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 بغداد: مھا اسعد

 ..تحیة مسائیة طیبة
إلى جمیع من یدعي أنھ ینتمي إلى ثورة تشرین ویبرر بذات الوقت وض�ع ی�ده ب�ی�د اي ك�ت�ل�ة، 
حزب، تیار او شخصیة شاركت بالعملیة السیاسیة التي دمرت العراق بتوافقات وم�ح�اص�ص�ات 
وزرعت الطائفیة لخدمة مصالحھا الض�ی�ق�ة، وخ�دم�ت أج�ن�دات خ�ارج�ی�ة، أود أن أق�ول ل�ك�م 

 : وبمنتھى الصراحة

ال بد من ان ندرك ویدرك الجمیع، ال یجب أن تكون ھناك تجزئة في التعامل مع ك�ل م�ن اوال: 
تسلم منصب سیاسي وكان جزء من العملیة السیاسیة، وان لم یكن قد مارس الفساد فقد سك�ت 

 .عنھ

یتذرع البعض بإنھ یتواصل مع شخصیات سیاسیة او حزبیة بح�ج�ة م�ح�اول�ة اك�ت�ش�اف ثانیا: 
خفایا العملیة السیاسیة؟! ال توجد خفایا في العملیة السیاسیة التي نخرھا الفساد حیث معروف 

  !ان الفساد ھو محركھا األول والدافع األساسي لكل فعالیاتھا فماذا یمكن أن نستفاد من ھؤالء؟
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 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني           

   ن 
!!روم  ،ا 

 
اخ��ت��ار م��ھ��رج��ان م��ال��م��و   

للسین�م�ا ال�ع�رب�ی�ة ال�ذي ی�ق�ام 
سنویا في جنوب أسوج الفی�ل�م 
الم�غ�رب�ي (آدم) ل�ل�ع�رض ف�ي 
اف��ت��ت��اح دورت��ھ ال��ع��اش��رة ف��ي 

 .تشرین األول المقبل
والفیلم بطولة نسرین الراضي 
ولب�ن�ى أزاب�ال وإخ�راج م�ری�م 
ت�وزان�ي، وق�د ُع�رض ل��ل�م��رة 
األول��ى ف��ي م��ھ��رج��ان ك��ان 
السینمائ�ي ورش�ح�ھ ال�م�غ�رب 
للمنافسة ف�ي ال�ع�ام ال�م�اض�ي 
على جائزة أوسكار أفضل فیلم 

 .أجنبي
یتناول ال�ف�ی�ل�م قض�ی�ة ال�ح�م�ل 
خارج إطار ال�زواج م�ن خ�الل 
قصة فتاة ابتعدت من أھلھا عندما حملت بج�ن�ی�ن�ھ�ا واع�ت�زم�ت ال�ت�خ�ل�ص م�ن�ھ ف�ور 
خروجھ إلى الدنیا. وأثناء رحلتھا تطرق باب أرملة تعیش مع ابنتھا الوحی�دة وت�ن�ش�أ 
بینھما عالقة إنسانیة تجعل الفتاة تعید التفكیر ف�ي خ�ط�ت�ھ�ا. وق�ال ال�م�خ�رج م�ح�م�د 
قبالوي مؤسس ورئیس مھرجان مالمو للسینما العربیة الثالث�اء، "ف�ي ع�ام ن�ع�ان�ي 
فیھ جمیعا من جائحة تكاد تھدد صناعة الترفیھ بأكملھا، نفخر بأن ین�ط�ل�ق م�ھ�رج�ان 
مالمو بفیلم یعبر عن الطفرة التي تعیشھا السینما العربیة، ال سیما في مجال ت�م�ك�ی�ن 
المرأة، حیث ترتفع نسبة األفالم من إخراج النساء في العالم العربي عن مثیلتھ�ا ف�ي 

 أغلب مناطق العالم األخرى".
وتقام الدورة العاشرة من المھرجان في الفت�رة م�ن ال�ث�ام�ن إل�ى ال�ث�ال�ث عش�ر م�ن 
تشرین األول المقبل، وأعلن الم�ن�ظ�م�ون ومس�ؤول�و م�دی�ن�ة م�ال�م�و ع�ن ات�ب�اع ك�ل 
إجراءات الوقایة الالزمة لحمایة الضیوف والمشاركین مع ال�ت�وس�ع ف�ي االس�ت�ع�ان�ة 
باألنشطة اإللكترونیة سواء في أنشط�ة ال�م�ھ�رج�ان أو ف�ي س�وق وم�ن�ت�دى م�ال�م�و 

 .المخصص لدعم صناعة السینما في العالم العربي
ورغم إعالن كل مھرجانات العالم تقریبا التأجیل أو اإللغاء بسبب جائحة وباء كوف�ی�د 

، فإن مھرجان مالمو للسینما العربیة الذي یقام بالسوید بالتعاون مع معھد الفی�ل�م 19
ك�ان ق�د أع�ل�ن ع�ن ق�ب�ول ال�م�ش�روع�ات ال�م�خ�ت�ارة  2020السویدي في أغسطس 

  .للمشاركة في دورتھ الجدیدة
مش�روع�ات ف�ي  5وفي بیان صحفي لھ، قال المعھد إن التقدم للمشاركة یت�ی�ح دع�م 

مش�روع�ات ف�ي مس�اب�ق�ة م�ن�ح�ة  3مسابقة منحة تطویر األفالم الروائیة الطویلة، و
مشروعات في مسابقة منحة ت�ط�وی�ر  5تطویر األفالم الوثائقیة الطویلة، باإلضافة لـ 

  .األفالم القصیرة
وسیتم دعوة ممثلین عن كل مشروع فیلم روائي یتم اختیاره، ب�اإلض�اف�ة إل�ى م�م�ث�ل 
واحد من كل مشروع فیلم وثائقي وفیلم قصیر یتم اختیاره، لحضور مھرجان م�ال�م�و 

 9والمشاركة في منتدى سوق مالمو المقام ف�ي ال�ف�ت�رة م�ن  2020للسینما العربیة 
  .أكتوبر المقبل 11إلى 

محمد قبالوي، مؤسس ورئیس مھرجان مالمو ل�ل�س�ی�ن�م�ا ال�ع�رب�ی�ة وم�ن�ت�دى س�وق 
مالمو، علق على استمرار المھرجان قائال: "ن�ع�ل�ن ع�ن ق�ب�ول ط�ل�ب�ات ال�م�ش�اری�ع 
السینمائیة والعالم یعیش بأكملھ وباء فیروس كورونا، م�ت�م�ن�ی�ا ت�ج�اوز ھ�ذا ال�وب�اء 
بأسرع وقت، ونأمل أن یقام مھرجان وسوق مالمو في أكتوبر المقبل في موعده وقد 

 ."مرت تلك الغیمة على العالم بسالم

 بري وا !! 
 
 
 
 

 علي حسین/ العراق
   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

كان من المفترض أن یكون موضوع المقال لھذا ال�ی�وم ع�ن الس�ی�دة "م�اس�ھ     
ذنون یونس" التي فقدت عشرة من أبنائھا أثناء مواجھة عصابات داعش، فك�ان 
نصیبھا من الحیاة أن تُھجر من محافظتھا، لتسكن بیتًا استأجرتھ، فھ�ي ال ت�م�ل�ك 
شبًرا في ھذا الوطن، سوى صور لعشرة أبناء شھداء، ُعلّقت في مدخ�ل م�ن�زل�ھ�ا 
المؤجر، لتخبر زائریھ أن ھذا كل ما تملكھ في ھذه الحیاة.. في الوقت الذي تحول 

 .فیھ نواب "دمج" إلى مصاف أغنیاء الكرة األرضیة
 

ماذا تقرأ في أخبار ھذه البالد غیر المآسي وأضیفت لھا "بلوى" البرل�م�ان، ُخـ�ذ 
مثًال تلك العنتریات التي یمارسھا حزب الفضیلة وھو یرفض إقرار قانون ال�ع�ن�ف 
األسري النھ مخالف لتقالیدنا، اما المحسوبیة وسرقة المال العام وق�ت�ل االب�ری�اء 
فامور فیھا نظر، ھل ترید مزیًدا من األخبار؟ تفضل، ال یزال مئة وخمسون ن�ائ�بً�ا 
یتمتعون بإجازة مفتوحة ومدفوعة الثمن مع عوائلھم في ع�واص�م ال�ع�ال�م، ھ�ذه 
األخبار تدور أحداثھا ووقائعھا في بالد تذّكرنا فیھا االخبار والبیانات لیــل ن�ھ�ـ�ار 
بأننا دولة مؤسسات ، لكننا في زمن یصرُّ فیھ البع�ض ع�ل�ى رف�ع ب�رق�ع ال�ح�ی�اء 
السیاسي في ما یتعلق بالدفاع عن مصالح الوطن والمواطن.. الجمیع ال ی�ری�د أن 
یدرك أّن اإلصالح لیس خطبة یلقیھا كاظم الصیادي، وال أُنش�ودة ی�رددھ�ا م�ح�م�د 
الكربولي، إنھ شجاعة ف�ي ال�م�ق�ام األول، وھ�و ف�رض ول�ی�س دم�وًع�ا ی�ذرف�ھ�ا 
"التكنوقراط" ھیثم الجب�وري، اإلص�الح ال ی�أت�ي م�ن م�ح�اول�ة ع�ال�ی�ة نص�ی�ف 
االستحواذ على المشاریع والمناقصات، بل من قوانین وتشریعات تؤس�س ل�دول�ة 

  .. العدالة االجتماعیة
لقد أضعنا أكثر من سبعة عشر عاًما في خطابات مقززة عن اإلص�الح، وس�ل�م�ن�ا 
قیادة البالد إلى "الروزخونیّة" وأصحاب ال�ح�ظ�وة، وك�ان ف�ي اس�ت�ط�اع�ت�ن�ا أن 
ننافس دبي وسنغافورة، ل�ك�ن�ن�ا ق�ررن�ا أن نض�ع ال�ع�راق ف�ي خ�ان�ة واح�دة م�ع 

  !أفغانستان والصومال
أال یحق لنا ونحن نشاھد ھیثم الجبوري یتھدج صوتھ وھو ی�ن�ادي ب�اإلص�الح أن 

 4نتساءل: ترى من حارب سنان الشبیبي وط�ال�ب ب�إقص�ائ�ھ وط�ارده ب�م�ذك�رات 
إرھاب، كي یستمر السید "المصلح" ھیثم الجبوري منظًّرا ومفتیًا وم�ت�اج�ًرا ف�ي 
بضاعة فاسدة، ھدفھا إقصاء الكفاءات االقتصادیة من ال�ب�ل�د؟، ف�رئ�ی�س ال�ل�ج�ن�ة 

 .المالیة الذي العالقة لھ باالقتصاد، یتوھم نفسھ "آدم سمیث" العصر الحدیث
في كل مرة اشاھد النائب ھیثم الجبوري اسأل نفسي ترى على من یضحك الرج�ل 
ھذه األیام؟. أما المواطن فالشيء الوحید المسموح لھ، ھو أن یضحك على حال�ھ. 
جنابي سیترك الضحك، لیحدثكم عن العراق، ولیس عن كندا حی�ث أع�ل�ن رئ�ی�س 
وزرائھا الشاب عن منحة مالیة لجمیع العاملین الذین تض�رروا بس�ب�ب ك�ورون�ا، 
ولھذا كان البد من أن تقول السیدة "ماسھ" إن ھذه البالد لم تمنحھا سوى صور 

 . الشھداء
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: ف��ت��اة ص��غ��ی��رة ع��م��رھ��ا عش��ر  1ل��ق��ط��ھ/
سنوات...رثة ال�م�الب�س...ل�م ی�داع�ب ال�م�ش�ط 

ا م�ن شعرھ�ا ال�م�ن�ث�ور  وك�أن�ھ�ا ن�ھ�ض�ت ت�وً 
ن�وم�ھ��ا... ت�ج��وب ش��وارع ب�غ��داد ال�م��زدح�م��ة 
بالسیارات بسبب الحواجز الكونكری�ت�ی�ة وھ�ي 
تنادي باعلى صوت�ھ�ا: ج�ك�ای�ر ك�ل�ی�ن�ك�س .... 

 قطع ...
 

: في نفس الشارع رجل ضخم ی�م�ش�ي 2لقطھ/
على الرصیف وھو یدخن سیك�اره... ی�رم�ی�ھ�ا 
 ارضا وبجانب ورده مرمـیـة ایًضا .... قطع...

 
: الس�ی�ك�اره ال�م�رمـ�ی�ـ�ة ی�خ�رج م�ن�ھ�ا 3لقطھ/

 دخان .... قطع 
 

: قدم الرجل الض�خ�م ال�ی�م�ن�ى یس�ح�ق 4لقطھ/
 الوردة المرمیھ على الرصیف .... قطع

 
: الفتاة ت�م�ش�ي ف�ي الش�ارع ف�ت�ش�اھ�د 5لقطھ/

سیدة ت�ب�ك�ي م�ن داخ�ل س�ی�ارت�ھ�ا ال�واق�ف�ة... 
 فتوقفت الفتاة أمامھا لحظة تتأملھا بألم..قطع 

 
 : (فـالش باك)6لقطھ/

في بیت الفتاة .. خارطة العراق م�ع�ل�ق�ة ع�ل�ى 
ج�دار ال��ب��ی��ت وص��ور ل��ث�الث��ة ش��ب��ان م��ع��ل��ق��ة 

 ومؤطرة بأشرطـة سوداء          .... قطع 
 

: نفس المكان السابق ... والـدة الف�ت�اة 7لقطھ/
 جالسة تبكي امام صور أوالدھا      .. قطع 

 
: نفس المكان السابق ...الفتاة تبك�ي،  8لقطھ/

م�ن خ��ل�ف س�ت��ارة ال��ن�اف��ذه وھ��ي ت��ن�ظ��ر ال��ى 
 والدتھا الباكیة ایضا... قطع .... 

 
: نفس المكان السابق، ال�ف�ت�اة ی�رت�ف�ع 9لقطھ/

 صوتھا كلما یتعالى بكاء والدتھا    ... قطع 
 

 : (العودة الى الشارع)10لقطھ/
 السیدة من داخل السیارة تبكي    ... قطع

 
: لقطات عدیدة وسریعة على كل م�ن 11لقطھ/

 الفتاة الباكیة ووالدتھا والسیدة في السیارة.               
 ... قطع                                        

 
: ف�ي الش�ارع، ال�ف�ت�اة ت�ق�ت�رب م�ن 12لقط�ھ/

السیدة وتعطیھا علبة مندیل وب�إب�ت�س�ام�ة م�ن 
 أعماق قلبھا المفعم بالبراءة       ... قطع 

 
: الس�ی�دة ت�ل�ت�ف�ت یس�اًرا ت�ح�اول ان 13لقطھ/

تخرج بعض ال�ن�ق�ود م�ن م�ح�ف�ظ�ت�ھ�ا وت�رف�ع 
 راسھا وتستدیر یمینًا.                ... قطع

 
: ال��ف��ت��اة م��ن ب��ع��ی��د ت��ل��وح ب��ی��دھ��ا 14ل��ق��ط��ھ/

 الصغیرة للسیدة ومع ابتسامة بریئة  .. قطع 
 

: تحركت سیارة السیدة الباكیة وھ�ي 15لقطھ/
ما تزال تلوح بكفھا الى ان تختف�ي س�ی�ارت�ھ�ا. 

 ....قطع ...
 

: امام بیت الس�ی�دة ...تص�ل الس�ی�دة 16لقطھ /
بس��ی��ارت��ھ��ا وت��ق��ف ام��ام ب��ی��ت��ھ��ا ت��ن��زل م��ن 

 السیارة ...... قطع ....
: الفتاة تصعد شارعا م�رت�ف�ع�ا ق�ل�ی�ال 17لقطھ/

 الى ان تصل الى موقف للباعة ... قطع ...
 

: السیدة ت�ف�ت�ح ب�اب ب�ی�ت�ھ�ا وت�دخ�ل 18لقطھ/
 وتجلس على كرسي ھــزاز           ... قطع

 
 : الفتاة تفرش االرض وتجلس.     19لقطھ/

 ....قطع                                            
 

: السیدة تفتح الثالجـة وتشرب كوك�ا 20لقطھ/
 كوال                                     .... قطع

 
: ال��ف�ت��اة تش��رب (ط�اس��ة م��اء م��ن 21ل�ق�ط��ھ/

 الحـِب المركون في المسطر)      .... قطع
 

: السیدة ف�ي ال�م�ط�ب�خ ت�أك�ل ق�ط�ع�ة  22لقطھ/
 كیك ... قطع 

 
: الفتاة تخرج من جـیـبـھ�ـ�ا ق�ط�ع�ـ�ة 23لقطة/ 

 من خـبـز الـتـنور  وتـأكـل           ... قطع
 

: السیدة ت�أخ�ذ أك�ل خ�اص ل�ك�ل�ب�ھ�ا 24لقطة/ 
وتخرج الى حدی�ق�ت�ھ�ا وتض�ع االك�ل ف�ي ان�اء 
فوق منضدة مرتفعة قلیال... فی�ھ�رول  ك�ل�ب�ھ�ا 

 باتجاھھا.                             ... قطع
 

: في المسطر، یظھر من ب�ع�ی�د رج�ل 25لقطھ/
البلدیة مھروال باتجاه المسطر فیھجم وی�ح�ط�م 

 المسطر .... الفتاة تھرب.          ... قطع
 

 : الكلب یـُسـقـِط ُاالناء من المنضدة                26لقطة/ 
 ....قطع.                                            

 
: الفـتـاة التي ھربت تـقع في ب�ركـ�ة  27لقطھ/

 مـاء مملوءة بالـقـاذورات.... قطع
 

: الكل�ب ی�دور ح�ول االن�اء ال�واقـ�ع 28لقطة/ 
 ارضا .... قطع

: الفتاة تنھض وتخرج من ف�م�ھ�ا م�ا 29لقطھ/
 دخل بھ من ماء وقاذورات ..... قطع

 : في بیت السیدة، تـُھـاتـف زوجھا30لقطھ/
 .....قطع                                           

 
زوج الس�ی�دة ی�دخ�ل ش�ارع ع�ام، :  31لقطھ/ 

ال��م��ص��رف... ی��رد ع��ل��ى ھ��ات��ف زوجـ��ت��ھ 
 بأستغراب وتعجب... قطع

 
: السیدة تخبر زوجھا بق�ص�ة ال�ف�ت�اة 32لقطھ/

 والمندیل.                                 .... قطع 
 

: زوج السیدة في المصرف ی�ق�ب�ض  33لقطھ/
حزمـة من ال�ن�ق�ود وی�خ�رج م�ن ال�م�ص�رف.. 
واثناء خروجـھ م�ن ال�م�ص�رف یش�اھ�د رج�ل 
م�ع�وق ق�ارب الس�ب�ع�ی��ن م�ن ع�م�ره (م�ب�ت��ور 
الس��اق االی��م��ن وی��ف��ت��رش االرض) ف��ی��خ��رج 
الرجل من جیبھ ن�ق�ودا وی�رم�ی�ھ�ا ف�ي م�ن�دی�ل 
ال��رج���ل ال���ذي ام��امـ���ھ وی��رك���ب س��ی���ارتـ���ھ 

 ویـخـتـفـي                            ...قطع 
  

: المعوق یأخذ المبلغ ویـ�ب�دأ ب�ع�دھ�ا 34لقطھ/
ب�اس��ت��غ��راب فـ��ی�ـ��ن��ھ��ض ف��رح�ا ص��وب م��ح��ل. 

 یشـتري بعض الحلوى ولعبة تحبھا بنتھ.              
 ..قطع                                                

 
: یركب باص قدیم وی�خ�ت�ف�ي ال�ب�اص 35لقطھ/

 بإستدارتھ الى یسار الشارع.....قطع
 

 : نرى الفتاة في باص قدیم ایضا.....   36لقطھ/
 ...قطع                                          

 
:  تظھر الفتاة من خالل شارع ضیق 37لقطھ/

وھي تتمشى متعـبـة وتشاھد ام�ام�ھ�ا ح�م�ام�ة 
ت�ح�اول ت��أك�ل ان ت�أك�ل ف�ن�س��م�ع ط��ل�ق ن��اري 

فتھرب الحمامة والفتاة تھروب وتدخل ب�ی�ت�ھ�ا 
 من الطین... وتغلق الباب بقوة ......قطع

 
: ف��ي ب��ی��ت ال��ف��ت��اة...ن��رى ال��رج��ل 38ل��ق��ط��ھ/

المعوق جالس على حصیرة ف�ي ال�ح�وش م�ع 
زوجتھ فیقدم بفرح شدید ألبنتھ، ال�ت�ي دخ�ل�ت 
توا، الحلوى ولعبتھا المفضل�ة... اس�ت�ل�م�ـ�ت�ھ�ا 
َّلت والدھا ووالدتھا وراحت ترقص  الفتاة وقـَبـ
ببراءة كرقصة البالیھ وب�ف�رح ش�دی�د دون ان 

 تشعر باي خجل                     ..... قطع 
 

: نرى في السماء عص�اف�ی�ر ت�ط�ـ�ی�ر  39لقطھ/
 وتزقزق                                 ...قطع

 
 : الفتاة تستمر في ترقص ... قطع40لقطھ/

 
: لقطات عدیدة وس�ری�ع�ة وم�ت�ت�ال�ی�ة 41لقطھ/

على الف�ت�اة ال�راقص�ة وع�ل�ى ال�ع�ص�اف�ی�ر ف�ي 
 السماء                                    ... قطع

 
: نشاھ�د  ف�ي الس�م�اء ق�دزم ب�ع�ض 42لقطھ/

 الغیوم .... العصافیر تغادر السـمـاء .... قطع
 

نشاھد عاصفة متربة ھوجاء فتھ�ت�ز  43لقطة/
الشجرة الوحیدة في ح�وش ال�ف�ت�اة وت�ت�ط�ای�ر 

 اوراقھا وتسقط الشجرة ارضا ..... قطع
 

: تص��اب ال�ق��ت��اة ب��ال�دوار ف��ت��س��ق��ط 44ل�ق��ط��ھ/
 ارضا                                  ... قطع

 
: نرى ق�ط�ط س�وداء ال�ل�ون ت�ج�ل�س 45لقطھ/

 فوق الشجرة الساقطة.            .... قطع
 

: ن�رى ال�ل�ع�ب�ة م�رم�ی�ة ف�وق ص�در 46لقطھ/
 الفتاة وھي ساقطة ارًضا            ... قطع

 
: االب واألم یطوقون بنتھم مطل�ق�ی�ن 47لقطھ/

 نداء النجاة.
 

: (خ�رج ال�ب�ت) ف�ي ش�ارع ال�ف�ت�اة، 48لقطھ/
رج�ل��ی��ن م��ل��ث��م�ی��ن ب��الس��واد ی��دخ�ل��ون ب��ی��ت��ھ��ا 

 ویقتلون االب واألم ویخطفون الفتاة.         
 .....قطع                                     

 
: الفـتاة المخطوفة تحت�ض�ن ل�ع�ب�ت�ھ�ا 49لقطھ/

بقوة وھي تصرخ ... فیتم انتزاع اللعبة م�ن�ھ�ا 
 وتـُقـْطـَْع الى قطعتین وترمى ارضــا..... قطع

 
: نشاھد قطة سوداء تقفز من خل�ف 50لقطھ/ 

جدار البیت ثم قطة سوداء ثانیة تقفز بعدھا... 
وكل ِّواحدة منھا اخذت تلعب بالجزء المقطوع 

 من اللعبة.                               ... قطع
 

: نس�م�ع ص�وت إن�ف�ج�ار ...ف�ت�ھ�رب 51لقطھ/
 القطط خوفا ثم یعودون الى اللعبة ثانیة.. قطع

 
: (داخ�ل ب�ی�ت ال�ف�ت�اة) ب�ع�د س�م�اع  52لقطھ/

ص�وت ال��رع��د وال��ع��واص��ف...تس��ق��ط خ��ارط��ة 
العراق، ال�م�ع�ل�ق�ة ع�ل�ى ج�دار ح�وش ال�ب�ی�ت 

 ارضـًا.                                 ..... قطع
 

: ن��رى م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ق��ط��ط   53ل��ق��ط��ھ/
والجرذان یدخلون ال�ب�ت بس�رع�ة وی�رقص�ون 
ع���ل���ى خ���ارط���ة ال���ع���راق ال���ى ان ی���ت���م 

 تمزیقھا...قطع 
 

  54لقطھ/
نرى في نھای�ة الش�ارع ح�ری�ق�ا وص�راخ�ا ث�م 

 نشاھد سقوط المطر رملي اللون     ... قطع

 
 (وما زال السیناریو مستمًرا)

 ر ري    

 

 ا  او

 

 موفق ساوا / سیدني
24/11/2008 

 تصمیم موفق ساوا
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 للشاعرة اللبنانیة : 
 غاده محي الدین/المانیا

 
  

  یا بوح المالِك فَصوتُھا  فیروزُ 

  آیاُت ســـــحٍر من یــِد التّرنیمِ 

  صوت یداوي كل أوجاع الدنا

  درُب الّشذا لنعیمِ   في صبحھ

 وخلده ُ   فیروز یا مرسى الجمالِ 

 أنت الثراُء علــى مــدى التقویمِ 

  تغریُد الصباٍح مالزما  مازال

  للذوِق. أنت طالســـُم التنجیمٍ 

 ترنّـماً   فـالُح الحــقولِ   غنّاكِ 

 ونشید صبِح مدارس ِ التعلیمِ  

  بئًسا لما قالــــوا فكّل كالِمھم

  كْذٌب وأنِت فراشـــــةُ اإللھـامِ 

 لن یفلََح الحّساِد فاسُمِك مشرقٌ 

 رغــَم العدى والكـــیِد والتّعتیمِ 

 دةكتبت قصی
  وحل اسمك في

 بدایة السطر
 كاَد الشوُق ان یحرق كلماتي

 لوال اني انتبھُت الى ذلك
 فَبلَّلُت حروفھا
 بدموع الحنین

 وختمتھا بطابع الوفاء
 ووضعتھا في ظرف األمان

 لیحافظ على سریتھا
 وجمال روعتھا

 عطرتھا بعطرك المفضل (یوم)
 ارسلتھا لك مع قطار اللیل

 كنت أعلم انھ َسیَمر
 من بین رموش عینیك

  ھل سلمھا لك ؟
 !! ام رفضت استالمھا
  !! ام كنت نائماً كعادتك

 ألم یوقظك َضجیج العجالت ؟
 وضحكات المسافرون

 ام تعاطف معك
 !!! َكُكل مرة

 فََمر بھدوء خوفاً علیك
 من ایقاظُك المبكر ؟

…………. 
4/9/2020 

  ة
 
 
 
 

 دشتو ادم الریكاني
 كندا 

  عزفوا على جرح  

  الوطن رقصة الموت

 وھبوه للوجع للحرمان

 زینوا الشوارع باألشالء

 بالسواد  بالدماء

  زفوا األحالم في تابوت

 زغردت الغربان فوق

  الجروح

  غصت القلوب

  وماتت اآلمال

 بوطن السالم

  سكتت الحناجر

 وسردت الدموع

  حكایة وطن

 محروم األمان

  مسلوب الفرح

 مغروس بلجة األحزان

 من زمان زرعوا األوھام

 والناس ما زالت تحصد

 اآلالم حتى اآلن

 حتى الحجر اشتكى

  الوجع

  رمموا الحجر بكى 

  وقال

 من سیرمم الجسد والروح ؟

 وما زلنا نحلم بوطن خال

  من الجروح

  نرید أن ننام تحت سماء

 ال یزینھا دخان الموت

 وال صوت رصاص یرعب

  أطفالنا الصغار

  ورایة السالم ترفرف

   فوق أشجار الزیتون

 حتى یغار منھا

  شجر الحور   

  .......................... 

وط   
 رباب معوش/لبنان
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تدور في الساحة السیاسیة العراقیة وفي ساحات   
وم�ق�اب�الت  اإلعتصام  والتظاھر مناقش�ات وج�دل 

ألطراف سیاسیة فضالً عن عقد الندوات واللقاءات 
التي شارك فیھا المثقفون وكذلك مساھمة ال�ك�ت�اب 
والصحفیی�ن ع�ل�ى ال�ع�دی�د م�ن م�واق�ع ال�ت�واص�ل 
االجتماعي وقنوات (الیو تیوب) ح�ی�ث ب�رز أیض�اً 
دور الشباب المنتفض في طرح آراءھم ضمن ھ�ذا 
النقاش . كما ساھمت منظمات ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي 
العراقیة في ھذه الندوات واللقاءات التي تعبر ع�ن 
آراء الشارع العراقي، والم�ح�ور ال�ذي دار ح�ول�ھ 
ال�ن��ق�اش ھ�و اإلن�ت��ف�اض��ة وم��ط�ال��ب الش��ع�ب وم��ا 
تبلورعنھا نحو التغییر واإلصالح ومتط�ل�ب�ات�ھ م�ن 
أجل بناء الدولة المدن�ی�ة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة وال�ع�دال�ة 
اإلجتماعیة التي تلیق بتضحیات الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
الجسام وشھدائھ األب�رار. ل�م ت�ق�ت�ص�ر ال�ن�ق�اش�ات 

وال�دی�م�ق�راط�ی�ة، ب�ل  والحوار بین القوى المدنی�ة 
تعدى ذلك إلى القوى المتنفذة وح�ل�ف�ائ�ھ�ا ل�ت�ب�ح�ث 
األزمة المستعصیة فیما بینھا وكیفیة الحفاظ ع�ل�ى 
مكاسبھا وفسادھا ونفوذھا والتخ�ل�ص م�ن ض�غ�ط 
الجماھیر المنت�ف�ض�ة. س�ب�ع�ة عش�ر ع�ام�اً مض�ت 
وكأننا لم نبدأ بعد نح�و ال�ت�غ�ی�ی�ر ف�ل�م ت�ح�ص�ل أي 
تنمیة، بل فُتحت األبواب لس�رق�ة ال�ع�راق ت�أری�خ�اً 
وحضارة، وتقدم وإستق�الل وس�ی�ادة وط�ن�ی�ة الب�ل 
تناھشتھ وحوش الفس�اد م�ن ك�ل إت�ج�اه ، ف�إزداد 
الفقر فقراً وظھرت طبقة سیاسیة طفیلی�ة ع�ج�ی�ب�ة 
غریبة توفرت لھا ظروف سیاس�ی�ة ج�ع�ل�ت م�ن�ھ�ا 
عنوان للفساد والسرقة والنھب وت�ھ�ری�ب األم�وال 
وتأسیس المافیات و التي تسھر ع�ل�ى مص�ال�ح�ھ�ا 
التجاریة ملیشیات تحمیھا بواجھات دینیة سیاسیة 
تثقف بالجھل والتخلف. لقد أتاح لھا ھ�ذا ال�م�ج�ال 
الواسع اإلنتشار أن تفعل مافعلت بالشعب ، بس�ب�ب 
إن البدای�ة ك�ان�ت خ�اط�ئ�ة وھ�ي ال�ب�دأ ب�ال�ع�م�ل�ی�ة 

على أساس منھج مح�اص�ص�ي ط�ائ�ف�ي  السیاسیة 
التي أثبتت فشلھا فأصبحت النتائج خاطئة ومخیب�ة 
لآلمال. (لقد كان نظام العملیة الس�ی�اس�ی�ة وال زال 

ول�ھ�ذا  1سبباً في تمزق العراق وسحق العراقیین)
یتطلب السعي نحو التغییر (اإلع�ت�راف ال�ت�أری�خ�ي 
بفشل العملی�ة الس�ی�اس�ی�ة ال�ح�ال�ی�ة ف�ي م�واج�ھ�ة 

والتوجھ نح�و ت�أس�ی�س ن�ظ�ام   2مستقبل العراق )
وط�ن��ي ج��دی�د، ك��م��ا ت��ت��ح��م�ل ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة 
األمریكیة المسؤولیة التأریخیة الكاملة ل�م�ا ج�رى 

م ال�ت�ي ع�م�ل�ت 2003في العراق بعد احتالل ع�ام 
 النظام السیاسي على غلق السبل نحو قیام 

المدني الدیمقراطي وإضعاف الوطنیة والم�واط�ن�ة  
وب�ال�ت�ال�ي ھ�ی�م�ن�ت م�ف�اھ�ی�م ال�ط�ائ�ف�ة وال�م�ذھ�ب 
والعشیرة والقومیة ع�ل�ى ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي ول�م 
تستطع مأسسات الدولة أن تنمو أو ت�ت�ق�دم خ�ط�وة 
نحو بناء العراق الجدید كما كان یشاع بل ض�ع�ف�ت 
الروح الوطنیة وحل م�ح�ل�ھ�ا ال�والء ل�دول خ�ارج 

الحدود ومنھا إیران . كما جل�ب ال�ن�ظ�ام ال�ط�ائ�ف�ي 
األزمات وتراكمھا بس�ب�ب ال�ف�س�اد وس�وء اإلدارة 
ونھب وسرقة المال العام مما دفع ش�ع�ب�ن�ا ن�ت�ی�ج�ة 
المعاناة والق�ھ�ر إل�ى ال�وق�وف ب�ج�ان�ب إن�ت�ف�اض�ة 
الشباب في األول من تشرین األول وت�ط�ورھ�ا ف�ي 

 الخامس والعشرین منھ .
(إن عملیة التغییر تشتمل على معارك ع�دی�دة ف�ي 
م��واج��ھ��ة ال��دول��ة ال��ع��م��ی��ق��ة وم��ن��ظ��وم��ة ال��ف��س��اد 
والجماعات خارج الدولة والقانون ، وإن ال�ن�ج�اح 
یتطلب حشد كل القوى الداعمة للتغییر والت�ي ل�ھ�ا 

ل�ق�د أص�ب�ح م�ن الض�روري  3مصلح�ة ف�ی�ھ ....)
مغادرة ھذه المرح�ل�ة ال�ت�أری�خ�ی�ة ب�ك�ل مس�اوئ�ھ�ا 
وتداعیاتھا واإلن�ت�ق�ال إل�ى ال�م�رح�ل�ة ال�ت�أری�خ�ی�ة 
الق�ادم�ة، م�ن أج�ل تص�ح�ی�ح ال�م�س�ار وب�ال�ط�رق 
السلمیة الدیمقراطیة نحو بناء ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة، 
الدولة المدنیة الدیمقراطیة وإستعادة قوة ال�ق�ان�ون 
والدستور بع�د إج�راء ت�ع�دی�الت ص�ح�ی�ح�ة ع�ل�ی�ھ 
تتوافق مع مت�ط�ل�ب�ات ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي ال�م�دن�ي 
ال��دی��م��ق��راط��ي وأھ��م ن��ق��ط��ة ھ��ي وح��دة الش��ع��ب، 
والتمسك بالمواطنة وبالوطن وسیادتھ ال�ذي ی�راد 
لھ من قب�ل أع�داءه ال�ت�ق�س�ی�م وإض�ع�اف�ھ، وك�ذل�ك 

 یتطلب فصل الدین عن الدولة.
واآلن یجري صراع حامي ال�وط�ی�س ب�ی�ن ال�ق�وى 
المتمسكة بالنظام الطائف�ي ال�م�ح�اص�ص�ي (ل�ب�ن�ن�ة 
النظام) وبین القوى المدنیة الدیمقراطیة التي ترید 
إستعادة الوطن (نرید وطن) شعار رفع في ساحات 
اإلعتص�ام وال�ت�ظ�اھ�رات ب�ع�د أن أص�ب�ح ال�ت�دخ�ل 
األجنبي في الشؤون الداخلیة للعراق، سافراً. فبع�د 
إندالع اإلن�ت�ف�اض�ة ح�دث�ت م�ت�غ�ی�رات إج�ت�م�اع�ی�ة 
سیاسیة وإنض�م�ام ش�رائ�ح الش�ع�ب أل�ی�ھ�ا وكس�ر 
حاجز الخوف ورف�ع األص�وات ع�ال�ی�اً ل�ل�م�ط�ال�ب�ة 
بالحقوق الشرعیة للشعب والتي تحولت ت�دری�ج�ی�اً 
نحو المطالبة بالتغییر كلما أوغل النظام بإس�ت�خ�دام 
ال��ق��وة ال��م��ف��رط��ة م��ن ق��ب��ل األج��ھ��زة األم��ن��ی��ة 
والملیشیات التي إستخدمت كل الوسائ�ل ال�ق�م�ع�ی�ة 
لتفریق التظاھرات ومنُذ بدأ اإلنت�ف�اض�ة، ح�ی�ث ت�م 
قتل أكثر من سبعمائة ش�ھ�ی�د وخ�م�س�ة وعش�ری�ن 
ألف جریح والمئات من المغیبین من خالل ال�ح�ج�ز 
ال��ق��س��ري، فض��الً ع��ن ح��م��ل��ة اإلغ��ت��ی��االت ض��د 
الناشطین ألجل التأثیر على اإلنتفاضة ل�غ�رض أن 
تخبو شعلتھا . وقد إستطاعت اإلن�ت�ف�اض�ة إس�ق�اط 
ح��ك��وم��ة ع��ادل ع��ب��د ال��م��ھ��دي وإزداد الض��غ��ط 

نحو إسقاط   الجماھیري بإتجاه رفع سقف المطالب
الطبقة السیاسیة الفاسدة. وحلت حكومة الك�اظ�م�ي 
محل حكومة عادل عبد المھدي، كحك�وم�ة م�ؤق�ت�ة 
حیث قدمت منھاجھا الذي إحتوى مطالب الجماھیر 
الشعبیة و العمل على تنفیذھا ومنھ�ا إح�ال�ة ق�ت�ل�ة 
المنتفضین إلى القضاء، والتصدي لوباء كورونا ، 

وش�ف�اف�ة وع�ادل�ة ،   تنظیم انتخابات مبكرة نزیھة

فتح ملفات الفساد و حل األزمة المالیة ، ت�ح�ق�ی�ق 
اإلصالح اإلداري والمال�ي ، وحص�ر الس�الح ب�ی�د 

ال��ق��رار ال��وط��ن��ي   ال��دول��ة وت��ع��زی��ز م��ق��وم��ات
المستقل .لقد أثارت ھذه التوجھات حسب البرنامج 
الوزاري ت�ح�دی�ات ل�ل�ط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة ال�ف�اس�دة 
وص�راع��اً م��ع��ھ�ا ألج��ل إح��داث (إن�ع��ط��اف ن��وع��ي 
وجوھري في مسار منظومة الحكم ووض�ع ال�ب�الد 

وب�م�ا إن ت�ن�ف�ی�ذ  4على سكة إنجاز ھذا التغیی�ر..)
المنھاج یسیر ببطأ ، فأن الضغوطات تزداد ع�ل�ی�ھ 

 من قبل الجماھیر الشعبیة .
فالكاظمي یواجھ عدة ضغوطات بعد أن ج�اء وف�ق 

شی�ع�ي وم�ع ال�ُك�رد والس�ن�ة وھ�ذه  توافق شیعي 
الض���غ����وط���ات ھ���ي: ض���غ����ط اإلن����ت���ف����اض����ة، 

األمریكي، واإلی�ران�ي، الض�غ�ط الش�ی�ع�ي،  الضغط 
وعلى الكاظمي أن یحدد موقفھ فأم�ا أن ی�ق�ف ف�ي 
الوسط ویحاول ترضیة الجمیع أو ینحاز إلى ص�ف 
اإلنتفاضة ویمضي في إتجاه التغییر واإلصالح�ات. 
وبما انھ خرج من تحت معطف ال�ك�ت�ل�ة الش�ی�ع�ی�ة، 
فالبّد أن یأخذ ذلك بنظ�ر اإلع�ت�ب�ار وی�ك�ون ج�اھ�ز 
للمحاسبة من ق�ب�ل ال�ت�ك�ت�ل الش�ی�ع�ي ول�ھ�ذا ن�ج�د 
التحرك نحو تنفیذ فقرة س�ح�ب الس�الح ال�م�ن�ف�ل�ت 
وإلقاء القبض على بع�ض األش�خ�اص أو ال�ت�وج�ھ 
نحو المنافذ الحدودیة وكذل�ك وھ�و ال�م�ھ�م ض�رب 

وھذه اإلج�راءات ی�ج�ری�ھ�ا الس�ی�د  رؤوس الفساد 
الكاظمي بحذروبطأ ، ألن القوى السیاسیة الشیعیة 
التوافق على إجراءات تمس مصالحھا ومكاس�ب�ھ�ا 
وقوة نفوذھا وأجنحتھا المسلحة . فھي غیر متفقة 
مع الكاظمي وس�وف تس�ت�م�ر ف�ي ع�رق�ل�ت�ھ. ك�م�ا 
ینتابھا الخوف من تطور اإلن�ت�ف�اض�ة واإلح�ت�ج�اج 
نحو التغییر وھي الترید ذلك بعد إنكشاف أسلوبھ�ا 
في عملھا السیاسي وما ت�رك�ت�ھ م�ن ت�خ�ری�ب ف�ي 
البالد. سوف تستم�ر ف�ي إع�اق�ة ع�م�ل ال�ك�اظ�م�ي 
وتحقق في كل خطوة یقوم بھا ال�ك�اظ�م�ي، بس�ب�ب 

 فقدان الثقة وعدم اإلرتیاح لھ. 
ب��أن ع��م��ل��ی��ات اإلغ��ت��ی��االت واإلخ��ت��ط��اف   ن��الح��ظ

القسري التي مارستھا ال�م�ل�ی�ش�ات وم�ن وراءھ�ا 
الطبقة السیاسیة لم تخفف أوتمنع المنتفضی�ن م�ن 
اإلستمرار، ولم یتم كشف القتلة حتى ھذه اللحظ�ة. 
كما نجد بأن الط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة ف�ق�دت ص�واب�ھ�ا 
وبدأت تقلق لما یحصل فحدث صراع بین الموالی�ن 
إلیران وبین الرافضین لإلرتباط مع إی�ران بس�ب�ب 
والیة الفقیھ المختلف علیھا . وھذا ال�ق�ل�ق دع�اھ�ا 
ل�تبني بعض شعارات اإلن�ت�ف�اض�ة، وم�ن�ھ�ا إج�راء 
اإلصالحات وكذلك تبني شعار الكاظمي وھو إع�ادة 
ھیبة الدولة ول�ك�ن ھ�ی�ب�ة ال�دول�ة ی�ق�ص�دون ب�ھ�ا 
القضاء على اإلنتفاضة بالقوة كما ی�ری�دون إخ�الء 

 ساحات اإلعتصام من المحتجین.
فالقوى الوطنیة المدنیة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة ُم�ط�ال�ب�ة 
بتوحید صفوفھا والعمل على تحقیق المطالب نح�و 

الس�ل�م�ي وال�خ�الص م�ن ن�ظ�ام  التغییر الحقی�ق�ي 
 الطائفیة والمحاصصة السیئ.

 المصادر
سیّار الجمیل ....التغیی�ر ف�ي ال�ع�راق ض�رورة  -1

 تأریخیة
 نفس المصدر -2
ل�ل�ح�زب الش�ی�وع�ي   رسالة المكتب الس�ی�اس�ي -3

ال�ع�راق�ي م�وج�ھ�ة ال�ى رئ��ی�س م�ج��ل�س ال��وزراء 
 2020-7-11  مصطفى الكاظمي

 نفس المصدر -4

 ى ا واح 
  ا ا ا اة 
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أھال بك أخ�ي ال�زائ�ر لس�اح�ة ال�ت�ح�ری�ر     

ن�ع�ل��م�ك ق��ب�ل ال��دخ�ول ال��ى الس�اح��ة ب�أن��ك 

ستخضع لتفتیش دقیق، وستشع�ر ب�االم�ان 

وأنت تدخل حتما، وست�خ�رج م�ن الس�اح�ة 

وكلك شعور بأنك دخلت منطقة م�ح�م�ی�ة ال 

 ! یدخلھا مشرط أو سكین أو كاتم

ال أنصحك عزیزي الزائر أن ت�ت�س�ائ�ل، أو 

تشّك بشيء ، لقد فتّش�وك وان�ت�ھ�ى االم�ر، 

 ألم تشعر باالمان؟

لكن عزیزي ال�زائ�ر، ال�ق�ض�ی�ة ع�ن�دي أن�ا 

المقیم في ساحة التحریر شيء آخر، فحین 

فتشك المكلف بالتفتیش ل�م تس�أل�ھ، ل�م�اذا 

تفتشني؟ ھل تبحث عن سكین مث�ال، عص�ا 

 كھربائیة، كاتم صوت؟

یا سیادة المفت�ش ، ك�ل ھ�ذه االالت ال�ت�ي 

من ادخالھ�ا   تبحث عنھا في جیوبي وتمنع

الى الساحة متوفرة للبیع خلفك بأمت�ار ف�ي 

الساحة التي سأدخلھا، وان كنت یا س�ی�ادة 

المفتش ت�ری�د أن اش�ت�ري ل�ك مس�دس أو 

كالشنكوف ،تفضل معي الى المنطقة ال�ت�ي 

تحمیھا أللبي لك ط�ل�ب�ك، ن�ح�ن ف�ي ال�ب�اب 

الشرقي یا سیادة المفتش، یعني سأشتریھا 

 ! لك بعد أن فتشت جیوبي بدقة متناھیة

الموضوع عزی�زي ال�ق�ارئ ال ی�ظ�ھ�ر ف�ي 

الصور، وال على ال�ق�ن�وات ال�ت�ل�ف�زی�ون�ی�ة، 

خاصة وان معظمھا مملوكة ل�م�ن خ�رج�ن�ا 

ضدھم، الم�وض�وع وم�ا ف�ی�ھ ان ك�ل ت�ل�ك 

ال   القوات العسكریة الم�دج�ج�ة ب�االس�ل�ح�ة

نفع م�ن�ھ�ا، الن�ھ�ا ت�ق�ف ف�ي رأس ش�ارع 

رئیسي وتفتش جیوبك، وم�ن ف�رع ق�ری�ب 

م��ن��ھ��ا تس��ت��ط��ی��ع ادخ��ال ط��ن م��ن ال��م��واد 

 . بال تفتیش  الممنوعة

تلك القوات المدججة ب�الس�ی�ارات ال�ف�خ�م�ة 

والرتب والمراتب لیست لحمایتي ع�زی�زي 

ال��زائ��ر أو ال��ق��اريء، ب��ل الظ��ھ��ار ص��ورة 

دعائیة ال ع�الق�ة ل�ھ�ا ب�ال�ح�ق�ی�ق�ة ال�م�ّرة، 

صورة تُ�ظ�ھ�ر ع�ك�س ال�واق�ع، ول�و رح�ل 

ھؤالء عن ساحاتنا فسنكون حتم�ا ق�ادری�ن 

بقدراتنا وامكانیاتنا البسیطة تأمین الساحة 

 كما ینبغي ولیس كما ھو الحال علیھ الیوم.

الصورة كما ھي علیھ االن تكشف عن سر 

خطیر، السر ھو ان جزء من ت�ل�ك ال�ق�وات 

تابع لفصائل معین�ة، ل�ی�س ھ�م�ھ�ا ح�م�ای�ة 

الس��اح��ة، ب��ل ال��ع��ك��س، ان��ھ��ا م��ع��ب��ر آم��ن 

ل���ل���ص���وص وال���م���دج���ج���ی���ن ب���أس���ل���ح���ة 

 !! المیلیشیات

من ج�ان�ب آخ�ر تش�اھ�د عس�اك�ر م�دج�ج�ة 

باالسلحة وواق�ی�ات وم�ت�اری�س وح�واج�ز، 

ت��ل��ك ال��ت��ي یس��م��ون��ھ��ا (ق��وات م��ك��اف��ح��ة 

  الشغب).

قد یستغرب العراقیون من ھذه ال�ت�س�م�ی�ة، 

لقد ُعرف عن ت�ل�ك ال�ق�وات ب�أن�ھ�ا (ق�وات 

الشغب) وق�ل�ی�ل م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ی�ع�رف�ون 

اسمھا الحقیقي، فقد أكد فعلھا على اسم�ھ�ا 

الحالي، نعم ان�ھ�ا (ق�وات الش�غ�ب) وال�ت�ي 

تعمل بكل ال�وس�ائ�ل الث�ارة الش�غ�ب، ح�ت�ى 

اصبح الثوار من یكافح الشغب ولیس ت�ل�ك 

 ! القوات

تلك ھي القوات الح�ك�وم�ی�ة (م�ع ق�ن�اع�ت�ن�ا 

بعدم وجود حكومة بمعناه الحقی�ق�ي) ال�ت�ي 

قتلت المئات من حاملي االع�الم أو س�واق 

التكتك أو المسعفین والمسعفات، ف�ع�ن أي 

 شغب یتحدثون؟

القنابل المسیلة للدموع لم تقم بواجبھا بع�د 

أن ادمنت رئة الثائ�ر ع�ل�ی�ھ�ا، ح�ت�ى ص�ار 

یتسلّى بھا ، فاستبدلت قوات الشغب مھم�ة 

ت�ل�ك ال�ى س�الح   القنبلة المسیلة ل�ل�دم�وع

یستھدف أجساد الثوار، فتحولت م�ن غ�از 

 ! مسیل للدموع الى قنابل مسیلة للدماء

ھكذا حم�ت ح�ك�وم�ة ع�ادل ع�ب�د ال�م�ھ�دي 

ثورتنا، فكان الرد من الثوار (ارحل ارحل) 

فرحل یجر اذی�ال ال�خ�ی�ب�ة وال�ی�وم ی�ط�ال�ب 

الثوار بمحاكمتھ، بل محاكم من سبقھ وب�ال 

 . استثناء

 

لثورتنا ایھا االحبة قصص فی�ھ�ا م�ن االل�م 

ال��ك��ث��ی��ر، وأخ��رى ف��ی��ھ��ا م��ن ال��ف��روس��ی��ة 

والبطولة الكثیر الكثیر ، ل�ك�ن�ن�ا ن�ق�ول ف�ي 

نھایة المطاف، نح�ن ب�اق�ون ال�ى ت�ح�ق�ی�ق 

اھداق ثورتن�ا، ف�ي الس�اح�ات، وال�ب�ی�وت، 

والمنابر االعالمیة، وفي الم�ن�اف�ي، ب�اق�ون 

الى یوم بزوغ فجر العراق الجدید، الى یوم 

نقدم ألم الشھید درع النصر، الى یوم نرفع 

علم العراق عالیا خ�ف�اق�ا، ع�زی�زا م�ھ�اب�ا، 

 ...... وذلك الیوم آت ال محال

  الذكر الطیب لشھداء ثورة تشرین الخالدة

 والعزة للعراق المستقل الحر االبي.

 ،ا و أ  ارت ا 
  أ ات!!و

 

 الفنان واالعالمي: فارس دانیال  -بغداد، خاص "العراقیة االسترالیة"     
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الفساد في العراق لم یعد ظ�اھ�رة س�ط�ح�ی�ة    
ی��م��ارس ب��ی��ن ال��ح��ی��ن واآلخ��ر، أو م��ن ھ��ذا 
الش��خ��ص أو ھ��ذا ال��ح��زب أو ت��ل��ك ال��ج��ھ��ة 
الحكومة أو الخاص�ة أو م�ن ھ�ذه ال�دول�ة أو 
ت��ل��ك، ب��ل ت��ح��ول ال��ف��س��اد ع��ب��ر الس��ن��وات 

البریطان�ي -المنصرمة، منذ االحتالل األمریكي
للعراق وتش�ك�ی�ل م�ج�ل�س ال�دول�ة االن�ت�ق�ال�ي 
بقیادة بول بریمر، السیما في الفترة ال�واق�ع�ة 

، أي ف��ي ف��ت��رة والی��ت��ي 2014-2006ب��ی��ن 
ن��وري ال��م��ال��ك��ي ل��رئ��اس��ة م��ج��ل��س ال��وزراء 

 العراقي، وعدم توقفھا حتى أالن، نظاماً 
)System متكامالً وف�اع�الً ی�م�ارس ب�ج�رأة (

وبال ح�ی�اء واس�ت�م�راری�ة م�ن ق�ب�ل س�ل�ط�ات 
الدولة الثالث ومؤسساتھا وھیئاتھا المستق�ل�ة 
وعموم األجھزة المدنیة وال�ق�وات ال�م�س�ل�ح�ة 
ال��ع��راق��ی��ة ب��ك��ل ص��ن��وف��ھ��ا بص��ورة س��اف��رة 
بمشاركة جمیع األحزاب اإلسالمیة السیاسیة، 
الشیعیة منھا والسنیة، وتشكیالتھا المس�ل�ح�ة 
المعلن عن�ھ�ا أو ال�م�س�ت�ت�رة، وم�ن�ھ�ا بش�ك�ل 
خاص الحشد الشعبي والمیلیشیات ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
المسلحة، وكذلك األحزاب القومی�ة، ال�ع�رب�ی�ة 
م��ن��ھ��ا وال��ك��ردی��ة، وك��ذل��ك ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 
االقت�ص�ادي وال�ت�ج�اري وال�ع�ق�اري وال�ب�ن�وك 
المحلیة ال�خ�اص�ة وال�ح�ك�وم�ی�ة، وب�م�ش�ارك�ة 
قسریة من جانب المجتم�ع ل�ت�س�ی�ی�ر ش�ؤون�ھ 
ال��خ��اص��ة وال��ع��ام��ة، إض��اف��ة إل��ى مش��ارك��ة 
مستمرة من جانب الدول والشركات األجنبیة، 
السیما دول ال�ج�وار، وك�ذل�ك ال�دول ال�ك�ب�رى 
وت��ل��ك ال��ت��ي ی��ت��ع��ام��ل م��ع��ھ��ا ال��ع��راق. ھ��ذا 
ال�ت�ش�خ�ی�ص ال�واق�ع�ي ال ی��ع�ن�ي ع�دم وج��ود 
أشخاص أو دوائر في ھذا النظام ال ی�ت�س�م�ون 
بالنزاھة والعفة والضمیر وال�ح�س ال�وط�ن�ي. 
إال إن ھؤالء األش�خ�اص أو ال�م�ج�م�وع�ات ال 
یشكلون سوى القلة غیر المؤثرة والم�رك�ون�ة 
جانباً والمكروھة من قبل ال�غ�ال�ب�ی�ة ال�ف�اس�دة 
الفاعلة والمھیمنة على الحكم والمال والن�ف�وذ 

  االجتماعي.
ھذا الواقع یؤكد حقیقة مھمة إن محارب�ة ھ�ذا 
النظام، وأن كان غیر مستحیل، ول�ك�ن ص�ع�ب 
للغایة ومصحوب ب�م�ح�اوالت ج�ادة ل�إلج�ھ�از 
على م�ن ی�ح�اول ال�ت�ح�رش ب�ھ�ذا ال�ن�ظ�ام أو 
استدعاء شخوصھ ومحاسبتھم، فھ�م ی�م�ل�ك�ن 
أس��ل��ح��ة ع��دة ول��ی��س س��الح��اً واح��داً، ل��ی��س 
المیلیشیات ال�م�س�ت�ع�دة ل�ل�خ�ط�ف وال�ت�غ�ی�ی�ب 
والتھدید والقتل في كل لحظة، بل وأیضا ل�ھ�م 

قوى الدول�ة (الس�ل�ط�ة ال�ت�ن�ف�ی�ذی�ة وم�ج�ل�س 
النواب والقضاء) التي تحمیھم وتدافع عن�ھ�م، 
كما لھم في الخارج من یمارس ك�ل الض�غ�وط 
إلفشال كل محاولة لفتح ملفات الحیتان الكب�ار 
التي أتت ل�ی�س ع�ل�ى م�ئ�ات ال�م�ل�ی�ارات م�ن 
الدوالرات األمریكیة وسرقت الخب�ز وال�ل�ق�م�ة 
من أفواه الفقراء والمعوزین وأوقفت ع�م�ل�ی�ة 
ال��ت��ن��م��ی��ة ال��وط��ن��ی��ة وزورت ب��ت��ل��ك األم��وال 
االنتخابات النیابیة العامة والم�ح�ل�ی�ة وغ�طّ�ت 
على القتلة والمزورین ..الخ, فحس�ب، ب�ل أن 
نظام الفساد المالي واإلداري والس�ی�اس�ي ق�د 
صادر كامل حقوق اإلنسان المثبتة في الئ�ح�ة 

وب�ق�ی�ة  1948حقوق اإلنسان ال�دول�ی�ة ل�ع�ام 
الوثائق واللوائح الدولیة واإلقلیمیة ال�خ�اص�ة 
بحقوق اإلنسان والشرعة ال�دول�ی�ة. م�ن ھ�ن�ا 
تبرز حقیقة أن ال�ف�س�اد ی�ع�ت�ب�ر م�ن ال�ج�رائ�م 
الكبرى التي یجب أالَّ تسقط بالتقادم، بل ی�ج�ب 
مالحقة مرتكبیھا حتى تحقی�ق ال�ع�دال�ة. وم�ن 
ھنا جاءت المطالبات الشدیدة والمستمرة م�ن 
ج��ان��ب ب��ن��ات وأب��ن��اء الش��ع��ب ال��م��خ��ل��ص��ی��ن 
بمحاربة الفساد والفاسدین وتجلت ف�ي أغ�ل�ب 
ال��م��ظ��اھ��رات وال��ت��ح��رك��ات ال��م��دن��ی��ة خ��الل 
السنوات ال�م�ن�ص�رم�ة، وال�ت�ي ت�ب�ل�ورت ف�ي 
ھ��ت��اف��ی��ن ص��ارخ��ی��ن "ب��اس��م ال��دی��ن ب��اگ��ون��ة 
الحرام�ی�ة"، ب�اس�م ال�دی�ن وال�م�ذھ�ب ب�اع�وا 
وطنھ"، ثم تبل�ورت ف�ي ش�ع�اری�ن م�ھ�م�ی�ن: 
"نازل أخذ حقي"، و "أرید وطن" مس�ت�ق�ل، 
یكون الشعب فیھ ھو صاح�ب ال�ك�ل�م�ة ال�ع�ل�ی�ا 

 والمصلحة.
 

قبل یومین نشرت وس�ائ�ل اإلع�الم ال�ع�راق�ی�ة 
خبراً م�ھ�م�اً م�ف�اده تش�ك�ی�ل رئ�ی�س م�ج�ل�س 
الوزراء لج�ن�ة مس�ؤول�ة ع�ن ال�ت�ح�ق�ی�ق ف�ي 
ملفات الفساد والقضایا الكبرى، ال�ت�ي ط�ال�م�ا 
طالب الشعب بفتح�ھ�ا وال�ت�ح�ق�ی�ق ب�ال�ح�ی�ت�ان 
الكبرى التي أذلت الشع�ب ال�ع�راق�ي وأف�ق�رت�ھ 
وعطلت عملی�ة ال�ت�ن�م�ی�ة وال�ت�ق�دم وأش�اع�ت 
الرثاثة في ج�م�ی�ع ج�وان�ب ح�ی�اة ال�م�ج�ت�م�ع. 
وأوكل رئاسة اللجنة إل�ى ال�ف�ری�ق ال�ح�ق�وق�ي 
السید أحمد طھ ھاشم، معتمداً بھذا ال�ت�ك�ل�ی�ف 
على عملھ معھ ومعرفتھ بھ وثق�ت�ھ ب�أم�ان�ت�ھ، 
كما وضعت تحت تصرفھ م�ا ی�ح�ت�اج ل�ھ م�ن 
إمكانیات مادیة وإداریة وملفات محفوظة من�ذ 
سنوات. ث�م أوك�ل�ت ل�ل�ج�ن�رال ع�ب�د ال�وھ�اب 
الساعدي، رئی�س ج�ھ�از م�ك�اف�ح�ة اإلرھ�اب، 

مھمة اعتقال من ترى اللجنة ضرورة تقدیم�ھ 
  للمحاكمة.

