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تحاول القوى السیاسیة من جدید خداع الشارع العراقي، ف�إن زی�ارة ب�ال�س�خ�ارت   
للمرجع السستاني ما ھي إال فخ تحاول الحكومة العراقیة من خالل�ھ وب�دع�م أم�م�ي 

، عندما قامت كت�ل وأح�زاب م�ع�ی�ن�ة ال�ت�س�وی�ق ل�ن�ف�س�ھ�ا 2005تكرار ما حدث في 
بصفتھم أبناء المرجعیة ومخالفتھم ھي مخالفة للشرع ال�ع�ق�ی�دة وال�م�ذھ�ب؟!، ھ�ذه 
القوى نفسھا تحاول الیوم تدعیم وجودھا وبھذا الوقت تحدیدا وقبل ذك�رى تش�ری�ن 

 !األولى
یا شباب تشرین ال تحرفوا مسار الثورة وما خرجنا من أجلھ منذ البدایة وتقبلوا م�ا 
یسعى لھ المتأسلمین، فإن أحد أسباب خروجنا في األول من تشری�ن ال�م�اض�ي وم�ا 
مھد لھ من أقالم حرة واعیة ھو فصل الدین ع�ن ال�دول�ة وال�خ�روج ب�دول�ة م�دن�ی�ة 
تحترم حق المواطن وكرامتھ كونھ عراقي ال كونھ م�ن�ت�م�ي، ب�ھ�ذا ال�ت�ص�رف ت�ری�د 
الحكومة ان تصور للعالم ان حكمھا ما ی�زال دی�ن�ي إس�الم�ي ول�م ت�خ�رج ع�ن ھ�ذا 

بلد مثل العراق صدر منذ أالف السنین قوانین رصینة یحتذي بھا العالم إلى الیوم، تت�ص�در مش�اھ�د  ..المظمار
السیادة فیھ أمام العالم بھذا الشكل؟! شيء مؤلم، انتبھوا ھذا فخ العادتنا باالنتخابات لنفس ال�وج�وه ون�ف�س 

 ...المنظومة السیاسیة
 



 

 Wednesday - Issue No. 764 - 16 Sep 20  

E:aliraqianewspaper@gmail.com  
Mob: 0431 363 060 - 0423 030 508  

ء اأ  زع او م  ءرا  ر  



02  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 764 

 16 Sep 20 • Year 15 

الحمد � اكتشفنا ولو متأخًرا أن جمیع أحزاب الس�ل�ط�ة ل�م تش�ارك   
في السلطة وأنھا سعت وبجدارة إلى فسح المجال للك�ف�اءات، وق�رأن�ا 
خالل األسابیع الماضیة معلقات شع�ری�ة ع�ن ح�ك�وم�ة ال�م�ؤس�س�ات، 
وأناشید ت�رف�ض ال�م�ح�اص�ص�ة، واك�ت�ش�ف�ن�ا أن مش�ك�ل�ة ال�ب�الد ھ�م 
المواطنون، الذین ال ی�ری�دون ل�ھ�ذه ال�ب�الد أن ت�غ�ادر دی�م�ق�راط�ی�ة 
عواطف النعمة ، وان ھذه الجماھیر " الناكرة للجمیل " ال تس�ت�ط�ی�ع 

 .العیش من دون أن تشاھد طلة محمد الكربولي كل صباح
عاًما والمسؤولون والسیاسیون یرددون نف�س ال�خ�ط�اب: "  17منذ 

عاًما لم یجرؤ س�ی�اس�ي ع�راق�ي  17فلتسقط المحاصصة"، لكن، منذ 
على أن یرفض ھذه المحاصصة ، بأن یقول لزمالئھ ت�ع�ال�وا ن�ن�ت�خ�ب 
رئیًسا للبرلمان من المسیحیین، أو دعونا من خرافة "م�ا ن�ن�ط�ی�ھ�ا" 
ولنختار وزراء من خارج الكتل السیاسیة ، لم ی�ب�ق أح�د إال وخ�اض 
حربھ من أجل المنافع، وباس�م ال�دف�اع ع�ن ال�م�ك�ّون ان�ق�س�م�وا إل�ى 
جبھات وأحزاب تتقاتل وتتنافس فیما بینھا، خالل سبعة عش�ر ع�اًم�ا 
أضاعت علینا أحزاب السلطة أھم ثروات ھذه البالد، المال والقان�ون، 
وأغرقونا بشعارات وخطب عن الدیمقراط�ی�ة وال�ح�ری�ة . وب�دًال م�ن 
"مزاد بیع المناصب" الذي نصبھ "أبو مازن" وسط قبة الب�رل�م�ان، 
كان المطلوب سھًال جًدا، أن نضع الم�س�ؤول ال�م�ن�اس�ب ف�ي ال�م�ك�ان 
المناسب، وبدًال من أن یضحك علینا حسین الشھرستاني وینضم إل�ى 
قائمة أغنیاء الكرة األرضیة، كان ھناك مھندس عراقي اسمھ ف�اروق 

القاسم یعیش في النرویج ساھم في اك�ت�ش�اف ال�ن�ف�ط ف�ي أح�د أك�ب�ر 
أن�ھ  2003حقول النفط في بحر الشمال، ھذا الم�ھ�ن�دس ت�وھ�م ب�ع�د 

یمكن أن یقدم شیئًا لبالده العراق، ویخبرنا أنھ فاوض حكوم�ة ب�غ�داد 
بشأن خطة متكاملة لتطویر صناعة الطاقة، ال�م�س�ؤول�ون، ق�ال�وا ل�ھ 
"ننصحك بأن تعود إلى النرویج"، الجھات الس�ی�اس�ی�ة ال�ت�ي وق�ف�ت 
ضد مشروع فاروق القاسم ق�ررت ف�ي ل�ح�ظ�ة ت�اری�خ�ی�ة م�ھ�م�ة أن 
عبقریة حسین الشھرستاني أبقى وأنفع ل�ل�ع�راق�ی�ی�ن، وأن اس�ت�ی�راد 
الغاز للصالت التاریخیة بین الشعوب، وأن الحصول عل�ى ال�ك�ھ�رب�اء 

 .من دول الجوار فرض وواجب
لیھا السادة جمیل جًدا أن یدرك السادة في دولة القانون أن رع�ای�اھ�م 
من العراقیین لم یحص�دوا خ�الل ث�م�ان�ی�ة أع�وام م�ن ح�ك�وم�ة دول�ة 
القانون، سوى الت�ھ�ج�ی�ر واإلف�الس، وج�م�ی�ل أیًض�ا أن ن�ج�د ن�واب 
یغضبون ویثورون مثل باقي العراقیین، لكّن غیر الجمیل، وی�ج�ب أن 
یقال بصراحة، أن معظم السیاسیین ت�ت�ح�دد خ�ط�اب�ات�ھ�م ع�ل�ى ض�وء 

  .المحاصصة والتوازن السیاسي
وانا اكتب ھذه السطور ، اود ان اذكر ال�ق�ارئ ال�ع�زی�ز ب�االی�ام ال�ت�ي 
ھبّت فیھا ریاح اإلصالح على برلماننا "ال�ع�ت�ی�د"، وم�ا ت�ب�ع�ھ�ا م�ن 
خطابات وأھازیج انتھت إلى اتفاقات ، توھم خاللھا المواطن الب�س�ی�ط 
بأن األمور قد حسمت لصالحھ، وان المحاصصة تحول�ت ال�ى أش�ی�اء 

 . من الماضى

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني           

          م  !! 
 
 
 
 
 

 علي حسین/ العراق
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 ا اا ( وا) 
 (وا طا) و** 

   (مِ  )، و(ا ز اء)

 

 

 قصي عطیة* بقلم:                       

من الممتع أن ی�ب�ح�ر ال�ق�ارئ ف�ي    
قراءة شعر یتداخل فیھ الجانب الفنّي 
والسیاسي والشعري، دون أن ت�أخ�ذ 
القصیدة ذاتھا طابعاً واح�داً، ف�ف�ی�ھ�ا 
ی��ت��ج��اور ال��ھ��اج��س الش��ع��رّي م��ع 
ال��ھ��واج��س األخ��رى. ھ��ذا ھ��و ح��ال 
ال�ق�ص��ی�دة الش��ع�ری��ة ال�ت��ي ی�ب��دع�ھ��ا 
الشاعر العراقّي الُمقیم في اس�ت�رال�ی�ا 
(د. م���وف���ق س���اوا)، وإن ب���دا أّن 
الھاجس االغترابّي في شعره ی�ط�غ�ى 
على الج�وان�ب األخ�رى، ف�ق�ص�ی�دت�ھ 
تطفح بالغربة والحّب، والحن�ی�ن إل�ى 

 .الوطن
وبقراءة متعّم�ق�ة ل�ل�ب�ن�ی�ة ال�داخ�ل�یّ�ة 
للقصیدة عنده نجد أّن الھ�ّم ال�خ�اّص 
یتوّحد مع الھ�ّم ال�ع�اّم، وال ی�ن�ف�ص�ل 
عنھ، بل یس�ی�ر ب�ال�ت�وازي م�ع�ھ، إال 
فیما یعبّر عنھ الشاع�ر ف�ي قص�ائ�ده 
ال�وج��دان�یّ��ة ال��رق�ی��ق��ة، ال��ت�ي ت�ط��ف��ح 
بالكثیر من الحّب والرغبة والحن�ی�ن، 
ولكنّھ الحنین ال�ذي ی�وّح�د ویُ�م�اھ�ي 
بین المحبوبة والوطن، ف�ن�داؤه ل�ھ�ا 
أشبھ بنداء عاشق إلى تراب وط�ن�ھ، 
فنجد في قصیدة (كوني ما شئت) أّن 
صورة المرأة التي یُخاطبھا ت�ح�ت�وي 

 :ضمناً صورة الوطن، فیقول
 (كوني یا سیّدتي ما شئِت... كوني
 خفاشاً أو یمامة.. ما شئِت كوني

 .فأنا ُمغرٌم بِك حدَّ الجنوِن..)
یس��ت��خ��دم الش��اع��ر ث��ن��ائ��ی��ة ض��دی��ة 
(ال��خ��ف��اش/ ال��ی��م��ام��ة) ب��دالل��ت��ی��ھ��ا 
الترمیزیتین (السواد/ ال�ب�ی�اض)، أو 
(التشاؤم/ التفاؤل)، ولك�ّن االخ�ت�ی�ار 
لن یغیّر شیئاً من النتیجة، فھو مغرم 

 .بھا حّد الجنون
إنّھ�ا ام�رأة ارت�دت ل�ب�وَس ال�وط�ن، 
فنحن ح�ی�ن ال ن�م�ل�ك أّن ن�غ�یّ�ر م�ن 
أوطاننا شیئاً ال یمك�ن�ن�ا، ف�ي ال�وق�ت 
نفسھ، إال أن ن�ك�ون ع�اش�ق�ی�ن ل�ھ، 
م�ھ�م�ا ك�ان ج�ارح�اً أو ح�ن�ون�اً. إنّ��ھ 
ال��وط��ن ال��ذي ح��م��ل��ھ الش��اع��ر ف��ي 
حقائب غربت�ھ وس�ف�ره، ال�ذي ی�ظ�ّل 
ح��اض��راً ف��ي ذاك��رت��ھ، ووج��دان��ھ، 
فیحاول أن یبحث عن مس�اح�ة أم�اٍن 
یلوذ بھا، تأویھ، وتحتضنھ وتحرس�ھ 
من ج�ن�ون�ھ، ف�ی�ق�ول ف�ي ال�ق�ص�ی�دة 

 :نفسھا

 (أبحُث عن غصٍن یأویني
 عن تعویذة وتمائمَ 

 .تحرسھا من بعض جنوني)
وتتقاطع ھذه ال�ق�ص�ی�دة م�ع قص�ی�دة 
أخرى بعنوان (ھ�ذا زم�ن الض�وء)، 

  :وفیھا ما یؤّكد ما قلناه، إذ یقول
 (احرسیني سیّدتي

 من طیشي، ومن غضبي
 .فما عدت أطیق البقاء في شرنقتي)

إنّ��ھ ال��ل��ج��وء إل��ى اآلخ��ر ب��وص��ف��ھ 
حارساً، وبوصفھ من�ق�ذاً م�ن ال�ذات، 
م�ن ال��ح��ن��ی��ن وال�ط��ی��ش وال��غ��ض��ب، 
ف��الش��اع��ر ی��م��ّد ی��دی��ھ إل��ى أن��ث��ى 
مفتَرضة، امرأة متخیَّلة، م�ع�ش�وق�ة، 
وق��د ت��ك��ون ھ��ي ال��وط��ن، ف��ھ��ي 
الحارسة، وھ�ي ال�ح�اض�ن�ة، ول�ك�نّ�ھ 
یقّرر أن یش�ّق ش�رن�ق�ت�ھ ال�ت�ي ب�ھ�ا 
تك�ّون، وب�ھ�ا ن�م�ا، ف�ق�د ح�ان وق�ت 
االنس���الخ، وق���ت ال���خ���روج م���ن 
الشرنقة، بعد اكتمال ال�ت�ك�وی�ن، ف�ق�د 
أعلن الشاعر أن (ھذا زمن الض�وء)

، فما عاد البقاء في الشرنقة/ الوطن 
ُمجدیاً، كما یخرج الجن�ی�ن م�ن رح�م 
أّمھ عن�د اك�ت�م�ال ن�م�ّوه، ف�الب�ّد م�ن 
الخروج، ف�ف�ي ال�ب�ق�اء م�وت، وف�ي 

 .الخروج إلى الضوء والدة
إنّ��ھ االك��ت��م��ال ال��ف��ك��ري وال��ن��ف��س��ي 
والعاطفي، وال�ق�رار بش�ق الش�رن�ق�ة 
ھو القرار الطبیعي، ولكن ھل ینتھ�ي 
دور المرأة/ الوط�ن ب�ع�د ذل�ك؟. م�ن 
المؤّكد أّن دورھا ال ینتھي، بل ت�أخ�ذ 
دوراً آخر، ھو دور الحارسة، ت�م�ام�اً 
ك��م��ا ھ��و دور األّم، ال��ت��ي ت��رع��ى 
مولودھا إلى أن یكبر، ل�ذل�ك ی�ط�ل�ب 
منھا (احرسیني م�ن ط�ی�ش�ي، وم�ن 

 .غضبي)
ھل كانت غ�رب�ة الش�اع�ر وخ�روج�ھ 
من العراق ھي الُمعادل الموض�وع�ي 
لش��ق الش��رن��ق��ة، وال��خ��روج إل��ى 
الضوء، وھل ك�ان�ت (س�ی�دن�ي) ھ�ي 
الضوء الذي سمح للشاعر أن ی�ع�بّ�ر 
ع��ن ف��ك��ره، وھ��واجس��ھ اإلب��داع��ی��ة 
والمسرحیة، وھل س�ی�ق�ط�ع الش�اع�ر 
حبل�ھ الس�ري ال�ذي ظ�ّل یش�ّده إل�ى 
ال��وط��ن، مس��ق��ط ال��رأس، ن��ی��ن��وى 

 العراقیة؟
إنّھا الرغبة في االنع�ت�اق، وال�ت�ح�ّرر 

م��ن رب��ق��ة ال��خ��راف��ات وال��ع��ادات 
والتقالید، واالنفتاح اإلب�داع�ّي ع�ل�ى 
ال��ُم��ط��لَ��ق، ف��ال ق��ی��د ع��ل��ى ح��روف��ھ 
وقوافیھ، إنّھ شریان الشعر الُمت�دفّ�ق 
نحو الضوء، نحو الحی�اة ال�رح�ی�ب�ة، 
وھو یطلب من تلك األنثى المتداخ�ل�ة 
ت��ارةً م��ع ال��وط��ن األم، وت��ارةً م��ع 
(سیدني) تلك المدینة الت�ي اخ�ت�ارھ�ا 
مكاناً یُلقي ب�أوج�اع�ھ ف�ی�ھ�ا، ی�ط�ل�ب 
منھ�ا أن ت�ك�ون ح�ارس�ة ع�ل�ى ھ�ذا 

 :الزخم العاطفّي الدفّاق، فیقول
  (احرسي بوابة أضلعي

 فـسّجاُن حروفي وكلماتي
 یـُطبُق على شطري وعجزي

 یحاوُل أن یَـحـشَر كّل خرافاتِِھ،
 .في شریاِن قصائدي)

تنطوي قصیدة (ھ�ذا زم�ن الض�وء) 
ع��ل��ى ازدواج��یّ��ة، وح��ال��ة م��ن ال��ال 
توازن، حالة من ال�ق�ل�ق ال�وج�ودّي، 
حالة من التأّرجح بین ما یعیشھ وم�ا 
یحلم بھ، بین ما ھو ُمجبر أن یكونھ، 
وما یرغب في أن یكونھ، ھي ثنائ�ی�ة 
(ال�واق��ع/ ال��ح�ل��م)، ف��ال�واق��ع م��ری��ر، 
ینتشر فیھ الم�ح�ت�ال�ون وال�دّج�ال�ون، 
والمشعوذون، والحلم ُمزھٌر مش�رق 
بالضوء، فیحاول أن یكسر م�ن ح�دة 
ھذا الواقع، لیسمح لشعاع ضوء إلى 
ینفذ إلى ھذا الواقع العربّي، ویحّرره 
من قيء الشیاط�ی�ن، وی�ع�ل�ن رفض�ھ 
ھذا الواقع، وعدم انتمائھ إلى ثوابتھ 
ال�ع�ف�ن�ة ال�ج�ام�دة، ف�ی�ق�ول ف�ي ھ��ذه 

 :القصیدة
 (أتسربُل بالضوَء، وكّل البراھین؛

 "كْي أتصّدى لشعوذتِھ "المقدسة
 فھذا زمُن الضوِء،
 .ال زمن المحتالین)

(م�وف��ق س��اوا)... ش��اع�ر م�ن زم��ن 
ج��م��ی��ل، ش��اع��ر اخ��ت��ار أن یش��ت��غ��ل 
لآلخرین، یكّرم المبدعی�ن اآلخ�ری�ن، 
شاعر احتفى واحتفل بغیره، وم�ن�ع�ھ 
كبریاؤه أن یح�ت�ف�ي ب�ن�ف�س�ھ، ول�ك�ّن 
الوفاء دفعني أن أسلّط ع�ل�ى ش�ع�ره 
بقعة ضوء على ب�ع�ٍض م�ن ش�ع�ره، 
بمناسبة كریمة، ھي الذكرى الرابع�ة 
عش�رة ل�م�ی��الد ج�ری�دت�ھ (ال�ع�راق�ی��ة 
االسترالیة)، وأعد ب�دراس�ة م�ع�ّم�ق�ة 
ل��ن��ص��وص ش��ع��ریّ��ة أخ��رى ی��ك��ون 

 .التركیز على جوانب فنیة أعمق
 

 :(الدكتور موفق ساوا)
فنّان، ومخرج مس�رح�ّي، وش�اع�ر  -

 .عراقي، مولود في القوش، نینوى
بادر بتأسیس فرقة مسرح (ش�ی�را)  -

 .1993في بغداد عام 
 .2002سافر إلى استرالیا عام  -
قام بتأسیس فرق�ة مس�رح (س�اوا)  -

 .2003عام 
 قام بعرض أول مسرحیاتھ  -
 .2003لواعیب) عام  3(
ع��رض مس�رح��ی��ت��ھ ال��ث��ان�ی��ة (ف��ي  -

 .2004انتظار الضیاء) عام 
أّسس جریدة (العراقیة االست�رال�ی�ة  -

 .2005األسبوعیة) عام 
ع���رض مس���رح���ی���ت���ھ ال���ث���ال���ث���ة  -

 2015(انتبھوا... القطار قادم) ع�ام 
 على مسرح  

 (Powerhouse Arts Centre 
in  (Sydney)    

أّسس أكادیمیة ال�ف�ن�ون ال�ع�راق�ی�ة  -
  االسترالیة

(Australian Iraqi Arts 
Academy Inc) 2016  عام  

مسرحیة بعضھا أخ�رج�ھ�ا  20ألّف  -
ف�ي ال��ع��راق واألخ��رى ف��ي س��ی��دن��ي 

 .االسترالیة
ألّف وأخـــرج فیلماً قصیــراً م�ّدت�ھ  -
دق��ی��ق��ة) ب��ال��ل��غ��ة اإلن��ك��ل��ی��زیّ��ة  12( 

               (Not 4 Sale)بعنوان:
یقوم اآلن بالتدریب على مسرح�ی�ة  -

(في ظل القمامة) ال�ت�ي س�ی�ع�رض�ھ�ا 
 .بدایة العام القادم

دواوی��ن ش��ع��ری��ة ب��ال��ل��غ��ة  4ل��ھ  -
 .السریانیة (مخطوطات)

لدیھ مجموعة كبیرة من ال�ق�ص�ائ�د  -
من بدایة الع�ق�د الس�اب�ع م�ن ال�ق�رن 

 باللغة العربیة .الماضي إلى اآلن
ط��ب��ع دراس��ت��ی��ھ (ال��م��اجس��ت��ی��ر  -

وال���دك���ت���وراه) ح���ول ال���م���س���رح 
 .السریانيّ 

................................. 
 شاعر وقاّص سوريّ  * 

** ع��ن م��ؤس��س��ة ال��ن��ور ل��ل��ث��ق��اف��ة 
واإلع���الم وص���ح���ی���ف���ة ال���م���ث���ق���ف 

 .2018في اكتوبر االسترالیة 
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نتناول موضوع الدولة سوف یق�ودن�ا ذل�ك  عندما  
إلى تشعباتھ، ومنھا نشوء الدولة تأریخیاً، تع�ری�ف 
الدولة سیاسیًا وفلسفیاً، مھمات الدولة ودورھا في 
الم�ج�ت�م�ع�ات وم�اھ�ي أن�واع ال�دول�ة وم�ك�ون�ات�ھ�ا 
والتحوالت التي مرت بھا الدولة وت�ط�ورھ�ا . ل�ق�د 
كتب في ھذا ال�م�وض�وع ال�ع�ش�رات وال�م�ئ�ات م�ن 
المقاالت والدراسات والبحوث س�ی�اس�ی�اً وف�ل�س�ف�ی�اً 
وإجتماعیاً فھو موضوع عمیق متعدد اإلت�ج�اھ�ات، 

وھ�ی�ب�ة   كما سنتناول الدولة العمیقة ، ودولة الظل
 الدولة.

)، أنھ لیست ھناك مسأل�ة 1924-1870قال لنین ( 
  أثار حولھا علماء االجتماع

البرجوازیون الكثیر من الت�ش�وی�ش م�ث�ل ال�دول�ة.. 
الدولة بأن�ھ�ا ن�وع م�ن   یصور مفكروا البرجوازیة

القوة الخارقة ُمن�ح�ت ل�إلنس�ان م�ن ق�ب�ل ال�ع�ن�ای�ة 
منُذ األزمان الس�ح�ی�ق�ة. وی�ق�ول�ون أن�ھ ال   اإللھیة

أساس لھا طبق�ی�اً ، ب�ل م�ج�رد أداة ل�ل�ن�ظ�ام غ�ی�ر 
 مؤذیة ....

لقد بینت الماركسیة أن الدولة لیست قوة مفروضة 
على المجتمع من الخارج ، بل ھ�ي ن�ت�اج ال�ت�ط�ور 

. كما ظھرت ال�دول�ة ن�ت�ی�ج�ة   الداخلي في المجتمع
للتغیرات في اإلنتاج المادي . وقد حدث التغییر ف�ي 
نظام الدولة نتیجة حلول أسلوب انتاجي معین محل 
أسلوب آخر. وتشیر الدراسات إلى أنھ لم یكن ھناك 
في المجتمع البدائي الذي لم یعرف الملكیة الخاصة 
والطبقات ، شئ أسمھ الدولة . كان إستمرار تطور 
القوى المنتجة أدى إلى ت�ح�ل�ل ال�م�ج�ت�م�ع ال�ب�دائ�ي 
وظھرت الملكیة الخ�اص�ة مص�ح�وب�ة ب�ال�ط�ب�ق�ت�ی�ن 
العبید ومالك ال�ع�ب�ی�د، ف�أص�ب�ح ض�رورة ل�ح�م�ای�ة 
الملكیة الخاصة وحمایة حكم وأمن ُمالكھا ھذا أدى 
إلى ظھور الدولة.صاحب نش�وء ال�دول�ة وع�م�ل�ی�ة 
تطویرھا صراع طبقي عنیف . ان الدولة ھي نت�اج 
المجتمع الط�ب�ق�ي. اذن ال�دول�ة نش�أت م�ع ظ�ھ�ور 
الطبقات، وستختف�ي ال�دول�ة وت�ن�دث�ر م�ع إخ�ت�ف�اء 
الطبقات.في المجتمع الط�ب�ق�ي ال�م�ت�ع�ادي ، ت�م�ث�ل 
الدولة أداة سیاسیة (آلة للمحافظة على حكم طب�ق�ة 
لطبقة أخرى) لن�ی�ن. وال�دول�ة ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ط�ب�ق�ة 
المسیطرة أقتصادیاً أي المال�ك�ة ل�وس�ائ�ل اإلن�ت�اج، 
أداة قویة إلخضاع المقھورین والمستغلین. ال�دول�ة 
لھا طابعھا الطبقي الشدید ال�وض�وح ، ف�ھ�ي ج�زء 
أساسي من البناء الفوقي المقام على البناء التحتي 
االقتصادي للمجتمع وتتخ�ذ ك�ل ال�ت�داب�ی�ر ل�ت�ق�وی�ة 
وحكایة ھذا البناء التحتي. م�اھ�ي س�م�ات ال�دول�ة؟ 
السمة األساسیة للدولة ت�ك�م�ن ف�ي وج�ود س�ل�ط�ة 

تمثل مصالح الطبقة المسیط�رة   –إجتماعیة -عامة 
ال�ق�وات  اق�ت�ص�ادی�اً وت�ع�ت�م�د ھ�ذه الس�ل�ط�ة ع�ل�ى 

الجیش والبولیس. في المجتمع ال�ب�دائ�ي -المسلحة 
 كان جمیع أفراد الشعب مسلحین. 

ولكن في المجتمع المنقسم إلى ط�ب�ق�ات م�ت�ع�ادی�ة، 
تصبح القوات المسلحة في أیدي الطبقة ال�ح�اك�م�ة، 

تستخدم لكبت الشعب وإخضاعھ لزمرة صغیرة م�ن 
المستغلین. فھي تستخدم أیضاً األج�ھ�زة ال�ن�ی�اب�ی�ة 
(البرلمانات) والجھاز اإلداري الضخم الذي ی�ت�ب�ع�ھ 
جیش من الموظفین المدنیین، وأجھزة المخابرات، 

 والمحاكم والسجون والمعتقالت. 
إن جمیع ھذه األجھزة تش�ك�ل الس�ل�ط�ة الس�ی�اس�ی�ة 
العامة للدولة المستِغلة .مع زیادة عمق التناقضات 
الطبقیة ونمو الصراع الطبقي، یكبر ج�ھ�ازال�دول�ة. 

الناس في الم�ج�ت�م�ع ال�ب�دائ�ي ی�ع�ی�ش�ون ف�ي   كان
عشائر عرقیة، إال أنھم في ظ�ل ال�دول�ة ت�ج�م�ع�ھ�م 
األرض أي یعیشون في جھات ومقاطعات ووالی�ات 
ومناطق، ان إستیطان األراضي ھ�و ن�ت�اج ل�ت�ط�ور 
اإلنتاج وزیادة تقسیم العمل ونمو الت�ج�ارة وت�ب�ادل 

 السلع . 
وظائف الدولة : وظائف الدول�ة ال�م�س�ت�غ�ل�ة ح�ی�ث 
تعمل الدولة في المجتمع اإلس�ت�غ�الل�ي (ال�ع�ب�ودي، 
اإلقطاعي، الرأسمالي) تعمل ال�دول�ة ع�ل�ى ح�م�ای�ة 
مصالح الطب�ق�ة ال�ح�اك�م�ة س�واء ف�ي ال�داخ�ل ف�ي 
عالقاتھا مع الطبقات األخرى أو ف�ي ال�خ�ارج ف�ي 
عالقاتھا مع الدول األخ�رى. وال�وظ�ی�ف�ة ال�داخ�ل�ی�ة 
للدولة اإلستغاللیة ھي الحفاظ على السیط�رة ع�ل�ى 
جماھیر الشغیلة وإخضاعھا لمجموعة صغیرة م�ن 

ل�ل�دول�ة.   الطبیعة الطب�ق�ی�ة القاھرین. حیث تعكس 
كانت الدولة العبودیة، أول دولة مست�غ�ل�ة وج�اءت 
بعدھا الدولة اإلقط�اع�ی�ة وال�ت�ي أع�ق�ب�ت�ھ�ا ال�دول�ة 

حركة ال�ع�ب�ی�د   الرأسمالیة. قمعت دولة مالك العبید
بواسطة القوة المسلح�ة  الذین ھبوا بوجھ أسیادھم 

وكذلك لجأت الدولة اإلق�ط�اع�ی�ة إل�ى ال�ق�وة ل�رب�ط 
الفالحین إلى اإلقطاعیات وعاقبت بوحشی�ة آول�ئ�ك 
الذین رفضوا العمل من أجل اإلقطاع�ی�ی�ن وإن�ت�ھ�ت 

 للفالحین إلى حمامات من الدم.   الھبّات الكثیرة
والدولة الرأسمالیة ، رغم رغبتھا في الظھ�ور ف�ي 
ثوب دیمقراطي ، إال أنھا ھي إداة إلخضاع الشغیلة 
ووظیفتھا الحقیقیة ھي حمایة الملكیة الرأس�م�ال�ی�ة 
الخاصة واإلبقاء على عبودیة األج�ر ، ال�م�س�ت�ن�دة 
إلى تلك الملكیة .تتلخص الوظیفة الخارجیة للدول�ة 
اإلستغاللیة في اإلستیالء على األراض�ي األج�ن�ب�ی�ة 

 أو الدفاع عن أراضیھا ضد الھجوم الخارجي .
نلقي نظرة على تعاریف س�ی�اس�ی�ة وف�ل�س�ف�ی�ة م�ن 
وج�ھ��ة ن��ظ��ر أخ��رى ح��ی��ث ت��ع�رف ال��دول�ة ب�أن��ھ��ا 
مجموعة من األفراد یمارسون نشاطھم على إق�ل�ی�م 
جغرافي محدد ویخضعون ل�ن�ظ�ام س�ی�اس�ي م�ع�ی�ن 
متفق علی�ھ ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�م ی�ت�ول�ى ش�ؤون ال�دول�ة 
وتشرف الدولة على أنشطة سیاس�ی�ة وإق�ت�ص�ادی�ة 
وإجتماعیة الذي ی�ھ�دف إل�ى ت�ق�دم�ھ�ا وإزدھ�ارھ�ا 
وتحسین مستوى حیاة األفراد فیھا ، وینقسم العالم 
إلى مجموعة كبیرة من الدول وإن إختلفت أشكالھ�ا 
وأنظمتھا السیاسیة . وتعرف أیض�اً ب�أن�ھ�ا ت�ج�م�ع 
سیاسي یؤسس كیاناً إختصاصي سیادي في ن�ط�اق 
إقلیمي محدد ویمارس السلطة عبر م�ن�ظ�وم�ة م�ن 

 السیادة وھي : المؤسسات الدائمة .. إختصاصات 
 ممارسة السیادة  -1
 الطابع العام لمؤسسات الدولة  -2
 التعبیر عن الشرعیة  -3
 الطابع اإلقلیمي للدولة.-5الدولة أداة للھیمنة  -4

 وھناك نظریات فسرت نشأة الدولة منھا :
النظریة اإللھیة : یعتقد أصحاب ھ�ذه ال�ن�ظ�ری�ة  -1

ان الدولة تعود نشأتھا من هللا وأن اإلنس�ان ل�ی�س 
ھو الذي أختار   عامالً أساسیاً في نشأتھا وان اإللھ

 شؤونھا . لھا حكاماً لیدیروا 
نظریة القوة : نشأة الدولة م�ن خ�الل س�ی�ط�رة   -2

األقویاء على الض�ع�ف�اء وال�م�ج�م�وع�ات ال�ح�اك�م�ة 
 أعتمدت على القوة في الوصول إلى الحكم.

النظریة الطبیعیة : أساس النظریة مب�ن�ي ع�ل�ى   -3
 طبیعة اإلنسان االجتماعیة .

نظریة العقد االجتماعي : ترى ھذه النظری�ة أن  -4
م�ن خ�الل   أفراد الشعب أجمعوا على قی�ام ال�دول�ة

عقد إتفاقات بین مجموعة أفراد مع الحاكمین.حیث 
یتقبل الشعب حكم الدولة مق�اب�ل ت�ل�ب�ی�ت�ھ�ا ح�اج�ات 
الناس األم�ن�ی�ة وت�ن�س�ی�ق ع�الق�ات�ھ�م م�ع ب�ع�ض. 

توماس ھوبز ، ج�ون ل�وك،   مفكرین ھذه النظریة
 جان جاك روسو.

الدولة المدنیة : ھو مص�ط�ل�ح م�ن ال�م�ص�ط�ل�ح�ات 
السیاسیة واإلجتماعیة وتُعّرف بأنھ�ا ق�ی�ام ال�دول�ة 
بحمایة كافة األفراد الذین یعیش�ون ع�ل�ى أرض�ھ�ا، 
مھما كانت دیاناتھم أو أصولھم أو أفكارھم وتعرف 
أیضاً بأنھا المساواة بین كافة األفراد ف�ي ال�ح�ق�وق 

 والواجبات وعدم التمییز بینھم .
یعود ظھور مفھوم الدولة ال�م�دن�ی�ة إل�ى ال�ف�ل�س�ف�ة 
الیونانیة وال�ت�ي إھ�ت�م�ت ب�وض�ع األف�ك�ارال�خ�اص�ة 
بالمدنیة لتكون م�ع�اكس�ة ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ح�اك�م�ة ف�ي 
الیونان في ذلك الوقت ومع التط�ور ال�ذي ش�ھ�دت�ھ 
األفكار الفلسفیة ساھم ذلك في إنتشارھا بین الناس 
بشكل ملحوظ مما أدى إل�ى وص�ول ف�ك�رة ال�دول�ة 

 المدنیة إلى باقي الدول األوربیة .
الت�رب�ط ال�دی�ن م�ع ال�ن�ظ�ام -مبادئ الدولة المدنیة:

السیاسي، یعد الدین ف�ي ال�دول�ة ال�م�دن�ی�ة مص�در 
األخالق والقیم، تھتم الدولة ال�م�دن�ی�ة ب�ال�م�واط�ن�ة 
كجزء من أجزاء الدولة ، تسعى الدولة المدنیة إلى 
تحقیق مبدأ قبول اآلخر، أي أن یق�ب�ل ال�م�واط�ن�ون 

 بعضھم بعضاً داخل الدولة.
 وظائف الدولة المدنیة 
----------------------: 

 توفیر فرص عمل ، ووظائف للمواطنین -1
 تحرص على عدم إنتشار البطالة -2
النھوض في القطاع االق�ت�ص�ادي وت�ط�وی�رأداء  -3

 الشركات والمؤسسات ودعم المشاریع الصغیرة
توفیر الوسائل األمنیة واإلستقرار داخل ال�دول�ة  -4

وحم�ای�ة األف�راد ومص�ال�ح�ھ�م م�ن ال�ت�ع�رض ألي 
 إعتداءات أو جرائم

بناء المؤس�س�ات ال�ت�رب�وی�ة وال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة م�ن  -5
 جامعات ومدارس

بناء المؤسسات الصحیة، والتي ت�ھ�ت�م ب�ت�ق�دی�م  -6
 كافة الوسائل العالجیة لألفراد .

 المحافظة على البیئة -7
 االھتمام والعنایةبالمؤسسات الثقافیة. - 8
 (یتبع) نستكمل الحلقة الثانیة في العدد القادم 

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

-بص�دد ال�دول�ة (م�ارك�س -2أسس المعارف الفلسف�ی�ة -1المصادر
 الموسوعة السیاسیة -4الموسوعة الفلسفیة  -3  إنجلس)

 موسوعة ویكیبید یا  - 5

 وا ...و 
ا ووا 
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من منشورات ضفاف، لبنان  
، صدر المجلد 2020بیروت  -

السادس للشاعر أدی�ب ك�م�ال 
) ص�ف�ح�ة 286الدین، بحدود (

من القطع المتوسط، ی�ح�ت�وي 
) م�ج�ام�ی�ع ش�ع�ری�ة، 5على (

ھ��ي: ش��خ��ص��ی��ات ح��روف��ی��ة، 
ح��رف م��ن ش��م��س، ق��ال ل��ي 
حرفي، فتنة الحرف، وكان لھ 

 حرف.
أول ما یستوقف المتل�ق�ي ف�ي 
ھذا الدیوان قدرة الشاعر على 
إبداع قصائد نثر تمتاز بتكثیف 

 -غیر مخّل وباس�ل�وب س�ردي
قصصي ع�ل�ى ط�ری�ق�ة ال�ن�ث�ر 
الفرنسیة وبعنوان�ات م�وازی�ة 
للنصوص ومناص لھا أو ھي 
ثریا النص كما یقول إم�ب�رت�و 
ای���ك���و، وب���أس���ل���وب ی���وح���ي 
بالوحدة العضویة للقصیدة من 
خالل تدرج الحدث ب�م�ض�م�ون 
ھادف اجتماعي أو سیاسي أو 
ث��ق��اف��ي وك��أن��ك ت��ت��اب��ع ت��درج 
االل�وان األخ��اذة ف��ي ال��ل��وح��ة 
التشكیلیة، لتنت�ھ�ي ال�ق�ص�ی�دة 
عموما بضربة مفاجئة ت�وق�ظ 
خیال المتلقي وتزیده ب�اتس�اق 
ال���م���ض���م���ون م���ع الش���ك���ل 

ت�ك��س�ب ع�اط��ف��ة   ب�انس��ی�اب��ی�ة
ال��م��ت��ل��ق��ي. وت��رى الش��اع��ر 
یتناص مع الموروث والحدیث 
مستفیدا من أسلوب ال�ح�ك�ای�ة 
أو السی�رة (ال�ب�ی�ب�ل�وغ�راف�ی�ا) 
لش�خ�ص�ی�ات م��ث�ل ك�ل�ك�ام��ش، 
شھریار وشھ�رزاد، ھ�ام�ل�ت، 
صاحب الشاھر، س�ع�د م�ح�م�د 
رحیم ...الخ بأسلوب حداث�وي 
وكأنھ یخلق سیرة اف�ت�راض�ی�ة 
إبداعیة لشخوصھ وكثی�ر م�ن 
قصائده فضاء مفتوح للتأوی�ل 
(الھیرمین�وط�ق�ی�ا) وب�أس�ل�وب 
رم�زي ش�ف�ی�ف ث�م ل�ی�ف�اج�ئ�ك 
الشاعر بقصائد ال ت�خ�ل�و م�ن 
الالشعور في التم�رد وال�ع�ب�ث 
وتوظیف االح�الم وال�ت�ف�س�ی�ر 
االفتراضي لھا حتى أنھ ی�ب�دع 
قصائد على شكل م�ق�ط�وع�ات 
مفككة یترك الحریة لل�م�ت�ل�ق�ي 
في كش�ف اتس�اق�ھ�ا. قص�ائ�ده 
فیھا موھ�ب�ة وط�ب�ع وت�ط�بّ�ع، 
ت��ذّك��رن��ا ھ��ن��دس���ة قص��ائ���ده 
بالمدرسة األوسی�ة وبش�ع�راء 
الحولیات في العصر الجاھ�ل�ي 
م��ع ال��م��ف��ارق��ة األس��ل��وب��ی��ة 
وب��ان��زی��اح ح��داث��وي وب��الغ��ة 

 حدیثة.
 

 تطبیق اجرائي
 في قصیدة 

 (اآلخر الذي ھو أنا)
القصیدة فیھ�ا ذوب�ان ص�وف�ي 
من خالل العنونة (اآلخر الذي 
ھ��و أن��ا) ف��ع��ن��وان ال��ق��ص��ی��دة 
ب��االض��اف��ة إل��ى أن��ھ ع��ن��وان 

شاعري لكن یحیلنا إلى ف�ك�رة 
وحدة الوجود عند المتص�وف�ة 
أم��ث��ال ال��ح��الج وال��ق��ش��ی��ري 
وغ��ی��رھ��م��ا وھ��و ن��ص م��واز 

بحسب جیرار  -لنص القصیدة 
أو مناص ف�ال�ق�ص�ی�دة  -جنیت 

فیھا توحد صوف�ي م�ع اآلخ�ر 
فت�ن�ف�ت�ح ع�ل�ى ع�ال�م انس�ان�ي 
واسع وھي في الوق�ت ن�ف�س�ھ 
دحض للفلسفة الوجودیة التي 
تركز ذات االنس�ان ك�ف�رد وال 
سیما اذا عرفنا أن الشاعر ق�د 
توّحد مع االخر (األعمى) ف�ي 
العمى لیكسب عاطفة المتلقي، 

 یقول:
 لم أكْن ُمحتاجاً إلى ما تقول،

 كنُت ُمحتاجاً إلى شفتیَك.
ولم أكْن ُمحتاجاً إل�ى ش�ف�ت�ی�َك 

 بل إلى لسانِك.
ال لم أكن ُمحتاجاً إلیھ ب�ل إل�ى 

 روِحك.
ال ال لم أكْن ُمحتاجاً إل�ی�ھ�ا ب�ل 

 إلى حائك،
 أعني إلى بائك،

 أعني إلیك.
وأعرُف أنَّك ال ت�ع�رُف نَ�ْف�َس�َك 

 ِمْثلي
 فقْدني إلیك.

 نعم،
 جمیٌل أن ألتقي بأعمى ِمْثلي،

 تائٍھ ِمْثلي
 یبحث عنّي

 وال یتركني أھذي في الطّریق
 إلى أن أموت.

 
فالشاعر یس�ت�ن�ط�ق ال�ح�روف 
وھو كالمتصوفة ی�ب�ح�ث ع�ن 
الذوبان في نفس اآلخر فھو ال 
عالقة لھ بالمجسم وم�ا ی�ق�ول 
(لم أكن محتاجا إلى ما تق�ول) 
ثم یتدرج بحرف العطف (ب�ل) 

 -الذي یفید االضراب بأنھ كان 
م��ح��ت��اج��ا إل��ى  -ول��ی��س االن

شفتي اآلخر ولسان�ھ وروح�ھ 
بل الیھ كلھ بما اشتمل عل�ی�ھ، 
وب�ذل��ك ی��ت��ن��اص م��ع ط��ری��ق��ة 
المتصوفة في الذوبان بال�ذات 
االل�ھ��ی�ة ت�درج��ا إذ ی��ب�ت��دئ��ون 

هللا س�ب�ح�ان�ھ بت�ق�ل�ی�د ص�ف�ات 
ل�ك�ي ی�وص�ل�ھ�م ذل�ك وتع�ال�ى 

تدرجا إلى مرحلة الذوبان ف�ي 
الذات االلھیة إذ یعتقدون أنھم 
وصلوا إل�ى ح�د ال�ذوب�ان ف�ي 
صفات هللا س�ب�ح�ان�ھ وت�ع�ال�ى 
وبما أن الخال�ق (ال ی�ؤیّ�ن ب 
أین) وال(یكیّف ب كی�ف) ف�إن 
الشاعر یوظّف الحروف رمزا 
لكلیة اآلخر (ال لم أكن محتاجا 
إلیھا بل إلى حائك) أي (أعني 
إلیك). وبما أن الشاعر یصوغ 
أفكار المتصوفة إبداعیا ولیس 
تقریری�ا ف�إن�ھ ی�ك�م�ل ال�وح�دة 
العضوی�ة ل�ل�ق�ص�ی�دة بض�رب�ة 

 مفاجئة:

 جمیٌل أن ألتقي بأعمى ِمْثلي،
 تائٍھ ِمْثلي

 یبحث عنّي
 وال یتركني أھذي في الطّریق

 إلى أن أموت.
والش���اع���ر ب���ھ���ذه الض���رب���ة 
المفاجئة مال إلى المح�س�وس 
ورسم لنا لقطة سینمیة جمیلة 

 -ل��ی��خ��ت��م أس��ل��وب��ھ الس��ردي 
القصصي مستندا إلى اب�داع�ھ 
ال��خ��اص ال��ذي ی��ت��ن��اص م��ع 
التراث ایضا تناصا جزئیا، ھو 
یحیلنا ھنا إلى ح�ك�ای�ة وردت 
ع��ن الش��اع��ر بش��ار ب��ن ب��رد 
المصاب بالعمى (حی�ث ت�ق�ول 
القصة إن ع�اب�را س�أل بش�ار 
األعمى عن عنوان معین فأخذ 
بش��ار یش��رح ل��ھ ال��ط��ری��ق 
للوصول إلى ھذا العنوان لكن 
الغریب لم یس�ت�وع�ب ال�م�ك�ان 
فما كان من بشار اال أن أخ�ذ 
بیده وقاده في الطرق�ات وھ�و 

 یردد ھذا البیت :
 أعمى یقود بصیرا ال ابا لكم

ق�د ض�ّل م�ن ك��ان�ت ال�ع�م�ی��ان 
 تھدیھ

 28(د. ص��الح ال��ع��ت��ی��ق��ي، 
، ال�ق�دس، ع�ن 2016اكتوبر 

 االنترنت)
والب��د م��ن أن أش��ی��ر إل��ى أن 
الشاعر أدیب كم�ال ال�دی�ن ق�د 
جدد إبداعیا الكثیر من االفكار 
الص��وف��ی��ة واض��اف إل��ى ھ��ذا 
التراث العریق ابداعیا الك�ث�ی�ر 
م��ن ال��ق��ی��م��ة واالھ��م��ی��ة ك��م��ا 
اضاف للتراث بص�ورة ع�ام�ة 
من خیالھ الخصب ف�ي عص�ر 

 نحن بحاجة إلى تاكید ذاتنا.
 

 تطبیق اجرائي ثان
 في قصیدة (حفلة األقنعة)

في قص�ی�دة (ح�ف�ل�ة األق�ن�ع�ة) 
یتناص الشاعر مع الح�ك�ای�ات 
الشعبیة للقص الحیواني ل�ك�ن 
بشكل ح�داث�وي ال ی�خ�ل�و م�ن 
التأثر بالتراث الموروث، وھو 

 -ی�وظ��ف األس��ل�وب الس�ردي 
الق�ص�ص�ي ال�ذي ی�ح�اف�ظ م�ن 
خاللھ على الوحدة ال�ع�ض�وی�ة 
للقصیدة وبالتسلسل المنط�ق�ي 
االبداعي ال�ذي ی�ب�دأ ب�ت�م�ھ�ی�د 
وع��رض وح��وار وتص��ع��ی��د 
االحداث ل�ی�ص�ل إل�ى ال�ح�ب�ك�ة 
ال�درام��ی��ة ف��ال�ذروة ث��م ال��ح��ل 
الذي یأتي على ش�ك�ل ض�رب�ة 
م��ف��اج��ئ��ة ت��ك��س��ب ع��اط��ف��ة 

 المتلقي، یقول :
حیَن دخلُت ال�ح�ف�ل�ةَ ف�ي آخ�ر 

 لحظة،
وج���دُت ال���ق���وَم ی���ل���ب���س���وَن 

 ُمبتھجین
 أقنعةً للقَِرَدة

 وأقنعةً للفِیَلَة
وأق���ن���ع���ةً ل���ل���ك���الِب وأخ���رى 

 للفئران.
س��أل��ُت ع��ن س��رِّ ال��ح��ف��ل��ِة أو 

 َمغزاھا،
 فضحَك القرُد،

أعني َم�ن یض�ُع ق�ن�اَع ال�ق�رِد 
 على وجھھ،

 وقال: الفلوُس یا َمنحوس!
 

ویس���ت���م���ر الش���اع���ر بس���رد 
واس��ت��ن��ط��اق ب��ق��ی��ة أص��ح��اب 
 االقنعة من الحیوانات فیقول:

وسخ�َر ال�ك�ل�ُب وق�اَل بص�وٍت 
 مبحوح:
 النّسوان.

 وغمَز المرأٍة عاریٍة َمّرتْ 
 وھي تضُع قناَع غزال.

 وسألُت الثعلب
ف�ت��ب��ّس��َم وظ��لَّ ی�ل��ت��ھ��ُم ال��ل��ح��َم 

 المشويّ 
 بشھیِّة ثعلب.

حتّى قادتني ق�دم�اي إل�ى أس�ِد 
 الحفلة

 فصاَح بوجھي ُمبتھجاً:
 ُمبارك لَك جائزة الحفلة!

والش��اع��ر ی��ت��درج ب��ال��ح��وار 
والص��راع ل���ی���ض��ع أن���ام���ل���ھ 
االبداعیة عل�ى ع�ق�دة ال�ح�دث 

 فالحل المفاجئ:
 

 انتبھت األقنعةُ جمیعاً 
 وأجابْت بالتصفیق،

بعاصفٍة ِمن تصفی�ٍق وُص�راخٍ 
 وَصفِیر.
 قلُت لھ:

 أنا لم أضْع قناعاً.
 ھذا ھو وجھي!

 ضحَك وقال:
 كیف؟

ممنوٌع أن تدخَل لل�ح�ف�ل�ِة م�ن 
 دوِن قناع!

ویأتي الحل بضرب�ة م�ف�اج�ئ�ة 
ت��ك��س��ب ع��اط��ف��ة ال��م��ت��ل��ق��ي، 

 فیقول:
 قلُت بصوٍت ُمرتبٍك:

 ھذا ھو وجھي من دوِن قناع.
 فضحَك ثانیةً 

 وصاَح بصوٍت عاٍل:
 ُمبارك لَك جائزة الحفلة.

 فأنا منذ دھوٍر ودھور
 لم أَر وجھَ اإلنسان!

 
لق�د ع�بّ�ر الش�اع�ر م�ن خ�الل 
قص��ی���دة (ح���ف��ل���ة األق���ن��ع���ة) 
بأسلوب درامي مم�س�رح ع�ن 
م���ح���ن���ة االنس���ان ال���ذات���ی���ة 
ون��رجس��ی��ت��ھ واغ��ت��راب��ھ ع��ن 
المث�ل وال�ق�ی�م االنس�ان�ی�ة ف�ي 
العصر الحدیث فأصبح ی�ل�ھ�ث 

 -وراء (رغ��ب��ات��ھ ال��ذات��ی��ة 
النرجسیة تجاه المرأة والنقود 
"الفلوس" والط�ع�ام وال�ل�ح�م 
المشوي) وعبر عن ك�ل ذل�ك 
بأسلوب ابداع�ي م�ب�ت�ك�ر ف�ی�ھ 
الكثیر من التجدید وال�ت�ح�دی�ث 

یشعر المتلق�ي بص�ور حّس�ی�ة 
 أخاذة.

