
 

  

 
 

     Wed - Issue No. 768 -14 Oct 20 Year 16
E:aliraqianewspaper@gmail.com
Mob: 0431 363 060 - 0423 030 508

ء اأ  زع او م  ءرا  ر  



02  

Wednesday 
ALiraqia  No. 768 

 14 Oct 20 • Year 16 

 

   د إ
 وإ اد

 

 
 
 

 

 علي حسین/ العراق
 
 

للذین یعتقدون أن تبلیط شارع منجز كبیر یضاف إلى المنجزات ال�ت�ي ت�ت�ح�ف�ن�ا ب�ھ�ا 
مؤسسات الدولة كل یوم، ونجدھم یشتركون بحملة "صورني وآني ما أدري".. م�ا 
رأیھم في الحملة الرسمیة التي یشرف علیھ�ا رئ�ی�س م�ج�ل�س ال�وزراء ل�م�خ�اط�ب�ة 

 ..احتیاجات الفقراء؟
ماذا یقولون عن تقریر وزارة التخطیط الذي بّشرنا بأن ثلث الشعب یعاني من الفقر، 
في الوقت الذي تقایض فیھ األحزاب السیاسیة عوز الناس ومعاناتھم، ب�أن�ھ�ار م�ن 

 !العسل وبمدن في الخیال تضاھي دبي وأبوظبي؟
إنھ المنطق ذاتھ: مقایضة الض�ع�ف�اء ع�ل�ى ق�ی�م ال�ع�دال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة وال�رف�اھ�ی�ة 
واالستقرار واألمان والحریة، بجسر من الوعود التي س�رع�ان م�ا ت�ت�ب�خ�ر ب�ع�د أن 
یجلس البعض على كراسي الوزارات، منطق یعتمد على أحدث وأقوى آالت وبرامج 

 !العشوائیة المنظمة فى كل أمور حیاتنا، من السیاسة إلى التعلیم، حتى المجاري
في كل خطاب سیاسي أسأل نفسي لماذا تزدھر مدن الع�ال�م، ف�ی�م�ا ت�ت�راج�ع أقض�ی�ة 
ونواحي تغفو بیوتھا العتیقة على بحیرات من الثروة؟ ألن أحًدا لم یقرأ ذلك التعریف 
الجمیل الذي وضعھ صاحب التاریخ الحمیم لإلنسانیة، تیودور زیل�دن "أم�ا ال�وط�ن 

ال …  فھو المسكن الذي ال یشترط فیھ تفضیل مصالح الساسة على مص�ال�ح ال�ن�اس
 ."وطن في حالة النفاق والریاء

سیقول البعض كالًما كثیًرا عن أمریكا ومعاركھا داخل العراق والفوضى السیاسی�ة، 
غیر أن المسألة كما یبدو من مفردات الحالة الثوریة التي یظھر بھا بعض ال�ن�واب، 
وتنبئ بأن جھًدا مراوًغا یبذل إلعادة إنتاج نظریة جدیدة تتحول فیھا حق�وق ال�ن�اس 
إلى "ِمنّة" یتفضل بھا المسؤول، وأن ھناك أصواتًا تنشط ھذه األی�ام ف�ي م�ح�اول�ة 
تثبیت نغمة "الدفاع عن حقوق الفقراء"، في الوقت الذي یعلم ال�ج�م�ی�ع أن ھ�ؤالء 
أول من سلب من فقراء بغداد والبصرة واألنبار وصالح الدین والناصریة، حقھم في 

 . العیش بكرامة وطمأنینة
على مرمى حجر من البصرة ، تستقر مدینة دبي حیث یسابق ح�ك�ام�ھ�ا ال�ع�ال�م ف�ي 
التنمیة واإلعمار واالزدھ�ار.. أن�ظ�ر إل�ى وج�وه مس�ؤول�ی�ن�ا وھ�م ی�ت�ن�افس�وت ف�ي 
الفضائیات بكالم مكرر عن بناء البصرة الذي تأخر بسبب المؤامرة االمبریالیة !! ، 
وأتابع األنباء التي تحدثنا عن حكام االمارات وھم یض�ع�ون م�دی�ن�ھ�م ع�ل�ى خ�ارط�ة 

" ت�ح�ت ش�ع�ار 2020المدن األولى في العالم، حیث تستضیف دبي معرض "إكسبو 
 "."صنع المستقبل وتواصل العقول

لیس خبًرا عادیًا، للمدینة التي كانت حتى عقود قلیلة، مجرد می�ن�اء ص�غ�ی�ر ی�ب�ح�ث 
صیادوه عن العیش والرزق في البحر، والیوم یأتي إلیھا ویمّر بھا مالیی�ن ال�زوار، 

 . ولیس فیھا نھر وال جبل، وال فیھا دجلة أو الجنائن المعلقة
یكتب مھاتیر محمد في مذكراتھ " ال تنمیة من دون صدق الن�وای�ا. وال ازدھ�ار ف�ي 
خداع الناس بوعود مزیفة، وال مستقب�ل ل�ح�اك�م ی�ق�ای�ض ش�ع�ب�ھ ع�ل�ى رف�اھ�ی�ت�ھ�م 

 ." وحقوقھم

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني                  
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 سجل یا زمن 

 وارسم لوحة األلم

 حكایتي منذ اللعنة األولى

 الى آخر الویالت و المحن

 صوروا یا أھل الفن

 لقطات منذ صرخة الوالدة األولى

 إلى بكائي األخیر خارج الوطن

  

 طال بنا العمر 

 و كنا عطشى إلى قطرة ماء

 …إلى نشیج المطر

 قالوا : 

 أغمض عینیك واستقبل البشرى

 بشروني بشروق الشمس

 وحقول قمح تشبع الفقیر

 و نخل تمره ألبناء الوطن

 بشروني

 بعودة الضحكات في مقامات السمر

 وبالغناء تحت شبابیك العذارى 

  یغازلھن ضوء القمر

 وعدوا

 بالمدینة الفاضلة تبنى 

 باألحالم حجرا فوق حجر 

  وعزفوا على مسامعي

   *.سمفونیة الفصول األربعة 

  

 فتحت عیني

 فلم أَر شمًسا وال قمرا

 ال نخیال وال تمرا

 ال فنا وال شعرا

 ال شيء غیر مدینة خاویة

  تغرق في كھوف الظالم

 تخنقھا القمامة

 الشيء غیر ریح الخریف 

 اویةذتكنس األوراق ال

  

 أغلقت نوافذي

 وفي المزاد بعت كتبي

 ھربت بقلمي

 حامال وطني في قلبي

 وشمسي على ظھري

 الال أدري…رحلت الى

 و عزفت من الفصول األربعة 

 رحلة الشتاء و الصیف

  

 قررت أن أعیش بكلماتي الودیة

 وألعب كاألطفال بصبیانیة

 وأبني في الخیال

 مدینتي األفالطونیة

  

 جلسُت أعزف

 …دو، ري، مي، فا، صول، ال، سي

 …وارتقیت السلم الموسیقي

  

 سأبعث رسائل حب ودیة

 مكتوبة بلون دمي على ورق وردي

 سأطلب من صناع القیثارة السومریة

 أن یصنعوا لي قیثارة ذھبیة

  و من بیتھوفن أن یكتب لي

 سلما موسیقیا بدون نعرات

 بدون تعرجات

 وبدون مطبات نغمیة

 سلما موسیقیا

 تعلو بھ وتھبط ألحاني

 بكل انسیابیة

 وسأحمل مفتاحي الموسیقي

 و أقفل باب الحریة

 فال یدخل منھ إنس وال جان

 **"أورفي".   فقط

 لیوزع األلحان واألحالم على البشریة

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

 * سمفونیة الفصول االربعة لـ

  )Vivaldi(أنطونیو فیفالدي  

) ش����اع����ر Orphée** أورف����ي (

وم�وس��ی��ق��ار ف��ي األس��ط��ورة ال��ی��ون��ان��ی��ة 

الق�دی�م�ة، ك�ان إذا ع�زف ع�ل�ى ق�ی�ث�اره 

 تنتشي كل الكائنات.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساوا/ سیدني موفق
05/04/2012 
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عل�ى إس�ت�ع�ادة   2019لقد برھنت إنتفاضة تشرین عام   
أمجاد نضال الش�ع�ب ال�ع�راق�ي م�ن�ذ ال�ح�ق�ب ال�ت�أری�خ�ی�ة 
السابقة عبر اإلنتفاضات والثورات والحراك الجم�اھ�ی�ري 
الثوري ضد الحكام المستبدین والدك�ت�ات�وری�ن وم�ن أج�ل 
المطالب الشعبی�ة و ت�ح�ق�ی�ق ال�ع�دال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة.ك�م�ا 
إستطاعت أن تستعید الوحدة الوطنیة والھ�وی�ة ال�وط�ن�ی�ة 
ب��ع��د أن ت��م تش��وی��ھ��م��ا م��ن خ��الل ال��ن��ظ��ام الس��ی��اس��ي 
المحاصصي الطائفي الذي ھ�ی�م�ن ع�ل�ى م�ق�درات ال�ب�الد 
 والذي أدى بھا إلى الفشل التام في تحقیق أي تقدم یُذكر. 

م لیس صراعاً سیاسی�اً 2003مایدور في العراق منذ عام 
عابراً بل ھو صراع طبقي عمیق بإمت�ی�از وم�ح�ت�دم،أن�ت�ج 
(أزم��ة ب��ن��ی��وی��ة ش��ام��ل��ة وتش��وی��ھ ال��ح��ی��اة الس��ی��اس��ی��ة 
والممارسة الدیم�ق�راط�ی�ة الس�ل�ی�م�ة، وت�ق�زی�م ال�ح�ری�ات 
وتدھور الخدم�ات واألوض�اع ال�م�ع�ی�ش�ی�ة وت�زای�د نس�ب 
البطالة والفقر فضالً عن عوامل أخرى وتدخالت إقلیمیة) 
والصراع حول السلطة وال�ھ�ی�م�ن�ة وال�ن�ف�وذ وم�ن (أج�ل 
األستحواذ على صنع القرار،إنھ ل�ی�س ف�ق�ط ص�راع ب�ی�ن 
المستغلین الحاكمین ومالكي مف�ات�ی�ح االق�ت�ص�اد واإلدارة 
السیاسیة من ال�ب�رج�وازی�ة ال�ب�ی�روق�راط�ی�ة وال�ط�ف�ی�ل�ی�ة 
الكومبرأداوریة والمقاولین والمرتشین، وبین المستَغلی�ن 
من شغیلة الید والفك�رم�ن ال�ع�م�ال وال�ف�الح�ی�ن وال�ف�ئ�ات 
الوسطى التي ت�ع�ت�م�د ج�ھ�ودھ�ا ال�خ�اص�ة وذوي ال�دخ�ل 
المحدود ل�ی�س ھ�ذا ف�ح�س�ب ب�ل ھ�و أیض�اً ص�راع ب�ی�ن 
المتنفذین أنفسھم على مواقع الزعامة والقیادة والھیم�ن�ة 
على مفاتیح االقت�ص�اد) وع�ن�د دراس�ة أو ق�راءة ال�واق�ع 
المحلي یجب أن تكون القراءة علمیة وأصیلة ب�إس�ت�خ�دام 

ال�ت�أری�خ�ي،  -الج�دل�ي (ال�دی�ال�ك�ت�ی�ك�ي)  -المنھج المادي 
لغرض إنتاج معرفة دقی�ق�ة ع�ن ال�واق�ع ورس�م س�ی�اس�ة 
صائبة وبلورة شعارات صحیحة تعبر عن طریقة المعركة 
الجاریة.وتحت ھذا المنھج البّد من اإلنط�الق م�ن ال�واق�ع 
االجتماعي، من ال�ط�ب�ق�ات ومص�ال�ح�ھ�ا م�ن أس�ب�ق�ی�ة أو 
أولولیة الواقع على الوعي، كذلك من دراسة الظاھرة في 
إطارھا المجتمعي أي دراسة اإلنتف�اض�ة أو اإلن�ت�ف�اض�ات 
الش�ع��ب�ی��ة ف��ي إط��ارھ�ا ال�ت��أری�خ��ي أي ت�ح��دی�د ال�م��الم��ح 
التأریخیة إنطالقاً م�ن مس�ت�وى ت�ط�ور ال�ق�وى ال�م�ن�ت�ج�ة 

 .وإدراك العمق التأریخي للظاھرة المدروسة
لقد أثارت اإلنتفاضة جدالً واسع�اً ب�ی�ن ال�م�ث�ق�ف�ی�ن وب�ی�ن 
الناشطین حول طبیعة اإلنتفاضة مما خلقت أجواء ثقاف�ی�ة 
والعودة إلى مراجعة المصادر التي تبح�ث ف�ي ال�م�ف�اھ�ی�م 
التي تّم تناولھا عند إستع�راض اإلن�ت�ف�اض�ات وال�ث�ورات. 

، ثورة 2019وتم تركیز السؤال على ھل إنتفاضة تشرین 
  أم إنتفاضة ؟! 

وھ��ي ال��ث��ورة، اإلن��ق��الب،   ت��وج��د ع��دد م��ن ال��م��ف��اھ��ی��م
اإلنتفاضة، الحراك الشعبي ال�م�ھ�م أن ن�ع�ط�ي ال�م�ف�ھ�وم 
داللتھ وتعریفھ الدقیق دون التالعب ب�ال�م�ف�اھ�ی�م. ف�ھ�ن�اك 
عدد من المثقفین یقول (أنا سمیتھا أي اإلن�ت�ف�اض�ة ث�ورة 

 .وآخر یقول بالنسبة لي ھي ثورة وھكذا)
الثورة االجتماعیة ووظیفتھا الیمك�ن ف�ھ�م�ھ�ا إال ح�ی�ن�م�ا 
ینظر إلى تأریخ المجتمع على حقیقتھ كسل�س�ل�ة م�ت�ص�ل�ة 

وال�ث�ورة ب�ھ�ذا  االجتم�اع�ی�ة. -من التشكیالت االقتصادیة 
اإلنتقال من تشكیل إلى آخر، كم�ا   المعنى شكل من أشكال

االج�ت�م�اع�ي ال�ب�ال�ي  -إنھا قفزة من التشكیل االقتصادي 
القدیم إلى تشكیل أكثر تقدم�اً ت�ك�ون ال�خ�اص�ی�ة ال�م�م�ی�زة 
السائدة لھ ومضمونھ السیاسي ھو إن�ت�ق�ال الس�ل�ط�ة إل�ى 
الطبقات الثوریة. كما تعني الثورة إعادة التوازن المفق�ود 

بین عالقات اإلنتاج من ناحیة وقوى اإلن�ت�اج م�ن ن�اح�ی�ة 
أخرى بمعنى التغییر في النظ�ام الس�ی�اس�ي واإلج�ت�م�اع�ي 
والمؤسساتي، إنتقال السلطة من طبقة إلى أخرى وتك�ون 

العلمي المحدد والمعنى العلمي السیاسي للتغیی�ر   بالمعنى
والتعبیر عن أھداف الثورة. فالمعنى االجتم�اع�ي ل�ل�ث�ورة 
تعني إحداث تبدالت عمیقة ج�ذری�ة ف�ي ح�ی�اة ال�م�ج�ت�م�ع 
االق��ت��ص��ادی��ة أي (إح��الل ع��الق��ات إج��ت��م��اع��ی��ة ج��دی��دة 

العالقات االجتماعیة القدیمة) والسیاس�ی�ة (ت�ب�دالت   محل
شكل ومضمون السلطة السیاسیة) واألدیول�وج�ی�ة (ت�ب�دل 

 منظومة األفكار والمؤسسات اآلدیولوجیة).
 

 اإلنتفاضة : 
إتُفق في الحوارات الفكریة والعلمیة على تسمیة ال�ح�راك 
الج�م�اھ�ی�ري ال�ث�وري ب�اإلن�ت�ف�اض�ة ب�دالً م�ن تس�م�ی�ت�ھ�ا 
ثورة.على أساس الیجب التالعب بالم�ف�اھ�ی�م وال�م�ق�والت 

ال�ج�دل�ي ھ�و م�ن ی�ح�دد -والمصطلحات. المنھج ال�م�ادي 
صحة المصطلح. اإلنتفاضة تصب في خان�ة ال�ت�ح�ول إل�ى 
ثورة أو أحتمال إنتكاستھا فھي فن وبالتال�ي ھ�ي ت�ھ�ی�ئ�ة 
لمقدمات الثورة ویجب ان النض�ع ال�ث�ورة ف�ي م�واج�ھ�ة 

 اإلنتفاضة ألن اإلنتفاضة التتناقض مع الثورة. 
اإلنتفاضة في خ�ط�وات�ھ�ا األول�ى ت�ب�دأ م�ن اإلح�ت�ج�اج�ات 
واإلعتص�ام�ات وال�ت�ظ�اھ�رات م�ن أج�ل إإلس�ت�ج�اب�ة إل�ى 
مطالیب الجماھیر الشعبیة ومن ثم تتحول نحو ال�ت�ص�ع�ی�د 
والمطالبة بتغییر الطبقة السیاسیة العلیا وم�ن خ�الل ذل�ك 
تغییر الحكومة أو الكابینة الوزاریة أي تغییر ف�ي ال�ن�ظ�ام 

 ولیس تغییر النظام.
 

 اإلنقالب :
السلطة من ید فئة قلیلة إس�ت�ب�دادی�ة إل�ى ف�ئ�ة   ھو إنتقال

قلیلة أخرى تنتمي إلى ن�ف�س ال�ف�ئ�ة األول�ى ال�ت�ي ك�ان�ت 
أو ع�ل�ى األق�ل تش�ب�ھ�ھ�ا وی�ك�ون  تسیطر ع�ل�ى ال�ح�ك�م 

إستخدام وسائل العنف الرسمیة دون إح�داث ت�غ�ی�ی�ر ف�ي 
وضع القوة السیاسی�ة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع أو ت�وزی�ع ع�وائ�د 
النظام السیاسي أي أنھ تغییر في أوجھ حال ال�ح�ك�ام دون 
تغییر في أحوال المحكومی�ن واإلن�ق�الب ن�وع م�ن أن�واع 
التمرد وغالباً ما یكون اإلنقالب بإستیالء ال�ع�س�ك�ر ع�ل�ى 
السلطة الشرعیة بواسطة القوة المسلحة وتغیی�ر ال�ن�ظ�ام 

الثورة تقوم بتغییر  بالقوة. والفرق بین الثورة واإلنقالب،
جذري في النظام في حین اإلنتفاضة التطرح تغییر النظام 

 الحاكم بینما الثورة تغیر النظام الحاكم.
ل�ق��د ج��رى ت��دری�ج��ی��اً إن��ت�م��اء ش��رائ��ح م��ن الش��ع�ب إل��ى 
اإلنتفاضة وخصوصاً بعد مواجھة ال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن ب�ال�ق�م�ع 
والقوة بإستخدام ك�ل ال�وس�ائ�ل ال�ق�م�ع�ی�ة واإلع�ت�ق�االت، 
والخطف ال�ق�س�ري واإلغ�ت�ی�االت وك�ان�ت ھ�ذه الش�رائ�ح 
النساء اللواتي لعبّن دوراً متمیزاً في اإلنتفاض�ة وال�ع�م�ال 
والنقابات المھنیة ومنظمات المجتمع الم�دن�ي فض�الً ع�ن 
الشباب. إنطلقت اإلنتفاضة من األوساط الشعبیة الفقی�رة، 
وشملت فئات وشرائح إجتماعیة ل�م ت�ك�ن م�ن�خ�رط�ة ف�ي 
اإلنتاج المنظم وال في نشاطات إقتصادیة من�ظ�م�ة، وإن�م�ا 
نشاطات ھامشیة فھم من أصحاب البسطات ومن الكس�ب�ة 
الوقتیین وماشابھ، والكثیر م�ن�ھ�م ع�اط�ل�ون ع�ن ال�ع�م�ل 
وغیر منتظمین في إطار معین ومن م�ن�اط�ق ت�ف�ت�ق�ر إل�ى 

 الخدمات. ومن اآلراء المستخلصة :
تنامي الوعي السیاسي وال�ط�ب�ق�ي أدى إل�ى ت�ح�ط�ی�م   -1

 حواجز الخوف والرعب من السلطة المستبدة

مصیر اإلنتفاضة أو اإلنتفاضات وتحولھا إلى ث�ورات   -2
لتحقیق أھدافھا في إقامة نظم دیمقراطیة، ی�ت�وق�ف ع�ل�ى 

 توازن القوى الطبقیة والسیاسیة.
القوى المضادة للثورة أعوان األنظمة المنھ�ارة وم�ن  -3

القوى الرجعیة وقوى اإلسالم السلفي حی�ث ت�ع�م�ل ع�ل�ى 
تسخیر قدراتھا السی�اس�ی�ة وال�م�ال�ی�ة واإلع�الم�ی�ة ل�م�ن�ع 

 التحوالت الثوریة.
الحراك الجماھیري یوجد فیھ جدل ال�وع�ي وال�ع�ف�وی�ة  -4

ولن تتوج الحركة باإلنتصار إال ب�دخ�ول ع�ن�ص�ر ال�وع�ي 
 إلیھا عبر القوى المنظمة .

الیمكن الحدیث عن عفویة إال زمن ال�ح�دث ال�ذي ھ�و  -5
 نتیجة تراكمات عبر الزمن.

األرادویة تنظر للحظة الحدث والتنظر للتراكم الساب�ق  -6
الذي إختمر لتتفجر األوضاع عبر حراك إجت�م�اع�ي إت�خ�ذ 

 صفة اإلنتفاضة . 
تشكیل قیادة موحدة لإلنتفاضة التي یفت�ق�دھ�ا ال�ح�راك  -7

ووجود البرنامج للوصول إلى أھدف اإلنتفاض�ة وال�ث�ورة 
 في معناھا السیاسي .

عندما الیوجد حراك ج�م�اھ�ی�ري، والت�وج�د مس�اھ�م�ة  -8
للجماھیر المنظمة الواعیة، عندما الیوجد برنامج ع�ل�م�ي 
یعبر عن الواقع الملموس والتوجد قیادة ثوریة ف�الی�م�ك�ن 

 المنشودة .  أن تتحقق األھداف
بروز جھات تعمل في الخفاء لتقول ھذه ثورة ش�ب�اب   -9

رغم إنھم الیؤمنون بالشباب بل یفرحون ب�الش�ب�اب غ�ی�ر 
الواعي ویسعون لعزل الشب�اب ع�ن ال�م�ن�اض�ل�ی�ن ال�ذی�ن 

 جربتھم األحداث وسوح النضال .
النفخ في الشباب والسعي لعزلھم وع�زل ح�رك�ات�ھ�م  -10

عن الجماھیر العمالیة وعم�وم الش�غ�ی�ل�ة وزرع األن�ان�ی�ة 
وال�ذات�ی�ة وال��غ�رور ف�ي أوس�اط�ھ�م ل��ت�م�زی�ق ص�ف�وف�ھ��م 
وت��م��اس��ك��ھ��م وإض��ع��اف وح��دت��ھ��م م��ع ق��وى األح��زاب 

 الدیمقراطیة المنظمة.
التكنلوجیا لم تعد حكراً على قوى الثورة ب�ل حص�ل�ت -11

 علیھا القوى المضادة .
 الیمكن تقدیس العفویة . -12

من أھم نقطة عندما یصل الصراع إلى مس�ت�وى الی�م�ك�ن 
العیش واإلستمرار بین ال�ح�ك�ام وال�م�ح�ك�وم�ی�ن وع�ن�دم�ا 
تسوء األحوال االق�ت�ص�ادی�ة واإلج�ت�م�اع�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة 
والخدمات والنواحي الصحیة والثقافیة والعلمیة والتوج�د 
حلول أمام تداعیات األزمات، عند ذاك تنفجر اإلنتف�اض�ات 
والحراك الجماھیري بسبب ال�ب�ط�ال�ة وال�ف�ق�ر وال�ت�دھ�ور 

 المجتمعي. 
لقد أفرزت اإلنتفاضة أجواء جدیدة وھي التنظیم ون�ظ�اف�ة 
الساحات والتعاون في الخدمات الصح�ی�ة وإب�ت�ك�ار ط�رق 
جدیدة للعمل في الھجوم والدفاع ومسك ال�خ�ف�ارات. ك�م�ا 
أفرزت مناضلین جدد مع ت�ف�ع�ی�ل ال�ح�وارات وال�ن�ق�اش�ات 

 وإلقاء المحاضرات فضالً عن تقسیم خدمات الخیم.
من ضمن المقال نكتش�ف ال�ت�ح�دی�ات ال�ت�ي ع�ان�ت م�ن�ھ�ا 
اإلنتفاضة، ولكن اإلنتفاضة ستواجھ تحدی�ات ج�دی�دة م�ن 
خالل الجولة القادمة في الخامس وال�ع�ش�ری�ن م�ن ش�ھ�ر 
تشرین الحالي، حیث سیتم إستذكار اإلنتفاضة في الموعد 
الذي وصلت فیھ اإلنتفاضة تطوراً في إستمرارھا. فماھي 
الخطط المبیتة للمنتفضین ھل ستتحشد القوى ال�م�ض�ادة؟ 
ھل ستقمع اإلنتفاضة من جدید؟ ھل ھناك نی�ة ف�ي إن�ھ�اء 
اإلنتفاضة؟ وھذا یتطل�ب وح�دة الش�ع�ب ال�ع�راق�ي وق�واه 
الوطنیة والدیمقراط�ی�ة وال�وق�وف م�ع اإلن�ت�ف�اض�ة. ك�م�ا 
یتطلب من ق�وى اإلن�ت�ف�اض�ة أن ت�ح�س�م مس�أل�ة ال�ق�ی�ادة 

  والتنسیق ووضع البرنامج الواقعي. 
.......................................  

 المصادر:
 –ال��م��رك��زی��ة ال��راب��ع��ة  م��واد ال��ف��ع��ال��ی��ة ال��ف��ك��ری��ة  -1 

 2013حشع
-12-6في االجتماع اإلعتیادي لم  -حدیث رائد فھمي  -2

2019   
ھ�اش�م  -اإلنتفاضات العربیة على ضوء فلسفة التأریخ -3

 صالح 
ال�م�ج�ل�د   ل�ن�ی�ن ال�م�ح�ت�ارات -الماركسیة واإلنتفاضة -4
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 أة ردو ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منى فتحي حامد/مصر
 
 

 و أجساد ترتجف من قسوة البرد

 و رجال تنصھر من جمرات الوجد

 یا لیتني ،

 أنثى لیست في حالة ظمأ

 امرأة تستنشق الحنین ،

 من خلف أحضان الستائر و أوتار الزمن

 آه و آه ،

 من أوجاعك یا آدم من شدة القھر

  فبماذا أفسرھا أو أعللھا

 سوى بأنھا اشتیاقا لقبالت ،

 ھاتك ثغرھا و عسلھا صفعة المرض

 دیمومة جراح ،

 و كینونة غرام ،

 یشتھیھا العاشق على مداد أنغام الوتر

 فینتصب الحنین ،

 و یرتجي سمرات نیلیة ،

 مع فتاة الورید و حوریة الفؤاد و الجسد

 آراھا أنا ،

 من بینھن أنثى ،

 تشعل النخیل و تؤجج كؤوس النبیذ ، 

 تتأرجح لیال و نھارا ،

 بین رنات خلخال الشجن

  إیاك آدم تتناسى دموعي ،

 أن تجافي حرماني ،

 وسط سالطین القصور و معابد البشر

  إمرأة قویة ،

  ماسة ندیة ،

 یفوح من بین نھودي أقالم الجرأة

  و خجل القصائد و الزجل

  أتلمحني بلقیس ،

  أتعانقني شھرزاد ،

  ال و كال لست ھما ،

 فالمنى من روحى ،

 و مناي اإلكلیل على الجبین و الصدر
 

ٍَوط  ٌرِا 
 
 
 
 
 
 
 
اسماعیل خوشناو/  

 العراق
 

  على اْألُفُقِ 
 تَُجوُب اْألَحالُم ُمغِریَةً 

 َوَكفُّ اْلیَدِ 
 َعْن نَْیِل اْلَمراِم ِصیامٌ 
حتِكاُر في َوطَنِي   اْالِ

 ِسْلَعةٌ َمرُغوبَةٌ 
  ھَُراُء أَْھِل اْلَجْھلِ 

 ِحَكمٌ 
 َوأَْھُل اْلِعْلمِ 

 أَْفواِھِھمْ   ُسلِّطَ على
 قَْیٌد و لِثامٌ 

َل َشأُْن الثَّقَافَةِ   لَْو ُوكِّ
 لِِحَمارٍ 
  وَجحُشھُ 

 ُعلِّقَْت على َخْصِرهِ 
 َمفاتیحٌ 

َمامُ   وبِیَِدیِھ اْألَْمُر و الزِّ
  قَد َخاَب ظَنُّ الّشمسِ 

 بَعَدما طٌلَعتْ 
  ما َعاَد اْلَوردُ 
ةً   یَرِوي ِقصَّ

ْوُك في ُكلِّ َصْوبٍ   فالشَّ
امُ    آِمٌر لَوَّ

 قَد َغابَْت َعِن اْلَحیاةِ 
  لَْوَحةُ َقِصیَدتي

 كانَتْ 
 تَرقُُص َعلَیھا لَْیَلى
 اْلَوطُن َمَع َكلِماتِھا

 یَحتَفِلُ 
 َوِمَن اْألَْلَحاِن إِْلَھامٌ 
 أَیا أَْشَجاَر َمْملََكتِي

ي إِلینا  َھلُمِّ
 فَغُوُل الظَّالمِ 

 ُمَكبَّلٌ 
هِ    وعلى أَْنیاِب َشرِّ

 قَْیٌد و لَِجامٌ 
************* 

 04/10/2020 
 

ر 
  وت

 

 نیسان سلیم رأفت
  بغداد

 
 

 

 ال ٔاعرف كم مرة جسدت دور العاشقة في قصأیدي

 ٠٠٠وال عدد من توھم بٔانھ المعني فیھا 

  وعلى الرغم من شحة أالصدقاء

 ٕاال ٔانني ٔاشعر بوفرة قلتھم

ماضیة ٔاشتل النباتات في دفینة بیتي الثالث ؤاعتني بست�ة 

  قطط تركتھا ٔامھا تحت فنأیي

عل رعایتي لھن ستشفع لي لتكون ھذه الدار آخر مست�ق�ر 

 ٠٠٠وبقعة سالم ٔاقضي فیھا نحبي أالخیر 

سقطت ٔاكثر من مرة ٔاحاول أالمساك بشيء من ش�ٔان�ھ ٔان 

وال�ت�ي   یرمم ثنیات ایامي ال�ت�ي ٔاص�ب�ح�ت ق�اب�ل�ة ل�ل�ك�س�ر

ٔاحدثتھا زالتھ في عطب روحي دون ان ٔان�زف ق�ط�رة دم 

 تفسد حلمي

  لم ٔاعبث یوما بخطواتي

لھذا خطت أالقدار مسیرتي طمعت بقب�اب�ي ال�ت�ي وش�ح�ھ�ا 

سواد الفقد لیسرق م�ن ف�ی�روز ع�ی�ن�ي ح�ق�ی�ق�ة ال�م�اض�ي 

وشھرازد الحك�ای�ات ال�ت�ي ل�م ت�ن�ت�ھ ب�ق�ی�ت ٔاب�واب دارھ�ا 

مشرعة تصرخ بٔاركان غرفھا ؤاشجار الص�ف�ص�اف ذوت 

قطع�ة م�البس�ھ أالخ�ی�ره ض�ل�ت  ٠عطش عصافیرھا   من

معلقة على ظھر الكرسي عجز غبار الت�ال�ش�ي ٔان ی�م�ح�و 

ستب�ق�ى زوای�ا ال�دار ال�ت�ي   عطره المترع بخیوط نسیجھا

تلحفتھا بدایات العمر المراھق بأالسود واالبی�ض ت�غ�ی�ض 

 ٠٠٠حاضر االلوان الغامق كقھوتي 

  تساءلت منذ ٔایام

ٔاھ��ذه م��الم��ح��ي ع��ن��د أالرب��ع��ی��ن آران��ي ٔاص��ب��ح��ت ٔاج��م��ل 

 ٔاو خدعتني بٔادوارھا لعبة السنین  بكثیر

  الخافتة  السبب ٕانارة أالضواء البنیة  لربما كانت

 تغطي تدوینات العمر على الوجوه

مٔالت أالب�خ�رة قص�ب�ات روح�ي م�ن ك�ث�رة ال�رس�أی�ل ف�ي 

صندوق بریدي كلمات بلون الورد من صدیقات یكرھ�ن�ن�ي 

 وبعض النقاط من ٔامناء خانوا ٔانفسھم..!!. بشدة
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 سیدني، متابعة "العراقیة االسترالیة"
 

شھادة نالت الطالبة زینة دراجي  -
الماجستیر بتقدیر (جید ج�داً) ع�ن 
رسالتھا (است�رات�ی�ج�ی�ة ال�ح�ض�ور 
وال��غ��ی��اب ف��ي دی��وان "رقص��ة 
ال��ح��رف األخ��ی��رة" ألدی��ب ك��م��ال 

تش�ری�ن  7الدین).  تّم ذلك بتأریخ 
ف��ي ك��ل��ی��ة  2020أك��ت��وب��ر  -أول

اآلداب وال�ل�غ��ات، ج�ام�ع��ة م�ح�م��د 
خ���ی���ض���ر، بس���ك���رة (ال���ج���زائ���ر، 
وبإشراف الدكتور م�ح�م�د األم�ی�ن 

 بحري.
 
كما نال الطالب ع�دن�ان ل�ك�ن�اوي   -

شھادة الماجستیر بتقدیر (امتی�از) 
الحروفیة في أع�م�ال عن رسالتھ (

أدیب كمال الدین: المجلد الثالث من األعمال الشعریة ال�ك�ام�ل�ة ن�م�وذج�ا)، ب�إش�راف 
ف�ي ك�ل�ی�ة  2020سبتمبر  -أیلول 30. تّمت المناقشة بتأریخ الدكتورة غزالن ھاشمي

 . جامعة سوق أھراس، (الجزائر) اآلداب واللغات،
 
قد سبقتھما بنیل شھادة الماجستیر، بتقدیر (امت�ی�از)، وكانت الطالبة انتصار فقھي   -

 20عن رسالتھا (استدعاء الشخصیات التراثیة في شعر أدیب كمال الدین) ب�ت�أری�خ 
. تّم ذلك في كلیة اآلداب وال�ل�غ�ات، ج�ام�ع�ة م�ح�م�د خ�ی�ض�ر، 2020سبتمبر  –أیلول

 بسكرة (الجزائر)، وبإشراف الدكتورة فاطمة دخیة.
أّن الكثیر من رسائل الدكتوراه والماجستی�ر ق�د نُ�وقش�ت ع�ن ت�ج�رب�ة الجدیر بالذكر 

الشاعر أدیب كمال الدین الصوفیّة الحروفیّة في جامعات ت�ون�س وال�م�غ�رب وإی�ران 
 والجزائر والعراق.

