�ان 
الكتبة یدرسون ن�ظ�م اإلدارة ال�ع�ام�ة، 
حتى إذا ما أتموا دراستھم قض�وا م�دة 
ال��ت��م��ری��ن ع��ن��د ب��ع��ض ال��م��وظ��ف��ی��ن 
یعلمونھم بكثرة ما یعھدون إلیھ�م م�ن 
األع��م��ال. ول��ع��ل ھ��ذه ال��ط��ری��ق��ة ف��ي 
الحصول على الموظفین ال�ع�م�وم�ی�ی�ن 
وتدریبھم أفض�ل م�ن ال�ط�ری�ق�ة ال�ت�ي 
نتبعھا ن�ح�ن ف�ي ھ�ذه األی�ام ط�ری�ق�ة 

اختیار الموظفین ع�ل�ى أس�اس أق�وال 
الناس فی�ھ�م، واس�ت�ع�دادھ�م ل�ل�ط�اع�ة 
وال�خ��ض��وع، وم��ا ی��ث��ار ح��ول��ھ��م م��ن 
دعاوى. وعلى ھذا النمط أنشأت مصر 
وبابل في عصر واحد تقری�ب�ا أق�دم م�ا 
ع��رف م��ن ال��ن��ظ��م ال��م��درس��ی��ة ف��ي 
التاریخ. ولم یرق نظام الت�ع�ل�ی�م ال�ع�ام 
للشبان فیما بع�د إل�ى ھ�ذا ال�م�س�ت�وى 
الذي بلغھ في أیام المصریین األقدمی�ن 

 .إال في القرن التاسع عشر
وكان یسمح للطالب في الفرق الراقی�ة 

وھ�و م�ن أھ��م  -أن یس�ت�ع��م�ل ال��ورق
السلع ف�ي ال�ت�ج�ارة ال�م�ص�ری�ة وم�ن 
أعظم النع�م ال�خ�ال�دة ال�ت�ي أن�ع�م ب�ھ�ا 

وكانت طری�ق�ة   المصریون على العالم
 البردي صنعھ أن تقطع سوق نبات

شرائح وتوضع متقاطعة بعضھا فوق  
بعض ثم تضغط ویصنع م�ن�ھ�ا ال�ورق 
عماد ال�م�دن�ی�ة، (وأع�ظ�م�ھ�ا س�خ�ف�ا) 
وحسبنا دلیال على حسن صنعھ أن م�ا 
كتب علیھ من المخطوطات منذ خمس�ة 
آالف ع��ام ال ی��زال ح��ت��ى اآلن ب��اق��ی��ا 
متماسكا سھل القراءة. وكانت ال�ك�ت�ب 
تصنع من األوراق بضمھا إل�ى ب�ع�ض 
وإلصاق ال�ط�رف األی�م�ن م�ن واح�دة 
بالطرف األیسر من التي تلیھا، فتك�ون 
منھا ملفات ما یبلغ طول الواحد م�ن�ھ�ا 
أحیانا نحو أربعین یاردة؛ وقلما ك�ان�ت 
تزید على ھذا في الطول ألن مص�ر ل�م 
یكن فیھا مؤرخون مولع�ون ب�ال�ح�ش�و 
واللغو، وكانوا یصنعون حبرا أسود ال 

النبات�ي  الصمغ  الصناج یتالشى بمزج
 الخشب. بالماء على لوحة من

نستن�ت�ج م�م�ا س�ب�ق أن ال�م�ص�ری�ون 
القدماء ساھموا في االرتقاء بمست�وى 
التعلیم مثل اختراع ورق ال�ب�ردي م�ن 

والمك�ت�ب�ات أجل التدریب على الكتابة، 
 ]3[العامة .

 
 نظام التعلیم في مصر القدیمة :

ال�م�ص�ری�ی�ن ال�ق�دم�اء ح�رص�وا ع�ل��ى 
االھتمام بالت�ع�ل�ی�م ف�ي اآلب�اء ب�م�ص�ر 
القدیمة یغرسوا في أبن�ائ�ھ�م م�خ�ت�ل�ف 
ال��م��ب��ادئ ال��ت��رب��وی��ة، وك��ان أب��ن��اء 
الفالحین یتلقون تعلیم�اً رس�م�ی�اً أدن�ى 
یقتصر على كیفیة زرع البذور وج�ن�ي 
الثمار وجمع ال�م�ح�ص�ول، ف�ی�م�ا ك�ان 
الحرفیون ی�ع�ل�م�ون أط�ف�ال�ھ�م م�ب�ادئ 
حرفھم وصناعاتھم، أما الطبقة العلی�ا، 
ف���ق���د اع���ت���م���دت ع���ل���ى م���درس���ی���ن 

