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"Webiners"  
 

 

تنظم الجمعیة الطبیة العراقی�ة االس�ت�رال�ی�ة ال�ن�ی�وزل�ن�دی�ة س�ل�س�ل�ة م�ن الس�م�ن�ارات 
 الشھریة عبر تقنیة الزوم / التیم. الطبیة

السلسلة تشمل سیمنارات تغطي مواضیع مختارة بعنایة من مخت�ل�ف االخ�ت�ص�اص�ات 
 . الطبیة ویتضمن كل منھا ثالث او اربع محاور یعقبھا حوار مفتوح

 جراح استشاري في امراض المعدة والكبد والبنكریاس -د مھند جابر 
 

Dear Colleagues  
IAMA' s "Teaching $ Education subcommittee" is arranging 
monthly educational Webinars on different topics. 
 
Each webinar will tackle 3 - 4 aspects/ topics in a discipline, 
each with a 15 minutes presentation followed by a 15 minutes 
Q& A . 
The topics are GPs/ general clinicians orientated. 
 
The initial program includes: 
1. Gastroenterology / UGI surgery : 
- Obesity (surgical , endoscopic , endocrine,).  
2. Obstetric & Gynaecology. 
3. Orthopaedic  
4. Cardiology 
5. Psychiatry. 
6. Geriatric 
7. Renal / Urology 
8. Radiology / Nuclear Medicine 
Please do not hesitate to send your suggestions,  
they will all be carefully considered. 
 
A/ Prof  Mouhanad Jaber  
Upper GI Surgeon 
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 علي حسین/ العراق
   
 

 

 
امتألت صفحات الفیسبوك بالس�خ�ری�ة م�ن ال�ف�ن�ان ال�ع�راق�ي، ووض�ع ال�ب�ع�ض   

مقارنات مجحفة مع أسطورة اسم�ھ�ا ف�ی�روز ال�ت�ي ق�رر ال�رئ�ی�س ال�ف�رنس�ي أن 
یزورھا في بیتھا قبل أن یلتقي بأي مسؤول لبناني، وكان الس�ؤال ال�ذي ل�م ی�ك�ن 

یا ترى مع من سیلتقي ماكرون؟ ال�ب�ع�ض ت�ن�اول أس�م�اء م�ع�ی�ن�ة  :ھناك مبرر لھ
بالسخریة، والبعض اآلخر اعتبر العراق دولة من القرون الوسطى لم تنجب یوم�ا 
فنانین كبار وال شعراء، ولم تولد على ھذه األرض أعظم مھندس�ة "زھ�ا ح�دی�د" 
في األعوام المئة األخیرة، وال صدح فیھا صوت أھم شاعر عربي "ال�ج�واھ�ري" 
في القرن الماضي. یؤسفني جًدا أن أقول إن الذین وجھوا إھانات لفنانین بسطاء، 
فاتھم أن ھذه البالد كانت وستظل عبر عصورھا قبلة لل�م�ب�دع�ی�ن، ع�ن�دم�ا ت�وف�ي 
المطرب الشعبي المصري الظریف شعبان عبد الرحیم، كتب ناق�د م�ھ�م م�ن ن�ق�اد 
الموسیقى أن الرجل برغم بساطتھ صنع لنفسھ وھ�ًج�ا س�ن�ظ�ل ن�ت�ذك�ره لس�ن�وات 
طویلة، ولم یكتب الناقد أن شعبان عبد الرح�ی�م ك�ان ی�ع�م�ل "م�ك�وج�ي" وأن�ھ ال 

  .یعرف القراءة وال الكتابة
في زمن الفوضى ثمة نوعین من البشر: واحد یعتز ب�ان�ت�م�ائ�ھ ل�ب�الده، وآخ�رون 
یستمیتون من أجل السخریة من كل شيء اسمھ عراقي، النوع األول لم نلت�ق ب�ھ 
في "عراق المؤمنین" لكننا شاھدنا وعایشنا ال�ن�وع ال�ث�ان�ي م�ن "الس�اخ�ری�ن" 
الذین طالبوا بإعدام مطرب مسكین اسمھ "سعدون الساعدي" لمجرد أنھ إنس�ان 
بسیط، واصروا على اجراء مقارنات بینھ وبین أیقونة عالمی�ة اس�م�ھ�ا ف�ی�روز؟، 
المطربة التي غنت للعشق وللھوى ولألوطان والتي لم تكن مغنیة فقط، بل ف�ن�ان�ة 
تدرك أن الفن جزء من نضال ال یموت، یستمر لیھز وجدان الن�اس ومش�اع�رھ�م، 
الفنانة التي صدح صوتھا یغني لبغداد وصورھا وشعرائھ�ا، وھ�ي ن�ف�س�ھ�ا ال�ت�ي 

في بغداد لتقول للسیدة ابتسام عبد  1976افتخرت ببالد الرافدین عندما غنت عام 
هللا في حوار أجرتھ معھا ونشرتھ في صحیفة الجمھوریة : "لقد أحب�ب�ت ب�غ�داد.. 
وكل شيء فیھا جمیل.. وأجمل ما فیھا ناسھا الذواقین للفن" ثم أض�اف�ت "ب�غ�داد 

 ."المدینة المتكئة على تأریخ عریق یمتد إلى طفولة العالم
عندما حصلت السیدة عل�ی�ة خ�ل�ف ص�ال�ح ال�ج�ب�وري "أُم قص�ي" ع�ل�ى ج�ائ�زة 
الشجاعة العالمیّة، لمخاطرتھا بحیاتھا وھي تنقذ عشرات الشباب ال�ھ�ارب�ی�ن م�ن 
مجزرة سبایكر، كان الصمت المخجل یمأل العدید من ص�ف�ح�ات ال�ف�ی�س�ب�وك ال�ت�ي 
أصیبت الیوم بمرحلة الطفح الجلدي وھي تس�خ�ر م�ن ف�ن�ان�ی�ن مش�ك�ل�ت�ھ�م أن�ھ�م 

  .یعیشون الیوم في بالد تكره الفن، وتعتبر الغناء رجس من عمل الشیطان
في ختام حوارھا مع ابتسام عبد هللا قالت فیروز: "أنا سعیدة لقد اشت�ری�ت ك�م�ی�ة 
كبیرة من "الحنّة" ھدیة لصدیقاتي في بیروت، واشتریت لي ق�ط�ًع�ا م�ن ال�ُح�ل�ي 
الفضیة القدیمة.. وكمیات من البھارات والفلفل والھیل وال�دارس�ی�ن. ل�ق�د أح�ب�ب�ت 

 .بغداد"
 .أیھا السادة العراق یحتاج منا جمیًعا االعتراف واالعتذار

 





ـ توصلت دراسة ج�ام�ع�ی�ة إل�ى أن ل�ل�ك�ت�اب 
واألدباء الناطقیـن باللغة السریانیة، وخاصة 
اآلباء والشمامسة الذین اشتغلوا ف�ي م�ج�ال 
المسرح، ھم من وضعـوا ال�ح�ج�ـ�ر األس�اس 
للفنون ال�م�س�رح�ی�ة، ل�ی�ـ�س ف�ي ال�م�وص�ـ�ل 

انطل�ق وحسب، بـل في العراق عامة، ومنھا 
المسـرح السریاني اوال، والمسرح العراقـ�ي 

 .ثانیا
وقالت دراسة ل�ل�ب�اح�ث م�وف�ق س�اوا م�ی�خ�ا 
المقیم في استرالیا والت�ي ك�ان�ت ج�زءا م�ن 
متطلبات الماجس�ت�ی�ر ف�ي ال�ف�ن ال�م�س�رح�ي 
وتاریخھ، في جامعة المعرفة ال�ع�ال�م�ی�ة، إن 
بدایة النشاط المسرحي ل�ل�ش�ع�ب (ال�ك�ل�دان�ي 
السریان�ي آالش�وري) ف�ي ال�ع�راق وال�ذیـ�ن 
اشتغـلوا في الفنون المسرح�ی�ة ف�ي ال�ع�راق 
وریـادتھم في ھذا ال�م�ج�ال ك�ان�ت م�ن�ذ ع�ام 

1880 . 
 

وكان عنوان الدراسة "الناطقون بالسریانیة 
ن�ی�ن�وى وأل�ق�وش/ والمسرح السریان�ي ف�ي 

 ."2000والى عام  1880العراق مـن عام 
ویرفض ساوا أیة إشارة لوجود مسرح ك�م�ا 
متعارف قبل ذلك إلنھا ال تستند على مراج�ع 
تاریخیة بل تخمین�ات ل�م ی�ت�م ال�ت�أك�د م�ن�ھ�ا 

 .بشكل علمي
ویجد ساوا ان النصوص الدینیة ھي أس�اس�ا 
م����ك����ت����وب����ة بش����ك����ل قص����ص دی����ن����ی����ة 

وُكتبت بلغة  )القدیسین ورجال الدین(لبعض 
الصور المبسطة لألطفال حدیثاً وھ�ذا ی�ع�ن�ي 
أن لھ�ذه ال�ن�ص�وص م�ؤل�ف�ی�ھ�ا وھ�م ال�ذی�ن 
یَُعدون مص�درا أس�اس�ی�ا ألی�ة ص�ی�اغ�ة إل�ى 

 .الجنس اآلخر من األدب
ھـ�و  )الق�ّداس اإلل�ھ�ـ�ي(وتظھر الدراسة إن 

بحـد ذاتـھ عـرض مسرحي م�ت�وافـ�رةً ف�ی�ـ�ھ 
أغ��ل��ب ال��ع��ن��اص��ر ال��درام��ی��ة ومس��ت��وف��ی��ة 

لش�روط��ھ��ا نس��ب�ی��اً، وإن ال��م�س��رح ال��دی��ن��ي 
بشكـلیھ الطقسـي، والمدرسـي ال یخلـو مـ�ن 
الخطابـة والموعظـة الدینی�ـ�ـ�ة لـ�ذا ج�ن�ح�ت 

 .النصوص العرضیة للتبسیط والمباشرة
وت��ق��ول ال��دراس��ة إن ال��م��س��رح ب��ال��ن��س��ب��ـ��ة 
للكنیسة وسیلـة ألیصال أف�ك�ارھـ�ا ال�دی�ن�ی�ـ�ة 
أكثر ممـا ھـو للمتعـة الجمالیة والفنیة، وإن 
المسرح االجتماعي لم ت�ت�وف�ر ل�ھ األرض�ی�ة 
الصلبة والتربة الخص�ب�ـ�ة ألك�م�ـ�ال أرك�انـ�ھ 

 .وأبعـاده
ك��م��ا ل��م یس��ت��ط��ع، ال��م��س��رح االج��ت��م��اع��ي، 
التخلص م�ن ال�رداء ال�دی�ن�ي ال�م�الزم ل�ك�ل 
ال��ع��روض ل��م��ت��ان��ة ال��ح��ب��ل الس��ـ��ري الـ��ذي 
یربطھـم بعـ�ض�ھ�م ب�ب�ع�ـ�ض ول�ك�ون ال�ن�ص 
األدبـي والعـرضي لم یستوفیـا ش�روط�ھ�م�ـ�ا 

 .الدرامیة
وقدم الباحث دراسـة شامل�ة ح�ول ال�ن�ش�اط  

المسرحي للناطقیـن باللغـ�ة الس�ری�ان�ی�ة ف�ي 
 2000وال�ى ع�ام  1880الـعـراق منذ ع�ام 

إضافة إلـى ذلك فإن البحـث لم یقتـصر فق�ـ�ط 

علـى الذین یكتبون باللغــة السریانیــة وإنما 
یشمل أیضا كل األدبـاء وال�ك�ت�اب ال�ن�اط�ق�ی�ن 
باللغة السریانیة الذین َجـسَّدوا بك�ـ�ت�ـ�اب�ات�ھ�م 

 ھـموم بغیر لغتھـم. 
فقد كتب بعض األدباء الناطقـ�ی�ـ�ن ب�ال�ل�غ�ـ�ـ�ة 
السریانیة مسرحیات باللغـة ال�ع�رب�ی�ة م�ث�ال، 
ولكن بروح (الـَسریَنَـة)، وبعبارة أخرى فإن 
المنجز األدبي المك�ت�وب وال�م�ع�روض ال�ذي 
أب��دع��ھ األدیـ��ب الس��ـ��ری��ان��ي س��ی��ب��ق��ى أث��را 
سریانیا وأبًا شرعیًا لـھ رغـم كونـھ م�ك�ت�وب�اً 
أو منتجا بلغة غیر لغتـھ، وال ی�ع�ود الس�ب�ب 
إلى كون المبدع سریانیا، وإنم�ا إل�ى ال�روح 

روح ك�ل�دان�ی�ة س�ری�ان�ی�ة  -الطاغیة ع�ل�ی�ھ 
وھـذا ما دعا الباحث إل�ى اع�ت�ب�ار  -آشوریة 

 . نتاجاتھم ضمـن األدب والـفـن السریاني
وی�ق��ول ال�ب��اح��ث إن الـ��ط��ق�ـ��وس الـ��دی�ن��ی��ـ��ة 
ل�ل�م��س�ی��ح�ی�ی��ن ف��ي ال�ع��راق ت��ح�دی�دا وع�ل��ى 
االخـص في قراھم بشمال العـراق، ت�م�ارس 

 .بطریقـة شبـھ تمثیلیـة
َّ��ْل م��ن ق��ب��ل اف��راد او  ف��م��ادة ال��ط��ق��س تـُ��َرتـ
جماعات، وھو م�ا ی�دع�ى بـ� (ك�ودي ب�ل�غ�ة 
القرى االنفة الذكر) وعلى شكل حوار مغ�ن�ى 
صباحا ومساء وعلى مدار السنة، فھي بذلك 

 .اقرب الى ما نسمیـھ باالوبـریتـات
 

ھذا وان ممارسة ھذه الطقـوس ال ت�ق�ت�ـ�ص�ر 
على مجـرد االداء، بل ان الحركة التمث�ی�ل�ی�ة 
غالبا ما تصاحب ذلك، فإلى جانب الفـرائ�ض 
الطقسیة الیومیة، ھناك مناسبات عدیدة تتـم 
فیھـا ممارسة الطقـوس بشكل تمثیلي مؤثـ�ر 
یـحـوي كـل مقـومـات المسرحیة، ونذكر ھنا 
ان بقایا من الممارسات الطقسیـة الدینیة في 
معـابـد ب�ابـ�ل ون�ی�ن�وى مـ�ا ت�زال ح�یَّ�ة فـ�ي 
طقوس المسحیین في العراق، وفي اسال�ی�ب 

 .ادائھـا

: ا  
 ن اح ام ن أس ا ا اقا
 وا ى أن اح   و ل              -

وا ا    أ ا رأ. 
 

 2013/12/12الخمیس  - میدل ایست أونالین
 الموصل (العراق)  
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 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 ل�ق�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 اكون صادقاً.. ال  *

أعدك بشيء، ذل�ك أن�ن�ي 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 اكون..ان اجد في عقلي وقلبي ووجدان�ي 

 وكلي ضرورة قصوى في 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 

 نفسھا.
كنت أبحث في عینیھ عن لحظة ندم أو أس�ى 

أو خوف.. وعجبت لھذا الذي ھو أخي كی�ف 
بمقدوه ان یوجھ نصائح لي ول�م�ن ح�ول�ي، 
وكیف بمقدوره ان یفكر بشك�ل م�ن�ظ�م وھ�و 

 في قمة مأساتھ وفراقھ الحیاة؟
لم یكن یواسینا وال یواسي نفسھ، لم یش�ف�ق 
على شباب سیودعھ وشیخوخ�ة ت�ب�ك�ي م�ن 

 اجلھ وانفاس تختنق عبراتھا لفقدانھ.
كانت بھ قوة عجیبة لم ألفھ�ا م�ن ق�ب�ل ل�دى 
انسان ھو ف�ي م�واج�ھ�ة ح�ق�ی�ق�ی�ة ل�م�وت�ھ، 

 وعلى ھذا القدر من الھدوء..
ترى ھل كان كل ھذا ال�ھ�دوء ی�خ�ت�زن ف�ي  

داخلھ شؤوناً وشجوناً تحتسب ف�ي أع�م�اق�ھ 
وترفض االنطالق واالعالن عن نفسھا.. أي 
طاقة یملكھا ھذا الكائن الذي ی�خ�ب�يء ح�ی�اة 

 كاملة.. سیودعھا بعد ساعات؟
كانت لیلة وداع أبدیة.. یصعب ع�ل�ى ال�م�رء 
احتمال عواقبھا ونتائجھا وآالمھا ال�م�ع�ت�ق�ة 
التي ستصبح تاریخ�اً م�ط�رزاً ب�ال�دم ی�ح�م�ل 

یوم إعدام م�ن عش�ن�ا  24/8/1964تاریخ: 
زمنھ بكل عذاباتھ ونحن راضون، ولك�ن ان 
نفت�ق�ده ال�ى االب�د.. ف�ان ھ�ذا ی�ع�ن�ي ان م�ا 
اع��ت��دن��اه م��ن آالم س��ی��ت��ح��ول ال��ى س��ق��م 

 واستسالم مر لم یكن لنا خیار فیھ.
كانت لیلة ال كال�ل�ی�ال�ي ال�ق�اس�ی�ة ال�ت�ي ق�ب�ل 
والتي بعد.. ذلك ان كل ما جمعن�اه م�ن ل�ی�اٍل 
مھما طالت او قص�رت.. م�ا ع�ادت تس�ت�أث�ر 
باالھمیة في الذاكرة، بقدر م�ا ت�ح�م�ل�ھ ھ�ذه 
اللیلة التي قدر لنا ان نرى ونسمع ون�ع�ی�ش 
حیاة كاملة مع وع�دهللا وھ�و ی�ل�ق�ي ع�ل�ی�ن�ا 
درساً في الفضیلة والنقاء، فیم�ا ھ�و ی�ذھ�ب 
الى الموت ابیاً، كما لو انھ كان عل�ى م�وع�د 
مع الموت، ك�م�ا ل�و ان�ھ ك�ان ی�رس�م ل�ھ�ذا 

 الموت الذي جملھ بكلماتھ.. قال:
الشیوعیون.. یصلون للحیاة، والحیاة م�ن  -

صنع إلھ عظیم.. صوتوا لحیاة الناس.. ان�ت�م 
 شیوعیون اذن.. انتم مؤمنون اذن.

واحتضننا مجتمعی�ن.. ف�ی�م�ا رأی�ن�ا ح�راس�ھ 
یبكون، وعل�ى خ�ج�ل ودع�ون�ا ع�ن�د أب�واب 
سجن الموصل ال�م�رك�زي ف�ي ت�ل�ك ال�ل�ی�ل�ة 
المقمرة التي صار صفاؤھا شاحباً وسماؤھا 

 بلون الدم..

 حسب هللا یحیى
 .1944*  ولد في مدینة الموصل عام 

* عمل في التعلیم لعدة س�ن�وات ف�ي ال�ق�رى 
 الكوردیة .

*مارس العدید من الم�ھ�ن واك�ت�س�ب خ�ب�رة 
 مھنیة واجتماعیة واسعة.

 * أصدر الكتب اآلتیة:
  مجامیع قصصیة

 / مطبعة الزھراء. 1967الموصل  -الغضب  -1
منشورات مجلة الثق�اف�ة  -القید حول عنق الزھرة -2
 .1974بغداد  -
 .1972بیروت  -ضمیر الماء/دار العودة  -3
 .1974الحطب/ بیروت دار الثورة العربیة  -4
دار  -النھار یدق األبواب( قصص ومسرح�ی�ات ) -5

 .1977بغداد  -األدیب 
 -ھي... أمرأة ع�راق�ی�ة / ال�م�ؤس�س�ة ال�ع�رب�ی�ة  -6 

 .1982بیروت 
 بغداد . 1986دار الشؤون الثقافیة  -األشواق -7
 بغداد.  1989دار الشؤون الثقافیة  -كتمان  - -8
 بغداد. 1993  دار الشؤون الثقافیة -أنفاس  -9
ات�ح�اد  -كومیدیا ال�ك�ات�ب ف�ي ال�زم�ن ال�ك�اذب  -. 1

 .1999دمشق  -الكتاب العرب
دمش�ق  -اتحاد الكت�اب ال�ع�رب  -حدائق عاریة  -11

2..1. 
دار ال�ح�ری�ة ب�غ�داد  -أغتیال الحنین ( روایة )  -12

2..1. 
 1.. 2-دار الش�ؤون ال�ث�ق�اف�ی�ة  -أجنحة حجریة  -13

 بغداد.
 .2..2بغداد  -ھواجس/ دار الشؤون الثقافیة  -14 

قص�ص، ص�در ع�ن ال�م�ج�ل�س االع�ل�ى   –ارھ�اب  -15
 .2..3القاھرة  –للثقافة 

ح��ك��ای��ات م��ن ب��الد م��ا ب��ی��ن ال��ن��اری��ن ـ�� قص��ص  -16
 .2008ومسرحیات ـ دار الشؤون الثقافیة ـ بغداد 

قصص/ دار الش�ؤون  –اصابع األوجاع العراقیة  – 17
 2017بغداد  –الثقافیة 

 2012اربیل  –ذاكرة القراءة / دار ئاراس  – 18
 

 المسرحیات
* أصابع القرنفل/ مسرحیات للكبار والصغار. ت�رج�م�ت 
الى الل�غ�ة ال�ك�ردی�ة ونش�رت ع�ن ط�ری�ق دار ال�ث�ق�اف�ة 

 .2006بغداد  –والنشر الكردیة في وزارة الثقافة 
 

  قصص لألطفال
 .1977بغداد  -أتحاد الشباب -دفاع عن الفرح -1 
 .1997بغداد  -دار ثقافة األطفال -الفراشات -2 
 .2003القاھرة  -دار الھالل -سمكة تعرف كل شيء  -3
 

 الدراسات
 -دار ث�ق�اف�ة األط�ف�ال -مقدمة في مسرح األط�ف�ال  -1 

 .1985بغداد 
 -دار الشؤون الثقافیة  -فنا رات في القصة والروایة -2

 .1993بغداد 
دار الش�ؤون  -قض�ای�ا وم�واق�ف -المسرح الع�راق�ي -3

 . سلسلة الموسوعة الصغیرة.2..2بغداد-الثقافیة 
-دار الش�ؤون ال�ث�ق�اف�ی�ة -ثقافة اإلرھاب والع�ول�م�ة -4

2004. 
دار  -شخصیة ال�دك�ت�ات�ور ف�ي ال�م�س�رح ال�ع�ال�م�ي  -5

س�ل�س�ل�ة ال�م�وس�وع�ة  -2.. 2بغ�داد  -الشؤون الثقافیة 
 الثقافیة.

في الخطاب المسرحي / رؤیة ن�ق�دی�ة ف�ي ال�م�س�رح  -6
دار الش�ؤون   –والمسرح والمقارن ومس�رح االط�ف�ال 

 . 2012بغداد  –الثقافیة 
كالم االخرس و بصیرة األعمى / مق�االت ف�ي ال�ف�ن  -7

دار الش�ؤون ال�ث�ق�اف�ی�ة –التشك�ی�ل�ي / وزارة ال�ث�ق�اف�ة 
 2015العامة / بغداد 

م�ؤش�رات ف�ي   –الكتابة الخشنة والكتابة ال�ن�اع�م�ة  -8
اإلسالم والوعي واالختالف / منش�ورات ات�ح�اد االدب�اء 

  2018  والكتاب في العراق/ بغداد
*ناقد مسرحي قام بتدریس ال�ن�ق�د ال�م�س�رح�ي وت�اری�خ 

بغداد ل�ع�دة س�ن�وات -المسرح في معھد الفنون الجمیلة 
وساھم في ندوات ومؤت�م�رات وم�ھ�رج�ان�ات مس�رح�ی�ة 
عراقیة وعربیة عدیدة وترأس قسم المسرح في م�ج�ل�ة 

 (فنون) وھیئة تحریر مجلة ( السینما والمسرح).
*كتب ونشر العدی�د م�ن ال�م�ق�االت ب�أس�م�اء مس�ت�ع�ارة 
عدیدة وفي صحف ومجالت عربیة وكوردیة ف�ي أث�ن�اء 

 الحكم السابق.
 -* أعد وقدم عددا من البرامج الثقاف�ی�ة وال�م�س�رح�ی�ة 

إذاعیة وتلفزیونیة لعدة س�ن�وات م�ن ت�ل�ف�زی�ون ب�غ�داد، 
 بغداد. -والتلفزیون الثقافي 

*كتب عدة نصوص مسرحیة لألطف�ال واخ�رى ل�ل�ك�ب�ار 
ونشرھا في صحف ومجالت عراقیة واردنیة وس�وری�ة 

 وقد عرض قسم منھا على خشبة المسرح.…
، ونش�ر دراس�ات�ھ 1964*عمل في الصحافة منذ ع�ام 

النقدیة والقصصیة والمسرحیة في الم�ج�الت ال�ث�ق�اف�ی�ة 
 العربیة المتخصصة.

 *مراسل معتمد للمجالت العربیة:
 االماراتیة. -  *الرافد

 قطر. -*الجسرة الثقافیة 
 االردن. -*لمجلة الثقافیة 

*عمل خبیراً في وزارة الثقافة ورئیساً لتحریر ال�م�ج�ل�ة 
(المركزیة لوزارة ال�ث�ق�اف�ة (دج�ل�ة) مس�ؤول ال�م�ل�ح�ق 
الثقافي (ابعاد ثقافیة) في جریدة التآخي التي سبق وان 

  .1971بدأ العمل فیھا منذ عام 
 * حالیاً متقاعد ومتفرغ للكتابة.

...................................... 
hassaballa_yahya@yahoo.com 

 07706552972ھـ / 

 دروس  او وااب
 وت  ة ا و ا  ار

بقلم: حسب هللا یحیى    االخیرة 15الحلقة / “   بالعراقیة االسترالیة”في حلقات كتاب 
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یعدُّ نمو الثقافة ودعمھ�ا وض�م�ان ح�ری�ت�ھ�ا اح�د اھ�م     

المؤشرات الدولیة المعتم�دة لض�ب�ط وق�ی�اس م�وض�وع�ة 

الت�ن�م�ی�ة ال�ب�ش�ری�ة" بش�ك�ل ع�ام، وال�ت�ن�م�ی�ة ال�ب�ش�ری�ة 

  المستدامة" بشكل ادق .
ولذا فقد عمدت ھیئة االمم المتحدة من خ�الل مش�روع�ھ�ا 
ال�ذي یش�رف ع�ل�ی�ھ ب�رن�ام�ج األم�م ال�م�ت�ح�دة االن�م�ائ��ي 

undp   الى اصدار تقاریر سنویة ع�ال�م�ی�ة ت�درس واق�ع
مسارات التنمیة البشریة في مختل�ف دول ال�ع�ال�م، ت�ح�ت 

 Humanع��ن��وان" ت��ق���ری��ر ال��ت���ن��م��ی���ة ال���ب��ش���ری��ة
Development Repoit وصدر اول تقریر منھا عام ،

حیث اكد الت�ق�ری�ر ع�ل�ى ض�رورة ت�وف�ی�ر "ب�ی�ئ�ة  1990
اس�ت�رات�ی�ج�ی�ات ال�ت�ن�م�ی�ة   خارجیة مالئمة وحیویة لدع�م

وقد ت�واص�ل اص�دار ھ�ذه  )  185(البشریة في التسعینیات"

. 2011ع�ام   التقاریر ، حیث كان آخرھا التقریر الصادر
ال�ت�ي   المحاور  على مجموعة من  وكانت التقاریر تركز

تكشف عن حاالت التربیة والصحة وال�ح�ری�ات وال�ث�ق�اف�ة 

وال��ف��ق��ر وغ��ی��رھ��ا. وت��م��ش��ی��اً م��ع ھ��ذا ال��ن��ھ��ج ب��دا ع��ام 

 54اصدار " تقریر التنمیة العربیة" وت�م اص�دار 1999

  بلداً. 19تغطي  2007ـ  1994تقریراً وطنیاً للفترة من 
ومن المؤسف ان نالحظ غیاب العراق عن تقاریر التنمیة 

البشریة الدولیة وتقاریر التنمیة العربیة والقطریة ط�ی�ل�ة 

ھذه الفترة، وھذا امر یع�ط�ي اك�ث�ر م�ن دالل�ة. ف�ھ�و م�ن 
یكشف عن عدم جدیة الحكومات التي تعاقبت على   جانب

الحكم على ادراك اھمیة تقدیم معطیات وثیق�ة تس�ھ�م ف�ي 

انارة الطریق امام عملیة التنمیة البشریة المستدامة، كما 

من جھة اخرى عن خشیةالحك�وم�ات ال�م�خ�ت�ل�ف�ة   تكشف

بش�ك�ل   من االعتراف بالمستوى المتدني للتنمیة البشریة
ع��ام، ك��م��ا ت��ؤك��د غ��ی��اب م��راك��ز ل��الب��ح��اث وال��دراس��ات 

ت�ل�ب�ی�ة ھ�ذه ال�ح�اج�ة ال�ب�ح�ث�ی�ة   االستراتیجیة قادرة على

 واالحصائیة الخطیرة.

ولذا فنحن ندعو الھیئات الرسمیة وبش�ك�ل خ�اص وزارة 
التخطیط والمؤسسات األكادیمیة ومراكز األبحاث لت�وف�ی�ر 

البیانات الرسمیة عن م�ؤش�رات ال�ت�ن�م�ی�ة ال�ب�ش�ری�ة ف�ي 
العراق الدراجھا ضمن تقاری�ر ال�ت�ن�م�ی�ة ال�ب�ش�ری�ة ال�ت�ي 

 تصدرھا األمم المتحدة.

ومن الضروري االشارة ھنا ال�ى ان ال�م�ع�ای�ی�ر ال�ج�دی�دة 
مس�ت�وی�ات   المعتمدة ف�ي دراس�ة وتش�خ�ی�ص وت�ق�ی�ی�س

التنمیة البشریة تتجاوز المنظورات التقلیدیة والكالسیكیة 

لقضایا التنمیة والتقدم والتخلف والتي تعت�م�د ف�ق�ط ع�ل�ى 

قیاس درجات الفقر والحالة االقتصادیة ومستویات النم�و 
ال�ت�ن�م�ی�ة   الصناعي، وتتجھ ــ في مقابل ذلك ـ�ـ� م�ع�ای�ی�ر

المستدامة للبحث عن حزمة عریضة ومتنوعة من اوج�ھ 
التنمیة لم تكن المعاییر القدیمة تل�ت�ف�ت ال�ی�ھ�ا، ول�ذا ف�ق�د 

تبلور، بموازاة ذلك، اھتمام بدراسة ما یسمى بالراس�م�ال 

اش�اع�ھ ال�م�ف�ك�ر   ال�م�ف�ھ�وم ال�ذي  االجتماعي، كما راح
ال�ف�رنس�ي ب�ی�ی�ر ب�وردی�و وال�ذي ی�رى ان ال�ث�ق�اف�ة ھ��ي 

الراسمال الرمزي للمجتمع تجد ط�ری�ق�ھ�ا ال�ى ال�دراس�ات 

 الحدیثة الخاصة بالتنمیة البشریة.
المال االجت�م�اع�ي   وتركز المنطلقات العامة لمفھوم راس

على الدور المركزي ل�النس�ان ودور ع�م�ل�ی�ات ال�ت�ن�ظ�ی�م 

االجتماعي التي تھدف الى التعاون لتحقیق المنافع العامة 

المشتركة. ویرى ھذا المفھوم ان كل موجود منتج للثروة 

ب�وص�ف�ھ�ا   یعتبر راسماالً. وال ش�ك ان م�ف�ھ�وم ال�ث�ق�اف�ة

الراسمال الرمزي للمجتمع" ع�ن�د ب�وردی�و ی�ك�ش�ف ع�ن 

القیمة الكبیرة التي تمثلھا الثقافة بشكل عام ف�ي ع�م�ل�ی�ة 
التنمیة والتي تجعل من كل عملیة تنمیة التاخذ بالحسب�ان 
موقع الثقافة فاشلة وع�دی�م�ة ال�ج�دوى. وھ�ذا ال�م�ف�ھ�وم 

یضع مسؤولیة مشتركة على مؤسسات المجتمع ال�م�دن�ي 
وعلى مؤسسات الدولة الرسمیة م�ع�اً. ول�ھ�ذا ف�ق�د ذھ�ب 

والخاص بالثق�اف�ة ال�ى  2004تقریر التنمیة البشریة عام 
ان "الحریة الثقافیة ال تحدث لوحدھا.. وت�ع�زی�زھ�ا ی�ج�ب 

 ان یكون من صلب مھام الحكومات الوطنیة".
 ویركز ھذا التقریر على خمسة محاور ھي :

 البشریة.  الحریة الثقافیة والتنمیة-1

 تحدیات امام الحریة الثقافیة.-2
  بناء دول متعددة الثقافات.-3

 مجابھة الحركات الساعیة الى الھیمنة الثقافیة.-4

  العولمة والخیار الثقافي. -5

ویرى التقریر ان الحریة الثقافیة حق انس�ان�ي، واع�ت�ب�ار 

مھم في التنمیة البشریة، وبالتالي فھي جدیرة ب�االھ�ت�م�ام 
 من قبل الدولة.  والدعم

ویرى التقریر ان الح�ری�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة ل�ن ت�ت�ح�ق�ق ب�ع�ص�ا 

سحریة ولذا یتعین ان تكون رع�ای�ت�ھ�ا م�ن االھ�ت�م�ام�ات 
االساسیة للحكومات ،ح�ی�ث ی�ق�ت�ض�ي ت�وس�ی�ع ال�ح�ری�ات 

الثقافیة سیاسات صریحة للتعامل م�ع م�ظ�اھ�ر ال�ح�رم�ان 

الثقافیة، وتبني سیاسات لتعددیة الثقافات، ولتحقیق ذل�ك 

ب�ال�ت�ب�ای�ن�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة ف�ي   تحتاج الدول الى االع�ت�راف

 دساتیرھا وقوانینھا.
ھي ع�م�ل�ی�ة ت�وس�ی�ع ل�خ�ی�ارت ال�ن�اس   فالتنمیة البشریة

لیفعلوا مایتمنون فعلھم في حیاتھم ، كما یتط�ل�ب ذل�ك ان 

تعترف الدولة بالھویات الثقافیة للناس، وتتسع ل�ھ�ا،ك�م�ا 

یجب ان یكون الناس احرارا في الت�ع�ب�ی�ر ع�ن ھ�وی�ات�ھ�م 
دون الت�ع�رض ل�ل�ت�م�ی�ی�ز ض�دھ�م ف�ي ال�ن�واح�ي االخ�رى 

 حیاتھم.  من
ویدحض التقریر النظریات التي تذھب الى ان ثقافة شعب 

ما قد تكون عائقا مانعا في طریق التنمیة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة 

ف�ي ال�ج�ب�ری�ة   ،وھي النظریة التي ت�اخ�ذ ص�ف�ة ن�ظ�ری�ة
التي یعد صاموئیل ھن�ت�ن�غ�ت�ون ص�اح�ب ن�ظ�ری�ة   الثقافیة

"صدام الحضارة" احد المدافعین ع�ن�ھ�ا. وت�رى ن�ظ�ری�ة 

الجبریة ال�ث�ق�اف�ی�ة ان ث�ق�اف�ة م�ج�ت�م�ع م�ا ت�ف�س�ر االداء 

االقتصادي وتقدم الدیمقراطیة ، كما سبق وان ذھ�ب ال�ى 
 ذلك ماكس فیبر في كتابھ "االخالق البروتستانتیة". 

ق�درة ج�م�ی�ع الش�ع�وب وال�ث�ق�اف�ات   واكد الت�ق�ری�ر ع�ل�ى
ال�ت�ن�م�ی�ة وب�ن�اء   والمجتمعات على تحقیق ناجح لعملیات

 2004لعام   الدیمقراطیة. ویكشف تقریر التنمیة البشریة

ل�ج�ن�ة ح�ق�وق االنس�ان ل�م   عن حقیقة مؤسفة، وھي ان

 2002اال ع�ام   لھا عن الحقوق الثقافیة  تتبن اول قرار

تمتع الجمیع ب�ال�ح�ق�وق ال�ث�ق�اف�ی�ة   وكان محوره"تشجیع
ان   واحترام الھویات الثقافیة ال�م�خ�ت�ل�ف�ة." وی�ع�ود ذل�ك

االعالن   خطیرة كانت قد برزت اثناء صیاغة  اعتراضات
ح�ول االع�ت�راف  1948ع�ام   العالمي لح�ق�وق االنس�ان

ل�الق�ل�ی�ات، ووق�ف�ت ك�ن�دا وال�والی�ات   بالحقوق الثق�اف�ی�ة

ب�ل�دان ام�ری�ك�ا ال�الت�ی�ن�ی�ة ض�د ح�ق�وق   المتحدة، ومعظم

االقلیات ووقفت الى ج�ان�ب ال�ق�رار ال�ب�ل�دان االش�ت�راك�ی�ة 

، ع�ن�دم�ا 1966حتى عام   اي تطور  یحدث  والھند، ولم

اقر مبدا ان الحقوق الثقافیة ھي جزء ال یتجزا من حقوق 
 االنسان .

في الع�راق   ویمكن القول ان االعتراف بالحقوق الثقافیة 

ق�ان�ون�ی�ا اال ب�ع�د ص�دور "دس�ت�ور   لم یتم االعتراف ب�ھ
الن م�ع�ظ�م االن�ظ�م��ة  2005ج�م�ھ�وری�ة ال�ع�راق" ع�ام 

السابقة كان�ت ان�ظ�م�ة ش�م�ول�ی�ة م�ع�ادی�ة م�ن   السیاسیة
للحقوق الثقاف�ی�ة ول�ل�ح�ری�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة   الناحیة الواقعیة

 والفكریة بشكل عام .
مؤس�س�ات ال�دول�ة   اال اننا ما زلنا نعاني الیوم من تجاھل

عموما للمشروع الثقافي ال�ذي ی�ع�د ج�زءا م�ن مش�روع 

 الدول المدنیة الدیمقراطیة الذي اعلنھ الدستور. 
من التشریعات وال�ق�وان�ی�ن ال�ت�ي   ولذا نحتاج الى سلسلة

تضمن حمایة الثقافة والمثقفین، منتجي المعرفة، وتحمي 

الثقافي والحقوق الثقافیة، لجمیع مكونات الشعب   التنوع

 العراقي. 

خ�اص�ھ   الحاجة ال�ى اض�اف�ة م�واد تش�ری�ع�ی�ة  اذ تتطلب
، الن�ھ�ا م�ادة م�ح�دودة  ) من الدست�ور ال�دائ�م35للمادة (

وعمومیة بسب وضع الثقافة ضمن باب التربیة والتعلیم، 

وھو امرا یتنافى مع التمییز بین خصوصیة الفعل الثقاف�ي 
وبین وظ�ائ�ف ال�ت�رب�ی�ة وال�ت�ع�ل�ی�م   بوصفھ معرفة خالقة

وتربوی�ة   بوصفھا ممارسة ادائیة لتحقیق اھداف تعلیمیة

م��ح��ددة. ك��م��ا ب��ات م��ن الض��روري اع��ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي 

التشریعات والقوانین ال�خ�اص�ة ب�ال�م�ؤس�س�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة 

الرسمیة مثل وزارة الثقافة والم�ؤس�س�ات ال�م�دن�ی�ة م�ث�ل 
ونقابة الفن�ان�ی�ن   االتحاد العام لالدباء والكتاب في العراق

مادیا وم�ع�ن�وی�ا   وغیرھما، ووضع الیات واضحھ لدعمھا

من خالل توفیر م�راك�ز ث�ق�اف�ی�ة وت�خ�ص�ی�ص م�ی�زان�ی�ات 

العام مدرجة ضمن می�زان�ی�ة ال�دول�ة  سنویة لھا من المال
ق�د   او وصایة ایة جھة رسمیة  تحت رحمة  لكي التكون

تحاول في ایة لح�ظ�ة، ان تص�ادر اس�ت�ق�الل�ی�ة ق�رارات�ھ�ا 
 الثقافیة.

الع�ریض�ة ل�رع�ای�ة ال�ث�ق�اف�ة   وفي اعتقادي ان احد االطر

ال�ع�راق��ی�ة ح�ال��ی�ا ی�ت��م�ث��ل ف��ي اط��الق مش��روع ت��اس�ی��س 
"المجلس الوطني للثقافة" اسوة بما ھو معم�ول ب�ھ ف�ي 
عدد من البلدان العربی�ة ل�ال�س�ھ�ام ج�ن�ب�ا ال�ى ج�ن�ب م�ع 

الثقافة رعایة النشاط الثقافي، فض�ال ع�ن ان�ج�از   وزارة

ع�دد م�ن ال�م�ش�روع��ات ل�رع�ای�ة ال�ع�ل��م�اء وال�م�ب�دع�ی��ن 
وتشریعات لحمایة الحریة الفكریة وتشجیع المبدعین م�ن 

 الشباب والنساء واالھتمام بتطویر ثقافة المحافظات. 
اشعار المثقفین العراقیین ب�ان�ھ�م   ھذا وذاك  واھم من كل

ال�م�س�ت�دام�ة وان ل�ھ�م   البشریة  جزء من عملیة التنمیة

في بناء ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي ال�دی�م�ق�راط�ي،   دورا متمیزا
والظالمیة ال�م�ض�ادة   والوقوف ضد المحاوالت المتطرفة

الثقافي   للحریات الفكریة ومنھا منع بعض اشكال التعبیر
بحجة انھا تتنافي واالعراف والثوابت الدینیة وھو امر ال 
صحھ لھ الن جمیع االدی�ان ت�ح�ت�رم ال�ث�ق�اف�ة وال ت�ح�اول 

تحریمھا او محاربتھا النھا تكرس قیم ال�ح�ری�ة وال�ع�دال�ة 

  االجتماعیة والجمال.

 بغداد فاضل ثامر/
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  ظریة العرضن - 48
  مقترحات لتطویر األداء المسرحي

م���ن الض���روري أن ی���درك ال���دارس  
والباحث وال�ف�ن�ان ال�م�س�رح�ي ع�ل�ى م�ا 
یش�ت��م��ل ع��ل��ی�ھ ال��م�س��رح م�ن وس��ائ��ل، 
ومناھج، ون�ظ�ری�ات وت�ف�رع�ات ت�ت�ع�ل�ق 
ب��ال��ت��رب��ی��ة ال��م��س��رح��ی��ة وط��رق ان��ت��اج 
العروض ال�م�س�رح�ی�ة ب�ھ�دف االرت�ق�اء 
بالمجتم�ع ث�ق�اف�ی�اّ م�ن خ�الل : اع�ت�م�اد 
(منھاج لل�ع�روض ال�م�وس�م�ی�ة) یس�م�ى 
(الربرتوار) الذي یحرص ع�ل�ى ان�ت�ق�اء 
نصوص درام�ی�ة وع�روض راق�ی�ة ف�ي 

والمھنیة لمخ�اط�ب�ة   توجھاتھا اإلنسانیة
ومتنوعة من ال�ج�م�ھ�ور.   اجیال مختلفة

وھذه الذخیرة المسرحیة وما ت�ت�ض�م�ن�ھ 
ال��رف��ی��ع��ة، ھ��ي ال��ت��ي ت��خ��دم   ج��ودت��ھ��ا

والمدنیة ل�ل�ج�م�ھ�ور  التطلعات الحضریة
ومنف�ت�ح�ة ع�ل�ى  بتكریسھا لعوامل فعالة

دیمومة المسرح بوصفھ أحد الموّجھات 
العامة لسلوك مجتمع�ي م�ت�ن�وع  الثقافیة

ومش��اع��ر   وت��غ��ن��ی��ھ ب��أف��ك��ار ع��م��ی��ق��ة
وجدان�ی�ة، وت�دع�م م�ؤس�س�ات�ھ، وف�رق�ھ 
ال��م��س��رح��ی��ة وع��روض��ھ وت��ن��ت��ف��ع م��ن 
دروسھ ومآثره الثم�ی�ن�ة ل�ف�ھ�م األنس�ان 
والعالم وت�ف�ی�د م�ن م�ن�ج�زات ال�م�س�رح 
ال�ع��ال��م�ي ف��ي م�ج��ت��م�ع��ات ق��دم�ت ع��ب��ر 

كبار، وع�ب�اق�رة  تاریخھا اعالماّ وفنانین
في كتابة النص، واخراج العرض، بب�ع�د 

 . إنساني، ورؤى فنیة ملھمة وجادة
 

    نخبویة العروض الجادة -49
ی��الح��ظ ال��م��ت��ت��ب��ع ل��ل��م��س��رح ومش��اھ��دة 
عروضھ عدم التوازن في ق�ی�م ال�ع�رض 
الفنیة، سواء ما یقّدم منھا في العاص�م�ة 
او في المحافظات. ویظھر سكونھا بادیً�ا 
ف��ي أغ��ل��ب ال��ع��روض ن��ت��ی��ج��ة ت��ھ��ل��ھ��ل 
نسیجھا وغیاب تقالید الفرجة وان�ق�ط�اع 
(الجمھور) عنھا لتصب�ح م�ث�ل "ج�زر" 

ممت�ن�ع�ة ع�ن أم�ك�ان�ی�ة حض�ور  منقطعة
  المتفرج لمشاھدتھا.
م�ق�االت ص�ح�ف�ی�ة  -وحین تغطي أحیانًا 

سریعة، لتعالج العروض بال�ل�ف�ظ ال�ع�ائ�م 
ال�ق�ی�م�ی�ة،   الذي یقلّص جمالیة ال�ع�رض

ویفشل في تشخیص ال�ج�ان�ب اإلج�رائ�ي 
ال   بش��ف��رات ال��ع��رض ال��ت��ي  ال��خ��اص

یعرف اس�رارھ�ا ال�ف�ن�ی�ة وال ال�ف�ك�ری�ة، 
ومما یعّمق ھذه الخیبات ھي م�ا تس�ب�ب�ھ 
التراكمات االداریة المتھافتة في خططھا 
وغیاب اداراتھا الرصینة ال�ت�ي ت�ع�طّ�ل�ت 
عنھا األصول ال�ت�رب�وی�ة م�م�ا أدت ال�ى 
تض��ی��ی��ق ال��ف��رص ال��م��وات��ی��ة ل��ك��ب��ار 
ال��م��خ��رج��ی��ن وال��م��ؤل��ف��ی��ن وال��ت��ق��ن��ی��ی��ن 

 والحرفیین.
وف��ي غ��ی��اب ھ��ذه ال��ع��روض ال��ج��ادة، 
 اس��ت��ش��رت أنش��ط��ة اق��ت��ح��م��ت حص��ان��ة

وال�م�ادی�ة ب�ج�ھ�ل�ھ�ا   المسرح المع�ن�وی�ة
وجمودھا، وبالتالي حرمت المتفرج م�ن 
امكانی�ة ال�م�وازن�ة وال�م�ق�ارن�ة م�ا ب�ی�ن 
ال��ع��روض ال��ج��ی��دة وف��رزھ��ا ع��ن ت��ل��ك 
العروض الفاسدة !.وما أح�وج�ن�ا ال�ی�وم 
الى (جھاز للتخطیط) الثقافي الم�س�رح�ي 

 . لردم الھوة بین الناس والمسرح
 

     المسرحیة  یزانسین المشاِھدْ  - 50
یقول (غوتییھ) : "أن ما ھو في الداخ�ل 

ھو أیضا في الخارج"، أي ال ینب�غ�ي ان 
(الفكر) عن (الجسد) ف�ي ال�واق�ع  نفصل

ال��م��س��رح��ي ل��ل��ع��رض، ب��ل ی��ت��ح��دان 
ویتجّسدان معاً وم�ن غ�ی�ر ت�ع�ارض م�ا 
ب�ی�ن م�ی��زانس�ی�ن��ات ال��م�ش�اھ��د، ب��أت�اح��ة 
ف����رص����ة ف����ن����ی����ة ن����ادرة ل����ل����ت����أم����ل 

أشكالھا وتحق�ی�ق االث�ارة ع�ن�د   بتصمیم
مش�اھ��دة ع��رض��اً م��ت��ن�اس��ق��اً ج��ذاب��اً ف��ي 
(صورتھ) االبداعیة وم�ن�اظ�ره ال�ع�دی�دة 
المتف�اع�ل�ة م�ع (ال�ف�ك�رة) ف�ي ظ�اھ�ری�ة 

وحركات،  الفرجة المرتكزة على حوافز،
وافعال تنبع كلھ�ا م�ن ص�ل�ب  واغراض،

العرض ال�م�س�رح�ي ن�ف�س�ھ، س�واء ف�ي 
(أس��ل��وب��ھ) ال��ف��ن��ي، أوف��ي م��ق��ای��ی��س��ھ 

الجمالیة او ال�م�ض�م�ون�ی�ة و   ((الشكلیة
(بنیتھ التكوینیة) التي ت�ؤس�س ل�ل�ع�الق�ة 
ال�ت�ش�ك�ی�ل�ی�ة ب�ت��ن�وع�ات�ھ�ا واس�ت�ث�م�ارھ��ا 
لمن�ج�زات ف�ن�ون ال�ت�ص�م�ی�م وال�م�ع�م�ار 
والرسم والنحت والمونتاج الس�ی�ن�م�ائ�ي 
والصور الضوئیة المنح�وت�ة ف�ي فض�اء 

 .العرض
 

  منھجیة عمل المخرج -51
یتحلّى المخرج الجاد برؤیة للعرض وما 
یقدمھ من حلول فنیة ومقترحات لفریق�ھ 
وتتضافر مھاراتھ المكتسبة مع موھب�ت�ھ 
ب��ب��ع��د ع��ق��ل��ي وأدائ��ي وف��ن��ّي ، ت��ع��ّم��ق 
تواصلھ مع ك�ادره م�ن�ذ م�رح�ل�ة ق�راءة 
ال��ن��ص ال��درام��ي واس��ت��م��اع��ھ ل��ن��ط��ق 

ال���درام���ی���ة ف���ي االتص���ال  ال���ح���وارات
ب��أرس��ال ش��ف��رات ال��ع��رض   ال��خ��اص

واس��ت��ق��ب��ال��ھ ل��ردود اف��ع��ال ال��ج��م��ھ��ور، 
محاوالّ من خالل صور (المیزانسین) ان 
ین�ق�ل رم�وزه ال�ف�ك�ری�ة ال�ى ال�ج�م�ھ�ور 
�ت�ھ ت�ذك�ّراً اب�داع�ی�اً  لیصبح الع�رض ب�رمَّ
ماثالّ ضّد نسیان النص الدرامي الس�اب�ق 

 . والجاھز للقراءة األدبیة فقط
ولتدعمھ في عالمھ االفتراضي للعرض، 
الفلسفة الجمالیة، في نظریتھا ال�خ�اص�ة 
بموقف ال�ف�ن�ان م�ن ال�ع�ال�م، واإلنس�ان، 

ب��ت��أم��ل مش��وب ب��ال��دھش��ة   وال��م��ع��رف��ة.
بص���ن���ف م���ن ال���ت���ف���ك���ی���ر االب���داع���ي 
(المسرحي) ال�م�ح�ت�وى (ض�م�ن�اّ) ع�ل�ى 

وال . الملحمة والشعر في بنیتھ الدرام�ی�ة
ینق�ط�ع ع�م�ل ال�م�خ�رج ع�ن خص�ائ�ص 
(عمودیة) تتصل ب�ال�م�ن�ج�ز ال�م�س�رح�ي 
السابق، و (أفقی�ة) ت�م�ت�د ال�ى فض�اءات 
مسرحیة جدیدة وبشكل منظم یبث ع�ب�ر 

متنوعة ب�دق�ة،  عالماتھ، افكاراّ ودالالت

 . الجمالیة نفسھا تحتمھا طبیعة العرض
فالمخرج عند اخت�ی�اره (ل�ل�ن�ص) ی�ق�وم  

 حسب قدراتھ بتح�ل�ی�ل م�ع�ارف ال�ك�ات�ب
 ال��درام��ي وتّص��ورات��ھ وی��ف��ّع��ل آرائ��ھ

النظریة بما یمتل�ك م�ن ادوات م�ع�رف�ی�ة 
اخراجیة، حّسیھ وعقلیھ وحدّسیة ح�ت�ى 
ت�غ�ن�ي آل�ت�ھ االخ�راج�ی��ة ف�ي (ال�ت�أوی��ل) 
ال����خ����اص ب����م����ن����ھ����ج����ی����ة ال����ع����رض 

 . وجمالیتھ  المسرحي
 

  جمالیة العرض الفلسفیة -52
بعد أن یقوم المخرج بالتعرف على ن�ص 
الكاتب وایضاح م�ف�ھ�وم�ھ وم�ع�ن�اه ب�م�ا 
یخص م�وض�وع�ھ وح�وارات�ھ ال�ل�ف�ظ�ی�ة 
ومحموالتھا المضمونیة فانھ یح�اول أن 
یس��ت��ع��ی��ن ب��م��ب��اح��ث ف��ل��س��ف��ی��ة تس��ع��ف��ھ 
اخراجیا، فیما یخ�ص ال�وج�ود ون�ظ�ری�ة 

والقیم، ومقارنة مدى انعكاسھ�ا  المعرفة
في منظومة جمالیة حسی�ة م�ت�ن�ق�الً م�ن 

وظنونھ األولى عند قراءة النص  سلوكھ
التطبیقي الخاص   تحققھ  كیفیة الدرامي

بأدراك شفراتھ االخراجیة المبتك�رة ب�ع�د 
قیامھ بذلك التحلیل ال�م�ع�رف�ي وال�ن�ق�دي 

 . للنص والمعیاري
نجد ان بع�ض ال�م�خ�رج�ی�ن ت�ت�ح�ك�م ف�ي 

ت�اری�خ�ی�ة   رؤاھ�م االخ�رج�ی�ة ات�ج�اھ�ات
ی�ذھ�ب�ون ال�ى   وھناك مخرجون آخرون

تقدیم حلول سیكولوجیة او م�ن (وج�ھ�ة 
نظر جمالیة) مادیة او مثالیة. وك�ّل م�ن 
ھؤالء یقدمون على الخشبة ما یعتقدون 
بحقیقٍة توصلوا الیھا م�ن خ�الل دراس�ة 
م��ف��ردات، وج��م��ل، وال��ف��اظ ال��ن���ص، 
ومعانیھ، م�ن (وج�ھ�ة ن�ظ�ر) ت�خ�ّص�ھ�م 
وترتبط بانساق القراءة االخراجة. ف�ھ�ي 

وعي تصور اس�ت�ع�اري  الى التي تقودھم
الخ�اص�ة   (صوري) یتطابق مع افكارھم

عن طبیعة العرض التي قد تت�غ�ل�ب ع�ن�د 
بعضھم انواع معرفیة ق�د ت�ك�ون حس�یّ�ة 
أخرى مجّسمة بشكل (جس�دي وم�ادي) 
أو (ع��ق��ل��ی��ة) ت��خ��ص ال��ب��ع��د ال��ت��داول��ي 
ال�����ح�����واري وص�����وره ال�����رم�����زی�����ة 

التجریدیة او تك�ون ال�ق�راءة   ومدلوالتھ
االخراجیة (ح�دس�ی�ة) خ�الق�ة، م�ب�ت�دع�ة 

 . بطریقة فردیة ذاتیة واضحة
 

  البعد الذاتي في األخراج -53
بات من البدیھي ف�ي ع�م�ل ال�م�خ�رج�ی�ن 
االحتفاء (بالذات الجمالیة) التي یكون�ون 

م�ن (ال�ق�ان�ون   عل�ی�ھ�ا ف�ھ�م ی�ن�ط�ل�ق�ون
الذاتي) الذي یخص قیم�ھ�م وط�ری�ق�ت�ھ�م 
العقلیة والشعوریة (االنفعالیة) لل�ت�ع�ام�ل 
مع بن�ی�ة ال�ع�رض (ال�م�ت�خ�ارج�ة) ف�وق 
المنصة الم�س�رح�ی�ة ب�ط�ری�ق�ة مس�ت�ق�ل�ة 

ع��ن��د  -(م��وض��وع��ی��ة) ع��ن ال��م��ؤل��ف 
وعن المخرج. وتص�ب�ح رھ�ن  -تقدیمھا 

تلقي الجمھور أذ لكل متفرج طریقتة في 
التعامل مع ال�ع�رض ب�اس�ت�ق�الل وح�ری�ة 

آخذاّ قیمتھا ال�ج�م�ال�ی�ة ب�ن�ظ�ر االع�ت�ب�ار 
 سواّء بأبعادھا الشكلیة، او الت�ع�ب�ی�ری�ة،

او المادیة، فیحكم العرض بما ی�ت�ن�اس�ب 
وملكھ التذوق وشعوره ب�ال�رض�ا ال�ف�ن�ي 
عنھ. فھو من خ�الل (وس�ی�ل�ة ال�ع�رض) 
التي عبّر عنھا المخرج یستمدُّ تح�س�س�ھ 

ال�ع�رض، ب�ع�ی�داً ع�ن  وشعوره بجمالی�ة
الجانب المطلق، غ�ی�ر ال�واق�ع�ي. وان�م�ا 
بایجاده حالً (متعیّنا) وتخصیصاً للعرض 
كما أقترحھ المخرج مكانیاً وزمانیاً عل�ى 
(الجمھور)تقوم فرضیة ال�م�خ�رج ع�ل�ى 
ال��رب��ط م��ا ب��ی��ن ع��ال��م ال��ن��ص، وع��ال��م 
االخراج. بعد أن یمحصھا حی�ن یض�ع�ھ�ا 
على الخشبة لیؤسس فوقھا ب�ن�ی�ة ف�ن�ی�ة 
تشمل مجموع الممثلین بوحدات نظامی�ة 
في سواء حركة المواقف او الوضع�ی�ات 

ال�ف�ردی��ة  او ال�م�ی��زانس�ی�ن�ات الس�ل�وك�ی��ة
والجماعیة التي یقترن ف�ی�ھ�ا (م�ا ظ�ھ�ر 
منھا وما بطن) م�ن دالالت س�واء ك�ان 
ن�وع ال��ع��رض ف��ردي (م��ون��ودرام��ا) او 
جمعي بنائي مركب في عروض (عام�ة) 

ال�ق��ائ�م�ة ع�ل��ى   ب�ف�ص�ول�ھ�ا ومش�اھ�دھ�ا
 تعددیة شخوصھا وحبكاتھا.

