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وجدت الممارسة االنتخابیة لتك�ون م�م�را ألن ی�خ�ت�ار   
عموم الشعب من یرون فیھ قدرة عالیة ع�ل�ى ت�م�ث�ی�ل�ھ�م، وال�ت�خ�ل�ي ع�ن ال�ذات م�ن أج�ل 
المجتمع بشكل عام، ومن اجل ان یكون ھذا الذي تم اختی�اره م�ع�ب�راً ع�ن ت�ط�ل�ع�ات أب�ن�اء 
الشعب في تحقیق ما یطمحون الیھ، وما یتطلعون لھ، وھذا المبدا الدیمقراطي المھ�م ال�ذي 
یمثل ممارسة حضاریة توفر البناء الشعب فرصة ان یقدموا النموذج الذي یقتنعون بمزای�ا 
معینة تتوفر فیھ اولھا النزاھة والكفاءة والسمعة الحسنة وعدم تفضیلھ المصالح الض�ی�ق�ة 

  .على المصلحة العامة
إن ما حدث في العراق من تجارب انتخابیة، لألسف لم تنتج الطب�ق�ة ال�ق�ادرة ع�ل�ى ت�أم�ی�ن 
تطلعات الناس التي تحدت الظروف والنالبسات والمخاطر، كي تعطي صوتھا الذي ش�ع�رت 
بالندم علیھ بعد أن تلمست النتائج على أرض الواقع، وعدم اإلخالص من قبل الذین م�ث�ل�وا 
الشعب، لما یریده من أبسط المتطلبات. ومنھا الخدمات البسیطة، كم�ا أن ال�ب�ل�د س�ار إل�ى 
مجھول خطیر بعد أن نھبت أموالھ، وضاعت ثرواتھ وكثرت ازماتھ، وصار مضرب أم�ث�ال 
لسوء اإلدارة وھدر األموال وسرقتھا والھیمن�ة ع�ل�ى م�ق�درات ال�دول�ة ب�اس�ال�ی�ب ج�ع�ل�ت 
المواطن فاقدا للثقة بالطبقة السیاسیة،َ وكذلك ب�ال�ذی�ن س�اھ�م ف�ي ایص�ال�ھ�م إل�ى م�ج�ل�س 

 .النواب، وھكذا تتطلب التجربة القادمة وعیا ثاقبا ودقة في االختیار
ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ف�إن   ب�ق�ی�ة غ�ن�ائ�م  نحتاج الى ثقافة االخت�ی�ار ع�ك�س  فاننا في االنتخابات 

وال�دع�ای�ة،   الناخبین لھم ذوات مستقلة یجب عقلنتھا عبر تدریس الدیمقراطیة واالنت�خ�اب
وتكریس ثقافة المحاسبة وسحب الثقة. حتى ال یعود الفاشلون للسلطة ع�ب�ر إع�ادة إن�ت�اج 

 ."أنفسھم وھیمنتھم كما نظّر لذلك عالم االجتماع الفرنسي "بیار بوردیو
إن الدیمقراطیة الفتیة، كالحال في تونس والعراق ولبنان، ال تلبث أن تتحول إلى غوغائ�ی�ة 
حین تفقد الدیمقراطیة معانیھا، فیصیر االنتخاب اصطفافاً أیدیولوجیاً ك�ال�ح�ال ف�ي ت�ون�س، 
أو طائفیاً كما في العراق، أو دینیاً كما ھو الحال في لبنان. وتتحول ب�ذل�ك ال�خ�ص�وم�ة إل�ى 
عداء ینتج. زعماء ورقیین وینطلق الزعیق الجماعي حتى تصبح الساحة السیاسیة أش�ب�ھ 

ع�ل�ی�ن�ا  .بـ"مزرعة الحیوان" التي وصفھا الكاتب جورج أورویل في روایتھ ذائعة الصی�ت
اذن ان نستثمر فضاء الدیمقراطیة، وإن نذھب ل�الن�ت�خ�اب�ات ون�ح�ن ع�ل�ى ق�ن�اع�ة ودرای�ة 
ووعي لما نرید، وإن ال تملى علینا وصای�ات،. وان ال ن�رى أم�ام�ن�ا غ�ی�ر ال�ع�راق، ال�ذي 
ی���ح���ت���اج ج���ھ���د 
وم�����������وق�����������ف 
ومش���ارك���ة ك���ل 
جھد مخلص من 
أجل أن یتخ�ل�ص 
من االعباء الت�ي 
أل��ق��ی��ت ع��ل��ی��ھ، 
وم���ن اج���ل ان 
ت�ك�ون ال�ت�ج�رب��ة 
االنتخابیة ن�ع�م�ة 

 ال نقمة.

!طة ا  
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في احدى مسلسالتھ الكومیدیة یقول درید لحام ألحد أصدقائ�ھ ال�ق�دام�ى: "ال ت�ھ�ت�م    

للمصائب. تعودنا على قبول كل شيء"، تذكرت ھذه الجملة وأنا أقرأ وأشاھد كیف أن 
 الدولة تقف عاجزة أمام عشیرة أحد الخاطفین،

وال تستطیع إطالق سراح الناشط سجاد العراقي الذي اختطف ف�ي م�دی�ن�ة ال�ن�اص�ری�ة 
برغم معرفتھا ھویة الخاطفین والمكان الذي یحتجزون فیھ المخطوف، وضحكت عل�ى 
مصیبتنا وأنا أقرأ تصریًحا لقائد شرطة الناصریة یقول فیھ إن ھناك مس�اع عش�ائ�ری�ة 
تجري حالیًا من قبل شیخ عشیرة الخاطف.. ال أفھم كیف لدولة بھا أك�ث�ر م�ن م�ل�ی�ون 

 . !رجل أمن تعجز عن مواجھة عشیرة، تعترف أن أحد أبنائھا خطف شابًا أعزل
إن المشھد یبدو مثیًرا للدھشة حین یقف البعض وسط البرلمان ل�ی�ط�ال�ب بـ�"ض�رورة 
تشریع قانون المجلس الوطني للعشائر لت�ھ�ذی�ب األع�راف ال�ط�ارئ�ة ع�ل�ى ال�م�ج�ت�م�ع 
العراقي، ولكي یكتسب ما ینظمھ المجلس صبغة قانونیة لاللتزام بما یص�در ع�ن�ھ ف�ي 

 ."القضاء على العادات والتقالید السیئة
في االیام الماضیة ضحك العراقیون على ما یجري في ھذه البالد، ح�ت�ى ال�ب�ك�اء ع�ل�ى 

 .وطٍن یعاني فقدان العقل وفقدان الروح وغیاب األمل في استعادة مالمحھ
أكثر من أسبوع، استھلكت فیھا م�واق�ع ال�ت�واص�ل االج�ت�م�اع�ي م�خ�زون ال�ع�ال�م م�ن 
السخریة مما یجري ، فیما المواطن العراقي ی�ت�اب�ع وی�ت�ف�اع�ل ویض�ح�ك وی�ب�ك�ي م�ع 
العرض المسرحي المثیر، والمتصاعد درامیًا " عشیرة ال�خ�اط�ف ، وع�ج�ز االج�ھ�زة 
االمنیة " وبیانات قیادة الشرطة " الذي فرضھ علی�ھ�م عش�ائ�ري ی�راد ل�ھ ان ی�ك�ون 

 . بدیال للقانون
لقد كان المالكي صاحب الریادة في إشاعة الروح القبلیة، ولعل الذاكرة ما زالت تحتفظ 
لھ بالصورة الشھیرة وھو ی�وزع ال�م�س�دس�ات ال�ف�اخ�رة ع�ل�ى ال�ب�ع�ض م�ن رؤس�اء 
العشائر، یدعوھم فیھا لفرض القانون على طریقتھم الخاصة، وترھیب كل م�ن تس�ول 
لھ نفسھ التفكیر في الخروج ع�ل�ى مش�روع دول�ة ال�ق�ان�ون أو االق�ت�راب م�ن أس�وار 

 .الحكومة
إذا كان ذلك واقًعا فرض على الناس في زمن القائد الضررورة حیث الوالء للقائد أوًال 
وثانیًا وثالثًا، وللعشیرة رابًعا، أما اآلن فال یمكن تخیل األمر أو القبول بھ وق�د ع�رف�ت 
البالد انتخابات وبرلمانًا وم�ؤس�س�ات تش�ری�ع�ی�ة وت�ن�ف�ی�ذی�ة، ال�م�ف�روض أن�ھ�ا ت�دف�ع 

 .بالعراقیین للتطلع إلى مستقبل أفضل وأكثر انسجاًما مع روح العصر وقیمھ
لكن یبدو أن البعض ال یعرف من الوطن إال قبیلتھ، وھو مخلص لھا إخالصا ال ی�م�ك�ن 
ألي قضیة أخرى أن تتجاوزه. فنحن نعیش في ظل نواب م�ن�ت�خ�ب�ی�ن ل�ك�ن�ھ�م ی�دی�ن�ون 
بالوالء لطوائفھم وقبائلھم قبل أن یدینوا بھذا الوالء للشعب والوطن، قد یقول البع�ض 
إن ھذا من حقھم ونقول أیضا ھذا حقھم، بشرط أن یتركوا السی�اس�ة وی�ن�ص�رف�وا إل�ى 

 .مشاریعھم الخاصة

  ا امت،
 وط   

 

  منال الحسن/ ھولندا

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني                  
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تناولنا في الحلقة األول�ى نش�وء ال�دول�ة م�ن ال�ن�اح�ی�ة    
اإلقتصادیة فقد ظھر وج�ودھ�ا ع�ن�د -التأریخیة اإلجتماعیة

ظھور الطبقات ونتیجة للمتغیرات في اإلنتاج المادي ك�م�ا 
حدث التغییر في نظام الدولة نتیجة حلول إسلوب إن�ت�اج�ي 
معین محل إسلوب آخر .كما بی�ن�ا إن ت�ط�ور ال�دول�ة ج�اء 
نتیجة الصراع ال�ط�ب�ق�ي ال�ع�ن�ی�ف. وأش�رن�ا إل�ى وظ�ائ�ف 
الدولة، وإستعرضنا بعض النظریات والتعاریف ل�ھ�ا. وت�م 
التطرق إلى مفھوم الدولة المدنیة، مبادئ الدولة المدنی�ة، 

 ووظائف الدولة المدنیة.
جاء في الموسوعة السیاسیة : تمیزت العصور ال�ق�دی�م�ة 
والوسطى بغیاب مفھوم الدولة بشكلھا الحالي، وإنتش�رت 
لھا أسماء مختلفة وھي األمبراطوریة، السلطنة، الممالك. 

الممالك التي حكمت في ال�ع�ص�ور ال�وس�ط�ى   إال إن أغلب
في أوربا، حكمت باسم الدین، كان لسلط�ة ال�ك�ن�ی�س�ة أث�ر 
سلبي واضح ف�ي ال�ت�ح�ك�م ب�ال�دول�ة وس�ی�اس�ت�ھ�ا ول�دی�ھ�ا 
صالحیات عزل الملوك واألمراء عن طریق س�ح�ب ال�ث�ق�ة 
منھم وفصلھم من الكنیسة، مایعني إفتقادھم لثقة وط�اع�ة 
الشعب الذي یثق بالكنیسة ،ال�ت�ي ك�ان ی�ع�ت�ب�رھ�ا الش�ع�ب 
ممثلة إلرادة (الرب) ف�إن�ت�ش�رت ال�ح�روب ال�دی�ن�ی�ة ل�م�دة 

(إت�ف�اق�ی�ة  ب�ت�وق�ی�ع  1648ثالثین عاماً وانتھت في ع�ام 
وستفالیا في أوربا) أو سمیت بصلح وس�ت�ف�ال�ی�ا، واض�ع�ة 
حداً للحرب الدینیة وسلطة الكنیسة على ال�ح�ك�م، ب�إنش�اء 
نظام جدید للدول في أوربا عرف ب�اس�م ال�دول�ة ال�ح�دی�ث�ة 
حیث تّم تعمیمھ في إنحاء العالم . یعتبر صلح وستفالیا أو 
إتفاقیة السالم أول إتفاق دبلوماسي في العصور الحدی�ث�ة. 
كانت الحرب الدینیة في أوربا سلسلة م�ن ال�ح�روب ال�ت�ي 

عشر، والسابع عش�ر  شنت في أوربا في القرنین السادس
وبدایة القرن الثام�ن عش�ر، ل�م ی�ك�ن ال�دی�ن ھ�و الس�ب�ب 
ال��وح��ی��د إلن��دالع ال��ح��روب ب��ل ش��م��ل ذل��ك ال��ث��ورات 
والطموحات اإلقلیمیة وصراع�ات ال�ق�وى ال�ع�ظ�م�ى ح�ول 
التوسع في األراضي والتجارة. والخالصة التاریخیة ن�ج�د 
بأن الكنیسة واإلنشقاقات الدینیة وال�ت�ي ت�م�ح�ورت ح�ول 
عدد من المذاھب (الرومانیة، الكاثولیكیة، البروتنس�ات�ی�ة، 

ك�ب�ی�راً ف�ي ت�ك�ب�ی�ل  اللوثریة، الكالفانیة..الخ)، لعبت دوراً 
االق�ت�ص�ادي -المجتمعات وع�رق�ل�ة ال�ت�ط�ور االج�ت�م�اع�ي 

بإعتبارھا داعمة ومساندة لإلقطاع وتشكیلتھا اإلجتماعی�ة
اإلقتصادیة مع إستیالئ�ھ�ا ع�ل�ى مس�اح�ات واس�ع�ة م�ن  -

األراضي بإسمھا وبعد أن ح�دث الص�راع ب�ی�ن ال�ك�ن�ی�س�ة 
والملوك واألمراء حول المصالح، والص�راع م�ع واق�ع�ی�ة 
التطور العلمي ونشوء الطبقة البرجوازیة التي دخلت ف�ي 

 صراع مع الطبقة اإلقطاعیة.
لقد تركت الحروب الدینیة مالیین الضحایا وراءھا وصور 
من البشاعة واإلبادة الجماعیة لبني البشر. تعتب�ر ال�دول�ة 
ومنُذ نشأتھا الحدیثة في أعقاب م�ؤت�م�ر وس�ت�ف�ال�ی�ا ل�ع�ام 

م، ھي أحدى الحقائق للحیاة السیاسیة ال�م�ع�اص�رة. 1648
لقد تغیرت الخریطة السیاسیة ل�ل�ع�ال�م ث�الث م�رات خ�الل 

 القرن العشرین. 
فقد ترتب على الحربین العالمیتین األولى والثانیة إخت�ف�اء 
دول وظھور دول أخرى كثیرة ع�ل�ى ال�م�س�رح األورب�ي، 
وأدت مرحلة ما بعد الحرب العالمیة ال�ث�ان�ی�ة إل�ى ظ�ھ�ور 
حركات مناھضة لإلستع�م�ار ف�ي ال�م�ن�اط�ق ال�م�س�ت�ع�م�رة 
وحصول عدد كبیر من الدول في أفریقیا وآسیا، وأم�ری�ك�ا 
الالتینیة على إستقاللھا وظھورھا ألول مرة عل�ى مس�رح 
السیاسة الدولیة. وفي حالة جدیدة، نشأت دول جدیدة عن 
طریق الوحدة كما حدث لبعض الدول األوربیة مثل ألمانی�ا 
وإیطالیا خالل القرن التاسع عشر وفي ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن 

مثل إتحاد سوریا ومص�ر ف�ي دول�ة ع�رب�ی�ة واح�دة ع�ام 
(الجمھوریة العرب�ی�ة ال�م�ت�ح�دة) وإت�ح�اد األم�ارات 1958

ال��ع��رب��ی��ة م��ك��ون��ة م��ن س��ت��ة إم��ارات ك��م��ا نش��أت دول 
ن�ت�ی�ج�ة ل�ل�وح�دة واإلن�دم�اج أو ن�ت�ی�ج�ة ل�ل�ت�ف�ك�ك   جدیدة

واإلنفصال وھذا ماحدث بعد إن�ھ�ی�ار االت�ح�اد الس�وف�ی�ات�ي 
ظھرت دول جدیدة، فالتقسیم السیاسي لل�ع�ال�م ل�م یس�ت�ق�ر 
على شكل معین والیم�ك�ن إع�ت�ب�اره ح�ال�ی�اً ب�أن�ھ ن�ھ�ائ�ي. 
ونتیجة للتطور الصناعي والتجاري والعلمي والمكتشف�ات 
الجغرافیة بدأ الن�ظ�ام ال�رأس�م�ال�ي ب�ال�ظ�ھ�ور وتش�ك�ی�ل�ت�ھ 

ع�ل�ى م�ات�ب�ق�ى م�ن م�خ�ل�ف�ات  االق�ت�ص�ادی�ة-االجتم�اع�ی�ة 
األقط�اع�ی�ة ع�ق�ب ال�ن�ظ�ام ال�ب�رج�وازي، وأدت ال�ح�روب 
والثورات في ذلك الوقت إلى نش�ره بش�ك�ل واس�ع، ب�دأت 
مالمحھ األولى بالمناداة بعزل تدخل ال�ب�اب�ا وت�ق�ل�ی�ل دوره 
وكان في البدأ المطال�ب�ة ب�م�ن�ع ت�دخ�ل ال�دول�ة ف�ي م�ج�ال 

وممتلك�ات�ھ�م.   االقتصاد بل علیھا أن توفر الحمایة لألفراد
من نظام رأس�م�ال�ي ف�ردي   ھذا النظام إستمر في الصعود

إلى ت�أس�ی�س ال�ك�ارت�الت والش�رك�ات ال�ت�ي ت�ط�ورت إل�ى 
شركات ع�ال�م�ی�ة ع�اب�رة ل�ل�ح�دود وب�ذل�ك تش�ك�ل ال�ن�ظ�ام 
الرأسمالي العالمي حیث تطور من خالل تحولھ إل�ى ن�ظ�ام 

أو الرأسمالیة اإلم�ب�رال�ی�ة ال�ذي ی�ع�م�ل ب�إت�ج�اه  إمبریالي
اإلستیالء على ثروات وأراضي دول أخرى خارج ال�ح�دود 
وظھرت الرأ سمالیة اإلحتكاریة وتطورھا نحو رأسم�ال�ی�ة 

ح�ی�ث إزداد اإلس�ت�غ�الل واإلح�ت�ك�ار واألزم�ات  مت�وحش�ة.
الدوریة التي یمر بھا النظام الرأس�م�ال�ي حس�ب ط�ب�ی�ع�ت�ھ 
اإلقتصادیة. واإلمبریالیة تعني توسیع السلطة والس�ی�ط�رة 
عن طریق إس�ت�خ�دام ال�ق�وة وال�ت�ي غ�ال�ب�اً م�ات�ك�ون ق�وة 
عسكریة. ونتیجة للصراع بین الدول الرأسم�ال�ی�ة ن�ت�ی�ج�ة 
تداعیات األزمات وظھور فائض اإلنتاج ع�ل�ى ال�م�س�ت�وى 
العالمي بسبب التطور الصناعي جرى الب�ح�ث ع�ن إی�ج�اد 
أسواق جدیدة من خالل الحملة اإلستعماریة، وھن�ا نش�أت 
الخالفات والتي أدت إلى نشوب الحربین العالمی�ت�ی�ن ب�ی�ن 
محورین د، محور رأسمالي فاشست�ي (أل�م�ان�ی�ا ال�ن�ازی�ة، 
إیطالیا الفاشیة، الی�اب�ان) ذات اإلت�ج�اه ال�ق�وم�ي وم�ح�ور 

أم��ری��ك��ا -ف��رنس��ا -(ب��ری��ط��ان��ی��ا  دی��م��ق��راط��ي ل��ی��ب��رال��ي
 األشتراكي). -والمستعمرات واألتحاد السوفیاتي 

ثم ظھرت أوضاع وتغیرات جدیدة على النظام الرأس�م�ال�ي 
-الذي قام بتركیز رؤوس األموال ومسك السلطات المالی�ة

الرأسمالیة والقوة ال�ع�س�ك�ری�ة ال�م�ت�ط�ورة وب�ذل�ك نش�أت 
األحالف العسكریة واإلقتصادیة والتعاون العلمي عال�م�ی�اً. 
ماھي الفلسفة التي إعتمدتھا األنظ�م�ة ال�رأس�م�ال�ی�ة؟ ھ�ي 
اللیبرالیة :وھي فلسفة سیاسی�ة أو رأي س�ائ�د ت�أس�س�ت 
على أفكار الحریة والمساواة وتشدد اللیبرالیة الكالسیكی�ة 
على الحریة والمبدأ الثاني ھو المساواة والذي یتجلى ف�ي 

م�ج�م�وع�ة م�ن   اللیبرالیة االجتماعیة، یتبنى اللیبرال�ی�ون
اآلراء تبعاً لفھمھم ھذین االم�ب�دأی�ن. ی�دع�م ال�ل�ی�ب�رال�ی�ون 
أفكار حریة التعبیر، وحریة الصحافة، والحری�ة ال�دی�ن�ی�ة، 
والسوق الحر، والحقوق المدنیة والحك�وم�ات ال�ع�ل�م�ان�ی�ة 
ومبدأ األممیة. برزت اللیبرالی�ة ك�ح�رك�ة س�ی�اس�ی�ة خ�الل 
عصر التنویر (أو عصر المنطق أنبثق عصر التنویر ع�ن 
حركة أوربیة فكریة علمیة معروفة باسم عصر ال�ن�ھ�ض�ة 

ھیمنت على ع�ال�م  اإلنسانیة) وھي حركة فكریة وفلسفیة 
األفكار في القارة األورب�ی�ة خ�الل ال�ق�رن ال�ث�ام�ن عش�ر. 
رفضت اللیبرالیة المفاھیم الشائ�ع�ة ف�ي ذل�ك ال�وق�ت م�ن 
إمتیاز وراثي، ودین دولة، وملكیة مطلقة، والحق اإلل�ھ�ي 
للمل�وك، ی�ع�ت�ب�ر ف�ی�ل�س�وف ال�ق�رن الس�اب�ع عش�ر (ج�ان 

لھ الفضل في تأسی�س ال�ل�ی�ب�رال�ی�ة وق�ال ب�أن ل�ك�ل  لوك) 

إنسان الحق الطبیعي في الحی�اة وال�ح�ری�ة وال�ت�م�ل�ك وأن 
الحكومات یجب أالّ تنتھك ھذه الحقوق باإلستناد إلى العقد 
االجتماعي .یعارض اللی�ب�رال�ی�ون ال�ُم�ح�اف�ظ�ة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 
ویسعون إلستبدال الحكم الدكتاتوري المطلق في الحكوم�ة 
الدیمقراطیة تمثیلیة وسی�ادة ال�ق�ان�ون. ب�دأت ال�ل�ی�ب�رال�ی�ة 

وشھد القرن التاسع عش�ر   باإلنتشار بعد الثورة الفرنسیة
حكومات ل�ی�ب�رال�ی�ة ف�ي دول أورب�ا وأم�ری�ك�ا ال�ج�ن�وب�ی�ة 

 وأمریكا الشمالیة.
بإختصار فاللیبرالیة تعتمد ال�ح�ق�وق ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة ل�إلنس�ان 

مجموعة من األفراد تتنازل ع�ن ج�زء -والعقد االجتماعي 
تحافظ على حقوقھا حسب ع�ق�د   من حریتھا لتختار سلطة

، وف�ي  إجتماعي ولھذا یكون مصدر السلطة ھ�و الش�ع�ب
حال لم تلتزم السلطة بالعقد یجوز للشعب إن یثور ع�ل�ی�ھ�ا 

للض�غ�ط ع�ل�ى الس�ل�ط�ة  أو ینتفض أو یخرج في تظاھرات
ألجل تنحیتھا. النیولیبرالیة: ھو فكر أدیولوجي مبني على 
اللیب�رال�ی�ة اإلق�ت�ص�ادی�ة ال�ت�ي ھ�ي ال�م�ك�ون اإلق�ت�ص�ادي 
للیبرالیة الكالسیكیة والتي تمثل تأیید الرأسمالیة المطل�ق�ة 
وعدم تدخل الدولة في االق�ت�ص�اد. أي ت�ق�ل�ل دور ال�دول�ة 
وتزید من دور القطاع الخاص. الل�ی�ب�رال�ی�ة ال�ج�دی�دة ھ�ي 
حزمة من السیاسات اإلقتصادیة التي إنتشرت على ن�ط�اق 
واسع في العقود األخیرة وبالتالي تنتج إزدیاد الفق�ر ف�ق�راً 
ویزید األثریاء ثراًء وھي تھدف إلى منع الصراع الطبقي. 

 ومن أھم مالمحھا الرئیسیة 
ھیمن�ة الس�وق وم�زی�د م�ن اإلن�ف�ت�اح ع�ل�ى ال�ت�ج�ارة  -1

واإلستثمار الدول�ي، وت�خ�ف�ی�ض األج�ور وح�ل ال�ن�ق�اب�ات 
العمالیة، وتھمیش حقوق العمال التي حصلوا علیھا ع�ب�ر 
سنوات من النض�ال، وع�دم ال�ت�دخ�ل ف�ي ض�ب�ط األس�ع�ار 
وإتاحة الحریة الكاملة لحركة رؤوس األموال وال�ب�ض�ائ�ع 

 والخدمات.
تقلیص اإلنفاق على الخدمات االجتماعیة مثل الت�ع�ل�ی�م  -2

والرع�ای�ة الص�ح�ی�ة وت�خ�ف�ی�ض اإلن�ف�اق ع�ل�ى الض�م�ان 
 االجتماعي وخدمات الماء والكھرباء

الخصحصة : بیع المشروعات وال�ب�ض�ائ�ع وال�خ�دم�ات -3
 التي تمتلكھا الدولة 

القضاء على مفھوم الصالح العام ومف�ھ�وم ال�م�ج�ت�م�ع  -4
وإس�ت�ب�دال�ھ ب�م�ص�ط�ل��ح ال�م�س��ؤول�ی�ة ال�ف��ردی�ة والض�غ��ط 

الشرائح الفقیرة في المجتمع من أج�ل ال�ب�ح�ث ع�ن   على
حل لمشاكلھم الخاصة بنقص الرعایة الصحی�ة وال�ت�ع�ل�ی�م 

 والضمان االجتماعي 
النقد ال�دول�ي،   المؤسسات المالیة القویة مثل صندوق -5

والبنك الدولي لفرض اللیبرالیة الجدیدة في جم�ی�ع أن�ح�اء 
 العالم.

ھنا أصبح واضحاً مدى دور الرأسمالیة النیولیبرالیة أكث�ر 
عداًء ومعاداة للشعب وفي الم�ق�دم�ة ال�ع�م�ال وال�ك�ادح�ی�ن 
وذلك لكي تخرج من أزماتھا الدوری�ة وت�الف�ي خس�ائ�رھ�ا 
وأن الحركة التأریحیة االقتصادیة مستمرة نحو ھالك ھ�ذا 

 (یتبع)..النظام القاسي المتوحش.
بص�دد ال�دول�ة  -2ال�م�وس�وع�ة ال�ف�ل�س�ف�ی�ة  -1المص�ادر:
أس�س -4 ال�م�وس�وع�ة الس�ی�اس�ی�ة -3أنجلس) -(ماركس 

م�ق�ال -6  وك�ی�ب�ی�دی�ا -5المعارف الفلسفیة (افاناس�ی�ی�ف) 
 إإلیزابیث وأرنولدوجارسیا-ماھي اللیبرالیة الجدیدة

   لحقوق المھاجرین.  الشبكة الوطنیة-

 وا ...و 
ا ووا 
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مذ كان الضوُء منزویا وال�ف�ك�ر ق�د  
رحل، زح�ف ال�ل�ی�ل ی�ط�وي خ�ی�وط 

 الشمس باغیا ..
"ك��األرض��ة ی��زح��ف ع��ل��ى ق��واف��ي 
الش��ع��ر"، ی��ھ��ت��ُك أس��ت��اَر ال��ق��اف��ی��ة 

 بشعوذة الظالم وتمتمة الجھل .
ویّدعي إنھ�ا ال�ح�ك�م�ة... ث�م ی�راھ�ا 

 مقّدسة.
ما ف�ت�ىء س�ّج�ان ال�ح�روف ی�ن�ش�ُر 
الظالم ویّوزع الجھل كیف�م�ا أت�ف�ق، 
"یحاوُل أَْن یَـحـ�ش�َر ك�ّل خ�راف�اتِ�ِھ، 
ف�ي ش�ری�اِن ال�ق�ص�ی�دة" ف�أن�ت�ف��ض 
الش��اع��ر ب��ال��وج��ع، "م��ت��س��رب��ال 
بالضوء وك�ل ال�ب�راھ�ی�ن"، م�ع�ل�ن�ا 

 بیانھ األول، "ھذا زمن الضوء". 
من ھنا تنطلق ثورة ال�ت�ن�وی�ر، ض�د 
افكار الجمود والتحج�ر وھ�ل�وس�ات 

 الدجل.
ال شك أّن الشاع�ر أراد اْن یس�ت�ف�ّز 
الواقع والجماھیر ال�م�غ�یّ�ب�ة ف�ك�ری�ا 
وشعوریا، عندما اختار ھذا العنوان 
الصادم ف�ي قص�ی�دت�ِھ، ك�أن�ھ ی�ق�وم 
بدور الطبیب الذي یعّرض م�ریض�ھ 
لصدمة كھربائیة إذا ما تّوقف ق�ل�ب�ھ 

 عن النبض .
وب��ط��ری��ق��ة أخ��رى ق��د یس��ت��ن��ھ��ض 
األدیب المفك�ر (م�وف�ق س�اوا) م�ن 
خالل عنوان القصیدة ھمما ونیران�ا 
كامنة في نفوس الجماھ�ی�ر ع�ن�دم�ا 
یلفت نظرھا الى حجم المفارقة بی�ن 
غ��ی��ب��وب��ة ش��ع��ب��ھ ال��ب��ائ��س ال��م��ق��ی��د 
بالجھل، في زمٍن اعتمد العال�م ف�ی�ھ 
من حولنا نظریات التجدید ال�ف�ك�ري 
والحداثوي في كل م�ف�اص�ل ال�ح�ی�اة 
السیما في السی�اس�ة واإلدارة وف�ن 
ال�ق��ی�ادة وح��ق�وق اإلنس��ان وح��ری��ة 

 الفكر والرأي والكلمة. 
وفي ثنایا القصیدة نالحظ الكثیر من 
اإلشارات الى سلسلة برنامج ع�م�ل 
س��ی��اس��ي واج��ت��م��اع��ي ن��ھ��ض��وي 
متكام�ل، ی�ب�دأ ب�ت�ح�ری�ر ال�ذات م�ن 
ال��وھ��م وال��خ��راف��ات، وال��ت��س��ل��ح 
بالحكمة التي تمنح اإلنسان اإلت�زان 

في سلوكھ ك�ي ال ی�ق�ع  واإلنضباط 
في م�ط�ب�ات ال�ت�ھ�ور وال�ط�ی�ش أو 
المراھقة الفكری�ة، س�یّ�م�ا ل�ح�ظ�ات 

التصدي لرفض اإلستعباد والتسلط. 
ولیس بوسع إنسان أن ی�ق�وم ب�ك�ل 
ذلك ما لم یكن حكیما، وقد ال ی�ن�ج�و 
من منزل�ق م�ا ل�م ی�ج�ع�ل ال�ح�ك�م�ة 
س��ی��دت��ھ ف��ي ق��راره واس��ت��ق��راره 

 وحارسة لخطواتِھ .
 

 احرسیني یا سیدتي ...
 من طیشي، ومن غضبي ...

 فما عدُت أطیُق البقاَء في شرنقـتي.
 احرسي بوابة أضلعي . 

 
إشتغاالت القص�ی�دة ع�ل�ى ث�ن�ائ�ی�ات 
وتناقضات عدیدة منسلّة م�ن واق�ع 
حیاة اإلنس�ان ال�ع�راق�ي، خص�وص�ا 
ب��ع��د ان��ھ��ی��ار ال��ن��ظ��ام ال��دك��ت��ات��وري 

 الشمولي السابق.
إذ أص��ب��ح��ت ال��ث��ق��اف��ة الس��ی��اس��ی��ة 
واإلجتماعیة مشوھة بكل مفاصل�ھ�ا 
لخ�ل�وھ�ا م�ن الض�واب�ط ال�م�ع�رف�ی�ة 
والمنطق�ی�ة وال�ف�ك�ری�ة، م�م�ا فس�ح 
المجال لإلن�ت�ھ�ازی�ی�ن وال�وص�ول�ی�ن 
رك��وب م��وج��ة ال��دی��ن ال��م��زیّ��ف 

 واألفكار الرجعیة المریضة.
عودة بالمجتمع الى زمن ال�ع�ص�ور 
ال��وس��ط��ى إلس��ت��ث��م��ار ال��ج��ل��ب��اب 

 والعمامة في الحكم والسیاسة.
 علّْمتني التّسبیح،

 وأْن انطق بسم هللاِ كِذبا ؛

 لتخدع عذاباتي 
 وتشطب آالمي !!

 عذرا یا سیدي،
 فنحن في زمن الضوء

 وتحت سلطان الضوء .
ومن بین ھذا الواقع المظل�م، ھ�ن�اك 
نخبة تقدمیة واعی�ة ت�رف�ض رفض�ا 
ق��ط��ع��ی��ا أن تس��ت��س��ل��م ل��ھ��ذا ال��وھ��م 
وال��زی��ف وال��خ��داع ب��أس��م ال��دی��ن، 
رافض��ی��ن أن ی��ت��ح��ج��م دورھ��م أو 

 یرتدوا عباءتھم.
 

 ثیابكم ال تُشبھ ثیابي
 ومقاساتكم ال تطابق مقاساتي

 ال ترقى -سیدي -وحجم عباءتِكم 
 لضخامة جسدي.

(ث�ی�اب�ك�م، م�ق�اس�ات�ك�م، ع�ب�اءت�ك��م)، 
كنایات في غایة الدقة في الوص�ف، 
ب��ون ش��اس��ع ب��ی��ن أف��ك��ار ب��ال��ی��ة 
وأسالیب رخیصة یعتم�دھ�ا اإلس�الم 
السیاس�ي ف�ي ال�ل�ع�ب ع�ل�ى ال�وت�ر 
الدیني والطائفي إلستدرار عواط�ف 
الناس، وبین أفكار تقدمیة انس�ان�ی�ة 
ضخمة تتعالى على ت�ل�ك ال�م�ف�اھ�ی�م 

 الضیقة .
وحتى كلمة (س�ی�دي) ال�ت�ي ج�اءت 
اعتراضیة ف�ھ�ي م�ن ب�اب ال�ت�ھ�ك�م 
بالموصوف الذي اعتاد اتباعھم اْن 
یسمونھ�م ب�ھ�ا، ألن�ھ�ا وق�ع�ت ب�ی�ن 

رم��زی��ات ال��ت��ن��ك��ر واإلس��ت��خ��ف��اف 
 بقیمتھم اإلجتماعیة والفكریة.

وما یؤكد ھذا المعنى ق�ول الش�اع�ر 
 في مقطعھ التالي : نفسھ 

أن��ا، ك��أيِّ ط��ْھ��ٍر، ُج��بِ��ل��َت م��ن م��اٍء 
 وطین،

أّم��ا أن��ت��م، ف��ق��د ُج��ب��ل��ت��م م��ن ق��يء 
 الشیاطین.

ت��ب��رأ م��ن��ك��م ك��ّل آل��ھ��ة الس��م��اء 
 واألنبیاْء،

وك��ّل م��ْن ف��ي األرِض، م��ج��ان��ی��ن 
 وُعقالءْ 

ثم یوّجھ الشاع�ر ص�ف�ع�ات م�ؤل�م�ة 
لتلك الشریحة الجش�ع�ة، ال�م�ف�ل�س�ة 
أخالقیا وفكریا وع�ل�م�ی�ا، م�ح�ذرھ�م 
من أن یقتربوا من ثورت�ھ ال�ع�ارم�ة 

 وبركانھ المدمر.
 فال تلعْب معي، 

  بعد اآلِن 
  وال تقرْب أبدا، 
 فوھة بركاني.

 یا سیدنا، الشیطاني
 ال رحمة في أحشائـَِك !!

 ارحْل ... 
 ارحْل ،

 واحمْل ما في جوفـَِك 
 من حیتانِ 
 ارحْل ....

 بنقوش ِالعقارب في صدِرَك ،
 وتعویذات الشیطاِن .

 ارحْل ....
 َوخـْذ حرامك وحاللك عنّي ،

 اھبْط من حیُث أتیت ،
 من واٍد سحیٍق ، مظلٍم ....

 یقّض مضجعي ،
 ویخنق أنواري .

ثم یراھن الشاعر األدی�ب ال�دك�ت�ور 
موفق ساوا، على اّن ھذا اللون من 
المخادعین، قد أصبحوا تحت دائ�رة 
الضوء وق�د ان�ك�ش�ف�ت ك�ل ح�ی�ل�ھ�م 
وأالعیبھم بعد ھذا الحراك ال�ث�ق�اف�ي 
والفكري، وقد تخلى عنھم مْن ك�ان 
ب��األم��س ی��ردد خ��ل��ف��ھ��م، آم��ی��ن ... 

 آمین.
........................... 

