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ا  15  ا  16  ر د أول 07 دا إ 
 

نوقَد الحروَف والكلماِت والجمَل بالنوِر والحبِّ والسالِم ... نوقدھ�ا ب�ك�لِّ األل�واِن ال�زاھ�ی�ِة ل�ت�ن�ی�َر ُدج�ى 
لتغادَر إلى ال�ق�روِن ال�وس�ط�ى  الظالِم الدامِس الذي غزا وطننا في ظلِّ تراجِع وانسحاِب الثقافِة وإجبارھا

المظلمِة الحالكِة ... قروِن التخلِف قروِن شریعِة ال�غ�اِب ... ق�روِن ال�وح�وِش الش�ری�رِة ال�ت�ي ال�ت�ھ�م�ْت 
األخضَر والیابَس ... وحوٌش یقرضون الفَن والثقافةَ والجماَل وتحجیَم األقالِم الح�رِة ال�ت�ي ت�رس�ـ�ـ�ُم ف�ي 
سماِء األوطاِن النوَر بدل تـََصّحـرھم تحَت غطاِء الدیِن لمواجھِة وقتل ك�ل م�ا ھ�و ح�يٍّ ع�ل�ى ال�ط�ب�ی�ع�ِة 
لیتسنى لھم نھَب ثرواِت البالِد وتھریبھا خارَج الحدوِد لبناِء ص�رح�ھ�م ال�م�زی�ِف ع�ل�ى حس�اِب ج�م�اج�ِم 

ونحن نوقُد القنادیَل وھم یطفئونھا بتخلفھم وبحقدھم على أی�ِة ب�ق�ع�ِة ض�وٍء ال�ت�ي  ...الشعوِب المناضلةِ 
یھم أمام مرآِة الشعوبِ   .تعرِّ

بنفس الحیویة والمن�ھ�ج�ی�ة االخ�الق�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة وتبقى صحیفتكم، العراقیةَ االسترالیةَ، توقد الشموَع 
والفكریة وال تنحاز اال للمعنى والمعطى المھجري األدبي والف�ن�ي ال�ع�راق�ي وال�ع�رب�ي واالم�م�ي بش�ك�ل 

الصحافة االفتراضیة كمنافٍس الی�م�ك�ن م�ن�ازل�ت�ھ  الصحف الورقیة  وظھور حصري رغم انقراض بعض
لكن حین تظافرت الھمم وتحدد الھدف وتناءت المنافع الذاتیة تحولت ال�ف�ك�رة ال�ب�س�ی�ط�ة ال�ى مش�روع 

ان�ھ�ا  تحتفل بھ الجالیة العراقیة والعربیة في كل عام كجزء من ذاكرتھا وم�ف�ك�رت�ھ�ا األدب�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة
صحیفة المھاجرین والطامحین والحالمین بغٍد اجمل أنھا (صحیفة العراقیة األسترالی�ة)، ك�ل ع�ام وھ�ي 

 .وانتم بألف خیر، ومبروك لكلِّ األقالِم الحرِة المنیرةِ 
 

 موفق ساوا : رئیس التحریر         ھیفاء متي : نائب الرئیس   

“العراقیة االسترالیة”الصور من أرشیف    
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 Sep -زینب حداد/ تونس  بقلم الناقدة:

  تقدیم
اھدي ھذه القراءة المتواضعة إلى 
اثنین تح�اب�ا وت�راف�ق�ا ع�ل�ى درب 
ال��ح��ی��اة ھ��م��ا الش��اع��ر وال��ف��ن��ان 

"العراق�ی�ة   ورئیس تحریر جریدة
االس��ت��رال��ی��ة" د. م��وف��ق س��اوا 
واإلعالمیة نائبة رئیس ال�ت�ح�ری�ر 

ت��ق�دی��را ل��ج��ھ��ودھ��م��ا  ھ�ی��ف��ا م��ت��ي
المضنیة في إخراج ھذه الجری�دة، 
ثریة المضمون، بھیة الشكل عل�ى 
مدى خمسة عشر عاما دون ك�ل�ل 

  أو ملل.
 القصیدة: عیون ھیفا

 
 قل

 لمن یسرق عیون ھیفا
 من عیوني

 في وضح النھار
 ھل تذبل او تموت

 جذور األشجار
 حین تسرق الثمار

 وھل تنطفئ الشمس
 بالمطر 

  او یحترق الماء
 بالنار؟ 

 
 علمتني عیون ھیفا

 كیف أرى
 وكیف أھوى

  وابحث عن األعمى
 فأمنحھ عیون

 ھیفا
 

  یا أیتھا العیون التي
 أشعت الضوء على كتابي

 أنطقت كل حروفي
 ویا أیتھا الشمس التي

 مزقت ظالم غربتي
  درب الخروج  عرفتني

 من خریفي
 ویا أیتھا العیون التي

 عمدت جسدي
 طھرت كل ذنوبي

 فالذ فراًرا
 …قلقي وخوفي

 
   18/09/1978موفق ساوا  

 
"عیون ھیف�ا"  تمثل ھذه القصیدة

ضمن المجموعة الشعریة لم�وف�ق 
َح��ى : ض��م��ن  س��اوا قُ��ْط��َب ال��رَّ

 قصائد ھي :  ثالث
 ،09/11/1976  "ھیفا" 

    18/09/1978  "عیون ھیفا"
 "مصباحا خذیني" 

26/09/1978 
كانت فیھا "ھیفا" مصدر ال�وح�ي 

واإللھام وتذھب القراءة السری�ع�ة 
إلى أن ھ�ذه ال�ق�ص�ائ�د وج�دان�ی�ة 
ی��ت��غ��ن��ى ف��ی��ھ��ا الش��اع��ر ب��ح��ب��ھ 
وحب�ی�ب�ت�ھ، وم�ا ھ�ذا ب�ج�دی�د ف�ي 
الش��ع��ر وال��ح��ی��اة، ل��ك��ن ال��ق��راءة 
المتمعنة ستبین أن ھ�ی�ف�ا ل�ی�س�ت 
مجرد إمرأة َملكْت ع�ی�ن�اھ�ا ع�ل�ى 
الشاعر كیانھ بل ھ�ي ل�ف�ی�ف م�ن 
الدالالت والرموز، وأن الخفي من 
المعاني أكبر وأع�م�ق م�م�ا ظ�ھ�ر 

 منھا. 
ل��ن ت��ت��ردد ذاك��رة أي ق��ارىء  

للقصیدة في مستوى العن�وان م�ن 
استحضار قصیدة لویس أراغ�ون 

) 1982-1897"ع��ی��ون إل��زا" (
شاعر وروائي وناقد فرنسي، كان 
عضوا بارزا في الحزب الشیوعي 
الفرنسي والم�ق�اوم�ة ال�ف�رنس�ی�ة، 
عرف بأعمالھ السریالیة واع�ت�ب�ر 
شاعر ال�م�ق�اوم�ة وال�ح�ب) ال�ت�ي 
كانت حبیبت�ھ ورف�ی�ق�ة درب�ھ إل�زا 

  تریولي.
وال أن��وي ب��ھ�ذا ال��ت��ذك�ی��ر إنش��اء 
قراءة مقارنیة ب�ی�ن ال�ق�ص�ی�دت�ی�ن 
ولكني أحب أن أبی�ن ان ال�ت�م�اث�ل 
في العناوین والتصویر السری�ال�ي 
لیس من باب توارد ال�خ�واط�ر ب�ل 
ھو إختیار واع ومتعمد من موف�ق 
ساوا فللشاعرین نفس الفكر، وقد 
ك��ت��ب ك��ل م��ن��ھ��م��ا قص��ی��دت��ھ ف��ي 

 ظروف تاریخیة صعبة:
أراغون ك�ت�ب قص�ی�دت�ھ "ع�ی�ون 
إلزا" أثناء الحرب العالمیة الثانیة 
وساوا ك�ت�ب"ع�ی�ون ھ�ی�ف�ا" ف�ي 
ف��ت��رة اض��ط��ھ��اد الش��ی��وع��ی��ی��ن 
ومالحقتھم في العراق، كل منھ�م�ا 

في ذات�ھ  بعیني الحبیبة إذن غاص
بأوجاعھا وأفراح�ھ�ا، ورب�ط ب�ی�ن 
معاناتھ وكلوم الوطن، ول�ع�ل ھ�ذه 
المقاصد ھي التي جعل�ت الش�اع�ر 
ساوا یستعمل صی�غ�ة ال�ج�م�ع ف�ي 
لفظة "عیون" بدل المثنى إذ كان 

 یفترض أن یقول "عینا ھیفا".
أراغ��ون وس��اوا ی��ل��ت��ق��ی��ان ف��ي 
إیمانھما بضرورة تحویل األش�ی�اء 

تخ�دم ال�ن�اس   والكلمات إلى أنغام
إذالل   وترتقي بھم ع�ن�دم�ا ی�ب�ل�غ

االنسان والظل�م الس�ی�اس�ي أوج�ھ 
ف�ت�ك�ون ال�ق�ص�ی�دة ب�ؤرة األف��راح 
واألوجاع، كوجھي ع�م�ل�ة واح�دة 
وت�ك�ون ج�دار ال�ت��ص�دي ل�ل��ع�ن��ف 

 السیاسي.
 

"عیون ھ�ی�ف�ا" قص�ی�دة قص�ی�رة 
یمكن أن تقرأ بن�ف�س واح�د ف�ھ�ي 
منسابة كانسی�اب ال�ع�اط�ف�ة ال�ت�ي 
ص�درت ع��ن��ھ��ا، ال��م��ق��اط��ع ف��ی��ھ��ا 
طویل�ة م�ف�ت�وح�ة وم�ن�ذ ال�ع�ن�وان 
یستقبلك اس�م ھ�ی�ف�ا ف�ي ن�وع�ی�ة 

أصواتھ وترك�ی�ب�ھ�ا ك�ن�غ�م ت�ع�زف�ھ 
قیثارة "أرفي"، یشیع في أج�واء 
النص طربا وسحرا وأناقة، لك�أن�ھ 
أجنحة الفراش�ة ت�رف�رف ب�ال�ح�ل�م 
تحم�ل�ھ إل�ى األب�ع�اد، ت�ھ�دھ�د ب�ھ 
الكائنات أو لكأنھ التسابیح ت�أت�ی�ك 

مع ھبات النسیم، ویعدنا   من بعید
ال��ع��ن��وان إل��ى قص��ی��دة ن��ق��رؤھ��ا 
ب�م�ش�اع�رن�ا ألن الس�ح�ر ال ی�ق��رأ 

 بالكلمات بل نحسھ أو ال نحسھ.
ل��ك��ن الش��اع��ر ل��ن ی��ت��وق��ف ع��ن��د 
الخصائص المادیة ل�ل�ع�ی�ن ول�وال 
وجود المادة الصوتیة (ع، ي، ن) 
لما جزمنا بأن مدار ال�ح�دی�ث ھ�و 
ال�ع�ی��ون ال��ت�ي ت��ت�خ��ذ ف�ي ال�ع��ادة 
الش��ع��ری��ة م��دخ��ال ال��ى وص��ف 

 الحبیبة وذكر الوجد:
    إن العیون التي في طرفھا حور

 قتلننا ثم لم یحیین قتالنا.
تفكیك آلیات القول   بل سنتبین بعد

أن الشاعر ال یكتب نصا في الحب 
نصا ملتزم�ا (ك�ك�ل   بقدر ما یكتب

نصوصھ) وانھ ال یس�ت�م�د م�ادت�ھ 
الشعریة من العین بل ھ�و یش�ح�ن 
ال�ع��ی��ن ب��م��ا ی��ری��د م��ن ال��م��ع��ان��ي 
فت�ت�ح�ول م�ن ھ�دف ال�ى وس�ی�ل�ة 
ویصبح الوجد كعمق للوحة زیتی�ة 
في الفن التشكی�ل�ي یس�اع�د ع�ل�ى 

 إبراز الموضوع الرئیسي.
یعمد الشاعر الى ال�م�راوح�ة ب�ی�ن 
األس�ل�وب�ی�ن االنش��ائ�ي وال�خ�ب��ري 
(االنشاء یؤطر الخبر) وذلك یخدم 
ج��م��ال��ی��ة ال��ن��ص ف��ال��خ��روج م��ن 
االنشاء الى الخب�ر وال�ع�ودة ال�ی�ھ 
یضفي دینامیكیة على االیقاع لكن 
ال��ھ��دف ف��ي ال��ح��ق��ی��ق��ة ی��ت��ج��اوز 
الجمالیة الى التاكید ع�ل�ى ع�الق�ة 
االنص�ھ��ار ب��ی�ن ع�ی��ن�ي "ال�ھ��و" 
وال"ھي"، أو ھي عالقة اح�ت�واء 
یبرھن على قیمة الحبی�ب�ة، ألس�ن�ا 
ن�ق��ول ع��ن ك��ل م��ن ی��ع��ز ع�ل��ی��ن��ا 
ف��ن��ح��ف��ظ��ھ ون��خ��ش��ى ع��ل��ی��ھ "ی��ا 

 عیوني"
  قل

  لمن یسرق عیون ھیفا
 من عیوني

 في وضح النھار
 

ویؤكد المعن�ى ال�ب�الغ�ي ل�النش�اء 
ھذا المعنى اي استحالة ال�ت�ف�ری�ق 
ب�ی��ن ال��ع��ی�ون ال�ت��ي س�ك��ن�ت إل��ى 
بعضھا ال�ب�ع�ض وداخ�ل ب�ع�ض�ھ�ا 

 البعض.
ألیست ھ�ذه االن�ط�الق�ة الش�ع�ری�ة 
ذات وجھین فعلى قدر التالحم بین 
"ھ��و" و "ھ��ي" ی��ك��م��ن ب��ی��ن 
الس��ط��ور خ��وف م��ن ال��ت��ف��رق��ة 
واالنفصال ویأتي ف�ع�ل "یس�رق" 
مك�ررا ف�ي ال�ن�ص ل�ی�ك�ش�ف ھ�ذا 

التضارب في احاس�ی�س الش�اع�ر، 
وستخرج منھ لتع�ود إل�ی�ھ ج�م�ل�ة 
من الصورالقائمة على االست�ع�ارة 
ال��ت��ي س��ت��وس��ع ال��ح��ق��ل ال��دالل��ي 
للصور الشعریة كما ستنزاح ب�ھ�ا 
الى الترمیز، مرجعی�ت�ھ�اال�ط�ب�ی�ع�ة 

 وتنتظم في ثالثة معاجم :
جذور األشجارالمعجم االول  :   -
الماء: یمثل كل ما ھو  -الشمس  -

 ثابت وھو أصل الحیاة
 
 -ال�م�ط�ر -الثمارالمعجم الثاني:  -

النار یمثل م�اھ�و ع�رض�ي، زائ�ل 
(ارتباط ھذه العناصر بحرف الجر 

 (ب) یدل انھا وسائل للفعل
 
م�ع�ج�م األف�ع�ال: المعجم الثالث:  -

تسرق، ت�ذب�ل، ت�م�وت، ت�ن�ط�ف�ئ، 
القضاء  تحترق وتذھب الى معنى 

 على الحیاة.
نستنتج إذن ان ع�ی�ون ھ�ی�ف�ا ق�د 
ات��خ��ذت ب��ع��دا آخ��ر ف��ي ال��ن��ص 

أصل ال�ح�ی�اة وھ�ي األرض  فھي 
التي یت�ج�ذر ف�ی�ھ�ا الش�اع�ر، ھ�ي 
ال�وط�ن ال�ذي ی��ح�وی�ھ ف�ی�ح��م�ی��ھ، 
وخوف الشاعر إنم�ا ع�ل�ى وط�ن�ھ 

 -أن یسرق في وضح النھار لكنھ 
وبما سب�ق ت�ح�دی�ده م�ن ع�الق�ت�ھ 

سیتصدى ل�ل�س�ارق   -بعیون ھیفا
 ان یأخذ منھ حبیبتھ.
  ھل تذبل أو تموت

 جذور األشجار
 حین تسرق الثمار

  وھل تنطفئ الشمس
 بالمطر 

  أو یحترق الماء
 بالنار؟

إذا تقدمنا مع النص أكثر نتبین أن 
لـ "عیون ھی�ف�ا" دورا ت�ع�ل�ی�م�ی�ا 
فھي التي فت�ح�ت ع�ی�ن�ي الش�اع�ر 
ع�ل��ى ال��ح��ق��ائ�ق وك��ن��ھ األش��ی��اء، 
وضع�ت�ھ ف�ي دائ�رة الض�وء م�م�ا 
یحیط بھ، فاذا كان من وجوه ھیفا 
أنھا األرض والوطن فھو سیت�ع�ل�م 

  منھا
 "كیف یرى

 وكیف یھوى"
یرى ببصیرتھ ما یحاك للوطن من 
خیانة وما یعانی�ھ ال�ك�ادح�ون م�ن 
فقر وتجھیل وتبعا لذلك س�ی�رش�ح 
ألن ی��ل��ع��ب دوره ال��ت��ح��س��ی��س��ي 
التوعوي باعتباره شاعرا ملت�زم�ا 

 -أص�ح�اب ال�ق�ض�ی�ة -(فالشعراء 
ل��ی��س��وا ف��ي ك��ل واد ی��ھ��ی��م��ون، 
یقولون ماال یفعلون)، وال ت�خ�ف�ى 
ف��ي ھ��ذا ال��م��س��ت��وى ال��م��رج��ع��ی��ة 

  الدینیة للقول فقولھ:
 ابحث عن األعمى

  فأمنحھ عیون

  ھیفا
ترن بین سطوره س�ی�رة "یس�وع 

یش��ف��ي   ال��م��س��ی��ح" ال��ذي ك��ان
األعمى واألكمھ فتكون م�ع�ج�زات�ھ 
دافعا الى اإلیم�ان ب�ھ ول�ن ی�ك�ون 
إیمان ما دام في النفس علة كذل�ك 
لن یؤمن شعب بقضیتھ ما دام في 

 التبصر واإلبصار علة.
 

ھ��ی��ف��ا إذن ھ��ي ال��ع��ق��ل ال��واع��ي 
لذلك ال یمكن أن تفاجئ�ن�ا  ،للشاعر

نبرة االبتھال في استعم�ال ال�ن�داء 
الدال على المن�اج�اة وم�ا یس�ب�غ�ھ 
ذلك على حوریة اإللھام ھیف�ا م�ن 
تقدیس یتأك�د ب�ظ�اھ�رة أس�ل�وب�ی�ة 

أخ��رى ھ��ي ال��ت��ن��اص الص��ری��ح  
 والضمني.

اذ ی�ت�داخ�ل م�ع م�ل��ف�وظ الش�اع��ر 
ملفوظ دیني وصور لھا أی�ق�اع�ھ�ا 
في االنج�ی�ل وح�ت�ى ال�ق�رآن، ف�الـ 
(ك��ت��اب) ال��ذي اش��ع��ت ع��ل��ی��ھ 
األض��واء ال��ن��وران��ی��ة إن��م��ا ھ��و 
اإلنجیل الذي سیعلم الناس الھ�دى 
(فتنطق حروفھ) كما نطق المسیح 
في المھد لیفحم المت�ش�ك�ك�ی�ن والـ 
(تعمید) والمعمودیة ان�م�ا ی�ت�م�ث�ل 
في موت یسوع المسیح وق�ی�ام�ت�ھ 
في الحیاة ال�ج�دی�دة، ول�م ی�ت�ع�م�د 
المسیح من ذن�وب�ھ ف�ق�ط ب�ل م�ن 

 ذنوب البشریة كلھا.
 

 ألیس التماثل واضحا؟!.
اص��ب��ح��ت ع��ی��ون ھ��ی��ف��ا ك��ال��روح 

 -القدس عمدت الشاعر وب�ع�ث�ت�ھ 
ب��ال�ك��ت�اب ی�ع��ل��م  -وق�د ك�ان م�ی��ت�ا

ال��ن��اس، م��ت��ح��ررا م��ن "ق��ل��ق��ھ 
وخ��وف��ھ"، م��ت��ج��اوزا  "غ��رب��ت��ھ 
وخ��ری��ف��ھ" أي ك��ل ال��م��ع��ی��ق��ات 

 الذاتیة:
  یا أیتھا العیون التي

 عمدت جسدي
 تطھیرا

  قد الذ فرارا
  قلقي وخوفي

 
ھیفا ھي القوة الكامن�ة ف�ی�ھ، ھ�ي 
إیمانھ بنفس�ھ، ب�رس�ال�ت�ھ ش�اع�را 
تقدمیا م�ل�ت�زم�ا، ھ�ي داف�ع�ھ إل�ى 
ال��ت��ط��ھ��ر م��ن ال��ج��ب��ن وال��ع��ج��ز 
ل�ی�خ��وض م�ع��رك�ت�ھ ال�م�ص��ی�ری��ة، 
معركة الدفاع عن وط�ن "یس�رق 

 في وضح النھار".
سیولد من ھیفا والدة المسیح م�ن 
مریم ولن یكون ل�ھ وج�ود خ�ارج 

 وجود ھیفا.
بھا یكون ومنھا یكون ومن اجلھ�ا 

 یكون.
"عیون ھیفا". حب�ل�ى ب�ال�رم�وز، 

 والرموز حبلى برؤى الشاعر.

   اسل؟! اة م أ 
 "  ن ا  وان اءة  ة "

     اووا  أران 
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نتناول في الحلقة الثالثة موضوع الدولة العم�ی�ق�ة ال�ت�ي   
أصبحت معروفة على نطاق واس�ع وال�ت�ي ت�ع�ت�ب�ر خ�ارج 
القیم والتقالید الدیم�ق�راط�ی�ة وال�ت�ي ت�ت�ع�ام�ل م�ع ال�ق�وى 
المعارضة بعنف وشراسة وولوج طریق التآم�ر م�ن أج�ل 
تصفیة المعارضین والمحتجین على الدولة أو ال�ح�ك�وم�ة 
المعلنة والرسمیة والتي تعتبر الظ�ھ�ی�ر ال�خ�ف�ي والس�ري 
للحكومة الرسمیة والتي تلعب دوراً خطیراً ألج�ل ح�م�ای�ة 
الطبقة الس�ی�اس�ی�ة ال�ح�اك�م�ة وال�م�س�ت�ف�ی�دة م�ن ن�ف�وذھ�ا 

 وشبكاتھا. ماھو تعریف الدولة العمیقة؟ ومتى نشأت؟
تسمى ایضاً بالدولة ال�م�ت�ج�ذرة أو دول�ة -الدولة العمیقة:

داخل دولة وھو مفھوم شائع غیر إخ�ت�ص�اص�ي یس�ت�خ�دم 
لوصف أجھزة حكم غیر منتخبة تت�ح�ك�م ب�م�ص�ی�ر ال�دول�ة
(كالجیش أو المؤسسات البیروقراطیة المدنیة أو األم�ن�ی�ة 

 أو األحزاب الحاكمة)...وكیبیدیا. 
ومن أھم واجباتھا ھو الحفاظ على مصالح الدولة ك�ن�ظ�ام 
ح�ك��م م��ن خ��الل ع��ن�اص��رھ�ا ال�م��وج�ودة ف�ي م�ؤس��س��ات 
وم��ف��اص��ل ال��دول��ة ال��م��دن��ی��ة وال��ع��س��ك��ری��ة والس��ی��اس��ی��ة 
واإلعالمیة واألمنیة حیث تعمل ھذه العناصر على أھ�داف 
مشترك�ة م�ن ال�ت�أث�ی�ر ع�ل�ى ت�وج�ی�ھ م�ؤس�س�ات ال�دول�ة 

 الرسمیة.  الرسمیة وقراراتھا
نشأ مصطلح الدولة العمیقة أوالً في تركی�ا ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
شبكات م�ن ال�م�ج�م�وع�ات ال�ع�س�ك�ری�ة وض�ب�اط ال�ق�وات 
المسلحة والذین أخذوا عل�ى ع�ات�ق�ھ�م ح�م�ای�ة ع�ل�م�ان�ی�ة 
الدولة التركیة بعد قیامھا على ید مصطفى كمال أت�ات�ورك 
ومحاربة أي حركة أو ف�ك�ر أو ح�زب أو ح�ك�وم�ة ت�ھ�دد 
مبادئ الدولة التركیة العلمانیة حیث إع�ت�ب�ر أول ت�ع�ری�ف 
للدولة العمیقة. الوالیات الم�ت�ح�دة األم�ری�ك�ی�ة ب�رز ف�ی�ھ�ا 
مفھوم الدول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة م�ع إنش�اء ال�وك�ال�ة ال�م�رك�زی�ة 
لإلستخبارات األمریكیة حیث أص�ب�ح�ت ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة 
فیھا تتمثل في شبكات السلط�ة الس�ی�اس�ی�ة ف�ي واش�ن�ط�ن 
والسلطة االقتصادیة والمالیة ف�ي وول س�ت�ری�ت، وال�ت�ي 
تعم�ل ع�ل�ى ح�م�ای�ة م�ج�م�وع�ة م�ن ش�ب�ك�ات ال�م�ص�ال�ح 
المختلفة. ومن أبرز وس�ائ�ل ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة وأدوات�ھ�ا 

 إستخدام:
العنف في إطار حاالت إستثنائیة خ�ارج ال�ق�ان�ون وھ�و -1

مایعرف بحالة اإلستثناء، وبدع�وى ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى األم�ن 
القومي من الخطر ال�خ�ارج�ي م�ع إف�ت�راض وج�ود ع�دو 
مترصد والبّد من التأھب دائماً لصده عن م�ا یش�ك�ل�ھ م�ن 

 تھدید 
 قمع المعارضین -2
إستغالل المؤسسات الدینیة التي تسیطر علیھ�ا ال�دول�ة -3

 لتبریر تلك اإلجراءات من الناحیة الدینیة 
إستخدام الك�ذب و ال�ح�ی�ل وال�خ�داع وال�غ�ش ل�غ�رض  -4

 التأثیر على المواطن ونشراإلشاعات السلبیة
 إسلوب اإلغتیاالت والتي تسمى بالعملیات القذرة -5
ال��ج��ھ��ات ال��ع��س��ك��ری��ة الس��ی��ادی��ة إم��ت��الك ال��ع��دی��د م��ن -6

 الشركات اإلستثماریة 
التغلغل داخل األجھزة اإلداریة والتنفیذیة. یذك�ر ال�ع�ال�م -7

السیاسي جورج فریدمان بأن الدول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة م�وج�ودة 
ف�ي أم�ری�ك�ا ومس�ت�م�رة ت�ح�ت إش�راف  1871من�ذ ع�ام 

الحكومة الفیدرالیة بمعنى إن الدولة ال�ع�م�ی�ق�ة أو تس�م�ى 
ب��ع��ض األح��ی��ان ب��ال��ح��ك��وم��ة ال��خ��ف��ی��ة ھ��ي م��ج��ت��م��ع��ات 
إإلستخبارات لیس لدیھا رق�اب�ة ك�م�ا ق�ال ذل�ك الس�ن�ات�ور 

كما یذكر "ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة  2018آذار  20راندبول في 
ت�ری�د ان ت��ب�ق�ي ال��ج�م�ی�ع ف�ي ال�ظ�الم ، ھ�ذا أم��ر م�ث�ی��ر 

للسخریة" كما إرتبط مصطلح الدولة العمیقة ف�ي أم�ری�ك�ا 
 بالمجمع الصناعي العسكري و دوره في إثارة المخاطر .

ی�ع�ود ت�أری�خ نش�وء ال�دول�ة -الدولة العمیقة في ال�ع�راق:
العمیقة في العراق إلى النظ�ام ال�دك�ت�ات�وري الس�اب�ق م�ن 
خالل تأسیس أنظمة المخابرات واإلست�خ�ب�ارات وال�دوائ�ر 
األمنیة وكان واجب ھذه الدوائر الخفیة أن تقوم ب�ح�م�ای�ة 
النظام الدكتاتوري وإعیدت ھذه الت�ش�ك�ی�الت ب�ع�د س�ق�وط 

م " استخدام تع�ری�ف ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة 2003النظام عام 
على مایجري في العراق یمكن ال�ق�ول إن�ھ�ا تض�م ش�ب�ك�ة 
إلشخاص وقوى سیاسیة ومافیات فساد تلتقي مصال�ح�ھ�م 
معاً " الباحث لقاء مكي في ح�دی�ث م�ع ال�ع�رب�ي ال�ج�دی�د 
وبحسب مسؤول مقرب من رئیس الوزراء السابق ح�ی�در 
العبادي "إن حزب الدعوة بزع�ام�ة ن�وري ال�م�ال�ك�ي ھ�و 
المؤسس للدولة العمیقة بعد اإلحتالل األم�ری�ك�ي ل�ل�ع�راق 

م�وظ�ف�ی�ھ ال�م�ن�ض�وی�ن ف�ي ال�ح�زب، ف�ي  وأول من وزع 
وزارات ودوائر الدولة بعدھا دخلت ع�ل�ى ال�خ�ط م�ن�ظ�م�ة 
بدر التي یتزعمھا ھادي العامري حیث إستولت الم�ن�ظ�م�ة 
بعد مرور الوقت على أغلبیة الوزارات السیما الم�رت�ب�ط�ة 
بوزارة الداخلیة، من دوائر الجوازات والجنسیة واإلق�ام�ة 
وتحول الموظفین فی�ھ�ا إل�ى أص�ح�اب أم�وال ط�ائ�ل�ة م�ن 
ج��راء ال��م��س��اوم��ات وال��رش��ى ال��ت��ي ی��ف��رض��ون��ھ��ا ع��ل��ى 
المواطنین فضالً عن بیع وشراء التعینات والمناص�ب ف�ي 

% م�ن 75الھیئات األمنیة " كما ی�ؤك�د ال�م�س�ؤول ب�أن 
أمور ال�دول�ة وال�ع�راق�ی�ی�ن ت�دار ع�ب�ر ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة 

م. القوى الخف�ی�ة ت�م�ت�ل�ك ال�دع�م 2008خصوصاً بعد عام 
السیاسي والغطاء القانوني كونھا تعتم�د ع�ل�ى م�وظ�ف�ی�ن 
حقیقیی�ن ف�ي ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة، إال أن أع�م�ال�ھ�م ك�ل�ھ�ا 

ومص��ال��ح أح��زاب��ھ��م. ك��م��ا وض��ح أن   ل��م��ص��ال��ح��ھ��م
العمیقة لن تنت�ھ�ي ف�ي ال�ع�راق إال بس�ح�ب ك�ل   "الدولة

السالح م�ن أی�دي ال�م�واط�ن�ی�ن وال�ع�ص�اب�ات وال�ف�ص�ائ�ل 
المسلحة " تشترك داخل الدولة العمیقة في الع�راق ق�وى 
سیاسیة مرتبطة باألحزاب الموالیة أصالً إلنظمة خارج�ی�ة 
وأبرزھا إیران، وقوى أمنیة متمثل�ة ف�ي ض�ب�اط م�وال�ی�ن 
ألحزابھم. لقد كان تعیین الموظفین في الدرجات ال�خ�اص�ة 

 2008یتم الموافقة علیھم عن طریق البرلمان ولكن بع�د 
م لم یتم عرض موظفي الدرجات الخاصة على البرل�م�ان، 

وی�ك�ت�ب   وكانوا في أغلبھم متورطون ف�ي قض�ای�ا فس�اد.
ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة  -الباحث والكاتب العراقي صباح ناھي:

ھي بالحقیقة شبكة من اإلرتباطات والمصالح والتحال�ف�ات 
الثانویة بی�ن م�ج�م�وع�ات وش�ل�ل س�ی�اس�ی�ة ت�ك�ون ف�وق 
القانون وغالباً فوق ال�دس�ت�ور م�ن خ�الل م�ا ت�ق�دم ح�ول 
عرض مفھوم الدولة العمیقة وبشكل مخ�ت�ص�ر، نس�ت�ن�ت�ج 
م��ن أن ال��دول��ة ال��ع��م��ی��ق��ة ھ��ي ع��م��ل��ی��ة إل��ت��ف��اف ع��ل��ى 
الدیمقراط�ی�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة وھ�ي ت�ع�م�ل ب�الض�د م�ن إرادة 
الشعب، ھمھا الحفاظ ع�ل�ى مص�ال�ح ال�ط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة 
وأحزابھا السیاسیة ومن خالل إجھزتھا الس�ری�ة ال�خ�ف�ی�ة 
تعمل بید حدیدیة تضرب بھا الشع�ب ع�ن�دم�ا ی�ن�ت�ف�ض أو 
یجاھر بالمطال�ب�ة ب�ح�ق�وق�ھ، وال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة ت�ت�وس�ع 
وتتضخم ع�ل�ى حس�اب الش�ع�ب، ك�م�ا إن�ھ�ا ت�ع�م�ل ف�وق 
القانون والدستور وتلجأ لكل الوسائل غیر الش�رع�ی�ة م�ن 
أجل أن ترسخ نفوذھا كماھي التعترف بالدول�ة ال�رس�م�ی�ة 
والبمؤسساتھا وت�ع�م�ل ع�ل�ى مص�ادرة ح�ق�وق الش�ع�ب، 
متسلحة بأدواتھا الخاصة من أجھور مت�ط�ورة مس�ت�ف�ی�دة 
من األنظمة ال�دك�ت�ات�وری�ة وم�ن ال�ف�اش�ی�ة وال�ن�ازی�ة ف�ي 
محاربة الشعب. ولدیھا ملیشیات وفصائل مسل�ح�ة ت�ع�م�ل 

على ت�ن�ف�ی�ذ م�ا ی�ری�ده ال�م�ت�ن�ف�ذی�ن وال�ذی�ن الی�ع�ت�رف�ون 
بالدیمقراطیة وبحریة التعبیر وباإلنتخاب�ات. وك�م�ا حص�ل 
عند اإلعتداء على المنتفضین السل�م�ی�ی�ن وال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 
القیام بس�ل�س�ل�ة م�ن اإلغ�ت�ی�االت ل�ل�ن�اش�ط�ی�ن ال�م�دن�ی�ی�ن 
أوخطفھم القسري وزجھم ف�ي س�ج�ون س�ری�ة. ف�ال�دول�ة 
العمیقة التي تتحكم بالدولة وال�ح�ك�وم�ة ال�رس�م�ی�ة. وم�ن 
متط�ل�ب�ات ال�ت�غ�ی�ی�ر ھ�و إن�ھ�اء وج�ود ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة 
وأج�ھ�زت�ھ�ا الس�ری�ة وت�ج�ری�د الس�الح م��ن ال�م�ل�ی�ش�ی��ات 
وحص��ره ب��ی��د ال��دول��ة وإن��ھ��اء ال��ح��ال��ة الش��اذة وھ��ي 

 المزدوج .  الحكم 
إن مثال الدولة العمیقة ھو مثل سیئ یدًل على اإلست�ھ�ان�ھ 
ب��الش��ع��ب وح��ق��وق��ھ وب��رأی��ھ وت��ح��دي ل��ھ وھ��و مص��در 
السلطات. الدولة العمیقة أو الخفیة لعبت دوراً خطیراً ف�ي 
أمن وإستقرار وسالم الشعوب والتي تعمل حسب ن�ظ�ری�ة 

ومن خالل األجھزة المخابرات�ی�ة واإلق�ت�ص�ادی�ة   المؤامرة
بخلق عدو إفتراضي والعمل ع�ل�ى ت�أل�ی�ب الش�ع�وب ض�د 
بعضھا والتحشید من أجل أن تنشب الحروب والتي ت�ع�ود 
على ال�رأس�م�ال�ی�ی�ن ب�ال�رب�ح ال�وف�ی�ر ع�ل�ى حس�اب إب�ادة 
البشریة. فھي ال�ت�ي ت�ع�م�ل م�ن أج�ل إن�ق�اذ ال�رأس�م�ال�ی�ة 
المتوحشة وال�ت�ي ت�م�ت�ل�ك وس�ائ�ل اإلب�ادة، م�ن األزم�ات 

 والكساد والخسائر .
ل��ق��د أث��ی��ر م�ف��ھ��وم ھ��ی��ب��ة ال��دول��ة ب��ع��د  -ھ�ی��ب��ة ال��دول��ة:

اإلنتفاضات والتظاھرات الت�ي ع�م�ت ال�م�ن�ط�ق�ة ال�ع�رب�ی�ة 
ودول أخرى من العالم ونتیجة لما تثیرھا أج�ھ�زة ال�دول�ة 
العمیقة من فوضى وإس�اءة ل�ل�م�ت�ظ�اھ�ری�ن وم�ط�ال�ی�ب�ھ�م 
والقیام بأعمال من حرق المم�ت�ل�ك�ات ال�ع�ام�ة أوس�رق�ت�ھ�ا 

م�ف�ھ�وم   ألجل تشویھ سمعة المتظاھرین وبال�ت�ال�ي ط�رح
(ھی�ب�ة ال�دول�ة ) أي ال�ت�ع�ام�ل ب�ال�ق�وة م�ن أج�ل إی�ق�اف 
التخریب ول�ھ�ذا ب�ك�ل س�ھ�ول�ة تس�ت�خ�دم ال�ق�وة ل�ت�ف�ری�ق 
المتظ�اھ�ری�ن. وھ�ی�ب�ة ال�دول�ة ف�ي ن�ظ�ر ع�ل�م االج�ت�م�اع 
السیاسي ھي ال�ق�ادرة وح�دھ�ا ع�ل�ى ص�ون ال�م�رت�ك�زات 
األخالقیة ألي میثاق إجتم�اع�ي، ب�ی�ن م�خ�ت�ل�ف م�ك�ون�ات 

وھیبة ال�دول�ة، أي دول�ة تص�ن�ع�ھ�ا أوآلً ال�ع�دال�ة  الدولة 
بالقانون وفق مقومات تحمي الح�ری�ات وال�ك�رام�ة. ث�ان�ی�اً 
ممارسة الم�ؤس�س�ات ال�دس�ت�وری�ة س�ی�ادت�ھ�ا حص�راً. إن 
الھیبة تب�دأ ع�م�ل�ی�اً ب�م�ع�اق�ب�ة ال�م�س�ؤول�ی�ن ال�ك�ب�ار ق�ب�ل 

م�ع ال�دول�ة  یش�ع�رال�م�واط�ن  الصغار .كما تتعاظم عندما 
باألمن واألمان وبال�ح�م�ای�ة وال�ع�ن�ای�ة وال�رع�ای�ة. وم�دى 
القدرة على تدخلھا في أوقات األزمات والشدائد وق�درت�ھ�ا 
ع��ل��ى ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ت��ض��ام��ن ال��داخ��ل��ي وإنس��ج��ام 

المجتمع . وت�أت�ي ھ�ی�ب�ة ال�دول�ة م�ن إل�ت�زام�ھ�ا   مكونات
بالقانون والدستور وقوة دفاعھا عن الوطن م�ن ال�ت�دخ�ل 

إس�ت�ق�الل�ی�ة ق�رارھ�ا ال�وط�ن�ي.  الخارجي والحف�اظ ع�ل�ى 
ولیس من ھیبة ال�دول�ة ع�ن�دم�ا ت�ت�غ�ول ع�ل�ى ال�م�ج�ت�م�ع 
وتبتلع نُخبھ وتسلب حریة مواطنیھ ب�اس�م ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 
سلم مھزوز، وتفقد الدولة ھیبتھا عندما الیثق ال�م�ج�ت�م�ع 

ف�ي ق�رارات�ھ�ا   ال�م�واط�ن في مؤسساتھا أوعندما یشكك 
ویض�ی�ع ال��ع�دل ف��ي م�ح�اك��م�ھ�ا وت�ن�ت�ھ��ك ال�ح��رم�ات ف��ي 
حضرتھا. وذكر الدكتور نوفان العجارم�ة ع�ل�ى ص�ح�ی�ف�ة 

 :الرأي الحفاظ على ھیبة الدولة یتطلب
 إنفاذ القانون واجب ملقى على عاتق الدولة-1
 إصالح إداري  -2
مأسسة إنتقاء القیادات اإلداریة أو الص�ف األول م�ن  -3

 رجال اإلدارة العامة
 الشفافیة أو صدق في الخطاب -4
 إعادة النظر بالسیاسات االقتصادیة -5
إستقالل القضاء. إن ھیبة الدولة تأتي م�ن إح�ت�رام�ھ�ا  -6

للشعب، وأن التكون سلطة إستبدادیة، والجمیع س�واس�ی�ة 
أمام القانون والدستور، ت�ح�ت�رم إرادة الش�ع�ب و تس�ھ�ر 
على تلبیة إحتیاجات المواطنین.وأن تلتزم بال�دی�م�ق�راط�ی�ة 

   وفصل السلطات.
………………                               

 -المصادر:الموسوعة وكیبیدیا، بص�دد ال�دول�ة (م�ارك�س
إن�ج��ل��س)، م��رك��ز ال��رواب��ط وال��دراس��ات األس��ت��رات��ی��ج��ی��ة 
والسیاس�ی�ة، ال�ع�رب�ي ال�ج�دی�د، وال�ع�دی�د م�ن ال�م�ق�االت، 

   صحیفة العرب، صحیفة الرأي .

 وا ...و 
ا ووا 
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لم ولن تنق�ط�ع مس�ی�رة االن�ت�ف�اض�ة    

الثوریة السلمیة لشب�ی�ب�ة ال�ع�راق م�ن 

النس�اء وال�رج�ال ال�ت�ي ان�ط�ل�ق�ت ف�ي 

ع�ل�ى  2019األول من تشری�ن األول 

امتداد الفترة المنصرمة لت�ع�ل�ن ل�ل�م�أل 

العراقي والعالمي: لقد ت�ح�م�ل الش�ع�ب 

العراقي بكل قوم�ی�ات�ھ آالم�اً م�ب�رح�ة، 

عاش محناً وأزمات قاسیة ومتالحق�ة، 

أع��ط��ى ش��ھ��داء ب��اآلالف وأك��ث��ر م��ن 

ال��ج��رح��ى وال��م��ع��وق��ی��ن م��ن ال��ذك��ور 

واإلن��اث، ت��ح��م��ل ال��ف��ق��ر وال��ج��وع 

والحرمان والق�ل�ق ون�ق�ص ال�خ�دم�ات 

األساسیة، فال كھرباء في عز الص�ی�ف 

وزم��ھ��ری��ر الش��ت��اء، ع��اش ال��ت��دخ��ل 

الخارجي اإلیراني والترك�ي وال�دول�ي، 

عاش االج�ت�ی�اح واإلب�ادة ال�ج�م�اع�ی�ة 

والنزوح والتھجیر القسري والخراب، 

نُھبت موارده المالیة وخیرات ال�ب�الد، 

السیما النفطیة، تحم�ل ع�بء ال�ف�س�اد 

ع��ام��اً  17وال�ف��اس��دی�ن وال��م�ف��س��دی��ن 

عجافاً على أیدي نظام سیاسي طائ�ف�ي

أث�ن��ي م��ح�اص��ص��ي، ف�اس��د ودم��وي، -

تحت وطأة حكام جائ�ری�ن وف�اس�ق�ی�ن، 

تَ��ح��َم��َل وَح��ذََّر ف��ي ف��ت��رات م��خ��ت��ل��ف��ة 

، اس���ت���ھ���ان 2018  2014، 2011

الحكام الفاسدین بتحذیرات الشعب ولم 

یفھموا وال ی�ری�دون أن ی�ف�ھ�م�وا ان 

الشعب یمھل وال یھمل. ثم وص�ل إل�ى 

الدرجة التي لم یعد ف�ی�ھ�ا ق�ادراً ع�ل�ى 

�ر، ف�أع�ل�ن�ت  التحمل، فالظلم إن دام مَّ

شبیبة الشعب ال�م�ق�دام�ة ان�ت�ف�اض�ت�ھ�ا 

ً  ش�ع�اری�ن م�رك�زی�ی�ن  الریَّانة، راف�ع�ة

ی�ح��م�الن م�ع��اٍن ك�ث��ی�رة: "ن�ازل أخ��ذ 

 حقي" و "أرید وطن".

 

كان الشعب قبل ذاك قد ت�ظ�اھ�ر ورف�ع 

شعارات تك�ش�ف ع�ن ط�ب�ی�ع�ة ال�ح�ك�م 

والن�ظ�ام الس�ی�اس�ي ال�ط�ائ�ف�ي األث�ن�ي 

الفاسد وال�م�ش�وه وال�ظ�ال�م وت�ط�ال�ب: 

"ب��اس��م ال��دی��ن ب��اگ��ون��ة (س��رق��ون��ھ) 

ال��ح��رام��ی��ة" وب��اس��م هللا ھ��ت��ك��ت��ن��ة 

الش��الت��ی��ة"، م��ح��اك��م��ة ال��ف��اس��دی��ن 

واستعادة أم�وال ال�ع�راق ال�م�ن�ھ�وب�ة، 

إیقاف تدخل إیران في الشأن العراق�ي، 

حل المیلیشیات ال�ط�ائ�ف�ی�ة ال�م�س�ل�ح�ة 

وتحریم امتالك السالح ون�زع الس�الح 

المنفلت، توفی�ر ال�خ�دم�ات األس�اس�ی�ة 

ل��ل��ش��ع��ب وم��ن��ھ��ا ال��ك��ھ��رب��اء وال��م��اء 

ومدارس األطفال والرع�ای�ة الص�ح�ی�ة 

واالتصاالت والمواص�الت.. ال�خ. ل�ق�د 

صادر النظام السیاسي الطائفي الفاس�د 

حقوق اإلنسان، السیم�ا ح�ق ال�ح�ی�اة، 

ووسع البطال�ة ب�ی�ن الش�ب�اب وص�ادر 

ھویة ال�م�واط�ن�ة ال�ع�راق�ی�ة ال�م�وح�دة 

والمتساویة، ومجد الھ�وی�ة ال�ف�رع�ی�ة 

القات�ل�ة وح�رك ال�ق�ت�ل ع�ل�ى ال�ھ�وی�ة 

الدینیة والمذھبیة. تفجرت االنت�ف�اض�ة 

ال ل��ت��ط��ال��ب ب��ح��ق ال��ح��ی��اة وال��ع��م��ل 

والكرامة اإلنسانیة فحسب، ب�ل ت�ع�ل�ن 

رفض��ھ��ا "ل��ل��ع��م��ل��ی��ة الس��ی��اس��ی��ة!" 

المشوھة، تطالب بالتغی�ی�ر وال�ت�ن�م�ی�ة 

وب�ن��اء دول��ة دی��م��ق��راط��ی��ة ع��ل��م��ان��ی��ة 

ح��دی��ث��ة، وب��ن��اء م��ج��ت��م��ع م��دن��ي 

  دیمقراطي.

استطاعت ھذه االن�ت�ف�اض�ة الش�ج�اع�ة 

إسقاط حكومة الجزار والتابع ال�خ�ان�ع 

إلیران عادل عبد الم�ھ�دي، ف�ت�ش�ك�ل�ت 

حكومة الكاظمي ال�ذي أع�ط�ى وع�وداً 

ك��ث��ی��رة وت��ع��ھ��د ب��ت��ح��ق��ی��ق م��ط��ال��ب 

االنتفاضة واقسم ال�ی�م�ی�ن ع�ل�ى ذل�ك. 

ولم ینھض بما ھ�و أس�اس�ي م�ط�ل�وب 

حتى اآلن! وسبب ذلك یكمن في ثالث�ة 

عوامل جوھ�ری�ة ی�ف�ت�رض أن ن�ع�م�ل 

 على تغییرھا:

شخصیة الكاظمي القلقة وال�ح�ائ�رة  -1

بین قوى االنتفاضة والق�وى ال�ج�ائ�رة 

 المھیمنة على زمام األمور في البالد.

ض���ع���ف ال���ق���وى ال���م���دن���ی���ة  -2

والدی�م�ق�راط�ی�ة، رغ�م ت�أی�ی�د الش�ع�ب 

لالنتفاضة وأھدافھا، إذ ع�ج�زت ح�ت�ى 

اآلن عن تحقیق تحالف سیاسي وطني 

ف�ی�م��ا ب��ی�ن�ھ��ا وم��ع ق�وى االن�ت��ف�اض��ة 

الش��ب��اب��ی��ة ل��ت��غ��ی��ی��ر م��ی��زان ال��ق��وى 

الض��روري ال��ذي ی��م��ن��ح ال��ك��اظ��م��ي 

شجاعة ال یملكھا اآلن لتنفیذ م�ا وع�د 

  بھ.

ھیمنة الق�وى ال�ط�ائ�ف�ی�ة ال�ف�اس�دة  -3

على ال�م�راك�ز األس�اس�ی�ة ف�ي ال�دول�ة 

العراقیة وھي التي تجد ت�ع�ب�ی�رھ�ا ف�ي 

قادة األحزاب الطائفیة وم�ی�ل�ی�ش�ی�ات�ھ�ا 

ال�ط��ائ�ف��ی�ة ال�م��س�ل��ح�ة وق�ادة ال�ح��ش��د 

الشعبي ال�ت�ي ت�ھ�ی�م�ن ع�ل�ى م�ن�اط�ق 

ومحالت العراق ال�م�وزع�ة ك�ح�ص�ص 

للھیمنة والنھب واالبتزاز فیما بی�ن�ھ�ا. 

وھؤالء القادة ھم الذین یفترض تقدی�م 

ملفاتھم بشبھة فساد وارتك�اب ج�رائ�م 

للق�ض�اء ال�ع�راق�ي، وھ�و م�ا ی�خ�ش�اه 

   الكاظمي حتى اآلن!

میزان القوى الداخلي الراھن في غ�ی�ر 

ال�ق�وى   صالح التغییر حتى اآلن، ألن

الداخلیة المعادیة للتغی�ی�ر م�ت�ص�ارع�ة 

ول��ك��ن��ھ��ا م��وح��دة ف��ي ال��م��وق��ف م��ن 

التغییر، وت�م�ت�ل�ك ال�دع�م ال�ك�ب�ی�ر م�ن 

الخارج، الس�ی�م�ا إی�ران ال�ت�ي ت�ح�ل�ب 

  العراق كبقرة حلوب، فما العمل؟

إنھا مھمة قوى االن�ت�ف�اض�ة وال�ق�وى  

الدیمقراطیة وعموم الشعب ال�ع�راق�ي. 

إن الخطوة األولى ش�خ�ص�ھ�ا ال�رف�ی�ق 

رائ��د ف��ھ��م��ي بص��واب ف��ي دع��وت��ھ 

للتحالف الوطني الواس�ع ب�ی�ن ال�ق�وى 

ال��م��دن��ی��ة وال��دی��م��ق��راط��ی��ة م��ع ق��وى 

االنتفاض�ة الش�ب�اب�ی�ة، إن�ھ�ا ال�م�ھ�م�ة 

الملحة التي لم تتحق�ق ح�ت�ى اآلن وال 

ب��د م��ن ال��ب��ح��ث ع��ن أس��ب��اب ذل��ك 

لمعالجتھا جدیاً، إذ ال یك�ف�ي أن ن�ق�ول 

لقد فشلنا في تحقیق ھذه المھ�م�ة، ب�ل 

ال بد من طرح الس�ؤال ال�ت�ال�ي: ل�م�اذا 

فش��ل��ن��ا؟ واإلج��اب��ة ع��ن ھ��ذا الس��ؤال 

بصراحة ووض�وح وش�ف�اف�ی�ة ع�ال�ی�ة 

یسمح بإیجاد األرضیة الصالحة ل�ل�ق�اء 

القوى ذات المصلحة بالتغییر وتحقی�ق 

التحالف المنشود وضمان السیر الج�اد 

وال��دؤوب ع��ل��ى ط��ری��ق االن��ت��ف��اض��ة 

   الباسلة لتحقیق التغییر المنشود.

 

إن م���ن واج���ب ال���ق���وى ال���م��دن���ی���ة 

والدیمقراطیة العراقیة وكل الوطن�ی�ی�ن 

والشرفاء م�ن ال�ن�س�اء وال�رج�ال ف�ي 

الخارج أن یعملوا باتجاھین أساسی�ی�ن 

 ھما:

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��ب��ئ��ة ك��ل ال��ق��وى -1

وال��ع��ن��اص��ر ال��ع��راق��ی��ة م��ن ال��ن��س��اء 

والرجال المقیمین في الخارج، السیم�ا 

الش��ب��ی��ب��ة، ل��دع��م ق��وى االن��ت��ف��اض��ة 

الشعبیة وتنشیطھ�ا ب�م�خ�ت�ل�ف الس�ب�ل 

 المتوفرة لھا.

العم�ل ب�ی�ن أب�ن�اء وب�ن�ات ش�ع�وب -2

الدول التي یقیمون فیھا لتنشیط حمل�ة 

التضامن األممي مع قوى االن�ت�ف�اض�ة 

ومطالبھا العادلة والمشروع�ة، س�واء 

ب��ت��ن��ظ��ی��م االح��ت��ج��اج��ات وال��وق��ف��ات 

والمظاھ�رات وال�م�ح�اض�رات وك�ت�اب�ة 

المقاالت وتحریك اإلعالم الدولي ل�ھ�ذا 

 الغرض.

إن م��ن واج��ب��ن��ا م��م��ارس��ة الض��غ��ط 

باتجاھین مھمین ھم�ا: الض�غ�ط ع�ل�ى 

حكومة الكاظمي لتنفیذ م�ا وع�دت ب�ھ 

وتعھدت وأقسم�ت ع�ل�ى ت�ن�ف�ی�ذه م�ن 

جھة، والضغط المتزای�د ع�ل�ى ال�ق�وى 

واألحزاب الحاكمة ومیلی�ش�ی�ات�ھ�ا م�ن 

خالل تعریتھا أكثر فأكثر أم�ام الش�ع�ب 

وفي ال�خ�ارج وف�رض ت�راج�ع�ھ�ا ع�ن 

ممارسة الضغط على حكومة الكاظم�ي 

وشل عملھا المشترك مع إیران وقوى 

أخ��رى ف��ي ال��خ��ارج ض��د ان��ت��ف��اض��ة 

الشعب السل�م�ی�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة م�ن 

 جھة أخرى.

إن قوة االنتفاضة تظ�ھ�ر ف�ي ق�درت�ھ�ا 

ع�ل�ى ت�غ�ی��ی�ر م�ی�زان ال�ق�وى لص�ال��ح 

التغییر والتي یمكن أن تعطي ج�رع�ات 

من الشجاعة واإلقدام لحكومة ما تزال 

قواھا ضع�ی�ف�ة وع�زم�ھ�ا ھ�زی�ل أم�ام 

القوى التي تتحكم بالمفاتیح األساسی�ة 

للدولة العراقیة ومعھا الدولة العم�ی�ق�ة 

ال��ت��ي ی��ت��ح��ك��م ب��ھ��ا ق��ادة األح��زاب 

اإلسالمیة السیاس�ی�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة وم�ن 

خلفھم ت�ن�ت�ص�ب إی�ران ل�ت�م�ارس ك�ل 

أشكال الضغط لعرقلة مسیرة ال�ت�غ�ی�ی�ر 

المنشود. لیسمح لي الرفیق فھد ال�ذي 

قال یوماً "الحكومات العراقیة ل�ی�س�ت 

سوى طیارات ورق�ی�ة خ�ی�وط�ھ�ا ب�ی�د 

سمیث وآل سمیث" أن اس�ت�ع�ی�ر ھ�ذه 

القول الحق ألعبر عن وض�ع ال�ع�راق 

 الراھن فأقول:

"األح��زاب اإلس��الم��ی��ة الس��ی��اس��ی��ة 

والمی�ل�ی�ش�ی�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة ال�م�س�ل�ح�ة 

والحشد الشعبي لیست سوى ط�ی�ارات 

ورقیة خیوطھا بید علي خام�ن�ئ�ي وآل 

  خامنئي"

لینھض الشعب، بكل قومی�ات�ھ وأت�ب�اع 

دیاناتھ ومذاھبھ، ب�ك�ل ق�واه وأح�زاب�ھ 

الوطنیة والدیم�ق�راط�ی�ة وك�ل ش�رف�اء 

وشریفات الوطن المستباح بالط�ائ�ف�ی�ة 

والفساد، لینھ�ض ك�ل الش�ع�ب ب�وج�ھ 

القوى الطائفیة واألثنیة الفاسدة ال�ت�ي 

ھیمنت عل�ى ال�ح�ك�م ط�ی�ل�ة الس�ن�وات 

المنصرم�ة وأذل�ت الش�ع�ب وص�ادرت 

حق�وق�ھ، وأھ�م�ھ�ا ال�ح�ق ف�ي ال�ح�ی�اة 

وال��ع��م��ل وال��ع��ی��ش ال��ك��ری��م وإخض��اع 

الدولة وسیاساتھا لل�خ�ارج ومص�ادرة 

  االستقالل والسیادة الوطنیة.