 
 تطبیق اجرائي ثالث

قصائد اللقطات السریعة 
 السینمیة

في (المجلد السادس) ال�ك�ث�ی�ر 
من قصائد الصورة أو قص�ائ�د 

 flashال�ل�ق�ط�ات الس�ری�ع�ة (
back ف��ي الس��ی��ن��م��ا، ل��ق��د (

أصبح ل�ل�ص�ورة ف�ي ال�ع�ص�ر 
الحدیث قیمة معلوماتیة تفوق 
ح��ت��ى االب��داع االدب��ي ف��ھ��ي 
وسیلة وغایة في الوقت نفسھ 
ف��ي ت��وص��ی��ل ال��ك��ث��ی��ر م��ن 
ال��م��ع��ارف وال��ف��ن��ون واالداب 
وال�ع��ل�وم والغ�رو أن یس��م��ى 
ال��ع��ص��ر ال��ح��اض��ر ب��ع��ص��ر 
الصورة سواء أكانت الصورة 
ورق��ی��ة أو ت��ل��ف��زی��ون��ی��ة أو 
سینمیة، فھي موازیة لمعان�ي 
كثیرة ومكثفة لكثیر من ترھل 
الكالم كما ان الصفة البصریة 
للصورة بما تتمیز بھ من ف�ن 
تشكیلي وط�ی�ف ل�ون�ي م�ث�ی�ر 
ش��رط���ي ل���ل��م���ت��ل���ق��ي ی��ول���د 
استجابات شرطیة طبیع�ی�ة أو 

ن��ظ��ری��ة  -غ��ی��ر ط��ب��ی��ع��ی��ة 
الحظ ھذه  -االنعكاس الشرطي

الصورة التي التقطھا الشاع�ر 
من الواقع المع�ی�ش ب�اس�ل�وب 
اللقطة السینمیة القصیرة ف�ي 

ال�ت�ي   flash backالسینما 
 -ت���ع���ب���ر ع���ن واق���ع س���ب���ب

اجتماع�ي ف�ي قص�ی�دة (ح�ی�ن 
 قُتِل الملُك الّشاب):

 
 حیَن قُتَِل الملُك الّشاب
 ھجَم النّاُس على بیتھ

ون��ھ��ب��وا س��یّ��ارتَ��ھ وم��البَس��ھ 
 وحصانَھ،

 ونھبوا صورتَھ الّشخصیّة.
 یا لیتھم ما فعلوا ذلك

 إذ جاَء من بعده طاغیةٌ 
 ھجَم على بیوتِھم بیتاً بیتاً 

 ونھَب أعمارھم عمراً عمراً.
 

إن ھذه الصورة، وان التقطت 
بعین الكامیرا، ل�ك�ن�ھ�ا ت�وح�ي 

بمعادل موضوعي لك�ث�ی�ر م�ن 
ك���م���ا یس���م���ی���ھ  -االن���زی���اح 
ب��االض��اف��ة ل��م��ا  -ج��اكس��ب��ون

احتوت علیھ من تضاد متس�ق 
وحركة ایحائ�ی�ة ت�ح�ی�ل�ن�ا إل�ى 
طرز التشكیل ال�م�ع�م�اري ف�ي 
الس��ق��وف أو ف��ي ال��واج��ھ��ات 

 -المعماریة فالضد یبرز ضده 
 -ك��م��ا ف��ي ال��ق��ول ال��م��أث��ور

والصورة األدبیة لدى الشاعر 
منفردة االی�ح�اءات ف�ق�د ت�أت�ي 

 بصورة نقد اجنماعي، یقول:
 في المطعِم الفخم

 جلَس إلى مائدٍة واحدة
 كلٌب وذئٌب وقرد

فمألوا المطعَم ن�ب�اح�اً وع�واًء 
 وُصراخاً 

لكنَّ صاحب المطعِم ل�م ی�ف�ع�ْل 
 شیئاً أبداً 

رغ��َم اح��ت��ج��اج ال��نّ��اِس، ك��ّل 
 النّاس.

ألنَّ ق�ائ��م�ة َم��ن ن�ب��َح وع��وى 
 وصرخ

ك��ان��ْت م��دف��وع��ة ُم��ق��ّدم��اً م��ع 
 البَْقشیش.

واذا ك��ان��ت الص��ورة األول��ى 
رسمھا الشاعر بریشة واقعیة 
فان الشاعر مال في رسم ھذه 
الصورة إلى الرمزیة، كما ان 
ھ��ذه الص��ورة ال ت��خ��ل��و م��ن 
ال��ع��الق��ة ب��ال��ق��ص ال��ح��ی��وان��ي 
الموروث، والبد من ان أشی�ر 

 -ك�م�ت�ل�قٍّ  -إلى اني ل�م�س�ُت 
لش���ع���ر الش���اع���ر ت���وظ���ی���ف���ا 
واستثمارا لل�ح�واس ك�م�ا ف�ي 

اذ استث�م�ر  -أعاله  -القصیدة 
الش��اع��ر ح��اس��ة الس��م��ع ف��ي 
كس�ب ع�اط��ف�ة ال�م��ت�ل��ق�ي م��ع 
الض���رب���ة ال���م���ف���اج���ئ���ة (ألن 
ال�ق��ائ��م�ة ... ك�ان��ت م�دف��وع��ة 

 مقدما مع البقشیش).
 

وأخ��ی��را أق��ول: إن ل��ل��ش��اع��ر 
أدیب كمال الدین طاقة شعریة 
كبیرة، وھو نسیج وح�ده ف�ي 

 -قصائد الن�ث�ر -ابداع قصائده 
وأراه من المجددین لیس على 
المست�وى ال�م�ح�ل�ي ب�ل ع�ل�ى 

 مستوى الوطن العربي.

:ل ا أد   ء اا 
ذدس أا ا 

 
 د. نجاح ھادي كبة / بغداد



  السیرة االفتراضیة -57
 الجمھور والناقد

 
   النقد االستقصائي8 - 

یحّدد (الناقد ) ب�ط�ری�ق�ت�ھ االس�ت�ق�ص�ائ�ی�ة 
مشكلة العرض الج�وھ�ری�ة ال�ت�ي اش�ت�غ�ل 
علیھا المخرج، وھو یقارن بعمق م�اب�ی�ن 
العرض الذي ینتمي الى ال�م�س�رح ال�ج�اد 
الرصین، أو ذلك ال�ع�رض ال�م�ن�ت�م�ي ال�ى 
ضرب من الفوضى المفتقدة للبع�د ال�ف�ن�ي 

ال�رص��ی�ن وال�خ��ال�ي م�ن ای��ة  ال�م��س�رح��ي
(فرضیة) إخراجیة ت�ذك�ر ف�ي ص�ن�اع�ت�ھ�ا 

 -للعرض وھي في الغالب تتمثل بطری�ق�ة 
آلیة میكانیكیة عشوائیة. ف�ال�ن�اق�د ی�ب�ح�ث 
عن طری�ق�ة ال�م�خ�رج ف�ي ان�ت�خ�اب م�ادة 
العرض ویطلع عل�ى مص�ادره وم�راج�ع�ھ 
الثقافی�ة وت�أثّ�ره ب�ات�ج�اھ�ات ع�ال�م�ی�ة او 
عربیة او محلیة .. ومن ث�م ی�ق�وم ال�ن�اق�د 

تفص�ی�ل�ی�ة م�ح�دّدة یُ�ج�دول ف�ی�ھ�ا   بعملیة
عالقة المشاھد ببعضھا ال�ب�ع�ض، اب�ت�داّء 

المشھد االستھاللي ومقدم�ة ال�ع�رض  من
المنطقیة حتى المشھد األخیر وال�خ�ل�وص 
الى نتائج تخّص األح�داث والش�خ�ص�ی�ات 
وال��ق��ص��ة وط��ب��ی��ع��ة الص��راع ال��درام��ي، 

 -ك��ذل��ك -ال��رئ��ی��س��ي وال��ث��ان��وي، م��ب��یّ��ن��اّ 
المبرّرات التي ساقھا المخ�رج م�ن خ�الل 

ال��ت��ف��س��ی��ر وال��ت��أوی��ل وم��ا   ال��ع��رض ف��ي
م�ن ت�ح�ق�ی�ق   أسھمت بھ فرضیة العرض

شروط نجاحھ، مختبراً (جمالی�ت�ھ�ا) ع�ل�ى 
الخشبة ف�ي م�ح�ك واق�ع�ي ی�خ�ّص ت�ل�ق�ي 

 . الجمھور المباشر لھا
 

  النقد ومراعاة األصول االبداعیة9 - 
ینبغ�ي ل�ل�ن�اق�د، م�ث�ل�ھ م�ث�ل ال�م�خ�رج ان 
ی��راع��ي األص��ول اإلب��داع��ی��ة ل��ل��ع��رض 
ال��م��س��رح��ي وی��ن��اق��ش ق��واع��د ال��ل��ع��ب��ة 
المسرحیة بطریقة نقدیة واضحة األھداف 
في اج�راءات�ھ�ا ال�ت�ح�ل�ی�ل�ی�ة وال�ت�رك�ی�ب�ی�ة 
لمفھوم العرض واتجاھھ الجمالي بوصفھ 

وحدة فنیة متكاملة بطابعھا المم�ی�ز   یمثل
وأس��ل��وب��ھ��ا ال��خ��اص ف��ي ال��ت��ع��ب��ی��ر ع��ن 
خصائصھا وبیئتھا وعمق فلسفة ال�م�ك�ان 
ب��أن��م��اط��ھ ووظ��ائ��ف��ھ وم��راح��ل ت��ط��وره 
وع��الق��ت��ھ ب��ال��زم��ن االب��داع��ي وت��اری��خ��ھ 
وتحوالتھ التي تنقل للمتلقي طابعھا الفن�ي 
الواصف للطبی�ع�ة واألنس�ان ف�ي ح�ق�ب�ت�ھ 
الزمنیة المعاشة التي ت�م�ّھ�د وت�ق�ود ال�ى 
اقتراح قواعد معیّنة لتصبح ب�م�ث�اب�ة ق�وة 
مسرحیة جدیدة تنبئ ب�ت�ط�ور مس�ت�ق�ب�ل�ي 
للمسرح الوطني ب�آف�اق م�ق�ت�رح�ة. ح�ی�ن 

 وصف (ال بالش) (المدینة). 
قال: انھا (كالشجرة ت�رب�ت�ھ�ا ال�ج�غ�راف�ی�ة 

ایض�اّ  -التاریخ) فبإمكاننا القول   وماؤھا
ھ�ي   ب�ان ث�م�ارھ�ا ال�ن�اض�ج�ة الش�ھ�ی�ة -

و(المسرح) بش�ك�ل   (الفنون ) بشكل عام
 والصناعات. خاص وكذلك (العلوم)

  
 الخطاب النقدي10 - 

 Descriptive یقوم الناقد عادة بوصف
العرض بدقة كما ش�اھ�ده ف�وق ال�خ�ش�ب�ة 
لیمھد في خطابھ النقدي تصنیف (ج�ن�س) 
ذلك العرض و(نوعھ) الدرامي، واتج�اھ�ھ 
االخ�راج�ي، وی�ح��اول ان ب�ت��اب�ع اس�ل��وب 

المخرج في عالقتھ بالمرئي فوق الخشب�ة 
وال�الم�رئ��ي ال�ذي (ت�وص�ي) ب�ھ م��خ�ی�ل��ةُ 
المتفرج عند تّعرفھ على أنماط الم�ع�ال�ج�ة 

 االخراجیة للنص وط�ب�ی�ع�ة الش�خ�ص�ی�ات
وص��راع��ھ��ا ال��درام��ي، وم��دى أتس��اق 
(صورة) العرض بشك�ل ع�ام، م�ع ص�ور 
جزئیاتھ وكیفیة اتصالھا مجتمعھ، بالفكرة 
الع�ل�ی�ا، وال�ھ�دف ال�م�ب�ت�غ�ى، م�ن ت�ق�دی�م 

ال�ح�ج�م ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي  العرض، لیظھر بھذا
االبداعي، وھذا التركیب المقنن ل�وح�دات�ھ 

 الفنیة المتنوعة. 
ب�م�ث��ل ھ�ذا ال�م��وق�ف ال��ن�ق��دي، ی�ت��ض�اف��ر 

 (ج�دول) ت��ح��ل�ی��ل��ي ف��ی�ھ ب��ع��د ت��ف��س��ی��ري
 Interpretiv Operative  وعملیاتي
 واس�ت�ج�اب�ي  Evaluative  وتق�ی�ی�م�ي

Responsive  مفّصال لوظائف العروض
والدرامیة وعالقتھا كذلك بالتاریخ   الفنیة

ال��م��س��رح��ي ال��م��اض��ي وال��ح��اض��ر ف��ي 
وم��ق��وم��ات ل��غ��ت��ھ��ا  مس��ت��وی��ات��ھ��ا ال��ف��ن��ی��ة

 . التعبیریة
 

 عیّنة النقد11 -
قد یوغل (الناقد) بم�ن�ھ�ج�ی�ة م�وض�وع�ی�ة 

لمشھد م�ح�دد   للبحث عن أنموذج مقتطع
من بین المشاھد الكث�ی�رة ب�وص�ف�ھ ی�م�ثّ�ل 
عیّنة من المسرح الجاد أو م�ن ال�م�س�رح 
غیر الجاد لتبیان العوامل المؤثرة أی�ج�اب�اّ 
وسلباّ في أنتاج ھذا النمط م�ن ال�ع�روض 
المسرحیة سواء ف�ي م�رك�زی�ت�ھ�ا أو ف�ي 
ھوامشھا. أي تلك الخاصة بالع�اص�م�ة او 

وھ�و ی�ق�ف م�ح�ل�الّ   بمسارح المحاف�ظ�ات
  والنتائ�ج ال�م�ت�م�خ�ض�ة ع�ن�ھ�ا  لألسباب

Cause-Effect Analysis  أي معرف�ة
سبب شی�وع ھ�ذه ال�ظ�اھ�رة ال�م�س�رح�ی�ة 
وت��أث��ی��رھ��ا ب��ھ��ذا ال��ن��م��ط م��ن ال��ع��الق��ات 
والمؤثّرات البیّنة ع�ل�ى ن�وع�ی�ة ال�ع�رض 
وطرازه أو فقدانھ ل�ل�م�الم�ح ال�م�س�رح�ی�ة 

وھ��و م��ا  ال��م��ع��ت��ب��رة ث��ق��اف��ی��اً وأس��ل��وب��ی��اً 
  : بالتحلیل العاملي  یسّمى:

Factor Analysis  في ثنائیة، التأثیر 
 والتأثر وتبیان كیفیّة اشتباكھا المسرحي.

 
  نقد ما قبل العرض وما بعده12-  

حین ی�ذھ�ب (ال�ن�اق�د) ال�ى ات�ج�اه ح�رف�ي 
ل��ی��درس م��وارد ھ��ذا  Activity  ف��ّع��ال

ال��م�س�رح��ي ك�أن ی��ق�ت�ط��ع ت�ط��ور   ال�ع�م�ل
(حرفة) الممثل منذ مرحلة الت�م�ھ�ی�د ال�م�ا 

ال��ت��ي ت��م��ث��ل ظ��واھ��ر   ق��ب��ل مس��رح��ی��ة
 وممارسات وطقوس ساب�ق�ة، او ی�ت�ت�بّ�ع

(الم�ّداح) أو  الناقد مساره الخاص بتحول
(الراوي)، و(القصخون) م�ث�الً، وم�واق�ع 
 ظھوره في الساحات ال�ع�ام�ة وال�م�ق�اھ�ي
 والحلقات واألم�ك�ن�ة ال�ت�ي ت�ج�ري ف�ی�ھ�ا

وال�م�ع�ب�د،   الطقوس كالمسجد والك�ن�ی�س�ة
وسوى ذلك، فأنھ ب�ھ�ذه ال�ح�دود س�ی�ق�ی�م 
(فاصالً) ما بی�ن ھ�ذه االنش�ط�ة ال�ث�اب�ت�ة، 

وب��ی��ن ال��ع��م��ل ال��م��س��رح��ي  ال��م��ك��رورة،
وال��م��غ��ام��ر ف��ي مس��ارات   (ال��م��ت��ح��رك)

ابداعیة مل�ھ�م�ة ل�ل�ج�م�ھ�ور ال�ذي ی�ت�اب�ع 
عروضھا المسرحیة القیمة سیطلعنا مث�الً 
على تطورات حرفة البھلول، وھ�و ی�ق�دم 

ب�ط�ری�ق�ة ھ�ي أق�رب ال�ى ن�م�ط   تھریج�ھ
الذي في المقاھ�ي أو   الشعبي)  (المھرج

في ثكنات الجیش أو األزق�ة ك�ال�ت�ي ك�ان 
یؤدیھا في بغداد أم�ث�ال : ج�ع�ف�ر (ل�ق�ل�ق 
زادة) في ضرب من نش�اط ت�ج�اري ی�ق�اُم 
في (المالھي) الشباعِ حاجة لص�ن�ٍف م�ن 

 . الناس
 

   السوسیولوجي  البعد13 - 
یأخذ المنھج التحل�ی�ل�ي ف�ي ال�ن�ق�د ب�ن�ظ�ر 
االعتبار تصدر (موقع) المسرح بمع�م�اره 

وب��روزه   ال��واض��ح ال��م��ع��ال��م ال��ھ��ن��دس��ي
تاریخیاً في العاصمة وف�ي ب�ع�ض ال�م�دن 
الكبرى، المضاھیة ل�ل�ع�اص�م�ة ك�ال�ب�ص�رة 

م�ن  والموصل مثالّ في ال�ع�ھ�د ال�ع�ث�م�ان�ي
حیث طبیعة تصمیمھ الحضري في الحج�م 
والشكل والمساحة، وك�ذل�ك م�ا ت�ق�وم ب�ھ 
العروض المسرحیة من وظائف سیاس�ی�ة 
واج��ت��م��اع��ی��ة وف��ك��ری��ة (م��ع��رف��ی��ة) و 
(دیموغراف�ی�ة) ایض�اّ ت�خ�ص ج�م�ھ�وره، 
وتطوره المسرحي من حیث نم�و ذائ�ق�ت�ھ 

والمقدار العددي (الكمي) لحضوره  الفنیة
اي في كثافة مشاھدیھ وتركیبھم الط�ب�ق�ي 
االج��ت��م��اع��ي وط��ب��ی��ع��ة وس��ائ��ل االتص��ال 
ال��خ��اص��ة ب��ن��م��ط ت��ل��ك ال��ع��روض ال��ت��ي 
تستھویھم وفي سبیل التعرف على ت�أث�ی�ر 
التنظیمات الس�ی�اس�ی�ة واالداری�ة ل�ل�ف�رق 
الرسمیة واألھلیة، فیما ی�ت�ع�ل�ق ب�ط�ب�ی�ع�ة 
ن��ظ��ام��ھ��ا ال��داخ��ل��ي أو ع��الق��ة ال��ف��رق 
المسرحیة مع ب�ع�ض�ھ�ا ال�ب�ع�ض، أو م�ع 

ال�ت�ي ت�م�ث�ل  السلطة الرسمی�ة ل�ل�ح�ك�وم�ة
 . الدولة في فترة زمنیة ما

 
   مرحل نقدیة 14- 

القیام بعملیاتھ   بإمكان (الباحث)، (الناقد)
 Applied Approach  ال��ت��ط��ب��ی��ق��ی��ة

 بالمراحل اآلتیة:  ونلّخصھا

قیامھ بالوصف (في جم�ع ب�ی�ان�ات ع�ن  •
  Description والنصوص  العروض)

 التحلیلیة لل�ع�روض وبالتفسیر (تقنیاتھ •
 ) Explanationوالدراما

 وبالتقییم (فرز جدارتھا الفنیة األصیلة) •
Evoluooion   

وتنفیذھا (طبیعة عروضھا ال�م�س�رح�ی�ة  •
  Implementation وبرامجھا)

مدى نجاح خ�ط�ط�ھ�ا او   واخیرا (رصد •
  Monitoring  فشلھا)

وھذه المراحل في السلّم النقدي، قد تنفرد 
م�رح�ل�ة م�ا، ف�ت�غ�ط�ی�ھ�ا، أو   لوحدھا ف�ي

تجتمع فیھا أكثر من مرحلة او ج�م�ی�ع�ھ�ا، 
 . حسب خطة الناقد المنھجیة

 
 االستقراء النقدي 15 -  

  -یرصد ( الناقد ) في المنھج االست�ق�رائ�ي
Inductive   واقع العمل المسرحي ك�م�ا

ھو عند مشاھدتھ لھ م�ن خ�الل ت�ج�رب�ت�ھ 
وال�ف�ك�ري م�ع�ھ، ث�م   وت�م�اس�ھ ال�ح�ّس�ي،

ی��ح��اول م��ن خ��الل ت��ف��ص��ی��الت ال��ع��رض 
الكثیرة ان یخلص ال�ى (ح�ق�ائ�ق) ت�ج�ی�ب 
ع��ن ط��ب��ی��ع��ة ج��زئ��ی��ات ت��ل��ك ال��ع��روض 

  : طابعھا الكلي  في
 أي یھتم (الناقد) في البدایة (بالجزئی�ات)

لنصوص درامیة، او عروض مس�رح�ی�ة، 
ثم ینتقل بمرحلتھا النھائیة الى (الكلیات). 

 اي یبني تصوراتھ ال�ن�ق�دی�ة وف�رض�ی�ات�ھ
ال�ع�ام�ة ع�ن ال��ت�ع�ب��ی�ر ع��ّم�ا الح��ظ�ھ م��ن 
خصائص ومكونات في ظاھرة ال�ع�روض 

العالقات الفنی�ة   المسرحیة وتبیّنھ لطبیعة
 التي تربطھا بظواھر أخرى  القائمة بینھا
وبذلك تأخذ حقائ�ق ال�ع�روض  موازیة لھا

مھاداً رئ�ی�س�ی�اً (ف�ع�ل�ی�اً) وب�ت�ع�رف ع�ل�ى 
 خصائصھا الفنی�ة وال�ف�ك�ری�ة وی�ق�ارن�ھ�ا

بمستوى تنظیري عام .وھ�و ی�ن�ت�ق�ل م�ن 
ال��ى   (ظ��واھ��ر) ال��ع��روض ال��م��س��رح��ی��ة

(قوانینھا) الع�ام�ة وی�ق�ن�ن�ھ�ا ع�ل�ى ش�ك�ل 
 . جمالیة  (نموذج) او (نظریة)

 
  االستنباط النقدي  16 -

ی��ن��ت��ق��ل ال��م��ن��ھ��ج (االس��ت��ن��ب��اط��ي) ف��ي  
م��ن (ال��ن��ظ��ری��ات) Deductive  ال��ن��ق��د

وال�ف�ل�س�ف�ة ال�ج�م�ال�ی�ة   النق�دی�ة ال�ك�ب�رى
ال��ى ال��ع��روض ال��م��س��رح��ی��ة   ال��ع��ام��ة

(الخاصة) بنموذجھا الفردي ویطبقھ على 
 حاالت مسرحیة (مح�دّدة) ف�ان ت�ط�اب�ق�ت

ال��ن��ظ��ری��ة م��ع ت��ل��ك ال��ح��االت س��ت��ك��ون 
(مقبولة) أو تكون (غیر مقبولة)   النتیجة

ألنھا غیر متطابقة مع أصولھ�ا ال�ن�ظ�ری�ة 
او منحرفة عنھا ! ویتم ت�ح�قّ�ق ال�م�وق�ف 
النقدي ھ�ذا ب�اس�ت�خ�راج (ال�م�ع�ان�ي) م�ن 

للع�روض ب�دق�ة   النصوص بذھنیة واحدة
مواتیة ف�ي ن�ظ�ری�ة ق�وی�ة ل�ك�ي   وقریحة

مدى تحقق�ھ�ا، ف�ي   یستنتج وتستدل على
تلك العروض المتناثرة س�واء ب�اس�ت�ن�ب�اط 
(حدسي) أو (عقلي) یستند الى تص�ورات 
الناقد نفسھ عن (العرض) وطبیعة رؤیت�ھ 
لھ واستعراض مبرراتھ ال�م�ت�س�اوق�ة م�ع 

 التي یتبناھ�ا. أي ی�ب�دأ  تفرعات النظریة
ب��ف��رض��ی��ة ع��ام��ة، ث��م ی��ث��ب��ت ب��راھ��ی��ن��ھ��ا 

التي تفس�ر ظ�واھ�ر   ومرجعیتھا المتعالیة
 . العروض تلك
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في شباط من ھ�ذا ال�ع�ام وب�دع�وة م�ن رئ�ی�س   
منتدى بغداد للثقاف�ة وال�ف�ن�ون ف�ي ب�رل�ی�ن، ق�دم 
الشاب العراقي غیث عدنان روای�ت�ھ ال�م�وس�وم�ة 

ُحب مخیّر في مجتمع مسیّر" أم�ام ن�خ�ب�ة م�ن " 
ع�ن��وان ال�روای��ة  آث�ار ال�م�ث��ق�ف�ی��ن ال�ع��رب ال�ذی��ن

ال�ع�ام م�ن  إط�ارھ�ا اھتمامھم، وھي كما یبدو ف�ي
طریقة السرد  ناحیة المضمون واألسلوب، وأیضا

 صح التعبیر.  األول أن  الروائي، مؤلفھ التجریبي
اس�ت�ع�رض ال�روای�ة  أن في ھذا الس�ی�اق أرید وال

  اإلی�ق��اع وض�واب�ط" األدب�ي م�ن ن�اح�ی�ة "ال��ن�ص
إلن��ج��از  ال��روائ��ي، ب��ق��در ت��ن��اول حص��ی��ل��ة ھ��ذا

ال��م��ت��واض��ع، ال��ذي یش��ك��ل ف��ي رأی��ي، م��ع��ال��ج��ة 
 النتائج، واستخالص اجتماعیة جدیرة باالھتمام

لشاب عراقي طموح وثبور، یعمل وی�درس دون 
كلل لیرفع م�ن ش�ان وط�ن�ھ، ت�اری�خ�ھ، ث�ق�اف�ات�ھ 

  .األمم وحضاراتھ بین
 

 Old الروایة صادرة عن دار ومكتبة أولد ب�وك
Book  2018ي ب���غ���داد ن���ھ���ای���ة ع���ام ف��� ،

ا وع�دد ص�ف�ح�ات دون ش�ی�وًع� األك�ث�ر وبال�ح�ج�م
 89ال�غ�الف وال�ت�ع�ری�ف وال��م�ق�دم�ة وال�ف�ھ�رس 

صفحة بحروف من حجم متوسط مریح للق�راءة، 
تحتوي على سبعة عشر جزءاً "قص�ة"، اخ�ت�ار 

أح��داث  ل��ھ��ا ال��م��ؤل��ف ع��ن��اوی��ن تش��ی��ر إل��ى
مختلفة، بطری�ق�ة ت�دوی�ن�ی�ة ك�ال�م�ذك�رات  وأزمان
 الیومیة.

الجزء األول یحمل ع�ن�وان "ت�ع�رف ری�ان ع�ل�ى 
 ساندرا" صفحتین. 

والجزء الثاني "تعلق ریان وساندرا ببعضھ�م�ا" 
ال�ع�ظ�ی�م ب�ی�ن  صفحة ونصف. ث�م ی�ل�ی�ھ "ال�ح�ب

ساندرا وری�ان" وص�والً ل�ل�ج�زء ال�ث�ان�ي عش�ر 
بعنوان "االتفاق الج�دی�د ب�ی�ن س�ان�درا وأب�ی�ھ�ا" 
ومن ثم "نار الع�ش�ق ول�ھ�ی�ب الش�وق" خ�م�س 

بع�ن�وان "ح�ی�اة  األخیر صفحات. انتھاًء بـ الجزء
ریان بف�راق س�ان�درا" م�ن س�ب�ع ص�ف�ح�ات، ل�م 
یعطیھ الكاتب رقماً كباقي األجزاء. وال أعرف إن 

ال ی�ری�د ، كان متعمدا لھذا ال�ت�م�ی�ی�ز، أم م�ت�م�رداً 
یة أسطور لروایتھ خاتمة دراماتیكیة، دون نھایة 

   .سعیدة، كما ھو سائد في األفالم الرومانسیة
ول��ك��ن بص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ق��ی��م��ة ال��ت��رف��ی��ھ 

األخ��الق��ی��ة م��ن ال��ن��اح��ی��ة  واس��ت��ھ��داف ال��ق��ض��ای��ا
ف�ال�روای�ة وم�ا ت�ح�ت�وی�ھ م�ن ن�م�اذج  الفلس�ف�ی�ة،

قصصیة قصیرة، ھي لیست أحداثاً ك�ب�ی�رة، ان�م�ا 
سرد دون مقدمات، ولكن الدخول المباشر. بحیث 
یتمكن الق�ارئ م�ن ال�ت�ع�رف ع�ل�ى ال�ق�ص�ة ت�ل�و 

دون  األب�ط�ال االخرى بسھولة قبل التعرف ع�ل�ى
 تفاصیل.

أحداث وصراع ومواضیع تغط�ي ف�ت�رات زم�ن�ی�ة 
قصیرة فقط. تحتوي على مونولوج داخلي دق�ی�ق 
وحاد غیر مرئي یكش�ف ع�ن أف�ك�ار وأح�اس�ی�س 
شخصیاتھا الرئیسیة.. الخاتمة، وھ�ذا ل�ی�س م�ن 
ب�اب ال�ت��ح��ل�ی��ل ك�م��ا یش�اء أن ی��ك��ون ال��ت��ف�س��ی��ر 
بالیونانیة، یتعلق بإجراء تحقیق دق�ی�ق ی�ت�م ف�ی�ھ 
تقسیم شيء ما إلى مكوناتھ وفحصھ وت�ق�ی�ی�م�ھ: 
تتمتع الروایة ب�ن�ھ�ای�ة م�ف�ت�وح�ة ل�ل�ح�ف�اظ ع�ل�ى 
دالالتھا االجتماعیة ودفع القارئ للتفكیر. لكن م�ا 
احتواه منجز الكاتب غ�ی�ث ع�دن�ان م�ن قص�ص، 
یبدو ل�ي ل�ی�س ب�م�ح�ض إرادت�ھ، إن�م�ا ف�ي ظ�ل 
ظروف، تم العثور علیھا وت�ق�دی�م�ھ�ا وت�داول�ھ�ا، 

ُمَؤلَّفھ نظرا لتمییز الن�ص�وص وم�ا  لنسج قصص
تتضمنھ من أنماط وھیاكل سردیة تم دمجھا ع�ن�د 

  .الكتابة
ول��ل��ح��دی��ث ب��إس��ھ��اب ع��ن م��ف��اص��ل ال��روای��ة 

إل��ی��ھ  ال��ق��ص��ص��ی��ة، أود االس��ت��ع��اض��ة ب��م��ا ع��رج
الصدیق الكات�ب الس�ودان�ي ح�ام�د فض�ل هللا ف�ي 
مداخلتھ بعنوان "عتبات النص في روایة الكات�ب 
غیث عدنان" بالقول: عنوان الروایة حب مخ�ی�ر 
في مجتمع مسیر. عنوان واض�ح ال ل�ب�س ف�ی�ھ، 

ع�ن�اوی�ن ب�ع�ض  أحیان�ا على عكس، ما تحتفي بھ
الكت�ب، ب�ت�ع�اب�ی�ر أو بص�ور م�ج�ازی�ة... نش�اھ�د 

الغالف صورة م�ظ�ل�ل�ة لش�اب وش�اب�ة،  أسفل في
وفي أعلى الغالف، نور ساطع وثالث�ة ع�ی�ون أو 

 أعین مفتوحة. 
أن ھناك ما یدور ف�ي  إلى إشارة الصورة المظللة

الخفاء. یرید الكاتب أن یع�ب�ر ع�ن ال�ت�ن�ازع ب�ی�ن 
ال��ف��رد وال��م��ج��ت��م��ع ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ی��ة 

  أفراد المحافظة. فالفرد ھنا یسیره المجتمع وكل
المجتمع�ی�ة وال�دی�ن�ی�ة  األعراف المجتمع تسیرھم

والعشائری�ة وال�ق�ب�ل�ی�ة. ال�ف�رد ی�ری�د أن ی�خ�ت�ار 
ویحقق حریتھ ورغباتھ الفردیة ویمارس حری�ت�ھ 
مع من یختاره حبیبا، لكن ع�ی�ون ال�م�ج�ت�م�ع ل�ھ 

 .بالمرصاد
عادات وتقالید المجتمع (مجتمع مس�ی�ر) ھ�ي  إن

كل المجتم�ع تس�ی�ره  أن التي تسیر العاشقین، أي
 .العادات والتقالید

أن أُش��ی�ر ھ�ن��ا أیض��اً، ك��ون روای��ة الش��اب  أری�د
ما ھو بدیھي، أي  إلى غیث، ھي الولید األول لھ،

إمكان�ی�ة االخ�ت�الف ال�م�ط�ل�ق ف�ي ق�راءة ال�ن�ص 
  .باختالف القارئ نفسھ

 
بعد دعوتھ من بع�ض ال�ج�م�ع�ی�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة ف�ي 
ألمانیا للحدیث ح�ول روای�ت�ھ ال�ق�ص�ص�ی�ة "ُح�ب 
مخیّر في مجتمع مسیّر" وانتشارھا بشكل واسع 
  على مواقع التواصل االجتماعي، وجھ�ت إح�دى

مؤسسات اإلنتاج السینمائي ف�ي أل�م�ان�ی�ا، دع�وة 
للكاتب غیث عدنان ل�ل�ت�ش�اور م�ع�ھ ح�ول ف�ك�رة 

مس�ل�س�ل ت�ل�ف�زی�ون�ي. وب�ع�د  إل�ى تحویل روای�ت�ھ
لقاءات تشاوریة، تمخضت عن ن�ت�ائ�ج إی�ج�اب�ی�ة 

اختبارات تصویریة أولیة الختیار  أدت إلى إجراء
الممثلین من بین عشرات المدعوی�ن، ع�راق�ی�ی�ن 
وعرب مقیمون في ألمانیا، رش�ح م�ب�دئ�ی�اً ل�دور 
البطولة وفقاً للمواصفات المطلوبة، فتاة عراقی�ة 
ومؤلف الروایة. وسیبدأ التصویر في العام القادم 
لحساب إحدى القنوات ال�ت�ل�ف�زی�ون�ی�ة األل�م�ان�ی�ة، 
حیث سیتم تأھیل النصوص لأللمانیة وت�ح�وی�ل�ھ�ا 

 حلقة.  45مسلسل من  إلى سیناریو إلنتاج
الشاب العراقي غیث ع�دن�ان  أن والجدیر بالذكر:

من ع�ائ�ل�ة ب�غ�دادی�ة تس�ك�ن م�ح�اف�ظ�ة ك�رك�وك، 
ت�رع�رع وش�ب ف�ي م�دی�ن�ة ال�ت��آخ�ي ف�ي ش�م��ال 

ال�ف�ن وال�ح�ض�ارة وال�ت�راث  العراق، وأنھ یعش�ق
  الخاص ببلده العراق كثیرا. مجسدا ذلك بأسلوبھ

والفن الذي ی�ق�دم�ھ س�واء ك�ان غ�ن�اء،  وأخالقھ
دائم�ا م�ا ك�ان ی�ن�ظ�ر، ك�م�ا   أدبي، أوعمل شعرا

یقول، نظرة الھ�ائ�م ال�م�ع�ج�ب ب�ت�ف�اص�ی�ل وط�ن�ھ 
المخطوطة بدماء أجداده العراقیین الذین س�ب�ق�وا 
زمانھ، كما ویسعى دائ�م�ا ل�ت�ق�دی�م وط�ن�ھ بش�ك�ل 
حضاري وثقافي ھادف. ولیس ھذا فق�ط ب�ل ك�م�ا 

 سلبا في بلده. مایراه ویحاول معالجة
أن ی��رت��ق إل��ى ھ��ذا ال��م��س��ت��وى  ف��ل��ی��س غ��ری��ب��ا

الذي یشكل بالنھای�ة، م�ح�ط إع�ت�زاز   اإلبداع من
 .العراقیین بھ واالحتفاء بمنجزه
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دور ا و روا ُ ا ب مأ  
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 ر  و 
 

  

  إسماعیل خوشناو 
 

 ُرْحَماَك یا َربِّي
 قَد قََسْت َعلَيَّ َمْنِزلَتِي

 َھِل اْلَموُت أَْھَملَنِي
 واْبتََعَد َعِن اْلَغَزلِ 

اِكَرةِ   وتََرَك على الذَّ
 أَْبَجدیةَ النِّْسیانِ 

 قَد كانْت لِي َمَعھُ 
 َجلََساٌت على طَاِولَةٍ 

 فَأَصبَحُت أَْھواهُ 
 َویَْھوانِي

 قَد َخانَِت اْلَمنیَّةُ 
 لُبَّ َعْھدٍ 

 فَقَد أََخَذْت قَْبلِي
 أَقَاِربي و أَعیَانِي

 اْلَجاِمعُ 
 تَرَعى أََذانَھُ 

 ِمْئَذنَةٌ 
 واْلَكنیَسةُ تَِصیحُ 

 قَد َشفَْت بَِدقَّاِت النَّاقُوسِ 
 أَْشَجانِي

 أََضعُت بَْیَن ُغبَاِر النَّمائِمِ 
 قَافِلَتِي

 و ظَلَّْت تُبَعثُِر ُخطُواتي
 ھُُموِمي و أَحَزانِي

 َرْمسٌ 
 فَتََح َدفَّتَي لَْوَحتِھِ 
  اْألََمُل في طََرفٍ 
 واْلیَأُْس یَرُصدُ 

 في اْلَجانِِب الثَّانِي
 أَیَا لَْیلَى

نا اْلَخبَرُ   ھل َسیَُسرُّ
ُج اْللِقَاءُ   فَیَتَبَرَّ

 و یَُكفُّ الشَّوقُ 
 َعِن اْلَغلَیان
****** 

01/ 09/2020 
          

 ..ھي ید السالم التي نصافح فیھا اإللھ

  وكمنجةٌ للغروب

 .و لحٌن لما بعد الوتر

 ھي توھُج المستحیل في المستحیلِ 

 ...و تزاوُج الخفقات و تعنقُدھا في ثریّاِت الروحانیّة..

 ھي حكایا الصیاد وصبایا الوادي..

 ..ورسائل طیر الوروار للحبایب

 وغدائر مرسلة على سجیّة السحر...

  ھي أمٌل في غربة أیلول

 ..ووشٌم على خّد الصیف

 ..نسمو معھا سماویـًا .. نتقمصھا إلى حد التوحد

  معھا نتخفّف من ھواجس اللیل

 .. وذنوب الرمل ومن ذوات الریح

 ..ھي رحمات السماء على حنق البشر

  ھي فیروز السماُء الغیرُ 

 .في مجاِز یقظة الھوى

 

 للشاعرة فتاة أحمد عید
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كان االرھاب في شكلھ التونسي لم یكن لیظھر على الساحة السیاسیة لوال تداخل ال�م�ص�ال�ح ال�ح�زب�ی�ة   
الضیقة التي تبنتھا بعض االحزاب المحدثة حدیث�ا ول�وال ذل�ك ال�خ�ط�اب ال�دی�ن�ي ال�ذي ت�ب�ن�ت�ھ ال�ح�رك�ة 
اإلسالمیة التونسیة بزعامة حركة النھضة التي كانت ومنذ تأسیسھا ومنذ تبنیھا لفكرة االقصاء لكل م�ن 

وم�ھ�م�ا  یخالف أدبیاتھا الدینیة التي تدعو لالستحواذ على السلطة مھما كانت الوسائل بما فیھا االرھ�اب
فكانت العملیات اإلرھاب�ی�ة األول�ى ف�ي ت�ون�س ت�ح�م�ل    كانت المبررات مھما كانت واھیة وغیر منطقیة

طابعا تكفیریا دینیا فكان اغتیال المحامي والمفكر الیساري المن�اض�ل ش�ك�ري ب�ل�ع�ی�د بش�ك�ل ھ�ول�ی�ودي 
مافیوزي ضربة البدایة لالغتیال آخر طال محمد براھمي احد رموز المعارضة ذو ال�ت�وج�ھ�ات ال�ق�وم�ی�ة 
ومن ثم توالت عملیات ارھابیة متعددة ضربت السیاحة التونسیة التي تمثل احد أذرع االقتصاد التونس�ي 
فكانت عملیة متحف باردو التي راح ضحیتھا أجانب ثم عملیة منتجع ال�ق�ن�ط�اوي الس�ی�اح�ي ال�ت�ي راح 
ضحیتھا كذلك أجانب مما أثر كثیرا على ھذا القطاع الحیوي في تونس حیث فقد الكثیر من اشع�اع�ھ ف�ي 
الخارج و تسبب على المستوى الداخلي في خسارة كبیرة من السیولة المالی�ة و أج�ب�ر أص�ح�اب ال�ن�زل 

و منھا الى غلق العدید من النزل في مختلف المناطق الس�ی�اح�ی�ة ب�ت�ون�س وھ�ك�ذا ت�م   على طرد العمال
 2011تقریبا القضاء نھائیا على قطاع كان بالكاد یستعید عافیتھ بعد أحداث الثورة سنة 

لم یقف االرھاب التونسي عند حدود قطاع السیاحة ولم یكتفي بضرب بعض رؤوس المعارضة المدن�ی�ة  
لیصبح وسیلة من وسائ�ل   بل ساعدت العوامل الداخلیة السیاسیة المفتتة و المتنافرة من تعاظم االرھاب

فرض االمر الواقع أو وسیلة من وسائل التغییر و فرض ال�رأي ال�واح�د .فش�ھ�دت ت�ون�س ت�ب�اع�ا وف�ي 
ظروف حالكة عدة عملیات ارھابیة على شاكلة العملیات التي نش�اھ�دھ�ا ف�ي أف�غ�انس�ت�ان أو ت�ل�ك ال�ت�ي 
شاھدناھا عند تنظیم داعش , فكانت عملیات ذبح و قتل و تنكیل في صفوف االمن و الجیش كما شاھدن�ا 
في تونس وبكثیر من التعجب لعملیات انتحاریة و غیرھا من محاوالت بث الرعب و الرھبة ع�ن�د ع�ام�ة 
الشعب و محاوالت شق صفوف الجیش و االمن و اضع�اف�ھ م�ن اج�ل االن�ف�راد ك�ل�ی�ا ب�ال�وض�ع االم�ن�ي 

ظ�ل ھ�ذا ال�م�ش�ھ�د ال�ت�ونس�ي   والتحكم فیھ. في ظل ھذا العنف و اإلرھاب الممنھ�ج و ال�م�دروس وف�ي
طبقة جدیدة من ال�م�ن�ت�ف�ع�ی�ن   المتنافر المصالح و المتنافر الرؤى و اإلیدیولوجیات و المرجعیات تشكلت

بھذا الوضع تمكنت في ظرف زمني قصیر من تكوین ثروة ھائلة مجھولة المصدر بعیدا ع�ن أي رق�اب�ة 
مھما كان مأتاھا فكان ھذا اللوبي , لوبي فساد بامت�ی�از ض�م ف�ي ص�ف�وف�ھ م�ھ�رب�ی�ن وم�روج�ي ع�م�ل�ة 
وسیاسیین مرتشین أسسوا مع بعضھم كتلة ضغط قویة فدخلوا البرل�م�ان و أس�س�وا أح�زاب وت�ع�اون�وا 
على كل شيء اال ( على البر و التقوى ) ووجھوا دفة الحكم باتجاه مصالحھم مما عط�ل ك�ث�ی�را تس�وی�ة 
الوضع السیاسي التونسي نحو االنفراج و نحو العمل لصالح البالد بفعل قوة الض�غ�ط و ال�ت�ھ�دی�د ال�ت�ي 

 . تمارسھا ھاتھ الفئة من أجل تثبیت مصالحھا و حمایتھا من أي تھدید داخلي أو خارجي
ان تداخل المصالح الضیقة و تعاظم الخطاب الدیني ودعوتھ في كثیر م�ن األح�ی�ان ال�ى اع�ت�ب�ار ك�ل م�ا 
یخالف احكام الشریعة رجس من عمل الشیطان ویجب محاربتھ ساھم في تثبیت الوضع الت�ونس�ي ع�ل�ى 
ما ھو علیھ من ضعف اقتصادي وبؤس اجتماعي وغیاب للدولة حتى انك تخال ان كل ھاتھ المشاكل ق�د 
اجلت لصالح االنتھاء من اقامة دولة اسالمیة فاضلة . و قد ساعد موروث دیني بائس و رؤی�ة ث�ق�اف�ی�ة 
محدودة و تربیة بیئیة تقلیدیة متخلفة على تعاظم دور الخطاب ال�دی�ن�ي ال�ذي ان�ت�ظ�م ف�ي ش�ك�ل اح�زاب 
مختلفة في الشكل متفقة في المضمون من االستحواذ على أصوات كث�ی�رة م�ن الش�ع�ب ال�ت�ونس�ي وق�ع 
توجیھ جزء منھا للجھاد خارج تونس كسوریا و العراق ولیبیا واحتفظ بالجزء األخر ك�خ�زان ان�ت�خ�اب�ي 

  . یقع اللجوء الیھ عند اشتداد الصراع من أجل الحكم
ان االرھاب في تونس یتشكل بتشكل الوضع السیاسي في تونس فنحن نشاھد عملیات ارھابیة ع�ن�دم�ا   

یفقد التیار الدیني في تونس لبعض من مصداقیتھ او عندما یجد منظري و شیوخ ھ�ذا ال�ت�ی�ار ان�ف�س�ھ�م 
محط انتقاد و سخط كبیر من قبل الشعب كما یاخذ االرھاب في تونس شكل خارجي و ذل�ك ب�ت�دخ�ل دول 
وشخصیات اجنبیة في المسار السیاسي التونسي سواء مباشرة بتصریحات تمس من سی�ادة ت�ون�س او 

 .. بشكل متخفي بضخ الكثیر من المال الجل شراء مزیدا من الذمم
 
تبقى تونس في ظل ھاتھ التجلیات المختلفة لالرھاب الضحیة االولى فال الحكومة قادرة على ال�ح�ك�م و   

ال االقتصاد قادر على النھوض وال الوضع االجتماعي قادر على تحسین حالة التونسي ال�م�ت�ردی�ة اص�ال 
بفعل غیاب الدولة. ان تونس وھي تحاول ان تخرج من حالة الركود السیاسي و االقتصادي تجد نف�س�ھ�ا 
تحت رحمة ضغوطات خارجیة,فالتدخل الفاضح لبعض الدول في سیاسة تونس الداخلیة ومحاولة ھ�ات�ھ 
الدول تركیز وصایة سیاسیة واقتصادیة على تونس جعل من قضیة النھوض بالبالد شبھ مستحی�ل�ة ف�ي 
ظرف تتحكم فیھ قوى سیاسیة تونسیة ال عالقة لھا بالوطن وبما یھم اھل الوطن . ل�ق�د ت�ح�ول الص�راع 
في تونس لالسف ومنذ حكومة الترویكا الى صراع من أجل اقتسام غنیمة الثورة ومنھا صراع من اج�ل 
تثبیت وتأبید ھاتھ الغنائم الى حد أن ھذا الشكل من الصراع أو الحكم یذكرنا ب�ال�م�ش�ھ�د ال�ل�ب�ن�ان�ي ال�ذي 

 . تلعب فیھ الطائفیة الدور األساس في تثبیت و تسییر دفة الحكم دون اعتبار لمصلحة البالد
نھایة أمام ھذا االنھیار المفزع لمفھوم الدولة فإن الصراع المحتدم داخل األحزاب الم�دن�ی�ة وخ�ارج�ھ�ا   

ینبئ بانھیارھا في وقت ھي في أشد الحاجة إلى التماسك، إن ھذا الوضع السیاسي ال�م�خ�ت�ل أص�ال م�ن�ذ 
قیامھ على أساس فكرة المجلس التأسیسي ومن بعدھا على أساس نظام برلماني مطلق ی�ف�ت�ح ال�ط�ری�ق 

ولن تشفع بعدھا ال تحال�ی�ل   لتحكم بالحدید والنار باسم الدین  أمام حركة النھضة والحركات المتعلقة بھا
وال تقییمات. إن الوقت اآلن یتطلب منا وقفة تجمع كل أطی�اف ال�م�دن�ی�ة و ك�ل ال�وج�وه ال�وط�ن�ی�ة وك�ل 
المفكرین من أجل العمل على إعادة التفكیر في شكل النظام وشكل ال�ح�ك�م ح�ت�ى ال ت�ن�ھ�ار أخ�ر أس�وار 

 . قرطاج أمام الغزاة الجدد
 

   ر
  أ أار طج 

 

  
 عبد الحمید الصغیر/ تونس

اق او وورة 
! دة اا 

 
 
 
 
 
 
 

 كفاح محمود كریم/ أربیل     

في مقالھ األخیر بصحیفة إیالف الدولیّ�ة "م�ت�ى یُ�ك�س�ر ال�ج�م�ود ف�ي م�ل�ف�ات     
الشرق األوسط؟" تطرق الكاتب، حسن إسمیك، إلى ت�ق�ری�ر أو دراس�ة أص�درھ�ا 
: "منطقة الش�رق  "معھد لندن لالقتصاد والسالم"، وذھب إلى استنتاج یقول، إنَّ
االوسط وشمال أفریقیا ال تزال األقل سالماً واستقراراً في العال�م"، وع�ل�ى ض�وء 

 ھذا االستنتاج أو المؤشر یتسائل األستاذ، إسمیك:
امة العنف والجمود السیاسي حتى اآلن؟  لماذا ال یزال الشرق األوسط یعیش دوَّ

وقد أجاب الكاتب على كثیر من التساؤالت والظواھر والعُقد السی�اس�یّ�ة، وخ�اص�ةً 
عقدة القضیة الفلسطینیة الّتي فَِشلْت األمم الم�ت�ح�دة وم�ج�ل�س أم�نّ�ھ�ا ف�ي ح�لّ�ھ�ا 
وإقناع أطراف النّزاع بصیغة مقبولة للتعایش، حت�ى ان�ب�رى ال�رئ�ی�س ال�م�ص�ري 

في خطوٍة جریئٍة بزیارتھ إلسرائیل واضعاً خارطة طریق   األسبق، أنور السادات،
عقالنیة إلنھاء الصراع، ورغم ما تعرض ل�ھ ال�رج�ل م�ن ظ�ل�ٍم ك�ب�ی�ر م�ن ذوي 
القربى ومن أصحاب الشأن الفلسطیني عل�ى األرض، وأقص�د م�ع�ارض�ي خ�ط�وة 
السالم الّتي جاءت متأخرةً كثیراً لما بدأه الراحل الحبیب بورق�ی�ة، إال أن�ھ�ا ك�ان�ت 
األفضل في كّل مشاریع السالم بین الطرفین ال�م�ت�ن�ازع�ی�ن ال�ل�ذی�ن ح�وال الش�رق 

 األوسط إلى واحدة من أكثر بؤر الصراعات والحروب في العالم.
ال شك ان الصراع العربي االسرائیلي كان احد اھم نتائج التفاھمات البری�ط�ان�ی�ة    

الفرنسیة الروسیة في تقسیم المنطقة، لكن وفي ذات السیاق علینا أن ندرك أیض�اً 
أن قضیة اخرى كانت تحت الرماد رغم ان نیرانھا بدأت باالن�ت�ش�ار م�ن�ذ ال�ن�ص�ف 
الثاني من القرن الماضي، وقد غدت الیوم اي القضیة الكوردیة ووطنھا ال�م�ج�زء 
األكثر إثارةً بعد انصیاع كثیر من أطراف الصراع العربي اإلسرائیلي إل�ى ص�ی�غ�ة 
أكثر مقبولیة في التفاھم السلمي بدالً من الخراب وال�دم�ار، وال�ذھ�اب إل�ى خ�ی�ار 
الصلح وقبول اآلخر مقابل سالٍم دائم وت�ط�وٍر م�ت�الح�ق ك�م�ا حص�ل م�ؤخ�را ف�ي 

ن�م�زذج�ھ االح�دث م�ع االم�ارات، وسلسلة التقارب والتصالح االسرائیلي العرب�ي 
فالقضیة الكوردیة وخاصةً في جزئیھا الجنوبي والغ�رب�ي ف�ي س�وری�ا وال�ع�راق، 
ناھیك عن الجزء األكبر في تركیا واآلخر في إیران، أصبحت تشكل التحدي األكبر 
بعد القضیة الفلسطینیة، وھذا المشھد یؤشر إلى حقیقة مھمة ج�داً ال ی�ھ�ت�م ب�ھ�ا 
الكثیر، وھي بتقدیري أساس ھذا الوضع ف�ي الش�رق األوس�ط، وھ�و ال�ت�أس�ی�س 
الخطأ واإلجباري لدول المنطقة بمقص استعماري لم ی�ل�ت�ف�ت إل�ى ن�ت�ائ�ج�ھ ال�ت�ي 

 تحصد كوارثھا الشعوب.
أن قضیة فلسطین وكوردستان وبقیة الم�ك�ّون�ات ال�ُم�ذاب�ة ف�ي ال�ك�ی�ان�ات ال�ت�ي    

تشكلت بمصالح اقتصادیّة بحتة مطلع القرن الماضي، ھي األس�اس ال�خ�ف�ي ل�ك�ل 
الصراعات الدائرة الیوم، وخاصةً ما یتعلق منھا بالمكّون�ات ال�ع�رق�ی�ة وال�ق�وم�ی�ة 
والدینیة، ناھیك أصالً عن طموحات بقایا اإلمبراطوری�ات ال�ث�الث ال�الت�ي ح�ك�م�ن 
الشرق وأطرافھ لحقٍب زمنیٍّة طویلة في تدویر أحالمھم بإعادة سطوة ونفوذ ت�ل�ك 
اإلمبراطوریات التي سادت ثّم ب�ادت، وھ�ي ال�ع�ث�م�ان�ی�ة وال�ع�رب�ی�ة وال�ف�ارس�ی�ة، 
والص��راع ال��ن��ازف اق��ت��ص��ادی��اً ف��ي م��ح��اوالت ام��ت��الك وس��ائ��ل ت��م��ن��ح��ھ��م ق��ّوة 
اإلمبراطوریات الغابرة، أال وھو السالح النّووي كما تفعل إیران وكما ف�ع�ل ص�دام 
حسین ومعمر القذافي، وكما تمتد تركیا بحثاً عن الطاقة تارةً وبسط نف�وذھ�ا ت�ارةً 

 أخرى بأحالم الوالیات َكبدیٍل إسالمي شعوبي.
أن الصراع اإلیراني التركي المخفي في العلن والمتوق�د ش�ی�ع�ی�اً وُس�ن�ی�اً ت�ح�ت    

الرماد، یشبھ في أصلھ الصراع األمریكي الروسي وال عالقة لھ البت�ة ب�ال�م�ذاھ�ب 
والقومیات، بل باالمتدادات الجغرافیة مستخدمین ف�ی�ھ ال�دی�ن وال�م�ذھ�ب كس�الٍح 
مخدر، وكذا الحال في الدكتاتوریات العربیة وشعاراتھا من المح�ی�ط إل�ى ال�خ�ل�ی�ج 

 ومن البحر إلى النھر وصوالً الى القدس!
في خضم ھذه الصراعات والتداخالت المعقدة لمجموعة دول جعلت من الش�رق    

األوسط ساحةً لبسط نفوذھا وسوقاً لبیع منتوجاتھا، بل وح�روب�اً ب�ال�وك�ال�ة ع�ل�ى 
حساب الشعوب في العراق وكوردستان وفلسطین وسوریا ولیبیا والیمن ول�ب�ن�ان 

المس�ت�ع�ص�ی�ة أال وھ�ي ال�ن�م�وذج   والسودان، أمامنا نماذج قریبة لحّل ھذه العقد
الیوغسالفي أو السوفییتي والنموذج الجیكوسلوفاكي إلعادة ترسیم المنطقة وف�ق 
حاجات السكان والمكّونات وطموحاتھم في االستقالل بدیالً عن الحروب ونتائجھ�ا 
التي تدور منذ قرن من الزمان دون أن تحقق الس�الم ال�م�ن�ش�ود وال�ت�ط�ور ل�ھ�ذه 

 الشعوب ودولھا.
وأجزم أن كثیر من ملفات المكّونات وفي مقدمتھا الملف الكوردست�ان�ي تس�ت�ط�ی�ع 
الدول العربیة ذات الشأن أن تساھم في حلھ وإنھاء مشكلتھ بأي ن�وع م�ن أن�واع 
االستقالل والتحالف الذي یطمح لھ الكورد سواء بالصیغة العراقیة أو ب�ت�ط�وی�رھ�ا 
إلى الكونفیدرالیة وإجبار كل من تركیا وإیران على إتباعھم شاؤوا أم أب�وا، ھ�ك�ذا 

ك�ق�ض�ی�ة   دور سیعمل على حلحلة قضایا مؤجلة حالیاً وخ�ط�ی�رة ج�دا مس�ت�ق�ب�ال،
 األقباط واألمازیغ وغیرھم.