 الناصریة -* كاتب عراقي 

 م ة    وا "ا ز اء"  

 اءة  ، ز اء 
 

 *یاس الشمخاوي
 

 

أ  
   

 كلما غفى النھار على كتف اللیل
  تروُح عصافیر أحالمي

 .خماًصا َكَما َغَدت
 أَنثُـُر في أَعشاِشھا ما لََدي من أمل

 ..وبالكاِد تسد رمقھا كي تنام
 ...تنتظر

 حتى إذا جاء صباح یوم جدیدً 
 بعد غفوة استلتھا من زخم الوقت

 تغدو سراعـًا
 تطیُر تبحُث عن وطن 

 وغصن أخضر 
 ...تحط علیھ صغارھا

 آیة دیب/ سوریا
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 ظزق او م  ق امام 

لم یطرح ال�م�دن�ی�ون وال�م�ن�ت�ف�ض�ون    
شعارات فارغة وعبث�ی�ة م�ن�ذ ان�ط�الق�ة 
الحركة المدنیة، حركة الت�غ�ی�ی�ر ل�واق�ع 
العراق المأساوي والكارثي، في أع�وام 

وف��ي تش��ری��ن األول  2014و 2011
، بل كانت كلھ�ا ال�ت�ع�ب�ی�ر 2019/2020

الص��ارخ ع��ن وص��ول ح��ال��ة ال��ع��راق 
وأزماتھ المستفحلة إلى النقطة الحرجة 
التي ال یمكن االستمرار بھ�ا، ب�ل ال ب�د 
من تحقیق التغییر المنشود واالستجابة 
لمطالب الشعب ال�ع�ادل�ة وال�م�ش�روع�ة 
ر. ول�م ی�ك�ن  والملحة، فالظلم إن دام دمَّ
نضال المنتفضات والمنتفضین البواسل 
عفویاً وعبثیاً حین أجبروا عل�ى ت�ق�دی�م 

 700ھذا العدد الكبیر الذي ت�ج�اوز ألـ� 
ج��ری��ح��اً  26000ش��ھ��ی��داً وأك��ث��ر م��ن 

ومعوقاً، بل كان تصمی�م�اً ع�ل�ى رف�ض 
الحالة التي وصل إلیھا ال�ع�راق، ح�ی�ث 
س��ادت ال��ط��ائ��ف��ی��ة األك��ث��ر ج��م��وح��اً 
وعدوانیة، والتمییز الدیني وال�م�ذھ�ب�ي 
األك��ث��ر ش��روراً وقس��وة، وح��ی��ث س��اد 
الفساد المالي واإلداري سلطات ال�دول�ة 
الثالث ومؤسساتھا وھیئاتھا المستق�ل�ة 
ومنشآتھا المدنیة والعسك�ری�ة، وح�ی�ث 
أصب ح العراق واح�داً م�ن أك�ث�ر دول 
الع�ال�م ك�م�ك�ب ن�ف�ای�ات ف�ع�ل�ي ورث�اث�ة 

  شاملة، مریعة وقاتلة.
ل�ق�د ك�ان�ت وم��ازال�ت م�ط�ال�ب الش��ارع 
العراقي عادلة ومش�روع�ة ح�ت�ى وج�د 
السید السیس�ت�ان�ي ن�ف�س�ھ م�ل�زم�اً، ألن 
ال�ط��ائ��ف��ی�ی��ن وال��ف�اس��دی��ن م�ن ال��ن��س��اء 
والرجال یتعكزون على ت�أی�ی�ده ال�م�دی�د 
ل��ھ��م، ع��ل��ى ت��أی��ی��د أغ��ل��ب م��ط��ال��ب 
المنتف�ض�ی�ن وال�ت�ي أص�ب�ح�ت م�ط�ال�ب 
الشعب كلھ، وھ�ي ض�د إص�رار ان�خ�ب 
الحاكمة على م�واص�ل�ة درب الّص�د م�ا 

  رّد!
أربعة شھور في الحكم لم یتق�دم الس�ی�د 
الكاظمي خطوة ج�ادة وأص�ی�ل�ة ص�وب 
االستجابة لمطالب االنتفاضة األساسی�ة 
التي تسمح برؤیة البدء بعم�ل�ة إص�الح 
وتغییر فعلیة، استجاب�ة ل�ل�وع�ود ال�ت�ي 
قطعھا على نفسھ وتعھ�د ب�ھ�ا ل�ل�ش�ع�ب 
وأقسم على تحقیقھا. ھذا ال�واق�ع ج�ع�ل 

قوى االنتفاضة والتغی�ی�ر ت�ن�ظ�ر ب�ع�ی�ن 
الش��ك وال��ری��ب��ة ونش��وء ق��ن��اع��ة ب��أن 
الكاظمي ما یزال یدور في فل�ك ال�ن�خ�ب 
الحاكمة وال یقترب من معسكر الش�ع�ب 

  الطامح للتغییر.
من ھنا بدأت قوى االنتفاضة الش�ع�ب�ی�ة 
بالتحرك في أكثر من م�دی�ن�ة ع�راق�ی�ة، 
الس��ی��م��ا ف��ي ال��ب��ص��رة وال��ن��اص��ری��ة 
وبغداد ... لتعلن عن رفض�ھ�ا لس�ی�اس�ة 
الكاظمي ال�ت�ي ب�دا ف�ی�ھ وك�أن�ھ راغ�ب 
ولكنھ خجول ومليء بالخشیة ال�ف�ع�ل�ی�ة 
مما یمكن أن یحدث لھ ول�ح�ك�وم�ت�ھ إن 
ت�ج��رأ ع��ل�ى ف�ت��ح م��ل�ف��ات ال��ط�ائ��ف�ی��ی��ن 
والفاسدین الكبار الذی�ن أج�رم�وا ب�ح�ق 

  الشعب العراقي.
وحین أعلن السید ع�ل�ي الس�ی�س�ت�ان�ي، 
المرجع الشیعي األعلى، تأیی�ده ألغ�ل�ب 
م��ط��ال��ب الش��ع��ب وق��وى االن��ت��ف��اض��ة 
األساسیة، وجد الكاظم�ي ل�دی�ھ ال�ج�رأة 
لیقول نعم لتلك المطالب ونعم لتنفیذھا! 
ولكن ماذا فعل الكاظمي بشأن مسألتی�ن 
مھمتین من م�ط�ال�ب الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
وقوى االنتفاضة الشعبیة، وأعني بذل�ك 
الموقف من المحاصصة الطائفیة أوالً، 
والموقف من الفاس�دی�ن م�ال�ی�اً وإداری�اً 

  ثانیاً؟
بصدد المسألة األولى أص�در ال�ك�اظ�م�ي 
جمل�ة م�ن ال�ت�ع�ی�ی�ن�ات ف�ي ال�م�ن�اص�ب 
المھمة التي تلي مناصب ال�وزراء م�ن 
حیث األھمیة. ف�ي ھ�ذه ال�ت�ع�ی�ی�ن�ات ل�م 
یفاوض األحزاب اإلسالمیة الس�ی�اس�ی�ة 
الشیعیة والسنی�ة أو ال�ك�ردی�ة، ول�ك�ن�ھ 
عین أشخاصاً اختارھم ھو من أعض�اء 
وممثلین فع�ل�ی�ی�ن م�ن ذات ال�ن�خ�ب أو 
األحزاب والقوى السیاس�ی�ة ال�ح�اك�م�ة، 
أي اختیار طائف�ي أس�اس�اً وق�ائ�م ع�ل�ى 
المحاصصة الطائفیة غ�ی�ر ال�م�ب�اش�رة، 
التي قادت إلى ذات النتیجة الُمّرة ال�ت�ي 
یعاني م�ن�ھ�ا الش�ع�ب. وال�ك�ث�ی�ر م�ن�ھ�م 
موغل بالطائفیة البشعة التي یمكن ذكر 
اسم واح�د م�ن�ھ�م ھ�و حس�ن الش�م�ري 
الذي قدم المشروع ال�ب�ائ�س وال�رج�ع�ي 
لما سمي بمشروع األحوال الش�خ�ص�ی�ة 
ال�ج�ع��ف�ري ال��ذي ی�دوس ع�ل�ى ح�ق��وق 

المرأة كاملة. إن ھذا األسلوب االلتفافي 
غیر ال�ذك�ي ع�ل�ى م�ط�ال�ب الش�ع�ب ل�م 
یرض الشعب، بل ھبَّ ضدھا، ولكنھ لم 
ی��رض األح��زاب وال��ق��وى اإلس��الم��ی��ة 
السیاسیة الشیعیة والس�ن�ی�ة وال�ك�ردی�ة 
ال��ح��اك��م��ة أیض��اً، ألن ال��ك��اظ��م��ي ل��م 
یستشرھا م�ب�اش�رة ف�ي ھ�ذا ال�ت�ع�ی�ی�ن. 
والغریب باألمر أن الك�اظ�م�ي ل�م ی�ف�ك�ر 
ب��وج��ود ك��ف��اءات ع��ال��ی��ة ج��داً ل��ت��ل��ك 
المناصب في صفوف الش�ع�ب وال�ق�وى 
المدنیة والدیمقراطیة والقوى المستقلة 
النظیفة غیر الطائفیة وغ�ی�ر ال�ف�اس�دة، 
بحیث یعمد إلى تعیین�ھ�ا مس�ت�ف�ی�داً م�ن 
ت��أی��ی��د الش��ع��ب وق��وى االن��ت��ف��اض��ة 
والمرجعیة الشیعیة لمثل ھ�ذه ال�خ�ط�وة 

 لو كان قد اعتمدھا.
وبصدد المسألة الثانیة عم�د ال�ك�اظ�م�ي 
إلى تحریك مل�ف�ات ش�ب�ھ�ة فس�اد ع�ل�ى 
بعض الوزراء والمدراء العامین ال�ذی�ن 
ھم في المرتبة الثالثة أو ال�راب�ع�ة م�ن 
حیث حجم الفساد المالي واإلداري، ف�ي 
ح��ی��ن ل��م ی��ح��رك س��اك��ن��اً إزاء ك��ب��ار 
ال��ف��اس��دی��ن وال��م��ف��س��دی��ن ف��ي األرض 
والذین ت�ح�دث�وا ع�ن وج�ود فس�اد ف�ي 
أدراج��ھ��م ی��م��ك��ن أن ت��ق��ی��م ال��دن��ی��ا وال 
تقعدھا! فھل جاء ھذا عف�و ال�خ�اط�ر أم 

 بتصمیم مسبق؟
وبصدد مسألة ثالثة تحتل أھمیة ف�ائ�ق�ة 
بالنسبة ل�ل�ش�ع�ب ك�ل�ھ، الس�ی�م�ا ل�ق�وى 
االنتفاضة وعائالت ضحایا االن�ت�ف�اض�ة 
م���ن ش���ھ���داء وج���رح���ى وم���ع���وق���ی���ن 
واغتیاالت واختطاف وت�غ�ی�ی�ب قس�ري. 
فقد أعلن القضاء العراقي الخجول ع�ن 

م�ت�ورط�اً ب�ال�دم  49اعتقال أو مالحق�ة 
العراقي أو جرائم مماثلة، ولكن أین ھم 
المتورطون األساسیون الذی�ن أص�دروا 
األوام�ر ب��اس��ت��خ��دام ال��ق��وة ف��ي ض��رب 
تجمع الخریجین في األول م�ن تش�ری�ن 

وال���ذي ك���ان ش���رارة  2019األول 
االن��ت��ف��اض��ة األول��ى، وم��ن ث��م ض��رب 
المتظاھرین وال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن ف�ي ب�غ�داد 
وبقی�ة ال�م�دن ال�م�ن�ت�ف�ض�ة ف�ي ج�ن�وب 
العراق ووسطھ بالحدید وال�ن�ار وال�ذي 
أط��ل��ق ع��ل��ى ق��وى االن��ت��ف��اض��ة ص��ف��ة 

ال�م��خ��رب�ی��ن. والس��ؤال م��ث��الً: أی��ن ھ��و 
القضاء العراقي من المسؤول األول في 
فترة االنتف�اض�ة الش�ب�اب�ی�ة ال�ذي ات�ھ�م 
ب�ك�ون�ھ ج�زار الش�ع�ب ال�ع�راق�ي؟ ,أی�ن 
القضاء العراق�ي م�م�ن س�ل�م ال�م�وص�ل 
ونینوى ل�ع�ص�اب�ات داع�ش بس�ی�اس�ات�ھ 
الطائفی�ة وإفس�اده ل�ل�ق�وات ال�م�س�ل�ح�ة 

    والشرطة؟
لم یكن الكاظمي ص�ادق�اً وص�ری�ح�اً ف�ي 
إجراءاتھ، بل كان مخاتالً إلى حد بعی�د، 
وھو أسلوب م�دم�ر ال ی�ج�وز الض�ح�ك 
على ذقن الشعب أبداً، كما ال یَ�ق�ب�ل ب�ھ 
من أراد ترضیتھم من الحكام الطائفیین 
الفاسدین الذین اعلنوا مباشرة رفضھ�م 
ل��ت��ل��ك ال��ت��ع��ی��ی��ن��ات، رغ��م أن��ھ��ا ك��ان��ت 
لصالحھم ومن بطانتھ�م، ألن�ھ�م یس�ون 

 إلى انبطاحھ التام لھم.
إن المسائل ال�ث�الث ال�واردة ف�ي أع�اله 
ھي المحك األساس وھي الق�ادرة ع�ل�ى 
تقطیع أجنحة القوى الطائفی�ة ال�ف�اس�دة 
وشل حركتھا ضد ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�م�ن�ش�ود، 
وھي السبیل لتوفیر مستلزم�ات ت�ع�دی�ل 
قانون االنتخابات بش�ك�ل ع�ادل وس�ل�ی�م 
مشروع وتشكیل مفوضیة مستقلة ح�ق�اً 
لالنتخابات، أنھا الشروط الالزمة لذلك. 
وبدونھا یكون الحدی�ث ع�ن ان�ت�خ�اب�ات 
ع��ادل��ة وأم��ی��ن��ة ون��زی��ھ��ة ح��دی��ث��اً ع��ن 
الس��الط��ی��ن وأل��ف ل��ی��ل��ة ول��ی��ل��ة!! إن 
أسلوب الكاظمي ف�ي م�م�ارس�ة ال�ح�ك�م 
یھیئ عملیاً النطالق انت�ف�اض�ة تش�ری�ن 
الباسل�ة ث�ان�ی�ة ف�ي األول م�ن تش�ری�ن 

، ألن��ھ��ا ال��ط��ری��ق إلق��ن��اع 2020األول 
الحكام القدامى والجدد ب�ج�دی�ة الش�ع�ب 

   وإصراره على التغییر المنشود..

من المال، فذھب على الفور إلي السوق القریب م�ن�ھ وأش�ت�رى م�ا ل�ذا وط�اب م�ن  ظن أن الدنیا أخیرا ابتسمت لھ، عندما أمتلك مبلغا كبیرا  
األطعمة والمشروبات، وعاد بتلك األشیاء إلي البیت، أكل ھو وأبناءه وزوجتھ وناموا، وفي الصباح شعر ببعض األلم، فراجع ال�ط�ب�ی�ب ال�ذى 
أخبره أنھ مصاب بداء عضال ومرض مزمن، ساعتھا أدرك أن المال لیس كل شيء في الحیاة كما كان یخبره دائًما صدیقھ الذى یجل�س م�ع�ھ 
علي المقھى وكان ھو یتھكم على مقولتھ تلك ویرد بشكل "ببغاوي" بالمال سأشتري كل شيء، وكان طبعا یردد تلك المق�ول�ة وھ�و ال ی�درك 

 أن ھناك أشیاء كثیرة ال یمكن شرائھا.
م�خ�ی�ل�ت�ھ�ا وھ�ي ع�ائ�دة ب�ال�ق�ط�ار م�ن   "جوان كاثلین ولینج" مؤلفة روایة ھاري بوتر الشھیرة أن تلك الشخصیة ولدت ف�يذكرت الكاتبة  

لو أن شخص یمتلك قدرات خاصة یمكنھ ت�ح�ری�ك ال�ق�ط�ار،  . فقد توقف القطار نتیجة عطل، وھنا دار في ذھنھا1990مانشستر إلى لندن عام 
 استخراج أفكار عظیمة وكبیرة!!  ویتضح من ذلك عزیزي القارئ أنھ یمكن من موقف صغیرة

لروای�ة ھ�اري ب�وت�ر وروای�ات�ي ت�ل�ك  روایة لي لم انتھى من كتابتھا بعد، جاءت فكرتھا بطریقة مشابھة  وعلى المستوى الشخصي أتذكر أن
والتي تحمل عنوان "مدینة ال ترحب باألحیاء" كان قد جرى األتف�اق م�ع إح�دى الص�ح�ف ال�ع�رب�ی�ة ع�ل�ى نش�رھ�ا ف�ي ح�ل�ق�ات ول�ك�ن ت�ل�ك 

 توقفت نتیجة ظروف سیاسیة خاصة بالدول التي تصدر فیھا. الصحیفة
ف�ی�دل ك�اس�ت�ر ف�ي  یتمیز غارثیا ماركیز بعبقریة أسلوبھ ككاتب وموھبتھ في تناول األفكار السیاسیة. وقد تسببت صداقتھ مع الزعیم ال�ك�وب�ي

الكثیر من الجدل في عالم األدب والسیاسة. وعلى الرغم من امتالك غابرییل غارثیا ماركیز مسك�ن�ـً�ا ف�ي ب�اری�س وب�وغ�وت�ا وق�رط�اج�ن�ة دي 
 المكسیك واستقر فیھ بدًءا من فترة الستینات. وشكل ماركیز جزًءا مما بات یُع�رف ب�ظ�اھ�رة إندیاس، إال أنھ قضى معظم حیاتھ في مسكنھ في

إلى جانب كت�اب�ات أخ�رى، وت�ت�ن�اول  اإلنتاج األدبي لماركیز على العدید من القصص والروایات والتجمیعات، ویشتمل األمریكي الالتیني البوم
ثقافة الكاریبي والعزلة. واُعتبرت روایة مائة عام من العزلة ھي األك�ث�ر ت�م�ث�ی�ال ل�م�ا ی�ع�رف  وتأثیر مواضیع مثل البحر الغالبیة العظمى منھ

 بالواقعیة العجائبیة أو الواقعیة السحریة.

 أ. د. كاظم حبیب/المانیا

ا  
 
 
 

  
 عصام سامي ناجي

  مصر 
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ی��ق��وم ال��ن��ق��د ال��م��س��رح��ي ف��ي ح��ال��ة 
(االس���ت���ن���ب���اط) ع���ل���ى اش���ت���راط���ات 
واف��ت��راض��ات ن��ظ��ری��ة و ان��م��وذج��ی��ة 
لیدرس مثالً بعض المتغیرات المؤث�رة 
في الظاھرة المسرح�ی�ة . ف�أن ن�ج�اح 
العرض ما كان ذلك ممكنا اال ب�ع�د أن 
أدرك فنانو المسرح أھمیة ال�ج�م�ھ�ور 
ودراس��ة ال��ج��دوى االق��ت��ص��ادی��ة ف��ي 
م��ردود ال��ت��ذاك��ر ال��م��ال��ي ل��ل��ف��رق��ة 
المسرحیة وت�ح�ق�ق ق�ی�م (م�ع�ی�اری�ة) 
 ی�����ن�����ب�����غ�����ي االل�����ت�����زام ب�����ھ�����ا

Normative   ح�ت�ى ت�ك�ث�ر ال�ف�وائ�د
المالیة، وھكذا یتم اعتم�اد م�ج�م�وع�ة 

  م��ن ال��م��ب��ادئ ألث��ب��ات (ال��ھ��دف)
Principle  ،ال�م�س�رح�ي ال�م�ط�ل�وب

ومس�لّ�م�ات ی�ب�ن�ي ع�ل�ی�ھ�ا   ببدیھی�ات
(ال�ن�اق�د) أَح�ك�ام�ھ ال�ن�ق�دی��ة ال�ذي ت��م 

وبش�ك�ل   تحدیدھا (نظریاّ) منذ البدای�ة
أق��رب ال��ى ال��ب��ع��د (ال��م��ن��ط��ق��ي) و
(ال��ری��اض��ي) ال��رم��زي ف��ي ت��ح��ل��ی��ل 
مس��ت��وی��ات ال��ع��روض ون��م��اذج��ھ��ا 
واحتساب مثالً: جدواھ�ا االق�ت�ص�ادی�ة 

ب�ال�ق�واع�د   وطبیعة التزامھا ال�ح�رف�ي
النظریة (المسبقة) ل�ت�روی�ج ال�ع�رض 
(بالدعایة) وتوف�ی�ر (وس�ائ�ط ال�ن�ق�ل) 

وص�رف األج�ور،  -م�ث�الً  -الجمھور 
 . التذاكر  وبیع
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ق��د ی��ج��د ال��ن��اق��د ت��ن��اظ��راً (ج��زئ��ی��اً) 
ب���ی���ن    Partial Analogyم��ث���الً 

المسرح العراقي والمسرح ال�م�ص�ري 
بوصفھما یمتلكان ظاھرتین متمثلتی�ن 
ف����ي ال����ث����ق����اف����ة ال����م����س����رح����ی����ة 

المعاصرة فی�ق�وم ب�اس�ت�ع�ارة   العربیة
(أحداھما) بوصفھا أك�ث�ر ان�ج�ازاً ف�ي 
عملھا المسرح�ي وج�ع�ل�ھ�ا ان�م�وذج�ا 
نظریاً صالحاً للقیاس علی�ھ واالق�ت�داء 
 بھ وبالتالي تطبق مثل ھذه الرھ�ان�ات

ال��ت��خ��م��ی��ن��ی��ة ال��ن��ظ��ری��ة ال��ت��ي ث��ب��ت��ت 
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ح��االت م��ن   ص��ح��ت��ھ��ا

عروض جزئیة مختلفة لتشملھا ك�ل�ھ�ا 
بمنطق ریاضي مقب�ول وواض�ح، م�ن 
شأنھ ان یكون (مرجعاً) ثبت�اً ل�ت�غ�ی�ی�ر 

بق�وان�ی�ن�ھ�ا ال�م�س�رح�ی�ة ف�ي  الظاھرة
 . العراق ومصر
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من حق الناقد ان ی�وظ�ف (ال�م�ن�ھ�ج  
الظاھراتي) في بحثھ عن تعلیق الحكم 
الخاص بتلك النظ�ری�ات وال�م�س�ل�م�ات 

حتى تتاح لھ ح�ری�ة ن�ق�دی�ة   السابقة،
ی��ق��ی��ن��ی��ة ف��ي م��ق��ارب��ة ھ��ذا ال��ع��رض 
المسرحي الجاد بع�د ان ی�ت�خ�ل�ى ع�ن 

ال��م��س��ب��ق��ة ل��ل��ظ��اھ��رة  االف��ت��راض��ات
المسرحیة (وھو) یحاول (فھمھا) كما 
عایشھا بع�ی�ان م�ب�اش�ر (ذات�ي) ع�ن�د 
حضوره (العرض) باستخدامھ قدرات�ھ 

واالس�ت�ب�ص�اری�ة وت�ع�اط�ف�ھ  الحدسی�ة
م�����ع (ال�����ع�����رض)  ال�����وج�����دان�����ي

وینتقل من ثم ف�ي (ن�ق�ده)   المسرحي
ال��ى وض��ع خ��ط��ة م��ن��ظ��م��ة ل��ت��ل��ك 
(الخبرات) المسرحیة ف�ي ض�رب م�ن 
(التجرید) الخاص بوعیھ ألنھ سی�ق�وم 
بالبحث عن (ظاھ�ری�ة ال�م�ع�ن�ى) ك�م�ا 
أستنتجھا ھو بوصفة (ن�اق�داً) م�ع�ن�ی�اً 
(بظواھر) العرض ذاتھا، أي ان الناقد 
یبح�ث ع�ن ال�م�ع�ن�ى ك�م�ا (ی�راه ھ�و 
شخصیاً) وھو یت�رف�ع ع�ن م�ع�ط�ی�ات 
األشیاء بما یمتلكھ من (وعي) خ�اص 
بالظاھرة الم�س�رح�ی�ة ل�ع�رٍض خ�اص 
م��ن ب��ی��ن ال��ع��روض ال��ت��ي ان��ت��ق��اھ��ا 
ومارس علیھا ما خلص الیھ من ح�ك�م 

م�ن  بوعیھ ال�ن�ق�دي ل�ی�ح�دّد (م�ع�ن�اه)
وجھة نظره ھو عند وص�ف�ھ ل�ع�رض 

 ما قد أستقطب ھدفھ القصد.
   

   الظاھراتیة ثانیاً  20 -
 -لمقاربة الموقف النقدي الظاھ�رات�ي 

یفّسر لنا الناقد المسرح�ي م�اذا  -مثالّ 
نعرف عن (العرض)؟ وكیف س�ن�ك�ون 
أكث�ر درای�ة ب�وع�ی�ن�ا ال�ن�ق�دي ع�ن�ھ؟ 
وسیس�ت�ط�ی�ع ال�ن�اق�د أن ی�ن�ت�ھ�ج ف�ي 
مداخالتھ النقدیة ال�ظ�اھ�رات�ی�ة ن�ھ�ج�اً 
خاصاً نابعا من حركة وعیھ ال�ن�ق�دي، 
ب�خ��طّ�ة م�ث��الً: ت�وض��ح مس��ار ح��رك��ة 
الممثلی�ن ف�وق ال�خ�ش�ب�ة. ویس�ت�ب�ی�ن 
القواعد الدرامیة النّصیة والمسرح�ی�ة 
التي تتحكم بحركات المم�ث�ل وع�ادات�ھ 
الجسدی�ة وروت�ی�ن س�ل�وك�ھ ال�ی�وم�ي 
وطرق تفاعلھ م�ع ب�ی�ئ�ت�ھ (ال�ع�رض) 

او ان ی�ح��دّد  Mood : وج�ّوه ال�ع�ام
ط��ب��ی��ع��ة (ال��ب��ط��ل) و (غ��ری��م��ھ) ف��ي 
المسرح وك�ذل�ك (ال�م�ح�ای�د) ب�ی�ن�ھ�م�ا 
 متسائالً: أھو في ذلك المكان األل�ی�ف

الذي یرتبط بھ ویستكن ف�ی�ھ ویش�ع�ر 

بالراح�ة واألم�ان؟ أم ان�ھ ف�ي م�ك�ان 
معادي؟ فضالّ عن م�ح�اول�ة (ال�ن�اق�د) 
توضیح الك�ی�ف�ی�ة ال�ت�ي ی�ن�ظ�ر ال�ی�ھ�ا 
(ابطال) العرض وشخوصھ ال�ث�ان�وی�ة 

الى (ال�ع�ال�م) ال�خ�ارج�ي أو  والمھملة
الوسط والبیئة الت�ي ی�ع�ی�ش�ون ف�ی�ھ�ا 

 : ع��ل��ى وف��ق ت��ح��ل��ی��الت ارت��ب��اط��ی��ة
Associative Analysis . 

  
  مورفولوجیة النقد 21-  

یق�وم ال�ن�ق�د (ال�م�ورف�ول�وج�ي) ع�ل�ى 
ال�ف�ح�ص ال�خ�اص ب��ت�رك�ی�ب م�ظ�اھ��ر 
ال�ع�روض وم��ت�اب�ع��ة أش�ك��ال األن�م��اط 
المسرحیة وال�درام�ی�ة ال�ت�ي ت�ت�خ�ذھ�ا 
احجامھا، مثالّ:(مونودراما : ال�م�م�ث�ل 
ال����واح����د) او(ع����روض ح����اش����دة 

والشخصیات) ب�ت�رك�ی�ب�ھ�ا   بالمجامیع
الخارجي الذي یظھر على الخشب�ة أو 
 ما تضمره الشخصی�ات م�ن ع�الق�ات

بھا على مسام�ع   داخلیة یجري البوح
المتفرجین بم�واق�ع ج�ان�ب�ی�ة، وك�ذل�ك 
یتابع الن�اق�د (م�ورف�ول�وج�ی�ا) ال�ف�رق 
ال��رس��م��ی��ة واألھ��ل��ی��ة وال��م��ن��ظ��م��ات 
الجماھیریة، وتبق�ى ب�ال�ت�أك�ی�د وزارة 

الكلیة لمؤس�س�ات   الثقافة ھي الممثلة
المسرح في الع�اص�م�ة وال�م�ح�اف�ظ�ات 
فیما تقتضیھ من (وحدة) جامعة ف�ن�ی�ة 
ومسرحیة متعاونة م�ع ت�ق�س�ی�م�ات�ھ�ا 
(االداریة) الداخلی�ة، وت�ن�ت�ھ�ج ن�ھ�ج�ا 
أداریا داخ�ل�ی�ا ف�ي ال�ع�اص�م�ة او ف�ي 
المحافظات واألقالیم او ف�ي ات�ح�ادات 
مسرحیة دولیة مثل : المركز العال�م�ي 
للمسرح وما شابھ ذلك. أذ ی�ت�خ�ذ ك�ل 
مس����رح م����ب����ن����اه ب����خ����ص����ائص����ھ 
المورفولوجیة الخارجیة التي تش�م�ل: 
المساحة، الشكل الھندسي، المعم�اري 
،الموقع والحدود الخارجیة او ی�ع�ن�ي 
بخصائص مورفول�وج�ی�ة تص�م�ی�م�یّ�ة 
داخ��ل��ی��ة ت��خ��ص م��ا ی��ح��ت��م��ھ ال��ع��م��ل 
المسرحي وم�ن�اھ�ج�ھ م�ن م�ت�ط�ل�ب�ات 

 . معماریة
 

   مھام نقدیة رئیسیة 22- 
من بین مھام ال�ن�ق�د ال�رئ�ی�س�ی�ة، ھ�ي 
دراسة الظاھرة المس�رح�ی�ة ب�ط�ری�ق�ة 
م��ن��ھ��ج��ی��ة م��ع��رف��ی��ة ب��غ��رض ف��ھ��م 

ال��ف��ن��ي ووض��ع م��ؤش��رات   واق��ع��ھ��ا
(للحكم) و (التنظیر) على طبیع�ة ھ�ذه 
الظاھرة العری�ق�ة واق�ت�ران�ھ�ا ب�ال�ب�ع�د 

التاریخي واالجتماع�ي ال�ع�ال�م�ي م�ن�ذ 
انبثاق الفك�ر ال�ف�ل�س�ف�ي (االغ�ری�ق�ي) 
ال��ق��دی��م ل��دى ال��ف��ال��س��ف��ة س��ق��راط 
وافالطون وباألخص المن�ظ�ر ال�ك�ب�ی�ر 
الدرامي والف�ی�ل�س�وف (أرس�ط�و) ف�ي 

 . كتابھ (فن الشعر)
 وما زال الناقد یحرث ف�ي أس�اس�ی�ات

ویح�رص ع�ل�ى ف�ت�ح  النص والعرض
آفاق رحبة(للمتل�ق�ي) ول�ل�ف�ن�ان ایض�اّ 
ب����ت����ح����ریض����ھ ع����ل����ى االب����ت����ك����ار 

وال�م�ش�ارك�ة ف�ي أع�ادة   واالكت�ش�اف
العرض من وجھة ن�ظ�ر (االس�ت�ق�ب�ال 
والتلقي) أو ما تضمنھ ھذه ال�م�درس�ة 
ال��ن��ق��دی��ة م��ن ذرائ��ع ت��ع��ض��د دور 

ب�ن�اء  -ایض�اّ  -(المتفرج) ال�ق�ی�ادی�ة 
شكل ومعنى العرض وف�ق�اّ ل�ت�ج�رب�ت�ھ 

واض�ح�ة  وھذه األسس تجدھ�ا  الذاتیة
ھ�ورك��ھ�ای�م�ر، أی��زر،  ع�ن�د (ادورن�و،

ھابرماس ، ان�ج�اردن) وس�واھ�م م�ن 
نقاء (مدرسة التلقي) األل�م�ان�ی�ة وھ�م 

الجمالیة) ل�ك�ل  على (المسافة یؤكدون
(م��ت��ف��رج) ح��ی��ن ی��م��ارس ف��ع��ال��ی��ت��ھ 

ال��م��ت��وازن��ة م��ع ال��ع��رض   االب��داع��ی��ة
الماث�ل أم�ام�ھ ال�ذي ی�م�تّ�ع�ھ وی�ث�ی�ره 
ویغنیھ ھو برؤیة ج�دی�دة ذات�ی�ة ع�ن�د 

 . التلقي الخاص بھ، وبقدراتھ
 

   والتلقي  الجمھور23 -  
یكتسب (الج�م�ھ�ور) ب�دوره م�ھ�ارات 
وقدرات معرفیة وتذوقی�ة، یس�ت�م�ّدھ�ا 
من رصانة العروض المسرحیة ال�ت�ي 
یشاھدھا وھي تنّمي لدیھ مھارة نقدیة 
خالقة حین یؤّول ج�م�ال�ی�ات ال�ع�رض 
وما یصغي الیھ م�ن ح�وادث م�ل�ھ�م�ة 
كتبھا مبدعون متخصصون أعالم ف�ي 
اللغة وال�ب�الغ�ة وال�م�ن�ط�ق اإلنس�ان�ي 
عبر عصور مختلفة، وفیما یج�ده م�ن 
متعة تخص (مھارة) الممثل في كیفیة 

الن�ص ب�أداء م�ع�بّ�ر  نطقھ (لحوارات)
ت��ق��ت��رن ف��ی��ھ ال��ح��رك��ة واالی��م��اءة 

وت�ع�ب�ی�رات ال�وج�ھ أو ف�ي   (الجس�د)
خصائ�ص خ�ل�ق�ھ ل�ك�ی�ان الش�خ�ص�ی�ة 
وس��م��ات��ھ��ا وھ��ي ت��ن��ق��ل ع��ب��ر ال��ل��غ��ة 
ال��م��ن��ظ��وم��ة أف��ك��اراً ب��یّ��ن��ة واض��ح��ة 
ومشاعر صمیم�ی�ة ص�ادق�ة، ودالالت 
مقترنة ب�م�ع�اٍن م�ف�ھ�وم�ة م�ع�بّ�رة إذ 
ینخرط كّل ممثل في مجموع�ة (ك�ادر) 
ال�ع�رض م�م�ت�ل�ك��اً ح�ری�ة اب�داع�ی�ة و 
(وجھة نظر) خاصة بھ عند بحثھ م�ع 
المخرج عن طابع (دوره) الذي یمثل�ھ 
فقد یجد ان لھذه (الشخصی�ة) س�م�ات 

ع��ل��ى س��ط��ح��ھ��ا  -م��ث��ال  -ج��ذاّب��ة 
الخارجي، لكنھا تضمر ف�ي دواخ�ل�ھ�ا 
او تك�ب�ت روح�اً ع�دوان�ی�ة ش�ری�رة!! 

ف��ي م��ا(ی��ن��ط�ق��ھ) م��ن   وھ�ذا ی��ت�ج��ل��ى
او ی�وح�ي ب�م�ا ت�دل  حوادث مسموعة

ع��ل��ی��ھ (م��ن ص��راخ ص��ام��ت) ف��ي 
 . الالشعور
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لقاؤنا ھذا األسبوع مع األس�ت�اذ ال�دك�ت�ور یس�ري 
ع�ب�د ال�غ�ن�ي ع�ب�د هللا، م�ؤس�س ورئ�ی�س م�رك�ز 
األصالة والمعاصرة ل�ل�ب�ح�ث ال�ع�ل�م�ي وال�ت�ن�م�ی�ة 
الثقافیة، بالقاھ�رة، وب�اح�ث وخ�ب�ی�ر ف�ي ال�ت�راث 

معتمد لدى أكثر من جھة دولیة، ومدی�ر  -الثقافي 
ال�ث�ق�اف�ة س�اب�قً�ا.   ب�وزارة  عام النشر والت�ح�ری�ر

ح�ك�وم�ی�ة   یحاضر ف�ي أك�ث�ر م�ن م�ع�ھ�د وك�ل�ی�ة
وخاصة خارج مصر وداخلھا، ویعمل ك�م�س�ت�ش�ار 
ألكثر من جھة تھتم بالشأن الثقافي والف�ك�ري ف�ي 
العدید من الدول العربیة واألوربیة وكذلك ال�ع�دی�د 
من مراكز األبحاث العالمیة االست�ش�راق�ی�ة. ع�م�ل 

لتحریر أكثر من م�ج�ل�ة   كسكرتیر ومدیر ورئیس
ثقافیة، منھ�ا: ال�ج�دی�د، ال�ق�ص�ة، ع�ال�م ال�ق�ص�ة، 
أمواج، الم�س�رح، ع�ال�م ال�ك�ت�اب، ع�ل�م ال�ن�ف�س، 
سلسلة المركز القومي للطفولة ... ولھ أك�ث�ر م�ن 

كتابً�ا ف�ي م�ج�االت ال�ف�ك�ر وال�ث�ق�اف�ة واألدب  55
وال�ت�اری�خ وال�ن�ق�د، ك�م�ا ل�ھ ال�ع��دی�د م�ن ال�ك�ت��ب 
المحققة، في م�خ�ت�ل�ف م�ج�االت ال�ت�راث ال�ع�رب�ي 

وال�وط�ن ال�ع�رب�ي   واإلسالمي نش�رت ف�ي مص�ر
  وخارجھما.