  2019 ام  أول
ا ري اذج اوا ا  

 أ. د.كاظم حبیب/ المانیا



من بعیٍد صھیُل حصان. لم یُعره ال�ط�ف�ل   
التفاتًا، وإنما غاص في حضن أم�ھ ال�ذي 
یشبھ البحر. تتمدد إلى ج�واره ب�وج�ھ�ھ�ا 
ال��م��س��ت��دی��ر الص��ب��وح وش��ع��رھ��ا ال��ب��ن��ي 
ى ف�ي  البندقي، تس�ع�ل ف�ي ك�فِّ�ھ�ا. وی�دوِّ
الظالم عراُك قطٍط ُس�وٍد ل�م ی�َرھ�ا ق�ط�ًع�ا 
وإن كان تخیَّل لونھا ھك�ذا. دائ�ًم�ا ی�ن�ظ�ر 
إلى شفتَْي أمھ والحكایات تسیل م�ن�ھ�م�ا. 
تُفضي إلیھ وھي تتطلع إلى وھج عین�ی�ھ. 
عیناه یاقوتتان إذا حدقَْت ف�ی�ھ�م�ا ط�وی�ال 
َسَرِت الرعشة ف�ي أوص�ال�ھ�ا. ك�ان�ت ق�د 
قشَّرت لھ رأَس كرنبٍة لیلتھم�ھ�ا ق�ب�ل أن 
ینام. ذاقھا ذات َمرٍة ف�اس�ت�ط�اب ح�ن�انَ�ھ�ا 
الذائب في فم�ھ. ال أح�َد ف�ي ھ�ذا ال�ب�ی�ت 
یحبُّ التھام رءوس الكرن�ب س�واه. األب 
ال ی�ق�ربُ�ھ�ا ألن�ھ ی�راھ�ا ف�ي ال�م�وروث�ات 
الشعبیة ت�رم�ز إل�ى ال�م�ذل�ة واس�ت�ئ�ن�اس 
الھوان! وكثیًرا ما یھجوھا ب�ھ�ذا ال�ب�ی�ت 
الشعري من تألیفھ: الكرنب�ة رأس�ھ�ا ف�ي 

 الطین وعجیزتھا للسائرین!
 
 حدثیني عن َجدِّنا األول یا أمي! -
 نَْم یا "دودو"! -
لیس قبَل أن تحدثیني! أال ی�وج�د رأٌس  -

 آخر؟
نم وغًدا سأشتري ك�رن�ب�ة ل�ھ�ا رأس�ان  -

 فأقشرھما لك!
إنك تمزحین یا أمي! ھیا حدث�ی�ن�ي ع�ن  -

نا األول!  َجدِّ
سأضع أمامك أحج�ی�ة، ف�إن اس�ت�ط�ع�ت  -

 حلَّ اللغز حققُت لَك ما ترید
 وإن لم أستطع؟ -
أیًضا سأحقق لك ما ترید! انتب�ھ، ش�غَّ�ل  -

مخك: كان ھناك طائٌر جمیٌل محبوٌس في 
 غرفة، ومعھ دورٌق ممتلٌئ بالماء...

 جمیل، سیشرب منھ متى عطش. -
وھذا ما كان، وك�ل�م�ا ش�رب ی�ت�ن�اق�ص  -

ال��م��اء ف��ي ال��دورق، ف��ی��ح��اول ال��ط��ائ��ر 
العطشان الوصول إلى الماء فال یستطیع. 

 فماذا یفعل؟
 ال یفعل شیئًا -
 لماذا؟ -
 ألنھ سیموت عاجال أم آجال! -
ال یا "دودو" ال. ھذا استسالم وی�أس!  -

 فكر وقل ماذا كنت تفعل لو كنت مكانھ؟
أض��رب ال��دورق ب�ج��ن��اح��ي ف�ی��ن��س��ك��ب  -

 وأشرب.

ربما ال ت�درك س�وى ق�ط�رات ت�ع�ط�ش  -
 بعدھا!

 أخبریني أنتِ  -
الطائر الذكي جعل یلتق�ط ال�ح�ص�ى م�ن  -

األرض ویضع في الدورق. الماء یرتف�ع. 
 الطائر یشرب!

 ھاھاھا. وعندما ینتھي الماء -
ربما یُفرُج عنھ قبل نفاد ال�م�اء! أل�ی�س  -

 كذلك؟!
 حدثیني اآلن عن جدنا األول -
س�أح�دث��ك ع�ن ال�ج�د األول حس�ب م��ا  -

تعتقده بع�ض ال�ق�ب�ائ�ل. م�ا ن�ع�رف�ھ ع�ن�ھ 
سمعناه یت�ردد ف�ي ح�ك�ای�اٍت ك�ح�ك�ای�ات�ن�ا 
الشعبیة. ثمة أسطورة تقول إنَّ أول َرُجل 
 على وجھ األرض خلقَھُ طائران كبیران..

 طائران؟ -
كبیران.. ھكذا تُحدث�ن�ا ت�ل�ك األس�ط�ورة  -

الغریبة، طائران كبیران خلقاه م�ن ج�ذع 
شج�رة ض�خ�م�ة (ع�ی�ن�ا ال�ول�د ن�ج�م�ت�ان 
مؤتلقتان) كانت تلك محاولتھ�م�ا األول�ى، 

 ولم یُفلحا في ذلك.
 مؤكد لم یفلحا. -
 فخلقاه من الصخر. -
 ولم یفلحا أیًضا.. -
 من أخبرك؟ -
 ألن الصخوَر صماء جامدة. -
أن��ت ج��م��ی��ل ی��ا "دودو"، ھ��و ذاك...  -

 فقاما بصیاغة َرُجٍل من طین.
 ھذا ممكن. -
متعَك الخالُق بالحكمة یا صغیري. وم�ا  -

أن انتھی�ا م�ن تش�ك�ی�لِ�ِھ ح�ت�ى دف�ع�ا ف�ي 
ع��روق��ھ ص��م��غ ش��ج��رة "ال��ك��وم��ب��ان��ج" 
األحمر (یندھش وجھ "دودو" وت�ب�ت�س�م 

 مالمحھ) ونادیاه باسمھ فأجاب النداء.
ما أجمل ھ�ذا! م�ن ال�م�ؤك�د أن�ھ�م�ا ق�د  -

 فرحا بھذه اللعبة!
 تلك لیست لعبة یا "دودو" -
 أكملي یا أمي.. -
وأمسك أحُد الطائرین الكبیرین بش�ف�رٍة  -

ح ذلك ال�م�خ�ل�وَق ف�ي س�اق�ھ، وف�ي  وجرَّ
كتفھ، وفي ألیتھ، فسال الدم م�ن ال�ج�س�د 

 الحي!
 ھذا مؤلم وال مبرر لھ! -
بل ھو ض�روري ل�ی�ت�أك�دا م�ن س�ری�ان  -

 الحیاة في كل أرجاء المخلوق..
 أھذا ھو جدنا األول؟ -
لیس تماًما، بل ھ�ذه ح�ك�ای�ة م�ن آالف  -

الحكایات، سأحكي لك الكثیر منھا الح�قً�ا. 
 ھیَّا، أغمِض النجمتین ونْم نوًما ھنیئًا.

 
ویسود السكون حتى یكون بمق�دورك أن 
تس��م��َع م��ن خ��الل ال��ن��اروزة الص��ی��ف��ی��ة 

  ثرثراِت النجوم في السماء العالیة...
** 

المنزل صغیر لكنھ مح�اطٌ بش�ب�ھ ج�زی�رٍة 
م��ن أص��ص ال��زھ��ور ال��ت��ي تس��ت��ع��رض 
جمالھا تحت شمس ربیعیة واھنة، فكرت 

 "مریونا":

الذي یحاط بكل ھذا ال�ج�م�ال ع�ل�ی�ھ أال  -
 یشغل العالم بأحزانھ أو قلقھ!

لكنھا م�ع ذل�ك ك�ان�ت مش�غ�ول�ة ب�ھ�م�وم 
الحیاة التي ال ت�ن�ق�ط�ع، ب�ل وت�رى ف�ی�ھ�ا 
شیئًا من النعیم؛ ففي رأی�ھ�ا أن ال�ج�ان�ب 
اإلیجابي وحده ال یكفي لیقف العالم ع�ل�ى 

 قدمین!
 وألقت طرفھا بعیًدا...

كان زوجھا "ماروك�ان" یص�ع�د ال�ج�ب�ل 
كأنما یتدحرج إل�ى ف�وق! ح�ت�ى یس�ت�ق�ر 
أحیانًا في مقھى صغیر یفضلھ على غیره 
فیرتشف ال�ك�رك�دی�ھ أو الش�اي األخض�ر 

 ویرمي بعینیھ إلى التأمل.
بضخامٍة متف�ردٍة ی�ط�لُّ ج�ب�ُل "األُوب�از" 
من شرفاِت األفق، یظلُّ یت�ض�اءل ج�ام�ًع�ا 
أطراف�ھ ح�ت�ى ی�ت�ل�قَّ�اه "م�اروك�ان" ف�ي 
عینیھ العمیقتین، مرتفًع�ا ب�ی�ن�م�ا ت�رب�ض 
البراري، وإلى البعید ام�ت�داُدھ�ا. ت�ن�س�دل 
علیھ ستائُر ال�ل�ی�ل وت�ن�ف�ت�ح إل�ی�ھ ن�واف�ذ 
الصباح، وھو كما ھو، ھكذا، بضخ�ام�ت�ھ 
الرزینة وشموخھ الدائم. تقبع عند قدمیھ 
مدینةُ "فخر الت�اری�خ" ح�اض�رةُ اإلق�ل�ی�م 
�ةً ب�ال�ح�ی�اة  السادس، ع�اش�ق�ةً ل�ھ، ض�اجَّ
والمتناقضات. یشطرھا شطرین: أحدھما 
للنور واآلخر للظالم، أحدھما على یم�ی�ن 
الریح واآلخر على شمال الریح. المدی�ن�ة 
في ناحیة ترتفع أبراُجھا كالسھام المدببة 
تحت ب�ط�ن ال�غ�ی�وم، وال�ع�ش�وائ�ی�ات ف�ي 
الناحی�ة األخ�رى ح�ی�ث ب�ی�وت الص�ف�ی�ح 
والبوص والثعابین واألبراص. أم�ا ن�ھ�ر 
"جمبینا" العریق، بع�ی�د ال�م�ن�اب�ع، دائ�م 
التسكع، فیتقوس حول المدینة ال�ع�ری�ق�ة. 
وإذ تھبط الریُح من ال�ج�ب�ل م�ع�ل�ن�ةً ع�ن 
سطوتھا، یحس النھر بانتشاءات األزمنة 
األولى. ال تقْل إن�ھ إذ ت�ل�وث أص�ی�ب ف�ي 
مقتل؛ فإنھ ال شكَّ یول�د ص�ب�یًّ�ا ف�ت�یًّ�ا م�ن 
جدید. ال ت�ق�ل إن�ھ ش�اخ وت�ق�اع�د؛ ف�ف�ي 
أعماقھ إكس�ی�ر الش�ب�اب. إی�اك أن ت�ف�ق�د 
الثقة بھ فإنھ األم�ل ال�ب�اق�ي، ف�إذا أخ�ذَك 
الشوُق الفض�ول�يُّ وش�ارف�َت أوَل ع�ن�اٍق 
ل��ل��م��دی��ن��ة وال��ن��ھ��ر، ث��م ت��رك��ت األب��راَج 
السام�ق�ة وال�ق�الع ال�ع�ری�ق�ة، وان�ح�درَت 
فرسخین ك�ام�ل�ی�ن س�ت�ط�ال�ع�ك ال�ق�ن�ط�رة 
األولى، وھي أیًضا بدایة أحد مع�س�ك�رات 
األفذاذ، أما نھایة ال�م�ع�س�ك�ر ف�ال�ق�ن�ط�رة 

وم�ا  -الثانیة، ف�إذا اس�ت�درت م�ع ال�ج�ب�ل
ستطالع أكواًخا ب�ال ع�دٍد  -أطول المسافة

ی��ق��ن��ُع أھ��ل��ھ��ا ب��ال��ق��ل��ی��ل؛ ف��ھ��م ی��أك��ل��ون 
��ون، ب��ل  ویش��رب��ون، ی��م��رض��ون ویِص��حُّ
ویذھبون إلى لجان االنتخ�اب�ات وی�ق�ف�ون 
خلف الستارة الس�وداء، وی�ظ�ن�ون أن�ھ�م 
یؤثرون في الحیاة السیاسیة ولو بم�ق�دار 
ضئیل. بعیًدا عن ھذه األكواخ ب�خ�م�س�ی�ن 
متًرا إذا كنت ماشیًا ھناك في غبشة اللیل 
ستدیر وجھك عندما یصدمك منظر رج�ل 
نائم في العراء یلتحف بطانی�ة م�ھ�ت�رئ�ة، 
أو ام�رأة م��ن�ت�ص��ب�ٍة راف�ع��ة ذی�َل ث�وب�ھ��ا 

 منفرجة الساقین تبول كبقرة!

** 
قلَّما یستعیر "م�اروك�ان" م�ن ال�ك�روان 
اللیلي ضحكاتِ�ِھ الش�ج�ی�ة، ی�خ�ط�و ع�ل�ى 
السفح العریض صاعًدا، أو ی�ن�زوي ف�ي 
أي مكان یسمع نداءه بق�ل�ب�ھ ف�ی�أخ�ذ م�ن 
الطبیعة ویعطي، وعلى الدرجة الصخریة 
ن.  المالصقة للماء یجلس وق�دم�اه ت�ب�تَ�الَّ
تتتبَُّع عیناه المسب�ل�ت�ان ت�ع�اری�ق ش�ج�رة 
قریبة. یُ�خ�رج م�ن ج�ی�ب�ھ ث�م�رة خ�وخ، 
ی�ل��وك�ھ��ا، ی��ؤل��ُب ف��م�ھ ض�اغ��طً��ا ع��ل�ی��ھ��ا 
لیذیبھا، لم یتبق منھا غیر البذرة. ی�ج�ع�ل 
من لسانھ منجنی�قً�ا ی�ق�ذف�ھ�ا خ�ارج ف�م�ھ 
على مسافة ثالثة أم�ت�ار! یش�رُد وق�دم�اه 
ن فیناجي روَح الماء، أجل، ال تغی�ب  تبتَالَّ
ع��ن ن��اظ��ری��ھ أزم��ن��ةُ ال��ب��راءة األول��ى 
وأس��راُب ال��غ��زاالت ت��دل��ف إل��ى ال��ن��ھ��ر 
ت�ح�م�ی�ھ�ا ط�ی�ور "ال�ك�ی�ج�ي" الض�خ�م��ة 
نَة لھا وروًدا ھانئًا. لم ی�ك�ن أح�ٌد ق�د  مؤمِّ
تعود التعرض للغزاالت حتى ل�و ل�م ت�ق�م 
الطیور بحراستھا. جمالھا كان قیم�ة ف�ي 
حد ذات�ھ. ورب�م�ا ك�ان�ت األط�ی�ار تُ�خ�ف�ي 
عشقًا مكبوتًا وتجعل من لعب�ة ال�ح�راس�ة 
ُم بأجنحتھ�ا  أداة للترویح عن النفس. تَُحوِّ
الضخمة أفقیًّا وتلقي بظاللھا ف�ج�أة ع�ل�ى 
الغزاالت وص�ورھ�ا ت�خ�ت�ل�ج ف�ي ال�م�اء. 
تتفجُر ضحكاٌت عمیقة غ�ی�ُر مس�م�وع�ة. 
وكان "جمبینا" نظیفًا كال�ل�ؤل�ؤ، ش�ف�افً�ا. 
ت��ت��س��ع اب��ت��س��ام��ة "م��اروك��ان"، ت��م��ت��د 
أصابعُھُ إلى طرفي شاربیھ، یتذكر ال�ب�ن�ت 
التي كانت أیام الشباب تجمع دق�ات ق�ل�ب�ھ 
في راحة یدھا، والشمس ل�م ی�ظ�ھ�ر م�ن 
وجھھا سوى شعرھا األشقر یتطای�ُر ف�ي 
األفق العظیم، ال�ب�ن�ت ف�ي ال�م�اء ت�ن�ت�ظ�ر 
ش�ی��ئً��ا (ك��ان "م�اروك��ان" ی�ع��رف ھ��ذا) 
تغمرھا الفرحة وقد أطلت غزالةٌ حوراُء، 
كأنھا بلھاُء وما ھي بذلك (م�ن�ذ زم�ن ل�م 
تظھر الغزاالت ھنا) اندفعت ھ�اب�ط�ةً م�ن 
أعلى جبل "األوباز" ال تخشى م�ف�اج�آت 
الصخور ال�ن�ات�ئ�ة، ال�م�ت�ربص�ة. وف�ج�أة، 
انبثقْت رقصةٌ كأنھا الخ�ل�ود ت�ج�م�ع ب�ی�ن 
الغزالة والفتاة، رقصةٌ ال تماسَّ فیھا بین 
األنثیین، ثم... رفعت البنت ن�ھ�دھ�ا ع�ل�ى 
أصابعھا النحیلة وكأنما ت�ق�وم ب�ت�ع�وی�م�ھ 
فازداد ل�م�ع�ان ال�ن�ھ�ار، وَص�َح�ْت ح�ل�م�ةٌ 
فالتقمتھا الغزالة. ھ�ن�ا، ض�ح�ك�ت ال�ب�ن�ت 
ضحكة لم یَر "ماروكان" من قبل مثل�ھ�ا 
ولم یسمع. أخذت تندفق زھور ال�ن�رج�س 
وتتراصُّ ع�ل�ى ص�ف�ح�ة ال�ن�ھ�ر، وك�ان�ت 
جدائُل الشمس قد التھبت تماًما ث�م ظ�ھ�ر 
جبینُھا معصوبًا بسحابة عابرة. عاد م�ن 
مرائیھ ال�ب�ع�ی�دة ت�م�أل وج�ھ�ھ اب�ت�س�ام�ة 

  ذابلة.

 وت اا 
"و " روا  

 

 محمد محمد السنباطي/ مصر 
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لست أنا الذي وضع الُكن�ى، واألل�ق�اب، إن�ھ�ا م�ن    

الواقع الذي نعیشھ ب�ك�ل خ�ب�ای�اه وخ�ف�ای�اه، ج�اس�م 
األعور، مثال. أنا ك�ك�ات�ب روائ�ي ل�م أض�ع ل�ھ ھ�ذه 
الكنیة، بل إنھ كان بالفعل أعورا، وھكذا كان معروفا 
بین ال�ن�اس. وك�ذل�ك "ق�ام�ة" ب�ال�ن�س�ب�ة لش�رج�ي. 
والطویل لحمید. والملة. وخب�ال�و. وال�م�ل�ح�ة، ف�ھ�ي 
كنیة أضفاھا الحاج فریّح عندما رآھا أول مرة ع�ل�ى 

 اسمھا.
والملحة، ولم یعرف اسمھا أحد، ال ال�ك�ات�ب، وال    

أي شخص سوى عائلتھا، ھي ابنة البؤس وال�ع�وز. 
ابنة األم المتوفاة، وربیبة زوج�ة األب. وھ�ي اب�ن�ة 
األب المتوفي، الھاربة من عالمھا الذي ترید زوج�ة 
األم أن ترسمھ لھا إلى عال�م آخ�ر ت�ری�د ھ�ي وض�ع 
خطوطھ بأناملھ�ا. ھ�ي ال�ت�ي خ�ل�ق�ت ھ�ك�ذا ب�ج�س�م 
متناسق األعضاء، وبلون بش�رة ی�م�ك�ن أن ن�ط�ل�ق 
علیھ اسم األملح لما فیھ من بقع ملحاء كلون حم�ار 
رمادي، جمال وجھھا لم یكن مثیرا لالنتباه إّال أن ما 
یثیر االن�ت�ب�اه ھ�و ت�ن�اس�ق جس�م�ھ�ا. وال�دھ�ا غ�ی�ر 
معروف، بل عائلتھا، ومدینتھا التي انحدرت م�ن�ھ�ا. 
كل شيء بقي غامضا ألن ال أحد سأل عن ذلك. ھ�ذه 
ھي المل�ح�ة ال�ت�ي اع�ت�رض�ت ع�ل�ى األس�ت�اذ داود، 
خالقھا، ومنشئھا في ال�روای�ة، ن�ق�ل�ھ�ا م�ن ال�واق�ع 
كبذرة خام وألب�س�ھ�ا م�ن م�خ�ی�ال�ھ ص�ورت�ھ�ا ال�ت�ي 

 ظھرت فیھا، عندما أراد تقبیل یدھا، سحبتھا.
ھذه الملحة أرادت أن تنتقم من كل الرج�ال ب�م�ن�ح    

جسدھا لھم لیكونوا مْثلھ�ا س�اق�ط�ی�ن أخ�الق�ی�ا. ل�ق�د 
منحت جسدھا للحاج ف�ریّ�ح، وإل�ى ج�اس�م األع�ور، 
لكي تراھم وھ�م ی�ن�ف�ث�ون زف�ی�را ح�ارا ك�م�ا ی�ن�ف�ث 
المریض بالحمى زف�ی�ره ال�ح�ار، إّال أن ھ�ادي اب�ن 
الشیخ عبد الكریم قد قرر أن ی�ل�وث ن�ف�س�ھ ب�ال�ن�وم 
معھا، وقرر أن یذھب لھا ف�ي ال�وق�ت ال�ذي أن�زل�ت 
السماء ماًء كثیرا، وھبّت العواصف، ودوى ال�ب�رق 
في أرجاء السماء، وھي ظروف طبی�ع�ی�ة ك�ان�ت ق�د 
یّسرت ألجھزة الدولة األمنی�ة إل�ق�اء ال�ق�ب�ض ع�ل�ى 

  بعض الشباب، وھروب البعض اآلخر.
كان سقوطھ�ا األول ت�ح�ت ث�ق�ل جس�د ش�اب م�ن    

منطقتھا یكبرھا بعشر سنین، كان یملك دكانا ، وف�ي 
داخل ال�دك�ان ش�ع�رت ب�خ�ّض�ة جس�دھ�ا ت�ح�ت ث�ق�ل 
جسمھ، إذ كانت ھناك فسحة صغیرة ت�ك�ف�ي ل�وض�ع 
ثقل جسمھ على جسمھا الص�غ�ی�ر م�ق�اب�ل ح�ل�وی�ات 
للصبیان یضعھا بیدھا الناعمة، ھذا الذي لم تبح ب�ھ 
الروایة من تاریخ ھذه الفت�اة، وظ�ّل مس�ك�وت�ا ع�ن�ھ 
ألنھا لم ترغب أن یعلم�ھ اآلخ�رون ول�م ی�ك�ن ھ�ام�ا 

 للروایة ونسیجھا.
كان ما ترغب فیھ "الم�ل�ح�ة" م�ن م�ج�ی�ئ�ھ�ا م�ع    

جاسم األعور إلى مدینة الناصریة ھو الوص�ول إل�ى 
بیت "المومس" "فطیّم"، إّال أن األعور أقنعھ�ا أن 
تعمل لوحدھا، وھو سیساعدھا في ذلك داخ�ل ق�ری�ة 
الحاج فریّح، إال أن تالحق األی�ام، واش�ت�راك�ھ�ا ف�ي 
تمثیلیة التشابیھ، أنستھا ھذه األشیاء، بل اتفقت م�ع 
جاسم األعور على تأجیل فتح بیت دعارة في القری�ة 

 بعد االنتھاء من تمثیل التشابیھ.
كان كل ما خّزنتھ الملحة في ذاكرتھا التي تحت�ف�ظ    

بھا وھي تحت التراب ترقد رقدتھا النھائیة من ت�ل�ك 
األیام، ھ�و ن�ھ�ای�ت�ھ�ا ال�م�أس�اوی�ة ال�ت�ي ب�ح�ث ع�ن 
معرفتھا ج�اس�م األع�ور ف�ي ال�م�واخ�ی�ر ف�ي ب�غ�داد 
وكركوك. كانت قد ذبح�ت م�ن ال�وری�د إل�ى ال�وری�د، 
ذبحھا أخوھا من أبیھا للتخلص من�ھ�ا وم�ن ع�ارھ�ا 
الذي بدأتھ أمھ بظلمھا لھا ب�ع�د أن رفض�ت ال�زواج 

 من الرجل العجوز الذي باعھا لھ.
قالت بصوتھا الناعس لجاسم األع�ور ال�م�ك�ف�وف    

 اآلن:
لقد لعبتم بي، أنت والحاج فریّح، وكنت أبحث ع�ن  -

ملجأ یأویني، ولقمة آكلھا، لم تقبال بي زوجة، حت�ى 
 جاء ذلك الیوم المشؤوم، وكانت نھایتي.

قال الصبي بصوت خافت دون أن یرفع عینیھ عن    
 دفة البلم:

وماذا یفعالن بھذه البقع الملحة ع�ل�ى وج�ھ�ك؟ ال  -
 شك أنھا بقع مقززة وغیر جمیلة.

 سمعتھ الملحة، رفعت رأسھا، وقالت لھ:   
 سمعت ما قلتھ أیھا الصبي، ضحك الجمیع. -

 صاح جاسم األعور المكفوف من مكان جلوسھ:   
وتلومینني أنا؟ ھل سمعِت ما قالھ الص�ب�ي ع�ن�ك؟  -

وكذلك فعلھا معك الحاج فریّح قبلي، وتعرفت ع�ل�ی�ك 
 وأنت تمارسین ھذا العمل، كیف أثق بك؟ ھا؟

 أكملت ما بدأتھ من تاریخ حیاتھا:   
كان المّال قد أخذني معھ ف�ي الس�ی�ارة ال�ع�س�ك�ری�ة  -

التي جاءت لھ من بغداد ص�ب�ی�ح�ة ذل�ك ال�ی�وم، ی�وم 
العاشر من محرم، الیوم الذي ك�ان م�ن ال�م�ق�رر أن 
نقدم فیھ مسرحی�ة ال�ت�ش�اب�ی�ھ. أخ�ذن�ي إل�ى ب�غ�داد، 
وھناك ت�رك�ن�ي أواج�ھ مص�ی�ري، ح�ت�ى ج�اء أخ�ي 
وذبحني، لقد تكلّم عني الناس كثیرا وھم ال یع�رف�ون 

 قصتي الحقیقیة.
 قلت:   
 إن الناس تتكلم دائما، وھذا طبیعي. -

 صاح ھادي من مكانھ:   
لم نكن نعرف بذلك، حت�ى ج�اس�م ل�م ی�ك�ن ی�ع�رف  -

    بھذه األمور.
 قالت:   
لقد كان أخي مثل أمھ، ذئ�ب ف�ي م�الب�س إنس�ان،  -

 وكان یرید بیعي ألحد التجار العجائز.
 قلت لھا والجمع الخیّر یسمع لما أقول:   
تقصدین مثل ذئب البراري عند ال�ك�ات�ب األل�م�ان�ي  -

ھ�رم�ان ھس��ة، ل�ھ ط�ب�ی��ع�ت�ان إح��داھ�م�ا إنس�ان�ی��ة، 
   واألخرى حیوانیة/ ذئبیة.

أنا لم أعرف القراءة والكتابة، ربما كما تقول أن�ت  -
   وصاحبك األلماني ھذا.
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أصوات السماء، أو ما تصورناه على أنھ س�م�اء،    
التي تظللنا، قد باتت تعزف لح�ن غ�ری�ب ی�م�ك�ن أن 
نطلق علیھ اسم لحن سیریالي، حفیف ری�ح، ط�ب�ول 
رعد، أزیز وومیض البرق، ون�ح�ن م�ا ن�زال ت�ح�ت 
ظالل النخیل المتراقص سعفھ فوق رؤوسنا الخاویة 
والنشطة حواسھا األربع�ة، ھ�ذا الص�خ�ب ال�ع�ن�ی�ف 
ربما البعض من الجمع الخیّر ال یشعر ب�ھ، ألن�ھ ل�م 

 یكن مستعدا لتصور سماعھ.
تناھى إلى سمعي صوت نعیق غراب وأنا في ت�ل�ك    

الحفرة، وقد تبدل ھنا إلى صوت تغریدة ب�ل�ب�ل ف�وق 
النخلة العالیة في البستان، وب�ی�ن ھ�ذی�ن الص�وت�ی�ن 
فرق كبیر، في القوة والتأثیر، ولم یكن ما م�رس�وم�ا 
على الوجوه ھو صورة من سعادة كانت تطغى ع�ل�ى 
أفراد الجمع الخیّر، وال كانت سرورا، أو فرح�ا، ألن 
أفراد الجمع الخیّر ق�د م�ات�ت ف�ی�ھ�م ك�ل ال�م�ش�اع�ر 
الدنیویة وظلوا بال أي شع�ور، إن�م�ا ال�م�وج�ود م�ن 
ضحك أو سرور، أو فرح ھو ما أتص�وره أن�ا ك�ات�ب 
الروایات ف�ی�ھ�م، وھ�م ش�خ�وص�ي م�ث�ل الش�خ�وص 
السبعة في أسطورة "ج�ودر" أألل�ف ل�ی�ل�ی�ة، وأن�ا 

 خالقھم والمسؤول عن حیاتھم.
أنا مثلھم وقد جئتھم ھكذا بقماشتي البیضاء ال�ت�ي    

لم یستخدم فیھا الخیط واإلب�رة، وھ�م ك�ذل�ك، إّال أن 
تصوراتن�ا ھ�ي ال�ت�ي تش�ك�ل ال�م�الب�س، وك�ل ت�ل�ك 
المالبس التي نراھا قد ارتدوھا، ھي من تخیالتي أنا 
خالق ھذه الشخوص، وتخیالت�ھ�م وتص�ورات�ھ�م ھ�م 

 لبعضھم.
لقد ھاج النھر، وماج، كما ھ�اج ال�ب�ح�ر بس�ف�ی�ن�ة    

السندباد البحري في حكایات ألف لیلة ولیلة، أو كما 
تصورتھ أنا على أنھ فعل ذل�ك، أص�ب�ح ش�ی�ئ�ا غ�ی�ر 
مریح ونحن نسیر بالبلم فیھ، الماء، أو م�ا أتص�وره 
ماء، كان یصعد فوق ھاماتنا، وكاد أن ی�ق�ل�ب ال�ب�ل�م 
بنا، لقد ثار وكأن التنور سیثور ب�م�ا ف�ی�ھ، وال�ن�خ�ل 
یحیط بھ من ضفتیھ، كان النخل الذي تص�ورت�ھ ف�ي 
ذھني، أو ذاكرتي المیتة، سامق في علوه، س�ع�ف�ات�ھ 
خض�راء، ونص�ول��ھ�ا ط��وی�ل�ة، وك��ث�ی�ف��ة ال�خ��وص، 
كروایتي التي كتبتھ�ا ع�ن ث�ورة تش�ری�ن الش�ب�اب�ی�ة 
وال�ت�ي ط�ب�ع�ت ف�ي دار ف�ن�ون ل�ل�ط�ب�اع�ة وال�ن�ش��ر 
والتوزیع في مصر ودعیتھا "نخلة خوص س�ع�ف�ھ�ا 
كثیف"، كانت العثوق تتدلى منھا، صف�راء، ط�ری�ة، 
وحتما أنھا حلوة المذاق، ك�ی�ف ل�ي أن أع�ل�م؟ وق�د 
أحسن الشیخ عبد الكریم ف�ي ب�ی�ت�ھ الش�ع�ري ال�ذي 

  قالھ:
أث�ی�ٍث ك�ق�ن�و         وفرع یُغشي المتَن أس�وَد ف�ات�نِ 

 النخلِة المتعثكلِ 
كان الشاطئ القریب منا من جھة الیسار م�خ�ض�ّر    

األرض، م��زروع ب��ال�ج��ت، وال��خ�ض��روات، وھ��ن��اك 
مجموعة من الماطورات ال�ت�ي تس�ح�ب ال�م�اء م�ن 
النھر إلى األرض. كانت الحیاة ف�ي ع�ال�م الش�ھ�ادة، 
العالم الحقیقي، النابض بالحی�اة، ی�ب�دو م�ن أم�ام�ي 
نابضا بحركة الناس، والحیوان، والعجالت، وك�ان�ت 
بعض الطیور المائیة تط�ی�ر م�ن ح�ول�ن�ا، وم�ا ك�ان 
جّوھم حارا لھذا فھم یرتدون م�الب�س ب�ن�ص�ف ُك�م، 
دشادیش من قماش "الململ" الخفیف، ویتحزم�ون 
علیھا، وكانت النساء بمالبس�ھ�ن ال�م�ل�ون�ة ك�ق�وس 
قزح تعمل بجد، فیما كانت ھن�اك ف�ي ال�ب�ع�ی�د ام�رأة 
تسحب خلفھا بقرة بواسطة حبل مش�دود ب�رق�ب�ت�ھ�ا. 
وكان صبي یسبح في عمق الن�ھ�ر، وق�د وص�ل إل�ى 
بلمنا وعبره إلى الجھة الثانیة ومنھ�ا إل�ى الش�اط�ئ 
األخضر، لم یھّمھ وجود البلم ومن ركب ف�ی�ھ، ج�اء 
سابحا من جھة عمق النھر إلى الشاطئ ع�ب�ر جس�م 

 بلمنا الخشبي ولم یحدث لھ شیئا.
وكانت ال�ن�ب�ات�ات ت�ت�ن�ف�س ك�م�ا أردن�ا أن نس�م�ع    

تنفسھا، ونرى إلیھ�ا وھ�ي تص�ن�ع غ�ذاءھ�ا، ح�ی�ث 
ن�رى ك��ی�ف ی��رت�ف��ع ویص�ع��د ال��م�اء إل��ى األغص��ان 
واألوراق، وكی�ف ت�ط�رح األوكس�ج�ی�ن ال�ذي ن�راه، 

 وتأخذ ثاني أوكسید الكاربون.
بعد ھذا الصمت الذي دام طویال، فیما كان الج�م�ع    

الخیّر كل بشأنھ الخ�اص، ص�اح ال�ج�ن�دي اإلی�ران�ي 
 األسیر من مكانھ:

سیدي الرائد ماذا كان مصیري أنا بعد أن سل�م�ت�ن�ا  -
 إلى القوات العراقیة؟

 اسأل الجندي العراقي. -
 ولماذا أسألھ وبیدك مصیرنا نحن االثنان؟ -

 قلت لھ:   
ألنھ یعرف ما ھ�و مص�ی�ر األس�ی�ر اإلی�ران�ي ع�ن�د  -

الجانب العراقي، كم�ا ی�ع�رف م�ا ھ�و مص�ی�ره ألن�ھ 
عراقي، فال داع�ي ألذك�ره ال ف�ي ال�روای�ة وال ف�ي 

 الواقع، ھل فھمت ذلك؟
 سكت ولم ینبس بكلمة بعد ذلك.   
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امرأة ال ككل النساء، امرأة ال تقاوم، امرأة حامل�ة    
على كاھلھا ت�ع�ب الس�ن�ی�ن، واآلث�ار ال�ت�ي خ�لّ�ف�ھ�ا 
شھ�داءھ�ا وال�ت�ي ب�دت ف�ي غض�ون وج�ھ�ھ�ا م�ث�ل 
تجاعید وجھ أبو جعفر المنصور في تمثالھ ب�ب�غ�داد، 
فیھا جاذبیة قویة شدتني إلیھا، على الرغم من أن�ھ�ا 
فقدت الكثیر ع�ن�د اس�ت�ش�ھ�اد أب�ن�ائ�ھ�ا، وق�د ف�ق�دت 
الثالثة، أي أن ث�الث م�رات ق�د ف�ق�دت ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
جسمھا وروحھا التي ما زالت صلبة، إضافة لفقدھا 
زوجھا عندما كان أوالدھ�ا أط�ف�اال، وك�ان الش�اع�ر 

 الحطیئة قد قال قصیدتھ التي مفادھا:
ُزْغ�َب ال�َح�واِص�ِل ال      بِذي َمَرخٍ  ماذا تَقوُل ِألَفراخٍ 

 ماٌء َوال َشَجرُ 
 من أجلھا، لھا وألبنائھا.  
كانت حیاتھا قاسیة جدا، كانت تحت ك�ن�ف زوج�ھ�ا   

ھي وأوالدھا ال تعرف العوز، وال�ح�اج�ة ح�ت�ى م�ات 
زوجھا، ففقدت بموتھ عمودا كان یحمل الخیمة التي 
تظللھا وأوالدھا، ثم جاء فقد ولدھا ال�ك�ب�ی�ر، وال�ذي 
تاله استشھاد ولدھا الثاني، وبعده استش�ھ�اد ول�دھ�ا 
الثالث، فبقیت بال ظ�ل یس�ت�رھ�ا، ظ�ل�ت ك�ال�خ�ن�س�اء 
واقفة كالج�دار الص�ل�ب أم�ام ح�اك�م�ھ�ا، ال�ق�اض�ي، 

 وصاحت بھ بعد أن حّكت یدھا باألخرى:
 أسألني كیف فقدت أوالدي، وال تسألني ما اسمك؟ -
سألتھا ع�ن ش�يء ل�م أذك�ره ف�ي ال�روای�ة، وھ�ي   

تجل�س ق�رب ال�م�ل�ح�ة ال�ت�ي ك�ان�ت تس�ّرھ�ا ب�ع�ض 
 أسرارھا:

 كم صار لك وأنت تلبسین ثوبك األسود ھذا؟ -
كانت ترتدي القم�اش�ة ال�ب�ی�ض�اء ك�ب�ق�ی�ة ال�ج�م�ع    

الخیّر، إّال أننا نراھ�ا حس�ب تص�ورات�ن�ا وت�خ�ی�الت�ن�ا 
 بلباسھا األسود.

 ردت قائلة:   
   منذ أن مات زوجي حتى أتیت إلى ھذا العالم. -

 ثم سألتني قائلة:   
 لماذا روایاتك لیس فیھا حب؟ -

انتبھ الجمع الخیّر إل�ى س�ؤال ام�رأة مس�ن�ة ع�ن    
 الحب، قلت لھا:

م�ن ق�ال ذل�ك؟ وال�ح�ب ب�ی�ن رش�ا واح�م�د، م�اذا  -
 تسمیھ؟ وكتمت سري ولم أبح بشيء.

صاح الصبي من مك�ان�ھ وھ�و ی�وج�ھ دف�ة ال�ب�ل�م    
 ضاحكا:

األستاذ لم یعرف بحبي لصبیحة، ول�و ع�رف ذل�ك  -
لما توانى ع�ن ذك�ر ھ�ذا ال�ح�ب، ولش�غ�ل م�خ�ی�ال�ھ 
السردي في تقدیمھ بقدر ما شغل مخیال�ھ ح�ب رش�ا 

  وأحمد.
 سألتھ:   
 كیف أحببتھا وأنا ال أعرف؟ ھا؟ -

 قال بصوت واطئ كأنھ خجل مني:   
لم تكن تعرف بحبي ل�ھ�ا، ھ�ي أك�ب�ر م�ن�ي ب�ع�ش�ر  -

سنوات، كانت مدّرسة في مدرسة البنات الت�ي ق�رب 
 سوق ھرج.

ضحكنا كلنا، فأنزل رأسھ ل�أل�س�ف�ل ح�ی�اء، وأخ�ذ    
یعبث في "یّدة" الدفة كما كان یفع�ل ع�ن�دم�ا ی�رك�ب 
 الدراجة الھوائیة بمقودھا، ویّدوره إلى جھات عدة.

 وكیف أحبتك ھي؟ -
لم تحبني ھي، كنت أنا أحبھا ف�ق�ط وال ت�ع�ل�م ھ�ي  -

بذلك، كنت مبھورا بجمالھا، وجمال وجھ�ھ�ا، ك�ان�ت 
تأخذ العقل، كنت انتظرھا صباحا م�ق�اب�ل ال�م�درس�ة 
وھ��ي ت��ن��زل م��ن س��ی��ارة "ال��ك��ی��ا" وت��دخ��ل ب��اب 
المدرسة، وفي "الَحلّة" كذلك. ومرة اقترب�ت م�ن�ھ�ا 
وسلمت علیھا وسألتھا ع�ن ش�يء ف�ي ال�م�درس�ة، 
وكان اسم طالبة في المدرسة ون�ف�ت ع�ل�م�ھ�ا ب�ھ�ا، 
وكان ھذا غیر صحیح، إّال أني أرید تأخیرھا ل�ب�ع�ض 
الوقت ألرى جمال وجھھا. وعندم�ا دخ�ل�ت الس�ج�ن 
كانت ھي سلوتي فیھ، وكنت أستمني ع�ل�ى خ�ی�ال�ھ�ا 
الجمیل حتى خ�رج�ت م�ن�ھ وذھ�ب�ت إل�ى ال�م�درس�ة 

 وسألت عنھا فلم أصل لجواب عنھا.
انتھى حب الصبي لتلك المرأة بض�ح�ك أش�خ�اص    

الجمع الخیّر، فیما ھو راح یبعث ب�ی�دة ال�دف�ة وظ�ل 
 صامتا.

سألت أحم�د، وب�األح�رى ك�ن�ت أن�ا ال�ذي أح�ب�ھ�ا    
ولكني تنازلت عن ھذا الحب ألحمد الذي صار ب�دی�ال 
لي في الروایة، عما كان یعرفھ عن رشا وھو ب�ع�ی�د 

  عنھا؟
قال وھي تجلس بالقرب منھ بقماشتھ�ا ال�ب�ی�ض�اء    

ال��ت���ي ت���ت��راءى ل��ي أن���ھ��ا ت��رت���دي "ج���ب��ت���ھ���ا 
 األسودین:  ونقابھا"

اسأل حبیبتي رشا عن حبھا ل�ي وھ�ي ل�م ت�رن�ي،  -
 كیف كان ذلك؟

مال علیھا وقبلھا على شفتیھ�ا ال�ت�ي ت�راءت ل�ي    
كأنھما الشفتان اللتان قال فیھما شعرا الشاعر ی�زی�د 

 بن معاویة كما تذكر بعض المصادر:
وعض�ْت     وأمطرْت لُؤلؤاً من نرجٍس وسقْت ورداً،

 على الِعناِب بِالبردِ 
 وقبل أن أسألھا سارعت رشا وقالت:   
ال أعرف لماذا أحببتھ، إّال أني انجذبت لھ م�ن أول  -

لقاء على النت. كان أدیبا، ومثقفا، وھي خصلة كنت 
أحب أن تكون في الرجل الذي أرت�ب�ط ب�ھ. ان�ف�ت�ح�ت 
أم�ام�ھ ب�ك�ل ج��وارح�ي ح�ت�ى إن�ي ط�ل�ب�ت م�ن�ھ أن 
یتزوجني على النت لو كان ھ�و ال یس�ت�ط�ع ال�زواج 
بي في الواقع والحقیقة. ك�ن�ت ق�د ارت�ب�ط�ت ب�ھ وال 
استطیع أن أص�ب�ر ی�وم�ا ع�ل�ى ف�راق�ھ ع�ل�ى ال�ن�ت 
والحدیث معھ على الشات، وأظن أن�ھ م�ث�ل�ي ك�ذل�ك 
كان متلھفا للقائي الیومي على الش�ات، ح�ت�ى ج�اء 

 إلى الیمن وطلبني من أھلي وتزوجنا.
تبادلت النظرات معھا، كنت أراھا تفیض بالجمال،    

وكم كنت أحب تقبیلھا، لكنني ال أستط�ی�ع ذل�ك، ف�ق�د 
افترقنا في منتصف الطری�ق، وك�ان�ت ف�ي ال�ن�ص�ف 
األول حب في االنترنت فكیف یرونني أن أك�م�ل ذل�ك 

  الحب؟

10  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 766 

 30 Sep 20 • Year 15 

 

 

 

      "اف اا" روا 
 6، 5، 4من الفصل  3القسم         داود سلمان الشویلي/العراق 



 

  االتصال مع الجمھور -24
یتبع النظام ال�م�س�رح�ي ف�ي ع�الق�ات�ھ 
ال��ع��ام��ة م��ع ج��م��ھ��وره اس��ال��ی��ب ف��ي 
التخطیط والتقویم والتنسیق وغیرھ�ا، 

ال�ج�م�ھ�ور   ویحرص ع�ل�ى م�ك�اش�ف�ة
بالحقائق لتجنب سوء الفھم المح�ت�م�ل 
حدوثھ فیما ب�ی�ن�ھ�م�ا س�ع�ی�اً م�ن�ھ ال�ى 
احترام القیم اإلنسانیة الرفیعة والخل�ق 
الحمید ال�ت�ي ت�ف�ص�ح ع�ن�ھ�ا ع�روض 
مستمرة مستدامھ في منھاجھا المقن�ن 
ال��م��وس��م��ي وم��ت��ف��اع��ل��ة م��ع ال��ب��ی��ئ��ة 

 االجتماعیة الواقعیة. 
وی��ن��ب��غ��ي ت��وظ��ی��ف األداة االع��الم��ی��ة 
والملصقات للت�روی�ج ع�ن ع�روض�ھ�ا 

رض��ا  وكس��ب واج��ت��ذاب ال��م��س��رح��ی��ة
المتفرج والسعي الى معرفة اتجاھ�ات�ھ 

م�ن  لنمط خاص  وتفضیالتھا الجمالیة
العروض حسب میولھ المخـ�ت�ـ�ل�ـ�ف�ـ�ة، 
وتعــزیـــز ثـ�ق�ـ�ت�ـ�ـ�ھ ال�م�ع�ن�ویـ�ـ�ـ�ة و
(األخالقیــــــــة) و (الوطنیة) ب�اق�امـ�ة 

 أتصال مسرحي مؤثر
  "Effective 
Communication " 

 
   الوضع السیاسي25 -

  واتجاھات الجمھور   
تطّلب مسرحنا بعد ال�م�ن�ع�ط�ف الس�ی�اس�ي 

)  واالجتماعي والعالمي الذي حصل ع�ن�د
االحت�الل ) وب�روز ث�ن�ائ�ی�ة س�ت�رات�ی�ج�ی�ة 
تخص: ھیمنة القوى الخارجیة، وتھمی�ش 
القوى الداخلیة ( الوطنیة ) تطلب كل ذل�ك 
من مسرحنا ان یحاول توجیھ (ات�ج�اھ�ات) 
الجمھور م�ن خ�الل ت�ق�دی�م ع�روض ف�ي 
ظروف شائكة وعسی�رة م�خ�ت�اراً ل�ن�ف�س�ھ 
حصانة داخلیة والتزاماً فنیاً وأخالق�ی�اً ف�ي 
ن��ح��ت م��وض��وع��ات��ھ االخ��راج��ی��ة ب��آل��ی��ات 
محدودة دھم�ت�ھ م�ن ض�واغ�ط خ�ارج�ی�ة، 
شلّت حركة الش�ارع ال�ع�ام، وفُ�ك�ّك�ت م�ن 
الوضع المستقر للمسرح وعرقلت سھولة 
تواصلھ السابق مع جمھوره .لك�ن�ھ ال�ت�زم 
بروح دیمقراطیة رغم اصطدامھ ب�ن�زع�ات 
(فردیة) م�ن ب�ع�ض ال�م�ت�ح�ك�م�ی�ن ال�ج�دد 

ال�ذی�ن ی�دی�رون   وبعضھم من الرس�م�ی�ی�ن
العملیة الثق�اف�ی�ة وال�ف�ن�ی�ة وھ�م ی�م�ث�ل�ون 
كتلت�ھ�م ال�ح�زب�ی�ة وال�ع�رق�ی�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ة 
بأجنداتھم الخاصة والكثیر م�ن ب�ی�ن�ھ�م ال 

ال�دی�م�ق�راط�ي، رغ�م ان�ھ   یؤمن بالم�س�ار
یلوك شعارات الدیمقراطیة بمعالجة لفظیة 

قادت في تجرب�ت�ھ�ا   ببغاویة رتیبة ، باردة
ال���واق���ع���ی���ة ال���ى ت���ح���والت س���ی���اس���ی���ة 

م��ت��خ��ل��ف��ة ض��د آم��ال ال��ت��ق��دم   وث��ق��اف��ی��ة
المفترض الخاص باستقالل ارادة المث�ق�ف 
والفنان في طابعھا الوطني ، مم�ا ج�ع�ل�ھ�ا 

ب�ج�دران وح�واج�ز وت�اب�وات ھ�ي   ترتطم
وال�م�س�ی�ط�رة ال�ت�ي   األحزاب ال�م�ت�ح�ك�م�ة

ب����ع����ض����ھ����ا" ل����ت����ج����ارة ب����ی����ع  "  ق����ا
حسب أسعار صرف الدوالر في   المناصب

 . ! " "البورصة
 

   المتفرج .. والناقد26-
ال یمكن لمتفرج او ناقد ان یح�ك�م ج�م�ال�ی�اً 
ون�ق��دی�اً ع�ل��ى ع��رض ح�داث��ي ج��دی�د ف��ي 
مضمونھ وبنی�ت�ھ وأھ�داف�ھ وھ�و م�ف�ت�ق�داّ 
لقدراتھ المع�رف�ی�ة أس�اس�اً ! ذل�ك ألن�ھ ال 
یمتلك مھارة القط�ع م�ع ال�ق�دی�م، ھ�ذا ان 
توفر على مشاھد العروض القدیمة فعالً ، 
وال یمتلك الرغبة واالستعداد ف�ي م�ج�اراة 
اس�ل�وب مس�رح��ي ج��دی�د ص�ادم ل�ذائ��ق�ت��ھ 

 المتواضعة. 
ح��ی��ن��ئ��ذ ل��ی��س ب��وس��ع��ھ ال��ت��ع��رف ع��ل��ى 
(طروحات) مسرحیة ناضجة ألن�ھ ل�م ی�عِ 
ض�رورات ال�ت�خ�ص�ص ف�ي ھ�ذا ال�م�ی��دان 
الغریب عن مجموع مشاھداتھ الش�ح�ی�ح�ة 
الس��اب��ق��ة، وال ی��ت��وف��ر ع��ل��ى ج��م��ال��ی��ات 
وم�ف�ھ��وم�ی�ات م�ت�وازی��ة م�ع ال�ط�روح��ات 
المسرحة ال�ج�دی�دة، ب�ل ن�ج�د ح�ت�ى ل�دى 

الواحد انقالباً جریئاً حاس�م�اً او  (المخرج)
مرتاب�اً م�ت�أم�الً االخ�ط�اء، وال�ع�ث�رات ف�ي 
اس��ل��وب��ھ ال��ف��ن��ي وخص��ائ��ص ع��روض��ھ 
المسرحی�ة الس�اب�ق�ة ال�م�ع�ت�ادة، أو ح�ت�ى 
جمھوره یحسبھ متناقضاً مع نف�س�ھ ح�ی�ن 
یجد لدیھ تعددی�ة رؤی�وی�ة م�غ�ای�رة، ع�ّم�ا 
كانت محسوبة لدیھ في ساب�ق ع�ھ�ده م�ع 

ف��ی�م��ا ی��ت�ع��ل�ق ب�ب��ن�اء ال�ع��رض   ال�م�س��رح
وأسلوب رؤی�ت�ھ ل�ھ. وم�ن ال�م�ؤس�ف ان 
تبرز خالفات دفینة وراء ال�ك�وال�ی�س ب�ی�ن 

انفسھم ، فیم�ا ی�روج�ون�ھ   فناني المسرح
ومن�افس�ات غ�ی�ر   من أراجیف وصراعات

 . مشروعة
 

  تحَرر الجمھور -27
تمتاز خصائص الثقافة المس�رح�ی�ة ب�أن�ھ�ا 
تطرح بعداً وظیفیاً ل�ع�م�ل ال�م�خ�رج ال�ذي 
یوفر م�ن خ�الل ال�ع�رض ص�ورة ت�خ�ّص 
أدان��ت��ھ ل��ل��س��ل��وك االج��ت��م��اع��ي الش��ائ��ن 
ومباركتة ل�ل�س�ل�وك االی�ج�اب�ي ال�م�ط�ل�وب 
ت�ك��ریس��ھ اج��ت��م�اع��ی��ـً��ا. وك��ذل�ك ن��ج��د ف��ي 
العرض ال�م�س�رح�ي ض�رب�اً م�ن ال�ت�ك�ام�ل 
ال��م��ادي وال��م��ع��ن��وي ال��ذي ی��ع��زز آم��ال 
الجمھور في ب�ح�ث�ھ�م ع�ن ال�ح�ری�ة وع�ن 

العیش الكریم ، بال جوع أو تذلل وعبودیة 
وان   العیش والمنزل والعمل  بتوفیر لقمة

ال یبقى قدیم العادات على قدمھا ومنف�ت�ح�اً 
ال��م��ع��اص��ر ف��ي   ع�ل��ى م��ن��ج��زات األنس��ان

طوابع تحضرھا وخ�روج�ھ�ا م�ن ت�اب�وات 
التحریم المقدسة التي ال تم�ّت بص�ل�ة ال�ى 
أخالقیات الدین السمحاء! وھذا م�ا ی�ح�تّ�م 
على المسرحی�ی�ن ال�ت�أك�ی�د ف�ي ت�ج�ارب�ھ�م 
االبداعیة على صناعتھ�م اإلنس�ان�ی�ة وھ�م 
یصوغون عروضھم التي ی�رت�ق�ی�ھ�ا بش�ر 
من ممثل�ی�ن یش�ك�ل�ون ب�أجس�ادھ�م اب�ع�اداً 

ال�ت�ي   مقترحة لتعام�ل األس�رة اإلنس�ان�ی�ة
 . ستحرر الجمھور من الخوف والعوز

 
  تواصل الجمھور 28 -  

تشتمل ثقافة العرض ال�م�س�رح�ي ع�ل�ى    
انماط مسرحیة شخص�ی�ة م�خ�ت�ل�ف�ة ، ف�ي 
ابعادھا الثقافیة الممیزة فیما ت�ح�م�ل�ھ م�ن 
ق��ی��م وع��ادات وأن��م��اط س��ل��وك��ی��ة ت��ب��ت��دئ 

ال�ع�ال�م�ی�ة   ظواھرھا فوق خشبة المس�رح
شرقاً وغرباً .... ولكل مخرج صفة خاصة 
تمیز طریقتھ في التع�ام�ل ال�م�س�رح�ي م�ع 
اتجاھاتھ ھو بوصفھ مبدعاً خالقاً م�ت�م�ی�زاً 
أو في ت�ع�ام�ل�ھ م�ع (ج�م�ھ�وره) م�راع�ی�اً 
األبعاد ال�ع�ق�ل�ی�ة وال�ن�ف�س�ی�ة وال�وج�دان�ی�ة 
واالنفعالیة ألولئك المتفرجین في ال�ف�ض�اء 

 . المسرحي
ویتمیز الفرد (المتفرج) ف�ي ق�درت�ھ ع�ل�ى 
التواصل مع سواه أو االنقطاع عن اآلخ�ر 
في عالقاتھ االجتماعیة ، الس�وی�ة وغ�ی�ر 
الس�وی��ة . یس��ع��ى ال��م��س��رح ال��ى ت�ن��م��ی��ة 
ش��خ��ص��ی��ة ال��م��ت��ف��رج ب��م��ع��رف��ة ث��ق��اف��ی��ة، 
دیمقراطیة تخدم خص�وص�ی�ت�ھ وخ�ی�ارات�ھ 
وحریتھ في العیش بكفاءة وقدره وأسلوب 
تفكیر نقدي حیوي وتخیّل و أرادة وت�ك�فّ�ل 
حقھ في التعلیم والعمل و ال یتحقق ذلك إال 
 م��ن خ��الل ع��دم فص��ل ھ��ذه ال��م��ل��ك��ات

Faculties   ،ع��ن ب��ع��ض��ھ��ا ال��ب��ع��ض
ف��ال��م��س��رح یس��ع��ى ل��ت��ك��ری��س (الض��ب��ط 