 
   
 

خلیل الحداد، اسم المع في عالم الصحاف�ة 
والكتابة لألطفال. بل یمكنك القول إنھ باقة 
من الفن واألدب فواحة ب�ال�ع�ط�ر نض�اح�ة 
بالجمال. فھو روائي، فنان تشكیلي، كاتب 

ش��اع��ر، م��وس��ی��ق��ي. أم��ا ف��ي   ص��ح��ف��ي،
الصحافة ف�ق�د ع�م�ل ك�ات�بً�ا ورس�اًم�ا ف�ي 
الصحافة العراقیة، وف�ي ج�ری�دة االت�ح�اد 
اإلماراتیة، وأما في عالم الطفل فلھ م�ئ�ات 
القصص التي أبدعھا للط�ف�ول�ة، ك�م�ا أن�ھ 
مؤلف وملحن أغنیة ماجد الشھی�رة ال�ت�ي 
كانت تذاع في عدد من محطات التلفزی�ون 
الع�رب�ی�ة. ث�م إن�ھ فض�ال ع�ن ذل�ك ك�ات�ب 
روائ��ي؛ ف��ل��ھ روای��ة م��ط��ب��وع��ة ب��ع��ن��وان 
"اسكندراب�ي م�ن ب�وس�ط�ن" ق�ام ب�رس�م 
غالفھ�ا، ول�ھ أیًض�ا دی�وان ش�ع�ر ع�ام�ي 

  تحت الطبع بعنوان "التوتة الدكر".
سألتھ عن تلك النقلة من الرسم وال�ك�ت�اب�ة 
لل�ط�ف�ل إل�ى إب�داع م�ج�م�وع�ة م�ن ش�ع�ر 

 العامیة المصریة فقال: 
* س�أق�رأ ع�ل�ی�ك س�ط�وًرا م�م�ا ج�اء ف�ي 
دیواني التوتة الدكر، الذي سیصدر خ�الل 

 أیام إن شاء هللا
 
 كلي آذان صاغیة -

* جمعتني سھ�رة ش�ع�ری�ة، م�ع ال�م�م�ث�ل 
ال��ق��دی��ر ن��ب��ی��ل ال��دس��وق��ي ف��ي أوائ��ل 
الثمانینیات .. تَلَوت علیھ بعض أشع�اري، 
فوجئت بھ یص�غ�ي ب�اھ�ت�م�ام ش�دی�د، وق�د 
َعلَت وجھھ ابتسامة ذات معنى، ت�ؤك�د أن 
شیئاً مھماً یدور في نفسھ، أراد أن یُْفِصح 
بھ. صمت قلیالً ث�م ق�ال بص�وت ع�م�ی�ق، 
ووجٍھ ُمَع�بِّ�ر، ل�وال أن�ن�ي ق�م�ت ب�ب�ط�ول�ة 
مس��ل��س��ل ب��ی��رم ال��ت��ونس��ي، وق��رأت ك��لَّ 
أشعاره، لظننت أن م�ا ت�روی�ھ اآلن، م�ن 
أشعار بیرم. كانت ھذه شھادة أعتز ب�ھ�ا.. 
من فنان محترم.. ترك بصم�ة م�ھ�م�ة ف�ي 

 عالم الفن الراقي.
 
جمیل جدا، ولكن ھل تأثرت فعال بب�ی�رم   -

 التونسي؟
* من فضلك دعني أكمل ال�ق�راءة وف�ی�ھ�ا 
الجواب. لعلي تأثرت في ص�ب�اي ب�أش�ع�ار 
بیرم، لكثرة ما قرأت لھ منذ الصغ�ر، ف�ق�د 
كانت تنتابني نوبات من ضیق التنفس ف�ي 
بعض اللیالي، بسبب حس�اس�ی�ة ص�دری�ة، 
أصابتني ف�ي س�ن ال�ع�اش�رة، واس�ت�م�رت 
معي بضع س�ن�وات، ث�م أراد هللا أن أَْب�رأ 
منھا. حینما كانت تھاجم�ن�ي أزم�ة ض�ی�ق 
التنفس، في بعض لیالي الشت�اء ال�ب�ارده، 
فال یغمض لي ِجفٌن، وال أھنأ بنوم، ح�ت�ى 
یظھر ض�وء الص�ب�ح، وك�أن ال�ل�ی�ل یَ�ُج�رُّ 
أذی��ال��ھ، وی��ج��ر م��ع��ھ األزم��ة الص��دری��ة، 
فأبدوا معافاً سلیماً، كأني لم أك�ابُ�د ض�ی�ق�اً 
في تلك اللیلة. في لیالي األزمة، كنت أق�رأ 
حتى الصباح، فإذا أص�اب�ن�ي ال�م�ل�ل، أج�د 
السلوى في أشعار بیرم، وأیضاً في بعض 
 أشعار صالح جاھین، وخاصة الرباعیات.

كثیرون م�ن م�ب�دع�ي الش�ع�ر ال�ع�ام�ي   -
 تأثروا بصالح جاھین.

* ص��الح ج��اھ��ی��ن ل��ی��س أول م��ن ك��ت��ب 
الرباع�ی�ات، ب�ل س�ب�ق�ھ إل�ی�ھ�ا ك�ث�ی�رون، 
أھمھم بیرم، كان ص�الح ج�اھ�ی�ن ی�ع�ت�ب�ر 
بیرم أبا شعراء العامیة، وقد ص�رح ب�ذل�ك 
في قصیدة رثاء ل�ب�ی�رم ی�وم وف�ات�ھ، ق�ال 

 فیھا: مین اللي مات یا شب یابو دموع؟
 قالت عروس الشـعر للمـوجـوع

 مین اللي مات یا شب قل لي یا خویا
 قالت عروس الشعر: لَْیكون ابویا

 أنا قلـت ابونا كلـنا یا صـبیة
 
قلت للمبدع الفنان خلیل الحداد: لكننا لم  -

ن��ت��ح��دث ع��ن ال��ب��دای��ات. أی��ن نش���أت 
وترعرعت، وكیف تعرفت بمج�ل�ة م�اج�د؟ 
وما الصعوبات التي ق�اب�ل�ت�ك ف�ي ب�دای�ات 

 ذلك المشوار؟ وكیف تم تذلیلھا؟
* نبدأ بالحدث األھم، مجلة م�اج�د، س�ب�ق 
أن عملت في مج�ل�ة ال�م�س�ی�رة ال�ع�راق�ی�ة 
لألطفال، باإلضافة لمقاالت وتحقیقات ف�ي 
صحف ومجالت أخرى، ث�م س�اف�رت إل�ى 
أبو ظبي، عملت في جریدة االتحاد، ال�ت�ي 
حین كان األستاذ مصطفى ش�ردي رح�م�ھ 
هللا مدیراً للتحریر، وكان معنا في صالح�ة 
التحریر، األستاذة: جمال ب�دوي، ع�ب�اس 
الطرابیلي، وأحمد ع�م�ر، وع�ب�د ال�وھ�اب 
م�ط��اوع، ال��ذي ع��م�ل ف�ي االت�ح��اد ل��م��دة 
عامین فقط، ثم عاد إلى األھرام، ل�ی�ت�ول�ى 
رئاسة تحریر مجلة الشباب. فلما ش�رع�ت 
مؤسسة االتحاد في عمل م�ج�ل�ة ل�ل�ط�ف�ل، 
اخ��ت��ارت أح��م��د ع��م��ر ل��ی��ك��ون م��دی��راً 
لتحریرھا، واختارني م�ع ع�دد ق�ل�ی�ل م�ن 
الزمالء، كي نب�دأ ھ�ذا ال�ع�م�ل ال�ذي ك�ان 
یبدو كأنھ مغامرة، بدأنا التجھی�ز ل�ألع�داد 
التجریبیة، ثم األولى، ك�ن�ت ط�واف�اً ل�م�دة 
أربعة أشھر على م�دارس أب�و ظ�ب�ي ك�ي 
ألتقي بن�م�اذج م�ن أط�ف�ال ال�ع�رب، ح�ت�ى 

ف�ب�رای�ر س�ن�ة  28أصدرنا العدد األول في 
، وكانت مفاجأة لم نتوقعھ�ا، ح�ی�ث 1979

استقبل أطف�ال اإلم�ارات، ث�م ال�ع�رب م�ن 
بعدھم، المجلة بلھفة شدیدة، حتى وصلت 
توزیع المجلة مائة وثمانون أل�ف نس�خ�ة 

 في األسبوع.
 
نرید معرفة ما كتبتھ في ك�ت�اب "م�اج�د  -

قصة حب" عن ال�دی�ك ال�ذي ی�ظ�ھ�ر ف�ي 
األغنیة الشھیرة وعن أشیاء أخرى تراھا 

 شائقة.

* كتبت أغنیة ماجد، وقمت بتلحینھا، وتم 
تسجیلھا مع فرقة موس�ی�ق�ى اإلذاع�ة ف�ي 
أبوظبي مع كورال األطفال، فلما أرادنا أن 
نصورھا سینما، كان الفیلم الق�ص�ی�ر ی�ب�دأ 
بدیك یصیح، أشترینا دیك ل�ھ�ذا ال�غ�رض، 
ووضعناه على سور البح�ر ع�ن�د ال�ف�ج�ر، 
ولكنھ أبى أن یصیح، فتم تصویره، وقمن�ا 
بتركیب صوت دیك یصیح. ھذا الدیك كنت 
اشتریتھ بخمسین درھماً دفعتھا م�ؤس�س�ة 
اإلتحاد التي تصدر عن�ھ�ا ال�م�ج�ل�ة، ف�ل�م�ا 
انتھت الم�ھ�م�ة، اع�ت�ب�رت�ھ ع�ھ�ده م�ع�ي، 
ه إلى المخازن، فلما ذھ�ب�ت  وأردت أن أُردُّ
بھ إلى أمین المخازن، أص�اب�ت�ھ ال�دھش�ة، 
وقال لي في خجل: كما ترى ك�ل األش�ی�اء 
ھنا محفوظ�ة ع�ل�ى أرف�ف، ك�ی�ف ی�م�ك�ن 
االحتفاظ بدیك، علیك أن تحتف�ظ ب�ھ ح�ت�ى 

 یتم البت في أمره.
أخذتھ معي إلى بیتي، وضعتھ ف�ي ش�رف�ة 
صغیرة، ولكنھ استوحش المكان، وكان ال 
یأكل إال القلیل، الم�ھ�م أن�ي س�ددت ث�م�ن�ھ 
لخزینة الجریدة، وقم�ن�ا ب�ذب�ح�ھ، وأھ�ل�ت 
نفسي أن آخل لحم�اً ط�ی�ر ط�ري، ول�ی�س 
مجمداً كما كان شائعاً، ولكن ف�وج�ئ�ن�ا ب�ھ 
أنھ خاٍل من اللحم، فبدا وكأنھ ق�ط�ع�ة م�ن 
البالستیك، تماماً مث�ل دی�ك س�م�ی�ر غ�ان�م 

 ولینا في المتزوجون.
 
بالنسبة للرسم. یبدو أنك متخصص ف�ي  -

 "البورتریھات" ألیس كذلك؟
* رسمت كل شيء، ح�ت�ى ال�ك�اری�ك�ات�ی�ر، 
رسمت الكاریكاتیر في ب�غ�داد وأب�و ظ�ب�ي 
في الجریدة الیومیة، ولكني وال�ح�م�د �، 

  أُتقن في البورتریھ.
 
أي أنواع رسم ال�ب�ورت�ری�ھ�ات أص�ع�ب؟  -

 الرسم بالزیت أم باأللوان المائیة؟ ولماذا؟
* أجید رسم ال�ب�ورت�ری�ھ ب�ك�ل ال�خ�ام�ات، 
ولكن األفضل بالنسب�ة ل�ف�ن�ان ال�م�ت�م�ك�ن، 
رسم بالبورتریھ بالزیت، ضربات الفرشاة 
تعطي تأثیرات غایة في الروع�ة، وت�ك�ون 

 أكثر تعبیراً.
المبدع الكبیر خ�ل�ی�ل ال�ح�داد، ب�م�ا أن�ك  -

عایشت الكتابة للطفل زمنًا وأبدعت ف�ی�ھ�ا 
الك�ث�ی�ر، أل�ی�س اخ�ت�ی�ار رؤس�اء ت�ح�ری�ر 
مجالت األطفال ع�م�ال ش�اقًّ�ا؟ أل�ی�س م�ن 
الصعب إیجاد شخصیة تفھم ھ�ذا ال�م�ج�ال 

فھًما عمیقا لتس�ت�ط�ی�ع ان�ت�ق�اء م�ا ی�ن�ش�ر 
 للطفل مما ال ینشر؟

* دائًما یك�ون اخ�ت�ی�ار رؤس�اء ال�ت�ح�ری�ر 
عمال لیس ب�ال�ھ�ی�ن؛ ألن ت�ل�ك مس�ئ�ول�ی�ة 
كبرى، فما ب�ال�ك إذا ك�ان األم�ر م�ت�ع�ل�قً�ا 
بالطفل الذي ھو كائٌن یتشكل وینمو ت�ح�ت 
شمس معینة وظل معین. ھناك مع األسف 
من یكتبون للطفل ألنھم لم یحققوا ن�ج�اح�اً 

 في الكتابة للكبار.
 
 صدقت. -

* ھؤالء علینا أن نحسن اختی�ار الص�ال�ح 
من أعمالھم، واس�ت�ب�ع�اد ال�ط�ال�ح م�ن�ھ�ا، 
وھذه مسئولیة رئیس التحریر في ال�م�ق�ام 
األول. ھناك مش�ك�ل�ة ك�ب�رى، أن�ھ أح�ی�ان�اً 
یُنظر لكاتب األطفال أنھ من نافل�ة ال�ق�ول، 
وأذكر موقفاً ط�ری�ف�ا، أن�ن�ي ش�ارك�ت ف�ي 
مؤتمر على المست�وى ال�ع�رب�ي أق�ی�م ف�ي 
مدینة العین، ب�أب�و ظ�ب�ي، اس�ت�م�ر ث�الث�ة 
أیام، حضره أس�ات�ذة م�ن ك�ل ال�ج�ام�ع�ات 
العربیة، فلما دخل�ن�ا ال�ق�اع�ة، وج�دت ك�ل 
مشارك خصص لھ مكان، وأم�ام�ھ ل�وح�ة 
بإسمھ، فلم أرض عن المكان الم�خ�ص�ص 
لي. وقفت متحدثاً فیھم، قلت لھ�م: ن�ت�ائ�ج 
ھذا المؤتمر، سأقوم أنا وأمثالي بوضعھ�ا 
ف��ي ح��ی��ز ال��ت��ن��ف��ی��ذ م��ن خ��الل أع��م��ال��ن��ا 
وكتاباتنا، لذا ینبغي أن نكون ن�ح�ن ك�ت�اب 
األطفال األصل في ھذا المكان، ث�م أردف�ت 
قائالً: ذكرتم�ون�ي ب�ط�ب�ی�ب ذھ�ب ی�خ�ط�ب 
فتاة، فسألھ أبوھا عن ع�م�ل�ھ، ف�ق�ال ل�ھ: 
طبیب أطفال، فقال أبوھا: طب ل�ی�ھ ی�ب�ن�ي 

 مكملتش تعلیمك.
 
جمیل یا أستاذ خلیل، واآلن مع الس�ؤال  -

األخیر لو سمحت. ھل ت�ج�ذرت م�وھ�ب�ت�ك 
  في أحد أبنائك لیكمل مسیرتك؟

* نعم، فأربعة من أوالدي أعض�اء ھ�ی�ئ�ة 
ال�ت�دری�س ف�ي ك�ل�ی�ة ال�ف�ن�ون ال�ج�م�ی�ل��ة، 
باألسكندریة، دك�ت�ورة س�م�ی�ة أس�ت�اذ ف�ي 
قسم التصویر بالكل�ی�ة، ودك�ت�ورة أم�ی�م�ة 
مدرس بقس�م ج�راف�ی�ك، ودك�ت�ور م�ح�م�د 
أیًضا في قس�م ج�راف�ی�ك، وھ�ال�ة م�درس 
مساعد بقسم التصوی�ر ب�ال�ك�ل�ی�ة، وأیًض�ا 
أحمد ت�رب�ی�ة ف�ن�ی�ة وھ�و مص�م�م م�ب�دع، 
وشی�م�اء ص�ح�اف�ة واع�الم، ول�ب�ن�ي ل�غ�ة 
عربیة. ومن�ذ أی�ام ت�م�م اف�ت�ت�اح م�ع�رض 
دكتورة سمیة، أقامتھ ب�ال�ك�ل�ی�ة، ع�رض�ت 

لوحة، أنجزتھا خ�الل م�دة ح�ظ�ر  25فیھ 
الكرونا، سجلت فیھا اھتمامات، وحرك�ات 

 وسكنات ابنتھا خالل شھور الحظر.

 اا اا " ان اد  ااد"

 
 أجرى الحوار: محمد محمد السنباطي/ مصر
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 القسم الثالث "المتاھة"

-1- 
 "متاھة سیناء، متاھة منطقة الحرام"

ال أحد یحمل ساعة یدویة عل�ى م�ع�ص�م ی�ده، أو  
ف�ق�د ان�ع�دم   موبایل ی�ع�رض ال�وق�ت، وال�ت�اری�خ،

الزمن، وال أحد یسأل عنھ، فال لیل، وال نھار، وال 
شمس، وال ق�م�ر، وال ك�ھ�رب�اء ت�ج�ع�ل األض�وی�ة 
تضيء، ال�ك�ل م�وج�ود ھ�ن�ا ف�ي ض�وء ب�اھ�ت ال 
یعرف مصدره، فاضت بھ السماء، ان كانت ھن�اك 

 سماء، ضوء سقیم، شاحب.
كان البلم یتھادى بنا مدفوعا بق�وة دف�ع م�ردي    

كریم، أو مجذاف الشیخ ع�ب�د ال�ك�ری�م، وس�ی�ط�رة 
الصبي فائز على ال�دف�ة، وات�ج�اھ�ھ�ا ال�م�ع�روف. 
الحت لنا منطقة البس�ات�ی�ن ال�ت�ي ن�روم ال�وص�ول 
إلیھا من بعید ونحن في ال�ب�ل�م الس�ائ�ر ب�ن�ا وھ�و 
یتقدم إلى أم�ام. ك�ان ال�ج�م�ع ال�خ�یّ�ر ص�ام�ت، ال 
حراك فیھ، ع�ن�دھ�ا ن�ھ�ض م�ن ب�ی�ن�ھ�م ال�ج�ن�دي 
العراقي وسألني بعد أن راح یفتح طبقات ذاك�رت�ھ 

 لیصل إلى منتصف الثمانینات، قائال:
أستاذ، كیف قذفتنا في ھذه الصحراء ال�ت�ي ال  -   

نعرف عنھا شیئا في وقت كانت الریاح ت�ت�ص�اع�د 
ح��ت��ى أص��ب��ح��ت ع��ب��ارة ع��ن ع��واص��ف وزواب��ع 
غباریة تحمل الرمال وتذروھا في وجوھن�ا، ك�دن�ا 
نموت، أو تعمى ع�ی�ون�ن�ا، أو ن�ق�ع ب�ی�د ال�ج�ان�ب 

   اإلیراني؟
فتح الجمع الخیّر ع�ی�ون�ھ ع�ل�ى وس�ع�ھ�ا، أخ�ذ    

یبحلق في وجوھنا، أن�ا وال�ج�ن�دي، ی�ن�ق�ل ن�ظ�ره 
بیننا، ینتظر اإلجابة مني، كنت جالسا قرب الشیخ 
عبد الكریم بعد أن ترك م�ك�ان�ھ ف�ي ال�وس�ط، ف�ي 
رأس البلم، فیما جلستا الملحة وأم الص�ب�ي ع�ل�ى 

 العارضة الخشبیة األولى، ابتسمت، وسألتھ:
 ولَِم أنَت ھناك، أقصد في الصحراء؟ -   
 ضحك، أو ھكذا وصل لي صوت ضحكتھ، قال:   
 أنا في واجب الدوریة؟ -   
 لوحدك؟ -   
 قال:   
 كنّا مجموعة. -   
 ولماذا أنت لوحدك؟ -   
 قال بیقین المیت:   
 ألنني تھت. -   
أنت تھت، وأنا وض�ع�ت ف�ي ط�ری�ق�ك ج�ن�دي  -   

إیراني، فأسرتھ، وأوصلتك إلى وحدتك، وب�دون�ي 
 ال تستطع أن تفعل شیئا، ألیس ھذا جیدا؟

 سكْت، وجلس.   
 أكملت حدیثي لھ وللجمیع:   
لقد وضعت أمامك، وأم�ام ال�ج�ن�دي اإلی�ران�ي  -   

الذي أصبح أسیرك، خارطة طریق لكي تنجو م�ن 
ھذه العاصفة التي یسیر فیھا الشخص ك�األع�م�ى. 
سكُت بعض الوقت، ثم تابعت حدیثي: ھ�ل ت�ع�رف 

 اسطورة التیھ اإلسرائیلي في سیناء؟
قام من مكانھ، فیما حرك الش�ی�خ ع�ب�د ال�ك�ری�م    

رأسھ عالمة معرفتھ باسطورة التیھ اإلسرائ�ی�ل�ي، 
 قال:

 كال سیدي. -
رحت أشرح لھ ولشخوص الجم�ع ال�خ�یّ�ر م�اذا    

 كنت أعني بالتیھ اإلسرائیلي، قلت:
ھي اسطورة خروج بني إسرائیل من مصر إل�ى  -

أرض كنعان وظلوا ت�ائ�ھ�ی�ن ف�ي ج�زی�رة س�ی�ن�اء 
أربعین عاما، فیھا عب�دوا ال�ع�ج�ل، وف�ی�ھ�ا ن�زل�ت 
على موسى األلواح كما ادَّعوا، وفیھا أع�ط�ى هللا 
وعده لبني اسرائیل في امتالك أرض كن�ع�ان ك�م�ا 
قالوا، وھذه االسطورة أخذت منھ�ا ال�ت�ی�ھ ال�ع�ام، 

 وعلیھ بنیت أجواء روایتي "طریق الشمس".
 سألني وھو یبتسم:   
 ومن وضع ھذه العاصفة أمامنا؟ ھا؟ -

ابتسم الجمیع، وندت من البعض منھم أص�وات    
استھجان. قال ریاض وقد انبثق من ب�ی�ن ال�ج�م�ع 

 الخیّر:
كما جعل مني أحدبا، وابن أخوین ت�زوج�ا ف�ی�م�ا  -

    بینھما.
صاحت الملحة من مكانھا وھ�ي ت�ب�ت�س�م، وق�د    

تراءى للجمع الخیّر احمرار وجھھا، بعد أن قال�ت 
 قوال محرجا لھا أمام الجمیع:

 وأنا جعلت مني عاھرة. -
قال األستاذ وقد رسمت ع�ل�ى وج�ھ�ھ ت�ك�ش�ی�رة    

 غضب:
وأن��ا ج��ع��ل م��ن��ي س��ارق��ا، ون��اھ��ب��ا، وف��اس��دا،  -

 ونرجسیا كذلك.
  كل الذین على شاكلتك ھم كذلك، قلت لھ. -

 سكت ولم ینبس ببنت شفة.   
 بعدھا قلت موجھا كالمي للصبي:   
 وأنت أیھا الصبي، ماذا تقول عني؟ -
 ال شيء. -

 تابعت القول:   
أنا صیّرتكم، وسیّرت�ك�م، أب�ط�ال روای�ات�ي، وأن�ا  -

المسؤول عنكم، وأن�ا ال�ذي أج�ع�ل�ك�م ك�م�ا أری�د، 
وأضعكم في مركز األحداث لكن انتم لكم مواق�ف�ك�م 
التي تتخذونھا، أنا لست نادما أبدا ع�ل�ى خ�ل�ق�ك�م، 
أنا وانتم نشكل ف�ری�ق�ا ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ن�ا، أن�ا وض�ع�ت 
المتاھة التي كنت تقصدھا، متاھة ال�ع�اص�ف�ة ف�ي 
منطقة ص�ح�راوی�ة ت�ق�ع ب�ی�ن ال�ق�وات ال�ع�راق�ی�ة 
والقوات اإلیرانیة. كانت المتاھة تشبھ تیھ الیھ�ود 
في جزیرة سیناء الذین ظلوا أربعین ع�ام�ا ف�ی�ھ�ا. 

أما أنت والجندي اإلیراني فل�م ت�ب�ق�ی�ا س�وى أی�اٍم 
 معدودة في متاھتكم التي وضعتھا في طریقكم.

 فردوا بصوت واحد:   
ونحن لم نعترض على كل ما قم�ت ب�ھ ت�ج�اھ�ن�ا  -

ولم نندم على رفقتك، ولكننا نرید أن نعرف أمورا 
    غابت عنا.

ضحكت بصوت ع�ال، ودوى ال�م�ك�ان بض�ح�ك    
الجمع الخیّر وتص�ف�ی�ق�ھ�م، أو ھ�ك�ذا ت�راءى ل�ي 

 ولھم.
ع�ن��دم��ا ھ��دأت الض��ج��ة وس��ك��ت ال��لّ��غ��ط، س��أل    

 الجندي اإلیراني، األسیر:
من أین أتیت بھذه العاص�ف�ة، ل�ق�د ك�ان�ت ق�وی�ة  -

 بحیث أثّرت علینا؟
 أجبتھ وأجبت الجمع الخیّر:   
أنا كات�ب روائ�ي، وال�روائ�ي ی�ع�ت�م�د م�خ�ی�ال�ھ،  -

وعلیھ یجب أن یكون ھذا المخیال ق�وی�ا ونش�ط�ا، 
أنا أعتمد على مخیالي، والروایة ك�ل�ھ�ا م�ن ذل�ك 
المخیال. وربما تس�أل�ن�ي م�اذا ع�ن ال�واق�ع ال�ذي 
تقول أن�ك ت�ع�ت�م�د ع�ل�ی�ھ، ف�أج�ی�ب: إن ال�ج�ن�دي 
العراقي والجن�دي اإلی�ران�ي، وال�ج�ی�ش ال�ع�راق�ي 
والجیش اإلی�ران�ي، وال�ح�رب ب�ی�ن�ھ�م�ا، ھ�و م�ن 
ال�واق��ع وال��ح��ق�ی��ق�ة، أم��ا األح��داث ال��ت��ف�ص��ی�ل��ی��ة، 
والدقی�ق�ة، ف�ھ�ي م�ن ع�ن�دي م�ع أع�ط�اء ب�ع�ض 

 الحریة لكم.
 ثم سألت الجندي اإلیراني:   
 أنا تركتكم في الوحدة، ماذا حدث بعد ذلك؟ -

 قال األسیر:   
عندما تبادلت الدولتان األس�رى ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�م�ا  -

ذھبت إلى دولتي، وسمعت إن أس�ی�ري أس�ت�ش�ھ�د 
 وقت الحرب.
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 "ا" ا ا     "اف اا" روا 

  1 -/ الفصل ثالثالقسم ال                                                      داود سلمان الشویلي/ العراق 



 .دعاك الطبیب یومھا إلى مكتبھ
مضى على دخ�ول�ك ال�م�س�ت�ش�ف�ى 
عشرة أیام، قال لك "تبین لنا س�ي 
م��ح��م��د أن ورم��ا ق��د عش��ش ف��ي 

 ،" رئتیك
ق�ل�ت وأن�ت … كنت واقفا فجل�س�ت

تظھر من الت�م�اس�ك م�ا ی�ت�ن�اق�ض 
وب��رق��ع الش��ح��وب ع��ل��ى وج��ھ��ك 
وارتعاشة ی�دی�ك "أف�ھ�م م�ن ھ�ذا 

 "دكتور…أنھا النھایة 
حاول ان یزرع فی�ك ب�ع�ض األم�ل 
"رب��م��ا ت��ظ��ھ��ر ال��ع��م��ل��ی��ة ال��ت��ي 
سنجریھا ع�ل�ی�ك ب�ع�د أس�ب�وع أن 

 "الورم غیر خبیث
لكن المرض كان قد ن�ھ�ش ال�ل�ح�م 

 .والعظم
فجر السابع والعشرین من ماي لم 
یكن ككل فجر، كن�ت امس�ك ب�ی�دك 
التي جف أدیمھ�ا وتش�ق�ق... ك�ان 
الضوء خافتا، حزینا، وتح�ول ك�ل 

 …شيء في الغرفة إلى ظل
یقرأ ع�ل�ی�ك ب�ع�ض   كان ابن عمك

السور القصار من القرآن وتدخلت 
في مناسبتین لتصح�ح ل�ھ أخ�ط�اء 

حض���ورك ال���ذھ���ن���ي … ال���ن���ط���ق
 ال��ذي قض��ی��ت  و أن��ت  ع��ج��ی��ب

ط��ری��ح ال��ف��راش   خ��م��س��ة أش��ھ��ر
تصارع آالما تنھش�ك م�ن ال�داخ�ل 
وم��ا س��م��ع��ن��ا ل��ك أن��ة إال ف��ي 

وك��ن��ت ت��رف��ض األدوی��ة   غ��ف��ل��ة
المخدرة حتى ال تغیب عنك وج�وه 

 … وعوادك  أبنائك
ال ح�����ظ�����ت زرق�����ة ع�����ل�����ى 

وسألتك "أبي، ھل تشع�ر   أطرافك
 "بالبرد، ھل تحب أن أدثرك أكثر؟

وم�ن�ذ أرب�ع … ولم تجب   ابتسمت
وعشرین سنة و أنا أحاول تفسی�ر 

 تلك االبتسامة.
 استھزاء من سذاجتي؟ ھل كانت

أنا لم أر إنس�ان�ا ی�م�وت م�ن ق�ب�ل 
وكنت وأنا طفلة ت�رت�ع�د ف�رائص�ي 
إذا سمعت نساء یبكین میتا؛ یخی�ل 
ال��ي أن��ھ ت��ح��ول إل��ى ع��ف��ری��ت 
أو"ع����ب����ی����ث����ة" ك����م����ا ف����ي 

 …العجائز من النسوة  خرافات
ھل كانت ابتسامتك ت�ودی�ع�ا ل�ع�ال�م 

واس���ت���ق���ب���اال ل���ع���وال���م   ال���م���ادة
 …الروح؟

ب�اب�ت�س�ام�ة  ھل أردت أن ت�ف�ارق�ن�ا
ننسى بھا ص�رام�ت�ك م�ع�ن�ا ط�وال 

 …عقود
كل ما أعرف أنھا كان�ت اب�ت�س�ام�ة 

 نورانیة...
التقى ص�وت ال�م�ؤذن ی�دع�و إل�ى 

تص�ع�د إل�ى   صالة الفجر ب�روح�ك

خالقھا في ھ�دوء ت�ج�اوز ق�درت�ي 
على فھم ال�م�وت وم�ا رس�ب ف�ي 
ذاك��رت��ي م��ن ح��ك��ای��ات الص��راع 

 . المرعب مع ملك الموت
 

أحسستني طفلة في حاجة إلى م�ن 
یحضنھا،یشعرھا بالج�اذب�ی�ة، ب�أن 
المباني مازالت قائمة وأن األرض 

ب�ن�ا خ�ارج   تدور دون أن ت�رم�ي
 …الكوكب

وأك�ره   أنا عصیة ال�دم�ع،ال أب�ك�ي

ألن�ك أب�ي ع�ل�م�ت�ن�ي أن   البكائی�ن
والمواقف بالع�ق�ل   أواجھ األزمات

 …والحل ال بالعبرات
لكن، رغم عویل النسوة وضج�ی�ج 
األجوار و األھل و رغم ال�ف�وض�ى 
التي سادت المن�زل ف�ج�أة،اح�ت�ش�د 

…الصمت في داخلي ثقیال،م�ق�ی�ت�ا
اس��ت��ف��رغ��ت م��ن ج��م��ی��ع   ك��أن��ي

أحشائي و لم یعد في باطن�ي غ�ی�ر 
 … جھنمي   فراغ

 …لیس لك في منزلي صورة
ولماذا الصورة الفوت�غ�راف�ی�ة وأن�ا 

 منك،و أحمل سماتك
 . و رائحتك تسكن انفي و ذاكرتي

أنظر إلى وجھي ف�ي ال�م�رآةف�أرى 
أنت ف�ي … في عینیك حدیث عیني

أخ��ذت … ك��ل ت��ف��اص��ی��ل جس��دي
  حتى طباعك  عنك

 
في نفسك موقع خ�اص و   كان لي

كان ت�ف�وق�ي ف�ي ال�دراس�ة یش�ف�ع 
ع��ن��دك ج��م��ی��ع أخ��ط��ائ��ي: ی��وم 
رفضتوني من المعھد شھرا ك�ام�ال 
الشتراكي ف�ي م�ظ�اھ�رة وت�وزی�ع 
المناشیر، وی�وم اع�ت�ق�ل�ت بس�ب�ب 

…ك��ت��اب��ات��ي ال��م��ع��ارض��ة وی��وم 
ویوم.... كانت أمي تلح ع�ل�ی�ك أن 
تحرمني من الدراس�ة وت�ح�ب�س�ن�ي 
بالبیت فكل ما أف�ع�ل�ھ ف�ي ن�ظ�رھ�ا 

ل�ك�ن�ك   یمس بالشرف ألنن�ي ب�ن�ت
كنت تتشح بالصمت وتعرض عني 
زمنا ث�م ت�دع�ون�ي ال�ى االل�ت�ح�اق 
بدروسي ... تقول لي في ك�ل م�رة 
"احصلي على شھادتك لت�ض�م�ن�ي 
عمال واستقالال مادیا ثم افعل�ي م�ا 

 "شئت
 

مذ رحلت وانا أراك اك�ث�ر م�ن ذي 
 قبل

ومذ رحلت وأنا اسمعك اك�ث�ر م�ن 
 .. ذي قبل

في مث�ل ھ�ذا ال�ی�وم، وم�ن�ذ ارب�ع 
وعشرین سنة، خرجت من عوال�م 

 …واتخذتني مستقرا  الناس
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 ...ا   أةات إ 
ا  .  

 2020ماي  26زینب حداد/ تونس  بقلم :
 

ا و 
 

 أسماء المصمودي/ تونس
 2018دیسمبر  

 
األنثى المتوھ�ج�ة م�ل�ق�اة ع�ل�ى ال�ف�راش ف�ي 

المصحة بین الصحو و الغیبوبة تئن ... ت�ت�أل�م ... ت�ت�وج�ع ح�د الص�راخ 
 : وتتساءل والدموع تترقرق فوق وجنتیھا

كم من إبرة غرس الطبیب في الجسد ال�م�رم�ري ال�ج�م�ی�ل؟... وك�م م�ن  -
 .عقدة عقد؟

وحبیبھا جالس قبالتھا یمسك یدھا.. تغازل أصابعھ أصابعھا.. تلمع عین�اه 
 :.فجأة ... وتناجي مقلتاه عینیھا

..س�ت�ن�ق�ش�ع .التجزعي حبیبتي ... لك مني فوق كل ثق�ب خ�ی�ط ... ق�ب�ل�ة- 
 الغیوم.. و تنحل العقد و تتالشى الغرز... ویبقى وشم الحب 

  * اللوحة المصاحبة منسوجة للفنان علي الناصف الطرابلسي
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واا وا را  اد   
 

 أ.د. نجاح ھادي كبة / بغداد

 المتن الروائي : -أ 
مشرحة بغداد روایة لبرھان شاوي ص�ادرة 

, 2م, ط2014عن دار میزوبوتومیا, بغداد, 
) صفحة من القطع ال�م�ت�وس�ط 220بحدود (

ت��ق��ری��ب��اً, وال��روای��ة م��ن روای��ات ال��وج��ع 
م وت�ك�ش�ف 2003العراقي بعد التغییر العام 

على لسان جثث الموتى في مشرح�ة ب�غ�داد 
وخارج�ھ�ا ال�ت�اری�خ ال�دم�وي ال�ذي أص�اب 

ب�ع�د دخ�ول  -كما یرى الروائي  -العراقیین 
القوات االمیركی�ة ل�ب�غ�داد وت�غ�ی�ی�ر ال�ن�ظ�ام 
السابق نتیجة االنقسام العقلي ال�ذي أص�اب 
الكثیر من األف�راد, وی�ت�ع�م�ق ال�روائ�ي ف�ي 
تس�ج�ی�ل ھ�ذا ال�ت��أری�خ ع��ل�ى ش�ك��ل س�ی��رة 
(بیبولوغرافیا) لعدید م�ن الش�خ�وص ال�ت�ي 
أصابھ�ا ال�ق�ت�ل وال�ذب�ح ب�أبش�ع ال�وس�ائ�ل, 
والروایة تنساب على لسان الراوي ال�ع�ل�ی�م 
(مؤلف الروایة) فھ�و ال�ذي ی�دی�ر االح�داث 
وی��وج��ھ ال��ح��ب��ك��ات ال��درام��ی��ة, وی��وظ��ف 
المنولوجات الداخلیة وال�خ�ارج�ی�ة, ویس�رد 
الحكای�ات ع�ل�ى لس�ان ج�ث�ث ال�م�وت�ى ف�ي 
المشرحة فالروائي منح جث�ث ال�م�وت�ى ف�ي 
المشرحة صفات األحیاء في الح�وار وس�رد 
األحداث واع�ط�اھ�م الص�ف�ة االح�ی�ائ�ی�ة ف�ي 
ال�ت�ح�رك وال�ت�ن��ق�ل وال�ت�ع�ب��ی�ر ع�ن آالم�ھ��م 
ومشاعرھم وما آل إلیھ حالھم ج�ث�ث�ا تس�رد 
االسباب والمسببات لق�ت�ل�ھ�م ب�ح�ری�ة ت�ام�ة 
وكأنما لم یكونوا أم�وات�اً ق�د ف�ق�دوا ال�ح�ی�اة 
وصاروا جثثاً ھامدة معروضة للترشیح ف�ي 
ث��الج��ات ال��م��ش��رح��ة وال��روائ��ي ف��ي ھ��ذا 
التوظیف لجثث الموتى أفاد م�ن ال�م�وروث 
الدیني االسالمي إذ ورد ان المیت في القب�ر 
یتعرض السئلة المالئ�ك�ة ع�ن أع�م�ال�ھ ف�ي 

 القبر ویجیب عنھا.
یتابع الروائي سیرة حارس ال�م�ش�رح�ة آدم 
من البدایة الى النھ�ای�ة ب�خ�اص�ة ت�ت�ب�ع آدم 
لحوارات الجثث وشكواھ�ا واالح�داث ال�ت�ي 
مرت بھا قبل ان تصبح جثثاً ھ�ام�دة, ح�ت�ى 
أحال الروائي آدم ال�ح�ارس ال�ى ش�خ�ص�ی�ة 
مریضة عصابیا ونفسیا وھو یمارس عمل�ھ 
كحارس في المقبرة فآدم قد تغ�ی�رت ح�ی�ات�ھ 
السویة ف�ي ال�م�ق�ب�رة واص�اب�ت�ھ ال�ھ�الوس 
والشكوك وھو یسترق حوارات الج�ث�ث ف�ي 
دفاعھا عن نفسھا أو انتقامھا من أع�دائ�ھ�ا 
وما كانت تمارسھ في حی�ات�ھ�ا ق�ب�ل ال�ق�ت�ل, 
حتى فقد آدم السیطرة على ن�ف�س�ھ وأص�ب�ح 
ی�زح�ف الداء ع��م�ل��ھ ب�دال م�ن أن ی��م�ش��ي 
منتصب القدمین وقد شعر انھ م�ن األم�وات 
مثل ھذه الجثث في المشرحة الت�ي ت�ت�ح�دث 
عن تاریخھا , لكن ماذا قص�د ال�روائ�ي م�ن 
دور شخصیة آدم ف�ي الس�رد؟ ھ�ل أراد أن 
یقول للمتلقي ان آدم صورة مصغرة ل�واق�ع 
ح�ال ال�ع�دی�د م�ن االف�راد ال�ذی��ن ھ�م ع�ل��ى 
مساس بما یحدث من ق�ت�ل وذب�ح وت�ف�ج�ی�ر 
وان مصیرھ�م ك�م�ص�ی�ر آدم ف�ي الش�ك�وك, 
ال���خ���وف, ال���ھ���الوس, االدراك���ات غ���ی���ر 
الصحیحة...الخ, وآدم لم یجد لذة ح�ت�ى ف�ي 
الفیلم الجنسي بل تماثل مع حیاة الرعب في 

المشرحة (ال یدري لماذا ھ�و ق�ل�ق ال�ل�ی�ل�ة, 
س�أل ن��ف��س��ھ ع��ن داف��ع��ھ ألن یش��اھ��د ھ��ذا 
القرص الت�س�ج�ی�ل�ي ال�واق�ع�ي ق�ب�ل ال�ف�ی�ل�م 

ال�ذي  -الجنسي فلم یجد نفسھ جواباً مقنعاً 
یعرفھ ان ھناك رغبة داخلیة مشوبة بخوف 
خفي واسئلة غامضة لم تتضح في أع�م�اق�ھ 
تدفعھ لمشاھدة ذلك القرص ... في الصورة 
یبدو وجھ فتى في السادسة عشرة أو أك�ث�ر 
بقلیل. كان یجلس في وسط المك�ان. وج�ھ�ھ 
مذعور ونظراتھ قلقة, لكن ك�ان ی�ح�اول ان 
یبدو طبیعیاً, ظ�ھ�ر ع�ل�ى الش�اش�ة خ�م�س�ة 
ر ح�ام�ل  أشخاص آخرون, إض�اف�ة ل�ل�م�ص�وِّ
الك�ام�ی�را... م�ا ھ�و اس�م�ك...؟ س�أل�ھ أح�د 

اس�م�ي آدم ال�م�ھ�دي...  -الرجال الجالسین 
وماذا تفعل في منطقتنا, أجمع بقایا أك�ی�اس 
االسمنت من أماكن البناء لتصنع أمي من�ھ�ا 
أكیاساً صغیرة لبائعي الخضراوات, وتعی�ش 

أنت تكذب؟... قل انك من جی�ش  -من بیعھا 
المھدي... لكني لست من جیش المھدي وال 
أعرفھ ... یعني أنك ال ترید ان تخرج سالم�اً 
م��ن ھ��ن��ا؟ ... ع��ل��ى ب��رك��ة هللا ... ل��ق��د 
اعترفت ... وح�ّل ع�ل�ی�ھ ال�ق�ص�اص...ع�ل�ى 
بركة هللا... اقترب اث�ن�ان م�ن ال�واق�ف�ی�ن... 
وأجبراه على الجلوس ع�ل�ى رك�ب�ت�ی�ھ ع�ن�د 
حافة الحوض (البانیو)... ف�ي ھ�ذه االث�ن�اء 
ضغط االثنان على ذراعي الفتى ال�م�ذع�ور, 
یبدي مقاومة ضع�ی�ف�ة ال إرادی�ة, ف�ي ت�ل�ك 
اللحظة امسك حامل السكین بخ�ص�ل�ة ش�ع�ر 
أمامیة ساحباً رأس ال�ف�ت�ى ال�م�ذع�ور ال�ى 
األعلى بقوة, بینما مرر نصل سكینھ الكب�ی�ر 
بقوة على عنقھ ذابحاً إیاه. نف�ر ال�دم ب�ق�وة 

 .6 -15ملوثاً الحائط) ص 
الروائي أراد أن یعمم ح�ال�ة ال�ق�ت�ل وال�ذب�ح 
والموت المجاني في المجتمع الع�راق�ي ع�ن 
طریق المتاجرة بأمثال ھذه األق�راص ال�ت�ي 
تكش�ف ع�ن وحش�ی�ة ق�ت�ل االنس�ان ألخ�ی�ھ 
االنسان, ك�م�ا ان ال�روائ�ي ات�خ�ذ م�ن ھ�ذا 
التقدیم للوصول الى ضربتھ المفاجئة وھ�ي 
مشاركة آدم حوارات ج�ث�ث ال�م�وت�ى داخ�ل 
المش�رح�ة ل�ت�ك�ون أق�راص ال�ذب�ح وال�ق�ت�ل 
والموت حقیقة إذ یكون ال�ت�ط�ب�ی�ق ال�ع�م�ل�ي 

 لواقعیة ھذه االقراص.
 