 
  بنیویة العرض -54

لكل عرض مس�رح�ي ن�ظ�ام�ھ ال�ب�ن�ی�وي 
ووظیفتھ ال�ف�ن�ی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة ض�م�ن 
م��ؤس��س��ة او ف��رق��ة مس��رح��ی��ة ت��ق��دم��ھ 
 ل��ل��ج��م��ھ��ور وھ��ي ت��ت��ح��ل��ى ب��ق��درات

Capabilitie   تجعل (مدخالت) النص
ف�ي  (مخرجات) تنظیمیة لفك�رة ال�ع�رض

ال�م�ح�دّد،  الخ�اص وم�وض�وع�ھ مجتمعھ
وت��ق��وم ب��ت��وزی��ع م��ف��ردات��ھ ورم��زی��ت��ھ��ا 
وت��ك��یّ��ف��ھ ف��ي ال��ت��ف��س��ی��ر وال��ت��ح��ل��ی��ل 

ج��م�اھ��ی�ری��اً   ل�ی��خ�اط��ب ھ��دف�اً   وال�ت�أوی��ل
خاصاً من خ�الل ط�ری�ق�ة ب�ن�اء ال�ع�رض 

ال��م��ع��ب��ّرة ع��ن م��ق��ت��رح��ات��ھ ف��ي   ال��ف��ن��ي
 االتصال :

Communication  
وتواصلھ مع جمھوره المستھدف لیحدد 
 ش��ك��ل ال��ع��رض ت��ب��ع��اً لش��ك��ل ال��ع��الق��ة

المتحققة ما بین (المخرج) وع�م�ل�ھ م�ع 
(ك���ادره) ال���م���ت���ع���اون م���ع (خ���ط���ت���ھ 
االخراجیة) المقترحة وھو یطرح افك�اراً 

مغایرة عن األخرین عم�ا ی�روم  تنافسیة
تنفیذه تبعاً (لنمط) اشتغالھ االست�ب�دادي، 
او الصداقي المشت�رك او حس�ب (ن�وع) 
العرض في فض�اء ب�دائ�ي او م�ت�ح�ض�ر 

او   وبش�روط (م��ف�اھ��ی�م��ی�ة) اس�ط��وری�ة
العرض وبطری�ق�ة   علمیة او فیما یخص

واس�ل�وب   تعاملھ مع موضوع (ومنھج)
معالجتھ لمعطیات خارجیة، م�م�ث�ل�ة ف�ي 
بیئة (ایكولوجیة) ت�ؤث�ر ع�ل�ى ال�م�خ�رج 
وتض��ع��ھ رھ��ن ض��غ��وط س��ی��اس��ی��ة، او 
تحرره منھا. تبعاً لنظام ال�ح�ك�م، وان�واع 
المخ�رج�ی�ن. ف�م�ن�ھ�م م�ن ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
(كارزمیة) المخرج ب�وص�ف�ة ال�م�ھ�ی�م�ن 

م�ن   المطلق على قرارات العرض ك�ل�ھ�ا
ت�رك�ی�ب   فیھا وح�ت�ى أع�ق�د ابسط  جزء

 ھندسي ومنظوري ل�ھ�ا ف�وق ال�خ�ش�ب�ة
وھناك من یعقد وثیقة مع كادره لتح�دی�د 
ادوارھ��م وت��وزی��ع��ھ��ا ب��أنص��اف ع��ل��ى 
الخشبة. فیما یتط�ل�ب�ھ م�ن�ھ�م م�ن ت�أدی�ة 
مھام تخّص طریقة اشتغال�ھ االخ�راج�ی�ة 

 ض). على (العر
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لقد شھد العراق فت�رات م�ظ�ل�م�ة وعص�ی�ب�ة    
كثیرة منذ نشوء الدولة العراقیة ال�ح�دی�ث�ة ف�ي 

، السی�م�ا م�ع ن�ج�اح االن�ق�الب�ی�ی�ن 1921العام 
في إس�ق�اط  1963البعثیین والقومیین في عام 

الجمھوریة األولى وإقام�ة ج�م�ھ�وری�ة ال�ق�م�ع 
واإلرھاب الفاشي وسفك الدماء التي اق�ت�رن�ت 
ب��م��م��ارس��ات ت��ج��س��د أی��دی��ول��وج��ی��ة ت��ت��م��ی��ز 
بالشوفینیة والعنف والقتل الیومي ع�ل�ى أی�دي 
الحرس القومي واألجھزة األمنیة والمنظ�م�ات 
الحزبیة البعثیة والقومیة الیمینیة التخلص من 
المختلفین معھا، إضافة إلى عملیات االع�ت�ق�ال 
الكیفي والتعذیب والتغیی�ب وت�زی�ی�ف اإلرادات 
والتزویر والكذب والم�راوغ�ة ون�ھ�ب خ�ی�رات 
البالد وموارده المالیة ومحاول�ة ق�ت�ل ال�م�ئ�ات 
في قطار الموت الشھیر. وزاد ال�ب�ع�ث�ی�ون ب�ع�د 

بأسال�ی�ب  1968انتزاعھم الحكم ثانیة في عام 
فاشیة وعسكریة إضاف�ی�ة، م�ن�ھ�ا ال�ع�ن�ص�ری�ة 
والشوفینیة واإلبادة الجماعی�ة ل�ل�ك�رد وال�ك�رد 
الفیلیة وعرب الجن�وب وال�وس�ط، وال�ت�ھ�ج�ی�ر 
الق�س�ري ل�م�ئ�ات اآلالف م�ن ال�ع�رب وال�ك�رد 
الفیلیة بذریعة التبعیة اإلیرانیة، وكذلك الرغبة 
في الت�وس�ع ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة وعس�ك�رة ال�دول�ة 
والمجتمع وخوض الحروب في الداخ�ل ون�ح�و 
ال��خ��ارج. خ��الل ف��ت��رة ال��ب��ع��ث ع��اش الش��ع��ب 
العراقي في ظلمتین ظ�ل�م�ة الس�ج�ون وظ�ل�م�ة 
المجتمع السجین، إضافة إل�ى ال�ظ�ل�م وال�ق�ھ�ر 
االجتماعي والسیاسي والحص�ار االق�ت�ص�ادي. 
ھذا كان ح�ت�ى إس�ق�اط ال�دك�ت�ات�وری�ة ال�ب�ع�ث�ی�ة 

 .2003الغاشمة 
ف�أن ش�ع�ب ال�ع�راق ب�ك�ل  2003أما بعد ع�ام 

قومیات�ھ ع�ان�ى وم�ازال ی�ع�ان�ي م�ن ك�واؤص 
وأزمات ومحن إضافیة ال مثی�ل ل�ھ�ا، أغ�ل�ب�ھ�ا 
یضعنا أمام سیاسات تدمیریة متعمدة لالقتصاد 
والمجتمع تترافق مع نھج مفتت لوحدة الشعب 
والتآخي ال�ق�وم�ي ووح�دة األرض ال�ع�راق�ی�ة، 
حیث یزداد استخدام األسالیب الوحشیة ل�ق�ھ�ر 
ال�م�ج��ت�م�ع ونض�ال�ھ ع�ب�ر م�م�ارس��ات ال�دول��ة 
العمیقة بكل مؤسساتھا ومیلیشیاتھا ومكاتب�ھ�ا 
األمنیة واالقتصادیة وفرق الخطف واالغتی�ال، 
وجماعات النھب الواسع للمال الع�ام ال�ع�راق�ي 
وتصدیره إلى إیران بكل السبل غیر الش�رع�ی�ة 
والتحكم بمسارات العراق السیاسیة. أؤكد ب�م�ا 
ال یقبل الشك بأن أي ع�دو ح�ق�ی�ق�ي ل�ألح�زاب 
االٌسالمیة السیاسیة، الشیعیة منھ�ا والس�ن�ی�ة، 
م��ا ك��ان ف��ي م��ق��دوره أن یس��يء ل��ھ��ا ب��ق��در 
إس��اءت��ھ��ا ل��ن��ف��س��ھ��ا ون��ظ��ام��ھ��ا الس��ی��اس��ي 
وللمرجعیات التي تعت�م�دھ�ا. وھ�ذا ال ی�ن�ط�ب�ق 
ع�ل�ى ال�ع��راق، ب��ل وع��ل�ى ال�ن��ظ�ام اإلس�الم��ي 
الش��ی��ع��ي الص��ف��وي اإلی��ران��ي ال��ذي اس��ت��ط��اع 
تحویل األحزاب اإلسالمیة السیاسیة ال�ع�راق�ی�ة 
لیس إلى حلیف متعاون معھ، إلى عمی�ل ی�ن�ف�ذ 
م��ا ی��ری��ده ال��ن��ظ��ام اإلی��ران��ي وم��رش��ده ع��ل��ي 

خامن�ئ�ي. وھ�ن�ا ت�ك�م�ن م�أس�اة ھ�ذه األح�زاب 
    ومحنة الشعب معھا.

فالیوم، ال تواج�ھ ق�وى االن�ت�ف�اض�ة الش�ب�اب�ی�ة 
وق��وى األح��زاب ال��وط��ن��ی��ة ال��م��ش��ارك��ة ف��ی��ھ��ا 
وحشیة قوى الدولة العمی�ق�ة وم�ن م�ع�ھ�ا ف�ي 
سلطات الدولة الثالث فحسب، بل أصب�ح ن�ھ�ج 
الظلم وال�ج�ور وال�ب�ؤس وال�ف�اق�ة وال�ح�رم�ان 
والقتل الیومي للنشطاء المدن�ی�ی�ن ھ�و الس�م�ة 
الممیزة والواقع السائد في البالد. فجمیع فئات 
المجتمع تواجھ االبتزاز والقھر وسرقة ل�ق�م�ة 
عیشھا. لقد توزعت ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
المسلحة لألحزاب اإلسالمیة الس�ی�اس�ی�ة ع�ل�ى 
محافظات ومدن ومحالت ال�ع�راق ع�ل�ى ش�ك�ل 
محاصص�ة ل�ت�م�ارس اض�ط�ھ�ادھ�ا واب�ت�زازھ�ا 
ونھبھا للسكان. لقد أصبح ال�م�ج�ت�م�ع ب�ف�ئ�ات�ھ 
االجتماعیة في م�واج�ھ�ة م�ب�اش�رة م�ع ح�ف�ن�ة 
ضالة وظالمة من النخب السیاسیة الم�ھ�ی�م�ن�ة 
على ق�ی�ادات األح�زاب اإلس�الم�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة 
وال��ق��وم��ی��ة ال��ی��م��ی��ن��ی��ة ال��م��ت��خ��ل��ف��ة وال��ف��اس��دة 
ومیلیشیاتھا المسلحة التي تشكل قاعدة الدولة 

 العمیقة في البالد. 
ماذا یعني ذلك؟ إن ھ�ذا ی�ع�ن�ي أوالً وق�ب�ل ك�ل 

 شيء: 
ال�ك�ارث�ی�ة ل�م ت�ع�د الحالة  ھذهتغییر إن عملیة 

مھمة القوى السیاسیة الوطنیة والدیمقراط�ی�ة 
والیساریة وقوى االنتفاضة الشبابیة ال�ج�اری�ة 

فحسب، بل  2019منذ األول من تشرین األول 
ھي مھمة الشعب ك�ل�ھ، م�ھ�م�ة ك�ل ال�ط�ب�ق�ات 
والفئات االجتماعیة التي تجد في النظام القائ�م 
إساءة وإھانة كبیرتین وقھر متواصل لل�ش�ع�ب 
وحیاتھ وح�ری�ت�ھ وك�رام�ت�ھ ومس�ت�ق�ب�ل ب�ن�ات�ھ 
وأبناءه. ن ھذا الواقع المر ی�ب�ل�ور ی�وم�اً ب�ع�د 
آخر المھمة السیاسیة المباش�رة ال�ت�ي ت�واج�ھ 
المجتمع العراقي كلھ ال�ت�ي ت�ت�ل�خ�ص ب�ال�ع�م�ل 
الجاد والمتواصل لتعبئة كل الق�وى ال�ع�راق�ی�ة، 
أحزاباً وقوى وجمعی�ات ون�ق�اب�ات وج�م�اع�ات 
وشخصیات مستقلة ترى ضرورة الخالص من 
النظام السیاسي الطائفي المحاصصي ال�ف�اس�د 
القائ�م ب�اع�ت�ب�اره ج�وھ�ر اإلص�الح وال�ت�غ�ی�ی�ر 

 المنشودین.
إن ھذا التشخیص یتطلب من قوى االن�ت�ف�اض�ة 
الشبابیة في كل المحافظات والم�دن ال�ع�راق�ی�ة 
وكل األح�زاب وال�ق�وى ال�وط�ن�ی�ة وال�ت�ق�دم�ی�ة 
والنقابات والجمعیات والشخص�ی�ات ال�وط�ن�ی�ة 
المستقلة والناس المتدینین المؤمنین ب�ال�دول�ة 
الدیمقراطیة التي تفص�ل ب�ی�ن ال�دی�ن وال�دول�ة 
والس�ی�اس�ة وت�ری�د إق�ام�ة ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن��ي 

 الدیمقراطي أن تدرك الحقیقة التالیة:
ال یمكن ألي من ھذه القوى بمفردھا م�واج�ھ�ة 
طغمة األحزاب اإلسالمیة السیاسی�ة ال�ح�اك�م�ة 
والدولة العمیقة الق�ائ�م�ة ف�ع�الً، وال ح�ت�ى أي 
تحالف بین جزبین أو مجموعتین، بل ت�ت�ط�ل�ب 

المھمة الكبرى تحالف كل ال�ق�وى ال�م�ن�اھض�ة 
لھذا النظام السیاس�ي ال�م�ح�اص�ص�ي ال�ف�اس�د، 
تتطلب قیام جبھة شعب�ی�ة واس�ع�ة ج�داً تش�م�ل 
الشعب كل�ھ، ت�ت�ط�ل�ب ج�ب�ھ�ة ش�ع�ب�ی�ة بش�ارع 
س�ی�اس�ي ع�ری�ض ج�داً ی�ت�ح�م�ل ك�ل األط�ی�اف 
الوطنی�ة ال�راغ�ب�ة ف�ي ال�ت�خ�ل�ص م�ن ال�واق�ع 
المریر القائم، تتطلب ع�ق�د ل�ق�اءات س�ی�اس�ی�ة 
واسعة تبحث في ال�ت�ق�ارب ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا وف�ي 
االتفاق على المھمات التي طرحتھا االنتفاض�ة 
الش�ب��اب��ی�ة ال��ب�اس��ل��ة، ت��ت��ط�ل��ب م�ن��اقش��ة س��ب��ل 
وإمكانیة إقامة جبھ�ة ش�ع�ب�ی�ة نض�ال�ی�ة ل�دع�م 
الجھود المشتركة لتنفیذ المھمات التي واف�ق�ت 
حكومة مصطفى الكاظمي تنف�ی�ذھ�ا خ�الل ع�ام 
واحد والت�ي وج�دت ت�ع�ب�ی�رھ�ا ف�ي ال�ب�رن�ام�ج 
الحكومي والتي اكدت علیھا قوى االن�ت�ف�اض�ة، 
تلك المھمات التي لم یتحرك الكاظم�ي ن�ح�وھ�ا 

  بشكل جاد ومسؤول حتى اآلن.
إن قیام جب�ھ�ة ش�ع�ب�ی�ة واس�ع�ة س�ت�ك�ون أداة 
أساسیة بید الشعب لممارسة الضغط المطلوب 
على حكومة مصطفى الكاظ�م�ي ل�الل�ت�زام ب�م�ا 
وعد بھ وتعھد بتنفیذه، ولم یتحقق م�ن�ھ ش�ی�ئ�اً 
یذكر، من جھة، وفي التصدي السلمي بص�وت 
واح��د وی��د واح��دة ل��ك��ل ال��ق��وى ال��م��ن��اھض��ة 
لإلصالح والتغییر المنشودین من جھة أخ�رى. 
ومن أجل كسب المزید من الرأي العام العراقي 
والعربي والعالمي إل�ى ج�ان�ب األھ�داف ال�ت�ي 
یناضل الشعب لعراقي من أج�ل�ھ�ا وق�دم ح�ت�ى 
اآلن أغلى التضحیات من دماء بن�ات�ھ وأب�ن�اءه 

   البواسل ومن جرحاه ومعوقیھ.
أملي أن تجد فكرة إقامة الجبھة الشعبیة نقاشاً 
حیویاً واسعاً من ج�ان�ب ك�ل ال�ق�وى ال�وط�ن�ی�ة 
النظیفة ف�ي ال�ب�الد. أدرك ت�م�ام�اً الص�ع�وب�ات 
الكبیرة الذاتیة والموض�وع�ی�ة ال�ت�ي ت�ع�ت�رض 
تحقیق ھذه المھ�م�ة، إض�اف�ة ع�ل�ى م�ؤام�رات 
ومناورات ومكائد أعداء التغیی�ر. ول�ك�ن م�ت�ى 
كانت المھمات النضال الوطني وال�دی�م�ق�راط�ي 
سھل�ة ویس�ی�رة. س�ی�ب�ق�ى الش�ع، ك�ل الش�ع�ب 

  یردد:
     الشعب ما مات یوماً وأنھ لن یموتا 
  إن فاتھ الیوم نصر ففي غٍد لن یفوتا
 طریقنا أنت أدرى صخر وشوك كثیر

 والموت من جانبیھ لكننا سنسیر
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حللت من جدی�د "ض�ی�ف�اً"  1980في مطلع عام  
على السجون اإلیرانیة، بعد أن كنت ضیفاً علیھ�ا 

. ھ�ذه 1971-1964في عھد الشاه في األع�وام 
المرة كانت "الضیافة" بعد اإلطاحة بالشاه حی�ث 
استبشر القاصي والداني بھ�ذا ال�ح�دث آم�الً ب�أن 
یتم تحول كبیر في إیران نحو األفضل مقارنة بم�ا 
كان علیھ الوضع في عھد الس�ل�س�ل�ة ال�ب�ھ�ل�وی�ة. 
ولكن منذ اللحظة التي اعتقلت فیھ�ا ب�ع�د ال�ث�ورة 
وجدت نفسي وجھاً لوجھ مع نفس ضاب�ط األم�ن 
الذي كان قد حقق معي في العھد السابق. عن�دھ�ا 
انتابتن�ي الض�ح�ك�ة وال�دھش�ة واإلح�ب�اط ف�ي آن 
واحد، ورددت أمام ھذا الضابط م�ث�الً دارج�اً م�ن 
األمثلة اإلیرانیة ال�م�ع�روف�ة ال�ت�ي ت�ق�ول: "ك�وه 
بكوه نمیرسد آدم بآدم میرسد"، أي "إن َجبَ�ل�ی�ن 
ال یلتقیان.. ولكن شخصین یمكن أن یلتقیا"، ف�ي 
إشارة إلى صدفة ھذا اللقاء بھذا الغریم رغ�م م�ا 
حدث من زلزال كبیر وتحول في النظام السیاس�ي 

 .في الجارة إیران
ونقلت بعد التحقیق إلى سجن "ایفین" المشھور 
في أعالي العاصمة طھران، وحشرت مع اآلالف 
من المعتقل�ی�ن م�ن م�خ�ت�ل�ف ال�ق�وى الس�ی�اس�ی�ة 
اإلیرانیة التي شارك أعضاؤھا ف�ي ھ�ذا ال�زل�زال 
المدوي، ولكنھم وقعوا من جدید ف�ي ھ�ذا ال�ج�ب 
جراء تسلط التیار المذھبي المتطرف ع�ل�ى زم�ام 
األمور في البالد. وما كان على السجناء ك�ال�ع�ادة 
من سبیل لقضاء الوقت سوى البحث ع�ن ك�ت�اب 
أو التسلیة بلع�ب�ة أو ت�داول ال�ن�وادر واألح�ادی�ث 
والھموم. ولكن ال�ك�ت�ب ك�ان�ت م�م�ن�وع�ة وك�ذل�ك 
الصحف، باستثناء الصحف وال�خ�ط�ب واألدع�ی�ة 
المذھبیة الرسمیة. فقد منع على الس�ج�ن�اء ح�ت�ى 
التسلیة بلعبة الش�ط�رن�ج. ول�ك�ن رغ�م ذل�ك ك�ن�ا 
نجمع ما تبقى من فتات الخبز لنعجن�ھ م�ن ج�دی�د 
ونشكلھ على ھیئة بی�ادق الش�ط�رن�ح. وم�ن أج�ل 
ت��ف��ادي غ��ارات ح��رس الس��ج��ن ال��ذي ك��ان��وا 
بالمرصاد لمن یلعب ھذه اللعب�ة "الش�ی�ط�ان�ی�ة"، 
ك��ان ع��ل��ى الس��ج��ن��اء ال��ت��ن��اوب ع��ل��ى ح��راس��ة 
الالعبین، ویحذرونھم في الوق�ت ال�م�ن�اس�ب ك�ي 
یجمعوا "ادوات الجریمة" في حالة قیام الحرس 
بغاراتھم المعتادة على الق�اط�ع. وف�ي أح�د األی�ام 
كنت أمارس ھذه اللعبة مع أح�د الس�ج�ن�اء، وق�د 
ُكلِّف أحد السجناء بمراقبتنا كي ال نقع في ورط�ة 
في حالة دخول الحرس إلى داخل القاط�ع. ول�ك�ن 
من باب الصدفة اضطر حارسنا إلى ترك م�وق�ع�ھ 
والذھاب إلى المراف�ق ل�ق�ض�اء ح�اج�ت�ھ دون أن 
یخب�رن�ا ب�ذل�ك. وع�ل�ى ح�ی�ن غ�رة دخ�ل ح�راس 
السجن وعثروا علینا متلب�س�ی�ن ب�م�م�ارس�ة ھ�ذه 

  ."الجریمة الشنیعة"، أي لعبة الشطرنج
ساقوني وزم�ی�ل�ي إل�ى ح�اك�م "الش�رع"، وك�ان 
رجالً معمماً بعد أن جمدت كل الم�ح�اك�م ال�م�دن�ی�ة 
ف��ي ای��ران وت��ح��ول ال��ق��ض��اء ب��ی��د ال��م��ش��ای��خ 
والمعممین. وب�دون س�ؤال أو ج�واب، أم�ر ھ�ذا 

فلقة لكل منا. تحملنا الضرب�ات  20المعمم بالحكم 
وتورمت أقدامنا ب�ع�د ھ�ذا ال�ح�ك�م ال�ق�راق�وش�ي، 
وأمرنا الحراس بالرج�وع إل�ى ال�ق�اط�ع. رفض�ت 
العودة إالّ بعد أن أتحدث مع ح�اك�م الش�رع ال�ذي 
أفتى بھذه العقوبة. توجھ إلین�ا ھ�ذا ال�ح�اك�م ب�ع�د 
حی�ن، وس�أل�ت�ھ ع�ن الس�ب�ب ف�ي اع�ت�ب�ار ل�ع�ب�ة 
الشطرنج "جری�م�ة" ف�ي ھ�ذا ال�ف�ق�ھ ال�ع�ج�ی�ب. 
أجابني بغرور "إنھ قرار فقھي والسبب یعود إلى 
أنھ عندما جلب رأس اإلمام ال�ح�س�ی�ن إل�ى ب�الط 
یزید في دمشق، ك�ان ی�زی�د ف�ي ت�ل�ك ال�ل�ح�ظ�ات 
یتسلى بلعبة الشطرنج، ولذا تعتبر لعبة الشطرنج 
"رجس من ع�م�ل الش�ی�ط�ان". ع�ن�دھ�ا ب�ادرت�ھ 
بالقول: "لو افترضنا أن یزید كان یتناول (الچل�و 
ك�ب��اب)!!!"، وھ��ي ال��وج��ب��ة اإلی��ران��ی��ة ال��ل��ذی��ذة 
المفضلة، "فھل سیتم تحریم ھذه ال�وج�ب�ة ع�ل�ى 
عباد هللا مثلما جرى تحریم لعبة الشطرنج؟". م�ا 
أن سمع ال�ق�اض�ي ك�الم�ي ح�ت�ى ان�ف�ج�ر غض�ب�اً 
وأمطرني بكلمات یصعب ع�ل�ي ن�ق�ل�ھ�ا ل�ل�ق�ارىء 

 .الكریم
أس��رد ھ��ذا ال��ح��ادث ك��ي أش��ی��ر إل��ى أم��ر ب��ال��غ 
الخطورة یصل إلى حد التزویر والظلم ل�م�ا ل�ح�ق 
بھذه الشخصیة التاریخی�ة م�ن تش�وی�ھ ع�ل�ى ی�د 
البشر وأدعیاء نصرتھ، كما حدث في السابق من 

ت��زوی��ر ألح��ادی��ث ال��ن��ب��ي ع��ل��ى ی��د أب��و ھ��ری��رة 
وأضرابھ. إن بعض الغالة والمتط�رف�ی�ن ش�وھ�وا 
ویشّوھون إلى اآلن تاریخ�ن�ا، ویس�ل�ب�ون بش�ك�ل 
خاص م�أس�اة ال�ح�س�ی�ن م�ن م�ع�ن�اھ�ا اإلنس�ان�ي 
ومضمونھا المناھض للفساد والظل�م. وأص�ب�ح�ت 
ھذه المناسبة وسیلة للت�الع�ب ب�م�ش�اع�ر ال�ن�اس 
البسطاء، ومجرد مراسیم غریبة وقص�ص ت�ث�ی�ر 
األسى فقط. كما جرى تحویل ھذا ال�ح�دث ال�م�ھ�م 
في تاریخنا منذ أن بدأت ھذه ال�م�راس�ی�م ت�ت�ح�ول 
إلى مصدر للعبث واالب�ت�زاز الس�ی�اس�ي وال�م�ال�ي 
والدیني والتخریف والفرقة بین من آمن ببرنامج 

 .الحسین اإلصالحي
وتشیر األحداث التاریخیة إل�ى أن إح�ی�اء م�أث�رة 
ال�ح�س��ی�ن ك�ان��ت ت��ج�ري ف��ي ب��ی�وت هللا وب��دون 
استعراضات طائفیة سیاسیة، ویشارك فیھا حت�ى 
أبناء جمیع الطوائ�ف ال�م�ذھ�ب�ی�ة، ح�ی�ث یش�ارك 
الناس وحتى علماء م�ن ال�م�ذھ�ب ال�ح�ن�ف�ي م�ن 
أمثال الخواجھ علي غ�زن�وي وام�ام ن�ج�م ال�دی�ن 
بلعماني الحنفي وھم یلعنون آل سفیان جراء ھذه 
التراجیدیا الكربالئیة. ولكن ُشرع باست�غ�الل ھ�ذه 
الواقعة وتحولت إلى "قمیص عثم�ان" س�ی�اس�ي 
من جدید من قبل حاكم بغداد ال�ب�وی�ھ�ي ف�ي ع�ام 

ھجریة. فقد أمر ھ�ذا ال�ح�اك�م نس�اء ب�غ�داد  352
بالخروج إلى الشارع وممارسة اللط�م ألول م�رة 
بھذه المناسبة. أي ت�ح�وی�ل ھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة إل�ى 

ھذه   استعراض سیاسي طائفي. ومن الطریف أن
ال�م��راس��ی��م ق��د م�ن��ع��ت م��ن ق��ب�ل ن��ف��س ال��ح��ك��ام 

 402البویھیین ولدوافع سیاسیة أیضاً. ففي عام 
ھجري أعلن فخر ال�م�ل�ك وزی�ر الس�ل�ط�ان ب�ھ�اء 
الدولة عن حریة أحیاء مراسیم عاشوراء، ولكن 
نفس ھذا الوزیر منع اجراء ھذه المراسیم الح�ق�اً 

. وھكذا حّول الحكام ت�دری�ج�ی�اً ھ�ذه 406في عام 
الذكرى األلیمة إلى ورقة بیدھم، ولیس اح�ت�رام�اً 
ل��م��ش��اع��ر ال��م��ؤم��ن��ی��ن، یس��م��ح��ون ب��ھ��ا ت��ارة 
ویحرمون�ھ�ا ت�ارة وألھ�داف س�ی�اس�ی�ة ب�ح�ت�ة ال 
عالقة لھا بُمثل الحسین وأھدافھ التي ضحى م�ن 
أجلھا. وعلى ھذا المنوال جرت ال�م�ت�اج�رة ب�ھ�ذه 
ال��واق��ع��ة الح��ق��اً م��ن ق��ب��ل ال��ح��ك��ام الس��الج��ق��ة 
واإلیلخانیین، إلى الصفویین الذی�ن ت�ن�ازل�وا ع�ن 
مذھبھم الس�اب�ق وت�ح�ول�وا ری�اءاً إل�ى ال�م�ذھ�ب 
الش��ی��ع��ي ل��دواف��ع س��ی��اس��ی��ة ب��ح��ت��ة ل��م��واج��ھ��ة 
العثمانیین السنة، ولیس حباً للح�س�ی�ن وح�زن�ھ�م 
على مصیره المأساوي أو أكراماً لمآثره. وخ�الل 
كل ھذا التالعب بالمأثرة الحسینیة ی�ق�ع ال�م�ؤم�ن 
البسیط ضحیة ألوامر الحك�ام وف�ت�اوى وأك�اذی�ب 
المتطرفین والغالة والمتاجرین بدم الحس�ی�ن م�ن 
رجال الدین والحكام ع�ل�ى ح�د س�واء. وت�ت�ح�ول 
ذكرى ھذه الكارثة إلى م�ج�رد روای�ات م�ف�ب�رك�ة 
وط��ب��ی��خ وس��ال��س��ل وق��ام��ات وھ��در ل��ألم��وال 
واالستخفاف بعقول الناس، ولیس االتعاظ بحكمة 
الحسین ودوافعھ اإلص�الح�ی�ة. ووص�ل�ت األم�ور 
ھذه السن�ة إل�ى ح�د ص�دور ت�وج�ی�ھ�ات ب�ال�ل�ط�م 

ولیس من قب�ی�ل الص�دف�ة أن ت�رت�ف�ع  !""بالنعال
أصوات العقالء م�ن رج�ال ال�دی�ن وغ�ی�ر رج�ال 
الدین تحذیراً من عواقب ھذا الم�ن�ح�ى. وھ�ا ھ�و 
صوت المفكر الدیني المعروف آی�ة هللا م�رتض�ى 
مطھري، الذي اغتیل على ید الغالة والمتطرف�ی�ن 
بعد أیام من انت�ص�ار ال�ث�ورة اإلی�ران�ی�ة ف�ي ع�ام 

، یرتفع محذراً من ھذا التزویر والت�الع�ب 1979
بھذه الملحمة اإلنسانیة، حیث قال ف�ي ك�ت�اب ل�ھ 

استشھد اإلمام الحسی�ن   عن ھذه الملحمة: "لقد
ثالث مرات : األولى على ید الیزیدی�ی�ن ب�ف�ق�دان�ھ 
لجسده، والثانیة على ید أع�دائ�ھ ال�ذی�ن ش�ّوھ�وا 
سمعتھ وأساءوا ل�م�ق�ام�ھ، أم�ا ال�ث�ال�ث�ة ف�ع�ن�دم�ا 
استشھدت أھدافھ على ید أھل المنبر الح�س�ی�ن�ي، 

  ."وكان ھذا ھو االستشھاد األعظم
نعم لقد ظُلم الحسین كم�ا یش�ی�ر الس�ی�د م�رتض�ى 

ب�م�ا ی�ن�س�ب إل�ی�ھ م�ن   مطھري، وم�ازال یُ�ظ�ل�م
أساطیر وخراف�ات وروای�ات ق�اص�رة ال ی�ق�ب�ل�ھ�ا 
ال��ع��ق��ل وال��م��ن��ط��ق. وظُ��ل��م ال��ح��س��ی��ن ألن ھ��ذه 
الممارسات قد ألقت ظالالً من الشك والتعتیم على 
البرنامج اإلصالحي للحسین، وأصبح إحیاء ھ�ذه 
الملحمة یقتصر على مواكب تشق فیھا ال�رؤوس 
وتجلد األبدان ب�الس�ال�س�ل. وب�ل�غ�ت األم�ور ح�داً 

غریباً ھذه السنة إل�ى ال�م�ع�زی�ن ص�دور ب�ال�ل�ط�م 
"بالنعال"!!، إلى جانب ط�غ�ی�ان م�ظ�اھ�ر ال�غ�ل�و 
ووسیلة لت�رس�ی�خ ال�ف�روق�ات ب�ی�ن أت�ب�اع ال�دی�ن 
الواحد، مما ال یؤدي إالّ إلى التق�ل�ی�ل م�ن م�ك�ان�ة 
ھذه الشخصیة. لقد ظُلم الح�س�ی�ن وم�ازال ی�ظ�ل�م 
عندما أصبحت ذكراه فرصة للتبذیر وال�ھ�در ف�ي 
المال العام والخاص في والئم م�ب�ال�غ ف�ی�ھ�ا، ف�ي 
الوقت الذي عرف عن الحسین ت�م�س�ك�ھ ب�ال�زھ�د 
وضد التبذیر وھدر المال العراق، وھو م�ا دف�ع�ھ 
إلى القیام ضد یزید. إنھ ظلم حقیقي ألن رس�ال�ت�ھ 
تحولت على ید ال�غ�الة وال�ج�ھ�ل�ة واألم�ی�ی�ن إل�ى 
وسیلة للتجھیل والتالعب بالم�ش�اع�ر ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة 
للمؤمنین، وذریعة لنشر الخرافات وال�ت�ح�ری�م�ات 
ضد كل ما ھو جمیل في عالمنا وضد كل ما یسعد 
بني البشر ویخفف من آالم�ھ�م وم�ح�روم�ی�ات�ھ�م. 
فشعار ھؤالء الغالة، عند أح�ی�اء ھ�ذه ال�م�ل�ح�م�ة 
الساعیة إلى سعادة البشر ونشر ال�ع�دل، ھ�و ك�ل 
یوم كراب وحزن وال مجال للبشر ال�ت�ف�ك�ی�ر ب�ای�ة 

 .بادرة من األمل وبفسحة من التفاؤل بالحیاة
ویسیر اآلن على درب ھؤالء الغالة ممن یتص�در 
ھذه المراسیم بعد اإلطاحة بالطغیان ف�ي ال�ع�راق 

، ل�ت�ت�ح�ول س�ن�ة ب�ع�د س�ن�ة إل�ى 2003في عام 
مراسیم تعطل ال�ح�ی�اة ف�ي ال�ب�الد وت�غ�ل�ق دوائ�ر 
ال��دول��ة ودور ال��ت��ع��ل��ی��م وتس��د أب��واب ال��م��راف��ق 
الصحیة والرزق بوجھ الم�واط�ن، ح�ی�ث ی�ع�رق�ل 
السیر وتنتشر الن�ف�ای�ات واألوس�اخ ف�ي ش�وارع 
المدن العراقیة والمقدس�ة م�ن�ھ�ا، وت�ھ�در أم�وال 
الدولة وأموال العاّمة بشكل منفلت ودون حسی�ب 
أو رق��ی��ب، ف�ي وق��ت ی��ع�ان��ي ال��ع�راق م��ن أش��د 
األزمات االقتصادیة حدة. كل ذلك یتم بدون تدخل 
أھل العقل والحكمة لوقف ھذه المراسیم ال�م�خ�ل�ة 
بصاحبھا وملحمت�ھ ال�ت�اری�خ�ی�ة. ل�ق�د ب�ل�غ ح�ج�م 
الخسائر التي لحقت ب�م�دی�ن�ة ك�رب�الء ف�ي زی�ارة 

فقط مبلغاً خیالیاً یقدر بـ  2009األربعین في عام 
ملیار دینار عراقي. فھذه الزیارت التي كان  100

مخططاً لھ�ا ورّوج ل�ھ�ا ك�ي ت�ؤدي إل�ى ازدھ�ار 
السیاحة الدینیة وتوفیر مصادر م�ال�ی�ة الق�ت�ص�اد 
محافظة كربالء، تحول�ت إل�ى ك�ارث�ة اق�ت�ص�ادی�ة 
وتسببت في تدمیر كبیر في المنش�ئ�آت ال�خ�دم�ی�ة 
والبنى التحتیة، ونشر القاذورات واألوساخ الت�ي 
تتعارض مع االیمان الدیني. فـ�ش�ع�ار "ال�ن�ظ�اف�ة 
من االیمان" و "تنظف�وا ف�إن اإلس�الم ن�ظ�ی�ف" 
تحول إلى ما ھو نقیضھ. ومن المعلوم أن ج�م�ی�ع 
المؤمنین على تنوع أدیانھم في عالمنا ال ی�أّم�ون 
دور العب�ادة إالّ ب�ح�ل�ة ن�ظ�ی�ف�ة وأجس�ام ن�ظ�ی�ف�ة 
مطھرة، فأي ایمان ھذا الذي یتمسك بھ ال�ب�ع�ض 

  .ممن یخرقون قواعد النظافة
وال تقتصر الخسائر واألضرار على ما تسببھ ھذا 
النشاطات من أضرار، بل تفوق ذلك. ف�إن وزارة 
التفظ تمد ھذه الفعالیة بكمیات ك�ب�ی�ر م�ن ال�ن�ف�ط 
والب�ن�زی�ن وال�غ�از م�ج�ان�اً، وب�دون أي م�رس�وم 

في ال�م�ی�زان�ی�ة   وزاري أو بموجب نص تشریعي
السنویة للدولة العراقی�ة، أو ب�م�واف�ق�ة الس�ل�ط�ة 
التشریع�ی�ة ال�ت�ي م�ن ص�الح�ی�ت�ھ�ا تش�ری�ع ھ�ذه 
المیزانیة. وینطبق الحال على وزارة النق�ل ال�ت�ي 
تحشد القطارات وحافالت النق�ل ووس�ائ�ل ال�ن�ق�ل 
األخرى مجاناً لنقل المشاركین في ھذه ال�ف�ع�ال�ی�ة 
وبدون أي مجوز قان�ون�ي. وی�ط�ال ھ�ذا ال�ت�ب�ذی�ر 

وغ�ی�رھ�ا. ك�م�ا   وزارات أخرى ك�وزارة الص�ح�ة
تتحمل الحكومة مبالغ مالیة ضخمة جراء ت�وف�ی�ر 
العدید من التسھیالت المجانیة والم�ن�ح ال�م�ال�ی�ة، 
دون أن یدفع الزائر أي فلس لقاء ھذه الخدم�ات. 
ویضاف إلى كل ذلك ما تتحملھ ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة 
من تكالیف باھضة جراء توفیر األمن ل�ل�زائ�ری�ن 
من قبل قوات الجیش والشرطة واألجھزة األمنیة 
التي تستنفر أفرادھا خ�الل ھ�ذه ال�ف�ع�ال�ی�ات وم�ا 
یرافقھا من مخصصات أضافی�ة ل�م�ن�ت�س�ب�ي ھ�ذه 
المرافق األمنیة. كما یضاف إلى ھذه الخسائر م�ا 
تتحملھ الدولة من ھدر في ن�ف�ق�ات�ھ�ا وت�ع�ل�ل ف�ي 
أدائھا جراء تسرب الموظفین والمستخدمین م�ن 
دوائرھم بحجة المشاركة بـ"المسیرة الملیونیة" 
ولبضعة شھور. وال نتحدث ھنا عن ما رافق ھذه 
الفعالیات من فساد وتالعب، حیث یتم قطع التیار 

العراقیة م�ن أج�ل   الكھربائي عن عدد من المدن

ت���زوی���د ال���ف���ع���ال���ی���ة 
 .بالكھرباء

ك���ل ھ���ذه ال���ن���ف���ق���ات 
وال��ھ��در ف��ي ال��ث��روة 
یتزاید سنة بعد أخ�رى 
في بلد یعاني من حالة 
ال������خ������راب ج������راء 
ال���ح���روب ال���ع���دی���دة 
الخارجی�ة وال�داخ�ل�ی�ة 
التي خ�اض�ھ�ا ال�ن�ظ�ام 
السابق أو م�ا ق�ام ب�ھ 
ف���ل���ول ھ���ذا ال���ن���ظ���ام 

وحل�ف�ائ�ھ اإلرھ�اب�ی�ی�ن م�ن ت�خ�ری�ب واس�ع ب�ع�د 
سقوطھ، وأسشراء النھب ع�ل�ى ی�د ال�م�ف�س�دی�ن 
والحرامیة. ویجري كل ذلك في ب�ل�د ی�ف�ت�ق�ر إل�ى 
أبسط المرافق ال�خ�دم�ی�ة والص�ح�ی�ة وال�ت�رب�وی�ة 
والھی�اك�ل االرت�ك�ازی�ة، ویض�ط�ر إل�ى اس�ت�ج�داء 
القروض والرسامیل من ال�ب�ن�ك ال�دول�ي وال�دول 
األجنبیة، والتوسل إلى ھذه ال�دول�ة أو ت�ل�ك م�ن 
أجل حذف الدیون المتراكمة على العراق كي یت�م 
تفعیل العجلة االقتصادیة وال�ت�خ�ف�ی�ف م�ن ع�بء 
الدیون التي فرضتھا ق�رارات ال�ھ�ی�ئ�ات ال�دول�ی�ة 
على العراق. إن كل ھذا الھدر في الموارد العامة 
والخاصة یجري ف�ي ب�ل�د ی�ب�ل�غ ال ت�ق�دم ال�دول�ة 

% 4مساعدة لذوي الدخل المحدود ال تزید على 
 .من ھذه المیزانیة الرسمیة

ومن اإلساءة والمعیب لھذه المأثرة التاریخیة أن 
تترافق مع كل ھذه االستعراضات الطائفی�ة س�ی�ل 
من المبالغات والتضلیل ونش�ر ث�ق�اف�ة ال�ت�ض�ل�ی�ل 
والكذب على المواطن العراقي بدون أي سبب أو 
مبرر. فال یتردد ب�ع�ض ال�م�س�ؤول�ی�ن ف�ي ت�ق�دی�م 
تقدیرات ُمبالغ فیھا حول حجم المشارك�ی�ن ف�ی�ھ�ا 
وألسباب غیر مفھومة. فیصر بعض المسؤول�ی�ن 
الرسمیین في السن�وات ال�م�اض�ی�ة ع�ب�ر وس�ائ�ل 

ملیون شخص فیھا ومن  6اإلعالم على مشاركة 
ضمنھم نصف ملیون أجنبي؟؟؟، وكأن العراقیی�ن 
"غشمة" وجھلة إلى ھذا الح�د ب�ح�ی�ث یص�دق�وا 
ھذه ال�م�ب�ال�غ�ات ال�ت�ي ال تض�ع�ف إالّ مص�داق�ی�ة 
ال��م��ص��ادر ال��رس��م��ی��ة ف��ي أع��ی��ن ال��م��واط��ن��ی��ن 

% من المكون العراق�ي 40العراقیین. إن حوالي 
ال یشارك عادة في ھذه ال�ط�ق�وس، ع�الوة ع�ل�ى 

% م��ن األط��ف��ال والص��غ��ار والش��ی��وخ م��ن 20
المكون العراقي، ف�م�ن أی�ن ن�ب�ع�ت ھ�ذه األرق�ام 
االسطوریة التي ال تستطیع مدینة متوسط�ة م�ث�ل 

 .كربالء أن تستوعب ھذه الحجوم االفتراضیة
إن ال�م��ب�ال�غ��ة ف�ي ھ�ذه االس�ت�ع��راض�ات وال��غ�ل��و 
الطائفي ال یزید من ح�رم�ة ھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة، ب�ل 
بالعكس. كما إن ھذه االست�ع�راض�ات ت�ق�دم أك�ب�ر 
خدمة وذریعة لإلرھابیین وفلول النظام ال�م�ن�ھ�ار 
والجریمة المنظمة ك�ي تس�ت�غ�ل ھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة 
لشحن االحتقان الطائفي والمواجھات ال�م�ذھ�ب�ی�ة 
من جھة، وم�ن ج�ھ�ة أخ�رى ف�رص�ة ل�الن�ف�الت 
األمني وزرع الموت ب�ی�ن األب�ری�اء ال�ع�راق�ی�ی�ن. 
وھذا ما شھدناه في كل المراسیم التي جرت دون 
أن یتم عقلنة ھذه المراسیم، الت�ي ھ�ي م�ن ح�ق 
المواطن، والعمل على ت�أط�ی�رھ�ا ل�ت�ف�ادي اآلث�ار 

إل�ی�ھ�ا آن�ف�اً. آن األوان ل�ك�ي   السلبیة التي أشیر
یتدخل ال�ع�ق�الء وال�ح�ك�م�اء ل�ت�ب�ص�ی�ر ال�م�واط�ن 

ھ�ذه   بمخاطر ھذا الغ�ل�و وال�ت�خ�ل�ي ع�ن تش�وی�ھ
ال�م�ل�ح�م�ة ال��ح�س�ی�ن�ی�ة، وال��دع�وة إل�ى م�راس�ی��م 
حضاریة غیر طائفیة توحد العراقیی�ن ن�ح�و م�ث�ل 
العدل ونبذ الظلم الذي ناضل ال�ح�س�ی�ن وأنص�اره 
من أجلھا، خاصة وأن العراق یتعرض إلى ھجمة 
ف�ی�روس�ی�ة ق�ات�ل�ة ت�ودي ی�وم�ی�اً ب�ح�ی�اة ال�م�ئ��ات 
العراقیین بسبب عدم إتباع ت�وج�ی�ھ�ات ال�م�راج�ع 
الصحیة. كما ی�ج�ب ال�دع�وة إل�ى انش�اء "م�ب�رة 
للحسین" تجمع فی�ھ�ا األم�وال ال�ت�ي ت�ھ�در اآلن 
لصرفھا على تحسین المدارس وال�م�س�ت�ش�ف�ی�ات 
ودور األیت�ام وال�م�ع�وزی�ن وال�م�راف�ق ال�خ�دم�ی�ة 
وتطویر وتنظیف المدن التاریخی�ة ب�دالً م�ن ھ�ذا 
البذخ على الطبیخ الذي ی�رم�ى نص�ف�ھ ف�ي س�ل�ة 
ال�م��ھ��م�الت. ف��ھ��ل ی��ت��ع�ظ ال��ق��ائ�م��ون ع�ل��ى ھ��ذه 
االس��ت��ع��راض��ات وی��ح��ت��رم��وا ھ��ذه ال��م��ن��اس��ب��ة 

 .التاریخیة؟ نأمل ذلك

را ه ا ءة إا  ارا ا    
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الم���ت���الك ال���م���ال والس���ل���ط���ة    
ط��ری��ق��ان، ط��ری��ق س��ھ��ل ج��دا ال 
ی�ت��ط��ل��ب اال ق��ل��ی�ل م��ن ال��ف��ھ��ل��وة 
وال��ت��خ��ل��ي ع��ن ب��ع��ض ال��ث��واب��ت 
ال��رئ��ی��س��ی��ة، وط��ری��ق وِع��ٌر ج��دا 
وام�ت�ح�ان�ھ عس�ی�ر، وف�ي ن�ھ�ای��ة 
المطاف ی�ن�ت�ھ�ي ال�ط�ری�ق�ان ال�ى 
اختبار عویص یخرج من�ھ م�ع�دن 
الرج�ال وال�ن�س�اء، وت�ظ�ھ�ر ف�ی�ھ 
ح��ق��ی��ق��ة ال��ف��رد وال��م��ج��ت��م��ع، ب��ل 
ویفصل بین الحری�ة وال�ع�ب�ودی�ة، 

 وفیھ أیضا یكرم المرء أو یُھان.
 
بھذه المقدمة المق�ت�ض�ب�ة ادخ�ل   

الى صلب قض�ی�ت�ن�ا ف�ي ال�ع�راق، 
ھذه البالد التي ال تختلف ع�ن أي 
ب��الد ف��ي األرض اال ف��ي ح��ظ��ھ��ا 
السيء وإدارات�ھ�ا األس�وء، م�ن�ذ 
تأسیس كیانھا الس�ی�اس�ي م�ط�ل�ع 
الق�رن ال�م�اض�ي ب�إرادة اج�ن�ب�ی�ة 
وھي مجرد إدارات تسلطت بغفل�ة 
من ال�زم�ن ال�ت�ع�س واالس�ت�غ�الل 
البشع لتخلف األھ�ال�ي وف�ق�رھ�م، 
مستغل�ةً ش�ت�ى أن�واع ال�م�ف�ات�ی�ح 
الغرائزیّة والدی�ن�یّ�ة وال�ع�ن�ص�ریّ�ة 
لتبریر استمرارھا في االس�ت�ح�واذ 
على المال والثروة والحكم وت�رك 
األھالي یت�ل�ظ�ون ف�ق�راً ت�غ�ط�ی�ھ�م 
أكداس من "الل�ن�ك�ات وال�ب�االت" 
في المالبس واألفكار والث�ق�اف�ات، 
ح��ت��ى ح��ول��وا ال��ب��الد إل��ى س��وق 
شعبي لبیع وشراء المستھ�ل�ك�ات، 
ول�ك��ي ی��درك ق�راءن��ا م��ن خ��ارج 
ال��ب��الد ال��ع��راق��ی��ة، م��ا ت��ع��ن��ی��ھ 
"اللناك�ات وال�ب�االت" ك�م�ف�ردات 
وم��ت��داوالت ش��ع��ب��ی��ة ع��راق��یّ��ة 
موروثة تعطي صور بالغ�ی�ة ف�ي 
ال��ت��وص��ی��ف، ق��د ال ت��رت��ق��ي ل��ھ 
الفصحى في كث�ی�ر م�ن ال�ح�االت، 
خاصةً ل�دى ال�ق�راء ال�ع�راق�ی�ی�ن، 
ولكي یك�ون ق�ارئ�ن�ا ع�ل�ى ِدرای�ة 
بمعنى ھ�ذه ال�م�ف�ردات ال�دارج�ة، 
عل�ی�ن�ا أن ن�ع�رف م�ع�ن�اھ�م�ا ف�ي 
الفصیح، فـ "اللنك�ة" ت�ع�ب�ر ع�ن 
أي شيء قدیم بسب�ب االس�ت�خ�دام 
ولیس بالزمن ف�ق�ط، وك�ذا ال�ح�ل 
ف���ي "ال���ب���االت" ال���ت���ي تص���ف 
المالبس المستخدمة، والتي تكث�ر 
الیوم في أسواق العدید م�ن م�دن 
الشرق األوسط، وتضاعفت كثیراً 
ب�ع�د ان�دالع م�ھ�رج�ان��ات ال�رب�ی��ع 
العربي الدامي، وھي في معظمھ�ا 

قادمة من أوربا وأمریكا ب�أك�داس 
معفرة ب�م�ش�اری�ع ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
وال��ع��ول��م��ة وم��راك��ز وم��ع��اھ��د 
تعلیمھا، ال�ت�ي ان�ت�ش�رت ب�ك�ث�اف�ة 
تشبھ غ�زارة دك�اك�ی�ن م�ن�ظ�م�ات 
المجتمع ال�م�دن�ي وأس�واق ھ�رج 

 ومریدي العراقیة!
ول��ك��ي ت��ت��ض��ح الص��ورة اك��ث��ر   

دع��ون��ي اس��ت��ع��ی��ر ال��ل��ف��ظ��ت��ی��ن 
الدارجتی�ن ال�ل�ت�ی�ن ت�ع�ب�ران ع�ن 
المواد المستھلكة وأحیان�اً ك�ث�ی�رة 
المھترئة، للتع�ب�ی�ر ع�ن ش�ری�ح�ة 
م��ن الس��ی��اس��ی��ی��ن واإلع��الم��ی��ی��ن 
المستخدمین والمستھلكین ك�ث�ی�راً 
إلى درجة ربما أكثر من ال�ل�ن�ك�ات 
أو ال��ب��االت، ح��ی��ث وص��ل ح��ال 
بعضھم إلى درجة مزریة ت�ق�ت�رب 
من الرث�اث�ة واالن�دث�ار، رغ�م ك�ل 
اإلكس���س���وارات وال���م���ن���ش���ط���ات 
ال���داع���م���ة م���ن ال���م���م���ول���ی���ن، 
والتسمیات والعناوین الم�م�ن�وح�ة 
لھم على شاكل�ة م�دی�ر م�ع�ھ�د أو 
مركز كذا للدیم�ق�راط�ی�ة وح�ق�وق 
اإلنس��ان، خ��اص��ةً أول��ئ��ك ال��ذی��ن 
أنتجتھ�م ت�خ�م�ة الس�ح�ت ال�ح�رام 
ون���اف���ورة اإلع���الم وم���ف���رخ���ات 
السیاسة ال�ب�ل�ھ�اء ف�ي ب�ل�دان م�ا 
ی��زال س��ی��اس��ی��وھ��ا ال��ل��ص��وص 
یصّرون على نزاھتھم باسم الّرب 
والكتاب المقدس واألمة العظیمة، 
حالھم ح�ال رف�اق�ھ�م ف�ي داع�ش 
اإلرھاب التي اّدعت وكالتھا للّرب 
على األرض، وقیامھ�ا ب�واج�ب�ات�ھ 
المفترضة على أساس ع�ق�ی�دت�ھ�ا 
الفاسدة، في ذبح وس�ل�ق وح�رق 
وتقطیع المختلف معھم كما حصل 
في سنجار وتلعفر وسبایكر، التي 
سبو نسائھا واستعب�دوا أط�ف�ال�ھ�ا 
وق���ت���ل���وا آالف���اً م���ن ش���ب���اب���ھ���ا 
وشیوخھا، ال لشيء إال ألن�ھ�م ال 
یجیدون الشھادة على ط�ری�ق�ت�ھ�م 
وال ی���ع���رف���ون ال���وض���وء ك���م���ا 

 یشتھون ھم!
ھؤالء المستھلكین حّد الرث�اث�ة،   

ال لكونھم مخضرمین، ب�ل ل�ك�ث�رة 
استخدامھم من ممولین وأصحاب 
أج��ن��دات وأم��وال، ی��ن��ف��ذون م��ن 
خ�الل م��واس�م األزم��ات وال�وف��رة 
المالیة لیقدموا خدماتھم في ب�ی�ئ�ة 
ف���اس���دة تس���ت���دع���ي اس���ت���خ���دام 
المستخدم وأن كان مستھلكاً ك�م�ا 
ی��ف��ع��ل ال��ك��ث��ی��ر م��ن الس��اس��ة 
واإلع��الم���ی���ی���ن، وم���ا یُس���م���ون 
بالخبراء االستراتیجی�ی�ن وم�دراء 
م���ع���اھ���د وم���راك���ز م���ا یُس���م���ى 
بالدیم�ق�راط�ی�ة أو ك�م�ا ی�ن�ط�ق�ھ�ا 
ب����ع����ض األھ����ال����ي ت����ھ����ك����م����اً 
"الدیموغالجیة" أي دیمق�راط�ی�ة 
الحرامیة وحكمھم، ح�ی�ث ع�ج�ت 
السوق السیاسیة العراقیة وب�ازار 
ال��ف��ض��ائ��ی��ات وق��اع��ات م��زای��دات 
الم�ش�اری�ع ب�ال�م�ئ�ات م�ن ھ�ؤالء 
الحاملین لعناوی�ن ال أس�اس ل�ھ�ا 
ف�ي ت�ك�وی�ن��ھ�م أو ق�اب��ل�ی�ات�ھ�م أو 
تأھیلھم، فت�راھ�م م�ن�ت�ش�ری�ن ف�ي 
ال��ب��رل��م��ان وال��ح��ك��وم��ة واإلع��الم 
ومنظمات أو دك�اك�ی�ن م�ا یُس�م�ى 
بالمجتمع المدني ومختلف وسائل 
التواص�ل االج�ت�م�اع�ي، ول�ك�ي ال 
نظلمھم ون�ف�رق ب�ی�ن "ال�ل�ن�ك�ة" 
و"الباالت"، فإن "اللنك�ة" خ�ی�ر 
ما تنطبق على الكثیر من شاغ�ل�ي 
ك��راس��ي ال��ب��رل��م��ان وال��ح��ك��وم��ة 
وملحقاتھا في ج�م�ی�ع ال�وزارات، 
وخاصةً غالیة الثمن التي تحول�ت 
ال�ى اق�ط��اع�ی�ات وم��غ�ارات ع�ل��ي 
ب�اب��ا، أم��ا "ال��ب��االت" ف��خ��ی��ر م��ا 
ینطبق علیھم ھذا الت�وص�ی�ف ھ�م 
إع��الم��ی��و الص��دف��ة وفض��ائ��ی��ات 
ال��ب��ذاءة وأص��ح��اب دك��اك��ی��ن م��ا 
یُس���م���ى ب���م���راك���ز وم���ع���اھ���د 
الدیم�ق�راط�ی�ة وح�ق�وق اإلنس�ان، 
ال��ت��ي ت��أس��س��ت ف��ي الس��ن��وات 
األخیرة لبیع وشراء ك�اف�ة أن�واع 

المشاریع والكوبونات والمقابالت 
الفضائیة مدفوعة األجر، ب�ع�د أن 
فشل أصحابھا ب�االس�ت�ئ�ث�ار ع�ل�ى 
منصب في أفش�ل دول�ة ب�ال�ع�ال�م؛ 
ففتحوا دكاكینھم لبیع أك�داس م�ن 
"اللنك�ات وال�ب�االت" الس�ی�اس�ی�ة 
واإلع�الم��ی��ة وحس��ب ال��م��ق��اس��ات 

 واألحجام!
 