 : الجمال�ي) ل�ل�م�ت�ف�رج، وك�ذل�ك ال�ع�ق�ل�ي
Mental Discipline                      

 
   تشّوش المتفرج -29

یصاُب المتفرج غ�ی�ر ال�م�ت�م�رس ب�ث�ق�اف�ة 
ال��ع���رض ال���ذي یش���اھ��ده بض��رب م���ن 
التشّوش واألحراج وضعف الحیلة ! فیلجأ 
م�ن دون أن ی�دري ال��ى ح��ی�ل ش��ع��وری��ة 
(لینفصل) عن تجدیدات الع�رض ل�ق�درات�ھ 
المتواضعة التي ال تم�ك�نّ�ھ م�ن ال�ت�ع�اط�ف 
والتفاعل مع ھذا العرض الرص�ی�ن، وھ�و 
بذلك یختلف عن (المت�ف�رج ال�ذك�ي) ال�ذي 

المسرحي. وین�ج�ح   یُسعد بتأویلھ للعرض
في اختیار بؤرة خاصة فیھ، تحفّز (وجھ�ة 

نظره) وتشرك�ھ ف�ي ف�ھ�م أب�ع�اد ال�ع�رض 
وما تضفیھ مخی�ل�ت�ھ م�ن  وتفكیك عناصره

عناصر تكاملیة غیر م�رئ�ی�ة ف�ي ال�ع�رض 
لتتسق مع تحفیزات مرئی�ة ف�ي ال�ع�رض، 
وب�ذل�ك ی�زداد تش�وق�اّ ل�ل�غ�وص ب�أس��راره 

بطری�ق�ة م�رھ�ف�ة   لمسموعاتھ  واألصغاء
وبإیجابیة بناءة ورفی�ع�ة ت�ع�ي ذات�ھ�ا م�ن 
خالل العرض، وھي تقی�م اب�ع�اداّ ت�داول�ی�ة 
في التعامل مع بنائیة الع�رض وت�رك�ی�ب�ت�ھ 

العضویة التي ی�رت�ب�ط   ودالالتھ االخراجیة
 Formal  فیھا ب�ع�د ال�ع�رض الش�ك�ل�ي

Meaning   ب���واق���ع الش���خ���ص���ی���ات
  Factual  ومنظوراتھا العینیة الواقعیة

 
   تعددیة التأویل 30 -

ث��م��ة ح��ك��م��ة (الت��ی��ن��ی��ة) ت��ق��ول: "ب��ع��دد 
الرؤوس تتعّدد اآلراء"، وك�ذل�ك ت�خ�ت�ل�ف 

المتفرجین، ومنھم من یع�ان�ي م�ن   طبائع
قصور ثقافي في شخصیتھ وف�ي أس�ال�ی�ب 
عدم تكیّفھ في سلوكھ الذاتي واالجتم�اع�ي 
والقیمي وس�وى ذل�ك. ورب�م�ا ت�ج�د ل�دی�ھ 
قدرة على التمییز بین الص�واب وال�خ�ط�أ، 
لك�ن�ھ ی�غ�دو ع�اج�زاً وغ�ی�ر م�ق�ت�در ع�ل�ى 
التمی�ی�ز ب�ی�ن ع�رض مس�رح�ی�ة رص�ی�ن�ة 
واخرى متھافتة ! أو قد یعاني من م�رض 
( فوبیا الثقافة ) فیشعر بالض�ی�ق وال�دوار 

رص�ی�ن   المرض�ي ع�ن�د مش�اھ�دة ع�رض
متكامل العن�اص�ر ف�ی�ف�ق�د س�ی�ط�رت�ھ ع�ل�ى 

قد تجده م�ن�ط�وی�اً   التحكم بردود افعالھ او
على نفسھ أو تراه ھستیری�اّ ف�ي أع�ج�اب�ھ 
واحتفاءه بعروض سطحیة وك�أن�ھ ی�ھ�ذي 
ف��ي ال��ت���ھ��ل���ی��ل ألع���م��ال ب��ع���ی��دة ع���ن 

الفن السویة رغم ان�ھ�ا ت�ظ�ھ�ر   ضرورات
بلبوس مسرحیة زائفة وخزعبالت مخجلة 
وق��وال��ب م��ك��ررة بص��ع��ف��ھ��ا ال��م��ع��ن��وي 
والس��ل��وك��ي وت��ط��ل��ع��ھ��ا ل��ل��رب��ح ال��م��ادي 

 . !والشھرة
 

  الحزین  المتفرج31-
یفترض بأساتذة الجامع�ة ورؤس�ائ�ھ�ا ان  

تكون لدیھم مواقف منسج�م�ة م�ع أھ�داف 
كلی�ات ال�ف�ن�ون ت�خ�ص ال�ج�ان�ب ال�ع�ل�م�ي 
الصرف وال�ج�ان�ب اإلنس�ان�ي وال�ف�ل�س�ف�ي 
واالجتماعي والن�ف�س�ي وال�ف�ن�ي! ھ�ذا م�ا 
نجده حاضرا في المشھد ال�م�س�رح�ي م�ن 
قبل (الجمھور) نفسھ ل�ت�ف�اوت م�واق�ف�ھ�م 
وتقدیرھم (للعرض) ال�م�س�رح�ي. ف�ت�ج�ده 
م��رة ی��ب��ال��غ ف��ي م��دح��ة وأخ��رى ف��ي 

والص�دود ع�ن�ھ وث�م�ة م�ن ی�ح�م�ل   قدحھ
معیاراً سطحیا عند مقاربتھ للفنون بش�ك�ل 
عام متوھماً ان الفنون واآلداب ال تضاھي 

 (العلوم الصرفة) في جدیّت�ھ�ا وق�ی�م�ت�ھ�ا!
ویتناسى عّما تزرعھ م�ن ب�ذور، واص�ول 
تربویة وھویة اجتماعیة، ترتقي بكینونت�ھ 
اإلنس�ان�ی��ة وت��ؤك�د ع�ل��ى ت��ف�رده ال�خ��اص 
وت��م��ی��زه س��ل��وك��ی��اً ع��ن ان��واع أخ��رى 
مضطربة متخلفة ، وھي تطم�ح ل�ت�ج�س�ی�د 

بینّة ضد أن�م�اط ال�ت�خ�ل�ف   معارف تقدمیة
المزریة بخصائص اإلنسان! ھنا ی�م�ارس 
المسرح الجاد دوراً تطھیریاً بتدفق تلقائي 
مع مشاعر وان�ف�ع�االت ج�م�ھ�وره ف�ی�زرع 
البھجة والتفاؤل لمستقب�ل مس�رحٍ وط�ن�ي 

 : ج�دی�د ب�ع�ی�داً ع��ن األح�زان ال�م�رض�ی�ة
Pathological Grief                 
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ھي سنون مضت تحمل بین ط�یّ�ات�ھ�ا ذك�ری�ات   
باألبیض واألسود وأحالماً ملونة. وعلى ال�رغ�م 
م��ن ت��ع��دد ق��ن��وات ال��ب��ث ال��ف��ض��ائ��ي، إال أن 
للتلفزیون عبقاً آخر واشتیاقاً م�ن ن�وع خ�اص، 
وتباھ�ی�اً ألن�ھ األق�دم ب�ی�ن ت�ل�ف�زی�ون�ات الش�رق 

ت�ل�ك ال�ك�ل�م�ات ”..  ھنا تلفزیون ب�غ�داد“.األوسط
التي صدح بھا المذیع محمد علي كری�م ج�م�ع�ت 
األسرة العراقیة بحب لتنش�دَّ إل�ى ت�ل�ك الش�اش�ة 

عاماً ما زال ذلك التل�ف�زی�ون  64الفضیة، وعبر 
ھو مالذ العائلة العراقی�ة م�ت�م�ث�الً اآلن بش�ب�ك�ة 

 .اإلعالم العراقي
 بدایة القصة

لم یكن ج�ھ�از ال�ت�ل�ف�زی�ون م�أل�وف�اً ف�ي الش�رق 
, وق�ب�ل ذل�ك 1956األوسط ع�م�وم�اً ق�ب�ل ع�ام 

التاریخ بعام واحد حضرت الشركة الب�ری�ط�ان�ی�ة 
(ب��اي) ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي ال��م��ع��رض ال��ت��ج��اري 
البریطاني في بغداد، وصادف أن كانت من ب�ی�ن 
معروضاتھا مرسلة للبث التلفزیون�ي ب�ال�ل�ون�ی�ن 
األسود واألب�ی�ض م�ع س�ت�دی�و ص�غ�ی�ر م�ج�ھ�ز 
بلوازم التصویر وعدد من (أجھزة الت�ل�ف�زی�ون) 
التي أصابت العراقیین بالدھشة، إذ لم یس�م�ع�وا 
ب��ذل��ك االخ��ت��راع م��ن ق��ب��ل. وق��ررت الش��رك��ة 
البریطانیة، وبعد انتھ�اء ال�م�ع�رض، أن ت�ھ�دي 
تلك المعدات إلى حكومة العراق الم�ل�ك�ی�ة. وف�ي 
الثاني من أیار، وفي ذكرى میالد ال�م�ل�ك، وف�ي 
ساحة من ساحات دار اإلذاعة، نص�ب�ت أج�ھ�زة 
التلفاز في (ال�ب�ن�ك�ل�ة)، واف�ت�ت�ح ال�م�ل�ك ف�ی�ص�ل 
الثاني البث التفازي لیص�ب�ح ال�ع�راق أول دول�ة 
في الشرق األوسط تمتلك محطة تلفازیة. وك�ان 
ال��ب��ث ف��ي ب��ادئ األم��ر ل��م��دة أرب��ع س��اع��ات، 
واقتصر ع�ل�ى األخ�ب�ار وال�م�وس�ی�ق�ى وع�رض 
المسلسالت األجنبیة مثل مسلسل (روب�ن ھ�ود) 
ومسلسل (مونتكرستو) وأغاني عفیفة اسك�ن�در 
وناظم الغزالي ویوسف عمر، وك�ان أول م�دی�ر 

لتلفزیون العراق ھو األستاذ عدنان أحمد راس�م 
النعیمي، ال�ح�اص�ل ع�ل�ى ش�ھ�ادة ال�دب�ل�وم ف�ي 
السمعیة وال�ب�ص�ری�ة وم�اجس�ت�ی�ر ف�ي ال�ت�رب�ی�ة 

 .الفنیة من جامعة إندیانا األمیركیة
 البث االول

(محمد علي كریم) ھ�و أول م�ذی�ع ظ�ھ�ر ع�ل�ى 
شاشة تلفزیون ب�غ�داد، وق�د ق�ال ع�ن�د ظ�ھ�وره 

ھنا محطة تلفزیون ب�غ�داد ت�ب�ث “ على الشاشة: 
) أول م��ح��ط��ة ف��ي الش��رق 8ع��ل��ى ال��ق��ن��اة (

استمر البث التلفزی�ون�ي ف�ي ح�ی�ن�ھ�ا ”.  األوسط
حتى الس�اع�ة ال�ح�ادی�ة عش�رة ل�ی�الً، وتض�م�ن 
منھاج الیوم األول بث م�دة ب�رام�ج�ی�ة مس�ائ�ی�ة 
تضمنت عدداً من البرامج المختلفة شملت ح�ف�ل 
افتتاح المحطة التلفزیونیة وفیلماً إخ�ب�اری�اً ع�ن 
العراق وألع�اب�اً ری�اض�ی�ة وف�ی�ل�م�اً ع�ن اف�ت�ت�اح 
مشروع الثرثار وآخر عن ال�م�ع�رض ال�ت�ج�اري 
البریطاني ث�م نش�رة األخ�ب�ار وح�ف�ل�ة غ�ن�ائ�ی�ة 
م�وس�ی�ق�ی�ة ش��ارك ف�ي إح�ی�ائ�ھ��ا ال�ف�ن�ان ن�اظ��م 
الغزالي والفنانة عفیفة اسكندر وف�رق�ة اإلذاع�ة 
الموسیقیة، وكان وقت البث ال ی�ت�ج�اوز األرب�ع 
 س��اع��ات، وأخ��رج��ھ��ا ال��م��خ��رج األم��ی��رك��ي

(FanzHeelek)  الذي قام بعدھا بتدریب ع�دد
من المخرجین منھ�م خ�ل�ی�ل ش�وق�ي وك�ام�ی�ران 
حس��ن��ي وی��وس��ف ج��رج��ی��س، واس��ت��م��ر ال��ب��ث 
باألبیض واألسود لحین بدء الب�ث ال�ت�ل�ف�زی�ون�ي 

ب��ات��ب��اع ن��ظ��ام س��ی��ك��ام  1976ال��م��ل��ون ع��ام 
 .الفرنسي

 شخصیات مؤثرة
كانت جمیع البرامج والمسلسالت تبث م�ب�اش�رة 
لعدم وجود أجھزة ال�ت�س�ج�ی�ل الص�وري ض�م�ن 

. وم��ن 1964م�ع��دات ال��ت�ل��ف��زی��ون ح�ت��ى ع��ام 
البرامج التي كان لھا تأث�ی�ر ع�ل�ى ال�م�ش�اھ�دی�ن 
ودام عرضھا عقوداً م�ن الس�ن�ی�ن ب�رن�ام�ج�ان؛ 
األول ھو (العلم للجمیع) الذي كان یعده ویقدمھ 

األستاذ ك�ام�ل ال�دب�اغ (رح�م�ھ هللا) وال�ذي ب�دأ 
، وال�ث�ان�ي ھ�و 1960عرضھ بالتلفزی�ون ع�ام 

(ال��ری��اض��ة ف��ي أس��ب��وع) ال��ذي ع��رض��ت ف��ي 
م�ن إع�داد  1963التلفزیون أولى حلقاتھ ع�ام 

وتقدیم األست�اذ م�ؤی�د ال�ب�دري. اس�ت�م�ر ت�ق�دی�م 
البرنامجین ثالثة عقود، ثم توقف السید ال�دب�اغ 
عن تقدیم برنامجھ (العلم لل�ج�م�ی�ع) ب�ن�اء ع�ل�ى 
طلبھ، وكذلك فعل األستاذ مؤید ال�ب�دري الح�ق�اً. 
وم�ن ال��ب�رام��ج األخ�رى ال��م��ھ�م��ة ف�ي مس��ی��رة 
التلفزیون برنامج (ركن الھواة) الذي كان ی�ع�ّده 
ویقدمھ المخرج كمال عاكف، وأھمیتھ تأتي م�ن 
أن أغلب األصوات التي شاركت ف�ی�ھ أص�ب�ح�ت 
مؤثرة ف�ي ال�وس�ط ال�غ�ن�ائ�ي ف�ي الس�ب�ع�ی�ن�ی�ات 
وم��ن��ھ��م: حس��ی��ن الس��ع��دي، وف��اض��ل ع��واد، 

 .وسعدون جابر، وغیرھم
وللسینما كان ھناك برنامج (السی�ن�م�ا وال�ن�اس) 
الذي كان ی�ع�ّده ع�ل�ي زی�ن ال�ع�اب�دی�ن وت�ق�دم�ھ 
اعتقال الطائي، وكان یعرض األف�الم ال�ع�ال�م�ی�ة 
ویناقش فك�رت�ھ�ا ب�اس�ت�ض�اف�ة أح�د ال�م�ھ�ت�م�ی�ن 
بالسینم�ا. ك�ان�ت ل�ل�م�ق�اب�الت م�ع الش�خ�ص�ی�ات 
العراقیة أو العربیة حّصة في برامج التلفزی�ون، 
إذ قدمت السیدة ابتسام عبد هللا برنام�ج (س�ی�رة 
وذكریات)، وك�ان ی�ع�ت�م�د بش�ك�ل رئ�ی�س ع�ل�ى 
الشخصیة المستضافة ودورھا. أما ال�م�ن�وع�ات 
فكانت في برنامج (عدسة الفن) الذي كان ی�ع�ّده 
خالد ناجي وقدمھ أوالً سامي السراج ثم خی�ری�ة 

 .حبیب
 دراما وغناء

فضالً ع�ن ال�ب�رام�ج ال�ت�ي ك�ن�ت ت�ع�رض ع�ل�ى 
ش��اش��ة ال��ت��ل��ف��زی��ون، ك��ان ھ��ن��اك ال��ك��ث��ی��ر م��ن 
التمثیلیات التي تقدم أسبوعیاً كـ(العرضحالج�ي) 
لرضا الشاطي و(فتاح فال) لفرقة الزبانیة ال�ت�ي 
كان یرأس�ھ�ا ن�اج�ي ال�راوي و(ال�ق�ص�خ�ون) و
(حكایات زعتر الھوا) لخلیل ال�رف�اع�ي و(ت�ح�ت 

م��وس ال��ح��الق) لس��ل��ی��م ال��ب��ص��ري وح��م��ودي 
وللموسیقى والغناء كانت ھناك حص�ة، .الحارثي

إذ تقدَّم یومیاً ما بین الساعة الثام�ن�ة وال�ن�ص�ف 
والتاسعة مساًء حفلة غنائیة ألحد المطربی�ن أو 
المطربات (یحیى ح�م�دي ورض�ا ع�ل�ي وأح�م�د 
الخلی�ل وم�ح�م�ود ع�ب�د ال�ح�م�ی�د وم�ح�م�د ع�ب�د 
ال�م�ح�س��ن وج�م�ی��ل قش�ط�ة وج�م�ی�ل ج�رج�ی��س 
وعباس جمیل وھی�ف�اء حس�ی�ن وم�ائ�دة ن�زھ�ت 
ولمیعة توفی�ق ووح�ی�دة خ�ل�ی�ل وأح�الم وھ�ب�ي 
وغیرھم)، أو أحد مطربي أو م�ط�رب�ات ال�ری�ف 
(داخل حسن وحضیري أبو عزیز وناصر حكی�م 
وع�ب��د ال��ج��ب��ار ال�دراج��ي وج��واد وادي وع��ب��د 

 .الواحد جمعة وعبد الصاحب شّراد وغیرھم)
 أحداث مؤثرة

مر تلفزیون العراق بأحداث مؤثرة ع�دة، رب�م�ا 
لم یألفھا المشاھد العراقي من قبل، ف�ف�ي مس�اء 

عرض التلفزیون فیلماً ع�ن  1963شباط  9یوم 
تنفیذ حكم اإلعدام رمیاً بالرصاص بالزعیم عب�د 
الكریم ق�اس�م والض�ب�اط ال�ذی�ن ب�ق�وا م�ع�ھ ف�ي 
ستودیو األغاني بدار اإلذاعة، وھذه ھي ال�م�رة 
األولى التي یشاھد فیھا العراقیون عملیة إع�دام 

ح�ی�ن  2003تبث عبر شاشة التلفاز. وفي عام 
سقوط النظام البائد تعّرض مبنى التلفزیون إل�ى 
عملیة نھب وحرق ممنھجة، فُس�رق اآلرش�ی�ف 
التلفزیوني وحرق م�ا ت�ب�ق�ى م�ن�ھ، وق�د ت�ولّ�ت 
شبكة اإلعالم العراق�ي مس�ؤول�ی�ة ال�ب�ح�ث ع�ن 
اآلرشیف المفقود واسترداده عبر خطوات ع�دة 

 .تكللت بالنجاح

  ن ااق 
ة واا 

 
 بغدادحسن نصراوي/     
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االجتماعیة التي ت�ع�ت�ب�ر أح�د   العدالة
النظم االجتماعیّة التي من خاللھا یتم 
تحقیق ال�م�س�اواة ب�ی�ن ج�م�ی�ع أف�راد 
ال�م�ج�ت�م�ع م�ن ح�ی�ث ال�م�س�اواة ف��ي 
ف��رص ال��ع��م��ل، وت��وزی��ع ال��ث��روات، 

واالمتیازات، والح�ق�وق الس�ی�اس�یّ�ة، 
وفرص التعلیم، وال�رع�ای�ة الص�ح�یّ�ة 
وغیر ذلك، وبالت�ال�ي ی�ت�م�تّ�ع ج�م�ی�ع 
أفراد ال�م�ج�ت�م�ع ب�غ�ّض ال�ن�ظ�ر ع�ن 
الجنس، أو ال�ع�رق، أو ال�دی�ان�ة، أو 
المستوى االقت�ص�ادّي, ب�ع�ی�ش ح�ی�اة 
كریمة بعیداً عن التحیّز، والتي یعتبر 
أھم مقوماتھا أو أرك�ان�ھ�ا, ال�م�ح�ب�ة, 
تحق�ی�ق ال�ك�رام�ة اإلنس�ان�ی�ة, ونش�ر 

والتضامن بین جمیع أف�راد  المساواة
المجتمع ,واحت�رام وت�ع�زی�ز م�ف�ھ�وم 
العدالة االجتماعیة ,لكن إل�ى أي ح�د 
نحن نعیش داخل مج�ت�م�ع�ن�ا ال�ع�رب�ي 
بشكل عام, والس�وري بش�ك�ل خ�اص 
ھ�ذه ال�ع�دال�ة ون�ح�اط ب�ھ�ا؟.. ون�ح�ن 
نتعرض ألخطر م�ع�وق�ات�ھ�ا,م�ن ع�دم 
ال��م��س��اواة ف��ي ت��وزی��ع ال��دخ��ل ب��ی��ن 
األفراد عل�ى ال�م�س�ت�وى ال�ع�ام�ة,إل�ى 
غیاب الحریّة وانتشار الظلم والفس�اد 
والمحسوبیّة ,أیضاً عدم المساواة في 
توزیع الموارد ,كذلك عدم ال�م�س�اواة 
في توزیع فرص العمل ب�أج�ر, أیض�اً 
عدم المساواة في ت�وزی�ع ال�م�ل�ك�ی�ات 
كاألراضي وغیرھا بین األفراد ,كما ال 
ننسى الموارد الطبی�ع�ی�ة وال�ت�ي ھ�ي 
ملك للجمیع ,وتحتكر من قبل رجاالت 
السلطة ,ضیاع الضم�ان االج�ت�م�اع�ي 
وتغییبھ عن المواطن , عدم المساواة 
في الحصول على فرص ال�ت�ع�ل�م, ك�ل 

ھ�ذا ح��ال ووق��ف ف�ي وج��ھ ال��ع��دال��ة 
االجتماعیة وخ�اص�ة ف�ي م�ا یس�م�ى 
بلدان ال�ع�ال�م ال�ث�ال�ث ,ال�ت�ي م�ازال�ت 
محكوم�ة ب�وص�ای�ة خ�ارج�ی�ة وفس�اد 
داخلي, وإن كن�ا ف�ي ص�دى ال�ت�ح�دث 
عن العدالة في بلدي ال�ح�ب�ی�ب, أق�ول 
أي ع��دال�ة وق��د ن��ام ال�ط��ف��ل م��دف��ون 
األحالم تحت أنقاض ال�ق�ھ�ر ,وب�ل�ل�ت 
أم��ھ ث��ی��اب��ھ ب��دم��وع ال��ذل وقس��وة 
الفقر,وضاع أبوه تحت فسحة السماء 
راكضاً ی�ب�ح�ث ع�ن س�ق�ف,والس�ق�ف 
تھدم وكلنا أص�ب�ح�ن�ا م�ت�ش�ردی�ن ف�ي 
أصقاع العالم ,فلم تعد األرض ت�ت�س�ع 
لتحضن رف�ات�ن�ا وال الس�م�اء ت�ن�ش�ق 
لتأخذ أمنیاتنا علھا تمطرھا لنا ف�رح�اً 

ل�ذا   بغد یسوده التسامح والم�س�اواة،

ما علینا إال أن نعزز مف�ھ�وم ال�ع�دال�ة 
االجتماعیة لت�ت�س�ع ل�ك�ل ط�م�وح�ات�ن�ا 
ل��ل��ت��س��ع ل��ن��ا ل��ع��ل��م��ن��ا ألح��الم��ن��ا 
إلنسانیتنا ,وذل�ك م�ن خ�الل , ت�ق�بّ�ل 
التنّوع من خالل التواصل مع األف�راد 
الذین ینتمون إل�ى أع�راق وث�ق�اف�ات, 
ودیانات مختلفة بھ�دف ب�ن�اء ع�الق�ة 
صداقة معھم، وفھم ثقافاتھم , وتقبّ�ل 
االختالفات الفكریّ�ة، وم�ع�رف�ة أوج�ھ 
التحیّز في المجتمع والقضاء علی�ھ�ا، 
ومعرفة ال�ق�ض�ای�ا ال�ت�ي ت�ؤث�ر ع�ل�ى 
األفراد الذین ینتمون لثقافات مختلفة, 
وم�ح�اول��ة مس�اع��دت�ھ��م، وی�م��ك�ن أن 
یكون ذلك م�ن خ�الل زی�ارة األح�ی�اء 
والمجتمعات الت�ي ی�ع�ی�ش�ون ف�ی�ھ�ا , 
دعم المنظّمات المحلیّ�ة ال�ت�ي ت�ن�ادي 
بتحقیق المساواة، من خ�الل حض�ور 
الندوات أو ت�وق�ی�ع ال�ع�رائ�ض ال�ت�ي 
تدعو إلى تحقیق العدالة االجتماعیّة , 
ال��ت��ط��ّوع ف��ي األع��م��ال ال��خ��ی��ریّ��ة 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة , االس��ت��م��اع ل��آلخ��ری��ن 
ومعرفة توّجھاتھم وما یش�ع�رون ب�ھ 
واحترام آرائھم , نشر الوعي بأھمیة 
ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��یّ��ة ب��ی��ن األھ��ل 
واألص��دق��اء وزم��الء ال��ع��م��ل وف��ي 
المجتمع، سواًء ع�ن ط�ری�ق ال�ح�وار 
المباشر، أو استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي , وتبقى العدالة بمفھومھا 
ال�ع��ام وال��ت�ي ی�ن��درج ت��ح�ت م�ف��ھ��وم 

عالقتنا بالمؤسسات العامة والقوانین 
واألح��ك��ام ,وب��ی��ن م��ف��ھ��وم��ھ��ا ع��ل��ى 
الصعید الخاص وما ینبغي أن ی�ك�ون 

ال�ع�دال�ة   , علیھ سل�وك�ن�ا الش�خ�ص�ي
الفاضلة التي نسعى إلیھا لكي ن�ك�ون 
ھؤالء األفراد الفاضلین أصحاب القیم 
ونسموا لتحقیق المساواة بیننا جمیعاً 
كأفراد مجتم�ع تس�ود ب�ی�ن�ھ�م ع�الق�ة 
حمیمة قوامھا العدل , ول�ك�ي ن�ع�ی�ش 
ھ�ذه ال�ع��الق��ة اإلنس��ان�ی��ة وح�م��ی�م��ی��ة 
العدالة فیھا ع�ل�ی�ن�ا أن ن�ت�خ�ل�ى ع�ن 

األنانیة المتوارث�ة ,ون�درك أن   فكرة
الوطن یتسع لنا جمیع ,ن�ب�ن�ي ع�الق�ة 
جیدة بین حقوقنا وواجباتنا ,نعمل من 
أجل التطور لذاتنا قبل ك�ل ش�يء الن 
تطورنا سوف یصنع مجد وطن , وإن 
كان المسؤولین في وطني ی�ق�س�م�ون 
خیراتھ بینھم ویمدونا بالقلیل الق�ل�ی�ل 
م�ن��ھ�ا ل��ذل�ك الب��د أن ن�ع��زز م�ف��ھ��وم 
العدالة لیحل السالم وتنمو المساواة , 
وبالتالي ال یمكن أن أص�ف أوط�ان�ن�ا 
بالمدن الفاضلة فقادت�ھ�ا ق�ت�ل�وا ف�ی�ن�ا 
الفضیلة, وحجبوا عنا العدال�ة وب�ت�ن�ا 

ع�راة ,ن��ج�وب ال�م��دن ل�ن�ع��زز   ح�ف�اة
بذاتنا الكرامة, والفض�ی�ل�ة ,ون�غ�م�س 
الحیاة بلقمة ممزوجة بق�ھ�رن�ا ف�ل�ی�ت 
العدالة تزورنا بمجتمعي , و ت�رت�ب�ط 
بھ بعدالة اجتماع�ی�ة ح�ق�ی�ق�ی�ة تس�ود 

 ... األرض

َأم 
 !اا 

وعد حسون 
 نصرسوریا
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 الخیال في القصیدة السردیة التعبیریة
اعتقد قد آن االوان ان نتحدث ع�ن ال�ق�ص�ی�دة 
السردیة التعبیریة، ھذه القصیدة الت�ي ت�ح�اول 
االنفالت من تبعیة قصیدة النثر واالنعتاق م�ن 
ارثھا واالنطالق في محیط خاص بھ�ا وب�ع�ی�دا 
والتحلیق عالیا ف�ي س�م�اوات مش�رق�ة .ن�ح�ن 
نعلم جیدا بان اول ال�م�رج�ف�ی�ن وال�م�ش�ك�ك�ی�ن 
بالقصیدة السردیة التعبیریة سیك�ون اص�ح�اب 
القصیدة العمودیة, سیتھمونھا بتشویھ الذائقة 
وما اعتادت علیھ االذن من م�وس�ی�ق�ى ووزن 
وبحور الخ. ونلعم جیدا لآلن ھناك ص�راع م�ا 
بین قصیدة النثر والقصیدة العم�ودی�ة, ون�ع�ل�م 
ایضا بان ھذا الصراح س�ی�س�ت�م�ر, ف�ك�ی�ف اذا 

 جئنا بالقصیدة السردیة التعبیریة!! .
ان ما حققت�ھ قص�ی�دة ال�ن�ث�ر ع�ج�زت قص�ی�دة 
العمود عن تحقیقھ, فلقد جاءت بل�غ�ة م�غ�ای�رة 
جعلت الكثیر م�ن ش�ع�راءھ�ا ی�غ�ادرون�ھ�ا ال�ى 
قصیدة الن�ث�ر واالب�داع ف�ي ك�ت�اب�ت�ھ�ا ب�ط�رق�ة 
م�ذھ�ل�ة. وال�ی�وم ظ�ھ�رت ال�ق�ص�ی�دة الس�ردی��ة 
التعبیریة بلغة العاطف�ة ال�ق�ویّ�ة ف�ي ص�ّح�ت�ھ�ا 
واستمرارھا وتجانسھ�ا وخص�وب�ت�ھ�ا وحس�ن 
عرضھا, والم�ش�اع�ر ال�ع�م�ی�ق�ة الص�ادرة م�ن 
القلب والغازی�ة ل�ھ م�ن اوس�ع االب�واب. ھ�ذه 
اللغة المش�ح�ون�ة ب�ال�ع�واط�ف ال�ق�ویّ�ة ت�ح�ّرك 
االح��اس��ی��س ل��دى ال��م��ت��ل��ق��ي وت��ح��ّي ش��ع��وره 
بالجمال وتغذي النفس بالمتعة والدھشة. ھ�ذا 
ال��ك��ّم ال��ھ��ائ��ل م��ن ال��م��ش��اع��ر واالح��اس��ی��س 
والعواطف مصدره الشاعر, لذا فعلیھ ان ی�ب�ّث 
عاطفتھ العمیقة وشعوره الفیّاض في اسل�وب�ھ 
وفي نفوس القارىء والمستم�ع, وك�ل�م�ا ك�ان 
صادقا في مشاعره وعواطفھ كان اك�ث�ر ق�رب�ا 
من الجمھور. یقول (انیشتاین) اّن الخیال اھم 
من المعرفة وھذا یعني بان ال�خ�ی�ال ب�ال�ن�س�ب�ة 
ل��الدب ھ��و م��ف��ت��اح ال��ع��اط��ف��ة وان��ھ اش��ب��ھ 
بالمستودع ال�ذي تس�ت�م�د م�ن�ھ ق�وى ال�ن�ف�س 

مادتھا االولیة. لذا ع�ل�ى الش�اع�ر ان ی�م�ت�ل�ك 
خیاال خضبا منتجا یجعلنا ن�ت�ل�م�س ال�م�ش�اع�ر 
ونتص�ورھ�ا ش�اخص�ة م�ل�م�وس�ة ن�ت�ح�س�س�ھ�ا 

 ونتشمم عطرھا :
(أغصُّ بـ االنتظاراِت الطویلِة علقم�ھ�ا ی�ج�ّرُح 

  انفاس مواویلي)
(والذُّ صباحاتي انوثتِك الیانعة ت�ل�ت�ھ�ُم اوج�اَع 

 لیلّي)
(ألمُس أنفاسِك تحت ثیابي اخبّ�ھا ألثُم نع�وم�ة 

 االزھار فیھا)
(مذ نعومة اظافر وعّي احببت�ِك ع�ن�ف�اً ی�زل�زُل 

 ذكریاتھّن)
فھناك خیال بس�ی�ط وھ�و م�ا ت�درك�ھ االبص�ار 
وحاسة البصر, وھناك الخ�ی�ال ال�م�رّك�ب ع�ن�د 
الشاعر الذي یستطیع خلق صور عما یشاھده 
او یقرؤه او یحّسھ صورا ال عھد لن�ا ب�م�ث�ل�ھ�ا 
نقف عندھا تصیبنا الدھشة, تعمل ع�ل�ى اث�ارة 
العواط�ف وت�م�ن�ح ال�ق�ص�ی�دة ح�ی�اة م�ت�ج�ددة, 

 وتشویقا یجتذب المتلقي الیھا.
 

  نماذج من قصائد تعبیریة
لو كان بیدي عصى سحریة بقلم : رشا اھ�الل 

 السید احمد سوریا
لشكلت من أمطار قلبي شج�ی�رات ت�ن�ف�رط ف�ي 
سمائك ول�م�ح�وت م�ن وج�ھ ال�ل�وح�ة ال�غ�ی�وم 
الس�وداء وألب��ح��رت ف��ي ق�ل��ب ال��رؤى ل��ج��زر 
األمان�ي ونص�ب�ت ف�ي س�اح�ة روح�ي س�اری�ة 

الفرح وقرأت علیك ما تیسر من شغف ال�ق�ل�ب 
بینما أشعل في القاعة األمامیة للروح ق�ن�ادی�ل 
قصائدك الحمراء وھي تنوس ببخور الج�ن�ون 
العمیق جدا حد الثمال�ة ع�ل�ى ط�ری�ق ال�ح�ری�ر 
المسافر في مدن نفسي الب�ع�ی�دة ب�ی�ن�م�ا ات�رك 
المرأة العنقاء داخلي تتطوف قص�ص ال�خ�ل�ق 
األول لنفس یخلق منھا نصفھا بین�م�ا تس�ت�م�ع 
لتراتیل ال�وج�ود األول�ى وھ�ي ت�خ�ط األس�رار 

  العمیقة فینا ونحن في ذھول التكوین
لو كان بیدي لكنت ما أردت لكني أنا تلك ال�ت�ي 
أرادني ھو أن تكون حسب ریشتھ ح�ت�ى ت�م�ر 
بكل لوحات الذھول في قلب ش�اع�رة ت�ح�ت�رف 
نسج الضوء من غالالت الرؤى التي تش�اك�س 
قلبھا في ساعات الفجر الذھول بین�م�ا تش�ھ�ق 

 !!!!هللا هللا .. لو كان بید
العنوان یبتدأ بـ (لو ...) ح�رف الش�رط ال�غ�ی�ر 
ج��ازم وھ��و ی��ف��ی��د ال��ت��ع��ل��ق ف��ي ال��م��اض��ي 
والمستقبل. اي اي ام�ت�ن�اع ال�ج�واب الم�ت�ن�اع 
الجواب. ھنا تاخذنا الشاعرة رشا اھالل السید 
في رحلتھا عبر ھذا الخیال الخصب وال�م�م�ت�ع 
جدا والمؤلم في نفس الوقت بلغتھا السحری�ة. 
نالحظ ھنا كیف منحت قلبھا امطارا على شكل 
شجیرات تحلّق في سماوات االخر مس�ت�ن�ج�دة 
بھا لتمحو الخراب مما حولھا وتنش�ر ال�ف�رح, 
ھنا نجد اللغة العمیقة المنبعثة من القلب الذي 
یضّج بھذا الكّم الھائل من المشاعر ال�ح�ق�ی�ق�ة 
(استخدمت مفردة ال�ق�ل�ب خ�م�س�ة م�ّرات) م�ا 
یعني باّن ھذا القلب مشحونا بالكثیر من االل�م 
والغربة (لو كان بیدي عصى سحریة... وھ�ي 
تنوس ببخور الجنون العمیق جدا حد ال�ث�م�ال�ة 
على طریق الحریر المسافر ف�ي م�دن ن�ف�س�ي 

لو كان بیدي لكنت م�ا أردت ل�ك�ن�ي  البعیدة ...

أن�ا ت�ل��ك ال��ت��ي أرادن��ي ھ��و أن ت��ك�ون حس��ب 
  ریشتھ..).

  
 -أمنیات بزمن مكسور بقلم : ع�دن�ان ج�م�ع�ة 

  بغداد
ال شيء یؤنسن�ي، ح�ق�ول�ي م�ن�س�ی�ة، وق�ل�ب�ي 
ھ�االت ن�ار ك��ب�رق ن�ائ��ر، والش�م��س م��ازال��ت 
تتراوح بكل التمنّي، وأسئلتي بخشوع الروح، 
نیران أوصدت بقبضتي، ورأس�ي رأس ط�ف�ل 
ینتفض برغبتھ، عزائي فقدت مراسي الحنان، 
ورقصة فراشة ب�ی�ن زھ�رة وع�ط�رِك، ب�زم�ن 
مكسور، أی�أت�ي غ�داً وی�ن�ج�ل�ي ال�ظ�الم؟ أراِك 
نواف�ذ مش�رع�ة، ت�ج�ل�ي ج�ح�ی�م غ�م�ام�ة ع�ن 
خاصرة مدني، جف فیھا ال�ل�س�ان وال�ت�ع�ب�ی�ر، 
أب��ت��دئ ب��خ��ط��وات نش��وت��ي، أت��ھ��ج��ى ت��اری��خ 
شفتیِك، وأضمِك شماالً وج�ن�وب�اً ب�ی�ن ال�ج�رح 
والجسد، أمنیات بدعاء م�ب�ت�ھ�ال، ت�زی�ل ال�ھ�م 
غایت�ي، ویض�يء ف�رح ال�ل�ی�ل، وأل�ب�س وج�ھ 

ھنا نجد خیاال من نوع اخر استطاع بھ . البحر
الشاعر ان یس�ت�خ�دم ان�زی�اح�ا ل�غ�وی�ا ش�دی�دا 
(أمنیات بزمن م�ك�س�ور ... الش�م�س م�ازال�ت 
تتراوح بكل التمنّي ... تجلي جحیم غمامة عن 
خاصرة مدني، جف فیھا الل�س�ان وال�ت�ع�ب�ی�ر.) 
منح الزمن ص�ف�ة االن�ك�س�ار ب�ی�ن�م�ا الش�م�س 
اصبحت لدیھ تتراوح بالتمنّي وأنس�ن�ة ال�م�دن 
وجعل لھا خاصرة تكلّلھا غمامة بینما الغمامة 
م��ن��ح��ھ��ا ص��ف��ة ال��ج��ح��ی��م وال��ل��س��ان اتص��ف 

  بالجفاف.
 

 سوریا -خیبة العطر بقلم : ھدى الصیني 
أتیتك بكامل عطري أزرع الدروب حك�ای�ا ورٍد 

 على ضفاف أنوثة تترقرق على كتف أزمان�ك
وألملم أسرار ال�ن�دى ح�ی�ن ی�ب�وح ال�رح�ی�ق  ..

لعذارى اللیل ،أقطف عناقید النجمات أع�ت�ق�ھ�ا 
في زجاجات النور نبیذا ألترع كؤوس ال�ف�ج�ر 
بأنفاس الشمس ف�ی�خ�ض�ر ع�ود ال�ف�رح ع�ل�ى 
أغصان الروح وتم�وت أش�واك ال�ح�زن ع�ل�ى 
جلد العمر وتتكحل مدن الضیاء بشعاع الیقی�ن 
؛فكیف اختطفت قوافل النھار وأدرت أش�رع�ة 
الغیم بعیدا عن حقول�ي ل�ت�ھ�ط�ل أم�ط�ارك ف�ي 

 .غیر أكواني
كیف یكون للعطر خیبة اذا لم یم�ت�ل�ك الش�اع�ر 
خیاال خصبا جامحا..؟! .ھنا الخیال معطّر بلغة 
عذبة تترقرق كالینبوع (وألملم أس�رار ال�ن�دى 
حین یبوح الرحیق ل�ع�ذارى ال�ل�ی�ل ... أق�ط�ف 
عناقید النجمات أعتق�ھ�ا ف�ي زج�اج�ات ال�ن�ور 
نبیذا ... فیخ�ض�ر ع�ود ال�ف�رح ع�ل�ى أغص�ان 
ال��روح وت��م��وت أش��واك ال��ح��زن ع��ل��ى ج��ل��د 

للندى اصبح أسرار والرح�ی�ق ص�ار ’  العمر..)
یبوح لعذارى اللیل بینم�ا ال�ن�ج�م�ات اص�ب�ح�ت 
عناقیدا تعتّق نبیذا في زجاجات النور وال�ف�رح 
اخض�ّر ع�ل��ى اغص�ان ال�روح ب�ی��ن�م�ا م�ن�ح��ت 
الشاعرة الحزن اشواكا والعمر صار لھ ج�ل�دا, 
ھذا البوح العمیق لم یتحقق لوال الخی�ال ال�ذي 
منحتھ القصیدة السردیة للش�اع�رة وم�ن�ح�ت�ھ�ا 

 فضاء شاسعا لالبداع الجمیل.
 

  العراق -صمت المكان بقلم: عبدالكریم الیتیم 
مابین الحزن واوراق شاعر یسكنھا الصم�ت، 

على اعتاب الدھشة تذبل أم�ن�ی�ات ال�ع�ش�اق ، 
تسطر الدموع غائرة في مكامن ال�وج�ع،ف�ھ�ي 
كالشرا رات تطیر في الر یح وبركان ق�ل�ب ق�د 
جربتھ المشاعل ،لكن الزنبقة البیضاء لم ت�زل 
تنام على سریر من مطر ،فیطرق الس�م�ع م�ن 
ب�ع��ی�د ض��ج�ی��ج ط�ف��ل ی��م��ح�و قس��وة الس��ك��ون 
،فنبحث عن ح�ب ی�ك�ون ع�ی�دا ل�ن�ا، وب�ط�اق�ة 
ائتمان تحفظ اسرارنا فحكای�ات�ن�ا م�دف�ون�ة ف�ي 
جوف اللیل،وعند أبواب القلب ینتھي ال�م�وج، 
وموج عینیك شراع ینح�ر ال�ری�اح ، ومس�ی�ح 
یأتي الى قیامة المدن الحزی�ن�ة ،ح�ی�ن�ھ�ا ب�ك�ت 
الدھشة،وشھد شاھد من أھلھا وغلقت اب�واب 

 . ثرثرتھا
لنستمع لھذا ال�خ�ی�ال ال�ج�م�ی�ل (ع�ل�ى اع�ت�اب 
الدھشة تذبل أمنیات العشاق ... لكن ال�زن�ب�ق�ة 
البیضاء لم تزل تنام على سریر م�ن م�ط�ر ... 
وموج عینیك شراع ینح�ر ال�ری�اح ، ومس�ی�ح 
یأتي الى قیام�ة ال�م�دن ال�ح�زی�ن�ة..) اس�ت�ط�اع 
خیال الشاعر ھنا ان یصّور لنا صمت ال�م�ك�ان 
حینما منح االمنیات ص�ف�ة ال�ذب�ول ول�ل�دھش�ة 
اعتاب وجعل الزنبقة البیضاء على سریر م�ن 
مطر ومنح ال�ع�ی�ن م�وج ش�راع ب�ی�ن�م�ا ج�ع�ل 

  للمدن حزنا تنتظر النقذ.
 

ی��ع��ش��ع��ش ف��ي رح��م … عص��ف��ور س��وم��ري
 بقلم : رحمة عناب  احالمي

شفتاك حبتا رط�ب ج�ن�ی�ت�ان ك�ل�م�ا اھ�ز ج�ذع 

االمنیات تس�اق�ط ف�ي حض�ن اح�الم�ي ج�ن�ی�ن�ا 
سومریاً ینبجس معجزة تتوحد في رحم التّولھ 
یلیّنھا صوتك حنانا یتدفق لؤل�ؤا ی�ورق ط�ی�ب�ا 
بنخیلك الباسق مذھوال أستج�ی�ر دفء ف�ؤادك 
اتناثر عصافیرا تغازل سعف ص�درك ت�ع�ش�ش 
أرشق الخجل بمجامیر ال�ف�رح اب�ع�ث�ر اش�الءه 
افتح بكارتھ ألحلق على اجنحة أثیرك المتوقّ�د 
فتختمر نجومي ھذی�ان�ا اذ م�ا ع�ان�ق�ت ت�ائ�ق�ة 
بریق عینیك.یاااا ل�م�داااارت�ك!!! ت�ھ�ی�م م�ع�ھ�ا 
نواقیسي تصافح ان�ھ�ی�ال ط�راوة ع�ط�رك ف�ي 
فضاءاتي ھاطلةً وشوشاتك تمأل مسامعي ف�ی�ا 
ح��ب��ذا ل��و ت��ت��ك��وم س��ح��اب��ات��ك ش��ب��ق��ا ت��ظ��ل��ل 
شموسي.كم تابعت ش�ھ�ق�ات�ك ت�ع�زف ان�ھ�اري 
اغنیة على كل السواقي زاھ�ی�ةً ت�غ�س�ل أوھ�ام 
العزلة بسلبیل اللھفة فأت�ھ�ادى ع�ذاب�ا م�ن�ّع�م�ا 
على سدرة ال تنتھي فھّال أدخ�ل�ت�ن�ي ف�ردوس�ك 

 !!حافیة النعلْین؟
من الع�ن�وان ك�ان ال�خ�ی�ال ج�ام�ح�ا (عص�ف�ور 

فراغ) یعشعش ف�ي رح�م اح�الم�ي,  سومرّي (
لنقف ھنا ونتساءل ل�م�اذا ھ�ذا ال�ف�راغ وس�ط 
العنوان..؟. استخ�دم�ت الش�اع�رة ھ�ن�ا م�ف�ردة 

السومرّي ومن�ح�ت�ھ�ا ل�ھ�ذا ال�ع�ص�ف�ور, ح�ی�ث 
اخذتنا بخیالھا ال�ى حض�ارة س�وم�ر ال�ق�دی�م�ة 
وجعلت المتلقي یعود الى ذل�ك ال�زم�ن ال�غ�اب�ر 
وكیف عاد ھذا ال�ع�ص�ف�ور م�ن ال�م�اض�ي ال�ى 
الحاضر, وحینما تركت (الفراغ) بین مق�ط�ع�ي 
العنوان بھذا الشكل بی�ن ال�م�اض�ي وال�ح�اض�ر 
فھل یعني ھذا الفراغ فراغا زمنیا او مكانیا او 
عاطفیا او نفسیا او وجدانیا او اي فراغ اخر.. 
؟؟!. لقد استطاعت الشاعرة تص�وی�ر خ�ی�ال�ھ�ا 
ببناء جملي متواصل وفقرات مرّكبة غایة ف�ي 
الجمال (شفتاك حبتا رطب جنیت�ان ك�ل�م�ا اھ�ز 
جذع االمنیات تساقط في حضن احالمي جنین�ا 
سومریاً ینبجس معجزة تتوحد في رحم التّولھ 
یلیّنھا صوتك حنانا یتدفق لؤل�ؤا ی�ورق ط�ی�ب�ا 
بنخیلك الباسق مذھوال أستج�ی�ر دفء ف�ؤادك 
اتناثر عصافیرا تغازل سعف ص�درك ت�ع�ش�ش 
أرشق الخجل بمجامیر ال�ف�رح اب�ع�ث�ر اش�الءه 
افتح بكارتھ ألحلق على اجنحة أثیرك المتوقّ�د 
فتختمر نجومي ھذی�ان�ا اذ م�ا ع�ان�ق�ت ت�ائ�ق�ة 
بریق عینیك ...). نالحظ ھنا فقرة تتك�ون م�ن 
خ��م��س��ة اس��ط��ر ت��ك��ت��ظّ ب��الص��ور ال��م��ت��الح��ق��ة 
والمتن�اس�ق�ة ب�ع�ذوب�ة رق�ی�ق�ة. الش�ف�ت�ان ھ�ن�ا 
رس��م��ت��ھ��م��ا ك��ح��بّ��ت��ي رط��ب ورط��ب رط��ی��ب 
واالمنیات تھتّز ولالحالم حضن تساقط جن�ی�ن�ا 
سومریّا ... الخ . ھنا نجد خیاال خصبا م�ن�ت�ج�ا 
جعلنا نعیش داخل النّص و یتغلغل الى الن�ف�س 

 بدون استئذان.

 لاا دة اا  

 

 بقلم : كریم عبدهللا
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تبدو تونس منذ تقریبا عشر سنوات وكأنھ بلد خارج التاریخ وخارج الحاضر و خارج المستقبل. فمنذ حوالي     
واالدی�ول�وج�ی�ة   جیل من الزمن تنھض تونس لتسقط مرة أخ�رى ول�ت�ت�م�رغ ف�ي ت�راب الص�راع�ات الس�ی�اس�ی�ة

امام اضطرابات مصالح طبقة من الحكام الفاسدین ورجال النھب العام حتى أنھا ومنذ عشر س�ن�وات ال   وتتعثر
 . تكاد تنتھي من (معركة) حتى تدخل في أخرى

ب�ف�ض�ل ك�ث�ی�ر م�ن ال�خ�ی�ان�ات وب�ق�ل�ی�ل م�ن  انتھت معركة سحب الثقة عن رئیس البرلمان الذي نجا ب�أع�ج�وب�ة
وبالكاد یستطیع ان یناور بعد ھاتھ المعركة و قریبا سنسمع خروجھ االنفرادي  األصوات، نجا وھو غیر منتصر

 او استقالتھ لحفظ ماء الوجھ. 
اثر ھذا انتھت معركة تكوین الحكومة الجدیدة وتمكن الوزیرالمكلف من قبل رئیس الجم�ھ�وری�ة م�ن ال�ح�ص�ول 
على ثقة البرلمان بعد أخذ ورد وبعد كثیر من االتھامات والمؤاخذات. لتتفتح معركة أخرى أشد وقع بین رئاس�ة 
الحكومة ورئیس الجمھوریة الذي بدا غاضبا في إحدى مقابالتھ مع رئیس الحكومة الذي تم استع�داءه رس�م�ی�ا 

وأمام الشعب عن عدم رضاه عن التعیینات التي قام بھ�ا ال�وزی�ر وع�ن   للقصر لیعبر لھ الرئیس وأمام الكامیرا
الزیادات في االجور وعن تدخل بعض الوجوه في تعیین شخوص محل اتھام ولھا قضایا جاریة ل�دى ال�م�ح�اك�م 
وقد كانت مالحظات الرئیس حادة بعض الشيء حسب بع�ض ال�م�الح�ظ�ی�ن م�م�ا دع�ا الش�ق ال�م�وال�ي ل�ل�وزی�ر 
االنتفاض ضد الرئیس واعتبار مالحظاتھ تجاوزا لمھامھ وتجاوزا ألحكام الدستورغیر ان المرتقب من المع�ارك 

وم�ھ�ادن�ة   ومن التصادم یبدو أكثر عنفا فالنظام التونسي الجدید برلماني ب�ث�الث�ة رؤوس م�ت�ن�اف�رة م�ت�ص�ارع�ة
ونواب برلمان مشغولون بتلمیع صورھم لدى الرأي العام ومنھمكین في صراع وعراك وسب وشتم فیما بینھ�م 

القصر الرئاسي تفید بأن الرئیس قیس سعید ولتعزیز مصداقیتھ كرئیس   لذلك تبدو األخبار القادمة من كوالیس
توصل الى السلطة بفضل انتخابات دیمقراطیة حیث صوت لھ أكثر من ملیوني ونصف من الناخبین التونس�ی�ی�ن 
مجبر على اتخاذ إجراءات حازمة بخصوص الفساد المستشري صلب الدولة ومدعو أكثر لحل�ح�ل�ة ال�ع�دی�د م�ن 
المسائل التي لھا عالقة باألمن الوطني كتلك التي تحدث في الجنوب التونسي والمتعلقة بتعطل إن�ت�اج ال�ب�ت�رول 
والغاز والفسفاط مما دفع بالبالد الى خسارة مصداقیتھا عالمیا وأجبر العدید من الشركات األجنبیة الناشطة ف�ي 

وطل�ب ال�ت�ع�وی�ض   میدان الطاقة من إیقاف العمل واتخاذ إجراءات حازمة أھمھا ایقاف نشاطھا وصرف العملة
 ... المادي من الحكومة التونسیة للضرر الذي لحق بھا

في ظل ھكذا صراع متنافر وبین ھذا الشد والجذب السیاسي وتحت غطاء بالدیمقراطیة تؤجل كل مشاكل البالد  
فال الرئیس یحكم و ال ال�ب�رل�م�ان ی�ح�ك�م وال رئ�ی�س ال�وزراء ی�ح�ك�م. ف�ك�ل ھ�ات�ھ   الى حین قد یطول وقد یقصر

المؤسسات تتقاذفھا تجاذبات سیاسیة ومصالح اقتصادیة ال تخول لھا التفرغ لخدمة البالد. أن ھذا العطل نعت�ق�د 
أن مأتاه قادم من خلل في النظام السیاسي الذي أطلق ید البرلمان وكبل ید الرئیس والحكومة في ان واح�د ف�ال 

 . الحكومة قادرة على الشغل وال الرئیس قادر على الفعل المباشر وال البرلمان قادر على تسھیل الحكم
ھكذا تبدو تونس الیوم مزدحمة باألخبار وباألزمات و بالصراعات وبالدسائس ویترك الشعب للمجھول المخیف 

فوضى اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة, انھا تجسیم لنظریة التداف�ع   وللمعلوم القاسي. انھا تونس التي ال نرید،
 "لكن في مفھومھا السلبي، تونس ھي كما قال جنرال الجیوش ال�ث�الث�ة ال�ت�ونس�ي ال�م�س�ت�ق�ی�ل رش�ی�د ع�م�ار

الصدمة ان تسمع مثل ھذا التع�ل�ی�ق م�ن ج�ن�رال ف�ي   تصور كم ھول" بالد یحرسھا االولیاء الصالحین  تونس
كانت من اكثر ال�ب�ل�دان ال�م�ص�درة   تونس ایھا السادة  الجیش ... تصریح تحول الى محل تندر عند التونسیین!