 حوارات الجثث ودور الحارس آدم : -ب 
ال بد من أن أشیر أوالً الى أن الروائي قّس�م 
روایتھ على اثن�ي عش�ر فص�ال وك�ل فص�ل 
م��ن فص��ول ال��روای��ة ی��م��ك��ن ع��ّدھ��ا قص��ة 
قص��ی��رة وم��ج��م��وع��ھ��ا ال��روای��ة (مش��رح��ة 
بغداد) ھذا البناء الف�ن�ي أت�اح ل�ل�روائ�ي ان 
یعكس في كل فصل حوارات ال�ج�ث�ث بش�ك�ل 
یختلف عن الحوارات في الفصل اآلخر وان 
یعطي آلدم الحارس دوراً م�ت�م�ی�زا ف�ي ك�ل 

 حوار یتسق وحوارات الجثث .
وفص��ول ال��روای��ة ج��اءت وع��ل��ى ال��ن��ح��و 

 اآلتي :
 الذبح بسكین المطبخ في البانیو.  -1
 تأمالت من قاعة التشریح  -3اآلخرون.  -2
أل���ھ���ؤالء  -5ی���وم ع���راق���ي ج���داً  -4

 والمنسیون. 
 حواء ھانوفر. -7الضیوف.  -6

 حواء البغدادي  - 9فضول الموتى. -8
ح�راس الس�ج�ن  -11الجثث ال�ھ�ارب�ة. -10

 صباح الجثث . -12المظلم . 
حاول الروائي ان یستبطن جثث القتلى (ان 
صّح التعبیر) وان یكون حوارھا فیما بین�ھ�ا 
انسیابیاً عما آل إل�ی�ھ ح�ال�ھ�ا م�ق�ت�ول�ة ف�ي 
المشرحة, ومحفوظ�ة ف�ي ال�ث�الج�ات وك�أن 
نسغ الحیاة ودبیبھا قد بعث فیھا مرة أخرى 
في المشرحة أمام ذھول الحارس آدم ال�ذي 
جعلھ الروائي شاھد عیان ومشارك في تل�ك 
الح�وارات وم�ا أص�اب�ھ م�ن آالم وام�راض 
نفسیة (كان اح�ی�ان�اً ی�ح�س ب�م�ش�اع�ر ح�ب 
خاصة تتملك�ھ ن�ح�و ج�ث�ث ب�ع�ض ال�ن�س�اء 
الشابات...إال ان م�رة واح�دة م�ّر ب�ت�ج�رب�ة 
عاطفیة حینما أحب ج�ث�ة ف�ت�اة ق�روی�ة ف�ي 
الثامنة عشرة من العمر , ألن أھلھ�ا ش�ّك�وا 
بحم�ل�ھ�ا, ح�ی�ن�م�ا ان�ق�ط�ع�ت ع�ن�ھ�ا ال�دورة 
الشھریة لثالثة أشھر متتالیة وانتفخ بطنھ�ا 
ق��ل��ی��ال...عش��ق ال��ح��ارس آدم ت��ل��ك ال��ف��ت��اة 
الریفیة, او جثمان الفتاة عشقاً قوی�اً م�ل�ی�ئ�اً 
بالحنان والش�ف�ق�ة...الن�ھ ك�ان ی�ع�ت�ق�د ب�ان 
البشر االحیاء یحبون بعضھم ف�أن�ھ�م ب�ذل�ك 

 .23 - 24ص :  یحبون ذواتھم في اآلخر)
 
انموذج م�ن ح�وارات ال�ج�ث�ث / ح�واء  -ج

 ھانوفر
الروائي أعاد ك�ت�اب�ة االح�داث ال�ت�ي الّ�م�ت 
بالعراقیین (كما یرى) ب�ع�د ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�ع�ام 

م من ق�ت�ل وت�ف�ج�ی�ر وذب�ح وص�راع 2003
ف�ن�ط�ازي, ف�ي  -مصالح ب�اس�ل�وب س�ردي 

فصول روایتھ ك�ل�ھ�ا, ال�ب�ال�غ�ة اث�ن�ي عش�ر 
 فصالً ومنھا الفصل السابع"حواء ھانوفر"

(فمسألة الخطاب التاریخي بما ھو تأس�ی�س 
واعادة بناء األحداث أصبحت من ال�م�اض�ي 
تتداخل وتتمفصل مع السرد ب�م�ا ھ�و ق�ال�ب 
یحول اللحظة الماض�ی�ة ال�ى أخ�رى راھ�ن�ة 
وحاضرة لذلك م�ا ف�ت�ئ ری�ك�ور ی�ل�ح ع�ل�ى 
ضرورة العودة الى المرویات ال�ك�ب�رى أی�ن 
ی��ن��ج��ل��ي وی��ن��ك��ش��ف ال��م��س��ت��ور),"الس��رد 
التاریخي عند بول ریكور,ت: جنات ب�ل�خ�ن, 

م, ص : 2019,  1دار األمان, ال�رب�اط , ط
59 " 

وحواء ھانوفر صورة مأساوی�ة م�ن ص�ور 
المشرحة , فھي جثة ھامدة تتحدث وك�أن�ھ�ا 
على قید الحیاة, (أنا اسم�ي ح�واء ال�ع�ائ�ل�ة 
التي استضافتني ھنا في بغداد أطلقت ع�ل�ّي 

اس��م "ح��واء ھ��ان��وف��ر" ألن��ي ج��ئ��ت ال��ى 
العراق من مدینة ھانوفر بألم�ان�ی�ا ) ص : 

105. 
ویم�ھ�د ال�روائ�ي ب�ھ�ذه ال�م�ق�دم�ة ل�ی�ت�درج 
باالحداث وصوغ الحبكة الدرامیة ف�ی�وض�ح 
االسباب وال�م�س�ب�ب�ات ل�رج�وع�ھ�ا ل�ل�ع�راق 
(عدت ق�ب�ل أق�ل م�ن ش�ھ�ر ألراج�ع ب�ع�ض 
دوائر الدولة السترجاع امالكنا ال�ت�ي ت�م�ت 

. 105مصادرتھا ف�ي ال�ث�م�ان�ی�ن�ات) ص : 
ویطور الروائي الحبك�ة ال�درام�ی�ة ف�ی�ص�ع�د 
الصراع من خالل االح�داث (ت�رك�ت زوج�ي 
واطفالي في المانیا وجئت وح�دي, ص�م�ت�ت 
الجثة التي كانت تتحدث ثم واصلت حدیث�ھ�ا 

إنني اشتاق الیھم جًدا, ویحزنني انني ل�ن  -
أراھ��م ب��ع��د اآلن. م��ن ال��ط��ب��ی��ع��ي ان��ھ��م ال 
یعرفون اني قد قتلت أو یمكن القول ذب�ح�ت 
في انفجار, فكما تعرفون ان شظ�ی�ة ق�ط�ع�ت 
رقبتي من الورید الى الورید, زوج�ي االول 
قتل, قتل�ھ أخ�وه وذل�ك ب�ع�د وص�ول�ن�ا ال�ى 

م�اذا...؟  -المان�ی�ا ب�أق�ل م�ن س�ت�ة أش�ھ�ر 
انطلقت ھذه الكلمة من أكثر من جثة في آن 
واح��د ت��ق��ری��ب��ا إّال أن ح��واء ھ��ان��وف��ر 

 . 106حدیثھا...) ص :   واصلت
ثم یتدرج الروائي بالحبكة الدرامیة ویصع�د 
االحداث اكثر فأكثر لیصل الى ذروة الحب�ك�ة 

كان األخ الكبیر, یزورنا بش�ك�ل  -الدرامیة (
یومي, وكان یالح�ق�ن�ي ب�ع�ی�ن�ی�ھ ال�ل�ت�ی�ن ال 
تخفیان شھوتھ, ونواھا معي, لم أستطع ان 
أخبر زوج�ي الن�ھ رب�م�ا س�ی�ح�دث ان�ف�ج�ار 
بینھما وسأتّھم بأنني سبب خ�الف األخ�وة) 

, ویؤزم ال�روائ�ي ذروة ال�ح�ب�ك�ة 109ص: 
الدرامیة (لكن االخ األك�ب�ر ل�م ی�ق�ف ع�ل�ى 
حرمة الدین وال الروابط العائلیة اذ س�م�ع�ت 
من ھناك زوجي یعاتبھ على شربھ ومجی�ئ�ھ 

, ثم لتح�ل 119الى البیت وھو ثمل...) ص: 
الذروة الدرامیة بضربة مف�اج�ئ�ة (...ث�م ل�م 
یكتف ب�ذل�ك وان�م�ا ھ�ج�م ع�ل�ى زوج�ي...) 

 .119ص : 
 
  إشارة -د 

البد من االشارة الى أن المؤرخ�ی�ن ی�ع�دون 
األدب في آخر قائم�ة مص�ادرھ�م وذل�ك الن 
االدب یجنح للخی�ال وال�م�ؤرخ ع�ل�ى الض�د 
یبحث عن ال�ح�ق�ی�ق�ة ك�م�ا ھ�ي اال أن ب�ول 
ریكور یرى (ان الخیال یؤدي دوًرا تكمی�ل�ی�ا 
للتاریخ فالثغرات التي تغفل ع�ن�ھ�ا ال�ذاك�رة 
التاریخیة یسردھا ال�خ�ی�ال وی�م�ك�ن ال�ق�ول, 
بأن أي حدث ی�ت�ح�ق�ق ی�ك�ون ق�د اغ�ت�ص�ب 
مكان إمكانیات مجھضة والخیال ھ�و وح�ده 
ال��ذي ی��ن��ق��ذ ھ��ذه االم��ك��ان��ی��ات) ال��م��ص��در 

 .87نفسھ,ص: 
وبناء على ذلك فان الروائي یسرد بالص�دق 
الفني ال بالصدق الواقعي وھو بذل�ك ی�ت�ن�ب�أ 
بخیالھ السردي ما س�ی�ك�ون وم�ا س�ی�ح�دث 
(فان اعادة بناء الماضي ھو جھ�د م�ت�زاوج 

 -بین مرجع مباشر وھو ال�ح�دث ال�م�اض�ي 
مرجع من�ت�ج وھ�و ال�خ�ی�ال وم�ع�اً یش�ك�الن 
الحدث التاریخي الماض�ي ف�ي ق�ال�ب ج�دی�د 
ومبتكر ھو ال�ق�ص�ة او ال�روای�ة) ال�م�ص�در 

 .87نفسھ, ص: 

 



الشعر العربي م�ن�ذ ال�ت�اری�خ س�ار ع�ل�ى   
منھ�ج الش�ع�ر ال�ع�ام�ودي, ل�ك�ن ل�م ی�ق�ف 
مع�ارض�ا ل�ل�ح�ض�ارة وال�ح�داث�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة 
واالس��ال��ی��ب ال��ج��دی��دی��دة, وم��ن��ذ ظ��ھ��ور 
التغیرات العالمیة في مفھ�وم�ی�ة ال�ح�داث�ة, 
ایضا الشعر عانق الحداثة وظ�ھ�ر الش�ع�ر 

 الحر . 
الشعر العامودي ھو الذي یلتزم في الوزن 
والقافیة وااللفاظ والم�ع�ان�ي, ل�ك�ن الش�ع�ر 
الح�ر ھ�و ال�ط�ب�ی�ب االج�ت�م�اع�ي وط�ب�ی�ب 
االرواح المعذبة, والذي یعاني الحیران في 
الظلمات, والمعذب في ظ�ل�م ال�م�س�ؤول�ی�ن 
ومن ظلم الجاھلین. ی�ح�اف�ظ ع�ل�ى م�غ�زى 
ھذه المیزات ویعبر عن روح ھذا ال�ع�ص�ر 
وقضایاه ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ب�ی�ن اآلالم واالم�ال, 
وفتح ابواب واس�ع�ة ام�ام ال�ح�ری�ة وع�دم 
التقید في وحدة ال�وزن وال�ق�اف�ی�ة وت�ح�رر 
منھا. من طالئع ھذا االسلوب كان الشاعر 
الفلسطیني محمود درویش.  ألن الش�اع�ر 
المعاصر ھو شاع�ر م�ل�ت�زم ب�ق�ض�ای�ا ھ�ذا 
المجتمع, من حزن وشكوى وانین السحب 
السوداء التي تحلق فوق ھذه االمة وتنعي 

 في الموت. 
منذ التاریخ ظھر الشعر اداة لتلبیة ح�واس 
خاصة ظھرت في ن�ف�وس الش�ع�راء, ل�ك�ن 
كان اكثرھم یمیل نحو احاسیس فردیة م�ن 
مدح وذل, من حب وفشل, بینما ن�رى ان�ھ 
في القرون االخیرة حدث تغییر ك�ب�ی�ر ف�ي 
مفھومیة الشعر. وفي ال�ن�ص�ف االول م�ن 
القرن الماضي كان للشعر دور ك�ب�ی�ر ف�ي 
عملیات االستقالل وت�ھ�ی�ی�ج الش�ع�وب ف�ي 
مطالبة حقوقھا, كما كان ف�ی�ھ ج�زء ك�ب�ی�ر 
من الحنین وحب الوط�ن. ف�ال ی�م�ك�ن�ن�ا ان 
ننسى دور شع�راء ال�م�ھ�ج�ر ام�ام قض�ای�ا 
ھامة,, فوزي معلوف.  ایلی�ا اب�و م�اض�ي. 
مخائیل ن�ع�ی�م�ة.. ج�ب�ران خ�ل�ی�ل ج�ب�ران, 
الیاس فرحات, وأخرین عاشوا ف�ي ارض 
الوطن. شعراء نادوا في الحریة ال�دی�ن�ی�ة, 
ع�ال�ج��وا ال��ن�زع��ة االنس��ان�ی��ة, ب��ع�ث��وا ف��ي 
ال��ن��ف��وس ال��ت��أم��ل, زرع��وا ال��ح��ن��ی��ن ال��ى 
ال�وط�ن, ون�ادوا ف�ي ال��ت�م�رد م�ن ال�ق�ی��ود 
القدیمة, الیست ھذه اشیاء نرى لھا ب�ح�رأ 

 في شعر الشاعر كریم عبدهللا؟ 
الشاعر كریم عبدهللا ف�اق�ت اب�ی�ات�ھ ط�وای�ا 
ش�ع�ر ال�م�ھ�ج�ر, ش�ع�راء ال�م�ھ�ج�ر ك�ان�ت 
تفصلھم المسافات عن اوطانھ�م, وال ش�ك 
ان االنسان ف�ي غ�رب�ت�ھ تس�ی�ت�ق�ظ داخ�ل�ھ 
حواس البعد والشوق والحنین, بینما ارى 
ان الفنان الشاعر كریم عبدهللا غری�ب ف�ي 
بلده وأراه یشعر ف�ي ح�ب ال�وط�ن وی�ح�ن 
الیھ في حین انھ ف�ي احض�ان ال�وط�ن. ان 
ھذا یاتي من عبقریة الت�أل�ی�ف, وع�ب�ق�ری�ة 

 الرمزیة.
لماذا  یشعر الشاعر كریم بأنھ غریب؟ ھ�ل 
ھو غریب الدار؟ ام ان ت�غ�ی�ی�ر ال�م�ج�م�ت�ع 

السریع دعاه یظن انھ في الغربة؟ ومم�ك�ن 
ان یكون حنینھ الى ال�ق�ی�م ال�ث�م�ی�ن�ة ال�ت�ي 
تعُود علیھا, وسمع اح�ادی�ث اج�داده وق�رأ 
عنھا في الكتب, لم یبق�ى م�ن�ھ�ا ش�ی�آ. ف�ي 
ق�راءة دی�وان الش�اع�ر ن�راه ف�ي م�واق��ف 
ع�دی��دة یس��ت�خ��دم االس��ت�ع��ارة ك��ي یُ��ع��ط��ي 
العاطفة متعة خاصة, لكن ف�ي ك�ل م�ق�ط�ع 
وبین طرف وأخر نراه ی�ق�ف وك�أن�ھ اب�ع�د 
مني عن الوطن ھذا وبی�ن�ي وب�ی�ن وط�ن�ي 
خمسة أالف ك�م.. غ�ری�ب ال�دار الی�رض�ى 
س��واھ��ا, وال ی��ق��ص��د ف��ي غ��رب��ة ال��ب��ن��اء 
والحجارة, بل یقصد بأن النفوس ت�غ�ی�رت, 
وسمح البعض منھا في اس�ت�غ�الل ش�ع�ب�ھ.  
الیس في ھذا ام�ور ل�ت�وع�ی�ة ال�ن�اس م�ن 
جھة؟ الیس في ھذا اشارة الى ان المثق�ف 
الحقیقي في بالدنا انھ اصبح غ�ری�ب ب�ی�ن 
قومھ, یع�ن�ي الش�اع�ر ال�ى م�ث�ق�ف�ی�ن ح�ب 
الوطن وحب االنسانیة وال�وع�ي ال�ف�ك�ري. 
الذین ینظرون الى  ال�ق�ل�وب ال�م�ج�روح�ة, 
االجنح�ة ال�م�ك�س�ورة, وم�اس�ات ال�ج�روح 

 التي التطیب. 
 قال الشاعر عمر بن معد یكرب.

 الحرب اول ماتكون فتیة
 تسعى بذنبیتھا لكل جھول

 حتى اذا استعرت وشب خرامھا
 عادت عجوزآ ذات خلیل

 شمطاء جزت رأسھا وتنكرت
 مكروھة للشم والتقبیل. 

ابیات انسان�ی�ة ت�ب�غ�ض ال�ح�رب ون�زوع�ھ 
للسالم. حالھا كحال ابی�ات الش�اع�ر ك�ری�م 
الذي قال. (عائدون وفي ح�ق�ائ�ب ال�ذاك�رة 
المنكوبة خرافات رغاد) (مستن�ق�ع�ات م�ن 
الخس�ارات ت�ط�ف�وا ع�ل�ی�ھ�ا ال�رص�اص�ات) 
(نصب الحریة ینوُء وقد جرده اللص�وص) 
(الرصاص حمًص الشرفات یخبز ال�ج�راح 
على حبال اسرارنا) (نتعاھد سنابل الس�الم 

ت��ن��ث��ر ف��وق ال��رؤوس ازھ��ار  16وال ف
 الكرادینا)

اجد في ھذه االب�ی�ات الش�ع�ری�ة ان�ن�ي ف�ي 
م��ت��ح��ف تش��ك��ی��ل��ي ُرس��م��ت ل��وح��ات��ھ م��ن 
االحرف والجمل المتینة, ارى ان�ن�ي اق�ف 
امام فن�ان ك�ب�ی�ر ی�رس�م م�أس�ات�ھ وھ�م�وم 
وطنھ على اجنحة االحرف, كلمات تم غزل 

خیوطھا في قلب كبیر یح�م�ل ھ�م�وم ام�ت�ھ 
ویتع�ذب الن ام�ت�ھ مش�غ�وف�ة ف�ي اش�ی�اء 

اخرى. (على ضفاف ال�ح�ل�م اح�ّل ض�ی�ف�آ)  
(على عتباتك انحر قصائدي) (عاصفة اثر 
اخرى وسج�ائ�ر ب�غ�داد واھ�ن�ة ف�ي م�ھ�ب 
األرت���ی���اب) (ح���ت���ى الش���ن���اش���ل غض���ت 
ابصارھا) (واش�ت�اق�ت ال�ج�وام�ع ألج�راس 
النواقی�س) (وح�ی�ت�ان ال�خ�ل�ی�ج تس�ت�ب�ش�ر 
خ�ی�رآ) (ب�س ت��ع�ال��وا. ب�س ت�ع�ال��وا. ب��س 
ت�ع�ال�وا) (الش�وارع ت�ح��ی�ض بـ� ت�واب�ی��ت. 
حمراء بیضاء خضراء) (ینمو ف�ي م�ائ�دة 
الروح موال حزین. الدمع وح�ده الی�ك�ف�ي) 
لوحات رسمتھا الكلمات وتركت ل�ل�م�ت�ل�ق�ي 
ان یضع لھ�ا االل�وان. مس�رح�ی�ات ك�ث�ی�رة 
كتبت في الفاظ الشعر ال�ح�دی�ث وس�م�ح�ت 
لكل متلقي ان یقوم في ع�م�ل�ی�ة ال�ت�م�ث�ی�ل, 
جروح عمیقة لم تجد دواء لھ�ا, ول�م ت�ج�د 
نفس الشاعر من یواسیھا, لقد اخذ ال�ع�ال�م 
درسا من اخطاء امتن�ا, وت�ع�ل�م ال�ع�ال�م ان 
یبتعد عن قتل ابناء شعبھ, بینما مجت�م�ع�ن�ا 
لم یعرف انھ على خطأ, وانھ اصبح خن�دق 
لنار ابراھیم, ولم ی�ب�ق�ى ل�ھ اال ان ی�ك�ون 
كالعقرب حولھ النار,  فیُجرم بحق ن�ف�س�ھ. 
والباقین منھم المنصور یعبث ف�ي س�ع�ادة 
القوة, والمھزوم یبقى في العبث ع�ن اخ�ذ 

 الثأر واسترداد حقوق اغتصبت.
الشاعر كریم عبدهللا في دیوانھ ھ�ذا درس 
مواقف عظیمة, مواقف الجھل وفیھ�ا ن�ق�د 
اجتماعي وس�ی�اس�ي, ون�ق�د ال�م�ت�م�س�ك�ی�ن 
بعادات جاھلیة. الى متى تبقى امتنا تعی�ش 
في الجاھلیة؟ ابیاتھ فیھا غ�ذاء االحس�اس 
االنساني, فیھ�ا اج�زاء م�ن ال�درام�ا ال�ت�ي 
سی�ط�رت ع�ل�ى ال�ع�راق م�ن�ذ س�ن�ی�ن ول�م 
تشرق شمس س�اط�ع�ة تُ�ی�ق�ظ ال�ن�اس م�ن 
نومھا العم�ی�ق. ون�رى ان�ھ ی�ت�غ�ل�ب ع�ل�ى 
الجروح بین حین وح�ی�ن وی�ع�ود ف�ي ب�ث 
االمل في نفوس شعبھ كي الیفقد ط�ری�ق�ھ, 
دموع االیام لم تُغمض عینھ عن المھُمات, 
وس��ردت اق��دام��ھ ف��ي س��واق��ي ال��خ��ی��ب��ة 

 والعذاب. 
یُحافظ الشاعر عل�ى م�ھ�م�ت�ھ ف�ي ت�وع�ی�ة 
الناس ویعرف ان ال�ث�ق�اف�ة ت�ف�رض ع�ل�ى 
المثقف ان یكون مثی�ال, وان ی�ك�ون ق�دوة 
وان یكون مشعل االخرین الذین یس�ی�رون 
خلفھ ومشعل اجیال قادمة. وال ینحاز ع�ن 
ھ�ذه االھ�داف م�ھ�م�ا ت�ك�اث�رت ال�ط�ل�ق��ات, 
وأظلمت اجواء التفجیرات, وإن س�ی�ط�رت 
شیخوخة اللیالي الس�وداء ف�ی�ت�رك ط�ری�ق 

 یرشق االحالم. 
نرى الشاعر یستخدم االس�ت�ع�ارة اح�ی�ان�آ, 
استعارة مفیدة م�ن ال�ك�ت�ب ال�دی�ن�ی�ة وم�ن 
قصص االنبیاء, كما یأخذ اش�ارات اخ�رى 

من العادات النبیلة, والجمل االصیل�ة. ھ�ذا  
یضاعف عقیدتنا في ثقافة الش�اع�ر وإن�ھ�ا 
ثقافة واسعة. حروفھ تنسج للوقایة اق�ن�ع�ة 

وفیھا تج�د ال�ن�ف�وس ب�ح�ور ع�م�ی�ق�ة ك�ي 
ت�غ��وص ال��ح��واس االنس��ان��ی��ة ك��م��ا تش��اء 
وتخرج لنا مس�اط�ر االب�داع. ف�ی�ھ�ا ال�وان 
الخیال الحر وفیھا رمز الى ھموم ال�ذاك�رة 
ال��ت��ي ت��راك��م��ت ع��ل��ى ج��ان��ب االی��ام. ھ��ي 
لوحات ن�اط�ق�ة وم�ب�ص�رة. ول�و ق�ی�ل ع�ن 
الشعر انھ لوحات صامتة..   الناقد ایأ ك�ان 
علیھ ان یكون بناء, لكن ال اجد بقولي ھ�ذا 
انھ وسیلة فیھا اضافة لجمال ب�ن�اء دی�وان 
الشاعر الكبیر, جم�ال الش�ع�ر ف�ي ق�رات�ھ, 
ایضا علي ان اقول واذكر كالم ناق�د ك�ب�ی�ر 
في امریكا الالتینی�ة اوك�ت�اف�ی�و ب�اث ال�ذي 
قال. اكبر اساءة للعمل الفني  ھي ان ی�م�ر 
الناقد وال ی�ق�ول ش�ی�ئ�آ. ف�ك�ی�ف اق�رأ ھ�ذا 
الدیوان العظیم وال اقول عنھ شيء. ابی�ات 
شعر جمیل شعلت امامي اضاءات ك�ث�ی�رة, 
وایقظت في داخلي حواس كانت نائمة. ان 
كانت تخشى مالحظات ال�م�ت�ط�رف�ی�ن.رأی�ت 
انني  لس�ت وح�دي ف�ي م�ط�ال�ب�ة الس�الم. 
لست وحدي اعیش غ�رب�ة االی�ام وغ�رب�ة 
اللیالي, واثبتت لي ان الفن بجمیع اسالیبھ 
المعروفة یحمل عبئ الدف�اع ع�ن ال�وط�ن, 
ك�ان ف��ي ال��داخ��ل او ان ك�ان ب��ع�ی��دا ع��ن 
الوطن, من ق�راءة دی�وان الش�اع�ر ك�ری�م 
یخطر لي انھا تشرح اكبر لوحات الفن في 
لغاتھ المعروفة من تعبی�ری�ة ال�ى رم�زی�ة, 
والسیریال�ی�ة وال�واق�ع�ی�ة وال�روم�ن�س�ی�ة., 
حواس الشاعر المشتعلة والمتظاھرة ام�ام 
الظلم من این اتى, وأمام ال�ت�ع�ذی�ب, وام�ام 
الجھل والوعي . لیست الحریة ھي اغن�ی�ة 
للتمتع بھا ب�ل ھ�ي م�ن ح�اج�ات االنس�ان 
الیومیة. ولیست الحیات بمعنى اننا نع�ی�ش 
وھذا ف�ی�ھ ك�ف�ای�ة الس�ع�ادة ؟ ب�ل ان ل�ھ�ا 
متطلبات كثیرة. وھي التي یسعى لھ�ا ھ�ذا 
الشعر العظیم. ل�ق�د ع�زف الش�اع�ر ع�ل�ى 
االوتار المختلفة, وھضم كثیرا م�ن ح�زن�ھ 
وجروحھ الكبیرة واعطى خالصات م�ف�ی�دة 
تشیر الى االمل, ابیات شعر درست الشك�ل 
والمضمون, ابیات فیھا ال�ع�ل�م وال�ق�ص�ص 
االنس�ان��ی��ة, اب��ی��ات س��ارت ع��ل��ى ط��رق��ات 
التقلید. وابیات فیھا مقاطع التمثیل وغ�ن�اء 
الوجدانیة. فیھا الصحة واالبتكار وال�ع�م�ق 
في الموضوعیة, كما ان�ھ�ا ج�زء ھ�ام م�ن 
العاطفة والقوة واالسلوب السلیم والخ�ی�ال 

 الرفیع. 
اختم قولي بابیات ھامة ات�م�ن�ى ان ت�ك�ون 

 وسیلة العودة الى الصواب. 
أثداُء ال�ل�ص�وص ت�در ان�ھ�ار خ�م�رة  ل�ذة 

 للشاربین.   نبیذ الحروب الغائمة.
كیف ادخل جن�ت�ك وت�ح�ت اق�دام�ك ت�ت�ف�ت�ح 

 ابواب الجحیم؟
 الى متى ایھا الشعب االصیل؟ 

....................................... 
ال�ن�اق�د ال�ف�ن�ي  18/10/2016من اسبانیا. 

 السوري. عبد القادر الخلیل.
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 شاعر المأساة االنسانیة،  ،شاعر المأساة الوطنیة
 شاعر النقد االجتماعي، شاعر االمل الغائب. 
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 (ما أنت أیھا الشعر..؟
 أأنت ذلك الھذیان الجمیل..؟

 أم أنت ذلك اإلسراء الغامض إلى
 المجھول..یحمل الشاعر على خیول الریح

 إلى أرض غیر األرض وسماء غیر السماء..
 لیعود وفي كفیھ بضع كلمات..

 یراھا أغلى من جواھر الدنیا..!
  لكم أنت غریب وعجیب أیھا

 الشعر.. نتعاطاك وال نعرفك..
 ونتساقاك وال ندري لك سرا..!)

                  

 أیھا الشعُر ..أیا صْنَو الجنوِن..
 أيُّ سرٍّ فیَك یستھوي حنیني..!
 أيُّ سحٍر فیك ..جباِر الفتوِن..!

 أي دنیا تتراءى لعیوني....!
 أي لیٍل ..منھ كّحلت جفوني..!

 

 أي أشباحٍ توارت في ظنوني.!.
 أي أرواحٍ تجلت في یقیني..!؟
 ؟ أیھا الشعُر ..أیا صنَو الجنونِ 
 كم شربناَك كئوسا من لھیبِ 

 واعتصرناك من الدمع الصبیب
 واجتنیناك من الصخر الجدیبِ 

 واقتحمنا الشوك للزھر الغریب
 وطوینا فیك أغوار الدروب

 وامتطینا الموَج في البحر الرھیِب..
 وارتحلنا في ذري األْفق الرحیبِ 

 نقطف األنجَم في لیٍل شحیبِ 
 أیھا البارُق من خلف الغیوِب...
 أیھا الشعر..أیا صنو الجنوِن؟

 

 أنت في روحي سدیٌم یتحّرْق..

 وبراكیُن من األعماق تشھْق..
 وجحیٌم ..وحمیٌم ..یتدفّقْ 

 وجبال تتھاوى ..تتشقْق..
 وعذابات جنیٍن یتخلّْق..

 وحجاُب الموِت عنھ یتمّزقْ 
 فإذا الكوُن حیاةٌ تتدفّق..

 وشموس..ونجوم ..تتألّق..

 وبحور..ونھور ..تترقرْق..
 سرھا في الغیب محجوب دفین

 ؟ أیھا الشعر..أیا صنَو الجنونِ 
 

 أيُّ نبعٍ منھ ینھلُّ الغناْء...
 أي فیٍض منھ ینثاُل الرواْء..
 أي لغٍز قد تناھى في الخفاءْ 

 كشھاب ھارب یطوي الفضاء..
 لیت شعري..كیف تأتي بالضیاء

 من كھوف اللیل في عصف الشتاء..؟!
 أي فردوٍس سرى منھ البھاْء..

 یطلُق األرواَح أقمارا ِوضاءْ 
 ویریق اللحَن عذبا في سخاْء..
 أیھا القادُم من فوق السماْء..

 أیھا الشعُر..أیا ظلَّ الجنوِن..؟!

 غربانا محملة بصلبان معقوفة 
 تحوم 

  فوق قباب
 الصفراء  الریح

 تَُصفُِق لھا ذئاب صحارى
 البترول

 و
 محضیات الغرب

 الثملى
 مؤخرات العھر  اھتزت 

 الـ (دیمقراطي)
   ((مثلي)) الغرب

 یتنادون         
 انتصارا

 لحریة الخزي العربي
 قنواتھم  دوت مآذنھم، صرخت

 عاش الدوالر
 األكبر

 مخصب حرم
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لوعاش ھذا الطفل فسیكون ثریا .. كانت ھذه نبوءة الم�رأة ال�ع�ج�وز ع�ن�دم�ا   

رأت الطفل وھو یخرج من رحم أمھ ، حیث كانت ھي من تقوم "بتولید" نساء 
تلك البلدة الصغیر والفقیرة وأیضا كانت تقوم بقراءة الطالع وما إلي ذل�ك م�ن 

أعمال الدجل والخرافة وكانت تلك األعمال طبعا تجد صدى واسعا بین من یحیطون بھا من ال�ف�ق�راء .. ب�دأ ذل�ك 
الطفل الموسوم بتلك النبوءة التي لم تفارق ذھنھ منذ أخبرتھ بھا والدتھ عندما وعى بدأ طفول�ت�ھ بش�ك�ل ع�ادي، 
حیث لم یظھر علیھ النبوغ في أي مجال من مجاالت الحیاة مرت السنوات وأصبح شابا ،وسار ینتظر ع�ل�ي أح�ر 
من الجمر أن تتحقق نبوءة العجوز، أشترك في مسابقات "الیانصیب" التي ك�ان�ت رائ�ج�ة ف�ي ال�ب�ل�دة ال�ك�ب�ی�رة 
المجاورة لبلده الصغیرة ظناً منھ أن ھذا ھو المدخل لجني الثروة من ثم تح�ق�ی�ق ال�ن�ب�وءة، ول�م ی�رب�ح ف�ي ت�ل�ك 

وعندما ھ�رم   المسابقات، سافر أقرانھ للبحث عن فرص أفضل وھو مازال قابع في بیتھ في انتظار ثروة النبوءة
 إدراك أن تلك النبوءة 

أفسدت حیاتھا، فذھب إلي بیت تلك العجوز صاحبة النبوءة والذي حولھ سكان البلدة بعد رحیل صاحبتھ إلي مقام 
  وقام بحرقھ.  یقدمون لھ النذور ویتبركون بھ 

یتبنى األفكار الحداثیة ف�ي ك�ل األم�ور إال ف�ي  -كما ذكر الكاتب جمال سلطان -كان الكاتب الراحل أنیس منصور 
أمرین، وھما تعدد الزوجات، وتحدید النسل وقد برر ذلك في مقاال لھ بعد أن تعالت بعض األصوات المھاجمة ل�ھ 

شغلتھ والدتھ، وأما موضوع تحدید النسل  فقال : أن أباه تزوج مرتین وھو أبن الزوجة الثانیة فكیف یھاجم مكانا 
فبرره بقولھ: أنھ جاء ترتیبھ التاسع بین أخوتھ، فل�و ك�ان ف�ي عص�ره ت�ح�دی�دا ل�ل�ن�س�ل ل�م�ا أت�ي إل�ي ال�وج�ود 

ت�ب�دأ أح�داث مسلسل الوسیة الذي یحكى السیرة الذاتیة لألكادیمي ال�راح�ل ال�دك�ت�ور خ�ل�ی�ل حس�ن خ�ل�ی�ل  أساساً 
وذل�ك ل�ح�ص�ول�ھ ع�ل�ى ال�م�رك�ز األول ف�ي   المسلسل بالصبي خلیل وھو عائد في غایة الفرح إلى منزلھ الری�ف�ي

أثاث منزلھ تم الحجز علیھ وھنا یعرف خلیل حقیقة الواقع، وھو أن   االبتدائیة على مستوى الشرقیة، فیفاجأ بإن
الحال إلى الفقر  حسن قد أسرف في إقراض الناس دون الحصول على إیصاالت تثبت حقھ، حتى آل بھ أباه الشیخ

إكمال دراستھ لعدم امتالكھ المال الكافي ثم یذھب للعم�ل   واالقتراض، وھنا تبدأ معاناة خلیل في البدایة یتعسر في
 -الظلم یتحدث المسلسل عن الظلم بأشكالھ المتعددة حیث تمثل في بدایة األمر في الخواجة في الوسیة حیث یالقى

والخواجة لمن ال یعرف مصطلح یطلقھ المصریون علي األجانب ویزخر المسلسل بمشاھد مؤثرة جدا وإنس�ان�ی�ة 
 حیث الدموع الناتجة عن الجوع الفقر غیر ذلك.

 



ف�ی��م��ا ی��واص��ل ال�خ��ط��اب الس��ی��اس��ي ل��ل��دول��ة   
العراقیة محاوالتھ للتأكید على إل�ت�زام ال�ع�راق 
بمبدأ الحیاد واالبتعاد عن المحاور اإلقل�ی�م�ی�ة، 
یزداد التدخل الخارجي في الش�ؤون ال�داخ�ل�ی�ة 
العراقیة، كما یت�ص�اع�د دور ھ�ذا ال�ت�دخ�ل ف�ي 
الصراع السی�اس�ي ب�ی�ن ح�راك ث�ورة تش�ری�ن 

 .وبین أحزاب النخبة الحاكمة
فقد رف�ض ال�ح�راك الش�ب�اب�ي ت�دخ�الت ال�دول 
األجنب�ی�ة وخ�اص�ة إی�ران، واس�ت�ن�ك�ر والءات 
النخب�ة الس�ی�اس�ی�ة ال�ح�اك�م�ة ل�م�راك�ز ال�ق�رار 
الخارجي، بینما تجاھر بعض تنظیمات اإلسالم 
السیاسي الشیعي بتحالفھا مع إی�ران، وت�ت�ھ�م 
المتظاھرین بتنفیذ مخططات أم�ری�ك�ا وال�غ�رب 
كص�ف�ق�ة ال��ق�رن وال�ع��م�ل ع�ل��ى ت�ھ�دی��د ال�ق�ی��م 

 .اإلسالمیة للمجتمع العراقي
وفي الوقت نفسھ أسھم التدخل ال�خ�ارج�ي ف�ي 
تصاع�د األح�داث خ�الل ث�ورة تش�ری�ن، ح�ی�ث 
أمعنت بعض الجماعات ال�م�وال�ی�ة إلی�ران ف�ي 
قمع ال�ح�راك اإلح�ت�ج�اج�ي وك�ذل�ك ف�ي ض�رب 
بعض المصالح األمیركیة في العراق، في حین 
جندت أمیركا من�ص�ات�ھ�ا اإلع�الم�ی�ة ون�ف�وذھ�ا 
السیاسي واإلستخباراتي في م�ح�ارب�ة ال�ن�ف�وذ 
اإلیراني في العراق وشرعت في ھ�ذا الس�ی�اق 
بإغتیال قاسم سلیماني مع أبو مھدي المھندس 
في بدایة السنة الحالیة. وأّدى ھ�ذا ال�ت�ص�اع�د 
الى إنقسام القوى الوطنیة الداعمة لإلنتفاضة، 
فأیّد الت�ی�ار الص�دري بش�ك�ل م�ت�ذب�ذب ال�ق�وى 
ال��م��وال��ی��ة إلی��ران م��ن أج��ل إن��ھ��اء ال��وج��ود 

م�ن  -العسكري األمیركي في العراق، ما أسھم 
ف�ي ت�ب�ّدد زخ�م ال�ح�راك  -بی�ن ع�وام�ل أخ�رى

اإلح�ت��ج��اج��ي وارب��اك ع��م�ل��ی��ة إن��ج��از إص��الح 
منظومة االنتخابات النیابیة ال�الزم�ة ل�ل�ت�غ�ی�ی�ر 
السیاسي المنشود، وبالتالي الس�م�اح ل�ل�ن�خ�ب�ة 
الحاكمة بإستعادة توازنھا وال�ت�ھ�ی�ؤ ل�ل�ھ�ج�وم 
المعاكس على ح�رك�ة اإلح�ت�ج�اج. ف�ت�ص�اع�دت 
األحداث من خالل سلسلة االغتیاالت لناشط�ی�ن 
في المجتمع المدني وال�ت�ف�ج�ی�رات ف�ي س�اح�ة 
الحبوبي وما ق�اب�ل�ھ�ا م�ن ردود األف�ع�ال ع�ب�ر 
ت��ج��ری��ف م��ق��رات األح��زاب الس��ی��اس��ی��ة ف��ي 

 . الناصریة والدعوة الى تسلح المتظاھرین
إن ھذا االنقسام المجتمعي المصحوب ب�خ�ط�اب 
كراھیة وتخوین إللغاء اآلخر، مع ان�ع�دام ث�ق�ة 
متزاید بالعملیة السیاسیة، یشیر الى احتماالت 
الص��دام ال��م��س��ل��ح وال��ن��زوع ال��ى إج��راءات 
رادی��ك��ال��ی��ة ل��ح��س��م ھ��ذا الص��راع، م��ا ی��ھ��دد 
المشروع الوطني لتغییر النظام السیاسي الذي 
تبنتھ ثورة تشرین ودعم�ت�ھ ش�رائ�ح ع�ریض�ة 
م�ن ال�م�ج��ت�م�ع ال�ع��راق�ي. وإذا م�ا أری�د ل�ھ��ذا 
المشروع الوطني أن یعود الى واجھة المشھ�د 
السیاسي في ال�ع�راق وی�ت�ج�دد ب�دع�م غ�ال�ب�ی�ة 
شرائح المجتمع لھ، فالبد من الوصول الى حل 

 .إلشكالیة التدخل األجنبي في العراق
من ھذا المنطلق، تحاول ھ�ذه ال�م�ق�ال�ة ت�ن�اول 
السیاق التاریخي إلشكالیة السیادة واالستق�الل 
في العراق، ومن ثم طرح مفھوم واقعي لحی�اد 
الدولة العراقیة كحل لھذه اإلشكالیة، یمك�ن أن 
یعزز من المشروع الوطني لثورة تشرین ق�ب�ل 
أن یُختطف من قبل أجندات سیاسیة ضیقة كما 
تم إختطاف المشروع الوطني الع�راق�ي ل�ث�ورة 

 .تموز من قبل 14
 مقاربة تاریخیة

منذ تأسیس مفھوم العراق الحدی�ث ف�ي ب�دای�ة 
القرن العشرین، تعامل المجتم�ع ال�ع�راق�ي ف�ي 
سعیھ نحو الحریة واالستقالل بأزدواجیة تج�اه 
صراع النفوذ الخارجي للسیط�رة ع�ل�ى ب�الده. 
فاعتبر الدول الغربیة كقوى غازیة تھدد ھویتھ 
اإلس�الم��ی�ة ال�م��ش�رق��ی�ة، ح�ی��ث ق��اوم أغ��ل�ب��ی��ة 

 1914العراقیون الغزو البریطاني للعراق ف�ي 
من خالل حركة الجھ�اد ال�دی�ن�ي ث�م م�ن خ�الل 
ثورة العشرین عند إعالن االنتداب البریطان�ي. 
وعلى الرغم من إعتماد الدولة العراقی�ة خ�الل 
فترة االنتداب على بریطانیا لردع ت�رك�ی�ا ال�ت�ي 
ح��اول��ت ض��م ال��م��وص��ل إل��ی��ھ��ا وك��ذل��ك ل��ردع 
ال��وھ��اب��ی��ی��ن ال��ذی��ن ھ��ددوا ال��م��دن الش��ی��ع��ی��ة 

المقدسة، غیر أن المجتمع العراقي استّمر ف�ي 
مقاومتھ للھیمنة البریطانیة التي سیطرت على 
م���ق���درات ال���ع���راق واس���ت���خ���دم���ت م���وق���ع���ھ 
الس�ت�رات�ی�ج��ي ل�خ�دم�ة ج�ی�ش�ھ�ا ط�وال ال�ع�ھ��د 
الملكي، حتى خروج العراق م�ن ح�ل�ف ب�غ�داد 
والجالء الكامل للقوات البریط�ان�ی�ة ب�ع�د ث�ورة 

 .1958تموز  14
أّما بالنسبة لنفوذ القوى اإلقلیمیة التي تن�ت�م�ي 
الى ھذا المشرق، ولھا إمتدادات دینیة وثقافیة 
وقوم�ی�ة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي، ف�ك�ان ح�ل 

ك�ت�ص�اع�د ال�م�د ال�ق�وم�ي  -إشكالیة ھذا النفوذ 
ھو عبر المرور ب�م�رح�ل�ة  -العربي في العراق 

صیرورة للوصول الى مشروع وطني یجمع ما 
بین الوجود الشرعي لھذا النفوذ وبین ح�م�ای�ة 
سیادة واستقالل العراق. فقد تم استیعاب فك�رة 

ب�ع�د ال�ت�ص�ادم  -ارتباط العراق باألمة العربیة 
السیاسي بین العراقویین والعروبیین في فت�رة 

عبر المشروع الوط�ن�ي ال�ع�راق�ي  -الثالثینیات 
تموز وال�ذي ج�م�ع م�ا  14الذي ساد بعد ثورة 

بین إحترام سیادة وإستقالل الع�راق وم�ا ب�ی�ن 
اإلتحاد الفیدرالي بین الدول العربیة. لكن بعض 
األحزاب العروبیة إستغلت ھذا الوضع ل�ت�ق�دی�م 
تنازالت سیادیة كبیرة عبر الدعوة الى الوح�دة 
االندماجیة مع الجمھوریة ال�ع�رب�ی�ة ال�م�ت�ح�دة 
والتآمر على الجمھوریة العراقیة ال�ف�ت�ی�ة ف�ي 
سبیل التخلص من منافسیھا السی�اس�ی�ی�ن، م�ع 
م��ف��ارق��ة أن ن��ف��س ھ��ذه األح��زاب ال��ع��روب��ی��ة 
احتكرت السلطة بع�د اإلس�ت�ی�الء ع�ل�ی�ھ�ا، ول�م 
تتنازل ع�ن أي ج�زء م�ن�ھ�ا ح�ت�ى ف�ي س�ب�ی�ل 
الوحدة العربیة الت�ي ض�رب�ت ت�ح�ت ع�ن�وان�ھ�ا 

 .منافسیھما بوحشیة
ل�ق�د ن�ج�ح ال�ن�ظ�ام ال�ج�م�ھ�وري ال�ع�راق�ي ف��ي 
المحافظة على استقالل الع�راق وس�ی�ادت�ھ ف�ي 
فترة الحرب الباردة، عبر اعتماده على االتحاد 
السوفیتي وع�ل�ى دع�م م�ت�وازن م�ن ال�غ�رب، 
وكذلك على التكافل بین الدول العربی�ة، أال أن 
ھذا الوضع العالمي واإلقل�ی�م�ي ك�ان ق�د ت�غ�ی�ر 
عشیة غزو نظام صدام حسین للكویت ف�ي آب 

التي أصبحت ع�ن�دئ�ذ  -، فاحتلت أمریكا 1990
القوة األعظم بدون منازع في العالم بعد انھیار 

أرض ال�ع�راق، وف�رض�ت  -االتحاد السوفیتي 
على الدولة العراقیة شروط انتھك�ت س�ی�ادت�ھ�ا 

 2003الوطنیة حتى إحتاللھا للعراق ثانیةً في 
إذ أسقطت نظام صدام حسین، وأسست الن�ظ�ام 
الس��ی��اس��ي ال��ع��راق��ي ال��ح��ال��ي ال��م��ب��ن��ي ع��ل��ى 

 .المحاصصة المكوناتیة
لقد انعكس انقسام المجتمع ال�ع�راق�ي وض�ع�ف 
مؤسسات الدولة وقوة ال�م�ج�ام�ی�ع ال�م�س�ل�ح�ة 
سلبیاً على معنى السیادة واإلستقالل في عراق 

. فقوات االحتالل االمیرك�ي ال�ت�ي 2003ما بعد 
ب�م�وج�ب  - 2011غادرت العراق ف�ي ن�ھ�ای�ة 

اتفاقیة االنسحاب مع الح�ك�وم�ة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي 
م��ع  2014ع�ادت م��رة أخ�رى ف��ي  - 2008

ق��وات م��ن عش��رات ال��دول األخ��رى ض��م��ن 
التحالف الدولي لمحاربة داعش بدون أي إطار 
ق��ان��ون��ي. ف��ھ��ي ت��ت��م��رك��ز اآلن ع��ل��ى األرض 

باإلضافة الى دع�م ال�ج�ی�ش  -العراقیة، وتقوم 
ب�م�ھ�م�ات خ�اص�ة  -العراقي في ضرب داعش 

خارج العراق في األراض�ي الس�وری�ة وض�رب 
المصالح اإلیرانیة في ال�ع�راق وم�ن ض�م�ن�ھ�ا 
قوات تابعة للحشد الشعبي الع�راق�ي. ول�م ی�ت�م 

شعب�ی�اً  2014االعتراض على ھذا الوجود منذ 
أو رسمیاً إال عندما نفذت أمریكا عملیة اغتیال 
سلیماني وال�م�ھ�ن�دس ح�ی�ن خ�رج�ت ت�ظ�اھ�رة 
"ملیونیة" بدعم خاص م�ن ال�ت�ی�ار الص�دري 

وتنظیمات ش�ی�ع�ی�ة س�ی�اس�ی�ة أخ�رى، وأص�در 
مجلس النواب قراراً غیر ملزم دستوریاً إلنھاء 

 .وجود القوات األجنبیة في العراق
كذلك أصبح تدخل ال�ق�وى اإلق�ل�ی�م�ی�ة وخ�اص�ة 
تركیا وإیران سافراً ف�ي الش�أن ال�ع�راق�ي م�ن�ذ 

عبر نفوذھما العلني عل�ى الس�ی�اس�ی�ی�ن  2003
والفصائل المسلحة، وبتصریحاتھما اإلعالمی�ة 
وبتدخلھما العسكري المباشر ضد ال�م�ت�م�ردی�ن 
الكرد اللذین لجؤوا الى شمالي العراق وشمالھ 

 .الشرقي
فبعد قرن م�ن ال�زم�ان ع�ل�ى ت�أس�ی�س ال�دول�ة 
العراقیة الحدیثة، عاد العراق الى المربع األول 
في حاجتھ الى ضامن خارجي لصیانة إستقاللھ 
وردع القوى الخارجیة عن مھاجمتھ والت�دخ�ل 
في شؤونھ الداخلیة. وبینما من غیر الم�ع�ق�ول 
أن یعید العراقیون الخطأ التاریخ�ي ب�اإلع�ت�م�اد 
على قوة أجنبیة لحمایة السیادة العراقیة، تمثل 
ثورة تشرین فرصة تاریخیة للمرور ب�م�رح�ل�ة 
صیرورة أخرى ن�ح�و ال�وص�ول ال�ى مش�روع 
وطني جدید للحد من الن�ف�وذ األج�ن�ب�ي، ول�ح�ل 
إشكالیة نفوذ الدول اإلقلیم�ی�ة وت�ق�اط�ع�ھ�ا م�ع 