ال شك إن ھ�ذه ال�ل�ج�ن�ة س�ت�ح�ت�اج إل�ى ع�دة 
 مسائل جوھریة:

تأیید الش�ع�ب وق�وى االن�ت�ف�اض�ة واألح�زاب  
الوطنیة والدیمقراطیة ومنظ�م�ات ال�م�ج�ت�م�ع 

  المدني لھذا اإلجراء ومتابعة تنفیذه.
تأمین مشارة خبرة مجموعة من الحقوقی�ی�ن  

العراقیین والقض�اة ال�ن�زی�ھ�ی�ن، إض�اف�ة إل�ى 
الخبرة الدولیة في مجال ال�ت�ح�ق�ی�ق ب�ق�ض�ای�ا 
الفساد ال�م�ال�ي، وقض�ی�ة اج�ت�ی�اح ال�م�وص�ل 
ونینوى، وشھداء معسكر سپای�ك�ر، وأح�داث 

، وشھداء انتفاضة تشرین 2011األنبار عام 
، وقضایا المغیبین والمختطف�ی�ن 2019األول 

     واالغتیاالت، ...الخ.
) لیس الھدف من التحقیق والمحاكمات ھ�و 3

االنتقام ونشر األحقاد والكراھیة ف�ي ص�ف�وف 
المجتمع، ب�ل ت�ح�ق�ی�ق ال�ع�دال�ة واس�ت�خ�الص 
ال��دروس م��ن��ھ��ا وم��ن ت��ج��ارب الس��ن��وات 
المنصرمة والخبرات التي یفترض االس�ت�ف�ادة 
منھا واألسس التي یس�ت�وج�ب أن تس�ود ف�ي 
الدولة والمجتمع، وس�ی�ادة ال�ق�ان�ون وھ�ی�ب�ة 
الدولة ومنع التجاوز على الدس�ت�ور وح�م�ای�ة 

 حقوق اإلنسان والمجتمع وثروة البالد.
) إشراك الش�ع�ب م�ن خ�الل نش�ر ال�وث�ائ�ق 4

والشفافیة في التعامل م�ع ال�م�ل�ف�ات وت�أم�ی�ن 
رقابة الشعب ومنظم�ات ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي، 
ومنھا منظمات حق�وق اإلنس�ان، وال�ن�ق�اب�ات، 
عل�ى م�ج�رى ال�ت�ح�ق�ی�ق وال�م�ح�اك�م�ات، م�ع 
االھتمام بسرعة ودقة إنجاز الم�ل�ف�ات ب�ھ�دف 
االَّ تم�ت�د ط�وی�الً ب�ح�ی�ث ی�ت�س�ن�ى ل�ل�ف�اس�دی�ن 
الھروب من وجھ العدالة أو تمیی�ع ال�ق�ض�ای�ا، 
السیما ألولئك الذین م�ا زال�وا ی�ل�ع�ب�ون دوراً 
ك��ب��ی��راً ف��ي إدارة دف��ة الس��ی��اس��ة ف��ي ال��ب��الد 
والتحك�م ب�م�ج�ل�س ال�ن�واب وأج�ھ�زة ال�دول�ة 

  والحشد الشعبي...الخ.
) إن الثقة باللجنة التح�ق�ی�ق�ی�ة وش�خ�وص�ھ�ا 5

أمر ضروري جداً، وإال فالعم�ل�ی�ة ال تس�ت�ح�ق 
الذكر، ولكن رقابة الشعب ومتابعت�ھ ل�ھ�ا ھ�ي 
األجود، التي ال بد منھا للوصول إلى ال�ن�ت�ائ�ج 

   العادلة والمرجوة.

  اد:
 ا ة،  ر ا أد! 

 أ. د.كاظم حبیب/ المانیا
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مزج توفیق الحكیم بین ال�رم�زی�ة ال�واق�ع�ی�ة 
على نحٍو متمیّز غیر مسبوق بال�م�ّرة ح�ی�ث 
الخ�ی�ال وال�ع�م�ق دون غ�م�وض أو ت�ق�ی�ی�د 
وعموم المبالغة، فم�ث�الً م�ا أش�ار أل�ی�ھ ف�ي 
أنج�ازه األدب�ي (أس�ط�ورة أی�زی�س) : ف�أن 
أش��الء أوزوری��س ال��ح��یّ��ة ف��ي األس��ط��ورة 
تعني :تقطع أوصال مصر في مظھر ف�ق�دان 
التماسك واألتحاد فھي الرم�زی�ة ف�ي نص�یّ�ة 
األسلوب، فكان لھُ األثر في نشوء تیار أدبي 
جدید في المسرح العربي ھ�و م�ا ُع�رف ب 
(المسرح الذھني)، لقد أستخدم أدب ال�خ�ی�ال 
السوسیولوجي في مد خط ال�ح�ل�م ال�ح�داث�ي 
إلى أقصى أستقامة تمكن بھا خل�ق مش�روع 
درامي یلیق ب�م�ص�ر، وی�ق�ص�د ب�ال�م�ش�روع 
الدرامي ھو ألجل معالجة جانب من ال�ح�ی�اة 
األنسانیة للفقر المدقع للم�ج�ت�م�ع ال�م�ص�ري 
آن ذاك، ویعني في نظري : أنھُ أنح�از ك�ل�ی�اً 
إلى أستلھام التراث المصري عب�ر عص�وره 
ال��م��ت��ع��ددة ف��ي ال��ف��رع��ون��ی��ة وال��روم��ان��ی��ة 
واألسالمیة والقبطیة ، م�ی�ل�ھ الش�دی�د ن�ح�و 
ال��ف��رع��ون��ی��ة واض��ح��ة ف��ي روای��ة (ع��ودة 

 الروح).
أكتشف أن ال�ث�ق�اف�ة ال�م�س�رح�ی�ة األورب�ی�ة 
أسسْت على جذور المسرح الیوناني، أن�ت�ق�د 
لعبة كرة القدم ومحبوبیة وأشت�ھ�ار ال�ل�ع�ب�ة 
في عموم أوربا والعالم، وخصوص�اً ع�ن�دم�ا 
قرأ الرواتب الفلكیة لبعض ن�ج�وم ال�ل�ع�ب�ة ، 
كانت عبارتھ المش�ھ�ورة : {أن�ت�ھ�ى عص�ر 
القلم وبدأ عصر القدم ، لقد أخذ ھ�ذا أو ذاك 
الالعب في سنة واحدة ما لم یاخذهُ كل أدباء 

 مصر من أیام أخناتون}.
توفیق الحكیم كاتب روائي مسرحي مص�ري 

م�ن أك�ب�ر  1987/ 1898والدة األسكندریة 
ك�ت�اب مص�ر ف�ي ال��ع�ص��ر ال�ح��دی�ث، درس 
ال��ق��ان��ون ف��ي ال��ق��اھ��رة وب��اری��س ووظ��ف 
أھتمامھُ نحو فنون األدب وال�روای�ة، ك�ان�ت 
بدایات أنتاجھ األدبي في ث�الث�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن 
العشرین في أبداعاتِھ ال�م�ت�أل�ق�ة ف�ي "أھ�ل 
ال��ك��ھ��ف" وع��ودة ال��روح، وش��ھ��رزاد، 
وعصفور من الشرق، والطعام لكل فم، وی�ا 

 52مس�رح�ی�ة و 100طالع الش�ج�رة، ول�ھُ 
كتاباً وتأثر بال�ث�ق�اف�ة األورب�ی�ة وال�م�ص�ری�ة 
فكانت مدون�ات�ھ األدب�ی�ة م�ن وح�ي ال�ت�راث 
المصري بعصورِه المختلفة ماراً بالتطورات 
السیاسیة واألجتماعیة، تُرجمْت اعمالھُ إل�ى 
ال��ف��رنس��ی��ة واألن��ك��ل��ی��زی��ة واألی��ط��ال��ی��ة 
واألسبانیة، تمیّز ال�ح�ك�ی�م ب�م�س�اره األدب�ي 
المسرحي، ف�ق�د ح�رص ع�ل�ى ال�م�زج ب�ی�ن 
الواقعیة والرمزیة كما وُضحْت ف�ي روای�ت�ھ 

، ورم�وزهُ الس�ردی�ة 1933"أھل الكھف" 
، ولكنھُ ل�ھُ ال�ق�درة ع�ل�ى  بعیدة عن المبالغة

ال�ت�ص��وی�ر وال��غ�وص ف��ي م�ج��م�ل ال��دالالت 
والمعاني بدقة شدیدة ، یعد م�ن رواد األدب 
ال��ح��دی��ث وھ��و ص��اح��ب ت��ی��ار "ال��م��س��رح 

 .الذھني"
روای�ة "عص�ف��ور م��ن الش�رق" ل�ل��روائ��ي 

جس�دت  1938المصري (توفیق ال�ح�ك�ی�م) 
فكرة التباین بین الشرق وال�غ�رب، وت�ع�ال�ج 
موضوع العالقة بینھما عند توقیت ال�ت�أری�خ 
التنویري األوربي ما سمي بعصر ال�ن�ھ�ض�ة 
األوربیة التي بات�ت ت�ع�ت�ب�ر ص�ورة أورب�ی�ة 
حدیثة رب�م�ا ص�ادم�ة ب�ف�ج�ائ�ی�ت�ھ�ا ب�ال�ت�ق�دم 
األنفجاري بمجاالت الحیاة الی�وم�ی�ة ل�ت�رق�ى 
بالعالم الغربي إلى درجات رف�ی�ع�ة ف�ي س�ل�م 
الحضارة ال�ب�ش�ری�ة، ب�ف�ع�ل األس�ت�ك�ش�اف�ات 
الجغرافیة وحیازة المستعمرات الع�دی�دة ف�ي 
أرجاء كوكب األرض، ب�ی�ن�م�ا ب�ق�ي الش�رق 
قابعاً في مكانِھ مذھوالً ومصدوماً من ج�راء 
ما أك�ت�ش�ف ال�ھ�وة الس�ح�ی�ق�ة ب�ی�ن�ھُ وب�ی�ن 
ال��غ���رب، وف���ي أع���ت���ق���ادي أن الص���دم���ة 
الكھربائیة شكلت عوامل دفع ف�ي فض�اءات 

الشرق حیث أخذ یتحسس مواطن الحض�ارة 
الغربیة لیفھمھا ثُّم لیستوعبھ�ا، وخ�الل ك�ل 
ھذا الصراع قد یشعر بالدونیة ویعیش الجلد 
ال��ذات��ي ع��ل��ى ت��أخ��رِه ھ��ذا، ك��ان "ت��وف��ی��ق 
ال�ح�ك�ی�م" س�ب��اق�اً إل�ى ط�رح ت�ل�ك ال�ع�الق��ة 
(روائ��ی��اً) وف��ت��ح األب��واب ل��ت��ج��ارب أخ��رى 
جاءت بعدهُ مثل "قندیل أم ھاش�م" ل ی�ح�ي 

والحي الالتیني لسھیل أدری�س  1940حقي 
"موسم ال�ھ�ج�رة إل�ى الش�م�ال"   ثُمّ  1954

للطیب صالح، فكانت رائعة توف�ی�ق ال�ح�ك�ی�م 
"عصفور من الشرق" موفقاً ف�ي ت�وظ�ی�ف 
تقنیات الفن الروائي وأبعادھا عن الخطاب�ی�ة 
والتقریریة التي طفت على ما قبلھا، ورس�م 
األحداث والشخصیات بش�ك�ٍل م�ق�ن�ع ی�دع�و 
القاريء للغوص فیھا، وكان ال�ح�ك�ی�م ف�ن�ان�اً 
محترفاً وواعیاً بتقن�ی�ات ال�ك�ت�اب�ة ال�روائ�ی�ة 
التي تختلف ك�ل�ی�ا ع�ن ال�ك�ت�اب�ة ال�خ�ط�اب�ی�ة 
الوعظیة، ففي ھذه الروای�ة ب�ال�ذات أع�ط�ى 
األولویة للحدث الذي یتحرك ویتطّوْر لیت�رك 
القاريء أستنتاج الدالالت، وكشف ال�ح�ك�ی�م 
في الروایة مآخ�ذ ت�ل�ك ال�ح�ض�ارة ال�غ�رب�ی�ة 
في : مادیة الحضارة الغرب�ی�ة ال�ت�ي غ�یّ�ب�ْت 
روحانیتھا وخ�ل�وھ�ا م�ن روح ال�ف�ن وھ�ن�ا 
یتجاوز الحكیم مفھوم الصراع إل�ى م�ف�ھ�وم 
أعمق ھو التأكید على فقدان الروحانی�ة ف�ي 
الحضارة الغربیة الحدیثة، ومن ج�ان�ٍب آخ�ر 
طرح الحكیم في روایتِھ بعض ال�م�ش�ت�رك�ات 
والمقاربات التأریخیة وال�ح�ض�اری�ة ال�ف�ن�ی�ة 
بین الشرق والغرب، وشكلت الروایة مدخ�الً 
وأساساً لمنظري السالم وحوار ال�ح�ض�ارات 
في القرن ال�ع�ش�ری�ن، م�ؤك�داً ع�ل�ى غ�ی�اب 
(ال��ك��م��ال ال��م��ط��ل��ق) ف��ي ك��ل��ی��ھ��م��ا الش��رق 
والغرب، والرأي لل�ك�ات�ب ال�روائ�ي ال�ح�ك�ی�م 
ی��ط��رح م��ن خ��الل ش��خ��وص ال��م��س��رح��ی��ة 
الروائیة : أن الحضارة ال�غ�رب�ی�ة ال تس�م�ح 
للناس أال أن یعیشوا ف�ي ع�ال�ٍم واح�د ف�ق�ط 
بینما الحضارة الشرقیة تكمن سر عظ�م�ت�ھ�ا 
أنھا جعلت ال�ن�اس ی�ع�ی�ش�ون ف�ي ع�ال�م�ی�ن 

 دنیوي وآخروي أو سماوي وأرضي.
 

الفروق الجدلیة بین الحضارتی�ن وق�راءت�ھ�ا 
 حداثویاً !

تعد الدراسة أنعكاساً حقیقیاً لحال ال�م�ج�ت�م�ع 
الفرنسي في زمن حیاة الحكیم في ثالثینی�ات 

مغزى ال�روای�ة ف�ي   القرن الماضي، وتكمن
صراعات الحضارات والنظریات المطروح�ة 
في م�ح�اول�ة ال�روائ�ي ال�ب�ح�ث ع�ن ال�ح�ل�م 

 .المفقود
وقد قرأُت الروایة في ال�خ�م�س�ی�ن�ات وج�دُت 
فیھا من كل زھرة لون بھا من الحب ربی�ع�ھُ 
والعمر صحراءهُ وم�ن ال�روح ش�ف�اف�ی�ت�ھ�ا، 
وبعاطفة شبابیة م�ت�أج�ج�ة ت�ق�م�ص�ُت ت�أی�ی�د 
الحكیم في كل ما طرح من رؤى عن ال�غ�رب 
والشرق، والیوم ونحن في األلف�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة 

وأصبح زمن الروائي الحك�ی�م  21من القرن 
عن بعد أكثر من تسعین عاماً وتحت ت�أث�ري 
بالمعطیات الحداثویة المعصرنة طلقُت أفك�ار 
الحكیم لتأثري بالواقعیة والتأمل ب�دل أح�الم 
الیقظ�ة ال�غ�ی�ب�ی�ة وت�م�س�ك�ُت ب�أھ�ل األرض 
ل��ت��ح��س��س��ي ب��أوج��اع��ھ��م وط��م��وح��ات��ھ��م 
المشروعة في الرغیف والح�ری�ة، ووج�دُت 

 في الروایة :
أنھا محاولة بائسة وجریئة أقتحامیة ف�ق�دت 
زمكنتھا لكونھا أسیرة وقتھا فقط ، لقد تبی�ن 
الیوم ال�خ�ی�ط األب�ی�ض م�ن ال�خ�ی�ط األس�ود 
ونحن نعیش األضواء الكاشفة ف�ي رف�اھ�ی�ة 
الح�ض�ارة ال�غ�رب�ی�ة وث�ق�اف�ات�ھ�ا وت�ط�ورھ�ا 
ال��رق��م��ي خص��وص��اً ف��ي ف��رنس��ا أم ال��دن��ی��ا 

  بنظري.
 وأھم ھذه الفروق ھي :

الف�رق ال�دس�ت�وري ت�ع�ت�ب�ر ال�م�ج�ت�م�ع�ات  -
الشرقیة على العموم مبتالة بأنظمة شمولی�ة 
دكتاتوریة قمعیة، بین�م�ا األن�ظ�م�ة ال�غ�رب�ی�ة 
محمیة بأنظمة وقوانین ع�ادل�ة ف�ي ح�ق�وق 

وھ�و ف�ي  -األنسان، وھ�ل أط�ل�ع ال�ح�ك�ی�م 
على مب�اديء روس�و ف�ي ال�ح�ری�ة  -فرنسا 

 والمساواة.
ال�ق�درات ال�ع�ل�م�ی�ة ع�ن�د ال�غ�رب م�ت�ع�ددة  -

ومتجددة وقابلة للتطور وتول�ت اخ�ت�راع�ات 
الغرب في كل مجاالت الحیاة، أما الشرق ل�م 
ینتج أي ش�يٍء ن�اف�ع ول�م ی�ك�م�ل�وا م�ا ب�دأ 
األجداد في حقول الطب في زمن أب�ن س�ی�ن�ا 
وأب��ن ال��ھ��ی��ث��م ب��ل أع��ت��م��دوا األت��ك��ال��ی��ة 

 واألستھالكیة الطفیلیة.
الفرق المعماري والبیئي أتجھ ال�غ�رب ف�ي  -

ال��ت��ف��ن��ن ف��ي ری��ازة ال��ع��م��ارة وال��ح��دائ��ق 
والمنت�زھ�ات وال�ن�ص�ب ال�ت�ذك�اری�ة، ب�ی�ن�م�ا 
العرب لیس فقط أھملوا ھذا الجانب بل تفن�ن 
المتطرفون األسالمیون في ت�خ�ری�ب وأزال�ة 
العمارة والنصب التأریخیة وقد فجع�ون�ا ف�ي 
الموصل العراقیة في نسف م�ن�ارة ال�ح�دب�اء 
التأریخیة وأزالة مدینة الحضر ال�ت�أری�خ�ی�ة، 
فھي أمة ب�دوی�ة س�ال�ب�ة ك�م�ا ق�ال ال�ع�الم�ة 

 المغربي أبن خلدون في كتابھ المقدمة.
الفروق الفلسف�ی�ة ف�ي ال�ث�ق�اف�ة الش�رق�ی�ة  -

ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى األس���الم���ی���ة وال���ب���وذی���ة 
وال��ك��ون��ف��وش��ی��ة ب��ع��م��وم ش��م��ول��ی��ة ال��ق��ارة 
اآلسیویة بینما تعتمد المسیحیة والتل�م�ودی�ة 
وتنحو بأتجاه العقالنیة المن�ط�ق�ی�ة، ال�ث�ق�اف�ة 
الشرقیة تستند على األبدیة ب�ی�ن�م�ا ال�غ�رب�ی�ة 
تستند على الفلسفة المسیحیة في كل ش�يء 
لھُ بدایة ونھایة، والشرقیة تستخ�دم ال�ت�أم�ل 
الروحي من خالل الذات أما الثقافة الغ�رب�ی�ة 
تعتمد على المنھج العلمي بمنجز عملي ف�ي 
ال��ب��ح��ث خ��ارج ال��ذات م��ن خ��الل ال��ب��ح��ث 
والتحلیل، ت�ع�ت�م�د ال�ث�ق�اف�ة الش�رق�ی�ة ع�ل�ى 
الوسائ�ل ال�روح�ی�ة وال�غ�ی�ب�ی�ة ف�ي ت�ح�ل�ی�ل 
الظواھرالطبیعیة واألجتماعیة بینما الث�ق�اف�ة 
ال��غ��رب��ی��ة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ت��ح��ل��ی��ل ال��م��ادي 
ال��م��ل��م��وس ل��ل��ظ��واھ��ر الس��وس��ی��ول��وج��ی��ة 

 للمجتمع.
قابلیة الحض�ارة األورب�ی�ة ع�ل�ى ال�ت�ط�ور  -

خالل القرن�ی�ن الس�ادس عش�ر وال�ع�ش�ری�ن 
شملت م�ج�االت ال�ف�ل�س�ف�ة وت�ط�وی�ر ط�رق 
التربیة والتعلیم وأزدھار ال�ع�ل�وم األنس�ان�ی�ة 
وأنفتاح العقل الغربي ومش�ارك�ت�ھ ال�ف�ع�ل�ی�ة 
وال��ع��م��ل��ی��ة ف��ي عص��ر ال��ت��ن��وی��ر، وظ��ھ��ور 
م���ب���اديء ومص���ط���ل���ح���ات ج���دی���دة م���ث���ل 
الدیمقراطیة، أما الح�ض�ارة الش�رق�ی�ة ع�ل�ى 
العموم أنھا بدأت في وادي الرافدی�ن ووادي 
الكنج والسند واألردن منذ أكث�ر م�ن س�ب�ع�ة 
آالف س��ن��ة أن ش��ع��وب��ھ��ا ع��ل��م��ْت ال��غ��رب 

أبج�دی�ات ال�ح�روف وال�ك�ت�اب�ة ول�ك�ن�ھ�م ل�م 
یحافظوا علیھا وأھملوھ�ا ول�م ی�خ�ض�ع�وھ�ا 
للتطویر بفعل التركیبة الذاتیة السایكولوجی�ة 
المتق�وق�ع�ة ل�ل�ع�رب�ي وال�ن�ظ�م األس�ت�ب�دادی�ة 
الشمولیة المستلبة ووقع في المحذور حی�ث 
األنعزال واألتكالی�ة ب�أخ�ذ قش�ور ال�ح�ض�ارة 
الغربیة وترك جوھ�رھ�ا وأص�ل�ھ�ا ك�م�ا ق�ال 
نزار قباني في ھذا الموضوع : (لبسنا ث�وب 

  الحضارة والروح جاھلیة)
 

أخیراً/قد أختلف مع الروائي ال�م�ت�أل�ق وھ�و 
ف�ي أن�ع�دام ح�ی�ادی�ت�ھ  -لیعذرني  -من الكبار

بین الحضارتین أذ أن�ح�از بش�ك�ٍل ك�ل�ي ف�ي 
روای�ت�ھ ال�رائ�ع�ة "عص�ف�وٌر م�ن الش��رق" 
ذاك��راً س��ل��ب��ی��ات ال��ح��ض��ارة ال��غ��رب��ی��ة دون 
األشارة إلى أیج�اب�ی�ات�ھ�ا وت�ن�وی�رھ�ا ال�ع�ال�م 
المادي بالمع�رف�ة وال�ت�ك�ن�ل�وج�ی�ا، وأن�ت�ق�اده 
لماركس الذي فك ل�غ�ز األن�ع�ت�اق ل�ل�ط�ب�ق�ات 
الفقیرة والمسح�وق�ة ف�ي الش�رق وال�غ�رب، 
وغاب عنھُ أن ی�ذك�ر مس�ت�ل�ب�ات وس�ل�ب�ی�ات 
النظام ال�رأس�م�ال�ي ال�م�ت�ع�دد ال�رؤوس ف�ي 
أستعمار الشعوب وسلب مقدرات�ھ�ا ال�م�ادی�ة 
واألرثیة الث�ق�اف�ی�ة ، وت�ك�ل�م ع�ن ال�ف�اش�ی�ة 
الماركسیة وتغافل عن ذكر الفاشیة ال�ن�ازی�ة 
والرأسمالیة الجشعة الطفیلیة وال�م�ت�وحش�ة 
الیوم التي أشعلت الحربین الكونی�ت�ی�ن ال�ت�ي 
أبادت المالیین م�ن ب�ن�ي ال�ب�ش�ر وت�خ�ری�ب 
البنى التحتیة والفوقیة لنصف الع�ال�م ت�ن�ازال 
لعراب األق�ت�ص�اد ال�رأس�م�ال�ي (م�ال�ث�وس)، 
وللحقیقة لم ی�ك�ن ف�ي ط�رح�ِھ ع�دالً، وھ�ن�ا 
تكمن الھفّوة التي وقع فیھا الروائي الحك�ی�م 
متجرداً ومنحازاً كلیاً للشرق مسلفناً أف�ك�ارهُ 
بأثنیة قبلیة تحامل بطریقة غیر موض�وع�ی�ة 
على الحضارة الغربیة بالوقت ال�ذي ال�غ�رب 
ھو الذي حق�ق أح�الم ال�ب�ش�ری�ة م�ن خ�الل 
األنجازات العلمیة، بید أن الحكیم أصر خالل 
سرده الروائي على عمق زمكن�ة ال�ح�ض�ارة 
الشرقی�ة، أي نعم ولكنھم لم یحافظوا علیھ�ا 
أو یطوروھا لخدمة البشریة، وھ�و ی�ق�ول : 
على لسان (أیفان) بطل روایتھ عصفور من 

آه ال�ن�ور یش�رق م�ن ب�الد  ---الشرق : آه
،  180الشرق لیغرب ف�ي ب�الد ال�غ�رب ص

لیتھُ (حیاً) لیرى ماذا أق�دم ع�ل�ی�ھ عص�اب�ات 
خارج التأریخ وھ�م مس�ل�م�ون م�ن ت�ك�ف�ی�ر 
ال��غ��رب والش��رق وف��رض ال��ج��زی��ة ع��ل��ى 
الشعوب ونصب دكات النخاسة لبیع وش�راء 
المرأة ، ومعاول وبل�دوزرات ج�ی�ش�ھ�ا أت�ت 
ع�ل��ى األخض��ر وال��ی��اب�س ، وھ��و ی��ع��ت��رف 
بض��ی��اع الش��رق ف��ي م��ت��اھ��ات الس��خ��اف��ة 
القشریة لما تسمى بالحضارة الغربی�ة ح�ی�ن 

: ح��ت��ى أب��ط��ال  187و186ی��ق��ول ف��ي ص
الشرق قد ماتوا في قلوب الشرقیین /أنت�ھ�ى 

نعم الی�وم ال ی�وج�د ش�رق!؟ أن�م�ا ھ�ي  ---
غابة بین أشج�ارھ�ا م�ج�م�وع�ات م�ت�ن�اح�رة 
مفككة تلبس زي العرب على غیر ن�ظ�ام وال 

 ترتیب وال فھم وال أدراك .
وأن�ا  -وتلك ھي رسال�ة أدع�وا الش�رق�ی�ی�ن 

إلى األمام لیجعلوا من شرقھ�م رم�زاً  -منھم 
 ا.حقیقیاً ولیس مشّوھً 

 2020ُكتب في أیلول                            

 أاء  روا " ر  اق "  
ا  

 

 ستوكھولم -/ السویدعبد الجبارنوري
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المجامل�ة ُع�ْرٌف دب�ل�وم�اس�ي وت�ق�ل�ی�د    
إجتماعي مطلوب، أما الت�م�ل�ق وال�م�راءة 
والخداع فھي أمور قبیحة ومستھجنة في 
كل المجتمعات. وقد إب�ت�ل�ت ال�م�ج�ت�م�ع�ات 
ال��ع��رب��ی��ة واإلس��الم��ی��ة ب��ھ��ذه األم��راض 
اإلجتماعیة، فغدت األغلبیة تمارسھا ھ�ذا 
النفاق االجتماعي، إما خ�وف�اً أو م�راع�اة 
لمصالحھا. وھذا ال یع�ن�ي ع�ن ال�غ�رب ال 
یمارسھا، بل إنھ یم�ارس�ھ�ا ف�ق�ط ع�ن�دم�ا 
تقتضي مصلحتھ سواء العامة أو الخاصة 
منھا. فالرئیس األمیركي أوبام�ا إس�ت�ق�ب�ل 
نوري المالكي عندما كان رئیس�اً ل�وزراء 
العراق، وھو في الحقیقة ال ی�ط�ی�ق�ھ، وال 
یعتبره شخصاً محترم�اً، ول�ك�ن مص�ل�ح�ة 
أمریكا وأوباما إقتضت ذلك، بینم�ا رف�ض 
ال��رئ��ی��س ت��رام��ب إس��ت��ق��ب��ال ع��ادل ع��ب��د 
ال�م�ھ��دي ألك��ث�ر م�ن س�ن��ة ح��ت�ى ت�اری��خ 

 إستقالة عبد المھدي. 
وھذا یدل على إن ال�غ�رب وف�ي م�ق�دم�ت�ھ 
أمریكا وبریطانیا تعمدوا تسل�ی�م الس�ل�ط�ة 
لألحزاب والجماعات ال�دی�ن�ی�ة اإلس�الم�ي 
بشقیھا (الُسنیة والش�ی�ع�ی�ة) وال�ت�غ�اض�ي 
عن تغلغلھا في مؤسسة الدولة، ل�ع�ل�م�ھ�م 
یقیناً إن ھذه الج�م�اع�ات ھ�ي أفض�ل م�ن 
یخرب الدول بعد أن یھدم حدودھا ویضیع 

   سیادتھا.
عاماً وال�ع�راق یش�ھ�د  17ومنذ أكثر من  

تدھوراً في كل مجاالت الحیاة، ومع ذل�ك، 
فالقلة القلیلة م�ن س�ی�اس�ی�ي ال�غ�رب م�ن 
أبدى قول صدٍق بصدد ذلك. ولم یكن أح�د 
�ص ال�م�رض أوالً،  منھم یرغب أن یش�خِّ

 ویصف الدواء تالیاً. 
وإستمر ھذا الوضع الش�اذ ح�ت�ى م�ج�يء 

الرئیس األم�ری�ك�ي ت�رام�ب ال�ذي ی�م�ت�از 
بصراحتھ المتناھیة ف�ك�ش�ف ال�ع�دی�د م�ن 
ھذه الع�ورات ب�ك�ل وض�وح، ف�ي ال�وق�ت 
الذي كان فیھ الجمیع كان یعرف إن ال�داء 
ال��ذي أب��ت��ل��ی��ت ب��ھ دول ع��رب��ی��ة ع��دی��دة 
كالعراق وسوریا ولبنان وال�ی�م�ن، وب�دت 
أع��راض��ھ ع��ل��ى دوٍل أخ��رى ال��ب��ح��ری��ن 
والكویت وغیرھا، إنما یكم�ن ف�ي ال�والء 
األجنبي لدولة أخرى، وھ�و ف�ي الس�اب�ق 
كان یَُعد جریمة كبرى تمس أم�ن ال�دول�ة 
في ق�وان�ی�ن ع�ق�وب�ات ھ�ذه ال�دول ت�ح�ت 
مسّمى (جریمة الخیانة والتعامل مع دولة 

، أص�ب�ح�ت 2003أجنبیة)، ولكن بعد عام 
ھ��ذه ال��ج��ری��م��ة مص��در ف��خ��ر وم��ب��اھ��اة 
للكثیرین فیھا، فإختل التوازن في م�ی�زان 
الحیاة، وفقد النظام فیھا، وضاع الص�راط 

 المستقیم. 
وكانت إیران في مقدمة الدول الت�ي ی�ق�دم 
لھا ھذا الوالء، حتى ج�اء إن�ف�ج�ار م�رف�أ 

، 2020بیروت الرھیب في الرابع من آب 
لینتبھ العال�م وف�ي م�ق�دم�ت�ھ ف�رنس�ا إل�ى 
حقیقة خ�ط�ورة الس�ك�وت ع�ل�ى ال�خ�ط�أ، 
والمجاملة على حساب ال�ح�ق، وم�داھ�ن�ة 
ال��ب��اط��ل، وال��ق��ب��ول ب��ال��ف��س��اد ون��ت��ائ��ج��ھ 

  الخطیرة.
آب  6وھ��ك��ذا، ف��ف��ي زی��ارت��ھ ب��ت��اری��خ 

المنصرم، قال الرئیس الفرنسي م�اك�رون 
لممثل حزب هللا محمد عی�د: أری�د ال�ع�م�ل 
معكم لتغ�ی�ی�ر ل�ب�ن�ان، ل�ك�ن أث�ب�ت�وا أن�ك�م 
 لبنانیون، فكلنا یعلم إن لكم أجندة إیرانیة.

نعرف تاریخكم ج�ی�داً، ون�ع�رف ھ�وی�ت�ك�م 
الخاصة، ولكن ھل أنتم لبنانیون، ن�ع�م أم 
ال؟ ھل أنت لبناني أم إیراني؟ أجبني بن�ع�م 
أو ال؟ أنا اعرف تاریخك المھني وسیرتك 
ال��ذات��ی��ة ك��ام��ل��ة، ف��ارج��ع��وا م��ن س��وری��ا 
والیمن، ولتكن مھمتكم ھنا لبناء ال�دول�ة، 
ألن ال��دول��ة ال��ج��دی��دة س��ت��ك��ون لص��ال��ح 

  أبنائكم، فاعملوا لمستقبل أطفالكم.
نفس ھذا القول وبمعاناة أكبر قالتھ المس 
بیل السكرتیرة الشرقیة للمندوب الس�ام�ي 
البریطاني في العراق ل�ع�دد م�ن الش�ی�ع�ة 

، أي قبل قرن كامل ب�الض�ب�ط، 1920عام 

عندما أرادوا مناصب في الدولة العراقیة، 
فقالت: ھل أنتم ع�راق�ی�ی�ن أم إی�ران�ی�ی�ن؟ 

 فأجابوھا: نحن من رعایا إیران. 
تش�ری�ن ال�ث�ان�ي  2وفي رسالتھا بتاری�خ 

تقول بیل "فالشیع�ة یش�ك�ون م�ن  1920
إنھم غیر ممثلین تمثیالً كافیاً في المجلس 
(التأسیسي) وھم بھذا یتغاضون بال�ك�ل�یّ�ة 
ع��ن إن ق��ادت��ھ��م ك��ل��ھ��م ت��ق��ری��ب��اً رع��ای��ا 
إیرانیون، وعلیھم أن یغیروا ج�ن�س�ی�ت�ھ�م 
قبل أن ی�ت�ب�وءوا ال�م�ن�اص�ب ف�ي ال�دول�ة 
العراقیة. إنھم أصعب العناصر إنقیاداً ف�ي 
البالد، وھم ك�ل�ھ�م م�ت�ذم�رون مس�ت�اؤون 
تقریباً، وال یب�ال�ون ب�ال�م�ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة 

  بالمرة."
تشرین الثاني  7وفي رسالة ثالثة بتاریخ 

، كت�ب�ت ت�ق�ول: "والش�ی�ع�ة، ك�م�ا 1920
ب�یّ�ن�ت ف�ي م�ن�اس��ب�ات ع�دی�دة م�ن ق�ب��ل، 
یكّونون مشكلة من أعظم المشاكل ... إن 
رجالھم ال�م�ت�ق�دم�ی�ن ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع م�ن 
العلماء وأسرھم كلھم م�ن رع�ای�ا إی�ران. 
وقد وجدت إن أحسن ح�ّج�ة أت�ذرع ب�ھ�ا، 
عندما یأتي إلّي بعض الناس شاك�ی�ن م�ن 
إن فالناً أو فالناً لم یدخل أسمھ في قائ�م�ة 
الوزراء، ھي أن أسألھ�م ق�ائ�ل�ة "أف�ن�دم. 
ھل یمكنني أن أسأل عما إذا ك�ان ال�م�ؤم�ا 
إلیھ من رعایا ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة أم ال"، 
فیكون الجواب "أفندم، كال إنھ من رع�ای�ا 
إیران" وعند ذاك أذكر لھم إن�ھ ف�ي ھ�ذه 
الحالة ال یم�ك�ن�ھ أن یش�غ�ل م�ن�ص�ب�اً ف�ي 

  الحكومة العراقیة".
وقد إختصرت المس بیل رأیھا ف�ي ف�ی�ھ�م 
قائلة: "ویجب أن أعتبر سیطرة الش�ی�ع�ة 
كارثة ال یمكن تص�ورھ�ا". ف�ھ�ل ص�دق�ت 

عاماً؟ إن ن�ظ�رة  80نبوءتھا بعد أكثر من 
 واحدة إلى عراق الیوم تبین ذلك بجالء.

!!ل ا ون وا  ا   ن 
 
 

 د. ریاض السندي/كالیفورنیا                                               

قبل قرن كامل بالضبط، ع�ن�دم�ا 
أرادوا م��ن��اص��ب ف��ي ال��دول��ة 
ال��ع��راق��ی��ة، ف��ق��ال��ت: ھ��ل أن��ت��م 
ع���راق���ی���ی���ن أم إی���ران���ی���ی���ن؟ 
ف��أج��اب��وھ��ا: ن��ح��ن م��ن رع��ای��ا 

 إیران.!!!. 



ف��ي ك��ت��اب ال��روائ��ي م��ی��الن ك��ون��دی��را    
(ل��ق��اء) ی��ذك��ر ع��ن��د ح��دی��ث��ة ع��ن روای��ة 
ماركیز "مائ�ة ع�ام م�ن ال�ع�زل�ة" أن ال 
أبناء ألبطال الروایات ال�ع�ظ�ی�م�ة، وب�ھ�ذا 
یفتح كون�دی�را م�ج�اال ل�ل�ن�ق�اش ع�ن ھ�ذا 
الموضوع الذي لم ینتب�ھ ل�ھ ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الك�تّ�اب، وأن�ا واح�د م�ن�ھ�م، النش�غ�ال�ھ�م 
بكتابة الروایة، أي في خلق�ھ�ا م�ن ال�ع�دم 

 الكتابي، ال العدم الواقعي.
فقد شغلُت بوالدة أبطال روایتي األول�ى    

"أبابیل"، ووالدة أبطال روایتي ال�ث�ان�ی�ة 
"ط���ری���ق الش���م���س"، ووالدة أب���ط���ال 
روای�ت��ي ال��ث��ال��ث��ة "أوراق ال��م��ج��ھ��ول"، 
ووالدة أب����ط����ال روای����ت���ي ال����راب����ع����ة 
"ال��ت��ش��اب��ی��ھ"، ووالدة أب��ط��ال روای��ت��ي 
الخامسة "نخلة خوص سعفھا ك�ث�ی�ف"، 
ووالدة أب���ط���ال روای���ت���ي الس���ادس���ة 
المخط�وط�ة "ال�ھ�اوی�ة"، ووالدة أب�ط�ال 
روایتي القص�ی�رة الس�اب�ع�ة ال�م�خ�ط�وط�ة 
"حكایات مدینتي الثالث"، ووالدة أب�ط�ال 
روایتي الق�ص�ی�رة ال�ث�ام�ن�ة ال�م�خ�ط�وط�ة 
"ح�ب ف�ي زم�ن ال�ن�ت"، ووالدة أب�ط��ال 

ال�ت�اس�ع�ة ال�م�خ�ط�وط�ة   روایتي القصیرة
"ال��م��أس��اة"، ووالدة أب��ط��ال روای��ت��ي 

 العاشرة المخطوطة "الخزاف الماھر".
وھ��ذا ال ی��ع��ن��ي والدت��ھ��م م��ن ال��واق��ع   

العیاني المحسوس، وإنما والدتھ�م أث�ن�اء 
الكتابة على الورق. أل�م أق�ل أن ال�ك�ت�اب�ة 
كالمخاض في الورقة ال�خ�ارج�ی�ة األول�ى 
من روایتي الثالثة "أوراق ال�م�ج�ھ�ول"؟ 
إذ قلت: (ال�ك�ت�اب�ة أل�ٌم، م�خ�اٌض، والدة، 
بحث عن إبرة ف�ي ك�وم�ة ق�ش ت�ق�ع ف�ي 

 الغرفة الخلفیة لبیت ریفي).
ھذا ما كنت أقرأه بدای�ة ول�وج�ي ع�ال�م    

الكتابة األدبیة ولم أصّدقھ، ك�ن�ت أض�ح�ك 
من ھذا القول، إّال أن م�م�ارس�ة ال�ك�ت�اب�ة 

 جعلتني أصدق ذلك.
وك�ن�ت أتس�اءل: ھ��ل ص�ح�ی�ح أن أي     

ك��ات��ب أص��در م��ج��م��وع��ات قص��ص��ی��ة أو 
روای�ات، ع�ن�دم�ا ی�ری��د أن ی�ك�ت�ب ع�م��الً 

ی�ج�ل�س أول م�ا  –سمھ ما شئت  –جدیداً 
ك��م��ن   –ی��ج��ل��س أم��ام األوراق ال��ب��ی��ض 

 -یج�ل�س ب�ی�ن ف�خ�ذي ع�ذراء أول م�رة 
في زمننا ال�ح�اض�ر ی�ج�ل�س  –والقلم بیده 

أمام لوحة مفاتیح الحاسوب ولیس بی�دی�ھ 
شيء، وإنما أمامھ شاشة بی�ض�اء ال�ل�ون 

ویترك تفكیره یسیح بین أناس یعرفھ�م   –
أو ال یعرفھم، وفي أماكن مجھولة ع�ن�ھ، 
وفي زمن ل�ی�س زم�ن�ھ، ث�م ی�ب�دأ ب�ن�ب�ش 
الذاكرة عمن م�رَّ ب�ھ م�ن أن�اس وأح�داث 
لیتوافق ب�ی�ن م�ا ف�ي ال�ذاك�رة وب�ی�ن م�ا 

 سیسطّره على الورق؟
ھ��ا أن��ا أن��ب��ش ذاك��رت��ي، ال ألن��ن��ي ال     

أعرف ع�م�ن أك�ت�ب، ألن ج�م�ی�ع ال�ن�اس 
الذین سأكتب عنھم، وك�ل األم�اك�ن ال�ت�ي 
سیرتادھا ھذا القلم وھو یترك آثاره ع�ل�ى 
الورق، وك�ذل�ك األزم�ن�ة ال�ت�ي س�ت�ج�م�ع 
أولئك الناس بھذا المكان أو ذاك، ق�د ت�م 
تدوینھم في ذاكرتي الورقیة، أي س�ج�ل�ي 
ال�خ��اص، ب��ع��د أن خ�ّم��رت��ھ ال��ذاك��رة ف��ي 
األعماق، ولم یعد بمقدوري إی�ج�اد م�ن�ف�ذ 
للخروج م�ن ھ�ذه ال�ذاك�رة ال�ع�ص�ی�ة، إذ 
بََدأت كالسائل اللزج تنسكب على ال�ورق�ة 
البیضاء، أو من خالل أصابع�ي الض�ارب�ة 
على لوحة م�ف�ات�ی�ح ال�ح�اس�وب ل�ت�رتس�م 
كلماٍت سودا ع�ل�ى ال�ورق�ة االف�ت�راض�ی�ة 

   على الشاشة.
لق�د ح�ف�رت أص�اب�ع�ي، وھ�ي ت�ح�رك      

ال�ق�ل��م ع��ل�ى ال�ورق��ة ال��ب�ی��ض�اء، أو ھ��ي 
تضرب مفاتیح الحروف، آثاراً لم ت�م�ح�ھ�ا 

 السنین.
قلت: وھا أنا أنبش ذاكرتي، ال ألن�ن�ي     

أشعر بما خّزنتھ، كالن�ق�وش ال�م�ن�ح�وت�ة، 
وإن�م��ا ألخ��ت��ار م��ا أری��د أن أخ��ت��اره م��ن 
الحوادث واألحداث التي جرت في وق�ت�ھ�ا 
وف�ي م�ك��ان�ھ��ا وال��ت�ي وج�دت ل�ھ��ا ق��ل�م��اً 
وورقة من ھذا السجل ل�ت�ت�س�ط�ر ع�ل�ی�ھ، 

ك�م�ا أزع�م أن�ن�ي واح�د   –وألنني أعرف 
من كتاب الروایة الذین یعتمد قوان�ی�ن م�ا 
إس�ت�خ�لَ��َص�ھ أس�اط��ی�ن ال�روای��ة وم�ن ث��م 

أن الواقع ال�ط�ب�ی�ع�ي ل�ی�س ھ�و   –نقادھا 
ال��واق��ع ع��ل��ى ال��ورق، أي أن ال��واق��ع 
الحقی�ق�ي ل�ی�س ھ�و ال�واق�ع االف�ت�راض�ي 
المسطّر عل�ى ال�ورق، وإن م�ا ن�ری�د أن 
نسطره مأخوذ من الواقع، ال ول�ن ی�ك�ون 
كالصورة الف�وت�غ�راف�ی�ة ال�ت�ي ت�ج�م�د ك�ل 
ش���يء، ال���ن���اس واألش���ی���اء وال���زم���ان 
والمكان، بل ھو تسطیر لكل ذل�ك، بش�رط 
أن یبقى متحركاً ن�ام�ی�اً م�ت�ط�وراً، ونش�م 
منھ عند القراءة رائحة أجس�ادن�ا ع�ن�دم�ا 
ینّز منھا العرق، ورائحة الغبار واألشی�اء 
األخرى، ونتذوق ع�ذوب�ة ال�م�اء ال�ع�ذب، 
وملوحة الماء المالح، وتتراءى ل�ع�ی�ون�ن�ا 
أل��وان ق��وس ق��زح، وتص��دم أس��م��اع��ن��ا 
ص��رخ��ات م��ن یص��رخ، ون��ح��ی��ب م��ن 
ینتحب، وضحكة من یضح�ك، وف�وق ك�ل 
ذلك علینا أن نجعل أحاسیسنا ومشاع�رن�ا 
تلتقط ك�ل األح�اس�ی�س وال�م�ش�اع�ر ال�ت�ي 
سطرھا القلم على ال�ورق، أقص�د ظ�ھ�ور 
أثر ضربات أصابعنا على لوح�ة م�ف�ات�ی�ح 

 الحاسوب أمامنا على الشاشة.
ھ��ك��ذا ف��ھ��م��ت ك��ت��اب��ة ال��روای��ة، أم��ا      

سجلي فھو سجل للتاریخ لیس إّال، وھ�ذا 
ما تعلمتھ من دراست�ي ال�ج�ام�ع�ی�ة، ف�ھ�ل 
أوفق في إیجاد ال�م�ع�ادل�ة ال�ك�ت�اب�ی�ة ب�ی�ن 
سجلي وبی�ن أوراق�ي ال�ج�دی�دة ھ�ذه، إن 
كانت أوراقاً حقیقیة مصنوعة من عجین�ة 
ال��ق��ط��ن أو ال��ب��ردي أو، أو، أو أوراق��اً 
ضوئیة افتراضیة مرسومة ع�ل�ى ش�اش�ة 

 الحاسوب أمامي.
إن االنشغال ب�والدة ھ�ؤالء الش�خ�وص    

ھو االنشغال الص�ع�ب، ب�ل األص�ع�ب م�ن 
بین الصعاب التي یتحمل وط�أھ�ا ال�ك�ات�ب 
ع��ن��د ال��ك��ت��اب��ة، ال��م��خ��اض ب��ك��ل آالم��ھ 
وأوج��اع��ھ، وب��ك��ل ت��ق��لّ��ص��ات عض��الت 

الب�ط�ن، وان�دف�اع�ات�ھ�ا ال�م�ت�ت�ال�ی�ة، ف�ھ�و 
یتحمل آالم والدتھ�ا م�ن ح�ی�ث ج�ن�س�ھ�ا، 
وع��م��رھ��ا، وم��الم��ح��ھ��ا، وح��دی��ث��ھ��ا، 
وع��الق��ت��ھ��ا االج��ت��م��اع��ی��ة م��ع ب��ق��ی��ة 
الش��خ��وص، وع��ادات��ھ��ا الش��خ��ص��ی��ة، 
ونفسیتھا، وما تفكر بھ، وغ�ی�ر ذل�ك م�ن 
االھتمامات الذات�ی�ة وال�م�وض�وع�ی�ة. أم�ا 
الوالدة الحقیقیة ال�ت�ي ت�ق�وم ب�ھ�ا األن�ث�ى 
فھي والدة أسھل بكثیر من ھ�ذه ال�والدة، 
ألنھا معنیة بوالدة ال�ج�ن�ی�ن، أم�ا ال�ك�ات�ب 
فھو معني بكل مفردات بطلھ، أو أبط�ال�ھ، 
من عمر دقیقة إل�ى ع�م�ر م�ت�ق�دم، ل�ھ�ذا 

 یدعو الكاتب نتاجاتھ الكتابیة كأبنائھ.
أما سؤال كاندیرا فھو منصب ع�ل�ى أن    

خمسین بالمئ�ة م�ن األب�ط�ال ال ی�ت�رك�ون 
من یخلفھم، أي أن�ھ�م ی�غ�ادرون ال�روای�ة 
من دون وریث، وھو یرى أن السبب ف�ي 
ذلك ھو نفور الروایة من الت�وال�د، أو م�ا 
یسمی�ھ "ب�روح ال�روای�ة"، ألن ال�ك�ات�ب 
غیر معني بما ی�ح�دث ب�ع�د م�وت ال�ب�ط�ل 
واستمرار خل�ف�ھ م�ن ب�ع�ده، إن ال�روای�ة 
تنتھي عند موت البطل على أق�ل ت�ق�دی�ر، 
أو ان��ت��ھ��اء دوره، ك��م��ا ف��ي ال��ح��ك��ای��ة 
الشعبیة، أما أنا فأرى السبب ھو انش�غ�ال 
الكاتب بوالدة شخوص الروایة ول�م ی�ك�ن 
معنیا ب�والدة أش�خ�اص م�ن رح�م ھ�ؤالء 

 الشخوص في الروایة.
عندما تفحصت روایات�ي ب�ع�د ق�راءت�ي    

لمالحظة كوندیرا، وجدت أنھا ت�خ�ل�و م�ن 
كل والدة، لھذا سألت رشا عن سبب ع�دم 
إنجابھم لطفل أو ط�ف�ل�ة ؟ ق�ال�ت بص�وت 

 كالبلور الشفاف:
ال أعرف لماذا! ولم نرغب الذھ�اب إل�ى  -

األطباء للف�ح�ص، ال أن�ا وال أح�م�د، ك�ن�ا 
نخاف أن یذّكرنا ال�ف�ح�ص ب�ع�ق�م أح�دن�ا، 
فتحدث مشكلة نفسیة لنا، لذا قررنا أن ال 

 نخضع للفحص.
أم��ا ال��زواج ال��ذي ح��دث ف��ي روای��ة    

"الھاوی�ة"، ب�ی�ن األش�ق�اء ل�ی�ن�ج�ب�ا ل�ن�ا 
البطلة الحقیقی�ة ل�ل�روای�ة، وك�ذل�ك زواج 
دنیا من الذي أصبح زوجھ�ا، وأن�ج�ب�ا إال 
أن ما أنجباه لیس لھ دورا ف�ي ال�روای�ة، 
ویمكن أن یكون الزواج ھذا في ال�روای�ة، 

ھو من الخمسین ب�ال�م�ائ�ة ال�ث�ان�ی�ة ال�ت�ي 
 تحدث عنھا كوندیرا.