وبفضل سیاسة (العودة إلى االس�الم) و ك�أن ال�ب�الد ك�اف�رة واھ�ل�ھ�ا  ) لإلرھاب بفضل سیاسة (التكبیر والتكفیر
 . زنادقة

تونس ایھا الناس رغم بشاعة المشھد من داخل الداخل فإنھا تبقى جوھرة المتوسط. فتونس ھ�ي ب�الد ال�ب�رب�ر 
ھي حنبعل القائد القرطاجي العظیم تونس ھي االستثناء في تحریر ال�م�رأة م�ن ع�ن�ف ال�ت�ق�ال�ی�د وم�ن   االشداء،

سطوة المجتمع الرجالي, تونس ھي علیسة مؤسسة قرطاج، تونس ھي مھد المسی�ح�ی�ة وم�وط�ن ال�ع�دی�د م�ن 
القدیسین . تونس ابن خلدون ، تونس التي حررت العبید قبل ان تحررھم أمریكا، تونس ھي الدولة ال�ح�ف�ص�ی�ة 
العظیمة، تونس ھي الحبیب بورقیبة وفرحات حشاد وعلي البلھوان ومحم�د ع�ل�ي ال�ح�ام�ي، ت�ون�س ھ�ي اب�و 
القاسم الشابي ومنور صمادح تونس ھي التقاء الحضارات وت�زاوج�ھ�ا .. الج�ل ذل�ك ل�ن تس�ق�ط ت�ون�س رغ�م 
الوضع المتعفن ورغم ال�خ�ی�ان�ات 
ورغ�م ال��ف�س��اد ورغ�م ال��ت�ك��ف��ی��ر 
ورغم كل محاوالت ن�زع الص�ف�ة 
الحضاریة عن ھاتھ ال�ب�ق�ع�ة م�ن 
االرض الذي سمیت ف�ي ی�وم م�ا 
(افریقیا) وال�ت�ي نس�م�ی�ھ�ا ن�ح�ن 

العی�ش   تونس النھا تؤنس والن
ی�ط��ی��ب ب��ی��ن ج��ن�ان��ھ��ا وج��ب��ال��ھ��ا 
وسھولھا وص�ح�رائ�ھ�ا وب�ح�رھ�ا 
المشرق على الجانب االخ�ر م�ن 
ال�ك�رة االرض�ی�ة. الج�ل ك��ل ھ��ذا 
وغیره فلن تسق�ط ت�ون�س ت�ح�ت 

 . أقدام البرابرة الجدد
 

 

 ما ا 
   ارع و ظا ار

 

  
 عبد الحمید الصغیر/ تونس

 

  ات ا  و
اا ا ا  

 
 
 
 
 

 منال الحسن/ ھولندا
 
 
 
یعیش العراق ھذه األیام صراعا متنوعا، واحتداما في ال�رؤى   

واألفكار والتقاطعات والممارسات السیاسیة الم�ت�ن�وع�ة، ال�ت�ي 
تؤكد ارتباك القیادات عموما وھي تنظر إلى القادم بعین الریب�ة 
والقلق والحیرة أیضا، ف�ال�ت�ھ�دی�دات االم�ری�ك�ی�ة إلی�ران ع�ب�ر 
العراق، والرد االیراني الم�ت�وع�د ع�ل�ى أم�ری�ك�ا ع�ب�ر ال�ع�راق 
أیضا، وبالتالي فإن العراق سیكون میدان المواجھة إذا حصلت 
فعال، وإن العراق أمام فصل جدید من التوتر، ال نعرف ح�ق�ی�ق�ة 
ماھي اإلجراءات التي تت�خ�ذھ�ا ال�ح�ك�وم�ة ف�ي ھ�ذا االم�ت�ح�ان 

  الجدید،
كل أبناء الشعب ی�ت�رق�ب�ون، ف�ھ�ن�اك م�الم�ح خ�ط�وة حس�اس�ة 
ستتخذھا الوالیات المتحدة، حیث بدأت بالتلمیح بھا، والتل�وی�ح 
بھا، وھي تقرن ھذه اإلشارات اإلعالمیة في ظاھرھا، واالمنیة 
العسكریة في جوھرھا،. بإغالق سفارتھا، وبالتالي العمل عل�ى 
القیام بخطوتھا التالیة، مبررة ذلك بأن بعض القوى الم�س�ل�ح�ة 
تھاجم قواتھا وتض�رب س�ف�ارت�ھ�ا بش�ك�ل دائ�م، وف�ي ال�ج�ھ�ة 
األخرى، فإن بعض الفصائل المستھدفة أع�ل�ن�ت ع�دم ق�ب�ول�ھ�ا 
بضرب اي قوة اجنب�ی�ة داخ�ل ال�ع�راق، وش�ھ�دت األی�ام ال�ت�ي 
اعقبت ھاتف بومبیو ال�م�ث�ی�ر ل�ل�ج�دل، ف�ت�ورا وھ�دوءا وع�دم 
التصدي للقوات األجنبیة واألمریكیة تحدیدا، بینما عادت ق�وى 
أخرى باستھداف ال�ق�وات وال�م�ن�اداة ب�دف�ع م�ن إی�ران ح�ت�م�ا 
بخروج القوات األم�ی�رك�ی�ة ن�ھ�ائ�ی�ا م�ن ال�ع�راق، وإال ف�إن�ھ�م 
سیستخدمون ضدھم برنام�ج ال�م�ق�اوم�ة ل�ل�وص�ول إل�ى ھ�دف 
اخراجھم من البالد، انتقاما لمقتل سلیماني والمھندس، التي ال 
تني إیران من المطالبة بثارھما وع�ل�ى ارض ال�ع�راق حص�را، 

 .حیث سألت دماؤھما
ان تھدید بومبیو الفصائل المسلحة العراقیة بالع�ق�اب ف�ي ح�ال 

على مقرات البعثات وع�ل�ى ارت�ال ال�ن�ق�ل   استمرار اعتداءاتھا
   للقواعد االمریكیة  مواد  التي تحمل

اكثر من مسؤول امریكي ردد مرارا بان ص�ب�ر ام�ری�ك�ا اوش�ك 
اذ تشیر م�ع�ل�وم�ات    ویبدو ان صبرھم قد نفد فعال  على النفاد

وثیقة الصلة بالحكومة العراقیة ان واشنطن ابلغ�ت ال�رئ�اس�ات 
بقرارھا القاضي باغالق مقر ممثلیتھا ال�دب�ل�وم�اس�ی�ة   العراقیة
الیمك�ن   دولة اوربیة، وعلى ھذا الصعید 12ومعھا .  في بغداد

واثرھا في اتخاذ قرار مثل   االنتخابات االمریكیة  اغفال صراع
فترامب وكانھ یرید دخول اخر ایام المنافسة وب�ی�ده ق�رار   ھذا

فیما ی�خ�م�ل ب�ای�دن ع�ل�ى ك�ت�ف�ھ م�ح�ن�ة   االنسحاب من العراق
ھرعت الفصائل العراقی�ة   اشتراكھ في قرار الحرب على العراق

ق�د   الى اعالن براءتھا من الھجمات على المقرات الدبلوماسیة
یكون ھلعا من مصیر ینتظرھا مثل سلیماني والمھ�ن�دس، ل�ك�ن 
بعضھا تدارك األمر وعاد إلى نغمتھ السابقة وال�ى ن�ھ�ج�ھ ف�ي 
التھدید واالنتق�ام، وال�ث�ار م�ن ام�ری�ك�ا دون ال�ن�ظ�ر ال�ى ل�غ�ة 

األیام القادمة ستشھد حتما مفاجآت ق�د ال ن�ت�وق�ع�ھ�ا،   .تھدیدھا
وال یستطیع أن یحلل نتائجھا وما تؤدي إلیھ وكذلك آثاره ع�ل�ى 

 .العراق شعبا وحكومة
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 الح�زن ی�ن�ب�ت .. ج�ن�وب�ا "  في روایتھا
الصادرة ع�ن دار ال�ع�راب ل�ل�دراس�ات "

صفح�ة ت�ت�خ�ذ  357والنشر والواقعة في 
ال��روائ��ی��ة/ م��ی��ث��اق ك��ری��م ال��رك��اب��ي ف��ي 

موق�ف�ا رافض�ا وم�ت�م�ردا ع�ل�ى   روایتھا
الظلم الذي یقع ع�ل�ى ك�اھ�ل ال�م�رأة ف�ي 
المجتمعات الشرقیة و تعمل بوعي ع�ل�ى 
مناھضة م�ظ�اھ�ر ھ�ذا ال�ظ�ل�م واالقص�اء 

 . التعسفي
 

تبدأ أحداث الروایة من مشھد تزور ف�ی�ھ 
" حیاة " ب�ن�اء ال�زق�ورة ت�ت�أم�ل ال�ب�ن�اء 
الشامخ بمھابة و قداسة تضع خدھا على 
ال��ج��دران وتس��ت��ع��رض ع��ب��ر ال��م��خ��ی��ل��ة 
الحضارة السومریة المتجلی�ة ف�ي أب�ھ�ى 
حلتھا و ما أودع�ت�ھ ھ�ذه ال�ح�ض�ارة ف�ي 

من آثار وشواھد للح�ض�ارة   ذمة الزمان
الحقیقیة ... ت�ل�ك ال�ح�ض�ارة ال�ت�ي أول�ت 

اآلن -اإلنسان اھتماما بالغا و لم تغفل ف�ي
وجود المرأة ب�ل وص�ل االھ�ت�م�ام  -ذاتھ 

  بھا إلى حد تألیھھا.
 

تدور أحداث الروایة في مدینة الناصری�ة 
وت��ع��ك��س األح��داث م��ق��دار ال��ت��ج��اھ��ل 
واإلقص�اء ال��ل�ذان ن�اال م�ن م��ك�ان��ة ھ��ذه 
ال�م��دی��ن��ة الض��ارب��ة ف��ي ج��ذور االم��ت��داد 
التاریخي وال�ح�ض�اري ھ�ذا ال�ت�ج�اھ�ل و 
اإلقص��اء ال��ل��ذان ی��وازی��ان ال��ت��ج��اھ��ل 
واإلقصاء الم�ت�ع�م�د ل�ل�م�رأة ف "ح�ی�اة/ 
الش��خ��ص��ی��ة" ت��ع��ك��س ع��ب��ر األح��داث 
والحوارات القیود االجتم�اع�ی�ة ال�ظ�ال�م�ة 
التي تحول دون ب�ل�وغ ال�م�رأة ال�م�ك�ان�ة 
الطبیعیة لھا و تحرمھ�ا ح�ق ال�م�ش�ارك�ة 
للتأسیس الحضاري في مجت�م�ع ذك�وري 

العشائریة والعقلی�ة   تحكم قبضتھ العقلیة
 .. الدینیة المتطرفة

 
ینفت�ح ال�خ�ط�اب ال�روائ�ي ف�ي روای�ة " 
ینبت الحزن .. ج�ن�وب�ا " ع�ل�ى م�دارات 
متعددة تحاول فیھ�ا " ح�ی�اة " اإلع�الء 
من شأو الحب تثبت بھ وجودھا الحقیق�ي 
واستقاللیة قرارھا و تمحو بجرأة ال�ف�ع�ل 

العقلیة الذك�وری�ة ال�ب�ائس�ة   كل اختالالت
التي تحتكر القرار والحیاة دون�م�ا إق�ام�ة 
اعتبار للمرأة .. ھذه العقلیة الع�ش�ائ�ری�ة/ 
الدینیة التي تجرم الح�ب وت�ح�رم ال�م�رأة 
من أبسط حقوقھا في الحیاة ك�م�ا تس�ھ�م 
الش���خ���ص���ی���ة / ح���ی���اة ف���ي ال���ح���ف���ر 

القی�م�ة  / األنثربولوجي لمدینة الناصریة 
الم�غ�ی�ب�ة ح�ف�را واع�ی�ا ی�ع�رف�ن�ا ب�ت�اری�خ 
ال�م�دی�ن�ة وم�آث�رھ�ا وأی�ام�ھ�ا وأس�واق�ھ�ا 
والعادات وال�ت�ق�ال�ی�د االج�ت�م�اع�ی�ة ب�ل�غ�ة 
توصیفیة شیقة ت�وائ�م ب�ی�ن إقص�اء دور 
المرأة وتغییب مدائن ال�ح�ض�ارة وك�أن�م�ا 
تؤكد أن االقص�اء ال�م�ت�ع�م�د ی�ح�ول دون 

  ..   تحقیق أسباب الحضارة اإلنسانیة

المذك�رات   فالخطاب الروائي عبر تقنیات
الیومیة والرسائ�ل ی�ن�اوئ وی�رف�ض ك�ل 
أش��ك���ال ال���ت��س���ل��ط وال��ق���م��ع وی��ح���ی���ل 

ذكیة الى ما حققتھ المرأة ف�ي   بمؤشرات
كم�ا  " السومریة " الحضارات اإلنسانیة

یتعمد الكشف ع�ن االخ�ت�الالت والش�رخ 
الذي أصاب البنیة االجتماعی�ة ال�ع�راق�ی�ة 

نتیجة الف�ھ�م  - حد سواء -والعربیة على 
المغلوط ل�ل�خ�ط�اب ال�دی�ن�ي .. إذن ن�ح�ن 

خطاب روائي واع یحاور القناع�ات   أمام
ویس��ائ��ل��ھ��ا وال ی��رتض��ي الس��ك��وت ع��ن 
قضایا ال�ت�م�ی�ی�ز وال�ت�ھ�م�ی�ش وال�ظ�ل�م و 
ال��ھ��ی��م��ن��ة ال��ت��ي ت��ت��ع��رض ل��ھ��ا ال��م��رأة 
باعتبارھا نصف المجتمع وكل الح�ض�ارة 

  .. اإلنسانیة األصیلة
تعبر أحداث الروایة ع�ن واق�ع ال�م�رأة / 
البائس في المج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي أو ل�ن�ق�ل 
ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ی��ة ب��ی��ن ال��ح��اض��ر 
والمستقبل في لغة شاعریة تعمدت نس�ج 
حوارات عقالنیة جادة لمختلف ال�ق�ض�ای�ا 

التي تتع�ل�ق ب�وض�ع   المغیبة و الھامشیة
ال�م�رأة س�واء ف�ی��م�ا ی�ت��ع�ل��ق ب��ح�ق��وق�ھ��ا 
السیاسیة واالجتماعیة، أو ف�ی�م�ا ی�خ�ص 

أو فیم�ا ی�ت�ع�ل�ق ب�م�س�ائ�ل   قضایا الھویة
األخالق والعلم، و المیتافیزیقا، والب�ی�ئ�ة، 

 . والحضارة
تحاول "حیاة" عبر تحركاتھا وحوارتھا 
تعریة ال�وض�ع ال�ذك�وري الس�ائ�د ال�ق�ائ�م 
على التسل�ط و ال�ق�م�ع و إقص�اء اآلخ�ر 

أوض�اع ال�م�رأة م�ن  -ب�دورھ�ا  -تتأمل 
حولھا لیس ھذا فحسب بل نجدھا ت�ن�ت�ق�د 
بعض السلوكی�ات ال�ن�س�وی�ة ال�م�غ�ل�وط�ة 
والتصورات الذھنیة الخاطئة ال�ت�ي ت�زی�د 
من معاناة المرأة وتجعلھا مستسلمة لكل 
مظاھر التھمی�ش م�ؤك�دة ع�ب�ر ت�ق�ن�ی�ات 
الروایة أن رقي المرأة واستعادة مكانتھا 
في النظام االجتماعي وفي بناء الحضارة 
ھو األمل الحقیقي ل�ت�ج�اوز األزم�ة ال�ت�ي 

  . تعاني منھا الحضارة المعاصرة
تنسجم أحداث الروایة وتنمو شخصیاتھ�ا 

باتجاه رؤى فكریة ت�ت�ب�ن�اھ�ا الش�خ�ص�ی�ة 
حی�اة وھ�ى  /  المحوریة و الراوي العلیم

رؤى مدافعة عن مصالح النساء وداعی�ة 
إلى توسیع ح�ق�وق�ھ�ن وإع�ادة االع�ت�ب�ار 
ل�ھ�ن م�ن خ�الل ت�ع�ری�ة ال�زم�ن وكش�ف 
مظاھر العنف األسري و المجتمعي تج�اه 
المرأة وإدانتھ ب�ك�ت�اب�ة م�ذك�رات ی�وم�ی�ة 

/   7/    17ت��ح��ررھ��ا ح��ی��اة اب��ت��داء م��ن 
 2018/    11/    23م وانت�ھ�اء ب 2017

استثنائی�ا  -تخاطب "حیاة" فیھا وعیا   م
للرجال باعتباره المخلص في م�ج�ت�م�ع  -

ذكوري یفقد ھیبتھ في كل شيء ویتجل�ى 
ھذا اإللتزام في تحریر المذكرات الیومی�ة 

وخ�ل�ق ال�وع�ي   إیمانا منھ�ا ب�أن ال�رؤى
النسوي لیس حكرا على النساء وح�دھ�ن 

فض�ال ع�ن   كما قد ی�ت�ب�ادر إل�ى األذھ�ان
ال��ھ��دف م��ن��ھ��ا ب��ل ھ��ي مش��ك��ل��ة ت��ع��ث��ر 
حضاري یشترك للمعالجة ف�ی�ھ�ا ال�رج�ال 
مع الن�س�اء ول�ع�ل "ح�ی�اة" وج�دت ف�ي 

الشخصیة الواعیة ال�ت�ي  شخصیة / مراد
تتبنى أطروحاتھا ومفاھیمھا وت�ق�ف إل�ى 
جوارھا و تساندھا في بحثھا ال�دائ�م ع�ن 
ذاتھا في وسط ذك�وري عش�ائ�ري دی�ن�ي 
متطرف یؤمن بواحدیة الموقف وال�رؤی�ا 
فتختاره للمراسلة وكتابة المذكرات نجده 
یطل مخلصا في خطاب أول�ى م�ذك�رات�ھ�ا 

 .. م 2017/  7/  11المؤرخة ب 
 

  ..مرادي
الیوم أنا عصبی�ة ال�م�زاج ل�ذا ق�ررت أن 
أكتب إلیك كل انكساراتي عقول شـیطانیة 
وباسـم الـ�دی�ن ت�ق�ـ�ود ھـ�ذا ال�م�ج�ت�م�ـ�ع/ 
القطیـع وال ینبعث منھا إال أصوات الظل�م 
والجوع والموت وما من مصابی�ح ت�ن�ی�ر 
عتمة ال�ف�ك�ر .. م�ا ع�ادت ت�ل�ك ال�ب�ی�وت 
تغفـو علـى ض�ف�اف األم�ان ، ك�ل ش�يء 
بكى على ھذا الوطن المن�ك�ود ك�ل ش�يء 

 .سـال منھ الضجر.. سال منھ الدم
حتى بقایا النخیل أصابھا ذھول ال�ح�رب، 
ما یزید رعشة الصمت ھـو ذاك الس�ؤال 

الذي طالما كان عاقراً .. طالم�ا ب�ق�ي ف�ي 
 ..حیرة وھو یتسـلل إلى شفة البوح

 متى تنمو المدن بالحریة..؟
 متى تثمر المجتمعات بحقوق النساء..؟

وھذا ما یؤكد أن خطاب الروای�ة ی�رف�ض 
مركزیة العقل الذكوري وال ی�ت�واف�ق م�ع 
ال��ت��ف��س��ی��ر ال��ذك��وري ال��واح��د وال��وح��ی��د 
المطروح للحضارة ویسع�ى ب�وع�ي إل�ى 
تغییر المواقف من المرأة كامرأة خ�ل�ق�ت 
لخدمة الرجل و ایضاح م�ا ت�ت�ع�رض ل�ھ 
الن�س�اء م�ن إج�ح�اف ك�م�واط�ن�ات ع�ل�ى 
المستویات ال�ق�ان�ون�ی�ة وال�ح�ق�وق�ی�ة ف�ي 
العم�ل وال�ع�ل�م وال�ت�ش�ارك ف�ي الس�ل�ط�ة 

 . السیاسیة والمدنیة
یھدف خطاب الروایة "ی�ن�ب�ت ال�ح�زن... 

إلى إعادة االعت�ب�ار ل�ج�م�ل�ة م�ن " جنوبا
ال�ت�ي ت�م اقص�اؤھ�ا و   ال�م�ب�ادئ وال�ق�ی�م

نبذھا ومنحھا صفة الدونیة أو تھمیش�ھ�ا 
من قبل النسق الذكوري الم�ھ�ی�م�ن وھ�و 
ما یدفع "حیاة" ل�ك�س�ر ق�ی�ود ال�م�ھ�ان�ة 
بجرأة تتمثل في ھروبھا من الناص�ری�ة / 
الھامش باتجاه المركز/ بغداد طلبا للنجاة 
والسالمة من العنف األسري وبحث�ا ع�ن 
فرصة عمل تمكنھا م�ن اك�ت�ش�اف ذات�ھ�ا 
واالنفتاح على اآلخر ومتطلب�ات ال�ع�ص�ر 
وھناك تكتشف زیف مراد وتخلیھ ع�ن�ھ�ا 
ببساطة لتنعم بع�دئ�ذ ب�دفء ال�ع�ی�ش م�ع 
صدیقتھا عواطف والحصول على فرصة 
عمل ت�م�ن�ح�ھ�ا االس�ت�ق�رار واس�ت�ق�الل�ی�ة 

 . الموقف و الوجود
تنتقل "حیاة" بعد ذلك للع�ی�ش ف�ي ب�ی�ت 
السیدة / مریم وتعود بش�ری�ط ذك�ری�ات�ھ�ا 
إلى لیالي الناصریة ثم بع�د ذل�ك ت�ت�ع�رف 
على ابن العائلة الدكتور/ أمان العائد م�ن 

ل�ألھ�ل ف�ي  -م�ؤق�ت�ة  -أمریكا في زیارة 
ویجب التن�وی�ھ ھ�ن�ا أن ل�ال�س�م  ..  بغداد

"أم���ان" وك���ذل���ك "ح���ی���اة" ال���دالل���ة 
السیمیائیة التي ال ینب�غ�ي ال�ق�ف�ز ع�ل�ی�ھ�ا 
فاألمان ھو كل ما تنشده األنثى لتس�ت�ق�ی�م 

 . لھا الحیاة
 

ی�ت�ع�رف�ان  یقترب "أم�ان" م�ن "ح�ی�اة"
على بعض وینجذب كل منھما نحو اآلخر 

بدفء الح�ب وت�ك�ت�ش�ف  -أخیرا  -لینعما 
"حیاة" في أحادیثھ وحوارتھ معھا ح�ب�ھ 
الحقیقي للح�ض�ارة الس�وم�ری�ة وھ�و م�ا 
یدفعھا للتعلق ب�ھ أك�ث�ر ی�ت�ش�ارك�ان ح�ب 
"سومر" ثم یتواعدان على الزواج ب�ع�د 

م�ن أم�ری��ك��ا ل��ك�ن��ھ��ا  -ث�ان��ی��ة  -ع�ودت��ھ 
ت��ك��ت��ش��ف ب��ع��د ف��ت��رة م��ن ت��أخ��ره ع��ن 
محادتثھا تعرض�ھ ل�إل�ص�اب�ة ب�الس�رط�ان 
وھنا تت�ج�ل�ى "ال�ع�ق�دة ال�روائ�ی�ة" ل�ك�ن 
"حیاة" تأبى التخلي عنھ وتبادر ل�ل�ق�ی�ام 

ھا ھنا خ�ط�اب  بواجبھا في رفع معنویاتھ
روائي واع یحفر وینقب في أصول الفكر 

وھ�و خ�ط�اب ی�ؤك�د  االقصائي ویفضحھ،
ع��ل��ى ض��رورة االخ��ت��الف، وال��ت��ع��دد، 

 -واالحتفاء بالتعدد واالختالف وینبذ ف�ي 
اإلقصاء التعسف�ي ل�آلخ�ر  -التوقیت ذاتھ 

ال�م��خ��ت��ل��ف س��واء م��ن ح��ی��ث ال��ل��ون أو 
الجنس أو العرق أو ...ھ�و م�ا أدى إل�ى 
خلل واعتوار أصاب الح�ض�ارة وأم�رض 
اإلنس�ان وال�ھ��دف ال��ذي یض�ع��ھ خ��ط��اب 
 الروایة لنفسھ ھو أن یعید التوازن للعالم

.................................... 
  قارئ من الیمن *

  ء اب اوا اي
 مقاربة نقدیة في روایة "الحزن ینبت.. جنوبا" 

 للروائیة: میثاق كریم الركابي
  

 

 *عبد الرقیب الوصابي / الیمن بقلم:



 نحن أمام نّص غیر عادّي،
من الّصعب ت�وص�ی�ف�ھ و تص�ن�ی�ف�ھ. أع�ن�ي ن�ّص: 
م�ج�ن��ون ف�ي عص�ر ال��ع�ول�م��ة، ل�ل��ّش�اع�ر ح�م�ی��د 
الحریزي. سأحاول ما وسعني جھدي أن أقف على 
أھّم مقّوماتھ ومن ھ�ن�ا ال ب�ّد م�ن ال�وق�وف ع�ن�د 
العنوان ،ألنّھ یحمل داللة ھاّمة تساعدنا على ف�ھ�م 

 النّص.
یعرف میشال فوكو الجنون بقولھ: "إّن ال�ج�ن�ون 
یغري ألنّھ معرفة. إنّھ معرفة ألّن كّل ھ�ذه الص�ور 
العبثیة تمثّل في الواقع ع�ن�اص�ر م�ع�رف�ة ص�ع�ب�ة، 

 ومنغلقة، وباطنیة".
في حین ینط�ل�ق ال�ع�اق�ل م�ن ال�وع�ي، م�ن خ�الل 
العالقة الجدلیّة بی�ن األن�ا وال�ھ�و (اآلخ�ر)، الّ�ت�ي 
تحّدد انفعاالتھ وسلوكھ ضم�ن تص�ّورات ت�ح�ّددھ�ا 
ھذه العالقة فإّن المجن�ون ی�ن�ط�ل�ق م�ن ال�الّوع�ي 
المنغلق على ذاتھ، ضمن عناصر م�ع�رف�ة خ�اّص�ة 
بھ، غیر متواصلة باآلخر، بل ت�رفض�ھ و ت�رف�ض 
نظامھ في التفك�ی�ر ول�ھ�ذا الّس�ب�ب ن�ف�س�ھ ی�ف�ش�ل 
العقالء في التّواصل مع المجانین، وفھم ما یعتمل 
في نفوسھم من مشاعر وأحاسیس. ویرى البعض 
أّن الجنون ھو ق�ّم�ة ال�وع�ي ب�ال�واق�ع، م�ا ی�دف�ع 
صاحبھ إلى الھروب منھ إلى الالّوعي لعدم قدرت�ھ 
على تحّملھ، حیث یس�ت�ق�ّل ب�ع�ال�م�ھ ال�ق�ائ�م ع�ل�ى 
االنغالق والباطنیّة، رافضا كّل أنواع التّواصل م�ع 

 اآلخر، ومع نظام تفكیره.
یترّكب النّص من ثالثة عش�ر مش�ھ�دا، ج�م�ی�ع�ھ�ا 
مرقّمة ،إالّ المشھد األخیر وھو رق�م ث�الث�ة عش�ر 
،فقد عنونھ بالّرقم ال�م�ن�ح�وس، ألّن ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
النّاس یتشاءمون منھ، وھ�ك�ذا ی�وح�ي م�ن خ�الل 
ذلك بأنّھ ھو العاقل و غ�ی�ره ھ�م ال�م�ج�ان�ی�ن ألّن 
التّشاؤم ھو قّمة الوعي بالواقع، وأقص�ى درج�ات 

 الّرفض لھ ولفداحة قبحھ.
ینطلق الّشاعر في مس�ت�ھ�ّل قص�ی�دت�ھ م�ن مش�ھ�د 
سوریالّي، ی�ق�وم ع�ل�ى ق�ل�ب الّص�ورة ال�نّ�م�ط�یّ�ة 
لألشیاء في ذھن القارئ، إلى صورة تصدم الّذھن 
وال��وج��دان ف��ي آن م��ع��ا، ص��ورة تش��ّوش ن��ظ��ام 
الطّب�ی�ع�ة ال�ق�ائ�م ع�ل�ى ت�وزی�ع ال�وظ�ائ�ف ض�م�ن 
خصائص ممیّزة للموجودات، ھذا ال�نّ�ظ�ام ال�ق�ائ�م 

ال�خ�ی�ر  -أساسا على مبدأ الثّنائیّة (الجمال والقبح 
و الش�ّر)، ض�م�ن م�ع�ادل�ة ت�ك�اد أط�راف�ھ�ا ت�ك�ون 

 متساویة.
یمثّل ال�م�ش�ھ�د األّول م�ن ال�ق�ص�ی�دة أّول ش�ھ�ادة 
للمجنون ،تؤّسس لنظام جدید ف�ي رؤی�ة األش�ی�اء 
،یقوم على تحریف زوایا انعكاس الرؤیة، لتصب�ح 
أجزاء الّصورة متنافرة، في س�ع�ي إل�ى إب�راز م�ا 
فیھا من النتوءات والفجوات، بش�ك�ل ح�اد یص�دم 

 العین.
ف��الّش��اع��ر ف��ي ھ��ذا ال��م��ش��ھ��د ،ی��ح��اف��ظ ع��ل��ى 
م�ورف�ول�وج�ی�ا األش�ی�اء، و ی��ق�وم ب�ع�م��ل�یّ�ة ق�ل��ب 
للوظائف، ومظاھر الّس�ل�وك و ل�ی�ج�ع�ل ال�م�ش�ھ�د 
حزینا و قاتما، جعل لون القصب أصفر، واست�ع�ار 

لھ صورة الّرمح، و كالھما یحیل على الموت. أّم�ا 
اللّون األصفر فیحیل على الموت في ح�ّد ذات�ھ، و 
أّما الّرماح فتحی�ل ع�ل�ى ال�م�وت ب�ف�ع�ل اإلنس�ان، 
وآالتھ الّتي یتفنّن في صنعھا، والّتي تدّمر الطّبیعة 
وتدخل فی�ھ�ا تش�ویش�ا ع�ل�ى وظ�ائ�ف ال�ك�ائ�ن�ات، 

 وخصائصھا البیولوجیة. 
فالصورة العادیّة للّضفدعة في الطّب�ی�ع�ة ت�ج�ع�ل�ھ�ا 
ضحیّة لألفعى، لتكّون جزء من نظامھ�ا ال�غ�ذائ�ّي، 
وعامال من عوامل التّوازن الطبیعّي وبقاء الن�وع. 
وصوتھا الطّبیعّي الّذي ھ�و ال�نّ�ق�ی�ّق، والّ�ذي ھ�و 

، تقابلھ في -أي نداء للحیاة-نداء للتّزاوج والتّكاثر
الطّبیعة صورة األفعى،الّتي یعتبر فح�ی�ح�ھ�ا ن�ذی�را 
للموت والعدوان و الشّر. وھنا یسعى الّشاعر م�ن 

قلبھ للصورة ال�ط�ب�ی�ع�یّ�ة ل�ل�ح�ی�اة ف�ي ھ�ذا   خالل
المشھد، وإدخالھ تشویش�ا ع�ل�ى الّص�ورة ب�ق�ل�ب�ھ 
وظائف الكائنات وخصائصھا الطّبیعیّة، إل�ى ص�دم 
القارئ العربّي و استفزازه. فھو المستھدف بالنّقد 
،ألنّھ صورة ل�ل�ّش�ع�ب ال�ع�رب�ّي ب�ك�ّل ش�رائ�ح�ھ و 
مكوناتھ بحكامھ و محكومیھ،ببسطائھ و مث�قّ�ف�ی�ھ، 

یستفّزه الجمال. ول�ذل�ك   شعب ال یحّرك ساكنا،وال
سعى الّشاعر إل�ى اس�ت�ف�زازه ب�ال�ق�ب�ح م�ن خ�الل 
تشویھ الّصورة الطبیعیّة و قلب نظم بنائھا، ل�ع�لّ�ھ 
یحقّق بالق�ب�ح م�ا ل�م یس�ت�ط�ع غ�ی�ره أن ی�ح�قّ�ق�ھ 
بالجمال. وعلى غرار صورة الضفدع�ة و األف�ع�ى 
كانت صورة الّراعي وال�خ�راف. وح�تّ�ى ال ت�ك�ون 
عملیّة قلب األدوار والوظائف عم�ل�یّ�ة اع�ت�ب�اط�یّ�ة 
آلیّة، شحن الّصورة ب�دالالت رم�زیّ�ة ذات م�غ�زى 
أخالقي. فالخراف المعروفة أصال بانقیادھا، والّتي 
یرمز من خاللھا إلى الّشعوب المنقادة إلى حكامھا 
أسند إلیھا صف�ة ال�ع�م�اء ،الّ�ذي ھ�و رم�ز ل�ل�غ�ّي 
والقصور عن فھم حقائق األم�ور. ول�ئ�ن أف�ل�ح�ت 
ی��وم��ا ف��ي مس��ك زم��ام األم��ور وأص��ب��ح��ت ھ��ي 
الحاكمة،ففاق�د الّش�يء ال ی�ع�ط�ی�ھ. ل�ذا ال ی�م�ك�ن 
لألعمى الضال أن یقود بصیرا ال یملك إرادة و ال 

 اختیارا.
 أنا شاھد علیھا

 تحت ظالل رماح القصب الصفراء
 ضفادع لھا فحیح، تزدرد األفاعي

 أنا شاھد علیھا
 خراف عمیاء تحرس الراعي

.................. 
 -في حین یواجھ الغرب النّظام ال�ع�ال�م�ّي ال�ج�دی�د 
 -الّذي اتّفق اصطالحا عل�ى تس�م�ی�ت�ھ ب�ال�ع�ول�م�ة 

بش��تّ��ى وس��ائ��ل ال��تّ��ح��ّدي م��ن ب��ح��ث ع��ل��م��ي، 
وتكنولوج�ّي، وف�ك�رّي راح م�ث�قّ�ف�ون�ا وس�اس�ت�ن�ا 
ی��غ��رق��ون ف��ي ال��ح��دی��ث ال��ع��ق��ی��م ع��ن ال��ع��ول��م��ة، 
ومخاطرھا على ثقافتنا وقیمنا وأخالقنا. وھم بذلك 
قد أحدثوا مفارقة عجیبة، تجعل من ترّدي قیمنا و 
أخالقنا في الوضع الّراھن أكبر خطر یھّدد العالم . 
وھي نفس المفارقة في صورة الّراعي و الخ�راف 
،و لعلّھا نفس المفارقة في صورة ال�دی�م�ق�راط�یّ�ة 

 ،أي صورة الرأس و الّذیل.
 (الرقم المنحوس )

 العالم مشغول بسر عولمتنا
 تمثلنا (الدي) فھي الرأس

 أل(مقراطیة) ذیل ،
 ال نقبلھ  یجرح عزتنا

 نحن علمنا الناس سر الحرف
 وسر النھب وسر (الكرف)

 فلیتوجھ كل العالم صوب قبلتنا
 فالعالم مشغوف بسحِر عولمتنا

فصورة الّدیمقراطیّة في وطننا العربّي، ل�م ت�خ�رج 
في كّل تصّوراتھا عن جدلیّة الّرأس وال�ّذی�ل، وق�د 
تّم تغییب سائر أعضاء الجسم، وتعطیل وظائف�ھ�ا. 

 وكأّن الجسم رأس وذیل فقط. 
ویحضرني في ھذه اللّحظة بیت شعرّي للحط�ی�ئ�ة، 
لھ داللة أنتروبولوجیّة. وھو بیت من قصیدة م�دح 
فیھا بغیض بن عامر بن شماس بن ألي سید ب�ن�ي 

 أنف الناقة:
 قوٌم ھـم األنف واألذناب غیرھـم

ي بأنف الناقة الّذنبا   ومْن یسوِّ
 ومن یسّوي بأنف النّاقة الّذنب 
 .فقد ضاع العرب بین الّرأس والّذنب 

وظ�لّ��وا م�ن��ذ ق�رون، ی��ت�وارث��ون ھ�اج��س األص��ل 
والھویّة، ویبحثون عن شجرة أنسابھ�م ،ل�ی�ث�ب�ت�وا 
بھا نقاء عنصرھم، وھم یجّرون خلفھ�م غ�ب�اءھ�م 

 .وجھلھم، فلم یعودوا یعرفون رأسھم من ذنبھم
  )2( 

 حمار یمتطي حصاناً عربیاً 
 یعلق شجرة نسبھ

 ..قالدة فوق مؤخرتھ و
 )یجر خلفھ طائرة( البوینغ

......................... 
تقوم الّصورة ھنا عل�ى ال�م�ق�اب�ل�ة ب�ی�ن ال�ح�ص�ان 
العربّي الّذي ھو رم�ز األص�ال�ة ال�ع�رب�یّ�ة، وب�ی�ن 
البوینغ الّذي ھو رمز مدنیّة الغرب وما أنتجتھ من 
تكنولوجیا متطّورة ،في إشارة ضمنیّة إلى إھ�م�ال 
العرب لعنصر الّزمن . فالّزمن الّذي قّضاه ال�ع�رب 
في البحث عن أنسابھم و الحدیث عن أصالت�ھ�م ، 
صنع فیھ الغرب الطّ�ائ�رة ، واب�ت�ك�ر أرق�ى أن�واع 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ی��ا، الّ��ت��ي أص��ب��ح��ت ع��ب��ئ��ا ع��ل��ى 
العرب .یجّرونھا وراءھم ،دون أن یفق�ھ�وا م�ن�ھ�ا 

 شیئا . ینطبق علیھم قولھ تعالى:
(َمثَل الِّذیَن حّملوْا التّْوَراةَ ثّم لَْم یَ�ْح�ِم�ل�وھَ�ا َك�َم�ثَ�ِل 
اْلِحَماِر یَْحِمل أَْسفَاراً بِْئَس َمثَل اْلقَْوِم الِّذی�َن َك�ّذب�وْا 

 بِآیَاِت ّهللاِ َوّهللا الَ یَْھِدي اْلقَْوَم الظّالِِمیَن)
 5سورة الجمعة .اآلیة 

ولئن كان الكالم في ھذه اآلیة ، لیس موّج�ھ�ا ف�ي 
ظاھر داللتھ إلى العرب، لك�نّ�ھ ی�ع�ن�ی�ھ�م م�ن ب�اب 
القیاس. ألّن الّذین ال یعملون الفكر، وال ی�ت�دبّ�رون 
من دروس ال�تّ�اری�خ وع�ب�ره، وص�ی�رورت�ھ ،ف�إّن 
التّاریخ ینخلھم، كما تفصل النّ�خ�ال�ة ع�ن ال�ّدق�ی�ق 
الجیّد، تكفي ھبّة نسیم خفیفة لتجعل م�ن�ھ�م ھ�ب�اء 
منثورا. كذلك الّذین تلھیھم أعراض األش�ی�اء ع�ن 

 .جواھرھا، فھم كمن یلھیھم الّزبد عّما ینفع النّاس
الّصور ال�م�ت�ن�اف�رة ف�ي م�ج�ت�م�ع�ن�ا   ولتجسید ھذه

العربّي المعاصر، استعمل أسالیب مختلف�ة م�ن�ھ�ا، 
أسلوب التّوریة، وھي أن یطلق ل�ف�ظ ل�ھ م�ع�ن�ی�ان 
قریب وبعید ویراد بھ البعید م�ن�ھ�م�ا، أي ال�خ�ف�ّي 

 .منھما
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 قطعان مدینتنا
 تعاف البرسیم

 وتلتھم أوراق ورد الجوري
 حمیر قریتنا

 تدرس ساستنا علم المنطق
 وأدوات النصب والجر ودروساً في اإلمالء

فأدوات النّصب في ظاھر المنطوق، ت�ع�ن�ي أدوات 
 -النّصب المعروفة في النّحو العربّي، م�ث�ل : ل�ن 

إّن ..ولكّن ال�م�ق�ص�ود ھ�و االح�ت�ی�ال، ف�أص�ب�ح�ت 
السیاسة مرادفا لالحتیال والنّصب. وظاھر م�ع�ن�ى 
لفظة الجّر، ھي حروف الجّر المعرفة ف�ي ال�نّ�ح�و 

ع�ل�ى ..ول�ك�ّن  -ع�ن  -إلى  -  في  العربّي ،مثل :
المقصود، ھو استعباد الّساس�ة ل�ل�نّ�اس، وج�ّرھ�م 
وراءھم كال�ح�م�ی�ر، م�ج�ّردی�ن إیّ�اھ�م م�ن اإلرادة 
واالخ��ت��ی��ار. ف��أص��ب��ح��ت الّس��ی��اس��ة ھ��ن��ا م��رادف��ا 
لالستعباد والجبروت. أّما دروس اإلمالء، فالمعنى 
الظّاھر فیھا،ھو ماّدة اإلمالء الّتي تستعمل أسلوب�ا 
من أسالیب تعلیم األطفال الكتابة الّسل�ی�م�ة، ب�دون 
أخطاء في رسم الكلمات .. ولكّن ال�م�ق�ص�ود، ھ�و 
انفراد الّساسة بسلطة أخذ القرار، وح�م�ل ال�نّ�اس 
على تطبیق إرادة الحاكم دون المش�ارك�ة ف�ی�ھ�ا،ال 
تص��ّورا وال تش��ری��ع��ا. ف��ل��ی��س ل��ھ��م إالّ ال��تّ��ن��ف��ی��ذ 

 والّصمت.
ومن بین األسالیب البدیعیّة الّتي استعملھا الّشاعر 
إلى جانب التّوری�ة، ف�ق�د اس�ت�ع�م�ل الّس�ج�ع وھ�و 
"توافق الفاصلتین أو الفواصل في الحرف األخی�ر

وم�وط�ن  -والفاصلة في النثر كالقافیة في الشعر -
السجع النثر ".و لكّن استعمال الّشاعر للّسجع ھنا 
لم یكن من باب الجري على أس�ال�ی�ب ال�ع�رب ف�ي 
الكتابة،وال استعراضا لقدراتھ اللّغویّة، وإنّما، كان 
مرتبطا بمتطلّبات الصورة النقدیّة ك�م�ا أرادھ�ا أن 

 تكون.
 )7( 
  

 في قاعات الدرس
 یعلمنا فن الخطابة أخرس

 ومتسول أعمى
 یعلمنا فن ادخار الفلس

 وشیخ الحي
 یعلمنا فنون المنكر والرجس

ففي ھذا المقطع ینقد الّشاعر أسالیب التّع�ل�ی�م ف�ي 
الوطن العربّي ویبیّن أوجھ قص�ورھ�ا، ب�دای�ة م�ن 
عقم األسالیب إلى فساد أخالق المعلّم�ی�ن. مش�ی�را 
ضمنیّا،إلى أّن مظاھر ال�ف�س�اد ع�ّم�ت ال�ب�ی�ئ�ت�ی�ن، 
الثّانیة والثّالثة، أي المدرسة والّش�ارع ع�ل�ى ح�ّد 
سواء. أّما المسكوت عنھ ، وھ�و ال�ب�ی�ئ�ة األول�ى 
لتنشئة األطفال وھي األسرة ،فقد تركھا الستن�ت�اج 

 القارئ، وھي من تحصیل الحاصل.
  

ھذا الّش�اھ�د ع�ل�ى ال�ع�ص�ر -وقد بلغ "المجنون" 
، درجة من الوعي برداءة ھ�ذا ال�ع�ص�ر، - العربيّ 

جعلت إحساسھ باأللم یصل إلى أقصاه. فلم ی�ك�ت�ف 
في رّد فعلھ، بفضح ق�ب�ح ال�م�ش�ھ�دی�ن ال�ع�رب�ی�ی�ن 
،الحضارّي منھما واألخالقّي، م�ن خ�الل ع�رض�ھ 
في صور قبیحة مستھجنة، بل استعمل في خطاب�ھ 
ألفاظا قبیحة ومس�ت�ھ�ج�ن�ة، ت�ت�م�اش�ى م�ع درج�ة 
جنونھ من ن�اح�ی�ة، وم�ع م�ا ی�ل�ی�ق ب�ق�ب�ح ھ�ذی�ن 
المشھدین. وبذلك یث�ب�ت أم�ری�ن :األّول ،أنّ�ھ ھ�و 
العاقل الواعي، وأّن المجتمع العربّي في ص�ورت�ھ 
القبیحة ھذه ھو المجنون، الّذي یخشى من�ھ ع�ل�ى 
العالم ،و لیست العولمة. یقول في سخریة س�وداء 

 تقطر ألما ویأسا :
 فلیتوجھ كل العالم صوب قبلتنا
 فالعالم مشغوف بسحِر عولمتنا

وبما أّن أصدق النّاس ھم المجانین، ال ی�وارب�ون، 
وال یسّمون األشیاء إالّ بأسمائھا، كان الّشاعر من 
خالل شخص�یّ�ة "ال�م�ج�ن�ون"، ح�ریص�ا إل�ى ح�ّد 
الجنون عل�ى فض�ح ك�ّل ال�م�ظ�اھ�ر الّس�ل�ب�یّ�ة ف�ي 
المجتمع العربّي، وعلى رأسھا النّفاق االجتماعّي، 
وكذلك النّفاق الّس�ی�اس�ّي . ف�ت�خ�طّ�ى ف�ي خ�ط�اب�ھ 
خطوط المسموح بھ، والمستھجن، وال�ق�ب�ی�ح م�ن 
القول، محاولة منھ ل�ب�ی�ان أّن األخ�الق الّس�ل�ی�م�ة 
،تكمن في السلوك السوّي، فإن سما الفعل، حس�ن 
نتیجة لذلك القول، وارتفع الّذوق. فال س�ب�ی�ل إل�ى 

 المشاركة في ھذا النّفاق.
 تتزین صدورھن

 بقالئد مرصعة بكرات
 من براز السلطان

 نساء
 ال تنجب إال بأمر من (قضیب) الوالي

 
خالصة القول، أّن ن�ّص مش�اھ�دات م�ج�ن�ون ف�ي 
عصر العولمة ل�ل�ّش�اع�ر ح�م�ی�د ال�ح�ری�زي، ن�ّص 
متفّرد في جنسھ وطبی�ع�ت�ھ. ح�اول ف�ی�ھ أن ی�ن�ق�د 
المجتمع العربّي نقدا صریحا، بل جارحا. لم ی�ت�رك 

 مظھرا قبیحا إالّ رفع عنھ الغطاء.
فضح كّل الممارسات الّسلبیّة مھم�ا ك�ان م�أت�اھ�ا. 
رفض أن یكون صوتا إالّ لنفس�ھ، ألنّ�ھ ب�ب�س�اط�ة، 
فقد ثقتھ في اآلخرین. رفض أن یكون ط�ب�ی�ب�ا ف�ي 
جراحة التّجمیل، فاس�ت�ع�م�ل ك�ّل أدوات ال�ج�راح�ة 
المؤلمة. وبدون تخدیر، فتح كّل ال�ج�روح وح�ّرك 
مبضعھ في كّل موضع مق�روح أو م�ت�ع�فّ�ن، ع�لّ�ھ 
یعثر على عصب الحیاة في الجسم ال�ع�رب�ّي الّ�ذي 
ھو حالة موت سریرّي، و ك�أنّ�ھ یس�ت�ح�ض�ر ب�ی�ت 

 المتنبّي الّذي یقول فیھ:
 َمن یھَن یسھل الھوان علیھ

 ما لجـــرٍح بمیٍت إیالم.
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جمال عبد الناصر ھ�و ق�ائ�د ال�ث�ورة    

ت�م�وز/23التى انط�ل�ق�ت ف�ى  المصریة

،وھ�و م�ؤس�س ت�ن�ظ�ی�م 1952ی�ول�ی�و 

الض��ب��اط األح��رار ال��ذى ق��ام أعض��اؤه 

 ألمقدم). بالثورة،وكان برتبة البكباشى(

ھذا الزعیم الفذ،ألذى أقام شعب لب�ن�ان  

تمثاال لھ حبا وإعتزازا وتقدیرا،وتوج�د 

مستشفى بإسمھ فى فلس�ط�ی�ن ت�خ�ل�ی�دا 

لذكراه ورمزا لوفاء الشعب الفلسطین�ى 

لھذا الرجل الثائر الذى أحب ف�ل�س�ط�ی�ن 

وناضل من أج�ل قض�ی�ت�ھ�ا ح�ت�ى آخ�ر 

لحظة من حیات�ھ. أن�ا م�واط�ن مص�ري 

تخرجت ف�ى ك�ل�ی�ة ال�ھ�ن�دس�ة ج�ام�ع�ة 

القاھرة فى ظل مجانی�ة ال�ت�ع�ل�ی�م ال�ت�ى 

أوجدھا جمال عبد الناصر،ثم ال�ت�ح�ق�ت 

بالكلیة ال�ح�رب�ی�ة ألخ�دم ب�ع�د ذل�ك ف�ى 

صفوف القوات ال�م�س�ل�ح�ة ال�م�ص�ری�ة 

كض��اب��ط م��ھ��ن��دس،وك��ان ج��م��ال ع��ب��د 

ال�ن�اص��ر ھ��و ال��ق�ائ�د األع�ل��ى ل��ل�ق��وات 

المسلحة،وأشھد أن إلتح�اق�ى ب�ال�ك�ل�ی�ة 

الحربیة لم یكن ع�ن ط�ری�ق ال�واس�ط�ة 

وال لكون أسرت�ى م�ن األس�ر ال�ك�ب�ی�رة 

ذات الثراء،فأنا من أسرة م�ن ال�ط�ب�ق�ة 

المتوسطة كادحة تدبر شؤون ح�ی�ات�ھ�ا 

بالعرق والجھد والك�ف�اح ش�أن�ھ�ا ش�أن 

م�الی��ی�ن األس�ر ال�م��ص��ری�ة ال�ب��س�ی��ط��ة 

المكافحة.والیوم وجدت نفسى أری�د أن 

أقول شیئا عن جمال عبد الناصر القائد 

ال��زع��ی��م ال��ث��ائ��ر ال��ذى آم��ن بش��ع��ب��ھ 

وبقدراتھ وبإمكانیات�ھ ف�رد ل�ھ الش�ع�ب 

ھذا اإلیمان بثقة عالیة وحب جارف،ل�م 

تقوى أقسى الظروف وأصعبھا أن تقلل 

م��ن ھ��ذه ال��ث��ق��ة أو ت��ح��د م��ن ھ��ذا 

الحب.وأیضا لقد آمن جمال عبد الناصر 

بالقومیة العربیة وع�اش م�ن�اض�ال م�ن 

أج��ل��ھ��ا، ج��ن��دی��ا ش��ج��اع��ا ج��ری��ئ��ا 

وال یتردد فى ال�وق�وف إل�ى  الیتقاعس 

جوار أشقائھ العرب باذال مض�ح�ی�ا م�ن 

أجل رفعة الوطن العربى وح�ری�ت�ھ.ل�ق�د 

أحببت فى عبد الناصر مص�ری�ت�ھ ال�ت�ى 

أكدت عروبتھ،وكیف ال ومواقف مص�ر 

بزعامتھ تشھد بذلك، ب�دءا م�ن ال�دع�م 

المطلق للثورة الجزائریة، وكذلك ثورة 

الیمن بقیادة المش�ی�ر ع�ب�د هللا الس�الل 

ودع�م�ھ�ا إل�ى أقص�ى ح�د م�م�ك�ن،ل�ق�د 

ارتوت أرض الیمن بدماء شباب مص�ر 

ضباطا وجنودا،الذین بذلوا حیاتھم ف�ى 

ودیانھا وعلى جبالھا دف�اع�ا ع�ن ح�ق 

ش�ع�ب�ھ�ا ف�ى ال�ح�ی�اة ال�ح�رة ال�ك�ری�م��ة 

وخروجا من ظلمات القرون الوس�ط�ى، 

إن��ط��الق��ا إل��ى ال��ح��ی��اة ال��م��ع��اص��رة 

الحدیثة.وأیضا ال�ق�اھ�رة ك�ان�ت م�رك�زا 

لنضال الرئی�س ال�ت�ونس�ى(ف�ی�م�ا ب�ع�د)

ألحبیب بورقیبة حت�ى حص�ل�ت ت�ون�س 

على إستقاللھ�ا وع�اد إل�ی�ھ�ا ال�ح�ب�ی�ب 

بورقیبة لیصبح أول رئیس لجمھ�وری�ة 

تون�س ال�ح�رة.وھ�ل ت�ن�س�ى ال�م�م�ل�ك�ة 

ال���م���غ���رب���ی���ة ج���ھ���ود مص���ر إلع���ادة 

ملكھا،ألملك م�ح�م�د ال�خ�ام�س،ب�ع�د أن 

قامت فرنسا بن�ف�ی�ھ خ�ارج ال�ب�الد،ول�م 

تھدأ مصرحتى عاد إلى عرشھ ووط�ن�ھ 

وش���ع���ب���ھ م���رف���وع ال���رأس م���ھ���اب 

الجانب.أما العقید ال�ق�ذاف�ى وال�ذى ق�اد 

 1969ثورةألفاتح من س�ب�ت�م�ب�ر/أی�ل�ول

،فقد كان یطلق على عبد ال�ن�اص�ر"أب�و 

ال����ع����رب"،ك�����ذل����ك ال����ح�����ال م�����ع 

العقید"آنذاك"جعفر نمیرى قائد الثورة 

الس��ودان��ی��ة،وق��ب��ل ھ��ذا وذاك ال��ث��ورة 

العراقیة التى قادھا اللواء ال�رك�ن ع�ب�د 

.ل�ق�د ك�ان�ت  1957الكریم ق�اس�م ع�ام 

ثورة مصر بقیادة جمال ع�ب�د ال�ن�اص�ر 

دافعا وس�ن�دا ل�ك�ل ال�ث�ورات وح�رك�ات 

 التحرر العربیة فى ذلك الوقت.

 

لقد قامت فى عھد جمال ع�ب�د ال�ن�اص�ر 

أول وحدة عربیة شاملة ب�ی�ن ق�ط�ری�ن 

عربیین ھما مصر وسوریا عندما أعلنا 

إندماجھما فى دولة واحدة تحت زعامة 

عبد الناصر وھى الجمھوریة ال�ع�رب�ی�ة 

المتحدة"دولة تحمى وال تھدد، تص�ون 

وال تبدد، تشد أزر الصدی�ق،وت�رد ك�ی�د 

العدو"وكان ذلك فى فبرایر/شباط ع�ام 

،وأص��ب��ح��ت س��وری��ا ال��ق��ط��ر 1958

الشمالى ومصر القطرالجنوبى.لقد ك�ان 

من أسباب قیام ھذه الوحدة ھو ت�ھ�دی�د 

تركیا لسوریا ت�ھ�دی�دا خ�ط�ی�را وج�دی�ا 

ف��ك��ان��ت ال��وح��دة ال��ت��ى ح��م��ت س��وری��ا 

وزادت م���ن ق���درت���ھ���ا ال���دف���اع���ی���ة 

وال��ق��ت��ال��ی��ة،وان��ت��ھ��ى ال��ت��ھ��دی��د إل��ى 

الش��ئ،وك��ان م��ن ض��م��ن م��ا ق��ال��ھ 

المسئولون في ت�رك�ی�ا:"ل�ق�د أص�ب�ح�ن�ا 

ذات یوم فوجدنا الشع�ب الس�ورى،وق�د 

زاد ت�ع�داده ب��م�ق�دار عش�ری��ن م�ل�ی��ون 

نسم�ة(وھ�و ت�ع�داد الش�ع�ب ال�م�ص�رى 

آنذاك)".أما عن فلس�ط�ی�ن،ف�ق�د ش�ارك 

جمال عبد الناصر فى حرب ف�ل�س�ط�ی�ن 

،وبعد قیام ثورة یولیو/تموز 1948عام 

إحتضن م�ن�ظ�م�ة ال�ت�ح�ری�ر 1952عام 

ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ی��ة وج��ی��ش ال��ت��ح��ری��ر 

الفلسطینى،وكان ھمھ الدائم ھو قض�ی�ة 

فلسطین،والتى كان یقول ع�ن�ھ�ا دائ�م�ا 

إنھا قضیة العرب األولى.وتعددت أوجھ 

الدعم والمساندة بكافة األشكال وع�ل�ى 

مختلف األصعدة إلى أن ج�اءت أح�داث 

وك��ان 1970أی��ل��ول/س��ب��ت��م��ب��ر األس��ود

اإلقتتال الفلسطی�ن�ى األردن�ى،وك�ع�ادت�ھ 

عندما یستشعر خطرا ی�ك�اد أن ی�ح�دق 

بالصف العربى ویطیح بتضامن�ھ،ی�ھ�ب 

مس��رع��ا وی��ت��ق��دم الص��ف��وف وی��ط��ل��ق 

المبادرات ویبذل الجھد بسخاء ی�دف�ع�ھ 

إی���م���ان���ھ ب���أن ق���وة ال���ع���رب ف���ى 

وحدتھم،وعقیدتھ الراسخ�ة أن ال�ع�رب 

إذا تفرقوا كتبوا نھایتھم ب�أی�دی�ھ�م.ل�ق�د 

ان�ت�ف��ض ال�م��ارد ال��ع�رب�ى ج�م�ال ع�ب��د 

الناصر ودع�ا إل�ى ع�ق�د م�ؤت�م�ر ق�م�ة 

ب���ال���ق���اھ���رة ف���ى أی���ل���ول/ ع���رب���ي 

لحل ال�خ�الف�ات األردن�ی�ة 1970سبتمبر

الفلسطین�ی�ة وت�ھ�دئ�ة ال�م�وق�ف ورأب 

الص��دع ق��ب��ل أن ی��زداد ویس��ت��ف��ح��ل 

وتس��ت��ح��ی��ل الس��ی��ط��رة ع��ل��ی��ھ ب��ع��د 

ذلك،ویحدث اإلنھیار الكام�ل.واح�ت�رام�ا 

لھذا الرجل وتقدیرا إلخالصھ لل�ع�روب�ة 

إستجاب الم�ل�وك وال�رؤس�اء واألم�راء 

والقادة العرب ل�ھ�ذه ال�دع�وةوت�م ع�ق�د 

مؤتمر القمة ف�ى ال�ق�اھ�رة،وت�م إن�ھ�اء 

الخالف�ات ووق�ف ال�ق�ت�ال وت�م ت�وق�ی�ع 

اتفاقیة بین األردن ومنظ�م�ة ال�ت�ح�ری�ر 

الفلسطینیة بھذا الشأن.وقد تحقق ذل�ك 

بعد أن ب�ذل ج�م�ال ع�ب�د ال�ن�اص�ر م�ن 

الجھد ما یفوق ط�اق�ة ال�ی�ش�ر،وواص�ل 

اللیل بالنھار فى م�ن�اقش�ات وم�ج�ادالت 

وصوال إلى إقناع األطراف ال�م�ت�ن�ازع�ة 

بوقف القتال ووضع ح�د ل�ن�زی�ف ال�دم 

فالسالح الع�رب�ى الی�م�ك�ن أن ، العربى 

یوجھ إلى صدر عربى م�ھ�م�ا اخ�ت�ل�ف�ت 

 المواقف وتباینت وجھات النظر.