إن ما جرى الیوم ف�ي ع�روس�ة   

الشرق والبحر المتوس�ط ب�ی�روت 
الحضارة من محاولة إزالتھ�ا م�ن 
ال��وج��ود لص��ال��ح ال��ھ��م��ج، وم��ا 
یجري ف�ي ع�راق س�وم�ر وب�اب�ل 
واور واكد وآشور ومیدیا لمسخھ 
وتشویھھ، ھذه البالد الت�ي ت�ع�وم 
على بحور من الثروات وتع�ل�وھ�ا 
أجمل وأثرى ما في الطب�ی�ع�ة م�ن 
تض��اری��س وم���ی��اه وخص��وب���ة، 
وتسكنھا أقوام وأعراق لو أتیحت 
لھا فرصة التحرر والت�ق�دم وح�ق 
تقریر المصی�ر، ألق�ام�ت حض�ارة 

، تفتخــر ب�ھ�ا اإلنس�ان�ی�ة ج�م�ع�اء
وما یجري فیھ�ا ال�ی�وم إزاء ھ�ذا 
الكم الھائل من الفس�اد واالفس�اد، 
من م�ح�اوالت ت�غ�ی�ی�ر ال�وض�ع ال 
ی��م��ك��ن ل��ھ ال��ن��ج��اح ب��ال��ت��رق��ی��ع 
والمسكنات، فقد غارت غرغری�ن�ا 
ال�ف�س�اد ال��م�ال�ي والس��ی�اس�ي ف��ي 
اوصالھا، ولن یشفى منھا الجس�د 
اال ب���ب���ت���رھ���ا، ألن األوب���اش 
العنصریون والمتط�رف�ون ق�وم�ی�اً 
ودینیاً، أحالوھا إلى دولة لل�ب�االت 
واللن�ك�ات، ت�ع�ج ف�ی�ھ�ا عص�اب�ات 
ومافیات باسم الّرب ت�ارةً وب�اس�م 
المذھب تارةً أخرى، وما ھ�م ف�ي 
ح��ق��ی��ق��ة األم��ر إال ك��م��ا ی��ق��ول 
ال��ع��راق��ی��ون "س��ّالب��ة ن��ّھ��اب��ة"، 
حولوا الب�الد إل�ى رك�ام وخ�راب، 
فباتت أك�ث�ر ب�ل�دان ال�ع�ال�م فس�اداً 
وفشالً وتخلفاً بعد أن كانت من�ارة 

 للحضارة والتقدم لكل البشریّة.
 
انھ تحدي كبیر بدأ في تش�ری�ن    

وت��خ��ض�ب��ت ف�ی��ھ ش��وارع  2019
العراق وشباب�ھ وش�اب�ات�ھ ب�دم�اء 
زكیة، فھل نجح فیروس ك�ورون�ا 
المرض وغرغ�ری�ن�ا ال�ف�س�اد ف�ي 
اب��ط��اء ال��م��س��ی��رة، ام ان األی��ام 
المقبلة تُنبأ بتحوالت ت�ن�زع ف�ی�ھ�ا 
الباالت واللنكات، وتستعید ال�ب�الد 

 ازیائھا االصلیة الزاھیة!؟

  ااق
  ا وال!

 
 

 كفاح محمود كریم/ أربیل



لیس خافیاً أن النق�اد ال�ف�رنس�ی�ی�ن واألل�م�ان ھ�م أول م�ن   

حاولوا وضع نظریة في السرد وأزمنتھ وأمكنتھ، وذلك م�ن�ذ 

أواخر األربعی�ن�ی�ات م�ن ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن وق�ب�ل�ھ�م�ا ك�ان 
للشكالنیین الروس دور مھم ف�ي دراس�ة الس�رد ك�م�ا ع�ن�د 

فالدیمیر بروب وشكلوفسك�ي وت�ن�ظ�ی�رات�ھ ح�ول ال�ح�ك�ای�ة/ 

الحبكة والتاریخ /الخطاب والمتوالیة الس�ردی�ة وال�خ�ط�اب�ی�ة 

  وطریقة تقدیم وجھة النظر والصوت السردي وغیرھا.
ولم تصبح السردیات معروفة اص�ط�الح�ی�اً ح�ت�ى ول�دت ف�ي 

حین تقاطعت مدارس البنیویة والسی�اق�ی�ة  1977فرنسا عام 

والشعریة عند روالن ب�ارت وب�رس�ي ل�وب�وك وغ�ری�م�اس 

وجینیت وتودوروف الذي أكد أھمیة الحاجة إلى التحول م�ن 
السرد السطح�ي ال�م�س�ت�ن�د إل�ى ال�ن�ص وم�ا س�م�اه ال�ك�ون 

التمثیلي بما فیھ من األشكال التركیبیة للسرد، مس�ت�ن�دا إل�ى 

 سوسیر ومحاضراتھ التي نشرت بعد رحیلھ.

ثم ما جاءت بھ انثربولوجیة شتراوس وتولیدیة ج�ومس�ك�ي 
وسیموطیقیة سیمور تشایمان وكلود بری�م�ون�د وم�ا أع�ادت 

مدرسة شیكاغو للنقد االدبي اكتشافھ حول مفاھ�ی�م أرس�ط�و 

عن الحبكة والشخص�ی�ة وال�ج�ن�س االدب�ي، ودف�اع�ھ�ا ع�ن 

االرسطیة الجدیدة بوصفھا وس�ی�ل�ة ل�ل�ت�ح�ل�ی�ل ال�ن�ص�ي، ث�م 

طروحات نورمان فریدمان الذي درس ث�م�ان�ی�ة أن�واع م�ن 
وجھات النظر وأربعة عشر نوعا من الحبكات ووای�ن ب�وث 

الذي اھتم بالبعد البالغي للخطاب السردي الى غیر ذلك م�ن 

 التنظیرات.

وكانت أن ُعرفت المرحلة من منتصف الستینیات إل�ى أوائ�ل 
الثمانینیات بأنھا مرحلة كالسی�ة ف�ي الس�رد ك�ون�ھ�ا واق�ع�ة 

تحت تأثیر البنیویة إلى أن ظ�ھ�ر ف�ي ن�ھ�ای�ة ال�ث�م�ان�ی�ن�ی�ات 

جوناثان كلر ونظریتھ السردیة التي ت�رى أن م�ن ال�خ�ط�اب 

تولد القصة ثم سوزان النسر وما ق�دم�ت�ھ ح�ول ال�ن�ظ�ری�ات 
النسوی�ة ف�ي الس�رد وت�وم�اس ب�اف�ی�ل ال�ذي تس�اءل ح�ول 

 انطولوجیا عوالم السرد الخیالیة.

ومع نھایة المرحلة ما بعد البنیویة برزت ط�روح�ات ج�دی�دة 

في السرد، منھا سرد ال�م�ی�ت�اف�ك�ش�ن و(الس�رد االف�ت�راض�ي 
virtual narrative الذي اجترحتھ ماري ل�وري رای�ان (

من جامعة كولورادو وھي متخصصة ف�ي ال�خ�ی�ال الس�ردي 

والثقافة االلكترونیة الفرنسیة وبرادیغم�ات م�ح�اك�اة ال�ذك�اء 

 الصناعي.
والمدھش أن ھذا التقدم االوربي في النظریة الس�ردی�ة دف�ع 

النقد األمریكي للبحث ع�ن م�وط�يء ق�دم ل�ھ ف�ي ال�ن�ظ�ری�ة 

السردیة، ومن ذل�ك اج�ت�راح االم�ری�ك�ي دی�ف�ی�د ھ�ی�رم�ان�ن 

David Herman  لمفھوم (علم السرد ما ب�ع�د ال�ك�ال�س�ي
Postclassical Narratology في م�ق�ال�ھ  1997) عام

المعنون (فواصل، تواٍل، قصص) وفیھ أك�د ض�رورة إع�ادة 

التفكیر في النظریة السردیة من خالل التداخل مع الم�ج�االت 

المعرفیة االخرى، بحیث تعاد الساعة إلى الوراء أي إل�ى م�ا 
ال یقل عن أربعین عاما حین ظھرت بوادر النظریة البنی�وی�ة 

ثم القیام بربطھا بت�ط�ورات ال�م�رح�ل�ة ال�الح�ق�ة ف�ي أواخ�ر 

  الستینیات حین نشأت النظریة السردیة.

نشر ھیرم�ان م�ج�م�وع�ت�ھ الس�ردول�وج�ی�ة  1999وفي عام 
 ; Narratologies(منظورات جدیدة في التحلیل السردي 

new perspectives on narrative وق��د وج���د (,

) أن المجموع�ة word /textمحررو مشروع (كلمة/ نص 

وع�ل�ى  2019تستحق اصدارا خاصا بالذكرى السنویة عام 

قسمین: االول م�ن�ظ�ورات ع�ام�ة وال�ث�ان�ي ث�ی�م�ات ان�ت�ھ�ت 

 واستھلكت، تتبعھا مراجعات وقراءات.

والیوم وبعد مرور عشرین عاما على اجتراح مفھوم الس�رد 
ما بعد الكالسي؛ فإنھ ما زال یش�ھ�د ش�ی�وع�ا وت�ط�ورا ف�ي 

الوالیات المتحدة ف�ي ج�ام�ع�ة والی�ة اوھ�ای�و وك�ل�ی�ات ف�ي 

جامعات أم�ری�ك�ی�ة أخ�رى. وك�ذل�ك ف�ي ب�ع�ض أج�زاء م�ن 

استرالیا واوربا وبمنظورات جدیدة تسعى الى ت�ج�اوز ق�ی�ود 
  النظریة السردیة في التحلیل السردي ثم تطویرھا.

وبسبب ھذه النزعة التن�افس�ی�ة ف�ي ال�ن�ق�د الق�ت ط�روح�ات 

ھیرمان حول السرد ما بعد الكالسي ردود أفعال بعضھا ك�ان 

سلبیا في كل من فرنسا والصین، منھا م�ا ك�ت�ب�ھ ال�ف�رنس�ي 
في مقالتھ(ھل ھن�اك روای�ة م�ا ب�ع�د   2011جون بییر عام 

كالسیة فرنسیة؟) التي بمجرد أن نشرھا صار العمل ج�اری�ا 

ضمن فضاءات أب�ح�اث ف�ران�ك�ف�ون�ی�ة ت�ع�م�ل ع�ل�ى دراس�ة 

الظواھر السردیة المنفتحة على التاریخ وال�ث�ق�اف�ات ع�ام�ة، 
وكان من أصدائھا انشاء جمعیة (المجتمع الدولي والتخی�ی�ل 

  . 2019والدراسات التخییلیة) عام 

وفي جامعة سرقسطة االسبانیة عمل خوسیھ غارسی�ا الن�دا 

ببلوغرافیا شاملة في النظریة االدبیة، وفي یورك ببریطان�ی�ا 

تم فتح مركز متعدد التخصصات. وترأست مونیكا ف�ل�ودرن�ك 
في المانیا مرك�ز ف�رای�ب�ورغ ل�ل�روای�ة ال�خ�ی�ال�ی�ة وال�روای�ة 

الواقعیة الذي تبنى برنامج�ا ص�ارم�ا م�ت�ع�دد ال�ت�خ�ص�ص�ات 

مرت�ب�ط�ا ب�ال�دراس�ات ال�ع�ل�ی�ا ك�م�ا اھ�ت�م ال�م�رك�ز ال�م�ت�ع�دد 

التخصصات لعل�م الس�رد ف�ي ھ�ام�ب�ورغ ب�الس�رد ال�واق�ع�ي 
 والخیالي.

 

 وفي الصین ُعدَّ السرد ما بعد الكالسي شأنا أمریكیا.    

أما اھتمام االنجلو أمریكي بدراسة السرد الصی�ن�ي ف�ھ�و م�ا 
رحب بھ الصینیون لكنھم ساھموا ـ بحسب الناقد بی�و ش�ان�غ 

ـ في أن تكون لھم نسخ�ت�ھ�م ال�خ�اص�ة م�ن الس�رد م�ا ب�ع�د 

الكالسي الذي تظھر أھمیتھ في الص�ی�ن ال الن�ھ ب�دأ ی�ج�ذب 

انتباه األوساط االكادیمیة الغربیة حسب بل ألن�ھ أیض�ا ص�ار 
 یدّرس كمواد إلزامیة في بعض الجامعات الصینیة. 

وُشجع الباحثون على كتاب�ة األط�اری�ح وال�رس�ائ�ل ف�ي ھ�ذا 

السرد من ناحیة النظر إلى الموضوعات التقلیدیة ب�وج�ھ�ات 

نظر جدیدة كإعادة النظر في العالقة ب�ی�ن الس�رد ال�ك�ال�س�ي 
وما بعد الكالسي وما ماھیة الحدود ب�ی�ن ال�ف�ل�س�ف�ة واالدب 

وكیف یتقاطع السرد الجسدي م�ع الس�رد ال�ب�الغ�ي ومس�ار 

    السارد ومسار القارئ..الخ.

ویبدو أن مسعى ھیرمان في أن تكون لھ بصمة أمریكیة ف�ي 
مفھوما جدیدا ھو  2002النظریة السردیة جعلتھ یطور عام 

: story logic(منطق القصة) في كتابھ (من�ط�ق ال�ق�ص�ة 

اشكالیات واحتماالت) لیدعم بھ أوال مفھ�وم الس�رد م�ا ب�ع�د 

الكالسي ولیكون ثانیا بمثابة تولی�ف ك�ب�ی�ر ل�ن�ظ�ری�ة ت�م�ث�ل 
ف��اص��ل��ة ف��ي دراس��ة الس��رد ب��وص��ف��ھ أس��ل��وب��ا م��ع��رف��ی��ا 

واستراتیجیة تساعد البشر على فھم عالمھم فمنطق الق�ص�ة 

یفترض أنھا توفر للقارئ مورداً ال غنى عنھ لفھم الت�ج�ارب 

 االنسانیة.
والكتاب یقع في منطقة السرد متعدد ال�ت�خ�ص�ص�ات، ج�ام�ع�ا 

المفاھیم السردیة الرئیسة في النقد االدبي ج�ن�ب�ا ال�ى ج�ن�ب 

العلوم المعرفیة لی�درس�ھ�ا ب�دق�ة وی�ك�م�ل�ھ�ا م�ع م�ج�م�وع�ة 

المفاھیم االضافیة التي تتیح تحلیل العدید م�ن ان�واع الس�رد 

  وفھمھا.

وممن استند الیھم ھی�رم�ان ف�ي اج�ت�راح�ھ ل�ھ�ذا ال�م�ف�ھ�وم 

شلومیت وتشات�م�ان وج�ی�رال�د ب�رن�س وط�روح�ات�ھ�م ح�ول 
االستخدامات المستقبلیة للسرد م�ا ب�ع�د ال�ك�ال�س�ي، وم�ن�ھ�ا 

السرد البالغي والسرد الن�س�وي والس�رد ال�رق�م�ي والس�رد 

  غیر الطبیعي والسرد المعرفي والسرد الجسدي.

 unnatural narratologyفأما السرد غ�ی�ر ال�ط�ب�ی�ع�ي
فیعني الروایات المعادیة للتقلید في فھم العال�م وال�ت�ي تض�ع 

ف�ي  impossible eventsالقارئ أمام أحداث مستحی�ل�ة 

رؤیة العالم الفعلي ومن ابرز االصوات النقدیة في ال�ت�ن�ظ�ی�ر 

لھذا النوع من السرد ھنریك ن�ی�ل�س�ون وج�ان ال�ب�ی�ر وب�ی�و 
شانغ وبراین ریشاردسون الذي قدم مسحا ت�ف�ص�ی�ل�ی�ا ألھ�م 

 المساھمات ضمن نطاق السرد ما بعد الكالسي.

ی�ك�ون  narratology  corporealوفي السرد الجسدي 

الجسد البشري ھو المحور مما كانت قد أھم�ل�ت�ھ ال�دراس�ات 
السردیة في القرن العشرین وھو یعتمد طرق تفكی�ر ح�دی�ث�ة 

في النظر الى الجسد ومفاھیم الحبكة والش�خ�ص�ی�ة والس�رد 

كعناصر طبیعیة في القص تنطوي ع�ل�ى م�ف�ارق�ات ال�ج�س�د 

وانعكاساتھ على العالم وكیف یمكن للنص أن یعني شیئا م�ن 
خالل الجسد، وأن السرد اوال وقبل كل ش�يء ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى 

التفسیرات ال�ج�س�دی�ة. (ی�ن�ظ�ر: م�ج�ل�ة ال�دراس�ات األدب�ی�ة 

واللغویة: كلمة ونص، السردیات ما بعد ال�ك�ال�س�ی�ك�ی�ة ب�ع�د 

عشرین عاما، اورلین لونسكو، جامعة شنغھاي جیاو ت�ون�غ 
 ) 34ـ5، ص 2019

وعربیا یبدو االھتمام بالنظریة السردیة م�یّ�اال ف�ي ال�غ�ال�ب  

إلى المدرسة الفرانكفونیة باستثناء محاوالت قل�ی�ل�ة ی�ح�اول 

عبرھا بعض الدارسین توجھ االنظار الى المدرسة االن�ج�ل�و 
أمریكیة ال بقصد التعریف بطروحاتھا ب�ل ب�ق�ص�د اس�ت�غ�ف�ال 

معرفة القارئ العربي بھذه الطروحات ل�ی�ت�م ال�ت�روی�ج ل�ھ�ا 

        وكأنھا من ابتكارات ھؤالء الدارسین.

والطبع النقدي األصیل یأنف م�ن ھ�ك�ذا ت�دل�ی�س وم�م�اراة   

ومروق ومن ثم ال یتوانى من التأشیر على ھذه ال�م�ح�اوالت 
وفضحھا. والغ�ری�ب أن األم�ر ت�ع�دى ط�روح�ات ال�م�درس�ة 

االنجلو أمریكیة لیمتد إلى المدرسة الفرنسیة ن�ف�س�ھ�ا ال�ت�ي 

ھي بمفاھیمھا وطروحاتھا مع�ل�وم�ة وراس�خ�ة ل�ك�ن ال�ن�ی�ة 

المبیتة في التدلیس والمراوغة كما یبدو ھي التي علیھا تت�م 
  المراھنة.

 

ومن الطروحات التي یحاول بعض�ھ�م ال�ت�روی�ج ل�ھ�ا ل�ت�ب�دو 

وكأنھا لھم أو من عندیاتھم ما طرحھ البرفیسور واین ب�وث 
  من مفاھیم سردیة في كتابھ (بالغة الفن القصصي)

وعلى الرغم من أن الكتاب مترجم ال�ى ال�ع�رب�ی�ة م�ن�ذ زم�ن 

لیس بالقلیل؛ فإن مراھنة المدلسین تبق�ى ق�ائ�م�ة اس�ت�غ�ف�االً 

للقراء والنقاد كأن یرادف لفظة بلفظة.. وھذا لوح�ده م�روق 
واضح عن أداء المسؤولیة االخالقیة في ال�ن�ق�د وال�ت�ي ھ�ي 

  أھم مقوم من مقومات أي ناقد أدبي.

ومن مفاھیم بوث التي كانت عرضة للسطو علی�ھ�ا: الس�ارد 

 unrelibeالثقة والسارد غیر الثقة أو غی�ر ال�م�وث�وق ب�ھ
narrator  والسارد الم�خ�ادع ال�ذي یس�ت�ح�وذ ب�الض�رورة

على اھتمام مع�ظ�م ال�ق�راء وإل�ى أي درج�ة ی�ك�ون الس�ارد 

عرضة للخطأ، مما مثّل بوث علیھ ب�ج�ی�ل�ي ج�ی�م�س�ون ف�ي 

  قصة (فم الحصان) وھندررسون في روایة (بیلو).
وبوث الذي آمن أن السرد فن ول�ی�س ع�ل�م�ا ھ�و ال�ذي ع�د 

) ص�دی�ق�ا وم�رش�دا implied auther(المؤلف الضمني 

 للسارد، وبیّن كیف أن السرد شكل من أشكال البالغة.

وما وقع مع بوث وقع أیض�ا م�ع م�ی�ش�ی�ل ب�وت�ور ص�اح�ب 
مقولة (الروایة بوصفھا بحثا) وأن (ما یقصھ علینا الروائي 

ال یمكن الت�ث�ب�ت م�ن ص�ح�ت�ھ) ومس�ائ�ل ت�ت�ع�ل�ق ب�ال�روای�ة 

 التقلیدیة والخیالیة والروایة والحقیقة وغیر ذلك كثیر.

إن مح�اول�ة االی�ق�اع ب�ال�ق�ارئ ف�ي ف�خ االی�ھ�ام ال االف�ھ�ام 
ممارسة ذمیمة ال تمت إلى المصداقیة المتوخاة من ال�ب�اح�ث 

الرصین. وأما المزاعم باالبتكار أو ال�ت�الع�ب ال�ل�ف�ظ�ي ف�ي 

االیحاء بذلك، ف�ھ�و ال ی�غ�ن�ي وال یس�م�ن م�ن ج�وع، ألن�ھ 

 سینكشف عاجال أو آجال.
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بغدادد. نادیة ھناوي/   



ھؤالء أشخاص الجمع الخیّر، حرروا   
ذاكرتھم مما علق فیھا من ضوابط وقیم 

بھا إلى العالموعادواالعالم اآلخر،
الدنیوي، عالم الشھادة. الجمع الخیّر 
الجالس في البلم الذي یتحرك بقوة دفع 
مردي كریم ومجذاف الشیخ وتوجیھ 
الصبي، ھم شخوص روایاتي، أحببت 
صالحھم وطالحھم، فھم من مخلوقاتي 
الجمیلة، وأنا ربھم األرضي، وال ربَّ سواي 

  لھم.
فكرت مع نفسي، إن كان ھناك تفكیر مع    

النفس، أو كان ھناك نفسا موجودا في عالم 
الغیب؟ أذكر، وان كانت لي ذاكرة، أني 
تناقشت مرة عندما كنت في عالم الشھادة 
مع أحد األصدقاء عن الحیاة بعد الموت، 
فنفیت أن تكون موجودة، بینما ھو أكد 
وجودھا دون أن یأتي بدلیل ملموس عن 
ذلك. كنت أكلم نفسي وكأني أكلم الجمع 
الخیّر، قلت: لقد عشت معكم أزھى أیام 
حیاتي وأنا أكتب أخباركم، وأفعالكم، 
وممارساتكم، وحدیثكم لبعض، وغیر ذلك، 
كنت انتم نفسي، أنا وأنتم مثل الصبغین 
اللذین تحملھما نطفة الرجل في آن واحد، 

x ,y  . 
 صاح اللواء الطیار الركن سیف الدین:   
 وماذا تسمي جمعتنا ھذه؟ -

 نظرت إلى وجوه الجالسین وقلت:   
ھذه لیست حیاة ما بعد الموت، ألننا  -

سوف ال نتذكرھا بعد أن تنتھي صالحیتھا، 
وھي من وضع كاتب خیالھ نشط، إنھا بحث 

 في الكتب، ولیست حقیقة مغیبة عنا.
إن المشھد الذي أمامي لم یغب عن    

بصري، أو باصرتي. كان الصمت ھو 
المعشش فیھم. كانوا جلوسا ووقوفا في 
البلم، لم ینبس منھم أحد ببنت شفة إّال إذا 
كلمتھ، وكأنھم ال طاقة لھم بالحدیث إّال 
عندما تقوم بشحنھم بالطاقة، مثل الموبایل، 

 وكان علّي أن أدفعھم إلى ذلك دفعا.
في رحلة بالبلم في شط الفرات الذي فیھ    

الماء لیس كالماء في الحیاة الدنیا، حیث في 
تلك الحیاة الماء ھو سائل ال لون لھ وال 
رائحة، ذرتان من الھیدروجین وذرة من 
األوكسجین، إلى بستان النخیل في منطقة 
السدیناویة المآلنة بباسقات النخل، للتنّزه 
والترویح عن النفس، كانت رحلة ترفیھ 
وتذّكر لنا جمیعا، سنتحدث عن كل ما ذكر 

 في الروایات، وما لم یذكر.
ركب الجمع الخیّر من الناس، رجاال    

ونساًء، كبارا وصغار، في البلم وتحرك 
بھم. كان صعود "الملحة" قد أمال "البلم" 
قلیال، أو ما تصورناه نحن الذین فیھ إنھ قد 
مال إلى الجھة التي وضعت علیھا قدمھا، 
فخشینا السقوط في الماء، أو انقالبھ، فیما 
تصورناه أنھ ماء، إنھ لّجة كما تراءت 
لبلقیس عندما زارت سلیمان في قصره. 
كنت أكثر شخص خاف الوقوع في الماء ھو 

أنا، أنا كاتب ھذه الروایات، أخاف من ماء 
النھر، إذ عندما كنت صبیا بعمر الثانیة 
عشرة سنة ذھبت مع أصدقائي إلى النھر، 
مع العلم أنني أخافھ وال أقرب منھ، وعندما 
وصلنا إلیھ نزع أصدقائي مالبسھم ونزلوا 
إلى النھر وراحو إلى الصوب الثاني عوما 
وبقیت أنا في منطقة الماء الضحل، قلیل 
العمق "ال�یش"، بعد فترة شعرت أني 
أسقط في ھوة عمیقة وكلما أخرج منھا 
أنزل داخلھا، وكنت أصیح وأصرخ على 
أصدقائي بأسمائھم، إّال أنھم لم یسمعوا 
ندائي البتعادھم عني، فقررت أن أترك 
نفسي لتغرق، وكنت أفكر في والدي الذي 
سیضربني، وقتھا، عقل صبیان، وتركت 
نفسي، عندھا مسكت إحدى یدّي قاع النھر، 
فدفعت بجسمي إلى األعلى، فإذا بي خارج 
الھوة، وفي المنطقة الضحلة، وعندما 
خرجت، تذكرت ما شعرت بھ، وضحكت 
على تفكیري الساذج، وھو أن یضربني 
والدي ألني غرقت. كان النوتي ھو الصبي 
فائز الذي كان یلبس ما یشبھ الدشداشة 
البیضاء، ویضع على رأسھ ما یشبھ 
الیشماغ األسود زخرفتھ، والتي تشبھ شبكة 

 الصید، فیما یمسك مردیھ الشھید كریم.
جلس الشیخ عبد الكریم على أحدى    

العوارض الخشبیة التي تربط جانبي البلم 
ببعضھما، وأخذ المجذافین وراح یلطم بھما 
ما كنّا نتصوره وجھ ماء النھر، وقد كان 
الشیخ موفقا في انسیاب البلم بھدوء بعد أن 
ترك كریم دفع المردي في عمق النھر، 
وصوت ضرب المجذافین على سطح الماء 
مسموعا، أو ھكذا تصورناه، فیما بقیة 
شخوص الجمع الخیّر قد اتفقوا على أن 
یبقوا سویة في ھذا الیوم، وكل شخص 
یروي ذكریاتھ لآلخرین، أو ما سقط من 
الروایة من أخبار وأحداث لم یذكرھا 
الكاتب، وقد تحدثوا بال خوف، أو وجل، أو 

 مراقبة من أحد.
كانت ھناك أسماك كثیرة تتوھج مثل    

الضوء الساطع من تحت الماء الصافي 
الذي لم یخالطھ شيء، تساءل مع نفسھ: 
ھل ھذه األسماك وتلك الطیور التي تتراءى 
لي ھي مقبورة معنا، أم ھي...؟ وسكت، إذ 
سمع صوت سیف قد جاءه ھادرا من بین 

 الجمع الخیّر.
قال سیف الدین الناصر الذي كان ضابطا    

 زمیال لكاتب الروایات:
أنا سیف الدین الناصر الشخص الذي  -

قدمتني في روایتك األولى "أبابیل" كواحد 
من شخوصھا، وأنا أمثل القوة الجویة 

 الموجھة ضد العدو الخارجي.
وصاح من بین الجمع الخیّر شخص آخر    

 قائال:
وأنا الجندي العراقي، وھذا الجندي  -

اإلیراني األسیر، وقد قدمنا الرائد داود في 
روایتھ "طریق الشمس"، وأنا أمثل القوة 

 أألرضیة الموجھة ضد العدو الخارجي.
صاح شخص ثالث من بین الجالسین في    

 البلم:
وأنا "راضي"، وھذا "خیري"، وذاك  -

الجالس في قیدوم البلم ھو شیخ العماریّین، 
والذي قدمنا األستاذ داود في روایتھ 
"أوراق المجھول" ونحن نمثل المجتمع 

 العراقي، الصالح والطالح.
 صاحت من وسط السفینة امرأة قائلة:   
وأنا الملحة، وھذا جاسم األعور، الذي  -

قدمنا األستاذ داود في روایتھ "التشابیھ" 

 ونحن نمثل المجتمع العراقي غیر السوي.
صاح كریم من مكانھ وھو یمسك    

 المردي:
وأنا كریم، وھذا شّراد، وأشار بیده على  -

شخص یجلس في وسط البلم، وقد قدمنا 
األستاذ داود في روایتھ "نخلة خوص 
سعفھا كثیف"، وأنا شھید في روایة 
األستاذ داود، وشّراد رجل وطني تغیّر 
وعیھ من الالمباالة بالوطن إلى المباالة 
بالوطن وما یحتاج لھ وكیف ندافع عن 

 مطالبنا.
   قالت المرأة أم الشھداء:   
أنا ال أعرف كیف أعبر عن أفكاري، ولكن  -

 أرجو أن تذكر إن ثالثة من أبنائي شھداء.
 إعتذر كریم وقال:   
اعتذر لك سیدتي، أما الشھید األول فھو  -

النقیب یاسین عبد الرحمن، وھو یمثل 
شھداء العراق، منھم من سقط في الحرب 
دفاعا عن العراق على الحدود أو داخلھا، 
ومنھم من سقط أثناء انفجار عبوات زرعھا 
ناس غدروا بالوطن، ومنھم من سقط 
برصاص ما سمیت قوات أمن عراقیة أثناء 
الثورة التشرینیة، ومنھم من سقط ألنھ 

 طالب بحقوقھ.
صاح الصبي فائز وھو یجلس في مؤخرة    

 البلم وبیده "یّدة" الدفة، ویشّع حماسة:
وأنا الصبي فائز، وأمثل الذي انحرف عن  -

الطریق الصحیح وعاد إلیھ، وذاك األستاذ 
المدیر العام الذي أجري التحقیق معھ بعد 
أن سرق ملیاري دینار وأطلق سراحھ ألنھ 
أنكر التھمة فصدقھ قاضي التحقیق ألنھ كان 
مأمورا بھذا ویمثل من الناس الذي مال بھ 
الطریق إلى طریق آخر وظل فیھ إلى األبد، 
وھذه أم الشھداء التي قدمت أبناءھا الثالثة 
شھداء للعراق وھي تمثل أمھات العراقیین 
النجباء، نحن الثالثة قدمنا األستاذ داود في 

  روایتھ "حكایات مدینتي الثالث".
تكلمت فتاة بلھجتھا الیمانیة الدارجة وقد    

طربت لسماع صوتھا كالحریر، مثیر 
 وناعم:

وأنا رشا، وأمثل عالقة الحب بین أبناء  -
الوطن العربي، وقد قدمني األستاذ داود في 

 روایة "حب في زمن النت".
وصاحت الفتاة صباح بصوت كالھمس،    

 والقماشة البیضاء تلم ما تبقى من جسمھا:
وأنا "صباح" الشاعرة الشھیدة التي  -

قدمني األستاذ داود في روایتھ "المأساة" 

وأمثل شھداء المفخخات العمیاء التي 
  یضعھا األعداء الغادرین.

 وقالت دنیا برتابة صوتھا الھادئ:   
وأنا "دنیا"، وھذا أخي "ریاض"، وقد  -

قدمنا األستاذ داود في روایتھ "الھاویة"، 
وأمثل حالة أحفاد السقوط األخالقي 
والسیاسي عند بعض أعضاء المجتمع 

 العراقي.
 وصاح الشیخ الوقور قائال:   
ھذا أنا الشیخ عبد الكریم وھؤالء أوالدي  -

ھادي ومھدي، وقد قدمنا األستاذ داود في 
روایتھ "التشابیھ"ونمثل أبناء الشعب 
العراقي ناقصي الوعي الدیني والسیاسي 

 واالجتماعي والثقافي.
لقد شاع في ستینیات القرن الماضي في    

مدینتي أسماء لشخصیات حقیقیة شاركت 
بأحداث روایة "التشابیھ"، مثل: اسم 
الحاج فریّح، واسم "الملحة"، وأسم 
عباس الذي أخذ اسم جاسم األعور، 

 وغیرھم.
وصاح الحاج فریّح من مكانھ بصوتھ    

 الخشن األبح:
أنا الحاج فریّح، وأنا أمثل بعض أفراد  -

المجتمع العراقي الذین یعیشون بالحیلة 
والضحك على الناس الطیبین، وقد قدمني 

  األستاذ داود في روایتھ "التشابیھ".
ھكذا قدموا أنفسھم، البعض للبعض،    

وتعارفوا فیما بینھم، عندما وصل البلم إلى 
بستان أھل كریم، كان قد تم التعارف، ثم 
نزلوا منھ إلى األرض المعشوشبة 
بالخضرة، وبین ظالل النخیل السامق 
والذي ال یعرف علو سعفاتھ، ونور یمأل 
الفضاء من حولنا وینفذ بین خصاص 
السعف المتحرك كدراھم تلتمع تحت وھج 
الشمس. امتّد البساط السحري الذي نزل 
من األعلى على األرض الخضراء الرطبة 
وجلسوا علیھ بقماشاتھم البیضاء الملفوفین 
بھا كالكفن. كانت العذوبة المترعة برطوبة 

 الریف تمأل العینین، أو ھكذا تصورتھا.
قماشاتھم القطنیة البیضاء التي لم تخیّط    

بإبرة وخیط، كانت من ضمن الدیكور الذي 
یتراءى لمن یشاھد ھذا الجمع الخیّر وھم 
یتحركون، جلوسا، أو وقوفا، أو عندما 
ینامون. كانت قماشاتھم ذات رائحة الرقود 
الطویل، رائحة شيء مغلق علیھ، رائحة 
القبور. وفاحت الروائح ألنواع المأكوالت 
والحلویات، ودخلت فتحتي أنفي، ھل ھناك 

 حاسة للشم؟ تساءلت، وقد خدرتني كثیرا.
 سأل الصبي فائز اللواء سیف:   
 من یكون الرائد داود؟  -

 أجاب الضابط سیف:   
  إنھ األستاذ المسؤول عن مجیئكم للحیاة. -

 عاد الصبي وسأل مرة أخرى:   
 ھل تقصد األستاذ داود نفسھ؟ -
نعم ھو بعینھ، كاتب الروایات، وخالق  -

 الشخصیات، أو ناقلھا من الواقع.
 سأل مرة ثالثة:   
 ھل كان عسكریا؟ -
 نعم، وكان زمیال لي في السرب. -

كان الجمیع متمسكین برباطة الجأش،    
ھكذا بدو لي. وساد الصمت بین الجماعة 
كسحابة ال مطر فیھا، وتبودلت نظرات 
تائھة وراحت تدور بینھم فال ترى إّال ھم، 
ھؤالء ھم مخلوقاتي، وكائناتي البشریة، 
فآتني بمثلھم حین تدور الدوائر أیھا القارئ 

 اللبیب.
***              
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(یبدو أن ھذه ال�م�دی�ن�ة م�ن�ذ األزل ت�ع�ش�ق  
 60الموتى)) رص 

الروایة بعنوان أحد أھم شخ�ص�ی�ات�ھ�ا وھ�ي 
الفتاة (مینا) ابنة الحاج (قاسم) رب ع�ائ�ل�ة 

متمسكة ب�ال�ق�ی�م وال�ت�ق�ال�ی�د   نجفیة محافظة
في مج�ت�م�ع�ھ�م وب�ی�ئ�ت�ھ�م، ع�ائ�ل�ة   السائدة

م�ك�ون��ة م��ن األب وث�الث ب��ن�ات (م�ی��ن�ا) و
 و(سارة).  (مریم)

(قاسم أمین) طالب في الكلیة الطبیة، یسجن 
وی��ح��رم م��ن ال��دراس��ة وی��ت��ع��رض ألبش��ع 
أسالیب التع�ذی�ب، ل�ث�ب�ات�ھ وص�م�وده وع�دم 

أس�رار ت�ن�ظ�ی�م�ھ ورف�اق�ھ الس�ج�ن   إفشائ�ھ
ال��م��ؤب��د (ل��ت��وزی��ع��ھ ب��ع��ض ال��م��ن��ش��ورات 
الس��ی��اس��ی��ة وال��دی��ن��ی��ة وال��م��ش��ارك��ة ف��ي 
ال�م��ظ��اھ�رات ال��ت�ي ك��ان ی�ق��وم ب�ھ��ا ط��الب 
المدارس والجامعات تدعو فیھا إل�ى إس�ق�اط 

فی�ح�ك�م ب�اإلع�دام، وم�ن ث�م   19البعث) ص
یخفف الحكم إلى السجن المؤبد ثم ینفى إل�ى 

 إیران لكونھ من التبعیة اإلیرانیة.
نتیجة للظروف المعیشیة الصعبة في إی�ران 
تقرر العائلة االنتقال إلى سوریا للسكن ق�رب 
السیدة زینب حیث تجمع العراقی�ی�ن ب�ك�ث�اف�ة 
ھناك من المسفرین والھاربی�ن م�ن ال�ن�ظ�ام 
الدیكتاتوري في العراق آنذاك، وال سیما بعد 
اندالع الحرب ال�ع�راق�ی�ة اإلی�ران�ی�ة وإع�دام 
السلطات لمحمد باقر الصدر وشقیق�ت�ھ ب�ن�ت 

أعض�اء وأص�دق�اء   الھدى وال�ع�ش�رات م�ن
حزب الدعوة، وق�ب�ل�ھ�م أعض�اء وأص�دق�اء 
الحزب الشیوعي ال�ع�راق�ي ل�ی�ن�ف�رد ال�ب�ع�ث 
بقیادة صدام حس�ی�ن وت�ن�ح�ی�ت�ھ ل�ل�ب�ك�ر م�ن 
رئ�اس�ة ال�ج��م�ھ��وری�ة واإلع�دام ال�ج��م�اع��ي 

 لسلطتھ.  لرفاقھ ممن یشك في والئھم
ھناك وص�ف وت�وص�ی�ف وت�ع�ری�ف ل�ط�ی�ب�ة 
السوریین وتعاملھم اإلنساني م�ع أش�ق�ائ�ھ�م 
من العراقیین وجمال ال�م�دن الس�وری�ة. ف�ي 
ظل ھذه البیئة وحنان الوالد ورعای�ة ال�ج�دة 
والوالدة الطیبة الحسناء الحن�ون�ة ت�ت�رع�رع 
(مینا) وتدخل المدرسة للتعلم، حینما تصب�ح 

تلبس الحج�اب وت�ن�ق�ل إل�ى م�درس�ة   صبیة
للبنات فقط ولیست مدرسة مش�ت�رك�ة ب�ن�ات 
وذكور كما كانت، ھناك ت�وص�ی�ف ل�ط�ب�ی�ع�ة 
التعلیم وقساوة بعض المعلمات في ال�ت�ع�ام�ل 
مع الطالبات بالضرب والتجریح والتع�ن�ی�ف، 
كما حصل مع صدیقة (مینا) الطالبة (غ�ادة) 
الیتیمة المھملة من قبل وال�دھ�ا ال�م�ن�ح�رف 
سیئ الطباع م�م�ا أدى ب�ھ�ا إل�ى االن�ح�راف 
ورفقة شاب ض�ع�ی�ف الش�خ�ص�ی�ة وع�ائ�ل�ة 

 قاسیة.
توصیف للحیاة ال�ح�م�ی�م�ة ل�ع�ائ�ل�ة (ق�اس�م) 
ووالدة أم (می�ن�ا) ل�ط�ف�ل�ت�ی�ن ت�وأم ت�دخ�الن 

 السرور والفرح واأللفة داخل العائلة.
تتزوج (مینا) من شاب ن�ج�ف�ي األص�ل م�ن 

ب�ن�اًء ع�ل�ى رغ�ب�ة   العراق مھاجر إلى لندن
حیث انبھر ال�ج�م�ی�ع ب�ج�م�ال وأدب   والدتھ

(مینا) وطیبة عائلتھا، وقد تعرفت العائلت�ی�ن 
ابتاعت ع�ائ�ل�ة   على بعضھما بالصدفة حین

جبار من مح�ل (ق�اس�م) ف�دع�اھ�م إل�ى داره 
ال��ك��رم وال��ط��ی��ب��ة ال��ع��راق��ی��ة   ت��م��اش��ی��اً م��ع

ال�م�ع��روف�ة وع�ل��ى وج��ھ ال��خ�ص��وص ل��دى 

 (قاسم) وعائلتھ المضیافة.
بعد حیاة حب عذب وعشق وانس�ج�ام ك�ب�ی�ر 
بین غادة وزوجھا جبار في لندن، ت�ك�ت�ش�ف 
بأن جبار یتناول المخدرات ویعاشر ال�ن�س�اء 
الشقراوات ویعیش حیاة المجون والالالتزام 
حیث جرفت�ھ ال�ق�ی�م وال�ع�ادات الس�ائ�دة ف�ي 
المجتمع الغربي ورفقة زم�رة م�ن أص�دق�اء 
السوء من الشواذ والمنحرفین (كم�ا ت�ل�ق�ف 
الدین لق�م�ة واح�دة. ھ�ا ھ�و ی�ت�ق�یّ�ؤه ع�ل�ى 

. وھ��و ال��ق��ائ��ل (أخ��ذت 121ج��رع��ات) ص
نجفي المقدسة تب�ت�ع�د وت�ب�ت�ع�د بش�وارع�ھ�ا 
الضیقة وصیفھا الالھب وش�ت�ائ�ھ�ا ال�م�م�ی�ز 
ب�ط�ی�ن�ھ ال�وس�خ. ال�ت��ع�ذی�ب ف�ي زن�زان�ات�ھ��ا 
ومدیریة األمن وم�ج�ال�س ال�ع�زاء وال�ن�واح 
ع�ل��ى األق��ارب واألب��اع�د، ب��ھ�وائ��ھ�ا ال�ق��ی��ل 
والخوف الجاث�م ف�وق الص�دور، ب�أف�راح�ھ�ا 

 .119الملغاة وأحالمھا المھدمة) ص
االنبھار بلندن الحریة المطلقة والش�ق�راوات 
الحسان واالنفتاح على ك�ل م�ب�اھ�ج ال�ح�ی�اة 
دون أی��ة ق��ی��ود، ب��ع��د ال��ك��ب��ت وال��ح��رم��ان 
واإلذالل واالن�ك�س�ار وال�خ�وف، م�م�ا ی�ف�ق�د 
اإلنسان توازنھ ویجرف تیار ن�ھ�ر ال�ت�ای�م�ز 
الجارف بقیمھ من ال یعرف العوم ولم یمتلك 
المناعة لمقاومة التیارات الضارة والمھل�ك�ة 
حیث كان جبار أح�د ض�ح�ای�اھ�ا... ف�ت�ص�اب 
(مینا) بالصدم�ة ال�ك�ب�ی�رة وت�ع�ان�ي م�ع�ان�اة 
قاسیة لتبدل أحوال حبیبھا جبار الذي وص�ل 
بھ الحد نزع حجابھا وسحق�ھ ب�ق�دم�ی�ھ ألن�ھ 
ی�ع�ّده ع�ار ع�ل�ی�ھ ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع ال�ل�ن�دن��ي 
ال��م��ت��ح��ض��ر، تص��اب ب��ان��ت��ك��اس��ة ص��ح��ی��ة 
وتتعرض لنزف دموي ح�اد م�م�ا یس�ت�دع�ي 
نقلھا للمستشفى فتتمكن من إنقاذھا ط�ب�ی�ب�ة 
عراقیة األصل (قمر) وتخبرھا بأنھا ح�ام�ل، 
فتصاب بالصدمة الكب�ی�رة م�م�ا ی�ح�ول دون 
قرارھا بترك لندن وال�ع�ودة إل�ى ع�ائ�ل�ت�ھ�ا، 
تقرر أن تنقذ زوجھا وحبیب�ھ�ا وأب�ا ط�ف�ل�ھ�ا 

ی�ع�ی�ش�ھ   المرتقب من المنزلق الخطیر الذي
(أخت استعید الوعي شیئاً فشیئاً، وانف�ت�ح�ت 
الرؤیة عندي ھا أنا امسك بوجھ جبار، ب�ی�ن 

. ول�ك�ن ك�ان�ت 168أصابعي المرتعشة) ص 
المحاولة م�ت�أخ�رة ح�ی�ث وص�ل ج�ب�ار إل�ى 
نھایتھ المحتومة بین یدي غادة وھو ی�ط�ل�ب 

 منھا الصفح والمغفرة.
 -النجف في ظل النظام البعثي الدیكتاتوري:

تسرد الكاتبة الوضع المأساوي ل�ل�ع�راق�ی�ی�ن 
في ظ�ل ن�ظ�ام ال�ب�ع�ث وم�م�ارس�ات ال�ق�م�ع 
ال�دم�وي اإلج��رام�ي ض��د ك�ل م��ن ی�ع��ارض 
النظام أو یشتبھ بمعارضتھ ل�ل�ن�ظ�ام وم�ن�ھ�ا 
قصة س�ج�ن ون�ف�ي وال�د غ�ادة، ال�ت�س�ف�ی�ر 
القسري للتبعیة اإلیرانیة وم�ا ت�ع�رض�وا ل�ھ 
من اإلذالل وال�ق�ت�ل واالغ�ت�ص�اب وال�م�وت 
المحتم وسط األلغام المزروعة على ال�ح�دود 
العراقیة اإلیرانیة، سجن وتغ�ی�ی�ب (ج�ع�ف�ر) 

وإذابة جسد خ�ال�ھ   الشقیق األكبر لـ (جبار)
ف��ي أح��واض ال��ت��ی��زاب م��ن ق��ب��ل س��ل��ط��ات 

مما دفع جبار للھرب إلى إیران ومن   النظام
ثم إلى األردن والحصول عل�ى ال�ل�ج�وء ف�ي 
لندن، طبعاً ھذه معاناة الكث�ی�ر م�ن ال�ع�وائ�ل 
سواء كانت إسالمیة أو ش�ی�وع�ی�ة أو غ�ی�ر 
م��ن��ت��م��ی��ة ل��ل��س��ل��ط��ة وح��زب��ھ��ا ال��ف��اش��ي 

ع�ل�ى الس�ل�ط�ة ب�ال�ح�دی�د وال�ن�ار،   القاب�ض
والھالك والدمار ال�ذي ع�ان�ى م�ن�ھ الش�ع�ب 
العراقي من الحروب العبثیة المجنونة ال�ت�ي 

ض�د إی�ران وض�د ال�ك�وی�ت   خاضھا النظ�ام
ومص�ی�ر ال�ق��ت�ل واإلع�دام ل�م�ن ال ی�ل�ت�ح��ق 
بجی�ش�ھ وج�ی�ش�ھ الش�ع�ب�ي ل�ی�ت�ع�رض إل�ى 

 محرقة الموت المحقق.
تتحدث الروائیة عن طبیعة المجتمع النجف�ي 
قائلة رغم الطابع العام الم�ح�اف�ظ وال�م�ت�دی�ن 

ت��ع��دد ف��ي األف��ك��ار   ل��ل��م��دی��ن��ة، ف��ھ��ن��اك
واالنتماءات في المدینة ك�ال�ف�ك�ر الش�ی�وع�ي 
حیث كان (عبد الحسین ال�م�ح�ام�ي ص�اح�ب 
جریدة االستقالل النجفیة أولى الش�خ�ص�ی�ات 
التي حمل�ت ال�ف�ك�ر الش�ی�وع�ي إل�ى م�دی�ن�ة 

وال�ب�ع�ث�ی�ی�ن  78) رص1920النجف ع�ام 
والمتدینین المسیسین حتى ض�م�ن ال�ع�ائ�ل�ة 

 الواحدة.
طبعا المدینة مشبعة بالشعائر الدینی�ة ط�وال 
العام فال سینما وال مسرح وال مت�ن�زھ�ات فـ 
(المنظر العام للمدین�ة وأھ�ل�ھ�ا رس�م ب�ل�ون 

، 74التدین الظاھري للغالبیة ال�ع�ظ�م�ى) ص
ولكن النجف لم تخُل من المتدینین المزیفی�ن 
والمنافقین، كذلك ھناك ممن یعیشون الم�ت�ع 
ال�م��خ��ت��ل��ف��ة وش��رب ال��خ��م��ور وی��م��ارس��ون 
الجن�س وال�ل�ب�س ال�ح�دی�ث ف�ي م�ج�الس�ھ�م 

 الخاصة وإن كان بالسر.
تشیر إشارة ھامة إلى حالة تفك�ك ال�ع�الق�ات 
االجتماعیة وھیمنة الفكر العقائدي المتزم�ت 
وخصوصاً من قبل البعثیین المتشددین حیث 

(كاظم) البعث�ي ع�م (ج�ع�ف�ر) ھ�و م�ن   كان
أخبر عن ابن أخیھ كونھ من ح�زب ال�دع�وة 
وأدى بھ إلى الموت على أیدي أجھزة األم�ن 
البعثیة (أخبرنا عن�ھ ع�م�ھ ال�رف�ی�ق ك�اظ�م) 

ما أخبر بھ األمن عائلة ج�ع�ف�ر   ، ھذا86ص
والذي عثر علیھ رقم�اً ف�ي إح�دى ال�م�ق�اب�ر 

 سقوط النظام.  الجماعیة بعد
تحمل الروائی�ة ال�ك�ث�ی�ر م�ن اإلش�ارات إل�ى 
ضرورة االھتمام بالتربیة الصحیحة لل�ب�ن�ات 
واألوالد في العوائل وال�ك�ش�ف ع�ن ال�ع�دی�د 

الظواھر البیولوجیة واالجتماعیة ال�ت�ي   من
ك�ال�دورة الش�ھ�ری�ة   یواجھونھا في حیاتھم

مفھوم ال�م�راھ�ق�ة واإلج�اب�ة   ومعنى  للبنت
العلمیة الواقعیة حول بع�ض األس�ئ�ل�ة ال�ت�ي 
تبدو مخجلة وم�ح�رج�ة ل�ألم�ھ�ات واآلب�اء، 

أب�واب ال�ت�ف�ك�ر وال�ت�س�اؤل ب�ل   وغل�ق ك�ل
االنقیاد األعمى إلى كل م�ا م�وج�ود ویس�ی�ر 
علیھ المجتمع من أف�ك�ار وت�ق�ال�ی�د وع�ادات 
(یجب أن تكون مت�دی�ن�اً ح�ت�ى تس�ت�ط�ی�ع أن 
تكون مقبوالً بین ھ�ؤالء ال�ذی�ن ال ی�ت�س�رب 

 .81الشك إلى قلوبھم أبدا) ص
وك��ی���ف ض���رب���ھ ج���ده ب���ال���ع���ص���ا ع���ل���ى 

بقسوة وزج�ره بش�دة ع�ن�دم�ا س�أل�ھ   رأسھ
جبار (شلون بینھ جدو إذا ط�ل�ع م�اك�و رب 

. ف��م��ث��ل ھ��ذه 81وال ج��ن��ھ وال ن��ار؟؟) ص
األس�ئ�ل�ة م�ن ال�ت�اب�وات ال�م�ح�رم�ة ت�م�ام�اً، 
فالعقیدة تفرض بالقوة وحكم العرف والع�ادة 

وبالدلیل وال�ب�رھ�ان   ولیس بالتفكر والقناعة
م��م��ا ی��ج��ع��ل��ھ��ا ھش��ة وع��رض��ة ل��ل��ك��س��ر 

عندما تتع�رض ألض�ع�ف ض�رب�ة   والتشظي
 وھزة فكریة معاكسة.

أغلب الس�رد ال�روائ�ي ك�ان ب�أس�ل�وب األن�ا 
المتكلم، كما أن السرد الروائي جاء متقط�ع�اً 
منتقال من شخصیة إلى أخ�رى وم�ن زم�ان 
ومكان إلى آخر دون أن تختل�ط األح�داث أو 
یض�ی�ع ت�م�اس�ك الس�رد ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�روای��ة 
فجاءت الحبكة متماسكة وم�ت�ق�ن�ة وم�ق�ن�ع�ة 

 للمتلقي.
كما أن السرد یحمل الكث�ی�ر م�ن الش�اع�ری�ة 
وجمالیة المفردة ورشاقة األس�ل�وب، ون�ق�ل 
القارئ بین م�خ�ت�ل�ف األج�واء وال�م�ن�اخ�ات 
وأسالیب العیش، وتحفیز ذاكرتھ بالكثیر من 
المشاھد والممارسات الشعبیة والفلك�ل�وری�ة 
فضالً عن بعض األحداث الطریفة والظریف�ة 
بالنسبة لألطفال والصبایا تجذب الق�ارئ وال 

وال�ق�راءة،   تشعره بالملل وتدفعھ للم�ت�اب�ع�ة
كما أن الروائیة اھتمت بتأثیث الش�خ�ص�ی�ات 
وتظھیر أھم م�م�ی�زات�ھ�ا م�ن ح�ی�ث الش�ك�ل 
والس�ل�وك وال�م�ظ�ھ�ر وال�ع�ادات م�م�ا رس��م 
صورة واضحة للشخصیة في مخیلة القارئ 
بعد االنتھاء من القراءة، وھذه میزة م�ھ�م�ة 
للروائیة والروایة النجفیة التي ت�ف�ت�ق�ر ل�ھ�ا 

 أغلب الروایات النجفیة حسب اطالعنا.
طعمت الروائیة روای�ت�ھ�ا ب�ال�ل�غ�ة الش�ع�ب�ی�ة 
العراقیة في العدید من ال�ح�وارات ف�أض�اف�ت 
للروایة الم�زی�د م�ن ال�واق�ع�ی�ة وال�ت�ش�وی�ق 
وال��م��الح��ة واق��ت��راب ال��ق��ارئ م��ن ب��ی��ئ��ت��ھ 

 الحقیقیة المعاشة.
ال نرى ضرورة لإلكثار من ذكر ال�ع�دی�د م�ن 
األغاني وتضمین كامل النص ضم�ن ال�ن�ص 
ال��روائ��ي، ف��أغ��ل��ب ال��ق��راء ی��ع��رف��ون ھ��ذه 

 األغاني وربما یحفظونھا على ظھر قلب.
الروایة تص�ن�ف ض�م�ن ال�روای�ة ال�واق�ع�ی�ة 
االجتماعیة االن�ت�ق�ادی�ة ال�ھ�ادف�ة، وال�روای�ة 
ال�ت��ي ت��ق�ت��رب ك��ث�ی��راً م��ن الس��رد ال��روائ��ي 

 لم تفارق تقلیدیتھا.  الحدیث رغم أنھا
......................... 

* حائزة على بكالوریوس في ع�ل�وم ال�ل�غ�ة 
 العربیة وآدابھا من جامعة دمشق.