 
دكتورنا الم�ح�ت�رم، حض�رت�ك م�ؤس�س م�ن�ت�دى  -

"األصالة والمعاصرة"، ولھذا نطلب منكم تعریفً�ا 
 مبسطًا لألصالة، وما إذا كانت مرتبطة بالتراث ؟

* بدایة أتقدم لكم وألسرة تحریر صحیفتكم الغراء 
بكل التحیة واالمتنان على تك�رم�ك�م ب�أن ت�ت�ی�ح�وا 
لشخصي المتواضع اللقاء م�ع ق�راء ص�ح�ی�ف�ت�ك�م 
الغراء.. وشكر خاص لكم وإن ك�ان إج�راء ح�وار 
یقوم بھ مثقف ومبدع وكاتب كبیر مثلكم أمر یجب 
أن ی��ح��س��ب ل��ھ أل�ف حس��اب، نس��أل هللا الس��داد 

 والتوفیق.
من ال ماضي لھ ال حاضر لھ وال مستقبل، ال�ت�راث 
ب�ج�م��ی�ع أن�واع��ھ وف��ي ك�ل عص�وره ش�ع��اع م��ن 
الماضي یضيء لنا الحاضر ویستشرف المستقب�ل 
ال�ذي ن�أم�ل�ھ، ب�دون ت�راث ف�أن�ت ب�ال ج�ذور وال 
ھویة، وما یحدث في عالمنا ال�ی�وم ھ�و م�ح�اول�ة 
طمس ھویتنا، عن طریق ت�غ�ف�ی�ل�ن�ا ع�ن ت�راث�ن�ا، 
وعلیھ یسھل تفك�ی�ك�ن�ا وتش�ت�ی�ت�ن�ا وإع�ادت�ن�ا إل�ى 
كھوف الظالم، وإن لم نتكاتف جمیعًا في مواجھ�ة 
ذلك فإن الھاویة ترحب بنا. كثیر من اللبس یحدث 
في ھذین المصطلحین؛ فالبعض یعتقد أن األصال�ة 
ھي لفظ معاكس للمعاصرة، ومن ھنا یقع ال�ك�ث�ی�ر 
من الباحثین في خطأ حی�ن ی�ق�ررون أن األص�ال�ة 
في معناھا القوالب الجامدة ألبنیة المجتمع س�واء 
فكریاً أو حركیاً ودون أن تمتد إلیھ�ا ی�د ال�ت�ط�وی�ر 
تبدیالً أو تعدیالً، ألن�ھ�ا ف�ي األص�ل ج�ذور ت�ت�س�م 
ب�ال�ث��ب�ات وال��ج�م�ود ونش�أت م�ن ب��ط�ن ال��ت�اری��خ 
وتوارثتھا األجیال جیالً بعد جیل ومن ثم فھي تع�د 
ن�ق��الً ج��ام��داً .ت��ع��ن�ي ل��ف�ظ��ة األص�ال��ة "االب�ت��ك��ار 
وال�ت�م�ی�ز، ف�األص�ال�ة ف�ي ال�رأي: ج�ودت�ھ، وف��ي 
األسلوب ابتكاره وفي النسب عراق�ت�ھ، ف�األص�ال�ة 
تعني الق�درة ع�ل�ى اإلب�داع واالب�ت�ك�ار ف�ي إن�ت�اج 
أدوات أو مخترعات أو أي أعم�ال ف�ن�ی�ة وأدب�ی�ة، 
وبعبارة أخرى ھي ام�ت�ی�از الش�يء أو الش�خ�ص 
على غیره بصفات جدیدة صادرة عنھ. "ویق�ت�رب 
من لفظ األصالة بل ویتطابق م�ع�ھ�ا ل�ف�ظ ال�ت�راث 
فھو لغة ما یخلفھ الرجل لورثتھ". أما المعاصرة، 
فھي كلمة نابعة في الوقت ذاتھ من كلمة األصالة، 
وعموما فال ینبغي لنا أن ت�ح�م�ل ك�ل�م�ة األص�ال�ة 
جموًدا لم تبنى علیھ بقدر اعتمادھا بشكل أساس�ي 
على التطویر الذي یسایر مت�ط�ل�ب�ات ال�ع�ص�ر ف�ي 
اتساق مع وجودنا اإلنساني، وتعایش مع أع�راف 

وت��ق��ال��ی��د األج��داد والس��ل��ف، ول��ھ��ذا ك��ان��ت 
المعاصرة نابعة من األص�ال�ة. وال�م�ع�اص�رة ال 
تكون واقعا فعل�ی�ا إال ب�م�واك�ب�ة ال�ع�ص�ر ف�ك�را 
وتطبعا، فقد یكون المجتمع عصریا في ملب�س�ھ 
ومسكنھ وطرقھ الم�ھ�ددة وم�ع ذل�ك ی�ع�د ھ�ذا 
المجتمع متخلفا عن عصره وإن ع�اش�ھ، ف�م�ا 
أسھل اقتباس ذلك بشرائھ لمن اس�ت�ط�اع إل�ی�ھ 

سـبیال ، وھو ما یختلف عن التحدیث الذي ی�ع�ن�ي 
امتالك وسائل المعرفة، وكل أمة ف�ي ح�اج�ة إل�ى 
ھذا التحدیث وال یت�ح�ق�ق ل�ھ�ا م�رادھ�ا إال ب�إرادة 
قویة ونظ�ام ق�ادر وص�ال�ح ل�ت�ع�ب�ئ�ة ھ�ذه اإلرادة 

  وتوجیھھا في طریق التصنیع والتحدیث.
 
ثم نسألكم عن الوسیلة ال�م�ث�ل�ى ل�الخ�ت�ی�ار م�ن  -

 التراث؟
* االنتقاء من التراث یجب أن یكون عل�ى أس�اس 
المشتركات أو القواسم المشتركة، أو فلنقل ال�ق�ی�م 
ال�داع�ی��ة إل�ى ال�ح�ق وال�ح��ب وال�خ��ی�ر وال��ج�م��ال 
والع�دال�ة واالن�ت�م�اء واح�ت�رام اآلخ�ر، ل�ی�س ك�ل 
التراث جید، ولیس كل التراث س�يء، ھ�ن�ا ت�أت�ي 
عملیة االنتقاء، وھذا دورنا جمیعًا كمثقفین وأھ�ل 
اختصاص، لنأخذ من ال�ت�راث ك�ل ال�ق�ی�م ال�ب�ن�اءة 
ونمزجھا بمستجدات عص�رن�ا، م�ن أج�ل ت�ن�م�ی�ة 
حقیقیة نطمح إلیھا. وقد ب�ح ص�وت�ن�ا م�ن�ذ ع�ق�ود 
مطالبین بأكادیمیة أو ھیئة وطنیة إلحیاء وتحقیق 
حمایة التراث، بھدف تخریج أجیال ت�ف�ھ�م م�ع�ن�ى 
التراث وكیفیة الحفاظ علیھ م�ن الس�ل�ب وال�ن�ھ�ب 
والتشویھ، ولكن بكل أسف ال حیاة لمن تنادي. إن 

أو ت�ن�ق�ی�ح  الحمالت التي تدعو إلى من�ع ال�ب�ح�ث،
التراث، تؤكد أن لدى ھؤالء ما یخ�ف�ون�ھ، إض�اف�ة 
إلى أن ھذه الفكرة تتعارض م�ع ال�ب�ح�ث ال�ع�ل�م�ي 

 الذي وصلنا إلى ذروتھ في العصر الحدیث.
 
ھل ترون أن الكثیر من التلوث قد أصاب ت�راث�ن�ا  -

العربي على مر العصور؟ فكیف یمكن أن تتضاف�ر 
الجھود لتنقیتھ؟ إم إن علی�ن�ا أن ن�أخ�ذه ك�م�ا ھ�و 
ونعرضھ على األجیال الصاعدة كما ھو؟ وعل�ی�ھ�م 

 ھم أن یتبحروا فیھ عائمین؟
*  بالطب�ع ال ی�م�ك�ن أن ن�أخ�ذ ال�ت�راث ك�م�ا ھ�و 
ونعرضھ على أجیالنا الصاعدة، وقد ح�دث�ت�ك ع�ن 
عملیة االنت�ق�اء أو االخ�ت�ی�ار ال�ت�ي ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
استخالص القیم البناءة م�ن ھ�ذا ال�ت�راث ب�رؤی�ة 
علمیة محایدة منھجیة بعیًدا عن األی�دی�ول�وج�ی�ات 
المقحمة أو التھویل أو التفخ�ی�م، ال�ت�راث عص�ور 
وعصور منذ أن خلق هللا اإلنسان على الم�ع�م�ورة 
األرضیة وكل عصر لھ سماتھ وظ�روف�ھ، ال�ت�راث 
یندمج أو یعبر عن العصر الذي یعیش فیھ، وھ�ذه 
سنة الحیاة، وعلیھ فلنستبعد كلمة تلوث، وعل�ی�ن�ا 
أن نن�ق�ي ھ�ذا ال�ت�راث، م�ع ك�ل االح�ت�رام ال�ذی�ن 
یریدون لنا أن ننبت أو ننقطع عنھ أو ن�غ�رق ف�ی�ھ 
مقدسین لھ. وال یفوتنا الدور الذي یجب أن ی�ق�وم 
بھ التعلیم والثقافة واإلعالم ومنظمات ال�م�ج�ت�م�ع 
المدني التي نتمنى أن یكون لھا دوًرا حقی�ق�یً�ا ف�ي 

   التوعیة الثقافیة الحقیقیة.
 
كان الغرب یُتھم بأن كل م�ا ی�أت�ي م�ن ن�اح�ی�ت�ھ  -

ضالل وزیغ وتآمر، لكن رفاعة ال�ط�ھ�ط�اوي ك�ان 
 لھ رأي آخر. فما قولك؟

*  قدیًما قالوا لنا: ال ی�أت�ي م�ن ال�غ�رب م�ا یس�ر 
القلب.. ولكن األمور اآلن أو مع الع�ص�ر ال�ح�دی�ث 
ت��غ��ی��رت، ف��ال ن��ھ��ض��ة إال ب��ال��ج��م��ع ب��ی��ن ال��واف��د 
واألصیل، ولكن عل�ی�ن�ا أن ن�أخ�ذ م�ن ال�غ�رب م�ا 
یناسب ظروفنا وأحوالن�ا، إن ك�ل أرض زراع�ی�ة 
لھا خصائصھا، ولھا بذورھا التي تقبلھ�ا ف�ت�خ�رج 
لنا ثمًرا یانعًا، أما أن نصاب بعقدة الخواجھ ونأتي 

ناع�ق ف�ي ال�ب�ری�ة ف�ن�دخ�ل ف�ي   بكل ما یقولھ أي
التقلید األعمى الذي یضرن�ا، ع�ل�ی�ن�ا أن ن�ع�ي م�ا 
الذي نأخذه وكیف یفیدنا، مع المحافظة على قیمنا 
وأخالقنا وخصوص�ی�ات�ن�ا.. وق�د وع�ى ذل�ك ج�دن�ا 

العظیم رفاعھ الطھطاوي، الذي أدعو شباب�ن�ا إل�ى 
قراءتھ قراءة واعیة، ونفس األمر بال�ن�س�ب�ة ل�ك�ل 
من ذھب إلى الغرب من أب�ن�اء مص�ر وع�وا ت�ل�ك 

    اإلشكالیة وفھموھا حق فھم.
 

ـ رغم أنك مؤسس منتدى "األصالة والمعاصرة" 
إال أنك ما تنفك تردد: "أنا ع�ق�ادي وأف�ت�خ�ر" أال 
یدل ذلك على ت�م�س�ك�ك ب�ال�ق�دی�م وت�ف�ض�ی�ل�ھ ع�ن 

 المعاصر؟
* لقد رأیت العقاد وأنا في الصف الرابع االبتدائ�ي 

ال�ع�ق�اد   وأحببتھ منذ أن رأیتھ، ولكن ھل أست�اذن�ا
أصبح من قدماء القدماء، وعلین�ا أن ن�ب�ع�ده ع�ن 
المعاصرة؟ فكر العقاد أو قل مشروعھ ال�ف�ك�ري ال 
یقبل التقادم، قدم الكثیر لفك�رن�ا ال�ع�رب�ي ال�ح�دی�ث 
بأمانة ومصداقیة ووالء وان�ت�م�اء ح�ق�ی�ق�ي ل�ھ�ذه 

األمة، واقفًا ضد االس�ت�ب�داد وال�ت�خ�ل�ف وال�ق�ی�ود، 
مثمنًا قیمة القواعد التي یجب أن نلتزم بھا والت�ي 
بدونھا یكون المزید من الف�وض�ى ال�غ�ی�ر خ�الق�ة، 
ویكون التسطیح والسفھ والمسخ ال�ذي ن�ع�ی�ش�ھ، 
لو فھمنا العقاد حق فھم لكان لدینا اآلن مشروعنا 
 الفكري الحقیقي وإستراتیجیتنا الثقافیة المنعدمة.

 یقول الشاعر الزھاوي: -
 سئمت كل قدیم عرفتھ في حیاتي

 إن كان عندك شيء من الجدید فھات
 ما تعلیقك؟

* من أراد أن یتجرد من تاریخھ وتراث�ھ وج�ذوره 
فلیفعل ذلك والباب مفتوح على مصراعیھ، العاق�ل 
من وعى قدیمھ وفھم�ھ ح�ق ال�ف�ھ�م، وأخ�ذ م�ن�ھ 
ال��دروس وال��ع��ب��رات، ووظ��ف��ھ��ا الس��ت��ش��راف 
مستقبلھ، ھن�اك أم�م ال ت�ح�س�ب ف�ي ع�داد األم�م 
تزیف وتدعي حضارة وتاریًخ�ا، ون�ح�ن أص�ح�اب 
الحضارة والتاریخ ال�م�ش�رق نس�خ�ر م�ن ت�راث�ن�ا 
ونكیل لھ االتھامات، في تراثن�ا ال�ج�دی�د وال�ج�دی�د 
الذي یمكن أن نوظفھ للحاضر والمستقبل ، المھ�م 

  أن نستوعبھ ونفھمھ ونقدره.
 

ـ في الشعر العربي القدیم عنجھیة عجیبة، وع�ل�ى 
 سبیل المثال قول عمرو بن كلثوم:

   إذا بلغ الرضیع لنا فطاما
 تخر لھ الجبابر ساجدینا

   أو قولھ: بغاة ظالمین وما ظُلمنا
 ولكنا سنبدأ ظالمینا

 والشعر العربي القدیم متخم بفن الھجاء المقذع!!
أال ترى أن تدریس مثل ھذه األشعار قد یؤجج ف�ي 

 النفس نزعة عنتریة أو نزعة عدوانیة؟
*  حضرتك أدیب وكات�ب ك�ب�ی�ر وت�ع�ل�م ج�ی�ًدا أن 
اإلبداع ھو االبن الشرعي لعصره، أي أن اإلب�داع 
ھو المتحدث باسم ال�ع�ص�ر ب�ك�ل ق�ی�م�ھ وع�ادات�ھ 
وتقالیده، وف�ي اآلداب ال�ع�ال�م�ی�ة ن�م�اذح ع�دی�دة 
للفخر والتباھي بشكل غریب جًدا ومبالغ فیھ، ب�ل 
یفوق ما قالھ شاعرنا العرب�ي ع�م�رو ب�ن ك�ل�ث�وم 
الذي تعد معلقتھ أول نشید قومي عرف�ت�ھ ال�ع�رب، 
وفن الھجاء موجود في كل اآلداب، فالش�اع�ر ھ�و 
المعبر عن مجتمعھ,عن أخالقیاتھ أو ظروف�ھ، وال 
أعلم لماذا ال نتذكر ال�ق�ی�م اإلنس�ان�ی�ة ال�ن�ب�ل�ة ف�ي 
شعرن�ا ال�ع�رب�ي: ال�ك�رم، وال�ن�خ�وة، وال�م�روءة، 
ون�ج��دة ال�م��س��ت��غ�ی��ث وال�م��ل��ھ��وف، والش��ح��اع��ة، 
وال�وف��اء ب�ال��وع��د...إل�خ. ك��ل ذل��ك ك�ان م��وج��وًدا 

 بجانب العنجھیة والھجاء، فالشعر ھو الحیاة.
 
جمیل جدا دكتورنا المحترم. ننتقل إلى موض�وع  -

آخر ف�ي غ�ای�ة األھ�م�ی�ة، وھ�و أدب ال�ط�ف�ل. م�ا 
 الرسالة التي توجھھا للمبدعین في ھذا المجال؟

* ھذه رسالتي إلى كتاب أدب ال�ط�ف�ل: إن م�ھ�م�ة 
من یتصدَّى للكتابة للطفل م�ھ�م�ة ص�ع�ب�ة ش�اق�ة؛ 
فلیس دوره أن یقف عند ال�ع�رض وال�ك�ش�ف، ب�ل 
مھمتھ تقویة إیمان أوالدنا بكل اإلیج�اب�ی�ات ال�ت�ي 
یجب أن نعظمھا بداخ�ل ال�ط�ف�ل ح�ت�ى ال ی�ن�خ�دع 
فیصّور لھ الخیر والشر والظلم واالس�ت�غ�الل ك�م�ا 
ھي في المجتمع، وكل ما ذكر ی�ؤدي إل�ى م�ق�ول�ة 
أقولھا دائًما إن أدب الطفل لیس عرًض�ا ل�ألخ�ب�ار، 
ولیس للتسلیة وقت�ل ال�وق�ت، ب�ل ت�ق�دی�م ت�ج�ارب 
البش�ری�ة م�ن خ�الل ال�م�ت�ع�ة والس�رور وت�ن�م�ی�ة 
اإلحساس بجم�ال ال�ك�ل�م�ة وق�وة ت�أث�ی�رھ�ا وف�ھ�م 
التطور اإلنساني بطریقة أفضل والكشف عن س�ر 
الجمال والحقیقة وتھیئة الطفل للمستقبل األفضل، 
ده أن یقبل الحیاة كما ھ�ي وی�ع�ی�ش�ھ�ا  على أن نعوِّ

 إلى أبعد أعماقھا دون یأس أو خوف.
 
إذن فأدب الطفل أدب ص�ع�ب ال�م�ج�ال وعس�ی�رة  -

  ھي الكتابة فیھ.
*  بالتأكید، وذلك ألنھ یتطلب الكثیر من المع�ارف 
وال��دراس��ات واألب��ح��اث ال��م��ع��م��ق��ة ف��ي م��ج��االت 
الدراسات اإلنسان�ی�ة واألدب�ی�ة وال�ع�ل�م�ی�ة، وھ�ن�ا 
یؤلمنا أن نقول إن المحتوى المرجعي العربي ف�ي 
ھذا المجال لیس بكثیر، ومن ھنا تزداد ال�م�ش�ك�ل�ة 

 تعقیًدا وصعوبة.
 
 ما النصیحة التي توجھونھا لكتاب أدب الطفل؟ -

* نخاطب أدباءنا الذین یتصدون للكتابة ف�ي أدب 
الطفل، من فضلكم وإحس�ان�ك�م ع�ل�ی�ك�م ب�ال�ث�ق�اف�ة 
الشاملة الواسعة العمیقة، علیكم بتدریب أنف�س�ك�م 
على المعارف والمھارات التي ی�ج�ب أن ی�ت�س�ل�ح 
بھا كل من أراد أن یكتب ألطفالنا، وال یصح بح�ال 
من األحوال أن نزّج بأن�ف�س�ن�ا عش�وائ�یً�ا ف�ي ھ�ذا 
الحقل الشائك والشائق في آن واحد، واعل�م�وا أن 
طفل الیوم أصبح من الذكاء والف�ط�ن�ة واألل�م�ع�ی�ة 
بحیث لن نستطیع خداعھ أو إق�ن�اع�ھ ب�أم�ور ك�ان 

 جیلنا یقتنع بھا ویقبلھا راضیًا قریر العین.
 
ما الركائز األساسیة التي علیھا یجب أن ی�ت�ك�ئ  -

 من یكتب للطفل لینجح في عملھ؟
* إن ن�ج�اح ك�ات�ب األط�ف�ال م�رھ�ون ب�م�ق�وم�ات 

 عدیدة، یمكن لنا أن نلخصھا فیما یلي:
ـ اإلفادة من تراث البشریة ورص�ی�دھ�ا الض�خ�م  1

 من الخبرات والتجارب اإلنسانیة.
ـ ذكریات الطفولة ال�ب�ری�ئ�ة ال�ج�م�ی�ل�ة ال�ن�اف�ع�ة  2

 المفیدة.
ـ سھولة اللغة والصدق في التعبیر واألمانة في  3

 كل كلمة تكتب.
ـ ضرورة التزّود بالدراسات الع�ل�م�ی�ة واألدب�ی�ة  4

واإلنسانیة، وجمیع ألوان الث�ق�اف�ة وال�ف�ن�ون ق�در 
 الطاقة والمستطاع.

ـ االھتمام بما نكتب للطفل ك�م�ا ل�و ك�ن�ا ن�ك�ت�ب  5
للكبار، فأطفالنا على وعي ودرایة ق�د ن�ت�ج�اھ�ل�ھ�ا 

 نحن الكبار في بعض األحیان.
سعدت بحواري معكم ومع صح�ی�ف�ت�ك�م ال�غ�راء،  -

 آمالً أن یكون حدیثي لھ قیمة تذكر.
  *  الشرف لنا یا دكتورنا المبجل.

"ا  ي .د اث اا   "اا اا 

 
 أجرى الحوار:

 محمد محمد السنباطي/ مصر 
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 ما بیَن البكاء األّول والبكاء األخیر؛

 قَْھقَھةٌ ساخرة.

* 

 أحیاناً أشكُّ في ما قلتُھ

 فأقُف أماَم المرآة

 وأكتُب علیھا بحروٍف من َضِحك:

 قاه قاه قاه!

 وأضحُك مّما أفعل حّد البكاء!

* 

 أعترُف بأنّني قد وصلتُ 

 بعَد سبعین عاماً 

 من ماراثوِن المنافي

 والوطِن الُمھّشِم والوطِن الّذبیح.

 وصلُت فاغرورقْت عیناي بالدمع.

 ولكْن وصلُت إلى ماذا؟

 أإلى نقطِة الباء

 أم إلى نقطِة الفاء

 أم إلى نقطِة الماء

 أم إلى نقطِة المستحیل؟

* 

 كلّما حاصرني اللیُل بأنیابھ،

 أضطررُت أن أكتَب قصیدتي

 دوَن شین الغوایة

 أو راء االعتراف

 أو سین الّسریر.

* 

 باُب االضطراِر واسع.

 نعم،

 لكنَّ الّدخول إلیھ

 -وا أسفاه  -

 ال یتمُّ إّال من ثقِب المفتاح!

* 

 ما أكثر ما حاصرني اللیل

 حتّى أنّني نسیُت أو تناسیتُ 

 عنواَن البیت

 ورائحةَ النّھر

 وبھجةَ القُْبلَة

 ومطلَع األغنیة

 ورقصةَ الموت.

* 

 باُب النّسیاِن واسع.

 نعم،

 لكْن ال یتّم الّدخول إلیھ

 إّال من باِب الموت

 كما یقوُل الفیلسوف

 أو من باِب الكأس

 كما یقوُل الُمھّرج

 أو من باِب اآله

 كما یقوُل الُمغنّي

 أو من باِب القُبالت

 كما یقوُل صائُد اللّذات

 أو من باِب الّدمعة

وفيّ   كما یقوُل الصُّ

 أو من باِب الّضیاع

 كما یقوُل الُمشتاق.

* 

 باُب االضطراِر واسع

 وباُب النّسیاِن واسع.

 وما بین البابین

 قَْھقَھةٌ ال تُطاق!

ْا 
 

 أدیب كمال الدین  
 أدالید -استرالیا  

 

 (ااق ومح) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحمد مانع الركابي 

 الناصریة
 

 

 إّن القصیدةَ في السطوِر تبوحُ 

 وتقوُل : تُشفى للعراِق جروحُ 

 لو ماَت یندثُر الوجوُد وینتھي

 وتموُت في جسِد الحیاِة الروحُ 

 وتقوُل : أنَّك في الحیاِة حكایةٌ 

 في موجھا ال زاَل یبحُر نوحُ 

 نحو النجاِة وال نجاة ألنّھُ 

 لألرِض لم تظھْر ھناَك سفــوحُ 

 إذ كیَف ترسو للبالِد سفینةٌ 

 یـلـوحُ   وھناَك شرٌّ ال یـــــزالُ 

 ال لسَت ترسو في القریِب وفي المدى

 لآلَن یقتُل في النفوِس طـموحُ 

 تنزُف في الصلیِب مبادئٌ   وكذاك

 فكأنّما فیھا ھناَك مســــــــیحٌ 

 ال لسَت ترسو والحسیُن مجّددا

 في كّل یـوٍم في ثراَك ذبیـــــحُ 

 بل سوَف ترسو لو تقوُد مسیَرةً 

 للظلِم فیھا والفــساد تـــــــزیحُ 

 فاألرُض قد بلعْت ألجلَك ماءھا

 والغمُر فیھا لو تراهُ شحیحُ 

 فاھبْط على بّر األماِن بنھضةٍ 

 فیھا إلى ما قد جرى تصحیحُ 



صدر مؤخ�راً ل�ل�ش�اع�ر ال�ع�راق�ي    
فارس مطر دیوان شع�ري م�وس�وم 
"الفرح المتأخ�ر ی�غ�م�رن�ي" مش�ار 
في طبعتھ العربیة األولى بـ "ش�ع�ر 
م��ع��اص��ر"، ی��ق��ع ب��م��ائ��ة وأرب��ع 
ص��ف��ح��ات م��ن ال��ح��ج��م ال��م��ت��وس��ط 
ویحمل عنواناً م�ی�س�وراً وم�ت�رام�ی�اً 
على غیر ما ھو ش�ائ�ع. ف�ال�ق�ص�ائ�د 
م��ن أل��ی��ف��ھ��ا إل��ى ی��ائ��ھ��ا ال ت��ح��م��ل 
عناوین متواردة تحاكي أو ت�ق�ت�رب 
إع��ت��ب��اری��اً م��ن نص��وص ال��ق��ص��ائ��د 
بشكل وآخر. ویبدو أن الشاعر أراد 
ب��إص��رار ال��ت��ف��رد ب��إخ��ت��ی��ار ھ��ذا 
األس��ل��وب اإلنس��ی��اب��ي، ال��ذي یض��م 
ال��ج��م��ال��ي واألدب��ي، س��ل��س��ل��ة م��ن 
آلليء الرومانسیة، بأحكام متطابقة 
بش�ك�ل ج�ی�د ل�درج�ة أن�ھ�ا تص�ط��ف 
ل�ت�ش�ك�ل وح�دة ك�ام�ل�ة، وإن ك�ان��ت 

من ع�وال�م م�ا   واحدة مجزأةً، تبقى
یعرف بـ "الشعر ال�م�ل�ح�م�ي"، ف�ي 

 األساس. 
وھو لیس أسلوباً مبتكراً، إنما شعر 
اس�ت�ط�اع ف��ارس م�ط�ر أن ی�ج�ع�ل��ھ 
قص��ی��دة ط��وی��ل��ة واح��دة ب��ع��ن��وان 

  رئیسٍي واحد.
یقیم الشاعر الع�راق�ي ف�ارس م�ط�ر 
وأفراد عائلتھ منذ أربع سنوات ف�ي 
العاصمة األلمانیة ب�رل�ی�ن. ول�د ف�ي 

وتتم�ی�ز  1969مدینة الموصل سنة 
كتاباتھ بالسالسة. صدر لھ دیوانی�ن 
في الش�ع�ر: "س�ن�ب�ق�ى"، تض�م�ن�ت 
أكثر من أربعی�ن قص�ی�دة س�ی�اس�ی�ة 
س��اخ��رة و "ت��م��رات ف��ي ال��رب��ذة" 
ص����درت ع����ن دار ص����ح�����ارى 

، ول��ھ 2014ال��ع��راق ع��ام  ف��ي 
دراس��ة ن��ق��دی��ة ب��ع��ن��وان "ش��ع��ری��ة 
العشق بین حضور ال�م�رأة وغ�ی�اب 
ال��م��ك��ان ال��ح��م��ی��م". وم��ج��م��وع��ت��ھ 
الشعریة الجدیدة "الف�رح ال�م�ت�أخ�ر 

 2020یغمرني" صدرت في یولیو 
عن دار األھلیة للنشر والتوزیع في 
عمان ـ� األردن. ش�ارك ف�ي أم�اٍس 
ومھرجانات ش�ع�ری�ة ع�دی�دة م�ن�ھ�ا 

ضمن نشاط  2014مھرجان جرش 
إتح�اد ال�ك�ت�اب األردن�ی�ی�ن ونش�رت 
قص��ائ��ده ف��ي الص��ح��ف األردن��ی��ة 
وال��ع��راق��ی��ة وال��ع��دی��د م��ن م��واق��ع 
التواصل اإلجتماع�ي وحص�ل ع�ل�ى 
تكریمات من منتدیات أدبیة وثقافیة 

  عربیة متنوعة.

ب��دءاً الب��د م��ن اإلش��ارة إل��ى أن 
الواقعی�ة وال�رم�زی�ة واألس�ط�ورة 
والخی�ال وح�ت�ى ال�ت�م�رد، س�م�ات 
ممیزة في الفن الش�ع�ري، ق�دی�م�ة 
قدم الفن نفس�ھ. إس�ت�ط�اع ف�ارس 
م��ط��ر ب��ل��غ��ة ش��ع��ری��ة م��ت��رع��ة 
إستع�اض�ت�ھ�ا ف�ي م�ن�ج�زه األدب�ي 

القیّم، بطریقة ال تخلو من إبتھ�االت 
جمالیة وسیمیائیة، قیمیة وتعبیری�ة 
وفلسفیة، من النص اللغوي وح�ت�ى 
الع�الق�ة ب�ی�ن ال�م�ح�ت�وى والش�ك�ل، 
فأحاطھا ش�اھ�دة ت�ق�دی�ر وإع�ج�اب. 
وال أنكر أن ترانی�م الش�اع�ر، خ�الل 
ق��راءت��ي، ق��د اس��ت��ح��وذت ع��ل��ى 
مشاعري في تتاب�ع غ�ی�ر م�ن�ق�ط�ع. 
ف��ھ��ي قص��ی��دة ف��ی��ھ��ا ال��ك��ث��ی��ر م��ن 
المساحات وال�ت�ف�اص�ی�ل ال�ف�رع�ی�ة، 
وتعتمد التف�ع�ی�ل�ة ال�م�دّورة، ل�ك�ن�ھ�ا 
تتفادى استخ�دام ال�ق�اف�ی�ة. ت�ت�راوح 
بین حب الوطن والتأمل واسترجاع 
الذاكرة، ومزیج من المشاعر ال�ت�ي 
ت��ن��ت��اب اإلنس��ان ف��ي ال��ك��ث��ی��ر م��ن 
ال��م��واق��ف الص��ع��ب��ة. وال ت��ت��ج��اھ��ل 
الھم�وم واألح�زان ال�َج�م�ع�ی�ة ال�ت�ي 
أحدقت بالمج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي وال�ت�ي 
تخّص العیش والوجود وال�م�وت، ـ 
أت�����ون ح�����روب، ص�����راع�����ات، 
متناقضات، أفراح وأحالم مع جدف 
م��ن ال��ع��واط��ف ال��زائ��ف��ة وال��خ��ل��ط 
الطائش لقلب الصورة.. السؤال ھل 
تمكن الشاعر من نفخ روح ج�دی�دة 
في الشعر الملحم�ي ل�ی�س�ل�ط ن�ظ�رة 
ع�ام�ة ل��ل�ح�ی�اة وال�م�ع�ت��ق�د، أع�م��ال 
ومصیر اإلنسان العراقي، رغ�م ك�ل 
ال��ت��داع��ی��ات وت��ن��وع اإلض��ط��ھ��اد 
وتوسع التشابك في كل اإلت�ج�اھ�ات 

 بما في ذلك الثقافة والفنون؟
 أَجَھلُني

فُني َعنِّي  ال شيَء یَُعرِّ
 أَتََحسَُّس أَوصالي
 أَبحُث عن َجَسدي

 وأَقوُل لمن یَجَمعُني
 ال أَتشابَھُ 

 ھذا ما قالتھُ الحربُ 
 فال بأَْس تََحمَّل َشكلي

مِن الُمتَقَطِّعِ   حاِول ترتیَب الزَّ
 قَدَر اإلمكانِ 

وال تَ��ت��ُرك ی��وم��اً أَو طَ��َرف��اً دون 
 ُمواساةٍ 

 سأَُشیُِّع صوتي اآلَن فأَرجوكم

وا أَنفاسي  لُمُّ
ي  ھذا نَصِّ

 َزمني
كُ   َجَسدي الُمتَفكِّ

 ھاُكم قلقي َونََشاَز ُمحاولتي
ال شك ف�ي أن ال�ت�رات�ی�ل الش�ع�ب�ی�ة 
واألغاني أصبحت مف�ھ�وم�ة بش�ك�ل 
أفضل الیوم مم�ا ك�ان�ت ع�ل�ی�ھ ق�ب�ل 
مائة عام. فما ال�ذي ج�ع�ل الش�اع�ر 
فارس مطر (دار النشر) أن یُ�ع�رف 
قصیدتھ بـ "شعر معاص�ر"؟ وم�اذا 
ی�ع��ن��ي ذل��ك؟.. وھ��ل أغ��م��ره ح��ق��اً، 
منجزه الشعري تل�ك ال�ف�رح�ة رغ�م 

 تأخرھا.. وبأي لون؟.
تس�م��ى ال��ن��ص��وص واألل��ف��اظ غ��ی��ر 
المرتبطة بآی�ة أو ق�اف�ی�ة أو إی�ق�اع 

، ن�ث�ًرا. وم�ن Metrum"م�ت�را" 
 ثم، یسمى النثر بالكالم غیر المقید. 
ویشمل اللغة الیومیة، ول�ك�ن أیض�ا 
الشكل المصمم م�ل�ح�م�ی�اً ف�ي األدب 

 یطلق علیھ "فن النثر".
والشك�ل ال�خ�اص ال�ذي ی�ق�ف ب�ی�ن 
الكالم الم�ق�ی�د وغ�ی�ر ال�م�ن�ض�م ھ�و 
اإلیقاعات الحرة. إن�م�ا ال�م�ص�ط�ل�ح 

یـنـی�ة ـالتقني مشتق من الكلمة الالت
 )prosaoratio ،خ��ط�اب ال�ن��ث��ر (

والتي یمكن ترجمتھا ت�ق�ری�ب�اً ع�ل�ى 
أنھا كالم م�ب�اش�ر. ب�م�ع�ن�ى م�ا ھ�و 
ع��ل��ى ال��م��ح��ك س��ی��ك��ش��ف بش��ك��ل 
أساسي: أن أي ش�ك�ل م�ن أش�ك�ال 
ال��ك��الم ال��ذي ال ی��ن��ت��م��ي ل��ق��اع��دة 
سیكون بالتالي ملزم. بمع�ن�ى آخ�ر: 
ح�ت�ى ل�و ت�م ال�ت�ف�ری�ق ب�ی�ن ال�ن�ث�ر 
والشعر من حیث أنھ غ�ی�ر م�رت�ب�ط 
ب�ال��ق��اف��ی��ة أو ال��م�ت��را، ف��ل��دی��ھ��ا أي 
"القصیدة"، القدرة على أن ت�ك�ون 
شاعریة من خالل األسلوب واللحن 
والصور واإلیقاع واختیار الكلمات. 
وھذا ما تمیّزت بھ قصی�دة "ال�ف�رح 

  المتأخر یغمرني".
 ما زال اللَّیُل فَتِیّاً 

ِل َحتفي  وأَنا في أَوَّ
 سادَستي ورصاصٌ 

 َخمسوَن َشظیَّةَ فَقدٍ 
 یَتََجمَُّد وقتي
ي  أَتَسلَُّق نَصِّ

 بحثاً عن ھاویَةٍ 
 عن َشرخٍ ُموسیقيٍّ یَتََغمَُّدني

 تُمِطُر فوقي
 غیمةُ ُمنتََصِف اللَّیل

 تَُغنِّي
 تَستَنبِتُنِي

  وعلى قلقٍ 
 تسھُر حتَّى َمطلَعِ فجرٍ 

 یُقلِقَُھا أَیضاً 
 َشاَب الفانوسُ 
 َجَدائِلَُھا َشابَتْ 

 وأَنا ُمنَھِمٌك في حتفي
متُ   یَملَؤني الصَّ

 ِدَمائي تَكتَظُّ 
 ووجھٌ ُملتَصٌق في ذاكرتي

 كم كان الَوقُت َرصاصاً 
ؤیةُ بارودٌ   والرُّ
 رائحةٌ َصفراءٌ 

 أَبِخَرةٌ 
 تَختَنُِق األَحالمُ 

 ونَغفو
 نَغفو

 كعصافیٍر في لیلِة بَردٍ 
 تتنفَُّس آِخَر َزقَزقَةٍ 

 َویَروُح الوعي
 أَغیبُ 
 أَغیبُ 

 وأَصحو
 ِسیبَاطٌ 

 َوعناقیٌد تتَدلَّى
 صیٌف وحصادٌ 

 ساقیةٌ 
 یانعةٌ أَنِت كفاكھةٍ 

 ارِسْمَھا یا ِشْعرُ 
ف��ي األص��ل، ك��ان ال��ن��ث��ر یس��ت��خ��دم 
للكتابات ال�ع�ل�م�ی�ة، وب�ال�ت�ال�ي ك�ان 
یعني أي تثبیت مكتوب لی�س ن�وع�اً 
م���ن الش���ع���ر. وھ���ذا ی���ع���ن���ي أن 
النصوص كانت ت�ع�ت�ب�ر ن�ث�راً، ل�ھ�ا 
محتوًى تاریخیاً وعلمیاً وف�ل�س�ف�ی�اً، 
أو مجرد مالحظ�ات. ف�ي ال�م�ق�اب�ل، 
كان الشعر مكتوباً ف�ي ش�ك�ل ش�ع�ر 
"مقفى" الغرض األساسي منھ ھ�و 

 العرض الشفھي كـ "المسرح". 
استمر ھذا القید ال�ع�ام بش�ك�ل ج�ی�د 

 حتى القرن الثامن عشر. 
ثم أصبح مصط�ل�ح "ال�ن�ث�ر" ف�ی�م�ا 
بعد مصطلحاً جماعیاً لجمیع أش�ك�ال 
ال��ك��الم ال��ذي ال ی��م��ك��ن تس��م��ی��ت��ھ 
بالشعر. في العصور القدی�م�ة، ك�ان 
ھناك تمییز صارم بین الكالم المقید 
(الش��ع���ر ال��م���ل���ح���م��ي، والش���ع���ر، 
والدراما) كشكل من أش�ك�ال الش�ع�ر 
والعرض المالئم والھادف من النثر 

 Peter (ب�����ی�����ت�����ر دل�����ی�����وس 
Deliusت��م ) ال�ف�ل�س��ف�ة وال�ت��اری�خ ،

استخدامھ كشكل من أشكال التمثی�ل 
في وقت متأخر جداً، ب�دل ال�خ�ط�اب 

 المرتبط بالسرد. 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج��ود أع��م��ال 
نثریة منفصلة في العص�ور األدب�ی�ة 
الفردیة، إال أن النثر ك�م�ا ی�ب�دو ل�م 

یبدأ باالنتصار إال في بدایة ال�ع�ص�ر 
الحدیث، والذي سرعان م�ا أص�ب�ح 
مع ظھور فن س�ردي ج�دی�د، وھ�و 
الروایة، وسیلة ش�ع�ری�ة ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر، 
أنتج الع�دی�د م�ن األن�واع األدب�ی�ة ـ 
روایة، قصة، ملحم�ة، م�ذك�رات أو 

   قصص قصیرة، ألخ.
 َوَخلِّدني َمبھوتاً 

 َعطِّْل بئري واسُكبھا
 وأَِعدنِي للقھَوِة والَخفَقانِ 

ثني عن ذاتي  َوَحدِّ
 َوُعِریِّي

 كم كنُت أَسیراً 
 ال أَملُِك إالَّ َجَسدي

 طُُرقاتي أَذَرُعھا
 ِذكرى
 ِذكرى

 أَغِرُسھا
 تَنمو شجراً وخساراتٍ 
 ھل تُبِصُر درَب َخرابي

 مدٌن ومیاهٌ 
 أَزھارٌ 

 أََخَذت أَسَراري
 َوَوَشت بِي

 یُتقِنُنُا الحزُن فَُرادى
  فینا یَتَغلغلُ 

 اآلَن َسأَذھُب فاقتُلني
 ال تُسِھْب أَرجوكَ 

 فُُصوُل َدِمي
 ال تَكفِي ِحبَر روایتنا

ثني آناَء القھوِة كلَّ َصباحٍ    َحدِّ
 ُكن فَرحي وفَُراتي

 َخبَأُْت اسَمَك تحَت صنوبرةٍ 
 قَلبي یُؤلُمني اآلنَ 

  سأَذھبُ 
 فاقتُلنِي بِقصیدة نَْثرٍ 

  وانثُُرني
أخیراً، قصائد الشاعر ف�ارس م�ط�ر 
في دیوانھ الجدید "الفرح ال�م�ت�أخ�ر 
یغمرني"، من ن�اح�ی�ة، اإلنس�ی�اب�ی�ة 
الش��ع��ری��ة واإلل��ت��ق��اء ف��ي دائ��رة 
"اإلس��ط��ورة ال��م��ل��ح��م��ی��ة" ب��ك��ل 
معانیھ�ا ال�م�ع�رف�ی�ة واألدب�ی�ة، ھ�ي 
لیست محاولة ت�ج�ری�ب�ی�ة) ن�ت�ح�دث 

، Lessingعن م�رح�ل�ة ل�ی�س�ن�ك (
بقدر ما أراد لھا الشاع�ر أن ت�ك�ون 
قصص متعددة ع�ن أص�ول وأف�ع�ال 
وسقوط اآللھة. التصادم بأكملھ م�ع 
األفك�ار ال�ب�رب�ری�ة ال�م�ش�وھ�ة، م�ع 
االرتباك والضبابیة واألسالیب الت�ي 
تمس أقدار الناس، مرة أخ�رى ی�ت�م 
ت�ج�ری�ب�ھ�ا ب�وحش�ی�ة ف�ي ب�ل�د بَشَّ�ر 
بظ�ھ�ور أول م�ل�ح�م�ة ش�ع�ری�ة ف�ي 

 تاریخ اإلنسانیة. ماذا یعني؟. 
تعني قیمة ذلك أھمیة المب�ال�غ�ة ف�ي 
تقدیر وفھم م�ع�ن�ى وروح وج�ودن�ا 

  تماماً.!
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 ویقتفي اللّیُل أثرَ 

 القھوةِ في رأِس النّھارِ 

 الَمخموِر...