وانتھى الخالف والتأم الشمل وتص�ال�ح 

الملك حسین وی�اس�ر ع�رف�ات،واخ�ت�ت�م 

مؤتمر ال�ق�م�ة ال�ع�رب�ى ج�ل�س�ات�ھ،وب�دأ 

الملوك والرؤساء والقادة ف�ى م�غ�ادرة 

القاھرة،وكان جمال ع�ب�د ال�ن�اص�ر ف�ى 

وداعھم جم�ی�ع�ا ف�ردا ف�ردا ف�ى م�ط�ار 

القاھرة،إلى أن ودع أمیر الكویت وكان 

آخر الذین غادروا القاھرة،ثم ع�اد إل�ى 

منزلھ لیستریح بعد كل ھذا العناء وتلك 

ال����م����ش����ق����ة،ول����ك����ن ك����ان����ت ق����واه 

استنفدت،وطاقتھ استھلكت،وحل عل�ی�ھ 

التعب وبدا اإلرھاق على وجھھ،وسق�ط 

وھ�و  1970سبتم�ب�ر  28الفارس یوم 

فى حلبة الص�راع ،س�ق�ط وھ�و ی�ؤدى 

واجبھ ن�ح�و أم�ت�ھ ال�ع�رب�ی�ة والش�ع�ب 

 الفلسطینى بإسم العرب وفلسطین.

ھذا ھو جمال عب�د ال�ن�اص�ر ال�م�ص�رى 

الجنسیة العربى الھویة،وبقدر ما أح�ب 

جمال عبد الناصر الشعب العربى ب�ق�در 

ما أحبھ الشعب ال�ع�رب�ى ،ف�ب�ادل�ھ ح�ب�ا 

بحب ووفاء بوفاء، ویكفى أن أذكر ھنا 

عندما وقع الع�دوان  1956أنھ فى عام 

الثالثى(إنجلترا وفرنسا وإسرائیل)على 

مص��ر،ك��ان��ت اإلذاع��ات ال��ع��رب��ی��ة ف��ى 

دمشق وفى عمان وفى غ�ی�رھ�ا ت�ق�ول

(ھنا القاھرة)معلنة مؤازرت�ھ�ا ال�ق�وی�ة 

لشعب مص�ر ف�ى م�ع�رك�ت�ھ ض�د ق�وى 

العدوان والظلم.لقد أح�ب�ب�ت ف�ى ج�م�ال 

ع�ب�د ال�ن�اص�ر ع��روب�ت�ھ ال�ت�ى دع�م��ت 

 مصریتھ.

 في الذكرى الخمسین لرحیل الخالد،أبو خالد، جمال عبد الناصر

 ذا أ ل  ا؟  

 عمید(م) مھندس 

 تادرس عزیز بدوى/ سیدني
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 ھیثم بھنام بردى 
 استرالیا -مالبورن  

 

 رد   اق

 طزان
 

كان طرزان، بعضالتھ القویة، واقفاً على جذع 
شجرة البلوط، ینظر نحو األسد ال�ھ�ائ�ج ق�رب 

 جذعھا، صرخ مع األطفال.
 سیصرع األسد.

 یسألھ رعد..
 كیف..؟

 سیشق فمھ.
 بماذا..؟

 بعضالتھ.
ضم طرزان كفیھ ع�ل�ى ج�ان�ب�ي ف�م�ھ وع�وى 
فعجت الصالة البائسة الم�ع�ت�م�ة ب�ال�ت�ص�ف�ی�ق، 
وماج فضاؤھا بصخب ط�ف�ول�ي راع�د، وط�ار 

 طرزان في الھواء.
 

*** 
 

 قال لرعد.
 تعال نمثل فلم طرزان.

 وبعد صمت.
 أنا طرزان، وأنت األسد.

واف�ق رع�د، ن�زع م�البس�ھ، ق�لّ�ص عض�الت��ھ 
بزھو وتسلق ش�ج�رة ال�رم�ان ال�واق�ف�ة ع�ل�ى 
طرف البستان، نظر إلى رعد، رآه صغیراً مثل 

 كرة، صرخ.
 كّشر عن أنیابك مثل األسد.

مشى رعد على أطرافھ األربعة زائ�راً بص�وت 
صبیاني مضحك، وقف اآلخر على قمة أع�ل�ى 
غصن في الرمانة وعوى ب�ع�د أن ض�م ك�ف�ی�ھ 
الغضین على جانبي ف�م�ھ. وط�ار ط�رزان ف�ي 

إرت��ط�م رأس�ھ الص��غ�ی��ر ب��األرض، …  ال�ھ�واء
إنتفض لبغتھ واھلة ثم س�ك�ن جس�ده، إن�ت�ظ�ر 

ف�ي   –رعد لكي یصرعھ مث�ل�م�ا ف�ع�ل ط�رزان 
باألسد بَْید أن اآلخ�ر ل�م ی�ف�ع�ل، ف�ق�ال   –الفلم 
 رعد.

 إذن سأفترسك یا طرزان.
وتھاوى علیھ.. أحس بلزوجة في یدیھ، رفعھا 
إلى وجھھ، كانت كفاه م�خ�ض�ب�ت�ی�ن ب�ال�دم�اء، 

دم. ط��رزان، دم، …  دم…  ھ��م��س م��ف��ج��وع��اً 
  صدیقي.. طرزان.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 حب مع وقف التنفیذ
عین�ان س�وداوان، واس�ع�ت�ان، مس�ت�وف�زت�ان، 

تنفلتان مثل الزیبق متراقصة في المدى األبی�ض 
المترامي للحدقة، تطالن من نافذة ص�غ�ی�رة ذي 
أسیاخ حدیدیة متآكلة بفعل ال�رط�وب�ة م�زروع�ة 
في أعلى بنایة شاھقة، تھرول الحدقة المصلوبة 
في أعلى وجھ حنطي حزین ناظرة نحو األسف�ل، 

أزق�ة، ح�ب��ال غس��ی�ل ف��ي …  دك�اك��ی�ن…  ب�ی��وت
األس�ط��ح وق�د ان��ف��رش�ت ع��ل�ى ام��ت��دادھ�ا ق��ط��ع 
المالبس البلیلة، وفي ط�رف�ھ�ا ال�ق�ص�ي ت�ل�ب�دان 
بخجل قطعتان داخ�ل�ی�ت�ان نس�ائ�ی�ت�ان وردی�ت�ان، 
تنسحب العینان في نظرة شاقولیة نح�و األس�ف�ل 
ح��ی��ث ت��ت��رام��ى الس��اح��ة ال��ف��س��ی��ح��ة ال��م��ك��ت��ظ��ة 
بالرافعات والح�ادالت وف�ي أح�د أط�راف�ھ�ا ث�م�ة 
دعامة كونكریتیة حدیثة التشیی�د واط�ئ�ة نس�ب�ی�اً 
ترقد في قمتھا حمامة ذات ریش كاكوي وعیون 

ی�أت�ي ط�ائ�راً بش�ك�ل …  حوراء في دعة وترق�ب
عمودي، یق�ف ف�وق�ھ�ا ت�م�ام�اً ف�ي ال�ف�ض�اء ث�م 
ینتفض علیھا ویرقى ظھرھا بح�م�اس�ھ ال�ذك�رى 
الدفاق، ینقر مؤخرة الرأس وی�رف�رف ج�ن�اح�ی�ھ 
محاوالً موازنة جسده ثم یطبق ذیل�ھ ال�م�ن�ف�وش 
أسفل طرفھا الدقیق. تتوقف الحركة في الح�دق�ة 

ی�ع�اود ال�ك�رة …  مستقصیة تفاصیل ح�ل�م ب�ع�ی�د
ثانیة، ولكن في سعیر محموم، یشتعل الصدغان 

وث�ال�ث�ة ی�ط�ی�ر …  الراكنان على جانبي العی�ن�ی�ن
الذكر محلقاً في دائرة طول قطرھا بضعة أمت�ار، 
ویستكین مرة أخ�رى ف�وق األن�ث�ى ال�م�ل�ت�ھ�ب�ة، 
تتنمل الجمجمة الالبدة خلف النافذة وتنفت�ح ف�ي 
المّخیلة ال�ع�ت�ی�ق�ة أل�ف ك�وى أل�ق�ھ. ف�ي ج�ان�ب 
الساحة البعید، ھناك ق�ط�ة ب�ی�ض�اء ت�راق�ب ف�ي 
ھدوء المشھد الماثل أم�ام�ھ�ا، مس�ت�ل�ق�ی�ة ع�ل�ى 
بطنھا وواضعة رأسھ�ا ال�م�ث�ل�ث ب�ی�ن ق�ائ�م�ی�ھ�ا 
األمامیی�ن، وت�ذھ�ب ف�ي م�راق�ب�ة ل�ذی�ذة رخ�ی�ة 
حاسبة في مخیلتھا األیام المتبقیة ع�ل�ى م�ج�يء 
شباط.. بَْید أن الغریزة الحیوان�ی�ة ال�ع�دائ�ی�ة، أو 
ربما تعویض الحالة العاجزة وال�م�ش�ل�ول�ة ال�ت�ي 
تنوء تحت وطئت�ھ�ا ج�ع�ل�ت�ھ�ا ت�ق�ف�ز ف�ي ح�رك�ة 
صاخبة، ناسیة الطریقة الفریدة التي یتمی�ز ب�ھ�ا 
ھذا الكائن في المراوغة والحذر.. مائت بصخ�ب 
مجنون وركض�ت ك�ال�م�س�ع�ورة ن�ح�و ال�دع�ام�ة 
الكونكریتیة، إنتبھ الذكر فحّدق فیھا بعتب عاج�ز 
وثمة في عینیھ أرض یباب تنوء ب�ال�ق�ی�ظ، ط�ار 
عالیاً تتبعھ أنثاه إلى أن صارا نقطتین رمادیتین، 
فیما وقفت القطة كالبلھاء م�أخ�وذة ب�رد ال�ف�ع�ل 

إنسحب�ت ال�ع�ی�ن�ان ن�ح�و ع�م�ق ال�غ�رف�ة …  ھذا
ال�ع�ال�ی�ة ال�م�ع�زول�ة، وث��م�ة ف�ي ع�م�ق ال�ب�ؤب��ؤ 
عنكبوت یحوك في المدى العمیق للروح الن�زف�ة 

 ألف فخ.

  دقت األجراس
 تعلن نداء حب الوطن

 وترنّم للسالم باسمك یا عراق
 وتعلن األفراح لتنھي المأساة واألشجان

 رد قلبي یا عراق...
 ال تسألني من أنا...؟

 أنا حفید حمورابي الذي سنَّ القوانین
  وسرجون األكدي ملك الجھات األربع

 ونبوخذنصر ملك كل األزمان
 رد قلبي یا عراق...

 أنا، سومري... أكدي... بابلي... آشوري
 أنا، أمیر من المناذرة

 أنا ابن الرافدین المباركین
  أنا من بغدیدا

 عروس سھل نینوى
 زھرة الجنائن

 أذبلتھا األیادي، وأكلتھا النیران
 جفت الدموع وماتت القلوب

 وأصبح الخلق قایین
 حصدنا الخوف والمر، وذقنا الھوان في موسم الحصاد

 رد قلبي یا عراق...
 ال تلمني یا وطن

 أنا كالطیر أبني عشي حیث األمان
 كلما مرت نسمة علیلة أّشم عبقھا

 أقول أنھا من بیادر بغدیدا
بات الزیتون یشكو، والنخیل یبكي، وح�ب�ات ال�ك�روم ت�ج�ول ف�ي 

 الطرقات
 ال أیاٍد ترعاھا، ال أیادٍ 

 ال تلمني...
 أنا تمثال منصوب في أرض غریبة

 رمزه العراق
 عراق الخیر ما أصابك..؟!!!

 كنَت أسداً بوجھ من عاداك
 كیف خضعت للھوان

 ال أرید أن أحیا وأموت
 وأنا أبحث عنك یا عراق

 ال أرید...
 رد قلبي یا عراق

 یداي ممدودتان إلیك
 ضمني ألحضان ھضابك، ودیانك، وسھولك

 وأحمني بین جبالك الشامخة
 وشطآنك الحنونة ألرتوي من عذوبة ماء الفرات

 وأتفیأ ظالل أشجار دجلة الحیاة
 أرضي حریتي، بیتي سعادتي

 ضمني...
 ضمني لصدر األسالف

  رد قلبي...
  یا حبیبي
 یا عراق.

 

 نضال نجیب موسى
 استرالیا -مالبورن  



19  

Wednesday 
AL- iraqia   No. 766 

 30 Sep 20 • Year 15 

ح��ج��رة واس��ع��ة أك��ث��ر وحش��ة م��ن م��غ��ارات   
لص��وص الص��ح��راء ض��اق��ت ..ض��اق��ت ف��ي 
عدم�ی�ت�ھ�ا ..ری�اح ف�ي ال�خ�ارج ت�ع�وي ك�ذئ�اب 
شاردة تنھش الس�ك�ی�ن�ة.. ظ�الم دام�س.. نس�اء 

دم�اء  …  یرّجع صراخھن صدى یالحق الرعد
تبلل المكان.. دموعھن تتوسل ألولئك الوحوش 
البربریة أن تف�ك س�ال�س�ل ق�ی�دھ�ن وت�م�ن�ح�ھ�ن 
الرح�م�ة وال�ح�ری�ة ل�ك�ن ك�ان�ت أن�ی�اب ال�ذئ�اب 
البشریة أقوى من استغاثتھن .. وعوائھم ی�ھ�ز 

 المكان
 ..ھذا ھو عقابكن أیتھا الكافرات  -:

یحالف الحظ ل�ی�ل�ى ل�ت�ھ�رب م�ن ب�ی�ن أن�ی�اب�ھ�م 
مبتلعة غصتھا.. تجتر حمل خیبتھا التي لبستھا 
دون ذنب منھا.. لتھرول مسرعة لتأخذھا قدماه 
إلى بیت ظنتھ م�ل�ج�أھ�ا اآلم�ن .. ت�ط�رق ب�اب�ھ 
الحدیدي .. یفتح الباب رجل ك�م�ارد ال�م�ص�ب�اح 
ی���ح���دق ب���ھ���ا بش���راس���ة ..وی���ط���ل���ب م���ن���ھ���ا 
الدخول ..فتسقط عیناھا عل�ى رج�ال ب�م�ع�اط�ف 
سوداء وربطات عنق أنیقة ونك�ھ�ة س�ی�ج�ارھ�م 
الكوبي تزكم األنوف.. وقفت ویدھا تضعھا على 
صدرھا كي تلتقط أنفاسھا... یتقدم م�ن�ھ�ا رج�ل 
یقطع ذھولھا ..وقد ركَّب ابتسامة صفراء ح�دق 
بھا بعین�ی�ن ب�اردت�ی�ن ق�ائ�ال: م�اط�ل�ب�ك؟؟ ك�ل�ی�ة 

؟.عین؟ أم قلب؟..كلماتھ كادت أن ت�ف�ت�ت ط�ب�ل�ة 
  ..أذنھا ..حاولت بقوة درء ضربات قلبھا

انسلت ھاربة من مكان غاب ب�ھ ال�ن�ور وغ�ّص 
بالجزارین...لم توازن أن�ف�اس�ھ�ا ح�ت�ى س�م�ع�ت 
دوي انفجار یھز األرض .. بكاء أطفال ی�م�ت�زج 
بصوت القصف...جثث ممزقة تركت م�ن�س�ی�ة.. 
منظر الدمار یدمي القلب ..... ركام.. أنقاض .. 
یقتلھا الخوف وھي ت�ج�ول ب�ن�ظ�رھ�ا إل�ى ت�ل�ك 
المشاھد الكارثیة ودم�وع�ھ�ا وأن�ف�اس�ھ�ا ت�وزع 

على أشالء الموتى .. لفت نظرھا رجل عری�ض 
المنكبین الغبار یغطي بشرتھ السمراء.. متسمر 
باألرض الی�ھ�اب ال�ق�ص�ف ی�ح�م�ل ب�ی�ده ی�اف�ت�ة 
ُ أخ�ذت  بیضاء ...شظایا طائشة ت�رم�ی�ھ أرض�اً..
ترقَبھُ و ھ�و ی�ن�ثُ�ر ع�ل�ى جس�ده ال�تُ�راب دون 
وداع.. تقع عیناھا على الیافتة وقد تھاوت على 
ص��دره .. ك��ت��ب ع��ل��ی��ھ��ا ب��خ��ط ی��ده ب��ال��ح��ب��ر 

 ..األحمر ...ھیا ارحلوا من أرضنا
ثم تطاولت عیناھا نحو موكب جنازة ..لیرتع�ش 
المدى بأنفاسھا .. ی�ت�وق�ف ال�م�وك�ب ب�ج�ان�ب�ھ�ا 
وصوت رجل بلحیة بیضاء وثوب أبی�ض یض�ع 
خیطا أب�ی�ض�ا ح�ول رق�ب�ت�ھ�ا ویش�ده ب�ق�وة ح�د 

 االختناق
ید خشنة تمسكھا م�ن م�ع�ص�م�ھ�ا ..التس�ت�ط�ی�ع 
الحراك..وص�وت كص�دى ال�م�اء ال�ع�ذب ی�ن�ب�ت 

 .. الطمأنینة في قلبھا : لیلى .. لیلى
 ھیا یا ابنتي استیقظي

ھیا ستتأخرین عن مدرستك ..نھضت م�ذع�ورة 
وفتحت ذراعیھا ظمأى لع�ن�اق وال�دھ�ا..ودم�ع�ة 
تشھق بأحالمھا المفق�ودة ع�ل�ى ض�ف�اف وط�ن 
تعثر بغیابھ...لم تجد كلمات مناسبة تصف ھ�ول 
الكابوس إذ غصت الكلمات بحلقھا نطقت وھ�ي 

 ترتجف: أبي أنا أمقت الحروب ..؟

  أمِ...؟!         
 مریم نزار حنا الدیراني/ العراق  
 

مساء یوم جدید ... ككل األیام ... جالسة على سریري ب�ك�ل ھ�دوء م�ب�ت�ع�دة ع�ن 
  الضوضاء ... فجأة! داھمني صوت، تخیلتھ صوٌت یخاطبني ... من أنِت؟

نھضت من سریري إلى المرآة لعلھا تساعدني في اكتشاف ذاتي... وأنا انظر ف�ي 
المرآة زادت ج�رأت�ي ف�ي ال�ك�الم فص�وت�ي أص�ب�ح أع�ل�ى وك�أن ھ�ن�اك ق�وة ف�ي 
كلماتي ... صوٌت عقَّب صدى صرخاتي ... حافٌز او ربما قوة دفعت لساني للنطق 
بكل ثقة ... قبل كل الصفات ... قبل شخصیتي ومعلوم�ات�ي ، أج�ب�ت أن�ا ع�راق�ی�ة 
أشبھ أنكیدو بإص�راري ، ال ی�ھ�م�ن�ي خ�م�ب�اب�ا الش�ری�ر وال ال�ث�ور ذو األن�ف�اس 
الحارقة ... الش�يء س�ی�ق�ف ح�اج�زاً أم�ام�ي، ھ�ك�ذا أن�ا س�أب�ق�ى ل�ن�ش�ر ت�اری�خ 
حضارتي ... الشيء سیقف حاجزاً لنشر حبي الرافدیني العری�ق ... م�ن أن�ِت؟؟؟ 
أنا أنثى تحب الكتابة والتعبیر فال غرابة في ذلك فأول إمرأة كاتبة وشاعرة كانت من بالدي ، إنھا األمیرة إنخدوانا ، إب�ن�ة س�رج�ون 

  األكدي.
عاد صدى الصوت یسأل: من انِت؟؟؟ اجبتھ بفخر، أنا انثى قویة شجاعة وال غریب في ذلك فأول أنثى محاربة واجھت جیوش�اً ب�ك�ل 
قوة وانتصرت علیھم كانت من بالدي، تلك ھي الملكة كوبابا فال غرابة في شجاعتي وجرأتي . أتسألني من أنِت؟؟؟ ان�ا رغ�م ق�وت�ي 
وشجاعتي وأدبي ال أترك انوثتي في اناقتي الخارجیة فشبعاد بو آبي كانت من حضارتي العریقة. أنا محبة ل�ل�ع�ل�م وال�ث�ق�اف�ة أس�ع�ى 
جاھدة ألقدم كل ما بوسعي من أجل شعبي ووطني .. ال غریب في ذلك فأول عالمة كیمیاء وصانعة ع�ط�ور ك�ان�ت أیض�ا م�ن ب�الدي 
وھي تبوتي. أنا مخلصة كالملكة شیبتو لملكي ومدینتي ووطني، وال تستغربوا م�ن ح�ب�ي ل�ل�ع�دال�ة وال�ح�ق وال�م�واج�ھ�ة ب�ال�ح�ك�م�ة 
والمساواة فإصالحات اوركاجینا (جئت ألخلص الضعیف من القوي ولن أدع أحد ینام وھو جائع) وحكم أحیقار (یا بن�ي إذا ج�اب�ھ�ك 
عدوك بالشر فجابھھ أنت بالحكمة) من وطني كانا ھؤالء. ھل عرفت أیھا الصوت من أنا؟؟؟ ولماذا قویة وواثقة !!! سأبقى الصوت 
الصارخ للشباب من أجل الحفاظ على حضارتنا ... أرثنا ... وكنزنا وأجعل منھم حافزاً لألبداع ... ن�ع�م أی�ھ�ا الص�وت س�وف ال أدع 
الغریب یعرف عن تاریخنا ویستفید منھ أكثر منا ... سأبقى الصوت الصارخ لیتعلم عن حضارتھ أكثر ... تلك التي أھ�دت ل�ل�ب�ش�ری�ة 
حروف الكتابة األولى ، لھا أھدي كل كتاباتي ونشاط فكري. ومن صدى صرخاتي أشعر بأمل یس�ك�ن داخ�ل�ي ... أم�ل�ي س�ی�س�ت�ف�ی�ق 
الشباب ویتمردوا على األلعاب الھاتفیة وھوس التجمیل والسخافة والمقالب ألجل المال لیبحثوا عن ارث حضارتھم التي تعادل كنوز 
عظیمة ... أیھا الصوت في وطني ال یزال ھناك فنانین رسامین ونحاتین وھناك أدباء وآثاریین و ... ینافسون أشھر الم�ش�اھ�ی�ر ف�ي 
الغرب ، كل یوم یكبر صدى صرخاتھم فیستلھمون من حضارتنا خصوبة الفكر مما تركوه لن�ا أج�دادن�ا م�ن حض�ارت�ن�ا ال�ع�ری�ق�ة ... 
سینتصر صوت أبناء الرافدین الفنانین منھم واآلثاریین ومحبي التاریخ ... كلھم س�ی�ن�ت�ص�رون ع�ل�ى األص�وات الش�اذة ب�ب�س�ال�ت�ھ�م 
وقوتھم. حدقت عیني على المرآة مجدداً ، إذ بي أرى أنا و العشرات من الشباب من كال الجنسین في ریعان عمرھم یمتلك�ون ال�ق�وة 

 والھدف في بدایة المشوار.. سیكون مشواراً حامالً رسائل ذات صدى غني بالشجاعة وحب الوطن وتاریخ حضارتنا العریق.

 بقلم: فتاة احمد عید/ سوریا            س ..!!قصة قصیرة                  

 آیة دیب/ سوریا

    ؟!!
   

 تتصدق بنا للھزیمة
 بصبر شیــخ كبیــر

 ال یكترث لفداحة األلـــــم تعتقل الدوح
 والعطش فیك وفیر
  تتفّشى في أحالمنا

 وتلقیھا في رحم الریح
 فھل تحبس عنا خریف عینیك

 كي ال یجيء؟
 .. فحدودنا نھایتك

 حتى لو أعیانا الوقوف
 وصحبة الزمن



تحت عنونة المدلوالت في ال�م�ج�ت�م�ع�ات    
اإلنسانیة وانساقھا المتباینة تتضح ب�ج�الء 
مواصفاتھا وكیفیة عیشھا، وتحیل�ن�ا ف�ی�م�ا 
بعد إلى الصفات والعادات والت�ق�ال�ی�د ال�ت�ي 

 تحكمھا.
وحیث أن األس�رة ھ�ي ال�وح�دة أو أص�غ�ر 
خلیة ف�ي ت�ك�وی�ن ال�م�ج�ت�م�ع، تش�ك�ل ف�ي 
س��ل��وك��ی��ات ع��ن��اص��رھ��ا ل��ت��ت��وض��ح ب��ذل��ك 

 ممیزاتھا والتي تختلف من مجتمع آلخر.
وبما أن دراسة األسرة وما ی�ط�رأ ع�ل�ی�ھ�ا 
من تطور بفعل ت�ط�ور ال�م�ج�االت األخ�رى 
فان تأثیرھا یبقى ضعی�ف�ا ت�ج�اه ت�ق�ال�ی�دھ�ا 
وعاداتھا وما یرافقھا من صفات جم�اع�ی�ة 
لتعطینا صورة واضحة عن ھذا ال�م�ج�ت�م�ع 

 أو ذاك.
وبما أننا بصدد المجتمع الع�راق�ي، ن�الح�ظ 
صفة طاغیة على معظم األسر العراقیة في 
التماسك األسري الرصین بین عن�اص�رھ�ا، 
وھذا یعني أن الفرد الذي یولد ف�ي األس�رة 
الواحدة یبقى أمینا على انتمائھ إلیھا مھم�ا 

 كان جنسھ ذكر أم انثى.
من ھ�ذه ال�م�ق�دم�ة، ون�ح�ن بص�دد ق�راءة 
واعیة لروایة (موت األم) للروائي ال�ق�دی�ر

(حنون مج�ی�د) دار أم�ل ال�ج�دی�د/ س�وری�ا 
ص�����ف�����ح�����ة م�����ن ال�����ق�����ط�����ع  263ب

 نالحظ:  المتوسط
أن الفرد في األس�رة ال�ع�راق�ی�ة ی�ظ�ل ف�ي  

كنف األسرة وال یفارق�ھ�ا ح�ت�ى اذا ت�زوج 
وصار لدیھ ابناء فإنھ ال ی�خ�رج م�ن ب�ی�ت 
أبیھ حتى یضیق البیت باألب�ن�اء وال�ح�ف�دة/ 
أما إذا لم یتزوج أو تتزوج فسیظلون تحت 
ھذا البیت إلى آخر العمر إن لم یطرأ عل�ی�ھ 

 طارئ غریب.
وھذه الظاھرة ال نجدھ�ا ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع�ات 
الغرب�ی�ة وح�ت�ى ف�ي ب�ع�ض ال�م�ج�ت�م�ع�ات 
العربی�ة، ف�األب�ن�اء س�رع�ان م�ا ی�غ�ادرون 

 األسرة األم، ما إن یبلغوا السن القانوني.
م�ن ع��ت��ب��ات روای��ة (م��وت األم) أي م��ن 
عنونتھا وص�ورة غ�الف�ھ�ا ن�رى ت�واف�ق�ھ�ا 
الكبیر مع متن الروایة، وح�ی�ن�م�ا ن�ت�ج�ت�از 
بخطواتنا عتباتھا نقف أمام مشھد ح�زی�ن، 
أال وھو الع�زاء ال�م�ن�ص�وب ل�ف�ق�دان األم، 
محور البیت ووتدھا الشماخ، مما یثیر ب�ن�ا 
مشھد السردق المنصوب للعزاء وحض�ور 
المع�ارف وال�ج�واری�ن ل�م�واس�ات أھ�ل�ھ�ا، 
والحزن واأللم، وما یرافق ذلك من تق�ال�ی�د 
وعادات في اقامة العزاء وقراءة الفات�ح�ة، 
وحضور شیخ للختمة بعد الولیمة الك�ب�ی�رة 

 في الیوم الثالث.
(قبل أن یحین موعد عشاء الیوم الثال�ث... 
حل علیھ رجل دین، مرصع ال�ج�ب�ھ�ة، ك�ث 
ال��ل��ح��ی��ة، ی��ل��ق��ي م��ح��اض��رة ع��ام��ة ع��ل��ى 
ال�ح�اض�ری�ن، یص�ب�ر ف�ی�ھ�ا ذوي ال�م�ی��ت، 

 45ویستعرض فضائل أھل البیت) ص 
وحینما نعود خطوات إلى الزم�ن ال�م�اض�ي 

وم��ا ی��راف��ق��ھ م��ن س��ع��ادة ووئ��ام ألس��رة 
عبدالغفور األب وحبھ بما تتصف ب�ھ ھ�ذه 
األسرة م�ن ح�ب ووئ�ام وس�ع�ادة ق�ب�ل أن 
یطرأ علیھا طارئ یقوض ك�ل م�ا ش�ی�دت�ھ 

 تلك األسرة:
(سمع قھقھات قصیرة خ�اف�ت�ة ت�ھ�ب�ط م�ن 
االعلى؛ إنھا قھقھات رأف�ت وأخ�ت�ھ آم�ال؛ 
ھبطا على ضرب ال�م�الع�ق والص�ح�ون... 
وأكثر ما یفرحھ في ھذا الوقت ھو ال�تِ�م�ام 
عائلت�ھ وال�ت�ئ�ام�ھ�ا ع�ل�ى م�ائ�دة الش�اي.) 

 55ص
ثم نمضي ق�دم�ا ف�ي م�ع�ایش�ة ص�ف�ح�ات�ھ�ا 
بخطوات ھادئة وتتبع أح�داث�ھ�ا واألس�ب�اب 
التي أدت إلى وف�اة األم، وم�ن ھ�ن�ا ت�ب�رز 
أمامنا اشكال�ی�ة ق�د ت�ك�ون م�ت�ف�ش�ی�ة ب�ی�ن 
األزواج الذین ی�ط�م�ح�ون ل�ح�ی�اة م�ت�ج�ددة 

 جراء ما یحرزونھ من ثروة تؤھلھم لذلك.
(فتح سجل مبیعاتھ وجعل یدون ما است�ج�د 
م��ن ب��ی��ع ھ��ذا ال��ی��وم ... س��ل��م ق��ائ��م��ت��ي 
المشتریات لزبونیھ وتسلم ثمن بضاعة كل 

  81منھما) ص 
ومن خالل اإلمساك بطرف الخی�ط، ن�الح�ظ 
أن موت األم لم یكن موتا ط�ب�ی�ع�ی�ا، وإن�م�ا 
ھناك امور خ�ف�ی�ة ش�غ�ل�ھ�ا ع�ن االھ�ت�م�ام 
بحیات�ھ�ا وح�ی�اة أس�رت�ھ�ا، اس�ب�اب ت�م�س 
كرامتھا جراء سلوكك زوجھا عبد ال�غ�ف�ور 
وكرھھا لھ بعد كل ھذا العمر من التضحی�ة 

 واإلخالص لھ
....( وتدرك ادراك ال�م�رأة ال�م�خ�ل�ص�ة أن 
نزوعھ إلى امرأة غیرھا أبلغ ما یلحق ب�ھ�ا 
من حیف... ومع ذلك آث�رت الص�م�ت ول�و 
ان في ھذا م�ا ی�أك�ل ال�ق�ل�ب أو ی�دف�ع إل�ى 

 186الجنون.) ص 
كل ذلك حصل بسبب تسلل سعاد إل�ى ق�ل�ب 
الرجل، بوسائل خبیثة، اھداءاتھا الیھ التي 
تثیر الریبة في قلب لیلى، مظلة نسائیة في 
یوم شدی�د ال�م�ط�ر، ع�ط�ر م�م�ی�ز ت�ت�وغ�ل 

 رائحتھ إلى صمیم لیلى.
امرأة ب�ق�در ل�ی�ل�ى ت�رب�ت ف�ي ب�ی�ت ع�ل�ى 
الفضیلة والصدق واالحترام ال ی�م�ك�ن ل�ھ�ا 
أن تعیش مع رجل تشك ب�أف�ع�ال�ھ ون�وای�اه 
مع غیرھا بعد العشرة الطویلة، وھ�ي األم 
الصالحة التي لم ینقصھا شيء في جمالھ�ا 
وعفتھا ونسبھا وھذا یتضح م�ن ح�دی�ث�ھ�ا 

 لزمیالتھا في المدرسة:
(ل��ق��د وھ��ب��ت��ھ أع��ظ��م م��ا أم��ل��ك؛ ق��ل��ب��ي 
ووجداني، بل أني رحت أعیش ع�ل�ى ح�ب 

 136رسمھ ھو لي قبل خیالي.) ص 
وجود المظلة النسائیة في خزان م�البس�ھ، 
ومحاورتھا لھ حول وجود ھذه المظلة ف�ي 
بیھا فجر بداخلھا غیرة قاتلة، افقدتھا فیم�ا 

 بعد حیاتھا:
( الس��ود ل��ل��رج�ال، وال�م��ل��ون�ات؛ ال��زرق، 

 141الصفر والخضر للنساء) ص 
وتذكرھا للعطر الذي كانت س�ع�اد ج�ارت�ھ�ا 

أرملة صدیق زوجھا وھي تت�ع�ط�ر ب�ھ ف�ي 
لقائھا معھا في مرقد الشیخ، بع�د ھ�دی�ت�ھ�ا 
لھا عن طریق زوج�ھ�ا ال�ذي أخ�ف�ى ع�ل�ى 

 زوجتھ أنھ ھدیة من سعاد عشیقتھ.
(لم یشغل لیلى من ال�ع�ط�ر ال�ف�اض�ح ال�ذي 
تعطرت بھ سعاد حال التقتھا تزور الشی�خ، 
سوى أنھا امرأة حزی�ن�ة ل�م ی�م�ض س�وى 

 116بضعة أعوام على وفاة زوجھا) ص
وھكذا ظل یجري للعائلة من ن�ك�د، ف�ل�ی�ل�ى 
في موعد مع م�ن�ی�ت�ھ�ا، واألب�ن�اء ( رأف�ت 
وآمال) صارا بین ال�واج�ب�ات ال�م�درس�ی�ة، 
ومدارات أم�ھ�م�ا ال�م�ریض�ة، ب�ی�ن�م�ا األب 
غفور یرفل بحمى سعاد. جاء ذلك برس�ال�ة 

 المدرسة لالب:
(تكررت غیابات رافت وان ال تدري ب�رغ�م 
اشعار اول ارسل�ن�اه ع�ل�ى ع�ن�وان ب�ی�ت�ك، 
فنحن األن نبل�غ�ك ب�ھ�ب�وط مس�ت�وى ول�دك 

 158كذلك.)ص 
س�ع�ى األب إل�ى ال�ت��ج�دی�د م�ع خ�ط�ی��ب�ت��ھ  

الجدیدة غیر مكترث لعائ�ل�ت�ھ ال�ت�ي راح�ت 
تتق�ط�ع أوص�االً. ون�الح�ظ ذل�ك م�ن خ�الل 

 الحوار الذي دار بین اصدقائھ.
(حول عدم أحق�ی�ة زواج ع�ب�دال�غ�ف�ور، أو 
عدم انسانیتھ بتعبیرھم�ا م�رة ث�ان�ی�ة، م�ن 
ام��رأة أخ��رى ع��ل��ى ل��ی��ل��ى، ص��ح��ی��ح��ة أو 
مریضة، ولو بمرتبة امرأة مثل سعاد) ص 

240      
من ھنا نشعر بالدرس البلیغ للمج�ی�د ف�ي   

روایتھ ( م�وت األم)، وم�ا ت�ت�ض�م�ن�ھ م�ن 
حكمة في وحدة البیت، ومرك�زی�ة األم ف�ي 
ضیاع األسرة، لمجرد غرور ی�ق�ود ال�زوج 
ل�ت��ج��دی��د ح��ی��ات��ھ ب��ع�د ال��م��ش��ارك��ة ال��ح��ق��ة 

 والتضحیة الصادقة،
لقد نجح الروائي في تق�دی�م ھ�ذا ال�م�ش�ھ�د 
الدرامي والصورة المعتم�ة ب�أس�وب�ھ ال�ف�ذ 
وبلغة شعریة قویة، وث�ی�م�ة ط�ال�م�ا ھ�دت 
ع�روش أس�ر م�ع��روف�ة ف�ي م�ج��ت�م��ع�ات��ن��ا 

    العربیة

 (ن و) وا (ت ا) روا  

         اشكالیة التراجیدیا ومدلوالت المجتمع في السرد

 
 

  قراءة نقدیة، للروائي عبدالرضا صالح محمد
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في الحادي والعشرین من أیلول إنتھى ف�ي     
العاصمة األلمان�ی�ة ب�رل�ی�ن، م�ھ�رج�ان األدب 

أی�ل�ول ـ  19إلى  9العشرین من  ilbالعالمي 
ض�ی�ف�اً أت�وا  150أكثر م�ن  - 2020سبتمبر 

إلى ب�رل�ی�ن م�ن ج�م�ی�ع أن�ح�اء ال�ع�ال�م ل�م�دة 
أسبوعین للقراءة والمن�اقش�ات. م�ن ب�ی�ن�ھ�م، 
أولغا توكارتشوك وآنا ل�وی�زا أم�ارال وإی�ن�غ�ا 
أبی�ل�ي ون�ی�ك م�ل�ون�غ�و وف�ی�ج�دی�س ھ�ی�ورث 
وأولیفییھ غویز وباجت�ی�م س�ت�ات�وفس�ي وت�ارا 

 جون ونش. 
مشاھدة أح�داث م�ھ�رج�ان ھ�ذا ال�ع�ام، ت�م�ت 
بمسافات آمنة بین الجم�ھ�ور وف�ق�اً ل�ل�ش�روط 
الصحیة المتب�ع�ة، أیض�اً ألول م�رة ب�ط�ری�ق�ة 
النظام الرقمي "اإلف�ت�راض�ي"، ن�ظ�راً ل�وب�اء 

". إذ ت�م تس�ج�ی�ل COVID-19الكورونا "
المحادثات مع الم�ؤل�ف�ی�ن ال�ذی�ن ال ی�م�ك�ن�ھ�م 

تص�وی�ر   التواجد ف�ي ب�رل�ی�ن مس�ب�ق�اً، أیض�اً 
بعض أعمال المؤلفین عبر الفی�دی�و. وت�م ب�ث 
بعض األحداث ال�م�ح�ددة م�ب�اش�رة ب�ع�د نش�ر 
روابط التدفقات األلكترونیة قبل بدء العرض.. 
وزیرة الدولة للثقافة مونی�ك�ا غ�روت�رز أل�ق�ت 
الكلمة االفتت�اح�ی�ة ل�ل�م�ھ�رج�ان، ف�ی�م�ا أل�ق�ت 
الكاتبة الب�ری�ط�ان�ی�ة س�ال�ي ن�ی�ك�ول�ز ال�ك�ل�م�ة 
االفتتاحیة لقسم أدب األطفال والشباب. وأل�ق�ى 
ماریو فارغاس یوسا الذي عقد اجتم�اع�اً ف�ي 
العاشر من أیلول مع الرئیس األلمان�ي ف�ران�ك 
فالتر شتاینمایر لتبادل وج�ھ�ات ال�ن�ظ�ر ح�ول 
األوضاع في أمریك�ا ال�الت�ی�ن�ی�ة وأوروب�ا ف�ي 
أوقات وباء كورونا، الخطاب االف�ت�ت�اح�ي ف�ي 
قاعة الموسیقى الشھیرة فیلھارموني ب�رل�ی�ن 

Philharmonie Berlin  ،ش�ب�ھ ال�ف�ارغ�ة
الصورة حزینة. ھذا ھو الحال في أوقات الحد 

  األدنى للمسافات بسبب الھالة.
في ك�ل�م�ة إف�ت�ت�اح ال�م�ھ�رج�ان أش�اد م�اری�و 

 Mario Vargas Llosaفارغاس ی�وس�ا 
الحائز على جائزة نوبل ب�ق�وة األدب. وع�ل�ق 

ع�ل�ى  Tobias Wenzelالمؤلف ت�وب�ی�اس 
الخطاب بأنھ "ك�ان م�ل�ت�زم�اً، ل�ك�ن�ھ ل�م ی�ك�ن 
مھماً".. "األدب یصنع ل�ألوق�ات الص�ع�ب�ة". 
بھذه الجملة، بدأ ماریو فارغاس یوسا حدیث�ھ 
شبھ الحر، ع�ل�ى أس�اس ال�ن�ق�اط ال�رئ�ی�س�ی�ة 
ل�ل��م�ھ��رج��ان ف��ق�ط. وی��وس�ا ال�ذي ع��ب�ر ع��ن 
مخاوفھ من "الدكتاتوریات بالقول: "دائما ما 
تشك الدیكتاتوری�ات بش�دة ف�ي األدب، ألن�ھ�م 
یعرفون أن األدب خط�ر ع�ل�ی�ھ�م. وھ�م ع�ل�ى 

 حق". 
لم یكن أقل حدساً عندما ردد: بأن األدب ل�ی�س 
مجرد ترفیھ وتسلیة. ألنھ بفضل األدب "إل�ى 
حد كبیر" ستتغیر حیاة الناس، بل وتت�ح�س�ن. 
ألن ال شيء ینقل "عدم الرضا الالم�ت�ن�اھ�ي" 

 للناس وكذلك األدب".
مھرجان األدب العالمي في برلی�ن ال ی�ح�م�ل، 

اسمھ.   باختصار: عنوانھ فقط بشكل بارز من
إنما مما قدمھ ویقدمھ في شھر سب�ت�م�ب�ر م�ن 
ك��ل ع��ام وع��ل��ى م��دى عش��ری��ن س��ن��ة، م��ن 
منجزات أدبیة وفكریة وثقافیة مع�اص�رة، ف�ي 
النثر والشعر والواقعیة والروایات ال�م�ص�ورة 
وأدب األط�ف�ال والش�ب�اب م�ن ج�م�ی�ع أن�ح�اء 
ال��ع��ال��م، وإق��ام��ة ال��ح��وار ف��ي م��وض��وع��ات 
سیاسیة وخطابات علمیة موضوعیة ل�ل�غ�ای�ة، 
أیضاً الترویج للقراءة بنشاط وتنفیذ الت�واص�ل 
األدبي. بھدف مخاطبة أوسع جمھ�ور م�م�ك�ن 
وإشراكھم في المھرجان بطرق مختلف�ة. ھ�ذا 
ال��ع��ام ت��م��یّ��ز ال��م��ھ��رج��ان ب��ت��ع��دد ال��ق��راءات 
والمناقشات الفكریة والس�ی�اس�ی�ة وال�ل�ق�اءات 
وورش العمل وعلى م�دار أح�د عش�ر ی�وم�اً، 
وقدم ل�ل�ن�اس ف�ي ب�رل�ی�ن واألم�اك�ن األخ�رى 
فرصة استثنائیة الكتساب نظرة ثاقبة م�رك�زة 
في األدب العالمي مع مجموعة مت�ن�وع�ة م�ن 
األشكال والم�زاج�ات واألس�ال�ی�ب. وأص�ب�ح�ت 
العاصمة برلین مركزاً ومساحة صدى للح�ی�اة 

  األدبیة الدولیة.
، 2001منذ الطبعة األولى للمھرجان في عام 

دعمت مؤسسة بیتر فایس للفنون والسی�اس�ة 
مھرجان األدب ال�ع�ال�م�ي ف�ي ب�رل�ی�ن، ال�ذي 
تطور لیصبح أحد أشھر المھرجان�ات األدب�ی�ة 

 Ulrichفي العالم. ق�ام أول�ری�ش ش�رای�ب�ر 
Schreibe  مدیر المھرجان ب�إنش�اء م�ن�ت�دى

لألدب ف�ي ال�ع�اص�م�ة ب�رل�ی�ن بش�ك�ل م�ك�ث�ف 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن��واع األف��الم وال��م��وس��ی��ق��ى 

 2006والمسرح والفنون البصریة. منذ ع�ام 
ینظم معھد اللغة اإلنجلیزیة الدول�ي ف�ي إط�ار 

ی�ن�ای�ر   المھرجان "قراءات عالمی�ة". وم�ن�ذ
تقام "عروض األفالم العالمی�ة" ب�دءاً  2019

" ل��ك��ل��ود الن��زم��ان، Shoahم��ن ف��ی��ل��م "
وسیعرض فیلم "أن�ا لس�ت زن�ج�ی�اً" ل�راؤول 

، 2009. في عام 2020دیسمبر  10بیك في 
بدأ االتحاد الدولي للكتاب دم�ج ال�م�ھ�رج�ان�ات 
األدبیة المھمة دولیاً لتشكیل تحالف ال�ك�ل�م�ات 
(مھرجان أدنبرة الدول�ي ل�ل�ك�ت�اب؛ م�ھ�رج�ان 
جای�ب�ور ل�ألدب؛ م�ھ�رج�ان ك�ت�اب م�ل�ب�ورن؛ 

، PEN  م��ھ��رج��ان األص��وات ال��ع��ال��م��ی��ة
نیویورك؛ مھرجان مثقف�ون األدب�ي ال�دول�ي، 
بكین؛ المؤلفون ف�ي م�رك�ز ھ�ارب�ورف�رون�ت، 

 تورنتو).
من بین الضیوف في المھ�رج�ان�ات الس�اب�ق�ة: 
لیلى أبو العال، س�وی�ت�الن�ا أل�ی�ك�س�ی�ج�وی�ت�ش، 
إیزابیل ألیندي، آسیا جبار، الطاھر بن جلون، 
جون إم، جون جرین، حس�ن خض�ر، دان�ی�ال 
كیلمان، جودیث كیر، جودیث ھیرمان، فاض�ل 

العزاوي، روبرت میناس، مایك�ل أون�دات�ج�ي، 
سعدي یوسف، إیفون أدیامبو أوور، یاسمین�ة 
رضا، أرونداتي روي، سلمان رش�دي، ع�ادل 
قره شولي، إلی�ف ش�ف�ق، تش�ارل�ز س�ی�م�ی�ك، 
وولي سوینكا، سنان آنطون، ماریو فارغ�اس 
یوسا، إیرفین وی�ل�ش.. م�ھ�رج�ان ھ�ذا ال�ع�ام 
الذي إنطلق في ظل زنبقة الكورونا، ق�دم ف�ي 
ع�ال��م إف��ت�راض��ي، ال��م��ؤل�ف��ی�ن ال�م��ش�ھ��وری��ن 
واالكتشافات الجدیدة في أنواع النثر والشع�ر، 
كانت في الغالب من العروض األولى لكت�ب�ھ�م، 
كان الُكتاب یقرؤون م�ن ال�ن�س�خ�ة األص�ل�ی�ة، 
ومن ثم یق�وم ال�م�م�ث�ل�ون ب�ق�راءة ال�ت�رج�م�ة 
األل�م�ان��ی�ة، ف��ی�م�ا ت�ج�ري م�ن ب��ع�د ح��وارات 

 ومناقشات مع متخصصین.
باإلضافة إلى األعمال المختارة ال�ت�ي ح�ظ�ی�ت 
بمناقشات مفتوحة مع ال�م�ؤل�ف�ی�ن.. ف�ي قس�م 
األدب العالمي ح�ل ھ�ذا ال�ع�ام ض�ی�ف�اً، أول�غ�ا 
توكارتشوك، دانیال كی�ل�م�ان، إی�ن�غ�و ش�ول�ز، 
نورا بوسونج، توماس ھیتشي، كولوم، ل�ی�ف 
رانت، ماتیاس فالدباكن، كام�ل داود، ول�ف�رام 
إلینبركر، إیفا سیشلشمیت ـ إیفان ك�راس�ت�ی�ف 

 وریتشارد فورد سیكونان ضیفین متصلین. 
فیما تم تق�دی�م ال�ف�ع�ال�ی�ات ال�ح�ی�ة ف�ي م�رك�ز 

 المھرجانات
 Kulturquartier وألول مرة تم في ھ�ذا ،

العام، تنفی�ذ ال�ع�روض االف�ت�راض�ی�ة وت�ق�دی�م 
أح�داث م�خ��ت�ارة وس��ل�س�ل�ة م�ن ال��م�ح�ادث��ات 
الرقمیة مع الم�ؤل�ف�ی�ن ال�دول�ی�ی�ن ال�م�س�ج�ل�ة 
مس��ب��ق��ا ع��ل��ى ال��ھ��واء م��ب��اش��رة.. م��ن ب��ی��ن 
الض��ی��وف ك��ارم��ن م��اری��ا م��اتش��ادو، ع��الء 
األسواني، إیزابیل ألیندي، بن ل�ی�رن�ر، إی�ل�ی�ن�ا 
بون�ات�وس�ك�ا، ج�وی�س ك�ارول أوت�س، ش�ی�ال 
ھیتي، جو ساكو، ھیالري مانتل ونیل جایمان 

  وآخرون.
ب�اإلض�اف��ة إل��ى ذل��ك، دع�ى م�ھ��رج�ان األدب 
الدولي في برلین إل�ى ع�رض ف�ی�ل�م ع�ال�م�ي 
بعنوان "أنا لست زن�ج�ي" ل�ل�م�خ�رج راؤول 
ب�ی�ك ب�م��ن�اس�ب�ة ال�ذك�رى الس�ن��وی�ة ل�إلع��الن 
العالمي لحقوق اإلنسان ال�ذي أع�ل�ن�ت�ھ األم�م 

.. وفي مقاربة خ�اص�ة 1948المتحدة في عام 
عن كراھیة النساء وإساءة معاملتھن، أدان�ی�ا 
شبلي ،فل�س�ط�ی�ن، ك�ارم�ن م�اری�ا م�اتش�ادو، 
الوالیات المتحدة األمری�ك�ی�ة، ن�ی�ك�ال ك�ی�ل�ی�ك، 
ألمانیا، تحدثن عن مثل ھذه الم�م�ارس�ات ف�ي 
العدید من البلدان. وطرح ج ج بوال، الممل�ك�ة 
المتحدة، أراء بدیلة عن الذكوریة للنقاش ف�ي 

  مجلد مقاالتھ "ال تكن رجالً".
أصوات ض�د ال�ع�ن�ص�ری�ةـ� أث�ر ج�ری�م�ة ق�ت�ل 
المواطن األمریكي من أصول أفریقیة ج�ورج 
فلوید المرعبة، وتقاریر أخ�رى ع�ن ض�ح�ای�ا 
وحشیة الشرطة والعنصریة ال�م�م�ن�ھ�ج�ة ف�ي 
جمیع أنحاء العالم، دعى المھرجان إلى إنت�اج 
أفالم قصیرة للتحدث ع�ل�ن�اً ض�د ال�ع�ن�ص�ری�ة. 
وناشد المؤسسات واألشخاص الذین یرغبون 
في المشاركة على الھواء م�ب�اش�رة، ب�ق�راءة 
نصوص لبیروت الحزینة لحالھا ولضحایاھ�ا، 
بس�ب��ب أن��ف�ج��ار ك��م�ی��ات ك��ب�ی��رة م��ن ن��ت��رات 

األمونیوم شدیدة االنفجار كانت مخزنة ألك�ث�ر 
من ستة أعوام في عنبر ی�ق�ع داخ�ل ال�م�ی�ن�اء 

 واسع الحركة.
باإلضافة إلى دعوة االتحاد الدولي ل�ل�ب�راءات 
واألفراد والمدارس والجامعات وال�م�ؤس�س�ات 
الثقافیة ووسائل اإلعالم إل�ى ق�راءة ع�ال�م�ی�ة 
للدیمقراطیة والح�ری�ة، ال�ھ�دف م�ن�ھ�ا، ل�ف�ت 
االنتباه إل�ى الئ�ح�ة ح�ری�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر وح�ری�ة 
التجمع وحقوق اإلنسان والتي اعتمدتھا األمم 

. 1948دیس�م�ب�ر  10المتحدة في باریس في 
ت��ن��اول ال��م��ھ��رج��ان م��وض��وع ال��ع��ن��ص��ری��ة 
المنتشرةعالمیا، وأھ�م�ی�ة م�ن�اش�دة ال�ق�ان�ون 
الدولي للتركیز على إنھاء االستعم�ار، وال�ذي 

. وبالتعاون مع م�ج�م�وع�ة 2018بدأ في عام 
، أقی�م�ت س�ل�س�ل�ة م�ن 2020/21عام العلوم 

األف�ك�ار ح��ول "رؤى االق��ت�ص�اد ال�ح�ی��وي". 
تناقش ھذه السلسلة االستیالء على األراض�ي 
وموت الحشرات واألشجار وحقوق الط�ب�ی�ع�ة 
والتقنیات الرقمیة. كتب الح�ائ�ز ع�ل�ى ج�ائ�زة 
بولیتسر فورست غاندر "الوالیات ال�م�ت�ح�دة، 
والشاعر البیئي ھومیرو أریجیس، المكسی�ك، 
ونجم الرم�ای�ة ج�ون�اس إی�ك�ا م�ن ال�دن�م�ارك 
مساھماتھم ال�خ�اص�ة ح�ول ھ�ذه ال�م�واض�ی�ع 
وتمت مناقشتھا م�ع ال�خ�ب�ی�رة االق�ت�ص�ادی�ة ـ 

 السیاسیة األلمانیة ماجا غوبل.
وض�ع نص�ب  Bebelplatzفي ساحة باب�ل 

أحمر ضخم وم�ق�ع�د وط�اول�ة. دع�وة رم�زی�ة 
للقراءة بصوت عاٍل، ص�ادرة ع�ن م�ھ�رج�ان 
األدب ال�دول�ي ف�ي ب�رل�ی�ن. ی�م�ك�ن ل�ل�ج�م�ی�ع 

الجمیع مدعوون للقراءة من  «الجلوس ھنا: 
كتبھم المفضلة أو من نص�وص�ھ�م ال�خ�اص�ة. 