 دي ادي . . . 
 ا لأ  ب 

 ا ا  نب اأ  ن 
 

 بقلم : عالء مھدي
 :  "العراقیة االسترالیة"سیدني، 

 

 
أنا ووالده صدیقـان منذ ع�ق�دیـ�ن أو   

أك��ث��ر، ت��ق��ـ��اربـ��ن��ـ��ا فـ��ي نش��اطـ��ات 
سیاسیـــة و وطنیة ك�ث�ی�رة وت�ب�اع�دن�ا 
ل��ف��ت��رات بس��ب��ب ظ��روف ال��ح��ی��اة 
وضرورات العمل الم�ض�ن�ي م�ن أج�ل 

 مستقبل عوائلنا. 
أعتدت أن انادیھ بـ "أبو فادي" ع�ل�ى 
الرغم من أنني لم ألتِق بفادي مطل�ق�اً. 
الی�وم ف�ق�ط ت�ع�رف�ت ع�ل�ى ش�خ�ص�ی�ة 
"فادي العبودي" عبر صدیق مشترك 
تطوع لیخبرن�ي ب�م�ن�ج�زات "ف�ادي" 
والجوائز التقدیریة التي حصل علی�ھ�ا 

 ومازال یحصدھا.... 
جمیل أن یتفوق األبناء ف�ي م�ج�االت  

ال��دراس��ة وال��ن��ش��اط��ات ال��م��ج��ت��م��ع��ی��ة 
والثقافیة والعلمیة وغی�رھ�ا واألج�م�ل 
أن یكون ھذا التفوق في بیئة جدیدة تختلف في مقوماتھا وأعمدتھ�ا ع�ن ال�ب�ی�ئ�ة 
األصیلة لألبناء. مثل ھذا التفوق یعني أننا في مواجھة لمشروع نجاح مستق�ب�ل�ي 
سیرفع لیس من أسمھ وعائلتھ فقط بل الوطن الذي أرتبط بھ ت�أری�خ�ی�اً ون�ف�س�ی�اً 

 وحسیاً ... العراق ووطنھ الجدید أسترالیا. 
 Fadiفي خطوة أولى، قررت زیارة صفحتھ على الفیسبووك التي تحمل أس�م�ھ

Aluboodi    فوجدتھا مطرزة بشھادات التق�دی�ر وال�ت�ق�ی�ی�م وال�ت�ف�وق، وج�دت
صوراً كثیرة لھ في مناسبات متعددة كانت اإلبتسامة والفرحة والس�ع�ادة س�م�اٌت 
مرافقة لھ في كل لقطة فیھا. شاب وسیم، ھادئ الطباع، خلوق ، مت�واض�ع ج�داً، 
ومؤدب جداً. من النادر أن تجتمع كل ھذه الصفات في شخص واحد دون وج�ود 

 تأثیرات إیجابیة للبیئة العائلیة الحاضنة لھ والمساندة لتطلعاتھ. 
مؤخراً، حصل السید فادي العبودي على جائزة "قائ�د الش�ب�اب ال�م�ت�م�ی�ز ل�ل�ع�ام 

" في أحتفالیة رقمیة تحدث فیھا مسؤولون في حكومة والیة ن�ی�و س�اوث 2020
ویلز نیابة عن السیدة كالدس بریجكلیان، رئیسة وزراء الوالیة. وقد وعد السی�د 
فادي ببذل قصارى جھده من أجل إحداث تغییر مجتمعي نحو األفضل بین ش�ب�اب 

 الوالیة. 
" وھ�ي  2017وكان قد حاز قبل ذلك على جائزة "أفضل مواط�ن ش�اب ل�ل�ع�ام 

جائزة تقدیریة تمنح للشباب المتمیز مج�ت�م�ع�ی�اً. وق�ب�ل�ھ�ا ف�از بش�ھ�ادة "س�ف�ی�ر 
أسترالیا في یوم الشریط األبیض" ویرمز الشریط األبیض إل�ى ال�ع�م�ل م�ن أج�ل 
إیقاف عنف الرجال ضد النساء في أسترالیا ومحاربة اإلعتداءات التي ت�ت�ع�رض 

 لھا النساء في العالم. 
السید فادي العبودي، یدرس حالیاً الق�ان�ون وإدارة األع�م�ال ف�ي ج�ام�ع�ة غ�رب 

 سیدني ویعیش مع عائلتھ التي تفتخر بھ وبتفوقھ..

الذي دفعني لكتابة ھذه المادة، إھتماماتي بانجازات شباب جالی�ت�ن�ا ك�ي 
تكون مثاالً رائداً لآلخرین وقدوة لھم، كذلك الع�م�ل م�ن أج�ل رف�ع أس�م 
العراق عالیاً في زمن تسیر فیھ األمور بما التش�ت�ھ�ي الس�ف�ن، وأخ�ی�را 
ھي بطاقة تھنئة شخصیة اقدمھا للسید فادي العبودي ووالدیھ وعائل�ت�ھ 
والجالیة شاكراً لھم رعایتھم وحس�ن ت�رب�ی�ت�ھ�م ل�م�ا ف�ی�ھ خ�ی�ر وط�ن�ن�ا 
األسترالي الجمیل والمبادئ اإلنسانیة السامیة التي یعم�ل ال�ج�م�ی�ع م�ن 

 أجلھا. 
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 ایھاب عنان سنجاري
 
 

 مالذي فيَّ یَُكِملُْك ؟
 .. سألَْتني

 وھل لوجودي مكان
 في الخالئق.. دونِك ؟

 تسألیني
 وتركیبتي الكیمیائیة 

 ناتج معادالت
 .. ِحّسك

 عیناِك أحیَت
 .. رمیم لیاليَ 

ن ثالثیني  صوتِك لوَّ
 .. ِصباً وصبابة

  كل شيء كان
 ینقصني

 .. وانِت .. كل شيء یكملني
 یا وقت صفوتي

 تكملیني
 تَُكِونیني
 تُلھمیني

 فكل كلماتي ال تقف
 إال على السطور

 .. الُمعبّدة الیكِ 
 

 توقدیني قمراً 
 ..فوق سماءات العاشقین

 
  كل مابكِ 
 .. دون حد

 .. دون سرد
 .. دون َعدْ 
  یُكملني

 رغم كل ذلك البُعد
 .. رغم ذلك الصمت

 

ا  
 

 
 

 

 

 الى الخیمة التي (
 اتفیأ تحت ظاللھا..

 )امي العزیزة 
 
 

 سلمى البكري
 السعودیة   

 
 
 

  قنادیل من األلم

  تلوح خلف تلك النوافذ البعیدة

 ترتل األوجاع على ضفاف األحزان

 إنھ تشرین محكوم باألسى

                 *** 

              عباءة اللیل تلتف

 حول بستان الیاسمین

 الریاح العاتیة المشوؤمة

        ألقت تعاویذھا فوق 

 ھامات النجوم

        *** 

     مع بدایة أیلول جفت

 السواقي واألنھار

 وھاجرت طیور البجع في كبریاء

  رمى اللیل معطفھ الحالك

  مستسلما للنداء

  و أنارت ثریات األشجار

  بالفرح والعطاء

              *** 

 لألساطیر خواتیم مفرحة تعلن النصر

 مواسم الغیوم تطلق تسابیح المطر

 تصیب الروح بصحو جمیل

 عندھا توضأت الحقول بعطر

 بالیاسمین األبیض

 وحط البجع علیھا ورتل الصالة

 ال ..! 
 
 
 

 

  
 مصر/شعر: د. نصر عبد القادر

 

 على ستاِر اللیالي ..... یمضي شریطُ الظاللِ 

 ظٌل یصارع ظالً ............... وكلُھم للزوالِ 

                      ** 

 ظٌل تشامخ ِكبرا ......... أوداجھُ في السحابِ 

 قالت لھ األرُض صبرا ..... غدا تسفُّ ترابي

                      ** 

 فرعوُن بین الرعیْة ......... ظٌل یروُم السماءْ 

 فلقنتھُ المنیَّْة ................. درساً بطیٍن وماءْ 

                      ** 

 والحلُم بین الجفوْن ........ ظٌل یلوُح ویمضي

 ویختفى من عیوْن ........ لم تكتحْل بالغمضِ 

                      ** 

 ظٌل تشكََّل طیرا .......... ُخطاهُ َحْجُل الغرابْ 

 لم یُْبِق في األرض خیرا....وطار یرمي الخرابْ 

                      ** 

 ظٌل یلوُذ بظلِّ ............. ھل ظنَّ فیھ النجاْة ؟!

  حنى الجبیَن بذلِّ ............ وضاع حُق اإللْھ ..

                       ** 

 ناُر المطامِع ترعى ........ حقداً بقلِب الذئابْ 

 ویسقطُ الكُل صرعى ..... على حدوِد السرابْ 

                         ** 

  على ستاِر اللیالي ...... سادت وبادت عروشْ 

 شاھت وجوه الظالِل ...... لما حوتھا النعوشْ 

                        ** 

 ماذا تروُم الظالْل ....... ركضاً وراء المحالْ 

 قد بُحَّ صوُت السؤاْل .... فھل تجیُب الظالْل ؟!
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بالطبع لیس ل�دي خ�ال�ت�ان ب�ھ�ذه   
التسمیة تع�ود ال�ى   ولكن االسماء

حكایة طری�ف�ة م�ن ح�ك�ای�ات زم�ن 
ف�ي ت�ل�ك   الحصار في التسعین�ات،

الفترة العصیبة ون�ت�ی�ج�ة ل�ت�دھ�ور 
الوضع االقتصادي كثر ال�ل�ص�وص 
وشاعت السرقات ف�اح�ت�اط ال�ن�اس 

 في بیوتھم بوسائل مبت�ك�رة ل�ردع
 الحرامیة لیال. 

بعض العراقیین صنعوا قفص�ا م�ن 
ح��دی��د لس��ی��ارت��ھ��م داخ��ل ال��م��ن��زل 
وال��ب��ع��ض رب��ط اط��ارات الس��ی��ارة 
بسالسل حدیدیة وب�ع�ض�ھ�م وض�ع 
اسالك عل�ى ج�دار ب�ی�ت�ھ واخ�ری�ن 
ث��ب��ت��و اك��ث��ر م��ن س��رق��ي خ��ل��ف 
االبواب، لم تكن الكامیرات وقتذاك 

لذا كانت المراق�ب�ة ل�ی�س�ت  متوفرة
سھل�ة. ف�ك�رت ح�ی�ن�ذاك بض�رورة 
اقتناء مسدس للحمایة وال�ح�ص�ول 
على مس�دس ام�ر ل�ی�س ب�ال�ھ�ی�ن 
ف�ال��ن��ظ��ام ی��م��ن�ع ح��ی��ازة االس��ل��ح��ة 
والویل من یعثر االمن على س�الح 
في داره فاالعدام او السجن المؤبد 
مصیره ومسموح فقط للرف�اق ف�ي 

بحزام زیھم   الحزب ربط المسدس
الزیتوني لی�ت�دل�ى ع�ل�ى ال�ف�خ�ذ او 
ی���م���ی���ل اح���ی���ان���ا ن���ح���و االرداف 
وال��رف��ی��ق��ات ف��ي ح��ق��ائ��ب ال��ی��د، 

ال��ط��ری��ق��ة ال��وح��ی��دة ھ��ي ش��راء 
مسدس بالسر، في بغ�داد ل�م ی�ك�ن 
لدي شخص ی�م�ك�ن ال�رك�ون ال�ی�ھ 
وال��وث��وق ب��ھ ل��خ��ط��ورة ال��ط��ل��ب، 
وج��دت م��ن ال��م��ن��اس��ب ان اك��ل��ف 
شقیقي ع�ب�د ال�م�ل�ك ال�ذي یس�ك�ن 
مدینة الحلة بالب�ح�ث ع�ن مس�دس 
للبیع ف�ھ�و ی�رت�ب�ط ب�م�ع�ارف ك�ث�ر 
وطبیعة عالقات الناس ف�ي ال�ح�ل�ة 
غی�رھ�ا ف�ي ب�غ�داد، وع�دن�ي ع�ب�د 
الملك بانھ سیب�ذل قص�ارى ج�ھ�ده 

م��ن   ونص��ح��ن��ي ب��اق��ت��ن��اء واح��د
 Webly نوعین من الم�س�دس�ات

، ك��ن��ت ات��اب��ع ج��ھ��ود  Smith او
شقیقي واتصل بھ ھاتفیا (الھ�ات�ف 
االرض��ي وق���ت��ذاك) وأب���دأ ع���ادة 
باالستفسار عن ص�ح�ت�ھ واس�رت�ھ 

واالق���ارب وال���م���ع���ارف وخ���الل 
الحدیث اخاطبھ (شنو اخبار خالتي 
سمیثھ وخالت�ي وب�ل�ی�ھ) ل�ل�ت�م�وی�ھ 
واع��ن��ي ب��ال��ط��ب��ع ال��م��س��دس��ی��ن 

فیجیبني بانھ�م�ا ب�خ�ی�ر  المذكورین
ولكنھ لم یزورھما الى االن بمعن�ى 
ان��ھ ل��م ی��ع��ث��ر ع��ل��ى ال��م��س��دس 
ال���م���ط���ل���وب، ك���ن���ت ح���ذرا ج���دا 
فللحیطان آذان، فشل ش�ق�ی�ق�ي ف�ي 
تلبیة طلبي وجاء یوم الت�اس�ع م�ن 

وسقط ال�ن�ظ�ام ف�اذا   2003نیسان

ب��ان��واع االس��ل��ح��ة ت��ب��اع ع��ل��ى 
االس�ع��ار، ك��ل   االرص�ف�ة ب�اب��خ�س

المنازل باتت ال ت�خ�ل�و م�ن س�الح 
ناري وبعض افراد العوائل اق�ت�ن�وا 
اك���ث���ر م���ن س���الح، ال���رش���اش���ة 

وھنا اص�ب�ح  والبندقیة والمسدس،

االخ��وة  ال�خ��الف او الش�ج��ار ب�ی��ن
داخ��ل االس��رة ال تس��ت��خ��دم ف��ی��ھ 
ال��ت��واث��ي وال��زف��رات وال��ع��ض��ات 
وال���ج���ـ���ـ���ـ���الل���ی���ق وال���راش���دی���ات 
 والبوكسات بل البندقیة والمسدس

دون اب��ط��اء وال��م��ش��اح��ن��ات م��ع 
عوائل المحالت السكنیة م�ح�ف�وف�ا 
ب��ال��خ��وف م��ن ت��رس��ان��ة الس��الح 
ال��م��خ��زون ف��ي م��ن��زل ك��ل أس��رة، 
حدث مرة ان ع�ن�ف�ت ج�اري الن�ھ 
رمى كیس ال�ق�م�ام�ة ب�ال�ق�رب م�ن 
داري فذھب مسرعا وع�اد ح�ام�ال 
كالشینكوف ول�وال م�خ�اط�ب�ت�ي ل�ھ 
بلطف ولین الستخ�دم س�الح�ھ، ل�م 
یقتصر التسلیح بالعوائ�ل واالف�راد 
وانما امتد للعش�ائ�ر، س�الح ث�ق�ی�ل 
وم��ت��وس��ط وخ��ف��ی��ف، ال��ل��ص��وص 
مس�ل��ح�ون، ال�خ��اط��ف�ون ل�الب��ری��اء 
مسلحون، الجیران مسلحون، ایاك 
واصابة ل�ص ح�اول س�رق�ة دارك 

یوجھون اسلحتھ�م ل�ی�ال   فعشیرتھ
 الى منزلك ویطالبونك بالتعویض،

اح��ت��رس وت��ی��ق��ن ان اي ح��وار 
بص��وت ع��ال م��ع اي انس��ان ف��ي 
المح�ل�ة او ال�زق�اق س�ی�خ�رج م�ن 
اخ�ت�ل�ف��ت م�ع��ھ ف�ي رأي مس�دس��ھ 

اص��ب��ح   ل��ی��ص��وب��ھ ال��ى رأس��ك،

للسالح تجاره اطلب وس�ی�زودون�ك 
ب��الص��اروخ وال��ط��ائ��رة ال��م��س��ی��رة 
وال���ك���وات���م وال���م���دف���ع وال���ھ���اون 
والقنبلة فقط ادفع ثمنھا وشكل مع 
اخ��وت��ك واق��ارب��ك ف��وج مس��ل��ح ال 

، العشیرة باسلحت�ھ�ا ال�ف�ت�اك�ة  یقھ
قادرة ان تدحر القوى االمن�ی�ة ف�ي 
اي ن��وع م��ن ال��ن��زاع��ات ام��ا اذا 
اخ��ت��ل��ف��ت ال��ع��ش��ائ��ر م��ع ب��ع��ض��ھ��ا 
فالراجم�ات تض�ی�ئ س�م�اء ال�م�دن 
وعلیك ان ت�رح�ل م�ن م�ن�زل�ك ان 
كان في مرمى ال�ن�ی�ران، م�ی�ل�ش�ی�ا 
(ب��اس��م ال��م��ق��اوم��ة) ل��دی��ھ��ا م��ن 

توج�ی�ھ ال�ك�ات�ی�وش�ا   االمكانات في
بحسب مزاجھا ال�ج�ھ�ادي وال�ق�ت�ل 
والخطف واالغتی�ال واالب�ت�زاز م�ا 

یجعلك ترتجف وانت وعائل�ت�ك وال 
ت��ن��ام ال��ل��ی��ل اال ب��ع��د ق��راءة آی��ة 

ص�اروخ   الكرسي لیجنبك الرحمن
یطلقھ (ال�م�ج�اھ�دون) ن�ح�و ھ�دف 
یقطنھ االمریكان فیسقط على دارك 
ویحیلك واسرتك الى اش�الء، ع�ن 

با�  االمان ال تثق بالحكومة وانما
وحده فھو المعین، م�ن ی�ق�ول ل�ك 

ھ��ن��ال��ك ب��ق��ای��ا دول��ة اس��م��ھ��ا   ان
العراق ال تصدق ما یقولھ فالعراق 
الیوم دوی�الت ب�ح�ج�م وق�در ت�ع�دد 
ال���ك���ت���ل واالح���زاب وال���ت���ی���ارات 

 وملیشیاتھا.
الیوم ال داعي ان ینتاب�ك ال�خ�وف  

مثلي كما كنت ف�ي زم�ن ال�ح�ص�ار 
فتلجأ الى تسمیة مس�دس س�م�ی�ث 
بخالتي س�م�ی�ث�ھ م�ا ع�ل�ی�ك س�وى 
تصفح وسائل التواصل االجتماعي 
لتعثر على مواق�ع ل�ب�ی�ع االس�ل�ح�ة 

او اب��ح��ث ع��ن ت��اج��ر   ب��ان��واع��ھ��ا
 اسلحة لتجده. 

في اقرب زقاق یستقبلك باالحضان 
وی��ع��رض ام��ام��ك اص��ن��اف م��ن 
االسلحة لتختار منھا ما یعجبك او 
یوصي لك بسالح متوسط او ثق�ی�ل 
وفقا لرغبتك المھم ان تمتلك المال 

 والقرار.
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  عبد االلھ كمال الدینبقلم : د.           

 طا ورت
و و   



ی��ق��ول ال��ك��ات��ب ال��روس��ي أن��ط��ون    
شیخوف: "كم اصب�ح�ن�ا ض�ع�ف�اء ف�ي 
وطننا. وما أبشعنا. حین نستسلم ل�م�ن 
سرق حقوق�ن�ا وج�ع�ل�ن�ا ن�ع�ی�ش ع�ل�ى 
الفتات المترامي". وفي كتابھ "جوھر 
الفلسفة" یشیر الف�ی�ل�س�وف األل�م�ان�ي 
"فیلھلم دل�ت�اي" إل�ى ض�رورة "ردم 
الھوة بین الذات والموضوع ـ� وأن ال 
یكون "ال�م�ن�ھ�ج" م�ن ح�ی�ث ج�وھ�ر 

   القضیة قابالً للتأویل واالحتماالت".
مع ھاجس التحدیات الخطیرة وت�ف�اق�م 
األوض��اع األم��ن��ی��ة وإن��ت��ش��ار الس��الح 
المن�ف�ل�ت وتس�وی�ف اح�زاب الس�ل�ط�ة 
ومحاوالتھا تجییر قان�ون االن�ت�خ�اب�ات 
لصالحھا. واحدة من أھم الموضوعات 
التي تخیف الكتل السیاسی�ة ال�م�اس�ك�ة 
بسلطة الدولة العمیقة مسأل�ة ت�ح�ق�ی�ق 
االنتخاب�ات ال�م�ب�ك�رة ب�الش�روط ال�ت�ي 
یطالب بھا المجتمع الع�راق�ي وح�راك�ھ 
الشعبي ف�ي أغ�ل�ب ال�م�دن ال�ع�راق�ی�ة. 
ورغم تأكید ال�م�رج�ع�ی�ة ال�دی�ن�ی�ة ف�ي 
بیانھا األخیر لمطالب المتظاھری�ن، إال 
أن الطب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة ال�ت�ي ت�ت�ش�دق 
بالتزامھا ب�آراء ال�م�رج�ع�ی�ة، ال ت�زال 
ت��ت��ص��رف ب��م��ن��ط��ق: "ال��م��ص��ال��ح 
الش��خ��ص��ی��ة وال��ف��ئ��وی��ة ف��وق رأي 
المرجعیة، وال یمكن التفریط ب�ھ�ا ب�أي 
حال من االحوال". وعلى قدر أھ�م�ی�ة 
البیان ودالالتھ فیما یتعل�ق وال�ق�ض�ای�ا 
التي یتطلع لھا الشعب العراقي، ھ�ن�اك 
مسألتان ال بد من ال�وق�وف ع�ن�دھ�م�ا: 
(تركیبة األحزاب في ال�دول�ة ال�م�دن�ی�ة 
ومفھوم االنتخابات ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع�ات 
الدیمقراطیة)، للخروج من ال�م�س�ارات 
الفاشلة للدولة الع�م�ی�ق�ة. االم�ران ف�ي 
العراق من الناحیة الواقعیة، لم یقت�رب�ا 

% مما ھو قائم في الدول�ة ال�م�دن�ی�ة 5
 للمجتمعات الدیمقراطیة.

وإذا ما استمرت التجاذبات الس�ی�اس�ی�ة 
باالتجاه المعاكس لما ھو منشود، ف�ل�م 
تعد االنت�خ�اب�ات ال�م�ب�ك�رة الع�ت�ب�ارات 
م��ح��ق��ة، م��ط��ل��ب��اً ح��ك��ی��م��اً، ب��ال��ن��س��ب��ة 
للمتظاھرین الذین یھ�م�ھ�م ب�األس�اس، 
ال��ك��ش��ف ع��ن ق��ت��ل��ة ال��م��ت��ظ��اھ��ری��ن 
وتقدیمھم للعدالة، ل�ت�ب�ی�ان مص�داق�ی�ة 
م��ؤس��س��ات ال��دول��ة، ال��ت��ش��ری��ع��ی��ة 
والتنفیذیة والقضائیة، ومدى ت�ح�ق�ی�ق 
مطالبھم األخرى ومنھ�ا إق�رار ق�ان�ون 
االنتخابات وتش�ری�ع ق�ان�ون االح�زاب 
وإعادة تشكیل مف�وض�ی�ة االن�ت�خ�اب�ات 
وحصر الس�الح ب�ی�د ال�دول�ة. واذا ل�م 
تتحق�ق ھ�ذه ال�م�ط�ال�ب، ف�ل�ی�س أم�ام 
المتظاھ�ری�ن وال�ق�وى ال�م�دن�ی�ة ال�ت�ي 
تس��ع��ى ال��ى ال��ت��غ��ی��ی��ر، م��ن ال��ن��اح��ی��ة 
المنطقیة والموضوعی�ة، إال م�ق�اط�ع�ة 
االنتخابات والذھاب ال�ى ال�م�ؤس�س�ات 

الدولیة لقطع ال�ط�ری�ق ام�ام االح�زاب 
الطائفیة. ومطالبة رئیس الوزراء، ان 
كان جادا بتنفی�ذ ش�ع�اره ب�أن�ھ "رج�ل 
أف��ع��ال ول��ی��س أق��وال" أن ی��م��ارس 
صالحیاتھ ال�دس�ت�وری�ة ل�ح�ل م�ج�ل�س 
ال��ن��واب، وإع��الن ح��ال��ة ال��ط��وارئ 

 لیستطیع معالجة االزمات المتراكمة.
ی��ن��ظ��ر ال��ق��ان��ون ال��دول��ي ل��ل��دول��ة: 
أجھزتھا، شعبھا، مناطقھا، اشكال�ھ�ا ـ 
یرتبط بموجبھا الناس بعضھم بب�ع�ض 
لحمایة مصالحھم المشتركة. في ش�أن 
ذلك، یعتمد على وجھ ال�ت�ح�دی�د، وف�ق�ا 
ل�ع�ق��ی�دة ال��ع�ن�اص��ر ال�ث��الث�ة ـ�� ال�دول��ة 
والشعب والسلطة، على أھ�م ال�وق�ائ�ع 
والمعاییر، لضمان التوازنات المتبادل�ة 
بین الحقوق والواجبات داخل المجتمع 
ت��ح��ت رق��اب��ة أح��زاب ف��اع��ل��ة داخ��ل 
وخارج المنظومة الب�رل�م�ان�ی�ة. ل�ك�ن�ن�ا 
نتساءل ببساطة: ما ھو دور األح�زاب 
لبناء دولة المواطنة؟ وكیف یم�ك�ن ان 
تكون فاعلة داخل ال�م�ج�ت�م�ع؟ ل�ن�ح�ك�م 
بینھا وبی�ن ق�راءة ال�ح�دث الس�ی�اس�ي 
وم��ا ی��ح��ی��ط م��ؤس��س��ة ال��دول��ة م��ن 

 إشكالیات كما ھو حال العراق.
 

األح��زاب الس��ی��اس��ی��ة ف��ي ال��ب��ل��دان 
الدیمقراطیة، لدیھ�ا م�ھ�م�ة أس�اس�ی�ة: 
تمثیل المصالح االجتماعیة والسیاسیة 
للشعب. لكي یتمكن�وا م�رش�ح�ی�ھ�ا م�ن 
أداء ھذه المھمة، ی�ت�م�ت�ع�ون ب�ح�ق�وق 
وال��ت��زام��ات خ��اص��ة. ووف��ق��ا الح��ك��ام 
"قانون األحزاب"، فإنھا ت�ع�ت�ب�ر م�ن 
الجماعات المجتمعیة التي تؤثر بش�ك�ل 
دائم أو لفترة طویلة على صنع ال�ق�رار 
الس��ی��اس��ي وت��م��ث��ی��ل الش��ع��ب ف��ي 
"البرلمان"، تبع�اً ل�ل�ق�واع�د ال�ف�ع�ل�ی�ة 
العامة. فیم�ا ی�ح�ظ�ر "ال�ق�ان�ون" ف�ي 
الدولة المدنیة "االح�زاب" ال�ت�ي ل�ھ�ا 
أذرع مس��ل��ح��ة م��ن ال��م��ش��ارك��ة ف��ي 
االنتخابات، ویط�ال�ب�ھ�ا ت�ق�دی�م ت�ع�ھ�داً 
یتضمن مادة واضحة ب�ذل�ك. وع�ل�ی�ھ�ا 
بیان مواردھا المالی�ة ق�ان�ون�ی�اً، ك�ی�ف 
وم��ن أی��ن؟ ك��ذل��ك ط��ب��ی��ع��ة ع��م��ل��ھ��ا 
وأماكنھا ال�م�ح�ددة وع�دد أعض�اءھ�ا. 
واالھم اعترافھا ب�ال�ق�ان�ون االس�اس�ي 

 للدولة "الدستور" وااللتزام بمبادئھ.
للمشاركة في تشكیل اإلرادة السیاسی�ة 
للشعب، تتمحور أنشطة األحزاب عادة 
حول، ت�أث�ی�رھ�ا ع�ل�ى ت�ح�ری�ك ال�رأي 
العام، وتشجیع المواطنین على ال�ع�م�ل 
في الحیاة الس�ی�اس�ی�ة وح�ری�ة إش�راك 
القادرین منھم على تحمل المس�ؤول�ی�ة 
العامة في الحك�وم�ة "االت�ح�ادی�ة" أو 
المحلیة ب�الش�ك�ل ال�ذي یس�اع�د ع�ل�ى 
نجاح عمل البرلمان والحكومة. بید ان 
مبدأ حریة تأسیس األحزاب ب�اإلض�اف�ة 

إلى حریة الحزب فیما یتعل�ق ب�أھ�داف�ھ 
وبرنامجھ ونشاط أعضائھ ف�ي س�ی�اق 
العمل الحزبي ـ ال یمكن تبری�ر أع�م�ال 
إجرامیة بحریة النشاط الحزبي. ویل�زم 
القانون األساسي، الحكومة ب�م�ع�ام�ل�ة 
جمیع األطراف ع�ل�ى ق�دم ال�م�س�اواة، 
وتطبی�ق م�ب�دأ ال�ت�ع�ام�ل ب�ی�ن ال�دول�ة 
واالح�زاب ال��ف��اع��ل��ة ب��ح��ی��ادی��ة ت��ام��ة. 
ویلزم أیضاً جمیع السلط�ات، ب�م�ا ف�ي 
ذلك ھی�ئ�ات ال�ب�ث ال�ع�ام�ة، ب�م�ع�ام�ل�ة 
األط��راف م��ن ح��ی��ث ال��م��ب��دأ ب��ن��ف��س 
ال��ط��ری��ق��ة ع��ن��د ت��ق��دی��م ال��ت��س��ھ��ی��الت 
والخدمات االنتخ�اب�ی�ة. وذل�ك لض�م�ان 
المنافس�ة ال�ع�ادل�ة ب�أح�دث األس�ال�ی�ب 
ال��م��ع��روف��ة ب��اس��م "ت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص 
ال�م�ت��درج" ل�ل��ح�ص��ول ع�ل��ى أص��وات 
ودعم المواطنین الناخبین وفقا ألھمیة 

 الحزب ونزاھتھ.
 

وفیما یتعلق األمر باالنتخابات وكی�ف؟ 
فالم�ف�وض�ی�ة "ال�م�س�ت�ق�ل�ة؟" ال�ع�ل�ی�ا 
لالنتخاب�ات، ك�م�ا ی�ط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي 
العراق، یخ�ت�ل�ف تش�ك�ی�ل�ھ�ا وإدارت�ھ�ا 
وعملھا، بالمجمل، عما ھو ع�ل�ی�ھ ف�ي 
النظم الدیمقراطیة. حیث یقوم بتن�ظ�ی�م 
ومراقبة االنتخابات المركزیة للبرلمان 
أو األقالیم واالستعداد لھا في أوق�ات�ھ�ا 
ال��م��ح��ددة، "ال��م��ش��رف االن��ت��خ��اب��ي 
االتحادي"، ویتم تعیی�ن�ھ ون�ائ�ب�ھ م�ن 
ق�ب�ل وزی�ر ال�داخ��ل�ی�ة االت�ح�ادي دون 
ال�رج�وع ألی�ة م�ؤس�س�ة ل�ف�ت�رة غ�ی�ر 
محددة. تقلیدیا، یتولى رئیس ال�م�ك�ت�ب 
ال�ف�درال��ي ل��إلحص�اء م�ن��ص�ب رئ�ی��س 
اللجنة االنتخابیة االتحادی�ة ب�أك�م�ل�ھ�ا. 
ویعد مسؤول ال�م�ن�ط�ق�ة االن�ت�خ�اب�ی�ة، 
واحداً من عدة ھیئات انتخابیة م�ك�ل�ف�ة 
بإعداد وإجراء االنتخابات، ج�ن�ب�ا إل�ى 
جنب مع اللجان االنتخاب�ی�ة. وأعض�اء 
ھیئات المراق�ب�ة االن�ت�خ�اب�ی�ة ھ�م م�ن 
األفراد ومنظمات ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي، 
الذین لیس علیھم أیة جنحة ق�ان�ون�ی�ة، 
وی��خ��ض��ع��ون ل��ت��ع��ل��ی��م��ات ال��م��س��ؤول 
االت��ح��ادي، ال��ذي ی��ل��ت��زم ب��األح��ك��ام 
ال��ق��ان��ون��ی��ة. وم��ن م��ھ��ام ال��م��وظ��ف 
االت�ح��ادي، م�راق��ب��ة الس��ل��وك الس��ل��ی��م 
لالنتخابات بما یتوافق م�ع ال�م�واع�ی�د 
والتواریخ القانونیة، إبتداء من إع�داد 
سجالت الناخب�ی�ن وم�راس�ل�ة ال�ن�اخ�ب 
خطیاً لتذكیره بموعد وعنوان ال�دائ�رة 
اإلنتخابیة الخاصة بھ منع�اً ل�ل�ت�زوی�ر، 
وحتى نشر نتائج االنتخابات النھائیة.. 
أیض��اً ت��ل��ق��ي وم��راج��ع��ة إش��ع��ارات 
الترشیحات من "األحزاب السیاسی�ة" 
التي لم یتم تمثی�ل�ھ�ا م�ن�ذ االن�ت�خ�اب�ات 
األخیرة، ورفع نتیجة ف�ح�ص�ھ األول�ي 
إل��ى ال��ل��ج��ن��ة االن��ت��خ��اب��ی��ة االت��ح��ادی��ة 

إلص���دار ق���رار ب���ھ���ا ك���ح���زب ف���ي 
االنتخابات القادمة. ویتمتع بص�الح�ی�ة 
ج��م��ع ال��وث��ائ��ق ال��خ��اص��ة ب��األح��زاب 
والجمعیات السیاسیة كبرنامج ال�ح�زب 
ون�ظ�ام��ھ األس�اس��ي وم�راك��ز ت�واج��ده 
وأسماء أعض�اء م�ج�ل�س اإلدارة م�ع 
تفاصیل وظائفھ�م ل�ت�دق�ی�ق مص�داق�ی�ة 

 الحزب القانونیة.
یتولى المشرف االن�ت�خ�اب�ي االت�ح�ادي 
"رئیس اللجنة االنتخابیة االت�ح�ادی�ة" 
بإخت�ص�ار، ال�م�ھ�ام ال�ت�ال�ی�ة: تش�ك�ی�ل 
ال���ل���ج���ان االن���ت���خ���اب���ی���ة االت���ح���ادی���ة 
ورئاس�ات�ھ�ا، إع�الن ق�رارات ال�ل�ج�ن�ة 
االنتخابیة االتحادیة، م�راق�ب�ة ق�رارات 
اللجان االنتخاب�ی�ة ف�ي ال�دوائ�ر بش�أن 
قبول أو رفض م�ق�ت�رح�ات ان�ت�خ�اب�ات 
الدوائر مع الحق في الطعن أمام لج�ن�ة 
ان��ت��خ��اب��ات اإلق��ل��ی��م، ت��ل��ق��ي وف��ح��ص 
الشكاوى ضد قرارات لجان االنتخابات 
في األقالیم "المحافظات"، ال�ت�س�ج�ی�ل 
والمقارنة بین المسجل�ی�ن ال�م�ؤھ�ل�ی�ن 
ل��ل��ت��ص��وی��ت ف��ي ال��خ��ارج، ف��ح��ص 
المتقدمین لالنتخابات للتأك�د م�ن ع�دم 
ق�ب��ول ت��رش��ی�ح��ات م��زدوج��ة، ف��ح��ص 
االنتخابات للتأكد من صحتھا وت�ح�دی�د 
إعالن النتیجة األولیة لالنتخ�اب�ات ف�ي 
المنطقة االنت�خ�اب�ی�ة، إق�رار ال�ن�ت�ی�ج�ة 
النھائیة لالنت�خ�اب�ات االت�ح�ادی�ة ال�ت�ي 
تعدھا اللجن�ة االن�ت�خ�اب�ی�ة االت�ح�ادی�ة، 
إعالن النتائج ال�ن�ھ�ائ�ی�ة ف�ي ال�دوائ�ر 

 االنتخابیة.
 