 ویُدندُن أغنیةً عن

 صمِت الحكایِة الُمرتِسِم...

 على شفاٍه بطعم البرتقال..

 أدوُر معِك...

 أحّدثُِك عن لیلي الذي

 ما استفاَق منُذ لیلتین..

 مازاَل غافیاً على وسادةٍ 

 من حلٍم قَرنفلّي..

 أوصَد باَب غرفتِھ وراح یھذي

 وحَده یبكي...

 ووحَده یُسبُل جبینَھ

 للیلةِ األمس.

اھداني الشاعر دیوانھ (ال�ظ�ل ض�وءا)  
مشكورا وھ�و م�ن ث�م�رات�ھ ال�ح�دی�ث�ة، 
والبد من قراءة الھدیة، ق�راءة ش�دی�دة 
أو اس��م��ی��ھ��ا ق��اس��ی��ة الق��راءة ت��ب��خ��ت��ر 
ومجامل�ة، ألن ج�ھ�د ال�ن�اس الب�د م�ن 
احت�رام�ھ ك�ذل�ك أص�ب�ح�ت ك�ل�م�ات اب�و 

 الطیب تنطبق على الشاعر:
 انام ملئ جفوني عن شوارعھا
 ویسھر الخلق جّراھا ویختصم.

ق��راءت��ي ل��ل��دی��وان بش��ك��ل ع��ام ق��راءة 
اولیة، لكني ركزت على قصی�دة واح�دة 
تلك التي حمل�ت ن�ف�س ع�ت�ب�ة ال�دی�وان 
وھي قصی�دة (ال�ظ�ل ض�وءا) ف�ي ھ�ذه 
القصیدة كانت، قراءتي صوتیة ط�ب�ق�ت 
فیھا نظریتي ال�م�واالة الص�وت�ی�ة وف�ق 

   السیاق االتي:
 131ح�رف�ا/ و 1404القصیدة تضمنت 

صوتا أو حرفا مھ�م�وس�ا/  174كلمة/ و
الباقي مجھور، وھذا توظیف اكت�س�اب�ي 
للكلمات وفطري الحروف، إذن ال�ب�ح�ث 

بُ��نَ��ى   ھ��ن��ا ح��ول ج��ھ��د الش��اع��ر ع��ب��ر
حروفھ ال�ت�ي ج�اءت م�ن ال�الوع�ي أو 
االلھام وكیف وظّف كل�م�ات�ھ الك�ت�س�اب�ھ 

 الموروث ثقافیا .
ووفق المواالة الصوتیة التي اعتمدت�ھ�ا 
،تبین ان الشاعر، قد أج�اد ف�ي ت�وزی�ع 
جھده على طول القصیدة ،بحیث ان في 
كل شطر ھناك بُنَى حرفیة جسدت ج�ھ�د 
الش�اع�ر، الن ش��ی�وع ال�ج�ھ��ر ال��غ�ال��ب 
ت��داخ��ل م��ع ال��م��ض��ام��ی��ن ذات ال��دالل��ة 
البارزة والظ�اھ�رة وال�واض�ح�ة م�ث�ل / 

معركة، یطاول، اھوال، ب�ح�ر، س�ج�ال، 
ن��ب��ال، م��ت��وج، خ��راب، دی��ار، نص��ال، 
الحان، مزاھ�ر، ض�وء، ظ�الل، ح�ب�ال، 

 كلمات، عیون......
اما ال�م�ھ�م�وس الص�وت�ي ف�ق�د ج�اءت  

%،ف�ي ك�ل�م�ات/8نسبتھ ثمن الح�روف
تتخیر/تشك�ل/ ف�ت�س�ی�ل/ الس�ت�ی�ن/،ھ�ذه 
الكلمات فیھا أعلى جھ�د ب�ذل�ھ الش�اع�ر 
م���ن ب���ن���ات ال���ھ���اج���س ال���ن���ف���س���ي 
وال���ف���ك���ري،م���رك���زا ب���ق���ص���ده ع���ل���ى 
الكلمات،لك�ن ف�ط�رت�ھ ج�اءت ب�ح�روف 
م��ھ��م��وس��ة ش��دی��دة، ف��ال��ت��خ��ی��ر ح��ال��ة 

ف�ی�ھ��ا م�ن ال��ق�ل�ق وال�ح�ری��ة   إنس�ان�ی�ة
والتشكیل فیھا م�ن ال�وض�وح وال�ع�دم، 
والس��ت��ی��ن ذل��ك ال��ع��م��ر ال��م��خ��ف��ي م��ن 

 االسرار فیم مضى واندثر...
واذا ماراجعنا جھد كاتب القصیدة ،ف�ان 
أع��ل��ى ش��ط��ر رك��ز ج��ھ��ده ال��ف��ط��ري 
واالكتسابي في ھذا الشط�ر م�ن ال�ب�ی�ت 
(غنّى وجیبُك والن�ی�اط م�زاھ�ر) وح�ت�ى 
القصیدة أعلى بیت تضمن جھدا نف�س�ی�ا 
وفكریا ،الن فیھ مواالة صوتیة ف�ي ك�ل 
كلمة ،إضافة ل�وج�ود (م�واالة ج�ھ�ری�ة 
رباعیة) فیھا، بمعنى التركیز واالط�ال�ة 
الجھدیة في ال�ت�ف�ك�ی�ر الش�ع�ري وق�م�ة 
جھده كان ھنا، كذلك ان الش�اع�ر ج�اء 
تركیزه على كل كلمات القوافي، االّ ف�ي 
خمسة اشطر ل�م ی�ك�ون ف�ی�ھ�ا ت�رك�ی�زا 
جھدیا لقوافی�ھ وروی�ھ�ا،م�ن�ھ�ا الش�ط�ر 
االتي:(جاوزتھا الستین رغم ص�روف�ھ/ 

جاوزتھا الستی�ن ل�ی�ت�ك ك�ن�ت�ھ�ا)  -كذلك
الشاعر ركز في بدایة الشطر واھ�م�ل�ت 
فطرتھ نھایتھا فصارت ھنا فقط كل�م�ات 
القافیة التحمل جھدا، توظیف ال�ك�ل�م�ات 
في القصیدة حملت جھدا فكریا ون�غ�م�ی�ا 
في ال�ن�م�اذج االت�ی�ة/ج�اوزت�ھ�ا: وردت 
مرتین وفیھا مواالة جھریة وج�وھ�ری�ة 

 المعنى.
الستی�ن:وردت م�رت�ی�ن وف�ی�ھ�ا م�واالة 

 ھمسیة شدیدة..
تتخیر وتتخیرون: فیھما مواالة ھمسیة 

 جوھریة.
وجیبك: فیھا مواالة جھریة في بدایت�ھ�ا 

 ورباعیة وردت مرتین.
ومن الالفت ان أعل�ى ح�رف�ا م�ھ�م�وس�ا 

م�رة ث�م  52وشدیدا ھ�و (ال�ت�اء) ورد 
ی�ل��ی�ھ (ال�ھ��اء) ال��م�ھ��م�وس ال�م��ھ�ت��وت 
الخفیف العمیق، وھذه الصفة الصوتی�ة 
ف�ی��ھ��ا ،أث�ارات ل��إل��ش�ك��ال��ی��ات ال��دالل��ی��ة 
والصوتی�ة الح�ت�م�ال�ھ�ا ال�ت�اوی�ل، ف�ف�ي 
الك�ل�م�ات ان، ك�ل�م�ة (ال�ن�ی�اط) ح�م�ل�ت 
دالالت متناقضة إشكال�ی�ة، ف�ھ�ي ب�ی�ن: 
التعلیق/ واالصل( الجذر)، كذلك الصفة 
الصوتیة بین شدة ال�م�ھ�م�وس (ال�ت�اء) 
وضعفھ (الھاء)،وھذه المتضادات تث�ی�ر 
ح��ت��م��ا ح��ف��ی��ظ��ة ال��ق��اريء، ألن ف��ی��ھ��ا 
مفارقات داللیة وصوتیة، وان ط�غ�ی�ان 
الجھر النغمي أو الم�م�وس�ق (ب�ح�روف 
الالم، المیم، الراء، االلف) في القصیدة 

...ھ�ك�ذا   تجانس مع مضامین القصی�دة
یبقى الشاعر مغردا ونائحا دائما، ف�وق 

 نیاط الكلمات، وظلھا المضيء.

ا  تا م 
 اي   د. و ا) (ا ًّءاءة   ة 

 
 

 قراءة/ محمود عبید الطائي

 ابتعد أیھا الشبح المخیف

 ...فكل احالمنا شقاء

 ماعدت الفرحة تدخل البیوت،

 مثل ذي قبل،

 األمل المقتول

 والبسمة الجمیلة

 ..والعناق المحبب

 كل ھذا أخذتھ معك،

 ..لماذا لم تترك البسمة

 فوق الشفاه التي اتعبتھا السنین

 لماذا یصبح الحزن ھو الحزن

 واالنین ھو االنین

 ارجوك

 ماعادت النفس تتحمل ذلك

 ماعادت ضحكة األطفال،

 كسابق عھدھا

 لقد توقف كل شيء

 الشوارع الجمیلة كأنھا المقبرة الموحشة،

 تساقطت أوراق االشجار الجمیلة،

 قرب نھر مدینتي،

 یالھا من مصیبة أیھا القاتل المخیف

 لقد غادر السمر مع األحبة واالصدقاء

 واستنفرت كل لحظتھا احالم اللقاء

 ارحل أیھا الشبح المخیف

 الن عراق المحبة

 الیرضى ابدا

 بمثلك من الدخالء

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

ا ا روم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 رزاق مسلم محمد 
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الوقت ینساب كإنسیاب الم�اء م�ن ب�ی�ن األص�اب�ع،    

وأنا في تلك الحفرة الضیقة التي عمقھا أكثر من مت�ر 
ب�ق��ل�ی��ل، ذل�ك ال��ح�ی��ز الض�ی��ق م�ن األرض، األرض 
التحتانیة، ال أشعر بھذا االنسیاب، أو ال�ج�ری�ان ك�م�ا 
تجري المیاه من تحت ك�وم�ة ال�ت�ب�ن، وھ�ك�ذا ك�ان�ت 
سنین سجن الصبي فائز تنساب من بین أصابع ی�دی�ھ 
وھو یعّد األیام واللیالي حتى خ�رج م�ن الس�ج�ن إل�ى 
شارع الحبوبي مباشرة بعد أن استقبلتھ أمھ ف�ي ب�اب 

 السجن.
كنا ال نسمع سوى أصواتنا مھما كانت ع�ال�ی�ة، أو    

ضعیفة، وال نشم رائحة سوى رائحة أجس�ادن�ا وھ�ي 
في قماشھا األبیض، والتي یمكن أن ن�ق�ل�ب�ھ�ا ك�ی�ف�م�ا 
نرید وفي أي وقت نرید، وال نرى سوى م�ا ن�ری�د أن 

 نراه.
كانت دفة البلم یمسك بھ�ا الص�ب�ي "ف�ائ�ز"، وھ�و    

الذي یوجھھا إلى الطریق الم�ائ�ي ال�ذي ی�ت�راءى ل�ھ 
للوصول إلى المكان الذي یبغي الجمع الخیّر الوصول 

 لھ.
ال أعرف ما كان مصیر الفتى "فائز"، فق�د ت�رك�ت�ھ    

ب�ع�د أن أط��ل�ق س�راح�ھ، وق�د ت�خ�رج ف�ي ال�دراس��ة 
المتوسطة، بعد أن درس في الس�ج�ن ب�م�ع�اون�ة أم�ھ 
التي تشتري لھ الك�ت�ب ال�م�ن�ھ�ج�ی�ة، وت�دف�ع ب�ھ إل�ى 

  النجاح، إّال أنني أعلم أنھ قد تاب من السرقة.
 سأل الصبي األستاذ داود قائال وھو یلومھ:   
  لماذا جعلت الشرطة تلقي القبض علّي؟ -   
 رد األستاذ داود قائال:    

لو سرقت في سوق ھرج لما اس�ت�ط�اع�ت الش�رط�ة  -
إلقاء القبض علیك الزدحام الناس في السوق، أل�ی�س 

 ھذا صحیحا؟
ألھذا السبب جعلت الشرطة تلقي القبض عل�ّي ب�ع�د  -

 سرقة علب الكیلنیكس؟
ضحكت، وأجبتھ أمام الجمع الخیّر الذي كان ینتظر    

 مني معرفة السبب:
لیس ھذا السبب الوحید، إن السبب الحقیقي إلل�ق�اء  -

القبض علیك ھو أنك صبي واقعي، وحق�ی�ق�ي، ت�أك�ل، 
 وتشرب، وتعیش بین أقرانك، ولك أم وأخت.

 قال بیقین العارف:   
ھذا یعني نقلتني من عال�م ال�واق�ع ال�م�ع�اش إل�ى  -   

 عالم الروایة؟
نعم، وبعد أن أدخلت حكایتك الواقع�ی�ة ف�ي أت�ون  -   

مخیالي، خرجت كما ت�ع�رف، ون�ح�ن ن�ع�رف إن ك�ل 
السراق نھایتھم السجن مھما طال ب�ھ�م ال�وق�ت. خ�ذ 
السراق في حكایات ألف لیلة ولیلة فإن لم تلق علیھ�م 
الشرطة "العسس" فھم یتوبون، أو ی�م�وت�ون، وخ�ذ 
حكایات علي بابا واألربعین حرامي األلف لیل�ی�ة م�اذا 
كانت نھایتھم؟ كانت الحرق في الجرار التي اخت�ب�ئ�وا 

 فیھا.
 سألت صباح:

 أتقصد نصب علي بابا وأربعین حرامي؟ -
 نعم ھو تجسید لتلك الحكایة في اللیالي. -

 قال الصبي:   
ھل تعرف لماذا عندما نزلنا أنا والشرط�ي ف�ي ب�اب  -

المحكمة ركض الشرطي وجرني من خ�ل�ف�ھ م�رب�وط�ا 
 "بالكلبچة"؟

 سألتھ ألختبره:   
 لماذا برأیك؟ -

 قال الصبي:   
الن الشرطي السمین بخیل وال یرید أن ی�دف�ع أج�رة  -

التكسي، وكنت أظنك ستس�خ�ر م�ن ك�رش�ة ال�م�ت�ق�دم 
 لألمام.

كان في نیتي ذلك، إال أن ھناك شاغال شغلني ع�ن�ھ،  -
كنت أرید أن أذكر حكایة قبح الجاحظ وما ف�ع�ل�ت�ھ ب�ھ 
المرأة الجمیلة التي طلبت منھ أن یرافقھا وقد أخ�ذت�ھ 
إلى الصائغ وقالت لھ: مثل ھذا، وتركتھ وغ�اب�ت ف�ي 

زحمة السوق، وعندما سأل الصائغ عن السبب ال�ذي 
جاءت بھ إلیھ، أخبره قائال: لقد كانت ترید أن أن�ق�ش 
وجھ الشیطان على میدالی�ة ل�ھ�ا، ف�ط�ل�ب�ت م�ن�ھ�ا أن 

   تریني مثاال لذلك الوجھ، فجاءت بك.
ضح�ك�ن�ا ج�م�ی�ع�ا وأن�ا أع�رف الس�ب�ب ال�ذي دف�ع    

الشرطي السمین للركض في المح�ك�م�ة، ك�ان ی�خ�رج 
 من داره القریبة من مركز الشرطة بدون نقود.

 سألني:  
 لماذا تركتني أكمل دراستي في السجن؟ -

 قلت لھ:   
 اسأل أمك؟ -
 أمي لم تحضر، وال أعرف لماذا. -

قلت لھ وأنا خالق أمھ في الروایة وأع�رف ك�ل م�ا    
 تقوم بھ، وما تفكر فیھ:

ك��ان��ت ت��ری��د م��ن��ك أن ت��ك��ون إنس��ان��ا م��ح��ت��رم��ا،  -
مھمة عند تلك األم ال�ف�ق�ی�رة، وأرادت�ك أن   فالدراسة

تبتعد عن عالم السرقة وسوق ھ�رج ل�ھ�ذا ش�ج�ع�ت�ك 
على القراءة وتحضیر الدروس والنج�اح وال�ح�ص�ول 

 على شھادة الدراسة المتوسطة في السجن.
وقد أكملت الدراسة وحصلت على شھ�ادة ال�دراس�ة  -

 اإلعدادیة، ألیس ھذا جیدا؟
 ھذا أكثر من جید أیھا الصبي فائز. -

بعد أن وصلنا إلى البستان الوارف بالنخیل وسعف�ھ    
الكثیف، وتحت ظاللھ، كما كنا نراه في عالم الش�ھ�ادة 
أما في ھذا العالم، عالم الغیب، فال شم�س وال ظ�الل، 

 قال الصبي فائز وھو یجلس بالقرب مني:
كانت الحیاة صعبة، وكانت أحالمنا كثیرة وك�ب�ی�رة،  -

 نرى ونعیش تلك األحالم.  إّال أن تلك الحیاة لم تدعنا
كان أفراد الجمع ال�خ�یّ�ر ق�د ن�زل�وا م�ن ال�ب�ل�م ب�ال    

ضجة، أو بلبلة، وال زحام ك�م�ا ف�ي ع�ال�م الش�ھ�ادة، 
وأخذوا أماكنھم فوق البساط الذي ج�اء ط�ائ�را وك�ان 
أخضرا مبلوال، الواحد بع�د اآلخ�ر، ك�ان�ت أجس�ادھ�م 
مسكینة تحملت ثقل التراب فوقھا، وھم سكوت، صّم، 
كأنھ�م خ�ّرس ص�ام�ت�ی�ن، ال یس�م�ح س�وى ھس�ی�س 

 زفراتھم الثقیلة.
اتكأ الشیخ عبد الكریم، أو ھ�ك�ذا الح ل�ي، وص�اح    

 بأعلى صوتھ الذي توضحت لنا كلماتھ:
أثیٍث كقن�و ال�ن�خ�ل�ِة     وفرع یُغشي المتَن أسوَد فاتنِ  

 المتعثكلِ 
كنت أعرف أنھ كان ی�ق�ص�د ال�م�ل�ح�ة ال�ت�ي راح�ت    

عباءتھا السوداء، كما تراءت لي، قد نزلت من ع�ل�ى 
رأسھا واستقرت على متنیھا، ف�ظ�ھ�ر ش�ع�ر رأس�ھ�ا 
المصبوغ باللون الذھبي الذي ی�م�اث�ل ع�ث�ق ال�رط�ب 

 على النخلة الذي فوق رؤوسنا.
 سألتھ وأنا أعرف بصاحب ھذا الشعر:   
 لمن ھذا الشعر یا شیخ؟ -

 أجابني قائال:   
لي أنا أمرؤ القیس، وأشار بیده إلى ش�ع�ر ال�م�ل�ح�ة  -

النازل على أكتافھ�ا م�ن األم�ام وم�ن ال�خ�ل�ف ب�ل�ون 
  أصفر كعثق الرطب المعلق بالنخل.

تعالى صوت التصفیق، وض�ح�ك�ن�ا ج�م�ی�ع�ا، ف�ی�م�ا    
 أنزلت الملحة رأسھا حیاء.

من بعید الح لھ�م، أو ھ�ك�ذا تص�ّور ل�ھ�م، ن�اع�ور    
یحّركھ حمار معصوب العینین، وھو یسحب الماء من 
النھر إلى األرض الخضراء، ی�ب�دو ال�ح�م�ار ل�ن�اظ�ره 
نحیفا ال یقدر على حمل جسده إّال أنھ یحرك ال�ن�اع�ور 

 الحدیدي بسرعة فائقة.
*** 
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ۚ  قَ�اَل َال  ((قَاَل َسآِوي إلٰى َجبٍَل یَْعِص�ُم�نِ�ي ِم�َن اْل�َم�اِء
ِحَم ۚ َوَح�اَل بَ�ْی�نَ�ھُ�َم�ا  ِ إِالَّ َمن رَّ َعاِصَم اْلیَْوَم ِمْن أَْمِر هللاَّ

  اْلَمْوُج فََكاَن ِمَن اْلُمْغَرقِیَن))،
 )43 -(ھود 

في ذاكرتي، إن كان مكان إخراج آثار الحیاة الدن�ی�ا    
یدعى ذاكرة، وفي الذاكرة الجمع�ی�ة ل�ل�ج�م�ع ال�خ�یّ�ر، 
وللناس الذین یعیشون فیھا، قرأنا أسطورة ال�ط�وف�ان 

 السومریة، والقصة في القرآن كذلك.
وأنت موجود في ھذا الحیز الضیّق من الم�ك�ان، ال    

لیلك لیل، وال ن�ھ�ارك ن�ھ�ار، ال ش�م�س، ال ق�م�ر، ال 
مطر، ال ریاح ھادئة أو عاصفة، ال أكل أو شرب، ك�ل 
ھذا وغیره معدوما عن�دك، وإذا ب�ن�داء ی�أت�ی�ك یص�م 
سمعك أن انھض م�ن ح�ی�زك ال�م�ك�ان�ي وت�ع�ال ع�ن�د 
مسنّایة الصابئة في یوم من أی�ام ح�ی�ات�ك ف�ي ال�ع�ال�م 

 اآلخر.
ال أعرف لمن الصوت إّال أن�ھ وص�ل إل�ى س�م�ع�ي    

مدویا، ضاجا، نھضت، قمت من رقدتي، شددت ع�ل�ّي 

قماشتي البیضاء جیدا، وخرجت سائرا باتجاه المك�ان 
 المختار.

ھكذا وصلت إلى ھذا المكان، یحدوني ش�يء واح�د    
ھو أن أعرف الشخص الذي وصل صوتھ ألسماع�ي، 

 وصلت وإذا بي بین ھذا الجمع الخیّر.
بعد أن سلمت علیھم، تمازحت مع بعض�ھ�م، أش�اح    

بعضھم رأسھ عني، قلت ألحد أولئ�ك ال�ذی�ن أش�اح�وا 
رؤوسھم عني وھو غاضب، أو ك�ان م�ت�خ�ذا م�وق�ف�ا 
تجاھي، أو، أو، ما ھي مشكلتك أیھا األست�اذ ال�م�دی�ر 
العام؟ لماذا أنت زعالن مني؟ فقد ھربت م�ن ال�ع�راق 
مع القوات األمریكیة إلى معسكر رف�ح�ة وم�ن ھ�ن�اك 
تزوجت وطل�ب�ت ال�ل�ج�وء الس�ی�اس�ي إل�ى اس�ت�رال�ی�ا 

 ورجعت مع األمریكان عند غزوھا للعراق.
ھذا صحیح أستاذ داود، ولكن لماذا ت�ری�دن�ي أن ال  -

 أزعل؟
 ما ھو السبب؟ -
أنت جعلت مني سارقا، وناھبا، وفاسدا، ون�رجس�ی�ا  -

 كذلك.
قلت لھ وأنا أضحك على ھذه الصفات الت�ي وص�ف    

 نفسھ بھا:
 كل الذین على شاكلتك ھم یتحلون بالصفات نفسھا. -

  سكت ولم ینبس ببنت شفة.   
 لماذا سكُت؟ -
 إنھم ورطوني؟ -
إذا لم تكن مھیئا لذلك لِما قبلت بھذا المنصب وأن�ت  -

 تعرف مؤھالتك الشخصیة.
 قال:   
أنا وعائلتي في استرالیا، جئت ألستلم أم�وال�ي م�ن  -

بعض ما ت�رك�ت�ھ م�ن م�ب�ان ودور وأش�ی�اء أخ�رى، 
 وصار الذي صار.

 سألتھ:   
 وھل ترید أن تبقى دون أن نكشفك للعراقیین؟ -

 قال بمكر بأن في مالمح وجھھ األصفر الشاحب:   
 وماذا كانت النتیجة أستاذ؟ -
المھم أنك انكشفت أمام الع�راق�ی�ی�ن، وإذا ك�ن�ت ق�د  -

بُّرئت من التھمة بس�ب�ب ق�اض�ي ال�ت�ح�ق�ی�ق ورئ�ی�س 
حزبك فإن ابنك قام بما ھو أكثر من ذلك، واب�ن ال�ب�ط 
عّوام، إذ احتال كما احتلت أنت، لكن العدل االسترال�ي 

، وح�دة 2003أقوى من العدل في العراق ب�ع�د ع�ام 
 بوحدة كما یقول أھلنا.

 ردَّ، وما زالت مالمح المكر بادیة على مالمحھ:  
 وھل كنت تؤمن بھذه الوحدة بوحدة؟ -

 قلت متیقنا:   
لیس المھم أن أؤمن أنا أو ال أؤم�ن، ول�ك�ن أھ�ل�ن�ا  -

یؤمنون بثقافة تؤكد ھذا األمر، إن ك�ان�ت ص�دف�ة، أو 
  بالتعلم، أو بالوراثة، وقد فضحت أمام أھلنا.

كان حدیثنا یدور ف�ي ع�ال�م ال�غ�ی�ب، ون�ح�ن ن�رى    
القطرات المتصورة لباصراتنا تسقط وترطت�م بس�ط�ح 
الماء بعیدا عنّا فتنفجر كالفقاعات الھوائیة الصغی�رة، 

 سألتھ:
 لماذا سرقت؟ -

رّد وابتسامة صغیرة ارتسمت على محیاه الذي ب�دا    
 للعیان كأنھ محیا ذئب متنّمر:

سرقت، وأن�ت ت�ع�رف، ألن�ي ع�ن�دم�ا ك�ن�ت ص�ب�ی�ا  -
سرقت، وعندما انتم�ی�ت إل�ى ال�ح�زب ك�ان ال�ج�م�ی�ع 

 یسرقون.
سألتھ وأنا الذي جعلتھ سارقا م�ث�ل ال�م�س�ؤول ف�ي    

 محافظة البصرة:
ھل ترى ذلك مرضا في النفوس، أم ھو عادة یع�ت�اد  -

 علیھا الشخص فتكون لھ كالتنفس وشرب الماء؟
استولى علیھ السخط، والحزن القاتل، وأط�ل�ق آھ�ة   

طویلة، وسكت ولم یستطع أن یقول شیئا، ول�م ی�ق�در 
أن یكّمل معنا الطریق إلى البستان، ف�ق�د م�ّرر بص�ره 
إلى الجمع الخیّر، نظر إلیھم، وكأنھ یراھم ألول م�رة، 
بعدھا قذف بنفسھ في لجة ماء الن�ھ�ر ال�ذي ك�ان ف�ي 
تصوراتنا كالماء، وھرب مثل ابن نوح وھ�و یص�ارع 

  ماء النھر الجارف الذي یبعده عن بلمنا.
استطعنا من تأمی�ن "چ�وب" وح�ب�ل ل�ی�م�س�ك ب�ھ    

 ونجّره، إّال أنھ رفض أن یمسك بالچوب، قال:
 سأذھب إلى مكان مرتفع وآوي إلیھ. -

 قال لھ كریم:   
ال یوجد مك�ان م�ث�ل ھ�ذا ال�م�ك�ان، ھ�ی�ا ت�م�س�ك بـ  -

 "الڇوب".
رفض ذلك وغاب عن باص�رات�ن�ا ال�ح�ادة ف�ي ل�ج�ة    

 الماء.
 قالت المرأة أم الشھداء الثالثة:   

ھذه المرة الثانیة تتركھ ل�ی�واج�ھ مص�ی�ره ل�وح�ده،  -
 لماذا؟

 أجبتھا أمام الجمع الخیّر:   
أنا ال أصنع أفعال شخوص روایاتي، إنما ھي ال�ت�ي  -

تفعلھا، وكذلك تصنع األسباب ال�ت�ي ت�ؤدي ب�ھ�ا إل�ى 
التھلكة، أنا أشرف على الذي ی�ف�ع�ل�ون�ھ، أض�ع أم�ام 
شخوصي األفعال العدیدة والمتنوعة وھ�م ی�خ�ت�ارون 
الذي توصلھم لھ األسباب، ال فعل بال سبب، كل شيء 
بسببھ، لقد عاش في عائلة غی�ر س�وی�ة، وھ�و ط�ف�ل 
معوز، وتعلم السرقة، وس�رق، وع�ن�دم�ا ك�ب�ر س�رق 
الملیارات. كانت الحاشیة المحیطة بھ س�راق ك�ل�ھ�م، 
ابتداًء من الحزب حتى أصغر فرد فیھ. إن كل شخ�ص 
یفعل ما یملیھ علیھ ضمیره، أي أسبابھ، وك�ل ی�ع�م�ل 

  بأصلھ، وھناك حكایة شعبیة تقول:
(یحكى أن رجال أراد الزواج من اب�ن�ة رج�ل ت�ق�ي،    

فوافق األب، وبارك الزواج مقابل مھر البنت�ھ ع�ب�ارة 
 عن كیس من السكر.

مرَّ عام، اشتاقت الفتاة ألھلھا، وطلبت من زوجھا،    
أن یرافقھا لزیارتھم، خاصة أنھ قد أصبح لدیھا ط�ف�ال 

 رضیعا.
كان البد أن یعبرا نھرا بین بی�ت�ھ�م وب�ی�ت أھ�ل�ھ�ا،    

فحمل الرجل طفل�ھ، وت�رك�ھ�ا وراءه، ت�ق�ط�ع ال�ن�ھ�ر 
وحدھا، فزلت قدمھا وسقطت، وعندما استنجدت ب�ھ، 

 ردَّ علیھا:
 أنقذي نفسك فما ثمنك إال كیسا من السكر. -

إال أن هللا سبحانھ أرسل إلیھا من أن�ق�ذھ�ا، ل�ت�ع�ود    
 إلى أھلھا تحكي ألبیھا ما حصل معھا.

عندھا قال األب لزوج ابنتھ خذ طفلك وال تعود إلینا    
 إال ومعك كیسا من الذھب.

ت األیام وال�ط�ف�ل ب�ح�اج�ة ألم�ھ، وك�ل�م�ا ح�اول     مرَّ
الزواج بثانیة كان الرفض یسبقھ ألن زوج�ت�ھ األول�ى 
وأھلھا ذوي سمعة طیبة، وما حصل من سوء ت�ف�اھ�م 

 سیكون حتما ھو سببھ.
البد لھ أن ی�ج�م�ع ك�ی�س�ا م�ن ال�ذھ�ب ل�ی�س�ت�ط�ی�ع    

 استرجاع زوجتھ.
ت سنة اشتغل لیل نھار حتى است�ط�اع أن     وفعال مرَّ

 یمأل الكیس ذھبا.
عندما قدم كیس الذھب لزوجتھ وأھلھا، وافق األب    

 أن تعود ابنتھ إلى بیت زوجھا.
في طریق العودة وعندما أرادت أن تض�ع رج�ل�ھ�ا    

في الماء لتعبر النھر قفز سریعا لیحملھا على ظھ�ره، 
 و یعبر بھا قائال:

حبیبتي أنت غالیة، وم�ھ�رك ی�ق�ص�م ال�ظ�ھ�ر، ف�ق�د  -
 دفعت فیك ذھبا.