صدرت لھا روایة (مینا) وروای�ة (ھ�ن ف�ي 
 الذاكرة)
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كما قال شاعرنا عن نفسھ، یمارس باللغة والخ�ی�ال، 
وبالعین المدربة تشكیلیًّا عبر دراسة الف�ن�ون، خ�ل�َق 
عوالَم ال یستطیعھا سوى ال�م�خ�رج أم�ام ال�ك�ام�ی�را. 
وربما كانت مقدرتھ على خلق سینوجرافیا لل�م�ش�ھ�د 
الشعري ھي ما أدت بھ إل�ى ك�ت�اب�ة ال�م�س�رح. ول�ذا 
عندما أبدع روایت�ھ األول�ى ك�ان ال�م�س�رح ح�اض�ًرا 

  فیھا بقوة.
قِبلة الریح، أو ذكُر ما جرى في بی�ت ح�ب ال�رم�ان، 
ھي الروایة األولى للشاعر المبدع فرید أب�و س�ع�دة، 

ع�ن دار ال�ن�اب�غ�ة،  2019والصادرة العام الماضي 
والتي ما إن شرعُت في قراءتھا حتى تأكدت أن ھ�ذا 
الشاعر المبدع قد ُولَِد روائیًّا لھ أسلوب�ھ ف�ي الس�رد 
المدھش. أخذتني الروایة. أحداثھا تتدح�رج كـ� ك�رة 
الثلج في ھبوطھا، أو كـ شعلة النار ف�ي ص�ع�ودھ�ا، 

وأنا أركض معھا ع�ل�ى ال�ت�وازي ج�ائ�یً�ا م�ن 
الماضي إلى الحاضر أو ناكًصا م�ن ال�ح�اض�ر 
إلى الم�اض�ي، أت�أم�ل ف�ي خ�ف�ای�اھ�ا وأن�ا ف�ي 
ركضي بإزائھا تل�ف�ح�ن�ي ن�اُرھ�ا أو یس�ف�ع�ن�ي 
زمھریُرھا، خائفًا من أن تفوتني منھ�ا ل�ق�ط�ة 
أو أن یَ��ع�زَب ع��ن�ي م��ن�ھ�ا م�ع�نً��ى خص�وًص��ا 
والمؤلف ینتھج الحذَف منھ�ًج�ا ع�ل�ى ام�ت�داد 

  السرد.
وقد افتتح المبدع روایتھ افتتاحا مبت�ك�ًرا وق�د 

 تحدث عن "الباب"
وأول ما یتبادر إلى ذھن القارئ أن المق�ص�وَد 
بالبابِ الباُب الخارجيُّ للعمارة، لكننا نجد غیر 
ذلك؛ فالمقصود ھو باب الش�ق�ة ال�ع�ل�وی�ة ف�ي 
الدور ال�خ�ام�س وال�ت�ي س�ت�ق�ع ف�ی�ھ�ا أح�داث 
مھمة. الباب إذن لیس في األسف�ل وإن�م�ا ف�ي 

 األعلى.
ال أدري لم تملك�ن�ي إحس�اس ص�وف�ي ع�ن�دم�ا 

 قرأت بدًءا من السطر األول:
"الباب بغیر مفتاح، ف�ق�ط رزة ص�دئ�ة وق�ف�ل 

 صغیر."
وكأنما أراني بإزاء المجاھدة الصوفیة التي ال 

 تحتاج مفتاًحا للولوج إلى طاقات النور.
"الباب من النوع ال�رخ�ی�ص، ال�ذي یس�ت�خ�دم 

 عادة للغرف الداخلیة"
والصوفیون القدامى مثل بشر الحافي وغی�ره 

 ال یلیق بھم سوى مثل ھذه األبواب.
"فوق الباب مباشرة لمبة كبیرة داخل اسبوت 
م�ن الص�اج األب�ی��ض، وع�ل��ى ال��ج�دار زر ال 

 یعمل"
اللمبة ربما تكون صالحة لإلنارة لكن الزر ھو 
الذي ال یعمل فعلیك إصالحھ أوال قبل ال�دخ�ول 

 في المجاھدات.
"صفحة الباب م�ن�ق�وش�ة ب�رس�ائ�ل ص�غ�ی�رة، 

 بضع كلمات كتبت على عجل"
الرسائل واإلشارات سمة أصی�ل�ة م�ن س�م�ات 

  الصوفیة.
"رسائل ذات طابع عملي، تبلیغ ما، أو تذكیر 
بشيء، الباب بھذه الطریقة یشبھ ذاكرة آخ�ذة 
في الضعف بمرور الوقت، أو بتقل�ب األح�وال 

 من صیف وشتاء"
الذاكرة ال�ت�ي تض�ع�ف ل�ت�ح�ل م�ح�ل�ھ�ا ذاك�رة 

 نورانیة جدیدة.

"ما إن تتطلع إلى ال�ك�ل�م�ات ح�ت�ى ت�ھ�اج�م�ك 
أرواح كاتبیھا، ستلتقط أنفاسك، وتستند عل�ى 

 الدرابزین ناظًرا إلى بئر السلم"
ونظرك إلى بئر السلم تأمل في ماضی�ك ال�ذي 

 انتقلت منھ إلى عالم اإلشراق الجدید علیك.
روحانیات أخذتني وأنا ف�ي الص�ف�ح�ة األول�ى 
من األحداث. المھم أن سارد ھذا الكالم ی�ق�ول 

 في النھایة:
"شعرت بث�ق�ل ال�وق�ت وف�ك�رت أن أك�ت�ب ل�ھ 

 أیًضا، وأخرجت القلم وكتبت:
 (عاد السلطان فلم یجد الرعیة)

 ابتسمت للفكرة ووقعت:
 مراد
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ومراد ھذا أحد أب�ط�ال ھ�ذا ال�ع�م�ل ال�روائ�ي، 
مخرج مسرحي، وبالتالي فھو الذي س�ی�خ�رج 
المسرحیة الداخلیة في الروایة، وأقر ھنا بأن 

 كیفیة تقدیم المؤلف لھ غیر مسبوقة.
 

والروایة ف�ي ب�ول�ی�ف�ون�ی�ت�ھ�ا ال ت�ف�ص�ح ع�ن 
شخصیة أي سارد إال بعد أن ت�رھ�ق�ك ت�ارك�ة 
إیاك في حیرة تستحلُف الس�ط�وَر أن ت�خ�ب�رك 
َمن ھو أو م�ن ھ�ي الش�خ�ص�ی�ة ل�ت�ت�اب�َع ع�ن 
وعي، وال�ك�رة ت�ت�دح�رج ھ�اب�ط�ة أو الش�ع�ل�ة 
تتأجج مص�ع�دة واألح�داث ت�ت�ن�وع وت�ت�ش�اب�ھ 
وتترامى، والحیوات السابقة تنب�ع�ث ل�ت�ع�ی�ش 
الحاضر في مسرحیة یتمُّ اإلعداد ل�ھ�ا س�ال�ب�ة 
شیئًا من مكان حاضر تحیا فیھ، فإذا بشاھن�دة 
ذات السبعة عشر رب�ی�ًع�ا ت�ج�يء م�ن ال�زم�ن 
ال��ق��دی��م ون��ع��رف أن زوج��ھ��ا الس��ھ��روردي 
الصوفي لم یقربھا مدة سبع سنوات ألنھ ك�ان 
من أصحاب مذھب ال�ت�ج�ری�د (زواج ال�ظ�اھ�ر 
الذي باطنھ العزوبة) فقط كان یعریھا ویطل�ب 
منھا إغماَض عینیھا ویطول الوقت فیبك�ي ال 

 عن عنة وإنما لكي یقتل شھوتھ.
وھ�ذه "إن��ع�ام" ال��ت��ي ت��رغ��ب ف��ي أداء دور 
"ش�اھ��ن�دة" ھ�ي أیًض�ا ت�ج��رع�ت م�ن ن�ف��س 
الكأس فظلت عذراء ب�ع�د زواج�ھ�ا م�ن رج�ل 
یعاني من "التس�رب ال�وری�دي". وإذا ك�ان�ت 
شاھندة قد راودت طفال عن نفس�ھ ف�ي غ�ی�ب�ة 
زوجھا فإن إنعام تبكي وتصرخ لشھدي "أن�ا 

 عایزاك"
إن مبدع الروایة على صلة وثیقة بالتصوف، 
وسبق أن ظھر ذلك جلیًّا في إبداعاتھ الشعریة 
مثل "ذاكرة الوعل"، و "وردة للطواسین"، 
فضال عن المس�رح�ی�ة ال�ت�ي ح�م�ل�ت ال�روای�ة 
اسمھا فیما بعد "قبلة الریح"، والت�ي ق�دم�ت 
عل�ى مس�رح الس�ام�ر ض�م�ن ف�ع�ال�ی�ات ف�رق 
األقالیم المسرحیة. كان العرض المسرحي من 
تألیف شاعرنا، بینما األشعار لش�ھ�اب ال�دی�ن 
الس��ھ��روردي وأخ��رج ال��م��س��رح��ی��ة أح��م��د 

 اسماعیل عبد الباقي.
وفي خضم الروایة التي بین أی�دی�ن�ا ی�ن�ھ�رُس 
التصوُف والجنُس في طبق واحد فنجد أنفسنا 
في دكانة جورج الخیاط الذي حین یأخ�ذ م�ن�ھ 
الشبق كل مأخذ یتحرش بالص�ب�ي ع�ز ال�دی�ن 
وتدور األیام وإذا بعز الدین الطالب في ك�ل�ی�ة 
السیاسة واالقتصاد ذات لیل�ة ی�رك�ب س�وزان 
ابنة جورج النائمة على ظ�ھ�رھ�ا ف�ي ال�ع�راء 
ترفع رأسھا لھ وتق�ب�ل�ھ ق�ب�ل�ة ع�م�ی�ق�ة ت�ح�ت 

  شجرة البونسیانا.
بینما الش�ی�خ الض�ری�ر، ال�م�ط�رب وال�م�ل�ح�ن 
عازف العود، بعد لیلة صاخبة مع ال�ح�ش�ی�ش 
ینعُس في مكانھ مبتسًما في نومھ یسیل لعابھ 
على كم جلبابھ الذي أسنَد رأَس�ھ ع�ل�ی�ھ وف�ي 
عز اللیل ینفزُع من فأر كبیر تسلََّل إل�ى ِع�بِّ�ِھ 
فیقبض علیھ یقتلھ ویسیل دمھ على ك�م ی�اق�ة 

 جلبابھ فیصرخ: سأقتلھ، سأقتل الشیطان.
وتندحرج إلى أسفل كرة الثلج أو ت�ن�دف�ع إل�ى 

 أعلى شعلة اللھب وتتناثر أسئلة حائرة مثل:
 لماذا یتفصد الدم كلما التجأنا إلى العقل؟
 لماذا أصبح تاریخ النظر تاریخا من الدم

 ما الذي تخافونھ یا فقھاء
والمقصود من السؤال لماذا كلما التجأن�ا إل�ى 
"العقل" اتھمنا بأننا أعداء "ال�ن�ق�ل" وح�ك�م 

 علینا بالموت؟
ترى أین تقع مصداقیة الكتابة حتى ل�و ك�ان�ت 

 تسجیال فوتوغرافیا للمكان؟
فھا ھو المكان یتغیر فیخ�ت�ف�ي م�ح�لُّ ال�ت�رزي 
والسینما، واألبراج تظھ�ر وت�ت�س�ام�ق وی�ط�لُّ 
السؤال: ما الذي یجعل ھذا الوصف واقًعا وقد 
اختفى؟ ھل ھو رھ�اٌن ع�ل�ى ال�ذاك�رة؟ ذاك�رة 
الذین عاشوا ذلك ال�زم�ن؟ ذاك رھ�ان خ�اس�ر 
ألنھ رھان ع�ل�ى ذاك�رة ت�ت�آك�ل ب�الش�ی�خ�وخ�ة 

 وتفنى بالموت.
وھنا یتولد سؤال: م�ا ال�ف�رق ب�ی�ن ال�ح�ق�ی�ق�ة 
والخیال؟ حتى الفوتوغرافیة أصب�ح�ت م�ج�رد 
احتمال ال دلیل معھ. ھل یكون الوصف بكل ما 

 فیھ من حقیقة مجرد بالتوه؟
والمسرحیة التي التي بداخل الروایة، وال�ت�ي 
یعكف علیھا الھواة ذات أبعاد وأع�م�اق. ن�ج�د 
فیھا عبارات تقال سریًع�ا ل�ك�ن�ھ�ا ت�ن�زرع ف�ي 
األفئدة م�ث�ل: "ل�م أع�د أم�ی�ز ب�ی�ن ال�ف�ق�ھ�اء 
والجنود"، "التھمة ج�اھ�زة دائ�ًم�ا. وھ�ي ال 
تعرف مثل الخیة أي رأس ست�ط�ب�ق ع�ل�ی�ھ". 
"ھل ھذا قدري. أن أع�دو ف�ي ال�ب�الد م�ع�ذب�ا 
بمعرفتي". "ھل تمطر ھذه المدی�ن�ة دم�ا. م�ا 

  ھذا یا هللا"
الروایة إذن ذات أعماق متعددة وكلما عظمت 

 ھمة الغواص وجَد ما یبحث عنھ من آللئ.
وتتجلى الخبرة المسرحیة التي ال شك عركھ�ا 

مبدُع الروایة في قراءاتھ لـ "ستانسالفسكي" 
و "ج��روت��وفس��ك��ي" وغ��ی��رھ��م��ا فض��ال ع��ن 
ممارساتھ وقربھ من مجال فن التم�ث�ی�ل ال�ذي 
تمخض عن مسرحیتین من إبداعھ، لی�ت�ح�ف�ن�ا 

  "مراد" بھذه العبارة:
"إنھم ال ی�ق�وم�ون ب�أدوارھ�م ك�م�ح�اك�اة، ب�ل 
كاستعادة لحیوات سابق�ة، ب�ع�ض ال�ت�دری�ب�ات 
ویصبحون كأمراء مسحوری�ن، م�ا إن ی�ن�ف�ك 
السحر عنھم حتى یزایلوا على الفور حیواتھم 
 كأمراء، مھما طال بھم الزمن في ذلك األسر.
 ھنا تخبرنا الروایة بكیفیة استعدادھم للتمثیل:

"شھدي: العبقري یقول سیعمل معنا جل�س�ات 
مثل جلسات التحلیل النفسي ح�ت�ى یص�ل ب�ن�ا 
إلى لحظاٍت من حیاتنا الماضی�ة، نص�ل ف�ی�ھ�ا 
شعوریًّا، غضبًا أو فرًحا أو حزنًا، أي ش�ع�ور 
یناسب الدور اللي یرشحنا لھ، نحف�ظ�ھ، وف�ي 
البروفات یطلب منا ق�راءة ال�دور ون�ح�ن ف�ي 

 ھذه الحالة الشعوریة".
"عبقري، یعني شعور الممثل بما حدث لھ في 
الماضي سیكون باطَن النص الذي یؤدیھ، ھي 
نظریة في التمثیل النفسي، ویعتمد الممثل في 
ذلك على ذاكرتھ االنفعالیة، باسترجاع صورة 
انفعال سابق مر بھ في حیاتھ یشبھ ال�م�وق�ف 
الذي یقوم بتمثیلھ. وحتى یحق�ق الص�دق ف�ي 
أداء الشخصیة ی�ج�ب أن ی�م�دم�ج ف�ي ال�دور 

 الذي یلعبھ"
وھنا یترسخ في أذھاننا كیف یقف مبدع قب�ل�ة 
الریح على أرض معرفیة صلبة، وأن�ھ اخ�ت�ار 
التمثیل الستعادة الماضي الذي أراد استعادتھ، 
واختار شخصی�اٍت اك�ت�وت بش�يء م�ن ال�ن�ار 
التي اكتوت بھا الشخصیات الق�دی�م�ة. ل�ی�س�ت 
الخبرة في معرفة ال�ن�ظ�ری�ات ال�ن�ف�س�ی�ة ف�ق�ط 
وإنما الخبرات ال�ح�ی�ات�ی�ة ال�ت�ي ت�ت�ط�ل�ب دق�ة 
المالحظة والوقوف ع�ل�ى مس�م�ی�ات األش�ی�اء 
التي أھملھا الزمن. نضرب مثال بمحل الترزي 
ونرى التربیزة ال�ك�ب�ی�رة، ت�ج�ھ�ی�ز ال�ف�ودرة، 
خشب السلم یئز، نزع خی�وط الس�راج�ة، ب�ل�ل 
أصبعھ بلسانھ ول�م�س ب�ھ�ا ال�م�ك�واة، س�وى 
الجاكیت ووضع علیھ الفودرة، یبلل اإلسفنجة 
ویعصرھا قبل أن یمررھا ع�ل�ى ال�ف�ودرة، ث�م 

 یدوس بالمكواة فیتصاعد بخار خفیف.
كما یتجلى ذلك أیًض�ا ف�ي ف�ن ال�وص�ف غ�ی�ر 
التقلیدي، نطالع ما یطالع شھدي وھو ی�ط�ب�خ 

 المكرونة:
"في الماء الذي یغلي وضع بضع قطرات م�ن 
الزیت، فبدت مثل عدسات شفافة تط�ف�و ع�ل�ى 
الماء، وبدا قاع اإلناء من خاللھا أك�ب�ر، م�م�ا 
مكنھ من رؤیة ال�خ�دوش ف�ي ال�ق�اع وك�أن�ھ�ا 
فوالق من رخام أب�ی�ض م�ائ�ل ل�ل�ف�ض�ة. راح 
یكسر أعواد المكرونة آمال أن ینتھي ق�ب�ل أن 
تأتي إنعام، لكن الفوالق تباعدت ب�ب�طء وك�ان 
یكفي أن یقرب عینیھ قلیال لیك�ت�ش�ف ال�ب�واب�ة 
المموھة، وی�ت�اب�ع م�ن�دھًش�ا خ�روج ال�خ�ی�ول 

  الجامحة وسط الغبار".
وتمضي أحداث الروایة متدحرجة أو صاعدة، 
یحذف المبدع من األح�داث م�ا ی�ح�ذف ت�ارك�ا 
للقارئ تخیَل ما یشاء. والرائع أن الروایة في 
طریقھا تسرد مواقف من أحداث ال�م�س�رح�ی�ة 
ألھمیتھا قبل أن یقال لنا إن ھذا الجزء الرائع 
من المسرحیة لن یتم تمثیلھ. لنصل إلى نھایة 
الروایة فنجد أعضاء الفرقة ال�م�س�رح�ی�ة ف�ي 
الحجز خاضعین الست�ج�واب ھ�زل�ي س�خ�ی�ف؛ 
فالسھروردي یتحول إل�ى "الس�ھ�رة وردي" 
وفرقة المسرح تتحول إلى ج�م�اع�ة غ�ری�ب�ة، 
حوالي عشرة، ربما كانوا الخلیة المبلغ عنھا، 
أو من عبدة الش�ی�ط�ان، م�ن ب�اب االح�ت�ی�اط، 
أرجو استدعاء خبیر من مستشفى ال�ع�ب�اس�ی�ة 
وواحد من دكاترة علم الن�ف�س، ال. ال�ح�راس�ة 

 كافیة. حاضر، احنا في الطریق یا باشا."
وتنتھي المسرحیة بعد ھذه المكالمة على ھذه 

 اللقطة العبثیة:
"نسمع نھجان نوران، یتفاجأ الضابط، ی�ق�ف 
مذعوًرا مشرًعا مسدسھ، ملتفتًا حولھ ب�اح�ثً�ا 

 عن مصدر الصوت".

  روا ..ا ِ 
 أ ة اة

 
 محمد محمد السنباطي      

 مصر
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تشتغل التجربة الذاتیة القصصی�ة  
في منطقة أجناسیة وسطى، تجمع 
بین جنس التجربة الذاتیة، وجنس 
القصة، اللذین یعمالن في من�ط�ق�ة 
السرد، والمنفتحین شأنھم�ا ش�أن 
ك��ل ف��ن��ون ال��ق��ول ع��ل��ى ال��ف��ن��ون 
ال��م��ق��روءة وال��م��رئ��ی��ة، ل��ت��ك��رس��ا 
بتالقحھما أعرافاً قرائیة جدیدة، ال 
تقبل بالحدود الصارمة التي ن�ادى 
ب��ھ��ا م��ن��اص��روا ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى 

 استقاللیة األجناس األدبیة.
لكن ھذه ال�ن�ظ�رة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة إل�ى 
الجنس أو النوع األدب�ي س�رع�ان 
ما بددتھا حركة الحداث�ة ال�ع�رب�ی�ة 
ال��ت��ي ط��ال��ت م��ی��ادی��ن اإلب��داع، 
فظھرت اتجاھات نقدیة تدعو إل�ى 
كس��ر ال��ح��واج��ز ب��ی��ن األج��ن��اس 
األدبیة، ف�ت�ح ب�واب�ات ال�ن�ص�وص 
اإلبداعیة للتالقح وال�ت�زاور ف�ی�م�ا 
بینھا، بل ذھب البعض من ال�ن�ق�اد 
إلى اب�ع�د م�ن ذل�ك ع�ن�دم�ا ی�ق�ول 
بفكرة (النص ال�م�ف�ت�وح)، وص�ار 
اح��ت��ف���اظ ك��ل ج��ن��س ب��ح���دوده 
المرسومة موضع شك كبی�ر، ف�ل�م 

ج�ن�س�اً ن�ق�ی�اً  -م�ث�الً  -یعد الشعر 
م�ط��ل�ق��اً، ی��م�ت��ن�ع ع�ل��ى األج��ن��اس 
األخرى اختراقھ أو التغل�غ�ل داخ�ل 
حدوده الخاصة بھ، وب�ات ال�ن�ص 
الش��ع��ري ق��ادراً ع��ل��ى اس��ت��ی��ع��اب 
الكثیر م�ن خص�ائ�ص ال�ن�ص�وص 

، حتى ص�ارت ال�ح�دود ) 1( السردیة
ب��ی��ن الش��ع��ر وال��ن��ث��ر ك��م��ا ی��ق��ول 
ی��اك��وبس��ون (اق��ل اس��ت��ق��رارا م��ن 

، كما لم )2(الحدود اإلداریة للصین)
یعد الھدف أو الغایة م�ن رس�ال�ت�ھ 
مقتص�راً ع�ل�ى ب�الغ�ت�ھ ال�ن�ص�ی�ة 
وح��دھ��ا، أي االح��ت��ف��اء ب��ال��ل��غ��ة 
وتفجیر فضاءاتھا المجازیة، وم�ن 
جھة أخرى ف�إن ال�ن�ص الس�ردي 
ھو اآلخر لم یعد بمعزل عن ت�ل�ق�ي 
المؤثرات ال�ت�ي ت�ھ�ب ع�ل�ی�ھ م�ن 
الن�ص�وص الش�ع�ری�ة ال�م�ج�اورة، 
وان الروایة أو القصة أو أي نص 
سردي آخر ما عادت جنساً خالصاً 

)3(. 
التجربة الذاتیة القصصیة ن�م�وذج 
من نماذج ھذا التالقح األجن�اس�ي، 
المفضي إلى نوع ج�دی�د م�ت�ش�ك�ل 
من جنس التج�رب�ة ال�ذات�ی�ة ال�ت�ي 
ت�ح�ض�ر ل�ت�ك�ون ب�م�ث�اب�ة أرض�ی��ة 
اللوحة، أو خشبة المس�رح، وم�ن 

ال��م��ت��ك��ون م��ن  -ج��ن��س ال��ق��ص��ة
ال��ل��ق��ط��ات الس��ردی��ة ب��ح��دث��ھ��ا 
وزم�ك�ان�ھ�ا وش�خ��وص�ھ�ا ل�ت�ش�غ��ل 
أرض���ی���ة ال���ل���وح���ة، أو خش���ب���ة 
المسرح، ھذه المق�ارب�ة الس�ردی�ة 
الجدیدة أوج�دت ب�ط�ب�ی�ع�ة ال�ح�ال 
ش��ع��ری��ة خ��اص��ة ل��ھ��ذا ال��ن��وع 
المھجن، تسلط الضوء على الب�ع�د 

الجمالي الناتج من ھذا التالقح من 
جھة، وال ت�ل�غ�ي أو ت�ق�وض م�ن 
مكونات أو م�رت�ك�زات ك�ل ج�ن�س 
وكیفیة اشتغالھا بم�ع�ی�ة م�ك�ون�ات 
ومرتكزات الجنس اآلخر المتالق�ح 
مع�ھ م�ن ج�ھ�ة أخ�رى. م�ن ھ�ذه 
ال�م�ن�ط�ل�ق�ات ی�م�ك�ن�ن�ا ال�ق�ول: إّن 
التجربة الذات�ی�ة ال�ق�ص�ص�ی�ة ھ�ي 
سرد اس�ت�رج�اع�ي ن�ث�ري، یس�ل�ط 
الضوء على ت�ج�رب�ة م�ن ت�ج�ارب 
القاص القصصیة تاریخ�اً وم�ك�ان�اً 
وحدثاً، یسجلھا ال�ق�اص تس�ج�ی�الً 
س�ی�رذات�ی��اً، یس�ع��ى ف�ي ذل�ك إل��ى 
الت�رك�ی�ز ع�ل�ى ت�ج�رب�ة ج�وھ�ری�ة 
یعتقد القاص بأھمیتھ�ا، ل�ی�ن�ق�ل�ھ�ا 
نقالً حیاً شدید التكثیف والت�ب�ئ�ی�ر، 
كون التجربة الذاتیة تنھض ع�ل�ى 
(تجربة شخصیة ب�ع�ی�ن�ھ�ا ... ل�م�ا 
تتضمنھا من قیمة اعتباریة یم�ك�ن 
أن تض�ی��ف إل�ى خ�ب�رات ال�ق��ارئ 
(معطیات جدیدة تطورھا وتثریھ�ا)

. وتأخذ التجربة أشكاالً م�ت�ع�ددة ) 4
ف��ي ان��ت��خ��اب األزم��ن��ة واألم��ك��ن��ة 
واألح��داث ال��ت��ي أس��ھ��م��ت ف��ي 
تكریسھ قاصاً وف�ت�ح�ت ل�ھ ب�واب�ة 

. وقد أخذت ھ�ن�ا ) 5( الفن القصصي
قالباً قص�ص�ی�اً ، ت�ع�ت�م�د ال�ق�ص�ة 
أرضیة ل�ب�س�ط ال�ت�ج�رب�ة ال�ذات�ی�ة 
القصصی�ة ع�ل�ى مس�اح�ت�ھ�ا، م�ع 

 االحتفاظ بخصائصھا وسماتھا.
ھ��ذا ال��م��ف��ھ��وم ال��م��ت��داخ��ل ب��ی��ن  

سیرذاتیة ال�ت�ج�رب�ة ال�ق�ص�ص�ی�ة، 
وقصصیة الق�ال�ب ال�ن�وع�ي ال�ذي 
یحتوي ھ�ذه ال�ت�ج�رب�ة أوج�د ل�ن�ا 
نوعاً أدبیاً مھجناً من جنس القص 
وجنس الت�ج�رب�ة ال�ذات�ی�ة، ف�ن�راه 
یأخذ من ال�ت�ج�رب�ة ال�ذات�ی�ة ال�ت�ي 
تنتمي إلى عائلة األنواع السی�ری�ة 
ان��ت��م��اؤھ��ا زم��ن��ی��اً إل��ى ال��م��اض��ي 
بوصفھا سرداً است�رج�اع�ی�اً وھ�ذا 
ی��ع��ن��ي ض��م��ن��اً حض��ور ال��ذاك��رة 
بوصفھا المنبع ال�ذي ی�ع�ود إل�ی�ھ 
ال�م�ؤل�ف وھ�و یس�ت�ع�ی�د ال�واق�ع��ة 
ال�ح��دث��ی��ة، أو ذك��رى م��ع�ی��ن��اً م��ن 
ذكریات التجربة، ك�م�ا یش�ی�ر إل�ى 
سیرذاتی�ة ال�ت�ج�رب�ة ال�ت�ي ت�ع�ن�ي 
ضمناً أیضاً وجود التطابق بین أنا 
ال���م���ؤل���ف وأن���ا الس���ارد وأن���ا 
الشخصیة المركزیة الموجودة ف�ي 
السرد، وكذلك ال�م�ی�ث�اق ال�ق�رائ�ي 
ال��ذي ی��ؤك��د ان��ت��م��اء ال��ن��ص إل��ى 
من�ط�ق�ة ال�ت�ج�رب�ة ال�ذات�ی�ة، وف�ي 
الوقت نفسھ ال یتجاھل م�رت�ك�زات 
القصة التي یتخذه وعاًء الح�ت�واء 
تفاصیل التجربة، وال�ت�ي ت�ت�ج�ل�ى 
على ن�ح�و واض�ح ع�ی�ر م�ن�ظ�ور 
رؤیوي فني یقوم عل�ى ال�ت�ك�ث�ی�ف 
في الحدث والموض�وع وال�ف�ك�رة، 
وھذا التكثیف ب�ط�ب�ی�ع�ت�ھ ی�ت�ط�ل�ب 

تعامالً خاصاً ف�ي ال�ل�غ�ة، وت�ن�اوالً 
أدق وأخص للتق�ن�ی�ات ال�م�ت�ب�ادل�ة 
بین فنون السرد، واستثماراً أم�ث�ل 
ل�روح ال�ع�اط�ف�ة ال�ت�ي ت�ع�د م��رآة 
النص لتزیدھ�ا خص�ب�اً وث�راًء، إذ 

 -ب�ع�د ك�ل ذل�ك  -لیس التك�ث�ی�ف 
اقتصاداً ل�غ�وی�اً حس�ب، ب�ل ب�ن�اًء 
متماسكاً یسبك ك�ل ال�ت�ق�ان�ات ف�ي 
لوحة تعبی�ری�ة ی�ب�ق�ي ع�ل�ى روح 

، ك�م�ا ) 6( النص وت�وھ�ج�ھ ال�خ�الق
تتجلى أیضاً في م�رت�ك�زات أخ�رى 
من مث�ل ال�م�ف�ارق�ة، وال�ح�ك�ائ�ی�ة، 
وكس�ر أف�ق ال�ت�وق��ع، واالن�زی��اح، 
وب��ن��ی��ة االس��ت��ھ��الل واالخ��ت��ت��ام، 

 .)7(ووحدة الموضوع
قصة (المخاض) للقاص العراق�ي، 
ھیثم بھنام بردى تشتغل على وفق 
ھذا المنظار وھي تؤسس لت�خ�ل�ی�د 
بدایات التجربة الذاتیة القص�ص�ی�ة 
عبر رؤیة سی�رذات�ی�ة ت�ق�وم ع�ل�ى 
سارد ذاتي یأخذ على عاتقھ س�رد 
التفاصیل بأسلوب قص�ص�ي ی�أخ�ذ 
بنظر االع�ت�ب�ار ص�غ�ر ال�م�س�اح�ة 
الممنوحة لھ كون ال�ن�ص ی�ن�ت�م�ي 
في جانبھ القص�ص�ي إل�ى ال�ق�ص�ة 
ال��ق��ص��ی��رة، ف��ی��ل��ج��أ الس��ارد إل��ى 
التكثیف واالخ�ت�زال وأح�ی�ان�اً إل�ى 
ال�ت��ل��م��ی��ح واإلش�ارة ت��ارك��اً ب��ذل��ك 
ل�ل��ق�ارئ ف�ج��وات ق�رائ��ی�ة ع�ال��ی��ة 
القصدیة، والت�ي ت�ت�ط�ل�ب مس�ع�ى 
حثیثاً من القارئ، لتشك�ی�ل فض�اء 

أي قصة الم�خ�اض  -النص، وھي 
ت��ق�وم ع�ل��ى م��ی�ث��اق س��ی�رذات��ي  -

صریح، والذي ی�ق�ود إل�ى خ�ی�وط 
التطابق بین االنوات ال�ث�الث�ة (أن�ا 

وأن��ا  -وأن��ا الس��ارد  -ال��م��ؤل��ف 
 الشخصیة المركزیة) في النص.

 
 عتبة العنوان: -

ب�م��ا أّن ال��ع��ن��وان ف��ي ال��دراس��ات 
الحدیثة یعد البنیة القرائیة األول�ى 
التي یولیھا المؤلف أھمیة خ�اص�ة 
لتكون عتبة مرشدة ودالة لل�ق�ارئ 
وھو یلج النص ق�رائ�ی�اً، ل�ذا ف�إن 
ھی�ث�م ب�ھ�ن�ام ب�ردى ی�رس�م ب�دق�ة 
مالمح ع�ن�وان�ھ ال�ذي ی�أت�ي ھ�ن�ا 
حامالً لتأویالت قرائیة، وذلك عب�ر 
م���ف���ردة اس���م���ی���ة واح���دة ھ���ي 
(المخاض) ب�ط�اق�ت�ھ�ا ال�ت�ع�ری�ف�ی�ة 
المكتس�ب�ة م�ن أل ال�ت�ع�ری�ف م�ن 
جھة، والتكثیفیة االختزالی�ة ال�ت�ي 
تكشف عنھما تربع ھ�ذه ال�م�ف�ردة 
ل�وح��دھ��ا ع��ل��ى ع��رش ال��ع��ن��وان، 
ل�ت�ف�ت�ح ب�ذل�ك أف�ق ال�ق�راءة أم��ام 
ت��أوی��الت م��ؤج��ل��ة، ال ت��ت��ض��ح 
مالمحھا وفضاءاتھا إال ب�ال�ول�وج 
إلى داخل النص، ف�ي مس�ع�ى م�ن 
المؤلف لخلق ج�و م�ن ال�ت�ش�وی�ق 
وحب المع�رف�ة ل�دى ال�ق�ارئ ع�ن 

طبیعة ھ�ذا ال�م�خ�اض ال�ت�ي ت�ب�دأ 
بالتكشف شیئاً فشیئاً كلما توغ�ل�ن�ا 
في القراءة، ولعل أول مالمح ھ�ذا 
ال��م��خ��اض ی��ظ��ھ��ر ع��ن��دم��ا یس��ل��م 
الس��ارد م��خ��ط��وط قص��ت��ھ (ت��ل 
الزعتر) إلى رئیس تحری�ر م�ج�ل�ة 
ال��ط��ل��ی��ع��ة األدب��ی��ة، ل��ت��ك��ون ھ��ذه 
المخطوطة بمثابة ال�ن�ب�ت�ة األول�ى 
التي ی�ھ�ّم ال�م�ؤل�ف ب�زرع�ھ�ا ف�ي 

 أرض القصة العراقیة: 
 لقد جئت بقصة قصیرة -(

ابتسم بوجھي وان�ت�ظ�ر، ف�أك�م�ل�ت 
  بخجل

 أتمنى أن تنال رضاك -
وب��ع��د أن ب��ل��ع��ت ری��ق��ي ھ��م��س��ت 

 بارتباك
 وان تكون صالحة لنشر -

ابتسم بود، وھو یت�ن�اول أوراق�ي، 
 وھتف بحمیمیة

 نقرأ ونحكم -
وتقنفذت على ن�ف�س�ي، وتس�م�رت 
ن�ظ�رات��ي ع��ل�ى ع�ی�ن��ی�ھ ت�ح��اوالن 
الولوج إلى أعماقھما الس�ت�ش�ف�اف 

 )8(المجھول اآلتي ال محالة)

 
یقدم السارد وكما ھو واض�ح م�ن 
ال��ن��ص ال��م��س��ت��ش��ھ��د ب��ھ مش��ھ��د 
تسل�ی�م�ھ ل�ل�م�خ�ط�وط ع�ب�ر ح�وار 
خارجي یشتغل ھنا ع�ل�ى م�ظ�ھ�رة 
الوظیفة الدرامیة، المرتكزة ع�ل�ى 
الحالة ال�ن�ف�س�ی�ة ال�ت�ي ت�م�ر ب�ھ�ا 
شخصیة السارد وھي تقابل رئیس 
التحریر لتسلمھ قص�ت�ھ�ا، ت�ف�ص�ح 
عن ذلك الجمل االستدراكی�ة ال�ت�ي 
یلجأ إل�ی�ھ�ا الس�ارد وھ�و ی�ج�س�د 
طبیعة الحوار الدائرة ب�ی�ن�ھ وب�ی�ن 
رئیس التحریر، (فأكملت ب�خ�ج�ل، 
وبعد أن ب�ل�ع�ت ری�ق�ي وھ�م�س�ت 
بارتباك، وتقنف�ذت ع�ل�ى ن�ف�س�ي، 
وتسمرت نظراتي على عینیھ)، إذ 
تشتغل ھذه الجمل بطاقة تع�ب�ی�ری�ة 
كبیرة تجسد ح�ال�ة ال�رھ�ب�ة ال�ت�ي 
رمت بظاللھ�ا ع�ل�ى الس�ارد وھ�و 
یطمح في حضرة رئیس ال�ت�ح�ری�ر 
إلى كلمة واحدة ھي قبول ال�ق�ص�ة 

وی��واص��ل    ل��ل��ن��ش��ر ف��ي ال��م��ج��ل��ة.
السرد مسیرتھ في تش�ك�ی�ل فض�اء 
ال��م��خ��اض ال��ك��ت��اب��ي ل��ی��ص��ل إل��ى 
الوالدة األولى لبك�ر ھ�ی�ث�م ب�ھ�ن�ام 
بردى في ن�ھ�ای�ة ال�ق�ص�ة ع�ن�دم�ا 
یستلم ھذا البكر وقد اخذ لھ مك�ان�اً 

 في مجلة الطلیعة األدبیة.
 

(لیس عبّار القریة الذي صحا م�ن 
غفوتھ في بطن الزورق المتھ�ادي 
ع��ل��ى ش��اط��ئ ال��ل��ی��ل ال��ك��ان��ون��ي 
الصاحي والمزدان ب�ق�م�ر ع�ری�س 
ابن أربعة عشر ی�وم�اً، ھ�و ال�ذي 
ظن أّن بي مساً من الجن�ون، وأن�ا 

 أقوض ھیكل اللیل بصراخي:
 تل الزعتر -

 ثم أواصل بصراخ شدید
  قصة ھیثم بھنام بردى -

بل أّن ال�ح�س�اس�ی�ن ال�الئ�ذة ع�ل�ى 
أغص��ان أش��ج��ار الص��ف��ص���اف، 
والسح�ال�ي ال�الب�ذة ف�ي األوج�ار، 
واألسماك ال�الئ�ط�ة ب�ی�ن ص�خ�ور 
القاع، والبوم الكامن فوق ش�ج�رة 
آخر بیت من الناحیة، ضحكت ف�ي 
سرھا من ھذا الشاب ال�ع�ش�ری�ن�ي 
النحیف فوق التلة المشرف�ة ع�ل�ى 
الشاطئ وھ�و ی�ق�ف م�ث�ل ف�زاع�ة 
بیمناه مجلة مفتوحة على ص�ف�ح�ة 
ما ویسراه م�م�دودة ع�ل�ى أقص�اه 
مثل قائد ل�ف�رق�ة م�وس�ی�ق�ی�ة وھ�و 
یكرر الزمتھ بنبرة موسیقیة ألكث�ر 

 .)9(من مرة)
 

إّن القراءة الطوافة ب�ی�ن ال�م�ق�ط�ع 
الحواري السابق المجسد ل�ف�ض�اء 
ال��رھ��ب��ة ت��ق��ف ال��ذات ال��ق��اص��ة/ 
الس���اردة ف���ي حض���رة رئ���ی���س 
ال��ت��ح��ری��ر، وال��رغ��ب��ة ف��ي والدة 
القصة/البكر، وبین المقطع الحالي 

وال�م�ج�س�د ل�ح�ال�ة  -قید ال�رص�د -
الفرحة العارمة لوالدة البكر األول 
تلخص لنا فضاء ال�م�خ�اض ال�ذي 
ی�م�ر ب��ھ ال�م��ؤل�ف/ الس��ارد ع�ل��ى 
اع��ت��ب��ار س��ی��رذات��ی��ة ال��ت��ج��رب��ة 

وھو یسعى إل�ى نش�ر  -القصصیة 
قصتھ واإلعالن عن بدایات السی�ر 
في ھذا المشوار الكتابي، وإذا كان 
النص الجو النفسي یرمي بشباك�ھ 
في المقطع األول من خالل الج�م�ل 
االس��ت��دراك��ی��ة ف��ي ال��ح��وار، ف��إن 
النص الثاني ب�رم�ت�ھ ی�ع�م�ل ع�ل�ى 
تجسید فضاء نفسي مك�م�ل دالل�ی�اً 
لمراحل المخاض م�ن ال�ب�ذرة إل�ى 
الوالدة، لتتحول الرھبة وال�رغ�ب�ة 
إلى مس من فرح جنون�ي ی�ق�وض 
ھیكل اللیل، وی�دع�و ال�ح�س�اس�ی�ن 
والسحالي واألسماك وحتى ال�ب�وم 
ب��ط��ال��ع��ھ الس��ی��ئ ف��ي ال��م��وروث 
العربي ك�ي یش�ارك�ھ ل�ذة ال�والدة 
 ولذة الفرح والسعادة بھذه الوالدة

 
 المیثاق القرائي: -

یعد المیثاق القرائي مرتكزاً أساسیاً 
ف���ي اس���ت���رات���ی���ج���ی���ات ال���ق���راءة 
للنصوص، إذ بموجبھ یحدد طبی�ع�ة 
النص ومالمح ال�ق�ارئ االح�ت�م�ال�ي 
الذي سیوجھ إلی�ھ ال�م�ؤل�ف نص�ھ. 
إنھ الوسیط الذي یتم بموجبھ تحدید 
ن��وع ال��ق��راءة وت��وج��ی��ھ ال��ق��ارئ 
الوجھة التي یرتئیھا المؤل�ف وھ�و 

وت�زداد ھ�ذه  ) 10( یدفع بنصھ إل�ی�ھ.
الخصوصیة القرائیة في النص�وص 
السی�ری�ة ال�ت�ي ت�ك�ون ف�ی�ھ�ا (أن�ا) 
المؤلف نفسھا موض�وع�اً ل�ل�س�رد، 
وت��ك��ون ف��ی��ھ��ا األح��داث وال��وق��ائ��ع 
والشخصیات ذات مرجعیة واق�ع�ی�ة 
معیشة فعالً، وذات حضور حق�ی�ق�ي 
داخ�ل وخ��ارج ال��ن��ص، وھ�ذا ك��ل��ھ 
ی��ع��ن��ي م��زی��داً م��ن اإلث��ارة وح��ب 
الفضول لدى القارئ بعد أن أق�ن�ع�ھ 
ال���م���ؤل���ف ب���واس���ط���ة ال���م���ی���ث���اق 
السیرذاتي أّن ال�ن�ص ال�ذي أم�ام�ھ 

 جزء من سیرتھ الذاتیة.

  ا اا ا 
ا  (ضا) 

 

 1الحلقة/  -د. خلیل شكري ھیاس 
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 قلب جریح مزقھ األلم واألسى والفراق

 ینزف دماً بارداً...

 عیون نضب الدمع في مآقیھا

 تحّدق في األفق

 كیف لي أن أغمض مقلتيّ 

 ترحل األحبة كل یوم

 قافلة إثر قافلة

 بعیداً... بعیداً، سعیاً لمالذ آمن

 سور حدیدي یحیطني

 یقید خطوي

 بّت كطیر مذبوح

 ینتفض من األلم

 لحن الرحیل....  یشدوا

 غادرت الطیور أعشاشھا الدافئة

 بحثاً عن دفيء بدیل، مجھول

  أحبتي رحلوا كطیور مھاجرة

 أسراباً إثر أسراب

 ترمق السماء بعیون حزینة...

 أبكي وأبكي

 حتى ذبلت األجفان

 جف الماء الزالل في الینابیع

  محترقاً في المروج من نار الغزاة  ویبس الزرع

  وتمایلت أغصان األشجار متكسرة

 أقفرت بغدیدا مدینتي الحبیبة

 وجلست تذرف الدمع لرحیل أبناءھا

 وتنعى من رحل إلى دار الفناء من ذریتھا

 وریاضھا خالیة ما عادت الفراشات 

 تّرنق برفیفھا حول الزھور

 ما عاد ھناك عبق أریج الورد

 ما عاد ھناك شھد

 ماتت الورود

 وبقت األشواك تدمي بعضھا البعض.

 
 

 أم وا واي
 
 

  في غربتي أسیر أشجاني

 قُلعت من جذوري في لیلة وضحاھا

 ُزرعت كنبتة في أرض غریبة

 تبكي ثراھا  فأبت....

 ُجردت من كینونتي ومن أحالمي الوردیة

 ھاماتنا في السؤدد كانت عالیة تناطح السماء

 ھلموا یا صغاري واسمعوا شجو غربتنا الحزین المریر

 ألروي لكم حكایة (ألیس في بالد العجائب)

 رغم أن ما أرویھ لیس بغریب علیكم

 ألننا اآلن نعیش في بلد العجائب

 ورأیتم ما یكفي من الغرائب

 في ھذا الزمن المر

 لتنعسوا وتغفوا فتسافروا بعیداً... إلى جنة األحالم

 بعیداً عن الشجن واألسى

 لم یعد لنا أمل في العودة

 لم تعد تشرق شمسنا من جدید في بغدیدا

 أضناني السھاد واألرق واألنین

 مّكبلة أنفاسي بال شھیق وال زفیر

 مّخدرة أفكاري... تجول مرتحلة دون عودة

  نحن أسرى بال أصفاد مقیدون

 بات قمري حزیناً وحیداً 

 ولیلي جریحاً معذباً.... بال سّمار

 ونجومي ساھرة بال ومیض

 كلما طال األمد یزداد شوقي وحنیني للدیار

 أیھا الناي....

 كم ضحكنا وبكینا معاً 

 وغفونا في حضن لیالینا الدافئة

 أسیٌر أنا اآلن...

 ُسرقت مني مملكتي

 أُجھضت آمالي وأحالمي

 فأصبحت أسیر ظنوني وأوھامي

 أبعدوني عنك یا بغدیدا

 واستحال بیني وبینك اللقاء

 فلم یبق لي سوى لیلي وناي الحزین.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نضال نجیب موسى
 استرالیا -مالبورن  



یقول سركون بولص: ونحن ح�ی�ن ن�ق�ول    
قصیدة النثر فھذا تعبیر خاطىء, ألّن قص�ی�دة 
النثر في الش�ع�ر األورب�ي ھ�ي ش�يء آخ�ر, 
وفي الشعر العربي عندما نقول نت�ح�دث ع�ن 
قصیدة مقطّعة وھي مجّرد تس�م�ی�ة خ�اط�ئ�ة, 
وأنا أسّمي ھذا الشعر ال�ذي أك�ت�ب�ھ ب�الش�ع�ر 
الحّر, كما كان یكت�ب�ھ إل�ی�وت و أودن وك�م�ا 
كان یكتبھ شعراء كثی�رون ف�ي ال�ع�ال�م. واذا 
كانت تسمیتھ�ا قص�ی�دة ال�ن�ث�ر, ف�أن�ت ت�ب�دي 
جھلك, ألّن قصیدة النثر ھي التي كان یكتبھ�ا 
بودلیر ورامبو وماالرمیھ, أي قص�ی�دة غ�ی�ر 

 مقطّعة. 
من ھنا بدأنا نحن وأستلھمنا فكرة القص�ی�دة/ 
السردیّة التعبیریّة / ب�األت�ك�اء ع�ل�ى م�ف�ھ�وم 
ھ��ن��دس��ة قص��ی��دة ال��ن��ث��ر وم��ن ث��ّم ال��ت��م��ّرد 
والشروع في كتابة قصیدة مغایرة لما یُ�ك�ت�ب 
من ضجیج كثیر بدعوى قص�ی�دة ن�ث�ر وھ�ي 
بریئة كل البراءة م�ن ھ�ذا االّ ال�ق�ل�ی�ل م�م�ن 
أوفى لھا حسبما یعتقد/ وھ�ي غ�ی�ر قص�ی�دة 
نثر / وأبدع فیھا ایما ابداع وتمیّ�ز, ون�ق�ص�د 
اّن ما یُكتب الیوم انما ھو نّص حّر ب�ع�ی�د ك�ل 
البُعد عن قصیدة النثر. اّن القصیدة الس�ردیّ�ة 

 -الت�ع�ب�ی�ریّ�ة ت�ت�ك�ون م�ن م�ف�ردت�ي/ الس�رد
التعبیر/ وی�خ�ط�يء ك�ث�ی�را َم�ن ی�ت�ص�ور أّن 

 -السرد الذي نقص�ده ھ�و الس�رد ال�ح�ك�ائ�ي 
القصصي, وأّن التعب�ی�ر ن�ق�ص�د ب�ھ األنش�اء 
والتعبیر عن األشیاء. اّن السرد الذي نقصده 
انما ھو السرد الممانع للسرد أي انّ�ھ الس�رد 
بقصد األی�ح�اء وال�رم�ز وال�خ�ی�ال ال�ط�اغ�ي 
واللغة العذبة واألنزیاحات اللغویّة ال�ع�ظ�ی�م�ة 
وتعّمد األبھار وال نقصد م�ن�ھ�ا ال�ح�ك�ای�ة أو 
الوصف, أما مفھوم التعبی�ریّ�ة ف�أنّ�ھ م�أخ�وذ 
من المدرسة التعبیریّة وال�ت�ي ت�ت�ح�دث ع�ن 
العواطف والمشاعر المتأججة واألح�اس�ی�س 
المرھفة, اي التي تتحدث عن اآلآلم العظیمة 
والم�ش�اع�ر ال�ع�م�ی�ق�ة وم�ا ت�ث�ی�ره األح�داث 
واألشیاء في الذات األنسانیّة. اّن ما تش�ت�رك 
بھ القصیدة السردیّة التعبیریّة وقصیدة النث�ر 
ھو جعلھما النثر الغایة والوسیل�ة ل�ل�وص�ول 
الى شعری�ة ع�ال�ی�ة وج�دی�دة. اّن ال�ق�ص�ی�دة 
السردیّة التعبیریّة ھي قصیدة ال تعتمد ع�ل�ى 
العروض واألوزان وال�ق�اف�ی�ة ال�م�وّح�دة وال 
التشطیر ووضع الفواصل والنقاط الكثیرة او 
وضع الفراغات بین الفقرات النص�یّ�ة وانّ�م�ا 
تسترسل في فق�رات�ھ�ا ال�ن�ص�یّ�ة ال�م�ت�الح�ق�ة 
والمتراصة مع بعضھا وكأنّھا قطعة ن�ث�ریّ�ة. 
أّن القصیدة السردیّة التع�ب�ی�ریّ�ة ھ�ي غ�ی�م�ة 
ح��ب��ل��ى م��ث��ق��ل��ة ب��ال��م��ش��اع��ر ال��م��ت��أج��ج��ة 
واألحاسیس المرھف�ة ت�رم�ي ح�م�ل�ھ�ا ع�ل�ى 
األرض الجّرداء فتخّضر ال�روح دون ع�ن�اء 

 أو مشقّة .
وسعیاً منّا ال�ى ت�رس�ی�خ م�ف�ھ�وم ال�ق�ص�ی�دة 
الس�ردیّ�ة ال��ت�ع�ب�ی��ریّ�ة ق�م��ن�ا ب�أنش��اء م�وق��ع 

, 2015الكترونّي على (الفیس ب�وك) ال�ع�ام 
اعلنا فیھ ع�ن والدة ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة وال�ت�ي 
سرعان ما أنتشرت على مساحة واسعة م�ن 
أرضنا العربیة ثم ما لبثت أّن انشرت عال�م�ی�اً 
في القارات األخرى وأنبرى لھا كتّ�اب ك�ان�وا 
أوفیاء لھا وأثبتوا جدارتھم ف�ي ك�ت�اب�ة ھ�ذه 
القصیدة وأّكدوا على أحقیتھ�ا ف�ي األن�ت�ش�ار 
وأنطالقھا الى آفاق بعیدة وعالیة . فص�درت 

مجامیع شعریة تحمل سمات ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة 
الجدی�دة ف�ي أك�ث�ر م�ن ب�ل�د ع�رب�ي وك�ذل�ك 
مجامیع شعریة في أمیركا والھن�د واف�ری�ق�ی�ا 
وامیركا الالتین�ی�ة وأورب�ا وص�ار ل�ھ�ا رّواد 
وعّشاق یدافعون عنھا ویتمّسكون بجمالیتھا 

 ویحافظون على تطویرھا .
سنتحدث تباعاً عن تجلّیات ھذه اللغة حسبم�ا 

 -یُن�ش�ر ف�ي م�ج�م�وع�ة الس�رد ال�ت�ع�ب�ی�ري 
ال�ف�رع ال�ع�رب�ي,  -مؤسسة تج�دی�د األدب�یّ�ة 

ولتكن ھذه المقاالت ضیاء یھتدي بھ كل َم�ْن 
یرید التحلیق ب�ع�ی�دا ف�ي س�م�اوات الس�ردی�ة 

 التعبیریة .
 الصورة التعبیریّة وأنزیاحاتھا المبھرة :

لی�س ال�ح�ك�م�ة ف�ي ك�ث�رة ال�ك�ت�اب�ة وال ف�ي 
التھافت على النشر الكثیر, أنّما ال�ح�ك�م�ة ان 
تجعلني أقف منبھراً أمام ط�وف�ان ع�ارم م�ن 
األبداع الحقیقي المدھش, أن تك�ت�ب ف�ي ك�ّل 
مّرة شیئاً جدیداً غیر متوقع, شيء م�خ�ت�ل�ف 
عّما كتبتھ سابقاً وأن تض�ی�ف إل�ى رص�ی�دك 
األبداع رصیداً آخر, أن تجلعني أنتظر طوی�الً 
كي أحضى بم�ت�ع�ة ال�ق�راءة والس�ی�اح�ة ف�ي 
رحاب حرفك وان تُ�ج�ب�رن�ي ع�ل�ى أن أق�ف 

 بخشوع ورھبة أمام جدیدك .
ھا أنا أقف وأحمل معي كّل ما قلتھ أمام ن�ّص 
آخر جدید لشاعرة سیكون لھا حض�ور ق�ّوي 
وبصمة واضحة وفری�دة ف�ي ع�ال�م الش�ع�ر, 
أنّھا الشاعرة : رحمة عناب, الشاع�رة ال�ت�ي 
تغیب كالشمس وراء الغیوم ث�م ال ت�ل�ب�ث ان 
تشرق من جدید ومع�ھ�ا ح�رف�ھ�ا ال�ث�ّر ال�ذي 
یبعث فینا نشوة ودھشة ویُجب�رن�ا أن ن�ق�رأه 
ب��ط��ری��ق��ة م��خ��ت��ل��ف��ة. م��ن خ��الل م��ت��اب��ع��ت��ي 
للنصوص التي تقّدمھ�ا ب�ی�ن ف�ت�رة وأخ�رى, 
أجدھا على درای�ة واض�ح�ة وم�ت�م�ك�ن�ة ف�ي 
صناع�ة ال�ن�ّص الس�ردي ال�ت�ع�ب�ی�ري, ف�ھ�ي 
تنتقي بعنایة فائقة كّل مفردة في نص�وص�ھ�ا, 
فتغمس ھذه المفردات في بحر م�ن الض�ی�اء 
لكي تكون متوھّجة وم�ن خ�الل�ھ�ا ت�ب�دأ ف�ي 
إثارة المتلقي وشّدة بقّوة إلى ما ت�خ�طّ�ھ, ك�ل 
مفردة تحاول أن تشحنھا بأقصى ما تستطی�ع 
م�ن ال�ع��اط�ف�ة یس��اع�دھ�ا ف��ي ذل�ك خ��ی�ال�ھ��ا 
الخصب الذي یتدفق بأستمرار ب�ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الصور الش�ع�ری�ة ال�م�ث�ی�رة, ف�ك�ّل ن�ّص م�ن 
نصوصھا نجده عبارة عن كتلة متوھّجة من 
الص��ور الش��ع��ری��ة وم��ن ال��زخ��م الش��ع��وري 
العنیف واألنزیاحات اللغویة العظیمة. س�وف 
یقتصر مقالنا ھذا ع�ن (األن�زی�اح الص�وري 
ف��ي ال��ق��ص��ی��دة الس��ردیّ��ة ال��ت��ع��ب��ی��ریّ��ة). أّن 
السردیّة التعبیریّة وبالخصوص (التعبی�ریّ�ة) 
ھ��ي ال��ت��ي م��ن��ح��ت الش��اع��رة ف��ي األب��ح��ار 
وال�ت��ح��ل��ی��ق وال��ت��ع��ّم��ق ف�ي ع��ال��م األدھ��اش 
واألبھ�ار م�ع�ت�م�دة ف�ي ذل�ك الس�ل�وب ال�ذي 
ت�م��ارس��ھ أث��ن�اء ك��ت��اب��ة نص�وص��ھ��ا وك��ذل��ك 
مستندة على قاموسھا ال�م�ف�ردات�ي وم�ی�ل�ھ�ا 
الشدید للنظر عمیقاً في عوال�م�ھ�ا ال�ن�ف�س�یّ�ة 
البعیدة, لھذا نجد ف�ي نص�وص�ھ�ا دائ�م�اً ذاك 
التوافق النثروشعري, حیث تتصاعد النث�ریّ�ة 
والشعریّة معاً. أّن األنزیاح اللغوي ما ھو إالّ 
أنحراف عن المألوف وال�م�ع�ھ�ود واألب�ت�ع�اد 
عن السائد والمتعارف عل�ی�ھ, وھ�و وس�ی�ل�ة 
یستخدمھا الشاعر من أجل األیحاء والت�أث�ی�ر 
في المتلقي ھذا ما نجده في اللغة الش�ع�ری�ة, 