 »سیكون رائعا لو شارك الكث�ی�ر م�ن ال�ن�اس!
 Ulrichھ��ك���ذا ق���ال أول���ری���ش ش���رای��ب���ر

Schreiber مدیر المھرجان. في ف�ت�رة م�ا ،
بعد الظھر، كان الكرسي مخصصاً لألشخ�اص 
الذین یرغبون في ق�راءة ش�يء م�ا ل�ألط�ف�ال 
الذین تتراوح أعمارھم بین ثالث سنوات وم�ا 

 21فوق، وفي المساء للجمھور ال�ب�ال�غ. ف�ي 
أیلول إنتھت مرحلة القراءة المفتوحة بح�م�ل�ة 
"أل�م��ان�ی��ا ت��ق��رأ ل��ھ�ون��ج ك�ون��ج". ك��ان أداء 
جماعي للتعبیر ع�ن ال�ت�ض�ام�ن م�ع ال�ح�رك�ة 
ال��دی��م��ق��راط��ی��ة وإط��الق س��راح الس��ج��ن��اء 
السیاسیین في ھونغ كون�غ، واح�ت�ج�اج�ا ض�د 

  عنف الشرطة والجیش.
أش�ار م�اری�و ف�ارغ�اس ی�وس�ا، ب�ل�غ�ة أدب�ی��ة 
مؤثرة، إلى التمییز بین الخیال والواق�ع، ب�ی�ن 
الخی�ال وال�ت�اری�خ، ب�ط�ری�ق�ة م�ا روم�انس�ی�ة 
م��ل��ون��ة. "إذا ك��ن��ا ن��ری��د م��واط��ن��ی��ن ل��ی��س��وا 
مجردین، مواطنی�ن ال ی�ق�ب�ل�ون ف�ق�ط ج�م�ی�ع 
القرارات التي تتخذھا السلطات، من قوى ھذا 
العالم، ولكن أیضاً یحتجون ضدھم، فعلین�ا أن 
نغمر مجتمعاتنا باألدب". وبق�در م�ا ب�دا ذل�ك 
ممتعاً، على المرء أن یسأل نفسھ: أال ی�م�ك�ن 
للمرء أیضا أن یعتقد أن شخصا م�ا س�یُ�ظ�ھ�ر 
للجمھور المسار الصحیح أو الدیمق�راط�ي أو 
حتى اللیبرالي، مع العلم أنھ قد سلكھ ب�ن�ف�س�ھ 

   منذ فترة طویلة.
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تھجس نصوص الشاعر العراقي أدیب كمال الدین بسؤال المعن�ى  
وتوالداتھ، وتنشغل بالفجوة التي تشكلھا حیرة االن�ت�ظ�ار وص�دم�ة 
الكمون في نقطة االحتمال، ففي قصی�دت�ھ "أن�ا وأب�ي وال�م�ع�ن�ى" 
تتجاور الممكنات في لعبة انتقائیة مضللة وفق مسار یوھم الج�م�ع 
والمثول في راھنی�ة واح�دة، إذ ت�ق�ف ال�ذات "أن�ا" ع�ل�ى ت�خ�وم 
االستبدال بین مواضعات تأسیسیة، "أبي" تمثل سل�ط�ة االن�ب�ث�اق 
األولي، ومواضعات تكمیلیة تنشغل باستكمال النص وف�ق م�ن�ط�ق 

 التمدد والمحایثة والتعدد "المعنى":
 .سقطَ الّساحُر من مائدِة الّسحِر على األرض

 فتمّزق صوُت الماِء بكفّیھ، بكى، واھتزَّ كما یھتّز الطائرُ 
 .حیَن تمّرر سكین الذبحِ على الرقبة

 األرُض تكّرُر لعبتھا. ما كنُت أكون. الغیُم یجيء ویذھبُ 
 والفجُر یطّرُز حرَف الدھِر فال معنى أبداً. أختبُئ الیوم كطفلٍ 
 أرنو للفجِر أقّرُر أْن أبعَث كلماتي حتّى یعتدل العالم، یذھب

سیف الظالم في ال�ظ�ل�م�اِت. ف�م�ا أح�ل�ى ال�ك�ل�م�ات وم�ا أس�خ�ف�ھ�ا. 
 135...ص

 (المجلد األول لألعمال الشعریة الكاملة). 
یتصدع المعنى المركزي/السلطة بعد أن ك�ان ی�م�ارس تض�ل�ی�الت�ھ 
ویفرض تعالیھ وانبثاقھ األحادي على المت�ل�ق�ی�ن، إذ یس�ق�ط ع�ل�ى 
أرضیة خطیئة االستثناء ویفقد اصطفائیتھ لینف�ل�ق ع�ب�ر مس�ارات 
اإلیھام فاسحا المجال لالحتمالیة كي ت�ع�ب�ر إل�ى ض�ف�ة االع�ت�راف 
بعیدا عن یقینیة الماضي وقدسیة اختالقاتھ، إال أن ھذا االن�ف�ص�ال 
یظل مسكونا بالوجع القترابھ م�ن ل�ح�ظ�ة اف�ت�داء ح�ری�ة ال�ق�راءة 
والتأویل..، وألن اإلنجازیة في راھن النص/الواقع مرھونة بسؤال 
االصطفاء، یظل ال�م�ع�ن�ى ال�م�ت�ول�د ف�ي ك�ل م�ّرة وع�ب�ر نص�ی�ات�ھ 
المختلفة في محاولة الحتالل مركز المثول وإمساك سلطة ال�ی�ق�ی�ن 
مكررا لعبة االستثناء واحتكار الحقیقة "ما كنت أك�ون"..، إال أن 
حركیة النص واعتب�ارات�ھ ال�م�ن�ش�غ�ل�ة ب�ال�ظ�ھ�ور وال�ت�واري ت�ع�د 
بإنجازیة نصیة أخرى، خاصة حینما تالم�س زم�ن ال�ت�م�ل�ص م�ن 
السكون"الفجر"، وھذه اإلنجازیة ملتحفة بالغموض "فال م�ع�ن�ى 
أبدا"، إذ تشي بالتشتت واالنفالت من سلطة المرك�ز/األب..، ك�م�ا 
أنھا تتوعد المثول في زمن المستقبل "كطفل" حتى تحقق اعتدال 
النص من خالل انبثاقاتھ وحواریاتھ، وتحرره من استبداد المع�ن�ى 
المركزي "یذھ�ب س�ی�ف ال�ظ�ال�م ف�ي ال�ظ�ل�م�ات" وم�ن أح�ك�ام�ھ 
المضللة التي تقف على تخوم الیقین، من خالل زع�زع�ة ی�ق�ی�ن�ی�ة 
التصنیف وخلخلة مواضعاتھا ال�ق�ب�ل�ی�ة ب�ال�ج�م�ع ب�ی�ن�ھ�ا، م�راع�اة 

ال�ك��ل��م��ات وم��ا  ل�م��ق��ت��ض��ی�ات ال��ق��راءة وم�زاج��ی��ت��ھ��ا "ف�م��ا أح��ل��ى
 ."! أسخفھا

 …سقطَ الّساحُر. كانت امرأةُ الّساقین الفاتنتین تھدھد
 .ال معنى إلعادة مشھٍد حبٍّ مكروٍر ملتھٍب، ال معنى

 المرأة واقفة خلف الشباك وخلف المكتب، خلف زجاج الباص
 وما من شيء ینقذھا. سقطَ الّساحُر من مائدِة الفعِل، فعضّ 

 یدي قال: سأقتّص من الظالِم. ھّددني بعیون الجمر، تقّدم
 من دائرِة السیِف وأطلَق جمَع طیوٍر مألْت جّو الغرفةِ 

 .بالھذیان

ومع سقوط المعنى المركزي/سلطة الیقین/الساحر ینكشف التوالد 
النص�ي م�ن خ�الل ع�م�ل�ی�ة إغ�واء ال�ق�ارئ ل�الق�ت�راب م�ن زم�ن 
المحاورة ومغامرة النب�ش"ام�رأة الس�اق�ی�ن ال�ف�ات�ن�ت�ی�ن"، إال أن 
شھوة االنتظار تتوارى خلف روتینیة الخواء "ال معنى"، ح�ی�ن�م�ا 
تصطدم الذات بثبوتیة النص واستغالقھ، إذ یظل اإلغواء ماثال في 
تخوم الحیرة"خلف الشباك ـ خلف المكتب ـ خلف زجاج ال�ب�اص" 

المرأة واقفة خلف الشب�اك ، ویظل النص مستغلقا یأبى االقتراب "
وخلف المكتب، خ�ل�ف زج�اج ال�ب�اص"، وألّن ال�خ�ل�ف�ی�ة ت�وج�س 
وترقب، فإن المعنى المركزي/السلطة/الساحر وبعد تحلل فاعلی�ت�ھ 
واضمحاللھا یھدد زمن التمثل المنفلت من الم�ع�ی�اری�ة ب�اإلقص�اء، 
ویھدد القارئ القلق ب�خ�ل�خ�ل�ة مس�ل�م�ات�ھ ب�ع�د أن ح�اول اخ�ت�راق 
یقینیاتھ..."سأقتّص من الظالم"، لیطلب منھ في صیغة حضور أن 
یبقى رھن الخوف والری�ب�ة م�ن أج�ل إط�الق ج�م�ی�ع االح�ت�م�االت 
النصیة المنبنیة على زمن المحایثة "واطلق جمع طیور مألت جو 

 الغرفة بالھذیان".
 اكتشُف اللحظة أّن الّساحَر مسحور، أّن الّساحر یبكي

 ..كالطفل
 نظَر الّساحُر لي قال: بأنّي الطفل

 فتعّجبُت من القول
 .ونظرُت إلى لغِة الفجِر فكانت سوداء

 :قاَم الّساحُر بالرقص، اختطَّ لنا أرضاً تكفي لكلینا قال
 ھنا نرقص ـ واختطّ بجانبھا أرضاً أصغَر ـ وھنا سنموت

 علینا بالرقص ألّن المرأة شيء باطل
 والطفل كذلك، والّسیف قوّي، والمعنى مكتنز في الرقص

 فارقصْ 
لّما یحل زمن المكاشفة یصبح المعنى ال�م�رك�زي/س�ل�ط�ة ال�ی�ق�ی�ن/
الساحر رھین اإلغواء، إذ یتحرر من سلطة الفعل/اإلغواء لیتحول 
إلى واحد من المفاعیل ال�ن�ص�ی�ة ال�م�ح�ك�وم ع�ل�ی�ھ�ا ب�االح�ت�م�ال�ی�ة 
والجزئیة في إطار المتعدد في الزمن القادم "أكتشُف ال�ل�ح�ظ�ة أّن 
الّساحر مسحور"، ومن ثمة تتالشى مركزیتھ وینبئ عن تقوی�ض 
راھنھ حتى یتشكل من جدید في حض�رة حض�ور مش�ب�ع ب�ال�ت�ج�دد 
واالنبثاق "نظَر الّس�اح�ُر ل�ي ق�ال: ب�أنّ�ي ال�ط�ف�ل"، إذ م�ع زم�ن 
الدھشة تلتحف البدایات المؤجلة بال�غ�م�وض" ون�ظ�رُت إل�ى ل�غ�ِة 
الفجِر فكانْت سوداء"، لیتوّسع المعنى بعد شطحات ممارس�ة م�ن 
قبل المتلقي على ھامش البوح، حیث یعید الخوض في الم�س�اف�ات 
الم�ع�ت�م�ة وال�ت�ي ت�ح�ك�م ع�ل�ى ك�ل اع�ت�ب�ارات�ھ ال�ق�ب�ل�ی�ة ب�ال�م�وت 
واالضمحالل في سبیل نصیة جدیدة "وھنا سنموت"، ویقف على 
تخوم المشابھة والزیف لیعثر على ل�ح�ظ�ت�ھ ف�ي ث�ن�ای�ا ال�ھ�ام�ش/

 الرقص....
 أخبرُت الّساحَر: إني أعمى ال أعرف إالّ خیطاً من ذاكرةِ 

 .الفجِر وأخفي في كفّي وشماً المرأٍة عاریٍة ماتْت منذ سنین
 غضَب الّساحُر من كلماتي وافرنقَع مني، قال بأنّي كّذاب

 َخِرف. أخذ الّساحُر بالرقِص فھّب إلى الّساحِة مدفوعاً بسھامٍ 
 وأغاٍن زرٍق وشموٍس حمر. واھتّزْت ذاكرةُ الغرفِة حتى غضب

 الغیم وأمطرت اللحظةُ وقتاً مدفوعاً بالالشيء. افرنقع غیُم شتاءِ 
 الروح. اشتدَّ المطُر البرّي. نظرُت إلى ما حولي علّي أتلّمس

 شیئاً: الغرفة فارغة كالموت. الساحُر مشغول بالرقِص. الطائرُ 
 في جّو األسطورة ینمو. ھبّْت ریح طیبة فتذّكرُت المرأة تأتي،

 تأخذني لفراش الحّب تؤدب أوجاعي، وتذّكرُت الطفَل یحلّق
 في النھر تذّكرُت السیَف رجاالً ما عرفوا إالّ الكذب األسود
 ..وعوانس من سخٍف وخیوٍط من لحٍم و دٍم. فصرخُت: أبي

تتوارى المركزیة حینما تواجھھا صیغة اإلخبار/المثول ف�ي راھ�ن 
النص، حیث تنفلت الرؤیة لتواجھ الذات امتدادا استرجاعی�ا ی�ق�ف 
على تماس من حقیقتھ/في الھامش"خ�ی�ط�ا م�ن ذاك�رة ال�ف�ج�ر"، 
ویخفي في قراءاتھ االحتمالیة وتنبؤاتھ إمكانا متج�ّردا م�ن أوھ�ام 
التمثل، لكنھ غیر متحقق في مستقبل النص، إذ یظل ف�ي م�ق�درت�ھ 
 االستیعابیة بعیدا عن سلطة التشكل ملتحفا الدھشة واالست�ح�ال�ة"
وأخفي في كفّي وشماً المرأٍة عاریٍة ماتت منذ س�ن�ی�ن"، وی�ح�اول 
المعنى المركزي استرجاع سلطتھ من خالل إغواء المتلقي "أخ�ذ 
الساحُر بالرقص فھّب إلى الساحِة م�دف�وع�اً بس�ھ�اٍم وأغ�اٍن زرٍق 
وشموٍس حمر"، فتتخلخل اعتباراتھ القبلیة منتجة راھنیة نص�ی�ة 
ملتحفة بالدھشة واالستغراب والحیرة والعدم" وأمطرت ال�ل�ح�ظ�ةُ 

 وقتاً مدفوعاً بالالشيء".
وتتالشى االعتبارات القبلیة بعد أن تصل النص إمداداتھ ال�ق�رائ�ی�ة 
"المطر البري"، فتنتج الدھشة واقعا نصیا مغایرا متجّردا من كل 
زمنیة نصیة قبلیة "الغرفة فارغة كالموت"، ومنشغال بطق�وس�ی�ة 

التمثل االنبعاثي الملتحف بالتشفیر والتعالي "ف�ي ج�و األس�ط�ورة 
ینمو"، إذ االسترجاعیة تت�أس�س ع�ل�ى ف�ع�ل االن�ت�ھ�اك"ال�ط�ف�ل ـ 
السیف.."، لتظل المغایرة تلتحف جزءا من المشابھات في مساف�ة 

 البوح المؤجل حتى وإن ادعت الخرق "فصرخُت: أبي..". 
یمكن القول ف�ي خ�ات�م�ة ھ�ذه ال�ق�راءة ال�م�خ�ت�ص�رة أن ال�م�ع�ن�ى 
المركزي/األب ینفلت من حضرة الغیاب وعتمة االن�ت�ظ�ار، ول�ی�ع�د 
برسو التأویل على ساح�ل ال�ن�ص�ی�ة أو ب�االق�ت�راب م�ن ت�م�اس�ات�ھ 

 والوقوف على صخرة الفرح.
 

 نّص القصیدة
 أنا وأبي والمعنى

 شعر: أدیب كمال الدین     
   

 سقطَ الساحُر من مائدِة السحِر على األرْض.
 بكى، واھتزَّ كما یھتزُّ الطائر بكفّیھ. الماءِ  صوتُ  فتمّزق

 حین تُمّرر سكین الذبحِ على الرقبة.
 یجيُء ویذھبُ  األرُض تكّرُر لعبتَھا. ما كنُت أكون. الغیمُ 

 والفجُر یطّرُز حرَف الدھِر فال معنى أبداً. أختبُئ الیوَم كطفٍل،
 حتّى یعتدل العالم، یذھب كلماتي أقّرُر أْن أبعث أرنو للفجِر،

 فما أحلى الكلمات! وما أسخفھا! الظلماِت. في الظالمِ  سیف
 تھدھد... سقطَ الساحُر. كانْت امرأةُ الساقین الفاتنتین
 ال معنى. ال معنى إلعادِة مشھِد حبٍّ مكروٍر ملتھٍب،

 وخلف المكتب، خلف زجاج الباص المرأةُ واقفةٌ خلف الشبّاك
 الساحُر من مائدِة الفعِل، فعضَّ  سقطَ  وما ِمن شيء ینقذھا.

 سأقتصُّ من الظالِم. ھّددني بعیون الجمِر، تقّدم یدي، قاَل:
 جوَّ الغرفِة بالھذیاْن. مألتْ  جْمَع طیورٍ  من دائرِة السیِف وأطلقَ 

 یبكي كالطفل.. أّن الساحر أّن الساحَر مسحوٌر، اللحظة أكتشفُ 
  بأنّي الطفل. لي، قاَل: نظَر الساحرُ 

 فتعّجبُت من القول
 ونظرُت إلى لغِة الفجِر فكانْت سوداْء.

 لكلینا، قاَل: ھنا لنا أرضاً تكفي اختطَّ  بالرقِص، الساحرُ  قامَ 
 سنموت. وھنا -أرضاً أصغر واختطَّ بجانبھا -نرقصُ 

  باطل علینا بالرقِص ألّن المرأة شيء
 في الرقص والسیف قوّي، والمعنى مكتنزٌ  كذلك، والطفل
 !فارقصْ 
 من ذاكرةِ  خیطاً  ال أعرف إّال  أعمى الساحَر أنّي أخبرتُ 
 منذ سنین. عاریٍة ماتتْ  وشماً المرأةٍ  وأخفي في كفّي الفجرِ 

 كّذابٌ  قاَل بأنّي منّي، وافرنقعَ  غضَب الساحُر من كلماتي
 مدفوعاً بسھامٍ  بالرقِص، فھبَّ إلى الساحةِ  َخِرٌف. أخَذ الساحرُ 

 ورموٍز زرق وشموٍس حمر. واھتّزْت ذاكرةُ الغرفِة حتّى غضب
 بالالشيء. افرنقَع غیُم شتاءِ  الغیُم وأمطرت اللحظةُ وقتاً مدفوعاً 

. نظرُت إلى ما حولي علّي أتلّمسُ  الروح.  اشتدَّ المطُر البريُّ
 كالموِت. الساحُر مشغوٌل بالرقِص. الطائرُ  شیئاً: الغرفةُ فارغةٌ 

 المرأة تأتي، فتذّكرتُ  ینمو. ھبّْت ریٌح طیّبةٌ  في جّو األسطورةِ 
 تأخذني لفراِش الُحّب تؤّدُب أوجاعي، وتذّكرُت الطفَل یحلّقُ 

 األْسَود إّال الكذب تذّكرُت السیَف رجاالً ما عرفوا في النھِر،
 من لحٍم ودٍم. فصرخُت: أبي.. وخیوطٍ  وعوانس من سخفٍ 

. ھلَّ أبي كھاللِ   العیِد بطیِر النورِس مؤتلقاً. واشتدَّ المطُر البّريُّ
 الغیمةُ واھتزَّ جداُر الغرفِة ثوباً في الریح. الساحرُ  افرنقعت

 من رقصتھ، وخیوطُ العرِق المصبوب على یلعُب، لم یتعبْ 
 أُْقتَُل ھذا الیوم وأنّي بأنّي الجسِد العاري ھبطْت. كنُت أحسّ 

 نحو القبر المرسوم سأغادُر ساحةَ رقِص الساحِر ُمتجھاً بھدوءٍ 
 على األرِض. المطُر قویّاً یشتدُّ. الغیمةُ تعصُف تعصُف تعصُف.

من سقِف العالِم. ك�اَن أب�ي ی�ت�ألّ�ُق ش�م�س�اً  الساعة جاَء أبي، ھبطَ 
 للفجْر.

 صرَخ الساحُر في وجھي: ارقْص. قلُت بأنّي أعمى.
 قھقھ ثُمَّ ارتجَف الساحُر حین تألَّق وجھُ أبي في ضحَك الساحُر،
 باألذِن الجرداء فأحیاھا. أمسكَ  الجرداء بالعین الغرفة. أمسكَ 

 اشتدَّ المطُر فخفُت على ثوِب أبي األبیض فأسمعھا، أمسَك بي.
 نظرُت، إنَّك في عیني. فبكیُت، أْن یتّسَخ. وقاَل أبي: ال تحزنْ 

 رأیُت الفجَر ألّول َمّرْة.
 تعصُف عصفاً. والغیمةُ  ألقبّلھا. ووقعُت على كفِّ أبي

 الفقراِء، ھذا مطرُ  ال تحزنْ  أّن األرَض ستغرُق. قاَل أبي: وبدا
 انظْر. فنظرُت العشَب بقامِة طفل!

أنا وأبي والمعنى : شعر: أدیب ك�م�ال ال�دی�ن، ال�م�ج�ل�د األول م�ن 
 135األعمال الشعریة الكاملة، منشورات ضفاف، بیروت، ص 
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كانت الفروسی�ة ش�ائ�ع�ة ف�ي ب�غ�داد، وك�ان�ت   
تعتبر المرحلة التالیة الراقیة للفتوة (الشقاوة، 
وكانوا یمارسون الفروسیة ویلعب�ون الس�اس، 
وھي رقص�ة ت�ج�ري ب�ی�ن م�ت�ب�اری�ن ح�ام�ل�ی�ن 
السیوف. وفي األعیاد والمناسبات ك�ان ھ�ن�اك 
میدان ل�ل�خ�ی�ل والس�ب�اق، ب�ال�ق�رب م�ن ال�ب�اب 
الوسطاني لبغ�داد ال�ق�دی�م�ة، ویس�م�ون م�ی�دان 
السباق ب (المنطرد) فمن یأت بجواده الع�رب�ي 
األصیل للسباق، ومن یأت راجال فسیجد أمام�ھ 
عدد من أصحاب الخیول فیستأجر واحدا من�ھ�م 
لیشترك بھ في السباق، الذي عادة م�ا ی�ن�ت�ھ�ي 
في ساحة قریبة من باب ال�م�ع�ظ�م. ھ�ن�اك ك�ان 
یجلس الشیوخ ووجھاء المحالت القریبة عل�ى 
تخوت شعب�ی�ة، وی�ق�وم أب�رز ال�وج�ھ�اء ف�ی�ھ�م 

 بتوزیع الجوائز النقدیة على الفائزین.
ومن یحب ویھوى الخیول العربیة كان یلبسھ�ا 
أجمل المالبس وی�زی�ن�ھ�ا ب�أج�م�ل ال�زی�ن�ة م�ن 
مخاش وجبد ودنادیش وأربطة غیر عادیة، أو 

 سیور حتى وأن كانت من الجلد.
وأصول تربیة الخیول فن خاص بھا، حیث أن  

ترویضھا وخباھا وھدھا ی�ح�ت�اج إل�ى ش�خ�ص 
یتقن ھذه الم�ھ�ن، وأن ع�م�ل�ی�ة ال�ت�دری�ب ف�ي 
ساعات محدودة من الیوم، حیث أن إط�ع�ام�ھ�ا 
وسقیھا لھ أصول خاصة وأن السایس ل�ھ م�ن 
األجر الشيء الكبیر ف�ي ن�ف�س ال�وق�ت، ح�ی�ث 
كلما كان ماھرا في عملھ كان أج�ره أك�ب�ر م�ن 

 سواه. 
وصاحب الخیول یص�رف م�ب�ال�غ ط�ائ�ل�ة ع�ل�ى 
تربیتھا، ولكن لیس كل األوقات یجني ص�اح�ب 
الفرس أو المھرة ما أنف�ق�ھ ل�ذل�ك، ف�ي ب�ع�ض 
األحیان یلجأ أصحابھم إلى أتفاق بین مجموعة 
من الج�اك�ی�ة (ال�ذي ی�م�ت�ط�ي ال�خ�ی�ول) أث�ن�اء 
الس��ب��اق إل��ى س��ح��ب ال��ف��رس ال��ت��ي ت��رك��ض، 
ویسمح لواحدة مغمورة وال أح�د ی�ع�رف�ھ�ا ك�ي 
تفوز، حیث أن البطاقات المب�ی�وع�ة ع�ل�ى ھ�ذا 
الفرس ت�ك�ون ق�ل�ی�ل�ة ق�ی�اس�ا ب�ب�ق�ی�ة ال�خ�ی�ول 
المعروفة لذلك تكون قیمة ھذا الشوط كبیر جدا 

 فیجنوا أرباحا طائلة جدا.
وی���ذك���ر  أن الس���ل���ط���ة 

البریطانیة، ف�ي عش�ری�ن�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي، 
اھتمت بسباقات الخیل، فھي  ھ�وای�ة وتس�ل�ی�ة 
وتجارة، وكان الض�اب�ط ال�ب�ری�ط�ان�ي ال�ب�ی�ط�ار 
(المیجور ج�ادوی�ك) أول م�ن اھ�ت�م ب�ت�أس�ی�س 
مض��م��ار الس��ب��اق ف��ي ب��غ��داد، وف��ق ن��ظ��ام 
المراھنات، ومن ث�م رب�ط ت�ج�ارة ال�خ�ی�ل ب�ھ، 
وأنشئت ساحة السب�اق ف�ي ب�اب ال�م�ع�ظ�م ف�ي 
بادئ األمر ، ثم أنشئ میدان السباق في منطقة 
(العلویة) في بغداد، وھي من�ط�ق�ة ق�ری�ب�ة م�ن 
بیوت غالبیة الضباط اإلنكلیز، وتم وضع نظ�ام 
خاص للسباق، یشترط مشاركة الخیول العربیة 
األصیلة فقط، وكانت كلمة المیجور (ج�ادوی�ك) 
ھي النافذة، وكان یعاونھ عدد من ال�ع�راق�ی�ی�ن، 
واقبل أبناء الشعب وخاص�ة ال�ط�ب�ق�ة ال�ف�ق�ی�رة 
وباألخص الحفاة منھم عل�ى م�راھ�ن�ات س�ب�اق 

 الخیل.
احتاجت السلطة البریطانیة ل�ل�خ�ی�ول ال�ع�رب�ی�ة 
األصیلة، وش�ج�ع�ت أص�ح�اب�ھ�ا ع�ل�ى ب�ی�ع�ھ�ا، 
ووضعت خطة بدأت باإلعالن عن سباق للخی�ل 

 1918من قبل الحاكم العسكري البریطاني عام 
 جاء فیھ: "سیجري في بغداد 

من شھر مایو  25و 23سباق للخیل في یومي 
ش�ع�ب�ان س�ن�ة  13و 11الم�واف�ق  1918سنة 

وسیكون السباق في ك�ال ال�ی�وم�ی�ن  -ه  1336
لجیاد عربیة یركبھا عرب، ومسافة السباق في 

مایو ھي میل واحد، وال تتس�اب�ق ف�ی�ھ  23یوم 
سوى الخیل التي لم تنخرط (تشترك) في سباق 

م�ای�و ف�ھ�ي  25ما. أما مسافة السباق في یوم 

میالن والمضمار (خط الشرط) مفتوح ل�ج�م�ی�ع 
الجیاد. وستعطى في السباق ثالث ج�وائ�ز ع�ن 

روبیة وال�ث�ان�ی�ة  500كل سباق، األولى قدرھا 
روبیة. ورسم الدخول  50روبیة والثالثة  100
روبیة عن كل جواد متسابق، فالمأمول أن  15

یحضر العرب جیادھم لھذین السباقین. وی�ج�ب 
على العموم یعرفوا أن الحكومة البریطان�ی�ة ال 
تغتصب في أي حال من األحوال، أي جواد كان 
من الجیاد التي تتسابق في بغداد، إم�ا إذا أراد 
أصحابھا بیعھا فال شك في انھم یعطون ع�ن�ھ�ا 
أثمانا مرضیة. وبیع الجیاد اخ�ت�ی�اري م�ح�ض. 
ف�ع��ل�ى ال�راغ��ب�ی��ن ف��ي ال��م�س��اب�ق��ة إن ی�ق��ی��دوا 
أسماءھم وأسماء جیادھم عند الحاكم السیاسي 
الذي في قضائھم (مدین�ت�ھ�م)، وھ�ذا ی�ع�ط�ی�ھ�م 
الجوازات. (ال�ب�اص�ات) ال�ى ب�غ�داد. (ت�وق�ی�ع: 

أي. أي. ھ�ول ال�ح�اك��م  -ال�ل�ف�ت�ن�ت ك�ول�ون�ی��ل 
 العسكري في بغداد). 

 
من الجدیر بالذكر أن العراق كان ینتج ویصدر 
الخیول العربیة األص�ی�ل�ة إل�ى ال�خ�ارج بش�ك�ل 

، أما سب�اق�ات ال�خ�ی�ول 1920نظامي منذ العام 
فكانت تجري تحت رعایة نادي الترف العراقي 
(شركة السباق ال�ع�راق�ی�ة) وك�ان ل�ھ�ا اتص�ال 
وثیق بنادي الجوكي البریط�ان�ي، ذل�ك ال�ن�ادي 
الذي لھ تنسیق وعمل مع دول كثیرة من بینھا 
أمریكا وف�رنس�ا وأل�م�ان�ی�ا والس�وی�د وال�ع�راق 

 وغیرھا.
وكان الھدف من إجراء السباق تحسین نوعی�ة 
الخیول، وكان عدد ال�خ�ی�ول ال�ت�ي ت�ج�ل�ب إل�ى 
العاصمة في موسم السباق یتراوح بین أرب�ع�ة 
آالف إلى خمسة آالف لتمرینھا وتدریبھا ع�ل�ى 
االشتراك بالسباق، أما ال�خ�ی�ول ال�ت�ي س�ج�ل�ت 

 850فعلیا لالشتراك والدخول في السباق فكان 
 .1933حصان في بغداد سنة 

رواج تربیة خیول وإنتاجھا جع�ل م�ن ال�ع�راق 
دولة مصدرة للخیول العربیة األصیلة، وما بین 

ص�در ال��ع�راق خ�ی��ول  1933-1920س�ن�وات 
أل�ف دی�ن�ار ع�راق�ي وك�ان�ت  562.778بقیمة 

راس م��ن  2000ص��ادرات ال��ع��راق ب��ح��دود 
الخیول األصیلة سنویا، منھا ما وص�ل س�ع�ره 

ألف روبیة للفرس األصیلة، ومنھا م�ا  30إلى 
ألف للفرس عرب كوین، ومنھا  15كان سعره 
 آالف. 5ما كان بـ 

صدرت إلى ال�خ�ارج ال�خ�ی�ول ب�ھ�ذي األس�ع�ار 
المرتفعة، ألنھا اشتركت في السباق وعرفوھا، 
ولو بقت مجھول�ة ب�دون س�ب�اق ك�ان س�ع�رھ�ا 

روب��ی��ة ف��ق��ط، أم��ا  500-400ی��ت��راوح ب��ی��ن 
الشركة الخاصة بالسباقات فكانت ت�وزع أك�ث�ر 

دینار في ك�ل ی�وم م�ن أی�ام الس�ب�اق  200من 
على أصحاب الخ�ی�ول بص�ی�غ�ة ج�وائ�ز، وم�ن�ذ 

وزع�ت  1933تاریخ تأسیسھا ول�غ�ای�ة س�ن�ة 
نص�ف م�ل��ی�ون دی��ن�ار ج�وائ��ز، ھ�ذه ال�ج�وائ��ز 

% فقط م�ن 10والمصاریف كانت تشكل نسبة 
% من العوائد ی�رج�ع إل�ى 90عوائد الشركة و

الجمھور ال�م�ش�ت�رك 
 بالمراھنات.

ن�ادي ال�ف�روس��ی�ة ب�ب��غ�داد ھ�و ن��ادي م�خ�ت��ص 
بسباقات الخیل، وھو أقدم نادي للفروسی�ة ف�ي 

م. 1922العراق یعود تاریخ تأسیسھ إلى ع�ام 
یض��م ال��ن��ادي مض��م��ار لس��ب��اق ال��خ��ی��ل ذو 
مواصفات دولیة. بل�غ ع�دد ال�خ�ی�ول األص�ی�ل�ة 
التي كانت إسطب�الت ال�ن�ادي تض�م�ھ�ا ح�وال�ي 

، 2003حصان قبل حرب ال�ع�راق ع�ام  6000
لكن اإلسطبالت تعرضت لعملیات نھب وس�رق�ة 
واسعة بس�ب�ب ال�ف�ل�ت�ان األم�ن�ي، ال�ذي أع�ق�ب 

م 2007احتالل العراق فلم یبقى في النادي عام 
سوى حوالي ألف حصان. یذكر أن ال�ن�ادي ت�م 

م ث�م أع��ی��د اف�ت��ت��اح��ھ ع��ام 1958غ�ل��ق��ھ ع��ام 
م، وق��د ك��ان م��ق��ره ی��ق��ع ف��ي م��ن��ط��ق��ة 1978

المنصور غ�رب ب�غ�داد إل�ى أن ت�م ن�ق�ل�ھ إل�ى 
العامریة. ی�ع�ّد ال�ن�ادي م�ك�ان ال�ت�ق�اء ل�م�ح�ب�ي 

 الخیول والمراھنین على حد سواء.
سباق الخیل في ب�غ�داد ك�ان م�ن اھ�م األح�داث 
التي شغلت جمھورا واسعا من سكان العاصمة 
بغداد إبان العھد ال�م�ل�ك�ي ف�ي ال�ع�راق. أدخ�ل�ھ 
اإلنكلیز وأقاموه نادي طبق األصل لتلك اللع�ب�ة 
التي عھدوھ�ا ف�ي ب�الدھ�م، دخ�ل�ت ال�م�ف�ردات 
والمصطلحات اإلنكلیزیة لھذه اللعبة، وأزاح�ت 
جانباً الكثیر من مرادفات�ھ�ا ال�ع�رب�ی�ة واح�ت�ل�ت 

مكان الص�دارة ل�دى 

عامة الجماھ�ی�ر ال�ب�غ�دادی�ة، ال�ت�ي م�ا ان�ف�ك�ت 
تستعملھا حتى بعد إبط�ال س�ب�اق ال�خ�ی�ول ف�ي 
عھد عبد الك�ری�م ق�اس�م، ال�ذي أط�اح ب�ال�ح�ك�م 
الملكي في الرابع عشر من شھر تموز من عام 

1958. 
جاءت كوارث السباقات وجاءت النكب�ات ال�ت�ي 
تصیب بعض السذج من المواطنی�ن، ح�ی�ث أن 
الولع بھا كبیر جدا، حیث بعضھم یحب ف�رس�ھ 
أكثر بكثیر من ولده أو زوجتھ أو ح�ت�ى داره، 
لذلك كان خراب البیوت یأتي من اإلدمان ع�ل�ى 
شراء ال�ب�ط�اق�ات ف�ي الس�ب�اق�ات، وك�ث�ی�ر م�ن 
األشخاص باع بیتھ من أجل سباق ال�خ�ی�ول أو 
وصل بھ الحال إلى أن یطلق زوجت�ھ، وی�رم�ي 
بأطفالھ على أھل الزوجة ألنھ لم یبق لدی�ھ أي 
مبلغ من المال، یدیر أمره أو حتى أن یش�ت�ري 

 رغیف خبز إلى أھلھ.
بعد غلق المضمار أصبح حدیق�ة ع�ام�ة، ك�ان  

موقعھ في منطقة المشتل أي في الجھة الثانی�ة 
من قناة الجیش، حیث كان یشرف علی�ھ ط�اق�م 

ش�ب�اط م�ن ع�ام  8ھندي وإنكلیزي، ولكن بعد 
أع�ی��د س�ب�اق ال�خ�ی��ول ف�ي ال��م�ن�ص��ور  1963

 وعادت اإلسطبالت في أبو غریب.
كانت ال�ع�ائ�ل�ة ال�م�ال�ك�ة األول�ی�ة ف�ي مش�ارك�ة 
وخاصة جی�اد ال�وص�ي ع�ل�ى ع�رش ال�ع�راق، 

 األمیر عبد اإللھ 
الذي كان مغرماً بسباق الخیل، وأثناء الس�ب�اق 
یجلس في اللوج م�ع ح�اش�ی�ت�ھ وب�ی�ده م�ن�ظ�ار 
(دربین) یتابع من خاللھ مجرى السباق عندم�ا 

 كان أحد جیاده مشتركاً فیھ.
والثاني ھو شالّل الذي ذاع ص�ی�ت�ھ ف�ي ب�غ�داد 
كفارس ماھر. وكانت أسماء ف�رس�ان ال�خ�ی�ول 
تتعالى في صراخ صاخب ینط�ل�ق م�ن ح�ن�اج�ر 
الجمھور الذي راھن على الجواد الذي یمتطی�ھ 
ذلك الفارس عند وصول الخیول المتسابقة إلى 
المرحلة األخیرة من حلبة السباق. كان ص�راخ 
المراھ�ن ی�رت�ف�ع أك�ث�ر، ل�دى س�م�اع�ھ ص�وت 
مراھن أخر بجانبھ، ی�ن�ادي ع�ل�ى اس�م ف�ارس 
منافس لھ، مشج�ع�ا إی�اه ع�ل�ى س�رع�ة ال�ع�دو 
وكأن ھناك داف�ع أو ش�ع�ور داخ�ل�ي ال ی�م�ك�ن 
كبحھ، ی�ق�ول ل�ھ أن ال�م�ن�افس�ة ب�ق�وة وبش�دة 

 الصراخ ستحث الفارس على الفوز. 
وحلت ف�ي ب�غ�داد ك�ارث�ة س�ب�اق ال�خ�ی�ل ف�ك�ان 
م��ق��ام��رة ك��ب��ی��رة، اس��ت��ن��زف��ت أم��وال ال��ن��اس 
وأصبحت مثل الوباء اجتاح المجتمع البغ�دادي 
فكث�ر ال�ل�ص�وص وال�م�ج�رم�ون ال�ذی�ن راح�وا 
یرتكبون الجرائم للحص�ول ع�ل�ى األم�وال م�ن 
اجل المقامرة. وعاشت بغداد (زمن الریسس�ز) 
ال��ذي ك��ان س��ب��ب��ا ف��ي ال��ت��ف��ك��ك االج��ت��م��اع��ي 

 واألسري.
أشھر مربي ال�خ�ی�ول ع�ل�ى م�ق�رب�ة م�ن ب�اب  

المعظم وفي محلة (السور) یقع إسطبل خ�ی�ول 
الفریق محمد فاضل باش�ا ال�داغس�ت�ان�ي، ال�ذي 

 -1912كان نائبا ل�وال�ي ب�غ�داد ل�ل�ف�ت�رة م�ن (
). كان ھذا الرجل مولعا بتربیة ال�خ�ی�ول 1914

األصیلة وقد اتخذ لھا إسطبال واسعا أمام داره، 
وكانت تضم أنواعا من الخیول العربیة األصیلة 
م��ث��ل (االع��ب��ی��ان، وال��ح��م��دان��ی��ة وال��ك��ح��ی��الن 
والمعنكیة والصقالویة والت�ك�ل�ی�ف وغ�ی�رھ�ا)، 
وھي من أشھر الخیول األصی�ل�ة وك�ان آص�ف 
عارف أغا والد صاحب مقھى ع�ارف أغ�ا ف�ي 
شارع الرشید قرب الحیدرخانة یم�ل�ك إس�ط�ب�ال 
كبیرا للخیول. وفي مقاھي عكیل بجانب الك�رخ 
نسبة لعشائر العكیل كان تجار الخیول األصیلة 
یجتمعون في ھذه المقاھي ویتاجرون بالخی�ول 
التي ترسل لسباق�ات ال�خ�ی�ل ف�ي م�دی�ن�ة ب�ون�ا 

 الھندیة قرب بومباي. 
وع��ن��د إنش��اء مض��م��اري 

السباق في العلویة، ومن ثم في بغداد الجدیدة، 
عرف أشھر مالكي الخیول في ذلك الوقت مث�ل 
(ال��م��س��ت��ر م��ردوخ) م��دی��ر ش��رك��ة م��ردوخ 
وب��روك��س ال��ب��ری��ط��ان��ی��ة وال��ی��ھ��ودي 'م��ن��ش��ي 
شعشوع' وسعدون الشاوي وسلمان الباجةجي 
وقدري االرضروملي وغیرھم فیم�ا ب�ع�د ح�ی�ن 
تكاثرت إسطبالت الخ�ی�ول ف�ي ج�ان�ب�ي ال�ك�رخ 
والرصافة، فقد باتت تربی�ة ال�خ�ی�ول م�ن اج�ل 

 المشاركة في الریسز تجارة تدر أمواال طائلة 
ح��ك��ای��ات ووق��ائ��ع وط��رائ��ف ك��ث��ی��رة ی��روی��ھ��ا 
النادمون ن�ادم�ون ال�ذی�ن ش�ارك�وا ف�ي س�ب�اق 
ال�خ�ی��ل أش��د ال�ن��دم ع��ل�ى م��ا ف��ات ال�ی��وم وق��د 
تجاوزوا من العمر الكث�ی�ر ی�ت�ح�دث�ون ب�م�رارة 
بالغة وھم یصفون كیف كان حال�ھ�م وب�ؤس�ھ�م 
آنذاك والحدیث عن السباق یحمل شجونا كبیرة 
لما سببھ من أذى ودمار لبعض الم�ول�ع�ی�ن ب�ھ 
فكثیر منھم قد مات معدوما فقیرا بعد أن خس�ر 
أقرب الناس ألیھ إضافة إل�ى اآلث�ار ال�خ�ط�ی�رة 
التي سببھا سباق الخی�ول ل�ل�ح�ی�اة وال�ع�الق�ات 
االجتماعیة لكثی�ر م�ن ال�م�ول�ع�ی�ن ب�ال�م�ق�ام�رة 
ووصل الحد بالكثیر إل�ى ب�ی�ع م�م�ت�ل�ك�ات داره 

 وقوتھ الیومي
........................ 

 المصادر 
نش�ر   –ت�واص�ل اج�ت�م�اع�ي   –إیالف ـ وكاالت 
 محرري الموقع

 جریدة القبس اإللكتروني زھیر الدجیلي
 ریم ھاشم العبودي
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 أحمد مانع الركابي 
 الناصریة -العراق  

 
 من خلِف نافذِة انتظارَي أنظـــرُ 
 فلعّل طیـــــفَك من فراغٍ یظھـــرُ 

 كي ما أكّحَل للعیوِن ألنّھا
 أضحْت كأرٍض دوَن رسمَك تقفرُ 
 ابیضَّ في عیني الزماُن ولم أزلْ 
 أرجو قمیصَك ..ھل یجيُء فأبصرُ 
 أستوحُش األعواَم أرجُع میلھا

 ولجسِر ذكــــــــرانا ھنالَك أعبـــرُ 
 في خطوتي شوٌق إلى المعنى الذي
 الحرُف فیِھ إلى المعاني یـــــــزھرُ 
 ما بیَن واحاِت الحدیِث وسحرھا
 كانْت ھنالَك للمحـــــبِة أنــــــــھرُ 
 كم كنُت أجمُع من آللئ حرفھا
 جمال بھا للشعِر أفٌق آخـــــــــرُ 
 قْل لي متى أبقى ھناك معلّقاً 

 بشراعِ ذكرى خلَف أمسَك أُبـــِحرُ 
 قْل لي فما بَقیْت عیوٌن كي أرى

 في انتظارَك مثل شمعٍ یقــطرُ   أنَا

 !..عُف ا 
 
 
 
 
 
 
 

 د. ولید جاسم الزبیدي
 العراق 

 
 

 ھْل جاَدَك الغیُث أْو مّرْت بَك اإلبُِل..

 مازلَت َصبّاً ویبكي قُربََك الطّلَُل..

 مْن ذا یوّدُع رْكباً من قبیلتِنا

 یحدوھُم اللیُل واألشعاُر والِعلَُل..

 یا نائَح الطّلِح والنّواُح في ھَرجٍ 

 ُمْذ عھِد نوٍح لنا في نَْوِحنا مثَُل..

 حیّیُت سفحِك والّشطآُن مجدبةٌ 

 والحقُل ُجّرَف واألشجاُر والنَّخُل..

 لّما أردُت أریُح النّفَس مْن َعثَرٍ 

 حتى تطاوَل ُجنٌح طائٌر خِضُل..

 أمضیُت عمراً وفي التّرحاِل أسئلةٌ 

بُُل..  عزَّ الجواُب وقْد ضاقْت بنا السُّ

 یا مبضَع الغدِر، یا أوجاَع ُمحتِضرٍ 

 كْم كادني الّدھُر واألصحاُب واألَھُل..

 أضحى التّنائي بدیالً عن تقاربِنا

 وراھُب الّدیِر(بّطّاٌل) وال ُشغُُل..

 ماذا تقوُل ألفراٍخ تُسائِلُنا

 عْیشاً كریماً، فقْد (داحوا) وقْد رحلوا..

 كلُّ الّدنانیِر في الحاناِت تسكبُھا

 فوَق الرؤوِس، وبیَن الّصدِر تشتعُل..

 للّزرِع تحرُق حتى ال یكوَن لنا

 أْمٌن وخبٌز وتفنى الّسوُق والعمُل..

 للغیِر تفتُح أبواباً مشّرعةً 

 كي تحجَب الّشمَس عنّا حین ترتحُل..

 لْم تشبْع فقْد سئمتْ  -بربّكَ  -قُْل لي 

 عشرون حوالً مضْت لم ینطِق الَجبَُل..

 ماذا تریُد وقْد شاخْت مطالبُنا

 فآحَذْر فإّن صحاَف الجوِع تقتتُِل..

 ماذا تبقّى وقْد َصفّرَت ما بقیتْ 

 فیھا الخزائُن ال ماٌل وال َوَشُل..

 قوٌم إذا الّشرُّ أبدى ناجذیِھ لكم

 ال یُمِسُك الُحرَّ قمٌع ال وال الِحیَُل..
 

( ) 
 

 

ادیب داود الدراجي  
  العراق

و ٌِ 
 

 اسماعیل خوشناو
                         

  یا لیلُ 
 كیف أَرسُم بعد ٱْآلن

 لََوحاتي  على خدِّكَ 
  وأَقرأُ ِمن راحِة یدیكَ 

 أَلحاَن قصائِدي
 وِروایاتي

 ھل ٱلنّھایةُ َحتمٌ 
  كي أَْطوي

 َدفَّتَي ُمصحِف حیاتي
 ثُنائيُّ ٱْلَھوى

 أَصبَحا في َصْرحٍ 
 إِْنفِرادي 

 أُقلُِّب بُِدُموعي
 صفحاِت ٱْلَغوالي

 ِمن ِذْكریاتي
 ُكلِّ َوترٍ   أَدنُو ِمن

  أَعِزُف علیھِ 
 فیَْصُمتُ 

 لِنفیي وٱْبتِعادي 
  لیَت ٱْألمُر بِیَِدي

 َمْكتوٌب في قََدري
 َعلَيَّ قَضاُؤهُ 

 أیا َزَمني
 أََال یَكفي ٱْضِطھادي

                 

  (امر)

  إمرأة تفرض الھذیان على فراغ األفكار
  وتترك مفاتیح مفاتنھا

  مبعثرة ، في شرود الذھن
 إمرأة أقرأ أبجدیة أنوثتھا معجمة

  فتقف حشرجة السرد متأتأة
  أمام شفتیھا المشاغبتین

 
  إمرأة یتقوض خلفھا

 عواء الجوع
  وترعد غیومھا فرائص األرصفة

  المكتضة بذئاب الظمأ
  ھذه األمطار الرعدیة

 المقرونة ببروق العیون الملتھبة
 أظنھا بابلیة
  أو سومریة

 تنحدر من أسالف ما قبل والدة الینابیع
  من أمشاج أدیم الشمس والثلج

  بسنحٍة بشریة
  تلك الفتاة المجلجلة بأساور األلغاز

  مرآة القمر
  العاكسة لفتونِھ المتأججة

  األكثر صحو
 من فتنة مواقد الحروب

 
 إمرأة

 یتضور العطش على دروبھا
  كظمأِ وحٍش ضال

 یزأر ، یعربد ، یزبد
  یعاند غور المیاه واألودیة

 تلك صیحتي الھاربة
  یغتالھا الھبوب ، في زاویة الصدى

  تتالشى منشطرة
  مثل ھتاف نقیق الضفادع المتبدد

  في سكون اللیل
 

 ألن ولعي یعوم بالنسیان
 نافذه مھشمة ، مدثرة تحت وسادة األرق

 كأنما ھواي یعاضد الكلل
  وفي ترحاٍل دائٍم محتوف بالمخاطر

  ثم أمضي إلیك ، تاركاً حطامي یتثائب خلفي
  نازعاً أصبع الغضب

 ألن ھذي الروح
  ألن ھذي الغمامة

  نحیب البحار القادمة من طوفان الھزیمة
  إمرأة

  تجعل أرداف الشتاء والشواطئ مرتبكة
  تترك نداءاتي خریفاً متناثراً 

 على أرصفة الریح

 



"ِا ْ"  ِاا ُ 
درا)  ا  و انِ اد  - وت ( 

 
                    2الجزء /                       ا       دكتورة ھزار أبرم/ سوری

شكلت "الوجدانیات" القسم الثاني  م�ن    
دیوان "ھمس األم�اك�ن" ل�ل�ش�اع�ر ول�ی�د 
خطاً بیانیاً لدقات القلب, وصراعات الروح 
بین تیٍھ وصمٍت ووحدٍة, وح�زٍن وض�ی�اع, 
وبی�ن ح�ن�ی�ٍن ل�ل�ح�ب وال�ع�ش�ِق, ث�م ی�أٍس 
وغربٍة وعزلٍة, ثم یقظٍة البُدَّ منھا راف�ق�ھ�ا 
شعوٌر من كبریاٍء, وثقٍة بالنف�س أدْت إل�ى 
ظ�ھ�ور ن��رجس�ی�ٍة دع�ت إل�ی��ھ�ا ان��ت�ف�اض��ة 
الروح, وتجددھا, فراح�ت ت�ف�ِرض ذات�ھ�ا, 
وتعیش مخ�اض�اً عص�ی�ب�اً م�ن أج�ِل والدٍة 
جدیدٍة, وتحّول من بحٍث ع�ن ال�ّذات ال�ت�ي 
تاھْت زمناً في عالم المرأة, إلى بحٍث جدید 
في عالم أرح�ب وھ�و" ال�وط�ن ", ب�ح�ٍث 
اقتضى تحوالً في شخصیة الشاعر التائھة 
إلى شخصیة ثوریٍة ناقدٍة ل�ك�ل الس�ل�ب�ی�ات 
التي تَُعِكُر أمن الوطن وسالمت�ھ وج�م�ال�ِھ, 
وھ��ك��ذا ی��ن��ش��غ��ُل الش��اع��ر ب��ھ��م��وم ب��ل��ده, 
وأحوالِھ السیاسیة, التي ع�بَّ�ر ع�ن�ھ�ا ف�ي 

), 177عدد من القصائد منھا: الم�ع�ت�ق�ل (
), وبدا الشاعر كأنھُ سی�اس�ٌي 171اسكت (

م�ح��ت�رف, ف�ت��ج�ل��ت ص��ورت�ھ ف�ي قص�ی��دة 
 "زعماء" 

)193.( 
ولعلَّ التحّوُل المھم في شخصیِة الش�اع�ر, 
جاء بعد صراعاٍت نفسی�ٍة م�ع ذات�ِھ, وم�ع 
وحدتِِھ, وحیاتھ ومتاعبھا. وتجلى ذلك ف�ي 

 عدة قصائد منھا, قصیدة "ابتعدوا"
)، 185), قصی�دة "ع�اب�ر س�ب�ی�ل"(151(

التي یصف فیھا حالھ وھو یمض�ي س�ائ�راً 
وحیداً والقلق یرافقُھُ كظلھ, یُصارُع آالَم�ھُ 

  وأحزانھ وشكواه, حیث یقول:
 أسیُر وحیداً إال من قلقِي

 أعاھدهُ بثوِب خشوعٍ,
 أن ال أْبعُدهُ عني,

 وأن أبقى حراً,
 حروفي تساورني,
 فیُض ألٍم وشكوى,

حالة شعوریة غریبة قاسی�ة, ك�ی�ف ی�أل�ُف 
المرُء قلقھ!!، ویعاھُدهُ أال یھجره أو ی�ب�ع�د 
عنھ..؟ ویعاھدهُ أن یب�ق�ى ح�راً, ف�ي ح�ی�ن 
یعیُش حبیَس آالمِھ وشكواهُ!! وأي م�ع�ن�ى 

 لحریٍة تكون مرھونةً بالخوِف والرھبِة!!
وصورة أخرى تكّمل مشھد إقرار األلم ف�ي 
نفس الشاعر, وانتظاره ألمٍل من رحِم لی�ٍل 
بات فیھ الشاعر م�ج�روح�اً, یش�ك�و وح�دة 

 وھجــراً, كما في قصیدة "رقصـة طیر" 
 ), وتُكمُل قصیدة "فوُح الصمْت"184(
), صورة حال الوحدة والعزلة ال�ت�ي 134(

 سیطرْت علیھ واستسلم لھا، فقال:
 بمقھى بعید,

 جلسُت وحیداً,
 أعاقُر لیالً,

 أھمس بوحاً..
 أنادُم خمراً,

 أسكُر روحاً...
إمعاناً في الصمت والوحدة, یركُن الشاع�ُر 
إلى مقھى بعی�د, مس�ت�س�ل�م�اً لص�م�ت�ھ, ب�ل 
للبوح ھ�م�س�اً, وال�خ�م�ُر ن�دی�م�ھُ, ف�ت�س�ك�ُر 

روحھ, و تتعتُّق جراح عمره, وآالمھ الت�ي 
لم یُفصح عنھا إالّ بلمحاٍت وصوٍر غامضٍة 
أحیاناً, وحی�ن ل�م ی�ك�ن یس�ت�ط�ی�ع ك�ت�م�ان 
انفع�االت�ِھ, ف�ال یُ�ح�رُج م�ن دم�وع�ھ ال�ت�ي 
قّرَحت عینیِھ م�ن ش�دِة م�ع�ان�ات�ِھ وآالم�ِھ, 
والتي ساھمْت في تكوین فلسفتھ ونظ�رت�ِھ 
للحیاة, وأثّرْت إلى حٍد كبیٍر في معت�ق�دات�ِھ, 
وفي إطالق أحكاٍم خاصٍة بِھ ف�ك�ان ال�ع�م�َر 
بالنسبِة لھُ كلُّھ أل�ٌم ب�ال�م�ط�ل�ق, وذل�ك ف�ي 

 ), إذ قال: 170قصیدتِھ" العمُر ألٌم "(
 العمُر ألم ٌھدَّهُ الفرح

 والجرُح صوٌت ینزفھُ التعْب ...
 والروُح شوٌق یُْغنیِھا العتْب...

 تروي اآلھات والدمُع قُرح
ویظ�ُل الش�اع�ر ھ�ائ�م�اً ف�ي دوام�ةَ ت�یِ�ِھ�ِھ 
وغربتِھ ب�ح�ث�اً ع�ن ذات�ِھ, ف�أی�ام�ھ ب�اردة, 
وروحھ غارق�ة ب�ال�ی�أس, وھ�و ذاھ�ل م�ن 
تعطشِھ ألیاٍم كانت تضج بالحی�اة وال�ف�رح, 

 ) :154فیقول في قصیدة " بحث"(
 أبحُث عني...

 تْھُت في غفلة مني,
 صقیُع أیاٍم....

 أقرأ تاریخي...
 مجٌد ھارٌب...

 صفعة بال ألم...
), 116ولكن من یقرأ قصیدة " حالت�ي "(

یُدرُك أنھا تُمثُل صورة ل�ب�دای�ٍة ج�دی�دٍة, أو 
إشراقة شمٍس جدیدة في حیاة الشاعرالتي 
كادت أن تص�ب�ح ع�ق�ی�م�ة, وب�ل�غ�ت أع�ل�ى 
درجات االست�غ�راق ف�ي ال�ی�أس وال�وح�دة 
والعزلة, والضیاع, فكان ال بُدَّ من بصیص 
أمٍل, إذ نسمُع في ثنای�ا أب�ی�ات�ھ الش�ع�ری�ة, 
صوت روِحھ ال�ت�ي ت�ت�وق ل�م�اٍض ج�م�ی�ٍل 
غادرهُ, وما زال قلبھُ یَضجُّ وی�ح�نُّ ل�ل�ح�ب 
والعشق اآلفل, فیقول في قصیدة " غریب 

) "115:(  
 غریٌب أیھا العشقُ 

 تقترُب مني وال تالمسني
 تُحیّرني, تُبعدني عما أبتغي,

 أعیش الوحدة والقصیدة
 مع حبیٍب خذلني, فأصبُت بالغیاب...