االن��ت��خ��اب��ات ھ��ي ع��م��ل��ی��ات م��ب��اش��رة 
لمشاركة المواطنین في السیاسة. ی�ت�م 
إجراؤھا عن طریق التصوی�ت الس�ري 
لصالح حزب أو "مرشح أو مرشح�ة" 
تم ترشیحھم من قبل خ�م�س�ة أعض�اء 
على األقل دون انقطاع عن ال�ب�رل�م�ان 
االتحادي أو االقلیم.. تتبع االنتخ�اب�ات، 
كما في م�ع�ظ�م ال�دول ال�دی�م�ق�راط�ی�ة، 
خمسة مب�ادئ أس�اس�ی�ة، م�درج�ة ف�ي 
القانون األساسي ـ� ال�دس�ت�ور: ع�ام�ة 
ومباشرة وحرة وم�ت�س�اوی�ة وس�ری�ة. 
وبالتالي، فإن القانون االنت�خ�اب�ي ح�ق 
دیم�ق�راط�ي، ی�ح�ظ�ر أي ت�أث�ی�ر ع�ل�ى 
الناخبین ب�ال�ك�ل�م�ة والص�وت وال�وج�ھ 
والصورة والمال وال�ت�ھ�دی�د، وی�ح�ظ�ر 
كذلك ك�ل ت�وق�ی�ع أو ج�م�ع ال�ت�واق�ی�ع 
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كنت أعم�ل ف�ي ال�ع�راق، وی�وم ح�ج�زن�ا ت�ذاك�ر   
العودة إلى مصر وعرفنا أن أمامنا أسبوًعا ع�ل�ى 
موعد الطائرة قال بعض زمالئي: سنزور النجف، 
قلت لنف�س�ي س�أزور س�ام�راء. ل�م�اذا خ�ال�ف�ت�ھ�م 
واخترت سامراء؟ ھل ألن مئذنتھا الملویة ك�ان�ت 

 في رأسي؟
  سأعلم الحقًا وستعلمون.
  بعد رحلة طویلة وصلُت.

صعدُت ال�م�ئ�ذن�ة م�ت�أم�ال ال�ح�ن�ای�ا ال�م�س�ت�ط�ی�ل�ة 
المجوفة. لمحت نھر دج�ل�ة راق�ًدا ك�ك�ل�ب أب�ی�ض 
جمیل یتشمس ب�اس�ت�رخ�اء. وك�ل�م�ا ت�ق�دم�ت ف�ي 
خ��ط��وات��ي الص��اع��دة ول��ج��ُت أك��ث��َر ف��ي ال��ع��ص��ر 
العباسي واحتضنت التاریخ بش�وق. ل�ك�ن�ي ع�دُت 

 صدیقي أسعد! -فجأة من الماضي وشھقت: 
 منذ عامین لم أره وھو ھنا في سامراء مقیم!

أكملت رحلتي الصاعدة دائًرا حول الملوی�ة ح�ت�ى 
شارفُت منتھاھا قبل أن آخذ قسطا من الراحة وال 
أكاد أترك وجھ صدی�ق�ي وأت�ع�رف ع�ل�ى دھش�ت�ھ 

 عندما سیراني فجأة أمامھ.
مادام أمامك م�ت�س�ع م�ن ال�وق�ت س�ت�ظ�ل م�ع�ي  -

  یومین أو ثالثة نستعید الماضي.
حاولت التملص منھ لكنھ صمم على استض�اف�ت�ي. 
قدََّم لي ثوبًا نظیفًا مكِویًّا ومن�ش�ف�ة وق�ال اس�ت�ح�مَّ 

 وُخذ راحتك على اآلخر.
ھل جئت إلى ھنا من أجل الملویة فقط؟ ھل خ�ط�ر 

 صدیقي أسعد ببالي لحظة فجذبني من بغداد؟
ولََدى خروجي من الحمام منتعًشا بالتخ�ل�ص م�ن 
متاعب السفر لمحت شابًّا مصریَّا ی�دخ�ل م�ن�دف�ًع�ا 
یلھث وعلى وجھھ وحركاتھ فرحةٌ ال تتناسب م�ع 
فِراره من شيء ال أع�رف�ھ. ق�ال ألس�ع�د ب�ع�د أن 

 ارتمى على أقرب مقعد:
لوال س�ت�ر هللا ل�ح�دث ل�ي م�ا ح�دث لص�دی�ق�ن�ا  -

 شندیدي!
لم ینط�ق أس�ع�د ول�م أن�ط�ق أن�ا وإن ك�ان االس�م 

 الغریب قد لبتصق بذھني كوشٍم عمیق.
واآلن أؤكد لنفسي ول�ك�م أن ك�ل�م�ة "ش�ن�دی�دي" 
كانت سب�ب ذھ�اب�ي إل�ى س�ام�راء! وس�ت�ع�ل�م�ون 

  كیف!
**   

رجعُت إلى عملي بالم�س�ت�ش�ف�ى ال�ع�ام ب�م�دی�ن�ت�ن�ا 
 الصغیرة.

ذات یوم وقفَْت أمامي امرأةٌ لم تبلغ الثالثین ب�ع�د. 
 ، َزَرَعْت نظراتِھا بقطعة األرض التي ب�ی�ن ق�دم�يَّ

 والكت الصمَت لحظاٍت قبل أن تسألني:
 انت كنت في العراق یا خویا؟ -

 أبعدُت عیني عن شفتھا المرتعشة وسمعُت:
بیقولوا النسوان ھناك م�ا ل�ھ�م ح�ل، وال�رج�ال  -

أكلتھم الحروب. زوجي ھناك من زمن، ی�خ�ب�رن�ي 
الفأُر الذي یلعب في ِعبِّي أنھ الَف بامرأة عراق�ی�ة 

 جعلتھ ینسى أھلھ.
أرتني تذكرة العالج التي قطَعتھا وقالت: أنا م�ش 

 عیانة. أنا قطعت التذكرة ألراَك وأستفھم منك!
 اسألي حماتك عن ابنھا -
سألتُھا ألف مرة، وفي كل مرة تقول: سیح�ِض�ر  -

 قریبًا.
 طمأنتُھا: ما دامت حماتُك غیر قلقة فال تقلقي أنتِ 

ربما ھي غیر قلقة ألنھا ت�ع�رف أن اب�ن�ھ�ا م�ع  -
 امرأة غیري وھي ترید أن تكیدني!

 أین یعمل زوجك ھناك؟ -
 في مكان یدعى السمرة -
 ربما تقصدین سامراء؟ -
 بل السمرة -
 ما اسم زوجك؟ -
 شندیدي! -

سَرْت قشعریرة في ب�دن�ي م�ت�الح�ق�ة ال�م�وج�ات، 
واضطربت اضطراب المص�ري ال�ذي ك�ان ی�ق�ول 

 قبل أن یرتمي على أقرب مقعد:
لوال س�ت�ر هللا ل�ح�دث ل�ي م�ا ح�دث لص�دی�ق�ن�ا  -

 شندیدي!
كانت نظراتھا الحائرة تنسكُب في ق�ط�ع�ِة األرض 
الص��غ��ی��رة ال��ت��ي ب��ی��ن ق��دم��ي، أو ع��ل��ى ح��ذائ��ي 
ووج�دت��ن�ي أراج�ع اض��ط�راب ش�ف��ت��ھ�ا الس�ف��ل��ى، 

 وأقول:
اسمعیني كویس. من شبھ المؤكد أن زوجك في  -

سامراء، لي صدیق یعمل في أحد الفنادق ھ�ن�اك، 
طیب ومحترم، سأبعث إلیھ برسالة أست�ف�ھ�م ع�ن 

  شندیدي. بعد أسبوعین سیكون الرد قد جاءني.
كی�ف س�ت�خ�ب�رن�ي؟ رب�م�ا ال یس�م�ح ل�ي األھ�ُل  -

بال�ح�ض�ور إل�ى ھ�ن�ا م�ن ج�دی�د. ھ�ل ت�ن�زل إل�ى 
 االسكندریة؟

 كل یوم جمعة -
یا فرج هللا، وأنا كل یوم جمعة أكون ھناك أب�ی�ع  -

الج�ب�ن ال�ق�ری�ش وال�ب�ی�ض والس�م�ن م�ع إح�دى 
جاراتنا، ھ�ن�اك ف�ي م�ح�ط�ة مص�ر ع�ل�ى ش�ری�ط 

 الترام.
وقلت لنفسي وأنا أراقب حیرت�ھ�ا ال�م�رت�ب�ك�ة: م�ا 

 الذي جعلني أختار سامراء دون كل زمالئي؟!
  

** 
  وأخیرا جاءني الرد:

"كان یع�م�ل ف�ي ال�ع�راق، وط�م�ع ف�ي أن ی�ب�ی�ع 
الجوارب والمالبس الداخلیة، والمنادیل الورقیة، 
ومزیالت العرق.... ف�ي ال�ب�اح�ة ال�ف�س�ی�ح�ة أم�ام 
البنك. عندما یلمح عربة الشرطة یجمع حاجی�ات�ھ 
في مالءة ویطلق ساقیھ للریح. یبدو أن الش�رط�ة 
استاءت منھ ومن غیره لجرأتھم التي تكدر صف�و 
المكان فواجھ عبد الفتاح الشندیدي تھمة ت�ك�دی�ر 
أمن البنك، وحكم علیھ بسنتین، قض�ى م�ن�ھ�ا م�ا 
قضى وبقي علیھ ثمانی�ة أش�ھ�ر س�ی�غ�ادر ب�ع�دھ�ا 
السجن، ونحن العمال ال�م�ص�ری�ی�ن ف�ي س�ام�راء 
نجمع لھ من أنفسنا مب�ل�ًغ�ا م�ن ال�م�ال ك�ل ش�ھ�ر 
لیواجھ بھ الحیاة بعد أن یتم مدة ح�ب�س�ھ وی�خ�رج 

 مكسوًرا إلى الحریة".
  
ذھبت یوم الجمعة إلى االس�ك�ن�دری�ة ون�زل�ت ف�ي  

محطة مصر. مشیت على شریط الترام في محطة 
مص�ر أتص�ف�ح وج�وه ب�ائ�ع�ات ال�ج�ب�ن ال�ق�ری�ش 
والسمن فلمحتھا. ھي لم ترني. منشغلة كانت ف�ي 
مساومة مع الزبائن. ماذا سأقول لھا؟ زوجك ف�ي 

 السجن؟
انسحبت من الزحام ودعوت هللا أن ترجع راب�ح�ة 

 في بیعھا.
 تكرر المشھد أیضا في األسبوع التالي.

ثم بعد ما ی�ق�ارب ال�ع�ش�رة أی�ام وج�دت�ھ�ا ق�دام�ي 
 وبیدھا التذكرة.

ك��ی��ف ح��ال��ك ی��ا أس��ت��اذ؟ أن��ا لس��ت م��ریض��ة  -
  ولكني.....

حكیُت لھا ما جاءني في رس�ال�ة ص�دی�ق�ي. ی�ب�دو 
أنھا لم تص�دق. س�أل�ت�ن�ي أن أع�ط�ی�ھ�ا ال�رس�ال�ة 
فاعتذرت. طمأتھا: ألیس اسم زوجك عبد الفتاح؟ 

  من الذي أخبرني؟....
بعد تفكیر سمعتھا تتمتم: ثمانیة أشھر؟ سأنتظره. 

 ھو زوجي ومن حقھ عليَّ أن أنتظره.
ومسحت عینھا بطرف كمھا وأكدت لي: سأنتظره 

 یا أستاذ محمود.
أعطتني ظھرھا. مزقت التذكرة وأط�ل�ق�ت م�زق�ھ�ا 

 في الھواء بحركة شبھ استعراضیة.

ا 
 

 قصة:  
 محمد محمد السنباطي

 مصر 
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   الممثل یتصدر المشھد1- 
للعرض خص�ائ�ص بش�ری�ة ی�ت�ق�دم�ھ�ا 
الممثل بوصف�ھ ی�خ�صُّ م�ورد بش�ري 
مادي وروحي حاسم، وھو م�ح�اط ف�ي 

ی�ج�ّس�دھ�ا ال�م�ن�ظ��ر   ف�ی�زی�اوی�ة  ب�ی�ئ�ة
ال��م��س��رح��ي وفض��اءات��ھ وأم��ك��ن��ت��ھ و 
مواقعھ التي یتنقل فیما بینھ�ا ب�ب�الغ�ة 

وم�ؤث�رة ف�ي ط�ری�ق�ة   بصریة، مكثفة
استجابة الجمھور، فضالً عم�ا ت�ل�ع�ب�ھ 
ال��م��ض��ام��ی��ن ال��ف��ن��ی��ة ف��ي ال��ع��روض 

وال�ت�أوی�ل   الخاصة ب�ال�ن�ص ال�درام�ي
والت�ف�س�ی�ر االخ�راج�ي م�ن ت�خ�ص�ی�ب 
إیجابي للممارسة االج�ت�م�اع�ی�ة ف�ی�م�ا 
ی��خ��ص ال��م��وض��وع��ات ال��م��ط��روح��ة 
والموقف ال�م�ط�ل�وب م�ن�ھ�ا وم�ق�ارن�ة 
مشكلة الحاالت ال�م�ت�أزم�ة م�ع ح�ل�ول 

 .مقترحة لھا في العرض
 
 الرضا عن مھنة الممثل -2

یختلف (القبول) االیجابي عند الفنانین 
والفنان�ات ایض�ا، ف�م�ن�ھ�م  المسرحیین

من ال یرَض عن مھنتھ وھو ی�ق�ارن�ھ�ا 
مثال بكیفیة تعامل المجتمع مع شرائ�ح 
اخرى من الوظائف التي تدّر (أم�واالً) 
او (سمعة) مرموقة! ینبغي اال ی�ج�ري 
التذمر من قبل ال�م�ؤس�س�ة ال�رس�م�ی�ة 
تجاه ما یبذلھ المسرحیون م�ن ج�ھ�ود 
وما یقدمونھ من م�ق�ت�رح�ات ل�ت�ط�وی�ر 
قواعد مھنتھم، وضع ضوابط منص�ف�ة 
في ترشی�ح األع�م�ال ل�ل�م�ش�ارك�ة ف�ي 

 -المھرجانات ال�ع�رب�ی�ة او ال�ع�ال�م�ی�ة 
 احیاناّ وھي نادرة تماماً. 

وكذلك ت�ی�س�ی�ر ال�م�ج�ال أم�ام�ھ�م ف�ي 
التق�دی�م وش�روط�ھ ل�ل�دراس�ات  طریقة

العلیا للراغبین منھم ف�ي ال�م�اجس�ت�ی�ر 
والدكتوراه. وإثابة األسماء التي لدیھ�ا 

 .خدمة طویلة وعریقة في المسرح
 

   المھرج والفنان 3- 
ال�ى أث�ارة   یسعى المھرج ال�م�س�رح�ي

(الضح�ك) الس�اف�ر وال�ف�ض�ائ�ح�ي ف�ي 
نك�ات�ھ واش�ارات�ھ ودالالت�ھ ال�غ�ری�زی�ة 
للتنفیس عن ضواغط وعق�د وھ�م�وم، 
ول��ك��ن ق��د ن��ج��ده ح��ت��ى ف��ي ع��روض 

ال ی�خ�ل�و  متوسطة القیمة في مست�وى
من (الثقافة) أو م�ن ال�ب�ع�د ال�ت�رب�وي 

كالتي نعھدھا في الم�س�رح   واالبداعي
الجاد الحقیقي، ولو انتھج ال�ن�اق�د ف�ي 

 Analytic: م��ن��ھ��ج��ھ ال��ت��ح��ل��ی��ل��ي
Approach  لش�ّخ�ص ط�ب�ی�ع�ة ت�ل�ك

الظ�واھ�ر ال�ف�ن�ی�ة، حس�ب ھ�ی�رارك�ی�ة 
متراكبة المستوی�ات، ی�ت�ب�ی�ن ل�ن�ا م�ن 
خ��الل ال��ب��ی��ان��ات والش��واھ��د والص��ور 
الفوتوغرافي والرسوم، بأن متغ�ی�رات 

ال�ث�ق�اف�ی�ة ال�م�ت�ق�اط�ع��ة  ت�ل�ك األنش�ط�ة

الفطریة لوجدھا قائمة على (ت�راب�ط ) 
م��ف��ك��ك وغ��ی��ر م��ق��ن��ع وب��ال ت��واص��ل 
 عضوي بین (متغیراتھ�ا) ال�خ�ارج�ی�ة

وال��داخ��ل��ی��ة ألن��ھ��ا م��ن ال��ع��روض 
الجادة الت�ي ال ت�ظ�ھ�ر  المسرحیة غیر

تراب�ط�اً ب�ی�ن�اً ب�ی�ن م�ت�غ�ی�رات�ھ�ا غ�ی�ر 
ال�ج��م�ال��ی�ة م�ن ن�اح��ی�ة وم�ت��غ�ی��رات�ھ��ا 
التھریجیة الخاصة بمخاطبة الجمھ�ور 
وال��م��ج��ت��م��ع وع��دم انس��ج��ام��ھ��ا م��ع 
تحوالتھ من ناحیة اخرى. رب�م�ا ی�ب�رز 
(المھرج) ف�ي مس�رح ش�ك�س�ب�ی�ر ف�ي 

ال�ع�ت�ی�د   مسرحیة (الملك ل�ی�ر) ب�دوره
في النص أو في (الكومیدیا دي الرت�ا، 
كما نضع مثال عن أھمیة الدور الف�ن�ي 
ل��ل��م��ھ��رج وم��ا ی��ت��ف��وه ب��ھ م��ن ِح��َك��م 

ال�ع�رب�ي  وعِظات ویحفل أیض�اً ت�راث�ن�ا
ب�ال��م�ھ��رج�ی��ن ال��ظ�رف��اء م��ث�ل (ج�ح��ا) 
وأض��راب��ھ ال��ذي ی��ط��ل��ق ع��ل��ی��ھ اس��م 

 .(البھلول)
 

 الشیطان في زي انسان4-
قد تجده یبدي ال�رف�ق وال�م�داراة ل�م�ن 
معھ، لكن في ح�ق�ی�ق�ت�ھ یض�م�ر م�ك�راّ 
ودھ��اًء! ف��ھ��و حس��ود ح��ق��ود ی��ق��ل��ب 
الفضائل الى رذائل ویرّوج ب�ب�ھ�ت�ان�ھ، 
أراج��ی��ف م��ل��ف��ق��ات ع��ن��ك، م��ن وراء 
ظھرك، قد تجده شخصیة في مسرحیة 
أو في عرض ، لكنك قد تجد لھ نظ�ی�راً 
في عالم الواقع نفسھ، وربم�ا ی�ن�ت�ح�ل 
صفة مسرحي ویتماھى مع ض�رورات 
الفنون المسرحی�ة وی�ن�خ�رط ل�ی�ص�ب�ح 
واحدا من الفنانین فتكون رغباتھ غی�ر 

مجنونة، او ی�ق�ود ج�ی�الً م�ن   متعقّلة
الش��ب��اب قس��راً ف��ي دروب ت��ع��ی��ق 

 وی�ف�ّك��ك ال�ف�ن�ي واالب�داع�ي ت�ط�ورھ�م
واالنسانی�ة ف�ي   طبائع الخیَر والجمال

أعمالھم ونتاج�ات�ھ�م ال�ف�ن�ی�ة. ب�ع�د ان 
یزینھا لھم ویضعھم في حلق�ة م�ق�ف�ل�ة 

 . منحرفة عن الصواب

 العقل الخرافي  5- 
من العقبات البارزة في العالم ال�ث�ال�ث، 
ھ��و ت��م��ّك��ن ب��دع، وض��الالت ال��ع��ق��ل 
الخرافي الكھنوتي والطغیان السیاس�ي 

ال��ق�ط�ی�ع�ی��ة ال�خ�اض�ع��ة  وال�الع�ق�الن�ی�ة
والتابعة لما یلقنھ ل�ھ�م وی�ع�ظ�ھ�م م�ن 

 ال��ذوق الس��وي  م��غ��ال��ط��ات ی��م��ّج��ھ��ا
والكرامة البشریة الساعیة الى تحقی�ق 
 شرعة دیمقراطیة في حیات�ن�ا ال�ع�ام�ة

والخ�اص�ة. وم�ا أغ�ب�ى أول�ئ�ك ال�ذی�ن 
ومدّمر   یفتقدون الى (دكتاتور) مستبد

ف�ھ�ي  !!لیصلح احوالھم  ویحنّون الیھ
نزعة (م�ازوك�ی�ة) ل�ت�ع�ذی�ب أن�ف�س�ھ�م 
بأنفسھم ح�ی�ن ی�ت�خ�ل�ى ع�ن ح�ری�ت�ھ، 

 . ویبحث بإرادتھ عّمن یقمعھا، ویذلھّا
 

  دیمقراطیة المسرح 6-
لیست الدیمقراطی�ة م�وض�وع�اّ ط�ارءاً 
على المج�ت�م�ع�ات اإلنس�ان�ی�ة، ون�ح�ن 
بدورنا نبح�ث ع�ن�ھ�ا (مس�رح�ی�اً) ف�ي 

المحتدم م�ع ال�ق�ی�م ال�ج�ام�دة  صراعنا
واألیدیولوجیات ال�واھ�ن�ة ل�ك�ي ن�دع�م 
تلك المتغیرات التي نطمح ب�ت�ح�ق�ی�ق�ھ�ا 
ألن ت��ك��ون م��ت��ص��ل��ة ب��ج��ذور ازم��ات 
مجتمعنا العمیقة ونبح�ث ب�ج�دی�ة ع�ن 
حلول لھا إلتاحة حیاة ج�دی�دة، ب�اط�ار 

وبیئة مؤسسیة تسعى إلش�اع�ة   ثقافي
ال��ح��وار ال��خ��الق ل��ل��ت��ق��دم ال��ح��ض��اري 
ومعرفة المواطن لذات�ھ ول�ن�ف�س�ھ م�ن 
خالل الح�وار م�ع اآلخ�ر ف�ي س�ل�وك�ھ 
ال��ی��وم��ي وش��ع��وره وإن��ط��الق اف��ك��اره 
وعواطفھ م�ن غ�ی�ر م�ن�ظ�وم�ة ال�ق�ی�د 
القسري المفروض بالقوة وال�ج�ب�روت 

 . على األخرین
 

  ثنائیة7- 
    والمتحف الفضاء المسرحي

م��ن غ��ی��ر ال��م��ع��ق��ول ان ت��ب��ح��ث ع��ن 
الش�خ�ص�ی�ات ف�ي (م�ت�ح�ف) ت�ك��راري 
وھمي، بل ان تصبح ھذه الشخص�ی�ات 
مبت�ك�رة ل�وظ�ائ�ف ف�ن�ی�ة ق�ادرة ع�ل�ى 
ممارسة أفعالھا امام الجمھور، بط�رق 

ف��اع��ل��ة غ��ی��ر م��ق�یّ��دة ب��أف��ع��ال   أدائ�ی��ة
خارجیة (ْقبلیة) حسمت ت�اری�خ�ی�اً! او 
باتت مبرم�ة، ی�ح�ّرم اس�ت�ئ�ن�اف�ھ�ا م�ن 

وق�ائ�ع   وتبقى ص�اغ�رة ت�ح�ت  جدید،
متراكمة في أوضاع (مقفلة) یتن�اق�ل�ھ�ا 
رواة األخ��ب��ار وخ��ال��ی��ة م��ن ع��م��ق��ھ��ا 

الذي ھو جوھر م�ا ی�ت�ط�ل�ب�ھ   الجمالي
العرض المسرحي ، ألننا في الم�س�رح 

ت�اری�خ�ی�ة   ال نتطلب مالحظ�ة ح�ی�ادی�ة
ل�ل�ع�ق�ل   صماء ، أنما ن�روم ت�ك�ث�ی�ف�ھ�ا

االبداعي، ونبحث عن م�ع�اش�رة ح�یّ�ة 
 .! مع جمھور حاضر حي

 
  ثقافة مسرحیة بدیلة8 -

تحاول الثقافة المسرحیة الم�غ�ای�رة ان 
ت��أت��ي ب��ب��دی��ل ع��ن ت��ل��ك ال��ق��دی��م��ة 

او غ�ی�ر   (المحتضرة) غیر المت�ط�ورة
 ال��م��واك��ب��ة ل��ت��ط��ور ال��ق��ی��م ال��ف��ك��ری��ة

واالب��داع��ی��ة ال��ت��ي ت��ح��ت��م��ھ��ا ظ��روف 
مجتمعاتنا الذاتیة والم�وض�وع�ی�ة وم�ا 
تتطلب�ھ م�ن ط�رائ�ق ف�ي ال�م�ش�اھ�دة، 
ب��اح��ث��ة ع��ن م��ح��م��والت ال��ع��رض 
ال��م��س��رح��ي ال��م��ض��م��ون��ی��ة ودالالت��ھ 
ومغزاه العمیق والتعبی�ر ع�ن ط�ب�ی�ع�ة 
احساسھ بإیقاع العصر الم�ن�س�ج�م م�ع 
میول المجتمع وأھدافھ، بال عمومی�ات 
غائ�م�ة، ب�ل م�ن�ف�ت�ح�ة مش�رق�ة ع�ل�ى 

ودینامیات اج�ت�م�اع�ی�ة   مصادر جدیدة
م��رك��ب���ة، م��ت���وازن��ة م��ع ف���ردی��ت���ھ 
وخص��وص��ی��ت��ھ ب��وص��ف��ھ (م��ت��ل��ق��ی��اً) 
مشاركاً، فاع�الً ف�ي ھ�ن�دس�ة ال�ع�رض 
وما یضیفھ ع�ل�ی�ھ م�ن ق�ی�م إنس�ان�ی�ة 

 . متطورة ومفتوحة
 

  " معاییر"الفنان المسرحي الناجح9 -
دق�ة  : ینبغي ان تبنى المع�ای�ی�ر ع�ل�ى 

اح�ت�راف��ی�ة وث�ق�اف��ی�ة وث�ق�اف��ة رف��ی�ع��ة 
مس��رح��ی��ة م��ع��اص��رة وان ی��ت��ف��اع��ل 

مع طبیعة الشخصیة الوطنیة،   الممثل
رابط�ـ�اً ف�ي ت�ج�رب�ت�ھ خ�ب�رات ادائ�ی�ة 
سابقة ویم�ھّ�د ألخ�رى الح�ق�ة وق�ادراً 

ان ی��ت��ب��ع ح��اج��ات ج��م��ھ��وره   ع��ل��ى
وال�ج�م�ال�ی�ـ�ة وی�ل�ب�ی�ھ�ا وان  الروحیـة

یكون العرض ال�ذي ی�ق�دم�ھ ال�م�خ�رج 
مش�وق�اً وس�اراً وم�ب�ھ�ًج�ا ب�ع�ی�داً ع��ن 
(الرتاب�ة) و (ال�ت�ك�رار) وان ی�ح�رص 
على ینبذ المؤلف ال�درام�ي ال�خ�راف�ات 
ویدین المواقف السلب�ی�ة ف�ي الس�ل�وك 

ف�ن�ان   االجتماعي، بھدف ان یت�م�اش�ى
ال��م��س��رح   ال��م��س��رح م��ع اب��ت��ك��ارات

ال���ع���ال���م���ي وی���ج���اري اح���ت���م���االت���ھ 
 المستقبلیة.

باالقتراب من األسئلة وایجاد ال�ح�ل�ول 
ف�ي   النسبیة لھ�ا وی�غ�ادر ال�م�ط�ل�ق�ات

األحكام حیث یتوفر كل ذلك، ل�ل�ق�ی�اس 
ایجاب�ی�ة   المسرحي السلیم لیكون اكثر

وقدرة على التأثیر، ب�ج�م�ھ�وره، ألن�ھ 
یعي بیئت�ھ ال�م�ع�اش�ة وی�درك ط�ب�ی�ع�ة 

 في جع�ل ال�م�س�رح وس�ی�ل�ة ((أھدافھ
ناجعة فنیاً لالرتقاء بثقاف�ة ال�ج�م�ھ�ور 

 . ولیس بالتعالي واالنقطاع عنھ
 

  رعایة الفنان المثابر10 - 
الع�راق�ی�ة ” نلتقیكم في العدد القادم من 

 “األسترالیة
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-7- 
في ستینیات القرن الم�اض�ي ل�م ی�ك�ن ھ�ن�اك    

انترنت، وفیسبوك، وبرید یاھو، وشات، وغیر 
ذلك من التطبیقات، ولم یكن ھناك ھاتف ج�وال 
كالذي عندنا اآلن، فكان الحب وقت ذاك یك�ون، 
في الغالب األعم، بالمواجھة العیانیة بین الفتى 
والفت�اة، وت�ب�دأ م�راس�الت ال�ح�ب، وال�ل�ق�اءات 
السریة، و"الذي منّو"في مثل ھذه األمور، أما 
اآلن فھي كما تعل�م�ون ج�م�ی�ع�ا م�ا ھ�ي ص�ور 
ال��ح��ب ف��ي ال��ح��ی��اة، وك��ل واح��د م��ن��ا ی��ع��رف 

 العشرات من ھذه الصور.
أحببت في شبابي بالمواجھة العیانیة، أحببت    

قریبة لي، وأحببت فتاة غیرھا وكانت شقیقتھ�ا 
ساعي برید بیننا، أما اآلن ف�ال�ف�ی�س ب�وك ھ�و 
وسیلة جدیدة إلقامة عالقات الحب، وكان اثنان 
من أقاربي الشباب حبوا على الفیس بوك، وتم 
ال��ع��ق��د ب��ی��ن ال��م��ح��ب��ی��ن، وب��ع��د ف��ت��رة فس��خ��ت 

 الخطوبة، ما السبب؟
ھذه المقدمة القصیرة أوردتھا عندما ت�راءت    

لي من بین نساء الج�م�ع ال�خ�یّ�ر وھ�ي ت�رت�دي 
مالبسھا السوداء، ال�ج�ب�ة الس�وداء، وال�ب�رق�ع 
األسود، وھو یختلف ع�ن ال�ب�وش�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
التي كانت بعض النساء العراقیات یغطّ�ی�ن ب�ھ�ا 
وجوھھن، امرأة طویلة، ال أستط�ی�ع أن أص�ف 

 جسمھا الملفوف بالسواد.
قالت ھذه السیدة ال�ت�ي س�م�ی�ت ف�ي روای�ت�ي    

"حب في زمن الن�ت" بـ� "رش�ا" وق�د ذك�رت 
 اسمھا أمامنا جمیعا:

الذكریات التي أحتفظ ب�ھ�ا ع�ن وج�ودي ف�ي  -
عالم الشھادة رائعة، ألنني أمتل�ك ذاك�رة ق�وی�ة 
فیما ل�و س�م�ح ل�ي ع�ال�م اآلخ�رة أن أس�ت�ع�ی�د 

 ذكریاتي تلك.
كانت طویلة بیضاء، وھكذا تذكرت أوصافھا،    

ناعمة التق�اط�ی�ع، م�ل�ف�ت�ة ان�ح�ن�اءات جس�دھ�ا، 
عمیقة زرقة العیون، بأسنان بیضاء مرصوصة 
كأنھا صفت في قالب، بلمعان كل�م�ع�ان ال�خ�زف 
الصیني، لؤلؤ منثور، ھذه مالمحھ�ا ك�م�ا ب�دت 
في الصورة التي أرسلتھا إلى حبیبھا ال�ع�راق�ي 
أحمد بعد أن طلب منھا أن ترسل لھ ص�ورت�ھ�ا. 
وقد أرسلت لھ أول م�رة ص�ورة ب�ال�زي ال�ذي 
تراءت لي قبل قلیل وھي ترتدیھ، كان�ت واق�ف�ة 

 في حدیقة الكلیة.
 سألتھا:   
 ماذا تذكرین من ذلك العالم؟ -

قالت، وقد برز خیال أحد الرجال الواقفین في    
مقدمة البلم وتحرك إلى حیث تقف في وس�ط�ھ، 
وقد أمسك بیدیھا، وقبلھا من فمھا، فضج البلم 
بالتصفیق الحاد، والھالھل التي جاءني صوتھا 

 مزغردا:
إنھ حبیبي وزوجي الع�راق�ي، وھ�و ی�ك�ب�رن�ي  -

بثالثین سنة. لقد أحببتھ كما تح�ب ف�ت�اة ش�اب، 
كان قد تعب كثیرا لیحظى بي زوجة ل�ھ، س�اف�ر 
من العراق إل�ى ب�ل�دي ال�ی�م�ن. وع�اد ب�ي إل�ى 
العراق زوجة لھ فعشنا أجمل وأحلى أیامنا حتى 
جاء ھادم اللذات، ومفرق الجماعات، فان�ت�ق�ل�ن�ا 
إلى ھذا العال�م س�وی�ة، وال ف�رق ب�ی�ن�ن�ا س�وى 
ساعة، إذ مت بعده بساعة واحدة من موتھ حبا 

 وھیاما.
 اختفى زوجھا.   
سألھا اللواء الركن الطیار ال�م�ت�ق�اع�د س�ی�ف    

ك�م�ا   –مستفسرا، فیما أنا أرى أص�اب�ع ی�دی�ھ�ا 

ق�د خ�ل�ق�ت لض�رب ك�ي ب�ورت   -تصورتھ�م�ا 
 الحاسوب:

ھل أنِت واقعیة، أي امرأة حقیقیة، أم إنك من  -
 مخیال الكاتب؟

 قالت بجد:   
نصف ما كتب عنّي حقیق�ي وال�ن�ص�ف اآلخ�ر  -

 من خیالك أنَت.
 كیف؟! -
ك�ل ش�يء ح��دث ف��ي ال�ع��راق ص��ح�ی�ح م�ئ��ة  -

بالمئة، وكل ش�يء ح�دث ف�ي ال�ی�م�ن ھ�و م�ن 
 خیالك.