ول��ك��ن م��ا ن��ج��ده ف��ي الص��ورة الش��ع��ریّ��ة 
وبالخصوص عند الشاعرة (رحم�ة ع�ن�اب), 
فأنّنا نجد الص�ور الش�ع�ری�ة ف�ي نص�وص�ھ�ا 
وفي ھذا النّص بالخصوص, صوراً اب�داع�ی�ة 
خارجة عن المألوف وم�خ�ال�ف�ة ل�ل�م�ت�ع�ارف 
علیھ, فھي صور شعریّة تم�ت�از ب�األن�ح�راف 
الشدید, فھي غیر نمطیة وال ُمتعارف علی�ھ�ا 
ولیست مثالیة, تمتلك من الجمالی�ة والس�ح�ر 
الشيء الكثیر, وتحّرك وتث�ی�ر وت�ح�فّ�ز ذھ�ن 
الم�ت�ل�ق�ي وت�ب�ق�ى ع�ال�ق�ة م�ع�ھ ی�ح�اول ف�ّك 
شیفراتھا والغوص فیھا عمی�ق�اً ف�ي ال�ب�ح�ث 
عن سّر تكویناتھا, وھذا األشتباك الذي یث�ره 
النّص ع�ن�د ال�م�ت�ل�ق�ي ھ�و م�ا یس�ع�ى إل�ی�ھ 
الشاعر من أجل خلق جسور إبداعیة حقیقیة 
ما بینھ وبین المتلقي وم�ا ب�ی�ن ال�ن�ّص وم�ا 
بین المتلقي, وب�ال�ع�ودة ال�ى ن�ّص الش�اع�رة 
(سیُّد األشتیاق) وفي محاول�ة م�نّ�ا ل�ت�ف�ك�ی�ك 
ص�وره الش��ع��ری�ة, ص��ورة ص�ورة فس��ن��ج��د 
الصعوبة ف�ي ذل�ك ك�ون ج�م�ی�ع ص�ور ھ�ذا 
النّص متم�اس�ك�ة وم�ت�ع�اض�دة م�ع ب�ع�ض�ھ�ا 
البعض, ال یمكن تفكیك ص�ورة دون ص�ورة 
أخرى ألنّھا متداخلة بصورة غریبة وم�ث�ی�رة 
وعظ�ی�م�ة, ف�م�ث�الً ال نس�ت�ط�ی�ع األس�ت�م�ت�اع 
بصورة شعریة دون ال�ل�ج�وء إل�ى الص�ورة 
الشعریة التي تلیھا وف�ي ن�ف�س ال�وق�ت الب�ّد 
م��ن ال��ع��ودة إل��ى الص��ورة الش��ع��ری��ة ال��ت��ي 
سبقتھا لتكتمل لدینا صورة عظیمة. سنخ�ت�ار 
ھذا المقطع/ م�ت�ى ت�ط�ٔاط�ىء ام�واج ال�ل�ق�اء 
ٔاشرعة ال�م�س�اف�ات!!/ ال ی�م�ك�ن�ن�ا أن ن�رى 
صورة واضحة دون الرج�وع ال�ى ال�م�ق�ط�ع 
الذي أبتدأت بھ النص وھو/ أیھا الممعن ف�ي 
االشتیاق! / ودون األستعانة بالص�ورة ال�ت�ي 
تلیھ�ا وھ�ي/ نص�ل�ب ن�دوب أالش�واق ع�ل�ى 
ٔابواب المنافي/. وكأّن ھذه الص�ور ت�ت�م�اوج 
فیما بینھا ما بین القرب والتوصیل وما ب�ی�ن 
الغ�راب�ة وال�رم�ز واألی�ح�اء وب�ی�ن ال�ت�ج�لّ�ي 
والتعبیر صور ت�ت�م�اوج م�ا ب�ی�ن ال�واق�ع�ی�ة 
والخیال�ی�ة, م�م�ا ج�ع�ل ھ�ذه الص�ور ص�وراً 
جدیدة مالوفة وق�ری�ب�ة م�ن ال�م�ت�ل�ق�ي رغ�م 
غرابتھا وأنزیاحاتھا ع�ن ال�واق�ع�ی�ة, ص�وراً 
بّراقة وقریبة من ال�م�ت�ل�ق�ي, ص�وراً م�ق�ن�ع�ة 
تحمل المتلق�ي إل�ی�ھ�ا وت�ج�ع�ل�ھ ی�ع�ی�ش ف�ي 
أجوائھا ال�رح�ب�ة. ون�خ�ت�ار ص�ورة ش�ع�ری�ة 
أخرى من ھذا النّص / ن�ق�لّ�م اج�ن�ح�ة اری�ج 
أالزقة العفِن / نالحظ ھنا األن�ح�راف الش�دی�د 
في ھذه الصورة الشعریة, فھي ص�ورة ذات 
قیمة فنیّة وجمالیة, ت�ث�ی�ر ال�م�ت�ل�ق�ي وت�ث�ی�ر 
أنت�ب�اھ�ھ وت�ح�ّرك م�خ�ی�ل�ت�ھ وت�ح�فّ�زه ع�ل�ى 
األك��ت��ش��اف لص��ور أخ��رى ج��دی��دة م��ث��ی��رة, 
ونختار صورة شعریة أخرى/ نغلق م�رش�ات 
الّدمع العالقة على وجھ الصباح / لقد تمكن�ت 
الشاعرة من رس�م ھ�ذه الص�ورة الش�ع�ری�ة 
وأدخلت المتعة وحّركت مخیلتھ من أج�ل أن 
یتفاعل معھا تفاعالً إیجابیّاً وإبداعیاً, وت�ع�بّ�ر 
بصدق عن عالم الشاعرة التي سّخرت اللغ�ة 
وفّجرت طاقاتھا من خالل أمت�الك�ھ�ا ال�خ�ی�ال 
األبداعي الخصب المنتج, حیث ت�رج�م�ت م�ا 
في أعماقھا م�ن مش�اع�ر وأح�اس�ی�س ع�ل�ى 
شكل صور مثیرة, وكأنّھا تنتزعھا من ع�ال�م 
بعید, عالم مما وراء الحلم, ورسمت�ھ�ا ع�ل�ى 
جدار الواقع دون ع�ن�اء. ث�م ن�خ�ت�ار ص�ورة 

ش�ع��ری�ة أخ�رى / أی��ھ��ا ال��ت�ائ��ھ ف��ي ش��ع��اب 
التشوق ما كان بوسع القصأید االّ ان تنھ�ض 
مذھولة تشرق على سفوح التولّھ م�ن�ھ�م�ك�ة 
تفتش مرافيء االبجدیة عن مرساة ال�ح�ل�م/, 
البّد من أن ی�ك�ون الش�اع�ر رس�ام�اً م�ب�دع�اً 
ولیس كأّي رّسام آخر, یمتلك تجربة ومقدرة 
على األی�ح�اء وال�ت�أث�ی�ر, وی�ج�ی�د اس�ت�خ�دام 
أدواتھ والوانھ في تزیی�ن ص�وره, ی�ج�ب أن 
یكون بارع�اً وذك�ی�اً ف�ي ن ی�ج�ع�ل الص�ورة 
الشعریة تمثّل الفكرة التي م�ن أج�ل�ھ�ا ك�ت�ب 
النّص, وأن یمتلك من الجرأة ما ی�م�ّك�ن�ھ م�ن 
تشذیب ھذه الصور ومحو ما یجعلھا ب�ائس�ة 
فقیرة مترھّلة, وأن یحنو علیھا من أج�ل أن 
تخرج ناضجةفنیّا وجمالیاً, صور ت�ع�بّ�ر ع�ن 
مشاعره, حتى تستطیع ھذه الصور أن تن�ق�ل 
فكرتھ إلى المتلقي وإثارتھ, وھذا م�ا ف�ع�ل�ت�ھ 
الشاعرة (رحمة ع�ن�اب). ون�خ�ت�ار م�ق�ط�ع�اً 
آخر/ كلما انھمر ص�وت�ك م�دوی�ا ی�ٔاك�ل ن�ھ�م 
المسافات اّذاك نصي أرسمھ متبرجا ب�ت�ج�ل�ي 
ھمسك یرقص عند م�ح�ی�ط ص�وت�ك یص�ارع 
موج توقي فیھ/, كم ھي مبھرة ھ�ذه الص�ور 
الشعریة المتداخلة فیما بینھا وال�ت�ي ت�م�ت�ل�ك 
كّل ھذا األنزیاح المثیر..!!. وتختتم الشاع�رة 
نّصھا بھذه الصور الشعریة / ٔاص�لّ�ي ح�ی�ث 
نس��ی��م م��ن بش��رى والدة ع��م��ر ذوى ف��ي 
محطات خائبة حیث تقف ع�ی�ون�ي مش�دوھ�ة 
تھاتف شبق العن�اق ل�ح�ظ�ة ازدھ�ار ال�قُ�بَ�ل/ 
وفعال أنّھا البشرى في والدة شاعرة مب�دع�ة 

 سیكون لھا مكان بین الكبار.
 النّص :

  سیّد األشتیاق
  بقلم : رحمة عناب/فلسطین 

أیّھا الممعن في االش�ت�ی�اق! م�ت�ى ت�ط�ٔاط�ىء 
أمواج اللقاء ٔاش�رع�ة ال�م�س�اف�ات!! نص�ل�ب 
ندوب أالشواق عل�ى ٔاب�واب ال�م�ن�اف�ي ن�ق�لّ�م 
أجنحة أریج أالزق�ة ال�ع�فِ�ن ن�غ�ل�ق م�رش�ات 
الّدمع العالقة على وج�ھ الص�ب�اح ف�ك�ّل ی�وم 
أغسل ٓاھاتي بعطر س�واق�ی�ك ی�ن�ب�ث�ق ف�ی�ض 
وجھك شمساً من بوابة العی�ون ت�م�ٔال س�الل 
الحقول بأشراقة السنابل كلّم�ا أن�ط�رح ظ�الم 
ال��ع��ال��م ی��ن��دل��ق ب��ذخ ح��ن��ّوك ع��ل��ى ل��واھ��ج 
م��واع��ی��دن��ا ال��رھ��ی��ن��ة حص��ارات ال��ح��ض��ور 
المشتھى أُفضي الى سرادیب ش�وق�َك م�زم�ن 
تنثره ف�ي أث�ی�رن�ا ال�م�ؤدي ال�ى ص�ب�اح�ات�ن�ا 
الزاھیة العشق ن�ع�وم ف�ي ب�ح�ی�رة االش�واق 
االنیقة الدمع برذاذھا نمأل األق�دار ط�م�أن�ی�ن�ة 
تخوض في أشراقة الل�ق�اء أیّ�ھ�ا ال�ت�ائ�ھ ف�ي 
شعاب التشّوق ما كان بوسع القصا�د إالّ أن 
تنھض مذھولة تشرق عل�ى س�ف�وح ال�ت�ولّ�ھ 
منھمكة تفتّش مرافيء األبجدیّة عن م�رس�اة 
الحلم كلّما إنھمر ص�وت�ك م�دّوی�اً ی�ٔاك�ل ن�ھ�م 
المسافات إّذاك نصي أرسمھ متبّرجاً ب�ت�ج�لّ�ي 
ھمسك یرقص عند م�ح�ی�ط ص�وت�ك یص�ارع 
موج توقي فیھ ٔاصلّي حیث نسیم من بش�رى 
والدة عمر ذوى في م�ح�ط�ات خ�ائ�ب�ة ح�ی�ث 
تقف عیوني مشدوھة تھاتف ش�ب�ق ال�ع�ن�اق 

 لحظة أزدھار القُبَل.

17  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 762 

 02 Sep 20 • Year 15 

ّا ّدة اا  ت ا  
  2020/ 8/ 13العراق  -بقلم : كریم عبدهللا/بغداد 

  ارة اّ وأم اة

 سیُّد األشتیاق  للشاعرة رحمة عناب /فلسطین



18  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 762 

02 Sep 20 • Year 15 

 أخیرا وبعد ك�ث�ی�را م�ن ال�ت�ك�ت�م   
وبعد كثیر من المشاورات واع�ادة 
ال��م��ش��اورات وب��ع��د ال��ع��دی��د م��ن 
المحاوالت لتمریر اسماء ب�ع�ی�ن�ھ�ا 
ف��ي ق��ائ��م��ة وزراء ال��ح��ك��وم���ة 
ال��م��ق��ت��رح��ة, خ��رج الس��ی��د ھش��ام 
المشیشي الوزیر المكلف من ق�ب�ل 
رئیس االدولة لی�ع�ل�ن ع�ن ق�ائ�م�ة 
وزراءه ال��ت��ي ض��م��ت ث��م��ان��ی��ة 
وعشرون وزیرا منھم سبعة نساء 

بشيء من  ومنھم ثالثة كتاب دولة
التردد وعدم االقتناع ووسط كث�ی�ر 
من الخیبة واالحتجاج لدى ال�راي 
الع�ام ال�ت�ونس�ي ال�م�ت�اب�ع ل�ل�ش�ان 
الوطني الذي كان قد ساند وب�ق�وة 
توجھ المشیشي ال�وزی�ر ال�م�ك�ل�ف 
ب��ت��ش��ك��ی��ل ال��ح��ك��وم��ة ودع��اه ال��ى 
تأسیس حك�وم�ة ك�ف�اءات وط�ن�ی�ة 
بعیدة عن الم�ح�اص�ص�ة ال�ح�زب�ی�ة 
وبعیدة عن الوجوه السیاسیة التي 
عرفت بف�ش�ل�ھ�ا ف�ي ادارة ال�ح�ك�م 
سابقا او تلك الت�ي ت�ح�وم ح�ول�ھ�ا 

 شبھات فساد. 
ك��م��ا ط��ال��ب ال��م��واط��ن ال��ت��ونس��ي 
بض��رورة ان ت��ك��ون ال��ح��ك��وم��ة 
الموعودة حكومة مصغرة وان ال 
ی��ت��ج��اوز ع��دد وزراءھ��ا الس��ب��ع��ة 
عشر وزیرا مع ض�رورة ال�ت�خ�ل�ي 
ع��ن ب��ع��ض ال��وزارات وادم��اج 
اخرى فیما بینھ�ا وذل�ك ف�ي اط�ار 

 ت��خ��ف��ی��ف ال��ع��ب��ئ ال��زائ��د ال��ظ��غ��ط
المتن�ام�ي ع�ل�ى م�ی�زان�ی�ة ال�دول�ة 
وتمشی�ا م�ع م�ا ب�ی�ن�ت�ھ ال�ت�ج�رب�ة 
ب��خ��ص��وص ع��دم ف��اع��ل��ی��ة ب��ع��ض 

 .الوزارات او عدم ضرورتھا أصال
قراءة سریعة ل�ل�ق�ائ�م�ة ال�وزاری�ة 
المقترحة ت�ب�ی�ن م�خ�ال�ف�ة ال�وزی�ر 
المكلف الس�ی�د ھش�ام ال�م�ش�ی�ش�ي 
لوعوده ولتصریحاتھ عند تس�ل�م�ھ 
مھام تشكیل ال�ح�ك�وم�ة, ف�ق�د ات�ت 
الحكومة ب�اس�م�اء ل�ھ�ا ام�ت�دادات 
سی�اس�ی�ة م�ن ح�زب ح�رك�ة ن�داء 
ت��ون��س وت��ح��ی��ا ت��ون��س وح��رك��ة 
النھ�ض�ة االس�الم�ی�ة ك�م�ا ح�م�ل�ت 
الق�ائ�م�ة ال�وزاری�ة الس�م�اء غ�ی�ر 
معروفة وال تملك ماضیا في العمل 
الحكومي ب�ل ی�ب�دو ان اخ�ت�ی�ارات 
المشیشي ذھبت الى تفضیل بعض 
االسماء على اخرى اعتمادا ع�ل�ى 
مقیاس اعتبره المش�ی�ش�ي م�ح�ددا 
وھو انتماء ھؤالء ال�ى ال�م�درس�ة 
القومیة لالدارة رغم ان المطل�وب 

 ھو الكفاءة ونظافة الید. 

فبدت ال�ح�ك�وم�ة ل�ی�س�ت ح�ك�وم�ة 
تكنوقراط و لیست حكومة كفاءات 
وطنیة بل ھي ح�ك�وم�ة ب�ی�ن ب�ی�ن 

 وحكومة ترضیات ووالءات.
فھناك معلومات مت�وات�رة ت�ت�ح�دث 
عن تدخل رئیس الدولة في ف�رض 
ب��ع��ض االس��م��اء م��ن��ھ��م وزی��ر 
الداخلیة وھناك م�ع�ل�وم�ات اخ�رى 
تتحدث عن انفراد حركة الن�ھ�ض�ة 
االسالمیة ببعض ال�وزارات م�ن�ھ�ا 
وزارة ال��ع��دل. ب��ی��ن ك��ل ھ��ات��ھ 
التسریبات المتناقضة والمقصودة 
أص�ال ت��ف�ق�د ح�ك�وم��ة ال�م��ش�ی�ش��ي 
مص��داق��ی��ت��ھ��ا ال��ى ح��ی��ن االق��رار 
الرسمي بقب�ول�ھ�ا م�ن ع�دم�ھ ف�ي 
جلسة برلمانیة خاصة سوف تعقد 

 . یوم الواحد من سبتمبر
 

تبقى تونس في خضم ھذا ال�ع�راك 
السیاسي مفتوحة لكل االحتماالت. 
اما القبول بال�ح�ك�وم�ة وت�زك�ی�ت�ھ�ا 
رغم نقائصھ�ا ورغ�م االخ�ت�الف�ات 
حولھا ورغم الت�ھ�م ال�ت�ي ت�الح�ق 

ورغ�م اع�ت�ب�ارن�ا   بعض منتسبیھا
انھا لن تقدم شیئا وسوف ت�ت�ع�ط�ل 
كما تعطلت سابقاتھا عن العمل, أو 
عدم ال�ت�ص�وی�ت ل�ل�ح�ك�وم�ة وھ�ذا 

و الدع�وة ال�ى   یعني حل البرلمان
انتخابات س�اب�ق�ة الوان�ھ�ا م�ع م�ا 
تتحملھ ھاتھ الدعوة م�ن م�وازان�ة 
اضافیة مالیة ج�دی�دة ت�ث�ق�ل ك�اھ�ل 

 كما ان حل البرلمان یبقى  الدولة
الشر الذي ال بد م�ن�ھ ل�ل�ع�دی�د م�ن 
التكتالت الحزبیة ال�ت�ي ال ت�رغ�ب 

في انتخ�اب�ات ج�دی�دة ألن�ھ�ا ت�ع�ل�م 
جیدا أنھا لن تعود ال�ى ال�ب�رل�م�ان 

 . مرة ثانیة
ھكذا یبدو ال�وض�ع الس�ی�اس�ي ف�ي 
تونس بین شد وجذب دون اعتبار 
للوضع العام بال�ب�الد ال�ذي ی�ت�اك�ل 
شیئا فشیئا بسبب شكل ال�ح�ك�وم�ة 
الذي تم اعتماده بعد الثورة والذي 
ت��ت��ج��اذب��ھ ث��الث��ة رؤوس (رئ��ی��س 
الدولة + رئیس حكومة + رئ�ی�س 
ب��رل��م��ان) غ��ل��ب ع��ل��ی��ھ��ا ال��ت��ن��اف��ر 
وال��ت��خ��اص��م واالت��ھ��ام��ات. وض��ع 
سیاسي یذھب سریعا نحو االنھیار 
االجتماعي واالقتصادي. فیكفي ان 
نقرا بعض االرق�ام ح�ت�ى ن�خ�ل�ص 
الى ان ال�دول�ة ال�ت�ونس�ی�ة ذاھ�ب�ة 

 نحول االضمحالل. 
 

ان��ق��ط��ع ع��ن  2013ف��م��ن��ذ س��ن��ة 
ألف تلمیذ. ف�ي خ�الل  900التعلیم 

ش�اب�ة   5000شھر جویلیة ف�ق�ط 
ع�ب�ر   غادروا البالد خلس�ة وشاب

 18البحر باتجاه شواطئ اوروبا. 
بالمائة نس�ب�ة ال�ب�ط�ال�ة....ح�وال�ي 

أل�ف  321ملیون فقیر منھ�م  1.7
فقر مدقع. ھاتھ بعض االرقام التي 
ال یقرأھا سیاسیو تونس فاق�ت�س�ام 
السلطة والص�راع ح�ول الس�ل�ط�ة 

الن��ھ ی��ع��ف��ی��ھ��م م��ن   ھ��و األھ��م
المحاسبة والمتابعة ویمكنھ�م م�ن 
موارد الدولة و جبروت�ھ�ا ل�خ�دم�ة 
أن�ف��س��ھ��م أو أح��زاب��ھ�م وذل��ك ف��ي 

 . أحسن األحوال
لم ت�ك�ن ی�وم�ا ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ف�ي 

تونس الیوم وسیلة ل�ل�ح�ك�م ب�ق�در 
م�اھ�ي وس��ی�ل�ة ل��ال�س�ت�ی��الء ع�ل��ى 
الحكم خاصة ف�ي دول�ة ی�ق�ل ب�ھ�ا 
نس����ب����ة ال����وع����ي الس����ی����اس����ي 
واالجتماعي وی�ك�ث�ر ف�ی�ھ�ا ال�ف�ق�ر 
والجھل و التخلف مما جعل م�ن�ھ�ا 
(الدیمقراطیة) عامل تأخر وع�ام�ل 
ھ��دم ل��ك��ل م��ا وق��ع ب��ن��اءه م��ن��ذ 

 . االستقالل
إن تونس اآلن بأشد ال�ح�اج�ة إل�ى 
تغییر نظام الحكم اوال ف�ق�د أث�ب�ت�ت 
التجربة ان البالد ال طاقة ل�ھ�ا ف�ي 
ظل حكم برلماني مطلق وف�ي ظ�ل 
تواجد حزب دین�ي م�ھ�ی�م�ن ب�اس�م 
الدی�ن ع�ل�ى م�ف�اص�ل ال�دول�ة وال 
یعتبر الدیمقراط�ی�ة اال ش�ك�ال م�ن 
اشكال التمس�ك ب�ال�ح�ك�م م�ن اج�ل 

 الحكم. 
ان ال��ن��خ��ب�ة ال��ث��ق�اف��ی��ة وال�ف��ك��ری��ة 
لالس�ف وق�ع اب�ع�ادھ�ا ع�م�دا ع�ن 
الشان السیاسي رغم اھمیتھ�ا ف�ي 
ال��ت��اس��ی��س ل��ل��دول��ة ال��ع��ص��ری��ة 

 والمدنیة المواطنیة. 
ان البالد بح�اج�ة ال�ى ش�ك�ل ح�ك�م 
ج��دی��د ب��ع��ی��دا ع��ن ال��دی��م��ق��راط��ی��ة 
الغرب�ی�ة وب�ع�ی�دا ع�ن ال�ت�م�ث�ی�ل�ی�ة 
البرلمانیة التي أدخل�ت ال�ب�الد ف�ي 

 ص��راع��ات وخص��وم��ات ن��ی��اب��ی��ة
وعطلت س�ی�ر ال�ق�وان�ی�ن وغ�ی�ب�ت 

  ..  مصلحة المواطن
الب�الد ب�ح�اج�ة ال�ى م�ا ی�م�ك�ن ان 
نس��م��ی��ھ (ح��ك��م رش��ی��د) ت��ت��زع��م��ھ 

تلتف ح�ول�ھ�ا   شخصیة براغماتیة
مجموعة من الشخصیات الوطنی�ة 
ی��ؤس��س��ون م��ع ال��وق��ت وب��ف��ض��ل 
ك���ف���اءات ت���ونس���ی���ة م���خ���ت���ل���ف���ة 
االختصاصات نظاما قومیا وط�ن�ی�ا 
براغ�م�ات�ی�ا ی�ل�ت�ف�ت ال�ى م�ق�درات 
ال��ب��الد ال��م��ادی��ة وال��ج��غ��راف��ی��ة 
وال�ت�اری��خ�ی�ة م�ن اج�ل ال��ن�ھ��وض 
باالقتصاد والدخ�ول ف�ي ش�راك�ات 
عالمیة تخدم المصلحة ال�وط�ن�ی�ة. 
فقط بھ�ذا الش�ك�ل ی�م�ك�ن ل�ت�ون�س 
ال�خ��روج م��ن أزم��ة ال�ح��ك�م وم��ن 
أزمة التمثیلیة الس�ی�اس�ی�ة وب�ھ�ذا 
الشكل من الحكم ی�م�ك�ن االل�ت�ف�ات 
الى مشاكل الب�الد و ب�ھ�ذا الش�ك�ل 
یمكن التأسیس لدولة قویة ت�ع�م�ل 
على ت�ل�ب�ی�ة ح�اج�ی�ات م�واط�ن�ی�ھ�ا 
األساسیة والكمالیة ..ف�ي ان�ت�ظ�ار 
أن ت��ك��ون ال��ب��الد وأھ��ل ال��ب��الد 
وس���ی���اس���ی���و ال���ب���الد ج���اھ���زون 

 . للدیمقراطیة الغربیة

 م   ان
 داء اا و  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 تونس/عبد الحمید الصغیر
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اذا كانت جمیع ال�ف�ن�ون ت�ت�خ�ذ ال�واق�ع   
موضوعا تعبر عنھ بطرق مختلف�ة غ�ی�ر 
م�ب��اش��رة, ت�ل��ع��ب ب��ھ وت��ع��ی��د ص��ی��اغ��ت��ھ 
وتناوره فان (السیرة الذاتیة) تست�دع�ی�ھ 
ك�م�ا ھ�و دون م��راوغ�ة و ال ت�ح�ری��ف, 
لكنھا مع ذلك تبقى فنا محببا یحقق ق�درا 
كبیرا من االستجابة والتأثیر في القارئ. 
كما ھو تأثیر فن الروایة التي ھي اق�رب 
الیھا من باق�ي ال�ف�ن�ون ك�ون�ھ�م�ا ف�ن�ی�ن 
سردیین شائعین , والفارق بی�ن�ھ�م�ا ھ�و 
اعتماد الروایة على م�زاوج�ة ال�ح�ق�ی�ق�ة 
بالخیال بینما السیرة تنب�ن�ي ع�ل�ى واق�ع 

 حقیقي او عرض الواقع كما ھو.
ما یحتاجھ كاتب السی�رة ال�ذات�ی�ة اوال : 
الموضوع او الحدث او سلسلة االح�داث 
المترابطة التي تنس�ج الس�ی�رة وف�ق م�ا 
حدث بالفعل والتعبیر ع�ن ذل�ك بص�دق, 
فالس�ی�رة ب�ھ�ذا ال�م�ع�ن�ى وث�ی�ق�ة ت�اری�خ 
شخصي تركز على ما ھو مفارق  جاذب 
لالنتباه مما یحویھ الوق�ائ�ع .. وث�ان�ی�ا : 
األداة وھي اللغ�ة وال�خ�ب�رة ال�م�ت�راك�م�ة 
الق�ادرة ع�ل�ى س�رد ال�واق�ع وت�وص�ی�ف�ھ 
بأسلوب یترجم ال�ظ�اھ�رة ال�م�وض�وع�ی�ة 
والنفسیة بأمانة ویسر.. وی�خ�ل�ق ح�وارا 
دائما مع الذات المستقبلة. یعك�س وع�ي 
الكاتب و فلسفت�ھ ف�ي ال�ح�ی�اة , وع�ل�ی�ھ 
لیس بإمكان اي شخص ك�ت�اب�ة س�ی�رت�ھ 
الذاتیة .كما ان ل�ی�س ب�إم�ك�ان اي ادی�ب 

 كتابة روایة.
لقد توفر كتاب (ھذا ما ح�دث)* ل�ألدی�ب 
شكر حاجم الصالحي على ما أشرنا الی�ھ 
آنفا فقدم لنا جانبا من سیرتھ الشخص�ی�ة 
بأسلوب شائ�ق, خ�ل�ص ف�ی�ھ ال�ى ادان�ة 
ن�ف�س�ھ ف�ي ارت�ك�اب اخ�ط�اء خ�ص ب�ھ��ا 
خطأین كان لھما االثر في تغییر مس�ی�رة 
حیاتھ ووج�ھ�ة ن�ظ�ره, و وض�ع ن�ف�س�ھ 
موضع االتھام و الق�ص�ور, ف�ق�د ع�ّد م�ا 
اتخذه من قرارات مستعجلة تس�ب�ب�ت ل�ھ 
في الكثیر من المتاعب وال�ح�رج واالل�م, 
فلو تمھل واستشار ع�ق�ل�ھ وغ�ی�ره ل�م�ا 
حصل الذي حص�ل ول�ك�ان ب�م�ن�أى ع�م�ا 
لقیھ من ندم و معاناة.. و ھو بذلك ی�ق�دم 

مجان�ی�ا ف�ي اھ�م�ی�ة   لقارئھ درسا حیاتیا
لحظة اتخاذ اي ق�رار ع�ل�ى ال�م�س�ت�وى 

 الشخصي.
ی�ف��ت��ت��ح ال��ك��ت��اب ب��م��ق��ط��ع م��ن م��ل��ح��م��ة 

 جلجامش الباحث عن الخلود :
 "الى این تسعى یا جلجامش
 لن تجد الحیاة التي تسعى"

فمثلما عاد جلجامش بال شيء عاد شك�ر 
 من مغامراتھ خائبا.

الخطأ األول الذي یتحدث عنھ الكاتب ھو 
عدم تكملة دراست�ھ ف�ي ك�ل�ی�ة ال�ح�ق�وق 
جامع�ة ال�ب�ص�رة, ألن�ھ ك�ان راغ�ب�ا ف�ي 
تخصص اللغة العربیة, األمر الذي غ�ی�ر 
مجرى حیاتھ واورثھ ال�ن�دم.. یس�رد ل�ن�ا 
الكاتب فترة وجوده القص�ی�رة ف�ي ك�ل�ی�ة 
الحقوق وحرك�ة ع�الق�ات وج�والت�ھ ف�ي 
مدینة البصرة بشطھا وناسھا ال�ط�ی�ب�ی�ن 
وذاكرتھا العریقة بلغة سردیة محترفة , 
لكن الطالب الجدید كان قلقا مترددا ب�ی�ن 
االستمرار في الدراسة وبین تأجی�ل�ھ�ا و 
فكرة ترك ال�دراس�ة ن�ھ�ائ�ی�ا , وھ�ذا م�ا 

 استقر علیھ أخیرا, فیقول :
"وتطوى صفحة من حیاة ما كان لھا أن 
تؤول الى ما آلت الیھ لوال وع�ي ن�اق�ص 

وتھور مراھق ومزاج م�ت�ق�ل�ب ج�ع�ل�ن�ي 
انظر الى الحیاة بعین حوالء, ولم أحص�د 
س��وى ال��خ��ی��ب��ة وخس��ران ال��م��س��ت��ق��ب��ل 

 14الرغید .. الرغید والمنشود " ص 
ثم یعود بعد سنین طویلة انتظم�ت ف�ی�ھ�ا 
حیاتھ العائلیة ومصدر عیشھ من وظیفة 
حصل علیھا لیرتكب ال�خ�ط�أ األك�ب�ر ف�ي 
اتخاذه قرار الھجرة ال�ى ال�ب�ل�د ال�ج�م�ی�ل 
(استرالیا) حالما بحیاة جدیدة ف�ی�ھ�ا ك�ل 
ما یتمناه المرء من طیب العیش وراح�ة 
البال, حصل ذلك باقتراح وتش�ج�ی�ع م�ن 
اح��د أق��ارب��ھ.. وم��ع��روف ان ظ��اھ��رة 
الھجرة شاعت ب�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن بس�ب�ب 
ال��ظ��روف االج��ت��م��اع��ی��ة والس��ی��اس��ی��ة 
المتردیة والفوضى المتفاقمة بعد صدمة 

, ل�ك�ن ال�ھ�ج�رة ق�د 2003االحتالل عام 
 تكون رغبة مجردة في تغییر المكان :

"قلت مع نفسي لم ال اذھ�ب ال�ى ال�ب�ل�د 
الجمیل ألقض�ي م�ا ت�ب�ق�ى م�ن س�ن�وات 
العمر بعی�دا ع�ن ك�ل م�ا ی�ع�ك�ر ال�م�زاج 
ویشد االعصاب .. ولكن كیف تص�ل ال�ى 

 .19مبتغاك؟" ص 

اذن ال��رج��ل حس��م ام��ره ول��م ی��ب��ق اال 
السؤال, كیف .. ونضج الحلم وھو عازم 

 على تجسیده واقعا معاشا. 
وتم تھیئة كل شيء. وحانت ل�ح�ظ�ة ش�د 
الرحال .. لقد تحطم ح�ل�م ال�دراس�ة وھ�ا 
ھي تباشی�ر ت�ح�ق�ی�ق ح�ل�م آخ�ر.. وم�ن�ذ 
الخطوة االولى یسرد لن�ا ال�ك�ات�ب رح�ل�ة 
طویلة من مدینتھ (الحلة) الى ان ی�ك�ون 
قاب قوسین من ھ�دف�ھ ال�ن�ھ�ائ�ي..رح�ل�ة 
م��ل��ی��ئ��ة ب��ال��ع��ق��ب��ات وال��ت��ع��ب والس��ھ��ر 
والمخاطر.. تبدأ المعان�اة ب�ع�د ال�وص�ول 
الى مالیزیا, فالمغامرة تبدأ بالھجرة غیر 
الشرعیة من مالیزیا الى اندنوس�ی�ا ام�ال 
ب�رك�وب ال�ب�ح��ر م�رة اخ�رى ال�ى ال�ب�ل��د 

 الجمیل بوساطة سلسلة من المھربین :
"كان الق�ل�ق یس�اور ال�ج�م�ی�ع, ال�ق�ل�وب 
وجلة والشفاه مطبقة بان�ت�ظ�ار ال�خ�ط�وة 
ال��الح��ق��ة, وف��ي ت��ل��ك االث��ن��اء ت��ح��رك��ت 
المجموعة صوب الماء وك�ن�ت آخ�رھ�م, 
تقافزوا الى جوف القارب المتوقف قرب 
الیابسة, ولم استطع الصعود لوال وج�ود 
بالل القندیل الذي رف�ع�ن�ي ع�ل�ى ظ�ھ�ره 

وق��ذف ج��ث��ت��ي ال��م��ب��ت��ل��ة ب��ی��ن ب��ق��ی��ة 
 26المتالصقین في القارب" ص 

وبعد ایام ثقیلة مرھقة یقع المھاج�ر ھ�و 
ورفاق المصیر ضحیة جشع ال�م�ھ�رب�ی�ن 
ونوایاھم السیئة وعدم ایفائھم بوعودھم 
ومواعیدھم, فكان ذلك م�دع�اة  ل�ل�ت�ذم�ر 
وتن�ام�ي مش�اع�ر ال�ق�ل�ق وال�خ�وف م�ن 
ال�م�ج��ھ�ول ال��م�ن�ت��ظ�ر.. ال��رج�ل ال��م�س��ن 
والمبتلى ب�األم�راض ال�م�زم�ن�ة وال�ق�ل�ب 
المتعب بدأ الیأس والفشل ی�ت�س�رب ال�ى 
نفسة كزورق في طریقھ الى الغ�رق ف�ي 
المحیط ال�ع�م�ی�ق.. وك�أي م�ھ�اج�ر غ�ی�ر 
ش��رع��ي ی��ت��وق��ع ان��ك��ش��اف ام��ره, وق��ع 
ال�م�ھ��اج�ر ورف�ق�ت��ھ ب��ق�ب�ض��ة الس��ل�ط��ات 

 وانتھى ذلك الحلم الجمیل :
"ال علیك فقد وقعت في المصیدة ك�ج�رذ 
عجوز ال یستطیع ح�راك�ا وال�ق�ف�ز ع�ل�ى 
الجدران العالیة التي تحیط ب (م�ان�داال), 
ی��ا ل��ھ م��ن مص��ی��ر م��ح��زن .. ادخ��ل��ك 
الش��رط��ي ال��ن��ح��ی��ف ال��ى اح��دى غ��رف 
الفندق وبلغة االشارة فھ�م�ت ان�ھ م�ك�ان 

 40اقامتك ریثما یتقرر مصیرك.." ص 
ھكذا تأتي الریاح بما ال تشتھي الس�ف�ن, 
ویتالشى حلم ال�ھ�ج�رة ف�ي مس�ت�ن�ق�ع�ات 
اندن�وس�ی�ا .. ف�م�ن أالع�ی�ب ال�م�ھ�رب�ی�ن 
ومخاط�ر ال�ت�خ�ف�ي, ال�ى ال�وق�وع ت�ح�ت 
طائلة القانون یموت حل�م ل�ی�ن�ض�ج ح�ل�م 
أكبر بالعودة الى الوطن .. في اندن�وس�ی�ا 
یضعنا الكاتب أمام م�واق�ف وم�ف�اج�ئ�ات 
ت��ج��ع��ل��ن��ا نش��ع��ر ب��م��ا ی��م��ور ف��ي ذات��ھ 
المنھزمة لیظھر لنا ع�ل�ى ش�ك�ل ن�وب�ات 
(دیالوجیة) في محاكم�ة ال�ذات وج�ل�دھ�ا 

 على تھورھا:
"یا لھ من مصیر بائس ان تكون معتق�ال 
في بلد ال تعرف مفردة في لغت�ھ, ول�ی�س 
لك فیھ معارف, وال تملك ماال یكفیك ل�م�ا 
سیأتي من االیام.." .. العودة الى الوطن 
باتت حلما ال یساویھ حلم, فالحلة مدی�ن�ة 
الكاتب باتت الجنة التي ل�ی�س م�ن ج�ن�ة 
اخرى غیرھا... لذا نجد الكات�ب الش�اع�ر 
یعجز عن وصف حبھ وحنی�ن�ھ ال�م�ت�وق�د 
فیلجأ الى الشعر فھو االقدر على التعبی�ر 

 عن دواخلھ:
 

"م��ا ب��ی��ن��ي وب��ی��ن س��واح��ل��ھ��ا اح��الم 
ون��وارس/ وم��ح��ی��ط ھ��ن��دي م��ج��ن��ون/ 
دوریات وفنارات وشجون/ مدن تتغابى/ 
انقاض بیوت وصبایا/موشومة ب�ال�وج�ع 
االصف�ر/ غ�اب�ات وم�ی�اه آس�ن�ة/ اس�الك 

 68ص   شائكة/ ودروب مھلكة..."
وبعد كل ھذه العذابات یجد منقذنا لھ عن 
ط��ری��ق ش��خ��ص ك��یّ��س ف��ي الس��ف��ارة 
العراقیة ھناك. وب�ع�د ل�ی�ال�ي م�ن األرق 

ت�أت�ی�ھ ال�ب�ش�رى   والسھ�ر وال�ك�واب�ی�س
ویتحقق حلمھ الكبیر بالع�ودة ال�ى اھ�ل�ھ 
واصدقائھ : "ال أكاد أصدق ما س�م�ع�ت�ھ 
فقد اصبح المستحیل حقیقة, وما ھي اال 
ایام قلیلة ونعود الى الوطن الذي ضیعن�ا 

 79وضیعناه"ص 
اخیرا, (ھذا ما حدث) یضع امامنا كث�ی�را 
من المع�ان�ي االنس�ان�ی�ة وال�وط�ن�ی�ة ف�ي 
م��غ��ام��رة ح��اف��ل��ة ب��اإلث��ارة وال��ت��رق��ب 

 واالمتاع .
------------------------------ 

ھذا ما ح�دث/ ش�ك�ر ح�اج�م الص�ال�ح�ي/ 
 مطبعة الیسر

 ا  ث)(
   ا 

   اة ا  ادة
 

 مالك مسلماوي
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األدوات التي ی�ع�ت�م�دھ�ا ال�ن�اق�د   
في اشتغاالتھ النقدیة لھا مح�اور 
عدة وأسالیب كثیرة تختل�ف م�ن 
واحد آلخر، ل�ك�ن وف�ق م�درس�ة 
ال��ن��ق��د ال��ت��ج��دی��دی��ة "ال��ت��ح��ل��ی��ل 
واالرتقاء" ھن�اك ث�الث ع�وام�ل 
مھمة ھي المرتكزات األس�اس�ی�ة 
التي یس�ت�ن�د ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي ع�م�ل�ھ 
ك��ت��ش��خ��ی��ص ح��ال��ة یُ��راد ل��ھ��ا 
التحلیل. ھذه الحالة ھي االن�ت�اج 
األدبي بشكلھ ال�ع�ام ك�ي ی�ف�س�ح 
الناقد المجال للمت�ل�ق�ي ف�ي ف�ھ�م 
فلسفة النص أوالً ب�ع�د كش�ف�ھ�ا، 
أو تحدیدھا بشكل أكثر وضوح�اً. 
في اعتقادنا أنَّ كل عمل وان�ت�اج 
انساني ابداعي م�ن�ب�ع�ث بص�دق 
لھ فلسفة خاصة، س�واء ج�اءت 
ع��رض��ی��ة م��ع م��ا م��ط��روح، أو 
قص��دی��ة ب��غ��ای��ات ذات أھ��م��ی��ة 
ودالل��ة م��ن��ھ��ا ی��م��ّرر ال��ك��ات��ب 
(المنتِج) ھدفھ بیسـ�ر وس�ھ�ول�ة 

 الى اآلخرین.
 

 أوالً: اللغة:
أھم األش�ی�اء ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ع�م�ل  

األدبي بصورة عامة ھ�ي ال�ل�غ�ة 
وتوافق�ی�ت�ھ�ا الص�وری�ة اذا ك�ان 
النص شع�راً أم�ام ال�ن�اق�د. وم�ن 
ال���ل���غ���ة ت���ب���دأ االش���ت���ق���اق���ات 
واالن����زی����اح����ات وال����ك����ن����ای����ات 
والتشبیھات، والتالعب ال�ل�ف�ظ�ي 
ال�ذي یض�ف�ي ال��ق�وة وال�م�ت�ان��ة، 
وافساح المجال ال�واس�ع ل�خ�ی�ال 
المتلقي، لیحلل ھو ب�دوره أیض�اً 
كمشترك ثاٍن مع الناقد، الس�ی�م�ا 
ف��ی��م��ا ن��راه ال��ی��وم م��ن غ��زارة 
انتاجیة شعریة اتخذت لھا سبیالً 
آخ��ر غ��ی��ر م��ا س��ب��ق وك��ت��ب��ھ 
الشعراء، والتي یمكن تسم�ی�ت�ھ�ا 
فعالً بـالتجدیدیة ال�ح�دی�ث�ة، ك�م�ا 

 في قصائد النثر التجدیدیة.
من ھن�ا ف�ال�ق�ص�ی�دة ال�ت�ج�دی�دی�ة 
اتصفت ب�ل�غ�ة خ�اص�ة ب�ھ�ا الب�د 
للناقد من السیر م�ع�ھ�ا وت�ع�ری�ة 
مكنونات جواھرھ�ا، س�واء أراد 
المقارنة أو المقاربة فھذا شانھ، 
لكن المھم لھ معرفة ما ھي ھ�ذه 
اللغة التجدیدی�ة ال�م�ك�ت�وب�ة ب�ھ�ا 
القصیدة، وما ت�أث�ی�ر ذل�ك ع�ل�ى 
المتلقي، وكیفیة تفاعل�ھ آن�ی�اً أو 
الحق�اً م�ع ھ�ك�ذا ن�ص ك�م�ا ف�ي 

 النص الذي بین أیدینا.
اذا است�ث�ن�ی�ن�ا ب�ع�ض ال�ك�ت�اب�ات  

التجدیدی�ة ق�ب�ل خ�م�س�ی�ن ع�ام�اً 
ل��ل��س��ی��اب أو ال��م��اغ��وط م��ث��الً 
نكت�ش�ف أنَّ ث�م�ان�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن 
العشـرین وما بعدھا أنتج�ت أدب�اً 
تجدیدیاً وشعراً تسارع�ت خ�ط�اه 
بشكل مذھل بما تحملھ لغتھ م�ن 
خص���وص���ی���ة، س���واء قص���ی���دة 
ة، أو قصیدة النث�ر  التفعیلة، الحرَّ

 التجدیدیة، وحتى العمودیة.
اذن قص��ی��دة ال�ن��ث��ر ط�ال��م��ا ھ��ي 
موجودة سابقاً، وانتشرت بشكل 
أكثر وضوحاً عربیاً، بالذات ب�م�ا 
نراه الیوم من تش�ك�ی�ل م�خ�ت�ل�ف 
لغویاً وب�ن�ائ�ی�اً، ف�م�ج�ال ال�ب�ح�ث 
فیھا وت�ح�ل�ی�ل�ھ�ا ی�ع�ط�ي ل�ل�ن�اق�د 
فسحة أكثر للتوس�ع�ة، ب�دالً ع�ن 
التسطیح الفوضوي، ال الت�ح�ل�ی�ل 
الكاشف عن ال�م�ك�ن�ون�ات ب�ع�ی�داً 
ع��ّم��ا تُ��رج��م وحس��ب ع��ل��ى أن��ھ 

 قصیدة نثریة.
 

 ثانیاً: المعنى:
في أحیان كثیرة ی�ف�س�ـ�ر ال�ن�اق�د  

ویح�ل�ل ال�ن�ص حس�ب مش�ت�ھ�اه 
وخ���ل���ف���ی���ت���ھ ال���ث���ق���اف���ی���ة أو 
األی��دی���ول���وج���ی��ة، أو م���درس���ة 
ال�م��ن�ھ��ج ال��ذي ی��ت�ب��ن�اه وی�ھ��واه 
متغافالً ما جاء بھ النص حق�ی�ق�ة 
عند محاولة تحلیل�ھ ن�ق�دی�اً. ھ�ذا 
ال��م��ن��ھ��ج ك��ت��ق��وی��م، ال یص��ل 
بوضوح للمعنى المقص�ود، وم�ا 
ینشده ال�ُم�ن�تِ�ج بش�ك�ل ع�ام، أو 
كباعث ح�ق�ی�ق�ي ل�إلب�داع. ف�ل�ك�ل 
ع��م��ل م��ق��ص��د وم��ع��ن��ى وغ��ای��ة 
أرادھا صانعھا، وحین اغ�ف�ال�ھ�ا 
سیغفل الناقد عن أشیاء م�ھ�م�ة، 
ویُحرم ال�ك�ات�ب وال�م�ت�ل�ق�ي م�ن 

  أشیاء مھمة أخرى.
یُحرم الكتاب من حق أص�ی�ل ف�ي 
تجاھل مجھوده، وكیفیة ت�ع�ك�ی�ر 
صفو الرس�ال�ة االتص�ال�ی�ة ال�ت�ي 

 -انشأھا عندم�ا ی�ت�غ�اف�ل ال�ن�اق�د 
ذلك العمل م�ب�ت�ع�داً  -حسب ھواه

كثیراً ع�ن ال�ن�ص أو ت�ف�س�ی�ره، 
فقط بالكلمة وم�ع�ن�اھ�ا ال�ل�غ�وي، 
ولیس تفسیر المعنى ال�ج�وھ�ري 
المقصود م�ن ھ�ذه ال�رس�ال�ة أو 

  تلك.
 

 ثالثاً: الجمال:
م��ع ال��ل��غ��ة ال��ت��ي ُك��ت��ب��ت ب��ھ��ا  

النصوص الش�ع�ری�ة، وال�م�ع�ن�ى 
العام الذي غلَّف ب�ن�اءھ�ا، ت�ب�ق�ى 
الص�ور ال�ك��ل�ی�ة م�ن م��ج�م�وع��ة 
أجزاء متجمعة على ال�ن�اق�د، إم�ا 
جمعھا ك�ل�یّ�ة ب�ھ�ی�ك�ل واح�د، أو 

تفصی�ل�ھ�ا بش�ك�ل ج�دی�د یض�ف�ي 
على ال�ن�ص ج�م�ال�ی�ت�ھ ال�ت�ام�ة، 
وھذا ما یمكن تس�م�ی�ت�ھ م�رت�ك�ز 
الجمال في النص، طال�م�ا ت�وج�ھ 
الیھ ال�ن�اق�د م�ن�ذ ال�ب�دئ، ك�ن�صٍّ 
ابداعي م�خ�ت�ار، ول�ی�س ك�ن�صٍّ 
عاب�ر س�ب�ی�ل وج�ده ص�دف�ة وال 
یعرف�ھ، أو ط�ل�ب م�ن�ھ ال�ب�ع�ض 
ب��ت��وص��ی��ٍة ال��وق��وَف ع��ن��ده، ألن 
المتلقي ھ�و أول ال�م�ت�ض�ـ�رری�ن 

ش�ی�ئ�اً ال   حین ی�ق�رأ أو یش�اھ�د
یس�ت�ح�ق ال�ت�أّم��ل. ح�ت�ى رس�ال��ة 
الناقد االتصالیة تفشل ھنا، ألنھ�ا 
اش��ت��غ��ل��ت ب��ع��ی��داً ع��ن ال��واق��ع، 
ویم�ك�ن تس�م�ی�ة ال�ن�ق�د ب�ال ن�ق�د 
أص��الً، وی��خ��ت��ل��ط االب��داع م��ع 
الالابداع، وتح�ل ف�وض�ى ال�ل�غ�و 
ب�دالً ع��ن وج��ود ج��م��ال ت��ب��غ��ی��ھ 
اللغة، وتشعُّب معاني مفردات�ھ�ا. 
بمعنى أكثر دقة وحیادیة: وج�ود 
ناق�د ف�اش�ل، وھ�ذه ك�ارث�ة ت�ق�ع 
على رأس النقد والناق�د األص�ی�ل 

 المبدع.
 

خالصة القول: إنَّ النص الخال�ي 
م�ن ل��غ�ة ح��یّ�ة م��ؤث�رة اب��داع�ی��اً 
غریبة ال�م�ع�ن�ى، أو م�ن�ھ�ا ج�اء 
نص غ�ری�ب ال�م�ع�ن�ى، ل�ن ی�ج�د 
الناقد ما یستحق نقده، وال ی�ج�ب 
علیھ اتع�اب ن�ف�س�ھ ف�ي ال�ب�ح�ث 
والتحلیل من أجل إیصال رس�ال�ة 
خ�اوی�ة ل�ل�م��ت�ل�ق��ي ف�ي م�ح�اول��ة 
اقناعھ، أو التأثیر ع�ل�ی�ھ ب�ت�ب�نِّ�ي 
نصٍّ معین. ھ�ن�ا ت�ك�ون وظ�ی�ف�ة 
الناقد لیست نق�دی�ة، ب�ل وظ�ی�ف�ة 
ترویجی�ة ال غ�ی�ر، وال ی�رت�ج�ى 
منھا خدمة األدب ودعم مس�ی�رة 
الثقافة االنسانیة عم�وم�اً، ألن�ھ�ا 
خرجت عن سیاق األداء، وع�ن 

 الحقیقة المطلوبة.
أّما لو أجملنا المرتكزات ال�ث�الث 
الس��اب��ق��ة؛ ال��ل��غ��ة، ال��م��ع��ن��ى، 
والجمال في نصٍّ ت�ج�دی�دي آخ�ر 
ع��م���ی���ق بص���وره االدھ��اش���ی���ة 

مع أنَّ غالبیة شعرائن�ا  -التأملیة 
ل�ك�ن   -ھنا تتمیز أشعارھم بذلك 

كتفصیل أكثر وضوحاً نجده ع�ن 
شاعر شاب في قص�ی�دة ح�م�ل�ت 
نفس أسم مجم�وع�ت�ھ الش�ع�ری�ة 
"م��ت��ى ی��ك��ون ال��م��وت ھش��اً" 

ع��ن دار  2016الص��ادرة ع��ام 
الفرات للطباع�ة، وھ�و الش�اع�ر 
أنمار مردان الذي اش�ت�غ�ل ع�ل�ى 
تمازج األلوان بف�ل�س�ف�ة واق�ع�ی�ة 
جداً، وبقصیدة تج�دی�دی�ة تس�ع�ى 
أص��الً ل��ل��ھ��رب م��ن ال��واق��ع ف��ي 

جوھرھا المادي المنب�ث�ق�ة م�ن�ھ، 
ن�اب��ع��ة م��ن ذاٍت م��ت��أل��م�ة ف��ی��ھ��ا 
صورة الموت ھي الشاھ�د ال�ذي 

  ال یكذب، أو یزّور.
في الحقیقة لو اشتغل ناق�د ع�ل�ى 
ھذا النص ألستخرج الكث�ی�ر م�ن 
بین ثنایا بواطن�ھ، ل�ك�ن االش�ارة 
االجمالیة تقتضي التوق�ف ع�ن�ده 
قلیالً اآلن وقراءتھ؛ ل�ی�ح�ل�ل م�ن 
یش��اء وف��ق م��ا یش��اء، ب��رؤی��ة 
تنطلق من م�وض�وع�ی�ة ف�ل�س�ف�ة 

 النص، وحركتھ التصویریة:
 

 النص
"من یقوُم بتدویِن ھذه ال�غ�راب�ِة 

  المتیقظِة؟
  ال تعبثوا باألمكنةِ 

  وال تفركوا رؤوَسكم بالحبال
فالغُد ع�الم�ةٌ خ�رب�ة ف�ي ع�ی�وِن 

 األمھات...
لماذا نضُع اعالن�اِت ال�م�وِت ف�ي 

 وجوِھنا؟
  وبعَدھا نبتسُم،

 ونمارُس التیھَ عن كثٍب بعید...
  من منكم یعرُف طعَم الطریقِ 

فھو القاسُم ال�م�خ�ت�رُق لض�ح�ك�ِة 
  كثبانٍ 

  بُعدكم ال یعرُف مدى ما سیأكل
ل�ذا ف��ھ��و ع��وُد ب�خ��وٍر ال ی��ق��ب��ُل 

 القسمةَ على جثتیّن..
  یقلقني أنیُن السماءِ 
  وھو یرھُز بالمطر،

 ویحاوُل مداعبةَ حلِم شجرةٍ 
  كانت تلبُس قبَرھا على عجلٍ 

  ویسأُل ھل لألرِض ظٌل نحیف؟
متى تتحج�ُر ال�ق�ص�ی�دةُ وتص�ب�ُح 

 تمثاالً؟
 فالموُت بركةٌ سمینةٌ 

  نمُد لھُ الجوَع بسالسٍة محنطةٍ 
ونشطُب أعماَرنا ك�ن�ھ�ٍر تُ�خ�ی�ف�ھُ 

 لذةُ العراِء...
 لماذا نتكُئ على الطوفان؟

  بابتسامةٍ   ونزوُر القبورَ 
 تنتظُرھا الدیداُن بعناٍق شدیٍد،

ونمتطي ج�ذوَر ف�راِغ�ن�ا بس�ج�عٍ 
  قدیم

  نُھدیھ تارةً..

  تارةً نركبھُ،
وت��ارةً ن��ق��ص��ُف ب��ِھ أق��داَم��ن���ا 

 الصاعدةَ نحو الفرار...
 أي ذنٍب صقیعٍ ھذا؟

 أي عرٍس لقیط؟
 أي نعاٍس؟

ف�م�ازل��ن�ا ن�ق�دُس األرَض ك��أنَّ�ھ��ا 
  الرُب،

وھ��ي تس��ع��ى ل��ت��ج��ھ��ز ال��ح��ف��َر 
 بنقاء..."  لنا

ال��ت��س��اؤالت ال��ت��ي ب��دأت م��ن 
العنوان نزوالً بانزیاحات لغوی�ة، 
ورم��زی��ة خ��اص��ة ب��ك��ل س��ؤال، 
تحیل المتلقي أن ی�ت�س�اءل م�رة 
أخ��رى م��ع ن��ف��س��ھ، وث��ی��ر ف��ی��ھ 
تصورات ادراكیة ج�دی�دة خ�ارج 
النص كتفاعل منش�ود. وھ�و م�ا 
یبتغیھ حتماً ھنا الش�اع�ر، وھ�ذا 
من ممیزات القصیدة الت�ج�دی�دی�ة 
أیضاً، الت�ي اتض�ح�ت بص�م�ات�ھ�ا 
بش��ك��ل واض��ح ع��ل��ى الش��ع��ر 

 العراقي الیوم.
یتضح أیضاً في ھذا النص ح�ال�ة 
الوعي االشتغالي لدى الش�اع�ر، 
زخ��م ال��م��ع��ان��ي، ت��رك ال��ف��ض��اء 
الوصفي یت�س�ع ب�ت�أٍن ت�راب�ط�ي، 
ومن ثمة انبعاث جمالي ی�ن�ط�ل�ق 
أخیراً بال أیة قیود مانعة، ولن�ق�ل 
أیض��اً خ��ل��ق ص��دم��ة ان��ف��ع��ال��ی��ة 
خفیفة للمتلقي وھو یقف مت�أم�الً 
رب��م��ا ب��ع��ض الص��ور ال��ب��اح��ث 
ع���ن���ھ���ا. ف���ي أغ���ل���ب الش���ع���ر 
التجدیدي ال�ع�راق�ي ال�ی�وم ن�رى 
ھذه القفزة التص�وی�ری�ة ك�ق�ی�م�ة 
جمالیة تضفي على النص ق�وت�ھ 
المنشودة وھي تحرر ال�ق�ص�ی�دة 
من قیود ك�ث�ی�رة ل�ت�ص�ب�ح ص�ف�ة 

  مالزمة للبناء الشعري.
ج��اءت الص��ورة الش��ع��ری��ة ھ��ن��ا 
متمردة ع�ل�ى ت�رك�ی�ب�ة ال�ج�م�ل�ة 
الشعریة بتحرك وصفي مت�ع�ال�ق 
وجدانیاً، تت�داخ�ل ف�ی�ھ ال�م�ع�ان�ي 
كما لو أنھا ذك�ری�ات ق�ف�زت ال�ى 
ال�ذاك�رة ب�ث�ب��ات یُ�راد ل�ھ ت��أث�ی��ر 
نفس�ي یش�ب�ع ال�ح�واس ب�ن�ك�ھ�ة 
أخ��ذت ج��م��ال��ی��ت��ھ��ا م��ن ال��ل��غ��ة 

 المتداخلة إیحائیاً.