 .متخصصین في تعلیم أبنائھا
وكان أبناء الطبقة ال�م�ت�وس�ط�ة ك�ان�وا 
یذھبون إلى المعابد لت�ل�ق�ي ت�ع�ل�ی�م�ھ�م 
تحت رعایة م�ع�ل�م ب�ع�ی�ن�ھ، وش�م�ل�ت 
المناھج الترب�ی�ة وال�ق�راءة وال�ك�ت�اب�ة 
وحفظ النصوص األدبیة وال�ح�ك�ای�ات، 
وإع��ادة ك��ت��اب��ة ال��ن��ص��وص، وأداء 
ال��ت��م��اری��ن ع��ل��ى أل��واح خش��ب��ی��ة أو 
حجریة، واستمر التع�ل�ی�م ع�ل�ى ن�ف�س 
ال��ن��م��ط إل��ى عص��ر خ��الف��ة ووالی��ة 
المسلمین مع اختالف بسیط في م�ك�ان 

 .التعلم
التعلیم في مصر القدیمة كان ضروری�اً 
لالرتقاء في السلم االجتم�اع�ي، وك�ان 
ھذا واضحاً من ال�ف�ج�وة ال�ق�ائ�م�ة ف�ي 
مصر بین المتعلمین واألمیین عبر ك�ل 
العصور التاری�خ�ی�ة، وك�ان ال�ف�ن�ان�ی�ن 
والنحاتین من المتعلمین إذ كان علیھ�م 
تحویل النصوص المختصرة والمدونة 
ع��ل��ى ورق ال��ب��ردي أو ع��ل��ى كس��ر 
الفخار إلى كتابة ھ�ی�روغ�ل�ی�ف�ی�ة ع�ل�ى 
جدران المقابر والمعابد ونقشھا أیض�ا 
على التماثیل، وھو ما یتطل�ب م�ع�رف�ة 

 ودرایة الكتابتین.
غالبیة الطبقة البیروقراطیة في مص�ر 
القدیمة كانت تتشكل من الكتب�ة ال�ذی�ن 
أسھموا بأدوار بارزة في المشروعات 
الحكومیة، حیث لم یكن موقع ال�ك�ات�ب 
في المجتمع المصري القدی�م ی�ق�ت�ص�ر 
على مھام تدوین النصوص وال�وث�ائ�ق 
فقط وك�ان ب�ق�در االھ�ت�م�ام ب�ال�ت�رب�ی�ة 
الجسمانیة للطفل، كان ھ�ن�اك اھ�ت�م�ام 
بالتربیة الروح�ی�ة وال�ع�ق�ل�ی�ة ل�ھ ك�م�ا 
اتضح م�ن نص�ائ�ح ال�ح�ك�ی�م "آن�ي"، 
ویمكن اعتبار مدرس�ة "آن�ي" أش�ب�ھ 
ب��روض��ة أط��ف��ال ل��ك��ن ال��ح��ق��ی��ق��ة أن 
الدراسة الجادة لم تكن دائماً ت�ب�دأ ف�ي 
ھذه السن المبكرة، كما ف�ع�ل "آن�ي"، 
فقد كان یتعلم القراءة وال�ك�ت�اب�ة ع�ل�ى 
أیدي وال�دی�ھ ق�ب�ل دخ�ول ال�م�درس�ة، 
وكان ال�وال�دان ح�ریص�ی�ن ع�ل�ى دف�ع 
أبنائھم إلى التعلیم، ناصحین ل�ھ�م ب�أن 
یصبحوا ُكتّابًا وعلى طلب ال�م�زی�د م�ن 

 العلم ومالزمة الكتب.
...................................  

عبدالعزیز محمد صالح ، التربیة والتعلیم    [1]
في مصر القدیمة ، رسالة دك�ت�وراه، ج�ام�ع�ة 

 1:14القاھرة ص 
عبدالحلیم نور الدین ، التربی�ة وال�ت�ع�ل�ی�م    [2]

 .13: 1في مصر القدیمة ص 
عبدهللا عبدالدایم التربیة عب�ر ال�ت�اری�خ م�ن�ذ  

أقدم العصور وحتى أوائل ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن، 
 ]3[.51لبنان ص  1973الطبعة األولى 
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    علي سرحان/ مصر





 

New Large Medical Center Opening up at 
Greenway plaza Shopping Centre 

Greenway Health Center 
We are looking for the following. 

• General Practitioners (male and female) 

• Dentist   • Radiologist  • Technicians 

• Sonographer  • Nurses 

• Experienced Receptionist 

Call Romel 0405 424 548    0423 030 508 

E: romelyousef@hotmail.com 

Coming Soon 

ط  ح أإ  ا 
 المجمع بحاجة الى:

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

 508 030 0423 لإلتصال : موظفي إستقبال ذو خبرة.         •
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