 .سیادة واستقالل العراق
 حلول مقترحة

في البدایة البد من إستخالص دقیق لدینام�ی�ات 
الصراع الجیوسیاسي عال�م�ی�اً وإق�ل�ی�م�ی�اً ق�ب�ل 
تقییم خیارات الحلول المتوفرة ألزمة الس�ی�ادة 
العراقیة. فالعالم بدأ بالتحول من ھیمنة القط�ب 
األمیركي األقوى واألوح�د ال�ى ب�زوغ ال�ق�ط�ب 
الصیني المنافس من�ذ والی�ة ال�رئ�ی�س أوب�ام�ا 
الذي غیّر تمركز الستراتیجیة األم�ی�رك�ی�ة م�ن 
الشرق األوسط التي ورثھ�ا م�ن ب�وش اإلب�ن، 
الى المحیط الھادي ل�ت�ك�ون أك�ث�ر ف�ع�ال�ی�ة ف�ي 
اح��ت��واء تس��ارع ن��م��و ال��م��ارد الص��ی��ن��ي. أم��ا 
الرئیس ترامب فقد عزز أولویتھ الستراتیج�ی�ة 
ض�د الص��ی��ن، ك�م��ا س��ب��ق ل��ھ م��راراً أن أدان 
االحتالل األمی�رك�ي ل�ل�ع�راق ك�أس�وأ ق�رار ف�ي 
تاریخ أمریكا، وھو لم ی�ت�دخ�ل ل�ل�ض�غ�ط ع�ل�ى 
إیران أو في الشأن العراقي إال كثمن لصفق�ات�ھ 

  مع السعودیة بمئات الملیارات من الدوالرات.
ل�ذل��ك ی��م�ك��ن اإلس��ت�خ��الص م��ن أن أي خ��ی��ار 
للعراق في التحالف مع أمریكا لتعزیز س�ی�ادت�ھ 
ضد إیران أو تركیا ھو غیر واقع�ي بس�ب�ب أن 
مردوداتھ ال تستوفي الثمن الباھظ الذي یم�ك�ن 
أن تدفعھ أمریكا نتیجة ھكذا خ�ی�ار، ب�اإلض�اف�ة 
الى إشغال أمریكا ع�ن أول�وی�ت�ھ�ا ف�ي ح�رب�ھ�ا 
الباردة مع الصین. أما مشرق�ی�اً، ف�م�ن األس�ل�م 
لجمیع القوى اإلقلیمیة أن یكون العراق ساح�ة 
للصراع فیما بینھم بعیداً عن بلدانھم، بدالً م�ن 
أن یدخلوا في صراع مباشر للدفاع ع�ن دول�ة 

 .عراقیة ضعیفة ومفككة متحالفة معھم
یبقى الخیار األمثل الحالي لحل إشكالیة ت�دخ�ل 
ال�ق��وى ال�خ��ارج��ی��ة وص��راع��ھ��ا ع��ل��ى األرض 

 -العراقیة ھو في توافق أمریكا وتركیا وإیران 
ب��وص��ف��ھ��م ال��ق��وى األك��ث��ر ت��دخ��الً ف��ي الش��أن 

ع�ل�ى ع�دم ال��ت�ج�اوز ع��ل�ى ح��دود  -ال�ع�راق�ي 
العراق، والتعھد بعدم خرق سیادتھ عبر القبول 
بإعالن حیادیة العراق . وعلى الرغم مما یبدو 
من صعوبة توافق ھذه القوى ال�رئ�ی�س�ة ع�ل�ى 
ھكذا حل، غیر أن التجربة الفنلندیة في الب�ق�اء 
على الحیاد خالل الحرب الب�اردة ب�ی�ن أم�ری�ك�ا 
واالتحاد السوفیتي، تشیر الى إمكانیة الوصول 
لھ بالنسبة للحالة العراقیة. فالع�راق ال�ح�ی�ادي 
یضمن عدم السماح ألي قوة بإستغالل المشھد 
العراقي ضد مصالح القوى المتوافقة، ما یمكن 
أْن یوفر مردوداً معقوالً للقوى المتوافقة لتقبل 

  .فكرة الحیاد العراقي
وھذا المفھوم للحیاد بالتوافق یخ�ت�ل�ف ج�ذری�اً 
عن م�ف�ھ�وم ال�ح�ی�اد ال�زائ�ف ال�ذي غ�ال�ب�اً م�ا 
یتداولھ قادة العراق عن عدم سم�اح ال�دس�ت�ور 
ال�ع��راق��ي ألرض ال��ع��راق أن ت��ك��ون م��ن��ط��ل��ق��اً 
لإلعتداء على أیة دول�ة واب�ت�ع�اد ال�ع�راق ع�ن 
المحاور اإلقلیمیة. فالحیاد بالتوافق یكون مبنیاً 
على توقیع اتفاقات صداقة وتعاون م�ع ال�دول 

شبیھ بما تقوم  -المعنیة عبر حوار ستراتیجي 
م�ع�ززاً  -بھ الحكومة العراقیة حالیاً مع أمیركا 

بإلتزام الدولة ال�ع�راق�ی�ة ب�ت�ط�ب�ی�ق ب�ن�ود ھ�ذه 
االتفاقات، بین�م�ا ال�ح�ی�اد ال�زائ�ف ع�ب�ارة ع�ن 
خ�ط�اب أح�ادي م�ن ج�ھ��ات ال ت�م�ت�ل�ك س�ی��ادة 

  حقیقیة على أرض العراق.
كما إن الحیاد بالتوافق لیس بالضرورة ح�ی�اداً 
تقلیدیاً، إذ ی�م�ك�ن أن ت�ت�ض�م�ن االت�ف�اق�ات م�ع 
الدول المعنیة بنوداً تراعي المخاوف الشرعیة 
ل�ھ�ذه ال��دول، وأن ت��ك�ف�ل ح�ق�ھ��ا ف�ي ال�ت�دخ��ل 
المشروط إذا لم یِف العراق بالتزام�ات�ھ. ف�ع�ل�ى 
سبیل المثال تضّمن االتفاق بین فنلندا واالتحاد 

وال�ذي  -السوفیتي بعد الحرب العالمیة الثانیة 
 -ظل ساریاً لحین سق�وط االت�ح�اد الس�وف�ی�ت�ي 

شرط مقاومة فنلندا ألي اختراق عسك�ري م�ن 
الحلفاء ألرضھا مع احتمالیة السماح ل�الت�ح�اد 

 .السوفیتي بالتدخل العسكري أیضاً 
وعلى الرغم من أن الطریق نحو إنجاز ت�ح�ول 
الدولة العراقیة من الحیاد اإلفتراضي (الزائف) 
الى الحیاد الواقعي (بالتوافق) غیر معبد بسبب 
أن بعض مصالح الدول الثالث م�ت�ع�ارض�ة ف�ي 
الشأن العراقي، والتوصل معھ�م إل�ى إت�ف�اق�ات 
تحافظ على س�ی�ادة ال�ع�راق وإس�ت�ق�الل�ھ ل�ی�س 
سھالً، إال أن تبّني مثل ھذا المشروع ال�وط�ن�ي 
من قبل حركة اإلحتجاج وب�دع�م م�ن ش�ری�ح�ة 
واسعة من المجتمع العراقي وفعالیاتھ المدنی�ة 
وقواه الس�ی�اس�ی�ة ی�م�ك�ن أن یس�ھ�ل م�ن ھ�ذا 

  .األمر
إذا كان مدعوماً بتوافق ال�دول  -فحیاد العراق 

 -الثالث وبحكومة ع�راق�ی�ة س�ی�ادی�ة وف�اع�ل�ة 
یمكن أن یك�ون خ�ی�اراً وس�ط�ی�اً ی�ج�م�ع ح�ول�ھ 
القوى السیاسیة الع�راق�ی�ة ال�م�ع�ارض�ة ل�ن�ظ�ام 
المحاصصة، ویخلق إجماعاً وطنیاً یستطیع أن 
یھّمش القوى ذات الوالء ال�خ�ارج�ي، وب�ن�ف�س 

 -الوقت أن یض�غ�ط ع�ل�ى ال�ق�وى ال�خ�ارج�ی�ة 
ل�ت�ق�ب�ل   –األجنبیة و اإلقلیمیة على ح�د س�واء 

ح�ی�اد ال�ع�راق ع�ل�ى األق�ل ك�م�ف�ھ�وم م�ؤس�س 
  .لإلتفاقات بینھا وبین الدولة العراقیة

كما أن ھذا المشروع الوطني یمك�ن أن ی�ك�ون 
خیاراً بدیالً وواقعیاً للتقاتل ال�داخ�ل�ي ال�ح�ال�ي، 
وم��ا یص��اح��ب��ھ م��ن خ��ط��اب��ات االس��ت��ق��ط��اب 
والتخوین التي تتاجر بسیادة واستقالل العراق 
ب��دون ط��رح رؤی��ة واق��ع��ی��ة ل��م��ع��ال��ج��ة ھ��ذه 
اإلشكالیة المزمنة. إن االرباك وخ�ل�ط األوراق 
في المشھد السیاسي العراقي الحالي یصب في 
النھایة لصالح أحزاب ال�ن�خ�ب�ة ال�ح�اك�م�ة، ف�ي 
حین أن تبني مشروع واق�ع�ي ل�ح�ی�اد ال�ع�راق 
ی��م��ك��ن أن ی��ع��م��ل ع��ل��ى ف��رز ال��م��واق��ف ب��ی��ن 
ال��م��ؤی��دی��ن ل��م��ش��روع وط��ن��ي س��ی��ادي وب��ی��ن 
المتاجرین بسیادة وإس�ت�ق�الل ال�ع�راق ل�خ�دم�ة 
أھدافھم الضیقة. وب�ن�ف�س ال�وق�ت ی�ف�ت�ح ب�اب 
الحوار الوطن�ي ل�الت�ف�اق ح�ول ت�ف�اص�ی�ل ھ�ذا 
ال��م��ش��روع، وق��ط��ع ال��ط��ری��ق ع��ل��ى األح��زاب 
السیاسیة التي تس�ع�ى ل�م�ص�ادرة ال�ح�وار م�ع 

 .الدول الخارجیة لمصلحتھا الخاصة
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 ھیثم بھنام بردى 
 استرالیا -مالبورن  

 أ أم  وط..؟

بدت ید الرجل القابضة على حبل ینتھ�ي ب�رق�ب�ة 
حصان یحمحم وراءه، كید مومیاء لفرط ت�ی�ب�س 
أنسجتھا، بلع ریقھ بصعوبة بالغة، ل�م ی�ن�س�ك�ب 
في زوره أي شيء، حتى ولو قطرة صغیرة م�ن 
الرضاب، نظر بغضب صوب الشمس التي كان�ت 
ت��ل��س��ع ال��ك��ون ب��وھ��ج��ھ��ا ال��الئ��ب، ث��م ص��رخ 

 باستجداء.
 ماء.

شعر بأطرافھ تنفصل ع�ن جس�ده، وان�ھ ی�ط�ی�ر 
معلّقاً بین السماء واألرض، یحلّق ب�ی�ن ال�غ�ی�وم 
الحبلى بالمطر، یمد یده، ی�ق�ب�ض ع�ل�ى ال�غ�ی�وم 

إس�ت�م�ر …  ویصھرھا في داخلھ سواق رجراج�ة
ینھل من الماء الذي خرش بلعومھ في البدء، ثم 
استوى منزلقاً إل�ى أحش�ائ�ھ، ش�ع�ر ب�االرت�واء، 
تكاتفت كتل الغیوم حولھ واس�ت�ح�ال�ت إل�ى ب�ح�ر 
ھائج فیما فاحت رائحة الماء تنفذ إلى خیاشیمھ، 

 صرخ باستجداء.
 إني أغرق.

ال …  عاد الرجل إلى نفسھ وتلفت حولھ مأخ�وذاً 
ش��يء س��وى الس��راب ال��م��ن��س��اح أم��ام��ھ ف��وق 
الكثبان الرملیة الالمتناھیة، وك�ال�ح�ل�م ال�ج�م�ی�ل 
سمع صوت رشرشة فالتفت على عج�ل وأبص�ر 
الحصان فارجأ أطرافھ الخل�ف�ی�ة وال�ب�ول یس�ق�ط 
على الرمال، لم یضع وقتھ س�دى ف�ت�م�دد ت�ح�ت 
الحصان وفتح فمھ تاركاً للماء األص�ف�ر ال�م�ال�ح 
حریة الولوغ إلى أحشاءه، دغدغة إحس�اس ث�رُّ 
ب�االرت��واء ف��أس��ت�وي واق��ف��اً ورب�ت ع��ل��ى غ��رة 
الحصان الذي صھل ھازاً ذی�ل�ھ، ج�ل�س ال�رج�ل 
فوق الرمال وراوده شعور ب�أن األرض ت�ن�ادی�ھ 
إلى األعماق ف�ت�م�دد مس�ن�دا رأس�ھ ع�ل�ى ب�ط�ن 
الحصان، الذي سبقھ بالجلوس، وس�اف�ر م�ل�ب�ی�اً 

  صدى الھتاف الھادر من أعماق الرمال.
  الیـــد

 قلت لھا.
 سأذھب. -

 ھتفت بدھشة.
 في ھذا اللیل؟ -
 نعم. -

 قالت بدالل.
  غداً صباحاً. -

 أجبتھا بحسم.
 بل في ھذه اللحظة. -

توقفت زوجتي عن تمشیط شعرھا وتأملتني من 
خالل المرآة الكبیرة الدائری�ة وّزم�ت ش�ف�ت�ی�ھ�ا، 
أكملت ارتداء بدلت�ي وق�ذف�ت ن�ظ�رة ح�ادة ن�ح�و 
السریر، فوقھ تماماً ترقد ب�اق�ة ال�ورد بص�م�ت، 
تناولتھا وأنا امتطي الس�ری�ر، س�م�ع�ت زوج�ت�ي 

 تقول.
 ابق أرجوك..

 سأذھب.

 قالت بتوسل.
  غداً سنذھب معاً.

 قلت بتصمیم أرعن.
 كفى.

 سمعت ھمسھا الغاضب.
 عنید.

***** 
لم أكن خائفا ولم أفكر فیھ قط وأنا اشق ط�ری�ق�ي 
بخطى واثقة متزنة، ال شيء ینیر طریقي س�وى 
مصباح آخر بیت ف�ي ال�م�دی�ن�ة.. ھ�ا ھ�و س�ور 
المقبرة یطالعني كجبل أخرس، صرت اآلن داخل 
المقبرة، أستطیع وأنا مغمض أن أھتدي إلى قبر 
أمي، وقفت إزاء ش�اھ�دة ال�ق�ب�ر، ج�ث�وت ع�ل�ى 
ركبتي ووض�ع�ت ب�اق�ة ال�ورد ف�وق ال�ق�ب�ر، ث�م 
انسحبت بصمت نحو الباب، خیِّل إلّى أن ص�وت�اً 
ما انبثق من غل�س ال�ل�ی�ل ل�م أس�ت�ك�ن�ھ م�ع�ن�اه، 
واصلت المشي، بَ�ْی�د أن الص�وت ج�اءن�ي اآلن 

 جلیاً.
 شكراً.

وقفت، أمسیت قطعة من حج�ر، إس�ت�دار ال�رأس 
ال��م��ذھ��ول ب��ح��رك��ة ال غ��ری��زی��ة ح��ول م��ح��وره 

كانت ثمة كف بیضاء كالث�ل�ج ت�ح�م�ل …  وحدقت
باقة الورد بعنایة، فركت عین�ي وال�ذھ�ول م�ط�ر 
غزیر ینّز من س�م�اء ح�ب�ل�ى ب�ال�غ�ی�وم وح�دق�ت 
ثانیة.. ال شيء سوى لیل مظلم، وقبر أمي، بَ�ْی�د 
أن باقة الورد ال مكان لھا على شاھدة ال�رم�س، 

  ھمست بخبل.
 أین الورد؟!.

  سمعت صوتاً واضحاً.
 عندي.

 كان أنثویاً رخیماً.
 عند أمك.

 بفزع.… 
 أمي..؟؟.

وركضت بأقصى ما یملكھ اإلنس�ان م�ن س�رع�ة 
  نحو الباب، سمعت الصوت یھمس.

 مع السالمة.
تلك الید ت�ل�وح ل�ي،   –في لفتة بصر  –وأبصرت 

 جسدي صار أقداماً تركض.
 السالمة یا ولدي..

 …وأشعر أن الید فوقي، فوقي
***** 

كانت ال�غ�رف�ة ت�ھ�ج ب�الض�وء األح�م�ر الص�ارخ 
وزوجتي مستلقیة ع�ل�ى الس�ری�ر، ق�ال�ت ب�ح�ن�و 

 حقیقي.
  تعال.

 –وحین كان السریر یزقزق تحت جسدینا، رأیت 
ع�ل�ى ال�م�رآة، ی�داً ب�ی�ض�اء   –على ح�ی�ن غ�رة 

 كالثلج، تلوح ذات الیمین وذات الشمال.
============== 

 نضال نجیب موسى
 استرالیا -مالبورن  

 كیف أقول لك أین أنا..؟

 كیف أخبرك عما جرى لنا في بلدتنا الھادئة بغدیدا..؟

 ماذا أقول لمن أراد لنا الدمار...؟

 قلبي ممزق وال حیلة لدي

 قلعنا من جذورنا األصیلة

 احترقنا بنار التھجیر احتراقاً 

 أشالء ذكریاتنا الجمیلة  فتطایرت

 كیف أحدثك عن الذي حطم حیاتي وسلب كینونتي وذاتي..؟

 كیف أحدث كائناً مجھول الھویة عما فعلھ بنا..؟

 أین كنا..؟

 وأین أصبحنا..؟

 أي داء أصاب قومنا..؟

 وتشردوا في شتات الكون  غاب األھل واألحبة واألصدقاء

  أمست حیاتنا أشبھ بنوافذ مغلقة ال یدخلھا شعاع أمل

 فبدا كل شيء معتماً معتماً 

 ال تسلني عن بلدتي

 انھا تسكن ھناك في قلب أرض ما بین النھرین

 كانت زھرة ریانة في ریاض سھل نینوى

 وغدت مھجورة دون أھلھا

 ال تّذكرني بطفولتي

 بصباي

 بشبابي

 بمحطات عمري الجمیلة التي مضت

  كسحب السماء

 ال تسلني عن أخباري

 منذ أن حل المصاب

 أوقف التھجیر اللعین آلة الزمن فینا

 وأصابنا الذعر والشلل

 وأمسینا في خبر كان

  فمن یسأل عنا...؟

  نامت الضمائر ودخلت في سبات عمیق طویل

 كسبات أھل الكھف.
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 ا ت اما
و سوا ...  

 
 
 
 

  ھولندا /منال الحسن
 
 

إن الممارسة الدیمقراطیة مرتبطة بالوعي والخصوصیة ال�ث�ق�اف�یّ�ة   
لكل بلد وھ�و األم�ر ال�ذي ی�ق�ودن�ا وج�وب�اً إل�ى م�ا ی�م�ك�ن تس�م�ی�ت�ھ 
بـ"الدیموقراطیة الخاصة". حیث إن التوجھ الثقافي لب�ل�د م�ا یس�ع�ى 
لتطویع ممارسات شعبھ وثقافتھ. یمكن مالح�ظ�ة ذل�ك ف�ي ال�ن�م�وذج 
الفرنسي، حیث یمنع الدستور األحزاب ذات المرج�ع�ی�ة ال�دی�ن�ی�ة م�ن 
المشاركة حفاظا على الئكیة الدولة. بین�م�ا ی�ب�ی�ح ال�دس�ت�ور ال�ع�رب�ي 

ذلك، في حین یجّرم األحزاب التي ترمي إلى تمی�ز ال�ذوات   والعراقي
واألمثلة عدی�دة ح�ی�ث ت�ت�ح�دد األح�زاب ال�م�ك�ون�ة  العرقیة والطائفیة

 ..للمشھد الدیمقراطي حسب الخصوصیة الثقافیة للبلد
وجوھر الدیمقراطیة ھو االنتخابات. وحصیلة ھذه العملیة ھ�ي ال�ت�ي 
تحدد ھل ستبقى الدیمقراطیّة فعالة أم ستتحول إلى غوغائیة. وھو ما 

 یحیلنا إلى ثقافة "االنتخاب" وأھمیتھا في العملیةالسیاسیة المقبلة
والعراقیون خاصة أن االنتخاب ھ�و ت�ق�ن�ی�ة ی�ج�ب   عامة  یرى العالم

تعلمھا واستحقاقھا ال ملكة تكتسب ب�ال�ف�ط�رة. وم�ن ق�واع�د ال�ل�ع�ب�ة 
السیاسیة "الدیمقراطیة" الحمالت االنت�خ�اب�ی�ة ال�ت�ي ی�ت�ب�ارى ف�ی�ھ�ا 
الخصوم السیاسیون على استمالة قلوب الناخبین للظفر ب�أص�وات�ھ�م. 

في الترویج للمرشحین كمن�ق�ذی�ن م�ن   ومن ھنا، یتفنن رواد الدعایة
السماء لھم وكأن بأیدیھم عصا سحریة.. كما حصل ف�ي األن�ت�خ�اب�ات 

ناھیك عن التبجح أن لیس لھؤالء ال�م�ت�ِرش�ح�ی�ن أي م�آرب   السابقة
شخصیة وما ھم بأوصیاء على ھذا الشع�ب. ب�ل إن مش�ارك�ت�ھ�م ف�ي 

مث�ل  االنتخابات لیست إال تنازالً منھم لمصلحة البالد وخدمة المجتمع
ف�ت�س�ت�ج�ی�ب  غّرة في الدیمقراطیة  تلك الشعارات تثیر شعوباً عاطفیة

المتلونة التي تصور كأنھا حلول سحریة آنی�ة. ول�ق�د وق�ع�ت   لألفكار
شعوب عدیدة في ذلك الفخ المآزق ومنھا العراق وھي ممن یعتبرون 

أعتى الدیمقراطیات". والحال أن تلك الشعوب تعلمت ع�ب�ر   اآلن من
تجاربھا أن ال تنتخب بعاطفتھا وأن تستخدم عقولھا. فھل یجب ع�ل�ى 
ال��دی��م��ق��راط��ی��ات ال��ن��اش��ئ��ة ال��م��رور ب��ال��ت��ج��ارب ال��ف��اش��ل��ة وح��ك��م 

والفساد حتى تبلغ ال�رش�د الّس�ی�اس�ي وال�وع�ي االن�ت�خ�اب�ي   الغوغاء
 الالزمین للمحافظة على مكاسبھا .؟

في الحقیقة، أرى أن التّعلیم ونشر ثقافة االنتخاب ھما السبیل الوحید 
لالرتقاء في سل�م ال�ح�ی�اة الس�ی�اس�ی�ة ال�ت�ع�ددی�ة وإال ف�خ�ط�ر ت�ح�ول 

 الدیمقراطیات إلى جمھوریات دكتاتوریة یبقى قائماً. 
وان یكون   نأمل أن تتم االنتخابات الرئاسیة المقبلة في وقتھا المحدد

فیھا وعي الناخب منطلقا من عمق معاناتھ وتجربتھ مع ما شھده من 
أشخاص وكتل واحزاب،. وان ال یصدق وعودا، سرعان م�ا ت�ت�ح�ول 
إلى سراب بعد أن ی�م�س�ك ال�م�رش�ح ب�زم�ام األم�ور ویص�ب�ح اس�ی�را 
لكرسي المسؤولیة، ان مرارة التجربة تعلمنا دقة االختیار ومسؤولیة 
وضع األشیاء في أماكنھا الصحیحة، وإال فإننا مقبلون ع�ل�ى ت�ج�رب�ة 
تستنسخ التجارب السابقة وتؤدي إلى ما ادت إلیھ تلك الت�ج�ارب م�ن 
خیبات، لذلك نعول في االنتخاب�ات ال�ق�ادم�ة ع�ل�ى ال�وع�ي والش�ع�ور 
بالمسؤولیة من أجل أن نحقق مبدأ الشخص ال�م�ن�اس�ب ف�ي ال�م�ك�ان 

 .المناسب

 ا    ارة  ااءة 
 
 
 

 وعد حسون نصر/سوریا 
 
 

طبیعي مفھوم األمیة وھو ع�دم ال�ق�درة ع�ل�ى ال�ق�راءة وال�ك�ت�اب�ة, 
وبالتالي یكون الشخص األمي ج�اھ�ل , وال�ك�ث�ی�ر م�ن دول ال�ع�ال�م 

لدى الكبار بالسن من خالل دورات ل�ت�ع�ل�ی�م  حاربت األمیة وخاصة 
القراءة والكتابة على اعتبار أنھم یرون السب�ب األول ل�ألم�ی�ة ھ�و 
عدم القدرة على القراءة فقط متجاھلین األمیة بالمجاالت اآلخ�رة؟, 
وبالتالي معظم الدول احتفلت بالقضاء على األمیة بین المسنین ,لكن إن تعمقن�ا أك�ث�ر 
في مفھوم األمیة نراھا مختلفة بین مجتمع وأخر حسب تطور ھذه المج�ت�م�ع�ات ك�م�ا 
نوھت سابقاً البعض من المجتمعات یراھا عدم القدرة على الكتابة والقراءة, والبعض 

یعتبر أي شخص ال یسمح ل�ھ ال�ق�در ال�ذي ی�ع�رف�ھ م�ن ال�ق�راءة األخر األكثر تطوراً 
والكتابة بالتعامل مع اإلعالم اآلل�ي أّم�ي، وم�ع م�رور ال�وق�ت وال�ت�ط�ور ف�ي م�ج�ال 
التكنولوجیا إلى ظھور مفاھیم جدیدة لكلمة أّمي غیر الم�ف�ھ�وم ال�ت�ق�ل�ی�دي، ح�ی�ث إن 
بعض البلدان والدول تُطلق على الشخص الذي ال یُجید التعامل مع ال�ك�م�ب�ی�وت�ر م�ث�ًال 
أّمي،وبالتالي أصبح ھناك أیًضا أمیة المتعلمین، وھم الحاصلین على شھادات جامعیة 
لكنھم ال یجیدون قواعد القراءة والكتابة بشكٍل صحیح،لتك�ون ل�ألم�ی�ة أن�واع ك�ث�ی�رة 
منھا األمیة األبجدیة وتعني عدم معرفة القراءة والكتابة، وحتى عدم م�ع�رف�ة م�ب�ادئ 
الحساب األساسیة، وبشكل مفصل یُعرف اإلنسان األمي بأنھ كل فرد بلغ الثانیة عش�ر 
من عمره وال یعرف معرفة صحیحة وكاملة بمبادئ القراءة والكتابة والح�س�اب ب�أي 
لغة، ولم یكن منتسب إلى أي مدرسة أو مؤسسة تعلیمیة ,ك�ذل�ك األم�ی�ة ال�ح�ض�اری�ة 
وھي التي تعني عدم مقدرة شخص معین على مواكب�ة م�ع�ط�ی�ات ال�ع�ص�ر وال�ت�ط�ور 
العلمي والتكنولوجي والفكري والثقافي والفلسفي، وب�ال�رغ�م م�ن أن ھ�ذا الش�خ�ص 
متعلم، إال أنھ ال یمكنھ التفاعل مع ھذه التغییرات الجدیدة وتوظیفھا بشكٍل جید وفع�ال 
في حیاتھ العلمیة والعملیة، وتنقسم األمیة الحض�اری�ة إل�ى ع�دة أقس�ام م�ث�ل األم�ی�ة 
الفنیة واألمیة الثقافیة واألمیة الجمالیة وغی�رھ�ا ال�ك�ث�ی�ر, وب�ال�ت�ال�ي أس�ب�اب ك�ث�ی�رة 
وضعتنا في حلقة األمیة , وھذه األسباب عادة ما تكون مرتبطة ب�ال�م�ج�ت�م�ع وال�ب�ی�ئ�ة 
المحیطة بھا ، وطبیعة عائلتھم، ومن الممكن أن تخلق ھذه األسباب ح�واج�ز ك�ث�ی�رة 
یصعب التغلب علیھا في كثیر من األحیان ,وعادةً یكون السبب األس�اس�ي ف�ي األم�ی�ة 
ھي بیئة الشخص نفسھا وخاصة إذا كان الشخص محروًما من األب واألم، وی�ف�ت�ق�د 
إلى التعلیم المدرسي فإن احتمال أن یكون أّمي عالیًا جًدا وسیواجھ صع�وب�ات ك�ث�ی�رة 
في التعلم، لكن ھناك أیًضا بعض أسباب األمیة والتي تُعد األكث�ر ش�ی�وًع�ا، وم�ن أھ�م 

ق�ل�ة ,  یس لدى بعض اآلباء واألمھات القدر الكافي من التعل�ی�م,ل ھذه األسباب ما یأتي
وجود الكتب في المنزل وعدم وجود تحفیز وتشجیع , األداء السیئ في ال�م�درس�ة أو 
التسرب منھا, وھناك الكثیر من األشخاص الذین لم یكملوا الدراسة الثان�وی�ة ,بس�ب�ب 
الظروف المعیشیة الصعبة التي قد یعیشھا البعض ,بما في ذلك الفقر ,وبالت�ال�ي ع�ن�د 
معرفة األسباب طبیعي أن نلجأ للمعالجة لنحد من نش�ر األم�ی�ة ول�ت�ك�ن أول�ھ�ا أم�ی�ة 
الجھل وعدم القراءة والكتابة, لذلك علینا أوال معالجة اإلھمال وال�ت�س�رب ال�دراس�ي، 
وذلك بإلزام أي شخص بلغ السن الدراسي باالنتساب إل�ى ال�م�درس�ة واالل�ت�زام ب�ھ�ا, 
تخفیف األعباء المادیة والتكالیف الدراسیة عن كاھل بعض األس�ر وخ�اص�ة ال�ت�ي ال 
تستطیع تحمل التكالیف, من الممكن إلزام كل طالب جامعي أن یتكفل بتعلیم ع�دد م�ن 
األشخاص، وھذا یكون شرط لتخرجھ ، بتعلیمھم القراءة والكتابة، على أن ی�ب�دأ ھ�ذا 
اإللزام من بدایة حیاتھ الجامعیة كمشروع لتخرجھ یؤدیھ في أي وقت ق�ب�ل ال�ت�خ�رج, 
طبعاً ال تتوقف األمیة فقط عند عدم القراءة والكتابة مع أھمیة ھ�ذی�ن الش�ق�ی�ن, إن�م�ا 

اإلعالم تكمن في العالم أجمع وعند العرب بشكل خاص في الجھل بالتعامل مع وسائل 
والتواصل االجتماعي واالنترنت ,كذلك عدم القدرة على ال�ت�ع�ام�ل م�ع ث�ق�اف�ة األزم�ة 
بشكل صح وإدارتھا كما یجب, مع استحالة القدرة على التعامل مع النكبات والكوارث 
ضمن المفھوم السلیم, ھنا البد من توسیع مفھوم األمیة لنقول أنھا أحاطت بن�ا ن�ح�ن 
العرب على كافة األصعدة بدأت بعدم القدرة على القراءة لتنتھ�ي ب�ع�دم ال�ق�درة ع�ل�ى 

 أدارة أزمتنا بشكل سلیم وھنا تفاقم األمر سوًء وصعب عینا تدارك الجھل.



       
    

(جسد یمتطي صھوة الریح) قصة قصیرة من مجموعة 
للقاص والروائي ال�راح�ل ف�ھ�د االس�دي   (معمرة علي)

 1994والمطبوعة في دار الشؤون الث�ق�اف�ی�ة ف�ي ع�ام 
والقصة تنتم�ي إل�ى ال�م�ذھ�ب ال�واق�ع�ي ال�ن�ق�دي، والن 
االنسحاق والھزیمة ھما النتیجة المتوقعة التي عادة م�ا 
تنتھي إلیھا الش�خ�ص�ی�ة ال�واق�ع�ی�ة، ل�ذل�ك ی�رى ف�ران�ك 
اكونور أنھ لم یحدث أن كان للقصة القص�ی�رة ب�ط�ل ق�ط 
وإنما ھناك م�ج�م�وع�ة م�ن ال�ن�اس ال�م�غ�م�وری�ن ال�ذي 

 یعانون من واقع مریر وقاس. 
والشخصیة المتأزمة في ھذه القصة (ص�اح�ب ال�ث�اب�ت) 
اإلنسان البسیط الذي كّرس حیاتھ من أجل عملھ معاھدا 
نفسھ على اإلخالص لھ والتضحیة في سبیلھ ح�ت�ى وإن 

 كلفھ ذلك حیاتھ.
ھذا ما تختزلھ سیمیولوجیة االسم فھو (صاحب) الع�ھ�د 
والموفي بالوعد والمؤدي لألمانة وال�م�ل�ت�زم ب�ال�واج�ب 
الحریص على أدائھ عن طیب خاطر مع إت�ق�ان م�ن�ق�ط�ع 
النظیر، وھو أیضا (الثابت) على المبادئ الذي ال تغری�ھ 
األھواء وال تجذبھ الملذات ولذلك لم تنل منھ ال�ت�ح�دی�ات 

 ولم تخذل عقلھ الحواس.
وقد تقصد الكاتب ج�ع�ل ال�واق�ع م�ائ�ی�ا ل�ت�وك�ی�د قس�وة  

التحدي وغلظة ال�ع�ی�ش ف�ي وس�ط�ھ وھ�ذا م�ا یض�ی�ف 
للتحدي االخالقي تحدیا آخر، لیكون ھذان التحدیان ھم�ا 

ل�وع�ت�ھ�ا وق�د   لب األزمة التي كاب�د (ص�اح�ب ال�ث�اب�ت)
فرضا علیھ أن یكون ثابتا ع�ل�ى أرض ھ�ي ف�ي األص�ل 
رخوة ومائعة یصعب اإلمساك ب�ھ�ا أو ال�ظ�ف�ر بص�ورة 

 واضحة إزاءھا.
وبھذا التضاد ما بین ذات م�غ�م�ورة وم�ھ�زوزة ل�ك�ن�ھ�ا  

واعیة وملتزمة وبین واقع راسخ لكنھ سیّال ومت�ھ�رئ، 
تتفاقم األزمة وتتوزع القصة القصیرة بی�ن مس�ت�وی�ی�ن، 
فأّما المستوى األول فمركزي واقعي یمثلھ مدیر ال�ب�ری�د 
كرمز للبی�روق�راط�ی�ة ال�م�ھ�ی�م�ن�ة ب�م�ادی�ت�ھ�ا ال�وحش�ی�ة 
المبتلعة لكل ما ھو إنس�ان�ي وأخ�الق�ي ول�ذل�ك وص�ف�ھ�ا 
المفكر سیجمونت باومان بأنھا سائلة أو س�یّ�ال�ة ت�غ�رق 

 اإلنسان في فوضویة ال منتظمة ملتھمة إنسانیتھ.
وأما المستوى الثاني فھامشي یم�ث�ل�ھ(ص�اح�ب ال�ث�اب�ت) 
اإلنسان النقي والشفاف الذي یجد نفسھ في وسط ف�اس�د 
عاج بالوصولیة النفعیة والس�ق�وط األخ�الق�ي وال�ت�ردي 
الفكري، وألنھ مقموع ومضطھد ومغلوب على أمره لذا 
ال قدرة لدیھ على التغییر سوى أن یواصل الثب�ات ع�ل�ى 
المبادئ مؤدیا األمانة متحمال وحشیة الشر ممثال بمدیر 
البرید الماكر والشریر الذي حاك مؤامرة خ�ب�ی�ث�ة وھ�ی�أ 
دسیسة ماكرة من أجل أن یتخلص منھ ن�ھ�ائ�ی�ا ب�ع�د أن 

 فشل في إسقاطھ أخالقیا.
ویسھم استعمال بعض القرائن األسلوبیة في أن یتع�ال�ق 
المستویان المركزي والھ�امش�ي وی�ت�م�اھ�ی�ان ب�ط�ری�ق�ة 
دراماتیكیة حتى ال نكاد نفصل بینھما فیك�ون ف�ي خض�م 
التردي الفیزیقي للوجود عنفوان میتافیزیقي، كنوع من 
الیقین الذي بھ ضمن (صاحب الثابت) االنتص�ار ل�ق�ی�م�ھ 
والثبات على مبادئھ، وبھذا غلب الھامش المركز وفت�ت 
ت��ع��ال��ی��ھ وكش��ف زوره وأف��ك��ھ وع��رى زی��ف��ھ وفض��ح 

  بطالنھ .
وال یخفى ما في ھذا التكنیك من براعة س�ردی�ة ج�ع�ل�ت 
السطح عمیقا والذي أعانھ على ذلك البیئة المائیة ال�ت�ي 
مس��رح��ت األح��داث ج��ی��ئ��ة وذھ��اب��ا ص��ع��ودا ون��زوال 
وبانسیابیة تشبھ انسیاب الموجة في ھدوئھ�ا وث�ورت�ھ�ا 

عاكسا لنا فوضویة الواقع وال ث�ب�ات�ھ وم�ج�س�دا ب�ع�م�ق 
مقدار التحدي الذي على (صاحب الثابت) أن یب�ذل�ھ ك�ي 
یحافظ على صورتھ األخالقیة الن�اص�ع�ة أم�ام إغ�راءات 

 المادة وتلوناتھا وتبدالتھا.
وھذا التماھي في بنیة السرد القصیر ساعد ع�ل�ى ج�ع�ل 
الشخصیة نموذجا إنسانیا للمغمورین ال�م�ن�ح�دری�ن م�ن 
بیئات بسیطة الذین ما زالت الطبیعة ت�ح�اف�ظ ل�ھ�م ع�ل�ى 
صدقھم وصفائھم وبراءتھم لكن قوة المركز تح�اول أن 
تجردھم من كل ذلك متالعبة بمقدراتھم مق�دس�ة ال�م�ادة 
على حساب األخالق جاعلة اإلنسان سلعة ط�ی�ع�ة ت�ب�اع 
وتشترى حتى إذا شعر المركز أن ال ف�ائ�دة ت�رج�ى م�ن 
ھؤالء المغم�وری�ن ل�ف�ظ�ھ�م ل�ف�ظ ال�ن�واة، ت�ارك�ا إی�اھ�م 
یصارعون التیار وحدھم غیر آب�ھ ب�م�ش�اع�رھ�م وغ�ی�ر 

 معین لھم.
وقد أظھر التصعید ف�ي ال�ح�ب�ك ك�ی�ف ت�ح�دى ال�ھ�ام�ش 
المركز من خالل ذلك الحبل الخف�ي والس�ري ال�ذي ظ�ل 
یربط(صاحب الثابت) بمبادئھ، في اشارة الیغ�وری�ة ال�ى 
أن المركز /البیروقراطیة الرأسمال�ی�ة ل�ن تس�ت�ط�ی�ع أن 
تسحق الھامش/ اإلنسان المغمور والسبب یقینھ الث�اب�ت 
بصحة أفكاره وإیمانھ بقضیتھ والتزامھ بمبادئھ وعشقھ 
لعملھ. وھذا ما یؤھلھ لمقاومة المرك�ز وت�ح�دی�ھ وع�دم 
الرضوخ لھ مضحیا في سبیل ذلك ب�ح�ی�ات�ھ ع�ن ق�ن�اع�ة 

  ورضا.
 

والقصة كما عّرفھا لوسیان غولدمان فن إشكالي یبح�ث 
فیھ البطل عن قیم أصیلة وسط عالم مت�دھ�ور أخ�الق�ی�ا، 
وھذا بالضبط ھو فحوى القصة موضع الرصد إذ ینقسم 
البطل إلى جسد ینب�غ�ي أن ی�ك�اف�ح ف�ي س�ب�ی�ل ال�واج�ب 
المكلف بھ، وروح تمتطي الری�ح/ ال�م�وج م�ن أج�ل أن 

 تبلغ الرسالة وتؤدي األمانة متحلیة بالقیم األصیلة.
وإذا كان الجسد قد فشل وقضى غرقا في البحیرة؛ ف�إن  

الروح ھي التي ستظل وثابة وقد حافظت على المبادئ، 
ناشرة على المدى قصة ذل�ك ال�ج�س�د ال�ذي ذوى وھ�و 
 یقبض في حیاتھ على مبادئھ حتى أخلص لھا في مماتھ.

واذ نتبین أن كیس البرید ال�ذي ك�ان مص�ی�ر( ص�اح�ب  
الثابت) مرھونا ب�ھ ل�م ی�ك�ن أص�ل�ی�ا وق�د ح�وى اوراق�ا 
ورسائل غیر حقیقة، فإن ذلك ال یعني أن المب�ادئ ال�ت�ي 
كان (صاحب) یناضل في سبیلھا باطلة أو غیر حقیق�ی�ة، 
وإنما یعني أن االنسان الصادق والمغ�م�ور إن�م�ا ی�ھ�م�ھ 
صدقھ مع نفسھ وال ی�ع�ن�ی�ھ ك�ذب ال�ذی�ن ی�ق�ب�ع�ون ف�ي 
المركز وما یغرقون فیھ من سقوط أخالق�ي م�ا دام ھ�و 
 نفسھ قد تحصن منھم وحافظ على یقینھ بصحة مبادئھ.

ولقد أتقن القاص فھد االسدي ص�ن�اع�ة ال�ق�ال�ب ال�ف�ن�ي 
الذي فیھ صب ھذا المحتوى الفكري من خالل راو علیم 
ولیس عالما مما كنا قد فرقنا ب�ی�ن�ھ ال�ع�ل�ی�م ف�ي م�ق�ال�ة 
سابقة یس�رد األح�داث ب�ط�ری�ق�ة ال�ت�ت�اب�ع م�ع ت�وظ�ی�ف 
المفارقة الزمنیة باالرتداد مدِخًال قصتین ضمنی�ت�ی�ن ف�ي 
القصة اإلطاریة ھم�ا قص�ة ال�ف�ت�اة االن�ج�ل�ی�زی�ة وقص�ة 

 الطفل الذي غرق والداه.
وال مراء من أن تخدم ھاتان القصتان محت�وى ال�ق�ص�ة  

األصل كونھما تدالن على القیم نفسھا ال�ت�ي ل�م ی�ت�ن�ازل 
(صاحب الثابت) عنھا فقد قاوم اإلغراء الج�س�دي ح�ی�ن 
سبح مع الفتاة في النھر كما ك�ان ش�ج�اع�ا ح�ی�ن ات�خ�ذ 
قراره بتبني الطفل الذي غرق والداه في النھ�ر ل�ی�ع�ی�ش 

 في كنفھ كواحد من أبنائھ.

وإذ یكتشف (صاحب ال�ث�اب�ت) ف�ي ن�ھ�ای�ة ال�م�ط�اف أن 
الكیس أھم منھ وأن علیھ أن یضحي بنفسھ في س�ب�ی�ل�ھ 
سیعرف ھامشیتھ فیخاطب الكیس بلوعة ال�م�س�ح�وق�ی�ن 
ال�ذی�ن ج�رف�ھ�م ت�ی�ار ال�ط�غ�ی�ان ال�م�ادي غ�ی�ر م�ك�ت��رث 
لمعاناتھم وھم الذین ب�دم�ائ�ھ�م اع�ت�ل�ى ال�م�رك�ز" أی�ھ�ا 
الكیس ما زلت ترى نفسك قوی�ا... لس�ت ق�وی�ا ب�ج�ھ�دك 
أیھا المغرور فقد ص�ن�ع�ت ص�رح م�ج�دك ال�ث�اب�ت ف�وق 
الموج ھذا من أحجار قوتي. ال تنس ھذا وحدثھم عني" 

 .69ص 
وھكذا تغدو اللغة وال�ت�اری�خ والس�ل�ط�ة مس�خ�رة ك�ل�ھ�ا 
لصالح المركز/ المادة، بینما یقبع اإلنسان ھامشا ت�ب�ن�ى 
على معاناتھ وتضحیاتھ سعادة ال�م�رك�ز ورف�اھ�ی�ت�ھ ب�ال 

 أدنى وازع أخالقي.
وأسھم التوظیف للحوارات ع�ل�ى أن�واع�ھ�ا ال�خ�ارج�ی�ة  

والداخلیة والمنقولة والحرة غیر ال�م�ب�اش�رة ج�ن�ب�ا إل�ى 
ج�ن��ب ت��وظ�ی��ف ت��ی�ار ال��وع��ي م��ن��اج��اة وم��ون��ول��وج��ات 
وابتھاالت في تصعید الحبك تصعیدا دراماتیكیا محسوب�ا 
بعنایة. وعملت التساؤالت ال�ت�ي ی�ت�ك�رر ط�رح�ھ�ا ع�ل�ى 
لسان البطل في منح السرد حركة دیالكتی�ت�ك�ی�ة ت�ج�ت�م�ع 
عب�رھ�ا ال�م�ت�ض�ادات (فش�ل�ن�ا/ ن�ج�ح�ن�ا) (جس�د /روح) 
(الیابسة/ الماء) (القریة/ المدین�ة) (ال�ث�ب�ات/ ال�ت�ح�رك)
(األص�ال�ة/ ال�زی�ف) (اإلنس�ان/ ال��م�ادة) ك�م�ا م�ن�ح زج 
المفردات بطریقة شعریة ف�ي الس�رد إل�ى ص�ن�ع ص�ور 

أی�ھ�ا ال�ب�ری�د وداعا تعبیریة تتوازى عبرھا المتضادات (
ل�ك  ام�ن�حال�ح�ب�ل الس�ري/  اقط�عحیاتي) (  أودعتكلقد 

  ة)المودعوالروح  لموعودالحیاة) ( الجسد ا
وعلى الرغم من أن السارد كان ی�ت�خ�ل�ى ع�ن ح�ی�ادی�ت�ھ 
فینوب أحیانا عن الشخصیة ناقال لنا بواطنھا "فكر ب�ان 
المرأة األجمل في حیاة الرجل ھي المرأة الت�ي ل�م ی�ن�ل، 

إال  60بقي ھذا الوھم في ذاتھ أجمل من أیة حقیقة" ص
إن ذلك لم یمنع القارئ م�ن أن ی�ك�ون م�ت�رق�ب�ا ی�ن�ت�ظ�ر 
انف�راج األزم�ة، ك�م�ا ل�م ی�ق�ل�ل م�ن االح�ت�دام الس�ردي 
المتصاعد بطریقة ملحمیة ما بین حفظ األمانة وخیانتھا 

 ومقاومة اإلغراء واالستسالم لھ.
وصحیح أن (صاحب الثابت) لم یفلح في مقاومة ال�ت�ی�ار 
وفشل في مجابھتھ، بید أن الطبیعة ست�ك�ون رؤوم�ا ب�ھ 
أنھا لم ترد إفشال مھمتھ ولذلك وصل الكیس سلیما إل�ى 
أصحابھ ھذا من ناح�ی�ة وم�ن ن�اح�ی�ة أخ�رى أرادت أن 
تستعیده كیانا أصیال إلى أحضانھا لم تزیف�ھ ال�م�ادة ول�م 
تغوه الملذات. وبھذا ستخلد ذكراه ولیس ب�ال�م�ادة ال�ت�ي 
مصیرھا الزوال وفقدان البریق. في إشارة الیغوریة إلى 
أن البیروقراطیة لن تدوم مركزیتھا بسبب زیف مادیتھا 
بینما سیظل الھامش حیا حاضرا لصدقھ وأصال�ت�ھ وف�ي 
الوقت الذي ستتف�ت ف�ی�ھ ال�م�راك�ز وت�ت�ھ�رأ وت�ت�ض�اءل 
وسائلھا ستبزغ الھوامش كفواعل ثقافیة ت�ع�ی�د ل�ل�ح�ی�اة 

 نصاعتھا وتؤكد حقیقتھا.
ولكي تكون النھایة في ھذه القصة القصیرة متوافقة مع 
النھج الواقعي النق�دي ف�ان�ھ�ا ت�أت�ي ف�ي ش�ك�ل م�ف�ارق�ة 
صادمة ومأساویة ب�ط�ری�ق�ة م�ی�ل�ودرام�ی�ة ت�خ�ی�ب أف�ق 
انتظار القارئ.. وصحیح أن كیس البرید غ�ی�ر ح�ق�ی�ق�ي 
وأن (ص�اح�ب ال��ث�اب�ت) خس�ر ح�ی�ات�ھ، ب��ی�د أن ال��روح 
انطلقت متحررة من طغیان الم�ادة ن�افض�ة ع�ن�ھ�ا ذواء 
الجسد المغمور، لنعرف أن الدوام سیكون للقیم األصیلة 
والمبادئ الرفیعة أما القیم الم�ادی�ة ف�ع�اب�رة آن�ی�ة وھ�ي 

 زائلة ال محالة.
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بغدادد. نادیة ھناوي/   
 القاص والروائي الراحل فھد االسدي 



أنش���أت اول  1959ف���ي ع���ام   
مؤسسة ح�ك�وم�ی�ة ل�ل�س�ی�ن�م�ا ھ�ي 
مصلحة السینما والمسرح لكنھا لم 
تباشر االنتاج إال في النصف الثاني 
من الستینات ولحین ظ�ھ�ور اف�الم 
المؤسسة أستثمر تاری�خ الس�ی�ن�م�ا 
العراقیة وتیرة االنتاج الس�ی�ن�م�ائ�ي 
الخاص، ع�ل�م�اً ان ال�م�ص�ل�ح�ة ق�د 
اشترت المعدات واالجھزة الخاصة 
الت�ي ك�ان�ت ل�دائ�رة االس�ت�ع�الم�ات 
االمیركیة في ب�غ�داد وال�ت�ي ك�ان�ت 
ت��ق��وم ب��ان��ت��اج االف��الم االخ��ب��اری��ة 

ت�م�وز  14القصیرة قبل قیام ثورة 
. وكانت االفالم التي قدمت�ھ�ا 1958

مصلحة السین�م�ا وال�م�س�رح أف�الم 
وثائقیة ذات صلة ب�أح�داث ال�ث�ورة 
في تلك الفترة وأستمر ال�ح�ال ال�ى 

 . 1966عام 
وخالل ال�ف�ت�رة ال�ت�ي س�ب�ق�ت ع�ام 

, قدم ال�ق�ط�اع ال�خ�اص م�ن 1966
شركات وافراد عدة افالم ال تخ�رج 
طبیعتھا عن االفالم المقلدة ل�الف�الم 
المصریة ب�أس�ت�ث�ن�اء ف�ی�ل�م (ق�ط�ار 

) ال��م��ع��روض ف��ي ع��ام 7الس��اع��ة
ل��م��خ��رج��ھ ح��ك��م��ت ل��ب��ی��ب  1961