 سعد الساعدي/العراق
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 توقف نور وھو یستمع إلى صقر.
كانت حوالي الس�اع�ة الس�ادس�ة مس�اءاً 
وأطلق ال�ق�ط�ار ص�اف�رة ال�رح�ی�ل وك�ان 
بالقطار أعداد قلیلة م�ن ال�رك�اب أرب�ع�ة 
أو خمسة ف�ق�ط, فض�ل ص�ق�ر ال�ج�ل�وس 
بمفرده في أخر عرب�ات ال�ق�ط�ار وش�ع�ر 

ھ�دوء وج�م�ال ال�م�ك�ان   بإحساس طیب
وتأمل القطار وھو یجري وس�ط ال�وادي 
وعلى ج�ان�ب�ی�ھ ی�ن�ظ�ر ال�وادي ال�ط�وی�ل 

ب�دون رح�م�ة,   والقطار یقطع�ھ س�ری�ع�ا
ال��ح��ق��ول ت��ب��دو ن��ی��رة غ��ری��ب��ة أم��ام 

الشمس األحمر والنخیل ك�األوت�اد   شفق
ثابتة ال تھت�ز لص�راخ ال�ق�ط�ار ال�ع�ظ�ی�م 
الذي یھز أرجاء الوادي وبینما من�س�ج�م 
الشاب یتابع جمال الطب�ی�ع�ة ح�ت�ى دخ�ل 
علیھ جمال أخر ربما فاق جمال الطبیع�ة 

 بالنسبة لھ ھو.
لكن وما أن جلست ب�ج�وار ص�ق�ر ح�ت�ى 
بدْأ علیھ القلق والحی�رة وداخ�ل�ھ خ�وف 

ینظر إلیھا وت�ارة ی�ت�اب�ع ج�م�ال   فأحیانا
ت�م�ر ال�دق�ائ�ق ك�ث�ی�رة   الطبیعة مضطر,

حتي قطعت الفتاة صمتھ, لكن م�ن ق�ل�ق 
إلى ذھن شارد ی�ن�ظ�ر وال ی�ف�ھ�م؟ م�اذا 

 تقول وماذا ترید؟
تسترسل في الحدیث معھ وھو ال ی�ف�ك�ر 
كیف یُجیب و دقائق حتي شع�ر ب�األم�ان 

ی�ط�ل�ب ال�ت�ذاك�ر   عندما مر ال�ك�م�س�اري
وقدم صقر تذكرتھ وت�ل�ی�ھ ال�ف�ت�اة أیض�ا 
وكان الكمساري یطیل النظر إلى ال�ف�ت�اة 
معجب بھا والعك�س ع�ن�دم�ا ی�ن�ظ�ر إل�ى 
صقر كأنھ غیر مرغوب فیھ ھنا في ھ�ذا 
القطار, ت�دل ن�ظ�رات ال�ك�م�س�اري ع�ل�ى 
ریبة من أمر ھذا ال�م�س�اف�ر ص�ق�ر ك�ان 

ب�م�ن�ظ�ر   یرمقھ بعنف و لَم یكن ی�ع�ج�ب
صقر وال شكلھ. وعلى الناحی�ة اآلخ�رى 
كانت األبتسام�ة ف�اض�ح�ة تش�ق وج�ھ�ھ 
نصفین, فرحة عارمة مص�درھ�ا م�ع�ل�وم 
ھ��ي ت��ل��ك اإلب��ت��س��ام��ة ال��ج��م��ی��ل��ة ال��ت��ي 
ترسمھا تلك الفتاة ال�ج�م�ی�ل�ة الس�اك�ن�ة؛ 
بینما یغادرھم الكمسارى حت�ي ص�رخ�ت 
الفتاة بقوة أنجدن�ي ان�ج�دن�ي ی�ا س�ی�دي 
البیھ الباشا ال�م�ف�ت�ش ع�اد ال�ك�م�س�ارى 

ی�ن�ت�ظ�ر ھ�ذا   بخفة ورشاقة, ك�أن�ھ ك�ان
الحدث وقد طلبت ھذه الفاتنة ید ال�ع�ون, 
كان یتحین الفرصة حتي ی�ع�ود وی�رج�ع 
لیواصل البحث؛ ف�ي ج�م�ال ھ�ذه ال�غ�ادة 
وقد اتھمت صقر بأنھ قد س�رق ح�اف�ظ�ة 
نقودھا, طلب الكمسارى شرطة ال�ق�ط�ار 
فجاءوا سریعاً ك�ت�ی�ب�ة ك�ام�ل�ة, ی�ق�ودھ�ا 
الض��اب��ط وأمس��ك��ت ال��م��دع��و ص��ق��ر 

 واقتادوه إلى نقطة شرطة القطار.
لكن ك�ان ال�ك�م�س�ارى س�ع�ی�داً ج�داً ل�م�ا 
یجرى ل�ل�م�دع�و ص�ق�ر ف�ل�م�اذا؟ ی�ع�رف 
بعضھما البعض من قبل ربما ولماذا ك�ل 
ھذه الشماتة التي یلقاھا ھذا ال�م�س�ك�ی�ن 

 صقر؟
وأخ�ی��راً ت��وق�ف ال�ق��ط�ار ون�زل��ت ق��وات 
األمن تصط�ح�ب الص�ق�ر م�ك�ب�ل وم�ق�ی�د 
كثور ال ی�درى إل�ى أی�ن ی�ذھ�ب؟ م�ع�ھ�ا 
الفتاة الحسناء تمشي بحری�ة م�ت�ب�خ�ت�رة 

 كأنھا تملك الدنیا بأسرھا.
دخلوا بھم إلى ح�ج�رة ض�اب�ط ال�م�ح�ط�ة 

 لیتم االستجواب وفتح المحضر.
ظل واقفاً و ما أنت دخلت الغادة أست�أذن 
لھا الضابط ب�ال�ج�ل�وس وق�ال ل�ھ�ا م�اذا 

 حدث؟

أحمر وجھ الغادة حرجاً و نزلت دمع�ات  
الحزن من عیون�ھ�ا ك�أن�ھ ق�د غ�در ب�ھ�ا 
ال��زم��ان أو ف��ت��ك ب��ھ��ا ھ��ذا ال��وح��ش 

 المفترس.
ی�ح�اول الض�اب�ط ت�ھ�دئ�ة ال�ف�ت�اة وی��دور 
حولھا وینظر بقوة للم�دع�و ص�ق�ر م�اذا 

 فعلت بھا أیھا المجرم عتید اإلجرام؟
ماذا فعلت ب�ھ�ذا ال�ع�ود ال�ل�ی�ن وال�ق�ل�ب  

األبیض الطاھر؟ أن مثلك البد وأن یع�دم 
في أكبر میادین البلد. ینظر صقر وك�أن�ھ 
غائب عن الوعي ال یفھم سوى أن�ھ ف�ي 
حضرة الش�رط�ة ی�ح�ول ع�ی�ون�ھ ی�م�ی�ن 
ویسار في أعلى السقف وع�ل�ى األرض 
لع�ل�ھ ی�ج�د ت�ف�س�ی�ر ل�َم ی�ج�رى, یس�أل�ھ 

 الضابط ما أسمك؟
أن�ت ص�ق�ر اس�م   وھو یجیب صقر ن�ع�م

ع��ل��ي مس��م��ى ق��اس وج��ارح ع��دی��م 
الرحمة. یزداد صقر غباء أك�ث�ر وأك�ث�ر. 
یتقدم ل�ل�ف�ت�اة یس�أل�ھ ی�ا س�ت ھ�ان�م أن�ا 

 عملت أیھ؟ 
ت�رف��ع ال�ب��ن��ت ع��ی��ون�ھ��ا ص�وب الص��ق��ر 
وصفعتھ بقلم ھ�ز أرج�اء ال�م�ك�ان وم�ن 
یرحم. سقط الصقر ع�ل�ى األرض ل�ی�س 
من قوة الصفع ولكن من المف�اج�أة م�اذا 

 یجري ما أنا فیھ حلم أم علم.
تص��رخ ال��ف��ت��اة ن��ق��ودي ن��ق��ودي أی��ھ��ا 

 السارق المارق.
ی��ط��ل��ب م��ن الص��ق��ر أث��ب��ات   الض��اب��ط

ور یـبرز الب�ط�ـ�اقـ�ة ـالشخصیة وعلى الف
و(كارنیة ال�ك�ل�ی�ة) وی�ت�ف�ح�ص الض�اب�ط 

ط�ب�ی�ب   البطاقتین معاً یندھ�ش الض�اب�ط
ل��م��اذا ألج��ل ال��دراس�ة أم ھ��و   ویس�رق؟

سارق م�ت�م�رس ك�ل األف�ك�ار ت�دور ف�ى 
رأس الضابط الحان�ي ال�ذي ت�أث�ر ل�ح�ال 
الطالب وی�رث�ى آلج�ل ال�ف�ت�اة ال�ح�زی�ن�ة 
وأم��ر ب��ت��ف��ت��ی��ش ال��ط��ال��ب ص��ق��ر ت��ق��دم 
العسكري یفتش صقر ولم�ا ی�ج�د ش�يء 
أطالقاً وب�ی�ن�م�ا ی�ج�اوب الض�اب�ط ص�ق�ر 
حت�ى وق�ع ن�ظ�ره ع�ل�ى ال�ف�ت�اة ل�ت�راھ�ا 
تض��ح��ك وت��غ��ض��ب ف��ي ن��ف��س ال��وق��ت 

 ساورتھ الشكوك! 
نظر إلى الفتاة وسألھا ھي األخ�رى أی�ن 

 بطاقتك الشخصیة؟ 
لم تج�ب ال�ف�ت�اة ك�رر الس�ؤال ولَ�م ت�رد 
سرحت تنظر ل�ل�س�ق�ف وق�د ش�ك ف�ی�ھ�ا 
الضابط قد تبدو الفتاة ھذه م�ج�ن�ون�ة أو 

 مضطربة نفسیة؟

سألھا أسئ�ل�ة ك�ث�ی�رة ت�أك�د م�ن س�الم�ة 
 قواھا العقلیة. 

طلب من العسكري أن یقوم ب�ت�ف�ت�ی�ش�ھ�ا 
ھ��ي األخ��رى وب��ال��ف��ع��ل وم��ا أن ب��دْا 
بالتفتیش ح�ت�ى وج�د ك�ن�ز م�ت�ن�وع م�ن 
حافظات نقود وساعات وخ�وات�م ذھ�ب�ی�ة 
وفض��ی��ة وغ��ی��رھ��ا, ت��ع��ج��ب م��ن ھ��ذا 
 الموقف كیف تشتكي ولماذا لم تسرقھ؟ 
أحتار الضابط في ھذا المش�ھ�د ال�غ�ری�ب 
وسألھا أنِت كاذبة لَم یقوم الس�ی�د ص�ق�ر 
بسرقت�ك وك�ی�ف وأن�ت ت�ح�م�ل�ی�ن جس�م 
الجریمة؟ ضحكت الفتاة وتركت الضاب�ط 
وخ��رج��ت إل��ى خ��ارج ال��ق��س��م رح��ل��ت, 
الضابط ینادي علیھا تعالي تع�ال�ي وھ�ي 
ال تبالي. بینما یواصل صقر السرد حت�ى 
قاط�ع�ھ ن�ور وم�اذا ف�ع�ل الض�اب�ط ب�ھ�ا, 
صرخ صقر ال تقاطعني ویكمل صق�ر ث�م 
ھجمت األُسود على الغزالن و ك�ادت أن 
تفتك بھا. نور یدخ�ل م�رة أخ�رى أُس�ود 
أیھ أحنا فیك أنت عملت أیھ أنت والب�ن�ت 

 والضابط؟
 نور:   صقر ضابط مین

 اللي قبض علیك فى القطار 
 صقر : قطار أیھ؟

 نور : البنت اللي أنت سرقتھا 
 صقر: سرقت من؟
   نور :البنت الجمیلة

 صقر: بنت مین؟ 
أن�ا   نور: ص�رخ ب�ق�وة ال�ق�ص�ة األول�ي

 زھقت منك 
ح��اول ی��ا ن��ور   ص�ق��ر أك��م��ل ال��ح�دی��ث 

أن��ت دائ��م   ت��رت��ی��ب أم��ورك و أف��ك��اري
التشتت, لك�ن ص�رخ ن�ور ك�ن�ت أع�رف 
أنك لص ومحتال ولَم ترحم حتى الك�ائ�ن 
الضعیف أخبرني ماذا فعلت بالصب�ی�ة ی�ا 
ملعون أیھا الجبار القاس ن�ع�م أن�ت م�ن 
سرقتھا و ضربتھا وشرعت ف�ي ق�ت�ل�ھ�ا 

 لوال رحمة هللا بھا.
وسوف أشھد علیك ن�ع�م ل�ق�د رأی�ت ك�ل 

 شيء یا ُمجرم.
وطالب نور من صقر یُكمل القصة. ل�ك�ن 
أخیراً ما رجع صقر ل�ط�ری�ق الص�ح�ی�ح؛ 
أكمل نعم خرجت دون ما تجیب الض�اب�ط 
وعاد الضابط لي ویس�أل�ن�ي ھ�ل ت�ع�رف 

بـ ال. وقال لي ی�ب�دو   ھذه الفتاة؟ أخبرتھ
أنك مظ�ل�وم وال�ب�ن�ت دي م�ج�رم�ة ح�ق�ا 
وأنت الضحیة, أنا قلت ل�ھ وم�اذا ب�ع�د.؟ 
صمت الضابط. أنا مواطن ش�ری�ف أری�د 

 والضابط ماذا أفعل لك؟  حقي
 

ارجع لي حقي. الضاب�ط وم�ا ھ�و ح�ق�ك 
وأخبرتھ وق�ت ق�د ذھ�ب ب�دون رج�ع�ة, 
وإھانات كثیرة من الجمیع, صفعة ق�وی�ة 
وقیود أدمت س�اع�دي وأم�وال�ي س�رق�ت 
ووجبة غذاء كنت طلبتھا ولَم أس�ت�ل�م�ھ�ا 
وقمیص قد ُم�زق وس�ب ول�ع�ن وق�ذف. 

ضحك الضابط وأب�ت�س�م   فضائح بالجملة
نعم سوف نع�وض ك�ل م�واط�ن ش�ری�ف 
عما بدر نحوه من ظ�ل�م وس�وف ن�ع�ال�ج 
األمور كل�ھ�ا وی�ع�ود ل�ك ح�ق�ك ال�م�ادي 
والمعنوي, ال تخجل من ك�ل م�ن ش�ارك 
وساھم فى صنع ما ج�ري ل�ك وأب�ت�س�م, 
قال لي أضحك تضحك لك الدنیا (ی�اال ی�ا 

 بطل الحق مدرستك)
ونور یستفسر وم�اذا ب�ع�د ھ�ذا؟ ض�ح�ك 

 الصقر ھھھھھھھھھھ و رحل.

  قصة قصیرة

  ار
   سامح ادور سعدهللا/مصر

  

 
 
 

 

 
 

 
 

 سامح ادور سعدهللا
 مصر 



اا  ا ردمأ ا  "اا اا" 
 لن أنساكم ألنكم سرقتم عمري، بظلمكم جعلتموني أكثر قوة وصالبة ونجاحاً وطموحاً وجدیة في حیاتي العملیة -
 یجب أن یكرم الفنان في حیاتھ ولیس بعد مماتھ -           توأمي وعشقي الوحید ھو التمثیل أوالً قبل كل شيء -

 
 حوار اإلعالمیة واألدیبة: نوال سلماني

ضیفنا ل�ھ�ذا ال�ع�دد ف�ن�ان ع�رب�ي ق�ب�ل أن ی�ك�ون 
أردني، عرف بشغفھ وحبھ العظیم للتمثی�ل ف�ب�رع 
فیھ وتمكن من سل�ب وس�ح�ر ع�ق�ول ال�ج�م�اھ�ی�ر 

األدوار   العربیة، نال العدید م�ن ال�ج�وائ�ز ن�ظ�ی�ر
التي قدمھا، بدویة كانت أم إجتم�اع�ی�ة عص�ری�ة، 
یعتمد ع�ل�ى م�ب�دأ ال�ج�د واالج�ت�ھ�اد ف�ي ال�ع�م�ل، 
والتواضع وحب اآلخرین والم�ث�اب�رة، ع�اد ب�ق�وة 
للساحة الفنیة بعد ان�ق�ط�اع دام ث�م�ان�ی�ة س�ن�وات 
ببراءة الفنان، ورجولة االنسان نرحب بك ال�ن�ج�م 

 :جمیل البراھمة أھال وسھال بك
  

في بدایة الحوار یطیب لنا أن تبین ل�ل�ق�ارئ م�ا   *
یعانیھ اغلب الفنانین من جائح�ة ك�ورون�ا وك�ی�ف 
تدیر اعمالك مع ال�ح�ج�ز؟ وك�ی�ف ت�ق�ض�ي وق�ت�ك 

 داخل البیت؟
جائحة كورونا والظروف التي حدث�ت ك�ان ل�ھ�ا  -

تأثیرا علینا جمیعا وعطلت معظ�م األع�م�ال ال�ت�ي 
كانت جاھزة وقید التصویر، وب�ال�ن�س�ب�ة ل�ي ف�ق�د 
قضیت معظم وقتي في ال�ب�ی�ت م�اب�ی�ن ال�ری�اض�ة 
والقراءة وزیارة صفحاتي على مواق�ع ال�ت�واص�ل 
اإلجتماعي، وقراءة بعض ال�ن�ص�وص ومش�اھ�دة 
بعض األفالم وھكذا یمر الوقت وال�ح�م�د � خ�ف 
الحجر في األردن إلى غایة الساعة الثانیة عش�رة 

ع�ل�ى ك�ل ال�دول   لیال وأتمنى أن تزول ھذه الغمة
وت��ع��ود ال��ح��ی��اة إل��ى ط��ب��ی��ع��ت��ھ��ا وی��ع��ود ال��ن��اس 

 .لنشاطھم
 
حدثنا عن سیرة جمیل البراھم�ة اإلنس�ان ق�ب�ل   *

 الفنان؟
سیرتي االنسانیة ال ت�ب�ع�د ك�ث�ی�را ع�ن س�ی�رت�ي  -

كفنان ألنني امتھنت الفن م�ب�ك�را ف�ك�ان�ت م�ع�ظ�م 
قضایا االنسانیة مربوطة في عملي، فقد احت�رف�ت 
ال�ت��م�ث��ی�ل وق��ب�ل��ھ ج��ئ��ت م��ن ال��ری��ف ح��ام�ال ك��ل 
المواضیع في قلب�ي، وق�د ب�دأت أول خ�ط�وة م�ن 
جامعة الیرموك وقدمت المتحان ال�ق�ب�ول وق�ب�ل�ت 
ودرس��ت أرب��ع س��ن��وات االخ��راج وال��ت��م��ث��ی��ل 

 .المسرحي
  

مما ال شك فیھ ان وباء ك�ورون�ا ق�د أث�ر ع�ل�ى  *
األعمال ال�ف�ن�ی�ة، ك�م�ا أث�ر ع�ل�ى م�ج�م�ل ال�ع�م�ل 
الثقافي، ھل لك ان تب�ی�ن ل�ل�ق�ارئ ك�ی�ف ی�ح�ص�ل 

  ذلك؟
نعم لقد أثر ھذا الوباء والح�ظ�ر ال�ذي ت�م ع�ل�ى   -

انجاز الدراما ولي أنا شخصیا عمل مت�وق�ف ب�ع�د 
توقیع عقده والذي كان من المفترض أن ی�ن�ج�ز، 
وحالیا أجل إلى أن تزول ھذه الجائ�ح�ة، وأض�ی�ف 

 .أن حتى المھرجانات والحفالت تم تأجیلھا
  

الدراما البدویة لون أردني بامتیاز في لھج�ت�ھ�ا   *
وبیئتھا وخبراتھا الفنیة واإلنتاج�ی�ة، وال�م�ش�اھ�د 

 العربي یحب ھكذا أعمال كیف تقیم نفسك فیھا؟
الدراما البدویة فعال تمیزت ف�ي األردن ت�ح�دی�دا  -

ألن ھناك محاوالت كثیرة حصلت في بعض الدول 
وأنتجت أعماالً ضخمة بتم�وی�ل ض�خ�م ول�ك�ن ل�م 
توفق ولم یتحقق لھا النجاح، ف�ت�م�ی�زت األع�م�ال 
البدویة ت�ح�دی�داً ب�األردن أك�ث�ر م�ن ب�اق�ي ال�دول 
ال��ع��رب��ی��ة األخ��رى، وم��ن��ذ ب��دأت ف��ي األع��م��ال 
االجتماعیة والقرویة وبدویة ساھمت بمج�م�وع�ة 
كبیرة من األعمال البدویة ببدایة التسعی�ن�ات إل�ى 
جانب االجتماعیة مثل، الجذور ال�ط�ی�ب�ة، ودائ�رة 
اللھب، وردة والجبل، عملت سلسلة من األع�م�ال 
المتمیزة س�اع�دت�ن�ي ف�ي االن�ت�ش�ار ف�ي ال�خ�ل�ی�ج 
ال�ع��رب��ي أوالً ث��م ال��دول ال�ع��رب��ی��ة ال��ت��ي تش��اھ��د 
المسلسالت البدویة، فأصبحت مطلوبة م�ن�ي م�ن 
جمھوري وصعب ال�ت�خ�ل�ي ع�ن�ھ�ا، وال أح�ب أن 
أتغیب عنھم یجب أن اظھر في ع�م�ل ع�ل�ى األق�ل 
مرة في السنة، وقد قدمت سلسلة طویل�ة ب�ب�دای�ة 
مشواري ومن ثم ف�ي ال�ع�ش�رة س�ن�وات األخ�ی�رة 

حتى  2012قدمت أیضا سلسلة تقریباً سنویة من 
ھذا العام الى جان�ب أع�م�ال أخ�رى، ال أس�ت�ط�ی�ع 
تقییم نفسي ولكنني أعتقد أنني حققت نجاحاً جیداً 
في الدراما البدویة بدلیل محب�ة ال�ن�اس وط�ل�ب�ھ�م 

ألن�ن�ي   مني دائما أن أتواجد في األعمال ال�ب�دوی�ة
 .أرى القبول واالستحسان منھم

 
ل�ألدوار الش�ب�اب�ی�ة   ماھي العالمة التي تمنحھا  *

 األردنیة في اآلونة األخیرة؟
ال�درام�ا األردن�ی�ة م�ق��ارن�ة ب��ال�درام��ا ال�ع��رب�ی��ة   -

األخرى، انتاجھا قلیل سنویاً، فقلة االنتاج ج�ع�ل�ت 
الفرصة غیر متاحة للوجوه الجدیدة، ل�ك�ن�ي أرى 
من خالل األعمال التي شاركت فی�ھ�ا أن الش�ب�اب 
والشابات ال�ج�دد ھ�ن�اك وج�وه م�ب�ش�رة ب�ال�خ�ی�ر 
وكثیًرا ممتازة مثل وسام لبریح�ي وم�ن�ذر خ�ل�ی�ل 
مصطفى، ومحمد جیزاوي ومن الصبای�ا ك�اث�ری�ن 
والعالمة التي أمنحھا للوجوه الجدیدة ھي بنس�ب�ة 

% ك��ك��وادر وط��اق��ات ب��اإلض��اف��ة ال��ى ع��ال 75
مضاعین التي تجسد أدوار بطوالت جیدة ستك�ون 
مشروع نجمة كبیرة ان شاء هللا، وھناك غ�ی�رھ�م 
قد أكون نسیت�ھ�م ول�ك�ن�ھ�م ف�ع�الً وج�وه م�ب�ش�رة 

 .بالخیر
 
أیھما توأم لك، اإلخراج اإلذاعي، أم ال�م�س�رح،  *

 أو التمثیل ؟
منذ تخرجت من الجامع�ة ب�ب�ك�ال�وری�س إخ�راج   -

وتمثیل مسرحي لم أعمل في االخراج الم�س�رح�ي 
حتى ھذه اللحظة، ع�م�ل�ت م�م�ث�ال ف�ي ال�م�س�رح 
بأعمال قلیلة، وأعترف أن التلفزیون خطفني م�ن 
المسرح ألنني ركزت على التمثیل ف�ق�ط ألن�ن�ي ال 
أستطیع حمل بط�ی�خ�ت�ی�ن ف�ي ی�د واح�دة، وك�ن�ت 
أمارس اإلخ�راج االذاع�ي ك�وظ�ی�ف�ة ف�ي االذاع�ة 
األردنیة وأخرجت الكثیر م�ن األع�م�ال ال�درام�ی�ة 
والمسلسالت، وأخیراً توأمي وعشقي الوحید ھ�و 

 .التمثیل أوالً قبل كل شيء
 

من كان م�ل�ھ�م�ك وم�ث�ل�ك األع�ل�ى ف�ي ح�ی�ات�ك   *
 الفنیة؟

على صعید التمثیل منذ كنت ھاویاً وطال�بً�ا ك�ان   -
لي مثل أعلى وھو "ألبتشینو" عالمی�اً، وع�رب�ی�اً 

كانا نموذجی�ن   "الفنان الراحل الكبیر "أحمد زكي
یحتذى بھما، اع�ت�ب�رھ�م�ا م�ث�ال اع�ل�ى ف�ي ع�ال�م 
التمثی�ل، ب�اإلض�اف�ة ال�ى أس�ت�اذي ف�ي ال�ج�ام�ع�ة 
الدك�ت�ور ال�م�ص�ري "ع�ب�د ال�رح�م�ن ع�ّرن�وس" 

مدرس في المعھد العالي للفنون الم�س�رح�ی�ة   ھو
في مصر وك�ان م�ع�اراً ل�ج�ام�ع�ة ال�ی�رم�وك، ھ�ذا 
الرجل كان ملھماً ومعلماً حقیقیًا بصدقھ وأم�ان�ت�ھ 
ساعدني وأنا طالب، تعب معي لصق�ل م�وھ�ب�ت�ي، 
ورافقنا دائما بمعلوماتھ وتشجیعھ حیث لم ی�ب�خ�ل 
علینا یوماً، ھو صاحب الفضل واإلل�ھ�ام، ع�ل�م�ن�ا 
الفن وكیف یجب أن یكون، وبدوره تن�ب�أ ل�ل�ك�ث�ی�ر 

من الزمالء بالنجاح والتوفیق، وأذكر مرة حین�م�ا 
وال�ح�م�د �  «بني ستكون م�م�ث�الً ج�ی�داً »قال لي 

 .واصلت واجتھدت
 
 ھل غیرت األدوار التي لعبتھا من شخصیتك ؟ *
صعب الجزم أن األدوار التي لعبتھ�ا ق�د غ�ی�رت  -

مني أو أثرت ولكن ممكن لحد ق�ل�ی�ل رب�م�ا أث�ن�اء 
التصویر تأثر فّي شخصیة م�ع�ی�ن�ة وت�ب�ق�ى م�ع�ي 
لمدة، ولكن أغلب األدوار أك�ت�ش�ف أن ف�ی�ھ�ا م�ن 
شخصیة جمیل بعض الت�ص�رف والس�ل�وك ول�ك�ن 
لیست كاملةً لتكون أنا، لم یحدث تأثیراً مباشًرا أو 
قویاً من األدوار على شخصیتي، ولم ی�ك�ن ھ�ن�اك 
تأثیرات سلب�ی�ة اض�ط�ررت خ�الل�ھ�ا ل�ل�ج�وء إل�ى 

 .طبیب نفسي
 
 : ماذا تعني لك الكلمات اآلتیة *
 .)بلدي (وإن جارت علي عزیزة :األردن  -
األم : ھي أقدس وأصدق حب في الدنی�ا، ألن�ن�ي  -

لما فقدت والدتي شعرت أنني فقدت شیئاً عظ�ی�م�اً 
صعب تعویضھ، عن�دم�ا ت�وف�ى وال�دي ل�م أش�ع�ر 
بالیتم كثیًرا، رحیلھا جعلني أدرك مام�ع�ن�ى ال�ی�ت�م 
واالشتیاق رحمھما هللا، فاألم ھي الحب الحق�ی�ق�ي 

 .الصادق الخالي من أیة مصالح
الفن: ھو حیاتي ال أت�خ�ی�ل ن�ف�س�ي خ�ارج ھ�ذا  -

المجال فعالم التمثیل ھو أسمى م�ا ف�ي ال�وج�ود، 
یجمل ویظھر الحانب الجمیل في ال�ح�ی�اة، ی�ع�ال�ح 
القضایا االجتماعیة ویسلط األضواء عل�ى ب�ع�ض 

 .المشاكل من خالل ھذا الفن
التكریمات: أع�ت�ب�ره وس�ام�ا ل�الن�ج�ازات ال�ت�ي  -

قدمھا الفنان ویجب أن یك�رم ال�ف�ن�ان ف�ي ح�ی�ات�ھ 
 .ولیس بعد مماتھ، ألنھ نوع من الشكر والتقدیر

الجمھور الذي أحبك: أق�دم ل�ھ أط�ی�ب ت�ح�ی�ات�ي  -
ومحبتي وتقدی�ري، ألن�ھ ص�اح�ب ال�ف�ض�ل ع�ل�ي 
وعلى أي فنان، فلوال محبتھم و تش�ج�ی�ع�ھ�م ل�م�ا 
وصلت الى ھذا التمیز ولما كن�ت أن�ا، أت�م�ن�ى أن 
أكون دائما على قدر محبتھم وحسن ظ�ن�ھ�م ف�ھ�م 

 .المقیاس األول ألعمالنا
 
ماذا یقول جمیل البراھمة لمن ظلموه وج�ع�ل�وه   *

 یتوقف عن التمثیل
 لسنوات؟

ل�ن أنس�اك�م ألن�ك�م س�رق�ت�م ع�م�ري، ب�ظ�ل�م�ك�م  -
جعلتموني أكثر قوة وصالب�ة ون�ج�اح�اً وط�م�وح�اً 

 .وجدیة في حیاتي العملیة
 
من ھو الفنان الذي تمنیت العمل ب�رف�ق�ت�ھ ول�م   *

 یحالفك الحظ لذلك؟
ت��ق��ری��ب��ا ع��م��ل��ت م��ع م��ع��ظ��م ال��ف��ن��ان��ی��ن   -

األردنیین، من األج�ی�ال ال�ق�دی�م�ة إل�ى   والفنانات
غایة الیوم عملت برفقتھم وتشرفت بھم وال�ح�م�د 

�. 
 

برأیك ما ھي الدراما العربیة األكثر مشاھدة م�ن *
 قبل الجمھور؟ وما سبب اإلقبال علیھا؟

أعتق�د أن ال�درام�ا ال�م�ص�ری�ة ھ�ي األول�ى ف�ي  -
المشاھدة بس�ب�ب ال�م�واض�ی�ع واالن�ت�اج ال�ق�وي، 
باإلضافة إلى سھولة اللھج�ة ال�م�ص�ری�ة ف�ي ك�ل 
أنحاء الوطن العربي غیر ال�ح�رف�ی�ة ال�ع�ال�ی�ة ف�ي 

 .األعمال، ناھیك عن تلمیعھا للنجوم ھناك
 
 لَم لم تفكر في فتح شركة إنتاج خاصة بك؟ *
ھي أمنیة أن أمتلك شركة ان�ت�اج لس�ب�ب ل�ی�س   -

تجاري وانما ألعمل ما أرید حتى یكون لي القدرة 
على اختیار أعمالي ومواضیعي وطبیع�ت�ھ�ا ال�ت�ي 
ت��رض��ي غ��روري ك��م��م��ث��ل وت��رض��ي ك��ب��ری��ائ��ي 
وموھبتي، ولدت الرغبة في امتالك شركة ان�ت�اج 
منذ سنوات طویلة حتى أتمكن من تجسید الك�ث�ی�ر 

من األدوار التي أتمنى تم�ث�ی�ل�ھ�ا وھ�ذا ط�م�وح�ي 
وأتمنى من هللا تحقیقھ قریبا بتوفیق�ھ ورض�اه ان 

 .شاء هللا
 
ھل ترى أن الفنان األردني أخذ حقھ الكامل م�ن  *

وزارة الثقافة األردنیة، أم الیزال ھ�ن�اك ت�ھ�م�ی�ش 
 لھ؟

س��أت��ك��ل��م ف��ي ھ��ذا ال��م��وض��وع بص��راح��ة ھ��ي   -
المشكلة لیست في وزارة الثقافة، ھي تقدم بع�ض 
الدعم للمسرح والنشاطات الث�ق�اف�ی�ة، ان�م�ا ع�ل�ى 
صعید الدراما نعم فالفنان األردني ل�م ی�أخ�ذ ح�ق�ھ 
في بلده وھناك تھمیش واضح للحكومة األردن�ی�ة 
وأنا أعتبره جھالً م�ن�ھ�ا ألن�ھ�ا ال ت�ع�ی�ر ال�ث�ق�اف�ة 
والفنون والدرام�ا أھ�م�ی�ة، ألن�ھ�ا ت�ب�ل�ور وت�ب�رز 
وتوثق تاریخنا وتراث�ھ�ا وتس�ل�ط األض�واء ع�ل�ى 
المشاكل االجتماعیھ الحدیثة وتسوق البلد عرب�ی�اً 
وعالمیًا، وأنا أعتبره جھالً أو تعمًدا منھا لط�م�س 
الھویة الوطنیة، ولألسف الفنان األردني لیس ل�ھ 
الحق و ل�م ی�أخ�ذ ج�زء بس�ی�ط م�ن ح�ق�ھ، ن�ح�ن 

كأیتام بال رعایة حكومیة، عملنا وتواج�دن�ا   نعمل
بفضل القطاع الخاص وأنِت تعلمین وال�ك�ل ی�ع�ل�م 
أن ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ھ��دف��ھ ت��ج��اري وھ��ذا م��ن 
حقھ"ال�م�ك�س�ب" ف�ھ�و ی�ج�ب أن ی�ح�ص�ل ع�ل�ى 
األرباح حتى یستمر، وھذا ھ�و ال�ن�ق�ص ال�ع�ظ�ی�م 
الذي یسجل في أجندة حكومتنا، ویب�ق�ى ت�واج�دن�ا 
في المحطات والحفالت بف�ض�ل ال�ق�ط�اع ال�خ�اص 

 .وھو مشكور
 
ماھو الدور الذي قمت بتمثیلھ ولم ی�ن�ل رض�اك  *

 وندمت على اختیاره؟
ندمت على عم�ل�ی�ن ك�ن�ت أت�م�ن�ى ل�و أن�ن�ي ل�م   -

أمثلھما ألسباب خاصة، دور في مسلس�ل "أب�ن�اء 
العطش" ومسلسل "مخاوي الذیب"، كان ل�ھ�م�ا 
تأثیراً سلبیًا علي فیم�ا ب�ع�د، ألن�ھ�م�ا ك�ان�ا ب�دای�ة 

س�ن�وات ان�ق�ط�اع وخ�اص�ة 8لعودتي للتمثیل بعد 
 .مخاوي الذیب كان یجب أن أتأنى في اختیاره

 
 نور القارئ بأھم مشاریعك القادمة ؟ *
حالیا أصور عمل اجتماعي، م�ن ان�ت�اج ش�رك�ة   -

الحجاوي م�م�ث�ل�ة ف�ي األس�ت�اذ عص�ام، واخ�راج 
حسام حجاوي، ویضم نخبة كبیرة من نجوم الف�ن 
األردني، وھناك مشاریع أخرى الحقا ستكون بع�د 
ھ��ذا ال��ع��م��ل م��ب��اش��رة لش��ھ��ر رمض��ان ال��ق��ادم، 

ومسلسل ج�دی�د اس�م�ھ  باإلضافة لمسلسل بدوي،
 .لعبة االنتقام

 

 ما ھو شعار نجمنا القدیر في الحیاة؟ *
 أنھ ال یوجد عدل في الحیاة -

وأخیراً نشكرك على إتاحة ھذه الفرصة الج�م�ی�ل�ة 
للتحاور معك، وأتمنى لك التألق الدائم وال�ت�وف�ی�ق 

 .في أعمالك الفنیة نجمنا القدیر وفنانا المبدع
 
ش��ك��را ج��زی��الً ل��ك االع��الم��ی��ة واألدی��ب��ة ن��وال   -

سلماني، وسعید بتواجدي معكم وأطی�ب ت�ح�ی�ات�ي 
كل التقدی�ر وال�م�ح�ب�ة ل�ل�ج�م�ھ�ور ال�ع�رب�ي ال�ذي 
دعمني وشجعني حتى أستمر في الساحة ال�ف�ن�ی�ة 

 وجزیل الشكر للجریدة الغراء ودمت بخیر.
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كشفت التنقیبات األثریة في العراق ع�ن   
أنقاض مسرحین ی�ع�ودان إل�ى م�ن�ت�ص�ف 
األلف الثانیة قبل المیالد. أي قبل اإلغریق 
بألفیة كاملة، وھما م�ت�ط�وران م�ع�م�اری�اً، 
لھما شكل مستط�ی�ل، ت�ح�ت�ل أح�د ط�ول�ی�ھ 
م�ن�ص�ة ال�ع�رض، ت�ل�ی�ھ�ا فس�ح�ة ض�ی�ق��ة 
ب��ع��رض ث��الث��ة أم��ت��ار، ث��م ی��ب��دأ م��درج 
الجمھور حتى الطول الثاني لل�م�س�ت�ط�ی�ل، 
وھناك فتحتان نحو ال�خ�ارج ع�ن�د ط�رف�ي 
ال�م�ن�ص��ة، وب�واب�ت��ان ل�دخ�ول ال�ج�م�ھ��ور 
وخ�روج��ھ ع��ن��د ط��رف��ي ال��ف�س��ح��ة، وھ��و 
مكشوف السقف. كما أسفرت ال�ت�ن�ق�ی�ب�ات 
ع�ن نص�ی��ن مس�رح��ی�ی�ن ش��ب�ھ ك��ام�ل�ی��ن، 

ی�ع�ود إل�ى »  رث�اء أور« أولھم�ا ب�ع�ن�وان 
األلف ال�ث�ال�ث�ة ق.م، وث�ان�ی�ھ�م�ا ب�ع�ن�وان 

ی��ع��ود إل��ى »  ح��واری��ة الس��ی��د وال��ع��ب��د« 
منتصف األلفیة الثانی�ة ق.م. والش�ك ف�ي 
أن ھذه المكتشفات ت�دل ع�ل�ى وج�ود ف�ن 
مسرحي متطور في العراق القدی�م، ل�ك�ن�ھ 
اندثر ألسب�اب م�ج�ھ�ول�ة، ك�م�ا ح�دث ف�ي 

 مصر الفرعونیة. 
وم�ن ال�ب�دی�ھ�ي أن ال�ع�راق، ك�غ�ی�ره م�ن 
الب�ل�دان ال�ع�رب�ی�ة، ق�د ع�رف ك�ث�ی�راً م�ن 
الظواھر المسرحیة الشعب�ی�ة م�ن�ذ ال�ق�دم، 
ك�خ��ی��ال ال��ظ��ل وال�ك��راك��وز، وال��ح��ك��وات��ي 
وغیره، إال أن أول ن�ص ح�دی�ث م�ج�ھ�ول 

الذي عرضت�ھ »  نبوخذ نصر« المؤلف ھو 
م. وب�ع��ده 1889ك�ن�ی�س��ة ال�م�وص��ل ع�ام 

بثالثین عاماً كتب الشاعر م�ح�م�د م�ھ�دي 
 «ن�ع�م�ان ب�ن ال�م�ن�ذر»البصیر مسرحیة 

 المستوحاة من التاریخ العربي. 
إال أن األب الحقیقي للمسرح الحدی�ث ف�ي 
ال�ع�راق ھ�و ح��ق�ي الش�ب�ل��ي، ال�ذي ت�أث��ر 
بزی�ارات ال�ف�رق ال�م�س�رح�ی�ة ال�م�ص�ری�ة 
وعمل معھا، ثم ت�درب ف�ي مص�ر ودرس 
المسرح في فرنسا، وكان ق�د أس�س ع�ام 

أول فرقة مسرح�ی�ة م�ح�ت�رف�ة ف�ي  1927
العراق. وبعد ع�ودت�ھ م�ن ف�رنس�ا اف�ت�ت�ح 
قسماً للتمثیل في معھد ال�ف�ن�ون ال�ج�م�ی�ل�ة 

ببغداد، أشرف على إدارتھ، ودرب طالبھ، 
ونظم ع�روض�ھ اع�ت�م�اداً ع�ل�ى نص�وص 
مترجمة أو مقتبسة أو محلی�ة. وف�ي ع�ام 

اب��ت��ك��ر ن��وري ث��اب��ت ش��خ��ص��ی��ة  1929
ال�م�س�ت�ل�ھ�م�ة م�ن ش�خ�ص�ی�ة  «حبزب�وز»
لنجیب الریحاني وقدم�ھ�ا،  «كشكش بیك»

التي القت نجاحاً كبیراً لدى الجمھ�ور. ث�م 
انشق عبد هللا العزاوي عن حقي الش�ب�ل�ي 

 .فرقتھ الخاصة 1934لیؤسس في عام 
والالفت للنظر ھو أن المسرح العراقي ل�م 
ی��ع��رف ف��ي ع��روض��ھ ال��غ��ن��اء وال��رق��ص 
والموسیقى كما كان الحال لدى أبو خ�ل�ی�ل 
القباني السوري، والشیخ سالمة حج�ازي 
المصري وغیرھما في المسارح ال�ع�رب�ی�ة 

فرق�ة »األخرى حینذاك، حتى في عروض 
التي أس�س�ھ�ا ف�ي ع�ام  «المسرح الشعبي

كل من إبراھ�ی�م ج�الل، وع�ب�د هللا  1947
العزاوي، وجعفر السعدي، وخلیل شرقي. 
وبعد خمس سنوات أسس إب�راھ�ی�م ج�الل 
مع یوسف العاني، وسامي ع�ب�د ال�ح�م�ی�د 

فرقة مسرح الفن الحدیث) التي كان لھـا ( 
أك��ب��ر األث��ر ف��ي ب��ل��ورة ص��ورة ت��ج��ارب 
مجم�وع�ة م�ن ال�م�خ�رج�ی�ن وال�م�م�ث�ل�ی�ن 

 .الشباب خالل اثنتین وعشرین عاماً 
، ول�ث�ورة 1948كان لنكبة فلسطین ع�ام 

، 1952الضباط األح�رار ف�ي مص�ر ع�ام 
تأثیرھما الواضح ف�ي ال�ط�اب�ع الس�ی�اس�ي 
الذي ات�خ�ذه ال�م�س�رح ال�ع�راق�ي م�ن�ذئ�ٍذ، 
سواء على صعید الصراع ضد المستع�م�ر 

اإلنكل�ی�زي أو ف�ي ال�ك�ش�ف ع�ن م�ف�اس�د 
الحكم، أو في معالجة القضایا االجتماعی�ة 
البالغة الحساسیة. ومنذ تلك المرحلة ب�رز 
اسم یوسف العاني واحداً م�ن أھ�م ك�تّ�اب 
ال�م�س�رح ف�ي ال�ع��راق إل�ى ج��ان�ب ع��ادل 
ك��اظ��م، وج��ل��ی��ل ال��ق��ی��س��ي، ون��ور ال��دی��ن 
ف��ارس، وم��ح��ی��ي ال��دی��ن زن��ك��ن��ة، وع��ب��د 
الرحمن مجید الربیع�ي وغ�ی�رھ�م. وع�ل�ى 
ال�رغ�م م��ن أن إب��راھ�ی�م ج��الل ق�د درس 
المسرح في الوالیات المتحدة األمری�ك�ی�ة، 
كان أول من أدخل منھج ب�رت�ول�د ب�رش�ت 
الملحمي في األداء الت�م�ث�ی�ل�ي واألس�ل�وب 
اإلخراجي وتعریق ال�ن�ص إل�ى ال�م�س�رح 

 .العراقي
ومع أواخر الستینات ومطلع الس�ب�ع�ی�ن�ات 
من ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن ع�ادت إل�ى ب�غ�داد 
مجموعة من خریجي المعاھد المس�رح�ی�ة 
العلیا في غربي أورب�ا وش�رق�ی�ھ�ا. وك�ان 
من أبرز وجوھھا ق�اس�م م�ح�م�د ص�اح�ب 

ب�غ�داد األزل ب�ی�ن »المسرحیة الش�ھ�ی�رة 
ال�ت�ي اس�ت��وح�ى م�ادت�ھ��ا  «ال�ج�د وال�ھ�زل

وم��وض��وع��ھ��ا م��ن ال��ت��راث ال��ع��رب��ي، 
م�ع�ت�م�داً  1973وعرضھا بإخراج�ھ ع�ام 

على أجواء وشخصیات السوق الش�ع�ب�ي. 
والش�ك ف��ي أن ت��وج�ھ م��ع�ظ�م ال�ف�ن��ان�ی��ن 
وال�م��ث��ق��ف��ی��ن ال��ع��رب آن��ذاك ن��ح��و ال��ف��ك��ر 
االش��ت��راك��ي ق��د وس��م أع��م��ال ال��ك��ت��اب 
والمخرجین بطابعھ الواضح، ح�ت�ى ع�ل�ى 
صعید الترجم�ة ع�ن ال�م�س�رح ال�ع�ال�م�ي. 

ونتیجة لذلك سعى المسرح ال�ع�راق�ي إل�ى 
توسیع رقعة فعالیتھ باكتساب فئات أخرى 
من الجمھور خارج الم�دن، ف�ال�ت�ف�ت إل�ى 
األری��اف ب��دع��م م��ن وزارة ال��زراع��ة، 
وب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى خ��ری��ج��ي ال��م��ع��اھ��د 
المسرحیة الشباب ال�ذی�ن أس�ھ�م�وا أیض�اً 
في تنشیط الفرق المسرحیة العمال�ی�ة ف�ي 
المدن. إال أن طابع الحكم الشمولي للنظ�ام 
في العراق قصم ظ�ھ�ر ال�وح�دة ال�وط�ن�ی�ة 
السیاسیة، كما أن التدخل السافر لل�رق�اب�ة 
في عمل ال�ف�رق ال�م�س�رح�ی�ة وأك�ادی�م�ی�ة 
الفنون الجمیلة أدى إلى انكماش ال�ح�رك�ة 
المسرحیة وإلى ھجرة أعداد غ�ف�ی�رة م�ن 
المخرجین والممثلین والكتّاب إلى البل�دان 
ال�ع��رب��ی��ة ال��م��ج��اورة ح��ی��ث ش�ارك��وا ف��ي 
مسارح�ھ�ا ب�ن�ش�اط م�ل�ح�وظ، م�ث�ل ج�واد 
األس��دي، وع��ون��ي ك��روم��ي ف��ي دمش��ق 
وعمان وبیروت. ومنھم من تابع ط�ری�ق�ھ 
إلى المنافي األورب�ی�ة م�ث�ل ن�م�اء ال�ورد، 
ورون�اك ش��وق�ي، وم��وف�ق س��اوا، وق�ائ��د 
النعمان�ي. ووداد س�ال�م. وع�ب�د ال�م�ط�ل�ب 
الس�ن�ی��د. وغ��ی�رھ�م ك�ث��ی�ر م�ن ال��ف�ن��ان�ی��ن 
واألدباء والصحفیین الذین تركوا بصم�ات 

 .واضحة في الثقافة العربیة
 

وقد أقامت وزارة الثق�اف�ة ال�ع�راق�ی�ة م�ن�ذ 
منتصف السبعینات من ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن 
مھ�رج�ان�ات مس�رح�ی�ة م�ح�ل�ی�ة وع�رب�ی�ة 
ودولیة شارك�ت ف�ی�ھ�ا أع�داد ك�ب�ی�رة م�ن 
الفرق المحلیة والعربیة واألجن�ب�ی�ة، م�م�ا 
نشَّط الحركة المسرحی�ة آن�ئ�ذ إل�ى ج�ان�ب 
نش��ر ال��م��س��رح��ی��ات وال��ك��ت��ب ال��ن��ظ��ری��ة 
المترجمة بكثافة الفتة. وی�ب�ق�ى ل�ل�م�س�رح 
العراقي ط�ع�م�ھ وف�ك�ره ال�م�م�ی�ز. وایض�ا 
ب��رؤى ال��م��ش��ت��غ��ل��ی��ن ب��ھ م��ن م��ؤل��ف��ی��ن 
ومخرجین وم�م�ث�ل�ی�ن .. وی�ع�د ال�م�س�رح 
العراقي ف�ي ط�ل�ی�ع�ة وم�ق�دم�ة ال�م�س�ارح 
العربیة من خالل عروضھ ونیل االوس�م�ة 

 . واالنفراد بالتمیز دائما

 ور ااق 
 !ا 

 
 بغدادحسن نصراوي/     
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وكأنما كتب على االنسان دفن أحالمھ ف�ي ص�ح�راء أرض�ھ  
القاحلة من نار الحروب الُمدمرة بسالح الحقد، كأن الت�اری�خ 
كل خمسین عاما یرید بنا أن نع�ود ل�ن�ق�ط�ة الص�ف�ر, إب�ق�ائ�ھ 
أسیر ثوبھ الفضفاض وسكینة الصی�د ال�ق�دی�م�ة, وك�أن�ھ�م ال 
یریدون لنا أن ندخل أبواب الحضارة ونكبس أزار المست�ق�ب�ل 

 لننفتح على التقدم؟!.
ما السبب لتكون بلداننا، مثال، تحت رحم�ة س�ف�اح ی�ری�دون  

أن یدوسوا علینا لیشمخ بكل م�ا ی�م�ل�ك, ل�م ی�ب�َق س�الح إال 
وجرب على ھذه األرضنا, حتى السماء لم تسلم ف�ق�د ف�ج�روا 
فیھا قذارتھم ونثروا علینا الوسخ لنشتم فقط رائحة ال�م�وت, 
وبحرنا ججففوا الروح فیھ لیصبح م�ی�ت�ا ب�دل ل�ون ال�زرق�ة 
لیبس السواد, لنتساءل في نفوسنا ماذا فعل�ت أی�ھ�ا االنس�ان 
لتوشح حیاتك بالسواد, ھل كان السبب فساد ح�ك�ام�ك ال�ذی�ن 
قسموا وطنك وباعوه لیبقوا على الكراسي محصنین تم�ت�ل�ئ 
بطونھم بالطعام بینما عقولھم خاویة یك�دس�ون ال�م�ال وأن�ت 
تركض نھارك خلف لیلك لتؤم�ن ق�وت�ك وق�وت أوالدك؟! أم 
السبب الدین؟ الذي شدو من خاللھ الوثاق على عنقك لتب�ق�ى 
أسیر المجھول تقت�ل وت�دم�ر ب�اس�م ال�دی�ن وب�اس�م�ھ ت�ح�ل�ل 
وتحرم؟!.، أم ھي نعمة اللون األخضر في ربوعك واألن�ھ�ار 
والبحار والفصول والبترول انقلبت نقمة ع�ل�ی�ك وط�م�ع ب�ك 
الغریب فاستغلوا بساطة تفكیرك وطوقوك بب�راث�ن م�ن ح�ق�د 
ومكر ودھاء لیستولوا ع�ل�ى خ�ی�رك وی�ج�ع�ل�وا م�ن أرض�ك 
مستعمرة ؟.. فمنذ بزغ التاریخ یع�ی�ش ال�ع�رب (ف�ت�وح�ات�ھ�م 
ینتصرون) في البدء ویك�ت�ب�ون األم�ج�اد وی�رف�ع�ون أق�واس 
النصر ویصدروا األط�ب�اء وال�م�ف�ك�ری�ن والش�ع�راء وال�ق�ادة 
وعندما تشمخ الدولة وتزھو بكل قطاعاتھا یوسوس الط�م�ع 
في نفس حكامھا وجیلھم الخامس من المرتزقة, وھنا ین�خ�ر 
وسواس الطمع لیسمحوا للغرب والغریب أن یدخل أمج�ادھ�م 

یعلق ص�وره ع�ل�ى ج�دران حض�ارت�ھ�م ی�ق�اس�م�ھ�م زی�ت�ھ�م 
وزیتونھم ودبسھم وتینھم, یضخ بترولھم في أرضیھ لی�ت�دف�أ 
ھو بینما أجساد أطفالنا ترتعش من الب�رد وال�ج�وع وال�ق�ھ�ر 
والظلم, وھكذا یستمر الظلم لتنھض فئة حرة ال ترضى الظلم 
تعید ترمیم ما أفسده السفھاء وت�ت�ال�ى ال�ح�ض�ارات حض�ارة 
تلوى األخرى ویبقى العرب كلما وصلوا للق�م�ة ت�ن�ھ�ار ب�ھ�م 

للقاع من جدید أي غضب كتب علیك أیھا ال�ع�رب�ي,  لیعودوا 
لماذا تجرنا دائماً ید الفتنة لنحفر قبورنا بیدنا, لماذا أوھمون�ا 
أننا خی�ر أم�ة وب�ی�ن�م�ا ن�ح�ن أش�ق�ى أم�ة, ال�م�ج�د ال ی�ب�ن�ى 
بالتعویذات وال القالع تحمى باالبتھاالت وال المریض یش�ف�ى 

بالبخور وتمتمة المعوذات والبسملة, لنصنع م�ج�دن�ا ع�ل�ی�ن�ا 
بالشرفاء من قادة وجیوش وحتى علماء علینا ب�ج�ی�ل ت�رب�ى 
على حب القبیلة والعشیرة محفور ب�ف�ك�ره أن زرع ش�ج�رة 
اطعم قبیلة, وإن حفر بئر روى واح�ة وس�ق�ى ال�ن�اس دھ�ر, 
وإن فتح مستشفى عالج المرض وحمى الكل, وھ�ن�ا ت�ع�ی�ش 
فكرة التشارك فال ی�م�ك�ن أن ت�ھ�زم م�ج�ت�م�ع ت�أس�س ع�ل�ى 
التشارك والواحد ھو الكل وال�ك�ل ھ�م واح�د, ل�ك�ن ل�أل�س�ف 
بالدنا دائما تبنى من الجیل الخام�س ج�ی�ل ال�ف�س�اد وال�دم�ار 
ومرتزقة البالط لھذا السبب نعود للبدایة دائماً ویأخذ ال�م�وت 
بیدنا نحو القبر ونحفره نحنا لنا وألبنائنا, شق�اء رس�م ع�ل�ى 
الجبین األسمر منذ والدة التاریخ لتتحول أیدین�ا إل�ى م�ع�اول 
نحفر بھا القنوات لنمد الماء من بالد النیل لی�ش�رب ال�غ�ری�ب 
ویروي عطشھ من عرقنا, ولنزرع بھذه الیدین حقول القم�ح 
واللیمون بأرضن ویحصدھا الغریب, لنك�ت�ب ب�ن�ف�س األی�دي 
المجد على جدران بابل ویقرأه األمریكي في العراق, لنقط�ف 
القات ب�ھ�ات�ی�ن ال�ی�دی�ن م�ن أرض ال�ی�م�ن وی�ذوق زھ�وت�ھ 
البریطاني والفارسي بصنعاء, ویدنا زرع�ت الص�ح�راء ف�ي 
لیبیا وجرت نھرھا العظیم وسط ھذه الصحراء لتنثر ال�ب�ذور 
وت�ورق الش��ج�ر وھ��ذا ال��ب�ری�ط��ان�ي أك��ل وش��رب م�ن ی�دن��ا 
وأخرجنا جیاع عطشانین وھدم ال�روح ف�ی�ن�ا وك�أن ھ�ذا م�ا 
جنتھ یدانا, وفي سوریة زرعنا ال�ح�ب زرع�ن�ا ألم�ل زرع�ن�ا 
الفرح نثرنا حبوبنا تشبع الطائر قبل البش�ر, وك�ان ال�ح�ص�اد 
على ید مرتزقة من كل الجنسیات شبع�ت ورقص�ت وف�رح�ت 
ھي بینما نحن حملنا المجرفة وحفرنا قبورنا وقب�ور أوالدن�ا 
بالعراء كتبنا بالدم تاریخنا األسود لمستقبل أبنائنا, وص�ب�غ�ن�ا 
شجرنا بلون الرماد مات اإلنسان فینا نحن الس�وری�ی�ن, ك�م�ا 
مات العربي بجسد ك�ل األع�راب ھ�ك�ذا ب�ات�ت ح�ی�ات�ك أی�ھ�ا 

 العربي كل خمسین أو مائة عام تعود من جدید للشقاء.