سألتھا الشاعرة ونحن ن�ج�ل�س ت�ح�ت ظ�الل    
 النخلة بعذوقھا الذھبیة، قائلة:

 أي أنك أحببِت الكاتب نفسھ؟ -
 ردت علیھا:   
 نعم على األنترنت فقط. -
 كیف؟! -
تعارفنا على النت م�ن خ�الل ال�دردش�ة ع�ل�ى  -

الخاص، وتحاببنا، وطلبت م�ن�ھ أن ی�أت�ي إل�ى 
الیمن لیخطبني من أھلي، ووعدني، إّال أن�ھ ل�م 

 یأت.
 صحت محتجا:   
إنھا انقطعت مني ولم ت�ك�ل�م�ن�ي ل�ك�ي أع�رف  -

 عنوانھا.
 قالت:  
لو جئت إلى الیمن وسألت عن الجریدة ال�ت�ي  -

 یعمل بھا والدي كصحفي ألرشدوك إلیھ.
 قلت غاضبا:   
حتى الجریدة لم أعرف اسم�ھ�ا ف�ك�ی�ف أس�أل  -

 عنھا؟
 قھقھ أفراد الجمع الخیّر بصوت مرتفع.   
 قالت بجدیة:   
إّال أننا عشنا أحلى أیام حیاتن�ا ع�ل�ى الش�ات،  -

وكن�ت دائ�م�ا أب�ح�ث ع�ن�ك دون ج�دوى، ك�ن�ت 
أنتظرك، وفي بعض األحیان أغلق ال�ن�ت وأن�ت 
تفتح النت، وھكذا أبقى أنا كقطة ع�ل�ى ص�ف�ی�ح 
س�اخ�ن، أت�ق�لّ��ب ع�ل��ى ج�م��ر ح�ب��ك، وعش�ق��ك، 

 وھیامك، وأخیرا یئست من مجیئك وتزوجت. 
كانت قطرات المطر تتساقط على ماء ال�ن�ھ�ر    

بخفة وھدوء، أو ھكذا تراءت ل�ي، و ل�ھ�م، إّال 
أني أسمع سقوطھا على الماء، فتتصاعد كمی�ة 
قلی�ل�ة م�ن�ھ م�ث�ل ال�ف�ط�ر، أو رذاذ ال�ن�اف�ورات 
وتسقط إلى الجوانب، حتى قطرات المطر تتبل�ل 
بالماء أما أجسادنا فھي ضد ال�م�اء، وال�ت�ب�ل�ل، 
وحسنا فعل ذلك المطر فھو لم ینزل على أرض 
ترابیة فیتشكل بین ماء المطر وال�ت�راب ش�يء 
یش�ب�ھ ال��ط�ی�ن ال�الزب واألوح�ال ال�ت�ي ت�ل�ط��خ 

 قماشاتنا البیضاء بقذارتھا.
نزول المطر فیھ لمسة رومانسی�ة، أم�ا اآلن    

فال وجود لھذه اللمسة ألن ال أحد في ھذا العالم 
یحب برومانسیة كما في عالم الشھادة، فال م�ع 
حبیبتھ، ابنة عمھ، وال كریم وحمیدة، وال رش�ا 
وأحمد، وال راضي وحبیبتھ، عال�م�ن�ا خ�ال م�ن 
ھؤالء األزواج، سوى حضور أحمد م�ث�ل ل�م�ح 

 البصر واختفائھ بعدھا.
 قلت للجمع الخیّر متابعا قولي:   
بدال من أن أحزن، فقد كانت الع�اط�ف�ة ع�ن�دي  -

قد وصلت أََوُجھا، أكملت الروایة ب�ل�ق�ائ�ك�م ف�ي 
الیمن وزواج أحمد منك، وأنا أعرف ما تّم ف�ي 
الروایة، إّال أني ال أع�رف ال�ت�ف�اص�ی�ل، وك�ی�ف 
جعلت حیاتكم ترفل بالسعادة، ت�رك�ت�ك�م ب�ع�د أن 

 وافقت عائلتك على خطبة أحمد لك.
قالت بحزن بعد أن قطبت جبینھا كما ت�راءى    

 لي:
إّال أن سعادتنا ظلت ناقصة، ح�ی�ث ل�م أن�ج�ب  -

   طفال من زوجي أحمد.
 ساد صمت بین الجمع الخیّر.   

 سأل أفراد الجمع الخیّر بصوت واحد:  
 ھل أنت حبیبھا؟ -

 أجبت بصالبة:   
 نعم، -

 عندھا تذكرت قول الشاعر مسكین الدارمي:   
ماذا فـعــلِت       قل للملیحة في الخمار األسوِد 

 بناســـك متعــبدِ 
وھل یفید معھا ھذا الخمار الذي حول�ت�ھ إل�ى    

برقع أسود في ھذا العالم الذي نحن مسجونون 
فیھ منذ أن غادرنا ذلك الع�ال�م ال�م�ف�ت�وح ع�ل�ى 
 ظھر آلة حدباء كما قال الشاعر كعب بن زھیر؟

 كّل ابن أنثى وإن طالت سالمتھ 
 یوما على آلة حدباء محمول

 فإذا حملت إلـــــى القبور جنازة
 فاعـــلم بأنـّك بعـدھا محمول

*** 
-8- 

لم تكن أوض�اع ال�ع�راق م�ق�ب�ول�ة، وخ�اص�ة    
الجانب األمني، واستقرار األوضاع الس�ی�اس�ی�ة 
واالجتماعیة، بل كان العراقیون ی�ع�ی�ش�ون ف�ي 
أجواء غیر سلیمة، وال صحیحة، واالنف�ج�ارات 
كثیرة وعدیدة ومتنوعة، والقتل قائم عل�ى ق�دم 
وساق، وعلى الھویة، ھكذا كان یفك�ر األس�ت�اذ 
داود، أو أن�ھ ف�ك�ر بص��وت ع�اٍل أم�ام ال�ج�م��ع 
الخیّر. كان القتل قد تلبّس بعض العراقیین بدفع 
من وراء الحدود، عندھا ق�ال�ت ص�ب�اح، ب�ط�ل�ة 
روای�ة "ال�م��أس�اة"، وق�د أخ�رج��ت م��ن ت��ح��ت 
قماشتھا البیضاء نتف من األوراق ال�م�م�زق�ة، 
والمدافة ب�ال�دم ال�ی�اب�س وال�ت�ي ت�ح�م�ل ب�ع�ض 

  أشعارھا:
كنت قد وصلت إلى شارع الرشید آلخذ سیارة  -

أجرة تقلني إلى دار الشؤون ال�ث�ق�اف�ی�ة ال�ع�ام�ة 
ألقدم دیواني للط�ب�ع، وع�ن�دم�ا أوق�ف�ت س�ی�ارة 
األجرة وشرع�ت ب�ف�ت�ح ال�ب�اب ال�خ�ل�ف�ي، دوى 
انفجار ع�ل�ى ب�ع�د بض�ع خ�ط�وات م�ن س�ی�ارة 
األجرة التي أرید أن أصعد فیھا، أرتفع ومی�ض 
االنفجار عالیا، كان لمعانا باھرا أضاء الفض�اء 
المحیط بي، غشت عین�اّي، ب�ل إن�ھ�م�ا ع�م�ی�ت�ا 
فج�أة. ك�ان�ت س�ی�ارة األج�رة ق�د ارت�ف�ع�ت إل�ى 
األعلى ونزلت مفتتة ال شيء فی�ھ�ا ی�ج�م�ع م�ع 
اآلخر لیعود مرة أخرى سیارة كما كان. ت�م�زق 
جسدي إلى مزق صغیرة. كانت رائحة المكان ال 
تعرف ماذا تسمى، ھل ھي كبریت، أم فس�ف�ور، 
أم تي أن تي، إّال أن الشيء الذي أعرفھ ھو أن 
جسمي لم ی�ج�د أج�زائ�ھ الص�غ�ی�رة ل�ی�ع�ود م�ن 
جدید. وكانت أوراق الدیوان قد أصب�ح�ت م�زق�ا 
صغیرة، مغطاة بدمي أنا، لقد إنداف�ت قص�ائ�دي 
بدمي، قصائدي ال�ت�ي اخ�ت�رت�ھ�ا أن�ت أس�ت�اذي 
العزیز، تمزقت إّال أنھا ما زالت في قلبي ودمي 

 وروحي.
لقد اس�ت�ش�ھ�د م�ع�ي ال�ع�ش�رات م�ن ال�رج�ال    

والنساء واألطف�ال، واح�ت�رق�ت م�ج�م�وع�ة م�ن 
المحالت، إّال أن�ن�ي ال�وح�ی�دة م�ن ب�ی�ن ھ�ؤالء 
الشھداء التي تمزق جسمي إلى أجزاء صغ�ی�رة 
ألن�ن�ي ك�ن�ت ق�ری�ب�ة ج�دا م�ن ان�ف�ج�ار ال�ع�ب�وة 

 المتفجرة.
عندما جمعوا بقایا جسمي كان ساعد وبك�ف�ھ    

ح�ق��ی��ب��ة ی��دوی��ة خض��راء ال��ل��ون م��داف��ة ب��ال��دم 
وممزقة، لقد تناثر ما فیھا من أش�ی�اء، وم�ن�ھ�ا 
الدیوان، الذي أتیت بھ إلى دار ال�ن�ش�ر ل�ط�ب�ع�ھ 
ونشره، كان المنظر مرعبا للناس، وب�ع�د أی�ام 
اھتدى أخي من خالل الح�ق�ی�ب�ة ال�ن�س�ائ�ی�ة إل�ى 
ساعدي، وقسم من وجھي الذي كان یحمل أذن 
معلق فیھا ق�رط م�ع�روف ك�ن�ت أض�ع�ھ ف�ی�ھ�ا، 
وساق كان ف�ی�ھ ح�ذاء ی�ع�رف�ھ أخ�ي وأب�ي ف�ي 
ثالجة الطب العدلي. ھذا ما وجدوه من جسمي، 
لذا تراني ناقصة األعضاء من ت�ح�ت ال�ق�م�اش�ة 

 البیضاء.
 قلت حزینا:   
لقد جمعنا أنا وأخوك الدیوان مرة أخرى، وقد  -

 طبع ونشر وتوزع، وكتب عنھ الكثیر.
 قالت بصوتھا الودیع:   
شكرا لك وألخي، لقد وصلتن�ي نس�خ�ة م�ن�ھ،  -

وضعھا أخي على قبري وھ�و ی�ذرف ال�دم�وع، 
  كان كلما زارني یقرأ منھ بعض القصائد.

 سألتھا:   
 ھل كنت تسمعین ما كان یقرأ؟ -

 ردت ضاحكة، أو ھكذا تراءت لنا:   
 ال، إّال أني قد حفظت كل قصائد الدیوان. -
أتعرفین، لقد وصلت قص�ی�دت�ك األخ�ی�رة إل�ى  -

العدی�د م�ن ال�ق�راء ف�ي ال�وط�ن ال�ع�رب�ي وف�ي 
 العالم؟!

 قالت مستفسرة:
 أي قصیدة تقصد؟ -

 قلت:
 استشھادك أعظم وأبدع قصیدة طیلة حیاتك. -

 سألني كریم قائال:   
 ھل كنت تحتفظ بذكریات معھا؟ -

 أجبتھ، وقد سمع الكل جوابي:   
لم أحتفظ إّال بذكرى األوھام األدبیة بی�ن ن�اق�د  -

 وشاعرة واعدة.
قال الشیخ عبد ال�ك�ری�م وھ�و یض�ع إص�ب�ع�ھ    

 على ما یتراءى لي على أنھ شامة فوق حنكھ:
النقیب یاسین، وم�ھ�دي، وك�ری�م، وأب�ن�اء أم  -

الشھداء، كل ق�ّدم إب�داع�ھ، وك�ل الش�ھ�داء ھ�م 
 قصائد عصماء.

 قلت للجمع الخیّر:   
نعم، إنھم قصائد مع�ل�ق�ة ع�ل�ى ج�دار ال�زم�ن  -

المتحرك في ذلك العالم، والثابت في ھذا العالم، 
 الشھداء أفضل منّا جمیعا.

 قالت وكأنھا تندب حظھا:   
كنت مزھوة بالدیوان وقصائده التي اخترت�ھ�ا  -

 أنت، كان اختیارك إبداعي ورائع، كان موفقا.
 سأني الصبي فائز:   
 أستاذ ھل أحببتھا؟ -

 رددت علیھ قائال:   
 نعم. -

 صرخ عالیا وھو یضحك:   
 ألم أقل لكم إنھ أحب إحدى بطالتھ؟ -

 ضحكت وقلت:   
 وأحببتك أیضا. -

 قال مندھشا:   
أنا ص�ب�ي، أم أن�ك م�ث�ل ال�ح�م�ال وص�دی�ق�ي  -

 محسن؟
وأحببت كل ھؤالء الجم�ع ال�خ�یّ�ر ال�ج�الس�ی�ن  -

 معنا.
 صاح كریم:   
لم یكن مثل ما تصورتھ في فكرك المریض یا  -

فائز، إنھ أح�ب ك�ل ش�خ�وص أب�ط�ال�ھ، ال�خ�یّ�ر 
 والسیئ.

سكت ورجلیھ تتدلى ف�ي م�اء ال�ن�ھ�ر، وظ�ل    
جالسا على حافة البلم ال�واق�ف ق�رب ال�ب�س�ت�ان 

 وھو منكس الرأس خجال.
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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 
القصی�دة ال�ع�م�ودی�ة, س�ی�ت�ھ�م�ون�ھ�ا ب�ت�ش�وی�ھ 
الذائقة وما اعتادت علیھ االذن من م�وس�ی�ق�ى 
ووزن وبحور الخ. ون�ل�ع�م ج�ی�دا ل�آلن ھ�ن�اك 
ص��راع م��ا ب��ی��ن قص��ی��دة ال��ن��ث��ر وال��ق��ص��ی��دة 
ال��ع��م��ودی��ة, ون��ع��ل��م ایض��ا ب��ان ھ��ذا الص��راح 
سیستمر, فكیف اذا جئنا ب�ال�ق�ص�ی�دة الس�ردی�ة 

 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 
الش��اع��ر ال��ذي یس��ت��ط��ی��ع خ��ل��ق ص��ور ع��م��ا 
یشاھده او یقرؤه او یحّسھ صورا ال عھ�د ل�ن�ا 
بمثلھا نقف عندھا تصیبنا الدھشة, تعمل على 
اثارة العواطف وتمنح القصیدة حیاة م�ت�ج�ددة, 

 وتشویقا یجتذب المتلقي الیھا.
 

  نماذج من قصائد تعبیریة
 -م�وت ب��اإلج�م�اع ب�ق�ل��م : ع��ام�ر الس��اع�دي 

 العراق

صوت ب�ن�ك�ھ�ة الض�ب�اب، یس�ی�ر ب�ع�ك�از ع�ل�ى 
الندى لیثمل الشجرة الوحیدة في حدیقة بیتن�ا، 
الشجرة التي تدر علینا مالمح فاك�ھ�ة، ون�ح�ن 
نعی�ش بص�راع�ات ال�ع�واص�ف ، ب�ی�ن ج�وع، 
وبین خوف یصعق ثورة أفواه، وعند الصب�اح 
تخرج أمي بكفوفھا السوداء، ونزیف عین�ی�ھ�ا 
المائل للثلج، مثل بیاض حفنة ملح، ثم ت�ل�م�ل�م 
الضباب حتى كاد یتلھب ص�وت�ھ�ا، ع�ب�ر اث�ی�ر 
الش��م��س ال��ق��ادم م��ن الش��رق االقص��ى، ام��ا 
العصاف�ی�ر ص�ارت م�ث�ل ق�ط�ع�ان ت�ھ�ذي ع�ن�د 
الماء، ال تجید غیر عزف سمف�ون�ی�ة االح�الم، 

 .بمناقیر تبتلع الحزن االخضر
استطاع خیال الشاعر ھنا ان یصّور لنا محن�ة 
االنسان عبر مقاطع زاخرة بالصور وال�غ�راب�ة 
(ونحن ن�ع�ی�ش بص�راع�ات ال�ع�واص�ف، ب�ی�ن 
جوع، وبین خوف یصعق ثورة أف�واه، وع�ن�د 
الصباح تخرج أمي بكفوفھا السوداء، ونزی�ف 
ع�ی�ن�ی�ھ�ا ال�م��ائ�ل ل�ل�ث�ل�ج..). ج�م�ی�ل ج�دا ھ��ذا 
الصراع ب�ی�ن ال�ع�واط�ف ال�م�رھ�ف�ة ف�ي زم�ن 
الفجیعة والتشظّي, الش�اع�ر اس�ت�ط�اع ب�ل�غ�ت�ھ 
ھذه استطاع ان ینق�ل ال�ی�ن�ا ال�واق�ع ب�ط�ری�ق�ة 
جمیلة جدا../ صراع/ جوع / خوف / صاعقة/ 
ثورة/ السواد/ النزیف/ مفردات جمی�ع�ن�ا ن�م�ّر 
علیھا یومیّا ونتداولھا فیما بینن�ا, ل�ك�ن خ�ی�ال 
الشاعر استطاع ان یمسك بیدنا وی�اخ�ذن�ا ال�ى 

 عالمھ ھذا ویقحمنا داخل النّص .
  

 -أیَنَ�َك ْم�ن�ي؟؟؟ ب�ق�ل�م : ظ�م�ی�اء م�ل�ك�ش�اھ�ي 
 العراق

لَْم یَْبَق ِسوى تْصھاٍل عتیٍق یَتََشظى في أروق�ِة 
ألَمنایا ُمْحتَِدَماً، یُِجْیُل الطرَف ُمْدلَ�ْھ�ُم ال�ُخ�ط�ى, 
یَْن�تَ�بِ�ُش ال�رؤى. یَ�ْت�ُرُك ع�ل�ى ُج�ذاذٍة ُم�ْھ�َم�لَ�ٍة 

تاریُخْنا الھادِر .یَأتَزُر بأشواقنا الباردِة تُثلُِجھ�ا 
یَ�ْخ�ُب ف�ي یَ�فَ�ِن ال�م�ن�ای�ا ُم�ْت�َع�ب�اً َم�َن .األدواُء 

التسیاِر في الذكریاِت الالحقِة,أَْی�نَ�َك م�ْن�ي وق�ْد 
تََشظْت أحالُمنا أمشاج�اً تَ�ْن�ثُ�ُر ِش�ع�اف�ھ�ا ع�ل�ى 
الوھاِد البع�ی�دِة ,تَ�غ�تَ�رُف َم�َن ال�ت�ن�ائ�ِف یَ�بَ�اَب 
سرابِھا .ف�اغ�ی�ةٌ ب�م�ا ت�ب�ق�ى ف�ي ی�دي ,ت�ف�غ�ُم 
الحكایاِت بأسراِب الذكریاِت ال�م�غ�ادرِة, ت�ن�ش�ُر 
ن��اع��ب��ٍة ِض��راَم الش��وِق ال��خ��اب��ي.رأَد الُض��ح��ى 
ُ  ال�غ�ی�ِث  تخومھا بالحقیقِة ی�ن�ُث ال�رھ�ام آخ�ر

وق�دوض�ح�ت ال�ط�وای�ا .على س�واق�ي الض�ج�ِر 
تستنبُت األسى في كذباتنا المھشمةِ ,تن�خ�ُرف�ي 
آخر العذوِق المدِالِة من خمائلنا الذاوی�ِة ش�ھ�َد 
اللقاِء األخیِر .تغفغُف غیر آبھة بالریحِ تجرُف 
آمادھا الى النھایة,یلغو طیفھا بآخ�ِر تُ�َرھ�ات�ن�ا 
عن الحب الكب�ی�ِر ,ت�ھ�ب ف�ودی�ھ�ا أل�ى ال�ری�حِ 
تنكُش ذكریاٍت مملحٍة لتنجو من نكھ�ِة ال�ی�أِس 

 المریرِة ,فأینَك مني ؟؟؟
النّص ابتدأ بالس�ؤال وان�ت�ھ�ى ب�الس�ؤال, م�اذا 
ارادت الش�اع�رة ب�ھ�ذا ال��ت�س�اؤل وم�ا ت�خ�ف��ي 
نفسھا من ھموم ومشاعر واح�اس�ی�س ت�ج�ول 
في اعماقھا..؟. (لَْم یَْبَق ِسوى تْصھاٍل ع�ت�ی�ٍق 
یَتََشظى ف�ي أروق�ِة أل�َم�ن�ای�ا ُم�ْح�تَ�ِدَم�اً, یُ�ِج�ْی�ُل 
الطرَف ُمْدلَْھُم الُخطى ,یَ�ْن�تَ�بِ�ُش ال�رؤى.یَ�ْت�ُرُك 
على ُجذاذٍة ُمْھَملٍَة تاریُخْنا الھادِر ..). بل�غ�ت�ھ�ا 

الغریبة المستفّزة صّورت لنا ج�م�وح خ�ی�ال�ھ�ا 
من خالل ھذا ال�ن�ّص وح�ب�س�ت ان�ف�اس�ن�ا م�ن 
البدایة الى النھ�ای�ة ون�ح�ن ن�ط�ارد م�ف�ردات�ھ�ا 
وجلتنا ن�ق�ف بص�م�ت ب�ی�ن س�ؤال�ی�ن وح�ی�رة 

 وترقّب.
 

 -الّراسخون في الحیاة بقلم : ھنده السمیران�ي
 تونس

ذاك الفرح یتربّص بأوجاع�ي، ی�ب�اغ�ت ح�ل�م�ا 
راود سنیني فی�س�ق�ط ج�دار ال�ح�زن ك�ان أب�یّ�ا 
على البسمات..كان عصیّا على معاول اإلرادة 

 ..ما فتئت تحطّم دمعا تحّجر في المآقي
ویستفیق شع�اع ال�نّ�ور ن�ام ع�م�ی�ق�ا، ی�ت�س�لّ�ل 
رویدا رویدا بین فجوات فؤاد ظّل عل�ى ج�رف 
األنین،یخشى في كّل حین أن یھوي ف�ت�ت�ل�قّ�ف�ھ 
أیدي العابثین، یناوئ ظ�ل�م�ة ن�ف�وس نس�ج�ھ�ا 
حقد دف�ی�ن ویش�ھ�ر ب�ل�س�م ال�ح�روف ت�رّددھ�ا 
ألسن تل�ھ�ج ب�ال�ح�ّب ع�ق�ی�دة ال�ّراس�خ�ی�ن ف�ي 

 . الحیاة..وبھت الذي ظلم
ھنا نجد خیال اللغة في ط�غ�ی�ان�ھ�ا وحض�ورھ�ا 

 القوّي في فقرات القصیدة السردیة التعبیری�ة
ویستفیق شعاع النّ�ور ن�ام ع�م�ی�ق�ا، ی�ت�س�لّ�ل )

رویدا رویدا بین فجوات فؤاد ظّل عل�ى ج�رف 
األنین،یخشى في كّل حین أن یھوي ف�ت�ت�ل�قّ�ف�ھ 
أیدي العابثین  ن�الح�ظ ب�ان الش�اع�رة م�ن�ح�ت 
النور/ شعاعا/یستفیق/النوم العمی�ق/ال�ح�رك�ة/ 
االح��ت��واء/ ال��ب��ق��اء/ ال��خ��وف وال��خ��ش��ی��ة / 
السقوط.. ھ�ذه ال�م�ف�ردات ب�ع�ث�ت ف�ي ال�ن�ّص 
ح�رك��ی��ة وان��زی��اح��ات م�ا ك��ان��ت ل��وال ام��ت��الك 

 . الشاعرة كل ھذا الخیال الجمیل
  
  الجزائر -محمد محجوبي   :فنجان بقلم 

حین یكون مھیجا ب�ح�رارة ال�ق�ھ�وة ال�زاھ�ی�ة. 
تنت�ف�ض ال�رغ�وة ال�ب�ن�ی�ة ال�داك�ن�ة ف�ي ج�وف 
الفنجان حیث تس�ك�ن م�ح�ط�ات ت�ت�وث�ب ع�ل�ى 
إثرھا جرعات دفینة. كما یلیق لتلك القھوة أن 
تبني عالمھا المضط�رب ع�ل�ى س�دی�م�ھ. ت�ارة 
یعج في غوغاء السراب وت�ارة أخ�رى ی�غ�ف�و 

 . لكي یقطف الشعراء النازحون ثمر الحیاة
بین�م�ا ی�ظ�ل ذال�ك ال�ف�ن�ج�ان م�ب�ھ�ورا بش�ك�ل�ھ 
الدائري یمتص الحزن من عضات المتكال�ب�ی�ن 
على وشمھم المنمق باللھث حتى یس�ع�ل ل�ھ�م 
التاریخ سعالھ الجاف في حضیض ھ�وامش�ھ�م 

 . المشھودة القتال من سلیل لیل أكول
فالفنجان ال ی�ك�ون دائ�م�ا ط�ق�س م�ن ش�راب 
قھوة متبرجة صباحاتھا الغائرة األزمان. فھ�و 
معضلة في الشجون كلھا . حین یكون طلسم�ا 
مق�روء ب�ن�ب�اھ�ات ال�م�رت�ادی�ن ع�ل�ى أحش�ائ�ھ 
التنبئیة وھي ت�ث�ی�ر زوب�ع�ات ال�ت�م�ظ�ھ�ر ب�ی�ن 
خ�ی�وط زب�دی�ة وب�ی�ن رس�م�وم ت�ت�راءى ب�ل�ث��م 

 . سحري في الدوران
حینھا تھرع الدنیا فنجانھا المدلل لتقرأ عسیر 
بیانات تختصر مسافات ال�ھ�ذی�ان. وال�ف�ن�ج�ان 

 . عالم ینمو فتخترقھ دھشة وعینان
 

 محمد محجوبي

استطاع الشاعر في ھذه ال�ق�ص�ی�دة ان ی�ب�ع�ث 
الروح والحیاة في (فنجان القھوة) عن طربق 
خیالھ الخصب  (ب�ی�ن�م�ا ی�ظ�ل ذال�ك ال�ف�ن�ج�ان 
مبھورا بشكلھ ال�دائ�ري ی�م�ت�ص ال�ح�زن م�ن 
عضات الم�ت�ك�ال�ب�ی�ن ع�ل�ى وش�م�ھ�م ال�م�ن�م�ق 

فالفنجان ال یكون دائما ط�ق�س م�ن  ... باللھث
ش�راب ق�ھ�وة م�ت�ب�رج�ة ص�ب�اح�ات�ھ��ا ال�غ�ائ��رة 

 األزمان).
احس�اس ب�ن�ف�س�ھ   ھنا منح الشاعر ل�ل�ف�ن�ج�ان

وانبھار وكیف استطاع ان یمتّص الح�زن م�ن 
االخرین وط�ق�س�ا ب�ی�ن�م�ا اق�ھ�وة ك�ان�ت ص�ار 

 . صباحات متبرجة وحضور زماني
  

 -نعیمة عبد الحمید  :  األوراق الخضراء بقلم
 لیبیا

مغادرة حزمت أمتعة األیام، وسنوات الض�وء. 
تركتني أسیرة ن�ف�ق م�ن ج�ح�ی�م ای�ن�ع تص�در 
شاشات السكون لم أجد ل�ھ ن�ع�وت! ل�م أج�رؤ 
عبور قلب فقد الح�ارس و ال�م�ی�ن�اء م�اف�ت�ىء 
یتسأل ھل ت�ع�ود ل�ت�ق�ول : ل�م أع�ن ب�األوراق 

 الخضراء بقدر ما أخذتني حنكة المتساقطة ؟

لك أن ترى كیف أعاني خسراني ؟ مش�ح�ون�ة 
 . بجنوني الكئیب

ع�ی�ب اوص�ل�ت�ن�ي الال قیثارتك الحزینة واف�رة ا
الضیع عن ذات ج�ع�ل�ت م�ن ع�ی�دھ�ا ال�ب�ائ�س 
قالدة نحت�ت ع�ن�ق�ي . ی�م�ك�ن�ھ�ا اخ�ب�ارك ع�ن 
اختفاء االھلة ف�ي م�ن�ف�اي،و ان�ت�ھ�اك ال�وق�ت 
احالني شجرة تتعرى أم�ام�ك ل�ت�ورق ب�ھ�م�س 
الخطیئة بینم�ا ك�ن�ت ان�ت ت�ل�ك ال�ت�ي ت�ح�ت�ف�ظ 
باوراقھا الع�ت�ی�ق�ة ب�ك�ام�ل ال�غ�ب�ار و األت�رب�ة. 
اھدتیني موسم التأرجح المخاتل، لطالما كان�ت 

  الخیانة عاھرة و الفراق طھرھا
ھنا استخ�دم�ت الش�اع�رةخ�ی�ال�ھ�ا ل�ت�رس�م ل�ن�ا 
احاسیسھ�ا ومش�اع�رھ�ا (ق�ی�ث�ارت�ك ال�ح�زی�ن�ة 

عی�ب اوص�ل�ت�ن�ي الض�ی�ع ع�ن ذات الالوافرة ا
جعلت من عیدھا البائس قالدة نحت�ت ع�ن�ق�ي. 
ی��م��ك��ن��ھ��ا اخ��ب��ارك ع��ن اخ��ت��ف��اء االھ��ل��ة ف��ي 
منفاي،و انتھاك الوقت احالني شجرة ت�ت�ع�رى 
أمامك لتورق بھمس ال�خ�ط�ی�ئ�ة ) ب�ھ�ذا ال�ك�ّم 
الجمی�ل م�ن االح�اس�ی�س وال�م�ش�اع�ر ج�ع�ل�ن�ا 
خیالھا نتلمسھا بوضوح ونتفاعل معھ�ا ح�ی�ث 
القیثارة الحزینة / ووف�رة االع�ی�ب�ھ�ا/ وص�ف�ة 
التاثیر والضیاع واالخت�ف�اء / ب�ی�ن�م�ا ان�ت�ھ�اك 
الوقت منح الشاعرة صفة / شجرة / ت�ت�ع�رى/ 

 امامھ / وتورق بھمس الخطئیة.

 لاا دة اا  

 

 بقلم : كریم عبدهللا
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وھل ینسى العراقیون جریمة ن�ف�ق   
الشرطة ببغ�داد ف�ي أب�ادة ع�ائ�ل�ت�ی�ن 

ن�ف�س ع�راق�ي  14بكاملھما عددھما 
، وھي واح�دة م�ن ت�ل�ك  2005عام 

الشركات المش�ب�وھ�ة ف�ي ال�ت�ھ�ری�ب 
واألغ��ت��ی��االت وال��ت��دخ��ل ف��ي ح��رم��ة 
السیادة الخارجیة واألم�ن ال�داخ�ل�ي، 
والذي أث�ار ق�ل�ق الش�ارع ال�ع�راق�ي 
تعلیمات السفارة األمریكیة في بغ�داد 
تعلن : ع�ودة م�ؤس�س�ة ب�الك ووت�ر 

 السیئة الصیت للعمل في العراق !؟.
وال��ك��ارث��ة أن ال��ع��راق أل��زم ن��ف��س��ھ 
بقانون سنھُ بنفسھ لألع�ت�راف ب�ت�ل�ك 
الشركات األجنبیة األمنیة في أق�راره 

ك�ان�ون  26في البرلمان العراقي في 
، وھ��و ال��ت��خ��ب��ط  2017ال��ث��ان��ي 

السیاسي العش�وائ�ي ب�ع�ی�ن�ِھ، وب�ن�اًء 
على ما أقّرهُ مجلس النواب وص�ادق 
علیھ رئیس الجمھوریة أستن�اداً إل�ى 
أح��ك��ام ال��ب��ن��د ((أوال) م��ن ال��م��ادة 

) 73والبند (ثالثا) من الم�ادة (  )61
م�ن ال��دس�ت��ور ال�ع��راق�ي ال�ن�اف��ذ ف��ي 

بس��ْن "ق��ان��ون الش��رك��ات  2005
 Privateاألم���ن���ی���ة ال���خ���اص���ة" 

Mi l i tary  and Security 
Companies  ك���ان���ون  26ف���ي

ج�رى ال�ت�ص�وی�ت ف�ي  2017الثان�ي
البرلمان العراقي ع�ل�ى أق�رار ع�م�ل 
ھذه الشركات األجنبی�ة ف�ي م�ج�االت 
عس��ك��ری��ة وم��ؤس��س��ات��ی��ة وخ��دم��ی��ة 

  أستناداً إلى القرار البرلماني .
وھ��ك��ذا ق��د أق��ّر وش��رع��ن م��ن ق��ب��ل 
العراقي نفسھً ، ولأل�س�ف ف�ت�ح ب�اب 
الشركات األمنیة الخاص�ة رب�م�ا ھ�و 

جدیٌد غائ�ر ق�د ال ی�ن�دم�ل ف�ي   جرحٌ 
جسم الوطن المثخ�ن ب�ال�ج�روح م�ن 
أسھم الغدر األقلیمي والدولي وح�ت�ى 
من (بروتس الع�راق�ي) ال�ذي ش�ارك 
في طعن وطنھ العراق في زج أرضھ 
وشعب�ھ ف�ي الش�ب�ك�ات ال�ع�ن�ك�ب�وت�ی�ة 
لمتاھات المستعمرین بصیغة العولمة 
والحداثویة السی�اس�ی�ة وال�ع�س�ك�ری�ة 
وممارساتھا الوحشیة ال�ت�ي ی�ت�س�ت�ر 
علیھا البیت األسود األمریكي ، ومن 
أھم الشركات األمنیة الخاصة العاملة 
والتي جدد العراق عقود عمل�ھ�ا ف�ي 

ھ��ي : ب��الك ووت��ر  2017م��ط��ل��ع 
األمریكیة، تیتان العس�ك�ری�ة ، وای�ن 
كرون، أنترنش�ن�ال ت�رب�ی�ل ك�ان�وب�ي، 
وشركات بریطانیة مثل: شركة آرم�ر 
كروب، ووایجیس دیفینس سیرفی�س 
ال��ب��ری��ط��ان��ی��ة، وق��د دخ��ل��ت ھ��ذه 
الشركانت األمنیة إلى الع�راق ع�ق�ب 

 2003األحتالل األمریكي للوطن عام 
وما رافقھُ من ھشاشة أنھیار أمني ، 
وخاصة حاجة الھیئات الدبلوم�اس�ی�ة 
وشركات األستثمار ، لذا أن أكثر من 

شركة أمنیة أج�ن�ب�ی�ة ت�ع�م�ل ف�ي  60
العراق غالبیتھا في بغداد وال�ب�ص�رة 

  وأربیل والسلیمانیة .
ال��م��ع��ط��ی��ات ال��ت��دم��ی��ری��ة ال��م��رع��ب��ة 

 للشركات األمنیة الخاصة !!!
الكل یعلم ال�ت�أری�خ األس�ود لش�رك�ة -

بالك ووتر األمریكیة السیئة الص�ی�ت 
م��دن��ي ع��راق��ي  14وال��ت��ي ق��ت��ل��ت 

آخرین ف�ي أط�الق ن�ار  18وجرحت 
ف��ي أح��دى  2007أی��ل��ول  16ف��ي 

ساحات بغداد على أناٍس ل�م ی�ك�ون�وا 
أھدافاً مشروعة، ولم یكونوا یمثل�ون 
أي تھدید حقیقي بل ھو الحقد األسود 
والكراھیة للمخابرات األمریكیة تجاه 
الشعوب المقھورة بدل�ی�ل أع�ت�راف�ات 
العسكري المتھم بالقضی�ة (س�الت�ن) 
أمام محكمة ال�م�ح�ل�ف�ی�ن األم�ری�ك�ی�ة 

 والذي ُحكم علیھ بالمؤبد قال : 
أني غیر نادم على ما فعلت ألني أثأر 
أنتقاماً من العراقیین المشاركین ف�ي 

، بعد فض�ی�ح�ة 2011أحداث سبتمبر 
ھ��ذه الش��رك��ة ف��ي ال��ع��راق ُس��ل��ط��ْت 
األضواء على دور الشركات الفاحشة 
وال��ذي ی��ت��ض��ح أن ھ��ذه الش��رك��ات 
وراءھا أجنداٍت أج�ن�ب�ی�ٍة ت�رّوج ل�ھ�ا 
أعالمیاً في أسواق نشر السالم ع�ل�ى 
الطریقة األمریكیة وعلى ما یظھر أن 
ھ�ن�اك ال��ع�ش�رات م��ن ال�م�ع��اھ�د ف��ي 
أمریكا وبریطانیا وألمانیا ترّوج لقوة 
ھذه الشركات األمنیة ال�خ�اص�ة ب�أن 
لدیھا معدات ألكترونیة في أس�ت�خ�دام 
ال��ط��ائ��رات ب��دون ط��ی��ار، وأن ھ��ذا 
الت�روی�ج األع�الم�ي ھ�و ل�ی�س ف�ق�ط 
ألغراض عسكریة بل لعق�د ص�ف�ق�ات 
تجاریة مع تلك الدول التي تعاني من 
ص��راع��ات س��ی��اس��ی��ة وأج��ت��م��اع��ی��ة 
وضعٍف في البنیة األمنیة والعسكریة 
، وان لھا كیانات تجاریة خاصة تقدم 
خدمات عسكریة وأمنیة وھي أح�دى 
ت��ج��ل��ی��ات ال��ع��ول��م��ة األق��ت��ص��ادی��ة 