أوادی�س ال�ذي ی�ع��ت��ب�ر واح�داً م��ن 
المخرجین المتمیزین حیث قدم ھذا 
الم�خ�رج أف�الم�اً ذات ق�ی�م�ة ف�ن�ی�ة 

, 7فضالً عن فیل�م ق�ط�ار الس�اع�ة 
 1963ك��ف��ی��ل��م(اوراق ال��خ��ری��ف) 

باالضافة الى فیلم ع�راق�ي ل�ب�ن�ان�ي 
مشترك ثم غادر الى امی�رك�ا ح�ی�ث 
یع�م�ل ھ�ن�اك، وقص�ة ف�ی�ل�م ق�ط�ار 

ت��ت��ح��دث ع��ن ع��ام��ل  7الس��اع��ة 
قطارات علیھ ان یع�ود ال�ى ع�م�ل�ھ 
بعد ساعة لت�ح�وی�ل مس�ار ال�ق�ط�ار 
ق��ب��ل ح��دوث ك��ارث��ة، وخ��الل ھ��ذه 

 .الساعة تحدث لھ مفارقات كثیرة
وقبل ھذا الفیلم عرض فیلم (حوبة 
المظلوم) أو (ال�ق�رار االخ�ی�ر) م�ن 
اخراج صفاء محم�د ع�ل�ي وان�ت�اج 
ابراھیم الشیخل�ي وت�م�ث�ی�ل ج�م�ع�ة 
الشبلي وسلمى عبد االحد وعرض 

وف�ی�ل�م (أن�ا  1961الفیلم في ع�ام 
العراق) للمخرج م�ح�م�د م�ن�ی�ر آل 
ی��اس��ی��ن م��ن ان��ت��اج ش��رك��ة اف��الم 
الشرق السینمائیة ت�م�ث�ی�ل س�ع�دي 
یونس وان�ت�ص�ار س�ام�ي وع�رض 

وفیلم م�ن (اج�ل  1961الفیلم عام 
الوطن) لمخرجھ ف�وزي ال�ج�ن�اب�ي 
وانتاج محمود شكري وبطولتھ مع 
س��ع��اد ھ��ی��ث��م وف��ی��ل��م (س��ل��ط��ان��ة) 
للمخرج صفاء محمد علي وان�ت�اج 
ع��ل��ي الس��راج��ي وت��م��ث��ی��ل ع��ل��ي 
االغوات�ي ول�واح�ظ وف�ی�ل�م (ق�ط�ار 

)ل�ح�ك�م�ت ل�ب�ی�ب ال�ذي  7الساع�ة 

وف��ی��ل��م  1962ع��رض ف��ي ع��ام 
(مشروع زواج) للمخرج كام�ی�ران 
حسني وانتاج شركة سمیر ام�ی�س 
وبطول�ة ف�خ�ري ال�زب�ی�دي وأل�ھ�ام 

،  1962حسین والذي عرض عام 
وف�ی�ل��م( ان��ع�ی��م�ة) ل��م�خ��رج�ھ ع�ب��د 
الجبار ولي وأنتاج ش�رك�ة س�وم�ر 
وتمثیل سلمان الجوھر وخولة عبد 

، 1962الرحمن والذي عرض عام 
وفیلم ( ابو ھیلة) لمخرج�ھ م�ح�م�د 
ش��ك��ري وان��ت��اج ش��رك��ة س��وم��ر 
وت�م�ث��ی�ل ی�وس��ف ال�ع��ان�ي وزی�ن��ب 

, وفیل�م (ف�ج�ر 1962وعرض عام 
الحریة) الذي اخرجھ محم�د م�ن�ی�ر 
عبد الحكیم وانتج�ت�ھ ش�رك�ة اف�الم 
الزبی�دي وم�ث�ل�ھ ع�ارف ال�زب�ی�دي 
وعائدة احم�د وال�ذي ع�رض ع�ام 

، وعرض أول فیل�م ع�راق�ي 1962
ملون وھ�و ف�ی�ل�م (ن�ب�وخ�ذ نص�ر) 
لمخرجھ كامل العزاوي م�ن ان�ت�اج 
شركة شھرزاد وتمثیل سامي ع�ب�د 
الحمید ون�ج�الء س�ام�ي ح�ی�ث ب�دأ 

 1957االن�ت�اج ل��ھ�ذا ال��ف�ی�ل�م ع�ام 
وبلغت تكالیف�ھ أك�ث�ر م�ن ارب�ع�ی�ن 

 1961ألف دینار وتم انجازه ع�ام 
ولم یسترد ت�ك�ال�ی�ف االن�ت�اج ع�ن�د 

، 1962ع��رض��ھ وت��وزی��ع��ھ س��ن��ة 
وان��ت��ج ف��ی��ل��م (اس��ع��د االی��ام) ف��ي 

وھ��و م��ن اخ��راج ب��رھ��ان  1963
ال��دی��ن ج��اس��م وم��ن أن��ت��اج أف��الم 
الزبی�دي وم�ث�ل�ھ ع�ارف ال�زب�ی�دي 
ومدیحة وجدي، وعرض فیل�م (ی�د 

وھو من اخ�راج  1963القدر) عام 
ك��ام��ل ال��ع��ب��ل��ي وم��ن ان��ت��اج أف��الم 
ال��ع��رب��ي وب��ط��ول��ة ع��دن��ان االم��ام 
وسلمى عبد االح�د وع�رض ف�ی�ل�م 

 1963(ال��ع��ودة ل��ل���ری��ف) ع��ام 

واخرج�ھ ف�ال�ح ال�زی�دي وھ�و م�ن 
انتاجھ أیضاً وبطولة رفعت ابراھیم 
وس��ل��ی��م��ة خض��ی��ر وع��رض ف��ی��ل��م 

)ال�ذي اخ�رج�ھ  11(بصرة ساعة 
ول���ی���م س���ای���م���ون أن���ت���اج اف���الم 
ال��ج��م��ھ��وری��ة، وب��ط��ول��ة حس��ی��ن 
الزب�ی�دي وأح�الم وھ�ب�ي وع�رض 

.. وف��ي ال��ع��ام 1963ال��ف��ی��ل��م ع��ام 
ن���ف���س���ھ ع���رض ف���ی���ل���م (أوراق 
الخریف) لمخرجھ ح�ك�م�ت ل�ب�ی�ب، 
أنتاج ستودیو ھاماز تمث�ی�ل س�ل�ی�م 
البصري ومورین، وبعد ھذا الفیل�م 
م��ن االف��الم ال��ت��ي الق��ت ن��ج��اح��اً 
ج��م��اھ��ی��ری��اً م��رم��وق��اً ف��ي مس��ی��رة 
الس�ی��ن��م��ا ال��ع��راق��ی�ة ك��ون��ھ ی��ح��م��ل 
موضوعاً أجتماعیاً بأخ�راج م�ت�ق�ن 
وھذا ھو الفیلم الثاني لمخرجھ بعد 

) وقص�ة  7فیل�م (ق�ط�ار الس�اع�ة 
الفیلم مأخوذة عن مسرحیة بعنوان 
(ح��ك��م ال��ق��در) ل��ل��ك��ات��ب االرم��ن��ي 
أوادی��س ھ��اردی��ن��ال، اش��ت��رك ف��ي 
كتابة القصة السینم�ائ�ی�ة وال�ح�وار 
ال�ك��ات��ب ال�ع��راق��ي أدم�ون ص��ب��ري 
وصوره ماجد كامل، وكانت اجواء 
الف�ی�ل�م ق�ری�ب�ة م�ن اج�واء االف�الم 
المصریة خصو صاً أفالم ال�م�خ�رج 
حسن االمام ح�ی�ث ت�ل�ع�ب الص�دف�ة 
وال�ق�در دوراً ف�ي ت�ح��دی�د مص�ائ��ر 
أبطال الفیلم، وقصة الفیلم ت�ت�ح�دث 
عن فؤاد ( سلی�م ال�ب�ص�ري) ال�ذي 
یعمل تاجراً ناج�ح�اً وی�ع�ی�ش ح�ی�اة 
عائلیة سع�ی�دة م�ع زوج�ت�ھ إال ان 
الش��ك��وك ت��راوده بس��ب��ب ص��دی��ق��ھ 
الذي یحاول إغواء زوجتھ فیطلقھا 
ویذھب للعمل في م�دی�ن�ة ال�ب�ص�رة 
لكنھ یفشل في عملھ نتیجة ألدمان�ھ 
الكحول لذا یت�رك ال�ب�ص�رة ق�اص�داً 

الھند للعمل ھ�ن�اك وت�م�ر ال�زوج�ة 
بظروف قاھرة وتحاول قتل صدیق 
زوجھا ویعیش االبن حیاة قاس�ی�ة، 
بینما امھ في السجن وعندما تغادر 
السجن لتعمل في اك�ث�ر م�ن ع�م�ل 
من اجل لقمة العی�ش ف�ي ال�م�ق�اب�ل 
یع�ود زوج�ھ�ا م�ن ال�ھ�ن�د ل�ت�ق�وده 
الصدفة الى م�الق�اة اب�ن�ھ وم�ن ث�م 
م��الق��اة زوج��ت��ھ ل��ی��ت��ع��رف ع��ل��ى 
الحقیق�ة ول�ك�ن ب�ع�د ف�وات االوان 
ح�ی��ث ت��م�وت ال��زوج�ة ب�ی��ن ی��دی��ھ 
نتیجة مرض الم بھا بسبب السجن 

 ... والظروف الصعبة
استثمر ال�ق�ط�اع ال�خ�اص ل�الن�ت�اج 
السینمائي ضعف القطاع الع�ام ف�ي 
الخمسینیات فنشط عب�ر م�ح�اوالت 
فردیة او تجمعات فنیة ف�ي س�اح�ة 
االنتاج السینم�ائ�ي ال�روائ�ي وك�ان 
ان قدم ھذا القطاع المن�اف�س ع�ددا 
من االف�الم ال�ت�ي ح�اول�ت م�ج�اراة 
الوعي السیاسي بضعف بالغ م�ث�ل 
االفالم : (ارادة الش�ع�ب ) و (ان�ا 
العراق) و (من اجل الوطن) والتي 
واج���ھ م���ن���ت���ج���ی���ھ���ا ردود ف���ع���ل 
المشاھدین المعاكسة كما ق�دم ھ�ذا 
ال��ق��ط��اع م��ج��م��وع��ة م��ن اف��الم 
الم�ط�اردة وال�ج�ری�م�ة وال�رقص�ات 

 .. واالغاني
وب��ع��د ان��ت��ع��اش ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 
السینمائي العراقي االصی�ل ت�وق�ف 
القطاع ال�خ�اص ع�ن االن�ت�اج ب�ع�د 
تراجع كبیر في امكانیاتھ فكان اخر 
م��ا ع��رض ل��ھ��ذا ال��ق��ط��اع ف��ل��م 
(الزورق) وك�ان االس�ت�ق�ب�ال ال�ذي 
لقیھ من النقاد في العراق والكویت 
حیث عرض اخیرا بمثابة رصاصة 
ال�رح�م��ة ال��ت�ي اط��ل�ق��ت ع�ل��ى ھ��ذا 

 . القطاع
اما الظواھر االخ�رى ف�ھ�ي دخ�ول 
ال��ت��ل��ف��زی��ون ع��ب��ر وح��دة االن��ت��اج 
السینمائي الع�راق�ي دائ�رة االن�ت�اج 
الروائي الط�وی�ل وق�د ت�وف�ر ع�ل�ى 
ان�ج�اح ال�خ��ط�وة االول��ى ال��م�خ��رج 
السینمائي كارلو ھارتیون بفل�م�ی�ن 

 1979ھما (اللوحة) و (الب�ن�دول) 
وفسح ال�م�ج�ال ب�ذل�ك ل�م�خ�رج�ی�ن 
اخرین بی�ن�ھ�م م�ن�ذر ج�م�ی�ل ال�ذي 

ف�ل�م�ھ ال�روائ�ي  1979انجز ع�ام 
االول (ت���ح���ت س���م���اء واح���دة) 
والتل�ف�زی�ون ال�ع�راق�ي ب�دا خ�ط�وة 
االن��ت��اج الس��ی��ن��م��ائ��ي ب��ع��دد م��ن 
ال���م���ش���اری���ع ب���ی���ن���ھ���ا مس���ل���س���ل 
(المتمردون) وافالم روائیة قصیرة 
عن القضیة الفلسطینیة ابرزھا فلم 
(االنتفاضة) ل�م�ن�ی�ر ف�ن�ري واف�الم 

 اخرى.
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 حسن نصراوي

 بغداد



بالعراق وعن دار ن�ون ل�ل�ط�ب�اع�ة   في مدینة الموصل 
، ص��در 2020وال��ن��ش��ر وال��ت��وزی��ع وم��ط��ب��ع��ة ن��رك��ال 

بھنام عطاهللا مج�م�وع�ت�ھ الش�ع�ری�ة الس�اب�ع�ة   للشاعر
  .)والموسومة ب (حوار في آخر اللیل

ولعل ما یمیز ھذه ال�م�ج�م�وع�ة ع�ن م�ج�ام�ی�ع�ھ الس�ت 
الصادرة إنھا شملت تلك القصائد الشعریة التي ك�ت�ب�ھ�ا 
الشاعر منذ بواكیر كتابتھ للشعر، وخالل بدایاتھ األدبیة 
في مفتتح السبعینیات من القرن العشرین ع�ن�دم�ا ك�ان 
طالباً في المرحل�ة ال�م�ت�وس�ط�ة وال�ث�ان�وی�ة ف�ي ب�ل�دت�ھ 
باخدیدا بسھل نینوى، ومن ثم المرحلة ال�ج�ام�ع�ی�ة ف�ي 

 .جامعة الموصل
ومجموعتة الج�دی�دة ھ�ذه ت�ت�ب�ای�ن م�ن ن�اح�ی�ة الش�ك�ل 
الشعري ومضمونھ ع�ن م�ج�ام�ی�ع�ھ األخ�رى الص�ادرة 
سابقاً، حیث أن مجمل ھ�ذه ال�ق�ص�ائ�د ك�ان ق�د ك�ت�ب�ھ�ا 
الشاعر ونشرھا في صحف ع�راق�ی�ة وع�رب�ی�ة. ت�خ�ل�ل 
المجموعة قصائد من الشعر الحر فض�الً ع�ن نص�وص 
من قصیدة النثر، حیث تمتد فترة كتابة الق�ص�ائ�د ال�ت�ي 

 1996وال�ى ال�ع�ام  1971ضمتھا المجموعة من العام
مع قصائد أخرى لما بعد ھذه الفترة وبخاصة الق�ص�ائ�د 
التي نشرت في الصحف العراقیة والع�رب�ی�ة وال�ت�ي ل�م 
تدخل ضمن مجامی�ع�ھ الس�اب�ق�ة. ون�ظ�راً ألھ�م�ی�ة ھ�ذه 
القصائد وإلكم�ال ال�م�ش�ھ�د الش�ع�ري ل�ت�ج�رب�ت�ھ رغ�ب 
الشاعر أن یجمعھ�ا ف�ي ك�ت�اب خ�اص ل�ت�ك�ون إم�ت�داداً 

 45لتاریخھ وأرشیفھ الشعري، التي یمتدت ألكث�ر م�ن 
عاماً خلت، ولكي ال یكون ھناك سلسلة مفق�ودة وغ�ی�ر 

  كاملة لھذه التجربة.
كتب مقدمة ھذه المجموعة الشعری�ة ال�دك�ت�ور م�ح�م�د  

والمسومة بـ (الشعر ب�وص�ف�ھ وث�ی�ق�ة  یونس الجریسي
 :غنائیة ما حول حوار في آخر اللیل) یقول فیھا

یبدو أن فلسفة الشعر فلس�ف�ة م�غ�ل�وب�ة ع�ل�ى أم�رھ�ا، ( 
بشكل م�ا ف�ي إخ�ت�ی�ار مس�ارھ�ا وح�دودھ�ا ورغ�ب�ات�ھ�ا 
وحیاتھا المألوفة وغیر المألوفة لما تبتغیھ، وھي غلبة 
تفرضھا ھیمنة فضاءات متعددة ویبدو أن عالم الطفولة 
والمدینة واإلنس�ان وال�م�ح�ی�ط؛ ك�ان�ت ث�ی�م�ة أس�اس�یّ�ة 
وموجھاً یحّرك مشغل الشاعر بھنام عطا هللا ھن�ا ع�ل�ى 
وجھ الخصوص، لقد تركت ھذه المجموعة على ال�رف 
عقوداً، ولم تدخل نصوصھا ضمن مجامی�ع�ھ الش�ع�ری�ة 
الست الصادرة ب�ع�د ت�ل�ك ال�ف�ت�رة، وی�ب�دو أن م�ق�ت�رح 
تمثیلھا لمرحلة ما لما یزل قائماً في قصدیة الشاعر في 
تركھا على مستواھا ال�ف�نّ�ي.ك�ت�ب�ت ھ�ذه ال�م�ج�م�وع�ة، 
بفلسفة وعمق یمثّل مرحلة مھمة لمن�اس�ب�ات ومش�اھ�د 
وحوادث مختلفة، رص�د ف�ی�ھ�ا الش�اع�ر زوای�ا ح�ی�ات�ھ 
والحیاة السیاسیة واإلجتماعیة، فكان�ت األس�اس األول 
لبدایة تجربة شعریة مفصلیة تؤكد ع�ل�ى ال�ذات وغ�ی�ر 

 .الذات إلى حّد ما
إن محاولة الشاعر بن�اء س�ی�اق مش�ت�رك ب�ی�ن م�اض�ي 
التجربة وحاضرھا، لھو أمر في غایة األھمیة والوع�ي 
إلختبار التجربة أو إلخ�ت�ب�ار الس�ی�اق ذات�ھ، وتس�ج�ی�ل 
التحوالت والوقوف علیھا متلفعاً بحجاب القارئ الناقد، 

 . والقارئ الفاحص
إن سیرة ھذه النصوص الممتدة إلى أكثر م�ن أرب�ع�ی�ن 
ع��ام��اً، ك��ان��ت ك��ف��ی��ل��ة ب��أن ت��ع��ك��س ال��ح��ی��اة ال��ع��ام��ة 
وإرھ��اص��ات��ھ��ا، فض��الً ع��ن م��ن��اخ الس��اح��ة ال��وط��ن��ی��ة 
والعربیة، فكان الوطن والحبیبة وذاكرة القریة، وخزین 
ما یحتویة الریف من ع�الق�ات ط�ی�ب�ة ودفء وع�ط�اء، 
وتلك الحیاة الھادئة التي عاش الشاعر فیھ�ا وت�رع�رع 
ضمن طفولة قلقة من الحاضر وال�م�س�ت�ق�ب�ل، إذ ك�ان�ت 
حافزاً لت�ع�م�ی�ق ت�ج�رب�ت�ة ال�ت�ي إرت�ك�زت م�ب�ك�راً ع�ل�ى 

 :خصائص نھضت على ركیزتین ھما

الوطن والحبیبة والمحیط وإمتداھما على طول الخارطة 
الشعری�ة، ح�ی�ث ت�خ�ط�ى ال�واق�ع ف�ي ال�ت�ع�ب�ی�ر ال�ف�ن�ي 
للقصیدة، من شعر التفعیلة العمودي الى الشعر ال�ح�ر، 
ومن ثم الى قصیدة النثر، التي تحركت من الھامش الى 

 المركز
إن رغبة الشاعر في طبع مجموعتھ المتأخرة ھذه، بعد 
إصداره لست مجامیع شعری�ة، ھ�ي م�ی�ث�اق ت�اری�خ�ي، 

الى عام  1996لتاریخ تجربة إمتدت إصدارتھا من عام 
، ال بوصفھا سلسلة ت�ت�خ�ذ م�ن ت�اری�خ ال�ك�ت�اب�ة 2018

مرتكزاً لھا، بل ألنھا خمیرة لنصوص الحقة أكثر نضجاً 
وحركة ودینامیكیة، تعمق ال�ث�ق�ة ب�ال�ت�ج�رب�ة الس�اب�ق�ة 
وتستشرف القادم؛ الذي یتیح بناء تجربة حیّة ت�ن�س�ج�م 
مع ماحول شامل، ولتكون حلقة شعریة مكتملة البن�اء، 
أمام الدراسین والباحثین والقراء ولتكتمل م�ن خ�الل�ھ�ا 

  .)مشھدیة الرؤیا وخارطة الشعر عند الشاعر
إحتوت المجموعة على إثنین واربعین عنواناً ش�ع�ری�اً، 
شملت رؤى الشاعر ف�ي م�رح�ل�ة ال�ب�واك�ی�ر والش�ب�اب 
والتي شھدت تغیرات سی�اس�ی�ة وإج�ت�م�اع�ی�ة وث�ق�اف�ی�ة 

  .كثیرة
من بعض قصائد المجموعة الشعریة المنشورة: البحث 
عن األرض، الفجر الجدید، الخ�ی�ول ال�ع�ائ�دة، ال�رف�ض 
وخارطة المنفى، مقاطع للوجھ المنتظر، حوار في إخ�ر 
اللیل، مملكة من خطوات دمي، التوھج واح�ة ل�ل�ف�رح، 
الخیول آتیة آت�ی�ة، أص�وات لس�ی�دة ال�ب�ح�ر، ح�ب�ی�ب�ت�ي 
والشجر الوردي، إنطباعات أولی�ة ع�ن ال�ف�ارس، ذات 

وغ�ی�رھ�ا. فض�الً ع�ن س�ی�رت�ھ   صباح، س�ی�دة ال�ح�زن،
ص��ف��ح��ة م�ن ال��ق��ط��ع  136ال�ذات��ی��ة. وق�ع ال��ك��ت��اب ب 

المتوسط، وصمم الغالف فریق تصمیم أغلفة الكتب في 
 .السعودیة

والشاعر بھنام عطاهللا حاصل على درجة الدكتوراه في 
تخصص علم الخرائط، وفضالً عن كونھ شاع�راً، ف�ھ�و 
ك�ات�ب أك�ادی�م�ي وص�ح�ف��ي، ت�رأس ت�ح�ری�ر ع�دداً م��ن 
الصحف العراقیة الثقافیة، من أھ�م�ھ�ا ج�ری�دة (ص�وت 
بخدیدا) ومجلة (اإلب�داع الس�ری�ان�ي) وج�ری�دة (ص�دى 
السریان) ومجلة (المجلس الشعبي)، كما أصدر العدی�د 
من الكت�ب ف�ي م�ج�االت: ال�ن�ق�د وال�م�س�رح وال�ت�اری�خ 
والجغرافیا، وشارك في تحریر كتب أخرى، ك�م�ا ص�در 
عن تجربتھ الشعریة سبعة كت�ب ن�ق�دی�ة وك�ت�اب ث�ام�ن 
سیصدر قریبا وھو یھتم بھذه المج�م�وع�ة، فض�الً ع�ن 
رسالة ماجسیر جاءت بعنوان (البناء الف�ن�ي ف�ي ش�ع�ر 
ب�ھ��ن�ام ع�ط��اهللا ال��م�خ��ت��ارة) ن��وقش�ت ب�ج��ام�ع��ة ب��وت��را 

 .المالیزیة

11  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 764  

 16 Sep  20 • Year 15 

ا ا  ر ا  ا  

                          )ا آ  ار( 
 األسترالیة العراقیة:  وعرضمتابعة 



تاریخ طویل في العراق بتربیة ال�ط�ی�ور، خص�وص�اً 
أن أجواء طقسھ، شتاًء وصیفاً تساعد في است�ق�ب�ال 

من طیور ال�م�ن�ط�ق�ة ال�ع�رب�ی�ة وم�ن ،أنواع متعددة 
المناطق الشمالیة الباردة، إلى مناطق الوسط أو م�ا 
تُعرف بالفرات األوسط، ومحافظات ال�ج�ن�وب، ذات 

وھي مناطق األھوار الت�ي ت�دخ�ل�ھ�ا ، الوفرة المائیة
وھناك طیور مستوط�ن�ة ف�ي ، طیور مختلفة األنواع

ف�ي ح�ی�ن ت�ك�ث�ر ال�ط�ی�ور ال�ج�ارح�ة   بیئة األھ�وار،
والنادرة، مثل الصقور، وأب�رزھ�ا الش�اھ�ی�ن. ع�ل�ى 

 صعید األحیاء الشعبیة.
ویطلق عل�ى م�ن ی�م�ارس ھ�وای�ة ت�رب�ی�ة ال�ح�م�ام 
باللھجة العراقیة "المطیّرجي"، وھي م�رك�ب�ة م�ن 
ُمطیِّر بمعني "الذي یُطَیِّر" وجي، إضافة أع�ج�م�ی�ة 

 تعطي معنى "صاحب الحرفة".
 ،المطرجیة ظاھرة قامت في بغداد من تاریخ بنائ�ھ�ا
 ،ففي الكتب التي تبحث الفترة التي تلت بن�اء ب�غ�داد

أن تخطیط أسواق بغداد ، م 762ھج سنة  150عام 
 ،الخلیفة العباسي المن�ص�ور، بعد أن قرر باني بغداد

ال�ت�ي  ،نقل األسواق خارج مدینتھ المدورة الصغیرة
 تتولى الحكم والمداره.

كان ھنال�ك ، یذكر أن مع أسواق بغداد في تلك الفترة
ول�ی�س س�وق  ،سوق الحمام نس�ب�ة ال�ى ال�ح�م�ام�ة

فاللفظ تغیر من الحم�ام  ،الطیور كما ھو علیھ الحال
ویذكر لنا تاریخ بغداد أن ظ�اھ�رة  ،الى الطیور اآلن

المطیرجیة، كثرت زمن ح�ك�م ال�خ�ل�ی�ف�ة ال�ع�ب�اس�ي 
ھ�ج  467الذي حكم ب�غ�داد ع�ام  ،المقتدي بأمر هللا

م، وبسب�ب ك�ث�رت�ھ�ا وك�ث�رة ت�رب�ی�ت�ھ�ا.  1075سنة 
أصدر ھذا الخ�ل�ی�ف�ة أم�را ب�ت�خ�ری�ب ج�م�ی�ع أب�راج 

معلالً السبب بأن ال�ت�خ�ری�ب ی�أت�ي ص�ی�ان�ة  ،الطیور
 لحرم الناس.

، ویذكر تاریخ بغداد انھ لما دخلت جی�وش ھ�والك�و 
ھ�ج س�ن�ة  656التي أسقطت الحكم العباس�ي ع�ام 

قامت بحرق سوق الغزل بما ف�ی�ھ ال�ج�زء  ،م1258
ف�ھ�والك�و اح�رق س�وق  ،المخصص لبی�ع ال�ط�ی�ور

الطیور ببغداد وبقى السوق ك�ذل�ك ال�ى أن أع�ادت�ھ 
وھ�ي  ،التي تل�ق�ب (ای�ك�چ�ي) ،الخاتون مخدوم شاه

مرضعة السلطان ٔاویس الجالٔیري الذي حك�م ب�غ�داد 
إذ أع�ادت ، م زم�ن ال�دول�ة ال�ج�الٔی�ری�ة1356سنة 

بما فیھ الق�س�م  ،مخدوم شاه بناء سوق الغزل مجدداً 
وب�ع�د دخ�ول  ،م1362الم�خ�ت�ص ب�ال�ط�ی�ور س�ن�ة 

اإلنكلیز الى بغداد اعتقد اإلنك�ل�ی�ز أن م�أذن�ة ج�ام�ع 
ل�ذل�ك اب�ع��دوا س��وق  ،س�وق ال��غ�زل س�وف تس��ق�ط

الطیور الذي ك�ان ب�ج�وار ال�ج�ام�ع خش�ی�ة س�ق�وط 
 المأذنة.

الم�ش�ك�ل�ة األك�ب�ر ال�ت�ي ت�واج�ھ ال�م�ط�ی�رج�ی�ة، أن 
شھادتھم أمام المحاكم لم تكن مقبولة، فاتفق اغلبیھ 
الفقھاء على عدم قبول شھادة (الم�ط�ی�رچ�ي) وھ�ذا 
ما اخذ بھ القانون المدني العثماني المسم�ى م�ج�ل�ة 

وال�ذي ط�ب�ق ف�ي والی�ة ب�غ��داد ، األح�ك�ام ال�ع�دل�ی�ة
واس�ت�م�ر  ،باعتبارھا جزء م�ن ال�دول�ة ال�ع�ث�م�ان�ی�ة

تطبیقھ زمن اإلدارة اإلنكلیزیة. والقاضي بمجرد أن 
ی�ع��رف أن ھ��ذا الش��خ�ص (م��ط�ی��رج�ي) یس��ت�ب��ع��ده 

باعتباره شخصاً غیر مرغوب فیھ. وح�ت�ى  مباشرة،
، حیث انتھى تطبیق القانون ال�ع�ث�م�ان�ي 1953سنة 

لسن�ة  40وابتدأ تطبیق القانون المدني العراقي رقم 
الذي ألغي الحكم الخاص بعدم قبول ش�ھ�ادة ، 1951

 بعض الناس منھم (المطیرچیة).
ف�ق�د ، ھوایة اللعب بالحمام أو الطیور ظھرت ببغداد

كان ف�ی�ھ�ا (م�ط�ی�رچ�ی�ة) م�ن زم�ن ال�رس�ول(ص) 
، والخلفاء الراشدین (رض) وبعدھم بف�ت�رة ط�وی�ل�ھ

مس�أل�ة ق�ب�ول ، فقھاء بغداد وعلم�ائ�ھ�اولھذا ناقش 
 شھادة العب الحمام (المطیرچي) من 

وذل�ك ی�ع�ن�ي أن مس�أل�ة ق�ب�ول ، الناحیة الشرع�ی�ة
ألنھ یشترط في الشاھد ال�ع�دال�ة  ،شھادتھ من عدمھ

 وال تتوفر في 
المطیرچي العدالة؟ وشھادة مرفوضة والسبب ألن�ھ 

ك�اذب�ا ف�ي س�ب�ی�ل  ،یكثر من اإلیمان الت�ي ی�ح�ل�ف�ھ�ا
 تحقیق ملكیة طیر یدعي انھ صاحبھ وھو لسواه.

ففي خمسینیات القرن الماضي كانت بعض الع�وائ�ل 

وتن�ظ�ر ل�ھ ن�ظ�رة  ،ترفض تزویج بناتھا للمطیّرجي
دونیة، بسبب وجوده المستمر على أسطح الب�ی�وت، 

 ،وقسمھ أغلظ األیم�ان ،ولكثرة مشاكلھ مع منافسیھ
بغیة اختطاف طائر بعد استدراجھ أثناء الطیران من 
مالكھ الحقیقي. إال إذا كان وال�د ال�ف�ت�اة م�ط�ی�رج�ی�ا 

 ، فیوافقون على زواجھ من ابنتھم.أیضاً 
وتبقى تربیة الطیور وتدجینھا نوعا من الف�ول�ك�ل�ور 
الشعبي الموروث، غیر أن طیور الزاجل التي كان�ت 
تحمل الرسائل بین األمصار والمدن أض�ح�ت ال�ی�وم 

 تكسب السباقات والرھان وتحمل األموال لمالكیھا.
لم یكن عالم المطیرجیة (م�رب�و ال�ط�ی�ور ع�م�وم�اً.. 
وال�ح�م��ام ع��ل�ى وج�ھ ال�خ��ص�وص) ع�ال��م�اً س�ھ��ل 
االقتحام، فعلى مدى أكث�ر م�ن س�ت�ی�ن ع�ام�اً ك�ان�وا 
منعزلین على أنفسھم، ویعیشون حیاتھم بع�ی�داً ع�ن 

 الشارع العراقي.
ظاھ�رة ت�رب�ی�ة ال�ط�ی�ور م�ن ال�م�ظ�اھ�ر الس�ل�ب�ی�ة، 
خصوًصا في األح�ی�اء الش�ع�ب�ی�ة، وذل�ك م�ن خ�الل 
التجاوزات المستمرة على حقوق اآلخرین، ف�م�رب�ي 
الطیور "المطیرجي"، شخص ال یھتم إال ب�ت�ح�ق�ی�ق 
ھوایتھ، واالندماج مع عالم الطیور، ح�ت�ى ل�و ق�ف�ز 
على أسطح بیوت الجیران، أو صاح وصفر مس�ب�بً�ا 
إزعاج الجیران، أو رمي الحجارة حتى ل�و تس�ب�ب�ت 
بأذى ال�ج�ی�ران، ف�ال�م�ھ�م ع�ن�ده أن تس�ت�ج�ی�ب ل�ھ 
الطیور، إن مع�ظ�م ال�ن�اس ال ی�رت�اح�ون ل�م�ج�اورة 

ألنھ یقضي أكثر أوق�ات�ھ ع�ل�ى الس�ط�ح ، المطیرجي
وھذا ما یمنع المرأة من الظھور ألن�ھ ف�وق ، العالي

وخاص�ة إذا أرادت نش�ر ال�م�الب�س أو  ،سطح بیتھ
 .تجفیف معجون الطماطم أو الدبس وغیر ذلك

تربیة الطیور ھوایة اتخذھا بعض البغدادیین مل�ھ�اة 
، یأنسون بھا ویقضون أوق�ات ف�راغ�ھ�م ب�ت�رب�ی�ت�ھ�ا

ومنھم من ولع بھا ولعا شدیدا فترك اشغالھ بسببھ�ا 
 واتخذھا سبیال للتعیش. 

یبنى المطیرچي قفصا خاصا في اعلى سطح ب�ی�ت�ھ، 
، بالطابوق والطین او ال�ج�ص م�ن ج�ھ�ات�ھ ال�ث�الث
، ویعمل بابھ من ج�ری�د ال�ن�خ�ل ال�ذي ی�ب�اع ج�اھ�زا

ویسقفھ بال�م�رادي ال�ق�وغ (الس�ب�ن�دار ال�ذي ی�زرع 
، ثم یف�رش ع�ل�ی�ھ�ا ع�دة حص�ر، بكثرة في الشمال)

یرشقھا بالطین ال�ح�ري ال�م�خ�م�ر ك�رش�ق س�ط�وح 
وھذا القفص یسمى برج�ا وف�ق مص�ط�ل�ح ، المنازل

 المطیرجیة. 
وكانت األبراج عبارة عن ق�ف�ص ت�ت�ك�ون اض�الع�ھ 
الثالثة من جرید ال�ن�خ�ل وض�ل�ع�ھ ال�راب�ع ھ�و اح�د 
جدران سطح البیت ویسقف بالواح خشب�ی�ة ت�رش�ق 
بالطین، ویغطى ال�ب�رج ب�ال�ك�وان�ي ص�ی�ف�ا وش�ت�اءا 

 لوقایة الطیور من شدة الحر او البرد .
ویختلف حجم البرج باخ�ت�الف ع�دد ال�ط�ی�ور ال�ت�ي 

 یجنیھا ذلك المطیرجي.
ومن مصطلحات وتسم�ی�ات ال�م�ط�ی�رج�ی�ة ف�ي ھ�ذا 

 الباب.
الحلھ: وھي سلة اسطوانیة الشكل مفتوحة من أح�د 

تصنع من القص�ب وی�وض�ع ف�ي ك�ل ب�رج ، جھتیھا
عدد منھا تأوى الیھا ال�ط�ی�ور ع�ن�د وض�ع ال�ب�ی�ض 

 والتفریخ.
الطـــور: اناء خاص مصن�وع م�ن ال�ف�خ�ار تش�رب 

 منھ الطیور الماء (وھذا الماء یبدل عادة یومیا).
اللـــكط: كلمة عربیة تنظر الى اللقاط وھ�و ال�ط�ع�ام 

 الذي تلتقطھ الطیور كالدخن والذرة البیضاء.
الشـــكف: أداة یستعملھا المطیرجی�ة ف�ي اص�ط�ی�اد 

وھو عبارة عن حلقة ذات ذراع تصنع م�ن ، الطیور
 او ، اعواد الرمان

یحاك حولھا شبكة من الخیوط القطنی�ة ، الصفصاف
المسماة خیط ھ�ن�دي وذل�ك لش�ك�ف ال�ط�ی�ر ، القویة

 وإسقاطھ في تلك الشبكة.
الحرب: وتعني (الحرب) فاذا ق�ال ال�م�ط�ی�رج�ي ان�ا 

فمعنى ذلك انھ إذا اص�ط�اد ط�ی�را م�ن ، وفالن حرب
 فالن وال یعیده إلیھ.

 صلح: وتعنى الوئام والسالم بین مطیرجي وأخر.
أن طیره ال�م�ف�ق�ود ، فــكــك: إذا علم أحد المطیرجیة

فانھ یح�اول اس�ت�رج�اع�ھ م�ق�اب�ل ، موجود عند فالن
مبلغ من المال وھذا المبلغ یسمى فكك (أي ثمن ف�ك 

 الطیر). 
جلد: صفة للطیر الذي یعرف برجھ معرفة تامة وال 
یمكن أن ینساه. فاذا خطفھ أحد المطیرجی�ة ب�إح�دى 
الوسائل وقص جناحیھ فانھ البد ان یعود الى ب�رج�ھ 

 عند ظھور الریش الجدید واستقامة جناحیھ.
، أنوالھ: طیر ع�ادي ی�ق�ص ال�م�ط�ی�رج�ي ج�ن�اح�ی�ھ

الذي ی�ح�وم ، ویستعین بھ في اصطیاد الطیر الغریب
في الجو. وعملیة رفع النوالھ وھو یحرك ج�ن�اح�ی�ھ 
تسمى دینولھ فراخ: الطیور ال�ت�ي ل�م ی�م�ض ع�ل�ى 

 تفقیسھا شھران.
الجوگھ (او الكومة): ھي مجموعة ال�ط�ی�ور اث�ن�اء 

 طیرانھا بالجو.
خراعھ: تنكة یضرب بھا المطیرچي عل�ى ال�ح�ائ�ط، 

أو خ�رق�ة س�وداء م�رب�وط�ة   أو صافرة یصفر بھ�ا،
یستعملھا ف�ي ت�خ�وی�ف ال�ط�ی�ر ال�ذي ، بعصا طویلھ

ب�ی�ن�م�ا ، یرید أن یحط (یقطع طیرانھ) ویتیغ (یوك�ر)
صاحبھ یرغب أن ی�ط�ی�ر م�دة أط�ول، وق�د یص�ی�ح 
المطیرچي (عاع) بین الح�ی�ن واألخ�ر وم�ن�ھ�م م�ن 
یتخذ جناح صكر أو شاھینا محنطا كخراع�ة ی�رھ�ب 

 بھا طیوره إلجبارھا على الطیران مدة أطول.
 الزق: قیام األبوین بإطعام فراخھا.

 الحافي: الطیر الذي لیس على أرجلھ ریش.
المنعل: وجود نقطة بیضاء على ظھر الطیر بالقرب 

وغالبا یطلق ھذا الوص�ف ع�ل�ى ال�ح�م�ر ، من الذیل
 منھا والصفر والكومرلي وغیرھا.

في وق�ت ، تلك: یوصف بھ الطیر الذي ینفض ریشھ
 معین من أوقات السنة لیستبدلھا بریش جدید.

 فالول: وھو الثؤلول الذي یظھر في رأس الطیر.
مگاصص ھي حرب الطیور وگص أف�واج ب�ع�ض�ھ�ا 

 البعض من قبل المطیرچیھ.
أنواع الطیـــور عند المطیرچیة كثیرة منھا ال�ف�ض�ي 
واالشعل واألزرق واألح�م�ر واألص�ف�ر وال�ب�درن�ك�ك 
والكومرلي وكورنك واألورفلي االب�ی�ض وال�م�ك�ت�ف 
باألسود والمكت�ف ب�األح�م�ر او االص�ف�ر وأورف�ل�ي 
حمام والرمادي والعمبرل�ي وال�م�س�ك�ي وال�م�س�ك�ي 

 دكات واالالج (بتفخیم الالم) وغیرھا.
ط�وی�رن�ي ھ�و ، ویصنف المطیرچیھ الطیور فم�ن�ھ�ا

الحمام ال�وحش�ي وال�ذي ی�ت�واج�د ع�ل�ى ال�م�س�اج�د 
طی�ر األح وھ�و اب�ی�ض ق�الب ، وحولھا، طیر أشعل

طیر احمر یتمیز بالطیران الجماعي ومم�ت�ع ، للزینھ
للنظر، طیر ازرق یطیر بش�ك�ل ان�ف�رادي وب�ع�ض�ھ�ا 

طیر أورفلي ویتمی�ز ب�ك�ع�ك�ول�ھ ع�ل�ى راس�ھ   قالب،
وعلى الصدر، طیر جلد ط�ی�ر ال ی�ت�وه ع�ن م�ن�زل�ھ 

 طیر دشي وھو ، وصاحبھ
طیر عنبر س�ره ی�ط�ی�ر ، سمین غالبا وال یطیر كثیرا

على شكل زوجي وھو ابیض مرق�ط ب�ن�ق�اط س�وداء 
 ویطیر على علو 

ط�ی�ر گ�م�رل�ي ، طیر عنبرلي وھو طیر قالب، مرتفع
وھو طیر منزلي ذو ل�ون اس�ود غ�ال�ب�ا ول�ھ ری�ش 

 ابیض في ذیلھ یتمیز 
بالطی�ران ال�ج�م�اع�ي وھ�و خ�الب ال�م�ن�ظ�ر، ط�ی�ر 
ھن�داوي ل�ل�زی�ن�ھ واب�ی�ض وق�الب ورق�ب�ت�ھ م�ائ�ل�ھ 

 ابو الزعر ھو طیر ، للخلف
ط�ی�ر ، قھوائي صغیر الحجم یصدر أص�وات خ�اف�ت�ھ

أشعل وھو طیر اسود لھ عدد م�ن ال�ری�ش االب�ی�ض 
في ذنبھ وھو من الطیور القالبة والذي یطی�ر ع�ل�ى 

 شكل جماعي.
مربو الحمام العراقیون ق�ام�وا بش�راء ح�م�ام ن�ادر 
وتزویجھ أنواع نادرة من الحم�ام وب�دأوا ی�ن�ت�ج�ون 
أنواع جدی�دة م�ن ال�ح�م�ام ال�م�رك�ب وھ�و م�ا ب�ات 

ویش�ھ�د قض�اء ال�زب�ی�ر ، مرغوبا عند دول الخ�ل�ی�ج
غربي البصرة بین الحین واألخر مس�اب�ق�ات دول�ی�ة 
للمنافسة بین نوع وأخر من الحم�ام وت�ح�ض�ر ت�ل�ك 
ال��م��س��اب��ق��ات ج��م��اھ��ی��ر م��ن دول ع��رب��ی��ة ع��دی��دة 

 وخصوصا من الدول الخلیجیة.
ومحل بیع وشراء ال�ط�ی�ور وج�م�ی�ع ل�وازم�ھ�ا ھ�و 
سوق الغزل الكائن بالقرب من جام�ع ال�خ�ل�ف�اء ذي 
المنارة المشھورة بمنارة س�وق ال�غ�زل ف�ي ش�ارع 

 الجمھوریة بالقرب من الشورجة ببغداد.
 تواصل اجتماعي  –مصادر: وكاالت 

 ھاف بوست عراقي طارق حرب
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في الصباح ال�ب�اك�ر، ان�زع�اج ش�دی�د واض�ط�راب   
ع���ظ���ی���م اج���ت���اح ال���ب���الد ب���أس���رھ���ا, م���ن ھ���ول 

وجاءت الشرطة وم�ع�ھ�ا ج�ھ�ات أخ�رى،   الكارثة،
ساد ج�و م�ن الص�م�ت ال�رھ�ی�ب,   وتجمھر العامة.

أعقبھ ترقب، وھمھ�م�ات، ث�م ارت�ب�اك وض�وض�اء، 
وعربات تجيء وأخرى تذھب. م�ن یص�دق؟ وم�ن 

 فقد اختفى الملك.....!  یتخیل؟!
 كیف اختفى، وما سر اختفائھ؟ ..... ال أحد یعلم ؟

من یستطیع أن یسرق ت�م�ث�ال ال�م�ل�ك الض�خ�م م�ن 
سواء أكان لی�ال أم ن�ھ�ارا؟ رب�م�ا   وسط العاصمة؟

 یكون في األمر أمر.
یدور رج�ال الش�رط�ة ھ�ن�ا وھ�ن�اك ك�خ�ل�ی�ة ن�ح�ل، 
وال��خ��ب��راء وال��م��ت��خ��ص��ص��ون وال��م��س��ت��ش��ارون، 
یتشاورون فیما بینھم, بینما كان خبیر اآلثار یتم�ت�م 

وشرطي یض�ح�ك ض�ح�ك�ات   بكلمات غیر مفھومة،
ھیستیری�ة .... ك�ی�ف؟!... وال�ن�اس ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة 

 كالنمل لیل نھار؟
وضعت استرات�ی�ج�ی�ات ع�دی�دة ل�ل�ت�وص�ل إل�ى س�ر 
اختفاء ال�م�ل�ك؛ ق�د ی�ك�ون ُس�رق ب�ال�ت�خ�ط�ی�ط م�ن 

خ�ارج مص�ر م�وزع�ة   الخارج، فالكثیر من آثارن�ا
بین أرجاء العالم. ول�ك�ن ك�ی�ف یُس�رق؟ الب�د ل�م�ن 

ع�الوة   سرق الملك أن یكسر ق�اع�دت�ھ الض�خ�م�ة،
الت�ي ت�ح�م�ل�ھ؟ وك�ی�ف   على ثقلھ، وأي السفن تلك

للطائرات أن ترفعھ؟ فال ی�م�ك�ن أن ی�ع�ب�ر ال�م�ج�ال 
 الجوي المصري.

وعلى سبیل ال�ح�رص أع�ط�ی�ت اإلش�ارات ل�ج�م�ی�ع 
الجھات المعنیة بالحدث, لكن الفنیین ینفون احتمال 
سرقتھ مالم یكسر أسفلھ، في مالبسات الواقعة تدل 

 على أنھ تحرك من مكانھ دون عناء. 
تواصل فرق البحث عملھا، وتقوم بتمشی�ط ج�م�ی�ع 
األماكن, طُرحت بعض الفروض ل�ھ�ذه ال�م�ش�ك�ل�ة، 
ومنھا: أن لعنة ال�ف�راع�ن�ة رب�م�ا ت�ك�ون ق�د ح�ل�ت 
علیھا. ورفضت النیابة التصدیق عل�ى ش�يء غ�ی�ر 
علمي. وك�ان�ت ك�ل ال�م�ح�اوالت دون ج�دوى. دق 
جرس الھاتف لسعادة وكیل النیابة, وأخ�ذ ی�ت�ح�دث 
مع ال�م�ت�ص�ل ل�وق�ت، ث�م أش�ع�ل س�ی�ج�ارة وك�ان�ت 
األنفاس تخرج قویة عمیقة بعد انحباس. وأسرعت 

 النیابة في جمع الشھود لسؤالھم.
 النیابة: أین كنت باألمس؟ وھل رأیت الملك؟

: كنت ماّرا بالقرب من المحط�ة ووج�دت 1-الشاھد
 الملك حزینا ومكتئبا.
 النیابة .. "وبعدین؟"

 : أكملت سیري. 1-الشاھد
 حضر الشاھد الثاني, وأعادت النیابة نفس األسئلة.

.. نعم رأیتھ باألمس بجوار المحطة، عن�د 2-الشاھد
 دورة المیاه، ویبدو أنھ كان یقضي حاجتھ.

ھت إلیھ نفس األسئلة.   حضر الشاھد الثالث, وجِّ
قال الشاھد الثالث: نعم رأیتھ یس�ی�ر ف�ي م�ن�ت�ص�ف 

اللیل، وأنا راكب سیارتي وھو یترنح یمینا یس�ارا، 
 ویصطحب معھ فتاة جمیلة.

و الشاھد الرابع یجیب: أجل شاھدتھ یخاطب فوجا  
سیاحیا، وكأنھ یع�رض خ�دم�ات�ھ. وب�ی�ن�م�ا ت�واص�ل 
النیابة التحقیق مع الشھ�ود, ج�اء ش�خ�ص ی�ح�م�ل 
لفائف ب�ردی�ة، ف�ان�ب�س�ط�ت أس�اری�ر ال�وك�ی�ل، أخ�ذ 

 اللفائف واستدعى خبیر اآلثار المصریة.
سألھ وكیل النیابة عن رأیھ في ھذه اللفائف؟ وھ�ل 

 فھم منھا شیئا؟
تلعثم الخبیر ول�م ی�ج�ب، و ب�دأت ع�ل�ی�ھ ع�الم�ات 

 الریبة والقلق.
 الوكیل: تكلم.

الخبیر: عذرا سیدى، فالملك یود أن یظل المك�ت�وب 
 سرا.

م��م��زوج��ة   ال�وك��ی��ل : " ك��ی��ف؟ وأخ�رج ص��ی��ح��ة
بغضب؛ كیف یكون سرا؟! ولماذا تركھ ل�ن�ا؟ ت�ك�ل�م 

   ......  وإال احتجزتك"
 رفض الخبیر الكالم.

ج�اء خ��ب�ی��ر آخ��ر، ون��ج�ح ف�ي ت��ف�س��ی�ر ال�ط��ال�س��م 
 الموجودة في الرسالة، وقال: نعم ھى لغة الملوك.

وسألھ الوكیل عن مضمون الرسالة, فعاد الصمت.  
اع�ت�ذر   رھبة وقلق واضحان على وج�ھ ال�خ�ب�ی�ر.

أوامر سیدي ال�م�ل�ك. ك�اد ال�وك�ی�ل أن   ھذه  قائال:
ینھار، وأمر باحتجازه ھو اآلخر. واست�دع�ى ث�ال�ث�ا 
وقرأ الرسالة، ھي باللغة الھیروغلیفیة، لغة ع�ام�ة 

ب�ع�دم�ا   الشعب. وھذا الخط كتب منذ فترة وج�ی�زة.
ق���رأ ال���رس���ال���ة، س���رى ال���خ���وف ف���ي ك���ام���ل 

وارتعش، وتصب�ب ال�ع�رق، واع�ت�ذر ع�ن   جسده،
اإلفصاح ع�م�ا ب�داخ�ل ال�ب�ردی�ة, وق�ال ھ�ي أوام�ر 
الفرعون األعظم، ومن یخالف یموت. فأمر الوكی�ل 

 باحتجازه أیضا. 
 