  تا 
أ  زال نموا! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 وعد حسون نصر
 سوریا
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الشك ان المنھجیة السی�م�ی�ائ�ی�ة    
في رؤیتھا الفلسفیة ((تنطل�ق م�ن 
الش���ك���ل، ف���ي ف���ھ���م االنس���ان، 
والت��ط��م��ح ال��ى أك��ث��ر م��ن وص��ف 
الوجود)) على النحو ال�ذي ی�ك�ون 
بوسعھا الكشف ع�ن ح�ی�وی�ة ھ�ذا 

وحراكھ وشغلھ داخل ك�ی�ان   الفھم
وص�ف ف�ع�ال�ی�ت�ھ   الشكل، ومن ث�م

العالمیة التي تصور حساسیة ذل�ك 
وتن�ت�ج م�ع�ن�اه م�ن خ�الل ال�ك�ی�ان 
ال��وج��ودي ل��ألنس��ان، وم��ن خ��الل 
فلسفة التوّجھ نحو ص�وغ ال�ن�ظ�ام 
ال��دالل��ي ف��ي االش��ی��اء وال��رؤى 
المكونة لھذا الوجود داخل اعم�اق 
الدوال ونظم تشكیالتھ�ا، أم�ا ل�دى 
ب��ی��رس ف��ت��ك��ون ال��ع��الم��ة وح��دة 
منتظمة داخل صیرورة م�ت�ج�انس�ة 

زق�د اخض�ع     (semiosis)تدعى
العالمة للتصن�ی�ف ف�ي ھ�ذا   بیرس
اج��زاء ال��ع��الم��ة ال��ث��الث��ة   ع��ل��ى

(ماثول، موض�وع، م�ؤول) وھ�ذه 
خضعت كذلك لتقس�ی�م�ات ث�الث�ی�ة، 
وقد أسلمتھ نزعتھ الریاض�ی�ة ال�ى 
ت�ق��س��ی��م��ات اخ��رى ل��ل��ع��الم��ة م��م��ا 
جعلھا تصل الى ستة وستین نوعا 

 .من العالمات
تشتغل قصیدة الشاعر اس�م�اع�ی�ل  

خوشناو ھذه على حاسة انس�ان�ی�ة 
تكاد تشی�ئ�ن ال�نّ�ص ف�ت�ح�ول�ھ م�ن 

راق رقیق وشف�ی�ف   نبض انساني
 الى جمرة غضب ال عقل یح�ك�م�ھ�ا

والح�اس�ة تس�ی�ط�ر ع�ل�ی�ھ�ا س�وى 
صوت الب�رم والش�ع�ور ب�ال�غ�ض�ب 

 الثورة واالنتفاض.   حد
م�ف��ردات ال��ق�ص��ی�دةج��ی�ئ��ة  ت�ت�ح��رك

وذھابا على ارضیة نفسانی�ة غ�ی�ر 
تش�ت�ب�ك م�ف��ردة   مس�ت�ق�رة،ع�ن�دم�ا

(ال��ی��أس) ب��م��ع��ج��م��ھ��ا الش��ع��ري 
المتمیز،مع األج�واء ال�م�س�ت�ن�ف�رة 
ال��م��س��ت��ف��زة ل��ل��ب��ن��ی��ة الش��ع��ری��ة 

 )للنص،حیث تتكرر مفردة (الیأس
ف��ي ص��ور وب��دائ��ل اس��ت��ع��اری��ة، 

ف�ي أع�ل�ى   یشتغل فی�ھ�ا االن�زی�اح
ال�م�ع�ان�ي ال�م�ج�ازی�ة، وم�ن خ�الل 
م��ف��ردات أخ��رى ت��ع��اض��د م��ف��ردة 
(ال�ی��أس) وت��ث��ب�ت ك�ی��ن��ون�ت��ھ�ا ف��ي 

اب ع�ن�ـ�ھ ـ�ـ�المعجم الشعري كـ (غ

الوعي) و (عتمت نافـ�ـ�ذة االمـ�ل) 
و (أنیاب) و (الجف�اف) و(م�أس�اة) 

  :وغیرھا
تبدأ القصی�دة بـ� (ول�دت وبص�ري 
غ�اب ع�ن��ھ ال�وع��ي) وت�ن��ت�ھ�ي ب

(یأتینا من القدر) ال�ذي ھ�و ش�ك�ل 
من اش�ك�ال األم�ل،وم�ن ھ�ن�ا ی�ب�دأ 
مربع الغضب،الذي ی�ت�ش�ك�ل ع�ل�ى 

 :النحو اآلتي
غض��ب (أألن��ا/ ال��نّ��اص) وھ��و ** 

یتجلى واضحا في م�وج�ات ال�ت�أزم 
ال��ت��ي تض��رب��ھ م��ن خ��الل اج��راء 
م���ق���ارن���ة تض���ادی���ة ب���ی���ن (أألن���ا 
المنتفضة= مجموعة القیم العل�ی�ا) 
و (القصیدة المنكسرة ال�م�ك�س�ورة 
= مجموعة افكار س�وداء وم�اِض 
س���يء)، وب���ی���ن (ال���ی���أس: ھ���ذا 
الوحش المخیف الذي تع�ان�ي م�ن�ھ 
القصی�دة ال�ى درج�ة ت�ت�ع�ط�ل م�ن 
خ���الل���ھ���ا ح���واس���ھ���ا الش���ع���ری���ة 
،ف��ت��ت��راج��ع ب��دال م��ن ال��ت��ق��دم ال��ى 

 .)أمام
والغضب الرابع (ج�دل�ی�ة ال�م�ذك�ر  

والمؤنث: التي ف�ق�دت رج�ول�ت�ھ�ا، 
فبات األمر سواء بین قائم وق�اع�د 

  :)أو حابل ونابل
 ولِدُت وبَصري

 غاَب َعنھُ اْلَوعيُ 
 ُمْنُذ أیَّاِم ِصَغري

 اْلَوحَشةُ 
 اْألملِ   َعتَمْت نافَِذةَ 

ْت على كراماتٍ   أنیابٌ   عضَّ
 ُشیَِّدْت لَِوطني

 ُمْنُذ اْلبَدِء و اْألَزلِ 
 لَْم یبَق السَّعُد في ُجملةٍ 

ةِ   تَسُرُد لِْلَمَسرَّ
 الَخبَرِ   ِورداً ِمنَ 

 َكفُّ اْلَغدِر والظُّْلِم و اْلفِتَنِ 
 َمَسحُت فََم ُكلِّ نَْبعٍ 

 
أن ال�ع�الم�ة (ال�ل�غ�وی�ة) ع�ن�د س�و 
سیر كائن مزدوج الوجھ، ی�ت�ك�ون 

و(مدلول) وتع�م�ل ھ�ذه   (من (دال
ال��ع��الم��ة ع��ل��ى ت��وص��ی��ل ال��دالل��ة 
وھذان العنصران، احدھما (ال�دال)

ع��ب��ارة ع��ن ص��ورة ص��وت��ی��ة او 
سمعیة او بصریة (صورة م�ادی�ة، 

اما االخر (الم�دل�ول) ف�ھ�و تص�ور
(مفھوم) ذھني غیر مادي، وبذل�ك 
تصبح العالمة اللغویة ل�دی�ھ ك�ی�ان�ا 
سایكلوجیا لھ جانبان، یتحدان ف�ي 
دماغ االنسان بآصرة التداعي، ان 
ظاھرة (الیأس) ھ�ھ�ن�ا ف�ي ال�ن�ص 
التش��ت��غ��ل ع��ل��ى ط��رح ال��م��دل��ول 
األحادي للموت (الفناء او ال�ع�دم) 
بل تتسع لتشمل مضادات المع�ن�ى، 
أي (محاكمة الخطأ من أجل أح�الل 

 :)الصواب
 لْن أتوقَف عِن السَّیرِ 

 َرغَم ُجرحِ أْجنحتي
 فإنَّ مَع اْلعُسِر یُسراً 
 وحتماً ھناك مخرجٌ 

 یأتینا من اْلقدرِ 
فس��ی��م��ی��اء (ال��ی��أس) ف��ي قص��ی��دة 
الشاعر اسماعیل خوشن�او، الت�دل 

فقدان األمل بقدر ما تدل على  على
االخ�ت��الف وال��ت�م��رد، ان ال�ك��ث��اف��ة 
الشعریة الھائلة التي تت�م�رك�ز ف�ي 
ھذه البؤرة االس�ت�ھ�الل�ی�ة: وی�وم�اً 

 أحتمي بِالتُرس
 وبِاْلِمَجن

 قَْد َخدَّرُت عمداً 
 ُكلَّ سیاحٍة ألجنحتي

 اْلعیُن في ُعزلةٍ 
 واْلقلُب صاَم عن اْإلشتھاءِ 

 ریحٍة نتنةٍ   ِمنْ 
 َحلَّْت على قلبي

 وعلى اْلوطنِ 
وھي بؤرة عمیقة الداللة تت�ك�ش�ف 
ع��ن ط��اق���ة رم��زی���ة،م��ن خ���الل 
المتعال�ی�ات ال�ت�ي تش�ت�غ�ل ع�ل�ی�ھ�ا 
القصیدة الحقا وال�ت�ي ت�ب�ل�غ م�دى 
واسعا ورحبا من اشتب�اك ال�ذاك�رة 
بالحلم،والواقع بالخیال، والحقی�ق�ة 
ب��األس��ط��ورة، وق��د ی��ك��ون ھ��ذا 
االش��ب��اع م��م��ا ی��ع��ی��ق اس��ت��ق��ب��ال 
المتبقي من القصی�دة ل�ف�رط غ�ن�ى 
االستھالل وخص�ب�ھ، وت�ع�ود أألن�ا 
االش��ك��ال��ی��ة غ��ال��ب��ا ال��ى ذات��ھ��ا 
المستنفرة المستفزة الم�ع�ذب�ة م�ن 
اجل ان ت�م�ت�ح�ن ق�ّوت�ھ�ا وص�الب�ة 
م�ح�ت��وی�ات�ھ��ا ع�ل��ى م�واج��ھ�ة ھ��ذا 
المصیر الغامض والواضح في آن 
اشكالي م�ع�ا،وك�ل�م�ا ان�ط�وت األن�ا 

الش�ع�ری��ة ع�ل��ى ص��ورة اش�ك��ال�ی��ة 
م��ع��ی��ن��ة ك��ان ھ��ذا م��دع��اة ل��ب��ع��ث 
الغموض في مصیرھا، وان�ع�ك�اس 
ذل��ك ع��ل��ى ل��غ��ة الش��ع��ر ووع��ي 
الشاعر لتغوص في ج�وف ال�دوال 
وبطاناتھا وجیوبھا وظالل�ھ�ا، ف�ي 
الس��ب��ی��ل ال��ى اس��ت��ظ��ھ��ار ح��ق��ی��ق��ة 
الش��ع��ور ال��ع��ارم ال��ذي ی��ت��ل��ب��س 
ال��ح��س��اس��ی��ة وی��ح��رك ح��ی��وات��ھ��ا 

 .ویشعرن موضوعھا
 

ان دوال ال��ی��أس ال��م��ھ��ی��م��ن��ة ف��ي 
النص تحتشد احتشادا غیر طبیعي 
في ھذه البقع الشعریة ال�م�ن�ت�خ�ب�ة 

 :من القصیدة
 اْألملِ   َعتَمْت نافَِذةَ  **

ْت على كراماتٍ   أنیابٌ   **عضَّ
 **َكفُّ اْلَغدِر والظُّْلِم و اْلفِتَنِ 

 **اْلَجفاُف َمسَرُح َمأساةٍ 
فشبكة الدوال المؤلفة ل�ح�س�اس�ی�ة 
ھذه المقاطع من (ال�ت�ص�دی�ر) ال�ى 
(الخاتمة) تشتغل على آلیة ال�ی�أس 
عبر اكثر م�ن وس�ی�ل�ة ت�ع�ب�ی�ری�ة، 
فالخطوط السردیة المتخیل�ة وھ�ي 
تحیل عل�ى خ�ط�وط س�ردی�ة س�ی�ر 
ذاتیة تت�أل�ف م�ن مش�اھ�د وص�ور 
وحكایات موجزة وم�ك�ث�ف�ة، ت�ع�ب�ر 
ع��ن فض��اء ال��ح��ی��رة والض��ی��اع 
وال��ت��ی��ھ، وف��ی��ض م��ن ال��م��ش��اع��ر 
المتناقضة الجوالة التي الیق�ر ل�ھ�ا 
ق��رار ب��ف��ع��ل غ��م��وض ال��ت��ج��رب��ة 
والتباسھا ودخ�ول�ھ�ا ف�ي م�ن�ط�ق�ة 

 .ضیقة وعسیرة على الخالص
لكن ھذه(ال�ن�ھ�ای�ة) ال�ت�ي ن�ت�ح�دث 
عنھا،التعني اكثر من ص�رخ�ة أل�م 
یطلقھا الشاعر ،تُجاه م�ای�رى م�ن 

ال�ى   جرح یم�ت�د م�ن اول ال�وط�ن
آخ��ره،ال��ی��أس ھ��ھ��ن��ا،دالل��ة ع��ل��ى 
النكوص والفش�ل وال�خ�راب ال�ذي 
یسكن أنفسنا، ما ل�م ن�تّ�ح�د ك�ل�م�ة 
واحدة ووطنا واحدا وانسانا ق�وی�ا 
واحدا، فان لم نكن كذل�ك ف�ل�ن�ت�ب�وأ 
ألنفسنا مكانا في الموت الحقی�ق�ي، 
ال��ى ج��ان��ب األم��م ال��ت��ي غ��ادرت 

 .تاریخھا،ومجدھا منذ زمن بعید
......... 

 * ناقد من العراق



  وردة ا 

 

 

 

 

 

 

 منى فتحي حامد
 مصر

  

 من ھمساتھ العذبة

 تملَك من فؤادي الشوق

  من ھنا إلى ھناك

 أتراقص دالال،

 أضحك و أبتسم

 أرتشف عطور أغصانھ

 من أریج الھمس

 أداعب أقمار أحالمھ،

 بقبالتي ٓكفراشات اللیل

  لكن لماذا كل ذاك الفرح

 لَِماذا ابتساماتي

 ھل كل ھذا من ھمس؟

 و منذ متى ، ھل من أمس؟

 ھل مشاعر باتت،

 من قبل ھالل الطیف

 بریق من شموع

 قنادیل من ھمسات دفء

 ماذا ألقبھا إذاً ؟

 غرام أم عشق

 أم أشواق بنبضات القلب

  دنیا غابت عن وریدي

 من زمن

 تناسیت للیالي الشوق

 ھل ھذا غرام

  و كیف بي أن أعلم

  جلست بجواره

 على شاطئ البحر

 ھمسنا سویا فى صمت

 كل منا باح ألمواجھ بشيء

   یا تُرى ما ھو بالضبط

 عن مشاعري

 ھمسُت أُحبَك و آه یا قلب

 روحي عاشقة

  كي یعانقني بِشوق

 یُقَبلني بِعمق

 حینئذ أدركت بأنھ حقاً عشقا
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 تھز اثدائھا
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 صیاد اعمى یتبع افعى مجلجلة
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 الكلب یصیح

 احذر
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 الزرافة تضحك
 الحمار یضحك

  اخذت االفعى تھز بذیلھا وتضحك 
 صاح الغراب

 صیاد اخر یموت
 صیاد اخر قتل

 فریسة اخرى ضلت الطریق
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 الدخان یتصاعد من رؤوس الثوار
 تصرخ الجروح

  الحائط ینزف صور وعبارات وبعض الصدى الصدء
 ھّي أنت أیھا الغزال الصغیر

 الى این تذھب، صاح احد المارة
 ارجع وتفقد امك شعرھا،لونھا،عمرھا ،حجم ثدیھا

 ربما تُسأل وانت تعبر احدى السیطرات
 ارتدي مالبس اضافیھ ھنالك غربان تسرق المالبس

 احلق كل الشعر الذي في جسدك
 رأسك
 لحیتك

 شاربك
 عانتك

 وحتى حاجبیك
 یوجد في نھایة الطریق حالقین مجانین

 متعطشین للشعر مثل مصاصي دماء
 لم نعد نخاف الرصاص
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 كتبت لھا شعراً 

  ترجم مشاعَر حبي الذي ال یكتم

  جلست أحادثھا

  اختل لسانَي واصبحت كاالبكم

  بدأت حدیثَي بنظراتٍ 

  ولم اعلْم اني بنظرتین اھزم

  یا اناقةَ البلور

  یا عطَر الزھور

  انتِ اوُل حٍب في قلبَي دق

  لن انساك الخِر رمق

  استلذ بعذابك بین شاطئي اللیل

  من اوِل وھلٍة في الغسق

  الخِر آآٍه في الشفق

  ارحمي حبیباً في حبك غرق

  ارحمي مجنوناً حارت بھ الدنیا

 ارحمي كذاباً في حبك صدق

 انا حي طالما انت على قید الحیاة

 انا انا طالما انتِ معي

 انا طفل طالما انت امامي

 افنیُت عمري باحثاً في لغتي

 عجزت ولم اجد كلمةً تصفك حبیبتي

 اشھُد ان عینیك اوُل معركٍة اخرج فیھا مھزوماً 

 اشھد ان صوتك اوُل تغریدٍة افھمھا

 لیتني انِت 

 لحضنت نفسي بكل قوتي

  لیتك انا

 لُمتِ بعذابكِ 

 یا اناقة البلور

 یا عطر الزھور

 احبك

 احبك

  احبك



لكل شيء أصل وبدایة، أو كما یسمیھ�ا ال�ب�ع�ض،      
في البدایة كان درب من الخیال، لذل�ك ك�ان ی�ج�ب أن 
یتطور مع الزمن، ولعل األج�ی�ال ال�ج�دی�دة، ب�ل ح�ت�ى 
محترفي التصویر الفوتوغرافي الحالیین، ال ی�ع�رف�ون 
ما ھو التصویر الشمسي القدیم، أو ك�ام�ی�را الش�ارع، 
والتصوی�ر ال�ف�وت�وغ�راف�ي أو ال�ت�ص�وی�ر الض�وئ�ي، 
مرادف لفن الرسم القدیم ف�م�ن خ�الل ال�ع�دس�ة ی�ق�وم 
المصور بإعادة إسقاط ال�م�ش�ھ�د أم�ام�ھ ع�ل�ى وس�ط 

 یمكن من خاللھ إعادة تمثیل المشھد فیما بعد. 
یعُد التصویر الشمسي من المھن الشعبی�ة ال�ج�م�ی�ل�ة، 
التي كان لھا في مدننا العراقیة، منذ مدة العشری�ن�ی�ات 
والى أواخر التسعینیات حضور واسع ومتألق، ف�ھ�ذه 
الصنعة الفنیة التقلیدیة، ل�م ت�ع�د ال�ی�وم ق�ادرة ع�ل�ى 
التواصل ومواكبة التطور والتقدم الكبیر، الذي حص�ل 
في تكنولوجیا الفوتوغراف وعالم الكامیرات، الم�ث�ی�ر 

 والمدھش في تقنیاتھ وأسالیبھ العلمیة والفنیة.
فكامیرا التصویر الشمسي البدائی�ة الص�ن�ع واألداء،  

أصبحت لقدمھا وانتفاء الحاجة إلى استخدامھا ش�ی�ئ�اً 
من التراث الشعب�ي، ف�ھ�ي فض�الً ع�ن ض�ی�ق أف�ق�ھ�ا 
الفني، وكالسیكیتھا التي ت�ج�اوزھ�ا ال�ع�ص�ر، وفض�الً 
عن عجزھا التقن�ي واع�ت�م�ادھ�ا ال�ك�ل�ي ع�ل�ى ض�وء 
الشمس، وتخصصھا بالبورتریت الشخصي النصف�ي، 
فإنھا مقتصرة على التصویر السریع جداً ل�ل�م�ع�ام�الت 
الرسمیة، لذلك فإن مھنة التصویر الشمسي ال�ت�ق�ط�ت 
أنفاسھا األخیرة وأصبحت الك�ام�ی�را ال�ق�دی�م�ة ت�ح�ف�ة 

 نادرة.
المقصود بالكامیرا القدیمة ھ�ي ال�ك�ام�ی�را ال�خ�ش�ب�ی�ة 
القدیمة، التي تلتقط الصـورة في ال�ھ�واء ال�ط�ل�ق ف�ي 
الن�ھ�ار وت�ح�ت ض�وء الش�م�س، وم�ن دون رت�وش 
وتس��م��ى ص��ورت��ھ��ا بـ��(الص��ورة الش��م��س��ی��ة)، ال��ت��ي 
تُستخدم للمعامالت الرسم�ی�ة ول�ل�دوائ�ر ال�ح�ك�وم�ی�ة، 
ألنھا تعتبر أسرع كام�ی�را ل�ل�ص�ور ف�ي ذل�ك ال�وق�ت، 

 وتظھر الصور باألسود واألبیض فقط.
م أي ق�ب�ل 1895دخلت آلة الت�ص�وی�ر ل�ل�ع�راق ع�ام 

الحملة البریطانیة على ال�ع�راق وی�ق�ال إن ال�م�ص�ور 
(عبد الكریم إبراھیم یوسف ت�ب�ون�ي) وھ�و مس�ی�ح�ي 
كلداني من أھالي البصرة، كان قد سافر ال�ى ب�وم�ب�اي 
بالھند للدراسة وھ�و م�ن أوائ�ل ال�ذی�ن م�ارس�وا ف�ن 
التصویر في العراق في البصرة، بعد عودت�ھ ل�ل�ع�راق 
حیث جلب معھ أستودیو ل�ل�ت�ص�وی�ر ال�ف�وت�وغ�راف�ي. 
والعراق من أول البل�دان ال�ع�رب�ی�ة ال�ت�ي دخ�ل ف�ی�ھ�ا 
ال��ت��ص��وی��ر ال��ف��وت��وغ��راف��ي. وم��ع دخ��ول ال��ق��وات 
اإلنجلیزیة المحتلة الى ب�غ�داد أن�ت�ق�ل إل�ی�ھ�ا واف�ت�ت�ح 
ستودیو للتصویر الى جانب ال�م�ص�ور ع�ب�وش ال�ذي 
كان قد جاء من لبنان للعمل مع تاجر تصویر ی�ھ�ودي 
یدعى حزقیل وافتتحا ستودیو في م�ع�س�ك�ر ال�ھ�ن�ی�دي 
(معسكر الرشید)، ثم افتتحا محلین آخرین عن�د رأس 
جسر األحرار، األول باسم عبوش وشری�ك�ھ وال�ث�ان�ي 
مصور (وادي الرافدین)، ومع�ظ�م ع�م�ل�ھ�م�ا اق�ت�ص�ر 
على تصویر ال�ج�ن�ود ال�ھ�ن�ود م�ن الس�ی�خ وال�ك�رك�ا 
وجنود وضباط الجیش البریطاني ثم اشتھر ال�م�ص�ور 

(بویز نجر) الذي ك�ان ی�ع�م�ل ب�ال�ج�ی�ش ال�ب�ری�ط�ان�ي 
 والذي صور الجنرال (لجمن).

أكثر فئة من فئ�ات الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ام�ت�ھ�ن م�ھ�ن�ة 
التصویر في تاریخ العراق ھ�م أرم�ن ال�ع�راق ال�ذی�ن 
انتقلوا الى ارض الشتات كما یسمون�ھ�ا وم�ن ض�م�ن 
تلك األراضي ھي العراق حیث تجذروا فیھ وأصب�ح�وا 
عرقا مھما في ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي وت�أص�ل�وا ع�ل�ى 
عاداتھ وتقالیده وأصبح�وا ت�ك�م�ل�ة م�ن ارث ال�ع�راق 
وحضارتھ مما یمتلكون م�ن ث�ق�اف�ة وع�ادات أص�ی�ل�ة 
وعلوم وكان التصویر مھنتھم األولى الن اح�ت�ك�اك�ھ�م 
باالحتالل اإلنكلیزي حیث كانوا اغلبیھم ی�ع�م�ل�ون ف�ي 
ال��ت��رج��م��ة ودخ��ول��ھ��م م��دارس ال��دوم��ن��ی��ك��ان ف��ن��ج��د 

 مصورین 
مشھورین جدا وكثیرین لم یذكرھم التاریخ في جم�ی�ع 
أنحاء العراق من الموصل ال�ى ال�ب�ص�رة ك�م�ا س�اھ�م 
المصور المعروف شوكت تبوني، ف�ي إرس�اء دع�ائ�م 
ھذا الفن رغم حداثتھ في العراق، وذلك عندما ش�ارك 
في الكثیر من البعثات التبشی�ری�ة، ال�ت�ي ك�ان�ت ت�أت�ي 
لزیارة األماكن المقدسة والمعالم السیاحیة، ومع ھ�ذا 
فقد بقي الرجال ھم من امتھنوا ال�ت�ص�وی�ر الش�م�س�ي 
دون النساء، حتى مج�يء مص�ورة أرم�ی�ن�ی�ة األص�ل 
تدعى (لیلیان)، التي قامت بتصویر العوائل البغ�دادی�ة 
ومنھا األسرة الملكیة، حیث كانت ھناك وج�ھ�ة ن�ظ�ر 
بالنسبة للتصویر في المجتمع العراقي، التي ت�رى أن 
في التقاط الصورة (الرسم) یعد عیباً أخ�الق�ی�ا ك�ب�ی�راً. 
فقد كان اغلب المصورین الشمسیین ھ�م م�ن األرم�ن 
النازحین بعد الحرب العالمیة الثانیة الى العراق وب�ع�د 
استقرار البعض منھم في بغداد والموصل. كان�وا ال�ى 
جانب قیامھم بالتصوی�ر ف�ھ�م ی�ع�م�ل�ون ف�ي تص�ل�ی�ح 
الساعات وأشھر ھ�ؤالء ال�م�ص�ور (ط�اط�ران) ال�ذي 

 عمل في الموصل واشتھر فیھا.
إن نشاط ومكان تواجد ھذه الكامیرا، كان ع�ادةً ق�رب 
الدوائر الح�ك�وم�ی�ة ال�رس�م�ی�ة ف�ي ال�م�دن ال�ك�ب�ی�رة، 
وبأعداد تنافسیة كثیرة لتس�ھ�ی�ل وتس�ری�ع م�ع�ام�الت 
الناس المطلوبة لھا الصور لمعام�الت�ھ�م. وغ�ال�ب�اً م�ا 
تنتقل ھذه الكامیرا إل�ى س�اح�ات ال�م�دارس ف�ي ذل�ك 
الوقت ب�أم�ر م�ن إدارة ال�م�درس�ة، الل�ت�ق�اط الص�ور 
الشمسی�ة ل�ل�ت�الم�ی�ذ ال�ج�دد ال�ذی�ن س�ج�ل�وا ت�واً ف�ي 
المدرسة اختصاراً ل�ل�وق�ت، وم�ع�اون�ةً ل�ب�ع�ض أم�ور 

 التالمیذ الفقراء والمحتاجین آنذاك.
تعتبر الكامیرا ال�خ�ش�ب�ی�ة س�ی�دة ال�ظ�رف وال�م�وق�ف 
والزمان والمكان في ذلك الوق�ت، وب�ق�ی�ت م�ن�ت�ص�ب�ة 
على أرجلھا الثالث أمام جدار قدی�م، ت�غ�ط�ی�ھ وتس�ت�ر 
عیوبھ تلك القط�ع�ة الس�وداء م�ن ال�ق�م�اش، وی�وج�د 
بینھما ال�ك�رس�ي ال�ق�دی�م ال�م�ھ�ل�ھ�ل م�ك�ان�اً ل�ج�ل�وس 

 الشخص المطلوب التقاط الصورة لھ.
وھذه الكامیرا ھي عبارة عن صندوق خشبي م�ح�ك�م، 
ضد الضوء تستند على ث�الث�ة مس�ان�د تش�ب�ھ األرج�ل 
قابلة ل�الرت�ف�اع واالن�خ�ف�اض حس�ب ال�ح�اج�ة، وف�ي 
مقدمة ھذا الصندوق ثقب ت�دخ�ل م�ن خ�الل�ھ األش�ع�ة 
الضوئیة المنعكسة من ذلك الشخص المراد تصویره، 

وھو یجلس أمام الكامیرا وتمر ع�ب�ر ال�ث�ق�ب م�ك�ون�ة 
صورة مقلوبة لھ على ال�ج�دار ال�داخ�ل�ي ل�ل�ص�ن�دوق، 
الذي فیھ مجر خاص على شكل حاویة صغیرة لل�م�واد 
الكیمیاویة، التي تتفاعل م�ع ورق ال�ت�ص�وی�ر ل�ط�ب�ع 
الصورة، ف�ی�ق�وم ال�م�ص�ور بس�ح�ب ال�م�ج�ر إلخ�راج 

 الورقة
 وغسلھا بالمواد لتثبیت الصورة  

ومن ثم إخراجھا صورة معكوسة الج�وان�ب واألل�وان 
أي یك�ون األب�ی�ض اس�ود واألس�ود اب�ی�ض وتس�م�ى 
(الجامة) بعد ذلك یقوم المصور بلصقھا مقلوبة ع�ل�ى 
الخشبة المعدة لذلك والمتحركة إل�ى األم�ام وال�خ�ل�ف 
أمام العدسة أشبھ بالسالید وی�ف�ت�ح ال�ع�دس�ة ع�ل�ی�ھ�ا 
وذلك برفع غطاءھا لیلتقط لقطة ثانیة ل�ل�ص�ورة ل�ك�ي 
تكون حقیقیة وبالعد المطلوب للوقت تصب�ح الص�ورة 
الحقیقیة جاھزة یستخرجھا من المجر ال�خ�اص ل�ذل�ك 
وھي متالصقة لیقوم بفصلھا ب�واس�ط�ة ال�م�ق�ص ك�ل 
صورة عل�ى ح�ده. ت�راف�ق ال�ك�ام�ی�را ق�ن�ی�ن�ة ال�م�واد 
الكیمیاویة وكذلك ال�م�ق�ص ل�ق�ص الص�ور ب�ھ. وم�ن 
المالحظ غالبا ما تكون أصابع ید ال�م�ص�ور وأظ�اف�ره 
مصبوغة باللون البنفسجي م�ن ج�راء ال�ع�م�ل ب�ت�ل�ك 
المواد الكیمیاویة وال�ذي ال ی�م�ك�ن إزال�ت�ھ بس�ھ�ول�ة 

 بسبب استمراره بالعمل.
وعند حضور أحد األش�خ�اص ط�ال�ب�اً ال�ت�ق�اط ص�ورة 
شخصیة لھ، یأمره صاحب الكامیرا أن ی�ج�ل�س ع�ل�ى 
الكرسي المخصص للجلوس لیقوم ب�ت�ع�دی�ل ج�ل�س�ت�ھ 
وھیئتھ وك�ذل�ك ت�ع�دی�ل وض�ع رأس�ھ أم�ا ب�رف�ع�ھ أو 
خفضھ وإغالق أزرار ثوبھ المفتوحة وت�ع�دی�ل ع�ق�ال 
رأسھ أو إعطائھ مشطاً لتصفیف شعر رأس�ھ إذا ك�ان 
ح�اس�ر ال�رأس، ث�م ی�ذھ�ب ال�م�ص�ور ل�ی�رى ج�ل�س�ة 
الشخص من خالل الكیس األسود الطویل ال�م�ف�ت�وح�ة 

 نھایتھ.
فیعود المصور ویرفع غطاء الع�دس�ة ل�ف�ت�رة وج�ی�زة 

 أو أكثر، أو  5إلى  1تقدر بالعد أرقاما في نفسھ من 
برھة من الوقت ویغلقھ بع�د ال�ت�ق�اط الص�ورة، ی�ق�وم 
المصور ب�ال�ن�ظ�ر ب�ع�ی�ن واح�دة م�ن خ�الل ال�ف�ت�ح�ة 

 المتحركة 
والموجودة أعلى الصندوق ال�خ�ش�ب�ي، وی�ده م�م�ت�دة 
داخل الكیس الطویل األس�ود ل�ت�ك�م�ل ب�ق�ی�ة خ�ط�وات 

 الصورة والعدد المطلوب..
وفي النھایة یقوم المصور ب�إخ�راج الص�ور ب�األس�ود 
واألبیض على ش�ك�ل ق�ط�ع�ة واح�دة ف�ی�ق�وم ب�ال�ق�ص 
وفصل الواحدة عن األخرى بواسطة المقص ال�خ�اص 
بھ ومن ثم ینشفھ�ا م�ع�رض�اً إی�اھ�ا إل�ى ال�ھ�واء، ث�م 
یسلمھا لصاحبھا قابضا حینھا منھ ال�ث�م�ن ال�م�ط�ل�وب 

 وھو خمسون فلساً عن كل صورة آنذاك.
ھذا إذا مرت عملیة التصویر ب�ن�ج�اح، أم�ا إذا ك�ان�ت 
فاشلة وغیر سل�ی�م�ة ف�ی�ع�ب�ر ع�ن�ھ�ا ال�م�ص�ور ق�ائ�الً 
(صورتك طلعت م�ح�ت�رگ�ة) أو (اح�ت�رگ�ت ص�ورت�ك) 
فیطلب من زبونھ العودة مرة أخ�رى ل�ل�ج�ل�وس ع�ل�ى 
الكرسي لیأخذ لھ لقطة جدیدة أخرى لیتب�ع ال�خ�ط�وات 

 السابقة نفسھا من جدید.
إن الكثیر من الع�ائ�الت ال�ع�راق�ی�ة ت�ح�ت�ف�ظ ألق�ارب�ھ�ا 
ببعض الصور الشمسیة وخاصة األموات منھم لتبق�ى 
صورھم الشمسیة مح�ف�وظ�ة ل�ل�ذك�رى ف�ي ال�ب�وم�ات 
العائلة.. ومنھم من ی�ع�ت�ز ب�ت�ل�ك الص�ور ال�ت�اری�خ�ی�ة 
فیقوم بتكبیرھا أما عن طریق التخطیط ال�ی�دوي ل�ھ�ا، 
أو تكبیرھا بواسطة ال�ف�ان�وس الس�ح�ري ال�م�ص�ن�وع 
بالید أو بالكامیرات البدائیة الخاصة. ومنھم من ی�ق�وم 
بتكبیر وتلوین تلك الصور لتصبح صورة ملون�ة ل�دى 
بعض المصورین الم�خ�ت�ص�ی�ن ب�ذل�ك، ی�ق�وم م�ح�ب�ي 
أصحاب الصورة ھذه واعتزازا منھم بھا ب�ت�زج�ی�ج�ھ�ا 
وتأطیرھا وتعلیقھا في غرف االستقب�ال ف�ي ب�ی�وت�ھ�م 
بعد إضافة االسم وتاریخ الوفاة وكتابة كلمة ال�ف�ات�ح�ة 

 علیھا ووضع 
الشریط األسود في الزاویة العلیا الیسرى باعتب�ار إن 

 صاحبھا متوفى.
إن كامیرا التصویر الشمس�ي ھ�ي ب�م�ث�اب�ة س�ت�ودی�و 
مص��غ��ر ف��ف��ي الص��ن��دوق ت��ت��م ع��م��ل��ی��ة ال��ت��ص��وی��ر 
والتحمیض وتجھیز الص�ورة الش�خ�ص�ی�ة ل�ذل�ك ف�إن 

ضبط نسب المحلول مھمة جداً في ال�ت�ص�وی�ر ال�ج�ی�د 
والفني. ولكي یجھز المصور محلوالً یكفیھ لل�ت�ص�وی�ر 
في یوم عمل كامل فإن�ھ ی�ح�ت�اج إل�ى ل�ت�ر واح�د م�ن 
المواد اآلتیة: ملعقة شاي كل من (كربونات، سلف�ات، 
ھ�ی��دری��ك��ول، م��ی��ت��ول) وع�ن ال��م��واد األول��ی��ة ال��ت��ي 
یستخدمھا المصور المحلول والورق واألفالم والح�ب�ر 
األحمر وھي كلھا مستوردة. ثم تجف�ف وت�ق�ص. وق�د 
تحتاج الصورة إلى رتـــــــ�ـ�وش ف�ال�ل�ون ال�م�ع�اك�س 
لألسود في الصورة ھو األبیض فعندما یطغى الس�واد 
على بعض مناطق الوجھ فالبد م�ن ت�ب�ی�ی�ض�ھ إلب�راز 
مالمح الصورة وجمالیتھا وعملیة التبییض ھ�ذه ھ�ي 
التي یصطلح علیھا بـ(الرتوش) ویستخدم لذلك الحب�ر 
األحمر ألنھ مادة قریبة من ال�ل�ون األس�ود ول�ھ ق�درة 
على إظھار المعاكس لألسود وھو األبیض فھ�و م�ادة 
تبییض جیدة. یستخدم الحبر األحمر بوساط�ة ف�رش�اة 
خط صغیرة لوضع ال�ل�م�س�ات ال�خ�ف�ی�ف�ة ال�ت�ي ت�زی�ن 

 الوجھ.
وكانت م�ھ�ن�ة ال�ت�ص�وی�ر أی�ام زم�ان إح�دى ال�م�ھ�ن 
األساسیة المھمة التي ال یس�ت�غ�ن�ي ع�ن�ھ�ا ال�م�ج�ت�م�ع 
وكان�ت تض�م أع�داداً ك�ب�ی�رة م�ن ال�م�ش�ت�غ�ل�ی�ن ب�ھ�ا 
یسترزقون منھا ویعیشون علیھا رغم ق�ل�ة ع�ائ�دھ�ا، 
وینتشرون في المیادی�ن ال�ع�ام�ة وأم�ام ال�م�ؤس�س�ات 
الرسمیة باح�ث�ی�ن ع�ن أرزاق�ھ�م، وغ�ال�ب�اً م�ا ی�ك�ون 
المصورون من أسرة واحدة یتوارثون ھذا العمل عن 
بعضھم ویحدث كثیراً أن یوجد في مكان واح�د اآلب�اء 
واألبناء واألخوة وأوالد العم، ویتمرن االبن مع والده 

أب�ی�ھ ال�م�ن�ص�وب�ة ث�م ”  ك�ام�ی�را“ أو أحد أقاربھ على 
یستلم العمل ووحده بعد أن یتعلم أصول ال�م�ھ�ن�ة ف�ي 
ت�رك�ی�ب األف�الم وأخ��ذ الص�ور وف�ي ك�ی��ف�ی�ة ال�ت�ق��اط 

 أیضاً.” الزبون“
والیوم وبعد أن حصل التطور العلمي وتوف�رت أن�واع 
ال��ك��ام��ی��رات ال��ح��دی��ث��ة وك��ث��رت م��ح��الت ال��ت��ص��وی��ر 
(األستودیوھات) في ال�م�دن ودخ�ل�ت اإلل�ك�ت�رون�ی�ات 
ب�ق�وة وأح�دث�ت ق�ف�زة ن�وع�ی�ة ف�ي ع�ال�م ال�ت�ص�وی��ر 
والتلوین أض�ف إل�ى ذل�ك وج�ود أج�ھ�زة ال�م�وب�ای�ل 
المتطورة والمختلفة ال�ن�وع�ی�ات والش�رك�ات ل�م ن�ع�د 
نسمع للكامیرات القدیمة وج�ودا وال ح�ت�ى أث�را ل�ھ�ا 
یذكر واختفت عن الوجود بسرعة الب�رق. ث�م ت�وال�ت 
االكتشافات في مجال الصورة الفوتوغ�راف�ی�ة وص�والً 
الى الفرنسي " ولیم فوكس" الذي نقل نظام الص�ورة 
على الورق المقوى. وفي األعوام األخ�ی�رة ان�ت�ع�ش�ت 
مھنة التصویر الفوتوغرافي بع�د أن ذھ�ب ال�م�ص�ور 
الشمسي وكامیرتھ الخشبیة ال�ى م�ت�ح�ف ال�ذك�ری�ات، 
لیبدأ عصر ج�دی�د س�اھ�م ف�ی�ھ ال�ع�دی�د م�ن مص�وري 
العراق الذین ارشفوا تاریخ ال�ع�راق وب�غ�داد وم�ن�ھ�م 
المصور (جان) صاحب ستودیو بابل، كذلك س�ت�ودی�و 
قرطبة لصاحبھ (أموري سلیم) والمصور (حازم ب�اك) 
وال��م��ص��ور (أك��وب) وس��ام��ي ال��ن��ص��راوي وم��راد 

 الدغستاني وجاسم الزبیدي واحمد القباني وغیرھم
 المصادر:

مھنة التصویر وأشھر محالت التصویر في بغ�داد / م�ن ك�ت�اب ب�غ�داد  •
 في العشرینات / عباس البغدادي

كتاب دراسة في طبیعة المجتمع ال�ع�راق�ي / ال�دك�ت�ور ع�ل�ي ال�وردي.  • 
 كتاب ملوك العرب / أمین الریحاني

 تاریخ الكامیرا في العالم / من موقع ویكبیدیا الموسوعة الشاملة. •
 أوائل المصورین في العراق •
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 4الجزء /
 إعداد: بدري نوئیل یوسف 



ان للفھم سرعة ملحوظة و رغم ان العقل سریع جدا في فھم الكالم وباقل م�ن    
اجزاء الثانیة اال ان ادراك احتیاجھ الى زمن ل�ی�ف�ھ�م ال�ك�الم م�ل�ح�وظ و واض�ح. 
وبجانب الفھم للنص ھناك االحساس المصاحب لھ، فبقدر ما یدرك العقل المعان�ى 
ویفھمھا فانھ یدرك االحساس بالمعاني و یشعر بھا و الدراك ال�ع�ق�ل ب�االحس�اس 
سرعة، وھي متفاوتة من نص الى اخ�ر، ك�م�ا ان ادراك ال�ع�ق�ل ب�االحس�اس ل�ھ 
شكلین االول یصدر من معاني النص نفسھا اي من كلماتھ و ال�ث�ان�ي ان�ھ یص�در 
من التحلیل العقلي للنص بعد الفھم، اي ان االدراك االحساسي ی�م�ك�ن ان ی�ك�ون 
قبل استقرار الفھم و تحلیل النص ویمكن ان ی�ك�ون ب�ع�ده، وال�م�ح�دد ل�ذل�ك ھ�و 
سرعة االحساس، و لحقیقة ان سرعة العق�ل ف�ي ف�ھ�م ال�ن�ص�وص ال�ت�وص�ی�ل�ی�ة 
متقاربة و انما التعقید یكون للرمزي و المنغلق ، ف�ان ال�ت�ف�اوت ال�م�ھ�م ھ�و ف�ي 
سرعة االدراك االحساسي. فان النصوص تختلف في سرع احاسیسھا، فكلما كان 
االدراك االحساسي اسرع كان الفھم اقل اھم�ی�ة ف�ي ت�ح�ق�ی�ق االث�ارة ال�ج�م�ال�ی�ة 
ویتحقق التجرید. والعامل المھم في تحقیق احس�اس�ی�ة اك�ب�ر ف�ي ال�ن�ص ھ�و ان 
تحّمل الكلمات بزخم شعوري كبیر، اي ان یتطرف الشاعر ف�ي وص�ف ال�م�ش�ھ�د 
ویستعمل اقصى درجات المعبرات عن الشعور، فتنفجر االحاسی�س ف�ي ال�ك�ت�اب�ة 

 .بقوة وبعنف
طبعا الكالم في التجرید كلھ یقع في خانة البعد الجمال�ي ل�ل�ك�الم و اال ف�ال�ت�ج�ری�د 
مناقض لغایة الفھم، بل ھو یرید ان یحقق االثارة الجمالیة مستق�ل�ة ع�ن ال�ف�ھ�م. 
وحینما یكون االحساس اسرع من الفھم یتحق�ق ال�ت�ج�ری�د. ف�ي قص�ی�دة قص�ی�رة 
للشاعرة (نعیمة عبد الحمید) فانا نجد االحساس اسرع من الفھم ف�ي م�ق�اط�ع�ھ�ا 

 كما ان تلك السرعة تتفاوت اال انھا اسرع من الفھم غالبا. تقول الشاعرة
 

 " المطر "((
بین عنف المطر و أخادید الوطن أغرق، یخترقني بض�راوة ب�ال واٍق! ی�زی�د م�ن 

  )).عبء عیوني . یھتك ستار شجون نثرت مجردة من الكلم
لدینا ھنا ثالثة عبارات اسنادیة مھمة تحقق سرعة احساسیة اك�ب�ر م�ن س�رع�ة 

 : الفھم
 "عنف المطر "
 "یخترقني بضراوة "
 "یھتك ستار شجون"

في العبارة االولى " عنف المطر" نالحظ زخ�م ش�ع�وري یس�ّرع االحس�اس م�ع 
مجاز و رمزیة تأخر الفھم قلیال. فكانت العبارة تجریدیة سریعة االحساس بسب�ب 

 .عاملین ھو الزخم الشعوري العالي و الرمزیة
في العبارة الثانیة " یخترقني بضراوة" نالحظ زخم شعور و ان�ف�ج�ار احس�اس�ي 
لكن النص تعبیري قریب، فتحقق التجرید و السرع�ة االحس�اس�ی�ة ب�ف�ع�ل ال�زخ�م 

 .الشعوري. وھو اقل سرعة من االول اال انھ اكثر الفة و قریبا للنفس
في العبارة الثالثة "یھتك ستار شجون" نالحظ زخم شعوري قوي مع فھم ق�وي 
اال ان التعبیر الشعوري كان قویا و واضحا فح�ق�ق س�رع�ة احس�اس�ی�ة م�ن�اس�ب�ة 

 .للتجرید و ان كانت اقل من سابقتیھا
ھنا بینا ثالث درجات للسرعة االحساسیة مع تفاوت بالسرع و العناصر الكتاب�ی�ة 

 .والنصیة الفھمیة و االحساسیة المسؤولة عن تحقیق تلك االنظمة
فالكاتب التجریدي علیھ ان یشعر بقوة كلماتھ وب�ع�ن�ف�ھ�ا و ان�ف�ج�ارھ�ا وزخ�م�ھ�ا 

 .االحساسي قبل فھم غایاتھا وتشخصاتھا الفكریة
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 نقد اسلوبي في الشعر التجریدي 
 ) في قصیدة المطر الكاتبة (نعیمة عبدالحمید

 
 
 
 

 بقلم 
 حرباً   القدر  أعلنھا  د. أنور غني الموسوي /العراق

 ... ثورة
 األجواء  ضاقت

 األحیاء صرخت
 البركان   ھاج

  وحوش  تكالبت
 األرض
 الریح زمجرت

 الغربان نعقت
 األكفان أَعّدوا

 لتتویجي
 مذبح  على

 األغتیال
 العراق ...  أنا

 الحق صرخة
 في تاریخ الزمان
 دماُء أبنائي الیوم

 وسام
 وغداً سیف بصدور

 األعداء
 ِمن سلسبیَل میاھي

 العطاشى أرویت

 ِمن زادي وحقولي
 الجیاع  أطعمتُ 

 .. الیوم
 .. إتَفقوا  تاّمروا
 عرباً   .. فرساً 

 وصعالیك البیداء
 ھذا سیعید مجد

 !حزقیل
 على إندثار مدینة

 !!الحدباء
 وذاَك الزرادشتيّ 

 النار  عابد
 سیحرق نخلة الشموخ

 واإلباء
  ال .. ال .. ال

 خسئتم یا اوالد األفاعي
 انا ... عراق الكرامة

 رایتي  لن تنتكس
 اجسادكم  وستكون

 ألبار نفطي  قرباناً 
 األذالء ..  أیھا

 2019 \11  \17   

!  
 
 

  منى كامل بطرس/ كندا
   

  السماُء ملبدةٌ بالغیوم

  موعُد اللقاء

  وطیُب المكان

  لیسْت كالعادة

  ذھَب الدُر من ھذا الزمان

   و أصبحت المھرة

  بال مأوى وأمان

  ھا أنا ذا

  أتلذُذ بیَن األركان

  حبیبتي رحلت

  منُذ زمان

  یاصاحبةَ السعادة

  مسیرتي ضائعة

  حرمانٌ 

  غثیانٌ 

  وكبسلةُ ھذا الزمان

  النخٌل والبساتین

  تقطعتْ 

  وأفیاء اللقاء

  أُحتلت

  فَنیت

  ال مكان وال موعد

  اللقاء

  ال رطب

  وال وردة األقحوان

  یاصاحبةَ السعادة

  تغربنا في األوطان

  وأصبح العشق

  حرااااام

  تلونِت الوجوه

  بوجوِه النكسة

  وقراءِة الكف

  والفنجان

  جوادي أصبح ھجین

  سراجي یُصنعُ 

  في الصین

  عذراً یاصاحبةَ السعادة

 فأنا و أنتي

  في ذكرى منذُ 

  سنین

 صالح آل جنام

........... 

  ادة
 
 
 
  العراق/صالح آل جنام  



یقول الفیلسوف األلماني ال�وج�ودي   
(ھایدجر): " إّن اللّغة أخطُر النّع�ِم"، 
وتكمن الخطورة بحسب مدلوالت ھذا 
التوصیف، في ت�وظ�ی�ف إی�ج�اب�ی�ات�ھ�ا 
غیر المحدودة وسلبیات�ھ�ا ال�ت�أث�ی�ری�ة 
غیر المحمودة التي تقع عل�ى األدی�ب 
الُمرسل والمتلقي الُمرس�ل إل�ی�ھ، ف�ي 

 تكثیف الخطاب اللُّغوي وتجمیلھ.
والخطاب ال�ن�ّص�ي اإلنس�ان�ي خ�ط�اب 
شمولي أیّاً كان نوع ج�ن�س�ھ األدب�ي، 
شعریاً أم نثریاً، وھو بمجملھ خ�ط�اب 

ظ��اھ��رةً   ل��غ��وي ب��ام��ت��ی��اٍز، ك��ون��ھ
داالً  -إش�اری�اً وص�وت�ی�اً -أكبر   كونیةً 

عن الحیاة االجتماعیة والثقافیة لفك�ر 
اإلنسان في شتّى أرج�اء ال�ك�ون. وال 
نختلف ھنا في ھذا المقام التوضیح�ي 
م��ع م��ن��ظ��ور اب��ن ج��نّ��ي ف��ي ح��دِّ 

ال��م�وج��ز ل��م�ف��ھ�وم ال�لّ��غ��ة،   ت�ع��ری�ف��ھ
"بأنھا أصوات یعبِّر بھا كلُّ قوٍم ع�ن 

 أغراضھم ".
وقد تكون اللّغة نسقاً إشاریاً ص�ری�ح�اً 
كما نفھمھا من قول الجاحظ المأثور: 
"وربَّ إشارٍة أبلُغ م�ن ع�ب�ارٍة" ف�ي 
ال��ت��ع��ب��ی��ر األس��ل��وب��ي ال��ب��الغ��ي، ألّن 
اإلشارة تُغني بدالالتھا الموح�ی�ة ع�ن 
الع�ب�ارة، وم�ن غ�ی�ر ش�كٍّ أّن أدوات 
ھذه اللّغ�ة ھ�ي األل�ف�اظ ال�دال�ة ع�ل�ى 
ذواٍت وم��ع��اٍن، ألن ل��ك��ّل ذاٍت، وك��لِّ 
معنًى لفظاً أو أكثر من لفٍظ یوّضح ل�ھ 
عند التعبیر. وھ�ذا یش�ي ال�ق�ول ب�أّن 
داللة ألف�اظ ال�ك�الم ل�ھ�ا وج�ھ�ان ف�ي 
ال�ت��ع�ب��ی��ر ع��ن ال�م��دل�والت ال��ذھ�ن��ی��ة، 
ال��وج��ھ األول: ف��إذا ك��ان ال��دال م��ن 
األلفاظ التي یع�بّ�ر ب�ھ�ا ع�ن ال�م�ع�ن�ى 
باللفظ الذي وضع لھ في الكالم حینئٍذ 
یسّمى حق�ی�ق�ةً. وال�وج�ھ ال�ث�ان�ي: إذا 
كان الدال من األل�ف�اظ ال�ت�ي ی�راد ب�ھ 
غیر المعنى الذي وضع لھ ف�ي أص�ل 
حقیقة اللّغة، فی�س�ّم�ى ال�ك�الم ح�ی�ن�ئ�ٍذ 
مجازا أو تعبیراً م�ج�ازی�ا ل�غ�وی�اً. ألّن 

ھي رم�وز ت�ع�بّ�ر ع�ن  -أساساً -اللّغة 
ف��ك��ر اإلنس��ان ال��خ��ّالب، وھ��ي ل��ی��س 
وعاًء لفكرٍة ،أو ھي كساء یُس�رب�ل�ھ، 
بل ھي أدة ال�م�ب�دع أك�ان ش�اع�راً أم 
ن��اث��راً؟ وھ��ي وس��ی��ل��ت��ھ ال��ت��ع��ب��ی��ری��ة 
الش���اخص���ة األول���ى ف���ي ال���ك���ش���ف 
وال��ت��ج��دی��د وال��ت��ع��ری��ف وال��ت��ب��ی��ان 
واإلفصاح عن المبھم م�ن م�ك�ن�ون�ات 
ھ��ا ال��م��ع��رف��ی��ة  ال��لّ��غ��ة وخ��زائ��ن ُدررِّ

 العمیقة.
وف��ي ظ��ّل ھ��ذا ال��م��ن��ظ��ور ال��لّ��غ��وي 
ال���م���ع���م���اري ل���ھ���ن���دس���ة ال���لّ���غ���ة 
وط�وب��وغ��راف�ی��ا ت�وزی��ع��ھ�ا ال��ُم�ن��اخ��ي 
الحیوي یست�ق�ب�ل ال�ك�ات�ب أو الّس�ارد 
 ، األلفاظ وی�ح�ت�ض�ن ال�ك�ل�م�ات ب�ح�ن�وٍّ
َویُمِعُن التأّمل ف�ی�ھ�ا ج�یّ�داً، ث�ّم یُ�ع�ی�د 
تشكیلھا اللّغوي، وقد یضط�ر قص�دی�اً 
إلى تغییر جوھر صیاغتھا الترك�ی�ب�ی�ة 
بأسلوبھ المح�ك�م، ف�یُ�ح�طِّ�م أنس�ق�ت�ھ�ا 
المعجمیة المق�یّ�دة ال�ت�ال�ف�ة، وی�ك�س�ر 
أغ��الل ن��ظ��ام��ھ��ا ال��ع��رب��ي ال��م��أل��وف 
للمتلقي، أو القارئ م�ن خ�الل ب�ن�ائ�ھ 
التول�ی�دي ال�ج�دی�د ال�ذي ی�خ�ت�رق ب�ھ 
المألوف الق�ی�اس�ي. ف�ی�خ�ل�ق ل�ن�ف�س�ھ 
أس�ل�وب�اً ج��دی�داً، وی�ب��ت�ك�ر ل��ھ ن�ظ�ام��اً 
معرفیاً خاّصاً بھ في عم�ل�ی�ھ ال�ت�ح�ّول 
اإلب�داع�ي ال�فّ��ن�ي وس��ی�رورة االت�ب��اع 

 اللّغوي التراثي المأثور.
ثّمةَ ظٌل لس�ان�ي آخ�ر أّن ل�ك�ّل ك�ات�ٍب 
سارٍد أسلوبھ المائز في اإلن�ت�اج ع�ن 
غ��ی��ره. وھ��ذا ال��ت��م��ای��ز ی��وح��ي ب��أّن 
األسلوب التعبیري، (ھو الرجل)، كما 
یذھب إلى ذلك بوفون الفرنسي. وإْن 
كنّا قد نختلف معھ في ھذا التوص�ی�ف 

المعرفي في ال�ن�ق�دی�ة ال�ح�دی�ث�ة، ألّن 
األسلوب قد یكون ھو الكاتب ب�م�ع�ن�اه 

ول��ی��س ال��رج��ل ب��م��ع��ن��اه   اإلب��داع��ي
ال��ع��رف��ي ال��م��ع��ج��م��ي، ك��م��ا أّن لِ��لُ��غ��ِة 
المبدع أو السارد خاصتیِن أساسیتیِن 
یُمی�زان�ھ ف�ي اس�ل�وب�ی�ت�ھ ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة 
اإلبداعیة عن غیره وھ�م�ا: خ�اص�ی�ة 
اللفظ، وخاصیة المعن�ى،أي إن�ت�اج�ی�ة

(الّشكل والمضم�ون)، وھ�م�ا ال�لّ�ت�ان 
تشكالن مص�دراً م�ھ�ّم�ا م�ن مص�ادر 
م��رج��ع��ی��ات ث��ق��اف��ت��ھ اإلن��ج��ازی��ة، ألّن 
أنس��اق ال��ج��م��ال ال��لّ��غ��وي أو األدب��ي 
ترجع إلى ھ�ات�ی�ن ال�خ�اص�ت�ی�ن، وم�ا 
ینتج ع�ن�ھ�م�ا، أو ی�تّ�ص�ل ب�ھ�م�ا م�ن 
مكمالت اإلبداع اللّغ�وي ال�ت�ي تش�ّك�ل 
ِمھ�م�ازاً ف�ك�ری�اً راج�ح�اً اق�ت�ف�ى أث�ره 

 الكاتب المبدع والمثابر.
وفي حقیقة األمر أّن اللّغ�ة ب�وص�ف�ھ�ا 
ً ف�ي  مقیاساً أساسیاً م�ھ�ّم�اً وم�ب�اش�را
كیفیة التمییز بین ل�غ�ة الّش�ع�ر ول�غ�ة 
النثر تقتضي من الّسارد ال�م�ن�ت�ج ف�ي 
فنیّة التعبی�ر ال�لّ�غ�وي وال�ج�م�ال�ي أن 

مرحل�ة  -بخطواٍت وئیدٍة ثابتةٍ -یتجاوز
التعبیر التقلیدیة إل�ى م�رح�ل�ة ك�ی�ف�ی�ة 
التعبیر الفكري ال�ف�نّ�ي ع�ن م�دل�والت 
األش��ی��اء ال��ح��س��یّ��ة وال��م��ج��ردة ف��ي 
اإلب��داع وال��ك��ش��ف ع��ن أنس��اق��ھ��ا 
وم��رج��ع��ی��ات��ھ��ا ال��ث��ق��اف��ی��ة ال��ظ��اھ��رة 

 والمضمرة.
 