 العسكریة واألمنیة والسیاسیة .
أنفاق ھائل وك�ب�ی�ر ف�ي أس�ت�ھ�الك  -

الدخل القومي على حساب الم�وازن�ة 
التشغیلیة ، وغیاب الرقابة الحكومیة 
على ھذه الشركات حیث یتخلل الغش 
والتالعب في حس�اب�ات�ھ�ا لص�ال�ح�ھ�ا 
النفعي والربحي ، وق�د وص�ل أج�ور 
المرتزقة في الشرك�ات األم�ن�ی�ة إل�ى 
ألف دوالر في الس�اع�ة ، وال�ق�ن�اص 
المحترف من ھؤوالء ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 

أل�ف دوالر ی�وم��ی��اً .  15ی�ت��ق��اض�ى 
والكارثة الكبرى أن م�ن ب�ی�ن ب�ن�ود 
األتفاقیة األمنیة م�ع ت�ل�ك الش�رك�ات 

ھي (حصانة) الجنود من ال�م�الح�ق�ة 
القانونی�ة ألي ج�رٍم ی�رت�ك�ب�وه، وأن 
القضاء األمریكي ھو المرجع الوحید 
ولیس ال�ق�ض�اء ال�ع�راق�ي ع�ل�م�ا أن 

 2003ال��ح��ك��وم��ات ال��ع��راق��ی��ة ب��ع��د 
مسلوب�ة األرادة ت�ج�اه ال�م�ح�ت�ل وال 
تس�ت�ط��ی�ع م�ح��اس�ب��ة ال��م�ح��ت�ل ع�ل��ى 
جرائمِھ، وث�ب�ت أن ل�ھ�ذه الش�رك�ات 
معسكرات تدری�ب�ی�ة وس�ج�ون�اً داخ�ل 
العراق ال تخضع للقوانین ال�م�ح�ل�ی�ة 
وھو ما یشكل تھدیداً وخرقاً للس�ی�ادة 
الوطن�ی�ة وال�ت�ي ھ�ي ھ�ی�ب�ة ال�دول�ة 
ألفتقاد تنظ�ی�م ق�ان�ون�ي ل�ن�ش�اط ھ�ذه 
الشركات، وأن األع�ت�م�اد ع�ل�ى ھ�ذه 
الشركات األمنیة تؤدي بال�ت�ال�ي إل�ى 
أھ��م��ال األم��ن ال��وط��ن��ي وت��دھ��وره 

  وضیاعِھ .
تدخ�الت عس�ك�ری�ة ب�ح�ج�ة ت�ق�دی�م  -

خدمات عسكریة لوجستی�ة ب�م�ث�اب�ت�ة 
تأثیرات سیادیة ع�ل�ى ھ�ی�ب�ة ال�دول�ة 
السیاسیة والدبلوماسیة ، أضافة إلى 
فقدان ألحتكار ال�ح�ك�وم�ي ل�ل�س�ل�ط�ة 
ال�ع�س�ك��ری�ة ج��راء ت�دخ��ل الش�رك��ات 
األمنیة في مھامھ�ا ال�ع�س�ك�ری�ة، ب�ل 
ذھبت أبعد واألبعد في أقحام ن�ف�س�ھ�ا 
في بؤر النزاعات ال�م�س�ل�ح�ة وال�ت�ي 
تعتبر شركة ب�الك ووت�ر أب�رز م�ث�ال 
لھذه الخطوة الخطیرة حیث ش�ارك�ت 
في األعمال الع�س�ك�ری�ة ف�ي ال�ع�راق 
وأف���غ���انس���ت���ان لص���ال���ح ال���ج���ی���ش 
األمریك�ي، وت�م�ت�ل�ك ھ�ذه الش�رك�ات 

أل�ف ج�ن�دي  21قاعدة بیانات ن�ح�و 
سابق من القوات الخاصة فھي طبع�اً 
تعتبر تھدیداً لألمن القومي للعراق ، 
علما أن ھذ الش�رك�ات األم�ن�ی�ة ل�ھ�ا 
ص��الت غ��ی��ر م��ب��اش��رة وق��د ت��ك��ون 
مباشرة بقوات التحالف ال�دول�ي ف�ي 
ال���ع���راق وس���وری���ا وأف���غ���انس���ت���ان 
وغوانتنامو وھي حام�ل�ة  ف�ای�روس 
األنتقام من العراقی�ی�ن ال�ذی�ن ق�ت�ل�وا 
أكثر م�ن س�ت�ة آالف م�ن ال�م�اری�ن�ز 
وجنود األحتالل األم�ری�ك�ي ع�ل�ى ی�د 

 رجال المقاومة الشریفة .
ھذا ویمك�ن أن ی�ذھ�ب ال�ح�ق�د أب�ع�د 

 2011أنتقاماً من أح�داث س�ب�ت�م�ب�ر 
تحت شعار الس�ي آي أي (ال�ت�زوی�ر 
السیاسي) في تبریر أحت�الل ال�ع�راق 
وأف��غ��انس��ت��ان، وأن ھ��ذه الش��رك��ات 
األمنیة تنتشر ضمنھا ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 
الصربیة أصحاب الخبرة ف�ي األب�ادة 
العرقیة ضد الجماعات المسلم�ة ف�ي 

البوسنة والھرسك، وكذلك رجال من 
شرطة جنوب أفریقیا والتي لھا خبرة 
في أبادة اللون األسود ، ومن شرطة 
س��اوب��اول��وا ش��رك��اء ال��ع��ص��اب��ات 
المنظمة في بیع البش�ر وال�م�خ�درات 
وت��روی��ج ال��دع��ارة ع��ب��ر ال��م��وان��يء 
الخطرة للعالم، وأن أغلب المشتغلین 
ضمن ھذه الشركات األمنیة الخاص�ة 
ھ��م م��ن ال��م��رض��ى ال��ن��ف��س��ی��ی��ن أو 
المرتزقة ومن بقایا النظم العنص�ری�ة 
في أفریقیا فھم قتل�ة ب�األی�ج�ار، وأن 
القوانین الدولیة وأت�ف�اق�ی�ات ج�ن�ی�ف 
للحروب ال تنطبق عل�ی�ھ�م أي ل�ی�س 
ھناك ما یعرقل تصرفاتھم، وللعلم أن 
الشركات العسكریة ال�خ�اص�ة ت�ح�ت�ل 
مرتبة متقدمة في أس�ھ�ام ال�ع�س�ك�رة 
األمریكیة والبری�ط�ان�ی�ة ف�ي ال�ع�راق 

 الیوم .
الخاتمة/ ال یلیق ب�ن�ا س�وى ص�رخ�ة 
بوجھ الباطل فلیكن شعارنا قول سی�د 
البلغاء األمام علي " ال أبقاني هللا أن 
أبقیت عدوي خلفي " الكل ی�ع�ل�م أن 
ھناك خاص�ی�ة ألرض ال�ع�راق ال�ت�ي 
ضمت بجنباتھا عظماء الرجال كتبوا 
صفحات الظالم�ی�ن وال�ع�ت�اة ب�وج�وه 
م��ت��ع��ددة ، وأن وراء أح��ی��اء ھ��ذا 
القانون العدواني وف�رض�ھ ھ�م ش�لّ�ة 
من سیاسیي الف�رھ�دة ون�ھ�ب ال�م�ال 
ال�ع��ام ب��ح�ج��ة أع��م�ار ال�ع��راق وھ��و 
بالحقیقة أفقار العراق وأھانتِھ وسلب 
ما تبقى من مالبسھ الداخلیة لیبرروا 
للمحتل بقاءهُ بعد تلمیع صورتھ ، ی�ا 
لھُ من وطٍن مضرج بأشعار م�ح�م�ود 
درویش ورؤى نجیب محفوظ وحزن 
كنفاني ، أو كما كتب الكاتب المت�أل�ق 
" عزیز دف�اع�ي "{ أن ح�ك�وم�ات�ن�ا 
الیوم أما ھم خارج الحدث أو ینامون 
ف��ي ك��ھ��ٍف م��ع��زول أو أن��ھ��م غ��ی��ر 

  مدركین ما یرسم للعراق } .
وأضیف : السی�اس�ی�ون ف�ي ال�ع�راق 
یفتقدون المشروع المستقبل�ي، وھ�م 
الیوم من یؤجج النعرات ال�ھ�وی�ات�ی�ة 
والشعبویة ، ودخلوا إلى ت�ب�ن�ي ھ�ذه 
الشركات من باب المساومة واألبتزز 
وأس��ت��ع��م��ال��ھ��ا ك��ورق��ة ض��غ��ط ع��ل��ى 

  الحكومة المركزیة.
.......................... 

*ك��ات��ب وم��ح��ل��ل س��ی��اس��ي ع��راق��ي 
 2020مغترب >>>> أیلول 

 

  ت اا 
 ت ا ا  ااق!!

 

 ستوكھولم -/ السویدعبد الجبارنوري



الفنان نصیر ش�م�ة م�وس�ی�ق�ي ع�راق�ي م�ؤل�ف 
وعازف محترف لھ مساھمات على ال�م�س�ت�وى 
ال�ف�ن�ي واإلنس�ان�ي ال�ع��ال�م�ي، م�ن خ�الل نش��ر 
الموسیقى وتقدیم نتاج فن�ي غ�ن�ي ل�ك�ث�ی�ر م�ن 
البلدان ال�ت�ي ت�ح�ت�اج ل�ل�م�وس�ی�ق�ى وال�ت�ع�ل�ی�م، 
للنھوض بجیل ش�ب�اب ن�ح�و مس�ت�ق�ب�ل أفض�ل، 
وذلك بالتزامھ في دع�م ال�ت�رب�ی�ة ال�م�وس�ی�ق�ی�ة 
للشباب في العراق ولغیره من الدول، بج�ھ�وده 
التي ال تنضب من أجل نشر الس�الم م�ن خ�الل 
عروضھ الموسیقیة، وھو یجوب م�دن ال�ع�ال�م 
عازفاً لحن الحضارة العراقیة بأصابع سومریة 
قادمة من أعماق العراقیین جمیعاً، حی�ث ع�زز 
مكانة العراق الثقافیة والحضاریة واإلنس�ان�ی�ة 
بین دول العالم كما یعزز صورة بغداد الحضارة 

 . والسالم والمحبة
ش�رف "  كان "لجریدة ال�ع�راق�ی�ة اإلس�ت�رال�ی�ة

بالموسیقار العالمي نصیر شمة ووجھت  اللقاء
ل�م�ا ل�ھ   لھ ثمة أسئلة في حوار موسیقي آس�ر

خصوصیة فنیة راقیة وممی�زة، ل�ی�م�دن�ا ب�ھ�ذه 
السطور التي تؤرخ عمر الل�ق�اء ال�ذي ی�ن�ب�ث�ق 
منھ المتعة والرؤیة بما قالھ ووضحھ باإلجاب�ة 
عن تكوینھ ورؤیتھ وعالقتھ بال�م�ش�ھ�د ال�ف�ن�ي 

 . واإلنساني
 
كیف ترى نفسك اآلن بعد ھذه الرحلة الفنی�ة  *

 واإلنسانیة منذ بدایتك ونشأتك إلى اآلن؟
أرى أن��ي ول�دت ف��ي وس�ط ظ��روف ص��ع��ب��ة - 

وأجواء ساخنة ومحتدمة وحروب، م�ن ب�دای�ة 
عمري كتلمیذ واس�ت�م�رت إل�ى ھ�ذا ال�ی�وم ف�ي 
العراق، وھذا یرمي ب�ظ�الل�ھ ف�ي واق�ع ال�روح 
والذاكرة مما یؤث�ر ع�ل�ى ال�ف�ن ن�ت�اج اإلنس�ان 
الذي یقدمھ ، كونھ ابن بیئتھ أعتقد إني في كل 
ھذا حاول�ت أج�د ال�ط�ری�ق ول�م ی�ك�ن ال�ط�ری�ق 
سھالً، خصوصاً الث�ب�ات ع�ل�ى ال�ق�ل�ب وال�ع�ق�ل 
والروح یحتاجھم اإلنسان في إي منطقة ی�ع�م�ل 
فیھا، وأقول ھذا الكالم للشباب الذین یریدوا أن 
یحققوا شیئاً في حیاتھم، أوالً: البد من اإلبتع�اد 
ع���ن اإلن���ت���ھ���ازی���ة، ال���ت���ذب���ذب، ال���ت���ل���ون، 

ویبقى اإلنسان ثابت في مبادئھ حتى   العنصریة
لو كان العالم كلھ ضده یبقى ع�ن�ده ن�وع ل�ی�س 
العناد ألن العناد عادةً ی�ك�ون ع�ل�ى ج�ھ�ل ل�ك�ن 

شيء كما یقال في الحكمة العظیمة:   یكون فیھ
"أنا والحق أغلبیة" ھذه الكلم�ة ی�ج�ب ی�ؤم�ن 

 .بھا اإلنسان الذي یرید أن یرسم مستقبل كبیر
 
إلى أي بقعة من بق�اع ال�ع�ال�م اس�ت�ط�ع�ت أن  *

تص�ل وم�ع�ك ال�ع�ود ل�ن�ش�ر ال�ث�ق�اف�ة ال�ع�رب�ی��ة 
 والموسیقى الشرقیة عبر مدارس العود؟

أكملت الطریق الذي بدأه شریف محي ال�دی�ن  -
حیدر والراحلین ج�م�ی�ل بش�ی�ر، م�ن�ی�ر بش�ی�ر، 
سلمان شكر وغیرھم من أسماء ال�ع�ود ال�ك�ب�ار 
األساتذة علي اإلمام، سال�م ع�ب�د ال�ك�ری�م روح 
الخماش، كل ھذه األسماء المھمة التي ظھ�رت 
في عالم العود العراقي، أكملت طریقھ�م ألص�ل 
إلى مناطق أخرى في العالم والحمد � وص�ل�ن�ا 

التي تھتم بالموسیقى وتسخر   إلى معظم الدول
میزانیات إلستقب�ال ال�ف�ن�ان�ی�ن، خص�وص�اً إن�ي 

أسافر ویكون معي دائماً نخ�ب�ة م�ن م�وس�ی�ق�ي 
العالم الكبار فبالتالي ھ�ذا ی�ح�ت�اج إل�ى ت�ن�ظ�ی�م 
وت�ذاك�ر س�ف��ر وإق��ام�ات وأج��ور ح��ی�ث یش�ك��ل 
بالنتیجة مبلغ من ال�م�ال، إذا م�ا ك�ان�ت ال�دول 
مھتمة بالثقافة وترصد میزانیة معقولة لمج�ال 
الثقافة ال یمكن أن نصل إلى دول العالم بمع�ن�ى 
ھذا أحیاناً أذھب إلى الكثیر من ال�دول م�ت�ب�رع 
كونھ ھذا البلد مھتم بالموسیقى ل�ك�ن ال ی�م�ل�ك 
إمكانیة مالیة وھذا أبداً ال یكون عائق أم�ام�ي، 
المھم تتوفر الظروف الفنیة الم�الئ�م�ة وال�م�ال 
أخر إھتماماتي مع إنھ ضرورة مھمة ج�داً ف�ي 
الحیاة، خصوصاً ھناك التزامات إنسانیة تتشكل 
عندي منذ سنین طویلة ھذا األمر مرھق م�ادی�اً 
یبقیني بضنك دائم تقریباً كل عم�ري ل�م أح�س 
ب�ال�وف�رة وال�ث�راء إل�ى ھ�ذا ال�ی�وم ودائ�م�اً م��ا 
یشغلني الوضع اإلق�ت�ص�ادي ی�ك�ون ب�ال�ن�اق�ص 
ومتردي تحت الصفر أح�ی�ان�اً، ألن ال�ت�زام�ات�ي 
اإلنسانیة كثیرة ومتعددة لذل�ك ی�ح�ت�اج ال�ف�ن�ان 
الذي لدیھ ھذه الصیغة من الحیاة التي یختارھا 
یكون لھ دخل جید لكن في العائدة مھم�ا ی�ك�ون 
الدخل جید وك�ب�ی�ر ج�داً، ھ�و ال ی�ك�ف�ي ح�اج�ة 
العراقیین وال السوریین وال الفلسطینیی�ن، م�ن 

م�ن دواء وع�م�ل�ی�ات   اإلحت�ی�اج�ات اإلنس�ان�ی�ة
جراحیة والخ.. ل�ذل�ك وص�ل�ت ف�ي ال�ع�ود إل�ى 
مناطق مھمة أعت�ب�رھ�ا ألول م�رة م�ن ال�ع�ال�م 
العربي أو الشرق األوس�ط وص�ل ل�ھ�ا ع�ازف 
یحمل آلة مث�ل آل�ة ال�ع�ود، ل�ك�ن م�ازال ھ�ن�اك 
طریق طویل إذا عشنا سنواصلھ وإذ یس�ت�ح�ق 

من یأتي من بعدنا أن یكمل ھذا الطری�ق 
إن ی��ن��ظ��ر ب��إح��ت��رام إل��ى ت��ج��ارب 

األس��ات��ذة ال��ذی��ن رح��ل��وا، ألن 
إحترام تجارب اآلخ�ری�ن ج�زء 
من النجاح وعدم اإلست�ھ�زاء 
واإلحتقار واإلنتقاص م�ن�ھ�ا 
ھو بحد ذاتھ م�ن�ص�ة ی�ع�ل�و 

 .علیھا العازف والفنان
 
نص��ی��ر ش��م��ة ف��ن��ان   *

الیونسكو للسالم ماھي أھم 
النشاطات والم�ب�ادرات 

ال��ت��ي ق��م��ت 
ب�����ھ������ا 

 لتعزیز مبادئ وقیم المنظمة في العالم؟
تقریباً كل ما قمت بھ في حیاتي الم�ت�واض�ع�ة  -

كان ضمن أھداف الیونسكو، بالصدفة أو ألن�ن�ا 
نؤمن بنفس األھ�داف ھ�ي ال�ث�ق�اف�ة وال�ت�رب�ی�ة 
والعلوم، بالنسبة لي ھذه الثالث�ی�ة ھ�ي رك�ی�زة 
الحیاة، ل�ذل�ك ع�م�ل�ت ع�ل�ى نش�ر ال�م�وس�ی�ق�ى 
واإلھتمام باآلالت القدیمة ومنذ بدایاتي أسس�ت 
فرقة البیارق في بغداد وأنا ط�ال�ب ف�ي الس�ن�ة 
الثانیة بمعھد الدراسات النغمی�ة، ھ�ذه ال�ف�رق�ة 
فیما بعد الحقت بدائرة الفنون الموسیقیة، ب�ع�د 
ذلك تركتھا وسافرت حیث ك�ان�ت ھ�ذه ال�ف�رق�ة 
للحفاظ ع�ل�ى ال�ت�راث الش�ف�اھ�ي ب�اآلالت م�ث�ل 
السنطور، الجوزة ، الناي، والقان�ون، وال�ع�ود 
واإلیقاعات، وغیرھا من اآلالت ال�ع�راق�ی�ة ھ�ذا 
ك��ان واح��د م��ن أھ��داف ال��ی��ونس��ك��و وب��ادرت 
بتأسیس بیت العود واإلھتمام بھذه اآلل�ة ال�ت�ي 
ی��ع��ود ت��اری��خ��ھ��ا إل��ى ال��ع��ص��ر األك��دي ف��ي 

قبل المیالد، وھذا أق�دم ظ�ھ�ور  2350  العراق
للعود لھذا أسست م�دارس ال�ع�ل�وم ف�ي م�ج�ال 
الموسیقى والتربی�ة وأنش�أت ج�ی�ل ك�ام�ل م�ن 
العازفین الشباب یملؤون مسارح الع�ال�م اآلن، 
یدرسوا ویقدموا عروض في ك�ل م�ك�ان، وك�ل 
ھذه أھداف أساساً نلتق�ي ع�ل�ی�ھ�ا م�ع س�ی�اس�ة 
منظمة الیونسكو التي ت�خ�ت�ار ب�ع�ن�ای�ة ش�دی�دة 
وبدراسة سفرائھا ل�ھ�ذا ال�م�وض�وع م�ن غ�ی�ر 

تدخلھ المجامالت ألن فیھ تص�وی�ت   الممكن أن
أو ق�ب�ل ذك�ر  دون أن یعلم الف�ن�ان أن�ھ م�رش�ح

أسمھ، لكن نجد ال�ی�ونس�ك�و ی�ب�ادرون ل�ت�ع�زی�ز 
مسیرة الف�ن�ان وث�ب�ات�ھ ع�ل�ى 
أھ��داف ط��وی��ل��ة ال��م��دى 
وكل ما قدمناه تح�ق�ق 
ج���زء م����ن ھ����ذه 
األھ���داف ب����ع����د 
ال��ت��س��م��ی��ة ف��ي 

2017  -  2019 
قبل أیام بس�ی�ط�ة 
تم ت�م�دی�دھ�ا ھ�ي 
قفزة ع�ل�ى ق�ان�ون 
األمم المتحدة یسمح 
للسفراء بسنتین فقط 
ذل���ك ألھ���م���ی���ة 

المشاریع الثقافیة وھذه السابقة حس�ب ع�ل�م�ي 
أول مرة تحصل بھذا التكلیف ھ�و ج�ھ�د ك�ب�ی�ر 
ولیس فخراً لك�ن ك�ون ب�ل�دي ال�ع�راق ال�ع�زی�ز 
یحتاج الى حضور دولي ھذا شرف لي وللثقافة 

 . العراقیة
 

* ماھي المبادرات الجدیدة لمنظمة ال�ی�ونس�ك�و 
 في المستقبل ؟

في الفترة القادمة نوسع دائرة إھتمامنا بربط  -
القارات ثقافیاً بمبادرة سیعلن عنھا ق�ری�ب�اً ف�ي 
باریس المقر العام، بعد ذھابي إلى فرنسا لھ�ذا 
الغرض، أعتقد ست�ح�ق�ق ھ�ذه ال�م�ب�ادرة ن�ق�ل�ة 
إلختصار المسافات بین مثقفي العالم، ھنا نتكلم 
عن مبدعین من القارات تجاوز صوتھم المدى 
لیصل إلى نقاط بعیدة في ال�ع�ال�م ھ�ؤالء ال�ذی�ن 
أثروا وتأث�روا ب�م�ن س�ب�ق�ھ�م وأث�روا ب�أج�ی�ال 
یس��ت��ح��ق��وا أن ی��ك��ون��وا ع��ل��ى خ��ط واح��د م��ن 
التواصل لیس خط تواصل إل�ك�ت�رون�ي ب�ل ھ�ي 
مبادرة شاملة ب�ع�د أن ی�ع�ل�ن ع�ن ت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا 
ومناقشتھا في الیونسكو مع رئیسة الی�ونس�ك�و 

 .""أودري أزوالي
 
حدثنا عن أھم اإلنجازات الت�ي ح�ق�ق�ت�ھ�ا ف�ي  *

 مشروع ألق بغداد؟
ب�خ��ص�وص أل�ق ب�غ��داد ال��م�ب��ادرة مس��ت�م��رة  -

وحققت أھداف ممتازة في وق�ت ك�ان ال�ج�م�ی�ع 
مراھ�ن ع�ل�ى فش�ل�ھ�ا ب�دون إس�ت�ث�ن�اء ج�م�ی�ع 
األصدقاء الذین یعیشون داخل وخارج العراق، 

یقیني با� وأعوذ من كل�م�ة "أن�ا" ك�ان   وكل
عندي یقین من قوة قلبي وإیماني بأن التجرب�ة 
ستنجح وطالما العمل نظیف ونقي سینجح بقوة 
ویحقق أھ�داف�ة ل�ت�ط�وی�ر عش�ری�ن س�اح�ة ف�ي 

ف�ي  10  –ف�ي ال�ك�رخ   10الع�اص�م�ة ب�غ�داد، 
ال�رص�اف�ة ت��م ب�ال�ك��ام�ل ت�أس��ی�س�ھ�ا م�ن ج�دی��د 
وتصمیمھا بطرق وبنى تحتیة لم تكن موج�ودة 
سابقاً وكانت مدة إنجاز الس�اح�ات ل�م ت�ت�ج�اوز 
سبعة أشھر، وبدأنا في ترمیم وبناء ال�ك�ن�ائ�س 
المھدمة ف�ي ب�غ�داد وب�واب�ات ب�غ�داد م�ن ع�دة 

تموز، ھذا ك�ل�ھ ی�ن�اق�ش  -14 -جھات ومنتھزه
في داخل مق�ر "أل�ق ب�غ�داد"، ب�ع�د ذل�ك ج�زء 
تحقق بأموال المصارف العراقیة الخاصة، التي 
تبرعت فیھا بشكل مباشر للس�اح�ات ووض�ع�ت 
األموال في البنك ال�م�رك�زي، ول�م ی�ت�م�ك�ن أي 
شخص حتى أنا رئیس المبادرة من أن ی�ل�م�س 
دینار ع�راق�ي واح�د م�ن ھ�ذه األم�وال، ألن�ھ�ا 
أودعت من المصارف المتبرعین بشیكات إل�ى 
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حساب "ألق بغداد"، تحت إشراف ال�ب�ن�ك ال�م�رك�زي 
واقترحت أیضاً كرئیس للمبادرة نشكل صندوق یغ�ذي 
مشاریع ألق بغداد، لكن الصندوق م�ا أن وص�ل إل�ى 
ال�ب�ن��ك ال�م��رك�زي وأص��ب�ح�ت ف�ی�ھ األم�وال م��ن ك��ل 
المصارف وكل الص�راف�ات ك�ان�ت ش�ھ�ری�اً تس�ت�ق�ط�ع 
المبالغ بموافقة شركات البنك وأصبح ینفذ المش�اری�ع 
بنفسھ دون الرجوع الى ألق بغداد، لذلك ال�ع�م�ل أخ�ذ 
المبادرة إلى ط�ری�ق ث�ان�ي ل�م أش�اء أن أروج ل�ھ�ذا 
الموضوع وأنتقده ألنھ یخدم بغداد ونحن لی�س ل�دی�ن�ا 
أھداف شخصیة وال نعمل من أجل منصب أو م�رك�ز، 
نحن حیاتنا منتظمة وطبیعیة خارج العراق لكن ت�ب�ق�ى 
عیوننا على بغداد دائماً كلما نش�اھ�د ش�يء م�ھ�م ف�ي 

 . العالم نتمنى یكون في بغداد والعراق
 
ھل ھناك مشاریع مھمة وأھداف لم یت�م ت�ن�ف�ی�ذھ�ا   *

 لحد اآلن؟
ھناك مجموعة من المشارع منھا مسرح الیونس�ك�و  -

والباب الوسطاني آخ�ر أب�واب ب�غ�داد ال�ق�دی�م�ة ب�اب 
س�ن�ة، وب�ع�ض ال�م�ش�اری�ع  1260خراس�ان ع�م�ره 

األخرى الكبیرة جداً أن ش�اء هللا ب�ع�د إن�ت�ھ�اء أزم�ة 
كورونا في العراق سأعود ویتم إع�ادة ال�ع�م�ل ب�ھ�ذه 
الم�ش�اری�ع ال�ت�ي ت�وق�ف�ت، ون�ح�ن أك�م�ل�ن�ا أوراق�ھ�ا 
ودراستھا وأصبحت جاھزة ولن تست�غ�رق م�ن�ا غ�ی�ر 
إعطاء إشارة البدأ، لكن أرید أن أكد ل�ك�ل ال�م�ص�ارف 
والصرافات التي تعتقد إنھا تدفع أللق بغداد، الحقی�ق�ة 
ھذه األم�وال ف�ي ص�ن�دوق أس�م�ھ "ت�م�ك�ی�ن" وھ�ذا 
الصندوق لیس لي فیھ أي عالقة، فقط تربطني ب�ع�ض 
الص��داق��ات، أق��ت��رح ف��ق��ط ل��دع��م ب��ع��ض ال��ع��روض 
وال��ح��االت ل��ل��ف��ن��ان��ی��ن م��ن ھ��ذا ال��ن��وع وی��ت��م 

لھذه ال�ع�روض واألم�وال ت�ح�ت س�ی�ط�رة   اإلستجابة
البن�ك ال�م�رك�زي و تص�رف�ھ�م ح�ی�ث یس�ت�ق�ط�ع م�ن 
المصارف والصرافات وال�ت�م�وی�ل داخ�ل ص�ن�دوق " 
تمكین"، ولیس لنا أي سلطة علیھ، لك�ن ال�م�ف�روض 
ھذا الموضوع یتصلح ألنھ غیر ھذا اإلتفاق ال�ذي ت�م 

  ."من أجلھ إطالق صندوق "تمكین
 
ما منظورك عن الثق�اف�ة ال�ك�ون�ی�ة وھ�ل ت�رى أن   *

مھامك بنشر األفكار اإلیجابی�ة وال�م�ش�اری�ع ل�ل�ف�ن�ون 
ستحقق نجاحاً ثقاف�ی�اً ل�رب�ط ال�ق�ارات ع�ب�ر مش�روع 

  ثقافي كبیر تطمحون إلیھ في الیونسكو؟
الثقافة الكونیة تبدأ بأن تعولم األفكار البس�ی�ط�ة ف�ي  -

بیئتك كفنان وتحول بمھارة وحرفیة عال�ی�ة األش�ی�اء، 
السھ�ل ال�م�م�ت�ن�ع ال�م�ت�وارث ك�م�ا ف�ع�ل ك�وداي ف�ي 
بودابست، حول ألحان صغیرة ھن�غ�اری�ة إل�ى أع�م�ال 
عالمیة وھذه الفكرة الك�ون�ی�ة ل�ل�ث�ق�اف�ة ح�ی�ث ت�ك�ون 
األف�ك��ار خ��ارج الص��ن�دوق وال�ق��ف�ص وخ�ارج ال�ب��ل��د 
واألطر الدینیة والسیاسیة وكل ما ھو ی�ع�رق�ل م�ن ال 
محدودیة الفكر وأن تذھب إلى أفق بعید ج�داً ب�روح�ك 
قبل عقلك، وھذا یحتاج الى ثقافة حقیقیة ی�ح�ت�اج إل�ى 
معرفة وإطالع في تجارب العالم ثم اإلنطالق بالتفك�ی�ر 
والتنفیذ وتجسید العمل الفني أرى أن ھذا ال�م�وض�وع 
جزء من الموھبة، لكن ستقف الموھبة عند حد معی�ن 
وتنضب إذا لم تدعم بعلم ودراسات وثق�اف�ة ح�ق�ی�ق�ی�ة 
وموسوعیة ، لكن بموھبة صغیرة مع أش�ی�اء ك�ث�ی�رة 
وملحقة ممكن أن تحقق أھداف كبیرة ھذا ف�ي ج�ان�ب 
واحد من النظرة الشمولیة للفن وال�ث�ق�اف�ة ال�ك�ون�ی�ة، 

ی�ب�ذل�ھ ال�ف�ن�ان ل�ی�ص�ل   الباقي للجھد الشخصي ال�ذي
للكون أجمع وتصبح الموسیقى أو أفكاره أو أع�م�ال�ھ 
التشكیلیة عابرة لل�ق�ارات ول�ل�ذوق ال�م�ح�دود ط�ال�م�ا 
یفكر اإلنسان ضمن المحدودیة یبقى ع�م�ل�ھ م�ح�دود، 
یستطیع الفنان المثقف أن یس�م�ح ل�م�خ�ی�ل�ت�ھ إب�ت�ك�ار 
األعمال العجائب�ی�ة س�ی�ص�ل إل�ى ال�ع�ال�م م�ت�ى ت�وف�ر 
اإلتقان ولغة جدیدة وحرفیة ال�ع�ال�ی�ة وال�ث�ب�ات ع�ل�ى 
وقت طویل لحین یرسخ الشكل ال�ف�ن�ي ال�ذي ی�ری�ده، 
بذلك یستطیع الوقوف ع�ل�ى م�ن�ص�ة ص�ل�ب�ة وی�ق�ول 
للعالم أنا "ھنا" وھذه ال تعني ال "أنا" المفردة إن�م�ا 
تعني ال "أنا" في ھذه النقطة "الكل" وال تعني دی�ن 
أو بلد أو جیل وال س�ی�اس�ة ت�ع�ن�ي ف�ك�ر خ�الق ی�ع�ب�ر 

 . القارات

 
 ھل توجد عالقة بین آلة العود والصوفیة ؟  *
العالقة بین العود والصوفیة عالقة وط�ی�دة ج�داً إذ  -

إن العود ظھر بالمعابد في باب�ل م�ن�ذ اآلف الس�ن�ی�ن، 
ك�ان ال�ع��ود ح�ك��ر ع�ل��ى ك�ھ��ن��ة ال��م��ع�ب��د وال ی��ج��وز 

للشارع وال في اإلحتفاالت خارج ال�م�ع�ب�د، إال   نزولھ
بعد سنین طویلة، كان الكاھن ھو عازف العود نف�س�ھ 
ولدیھ عازف ناي وإی�ق�اع، وھ�ذا ال�ث�الث�ي ھ�و ال�ذي 
یشكل الجسر لطقوس العبادة ، حی�ن�م�ا تش�ك�ل ال�ع�ود 
بشكل فلسفي على أساس كل وتر یمثل جزء مھم ف�ي 

مثل ال�ع�ق�ل وال�ق�ل�ب وال�روح ث�م أض�اف ل�ھ   النفس
زریاب الوتر الخامس الدموي ال�ذي ی�ح�رك ك�ل ھ�ذه 
األجزاء، إذاً ھناك عالقة روح�ی�ة م�ھ�م�ة ج�داً وھ�ذه 
العالقة تبقى ممتدة حیث نجد حاالت وأسالی�ب ج�دی�دة 
تخرج لدى عازفین ج�دد ف�ي ك�ل م�ك�ان ف�ي ال�ع�ال�م، 
تشبھ البصمة التي ال تتكرر م�ن إنس�ان آلخ�ر، ل�ك�ن 
كما قلت العمل الدؤوب والثبات على الھدف وال�رؤی�ة 
والحلم بأحالم الیقظة ھ�و یش�ك�ل ال�ف�ارق م�ن واح�د 

 .آلخر ویعزز المشروع ویلغي مشروع آخر
 
وس�ط ال�ج�دل ال�ذي أش�ع�ل�ھ ال�رئ�ی�س ال�ف�رنس�ي   *

ماكرون عند لقائھ ب�ال�ف�ن�ان�ة ال�ك�ب�ی�رة ف�ی�روز خ�الل 
زیارتھ إلى لبن�ان ح�ی�ث ف�ت�ح ال�ن�ق�اش ف�ي األوس�اط 
العراقیة عن الشخصیة العراقیة ال�ت�ي ت�ع�ادل ف�ی�روز 
في لبنان ھل تم إخت�ی�ار ال�ف�ن�ان نص�ی�ر ش�م�ة ك�أس�م 

  یفتخر بھ العراق أمام األمم األخرى ؟
في بلدنا ھناك أسماء ك�ب�ی�رة وك�ث�ی�رة أفض�ل م�ن�ي  -

وتستحق التقدیر واإلحترام وما أنا إال حال�ة وس�ن�ب�ل�ة 
صغیرة من سنابل كثیرة مملؤة في العراق، ل�ك�ن م�ن 
الخسائر الغیر المرئیة بالنسبة للعام�ة خس�ارة وض�ع 
الفنان العراقي الذي عاش داخل العراق وال�ذي خ�رج 
خارج العراق من المل�ح�ن�ی�ن ل�م یس�ت�ط�ی�ع�وا ال�ع�م�ل 
وإكمال مشروعھم ألن المشروع یكون أساسھ بی�ئ�ت�ھ 
یحتاج إلى فرق موسیقیة من المغن�ی�ن وال�م�ل�ح�ن�ی�ن، 

الطور البغدادي، الریفي ،ال�ب�دوي، ال�خ .. ك�ل�ھ   مثل
ی�ح�ت�اج ب�ی�ئ�ت��ھ ون�اس�ھ وم�ؤدی�ھ ح��ی�ث أن أغ�ل�ب�ی��ة 
الموسیقیین والفنانین والممثلین ض�اع ع�م�رھ�م ف�ي 
آخر عشرین سنة بمشاكل العراق حیث كانت األعم�ال 
قبل ھذه الفترة جزء منھا جید وأنا الیوم أشعر بح�زن 
كبیر لتردي الوضع الفني والثقافي، لذلك وض�ع�ن�ا ی�د 
في الدراما اآلن حتى یرجع ال�ف�ن�ان ال�ع�راق�ي ی�ح�ق�ق 
نجومیتھ التي یستحقھا، ونرى اآلن ظ�ھ�رت ال�درام�ا 
السوریة، اللبنانیة، المصریة، والتركیة دخ�ل�ت ع�ل�ى 
الخط لكن أین الدراما العراقیة وسط كل ھ�ذا ال�ح�راك 
وھذه النجومیة التي تحققت للكثیر م�ن األس�م�اء، ل�م 
نشعر نحو األفضل والخسائر الفنیة كبیرة ج�داً، ال�ت�ي 
حصلت في آخ�ر ث�الث�ة ع�ق�ود ف�ي ال�ع�راق س�ی�ب�ق�ى 
تأثیرھا لسنوات قادمة إذا ما كان ھناك رؤیة واضح�ة 

 . وتخطیط
 
متى سیتم عرض األعمال الدرامیة الت�ي اش�ت�غ�ل�ت�م  *

   علیھا بالفترة األخیرة ؟
سیخرج عمل درامي جدید، لنا ید فیھ حیث اشتغل�ن�ا  -

علیھ في رمضان الماضي إل�ى ال�ی�وم، وی�ع�رض ف�ي 
رمضان القادم إن شاء هللا، سیحقق وی�ع�ی�د ال�ت�وازن 

ل��ك�ل م��ف�اص��ل ال��ع�م��ل   ل�ن�ج��وم وف��ن�ان��ی�ن ع��راق�ی��ی�ن
التلفزیوني، ومجاالت اإلضاءة والدیكور التلفزی�ون�ي، 

اإلنتاج بمال عراقي وبنفس الوقت سیكون بم�ش�ارك�ة 
فنانین عرب وسیعرض على أھم الشاش�ات ال�ع�رب�ی�ة 
بمشاركة من كتاب ومخرجین وفنانین من كل م�ك�ان، 
وھذا لنعید اإلعتبار لمكانة ال�ف�ن�ان ال�ع�راق�ي ن�ت�ی�ج�ة 
ضیاع الرؤیة العامة للفن وسط الجھل السیاسي لھ�ذه 

 األمور مما جعل الفن تراجع كثیراً في العراق.
 