 عندما سمع األب بذلك ضحك وقال:   
عندما عاملناه بأصلنا خان، وعندما عاملناه بأص�ل�ھ  -

 صان.).
 سأل الشیخ عبد الكریم:   
ھ��ل ن��ح��ن أرواح ن��زل��ت م��ن األع��ل��ى إل��ى أرض  -

 البستان؟
 قلت لھ:   
 من أین نزلت یا شیخ؟ -
 نزلت من األعلى. -
 ال روح نزلت وال جسد ترى أیھا الشیخ المبجل. -
كیف؟ أرواح الموتى تبقى تح�وم ح�ول ال�ق�ب�ر، أم�ا  -

 سمعت بذلك؟
 أنتم لستم أرواحا، وال أجسادا، أنتم في خیالي فقط. -
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المطربة زكیة جورج التي اشتھرت باغانیھ�ا    
العراقیة في العقدین الرابع والخامس من القرن 
الماضي ھي من اصل سوري. ولدت ف�ي ح�ل�ب 
في مستھل القرن الفائت وقدمت الى بغداد ع�ام 

مع اختھا للعمل كراقصة ف�ي م�الھ�ی�ھ�ا،  1920
وغیرت اسمھا م�ن ف�اط�م�ة م�ح�م�د ال�ى زك�ی�ة 
جورج للتستر على ھویتھا االصلیة. وف�ي ع�ام 

انتقلت للعمل في م�ل�ھ�ى ص�ال�ح ب�ط�اط،  1926
وھ��ن��اك ال��ت��ق��ت ف��ي وق��ت الح��ق األخ��وی��ن 
الموسیقین صالح وداود الكویتي اللذین اعج�ب�ا 
بحالوة صوتھا واقنعاھا بت�رك ال�رق�ص ف�ب�دأت 
عھداً جدیداً في الغناء استمر أكثر من عش�ری�ن 

غادرت بغداد عائدة إل�ى  1955عاماً. وفي عام 
حلب مستعینة ب�ب�ق�ی�ة م�ن م�ال ج�م�ع�ت�ھ خ�الل 
عملھا في العراق، ولكنھا بعد ن�ف�اد م�دخ�رات�ھ�ا 
اضطرت للعمل في مص�ن�ع ل�ح�ی�اك�ة ال�م�الب�س 

 1966النسائیة في حلب إلى أن ت�وف�ی�ت ع�ام 
دون أن تترك في سوری�ا ش�ی�ئ�اً ی�ذك�ر ب�ع�د أن 
تركت في العراق أغانیھا ال�رائ�ع�ة ال�ت�ي ك�ان�ت 

 . كلھا تقریباً من تلحین صالح وداود الكویتي
كانت زكیة جورج تتمتع بجمال الصوت الحلب�ي 
الممتاز مع حالوة نطق تمتزج ب�ح�الوة ال�ن�ط�ق 
البغدادي. قوي مركزھا في العراق ح�ی�ن ت�ب�ی�ن 
أنھا على عالقة وثیقة بالفریق بكر صدقي الذي 
قاد االنقالب العسكري األول في العراق في عام 

. ھام بھا الكثیرون ح�ب�ا وع�ل�ى رأس�ھ�م 1936
الشاعران أكرم أحمد وكمال نصرت اللذان كتب�ا 
لھا قصائد غنائیة عدیدة عززت مك�ان�ت�ھ�ا ب�ی�ن 

 المطربات. 
وفي حفلة أق�ی�م�ت ت�ك�ری�م�ا ل�ل�ش�اع�ر ال�ھ�ن�دي 
الشھیر رابندرانات طاغ�ور ال�ذي زار ال�ع�راق 

قدمت زكیة جورج أغنیة "یا ب�ل�ب�ل  1934عام 
غني لجیرانك" وھي قصیدة ل�ل�ش�اع�ر ط�اغ�ور 
ترجمھا إلى العربی�ة الش�اع�ر ال�ع�راق�ي ج�م�ی�ل 

 صدقي الزھاوي.
وق�د ل��ح�ن ھ�ذه األغ��ن�ی��ة ال��م�وس�ی��ق�ار ص�ال��ح 
الكویتي، وكانت محل إعجاب الشاعر ط�اغ�ور. 
وقد انت�ش�رت ھ�ذه األغ�ن�ی�ة بس�رع�ة م�ذھ�ل�ة، 
وغناھا بعد حین المطرب الكویتي عبد اللط�ی�ف 
الكویتي وسجلھا تلفزیون ال�ك�وی�ت وع�رض�ھ�ا 

 . مراراً على شاشتھ
كانت لصالح الكویتي مع زكیة جورج قصة حب 
وھیام حتى أنھ عاش معھا في بیت واحد لفت�رة 
من الزمن. بید أن العالقة ب�ی�ن االث�ن�ی�ن أخ�ذت 
تضعف شیئا فشیئا، وارادت زكیة ان تبتعد عنھ 
فسافرت الى ال�ب�ص�رة. وع�ن�دھ�ا ط�ل�ب ص�ال�ح 
الكویتي من الشاعر الغنائي إب�راھ�ی�م وف�ي أن 
ینظم لھ قصیدة تعبر عن آھاتھ وأن�ات�ھ، وھ�ك�ذا 
ولدت أغنیة "ھذا مو إنصاف منك غیبتك ھلك�د 
تطول" التي لحنھا صالح وأرسل�ھ�ا إل�ى زك�ی�ة 
ملتمساً منھا أن تتولى أداءھا، ولكن�ھ�ا رفض�ت 
طلبھ، فاقترح علیھ الش�اع�ر إب�راھ�ی�م وف�ي أن 
یعطي األغنیة لسلیمة مراد لكي تغنیھا كرس�ال�ة 
عتاب إلى المعشوقة الھاربة. وقد قبلت سل�ی�م�ة 
العرض وسجلت األغنیة التي انتشرت بس�رع�ة 
فائقة وأخذت اإلذاعة ال�ع�راق�ی�ة ت�ب�ث�ھ�ا ی�وم�ی�اً 

 . تقریباً استجابة لطلبات المستمعین
ھناك من یقول ان زكی�ة اك�ب�ت ع�ل�ى ال�غ�ن�اء "

فحذقتھ... وآخر یقول ان ن�ھ�ض�ت�ھ�ا ال�غ�ن�ائ�ی�ة 
وشھرتھا فیھا سببھا معلمھا الموسیقي ص�ال�ح 
الكویتي . فلقد احبھ�ا واج�ھ�د ن�ف�س�ھ ف�ي رف�ع 
مستواھا الف�ن�ي ول�واله ل�م ت�ك�ن م�ط�رب�ة ول�م 
تعرف ... نعم ان الكویتي اغ�رم ب�زك�ی�ة واف�رغ 
روحھ الفنیة فیھا وغدا یب�ث ل�ھ�ا ح�ب�ھ وھ�واه 
على لسان اوتار كمنجتھ فتت�ل�ق�اه ب�ق�ل�ب ق�ی�ن�ة 
شرود... ان حب الكویتي لزكی�ة ال ن�زاع ف�ی�ھ، 
واما حبھا لھ فھذا امر آخر یح�ت�اج ف�ي اث�ب�ات�ھ 
الى كثیر من االدل�ة ال�ت�ي ل�م ن�ج�د واح�دة ف�ي 

 قلبھا. 
غیر ان الذي ال شك ف�ی�ھ ان�ھ�ا م�ا م�ال�ت ال�ی�ھ 
بقلبھا كما ھو، وھي وان لم ت�ج�د ف�ي ن�ف�س�ھ�ا 
نوازع الحب القوي نحوه، كانت تظھر لھ الحب 
المصطنع وعلى ع�ل�م م�ن�ھ ب�ذل�ك ك�ان ی�رت�اح 
الیھ ... الحب كالقدر اتى واستول�ى ع�ل�ى ق�ل�ب 
الكویتي فراح یسقي زكیة من معین ف�ن�ھ ح�ت�ى 

 ."اصبحت مغنیة
 تاذیني

 "من اسطوانات "نعیّم
احدى االغنیات الرائعة التي لحنھا الم�وس�ی�ق�ار 
العراقي صالح الكویتي للمطرب�ة زك�ی�ة ج�ورج 

 ویشترك معھا في االداء.
تعد زكیة جورج أول مط�رب�ة غ�ن�ت ف�ي إذاع�ة 
بغداد بعد تأسیسھا وتمیزت بأغانیھا الب�غ�دادی�ة 

 :الشجیة ومن أغانیھا الشھیرة
 طیر لتوكر انصحك طیر

 قلبي خلص والروح ملت من الوعود
 اتا من اكول االه

 من الولف آه
 البیر

 یاھلي
 تأذیني

وغیرھا من األعاني التي ال ت�زال ت�غ�ن�ى ح�ت�ى 
وقتنا الح�اض�ر وال�ت�ي ك�ان ل�ھ�ا ص�دى واس�ع 

 .االنتشار
غادرت زكیة جورج العراق إل�ى  1955في عام 

مسقط رأسھا حلب وتركت الغناء وظلت ت�ع�م�ل 
في حیاكة الم�الب�س ح�ت�ى ت�وف�اھ�ا األج�ل ع�ام 

1966 

  رة 
 د  اد

 العراق حسن نصراوي/

 وأنت الذي تقطف المستحیل 

 من األیام 

 كم امرأة تفكر فیك؟

 كم امرأة تسعى إلیك؟

 تحاول أن توقعك بشباكھا 

 كم امرأة نالت شرف عناقك؟

 ذابت بین شفاھك 

 عاشت بمواسمك كمطر یغني 

 وأنت الذي تقطف المستحیل 

 من أیامي

 تجلس على دكة أفكاري 

 محتفظا بوقارك 

   تحرر ذكریاتي

 تحتل تفاصیلي الصغیرة

 تجعلني بین ذراعیك 

 كلیلة شتاء طویلة 

 تحكي لي قصص الماضي 

 وأن الحضارة ھي أنثى 

 القبیلة...أنثى 

 وحتى القبلة ھي أنثى 

 وانت الذي تقطف المستحیل 

 من عیني

 كساحر یخرج لي من قبعتھ 

 أساور فضیة 

 فراشات ملونة 

 مفردات حب ال یعرفھا العشاق 

 تجعلني أتمدد على رمالك 

 كبدویة تطعن األعراف بالعناق 

 وأجعلك عقدا على جیدي 

 فتتبخر كل قصص األمس

 أنبت بین أصابعك الخمس كشجرة فل 

 حسناواتك   انفي بعطري وجوه

 كل فم أذابك 

 كل نھد صادك 

 وأتربع على سماواتك 

 كبھجة ألعاب ناریة 

 وأنت الذي تقطف المستحیل 

 من ضفائري

 تكتمل بالغة الحیاة بصمتك 

 یغار العسل من حدیثك 

 وأتطلع إلیك بفرح األعیاد

 تأخذني إلیك صوفیة أحالمي 

 كطائرة ورقیة تغازلھا الریح 

 حرة..خفیفة

 تشتھي لمسات غیومك 

 یا نصفي أنا 

 یا كلي أنا 

 یا وطني أنا 

 بك عرفت معنى االنتماء 

 معنى اللجوء 

 معنى اإلحتالل 

 معنى الجاذبیة 

 بك عرفت حتى مقادیر هللا 

 وكیف یجمع الشتات 

 لتنتھي مرارة االنتظار 

 تعال یا أناي 

 اجعلني نبیذا بقدحك 

 سیجارة بین أصابعك 

 زھرة تنمو على شرفتك 

 كتابا بجانب وسادتك 

 تعال ألحكم بك كل األساطیر 

 أحول األقمار لممالیك 

 تحكمھا جاللة ابتسامتك

************ 

 المطربة زكیة جورج 
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 إك 

دا وا! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالل برغوث/ المانیا
 

وقفُت أمام مرآتي الصباحیة، مسحُت عنھا ب�خ�ار ال�م�ی�اه الس�اخ�ن�ة ال�ت�ي 
تحمِّر جسدي كل صبَاح، ثم نظرُت إلى وجھي، إنَّھ أش�ح�ُب م�ن ال�ب�ارح�ة، 
تجاعیده حفرت مزیداً من خطوط العرِض والط�ول ب�ی�ن ث�ن�ای�اه، ل�ق�د أراد 
إخباري بشيٍء ما، دقَّقُت ال�ن�ظ�ر م�ج�دداً، ق�رأُت ك�ل م�الم�ح�ھ ال�ح�زی�ن�ة، 
ده، أعدتُّ قراءتھا م�ج�دداً، مس�ح�ُت  وشحوبھ، وغضبھ، واستكانتھ، وتمرِّ
بخار الماء مرة أخرى، نفس األشیاء والتفاصیل، ما الذي تریدین إخب�اري 

 .:بھ؟ قلُت أنا
 !صوٌت باھٌت ھمَس في أذني أخیراً: ال تسلِّم مفاتیح قلبك ألحدھم مجدداً 

كیف ال أفعل، وأنا الشاعر العاشق والمتیم، أنا الذي قضیُت طرقات أوروبا 
ن�ھ�ا ف�ي س�رِد م�الح�م  شرقاً وغرباً متنغماً على إی�ق�اعِ ك�ل�م�ات�ي ال�ت�ي أدوِّ

 العشِق؟ كیف ال أفعُل وأنا الذي ما دقَّ قلبي إال َھَوًى وحباً وَجَوًى وشغفاً؟
ولكنَّھ الفراق.. ألم الفراق، كآبتھ وحزنھ، نوبات جنونھ التي تخترُق ق�ل�ب�ي 
بالذكریات القدیمة، باألیام التي قضیتھ�ا أل�ت�م�ُس ق�رب�اً، ع�ن�اق ی�ٍد، ق�ب�ل�ة 
خجولة على الخد، وعناقاً طویالً أصلي ألجلھ، كل تلك الذكریات تجت�اح�ن�ي 
كلما جالَت صورك أرجاء خواطري، فتُعجزني عن ال�ق�ی�اِم م�ج�دداً، ف�أل�ع�ُن 
تلك اللحظة التي سلمتك فیھا مفاتیح قلبي، وألعن الطرَق التي ان�ت�ھ�ت ب�ي 
إلیك، والكنبة الصغیرة التي كنُت أرسم فیھا الط�ری�ق إل�ى ق�ل�ب�ك ال�ذي ل�م 

 .یحفظ عھده لي
والعھود على تلك الكنبة كثیرة، كأالَّ أُقَھر، وأالَّ أُتَرك وح�ی�داً، وأالَّ ت�ت�ن�اث�ر 
شظایا قلبي مجدداً في األمیاِل بیَن بی�ت�ي وش�رف�ت�ك الص�غ�ی�رة، ف�أقض�ی�ھ�ا 
مكوكاً بین ھنا وھناك، أبحُث عن بقایاَي ال�ع�اش�ق�ة ل�ك، ال�م�ن�ت�ظ�رة ع�ل�ى 
شباكك المغلِق عنھا، فأكتشَف أن ك�ل ال�وع�ود وال�ع�ھ�ود زائ�ف�ة، وأنَّ�ن�ي 
صدقُت كل الكلمات الساحرة تلك بسذاجتي، فانتھت بي في زن�زان�ة ف�راق�ك 

 .السقیم، أعدُّ الذكریات تارةً، وساعات الفراق تارةً أخرى
فلماذا أعشُق مجدداً؟ لماذا أسلِّم قلبي المتعب بعد كل سنيِّ الحرب والج�ور 

 لَمن یجور علیھ مرةً أخرى؟
 واألھم من ذلك لماذا أصدقك؟

أھو ذنبي؟ أم ذنب الكلمات الصغیرة ال�ج�م�ی�ل�ة ال�ت�ي ت�ِردن�ي ك�ل ص�ب�اح، 
 والصور التي تُرسل على استحیاء، والضحكات المبتھجة عند اللقاء؟

سألُت ف�ی�ھ�ا أْن أُس�تَ�ق�ب�ل ث�الث  "نظریة العناق"كتبُت مرةً قصیدةً تسمى 
لیال، فآكل عناقاً وأُسقَى عناقاً، وعند الوداع عناٌق قبل كلمة وداعاً، ھ�ك�ذا 
العناُق عندي، عند المغترب منذ بدایة عشرینیاتھ، ق�وت�اً ی�ری�د االس�ت�زادة 

 .منھ، وھكذا أردتھ دائماً، وھكذا وعدتني أن یكون
ثمَّ عند خطیئتي األولى أذھبت عنّي مكرمة العناق، وأُغلِقت في وجھي ك�ل 
األقنیِة والطرق، وبقیُت وحیداً في ساحِة العاشقین، متأرجھاً بین كبری�ائ�ي 
وأنت، وال شيء ینتصر على كبریائي الذي انتصر في كلِّ معارك اللیل م�ع 
العاشقین، ومعارك النھار مع دیكتاتوریاتنا الح�اق�دة، ف�ط�وی�ُت ص�ف�ح�ت�ك، 
ولملمُت بقایاي، وغلَّقُت كلَّ حقائبي، ومح�وُت ك�ل س�ط�وري، واس�ت�أذن�ُت 
بالذھاب دون رجعة، فلو أحببتني لما قھرت قلبي مرةً، وعندما یُظلَُم قل�ب�ي 

 .العاشق مرةً، فقد كفرت في شرعة العاشقین، سالماً مرةً وإلى األبد
  

أرى؟!  أ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوریاازدھار نمر رسالن/  
  

   ازدھار نمر رسالن

  باألمس كان الحلم یقطر عنبرا

 بالبطولة أسطرا  یكتب  والشعر   

 

 فالحرب أمست ذكریاٍت وانطوت

 والدرب باألزھار بات معطرا    

 

  والخیر أمسى كالمفیض تدفقاً 

 ولّى والرخاء تبخترا  والفقر     

 

 والعدل بین الناس أمر ھینٌ 

  تعثرا    والظلم بالحق المبین    

 

 ً  فالكلُّ یرفل بالسعادة ھانئا

  والكل یرتع بالنعیم وأكثرا      

 

 ساد الجمیَع تعاضٌد وتراحمٌ    

    كل الذي قالوه    

  محض الثرثرة   

.... 

 والفكر كالنور المضيء توھجاً 

 یبغي المعذرة  والجھل كالمذلول        

 

 وبیارٌق في كل حدب رفرفت  

 ونمارٌق مثل األسود مزمجرا       

 

  با� قولوا یا صحابي ما أرى

 أقیامةٌ ؟؟؟؟  

  أم أنني     

 ......حلماً أرى....        

 

و ... 
 
 

 رغداء أحمد عید
   سوریا 

 
  

 نقُص تغذیِة الّصدى 

 سوُء امتصاٍص للنّدى

  و مناعةٌ لم یكتسْبھا ھاجسي

  فانھارِت األفكارُ 

 و احترَق المدى

 عصفْت بقلبي نزلةٌ عمریةٌ 

  عنوانُھا موتٌ 

 الى ما بعَد إخماِد الرمادِ 

 و دمُع بوٍح للّسدى

 أتنفُّس الھلعَ 

 الذي یھوي من النّفِس الّسقیمةِ 

  أغمُض األحالمَ 

 یكویني النداْء ،

 خلفي ظالٌل لیس یأفُل ظلُمھا

  إن قامرتْ 

 أو غامرتْ 

  أو حاولْت أسري 

 سأنطفئ احتراقاً بیَن أقواسِ  

 .النھار 
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ان الذائقة الجمالیة واالحساس بج�م�ال االب�داع ت�خ�ت�ل�ف 
من شخص الى اخر تبعا لثقافتھ وم�وروث�ھ االج�ت�م�اع�ي 
والنفسي والعلمي والبیئي, وھي تختل�ف ایض�ا م�ن ب�ل�د 
الى بلد اخر ومن عصر الى عص�ر آخ�ر. ف�ال نس�ت�غ�رب 
الیوم من التشكیك بالقصیدة السردیة التعبیریة م�ن ق�ب�ل 
البعض الن اسابا ذلك كثیرة وم�ن�ھ�ا ال�ذائ�ق�ة ال�ج�م�ال�ی�ة 
واالحساس بجمال االبداع عند كتّاب ھذه القصیدة. رغ�م 
ان میخائیل باختین أكد أن البولیفونیة ھي من خصائص 
الروایة وأن الشعر عمل فردي ال ی�ق�ب�ل ت�ع�دد االص�وات 

)، فان ھذا القول یكون صحی�ح�ا 1981والرؤى (باختین 
الى حد ما في الشعر التصویري المعتم�د ع�ل�ى الص�ورة 
الشعریة والمج�از ف�ي ال�ت�ع�ب�ی�ر وال�م�ف�ت�ق�ر ال�ى الس�رد 
والحدثیة النصیة، اما في السردیة التعبیری�ة، ال�م�ع�ت�م�دة 
على السرد وتعدد االحداث والشخوص فان من الواض�ح 

). 2015امكانیة تعدد االصوات والرؤى فیھ (الموسوي 
لق�د اخ�ذت ال�ب�ول�ی�ف�ون�ی�ة االدب�ی�ة تس�م�ی�ت�ھ�ا م�ن ع�ال�م 
الموسیقى حیث تتعدد االص�وات وت�ت�ن�اغ�م ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا 
ویمكن فھمھا على انھا حضور اصوات في صوت واح�د 
بحیث یكون صوت المتكلم صدى الصوات اخ�رى (ارث�ر 

). ویمكن ان ی�م�ث�ل ص�وت ال�م�ت�ك�ل�م رؤى 2006فرانك 
الغیر فتتداخل االصوات داخل النّص , وعلی�ھ ف�ان ت�ع�دد 
االصوات وتداخلھا یتجلّى اكث�ر ف�ي ال�ق�ص�ی�دة الس�ردی�ة 
التعب�ی�ری�ة اك�ث�ر م�ن حض�ورھ�ا ف�ي الس�رد ال�ق�ص�ص�ي 
الحكائي النھا تعتمد (القصة / الروایة) عل�ى الش�خ�وص 
والحدثیة الحكائیة، عكس السردیة التعبیریة التي تع�ت�م�د 
على االنزیاحات اللغویة والخروج عن مع�ای�ری�ھ�ا ح�ی�ث 
تتوّسع الشخصیة الواقعیة والم�ع�ھ�ودة داخ�ل ال�ق�ص�ی�دة 
البول�ی�ف�ون�ی�ة ون�ج�د الش�اع�ر م�خ�ت�ف وراء ال�م�ف�ردات 
ویجسد رؤى الشخوص (ب�ی�ن�م�ا ت�ك�ون رؤی�ة ال�م�ؤل�ف 
الخفیة التعبیریة في مستوى القصد تتجسد بش�ك�ل ع�ال�م 

ایحائي ورمزي لكلمات النص وبناءاتھ ورؤاه واصوات�ھ 
د.ان�ور غ��ن�ي ال�م�وس��وي). ھ��ن�ا س��ن�ح��اول   ال�م�ت��ع�ددة.

االض�اءة ع�ل��ى ب�ع��ض ال�ق��ص��ائ�د الس�ردی��ة ال�ت��ع��ب�ی��ری��ة 
المكتوبة بالطریقة االفقیة (الك�ت�ل�ة ال�واح�دة) م�وض�وع�ا 
وتعبیرا وشكال، حیث تتعدد االص�وات وت�ب�رز ش�خ�وص 
نصیّة وكذلك حدثیة نصیّة وت�ع�ب�ی�رات نص�یّ�ة اس�ل�وب�ی�ة 

 كاشفة عن الرؤى.
 

 َعقل .. بقلم: فرید غانم 
على عرض الطّریق الّسریع، في منتصف ساحٍة مطّرزة 
باألضواء الُملّونة، ترتفع أصوات الباعة الّدیجی�ت�ال�یّ�ی�ن: 
"لدینا ع�واط�ف م�ن ك�ّل األح�ج�ام واألش�ك�ال واألل�وان 
والّروائح والمذاقات. لدینا عواطُف ح�م�راء ح�م�راء ف�ي 
طعِم الّدماء، وعواطف أرج�وان�یّ�ة م�ق�ط�وع�ةٌ م�ن ع�نُ�ق 
الّشمس وقت الغروب. ولدینا عواطُف ح�ارق�ةٌ ك�أش�ج�ار 
البراكین، وعواطُف مائیةٌ تفلق الّصخر، وأخرى ھوائیّ�ة 

 للعشق الّسریع...."
وفي الّزقاق القریب، خلف كرسّي م�اس�ح األح�ذی�ة، إل�ى 
یساِر بنایٍة مھجورة، على وقع رذاذ األصداء المتن�اث�رة، 
یجلس كھٌل بثیابھ المھروءة، ویحمُل رأَسھ في راح�تَ�ْی�ھ 

 الّذابلتَْین.
ان ال��ت��ك��ث��ی��ف ال��ل��غ��وي والس��ری��ال��ی��ة ال��ج��م��ی��ل��ة وت��ع��دد 
الشخوص النصیّة وب�روز ال�ح�دث�ی�ة ال�ن�ص�یّ�ة واالی�ح�اء 
وھذه الفسحة الكبیرة التي منحتھا الس�ردی�ة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة 
للشاعر حققت لنا تعددیة االصوات بین�م�ا ب�ق�ي الش�اع�ر 
مختفیا وراء المفردات ویحّركھا بذكاء ../ ع�ل�ى ع�رض 
الطّریق الّسریع / في منتصف ساحٍة مط�ّرزة ب�األض�واء 
الُملّونة / ترتفع أصوات الباعة ال�ّدی�ج�ی�ت�ال�یّ�ی�ن: "ل�دی�ن�ا 
عواطف من كّل األحجام واألش�ك�ال واألل�وان وال�ّروائ�ح 
وال�م��ذاق�ات../ ن�الح��ظ ھ�ن��ا ب��روز الش��خ��وص ال��ن�ص��یّ��ة 

والحدثیة واضحة جدا من خالل المفردات ( ال�ط�ری�ق = 
م�ك��ان / .. س��اح�ة = م��ك��ان ../ ال�ب��اع��ة = ش��خ��وص 
نصیّة ../ عواطف = زخ�م ش�ع�وري).. ل�دی�ن�ا ع�واط�ُف 
حمراء حمراء في طعِم ال�ّدم�اء../ وع�واط�ف أرج�وان�یّ�ة 

ول�دی�ن�ا   مقطوعةٌ من ع�نُ�ق الّش�م�س وق�ت ال�غ�روب../
عواطُف حارقةٌ كأشجار ال�ب�راك�ی�ن../ وع�واط�ُف م�ائ�ی�ةٌ 
تفلق الّصخر../ وأخرى ھوائیّة للعشق الّسریع..( تك�رار 
مفردة العواطف = زخم ش�ع�وري ../ وق�ت ال�غ�روب = 

  زمان ../ .
 

 سوریا -فتنة ../ بقلم : یسرا طعمة 
تاریٌخ خوى على عروشھ وخرائط ال�م�اء أُھ�رق�ت ص�ار 
الوطن مجھوال بمالمَح مستعارة .سكون یشبھ إب�ادة ف�ي 
مكاٍن ُسوى. دفاتر غیٍب مضى تحكي ربی�ع�اً أھ�ی�ف ك�ان 
یعانق جنین الفرح ونجم تحت الثلج ی�ب�زغ س�اج�داً وف�ي 
ال�غ��د رم��اٌن وت��ف��اُح ع��بِ��ُق ال��خ��ص��اِل أُع��ط��ر ال��ن��وَر إن 
المسَ شفاھي الصاخبة ونضارةَ أنفاسي لذیذة ال�خ�ض�رة 
من قارورة الشام فواح ُ التفتش ب�ی�ن أع�ق�اب الس�الالت 
عن قلب یوسفي یحمل مالمَح من ج�م�ال هللا أو رح�م�ة 
عذراء قبل أن تنھشھا غربان ضامرة متص�ع�ل�ك�ة ش�ك�ت 
إلى السماء قصص شؤوٍم حم�ل�ت وزرھ�ا ث�أًرا م�ن آدم 
إلى نفاد الحبر ھناك مكسور الجناح الی�ع�ب�أ أس�ار ع�ل�ى 
ال�ح�ص�ى أم ھ��اج�ت ال�ری�اح ب�ح�ٌر؛ ش�رائ�ُع ال�ح�ب ف�ی��ھ 
أثوابٌ ملونةٌ غارقةٌ . والوثن�ی�ة ط�اف�ی�ة ب�وج�ھ الش�م�س 
تحدق بفجور وتحدث :السماَء رجُع صوتھا ب�خ�ار. إن�ك 
كتبِت أسفاراً بالملح على صفحة م�اء ی�ال�ل�ری�اء!. ُخ�ذي 
ماَءك.یجف الملح على ذیِل سفوحٍ معمرٍة عقیم�ة ب�ل�غ�ْت 
من الكفِر عتیا فتنةٌ أمواجھا كانت ترتجف وھ�ي ت�ل�ب�ُس 

 ثوب القاتلة.
نجد ھن�ا اخ�ت�ف�اء الش�اع�رة وراء م�ف�ردات�ھ�ا وم�ن�ح�ت  

السردیة التعبیریة حریة التعبیر عما یج�ول ف�ي ن�ف�س�ھ�ا 
ب�ی�ن�م�ا ص�وت الش�اع�رة ع�ب�ارة ع�ن ص�دى ل�ال�ص�وات 

تاریٌخ خوى عل�ى ع�روش�ھ  /.. المتناغمة داخل القصیدة
وخرائط الماء أُھ�رق�ت ص�ار ال�وط�ن م�ج�ھ�وال ب�م�الم�َح 
مستعارة .سكون یشبھ إبادة في مك�اٍن ُس�وى ../ دف�ات�ر 
غیٍب مضى تحكي ربیعاً أھیف كان یعانق ج�ن�ی�ن ال�ف�رح 
ونجم تحت الثلج یبزغ ساجداً ../ قبل أن تنھشھا غرب�ان 
ضامرة متص�ع�ل�ك�ة ش�ك�ت إل�ى الس�م�اء قص�ص ش�ؤوٍم 

ح��م��ل��ت وزرھ��ا ث��أًرا ../ أم ھ��اج��ت ال��ری��اح ب��ح��ٌر ../ 
وتحدث :السماَء رجُع صوتھا بخار. إنك ك�ت�ب�ِت أس�ف�اراً 
بالملح على صفحة ماء یاللریاء!./ ُخذي ماَءك ../ ُخذي 
ماَءك .یجف الملح على ذیِل سفوحٍ معمرٍة ../ أم�واج�ھ�ا 

تداخل االص�وات  .كانت ترتجف وھي تلبُس ثوب القاتلة 
) ھنا یتجلّى بوضوح ع�ن ط�ری�ق الش�خ�ص�ی�ة ال�ن�ص�یّ�ة

خرائط الماء / الوطن / دفاتر / ربیع�اً / ن�ج�م /   / تاریخٌ 
وغیرھا مما یتكظّ بھ النّص م�ن  ... رماٌن وتفاُح / النورَ 

 شخوص
  

  بقلم : عدنان جمعة ../ أغنیة سومریة
أبھجني في ھذا المساء، لون ال�ق�م�ر وأغ�ان س�وم�ری�ة، 
ترتل الشوق لعینیِك الضاحكتین، ب�اح�ث�ة ع�ن�ي، ب�ل�ھ�ف�ة 
عاشق، وابتسامة حائرة، ربما أكث�ر، ال أب�ارح م�ك�ان�ي، 
أسعى لشفتیِك، أیا زھرتي الص�غ�ی�رة، س�أش�رب ال�ن�خ�ب 
بكأس حبِك، أضمِك واألرض كلھا، أعرضھا بی�ن ی�دی�ِك، 
وأطلق سراح نفسي، بإحساس دافئ ببساتین ضف�ائ�رِك، 
أصغي لھا، فالخوف ما عاد موجوداً م�ن ح�ل�م م�رت�ب�ك، 
رغ�ب�ت��ي، أض��ع رأس��ي ك��دب�وس ی�ع��ان�ق ص�درِك، ن�م��أل 
  الفراغات بجمر القبل، والجسد محموم بعطر الخشخاش

في ھذه القصیدة الحّرة نجد مالمحح الق�ص�ی�دة الس�ردی�ة 
التعبیریة واضحة ومتجلّیة عن طریق ھندستھا (ال�ك�ت�ل�ة 

االفقیة ) حیث اللغة المتموجة مابین الغن�ائ�ی�ة  –الواحدة 
وال�زخ��م الش��ع��وري ح��ق��ق�ت ل��ن�ا ت�ج��لّ��ي واض��ح ل�ت��ع��دد 

أبھجني في ھذا المساء، لون القمر وأغان�ي  ..االصوات 
سومریة، ترتل الشوق لعینیِك الضاحكتین، باحثة ع�ن�ي، 
بلھفة عاشق، وابتسامة حائرة ../ لغة مت�م�ّوج�ة زاخ�رة 
بالمشاعر/ ابھجني/ أغاني سومریة/ الش�وق/ ال�ل�ھ�ف�ة/ 

ھذه تعبیرات نص�یّ�ة ت�ع�ددت االص�وات م�ن  .. االبتسامة
سأشرب النخب بكأس حبِك، أضم�ِك واألرض  /.. خاللھا

ك�ل�ھ�ا، أع�رض�ھ��ا ب�ی��ن ی�دی��ِك، وأط�ل��ق س�راح ن�ف�س��ي، 
بإحساس دافئ ببساتین ضفائرِك، أصغي لھا، ف�ال�خ�وف 

ن�ج�د ھ�ن�ا ت�ع�ب�ی�رات .. / ما عاد موجوداً من حلم مرتب�ك
نصیّة اخرى تحقق لنا ھذه البولیفونیة وت�ع�دد االص�وات 
ف��ي ل��غ��ة ع��ذب��ة رق��راق��ة ع��ن ط��ری��ق ص��وت الش��اع��ر 

 . واالصوات االخرى المتداخلة في القصیدة
 

 رحمة عناب : صیٌف یستلذ اوجاع البنفسج بقلم
صیف بربرّي فاخ�م ال�ع�م�ى ت�ط�ف�و ح�رائ�ق�ھ ف�ي ع�ت�م�ة 
الصمت متواطئا مع شجون شوق شاتیة جم�را ت�ق�ای�ض 
الساعات، انین البنفسج ال ی�ع�رف س�ره اح�د اال غ�ی�م�ة 
اخلفت وعد المطر ،كم كان صوتھ فض�ی�اً ك�ل�م�ا ش�ھ�دت�ھ 
مرایا البرتقال یمسح ع�ن�ھ�ا اوج�اع الش�ت�اء ی�ف�ت�ح ف�ي 
عینیھا حدس اجنحة ال�ف�راش�ات ع�ل�ى اغص�ان *(ل�ی�ل�ة 
القدر) یباغتھا قیظك مسرعا مستلذاً مّر ت�ج�اع�ی�د ح�ی�رة 
البحث ال ظال ی�رط�ب ف�رط خش�ون�ة ال�رح�ل�ة وال ض�وًء 
ناھضا في عزلة الغیاب وھا ھي تعتصر زن�اب�ق ال�ذاك�رة 

 ....من حواف االبواب الموصدة
 .نبتة تطلق عطرا فّواحا في لیالي الصیف : لیلة القدر*
 

تجلّي واضح لتعدد االص�وات وك�ذل�ك اخ�ت�ف�اء الش�اع�رة 
حول مفرداتھا وتح�ری�ك�ھ�ا ب�ح�ب�ال خ�ف�ی�ف�ة ع�ن ط�ری�ق 
الخیال الخصب وال�ل�غ�ة واالی�ح�اء وال�رم�ز واالن�زی�اح./ 
صیف بربرّي فاخ�م ال�ع�م�ى ت�ط�ف�و ح�رائ�ق�ھ ف�ي ع�ت�م�ة 
الصمت متواطئا مع شجون شوق شاتیة جم�را ت�ق�ای�ض 
الساعات ../ انین البنفسج ال یعرف سره احد اال غ�ی�م�ة 
اخلفت وعد المطر ../ وعن طریق ھذا ال�ب�ن�اء ال�ج�م�ل�ي 
المتواصل / كم كان صوت�ھ فض�ی�اً ك�ل�م�ا ش�ھ�دت�ھ م�رای�ا 
البرتقال یمسح عنھا اوجاع الشتاء ی�ف�ت�ح ف�ي ع�ی�ن�ی�ھ�ا 
حدس اجنحة الفراش�ات ع�ل�ى اغص�ان *(ل�ی�ل�ة ال�ق�در) 
یباغتھا قیظك مسرعا مستلذاً مّر تجاعید حیرة البحث ال 
ظال یرطب فرط خشونة الرح�ل�ة وال ض�وًء ن�اھض�ا ف�ي 
عزلة الغیاب وھا ھي تعتصر زنابق الذاكرة م�ن ح�واف 

ھذه فقرة طویلة ذات تركیبة نص�یّ�ة  0االبواب الموصدة 
م�رّك�ب��ة ت��ت�ع��دد ف��ی�ھ��ا االص�وات وت�ت��ج�لّ��ى) .. / ت��ت�ع��دد 
االصوات نتیجة استخدام طاقات ال�ل�غ�ة وال�خ�ی�ال وت�ع�دد 
الصورة الشعریة وتعدد القص�دی�ة واالی�ح�اء وال�ت�ك�ث�ی�ف 
اللغوي, وكذلك تجسید الرؤیا في الشخوص النص�یّ�ة ../ 

صیف/ متواطئا .. شجون شوق / تق�ای�ض الس�اع�ات .. 
انین البنفسج / غیمة اخلفت . كل ھذا تحقق عن ط�ری�ق 

  السرد التعبیري وھذه الحریة في الكتابة.
 كحبة زبیب اختمر قلبي بحیرتھ .. / بقلم : نجاح زھران

كحبة زبیب اختمر قلبي بحیرتھ، عما قلیل الت�ق�ط ص�وت 
ولدي من مرایا الروح وھذا الجحیم ال یغفرلي ھ�واج�س 
ال�ذات ال��ت�ي ت��أت ب��ھ ، أت��أم�ل الس�راب االزرق س�اع��ة 
الشروق وعطشي ال�ن�اب�ض ل�رؤی�ت�ھ ، أش�رب وج�ودي 
االنساني من آخر الصحراء عند دالالت الھویة ل�ی�ج�ل�س 
الدمع على ركبتي بین الرغب�ة وج�ث�م�ان ول�دي ب�ث�الج�ة 

 .االحتالل
أنتعل ما بقي م�ن روح�ي ال�ج�ائ�ع�ة ك�ل�م�ا دق�ت ال�ق�دس 
شت�ات�ھ�ا وأج�م�ع الض�وء ألرت�ق ق�م�ی�ص�ھ�ا ع�ن�د جس�ر 
المفاوضات، أخرج مني والشرفة المطلة على بحر ی�اف�ا 

 . تفتح المسافة بألغام السؤال
االن وأنا أبحث عن السك�ر ال�م�س�ج�ى ب�دم�ي وب�رت�ق�ال�ة 
خ�اش�ع�ة تش�ب�ھ أح�الم ال�ی�ق��ظ�ة ب�ق�ی�ود الس�ج�ی�ن خ�ل��ف 
الضوءالبعید ، تبدل قشرھا بین شرع�ی�ة ال�ح�ل�م والش�ك 
االكید، االن تحرسني الح�دود وال�ح�واج�ز ال�ت�ي ال ت�رى 
موطأ قدمي تلتھمني أنا والصورة ال�م�ع�ل�ق�ة ف�ي س�اح�ة 
بیتي ونحن نرسم الصباح الذاھب الى البحر ف�ي م�ل�ھ�اة 
التناقضات على حافة السالم وحجرواقف ع�ل�ى م�ف�ت�رق 
الطرق یبتكرر عودتھ من الموت ت�ح�ت غ�ی�م�ة مس�ی�ج�ة 

 . بالضباب
ان تعدد الرؤى واالصوات متجلّیة ھنا وب�روز ش�خ�وص 
نصیّة عن طریق تعبیرات نّصیة اس�ل�وب�ی�ة ت�ك�ش�ف ع�ن 

كحبة زبیب اختمر قلبي بحی�رت�ھ ..(ھ�ن�ا ن�ج�د  /..الرؤى 
شخصیتین / حبة الزبیب / قلبي / عما قلیل التقط ص�وت 
ولدي من مرایا الروح وھذا الجحیم ال یغفرلي ھ�واج�س 
الذات التي تأت بھ ) ..(نجد ھ�ن�ا الش�خ�ص�ی�ات ال�ن�ص�یّ�ة 

واضحة (ص�وت وال�دي/ م�رای�ا ال�روح/ ھ�ذا ال�ج�ح�ی�م/ 
االن وأنا أبحث عن السكر المسجى .. (.. ھواجس الذات

بدمي وب�رت�ق�ال�ة خ�اش�ع�ة تش�ب�ھ أح�الم ال�ی�ق�ظ�ة ب�ق�ی�ود 
الس�ج�ی�ن خ�ل�ف الض��وءال�ب�ع�ی��د../ أن�ا/ الس��ك�ر/ ب�دم��ي/ 

 برتقالة / أحالم الیقظة / قیود السجون / خل�ف الض�وء
ان الحریة التي منحت الشاعرة كل ھذه المساحة م�ن (..