ووسط ھذا الص�راع م�ع ال�ذات والض�ی�اع 
والیأس, یلوح ب�خ�اط�ر الش�اع�ر" ص�ورة 
الوطن" الذي یضج حبُھُ بداخلھ, ل�ی�ن�ب�ع�ث 
األمل في قلبھ, وتشرق الحی�اة ف�ي روح�ھ 

 من جدید, فیقول في القصیدة ذاتھا:
 األمُل اشراٌق عن الغروب

 وطٌن نرتشُف خمُرهُ,
 فعل ٌ یروي جماد َ األیام

 فیطلق الصمُت بوُح شدواً 
وكان الب�دَّ م�ن ھ�ذه الص�ح�وة ل�تُ�ع�ی�ُد ل�ھَ 
توازنھ, فیخرج من صمتھ ویأس�ھ, م�ع�ل�ن�اً 
یقظتھ ووالدة مرحلة ج�دی�دة ف�ي ح�ی�ات�ھ, 
وتجاوز ما كان یكبّلھ ع�ن ال�ن�ھ�وض م�ن 
حیاتھ الضبابیة الیائسة, فقال ف�ي قص�ی�دة 

 ):128" ُحلتي الجدیدة" (
 فجأة استفقُت على نفسي,

 ألَجدني قد تخطیت الكثیر,...

 أھي انتفاضةُ روح ؟
 أم ھروٌب من واقع مر؟

 سأعید حساباتي من جدید,
 وأرتُب أوراقي المتناثرة...

وال عجب من أن یتربع الوطن على عرِش 
قلب الشاعر وعقلِھ, ویُصبُِح ُجلَّ ھمھ, ب�ل 
عالمھ, وذاتھ التي قضى عمراً یبحث عنھا 
ف��ي ع���ال���م ال��م���رأة ال���ت���ي ك���ان���ت ف���ي 
زمٍن"ُكلَّھُ", ُدنیاه, وجوده وب�ق�اءهُ,.. وق�د 
تجلى ذلك في م�ع�ظ�م "غ�زل�ی�ات�ھ". ف�أی�ةُ 
م�ك��ان�ة اح��ت�ل��ت�ھ��ا ال�م��رأة ف��ي وج�دان��ی��ات 
الشاعر ولید؟ لم تعد الم�رأة ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ھ 
ذل��ك ال��م��ح��ور ال��ذي ی��دور ح��ول��ھُ س��واٌء 
للتغزل بھا ووصفھا, وخطابھ�ا وع�ت�اب�ھ�ا, 
واستجدائھا, أو وسیلة ل�رس�م ع�ال�م ح�بّ�ِھ 
ووجودِه, بل اتخذت المرأة صورة ج�دی�دة, 
وأص�ب�ح�ت ح�اض�رةً ف�ي ذاٍت أخ�رى ھ��ي 
"ذات الوط�ن", وإن الش�اع�ر ول�ی�د ك�ان 
یرى في وطنھ "مدینت�ھ ب�ی�روت" ك�ل م�ا 
ھ, أو یراهُ في المرأة, ف�ق�د أع�ل�ن  كان یحسُّ

 في قصیدة "خمر"
), أن المرأة أصبحت مدین�ت�ھُ, ح�ی�ن 107( 

     قال:
 والمرأة مدینتي,         
 عاقرتھا دون خمرٍ          
 بشفاه الموج.....         
 تتسلل إلى داخلي         
 فتنقلني إلى أفٍق أعیش مداه         

لم تعد المرأة تشغلھُ كش�خ�ٍص وك�ی�ان, إال 
نادراً, حین یتوُق إلى حضٍن دافئ, ویشع�ر 
بعالقتھ الفطریة معھا, أي أن�ھ�ا أص�ب�ح�ت 
حالة مؤقتة مرھونة بالحدث ال�ذي ج�م�ع�ھ 
بھا, عاشھا, خاطبھا, بثھا حزن�ھ وف�رح�ھُ, 
وعبر ع�ن ذل�ك ف�ي ع�دة قص�ائ�د م�ن�ھ�ا: 

 ), 115غریب (
 ).118), العشق (143ظمأ (

ق�د ت��ح�ول�ت ت�ل��ك ال�ح��ال�ة إل�ى رم��ٍز دائ��م 
تجّسدت فیھ المرأة بكل تفاصیلھا في كی�ان 

وطنھ ومدینتھ التي أشار إلیھا ب�أك�ث�ر م�ن 
 عنوان قصیدة نحو: مدینتي 

), و"أحن إل�ى 160), ولیس بعدك (122(
  ) حیث قال فیھا:128بیروت"(

 ظاللھا أعلى من جبالھا
 خیالھا أوسع من فضاء

 أحب فیھا غربتي,
 واألماكن,

 أحب ما أكره فیھا,
 ألنھا بیروت...

), 160وأما في قصی�دة " ل�ی�س ب�ع�دك"(
فھي تخبرنا عن ھذه الحبی�ب�ة ال�ت�ي ل�ی�س 
بعدھا حبیبة, ف�ھ�ي ف�ری�دة, وق�د عش�ق�ھ�ا 
الشاعر منذ صغره, وقد َھاَم بكل تفاصیھا, 
فھي ُكلُّھ, بل روحھ وأن�ف�اس�ھُ, ح�ی�ث ق�ال 

 فیھا:
 وكانت صبیة... 

 عشقتھا منذ الصغر...
 أثملتني بحبھا... بكل ما فیھا من صور

 ھي ُكلّي ... أنفاسي وروحي,
في ھذه الصورة ال�ج�دی�دة, ح�ی�ث ی�ھ�ی�م�ن 
الوطن على روحھ وعقلِھ, لم یك�ن ی�وص�د 
األب�واب م�ن ح�ول�ھ, ب��ل راح ی�رص�د ل�ن��ا 
محیطاً قریباً منھ ومن نفسِھ كأن یصف لنا 
فنجان قھوتھ, أنیس�ھ ون�دی�م�ھ, وص�دی�ق�ھ 
ال�وف��ي, ورف��ی�ق ض�ج��ره, ف��ي قص��ی�دة " 

), وقصیدة " نس�م�ة 125فنجان قھوتي"(
), ونحو قصیدة " أوراق 139الصباح" (
 ), حیث قال :148متناثرة "(

 أوراقي المتناثرة كثیرة...
 حبُر أقالمي نھٌر ال ینضب,

 والروُح تائھةٌ بین الحروف...
 تسأُل عن إلٍھ یقطُف عمراً من حنیٍن,

ولطالما أصبح الوطن ذاك الكیان, وال�ح�ب 
الكبیر, فكان طبیع�ی�اً أن ی�ن�ش�غ�ل الش�اع�ر 
بھموم بلده ومحنھ, ومعاناة شعبھ من ظلم 
الحكام, لذا ت�وج�ھ ن�ح�و تص�وی�ر ووص�ف 
بعض المظ�ال�م, وع�ال�م الس�ی�اس�ة, ودن�ی�ا 

 الحكام, وذلك في قصیدة " المعتقل " 
 قائالً :  ),177(

 ُرمیُت في المعتقْل...
 أتدثر األرض, أتلحف السقف وحیداً,..
 لم یسألوني اسمي, سكني, عملي,....

ت,..  كتبوا في السجالَّ
 اسماً لیس لي, 

 وعنواناً لم أقطُن فیھ,
 قرأوا جدول اتھاماتي ...
 بأني ال أسكُر بل أخمُر, 

 وأني ال أقتُل بل أنحُر,
 وأني وأتي وأني...

 حتى بتُّ السوء َاألشھر
ھكذا كانت الدفقات الشعوری�ة ال�ت�ي ب�ث�ھ�ا 
الشاعر في تأم�الت�ھ الش�ع�ری�ة, م�اھ�ي إالّ 
نغمات تنتظُم مع ن�ب�ض�اِت ق�ل�ب ال�م�ت�ل�ق�ي 
الذي وقع تحت تأثیر تجربة الشاعر, ت�ل�ك 
التجربة الص�ادق�ة ال�ب�ع�ی�دة ع�ن ال�ت�ك�ل�ف 
بامتیاز, ألنھا تعكس ش�خ�ص�ی�ت�ھ ال�ت�ائ�ھ�ة 

 القلقة, والغامضة أحیاناً.
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 !! ٔاعترف

 ٔاْننّي سلمتِك ُكليّ 

 طّوع یقیّن

  ُمّذ ٔاّن صاَر الشوق

 یكبُر بیّن قُبالتنا المّسروقة

 عبثاً .. أُحاوُل النجوى

 عبثاً.. أُبكیِِّك انصھاري

 !!!ٔاعترف

 ٔاّن آخر الشھقات سكرة موتي

 و ٕاعالن میالدي

 . ترف كل أالحاسیسِ 

   ..  وكل شوارعكِ 

 عناوین قدیمة

 ُمصلبة على ُجدران ُمخیلتي

 !!! ٔاعترف

 ٔاّن االُٔمنیات كایُِٔن حيّ 

  تحبُل في ذاكرة أُنثى

 ال في رحِم أُمّومة

 فیولد طفل بكامل براءتھ

 یعتنق ٔاقبیة العشق

 یُرسل ٕاكلیل بوحٍ 

 لِمن سافرت ٔارواحھم

 في خوافقنا الُمنھكة

 . حد االغتراب

 الُعمر .. ُمجرد ٔارقام

 ترفضھا خارطة المسافات

  والعشق .. یكبُر ُكلَّ یومٍ 

 لیُعلن ٔانھُ شیخ جلیِّل

 یُلقن طفلكِ 

  تراتیّل الُحبّ 

 ٔاناَء الُصدف

 ؤاطراف الغزل

 ُكلَّ ھذا الِدفء ٔانتِ 

 وكل ھذا النور ٔانتِ 

 ولُغتي الیتیمة

 سطوتِك المارقة

 تفاصیل ُجسمك

 مساَم جلدكِ 

 رایِٔحة شعركِ 

 شامة خدكِ 

 وشاحِك الُمھاجر

 وبعض من لیالینا

 . ُكلھا لْي ...ُكلھا ليْ 

 بعد ٔان اُغتیّل الصمت في حرفكِ 

 ٔازرُع وردة في شفاِه الربیع

 .... ُھناك

 عند ُمستنقع القُبل

 . یحترق الغروب

  فلتُكن خلوتنا عامرة

 . بنبٍض لّن یغیب

 كي یكبر طفلِك البَار

  ٔامام عتبات البقاء

 وفي قلبِھ حنین

 . بحجِم اللقاء

 وتمتمة ٔاصابع على ِمسبحة

 وخشوع في ٔاقصى ٕایمانھِ 

 . مثل صالة ٔاخیرة

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

  أرِ اة
  

 

  د. نصر عبد القادر /مصر 
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 / لیبیاالحاسي حمزة
 2020ینایر

 شرعُت أناغي حنیَن الربابْ 

 بلحِن المنَى

 وأُغرودٍة من عروِق الشبابْ 

  تفیُض َسنا

 فغنَّى لَي األمُل المستجابْ 

 نشیَد الھنا

 ورّوى زھوَر األماني الِعذابْ 

 بقلبي أنا

          * * 

 أنا وردةٌ قد نَماھا الغناءْ 

 وسحُر اللحونْ 

 فراحت تصوُغ نشیَد السماءْ 

 وذْكَرالحنینْ 

  وتغزُل منھُ وشاَح الضیاءْ 

 لكلِّ العیونْ 

  وتَھِمي على الكْوِن نبَع الصفاءْ 

 كغْیٍث ھتُونْ 

 

    * * 

 أنا یاوجودي بَجوِّ الحیاةِ 

 َصدى عندلیبِ 

  مع الفجِر أرقُص باألغنیاتِ 

 وقبَل المغیبِ 

 وللكوِن أبدو وضيَء السماتِ 

 بمرأًى حبیبِ  

 وأُشرُق نوًرا على الكائناتِ 

 بسحٍر عجیبِ 

        * *  

 أنا یاوجودي شعاٌع طلیقْ 

 بأْفِق الطیورِ 

 أُرفرُف مْثَل الفراِش األنیقْ 

 بُحضِن الزھورِ 

 وأُنشُد للشمِس لحَن الشروقِ 

 ولحَن النشورِ 

 وأسبُح للبدر حیث البریقْ 

 یُغّذي شعوري

        * * 

 فإْن عاندتني خطوُب القدرْ 

 وتاھت ُخطایا

  وتاه بدرِب الدَجى واعتكرْ 

  شعاُع سنایا

 سأجمُع من فلواِت الُعُمر ْ

  شتاَت صدایا

  ألنسَج مْنھ لحونًا أَُخر

 بكل الحنایا

 

      * * 

 وإن غاَب لحني ورْجُع نشیدي

 وحاَن مماتي

 ونامت بجوِف األسى والجمودِ 

 بقایا ُرفاتي

 سیمضي لھا في الفضاء البعیدِ 

 صدى أغنیاتي

 لیوقظ فیھا برغِم الخمودِ 

 نشیَد الحیاةِ 

               * * * 

 مصر/ سامح ادور سعدهللا        ف ل             قصة قصیرة
 
  

ظل یجري ویجرى كثیراً، مضى وقت طویل دون ملل، بذل مجھوًدا عنیفًا، وحركة مستمرة قویة، تصبب العرق من جبینھ و جمیع أج�زاء جس�ده 
المنھك فى الجري حتى أصبح یركض فى بركة من الوحل من كثرة العرق، وكلما مر الوقت أكثر و ضاعف جھده أكثر وأكثر، وبع�د ف�ت�رة و ج�د 

و قد غربت شمس یومھ فوق ھامتھ، ظن نفسھ أنھ قطع شوطاً طویالً و قد ظ�ف�ر ب�م�ا ك�ان ی�ح�ل�م ب�ھ ،و ع�ن�دم�ا   نفسھ وحیداً ال یوجد أحد حولھ
حتى كانت الصدمة المدویة عندما وجد نفسھ فى مكانھ لم یتقدم ولو خطوة واحدة. ل�م تص�ی�ب�ن�ا   للخلف و األمام  نظر یمیناً و یساراً   استفاق أخیراً 

ب الدھشة المنتظرة المعتادة التي أصابتنا عندما سلم نفسھ للواقع الغادر كما یظن ھو. سقط على األرض الموحلة واضًع�ا رأس�ھ ف�ى ق�ل�ب ال�ت�را
الموحل والزال وجھھ یفیض عرقاً ودموعاً حتى غمره الوحل وكذلك وجھھ األبیض البريء. لحظة تلو األخرى حتى غمر الوحل جسده ب�ال�ك�ام�ل 

لم نكن نعرف لھاذ م�ع�ن�ى ھ�ل  .أسفل ھذا الطمي المصنوع من العرق والدموع ولم تصدر منھ غیر حركات بسیطة تدلنا أنھ الزال على قید الحیاة
ھبت ریاح اللیل العاتیة فجففت الطین من فوق جسده النابض حتى أشرقت شمس نھار ج�دی�د وال�ت�ي ب�ح�رارت�ھ�ا ش�ق�ق�ت   فقد األمل تماما أم الزال متشبثًا بالحیاة أم ھي حالوة الروح؟

ع أج�زاء جس�ده ال�م�م�دَّد ج�م�ی�الطین فوق جسده أصبح مثل االرض المشققة الظمآنة والتي لم تُظھر من جسده سوى كومة صغیرة توضح حدود راسھ الكبیر، تناثرت الح�ب�وب ع�ل�ى 
من على أجزاء الجسد و ال�ك�وم�ة   التقاط الحب  المتساوي باألرض بفعل الھواء المتحرك، نزلت طیور السماء على األرض المشققة الظمآنة، نبشت األرض بمناقیرھا و أرجلھا محاولة

شقوق األرض الصغیرة وتحرك ولید العین حائًرا فى جمیع االتج�اھ�ات ك�أن�ھ ی�م�ل�ك ق�ل�ب   تجرى بین  الصغیرة محدثة جروحاً بأنحاء الجسم الممتد ففاض الدم مختلطاً بالدموع الغزیرة
بخفة من الكومة الصغیرة حاولت التقاط ولید   و اقتربت  الذى أشتم رائحة الصید  و لكن خافت الطیور من تلك الحركة و ھمت طائرة إلى أعلى، نزلت طیور األرض من أبو قردان  عاجز

مل الطائر الحزین وتركھا ورحل ولك�ن   ظنت انھا دیدان األرض لكنھا فشلت كما فشلت من قبل عندما خانھا التقدیر و تحدید الصید و لكنھا أحدثت ثقبًا فى العین البریئة  العین المتحرك
ب�ی�ن   ت�ن�ب�ش  بسرعة فجائیة فالتقط مقلة العین المفرغة و األخرى وظفر باالثنین معاً و ترك باقي ال�ط�ی�ور  نزل إلیھا مباشرة  كان ھناك عقاب ماھر أعلى قمة الجبل العالي حدد مقاصده

 الطین النتن؟



الشاعرة المغربیة خ�دی�ج�ة ب�و ع�ل�ي   
طرقت باب الشعر لتغوص ف�ي ب�ح�وره 
وتكتشف أسراره، وت�م�وج م�ع أب�ی�ات�ھ 
الرقیقة ال�ع�ذب�ة وتس�ت�ق�ر ف�ي س�اح�ت�ھ 
األدب��ی��ة، ب��ع��زی��م��ة وإرادة، إخ��ت��رق��ت 

ك��اف��ة وإج��ت��ازت الص��ع��اب،   ال�ح��واج��ز
ل��ت��ن��ال ل��ق��ب ش��اع��رة األط��ل��س م��ل��م��ةً 
بأساسیات الش�ع�ر واألدب وال�ق�واف�ي، 

ب�و ع�ل�ي ال�ت�ي    إنھا الشاعرة خ�دی�ج�ة
تخط بریشتھا األدبیة مالمح ت�ج�رب�ت�ھ�ا 
الشعریة المبنیة ع�ل�ى ك�ل�م�ات م�ؤث�رة 

 .ومفردات موزونة
جریدة العراقیة االست�رال�ی�ة" ال�ت�ق�ت "

بالشاعرة (خدیجة) وكان لنا معھا ھ�ذا 
الحوار الذي تحدثت بھ ع�ن ت�ج�رب�ت�ھ�ا 
ً  إل�ى أن��ھ ب��الش�ع��ر ت��ن�ث��ر ح��ب��ر  الف�ت��ة

 . مشاعرھا على الورق
 

تقول الق�ص�ی�دة :{م�ذ ك�ن�ت، ع�اث�راً  *
بالقرب كنت، وحده صبر أیوب، عب�اءةٌ 
بل�ون ال�ب�ح�ر، ب�ق�ل�ب ج�ل�م�ود ص�خ�ر، 
بأظافره ینكش جدران الصمت،، ینھش 
بأنیابھ ج�ل�ی�د ال�م�وت ع�اص�ف�اً ی�دوي، 
أركن أحالم�ك ف�ي م�رآب ال�ّرب وح�ده 
سینظ�ر ف�ي ك�ل األم�ر،، فس�الم س�الم 
حتى ذاك الحین}، الرثاء على الم�اض�ي 
توارد في أبیات ال�ق�ص�ی�دة م�اذا ی�م�ث�ل 
إل�ی��ِك ھ��ذا ال��ت��ع��ب��ی�ر،ج��دران الص��م��ت، 
صبرآیوب جلید الموت، ب�ق�ل�ب ج�ل�م�ود 

  صخر، أركن احالمك في مرآب الرب؟
عن الحظ العاثر اتحدث، الذي ی�غ�ی�ب  -

ویح�ب�ط األم�ان�ي  العزیز ویبعد القریب،
ویكسر المجادیف، الح�ظ ال�ع�اث�ر ال�ذي 
یص�ف�ع�ن�ا ب�ك�ل�ت�ا ی�دی�ھ ك�ل�م�ا أط�م�أن�ن��ا 
وباألمان أحسسنا، یوقظن�ا دوم�اً وی�ق�د 
مضجعنا، بل یزلزل من ت�ح�ت أق�دام�ن�ا 
الدروب واألزقة، وأن تصحو على حین 
غرة، وتجد ثكلى تصیح وتستن�ج�د ّرب 
السماء في كل لح�ظ�ة، وتص�ح�و ع�ل�ى 
أرتباك الع�ال�م ب�ی�ن ی�وم ول�ی�ل�ة خ�وف 
وھلع، إذا في م�رآب ال�ّرب ن�رك�ن ك�ل 

التمنیات إلى أن یؤذن بالفرج وإن�ج�الء 
 . العباب

 
ما قراءتِك لدیوان�ِك الص�ادر م�ؤخ�راً  *

(أف�ول ال�م�واج�ع،أح�الم ب�ل�ون  :بعنوان
الشفق) ی�ع�ال�ج ث�ی�م�ات م�ت�ن�وع�ة م�ن 
التماھي مع الطبیعة، الحنی�ن، ال�م�وت، 
األحالم، المواجع الغیاب الیأس، ال�خ... 

 ماھي أساس ھذه االفكار؟
قصائدي ع�زف ال�روح ونس�ج ع�ل�ى  -

وتر النبض لم أكتب ح�رف�اً ب�ق�ل�م�ي ب�ل 
بوری�دي وش�ری�ان�ي، قص�ائ�دي ول�ی�دة 
مخاض ناتج عن ما یترسب باألعم�اق، 
من أحساسات تنتج ع�ن ت�م�اس ب�ی�ن�ن�ا 
والم�ع�ی�ش، ك�ث�ی�رة ھ�ي األم�ور ال�ت�ي 
ننشدھا، وال نجد لھا مكاناً على ال�واق�ع 
في كثیر من األح�ی�ان، ن�ن�ش�د ال�م�ح�ب�ة 
والسالم والعیش بأمن وأمان ھي خیب�ة 
نحسھا كلما اصط�دم�ن�ا ب�ج�دار ال�واق�ع 

  الصلب
 

من عالم التربیة والتدریس إلى عال�م  *
 األدب والفن كیف نسجت العالقة؟

عالم التربیة ع�ال�م ی�م�ت�ح م�ن األدب  -
والفن جدائلھ المنیرة، ع�ال�م ال�ت�دری�س 
یتطلب معارف وال�م�ام�اً ب�م�ج�ال األدب 
ح��ت��ى ی��ك��ون ال��ع��ط��اء م��ن��ی��راً ط��ری��ق 

 .النشء، محفزاً على اإلبداع والعطاء
 

أیمكن القول ابتدأت خدیج�ة ب�وع�ل�ي  *
ش�اع�رة وان�ع�ط��ف�ت ال��ى ف�ن��ون أدب�ی��ة 

  أخرى فماھي؟
أنا أق�ول إن�ي اب�ت�دأت وم�ن�ذ ری�ع�ان  -

إحساسي بكتابة الخواطر وكل ما یجول 
بخلدي، بعد ذلك بق�ل�ی�ل وب�ع�د تش�ب�ع�ي 
بأسعار الكبار من القدامى والحدی�ث�ی�ن، 
بدأت أكتب على النحو الذي أكتب علی�ھ 
اآلن، ف��ال��ق��ص��ی��دة خ��ال��ص��ة ت��ج��ارب 

 .ومعارف
 

م��ا رأی��ِك ب��دور ال��ك��ات��ب والش��اع��ر  *

واألدیب في زم�ن ال�ح�روب واألزم�ات 
 واألوبئة؟

دور ال��ك��ات��ب والش��اع��ر ف��ي زم��ن  -
الحروب واألزمات ھو تعبیر والش�ج�ب 
أوالً، ث��م م��ح��اول��ة ب��اس��م��ة ال��ج��راح، 
وتض��م��ی���د الش��روخ ال��ت��ي ع��ل��ق���ت 
بالنفوس، ھو دور الطبیب یشرح األلم، 

 . ویحاول إیجاد دواء إلزالتھ
 
كیف تصفین لحظة اإلبداع وط�ق�وس  *

  الكتابة وماھي مصادر اإللھام؟
لحظة اإلبداع، لحظة مخاض عس�ی�رة  -

ج�داً الم�ج��ال ل�غ��ض اإلحس�اس ع�ن�ھ��ا 
والب��د ل��ال��س��ت��ج��اب��ة س��اع��ة ح��ل��ول��ھ��ا، 
والتفرغ واالعتكاف في محرابھ�ا ح�ت�ى 

 اإلنتھاء من مسودة القصید
ھي نصوص من نبع الورید ك�م�ا ق�ل�ت 
مغمورة في طست مشاعري وشع�وري 
ب��اإلغ��ت��راب ف��ي ع��ال��م ك��ل��ھ أن��ان��ی��ة 

على كل المستوی�ات وف�ي ك�ل  وحروب
  . المجاالت

 
المشھد الثقافي الم�غ�رب�ي ج�زء م�ن  *

المشھد الثقافي العرب�ي وال�ع�ال�م�ي م�ا 
 مدى تأثیر المغرب بذلك المشھد؟

المشھد الثقافي المغربي ھ�و تش�اب�ك  -
بین ثقافتھ األصیلة وثقافات واف�ده م�ن 
الشرق والغ�رب وھ�ذا ی�غ�ن�ي ال�ث�ق�اف�ة 
المغربیة وال یشلح عنھا خصوص�ی�ت�ھ�ا 

 . في مجال اإلبداع
 

دور الشاعرات العربیات في الساح�ة  *
األدبیة ھل وصل ما تطمحین إلیھ أم أن 

 مشاركتھن ما زالت في بدایتھا؟
أكید الزال دور الشاعرات م�ح�ت�ش�م�اً  -

في الساحة ال�ع�رب�ی�ة وذل�ك ل�ل�ع�راق�ی�ل 
الكثیرة التي تزرع في طریقھن فم�ع�ن�ى 
شاعرة في الوطن العربي م�ازال ی�ل�ف�ھ 

 الحیف والغموض؟
 

كتاب وشع�راء أث�روا ف�ي الش�اع�رة  *

  خدیجة بو علي؟
ھناك شعراء كبار من الزمن ال�ق�دی�م،  -

تأثرت بھم مثل المتنبي والمعري ال�ذي 
كان بحثي للحصول ع�ل�ى االج�ازة ف�ي 
فلسفتھ ومن العصور الحدیثة العمال�ق�ة 
محمود درویش ونزار قباني وش�اع�رة 

 . فدوى طوقان ومي زیادة
 
رسالة شعریة تریدین أن ت�ق�ول�ی�ن�ھ�ا  *

 للقارئ العربي؟
رسال�ت�ي ل�ل�ق�ارئ ال�ع�رب�ي الب�د م�ن  -

إنصاف ال�ك�ات�ب بس�ی�ف ال�ن�ق�د ال�ع�ادل 
ولیس بال�ت�ث�ب�ی�ط واإلح�ب�اط، ف�ال�ح�رف 
والدة مخ�اض ص�ع�ب وط�وی�ل ول�ی�س 

 .رغبة في الظھور أو في لفت اإلنتباه
 
 ماھي كلمتِك الختامیة؟ *
وفي الختام أشكر جزیل الشكر رئیس  -

د.   تحریر جریدة العراقیة االس�ت�رال�ی�ة
موفق ساوا واإلعالمی�ة د. دن�ی�ا ع�ل�ي 
الحسني ال�ت�ي أت�اح�ت أم�ام�ي ف�رص�ة 
لقائكم، تحیاتي للمبدعین في ك�ل ب�ق�اع 
العالم ولكل االعالمیین الذی�ن ی�ع�م�ل�ون 
على التعریف بنا وتعرفنا م�ن خ�الل�ھ�م 
ع�ل��ى ال��م�ب��دع��ی��ن اآلخ�ری��ن،،ت��ق��دی��ري 

 .ومحبتي
 
 "السیرة الذاتیة"

أستاذة وشاعرة من مدینة خنیفرة، من 
أب متضلع في ع�ل�وم ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة 
والدین كان لھ بالغ األثر في ت�ح�ف�ی�زھ�ا 
على القراءة وكذا الكتاب�ة ف�ي م�رح�ل�ة 

 . مبكرة من عمرھا
حاصلة على االجازة / آدب عربي -

  من جامعة موالي إسماعیل بمكناس
 .نائب رئیس دار الشعر العربي- 
 . عضو اتحاد األدباء الدولي-

لھا دیوانان : (أحالم بلون الشفق)- 
 .،( أفول المواجع)

دیوانھا الثالث : (زفرات على وتر - 
 .الغیاب) یوجد قید الطبع

شاركت في دواوین إلكترونیة - 
 . متعددة بالمغرب وخارجھ

نشرت لھا جرائد ومجالت - 
إلكترونیة وورقیة بالمغرب وفي 
دول عربیة مثل مصر والجزائر 

  والعراق وتونس وغیرھا
شاركت في ملتقیات وطنیة عدة - 

في مختلف ربوع المغرب بالشرق 
  والشمال والمغرب

شاركت في ملتقیات وطنیة عدة - 
في مختلف ربوع المغرب بالشرق 

 .والشمال والغرب
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 دنیا علي الحسني/العراق حاورتھا/د.
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صنعت العیون الملونة في ال�ت�واب�ی�ت أو ف�ي   
أقن�ع�ة ال�م�وم�ی�اوات أو ال�ت�م�اث�ی�ل ال�م�ص�ری�ة 
القدیمة، وال یوجد دلیل على أن ت�ل�ك ال�ع�ی�ون 
تدل عن لون العیون األصلیة لل�ش�خ�ص أو ت�م 
استخدامھا ك�ع�دس�ات ل�ت�ج�م�ی�ل ع�ی�ون�ھ�م ف�ي 

ظھ�رت ال�ع�ی�ون ال�م�ل�ون�ة ، التوابیت والتماثیل
والمدرجة في وقت مبك�ر ف�ي ت�م�اث�ی�ل ال�دول�ة 
المصری�ة ال�ق�دی�م�ة وال�وس�ط�ى، وك�ان�ت ھ�ذه 
العدسات تصنع من الكوارتز، وھى عبارة ع�ن 
عدسات بلوریة محدبة تمت معالجتھا وصقلھ�ا 
بشكل مثالي، أعطت الت�م�اث�ی�ل م�ظ�ھ�ر ج�م�ی�ل 
وُمحیر في نفس الوقت، ویمكن ال�ع�ث�ور ع�ل�ى 
تماثیل كثیرة من مصر القدیمة وبكمیات كبی�رة 
ف��ي ال��م��ت��اح��ف ذات ع��ی��ون م��ل��ون��ھ ب��أل��وان 

تبین ما وصل لھ المصري الق�دی�م م�ن   مختلفة
تقنیات الماضي، فإذا ن�ظ�رن�ا إل�ى ت�م�ث�ال ال�ك�ا 
الخشبي بالمتحف المصري ل�ل�م�ل�ك ح�ور، م�ن 

الدولة ال�وس�ط�ى ن�ج�د أن ع�ی�ن�اه  -13األسرة 
لونھما ازرق (على الرغم من أنھ ع�ن�د ال�ن�ظ�ر 
لھ من زوایا مختلفة یتغیر لونھما وص�والً إل�ى 

 -كما ھو موض�ح ف�ي الص�ور  -اللون البني)، 
وھذه العدسات تعطى خصائص قریبة جدا م�ن 
بنیة العین البشریة، ومن المثیر ل�الھ�ت�م�ام أن 
ما بین تصنیع ھذه العیون المدھشة من الدولة 
القدیمة وصوال ل�ل�دول�ة ال�وس�ط�ى ك�ان ھ�ن�اك 

سنة، وبع�د ف�ت�رة م�ن  700انقطاع دام حوالي 
الزمن بدأ ال�م�ص�ری�ون ف�ی�م�ا ب�ع�د ب�اس�ت�خ�دام 
البرونز والرخام والكوارتز والحجر ال�زج�اج�ي 
 أو الخشبي لتطعیم العیون ب�دالً م�ن ال�ك�وارت�ز
حتى في العصر ال�ح�دی�ث م�ع�ظ�م ال�م�ص�ری�ی�ن 
لدیھم عیون ملونھ م�ن ال�ب�ن�ى واألزرق ف�م�ن 
الممك�ن ان ن�ف�ت�رض بش�ك�ل ق�اط�ع أن ن�ف�س 

 الشيء كان أیضا في المصریین القدماء.
 

قال علماء اآلثار ال�م�ص�ری�ة إن ال�ف�راع�ن�ة ق�د 
س�ن�ة،  3500عرفوا فن التمثیل قبل أكثر م�ن 

الفتین إلى أنھا تنقسم إل�ى ال�درام�ا ال�ط�ق�س�ی�ة 
والدراما الدینیة. وأكدوا أن الرسوم وال�ن�ق�وش 
الفرعونیة المختلفة تؤكد أن توم وج�ی�ري م�ن 

 .إبداع قدماء المصریین

كلمات التحفیز نسمة ربیع تھمس بلطف، تمد ید ال�ع�ون ل�م�ن ُدف�ن   
 ..  حلمھ قبل أن یزھر

لمن ضیع قارب نجاتھ ولم یعبر، لمن یب�ح�ث ع�ن م�ن یس�ن�ده ح�ت�ى 
الینكسر، وعن من یجدد إنسانیتھ التي إستنزفتھا خیان�ات ال�ن�اك�ری�ن 
أنا سأكون معكم نلملم معا أوراق خریف سعادة مت�س�اق�ط�ة م�ت�ن�اث�رة 

شاحب ، نعید زرع آمالنا من جدید لنحص�د   وجع  ھباءا على رصیف
 أزھار یاسمین شذیة العبق.

ھذه ھي كانت مقدمة الكتاب الذي ضم بین صفحاتھ اثن�ت�ان وث�الث�ون 
تغریدة تحفیز كثیرا ما یحتاجھا الواحد منا من وق�ت آلخ�ر م�ن أج�ل 
إعادة شحن بطاریة األمل والتفاؤل في نفسھ تدفعنا لتحقی�ق أھ�داف�ن�ا 
وأحالمنا و مواجھة الظروف المحیط�ة ب�ن�ا وال�ت�غ�ل�ب ع�ل�ى ص�ع�اب 

 الحیاة بعزم بثقة .
امأل حیاتك عزما، قنادیل االنتصار، مراسیم األم�ل، وإن ل�م ت�ؤم�ن�وا 

وغیرھا جاءت لتنتشل القارئ المحبط والی�ائ�س   بمبادئي فاعتزلوني
من غیاھب الضعف والركون إلى المواجھة ف�ال�ح�ی�اة ال ت�ح�ت�ف�ي اال 

.. ع�زم�ا ..إص�رارا   بؤالئك الصامدین لیك�ون ال�ب�ق�اء ل�ألق�وى أم�ال
 وفقط .

ع�ب�ارة ع�ن نص�وص  -باتن�ة  -الكتاب من اصدار دار أدلیس بلزمة 
قصیرة في تفاصیلھا وھي ش�رح الق�ت�ب�اس وض�ع ب�ع�د ع�ن�وان ك�ل 

ك�ت�اب" ح�ت�ى ال   مباشرة ومرتبط بھ�ا مض�م�ون�ا، وی�ع�ت�ب�ر  تغریدة
تنكسر" الكتاب الثالث للكاتبة بعد المجموعة الشعریة "وبقیت ع�ل�ى 
كبریائھا تقاوم " وروایة " ال تفلتي یدي " وقد جاء مخ�ت�ل�ف�ا ف�ك�رة 
وأسلوبا مھدى الى أرواح شھداء ال�وط�ن ض�ح�ای�ا س�ق�وط ال�ط�ائ�رة 

 -الجزائر  -العسكریة في بوفاریك 

   ب 

"   " 
 

  -اثنتان وثالثون تغریدة تحقیز  -
 

 للكاتبة 
 خدیجة حسین تلي

 الجزائر

ا   نا   
 
 
 
 

   علي سرحان/ مصر



29  

Wednesday 
AL iraqia  Issue No. 766 

30 Sep 20 • Year 15 

أحالمي الوردیة، واضمحلت ابتسامتي ال�ع�ذب�ة   توالت أیامي حزینة كئیبة..فاندثرت معھا 
األلم بات یعتصرني، وسكاكینھ الّحادة راحت ت�ّم�زق .. المشرقة التّي طالما أنارت محیّاي..

مالمح أمل جدی�د..یض�يء دروب غ�د ق�ری�ب،  أحشائي..أنحني متألمة، أحاول جاھدة جمع
 أحتسبھ مشرقًا زاھًرا..

أحاول تحریض ذاكرتي على استحضار ذكریات نقل�ت�ن�ي م�ن ن�ق�ط�ة ف�رح وأم�ل، ل�ن�ق�ط�ة 
ویأس..حزن ممتد من حدود الروح، لحدود قلٍب، أودعوه زنزانة معتمة...ل�ی�ل�ھ�ا ال   حزن

 تنجلي ظلمتھ، وكوابیسھا ال تنتھي..
ثملة من مرارة ال�ق�ھ�ر   لم أكن أتصّور أن أجد نفسي یوما ما، من دونك..وحیدة منكسرة،

الیومي..بعد ما كان اسمك محفورا على أشجار غابتي، التّي ال یھتدي لطریقھا غی�ري..أن�ا 
 التّي أحبّبتك بصدق..و قررُت نسیانك بصدق..

لم تكن أھال لحٍب..اتخذتھ لعبة مسلیّة، تعبث بھا متى یح�ل�و ل�ك ذل�ك..ت�ل�ق�ی�ھ�ا أرض�ا..ثّ�م  
 مھّشمة، محطّمة..لتلھو ببقایاھا مّرة أخرى..   تعود فتلتقطھا

ذاك حبَّي الجمیل..كان حقال من األزھار الربیعیة..لطالم�ا روی�تُ�ھ�ا م�ن ی�ن�اب�ی�ع مش�اع�رك 
المتفّجرة عند موطئ قدمیك..ھا ھو اآلن یتحّول لحقل من ثلج و رم�اد..ت�ح�ی�ط ب�ھ أس�وار 
من أشواك سامة، و صبّار ناري..و ھ�ا ھ�و ذا، َم�خ�م�ل ق�ل�ب�ي ال�ّذي ك�ان ی�ع�ب�ق بش�ذى 

 و الیاسمین..صار فوالًذا، تفوح منھ رائحة البارود و النّار..  الورد
یجب أن تعلم، أنّي لم أعد أتوق لتلك الّشمس المنبعثة منك..بآلليء نورھا ال�راقص�ة ع�ل�ى 
سطح حبّك..لقد غابت و تركت مكانھا لغیمة داكن�ة..س�أس�ت�رخ�ي ع�ل�ى ض�وء س�وادھ�ا و 

ب�ع�دھ�ا ل�ھ�دوء   لحین أن تندمل..وأستسل�م  ألعق جراحي الدامیة..و أظّل ألعقھا بال ھوادة
 الفراق الصعب..

ق�ف�ل ق�ل�ب�ي ال�ّذّي   تنھدتُك زمنا طویال..و تمنیُت لو أنّك تنصُت و لو لتنھیدة واحدة..فتفتح
أتى علیھ الصدأ، وتدِخل علیھ شعاع أمل جدید..یرفع أھدابي المنكسرة نحو األف�ق..ی�ل�م�ل�م 

 أشالئي المتناثرة..یلحم الّصدع، یرّمم القلب المّحطم، ویضیئھ كقندیل..
ولكنّك لم تأبھ بتنھیداتي الع�م�ی�ق�ة..مس�اف�ة ش�اس�ع�ة ك�ان�ت ب�ی�ن ج�رح�ي وغ�رورك..ب�ی�ن 

 وسیف جحودك..  روحي مقالید
ُمصّرا كنَت عل�ى إن�ھ�اء ال�ق�ّص�ة..آث�رَت ال�ن�ھ�ای�ة األل�ی�م�ة، و اس�ت�ح�ل�ی�ت ط�ع�م�ھ�ا ال�ّم�ر 
العلقم..فأنَت لم تّحب أب�ًدا..و أّي ال�م�ش�اع�ر ن�ب�ی�ل�ة ل�م ت�ك�ن ل�ت�ع�ن�ي ل�ك ش�ی�ئ�ا..الس�م�ع�ة 
المزیّفة..النفوذ الكاذب..الكاریزما المصطن�ع�ة..أس�ك�ن�وك ع�ل�ب�ة قص�دی�ری�ة ب�ح�ج�م ع�ل�ب�ة 

 سردین..یا من أسكنتُك قلبَي الفسیح، المترامي األطراف..
..و ل�ك�ن ل�ف�راق م�ا ت�وھ�م�تُ�ھ ح�ق�ی�ق�ة..مّس�ل�م�ة -لیس لفراقك یا غبي  -آه..كم أنا حزینة..

 بدیھیة..لمونودراما حبّك المتقنة..
تكن تخشى االخت�ن�اق؟..أم أّن ق�ن�اع ال�زی�ف   كیف استطعَت ارتداء قناع الّحب طویال؟..ألم

الّذي كنت تغطي بھ وجھك..مصنّع ھو اآلخر من مّواد مغشوشة مثلك، و غیر عازلة..بھ�ا 
م�ن   متھالكتین، قد غطّتھما طبقة س�م�ی�ك�ة،  ثقوب تمّرر الھواء المّشبع بالسّموم..لرئتین

 قطران النذالة و اللؤم.. 
اآلن فقط، استیقنُت أنك مدنس مثلھم..حبیب النفوذ و التملك..ال حب�ی�ب ال�ورود و قص�ائ�د 
الغزل..و أّن صورتك التّي كنت أشاھدھا على س�ط�ح ال�ب�ح�ی�رات..ص�رت أش�اھ�دھ�ا ع�ل�ى 
سطح المستنقعات الراكدة..تحوم فوقھا أس�راب م�ن ال�ع�ن�ت�ر، ال�ن�ِھ�م م�ن ج�ث�ث ال�م�وت�ى 

تظنّني قد انتھیت..وأن ریاح غدرك قد أطفأت شم�وع�ي و ح�طّ�م�ت مص�اب�ی�ح ..  المتعفّنة..
 ..! قلبي الودیع المسالم

ث�ار ب�ح�ر خ�داع�ك، م�ّدم�ًرا م�راك�ب ن�ج�اة ق�ل�ب�ي، ال�م�رھ�ف   تظنّي قد انت�ھ�ی�ت..ب�ع�د أن
 ..!الّحس..الصادق األحاسیس

تظنني قد انت�ھ�ی�ت..وأنّ�ك ب�م�ك�رك اس�ت�ط�ع�ت إط�ف�اء ت�ل�ك ال�ج�م�رة ال�م�ش�ت�ع�ل�ة أب�ًدا ف�ي 
 أعماقي..وأنّي سقطت تحت أكداس الظلمة و الیأس، التي كّومتَھا فوقي..!!

أنَت مخطئ..ستظّل جمرة األمل أبًدا مشتعلة في أعماقي..و ستظّل تض�يء ك�م�ص�ب�اح ف�ي 
 قّمة أعلى جبل..  متربّع على  مقدّسة في معبد،  لیل حالك الظلمة..كنار آلھة

لسُت أنا من ینھار بل أنت..أنا بالفعل سقطُت..و لكنّي ھنا س�ق�ط�ت، وھ�ن�ا وق�ف�ُت ص�ام�دة 
قویّة، أكثر من ذي قبل..أّما أنَت، فإنّ�ك ان�ھ�رَت ك�ق�ذی�ف�ة ل�م تص�ب ھ�دف�ھ�ا..ف�ھ�وت ع�ل�ى 

 نفایات..  مفرغة
لقد انتصب جدار بیني و بینك لألبد..قّررُت أن أنھي ّكل شيء..أن أفّجر الفقاع�ة..أن أث�ق�ب 
بالون الحلم الوردي..أن أح�ّرر خ�ات�م�ة ل�ق�ّص�ت�ي م�ع رج�ل�ی�ن.. ن�ع�م، ال ت�ن�دھ�ش، ھ�م�ا 

 ..!وعزمُت نسیانھ.... وكالھما أنت  رجالن ..األّول كنت أحبھ..و الثاني كرھتھ

 خاطرة   

 أ    
 
 

 وھیبة سقاي
 الجزائر 

 ا   ة
 سید عبد العال سید/ مصر 

 ملوي
 

  غروب
تدخل إلى الغرفة مسرعة فأغلقْت الب�اب ب�ع�ن�ف.. م�م�زق�ة فس�ت�ان�ھ�ا 
قطعة .. قطعة ثم ارتمْت على السریر تبكى.. بینما تنفلْت م�ن األف�واه 
الزغارید أمام الباب.. مھنئین العریس بلیلة الزفاف .. قبل أن یلت�ق�ي 

 ...بشریكتھ، رآھا متحجرة في بركة الدم
 

  قتیل
تضحك في وجھھ.. راح یبادلھا النظرات التي تقربھ م�ن�ھ�ا.. ف�ن�ب�ت�ت 

  ... بینھما كل الحروف .. لكن غرسْت في قلبھ السكین
 

  غریق

رسمُت بیتي على رمال الشاطئ حددُت النوافذ وباب الدخول .. قررُت 
 أن أفرشھُ بقطع األثاث ..  لكن البحر ثار بالغضب.. فأغرق كل األثاث

 سرد تعبیري
 

  روا  ااَل
 
 
 
 

 سامیة خلیفة / لبنان

 
 عالَم البكاُء؟ سؤاٌل سخیٌف قضى علیِھ الدَّھُر، عالَم السُّؤاُل؟   

ال تسألوا والض�رُع ج�فَّ وال�ط�ف�ُل م�اَت ف�ي حض�ٍن اغ�ت�ال�وا م�ن�ھ 
أھي الخدیعةُ البكماُء وقد تخلَّْت عن ب�ك�ِم�ھ�ا تس�ت�ع�ی�ُر م�ن  األنباضَ 

غراٍب أسوَد أطنانًا من نعیٍق؟ الخدیعةُ بأمِّ عینِھا تقرُّ وتعترُف ببن�ِت 
شفتِھا عْن حبیٍب غاِدٍر غادَر متأبِّطًا األنغاَم واألشع�اَر ك�لَّ�م�ا وق�ع�ْت 

رْت منھا أنغاٌم من نشازٍ  كانْت   واخیبتاهُ حتّى األنغامُ   .منھُ نغمةٌ تفجَّ
وك�لَّ�م�ا وق�ع�ْت م�ن�ھُ   متبرقَعةً بأصواِت العنادِل وألحاِن أمطاِر الحبِّ 

ْت من غالٍف كاَن یكتسي الذَّھَب البّراَق لتظھَر من تح�تِ�ھ  قصیدةٌ تعرَّ
دئَِة، ال لْن أقوَل واخیبتاهُ ب�ع�َد اآلن ف�ال�ح�ق�ی�ق�ةُ  عورةُ الحروِف الصَّ
لِئ، ھنا كاَن مقرُّ  النّاصعةُ ببیاِض الّروحِ أفضُل من كذبٍة تتزیَُّن بالآلَّ

صیِن أراهُ مطلیًّا بزوابعِ النَّزواِت في ثقافة مست�وردة م�ن   الفكِر الرَّ
أسواِق التَّھجیِن یتباھى بھا من تطبََّع بأفكاٍر ال تغني ع�ن ج�وعٍ وال 
�ْن  �َخ بس�ذاج�ٍة ع�مَّ تسمُن إال أنَّھا تكشُف بمنظاِر الواقعِ ع�مَّ�ن تض�مَّ
ی�ادِة  تغلفْت روُحھ بالقشوِر،  ف�ال ت�ت�وق�ْف أیُّ�ھ�ا ال�م�م�ثِّ�ُل ل�دوِر ال�رِّ
�ًج�ا  ْت أنَّ ت�ح�تَ�ھ�ا ف�ك�ًرا م�دجَّ المعتمُر قلنسوةَ القیادِة الفض�ائ�ُح أق�رَّ
بالقوادِة، فخْذ أنَت وأمثالك م�ع�َك االع�ذاَر ال�واھ�ی�ةَ أیُّ�ھ�ا ال�م�ط�ھَّ�ُم 
بالّریاِء، أّما أنا فسأبقى المسكونة في غیبوبت�ي ح�تّ�ى ال�ن�خ�اع ف�إن 

روا عليَّ السؤالَ   .جفَّ الدَّمُع ال تكرِّ



" وت�رج�م�ت�ھ ان الس�م�ك�ة  A fish rots from the head downھناك مثل انكلیزي یقول: "   
تتعفن من الرأس إلى األسفل، ورغم ذلك ذھب الفنان المسرحي الك�ب�ی�ر ی�وس�ف ال�ع�ان�ي ف�ي اح�دى 
مشاھد تمثیلیاتھ الى ذیل السمكة وھو یشمھا مما أث�ار اس�ت�غ�راب ال�ب�ائ�ع او الس�م�اك ق�ائ�ال ل�ھ: إنَّ 
المشتریین یشّمونھا من الفم لیتأّكدوا أنھا صال�ح�ة أو خ�ایس�ة، ض�ح�ك ال�م�ش�ت�ري ب�ازدراء، ق�ائ�الً: 

 أعرف ذلك جیداً، لكنني أرّدت التأّكد من أن العفونة قد وصلت إلى الذیل أم ال!؟
 
وما بین رأس السمكة وذیلھا یكاد یضیع البل�د وك�ث�ی�ر م�ن ب�ل�دان ال�رب�ی�ع ال�ع�رب�ي ال�ت�ي س�ق�ط�ت    

بمستنقع الفساد حینما سقط دكتاتورییھا من اعلى الدرج الى اسفلھ، والذي یحاول ورثتھم تنظ�ی�ف�ھ 
من االسفل، مستھدفین موظفین صغار من (العظامة) ھنا وھناك لضربھم عل�ى ط�ری�ق�ة ع�ن�ت�رة ب�ن 

 شداد (كنت اضرب الضعیف ضربة یھتز لھا قلب القوى)!
 
بھذه المقدمة السریعة أردت أن أدخل إلى عالم التمنیات الوردیة في بیئة فاس�دة وب�ائس�ة، ك�ان�ت    

وما تزال تعكس شكل المجتمعات في معظم الدول التي طالتھا عملیات التغییر الفوقیة وأزالت ھیاكل 
أنّظمتھا السیاسیّة متمثلةً بالرئیس وطاقمھ، وفي مقدمت�ھ�ا ال�ع�راق، ح�ی�ث ت�راك�م ھ�ائ�ل م�ن ث�ق�اف�ة 
القطیع والخوف المتكلس في أدق تفاصیل الشخصیة الفردیة والمجتمعیة ناھیك عن مناھج تربوی�ة 
تّربى مالیین البشر علیھا، دیدنھا الخض�وع واالس�ت�ك�ان�ة وع�ب�ادة ال�ف�رد واألف�ك�ار ال�ب�ال�ی�ة وال�ع�ق�ل 

  الوعائي لمعلومات ببغائیة ال تعرف النقد وال االعتراض وال صناعة الرأي المختلف.
 
ال شّك أن معظم ھذه البلدان وبدرجات تكاد تكون متقاربة، تعاني من إشكالیة معق�دة ف�ي ت�ط�ب�ی�ق    

حلول غیر واقعیة أو زراعة بذور في أرض غیر مالئمة إلنباتھا ونموھا، وخاصةً ما یتعلق ب�ت�داول 
السلطة والھیئات التشریعیة التي تخضع قوانینھا لسلطات اجتماعیة، لم تنج�ح ك�ّل ال�م�ح�اوالت ف�ي 
إزاحتھا أمام تقدم فكرة المواطنة، فما تزال كراسي غالبیة مجالس النّواب محج�وزة الص�ح�اب ت�ل�ك 
السلطات االجتماعیة والدینیة إلى حدٍّ ما، وخاصةً سطوة الش�ّد ال�ق�ب�ل�ي وال�م�ن�اط�ق�ي واالس�ت�ق�ط�اب 
المالي (شراء وبیع االصوات)، ناھیك عن ممارسات دكتاتوریة بعباءة دیمقراطیة تبررھا األع�راف 

 والتقالید والفتاوي الدینیة.
    
إّن الّذین یصّرون على عملیة التنظیف، علیھ�م ال�ب�دء م�ن ال�رأس ف�ي أع�ل�ى ال�درج، ف�ق�د أث�ب�ت�ت    

التجارب وفي كّل أشكال األنظمة اإلداریة واالجتماعیة والسیاسیة، أّن الفساد فیروس یصیب الكبار 
وینتشر في البیئة التي تضعف فیھا الدولة ومفاصلھا، ویتوالھا المتسلقین م�ن ال�م�ن�ف�ذی�ن الص�غ�ار 
لبرامج الكبار الذین یُطلقون علیھا ھنا في الدارج العراقي بـ (العظامة) وحصتھ�م م�ن الص�ف�ق�ات ال 
تتجاوز األذن من الجمل، لقد استشرى الفساد في ھ�ی�اك�ل ال�دول�ة ال�ع�ل�ی�ا، وخ�اص�ةً ف�ي الس�ل�ط�ت�ی�ن 
التشریعیة والتنفیذیة حتى غدا دولة أقوى من الدولة ذاتھا، مالكاً كّل أذرعھا ال�ع�س�ك�ری�ة واألم�ن�ی�ة 

 واالقتصادیة. ھذه الالدولة تقوم على ثالث أسس ھي :
الذراع العسكري المتمثل بالمیلیشیات مع اختالف تس�م�ی�ات�ھ�ا وط�روح�ات�ھ�ا ال�دی�ن�ی�ة وال�م�ذھ�ب�ی�ة  -

 والعشائریة
الذراع االقتصادي المتمثل بالمكاتب االقتصادیة لألحزاب والمیلیشیات والسیط�رات ال�ت�ي ت�ف�رض  -

 األتاوات والضرائب
الذراع األمني المتمثل بأجھزتھا االستخباریة ومعتقالتھا وسجونھا السریّة وعمل�ی�ات االخ�ت�ط�اف  -

  واالغتیال والتغییب آلالف من الشباب بتھمة كاذبة.
ھذه األذرع الثالث، ترتبط بھا شبكة من مئات الشركات الوھمیة والمكاتب بمختلف االختص�اص�ات  

العقاریة والمصرفیة والسفر والسیاحة والقنوات الفضائیة والم�ن�اف�ذ وت�ھ�ری�ب ال�ن�ف�ط ومش�ت�ق�ات�ھ، 
ناھیك عن عملیات بیع وشراء وتھریب الع�م�ل�ة، ول�دى ك�ّل ھ�ذه ال�م�ؤس�س�ات م�م�ث�ل�ی�ن ف�ي م�ع�ظ�م 
الوزارات الحلوب، بل حتى في السفارات والممثلیات خارج البلد، أنھا شبكة مع�ق�دة ب�دع�م إق�ل�ی�م�ي 
خطیر أكبر من مجرد إصالحات سطحیة أو جانبیة، إننا إزاء عملیة جراحیة كبرى تست�أص�ل ب�ق�رار 

  وقوة رؤوس الفساد واإلفساد، لكي تنٍھار كّل ھذه الشبكات!
 افعلھا وسترى عشرات المالیین معك، فال تستبدلھم ببضع أصنام!