ما مدى النجاح الذي تحقق من مشروع بیت ال�ع�ود  *

  العربي؟
س�ن�ة  22  نحمد هللا على ما تحقق لبیت العود خ�الل -

من النجاح الم�ت�واص�ل وت�أس�ی�س ع�ازف�ی�ن وص�ن�اع 
وترسیخ شكل مضمون العود بمواص�ف�ات إح�ت�راف�ی�ة 
على مستوى العالم أجمع الیوم أصبح ال�ع�ود ح�اض�ر 

لمئتی�ن س�ن�ة ق�ادم�ة، م�ن   ولن نخشى على مستقبلھ
خالل العدد الكبیر من الم�وس�ی�ق�ی�ی�ن ال�ذی�ن ك�ان ل�ن�ا 
الشرف بتأسیسھم عبر بیوت العود، حسب التس�ل�س�ل 
ال�ت��اری��خ��ي، مص��ر، أب��وظ��ب�ي ،إس��ك��ن��دری��ة، ب��غ��داد، 
خرطوم، البیت القادم س�ی�ك�ون م�ف�اج�أة ق�ری�ب�ة ج�داً 
وربما سیأخذ أبعاد أخرى منھا ترسیخ ثق�اف�ة ال�ع�ود، 
تاریخھ، صناعتھ، بحوثھ مھرجاناتھ وكل مالھ ع�الق�ة 
بھذا العالم الجمیل، حالیاً ھناك إھ�ت�م�ام ح�ق�ی�ق�ي م�ن 
الدكتور حسن ن�اظ�م وزی�ر ال�ث�ق�اف�ة، ھ�ذا اإلھ�ت�م�ام 
سینعكس لجیل قادم بدور ح�ق�ی�ق�ي، ب�ع�د أن ت�ن�ط�ل�ق 
م��ج��م��وع��ة م��ن األف��ك��ار س��ی��ك��ون ال��ت��ع��اون ب��ی��ن��ن��ا 

وزی��ر ال��ث��ق��اف��ة وال��ی��ونس��ك��و ف��ي مص��ل��ح��ة   وب��ی��ن
  الموسیقیین العراقیین والذائقة العراقیة والعامة

 
* أي أن��واع ال��م��وس��ی��ق��ى تص��ن��ف ع��الج��ی��ة وھ��ل 
الموسیقى الشرقیة تعتب�ر ك�ذل�ك م�ق�اب�ل ال�م�وس�ی�ق�ى 

 الغربیة ؟
حالیاً ھناك أكثر من أربعین شكل للعالج بالموسیق�ى  -

رسمي تدرس ألربعة سنوات بكالوریوس في ج�ام�ع�ة 
المانیا وغیرھا م�ن ال�دول ال�م�ت�ق�دم�ة وھ�ذا الش�ك�ل 

  موجود عربیاً من أیام
إبن سینا ربما قبل ذلك، وف�ي الص�ی�ن ال�ق�دی�م�ة ك�ان 
ال�ع�الج ب�ال��م�وس�ی�ق��ى وح�ت�ى اإلع�دام ب�ال��م�وس�ی�ق��ى 

یعطى مؤشر إلى تأثیر الموسیق�ى وت�غ�ل�غ�ل�ھ�ا   بمعنى
في الروح من بعض اإلیقاعات وبعض األصوات الت�ي 

من ضغط الدم وتجعلھ یرت�ف�ع ل�درج�ة إن�ف�ج�ار   ترفع
األوردة وھذا كان یسمى اإلعدام بالم�وس�ی�ق�ى ع�م�ره 

سنة في الصین، عندما یكون تأثیر الموسی�ق�ى  5000
سلبي لھذه الدرجة فبالتأكید تأثیره اإلی�ج�اب�ي ب�ن�ف�س 
الدرجة في العمق والنتائج تكون أفضل ب�ال�م�وس�ی�ق�ى 
المصنفة لعالج المتلقي في حاالت اإلكتئ�اب وال�ت�وح�د 
والكثیر من األمراض كذلك الجنین في بطن أم�ھ ب�ع�د 
أربعین یوم من تكوینھ إن بدأت األم بتشغیل موسیق�ى 
موزارت ھي المتفق علیھا مؤلفات موزارت للعالج ، 
یكون الجنین عنده إنسجام ذھني ونفسي ل�ی�س ل�دی�ھ 
مشاكل مثل التي یع�ان�ي م�ن�ھ�ا اآلخ�ری�ن م�ث�ل ح�ال�ة 
اإلصابة بمرض اإلكتئاب، بأعتق�ادي ك�م�وس�ی�ق�ي أي 
عمل فني ناجح یتجاوز عمره ثالثة عق�ود ی�ب�ق�ى ف�ي 
متناول الناس ومطلوب یس�ت�ح�ق اإلص�غ�اء وال�ت�أم�ل 

 . واإلستفادة من بنائھ
 

* الصلة بین الفن واإلنسانیة ال یح�س�ھ�ا إال اإلنس�ان 
 الفنان كیف تقرأ رسالتك لألجیال القادمة ؟

الفن بحد ذاتھ ھ�و ش�ك�ل اإلنس�ان�ی�ة وأفض�ل ن�ت�اج  -
اإلنسانیة لذلك یقال قول مأثور ویكرر ف�ي ك�ل ل�غ�ات 
العالم إذا أردت أن تعرف مدى رقي شعب إستمع إل�ى 
موسیقاه ھي أعلى شكل ولیست صلة فقط ھي الحال�ة 

الجمع�ی�ة ال�ت�ي ی�ع�ب�ر 
فیھا الناس عن مكنونھم الثقافي والحضاري والبی�ئ�ي 
فنرى مجتمع الصح�راء، ال�ری�ف، ال�م�دن، ال�ح�ض�ر، 
كیف یقدم طور موسیقاه وغنائھ والحداثة التي تظھ�ر 
في البلدان كل ھذا ھو خالصة اإلنسانیة تظ�ھ�ر ع�ل�ى 
شكل فنون، أما بعد؛ رسالتي ستخبرك أن ال ت�رك�ض 
وراء السائد والتقلید والم�وض�ة دائ�م�اً ألن�ھ�ا ت�ذھ�ب 
وتختفي ، ألن أي شيء یظھر بس�رع�ة ی�خ�ت�ف�ي ب�ع�د 
فترة، ما یبقى إال الش�ك�ل ال�ك�ال�س�ی�ك�ي ل�ل�م�وس�ی�ق�ى 
والشكل العمیق للفنون لكن الحداثة مطلوبة، وال�ذی�ن 
قادوا حركات في مجال الرسم من فنانین ك�ب�ار ك�ان�وا 
باألصل فنانین كالسیكیین بالدرجة األولى وب�ع�د ذل�ك 
تطور مشروعھم شیئ�اً فش�ی�ئ�اً ث�م أخ�ت�زل�ت األل�وان 

 -فاسیلي كاندینس�ك�ي -میرو -والخطوط إلى أن وصل 
جواد سل�ی�م  -وغیرھم وشاكر حسن آل سعید -بیكاسو

سعد الكعبي ھ�ؤالء رم�وز ال�ف�ن ف�ي  -وعالء بشیر -
التأسیس الك�ال�س�ی�ك�ي   كل مكان بالعالم مروا بمراحل

الذي یدرس فیھ تاریخ الفنون وال�م�ع�رف�ة ھ�ي ت�ن�ت�ج 
خالصة فن حدیث قوي وراسخ، یعی�ش ل�ل�م�س�ت�ق�ب�ل، 
المھم أن ال تنظر إلى ما ھو موجود ال�ی�وم ب�ل ك�ی�ف 
سیكون شكل الجمال ف�ي ال�غ�د ون�ن�ظ�ر ك�ی�ف ك�ان�ت 
الفنون آلخر مئة أو مئتین سنة وماذا بق�ي م�ن�ھ�ا آن�ا 
ذاك سنعرف كیف نقدر للمرحلة ال�م�س�ت�ق�ب�ل�ی�ة ش�ك�ل 

 الفنون.
 

* أھم المستجدات من النش�اط�ات وال�ف�ع�ال�ی�ات ال�ت�ي 
  قمت بھا سفیرنا مؤخراً في المانیا ؟

خ��ت��ام�اً ع��زی��زت�ي د. دن��ی�ا ق��دم�ن��ا م��ھ�رج��ان أی��ام  -
ش�ھ�ر   –  19-  18-  -17الموسیقى العربیة م�ن ی�وم 

سبتمبر الجاري وكان ھذا المھرجان السنة ال�راب�ع�ة، 
شارك فیھ فنانین تشكی�ل�ی�ن د. ف�اخ�ر م�ح�م�د رئ�ی�س 
أكادیمیة الفنون الجمی�ل�ة ف�ي ب�اب�ل وال�ف�ن�ان م�ح�م�د 
الجالوس من األردن والشاعر الكبیر قاسم الحداد م�ن 
البحرین وشاركنا ثالثة ع�روض أخ�رى ك�ان ع�رض 
اإلفتتاح لي مع سبعة من ال�م�وس�ی�ق�ی�ی�ن م�ن ال�ع�ال�م 
والعرض الثاني ل�ب�ش�ار زرق�ان ب�ن�ص�وص ص�وف�ی�ة 
بغناء وألحان جدیدة، والعرض الثالث لقتیبة النعی�م�ي 
مؤلف موسیقي معاصر عراقي یعیش وی�ع�م�ل أس�ت�اذ 
بأكادیمیة ال�م�وس�ی�ق�ى ف�ي ب�روكس�ل، ك�ل ال�ع�روض 

ظروف الت�ب�اع�د، ل�ك�ن م�ع   حققت نجاح ممتاز وسط
ذلك كان العدد المسموح فیھ بثلثین المس�رح والس�ن�ة 

 7القادمة سیكون مھرجان أیام الموسی�ق�ى ال�ع�رب�ی�ة 
أیام ھذا بطل�ب م�ن ال�م�س�رح ب�ع�د ن�ج�اح  3أیام بدل 

ال�ت��ج�رب��ة، وھ�ذه الس�ن��ة ض�ی��ف�ة الش��رف الس��ی�ن��م��ا 
السودانیة الفلم الذي حقق مجموعة من ال�ج�وائ�ز ت�م 
عرضھ بالمھرج�ان ل�م�خ�رج س�ودان�ي ح�ی�ث دخ�ل�ت 
السینما السودانیة الحقاً على السینما وحقق�ت ن�ت�ائ�ج 
عالمیة سریعة جداً ، كما شارك العراق بع�ش�رة أف�الم 
قصیرة لشباب قدمھم د. حكمت البیضاني وأنا أخت�رت 

أیاماً أس�م�ھ�ا ال�م�وس�ی�ق�ى   األفالم معھ ،ومن كل سنة
العربیة لكن ھي بالحقیقة للثقافة العربیة شارك ف�ی�ھ�ا 
عدد من الشعراء بقص�ی�دة ال�ن�ث�ر إض�اف�ة ل�ل�ف�ن�ان�ی�ن 
التشكلیین ال�ذی�ن ش�ارك�وا ب�دورات أرب�ع�ة س�ن�وات 
للمھرجان بمختلف الدول العربیة، بالنسبة ل�ل�س�ی�ن�م�ا 
كانت موج�ودة ب�ق�وة وك�ل ال�ع�روض الق�ت إھ�ت�م�ام 
الجمھور وضیوف الم�ان�ی�ا وھ�ذا الش�يء ی�ع�زز م�ن 

  . إیماني بأن الثقافة ھي واحدة في كل العالم
 

 " السیرة الذاتیة "
الفنان د. نصیر شمة ولد بمدینة الكوت العراقیة، م�ن 

م، ت��خ��رج م��ن م��ع��ھ��د ال��دراس��ات 1963م��وال��ی��د 
 .الموسیقیة ، فاز بجائزة أفضل فنان في العراق

   1998حصل على الجائزة األكادیمیة البریطانیة /  -
حاز على درجة الدكتوراه في الفلسفة الموسیق�ی�ة /  -

2017  
أط�ل��ق "ب��ی��ت ال��ع��ود ال�ع��رب��ي" ف��ي ب��ی��ت األوب��را -

  1999بالقاھرة /
 / 2008ل"بیت العود" في أبو ظبي   مدیراً فنیاً  -
مدیراً ف�ن�ی�اً ل" ب�ی�ت ال�ع�ود" ف�ي االس�ك�ن�دری�ة /  -

2011  
 2018مدیراً فنیاً ل"بیت العود" في بغداد / -
-2017أصبح سفیراً لمنظمة الی�ونس�ك�و ل�ل�س�الم/  -

2019  
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 صبري افندي:
م ف�ي ال�ب�ص�رة وت�خ�رج 1875ولد ع�ام  

ال���م���درس���ة ال���رش���ی���دی���ة س���ن���ة   م���ن
م.وتسلم خ�الل ح�ی�ات�ھ ال�ع�دی�د م�ن 1889

ف�ي ش�ع�ب�ة   الوظائف ومنھا سكرتیر ثال�ث

المحاسبة، ومدیر مال في ل�واء ال�ب�ص�رة، 
وص��ن��دوق أم��ی��ن ال��ب��ص��رة، واش��ت��ھ��ر ب 

افندي".. ومدیر ال�ج�ن�س�ی�ة ف�ي   "صبري
ال��ع��م��ارة، وقض��اء ك��ات��ب��ي (أي ك��ات��ب 

وكان یجید العدید م�ن ال�ل�غ�ات ...   (قضاء
تقاعد بعد سقوط البصرة بید االنجلیز. كان 
ص�ب�ري أف�ن�دي م�ت�دی�ن�ا ی�م�ت�از ب�األخ�الق 
الحمیدة والكرم وكان یقرض ال�م�ح�ت�اج�ی�ن 

 ..ویتصدق على األرامل واألیتام والفقراء
ارتبط اسمة باالغنیة الشعبیة "االفندي".. 
والتي غنتھا المغنیة البصریة (حسنی�ة) .. 
ولھا قصة حیث ان والي البص�رة (دروب�ي 

لجن�ة ال�ت�ج�ن�ی�د ان ت�ج�ن�د اب�ن   باشا) أمر
المطربة حسنیة واسمھ (وفیق) مع انھ ل�م 
یبلغ السن القانونیة للجن�دی�ة ان�ت�ق�ام�ا م�ن 

ت��ب��ادل��ھ   أم��ھ ال��ت��ي أح��ب��ھ��ا ورفض��ت ان
الحب ...فلجأت الى صبري افندي صن�دوق 
امین البصرة الذي دفع بدل ال�ج�ن�دی�ة ع�ن 

م 1914ع�ام  وفیق فغنت لھ ھذه االغ�ن�ی�ة
ان األغ�ن�ی�ة   اكرامآ (لصبري افندي) علما

ال تحتوي على ایة كلمة فیھا حب او غزل. 
ثم جاءت المطربة صدیقة ال�م�الی�ة ب�ع�دھ�ا 
في أواخر العشرینات من القرن ال�ع�ش�ری�ن 
وغنت األغنیة بنفس الكلمات .. واشتھرت 

 .. شھرة واسعة
 

 نشأتھ.. وحیاتھ
یقول القصاب: إن صب�ري م�ح�م�د آل م�ال 

سلمان.. وھذا ھو االسم الحقیقي وال�ك�ام�ل 
لص�ب�ري أف�ن�دي.. نش�أ نش�أة دی�ن�ی�ة م�ن��ذ 
طفولت�ھ.. وق�د ح�ف�ظ ال�ق�رآن ال�ك�ری�م ف�ي 
الكتاتیب ثم ت�ل�ق�ى ع�ل�وم�ھ ف�ي ال�م�درس�ة 
ال��رش��دی��ة ف��ي ال��ب��ص��رة وھ��ي ال��م��درس��ة 
الوحیدة حی�ن�ذاك وك�ان�ت ت�ع�ادل ال�دراس�ة 
المتوسطة غیر انھا كانت ت�ق�ب�ل ال�ت�الم�ی�ذ 
الذین تعلموا في الكتاتیب.. وت�خ�رج ف�ی�ھ�ا 

) س��ن��ة وك��ان م��ن أذك��ى 14وع��م��ره (
اصحابھ واقرانھ اذ كان ترتیبھ األول ب�ی�ن 
زمالئھ المتخ�رج�ی�ن وحص�ل ع�ل�ى درج�ة 
عالیة، وما ان وصل عمره الخامسة عشر 
حتى عیّن في (السن�یّ�ة) ب�وظ�ی�ف�ة (رف�ی�ق 
ثالث) في شعبة المحاسبة ب�رات�ب ش�ھ�ري 
قدره م�ئ�ت�ي ق�رش، وب�ع�د ث�الث س�ن�وات 
أصبح مدیر مال لواء البصرة وزید رات�ب�ھ 
الى أربع لیرات، ولم تمض س�ن�ت�ان ح�ت�ى 

ص�ن�دوق أم�ی�ن�ي) أي )  رفع ال�ى وظ�ی�ف�ة
أمین صندوق البصرة وأصبح راتب�ھ تس�ع 
لیرات لذكائھ ونشاطھ في العمل، ث�م ع�ی�ن 
بوظیفة (قضاء كاتبي) اي كاتب ال�ق�ض�اء، 
بعدھا عی�ن ب�وظ�ی�ف�ة (م�دی�ر س�ن�یّ�ة) ف�ي 
العمارة، وأعید م�رة أخ�رى ال�ى ال�ب�ص�رة 
بوظیفة (كاتب مصارف�ات م�ح�اس�ب�ة ل�واء 
البصرة) اال ان لقب (أمین الصندوق) ظ�ل 
مالزما لھ حتى الوظیفة األخیرة وقد ش�ھ�د 
لھ الناس جمیعا من مرؤوسین وموظ�ف�ی�ن 
وع�ام�ل�ی�ن ب�اإلخ�الص وال�ن�زاھ�ة وال�ك��رم 
وحبھ لمساعدة اآلخرین.. فم�ا ط�ل�ب م�ن�ھ 
احد شیئا یستطیعھ إال وق�دم م�ا اس�ت�ط�اع 
م��ن مس��اع��دة وع��ون وم��ن��ھ��ا اق��راض 
الموظفین العثمان�ی�ی�ن ال�ذی�ن ی�ت�أخ�ر دف�ع 
رواتبھم لعدة أشھر والى ح�ی�ن ان ی�ف�رج 
هللا عن كربتھم، وكان ل�دم�اث�ة خ�ل�ق�ھ ال�ى 
جانب االشیاء االخرى م�ا ج�ع�ل�ھ م�ع�روف�ا 
بین الناس داخل البصرة وخارجھ�ا، ول�ق�د 
واكب صبري أفن�دي اح�داث�ا ك�ث�ی�رة م�رت 
بالبصرة منھا عھد الفوضى المسمى عھ�د 
(الھیونطة) كم�ا ان�ھ واك�ب ع�ھ�د ال�وال�ي 
حسین فخري المسم�ى (اب�و ال�ك�وان�ي) اذ 
كان یقید اللصوص ویضع�ھ�م ف�ي اك�ی�اس 
ویرمیھم بنھر العشار اذ تأخ�ذھ�م (ال�م�ّدة) 
ویعود بھم الجزر حتى یھلكوا وذل�ك س�ن�ة 

. كذل�ك اش�ت�رك ف�ي ح�زب االت�ح�اد 1904
 ..والترقي

 
 الذوق 

وی��ت��اب��ع: ك��ان (ص��ب��ري أف��ن��دي) حس��ن 
الھن�دام.. وس�ی�م ال�ط�ل�ع�ة.. ف�ارع ال�ق�ام�ة 
مع�ت�دال ف�ي ح�ی�ات�ھ ف�ي ط�ع�ام�ھ وش�راب�ھ 
محافظا على رشاقة جسمھ ونظاف�ة ث�ی�اب�ھ 
من ایام الش�ب�اب وف�ي الش�ی�خ�وخ�ة وظ�ل 
متقیدا بضوابط دینی�ة اذ ش�غ�ل ج�ل س�ن�ي 
عمره بمساعدة الن�اس وذك�ر هللا وق�راءة 
القرآن واداء ال�ف�روض وك�ان ال�ى ج�ان�ب 

ھذا وذاك (مثال في األناقة وسالمة الذوق) 
وكان ھو یخطر بالشباب الغض وال�م�ظ�ھ�ر 
الباھر والخلق الرضي، ف�ت�ن�ة اوق�ع�ت ف�ي 
حبھ كثیرا م�ن ال�ع�ذارى ف�ت�ھ�ال�ك�ن ع�ل�ی�ھ 
یطمعن في لفتة منھ او اب�ت�س�ام�ة، ول�ك�ن�ھ 
ھو العف النظیف طاھر القلب لم ی�ل�ق ب�اال 
للمغریات.. وسد على قلب�ھ م�ن�اف�ذ ال�ھ�وى 
ف��ل��م ی��ق��ع ف��ي ح��ب یش��غ��ل��ھ ع��ن ورع��ھ 
وتقواه.. حتى اذا لم یبق الی�ھ م�ن س�ب�ی�ل، 
اسقط في ایدي المفتونات بھ فرحن ینفسن 
عن تب�اری�ح ال�ھ�وى ول�واع�ج ال�ح�ب ب�م�ا 
ارتفعت بھ حناجرھن الناعمة م�ن م�ن�ظ�وم 
كان یومھا ذروة ما وصل الی�ھ ال�ن�ظ�م ف�ي 
م�ح�ی�ط�ھ الش�ع�ب�ي.. وم�ن ھ�ن�ا وم�ن ھ��ذا 
المنطلق وبھذا الدافع خلد ص�ب�ري أف�ن�دي 

 :في األغنیة المشھورة
 عیوني األفندي الفندي.. الفندي

 هللا یخلي صبري صندوق أمین البصرة.
عند دخول البریطان�ی�ی�ن ال�ى ال�ع�راق ای�ام 

 – 1914)ال��ح��رب ال��ع��ال��م��ی��ة االول��ى 
اعلن ال�ج�ھ�اد ف�ي ال�ع�راق، وك�ان (1918

مجاھدي البصرة بقیادة المجاھ�د ال�م�رج�ع 
السید محمد سعید ال�ح�ب�وب�ي وت�م ت�ع�ی�ی�ن 

صبري افندي رئیساً للمجاھ�دی�ن م�ن ق�ب�ل 
القائد التركي (سلی�م�ان ب�اش�ا) ال�م�س�ؤول 
عن جبھة البصرة، و بسبب سوء ال�ق�ی�ادة 

في معركة الش�ع�ی�ب�ة.. ح�ی�ث   ھزم االتراك
البصرة بید  انتحر (سلیمان باشا) وسقطت

القوات البریطانیة ، وعاد ص�ب�ري اف�ن�دي 
 .المجاھدین الى مدینة البصرة  مع بقایا

بعد دخول القوات البریطانیة ال�ى ال�ب�ص�رة 
ال�ح�اك�م   م�ن ق�ب�ل  تم تعیین صبري افندي

البریطاني في البصرة انذاك (السیر برسي 
كوكس) قائمقاماً لقضاء (كرمة علي).. اال 
ان��ھ ص��ب��ري اف��ن��دي رف��ض ال��ع��م��ل ع��ن��د 
االنكلیز ألنھ كان یع�ت�ب�رھ�م أع�داء ال�ع�رب 
والمسلمی�ن، وات�خ�ذ ن�ف�س ال�م�وق�ف ب�ع�د 
تأسیس الحكومة العراقیة العت�ق�اده ب�أن�ھ�ا 
لم تكن حك�وم�ة وط�ن�ی�ة وإن�م�ا ل�ع�ب�ة ب�ی�د 
المستعمرین االنكلیز.. وقرر ال�ت�ق�اع�د م�ن 

 ...الوظیفة
توفي صبري محمد مال سلمان ال�م�ع�روف 

 بصبري افندي او "صندوق امین البصرة
ع�ام�ا  87ع�ن 1963في ال�ب�ص�رة ع�ام "

ودفن ف�ي م�ق�ب�رة ال�ح�س�ن ال�ب�ص�ري ف�ي 
 ..منطقة الزبیر
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 بغدادحسن نصراوي/               

 .. ورد ك

   

 نسرین سعود

 سوریا

 

 

 ورد خدك یعاتبني 
 كیف لم أمطره بالقبل
 واللحیة التي أعشقھا

 تدعو أصابعي كي أتلمسھا
 بال كلل

 یاسلطان القلب تلیق بك
 قصائدي والحب والدالل

 تواقة إلى اللقا في أشجار الزیتون في عینیك أقطف الحب غالل
 إلى ساعة صفا تنسى نفسك معي وتنسى النظر إلى عقارب الملل

 تنفض غبار الرتابة عن معطفك
 وتخلعھ ونطیر في رحلة كونیة

من كوكب الشقاء إلى كوكب الحریة واألیام الوردیة والسعادة 
 األبدیة

 والحزن عن أجفاننا على حین غرة ارتحل
 ویعود مشتاقا إلي بعد الجفا

 بعد طول انتظار إلیھ القلب قد ھفا
 لھ في فؤادي عید كلما

 ھل ھالل وجھھ بھ احتفى
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حقا ما یثیر عصبیتي بھذا المجتمع أن النسوة یتحدثن برعب عن عمر األرب�ع�ی�ن وال   
 !!..سیما الفتاة التي لم تسیر بقافلة الزواج

فكلما مرت ذكرى میالدي وأتأمل عمري الذي ینض�ج ب�ع�س�ل األرب�ع�ی�ن ت�راودن�ي ت�ل�ك 
األفك. وألني متمردة أحببت أن أنال شرف "العانس" ألكون كبش فداء لكل أح�ادی�ث�ھ�ن 
ونظراتھن الملیئة بالشفقة ,فأنا الوجبة الدسمة لإلغتیاب وأنا المثل وال�ق�دوة ال�ف�اش�ل�ة 
لكل من تسعى للعبودیة الذكوریة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع�ات ال�ع�رب�ی�ة وال س�ی�م�ا ھ�ن�ا ب�ج�ن�وب 
العراق,ھن ال یعلمن أني أعیش في قمة الرضا وأجلس على عرش األربعین بكثی�ر م�ن 
السعادة وتلك الوحدة التي یراھا الناس وتحدیدا النساء أنا ال أراھا ألني أحتضن وق�ت�ي 

 .بكل شيء أحبھ ,أنا اآلن في تین العمر ولیس ذبولھ
وال أعلم متى تنتھي ھذه األزمة الفكریة عند كل المجتمعات بأن عدم زواج ال�ب�ن�ت ھ�و 
كارثة ما بعدھا كارثة,لكن برأیي المصیبة الحقیقیة والتي ی�ج�ب أن ت�ع�ل�ق ب�ع�ق�ول ك�ل 
األفراد بأن عدم أكمال تعلیم البنت وعدم حصولھا على اإلستقالل ال�م�ادي ھ�و ال�ك�ارث�ة 

 .الحقیقة كي ال تبقى في ذل األحتیاج حتى وان رغبت أن تكمل حیاتھا دون زواج
أغلب المشاكل التي تقع فیھا النساء وأیا كانت متزوجة أو مطلق�ة أو أرم�ل�ة ھ�و ع�دم 

الحیاة لھا ولصغارھا ومن ھذه الن�ق�ط�ة ی�ب�دأ أع�وج�اج ال�م�س�ارات   قدرتھا على توفیر
 .والدخول في دھالیز مظلمة نھایتھا باألغلب ھي المشاكل

أذن على كل الناس علیھا أن تسأل الفتاة (والتي یلقبونھا بالعانس) لماذا أنِت تب�ح�ری�ن 
 عكس التیار..؟

حسب اطالعي على األحصائیات فأن نسبة (العنوسة) تحمل أرقاما خیالیة ال سی�م�ا ف�ي 
 .الدول التي تأكلھا الحروب والدول التي فیھا ھجرة كبیرة

 .اذن السبب ھو أكبر من رفض فتاة لبعض المتقدمین لخطبتھا
عمر األربعین...حالوة العمر بل ھو أجمل مرحلة مرت علي ألن�ي ش�ع�رت ب�ھ�ا ب�ت�ك�ور 
أفكاري وغربلة قناعاتي وحتى غربلة كل من حولي ألخرج بمحصلة ھي تكاد أن تك�ون 

 .ھي قمة الرضا عن نفسي وعن خطواتي
 ھل تعلم عزیزي وعزیزتي القارئة ماذا یعني أن تكون بعمر األربعین..؟

ھو كمن یجلس على شرفة عالیة جدا ویرى كل أعوامھ الماضیة كم ھي صغیرة الحج�م 
 .وكم كانت تحمل من المبالغات في الشعور والقناعات وحتى األحزان

 .ھذه المرحلة ھي أشبھ بالتمر الذي مر بعدة مراحل كي یصل الى ھذه الحالوة المفرطة
 !!..ما حزنت یوما ألني كبرت وأنا أتكأ على نفسي..ولیس على رجل

 .ما حزنت یوما وأنا أحتضن أحالمي وال أحتضن طفال
 .ما حزنت یوما وأنا أمرض وأفرح وأحزن وأنكسر, أسمو وأنجح وأنا لوحدي

ألني أخترت طریقا ال یشبھ طریق النساء..اخترت قدرا ال یشبھ أقدار النساء..وكلي ثقة 
أني سأبلغ المراد وأن زادت حكایات نساء الحي عن�ي وع�ن ع�ن�وس�ت�ي ال�ت�ي یش�ف�ق�ن 

 .علیھا
 :ما زلت أتذكر جارتي التي تحشر أنفھا بتفاصیل حیاتي وھي تسألني بنزق

 لماذا لم تتزوجي حتى ھذا الیوم..ماذا تنتظرین..؟ _
أكتفي بالنظر الیھا وأنا أستغرب وقاحتھا وھي تدس أنفھا بما ال یعنیھا..فتكمل ت�رھ�ات 

 :كالمھا
تزوجي بأي شخص یطرق بابك ألن ال�ف�رص ذھ�ب�ت ع�ن�ِك وب�ات األم�ل ی�ك�اد ی�ك�ون  -

 !!..معدوما ألن عمرك تجاوز األربعین
حتى وان طرق بابك ریفي جاھل لدیھ ثالث نساء..اقبلي بھ وق�ب�ل�ي ی�دك ح�م�دا � أن�ك 

 !!..حصلت على زوج
وكأن الحصول على زوج وحسب كالمھا ھو جل غای�ات�ي وم�ن�ت�ھ�ى رغ�ب�ات�ي ,ب�ل ك�أن 

 الحیاة ستتوقف دون الحصول على زوج..؟؟
یا جارتي الغبیة..یا جارتي الوقحة..یا جارتي السیئة األف�ك�ار...ال�ح�ی�اة تس�ت�م�ر ب�زواج 

 . والكون أكبر من نظریات التناسل والتكاثر .ومن دون زواج ان كان للمرأة والرجل
والحیاة تكون جمیلة وممتعة حین یحقق المرء أحالمھ وحین یجد الروح ال�ت�ي ت�الئ�م�ھ 

 . یرتبط بھا
جارتي الغبیة...كم أشفق علیك ألن زوجك ذھب یخطب فتاة بعمر ابنتھ ألنھ یراِك كبی�رة 

 .العمر ال تلبین رغباتھ الجسدیة
 

  الركابيمیثاق كریم    
مخطئة، حین انتظرت قدوم الجنیات السبع..تمتطي ّكل واحدة منھن   لقد كنت    الناصریةالعراق         

ل�لّ�ح�ب وال�ح�ی�اة....ان�ت�ظ�رت   كباقي الخیول، بل تغّ�ن�ي  فرسا شھباء، ال تصھل
ی�ح�ق�ق�ن ل�ي ح�ل�م�ي   بفارغ الصبر أن یأتین، ولك�ن�ھ�ن أب�ی�ن ذل�ك، وأب�ی�ن أن

اخترعتھ أنا، وھربت إلیھ من جح�ی�م ن�ف�س�ي، وص�ّدق�ت أنّ�ھ   الوحید..ذاك الّذي
یمكن أن یتحّول لواقع جمیل..أظّل فیھ مضیئة زمنا طویال، كنجم قطبي ال یخ�م�د 

 وھجھ..
م�ج�يء ال�ف�ارس ال�ق�ادم م�ن عص�ور ال�وف�اء   وكنُت م�ت�وھ�م�ة ح�ی�ن ت�ّرق�ب�ت

 المنقرضة، وھو یدك دروب الّحب ّدكا..
تحقیق الحل�م ال�ّذي أض�ح�ى أك�ذوب�ة..و عش�ت ت�وق االن�ت�ظ�ار،   انتظرت متعة

ولم أبال ب�ال�ع�واق�ب..ف�ج�وع�ي ل�ھ  القاسي األلیم الممتع..َوھبُت االنتظار نفسي،
 صار أكبر من أي شيء..حتى من الرغبة الجامحة لتحقیق الحلم نفسھ..