الكتابة عن طریق السردیة التعبیریة دلی�ل واض�ح ع�ل�ى 
جمالیة ھذه اللغة وبینما اس�ل�وب ال�ك�ت�اب�ة ج�ع�ل�ت ت�ع�دد 

 . االصوات حاضرة بھذا الكّم الرائع والجمیل
 

 . حمامةٌ فراتیّةٌ تقلُّ إليَّ حضارةَ سومرَ 
 بقلم: مرام عطیة

لم أكْن أَْعلَُم أنَّ تلَك الحمامةَ الفرات�یَّ�ةَ م�ث�ُل ل�ی�ل�ِة ال�ق�دِر 
ستغیُِّر خریطةَ بؤسي المھترئةَ بھ�م�س�ٍة ش�وٍق ول�م�س�ٍة 
تحناٍن، كفُّ المسیحِ تعطُف على أرضي القاح�ل�ِة ج�داوَل 
ألٍق وندًى من شالِل نورھ�ا، وت�م�ألُ ك�ؤوس�ي ال�رم�ادی�ةَ 
فیَض حبوٍر من الت�ف�ات�ِة م�زن�ت�ھ�ا، ول�م أك�ْن أع�رُف أنَّ 
احِ  ُسعَُف النَّخِل بین ج�ن�اح�ی�ھ�ا، س�ت�ك�وُن م�ب�ض�َع ال�ج�رَّ
لجسدي المثقِل باألًوجاعِ والندوِب؛ فت�ش�ف�ی�ِھ ح�ی�ن ی�ع�زُّ 

فاُء، وأنَّ  عراجیَن الرطِب اللذیذةَ ستكوُن مذاق�اً  علیھ الشِّ
شھیَّاً وقزحاً من الدَّھشِة في یباِب عمري، وأنَّ أغص�اَن 
یتوِن بفیھا ست�ك�وُن عص�ا م�وس�ى ؛ ف�ت�م�ألُ ج�رارَي  الزَّ
یِت الم�ق�دَِّس، وخ�واب�يَّ الشَّ�اح�ب�ةَ ب�ال�ع�س�ِل  الفارغةَ بالزَّ

ھر.   ورحیِق الزَّ
ماذا أقوُل لحمامٍة فراتیٍَّة رفَّْت على نبض�ي ص�ب�اح�اً ب�ع�د 
سني غیاٍب ، وھي تقلُّ إليَّ معلقاِت بابَل من مدِن سوم�َر 
العریقِة، وغاباِت أرٍز من شموخِ لب�ن�اَن؟ م�اذا أق�وُل ل�و 
جاءْت تسألني الھدیَل فوق نخی�ل�ھ�ا ال�وارِف ال�ثَّ�م�ِر، أو 
تطلُب إليَّ الھجرةَ إلى أقالیمھا الجدیدةَ ؟! ماذا أق�وُل ل�و 
راحْت تقلُّني قصیدةَ غزٍل إلى جزِر القرنفِل وال�ك�رِز ف�ي 
بالِد الشَّماِل ، أو تحم�ل�ن�ي أم�ی�رةً دمش�ق�یَّ�ةً إل�ى قص�وٌر 
األن�اق��ِة واألل��ِق ف�ي ب��ی�روَت؟! وغ��زالن�ي ال ت�ع��رُف إالَّ 
مساكَب الحبِق والزعتِر في قرى السندیاِن، وحسناوات�ي 
، ت�ت�زیَّ�ُن ب�ال�ت�واض�عِ  ترفُل بالف�رحِ رغ�م ال�ف�ق�ِر ال�م�اديِّ
وأساوِر الحنین في لقاء العاشقین. أأق�وُل ل�ھ�ا س�أنض�مُّ 
حِ ل�ھ�ا ب�ال�ف�راِق م�ن  ألسراِب نوارسِك البیضاِء؟! أم أل�وِّ

مادیِة؟!  غرفتي الرَّ
أیَّتھا الیمامةُ البیضاُء م�ن أخ�ب�رِك ب�ع�د اتس�اعِ ال�غ�ی�اِب 
م�ن ب�ح��ق�وِل ِش��ْع�ِري ال�ع��ط�ش�ى ل��ھ�ط�ول��ِك  �ِر ال��زَّ وتص�حُّ
داً وی�اس�م�ی�َن  األخضِر. من أیَِّة غیمٍة ِجئِت تھطل�ی�َن زم�رُّ
لیَن جیدي بشاِل لھفتِك األزرِق، وت�ق�بِّ�ل�ی�َن ش�ف�اھ�ي  تكحِّ

  بالنبیِذ؟!
سأحتفي بِك یمامتي األنیقةَ في مھرجاٍن یطوُل، و یت�سَّ�ُع 
كما تحتفُل الصحراُء بواحٍة خصیبٍة ، ل�ك�ن م�ھ�الً ع�ل�ى 

كریستاِل قلبي الورديِّ من االنكساِر ؛ فھو لم یعتْد ع�ل�ى 
  ذااااَك الھطوِل األرحِب .

ھذا سرد تعبیري ن�م�وذج�ي ح�ق�ق الس�ردی�ة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة 
باوضح تجلّیاتھا وحقق لنا البولیفونیة وت�ع�دد االص�وات 
في نفس الوقت , ھذا االنزیاح ال�ج�م�ی�ل وال�ت�ش�ظّ�ي ف�ي 
اللغة والرمزیة المحببة والزخم الشعوري ال�ق�وي ك�ل�ھ�ا 
اجتمعت ھا ھنا ../ لم أكْن أَْعلَُم أنَّ تلَك الحمامةَ الفراتیَّ�ةَ 
مثُل لیلِة القدِر ستغیُِّر خریطةَ بؤسي المھت�رئ�ةَ ب�ھ�م�س�ٍة 
شوٍق ولمسٍة تحناٍن ../ كفُّ المسیحِ تعطُف على أرض�ي 
ال��ق��اح��ل��ِة ج��داوَل أل��ٍق ون��دًى م��ن ش��الِل ن��ورھ��ا../ 

عراجیَن الرطِب اللذیذةَ ستكوُن مذاقاً شھیَّ�اً وق�زح�اً  وأنَّ 
من ال�دَّھش�ِة ف�ي ی�ب�اِب ع�م�ري ../ ت�ت�زیَّ�ُن ب�ال�ت�واض�عِ 
وأساوِر الحنین في ل�ق�اء ال�ع�اش�ق�ی�ن../ اتس�اعِ ال�غ�ی�اِب 
م�ن ب�ح��ق�وِل ِش��ْع�ِري ال�ع��ط�ش�ى ل��ھ�ط�ول��ِك  �ِر ال��زَّ وتص�حُّ
األخضِر ../ . من خالل الش�خ�وص ال�ن�ص�یّ�ة (ال�ح�م�ام�ةَ 
الفراتیَّةَ .. لیلِة القدِر.. خریطةَ بؤسي .. بھمسٍة شوٍق .. 
ولمسٍة تحن�اٍن .. ك�فُّ ال�م�س�ی�حِ .. أرض�ي ال�ق�اح�ل�ِة .. 
جداوَل أل�ٍق .. ھ�ذه الش�خ�وص ال�ن�ص�یّ�ة وغ�ی�رھ�ا ف�ي 
القصیدة حققت لنا ھذا الكّم والتجلّ�ي ل�ال�ص�وات اض�اف�ة 
الى اللغة الس�ردی�ة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة واس�ت�خ�دام االن�زی�اح�ات 

 الجمیلة بطریقة ذكیّة.
ھذه بعض االضاءات على قصائد سردیة تعب�ی�ری�ة أردن�ا 
من خاللھا ان نبیّن للمتلقي وك�تّ�اب ال�ق�ص�ی�دة الس�ردی�ة 
التعبیریة ھذه الجمالیة والفرادة والدھشة التي ربم�ا ل�ن 
تتحقق االّ من خالل السرد التعب�ی�ري. ن�ح�ن ن�ؤم�ن ب�ان 
جمیع قصائد كتّاب السرد التعبیري على مس�ت�وى ع�ال�ي 
م�ن ال�ج�م��ال�ی�ة, ان��م�ا ن�خ��ت�ار ب�ع�ض��ھ�ا حس�ب��م�ا ی�واف��ق 
ال�م��وض��وع ال��ذي ن�ت��ح��دث ع��ن��ھ. ح��ت��م�ا س��ت�ك��ون ھ��ذه 
االض��اءات مس��ت��م��رة ل��ت��ش��م��ل اك��ب��ر ع��دد م��ن قص��ائ��د 

 المنشورة في موقع (نادي السرد التعبیري).

 ما 
ا دة اا  اتد او 

 بقلم : كریم عبدهللا
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وخوفا من الذھاب الى انتخابات مبكرة ق�د تس�ق�ط ب�ھ�ا رؤوس وت�ی�ن�ع   بعد اكتساب الثقة     
اخرى وبعد تسلم الحكومة و وزرائھا لمھامھ�م, ان�ت�ظ�ر الش�ع�ب ال�ت�ونس�ي وخ�اص�ة ال�ط�ی�ف 
االجتماعي المتابع للشأن العام تحرك الحكومة الجدیدة التي یت�رأس�ھ�ا ھش�ام ال�م�ش�ی�ش�ي ھ�ذا 
القادم من خلف مكاتب االدارة التونسیة نحو حلحلة الوضع االجتماعي واالقتصادي وال�ت�ط�رق 
الى المواضیع االھم التي تعطل انطالق عمل ماكینة الدولة التونسیة اال أن كل ش�يء م�ن ھ�ذا 
لم یحصل و لم یقع أصال التطرق الیھ في ذلك الخطاب القصیر والباھت للسید رئ�ی�س ال�وزراء 
تحت قبة البرلمان. ھذا البرلمان الذي یشك�و ب�دوره ض�ع�ف�ا ف�ادح�ا ف�ي األداء وال�ذي ت�غ�ذی�ھ 
صراعات ال عالقة لھا بالھم الوطني, بل ان البرلمان ومنذ ت�ول�ی�ھ ال�ع�م�ل ك�ان م�رآة ع�اكس�ة 

 . لفساد أعضاءه و مثال یحتذي بھ للخارجین عن القانون وممتھني الرشوة و الفساد
لقد بدأت تتوضح للمتابع للشأن العام التونسي (رغم غضھ الطرف عن توزیر ب�ع�ض ال�وج�وه 
المشبوھة و الغیر كفؤى) نقاط ضعف ھاتھ الحكومة التي یبدو ع�دم ت�ن�اس�ق ع�م�ل وزرائ�ھ�ا 
وعدم انضباط بعضھم نتیجة ارتباطھم بأحزاب وأجندات سی�اس�ی�ة ك�ان م�ن ال�م�ف�روض ع�دم 

 . لھا و ذلك تطبیقا لالتفاق المسبق بین المكونات السیاسیة للبرلمان التونسي  انتماءھم
یبدو ان المتابع التونسي بدا یتشكل عنده نوع من الندم بسبب دع�وت�ھ ال�ى تش�ك�ی�ل ح�ك�وم�ة 
كفاءات اذ توضح لھ ان الحكومة لیست حكومة ك�ف�اءات وان�م�ا ح�ك�وم�ة ب�ی�روق�راط وأغ�ل�ب 
أعضاھا قادمون من االدارة التونسیة بكل جبروتھا وبیروقراطیتھا ال�ت�ي ن�ری�د ن�ح�ن الش�ع�ب 

والى األبد. كما اتضح وبكثیر من الشفافیة أن الس�ادة ال�وزراء ال�ج�دد ھ�م ف�ي   التخلص منھا
الحقیقة آلیات تنفیذ لمشروع او برنامج ھو غائب في األصل فالسید رئیس الوزراء لم ی�ط�رح 
برنامجا متكامال جریئا و طموحا وانما تحدث عن عمل ھنا و ھناك یجب ال�ق�ی�ام ب�ھ. ف�ي ھ�ذا 
الجو العام یمكن فھم مقاصد الحكومة الجدیدة وبرنامج عملھا ومدى قدرتھا على توفی�ر ال�ح�د 
األدنى من وعودھا أمام مطالب شعبیة تجاوزت س�ق�ف ال�م�ط�ال�ب ال�م�ع�ق�ول�ة إل�ى ال�م�ط�ال�ب�ة 

 . بتغییرات رادیكالیة تھدم لتعید البناء من جدید
في ھذا الجو العام یتواصل االنھیار في تونس : انھیار اقتصادي وانھیار اج�ت�م�اع�ي وان�ھ�ی�ار 
سیاسي تشكل في ظلھ فساد كبیر لم تعد الدولة قادرة على مجابھتھ وبرزت وجوه مالیة جدیدة 
ال تستطیع الحكومة مساءلتھا (من أین لك ھذا) و تحول الص�راع الس�ی�اس�ي ف�ي ت�ون�س ال�ى 
صراع لیس من أجل استنھاض البالد و انما صراع من أجل التمكن من الس�ل�ط�ة و ال�ت�م�ع�ش 

وغابت الثقة التي تتمتع بھا الدولة عند الش�ع�ب  منھا .. وتوترت العالقة بین المواطن والدولة
وظھرت بوادر عصیان عند فئة من المواطنین التي لجأت الى تعطیل تدف�ق ال�ن�ف�ط و ت�ع�ط�ی�ل 
عمل نقل الفسفاط وغلق منافذ عبوره نحو التصدیر مما ادى بالدولة الى استیراد الفسفاط ف�ي 
سابقة ھي االولى في التاریخ التونسي ..تونس التي كانت المصدر الثاني والرابع عالمیا لمادة 
الفسفاط. كما اھتزت صورة السلم االجتماعي التي طالما اشتھرت بھا تونس وأصبح المواط�ن 

 . في خوف دائم على نفسھ وعائلتھ ومستقبلھ
أمام ھذا الوضع االجتماعي المزري و أمام غیاب االحزاب التي توج�ھ�ت ال�ى ت�ع�ب�ئ�ة الش�ع�ب 
واستقطابھ لصالحھا في انتظار لحظة الحسم و أمام االزم�ة ال�ت�ي ت�ع�ی�ش�ھ�ا ح�رك�ة ال�ن�ھ�ض�ة 

جراء فقدانھا لكثیر من مصداقیتھا االخالقیة والسیاسیة لدى منتخبیھا وامام ص�راع  االسالمیة
قیاداتھا الخفي حول كرسي الزعامة و أمام غیاب مفزع الح�زاب ال�ی�س�ار ال�ت�ونس�ي وخ�ف�وت 

رئیس الوزراء ھشام المشیشي نفسھ بال حزام وبال غطاء,  شعبیة االحزاب القومیة یجد السید
وبال غطــاء سیاسي یدفـــع عن�ھ االن�ت�ق�ادات  ) بال حـــزام سیاسي یسانده و (یربت على أكتافھ

و (یدفیھ عند اشتداد البرد) لذلك سیبقى المشیشي یحكم بنفسھ لنفس�ھ وس�ی�ص�ط�دم ب�م�ط�ب�ات 
سیاسیة كبیرة تتطلب منھ اما عدم الرضوخ و االنحناء والتعویل ربما على دعم الرئیس ودعم 
الشعب او انھ سیذھب باتجاه المناورة و االنحناء للعاصفة السیاسیة التي تنتظ�ره ان اج�ال او 

 . عاجال فیخسر بذلك مصداقیتھ مقابل ربما المحافظة على حكومتھ ..لكن الى حین
نھایة یمكن القول ان ھاتھ الحكومة وان أتت تحت مس�م�ى (ح�ك�وم�ة ت�ك�ن�وق�راط او ح�ك�وم�ة 
كفاءات وطنیة) فھي لم تثبت مبدئیا على االقل مدى وض�وح ب�رن�ام�ج ع�م�ل�ھ�ا م�دى ص�الب�ة 
برنامجھا ومدى مردودیة وزرائھا. االكید ھو ان ھاتھ الحكومة وبالرجوع الى الس�ی�ر ال�ذات�ی�ة 
لوزرائھا وتاریخھم السیاسي لیس ھناك ما ینبئ بالكث�ی�ر م�ن األم�ل ف�ي م�ا ی�خ�ص ت�ق�ل�دھ�م 

 . لمناصب وزاریة
مرة أخرى ان تونس أكثر من أي وقت مضى بحاجة الى زلزال سیاسي ی�ذھ�ب ب�ك�ل ال�رؤوس 

منذ الثورة و التي دفعت بالبالد الى السقوط و االنھیار المفزع و ی�أت�ي   واالحزاب التي حكمت
في المقابل بطبقة سیاسیة جدیدة وطنیة الھوى تعید ل�ل�ب�الد ب�ع�ض م�ن م�ج�دھ�ا ف�ي ان�ت�ظ�ار 

  . التأسیس لتونس القرن الواحد والعشرین

 

.. ا  
 أ  وا ؟

 
 تونس/عبد الحمید الصغیر

 ا ُ ََم  
 

 

 
 وعد حسون نصر/سوریا 

 
 

لتواكب العالم انطلق م�ن ذات�ك,َع�ري أف�ك�ارك ل�ل�ن�ور, 
للشمس, ارفع وجھك للسماء, اطلق ذاتك وحررھا من 
قیود وعبودیة فرضھا علیك مجتمع رجع�ي, ثُ�ر ع�ل�ى 
أفكارك البالیة اركنھا جانباً والبس ث�وب�اً ج�دی�د م�زھ�ر 
بالحیاة, تطور لیتطور العالم مع ت�ط�ورك ,ل�ت�ن�ال ھ�ذه 
الحریة بروحك وتمنحھا لذاتك البد أن تعم�ل م�ن أج�ل أھ�داف�ك ف�ي ال�ح�ی�اة 

قصة نجاحك ستصبح ملھمة آلالف البشر,أیض�ا ع�ن�دم�ا ت�ح�ق�ق  وتدرك أن 
طموحك ستشعر بامتالء روحي فرید إذا جّربت مثل ھذا الشعور لن تستطیع 
النزول بعده من القمة, واعلم أنھ بتح�ق�ی�ق�ك ألھ�داف�ك تص�ب�ح ن�م�وذج�ا ف�ي 
محیطك وسوف تدفع العشرات إلى االقتداء بك وتدرك عن�دھ�ا إن�ك ش�خ�ص 

, طبع�اً م�ن الس�ھ�ل ج�دا أن ت�ق�زم تتجاوز الكره مفید للمجتمع, وثق بنفسك
وست�ج�د ب�ع�ض ال�ن�اس ت�ت�أل�م ل�ت�ع�اس�ت�ك  نفسك حتى تصبح جدیرا بالشفقة

وتحاول مساعدتك ل�ك�ن ع�ن�دم�ا ت�ت�س�ل�ح ب�ال�ث�ق�ة وال�ع�زی�م�ة ت�ت�ج�اوز ك�ل 
الشكوى مرادفة للطاقة السلبیة الصعوبات, توقف عن الشكوى والتذمر ألن 

وھي سجن روحي للتفكیر اإلیجاب ,وبعدھا ق�دس وع�دك وذل�ك م�ن خ�الل 
وال ت�خ�ذل أح�د ألن�ك ت�خ�ذل  الوعد الذي یعتبر میثاق شرف مقدس للجمی�ع

نفسك بالدرجة األولى, ضع أمام عینك أن ع�م�رك ال ی�ن�ت�ظ�رك ل�ألب�د ف�ھ�و 
مجموعة من اللحظات، وكل لحظة تمر لن تعود, لذلك انجز وال تترك أعمال 

,وبعد أن تنجز لتحقق ذاتك ھنا البد أن تتجھ للم�ج�ت�م�ع ف�ق�د م�ن�ح�َت وتأجل 
روحك بالنجاح والعطاء البد أن تمنح مجتمع�ك م�ن ع�ط�ائ�ك وخ�اص�ةً ب�ع�د 
ث��ورت��ك ع��ل��ى ذات��ك و وت��ح��ری��رھ��ا م��ن ع��ب��ودی��ت��ك وم��ن س��ج��ن أف��ك��ارك 
المظلمة ,لكن یا ترى إلى أي مدى سیكون ھذا التغییر مجدي؟ وخاصةً ب�ع�د 
ربیع عربي بدل أن یزھر براعم حب وشقائق نعمان م�ع�ط�رة ب�دم�اء زك�ی�ة 
وثمار عطاء ممزوجة بطھارة الطفولة أحرق األخضر قبل ال�ی�اب�س وش�ع�ل 
الحقد واغتصب الطھارة, فلم تعد الروح تفوح باألمل وال النف�س تس�ت�ن�ش�ق 
الحریة لثورة على الجالد ,أصبحنا غابة قویّنا یجلد الضعیف فینا والضعی�ف 
ال یقوى إال على ذاتھ , تشوھت المطالب وعدنا بالزمن للخلف بدل أن نتقدم 
بالخطوات, لم تعد ذاتنا تدعمنا فقد شغلنا بتأمین القوت ال�ی�وم�ي وال م�ج�ال 
مع الجوع أن تزدھر العقول, وال ننسى أو یغیب عن فكرنا التطرف ال�دی�ن�ي 
الذي كان مبطن عند األغلبیة العظمى وظھرا واضحاً بعد أن نس�م�ت ری�اح 
الربیع فبدل أن یكون ھوائھا لطیف النسمة ثارت وكأنھا ریاح خریف ع�رت 
كل ما بقي من ورق لتكشف لنا األساس, فال تغییر مع العصبة السوداء ألن 
سوادھا سید األلوان فكیف للسید أن یتنحى لیظھر حاشیتھ, ف�ل�م ت�ع�د ث�ورة 
الذات تزھر بعد ربیع قاحل فربیعھا جاء جاف وصقیعھ نخر عظامنا ل�درج�ة 
أننا أشعلنا النار بروحنا وكانت الجمرة بقایا العظ�ام ,ل�ك�ن ع�ل�ی�ن�ا أن ن�درك 
ونكون على یقین تام وإیمان مطلق أن تغی�رن�ا ل�ذات�ن�ا خ�ط�وة أول�ى ل�ت�غ�ی�ر 
المجتمع رغم كل الیأس علینا أن ال نستسلم لریاح الخمسین ت�ع�ث ق�ح�ط�ھ�ا 
بروحنا المزھرة بربیع الحب والعطاء, علینا أن نثق بذاتنا ونعزز ھذه الثق�ة 

عندما تضع قدمك على سلم متحرك وتقف على أح�د مع اآلخرین,وأعلم أنھ 
العبور ھنا تكون قد كونت ثقة مع نفسك جانبي السلم لتتیح لآلخرین فرصة 

ومعھم للنھوض بالمجتمع ببصیص أمل بنوع من التعاون والشعور بحقوق 
األخرو لو بالسماح لھ بالعبور عن السلم المتحرك, ربما ھذا التعاون یخ�ل�ق 
نھضة من داخلك لتغیر مفاھیم كثیرة أولھا أن یدك لوحدھا ال تص�ن�ع ح�ی�اة 
جدیدة قوامھا العطاء البد لید أخرى معك, وآخ�رھ�ا ال�ن�ھ�ض�ة ل�رب�ی�ع داف�ئ 

ص�ی�ف�ی�ة   تحتاج لروح تحررت م�ن ش�ت�اء ح�زی�ن وان�ط�ل�ق�ت ف�رح ب�ث�ی�اب
أل�وان�ھ ع�ل�ى ك�ل ب�ق�ع�ة   تصافح الجمیع وتخلق معھم تنوع یشع  مزركشة

بھذه األرض, لذلك لتغییر العالم انطلق من ذاتك ثر على ذاتك على مفاھیمك 
الخاطئة مھما كانت العقبات ربما أفكارك االیجابیة ب�واب�ة ل�ع�ال�م خ�ال�ي م�ن 
سلبیات, خالي من عقد وإن جاء ربیعنا ب�غ�ی�وم داك�ن�ة اج�ع�ل س�م�ائ�ك أن�ت 
صافیة غیومھا بیضاء وانطلق منھا محلق بفض�اء م�ن س�الم ی�ح�م�ل م�ع�ھ 

تعكر اللون األزرق في روحك فھ�و دل�ی�ل   النور بغد مشرق وربیع دافئ فال
نقاء ارسم علیھا أحالمك بریشة خضراء وانثرھا لمن ح�ول�ك ھ�ن�ا س�ت�غ�ی�ر 
العالم بریشة من روحك دلیل ثورة على عقد بالیة قوامھا أنت ومنك لل�ع�ال�م 

 جمعاء.
 



من المدارس الثانویة المتم�ی�زة ل�ل�ب�ن�ی�ن ف�ي ب�غ�داد. 
تعتبر من أن�ج�ح م�دارس ال�ع�راق وأع�رق م�درس�ة 
ثانویة في القارة اآلسیویة، وتضم�ن�ت أرق�ى ب�رام�ج 
التعلیم والمعرفة ع�ل�ى م�دى ع�ق�ود م�ن ت�اری�خ�ھ�ا، 
وتضم نخبة الطالب حیث ت�خ�رج م�ن�ھ�ا ال�ع�دی�د م�ن 
المثقفین المعروفین والمفكرین واألط�ب�اء وال�ع�ل�م�اء 
وغیرھم، وھاجر أغلب خریجیھا وأس�ات�ذت�ھ�ا ب�ع�ی�داً 
ع��ن ال��ع��راق، بس��ب��ب ال��ظ��روف الس��ی��اس��ی��ة غ��ی��ر 
المستقرة التي واجھت البلد والذین انتشروا في كاف�ة 

  أنحاء العالم حالیاً.
، ت�خ�ت�ص�ر إل�ى Baghdad Collegeكلیة بغداد (

BC أغلب طلبتھا كانوا من الیھود والم�س�ی�ح�ی�ی�ن ،(
في عقدي الثالثین�ی�ات واألرب�ع�ی�ن�ی�ات وال�ك�ث�ی�ر م�ن 

 األجانب من العوائل الملكیة الراقیة.
على ضفاف دجلة، في ش�ارع األخ�ط�ل ال�راب�ط ب�ی�ن 
منطقتي األعظمیة والكریعات، على الضفة الش�رق�ی�ة 
من نھر دجلة، شیدت على األرض التي ك�ان�ت قص�ر 
رشید باشا الزھاوي، ثم استقّر فیھ الحاكم الس�ی�اس�ي 

 اإلنكلیزي.
على ی�د اآلب�اء  1932ثانویة كلیة بغداد تأسست عام 

الی�س�وع�ی�ی�ن األم�ری�ك�ی�ی�ن، وتض�م خ�م�س ب�ن�ای�ات 
بطابقین، ومازالت المدرسة تحتفظ ببن�ائ�ھ�ا ال�ذي ل�م 

 تجر علیھ أیة إضافات.
م وبعد ط�ل�ب م�ن ب�ط�ری�رك ال�ك�ل�دان 1929في عام 

الكاثولیك في بغداد، یوسف عمانوئیل ال�ث�ان�ي ت�وم�ا، 

وبتوجیھ من البابا بیوس الحادي عش�ر، وص�ل إل�ى 
بغداد مجموعة مكون�ة م�ن أرب�ع�ة آب�اء یس�وع�ی�ی�ن 
أمریكیین وأسسوا كلیة بغداد كمدرسة ثانویة للبنی�ن. 

" من ق�ب�ل اآلب�اء، BC on the Tigrisعرفت بـ "
المدرسة كانت ت�ح�ت�وي ع�ل�ى ك�ادر م�ن اآلب�اء م�ن 
مقاطعة نیو أنكالند الیسوعیة. والرھبنة الیس�وع�ی�ة، 
ھي واحدة من أھم الرھبانیات الفاعلة ف�ي ال�ك�ن�ی�س�ة 
الكاثولیكیة، ومن أكبرھا تأسست ع�ل�ى ی�د ال�ق�دی�س 
أغناطیوس دي لویوال في القرن السادس عش�ر أی�ام 

 البابا بولس الثالث في إسبانیا.
بینما رحب مسیحیو بغداد بمجيء الیس�وع�ی�ی�ن، أم�ا 
المس�ل�م�ی�ن ف�ق�د ك�ان�وا ف�ي ال�ب�دای�ة مش�ك�ك�ی�ن م�ن 
اتجاھاتھم. ولكن، الحقاً قام ال�م�س�ل�م�ون ب�م�دح ھ�ذه 
ال�م�ؤس�س�ة ح�ی�ث أص�ب��ح م�ن ال�واض��ح أن م�ھ�م��ة 
الیسوعیین كانت إلغناء ال�ت�ع�ل�ی�م، ول�ی�س ل�ت�ح�وی�ل 
المسلمین عن دیانتھم. الثقة كبرت في ال�ی�س�وع�ی�ی�ن 
ف�ي ك�ل�ی�ة ب�غ�داد ح�ی�ث ك�ان�وا ی�ح�ت�ف�ل�ون ب�األع�ی��اد 

 المسیحیة والمسلمة في دیار طالبھم.
أول اختبار للكلیة حصل خالل الث�ورة ال�م�ح�رك�ة م�ن 
قبل النازیین في بغداد أیام الحرب العال�م�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة. 
ظل الیسوعیین األمریكیون یعملون في كل�ی�ة ب�غ�داد، 

م، 1941وكذلك خالل ثورة رشید عالي الكیالني عام 
  عندما

كان ب�ق�ی�ة األم�ری�ك�ی�ی�ن ی�ھ�رب�ون م�ن ال�ب�الد. ھ�ذه 
الشجاعة أدھشت رئیس الوزراء العراقي ف�ي ح�ی�ن�ھ 

  كثیراً، وبعد
 قمع الثورة. قام بإرسال ولدیھ اإلثنین إلى كلیة بغداد

ال��ع��راق ع��ل��ى م��دى ت��اری��خ��ھ ال��ح��دی��ث، وخ��الل 
الخمسینیات، كانت تش�ك�ی�ل�ة ك�ل�ی�ة ب�غ�داد ال�ط�الب�ی�ة 

% م�ن 35% م�ن ال�م�س�ل�م�ی�ن، 50تحتوي ع�ل�ى 
% م�ن ال�م�س�ی�ح�ی�ی�ن 15المسیحیین الك�اث�ول�ی�ك، و

األرثودوكس. وقبل خروج الیھود م�ن ال�ع�راق ب�ی�ن 

، شكل الیھود نسب�ة م�ل�ح�وظ�ة 1951و 1948عامي 
من التشكیلة الطالبیة. وب�م�رور ال�وق�ت، ك�ب�ر ح�رم 
الكلیة لیضم تسع بنایات كبیرة، من ضمن�ھ�ا م�درس�ة 

  داخلیة، مكتبة، ومختبرا.
قبل تأسیس كلیة بغداد كانت العوائل العراقیة الراقی�ة 
ترسل أبناءھا إلى كلیة فیكتوریا في اإلسك�ن�دری�ة ف�ي 
مص�ر. ول�ك��ن ب��ع�د ت�أس��ی��س ك��ل�ی��ة ب��غ�داد وق�رب��ھ��ا 

 وتدریسھا العالي الصفات.
ب�ع�د ت��أس�ی�س ك�ل�ی��ة ب�غ�داد ون�ج�اح ھ�ذه ال��ت�ج�رب��ة 
وتطویرھا من قبل اآلباء ال�ی�س�وع�ی�ی�ن، ب�دء اآلب�اء 
الیسوعیین یتسل�م�ون ط�ل�ب�ات م�ن ع�وائ�ل ال�ط�الب 
طالبوا فیھا بإنشاء مؤسسة ل�ل�ت�ع�ل�ی�م ال�ع�ال�ي، وب�دأ 
اآلباء الیسوعیین بت�ن�ف�ی�ذ ھ�ذه ال�ف�ك�رة. وی�ق�وم�ون 

م، وھ�ي 1956بتشكیل مؤسسة أخرى في بغداد عام 
 جامعة الحكمة.

وفي عقد الخمسینات أصبحت الكلیة م�ؤھ�ل�ة ت�م�ام�اً/ 
إلدارة مؤسسة جامعیة لما فیھا من كوادر ت�دریس�ی�ة 

وإداریة فقدم األب توماس ھسي ال�ی�س�وع�ي رئ�ی�س 
كلیة ب�غ�داد، ط�ل�ب�ا إل�ى وزارة ال�م�ع�ارف ال�ع�راق�ی�ة 
(وزارة التربیة العراقیة حالیاً) في ن�ی�س�ان م�ن ع�ام 

منح كلیة بغداد اإلذن الرسمي للبدء بال�ت�ع�ل�ی�م  1955
العالي، ویكون التَدریس أربع سنوات ین�ت�ھ�ي ب�م�ن�ح 
المتخرج فیھا درجة البكالوریوس، ووافق�ت ال�وزارة 

حص�ل�ت  1956وفي ال�ث�الث�ی�ن م�ن ح�زی�ران س�ن�ة 
الموافقة على تسمیة المؤسسة بـ�ج�ام�ع�ة ال�ح�ك�م�ة، 
وجاء اختیار ھذا االسم تیمن�اً بـ�ب�ی�ت ال�ح�ك�م�ة وھ�و 
مركز ثقافي قدیم أسس في زمن الدولة العباسی�ة ف�ي 

 بغداد.
ولقد َحضت جامعة الحك�م�ة ب�اإلع�ج�اب وال�دع�م م�ن 
المملكة العراقیة، وخصوصاً رئیس الوزراء العراق�ي 
نوري السعید، الذي أعط�ى ارض ح�ك�وم�ی�ة ث�م�ن�ھ�ا 

دون�م م�ن األراض�ي  272ملیون دین�ار، مس�اح�ت�ھ�ا 
 لبناء الجامعة في منطقة الزعفرانیة.

ع��ی��ن اآلب��اء ال��ی��س��وع��ی��ی��ن األب ج��وزی��ف ال��رای��ن 
الیسوعي رئ�ی�س�اً ل�ج�ام�ع�ة ال�ح�ك�م�ة، وال�ت�ي ب�دأت 

، وفي تش�ری�ن ال�ث�ان�ي 1956الدراسة فیھا فعلیاً عام 
وض�ع ال�ح�ج�ر األس�اس ل�ل�ج�ام�ع�ة ف�ي  1957سنة 

 1959منطقة الزعفرانیة، وأنجز الع�م�ل ف�ی�ھ�ا ع�ام 
والذي شھد انتقال الجامعة إلیھا بصورة كاملة. تض�م 
الجامعة: كلیة اآلداب. كلیة الھندسة. كل�ی�ة ال�ت�ج�ارة. 

 معھد الدراسات الشرقیة.
وتُعرف أیض�اً ف�ي ك�ل م�ن س�وری�ا  1967بعد حرب 

واألردن باسم نكسة حزیران، وفي مصر باسم نكس�ة 
وتسمى في إسرائیل حرب األیام الستة، ت�ف�اق�م�ت  67

المشكلة م�ع األم�ری�ك�ان، ع�ن�دم�ا أغ�ل�ق�ت الس�ف�ارة 
األمریكیة في العراق، وكالمعت�اد ب�ق�ي ال�ی�س�وع�ی�ی�ن 
األمریكیون في ال�م�درس�ة ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن خ�روج 

  أغلب األمریكیین من
   العراق.

وأس�ت�الم ح�زب ال�ب�ع�ث  1968تموز  17وبعد ثورة 
العراقي الحكم في العراق، أدت إلى تغیی�ر ك�ب�ی�ر ف�ي 
الساحة السیاسیة ف�ي ال�ب�الد، وت�م ت�دری�ج�ی�ا ت�أم�ی�م 
المدارس الخاصة، وبالرغم م�ن م�ع�ارض�ة األس�ات�ذة 
في جامعة بغداد، صدر قانون ج�ام�ع�ة ال�ح�ك�م�ة رق�م 

، ال�ذي ج�ع�ل ل�غ�ة ال�دراس�ة م�ن 1968لسن�ة  190
ق�رار  1969اإلنجلیزیة إلى العربیة، ثم َصدر في عام 

ب�ح�ل  1969ف�ي ع�ام  342مجلس قیادة الثورة رقم 

الجامعة ودمج كلیاتھا بجامعة بغداد، ق�ام�ت ح�ك�وم�ة 
  البعث بالسیطرة على جامعة الحكمة.