وربما السبب في ما قالھ كون�دی�را ع�ن    
عدم إنجاب األط�ف�ال ف�ي ال�روای�ة، ك�ون 
ھذا اإلنجاب لیست لھ عالق�ة ب�م�ا ی�ح�دث 
ف�ی�ھ�ا م�ن أح�داث وأم�ور، وإن األط�ف��ال 

 مھما كان عمرھم لیس لھم دورا فیھا.
إن م���ا ح���دث ف���ي روای���ة "أوراق    

ال��م��ج��ھ��ول"، وإن��ج��اب زوج��ة راض��ي، 
وزوجة خیري، فقد مات م�ا أن�ج�ب�اه ق�ب�ل 
موت ال�وال�دی�ن، راض�ي وخ�ی�ري، وظ�ل 
األح�ف��اد دون ت��أث��ی��ر ل��ھ��م ف��ي ال��روای��ة، 

 وأغلقت الروایة سطورھا.
ھكذا خ�رج�ت م�ن روای�ات�ي، روای�ت�ان    

ف�ی��ھ��م��ا إن��ج�اب، أألول��ى روای��ة "أوراق 
ال����م�����ج�����ھ�����ول"، واألخ�����رى روای�����ة 
"الھاویة"، إّال أن األب�ن�اء ل�م ی�ك�ن ل�ھ�م 

  تأثیرا في أحداث الروایة.
أختار شخوصي من الواق�ع، أو أخ�ت�ار    

من یشبھھم في بعض المالمح والس�ل�وك 
واألفعال، ففي روایتي األول�ى "أب�اب�ی�ل" 
ك��ل ش��خ��وص��ي م��ن ال��واق��ع، وح��ت��ى 
مسمیاتھم األولى م�ع ت�غ�یّ�ر ط�ف�ی�ف ف�ي 
التسمیة الث�ان�ی�ة. وف�ي روای�ت�ي ال�ث�ان�ی�ة 
"طریق الشمس" لم یك�ن ل�ل�واق�ع ش�ی�ئ�ا 
یذكر إّال أن سلوكھم وأفعالھم وخ�ب�رات�ھ�م 
شبیھة لسلوكھم وأفعالھم وخبرات�ھ�م ف�ي 
ال�واق�ع. وف�ي روای�ت��ي ال��ث�ال��ث�ة "أوراق 
المجھول" الشيء نفسھ لشخوص�ھ�ا م�ع 
روایة "طریق الشم�س". وف�ي روای�ت�ي 
الرابعة "ال�ت�ش�اب�ی�ھ" نص�ف الش�خ�وص 
من الواقع وال�ن�ص�ف اآلخ�ر ل�ی�س�وا م�ن 
الواقع. وفي روای�ت�ي ال�خ�امس�ة "ن�خ�ل�ة 
خوص سعف�ھ�ا ك�ث�ی�ف" ك�ل ش�خ�وص�ھ�ا 
مخلوقة من قبلي. وفي روایتي الس�ادس�ة 
"الھاویة" كذلك. وفي روای�ت�ي الس�اب�ع�ة 
"حكایات مدی�ن�ت�ي ال�ث�الث" أیض�ا. وف�ي 
روایتي الثامن�ة "ح�ب ف�ي زم�ن ال�ن�ت" 
كذلك. وفي روایتي التاس�ع�ة "ال�م�أس�اة" 
أیضا. أما في روایتي العاشرة "ال�خ�زاف 
الماھر" ف�إن ش�خ�وص�ھ�ا ھ�م ش�خ�وص 

 الروایات السابقة.
أما الموت في الروای�ات، ع�راق�ی�ة، أو    

عربیة، أو أجنبیة، فحدث وال ح�رج، ك�ل 
روایة، تقریب�ا، ال ت�خ�ل�و م�ن م�وت أح�د 

 الشخوص، على العكس من الوالدات.
أخ���ل���ص إل���ى ن���ت���ی���ج���ة وأق���ول: إن    

الشخوص غیر الواقعیین لیسوا ھم غ�ی�ر 
واقعیین أبدا، بل إنھم یع�دم�ون الش�خ�ص 
العیاني لھم، ولكن مالمحھم، وأف�ع�ال�ھ�م، 
وس��ل��وك��ھ��م، وأخ��الق��ھ��م، م��وج��ودة ف��ي 

 الواقع.
إذا ك��ان ك��ون��دی��را ی��ب��ح��ث ع��ن والدة    

الشخوص في الروایة، الوالدة الطب�ی�ع�ی�ة 
للشخوص، فإنن�ي أؤك�د ال�ق�ول ع�ل�ى أن 
الروایة ال تولد مرة واحدة، كما ق�ل�ت ف�ي 
ال��ورق��ة ال��خ��ارج��ی��ة األول��ى ل��روای��ت��ي 
"أوراق المجھول"، إنھا تولد أك�ث�ر م�ن 
مرة، لیس بعدد اقتن�اء ال�ق�ارئ ل�ھ�ا، ب�ل 
بعدد قراءاتھا، حتى لو قرأھا قارئ واح�د 
أكثر من مرة، فكل مرة تعد والدة ج�دی�دة 

 لكل ما في الروایة.
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  تقویم المخرج للعرض -55
قد ینطلق المخرج في تأس�ی�س�ھ ل�ل�ع�رض 
من أعراف اخراجیة سائ�دة م�ن�ذ م�رح�ل�ة 
(ال��ب��روف��ات) وح��ت��ى (ت��ق��دی��م) ال��ع��رض 

نظراً الختالف "المجتم�ع�ات"  -للجمھور 
التي تعتمد تشریع�ات او ق�وان�ی�ن م�ق�ن�ن�ة 
تخص المجتمع الواحد ال�ذي ت�ت�ب�ّدل ف�ی�ھ 
أشكال، عالقة الم�خ�رج م�ع ك�ادره ن�ظ�را 
الختالف المراحل التاریخیة واالجتماع�ی�ة 

  الخاص. المتراتبة في تطورھا الحضاري
ت�ب��ق��ى أس��ال��ی�ب ال��م�خ��رج مص�ان��ة ف�ی��م��ا 
یخططھ لع�م�ل�ھ م�ن وض�ع اط�ار زم�ن�ي، 
وأَھداف خاصة ب�ال�ع�رض. أوم�ا ی�ن�ظ�ّم�ھ 
ویرتب�ھ م�ن ط�رائ�ق وأس�ال�ی�ب ل�ت�دری�ب 
كادره الفني لكي یجمع ال�خ�ب�رات ال�ف�ن�ی�ة 
المسرحیة في العرض م�ح�اوالً ت�ق�دی�م�ھ�ا 
بأفضل صورة وھو یتخذ قرارات اجرائی�ة 
واضحة عند مباشرتھ ال�ع�م�ل ال�ت�ط�ب�ی�ق�ي 

راص�داً   وتصمیم (میزانسین�ات) ال�ع�رض
عبر متابعتھ للعرض، تل�ك (االن�ح�راف�ات) 
عن (خطتھ االخراجیة) التي انجزھا ع�ب�ر 
البروفات ( لیقّوم ) نتائ�ج�ھ�ا و (ی�ق�ی�س) 
مدى (تحقق اھدافھ) في العرض ب�ع�د أن 

 ب�ت�دری�ب ش�اق  مّر مع فریقھ المس�رح�ي
من خالل ال�ب�روف�ات ل�ی�ك�س�ب�ھ�م م�ع�ارف 

ت��خ��ّص ات��ق��ان��ھ��م   وخ��ب��رات وم��ع��ل��وم��ات
ل�ت�ق��ن�ی�ات ال�ع�رض ول�ل�ع��م�ل ال��م�س�رح��ي 
وأخالقیاتھ، بشكل عام، او في سلوك فني 

الم�ت�ك�ام�ل�ة ف�ي   یخّص جزئیاتھ  تفصیلي
بعدھا الخاص المفترن ب�ن�ظ�ری�ة االخ�راج 

یعمل على وفق متطلب�ات�ھ�ا   الجمالیة التي
 .الفلسفیة والتطبیقیة

 
  شھادة عن تجربتي -56

ف�أن�ا ع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال، ف�ي ت�ج�رب��ة  
المس�رح اس�ع�ى ألن أج�ع�ل ش�خ�ص�ی�ات�ي 
منفتحة على وجودھا وأمكنتن�ا وأزم�ن�ت�ن�ا 
نحن وت�ك�ون (م�ث�ی�رة) ألس�ئ�ل�ة ال�ح�داث�ة 
المسرحیة بتخیالت (الیغوریة) وم�ج�ازی�ة 
موح�ی�ة، ت�ح�ف�زن�ا ب�دالالت�ھ�ا ال�م�ع�اص�رة 

الت�وت�ر  وآنیتھا على انجاز متغیرات دائمة
ون�ق�ل�ھ�ا م�ن س�ردی�ة   باتجاه ال�م�س�ت�ق�ب�ل

تاریخ�ی�ة م�رآوی�ة ان�ع�ك�اس�ی�ھ ال�ى رؤی�ة 
تخیلیة جذابة، واعیة، رب�م�ا ذھ�ب (ب�ول 

الم�ع�اش  ریكور) الى ان نتناول (وجودنا)
في توتره مع الم�اض�ي ب�ت�ن�اغ�م م�ع اف�ق 
توقعنا الفني والیوتوبي، وھذا األم�ر، ق�د 
رافق تاریخ األداب والفن�ون وت�ط�ورات�ھ�ا 
عبر ال�ت�اری�خ، ف�ھ�ي م�ن ال�م�وض�وع�ات 
المھمة التي نس�ع�ى الس�ت�ث�م�ار دروس�ھ�ا 

 .الثمینة
 

  السیرة االفتراضیة -57
أردُت ان أوث���ّق ب���أس���ل��وب مس���رح���ي  

(افتراضي) حیاتنا العراقی�ة ف�ي م�ح�اول�ة 
ج��ادة ل��ج��ع��ل ال��ج��م��ھ��ور م��ت��ف��اع��الّ م��ع 
ش�خ��ص�ی��ات م�ب��دع�ة ن��اب�ع��ة م��ن واق�ع��ن��ا 

بطریقة فعلیة  الحقیقي ذاتھ، ألنھا تصّوره
ب��ك��ل ب��ط��والت��ھ وم��آس��ی��ھ، ب��ان��ت��ص��ارات��ھ 

یومنا الم�ع�اش ف�ي   وخیباتھ، وصوالً الى
االرھ�اب وال�م�خ�رب�ی�ن   وقوفھ الصلد ضد

الفاسدین والقتلة الماجورین ألننا ن�ع�ت�ب�ر 
 ال�م��س�رح��ی��ة ج��زء مض��يء م�ن ال�ح��ی��اة

ول�ی�س�ت م�ج�رد نش��اط ع�اب�ر وت�رف�ی�ھ��ي 
منعزل، وبطل العرض المس�رح�ي ی�ق�دم�ھ 
العرض منتمیاّ الى جوھر الم�وض�وع وال 

ف�ي ال�م�س�رح ع�ن   تختلف بطولتھ الفنیة
بطولتھ الفذة في الحیاة الم�ع�اش�ة، س�واء 
على مستوى فكره الخالق ف�ن�ی�اً او ع�ل�ى 
مستوى أخالقھ وسلوكھ وضم�ی�ره ال�ح�ّي 
والھدف من ذلك كلّھ الحفاظ على رص�ان�ة 
التجربة بفضل تقنیات التأل�ی�ف واالخ�راج 

وال��ف��ك��ری��ة، ح��ت��ى   ال��ف��ن��ی��ة واألس��ل��وب��ی��ة
نستطیع تقدیم الحدث اآلني المباشر الحّي 
لیصبح معھ الجمھور وف�ی�ھ مش�ارك�اً ف�ي 

حتى م�ن  معاناة اولئك االبطال ونضاالتھم
خالل العرض المسرحي، وك�أن�ھ ب�م�ث�اب�ة 
(المقاتل) في المیدان الحربي تراه متنفساً 
مع�ھ دخ�ان ال�ق�ذائ�ف ون�ی�ران�ھ�ا م�ت�ل�ق�ی�اً 
الشظای�ا ال�ق�ات�ل�ة ال�ت�ي ی�واج�ھ�ھ�ا م�ث�ل�ھ 
بش��ج��اع��ة ن��ادرة ل��ل��ذود ع��ن ك��رام��ة 

 وحریتھ بمواقفھ الوطنیة الثمینة.  الوطن
 

 الجمھور والناقد
  معاییر التلقي النقدي1- 

ی��خ��ت��ار ك��لٌّ م��ن ال��ك��ات��ب ال��م��س��رح��ي 
والناقد مناھج محدّدة في ب�ن�اء   والمخرج

حقائق تجربتھ الفنیة، وترسیم االتجاھ�ات 
لینقل رؤیتھ المجردة ال�ى ت�ب�ن�یّ�ھ أش�ك�االً 
وصوراً فنیة مرئیة ومسموعة وشاخص�ة 
امام المت�ف�رج�ی�ن ع�ل�ى ال�خ�ش�ب�ة او ف�ي 
فضاء محدد یختاره لتجربتھ الم�س�رح�ی�ة، 
وھو ملزم بمعاییر فنیة ابداعیة واض�ح�ة، 
وھنا تنتھي مھمتھ لیتخذ (المتفرج) دوراً 

ال�ع�رض   واساسیاّ ف�ي (ت�ق�وی�م) مشاركاً 
سلباً او أیجاباً، ومحدداّ في موقفھ النق�دي 
ھذا، بمواصفاتھ الجمالیة وحكمھ الخ�اص 

 .  وتفاعلھ مع (التجربة)  الفعلي  وتلقیھ
 

   البكاء والضحك في المسرح2 -
یعتبر المسرح ركیزة ثقافی�ة ف�ھ�و ی�ن�ّم�ي 
ذائقة الجمھور الفنیة على وفق ف�ل�س�ف�ت�ھ 
وارتباطھ مع المسرح العالمي. فبمھ�ارت�ھ 
ومعارفھ وبما یحفل بھ الموسم المسرحي 
من (ربورتوار) یخص (أعالم) المس�رح، 

 كّل ھذا م�ا ی�ك�س�ب ن�ظ�م�ن�ا ال�م�س�رح�ی�ة
المحلیة خبرات جدیدة فنیة تقرره حاجاتنا 
االجتماعیة في أشكال وأسالیب الخطاب�ات 

الفنیة التي من شأنھا ان ترضي ل�دى ك�ل 
متفرج، تفضیالتھ الجمالیة وتلبّي طب�ی�ع�ة 
خیاراتھ لعروض م�أس�اوی�ة او م�ل�ھ�اوی�ة 
وسواھا وتتجاوز ثن�ائ�ی�ة ردود ف�ع�ل م�ا، 
بین البكاء والضحك، وتنت�ق�ل ال�ى فض�اء 
ح��ر، ت��خ��ت��ل��ف ف��ی��ھ األن��واع واألج��ن��اس 
التقلیدیة م�ن أض�اف�ات اج�ن�اس م�ب�ت�ك�رة 
وم��ت��ف��اع��ل��ة م��ع حض��ارات الش��ع��وب 

 . وثقافاتھا الثمینة والنادرة
 

   إستبیان عن اتجاھات الجمھور3 - 
ب�ت�وف�ره ع�ل�ى ت�ح�ق�ی�ق   یسھم االستبی�ان

الصدق والثبات ع�ن ت�ل�ق�ي ال�م�ت�ف�رج�ی�ن 
ل��ل��ع��رض س��واء ب��ان��ف��ت��اح��ھ��م ع��ل��ی��ھ أو 
بانزوائھم عنھ حتى ان اقتض�ى األم�ر ان 
توزع قائمة (االست�ف�ت�اء) ع�ل�ى ج�م�ھ�ور 
الصالة بعد مشاھدتھم المباشرة ل�ل�ع�رض 

لقبول ما یؤشر علی�ھ ھ�ذا  -بكل حیادیة  -
المتفرجین من ال�ع�رض   لمواقف  القیاس

ف�ي رض�اھ�م ع�ن�ھ أو ف�ي ت�رددھ�م ع�ّم�ا 
تأشی�ر   شاھدوه في التّو واللحظة، وكذلك

نسبة االختالف في تقییم العرض ومعرف�ة 
  Attitudeاتجاھاتھم الفعلیة 

-Job وم����ع����ن����وی����ات����ھ����م ورض����اھ����م 
Satisfaction   بعد ت�ح�ق�ق�ھ م�ن ث�ب�ات

 وصدقھا  Reliability طریقتھ الفحص
Validity الى الت�ك�ھ�ن�ات   وعدم الركون
ع�ن ال��ن�ج�اح واالخ��ف�اق ف��ي  وال�ت�م�ن��ی�ات

  .(تجربتھ)ھذه
 

   استجابة الجمھور للعرض4 - 
م�ن ال�م�ھ�م ان ی�ت�ع�رف ال�م�خ�رج ع�ل�ى  

استجابة الجمھور وتعاطف�ھ م�ع ال�ع�رض 
أو تثمینھ ألداء الممثلین الفني وما ب�ذل�وه 
م��ن ج��ھ��ود خ��الق��ة ف��ي ت��ق��دی��م ال��ع��رض 
وتفاعلھم االیجابي م�ع ال�م�ت�ف�رج�ی�ن. ق�د 
یتدخل الجانب الرسمي (للرقابة) او یُ�ث�ار 
اللغط من قبل الجمھور العام، فیما یخ�ص 
(موضوع) العرض او تقییمھ ع�ل�ى وف�ق 
ما یصدر عنھ من مواقف أخالقیة وقیمیّ�ة 
م��ح��دّدة وم��ق��دار ع��الق��ت��ھ��ا ب��ال��وس��ائ��ل 

ال�ى اس�ب�اب م�ث�ل   المسرحیة واألص�غ�اء
الش��ك��وى، وم��ا ی��ق��ت��رح��ون��ھ بش��أن��ھ��ا 
وتصنیفھا ما بین (جدارتھا) الفنیة الحق�ة 

م�واق�ف  او (ابتعادھا) ع�ن�ھ�ا وق�د ت�ظ�ھ�ر
تخص ھندسة (بناء) صالة ال�ع�روض او 
طبیعة عالقة المتفرج بالعرض أو ض�ع�ف 
ت�ق��دی�ر أھ�م��ی�ة دور ال�م��س�رح ف�ي اط��ار 

 . التثقیف المجتمعي العام
 

   توفر السالمة في المبنى5 - 
ینبغي االھ�ت�م�ام ب�ت�ح�وط�ات األم�ان م�ن  

 الحرائق وسواھا من ك�وارث او اح�ی�ان�اّ 

ن��ظ��راّ لض��ی��ق م��ك��ان الص��ال��ة، ت��ج��د 
المتفرجین یتك�دس�ون ف�ی�ھ وق�د ت�ف�وت�ھ�م 

وھم ی�ك�اب�دون  الكثیر من مفاصل العرض
وال�م�ت�غ�ی�رة،  عناء المشاھدة المض�ط�رب�ة

فض���الّ ع���ن ب���روز ظ���اھ���رة (ازدواج) 
الواحدة مما یقتضي   العروض في الصالة

اجراء تحوطات س�ری�ع�ة ل�ت�غ�ی�ی�ر فض�اء 
الخشبة وتھیأتھ للعرض الردیف بس�رع�ة 

 ال���ى االرت���ب���اك واض���ح���ة م���م���ا ی���ؤدي
والفوضى في العرض. وم�ن ال�م�ش�ك�الت 

ال تلیق بأخالق�ی�ة ال�م�ش�اھ�دة،   ایضاّ التي
ح��دوث ض��رب��اّ م��ن ش��غ��ب ال��ج��م��ھ��ور 
وتعلیقاتھ (الفّجة) احیاناّ غیر المن�ض�ب�ط�ة 
او عدم توفرھ�م ع�ل�ى مش�اھ�دة ع�روض 
مسرحیة سابقة بان�ق�ط�اع زم�ن�ي ط�وی�ل، 
فضالّ عن قصور ادارة المسرح وتل�ك�ؤھ�ا 
في معالجة أمثال ھذه الم�واق�ف الس�ل�ب�ی�ة 

 . بروح تربویة الئقة
 

  دمج المتناقضات في تقدیم العروض6 - 
من  -احیاناّ  -ینبغي تدارك قضیة ما یظھر 

دمج المسرح الجاد با یس�م�ى ب�ال�م�س�رح 
التجاري في ی�وم واح�د! م�م�ا ی�ن�ت�ج م�ن 
اض��ط��راب ألخ��الق��ی��ة ال��م��ش��اھ��دة ب��ی��ن 

من حی�ث دواف�ع ال�م�ت�ف�رج�ی�ن،   الحالتین
المتباینة باخ�ت�الف ال�ب�واع�ث وال�رغ�ب�ات 

والمعنویات، أذ ھن�اك ظ�روف   والحاجات
اجتم�اع�ی�ة وم�ادی�ة ت�ؤث�ر ع�ل�ى ط�ب�ی�ع�ة 
(خیاراتھم) لھذا النمط من ال�ع�روض، أو 
ذاك. وی���ت���ض���ح ذل���ك ب���ات���ج���اھ���ات���ھ���م 

 operationalityاالجـرائیة
الموجودة والملموسة على ارض الواق�ع  

المسرحي ن�ف�س�ھ. وك�ل ھ�ذه االت�ج�اھ�ات 
ت��رت��ب��ط ب��ت��ط��ور ال��وض��ع��ی��ة ال��ح��ض��اری��ة 
للمجتمع وتفضیالتھ الثقافی�ة وال�ج�م�ال�ی�ة 
التي تتفاوت مستویاتھا في صعود مؤش�ر 
الجودة الفنیة او في ان�خ�ف�اض�ھ! اذ ل�ك�ل 
منھا (اتجاھھ) النوعي في جدارتھ او ف�ي 

 . خوائھ
 

   النقد المسرحي7 - 
یقیّم (النقد) المسرحي ما ی�خ�رج ب�ھ م�ن 
نتائج تخّص البعد الخاص بالعرض م�ادی�اً 
وف�ك�ری��اً، وم�ا ك�ان ی��ح�م�ل��ھ م�ن خ�ط��اب 

االخ��راج.   م�ع��رف��ي وج��م��ال�ي ف��ي ح��رف��ة
ویتصدر (النقد) الثقافة المت�زن�ة ل�ل�ت�ل�ق�ي 
الخاص بالمتفرج، مبیّناً ما أنتف�ع ب�ھ م�ن 
وعي جدی�د وأث�راء ث�ق�اف�ي م�ؤث�ر، وھ�و 
یشاھد االط�ار ال�ع�ام ل�ل�ع�رض، وی�ت�م�ث�ّل 

وم��ح��لّ��الً   ح��رك��ة ع��ن��اص��ره ال��م��ت��ك��ام��ل��ة
من�ھ�ج�ی�ت�ھ االخ�راج�ی�ة ف�ي اع�ت�م�اد ھ�ذا 
الضرب من العروض بابعاده الفنیة ال�ت�ي 

ال�ذي ی�ت�ب�ن�اه.   تعّضد منھ�ج�ھ االخ�راج�ي
 فالنقد اقرب الى (الدراسة المیدانیة

 (Field Study بتوثی�ق مش�اھ�دت�ھ ف�ي
زمان ومكان العرض، وما خ�رج ب�ھ م�ن 

الناقدة، التي   ھذه الممارسة االستطالعیة
مّكنتھُ من معرفة خصائصھا ال�ف�ن�ی�ة وم�ا 
دّونھ من مالحظات فوریة ومباشرة. كلھا 
تتضافر في تفسیر طبیعة العرض وخطّت�ھ 
االخراجیة وأسالیب ووسائل ترجمتھ ال�ى 
شكل ج�م�ال�ي، م�ل�م�وس ی�ح�ّرك م�واق�ف 

 . التلقي لدى المتفرجین
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ی�ق�ول ال��ف�ی�ل��س�وف األل�م��ان�ي ن��ی�ت�ش��ھ: 
أضرب بالمطرقة وأنص�ت ح�ت�ى ت�ت�أك�د 

 بأن الرنین أصبح أجوف.
 

من جدید طالت مؤخراً القوى الظالمی�ة 
وب��ت��ح��ری��ض م��ن ق��وى م��ی��ل��ی��ش��ی��اوی��ة 
إع�ت��ادت ع��ل��ى ت��ن��ف�ی��ذ ج�رائ��م إغ�ت��ی��ال 
سیاسي في العراق، أرض السواد، كما 
س�م�یّ��ت ف��ي غ��اب�ر ال�ع��ص�ور، الم�ت��داد 
النخیل واألشجار وخضرة الزرع ع�ل�ى 
ط�ول ال��ب��الد. ال��ی��وم ك�ث��ر ف��ی�ھ��ا ل��ب��س 
السواد، حزناً على َمن سقطوا على ی�د 
عصابات منظ�م�ة م�دف�وع�ة األج�ر م�ن 
بعض القوى السیاسیة، ل�ی�س�ت�م�روا بـ 
"نھب كل شيء، وخراب ك�ل ش�يء". 
أق��ول: ط��ال��ت الش��خ��ص��ی��ة ال��وط��ن��ی��ة 
واألكادیم�ی�ة ال�م�رم�وق�ة، ال�ب�اح�ث ف�ي 
شؤون الجماعات الم�س�ل�ح�ة وال�خ�ب�ی�ر 
األم��ن��ي ھش��ام ال��ھ��اش��م��ي.. وص��ف 
مسؤولون ح�ك�وم�ی�ون ج�ری�م�ة ال�ق�ت�ل 
للدكتور ال�ھ�اش�م�ي، ال�ذي ك�ان ی�ك�ت�ب 
وی��ت��ح��دث ب��إس��ت��م��رار وبش��ج��اع��ة ف��ي 
وسائل اإلعالم عن الشؤون السی�اس�ی�ة 
وتنظی�م ال�دول�ة اإلس�الم�ی�ة "داع�ش" 
ودور ال�ف��ص�ائ��ل ال��ع�راق�ی��ة ال��م�س��ل�ح��ة 
ال��م��دع��وم��ة م��ن إی��ران، ب��أن��ھ��ا ك��ان��ت 
جریمة قتل عمد، وإن أص�اب�ع اإلت�ھ�ام 
توجھ إلى جماعة بعینھا.. وبالتالي فأن 
ھذه الجریمة البشع�ة إلع�الم�ي وط�ن�ي 
جريء، ھي إمتداد ل�ك�ل ج�رائ�م ال�ق�ت�ل 
المن�ظ�م�ة ب�ح�ق ال�م�ئ�ات م�ن ال�ع�ل�م�اء 
واألكادیمیین والعسكریین وال�م�ث�ق�ف�ی�ن 
واإلعالمی�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن م�ن�ذ إح�ت�الل 
ال��ع��راق وص��ع��ود ھ��ذه ال��زم��رة غ��ی��ر 

 المؤھلة إلى دفة الحكم.
 

السؤال: ھل ستقوم الحكومة كم�ا وع�د 
رئ��ی��س ال��وزراء ال��ك��اظ��م��ي ب��م��الح��ق��ة 
القتلة ح�ق�اً، وال�ك�ش�ف ع�ن َم�ن ی�ق�ف 
وراءھم، لینال�وا ال�ع�ق�اب ال�ع�ادل؟ ھ�ل 
باستطاعة العراق فعل ما ی�ك�ف�ي ل�م�ن�ع 
اإلغتیاالت السیاسی�ة؟ أم ت�رس�و ع�ل�ى 
غیر ھدى كم�ا أفض�ت ج�م�ی�ع ال�وع�ود 
السابقة بحق األبریاء الذین سقطوا في 

 سوح التظاھر وغیرھا؟
شھد العراق ألكثر من عقد ونصف وال 
ی��زال، ج��رائ��م ق��ت��ل س��ی��اس��ي ب��ح��ق 
األبریاء، فقط ألنھم بدافع ال�م�س�ؤول�ی�ة 
األخ��الق��ی��ة والس��ی��اس��ی��ة ازاء وط��ن��ھ��م 
وشعبھم، أبوا التواطؤ والصمت. ف�ی�م�ا 
وق��ف ال��ع��دی��د م��ن أص��ح��اب ال��ك��ل��م��ة 
واإلعالمیین العراقیین یتف�رج�ون غ�ی�ر 
معنیین بما ی�ح�ل ب�ال�ب�ل�د م�ن مص�ائ�ب 
وخ��راب. واألغ��ل��ب��ی��ة الص��ام��ت��ة، ھ��ي 
أیضاً، ال تخرج عن صمتھا إال ع�ن�دم�ا 
تتض�رر مص�ال�ح�ھ�ا الش�خ�ص�ی�ة ف�ق�ط، 
مثالً: عندما أشی�ع م�ؤخ�راً خ�ب�ر وق�ف 
روات��ب ال��م��وظ��ف��ی��ن، خ��رج ھ��ؤالء 
ی��ت��ب��اك��ون؟ وھ��و رد ف��ع��ل ق��د ی��ك��ون 

منطقیا، إال أن�ھ مس�ل�ك غ�ی�ر ط�ب�ی�ع�ي، 
ك��ون��ھ ال ی��ت��ن��اغ��م م��ع "قض��ی��ة" ل��ھ��ا 
ان��ف��ع��االت ع��ام��ة ت��ت��ج��ذر ف��ي ع��م��ق 
المصالح الوطنیة والع�ام�ة ل�ل�م�ج�ت�م�ع. 

ال وبسببھا ل�م ی�ع�د الص�م�ت م�م�ك�ن�اً و
م�ب�رراً! وم��ف�ھ�وم "قض�ی�ة" ف�ي ھ��ذه 
ال�ح�ال ل�ی�س أم�راً "م��ج�ازی�اً" م�ث�ی��راً 
للجدل، إن�م�ا ھ�دف أس�اس�ي، ل�م�س�أل�ة 
واض��ح��ة م��ن ال��ن��اح��ی��ة الس��ی��اس��ی��ة 
والعلم�ی�ة. إط�ارھ�ا ال�ع�ام ی�ت�ج�س�د ف�ي 
كیفیة ترسیخ مبدأ العدالة االج�ت�م�اع�ی�ة 
وضمان حقوق ال�م�واط�ن�ی�ن ومص�ال�ح 
ال��دول��ة ال��ع��ام��ة ل��ألج��ی��ال ال��راھ��ن��ة 
والقادمة، بعیداً ع�ن م�م�ارس�ة ال�دول�ة 
ل��ل��ع��ن��ف وج��رائ��م ال��ق��ت��ل وم��الح��ق��ة 
المواطنین واعتقالھم في أق�ب�ی�ة األم�ن 
والمیلیشیات المسلحة التابعة ألصح�اب 

 السلطة وأحزابھا.
وم�ا  2019وجاءت انتفاض�ة تش�ری�ن 

ت�الھ�ا م�ن ت��ظ�اھ�رات ف�ي ال�ع�دی�د م��ن 
المدن العراقیة للمطالبة عل�ى مس�ت�وى 
ش��ع��ب��ي ش��ام��ل ب��ال��ح��ّری��ة وال��ع��دال��ة 
االجتماعیة، منسجمة وطنیاً مع مفھوم 
"ال�ق��ض��ی��ة" ع�ن��دم��ا رف��ع�ت ش��ع��اری��ن 
ھادفین "ن�ری�د وط�ن"، و"ن�ازل آخ�ذ 
ح��ق��ي". ت��ك��ل��ل��ت ب��اإلط��اح��ة ب��رئ��ی��س 
الوزراء عادل عبد المھدي وح�ك�وم�ت�ھ 
عدیمة الضمیر واألخالق، لفش�ل�ھ�ا ف�ي 
توف�ی�ر أبس�ط ال�خ�دم�ات ل�ل�م�واط�ن�ی�ن، 
إضافةً إلى عجزھا عن تحقیق ال�ع�دال�ة 
واألمن واالستق�رار الس�ی�اس�ي وإع�ادة 
إعمار البالد.. لم یر العراق في تاریخ�ھ 
الحدیث ح�ك�وم�ةً م�ت�ورط�ة ف�ي أع�م�ال 
القتل وال�ت�م�ی�ی�ز وال�ن�ھ�ب وال�خ�ض�وع 
إلرادات خارجیة، إقلیمیة ودولیة، م�ث�ل 
ت��ورط ح��ك��وم��ة ع��ب��د ال��م��ھ��دي. وب��ات 
ال�ع��راق ف��ي ظ��لّ��ھ��ا م��ھ��دداً ب�ال��ت��ج��زئ��ة 
والتشرذم واالحتراب. فأل�ھ�ب�ت ال�ث�ورة 
مشاعر العراقیین في كل مكان. وخ�رج 
المواطنون إلى الشوارع احتجاجاً على 
سیاسة الحكومة المغرقة في الط�ائ�ف�ی�ة 
وال��ف��س��اد. وس��ق��ط خ��الل ال��م��واج��ھ��ات 
ال��دام��ی��ة م���ع م��ل��ی���ش��ی��ات األح���زاب 
واألجھزة القمعیة للس�ل�ط�ات ال�ع�راق�ی�ة 
المختلفة، اآلالف من األبریاء بین قتیل 
وج�ری��ح. م��ن أج��ل ح��ریّ�ة ال�ع��راق�ی��ی��ن 
وك��رام��ت��ھ��م واس��ت��ق��الل��ھ��م، وأص��ب��ح��ت 
دماؤھم دیناً في أع�ن�اق األح�ی�اء، ول�ن 

  تذھب ھدراً!
وف��ی��م��ا ت��ن��ح��در االم��ور ن��ح��و األس��وأ، 
وترتفع أص�وات الش�رف�اء ف�ي ال�داخ�ل 
والخارج للتضامن م�ع ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن، 
یظھر علینا وبشكل غیر مسبوق بعض 
"ال�ع�راق�ی�ی�ن" م��ن ال�وس�ط اإلع�الم��ي 
والسیاسي والثقافي للدفاع عبر وسائل 
إع�الم�ی��ة وم��ج�ت��م�ع��ی�ة م��خ�ت��ل�ف��ة، ع��ن 
مواقف األحزاب المھیمنة على ال�دول�ة 
وسلطاتھ�ا ال�رئ�ی�س�ی�ة ال�ث�الث. ب�ھ�دف 
مصادرة حق األغلبیة من العراقیین في 

الُحكم على المستوى المنحدر لل�س�ل�وك 
السیاسي ال�ذي إن�ت�ھ�ج�ت�ھ ال�ح�ك�وم�ات 
المتعاقبة، التي تسیطر ع�ل�ی�ھ�ا أح�زاب 
"اإلسالم السیاسي"، الشیعیة والسنیة 
وإخ��وان ال���م��س���ل���م���ی��ن. ال���ت��ي ل���ھ���ا 
"إش��ك��ال��ی��ة" إن��م��ا مش��ت��رك��ة، ت��ت��ع��ل��ق 
بالصراع على مفھوم "ھویة ال�دول�ة ـ 
والدولة الوطنیة والم�ج�ت�م�ع" ال�ت�ي ال 
تضع لھا ھذه األح�زاب أی�ة إع�ت�ب�ارات 
قیمیة، بالقدر "اآلیدیولوجي" الم�ت�ف�ق 
ع�ل�ی�ھ: م�ن أن الص�راع ب�ی�ن اإلس��الم 
السیاسي والدولة الوطن�ی�ة ال ی�ق�ت�ص�ر 
ع��ل��ى م��ن��ازع��ة ال��دول��ة لش��رع��ی��ت��ھ��ا 
الس��ی��اس��ی��ة، ب��ل ی��ت��ج��اوز ال��ت��ش��ك��ی��ك 
بھویتھا. بمعنى أنھا ال تؤمن ب�م�ف�ھ�وم 
"الوطن" جیودیموغراقیاً، إنما بعقی�دة 
"الدولة اإلسالمیة" الت�ي ال ت�ف�ص�ل�ھ�ا 
حدود وتخ�ض�ع ل�ل�خ�الف�ة ال�رش�ی�دة أو 

 والیة الفقیھ.
 

ال أظ��ن أن ھ��ذه ال��م��واق��ف، م��ح��ض 
وجھات نظر، ال صلة لھا ب�أي ت�وج�ی�ھ 
من داخل بعض المنظومات الع�ق�ائ�دی�ة. 
وال أظنھا بدافع ال�ت�ع�اط�ف وال�رم�زی�ة، 
ب��ع��ی��داً ع��ن ح��دود ال��ف��وائ��د ال��م��ادی��ة 
وال��م��ع��ن��وی��ة. ل��ی��س االع��ت��راض ع��ل��ى 
اإلخ��ت��الف ف��ي وج��ھ��ات ال��ن��ظ��ر، إن��م��ا 
االعتراض على جزئیة الس�ك�وت ع�ل�ى 
ال��ظ��ل��م وال��ط��غ��ی��ان وإس��ت��ب��داد ال��ق��وى 
ال�ظ��الم�ی��ة وت�ج��اوزھ�ا ع��ل�ى ال�م��ب��ادئ 
ال��ع��ام��ة ل��ح��ق��وق ال��م��ج��ت��م��ع وال��دول��ة 
ومؤسساتھا بشكل ع�ام. وال�غ�ری�ب إن 
أغ�ل�ب ال�ذی��ن ی��ت�ص�درون ال�دف��اع ع��ن 
أحزاب السلطة وشخوصھا. من أول�ئ�ك 
"ال�م�ت�أدل�ج�ی�ن" ال�ذی�ن ان�خ�رط�وا م�ع 
الحشر، وكان بعضھم عراباً لالح�ت�الل، 
وما زال "یلغف" من ك�ل ث�ری�د خ�ارج 
المألوف الذي یتمیّز بھ عادة اإلع�الم�ي 
والسیاسي الح�ق�ی�ق�ي ت�ج�اه ال�م�ش�روع 
ال��وط��ن��ي وأھ��م��ی��ة ص��ن��اع��ة إنس��ان 
المستقبل وتطور المجتمع وبناء الدولة 
المدنیة الحدیثة والدفاع عنھا. بل جع�ل 
مھنتھ سبیالً، وموقعھ مسلكاً ف�ي غ�ی�ر 
محلھما للوصول إلى ھدف أناني بشكل 
مدروس، لكنھ انتھازي ب�ال�ت�أك�ی�د. إل�ى 

غیر ذل�ك، ف�إن ال�م�ن�ھ�ج الس�ائ�د ل�دى 
ب��ع��ض ال��ع��ام��ل��ی��ن ف��ي م��ج��ال ال��ف��ك��ر 
واإلعالم، فیما یتعلق األم�ر ب�ال�م�وق�ف 
من "مشروع الدولة، وال دولة" یشكل 
ف��ي أغ��ل��ب األح��ی��ان، م��وق��ف��اً م��ن��ح��ازاً 
ومخالفاً لألعراف المھنیة التي تت�ط�ل�ب 
الموضوعیة واألمانة الحرفیة ال�ب�ی�ن�ی�ة 
التي ی�ن�ب�غ�ي أن ت�ت�واف�ق م�ع م�ف�ھ�وم 
ال��وط��ن��ی��ة وال یش��ك��ل ن��م��ط��اً ی��ع��ج 

 بالمتناقضات في مختلف االتجاھات.
ف��ي إع��ت��ق��ادي، أن رس��ال��ة اإلع��الم��ي 
بالقدر الذي "یفكر" كمنتج للمعل�وم�ة، 
ھ�ي االرت��ق�اء ب��م�س�ت��وى ال�م��س�ؤول�ی��ة 
وصون شرف "المھنة". ل�ك�ن ع�ن�دم�ا 
ینكفئ عن المنھج الجمعي العام ویتج�ھ 
نحو غدر الحقیقة، كما یتجلى ذل�ك ف�ي 
أس��ل��وب ال��ك��ث��ی��ری��ن م��ن اإلع��الم��ی��ی��ن 
والمثقفین في زمن ال�ت�س�ل�ط ال�ط�ائ�ف�ي 
ال��ذي أوق��ع ال��م��ج��ت��م��ع ف��ي ص��راع��ات 
طائفیة ـ عرقیة وسیاسیة، كلفت العدید 
من الضحایا كان آخرھم الباحث ھ�اش�م 
ال��ھ��اش��م��ي. ع��ن��دئ��ذ تس��ق��ط ك��ل ال��ق��ی��م 
واإلعتبارات على المستوى الس�ی�اس�ي 

 والمجتمعي وحتى األخالقي.
اإلدع��اء ب��ل��وغ ال��م��ع��رف��ة ف��ي م��ج��ال 
"الثقافة واإلعالم"، وبل�وغ، ال ت�ع�ن�ي 
بالضرورة درجة "الكمال" دون دل�ی�ل 
قطعي، ی�ف�ص�ل ب�ی�ن ب�الغ�ة ال�ح�ق�ی�ق�ة 
واإلدع���اء، إلن���ارة ال���ط���ری���ق أم���ام 
المجتمع.. (االقتراب من المعرفة بداف�ع 
اإلھتمام للوصول إلى الحقی�ق�ة ل�خ�دم�ة 
المجتمع كما یقول الفیلسوف "فی�ل�ھ�ل�م 
ِدل���ت���ي" مس���أل���ة ض���روری���ة، ل���ك���ن 
"اإلب��داع" ك��ٍل ف��ي م��ج��ال��ھ ل��ل��س��م��و 
بمستوى المسؤولیة، أمر ی�ح�ت�اج إل�ى 
م��ھ��ارة أخ��الق��ی��ة واخ��ت��ب��اری��ة واس��ع��ة 
الش�أن، تص�ن��ع، ف��ی��ل�س��وف�اً أو أس��ت��اذاً 

 متمیزاً أو عالما شھیراً). 
لكن إن كان "ال�رأي" ج�دف�اً ف�ي غ�ی�ر 
موضعھ بدافع وصولي إن�ت�ھ�ازي، ف�إن 
ذلك قطعاً لیس اَْل�ج�ِدی�ل ال�ذي یس�ت�ح�ق 
االحت�رام. ف�ل�ی�س ال�م�ھ�م، أی�ن وك�ی�ف 
ت�ق�ول ـ� ال�م�ھ��م، م�اذا، ول�م�ن، وم�ت��ى 
ت��ق��ول؟ ل��ت��ك��ون ب��ق��در ال��م��س��ؤول��ی��ة 
واالحترام.. الیوم نحن أمام دیماغوجیة 
ق��دی��م��ة ج��دی��دة ت��ع��م��ل ع��ل��ى إزاح��ة 
المس�ؤول�ی�ة ع�ن م�ن ارت�ك�ب�وا ج�رائ�م 
س��ی��اس��ی��ة ال ت��غ��ت��ف��ر وأوص��ل��وا ب��ل��دن��ا 
ومجت�م�ع�ات�ن�ا ف�ي أزم�ن�ة م�ت�ع�ددة إل�ى 
مستوى من الت�دھ�ور وال�ح�رم�ان. م�ن 
دیكتاتوریة مستبدة إل�ى ط�راز ج�دی�د ـ 
طائفیة مقیتة وشوفینیة إنتھازی�ة.. وال 
شك أن ھذا النوع م�ن "ال�خ�ط�اب" ال 
یتناسب مع ال�واق�ع ول�ن ی�ف�ض�ي ب�أي 
حال من األحوال إلى شرعن�ة ت�وظ�ی�ف�ھ 
دراماتیكیا الضفاء نوع من المصداق�ی�ة 
على نھج وسلوك السیاسی�ی�ن وت�ب�ری�ر 
مآثمھم وما ارتكبوه م�ن خ�ط�ای�ا ب�ح�ق 

  الشعب والوطن.

   إ أ اق  أ ا؟.
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 نیسان سلیم رأفت

 بغداد  

  ال ٔادري

 ٔايُّ أالشیاء تموُت ٔاسرع؟

  القلُب الذي فقَد قدرتَھُ على الشغفِ 

 . ٔام العقُل المترنُح في صحِو سكرتھِ 

  والرغبةُ المعلقة في المنتصفِ 

  كٔانَّ أالكتماَل یرعبُھا

  في لیٍل لم یغفْل عن حمِل صوِت الذٔیبِ 

 . إلى ظلِّ صورٍة ال معنى لھا

 صورة ٌال تعني ٔاحداً إنَّھ وجھي فقط

 وجھي الذي یقوُل الكثیرَ  

  في مدینٍة سكانھا فقدوا سمَعھم 

 في حرٍب طویلٍة مع الحیاةِ 

 من ٔاین اتیِت بھذا الوجھ ؟

 ھل ذّروا المالٔیكِة غاراً على صلصالِھ؟ 

  ٔام ٔانھم نحتوه من لحاِء شجر ِالعود

ٔاك��ن��ِت ت��رب��ة ل��ل��ری��ح��ان ف��ي ال��ف��ردوس 

  أالعلى!! 

 ٔام لُففت بمھٍد من ورق التوت

 ٔاعود ٔالسٔال نفسي كما تسٔاَءَل المالٔیكةُ 

 الشامات التي تغطي جسدي 

 كٔانھ مسكنھا 

  ٔالیست ھي قبل المالٔیكة

  ٔاذن

 لما االن ٔاصبحُت ٔابنةً للشقاء

  مھاجرةً في أالرض 

  لقمٍة سأیغة  اسري فیھا مثل

 ٔاركن جسدي المشلول إلى نافذة

  رھینةً للساعات التي تدور عقاربھا

  وتزید من عداد عمري

  ساعة تلو أالخرى

 ٔانفث التبغ بروح منتشیة

  أُدقق كل ما توالى عليّ 

 ؤالني ٔاملك قدرة أالحتیال على الزمان

  ٔانشطر لكتلتین 

كتلةً تغزو ال�وق�ت وت�م�ش�ي م�ع ال�زم�ان 

  خطوةً بخطوة

  والكتلة أالخرى روح عتیقة

  تعود بي لعالمي آالخر

  ٔارمم ما خذلني بالعدول عنھ ندماً 

یتركني على قارعة الذكریات ٔالت�ل�م�س�ھ�ا 

  بٔاصابعي

  مثل لوحٍة على جدار متحف

ح��ت��ى ھ��ن��ا ٔاش��ع��ر ب��ٔان��ن��ي مس��روقٌ��ة 

  ومعروٌضة لنفسي

  ٔاقتفي مراحل السقوط والتٔیام اللدغات

  ھا ٔانا ٔاكبر فجٔاةً  

  .ٔاقفز ٔاعواًما إلى أالمام

 فٔاراني جالسة في مكاٍن بعید

  كالطیور النادرة

 ٔاغني ببحة صوت ضٔییلٍ  

  وفِي رٔاسي السٔوال الذي یمٔال فراغھ

 ما الذي سیتغیر ؟؟؟

 لو كان ٔاسمي یحمُل طعَم عطٍر ٔانثوي

 ومعنى ال یتعدى المحلیة "مدیحة" 

 "ٔاو "لیلى 

 فتاةٌ عادیةٌ بٔافكاٍر رشیقة ٍ

وفطرِة مخیلٍة تكاد ت�خ�ل�و إال م�ن ب�ع�ِض 

 أالسٔیلةِ 

 عن سبِب صریِر الباِب، 

 وعن فراِر الظلِّ من نوِر الّشمِس، 

 مصون  متلبسة بروح قطةٍ  

 تحمُل ٔاسراَر ساكني البیِت بكلِّ وفاءٍ  

  لم تبتزھم یوماً بٔاكثَر ِمن إطعامھا... 

  ما كنت ٔافعل....!!

 وأالیاُم دونَِك. تمرُّ ثقیلةٌ،

تمرُّ مث�َل ع�ق�وب�ِة م�أی�ِة س�وٍط ف�ي ذاِت  

 الموضع

 نصوُص روحي

  ذابت 

 !!! مثل فِص الملحِ.... بعدكَ 

 حیَن رفضُت دوَر العیِن العمیاء

 في فلِم الّرعِب الّطویل،

 أُْعِطیتُ 

 دور الّرأِس الذي یتدحرُج طویالً من المقصلة.

* 

 

 كنُت ذكّیاً بما یكفي ألتوّقَع دوراً كھذا

 فالفلُم شھّي،

 فیھ نساٌء وطلقاٌت وأفاٍع وطغاة

 وسجوٌن من كلِّ نوع.

 وكلُّ شيء فیِھ ُمبھجٌ 

 حّتى الّسیاط التي أدمنت الظھور

 ھي وموسیقاھا الّتصویرّیة.

* 

 بعینین ملیئتین بالدمع

 تھُت طویالً في شارعھ الُمغّبر.

 كاَن دوري ھو الّتائھ األبديّ 

 برأٍس ُمتدحرٍج من البدِء إلى المنتھى.

 لكّنني عدُت بعَد سبعین أسطورة كلكامشّیة

 طفالً بعینین َسَمكّیتین

 إلى دوري القدیِم في الفلم.

* 

 في الفلِم فراشة،

 فراشُة حبٍّ ُمزّیفٌة لألسف.

 والّصّیادون رائعون

 رغَم أّنھم من جنِس الّسفھاء.

* 

 أصابعي الُمرتبكة

 أمسكْت جناحي الفراشة.

 حاولُت أن أقّبلَھا

 فتساقطْت أصابعي الواحد بعد اآلخر.

* 

 مَع أنَّ صوت صّفاراِت اإلنذاِر ال ینقطُع أبداً 

 في ھذا الفلم،

 فقد كنُت محظوظاً 

 ألّني ُمنِْحُت فرصة أن أوقَف الفلَم قلیالً 

 ألبكي أو أشقَّ ثیابي

 أو ألكتَب قصیدَة ُحبٍّ 

 عن ُجّثِة امرأٍة جمیلة

 أو ألكتَب قصیدَة ھجاءٍ 

 عن طاغیٍة أرعبني بوجھین،

 وجھ ال یكفُّ عن اشعاِل الحروب

 ووجھ ال یكفُّ عن تھدیدي

 كي أغّیَر عنواَن كتابي

 أو صورَة الغالف.

* 

 أحیاناً كنُت أرفُع صوَت الفلم

 ً  أو أجعلُھ صامتاً تماما

 أو حّتى أعیده

 ألستمتع بلحظاِت الّرعِب الباذخة

 بعیداً عن كلِّ شيء.

* 

 

 الفلُم الّطویلُ ُمستمر.

 ما ِمن شيء یستطیُع تغییَر الّسیناریو

 أو منَع الُممّثلین من الكذِب أو القھقھِة 

 أو الّصراخ

 أو طعِن بعضھم بعضاً بالسكاكین.

* 

 

 الفلُم ُمستمر

 لكْن بدأْت صفاراُت اإلنذار

 تنادي عليَّ نداًء غیَر مفھوم:

 اخرج اآلن!

 ارفْع یدیَك إلى األعلى، إلى األعلى، إلى األعلى!

 ارفْع رأَسك!

 نحُن نصّوُرك؛

 انظْر إلى األماِم ُثّم ابتسْم!

ط ر   ت 
 

 

 

 

 

 

 أدیب كمال الدین  
 أدالید -استرالیا  
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 ھیثم بھنام بردى 
 استرالیا -مالبورن  

!د اا 

 ن
  

في الصورة الملصقة أعلى الحائط كانت الطفلة الغضة الجالسة في خشوع وتبتل بین ی�دي ش�ع�اع   
ساطع ینثال من كوة غیر مرئیة تتمتم في براءة بكلمات نفیسة غ�ی�ر مس�م�وع�ة، وث�م�ة ف�ي ال�ك�ادر 

وأفردت كفیھا المتعانقتین إزاء حزمة الضوء وأركن�ت�ھ�م�ا  -بغتھ-اخضرار زاٍه، قلبت الطفلة شفتیھا 
على ركبتیھا العاریتین تحدق في أشیاء الغرفة، كانت الغرفة صغیرة تنتشر ال�ع�ت�م�ة ف�ي أحش�اءھ�ا 
وثمة ضوء أو حزمة أشبھ بالشعاع القدسي المنسل إلى وجنتیھا یتسلل من كوة مرئیة تحت السقف 
الكونكریتي مباشرة نحو وجھ رجل نائم وثمة في قسمات وجھھ أمائر الكالل والحزن، ك�ان م�ل�ف�وف�اً 
ببطانیة قدیمة بلي لونھا الحقیقي، فوق سریر خشبي یزقزق بعنف ألیة حركة، ثم انساحت ع�ی�ن�اھ�ا 

الغبار ال�م�ت�راك�م ف�وق  -تجوالن في ثنایا الغرفة، وفي لحظة وجیزة احتوى بؤبؤاھا كل التفصیالت:
الصندوق الخشبي القدیم وعلى الفراش المتكوم فوق خشبة ترتكن على بضع أج�رات م�ن زوای�اھ�ا 

فوق المنضدة الوحیدة وسط الغرفة، وفوق القدور واألواني المھملة التي تنوء ب�ف�ض�الت …  األربع
قدیمة وقد تعفنت قشور البصل والبامیاء، وسكین تنوء ببقایا لون أح�م�ر ب�اھ�ت، وم�ح�ب�رة ق�دی�م�ة 

 یغطي الغبار قاعدة عنقھا الرفیعة، وأوراق ملقاة بجانبھا تشف عن بیاضھا الناصع و..
  ***** 

ھبطت طفلة الصورة، َشّع جو الغرفة بومض وتضوعت سماؤھا بأریج الطف�ول�ة ف�ت�ف�ت�ح�ت م�ن�اخ�ر 
الرجل وسحب شھیقاً عمیقاً، زفر بقوة وببطء ثم ارتكن إلى بالدتھ ونومھ العمیق، وقفت الطفلة ف�ي 

ط�وی�ل، …  أرض الغرفة، إقتربت من السریر بقدمیھا اللدنتین الحافیتین، إنحنت على الوجھ تتأم�ل�ھ
 بھ تعب وحزن شفیف وثمة شعیرات بیض على الحنك وشعر یشتعل شیباً.

***** 
وقبل أن تمشي نحو الرجل النائم، سعت نحو حزمة الشمس المؤتلقة بالض�ی�اء الص�ب�اح�ي وغ�رق�ت 
داخل شاللھ، غمرھا الضوء وبانت البراءة في عینیھا الناھلتین وجبینھا الغض وخدیھا ال�وردی�ی�ن، 

األوان�ي  -ث�م�رة أت�ع�اب�ھ�ا:   –م�ن م�ك�ان�ھ�ا  –كان وجھھا ككل ینضح شموساً ساطعة، وأنشأت تتأمل 
نظیفة تلتمع، أرضیة الغرفة خالیة من األوساخ وقد ُرشَّ آجرھا الطیني المتناسق ب�ال�م�اء ف�ت�ف�ش�ت 
رائحة الطین الرطب في الغرفة، محبرة ینوس في داخلھا الماء األزرق، وثمة إل�ى ج�ان�ب�ھ�ا ص�ح�ن 
مليء بالبیض المسلوق وقطعة من الخبز البارد،... وعندما تأكدت من كل شيء بان االرت�ی�اح ع�ل�ى 
محیاھا فمشت بحذر نحو السریر وانكبت على الوجھ بھدوء وطبعت على جبینھ قبلة حب ث�م ط�ارت 

 نحو الصورة وجلست تحّدق في الوجھ النائم بوداعة.
***** 

لو تھیأ للكھل الذي استیقظ مبھوتاً والحیرة تصفد حواسھ ولحظ الصورة ال�م�ل�ص�ق�ة ع�ل�ى ال�ح�ائ�ط 
داخ�ل اإلط�ار وف�ي   –قبالتھ، لرأى الطفلة الراكعة بین یدي الشمس ومبدع الشمس، تجل�س أم�ام�ھ 

  وجھاً لوجھ، وفي شفتیھا طیف ابتسامة طفولیة مشرقة. –المدى األخضر
 

 
إسترخى على مقعده ونفث دخان سیكاره بتلذذ، تمطى عاقداً ذراعیھ وراء رأس�ھ وأل�ق�ى ن�ظ�رة 
متأملة إلى الخارج عبر زجاج المقھى، ثمة رجال یسرعون الخطى وق�د أودع�وا أع�ن�اق�ھ�م ف�ي 
یاقات قمصانھم، والرصیف یغتسل بنثیث المطر الھاطل من سماء مسكونة ب�الس�ح�ب م�ب�ھ�ورة 
بالرعد، والقطرة إذ تسقط على الحفر المتوزعة على الرصیف تنتفخ كبالونة لوھلة ث�م ت�ن�ف�ج�ر 
متمازجة مع تموج المیاه المتشظیة تحت األقدام المبتلة، أعاد عینیھ وخطف نظرة خ�ام�ل�ة إل�ى 

الرؤوس تھتز منتشیة مع لحن شرقي مفعم بصوت رائق رائع ال�ن�ب�رات ی�ت�دف�ق م�ن …  الداخل
الرادیو وثمة في الزاویة القصیة من المقھى رجل متقنفذ على كرسیھ لھ وجھ ثعلب ینظ�ر ع�ب�ر 
الزجاج إلى قطتین تھّران ثم تمتد یده إلى جیب معطفھ الممزق وی�خ�رج ق�ن�ی�ن�ة ال�ع�رق، ی�ف�ت�ح 
سدادھا بلھفة ویكرع جرعة كبیرة، وحین یھم برد سدادھا یغمض عینیھ ویھ�ز رأس�ھ األش�ی�ب 

 متساوقاً مع تصاعد حرارة اللحن، فكر مع نفسھ.
 إنھ رجل یملك نفسھ ویعیش حیاتھ على سجیتھ.

وقبل أن یحلّق بھ الخیال سارحاً في رؤاه الزاخرة، قام من مقعده وحمل كتابھ ال�م�م�زق ال�غ�الف 
وخرج من المقھى تاركاً للمطر حریة العبث بجسده، واألجساد ال�م�ت�داف�ع�ة ال�م�س�رع�ة تص�دم�ھ 
بالتناوب وكیفما اتفق دون كلمة اعتذار، فیما أحس بسیل من القطرات ال�م�ل�ت�ح�م�ة ت�ن�زل�ق م�ن 

 نحره متدحرجة إلى صدره وبطنھ ثم تستقر في جوف سرتھ، فداھمتھ انتشاءة عمیقة.
 

 نضال نجیب موسى
 استرالیا -مالبورن  

 سنابل بغدیدا تتناثر في أرض المنافي

 أرثي شباب بغدیدتي المصلوبة... 

 وھم بعمر الزھور

 كّحبَة حنطة انسّل من سنبلة الحیاة

 كما ارتحلوا من قبلھ... 

 أوالدنا األحبة وُزرُعوا في الفردوس األبدي

 وشذا ربیعھم یمأل الفضاء..

 ال یبارحنا مدى العمر

 ما بكت علیَك عینا عزیزتنا الراحلة سارة 

 یا ابننا العزیز سرجون

 بل بكت عنھا جمیع أمھات بغدیدا

 وأغرقت األرض الغریبة بفیض سخاء دموع العیون

 خفتت نجومكم بال إذٍن، وال وداع أھالیكم، 

 بل بسالم الرب تمضون

 ملعون أیھا الذھب األسود

 ملعونة أیتھا المعادن والخیرات

 ماذا جنینا منكم غیر البؤس والسقم بأرض الحضارت

 ُدمرت شبیبتنا... 

 واحترقت بلھب نار التھجیر في أرض الشتات

 وانكوت بوجع فراق األبناء قلوب اآلباء واألمھات

 وكان من نصیب الشیوخ والعجائز

 اإلنطفاء البطيء بعیداً عن الدیار 

 أَوَدعوا في حدقات عیونھم بغدیدا

 وتعج في قلوبھم إشارات الحزن ووجع الحسرات

 سلیلو األمجاد یفارقون الحیاة: 

 قتالً، حرقاً، جوعاً،... وغرقاً.

 یحترق الجمیع بأسنة نیراٍن أشعلتھا أیاٍد خبیثة

 و أسفاه... ال حیاة لشعٍب تحكمھ مثل ھذه الحكومات.
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ال��دی��وان ھ��و م��ج��م��وع��ة ش��ع��ری��ة  
مشتركة أصدرتھا مؤسسة السنبل�ة 
الثقافیة العراقیة، واتسم�ت قص�ائ�د 
المجموعة بنقائھا وصفائھا وحبھ�ا 
ال��ع��راق��ي ال��ك��ب��ی��ر، وھ��ي ب��ال ش��ك 
ت��واك��ب أح��داث ال��ع��راق الص��ام��د 
الجریح، والوق�وف ب�ك�ل ث�ب�ات م�ع 
انتفاضة تشرین المباركة، والشباب 
ال�ث��ائ��ری�ن ف��ي س�اح��ات ال�ت��ظ��اھ��ر، 
ونطالع ف�ي أول قص�ائ�د ال�دی�وان، 
قص�ی��دة الش��اع��ر ال��م��ح��ام��ي ش��الل 
ع��ب��اس ع��ن��وز، انش��ودة ال��ت��غ��ی��ر، 
ع�ن�دم�ا ی�ج�ع�ل ال�ع�راق ھ�و الس�ی��د 

 والھیبة والمكان بقولھ :
 یاسید االمجاد والتیجان

 وسالمة التاریخ واالزمان
 منذ الخلیفة انت فجر ضاحك
 تصطاف فیك عراقك االیمان

 في لوحك الطیني كنت قصیدة
 أبدیة االنشاد وااللحان

 
وفي قصیدة الش�اع�ر ع�الء ط�اھ�ر 
ال��م��وس��وي، ت��ت��وث��ب ال��ك��ل��م��ات 
وال�ح�روف ف�ي س�ب��ی�ل االن�ت�ف�اض��ة 
والحب الكبیر للعراق، عندما ی�ق�ول 

 في قصیدتھ(دفء الماء أخبرني)
 من أشعل الماء حتى صار متقدا
 وعن الجمربردا كي یكون ندى

 روحي عراقیة، والشوق یحملھا
 كنخلة ماشكت من موتھا ابدا

 یانھر دجلة، دفء الماء اخبرني
 رغم التواریخ، ھذا الدفء مابردا

 
وی��ن��ق��ل��ن��ا الش��اع��ر م��ح��م��د ل��ق��م��ان 
ال�خ��واج��ة ف��ي قص�ی��دة (س��ون��ات��ات 
وطن) إلى شجاعة الش�ب�اب ال�ث�ائ�ر 
والروح ال�ح�م�اس�ی�ة ال�ت�ي ی�ت�ص�ف 

 أبطال الساحات لیقول  بھا
 ..ھذا انا شیخ نفسي

 ..أقر واعترف
 لكن ھل ستروني اوافق

 اعماركم الغضة.؟
 ،.لي روح ترید أن تشارككم

شجاعتكم ، الثورة، الخی�م�ة، ش�اي 
 الحطب، االركیلة،

 واستنارة الذھن وتوقده
 

وفي قص�ی�دة ك�اظ�م ع�ب�د هللا ع�ب�د 
النبي عنوز(أریج في تشرین) حیث 
الحب للوطن الجریح، والت�ع�ب�د ف�ي 
صومعة الثورة التي سكنت القل�وب 

 لیحلق بنا بقولھ،
 وطنا ارید وفي الجمال مالئك
 تحكي اغاریدا ویضحك تكتك

 وطن یغازلھ الدالل متیم

 بالطھر صومعة ویعشق ناسك
 یبدو رقیقا الحدود لقلبھ

 لكنھ راس الشجاعة مالك
 في ساحة التحریر تحیا امة

 طلبت بالدا والجرح لكائك
 

اما الشاعر عقیل كامل جابر معین، 
في قصی�دة (ت�ك ت�ك) ت�ل�ك ال�ع�رب�ة 
االسطوریة، التي بقت وستبقى ف�ي 
ذاكرة التاریخ، عندما أصبحت رمز 
الث�ورة وانش�ودة الش�ع�راء ل�ی�ب�ت�دا 

 الكالم بقصیدتھ:
 ..تك تك
 ..قلبي

 ..یعزف لحن الحب
 في ساحات التحریر

 ساحات الثورة والحریة،
 تك تك،

 معزوفة كل االعراس

 في زمن الدیمقراطیة
 رجاال التعرف معنى الخوف،

وترت�ل ك�ل ك�ل�م�ات ال�ث�وار ت�رت�ی�ال 
 بحروف ذھبیة،

 ساحات الثورة والحریة
اما في قصیدة الشاعر رزاق مسل�م 
الدجیلي(قبلة على جبین سائق التك 
تك) والتي یشكر فیھا ت�ل�ك ال�ع�رب�ة 
ال�ج��م��ی��ل��ة ال��ت��ي ال��ھ�م��ت الش��ع��راء 

 بقولھ :
 شكرا حبیبي شكرا،

 ..ألنك رائع وجمیل وتحب الوطن
 ..شكرا النك حاضر في كل وقت

  ،..احدكم یحب االخر
 احدكم یعشق االخر،

 شكرا لك ولمركبتك الجمیلة،
ألن��ھ��ا (ال��ت��ك ت��ك) ال��ت��ي أص��ب��ح��ت 

 أسطورة،
 بقیمتھا وحبھا للعراق

وفي قصیدة (عراق جدید) للش�اع�ر 
حسین عباس العذاري، ی�رح�ل م�ع 
ذاكرتھ ف�ي ث�ورة مش�ب�وب�ة، وح�ب 
ج�ام��ح إل��ى س��اح��ة ال��ت��ح��ری��ر ذل��ك 
المكان المقدس للثورة وعن�ف�وان�ھ�ا 

 فیقول :
 أترى أشباح ام حقیقة،،

 تتالطم أمواج األفكار في مخیلتي
 ھل انا في ساحة التحریر حقا

 ام في بقعة مباركة،
م��ن   ح�ی�ث الخ�وف وال خش��ی�ة إال

 الرحمن،
 فیخیل لي،،

 ان التكتك براق یحمل رایة اإلیمان
 ..بوجھ الظلم والنفاق

 
وی���ق���ف الش���اع���ر ع���م���اد ال���دی���ن 
ال��ق��زوی��ن��ي غ��اض��ب��ا ف��ي قص��ی��دت��ھ 
(ال��ث��ورة) ل��ی��ت��وج ت��ل��ك ال��ق��ص��ی��دة 
ب��م��ف��ردات ال��ت��ح��ری��ر، االب��ط��ال، 
الت�اری�خ، وث�ب�ة األس�ود ل�ی�ب�ت�دئ�ھ�ا 

 بقولھ :
 ..عفرت خدي

 بالتحرر اغنیة،
 تغنت بھا األطفال واالبطال،

 ..كتبوھا
 للتاریخ ملحمة.