وب�ات ال�وك�ی�ل   وبدأت رحلة البحث عن المجھول،
على فراشھ حزینا، لم تر عینھ الن�وم ط�وال ال�ل�ی�ل 
حتى الصباح. انتقل إلى مكان التمثال, وكان الحدث 
لھ أبلغ األثر في نفس الوكیل، وكانت للصدمة دوي 
عنیف، حتى كادت أن تفتك بالوكیل، وكاد أن ی�ف�ق�د 
صوابھ. لكنھ وجد الناس یذھبون ویأتون كأن شیئا 
لم یكن, فالعمال منھمكون في عم�ل�ھ�م، و ش�رط�ي 
المرور ینظم حركة السیارات، وسمع دقات س�اع�ة 
المذیاع، وصف�ی�ر ال�ق�ط�ارات. ن�ظ�ر ف�وج�د ال�م�ل�ك 

دقق النظر إلى الملك ال�ذي اتس�ع�ت ح�دق�ت�ا   ھناك،
عینیھ، وانفرج فمھ، وانفتحت أنفھ، ورف�ع ش�ف�ت�ھ 
العلیا بانحناء بسیط, وظ�ھ�رت أس�ن�ان�ھ ال�ب�ی�ض�اء, 
ورفع یده الیمنى في خط مستقیم، وأشار ب�إص�ب�ع�ھ 
السبابة في اتجاه الوكیل، وأخذ یقھقھ مثل موج�ات 
بحر ترتفع وترتفع وترتفع، ثم تنخفض وتنخف�ض، 

 وظل یضحك.

  قصة قصیرة

ا ر   
 
 

 
 

 مصر سامح ادور سعدهللا/ 



ھذا الوطن الذي یسعى الشاعر المتالكھ دوما  
في ھواه الشعري السرمدي، في مملكتھ ال�ت�ي 
یصنعھا بترو على مدار ح�روف�ھ ال�م�ن�س�وج�ة 
بمخیط حاذق فطن، یجعلھ سنام قریضھ، وطن 
ال یش��ب��ھ األوط��ان م��ن ق��ری��ب وال ب��ع��ی��د، ال 
یشاكلھا وال یماثلھا، وطن بلبالي التنمیط فرید 
التشكل ،ال یوازیھ عند مخالفیھ إال م�ا أس�م�اه 
ھو "حلما بع�ی�دا"، رغ�م ذاك ال�ب�ع�د ال�ذي ال 
یطاول وال ینال عند غیره، فھو ع�ن�د الش�اع�ر 
طوع البنان ردیف القریحة الشعریة، ین�س�ج�ھ 
بخیوط حضنھ، بقلبھ المجیب، بعشقھ الغریب، 
ینتظره على مشارف قاب قوس�ی�ن م�ن ت�ب�ن�ي 
القصیدة، وطن یرقبھ من عل واق�ف�ا م�ت�أم�ال، 
إن��ھ ص��ن��ی��ع ال��ق��ری��ض م��ذ تش��ك��ل��ت ن��اص��ی��ة 
القصیدة، وھو یغزلھ تباعا، م�ھ�دھ�دا وم�رب�ی�ا 
لینا، ویب�ن�ي ج�دره ل�ب�ن�ة ل�ب�ن�ة، ش�ك�ل�ھ، ك�م�ا 
یشتھي من عیون المھا التي ال ت�ب�ك�ي، غ�زال 
منطلق ردیف الجمال والحریة والبھاء، یمشي 
أو یجري مختاال، ال یعترضھ حاجز وال ی�ق�ف 
دونھ ح�ائ�ل، غ�زال ی�ن�ش�ر ال�ج�الل وال�ج�م�ال 

  ،عیونھ
أمنیات الشعراء، ورشاقت�ھ ذروة عش�ق غ�ی�د 
النساء، ھو نفسھ ذاك الوطن ال�ذي أس�دل ب�ھ 
حجب األمنیات عن قصیده لیجعل می�س�م�ھ م�ا 
جاءت بھ مراسم الحكمة ونوامیس هللا، ذك�اء 
یصنع بتؤدة بال�غ�ة، وبص�ی�رة تس�ود، وب�ھ�اء 
یرسم القیادة بغنج آسر في كنف الم�ع�ن�ى. إن�ھ 
ال�وط��ن ذات�ھ ال��ذي وس�م��ھ ب�ال��ح��ل��م ال��ب��اس��ق 
السامق، ھو الوطن الذي ال ینھیھ الشاع�ر إال 

  ا.كحلم حادي العیس خبب
إل�ى   وھكذا تباعا أفضى تناسل أح�رف ال�ن�ص

استدعاء الشاعر الس�ؤال االن�ك�اري ب�ح�رف�ی�ة 
ماھر، لیغیر من رتابة ال�ت�ع�اط�ي ویس�ت�ن�ھ�ض 
لدى المتلقي شھیة الترقب م�ن ج�ھ�ة وح�ی�رة 
التعاطي من جھة أخرى، فیخرجھ من م�ع�ط�ى 
التقریریة والخبریة السابقة، لیفتح في وجھ�ھ 
متاھات التساؤل التي تكون مثق�ل�ة ب�ال�ت�أوی�ل، 
كیف ال وال�م�ق�ول�ة ت�ن�ص ع�ل�ى أن "الس�ؤال 

 ".  أقرب أبواب المعرفة
إن الدعوة إلى التأمل التي تست�ب�ط�ن�ھ�ا اآلی�ات 
القرآنیة ستظل نھجا یحكم فلسف�ة ال�ب�ی�ان ف�ي 
ھذا الكتاب اإللھي، وھي نفسھا ال�دی�دن ال�ذي 
انتھجھ الشاعر، بل نسج على غراره اقتب�اس�ا 
ال ت��ن��اص��ا ح��ی��ن ق��ال "أف��ال ت��ن��ظ��رون إل��ى 

لیستتبعھا بعد بالعبارة الم�ب�ت�ورة م�ن ...الناس
اآلیة وھي اإلبل، مع قرینة إضافیة تستح�ض�ر 
عبرة النظر وھي العلو والسمو وجمال الخل�ق 
وال��ت��ش��ك��ل، نش��ی��ر ھ��ن��ا إل��ى ت��ت��اب��ع وت��ن��اظ��ر 

 ."كلمتي"علت" و "سمت
-ك�م�ا ی�ع�ت�ق�د ال�م�ت�ل�ق�ي  -ھذه الدعوة لیست 

محصورة في التأمل فقط والعبرة، إنھ�ا دع�وة 
اخ�ت��ارت الس��ؤال اإلن��ك��اري مس�ل��ك��ا، ل��ت��س��ی��د 
الجمال في وردة شذت، ول�ت�رب�ي ع�ل�ى ت�ل�ق�ي 
الشعر في قصید سمت، وإلى تذوق عس�ل ف�ي 

 .مرارة الخیبة وكد الرجال
ھو وطن یتش�ك�ل ب�ت�ن�اس�ل أح�رف ال�ق�ص�ی�دة، 
تصنعھ أرض عاشقة المسھا الم�ط�ر ض�ج�ی�ع�ا 
فاھتزت وربت وأنبت�ت م�ن ك�ل زوج ب�ھ�ی�ج، 
ھذه األنسنة التي أصبغھا المبدع ع�ل�ى أرض�ھ 
ھي ما جعل الحروف تستقیم لتحیل على الرفد 

القرآني الذي استنبت�ھ الش�اع�ر روی�دا وع�ل�ى 
مكث في معارج مفاصلھا، وطن ذاك المن�ش�ود 
إنما ھو أرض تقل وس�م�اء ت�ظ�ل، إن�م�ا ال�ذي 
یمنح التموطن ھو "العرض"، ولیس األرض 

 .""حفنة تراب من دیجور أغبر
وت��أت��ي االس��ت��غ��اث��ة م��ب��اش��رة "ال ت��ت��رك��ون��ي 
وحیدة" لتمنح المتلقي یافطة عبور م�ج�ان�ی�ة، 
إن شئنا، استع�م�ل�ھ�ا الش�اع�ر ب�ح�ذق ب�ع�د أن 
أسبقھا بفعل "قالت" ھذا اإلنتقال الحواري لم 
یكن منتظرا بعد سابق تقریر، غیر أن ت�ن�اس�ل 
عالمات االستفھام قبال جعل الجواب م�ن�ت�ظ�را 

 مرفوقا بنقطتي القول الضمنیتین
وإن تكن األرض حفنة من تراب كما قلنا آنفا، 
فان التراب لم تبع أرضا وال ع�رض�ا، ب�ل ھ�ي 
خصب معطاء ك�ف�ل�ت ال�ن�م�اء وال�ت�ج�دد، إن�ھ�ا 

لتبوح بحب وطن كفیل بس�ی�ادة   تراب عطشى
قیم االنسانیة تكتب قصیدة ف�ي ح�ب أرض ل�م 
تنجب شاعرا، وكأنما ال�وط�ن ھ�و ام�ت�داد ل�ي 
ولك ولكل آدمي یحتاج الریح بوحا لتنقل ح�ب�ھ 

 .لآلخرین ھناك في طرف قصي
ویمضي الشاعر راسما دیدنھ ب�ریش�ة ت�ف�ص�ل 
مقاساتھ عبر ركوب السؤال الذي عشقھ دیدنا 
في ھذه القصیدة حصرا ال نھجا ،ل�ی�س�ت�ن�ھ�ض 
عند المتلقي منحى التف�اؤل وال�ب�س�م�ة، كس�را 
للثام غیمي ساد، لكنھ لم ی�ؤم�ن أب�دا ب�ت�س�ی�ده 
وتغلبھ، بل آمن بھزمھ وتحدیھ، متخذا شم�س 
النور والمعرف�ة والض�ی�اء أن�م�وذج�ا ی�ق�ت�دى، 
القدوة نفسھ�ا تص�در اق�ت�س�ام�ا م�ع ش�ری�ك�ھ�ا 
"القمر" لیمنح الناظم نور ال�ع�رف�ان وح�ك�م�ة 
سلیم�ان ل�ی�م�ارس الص�م�ت وال�م�ع�رف�ة ع�ل�ى 
ھواه، وما السعادة بدون نور حكمة الصمت و 

 صمت حكمة النور؟
تمھید لم�ع�ص�م   إنما اللغو والھفو في القریض

ینز غربة الھویة وھویة الغربة، بحیث یتشكل 
جب لم تألفھ امرأة صنعت الغوایة س�اع�ة ذات 
عبور، لكنھا لم تألف ذلك، ألنھا تأن�ف ھ�ن�اك، 
فھب تمایز وتحالف منشأ ومب�ت�دأ، ف�ال�ب�دای�ات 
تحمل لك النبأ یقینا من ج�ذوره ال�ب�ع�ی�دة "إن 
ماء من غ�ی�ر ج�ب ال�وط�ن س�ی�ك�ون آس�ن�ا ال 
عذوبة فیھ، فامض لتصفي ماءك وتسقط قناع 
الزیف عن ماھیة وطن ترضاه ق�م�ی�ن�ا یس�ق�ط 
ص�م�ت�ا م�اح�ی�ا ول�غ�ة م�ل�ت�ب�س�ة ت�ت�ع�ای�ش م�ع 

وتحكم في شربھا أس�اط�ی�ر وخ�راف�ات   الدماء
مخرق�ة ت�خ�ص�ص ل�ك�ل ش�خ�ص ف�ی�ن�ا حس�ب 

 ."مقاسھ وقده الذي یلیق
دعوة الشاع�ر إل�ى خ�ل�ق وط�ن ی�ع�م�ره ج�ی�ل 
یبني، یضحي بمعرفة ودرایة، ویؤمن قبل ھذا 
كلھ بقدرتھ على إسقاط ریادة الخرافة وسی�ادة 
المستحیل ، ھو الجیل ذاتھ ال�ت�ي ی�راد ل�ھ أن 
یصنع السالم والحریة ، یواجھ تعنت ھ�والك�و 
جدید مرغ الفكر والجذر ودنس الدین وال�ج�ل�د 

 .الموسوم بالعروبة
أ ھ��و ھ��روب ذاك إل��ى ال��ط��ب��ی��ع��ة ب��م��ع��ن��اھ��ا 
الرومانسي الممتد یبتغیھ السي محمد ال�ب�ل�ب�ال 

  حال حین یلوذ بالبحر مستسلما؟
ال ، وألف ال وكال، إنھ یربطھ نفسھ بالط�ب�ی�ع�ة 
ت�م�اھ��ی�ا وت�وازی��ا، ف��م�ا ھ�و إال ام��ت�داد ل�ھ��ذه 
الطبیعة، وما الطبیعة إال جزء ال ینفص�م ع�ن�ھ 
"إنھ الماء نفسھ وھ�و الس�ر. ب�ل ھ�و ال�ط�ی�ر 
الذي یؤمن بالبقاء محلقا ، لیستمد من السماء 

ن�ورھ�ا ال�ف�ج�ري وأن�وار ال�م�ع�رف�ة ، ف�ی�ب�ن��ي 
بالعشق أسس سعادة إنسانیة ممت�دة، ع�م�دھ�ا 
ال تلین وال تتآكل وال تس�ق�ط :ذك�اء ال�م�ع�ن�ى، 

 ." أسرار الحكمة وبھاء البصیرة
وحی�ن ی�ت�ش�ك�ل وط�ن س�م�ت�ھ س�ی�ادة م�ع�ان�ي 
البھاء، وتحكمھ فرضا أسرار حكمة سم�اوی�ة، 
ویقوده عرفان البصیرة، فقد اكت�م�ل�ت رس�ال�ة 
الشاعر، لی�ت�خ�ذ ال�ن�ب�ل والس�م�وق والش�م�وخ 
سبیال لتجسید حلم االنسانیة، ھذا النھج ال�ذي 
كان یختطھ السي م�ح�م�د ال�ب�ل�ب�ال ف�ي ش�ع�ره 
دوما، إنما ھو رس�ال�ة ی�ت�ب�ن�اھ�ا وی�ؤم�ن ب�ھ�ا 
"شع�ارا وح�دوی�ا" ل�ن ی�ت�أت�ى إال ب�ت�ح�ص�ی�ل 
ال��م��ع��رف��ة ال��ت��ي تص��ن��ع ال��رؤی��ة وال��رؤی��ا، 
وكداوجھدا یحارب ال�ظ�ل�م وال�ك�ب�د اإلنس�ان�ي، 
ویمحو آثار الجھل والت�غ�ول ب�اس�م ال�ع�رق أو 

 .الدین، ویقتل الخرافات واألساطیر البالیة
 

 عیون "المھا" ال تبكي
  الشاعر المغربي السي محمد البلبال بوغنیم

  
 حلم بعید

 حضن مریب،
 عش مھیب،
 قلب مجیب،

 عشق غریب،
ووطن ینتظر على مش�ارف ق�اب ق�وس�ی�ن أو 

 .اقصى
 

 شذت؟  أفال تنظرون أیھا الناس إلى وردة
 علت؟  وإلى إبل

 سمت؟  وإلى قصید
 وإلى العسل في عیون 'المھا" التي

  أدمعت
 وما جفت؟

  وإلى األرض كیف
 أحبت وانتظرت الغیث فارتوت

  بمتن واستوت
 ما بغت

 وما باعت ارضا وال عرضا،
 وقالت

 التتركوني وحیدة
 فال الغیم یكفیني

 وال النوى یرضیني،
  سلموني للریح

 للبوح ألغنیة كتبتھا في أرض لم تنجبني
 ووطن لم یرفع قضیة على مسافر

  انطالق  نسي موعد
 .سیارة الوجد في المقل

 ألم تنظروا أیھا الناس     
أماطت  حزنت إلى الشمس كیف حوصرت وما

 لثامھا الغیمي فابتسمت؟
 الذي  وإلى القمر

 خبأ حزني حین ناولني جرعة نور
 وقطرة صمت

 بعدما رنت؟
 وساعة لغو لما أزفت؟

 وامرأة حین ھفت؟
علمت للتو أنھا أخرجت من معصمھ�ا أس�دس�ا 

 للغربة وآخر للھویة
  التي ألقتھا في جب للغوایة لم تألفھ ساعة،

 یوسف  كافكا أو  ھي لم تنتبھ لصوت
 :قالت

 حسبتھ
 نبیا فوق التراب

 وسألت البدایات عن بدایاتي،
 وعن أمم رست على شاطئ بركنا الزرقاء؟

 أجابتني
 :أو أنبأتني

 سیان 
 أن الجب علیل

   وأن ماءه ال یشفي
 من الیبتغي غیر الوطن وطنا،

وأننا ھ�ن�ا ع�اق�دون ال�ع�زم ص�ام�دون إل�ى أن 
 یسقط القناع

  بین جدران الصمت
 وارتباك اللغة الجارفة

 التي تستبیح دمي
 وال تلقیني في جب

 أردتھ الحكایات القدیمة خرقا بالیة
  نعلقھا كلما

جف ماء البئر ونكتب علیھا خ�ط�ی�ئ�ت�ن�ا واح�دا 
 واحدا،

 كلما سلمنا
 ببدایات ال بدایة لھا،

وكلما سلمنا أن ھاتھ األرض ال مكان ل�ھ�ا ف�ي 
 أرضنا،

  وكلما أنجبنا جیال
 .الیخرق المستحیل والمستباح
 أولم تنظروا أیھا الناسوت إلى

  سقط الزند وإلى
 الغابة التي

 أكلت وحشھا وھشمت نسغھا؟
 والى من رصع بالكالم موج األغاني

وبالسال م بساط األدیم ووزع دروعا ل�ل�ح�ری�ة 
في السماء واألرض؟   والحب والحرب والسلم

ألم تر ك�ی�ف ف�ع�ل س�ل�ط�ان م�ن ال�غ�رب /ب�ع�د 
  /الشمس

  بالعرب وبالرب وبحلمنا ودمنا
 حین أیقن أن عصابیتھ وعصامیتھ أوجست

 خیبة، 
 ریبة، 
 تثبیتا، 

 ونكوصا؟
 

  كم أخشى أال یھدل الحمام في زمن الصحو
 و "المھا " التبكي،

 "سیري یا "مھا
  إلى

  أن تبني األرض
 أقبیة خارج الجنة

 بین نار باردة ملؤھا القر،
 ! وأخرى حرھا حر حر

 سلمني لدیدنك أیھا البحر
  الماء  ماعدت أقوى على وقف التجدیف فأنا 

 والسر
 والطیر 
 الرقراق 

 سأستمر محلقا
  حتى أبني

وب�ح�روف    وبأعشابنا التي ال تیبس  بالعشق
  األنوار فجرا یؤذن

 للسعادة في كل األصقاع،
  وأبقى أكرر

  ماجاء بھ
 :أھل الحكمة وسرھا

  الذكاء،
 البصیرة

 البھاء
  في كنف المعنى

 والحلم
 الباسق 

 السامق
 الذي ال ینتھي اال كحلم حادي العیس خببا. 
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 وتمحو ظلمة لیل الغبن والدنس. 
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 بغداد -/ العراقھاني الخزرجي
 
 

 وقف أمامھ جمھور كبیر،

 فأخذ دوره في الخطابة.

 أیھا الشعب :

 أننا قد ظُلُمنا من حكومٍة بائسٍة،

 لم توفر لنا أبسط سبل الحیاة،

 ال خدمات، ال ماء، ال كھرباء، ال تعلیم، ال قضاء.

 الفساد استشرى،

 االقتصاد تأزم،

 علینا          

 بالثورة على الطغاة، 

 علینا           

 قول "ال" كبیرة 

 علینا ان           

 ال نجامل 

 ال نخاف 

 ال نھادن 

 ال نتملق

 نحن وضعناھم في ھذه الكراسي،

 علینا استردادھا .

 نستمر نصرخ بأعلى أصواتنا :

 ال ، ال ، ال ، ال   

 عفواً ؛ انھ اتصال ھاتفي 

 تنحى جانباً أنھى اتصالھ ، عاد للمنصة :

 أیھا الشعب :

 "ال" لكل من یعادي حكومتنا.

 "ال" لكل من یثیر الشغب ضد الحكومة .

 "ال" لكل من یخالف تعلیمات الحكومة .

 "ال" لكل من یقف في طریق الحكومة .

 ھنأوني فقد عینت وزیراً  

ا  
 
 

 د. محمد أبو الفتوح غنیم 
  مصر
 
 

 ال حظَّ لي من كرِم البحر
 وحدي .. ال حظَّ لي

  أمدُّ إلیھ یدي
 بِشباِك الِوصال

   فتعوُد خاویةَ الِوفاِض ..
 خاسرة

 إالَّ من سؤالٍ 
 ینھُش في الصدِر سؤال

ر  یشھُد الشاطُئ أنِّي لم أقصِّ
 والموُج الذي أصارُعھ كَل یوم

قھ ق صدِري .. أمزِّ  یمزِّ
  یضربُني .. وأضربُھ

  یشھُد أنِّي لم أََكلّ 
  وشمُس الصباِح الرفیقة

 والعتمةُ الھائجة
 ونّواٌت ُمعربِدةٌ ال تََملّ 
 ومراكُب صیٍد عتیقة

    نزَع البحُر عنھا ثیاَب البَراءة
 فشاخت .. وال زالت حزینة

 تشھُد لي
 والرفاُق الطیبون البؤساء

 والِشبَاك التي ملَّت یدي
لِھا المیاه  وملَّت من تسوُّ

  حتى النوارُس،
  التي تمسُح الشاطئَ 

 ولم تُعَدم غذاء،
 تشھُد لي

والذین یعبرون على الرصیِف المس�اف�ِر 
 صدفةً 

 تشھُد أعینُھم أنِّي ال أغیب
  لي یشھدون  جمیُعھم ..

 وحُده البحر ..
  بحُر المَولِد واالنتھاء

  بحُر الِغیابِ 
 بحُر األحبِة والغرباء

 بحُر الَعناء
 یُعِرُض عنِّي

 یصعُِّر خدَّه دوني
  ویظلُّ ..

 یبَخَسني الَعطَاء

 وط  
 
 
 
 
 
 
 

 بیروت/ رباب المعوش
 

 
 عزفوا على جرح 

 الوطن رقصة الموت 
 وھبوه للوجع للحرمان

 زینوا الشوارع باألشالء
 بالدماء  بالسواد

 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  

 



"ِا ْ"  ِاا ُ 
درا)   (ا  و انِ اد  

 
 1الجزء/                                          ا       سورید.ھزار أبرم/

في مھِد القصیدة كانت المشاعُر ت�ت�وّس�ُد   
عذریتَھا وبراءتَھا ب�ی�ن ك�ب�ری�اِء رج�ول�ٍة 
شرقیٍة, وبین حنیٍن خجول للطف�ول�ة, إل�ى 
تسلیمٍ  ب�ال�ح�ب, وت�ی�ٍھ, وُھ�ی�ام, وت�ع�لّ�ق, 
وعشٍق وتماٍه فیھ بلَغ حدوده, إلى م�ج�وٍن 
أرستقراطٍي كاد أن یب�ن�ي إم�ب�راط�ورت�ی�ھ, 
إلى ناسٍك فاقٍد لذاكرتھ, والخمرة ُمس�اف�رةٌ 
أبداً عبر كل ال�م�ح�ط�ات ب�ال ج�واِز س�ف�ٍر, 
والمرأةُ بال اسم س�ی�دةُ ك�ل األم�اك�ن, ل�ھ�ا 
تُ��ق��رُع األج��راس ل��ی��ب��دأ ال��زم��ن ب��ب��دء 
حضورھا, فكانت الدنیا والحیاة والوج�ود, 
وأما غیابھا فكان انھیاراً وع�دم�اً ودم�اراً 

 وضیاعاً.
) 70وق��د ت��ج��لّ��ت ھ��ذه األی��ق��ون��ات ع��ب��ر(

قصیدة شكلت ال�ج�زء األك�ب�ر م�ن دی�وان 
"ھمس األماكن" وما كان ھمُس األماك�ن 
إال صدى صوِت أیاٍم, ومحطاٍت زمنیٍة م�رَّ 
بھا الشاعر في ت�ج�رب�ت�ھ الش�ع�ری�ة ال�ت�ي 
راح��ت ت��ب��وح ب��أس��رارھ��ا م��ن��ذ ن��ع��وم��ة 
أظفارھا فتُعبِّر عن خ�ل�ج�ات�ھ وم�ك�ن�ون�ات�ھ 
الداخلیة, وعالقتھا بشخصیتھ, ولیس ھذا 
فحسب, بل لتُعبِّر عن عالقتھ بالمرأة ذل�ك 
المحور ال�ذي ت�رّك�زت ع�ل�ی�ھ ج�م�ل�ة م�ن 
قصائد "الغزلیات" ال�ت�ي اح�ت�ل�ت ال�ق�س�م 
األول م�ن دی�وان الش�اع�ر ال�ذي اح�ت�وى 

 ) قصیدة.121على (
فمن یقرأ قصائد الغزلیات, یُدرك ب�ال ش�ٍك 
ً خ�اص�ةً  أن المرأة اتَّخذت مك�ان�ةً وص�ورة
لدى الشاعر, وسرعان ما سنرى أن ھ�ذه 
المكانة ستت�ب�دل ف�ي ال�ق�س�م ال�ث�ان�ي م�ن 
الدیوان وھ�و "ال�وج�دان�یّ�ات" ل�ت�ت�ج�ّس�د 
المرأة بكل تفاصیلھا في كیان آخر أرح�ب 

 وھو كیان الوطن والمدینة.
ففي قصائد" الغزلیات" نجد أن المرأة قد 
مألت دنیا الشاعر ول�ی�د وش�غ�ل�ت�ھ, ال ب�ل 
كانت ھي الدنیا, وقد ارتبط وج�وده ف�ی�ھ�ا 

 بوجودھا إلى جانبھ أو في حیاتھ.
بدأ الشاعر قصتھ مع المرأة حین اس�ت�م�ع 
إلى صوت عقلھ الباطن وھو یتح�دث ع�ن 
ك��ب��ری��ائ��ھ ك��رج��ٍل ش��رق��ٍي ف��ي قص��ی��دة 

), ذلك الكبریاء الذي جعل�ھ 27"كبریاء"(
یتحمل ك�ب�َح ص�ب�ِره وص�م�تِ�ھ واح�ت�راقِ�ھ 
 شوقاً وشغفاً لالقتراب من المرأة, إذ قال:

 كبریاؤهُ الشرقي
 یكبُح صمتَھ,
 رغم احتراقِ 

 روحھ ووجدانھ,
 شغفاً وشوقاً,

 بانتظاِر لحظٍة حالمةٍ 
 تدفُع أبا الھول

 للبوح...
ثم یأخذ الشاعر ال�ق�رار وی�ف�ك�ر ب�ال�م�رأة, 
وھو مازال یجھلھا, ویجھ�ل ُك�ْن�َھ�َھ�ا, ف�ال 
یفت�أُ ع�ن ال�ت�ردد ف�ي س�ؤال�ھ�ا وھ�و ف�ي 
حیرٍة : َمْن تكونین؟ وذلك ف�ي قص�ی�دة " 

 ), إذ یقول :14من أنت" (
 لسُت أدریك,

 أتیت كفجِر عیٍد,
 خلسة ًدخلِت أیامي...

وبعد ذلك یُسلّم الشاعر بالحب وھ�ی�م�ن�ت�ھ 
علیھ, ویفتََح لھ قلبَھ, ویطلُب م�ن ال�م�رأة 
أن تعرفَھ أكثر وتع�ِرَف خَص�ال�ھ وم�زای�اه 

 ) :64فقال لھا في قصیدة "جربیني" (
بِینِي...  جرِّ

 فأنا ما زلُت أرضاً عذراَء,
 صفحةً بیضاَء,

 احفُري جغرافیتَِك على متَاَھتي,
فالمرأة قد ملكْت ك�ی�ان الش�اع�ر وأص�ب�ح 
ك��ت��اب��اً م��ف��ت��وح��اً م��ن ال��ح��ب وال��ھ��وى 
والمشاعر النابض�ة, ف�ع�ب�ر الش�اع�ر ع�ن 
حبھ, مستسلماً لذاتھ, ول�ق�ل�ب�ھ, ول�ن�ف�س�ھ, 
ونـ��ـ���راه ی���ق��ول ف���ي قص��ی���دة "غـ���زُل 

 ) :60كلماتي"(
 یا كلَّ امرأة دنت من شطآني

 یا كلَّ امرأة رسْت على أوتاري, یا كلَّني,
فقد اجت�م�ع�ت ل�دى الش�اع�ر ك�ل ال�ن�س�اء 
بامرأة واحدة, وصارت ُكلَّھُ وك�ی�ان�ھ, وق�د 
تملَّكتھ وكأنھا استب�ّدت ب�ھ ح�ت�ى ت�م�اھ�ى 
بھا, حتى راح یھذي ب�ھ�ا, ف�ق�د أص�ب�ح�ت 
ال�ن�ب�َض ف�ي ع�روق��ِھ, ف�ق�ال ف�ي قص�ی��دة 

  ):42"أغّرد ھذیاني"(
 یا امرأةً اختصرت دنیايَ 

 ماذا فعلت بي؟
 قُربك ناٌر وبُعدك جحیم,

 أھیم ُ في ثنایا ابتسامتك,
 حتى أصبحِت النبَض في ُعروقي.

ولیس بعد ھذا الھیام بالم�رأة إال ال�ت�غ�نّ�ي 
بأوصافھا بأكثر من قصیدة, إما بال�وص�ف 
المباشر الص�ری�ح, وإّم�ا ب�ال�وص�ف غ�ی�ر 
المباش�ر, وت�ج�ل�ى وص�ف�ھ ال�م�ب�اش�ر ف�ي 

)، وف��ي قص��ی��دة 58قص��ی��دة "ط��ی��ف" (
 ) حیث قال:68"ھیفاء"(

 ھیفاٌء تَغار منھا األزھار
 ومن ھمسھا تُطرُب األنھار

 تمر في البال سحراً 
 یفیض بھا الصباح...

أما الوصف غیر المباشر, فقد تجلّى ح�ی�ن 
بلغ الھیاُم والعشق عند الش�اع�ر م�ن�ت�ھ�اه 
وأصبح تائھاً غارقاً في الحب لتلك ال�م�رأة 
حتى الثمالة, وقد سلَّمھا روَحھ ومص�ی�َره 
ومستقبلھ, فراح یقول في قص�ی�دة "م�ن�ذ 

   ) :38األزل"(
 جمالھا األخاذ بعثرني... 

 َكبّلَني برقتھا وسحرني...
 سلّمتھا روحي...

 مصیري, مستقبلي, وحنیني
وكان جدیراً بھذا الحّب والھی�ام وال�ع�ش�ق 
��ھ الش��اع��ر ات��ج��اه ال��م��رأة أن  ال��ذي أحسَّ
یُحقِّ�َق ل�ھ س�ع�ادةً ال م�ث�ی�َل ل�ھ�ا, وح�ی�اةً 
سرمدیةً, ولكن على العكِس فإنھ قد خ�لّ�ف 
ف���ي ن���ف���س���ھ ع���ق���دةَ ك���ع���ق���دة أودی���ب, 
عقدةَ الخوِف من ابتعادھا ع�ن�ھ, ف�أص�ب�ح 
, وع�بّ�ر ع�ن  وكأنھ في حالِة موٍت روح�يٍّ

 ):66ذلك في قصیدة " من دونھا "(

 في ابتعادي تنھار قِواي..
 تخمد أنفاسي.... تضمحل رؤیاي...
 ھي الكل في دنیاي ... من دونھا....

 ال طعم, ال لون, ال ِعطر, ال صوت
 مما تحتویھ األیام...

�َل ال�وح�دِة  وحین لم یستطع الشاع�ر تَ�ح�مُّ
والشوِق والبعِد, أعلن تَمّرده على الف�راِق 
واصفاً حالَھُ وصراعھ مع الصمِت, مع�ل�ن�اً 
ثورتَھ, وأنھ سیُزیُل ُكَل الحواجز بی�ن�ھ�م�ا, 
ویأخذھا ویمضي معھا إلى جنان الع�ش�ق, 
وق��د ت��ج��ل��ى ذل��ك ف��ي قص��ی��دة "ج��ن��ان 

 ).51العشق"(
وعلى الرغ�م م�ن أن ت�ل�ك ال�م�رأة ك�ان�ت 
تسكُن قلب الشاعر, ف�إن�ھ ل�م یس�ت�ط�ع أن 
یمنع قلبھ ال�ذي البُّ�د أن یس�ت�ف�ی�ق ع�ل�ى 
حقیقة بعدھا عنھُ, من أن یئِن وھو ی�رزح 
تحت وطأة الجراح والحزن, وال یكفُّ ع�ن 
إسكات تساؤالت مت�الح�ق�ة راح ی�ط�ل�ق�ھ�ا 
دون انتظار إجابة, فقد راح یب�ح�ث ع�ن�ھ�ا 
في كل األماكن, وحتى ف�ي األح�الم ل�ع�لّ�ھ 
ی�ج��دھ�ا ف��ت�ھ��دأ روُح��ھ وتس�ك��ن ج��راح��ھ, 

 ) :50فیقول في قصیدة " أنین قلب"(
 یا َمْن احتجْزِت معِك الروحِ 

 خطفِت المشاعر رحلِت بعیداً 
 تركتني أْنتِشي بالِجراح,

 بحثُت عنِك األماكن..,
 بحثُت عنك في األحالم,

 ال جواب...
وفي تناقٍص صارخ، ورغم حبھ ال�ك�ب�ی�ر، 
فإن الشاعر یعترف في أكث�ر م�ن قص�ی�دة 
أو موضعٍ بتعدد تجاربھ مع النساء, ف�ف�ي 

), ینق�ل ل�ن�ا 42قصیدة " أغّرُد ھذیاني" (
مشاعره المت�ن�اقض�ة, ف�ف�ي ال�وق�ت ال�ذي 
یشكو فیھ الشاعر من غ�رق�ھ وت�ی�ِھ�ِھ ف�ي 
حِب امرأة اختصرت دنیَاه كلَھا, وأصبحت 
ال��ن��ب��َض ف��ي ع��روق��ھ, راح ی��ق��ول ل��ھ��ا: 

 انتشلیني من غرقي,
 فأنا ما زلت یافعاً في عالمك,

 أبحرُت ثالثین عاماً بین النساء,
 وفقدُت سفني أماَم عینَیٍك,

ولعلنا نقف في ال�م�ق�ط�ع الش�ع�ري اآلت�ي 
أمام صورة شخصیة الشاعر الحقیقیة, أو 
بصمتھ الخاصة, ونسمع صوتھ ال�داخ�ل�ي 

الذي یُ�ردده دائ�م�اً ف�ي س�ّره, وال�ذي ل�م 
یستطع كتمانھ, حین ی�ق�ول ف�ي قص�ی�دت�ھ 

 ): 57"ثالث نساء" (
 كیف أكتب النھایات,

 وفي فمي ثالث نساء؟
 حمراٌء تتھادى,
 سمراٌء تتلوى,

 شقراٌء تتغاوى,...
 أنا عاشٌق تائِھٌ 

 في بحر الجمیالت.
ف��ھ��ذه األب��ی��ات ھ��ي ال��م��ف��ت��اح ف��ي ف��ھ��م 
شخصیة الشاع�ر ول�ی�د ال�ذي أب�داً ن�ج�ده 
عاشقاً ھائ�م�اً ب�ی�ن ال�ح�س�ن�اوات, ت�ائ�ھ�اً, 
حائراً, ق�ل�ق�اً, ی�ت�ردد ع�ل�ى ف�م�ھ الس�ؤال, 
أمضى عمراً ی�ب�ح�ث ع�ن ذات�ھ ف�ي ع�ال�م 

 النساء, فعاد بخفي حنین.
أم��ا ص��ورة ال��خ��م��رة وت��ج��ل��ی��ات��ھ��ا ع��ن��د 
الشاعر, فال نس�ت�غ�رب ل�و أحص�ی�ن�ا ع�دد 

إم�ا   القصائد التي ورد فیھا ِذكُر ال�خ�م�رة
ِذكراً عابراً, أو مقص�وداً ل�ذات�ھ, أن ی�ب�ل�غ 

) قص�ی�دة ف�ي دی�وان�ھ 30عددھا حوالي (
(ف��ي قس���م ال��غ���زل���ی���ات), وأن ل���ف���ظ���ة 
"الخمرة" ھي م�ن أھ�م م�ف�ردات م�ع�ج�م 
الشاعر ولید, بل كانت ج�واز س�ف�ٍر ع�ب�ر 
مسالك القصائد كلھا, واحتل�ت م�ك�ان�اً ف�ي 
عناوین محط�اٍت م�ھ�م�ة, م�ث�ل قص�ی�دة : 

), أرتشف�ت�ھ�ا 102), خمر (82خمر ندي (
 ), وغیرھا.67خمرة (

فقد استطاع الشاعر أن یدیر دفة ال�خ�م�رة 
إلى مكانة ممیزة, فجعلھا أنموذجاً خ�اص�اً 
بھ, ولم یتطرق إلى وصف لونھا وشكل�ھ�ا 
ومجلسھا, ومستلزماتھا, ول�ك�ن الش�اع�ر 
ولید جعل من الخمرة "حلیة براقةً" زیّ�ن 
بھا قصائده في قالب شعري ممی�ز اخ�ت�ار 
ألفاظھ وصوره وعباراتھ وتشابیھھ لیؤثر 
في المتلقي ویوصلھ إلى مستوى الشع�ور 
الذي عاشھ, فعبّر عنھ, ونقلھ ب�ك�ل ص�دق 

 وإبداع.
كما عَمد الشاعر إلى االبتعاد عن التع�ب�ی�ر 
المباشر, وذلك باختیاره لمفردات ال ت�ق�ف 
عند معانیھا المعجمیة, ب�ل ت�ح�م�ل دالالت 
وإیحاءات أخرى ت�م�ن�ح ال�ق�ص�ی�دة ش�ك�الً 
خاصاً, كأن تدل الخمرة على القب�ل�ة, ك�م�ا 

), والش��وق, 72ف��ي قص��ی��دة "رقص��ك"(
), والض�ی�اع ف�ي 77في"زرعتك قمحاً" (

) و ال��دواء الش��اف��ي ف��ي 37"ت��ی��ھ" (
), والعشق في قص�ی�دة 90"تمزق ثوب"(

 "غزل كلماتي" 
 والمرأة, في قصیدة "شھوتي" )60(
 ). وغیرھا من الدالالت.73()61(

لقد كانت الدفقات الش�ع�وری�ة ال�ت�ي ب�ث�ھ�ا 
الشاعر في تأمالت�ھ الش�ع�ری�ة, م�اھ�ي إالّ 
نغمات تنتظُم مع نب�ض�اِت ق�ل�ب ال�م�ت�ل�ق�ي 
الذي وقع تحت تأثیر تجربة الشاعر, ت�ل�ك 
التجربة الص�ادق�ة ال�ب�ع�ی�دة ع�ن ال�ت�ك�ل�ف 
بامتیاز, ألنھا تعكس شخ�ص�ی�ت�ھ ال�ت�ائ�ھ�ة 

 القلقة, والغامضة أحیاناً.

11  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 764 

 16 Sep 20 • Year 15 



 .فنیة وھندسة روحانیة  الخط العربي قیمة
الخط لحن الحروف، یبرز جمال خطوط لغة "الضاد"، ف�ي 
تناسق كلماتھ كمعزوفة متناغ�م�ة األل�ح�ان، وج�م�ال رس�م 
حروفھا كلوحة فنیة متداخلة األلوان، ویتمتع الخط العربي 
بصفات خاصة تمیزه ع�ن غ�ی�ره، وأھ�م�ھ�ا ال�ت�ج�ری�د ف�ي 
الحروف واستقاللیتھا وھو من أبرز الف�ن�ون ال�ت�ش�ك�ی�ل�ی�ة 
یقول الفنان بیكاسو :"إن أقص�ى ن�ق�ط�ة أردت ال�وص�ول 
إلیھا في فن الرسم وجدت أن الخط العربي قد سبقني إلیھا 
منذ أمد بعید". یتمیز الفن االسالمي ب�اإلی�ق�اع وھ�و ج�زء 
مھم وعامل مؤثر في اللوحة ولزیادة نسبة ال�ت�وازن ب�ی�ن 
احجامھا فیعطیھا منظراً جمالیاً ذو رونق مستقل، ی�ج�ع�ل�ھ 
یحقق احساساً بصریاً ونفسیاً وایقاعاً ج�م�ی�الً، ی�ؤث�ر ف�ي 
احساس المشاھد، حیث یبدع الخطاط بالفن االسالمي الذي 
یتمیز باإلیقاع ع�ل�ى ال�خ�ط ال�ل�ی�ن وال�ھ�ن�دس�ي وال�ت�م�اث�ل 
والتناظر وكذلك توزیع الوحدات وتعدد المساحات، وتوزیع 
الخط وسط كل تلك العناصر، الخطاط ھو الذي، ی�ب�ع�ث ف�ي 
داخلنا احساساً عمیقاً بالقیم االجتماعیة واإلنسانیة، ح�ی�ث 
یبدع بصیاغة ذلك العشق واإلیمان والمثل العلیا إل�ى آث�ار 

 . خالدة مستمدة من القیم والمنھج الدیني الحصین
جریدة ال�ع�راق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة" أج�رت ھ�ذا ال�ل�ق�اء م�ع "

والفنان (حس�ی�ن ال�زی�دي) وط�رح�ت ع�ل�ی�ھ ع�دة   الخطاط
اسئلة، وكان لھ نكھة وح�واری�ة م�م�ت�ع�ة ب�اإلج�اب�ة، ف�م�ن 
كتاباتھ الجمیلة والرشیقة تحس بأنك تت�ف�اع�ل م�ع�ھ داخ�ل 
اللوحة في تالفیف الحرف وإیماءات الكلمة فیح�م�ل�ك م�ع�ھ 

 في فضاء الحرف العربي األنیق
 

كیف بدأت رحلة الخط، ھل ل�ك ان ت�ح�دث�ن�ا ع�ن ل�م�ح�ة * 
 موجزة عن حیاتك.؟

كانت بدایاتي بالخط منذ الصف الخامس االب�ت�دائ�ي ك�ن�ت  -
أقلد كتابات المعلم والخطاطین في الم�ن�ط�ق�ة ال�ت�ي أع�ی�ش 
ضمنھا بعدھا دخلت دورة في النشاط المدرسي لتعلیم خ�ط 
الرقعة والنسخ، واستمریت م�ع دراس�ت�ي ال�م�درس�ی�ة ب�ال 

  . انقطاع رغم الظروف الصعبة
 
 ماھي أنواع الخط العربي وما االختالف بینھا.؟ *
نوع  40الخط العربي أنواع متعددة وأھمھا الخط الكوفي  -

واشتقت منھ بقیة ال�خ�ط�وط م�ث�ل ال�خ�ط ال�ث�ل�ث وال�ن�س�خ 
والدیواني والرقعة والفارسي واالجازة والطغراء وال�ج�ل�ي 
دیواني والكوفي بأنواعھ البس�ی�ط وال�م�ورق وال�م�زخ�رف 
والمربع والخ.. واوجھ االختالف استمرت عبر رحلة الخط 
بالجودة والتطویر واالبتكار، حتى كان الخط الحدی�ث ال�ذي 
ظھرت لھ اآلن نماذج كثیرة خالیة من القواعد والضواب�ط، 
وقد سمیت الخطوط العربیة بأسماء ال�م�دن أو األش�خ�اص 
أو األقالم التي كتبت بھا، وقد تداخ�ل�ت ھ�ذه ال�خ�ط�وط ف�ي 
بعضھا، واشتق بعض�ھ�ا م�ن اآلخ�ر أب�دع�ھ�ا ال�خ�ط�اط�ون 
العظام كالخط ال�ك�وف�ي وال�ث�ل�ث م�ث�الً، وق�د ت�ط�ورت ھ�ذه 
الخطوط نتیجة إبداع المھتمین بھا والمتخصصین بكل خ�ط 
منھا، فبلغت ذروتھا لدى المتأخرین، وإن كان االوائ�ل ق�د 
نال�وا قص�ب الس�ب�ق ف�ی�ھ�ا ع�ل�ى ج�دران ب�غ�داد ودمش�ق 

 . والقاھرة واألندلس
 

بماذا یختلف الخط عن الف�ن�ون االخ�رى ول�م�اذا یس�م�ى  *
 الخط العربي ب "الشریف".؟

یختلف ال�خ�ط ال�ع�رب�ي ألن�ھ ی�خ�ض�ع ل�ق�واع�د وض�ع�ھ�ا  -
ال�خ��ط��اط�ون ال��ق�دم��اء م�ث��ل ال��وزی�ر ب��ن م��ق��ل�ة، وس��م��ي 

وال�ح�دی�ث   ألنھ شرف ب�ك�ت�اب�ة ال�ق�رآن ال�ك�ری�م  بالشریف
 . النبوي الشریف

 
 ما مدى تأثیر الحاسوب على الخط العربي .؟ *
و أث�ر   أرى أن الحاسوب أثر سلباً على ھذا الفن الرفی�ع -

على تاریخھ وقواعده ألن الح�اس�وب خ�رج ع�ن ال�ق�واع�د 
األساسیة للخط ال�ع�رب�ي، ح�ی�ث أن ك�ث�ی�راً م�ن ال�خ�ط�وط 
الموجودة في برنامج الحاسوب اآللي ل�ی�س�ت أص�ی�ل�ة وال 
تسیر حسب القواعد المتعارف علیھا في الخط العربي مثل 
أحجام الحروف وع�دد ال�ن�ق�اط ل�ك�ل ح�رف أو م�ا ی�ع�رف 
بتشریح الخط ناھیك عن أغفال التناسق والتناغم فیما بین 

ت�ع�ت�م�د   الحروف، وأما في الخط العربي جوان�ب ون�واح�ي
على إحساس الخطاط وتقییمھ ویتعامل مع أصول وق�واع�د 
ال یمتلكھا الحاسوب وخاصة تش�ك�ی�ل ال�ل�وح�ة ف�ي ال�خ�ط، 

  . والكمبیوتر ینفع من ناحیة اإلعالنات التجاریة
 

بعض الخطاطین بدأ یستخدم بع�ض األح�رف م�ن ال�خ�ط  *
في لوحتھ أوما یسمى بالمدرسة الحروفیة الجدی�دة وال�ت�ي 
تقوم بمزج االلوان بالحروف أو محاولة تطوی�ع ال�ح�روف 

 العربیة لتعطي لوحة جمیلة ما رایك بذلك.؟
في اآلونة االخ�ی�رة أدخ�ل ال�ح�رف ال�ع�رب�ي م�ن ب�ع�ض  -

الفنانین على اللوحات الفنیة وصار التشك�ی�ل ف�ي ال�ل�وح�ة 
شيء جمیل فقط واألفضل أن یلتزم الفنان بقاعدة ال�ح�رف 
بدل االلوان، إذ تفنن الكثیرون بھذا المضمار للجمالیة فقط 

 . بدون قواعد مضبوطة
 

من خالل خبرتك الطویلة في ھذا المجال كیف ترى واقع  *
فن الخط وتراثنا العربي المخطوط الیوم وھل من أشخاص 

 یحملون الرایة نحو التطویر أم الجمود ؟
رؤیتي لواقع الخط غیر مرضیة ألن ال�خ�ط�اط ب�دأ ی�ت�رك  -

المھنة لتعدد منافع الحاسوب إضافة لقلة أسع�ار ال�ل�وح�ات 
وعزف الخطاطون عن الخط ألنھ أصبح شبھ فلكل�ور ف�ق�ط 
بالمسابقات ال�ف�ن�ی�ة ،وھ�ذا ل�ی�س ك�ع�م�ل�ھ س�اب�ق�اً، وت�ق�ام 
المسابقات في دول لیس لھا عالقة بمنبع الحرف، لھذا بدأ 
الكثیر من الخطاطین یتركون الخط وانشغلوا بأمور الح�ی�اة 

  . األخرى
 

متى أتقن�ت ال�خ�ط أو وص�ل�ت م�رح�ل�ة االح�ت�راف وأي  *
 االسالیب تجید.؟

احترفت الخط في معھد المعلمین العالي واختصیت ب�خ�ط  -
الثلث ألن من ال یتقن خط الثلث ال یعتبر خطاطاً، ك�م�ا ق�ال 

أحد الحكماء، " غلبت كل ذي فن 
وغلبني صاحب ال�ف�ن ال�واح�د"، 

لكن لم أترك بقیة الخطوط تعلمتھا ك�ل�ھ�ا ب�ق�واع�دھ�ا ل�ك�ن 
 .الثلث ھو المطلوب والیزال یتداول بكثرة

 
ما تعریف الزخرف�ة وك�ی�ف ت�ت�ع�ام�ل�ون م�ع ال�زخ�رف�ة  * 

 بوصفھا عنصراً جمالیاً آخر ضمن اللوحة الخطیة.؟
الزخرفة علم من علوم الفنون التي ت�ب�ح�ث ف�ي ف�ل�س�ف�ة  -

التجرید والنسب والتناسب لتكوین والفراغ والكتلة واللون 
والخط، وھي إم�ا وح�دات ھ�ن�دس�ی�ة أو وح�دات ط�ب�ی�ع�ی�ة 

حیوانیة) تحورت إلى أشكالھا التجریدی�ة  -أدمیة  -(نباتیة 
، وتركت المجال لخیال الخطاط ، أم�ا أن�ا ت�ع�ل�م�ت م�ب�ادئ 
الزخرفة واألن ال�ح�اس�وب س�اع�دن�ا ك�ث�ی�راً ف�ي ال�زخ�رف�ة 
ورسمھا، فقط یبقى الحرف والك�ت�اب�ة س�ی�د ال�م�وق�ف ف�ي 

  .التحكیم بالمعارض والزخرفة ثانویة بعملنا
 

لماذا برز األتراك في الخط العربي وما س�ر اھ�ت�م�ام�ھ�م  *
 بھ.؟

اعتنى العثمانیون بالخط ال�ع�رب�ي م�ن�ذ ال�ق�رن ال�خ�ام�س  -
عشر المیالدي وحتى القرن العش�ری�ن، وج�اء اھ�ت�م�ام�ھ�م 
بدافع التقرب من الدین االسالمي، ألن اللغة ال�ع�رب�ی�ة ھ�ي 
لغة القرآن وھذا ما اكد علیھ شیخ الخطاطین االتراك حسن 
جلبي بقولھ "االرتباط بالخط العربي منطقھ دیني، فاألتراك 
من الشعوب التي عضت بالنواجذ على الدین اإلسالمي منذ 
دخل دیارھا درس األت�راك ھ�ذا ال�ف�ن وح�اول�وا ت�ط�وی�ره 
وتحسینھ وجعلوه السمة الثقافیة األكثر وضوحاً على أھ�م 
األماكن في الدولة مث�ل ال�ج�وام�ع وال�م�ت�اح�ف وال�ق�ص�ور 
والمقابر، التي تنوعت كتاباتھم المخططة والمذھ�ب�ة ع�ل�ى 
شكل أبیات شع�ری�ة وح�ك�م ونص�وص إس�الم�ی�ة ك�اآلی�ات 
القرآنیة واألحادیث الن�ب�وی�ة، وع�ن�د اح�ت�الل ال�ع�راق م�ن 
الدولة العثمانیة انتقل الخط إلى تركیا وأبدعوا ف�ی�ھ ول�ك�ن 
عاد إلى بغداد عل�ى ی�د ال�م�رح�وم ال�خ�ط�اط ھ�اش�م م�ح�م�د 

البغدادي، وباعتراف األتراك الذي قال عنھ الخ�ط�اط ح�ام�د 
آی�ت�اج اآلم�دي : أن ھ�اش�م م�ن أحس�ن خ�ط�اط�ي ال�ع�ال��م 
اإلسالمي، ثم قال :نشأ الخط في دار السالم أي بغ�داد وھ�ا 

 .ھو یعود إلیھا
 

أال ترى أن أدوات الت�ع�ب�ی�ر وال�ن�ش�ر ل�م ت�ع�د ت�ت�م�اش�ى  *
 باإلصرار على مفھوم الجمالیة التقلیدیة لفن الخط .؟

ھناك محاوالت في أسلوب تطویر كتابة األحرف العربی�ة  -
وجمعھا في قوالب طباعیة لطرحھا على المطابع ال�ح�دی�ث�ة 
فمنھا نجد أن بعض ھذه النماذج ق�د دخ�ل ع�ل�ی�ھ ال�ت�ع�دی�ل 
لیتناسب مع الحرف االجنبي، أثناء استخدامھ في إعالن أو 
تصمیم أو شعار، واعت�م�اد ھ�ذه األح�رف ال�ت�ع�ام�ل م�ع�ھ�ا 
یبعدنا عن ھیئة الحروف األساسیة ت�ب�اع�داً م�ن ش�أن�ھ أن 

  .یفصل األمة عن تراثھا
 
 من ھم أساتذتك ومثلك األعلى.؟ *
مثلي األعلى االستاذ الم�رح�وم ھ�اش�م م�ح�م�د ال�ب�غ�دادي  -

واالستاذ حامد األمدي التركي، وال�خ�ط�اط ج�اس�م ال�ن�ج�ف�ي 
وعباس البغدادي، وجواد الخطاط وبعض األس�ات�ذة م�ن�ھ�م 

 .المرحوم یوسف ذنون
 
 أھناك مشاریع أخرى تأمل تحقیقھا.؟ *
نعم في أفكاري الكثیر من المشاریع لتطویر ال�خ�ط، ل�ك�ن  -

جائحة كورونا أجلت كل شيء وأرجعتنا ق�رن إل�ى ال�وراء 
واألن جل إھتمام الناس بالعالج والطعام والشراب والع�م�ل 
لكسب الرزق، وھذه كارثة حلت حتى على جمیع المشاریع 

 . بمختلف المجاالت
 

إلى أي مدى تتداخل معطیات المھنة والفن في مم�ارس�ة  *
 الخط العربي.؟

الكثیر من الخطاطین اتجھ للخط التجاري وبھذا انخ�ف�ض  -
مستوى الخط لكن بقي قلة قل�ی�ل�ة ی�ح�ی�ون ال�ت�راث ل�ل�خ�ط 

  .العربي وأنا منھم
 
 كلمة أخیرة لعشاق الخط العربي.؟ *
إلى عشاق الخط العربي حافظوا على تراثكم ف�أن�ھ ب�اق�ی�ا  -

(الخط یبقى زماناً بعد كات�ب�ھ وك�ات�ب ال�خ�ط ت�ح�ت األرض 
مدفون) (وما من كاتب إال سیفنى ویبقى الدھر وما ك�ت�ب�ت 
 یداه فال تكتب بخطك غیر شيء یسرك في القیامة أن تراه)

. 
  