عمد الیسوعیین أن ال یتدخلوا في الس�ی�اس�ة، وع�ل�ى 
الرغم من ذلك، كانوا دائماً مھددین ب�ال�ط�رد. وك�ان�ت 
مش�ك��ل�ة ت�غ��ی�ی��ر ال��ح�ك��وم�ة ف�رص��ة ل��ل�ت��خ�ل��ص م��ن 
الیسوعیین وإلغاء عملھم المب�دع. وأم�رت یس�وع�ي 

. وق�ام 1968الجامعة بالمغادرة ف�ي تش�ری�ن ث�ان�ي/ 
العدید من الطالب (بالرغم من تحذی�رات ال�ب�ع�ث�ی�ی�ن) 
بالذھاب إلى المطار لوداع اآلباء الیسوع�ی�ی�ن ال�ذی�ن 

  یسمون في بغداد بـ "الفاذریة".
كما قامت الحكومة البعثیة بالسیطرة على كلیة ب�غ�داد 

یس��وع��ي  33م، وأع��ط��ت أل 1969أب،  24ف��ي 
الباقین مھلة ثالثة أیام لمغ�ادرة ال�ع�راق. وق�د ع�م�ل 

یسوعي في كلیة بغ�داد. ت�وف�ي خ�م�س�ة م�ن�ھ�م  145

ودفنوا بالقرب من كنیسة ال�م�درس�ة، ال�ت�ي ال ت�زال 
تعود إلى الجمعیة ال�ی�س�وع�ی�ة، وك�ل�ی�ة ب�غ�داد ب�ق�ت 
كمالك حكومي منذ طرد الیسوعیین. فتح�ول�ت أب�ن�ی�ة 
ال�ج��ام��ع��ة إل��ى م��ع��ھ��د ال��ت�ك��ن��ول��وج��ی��ا ف��ي م��ن��ط��ق��ة 

  الزعفرانیة. وأغلق المرصد الفلكي فیھا.
وقعت في ھ�ذا ال�ع�ام ب�ع�ض األح�داث، ال�ت�ي ھ�ددت 
األمن في منطقة األع�ظ�م�ی�ة ب�ب�غ�داد، (م�وق�ع ك�ل�ی�ة 
بغداد) ومن ضمنھا إرسال تھ�دی�د إل�ى ال�ك�ل�ی�ة ن�ص 
على أن تغلق المدرسة أبوابھا، وإال سیت�م اس�ت�خ�دام 

 أسلوب العنف والتھدید بالقتل.
قررت وزارة التربیة والتعلیم إثر ھذا ال�ت�ھ�دی�د، ن�ق�ل 
طالب وأساتذة كلیة بغداد إلى ث�ان�وی�ة ال�م�ت�م�ی�زی�ن، 

ح�ف�اظ�اً ع�ل�ى ح�ی�ات�ھ�م، وق�د  2الواقعة في الرصافة 
رحبت ثانویة المتمیزین ب�ك�ل�ی�ة ب�غ�داد وب�أس�ات�ذت�ھ�ا 
ولكن حصل بعدھا صعوبات في اإلدارة وال�ت�دری�س، 

طالباً فوق الموج�ودی�ن ف�ي  1700فقد تم نقل حوالي 
ط�ال�ب  2500الثانویة، أي أن عدد ال�ط�الب ف�اق الـ�

أس�ت�اذاً  80وكذلك األساتذة الذي بلغ عددھم ح�وال�ي 
وأستاذة، فأصبح الحمل كبیراً على اإلدارة في تن�ظ�ی�م 
الصفوف والجداول وكذلك الص�ع�وب�ة ال�ت�ي واج�ھ�ت 
طالب كلیة بغداد، فمن المعلوم أن منھج م�واد ك�ل�ی�ة 

 -الكیمیاء  -األحیاء  -العلوم  -بغداد في (الریاضیات 
الفیزیاء) باللغة اإلنكلیزیة، أما في ثانویة المتم�ی�زی�ن 
فباللغة العربیة، مما أحدث تغی�راً ج�ذری�اً ف�ي دراس�ة 

 طالب الكلیة.
واجھ كل من طالب كلیة بغداد وثان�وی�ة ال�م�ت�م�ی�زی�ن 
صعوبة في االندماج واالخ�ت�الط، ف�وص�ل األم�ر إل�ى 
االشتباك بین طالب المدرستین، وقد وصل االخت�الف 
إلى أن ینشر مقال في إحدى الصح�ف ت�ح�ت ع�ن�وان 
(كلیة بغداد ضیف ثقیل)، وك�ان ھ�ذا ال�م�ق�ال ع�ب�ارة 
عن شكوى إلى الوزیر، وب�ع�دھ�ا ل�م یس�ت�ط�ع ط�الب 
كلی�ة ب�غ�داد االس�ت�م�رار ح�ی�ث ع�ادوا إل�ى م�ن�ط�ق�ة 
األعظمیة، والتي كانت ت�ع�د م�ن�ط�ق�ة س�اخ�ن�ة ح�ی�ث 
سقطت أكثر من مرة قذائف ھاون على ساحات ل�ع�ب 
كرة القدم وفي أحد األیام تعرض بع�ض ال�ط�الب إل�ى 

  إطالق نار من سیارة مجھولة عندما
 كانوا واقفین أمام المدرسة ولكن دون إصابات.

ھذا فضالً عن عملیات ال�خ�ط�ف ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ح�دث 
بصورة شبھ مستمرة في شارع األخطل الم�ؤدي إل�ى 

  المدرسة
 المعروف في تلك الفترة بشارع الموت.

) وب�ال�ت�ح�دی�د 2008  -  2007بحلول العام الدراسي (
اس�ت�ط�اع�ت وزارة  2007في ش�ھ�ر تش�ری�ن األول 

التربیة فتح كلیة بغداد من جدید في موقعھا األص�ل�ي، 
باإلضافة إلى فتح مبنى م�ل�ح�ق ف�ي م�ن�ط�ق�ة زی�ون�ة 
مساعدة لطالب المنطقة للوصول إلی�ھ�ا، فص�در أم�ر 

وزاري بعودة جمیع الطالب إما إلى الموق�ع األص�ل�ي 
أو الملحق وعودة جمیع األساتذة إلى كلیة بغداد فع�اد 
قسم منھم إلى موقعھا األص�ل�ي وال�ق�س�م اآلخ�ر إل�ى 
ملح�ق ك�ل�ی�ة ب�غ�داد ف�ي زی�ون�ة وق�د أدى ھ�ذا إل�ى 
االستقرار اإلداري في ثانویة ال�م�ت�م�ی�زی�ن وع�اد ك�ل 
شيء إلى ما كان علیھ واستقرار كل�ت�ا ال�م�درس�ت�ی�ن. 

تم افتتاح فرع آخر في جانب ال�ك�رخ  2009وفي عام 
من بغداد في منط�ق�ة ال�ب�ی�اع، وك�ان م�دی�رھ�ا أح�م�د 

تم اف�ت�ت�اح ف�رع ل�ك�ل�ی�ة  2008سلمان فرج. بعد عام 
بغداد كلیة بغداد للبنات في منطقة الباب الشرقي وت�م 

 دمجھا مع ثانویة العقیدة العریقة للبنات.
ت�خ�رج م��ن ك�ل�ی��ة ب�غ��داد ال�ع�دی��د م�ن الش��خ�ص�ی��ات 

 المعروفة من بینھم:
إی��اد ع��الوي، رئ��ی��س ال��وزراء ال��ع��راق��ي الس��اب��ق، 
والمرحوم أحمد الجلبي، النائب في البرلمان الع�راق�ي 
السابق، عادل عبد المھدي، رئیس الوزراء الع�راق�ي 
الس��اب��ق، ل��ی��ث ك��ب��ة، ال��ل��ورد آرا درزي، ج��ّراح 
ومستش�ار ف�ي وزارة الص�ح�ة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة. أك�م�ل 
الدراسة الطبیة األولیة في أیرلن�دا وھ�و اآلن ج�راح 
أول في الجراحة الت�ن�ظ�ی�ری�ة ف�ي مس�ت�ش�ف�ى س�ان�ت 
ماري في لندن. س�ف�ی�ان أك�رم ع�ب�د ال�ق�ادر ال�دوري 

الس�اب�ق. ع�ی�زرا إس�ح�اق،   القائم باألعمال في تركیا
عالم في الطب وھو أول من قام بعملیة ترقیع شبك�ی�ة 
العین بواسطة اللیزر، یھودي فرنسي الج�ن�س�ی�ة م�ن 
أصل عراقي. شانت اسانسیلیان, موسی�ق�ار أم�ری�ك�ي 
الجنسیة ومن أصل عراقي (مسیح�ي أرم�ن�ي) غ�ادر 

وی�ع�ی�ش ح�ال�ی�ا ف�ي الس�وی�د  1980العراق في عام 
ولدیِھ مسرح م�وس�ی�ق�ي ب�اس�م�ھ، ال�م�ھ�ن�دس أح�م�د 
العبدلي خبیر ال�م�ف�اع�الت ال�م�ح�ف�زة. ھش�ام ص�ال�ح 
جراح انف وأذن وحنجرة معروف في بریطانی�ا وھ�و 
بریطاني م�ن أص�ل مص�ري. غس�ان اآلل�وس�ي اب�ن 
الجراح المعروف حسني اآللوسي، جراح ان�ف وإذن 
وحنجرة ف�ي ب�ری�ط�ان�ی�ا وھ�و ب�ری�ط�ان�ي م�ن أص�ل 

 عراقي.
نشر م�ح�رري  –تواصل اجتماعي  –مصادر: وكاالت 

 الموقع
 ویكیبدیا الموسوعة الحرة.
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 ھادئٌ 
 .قلیل التحدِث مع الغرباء ومعي

 یكرهُ األوراِق البیضاِء ذاَت الخطوط المنتظمة
 .یكرهُ التقاریر بكِل أشكالھا

 أحبكِ 
 .قالھا مرةً واحدةً ،كان سكراناً 

 الضوء یزعجھُ ویجعلھ عصبَي المزاج
 یھمُس حین یطلُب كوباً من الماء الدافئ،

 .یخبرني بأنھ یعاني التھاب الحلق
 .صوتھ جمیالً جداً ھكذا أخبرتني أمھ

  أحاول إحراجِھ قلیالً وأطلب منھ أن یغني لي
 .یعتذر بأن حبالِھ الصوتیة متقطعة

 صراخٌ 
 .یكره الصوت العالي، یعاني من خدٍش في أذنیھ

 لقد اعتدُت علیھ
من الصعِب جداً على فتاٍة حالمة أن تُجالَس رج�الً ق�ل�ی�ل 

 الكالم،
 رجٌل غامٌض، كثیر التأمل، یكره زقزقة العصافیر

 نعم،
وانا أیضا أعاني من فوبیا ی�ج�ب أن تض�اف إل�ى ب�اق�ي 

  الفوبیات
 فوبیا (زقزقة ..ال ال أقصد صیاح العصافیر صباحاً)

 رجٌل اسودٌ 
لدیھ مشكلة في عینیھ، فھو یرى ك�ل ش�يٍء م�ن ح�ول�ھ 

 أسود
 شاشة ھاتفھ مظلمة،

 المصباح في غرفتھ ھاجر منذ عدة سنوات
 اتصل بھ، ال یوجد رد

 أنزعج كثیرا ، لماذا یتجاھل اتصاالتي؟
 ھل یتھرب مني؟

 أم أن صوتي بشع؟
  أم ماذا ھنالك یاترى؟

  أسأُل وأبحث عن إجابٍة،
 إجاباتٌ 

 كان یُجیُب على أسئلتِھم (بكال لسُت أنا)
 كانت إجابتھ خاطئة

 بصمٍت وھدوء كان یتلقى الصفعاِت واللكماتِ 
 معصوب العینین (بخرقٍة) سوداء

 ُزج بھ في زنزانٍة تتسُع لشخٍص یناُم واقفاً 
 (.......) ولد بتقریٍر یفیُد بأن فُالنة ولدت رجالً یُدعى

 وِسیَق بھ إلى مكتِب المدیر العام صباحاً 
 فقد أذنیھ ، وكلتا عینیھ وقطع بعض حبالِھ الصوتیة

 عاش بقیة سنواتِھ بتقریرٍ 
 .) فالن یعاني من تشوھاٍت جسدیة(

   ٌذٌب  
 
 بابل -حنین محمد/العراق 

 أما آن لي أن أُطیل النظر لكوكبك البعید یا أبي
 و أن أُقبل أفواه النجوم و أركض بین ُسالالت الغبار بخیٍط من الشمع

 أما آَن لي أن أتقدَم لُغتك الصفراء و أسحَب خلیة الجماد ، تلك اآللھة الرمادیة لمنعطف النور األخیر
 سندخُل من ثقِب أُذنیَك قائمة إحتالٍل كبیرٍة إلى إحتمالك المفقود

 سنلعُب ثانیة برملِك المكسوِر على ساحِل أنفاسھا، بال تدابیر للوقت و للھواجس
 یفتُك بنا السؤاُل فیبدو شھیآ كما الفراشات والیاسمین البري

 أین فجر النازحین ، أین أمتعة السنین الثقال و مالمح ثغرھا حین نبحث عن تأویٍل ألحفادك النائمین على أسرٍة من الخیاراِت العقیمةِ 
ھل فقدْت المفاتیُح عصافیَر أفكارھا من جدیٍد و ھل نفخ في صحِن كمأَك كھنةُ ھذه المسافات ال�ھ�وائ�ی�ة ك�ي ی�م�ن�ح�وا ع�ظ�ام�ك ھض�ب�ة ذات 

 . احتماالت سبع ، و فتیان تفرُك القرابین بین أثدائھا
 مْن لقیِدَك المبتور حین یأكلُك المعنى و حین یفتُك بك أبناُء الكلمات و األساطیر

 ھا أنت تلُدك النھایاُت من بطوِن الِشباِك و المناجِم ، و تأخُذ تاجَك أقزاُم تلك البدایات
 حین یطوُل البرزُخ و تقفُز السناجُب على أقواِس دیمومتك

كیف نقِسم رغیفك المملوء بالدم على شحوِب الفقراِء و كیف تمنحھم قُدسیة تشبھ لیلة المعراج ، تلك نوافذك الحم�راء والش�ھ�داُء ج�الس�ون 
 . على أرائك الزیتون یفتتحون یومَك بأیتامھم

 . أیھا االُب الكبیُر : لَِم تُحرُج النبوءاِت، و أنت تصنُع زوارَق من یاٍس و إستبرٍق محشوٍة بالخِز و الینابیع
 ھل تُشبھُ أسالفك حین تضربُك السھوُل بحجٍر من الفردوسِ 
 یا لطھاتك وھم یرفعون األباریق إلى سفوحٍ ذات كیٍد عظیمٍ 

 لیُعلق الصیادون أُنوفھم على كتِف الخیال و لیحتموا بریٍش في غیابك
 لیستطیَل نُحاس القُبرات كي تقضم أسیادھا

 . سترتفع أصابع الكمال كي تُعید زیت السماواِت إلى قنادیل نسائك

  ات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسیل صالح

صباح الخیر یا وط�ن�ي...أق�ول�ھ�ا وی�ت�دف�ق 
ح�روف�ك اس�م�ك ھ�ك�ذا   أردد  الدمع ح�ی�ن

اّم  ول����دن���ا م���ن  ن���ح����ن م����ع ال����وط���ن
 ع�ن نغ�ت�رب أن وأرغمتنا السنین  واحدة

إل�ى ح�د  م�نّ�ا األخ�ر یتح�س�س كلینا. ولكن
 نس�ت�ن�ش�ق�ھ�ا ل�ھ�ذا حین نكھة األوكسجین

 أع�ت�ذار وال أقولھا وبمليء فھمي ال عذر
 الخ�ی�ان�ة توضأ في دماء  مسؤول  كل جراحك من تسبب في  مسؤول من كل

ف�ی�ك  تخنق كل م�ب�اھ�ج األرز  على حساب أبناؤك أنھا غّصة كبرى أتحسسھا
تكتم كل ابتسامة على محیّا أبناؤك أن�ھ�ا ل�ع�ب�ة ال�ق�در: ی�ت�ح�ج�ج�ون ب�ھ�ا ف�ي 

ی��ا   حس��اب م��م��ل��ك��ت��ك ألس��ی��اده ع��ل��ى ی��ق��دم األك��ث��ر  ص��راع��ھ��م : أي م��ن��ھ��م
آالم�ھ�ا م�ن م�خ�ال�ب�ھ�م  والعامة ل�ن ت�ن�س�ى  تناسوا أّن التاریخ ال یرحم  وطن

 قیّم.   اللعینة التي أوغلت في جسدك العربي بما تخلد بھ من
 .... الیوم  بیروت ھي وھا

 أنین الثكل في بلـــواھا  أنّت 
  وسماھا  یتســابقون لبیعھا

 أطفالھا تشكو وتذرف دمعھا
 والبحر ضّج صریخھا ودماھا

وثمن خیانتكم واذھ�ب�وا   الموت. لملموا حاجاتكم صنّاع  ننسى یا  وال نتناسى
 ال�ت�ي حك�م�ك�م سني لنشد جراحاتنا وجراحھا عبر والضماد واتركوا لنا لبنان

 أتح�س�س قریب حین أراه إني برحیلھم بیروت یا تركتموھا...فصباحك مزھر
ول�ن�ض�ع  كم�ا ك�ان�ت ولنعید أرضنا وصبیة الشعب في حنجرة كل شاب صحوة

 ال�ع�روب�ة ل�ب�ن�ان والجمال الحب لبنان المشترك قاسمنا لیكون بید اآلخر  یدنا
 وتحیا اللیل..ولنحیا وخفافیش ألعدائك والموت بیروت یا فالمجد لك واآلمال

 . بیروت مطرزة بالورود وریاحین المحبة والمجد والوفاء صباحا ومساء

وط ب  ..  و   
 

 غاده محي الدین
 المانیا 

  رصیف قدیم 
 الكل ینتظر موعدا 

 مع السعادة واألمل
  على مقاعد بالیة

  دفنت تحتھا الحلم
 مسرح للحیاة 

  شھد العجب
  تذاكره غالیة

  تدفعھا بالدماء
 أو األلم

 تعلو فیھ أصوات
  الرعاع 
  لونت الدماء بالدماء 

  وداوت الوجع بالوجع
  كسروا أیدي الضعفاء

  وكبتوا أصوات المساكین
  منذ زمن ونجومھ 

  رصاص الجھل
 وعدو أزلي

 والفقر ضیف
  شرف في كل

  فصل

 وھا ھو الیأس خلف
 الكوالیس

  لقطار األمل  یلوح
  من بعید

 فتغدره ید سوداء
  وترسل قطار الموت

  إلى مدینة الرماد
 یجر شرارة نیران

  تجوب وتجول
  وتحصد عقوال
 خدرھا الغباء

 واحتلھا الحقد
 فھل ستعلو أصوات

 األحرار أم ندفن
 األمل ؟

 ر  
 

 رباب غنوش/ لبنان 
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الطریقة الوحیدة للتعامل م�ع ال�خ�وف 
ھي مواجھتھ، سواء كان الخوف م�ن 
ح����ی����وان أوم����ك����ان أو م����وق����ف 
معین،ف�ال�خ�وف ی�ع�ت�ب�ر أح�د أق�وى 
المشاعر، لما لھ م�ن ت�أث�ی�ر ش�دی�د 

للغایة على العقل والجسم. ویمك�ن أن 
ی���خ���ل���ق ال���خ���وف إش���ارات ق���وی���ة 
لالستجابة عندم�ا ن�ك�ون ف�ي ح�االت 
الطوارئ،أو التقدم لوظیفة ج�دی�دة، 

أن فھو استجابة طبیعیة لتھدید یمكن 
 یكون متصوراً أوحقیقیاً.

قصی�رة یمك�ن أن یس�ت�م�ر ال�خ�وف ل�ف�ت�رة 
ثم یزول، لكنھ قد یدوم أیضاً لفترة أط�ول، وف�ي ب�ع�ض ال�ح�االت ی�م�ك�ن�ھ 
السیطرة على حیاتك، مما یؤثر على قدرتك عل�ى ت�ن�اول ال�ط�ع�ام وال�ن�وم 
والتركیز والسفر واالستمتاع بالحیاة .ویمنعِك أیضاً من ال�ق�ی�ام ب�األش�ی�اء 

 التي تریدینھا أو تحتاجین إلى القیام بھا، كما أنھ یؤثر على صحتك.
*تعلمي كیفیة زیادة المشاعر اإلیجابیة، فالخوف یجعلنا ن�الح�ظ ون�ت�ذك�ر 
األحداث السلبیة، مما یعزز إحساسنا بأّن العالم مك�ان م�خ�ی�ف، وی�م�ك�ن�ن�ا 

 العمل على تغییر ذلك من خالل مالحظة ما ھو إیجابي .
*یمكن للخوف أن یحطم إحساسنا بالعالم كم�ا ن�ع�رف�ھ، ق�د ی�ك�ون أول�ئ�ك 
الذین عانوا من الصدمة قد عانوا أیضاً من خسائر حقیق�ی�ة دف�ع�ت�ھ�م إل�ى 
التشكیك في معنى حیاتھم. فإذا كنا نعاني من الق�ل�ق أو ال�خ�وف الش�دی�د، 

 فمن المھم إعادة اكتشاف اإلحساس بالھدف.
 

*یمكن أن یتسبب الخوف أیضاً في شعورنا ب�االن�ف�ص�ال ع�ن اآلخ�ری�ن . 
فالحصول على دعم من اآلخرین، یجعلنا نشعر بمزید من الثقة في قدرتن�ا 
على التعامل مع القضایا. ومن الناحیة الجسدیة، فإنَّ وجود أح�د األح�ب�اء 

 المقربین یھدئنا، ویقلل من استجابة القتال أو الھروب.
*إن التواجد في الطبیعة یقلل من الخوف والق�ل�ق وی�زی�د م�ن ال�م�ش�اع�ر 
الممتعة، مثل الھ�دوء وال�ج�م�ال والس�ع�ادة واألم�ل وال�ح�ی�وی�ة. ك�م�ا أن 
االرتباط بالطبیعة ال یجعل الناس یشعرون بتحسن ع�اط�ف�ي ف�ح�س�ب، ب�ل 
یقلل أیضاً من ضغط الدم، وم�ع�دل ض�رب�ات ال�ق�ل�ب، وت�وت�ر ال�ع�ض�الت، 
وإنتاج ھرمونات التوتر، وجمیعھا إشارات للتوتر والخوف. لذلك ع�ن�دم�ا 
تقاومین مشاعر الخوف أو القلق، ابحثي عن حدیقة أو مساحة خض�راء، 
واذھبي في نزھة أواركضي، باإلضافة إلى التأثیرات التصالحیة للطبی�ع�ة، 

 فإنَّ التمارین البدنیة ستساعد أیضاً على تحسین مزاجِك.
 

نحن ال نعیش في االوقات السھلة، ل�ك�ن ال�ك�ث�ی�ر   
منا مر بظ�روف أس�وأ االم�ور م�ت�روك ل�ك�ل م�ن�ا 
االستفادة القصوى من  ك�ل ی�وم، اذا ك�ان ھ�ن�اك 
حتى جزء من االیجابیات ف�ي ھ�ذا ال�وب�اء، ف�ان�ن�ا 
النزال نتحملھ، فنحن في ایدي الطبیع�ة، ن�ام�ل ان 
یاتي الیوم عندما نكون اقل تقیدا في مكان ع�م�ل�ن�ا 

 ومكان الدراسة وكیفیة االختالط باالخرین . 
ھل سنستمر في تقدیر ونستمتع باس�ل�وب ال�ح�ی�اة 
الخارجي الذي طورناه في حاجة ل�ل�ت�وس�ع خ�ارج 
الجدران االربعة ل�م�ن�ازل�ن�ا ال�داخ�ل�ی�ة، ل�ق�د أث�ّرت 
إرشادات البقاء في المنزل لمنع ان�ت�ش�ار ف�ی�روس 
ك��ورون��ا ع��ل��ى وظ��ائ��ف ال��ن��اس، وأس��ل��وب ل��ع��ب 
األطفال وذھابھم إلى ال�م�درس�ة، وق�درت�ھ�م ع�ل�ى 
التجمع وجھـًا لوجھ مع األسرة واألص�دق�اء، ك�م�ا 
أثّرت ھذه اإلجراءات على كیفیة الت�س�ّوق وم�م�ارس�ة ال�ری�اض�ة وت�ن�اول ال�ط�ع�ام 
والبحث عن الترفیھ، فكانت النتیجة أن أحدثت الجائحة أثًرا نفسیًا بالغـً�ا أدى إل�ى 
فقدان الناس بالشعور، األمان، السی�ط�رة، ال�ح�ری�ة، األم�ن وال�ق�درة ع�ل�ى ت�وق�ع 

 المستقبل.
لكن تجربة فقدان ھذا االرتباط لیس لھا تعریف واضح بنفس وضوح فقدان بع�ض 
األشیاء األخرى. وقد تؤدي النھایات غیر المتوقعة إلى مشاعر قویة، ما یجعل من 
الصعب علیِك أن تتعاملي مع م�ا ح�دث وت�م�ض�ي قُ�دم�اً. رب�م�ا ت�ج�دی�ن أیض�اً أّن 
التغییرات التي فرضتھا الجائحة تؤثر على شعورك بذاتك. فّكري في ن�ق�اط ق�وت�ك 
ومھاراتك في التأقلم، كیف لھا أن تساعك على المضي قُُدًما؟ فكري في ال�م�راح�ل 

 االنتقالیة العصیبة األخرى التي عشتِھا. ماذا فعلِت لتتمكني من التعافي؟
ال تدعي التباعد االجتماعي یمنعِك من الحصول على الدعم الذي ت�ح�ت�اج�ی�ن إل�ی�ھ. 
استعیني بالمكالمات الھاتفیة والرسائل وم�ك�ال�م�ات ال�ف�ی�دی�و ووس�ائ�ل ال�ت�واص�ل 

ق�وم�ي  االجتماعي للبقاء على اتصال بأسرتك وأصدقائك اإلیجابی�ی�ن وال�داع�م�ی�ن.
بإنشاء روتین للتكیف یمكن لذلك أن یساعدك في الحفاظ على اإلحس�اس ب�ال�ن�ظ�ام 
والسعي نحو ھدف، بغض النظر عن مدى تغیر األش�ی�اء. ف�إل�ى ج�ان�ب ال�ع�م�ل أو 
التعلم اإللكتروني، أضیفي األنشطة ال�ت�ي ق�د تس�اع�دك ع�ل�ى ال�ت�أق�ل�م ك�م�م�ارس�ة 
الریاضة أو الھوایات وضعي حًدا لمشاھدة األخبار أو قراءة أخبار جائحة كورون�ا 
أو االستماع إلیھا، من شأنھ أن یزید من القلق. عندما تتكیفین مع الواق�ع ال�ج�دی�د 

 . وتركزین على األشیاء التي یمكنِك التحكم بھا؛ ستقل مشاعر الحزن لدیِك حتماً 

یختلف الخبز األس�م�ر (ال�ك�ام�ل) ع�ن ال�خ�ب�ز 
األبیض، ب�اح�ت�وائ�ھ ع�ل�ى نس�ب�ة ع�ال�ی�ة م�ن 
األلیاف الغذائیة، وبذل�ك ی�ح�ت�اج ل�م�دة أط�ول 
للمضغ ق�ب�ل ب�ل�ع�ھ، م�ا یس�اع�د ع�ل�ى ت�ن�اول 
الطعام ببطء وتناول كمیة أقل منھ، والش�ع�ور 
بالشبع واالمتالء، وبذلك یساعد ف�ي ال�ح�ف�اظ 
على الوزن طبیعیاً، وخفضھ وال�ت�خ�ل�ص م�ن 
السمنة. وتع�م�ل األل�ی�اف ع�ل�ى ت�ن�ظ�ی�م ق�درة 
القناة الھضمیة عل�ى ام�ت�ص�اص الس�ك�ری�ات، 
فال یرتفع مست�وى األنس�ول�ی�ن ف�ي ال�دم إل�ى 
درجة ترھق ال�ب�ن�ك�ری�اس، ك�م�ا ت�ع�م�ل ع�ل�ى 
خفض نسبة الكولسترول، وبذلك ت�ح�م�ي م�ن 

 اإلصابة بالجلطات وأمراض القلب.
 

والخبز األسمر یحتوي على نسبة عال�ی�ة م�ن 
لض�روري ل�ت�م�ث�ی�ل ا   B1فیت�ام�ی�ن ال�ث�ی�ام�ی�ن

 الطاقة الغذائیة والمفید جداً للجھاز الھضمي.
ال یوجد فارق ف�ي الس�ع�رات ال�ح�راری�ة ب�ی�ن 
الخ�ب�ز األس�م�ر وال�خ�ب�ز األب�ی�ض، فش�ری�ح�ة 
واحدة من الخبز األس�م�ر أو األب�ی�ض ت�ع�ادل 

غ�رام�اً  15سعرة حراریة، وتحتوي على  80
 من الكربوھیدرات.

وتعمل الحبوب الكامل�ة ع�ل�ى ت�زوی�د ال�ج�س�م 

بالعدید من العناصر ال�غ�ذائ�ی�ة ال�ھ�اّم�ة، ف�ھ�ي 
غنیة باأللیاف الحتوائھا عل�ى ال�ن�خ�ال�ة، ك�م�ا 

أنھا تحتوي على مج�م�وع�ة ك�ب�ی�رة 
من الفیتامینات م�ث�ل ال�ن�ی�اس�ی�ن، 
الثیامی�ن وال�ف�والت؛ وال�م�ع�ادن 
م����ث����ل ال����زن����ك، ال����ح����دی����د، 
المغنیسیوم، المنغنیز والك�ث�ی�ر 

 من المواد األخرى.
یس��ھ��م ال��خ��ب��ز األس��م��ر ف��ي 
خ���ف���ض خ���ط���ر اإلص���اب���ة 
بأمراض القلب.  وفي خف�ض 
خ��ط��ر اإلص��اب��ة ب��الس��ك��ت��ة 

الدماغی�ة، وھ�ذا ی�ع�ود 
الحتواء الح�ب�وب 
ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى 
بعض المرّكبات 
م��ث��ل األل��ی��اف 

 Kوفیتام�ی�ن 
ومض������������ادات 
األكس��دة ال��ت��ي 

ب��دورھ��ا ت��ق��لّ��ل م��ن خ��ط��ر اإلص��اب��ة ب��الس��ك��ت��ة 
الدماغیة. و یقلل الخبز األسمر من خطر اإلصابة 
بالسمنة خاصة وأن تن�اول األط�ع�م�ة ال�غ�ن�ی�ة 
باأللی�اف ی�م�ك�ن أن یس�اع�د ع�ل�ى ام�ت�الء 
المعدة والشعور بالشبع وتجنّ�ب اإلف�راط 

 في تناول الطعام".
 أھم فوائد الخبز األسمر

الخبز األس�م�ر مص�در ل�ل�ع�دی�د  -
من العناصر الغذائیة المھّم�ة، 
وذلك ك�ون�ھ یُص�نّ�ع م�ن 
الحبوب الكاملة ال�غ�ن�ی�ة 
ب��األح��م��اض ال��دھ��ن��ی��ة 
األساسیة وف�ی�ت�ام�ی�ن�ات 

، E، فیتامین إي Bبي 
 الزنك والمغنیسیوم.

ی���ح���ت���وي ال���خ���ب���ز  -
األسمر ع�ل�ى األل�ی�اف 
ال��غ��ذائ��ی��ة ال��ت��ي ی��ت��ّم 
ھض��م��ھ��ا بس��رع��ة 
أق��ّل م��ن غ��ی��رھ��ا، 

مما یساعد في الحفاظ على الش�ع�ور ب�الش�ب�ع 
وامتالء المعدة وعلى مس�ت�وی�ات م�ن ال�ط�اق�ة 

 لفترة زمنیة أطول.
ال��خ��ب��ز األس��م��ر غ��ن��ي ب��ال��م��واد ال��م��غ��ذی��ة  -

واأللی�اف ال�غ�ذائ�ی�ة ال�ت�ي ت�ؤدي إل�ى ارت�ف�اع 
بطيء في مستوى الس�ك�ر ف�ي ال�دم وت�ح�ری�ر 

 القلیل من اإلنسولین.
لذا، فإنَّ استھالك حصص مح�ددة م�ن ال�خ�ب�ز 
األسمر خالل الیوم ب�دالً م�ن ال�خ�ب�ز األب�ی�ض 
یحافظ ع�ل�ى مس�ت�وی�ات س�ل�ی�م�ة م�ن الس�ك�ر 

 واألنسولین في الدم.
یحمي الخبز األسمر من اضطرابات الج�ھ�از  -

الھضمي حیث تؤدي األلیاف مع شرب كمی�ات 
ك�اف�ی�ة م��ن ال�م�اء إل��ى ج�ع�ل ح��رك�ة األم�ع��اء 
سریعة وسھل�ة نس�ب�ی�اً، م�م�ا ی�ع�ال�ج مش�ك�ل�ة 
اإلمساك. باإلض�اف�ة إل�ى أن األغ�ذی�ة ال�غ�ن�ی�ة 
باأللیاف قد تساھم في ت�ق�ل�ی�ل خ�ط�ر اإلص�اب�ة 

 بالسمنة، وأمراض القلب أو السكري.
الخبز األسمر مصدر رئیسي ل�ل�ط�اق�ة ح�ی�ث  -

إن تناول الكربوھیدرات المعقدة ت�ح�دی�داً ق�ب�ل 
التدریب یساعد في المحافظة على مس�ت�وی�ات 
سلیمة وث�اب�ت�ة م�ن ال�ج�ل�وك�وز، ال�ذي ی�م�ن�ع 

 انخفاض الطاقة خالل التدریبات الریاضیة.
 

ا  ا ا ا 

 ھیفاء متي/ سیدني

  ف أو اا 
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ھل تعلم أن بصم�ة إص�ب�ع�ك ق�د ت�دل ع�ل�ى     
شخصیتك؟ فھناك دراس�ات خ�اص�ة ل�ب�ص�م�ات 
األص�اب��ع تُس�م��ى دراس�ة ت��ق��اط�ی��ع ال�ن��ھ��ای��ات 
وتساعدنا على فھم العالقة ب�ی�ن ن�م�ط بص�م�ة 

 اإلصبع، وتنوع شخصیاتنا وسلوكیاتنا. 
ھناك ثالثة أنماط م�ن بص�م�ات األص�اب�ع، ك�ل 

 منھا تعني شیئًا ما:
 

 حلقات
بصمة الحلقات تدل على الشخص�ی�ة ال�ھ�ادئ�ة، 
والمتزنة. غالبًا م�ا ی�ك�ون ھ�ؤالء األش�خ�اص 
ع�اط��ف��ی�ی��ن، وی�ح��اول��ون مس��اع��دة اآلخ��ری��ن، 
یتمیّزون بالسرعة في ت�ك�وی�ن ص�داق�ات. ف�ي 
حین أنھم مجتھدون ویتحملون المسئولیة، إال 
أنھم نادًرا ما یكونوا مبادری�ن، وال ی�ف�ّض�ل�ون 
العمل الشاق. یمكن توقّع عواطفھم، كما أن�ھ�م 
ذوو قلوب مفتوحة، یتم�ی�زون بص�ح�ة ج�ی�دة، 
على الرغم م�ن م�ع�ان�ات�ھ�م م�ن ال�م�رض ف�ي 
صغرھم. القاعدة األساسیة في شخصیة أولئ�ك 
ھي التفاؤل. إن كانت ھناك حلقات على جم�ی�ع 
بصمات أصابعك، فھذا ی�ع�ن�ي أن ل�دی�ك خ�ی�اًال 

 خصبًا وحالًما.
 

 منحنیات
 ماذا تقول بصمة إصبعك عن شخصیتك

یتمتّع ھؤالء األش�خ�اص ب�ال�ح�ی�وی�ة، وال�ث�ق�ة 
بالنفس. فیمكنك أن ت�رى ت�ل�ك ال�ث�ق�ة ف�ي ك�ل 
ش��يء، ف��ي ال��م��ش��ی��ة، ال��وق��ف��ة، األخ��الق، 
الحركات. من ص�ف�ات�ھ�م أیًض�ا، ال�ع�ن�اد، ف�م�ن 
الصعب أن تؤثّر علیھم لتغییر أف�ك�ارھ�م، وأي 
قرار یتخذونھ یكون نھائیًا ال رجعة فیھ، ل�ذل�ك 
ل��دی��ھ��م مش��اك��ل ف��ي ال��ت��أق��ل��م م��ع اآلخ��ری��ن 
واالستماع إلى آرائھم. یجمعون ان�ط�ب�اع�ات�ھ�م 

من خالل األنشطة العملیة والتجربة، كما أنھ�م 
یستغل�ون اآلخ�ری�ن ل�ل�وص�ول إل�ى أھ�داف�ھ�م. 
سرعة االنفعال صفة أساسیة في شخصیاتھ�م، 
یقّدرون الموسیقى، والفن، وی�ت�م�تّ�ع�ون ب�ل�غ�ة 
جسد تع�ب�ی�ری�ة ف�ع�ال�ة. ال یُ�ت�وق�ع م�ن ھ�ؤالء 
األشخاص الرقة، لكنھم في الوقت ذاتھ أوفی�اء 

 للغایة، ولن یتخلوا عن أصدقائھم أبًدا.
 

 دوامات
 ماذا تقول بصمة إصبعك عن شخصیتك

ھؤالء األشخاص سریعو الغضب، لكن ل�دی�ھ�م 
شخصیات موھوبة بالفطرة، س�ری�ع�ة ال�ف�ھ�م، 

 قادرة على تحلیل البیئة المحیطة. 
غالبًا ما یجمعون بین أكثر من وظیفة في ذات 
الوقت، ویتخلون عنھا في منتص�ف ال�ط�ری�ق.  
ھ��ؤالء األش��خ��اص ل��دی��ھ��م ش��خ��ص��ی��ات غ��ی��ر 
مستقرة، وال یمكن توقّ�ع ردات ف�ع�ل�ھ�م، ف�ھ�م 
ق�ادرون ع�ل��ى إخ��ف�اء مش�اع��رھ�م وأف�ك��ارھ��م 
الحقیقیة، یمیلون للتأمل الذاتي، غالبًا ھم غی�ر 
راضین عن أنفس�ھ�م، ویش�ك�ّك�ون ب�اآلخ�ری�ن، 

 وبكل شيء. 
 