 
وھا ھو الشاعر محمد عبد الحسین 

بقصیدتھ (قی�ام�ة)   الخالدي یطالعنا
وب�ح��ب��ھ ال��ك��ب�ی��ر ل�ل��ع��راق وش��ب��اب��ھ 
المنتفض وصوتھ ال�ھ�ادر، ل�ی�رح�ل 
بنا إل�ى س�اح�ة الش�رف وال�ك�رام�ة 

 ساحة التحریر لینطلق بقولھ :
ھم فتی�ة آم�ن�وا ب�ال�ع�راق، م�ن�ذ أن 

 وطئت أقدامھم ساحات التغییر،
 ..وتیقنوا ان النصر آت المحال

عركت�ھ�م م�ی�ادی�ن ال�ع�زة وال�ن�خ�وة 
 ..والرجولة، خبرتھم،

فكانوا اھ�ل ال�م�وق�ف وال�م�ص�ح�ف 
 واإلنجیل،

یتراءى بی�ن ع�ی�ون�ھ�م ب�ری�ق ح�ل�م 
أخض���ر، ت���ع���م���د ب���م���اء راف���دی���ن 

 مقدسیین،
 ..طالما

 اغرقت امواجھما،
 الغزاة والعتاة والطغاة

ال��دی��وان اتس��م ب��ك��ل��م��ات وقص��ائ��د 
واكب�ت وت�واك�ب االن�ت�ف�اض�ة وھ�و 
ج��ھ��د ك��ب��ی��ر م��ن ق��ب��ل م��ؤس��س��ة 

لش�ع�راء ل�ھ�م حض�ورھ�م   السنب�ل�ة
على مستوى الوطن، وھ�و إض�اف�ة 
جیدة للحراك الثقافي والمعرفي ف�ي 
عراقنا االشم وھویضم ف�ي ح�ن�ای�اه 

 .كل األقالم المبدعة والشریفة

 دان   ارة
 
 

 متابعة: رزاق الدجیلي



ف�ي ال�ع��راق ال�ح��دی�ث ف�ي م�ط�ل��ع    
القرن التاسع عش�ر ك�ان ال�م�ج�ت�م�ع 
العراقي، كما یشیر د. حنا بطاطو في 
كتابھ ال�م�ھ�م ع�ن ال�ع�راق، إل�ى أن 
العراقیین لم یكونوا في ت�ل�ك ال�ف�ت�رة 
شعبا واح�دا، أو ج�م�اع�ة س�ی�اس�ی�ة 
واحدة، وھذا ال یع�ن�ي اإلش�ارة ف�ق�ط 
إلى وجود العدید من االقلیات االثنی�ة 
والدینیة والطائفیة في العراق، وإنما 
العرب انفسھم الذین یؤلفون اكث�ری�ة 
سكان العراق ك�ان�وا ی�ت�ش�ك�ل�ون م�ن 
جملة م�ن ال�م�ج�ت�م�ع�ات ال�م�ت�م�ای�زة 
والمختلفة في ما بینھا، وال�م�ن�غ�ل�ق�ة 
على ذاتھ�ا، رغ�م ت�م�ت�ع�ھ�م بس�م�ات 

 .مشتركة عدیدة
لذلك یمكننا أن نرى تنوعا كبیرا ف�ي 
االغ��ن��ی��ة ال��ع��راق��ی��ة ت��ب��ع��ا ل��ل��م��ك��ان 
والمجتمع الذي وجدت ف�ی�ھ، وع�ل�ى 
ھذا االساس انقسم ال�غ�ن�اء ال�ع�راق�ي 
إلى ثالثة اقسام رئی�س�ة ھ�ي، غ�ن�اء 
ال���م���دن وغ���ن���اء ال���ری���ف وغ���ن���اء 
الصحراء، أو ال�ب�ادی�ة، وب�دوره ك�ل 
قسم م�ن ھ�ذه االقس�ام ی�ن�ق�س�م إل�ى 
تقسیم�ات ف�رع�ی�ة، ول�ك�ل ن�وع م�ن 
األنواع الثالثة سماتھ البنیوی�ة ال�ت�ي 
تمیزه ع�ن األن�واع االخ�رى، ول�ك�ن 
وفي الوقت نفسھ ھن�ال�ك مش�ت�رك�ات 

 .تجمع بین االنواع الثالثة
غ�ن��اء ال��م�دی��ن�ة ف�ي ب�دای��ات ال��ق��رن 
العشرین یمثل امتدادا ل�غ�ن�اء ال�ق�رن 
ال���ت���اس���ع عش���ر، ح���ی���ث وج���ود 

العثمانی�ة، وم�ا تش�ك�ل�ھ م�ن   السمة
سطوة النمط التركي العثم�ان�ي ع�ل�ى 
الذائقة وعلى الثقافة المدنیة ، ال�ت�ي 
تمثلت بأوضح صورھا في ثالث مدن 
ك���ب���ی���رة ھ���ي، ب���غ���داد وك���رك���وك 
والموصل، والشكل االھم واالبرز في 
غ�ن�اء ال�م��دن ال��ث�الث ك��ان (ال��م�ق��ام 
العراقي ) وھو اداء ت�ط�ری�ب�ي ق�ائ�م 
على الصوت البشري، أي ال یس�ت�ن�د 
إال ف��ي ح��دود ض��ی��ق��ة ع��ل��ى اآلل��ة 

المقام العراقي، ص�ی�غ�ة   الموسیقیة،
ف�ي   من صیغ الغناء ال تجد لھ مثی�ال

أي بلد عربي آخر. ومن ھ�ن�ا ج�اءت 
تسمیتھ بـ (المقام العراقي). وللم�ق�ام 
العراقي أصول فنیة ثابتة وم�ت�وارث�ة 
عبر األجیال جعلتھ یندرج ض�م�ن م�ا 
نطلق علیھ الغناء التقلیدي، أي ذل�ك 
الغناء الذي نش�أ ون�م�ا وت�ط�ور ف�ي 
المدینة..إن كلمة المق�ام ع�رف�ت ف�ي 
ال��ع��راق ف��ي أواخ��ر ال��ق��رن ال��ث��ام��ن 
ال����ھ����ج����ري، ح����ی����ث وردت ف����ي 
المخطوطات الموسیقیة العربیة ول�م 
تظھر تلك الكلمة قب�ل ذل�ك ع�ل�ى م�ا 
یبدو، وال تتوفر المصادر التي تشی�ر 
إلى خالف ذلك. ولكن بعضھ�ا یش�ی�ر 
إل�ى وج��ود خص��ائ�ص ف��ي أس��ال�ی��ب 
الغناء البغدادي الراھن انحدرت م�ن 
الصیغ المقامیة التي قد یعود ت�اری�خ 

 .نشوئھا إلى العصر العباسي
ومن سمات االغنیة المدنیة اعتمادھا 
الشعر الكالسیكي الفص�ی�ح ف�ي ك�الم 
االغاني م�ع دخ�ول م�ح�دود ل�ل�ھ�ج�ة 
العامیة، كما نلمس كما من المفردات 
التركیة والفارسیة التي ت�ت�داخ�ل م�ع 
القصیدة العربیة، لتشكل خلطة تم�ث�ل 
ثقافة النخبة ف�ي ال�م�دی�ن�ة، ك�م�ا أن 
مؤدي المقام عادة م�ا ی�ك�ون�ون م�ن 
الرجال، اذ لم تشارك النساء في ھ�ذا 
ال�ل��ون م��ن ال��غ��ن��اء بس�ب��ب ال��وض��ع 
االجتماعي لل�م�رأة ال�م�س�ت�ب�ع�دة م�ن 
الحیاة العامة، فلم تكن المرأة المدنیة 
تخرج للعمل اال في حدود ضیقة جدا، 
كما أن من سمات غناء المدی�ن�ة ان�ھ 
كان مص�ھ�را وم�ذوب�ا ت�ت�داخ�ل ف�ی�ھ 
المكونات االثنیة وال�دی�ن�ی�ة، ب�خ�الف 
النقاء العرقي وال�دی�ن�ي ال�ذي ی�م�ی�ز 
الغناء الریفي والبدوي، ففي المدین�ة 
تجد كل االعراق، من ع�رب وأت�راك 
وكرد وفرس، یش�ت�رك�ون ف�ي غ�ن�اء 
المقام العراقي، وقد یحدث بناء عل�ى 
ذلك سمات واضاف�ات ب�ح�س�ب اص�ل 
المغني وتركتھ الثقافیة االجتماع�ی�ة، 
التي یحم�ل�ھ�ا ك�ف�رد م�ن م�ج�م�وع�ة 
ثقافیة، ومن ذل�ك ی�م�ك�ن أن ن�الح�ظ 
اختالفات انماط االداء في كركوك او 
الموصل عن بغداد، ك�م�ا أن ال�ف�رق 
ی��ك��ون اك��ث��ر وض��وح��ا ف��ي ال��م��دن 
الكردیة، اذ ی�خ�ت�ل�ط ھ�ذا ال�ل�ون م�ن 
الغناء بثقافة آریة ھي ثقافة المحیط، 
التي تمنح األداء الموسیقي والغنائي 
ال��ك��ردي ب��ھ��ج��ة وال��وان��ا م��ف��رح��ة، 
تتقارب أو تتشابھ مع لون الغناء ف�ي 
دول آس��ی��ا ال��وس��ط��ى م��ث��ل ت��رك��ی��ا، 

… ایران، اذربیج�ان وت�رك�م�انس�ت�ان
 .الخ

كما أن مختلف الطوائف الدین�ی�ة ف�ي 
المجتمع المدن�ي ك�ان�ت تش�ت�رك ف�ي 
االداء الموسیقي والغن�ائ�ي، وی�م�ك�ن 
للمراقب أن یلحظ في الفترة المم�ت�دة 
من منتصف القرن التاسع عشر حتى 
منتصف ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن ال�وج�ود 
الكثیف والمؤثر للط�ائ�ف�ة ال�ی�ھ�ودی�ة 
العراقیة في مجال ال�م�وس�ی�ق�ى، ف�ق�د 

كان الیھود یمثلون العازفین االم�ھ�ر 
بین اقرانھم ویكادون یحتكرون مھنة 
عازفي الموسیقى في بدای�ات ال�ق�رن 

 .العشرین
إن التحول االھم في غ�ن�اء ال�م�دی�ن�ة 
حدث ابان االن�ق�الب ال�ع�ث�م�ان�ي ع�ام 

وم��ا اس��ت��ت��ب��ع��ھ م��ن إط��الق  1908
الحریات والعم�ل ب�ال�دس�ت�ور وت�غ�ی�ر 
نمط الحیاة العثمانیة الراكدة، لی�دخ�ل 
المجتمع العراقي في حقبة ال�ح�داث�ة، 
ومن مظ�اھ�ر ھ�ذه ال�ح�ق�ب�ة ان�ت�ش�ار 
أماكن اللھو العامة، ومنھا الم�ق�اھ�ي 
التي ت�ق�دم ال�ج�وق ال�م�وس�ی�ق�ي م�ع 
مطرب ثم تحول بعض ھ�ذه االم�اك�ن 
إلى ماله (ن�وادي ل�ی�ل�ی�ة ب�ال�م�ف�ھ�وم 
الحدیث) ولخدمة ھ�ذه االم�اك�ن ف�ق�د 
فتح الباب النتقال مغنیات وراقص�ات 
من مصر وبالد الش�ام إل�ى ال�ع�راق، 
وكان القانون یشترط أن ی�ك�ون م�ن 
یمتھن م�ھ�ن�ة ال�غ�ن�اء وال�م�وس�ی�ق�ى 
والرقص من غیر الم�س�ل�م�ی�ن، م�م�ا 
ش��ك��ل ظ��اھ��رة س��ط��وة االق��ل��ی��ات 
المسی�ح�ی�ة وال�ی�ھ�ودی�ة ع�ل�ى ع�ال�م 
االغنیة المدینیة حتى ثالثینات القرن 

 .العشرین
بینم�ا ك�ان�ت م�دی�ن�ة ال�ب�ص�رة وھ�ي 
المدین�ة االك�ب�ر ف�ي ج�ن�وب ال�ع�راق 
متفردة، أو لھا خصوصی�ت�ھ�ا بس�ب�ب 
إطاللتھا على البحر واتصالھا كمیناء 
بثقافات خارجیة، كالثقافة الھندیة او 
ثقافة شرق افریقیا، التي تترادف مع 
البضائع التي ت�ح�م�ل إل�ى ال�م�ی�ن�اء، 
ف��ن��رى أن ال��غ��ن��اء ال��ب��ص��ري ل��ھ 
خصوصیة أغاني البحر ب�إی�ق�اع�ات�ھ�ا 
الھندیة واالفری�ق�ی�ة، ك�ذل�ك وض�م�ن 
تنوع ال�ب�ص�رة، ی�م�ك�ن�ن�ا أن ن�الح�ظ 
اختالفا بینا بین وجھتھا البحریة وما 
أشرنا إلیھ ووجھتھا الصحراویة م�ن 
الجانب االخر للمدی�ن�ة وت�أث�رھ�ا، أو 
ارتباطھا بالكالم واللحن البدوي. كما 
أن أنماط غناء شمال البصرة القریبة 
من اھوار الناصریة والعمارة م�ث�ل�ت 
حلقة ربط وسیطة بین غناء المدی�ن�ة 

 .وغناء الریف
أما الری�ف وق�د ك�ان یش�ك�ل ال�ج�زء 

االكبر من المجتمع العراقي فقد كانت 
لھ اغنیاتھ الخاصة بھ وانماط غن�ائ�ھ 
التي عرفت في ریف جن�وب ال�ع�راق 
باالطوار، وسمتھا الرئیسة االعت�م�اد 
عل�ى م�ق�ام�ات م�وس�ی�ق�ی�ة م�ح�دودة 
یؤدیھا المطرب مع آالت م�وس�ی�ق�ی�ة 
بسیطة، وال�ك�الم ال�م�غ�ن�ى ع�ادة م�ا 
یكون من الشعر المكتوب ب�ال�ع�ام�ی�ة 
العراقیة، وقد ب�ق�ي ھ�ذا ال�ن�م�ط م�ن 
ال��غ��ن��اء م��ع��زوال وم��ن��اط��ق��ی��ا ح��ت��ى 
االربعینیات، حیث اثر حدثان مھم�ان 
ف��ي ش��ی��وع غ��ن��اء ال��ری��ف وت��ع��رف 
الناس علیھ، الحدث االول ھو دخ�ول 
شركات تسجیل االسطوانات االجنبیة 
إلى سوق الغناء العراقي، وات�ف�اق�ھ�ا 
مع ابرز مطربي الریف على تسج�ی�ل 
اغانیھم على اسطوانات ت�م ت�داول�ھ�ا 
ف�ي م��ج��ت��م��ع ال��م��دن ف��ي ال��م��ق��اھ��ي 
وال��ب��ی��وت، ح��ی��ث ش��اع اس��ت��ع��م��ال 
ال��ج��رام��وف��ون ف��ي ھ��ذه ال��ح��ق��ب��ة. 
والحدث االخ�ر ھ�و اف�ت�ت�اح االذاع�ة 
الالسلكیة العراقیة ودخ�ول م�ط�رب�ي 
الریف لھا في برامج محددة وق�ل�ی�ل�ة 
في البدایة، حتى اكتسبت ش�ع�ب�ی�ت�ھ�ا 
لدى المتلقي العراقي فاصبحت جزءا 
اساسیا م�ن ب�رام�ج االذاع�ة ف�ي م�ا 
بعد. وقد ارتبط شیوع الغناء الری�ف�ي 
بظاھرة الھجرة من اریاف ال�ج�ن�وب 
باتجاه المدن الكبرى كبغداد والبصرة 
وتداخل ثقافة الریف التي كان�ت ت�ع�د 
ثقافة مھمشة في صلب ثقافة المدینة 
وارت�ب�اط�ھ�ا م�ع�ھ�ا ف�ي نس�ج ھ�وی�ة 
عراقیة تربط ری�ف ال�ع�راق ب�م�دن�ھ، 
وھذا ما حدث ف�ي ال�ت�داخ�ل ال�ك�ب�ی�ر 
الذي حصل بعد الس�ت�ی�ن�ی�ات ن�ت�ی�ج�ة 
سیطرة موجة ای�دی�ول�وج�ی�ا ال�ی�س�ار 
على المشھ�د ال�ث�ق�اف�ي وال�ف�ن�ي ف�ي 

 .العراق
اما الغناء البدوي فكان من�ت�ش�را ف�ي 
بوادي العراق ال�غ�رب�ی�ة والش�م�ال�ی�ة 
الغربیة ویمثل امتدادا ل�ن�م�ط ال�غ�ن�اء 
الصح�راوي ال�م�ج�اور ف�ي ص�ح�راء 
الجزیرة العربیة وبادیة الشام، وھ�و 
ن��م��ط م��وس��ی��ق��ي بس��ی��ط بس��اط��ة 
الصحراء، یعتمد في الغالب على آل�ة 
موسیقیة واحدة ھي الربابة أو الطبل 
أو المزمار، والكالم المغنى ھو ن�وع 
من شعر المحكیة بالل�ھ�ج�ة ال�ب�دوی�ة 
المعروف بالقصید، وبقي ھذا ال�ل�ون 
ماثال بحالھ بدون تداخل مع األن�م�اط 
االخرى، رغم دخول اھم رموزه إل�ى 
االذاع���ة وم���ن ث���م ال���ت���ل���ف���زی���ون 
والتسجیالت الص�وت�ی�ة، ول�م یش�ھ�د 
ھذا النمط تداخال مع غناء المدینة أو 
الریف إال ف�ي ف�ت�رات م�ت�أخ�رة ف�ي 
ثمانینیات الق�رن ال�ع�ش�ری�ن ووظ�ف 
ھذا التداخل بشكل اساس في اغ�ن�ی�ة 
ال��ح��رب اب��ان ال��ح��رب ال��ع��راق��ی��ة 

 .االیرانیة
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 ا اق ااث ا 

   
 حسن نصراوي

 بغداد
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 تكاثَفَْت غیومُ 
 ُحْزني 

 كأْسراِب غرباِن َسوداءَ 
 تُغلُق نَوافَذ روحي

 تْنعُق ، تْنعُق، تْنعقُ 
 تَدوُر كدّواَمِة َحرائَق الغاباتِ 

 الّدروبَ   تغلقُ 
 تْحجُب َشمَس الّصباحِ 

 َعِن الّزھورِ 
 تَوارى الّدوري

 في أقفاِص سوِق الّدِم قراطیّةِ 
 أْمطَرِت الّدموُع ، باروداً 

 مْلتَھباً 
 َزفَراتي َمّزقَْت قُْمصاني، فَرقََصْت سعالِي

 القُبوِر الموِحَشةِ 
 لَم أْقَو بَْعُد على

 الكالمِ 
 تَواَرْت نجوُم الّروِح في بِحارٍ 

 ُمظلَمةٍ 
 شوارُع بال مصابیح

 أطفاٌل بال أحذیَةٍ 
 نساٌء ال تَعرُف الّزینَةَ 

 بیوٌت، نوافُذھا
 الّسقوفُ 

  تطبَُخ األوھامَ   قُدورٌ 
 ُصفُر الوجوهِ 

 بال بَریقٍ   عیونُھُم
 ال یُجیدوَن غیَر النّحیبِ 

 الفَقَر مْنُذ ُعصورٍ   تَواَرثوا
 وُعصورٍ 

 الّدنیا تَدوُر ، وحالُھُم ال یَدورُ 
 یَْبنوَن یُعّمرونَ 

 یَصنَعوَن یَزَرعونَ 
روَن الكراسي لَمنْ   یُحضِّ

 یَحكمونَ  
  ولیَس لھُم 

 في  حضوٌر إّال عبیداً 
 القُصورِ 

 لَدواِم بُْؤِسِھم یُقّدموَن األضاحي
 یَئِدوَن أحالَمھُم

 خْصیانُ 

 یخـْـــــتـــــــنوَن النّساءَ 
 یَُجھّزوَن القُصوَر بالبَغایا

 واإلماءِ 
 یْلطموَن الّصدورَ 

 یْنذروَن النّذورَ  
 یَرتَدوَن األْكفانَ 

 یشّجوَن الّرؤوسَ 
 یْستَكینوَن كالنّعاِج ، یَحلموَن بالِجنانِ 

 یْندبوَن القُبورَ  
لوَن ساعةَ النّشورِ    یتأمَّ

لوَن الفََرَج یومَ   یتأمَّ
 الظّھوِر!!!!!

  فما كاَن لَك أْن ترَحلَ 
  أیُّھا ((الھادي))

 الَعلیمُ 
   ترّملَْت مشاعیَّتكَ 

 نَأى صوتَُك ، ُمتَرفّعاً على القَطیعِ 
 وناَم حْرفَُك في

 الّرقیمِ 
 الحكیمُ   أیُّھا ((الھادي))

 ھْل عْشَت مشاعیّتََك في عالَِمَك الَجدیِد؟؟؟
 الّال ُمساواةُ واضَحةٌ على القُبورِ  

 قِباٌب تعانقُ 
 الّسماءَ  

 وُحَجْیراٌت مھّدَمةٌ غَمَرھا
 التّرابُ  

 ُمساواةٌ في األْكفاِن واللّحودِ 
  سیُفِسدوَن مشاعیّتَكَ 

 الّسْفلى
 بتراٍب ِمنْ   یْدفنوَن َموتاھُم

  َذھبٍ 
  و أْكفاُن َموتاھُم ِمْن َحریرٍ  

 َحبیبي
 أال تَرى أنَّك الخاسرُ 

 الَوحیُد؟؟؟
  أیُّھا النجُم (( الھادي))

 تَعامى عْنَك َمْن أنَْرَت لھُم
 الطّریقَ 

 رَجـموَك بِحجارٍة ِمْن جحودٍ 
 وأْوقَدوا بمشاعیّتِكَ 

 الحریقَ 

 سالٌم على َجْمِعُكم أیُّھا الّرفاقُ 
 أقماُر عْدل ٍ

 وَسالٍم وزھورٍ  
 أَخ الَغفاريّ 

 ھْل ستُعُلنونَھا ثورةً یومَ 
 الِحساِب؟؟

 ھْل ستُطالِبوَن بقرطاسٍ 
 و 

 َمكتبَةٍ 
 و

 كتاٍب؟؟
  ھْل ترفضوَن دخوَل الِجنانِ 

 إنْ 
 لمْ 

 تتَساَو فیھا القُصوُر؟؟؟
دَ   ھْل ستَرفضوَن تعدُّ

 الَحواري؟؟؟
 ھل ستَحّرروَن الِغلمانَ 

 و
 الَجواري؟؟؟

 ھْل ستُعلِنونَھا ثورةً 
 في

 األرضِ 
 وثورةً 

 في الّسماِء؟؟؟؟
 فإلى إّي عالٍَم ستَرحلونَ 

 بْعَد ھذا النٌفي وھذا
 الَعناِء؟؟؟
 أّما نَحنُ 

  فما عْدنا نُجیُد ِسوى
 النّحیبِ 
 والثّغاءِ 

 أْدَمنّا العبودیّةَ ، َھَجَرْتنا الجْرأةُ 
 وطَلَّْقـــــــــــــــــــــنا

 الوفاءَ 
  ثوریّتُنا َزیٌف و انبطاحٌ 

 وتَْقوانا مْحُض كذبٍ 
 وِریاءٍ 

............................. 
 في ھذا التاریخ غادرت  29-9-1998

 روح العلوي جسده لتسكن عالم الخلود...

 أٌر َ ٍء
 

 ا اا ا ا 
ى رذ  يدي ا  

 
 

 حمید الحریزي/ العراق
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 منال الحسن

 ھولندا

  
 
 
 

 : یقول نزار قباني
  الحب في األرض بعٌض من تخلینا

 إن لم نجده علیھا الخترعناه
....  

وم�ا أع�ن�ی�ھ  وعنھ مئات ال�م�رات،  بھ  الحب، عالم غریب متنوع، ربما تحدثنا
ھو الحب بین الرجل والمرأة. ال الصور المختلفة والمتنوعة عنھ، وھي كث�ی�رة 

وقد ادلى الشعراء والمفكرون بدالئھم في   متعددة، تاخذ مفاھیم واسعة المدیات
فھمھ وتفسیر كنھھ، محاولین االجابة عن السؤال المبھم .. السھل العمیق ف�ي 

   ذات الوقت، ماھو الحب ..؟
  . ولكن لم تكن ھناك اجابة شافیة تلم بموضوعتھ وتعبر عنھ بشكل دقیق

فمنھم من قال ھو التقاء روحین او ھو سھم یخرج من العین لیصیب قل�ب�ا م�ا، 
 .او ھو كیمیاء متبادلة بین شخصین

باعتب�ارھ�ا   الفالسفة عن مفردة الحب براي ربما یكون غریبا  عبر بعض  وقد
  كلمة ال تعبر عن شيء محدد

الحب أعمى وان المحبین ال یرون الحماقة التي   قال إن  اما ولیام شكسبیر فقد
ان الحب ھو اثنان یضحكان لإل�ش�ی�اء :   یقترفون ولكنھ ناقض نفسھ عندما قال

 نفسھا یشتعالن معا وینطفئان معا بعود كبریت واحد دون تنسیق او اتفاق.
وبذلك اعتقد انھ ال توجد اجابة شافیة وافیة تجیب عن السؤال ... أو م�ح�اول�ة 

  األنسانیة السامیة .. لذلك ستختلف  تلك العاطفة  شرح
طبقا لسنھ وخبرتھ وصالبتھ ال�ن�ف�س�ی�ة وت�ج�رب�ت�ھ الش�خ�ص�ی�ة،   اجابة كل منا

وعندما اتحدث عن الصالبة النفسیة أعني ذلك جیدا في ظل ال�ھ�راء وال�ت�ھ�ت�ك 
 .النفسي الذي نعیشھ في مجتمعاتنا العربیة

في وجھة نظري المتواضعة ھو س�ع�ي ل�ألج�اب�ة   لذا فأن ما ادلو بھ وما أقدمھ
عن ھذا السؤال الشائك وھو في طبیعة الع�الق�ة وم�ف�ھ�وم ال�ح�ب ب�ی�ن ال�رج�ل 
والمرأة،. وأرجو اال یثور الرجال ویجلسون مع أنفسھم ل�ل�م�راج�ع�ة. ف�ال�رج�ل، 
كما ارى،. خائن بطبعھ، فھو یخون بنظره وبفك�ره ولس�ان�ھ وك�ل�م�ات�ھ، ب�ل ان 
ھناك من یخون أثناء عالقتھ مع زوجتھ عند تذكره امرأة أخرى راقت لھ. وھو 
ال یرى ابدا ان ھذا الفعل فیھ خیانة. فانھ لو ن�ظ�ر ال�ى ام�رأة أخ�رى او ت�ذك�ر 
امرأة أخرى. او كان لطیفا ودودا مع كل النساء عدا زوجتھ،. فھو ال ی�رى اب�دا 
نفسھ خائنا بل ویجزم على حبھ لزوجتھ، بینما ھو دائما ذلك الذئب الذي ینتظر 
ایة فریسة، ولكنھ ال یرى نفسھ خائ�ن�ا اب�دا اال اذا ارت�ك�ب ت�ل�ك ال�خ�ی�ان�ة ف�ي 

 .الفراش مع امرأة أخرى
اما المرأة فأنھا ترى رجلھا خائنا في اتفھ التفاصیل التي ال ی�راھ�ا ھ�و خ�ی�ان�ة 

 .فالمرأة التخون اذا أحبت ال بالعین وال بالكلمات وال النظرات
بین ذئب وش�اة. ب�ی�ن ذك�ورة ت�رى  حتما ان مفھوم الحب مختلف بین الطرفین

 . نفسھا طاووسا وشاة ودیعة
الحب عالقة جاذبة نافرة بینھما خیط رف�ی�ع اذا ح�اف�ظ ع�ل�ی�ھ ك�ل م�ن ال�رج�ل 

الرجل إذا نجح في عدم الخیانة ویا لھا من مھمة ص�ع�ب�ة  والمرأة استمر ودام،
حتما، فقد احب بصدق، اما المرأة اذا نجحت في احتواء الرجل وجعلتھ ط�ف�ل�ھ�ا 

  .فقد أحبت بصدق
 ..  األنسانیة  فى النھایة یبقى الحب ھو أجمل واسمى المشاعر والعواطف

 بھ نعیش، ومنھ نستمد قوة الحیاة وعافیتھا وحیویتھا.
 

ا..  
اا ة ارة ا  

 وا  
 

 

 دارین زكریا/ سوریا                     

  كانْت وحشـًا كذبتي األولى
 فّرقْت بیَن بیني
 لم أكذْب یوماً 
 حین فعلتھا...

  و لّوحُت لَك بالیمنى موّدعةً 
  ابتُلیَْت یدي بالیُتمِ 

 تبّرأُت منھا أنا و أختُھا
... 

 الیسرى عاشْت طمأنینتھا
 بحرفیِّة َحكیَمِة الّدفء

  لطالما استدعى ذلك
 (حركشةَ) استغرابي
 الّریبَة في عیوني

 وجملةً مفقودةً في روایتي
.... 

 لم أفَطن أنّھا تواطأْت معكَ 
 حایَلتني من وراء ظھري

 و لربما غلَب وعیي ُحّب الحیاة
 فغَضضُت الطّرَف عنھا

  حیَن سلّمتَھا إیاهُ 
 و ھمْسَت: وعْدتُھا أن یكوَن لھا ما َحییتُ 

..... 
 ھي كما عھْدتَھا تفي بوصایاكَ 

 غرسْت قلبََك على یمینھا
 و بقیُت أنا على قیِد َھیاِمكَ 

...... 
 كنُت أعلُم...
 لم ألّوح لكَ 

 كنُت ألّوُح للذي عافني واستوطَنكَ 
....... 

 تعلم ماذا فعَل فؤاُدَك فّي؟
 سرقني...

 آھـًا وراء شوق
 ولعـًا یتبعھُ توق

 لّص فكرة وَسكرة
 استولى على صوتي

 حتى أني نسیُت النّطقَ 
 ..... ھكذا

 صاَر بعضي و كلّي فیكَ 
  إذ أنادیني اآلن

 أصیُح: یااا قلبَكَ 
 رّدني إلّي و رّب الذي بیننا
 ما غلَب ھجرنا الّال عتقَ 

 أنادي: یا أنا .. یا أنَت .. یا أنانا
 .ما صّك الغراُم عقداً لسوانا



ل��إل��س��ك��ن��دری��ة ع��ب��ق��ھ��ا،   
ولمبدعیھا ریشة یغمسون�ھ�ا 
في البحر ویكتبون. وقد فع�ل 
ن�اج�ي ع�ب�د ال�ل�ط��ی�ف ذل��ك، 
لیس فقط، بل غمسھا أحیانً�ا 
في منابع النور وال�ت�ص�وف، 
وھو الحاصل عل�ى ال�ج�ائ�زة 
األولى ف�ي ش�ع�ر ال�ف�ص�ح�ى 

م م��ن ال��ھ��ی��ئ��ة 1985ع��ام 
ال��ع��ام��ة ل��ق��ص��ور ال��ث��ق��اف��ة، 
وج��ائ��زة ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى 
للثقافة ف�ى ش�ع�ر ال�ف�ص�ح�ى 

، وج��ائ��زة د/ 1987ع��ام 
ف��ت��ح��ى ال��م��الخ ف��ي ش��ع��ر 

، 1995ال���ف���ص���ح���ى ع���ام 
وجائ�زة ال�م�س�اب�ق�ة األدب�ی�ة 
الكبرى لجریدة الج�م�ھ�وری�ة 
(أحسن دیوان شعر) ی�ون�ی�ھ 

عن دی�وان "وق�وف  2009
 جدید على الطلل العربي".

صدر ل�ھ م�ن ال�م�ج�م�وع�ات 
 الشعریة:

"اغتراب" ع�ن ال�ھ�ی�ئ�ة  -1
للكتاب ع�ام   المصریة العامة

1988 
"للعصافیر أقوال أخرى" -2

عن الھیئة ال�ع�ام�ة ل�ق�ص�ور 
 1996الثقافة عام 

"لو أنك یا ح�ب ت�ج�يء" -3
عن مركزالحضارة ال�ع�رب�ی�ة 

ات�ح�اد ك�ت�اب   بالتع�اون م�ع
 2001مصر عام 

"على أعتاب الم�ح�ب�وب" -4
عن الھیئة المصریة ال�ع�ام�ة 

 2007للكتاب عام 
ـ "وقوف جدید على الطل�ل 5

ال��ع���رب��ي" ع���ن ال���ھ��ی���ئ���ة 
المصریة العامة للكتاب ع�ام 

2015 
.. وقصیدة" ع�ن  ـ "بوحٌ  6

ال�ھ��ی��ئ�ة ال��م�ص��ری��ة ال��ع��ام��ة 
 2017  للكتاب عام

"ال��م��ث��ول ف��ى س��اح��ة  ـ��7
ال��ج��ذب��ة" ع��ن دار ال��ع��م��اد 

 2019  عام
سألت�ھ ع�ن ب�دای�ات�ھ وك�ی�ف 
اتجھت بوصلتُھُ نحو الش�ع�ر 
ف�ق��ال:ع��ن�دم��ا ك�ن��ت ت�ل��م��ی��ًذا 
بالمرح�ل�ة األب�ت�دائ�ی�ة ك�ان�ت 
مدرستي تجاور قصر ث�ق�اف�ة 
الحریة، فندخل مكتبة الط�ف�ل 
لنقرأ، وما لبثت أن ت�ع�رف�ت 
على مكتبة الكب�ار ف�ي ف�ت�رة 
األع����دادي م����ع ب����دای����ة 
السبعی�ن�ی�ات وك�ان�ت ح�ج�رة 
نادي األدب بالقص�ر تش�دن�ي 
خ��الل األج��ازة الص��ی��ف��ی��ة 
ف��دخ��ل��ت وج��ل��س��ت ع��ل��ى 
استحیاء ألجد شاعرنا الكبیر 
م��ح��ج��وب م��وس��ى ی��ت��ع��ھ��د 
الش��ع��راء الش��ب��ان وظ��ل��ل��ت 

أتردد على نادي الش�ع�ر ك�ل 
یوم األحد بان�ت�ظ�ام وخ�اص�ة 
في م�ن�ت�ص�ف الس�ب�ع�ی�ن�ی�ات 
ع��ن��دم��ا ال��ت��ح��ق��ت ب��م��ع��ھ��د 
الخدمة، فكانت مكتبة البلدی�ة 
نبعًا متدفقًا أنھل من�ھ دائ�ًم�ا، 
ألنھا كانت ب�ج�وار ال�م�ع�ھ�د. 
وكان ل�دروس ذل�ك األس�ت�اذ 
أث��ٌر ك��ب��ی��ٌر ف��ي ت��روی��ض 
ش�اع�ری�ت�ي وص�ق�ل�ھ�ا ح�ت�ى 
أنتظم في ع�ق�د أق�ران�ي م�ن 
الش��ع��راء. ل��م ت��ك��ن ج��ل��س��ة 
ن��ادي الش��ع��ر وح��دھ��ا ل��ك��ن 
كانت ھن�اك ج�ل�س�ة م�وازی�ة 
عقب ان�ت�ھ�اء ال�ن�دوة ح�ی�ث 
وجدت من یشدني م�ن ی�دي 
مشیًرا لي بالبقاء الست�ك�م�ال 
الحوار في مقھى ال�ب�واب�ی�ن، 
ذلك المقھى المتَّسم بالھ�دوء 
والسك�ون ح�ی�ث ال�ح�وان�ی�ت 
من حولھ جم�ی�ع�ھ�ا م�غ�ل�ق�ة. 
وھكذا أتسع�ت رؤاي ق�ل�ی�ال. 
وال أنس�ى ص�دی�ق�ي ال�راح�ل 
ال�ف��ن�ان ال�ت��ش�ك��ی�ل��ي م��دح��ت 
الكریوني وذھابي م�ع�ھ إل�ى 
ال�م�رك��ز ال��ث�ق�اف��ي األل��م�ان��ي 
للمشاركة في النشاط الثقافي 
ل��ل��م��رك��ز ث��م أت��ب��ع��ت ذل��ك 
بالمركز الثقاف�ي الس�وف�ی�ت�ي 
والذي شكلت مك�ت�ب�ت�ھ راف�ًدا 
ھاّمًا من روافد ث�ق�اف�ت�ي إل�ى 

 جانب قرتءاتي األخرى.
قلت لھ ربما تكون قد ذك�رت 
مثل ھذا الكالم في م�ق�اب�الت 
سابقة ولذلك سأسألك ش�ی�ئً�ا 
م�خ��ت��ل�فً��ا. ت�ق��ول ف�ي إح��دى 
قص��ائ��دك م��ن م��ج��م��وع��ت��ك 
"وقوف جدی�د ع�ل�ى ال�ط�ل�ل 

 العربي":
 یاوطنى . . ،
 أذكُر أنى . .

 كنُت أ َُھْرِوُل . .
 كلَّ صباح ٍ. .

 أقَصُد مدرستى . . ،
 قبَل مجیِئ . .

 جمیع األطفال ْ. ؛
 أحمُل قلبي . .

 فوق َ ذراعَى . . ،
 وأرنو للَعلم ِ . ،

 القلُب . .
 یرفرُف . .

 بیَن جوانحَى البكِر. . ،
 ویھتُف باسِمَك. .

 تْحیَا . .
 عْبَر األزماْن . ،
 فلماذا الیوَم . .

 یُعانُدنى طفلى . . ،
 یرفُض . .

 أْن یَْصُحَو مثلى . . ،
 كى یحضَر . . ،

 طابوَر الصبح ِ.؟!
 یُعلُل . .

 ذلَك دوماً . .

 بمرارِة حلٍق . .
 وُصداْع . !

فلم ھذه المقارنة بینك قدی�م�ا 
 وبین ابنك حدیثًا؟

ق��ال: ل��ی��س ب��الض��رورة أن 
یكون ابني قد فعل ما ذك�رت�ھ 
في قصی�دت�ي، ل�ك�ن�ي أق�ارن 
جیال بج�ی�ل. أف�ع�اال ج�م�ع�ی�ة 
بأفعال ج�م�ع�ی�ة أخ�رى. ب�ردِّ 
فعِل دوٍل في عھد ما ون�ف�س 

 الدول في عھد الحق.
قلت لھ نعم، ون�ف�س الش�يء 
ما حدث في القصیدة الت�ال�ی�ة 
حی�ن ت�ح�دث�ت ع�ن زوج�ت�ك 
الت�ي ھ�ي اف�ت�راض�ی�ة رب�م�ا 

 لتؤدي نفس الغرض:
 كانْت . .

 زوجتَى األمَس . .
 تُفتُش . .

 فى أوراقى . ؛
 عْن بعض ِ . .

 مشاعرى البكر ِ. . ؛
ُضنى . . ،  تُحرَّ

 أْن أكتَب . .
 أشعاراً غزلیَّة ْ.

 تُخبُرنى . . ،
 أنَّ ( نِزاراً ) . .

 كاَن یُحبُّ .. ،
 ویعشُق (بلقیَس)

 ویكتُب . .
 فیھا الشعَر . . ؛

 فنطَرُب . .
 لسماع ِقصائده

 الغزلیَّة ْ.
 زوجتَى اآلَن . .،

 تُفتُش . .
 فى أوراقى . . ،

 عْن بعض ِ نقوٍد . . ،
 ورصاصاٍت . . ،

 وقذائْف . !
 تُرسلھا . .،

 للوطن ِالمنفىِّ . .
 بداِرْه .!

 قال: نعم.
وس�أل�ت�ھ: ھ�ل ت�رى ق�اس�ًم��ا 
مش���ت���رك���ا ب���ی���ن ش���ع���راء 
األس��ك��ن��دری��ة؟ ب��م��ع��ن��ى ھ��ل 
أثرت الییئة علی�ھ�م ف�ت�ش�اب�ھ 

 المردود؟
فقال: تقصد البحر أو الب�ی�ئ�ة 
البحریة بشكل ع�ام؟ ال أح�د 
ینكر تأثیر البیئة. تعال م�ع�ي 
إلى أحد الش�واط�ئ ال�م�م�ت�دة 
أمام عینی�ك. ت�وق�ف وان�ظ�ر 
ماذا ترى. كل ھؤالء الشب�ان 
والشابات واألطفال والكھ�ول 
یتجاوبون مع الماء، یل�ھ�ون 
ویسبحون، ل�ك�ن ك�ال م�ن�ھ�م 
یفعل ذلك بطریقتھ!، وك�ذل�ك 
ن���ح���ن م���ع���ش���ر الش���ع���راء 
السكندریین، ف�ب�رغ�م ك�ون�ن�ا 
وقف�ن�ا ج�م�ی�عً�ا أم�ام ال�ب�ح�ر 
وتفاعلنا معھ وان�ف�ع�ل�ن�ا ب�ھ، 
وكتبناعنھ، ولھ، إال أن ل�ك�ل 
منا رؤیتھ وأسلوبھ ال�خ�اص 
بھ، ولغتھ ال�ت�ي ی�ع�ب�ر ب�ھ�ا، 
ومعجمھ الذي كأنم�ا ھ�و ل�ھ 
وح��ده، وص��وره الش��ع��ری��ة 
ال��ت��ي ی��رس��م م��ن خ��الل��ھ��ا 
قصیدتھ التي تح�م�ل ج�ی�ن�ات 
تجربتھ الشع�ری�ة ف�ی�ن�س�ب�ھ�ا 
القارئ إلى صاحبھا من غیر 
أن یكون ھ�ن�اك م�ت�ش�اب�ھ�ات 

 تعوق عملیة التلقي.
قلت لشاع�رن�ا: ل�ل�ع�راق ف�ي 

 شعرك نصیٌب كبیٌر...
ق��ال: أج��ل، وخ��اص��ة ف��ي 
مجموعتي "وقــــوٌف جدیـٌد 

ع��ل��ي ال��ط��ل��ِل ال��ع��رب��ي"، 
وأھدیتھا إلى سیِِّد الُشھ�داِء.. 
إلى سیِِّدنا ومْوالن�ا اإلم�ام .. 
(الُحَسْی�ن ب�ن ع�ل�ي) رض�َى 

 هللاُ تعالى عنھما.
 ومما جاء فیھا:

 یا وطنى . . ؛
 ماذا . .

 لْو غافلنا الُحراَس . .
 للْحظة ْ . ؟

 أْسنْدنا الظْھَر . .
 لجْدران ٍ. .
 َصِدئة ْ. !

 أغَمْضنا العینْین ِ..،
 حلْمنا .. ،

 أنَّ الشمَس . .
 ستُشرُق فى داخلنا ..،

 تمنُح . .
 قلبَْینا الدفَء. . ،

 فنشعُُر . .
 مثَل جمیع ِالخلق ِ. . ،

 بأنَّ هللاَ . .
 قریٌب منا . . ،
 فنعوُد إلیِھ . ،
 ونْدُعوهُ . . ؛

 كى یحفظ َ(بغداَد) .. ،
 وینصَر . .

 أھَل (البَْصَرة ْ) .؟ !
 ماذا . .

 لْو غافلنا الحراَس ..
 للْحظة ْ. ؟ !

 ومما جاء فیھا أیًضا:
 بغداُد . .

 تعرَّ ْت . .
ا ْه . !  یا أمَّ

 ھْل أعطیھا . .
 جلبابى الخِشَن .؟

 أْم مصروَف الیوْم .!؟
 صاحْت أمى مسرورة . ؛

 یأتلُق البْشُر ..
 بعْینْیھا .

 یْل تُعطیھا األثنْیْن. ،
 وسآ تیَك ..

 بآخَر ..
 فى الغْد .

 وسآتیَك . .
 بآخَر . .

 فى الغْد .
 فالعُْرُى یُحاصُرنا . .

 . !  ُمْنُذ الیومْ 

 العُْرُى یُحاصُرنا . .
 ُمنذ ُالیوْم . !
 ُمنذ ُالیوْم . !

 ُمنذ ُ
 الیوْم . !

قلت لھ: جمیٌل أن تنظ�ر إل�ى 
بغداد الجریحة بعی�ن ال�ط�ف�ل 
فتراھا وقد تعرت، واألط�ف�ال 
یعرف�ون أك�ث�ر م�ن غ�ی�رھ�م 
جائحة ال�ع�ري، وج�م�ی�ل أن 
یَھُبَّ الطفُل لیََھَب بغ�داد م�م�ا 
ملكت یداه من م�ال ق�ل�ی�ل أو 
مم�ا م�ل�ك جس�ده م�ن ث�وب 

 خشن
فتبس�م الش�اع�ر الس�ك�ن�دري 
قائال: والثوُب الخ�ش�ُن دل�ی�ٌل 
على الفاقة لكنھ یستر ال�ب�دن 
ع��ل��ى أي ح��ال. ال��ط��ف��ول��ة 
بب�راءت�ھ�ا ت�ف�ع�ل أك�ث�ر م�م�ا 

 یفعلھ الكبار.
ف�ي   وسألتھ عن تبسم الجدة

 تلك القصیدة فقال:
 ھي تبتسم لشھامة حفیدھا.

س��أل��ت��ھ: ك��ی��ف أث��رت ف��ی��ك 
 جائحة كورونا سلبًا وإیجابًا؟

فقال: أما األیجابي فظھر من 
خالل ج�ل�س�ة ال�م�ن�زل ال�ت�ي 
قیدت ح�رك�ت�ي ف�ك�ان ل�زاًم�ا 
عليَّ اس�ت�غ�الل وق�ت�ي خ�ی�َر 
استغالل حیث جاءت القراءة 
والكتابة كمتنفس لي ف�ق�رأت 
األع��م��ال الش��ع��ری��ة ل��ب��ع��ض 
األصدقاء، فكان نتیجة ل�ذل�ك 
أن كتبُت عن دیوان "م�دائ�ن 
المجھول" للشاعر الص�دی�ق 
ال���دك���ت���ور ف���وزي خض���ر، 
ودیوان "بوح في الزمان ال 
ف��ي ال��م��ك��ان" ل��ل��ص��دی��ق 
الش��اع��ر ال��دك��ت��ور م��ح��م��د 

أن�ن�ي   شحاتة، باألضافة إلى
انتھی�ت م�ن دی�وان ش�ع�ري 
بع�ن�وان "ت�ج�ل�ی�ات ال�ع�ش�ق 

األ   على ناصیة الوجد". أما
فكان ظاھًرا ف�ي   السلبي  ثر

ع��دم ال��ح��رك��ة وال��خ��روج 
وحضور الل�ق�اءات األ دب�ی�ة 

األص�دق��اء األم�ر ال��ذي   م�ع
ج��ع��ل ال��خ��روج ب��ع��د رف��ع 
الحظر أمًرا صعبً�ا ب�ال�ن�س�ب�ة 

 لي.

ا  ري ما ا  "اا اا" 
 

 أجرى الحوار: محمد محمد السنباطي/ مصر
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ینبغي لمن یراھا أن یقرأ ما بن�ف�س�ھ ال م�ا ب�ی�ن 

السطور ... إنھا لع�ب�ة ال�ب�ی�اض والس�واد ال�ت�ي 

أصبحت ظاھرة فنیة تستوجب حض�ور ال�ق�ارئ 

أكثر من حضور الكاتب .. فإذا كانت الكتابة نداء 

فإن القراءة تلبیة لذلك النداء ...إن�ھ�ا ال�ق�ص�ی�دة 

البصریة "الكونكریتیة" وھي قص�ی�دة ال�م�ك�ان 

وتبئیر الفضاء الطباعي .. تتناقض م�ع قص�ی�دة 

الكالم والدال الشفوي ومن ثمة فھ�ي قص�ی�دة 

حسیة ملموسة ذات أبعاد س�ی�م�ی�ائ�ی�ة 

تركز على عالمات غیر لفظیة 

وم��ؤش��رات أی��ق��ون��ی��ة 

دال��ة .. وم��ا 

ن�����ق�����ف 

في ع����ن�����ده 

مجسم كریم عبد هللا شكل مث�ل�ث ك�ب�ی�ر، ی�ت�ب�ع�ھ 

م��ث���ل���ث ص���غ��ی���ر وال ح���دود ف��اص���ل���ة ب���ی���ن 

ال��م��ث��ل��ث��ی��ن ..وھ��و م��ا ی��ع��ط��ي ل��ل��ب��ص��ر ع��دی��د 

ال��ت��م��ظ��ھ��رات ال��ب��ص��ری��ة ف��ي ش��ك��ل��ھ��ا ال��ع��ام 

الخارجي ....وأول إطاللتنا قد ی�ت�راءى ل�ن�ا م�ن 

خاللھا شكال غرافیكیا شبی�ھ�ا ب�ن�ب�ض�ات ال�ق�ل�ب 

ینطلق الخط من نقطة بدایة وتسیر نحو األع�ل�ى 

بشكل منحن قد تحیلنا على صورة الذي ی�ح�اول 

التسلق إل�ى أع�ل�ى ال�ھ�رم .إل�ى س�ف�ح�ھ ..ل�ك�ن 

سرعان ما ینحدر إلى األس�ف�ل وی�واص�ل س�ی�ره 

في اتجاه یتداعى فیھ إلى موقع س�ف�ل�ي وك�أن�ھ�ا 

صورة سیزیف عندما یدحرج صخرتھ إلى ق�م�ة 

الجبل لكنھا تسقط ...أو كأنھا الذات ف�ي رن�وھ�ا 

إلى األعلى ولكن ال یمكن أن تتخلص من أف�ق�ھ�ا 

السفلي .. ولعل ما ینطوي ع�ل�ی�ھ داخ�ل الش�ك�ل 

الھرمي من تكرار لفظ "أنت" واح�د وس�ب�ع�ون 

مرة ..یؤكد ھذا البعد الوج�ودي ..وك�أن�ھ�ا ب�ھ�ذا 

التكرار تأخذ فس�ح�ت�ھ�ا ف�ي أس�ف�ل ال�ھ�رم ل�ك�ن 

س���رع���ان م���ا تض���ی���ق ع���ل���ی���ھ���ا ال���م���س���ارب 

فتختنق ..باحثة عن منفذ ال�خ�الص ..ل�ك�ن دون 

ھذه "الق�ص�ی�دة " جدوى ..بھذا تت�ق�اب�ل ف�ي 

الس�������ف�������ل�������ي/عدی�د ال�ث�ن�ائ�ی�ات 

ال��ع��ل��وي ..ال���ب��ی��اض/الس��واد ..ال���م��ل��ف��وظ /

الصامت ..وأھم الثنائیات قیامھا عل�ى ع�ال�م�ی�ن 

عالم لغوي ذو طابع إنشادي وإیقاعي من خ�الل 

ھذا التكرار لضمیر "أنت" وع�ال�م ك�ال�ی�غ�راف�ي 

مشكل بالشكل الھرمي ..وبھذه ال�ث�ن�ائ�ی�ة ك�أن�ن�ا 

ب�����الش�����اع�����ر ی�����ط�����ل�����ق "ك�����وج�����ی�����ت�����و" 

جدیدة ..خاصتھ .."أنت موجود إذا أن�ا م�وج�ود 

" ف���ي وج���ودك وج���ودي ..وف���ي وج���ودي 

وج��ودك ..وھ��ذا اإلط��ار األس��ود ھ��و ال��م��ج��ال 

المادي والبعد الفكري الضیق الذي سجن فیھ ال 

"أنت" نفسھ ..وما ھذا االنزیاح ب�الش�ك�ل ن�ح�و 

الیسار إال رغبة في االنعتاق والتحرر ..بھذا ق�د 

تبدو قصیدة عبد الكریم عب�د هللا ال�ك�ون�ك�ری�ت�ی�ة 

مجرد شكل بصري ..لكنھا تحم�ل أب�ع�ادا دالل�ی�ة 

متعددة ..ھي لیست فضاء جامدا ممیتا بال�رت�اب�ة 

السیمتریة بل ھي شكل یستفز البصر والفكر .. 

ی���ح���اول ع���ب���رھ���ا أن 

یس�ت�ع��ی�ض ع��ن 

م��ب��دأ ال��ت��ع��ب��ی��ر 

ب��الص��ورة ال��ل��ف��ظ��ی��ة ب��ال��ت��ع��ب��ی��ر ب��الص��ورة 

البصریة ...بھذا یساھم شاعرنا في تحویلنا م�ن 

ثقافة الكلمة إلى ثقافة الشكل الذي یذی�ب ال�ل�غ�ة 

 الشعریة في فنون أخرى ویصھرھا معھا ..
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 "أم د إذا أم د "  ودك ودي ..و ودي ودك .. )) 

 

 قراءة في قصیدة كریم عبد هللا "الكونكریتیة بین اللغوي والغرافي"
 للناقدة والتشكیلیة التونسیة خیرة مباركي  

 



 القصیدة 
 

 أوقدت نجمي
 من إشعاع أسئلتي

 …و من حرائق أفكاري
 و أسئلتي!