وأنا انتظر، استحضرت أالمي وآمالي كلّھا..استحضرت الحب والِخ�ذالن وح�ت�ى 
الكراھیة..جمیعھم غزوني كزالزل مّدمر..فاستسلمت ل�ث�الث�ت�ھ�م، ل�ی�س ل�ك�ون�ي 

 انتھى األمر..  ضعیفة، ولكن ألني استحلیت لعبة االنتظار الممتعة..أدمنتھا و
إبرتك في شراییني..ال أرید جرعة واحدة م�ن�ك،   فیا أیّھا االنتظار اللذیذ، اغرس

ب��ل أت��وق ل��ج��رع��ات ك��ث��ی��رة، ك��ي أح��س ب��ن��ش��وة حض��ورك..ف��ت��ت��ع��طّ��ر ب��ك 
 ..!أنفاسي..وتتحسسك شراییني بغبطة و سرور ال مثیل لھما

لقد ظللَت تمنیني بأشیاء جمیلة ل�م ت�أت أب�ًدا..رس�م�ت ل�ي ق�ل�ب�ا ع�ل�ى إس�ف�ل�ت 
تمنحني فرصة اإلحساس بال�ح�ب   كئیب، وطلبت مني أن أقف بداخلھ، كي  بارد

ألمرك، و فررُت من محیط ذاك القلب األخرس الذي ل�م   الكاذب..لم أنصع حینھا
یب�ص�ق ف�وق�ھ   یكن ینبض..كان مصلوبا على األرض، تدوسھ النعال النجسة..و

   المسلولون قذارة رئاتھم السقیمة..
..أع��دك ب��أن��ك س��ت��س��ع��دی��ن ل��رؤی��ة أح��الم��ك !ون��ادی��ت��ن��ي م��ن ب��ع��ی��د..ان��ت��ظ��ري

 ..!تتحقق..اصبري، رابطي، فالفرج قریب ال محالة
وتنادیني من بعید أیّھا االنتظار الوقح.."تعال�ي".. وت�ّم�د ی�دك ن�ح�وي..ف�ت�ف�ور 

م�ن�ك، س�وى   أعماقي بزخمھا كلّھ..وأعود إلیك منكسرة مذلول�ة..ف�ال م�ف�ر ل�ي
 إلیك..

یدھشني أني ال زلت خاضعة لك.. و أّن قلبي ال زال قادرا على أن یخفق ل�رن�ی�ن 
 ندائك..كعصفور یجّرب الطیران للمّرة األولى.. 

مس�ت�ی�ق�ن أنّ�ي ال   كیف استطعت أن تعیدني بریئة مسالمة إلیك؟..و ك�ی�ف أنّ�ك
   أجرؤ على الكفر بك، و الذھاب لغیرك؟..

ما ح�ی�ی�ت..ف�أن�ا ل�ّم�ا ف�ت�ح�ت   متأكدا كنَت دوما، من أنّني ال ولن أغادر محرابك
أبجدیة لغتك، ال�تّ�ي ت�ف�ت�ق�ر ل�م�ف�ردات ال�ّح�ب   عینّي، أرضعوني لبنك، ولقنوني

 واألمل الجمیل..
انتظري نصیبِك من الحی�اة..ان�ت�ظ�ري ف�رص�ة ال�ت�وظ�ی�ف ال�م�ن�اس�ب�ة..ان�ت�ظ�ري 

أن یّدق الّحب بابك.. انتظري نصفك الثاني، وال تستعجلي األمر..انت�ظ�ري   لحین
 الفرحة..انتظري األمل..انتظري، وانتظري أیتھا األنثى الضعیفة.. 

بال ضم�ی�ر.. ح�رف ّج�ر ن�ح�و ھ�اوی�ة ال�ی�أس   أنت أیّھا االنتظار قاٍس بال قلب،
لألمل و الفرج..تعشق حروف التسویف..و تمقت ال�ف�ع�ل   والقنوط..وأداة رفض

اإلرادة، ال مّح�ل ل�ك، م�ن ع�ال�م اآلم�ال   والفاعل معًا..فأنت جماد ونكرة ومعتل
أن�ا أع�ل�ن�ھ�ا ..  الوردیة..وأنت الخیبة، حینما تتنّكر في لباس الح�ك�م�ة وال�وق�ار..

للمأل..لقد مللُت االنتظار..یعني مل�ل�ت�َك وال أخش�ى م�واج�ھ�ت�ك ب�ھ�ذه ال�ح�ق�ی�ق�ة 
البتة..فأنت خصمي الوحید و جالّدي، الّذي ینتظر األمر بإعدامي، وھ�و ی�خ�ف�ي 

الكلمات النّاعمة، نع�وم�ة لس�ان األف�ع�ى .. وراءه نصل خنجره، الّذي یقطر دما..
ل�م ت��ع��د ت��خ��ی��ف�ن��ي..ف��ال��ی�أس ق��د ن�ال م��ن��ھ�ا م��ا ش�اء، وص��ارت ل�ّدي م��ن��اع��ة 
ض��ّدك..س��أمض��ي أص��ارع ال��ق��در وس��أرف��ع ال��ت��ّح��دي، وأن��ت��ص��ر ل��ق��ض��ی��ت��ي ال 

الق�ل�وب واإلرادة،   ضحایاك السذج، من ضعاف  محالة..بینما ستظّل أنت، تّمني
بكلماتك المشبوبة بالكذب والخدیعة، والّدفء النابع من القلب المّزیف، تّمنی�ھ�ن 

 صبر، وانتظار..  طول  بالخیر الكثیر، الّذي سیأتیھن بعد

 رًء إمي!!
 

 وھیبة سقاي/ الجزائر
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 شكر حاجم الصالحي
 

    

)1( 

 راْمســـــر
 

 مطٌر یغسل وجھ البحر
 بحبّات الفضة والعنبر 
 وظباء الشاطئ یتغنجنَّ 

 على جسد الرملِ 
 بحیاء العذراواِت ,

 المبتھجاِت بأسرار العشق
 وھبوط اللیل

 بالقبالت المرتابة
 واالحضان الغرقى
 برضاب األشواقِ 

 ولھاث الُسّكر
 یا .. راْمسر ...

 كم أنِت جمیلة یا راْمسر
 غاباتكِ 

 شالالت الضوء
 السمك الطازج
 سحر سواقیكِ 
 عیون صبایاك
 جمال أغانیك

 أثار شواھدك الماثلة
 التوت البريّ 

 وحقول الشاي األخضر 
 دّوخني فیض ھواكِ 

 وأذاب الروح ,
 بجنانك ِطیب المعشر 

 راْمسر ...
 أتمنى لو طال مكوثي 

 ما بین ربوعك 
 ما ظل من العمر وما أدبر

 حتى لو ذقت ھوانك مضطراً 
 ما غادرت رمالك

 مادام ودادك باٍق في قلبي یتجذر 
 راْمسر یخذلني الوصفُ 
 وصفك ال أفقھ معناه 
 وأزاء جمالك عاجزة
 كل قوامیس المعنى 

 عن كشف المعلن والمضمر
 راْمسر ... راْمسر 

 راْم ...... ْسر 
………….. 

 راْمسر : مدینة في شمال ایران 
 

ال ا 
 
 

 أربیل  -تارا إیبو/ العراق
 
 

مس�ك�ن�اً ل�ي، الم�ن�ع   جاعلة من مرتفعات�ھ�ا الش�اھ�ق�ة  سأھرب إلى الجبال
 . أقتراب العشاق من قلبي ألجلك

 . و دموع قلبي تجري على صفحات  كم أفتقدك في ھذه اللحظات
و أنا ألمس فراغ الزمان الذي یمضي من دونك تتساق�ط أوراق�ھ الص�ف�راء 

نحوك ...إنھ الخریف و بكاء الشجر التي دون�ت م�ی�الد ح�ب�ن�ا   لتغمر دربي
على جذوعھا و ھي تبكي أوراقھا مودع�ة ف�ي رح�ل�ة ال�وداع األخ�ی�رة ی�ا 

 .... جنرال حب
أتذكر تساقط�ت دم�وع ھ�ی�ام�ن�ا ل�رس�م خ�ارط�ة   إنھ خریف یا جنرال الحب
 . عمرنا في دروبھ الصفراء

كل الذي عرفتھ في آخ�ر خ�ب�ر ع�ن�ك أن�ك االن ف�ي م�ط�ار ك�ازب�الن�ك�ا ف�ي 
 . سیارة لتأخذك إلى مجد جدید ، أفتقدك  انتظار

 إنھ الخریف یا جنرال الحب، وتشرین اللقاء
........................................... 

 تارا إیبو  / دیوان رسائل ضائعة
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( إ) 

 سنجار  - تحسین حسین / العراق  
 

 ألـــــُـــــوُم صــــدیقــي وھـــــــذا مـــــحــــــــال
 صــــــــدیــــــقــــــي احـــبــھُ كالٍم یـــــــقــــــال

 
 وھـــذا كــــالم بـــلــــــــیــغ الــــجـــــــمــــــــــال
 حـــــــب الــــفــــؤاِد بصـــــدٍق یـــــــنــــــــــــــال

 
  لــــو غـــــاب عـــنــي بـــقـــلبــي یـــــَــــــــــــزال
  لـــو ھـــــــــاجــــــرني یــــبقــى بالــــبـــــــــــــال

 
 كـــَـتــبـــا الــــــحـــب بكــل األجــــــــــیــــــــــال
 بــــــشــــــائـــزك تنـــھــي كـــل ا�مــــــــثـــــــال

 
 ســــحــــــابـة فـــوقــك بــھــا أغــــــــــــــــــــالل
 فــأنـــَت تُـَعــلــِم مــــســــك اآلمــــــــــــــــــــــال

 
 تَـــطــیـــُر عـلـى الــبـحــِر و الـــِرمـــــــــــــــــــال
  بــك أفــــــــدي فـــأنـــــــــــت الــــــــــــمـــــــوال

 
 وان تـــــبـــــاعــــدَت أراك بـــــخـــــــیـــــــــــــال
  و أضــــــــــَع أســـمـــــَك فـي ُكــِل مـــقـــــــــــال

 
  فـــــالصـــــدُق اغــــلـــى ِمــــَن الــــمـــــــــــــــال
 اعــــیــــن عسلیة یــا لھُ مـــن جــــــمــــــــــــــال

 
 ببــــعــضـــنا نــصــبـــح فــي الكـــــــمـــــــــــــال
  وقــــَت ضـــیــٍق یـصـــعــــب اإلھــــمـــــــــــــال

 
  وجـــھـــھُ نــوٍر مــن ســـمــــــاٍء ھـــــــــــــــــالل
 یــبــقــــى مــــكـــانھُ نــجــم الــــــــمــَعـــــــــــال

 
 صــــدیـــقـــي أجــــمـــَ� بـــیــن الــرجــــــــــــال

 نـــوٍر مــــن اتى مـــن زحــــــــــــــــــــالِ س لـــیــ
 

  ســـأمــــضــــي مـــعــك بـــطــرٍق طــــــــــــــوال
 مـــحــــــــاٍل یــُـقــــــال الـــجــماَل خــــــــــیــال

 

 ّ ، ةً  أى(

 (....دا  
 
 
 
 
 
 

 د. أفضل فاضل/ استرالیا
 

 
 وكیَف إذا جاءت وجوھُھُم كلّھا ھذه اللّیلة ،

 ! و َغفَْت على كتفَیك
ـھاتِِھم الذي َذَرْفَن على مدار عام، ـَك َدمُع أُمَّ   كیف لو أَمَّ

 و استَوطََن َدَمك،
 كیف ؟

 كیف لو أََسّروا إلیَك بما كانوا یَْحلُِمون،
   فتَمیُد منھُ َوَجعاً 

  و تَِجف ُّ، مثل قَلَف َشَجر ٍقدیم ،
 كیف لو نَظَروا ِعتاباً في وجوِدَك، َو ھُُم انتِفاء! ، 

  في بقائَِك الفَضفاض ِ
 ! وفي فَضلَة السنین التي تَّدخُر َعبَثاً للسارق األخیر

 كیف ؟
  كیف لو أشاروا إلیَك و أنَت بَعُد تبحُث عن َمثابٍة تُشبھُ بغدادَ 

  وال تِجدُ 
 ! و عن رجوعٍ أخیر ٍ إلیھا ، وال طریق

.... 
 أعرُف أنّھم سیأتون ،

 لیلتي ثقیلة
 و أنا وحید ،

 ال باَب لقلبي ألُوِصدهُ 
 فیُطَردون ،  وال ھُْم ھواجُس لیٍل طارئة ٍ،

 أعرُف أنّھم سیأتون
 أسمُع ھمھماتھم البعیدِة و َوقَع ُخطاھم

 أنكمُش ، ثّم أَفرُد قامتي ِظالًّ 
  یمّرون ،

  من أمامي
  لكنھم ، ال یذھبون 

  یفرغون حقائَب جراحاتِِھم من َوَجِعھا الذي الیزال فیھا طَریّاً یُقِیم،
  یلتقطونھا مثل نجوم ٍ من فوق أجساِدِھم

 ُجرحاً فَُجرحا
  یجمعونھا

 یتركوھا مكّومةً أمامي
 و یغیبون

  أتشبثُّ ، بأطراف ِظاللھم و ھي تغیب
 أتوّسُل بھم

 و أستغیث ،
 لیلتي ثقیلة

 و جراحاتھم التي تركوا
 أمامي 

  ال ینامُ   تبكي اللیل كلّھ مثل طفٍل بال أمٍّ ،
 وال أنام ؛

  لماذا
 لماذا نسیُت أن أَضَع قلبي في ِرحالِِھم ،

 .... لعلّھُم یرجعون
 فأنا ، بعَدھُم

  أذرُف مثل یعقوب ٍ
 ال ریَح تحمُل إلیھ َعَرق قُمصانِِھم

 وال تبیضُّ عیناهُ من الحزن ِ
  فیستریح

..... 
.. 

.... 



  

Wednesday 

22   AL- iraqia Issue No. 768 

 14 Oct 20 • Year 16 

   اِب!

  
 
 
 
 

 د. ولید جاسم الزبیدي
 العراق 

 
..  كفّي على الباِب ھْل سمٌع وھْل َردُّ
 یا ساكَن الّداَر قْد أضنى بنا البُْعُد..

 كفّي تُحّدُث عن شوٍق یكابُدني
..  والطّْرُق درٌب وقد یلوي بِھ الّصدُّ
 یا ساكَن الّداَر ُكْن صوتاً فال َوجعاً 

 أقسى من الّصمِت في األرجاِء إْذ یشدو..
 كفّي تَعلَّق فوَق الباِب شاھدةً 

 أن كیَف أنسى بما فیھا وما تحدو..
 كفّي تمیمةُ عشٍق أورقْت ألماً 

 والّصوُت بُّح ونیراٌن لھا َوْقُد..
 في َعتبِة الّدار كاَن األُنُس یجمُعنا

..  وفي الظالِل حكایا كلّھا ِودُّ
 وفي الشبابیِك ظّل الغصُن منتشیاً 

ُھُد..  من ھمِس نجوى وما یندى بِھ السُّ
 یا صاحَب الّداِر كْم مّرْت بنا محنٌ 

.  ُكنّا الیھا وفینا الیوم تحتدُّ
 ما كاَن للنأّي ناٌي في خواطِرنا

 بْل كاَن للوصِل فینا الجوُد والّرَغُد..
 یكفي وقوفاً فقد طاَل انتظاُرُكمُ 

 ال صوُت یصدُح الھمٌس وال َوعُد..
 یكفي انتظاراً فما في الّداِر من َرَصدٍ 

 كلُّ الدروِب متاھاٌت لھا قَْصُد..
 یا وحشةَ الّداِر في ترحاِل أزمنةٍ 

..    كفّي تسّمَر واألشواُق تمتدُّ
 
 
 

(ءا ّا) اند  
 ااق. - د. و  اي

 -صدر عن دار الفرات للثقافة واالعالم في بابل
ال��ع��راق ال��دی��وان الش��ع��ري ال��ث��ام��ن ل��ل��ش��اع��ر 
للدكت�ور (ول�ی�د ج�اس�م ال�زب�ی�دي) وق�دم�ت ل�ھ 
الناقدة التونسیة سھیلة ح�م�اد اع�ق�ب ال�ت�ق�دی�م 
شھادتان في تجربة الش�اع�ر الش�ع�ری�ة االول�ى 
للناقد الم�ص�ري ال�دك�ت�ور (م�ح�م�د ال�دف�راوي) 
والثانیة للناقدة التونسیة (س�ام�ی�ة ال�ب�ح�ري).. 
یحتوي الدیوان على خمس وخم�س�ی�ن قص�ی�دة 
ع�م�ودی��ة وارب�ع��ة ت��ف�ع�ی��ل�ة وعش��رة نص��وص 

) صفحة من الحجم المت�وس�ط. 180نثریة؛ في (
) من م�ج�م�وع�ة 16والكتابھ یقع في التسلسل (

اصدارات الشاعر الشعریة والنقدیة والدراسات 
 والبحوث.

ا ما 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
  د.عبدااللھ محمد جاسم

 

 ..عدت الى حقل اعترافك

 ..اضع عالمات فقري واحتشامي على بیارغ فرحك

 ..اشید ممرات قواربي فوق میاه بحرك

 ..أعَد لذكرك  رغم اني تعلمت العوم في خلیج

 ..اسعدتني لحظة كنت احلم بھا التقیك

 ..نذھب سویة نسیح في جمال مدنك

 ..نعانق اشجار الزیتون التونسیة

 ..التي غادرھا ربیعك

 ..في میادین شتى كان عليَّ أن أبقٰى بأنتظارك

 .. غیَر أن سعادتي التكتمل إال وأنت معي 

 ..انبعاثك  أو یحملك اليَّ نسیم

 ..فكل ما سلف انتھى

 .وحل الذي لیس بجدید في عالم منتھاك

 ..فعبرت كل اشواقي اجواء ھواك

 .. َوَحبَْت ایامي ببطء تحمل الیك

 ..كل زھور المدن العاشقھ ھدیة لرضاك

 ..تغلفت كل الوجوه التي كانت تراك

 ..ورحلت میاسم الحب مع رحیل سناك

 ... فتلك تیجان اللصوص

 ..مازالت تزبن معالم القصور ومنصة انتحارك

  ..ان للخیانة العظمى لذة بؤس

 ..في كأس نبیذ یعلن وقت انھیارك

 ..انت التي تمردتي على قیم الحب البريء

 ..وفتحتي للغزاة ابوابك 

 أال تنظرین...؟

 أالتسمعین.. ؟

 ..تلك اصوات السھارى

 ..وأنین النائمین في خیمة ظالمك

 ..جلست في َعرین الخوف

 ..اسال هللا أن ال ینفذ صبري 

 ..فتجاوزت حدود الدعاء نفسي

 ..تطلب لحظةخالصك  بقھٍر إنبرت لربھا
 

 

 

 

 قصة قصیرة

 ردة
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 نور أحمد الدلیمي
 االنبار -العراق  

 
تحت شجرة الذكریات تعزف أنغام الحنین إلیك أیھا البعی�د 
الساكن نبضھا، كل یوم على مدار أربعة أعوام یصطحبھ�ا 
الحنین إلى ھذه الشجرة بقایا ذكرى لحب قد مات ش�ی�ع�ت�ھُ 
السنین برحیلك، من دون وداع، رحیل مف�اج�ئ ل�م ت�ع�ل�ن 
عنھ ساعات الزمن، وإختفاء من غیر أس�ب�اب وال م�ب�رر 
لذلك، كل شيء كان على ما یرام فأنكسرت ق�ارورة ك�ن�ت 
أُخفیھا عندي، (نور) ھنا كل یوم في نفس ال�م�ك�ان ال�ذي 
كانت تلتقي بھ فارسھا وعلى نفس الموعد تأتي وت�ج�ل�س 
تنتظره لساعات، تحت ظل ھذه الشجرة ال�ك�ب�ی�رة ال�م�ك�ان 
الوحید الشاھد على حبھما، سر دفن تحتھا وما زالت نور 
تعود لرؤیا آث�ار وب�ق�ای�ا ھ�ذا الس�ر ال�م�دف�ون بص�ن�دوق 
الزمن، تتأمل أن یأتي بفارسھا القدر، لكن عندما ت�م�ض�ي 
الساعات الطویلة بـ إنتظار مقحل وج�اف ت�ن�ت�ظ�ر وت�ق�ف 
عند الظل المتناثر وتحلم وتعد نفسھا لكن لن یأتي حبیبھ�ا 
ھكذا قالت الشجرة وبھذا حدثتھا كاد الجنون یصیبھا م�ن 
الخیبة، تردد دائما وھي في طری�ق ع�ودت�ھ�ا إل�ى ال�ب�ی�ت 
(ماذا جنینا من ھذا الُحب) وھي ت�ت�راق�ص ع�ل�ى ن�غ�م�ات 
الخذالن في كل مرة وفي كل یوم وكلما راودت�ھ�ا ن�ف�س�ھ�ا 

  . للعودة

ا  

 *ف ط ادة 
 

  نعیمة عبد الحمید /لیبیا  
  

تشیر إلیك في ظلمة الفراق كآخر أشعة شمس ف�ق�دت خ�ل�ف 
أزمنة سحیقة، أقتبست نارا م�ن ج�وف ال�م�س�اف�ات أب�ع�دت�ك 
وھي ملوحة بالود الیتیم، لم تندم على قبالت وھمیة ال تص�ل 
بقوارب حب ورقي، أیضا ال تخفي وحشت�ھ�ا ال�ت�ي ال ت�ھ�م�د 
تنھش خاصرة عمر تبدد فی�ھ خ�وف�ھ�ا ح�د ال�م�وت، ھ�ذا م�ا 
حصدت من نخب حضورك البور ال�ن�ائ�ي ع�ن غ�ی�وم ال�ح�ب 
كانت ساقیھ الوحید ال�ذي ل�م ی�خ�ش أن�زالق�ات ال�غ�ی�اب ف�ي 
ھروب سكینة اللقاء. ذلك الفراغ أضاع كل شيء ینتظر على 
قارعة طریٍق عاین حروفا نثرھا ال�ھ�واء ع�ل�ى ل�وح األی�ام، 
عساھا تفسر لنا لماذا نبحث عن أشی�اء أض�اع�ھ�ا غ�ی�رن�ا و 
وحدنا في دروب الذكرى، دون النظر إلى خلفی�ات أوھ�ام�ن�ا، 

 .إشتیاقا ضائعا
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عبّر الشاعر بسرد مكاني متدفق بالتناقضات   
الرؤیویة التي تحاصره من ذك�ری�ات ال�م�اض�ي 
مع كینونتھ ال�وج�ودی�ة وال�ن�ف�س�ی�ة ف�ي تض�اد 
ومعركة متشابكة، ولكّن الفن والشعر والجمال 
على الرغم من كل الصع�وب�ات اس�ت�ط�اع�ت أن 
تنتصر على القبح، فوصف نفسھ بـ� "ال�ن�ازُح 
مع ذاتي الغائبة" فكلمة النازح ثقیلة على قلب 
الشاعر بما تحملھ من ثقل داللي س�ل�ب�ي ع�ل�ى 
أحس��اس��ی��ھ، وم��ا یش��ع��ره م��ن ت��ذم��ر وغ��رب��ة 
وإحساس فاجع تجاه األشیاء، ولك�ن�ھ م�ع ذل�ك 
استساغھ ووصف نفسھ من أجل تحدي الواقع 
والذات واآلخر، واستنھاض القوة التي ت�ك�م�ن 
في ھ�ذا الص�راع ال�م�س�ت�م�ر ال�ذي ال ی�ت�وق�ف 

  وینھمر في بوتقة وجودیة الشاعر النازح.
ثمة مجموعة من الخصائص التع�ب�ی�ری�ة ال�ت�ي 
كانت تتمیز بھ كتاب�ت�ھ وھ�ي ت�ت�ص�ف ب�الس�رد 
الذاتي للتعبیر عن الذات وم�ا ی�ج�ول ف�ی�ھ م�ن 

 غربة واشتیاق وحنین إلى المكان:
"المكاُن في سیمیائھ الروحّي الع�ل�وّي (ل�وح�ة 
تش��ك��ی��ل��ی��ةٌ) الب��ّد م��ن أج��ل اس��ت��ی��ع��اب��ھ وف��ھ��م 
خصوصیتھ أْن تعرف حاالت اللون ومغامرات�ھ 
وت��ج��ل��ی��ات��ھ، وان��ح��ن��اءات ال��خ��طّ وت��م��ّوج��ات��ھ، 
وتركی�ب�ات ال�ك�ت�ل�ة وزوای�ا ال�م�ن�ظ�ور وأب�ع�اد 
الحركة الجمالیة الكامنة في طبقاتھ�ا، ال�م�ك�اُن 
(قصیدةُ نثر) ی�ح�ت�ش�ُد ب�االی�ق�اع ال�م�ك�ث�ف ب�ال 
عروض وال ض�رب، ب�ال وزن وال ق�اف�ی�ة وال 
محسنات بدیعیة وال فخ�ام�ة ف�ي األس�ل�وب وال 
إصابة ف�ي ال�م�ع�ن�ى، ال�م�ك�اُن (روای�ةٌ وقص�ةٌ 
وح�ك�ای�ةٌ) وال ی�ن�ف�ّك ی�روي وی�ق�ّص وی�ح�ك��ي 
ویثرثُر ثرثرةً آسرةً یستحیُل ت�ف�ادي س�ل�ط�ت�ھ�ا 
الس��ردی��ة ع��ل��ى األف��ئ��دة وال��ن��ف��وس وب��راءة 
اإلص��غ��اء ون��ع��وم��ت��ھ، ال��م��ك��اُن وج��وُد ال��ذات 

  والموضوع في أیقونة مناسبة واحدة.."
یرسم ھذا المقطع السردي السیرذاتي للش�اع�ر 
صورة تماھیھ مع مدینة (وان) بكل أحاسی�س�ھ 
ومشاعره، ویتضح إحساسھ بتملّك المكان بكل 
أبعاده الوجودیة والرمزیة والسحریة، فمدی�ن�ة 
(وان)، مدینة صغیرة ومتواضعة، لكنھا تحمل 
ف��ي ج��وھ��رھ��ا ال��ع��ل��و وال��رق��ي وك��ل م��ع��ان��ي 
اإلنسانیة، حتى طبیعتھا تتراقص على ھ�ام�ش 
الوجود، وتتصدى ألنواع الغیاب، ودائماً ی�ج�د 
المسافر یدھا مف�ت�وح�ة ل�ت�ح�ض�ن ال�ق�اص�دی�ن، 
وت��رع��اھ��م ب��ح��ب��ھ��ا وإنس��ان��ی��ت��ھ��ا وروح��ی��ت��ھ��ا 
اإلیجابیة الطلیق�ة ال�م�ن�ف�ت�ح�ة ب�ھ�دوء وج�م�ال 

 ورحابة على األشیاء.
تعامل الشاعر مع المدینة كجسد أنثوي رقیق،  

وبنى تطلعات�ھ وت�م�وج�ات�ھ ال�ف�ك�ری�ة واألدب�ی�ة 
علیھا، فھي تارةً (قصیدة نثر)، وت�ارة أخ�رى 
(روایة وقصة وحكایة)، فھي أیقونة موسیقیة 
م�ت��ن��وع��ة، ن��ق��ط��ة ب�ی��ض��اء ب��ال��غ��ةُ االتس��اع... 
والشاعر یعیش في حال�ة ن�ف�س�ی�ة ح�رج�ة أث�ر 
تھجیره من مدینتھ، وانتقالھ إل�ى (وان) ال�ت�ي 
تمثل لھ الراحة واالستقرار، ولم یشعر بالفراغ 
المعتم والغربة ال�ح�ارق�ة، ف�ال�م�دی�ن�ة ام�ت�ص�ت 
صور الحزن، لذا فھو یسترج�ع ویس�أل م�ك�ان 
المنشأ الذي ظلّت روحھ ساكنة فیھ مھما یطول 

 زمن الغربة:
"فكیف ستمحي آثار أقدامنا وقد حفرت خ�الی�ا 
ِ  وال�ح�دب�اء  المكان باألنفاس العاشقة للموصل

 والخضراء والبیضاء"
یتساءل الش�اع�ر وی�ت�ع�ج�ب ویس�ت�رج�ع ف�ك�رة 
نسیان (الموصل)، فھي حاضرة وراسخ�ة ف�ي 
مخیلتھ وأفكاره ووجدانھ، وتسري عمی�ق�اً م�ع 
عروقھ وشرایینھ، مست�خ�دم�اً أداة االس�ت�ف�ھ�ام 

عن الحال: (كیف) مستفھماً ومستغرباً!! م�م�ا 
یدل على رسوخ ال�م�ك�ان ف�ي ذاك�رة الش�اع�ر، 
ورفض وإنكار استحضار فكرة النسیان ألرٍض 
م��ح��ف��ورة ب��األق��دام واألرواح، وم��ن��س��وج��ة 
ومحفورة في القلوب، فالمدی�ن�ة س�اك�ن�ة ف�ی�ھ، 
على الرغم من ت�دم�ی�رھ�ا وت�خ�ری�ب�ھ�ا ب�أی�ادي 
االرھاب، والقوات ال�م�س�ل�ح�ة، ب�ل ھ�ي ت�ع�ود 
لتنضج في مخی�ل�ة الش�اع�ر وی�ع�ی�د تش�ك�ی�ل�ھ�ا 
جمالیاً وسردیاً بأدواتھ اإلب�داع�ی�ة، وف�ل�س�ف�ت�ھ 
العمیقة الذي ینظر فیھا للوجود ال�ذات�ي اآلن�ي 
وال�م��اض��ي ال��غ��اب��ر داخ��ل ع��الق��ة وث��ی��ق��ة ف��ي 

ح�ّر   استمراریة العملیة اإلبداعیة، نح�و ت�م�اهٍ 
ومتداعٍ في التعب�ی�ر ع�ن ال�م�ك�ام�ن ال�ح�اض�رة 
وال�م��ؤث��رة ف��ي ع��الق��ة الش��اع��ر م��ع األش��ی��اء 
وعالقة األشیاء م�ع الش�اع�ر، وأیض�ا ت�رت�ك�ز 
عالقة وثی�ق�ة ب�ی�ن ح�رك�ی�ة األح�داث وج�وھ�ر 
المكان، في جدلیة مترابطة وم�ن�س�ج�م�ة ف�ی�م�ا 
بینھا لخلق الحركة ال�ج�م�ال�ی�ة ع�ل�ى مس�رح�ة 
الع�م�ل الس�ردي، وال�ھ�دف م�ن ھ�ذا ال�ت�ك�ام�ل 
ال��م��ن��س��ج��م ھ��و خ��ل��ق "ت��أث��ی��ر م��ت��ب��ادل ب��ی��ن 
الشخصیة والمكان الذي یعیش فیھ أو ال�ب�ی�ئ�ة 
التي تحیط ب�ھ�ا ب�ح�ی�ث یص�ب�ح ب�إم�ك�ان ب�ن�ی�ة 
الفضاء الروائي أن ت�ك�ش�ف ل�ن�ا ع�ن ال�ح�ال�ة 
الشعوریة التي ت�ع�ی�ش�ھ�ا الش�خ�ص�ی�ة ب�ل وق�د 
تس�اھ�م ف�ي ال�ت�ح�والت ال�داخ�ل�ی�ة ال�ت�ي ت�ط�رأ 

 ).30: 1990علیھا" (حسین بحراوي، 
ھناك إذن عالقة وثیقة ورصینة بی�ن ال�م�ك�ان  

والمبدع وكل منھما یؤث�ر ب�ق�ّوة ع�ل�ى اآلخ�ر؛ 
فبیئة (وان) خلقت لھ ھذه المساحة من الحریة 
التي تتجدد مع بدایة كل صب�اح وم�ع ط�ق�ط�ق�ة 
أجنحة الحمام على نوافذ ذاكرت�ھ، واس�ت�راج�ع 
األوجاع، والحنین في سماء تخ�ی�ل�ی�ة ج�م�ال�ی�ة 
شاسعة مزدانة بال�ن�ج�وم وال�ط�ی�ور والش�م�س 
المشرقة، والثل�وج ال�ن�اص�ع�ة ب�األم�ل وال�ح�ب 

  والحیاة...
تتجلى من العنوان ھذه ال�ق�ی�ث�ارة ال�ت�ي ك�ان�ت 
ت�ع�زف ف�ي ق�ل�ب الش�اع�ر، وت�ل�ھ�م�ھ ال�ح�ری��ة 
والطیران والتحلیق في سماء األمل والبقاء في 
محاربة ال�ی�أس، ھ�ذه ال�م�دی�ن�ة ك�ان�ت مص�در 
اإلبداع والقوة والصمود وال�ت�ح�ّدي، ف�ال�م�ك�ان 
على ھذا النحو لھ أثر في إبداع الشاعر وتنمیة 
الخیال عنده، ل�ذل�ك ل�ع�ب�ت ال�م�دی�ن�ة وال�م�رف�أ 
والمھج�ر دوراً واض�ح�اً ف�ي ال�ت�أث�ی�ر ال�ك�ب�ی�ر 
لخصیب روحیة الشعر في م�واج�ھ�ة ال�ح�اض�ر 
وعدم یأسھ منھ، ومن خالل ھذه الم�ت�ن�اقض�ات 
عكست توھجات وجدانھ الشاعریة والمتذبذب�ة 
والمتصارعة بین قوتیین مت�ع�اكس�ت�ی�ن (األم�ل 
مع الیأس، األبیض مع األسود، ماء البحر م�ع 

  طفولة الثلج....).
وفي قصیدة (ال مطر ف�ي ف�ان... إل�ى: م�ح�م�د 
شیرین بال مظلّة) تقّدم ب�ن�ی�ة ال�ع�ن�وان ص�ورة 
متضاّدة مع الن�ص ودالالت�ھ ال�م�ن�ف�ت�ح�ة ع�ل�ى 

 غزارة المطر، وتتفتح القصیدة بـ قولھ:
 "المطُر غزیر في فان

 السماء فیھا تقترب كثیراً من وجھ األرض
 لكّن المظلالت تمنع ضحكة الغیوم

 وتسّوُق فكرة اتقّاء المطرِ 
 من أجِل فكرٍة غامضة".."