 

 ت ورد 
!   
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اشترك�ت م�ن ف�ت�رة ف�ي مس�اب�ق�ة ل�ل�ش�ع�ر، وج�اء   

ت��رت��ی��ب��ي ف��ی��ھ��ا الس��اب��ع ورغ��م رفض��ي ل��ل��ن��ت��ی��ج��ة 
وشعوري بالتالعب ال�واض�ح ال�ذي ح�دث م�ن ق�ب�ل 

،ول�م   لجنة التحكیم ، لم أبدي حین�ھ�ا أي اع�ت�راض
أكتب ع�ن ھ�ذا ال�م�وض�وع وذل�ك إلی�م�ان�ي الش�دی�د 
بمقولة "من أرتض�ى ب�ق�واع�د ال�ل�ع�ب�ة ال ی�ج�ب أن 
یتذم�ر م�ن ال�ن�ت�ائ�ج " ، وھ�ذه ال�م�ق�ول�ة ی�ج�ب أن 
ن�ط�ب�ق��ھ�ا ف�ي ع�ال��م الس�ی�اس�ة ، ف�م�ا دم�ن��ا اخ�ت�رن��ا 
الصن�دوق اإلن�ت�خ�اب�ي وس�ی�ل�ة ل�ل�وص�ول ل�ل�ح�ك�م ، 
ف�ل�ن�رض�ى أذن ب�ن�ت�ائ��ج�ھ، ھ�ذا إن أردن�ا ال�ن�ھ��وض 

 والخروج من عنق الزجاجة .
التقیت بھ ف�ي  الروائي العالمي باولو كویلو والذى 

ع��ن��د زی��ارت��ھ ل��م��ص��ر ھ��و روائ��ي  ات��ح��اد ال��ك��ت��اب 
،تع�د روای�ت�ھ  1947أغسطس  24برازیلي ولد في 

"الخیمیائي " من أشھر الروای�ات ال�ع�ال�م�ی�ة ال�ت�ي 
حققت نسبة مبیعات كبیرة ،تتمیز روایاتھ ب�م�ع�ان�ي 
روحیة عمیقة جدا ، ویعتمد عل�ي أح�دث ت�اری�خ�ی�ة 

وال�ج�دی�رة   ویجعلھا العم�ود ال�ف�ق�ري ل�م�ا ی�ك�ت�ب .
ب��ال��ذك��ر أن ت��م��رده ف��ي م��رح��ل��ة الش��ب��اب دف��ع��ت 

لمستشفى األمراض ال�ن�ف�س�ی�ة   إلي إرسالھ  والدیھ
 ثالث مرات

ل�ق�د "وقد ق�ال ك�وی�ل�و ب�خ�ص�وص ھ�ذا ال�م�وض�وع
سام�ح�ت�ھ�م. ی�ح�دث ھ�ذا األم�ر ع�ن�د ال�ح�ب ف�ى ك�ل 

الحب الك�ب�ی�رة ت�ج�اه   األوقات، عندما تمتلك مشاعر
شخٍص ما، لكنّك ترغب بأن یت�غ�ی�ر ھ�ذا الش�خ�ص، 

 ."وعندھا فقط یصبح الحّب مدمًرا .أن یكون مثلك
ك�ت�اب ب�ی�ع  30وقد قام باولو كویلو بنشر أكثر من 

أكث�ر   ملیون نسخة فى220من تلك الكتاب أكثر من
بلًدا حول العالم وتَرجمت أعمالھ إلي أكثر  180من 
لغة ویؤمن كویلو بوجود لغة رمزیة ت�رب�ط  85من 

الس�ت�ی�ع�اب   بین ثقاف�ات ال�ع�ال�م، م�ا ج�ع�ل�ھ ُم�ت�س�ع�ا
ثقافات العالم وعدم االكتفاء بثقافة قارتھ األمریكی�ة 

ویبحث كویلو عبر لغتھ الرمزیة تلك عن  الجنوبیة،
ال��ت��ي   م��ف��ردات أدب��ھ ال��ت��ي ت��ت��ردد ف��ي مش��روع��ھ،

یسودھا ال�غ�م�وض والص�وف�ی�ة وال�ل�غ�ة الش�اع�ری�ة 
الذات، والتجاُسر م�ن   والتحرر من خالل البحث عن

أج��ل خ��وض ھ��ذا ال��ب��ح��ث ورح��ل��ت��ھ، ك��م��ا ی��ق��ول 
الشاطئ، لكنھا لیست م�ن أج�ل   "السفینة آمنة على

ذلك ُصنعت وأخیرا من أشھر أعمالھ بخالف روای�ة 
الخیمیائي، ال�ت�ي الق�ت ص�دى واس�ع�ا ھ�ي روای�ت�ھ 

، 1998تم�وت" ال�ت�ي ص�درت   "فیرونیكا تقرر أن
 التي تدور أحداثھا في مستشفى لألمراض العقل�ی�ة،
و"ساحرة بورتوبیللو"، و"على نھر بیدرا جلست 

دق��ی��ق��ة"،   وب��ك��ی��ت"، و"أل��ف" و"إح��دى عش��رة
 و"بریدا" وغیره.



المفارقة ھي ط�ری�ق�ة ف�ي ال�ك�ت�اب�ة   
غایتھا تأجیل المغزى واثارة المتلقي 
عبر صوغ بالغي یس�ت�ع�م�ل ال�ك�ات�ب 

ـ أي ف�ي ھ�ذا الص�وغ ـ� ال�ل�غ�ة   فیھ
بشكل خادع، وھي تشیر على ال�دوام 
الى انحراف ما، على مستوى منط�ق 
الفكر، أو على ال�م�س�ت�وى ال�ل�غ�وي، 
وھ��ذا االن��ح��راف ھ��و ال��ذي ی��ح��دث 

)، وی�ج�ع�ل�ھ 1المفاجأة لدى القارىء(
یدرك انھ یتعامل مع لغة خاصة، ل�ق�د 
صدق غوتھ عندما وصف ال�م�ف�ارق�ة 
بأنھا (ذرة الملح التي وحدھا ت�ج�ع�ل 

 الطعام مقبول المذاق)
) كما أن المفارقة في النص لیست 2(

ومضات تتشكل في التناقض العف�وي 
من حاالت تضادیة یراد بھا األدھاش 

خ�اص   وحسب، بل ھي وعي كتاب�ي
یتحول الى اب�ت�ك�ار ل�ھ ال�ق�درة ع�ل�ى 
تقدیم تشكیالت(صوریة/لغویة) تصل 
احیانا الى حد الصدمة الفك�ری�ة ل�دى 
المتلقي وینطوي فكر المفارقة ع�ل�ى

((تفاعل جدل�ي دائ�م ب�ی�ن ال�ح�ق�ی�ق�ة 
الذاتیة،وبین الحریة والضرورة،بی�ن 
مظھر الحیاة وحقیقة الفن،بین وجود 
ال��م��ؤل��ف ف��ي ك��ل ج��زء م��ن ع��م��ل��ھ 
عنصرا مبدعا منعشا وبین ارت�ف�اع�ھ 
ف��وق ع��م��ل��ھ ب��وص��ف��ھ (ال��م��ت��ق��دم) 

 ).3الموضوعي)) (
تشتغل الفاتحة الن�ص�ی�ة ف�ي قص�ی�دة 
الش��اع��ر ع��ل��ي ال��م��ن��ك��وت��ة( ب��ع��ض 
األق�ن�ع�ة) ع�ل�ى م�ف�ارق�ة (ال�ھ�دم) و

(اعادة البناء)من اج�ل خ�ل�ق فض�اء 
انس����ان����ي ج����دی����د الی����ق����وم اال 
باألفتراق،واعادة تنظیم االشیاء على 
أساس المف�ارق�ة ال�ت�ي تش�ي ب�ق�درة 

شعریة تع�ج�ز   الحرف على جمع امم
عن جمعھا الدماء(اي ابن�اء ال�ح�رف 
الواحد) اكثر قرابة واشد التصاقا من

(ابناء الدم الواحد) وھذا الكالم یذھب 
عمیقا في االنسانیة باتج�اه ال�م�ق�ول�ة 
ال��ت��ي ت��ؤك��د ان(الش��ع��راء مش��رع��و 

 العصر):
 

 ظلٌّي تعثََّر في خطاَي ألرفَعھْ 
 فأقْلتُھُ واألرُض تجِذبُني مَعھْ  

ان ال��م��ف��ارق��ة ال��ل��ف��ظ��ی��ة:ھ��ي((خ��ط 
كالمي،او طریقة من طرائق التع�ب�ی�ر 
وی��ك��ون ال��م��ع��ن��ى ال��م��ق��ص��ود م��ن��ھ��ا 
مناقضا او مخالفا للمعنى الظ�اھ�ر))(

) ولعل عقدة المفارقة وج�م�ال�ی�ت�ھ�ا 4
تتجلى في كونھا تحمل مدلولین ل�دال 
واح�����د،األول:ح�����رف�����ي ظ�����اھ�����ري 

وج����ل����ي،وال����ث����ان����ي:م����وح����ى ب����ھ 
خفي،والمفارقة اللفظیة تشتمل ع�ل�ى 
عالمة توجھ انتب�اه ال�م�خ�اط�ب ن�ح�و 
التفسیر السلیم للقول،لذل�ك ف�ان ح�ل 
شفرة المفارقة یستلزم مھارة خاصة 
لفھم ال�ع�الم�ة،وھ�ي م�ھ�ارة ث�ق�اف�ی�ة 
وای�دل�وج�ی�ة،یش��ارك ف�ی�ھ�ا ال�م�ت�ك�ل��م 

 والمخاطب.
في غمرة افتتانھ باللغة،یؤكد ھیدج�ر 
ان تأریخ الكلمات ھو ن�ف�س�ھ ت�أری�خ 

 الوجود
)،فش���ع���رن���ا اذن ھ���و ت���أری���خ 5( 

وجودنا،ھذا الوجود العصي األشكالي 
ال���م���ش���ت���ب���ك ب���ال���وج���ع وال���وج���د 
والعنف،فالشعر ھو نت�اج م�خ�اض�ات 
نعیشھا ونكتوي ب�ع�ذاب�ات�ھ�ا،ذل�ك ان 
ال�ح�ض��ارة ال�م��ع�اص�رة ك�ذب�ت ع�ل��ى 
االنسان كذبتھا التاریخیة یوم وعدتھ 
بالسعادة وفرح المصالحة مع ال�ذات 
واالخر،ومع الزم�ن وال�ع�ال�م ل�ك�ن�ھ�ا 
أعطتھ في الواقع م�ا ال یص�دق م�ن 
ال�ع�ذاب وال�خ�وف وال�ك�وارث ی�ق��ول 

  الشاعر الزھراني:
 لي فیھ سرٌّ لم یزل بُجفونِھِ 

  أخشى الوشایةَ حین یذِرُف أدمَعھْ  
واس��ت��ن��ادا ال��ى م��ق��ول��ة ف��ل��وب��ی��ر(م��ا 
یعذبك، یعذب اسلوب�ك ف�ي ال�ك�ت�اب�ة) 
یقرر أدونیس في ثالث�ی�ت�ھ( ال�ق�اھ�رة 
التي علمتني) ان م�ع�ظ�م ال�ن�ص�وص 
التي تكتب الی�وم اح�ت�ف�اء ب�ال�راھ�ن، 
العادي،الیومي، تفتقر الى م�ث�ل ذل�ك 
( العذاب) بما یعني ت�ب�ن�ی�ھ الص�ری�ح 
لموقف(فكري/ ج�م�ال�ي) مض�اد م�ن 
راھنیة وعادیة وعرضیة ال�ن�ص�وص 
الجدیدة،في محاولة كما یبدو لمفھمة 
متوالیة(الیومي) واختباره ب�وص�ای�ة 

ـ� ل�غ�وي) ك�م�ا   ابویة أزاء ( الم�ی�ت�ا
ت��ج��دد ای��دل��وج��ی��ا ال��ع��م��ود الش��ع��ري 
انبعاثاتھا بصیغ مخت�ل�ف�ة، ل�ألل�ت�ف�ات 

 الحدث النثري  على مستوجبات
)،فالشاعر الذي النرى في كتاباتھ 6( 

عذابا ـ برأیھ ـ انم�ا ی�ق�ول م�ا ی�ق�ول 
بش�ك�ل اع�الم�ي اخ�ب�اري، والی�ك��ون 
شاعرا انما مجرد ناقل أو راو، ك�م�ا 

 في :
بُھُ المسافةُ في یِدي   وجٌع تعذِّ

ھا للظلِّ حتى أْجَمَعھْ    فأمدُّ
ان اغ��ل��ب قص��ائ��د الش��اع��ر ع��ل��ي 
المنكوتة یتدفق الرفض في شرایینھا 
كرد فعل باعلى انسانیة ع�ل�ى ت�اری�خ 
ال����ع����ذاب ال����ذي ی����خ����ی����م ف����وق 

والیتركنا االّ لینق�ّض ع�ل�ی�ن�ا   ھاماتنا

 من جدید، كما في ھذا المقطع:
 یشكو الظَّما والماُء فوق شفاِھھِ 

  وكأنَّھ قد ُجنَّ یرضعُ 
ان شعر (علي المنكوت�ة) ع�ام�ة ھ�و 
ش�ع�ر(رائ�ي) غ�ی�ر م�رئ�ي، والش�ع��ر 

او القصیدة الّرائیة ھي وف�ق   الرائي
 ):7الناقد د. محمد صابرعبید(

** القصیدة الرائ�ی�ة: م�ت�ح�رك�ة ف�ي 
االت�ج�اھ�ات ك�اف�ة،اذ ت�ت�م�ت��ع بص�ف��ة 
دورانیة ولولبیة تذھب فیھا ال�ى ك�ل 
االماكن المحتملة ألخضاعھا لعم�ل�ی�ة 
التشكیل بالقدر الذي یخدم ت�ج�ری�ت�ھ�ا 
ویستجیب لفروضھا، فتبدو القصی�دة 
المرئیة قصیدة ساكنة تكت�ف�ي غ�ال�ب�ا 
بما انجزتھ من ممكنات نص�ی�ة وھ�ذا 
م��ا ن��الح��ظ��ھ ف��ي قص��ی��دة (ب��ع��ض 

 األقنعة):
بُھُ المسافةُ في یِدي  وجٌع تعذِّ

ھا للظلِّ حتى أْجَمَعھْ    فأمدُّ
  الظِّلُّ والحظُّ الشَّقيِّ تعانقَا

َد أذُرَعھْ   وأنا غریٌب قد توسَّ
** القصیدة الّرائیة ھي قصیدة دائبة 
التتوقف ف�ي ت�ح�ول�ھ�ا ودی�ن�ام�ی�ت�ھ�ا 
وح���رك���ت���ھ���ا الش���ع���ری���ة ع���ن ح���د 
معین،لغتھ�ا دائ�ب�ة وای�ق�اع�ھ�ا دائ�ب 
وص�ورھ��ا دائ��ب��ة،تس��ع�ى دائ��م��ا ال��ى 
التعبیر عن قوة داخلیة عمیقة ت�رف�ع 
مس��ت��وى ھ��ذا ال��ح��راك ال��ى م��رت��ب��ة 
الحضور الفاعل المؤثر، القادر ع�ل�ى 
الفات ال�ن�ظ�ر ال�ى ح�رك�ی�ة ان�ت�اج�ی�ة 
تتكشف في كل قراءة جدیدة،وھو م�ا 
ال ی�م�ك�ن ان ت�ت�ص�ف ب�ھ ال�ق�ص�ی�دة 
المرئیة ألنھا قصیدة مست�ق�رة آم�ن�ت 
باستقرار حیواتھا وقدمت ما ع�ن�دھ�ا 
في كینونتھا الحاضرة كما في قصیدة 

 الشاعر علي الزھراني:
 ظلٌّي تعثََّر في خطاَي ألرفَعھْ 

 فأقْلتُھُ واألرُض تجِذبُني مَعھْ  
 قد بات یُرِھقُني ویجثو عنوةً 

هُ حیناً... وحیناً أدفَعھْ    ألجرَّ
 لي فیھ سرٌّ لم یزل بُجفونِھِ 

 أخشى الوشایةَ حین یذِرُف أدمَعھْ  
 فأفیُض بعَض الماِء في طُُرقاتھِ 

 وأُزیُل عن وجِھ الطریِق األقنَعةْ  
  یشكو الظَّما والماُء فوق شفاِھھِ 

 وكأنَّھ قد ُجنَّ یرضُع أصبَعھْ 
بُھُ المسافةُ في یِدي  وجٌع تعذِّ

ھا للظلِّ حتى أْجَمَعھْ    فأمدُّ
َد أذُرَعھْ   وأنا غریٌب قد توسَّ

  الظِّلُّ والحظُّ الشَّقيِّ تعانقَا
** تعمل القصیدة الرائ�ی�ة ب�واس�ط�ة 
لغتھا النوعیة المن�ت�ق�اة ع�ل�ى كش�ف 

الرؤیة،وكشف المكان،وكشف الزمن 
المحیط بھا،فدوالھا م�ح�م�ل�ة ب�ط�اق�ة 
ج��دی��دة ع��ل��ى ال��ك��ش��ف واألض��اءة 
والتوق الى اآلتي ال�ق�ادم ف�ي فض�اء 
التخییل، في ح�ی�ن ت�ت�ردد ال�ق�ص�ی�دة 
الم�رئ�ی�ة ب�ی�ن م�ك�ان ورؤی�ة وزم�ن 
ماٍض،تصور فیھ وتصف أكثر من ان 
ت��ع��ب��ر وت��ن��ج��ز وت��ع��ط��ي وت��زّود 
وتكشف،حیث تھیم�ن ال�ذاك�رة ع�ل�ى 
مقدرات الفعل الشعري وتسیّره عل�ى 
وفق سیاستھا، فاذا القصیدة المرئی�ة 
ع��ل��ى ھ��ذا االس��اس ھ��ادئ��ة الت��ث��ی��ر 
مشاكل كبیرة على أي مس�ت�وى،ف�أن 
القصیدة الرائیة قصیدة قلقة ال ھدوء 
فیھ�ا ت�ع�ت�زم دائ�م�ا الس�ی�رف�ي ح�ق�ل 
ال��غ��ام،ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ح��راك م��ن��ت��ج 
وأسئلة الئ�ب�ة وح�ائ�رة ت�ك�ش�ف ع�ن 
ت���وھ���ج داخ���ل���ي ت���ت���م���ت���ع ب����ھ 
التجربة،وقلقھا ھذا قلق ابداعي الب�د 
منھ من اجل تشیید تفاصیل الت�ج�رب�ة 
باكبر قدر ممكن من الروح والضمیر 
والرؤیا والفكر والثقافة كما في ھ�ذه 

 القصیدة:
بُھُ المسافةُ في یِدي  وجٌع تعذِّ

ھا للظلِّ حتى أْجَمَعھْ    فأمدُّ
َد أذُرَعھْ   وأنا غریٌب قد توسَّ

  الظِّلُّ والحظُّ الشَّقيِّ تعانقَا
نصل الى الق�ول ب�ان ھ�ن�اك   الى ھنا

ظاھرة مھمة في االدب العربي وھ�ي 
(الثورة الشعریة االنسانیة ال�ك�ب�رى) 
والشاعر علي الم�ن�ك�وت�ة ال�زھ�ران�ي 
اح���د أص���وات���ھ���ا،ف���ح���رف���ھُ ث���ائ���ر 
دائما،قصیدتھ رائیة، وشعره انسان�ي 

 كبیر.
 

 الھوامش واإلحاالت
) المف�ارق�ة،س�ي. م�ی�و م�ی�ك،ت: 1(  

 122عبد الواحد لؤلؤة:
 123) م.ن: 2( 
 123) م.,ن:3(
) ال�م�ف�ارق�ة واألدب( دراس�ة ف�ي 4( 

ال��ن��ظ��ری��ة وال��ت��ط��ب��ی��ق): د.خ��ال��د 
 26سلیمان:

) الداللي في االیقاعي،أ.د. بش�رى 5( 
 5البستاني:

) وردت آراء ف�����ل�����وب�����ی�����ر 6( 
في كتاب (شعریة ال�ح�دث   وأدونیس

،م�ن دون ان ی�ذك�ر 11النث�ري)،ص
المصادر التي اخذھا م�ن�ھ�ا ،وأخ�ذن�ا 

 نقال عن ھذا الكتاب النقدي المھم.
). ال��ق��ص��ی��دة ال��رائ��ی��ة،أ.د.م��ح��م��د 7( 
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                                               المقدمة:
یعد المكان م�ك�ون�اً م�ن أھ�م م�ك�ون�ات ال�ن�ص، 
وعنصراً أساسیاً یتكافل مع الع�ن�اص�ر األخ�رى 
لتح�ق�ی�ق األھ�داف وال�م�ق�اص�د ال�م�رك�زی�ة ف�ي 
األعمال األدبیة، وال یكتمل العمل الفني م�ج�رداً 
من سیر األحداث في م�ك�اٍن م�ح�دد، ب�ل ی�ك�ون 
متحوالً بما یناسب أھداف المبدع للتع�ب�ی�ر ع�ن 
مكامنھ الداخلیة وھواجسھ الوجودیة، فللمك�ان 
أھمیة بالغة والسیّما في كت�اب (وان ع�اص�م�ة 
النور) لمحمد صاب�ر ع�ب�ی�د، ك�م�ا ی�ت�ض�ح م�ن 
سیمیاء العنوان أن الكتاب ی�دور ح�ول م�دی�ن�ة 
تاریخیة تقع أقصى شرق تركیا، وكان لھا دور 
بارز في التأثیر على إبداع الكاتب وما أح�دث�ت�ھ 
كان أكبر مما ی�م�ك�ن أن ن�ت�ص�ور، إذ أض�اف�ت 
لثروتھ الفكریة والذوقیة كثیراً من الجمالی�ات، 
واحتضنتھ كأٍم حنون، وكأٍب عطوف، وشك�ل�ت 
ال��ط��ب��ق��ات ال��ج��م��ال��ی��ة وال��دالل��ی��ة ف��ي ذائ��ق��ت��ھ 
اإلبداعیة، واستطاع من خالل ب�ق�ائ�ھ ف�ي ھ�ذه 
المدینة أن یعید إنتاج رؤیتھ للمدینة ولل�وج�ود 

 والحیاة والناس.
ی��ن��ھ��ض ھ��ذا ال��ب��ح��ث ع��ل��ى ت��ن��اول "س��ردی��ة 

عاصمة الن�ور)، ھ�ذا  vanالمكان" في كتاب (
المكان الذي یتشح نوراً وبھجة یطّل على نھ�ر 
قلب الكاتب، ویتدفق معھ ویرتوي م�ن ج�م�ال�ھ 
وسحره الخالب، الذي احتواه بحنان وعاط�ف�ة، 
وخلق عالماً موازیاً لعال�م�ھ ال�ط�ب�ی�ع�ي ال�ح�ال�م 
الرؤیوي، وروحھ المریحة والبسیطة التي تعّج 
ب��ال��م��ش��اع��ر وال��ح��ن��ی��ن إل��ى ال��م��دی��ن��ة األم 

  "الموصل" .
الكتاب مكون م�ن ث�الث�ة أقس�ام وم�ق�دم�ة؛ ف�ي 
المقدمة یسرد الكاتب في سطوره األولى إھداء 
الكتاب إلى صدیقیھ (محمد شیری�ن تش�ك�ار) و

(عبدالھادي تم�ورت�اش) وإل�ى ل�ؤل�ؤة الش�رق 
التركي (وان) فھم حاضرون ب�ك�ث�اف�ة ف�ي ھ�ذا 
العمل اإلب�داع�ي، وك�ان�وا األق�رب إل�ى ع�ال�م�ھ 
ولھم الدور الكبیر في استقبالھ وس�اھ�م�وا ف�ي 
الوقوف معھ ومساندتھ، وھو بدوره ق�دم ل�ھ�م 
إبداعھ وروحھ المتوھجة في سطور ال�ك�ل�م�ات 

 لطفاً ووفاًء وحباً.
یختتم المقدمة بـ قولھ "ثالثیّة غمرتني بضوء  

باھر كثیر الماء على مدى أربعة أع�وام خ�ل�ت 
من القیامة والغربة واأللم، ھل یكفي یاترى أن 
أقّدم لھم ھذه الص�ف�ح�ة ال�م�ج�ی�دة م�ن رس�ائ�ل 
الغفران؟"، وقد وصفھم الشاعر بثالثیة ترتكز 
على ثالث�ة أض�الع، وك�ل ض�ل�ع م�ن�ھ�م ی�م�ث�ل 
الجمال وكل معاني اإلنسانی�ة، ف�م�ن ال�ق�ل�ة أن 
یرى اإلنسان أصدقاء ب�م�ث�اب�ة وط�ن، وم�دی�ن�ة 
كانت لھ األم الحنونة التي غمرتھ ورع�ْت�ھ م�ن 
الجوانب النفسیة والروحیة واإلنسان�ی�ة، ف�ھ�ي 
صغیرة من ناحیة المساحة لكن قلبھا یسع ك�ل 

   المدن تدفقاً وحنیناً وعطاًء.
القسم األول من الكتاب تضمن م�ج�م�وع�ة م�ن 
القصائد الشعریة [السی�رذات�ی�ة]، وف�ي ال�ق�س�م 
الثاني عبارة عن سرد سیرذاتي ألحداث تحك�ي 

) ومش��اع��ره vanزم�ن إق��ام�ة الش��اع��ر ف��ي (
وخیالھ الخصب ومعاناتھ وذكریاتھ التي ك�ان�ت 
مكللة باألفراح واألتراح، ولكنھ�ا ع�ل�ى ال�رغ�م 
من حجم األحزان والغ�رب�ة ف�ق�د ك�ان�ت مش�ی�دة 
ب��ال��ح��ب والس��الم والص��ب��ر، ألج��ل ال��ب��ق��اء 
واالستمرار في مواجھة المستقبل ال�م�ج�ھ�ول. 
أما القسم الثالث فھو عبارة عن مجموع�ة م�ن 
بَ�ی�ن إل�ى ع�ال�م  الحوارات مع الصدیقین ال�م�ق�رَّ

الشاعر (محمد صابر عبید) فك�ان�ت ال�ح�وارات 
مختلفة ع�ن ب�اق�ي ال�ح�وارات األخ�رى وغ�ی�ر 
م�ك��ررة، وكش��ف��ت ع��ن ال��ج��ان�ب ال�خ��ف��ی�ة م��ن 
ش���خ���ص���ی���ت���ھ، وال���ت���غ���ی���رات ال���ت���ي أض���ف���ت 

الغربة م�ن ال�خ�وف وع�دم االط�م�ئ�ن�ان   علیھا
والرغبة الموحشة ف�ي ف�ق�دان داره وع�ال�م�ھ، 
 وقد ترك مدینتھ وراءه وآثر الھرب إلى الغربة.

المدینة ال�ت�رك�ی�ة ال�ت�ي ال ی�ع�رف ع�ن�ھ س�وى 
زیارات عابرة لھا لمؤتمر عقد فیھا في سنوات 
سابقات، لكنھا ھي المدینة المتواضعة والمحبة 
ال�ت��ي ت��ح��ب ال��م��ھ�اج��ری��ن وتض��م��ھ��م بص��ورة 
س��اح��رة، ھ��واجس��ھ��ا ال��م��ش��ع��ة ب��ال��ن��وران��ی��ة، 
وعالمھا النقي الذي حّولت الغربة ف�ي أع�م�اق 
ال�ك��ات�ب إل��ى وط��ن، وص��اغ��ت م��ن االغ��ت��راب 
طمأنینة الوجود النفسي، ومن ال�ك�راھ�ی�ة إل�ى 
الحب.. إذ غمرتھ بجمالھا وطبیعتھا المتذب�ذب�ة 

  مطراً وخیراٍت ال مثیل لھا.
تقدیم ھذا الكتاب لھم كان بمثابة رسائ�ل ت�ن�ب�ع 
من الروح وإلى الروح وما ق�ال�ھ الش�اع�ر ف�ي 

 وصف صدیقھ (عبدالھادي تمورتاش):
"كائن ساحر یمشي ع�ل�ى األرض ف�ی�ب�ارك�ھ�ا، 
أت��ع��ّم��د دائ��م��اً أن أك��ون ق��ری��ب��اً م��ن��ھ ألح��ظ��ى 
بانبثاقات النور تنطلق في داخلي، بحر ش�اس�ع 
م��ن م��ح��ب��ة وك��رم وأل��ف��ة وب��ھ��ج��ة وش��ع��ر 

  وحكایات"
ال�م�ح�ب��ة وال�ن�ور ت�ت�وھ�ج��ان ف�ي ج��وھ�ر ھ��ذه 
الكلمات، فالشاعر (محمد صابر) یمتلك الق�درة 
الفنیة العالیة في إض�ف�اء ال�م�وس�ی�ق�ى وال�ل�غ�ة 
الشعریة الممتزجة بمشاعره الصادقة لمحبیھ، 
وھذا االمتزاج الذي یخلقھ في ترجمة مشاعره 
محتشد بشعاع الومض�ة وال�ت�ك�ث�ی�ف وی�ت�ص�ف 
بلغة شعریة باھرة، وھذا األسلوب یخ�ل�ق ل�دى 
المتلقي إغناًء للتجربة الذاتیة بأسلوب جم�ال�ي 
في یثري المتلقي بتجاربھ الذاتیة وال�ح�ی�ات�ی�ة، 
بلغة سردیة متسقة ومتماھیة مع ل�غ�ة الش�ع�ر 
من حیث الرمز والتكثیف والحفاظ على طبقات 
النص في درجة الوضوح الكث�ی�ف وال�م�ن�اس�ب 
مع السیاق الفني لبالغة الكالم، ألّن النص�وص 
ت�دخ�ل ض�م�ن فض�اء ال�رس�ائ�ل وتس�رد ب�آل�ی��ة 

 (األنا):
"أتع�م�د دائ�م�اً أن أك�ون ق�ری�ب�اً م�ن�ھ ألح�ظ�ى 

 بانبثاقات النور تنطلق في داخلي.."
كما وجدنا التعبیر عن (األنا) البارزة لل�ك�ش�ف  

عن طبقات الحنین والحب والص�دق وال�ت�راب�ط 
الروحي بینھ وبین صدیق�ھ "أت�ع�م�د دائ�م�اً أن 
أكون قریباً منھ.." وإذا توقفنا عند ھذه الجملة 
سنجد التأثیر االیجابي الذي تركھ صدیقھ ع�ل�ى 
المساحة الداخلیة واإلبداعیة في باطن م�وھ�ب�ة 
الشاعر، ما جعل آالمھ تتطیّب ب�ن�ش�وة ال�ح�ب، 
وخیالھ یتوسع، وعاطفتھ تتوھ�ج وت�م�ی�ل إل�ى 
انعطافات متشح�ة ب�أن�وار وبش�ع�ر وح�ك�ای�ات، 
وصداقتھما رممت آالمھ وجعلتھ ینھض بح�ی�اة 
ثانیة بعیدة عن الحروب ال�ن�ف�س�ی�ة وال�ح�رب�ی�ة 
التي شھدتھا مدینة الموصل، ب�ل ص�ار یش�ع�ر 
بأنھ في مساحة آمنة من الحب والنور والوفاء 
واللطف، إذاً الشاعر یعبر عن خالصة تجرب�ت�ھ 
اإلبداعیة، وھذه التج�رب�ة ال�م�ت�ص�ف�ة ب�ت�ع�ری�ة 
الذات والكشف عن بواطنھا، وخلق عالقة بین 
الذات الحاضرة والماضیة، لذلك تعد "ال�ك�ت�اب�ة 
السیرذاتیّة تنھض على تسلیم ضمنّي بالتطابق 
ب�ی��ن ال�ذات ال��ت�ي ت��روي ف�ي ال��ح�اض��ر قّص��ة 
وجودھا الشخصّي والذات المتحّدث ع�ن�ھ�ا ف�ي 
الماضي. على أّن اإلق�رار ب�ال�ت�ط�اب�ق ی�ت�ج�اوز 
التماھ�ي ف�ي الش�خ�ص�ی�ة. ذل�ك أّن ال�م�ش�روع 
السیرذاتي ینبني على مبدأ التواصل بین الذات 
الكاتبة والذات التي ع�اش�ت ال�ح�ی�اة" (م�ح�م�د 

  )261: 2010القاضي،
ویجسد الس�رد الس�ی�ري ل�ت�ج�رب�ت�ھ واغ�ت�راب�ھ 
المتصف بذكریات ج�م�ی�ل�ة وم�ّرة، وی�م�زج�ھ�ا 
ویقارنھا بالحاضر، وظروف مَر بھا الشاعر ما 
جعلھ یقترب كثیراً من ھاجس الخوف والقل�ق، 
لكن إصراره وحبھ ل�ل�ف�ن وال�ح�ی�اة وال�ط�ب�ی�ع�ة 
وانصھاره المست�م�ر م�ع�ھ�ا، وإط�الق ال�خ�ی�ال 
الخالق والمتوقد ألھمھ القوة والصمود وال�ل�ذة 
لمحاربة الیأس، والتحدي في مواج�ھ�ة ال�ظ�ل�م 
والقنوط بكل قوة وإرادة متحلیاً بعشق الطبیعة 

 والجمال والبھجة والسرور.
 

 المحور األول: مجموعة من القصائد الشعریة
یتضمن ھذا المحور تحلیق الش�اع�ر واإلنس�ان 
والطائر الذي یغرد في س�م�اء ال�غ�رب�ة ب�خ�ی�ال 
وعاطفة مشیدة بموس�ی�ق�ى ال�ذك�ری�ات، ی�ط�ل�ب 
الحب والسالم، ھادئ ك�ال�ط�ی�ر ول�ك�ن�ھ ش�رس 
الخی�ال وال�ھ�ی�ج�ان ودائ�م ال�ت�خ�ی�ی�ل وال�ت�ف�ك�ر 
باألجمل، ألنھا مصدره الروح�ّي وق�وة وج�وده 
اإلنساني، یستن�ش�ق ال�ھ�واء ش�ع�راً، وی�ل�م�س 
الرقي والجمال بلمساتھ ال�ن�ق�دی�ة وش�خ�ص�ی�ت�ھ 
األكادیمیة المتواضعة، وحبھ لح�ری�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر 

 وترجمة الذات من دون تكلف وإطالة وتحفظ.
من أول وھلة تشعر بسالسة العبارات، والل�غ�ة 
المزدانة بالصدق والعاطفة، المتوھجة والخیال 
المشحون بقوة الرؤیة، وعمق الرؤیا ل�ل�م�ك�ان 
الواقعي والسحري والض�م�ن�ي، ی�ت�ج�ل�ى ع�ن�ده 
المكان بأشكال مختلفة، تارة المكان ھو لح�ظ�ة 
اإلبداع یتخیل الحالة ویترج�م�ھ�ا ف�ي م�خ�ی�ل�ت�ھ 
على شكل صور واست�ع�ارات ض�م�ن�ی�ة، وت�ارة 
أخرى یشك�ل ال�م�ك�ان ذك�ری�ات�ھ وم�اض�ی�ھ ك�ي 
یسترجعھما في تماٍه ذاتي وروحي مع الطبیع�ة 
الناصعة بالثلج والبھجة، وھذا التماھي ی�ھ�ی�ج 
خیال الشاعر ویسحره في لحظات الوجد ح�ی�ن 

 یتسنى لھ أن ینسى أحزانھ:
"أغفو على طقطقة أجنحة الحمام، وأغیب ف�ي 
مرجل من الذكریاِت.. تلتھُب فیھ ساعات أنیق�ةٌ 

 قادمةً"  وھاربةُ...
الثنائیات المتضادة التي صورھا وترجمھا ف�ي 
كلمات (أغفو، أغیب/ ھاربة، وقادمة) ت�ك�ش�ف 
أفعالھا عن تناقضاتھ ال�ن�ف�س�ی�ة ال�ح�ادة، ف�ھ�و 
النازح الذي غفى على كابوٍس م�ری�ر، وآالم�ھ 
ملتھبة بصحوة الذكریات األلیمة وأحزانھ التي 
ت�رك��ت�ھ م��ن�ف��رداً ف�ي ع�ال��م ی�ع��ّج ب�الض��وض��اء 
والغ�رب�ة، وج�دل�ی�ة ال�غ�ف�وة والص�ح�و ج�ع�ل�ت 
الشاعر في وضع ی�خ�ت�ل ف�ی�ھ ات�زان�ھ وتض�ی�ع 
حساباتھ، فیسترجع الماضي ویعیش ال�ح�اض�ر 

 بین القلق والخوف من المجھول القادم:
"أغفو على طقطقة أجنحة الحمام، وأغیب ف�ي 

  مرجل من الذكریاِت..".
قصیدة "قیثارة فان" من القصائد التي ت�ب�وح  

بحاالت الصراع م�ع ال�ذات وال�واق�ع، وت�ح�ّم�ل 
مشقة الغربة، وما یتراكم ع�ل�ی�ھ�ا م�ن ظ�روف 
وبشر وبیئ�ة م�خ�ت�ل�ف�ة وم�ج�ت�م�ع آخ�ر، ك�ی�ف 
یتماشى اإلنسان مع قس�وة ال�ح�ی�اة، والش�اع�ر 
یحمل إرادة قویة وھذه ما جعلھ یصارع الحیاة 
بقوة األمل في مواجھة الیأس، والذات الغائ�ب�ة 
في سرادیب ال�ی�أس وال�ح�ن�ی�ن إل�ى ال�ال�ش�ىء 
والطریق الغامض، ومواجھة ال�ذات وال�دخ�ول 

 في سجال معھا لضمان العیش بسالم وھدوء.
ھذا ما تعلمھ الشاعر م�ن(ف�ان) ت�ل�ك ال�م�دی�ن�ة 
التي صنعت من الغربة المرفأ والحضن الدافئ، 
ونقلتھ من الحزن إلى ال�ف�رح ال�غ�ام�ر ب�وج�ود 
الصدیقین القریبین إلى روحھ، إذ ال شّك أحیاناً 
أّن إنساناً واحداً بوسعھ أن یكون وطناً وراح�ة 
واطمئناناً، والشاعر وجد ضالتھ وح�ن�ی�ن�ھ ف�ي 
مكان مسكون بالمحبة واأللفة، وبادره الشعور 

 نفسھ لیعیش قریباً من بلده ومحبیھ:
"في فان تعلّمُت العزَف على ق�ی�ث�ارة ال�غ�رب�ِة، 
قیثارةٌ أوتاُرھا من جدیلِة الش�م�س.. ی�ت�ص�ارع 
األمُل فیھا م�ع ال�ی�أس، األب�ی�ض م�ع األس�ود، 
العصفور مع القفص... الحقیقة م�ع ال�م�ج�از.. 
واألثر م�ع ال�ق�ص�ی�دة، وأن�ا ال�ح�اض�ُر ال�راھ�ُن 

 النازُح مع ذاتي الغائبة"

  ار)  VANدّ ان  ب (
    

         
 سارا زید محمود/ العراق         القسم األول:



قبل كل شئ أود أن اشیر إن مصطلح السرد     
ھو من المصطلحات الحدیثة التي دخلت دائ�رة 
التوظیف النقدي في الشعر والقصة لما لھ م�ن 
دور ھاّم في بناء النص وما یملكھ من ث�ی�م�ات 
داللیّة تجعل النص ف�ي ح�ال�ة م�ت�ح�ّرك�ة ل�ی�ش�ّد 

  المتلقي نحوه.
وھذا ما دفع الشعراء أیضا لتوظیف السرد ف�ي 
نصوصھم باعتباره عنصراً ف�ّع�االً ف�ي ان�ف�ت�اح 
النّص ورفده بطاقات داللیّة وشعوریة وفكریة، 

 تجعلھ متحركاً نحو آفاق ورؤی جدیدة .
في دراستنا للمجموعتین القصصیة والشعری�ة 

ع�ن�ون�ة   سنجد أنفسنا منذ الوھ�ل�ة األول أم�ام
المجموعتین (بین أنا .. وعیوني البعیدة، رذاذ 
على لوحة الشغف) وھي ت�ث�ی�ر ال�ّرغ�ب�ة ف�ی�ن�ا 
ِالقتحام أغوار نصوصھا القصصیّة والشع�ری�ة 
والولوج في أعماقھا لنتمكن من كتشف وج�ود 
اآلخر وعالقتھ بالّذات بدًء من ال�ع�ت�ب�ة االول�ى 
(العنوان) بین أنا / رذاذ ، ومن ثّم عبر مداخل 
بنیویّة جمالیّة تشّكل في مجملھا البنیة الف�ن�ی�ة 
العاّمة ومن ثم تشكی�ل ال�م�ك�ان والش�خ�ص�یّ�ات 

  وبشكل ضمني.
عنونة المج�م�وع�ت�ی�ن ... تُ�ف�ض�ي إل�ى ت�أوی�ل 
اِفتراضي لعوالمھا الغامرة والفتة دالل�ی�ة ذات 
طاقة مكتنزة وأنت تتساءل ما الذي یفصل أناي 
وعیوني ؟ لماذا النظر الى البعید؟ وما المسافة 
التي ت�ف�ص�ل�ن�ي ع�ن اآلخ�ر؟.. وم�ن ث�م ل�م�اذا 
الكتابة بالرذاذ على الشغف؟ أمن أج�ل نس�ی�ان 
الھموم كي نعیش یومنا بلحظة س�ع�ادت�ھ؟؟ ..، 
كال العنوانین یؤوالن الى ال�ح�ل�م وال�ت�م�ن�ي ... 
وھذا ما سنالحظھ من خالل الغور في تجربتھا 
وحیث نتلمس الشاعرة والقاصة س�م�ی�ة وھ�ي 
تركز كثیرا على الم�ش�اھ�د ال�ت�ص�وی�ری�ة ال�ت�ي 
ترسمھا لنا مخیلتھا، صوراً قادرة على أختراق 
ودغدغة شعور المتل�ق�ي م�ن خ�الل اِالح�ت�ك�اك 
الفعلى مع مشاھدھا والتي ھي في الكثیر منھ�ا 
مشاھدنا الیومیة ... حیث أستطاعت أن توظف 
آل��ی��ات الس��رد ال��م��ت��راك��م��ة ل��دی��ھ��ا م��ن خ��الل 
مسیرتھا األدبیة وتجاربھا ال�ی�وم�ی�ة ل�ت�س�اھ�م 
ب��دورھ��ا ف��ى ح��رك��ی��ة ال��ن��ص وت��ت��رك ن��واف��ذ 

  األشتغال والتأویل مفتوحة للمتلقي.
إّن الكاتبة كغیرھا من األدیب�ات ال�ل�ب�ن�ان�ی�ات ال 
تزال في بحثھا المستمر عن أناھا التي ضاعت 
مع حلمھا المفقود .... عن ذات�ھ�ا ال�م�ت�ش�ظ�ی�ة 
والتي تمثّل ذاّت كّل إمرأٍة شرقیّة، وھي تسع�ى 
بجدیّة الى فھم كنّھ حیاتِھا الممّزقة، لذا ت�راھ�ا 
تتأرجح بین الوھم الحلمي والحقیقة الواقع�یّ�ة. 
 وھذا ما تجّسده قصتھا (أبي في الصندوق ) :

(أحیانا كثیرة ك�ن�ت أت�خ�ی�ل أن�ي ع�ث�رت ع�ل�ى 
صندوق وعندما فتحتھ ی�ن�ت�ص�ب م�ن�ھ م�ھ�رج 
یلبس ألوانا صارخة ویبدأ بالرقص وال�ت�م�ث�ی�ل 
كي یمأل حولي المكان بالضح�ك�ات ، ك�م ك�ن�ت 

  أحس بالفرح یغمرني...)
وكذلك في قصتھا ( ص�ی�اد ورس�ام�ة ) وال�ت�ي 

 تقول فیھا :
(تنھدت ثم أبتسمت : أنا ھ�ن�ا أب�ث ال�روح ف�ي 
الغابة كي أفرح ، وأنت تقتل األرواح ل�ت�ق�ت�ن�ع 

 أنك صیاد جید)

 وھكذا الحال في قصیدتھا ( طفولة البدایات ) :
 كفوُف یدي

 لم تعُد ناعمة ً
 تحمَل الكثیر

 من قصص الوداع
  لن نعود أدراجنا

 الى طفولة البدایات
 أو في قصیدتھا (إلى أین) :

 نظرني الحزنُ 
 بأحداقھ السوداء

 فرحُت أھربُ 
 مني

  ال أدري إلى أین ..!!!
قراءة متعمقة لقصائد وقصص م�ج�م�وع�ت�ی�ھ�ا 
نتلمس میلھا الى األتكاء على البنی�ة الس�ردی�ة 
في نصوصھا القصصیة كما الشعریة من خالل 
اِستخدامھا اِسلوبا ذات عالقة وطیدة ب�ح�ی�ات�ھ�ا 
الیومیة واِتكائھا على بنیة االستعارة ال�ق�ائ�م�ة 
ع�ل�ى اِع�ادة ص�ور م��ن ال��واق�ع ال��ی�وم��ي ال��ى 
مشغلھا لبث الحیاة والحركة فیھا ل�ن�ق�ل�ھ�ا م�ن 
طابعھا المج�رد ال�ى ال�م�ح�س�وس س�واء أك�ان 
ش�ع��راً أم قص�ص��اً، وت��ج��ع�ل��ھ��ا ت�َول��د دالالت��ھ��ا 
الموح�ی�ة وال�ت�ي ت�م�ت�د ال�ى ح�ی�ث م�ا ی�ؤِولَ�ھ 
(نظرھا/ رذاذھا) من مفارقات وھزات ی�دف�ع�ھ�ا 

  إلضفاء البعد اإلنساني على نصوصھا.
في قصتھا ال�ق�ص�ی�رة ج�دا (ط�ب�ی�ب أخ�رق ..) 

 تقول :
(قالت لھ أشعر بالخواء، تناول القلم وس�رع�ان 
ما كتب لھا وص�ف�ة ط�ب�ی�ة ك�ي ت�ت�ن�اول�ھ�ا ف�ي 

 المساء.
مساء استلقت على سریرھا قالت في س�رھ�ا : 

 تبا لك من طبیب أخرق
  تناولت الوسادة وأخذت رشفة عناق)

وھكذا الحال في قصیدتھا القصیرة جدا (ال�خ�ط 
 المرسوم) :

 ذلك الضوء ، على ظھور السائرین
 یصل بك الى حیث یصلون

 ال طریق لك
 ال أثر ألقدامك

 ترجل من الخط المرسوم
وف��ي ھ��ذا ن��ت��ل��م��س أھ��م��ی��ة ت��وظ��ی��ف الس��رد 
التصویري في نصوصھا ، كونھ یمنح ل�ل�ن�ص 
بعدا حیویا یضفي ملمحا جمالیا وفنیا، وع�ل�ی�ھ 
فالشاعرة والقاصة سمیة تدرك بأن النص ھ�و 
نشاطاً إنسانیاً یعكس ح�رك�ة واق�ع اِج�ت�م�اع�ي 

توظف تقنیة الس�رد   تاریخي محدد . لذا تراھا
فنیا وجمالیا في نصھ�ا الش�ع�ري وال�ق�ص�ص�ي 
لتعبر عن ذاتھا كبؤرة مركزیة للنص من خالل 
ضمیر المتكلم (أنا) والتي ھي األن�ا ال�ج�م�ع�ی�ة 
بحد ذاتھا بمعنى آخر لسنا أمام نصوص آنویة 
ذاتیة متقمطة أناھا لما تشكلھ نص�وص�ھ�ا م�ن 
داللة مزدوجة على الفع�ل وال�ح�رك�ة وھ�ذا م�ا 

 تجسده قصیدتھا القصیرة جدا ( أنا وتموز):
 واشتاَق تموز للمطر

 واِقتحَم ابواَب السماء
 تواطأ سراً مع دموعي المؤجلة

 أنا وتموز اِشتقنا الى أیلول ،
 أنا وتموز اِشتقنا للبكاء

فنصوصھا تكشف عن وجود شاعرة وق�اص�ة  
تستحضر عنصر تولید الدالالت ل�ت�ك�ش�ف ع�ن 
جھد فكري ون�ف�س�ي خ�اض�ع ل�وح�دة عض�وی�ة 
فاعلة یؤنسن الجماد لیقوم على الخی�ال ش�ع�را 

  والواقع الیومي قصصا بدًء من العنوان ...
فالذات الشاعرة تحاول قدر اإلمكان أن ت�ح�ّول 
المكان سردیا إلى فضاء مفعم ب�األح�داث ال�ت�ي 
ت�ت�أت��ى م��ن مش��ھ�دی��ة الص�ورة وال�ت��ي ت��ت�س��م 
بالتكثیف واالنسجام..اذ تتجلى المرئ�ی�ات ع�ب�ر 
آثار حسیة تتحدث بمدی�ات ال�رغ�ب�ة ال�ن�ف�س�ی�ة 
بفعل عوامل الصراع الیومي ال�ت�ي ت�ب�ت�ل�ع ك�ل 
مظاھر الحیاة وك�ل م�اھ�و ج�م�ی�ل ب�ع�ی�دة ع�ن 

  االنفعال .
من ھذا المنطلق ن�ق�ول ف�ال�رؤی�ة ال�ت�ي ت�ت�ك�ئ 
علیھا األدیبة سمیة ھي ذات سمة حكائی�ة م�ن 
خ��الل م��ح��اول��ت��ھ��ا ال��وق��وف ع��ل��ى ال��ح��اض��ر 

 والمستقبل كما في قصتھا (سجین) :
(... أستولى الفضول على أھل الحي وتح�رق�وا 
لمعرفة السر وراء ھذه الرتابة ال�م�خ�ی�ف�ة وم�ا 
زالوا یسألون ویستقصون حتى عرف�وا ... إن 
ھذا الرجل أطب�ق�ت قس�وة ال�ح�دی�د ع�ل�ى ق�ل�ب�ھ 
وطول المدة أنستھ الزمن وأنھ كان یم�وت ك�ل 

 یوم حتى مات ...)
وھكذا في قصیدتھا (الى روح الشھید إبراھ�ی�م 

 أبو ثریا) :
 ویَحُكْم ... ویَحُكمْ 

 أیھا المبتورون في رجولتكم
 انظروا ُسنبلةً واحدةً 

 مألت األرَض خبزاً 
إذن؛ النص لدى سمیة في ُك�ن�ِھ�ِھ ص�َوٌر تُ�ع�بّ�ُر 
عن مخاٍض عاَشتھُ الّشاعرة والقاصة، ف�ن�ح�ُن 
حینما نعثُر على صورٍة ِمن تلَك الّصوِر، ف�إنّ�ن�ا 
حتًما نعثُر ِمن خاللِھا على شْرخٍ أْدمى قلبَھ�ا ، 

 أو لوعٍة أْوھْت كبَدھُا .
اِحتلت (الواقعة االجتماعیة) مس�اح�ة ال ب�أس  

بھا للمنجز األدبي لالدیبة سمی�ة ف�ي ت�وظ�ی�ف 
الواقعیة االجتماعی�ة ض�م�ن نص�وص�ھ�ا الن�ھ�ا 
عالجت الھموم اإلنسانیة والنفسیة والمعیشی�ة 
والسیاسیة للمواطن ومدل�والت�ھ، اِن�ط�الق�ا م�ن 
تأثرھا بالواقع المعاش وانعكاسھ في نصوصھا 
ال�ق�ص��ص�ی�ة والش�ع�ری��ة ، وك�م�ا ف�ي قص��ت�ھ��ا 

 (تحرش ) :
السمان أخالقھ نبیلة والكل یشھد لھ ، وال�ب�ن�ت 
الصغیرة تحب ال�ح�ل�وى ، دع�اھ�ا ك�ي ت�خ�ت�ار 

 بنفسھا ما ترید ..
ھي أمام الحلوى وھ�و وراء الص�غ�ی�رة ، ھ�ي 
یسیل لعابھا على الحلوى وال تأكل ، ھو یسی�ل 

 لعابھ ویتلذذ بالحلوى حتى آخر حبھ ...
 وكذلك في قصیدتھا ( بعد الھزیمة ) :

 ویعلو صخبُك وغناُؤك
 بعد كل ھزیمةٍ 

 حد السماء
 وكأنك تنادي

 على آخر فأٍر في قاربك
 قبل أن یغمره الماء

إّن الّس��رد ال��ح��ك��ائ��ي ف��ي نص��وص ال��ق��اص��ة 
والش�اع��رة س��م�ی��ة ھ�و ال�ذي ن�ق��ل ت�ج��رب�ت��ھ��ا 
القصصیة والشعریة الى خارج الطابع الغنائ�ي 
الذاتي . فحكایاتھا اإلنسانیة مت�اح�ة ل�ل�ج�م�ی�ع، 
قصیرة واضحة ال�دالل�ة بس�ی�ط�ة ال�ت�راك�ی�ب ال 

 تحتاج إلى كد الذھن .
وأغلب حكایاتھا ھي من مكونات األنا الجم�ع�ي 
التي تشكل صوتاً لكل منا وبسبب ھذه الخزان�ة 
الواسعة من الحكایات والتوظیف ، یأتي زمنھا 
ومضویا . القاص�ة والش�اع�رة س�م�ی�ة ت�ح�اول 
دائما أن تزاوج في نص�وص�ھ�ا ب�ی�ن ال�واق�ع�ّي 

والحلمي المبني على الفعل اإلنس�ان�ّي ال�خ�ال�د، 
بین الماضي المكتظ بع�ادات ب�ال�ی�ة وال�ح�اض�ر 
المنشود ، فین�ف�ت�ح ال�ن�ص ل�دی�ھ�ا ع�ل�ى ت�أّم�ل 
لتنتھي الى ما یشبھ الحلم . ك�م�ا ف�ي قص�ت�ھ�ا 

 ( أرملة ) :
( مات زوجھا فنادوھا باألرملة ، طوال ال�وق�ت 

 أرملة ... ارملة ...!!!
 ما أصل ھذه الكلمة ؟؟

 صعقت لما عرفت أن معناھا "خواء"
بعد موتھ أحس�ت أن�ھ�ا نص�ف م�ی�ت�ة ، نص�ف 

 زوجة ، نصف حیاتھا أكلھا الظل
اِستنف�رت ق�واھ�ا وب�دأت ب�م�ل�ئ ك�ل األنص�اف 

  الخاویة .)
 وھكذا في قصیدتھا (صافحتھ ) :

 صافحتھ للحظات
 ذات َمساءِ 

 صار الكون صغیراً 
 فحملتھ ومظت

 نظرت الى یدیھا
 فأدركت كم كانت باألمس في خواء

فنصوصھا لیست تعبیًرا عن تجربة ذاتیّة بقدر 
م�ا ھ��ي تص��وی��ر ل��ت��ف��اع��ل أح��داث، ف��ت��ح��ّول��ت 
التّجربة الذاتیّة لدیھا إلى تجربة إنسانی�ة. ف�إّن 
المتأّمل في تجرب�ت�ھ�ا ی�ج�دھ�ا غ�ن�یّ�ة ب�ال�ط�اب�ع 
الّسردي وال�م�ش�ھ�دي وال�تّ�وظ�ی�ف�ي م�ن خ�الل 
ت�وظ�ی�ف�ھ�ا ل�غ�ة م��ك�ث�ف�ة، وأح�داث م�ت�س�ارع��ة 
مشحونة باأللم، تنقل لنا ال�ك�ات�ب�ة م�ن خ�الل�ھ�ا 
واقًعا زاخًرا بالتّناقضات الجدلیّة السلبیّة ال�ت�ي 
تغرق اإلنسان في دّوامة من األزمات النف�س�یّ�ة 
المحبطة، وتخضعھ لمجموعة من االن�ھ�ی�ارات 
الّشعوریة الخطیرة التي تھّدد ك�ی�ان�ھ ال�نّ�ف�س�ي 

 والبدني . كما في قصتھا (لوحة اللیل) :
(عبثاً ظلت تحاول رسمھ على ل�وح�ة ال�ل�ی�ل ، 
كان اللیل یتقیأ جزءاً منھ قبل اِكت�م�ال ال�ل�وح�ة 

 .  بقلیل ، فتبقى اللوحة بال مالمح
اللیل لم یصب بحالة ال�غ�ث�ی�ان ال�م�ع�ھ�ودة ھ�ذا 

 الیوم
الى جانبھا كاس من النبیذ وآخر من ال�خ�ل ... 
رشفة من ھنا ورشفة م�ن ھ�ن�اك ... اِك�ت�م�ل�ت 

 اللوحة.)
 وھكذا في قصیدتھا ( تغیرنا ) :

 تغیرنا
 یتغیر البشر شٌئ ما

 فینا انكسر
 انا ... كثیرة

 لن أكون أكثر
  وانت ھو أنت

  لست الغیَم ألطالبك بالمطر
 ختاما نقول :

ان اللغة المستخدمة في نصوص األدیبة سمیة 
ھي لغة سردیّة تواصلیّة قائمة عل�ی ال�ت�أوی�ل؛ 
وتوظیف الثنائیات السردیة بشكل فكري ی�خ�دم 
البنیة الفنیة للقصة وتوظیف الحواس سردی�ا، 
فیھا م�ن ال�ب�س�اط�ة وال�م�ب�اش�رة تس�ھ�ل ع�ل�ى 
القارئ للوصول الى أعماق م�ب�ت�غ�اھ�ا . ح�ی�ث 
ترتبطُ ل�غ�ت�ھ�ا الّش�ع�ری�ة وال�ق�ص�ص�ی�ِة ب�عُ�م�ِق 
التّجربِة الّتي تَعیُشھا، فقد تأتي صریحةً،ترس�ُم 
ِمن خاللِھا الّصورةَ، مّما یجلُب ل�ل�ق�ارِئ ال�لّ�ّذةَ 
أحیانًا، والّسآمةَ أحیانًا أخرى. مما سھل علیھا 
ال�دخ��ول ال�ى ع��ال��م ال��ق��ص��ة والش��ع��ر ل�ت��ث��ی��ت 

بجدارة على أم�ل رف�د  وجودھا في كال الحقلین
 ساحتنا األدبیة بالمزید من النتاجات.

 وا ا  ديء اا  
ا  دا   
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