 
 ظني یظن

 و شیطاني یوسوس لي
 كیما أزعزع ما أرسیت

 من ثقة
 فبي نفور

 من األشیاء راكدة ،
 ومن ھبوب ریاح النفس

 ٠في دعة
 

 ال تسألواالشیب
 عن عمري و حكمتھ،

 ضیعت عمري
 ٠على أبواب مدرستي

 ما زلت طفال
 و عمري الكھل یتبعني،

 نسیر في وجھة
 كل على حدة

 
 أجریت نھرا من الورد والمعنى أسلسلھ

 أفشي لھ الشعر سرا
 ٠كل آونة

 
  ما زلت طفال

 وبي شوق یراودني
 …كیما أرود اكتشافاتي

 ٠و شیطنتي
 

  كي أفھم الحبر.
 ال أسعى لفلسفة

 لكن
 …أحطم فوق الصخر

 محبرتي
 دیوان  :  أقل ارتفاعا 

 
 التحلیل

قرأت أكثر من قص�ی�دة ل�ل�ش�اع�ر أح�م�د 
الحمد وكنت مع كل قراءة أنتش�ي ب�ھ�ذه 
الت�رك�ی�ب�ة الس�اح�رة ال�ت�ي ت�ج�م�ع ب�ی�ن 
مخاطبة الوجدان ومخ�اط�ب�ة ال�ع�ق�ل ف�ي 

ھ�ل ات�خ�ذت م�وج�ة … سالسة وع�ذوب�ة
سریرا تریح عل�ی�ھ جس�م�ك   البحر یوما

ت�ف�ت�ح … و سلمت نفسك للماء ی�ت�ھ�ادى
ع��ی��ن��ی��ك ف��ت��رى ف��وق��ك س��م��اء زرق��اء 
ص���اف���ی���ة، ت���ح���ت���ك وح���وال���ی���ك م���ی���اه 

… زرقاءمتموج�ة ف�ي ن�غ�م روم�ن�س�ي 
وف��ج��أة … ت��ن��س��اق م��ع ال��ح��ل��م األزرق

تلطمك موجة على وجھك، تفقد توازن�ك 
وتع�ي ب�األع�م�اق ت�ح�ت�ك وتض�ط�ر ال�ى 

تلك ھ�ي قص�ی�دة … التخویض في المیاه
الشاع�ر أح�م�د ال�ح�م�د، ت�ن�س�اق م�ع�ھ�ا 
ب�م��ش�اع��رك وذائ�ق��ت��ك، تس��ی�ط��ر ع�ل��ی��ك 
بصفائھا ولغتھا الیسیرة ولكنھا قص�ی�دة 

جمالھا ال یطمئن ب�ل ی�ح�ی�ر، …  السؤال
ال یصف بل ی�ح�ف�ر ف�ي ال�م�وص�وف، ال 
تعطیك الجواب بل ترسم مع ك�ل ص�ورة 

لیست قصیدة فل�س�ف�ی�ة … نقطة استفھام
ل��ك��ن��ھ��ا ت��دع��وك إل��ى ف��ل��س��ف��ة رؤی��ت��ك 
لوجودك وھل الفلسفة إالس�ؤال، س�ؤال 

 …للمسلمات  البحث وعدم االطمئنان
القصیدة التي س�ن�ت�ن�اول�ھ�ا ب�ال�ق�راءة ال 
تحمل عنوانا، وس�واء ت�ع�م�د ص�اح�ب�ھ�ا 

أو لم یتعم�د (ول�ع�ل�ھ�ا م�ق�ط�ع م�ن   ذلك
قصیدة) فإن االستغناء عن العنونة أبل�غ 
من وجودھا أحیانا ألن العنوان ب�م�ث�اب�ة 
البوصلة التي توجھ القارئ إلى م�ع�ان�ي 

ال�ع�ن�وان ق�د ی�ح�اص�ر ال�ق�ارئ …النص
غ��ی��اب … وی��ح��د م��ن ق��راءت��ھ ل��ألب��ع��اد

العنوان إذن یوسع آفاق القراءة ویف�ت�ح 
شبكة من الدالالت ت�ق�ود إل�ی�ھ�ا ب�راع�ة 
الشاعر في استعمال لغة إیحائی�ةی�ج�اور 
فیھا مھموس المعان�ي م�ا وق�ع ال�ج�ھ�ر 

 بھ.
بمعجم النار والن�ور ت�ن�ط�ل�ق ال�ق�ص�ی�دة 
(نجمي، إشعاع، حرائق)، معجم اقتضاه 
ال��ف��ع��ل "أوق��دت"، ف��ي ال��ف��ع��ل ت��ح��رك 
وحركة والحركة نفي للركود والسكون، 
وھي في ال�ن�ص مس�ن�دة ال�ى ال�م�ت�ك�ل�م 
المفرد "أنا" الذي استعار صورة النجم 
لیرمز إلى ذات متوقدة، مرتفعة متمی�زة 
ع��ن ال��ق��ط��ی��ع، ذات ق��ل��ق��ة ال��م��خ��ی��ال 

حمالة نار بروم�ی�ث�ی�وس، ن�ار   واألفكار
المعرفة التي سرقھ�ا م�ن االل�ھ زی�وس 
(في المیث�ول�وج�ی�ا االغ�ری�ق�ی�ة) ل�ی�م�ن�ح 
ال��ب��ش��رق��درة ع��ل��ى ال��ف��ع��ل وال��ت��ط��ور 

 .ومنافسة اآللھة في الخلق
ویبدو أن اآللھ، مھما ت�ك�ن م�رج�ع�ی�ت�ھ، 
(الم�ی�ث�ول�وج�ی�ا االغ�ری�ق�ی�ة، اال�دی�ان�ات 

ق�د ج�ع�ل ل�ف�ك�ر االنس�ان …)  السماوی�ة
حدودا وخ�ط�وط�ا ح�م�راء وح�رم ع�ل�ی�ھ 
البحث وطلب منھ االی�م�ان، ك�ذل�ك ف�ع�ل 
دیوس وك�ذل�ك نس�ب س�ؤال الش�ك إل�ى 

 الشیطان "الوسواس الخناس":
 شیطاني یوسوس لي

  كیما أزعزع ما أرسیت
 .من ثقة

ك��أن��ي ب��الش��اع��ر أح��م��د ال��ح��م��د ی��ط��رح 
م�ؤم�ن أم   السؤال الكبی�ر:ھ�ل االنس�ان

  مفكر؟
س��ؤال ص��اح��ب ت��اری��خ ال��ب��ش��ری��ة (ف��ي 

الخرافة،في األس�ط�ورة، ف�ي ال�ف�ل�س�ف�ة 
ألنھ یحدد ھویة االنس�ان …)  ،في األدب
لكن الظرف التاریخي ال�ذي … وأدواره 

تعیشھ البلدان العربیة سیدفع ب�الش�اع�ر 
الى تضییق دائرة السؤال فم�ن االنس�ان 
مطلقا سینزاح الى االنسان العربي الذي 

بینما العال�م م�ن ح�ول�ھ  یعیش في دعة 
ی��ت��ح��رك،ش��ع��وب ت��ط��ل��ب "م��ا وراء 
العرش"و شعوب تعود ف�ي ك�ل ك�ب�ی�رة 
وصغیرة إل�ى ال�ن�ص تس�ت�ف�ت�ی�ھ و إل�ى 
الش�ی�وخ ی�ق�ررون ال�ف�ع�ل و رد ال�ف�ع��ل 
وی��ق��ی��س��ون ال��ح��اض��ر ب��ال��م��اض��ي وال 
ی��ف��ك��رون ف��ي اآلت��ي الن��ھ م��ن "ع��ل��م 

 …الغیب"
"أنا" الشاعر ھي نفي للذات المھیم�ن�ة 
في المجتمع�ات ال�ع�رب�ی�ة، ف�ي ص�ف�وف 

ال�ذات … العامة أو المثقفین الرجع�ی�ی�ن،
ال���ت���ي ق���ب���ل���ت "ب���األش���ی���اء راك���دة" 
واستمرأت "ھ�ب�وب ری�اح ال�ن�ف�س ف�ي 
دعة"و نشأت على ثقافة التذك�رفش�اب�ت 
على عدم التفكیر و"ضیعت العمر ع�ل�ى 
أبواب مدرسة"تقدم دائما أجوبة جاھزة 

 …وحرمت نقاط االستفھام
"أنا الش�اع�ر" ت�م�ث�ل الش�ك ف�ي ع�ال�م 
الق�ب�ول ف�ھ�و، وإن ت�ق�دم�ت ب�ھ الس�ن، 
"عمري الكھل یتبعني" یخرق المنظور 
االجتماعیالذي یرى الشیب حكمة،حكمة 
ب��م��ف��ھ��وم االی��م��ان وال��ق��ب��ول ورص��ان��ة 

…القناعة ب�ال�م�ك�ت�س�ب�ات، وإن ھ�زل�ت
الكھولة ضعف وانطفاء جذوة ال�م�ع�رف�ة 

یعود االنسان …وخاصة تثویر المعارف
في ھذا المنظور إلى طینتھ األول�ى ق�ب�ل 
أن ی���وق��د ف��ی���ھ ب���روم��ی���ث��ی���وس ن���ار 

حتى یحرق عشھ ف�ي ك�ل م�رة   السؤال
یعیش …  كما الفینیق لینبعث من الرماد

الشاعر ھذا التقابل بین ثق�اف�ة م�وروث�ة 
یدعمھا الدین االس�الم�ي (ب�ال�ع�ودة إل�ى 
بیئة الشاعر) وثقاف�ة ی�ن�ش�دھ�ا وی�دع�و 
إل��ی��ھ��ا، ب��ل ھ��و ی��ع��ی��ش ض��رب��ا م��ن 

الذي ھو ولید الم�ف�ارق�ة ب�ی�ن   االنفصام
 العمر الكرونولوجي والعمر الثقافي

 ما زلت طفال
 وعمري الكھل یتبعني

 نسیر في وجھة
 كل على حدة

ھ�و ك��ھ��ل ب�ع��دد الس��ن��وات، الی��ح��ق ل��ھ 
التثویر وال التشكیك وت�ج�دی�د ال�م�ع�رف�ة 

 مضیعة للوقت،
لكنھ معرفیا وثقافیا م�ازال ط�ف�الی�ع�ی�ش 
حیرة السؤال وحب اآلكتشاف، ال یكتفي 
وال یقنع یسكنھ الشیطان (ألیست العامة 
تقول ع�ن ال�ط�ف�ل ال�ذك�ي ال�م�ت�وق�د إن�ھ 
ش�ی�ط�ان)، وإذا ك�ان ب�روم�ی�ث�ی�وس ق��د 

س��رق ال��ن��ار م��ن زی��وس، ال��ھ اآلل��ھ��ة 
وأعطاھا لالنسان حتى تكتمل ك�ی�ن�ون�ت�ھ 

ف�إن   بالخلق فیرتقي ألى مصاف اآللھة
إبلیس/الشیطان قد دفع بآدم وحواء إلى 
معرفة سر ال�خ�ل�ود ف�ی�ك�ت�س�ب االنس�ان 
ص��ف��ة إل��ھ��ی��ة، دف��ع��ھ إل��ى ال��ع��ص��ی��ان 
"فبعزتك ألغوینھم أجم�ع�ی�ن" واع�ت�ب�ر 
النص الدیني ال�ب�ح�ث ف�ي األوام�رو م�ا 
اعتبر ثوابت ومسلمات غوایة م�ن ھ�ن�ا 
بني الفكر العربي االسالمي على ت�راك�م 
المعارف الجاھزة ولیس عل�ى ال�ت�ج�دی�د 

وم��ن ھ��ن��ا م��ث��ل الش��اع��ر … وال��ت��ج��دد
النموذج الذي یحرك الرك�ود ف�ق�د"أوق�د 

 نجمھ من حرائق أفكاره"
  كي أفھم الحبر

 ال أسعى لفلسفة
 لكن

  أحطم فوق الصخر
 محبرتي

صورة شعریة لخصت مسیرةفي البح�ث 
على آالف السنین و شم�ل�ت ك�ل   امتدت

ما دبجھ الحب�ر م�ن ن�ظ�ری�ات ون�ت�ائ�ج، 
تأسیًسا لثقافة السؤال وتثویر ال�م�ع�رف�ة 
وارساء لحركة فكریة متجددة ومعجمیة 
القصیدة كلھا قائمة على ھ�ذه ال�ث�ن�ائ�ی�ة 
التقابلیة بین الثبات وإرادة التحول، بین 
(أوق���دت، ن���ج���م، أش���ع���اع، ح���رائ���ق، 
ش�ی�ط�ان�ي، ی��وس�وس، ازع�زع، ن�ف��ور، 
ش�وق، ارود، اك�ت��ش��اف��ات�ي، ش��ی�ط��ن��ت��ي 
أحطم،) # (أرسیت، ثقة، راك�دة، دع�ة، 
حكمة،،) وال تخفى ھیمنة المعجم األول 
عددی�ا ع�ل�ى ال�م�ع�ج�م ال�ث�ان�ي ت�ك�ریس�ا 
ل��م��ن��ش��ود الش��اع��ر وی��دع��م ال��ت��وظ��ی��ف 
المعجمي بناء منھج�ي ل�ل�ق�ص�ی�دة ف�ھ�ي 

… تس��ت��ھ��ل ب��م��ع��ط��ى (أوق��دت ن��ج��م��ي
أسئ�ل�ت�ي) ث�م ت�ف�س�ی�ر ال�م�ع�ط�ى (ظ�ن�ي 

ش��ی��ط��ن��ت��ي) وت��خ��ت��م ال��ق��ص��ی��دة … ی��ظ��ن
 …)باستنتاج (كي افھم الحبر

تلك ھي قصیدة الشاع�ر أح�م�د ال�ح�م�د، 
ع��ذوب��ة ت��غ��ری��ك ف��ي س��ھ��ول��ة ال��ل��ف��ظ 

ف�ت�ت�رك   وتوھمك ب�ال�م�ع�ان�ي ال�م�أل�وف�ة
نفسك للموجة الشعریة تتھادى بك ظان�ا 

لكنك سرعان ما تلج ال�م�اء   أنك تركبھا
 .لتأخذك متعة الغوص في األعماق
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 ...وس...   رك
  أحمد الحمدالسوري قراءة في قصیدة للشاعر 

  02/09/2020زینب حداد/ تونس  بقلم :
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ام  ُا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منى كامل بطرس
   كندا 

  قلبھ  لمن  ألمي  اشكو 

 َصنَمُ   أضحى

  أُداري الّھم وعن قومي

 الُمتنّعمُ   انا

 على أناملي غفا الحزن

 دمٌ   والمدادُ 

  كحمائم الُدجى سطوري

  ناحت

 وذاَب القلمُ 

 أینَ   یا فْوادي التسل

  العھد

 بوادي الغدر اصبحَ 

 عدمُ 

 یضیق الكون في عیني

 كلما مرَّ ذكركمُ 

 كتالطم األمواج العاتیة

 إعصاٍر غضوبٍ   یومَ 

 روحي تحومُ 

 عھدي انا وذاكَ   ھذ

   وعوداً   طَوتھ

 … إعدامُ   للحب

……… 

2020 

 
 

  أّي نوٍم كي بلیٍل أجمعھْ 
 وسھاٌد حطّ من صبحي معھْ 

 كّل لوحاِت المرایا بّدلتْ 
 ببقایاً من حطام المنفعھْ 

 صلبوا الشمَس فسالت أّمةٌ 
 من جراحِ البؤِس أرضاً موجعھ

 نثروا األوھام حتى أصبحت
 ! ظلمةُ األضواء فیھا ُمقنِعھ
 أیقظ الناي بروحي ھاجسا

 ھاجر الشعُر بشوق ٍ مطلعھْ 
 یقطُع اآلماَل بحثا عن رؤى

 أطربت فیھا األغاني مسمعھ
 قاب قوسین تدلّى حرفھُ 

 من ریاٍض لمعاٍن مفرعھْ 
 سار فیھا بارتباٍك بعدما

 جّف نھٌر في رؤاهُ الُمبدعھْ 
 لھُ   لم یتركْ   فزالل البوحِ 

 أوجعھْ   غیر تذكاِر ربیعٍ 

 ھیّأ األسباَب للریح التي
 أغرَق البحُر لدیھا األشرعھْ 
 رّوض النفَس حبیبي خلفنا
 حلمَك المسروُق نھٌر وّدعھ

 خلفَك الترحاُل منفًى كلّما
 طالت األمیاُل منفًى أتبعھ

 ال تخاصمني زماني أحمقٌ 
 ألّھ الطغیاَن ثّم اإلّمَعھْ 

 ال تغادْر كلُّ من یبقى ھنا
 تستعیُر الشمُس منھُ مصرعھ

 أصدُق الباقین حيٌّ قطّعتْ 
 للخلِد موتاً قطّعھ  قیمٌ 

 داَس قرَن الموِت حتى ظنّھُ 
 خاِطَف األرواحِ لّما أفزعھ

 مّر في نزِف قصیٍد قبّلت
 مفرداُت الشعر فیھا موِضعھ
 ذاب مثل الشمع ...یدري أنھ

 ضیّعھْ   مّھد الدرب لثانٍ 
 بریاٍض تثمر الفكَر ، بھا

 یجمُع الوقُت فصوال أربعھْ 

 () ة 
 

 الناصریة -أحمد مانع الركابي / العراق 

 یاس الشمخاوي
الناصریة -العراق   

وط  ٌ!! 

 2020الخامس من أیلول 
 كلُّ شيٍء فیَك ُمباحُ 

 لكلِّ باٍغ ُمتاحُ 
 ترابُك، سماؤك، أطاللُك

 وحتى فُتات ُخْبِزكَ 
 للطامعیَن.. َسداٌح َمداحُ 

 َعمائُِمك ُمتخمةٌ، وأھلیَك جیاعُ 
 !قُمامةٌ للشعِب، وللسیِِّد الَمتاعُ 

 بالُزْھِد یُوصیني
ْغِد یدعو للسالطینِ   !وبالرَّ

 َربٌّ ال یَْعِرُف َربَّھ،
 ربٌّ ال یَْعِرُف المستضعفین
 !أبا تُراب.. یا أبا المساكین

 قْم فاِحُث التُراب
 فقد ماَت الِخطاب
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یشتغل ال�م�ی�ث�اق الس�ی�رذات�ي ف�ي   
تجربة ھیثم الذاتیة القصصیة عل�ى 
نحو مباشر وص�ری�ح ال ی�دع م�ع�ھ 
الشك في انتماء النص إلى ت�ج�رب�ة 
ھیثم الذاتیة، إذ نجد الذات الق�اص�ة 
تصرح ب�وج�ودھ�ا الص�ری�ح اس�م�اً 
وكیاناً وشخصیة رئیسة في م�واق�ع 

ف��ي ال��ن��ص م��ن��ھ ھ��ذا  ) 11( س��ب��ع��ة
المقطع الحواري الدائر بینھ وب�ی�ن 
رئ��ی��س ت��ح��ری��ر م��ج��ل��ة ال��ط��ل��ی��ع��ة 

 األدبیة:
 صباح الخیر -(

رفع رأسھ وتفحصني بنظرة ن�اف�ذة 
 وأجاب بود

 * صباح الخیر
 قلت وأنا أصافحھ

 * أال تذكرني أستاذ ؟
وبعد تأمل قصیر ارتسمت ابتس�ام�ة 

 ودودة على محیاه وقال:
 * اجل... ألست من الموصل ...؟

 * نعم
 * أنت ... ؟!

  وتوقفت الكلمة في فمھ فقلت:
 * ھیثم بھنام بردى

شد على یدي بحرارة اشد ثم أش�ار 
  بكفھ الممدودة إلى الكرسّي وقال

 )12(استرح.)

 
تسعى الذات القاصة في ھذا الحوار 
إلى تأكید حضورھا في النص عل�ى 
نحو یقود القارئ إلى منطقة ال�ذات 
السیریة، بعد أن یكون ال�ق�ارئ ق�د 
تأكد من مطابقة االسم الموجود في 
النص مع االسم المثبت على غالف 
ال�م��ج��م��وع�ة ال��ق��ص��ص�ی��ة، وب��ھ��ذه 
المطابقة یكون القارئ قد تأك�د م�ن 
إحالة االسم الموجود داخ�ل ال�ن�ص 
على شخص حق�ی�ق�ي ت�ن�س�ب إل�ی�ھ 
مسؤولیة تلف�ظ ال�ن�ص ال�م�ك�ت�وب، 
ش��خ��ص وج��وده م��ؤك��د وح��ق��ی��ق��ي 
خارج النص وفي النص، ومس�اح�ة 
مناورتھ تكم�ن ف�ي ك�ون�ھ ش�خ�ص�اً 
واقعیاً ومسؤوالً اجتماعیاً، ومنت�ج�اً 
للخطاب في الوقت نفسھ، وبالنسبة 
للق�ارئ ال�ذي ال ی�ع�رف الش�خ�ص 

 -وإن كان یؤمن بوجوده  -الواقعي 
فیتحدد المؤلف ب�وص�ف�ھ الش�خ�ص 
القادر عل�ى إن�ت�اج ذل�ك ال�خ�ط�اب، 

 )13(فیتصوره إذا انطالقاً مما ینتجھ.
وتشتغ�ل ال�ذات ال�ق�اص�ة ب�ح�رف�ی�ة 
سیریة أعلى ف�ي ت�ط�م�ی�ن ال�ق�ارئ 
بشأن العقد الذي یبرمھ م�ع�ھ ع�ل�ى 
انتمائ�ھ الس�ی�ري ل�ل�ن�ص، ف�ی�ع�م�ل 

ك�ام�رات�ي ع�ل�ى  -وعبر رصد سرد 
 استحضار صورتھا الشخصیة:

(ك��ان ف��ي ن��ظ��رات��ھ وھ��و ی��ف��ّص��ل 
جس�دي م��ن ق�م��ة راس�ي ب�وج�ھ��ي 
الطویل الذي تُسقفھ أیكة من ش�ع�ر 
ح وع�ی�ن�ی�ن ك�ل�ی�ل�ت�ی��ن  اس�ود مس�رَّ

تتشبثان بنظارة طبیة ملون�ة وذق�ن 
غیر حلیق تتوزعھ بضع ش�ع�ی�رات 
متباعدة وشارب اسود كث ی�ن�س�دل 
مغطیاً الشفة العلیا برمتھ�ا وی�م�س 
ال��خ��ی��ط ال��م��ت��ك��ون م��ن ان��ط��ب��اق 
الشفتین، مروراً بجسدي ال�ن�ح�ی�ف 
الذي یستجیر بقمیص غی�ر م�ّك�وى 
مفتوح عند الیاقة وبنطال ك�اوب�وي 
ممسوح ع�ن�د ال�رك�ب�ت�ی�ن وان�ت�ھ�اًء 
بالحذاء الریاضي القدیم ال�ذي ذاب 

  )14(لونھ وتراخت).
إّن رؤی��ة ال��ق��راءة ف��ي ان��ف��ت��اح��ھ��ا 

بصري على صورة القاص  -السرد 
بالنسب�ة ل�ق�ارئ ق�ری�ب م�ن ھ�ی�ث�م 

 -كما ھو الحال م�ع�ي -بھنام بردى 
أي  -على الصعید ال�خ�ارج نص�ي 

یدرك تماماً مدى التطاب�ق  -الحیاتي
الموجود بین الص�ورة ال�م�رص�ودة 
بالكلمات في ال�ن�ص وب�ی�ن ص�ورة 
ھیثم بردي في ال�واق�ع، ح�ت�ى وإن 
كان الصورة المج�س�دة ف�ي ال�ن�ص 
تعود إلى أیام شباب القاص، ول�ك�ي 
ال تكون القراءة مجرد ك�الم خ�ال�ي 

كوننا اآلن ن�ب�ح�ث ف�ي  -من الدلیل 
ن�ورد  -جانب توثیقي ف�ي الس�ی�رة 

في الدراسة صورة القاص في فترة 
قریبة من الزمن المجسد في الن�ص 
أیام مخاضھ مع الكتابة القصصی�ة، 
كي نخلق بذلك قراءة تعالقیة تعرف 
في الدراسات الس�ی�ری�ة ب�ال�ت�ع�ال�ق 
النصي اإلحالي، وی�ق�ص�د ب�ھ ت�ل�ك 
ال��ع��الق��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ع��م��ل��ی��ة 
التحویل، أو المحاك�اة ب�ی�ن نص�ی�ن 
یسمى النص المحِول أو ال�م�ح�اك�ي 
(النص ال�الح�ق)، ویس�م�ى ال�ن�ص 
ل أو ال��م��ح��اك��ى (ال��ن��ص  ال��م��ح��وَّ

، وھذا یعني أن العالق�ة ) 15(السابق)
بین النصین إنما ھي عالقة اشتقاق 

والعالقة ھذه  ) 16( وتحویل ومحاكاة،
تخضع مجازیاً لمنطق الطرس عن�د 
جیرار جین�ی�ت ال�ذي ت�ط�م�س ف�ی�ھ 
الكتابة األصل�ی�ة أو ال�ن�ص األص�ل 
وتعاد صیاغتھا في النص ال�الح�ق، 
لكنھا تترك آثاراً من النص السابق، 
ومن ھنا جاءت تسمیة كتاب�ھ ال�ذي 
(تناول ھذا الموضوع بـ (الطروس)

17( : 
إّن القراءة التعالقیة ب�ی�ن الص�ورة 
المرس�وم�ة ب�ال�ك�ل�م�ات، والص�ورة 
الفوتوغرافیة تكش�ف ع�ن ت�ط�اب�ق 
توثق أواصر المیثاق القرائي ع�ل�ى 
أّن النص الماثل أمام عین ال�ق�راءة 
ما ھو إالّ تجربة من تجربة ال�ق�اص 
الذاتیة المك�ت�وب�ة ب�ق�ال�ب قص�ص�ي 
قصیر یشكل فیھ ال�ت�ك�ث�ی�ف ع�الم�ة 

 مضیئة في بنیة القصة القصیرة.
 
 السرد الذاكراتي: -

تشكل الذاكرة في النص السیرذات�ي 

واحداً من أبرز مھیمن�ات ال�ت�أل�ی�ف 
السیرذاتي وذلك بوصفھ�ا ال�م�ن�ج�م 
الذي تستقي منھ ال�ذات الس�اردة / 
المؤلفة مادة السرد، لتخضعھا بع�د 
ذلك وبقصدیة عال�ی�ة إل�ى ت�ق�ان�ات 
السرد، وت�دخ�ل�ھ�ا ط�ور الص�ی�اغ�ة 
الفنیة عبر مشغل التخییل، ل�ت�ن�ش�ئ 
ف�ي ال�ن��ھ�ای��ة (ن��وع�اً م�ن ال�ع��الق��ة 
الوثیقة ب�ی�ن ان�ت�ق�اء األح�داث م�ن 
الذاكرة عبر إخضاعھا لوعي الحال 
الراھنة في الكتابة، ودعمھ�ا ب�ق�وة 
ف��ك��ر ت��ج��ع��ل م��ن روای��ة األح��داث 
المستدعاة من مكنز الذاكرة وسیلة 
أس��ل��وب��ی��ة الس��ت��ح��داث ع��ف��وی��ة 
م�ق�ص��ودة، تس��ع�ى م�ن ج�ھ��ة إل��ى 
ع�رض ال��ح�ادث��ة الس�ی��رذات��ی�ة ف��ي 
شاشة الكتابة بأقصى ما یمكن نقلھ 
م��ن ح��ی��وی��ة وح��رارة وط��راف��ة، 
وضبطھا من جھة ثان�ی�ة ب�ق�ص�دی�ة 
تقانیة تحافظ على ھندسة التشك�ی�ل 

 )18( داخ���ل ال���ف���ض���اء ال���ن���وع���ي)
السیرذاتي، وھذا یعني أّن ال�ذاك�رة 
ف��ي س��ردھ��ا ألح��داث ت��خ��ض��ع ف��ي 
األساس لوجھة نظر صاحبھا، وفي 
الوقت نفسھ تستند على دع�ام�ت�ی�ن 
أساسیتین ھم�ا ال�زم�ان وال�م�ك�ان، 
ألن األح���داث ت���ف���ت���رض دائ���م���اً 
استمراریة ال�م�ك�ان ك�م�ا ت�ف�ت�رض 

 .)19(الخط التطوري الزمني
ویقوم ھذا االشتغال الذاك�رات�ي ف�ي 
ال��ن��ص الس��ی��رذات��ي ع��ل��ى م��ب��دأ 
االن��ت��ق��ائ��ی��ة واالخ��ت��ی��ار ال��واع��ي 
لألح�داث، والس�ی�م�ا ف�ي ال�ت�ج�رب�ة 
الذاتیة القائم�ة ف�ي األس�اس ع�ل�ى 
تس�ل��ی��ط الض�وء ع��ل��ى ج��ان��ب م��ن 
ج��وان��ب الس��ی��رة ال��ذات��ی��ة، وھ��ذا 
بطب�ی�ع�ة ال�ح�ال ی�ع�ن�ي م�زی�داً م�ن 
التكثیف واالختزال على أساس م�ن 
اشتراطات التجربة الذاتیة ومزای�اه 

 الخاصة بھا.
ومن اللقطات التذكاریة التي تحتفظ 
بھا ال�ذات الس�اردة، ت�ل�ك ال�ذك�رى 
التي تجمعھ برئیس ال�ت�ح�ری�ر ق�ب�ل 
سنة من زمن السرد في ال�م�وص�ل، 
ع��ن��دم��ا زارھ��ا ل��ح��ض��ور أمس��ی��ة 

 قصصیة للقصاصین الشباب:
((تزاید ش�ع�وري ب�األل�ف�ة م�ع ھ�ذا 
ال��رج��ل وت��ذك��رت اإلط��راء ال��ذي 
أسبغھ على قصتي (ال�ت�ن�ور) ال�ت�ي 
قرأتھا قبل عام في أمسیة قصصی�ة 
مخصصة للقصاصین الش�ب�اب ف�ي 
الموصل ح�ی�ث أك�ّد ع�ل�ى ج�م�ال�ی�ة 
تناولي وتوظیفي لبعض ال�م�ف�ردات 
ذات االس�ت�ع�م�ال ال�ی�وم�ي ول�ك�ن�ھ�ا 
تتصف بأنھا من الفصیح في الل�غ�ة 
والنحو والت�ي أع�ط�ت ل�م�ح�اول�ت�ي 
القصصیة صفة الواقعیة الص�رف�ة، 
ول�ك�ن دون ال�ن�ق��ل ال�ف�وت�وغ�راف��ي 
وأعادني ص�وت�ھ وھ�و ی�رح�ب ب�ي 

هللا بالخی�ر-على الطریقة العراقیة (
 )20(( إلى حاضري المدھش.))-
 

یطل الس�ارد ال�ذات�ي ع�ب�ر ذاك�رت�ھ 
ع��ل��ى واق��ع ك��ان ق��د ع��اش��ھ ب��ك��ل 
تجل�ی�ات�ھ، وال�ی�وم ی�ع�ی�دھ�ا ب�رؤی�ة 
س��ی��رذات��ی��ة ت��ح��اول ج��اھ��دة رب��ط 
ماضیھا بحاضرھا من خ�الل وح�دة 
الموضوع ال�م�ن�ش�ط�رة إل�ى م�اٍض 
سعید وحاضر یتمناه الس�ارد أن ال 
یكون أقل فرحاً من الم�اض�ي، ف�ف�ي 
ال��م��اض��ي ل��ق��ی��ت إح��دى قص��ص��ھ 
استحسان رئیس الت�ح�ری�ر ال�م�اث�ل 
اآلن أمامھ لیبارك لھ عملھ ال�ث�ان�ي 
كما فع�ل ف�ي ال�م�اض�ي م�ع ع�م�ل�ھ 
األول، ول��ع��ل ال��م��ؤش��رات ع��ل��ى 
سیرذاتیة التج�رب�ة ھ�و ورود اس�م 
القصة (ال�ت�ن�ور) ال�ت�ي ھ�ي قص�ة 
مثبتة النسب للق�اص ھ�ی�ث�م ب�ھ�ن�ام 
بردى، وھذا یدخل ضم�ن ال�م�ی�ث�اق 
القرائي، وكذلك م�دی�ن�ت�ھ ال�م�وص�ل 

  التي عاش فیھا لسنوات طویلة.
وف�ي ھ��ذا ال��م��ق��ط�ع ت��خ��ل��ق ال��ذات 
الساردة فض�اًء ش�دی�د ال�ح�س�اس�ة، 
ومفعماً بجو م�ن ال�ع�اط�ف�ة ت�ح�اول 
استرجاع ت�ل�ك ال�ل�ح�ظ�ة ال�ج�م�ی�ل�ة 
للذات الساردة وھي ت�م�ت�ل�ئ زھ�واً 
جّراء ما تسمعھ من إطراء من ق�ب�ل 
شخصیة ثقافیة تحتل مكانة م�ھ�م�ة 
ف�ي ال�ث�ق�اف�ة ال�ع�راق�ی�ة ال�م�ت�م�ث�ل��ة 
برئاستھ لتحریر مجلة م�ھ�م�ة ك�ان 
لھا صداھا الواسع والمؤثر آن�ذاك، 
ھذا التوق إلى تلك اللحظة السعی�دة 
، ی��ن��ط��وي ف��ي مس��ت��واه ال��دالل��ي 
األعمق إلى تمني الذات الساردة أن 

ل�ح�ظ�ة  - ال تكون اللحظة ال�راھ�ن�ة
تسلی�م�ھ ال�م�خ�ط�وط�ة إل�ى رئ�ی�س 

أقل ب�ھ�اء وحس�ن ط�ال�ع   -التحریر
من تلك اللحظة الم�س�ت�ح�ض�رة م�ن 

 دھالیز الذاكرة.
 

وت��أخ��ذ ال��ذاك��رة م��دى أوس��ع ف��ي 
ال��ت��ذك��ر ع��ن��دم��ا یس��ت��ع��ی��د الس��ارد 
ذكریات یومھ األول في القریة التي 

 سكنھا موظفاً في مستوصفھا:
((وت�ھ��ادت إل�ى ذاك��رت��ي رح��ل��ت��ي  

األولى إلى القریة، حین ترجلت من 
الباص ع�ن�د م�ق�ھ�ى ی�ق�اب�ل ب�ن�ای�ة 
الناحیة وجلس�ت أس�ت�ری�ح، وح�ی�ن 
وافاني الن�ادل ط�ل�ب�ت م�ن�ھ ال�غ�داء 
واستفسرت منھ عن القریة ف�دل�ن�ي 
إلى الطریق الترابي الم�ف�ض�ي إل�ى 
الشاطئ الذي ت�ق�اب�ل�ھ ال�ق�ری�ة م�ن 

 الجھة المقابلة.
وف��ي الش��اط��ئ وال��دن��ی��ا ت��ت��س��رب��ل 
بالث�وب ال�ع�س�ج�دي ل�م�ح�ت�ھ ع�ل�ى 
زورقھ واقفاً على الش�اط�ئ م�ول�ی�اً 
ظ��ھ��ره ن��ح��و ش��م��س ال��ع��ص��اري 
ووجھھ نحوي، كانت خطواتي غیر 

مسموعة وحین ص�رت ع�ل�ى ب�ع�د 
رمیة حجر توقفت ب�ح�ذر ھ�ر، ق�ال 

 بحیادیة:
 *اركب ...

وقبل أن أتكلم اكتشفت عماه، كان�ت 
عیناه مط�ف�ئ�ت�ی�ن ورم�وش�ھ ت�ح�زز 
موقیین أبیضین م�ائ�ی�ت�ی�ن، ف�ل�ذذت 
بصمتي اآلسیان ... تغض�ن وج�ھ�ھ 
ب��ف��ع��ل ش��ع��ور زاخ��ر ب��ال��غ��ض��ب 
وھاجس مليء بالثقة، وأس�ى ك�ب�ل 

 زاویتي الفم، ثم كرر بقوة:
 *أال ترید العبور ؟؟

.....*   
 *إني أراك.

وت�ی��ق��ن��ت م��ن ن��ب�اھ��ة ھ��ذا ال��ك��ھ��ل 
ال��غ��اض��ب ال��م��ط��ع��ون ب��ك��ی��ن��ون��ت��ھ 
والمرتجف كمویجات الف�رات ال�ذي 
یشاركھ ش�ع�وره، ث�م رای�ت�ھ ی�رف�ع 
مجذافیھ ویالمسھما األرض البلیل�ة 
تمھ�ی�داً ل�دف�ع ال�زورق ف�ي ح�ن�ای�ا 
النھر، انطل�ق�ت ال�ك�ل�م�ة م�ن ف�م�ي 

 خجلى.
 *توقف.

فأطلق حكمتھ التي رنت في ك�ی�ان�ي 
 مطراً موسمیاً عاصفاً.

*عجباً لھؤالء ال�ب�ش�ر... ال�ع�م�ی�ان 
(مبصرون، والمبصرون عم�ی�ان.))

21(      
ینھض النص ف�ي تش�ك�ی�ل فض�ائ�ھ 
الذاكرات�ي ع�ل�ى ط�اق�ة س�ی�رذات�ی�ة 
تس��ت��غ��ور أع��م��اق ال��ذات الس��اردة 
وھ��ي تس��ت��ع��ی��د ی��وم��ھ��ا األول ف��ي 
القریة لتجري علیھا مسحاً ذاكراتیاً 
شامالً، وذلك ع�ب�ر رؤی�ة مس�ح�ی�ة 
لكل ما تقع علیھ الع�ی�ن وھ�ي ت�ب�دأ 
رحلة الكشف في مك�ان�ھ�ا ال�ج�دی�د، 
فتستقرئ كل ما تلتقط�ھ م�ن م�ك�ان 
وزمان وأحداث وشخصیة ت�ب�دؤھ�ا 
ب��ال��م��ك��ان (ال��ن��اح��ی��ة وال��م��ق��ھ��ى، 
والطری�ق ال�ت�راب�ي ال�م�ف�ض�ي إل�ى 
الش���اط����ئ، ال����ق���ری����ة)، م����رورا 
بالشخصی�ة ال�م�ت�م�ث�ل�ة بش�خ�ص�ی�ة 
ال��م��ؤل��ف الس��ارد ع��ل��ى اع��ت��ب��ار 
سیرذاتیة النص وشخصی�ة ال�ع�بّ�ار 

الن�اح�ی�ة إل�ى   التي تنقل الناس من
القریة ومن الق�ری�ة إل�ى ال�ن�اح�ی�ة، 
وان��ت��ھ��اء ب��ال��ح��وار ال��دائ��ر ب��ی��ن 
الشخص�ی�ة ال�م�رك�زی�ة ف�ي ال�ن�ص 
وبین العبّار، ھذا الحوار الذي یأتي 
لیوقف أو یحد من حركة الزمن ف�ي 
سیرھا نحو النھایة المبكرة للقصة، 

 -إذ یأتي الحوار محمالً بطاقة سرد 
وصفیة ت�ق�ت�رب بش�ك�ل ك�ب�ی�ر م�ن 
كامیرا السینم�ائ�ي ال�ذي یس�ت�ط�ی�ع 
السرد والوصف معاً في آن واح�د: 
(قال بغضب: إني أراك، وتیقنت من 
نباھة ھذا الكھل الغاضب المط�ع�ون 
بكینون�ت�ھ وال�م�رت�ج�ف ك�م�وی�ج�ات 
الفرات الذي یشارك�ھ ش�ع�وره، ث�م 
رایتھ ی�رف�ع م�ج�اذی�ف�ھ وی�المس�ھ�ا 
األرض البلیلة تمھیداً لدفع الزورق 
في حنایا النھر، انطلق الكل�م�ة م�ن 
فمي خجلة: توقف)، إذ تقف ال�ذات 
الساردة ھنا لتفعل من حركة ودور 
الحوار الذي یتجاوز خ�ط درام�ی�ت�ھ 
إلى إضفاء ن�زع�ة ن�ف�س�ی�ة ت�ح�اول 
الذات تصویرھا أمام الق�ارئ وھ�ي 
تستبطن ذاتھا لتق�ف ع�ن�د م�ا ك�ان 

 جمیالً من ھذه الحیاة.

  ا اا ا 
ا  (ضا) 

 

 2الحلقة/  -د. خلیل شكري ھیاس 
 



صدر للزم�ی�ل ج�ان ی�ل�دا خ�وش�اب�ا ف�ي    
أمریكا باكورة أعمال�ھ (ل�ی�ل�ى   –دیترویت 

 والبقیة تأتي).
قراءة أولیة في مج�م�وع�ت�ھ ھ�ذه وال�ت�ي  

) ن�ص 70تحــوي بــین دفتیھا أكثر من (
بین قصیر ومتوسط ھذه النصوص ال�ذي 
سماھا كاتبھا بـ (خواط�ر) وھ�ي م�ف�ع�م�ة 
بالحب حاول كاتبھا ع�ك�س أن�وی�ت�ھ ال�ت�ي 
جاءت كنتیجة لذكریات جمیلة م�ع ال�ح�ب 
عاشھا فترة شباب�ھ، وھ�ي م�ن ن�ت�اج م�ا 
خزنھ م�ن خ�ب�رات وت�ج�ارب وت�زوی�ق�ات 
فنیة ألحاسیسھ الداخلیة المتراكمة والت�ي 

ھي محصلة الحاالت الشعوریة ال�ت�ي م�ر 
بھا في فترة شبابھ، ع�ب�ر ذاك�رة ت�ح�ت�ف�ظ 
بالعدید من ھذه الصور الممزوجة بالح�ل�م 
والناتجة بفعل الحدس وال�ط�اق�ة ال�ك�ام�ن�ة 

 في داخلھ .
في الوھلة األولى یوقفك ال�ع�ن�وان (ال�ذي 
ھو عنوان ِالح�دى نص�وص�ھ) ك�ون�ھ م�ن 
الوسائل الجمالیة والداللی�ة ال�م�ھ�م�ة ف�ي 
بناء الن�ص ف�ھ�و ی�ؤدي دوراً ف�ع�االً ف�ي 
ال�ع�م��ل�ی�ة األدب�ی��ة، ِالرت�ب��اط�ھ ب��ن�ص��وص 
المجموعة، فیغرینا بقراءتھا... وبھ ت�ب�دأ 
عملیة التواصل مع متن العمل األدبي ل�ذا 

 شكل العنوان مفتاح الداللة .
وك��ان��ت ل��ی��ل��ى ھ��ي م��ح��ور قص��ائ��ده ل��ذا 
اختارھا عنوانا لمجموعتھ وكما یقول في 
نص��ھ (ال��ن��س��اء وال��رج��ال یس��أل��ون��ي) : 

 وتسألني النساء لماذا؟
 في كل كلمة تكتبھا

 تكون لیلى
 ھي الحرف ، ھي الكلمة

 ھي النموذج
 وھي االنشودة

لیلى ھي جامعة بین عروقھا م�ا اِنص�ھ�ر 

من المتناقضات في حی�ات�ھ ال�ی�وم�ی�ة ف�ي 
م�زی�ج واح�د ی�ح�وي ال�ح��س�ي وال�م�ج��رد 
والذكریات والمستق�ب�ل ل�ت�ع�ب�ر ع�ن ق�ل�ق 
الذات الفردیة ، ومدى تفاعلھ الداخلي مع 

  الصورة.
یشتغ�ل ال�زم�ی�ل ج�ان ع�ل�ى دالل�ة ال�ذات 
بوصفھا الفضاء الحض�وري ف�ی�رس�م ل�ن�ا 
مجموعة من الصور ذات محاكاة ی�ح�اك�ي 
بھا ھواجس أناه كي تُ�فَ�ِج�ر ط�اق�ت�ھ�ا ف�ي 
م�ج��م��وع�ت��ھ ھ�ذه ع��ب��ر ل��ع��ب�ة ال��وص��ف، 
والت�ل�ّم�س، وع�ب�ر ال�ت�ص�اق م�ل�ف�وظ�ات�ھ 
بھاجس األنثى لیم�ت�د ص�داھ�ا ال�ى ح�ی�ث 

ل�ذا ج�اءت نص�وص�ھ وج�دان�ی�ة  المتلقي 
 وكما یقول في نصھ ( أسألي ضفائرك) :

 وتسألیني بعد أن داھمني الشیب
 من أكون ؟

 وكأنك ال تعلمین !!
 أم انك أمام الناس تتباھین

 فأنا ھو نفسھ
 من فسر لك سفر التكوین!

  وأھداك قلبھ
 وسلمك سره

 مطعم بالعنبر والیاسمین

 فماذا تتوقعین
وفي نصھ (حلم وغربة) ی�ج�س�د م�ع�ان�ات 
الشاب الع�راق�ي ال�ذي ی�ج�د مص�ی�ره ف�ي 

 الرحیل وكما یقول:
 وحید على رصیف الغربة

 مكسور الجناح
 مثل العاشق الضال

  أبحث وأصیح
 أفتش عن إمرأة

 عیونھا مرایا
 ثغرھا تفاح

 صدرھا مفتوح
 مثل الشراع

 في مواجھة الریاح
ن��ج��ده م��ث��ل ال��رس��ام ی��رس��م ت��ق��اط��ی��ع 
الصورة ... وفي الخت�ام أت�م�ن�ى ل�زم�ی�ل�ي 
الموفقیة في مسیرتھ األولى على أم�ل أن 
یجتھ�د أك�ث�ر ف�ي ق�راءة األدب ال�ع�ال�م�ي 
وخصوصا األمریكي الذي یعیشھ ل�ت�ك�ون 
مسیرتھ الثانیة بقوة وفاعلیة أكثر متمنی�ا 

  لھ المزید من العطاء.

 عرض كتاب

 وا ...  
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التلفاز ھو األب الثاني ومھمتھ التعلیم والتربیة والتثق�ی�ف 
باإلضافة للتسلیة لذلك یجب أن نأخذ بعین االعتبار طریقة 
تقدیم المواضیع وطرح ال�م�ش�ك�ل�ة, ف�ال ی�م�ك�ن أن اط�رح 
مشكلة مجتمع غربي للمتلقي الشرقي المختلف كل�ی�اً ع�ن 
الغرب بالعادات والتقالید والعرف والن�ظ�م االج�ت�م�اع�ی�ة , 
وبالتالي علینا التركیز من خالل الدراما عل�ى ال�م�واض�ی�ع 
التي تالمس واقعنا ومجتمعنا وتالمس سلوكیات أط�ف�ال�ن�ا 
والیافعین والشباب كذلك كھولنا وحتى كبارنا, لذلك علی�ن�ا 
طرحھا من خالل الدراما, مشكلة وسبب وحل, كأن أط�رح 
مشكلة المخدرات وتأثیرھا على المجتمع وأسباب�ھ�ا رب�م�ا 
عائلیة أو نفسیة أو تقلید أعمى أو تشرد والحل والنتی�ج�ة 
لتكون عبرة للمتلقي, لكن لألسف نحن الیوم أمام ظ�اھ�رة 
ع��ب��ث ب��ع��ق��ول ال��م��ت��ل��ق��ي وخ��اص��ةً ج��ی��ل ال��ی��اف��ع��ی��ن 
والشباب ,عندما اعرض لھ مشكلة بعی�دة ك�ل ال�ب�ع�د ع�ن 
واقعنا ومجتمعنا وأجملھا لھ بداعي ال�ت�ھ�ری�ج وال�ت�س�ل�ی�ة 
فقط ولكسب أكبر قدر م�ن ال�م�ش�اھ�دی�ن ,مس�ت�غ�ل ت�واج�د 
فتیات مثیرات في ال�ع�م�ل ال�درام�ي وك�ذل�ك ذك�ور, وھ�ن�ا 
الطرح یكون فقط لجذب الم�ش�اھ�د ال ل�ح�ل مش�ك�ل�ة, ك�م�ا 
یحدث ھذا العام في الدراما المحلیة وبعض األعمال ال�ت�ي 
تبتعد كل البعد عن واقعنا الع�رب�ي بش�ك�ل ع�ام والس�وري 
بشكل خاص ,أخطاء فادحة بحق جیل كامل عن�دم�ا أط�رح 
لھ التفاھة واللھو والتھریج وأن كل ش�يء م�ت�اح م�ق�ال�ب 
لألذى فقط عادات سیئة مثال (التدخین والنرجیلة والخم�ر 
والربا) وكأنھا وسائل ترفیھ جدیدة دخلت عل�ی�ن�ا ل�ت�س�ل�ي 
شبابنا ,أیضاً بعض برامج الضحكة والتي ت�ج�س�د ال�ع�ن�ف 

وكأنني أجمل تعذیب ال�ف�ن�ان�ی�ن ع�ل�ى ال�ھ�واء ل�ك�ي   ,فقط
اضحك المش�اھ�د واج�م�ع نس�ب�ة ك�ب�ی�ر م�ن ال�م�ش�اھ�دات 
واإلعجاب على وسائل التواصل , وباإلضافة لل�ك�ث�ی�ر م�ن 
األعمال الدرامیة والبرامج التي كانت تھدف ف�ق�ط ل�ل�رب�ح 
أكثر من الفائدة والمتعة , لذلك نحن ال�ی�وم أم�ام مش�ك�ل�ة 
كبیرة من التقلید األعمى وحت�ى إن�ھ ال یش�ب�ھ ال�م�ج�ت�م�ع 
الغربي إذ كنا نقلد الغرب, نحن نسوق لأل�س�ف ب�أع�م�ال�ن�ا 

لتغیب القیم عندما نطرح تواجد مراھقین من الجنسین في 
منزل واحد ال شيء لدی�ھ�م س�وى ال�ت�دخ�ی�ن وال�ن�رج�ی�ل�ة 
والمقالب المؤذیة , أین الحل أی�ن ال�ب�ح�ث ب�األس�ب�اب م�ع 

أنني ال احمل فكر منغلق لكنني أحترم مجتمع ت�رب�ى   العلم
على القیم ,فكیف لألھل أن یس�ت�ط�ع�ن م�ن�ع أب�ت�ائ�ھ�م م�ن 
مشاھدة ھذه البرامج والمس�ل�س�الت إذا ك�ان�ت الش�اش�ات 
تزدحم بھا ,وكان أغلب السیدات م�وظ�ف�ات وی�غ�ب�ن ف�ت�رة 
عن منازلھم ,كیف لنا أن نقنع ھذا الیاف�ع أن م�ا یش�اھ�ده 
تھریج ال أكثر بغایة الض�ح�ك, وش�د م�ن ف�ي ع�م�ره م�ن 
أقرانھ للجلوس فترة طویلة أمام الشاشة دون فائدة, لذل�ك 
علینا إعادة النظر بما یتلقاه أبنائنا م�ن خ�الل ال�ت�ل�ف�از أو 

المحمول, نبحث في محموالت أب�ن�ائ�ن�ا ل�ن�ع�رف م�ی�ول�ھ�م 
ننشئ الحوار معھم, نبتعد عن الھجومیة ومن�ع�ھ�م بش�ك�ل 
قمع عن ما یشاھدونھ, إنم�ا ن�ج�ع�ل م�ن ال�ح�وار وس�ی�ل�ة 
للمنع من خالل شرح المش�ك�ل�ة وس�ب�ب�ھ�ا وأن م�ث�ل ھ�ذه 
األعمال ال تشبھ فكر أبنائنا ھنا نستطیع كسب�ھ�م ل�ج�ان�ب�ن�ا 

وبالتال�ي , ودونما أن نعزز لدیھم فكرة كل ممنوع مرغوب
لیس فقط الطفل أو المراھق ھ�م م�ن ی�ل�ع�ب ال�درام�ا ف�ي 
تقویم سلوكھم ألن ع�واط�ف�ھ�م م�ا زال�ت غ�ی�ر مس�ت�ق�رة 
والتأثیر باآلخرین لدیھم أك�ث�ر م�ن غ�ی�رھ�م م�ن ش�رائ�ح 
المجتمع العمریة, ألن الدراما وكافة وس�ائ�ل اإلع�الم ل�ھ�ا 
تأثیرھا على المتلقي مھما بلغ من العمر، وبالتالي ی�ك�ون 
ھنا التلفاز في مقدمة ھذه الوسائل من حیث قوة الت�أث�ی�ر، 
ألن للتلفاز قدرة على تحقی�ق ق�در م�ل�م�وس م�ن ال�ت�غ�یّ�ر 
االجتماعي والثقافي في المجتمع لذلك ال ب�د م�ن االل�ت�زام 
بما یعرض من درام�ا ع�ب�ر ال�ت�ل�ف�از ألن دورھ�ا ح�م�ای�ة 
ھویتنا العربیة من خالل إب�راز ث�راء م�ج�ت�م�ع�ن�ا ال�ع�رب�ي 
ب��ال��ع��ادات وال��ت��ق��ال��ی��د ال��م��ھ��م��ة واألس��اس��ی��ة ب��ھ��ذا 
المجتمع ,ولذلك البد من تفعیل دور الندوات عبر الش�اش�ة 
واللقاءات العلمیة التربویة حتى ال ی�ب�ت�ع�د ال�م�ت�ل�ق�ي ع�ن 
المنفعة من خالل األب الثاني ودوره في تقویم المجتم�ع , 
كذلك لكي ال یكون ھناك فجوة بین ال�ج�ان�ب�ی�ن األك�ادی�م�ي 
والفن�ي، ال�ذي ق�د ال ی�ك�ون م�ب�دع�وه ع�ل�ى وع�ي ك�اف 
بسلبیاتھ وخطورة تأثیره،ومن ھ�ن�ا ی�ك�ون ل�ل�ت�ل�ف�از دور 
مؤثّر في إثراء الثقافة المجتمعیة ل�ل�ج�م�ھ�ور، م�ن خ�الل 
تحویل الكتابات الموجودة فعالً عن الش�خ�ص�ی�ات ال�ب�ارزة 
إلى أعمال درامیة تغني المجتمع بمقومات سلوكیة سلیمة 
من خالل الدراما والحوار السلیم والشخصیة وتض�ع ل�ك�ل 
مشكلة سبب وحل لكي تعید ترتیب أفعال جیل بكام�ل�ھ م�ن 
الشباب المفعم بالعطاء ومن خالل عطائھ ن�ب�ن�ي م�ج�ت�م�ع 
متعافي تحكمھ مقومات سلوكیة حمیدة متفق ع�ل�ی�ھ�ا م�ن 
الجمیع على أنھا بنائھ وسلیمة وأساس لت�ن�م�ی�ة الس�ل�وك 

 الصحیح ألبنائنا.

  ىو راا
ا  

 

 
 
 
 
 
 

  وعد حسون نصر / سوریا

 



د أ  ما ا وا دا  "اا اا" 
 

 
 الجزائرحوار اإلعالمیة واألدیبة: نوال سلماني/ 

عائد من جھنم ھو باكورة الحریة ب�ع�د س�ج�ن  -
عاماً في س�ج�ون األس�د 13وإعتقال تعسفي دام 

 األب.
بالنسبة لي، األدب یجب أن ت�دخ�ل�ھ الس�ی�اس�ة  -

 التي دخلت كل حیز حیاتنا
 
 

ضیفنا لھذا العدد م�ع�ت�ق�ل ل�ب�ن�ان�ي، أع�ت�ق�ل ف�ي 
السجون السوریة ل�ع�دة س�ن�وات، ف�ذاق وی�الت 

 وألم وعذاب جھنم على األرض.
ب�دأ إع��ت�ق��ال��ھ م�ن س��ج�ون ف��روع ال�م��خ��اب��رات 
السوریة، حتى وصل إلى سجن تدم�ر ال�وحش�ي 
الذي خرج منھ بأعج�وب�ة، ون�ت�ج ع�ن ك�ل ھ�ذا 
كتابھ األول "عائد من جھنم" عائد م�ن ال�م�وت 
ومقابر سوریا المظ�ل�م�ة، إس�ت�ج�م�ع ق�واه وب�دأ 
رح�ل�ة نض�ال�ی�ة أخ��رى ت�ن�ادي ب�إط�الق ص��راح 
المعتقلین ف�ي الس�ج�ون الس�وری�ة، إن�ھ رئ�ی�س 
جمعیة المعتقلین اللبنانیین في معتقالت سوری�ا، 
علي أبو دھن رجل ال�ع�دال�ة ال�ت�ي ح�م�ل ھ�م�ھ�ا 
آالف ال��ل��ب��ن��ان��ی��ی��ن وعش��رات آالف الس��وری��ی��ن 

 المعتقلین أھال وسھال بك.
 

* أستاذ علي أبو دھن ھل لك أن تحدثنا ب�إی�ج�از 
 عن سیرتك الذاتیھ ؟

ل�ق�د ك�ن�ُت ال�م�ع�ت�ق�ل ال�ل�ب�ن�ان�ي ف�ي الس�ج�ون  -
السوریة، إعتقل�ت قس�راً وظ�ل�م�ـ�اً ف�ي س�ج�ون 

م ال�ى 1987س�ن�ة، م�ن�ذ س�ن�ة 13حافظ األس�د 
وتم اإلفراج ع�ن�ي ف�ور م�وت  2000غایة سنة 

 حافظ األسد وإستیالم إبنھ بشار الحكم.
 

* صدر لك ثالثة أعمال أدبیة حدثنا ع�ن ك�ت�اب�ك 
األول (عائد من ج�ھ�ن�م)، رغ�م أن ال�ع�ودة م�ن 

 جھنم لم تكن سھلة.
عائد من جھنم ھو باكورة الحریة ب�ع�د س�ج�ن  -

عاماً في س�ج�ون األس�د 13وإعتقال تعسفي دام 
األب، ھو عذابي وح�رم�ان�ي م�ن ال�ح�ری�ة، ھ�و 
ألمي ووجعي وبكائي الص�ام�ت، وم�ن�اج�ات�ي � 
رغم أنف من ق�ال ع�ل�ى لس�ان ال�رئ�ی�س، (ل�ق�د 
من�ع�ن�ا هللا م�ن دخ�ول الس�ج�ن!!، ل�ن ت�ن�ف�ع�ك�م 
صالتكم أبداً). ع�ائ�د م�ن ج�ھ�ن�م ھ�ي قص�ة ك�ل 
سجیٍن معتقٍل ظ�ل�م�اً ف�ي س�ج�ون س�وری�ا، ل�ق�د 
تقاسمنا العذاب الم�ش�ت�رك ال�ذي ان�ت�ھ�ى ب�م�وت 
البعض وبذلك تف�رق�ن�ا، س�أح�ك�ي ل�ك ك�ی�ف ك�ن�ا 

 .نتقاسم بیضة مسلوقة بین خمسة أشخاص
 

* (العائدون من القبور الس�وری�ة) ھ�و ع�ن�وان 
كتابك الثاني، حدثنا عن ھذه القب�ور وال�ع�ائ�دون 

 منھا ؟
كتابي الخ�ارج�ون م�ن ال�ق�ب�ور الس�وری�ة ھ�و  -

مجموعة من خمسة ك�ت�ب ش�ارك�ت م�ع رف�اق�ي 
المعتقلین في سرد قصص العذاب األل�ی�م�ة، م�ن 
جوع ومرض، وبرد الش�ت�اء ال�ق�ارص وح�رارة 
الصیف الخانقة، إنھا روایة الب�ع�د ع�ن ال�ع�ائ�ل�ة 
والشوق لھم والحب المشحون بذكری�ات ال�ف�رح 
والسفر والترح�ال وال�زوج�ة، وال�خ�ط�ی�ب�ة، ف�ي 
ظالم السجن الدامس وظلم�ة ال�ح�ی�اة ال�ق�اس�ی�ة، 

سجن تدمر كان أسوأ مكان رأتھ عین�اي وأبش�ع 
 ذكریات مرت علي أنا ورفاقي.

 
* بعد بضعة أشھر س�ی�ص�در ك�ت�اب�ك الس�ی�اس�ي 
الرابع، ھل لك أن تقدم للقارئ مل�خ�ص�اً بس�ی�ط�اً 

 عنھ؟
عمل جاھداً على إصدار كتابي الج�دی�د وال�ذي ا  -

لن أتحدث عنھ اآلن بل سأترك�ھ إل�ى أن ی�خ�رج 
 للنور قریباً.

 
 * ماھي تطلعاتك المستقبلیة ؟

تطلعاتي ال�م�س�ت�ق�ب�ل�ی�ة ك�ان�ت ب�خ�روج�ي م�ن  -
السواد األعظم، الذي عشتھ في سجون س�وری�ا، 
ویبقى األم�ل دائ�م�ا ب�رؤی�ة ل�ب�ن�ان ب�خ�ی�ر، ھ�ذا 

 أقصى ما نتمناه جمیعاً في الظرف الراھن.
 

 * كیف ترى الحركة األدبیة في بلدكم؟
الحركة األدبیة في لب�ن�ان م�ا ت�زال ك�م�ا ھ�ي،  -

ق��ل��ت ال��ق��راءة بص��ف��ة ع��ام��ة وإت��ج��ھ��ت ن��ح��و 
الرقمیة، فھي بالنسبة لھم أفضل م�ن ال�ورق�ی�ة، 
رغم أنني أفضل قراءة ال�ك�ت�ب ال�ورق�ی�ة، وھ�ذا 
التراجع كلھ بسبب الفقر والبطالة ال یجد ال�ن�اس 
ثمناً للكتاب وزیارة ال�م�ع�ارض، ف�ق�د اق�ت�ص�رت 

 الحیاة على لقمة العیش.
 

* كیف ینظر علي أب�و دھ�ن إل�ى ال�ع�الق�ة ب�ی�ن 
السیاسة واألدب، وھل تتفق مع فكرة أن ال�ع�م�ل 

 األدبي یجب أن یتجرد من اإلیدیولوجیا؟
بالنسبة لي األدب یجب أن ت�دخ�ل�ھ الس�ی�اس�ة،  -

التي دخلت كل حیز ح�ی�ات�ن�ا، ف�ي األك�ل وال�ن�ق�ل 
والعمل ال یمكن تج�ری�ده م�ن ی�وم�ی�ات�ن�ا، ألن�ن�ي 

 شخصیاً أحب األدب السیاسي.
 

األدبیة س�ن�ت�ح�دث ق�ل�ی�الً   * بعیداً عن إصداراتك
أك�ت�وب�ر  17في الس�ی�اس�ة. ل�ق�د ف�اج�أت ث�ورة 

الجمیع، وھزت الس�ل�ط�ة ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة، ھ�ل ك�ن�ت 
 تتوقع ھذا الحدث كناشط سیاسي ؟

أكتوبر ھي نتاج سیاسة فاشلة ق�ام�ت 17ثورة  -
بھا الحكومات المتعاقبة على السلطة في ل�ب�ن�ان 
في ظل اإلحتالل السوري، حیث شرعت س�وری�ا 

لصالح�ھ�م أن   لكل سیاسي لبناني یقبل أن یعمل
یس��رق وی��ن��ھ��ب ویس��ت��ب��ی��ح ال��ح��ری��ات یس��ج��ن 
ویعاقب من یشاء، أباحت ل�ھ�م الس�رق�ة ون�ھ�ب 
المال العام وإس�ت�ب�اح�ة ش�اط�ئ ل�ب�ن�ان ال�ج�م�ی�ل 
وإستمالكھم من قبل سیاسیین فاشلین ساق�ط�ی�ن 
في ف�ح�ص ك�رام�ة ال�وط�ن وح�ب�س ال�ح�ری�ات، 
ولدت ثورة الشعب التي س�ت�ص�ل إل�ى م�ب�ت�غ�اھ�ا 

 وأھدافھا قریبا.
 

* برأیكم ما ھي األسب�اب وال�ع�وام�ل ال�ت�ي أدت 
إلى ھذا االنفجار؟ وما ھي ت�داع�ی�ات ذل�ك ع�ل�ى 

 لبنان دولة وشعبا؟
األسباب ھي فلتان األمور من ید الدولة بسب�ب  -

سیطرة حزب هللا على المرافئ وم�راف�ق ال�دول�ة 
المدعوم كلیًا من ایران ع�ل�ى م�راف�ق وس�ی�اس�ة 
الدولة اللبن�ان�ی�ة ال�داخ�ل�ی�ة وال�خ�ارج�ی�ة وال�ت�ي 
أظھرت ال�ع�داء ل�م�ع�ظ�م دول ال�خ�ل�ی�ج ال�ع�رب�ي 
واألكثریة دول العالم، سمحت إلض�ع�اف ال�دول�ة 
وفتح حدودھا البریة والجویة والبحریة، لكل م�ا 
ھبّ ودّب' لذلك أدخلت ھذه الس�ف�ی�ن�ة ال�م�ح�م�ل�ة 

طن من أخطر المتفجرات ووض�ع�ت ف�ي  2750
 متر . 500 عنبر یبعد عن البیوت السكنیة

ال الوزراء وال الحكومات المتعاق�ب�ة اس�ت�ط�اع�ت 
أن تفعل شیئاً إلى أن أتى من ف�ج�رھ�ا وحص�ل�ت 
ال�ك��ارث��ة ب��ت�دم��ی��ر نص��ف ب�ی��روت وإزال��ة ب��ور 

 6000ش�ھ�ی�دا  180بیروت من الوجود ووفاة 
 آالف جریح وعشرات المفقودین.

 
* في نظركم، كیف یمكن الخروج م�ن أزم�ة م�ا 
 بعد انفجار مرفأ بیروت؟ وما ھي محددات ذلك؟

لیس من السھل الخروج من ھذه الكارثة الت�ي  -
حلت في بیروت، اال بمس�اع�دة دول�ی�ة ج�ام�ع�ة، 
فالخسائر تقدر بعش�رة ال�م�ل�ی�ارات م�ن ال�دوالر 
ھذا أقل مایكون، ناھیك عن تھدم البنیة التحت�ی�ة 
التي تھدمت تماما، نحن كلبنانیین وكدولة ش�ب�ھ 
منحلة ال وجود لھذه الدولة وال للثقة ب�أن تس�ل�م 
المساعدات المالیة لمسؤولی�ی�ن ن�ھ�ب�وا خ�ی�رات 
ھذا الوطن ولم یعطوه شیئا، ب�دأت ال�م�س�اع�دات 
تص��ل م��ن ب��ع��ض ال��دول ال��ع��رب��ی��ة الش��ق��ی��ق��ة 
والصدیقة وقد انعقد اجتماع من طرف ال�رئ�ی�س 
الفرنسي ماكرون لطلب المساعدات م�ن أوروب�ا 
إلعادة إعمار ماتضرر، وھذا األمر یتطلب وق�ت�ا 

 طویال یتراوح من سنتین إلى ثالث سنوات.
طالبنا في بدایة الحراك الشعبي بتغییر الحك�وم�ة 
ومازلن�ا ن�ط�ال�ب�ھ�م ب�االس�ت�ق�ال�ة وت�ق�ص�ی�ر م�دة 
المجلس النیابي إلعادة انتخابات نیابی�ة ج�دی�دة، 
وبما أن المجلس النیابي ھ�و مص�در ال�ت�ش�ری�ع 
وھو من یعین الوزراء ویصوت علیھم وینتخ�ب 
رئیس الجمھوریة فإذا أعیدت انتخاب�ات ن�ی�اب�ی�ة 
سیعاد انت�خ�اب رئ�ی�س�ا ل�ل�ج�م�ھ�وری�ھ م�ن ق�ب�ل 
المجلس الجدید وتعیین مجلس ال�وزراء وب�ھ�ذا 

 فقط سنعید ألنفسنا السیطرة على لبنان.
 