وحین نتح�ّدث ع�ن ال�لّ�غ�ة ف�ي األدب 
ع�ام��ةً، وف��ي ف�ن ال��ت��س��ری�د ال��ن��ث��ري 
بصفٍة خاصٍة ی�ق�ی�ن�اً أنّ�ن�ا ن�ع�ن�ي ب�ھ�ا 
اللّغة المعرفیة في خصائصھا ال�ف�نّ�ی�ة 
العمیق�ة ف�ي م�دل�والت�ھ�ا ال�م�ع�ج�م�ی�ة 
والبالغیة القریبة والبعیدة. وال�غ�ن�ی�ة 
بألفاظھ�ا وج�م�ال�ھ�ا وث�راء ط�اق�ات�ھ�ا 
اإلیحائ�ی�ة والص�وت�ی�ة والس�ی�م�ی�ائ�ی�ة 
ال��م��ؤثّ��رة، وال��ت��ي تش��ّك��ل ح��م��والت 
ال��ك��ت��اب��ة اإلب��داع��ی��ة ف��ي م��دخ��الت��ھ��ا 
ال�ن��ص��یّ��ة، وم�خ��رج��ات��ھ��ا ال��ت��راس��ل��ی��ة 

لدى الكاتب في فنیّة مج�االت   النصیّة
التعبیر، سواء أكان�ت ع�ل�ى مس�ت�وى 
الترك�ی�ب ال�لّ�غ�وي ال�لّ�ف�ظ�ي أم ع�ل�ى 
مستوى التأثی�ر ال�ن�ف�س�ي وال�ج�م�ال�ي 
الذي تحدثھ ف�ي ال�م�ت�ل�ق�ي ف�ي ب�ن�ی�ة 
ال��خ��ط��اب الّس��ردي ال��ذي ی��ؤّس��س 
ل��ت��أث��ی��ث مش��روعٍ ف��ك��رٍي ج��دی��د ف��ي 
ھ��رم��ن��ی��وط��ی��ق��ی��ا الّس��رد اإلن��ت��اج��ي 
والتأوی�ل�ي ل�ف�ن�یّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر، وی�ل�غ�ي 

 األنساق التالفة ؟
وبناًء عل�ى ھ�ذا ال�ت�أس�ی�س ال�ف�ك�ري 
ال��ذي ت��ح��ت��ف��ل ب��ھ أب��ج��دی��ات ال��لّ��غ��ة 
الحدیثة في معطیاتھا وآفاقھا الثقافیة 
والمعرفی�ة ال�واس�ع�ة، ك�ون�ھ�ا ت�م�ثّ�ل 
ال��م��ادة األس��اس��ی��ة ل��ألدب والش��ع��ر 
اإلبداعییِن، فإّن الثیمة ال�م�وض�وع�ی�ة 
أو الفكرة المتوخاة، ال تعّد ق�ائ�م�ةً أو 
م��وج��ودةً ف��ي م��ج��ّس��ات ال��رس��ال��ة 
ال��ن��ص��یّ��ة، إال إذا اخ��ت��رت ال��لّ��ف��ظ 
المن�اس�ب ف�ي م�دل�والت�ھ�ا الس�ی�اق�ی�ة 
المنتظمة. وھنا یُحّول الّسارد ال�ب�ارع 
وظیفة اللّغة األس�اس�ی�ة م�ن وظ�ی�ف�ٍة 

ثابتٍة تقل�ی�دی�ٍة، إل�ى وظ�ی�ف�ٍة ح�رك�ی�ٍة 
تجّددیٍة، أي یُصیُّر بناءھا ال�ت�وظ�ی�ف�ي 
من أداٍة أو، وسیلٍة للت�ع�ب�ی�ر ال�لّ�غ�وي 
اللّساني إلى وسیلٍة إنتاج�ی�ٍة م�ب�ت�ك�رٍة 
لإلبداع الفنّي الم�ت�ج�ّدد. ك�م�ا أن�ھ�ا ال 
تعط�ي إش�اراٍت ح�ق�ی�ق�ی�ةً ع�ن رؤی�ة 
اإلنسان الفنیّة في جمالیات ال�خ�ط�اب 
الّس��ردي، وال تُ��ع��بّ��ر ع��ن ف��ل��س��ف��ت��ھ 
ال�ف��ك��ری�ة ف��ي ح�ی��ز وج��وده ال��ك��ون��ي 
بالح�ی�اة إّال إذا ك�ان�ت م�رآةً ع�اكس�ةً 
  ً للحقیقة ن�ابض�ةً ب�ال�ح�ی�اة، م�ت�دف�ق�ة
بروح العصر وتج�ل�ی�ات�ھ ال�م�رح�ل�ی�ة، 
حینئٍذ تكون لغةً سردیةً ن�ث�ری�ةً ح�قّ�ةً. 
والس��ارد ال��ح��اذق ال��م��ب��دع ال��م��ج��ّد 
بأدوات لغ�ت�ھ ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة، ھ�و ال�ذي 
یرصد بدقٍة األلفاظ الرصینة، وینتشل 
الكلمات المعبّرة العم�ی�ق�ة م�ن فض�اء 
معجمھا اللّغوي ال�ق�ی�اس�ي ال�م�ع�رف�ي 
ویس�ت�لّ�ھ�ا ك�ل�م�ةً ك�ل�م�ةً، ك�م�ا تُس�تَ��ل 
الشعرة من العجین، لكي یُعید بن�اءھ�ا 
من نسج ظاللھا القدیم ویكسوھا ُحلةً 
جدیدةً من قشیبھ الفك�ري ف�ي نس�ی�ج 
لغوي محكّم ُمحّمٍل بط�اق�اٍت إی�ح�ائ�ی�ٍة 
كبیرٍة وحاشدٍة بالشحنات ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة 

 والفنیّة والجمالیة والروحیة.
��ل ت��م��ث��الت��ھ��ا وت��م��ظ��ھ��رات��ھ��ا  ویُش��كِّ
ومھیمناتھا األسلوبی�ة تش�ّك�الً ج�دی�داً 
منت�ظ�م�اً ی�ت�ن�اس�ب م�ع واق�ع ال�ح�ی�اة 
المعاصرة المعیش، أو الم�ع�اش ب�ك�ّل 
أشكالھ وأذواقھ المج�ت�م�ع�ی�ة، وب�ذل�ك 
ت�ك�ون ل�غ��ة الّس�ارد األدب�ی��ة ع�م�ی�ق��ةَ 
االرتباط بموق�ف ال�ك�ات�ب ال�ف�نّ�ي م�ن 
الحیاة ورؤیتھ ال�ج�م�ال�ی�ة وال�ف�ك�ری�ة 
وال��ت��ع��ب��ی��ری��ة ل��ھ��ا. ألنّ��ھ ُم��ط��ال��ب أن 
یواجھ ھ�ذه ال�ح�ی�اة وأن ی�خ�رج م�ن 
رحم أدیمھا الض�ارب ب�ق�ّوة ال�ت�ع�ب�ی�ر 

 واإلرادة.
وعلى الرغم من ذلك السعي ال�لّ�غ�وي 
الحثیث، فإن الّسارد أو الّشاعر وج�د 
نف�س�ھ ُم�ح�اط�اً ب�ل�غ�ت�ی�ن م�خ�ت�ل�ف�ت�ی�ن 

ل��غ��ة ال��ت��راث ال��ع��رب��ي   األول��ى: ھ��ي
القدیم المرتبطة ارتباطاً وثیقاً ب�األدب 
والّشعر ال�ق�دی�م، وال�ث�ان�ی�ة: ال�لّ�ھ�ج�ة 
العامیة الدارجة المستعم�ل�ة ف�ي ل�غ�ة 
التعامل الیوم�ي ال�ح�ی�ات�ي ال�م�أل�وف، 
ووقف المبدع أمامھم�ا ُم�ح�ای�داً ب�ی�ن 
القبول أو الرفض الم�ط�ل�ق، ب�ی�د أنّ�ھ 
اھتدى فكریا إلى استخ�دام وت�وظ�ی�ف 
لغٍة وسطیٍة تجمع بین ظالل الفصحى 
والعامیّة، وبال شكٍّ أنھا لغة وس�ط�ی�ة 
ُمیّسرة مفھومة وموحیة ومعبّرة عن 
لغة الص�ح�اف�ة بص�ف�ت�ھ�ا ال�وس�ط�ی�ة، 
وع��ن ال��ذات األدی��ب��ة، وع��ن روح 
العصر. تلك ھي لغة الح�ی�اة ال�ج�دی�دة 
الراقیة التي ترفض جفاف ال�ف�ص�ح�ى 
المیّتة المتح�ّج�رة ب�ت�ق�عِّ�رھ�ا ال�لّ�غ�وي 
المجافي لروح العص�ر، ك�م�ا ت�رف�ض 
بشّدٍة إسفاف توظیف اللّھجة العام�یّ�ة 
المبتذلة التي ال یقب�ل�ھ�ا ح�تّ�ى ال�ذوق 
ال�ط�ب�ی�ع�ي ال�ع�رف�ي ل�ج��م�ھ�ور ع�ام��ة 

 الناس.
وس��ارد ال��خ��ط��اب ال��ن��ث��ري ك��م��ا ھ��و 
الّشاعر المبدع، ال یمتلك في ت�ع�ب�ی�ره 

اللّغوي م�ن أدوات�ھ س�وى (ال�ك�ل�م�ة) 
التي تترّكب منھا الع�ب�ارة وال�ج�م�ل�ة، 
وتتخلّق منھا الصورة الف�نّ�ی�ة ت�خ�لّ�ق�اً 
رفیعاً، ویتحقّق بھ�ا ج�م�ال األس�ل�وب 
الّ��ل��غ��وي ش��ع��راً ون��ث��راً. وم��ن وح��ّي 
جاللة الكلمة الحقّة تتوال�د م�وس�ی�ق�ى 
األلفاظ العذبة المدھشة، والمموس�ق�ة 
باتساق صورھا ومش�اھ�دھ�ا ل�وق�ائ�ع 
األحداث ال�م�ؤثّ�رة ب�أس�ل�وٍب إی�ق�اع�ٍي 
تعبیرٍي یتناغم فنیّاً وجمالیا مع ث�ی�م�ة 
الحدث أو الفكرة، مع ق�دٍر ك�ب�ی�ٍر م�ن 
التوثیق في اخت�ی�ار ھ�ذه األداة ال�ت�ي 
تكّوَن منھا ال�ب�ن�اء ال�لّ�غ�وي الّس�ردي 
ال��ف��نّ��ي وال��ج��م��ال��ي ل��ب��ن��ی��ة ال��خ��ط��اب 
ال��ح��ك��ائ��ي ل��ل��روای��ة، أو، ال��ق��ّص��ة،أو 

 قصیدة النثر الّشعریة أو المسرحیّة.
ومثل ھذا (التّضام البنائي) ال�م�ت�وال�د 
األلفاظ، المرصوص ل�ل�ك�ل�م�ة ھ�و م�ا 

عبد  -البالغي قدیماً   في النقد -سّماه 
القاھر الجرجاني ف�ي ن�ظ�ری�ة ال�ن�ظ�م 
ال�لّ�غ��وي ب�اس��م (ال�تّ��ض�ام أو ال�نّ�ظ��م، 
والذي یقع صن�ع�ھ وإن�ت�اج�ھ ال�لّ�غ�وي 
على عاتق الك�ات�ب، وع�ل�ى م�ھ�ارت�ھ 
اللّغوی�ة ف�ي إی�ج�اد ل�غ�ٍة ج�دی�دٍة م�ن 
النظم والتألیف، وإعادة بناء اإلن�ت�اج 
الفكري. وھذا القول ب�رّم�ت�ھ یُ�ح�ی�ل�ن�ا 
إلى أّن الكلمة لی�س�ت م�ج�رد وس�ی�ل�ٍة 
لغویٍة تُبّرر الغایة في عملیھ الت�ع�ب�ی�ر 
الّسردي أو الّشعري ف�ح�س�ب، وإنّ�م�ا 
ھي أداة فاعلة لتحقیق غایاٍت ك�ث�ی�رٍة 
م��ن��ش��ودٍة م��ن ال��ط��اق��ات اإلی��ح��ائ��ی��ة 
والتعبیریة المتخلّقة التي یتخطّى ب�ھ�ا 
معرفیاً، أو یتجاوز بتآلفھا اللّغوي م�ا 
ت��ع��ارف ع��ل��ی��ھ ال��ن��اس ف��ي ح��ی��ات��ھ��م 
الیومی�ة. وب�ذل�ك ت�ت�ح�ّول ال�لّ�غ�ة م�ن 
قوالب جاھزٍة ووسائل قیاسیٍة راك�دٍة 
إلى معادل موضوعي یُم�اھ�ي ذھ�ن�ی�ة 
الّشعور الفكري وال�ن�ف�س�ي ل�ل�ك�ات�ب، 
لتمنحھ في النھایة ال�ت�ع�ب�ی�ر ال�لّ�غ�وي 
الفنّي الجیّد، وال یمكن أن نظّن ال�ی�وم 
أن إیحاء الكلمات ودالالتھا السی�اق�ی�ة 
ال��ب��ع��ی��دة، ھ��و ش��يء ف��ي مس��ت��ح��دث 
النقدیة الحدیثة، وأن عمل الكات�ب أو 
الّس��ارد ال��ح��دی��ث ب��ت��ق��ن��ی��ة االق��ت��ص��اد 
اللّغوي وتوفیره في فّن التس�ری�د ھ�و 
شيء حداثوي، بل إنھ م�ن ال�ظ�واھ�ر 
النقدیة اللّغویة ال�ق�دی�م�ة ال�ت�ي ف�ط�ن 
إلیھا النقّاد العرب القدام�ى وس�ّم�وھ�ا 
بظاھرة (اإلیجاز الل�غ�وي) ال�ذي ق�ال 
عنھ عبد القاھر الجرجاني في ك�ت�اب�ھ 
(دالئل اإلعجاز): "إنك ترى في ت�رك 
الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن 
اإلفادة، أزید لإلفادة وتجدك أنطق م�ا 
تكون، إذا لم ت�ن�ط�ق وأت�ّم م�ا ت�ك�ون 

 ُمبیناً، إذا لم تُبِن".
وكذلك األمر أیضاً مع موحیات ع�ل�وم 
لغة اإلشارة وھو ما نسّمیھ الیوم ف�ي 
المناھج النقدیة الحدیثة أو المعاصرة 
بـ��� (الس���ی���م���ی���ائ���ی���ة) أو ب���م���ن���ھ���ج 
(سیمیاطیقا) اإلشارة التي تنبّھ إل�ی�ھ�ا 
قدیماً ابن رشیق القیرواني في كت�اب�ھ 
(العمدة) وقال عنھا : "ھ�ي ف�ي ك�ل 
نوعٍ من الكالم لمحة دال�ة واخ�ت�ص�ار 

وتلویح یعرف مجمالً، وم�ع�ن�اه ب�ع�ی�د 
من ظاھ�ر ل�ف�ظ�ھ "، وھ�ن�ا ف�ي ھ�ذا 
المجال األس�ل�وب�ي ال�م�ت�رات�ب ت�ظ�ھ�ر 
ب��راع��ھ األدی��ب ال��م��ث��اب��ر وم��ھ��ارت��ھ 
اللغویة الفاحص�ة ف�ي اخ�ت�ی�ار ك�ل�م�ٍة 
مؤثّرة مناسبٍة فاعلٍة دون أخرى م�ن 
الكلمات، قد یظ�ّن أن�ھ�ا ت�ؤّدي دالل�ی�اً 
نفس المعن�ى ال�ذي ت�ؤّدی�ھ م�ث�ی�ل�ت�ھ�ا 

 األخرى في اللّغة.
ولعّل من بین النماذج األمثلة الكث�ی�رة 
التي توّضح بجالء إشكالیات أسال�ی�ب 
الُكتّاب الخاطئة في صیاغة مستویات 
البنیة التركیبیة اللّ�غ�وی�ة وال�ج�م�ال�ی�ة 
التعبیریة، والتي اخترت مجملھ�ا م�ن 
أع�م�ال روائ��ی�ٍة وقص�ص��ی�ٍة س�ردی��ٍة، 
وقصائد نثریٍة عدیدٍة، لُك�تّ�اٍب وأدب�اٍء 
مختلفی�َن ف�ي مس�ت�وی�ات�ھ�م ال�ف�ك�ری�ة 
واإلبداعیة التي أص�ب�ح�ت ال�ی�وم ف�ي 
لغتنا (لغة الّضاد) خطأً شائعاً ی�ف�رض 
ن��ف��س��ھ ع��ل��ى األس��ل��وب الش��ع��ري 
وال�ن�ث�ري ب�ح�ّج�ة أن�ھ م�ن الص�ح�ی��ح 
الضائع أو المھمل. حتّى وص�ل األم�ر 
ببعضھم إلى أن یكتب بل�غ�ة (أك�ل�ونِ�ي 
البَراغیُث)، فیأتي بفاعلین اثن�ی�ن ف�ي 
تركیب الجملة الواحدة، وھذا مخال�ف 
لقواعد النحو العربي في اللغة، كقول 
 أحد الشعراء القدامى غیر المعروفین 
: (یلومونني في حبِّ ل�ی�ل�ى ع�واذل�ي 
ولكنني من حبِّھا لَعمی�ُد). فض�ال ع�ن 
ھ��ذه ال���الم��ب���االة وع���دم االھ���ت��م���ام 
بعالمات ال�ت�رق�ی�م ال�ت�ي ت�وض�ع ب�ی�ن 
أج��زاء ال��ك��الم ال��م��ك��ت��وب ل��ت��وض��ی��ح 
المعنى الكلي، أو الجزئي ال�م�ق�ص�ود، 
وتفریق األلفاظ التعب�ی�ری�ة اإلنش�ائ�ی�ة 
مثل،(الن�ق�ط�ة، وال�ف�اص�ل�ة، وع�الم�ة 
ال��ت��ع��ج��ب، وع��الم��ة االس��ت��ف��ھ��ام، 
والنق�ط�ت�ان ال�رأس�ی�ت�ان، وال�ق�وس�ان 
ال��ھ��الالن، وع��الم��ة ال��ت��ن��ص��ی��ص، 
��رط��ت��ان، وع��الم��ة  ��رط��ة، والشَّ والشَّ
الحذف، والخطّ المائل وغ�ی�رھ�ا) م�ن 

 العالمات.
 

یضاف إلى ذلك كلّھ عدم التمییز ب�ی�ن 
ھمزتي القطع والوصل ف�ي األس�م�اء 
واألفعال والحروف التي لھا قواعدھ�ا 
وأصولھا اإلمالئیة المعرفیة في اللّغة 
العربی�ة، وك�ذل�ك ع�دم ال�ت�ف�ری�ق ف�ي 
رسم الھمزة المتوّسطة، أو المتطرفة 
على (األلف أو ال�واو أو ال�ی�اء)، أو 
المفردة على الّسطر، فضال عن رس�م 
وك��ت��اب��ة ال��خ��طّ ال��ق��ی��اس��ّي، وغ��ی��ر 
ال��ق��ی��اس��ّي، أو م��ا یس��ّم��ى ب��ال��رس��م 
القرآني الذي تُكتُب بھ بع�ض األل�ف�اظ 
والكلمات من القرآن الكریم، فی�س�ّم�ى 
ن���وع ھ���ذا ال���خ���طّ ب(ال���ح���ذف، أو 
الزیادة، أو رسم ال�ھ�م�زة، أو ال�ب�دل، 
أو ال�ف��ص�ل، وال��وص�ل). أّم�ا م��ع�ان��ي 
ح��روف ال��ّج��ر ال��ت��ي ت��دخ��ل ع��ل��ى 
األسماء، وك�ذل�ك ال�ح�ال م�ع ح�روف 
ال��ن��ص��ب، وح��روف ال��ج��زم، ف��ھ��ي 
األخرى لم توظّف التوظی�ف الص�ائ�ب 
ف��ي ال��خ��ط��اب ال��ن��ّص��ي الّس��ردي، إال 
الشائع منھا، وأص�ب�ح ال�ت�م�ی�ی�ز ب�ی�ن 
أدوات الش���رط ال���ج���ازم���ة وغ���ی���ر 
الجازمة أمراً غیر مفھوٍم یحت�اج إل�ى 

وال�ح�ال   فھٍم وتدبٍّر وإدراٍك وتفریٍق،
ذات��ھ ی��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى م��ع��ان��ي أدوات 
االست�ف�ھ�ام م�ن ال�ح�روف واألس�م�اء 
التي تستخدم مرةً للعاقل، ومّرةً لغ�ی�ر 
العاقل، وللزمان أو المكان، أو للح�ال 
أو للعدد، أو لغیرھا، ھي األخ�رى ل�ن 
تأخذ نصیب�ھ�ا األوف�ى م�ن ال�م�راع�اة 
واالھتمام الّلغوي الجاد الص�ائ�ب ف�ي 

 فنیّة التعبیر الخطابي المناسب.

  ّ اِِب ادي اي،
ي واا َِ ِءِ ُتوإ 

 
 

 1الحلقة/ د. جبّار ماجد البَھادلي      
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تمر علینا ھذه االیام الذكرى ال�خ�امس�ة ل�رح�ی�ل   
واحدا من ابرز رواد الصحافة الریاضیة العراقی�ة 
اال وھو الرائد الریاضي ضیاء حس�ن ال�ذي رح�ل 

الثاني من   في مدینة مالمو السویدیة وتحدیدا في
ع�ن ع�م�ر ت�ع�دى  2015شھر ای�ل�ول م�ن ع�ام 

وبح�زن ش�دی�د   وقد نعت في ذلك الوقت  الثمانین
ال�راح�ل اب�و ھ�دى   االوساط الریاضیة ال�ع�راق�ی�ة

الذي توفي في بالد الغربة بعد صراع مع المرض 
وب�رح�ی�ل�ھ ت�ك�ون االس�رة الص�ح�ف�ی�ة ال�ری�اض�ی��ة 
العراق�ی�ة وال�ع�رب�ی�ة ق�د ف�ق�دت واح�دا م�ن اب�رز 

 مؤسسیھا وواحدا من اكبر قاماتھا.
م�ع ال�م�رض اب�ت�دأت   بدایة رحلة ضی�اء حس�ن  

حینما ف�ق�د اب�ن�ت�ھ ھ�دى واب�ن�ھ ع�ل�ي ف�ي ح�ادث 
 ھ��ذه  ك��ان��ت  ح��ی��ث 2006  ارھ�اب��ي اج��رام��ي ع��ام

االم�ر ال�ذي   ص�ح�ت�ھ  وع�ل�ى  علی�ھ  قاسیة  الواقعة
عمره م�ن   دعاه الى ترك حبیبھ العراق الذي نذر

  اجلھ مغادرا من دون رجعة باتجاه السوید.
 ضیاء عبد الرزاق حسن الھاشمي الذي ول�د ع�ام

 القادة في  احد المع واقدم  في البصرة ھو 1934
ف�ھ�و رئ�ی�س اول ات�ح�اد )  بالط صاحبة ال�ج�الل�ة( 

للصحافة الریاضیة العراقیة ورقم ھویة العضوی�ھ 
في ھذا االتحاد تحمل الرقم واحد اي انھ كان اول 

ق�ام ب�ت�أس�ی�س�ھ   فھ�و م�ن  عضوا في ھذا االتحاد
وال���ذي ك���ان ی���ع���رف س���اب���ق���ا ب���ال���ل���ج���ن���ة 

حیث كان ال�راح�ل رئ�ی�س�ا  1970  عام  الریاضیة
ال�ت�ي ت�ك�ون�ت م�ن االعض�اء ش�اك�ر   لھذه اللجنة

وابراھیم اسماعیل وعبد الجل�ی�ل م�وس�ى وم�ؤی�د 

البدري وعبد القادر العان�ي ب�ع�دھ�ا ت�ح�ول�ت ھ�ذه 
ال�ل��ج�ن��ة ال��ت�ي ان�ب��ث�ق��ت م�ن ن�ق��اب�ة الص�ح��ف�ی��ی��ن 

الى ماسمي بالرابطة وب�ع�دھ�ا اس�ت�ق�ر   العراقیین
االسم الى االتحاد العراقي للصحافة الریاضیة وقد 

حیاتھ وكرسھا للص�ح�اف�ة  ابو ھدى)(  نذر الراحل
متكاملة فھو م�ن   الریاضیة وھو مدرسة صحفیة

اوائ�ل م�ن س�اھ�م�وا ب�ت�أس�ی�س االت�ح�اد ال�ع�رب�ي 
للصحافة الریاضیة في القاھرة او م�اك�ان ی�ع�رف 
في حینھ بالرابطة العربیة ل�ل�ص�ح�اف�ة ال�ری�اض�ی�ة 

واحد وتحدیدا في  بعام ذلك وبعد 1974 وذلك عام
 الثامن والعش�ری�ن م�ن ش�ھ�ر ك�ان�ون االول ع�ام

 واص�ب�ح�ت  االت�ح�اد  ل�ھ�ذا  رئ�ی�س�ا  اص�ب�ح  1975
االج�ت�ی��اح   ب�ع�د 1990 ع�ام  ح�ت�ى  ل�ھ  م�ق�را  ب�غ�داد

 ال�ع�راق  عض�وی�ة  تعل�ی�ق  تم  حیث  للكویت العراقي
  والمجاالت المحافل كافة في

االتحاد العربي للص�ح�اف�ة ال�ری�اض�ی�ة وبش�خ�ص  
رئیسھ االردني محمد جمیل عبد الق�ادر س�ب�ق ل�ھ 

ضیاء حسن مستشارا في ھذا االت�ح�اد   نصب  ان
وقد منحھ االتحاد ال�ع�رب�ي ف�ي ن�ف�س  2006عام 

ھذا العام ایضا وسام االع�الم ال�ری�اض�ي ال�ع�رب�ي 
ت��ق��دی��را ل��دوره ال��ك��ب��ی��ر ف��ي خ��دم��ة االع��الم 

وی�ع�ت�ب�ر ال�ف�ق�ی�د ایض�ا م�ن م�ؤس�س�ي   الریاضي
االتحاد االسیوي للصحافة الریاضیة الذي ان�ب�ث�ق 

وكان یتبوأ منص�ب ن�ائ�ب�ا  1978بانكوك عام   في
ل�ل��رئ�ی��س ال��ذي ك��ان ی��رأس��ھ ال��ك�وی��ت�ي م�ح��س��ن 

س��ط���ام  ال��ح��س��ی��ن��ي ان��ذاك (ی���رأس��ھ ح��ال��ی��ا 
 1990وبقي في ھذا المنصب الى ع�ام   السھلي)

وایضا كان الفقید عضوا للمكتب التنفیذي لالتحاد 
الدولي للصحافة الریاضیة وال�ذي ی�رأس�ھ ح�ال�ی�ا 

وق�د ش�غ��ل ض��ی��اء   (ج�ی��ان�ي م��ی�رل��و)  االی�ط��ال�ي
امین سر نقابة الص�ح�ف�ی�ی�ن   ایضا منصب  حسن

العراقیین باالضافة الى بعض المواقع ال�ری�اض�ی�ة 
حیث ع�م�ل م�راق�ب�ا ف�ي م�ج�ل�س وزراء   المھمة

الشباب وال�ری�اض�ة ال�ع�رب وك�ذل�ك حص�ل ع�ل�ى 
عضویة المكتب التنفیذي للجنة االولمبیة الوطنیة 
العراقیة وایضا عم�ل ف�ي ھ�ی�ئ�ت�ھ�ا االس�ت�ش�اری�ة 

والتي كانت تت�ك�ون ایض�ا  2005واالعالمیة عام 
الراحلین احمد القصاب و قاسم العبیدي و د.   من

ضیاء المنشيء و د. ھ�ادي ع�ب�د هللا وك�ان م�ن 
المفروض ان تصدر ھذه اللجنة صح�ی�ف�ة ن�اط�ق�ة 

بلسان اللجنة االولمبیة اال ان تداعی�ات اخ�ت�ط�اف 
 2006قادتھا في الخامس عشر م�ن ت�م�وز ع�ام 

  جعل عمل ھذه اللجنة یتوقف.
یعتب�ر ض�ی�اء حس�ن ب�م�ث�اب�ة ش�ی�خ الص�ح�ف�ی�ی�ن 
الریاضیین وھو احد ج�ی�ل ال�رواد االوائ�ل ال�ذی�ن 

والذي   وضعوا اللبنات االولى للصحافة الریاضیة
مثلھ الراحلون شاكر اسم�اع�ی�ل واخ�ی�ھ اب�راھ�ی�م 
اسماعیل و یحیى زكي و ق�اس�م ال�ع�ب�ی�دي وع�ب�د 

واح�م�د ال�ق�ص�اب ب�االض�اف�ة ال�ى   الجلیل م�وس�ى
 الزمالء ص�ك�ب�ان ال�رب�ی�ع�ي وس�ع�دون ج�واد ود.

 ضیاء المنشيء واخرون.
مسیرة طویلة قضاھا الراحل في رحلتھ ف�ي ب�الط 
صاحبة الجاللة م�ع ال�ق�ل�م ال�ری�اض�ي وم�ن اب�رز 

 ج�ری�دة االخ�ب�ار ع�ام:    التي عمل فی�ھ�ا  الصحف
االنباء والحریة والملعب   وبعدھا عمل في 1950

واالیام والطلیعة  والثورة والجمھوریة  والمالعب
وصحف اخ�رى وك�ذل�ك ع�م�ل ف�ي ق�ن�اة ال�ع�راق 

  الفضائیة في وقت من االوقات.
كانت لھ مساھمات ومشاركات فاعلة وواسعة في 
العدید من البطوالت العربیة وال�ع�ال�م�ی�ة ف�ھ�و ق�د 
رافق العدید م�ن ال�وف�ود ال�ری�اض�ی�ة وم�ن�ھ�ا ف�ي 

 1957  الدورة العربیة الریاضیة في بیروت ع�ام
وكذلك في عددا من بطوالت الخلیج العربي ومنھا 

باالضافة الى تغط�ی�ت�ھ الح�داث  1976 بطولة عام
 في مونتریال و 1976 البطوالت االولمبیة اعوام

في لوس ان�ج�ل�وس  1984 و وـفي موسك 1980
 في سـیـئول وبطوالت كأس العالم اعوام 1988 و

ف�ي اس�ب�ان�ی�ا  1982  في المان�ی�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ا و 1974
باالضافة ال�ي ال�ع�دی�د م�ن ال�ب�ط�والت االس�ی�وی�ة 
والعربیة وكذلك حضوره للعدید من االج�ت�م�اع�ات 
والمؤتمرات والدورات الصحف�ی�ة ب�االض�اف�ة ال�ى 
ت��واج��ده ك��م��ح��اض��را ف��ي ب��ع��ض ال��م��ؤت��م��رات 

  .والبطوالت الریاضیة
ی�ع�ود   ان تأریخ الصحافة الریاضی�ة ف�ي ال�ع�راق

حینما اصدر الصحفي سید مح�م�د  1922 الى عام
علي آل حمادي اول صح�ی�ف�ة ری�اض�ی�ة واس�م�ھ�ا 

وبعد ھذا التاریخ بسنوات   نادي االلعاب الریاضیة
ط�وی�ل�ة ص�درت ع�ددا م�ن الص�ح�ف وال�م�الح�ق 
الریاضیة ومنھا المل�ع�ب وال�م�الع�ب وال�ری�اض�ي 
وصحف اخرى وقد كان عدد الزمالء العاملین في 

اعضاء االت�ح�اد   حیث ان  المجال الریاضي محدود
 العراقي للصح�اف�ة ال�ری�اض�ی�ة وال�ى م�اق�ب�ل ع�ام

ك�ان�ت   صحفیا وذلك الن�ھ 36  الیتجاوز ال 2003
ھنالك قیود وشروط صعبة جدا تواج�ھ الص�ح�ف�ي 

 الذي یرید ان ینتمي الى ھذا االتحاد.
ك�ب�ی�ر ف�ي   حدث انفجار صح�ف�ي 2003 بعد عام 

عدد الصحف الری�اض�ی�ة وف�ي ع�دد الص�ح�ف�ی�ی�ن 
الریاضیین العاملین في االتحاد العراقي للصح�اف�ة 

ھ�ادي   الریاضیة فبعد ان تسلم رئاس�ة االت�ح�اد د.
 اصبح عدد ال�زم�الء االعض�اء ف�ي ع�ام  عبد هللا
اب�و ع�ب�د هللا ) صحفیا وبقي 113  حوالي 2004

حی�ث  2006 على رأس الھرم الریاضي الى عام(
استلم المھام بدال عنھ الزمیل خالد جاسم وقد بل�غ 

عض�وا وف�ي  156  ح�وال�ي 2010 في عام  العدد
عضوا وقد واف�ق  240 یومنا ھذا تجاوز العدد ال

مؤخرا نقیب الصحفیی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ع�ل�ى ط�ل�ب 
االتحاد العراقي للصحافة الریاضی�ة ع�ل�ى اج�راء 

الخامس عش�ر م�ن   انتخابات جدیدة حدد لھا یوم
من اجل تس�م�ی�ة ھ�ی�ئ�ة  2021 شھر كانون االول

تتولى قیادة االتح�اد ال�ع�راق�ي ل�ل�ص�ح�اف�ة   اداریة
  . الریاضیة

من خالل التطور الذي حصل في مجال الص�ح�اف�ة 
واالع�الم ش�اھ��دن��ا ت��اس�ی��س ال�راب��ط�ة ال��ع�راق��ی��ة 

 االع�الم  وراب�ط�ة  للصحفیین الریاضیین الش�ب�اب
المرئي. مع االسف الشدید شھ�د ویش�ھ�د واق�ع�ن�ا 
االعالمي الریاضي حروبا صحفیة واعالمیة ب�ی�ن 
عددا من الزمالء من خ�الل الص�ح�ف وال�ب�رام�ج 

  الریاضیة حیث تكون عبارة عن
ل�ق�اءات    -  ت�راش�ق اع�الم�ي  -  كتابات ونقد الذع

 -  ت�ح�ریض�ات -  ات�ھ�ام�ات  -  من اج�ل ال�ت�س�ق�ی�ط
ع�دو   -  اذا لم تكن م�ع�ي ف�ان�ت ض�دي  - تھدیدات

ووو.. ھ�ذا م�ا ن�راه ون�ق��رأه   -  ع�دوي ص�دی�ق��ي
م�ع االس�ف   (البعض م�ن�ھ)  الواقع االعالمي  في

البعض یس�م�ي ھ�ذا   (بعض االوقات) الشدید وفي
االع��الم��ی��ة وال��ب��ع��ض االخ��ر ی��ط��ل��ق   ب��ال��ح��ری��ة

ال���ح���ری���ة   او  ال���ف���وض���ى االع���الم���ی���ة  ع���ل���ی���ھ
الص�ح�ف�ي   وھ�ذا ال�م�ص�ط�ل�ح اط�ل�ق�ھ  المتوحشة

واالعالمي البیروفي ماریو فارغاس یوسا الحائ�ز 
والذي كتب ع�ددا  2010 على جائزة نوبل لالداب

 من الروایات ومن بینھا روایة المدین�ة وال�ك�الب.
تبدأ الحرب من خالل وس�ائ�ل االع�الم ال�م�ق�روءة 

ت�وج�ی�ھ ب�ع�ض   والمرئیة والمسموعة م�ن ح�ی�ث
ین�ش�ر غس�ی�ل   االتھامات لكال الطرفین فمنھم من

م�ن خ�الل الص�ح�ف او   االتھامات ھذه على المأل
ال�ب�رام��ج او ف�ي م�واق��ع ال�ت��واص�ل االج�ت��م�اع��ي 
وسواء اكانت صحیحة ام باطل�ة ھ�ذه االت�ھ�ام�ات 

جملة وت�ف�ص�ی�ال ف�ن�ح�ن ق�ب�ل ك�ل  نرفضھا  فنحن
شيء عراقیون ویجمعنا حب العراق وال�ت�ض�ح�ی�ة 
من اجلھ ھي ھدفنا واالعالم العراقي مطال�ب ب�ان 
یكون صفا واحدا وان یتم تظافر كل الجھود حی�ث 
ینتظر العراق العام القادم تحدیا ریاضیا م�ھ�م�ا اال 

ونتمنى بان ت�ك�ون  25  تنظیم بطولة خلیجي وھو
االفضل واالجمل من بین جمیع البطوالت السابقة 

ف�ی�م�ا ل�و ات�ح�د االع�الم   ویمكن ان یتم ھذا االمر
م�ن   ونسي كل الخالفات واالشكاالت وال�م�ص�ال�ح

اجل ان یبقى البیت الصحفي ال�ری�اض�ي ال�ع�راق�ي 
رح�م … الراحل ض�ی�اء حس�ن   قویا كما كان ایام

هللا فقید الصحافة الریاضیة ابا ھدى ذل�ك ال�م�ع�ل�م 
  واسكنھ فسیح جناتھ.  الجلیل

  ر اء
 الذكرى الخامسة لرحیل الرائد الصحفي ضیاء حسن

  اول مؤسس التحاد الصحافة الریاضیة العراقیة
  من اوائل من ساھموا بتاسیس االتحاد

  العربي للصحافة الریاضیة
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ال ت�زال مص�ر ال�ق�دی�م�ة ح�یّ�ة ف�ي م�ج�ت�م�ع�ن�ا 
المعاصر، وفي أوس�اط�ھ الش�ع�ب�ی�ة وال�ری�ف�ی�ة 
علي وجھ الخص�وص، ب�روح�ھ�ا، وع�ادات�ھ�ا، 
وإی����م����ان����ھ����ا، وبس����اط����ت����ھ����ا وم����رح����ھ����ا، 

ال���م��ص���ری���ة م���ك��ان���ة رف��ی���ع���ة  ل���ل��م���رأة ك��ان
ب��اع�ت�ب�ارھ��ا  ال�م�ج�ت��م�ع ال�م�ص��ري ال�ق�دی�م ف�ي

الشریك الوح�ی�د ل�ل�رج�ل ف�ي ح�ی�ات�ھ ال�دی�ن�ی�ة 
طبقًا لنظریة الخ�ل�ق ونش�أة ال�ك�ون  والدنیویة

ال��م��وج��ودة ف��ي م��ب��ادئ ال��دی��ان��ة ال��م��ص��ری��ة 
القدیمة، من حیث المساواة القانونیة الك�ام�ل�ة 
وارتباط ال�رج�ل ب�ال�م�رأة ألول م�رة ب�ال�رب�اط 
ال�م�ق��دس م��ن خ��الل ع��ق�ود ال�زواج األب�دی��ة، 
وك�ان�ت ت�ب�دو ھ�ذه ال��م�ك�ان��ة عص�ری��ة بش�ك��ل 
مفاجئ وذلك عند م�ق�ارن�ت�ھ�ا ب�ال�م�ك�ان�ة ال�ت�ي 
ش��غ��ل��ت��ھ��ا ال��م��رأة ف��ي م��ع��ظ��م ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
ال��م��ع��اص��رة آن��ذاك وح��ت��ى ف��ي ال��ع��ص��ور 

ولقد عبرت الدیانة المصریة القدیمة  السابقة،
واألخ��الق ع��ن ھ��ذا ال��رأي، وی��ت��ض��ح ھ��ذا 
االحترام تماًما في ال�دی�ن وال�الھ�وت ك�م�ا ف�ي 

ت��ج��اوزت ال��م��رأة ال��م��ص��ری��ة ف��ي ، األخ��الق
التاریخ الفرعوني ھذه المكان�ة ح�ت�ى وص�ل�ت 
لدرجة ال�ت�ق�دی�س، ف�ظ�ھ�رت ال�م�ع�ب�ودات م�ن 
النساء إلى جانب اآللھة الذكور، ب�ل إن آل�ھ�ة 
ال���ح����ك���م����ة ك����ان���ت ف���ي ص���ورة ام����رأة، 

 كانت رمًزا للوفاء واإلخالص. إیزیس واإللھة
ولم تكن قواعد المجتمع ال�م�ص�ري ف�ق�ط ھ�ي 
التي ساعدت المرأة للحصول عل�ى ح�ق�وق�ھ�ا، 
بل مكنتھا شخصیت�ھ�ا ال�م�ت�ح�ررة ال�م�ن�ف�ت�ح�ة 
وعقلھا المستنیر م�ن ال�وص�ول إل�ى ال�ع�رش 
وتحقیق إنجازات ما زالت مدونة على ج�دران 
المعابد، وتمتعت المرأة ب�ك�ام�ل ح�ق�وق�ھ�ا ف�ي 
اخ��ت��ی��ار ش��ری��ك ال��ح��ی��اة واالن��ف��ص��ال وح��ق 
المیراث، وكان لھا مطلق الحریة ف�ي اخ�ت�ی�ار 
نمط حیاتھا، ما جعلھا سیدة م�ج�ت�م�ع ت�ت�ف�وق 
على مثیالتھا في العصور القدیمة، ون�م�وذج�ا 

 .یحتذى بھ في عصرنا الحدیث
وفي الوقت الذي كان فیھ الرجل ھ�و ص�اح�ب 
الید العلی�ا ف�ي ك�ل زم�ان وم�ك�ان ف�ي ال�ع�ال�م 
القدیم، ولم یكن للمرأة من دور س�وى دورھ�ا 
الطبیعي ف�ي األس�رة ك�زوج�ة وأم، ك�ان دور 
المرأة في مصر القدیم�ة ع�الم�ة ب�ارزة ع�ل�ي 
ط��ری��ق ال��ح��ض��ارة ال��م��ص��ری��ة ال��ت��ي ج��اءت 
ب�إن�ج�ازات�ھ�ا س�اب�ق�ة ل�زم�ن�ھ�ا، وی�ت�ض�ح ذل��ك 
التقدیر للم�رأة ف�ي ال�ن�ص�وص ال�ت�ي س�ج�ل�ت 
احترام الرج�ل وال�م�ج�ت�م�ع ل�ل�م�رأة ف�ي ال�ت�ي 
حملت لقب "نبت ب�ر" أي رب�ة ال�ب�ی�ت وھ�و 
[لقب یؤكد وضعھا المتمیز بین أفراد أسرتھ�ا.

1[    
ك�ان�ت ل��ل�م�رأة نص�ی�ب م�ن�ذ ال��دول�ة ال��ق�دی�م��ة 
وال�وس�ط�ي ف�ي خ�دم�ة األرب�اب ف��ي ال�م�ع�اب��د 
وكانت تلك المھنة واحدة من المھن المفض�ل�ة 

النساء وكانت م�ع�ظ�م  كانت كانت من وظائف 
وظائ�ف ال�م�رأة ف�ي خ�دم�ات اآلل�ھ�ة اإلن�اث، 
خاصة حتحور، لكنھم كانوا یشغلون ب�ان�ت�ظ�ام 
المناصب الدنی�ا ف�ي ھ�ی�ك�ل ال�م�ع�ب�د ال ی�وج�د 
رؤساء ك�ھ�ن�ة م�ع�روف�ی�ن ح�ت�ى اآلن، ك�ان�ت 
ال��رقص��ات وال��م��وس��ی��ق��ی��ات وظ��ائ��ف دی��ن��ی��ة 
وعلمانیة ك�ان م�ن ال�م�م�ك�ن أن ی�ك�ون�وا ف�ي 

 ]2[ البالط الملكي وفي أسر كبار ال�م�س�ؤول�ی�ن.
ربما تغیر موقفھم قلیالً في ال�دول�ة ال�وس�ط�ى 
حیث ال یوجد موسیقیین م�ع�روف�ی�ن م�ن ذل�ك 

الفترة، بینما كانت في الدولة القدیمة والف�ت�رة 
المت�وس�ط�ة األول�ى ت�ل�ك ال�وظ�ائ�ف م�ع�روف�ة 
ومتداولة، ولعل أقدم مغنیة والتي تم ال�ك�ش�ف 
عنھ�ا ح�دی�ث�ا ھ�ي "ن�ھ�م�س ب�اس�ی�ت" وھ�ي 
مغنیة احترفت مھنة الغناء في التاریخ وكان�ت 
تغني في المعابد الكبیرة وال�ح�ف�الت ال�دی�ن�ی�ة، 
أما بالنس�ب�ة ل�ل�ح�رف ال�ی�دوی�ة وغ�ی�رھ�ا م�ن 
ال�م��ھ��ن ف��ق��د ك�ان��ت ع��ل��ى م��ا ی��ب��دو ن��ادر م��ا 

عملت ال�ن�س�اء ح�الق�ی�ن ومس�ت�ح�ض�رات  فقد 
تجمیل، وشغ�ل�ت م�ن�اص�ب ف�ي مص�ان�ع ب�ی�رة 
والمطاحن، والبستانیین، وخاصة النساج�ی�ن، 
أما الوظائف اإلداریة فكانت من مھ�ة ال�رج�ال 
بشكل منتظم، لكن ھذه الح�ق�ی�ق�ة ال ت�ع�ن�ي أن 
النساء لم یتعلمن في الكتابة وال�ق�راءة، رب�م�ا 
تم تعلیم الفتیات من الطبقات العلیا مع األوالد 
وكانوا ق�ادری�ن ع�ل�ى ال�ك�ت�اب�ة وال�ق�راءة، ق�د 
یكون تعلیمھم الرئیسي قد شمل واج�ب�ات رب�ة 
منزل ودروس األم والرقص والموسیقى الت�ي 
كانت م�ھ�م�ة ل�ل�م�ع�ب�د ح�ی�ث ن�رى أن ال�م�رأة 
تناولت األلقاب اإلداریة والدینیة في ال�م�ع�اب�د، 
قدمت ثالث مالحظات تتعلق بوظائف ال�ن�س�اء 

یبدو أن ھناك اختالفًا بین   في ذلك الفترة أوالً 
 [3]وضع المرأة في الدولة القدیمة والوس�ط�ى.

في الدولة القدیمة ، كانت الم�رأة ق�ادرة ع�ل�ى 
تحمل المناصب اإلداریة العلیا م�ث�ل ال�م�ش�رف 
أو المدیر وعمل كمشرفین في المنازل وكذل�ك 
في القصر، في خدمة والملكات والنبالء، ھ�ذه 
الظاھرة لم تعد موجودة في الدولة ال�وس�ط�ى، 
یُظھر المرجع فقط ال�ع�ن�اوی�ن األن�ث�وی�ة األق�ل 
أھمیة، حت�ى ل�و ك�ان ب�ع�ض�ھ�ا االس�ت�ث�ن�اءات 
معروفة ثانیًا، خالل سل�ط�ة ال�دول�ة ال�وس�ط�ى 
 على اإلطالق تم تولي المھام اإلداریة الرجال. 

لقد شغلت المرأة مناصب في الكھن�وت داخ�ل  
المعابد، ش�ارك�ت ال�م�رأة ف�ي أع�م�ال ال�ح�ی�اة 

مثل طحن الحبوب، وصناع�ة ال�خ�ب�ز   الیومیة
ھ��م أیض��ا  [4]وال�رق��ص وص��ن��ع ال��م��وس��ی��ق�ى.

مشاركین ف�ي الص�ی�د وال�ظ�ھ�ور ك�رك�اب ف�ي 
السفن الشراعیة و كحامل للعروض، بینما ت�م 
تص��وی��ر ال��رج��ال ف��ي ال���زراع��ة وت���رب��ی���ة 
ال�ح��ی��وان��ات؛ یص��ط��ادون، وم�ن ال��واض��ح أن 
ھناك تنسیق بین أدوار الجنسین في األع�م�ال 

 [5]الیومیة .
باختصار، یبدو أن المرأة تل�ع�ب دوًرا ف�رع�یً�ا 
في المج�ت�م�ع خ�الل عص�ر ال�دول�ة ال�وس�ط�ى 
حققت المرأة ذاتھا في وظیفت�ھ�ا ك�أم وزوج�ة 
باختالف عصر الدولة القدیمة، لك�ن وج�ودھ�ا 
في األعمال العامة للدولة كان صعبًا، بل كانت 
تعمل بوظ�ی�ف�ة ك�اھ�ن�ة وع�ازف�ة م�وس�ی�ق�ی�ی�ن 
وراقصین، ولكن لم یحصلوا ع�ل�ى ال�م�ن�اص�ب 
ال��ق��ی��ادی��ة ف��ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة، إن��م��ا ظ��ھ��رت 

من حین آلخر فق�ط ف�ي ال�ح�رف، ف�ي  المرأة 
 إنتاج اإلمدادات إلنتاج الخبز والبیرة.

 
 دور المرأة في الدولة القدیمة :

لقد َحدد دور المرأة في مصر الق�دی�م�ة ال�ع�ال�م 
األثري "جورج فیشر" حیث ذك�ر أن ال�م�رأة 
شاركت زوجھا في معظم نقوش المقابر حی�ث 
صورة الزوجة بجوار زوجھ�ا ب�ح�ج�م ی�ق�ارب 
حجم زوجھا وعندما یجل�س ج�ن�بً�ا إل�ى ج�ن�ب 
یكون الرجل قریبًا من المائ�دة بش�ك�ل م�ت�ك�رر 
بینما تبدو المرأة خلفھ. توصف بانتظام بأن�ھ�ا 

"زوج��ت��ھ" ، وص��ف ف��ی��ش��ر ال��م��رأة ب��أن��ھ��ا 
"الف�اض�ل�ة " ح�ت�ى األط�ف�ال یُ�ط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�م 

 [6]أحیانًا" ابنھا / ابنتھا ".
وإذا نظرنا إلى بعض الصفات والن�ع�وت ال�ت�ي 
وصف بھا المرأة في مصر القدیمة، ف�ن�ج�دھ�ا 

 كثیرة من بینھما لقبت ب"المنقذة" 
و "العالمیة" و"ال�ق�ابض�ة ع�ل�ي األرض�ی�ن" 
وعظیمة المحبة" و"سیدة المحبة"و "سی�ده 

 رعایاھا" والموقرة لدى زوجھا" 
 و "ذات الجاذبیة" وطاھرة الیدین" 

و "وس��ی��دة ك��ل ال��ن��س��اء" و "وع��ظ��ی��م��ة 
الفضل" و "حلوة المحبة"، وتستم�ر ال�م�رأة 
عبر العصور المص�ری�ة ف�ي ت�ق�ل�د ال�م�ن�اص�ب 
الھامة من بینھما " كبیرة الحریم" والمرب�ی�ة 
وال�م��غ��ن�ی��ة وال��م�ن��ش��ده وال�م��رض��ع وال�ك��ات��ب��ة 
ومزینة الملك والراقصة والحاك�م�ة وال�ع�ال�م�ة 

 ومقیمة الشعائر.
وفي إطار تقالید الملك�ی�ة ال�م�ص�ری�ة ، ت�ل�ع�ب 
المرأة دوراً مؤثراً، فھي المعبر ال�ذي الب�د أن 
یعبره الملك لكي یصل إلي عرش البالد ، ف�ق�د 
كانت التقالید الملكیة تتطل�ب أن ی�ك�ون ح�اك�م 
البالد من أم ملكی�ة وإذا ت�ع�ذر ذل�ك ك�ان الب�د 
ع�ل�ی��ھ أن ی��ت�زوج م��ن إح�دي األم�ی�رات ذات 

  الطابع الملكي. 
 

 -المرأة في الحرف والتجارة :
 -وال�ط�ب  -ال�غ�زل وال�ن�س�ی�ج  -إنتاج الكتان 

 والكتابة
في المجتمع المصري القدیم یس�ی�ط�ر ال�رج�ال 

مجال الصناعة الحرف�ی�ة، وك�ان ال�م�رأة  علي 
المھنة الوحیدة المن�س�وب�ة إل�ی�ھ�ا ھ�ي ال�غ�زل 
والنسیج في سیاق إنتاج ال�م�ن�س�وج�ات ول�ع�ل 
أق�دم تص�وی��ر ل�ن��س��اء ی��ؤدون أع��م��ال ال��غ��زل 
والنسیج في مقابر بني حسن والبرشا م�ق�اب�ر 
المعال بإسنا لقبة ال�ھ�واء ب�أس�وان ول�ع�ل أق�م 
منظر یصور ت�ل�ك الص�ن�اع�ة ب�م�ق�اب�ر ال�م�ع�ال 
والذي یوفر أقرب شھادة لعملیة إنتاج ال�ك�ت�ان 

. عل�ى ال�رغ�م م�ن أن أق�دم م�ادة مص�ورة [7]
تظھر العم�ل�ی�ة ت�أت�ي م�ن ال�ف�ت�رة االن�ت�ق�ال�ی�ة 
األولى، حیث تقلدت المرأة عده مناصب خ�الل 
ت��ل��ك ال��ف��ت��رة م��ن��ھ��ا م��ث��ل "مش��رف ب��ی��ت 
النساجین" التي كانت تتقلدھا ال�ن�س�اء، ع�ل�ى 

ق�ب�ر "خ�ن�وم ح�ت�ب" ف�ي  سبیل المث�ال، ف�ي 
س��ق��ارة ت��م تص��وی��ر ال��ن��س��اء وھ��م ی��ق��وم��ون 
بصناعة النسیج؛ ھناك ال�ع�دی�د م�ن ال�م�ش�اھ�د 

تُظھر النساء بنسج القماش وال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
مكافأة لمنتجاتھم، كانت المك�اف�أة ف�ي ال�غ�ال�ب 
في شكل مج�وھ�رات، ف�ي ال�ف�ت�رة اإلن�ت�ق�ال�ی�ة 
األولى والدولة الوسطى، یشمل إنتاج ال�ك�ت�ان 
الموضوع حدیثًا العدید من ال�م�ش�اھ�د، بس�ب�ب 
تعقید العملیة نفس�ھ�ا. ھ�ن�اك م�ع�ال�ج�ة ك�ت�ان، 
غزل، تحضیر خیوط السداة ، تحض�ی�ر ال�ن�ول 
كذلك كنسج على األرض، ویمكن ت�ق�س�ی�م ك�ل 
ھذه المشاھد إلى عدد من الزخارف، في الف�ن 
ثنائي األبعاد، تم تنفیذ العملیة بأكملھا من قبل 
ال��ن��س��اء، ب��اس��ت��ث��ن��اء وج��ود ع��دد ق��ل��ی��ل م��ن 
المشرفین الذكور، من المث�ی�ر ل�الھ�ت�م�ام ، ال 
توجد عناوین ومشاھد ت�ت�ع�ل�ق ب�ال�خ�ی�اط�ة أو 
باإلنتاج الفعلي المالبس ال�ت�ي ات�ب�ع�ت بش�ك�ل 
واضح بعد نسج القماش وإع�داده ل�م�زی�د م�ن 
العالج. عالوة على ذلك، من ال�م�دھ�ش أیًض�ا 
أنھ أثناء إنتاج ال�م�ن�س�وج�ات ك�ان م�خ�ص�ص�اً 
لإلناث، وكان غسل القماش (یتم ع�ل�ى ض�ف�ة 
النھر وبالتالي في الخارج) یقوم بھ الرج�ال ، 
كذلك عملت المرأة بوظیفة كاتبة وطبیبة م�ن�ذ 

 [8]أقدم العصور .
 

 العزف والموسیقى :
كما شھدت المالبس وتسریحات الش�ع�ر ال�ت�ي 
ترتدیھا الموسیقیات ت�ط�وراً ك�ب�ی�راً، ع�اداً م�ا 
یكون الفستان الطویل ھو المفضل لدى عص�ر 
الدول�ة ال�ق�دی�م�ة ت�رت�دی�ھ ال�ن�س�اء ف�ي وض�ع 
مستقیم مثل اإلیقاعات وعازف�ي الس�ی�س�ت�روم 
وجمیع الموسیقیین الذین ت�م تص�وی�رھ�م ف�ي 

" في ال�م�ع�ال، ت�رت�دي قبر الحاكم "عنخ تیفي
ال��ن��س��اء األخ��ری��ات بش��ك��ل م��ت��ك��رر فس��ات��ی��ن 
متوسطة الطول أو قص�ی�رة. الش�ع�ر ال�ق�ص�ی�ر 
الذي كان نموذجیاً أیضا لعصر الدولة القدیم�ة 
ی��ظ��ھ��ر ف��ق��ط ف��ي ب��ن��ي حس��ن ف��ی��م��ا ی��ت��ع��ل��ق 

 باإلیقاعات.
تص��وی��ر ال��م��رأة ف��ي س��ی��اق ال��م��وس��ی��ق��ى 
وال�ع��روض ال��م�وس��ی�ق��ی��ة ل��ی�س��ت ج��دی�دة ف��ي 

ال�وس�ط�ي ت�راف�ق  برنامج الدیكور في الدول�ة 
الموسیقیین صاحب القبر في سیاق مي (ب�ن�ي 
حس�ن)، یص�ن�ع�ن ال�م�وس�ی�ق�ى ف�ي س�ی�ر م��ن 
مش��اھ��د ال��والئ��م (ق��ب��ة ال��ھ��وا) أو ت��راف��ق 
ال��راقص��ی��ن أو ت��ؤدي ف��ي مش��اھ��د ت��ت��ع��ل��ق 
 بالطقوس الجنائزیة و المواكب واالحتفاالت .

یتم تمثیل اإلیقاعات النسائیة بطریقة مشابھ�ة 
جًدا في ال�دول�ة ال�ق�دی�م�ة وك�ذل�ك ف�ي ال�دول�ة 
الوسطى، یش�ھ�د ع�ل�ى م�ق�ب�رة ع�ن�ت�ی�ف�ي ف�ي 

وأیض�ا ت�دل م�ن�ظ�ر  [9]المعال وأخوتب الثالث.
عازفة الھ�ارب ف�ي م�ق�ب�رة "ن�خ�ت" ب�ط�ی�ب�ة 
كانت زوجتھ تسمي "ت�أوي" وھ�ي "م�غ�ن�ی�ة 

 [10]آمون ".
....................................... 
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