من صفاتھم أیًض�ا ال�ب�رود، ف�غ�ال�بً�ا م�ا ی�ك�ون 
حدیثھم غ�ی�ر م�ع�بّ�ر، ھ�ادئً�ا، وب�ط�ی�ئً�ا ب�ع�ض 
الشيء. إن ُوِجدت الدوامات على كال إص�ب�ع�ي 
الس��ب��اب��ة، ف��ھ��ذا ی��ع��ن��ي أن ھ��ؤالء ق��د ُولِ��دوا 
م��ف��ك��ری��ن، غ��ال��بً��ا م��ا ی��م��ی��ل��ون ل��ل��ب��رم��ج��ة، 
والدراسات القانونیة، واألبحاث. لتلخ�ی�ص م�ا 
سبق حول بصمة ال�دوام�ات، ف�إن األش�خ�اص 
بھذا النمط من ال�ب�ص�م�ات ل�دی�ھ�م ش�خ�ص�ی�ات 
متعددة ومعقدة، كما أنھ�م أح�ی�انً�ا ال ی�ع�رف�ون 
ق��درات��ھ��م. ی��م��ك��ن��ك اآلن أن ت��ت��ف��قّ��د بص��م��ات 

 إصبعك، لتكتشف من أنت!

لم یكن البحث عن أي شكل للحیاة یركز على كوكب الزھرة من قبل، ولك�ن ب�ع�د أی�ام ق�ل�ی�ل�ة م�ن    
اإلعالن عن كشف مثیر، تدرس إدارة الطیران والفضاء األمیركیة (ناسا) الموافقة، على مقت�رح�ی�ن 
بإرسال مھمات إلى كواكب أخرى، إحداھا مھمة إلى كوكب الزھرة، یقول علماء إنھا قد تساعد ف�ي 

 معرفة ما إذا كانت بھ مقومات حیاة.
وكان فریق بحثي دولي كشف، عن دالئل على احتمال وجود میكروبات في ُس�ح�ب ك�وك�ب ال�زھ�رة 
شدیدة الحمضیة تتمثل في آثار لغاز الفوسفین الذي تنتجھ على األرض بكتیریا تن�ت�ش�ر ف�ي ال�ب�ی�ئ�ة 

 الخالیة من األكسجین.
ولم یكتشف الباحثون أشكاال فعلیة للحیاة، لكنھم الحظوا أن الفوسفین على األرض ینتج عن طریق 

 البكتیریا التي تنتشر في بیئات متعطشة لألوكسجین.
بدورھا، قالت كالرا سوزا سیلفا، عالمة الفیزیاء الفلكیة الجزیئی�ة ف�ي م�ع�ھ�د "م�اس�اتش�وس�ت�س" 
للتكنولوجیا والمشاركة في البحث، "مع ما نعرفھ حالیا عن كوكب الزھ�رة، ف�إن ال�ت�ف�س�ی�ر األك�ث�ر 

 منطقیة للفوسفین، على الرغم من أنھ قد یبدو خیالیا، ھو الحیاة".
 وقدم ھذا االكتشاف دلیال قویا على احتمال وجود شكل للحیاة خارج األرض.

من جانبھ، قال دیفید جرینسبون، عالم األحیاء الفلكیة الذي یشارك في م�ق�ت�رح م�ھ�م�ة داف�ی�ن�ش�ي، 
وھي الخیار المنطقي إذا كنت ترید متابعة ھذا األمر.. ألن ال�ط�ری�ق�ة ال�وح�ی�دة ل�م�ت�اب�ع�ة األم�ر ھ�ي 

 الذھاب إلى ھناك ومعرفة ما یدور في الغالف الجوي".
وفي شباط، وضعت ناسا قائمة قصیرة بھا أربع مھمات مقت�رح�ة ت�درس�ھ�ا إح�دى ل�ج�ان�ھ�ا ح�ال�ی�ا. 
وستطلق مھمتان منھا مسبارین آلیین إلى كوكب الزھرة، والمھ�م�ة داف�ی�ن�ش�ي واح�دة م�ن ھ�ات�ی�ن 

المھمتین وسترسل مسبارا إلى ال�غ�الف ال�ج�وي 
للكوكب. وفي یولیو تموز، أطلقت ن�اس�ا م�رك�ب�ة 
من الجیل المقبل للبحث عن آثار حیاة ربما كانت 

 في الماضي على كوكب المریخ.
ویعتبر وجود حیاة خارج ك�وك�ب األرض إح�دى 
القضایا العل�م�ی�ة ال�رئ�ی�س�ی�ة م�ن�ذ وق�ت ط�وی�ل. 
واستخدم العلماء مجسات وتل�س�ك�وب�ات ل�ل�ب�ح�ث 
عن "مؤشرات ح�ی�وی�ة"، وھ�ي ع�الم�ات غ�ی�ر 
مباشرة للحیاة، على الكواكب واألق�م�ار األخ�رى 

 في نظامنا الشمسي وما وراءه.

 إعداد
 ھیفاء متي 

 ذا ل  إ  ؟

ةاا   ة دو   

 ظة اؤ ا ؟
  

یري الباحثون أنھ یتم تخزین األحداث في ذاكرتنا ومن ثم تترجم إلى    
ھل سبق فإشارات بین الخالیا العصبیة في أجزاء معینة من القشرة الدماغیة 

لك أن دخلت إلي حجرة أو منزل واعتقدت أنك رأیت ذلك المكان من قبل؟ ھل 
رأیت شخصا وظننت أنك رأیتھ وتحدثت معھ من قبل؟ ھل تعرضت لحدث أو 
حدیث واعتقدت أنھ قد مر علیك مسبقا؟ ھل كنت تسیر في أحد الشوارع للمرة 
 األولى ثم طرأ شيء فجأة في عقلك وأخبرك أنك سرت في ھذا الدرب من قبل؟ 

ربما تكون أیضا جالسا علي مائدة مع عدة أشخاص وتقول فجأة "لقد عشت 
ذلك المشھد من قبل"، بل ربما تكون قادرا على أن تستشعر ما سیقال أو ما 
سیحدث! في الواقع.. قد تبدو الكلمات واإلیماءات التي تحدث مألوفة لك! 

 بالطبع لقد تعرض الجمیع لتلك الظاھرة الغریبة.
أو الرؤیة المسبقة.. وقد استُخدم  "déjà-vu"تُعرف ھذه الظاھرة بمصطلح 

، 1876ھذا المصطلح ألول مرة من قبل الطبیب الفرنسي "أمیل بواریك" في 
ثم استُخدم بعد ذلك في جمیع اللغات، واستخدم األطباء أیضا ھذا المصطلح 

 او "المعایشة المسبقة".   déjà vécuفضال عن مصطلح 
 تفسیرات مختلفة لظاھرة الرؤیة المسبقة:

یعتقد باحثون أمركیون أنھم عثروا على تفسیر لھذه الظاھرة.. "إنھا ذاكرتنا 
أخرى مشابھة" وظھرت العدید من النظریات التي تفسر  ىالتي تترجم ذكر

الشعور بالمشاھدة المسبقة: إنھا عبارة عن صورة خاطئة تلك التي نراھا، أو 
 "علة" في الخالیا العصبیة، ولكن ال عالقة لھذا األمر باألحالم.

واآلن یعتقد باحثون أمریكیون أن ھذا األمر یرجع إلي ظاھرة تعرف بـ "ذاكرة 
التعرف"، وھي  التي تجعلنا نتعرف علي صدیق في الشارع أو أغنیة فى 
الرادیو علي سبیل المثال، ویرى العلماء أن ھذه الذاكرة  تسمح بالجمع بین 

 أسماء األشیاء أو حتى األصوات.  
للتأكد من أن ھذه الذاكرة ھي المسئولة، أجرى الباحثون تجارب عدیدة 
وأعطوا للمتطوعین قائمة أسماء مشھورة، ثم أظھروا لھم صور النجوم التي 
كان بعضھا واردا في القائمة، والغریب أنھ عندما لم یتعرف المتطوعون علي 
األشخاص الذین كان اسمھم في القائمة، ولكن كانت أسماؤھم مألوفة بالنسبة 
لھم، وحصل العلماء علي نفس النتیجة مع أسماء وصور اآلثار (ستونھنج، 

 تاج محل...). 
لذلك عندما یكون لدیك شعور بالمشاھدة المسبقة، فإن ذلك یُفسر في الواقع 
بأنك قد "قرأت من قبل" وصفا مشابھا أو "سمعت من قبل" حدیثا عن مكان 
قریب، ویقوم الدماغ بعمل التقریب، أو إذا شاھدت من قبل بنیة ھندسیة 
مشابھة (مائدة مستدیرة على الیسار، لوحة مستطیلة الشكل على الیمین.. 

 إلخ) فیخبرك عقلك أنك تعرف ھذا الوضع من قبل.
ویرى الباحثون أنھ یتم تخزین األحداث في ذاكرتنا ومن ثم تترجم إلى إشارات 
بین الخالیا العصبیة في أجزاء معینة من القشرة الدماغیة، بالتالي یمر 
العنصر األول على الفور في الذاكرة التي تسمح بتكرار كلمة سمعناھا للتو، ثم 
تنقل إلى الذاكرة العاملة التي تسمح بتذكر بدایة المحادثة، ثم یمر العنصر في 
الذاكرة على المدى القصیر، والتي تسمح بتذكر ما فعلناه خالل األسبوع، ثم 
أخیرا في الذاكرة طویلة المدى، والتي تسمح بتذكر تواریخ المیالد على سبیل 
المثال، ھذه التقسیمات ھي مجرد إجراءات عرضیة إلى حد ما ولیست واضحة 

 المعالم. 
ومع ذلك عندما یدخل أحیانا عنصر جدید إلي ھذه الدورة، فإنھ یقوم بالعودة  

إلي الخلف قلیال، ویمكن للدماغ أن یقوم بتأریخ ذكرى من خالل جمعھا مع 
ذكریات أخرى، وإنما ھنا یتعلق األمر بذكري جدیدة ال عالقة لھا بسابقاتھا، 
فمن الیقین وجود عنصر مخزن بالفعل في مكان ما دون إدراك أنھ قد تم 
اكتسابھ في الواقع في جزء من الثانیة من قبل. وكما ھو معروف أن الدماغ 
عبارة عن آلة ھائلة، وإننا بالفعل بمنأى عن كشف كل أسراره، ھذا الجھاز 
یتعامل فى كل ثانیة مع اآلالف من المعلومات (أصوات، رؤى، روائح 
واتصاالت،...) لذا فمن الطبیعي من وقت آلخر أن یتعرض لبعض الخلل، 
والواقع أنھ قد یحدث أحیانا فقدان لبعض المعلومات ویتم التعامل معھا على 

 أنھا "ذكرى". 
لذا في ھذا التوقیت یكون لدینا االنطباع بالمشاھدة المسبقة، وفي الواقع فإن 
المشھد یكون جدیدا بالنسبة لنا، ولكن تتم معالجتھ من قبل الدماغ كما لو أنھ 
قد سبقت معایشتھ من قبل. ھذه الظاھرة تحدث في الواقع نتیجة لخلل في 
الذاكرة یتصل بالتصور على مرحلتین زمنیتین إلي حد قریب مثل فیلم تتناقل 
فیھ الصور والصوت، وتحدث الرؤیة المسبقة بسبب وجود فجوة صغیرة بین 
الترمیز العاطفي والالوعي، بشكل فائق السرعة، لما نراه وبین استعادة 

 الوعي والوصول إلي تصور واع لألداة أو الموقف.
ویرى البعض أن ھذا االنطباع بالرؤیة المسبقة أو المعایشة المسبقة لموقف  

حاضر ال ینطوي على أي ذاكرة قد تفسره وبالرغم من ذلك النزال مقتنعین أنھ 
حقیقي.  ھذا االكتشاف تم بفضل العمل على أشخاص مصابین بالصرع في 
الفص الصدغي الداخلي، ولكن ھذا الخلل العصبي قد یحدث لدى الجمیع ولیس 

 من أعراض الصرع .
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یعتبر عدم التركیز من المشكالت الشائعة التي تواجھ بعض الن�اس، ح�ی�ث 
یشعرون بتشتت الفكر والذھن بسبب ضغوط الحیاة باإلض�اف�ة إل�ى ال�ق�ل�ق 
والتوتر النفسي الذي یُعد السبب الرئیسي لمش�ك�ل�ة ع�دم ال�ت�رك�ی�ز، ف�ع�دم 

 التركیز من مؤشرات وجود قلق نفسي. 
ویمكن أن تتمثل أعراض عدم التركیز في وجود خلل في ال�ن�ظ�ام ال�غ�ذائ�ي 
لدى بعض الناس وعدم االنتظام في الوج�ب�ات ال�رئ�ی�س�ی�ة، أو ن�ق�ص ف�ي 
سكر الدم، وقلة عنصر الحدید بالجسم، أو وجود خلل في ال�ھ�رم�ون�ات أو 
اضطرابات في إفراز الغدد، أو نقص ف�ي ح�ام�ض ال�ف�ول�ی�ك أس�ی�د، وف�ي 

 التقریر التالي سنعرض لك طرقاً وتمارین لزیادة قدرتك على التركیز.
*مضغ العلكة یحسن التركیز ویمرن مناطق االنتباه في الدم�اغ، وی�ح�س�ن 
القدرة على تعلم المعلومات واالحتفاظ ب�ھ�ا وت�ذك�رھ�ا، خ�اص�ة ف�ي أث�ن�اء 

 التعلم والقیام بالواجبات المدرسیة.
*ال یحتاج إلى تكالیف كثیرة وفي المتناول، ھذا ما یم�ك�ن أن ن�ق�ول�ھ ع�ن 
تمرین الرسم لتحسین قدرة الدماغ وزیادة الترك�ی�ز، وھ�و ال ی�ح�ت�اج إل�ى 
آالت باھظة الثمن، وأجھزة متقدمة لتعلم التمرین والقیام بھ؛ فھو ی�ح�ت�اج 
فقط إلى ورقة وقلم ملون للقیام بھ لتحسین تركیز الشخص، ویمكن ال�ب�دء 
بھ عن طریق رسم أشكال ھندسیة كال�م�رب�ع وال�دائ�رة ع�ل�ى ال�ورق�ة، ث�م 
تلوینھا، ووضع الورقة أمام الشخص وإعطاء كامل االنتباه لھ�ا، وت�ج�ن�ب 

 التفكیر بأمور أخرى.
*تستطیع من خالل التطبیقات على ھاتفك تنشیط أدائك العقل�ي م�ن خ�الل  

ممارسة ألعاب العقل، حیث تُعد إح�دى أك�ث�ر ال�ط�رق ال�ع�م�ل�ی�ة ل�ت�ح�س�ی�ن 
األداء، وزیادة التركیز، حیث ت�وف�ر م�ح�ف�زات م�خ�ت�ل�ف�ة ت�ح�س�ن ال�ق�راءة 

دقیقة یوم�ی�اً  20والفھم، ووظائف الذاكرة بشكل عام عند استخدامھا لمدة 
فقط، وحسب األبحاث التي تدرس لیونة الدم�اغ ُوج�د أن ت�م�ری�ن ال�دم�اغ 

 بألعاب العقل یقلل من تعطل الدماغ. 
*یمكنك أن تزید من تركیزك من خالل تنفیذ ت�م�ری�ن بس�ی�ط ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى 

دقائق دون الضغط على ال�ن�ظ�ر،  5تثبیت نظرك على أي نقطة أمامك لمدة 
ویمكن أن تقوم بھذا التمرین من خالل ریاضة المش�ي، م�ن خ�الل ال�ن�ظ�ر 
إلى نقطة بعیدة تكون باتجاه سیرك ویس�ھ�ل ت�ث�ب�ی�ت ال�ن�ظ�ر ع�ل�ی�ھ�ا دون 

 التعثر. 
*یعتمد ذلك التمرین على قوة العقل في التخیل، ف�أن�ت ف�ي ھ�ذا ال�ت�م�ری�ن 
تقوم بمد یدیك نحو األمام مع إراحة كفیك لألعلى، ثم تفتح یدیك، وتت�خ�ی�ل 
أن في راحة یدیك ثمرة ب�رت�ق�ال�ة، وت�واص�ل ال�ت�خ�ی�ل م�ن خ�الل الش�ع�ور 

 بالثمرة واستدارتھا وملمسھا الناعم.
ویمكنك أن تصل إلى المرحلة األصع�ب ف�ي م�ح�اول�ة ت�ذوق ط�ع�م�ھ�ا، ث�م 
تنقلھا بعد ذلك خلف رأسك، حیث إن تلك ال�م�ن�ط�ق�ة ھ�ي ال�م�س�ؤول�ة ع�ن 
التركیز في الرأس، ثم تضغط علیھا بقوة شدیدة، مع زی�ادة ال�ت�خ�ی�ل ب�ك�ل 
حواسك لتلك الثم�رة، وی�م�ك�ن�ك ت�ك�رار ال�ت�م�ری�ن أك�ث�ر م�ن م�رة ل�زی�ادة 

 االستفادة. 
في شكل قائمة، ث�م  10إلى  1*ویعتمد ذلك التمرین على كتابة األرقام من 

تبدأ بعدھا كتابة كلمات تناسب العناصر التي حددتھا مسبقاً، ول�ت�ك�ن م�ث�الً 
دولة، مدینة، حیوان، نبات، جماد، اسم صحابي، اس�م ع�ال�م، اس�م الع�ب 
كرة قدم، حكمة، صفة، على أن تبدأ بحرف تحدده أنت وصدیقك، وال�ف�ائ�ز 

 في ذلك التمرین ھو من یقوم بكتابة النقاط العشر كاملة بشكل أسرع.
*علیك أن تھتم ببعض األمور التي تساعدك على زی�ادة ال�ت�رك�ی�ز ك�أن�واع 
التمارین الریاضیة مثل ریاض�ة ال�ی�وغ�ا ال�ت�ي تس�اع�د ع�ل�ى االس�ت�رخ�اء 

الذاكرة القوة التي نح�ت�اج�ھ�ا ل�ت�ذك�ر وزی��ادة ال��ت��رك��ی��ز وإع��ط��اء 
 بعض المعلومات. 

الكتب والمجالت، حی�ث تس�اع�د ی��م��ك��ن��ك أیض��اً ق��راءة 
الذاكرة وسرعة ال�ح�ف�ظ، ك�م�ا على تقوی�ة وت�ن�ش�ی�ط 
والمشروبات الط�ب�ی�ع�ی�ة م�ن یُعد ال�ط�ع�ام الص�ح�ي 

لتنشی�ط ال�ذاك�رة وخ�اص�ة األم��ور األس��اس��ی��ة 
 عند األطفال.

 

طا ا   ا ا 
من المعروف أن الحصول على القسط ال�ك�اف�ي 
من النوم لھ فوائد صحیة عدیدة، م�ن أب�رزھ�ا 
على سبیل المثال أنھ یس�اع�دك ع�ل�ى ال�ح�ف�اظ 
على وزن صحي ومثالي، ب�اإلض�اف�ة إل�ى أن�ھ 
یلعب دوراً في تعزیز ج�ھ�از ال�م�ن�اع�ة وك�ذل�ك 
یُعزز الذاكرة ویساعدك عل�ى ال�ت�رك�ی�ز بش�ك�ل 
أفضل؛ وقد توصل بحث علمي أجراه ب�اح�ث�ون 
إلى أن النوم الجید یساعدك أیضاً على ت�خ�ط�ي 
اللحظات المحرجة التي م�ررت ب�ھ�ا. وأوض�ح 
تقریر أن الحصول على نوم جید یساعد عقل�ك 
على معالجة مشاعرك، وھو ما یساعدك ع�ل�ى 
التعامل مع المواقف أو األحداث المحرج�ة ف�ي 

حیاتك، وكذلك توصل العلماء القائمون على ھذا البحث إلى أن اللحظات المحرجة تظل عالقة ف�ي أذھ�ان 
ھؤالء الذین یعانون من األرق، أو یمكن القول إنھا "تظل تط�اردھ�م"؛ ویُ�ع�ت�ق�د أن الس�ب�ب وراء ذل�ك 

 یرجع إلى أن عقولھم لم تُتح لھا الفرصة للتعامل مع مثل ھذه المواقف.
آخ�ری�ن م�م�ن  30شخصاً یعانون م�ن األرق ب�اإلض�اف�ة إل�ى  27شمل البحث أو الدراسة التي أجریت  

یحظون بنوم طبیعي. وخالل إحدى التجارب الخاصة بالدراسة، طُلب من المشاركین أن یتذك�روا م�وق�ف�اً 
أو لحظة محرجة تعود إلى عقود مضت، وطُلب منھم القیام باألمر ذاتھ مجدداً لكن ب�ع�د ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 

 .57قسط من النوم، وقام الباحثون بإجراء مسح للدماغ للمشاركین الـ
وتبین من خالل ھذه التجربة أن األشخاص الذین یحظون بنوم جید تمكنوا من التعامل م�ع ال�ت�ج�ارب أو 
المواقف المحرجة التي مروا بھا منذ عقود باعتبارھا "ذكریات محایدة" وغیر مزع�ج�ة، ف�ي ح�ی�ن ل�م 
یتمكن المشاركون الذین یعانون من األرق من القیام بذلك، حیث أظھرت أن�م�اط م�وج�ات ال�دم�اغ ال�ت�ي 
شوھدت لدى ھؤالء الذي یحصلون على ن�وم ج�ی�د أن مش�اع�رھ�م ت�ج�اه ھ�ذه ال�م�واق�ف ق�د أص�ب�ح�ت 
"محایدة" مع وجود رد فعل بسیط في "الجھاز الحوفي"، وھو الجزء أو الم�ن�ط�ق�ة م�ن ال�دم�اغ ال�ت�ي 

 تتحكم في المشاعر. وفي المقابل، أظھر ھؤالء الذین یعانون من األرق رد فعل قویاً في ھذه المنطقة.
تبین من خالل البحث أن األشخاص الذین یحصلون على نوم جید ھم فق�ط م�ن یس�ت�ف�ی�دون م�ن ال�ن�وم  

عندما یتعلق األمر بالتخلص من التوتر العاطفي؛ وھذه العملیة ال تسیر بشكل جید لدى من یع�ان�ون م�ن 
األرق، حتى إنھ في واقع األمر من الممكن أن تجعل اضطرابات النوم التي یعان�ون م�ن�ھ�ا األم�ور أس�وأ 

 بالنسبة إلیھم.

ا  ر دة 

 أب ار ودة 

یختلف الشعور بالبرودة من شخص آلخر، إال أن 
األمر قد یزداد حدتھ لدى بعض األشخاص، ح�ی�ث 
إن استمرار الش�ع�ور ب�ھ�ذه ال�ب�رودة خ�اص�ة ف�ي 
األط�راف، ق��د ی��ن��ذر ب�اإلص��اب��ة ب��م��ج��م�وع��ة م��ن 
المشكالت الصحیة التي یجب ال�ت�ن�ب�أ ب�ھ�ا بش�ك�ل 
مبكر. ویزداد ت�أث�ر ال�ن�س�اء ب�ال�ب�رودة أك�ث�ر م�ن 
الرجال الختالف تركیبة الجسم لدى ك�ال م�ن�ھ�م�ا، 
وھو ما یجعل ھذه الحالة منت�ش�رة ل�دی�ھ�م بش�ك�ل 
أكبر. من بین األمراض ال�ت�ي ق�د ت�ك�ون ال�ب�رودة 
عرضاً أول لإلصابة بھا ھ�ي ال�ن�ح�اف�ة، ح�ی�ث إن 
نقصان الوزن وافتقار الجسم للدھون والس�ع�رات 
الحراریة الالزمة لم�د ال�ج�س�م ب�ال�ح�رارة ھ�و م�ا 
یؤدى إلى الشعور بالبرودة. كما ت�ع�ت�ب�ر ال�ب�رودة 
الزائدة أیضاً مؤشراً ل�إل�ص�اب�ة ب�م�ش�ك�الت ال�غ�دة 
الدرقیة؛ حیث یتسبب ذلك ف�ي ع�دم إف�راز ال�غ�دة 
الھرمونات الالزمة التي تعمل على إبطاء عملیات 
الحرق، وھو ما یؤدي إلى عدم قدرة الجسم ع�ل�ى 

 إنتاج الحرارة الالزمة. 
ویتس�ب�ب أیض�اً ف�ق�دان ال�ح�دی�د ف�ي ال�ج�س�م ف�ي 
الشعور بالبرودة الزائدة؛ حیث إن�ھ یس�اع�د ع�ل�ى 
جل�ب ال�ح�رارة ل�خ�الی�ا ال�ج�س�م م�ن خ�الل ح�م�ل 
األكسجین ، ل�ذل�ك یش�ع�ر م�ن ل�دی�ھ�م ن�ق�ص ف�ي 
الحدید بالبرودة المستمرة. ویعاني من یواج�ھ�ون 
ال��م��ش��ك��الت ف��ي ال��دورة ال��دم��وی��ة م��ن الش��ع��ور 
بالبرودة؛ حیث یتسبب ذلك في إعاقة عملیة تدفق 
الدم إلى أطراف الجسم المختلف�ة وھ�و م�ا یش�ی�ر 
إلى أن عضلة ال�ق�ل�ب ال ت�ع�م�ل ع�ل�ى ض�خ ال�دم 
بفاعلیة أو وج�ود انس�داد ف�ي الش�رای�ی�ن، وھ�و 
األمر الذي یجب االن�ت�ب�اه ل�ھ م�ب�ك�راً. وم�ن ب�ی�ن 
األس�ب�اب ال�ت�ي ق�د ت��ج�ع�ل األش�خ�اص یش�ع��رون 

 "B12"بالبرودة المستمرة، ھو نقص فیتامین 
الذي یحتاجھ الجسم لصنع خ�الی�ا ال�دم ال�ح�م�راء 
التي تقوم ب�ح�م�ل األكس�ج�ی�ن إل�ى ج�م�ی�ع أج�زاء 

 الجسم.
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بدأ مانشستر سیتي الدوري اإلنجلیزي الممتاز لكرة القدم بشك�ل رائ�ع 
على مستضیفھ ولف�رھ�ام�ب�ت�ون وان�درارز ب�ف�ض�ل أھ�داف  1-3بفوزه 

 كیفن دي بروین وفیل فودن وجابرییل جیسوس.
وتعني ھذه النتیجة عدم انتھاء أي مباراة في أول جولتین من الدوري 

ھ�دف�ا ف�ي ج�ول�ة واح�دة  44بالتعادل، مع تحقیق رقم قیاسي بتسجیل 
 فریقا. 20لنسخة الدوري التي تضم 

وكان ولفرھامبتون فاز على سیتي ذھابا وإیابا الموسم الماضي، لك�ن 
ف�ری��ق ال��م��درب ب��ی��ب ج��واردی��وال ك��ان مس��ت��ع�دا بش��دة ل��ل��ف��وز رغ��م 

 صفر.-2المحاوالت الجادة ألصحاب األرض عقب التأخر 
واعتمد بیب جواردیوال مدرب سیتي من البدایة على الھولن�دي ن�ی�ث�ن 
آكي، المنضم من بورنموث، إلى جانب جون ستونز في مرك�زي ق�ل�ب 

 الدفاع.
وفي الوقت الذي حصل فیھ سیتي على راحة في ال�ج�ول�ة االف�ت�ت�اح�ی�ة 
من الموسم، بسبب مشاركتھ في دوري أبطال أوروبا حتى أغس�ط�س، 

 فإنھ بدأ الموسم بإیقاع سریع وكان الطرف األفضل من البدایة.
وقال دي بروین "ھذا أمر صعب بكل تأكید. ھ�ذا م�وس�م غ�ری�ب. ك�ن�ا 

 ندرك أنھ ینبغي البدء بشكل قوي.
"كان ولفرھامبتون یمثل عقدة أم�ام�ن�ا ب�ع�ض الش�يء ف�ي ال�م�واس�م 

 الماضیة، لذا من المشجع أننا لعبنا بشكل ممیز".
ووضع دي بروین، أفضل الع�ب ف�ي ال�ع�ام وف�ق�ا ل�راب�ط�ة ال�الع�ب�ی�ن 
المحترفین في إنجلترا، سیتي في المقدمة عبر ركلة جزاء في الدقیق�ة 

 بعدما حصل علیھا بنفسھ عندما تعرض لخطأ من رومان سایس. 20
وتجسد األسلوب الممیز لسیتي بتمریر الكرة كثیرا خالل الھدف الثاني 
بعد نصف ساعة من البدایة، حیث أنھى فودن ت�ح�رك�ا رائ�ع�ا ب�ل�م�س�ة 

 حاسمة في المرمى بعد تمریرة عرضیة من رحیم سترلینج.
ونجح روي باتریسیو حارس ولفرھامبتون في التصدي لمح�اول�ة م�ن 
دي بروین، حیث سعى سیتي لحسم المباراة ف�ي الش�وط األول، ل�ك�ن 

 بعد االستراحة تغیر الوضع تماما.
وكاد دانییل بودینس أن یفتتح التسجیل ألصحاب األرض لكن تسدیدتھ 

 الساقطة ذھبت أعلى العارضة.
وبعد دقائق قلیلة تسلم راؤول خیمنیز تمریرة عرضیة من�خ�ف�ض�ة م�ن 
أداما تراوري لكن تسدیدة المھاجم المكسیكي من داخل منطقة الج�زاء 

 ذھبت بعیدا عن المرمى.
وحصل ولفرھامبتون أخیرا على مكافأة ألدائھ الجید في الشوط الثاني 
عندما حول خیمنیز بضربة رأس تمریرة بودینس العرضیة إلى داخ�ل 

 .78المرمى في الدقیقة 
لسیتي في الوقت الم�ح�ت�س�ب  1-3لكن جابرییل جیسوس جعل النتیجة 

بدل الضائع عبر تسدیدة غیرت اتجاھھا عندما ارت�ط�م�ت ف�ي ك�ون�ور 
 كودي.

وأشار نونو إسبیریتو سانتو مدرب ولفرھامبتون إلى إخفاق نادیھ في 
 استغالل الفرص المتاحة.

وقال مدرب ولفرھامبتون "یجب دائما أن نشید بمنافس�ن�ا ألن�ھ ی�م�ل�ك 
 الموھبة واإلمكانات لكن یجب علینا أیضا اللعب بشكل أفضل".

أ ا  
   وون 

افتتح أستون فیال م�وس�م�ھ ف�ي 
ال��دوري اإلن��ك��ل��ی��زي ال��م��م��ت��از 
بالتغلب ع�ل�ى ض�ی�ف�ھ ش�ی�ف�ی�ل�د 
یونایتد بھدف دون رد  في إطار 

 المرحلة الثانیة من المسابقة. 
 

وأح��رز إزري ك��ونس���ا ھ���دف 
 63المباراة الوحید في الدقی�ق�ة 

فحصل الفریق ع�ل�ى أول ث�الث 
نقاط لھ في المسابقة، فیما ل�ق�ي 
شیفیلد ھ�زی�م�ت�ھ ال�ث�ان�ی�ة ع�ل�ى 
التوالي، وكان الفریق ق�د خس�ر 
من وولفرھامبتون في المرحل�ة 
األولى بھدفین نظیفین. وبعد أن 
كان قاب ق�وس�ی�ن أو أدن�ى ف�ي 
تموز/یولیو الماضي من ت�ودی�ع 
الدوري الممتاز الذي ع�اد ال�ی�ھ 

-2015للمرة األولى منذ موسم 
، خرج فیال من اخ�ت�ب�اره 2016

األول للموسم ال�ج�دی�د ب�ال�ن�ق�اط 
الثالث بعدما استفاد من النق�ص 
العددي في صفوف شیفیلد الذي 
اضطر الك�م�ال ال�ل�ق�اء ب�ع�ش�رة 

بعد طرد  12العبین منذ الدقیقة 
مدافعھ اإلیرل�ن�دي ج�ون إی�غ�ان 
ب��ال��ب��ط��اق��ة ال��ح��م��راء. وان��ت��ظ��ر 
صاحب األرض الذي غ�اب ع�ن 
المرحلة األولى بما أن ال�م�ب�اراة 
كانت أم�ام م�انش�س�ت�ر س�ی�ت�ي، 

لالست�ف�ادة م�ن  61حتى الدقیقة 
التفوق العددي وتس�ج�ی�ل ھ�دف 
ال��ن��ق��اط ال��ث��الث ب��ك��رة رأس��ی��ة 
إلی��زري ك��ونس��ا ب��ع��د ت��م��ری��رة 
بالرأس أیضا من تایرون مینغ�ز 

إثر رك�ل�ة رك�ن�ی�ة. وھ�و ال�ف�وز 
األول لفریق الـ"فیلی�ن�ز" ع�ل�ى 
أرضھ ضد شیفیلد منذ أیار/مایو 

ح��ی��ن خ��رج م��ن��ت��ص��را  2007
بثالثیة نظیفة، م�ل�ح�ق�ا بض�ی�ف�ھ 
ھزیمة ثالثة توالیا ب�ع�د ال�ل�ت�ی�ن 
ت��ع��رض ل��ھ��م��ا ف��ي ال��م��رح��ل��ة 
االفتتاحیة ضد وولف�رھ�ام�ب�ت�ون 

) ثم في ال�دور ال�ث�ان�ي 2-(صفر
لكأس رابطة األندیة ال�م�ح�ت�رف�ة 

 بركالت الترجیح ضد بیرنلي.

    نأ 
م   ز 

أحرز المھاجم ال�م�خ�ض�رم زالت�ان 
إب�راھ��ی��م��وف��ی��ت�ش ھ��دف��ی��ن وأھ��در 
فرصة أمام ال�م�رم�ى ال�خ�ال�ي م�ن 

ص�ف�ر  -2حارسھ في فوز م�ی�الن 
ع�ل��ى ض��ی�ف��ھ ب��ول�ون��ی��ا ل�ی��س��ت��ھ��ل 
مشواره في دوري الدرجة األول�ى 
اإلیطالي لكرة القدم بشكل م�ث�ال�ي. 

 38وافتتح المھاجم البال�غ ع�م�ره 
عاما التسج�ی�ل بض�رب�ة رأس ف�ي 

وأضاف الھدف الث�ان�ي  35الدقیقة 
من ركلة ج�زاء، ھ�ي األول�ى ف�ي 
الدوري ھذا الموسم، ب�ع�د خ�م�س 

 دقائق من االستراحة.
مباراة بجم�ی�ع ال�م�س�اب�ق�ات وب�دأ م�ن ح�ی�ث ان�ت�ھ�ى  15ومدد میالن سجلھ الخالي من الھزیمة إلى 

 الموسم الماضي في دلیل على قدرتھ على المنافسة على المراكز المؤھلة لدوري أبطال أوروبا.
مباراة منذ عودتھ في فترة ث�ان�ی�ة إل�ى م�ی�الن ف�ي  22ھدفا في  14وقال إبراھیموفیتش الذي أحرز 

 ینایر كانون الثاني الماضي "لو كنت في العشرین من العمر لسجلت ھدفین آخرین. 
"ال أرید أن یتحدث البعض عن سني، أرید أن تكون معاملتي مثل الجمیع. لیس من المھم أنني أب�ل�غ 

 عاما ویقوم بالعمل ذاتھ".  20عاما، أرید أن تكون معاملتي مثل العب بعمر  38
ثانیة لكن تسدیدتھ غیرت اتجاھھا إل�ى خ�ارج  90وكاد روبرتو سوریانو أن یمنح بولونیا التقدم بعد 

المرمى قبل أن یفرض میالن، الذي خسر مباراتھ األولى في الدوري في آخر م�وس�م�ی�ن، س�ی�ط�رت�ھ 
 على المباراة.

وأھدر إسماعیل بن ناصر فرصة أمام المرمى قبل أن یقفز إبراھیموفیتش أعلى م�ن دف�اع ب�ول�ون�ی�ا 
 لیحول تمریرة تیو ھرناندیز العرضیة بضربة رأس داخل المرمى.

 وحصل بن ناصر على ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد تدخل من ریتشاردو أوسولیني.
واحتسب الحكم ركلة حرة في البدایة لكنھ غیر قراره إلى ركلة جزاء ب�ع�د اس�ت�ش�ارة ح�ك�م ال�ف�ی�دی�و 
المساعد ونفذ إبراھیموفیتش الركلة بنجاح في الزاویة الیمنى العلی�ا. وك�اد ال�م�ھ�اج�م الس�وی�دي أن 
یكمل الثالثیة عندما تلقى تمریرة ھاكان شالھان أوغلو وراوغ الحارس أوكاش سكوروبسكي ل�ك�ن�ھ 

 أطاح بالكرة خارج المرمى.
وسدد البدیل فیدریكو سانتاندیر العب بولونیا كرة في العارضة قبل أن یُطرد زمیلھ میتش�ل دای�ك�س  

 . 88لحصولھ على اإلنذار الثاني في الدقیقة 
وحضر ألف متفرج في ملعب سان سیرو وفقا للوائح جائحة فیروس كورونا التي أقرتھ�ا ال�ح�ك�وم�ة 

 اإلیطالیة وفضل میالن أن یقتصر ھذا العدد على العاملین في مجال الصحة المحلیة.

م ز أن ا  نز 
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