 * كیف ترى المشھد السیاسي اللبناني مؤخراً ؟
السیاسة والس�ی�اس�ی�ی�ن ال�ت�اب�ع�ی�ن ل�ح�زب هللا  -

وسوریا وإیران ھم ھم، ال یتغ�ی�رون إال ح�ی�ن�م�ا 
تسقط معطیاتھم أمام غضب الشعب، ولن ی�ن�ف�ع 
معھم إال قضاًء ع�ادالً وس�ج�ن�اً ح�ك�ی�م�اً ی�رض�ي 

 الشعب.
 

* ھل تتوقع بعد زوال وباء ك�ورون�ا اس�ت�م�راراً 
 قویاً للحراك؟

الثورة لن تموت وكورونا ل�ن ت�خ�ی�ف�ن�ا، إن�م�ا  -
نحن أوقفنا تجمعاتنا حرصاً عل�ى أھ�ل�ن�ا وع�ل�ى 
حیاتھم ال خ�وف�اً م�ن ال�وب�اء، وھ�ا ن�ح�ن ع�دن�ا 

 وبقوة.
 

* ھل ترى أن الحراك اللبناني سیساھم ب�ال�ف�ع�ل 
في إعادة تكوین النظام ل�إلن�ت�ق�ال ل�ل�ج�م�ھ�وری�ة 

 الثالثة؟
نحن ذاھبون إلى إع�ادة رس�م س�ی�اس�ة ل�ب�ن�ان  -

ث�ال�ث�ة، أو   نحو األفض�ل نس�م�ی�ھ�ا ج�م�ھ�وری�ة
جمھوریة الثورة، الم�ھ�م ع�ن�دن�ا أن ن�غ�ی�ر ھ�ذا 
النظام والطاقم السیاسي البال�ي ال�ذي ال یص�ل�ح 
إال للنھب والسرقة، نحن سوف ننجح ونغیر ك�ل 

 شيء نحو األفضل.
 

* ھل أنت م�ن ال�دع�اة إل�ى م�ؤت�م�ر ت�أس�ی�س�ي 
یرسي أركان الجمھوریة ال�ث�ال�ث�ة، أم ل�ك رؤی�ة 

  مغایرة، وماھي؟.
أنا واحد م�ن م�ئ�ات ال�ث�وار ال�ذی�ن ی�رس�م�ون  -

ویؤسسون نحو سیاسة جیدة ومس�ت�ق�ب�ل زاخ�ر 
ألجیالنا نفتخ�ر ب�م�ا س�ی�ن�ج�ز، ل�ب�ن�ان إل�ى اآلن 
راسخ تحت قوة م�ح�ت�ل�ة م�ن ال�خ�ارج س�ی�اس�ة 
یرسمھا حزب هللا التابع إلی�ران، م�ع إح�ت�ف�اظ�ھ 
بماء الوجھ اللب�ن�ان�ي ف�ي س�ی�اس�ة ول�و ج�زئ�ی�ا 

 بسبب إمتالكھ نواباً في ھذه الوزارة.
 

* ھل ما زال ھناك تأثیر للقوى ال�خ�ارج�ی�ة ف�ي 
التفاھمات السیاسیة بین األطراف المشاركة ف�ي 
نظام الحكم؟ أم قل ھذا التأثیر بسب ما حدث ف�ي 

 المنطقھ من ثورات وانتفاضات؟
التأثیر مازال قائماً إلى اآلن رغم ب�دأ ال�ث�ورة،  -

لكننا نحاول بھذه الثورة تخ�ف�ی�ف ھ�ذا ال�ت�أث�ی�ر، 

والمت�م�ث�ل ف�ي ح�زب هللا ال�ذي إس�ت�ل�م ال�م�ل�ف 
اللبناني، وھو األقوى على الس�اح�ة ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة، 
وھو تابع إلیران، وإیران بدورھا ت�ت�ب�ع روس�ی�ا 
التي تشتغل على الملف السوري، إذاً ن�ح�ن ف�ي 
دائرة روسیا وإیران وحزب هللا وسوریا. م�ازال 
ھناك التأثیر قائماً. سن�ح�اول ج�اھ�دی�ن أن ن�م�ر 
ونخرج من ھذه األزمة ع�ل�ى خ�ی�ر، ول�و الح�ظ 
الجمیع أن الث�ورة ب�دأت ب�ت�ون�س ث�م مص�ر ث�م 
السودان وانتھت، وما تزال في الیم�ن وال�ع�راق 
ولیبیا وسوریا وكلھم ب�ت�أث�ی�ر م�ن إی�ران ال�ذي 
یلعب في ھذه الساحات على حس�ب م�زاج�ھ م�ع 

 حزب هللا.
 

ف�ي  13* ماذا یقول علي أبو دھن للسجین رقم 
 ؟2020في   سجن تدمر؟ وماذا یقول لعلي اآلن

إن السج�ن ق�د وھ�ب�ن�ي ح�ی�اة ج�دی�دة ع�ن�دم�ا  -
خرجت منھ حیاً، حیث قلت: ع�ل�ي ل�ق�د خ�رج�ت 
وعدت من جھنم ال تنسى السجن ذاك أو ال�رق�م 

عش��رة ال��ذي ی��الزم��ك ل��ح��د الس��اع��ة، ل��ق��د 13
تحررت وولدت من جدید وكلم�ا إش�ت�دت ع�ل�ی�ك 
الحالة المعیشیة أو األمنیة عد إلى تلك الزن�زان�ة 
من خالل عقلك الباطن، إس�ت�ذك�ر ث�م خ�ذ ن�ف�س�اً 
عمیقاً وعد بقوة وأش�ك�ر هللا ع�ل�ى ال�والدة م�ن 

 جدید، أنت قوي یاعلي إبتسم للحیاة الجدیدة.
 

* أنت رئیس جمعیة المعت�ق�ل�ی�ن ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة ف�ي 
السجون السوریة، ھل كللت جھ�ودك ال�م�ب�ذول�ة 
من أجل إطالق سراح المعت�ق�ل�ی�ن ب�ال�ن�ج�اح؟ أم 
إع��ت��رض��ت ج��ھ��ودك ال��خ��ی��ب��ة م��ن ال��ح��ك��وم��ة 

 اللبنانیة؟
كرئس لجمعیة المعتقلین أع�م�ل ب�ك�ل ط�اق�ت�ي  -

وأتحم�ل ك�ل الض�غ�وط م�ن أج�ل إط�الق س�راح 
رفاقي المعتقلین، وبجھودنا وجھود من ت�ع�ذب�وا 
الیوم عھد قانون قیصر من أج�ل إط�الق س�راح 
جمیع المعتقلین، لن أھدأ ولن أستكین إال برؤی�ة 
السفاح الذي إعتقلن�ا وأذل�ن�ا م�ع ج�م�اع�ت�ھ ف�ي 

 محكمة الشعب العادلة قد نال جزاءه.
 

* ماھي النصیحة التي تق�دم�ھ�ا لش�ب�اب ال�وط�ن 
 العربي؟

نحن في الوطن العربي م�غ�ل�وب ع�ل�ى أم�رن�ا،  -
من قبل سیاسیین تاب�ع�ی�ن ل�م�ش�روع غ�رب�ي أو 
شرقي، ھم تابعون لغیر وط�ن�ھ�م ف�ع�ل�ی�ن�ا ن�ح�ن 
الشباب العربي، أن نحي القومیة العربی�ة ف�ی�ن�ا، 
وأن ن��ع��ی��د ت��اری��خ ال��ع��رب األس��اس��ي إل��ی��ن��ا 
والعروبة، وأن نقود أنفسنا بأنفسنا وأن ال نتب�ع 
أحداً، بل على الغرب أن ی�ت�ب�ع�ن�ا ن�ح�ن م�ن ق�دم 
للعالم الطب من أرض�ن�ا، ال�ث�ق�اف�ة م�ن أرض�ن�ا، 
اإلسالم الذي علم العالم م�ن أرض�ن�ا وال�م�س�ی�ح 
الس��الم ع��ل��ى إس��م��ھ م��ن أرض��ن��ا م��ن ال��ق��دس 
العربي، فكل أنبیاء األرض م�ن�ا ف�ك�ی�ف ن�ت�خ�ل�ى 
عن ھذه األرض للغرب، ونخضع ل�ھ�م ب�دالً م�ن 
أن یخضعوا لنا. أی�ھ�ا الش�ب�اب أح�ب�وا أوط�ان�ك�م 

 فأوطاننا تستحق كل الحب.
 

* في النھایة نشكر األستاذ علي أبو دھ�ن ع�ل�ى 
منحنا القلیل من وقتك الثمین، رغ�م إنش�غ�االت�ك 
الكثیرة، نتمنى ل�ك ك�ل ال�ت�وف�ی�ق وال�ن�ج�اح ف�ي 
عملكم وحراككم المبارك..والش�ف�اء ال�ع�اج�ل ل�ك 

 وللمصابین.
كان لي الشرف أن أك�ون ض�ی�ف�ك ل�ھ�ذا ال�ع�دد  -

األدیبة واإلعالمیة ن�وال س�ل�م�ان�ي وم�ن ل�ب�ن�ان 
ل�ك�ل ال�ع�رب ال�ذی�ن   أرسل كل حبي وإح�ت�رام�ي

دعموا لبنان الحبیب بمساعدات إنسان�ی�ة م�ادی�ة 
ك��ان��ت أو م��ع��ن��وی��ة، م��م��ن��ون ل��ك ع��ل��ى ھ��ذه 
اإلس��ت��ض��اف��ة ل��ق��د س��ع��دت ج��داً ب��ھ��ذا ال��ح��وار 

 المطول.. شكراً جزیالً.
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فنان م�وھ�وب    
ینفل�ت ك�الض�وء 

ف�م�ا ت�ك�اد تس�م�ع ع�ن ح�ل�ول�ھ   عبر آفاق اإلبداع
كالصدى ی�ذك�ي أغ�رودة األج�ی�ال، ی�زك�ي ب�ع�ب�ق 
شالفن التشكی�ل�ي وال�م�س�رح�ي رس�ال�ة إنس�ان�ی�ة 
وتربویة سامیة، تثمن ال�ق�ی�م�ة ال�ع�ل�ی�ا ل�إلنس�ان 
فنجده في ھذه الب�ق�ع�ة أو ت�ل�ك یض�ف�ي ل�م�س�ات�ھ 
النقدیة على ھذا المشھد أو ذاك، لقد ك�ان س�خ�ي 
بوقتھ حیث عمل في الصحاف�ة واإلع�الم وغ�ط�ى 
جانباً من األنشطة الثقافیة المختلفة وأستطاع أن 
یحقق النجاح ب�ك�ت�اب�ة ال�ع�دی�د م�ن ال�م�س�رح�ی�ات 
وأبدع باإلخراج المسرحي والفن التشكیل�ي وم�ع 
زحمة إنشغاالتھ بمداومة نشاطاتھ في الص�ح�اف�ة 
واإلعالم والمتابع�ة ال�ی�ق�ظ�ة لس�ی�رورة ال�ح�رك�ة 
ال��م��س��رح��ی��ة وال��ح��ض��ور ال��م��ك��ث��ف ل��ف��ع��ال��ی��ات 
المھرجانات والملتقیات المس�رح�ی�ة وال�م�ع�ارض 
التشكیلیة إنتشلنا المستشكیل (عم�اد) ط�م�ع�اً ف�ي 

س�واء   إنتزاع الومضات من وھج الفكر واإلبداع
منھا التي اتخذت لھا مرفأ في أرخبیل ال�ذاك�رة أم 

 . تلك التي تصدح برؤى الفن حاضراً ومستقبالً 
 
الجریدة العراقیة االسترالیة" كان لھا حوار مع "

المسرحي التشكیلي (عماد نافع) ووجھت   الفنان
لھ ثمة أسئلة لیمدنا بھ�ذه الس�ط�ور ال�ت�ي ت�ؤرخ 
عمر اللقاء الذي ینبثق منھ المتعة والرؤیة، ب�م�ا 
ق�ال�ھ وبس�ط��ھ ب�اإلج��اب�ة ع�ن ت�ك�وی��ن�ھ ورؤی�ت��ھ 
وعالقتھ بالفن المسرحي والتشك�ی�ل�ي وال�م�ش�ھ�د 

 . الثقافي
 
عرفنا عن بدایات إحترافك لل�ك�ت�اب�ة واإلخ�راج   *

المس�رح�ي وال�ری�ادة ف�ي أس�ل�وب أو م�درس�ة" 
 المستشكیل.؟

كتاباتي للشعر سبقت كتاباتي ل�ل�م�س�رح، ف�ك�ان  -
الشعر ھو االساس، اذ ب�دأ ف�ي م�رح�ل�ة ع�م�ری�ة 

حتى نض�ج�ت ع�ن�دي أدوات ال�ك�ت�اب�ة   مبكرة جدا
والتش�ك�ی�ل س�ب�ق   للمسرح، في مطلع التسعینیات

ال��م��س��رح ع��ن��دي ح��ت��ى نض��ج��ت أس��ل��وب��ی��ة 
، ل��ك�ن ال��ت��ج��رب��ة 1997"ال�م��س��ت��ش��ك�ی��ل" ع��ام 

ال��ح���ق���ی���ق��ی���ة " ال��ف���ض���اء الس��اب���ع" ج���اءت 
وك��ان��ت ع��ل��ى ھ��ام��ش  "2000-1999"  ب��ی��ن

المسرح العالمي في بغداد، عرضت ف�ي دار أف�ق 
 .للفنون وكانت أھم تجربة بحیاتي

  
ما الذي یغریك في تجربة اإلخراج وما طب�ی�ع�ة   *

 اإلخراج الذي یشد اھتمامك.؟
اإلخراج یمن�ح�ن�ي ح�ری�ة ال�ت�خ�ل�ص م�ن إط�ار   -

اللوحة التقلیدیة والتح�ل�ی�ق ع�ال�ی�ا ف�ي فض�اءات 
الجمال، بالنسبة لي اإلخراج یمثل لوحة تشكیلی�ة 

وھ�ذا أش�د م�ا   م�ن ال�ط�ب�ی�ع�ة  متحركة، وألوانھا
 .یغریني

 
ھل لنا أن نعرف كیف یحدد عماد ن�اف�ع ت�ق�ن�ی�ة   *

 اإلخراج. ؟
تعتمد الرؤیا اإلخ�راج�ی�ة ع�ام�ة ع�ل�ى ط�ب�ی�ع�ة   -

وعلى أشیاء كثیرة   النص والرسالة التي یحملھا
في النص أما طبیعة تقنیاتي في اإلخراج فتع�ت�م�د 
كثیراً على مخیلتي التشكیلیة في رس�م األح�داث، 
وإختیار السینوغرافیا وقط�ع ال�دی�ك�ور وغ�ی�رھ�ا 
وإعتماد الص�ورة ب�دی�الً ع�ن ال�ح�وار ف�ي أك�ث�ر 

األحیان، وفي أعمالي التي تعتمد على لغة الجسد 
  %90یحضر التشكیل بنسبة تتجاوز 

 
كیف تنظر إلى واقع الم�س�رح ال�ع�راق�ي ال�ی�وم   *

وبرأیك ماھي السبل أو الخطوات التي تؤدي إل�ى 
 تطویر المسرح العراقي .؟

الحقیقة الش�ل�ل أص�اب ج�م�ی�ع م�راف�ق ال�ح�ی�اة   -
والمسرح ال�ع�راق�ي ف�ي ط�ل�ی�ع�ة   ومنھا المسرح

ح�ت�ى م�ع   المسارح العربیة ھ�ذا ش�يء ب�دی�ھ�ي
أس��وء ظ��روف ال��ب��ل��د األم��ن��ی��ة والس��ی��اس��ی��ة 
واألقتصادیة ، ل�ك�ن�ھ ت�راج�ع بش�ك�ل خ�ط�ی�ر ف�ي 
اآلونة األخیرة وباتت األع�م�ال م�ح�ص�ورة ع�ل�ى 
أسماء ال تتعدى أصاب�ع ال�ك�ف ال�واح�دة، وغ�ی�ب 
دور الشباب بق�ص�دی�ة، ل�ذا ب�ات م�ن الض�روري 
فسح المجال لتجارب الش�ب�اب ال�ج�ری�ئ�ة، وض�خ 
دماء جدیدة للمسرح العراقي حت�ى ت�أخ�ذ دورھ�ا 

 . في المھرجانات العربیة والدولیة
 
أتوجد في مس�رح�ی�ات�ك قض�ای�ا إج�ت�م�اع�ی�ة أم   *

س��ی��اس��ی��ة ت��ح��رص ع��ل��ى م��ع��ال��ج��ت��ھ��ا وم��اھ��ي 
 المسرحیة المفضلة لدیك من أعمالك.؟

الفن بدون رسالة سامی�ة ، إنس�ان�ی�ة ك�ان�ت أم   -
تربویة ال یعد فناً وأعمالي المسرحیة والتشكیلی�ة 
على حد سواء كانت ثیمتھ�ا اإلنس�ان ، وق�ی�م�ت�ھ 
العلیا التي كرمھا هللا ل�ھ، ف�ك�ان م�ع�رض�ي األول 
یحمل عنوان (ان�ت�ب�ھ�وا.. إن�ھ اإلنس�ان) اإلنس�ان 
الذي تم تدمیره بمختلف أسالی�ب ال�ق�ت�ل، وس�ل�ب 
الحقوق وھدر الكرامة وحتى الشرف، ألن الع�ال�م 
یتعامل بازدواجیة مقیتھ مع الناس باإلضافة ال�ى 

بل   طرح مفھوم وفلسفة الطف بعیداً عن البكائیة
أعتم�د ع�ل�ى إظ�ھ�ار ال�ج�ان�ب اإلنس�ان�ي ال�الف�ت 

ل�دى رم�وز ال�ط�ف   والكبریاء والشموخ ال�ب�اذخ
وفي المقدمة منھم أبو األح�رار اإلم�ام ال�ح�س�ی�ن 
"ع" ال��ذي ش��رع دس��ت��وراً إنس��ان��ی��اً وس��ل��وك��اً 
حضاریاً بوصفھ ق�رآن ن�اط�ق، أم�ا ال�م�س�رح�ی�ة 

 . القریبة من قلبي فھي "بقعة النور"
 
عندما تكتب نصاً مسرح�ی�اً ھ�ل ت�ت�ب�ع م�ن�ھ�ج�اً  *

م�ع�ی�ن�اً ف�ي ال�ك�ت�اب�ة و أي ال�ت�ی�ارات اإلب�داع�ی��ة 
المعروفة تمیل ل�ھ�ا ك�ال�واق�ع�ی�ة أو ال�رم�زی�ة أو 

 السریالیة أو التجریدیة وما إلى ذلك.؟
نعم كما ذكرت سالفاً، ك�ت�اب�ة ال�ن�ص ال�ح�داث�ي،   -

یحتاج إلى ھویة وانتماء، والحداثة ال تع�ن�ي أب�داً 
إغالق الفكرة ألنك بذلك تحدث فجوة كبیرة، ب�ی�ن 
المتلقي والعمل اإلب�داع�ي وال�ع�ودة إل�ى الس�ؤال 
ن���ھ���ج���ي ب���ال���ك���ات���ب���ة ق���ری���ب م���ن ال���رم���زی���ة 

   وبالتزاوج احیانا  والسوریالیة
 
الفن التشكیل�ي، ال�ك�ت�اب�ة ل�ل�م�س�رح، اإلخ�راج   *

المسرحي، والشعر األدبي كیف توف�ق ب�ی�ن ھ�ذه 
 الجوانب في آن واحد.؟

كل ھذه الفنون ال تتقاطع مع بعضھا قط، م�ادام  -
المتصدي لھا یمتلك أسلحة تؤھ�ل�ھ ل�ذل�ك، ول�ع�ل 

وال�ق�درة   أھم ھذه األسلحة ھو حضور ال�م�وھ�ب�ة
على إحداث تزاوج روحي وعضوي في آن ب�ی�ن 
النص اللغوي والنص اللوني مثالً، بعدھا سیكون 
أكثر بساط�ة ف�الش�ع�ر ج�زء م�ھ�م م�ن ال�ك�ت�اب�ة، 
والشعر والكتابة ت�ح�ت�اج إل�ى الص�ورة وھ�ذا م�ا 
تخلقھ مخیلة الفنان التش�ك�ی�ل�ي، وھ�ك�ذا إذا ھ�ذه 

وھ�ذا م�ا   الفنون مرتبطة ببعض�ھ�ا دون ت�ق�اط�ع
حدث معي تمكنت من إحداث تزاوج بین القصی�دة 
وال��ت��ش��ك��ی��ل، ف��ي ال��ق��ص��ی��دة " ال��ب��ص��ری��ة" أو 
ال�ت�ش�ك�ی�ل�ی�ة ف�ي م��ج�م�وع�ت�ي الش�ع�ری�ة "ف�ج��ر 
سوریالي "وھكذا حصل التزاوج ب�ی�ن ال�م�س�رح 

فن واحد وت�ج�رب�ة واح�دة   والتشكیل لیتحول الى
 . ال تستطیع فصلھا قط

 
كثر الحدیث عن التجریب في المسرح ال�ع�رب�ي   *

 أترى التجریب یقوم على فلسفة جمالیة .؟
البد أن یكون للتجریب فلسفة ج�م�ال�ی�ة وإال م�ا   -

قیمة الت�ج�ری�ب أص�الً؟ ی�ق�ول ال�م�خ�رج وال�ن�اق�د 
اإلن�ك�ل�ی�زي ج�ی�م�س روس إی�ف�ان�ی��ز: أن ت�ك��ون 
تجریبیاً یعني أن ت�ق�وم ب�غ�زو ال�م�ج�ھ�ول، وھ�ذا 
شيء ال یمكن التأكد منھ إال بعد حدوثھ، نعم ھ�ذه 
اإلنزیاحات األسلوبیة على صعید كتابة الن�ص أو 
اإلخراج المسرحي تكون بعلم الغیب حتى ت�ظ�ھ�ر 
إلى جمھور، وبالتالي یكون الحكم ع�ل�ی�ھ�ا ول�ك�ن 

م�ن�ظ�وم�ة   یبقى المس�رح خ�اص�ة، وال�ف�ن ع�ام�ة
جمالیة ألنھا تتعامل مع مخی�ل�ة ت�ن�زع اب�داً ن�ح�و 
الخالص م�ن ال�ت�ق�ل�ی�دي إل�ى فض�اءات إب�داع�ی�ة 

 .متوجة بالجمال
  

إذا كان التجریب في أوربا متزامناً م�ع ث�ورات   *
فلسفیة إجتماعیة فكریة ماذا عن واقع الت�ج�ری�ب 

 عندنا.؟
صحیح إن الحداثة والتجری�ب إرت�ب�ط�ت بش�ك�ل   -

ب��األح��داث وال��ث��ورات   م��ب��اش��ر أو غ��ی��ر م��ب��اش��ر
السیاسیة واإلجتماعیة التي ش�ھ�دت�ھ�ا اورب�ا ف�ي 
القرن التاسع عشر، غیر أن التجریب أخذ م�ن�ح�اً 
آخر، بعد الثورة التقنیة والتكنل�وج�ی�ة ق�ب�ل اك�ث�ر 

ثالثة عقود تقریباً إذ صارت المحاوالت أكثر   من
س���رع���ة وج���رأة، ال س���ی���م���ا ف���ي ال���ع���ق���دی���ن 

صارت الصورة ھي صاح�ب�ة الس�ط�وة   األخیرین
ع�ل�ى ال��ك�ل�م�ة، ح�ت�ى س��م�ي ال�ع��ص�ر بـ�"عص��ر 
الص��ورة "، الس��ی��م��ا ع��ل��ى ص��ع��ی��د الس��ی��ن��م��ا 
والمسرح، وأكی�د ش�م�ل ب�ق�ی�ة ال�ف�ن�ون األخ�رى 
بدرجة أقل ھذا الحال شم�ل ال�ع�راق وال�م�ن�ط�ق�ة، 
ولكن بقي الع�راق ص�اح�ب ال�ك�أس ال�م�ع�ل�ى ف�ي 
محاوالت التجریب بسبب تأریخھ الفني وحاض�ره 

  المليء باألحداث والمتغیرات السریعة
 
ھل ھناك كتاب مسرحیون وفنانین تشكیل�ی�ون   * 

یقترب�ون م�ن ع�وال�م�ك ال�درام�ی�ة أت�غ�رد خ�ارج 
 السرب أم تجد نفسك فیھ؟

أعتقد أن المنطقة التي أع�م�ل ب�ھ�ا وع�ل�ی�ھ�ا ال  -

تشبھ تجربة أحد من الوسط الفني سواء كان من 
العراق أو المنطقة على أق�ل ال�ت�ق�دی�ر، وھ�ذا م�ا 
ثبتھ رسمیاً رائد التشكیل العراقي ن�وري ال�راوي 
الذي قال حرفیاً عن تجربتي "المستشكیل" ق�ب�ل 
ع�ق�دی�ن م�ن ال�زم�ن : (ع�م�اد ن�اف�ع زرع ب��ذرة 
وستصبح غ�اب�ة م�ن اإلب�داع) وھ�ك�ذا ق�ال رائ�د 

التش�ك�ی�ل " ش�اك�ر 
حسن ال سعید" والناقد العالمي الكبیر "عز دی�ن 
نجیب"، والمسرحي المتألق د.می�م�ون ال�خ�ال�دي 

 .وأسماء كثیرة من المسرحیین والتشكیلیین
 
 ما منظورك لثنائیة الھوایة واالحتراف .؟ *
أعتقد أن األمر یع�ت�م�د ع�ل�ى إم�ت�الك ال�م�خ�رج   -

والكاتب والتشكیلي عل�ى م�دى إم�ت�الك�ھ ألدوات�ھ 
الفنیة أوالً ومن ثم إمتالكھ موھبة أو قدرة صھ�ر 
ھذه الفنون في بوتقة اإلبداع ل�ی�ج�ع�ل�ھ�ا م�ك�م�ل�ة 
لبعضھا البعض، فمثالً تجربتي العالمیة ال�ف�ض�اء 
السابع والتي كانت تأسیس ألس�ل�وب ف�ن�ي ج�دی�د 
یحمل ھذه الثنائیة، أسمھ "المستشكیل" بید إن�ك 
ال تستطیع أن ت�ف�ص�ل ال�م�س�رح ع�ن ال�ت�ش�ك�ی�ل 
والعكس صحیح، فجمھور المسرح یتمتع ب�ع�م�ل 
مسرحي وجم�ھ�ور ال�ت�ش�ك�ی�ل، یش�اھ�د م�ع�رض�اً 
تشكیلیاً بن�ف�س ال�ت�ج�رب�ة وھ�ن�ا ال�ھ�وای�ة ت�ذوب 
باإلحتراف، فالتجربة إح�ت�راف�ی�ة م�ن األل�ف ال�ى 

 . الیاء
 
من ھم أھم كتاب المسرح الذین تحب أن ت�ق�رأ  *

  لھم ویمكن أن تقول إني أتعلم منھم.؟
م�ن ال�ع�راق   أحب أن أقرأ ألھم كتاب ال�م�س�رح  -

عربیاً محمد الماغوط، عبد ال�رح�م�ن   فالح شاكر
 . الشرقاوي عالمیاً شكسبیر وغوتھ

 
رسالة حب ومودة لمن تح�ب أن ت�ھ�دی�ھ�ا م�ن   *

الشخصیات العامة وال�م�ت�م�ی�زة ف�ي م�ج�ال ال�ف�ن 
 .والمسرح واألدب ؟

رسالة حب ومودة أھدی�ھ�ا ل�م�ع�ل�م�ي ال�م�خ�رج   -
والمنظر المسرحي د صالح ال�ق�ص�ب، والش�اع�ر 
والناقد العربي د. عبد الرحیم مراشدة والح�ق�ی�ق�ة 

 .ھنالك أكثر من شخص یستحق ھذه الرسالة
  

 كلمة اخیرة تضیفھا لھذا الحوار.؟ *
أتم�ن�ى ل�ب�ل�دي االس�ت�ق�رار واألم�ان، وال�ع�ی�ش   -

بكرامة، وأن یغادرنا الوباء، الذي خطف األعزاء 
  وحرق قلوبنا، لتعود الحیاة

من جدید وتفتح ستارة ال�م�س�رح، أب�و ال�ف�ن�ون، 
وخ�ال�ص ش��ك�ري وت��ق�دی�ري ل��ك�ادر "ال��ع�راق�ی��ة 
االس��ت��رال��ی��ة" ع��ام��ة ول��ك خ��اص��ة، ل��ج��ھ��ودك 

 . في إخراج ھذا الحوار المثمر والجمیل  السخیة
 

  :سیرة ذاتیة
جامعة بغ�داد  -حاصل على شھادة البكلوریوس   -
 قسم االخراج المسرحي -
 عضو نقابة الصحفیین العراقیین -
 عضو نقابة الفنانین العراقیین -
 عضو جمعیة التشكیلیین العراقیین -
 عضو إتحاد األدباء والكتاب العراقیین -
 عضو رابطة المبدعین العراقیین -
 

 الجوائز العالمیة
الجائزة األولى في مسابقة البوست�ر الس�ی�اس�ي   -

  .1994في الیابان / عام 
الجائزة االولى في مھرجان اللوحة اإلس�الم�ی�ة   -

  1993باكستان /
حاصل على درع ملتقى اربد الث�ق�اف�ي ل�ل�ث�ق�اف�ة  -

 1995واالعالم / 
حاصل على جائزة عیون لالبداع عن عمل فجر  -

 .2014سریالي / وزارة الثقافة العراقیة / 
حاصل على جائزة عیون لالبداع , عن التجربة   -

العالمیة في المستشكیل "ف�ج�ر س�ری�ال�ي"/ ع�ام 
2016. 

حاصل على جوائز عدیدة في مھرجانات محلیة   -
 . وعربیة، في فنون المسرح والتشكیل
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" "اا اا  د م وا   
  ااف ود اا وده ا وااع

 
 دنیا علي الحسني/العراق حاورتھ. د. 

 



والالفت ل�ل�ن�ظ�ر أّن ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
ُك���تّ���اب الّس���رد ال���روائ���ي أو 
ال��ق��ص��ص��ي ال ی��راع��ون ال��ح��ال��ة 
اإلعرابیة ألسم�اء ش�خ�ص�ی�ات�ھ�م 
من األعالم رف�ع�اً ونص�ب�اً وج�ّراً 
عن قصٍد، أو غیر قصٍد، ف�ی�ع�م�د 
الكثیر منھم إلى كتابتھا في حال�ة 
الرفع ویھمل ال�ح�االت األخ�رى، 
عاً بأّن ِكتابتھا ب�ال�نّ�ص�ب أو  ُمتذرِّ
ال��ج��ر، ی��ك��ون ل��ف��ظ��ھ��ا غ��ی��ر 
مموسٍق، وھذا ال یجوز في اللّغة 
ل��م��خ��ال��ف��ت��ھ ق��واع��د اإلع��راب 
المعروفة، لذلك یفّض�ل ت�رك�ی�ب�ی�ا 
في ھذه الحالة أن یوضع (االس�ُم 
الَعلُم) بین قوسین ھاللین ت�ج�نّ�ب�اً 
من الوقوع في الخ�ط�أ، أو ع�ل�ى 
الحكایة المسموح ب�ھ�ا ف�ي ل�غ�ة 
ال��ع��ام��ة. واألم��ر اآلخ��ر ال��ذي 
یحتاج إلى درایٍة وضبٍط دق�ی�ق�ی�ن 
من الُمنتج الّسارد كتاب�ة األع�داد 
ال��رق��م��ی��ة، ال س��یَّ��م��ا إذا ك��ان 
المعدود مذّكراً أو مؤنثاً فیخالفھ، 
أو یطاب�ق�ھ م�ن ح�ی�ث اإلع�راب، 
وبحس�ب م�وق�ع�ھ اإلع�راب�ي ف�ي 
تركیب ال�ج�م�ل�ة، وب�األخ�ّص إذا 
كان المعدود جمعاً مذكراً سالم�اً، 
أو جمعاً مؤنثاً، أو جمع تكس�ی�ر، 
فال بُدَّ أن ی�راع�ى ع�ن�د ال�ك�ت�اب�ة 
أصلھ المفرد قبل الج�م�ع ف�ی�ؤخ�ذ 
بھ ال بالجمع ، م�ع األخ�ذ ب�ع�ی�ن 
االع��ت��ب��ار ت��م��ی��ی��ز ال��ع��دد م��ن 
المعدود، وكیف یتّم تعریفھم�ا ب

 (أل) التعریف من عدمھ.
فمن نماذج تقوی�م ال�لّ�س�ان ال�ت�ي 
ارستھا األلفاظ في تعاب�ی�ر ُك�تّ�اب 
الّسرد، أو غ�ی�رھ�م ف�ي اإلش�ادة 
بشخصیاتھ�م ال�م�ھ�ّم�ة ،ق�ول�ھ�م:
(رج�اٌل أَك�فَّ��اء)، ب��ت�ش��دی�د ال�ف��اء 
وفتحھا م�ع ف�ت�ح ال�ك�اف، وھ�ي 
جمع تكسیر، وعیٌب َخْلقِي بمعنى 
ِعمیان، مفردھا كفیف أو بَصی�ر، 
واألصّح أْن نقول: (أْكفَاء)، بفتح 
الفاء من غ�ی�ر تش�دی�د وس�ك�ون 
الكاف، وھي جمٌع، ُمفرده ُك�ْفُء 
أو كفٌؤ بمعنى مقتدر أو مت�م�ّك�ن، 
وقولھم أیضا: (یُعتبر الجواھ�رّي 
شاعر العرب األك�ب�ر) والص�واب 
أن نقول:(یُعُّد الجواھريُّ ش�اع�ر 
الع�رب األك�ب�ر)،ألن یُ�ع�ت�بَ�ُر م�ن 
االعتبار ف�ھ�و ُم�ع�ت�بِ�ر. وق�ول�ھ�م 
أیض��اً ف��ي ت��وص��ی��ف ش��ع��ری��ت��ھ: 
(لَِعَب الجواھريُّ دوراً ھ�اّم�اً...)، 
والص���واب أن ن����ق���ول: (أّدى 
الجواھرّي دوراً ھ�اّم�اً)، ألن�ھ ال 
وجود في اللّغة ال�ع�رب�ی�ة م�ع�ن�ًى 
مجازیاً للدال (لَِعَب)، فھو مأخوذ 
م��ن أص��ول أع��ج��م��ی��ة أج��ن��ب��ی��ھ 
أوربیة غی�ر ع�رب�ی�ة وص�ل ع�ن 

 طریق الترجمة إلى العربیة..
ومن األخطاء اللّ�غ�وی�ة الش�ائ�ع�ة 

قولھم: (ِم�ْھ�َرج�اُن ال�َم�ْربَ�د   ّجدا
الّشعري)،بف�ت�ح ال�م�ی�م وس�ك�ون 
ال��راء (َم��ْربَ��د)، والص��واب أن 
ن�ق�ول: (ال��ِم�ْربَ�د) ب�ك�س�ر ال�م�ی��م 
وسكون الراء، بدالً م�ن ف�ت�ح�ھ�ا 

وق��ول��ھ��م:(اتّ��ح��اد أدب��اء وُك��تّ��اب 
ِم�ْی��س�ان) ب�ك��س�ر م�ی��م ِم��ْی�س��ان، 
والص�ح�ی�ح أن ن�ق��وَل:(َم�ْی�س��ان)
بفتح المیم، والتي تعني الموض�ع 
أو الُمتبختر في مشی�ھ وق�ول�ھ�م: 
أیضا (كان الَمنَاخ ق�اس�ی�اً) ب�ف�ت�ح 
میم الَمناخ،. ال�ذي ی�ع�ن�ي َم�ب�رَك 
اإلبِل اي مكان اإلناخة والص�واب 
أن نقول: (الُمنَاخ) بض�م ال�م�ی�م، 
وق�ول��ھ��م ك��ذل��ك: (َش��غ��َل الَش��ع��ُر 
َمَس����اح����ةً واس����ع����ةً) ب����ف����ت����ح 
میمَ َمساحة والصواب أن ت�ق�ول: 
(ِمَساحةً) ب�ك�س�ر ال�م�ی�م، وال�ت�ي 
ت��ع��ن��ي ِمس��اح��ة األرض مص��در 
الفعل َمَسَح، وقولھم: (أّك�د األب 
على الح�ض�وِر)، والص�ح�ی�ح أن 
نقول: (أكّد األُب الحض�وَر)، ألّن 
أّكد فعل ماٍض متع�ٍد ب�ن�ف�س�ھ وال 

واسطة ح�رف   إلى  یحتاج تعّدیھ
 الجر على.

وم���ن أخ���ط���اء ح���روف ال���ج���ّر 
الش��ائ��ع��ة ج��ّدا ف��ي ل��غ��ة الّس��رد 
ال��روائ��ي أو ال��ق��ص��ص��ي أو ف��ي 
المخ�اط�ب�ات : (أُِح�ی�َل ال�م�وظّ�ف 
على التقاعِد، واستند أمر إحالت�ھ 
على قان�ون ال�خ�دم�ة)، وص�واب 
القول في حرف ال�ج�ر (إل�ى) أن 
ن��ق��ول: ْأح��ی��َل ال��م��وظّ��ف إل��ى 
التقاعد، واستند أمر إحال�ت�ھ إل�ى 
قانون الخدمة)،ألّن الحرف عل�ى 
بمع�ن�ى االس�ت�ع�الء أو ف�وق وال 
ت��ج��وز اإلح��ال��ة أو االس��ت��ن��اد بـ 
على، بل یجوز في اللّغة االرتكاز 
بـ�� ع��ل��ى ف��ت��ق��ول :ارت��ك��ز ع��ل��ى 
القاعدة األساس�ی�ة. وك�ذل�ك ق�ول 
أحد الروائیین: (تُ�ق�س�م ال�روای�ة 
إل��ى ث��الث��ة فص��وٍل أو أقس��اٍم)، 
واألفص�������ح أن ن�������ق��������ول. 

ال��روای��ة ع��ل��ى ث��الث��ة   تُ��ق��س��م
فصول، ألن القسم�ة ال ت�ك�ون بـ 
إلى، وإنّما ب�ح�رف ال�ج�ر ع�ل�ى، 
وم��ن األص��ح أیض��اً أن ت��ق��ول: 
(تمیَّز ھذا م�ن ھ�ذا)، وال یص�ّح 
ان نقول: (تمیّز ھ�ذا ع�ن ھ�ذا)، 
أي یَُمیّز ش�يٌء م�ن ش�يٍء آخ�ر. 
وقال آخ�ر:(أِذَن ل�ھ�م ب�الس�ف�ر)، 
وصواب ال�ق�ول: (أِذَن ل�ھ�م ف�ي 
الس��ف��ر)، ول��ی��س ب��الس��ف��ر، ألّن 
الباء جاءت ل�ال�س�ت�ع�ان�ة ول�ی�س 
أمراً في السفر. وقولھ�م أیض�اً : 

 -(تَخّرج محّمُد من ك�ل�یّ�ة اآلداب
جامعة بغداد، وتس�لّ�َم الش�ھ�ادةَ) 
واألصح أن ن�ق�ول: (ت�خ�ّرج ف�ي 
كلیّة اآلداب، واستل�م الش�ھ�ادةَ)، 
ألّن الفعل تخ�ّرج ب�م�ع�ن�ى (تَ�ع�لّ�َم 

في)،أو( درس في) كل�یّ�ة اآلداب 
واستلم الش�ھ�ادةَ، ول�ی�س تَس�لّ�َم 
الشھادة، ألن تسلَّم یُعطي م�ع�ن�ى 
ال��ف��ع��ل (ص��اَر)، م��ث��ل، (تَس��لّ��َم 
ال���رج���ُل)، أي ص���ار ُمس���ل���م���اً 
والصواب أیضا أن ن�ق�ول:(أس�ل�ًم 
الرج�ُل )،أي ص�ار ُمس�لِ�م�اً، وال 
تقل: استسلم التي تعن�ي دالل�ت�ھ�ا 

االنقی�اد.   االستسالم أو الخضوع
ومن الصواب الراجح ف�ي ال�لّ�غ�ة 
أن تقول : (أُسست جامعھ بغداد)
، وال ت��قُ��ل: (ت��أس��س��ت ج��ام��ع��ھ 
ب��غ��داد)، ألّن ال��ت��أس��ی��س ی��ع��ط��ي 
معنى أنھ یَحُدث من تلقاء ن�ف�س�ھ 
دون تدخٍل، ولی�س ب�ف�ع�ل ف�اع�ل 

 یقوم بھ.
ویعبّر أحد الُك�تّ�اب ق�ائ�الً : (ھ�ذا 
ش��ارع رئ��ی��س��ي م��ن ش��وارع 
المدینة الرئیسیة)،والصحی�ح أن 
نق�ول: (ھ�ذا ش�ارع رئ�ی�س م�ن 
شوارع المدینة ال�رئ�ی�س�ة)، ألن 
ش��اع��ر م��ذك��ر ف��ن��ق��ول:(رئ��ی��س) 
ومدینة مؤنث ف�ن�ق�ول:(رئ�ی�س�ة) 
من غیر یاء النسب التي ل�ح�ق�ت�ھ 
خطاً ش�ائ�ع�اً، وأن ت�ق�ول: (أن�َت 
جاٌد في عملك)، وال ت�قُ�ل: (أن�ت 
م��ج��ٌد ف��ي ع��م��ل��ك)، وأن ت��ق��ول 
أیضا: (كأس مملوء)، وال ت�قُ�ل: 
(ك��أس م��م��ت��ل��ئ)، واألفص��ح أن 
تقول: (ھذا فعٌل شائٌن)، وش�ائ�ٌن 
اس��م ف��اع��ل م��ن ال��ف��ع��ل ش��اَن 
الماضي الثالثي وأّال تقول: (ھ�ذا 
فعٌل ُمِشیٌن). فمِشیٌن اسم مفع�ول 
من الفعل َش�اَن، وت�ق�ول : (ھ�ذا 
عمٌل شائ�ٌق) أي م�م�ت�ع وج�ذاب 
وال تقُل: (ھذا عمل مشّوق)، ألن 
مشّوق اسم مفعول. ك�م�ا وج�دت 
َك ُمص�اٌن)،  أحدھ�م ی�ق�ول: (ِس�رُّ
واألفصح في اللّ�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة أن 
َك َمص�وٌن)،وی��ق��ول  ن�ق��ول: (ِس��رُّ
  ّ أیض��اً:(یُس��ت��ف��اُد م��ن ع��ل��م��ھ)،
واألصّح أن یقول: (یَست�ف�ی�َد م�ن 
علمھ) ال�ذي مض�ارع�ھ اس�ت�ف�اَد 

 یستفیُد.
ولفت انتباھي ب�ع�ض م�ن ُك�تّ�اب 
ُف بأل التعری�ف  الّسرد یخطأ فیُعرِّ
كلمة (غیر) النكرة التي اكتس�ب�ت 
ال�ت��ع�ری��ف م��ن االس��م ال��م�ض��اف 
إلیھا فی�ق�ول: (ال�غ�ی�ر ط�ب�ی�ع�ي)، 

أن یق�ول: (غ�ی�ر   وصواب القول
ال��ط���ب��ی���ع���ي،)، ألّن غ��ی���َر أداة 
است�ث�ن�اء ال تُ�ع�ّرف ب�ألـ�. ول�ف�ت 
انتباھي أیضا كلمة (رغ�م) ال�ت�ي 
لم تستخدم االست�خ�دام الص�ح�ی�ح 
في تركیب الج�م�ل�ة ال�ت�ي ت�ق�ول: 

(ورغم معناتھ الحیاتیة ال�ق�اھ�رة 
إال أنھ یشعر باألم�ل وال�ت�ف�اؤل)، 
والتعبیر الصائ�ب والص�ح�ی�ح أن 
یقول: (على ال�رغ�م أو ب�ال�رغ�م 
من معاناتھ فإنھ یشع�ر ب�األم�ل)، 
كما لفت نظري ك�ث�ی�را اس�ت�خ�دام 
األداة (ُك��لّ��م��ا) ال��ت��ي ھ��ي ظ��رف 
زم��ان ت��ف��ی��د الش��رط، وال��ت��ي ال 
یجوز تكرارھا مع الجملة كم�ا ال 
یجوز أن یأتي شرطھا وج�واب�ھ�ا 
اال فعلین م�اض�ی�ی�ن، وال ی�أت�ی�ان 
مضارعین فال ی�ج�وز أن ن�ق�ول:
(كلّما یقرا الروایة، ك�لّ�م�ا یش�ع�ر 
ب�ال��م�ل��ل)، والص�واب أن ت��ق��ول: 
(كلّما قرأ الروایة ،شعر بالمل�ل)، 
كقولھ تعالى: ((كلّما دخل عل�ی�ھ�ا 
زك��ری��ا ال��م��ح��راَب وج��َد ع��ن��دھ��ا 
رزقا))،وقد یجوز للشاع�ر ب�ذل�ك 
في فقھ اللّغة لضرورة الشعر أن 
یستخدم فعلین مضارعین، وھ�و 
من القلیل الن�ادر. وك�ذل�ك ال�ح�ال 
م��ع ال��ف��ع��ل ال��م��اض��ي(أص��ل��َح 
وص��ّح��َح )، ف��ال ت��ق��ل:(َص��لّ��َح 
األست�اذ ال�دف�ت�َر)، والص�واب أن 
تقول: (أصلَح أو صح�َح األس�ت�اُذ 
الدفتَر). كما ال یص�ح أن ت�ق�ول: 
(شكراً لتواجدك م�ع�ن�ا).ف�األص�ّح 
أن تقول: (شكرا لوجودك معنا)، 
في م�ع�ن�ى حض�ورك، وال یص�ّح 
أیضا أن یُقال في اللّغة :(جل�س�ُت 
لوحدي) ،أي متوّحداً مع نفس�ي، 
وإنما الصواب أن نقول: (جلسُت 
وح��دي)، أي م��ت��ف��ّرداً ع��ن��ھ��م 
 بمفرده ولیس متوّحداً مع نفسھ.

وم��ن األل��ف��اظ ال��خ��اط��ئ��ة ف��ي 
االستخدام اللغوي، والتي ی�م�ك�ن 
�ردةُ وغ�ی�رھ�م  أن یتنبّھ إلیھا السَّ
في الت�وظ�ی�ف ال�ل�غ�وي الّس�ردي 
بالشكل اآلتي: ( مع�اً أو س�وی�ةً) 
فقْل: (نذھب معاً)، وال تق�ل ل�ھ :
(سویةً) م�ن ال�م�س�اواة، وك�ذل�ك 
ماذا نقول :(اشتاَق أم تَ�ل�ّھ�َف؟)؟ 
قُْل :(اشتاَق إلى لقاء أُس�ت�اذه )، 
وال ت��ق���ل:(ت��ل��ّھ���ف إل��ى ل��ق���اء 
أستاذه). وماذا تق�ول: (َخ�رَج أم 
انَسحَب)؟ قل: (خرَج الجنود م�ن 
ال�م�ع�رك�ة)، وال ت�ق�ل: (انس�ح�َب 
ال�ج��ن��وُد م��ن ال��م��ع��رك��ة). وم��اذا 
نقول :(خبیٌر بـ� أم خ�ب�یٌ�ر ف�ي)؟ 
ق�ل: (ھ�ذا ال�روائ�ي خ�ب�ی��ٌر ب�ف��ن 
الّسرد)، وال تقل: (خبیٌر ف�ي ف�ن 
الّسرد). وكذلك ماذا تقول: (ترّدَد 

قُ�ل: (ت�رّدَد   إلى أم ترّدد ع�ل�ى)؟
إل�ى االتّ��ح�اد)، وال ت�ق��ْل: (ت��رّدَد 
على االتّحاد)، وأیھما أفص�ح أن 

نقول: (تَ�م�ری�ن�اٌت أم تَ�م�اری�ٌن)؟ 
قل :(تَمریناٌت نافع�ةٌ)، وال ت�ق�ْل:
(تَمارین نافعة)، و(ع�ن�وان�اٌت أم 
عناویٌن)؟ قل: (عنواناٌت ب�ارزةٌ) 
وال تقل:(عناویٌن بارزةٌ)، وكذلك 
(تأّخَر عن) أم )تأّخَر ع�ل�ى) ق�ْل: 
(تأّخَر عن ال�م�وع�د)، وال ت�ق�ل: 
(ت��أّخ��َر ع��ل��ى ال��م��وع��د). وم��اذا 
نقول: ( ق�طٌ أم أب�داً)؟ ق�ْل: (م�ا 
رأیتك قط)، وال تقل: (م�ا رأی�ت�ك 
أبداً)، ب�م�ع�ن�ى ن�ھ�ائ�ی�ا. وأی�ھ�م�ا 
أص���ّح أن ن���ق���ول:(ح���اض���ٌر أم 
حاضراِن) ؟ قل:(كال الش�اع�ری�ِن 
حاضٌر)،وال تقل: (كال الّشاعریِن 

 حاضراِن).
ومن واألم�ث�ل�ة ألخ�رى ن�ق�ول :
(مثُل أم بمثابِة) ق�ْل: (أن�ت م�ث�ُل 
أبي)، وال تقُل:(أنت بمثاب�ة أب�ي)
،أي بم�ك�ان�ت�ھ. وم�ث�ل�ھ،(ن�ح�َو أم 
ح��وال��ي)، ق��ل:(أن��ت��ظ��رَك ن��ح��َو 
س��اع��ٍة)، وال ت��ق��ل: (ان��ت��ظ��رت��ك 
ح��وال��ي س��اع��ٍة). وم��اذا ن��ق��ول: 
ْول�ي) ب�ف�ت�ح ال�دال وس�ك�ون  (ال�دَّ
َول�ي) بض�م ال�دال  الواو، أم (ال�دُّ
وفتح الواو؟ ق�ْل :(م�ط�اُر ب�غ�داد 
الدَّْولي)، بفتح الدال، وال ت�ق�ل :
َول��ي بض��م  (م��ط��ار ب��غ��داد ال��دُّ

ن�ق�ول:  الدال).وم�ا الص�واب أن
(َعَالق�ة ت�رب�ط�ن�ي ب�ھ أم ِع�َالق�ة 

ان   الص��واب  ت��رب��ط��ن��ي ب��ھ)؟
نقول:(َعالقة)ب�ف�ت�ح ال�ع�ی�ن، وال 
تقل (ِعَالقة تربطني بِھ)، ب�ك�س�ر 
ال��ع���ی��ن. وم��اذا ن��ق���ول أیض���اً: 
(موصٌد أم موصوٌد)؟ قل :(الباُب 
ُم���وَص���ٌد) ،وال ت���ق���ْل: (ال���ب���اُب 
ُموصوٌد). و كذلك ال�ح�ال ن�ق�ول: 
(الف��ٌت أم ُم��ل��ف��ٌت)؟ ق��ْل:(الف��ٌت 
للنظر)،وال تقل: (ُُملفٌت لل�ن�ظ�ِر)، 
وماذا نقول: (دق�قَّ ال�م�س�أل�ةَ أم 
دققَّ ف�ي ال�م�س�أل�ِة)؟ ق�ل: (دق�قَّ 
المس�أل�ةَ)، وال ت�ق�ْل: (دق�قَّ ف�ي 
ال�م��س�أل��ِة). وم�ا الص�واب أیض��ا 
نقول:(َعانى مرضاً أم عانى م�ن 
م���رٍض)؟ األص���حُّ ق���ل:(ع���ان���ى 
مرضاً ُعضاال)، وال ت�ق�ل:(ع�ان�ى 
من مرٍض عضاٍل). و كذلك ق�ل: 
(أم)، وال تق�ل:(أو)، ف�ن�ق�ول بِ�أْم 
ال��م��ع��ادل��ة أو ال��م��ف��اض��ل��ة ب��ی��ن 
شیئین: (أیھما ت�ح�بُّ ال�ق�ص�ةَ أْم 
الروایةَ)؟ وال تقل: (أیھم�ا ت�ح�بُّ 
القصةَ أو الروایةَ)؟ وماذا نقول: 
(أجاَب عن أم أجاَب ع�ل�ى)؟ ق�ل: 
(أجاب عن األس�ئ�ل�ِة)، وال ت�ق�ل: 

 أجاَب على األسئلِة).
 

وخ��ت��ام��ا ك��م یس��ع��دن��ي أن أرى 
��اع��ر أو  ��ارد أو الشَّ األدی��ب السَّ
الكاتب أن یكون یقظاً فیتنبّھ جیّدا 
) ال��ع�اط��ف��ة ال��ت�ي ت��ف��ی��د  إل�ى (ثُ��مَّ
 ( ال��ت��رت��ی��ب وال��ت��راخ��ي، و(ثَ��مَّ
الظرفیة اإلشاریة التي تفید داللة 
المكانیة بمعنى ھناك. فض�ال ع�ن 
أخطاء لغویة كثیرة أُخر ال حصر 
لھا ف�ي ھ�ذه ال�دراس�ة ال�لّ�غ�وی�ة 

 الموجزة.

  ّ اِِب ادي اي،
ي واا َِ ِءِ ُتوإ 

 
 

 

 2الحلقة/ د. جبّار ماجد البَھادلي      
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م خالل عملي  2000تعرفت علیھ آواخر عام  
مدیراً لتحریر صحیفة الجنائن التي اص�درت�ھ�ا 
إدارة محافظة بابل في ذلك ال�زم�ن, وف�ي اح�د 
الص�ب�اح�ات ال�ج�م�ی��ل�ة واث�ن��اء زح�م�ة ال�ع�م��ل 
الصحفي الممتع, دخل ذلك الفتى الوسیم وبع�د 
الس��الم ع��رض م��ج��م��وع��ة م��ن رس��وم��ات��ھ 
ال�ك�اری�ك�ت�ی��ری�ة, ال�ت�ي تض��م�ن�ت م�وض�وع��ات 
مختلفة في مجاالت الحیاة التي ك�ن�ا ن�ع�ی�ش�ھ�ا 
آنذاك, وبعد حوار معم�ق م�ع�ھ اتض�ح ل�ي ان 
والده الراحل من اصدقاء أبي رحمھ هللا, وھ�و 
من ابناء منطقة المھناویة التابعة اداری�اً ال�ى 
ناحیة السدة, زادتني تلك المعرفة ونبل أخالقھ 
وخجلھ وتواضعھ وجودة رسوماتھ تعل�ق�اً ب�ھ, 
وكانت كاریكتیراتھ مادة حاضرة على صفحات 
الجنائن حتى توقفھا عن الصدور ب�ع�د اح�داث 

 م,2003عام 
ك�ان ط��ال�ب جس��ام ال�ی��س�اري ال��ط�ائ�ي (ت�ول��د 

) رس��ام��اً ب��ال��ف��ط��رة ل��م ی��درس ال��ف��ن 1953
التشكیلي دراسة أكادیمیة لكونھ كان عسك�ری�اً 

ل�ك�ن�ھ دأب ع�ل�ى اق�ت��ف�اء اث�ار ك��ب�ار رس�ام��ي 
الكاریكتیر وتع�ل�م ال�ك�ث�ی�ر ونش�ر ال�ع�دی�د م�ن 
رسوماتھ التي حققت لھ االنتشار والكثی�ر م�ن 
ال��م��ت��اع��ب بس��ب��ب مض��ام��ی��ن ال��رس��وم ال��ت��ي 
ینشرھا, وكنت أرى ان الفنان طالب جسام ق�د 
أجاد وابدع وتمیز في أعمالھ الالفتة لالنت�ب�اه, 
فھي خلیط من تجارب عراق�ی�ة ف�ي ھ�ذا ال�ف�ن 
الساخر, ف�ھ�و ی�ق�ت�رب أح�ی�ان�اً م�ن رس�وم�ات 
وط�ری�ق��ة ال�راح��ل غ�ازي ب�ت�ج��س�ی�ده ال�دق�ی��ق 
لشخصیاتھ مضیفاً الیھا تعلیقاتھ الشعریة ف�ي 
أغلب األحیان, ف�ي ال�وق�ت ال�ذي ك�ان مش�ھ�د 
الرسم الكاریكتیري یض�م ن�خ�ب�ة م�ب�دع�ة م�ن 
الفنانی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ام�ث�ال : بس�ام , م�ؤی�د, 
س��ل��م��ان ع��ب��د, وعش��رات م��ن اول��ئ��ك ال��ذی��ن 
یرفدون صحفنا ومجالتنا برسوماتھم المعب�رة 
عن ھموم الناس وت�ط�ل�ع�ات�ھ�م ل�ل�خ�الص م�ن 
الواقع الذي خیّم على صدورھم, ولھذا الف�ن�ان 
مزیة اخرى وھي إصداره على الرسم ونش�ره 
رغم كل الصعوبات التي كانت تواجھھ بفعل ما 
كان یتصدى لھ من مشكالت عصفت بمجتمعنا 
على مر األزمنة التي عاشھا الع�راق, وب�ف�ع�ل 
تواصلھ معنا ف�ي رف�د ال�ج�ن�ائ�ن االس�ب�وع�ی�ة 

برسوماتھ الناقدة صار لزاماً علینا ف�ي ھ�ی�ئ�ة 
ال��ت��ح��ری��ر ان ن��م��ن��ح��ھ مس��اح��ة الئ��ق��ة ع��ل��ى 
صفحاتھا واصبحت رس�وم�ات�ھ م�ح�ط أع�ج�اب 

 القراء والمتابعین ...
وبعد عشرین سنة من انقطاع التواصل ب�ی�ن�ن�ا 
بسبب الظروف التي حلّت بعراقن�ا إث�ر أح�داث 

, وف�ي مس�اء م�ل�ب�د ب�ال�ھ�م�وم رن 2003عام 
ھاتفي وكان على الطرف الثاني صوت ط�ال�ب 
جسام الطائي سائ�الً ع�ن األح�وال وال�ظ�روف 
وما آل�ت إل�ی�ھ أی�ام�ن�ا ال�راھ�ن�ة, ك�ان ص�وت�ھ 
یصلني بصعوبة اذ نالھ ع�ج�ز ال�ق�ل�ب وس�وء 
االوضاع واستعرض بأدب جم من ما نالھ م�ن 
األذى من بعض مسؤولي الزمن الجدی�د, ألن�ھ 
نشر رسوماً تنت�ق�د ھ�ی�م�ن�ت�ھ�م ع�ل�ى الس�ل�ط�ة 
والمال وافسادھم وتدمیرھم للحی�اة ال�ت�ي ك�ن�ا 
نتمناھا ك�ری�م�ة آم�ن�ة ول�ك�ن لص�وص ال�ع�ھ�د 
الراھن لم یرق لھم س�م�اع االص�وات ال�ن�اق�دة 
لتصرفاتھم واستھتارھم ب�ال�م�ال ال�ع�ام وب�ن�اء 
امبراطوریات من الس�ح�ت ال�ح�رام, ط�م�أن�ن�ي 
طالب جسام الطائي على انھ م�ا زال ی�م�ارس 
ھوایتھ المحببة وینشر رسوماتھ الساخرة ف�ي 
مواقع التواصل األجتماعي, وللحقیقة أقول ان 

اصراره جعلني أفتخر بھ انساناً وفناناً م�ب�دع�اً 
یستحق العون واقترحت علیھ ان یصدر كراساً 
برسوماتھ م�ع م�ق�دم�ة واف�ی�ة ع�ن م�وھ�ب�ت�ھ 
ومنھجھ ومجمل ت�ج�رب�ت�ھ ل�ك�ي ن�ح�ف�ظ آث�اره 
ونجعلھا في م�ت�ن�اول ال�ج�م�ی�ع ... وك�م�ا ھ�و 
معروف فان الكاریكتیر ھو فن الشعب وصوتھ 
واداتھ في إدانة كل م�ا ھ�و مش�ی�ن وس�ئ ف�ي 
واق�ع��ن��ا, وب��ل��غ��ة رام��زة وتش��خ��ی��ص��ات ف��ن��ی��ة 
ھادفة ... شكراً للف�ن�ان ط�ال�ب جس�ام ال�ط�ائ�ي 
الذي أتاح لي ف�رص�ة ال�ح�دی�ث ال�م�وج�ز ع�ن 
سیرتھ وعن منجزه الفن�ي ... وش�ك�راً ل�ألی�ام 

 التي أعادت وصل ما انقطع بیننا.
ت�ح��ی��ة ف�ي ال��خ��ت�ام ل��ط��ال��ب ال��ف��ن��ان ال��م��ث��اب��ر 

 والمتمیز .