 " السیرة الذاتیة"
أس�ت�اذ  -ال�ع�راق  1964ال�والدة  -خطاط ورسام ومصمم 

جامعي تدریسي، حالیاً متقاعد من الوظیفة رش�ح ل�وزارة 
عضو جمعیة الخطاطین العراقیین س�ن�ة  -التربیة العراقیة 

حاصل على المیدالیة البرونزیة من دولة الی�اب�ان   م1984
 -م لھ مشاركات ق�ط�ری�ة وع�رب�ی�ة وع�ال�م�ی�ة 1983سنة 

حاصل على شھادة القادة التربوی�ی�ن وآالف ك�ت�ب الش�ك�ر 
والتقدیر من المنتدیات والمعارض الشخصیة والم�ش�ت�رك�ة 

 . والعالمیة
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" "اا اا    وا  .د  ي  ظا  
 

 دنیا علي الحسني/العراق حاورتھ. د. 

 



  القراءة:
نخب األُْولَى / مرتبة/ أو األَْولَى / قیمة/ لیس إال اختصارا لعبارة تناقلتھا أج�ی�ال 

 .كثیرة: وما الحّب إالّ للحبیب األّول
لكن ھل یكون الحّب األول مفترسا ومدّمرا وأنانیا إلى ھذا الحّد الّذي كتبتھ لی�ل�ى 

 عامر؟
سیجیبنا الغالف، وعمر الّذي یجلس بتعب تحت شجرة الخذالن یستظّل بتعبھ من 
تعب أكبر، من شجرة تعّد أغصانھا جراحھ النّابتة المتوّسعة المنب�ث�ق�ة م�ن ج�ذر 

 .واحد، جذر ھذا العمر
رجل فقد الّذاكرة بعد صدمات متتالیة، أستاذ سّكی�ر، أب ال م�ب�اِل، زوج خ�ائ�ن، 
وعاشق تعیده خیاناتھ الكثیرة لحبیبتھ األولى مریوم�ة. ھ�ل رف�ُض ع�م�ر الب�ن�ة 
رئیس عملھ أو زوجتھ أو قریبتھ أن یتوّرط معھا ویخونھا والعقاب الّ�ذي ت�ل�قّ�اه 
ألنّھ قّرر أن یكون وفیا أحدث فیھ ھذا الّشرخ، وفتح رجولتھ على اشتھاء أجساد 

 ..النّساء؟ ھل ألنّھ خسر نخبھ األّول بسبب الوفاء قّرر أن یكون خائنا.
مریومة: صوت آخر، یحكي عن انبھارھا األّول بالحّب الّذي یسكن للمّرة األول�ى 
ریفیة قویة ویجّردھا من غطرستھا، لتعود تجّر أذیال االنتظار أمام الّرسائل الّتي 

 ؟!ترسلھا وال تجد علیھا رّدا سریعا... تتزّوج وتنجب بنتین لكن ھل تنسى عمر
نبیلة: ضحیة زواج تقلیدي، من رجل سھراتھ خمر ونساء، وزوجتھ ال تمثّ�ل إالّ 
آلة طبخ تنظیف إنجاب، وتكتشف رسائلھ مع حبیبتھ األولى فت�ح�اول أن تس�ت�رّد 

 ..كبریاءھا .
 ھل تتوقّف األحداث ھنا؟

تبالغ الكاتبة لیلى عمر في استحداث فصول بالغة األلم، كأنّھا تعاقب الجمیع نبیلة 
 .بالموت على ید صدیق زوجھا وھي تشھد اغتصاب ابنتھا على ید صدیق آخر

 .مریم الّتي تصاب بالّسرطان وتفقد ثدییھا، وال تفقد ثقتھا بحب عمر
 ... عمر الّذي یفقد ذاكرتھ ویبقى جثّة مھملة یتخلّى عنھا الجمیع

 ...في الفصول األخیرة یظھر صوت رابع البنتھ المغتصبة تعاتبھ وتكرھھ
روایة تتعّدد فیھا األصوات، وتكثر فیھا الّرسائل بین الّشخصیات، وی�ك�ث�ر ف�ی�ھ�ا 

  ...األلم
 ما مصیر عمر المھمل في مشفى؟
 ھل تموت مریم الّتي فقدت ثدییھا؟

 ما مصیر االبنة الّتي اغتصبت؟ 
ص�ف�ح�ة یص�در ع�ن دار خ�ی�ال،  148ستجیب لیلى عامر في قالب روائ�ي م�ن 

وصلتني أعمال جّد كثیرة وقعت القرعة على ھذا النّّص، الّ�ذي یس�ت�ح�ّق ق�راءة 
 .ثانیة وتقدیما أكبر

لإلشارة قّدمھ األستاذ النّاقد مشعل العبّادي وقد أحاط بكّل أبعاده، دون أن یش�ی�ر 
 إلى تتالي الخیبات واألحزان والّسوداویة.

"وا " روا  اءة 
  الكاتبة: حنان بركاني  
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 ة
 السید رئیس وزراء العراق المحترم

 السید رئیس حكومة أقلیم كوردستان المحترم
 السادة مسوؤلي المنظمات الدولیة المعنیة المحترمین

 
یناشدكم مركز میترو: بأسم القیم االنسانیة ومعاییر حقوق االنسان التي تضمنھا 

 .الدستور العراقي وكفلتھا المواثیق الدولیة التي وقع علیھا العراق
أن تنظروا بعین االعتبار الى المأساة وال�م�ع�ان�اة ال�ك�ب�ی�رة ب�م�خ�ت�ل�ف اوج�ھ�ھ�ا، 
االقتصادیة والنفسیة واالجتماعیة، الت�ي ی�ع�ی�ش�ھ�ا ال�ع�ش�رات م�ن االع�الم�ی�ی�ن 
والناشطین المدنیین، الذین فروا الى مدن االقلیم وبالذات اربیل والسلیمانیة، بعد 

 .تلقیھم تھدیدات بالتصفیة الجسدیة
وكانت آخر مجموعة وصلت الى مدن االقلیم ھم ال�ع�ام�ل�ی�ن ف�ي فض�ائ�ی�ة دج�ل�ة 
ومراسلیھا في المدن والمحافظات الوسطى والجنوبیة، ب�ع�د ح�ادث�ة ح�رق م�ق�ر 

 .الفضائیة في بغداد
وعلى الرغم من ان اولئك االعالمیین قد اعلنوا استقالتھم من العمل ف�ي ال�ق�ن�اة، 
وقدموا اعتذارھم عن بث فضائیة دجلة طرب الغاني ی�وم ال�ع�اش�ر م�ن م�ح�رم، 
علماً ان اولئك االعالمیین لیس لھم اي عالقة بتلك القناة من قریب او بع�ی�د، ب�ل 

 .ھم مراسلین لقناة دجلة السیاسیة
اال ان جھات عدة شنت حملة منظمة ضدھم، وتلقوا تھدیدات بالتصفیة الجس�دی�ة 

 .ھم وعوائلھم، عبر الرسائل النصیة او المكالمات الھاتفیة
والمؤسف حقاً ان تصدر بعض تلك التھدی�دات م�ن م�ح�اف�ظ�ی�ن وم�دراء اج�ھ�زة 
امنیة، اصدروا أوامر اشبھ بھدر دمائھم، ومنعت االجھزة االمنیة من ح�م�ای�ت�ھ�م 
والحفاظ على حیاتھم وحیاة أسرھم، مما اضطرھم الى الفرار واللجوء ال�ى م�دن 

 .االقلیم التي تنعم باالمن واالستقرار
واالدھى من ذلك، ان الموؤسسات االعالمیة التي عملوا لھا وتحملوا الكثی�ر م�ن 
الصعاب اثناء تغطیتھم للمظاھرات الجماھیریة ف�ي ب�غ�داد وم�ح�اف�ظ�ات ال�وس�ط 
والجنوب، قد تخلت عنھم، ولم تتقدم حتى بالسوآل عن وضعھم واالطمئنان على 
سالمتھم، بل انھا حتى أخرت االجور ال�م�س�ت�ح�ق�ة ل�ھ�م، وال�ذی�ن ھ�م ف�ي أم�س 

 .الحاجة لھا
أن ھؤالء الشباب من االعالمیین والمثقفین الذین یدفعون الیوم ضریبة، عمل�ھ�م 
المھني والوطني، یعانون الیوم االمرین، سواء من الناحیة االقتصادیة، فبعضھم 
یفترش ارض الحدائق العامة للنوم لیالً، وال یقوى على توفیر وجبات الغذاء ل�ھ، 
أضافة الى المعاناة النفسیة نتیجة بعدھم عن عوائلھم، وال�م�ت�زوج�ی�ن م�ن�ھ�م ال 

 .تفارق الدمعة أعینھم حین یتذكرون أطفالھم وزوجاتھم وامھاتھم
أن مركز میترو بذل اقصى مایستطی�ع م�ن اج�ل ال�ت�خ�ف�ی�ف م�ن م�ع�ان�اة ھ�ؤالء 

 .الزمالء، ولكن تبقى معاناتھم ومأساتھم اكبر من امكانیات المركز
لذا یناشد مركز میترو السید رئیس حكومة االقلیم باعتبارھم قد احتموا بسلط�ات 
االقلیم للمحافظة على حیاتھم، كم�ا ی�ن�اش�د رئ�ی�س وزراء ال�ح�ك�وم�ة ال�ع�راق�ی�ة 
والمنظمات الدولیة المعنیة بحقوق االنسان عامة وحقوق الص�ح�ف�ی�ی�ن خ�اص�ة، 

 .لتقدیم ید العون المادي والمعنوي لھؤالء، بما یأمن حیاة كریمة لھم
كما یطالب المركز، رئیس وزراء العراق، بتوفیر الظروف المالئمة لعودة ھ�ؤالء 
الشباب الى مراكز سكنھم وعملھم، والتعھد بالحفاظ على حیاتھم، وم�ع�اق�ب�ة ك�ل 
المسوؤلین الحكومیین والدوائر االمنیة والمیلیشیات ال�م�ن�ف�ل�ت�ة، ال�ذی�ن روع�وا 

  .ھؤالء الشباب وعوائلھم
 :عن مركز میترو

ب�ج�ھ�ود  2009مركز میترو للدفاع عن ح�ق�وق الص�ح�ف�ی�ی�ن، ت�أس�س ف�ي آب 
مجموعة من الصحفیین و المدافعیین عن حقوق االنسان، و بالتعاون مع م�ع�ھ�د 

، بھدف مراقبة حریة الصحافة والصحف�ی�ی�ن  (IWPR) صحافة الحرب والسالم
 .والدفاع عنھم وحمایتھم في اقلیم كوردستان

 ومنذ بدایة تأسیس المركز الى الیوم، قدم كل من معھد صحافة الس�ل�م وال�ح�رب
IWPR ومنظمة الشعب النرویجي NPA ومنظمة دعم االعالم الع�ال�م�ي  IMS 

، GCHRومركز الخل�ی�ج ل�ح�ق�وق االنس�ان Internews دنماركیة، ومنظمةال
 .الدعم للمركز

للمركز ممثلیات في مختلف مدن االقلیم وبغداد وبعض العواصم االوروب�ی�ة ول�ھ 
 .شراكات مع منظمات دولیة وعراقیة

 االیمیل:
  metrocenter2009@gmail.com  

 07701523300///     07700004147الھاتف النقال : 
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ال شك ان ع�ب�دال�غ�ف�ار ال�ع�ط�وي اھ�ت�م�ام 
الروایة النسوی�ة ال�ع�راق�ی�ة م�ن�ذ ب�واك�ی�ر 
نشأتھا في خمسینیات او اربعینیات القرن 
الم�ن�ص�رم انص�ب ع�ل�ى اع�ق�د ال�م�س�ائ�ل 
المتعلق�ة ب�ق�ض�ای�ا ال�م�رأة ف�ي ج�وان�ب�ھ�ا 
االجتماعی�ة، االس�ری�ة وال�ع�اط�ف�ی�ة ال�ت�ي 
یكون الرجل احد طرف�ی�ھ�ا ب�ی�ن�م�ا ت�م�س�ك 
ال��م��رأة ال��ط��رف ال��م��ھ��ت��ز م��ن��ھ��ا، ول��ع��ل 

المعاصرین  بعض الباحثین والنقاد  عنایة
في العراق اتجھت ن�اح�ی�ة ت�ل�ك ال�ق�ض�ای�ا 
التي تشكل ظواھر ث�ق�اف�ی�ة وف�ن�ی�ة ایض�ا 
ت��خ��دم االس��ال��ی��ب ال��روائ��ی��ة ال��ن��س��وی��ة 

لما ذكرنا من المنحى االجتماع�ي،   إضافة
ف�ي   كتابة المرأة الكاتبة  ویمكن ان تحتل

تاریخ الروایة النسویة ال�ع�راق�ی�ة م�ك�ان�ة 
جوھریة فیما یتعل�ق ب�م�ن�اقش�ة ال�ع�الق�ات 
المعقدة والمتشابك�ة ال�ت�ي ت�ح�ك�م الص�ل�ة 

ال�ت�ي   فیھا مع الرج�ل وس�ل�ط�ت�ھ االب�وی�ة
تنحدر من سلم القیم في االسرة والق�ب�ی�ل�ة 
والمجتمع والبیئة و الع�م�ل ال�خ ال�م�ك�ان�ة 

ت�درك ان�ھ�ا   ھذه التي تدلل ع�ل�ى ك�ون�ھ�ا
ع��دوان��ی��ة وغ��ی��ر أل��ی��ف��ة ل��ذات��ھ��ا، وان 
استقاللیتھا محكومة بمدى المراھنة عل�ى 
المرونة المجتمعیة الثقافی�ة ال�ت�ي تس�م�ح 
 لھا بالتن�ف�س م�ن ھ�ذا االخ�ت�ن�اق االب�وي

وت��ت��ص���ور ال���روائ��ی���ة ال��ع���راق��ی���ة ف���ي 
الحمولة الداللیة لفع�ل ال�م�راھ�ن�ة   كتابتھا

على كیفیة تعامل الرجل مع�ھ�ا، وھ�ي اي 
إس�وة ب�ال�رج�ل ب�ت�ك�وی�ن   الك�ات�ب�ة ق�ام�ت

ال��روائ��ي ح��ول ت��ل��ك   وب��ل��ورة خ��ط��اب��ھ��ا
ط�ال�م�ا ف�ك�رت ب�اخ�ت�راق�ھ�ا   الحدود ال�ت�ي

ال��ت��ي ت��دف��ع ب��ال��رج��ل   ب��أف��دح ال��خ��س��ائ��ر
االعتیادي او ال�ك�ات�ب ف�ي ال�ت�ح�ف�ز ن�ح�و 
إنشاء تصوراتھ في سوء فھم لما ت�ك�ت�ب، 

المعیشیة معھا ضم�ن   وفي احلك المواقع
نطاق س�ل�م ال�ق�ی�م ال�ذي ت�ع�ت�ب�ره ح�دودا 
فاصلة بین انتمائھا لصفة ال�م�رأة ت�ع�ی�ش 
تجارب المناوئة مع الرجل وب�ی�ن وع�ی�ھ�ا 
الكتابي ال�ذي یض�ع ت�ل�ك ال�ح�دود ض�م�ن 
مقاییس الصراع ب�ی�ن ال�ج�ن�س�ی�ن، ول�ع�ل 
ال�روای�ة ال�ن�س��وی�ة ازدح��م�ت ب��ال�روای��ات 
العراقیة ذات العنوانات الت�ي ت�رك�ز ع�ل�ى 
صفة معینة مشتركة بی�ن ال�ج�ن�س�ی�ن ف�ي 
تاریخ االرث التاریخي القصیر المدى م�ن 

وض�ع�ت�ھ�ا ف�ي م�ف�ص�ل   المعالج�ات ال�ت�ي
ككائن م�ھ�دور ال�ق�ی�م�ة،   الذاتي  االنكفاء

ونلحظ ان تلك الروایات كانت ذات حمولة 
داللیة في االعم االغ�ل�ب ت�ھ�ت�م ب�ال�ج�ان�ب 
الن�ف�س�ي ال�ال�ش�ع�وري ب�ال�ن�س�ب�ة آلل�ی�ات 
ال��ك��ت��اب��ة ال��ن��س��وی��ة ال��روائ��ی��ة او ش��ك��ل 
المعالجة النفسیة التي ستكشف معالج�ت�ن�ا 
التفكیكیة لسلط�ة ال�خ�ذالن ال�ذي ت�ع�ی�ش�ھ 
المرأة العراقیة وتسربھ الى فعل ال�ك�ت�اب�ة 
والمنصات الثقافیة وال�ف�ن�ی�ة ال�ت�ي ك�ان�ت 
تقوم الكاتبة العراقیة بتق�وی�م ادائ�ھ�ا ع�ن 
طریق تعویم تلك الصفة المش�ت�رك�ة ال�ت�ي 
لم تستطع الروائیة العراقیة التخلص منھا 
وق��د ت��م��ث��ل��ت ب��أزم��ة م��ی��دی��ا، ول��ك��ي 

لمعرفة حل العق�دة ال�م�ت�أص�ل�ة ف�ي   نصل
شخصیة المرأة بصورة ع�ام�ة وال�ك�ات�ب�ة 
باألخص، یجب ان ن�ت�ع�رف ع�ل�ى االزم�ة 
التي تع�ص�ف ب�ال�م�رأة ع�ن�دن�ا م�ن خ�الل 

ال�م�رأة ع�ن   تفكیك تلك االزمة ف�ي ح�ی�اة
نظریة التحلیل النفسي في  طریق استخدام

الكتابة ال�روائ�ی�ة ال�ن�س�وی�ة  اولى مھامیز
تش�ك�ل  -العراقیة التي تمثلھا العن�وان�ات أ

شخ�ص�ی�ة م�ی�دی�ا ف�ي مس�رح�ی�ة ال�ك�ات�ب 
االغریقي یوربیدس الشخصیة التراجیدیة 
التي تمتاز یالحس االنتقامي الموجھ بفعل 
نحو الرجل (نحو زوجھا جاسون) نت�ی�ج�ة 

التي لم تدركھا ح�ت�ى   لقیامھ بفعل الخیانة
وجدتھ یھرب مع امرأة اخرى غیرھا، من 

لدى می�دی�ا ج�راء   ھنا فإن سطوة االنتقام

االحساس بالغدر من قبل جاسون(الرج�ل) 
ھي التي نب�ھ�ت ال�دارس�ی�ن ال�ى ان ف�ع�ل 
الخیانة ل�دى ال�م�رأة ی�ول�د ع�اص�ف�ة م�ن 
االنتقام ال�م�ھ�ول، ول�م�ا ق�ام�وا ب�ت�وس�ی�ع 
التصور الداللي ل�ھ�ذا ال�ف�ع�ل ال�ى تص�ور 
مفھومي ومصط�ل�ح�ي ج�ع�ل�وا ش�خ�ص�ی�ة 

تؤشر الى ال�ح�م�ول�ة ال�دالل�ی�ة ف�ي   میدیا
ال��ت��ي ت��درك��ھ��ا ال��م��رأة   ص��ف��ة ال��خ��ی��ان��ة

ب�ال�رج�ل، واس�ت�ش�ع�ار ان ف�ع�ل ال�خ�ی�ان��ة 
یسري في تضاع�ی�ف ال�ع�الق�ة ال�ح�م�ی�م�ة 
بینھا وبین الرجل، لھذا توسعت الحم�ول�ة 
الداللیة في فعل الخیانة لدى المرأة لتص�ل 
الى نسق الكتابة، مشكلة ھاجسا ثقافی�ا ال 
شعوریا حدده فروید و م�درس�ت�ھ ب�ال�داف�ع 
اللیبیدي الذي لم تستطع الم�رأة وق�ف�ھ او 
تحییده، بل ھي تعمل على إستشع�اره ف�ي 

العمیقة التي تس�ت�ق�ر   البنیات الالشعوریة
في آلیات الكراھیة الم�ع�ط�ل�ة ف�ي ال�وع�ي 
تج�اه ال�رج�ل، وت�ظ�ھ�ر ع�ل�ى ال�م�ن�ص�ات 
الكتابی�ة ع�ن�د ال�م�رأة ال�ك�ات�ب�ة ب�واس�ط�ة 
تصویر المبررات الثقافیة في فعل الكت�اب�ة 
باعتبارھا افعال خیانة، وتتسع ال�م�س�اح�ة 
االشتغالیة للحمولة الدالل�ی�ة ف�ي ال�ك�ت�اب�ة 
النسویة دون ادراك او ت�غ�اض م�ن ق�ب�ل 
الكاتبة بردود االفعال ال�ال�ش�ع�وری�ة ع�ل�ى 
انھا عملیة تفكیك لبنیة السلطة ال�ذك�وری�ة 

ال��ال��ش��ع��وري ف��ي ال��ك��ت��اب��ة   ب��االس��ت��ب��اق
م�اذا ی�ع�ن�ي ھ�ذا ب�ال�ن�س�ب�ة  -النسوی�ة ب

للروایة الن�س�وی�ة ع�ام�ة؟ وم�ا ع�الق�ت�ھ�ا 
بالروایة النسویة العراق�ی�ة؟؟ وم�ا ت�أث�ی�ر 
ذلك على نمط الكتابة الفرویدي ب�ال�ن�س�ب�ة 
للروائیة العراقیة حصرا!! الكتابة اختبار، 

ك�ذل�ك، تس�ت�ط�ی�ع إع�ادة   وإنھا بوص�ف�ھ�ا
وغیرھا ال�ى م�ا ال ن�ھ�ای�ة،   إنتاج نفسھا

وإنھا ان تفعل ھذا تبتغي ان ت�ق�ول م�ا ل�م 
ان   م�ا یس�ت�ح�ی�ل  یفكر ف�ی�ھ، وان ت�ن�ت�ج

یقبض علیھ غیرھ�ا (ج�اك دری�دا اط�ی�اف 
ماركس ترجمة منذر عیاشي دار ن�ی�ن�وى 
دمشق بقلم المترجم) لن�ف�ھ�م ان ال�ك�ت�اب�ة 

بمقدورھا النعویض عن فھم العالم مث�ل�م�ا 
صنع جاك دریدا بفلسفة م�ارك�س ع�ن�دم�ا 
اوصل لنا ان فعل الكتابة لدى مارك�س ق�د 

عن نسق فھ�م ال�ع�ال�م ع�ن�ده،   استعاضت
تست�خ�دم ال�روای�ة ال�ن�س�وی�ة ع�ن   وعلیھ

طریق كاتباتھا نمطا معینا من فھم ال�ع�ال�م 
الذي یعني بالنسبة للمرأة الكاتبة الھروب 
الى امام، نحو االحساس بكراھی�ة ص�ورة 
الرجل ح�ی�ن�م�ا ی�ت�ج�س�د ف�ی�ھ�ا، ال�روائ�ی�ة 

ف�ي   العراقیة ت�ع�ان�ي م�ن خ�ی�ان�ة ال�رج�ل
ذاتھا ل�ك�ن�ھ ل�ی�س   الواقع الذي ھو خارج

بعیدا عن وعیھا، لھذا ھو یمكنھ ال�ت�واج�د 
الذي تشك�ل�ھ ل�ل�واق�ع،   في النسق الكتابي

ب��م��ا ی��دع��ى ب��ال��ق��ن��اع، م��ن ح��ی��ث أن 
ت�رى ال�ع�ال�م م�ن   ھو قناع المرأة  الرجل

من خالل ھ�ذا ال�ف�ھ�م ال�م�ب�ن�ي  -خاللھ ت 
الروائیة للكت�اب�ة ال�ت�ي ت�ھ�ت�م  على تفسیر

بالعالم نجد أن الروائیة العراقیة ح�رص�ت 
في وضع العنوانات الدالة على ال�ح�م�ول�ة 
الداللیة الواسعة في فھم الخیانة حی�ث ل�م 
تس��ت��ث��ن ك��ل م��ا ھ��و خ��ارج ذات��ھ��ا، ف��ي 

ف�ي ال�روای�ة  2016-1990الببلیوغرافیا 
النسویة العراقیة تكتظ بعنوانات الروایات 
التي اعتمدتھا الروائیات العراقیات ت�ب�ی�ن 
من كون تلك ال�ع�ن�وان�ات م�ؤس�س�ة ع�ل�ى 

توضح ان   بنیات نصیة مكتوبة وملفوظة
فككناھا وقمنا بتحلیل ابنیتھ�ا ع�ن ط�ری�ق 
التحلیل النفسي ال�ذي ی�ع�م�د ال�ى إخ�راج 
البنى التحتانیة بوصفھا مشغالت الواعی�ة 
تنتھك حجب الرؤى ال�ظ�اھ�رة ل�ن�ص�وص 
تلك العنوانات ان تلك العنوانات ب�ی�ن�ون�ات 
صغرى في حائط ص�د ال�ف�ك�رة ال�م�م�رع�ة 
التي تغذي فھم الكات�ب�ة ل�م�ع�ن�ى ال�خ�ی�ان�ة 

 -على سبیل االمثلة روایة ابتسام عبد هللا 
ارادة ال�ج�ب�وري  1985فجر نھار وحشي 

نص�ف  -ازھار رحیم 1996عطر التفاح  -
ان�غ�ام  -اسراء ع�ب�د ال�ع�ال�ي 2010جسد 

الخ ان استخدام عن�وان�ات 2011الشیطان 
ذات ص�ی�غ�ة اس�ت�ن�ط�اق�ی�ة تش�ي وت�وح�ي 
بالحمولة الداللیة ال�م�ت�س�ع�ة ف�ي ظ�اھ�رة 
الخیانة التي اراد یوربیدس في م�ی�دی�ا ان 

االنتقام ال�ن�ف�س�ي م�ن   یحصرھا في عامل
فعل الخیانة ال�رج�ال�ی�ة ، ل�ك�ن�ھ�ا اتس�ع�ت 
كنقطة حبر في كأس مليء ب�ال�م�اء، ول�و 
قمنا بتفصیل ھذه الفكرة س�ن�ح�ص�ل ع�ل�ى 

 .نتائج باھرة

ا واا   و أز اا 
 
 

 عبد الغفار العطوي 

 

األع�م�ال "   بال�ق�اھ�رة  یصدر خالل أیام عن شركة أفیروس للطباعة والنشر
 للشاعر المصري ناصر رمضان عبد الحم�ی�د الجزء األول،، شعر الكاملة"

 : أربعة دواوین ویضم الجزء األول
 قالت لي امي -1

 لبنانیة مقیمة بامریكا/ تقدیم : دكتورة جمیلة حمود
 للحب رائحة األرق -2

 ومضات
 لبنانیة مقیمة باسترالیا/ تقدیم : دكتورة أمیرة عیسى

 شموخ (قصائد في حب الزعیم جمال عبد الناصر) -3
 سوریا/ یونس  تقدیم: دكتورة وضحى

 لن أنسحب -4
  صباح محسن كاظم: تقدیم الناقد العراقي

  ھنري كونوي: لوحة الغالف للفنان العراقي
عضو اتحاد كتاب مصر وس�ك�رت�ی�ر راب�ط�ة األدب   والشاعر ناصر رمضان

 الحدیث
 ما بین الشعر والنقد أربعة عشر كتابا: وصدر لھ

 "ل اا".. 
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الوسیلة التي یعبر بھا اإلنسان عن ت�ف�ك�ی�ره و وج�وده وث�ق�اف�ت�ھ ھ�ي األدب، وت�ت�ع�دد 
 مجاالتھ بالتاریخ والفلسفة وعلم النفس،وعلم االجتماع وغیرھما ...

 من أمثلتھ : الشعر و الروایة و القصة القصیرة و المسرحیة األدبیة ..
وقد وضح لنا علم ال�ن�ف�س ب�أن األع�م�ال األدب�ی�ة أو ال�ف�ن�ی�ة ت�م�ك�ن األف�راد م�ن ف�ھ�م 
شخصیاتھم وإدراك ذاتھم، وتجعلھم قادرین على التمییز بین الش�خ�ص�ی�ات ال�م�ت�ن�وع�ة 

 والمختلفة، وتنمي بداخلھم دوافع اإلیجابیة والتفاؤل للوصول إلى حیاة أفضل ...
ونرى أن كل من األدب وعلم النفس یتعامل مع البشر، وردود أفع�ال�ھ�م واح�ت�ی�اج�ات�ھ�م 

 ...  ورغباتھم، واألسباب التي تؤثر في التغییرات النفسیة المصاحبة لھؤالء األفراد
  ونلمح ھذا من حدیث أرسطو عن األدب وعلم النفس في كتابھ :

 ..  (تنقیة العقل و النفس من المشاعر)
ویعد ھذا الكتاب من أھم مؤلفاتھ على االطالق، حیث یمثل للفلسفة والعلوم األرس�ط�ی�ة 
واسطة عقد لھا جمیعا، فھو یمثل لعلوم الحیاة ما یمثلھ كتاب الطبیعة، وتم�ی�ز ط�ب�ی�ع�ة 
 االتسان عن الطبیعة الحیوانیة، وأھمیة دور العقل والحواس في االستدالل والحدس...

وأن األخالق والفضائل اإلنسانیة یتحكم بھا العقل ویوجھھا نحو المسار الصح�ی�ح ع�ن 
 طریق تقویم السلوك اإلنساني ...

فالعقل ھو المتحكم باألخالق العملیة والتأم�الت ال�ف�ل�س�ف�ی�ة، أي أن ال�ع�ق�ل ھ�و ال�ق�وة 
 الممیزة لإلنسان، وتھیئتھ نفسیآ ومدى تأثیره األخالقي على الحیاة بشتى مجاالتھا ...

وقد ظل ھذا الكتاب من أھم المؤلفات حتى القرن التاسع عشر الذي اعتمد ع�ل�ی�ھ ع�ل�م 
  النفس الكالسیكي ، بل تضاعفت أھمیتھ في ضوء علم النفس التجریبي المعاصر ..

وھذا ما بینھ لنا أرسطو في الربط بین علم الط�ب�ی�ع�ة وأح�وال ال�ب�دن، أي رب�ط أح�وال 
 النفس بأحوال الجسم ...

وقد تعرض ھذا الكتاب إلى قضیة العالقة بین أنواع الكائنات الحیة، من حیث س�م�ات�ھ�ا 
ومن أین تكتسب تلك السمات، وطبیعة النفس مع كیفیة ال�ت�ع�ام�ل، وت�ت�واج�د ب�ال�ن�ی�ات 
بالتغذیة والتكاثر والتوالد، ثم ی�زی�د ال�ح�ی�وان ب�اإلحس�اس، ث�م اإلنس�ان ی�زی�د ع�ن�ھ�م�ا 

 بالعقل ....
وھذا أدى إلى إثراء التداخل بین النتاج األدبي وعلم النفس بالعدید م�ن أع�م�ال األدب�اء 
والكتاب والنقاد والفالسفة والحركات األدبیة ف�ی�م�ا ب�ع�د وت�وال�ت األع�م�ال ال�م�ت�ن�وع�ة 

 لدیھم ...
وقد لوحظ بأن لعلم النفس األثر الواضح على إبداعات ومھارات الكتاب واألدباء،ح�ی�ث 
تنعكس الحالة النفسیة على نتاجاتھم األدبیة، ومنھم : چون راسكین، فرجینی�ا وول�ف، 

 آالن غارنر، أیضا توالت االبداعات التي تھتم بالمرأة وبالمجتمع ..
ونجد أن ھناك عامالن ھ�م�ا ال�ت�أث�ی�ر وال�ت�أث�ر، یس�ھ�م�ان ف�ي رق�ي األداب وت�ط�ورھ�ا 

 وتنوعھا ..
وأن السبب األساسي والرئیسي في اإلبداعات األدبیة ھو الت�رك�ی�ز ف�ي ال�ع�ق�ل ال�ب�اط�ن 
والالشعور، وأن لعلم النفس التأثیر الملحوظ على المھارة الكتابیة...لذلك یجب أن ی�ت�م 
االشراف والمتابعة الدقیقة عن طریق اسلوب االستقراء واستنباط ال�ع�وام�ل ال�ن�ف�س�ی�ة 
منھا... والتعرف أیضا على نفسیة المبدع ودراسة تأثیر العم�ل األدب�ي ع�ل�ي األخ�ری�ن 
المتلقین لھ، وھذا یؤدي إلى نجاح الن�ت�اج األدب�ي ال�م�ط�روح ع�ل�ى الس�اح�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة 

 واإلبداعیة.

  او ا أر 
ا  و ا  

 
 

 منى فتحي حامد / مصر

 ان 
 و ان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لبنان/ غادة محي الدین
 

 ٔاتاني  تخفي بصوتٍ  حنون 

 وقال ٔانا في حمى الزیزفونْ 

 أُناغیــِك  حبــاً  وقلبــي  ٔانا 

 یطیر  الیِك  بلمـحِ   العیـونْ 

 سموُت بحبي  بٔاعلـى  سـما 

 وٕاحساس قلبي ٔابى ٔان یخونْ 

 فرحُت  سعدُت لھذا  الكـالم

 شعرت بٔاني كسرُت السكونْ 

 ینادي بقوٍل  بمعنى ٕاشتیاقْ 

 تعالي لبحِر الھوى والشجونْ 

 فعندي الغراَم  وطعَم  الھوى

 وفیِك  التغنَج   سـّر  العیونْ 

 ٔاتیُت  بشوقٍ  وكلـي  حنینْ 

 لیعزَف  قلبي  ٔارق  اللحونْ 

 وغنیُت حبي صباَح  مسـاءْ 

 ولكّن  حبي  ٔاراَد  المجونْ 

 رفضُت الخداَع صحوُت ٔانا

 على شاعٍر قد ٔاراد الطعونْ 

 دعـوُت  إاللھَ  وكلـي  منـى

 بٔان  ٔاستفیق  لغدِر المنونْ 

 فٔانَت الذي كنت  رمَز الوفا

 ٔاصابَك خطٌب كمسِ الجنونْ 
 



11  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 764 

 16 Sep 20 • Year 15 

لم یكن یعي حتى بلوغھ سن الستی�ن، ح�ج�م أو    
وزن أو حالة أحشائھ الداخل�ی�ة.. وش�ی�ئ�ا فش�ی�ئ�ا، 
وبینما ھو یرقد مغمض ال�ع�ی�ن�ی�ن ب�ع�د ال�ق�ی�ل�ول�ة 
الیومیة، بدأ یستشعر أحشاءه في جوفھ، كل ج�زء 
على حدة، حتى أنھ بدأ یحس بشكل قلبھ الم�ؤرق، 
وكبده ال�غ�ام�ض، وب�ن�ك�ری�اس�ھ الس�ح�ري، وراح 
یكتشف أن جمیع الناس بمن فیھ�م أول�ئ�ك األك�ب�ر 
منھ سنا، كانوا أصغر منھ، وأنھ الوحید عل�ى ق�ی�د 

 الحیاة من بین أبناء صور جیلھ النائي.
وعندما تنبھ إلى حاالت نسیانھ األولى، سارع ف�ي 
استخدام طریقة سمعھا من أحد أساتذتھ في ك�ل�ی�ة 
الطب : من ال ذاكرة لھ فلیصنع ذاكرة من ال�ورق. 
لكن ھذه الوسیلة لم تكن سوى وھم، إذ وصل إل�ى 
أقصى درجات النسیان، ألنھ بات ینسى مالحظات�ھ 
التي كان یكتبھا للتذكر ویدسھا في جیوبھ، وصار 
یبحث في أنحاء البیت عن نظارت�ھ ال�ت�ي یض�ع�ھ�ا 
على عینیھ، ویع�ی�د إدارة ال�م�ف�ت�اح ب�ع�د إق�ف�ال�ھ، 
ویضیع منھ خیط ال�ق�راءة ب�ن�س�ی�ان�ھ ال�ح�ب�ك�ة أو 

 العالقة ما بین الشخصیات.
لكن أكثر ما كان یقلقھ ھو شكھ بق�درات�ھ ال�ع�ق�ل�ی�ة 
ذاتھا، وكأنھ في حطام سفینة غارقة، ب�ات یش�ع�ر 

  أنھ یفقد رجاحة عقلھ.
كان الدكتور "مراد" یعرف أن م�ع�ظ�م األم�راض 
القاتلة لھا رائحة خاصة، لكن أیا م�ن�ھ�ا ل�ی�س ل�ھ 
رائحة محددة كداء الشیخ�وخ�ة، وذل�ك م�ن خ�الل 
التجربة وحدھا، ودون أی�ة أس�س ع�ل�م�ی�ة، ك�ان 
یلمس ذلك في ال�ج�ث�ث ال�م�ف�ت�وح�ة ع�ل�ى ط�اول�ة 
التشریح، ویتعرف علیھ في أكثر ال�م�رض�ى دھ�اء 
في إخف�اء س�ن�ھ�م ال�ح�ق�ی�ق�ي، خ�اص�ة ف�ي ع�رق 

 ثیابھم، وفي أنفاسھم غیر الحذرة.
إنھ یدرك أن الشیخوخة حالة خلل ی�ج�ب ت�ف�ادی�ھ�ا 
مبكرا، لقد كان وھو في الحادیة والثمان�ی�ن ی�درك 
أنھ یتعقب ھذا العالم بخیوط واھیة قد تنقطع دون 
ألم بمجرد تغییر وضعیتھ أثناء ال�ن�وم، أو ت�ع�ث�ره 
في مش�ی�ت�ھ ... وإذا ك�ان ی�ف�ع�ل ك�ل م�ا ی�م�ك�ن�ھ 
لالحتفاظ بتلك الخ�ی�وط  ف�ذل�ك ل�خ�وف�ھ م�ن ع�دم 

  التعرف على الرب في ظلمات الموت.
كان قد انھ�م�ك ف�ي ق�راءة ك�ت�اب "اإلنس�ان ذل�ك 
المجھول" ولم یبق سوى عدة ص�ف�ح�ات ل�ن�ھ�ای�ة 
الكتاب. قرأ بتمھل، یرافقھ ألم بس�ی�ط ف�ي ال�رأس 
عزاه إلى كثرة سھره، وكلما توق�ف ع�ن ال�ق�راءة 
كان یتناول رشفة من فنجان القھوة بجانب�ھ، ك�ان 
قد ارتدى جوربیھ وقفازات یده، بینما التف ح�زام 
عریض حول خصره لتثبیت روب الص�وف ح�ول 

 جسده جیدا.
توقف عن القراءة، ووضع العالم�ة ع�ن�د ان�ت�ھ�اء 
ق�راءت�ھ وأخ�ذ ی�ت�أرج�ح ع�ل�ى م�ھ�ل ف�ي ك�رس�ي 
الخیزران الھزاز، متأمال بأسف ش�ج�ی�رات ال�م�وز 
في طین الف�ن�اء وش�ج�رة ال�م�ان�ج�و ال�ع�اری�ة م�ن 
األغصان، والنمل ال�ط�یّ�ار ال�ذي ی�خ�ل�ف ال�م�ط�ر، 

 والعظمة العابرة لمساء أخر سینقضي إلى األبد.
لقد نسي أنھ انفصل عن حب عمره "فات�ن" م�ن�ذ 
سنوات مضت.. وأنھ قد ابتعد عنھا ب�م�لء إرادت�ھ 

في تلك اللحظة الجنونیة الت�ي ن�دم ع�ل�ی�ھ�ا ب�ق�ی�ة 
عمره .. لكنھ لم ینسھا لحظة واحدة ..  ف�ل�م ی�ع�د 
یتذكر سوى عینیھا وحدیثھا ال�داف�ئ .. ل�ق�د راح 
عنھ كل شيء عاشھ في حیاتھ.. وان�داح�ت أی�ام�ھ 
في ركن معتم لم یعد یراه كثیرا ول�وال اب�ن�ھ ال�ذي 
یعی�ش م�ع�ھ ل�ظ�ل ی�ب�ح�ث ع�ن�ھ�ا ت�ائ�ھً�ا ف�ي ك�ل 

 الشوارع ..
فجأة سمعھا قریبة منھ جًدا، وكأنھا إلى جواره ث�م 
رآھا في الحال تجلس على ال�م�ق�ع�د أم�ام�ھ ص�رخ 

 " فاتن"! لماذا تأخرت؟!-فیھا بلھفة :
لم یبدو علیھا االنزعاج لسؤالھ، ب�ل ظ�ل�ت ت�ن�ظ�ر 
إلیھ بحزن ش�ف�ی�ف واب�ت�س�ام�ة ھ�ادئ�ة م�رس�وم�ة 

 بعنایة فوق حدود شفاھھا ..
 تابع الحدیث معھا دون أن یرفع نظره عنھ ..

ھل تبقین معي ال�ل�ی�ل�ة؟.. إن�ك ت�ب�دی�ن غ�ای�ة ف�ي 
 .-الروعة والجمال!

ساد ص�م�ت ث�ق�ی�ل ق�ط�ع�ھ ص�وت زخ�ات ال�م�ط�ر 
القادمة من تلك الغیمات الس�وداء ال�م�ن�ت�ش�رة ف�ي 
فضاء الكون الفسیح، وح�ی�ن الح�ظ ص�م�ت�ھ�ا ب�دأ 

 یقترب منھا..
لقد أتت إلیھ أخیرا بعد طول انتظار، ول�ق�د ت�م�ن�ى 
ھذه اللحظة طویال، تلك التي ت�ج�م�ع�ھ ب�ھ�ا ث�ان�ی�ة 
فیضع عینیھ في بحر عین�ی�ھ�ا ویس�ت�ن�ش�ق ع�ط�ر 

 أنفاسھا الغائب عنھ ..
غادر مقعده یحدوه أمل في احتض�ان داف�ئ ی�ذی�ب 
ثلوج قلبھ المت�ع�ب وی�غ�ادر ب�ھ ھ�ذا ال�ع�ال�م آم�ن�ا 

ل�م ی�ك�ن ی�ج�ی�د ف�ي ھ�ذا ال�ع�ال�م س�وى  مطمئن�ا..
أمرین.. مھنتھ وحبھا، ولق�د ب�ادل�ت�ھ ح�ب�ا ب�ح�ب، 
ومنحتھ ابنھ الوحید وج�ع�ل�ت م�ن�ھ أش�ھ�ر أط�ب�اء 

 عصره، ورتبت لھ فوضى حیاتھ المبعثرة.
وحین بدأ الكبر یزحف إلیھ�م�ا ك�ان ھ�و م�غ�م�وًرا 
بشھرتھ.. بس�ع�ي األض�واء خ�ل�ف�ھ وخ�ف�ت�ت ح�دة 
الحب بداخلھ أو ھكذا ظن وق�ت�ھ�ا.. ل�ت�ض�ی�ع م�ن�ھ 

 وھو في أشد أوقاتھ احتیاجا إلیھا.
لم یتزوج بعدھا وال ھي، وظل اب�ن�ھ�م�ا "ط�ارق"  

  یربط بینھما برباط أبدي یأبى االنفصال ..
كان قد وصل إلیھا في تلك اللحظ�ة، وح�ی�ن وق�ف 
أمامھا مباشرة ھبت ریٍح قوی�ة ح�م�ل�ت�ھ�ا ل�ت�ط�ی�ر 
بعیدا عنھ.. فأخذ ینظر حولھ بمرارة، ینادي علیھا 
بأسى .. ینظر إلى السماء یستجدیھا أن ت�رس�ل�ھ�ا 

 إلیھ من جدید.
ھي قلبھ الذي یسكن ضلوعھ.. والنور الباھ�ر ف�ي 

 شیخوختھ المعتمة.
وحین ظن أنھ قادر ع�ل�ى ال�ط�ی�ران ل�لّ�ح�اق ب�ھ�ا، 
تسلق أسوار الھواء الع�ال�ی�ة، وأخ�ذ ی�رك�ض ف�ي 
أرجاء ال�ح�دی�ق�ة ال�واس�ع�ة، غ�ی�ر ع�اب�ئ بس�ی�ول 
األمطار المنھمرة فوقھ، ب�ل أح�س ب�ھ�ا ت�غ�س�ل�ھ، 
تنقیھ من درء شبابھ وشیخوختھ الم�ب�ك�رة، ح�ت�ى 
وصل لنھایة رحلتھ فأطفأ قلبھ وأغ�م�ض ع�ی�ن�ی�ھ 

 واستسلم لذاك العناق الطویل لعینیھا الذھبیتین.
وحین ناداه ابنھ كي ی�دخ�ل ال�ب�ی�ت م�ع�ھ ل�م ی�ك�ن 
یرغب بتلبیة ندائھ.. لقد ذھ�ب ح�ی�ث أراد دوًم�ا.. 

 حیث یسكن في أحضانھا من جدید.

 ذ ال ..قصة قصیرة      
 

 سوسن حمدى/ مصر

)(ٌ ٌت 
 
 
 

 حنین محمد/ بابل 
 

 

 
 نحن أبناَء شعٍب تعودنا الموت

 بطرٍق یراھا البعُض اعجوبة

 أو ربما یراھا فقط بشاشِة التلفاِز أو بصاالِت السینما

 نحن أبناء أُمٍة جربنا كل طرق الرحیل 

 مرة ُمتنا بسالٍح أبیض

 ومرة أخرى بسالٍح أحمر

 وأكثر المراِت قُتلنا ذبحاً بالرصاٍص 

 وشنقاً بالفقِر والجوعِ 

 لم یقتلنا الحنین مرة 

 ولكنھ سلبنا اإلحساِس بطعم الموت

 تعودنا على فقد األحبة 

 متنا بعدھم مراٍت ومراتَ 

 صبغ الشیب أعین البعض 

 والبعض اآلخر طلى رؤسھم حتى بتنا نكذب 

 على بعضنا

 بكذبة ان (الشیب) عندنا وراثة

 نأخذھم على أكتافنا 

 نطعم األرض الجائعة بھم

 نسأل هللا لماذا ھم؟

 ننثر دموع الحسرة والفقد لدقائق فقط

 نغطیھم جیداً ونطمئن بأنھم نائمون

 لنعود من جدید نحضر أعیننا وقلوبنا لفقٍد جدیدٍ 

 كان أحمد شاباً وسیماً وصغیراً 

 لم أعرفھ إال من حدیث أمي عنھ

 دائماً ما تسألني عن أبناِء جیلھا

 فالن وفالن وفالن .

 ماذا عن ناظم؟

 من ناظم یا أمي؟

 إنھ صدیق أحمد المقرب

 تذكر لھ لقطة في حفٍل غنائٍي 

 أمي مثل شریط األفالم 

 تعید اللقطة كل مرٍة وكأنھا المرة األولى

 ناظم لم یختلف عن أحمد سوى بطریقة موتھ

 مات أحمد لضیق مستطیل التنفس في صدرهِ 

 ومات ناظم لضیق الحنین في قلبھِ 

 ھكذا نحن أبناء العراق 

 كل شيٍء بإستطاعتِھ قتلنا حتى الحنین.
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