ا رن ا  ط  
 

 شكرحاجم الصالحي/ العراق
 

الب جسام  الفنان ط  
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 ا وا ا اي..  ا  ا وامل
 

 سعد الساعدي/العراق
اا ا  ا :  

م��ج��يء ال��ن��ص الش��ع��ري ب��ف��ك��رة   
عمیقة المعن�ى ی�ق�ود ال�م�ت�ل�ق�ي ال�ى 
االبتعاد عن الظاھرة القشـریة ل�ذل�ك 
النص، وألنَّ الوظیفة النقدیة تع�ت�م�د 
على عن�اص�ر م�ھ�م�ة ف�ي ال�ت�ح�ل�ی�ل 
وال�ك�ش�ف، ف�ال ب�د ل�ھ�ا ك�ي ت�ع�ط��ي 
النتائج المثمرة االرت�ك�از ع�ل�ى أھ�م 
م���رت���ك���ـ���زات ال���ك���ش���ـ���ف ال���ذاتـ���ي 
وال��م��وض��وع��ي م��ن خ��الل: ال��ن��ص 
وال��م��ت��ل��ق��ي وال��ت��أث��ی��ر ف��ي ال��ث��ق��اف��ة 

  العامة.
وإذا كـ�ـ�ان تس�ط�ی�ح ال�ن�ـ�ص ی�ع�ن�ي 
كشـفھ بوضـ�وح، فـ�ان الس�ـ�ط�ح�ی�ة 
أتـت متـأخرة في بنائـھ واستط�اع�ت 
في أحیان كثیرة التغلب على ال�ع�م�ق 

 األكثر أثراً فما العمل اذن؟
عن ذلك ی�ق�ول ن�ی�ت�ش�ھ: " ی�ك�م�ن  

المطلوب في التوقف بشج�اع�ة ع�ن 
االل�ت��ف��ات الـ��ـ��ى األم��ور الس��ط��ح��ی��ة 
وال��ن��ظ��ر ال��ى ال��غ��ط��اء وال��ق��ش��رة 
ال��خ��ارج��ی��ة وأن نص��ب��ح ع��ب��ی��دي 
ال���م���ظ���ھ���ر واالی���م���ان ب���األش���ك���ال 
وال�ن��غ�م��ات وال�ك��ل�م��ات ال�واردة ف��ي 

  مكنون المظھر ".
م��ن ھ��ذا ال��م��دخ��ل ال��ج��زئ��ي ی��م��ك��ن 
التوقف ع�ن�د م�ج�م�وع�ة م�الح�ظ�ات 
ت��ح��دد االس��ل��وب��ی��ة ال��ن��اض��ج��ة ف��ي 
القراءة الن�ق�دی�ة، وھ�ل ھ�ي ن�ق�د أم 
مجاملة تس�ط�ی�ح�ی�ة أیض�اً م�رت�ب�ط�ة 
بعـاطفة تبـعد النص عــن ح�ق�ی�ق�ت�ھ، 
والمتلقي عن متعتھ في فھم ما ك�ان 
غ��امض���اً، أو ال���ول���وج ال���م���ع���ت���دل 
الصحیح ل�ت�ب�نّ�ي أو ع�دم ت�ب�نّ�ي م�ا 
أراده الشاعر في نتاجھ م�ح�ل ب�ح�ث 

 الناقد؟
أّدى االن�ف�ت�اح ال�ع�ال�م�ي ال�م�ت�س�ارع 
بدایة األل�ف�ی�ة ال�ج�دی�دة ال�ى تس�ارع 
ك��م��ي غ��زی��ر ف��ي ال��ن��ت��اج األدب��ي، 
الس�ی��م�ا الش�ع��ري م�ن��ھ ع��ل�ى وج��ھ 
التحدید؛ أك�ث�ر ت�ح�دی�داً ب�ع�د ظ�ھ�ور 
الفیسبوك على الشبكة العن�ك�ب�وت�ی�ة. 
ھذا الت�س�ارع ال�ى أی�ن وص�ل، وم�ا 

 ھي أھم ممیزاتھ بشكل موجز؟
أن أھ��م م��ا ی��م��ی��ز ال��دی��ن��ام��ی��ك��ی��ة  

الشعریة ال�ت�ج�دی�دی�ة وم�ا ی�ح�ت�اج�ھ 
الناقد التجدیدي الیوم، ھ�و ال�وق�وف 
على استكناه دواخل الج�م�ال ال�ف�ن�ي 
واألدبي وتحركات الن�ّص ال�ب�ن�ی�وی�ة 
ب�ع�م�وم�ی��ات�ھ�ا وج��م�ی�ع مض��ام�ی�ن�ھ��ا 
وب��ؤرھ��ا ال��ف��رع��ی��ة وص��والً ال��ى 

المضمون العام التح�ل�ی�ل�ي ك�ظ�اھ�رة 
جدیدة راصدة ألھ�م ال�ت�ط�ورات ف�ي 
الغرض الش�ع�ري. ل�ك�ن أی�ن ت�ك�م�ن 
مضامین األغراض الشعریة ال�ی�وم، 
وضمن أیة خان�ة ل�ون�ی�ة ت�ت�رب�ع اذا 
ع��رف��ن��ا أن ح��رك��ی��ة ال��ن��ص أخ��ذت 
صراعاً جدلیاً ی�ق�ف ع�ن�د م�ت�غ�ی�رات 

 شتّى؟
سمحت ح�ری�ة ال�ف�وض�ى ال�ث�ق�اف�ی�ة  

ب���ع���ی���داً ع���ن رق���اب���ة الس���ل���ط���ات 
الدیكتاتوریة ضمن فراغات شاس�ع�ة 
الیوم باالنطالق استس�ھ�االً وت�ق�ل�ی�داً 
ل�ك��ت�اب��ة الش��ع��ر ب��ن�م��ط ی�ك��اد ی��ك��ون 
متشابھاً في البلدان العربیة، السیم�ا 
المغ�رب، ت�ون�س، ال�ج�زائ�ر م�روراً 
بمصـ�ر ول�ب�ن�ان وس�وری�ا وان�ت�ھ�اًء 

 2003بالعراق األكثر ضّخاً بعد عام 
وال��ى اآلن واألس���ب���اب واض���ح���ة، 
أھمھا االختناق الجماعي لكثی�ر م�ن 
األدباء بسبب ما كان عل�ی�ھ ال�وض�ع 
قبل ذلك العام، كمن فُت�ح�ت ش�ھ�ی�ت�ھ 
أمام وجبة طعام ھي المفضلّة ل�دی�ھ، 
ومن حقھم بكل تأكید، لكنَّ اف�رازات 
وضوح النضج ل�م ت�ك�ت�م�ل وت�ت�ض�ح 
لدى الكثیر من الشعراء والروائی�ی�ن 
نتیجة االشتغال العشوائي، وس�رع�ة 
الكتابة م�ن أج�ل ت�ع�وی�ض ال�ن�ق�ص 
الماضي وانك�س�ار م�ق�ص ال�رق�ی�ب، 
والبّدیة إخراج كتاب ل�ل�ع�ل�ن ی�ح�م�ل 
اسم صاحبھ أسوة بالغیر م�ت�ن�اس�ی�ن 
أن االن��ت�اج األدب�ي ب��ھ�ذا الش�ك��ل ال 
یتولّد منھ األبداع أبداً، السیما بعض 
الشباب المتحمسین ل�ل�ن�ج�وم�ی�ة م�ع 

 كبار غیرھم.
الشاعر ال�ع�راق�ي ال�ت�ج�دی�دي رغ�م  

مقدرتھ الف�ن�ی�ة االن�ت�اج�ی�ة ال�غ�زی�رة 
والمتواصلة منذ عقود م�ن ال�زم�ن، 
م��ا زال ف��ي دی��ن��ام��ی��ك��ی��ة االب��داع 
الشعري بصبغة خاص�ة، ل�ك�ن ب�ع�ده 
من المغبونین، لعدم تسل�ی�ط الض�وء 
بش��ك��ل ص��ح��ی��ح م��وض��وع��ي ع��ل��ی��ھ 
بنصاعٍة كأدیب أسوة ب�غ�ی�ره ال�ذی�ن 
لم یُعرفوا لحد اآلن، مع ما أنَّ منھ�م 

وأح�د   لھ أسلوب اب�داع�ي م�ت�م�ی�ز،
أھم األسباب ھو عدم متابعة االعالم 
والن�ق�اد وال�م�س�ؤول�ی�ن ع�ن ع�م�وم 
الثقافة، والترویج السطحي ل�ب�ع�ٍض 
دون ب��ع��ض ب��ان��ت��ق��ائ��ی��ة ال ی��م��ك��ن 
التخلص منھا لفت�رة ط�وی�ل�ة حس�ب 

  قناعتي وقناعة غیري آخرین.
ق��د ی��ن��ت��ق��د م��ن��ت��ق��د ھ��ذا ال��ط��رح  

الص��ـ��ری��ح، وم��ن ح��قّ��ھ أق��ول، ألن 
الصدفة ربما وحدھا من أتت بش�ع�ر 
مجموع�ة ش�ع�راء ق�ری�ب�اً م�ن ن�اق�د 
وأط��ل��ع ع��ل��ی��ھ��ا وح��ّرك��ت ب��ع��ض 
ھواجسھ للكتابة عنھا، ورب�م�ا ب�دالً 
عن كتابة م�ق�ال ن�ق�دي ع�ن�ھ�ا وج�د 
نفسـ�ھ مس�ت�رس�الً ك�ث�ی�راً ب�ال�ك�ت�اب�ة 
لیُخرج بحثاً ودراسة ت�رى الض�وء. 
وأیضاً ربما الصدفة من تدفع غ�ی�ره 
لیقف عند عمل شاعر، أو تشكی�ل�ي، 
أو فنان، ویظھر م�ك�ن�ون�ات إب�داع�ھ 
ل��ل��ع��ل��ن ل��الرت��ق��اء ب��ھ وم��ا أن��ت��ج 

بموضوعیة. ب�ی�ن�م�ا خ�الف ذل�ك م�ا 
نراه الیوم في بعض البلدان العرب�ی�ة 
م�ون ب�ع�ض الش�خ�ص�ی�ات  حین ی�ك�رِّ
األدب��ی��ة ال��ب��ارزة ف��ی��ب��دأون ب��أب��ن��اء 
جلدتھم ق�ب�ل غ�ی�رھ�م؛ ح�ت�ى ال�ن�ق�اد 
المشرفین على المسابقات الث�ق�اف�ی�ة 
ال���م���رم���وق���ة ال���ك���ب���رى أول م���ن 
یرشحونھ أبن البلد وإن لم یس�ت�ح�ق 
الدرجة العلیا، وی�ھ�ی�ئ�ون األرض�ی�ة 
قبل ذل�ك ب�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ت�ع�ری�ف ب�ھ 
مراراً وتك�راراً ب�م�ق�االت ول�ق�اءات، 
وبعی�داً ع�ن األس�م�اء وال�م�س�م�ی�ات 
التي یعرفھا من دخل ھذه ال�م�ع�م�ع�ة 
ذات السجاالت التي ال تنتھ�ي، ألن�ن�ا 
ال نرید الخوض ف�ی�ھ�ا، ف�ل�ن ت�ج�دي 

 نفعاً ولو مؤقتاً!
یمك�ن اض�ف�اء ص�ف�ة ع�ل�ى أش�ع�ار  

الشعراء العراقیین ال�ت�ج�دی�دی�ن م�ن 
وصف یصف ب�ھ ب�ع�ض ال�ب�اح�ث�ی�ن 
القصیدة بقولھم أنَّ القص�ی�دة ت�ط�ی�ر 
ب���ج���ن���اح���ی���ن، أح���دھ���م���ا اإلی���ق���اع 
الموسیقي، والثان�ي رب�م�ا ال�ج�م�ال، 
لكنَّنا نؤكد أن الشع�ر ال�ح�ق�ی�ق�ي ھ�و 
المعنى بصوره المخت�ل�ف�ة ودالالت�ھ؛ 
فاذا لم یجد المتلقي المعنى المنش�ود 
ف��م��اذا یص��ن��ع؟ س��ی��ق��رر وی��ت��ح��ول 
بالتأكید الى غیر ما ی�راه م�ن ش�ع�ر 

  الیوم بھذه الكیفیة.
حسبما نعتقد أن التوجھ الالم�ع�ق�ول  

والمبالغ فیھ في كتاب�ة ال�غ�زل ال�ذي 
ھو ج�زء واح�د م�ن أج�زاء ك�ث�ی�رة 
ت�غ��ذي ال��ع��اط��ف��ة وتُ��ْغ�ن��ی��ھ��ا ب��م��ت��ع��ة 
التصور واالدراك، ولیس ھو جم�ی�ع 
االجزاء، ی�ع�ود إلف�رازات الس�ی�اس�ة 
بكل تداعیاتھا ك�م�ا اع�ت�رف ش�اع�ر 
صدیق ذات م�رة: "ال ن�ب�غ�ي وج�ع 
الرأس فلقد سئمنا الس�ی�اس�ة" ظ�نًّ�اً 
أن الحل ال�ن�اج�ع ھ�و االب�ت�ع�اد ع�ن 
الواقع وال�ع�ی�ش ف�ي تص�ّور ج�م�ال 
المحبوبة والمعشوقة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة أو 
المتخیلة (االنطباق یشمل الش�واع�ر 
والشعراء) فنتجت ب�ع�ض ال�ك�ت�اب�ات 
خاویة ال�م�ع�ن�ى، ھ�زی�ل�ة ال�ت�وظ�ی�ف 
ال��ن��وع��ي، ت��ت��ع��ك��ز ع��ل��ى ال��ت��زوی��ق 
ال��ل���ف��ظ���ي وال���ت���الع��ب ب��األل���ف���اظ، 
دینامیكیتھا مجھولة الھویة، فكث�رت 

 –مثالً اآلیروسیة البنائیة الخ�ادش�ة 
ب�وج�ودی�ة   -بما تحمل م�ن وص�ف 

ع��م��ی��اء أك��ث��ر م��م��ا ت��ك��ون م��رش��دة 
م��ح��ل��ل��ة ل��ط��ب��ی��ع��ة م��اھ��یّ��ة ال��ج��م��ال 
وأسراره لمجرد انشاء واقع ن�ف�س�ي 
ت��خ��ی��ی��ل��ي ف��وض��وي غ��ارق ف��ي ال 
شيء، حتى انعكس ذلك الح�ق�اً ل�دى 
الكثیرین على الروایة التي ان�خ�ذل�ت 
ببعض من ی�ك�ت�ب�ھ�ا رغ�م ص�م�ودھ�ا 
العنیف كجنس أدب�ي ھ�و األول ال�ى 
اآلن ف��ي ع��م��وم الس��اح��ة األدب��ی��ة 

 العامة.
ب�ی�ن�م�ا ال��م�راق�ب ل�ل��س�اح�ة األدب�ی��ة  

العالمیة یجد ش�ع�راً ن�وع�ی�اً م�ن�ت�ق�ى 
بدینامیكیة منفعلة وجودیاً بما تنفث�ھ 
واق��ع��ی��ة ال��ت��ج��دی��د ب��ك��ام��ل الص��ور 
البالغیة التي تفتقر ال�ی�ھ�ا ف�ی�م�ا ل�و 

قُورنت ببالغة العربیة. حاول بع�ض 
الشعراء العرب التجدیدیین (م�ا ب�ع�د 
الحداثویین) تقلیدھم فوقعوا في ف�خ 
ال��ت��ق��ل��ی��د األع��م��ى، وح��ی��ن ح��اول 
بعضھم الن�ھ�وض، ل�م ی�ج�دوا غ�ی�ر 
التوجھ للف�راغ ال�م�ل�يء ب�ت�ی�ھ�ان ال 
یُعرف لھ ق�رار، ف�ت�س�ب�ب ت�دری�ج�ی�اً 
بتخلي القارئ ع�ن م�ت�اب�ع�ة الش�ع�ر 
والتحول الى الروایة وُكتب البح�وث 
الجدیدة المتنوعة، السیما م�ا ی�ھ�ت�م 
منھا بالتنمیة البشریة، فن السل�وك، 
العالق�ات ال�ع�ام�ة، ال�خ�ی�ال ال�ع�ل�م�ي 
والفنتازیا، حتى بتنا حین نلتقي ف�ي 
بعض التجمعات الثقافیة نس�م�ع م�ن 
شاعر لشاعر قولھ سأتحول ل�ك�ت�اب�ة 
ال��روای��ات وال��ق��ص��ص ألن��ھ��ا أك��ث��ر 
شعبیة ومطلوبة. وفعالً اتجھ الكث�ی�ر 
م��ن الش��ع��راء ل��ك��ت��اب��ة ال��روای��ات، 
صاحبھم الكثیر من النقاد الذی�ن ھ�م 
أكثر من غیرھم م�ن ت�وج�ھ ل�ل�ش�ع�ر 
في ظل ال�ت�ط�ور وال�ت�ج�دی�د، وأك�ث�ر 
سبب لذلك ھ�و اث�ارة االھ�ت�م�ام ب�أّنً 
الناقد ھو لیس بكاتب ف�اش�ل، ودرء 
تلك الشبھة التي اُلصقت بھم جمی�ع�اً 
من بعض الباح�ث�ی�ن، ف�ك�ت�ب�وا ب�ل�غ�ة 
عالی�ة ب�ع�ی�دة ع�ن ال�واق�ع، م�ع م�ا 
تحملھ من ج�م�ال ل�م ت�واك�ب ذائ�ق�ة 
المتلق�ي ال�ى ح�ّد ب�ع�ی�د، وث�م�ة م�ن 
حاول تقل�ی�دھ�م أیض�اً ف�ن�ت�ج�ت م�رة 
أخرى حاالت فوضویة نكھتھ�ا ف�ق�ط 
ال��ت��غ��زل ب��ال��ح��ب��ی��ب��ة وجس��د األن��ث��ى 

 والخیال!
كل ھذه التداعیات تسببت بال�ت�ح�ول  

م�رة ج�دی�دة ال��ى ال�ُم�ن�ت��ج ال�ع�ال�م��ي 
الكالسیك�ي أو ال�م�ع�اص�ر م�ن غ�ی�ر 
الشع�ر وال�روای�ات ح�ت�ى، وال�ب�ح�ث 
عن الجدید ال�م�خ�ت�ل�ف ف�ي ال�ف�ن�ون 
وال��ت��ص��ان��ی��ف األخ��رى ال��ع��ل��م��ی��ة 
واالنسانیة الثق�اف�ی�ة، ح�ت�ى وص�ل�ت 
مبیعات ب�ع�ض ال�ك�ت�ب ال�ى م�الی�ی�ن 
النسخ، بینما لم نجد ھذا في الس�وق 

 الثقافي العربي!

ھ��ن��ا ج��اء ال��ح��دی��ث ع��م��ا یس��م��ى  
ال��ق��ص��ی��دة ال��ت��ج��دی��دی��ة (ال��ن��ث��ری��ة 
والس��ردی��ة وال��ح��رة) ال��ت��ي اح��ت��لّ��ت 
بقوة مكانتھا على الس�اح�ة األدب�ی�ة، 
ولیس عن الشعر العمودي الذي ھو 
اآلخر بات متذبذباً بسب من ی�ن�ت�م�ي 
الیھ رغ�م ب�راع�ت�ھ ال�ف�ن�ی�ة وحس�ب 
الفحولة الشعریة، ولیس ال�ت�س�ط�ی�ر 
اإلنشائي بقافیة، ل�ك�ن ال�ك�ث�ی�ر م�ن�ھ 
أصبح خالیاً من مض�ام�ی�ن ب�ی�ان�ی�ة، 
ی�ت�ّرن�ح ف�ق�ط ب�م�وس�ی�ق�اه وال�ق�اف�ی��ة 
وال��وزن ك��م��ح��اك��اة نس��خ��ی��ة م��ن 
دواوین الماضین، لیبقى من یؤیدھم 
ویقرأ لھم في الضد على طول الخ�ط 
من ك�ل ج�دی�د ی�ظ�ھ�ر ع�ل�ى س�اح�ة 
األدب، ویحاول النیل والتجری�ح م�ن 
ك��ل ش��اع��ر ت��ج��دی��دي ل��ھ بص��م��ت��ھ 
الناصعة في میدان الثقافة الع�ال�م�ی�ة 
م��ت���س���ائ��الً مس���ت��ھ���زئ���اً: م���ن ھ���م 
المجددون، وما ھي كتاباتھم؟ ھنا ال 
یتعجبّن البعض من ھذا القول، فل�ق�د 
قیل عن رسِل هللا ب�أن�ھ�م م�ج�ان�ی�ن، 
ومن�ھ�م ل�و ج�اء َم�لَ�ك م�ن الس�م�اء 
وكتب فال تعجبھ كتابتھ، وھ�ذا دل�ی�ل 
واضح البی�ان ع�ل�ى ال�ت�خ�ل�ف ال�ذي 
ی�أب��ى أن ی��ف��ارق�ھ��م م�ع م��ا أنَّ ف��ي 
بعض م�ن الش�ع�ر ال�ع�م�ودي ال�ی�وم 
كثیر م�ن الص�ور ال�ت�ج�دی�دی�ة ال�ت�ي 

  سنمر علیھا الحقاً.
إن القصیدة ال�ت�ج�دی�دی�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة 
المن�ف�ع�ل�ة ف�ي خ�وض الص�ـ�راع�ات 
الكثیرة بانتمائھ�ا ل�ل�ب�ی�ئ�ة وال�ب�ش�ـ�ر 
والمعاناة، بما تحم�ل م�ن مض�ام�ی�ن 
وأفكار، ھي من تجعل المتلقي یسیر 
معھا مغمض العینین ی�ق�رأ ویس�م�ع 
ب��ق��ل��ب��ھ وروح��ھ. ال��ق��ارئ ألش��ع��ار 
ال��ت��ج��دی��دی��ی��ن (ال��ح��ر ال��ن��ث��ري، أو 
العمودي) یجد ذلك بال غ�ب�ار ع�ل�ی�ھ 
م��ث��ل��م��ا ن��ج��د ف��ي أش��ع��ار م��ح��م��د 
الماغوط، ومح�م�ود دروی�ش م�ث�الً، 
رغم أنھما لم یعودا الیوم في الزم�ن 

 .التجدیدي
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تحاول أن ت�ن�ھ�ض   وتونس  
م��ن الض���رب���ات االرھ���اب���ی���ة 
المتعددة و ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ال�ت�ي 
أرھقت وش�ت�ت�ت ال�ب�اق�ي م�ن 
المج�ھ�ودات ال�ت�ي ت�م�ت�ل�ك�ھ�ا 
وزارة الداخلیة والتي تعطل�ت 
أغلبھ�ا بس�ب ت�غ�ل�غ�ل ال�ت�ی�ار 
الدیني ف�ي ال�ح�ك�م و ف�رض�ھ 
ألدوات���ھ األی���دی���ول���وج���ی���ة و 
ال��م��ادی��ة داخ��ل نس��ی��ج ھ��ات��ھ 
المؤسسة التونسیة العریق�ة.. 

مشغولة ب�الس�ی�اس�ة   وتونس
و م���ك���ت���ظ���ة ب���ال���ھ���واج���س 
والكوابیس و ت�ون�س خ�ائ�ف�ة 
من ماض ألیم قد یعود أو م�ن 
فقر كبیر قد یدوم .. وت�ون�س 
تنتظر االستقرار واالست�م�رار 
والعودة للحیاة, تضیع ال�ب�الد 
من أمام أعیینا و تس�ق�ط ف�ي 
دوامة االنتظ�ار وی�ت�ح�ول ك�ل 

ب��ن��س��ائ��ھ ورج��ال��ھ   الش��ع��ب
وبش����ب����اب����ھ و ش����ی����وخ����ھ 
وبسیاسییھ وبمثقفیھ وبرجال 

إل��ى ال��م��ق��ھ��ى ف��ي   أع��م��ال��ھ
انتظار أن تمطر السماء ذھ�ب�ا 
أو أن تمطر السم�اء ح�ك�وم�ة 
وط��ن��ی��ة ت��خ��رج ب��ال��ب��الد م��ن 
الوحل الذي علق بھا وتمس�ك 
بأطرافھا , فال ھي قادرة على 
النھوض وال ھي قادرة ع�ل�ى 

 المقاومة.
إن الوضع المتأزم الذي تم�ر  

بھ تونس الیوم و ال�ذي ط�ال 
أكثر مما یجب أص�ب�ح یش�ك�ل 
خ��ط��را ع��ل��ى م��اھ��ی��ة ال��دول��ة 
ودورھ�ا وأض�ع��ف االق�ت��ص��اد 

وم��دد م��ن   ال��وط��ن��ي وأت��ل��ف��ھ
ق��اع��دة ال��ف��ق��ر ال��م��ن��ت��ش��ر 
كالطاعون في كامل ال�ج�ھ�ات 
وغاب عن أھ�ل ت�ون�س ال�ھ�م 
الوطني و أصبحت المص�ل�ح�ة 
ال�ف��ردی��ة ھ��ي ال��غ��ال��ب��ة ع��ل��ى 
مص�ل�ح�ة ال�وط�ن�ی�ة وخ�رج�ت 
البالد من صف الدول النامی�ة 

   إلى صف الدول المتخلفة

لقد أصبح ھ�م ال�م�واط�ن ف�ي 
ھذا الفضاء المعیش�ي ال�ق�ات�م 
ل��ی��س ال��ح��ل��م ب��ح��ی��اة أفض��ل 
ولیس التوق الى ت�ح�ق�ی�ق م�ا 
یتم�ن�ى ت�ح�ق�ی�ق�ھ, ب�ل أص�ب�ح 
الصراع من أج�ل ال�ب�ق�اء ھ�و 
الغالب وال�ج�ري وراء ل�ق�م�ة 
العی�ش ھ�و األص�ل ول�م ت�ع�د 
ت�ل��ك الش��ع�ارات ال�ت��ي ق��ام��ت 
ألجلھا الثورة (حریة. كرام�ة. 
عدالة اجتماعیة) ت�ح�م�ل ذل�ك 
ال��ب��ری��ق ال��ذي ح��م��ل��ت��ھ ع��ن��د 
انطالقھا من ح�ن�اج�ر الش�ع�ب 
الھادرة أیام "الث�ورة". أم�ام 
ھذا ال�خ�راب وھ�ذا ال�ت�داع�ي 
السریع ن�ح�و ال�ق�اع .. ن�ح�و 
الالمباالة .. نحو تصادم ق�وى 
الخارج في ما بینھا م�ن أج�ل 
م���وط���ئ ق���دم اق���ت���ص���ادي 
وسیاسیي یمكنھا من الت�دخ�ل 
المباشر في ت�ون�س ف�ظ�ھ�رت 
ع��ل��ى الس��اح��ة الس��ی��اس��ی��ة 

ق�وى   واالقتصادیة والثقاف�ی�ة
أجنبیة اصطلح على تسمیتھ�ا 
ب "الصدیقة" ت�ح�ك�م�ت ف�ي 
ال��ب��الد واق��ت��ص��اد ال��ب��الد ف��ي 
غ��ف��ل��ة م��ن الش��ع��ب و دون 
م�راع�اة ل�م�ص�ل�ح�ة ال�ب�الد .. 
یستحضرني في ھ�ذا الس�ی�اق 
م��ث��ال ص��ارخ ھ��و "ال��م��ث��ال 
ال��ت��رك��ي" ھ��ذا ال��م��س��ت��ع��م��ر 

من جدید وعلى ع�ج�ل   القادم
وبأكثر عنف وأكثر عن�ج�ھ�ی�ة 
وأكثر ت�ط�اول ع�ل�ى م�ق�درات 

 البالد.
ف��أن��ت ال��ی��وم ت��ت��ج��ول ف��ي  

األسواق األس�ب�وع�ی�ة أو ف�ي 
المغازات أو ف�ي ال�ف�ض�اءات 
ال�ت��ج��اری�ة ال��ك�ب��رى أو ح��ت��ى 
الصغرى یفاجئك ھذا الھ�ج�وم 
الك�اس�ح ل�ك�ل م�ا ھ�و س�ل�ع�ة 

ت��رك��ی��ة اب��ت��داء م��ن ال��ع��ل��ك��ة 
والحلوى مرورا إل�ى األدوات 
الكھربائیة المنزل�ی�ة وم�رورا 
إل��ى ال��ل��ب��اس ب��ك��ل أن��واع��ھ 

 لألطفال والنساء والرجال. 
إن ھ��ذا االك��ت��س��اح ال��رھ��ی��ب 
للسلع التركیة للبالد التونسیة 
یدعو للریب�ة وی�ح�ی�ل�ن�ا ع�ل�ى 
ال��ت��س��اؤل ع��م��ن وراء ھ��ات��ھ 
الص���ف���ق���ات ال���ت���ي تض���رب 
الص���ن���اع���ة ال���وط���ن���ی���ة ف���ي 

ف��أغ��ل��ق��ت ألج��ل��ھ��ا   الص��م��ی��م
العدید من المصانع التونس�ی�ة 
وان�دث��رت ص��ن��اع�ات وط��ن��ی��ة 
ت��م��ی��زت ب��ھ��ا ت��ون��س ع��ل��ى 
ال�م��س�ت��وى ال��دول�ي لس�ن��وات 

وأح��ی��ل ن��ت��ی��ج��ة ك��ل   ع��دی��دة
ال��ع��دی��د م��ن ال��ع��م��ال   ھ��ذا

ال��ت��ونس��ی��ی��ن ع��ل��ى ال��ب��ط��ال��ة 
 المكرھة. 

وأنت تق�رأ األخ�ب�ار ی�ف�اج�ئ�ك 
خبر مفاده أن كل ال�ف�ض�اءات 
الحرة في كل مطارات ت�ون�س 
"ف��ازت" بص��ف��ق��ت��ھ��ا ش��رك��ة 
تركیة... وأنت ت�دخ�ل ل�م�ط�ار 
المنستیر ال�دول�ي أو ل�م�ط�ار 
النفیضة الدولي تش�ع�ر ب�أن�ك 
خارج تونس في ظ�ل ط�غ�ی�ان 
الش��رك��ة ال��ت��رك��ی��ة ال��م��ال��ك��ة 
للمطارین والمتصرفة ف�ی�ھ�م�ا 
بحیث یحیل�ك ال�م�ش�ھ�د داخ�ل 
ھاتھ المطارات انك في ترك�ی�ا 
ول��ی��س ف��ي ت��ون��س. وأن��ت 
تتجول بالم�ن�اط�ق الس�ی�اح�ی�ة 
یفاجئك الحضور الت�رك�ي ف�ي 
الس��ی��اح��ة ال��ت��ونس��ی��ة ف��ق��د 
اشتروا أغل�ب وأج�م�ل ال�ن�زل 
ال��ت��ونس��ی��ة وھ��م ی��ت��ص��رف��ون 
خ��ارج ال��م��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ی��ة 
دیدن�ھ�م ال�رب�ح دون اع�ت�ب�ار 
لھیبة الدولة ولمقدرات البالد 
ولسیاسة ال�دول�ة الس�ی�اح�ی�ة. 
ھ��ات��ھ الش��رك��ات الس��ی��اح��ی��ة 
ال��ت��رك��ی��ة ال��ت��ي ت��غ��ول��ت ف��ي 
السوق الت�ونس�ی�ة وأص�ب�ح�ت 

تتحكم في مجریاتھ ل�ن ت�ت�رك 
البالد والسیاحة التونسی�ة إال 
بعد أن تفرغھا من م�ح�ت�واھ�ا 
وت��رم��ي ب��ھ��ا ف��ي ال��م��زب��ل��ة 

 . السیاحیة
إن العثمانیون الجدد یدخ�ل�ون 
البالد دون مقاومة منتصری�ن 
بفضل لوبیات تونسیة فضل�ت 
مص��ل��ح��ت��ھ��ا ال��خ��اص��ة ع��ل��ى 
مصلحة البلد فیفعلون بھا م�ا 

 یشاءون.
إن تونس شیئا فشی�ئ�ا ت�ف�ق�د  

س��ی��ط��رت��ھ��ا ع��ل��ى م��ق��درات��ھ��ا 
الخاصة والتي تعتبر ملكا لكل 
الشعب لصالح شرك�ات ل�دول 
صن�ف�ت ب�الص�دی�ق�ة ال ن�دري 
 كیف ولماذا صنفت بالصدیقة

تونس وھي تحاول لملمة   أن
ما تبقى م�ن م�ق�درات ال�ب�الد 
التي نھبت أغلب�ھ�ا ف�ي ف�ت�رة 

ال تج�د اإلم�ك�ان�ات وال  سابقة
ل���ح���م���ای���ت���ھ���ا  الص���الح���ی���ات

وت��ف��ع��ی��ل��ھ��ا ف��ي ظ��ل وض��ع 
سیاسي متأزم ت�ت�ص�ارع ف�ی�ھ 
أح��زاب س��ی��اس��ی��ة م��خ��ت��ل��ف��ة 
ال������م������ش������ارب واألھ������داف 

 والطروحات.
وبین ھذا وذاك ت�غ�ط ت�ون�س 
في نوم عمیق ف�ال ال�ح�ك�وم�ة 
ت��ح��ك��م وال اإلدارة ت��دی��ر وال 
العامل یعمل وال رجل األعمال 

 یستثمر.
إن تونس الیوم منھ�م�ك�ة ف�ي 
الس��ی��اس��ة ت��ل��ھ��و ك��م��ا ی��ل��ھ��و 
الطفل بلعبتھ الجدیدة. ت�ون�س 
مازالت تح�ت وط�أة الص�دم�ة 
صدمة االرھاب وصدمة الفقر 
وص��دم��ة ال��ب��ط��ال��ة, ص��دم��ة 
ال��م��رأة ال��ت��ي ت��وف��ي زوج��ھ��ا 
فجأة ووجدت نف�س�ھ�ا وح�ی�دة 
ت��ح��ی��ط ب��ھ��ا ال��ذئ��اب م��ن ك��ل 

 جانب. 
ت��ون���س ت���خ���ت��رق���ھ���ا ال���دول 
الص��دی��ق��ة وغ��ی��ر الص��دی��ق��ة 
وت�ت�ج�ول ب�ھ�ا االس�ت�خ�ب��ارات 
العالمی�ة وت�ت�ص�ارع وال أح�د 

 یتكلم أو ینتقد. 
في تونس ال نعلم عن ت�ون�س 
ما تعلمھ الشرك�ات األج�ن�ب�ی�ة 

ال�ت�ي ت�دخ�ل ال�ب�الد  العال�م�ی�ة
كیفما ش�اءت وت�خ�رج م�ن�ھ�ا 
متى شاءت .في تونس ینتابنا 
إحساس أننا لسنا أبناء ال�ب�ل�د 
وأننا ط�اب�ور ع�اش�ر ی�ن�ت�ظ�ر 
ل�ق�م�ة ال�ع�ی��ش م�ن ال��م�ش�غ��ل 
األجنبي في زمن أص�ب�ح ف�ی�ھ 

 الشغل مطلب مستحیل.
في تونس الیوم "ال�ت�ت�ری�ك" 
أخذ شكل البالد ولونھا فأینم�ا 
ولی�ت وج�ھ�ك ف�ھ�ن�اك ت�رك�ي 
متخفي في لب�اس"ش�ی�خ" أو 

 "فقیھ" أو "امام" أو "نبي
.. ." 

   اء            
  !؟.وط 

   
 

 
 

 
 
 
 

 عبد الحمید الصغیر
 تونس 

  ُرم 
 
 
 

 وضاح آل دخیل/سوید
  

 

 الشيُء بالشيِء یذكرْ 

 القُمر كوجِھك اذا یسھرْ 

 لما ساقِك جسَت موُج البحرِ 

 اضفِت للشاطِئ اجمَل منظرْ 

 فٔاھدیناِك ھذا االسمرْ 

 كوني لھ جیشا ال یخسرْ 

 او شریانا ابھْر لو قصرْ 

 قالت انت شاعٌر تغوي

 قلت امیاً قضیُت العمَر بالعسكرْ 

   و هللاِ ما َخلَجْت عیني المرٔاةٍ 

 امرٌؤ ال یعرف اال السیَف والخنجرْ 

 علمیني كیف امسُك الورَد االحمرْ 

 علمیني كیف ببابِك انصُب منبرْ 

 علمیني كیف اغني

 وكیف یكوُن التمني

 علمیني كیف

 انثُر قوافي الشعَر بالدفترْ  

  فدنت لي ولما دنت تبسََّمتْ 

 فبان شيٌء یلمُع كالجوھرْ 

 وكان اللیُل من شعِرھا اسفرْ 

 وخدیھا من الورِد ازھرْ 

 قبلتني بموضعِ الفِم بالفمِ 

 ذقُت ثغَرھا فٔایقنُت للسكر مصدرْ 

 فسال الرضاُب على نحِرنا

 كانھ ینبوٌع من نھِر الكوثرْ 

 ؤالبثتني بین نھِدیھا الِمجمرْ 

 ففاَح منھا المسُك و العنبرْ 

 فٔایقنُت لھذا الجماُل ربا اجملْ 

 سبعون عاما ٔالجلھ كاَن یسھرْ 

 ولما ھجرتني علمُت ولیتني ما علمتْ 

 للفراِق نارا اشُد من ناِر جھنم و اكبرْ 
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  حین قررت أن أحبك
  كسرت جرار الخوف

  وعلت سلطة القلب
  على سلطة األعراف

  إمرأة أنا شرائعي التمرد
  أرسم خارطة الوطن بالحب
  أنساب ثورات مع النھرین

  أتحول إصرارا بمدار الذكوریة
  أقترف الشعر واجعلھ خواتیما

  بأصابع النساء
  أنا في الحب تولد من كواكبي

  لؤلؤ و ألماس
  ومن إشتیاقي أخلق ألف عشتار

  أنا ما كنت عارا وال عورة
  إال...بفكر الجھالء

  أنا الحضارة واآللھة وقیثارة الزمان
  أنا مفاتیح بھجة الدنیا

  وعلى صدري یترعرع األبطال
  فلَم الخوف من العشق والكتمان

  وأنا الخبز الساخن والوطن
  وحتى شقائق النعمان

  فمن یقول غیر ذلك لیقاضیني
  عند عرش الرحمن
  إشتموني إن شئتم

  لكني أبقى منارة الحرف
  فقلمي یقتل ألف فكرة ظالمة

  برأس مستبد و سلطان
 فھل تحلو الحیاة دون عطر النساء؟

  أنا في الحب ال أخشى األسى
  فالسفینة تبحر رغم الموج

  أصرخ "ال" حین تستباح حقوقي
 "لسُت بفضیحة كي اركع واقول "بلى

 من تعشقني حد الفناء تعال وحولني  فیا
  لعقیق تزین بھ األقمار

  حولني یمامة
  تحط على شرفات العشاق

  دوارة شمس تتخذك إتجاھا
  شاعرة متمردة أنا وأجید الحیاة

  فبین شفتي تخضر الكلمات
  وأواجھ الموت بضحكات الغجریات

  أحبك فرحا
  رغم الحروب رغم المقابر

  رغم كذب الزعماء
  احبك ماًء و عسال

  صالة
  كتابا
  نیزكا

  ومطرا یروي قرى احضاني
  یا من تغتال كل سماء رمادیة

  انا في الحب إمرأة شرقیة
  تخجل من القبلة

  تكون قربانا للعشق
 وثورة على األعراف وعنوانا للقضیة

 

میثاق كریم الركابي

  

       

الناصریة /العراق

 

ت 
  


 

صعدت ذات یوم إلى سطح ال�م�ن�زل ألحض�ر ب�ع�ض األش�ی�اء  
ألمي من غرفة الخزین وقد حذرتني أمي من ھذه ال�غ�رف�ة أال 
أظل فیھا طویال واكتفى بإنجاز المھمة و العودة سریعاً, ولك�ن 
لماذا؟ ال أعرف, وكانت للغرفة نافذة تطل ع�ل�ى م�ن�ور ال�ب�ی�ت 
المالصق لبیتنا و ھذا البیت لم یكن س�ك�ان�ھ م�وج�ودی�ن دائ�م�ا 
فقلما یأتون وأحضرت األشیاء المطلوبة وعند العودة جذبتن�ي 
أصوات قادمة من األسفل و ذھ�ب�ت الس�ت�ط�الع األم�ر وج�دت 
تغییرا كامال وشامال في كل أرجاء ال�م�ك�ان, وج�دت�ھ�ا م�رت�ب�ة 
ومنظمة ووجدت أیضا لوحة منصوبة على حامل وھا ھي ق�د 
تغیرت مالمحھا كثیرا فمنذ زمن بعید ل�م أرھ�ا, ع�رف�ت�ھ�ا م�ن 
لون شعرھا القاتم الطویل جداً رأیتھا أمام اللوحة ترسم و ف�ي 
یدھا فرشاة وكانت ع�اری�ة ف�رب�م�ا ك�ان�ت ت�رس�م ن�ف�س�ھ�ا ألن 
أمامھا أیضا مرآة كانت تتأمل ف�ی�ھ�ا م�ن ح�ی�ن آلخ�ر وك�ان�ت 
تھندم شعرھا تارة و نھدیھا حینا آخر و كأنھا تض�ب�ط ل�ق�ط�ات 

 للوحة . 
كانت ھذه استنتاجاتي و لكنى ل�م أع�رف م�اذا ك�ان�ت ت�رس�م؟ 
دقائق ح�ت�ى انص�رف�ت وك�ذل�ك أن�ا انص�رف�ت ؟ ذھ�ب�ت ألم�ي 
أعطیھا ما أحضرت و سألتني عن سبب التأخ�ی�ر ف�ل�م أج�ب�ھ�ا. 
ولكن أخبرتھا بقدوم الجیران ؟ وھل یمك�ن ل�ن�ا أن ن�زورھ�م؟ 
رفضت أمي االقتراح حیث ال عالقات بین األسرتین . ولم یم�ر 
وقت طویل حتى صعدت مرة أخرى ألتابع المشھد ول�ك�ن�ى ل�م 
أجدھا وانتظرتھا طویال, لكنھا جاءت بعد مدة ط�وی�ل�ة .. أم�ى 
تنادي أسرعت إلیھا خشیت أن تعرف سري ال�ول�ی�د , ن�ع�م ی�ا 
أمي , طلبت مني أمي أن أنزل معھا وأن ال أعود م�رة أخ�رى 
دون علمھا فھناك خطر ب�األس�ف�ل وض�ح�ك�ت أم�ي ودف�ع�ت�ن�ي 
ألنزل أمامھا وربما ابتسامتھا أقلقتني وطمأنتني! أق�ب�ل ال�ل�ی�ل 
وجاء والدي وتناولنا العشاء وجلسنا ك�ال�ع�ادة ل�ن�ش�اھ�د ف�ی�ل�م 
السھرة ثم كل منا إلى غرفتھ للنوم و لكن لم تر ع�ی�ن�ي ال�ن�وم 
باحثاً عن تفسیر لھذ المشھد وكان عقل�ي ی�ق�ل�ب مش�اھ�د م�ن 
نوع آخر داخل ھذا التفكیر وساعد على ذلك ھذا ال�ج�و ال�ح�ار 
وأصوات المارة في الشارع غلبني األرق فقررت الصعود إل�ى 
السطح ألتابع المشھد وجدت النور مضاء و اللوحة م�وج�ودة 
و لم أنتظر طویال حتى دخ�ل�ت ال�ف�ن�ان�ة إل�ى م�رس�م�ھ ت�رت�دي 
فستانا طویال و م�ف�ت�وح�ا ب�ط�ول ال�ف�س�ت�ان وع�ل�ى ك�رس�ی�ھ�ا 
المتحرك جلست و نزعت فست�ان�ھ�ا م�ن ع�ل�ى أك�ت�اف�ھ�ا ح�ت�ى 
منتصف جسدھا وأمسكت فرشتھا وشرع�ت ت�رس�م وأم�ام�ھ�ا 
لوحتھا ومرآتھا بینما أتابع الرس�م م�رق ق�ط أس�ود أف�زع�ن�ي 
وارتجفت ھرب القط سریعا لم یزن نفسھ ع�ل�ى س�ور ال�ن�اف�ذة 
فسقط ألسفل عند المرسم, لم تھتم الفتاة بسقوط ال�ق�ط و ك�أن 

 شیئا لم یكن. 
تابعتھا حتى مطلع الفجر وشعرت حینھا أن أش�ب�اح�اً وأرواح�اً 
تطاردني م�ن م�ك�ان إل�ى آخ�ر وھ�ج�م ع�ل�ّي ج�ن�ود ص�ف�ی�ح, 
امسكوني وقیدوني بسالسل فضیة صدقونى ومضوا بي خل�ف 
أسوار البیت واخترقوا بي جدرانھ وإلى البی�ت دخ�ل�ن�ا وج�دت 
لوحات كثیرة على الجدران والصالون و ك�ل غ�رف ال�ب�ی�ت و 
كأنھ لم یكن بیتا بل معرضا كبیراً في مجموع�ة م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن 
اللوحات حاولت الھروب من الجنود وبالفعل تحررت م�ن ھ�م 
ذھبت سریعاً لمرسم الفتاة ولكني لم أجدھا ولم أجد ل�وح�ات�ھ�ا 
التي كانت ترسمھا بحثت عنھا في كل مكان عل�ى ال�ج�دران و 
أسفل األرائك في كل مكان محاوالً معھا اكتشاف المجھول فل�م 
أجدھم نظرت إلى أعلى حیث كنت أتابع�ھ�ا وج�دت�ن�ي ھ�ن�اك ال 
أزال أنظر إلیھا, مكان واحد توقعت أن أج�دھ�ا ف�ی�ھ أس�رع�ت 

 إلیھ و لكن كانت الجنود الصفیح أسرع مني.

  قصة قصیرة

  ت
 
 

 
 

 سامح ادور سعدهللا
 مصر 

ٌا ٌََ     
  

 
 
 

 حنین محمد
 بابل -العراق 

 
 
 

 كان وحیداً،
 وحیداً جداً 

 یرتدي َسلَسْالً أبیَض حول عنقھ السمراء
  عیناه ممتلئتان

  حبٍ 
 دموٍع،
 حیرٍة،

 .انتظار وترقب
 لقد سار وحیداً على سكك الطرقات كلھا

 ظّل وحیداً یحیطھ الكثیر من األصحاب
 ظل حزیناً ضائعاً 

  تمر االیام من خاللھ
 تنھش سنواتھ بأظافر الساعاِت واألیام

 سنواٍت مجھولة
 أیام عدم

 تخلو من الحبیبِة والضحِك والحلم
  لقد كان جمیالً بنكھة البنفسج

 صغیراً 
 مات الطفُل الذي بداخلھِ 

 دفن العابھُ تحت وسادِة األحالم
 وراح یالعب شقیقاتھ الثالث

 أٌب صغیرٌ 
  أٌم صغیرة

 طفٌل صغیرٌ 
 كل شيٍء صغیٌر سوى عمره

 خائف من كل شيء
 قلٌق بإستمرار

 جمیع أقرانھ وصلوا إلى محطاتھم
 لم یجد محطتھ بعد

  لم یجد من یستقبلھ ویزیل عنھ غبار السنین
 لم یجد طریقاً یأخذ بقدمیھ نحو استراحٍة صغیرةٍ 
 لو أنھ سار بضع خطوات خارج المحطة لوجدھا

 ھي أیضا كانت خارجیة
 كانت خارج كل شيء

 لم تدخل یوما محطات وال سارت على سكك
 ھي أیضا كانت تخاف ولكن من نفسھا فقط

 قلقة من أن تموت قبل أن تعشق
 أن تسقط أسنانھا ولم تترك أثراً على رقبتھ أو معصمیھ

 لقد كانت تشبھھ بكل شيء
 إال أنھا لم تضع َسلَسْالً حول عنقھا 

 لم تكن سمراء وال بیضاء
 كل یوم یراھا تتلون بلون جدید

 كل یوم یرى وجھاً جدیداً 
 لم یعد یمیز أیھما وجھھا

 لقد عاد طفالً،
 طفٌل یبلغ من العمر (إحدى وثالثین) قبلة

 ھكذا ھن الحبیبات
 .من لم تحّيْ الطفل الذي بداخلك الیصح أن تسمیھا حبیبة
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ك��ان��ت الس��اع��ة تش��ی��ر إل��ى ت��م��ام الس��ادس��ة     
صباحا..الّجو كان ممطرا وباردا..طرقت ال�ّح�اج�ة 
وردة، باب شقة الكاتبة المسرحی�ة ال�م�ش�ھ�ورة، 
األستاذة إلھام..القاطنة في ّح�ي ّراٍق، ق�د ُع�رَف 

 ساكنوه، بالثراء والوجاھة و الشھرة..
ظلّت العجوز تطرق الباب بعناد..لم یخطر بب�ال�ھ�ا 
أن تكون صاحبة البیت غائبة.. كانت متأكدة م�ن 

 وجودھا بالداخل..
عبر م�ن�ظ�ار ال�ب�اب، راح�ت إل�ھ�ام ت�ت�أم�ل ت�ل�ك 

وط�رح�ت�ھ�ا ال�رم�ادی�ة   العجوز..بلباسھا األسود،
ح��ول ع��ن��ق��ھ��ا..ف��ت��ح��ت  ال��ط��وی��ل��ة ال��م��ل��ف��وف��ة

مندھشة..لم تتّوقع زی�ارة أح�د، ف�ي ھ�ك�ذا وق�ت 
 مبّكر..

ـ من حضرتك؟..ما الّذي أتى ب�ك ف�ي ھ�ذا ال�ّج�و 
 ..! الممطر البارد، یا خالة؟

دخل�ت ال�ع�ج�وز ب�ھ�و الش�قّ�ة..ل�م ت�ب�ال ب�أس�ئ�ل�ة 
إلھام..تج�اھ�ل�ت�ھ�ا ت�م�اًم�ا..دخ�ل�ت و ھ�ي ت�ت�م�ت�م 
ب��ك��ل���م��ات غ��ی���ر م���ف��ھ��وم���ة..ج��ل���س��ت ع��ل���ى 

 األریكة..رفعت رأسھا، و نظرت إللھام..
ـ المطر غزیر و البرد شدید..أنا ّجد متع�ب�ة..أری�د 

 أرتاح..ھل عندك شيء للتدفئة؟..  أن
ظلّت إلھام واقفة على عتبة مدخ�ل ال�ب�ھ�و..و ق�د 
أصابھا الّذھول م�ن م�ن�ظ�ر ھ�ذه ال�ع�ج�وز..ال�تّ�ي 

 اقتحمت بیتھا من دون استئذان..
اعتدلت ال�ع�ج�وز ف�ي م�ج�ل�س�ھ�ا..راح�ت ت�م�س�ح 
قطرات ال�م�ط�ر م�ن ع�ل�ى وج�ھ�ھ�ا، ب�ط�رح�ت�ھ�ا 

 الرمادیة الطویلة..
ــ للمّرة الثانیة، أسالك یا خ�ال�ة، م�ن أن�ِت؟..ھ�ل 

أن��ا ش��خ��ص��ی��ا..أم تُ��راِك أخ��ط��أِت  ت��ری��دی��ن��ن��ي 
 العنوان؟..

ــ تعالي یا ابنتي إلھام..اجلسي ب�ال�ق�رب م�نّ�ي..ال 
تنزعجي من وجودي ف�ي ب�ی�ت�ك..س�أغ�ادر ع�ل�ى 

 الفور..بعد أن أُنھي كالمي معك..
كلمة "تعالي یا ابنتي إلھام"..ھّزت إل�ھ�ام..ك�ی�ف 
ع�رف�ت ھ�ذه ال�ع�ج�وز اس�م�ھ�ا؟..ك�ی�ف اس�ت�دلّ�ت 

 و أّي كالم تّود قولھ لھا؟..  لعنوانھا؟..
أسندت إلھام ظ�ھ�رھ�ا إل�ى ال�ب�اب..ظ�لّ�ت ت�ت�أّم�ل 
بدھشة، ال�ع�ج�وز ال�م�س�ت�ری�ح�ة ع�ل�ى األری�ك�ة، 
وكأنھا في ب�ی�ت�ھ�ا، وھ�ي ت�ّح�ل ع�ق�دة ط�رح�ت�ھ�ا 

الش�ال ع�ن  الرمادیة الط�وی�ل�ة، و ت�فّ�ك حص�ار 
 جیدھا..

حاولت إلھام كبح جماح غض�ب�ھ�ا..ھ�ذه ال�ع�ج�وز 
تستفّزھا..تتعّمد إثارتھا..یجب أن تس�ت�ف�س�ر ع�ن 
سبب وجودھا في بیتھا..لن تظّل صامت�ة.. ی�ج�ب 

 أن تضع حّدا لّكل ما یجري اآلن..
وھي تفّكر في مخرج من ورطتھا ت�ل�ك..ب�ادرت�ھ�ا 

 :العجوز قائلة
ـ�ـ� اج�ل��س�ي ی�ا اب�ن�ت�ي وارت�اح�ي ب��ج�ان�ب�ي..أی��ن 
ال��م��ط��ب��خ؟..س��أذھ��ب وأّع��َد ل��ك ف��ن��ج��ان��ا م��ن 
القھوة..أعلُم أنك تحبّین القھوة جّدا..تف�ض�ل�ی�ن�ھ�ا 

 عن الّشاي..
ت��م���ال���ك���ت إل��ھ���ام ن���ف���س���ھ��ا..ام���ت���ّص���ت ث���ورة 
غضبھا..حّدقت ملیّا ف�ي ال�ع�ج�وز..وب�دال م�ن أن 
تصرخ في وجھھا، ابتسمت م�ن م�ن�ظ�ر ان�ح�ن�اء 
ظھرھا..من تلك الطیب�ة ال�ت�ل�ق�ائ�ی�ة ال�تّ�ي ت�ج�لّ�ل 

 صوتھا..
ـــ من أخبرك أنّني أّحب القھوة؟..أعتق�د أنّ�ن�ا ل�م 
 نلتق من قبل..لم نشرب قھوة مًعا..ألیس كذلك؟..

ـ�ـ�ـ�� ك��الم�ك ص�ح��ی�ح..ل��ك�ن ب��ال�ّرغ��م م��ن ّك��ل م��ا 
ذك��رت���ھ..أن���ا أع��رف���ك..أع���رف ّك���ل ت���ف���اص���ی���ل 
حیاتك..أنِت بالنسبة لي كابنتي..و لذا فأنا أنادی�ك 
"یا ابنتي"..سأّعد فنجانین من القھوة..سأھتدي 

 إلى المطبخ بنفسي..
ن��ھ��ض��ت ال��ع��ج��وز ال��ّح��اج��ة وردة..ت��ب��ح��ث ع��ن 
المطبخ..لكن إلھام استمھلتھا..أمسكت ب�ذراع�ھ�ا 

 بلطف.. و أجلستھا على األریكة..
ــ حسنا..من فضلك، كفّي ع�ن ھ�ذه ال�م�س�رح�ی�ة 

..ال أری�د ال ق�ھ�وة وال ش�ایً�ا..اج�ل�س�ي !السخیفة
واخبریني عّم تریدینھ بالفع�ل؟..أری�د ال�ت�ف�اص�ی�ل 

 كاملة..ما ھو الغرض من زیارتك لي؟..
ّجادة..قابلتھا العج�وز بض�ح�ك�ة   كانت نبرة إلھام

 عالیة..
ــ أضحكتني یا عزیزتي..ّذكرتني ب�ت�ل�ك ال�ف�ت�رة، 
التّي سافرت فیھ خارج البلد للعالج..في المط�ار، 
سألني الشرطي نف�س س�ؤال�ك..م�ا ال�غ�رض م�ن 

 الزیارة؟..
أنا ال ألومك على انفعالك..لو كنُت م�ك�ان�ك..ل�ك�ان 

لي نفس تصّرفك..إذا كنِت ال ترغبین في احتساء 
فنجان قھوة..أنا بأّمس الحاجة إلیھ..ل�ق�د ق�ط�ع�ُت 
مسافة طویلة ت�ح�ت ال�م�ط�ر..ت�غ�ل�غ�ل�ت ال�ب�رودة 
والرطوبة إلى عظامي..فنجان الق�ھ�وة، س�ی�ب�ع�ث 

 شیئًا من الحرارة في جسمَي الضعیف..
نظرت إلیھا إلھ�ام ب�دھش�ة..وض�ع�ت ی�دھ�ا ع�ل�ى 

 كتفھا برفق..لكي ترغمھا على الجلوس..
 ــ ارتاحي من فضلك..سأّعد أنا القھوة..

ك��ان��ت ال��ع��ج��وز ت��رتش��ف ف��ن��ج��ان ق��ھ��وت��ھ��ا 
بمزاج..تستمتع ب�ّك�ل ج�رع�ة..ت�داع�ب ب�ل�س�ان�ھ�ا 

 حبّیبات الّسكر، العالقة بشفتیھا..
ف��ي ذاك ال��وق��ت..ك��ان��ت ع��ی��ن��ا إل��ھ��ام ت��راق��ب��ھ��ا 
بصمت..تتّرق�ب ن�ھ�ای�ة ھ�ذا ال�م�ش�ھ�د..م�ن ت�ل�ك 
المسرحیة الكومیدیة..من تلك المھزلة.. ل�م ت�ع�د 
قادرة على اس�ت�ی�ع�اب م�ا ی�ج�ري م�ن ح�ول�ھ�ا.. 
تنحن�ح�ت واس�ت�ج�م�ع�ت ق�ّواھ�ا..إلل�ق�اء ك�ل�م�ت�ھ�ا 

 األخیرة الفاصلة..الحاسمة للموقف..
ــ من فضلك ی�ا خ�ال�ة..ب�ع�د س�اع�ت�ی�ن ل�ي ن�دوة 
مّھمة..إن كان لك ما ت�ّودی�ن ق�ول�ھ، ف�ّك�ل�ي آذان 
صاغیة..و إالّ فاعذریني، أنا مرت�ب�ط�ة ب�م�واع�ی�د 

 شغلي..
ــ لن أطیل علیك یا ابنتي..و ل�ن آخ�َذ أك�ث�ر م�ّم�ا 
أخذتھ، من وقتك الثمین..سأنصرف فور اطّالعك 

 على ما أحضرتھ لِك..
دّست الّحاجة وردة یدھا في حقیبة سوداء ك�ان�ت 
قد وضعتھا أرًضا..أخ�رج�ت م�ن�ھ�ا ظ�رفً�ا ك�ب�ی�ًرا 

 مملوًء بالصّور..
انتزعت إلھام الّصور من ی�د ال�ع�ج�وز..و راح�ت 
تتأّملھا..الواحدة تلو األخرى..إنّھا ھي یوم ك�ان�ت 

ب�ع�دھ�ا ص�ام�ت�ة..و  طالبة بكل�یّ�ة اإلع�الم..ظ�لّ�ت 
أرادت   ف�ح�وى ال�رّس�ال�ة، ال�تّ�ي كأن�ھ�ا ف�ھ�م�ت 

 العجوز، أن تبلّغھا إیّاھا، بطریقة غیر مباشرة..
ــ أنِت خالة وردة أل�ی�س ك�ذل�ك؟..ك�ی�ف اھ�ت�دی�ِت 
لعنواني؟..ما الّذي ذّكرِك بي؟..و ما نوع الخ�دم�ة 

 التّي یمكن لي أن أسدیھا إلیِك؟..
أطلقت العجوز ضحك�ة م�ق�ت�ض�ب�ة..ثّ�م اس�ت�ع�ادت 
مالمحھا ال�ّج�ادة..رم�ق�ت إل�ھ�ام ب�ن�ظ�رات ث�اق�ب�ة 

 مؤنبة..
ــ نعم أنا خال�ت�ك وردة ی�ا إل�ھ�ام..و ج�ارت�ك ف�ي 
الّحي القدیم أیضا..الحمد ّ� أن ذاكرتك، ال زال�ت 

 تحتفظ باسمي و بصورتي في خبایاھا..
ھذا فیما یّخص سؤالك األّول ..أّما باقي األسئل�ة، 
ال أعدِك باإلجابة عنھا..سیأتیك الّرد عن�ھ�ا ف�ی�م�ا 
بعد..ربّما مستقبال..في الحقیقة، ل�ي ك�الم ك�ث�ی�ر 
أریده أن أسمع�ِك إیّ�اه..و م�ا دم�ِت ع�ل�ى م�وع�د 
مناقشة مسرحیتك "نجاح مختلس"..س�أنص�رف 
اآلن، و أعود إلیك مّرة أخرى..حین یسمح وقت�ك 

 بذلك..
لم تّصدق إلھام ما سمعتھ من الزائرة الع�ج�وز .. 
ألھذا الّحد ھي متتبّعة لتحّركاتھا، حتى ألعم�ال�ھ�ا 

..م��ا ھ��ذه األح��داث !وع��ن��اوی��ن��ھ��ا؟ ال��م��س��رح��ی��ة
الغریبة، التّي تعیشھا الیوم؟..لم تُطلع أحًدا ع�ل�ى 
عنوان مسرحیتھا الجدیدة..ال المخرج وال ح�تّ�ى 
النقّاد..من الّذي أع�ل�َم ھ�ذه ال�ع�ج�وز ال�م�ت�طّ�ف�ل�ة 

 بذلك؟.. 
ل��م ت��ع��د ق��ادرة ع��ل��ى ّح��ل ھ��ات��ھ األل��غ��از وال 

أثار حفیظتھ�ا..ی�م�ك�ن�ھ�ا أن  فھمھا..كالم العجوز 
تتقبّل أّي شيء..إالّ أن یتّدخل أناس أغ�راب، ف�ي 

 مسار حیاتھا الفنیة..
خفق قلب إلھ�ام..اح�ّم�ر وج�ھ�ھ�ا غض�بً�ا..ب�رق�ت  

عیناھا..حان وقت تص�ف�ی�ة ال�ح�س�اب..ب�ع�ص�ب�ی�ة 
وبصوت متّوتر مرتفع، استّعدت ل�خ�وض غ�م�ار 

 الحدیث الحاسم للموقف..
ل�ی�وم آخ�ر؟..ھ�ل   ــ لَم تؤجلین الّرد عن أسئلت�ي

ھناك ما ی�ح�ول دون ال�ّرد ع�ل�ی�ھ�ا اآلن؟..ك�ف�اِك 
استفزاًزا لي..ال تنسي أنّك في بیت�ي..أدخ�ل�ي ف�ي 
الموضوع مباشرة..و ّكفي ع�ن ال�لّ�ف وال�دوران 
رجاًء .. با� علی�ِك، م�ن ال�ذي أخ�ب�رِك ب�ع�ن�وان 

 یا ست وردة؟..  مسرحیتي،
إل�ھ�ام م�ّرة أخ��رى،  ت�ج�اھ�ل�ت ال�ع�ج�وز أس�ئ�ل�ة 

وواصلت حدیثھا..فھي من تریُد إسماع كل�م�ت�ھ�ا، 
 ال إلھام..

 ناحیة النافذة، ثّم أردفت.. نظرت 
ــ یبدو أن المط�ر ق�د ت�ّوق�ف..ی�ج�ب أن انص�رف 

 اآلن..
ما إن وقفت حتّى أمسكت إلھام بمعصمھا، مانع�ة 

 إیاھا من الحركة..
ــ ابقي مكانك ی�ا س�ت وردة..ت�ق�ت�ح�م�ی�ن ب�ی�وت 
النّاس من دون إذن..ثم تقّررین المغادرة، و ك�ان 
شیئا لم یكن..من سلّطِك ع�لّ�ّي؟..م�ن ال�ّذي أم�ّدِك 
بصوري؟..ھیّا تكلّمي..اف�رغ�ي م�ا ف�ي ج�ع�ب�ت�ك، 

 وإالّ اتّصلُت بالشرطة..
من ق�ب�ض�ة إل�ھ�ام  جذبت الحاجة وردة معصمھا 

 باشمئزاز..
ــ صرُت اآلن "ست وردة" بعد ما كنت خالة من 
لحظات ق�ل�ی�ل�ة خ�ل�ت..ت�ھ�ّددی�ن�ن�ي ب�الش�رط�ة..ی�ا 

..ال��ج��ان��ي ال��م��ج��رم، ی��ھ��ّدد الض��ح��ی��ة !ل��ل��ع��ج��ب
البریئة..صحیح ما دمنا على وجھ ھاتھ األرض.. 

 ..!سنرى العجائب
انتابت إلھام نوبة غضب شدیدة..ھذه المّرة یجب 
أن تفھم ّكل شيء..ال مجال الن تسمح باس�ت�ف�زاٍز 

ھ�ذه ال�ع�ج�وز،  أكث�ر..ل�ن تس�ت�س�ل�م ل�م�ح�اوالت 
 إلخراجھا عن روعھا..

ـ�ـ� ع�ن أي م��ج�رٍم وأیّ�ة ض�ح��ی�ة ت�ت��ك�ل��م�ی��ن ی��ا 
ھ��ات��ھ؟..ھ��ل أن��ِت م��ج��ن��ون��ة؟.. أك��اد اج��زُم انّ��ك 

 ..! كذلك
جل�س�ت ال�ّح�اج�ة وردة..ظ�لّ�ت ص�ام�ت�ة، ج�ام�دة 
مكانھا..كأنھا تمثال رخامي..تتأّمل إلھام ب�ن�ص�ف 

 و تلعن...  ابتسامة..و ھي تصیح
ھدأت إلھام، اقتربت من العجوز..وضع�ت ی�دی�ھ�ا 

ب�ق�س�وة  على خصرھا، و ن�ظ�رت ف�ي ع�ی�ن�ی�ھ�ا 
 وجدیّة..

ـــ ھیّا اغربي عن وجھي..غادري ھذا البی�ت وال 
تعودي إلیھ مّرة ثانیة..لقد أضعِت لي وق�ت�ي ب�م�ا 

 فیھ الكفایة..
ــ و الشرطة التّي كنِت تن�وی�ن اس�ت�دع�اءھ�ا..ھ�ل 
ع��دل��ِت ع��ن ذل��ك؟.. رّدت ع��ل��ی��ھ��ا ال��ع��ج��وز 
ب���اس���ت����خ���ف����اف..ت���فّ����ض���ل���ي ھ���یّ����ا..اتص���ل����ي 
ب��الش��رط��ة..ارف��ع��ي ّض��دي ش��ك��وى ب��ال��ت��ج��ّس��س 
واقتحام بیتك..وأنا بدوري سأرفع ض�ّدك ش�ك�وى 

 بالسرقة و السطو..
ــ ماذا؟..سرقة و س�ط�و؟..م�اذا ت�ق�ص�دی�ن ب�ھ�ذا 
الكالم؟..عن أیّة سرقة تتكلمین؟..سألت�ھ�ا إل�ھ�ام، 

 وقد غلبتھا الّدھشة..
ف��ت�رة ال��ع�ش�ری��ة  ـ�ـ� م��ن�ذ عش��ر س�ن��وات..خ�الل 

السوداء، والتّي عانت خاللھا ال�ب�الد م�ن وی�الت 
اإلرھاب الوحشي الھمجي..لّما كنّا نقط�ن ب�ح�یّ�ن�ا 
القدیم، ابنتي حسناء ، كانت قد كتبت م�ج�م�وع�ة 
مسرح�ی�ة، غ�ای�ة ف�ي ال�ّروع�ة واإلت�ق�ان..ك�ان�ت 

 تنوي المشاركة بھا، في مسابقة أدبیة..
المجموعة كانت تشتمُل على عشری�ن مس�رح�ی�ة 
درامیة..أطلقت ع�ل�ی�ھ�ا اب�ن�ت�ي ع�ن�وان "ن�ج�اح 

أج��م��ل مس��رح��ی��ة  ُم��خ��ت��ل��س".. وھ��و ع��ن��وان 

 بالمجموعة .. بعد بضعة أیّام،..
ــ "نجاح مختلس"..ما ھذا الھراء؟..من حسن�اء 
ھذه؟..قاطعتھا إلھام، وھي تكاد أن تفق�د وع�ی�ھ�ا 

 من ھول ما سمعتھ..
ـ��ـ�� ال ت��ق��اط��ع��ی��ن��ي..ودع��ی��ن��ي أك��م��ل..ل��ن أط��ی��َل 
علیك..سأختصر الموضوع..وسأترك لِك ال�ك�ل�م�ة 

 فیما بعد..
وف�ي ل�ی��ل��ة م��ن ال�ل��ی��ال�ي ال�م��ش��ئ�وم��ة، ھ�ج��م��ت 
مجموعة مسلحة على حیّنا..كنِت أنِت وعائ�ل�ت�ك، 
كباقي العائالت ال�ج�زائ�ری�ة..ال�تّ�ي خش�ی�ت ع�ل�ى 

خ�ارج ال�وط�ن..رح�ل�ت�م ج�م�ی�ع�ك�م..ول�م  حیاتھا، 
یمكث في بیتكم، سوى ع�ّم�ك حس�ن، رح�م�ة هللا 

 علیھ..
تلك المجموعة اإلرھابیة، على عدد كب�ی�ر  قضت 

م��ن رج��ال الش��رط��ة م��ن ج��ی��ران��ن��ا .. س��ف��ك��ت 
واستول�ت ع�ل�ى ّك�ل ث�م�ی�ن، م�ن أم�وال  الدّماء 

 ومجوھرات..
نائمتین، أنا و ابنتي حس�ن�اء..س�م�ع�ن�ا   كنّا وقتئذ

ت�ح�ط�ی�م   ص�وت  قویًّا مرع�بً�ا..ك�ان فجأة صوتا 
باب بیتنا، من طرف أحد اإلرھابیین..الّذي تس�لّ�ل 
إلى داخل..فتّش البیت، ركنًا ركنًا، فلم یجد ش�ی�ئ�ا 

 جدیرا بأن یُستولى علیھ..
حینھا حطّم األث�اث..وأخ�رج ھ�و أص�ح�اب�ھ ك�ت�ب 
وم��الب��س حس��ن��اء..وأض��رم��وا ف��ی��ھ��ا ال��نّ��ار..ثّ��م 
انص��رف��وا..ت��ارك��ی��ن م��ن ورائ��ھ��م دم��ارا ودم��اًء 

 وحرائقًاً..
لم یسلم ش�يء م�ن م�ق�ت�ن�ی�ات�ن�ا..ال�ّك�ل ال�ت�ھ�م�ت�ھ 
النّی�ران .. س�اع�دن�ا ع�ّم�ك حس�ن ف�ي ج�م�ع م�ا 
تبقَي..ولكن بالرغم من مساع�دت�ھ ل�ن�ا، ل�م ی�ك�ن 
أمینا..لمحھ بعض شبّان الّحي، وھو یخفي بعًضا 
من متعلّقات الجیران المنكوبین، ت�ح�ت م�ع�ط�ف�ھ 
الطویل ال�ف�ض�ف�اض..ب�م�ا ف�ي ذل�ك ال�م�ج�م�وع�ة 

 المسرحیة..التّي،..
ــ ی�ا ل�ِك م�ن ع�ج�وز م�ع�ت�وھ�ة، ت�ھ�ذي ب�م�ا ال 
تعیھ..ص�رخ�ت إل�ھ�ام ف�ي وج�ھ ال�ح�اج�ة وردة، 

 مقاطعة إیّاھا..
تتھّمیَن المرحوم عّمي حسن ال�ّذي ق�ّدم ل�ك�م ی�د 
العون، بالسرقة..و تتھّم�ی�ن�ن�ي أن�ا، ب�االس�ت�ی�الء 

ابن�ت�ِك،   ..ألیست ھذه!على مجھود ابنتك األدبي؟
التّي تزوّجت من رجل في سّن والدھا، طمعا ف�ي 

 مالھ؟..
ل��دغ��ت��ھ��ا   وق��ف��ت ال��ح��اج��ة وردة..وك��أنّ��ھ��ا ق��د

حیّة..رمقت إلھام بنظرات غضب ّحادة..تنّ�م ع�ن 
 كره و ضغینة..

 ..!ــ أذكري محاسن الموتى یا ھاتھ
ــ محاسن الموتى؟..ھل تّوفی�ت حس�ن�اء.. س�أل�ت 
إلھام، وكأنّھا لم تصّدق ما سمع�ت�ھ م�ن ال�ّح�اج�ة 

 وردة..
أنا ّجد آسفة..اعذریني لم یُعلمني أحد ب�وف�ات�ھ�ا.. 

 وانھارت على األریكة من شّدة الصدمة..
جلست الحاجة وردة ثانیة..وضعت وجھ�ھ�ا ب�ی�ن 

ن�اح�ی�ة  كفیّھا وانھارت باكیة..ثّ�م رف�ع�ت رأس�ھ�ا
 إلھام..وبصوت مرتعش، قد خنقتھ الّدموع..

ابتزازك..ج�ئ�ُت ف�ق�ط  ــ یا ابنتي.. لم آت من أجل 
ألروي لك مأساة ابن�ت�ي حس�ن�اء..ل�ن أب�لِ�َغ أح�ًدا 
بقّصة المجموعة المسرحیة..أنِت جدیرة بھا م�ن 
غیرك..باجتھادك الّخاص، أحییِت ابنت�ي حس�ن�اء 

ل�ن�ج�اح   ھو سوى تجسید  من خاللھا..نجاحك ما
 أعمالھا، و عطائھا الفكري..

وعدتِك بالمغادرة، لدى أفراُغ ما في جعب�ت�ي م�ن 
كالم..وأنا عند وعدي..ولكن قبل أن أنصرف ل�ي 

 طلب، أرجو أن تلبیِھ لي..
أشفقت إلھام على العجوز..أحّست ب�ظ�ل�م�ھ�ا ل�ھ�ا 
والبنتھا الكاتبة المبدعة، باستیالئھا عل�ى ث�م�رة 
عملھا األدبي.. اقتربت من الّحاج�ة وردة..رب�ت�ت 

 على كتفھا..و بصوت خافت منكسر..
 ..!ــ ُمري یا خالة..لن أتوانى في تلبیة طلبك

ـ��ـ�� خ��الل ن��دوت��ك ھ��ذه.. وال��تّ��ي س��ت��ن��اقش��ی��ن 
مسرحیتك..أقول و أكّرر مسرحیت�ِك..ھ�ي   خاللھا

 لِك ولن أطالبك بھا ما حییت..
ل��ي رج��اء أن ت��ھ��دي ن��ج��اح��ھ��ا ل��روح اب��ن��ت��ي 
حس��ن��اء..ھ��ذا ّك��ل م��ا أری��ده..وم��ن أج��ل ھ��ذا 

 جئُت لمقابلتك الیوم..  فقط،
قامت الحاجة وردة..أصلحت م�ن ل�ف ط�رح�ت�ھ�ا 
على رأسھا، وحول عنقھا..اتجھت صوب الب�اب، 

وغادرت الّشقة، تاركةً الكاتبة المسرحی�ة  فتحتھ 
 إلھام، لحسرتھا و تأنیب ضمیرھا..

 (قّصة)

  حم 
  

 
 وھیبة سقاي/ الجزائر



  

اختلفت المھن التقل�ی�دی�ة م�ن ب�ی�ئ�ة إل�ى أخ�رى، 
وبین مدینة وم�دی�ن�ة، وظ�ھ�رت ال�ح�اج�ة إل�ی�ھ�ا، 
وتوفرت العوامل واإلمكانیات والموارد ال�داع�م�ة 
لھا. وصاحب المھنة والحرفة لھ ن�داءات وأغ�ان 
وأمثال، وع�ادات وس�ل�وك�ی�ات وأزی�اء وش�ارات 

 یتعرف بھا أھل كل حرفة ومھنة.
من الصور الجمیلة في الشارع الع�راق�ي، وال�ت�ي 
كنا نألفھا وإلى یومنا ھذا ف�ي ب�ع�ض ال�م�ن�اط�ق، 
ب��ائ��ع ع��رق الس��وس، وھ��و ی��ج��وب الش��وارع 
واألس���واق، (یص���ف���ق) یض���رب ال���ط���اس���ت���ی���ن 
النحاسیت�ی�ن ال�واح�دة ب�األخ�رى، ویص�در رن�ی�ن�ا 
وصوتا یعرفھ كل المتواجدی�ن ف�ي األس�واق، أن 
بائع السوس اقترب منھم، أو یقف منادیا (ع�رق 
سوس، سوس بارد) بنغم موسیقي، یوم لم ی�ك�ن 
اإلعالن عن السلعة أو البضاعة لتعرف ط�ری�ق�ھ�ا 

 الى وسائل اإلعالم المعروفة الیوم.
كما أن بائع السوس بزیھ التراثي لم یعد موج�ودا 
في الشوارع واألماكن الشعب�ی�ة إال بش�ك�ل ن�ادر، 
وأصبح بمثابة شخصیة فل�ك�ل�وری�ة تس�ت�ع�ی�ن ب�ھ 
أغلب الفنادق الس�ی�اح�ی�ة وال�خ�ی�ام ال�رمض�ان�ی�ة، 
ویلقى قبوال من روادھا لما لھ من ط�اب�ع م�م�ی�ز، 
وھو یوزع على روادھ�ا ش�راب�ھ ال�م�م�ی�ز أث�ن�اء 

 تناولھم اإلفطار.
ول�ك��ن ی��ب�ق��ى ب��ائ�ع الس�وس ج�زءا م�ن ال�ح��ی��اة 
الشعبیة، ال ی�م�ك�ن فص�ل�ھ ع�ن مس�اره ف�ي ت�ل�ك 
اللوحة، وھو یمشي في مھرجان تسبق�ھ ن�غ�م�ات 
طاساتھ الذھبیة، ی�ح�م�ل إن�اء الس�وس ب�ح�ج�م�ھ 
وامتالئھ، یجعل لھ صدره مھادا ووس�ادا، ی�ب�اع�د 
بین الطاسة في یده وبین فتحة األبریق الكبیر أو 
فتحة القربة (ِوَعاٌء ِمْن ِجلٍْد یُوَضُع فِیِھ الْ�َم�اُء أو 
السوس) وھو یصب ل�ت�ظ�ھ�ر ال�رغ�وة ال�م�م�ی�زة 

 للسوس.
كما لم یكن بمقدور ك�ل ب�ائ�ع الس�وس أن ی�ت�خ�ذ 
دكاناً لعرض سل�ع�ت�ھ أو بض�اع�ت�ھ، ف�ك�ان ب�ائ�ع�ا 
متجوال یتواجد داخل األسواق المكتظ�ة ب�ال�ن�اس، 
ویقصد الشوارع التي ت�زدح�م ب�ال�م�ارة، ل�ی�ط�ل�ق 
نداءه المنغم الذي تصاحب�ھ األص�وات ال�م�ن�ب�ع�ث�ة 
ع�ن ص��ف�ق (ال�ط�اس��ت�ی��ن) ال�ت��ي ی��ح�م�ل��ھ�ا ب�ی��ده 
ببعضھ�ا، وف�ي ال�ف�ت�رات ال�م�ت�أخ�رة (اس�ت�ع�اض 

 بعضھم باألقداح بدل الطاسات).
ولعل البعض من ال�ق�راء ل�م یش�اھ�د ب�ائ�ع ع�رق 
السوس وھو في أسواق وش�وارع ال�م�دن، رغ�م 
أن شمسھ لم تنطفئ من عالمنا الشعبي ب�ع�د، ب�ل 
أن الكثیر منھم أیض�اً ال ی�ع�رف ش�ی�ئ�اً ع�ن ھ�ذا 
الش��راب الش��ع��ب��ي. وع��رق الس��وس أو (ُرْب 

 السوس أو منقوع العرقسوس). 
قد یذھب الظن الى أن اس�ت�ع�م�ال ع�رق الس�وس 
كشراب طبي، یرقى ال�ى زم�ن ق�ری�ب ال ی�ت�ع�دى 
القرن أو القرنین، بی�د أن ال�م�ص�ادر ال�ت�اری�خ�ی�ة 
تفید أن الطبیب العراقي القدیم، اس�ت�ع�م�ل ش�راب 
ھذا النبات للعالج منذ آالف السنین. فقد ورد ف�ي 

)250لوحات مكتبة آشور بانیبال الطبیة اسم ل (
، نوعاً من النبات یستعمل في الطب، وك�ان م�م�ا 
ص��ن��ـ��ف م��ن األعش��اب ال��م��س��ھ��ل��ة: الص��ب��ر، 
والخـــ�روع، وال�خ�ـ�ـ�ری�ق، والس�ـ�وس. وق�د ت�م 
العثور على جذور السوس في ق�ب�ر ال�م�ل�ك ت�وت 
عنخ آمون، وكان ی�ق�ت�ص�ر اس�ت�خ�دام�ھ وش�راب�ھ 
على الملوك الفراعنة، وقد ذكر عن�د ال�ح�ض�ارات 
القدیمة في ك�ت�ب ال�م�ص�ری�ی�ن وال�روم�ان وع�ن�د 
العرب حیث تمیز بخ�اص�ی�ھ ج�م�ی�ل�ھ ان�ھ یس�اع�د 

األنسان على الشفاء م�ن ال�ك�ث�ی�ر م�ن األم�راض 
المعدة  أو  ال�ت�ق�ی�ؤ  أو  غ�ی�رھ�ا م�ن األم�راض 
واالضطرابات التي تصیب اإلنسان .وكذلك ذك�رت 

بعص المصادر أن بعض األطباء العرب ال�ق�دم�اء  
أكدوا على أھم�ی�ھ ھ�ذا الس�ائ�ل ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

األمراض التي تتعلق بالرئة و القصبات الھوائ�ی�ة  
وحاالت الربو  وكذلك كملین یس�اع�د ع�ل�ى إدرار  
ال��ب��ول، وك��ان األط��ب��اء ال��م��ص��ری��ون ال��ق��دم��اء 
یخلطونھ باألدویة المرة إلخف�اء ط�ع�م م�رارت�ھ�ا، 
ویعالجون بھ أمراض الكب�د واألم�ع�اء، والس�ع�ال 
الجاف وال�رب�و وال�ع�ط�ش الش�دی�د، وق�د اع�ت�ب�ر 
السوس شرابا ملكیا حتى جاء الفاطمیون، فأق�ب�ل 
علیھ الناس لیصیر مشروب ال�ع�ام�ة خ�اص�ة ف�ي 
شھر رمضان المبارك، فیتناولھ المس�ل�م�ون ب�ع�د 
أذان المغرب ألھمیتھ في القضاء على اإلحس�اس 
بالعطش. بما یدعم وجھة النظر المؤك�دة ل�وج�ود 
مھنة بائع الس�وس ف�ي مص�ر م�ن�ذ ال�ق�دم. وق�د 
عرف قدماء العرب ھذا النبات وورد وص�ف�ھ ف�ي 
ك��ث��ی��ر م��ن ال��م��راج��ع ال��ق��دی��م��ة، وأن م��ن��ق��وع 
العرقسوس المخمر یفید في حاالت القيء وتھیج 

 المعدة واألمعاء وحرقة البول.
وكشراب لتخفیض حرارة الطفل الم�رت�ف�ع�ة. ب�ع�د 
أن یخلط معھ (عر الكبر)، على أن یشربھ الط�ف�ل 
لمدة أربعة أیام متتالیة. ھذا فضالً أن الكث�ی�ر م�ن 
المغنیون كانوا یتناولونھ ویس�ت�ع�م�ل�ون�ھ لص�ف�اء 

 أصواتھم وترطیب حناجرھم.
"العرقسوس" كلمة عربیة األصل تع�ن�ي ام�ت�داد 
جذور الن�ب�ات ف�ي األرض، أو ال�خ�ش�ب ال�ح�ل�و، 
وھي مكونة من م�ق�ط�ع�ی�ن (ع�رق) أي ج�ذر، و

(سوس) تعني مت�أص�ل، أو أص�ل الس�وس وھ�و 
نبات شجري معمر من الفصیلة الب�ق�ول�ی�ة، ع�ل�ى 
شكل شجیرات متعددة السیقان نحیفة تحمل م�ادة 
مكونة دبقاً خاصاً على األوراق الل�وزی�ة الش�ك�ل. 
ینبت في الكثیر من األماكن من العالم فیستخل�ص 
من الجذور ش�راب الس�وس، وال�ت�ي ذات ق�ی�م�ة 
عالجیة عالیة. وتشتھر مدینة الموصل أكث�ر م�ن 
غیرھا من المدن ال�ع�راق�ی�ة ل�ت�وف�ر ن�ب�ات�ھ ف�ی�ھ�ا 

 بكثرة.
ولتحضیر السوس یستغرق وق�ت�ا ط�وی�ال، ح�ی�ث 
تنقع الجذور بعد تنظیفھا من العوالق ال�م�خ�ت�ل�ف�ة 
في وعاء كبیر لیلة كاملة أو أك�ث�ر ح�ی�ث ی�ت�ح�ل�ل 

السائل من تلك الجذور، وم�ن ثَ�مَّ تص�ف�ی�ت�ھ ع�ن 
طریق قطع�ة ق�م�اش ن�ظ�ی�ف�ة تس�م�ى "ش�اش"، 
بعدھا تبدأ عملیات التحلیة والتعبئ�ة ف�ي اإلب�ری�ق 
الزجاجي أو النحاسي أو ال�ق�رب�ة، أم�ا اآلن ف�ق�د 
أصبح التحضیر أكثر سھولة وال یستلزم نق�ع وال 
إعداد بعد أن ت�دخ�ل�ت اآلالت ل�ط�ح�ن الس�وس و 
بی�ع�ھ ع�ل�ى ھ�ی�ئ�ة مس�ح�وق س�ھ�ل ال�ت�ح�ض�ی�ر، 
وبالتالي بإمكان األسرة أن تعده بنفس السھ�ول�ة، 
وتضیف الماء الساخن أو الب�ارد إل�ی�ھ، و ع�ل�ی�ھ 
فإن لھذا السائل فوائد جمة على اإلنس�ان خ�اص�ھ 
انھ نبات طبیعي ینمو من دون تدخ�ل ال�ب�ش�ر ف�ي 
أي مرحلھ من مراحل نموه وقد بین�ت ال�دراس�ات 
الحدیثة ذلك وأكدت انھ یمثل نموذجا من األدوی�ة 

التي ال تض�ر ص�ح�ة اإلنس�ان ب�ل أن ف�وائ�ده ال 
تحصى وبھذه األھمیة بات یفضلھ ع�ل�ى ال�ك�ث�ی�ر 

 من السوائل األخرى.
مالبس بائع السوس التراثیة أفضل إعالن یقدم�ھ 
البائع، إلظھار عراقة تاریخ الشراب الذي یبیع�ھ، 
ویتكون من لباس سفلي یسمى الس�روال ی�غ�ط�ي 
األرجل یبدأ م�ن الس�رة، وإم�ا أن ی�ك�ون ط�وی�ال 
یصل إلى القدمی�ن أو قص�ی�را ی�درك ال�رك�ب�ت�ی�ن. 
والس��روال ال��ط��وی��ل واس��ع فض��ف��اض لس��ھ��ول��ة 
الحركة، وذو ح�ج�ر م�ن�خ�ف�ض (س�اق�ط) وواس�ع 
یضیق عند القدمین. ویشد حول الوسط ب�ت�ك�ة أو 
أستك. ویعلوه قمیص الجزء العلوي من ال�ج�س�م، 
مفتوح من األمام ویقفل بأزرار، ولھ نصف ی�اق�ة 
وأك��م��ام ط��وی��ل��ة. ك��م��ا ی��رت��دى ب��ائ��ع الس��وس 
الصدیري، وھو یعتبر قطعة ثانویة، إما أن تكون 
سوداء من الخلف وب�أق�الم ط�ول�ی�ة أو ع�رض�ی�ة 
بیضاء وُملونة م�ن األم�ام، أو ذات ل�ون واح�دة 
ومطرزة بالخیوط الم�ع�دن�ی�ة ال�ذھ�ب�ی�ة ف�ي ش�ك�ل 
زخارف رائعة والت�ي ق�د ت�ك�رر ع�ل�ى الس�روال. 
وبالحدیث عن مكمالت زي تل�ك ال�م�ھ�ن�ة ن�ج�دھ�ا 
تتكون من غطاء الرأس ق�د ی�ك�ون ط�رب�وش�ا أو 
طاقیة داللة على االعتناء بھندام البائع. وال�ح�زام 
وھو عبارة ع�ن ش�ری�ط ج�ل�دي ع�ری�ض ل�ح�م�ل 
إبریق السوس الكبی�ر أو ال�ق�رب�ة، وح�زام ص�ف 
وھو شریط من الجلد یح�ی�ط ب�ال�خ�ص�ر، ی�ح�ت�وي 
على درج معدني لوضع النقود. وال�م�ری�ل�ة وھ�ي 
قطعة من القماش مستطیلة الشك�ل ی�ق�وم ال�ب�ائ�ع 

 بتثبیتھا عند والوسط بواسطة الحزام.
یحمل بائع السوس إبریقا ضخما من الزج�اج أو  

النحاس، فردیا أو مزدوجا، مص�ن�وع�ا خص�ی�ص�ا 
للمح�اف�ظ�ة ع�ل�ى ب�رودة الس�وس ط�وال ال�ی�وم، 
ویحملھ بواسطة الحزام ال�ج�ل�د ال�ع�ری�ض وال�ذي 
یُحكم ربط اإلبریق حول الوسط، بما یوزع ال�ث�ق�ل 
على الجسم. ومشدود على الخصر ح�زام ی�ت�دل�ى 
م�ن�ھ إن�اء ص�غ�ی�ر ل�ألك�واب، ووس�ادة ص�غ�ی�رة، 
محاكة من جمیع الجوان�ب ب�داخ�ل�ھ�ا م�واد حش�و 

كالقطن أو الفای�ب�ر ت�وض�ع ب�داخ�ل ال�ح�زام ال�ذي 
یحیط بالخصر لتساعد البائ�ع ف�ي ح�م�ل اإلب�ری�ق 
الكبیر، وتعزل عنھ ب�رودة الس�وس ال�م�ث�ل�ج. أو 
یحمل قربة من جلد ال�ح�ی�وان ب�دال م�ن األب�ری�ق 
مربوط فی�ھ�ا أن�ب�وب خش�ب�ي ل�خ�روج الس�وس، 
یغلقھ البائع ب�واس�ط�ة إب�ھ�ام�ھ.  وی�م�س�ك ب�ی�ده 
الیمنى (الطاسات) والتي ھي عب�ارة ع�ن ط�اس�ة 
دائریة من النحاس، یضعھا البائع ب�ی�ن أص�اب�ع�ھ 
بشكل یسھل است�خ�دام�ھ�ا ف�ت�ت�راق�ص ب�ی�ن ی�دی�ھ 
محدثة نغ�م�ات رائ�ع�ة ی�ع�رف�ھ�ا ال�ك�ب�ی�ر وت�ج�ذب 
الصغیر. وتح�م�ل ی�ده ال�ی�س�رى إب�ری�ق�ا ص�غ�ی�را 
مملوءا بالماء لغسل األكواب أو الطاسات، ف�ن�راه 
یتحرك بین أدواتھ كراقص م�ح�ت�رف رش�ی�ق ف�ي 

 حركاتھ.
لكل مدینھ طقوس خاصھ ومیزه تم�ت�از ب�ھ�ا ع�ن 
المدن األخرى، ولمدینة الموصل میزه خاصة في 
فصل الصیف حیث ت�زداد م�ع�دالت ال�ح�رارة ال�ى 
درجات كبیره جدا، ربما تنفرد بھا ھ�ذه ال�م�دی�ن�ة 
عن المدن العراقی�ة األخ�رى ل�ك�ث�رة ت�ع�دد ب�اع�ة 
السوس، حیث یق�وم ع�دد م�ن األش�خ�اص م�م�ن 
امتھن ھذه المھنة وباتت تدر لھم المال تواجدھ�م 
في الطرقات واألس�واق ال�م�ك�ت�ظ�ة ب�ال�م�ارة م�ن 
سكان المدی�ن�ة،  وی�ت�واج�د ب�اع�ة الس�وس أم�ام 
الدوائر الحكومیة، حیث یق�وم ال�م�راج�ع ب�إط�ف�اء 
حرارة العطش بطاسھ من ھذا السائل ال�ب�ارد، أو 
م��م��ن ج��اء ال��ى ال��م��دی��ن��ة ل��م��راج��ع��ھ دائ��رة أو  

 لمراجعھ طبیب معین.
تسمع أص�وات ھ�ؤالء ال�ب�اع�ة وھ�و ی�ت�ج�ول�ون 
بمالبسھم الشعبیة، التي ربما ھي مالبس خ�اص�ھ 
باھل ھذه المھنة، التي تدل على قدمھا وع�م�ق�ھ�ا 
في تاریخ مدینة الموصل، وھذا ما ی�ؤك�د أص�ال�ة 
ھذه المھنة وجذورھا في المدینة بل ربم�ا ب�ع�ض 
العوائل باتت لھا ألقاب من ھذه ال�م�ھ�ن�ة ك�ع�ائ�ل�ھ 

 السواس مثال.
وفي مدینة الموصل قام ونھض من جدید ت�م�ث�ال 
بائع السوس، حیث ھدمھ التنظ�ی�م ال�م�س�ل�ح ب�ع�د 

، 2014دخول�ھ م�دی�ن�ة ال�م�وص�ل ف�ي ح�زی�ران 
ب�ائ��ع “ وأع�اد ن��ح�ات��و ال��م�وص��ل ت��أھ�ی��ل ت��م�ث��ال 

الشھیر في مركز أیم�ن ال�م�وص�ل ب�ع�د ”  السوس
أعوام من تدمیره. وأع�ی�د م�ج�د ال�ت�م�ث�ال  5نحو 

الذي یعتبر أحد أبرز التماثیل في المدینة فقد دف�ع 
فنان موصلي شھیرا لیصنع ت�ح�ف�ة ف�ن�ی�ة رائ�ع�ة 
لبائع السوس في مدخل المدی�ن�ة، ی�ح�م�ل ال�ب�ائ�ع 
قربتھ على كتفھ وی�ت�دل�ى م�ن�ھ�ا أن�ب�وب ط�وی�ل، 
وینخفض جسده كلھ ب�ال�ق�رب�ة ل�ی�ن�ھ�م�ر الش�راب 
الرائق في كوب مصنوع بطریقة فنی�ة وال�ت�م�ث�ال 

 صنع بطریقة مبھرة.
 المصدر:

 عود الند. مجلة ثقافیة فصلیة 
 ویكیبیدیا الموسوعة الحرة.
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 5الجزء /
 إعداد: بدري نوئیل یوسف 



 اّي ة..  

 
 
 
 
 
 
 
 

   مصر /د. نصر عبد القادر      
 

 استمّرى..استمّري..یاحیاةْ 
 في اندفاعٍ..مثَل شّالِل المیاهْ 

 في مضاٍء.. كِشھاٍب في سماهْ 
 اإلٰلْھ...  لیَس قولي....إنھُ أمرُ 

 
  استمري.. استمّري یا حیاة  

 استمّري..الوقوٌف.. الاختیارْ 
 لن تحیَد األرُض عن ھذا المدارْ 
 عثرةُ الفارِس في الزحِف انتحارْ 

 التداویھا دموٌع أو شكاْة..
 

 استمري .. استمّري یاحیاة   
 ازحفي فوَق الثرى زحَف اللھیبْ 

 وامضغي األشواَك والصخَر الجدیبْ 
 واجرفي كلَّ ذلیٍل مستریبْ 

: انتباْه...  واصرخي في كلِّ حيٍّ
 

 استمري .. استمّري یاحیاة   
 استمري..ألھبي ظھَر العبیدْ 

 لن یرى النوَر سجیٌن في القیودْ 
 لن یراهُ غیُر صّواٍل عنیْد..
 ینِزُع الفجَر وضیًّا من ُدجاهْ 

 
 استمّري .. استمري یاحیاة
 استمّري شعلةً تُذكي الدماءْ 

 وازرعي األحالَم في قلِب السماءْ 
ھا لألقویاْء..  یاحیاةً ..عزُّ

جي بالشمِس ھاتیَك الجباهْ   توِّ
جیھا..باركیھا..یاحیاْة..    توِّ
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ما سر تموج البحر؟ كلما اتكأ الش�ف�ق ع�ل�ى    
منكبي افق َودَّ أن یغم�ض ع�ی�ن�ی�ھ ل�وال ط�ی�ف 

 نغمة ساحرة اضاء ببریقھ طبیعة حالمة؟
ما سر ھذا الشھب الذي یعتزل مرق�ده ل�ی�راف�ق 
انغام الموسیقى، فیضيء السماء ب�وھ�ج�ھ وال 

 یفارقھا قبل صحوة عصافیر الجنة؟
ھي حوریة غزلت االنغام ع�ل�ى ع�ود زری�اب؛ 
تشدو االندلسیات، تدن�دن ال�ع�ت�اب�ا وال�م�ی�ج�ان�ا 
بصوت یغار منھ الحسون ویس�ح�ر ال�ع�ن�دل�ی�ب 
فیھوى كعاشق ول�ھ�ان نَِس�َي س�رب�ھ ل�ی�ع�ی�ش 

 احلى قصة حب عذري.
ومن ال یعرف حوریة الغ�ن�اء؟ ت�م�ر ك�ومض�ة، 
تفتن شعراء المسوا النغمات ق�ب�ل ان ی�رف�رف 
الحرف على مقلتي مخیلتھم؛ تطفو كزب�د ب�ح�ر 
لم یلبث ان ص�اف�ح ش�واط�ئ�ا ل�ی�ق�ف م�ذھ�وال، 
ی��ت��رن��ح ع��ل��ى اوت��ار ق��ی��ث��ارة ق��ب��ل ان ی��غ��ادر 
معشوقھ؛ تراقص االمواج فتزھو ثم�ل�ة... وم�ا 
إن یصحو البحر من سكرتھ ینت�ف�ض، ی�زم�ج�ر 
مع تألق صوتھا، یعانقھا من شدة ولعھ بھا ث�م 

 یودعھا قبل ان ترقد في حضن االنتظار.
حوریة الغناء ت�أت�ي ك�ل ی�وم ع�ل�ى الش�واط�ئ 
الذھبیة ترس�م ب�خ�ف�ة ن�غ�م�ة خ�ی�ال�ی�ة، ت�ب�ارك 
بصوتھا الشجي زوارا ایق�ن�وا م�زای�ا ال�م�ع�اب�د 
وتیمموا بطھر المیاه القدسی�ة، ق�ب�ل ان ت�ع�ود 
الى زاویتھا بعد ان تالمس المرجان الذي، ك�ل 
صباح، یتطیب من خمرة خدھ�ا وزھ�ر ث�غ�رھ�ا 

 وزركشة الوان ھندامھا.
وحینما یحل اللیل یتطایر الدخان من ال�ف�ان�وس 

السحري یتألق في السم�اء ب�رقص�ة ت�ع�ب�ی�ری�ة 
على صدى انغام�ھ�ا، ال ی�ت�ع�ب ق�ب�ل ان ی�أت�ي 
الفج�ر. ی�ذوب ال�دخ�ان م�ع اول ب�ری�ق ص�ب�ح 
ساكن، وعلى وقع اقدام كبریاء مارد یت�ال�ش�ى. 
ی�ت�وارى ال�ظ�الم خ�ل�ف ال��ج�ب�ال م�ح�دق�ا ب�ھ��ذا 
المخلوق الغریب الذي حل فجأة لی�ق�ض�ي ع�ل�ى 

 أجمل آخر لحظات عاشتھا الطبیعة.
ت�ت��ق��دم ح�وری��ة ال��غ�ن��اء ب��ع�ف��وی��ت��ھ�ا وروح��ھ��ا 
الطاھرة، فتقف امام ھذا المتغطرس والكل ف�ي 
حالة ذھول وت�رق�ب. ای�ق�ون�ة ال�غ�ن�اء ت�خ�اط�ر 
بنفسھا فتقع فریس�ة وح�ش ش�رس ال ی�ع�رف 

 الرأفة وال الرحمة.
ینتابھا الخوف للحظات؛ تتزاید دقات قلبھا م�ع 
كل خطوة یخطوھا ن�ح�وھ�ا. ت�ن�ك�م�ش روح�ھ�ا 
كلما نظر الیھا نظرة وحشی�ة. ی�ق�ش�ع�ر ب�دن�ھ�ا 
فتناشد أوتار صوتھا لتنق�ذھ�ا م�ن ب�راث�ن ھ�ذا 
المفترس. لكن لألسف تضیع النغمات في ن�ف�ق 
مظلم ف�ی�غ�ی�ب ص�وت�ھ�ا ألول وھ�ل�ة. ت�ت�راج�ع 
خطوات، لكن الوحش ال یستكین؛ یقترب من�ھ�ا 
یكتم على انفاسھا ثم یص�رخ بص�وت ص�اخ�ب 
مرعب علھا تقع صریعة بین یدی�ھ. ف�ت�ن�ت�ف�ض 
حوریة الغناء بص�وت م�دوي، ت�زل�زل األرض 

 بصدى صوتھا، فیخر المتعجرف مستسلما.
تحلق النغمات الموسیقیة م�ع�ل�ن�ة ان�ت�ص�ارھ�ا، 
وتعود حوری�ة ال�غ�ن�اء ال�ى م�وط�ن�ھ�ا ب�ع�د ان 

وروضت ارواحا شریرة لتطی�ر  عشاقھا ابھرت
في ما بعد الى افاق جدی�دة ت�ن�ش�ر ف�ی�ھ�ا م�ج�د 

 الغناء ولذة الحیاة.

 ر اء    
 
 

 منى دوغان جمال الدین      

  ا** 

 نعیمة عبد الحمید/لیبیا
  

تحاسبني باكیة ال تذھب مع قراراتي تزید وھني، أجرھا واقفة حالمة بزئبق یجمد بین یدي   
الھواء تكابر فوق مسامیر التكھن، بنیت لھا محرابا وعدتھا لن یطأ أرضك أحد ولن یشق 

تتخطى حجب الكبریاء.   عطشك نھر. أحلتھا قدیسة عزلتي لم أدفعھا وظلمة النسیان أبدا ال
لعلھا اآلن تذكره كثملة تغرق في نبیذ عطره تتأبط وعده تتلحف بھ لیھبط إلیھا النوم منكسرا، 
تعري خفایا الشعور وتركن الشجار تقول أحبھ عشرات المرات لتطوي مسافات عجزت طیھا، 
باحثة عن حلقة مفقودة ھي جزء منھا ضاع خلفھا. أخذتھا إلى غد ال تفتح عیونھ بصباحھ 

البدء   وال تتوه طرقاتھا في حضرتھ، إلى غد لم یتوسع فیھ حبا شرھا كل دقیقة من ذاك
 .وجھت ساعتھ عكس عقارب حبھ في كل تكات األنین، فقط ال تحادثیني حین أشعر بالنعاس
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إن الحضارة المص�ری�ة ت�ع�ت�ب�ر م�ن 
أعظم وأرقى الحضارات ف�ى ال�ع�ال�م 
وذلك لما خ�ل�ف�ت�ھ ل�ن�ا م�ن حض�ارة 
عظیمة مترامی�ة األط�راف، وت�ع�ب�ر 
عن كل ف�ت�ره م�ن ف�ت�رات ال�ت�اری�خ 
ال��م��ص��ري ال��ق��دی��م ل��ھ��ا م��م��ی��زات��ھ��ا 
وخص��ائص��ھ��ا ال��ت��ي ت��ت��م��ی��ز ب��ھ��ا، 

ك�ان�وا  الحرفیین في مصر القدی�م�ةو
یعتبرون اجتماعی�ا م�ت�ف�وق�ی�ی�ن ف�ي 
ف��ن��ون��ھ��م، وك��ان��ت ال��م��رأة تش��ارك 

ال��ن��س�ی��ج، وص�ن��اع��ة ال��ع��ط��ور،  ف�ي
ت�م ت�وق�ی�ع ع�دد  والخبز والت�ط�ري،

قلیل جًدا من اإلبداعات الفنی�ة، وت�م 
مكافأة القدرة االستثنائیة م�ن خ�الل 

، وك�ان  [1]زیادة المكانة االجتماعیة
الفن المصري ذا مكانة ع�ال�ی�ة ب�ی�ن 
الفنون علي مستوى ال�ع�ال�م ال�ق�دی�م 
وتتصف بالقوة الكامنة في التصمی�م 

 ]2[والزخرفة .
یعد الفن المصري القدیم من الفنون 
ال�ق�ل��ی�ل�ة ف�ي ال�ع�ال��م ال��ت�ي ح��ظ�ی��ت 
ب���االس���ت���م���راری���ة وال���ت���ن���وع ف���ي 
موضوع�ات�ھ�ا ع�ل�ي م�دار ت�اری�خ�ھ 
الطویل ولقد استغل الفنان المص�ري 
الق�دی�م ب�ی�ئ�ت�ھ ال�م�ح�ی�ط�ة ب�ھ خ�ی�ر 
است�غ�الل ل�ی�س�ج�ل ل�ن�ا ال�ع�دی�د م�ن 
الموضوعات الفنیة المتنوعة ع�ل�ي 
مختلف األسطح والواجھات ال�ف�ن�ی�ة 
ال��م��ت��اح��ة ك��الص��خ��ور وال��ك��ھ��وف 
وال��م��ق��اب��ر واألوان��ي ال��ف��خ��اری��ة 
واألدوات العاجیة وال�م�ع�اب�د وع�ل�ي 
التوابیت وال�ل�وح�ات وغ�ی�رھ�ا ل�ق�د 
أبدع الف�ن�ان ال�م�ص�ري ال�ق�دی�م ف�ي 
تصویر كافة م�ن�اح�ي ال�ح�ی�اة وك�ان 
ذلك النجاح بف�ض�ل ت�أم�ل�ھ وش�غ�ف�ھ 
 بالطبیعة الساحرة لمصرنا الحبیبھ. 

تنوعت تلك المناظر المسجلة ع�ل�ي 
جدران المق�اب�ر وال�م�ع�اب�د م�ا ب�ی�ن 
مناظر دینیة تظھر فیھا األل�ھ�ة ف�ي 
عالقات مع ال�م�ل�وك أو األف�راد، أو 
تلك ال�م�ن�اظ�ر ال�ت�ي تص�ور تص�ور 
مظاھر الحیاة الیومیة ل�ل�م�ص�ری�ی�ن 
وال��زراع��ة والص��ن��اع��ة والص��ی��د 
والرعي أو تلك التي تصور بھجتھم 
واف���راح���ھ���م ح���ف���الت ال���رق���ص 
والموس�ی�ق�ى واألل�ع�اب، وك�ان م�ن 

المناظر مال�ھ بُ�ع�د س�ی�اس�ي یص�ور 
الملك فیھا محارباً ألعدائھ ومنتصراً 
علیھم، وعلي الرغم أن جمی�ع ت�ل�ك 
ال��م��ن��اظ��ر ك��ان ل��ھ��ا ج��ان��ب م��ن 
األغراض الدینیة والسحریة إال أنھا 
لم تخل من األب�داع وال�ذوق ال�ف�ن�ي 
المتمثل في حیویة المناظر وب�راع�ة 
استخدام األلوان والرموز التي تعبر 

 عن الموضوع الفني.
ولقد ازدھر فن الت�ص�وی�ر وال�ن�ق�ش 
كم�ا تش�ھ�د ب�ذل�ك ج�دران ال�م�ق�اب�ر 
والمعابد ل�ك�ن الب�د ف�ي ال�ب�دای�ة أن 
نمیز بین مفھوم النقش والتص�وی�ر، 
في التصویر ھو رسم األشكال ع�ل�ي 
الجدران وتلوینھا بینما الن�ق�ش ھ�و 
ن��ح��ت األش��ك��ال ع��ل��ي ال��ج��دران، 
واستخدم لھ المصریون ع�دة ط�رق 
لتنفیذ ال�م�ن�اظ�ر ول�ك�ن أش�ھ�ر ت�ل�ك 
الطرق النقش البارز بالنقش الغائر، 
أما النقش الب�ارز ك�ان ی�ت�م خ�ف�ض 
أرضیة المناظر بحیث تبدو األشك�ال 
وھي تبرز من سطح ال�ح�ج�ر، وف�ي 
ال��ن��ق��ش ال��غ��ائ��ر ف��ك��ان ی��ت��م ن��ق��ش 
األشكال غائرة في الحجر مع ب�روز 
األرض��ی��ة ع��ن��ھ وك��ان ی��ف��ض��ل ھ��ذا 
ال��ن��وع ع��ل��ي األس��ط��ح وال��ج��دران 
المكشوف�ة ال�ت�ي ت�ت�ع�رض ل�ح�رارة 

 شمس مستمرة.
 كیفیة النقش علي الجدران :

توحي اآلثار بقدرة المصري ال�ق�دی�م 
علي استغالل ثرواتھ الطبیع�ی�ة م�ن�ذ 
عص��ور م��ب��ك��رة حس��ب��م��ا اق��ت��ض��ت��ھ 
الحاجة عبر عصور التاریخ، فمصر 
موطن تش�غ�ی�ل ال�ح�ج�ر وف�ی�ھ�ا م�ا 
یكفیھا من الحجارة، فلم تك�ن ھ�ن�اك 
حاجة الستیراد فھ�ي ص�اح�ب�ة أق�دم 
المباني الحجریة في العالم بالن�س�ب�ة 
ل�ل��م��ص�ری��ی��ن ف��إن ص�الب��ة وم�ت��ان��ة 
الحجر ی�رم�ز إل�ى ال�دوام وال�خ�ل�ود 
الحجر إذن ھو الم�ادة ال�ت�ي ش�ی�دت 
منھا المعابد والمقابر، في ح�ی�ن أن 
مساكن المعیش�ة (ال�م�ن�زل ال�ع�ادی�ة 

 [3]وكبل وأعظمھا وأكثرھا ضخامة.
كان الف�ن�ان ال�م�ص�ري ال�ق�دی�م ی�ع�د 
الجدران وی�ھ�ذب�ھ�ا ج�ی�دا ب�واس�ط�ة 
ب��ع��ض األدوات ال��ب��دائ��ی��ة ال��ت���ي 
استخدمھا في بدایة حی�ات�ھ، وع�م�ل 
شبكة مربعات علي الجدران وال�ت�ي 
تعد خطوط إرشادیة ع�ل�ي ال�ج�دران 

لتسھیل عملی�ة ال�رس�م وال�ت�خ�ط�ی�ط 
المبدئي، ح�ی�ث ی�ت�م رس�م�ھ�ا ع�ل�ي 
الجدران مباشرة أو یقوم الفنان بمد 
حبل مشبع بالصبغة الح�م�راء ع�ل�ي 
ال��ج��دار، ث��م ی��ق��وم ال��ف��ن��ان ب��رس��م 
الخطوط الخارجیة لل�م�ن�ظ�ر ال�م�راد 
تنفیذه باللون األح�م�ر ف�وق ش�ب�ك�ة 
ال��م��رب��ع��ات م��ب��اش��رة، واس��ت��خ��دم 
ال��م��ص��ری��ون ال��ق��دم��اء ف��ي ت��ح��دی��د 
ال��م��ن��اظ��ر ط��ری��ق��ة أخ��رى ال ت��زال 
تستخدم في وقتنا الحاضر حتي اآلن 
عن طریق عمل ثقوب ص�غ�ی�رة ف�ي 
ال�ج�دار ل�ت�ح�دی�د الش�ك�ل ال�خ�ارج�ي 
للمنظر ثم یرش باللون األحمر الذي 
ینفذ بھ الثق�وب ف�ی�ظ�ھ�ر ال�ت�ص�م�ی�م 
فوق الجدار علي ھیئة مجموعة من 
النقاط الم�ت�ج�اورة، وب�ع�د م�راج�ع�ة 
النسب الصحیحة للمنظ�ر ب�ال�ن�س�ب�ة 
ل�ح��ج��م ال��ج��دار ك��ان ال��ف��ن��ان ی��ق��وم 
بتحدید اُألط�ر ال�خ�ارج�ی�ة ل�ل�م�ن�ظ�ر 
وتص��ح��ی��ح األخ��ط��اء ف��ی��ھ ب��ال��ل��ون 
األس��ود وت��ع��رف ھ��ذه ال��ع��م��ل��ی��ة بـ 
"عملیة التصحیح" ثم تبدأ ع�م�ل�ی�ة 
النقش والتلوین المناس�ب�ة واض�اف�ة 
ب��ع��ض ال��ت��ف��اص��ی��ل وال��ن��ص��وص 
الملحقة، ولكن في حالة رداءة ن�وع 
الصخر فانھ یتم الرس�م ف�ق�ط ع�ل�ی�ھ 

 دون نقش.
وصل ال�ف�ن ال�م�ص�ري ال�ق�دی�م إل�ى 
مستوى ع�اٍل ف�ي ال�رس�م وال�ن�ح�ت 
وكان كالھما منمقًا ورمزیًا للغایة ، 
ت�غ�ی�رت األن�م�اط ال�م�ص�ری�ة بش�ك��ل 
ملحوظ على م�دى أك�ث�ر م�ن ث�الث�ة 
آالف سنة، الكثیر من الفن الذي نجا 
من ھذه العصور یأتي م�ن ال�م�ق�اب�ر 
واآلث�ار واآلن ھ�ن��اك ت�رك��ی�ز ع�ل��ى 
دراسة معتقدات الحیاة ب�ع�د ال�م�وت 
عند المصری�ی�ن ال�ق�دم�اء وال�ح�ف�اظ 

 .على المعرفة من الماضي
 

 طرق الحفاظ علي النقوش :

ف����ق����د ت����م اق����ت����راح ط����ری����ق����ة 
ب��اس��ت��خ��دام ص��ف��ار ال��ب��ی��ض  ت��م��ب��را

وال��رات��ن��ج��ات، م��ن ال��واض��ح أن 
التصویر الجصي الحقیقي ال�ت�ي ت�م 
رسمھ في طبقة رقیقة م�ن ال�ج�ص 
الرطب، لم تستخدم بدال من ذل�ك ت�م 
تطبیق الطالء على الجص ال�ج�اف، 
بعد الطالء ع�ادة م�ا ی�ت�م اس�ت�خ�دام 
الراتنج الطالء واقی�ة م�ن ال�ع�وام�ل 
ال��ج��وی��ة وق��د ن��ج��ت ال��ع��دی��د م��ن 
اللوحات مع بعض التعرض لعوام�ل 
التعری�ة بش�ك�ل ج�ی�د ل�ل�غ�ای�ة ع�ل�ى 
الرغم من أن تلك ال�م�وج�ودة ع�ل�ى 
الجدران المكشوفة ن�ادرا م�ا ی�ك�ون 
لھا أھمیة كبیرة، وكثیرا ما تم رس�م 
األش��ی��اء الص��غ��ی��رة ب��م��ا ف��ي ذل��ك 
التماثیل الخشبیة باستخدام ت�ق�ن�ی�ات 

 .مماثلة
عادة ما یزین الفنانون ال�م�ص�ری�ون 
ال��م��ن��ازل ب��أب��ن��اء م��خ��ط��ط��ة م��ث��ل 
الس��ق��وف واألرض��ی��ات، وال��ج��دران 
رسمت مع تصامیم معقدة، كما رسم 
الفنانون جدران الم�ع�اب�د وال�م�ق�اب�ر 
والتم�اث�ی�ل ال�خ�ش�ب�ی�ة وال�ح�ج�ری�ة، 
وأس��ط��ح ال��ت��واب��ی��ت والص��ن��ادی��ق 
واألثاث، وكانت مث�ل ھ�ذه األس�ط�ح 
ع��ادة م��غ��ط��اة ب��أرض م��ن ال��ج��ص 
ال�ط��ی��ن وال�ج��ب��س وال��ت�ي ت��م رس��م 
التصامیم والملونة، رسمت مش�اھ�د 
م�ن ال�ح�ی�اة األخ��رى، وف�ي ج�م�ی��ع 
الحاالت ت�ظ�ھ�ر بص�م�ات ال�ی�د ب�ی�ن 
المشاھد الش�ائ�ع�ة ل�ل�ف�ن ال�م�ص�ري 

 [4]القدیم .
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