المسافة تبدو متماھیة ومتفاعل�ة ب�ی�ن ال�ع�ل�و  
واالن��خ��ف��اض، ل��ت��ح��ق��ق تص��اھ��ر الس��م��اء م��ع 

حی�ث تض�ع الس�م�اء   األرض في عناق شعريّ 
قبلتھا المق�دس�ة ع�ل�ى ش�ف�ت�ي األرض، ول�ك�ن 
المظالت تمن�ع ال�م�ط�ر وتس�ی�ر ب�ق�وة وح�ری�ة 
لتحیط بجمالھا وتمن�ع انس�ج�ام�ھ�ا ال�ك�ل�ي م�ع 

   الطبیعة.
الشاعر یتعام�ل م�ع األش�ی�اء م�ع�ام�ل�ة األن�ث�ى 
الرقی�ق�ة وال�ح�س�اس�ة ل�غ�ةً وس�ورةً وإی�ق�اع�اً، 
یضفي علیھا تجسیداً أنثویاً راقیاً ویكشف ع�ن 
مفاتنھا وجمالیھا وأنوثتھ�ا م�ن خ�الل ت�داع�ي 
األوص��اف وال��خ��ص��ائ��ص ال��ت��ي تض��ف��ي ع��ل��ى 
الكلمات والمدن سمة جمالیة عالیة، ف�الش�اع�ر 
یجعل األشیاء تنھض بالحیاة والروح ك�م�ا ف�ي 
قصیدة (من نافذة الطائرة) التي كانت ب�م�ث�اب�ة 
إدان�ة وس�ف��ر وت��رك ل��ل�م��اض�ي ال�م��ن�ھ��دم إل��ى 

 مسارب الالوجود والالنتظار:
 الجواُد عن صھیلِھ منذ الیوم  "سیكفُّ 

 تكویناتُھً الھالمیّةُ تحّرُض على التأّملِ  
 وتوقظُ في ضمیِر الرائي رغبةَ السفر. 
 غیُم أنقرةَ مثل كونكریٍت مسلّحٍ.. 
 ال یمنح نفَسھُ بیسٍر، أو وضوح. 
 غیُم أربیَل أنثوٌي رقیٌق.. 
 كأنّھُ قُدَّ مْن َمنِّ السما... 
  أما غیُم الموصِل.... 
 آآآآآآآآآآٍه یا غیم الموصلِ  
  أعترف أنّني ُخنتَُك إذا نسیُت شكلََك.. 

  اعذرني یا سیَّد غیِم الكوِن..
  ففي الدرِك األسفِل من الظلمِة:

  یصعب تفسیر النور،
   ویستحیل تعریُف الحّب."

قصیدة سیریّة ت�ن�ّم ع�ن وج�ع وأل�م، وج�رع�ة 
الحزن ظ�اھ�رة م�ن أن�ی�ن الش�اع�ر، وت�م�اھ�ي 
روحیة الشاعر وذكریات الماضي مع م�دی�ن�ت�ھ 
(الموصِل) وما أصابھ�ا م�ن دم�ار وق�م�ع، م�ا 
جعل الشاعر ینسى مالمحھا، وغی�م�ھ�ا، وھ�ذه 
خیانة مشروعة، ألنھا تعرضت إلى شتى أنواع 
الظلم، ویعترف الشاعر بعظمة مدینتھ، ویعتذر 

منھا، ویبرھن على ال�ق�وة ال�خ�ارق�ة ال�م�دم�رة 
التي أوصلتھ إلى ھ�ذا ال�ح�د، ب�أن�ھ وص�ل إل�ى 
الدرك األسفل من الظلمة وفي ھذه الحال�ة م�ن 
الصعب توص�ی�ف ال�ن�ور، ویس�ت�ح�ی�ل ت�ع�ری�ف 

  الحب.
یشعر اإلنسان المبدع ویتألم كثیرا، ألّن ال�ق�وة 
تضغط على أنفاسھ وتجعلھ یس�ت�ن�ش�ق ال�رم�اد 
والدماء وحتى إذا كان بعیدا عن الوطن، ولكن 
ھناك قوة م�ت�ن�اقض�ة ل�ل�ق�وة الض�اغ�ط�ة وھ�و 
المكان المنشرح والذي وجد راحتھ فیھ متمثالً 
بمدینة (وان) التي تتجلى في ع�ی�ون الش�اع�ر 
كأنھا الجنة الم�وع�ودة، ألن�ھ�ا أع�ط�ت�ھ ال�ح�ب 
والطمأنینة وعّوضتھ عن الغربة، ف�ي ب�ح�رھ�ا 
وطبیعتھا وناسھا الذین كانوا مص�ادر خص�ب�ة 
ل��إلل��ھ��ام واإلب��داع، ت��ج��اوز ب��ح��ب��ھ ل��ھ��ا اآلالم 
والظروف الصعبة في سبیل النھوض والتحدي 
وال��وص��ول االس��ت��ق��رار والس��ع��ادة ال��روح��ی��ة 

  النابضة بالشعر واإلبداع النص الشعري.
خ�ت��م الش��اع��ر ال��ق��ص��ائ��د ب��ق��ص��ی��دة ع��ن��وان��ھ��ا 
(مستشفى المعرفة التخّصصّي) التي زارھا في 
أث�ن�اء م�رض�ھ وھ�ي ع�ب�ارة ع�ن أن�ی�ن وأش�د 
الذكریات الماضیة صعوبة وخطراً، إذ تت�ج�س�د 
في ھذه القصیدة جرعة الحزن ملون�ة ب�ح�ن�ی�ن 
اللھفة إلى ال�خ�روج م�ن ال�م�أزق، وال�م�س�اف�ة 
الشاسعة التي كان یمارسھا من وإلى ال�م�وت، 
والوجود وما بینھما مترنح على ضف�ة ال�ق�ل�ق 

 والخوف والمرض والمصیر المجھول:
 "عبرت قنطرةَ الموِت..

 مضطرباً حافیاً 
  أتخبطُ في متاھة غیٍم لزجٍ كثیٍف.."

یسرد حساسیة التم�وج�ات ال�ن�ف�س�ی�ة م�ت�م�ث�ل�ة 
بحالتھ الصحیة الحرجة في العنای�ة ال�م�ش�ددة، 
وما واجھھ من تحوالت لونیة وشكلیة ونفسیة 
عاطفیة، ع�بّ�ر ف�ی�ھ�ا ع�ن ال�الوع�ي وش�ع�وره 
بالموت الذي یعّد من أقسى ال�م�ش�اع�ر وغ�دت 
حیاتھ عبارة عن مخدر في مخ�در، وت�م�اٍه م�ع 
الحزن المرض والغرب�ة، وال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن أدق 
ال��ت��ف��اص��ی��ل وال��م��ش��اع��ر ال��م��ت��ل��ون��ة ب��ال��ق��ل��ق 
الوجودي، فقد تكّسرت رؤیتھ ل�ل�وج�ود وع�بّ�ر 

 عن العبثیة بقولھ:
"أن الحیاةَ نكتةٌ جرداُء إلى ھ�ذه ال�درج�ِة م�ن 

  السواد؟"
كانت ھواجس الموت حاضرة في مخیلتھ وھ�و 
عاشھا بعمق ورفع رایتھ البیضاء، ولكن القدر 
ماذا كان یرید منھ ھل كان یشاكس�ھ، وی�ا ل�ھ�ا 

  من مشاكسة مخیفة ومترصدة ومتلھبة!!!
كانت قصائد الشاعر متمیزة عموماً بالمالم�ح  

القصصیة، وتحمل خصائص التشكیل الس�ردي 
الحكائي في بنائھا، كما نجده في ھذه القصی�دة 
یترجم معاناتھ مرحلة بمرحلة، وبدقة ع�ال�ی�ة، 
في تركیز على التفاصیل الصغیرة، ألنھا كان�ت 

 البؤرة والشرارة الفكریة لدیھ:
"تس��اوت ل��دّي األش��ی��اء ك��لُّ��ھ��ا ف��ي ل��ح��ظ��ٍة 

  غامضٍة..
یستحیُل وصفُھا، وانك�ف�أ م�زاج�ي راف�ع�اً رای�ةً 

 بیضاءَ 
/ رائحة العطِر تبّددْت..  تَقّشَر لونُھُ الكحليُّ

 باألحرى تالشْت أو اندثرتْ  
 وصاَر على ُمَدّوِن الفھرِس..

 أن یرسَم إمضاءهُ على الھواِء.. 
 مثَل قبلةٍ  
 ثّم یغادُر كابینةَ االنتظاِر بال ترّددٍ  
 حتى وإْن تبلَّل قمیُص روحھ 
  بما تقترُحھُ السماُء من مطِر الذكریات.." 

  ار)  VANدّ ان  ب (
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 ھیثم بھنام بردى 
 استرالیا -مالبورن  

 
 

 ء

 الى العزیز ھیثم بردى

 (أبو فادي)   

 مكتبة مزینة بزمرد حروفھا

 بعطر نثار رمادھا  تبلسم األثیر المسموم

 متّوجة بشھادات تعلو ھاماتھا القمم

 رؤوس رماح وضیعة فاسدة  أرعبت

 اغتالتھا بّخسة ونذالة

 أسمیَت نفسَك بأبي فادي

 فداك عمري وأنت لھا

 أشجار باسقة تجثو لتشم عبق مثواھا األخیر

انتحبت النای�ات بش�ج�ن ع�زف�ھ�ا األخ�ی�ر أط�الل أع�م�دة 

 شامخة

 حین غابت شمسي سبقني الدجى وبكى

وفرش جنحیھ على حطام الرماد متألماً یخفیھ خجالً م�ن 

 الكلمات

 لیرسم مطلعاً جدیداً للحروف والعبارات.

 أبصرت العنقاُء األرض بحدقتیھا البراقتین

 فوجدتھا فراغاً جامحاً أسود

 سابقت سنین عمرھا

 جاھدة لتشھد الحدث المریب

 وتعید للمكتبة الزمردیة مجدھا التلید

 ال تأبھ یا أبا فادي...

  ستھتف باسمك

 مالیین الحروف

 وآالف الكلمات

 ومئات األقالم

 من ذرات رمادھا المتطایر في الفضاء...

 وتولد العنقاء من جدید

 وجدید..

 نضال 
 نجیب موسى

 استرالیا -مالبورن  

ا 
ذلك الس�اح�ر ال�ع�ج�ی�ب وھ�و ی�ب�ل�ع   –من خلل شاشة التلفاز   –أخذتھ سنة من الدھشة حین رأى 

 الدبابیس واإلبر، فسال أمھ بحرارة.
 ھل ھذه حقیقة یا أماه..؟!

 لم ترفع رأسھا عن ماكنة الخیاطة حین سألتھ.
 ماذا..؟

 ھذا الرجل الذي یبلع الدبابیس.
 أین..؟

 في التلفاز.
  تأففت بضیق ورشقت الشاشة بنظرة خاطفة قالت.

 أال تراه بعینیك.
 أال یموت..؟… ولكنھ،

 ال..
 وبرھة صمت.

 كفاك ثرثرة.
 

 سأصبح ساحراً.
وسرق بعضاً من اإلبر والدبابیس من ماكنھ الخیاطة وانزوى في الحمام، تخیل نفسھ واقف�اً ع�ل�ى 
المسرح والجمھور یترقبھ بإعجاب وذھول، إنحنى عدة مرات وھو یطبع على ش�ف�ت�ی�ھ اب�ت�س�ام�ة 
طفولیة، ثم وبحركة مسرحیة مثل الساحر التلفازي حشر اإلبر والدبابیس في فمھ وطفق یبلع�ھ�ا، 

ث�م ال ی�ن�ح�ن�ي، …  خیّل الیھ أن المسرح عصف بالتصفیق وھو یضحك ینحني،، یضحك، ی�ن�ح�ن�ي
  …ال

  شمس
  أسیر،.. المدینة خلفي تسبح في سراب عائم، والشمس أمامي جنیھ عصیة المنال، أقف حائراً.

 أیھما أسلك..؟
طریقان ممتدان، األول خلفھ تلة، والثاني مستقیم سھل، أقرر األخیر، أل�م�ح ش�اھ�دة ق�ب�ر ق�دی�م، 

 أقرأ..
 (ال تدھش

 من كونك ستموت
 فلتدھش

 …)من أنك حي
 سأمشي في األول. -

أتسلق التل ثم أنحدر نحو السھل، وعلى سفح جبٍل عاٍل یتفرع الطریق إلى إثنین، یفضي أحدھ�م�ا 
 إلى الدوران حول محور الجبل والثاني یتسلق صدره.

 أیھما أسلك..؟
  أتلولب مع األول، وبعد خطى یسیرة ألمح عن بعد جمجمة وعظاماً آدمیة.

 (تكون أو... ال)
الشي خلفي سوى التل، الشيء أمامي سوى جبل تجلس علیھ شمس ملكة، أح�رث ص�در ال�ج�ب�ل 

 بخطوى، ثم ..
 …فرعان

 ؟…أیھما -
 …وأختار

  طریقان… 
 ؟…!

 وھا أنذا أسیر، ال أدري منذ متى: ساعة، یوم، سنة، قرن، قرون،... والشمس مقصدي.
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  جلسُت الى جانبھ مددُت یدي نحو ظھرهِ 
  تلمستھُ بحذر تحسستھُ بدقة

  لم اجد شیئاً یدعو للخوف
 اثناء مرور اصابعي فوق عمودِه الفقري

  قمت بحساب فقراتھ 
 لم تنقص اي فقرة

  لم یجري اي عملیة جراحیة 
 لم یتعرض الى جرٍح یُذكر

 اذاً لماذا ھذا االنحاء الذي یجلس  
 وسط كتفیھ ؟

 !! لقد كان حماال -
............... 

 ل  وز ر ما       و َ  ِر ا

   ا ا  
 ء ااي

 

 حنین محمد
 بابل -العراق 

  َمْن قل انَّك بعید ؟
 ...ھا قد وصلُت الیك... بكلماتي

 ...ألطوف حول قلبك سبعة اشواق
 

 ...حصة العناق
قُْبلةٌ عل�ى ش�ك�ل ك�ل�م�ات ت�ح�ت�ض�ن ع�ی�ن�ی�ك... 

  ...اآلن
 ...ھا انذا بین یدیك

 ...آن لھذا القلب ان یخبرك
 ...أُْنُصْت الى صوت قلبي المرتّل

 
 ھل تسمعني؟

ھل ترى لھفتي وھ�ي ت�رك�ض ن�ح�وك ك�ط�ف�ل�ة 
  صغیرة؟

 ...عانقني بعینیك
عیناك ش�يء ج�م�ی�ل م�ث�ل ان اتض�ور ج�وع�ا 

 لوجھك
 ...فالتفت ألجدك قربي

 
 ...حتماً سنلتقي یوما ما وجھا لقلب

 ...عندھا سأحتضنك بُكلّي
 ...وسنُنجب الكثیر من القصائد

وسأُقَبُِل روحك كي تب�ق�ى روح�ي ب�ی�ض�اء م�ن 
 ...غیر سوٍء وألم

 
 ...لیتني صورة مدسوسة في محفظتك

لیتني وردة صغیرة في غرفتك تش�ع�رك ب�ف�رحٍ 
 ...دائم

 ...لیتني كتابك... ھاتفك... مفتاح سیارتك
 ... أي شيٍء یجعلني اراَك والمسك

 !..ماذا لو ُكنُت ذلك العطر االعالق في قمیصك

ی�ا 

 ...هللاُ....یا هللا
 ...كیف ھي رائحتك یا تُرى

  ...حتماً ستكون رائحة الھیة.... كحولیة
 

  حین اسمع صوتك
 اشعر بشبع طویل المدى

 ذلك الفرح الدائم

 الذي ال یتالشى اال عند غیابك
حین ت�غ�ی�ب اس�ت�ح�ی�ُل ال�ى ام�رأة وحش�ی�ة.... 

 جنونیة.... صخریة
 ...حنیني الیك ذو مخالب وانیاب

 
 !اخبرني انت

م�اذا اف�ع�ُل ب�ت�ف�اص�ی�ل وج�ھ�ك وان�ت ال�ق�ری�ب 
 ...البعید

 كیف انجو وقلبي عالق في ارض قلبك؟
 !اخبرني انت

 
 في غیابك

 ...احبو على جسد حنیني الیك
  ابتلع شھقتي حین تفاجئني بقدومك

وأُك��ّم��ُم أف��واه ال��ح��ن��ی��ن... ك��ي ال ت��ف��ض��ح��ن��ي 
 ...امامك

 
 ...ال یَغَُرنَّك صمتي وھدوئي

 ...في صدري الف طفٍل ینادیك
 ....صارخٌ   قلٌب من البعدِ 

 
 ...یكفي أْن تظّل صامتاً.. وتبتسم

 ...التََعلُّق الذي ال تقطعھ المسافات التي بیننا
 ماذا تُراهُ یكون..؟

  أ تُراني أُِحبك؟
 

 ...دعك من ھذا السؤال وذاك و أخبرني
 َمن علَّم صمتك الكالم ؟

  ايُّ سرٍّ أنَت؟
  اّي بحٍر؟
   اّي نار؟

 

 

 (ق) 
 
 
 
 

 

 

 بابل -ورود علي / العراق 



ملخص البحث المنشور بال�ل�غ�ة االن�ك�ل�ی�زی�ة ف�ي 
المجلة الم�ح�ك�م�ة ألك�ادی�م�ی�ة ال�ع�ل�وم ال�ت�رب�وی�ة 

 األمریكیة / واشنطن
 المستخلص:

جاء في ھذه الورقة النقدیة مقارنة م�وج�زة ع�ن 
موت المؤلف بی�ن م�درس�ت�ن�ا ال�ن�ق�دی�ة ال�ج�دی�دة 
التحلیل واالرتقاء مدرسة النقد التجدیدیة، وب�ی�ن 
مدرستین نقدیتین ھم�ا ال�ب�ن�ی�وی�ة وال�ت�ف�ك�ی�ك�ی�ة. 
ضنا بھا بشكل موجز لمعرفة أنھ م�ن ال�خ�ط�أ  تعرَّ
والوھم م�وت ال�م�ؤل�ف ع�ل�ى أس�اس أن�ھ ك�ت�ب 
النص ومضى وبقي النص ھ�و م�ن ی�ت�ك�ل�م ع�ن 
نفسھ، ألن ال�ك�ات�ب ھ�و انس�ان م�ب�دع مس�ت�م�ر 
باإلبداع طالما توف�رت ظ�روف ذل�ك، وال ی�م�ك�ن 
القول بموت المؤلف في ظل المسی�رة االنس�ان�ی�ة 
اعتماداً على مقولة غیر صح�ی�ح�ة ان�ط�ل�ق�ت ف�ي 
ظل ظروف وتداعیات خاصة، ث�م ج�اءت ب�ع�دھ�ا 
تداعیات الحقة بعد الحرب العالمیة ال�ث�ان�ی�ة م�ن 
دعوات لإللحاد والتفكك البنیوي للمج�ت�م�ع ع�ل�ى 
اعتبار عدم وج�ود م�رك�زی�ة ت�ام�ة ألنَّ ال�ت�اری�خ 
یعید نفسھ ب�ال�ت�ت�اب�ع، وأنَّ ال�ن�ص ی�ح�م�ل م�ا ال 
نھایة من المعان�ي ال�ت�ي ت�ب�ن�ي وت�ھ�دم ف�ي ذات 

 الوقت.
 

 نظرة عامة:
ظ��ھ��ور ال��دع��وات ال��ح��داث��وی��ة ع��ب��ر ال��ت��ش��ك��ی��ك 
بالثوابت كما في المنھ�ج ال�ت�ف�ك�ی�ك�ي وال�ب�ن�ی�وی�ة 
نتیجة التداعیات الالحقة ب�ع�د ال�ح�رب ال�ع�ال�م�ی�ة 
الثانیة وصل لمج�ال األدب ب�ع�د الس�ی�اس�ة ح�ی�ن 
قالت التفكیكی�ة ب�أنَّ ال�ن�ص ی�ح�م�ل ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
المعاني التي ال ن�ھ�ای�ة ل�ھ�ا، ت�ت�ول�د م�ن�ھ م�ع�اٍن 
متجددة دون االعتماد على أیة مرج�ع�ی�ة س�اب�ق�ة 
تاریخیة أو اجتماعیة، وغیرھا حت�ى أن�ھ�ا ن�ادت 
بموت المؤلف استناداً لما قالھ نیت�ش�ھ ب�م�ق�ول�ت�ھ 
الشھیرة بأن "هللا مات، ون�ح�ن ال�ذی�ن ق�ت�ل�ن�اه" 
والذي ترفضھ الغالبیة العامة من ال�ب�ش�ر، وھ�ن�ا 
یعني أن موت المؤلف (الموت األب�دي ك�ت�ع�ط�ی�ل 
للرأي) ھو جزء من عملیة التحلیل لیبقى ال�ن�ص 
وال شيء غ�ی�ر ال�ن�ص وف�ق م�ت�ب�ن�ی�ات رائ�دھ�ا 

 الفیلسوف الفرنسي جاك داریدا.
بمعنى قراءة النص وفق رؤیة ت�ب�ن�ي ث�م ت�ھ�دم، 
لتعود بالبناء والھدم من جدید الى م�ا ال ن�ھ�ای�ة، 
مثلھا مثل الرؤی�ة ال�ف�ل�س�ف�ی�ة ال�م�اركس�ی�ة ال�ت�ي 
تقول أن األشیاء تولد من ف�ك�رة، وھ�ذه ال�ف�ك�رة 
تولد من رحمھا فكرة جدیدة ل�ت�ول�د م�ن�ھ�ا ف�ك�رة 
الحقة الى ما ال نھایة. أط�ل�ق داری�دا وم�ن م�ع�ھ 
على ذلك تسمیة القراءة السیئة (ح�رك�ة ب�ن�ائ�ی�ة 
ضد بنائیة)، أي أنَّ كل قراءة جدیدة ت�ھ�دم ال�ت�ي 
قبلھا وت�ن�ش�ئ ج�دی�داً الح�ق�اً الن دالالت ال�ن�ص 
حسب التفكیكیة ال تنتھي أب�داً. ك�ل ذل�ك ارت�ك�ازاً 
على المقوالت الفلسفیة لِـ (نیتشھ) المتوفي ع�ام 

والذي یعد عّراب ال�ت�ف�ك�ی�ك�ی�ة اض�اف�ة لـِ�  1900
(ھیدغر)، عبر الدعوات اإللحادیة، لذا یُ�ع�ّد ن�ق�د 
ال�م��رك��زی��ة ل��دی��ھ��م اس�ت��ن��اداً ل��م��وت اإلل��ھ، وأنَّ 
ال�ت�اری��خ ی��ع�ی��د ن��ف�س��ھ ع��ب�ر م�ح��اور ال��ح�ض��ور 
والغیاب، وما یترتب على ذلك من آث�ار ھ�ي أھ�م 

 األسس في موت المؤلف وبقاء النص حیاً.
مشكلتنا نحن العرب تب�ق�ى ب�ت�ع�ل�ق�ن�ا ب�ال�م�ف�اھ�ی�م 
والمصطلحات الغرب�ی�ة ت�ع�ل�قَّ ال�ول�ی�د ب�وال�دت�ھ، 
الذي أوجد شبھ یأس بقناعات أْن ال ن�ق�د ع�رب�ي 
أصالً إنما م�ج�رد ن�ق�ل م�ا م�وج�ود ل�دى ال�غ�رب 
وترجمتھ بال تحلیل ودرایة، لذا نرى المفكر عب�د 
الوھاب المسیري في كتابھ" قضیة ال�م�رأة ب�ی�ن 
التحریر والتمركز حول االنثى، الطبع�ة ال�ث�ان�ی�ة، 

، 2010ن��ھ��ض��ة مص��ر ل��ل��ط��ب��اع��ة وال��ن��ش��ر، 
 الصفحة" كیف یعلل تلك الحالة ویعلق علیھا:

�َت غ�ی�اب م�ل�ح�وظ ل�ل�ب�ع�د ال�ن�ق�دي ف�ي  "لذا ث�مَّ

ال��دراس��ات ال��ع��رب��ی��ة واالس��الم��ی��ة ل��ل��م��ف��اھ��ی��م 
والمصطلحات الغربیة. إذ أننا نكتفي دائم�اً ب�ن�ق�ل 
أفكارھم من وجھة ن�ظ�رھ�م دون أن ن�ط�رح أي 
أسئلة تنب�ع م�ن رؤی�ت�ن�ا وت�ج�رب�ت�ن�ا ال�ت�اری�خ�ی�ة 
واإلنسانیة، ودون أن نتوجھ الى القضایا الك�ل�ی�ة 
والنھائیة الكامنة ف�ي ال�ن�ص�وص ال�ت�ي ن�ن�ق�ل�ھ�ا 
ونشرحھا، فنحن ال نسأل على سبیل المثال ع�م�ا 

ك�م�ا ی�ت�م�ث�ل ف�ي ال�ن�ص ال�ذي  -إذا كان اإلنسان
كائناً مادیاً بسیطاً أم كائناً یتجاوز ال�م�ادة؟  -ننقلھ

ومن أین یست�م�د ھ�ذا االنس�ان م�ع�ی�اری�ت�ھ: م�ن 
قوانین الحركة، أم من شيء أكث�ر ت�رك�ی�ب�اً؟ ھ�ل 
ھناك ھدف أو غ�ای�ة ف�ي ح�ی�اة اإلنس�ان، أم أنَّ 
حیاتھ نھب الصدفة والحری�ة ال�ع�م�ی�اء؟ وأخ�ی�راً 
ھل اإلنسان ھو مركز الكون القادر عل�ى ت�ج�اوز 
عالم المادة، أم أنھ ك�ائ�ن ال أھ�م�ی�ة ل�ھ، ی�ذع�ن 
لظروفھ المادیة وللحتمیات الطبیعی�ة؟ وإخ�ف�اق�ن�ا 
في تعریف البع�د ال�ك�ل�ي وال�ن�ھ�ائ�ي ھ�و الس�ب�ب 
الكامن وراء ما نالحظ من خلط بین المفاھیم، إذ 
یتم تصنیفھا والربط أو الفصل بینھا عل�ى أس�س 

 ١سطحیة من التشابھ واالختالف."
 التحلیل:

بینما نرى في نظریة التح�ل�ی�ل واالرت�ق�اء أنَّ م�ا 
تقولھ البنائی�ة ك�م�ن�ھ�ج ن�ق�دي ح�داث�وي ف�ي أن 
النص ھو الجوھر فقط الذي یج�ب ال�ن�ظ�ر ال�ی�ھ، 
وما تراه التفكیكیة كم�ن�ھ�ج أخ�ی�ر الح�ق ف�ي أنَّ 
الن�ص ھ�و ت�ع�دد م�ع�ان�ي ال ن�ھ�ای�ة ل�ھ�ا ب�م�وت 
المؤلف ووالدة معنى ج�دی�د م�ت�ك�رر ب�ع�ی�داً ع�ن 
مركزیة الوجود والموجد؛ ھو في الح�ق�ی�ق�ة ق�ت�ل 
متع�م�د لص�ان�ع اإلب�داع، واالس�ت�ھ�ان�ة ب�ج�ھ�وده 
وطریقة تحلیلھ لأل�ش�ی�اء، س�واء ك�ان�ت نص�اً أم 
عمالً آخر، بمعنى ال وجود لمبدع ب�اع�ث ُم�ن�تِ�ج، 
بل محض الصدفة من جاءت باإلنت�اج ووض�ع�ت�ھ 
في الطریق ك�ي ی�دل�و ك�ل واح�د ب�دل�وه م�ع�ط�ی�اً 
المعنى الذي یرغب بھ، وبعدد البش�ر ال�الن�ھ�ائ�ي 
تكون لدینا نتائج متنوعة مختلفة تبن�ي وت�ھ�دھ�م 
حسب زعم داریدا، وھذه ھ�ي ع�ی�ن الس�ف�س�ط�ة 
النقدیة الفارغة، التي سار علیھا ال�ك�ث�ی�رون م�ع 
األسف من العرب الذین أسموا أنفسھم نق�اداً، ال 
یحلو لھم غیر تسطیر الم�ص�ط�ل�ح�ات ال�م�ت�ن�اث�رة 
المقتبسة من بیئة تختلف ج�ذری�اً ع�ن ب�ی�ئ�ت�ھ�م، 
اع�ت��زازاً واح��ت��رام��اً لش��خ��ص ال ی��ع��رف��ھ��م، وال 
یعرفونھ ع�ن ق�رب ورب�م�ا ی�م�ق�ت�ھ�م ف�ي ق�رارة 

 نفسھ!
وال غرابة إذا قلنا أن التفكیك�ی�ة ب�األص�ل ت�ع�س�ى 
لتفكی�ك االنس�ان، ول�ی�س م�ا یص�ن�ع�ھ االنس�ان، 
تحویلیاً من كائن بشري ض�م�ن اإلنس�ان�ی�ة، ال�ى 
كائن فرد منعزل ذائب ف�ي ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة، وت�غ�ی�ی�ر 
المنھج اإلب�داع�ي، ال�ى م�ن�ھ�ج اس�ت�ث�م�ار م�ادي 
ت�غ��ل��ب ع��ل�ی��ھ ال��ل��ذة حس�ب م��ف��اھ��ی��م ال��ف��ل��س��ف��ة 
الرأسم�ال�ی�ة، أي أنَّ ع�م�ق ال�ج�وھ�ر ھ�ن�ا ھ�و: 
"تغییب اإلنساني وتفكیكھ وتق�ویض�ھ، وت�ذوی�ب�ھ 
إما في عالم م�رك�زه ال�ط�ب�ی�ع�ة، أو ف�ي ع�ال�م ال 

كما یضیف المسیري في الصف�ح�ة   ٢مركز لھ."
 السابعة من كتابھ.

ھذا ھو جوھر المدرسة التفكیكیة، ومنھ ان�ط�ل�ق 
مبدأ موت المؤلف ألن�ھ ب�األص�ل ذاب وان�ت�ھ�ى، 
وال قیمة لھ اعتباریة أو وجودیة، ح�ت�ى ل�م ی�ُع�د 
كونھ العضو الفاعل األول في االنبعاث ال�ف�ك�ري. 
إنَّ تقویض قی�م�ة االنس�ان ھ�ي ت�ق�وی�ض ق�ی�م�ة 
المبدع بكل صوره، یُنظُر الیھا ن�ظ�رة م�ت�ن�اقض�ة 
حین تتزاوج قیمتان یراھما ن�ی�ت�ش�ھ أن�ھ�م�ا م�ع�اً 
م��ت��ح��دت��ان؛ اإلنس��ان الس��وب��رم��ان، واإلنس��ان 
األدنى. بمعنى انسان القوة الش�رس�ة ال�م�س�ی�ط�ر 
على الطب�ی�ع�ة وم�ادی�ات�ھ�ا، واإلنس�ان الض�ع�ی�ف 
المتالشي حسب مفھوم ال�ذوب�ان وال�ع�دم. ت�والُ�د 
ھذا الصراع المتناقض انسحب عل�ى األدب ب�ع�د 

الحیاة العامة، وأنتج نظریة تائھة في حق�ی�ق�ت�ھ�ا، 
لكن لھا اتباعاً ومریدی�ن م�ن م�خ�ت�ل�ف األن�واع؛ 
أطلقوا كتأسیس قوی�م مص�ط�ل�ح م�وت ال�م�ؤل�ف 
ألن هللا مات ونحن الذین قتل�ن�اه، ح�اش�اه ت�ع�ال�ى 

 عن ھذه الصفات.
 فلسفة المخادعة:

في كتاب نظام ال�ت�ف�اھ�ة لـ� (آآلن دون�و) اس�ت�اذ 
الفلسفة والعل�وم الس�ی�اس�ی�ة ف�ي ج�ام�ع�ة ك�ی�ب�ك 
الكندیة تنقل المترجمة عن الكاتب أورلی�ش ب�ی�ك 
من ك�ت�اب�ھ م�ج�ت�م�ع ال�م�خ�اط�ر ھ�ذه ال�ع�ب�ارة " 
المقصود من الحدیث ب�اس�ت�خ�دام ل�غ�ة ك�ھ�ذه إالّ 
المزایدة اللغویة لكسب ال�رھ�ان ب�إی�ق�اظ اھ�ت�م�ام 
الرأي العام إذ ال ھي ت�ع�دو ب�ال�ن�ھ�ای�ة أن ت�ك�ون 
محض لغو، بل قد تفوق ذل�ك أیض�اً وتص�ل ال�ى 
ح��د ال��ت��ك��ل��ف، ال��ت��ح��م��ل، االدع��اء، ال��ت��خ��م��ی��ن، 

  .٣واالستنتاج من مقدمات غیر ثابتة"
بمعنى اث�ارة ف�وض�ى م�ن أج�ل اس�ت�م�ال�ٍة رب�م�ا 
عاطفیة، أو أی�دی�ول�وج�ی�ة ب�ل�غ�ة م�خ�ت�ل�ف�ة ع�م�ا 
متعارف علیھ ك�واق�ع ن�ق�دي ج�دی�د ل�ل�ح�ی�اة م�ن 
ض��م��ن��ھ األدب، وم��ا ی��ؤك��د ذل��ك حس��ب رأی��ن��ا 
كخالصة نھائی�ة ت�روی�ھ م�ت�رج�م�ة ال�ك�ت�اب ع�ن 
المفكر الجزائري مال�ك ب�ن ن�ب�ي: " لَ�َك�م رأی�ن�ا 
أناس�اً ی�ت�ص�درون ال�ح�ی�اة ال�ع�ام�ة، ف�ی�ت�ن�اول�ون 
االشیاء لمجرد التفاصح والتشدق بھا، ال لدفع�ھ�ا 
ناشطة في مجال ال�ع�م�ل. ف�ك�الم�ھ�م ف�ي ھ�ذا إالّ 
ضرباً من الكالم، مجرد من أیة طاقة اجتماع�ی�ة، 
أو قوة اخالقیة، على الرغم م�ن أنَّ ھ�ذه ال�ق�وة 
ھي الف�ی�ص�ل ال�وح�ی�د ب�ی�ن ال�م�واق�ف ال�ف�ع�ال�ة، 

 ٤األخالقیة والمادیة."
ھذه اآلراء ال نختلف معھا ضمن منھجنا الن�ق�دي 
في نظ�ری�ة ال�ت�ح�ل�ی�ل واالرت�ق�اء م�درس�ة ال�ن�ق�د 
التجدیدیة، وھي تعاكس بالضد م�ن أن ال�م�ؤل�ف 
یموت بعد كتابة نصھ اس�ت�ن�اداً ل�م�ق�دم�ة خ�اط�ئ�ة 
أسماھا أورلیش بیك: "م�ق�دم�ات غ�ی�ر ث�اب�ت�ة". 
ت�ل�ك ال�م�ق��دم�ة ال�ت�ي اُس��س�ت ع�ل�ی�ھ��ا ال�ن�ظ�ری��ة 

 التفكیكیة وھي تنادي بموت اإللھ.
عّرف (آآلن دونو) في كتابھ نظام ال�ت�ف�اھ�ة ت�ل�ك 
ال��ل��غ��ة ب��ال��ل��غ��ة ال��خ��ش��ب��ی��ة م��ن خ��الل م��ق��ارن��ة 
واستحضار ل�غ�ة اب�ت�دع�ھ�ا ال�ك�ات�ب ال�ب�ری�ط�ان�ي 
ج�ورج أوروی��ل ف�ي روای�ت��ھ ال�م��ع�روف�ة بـ�إس��م 

" ل��ت��ك��ون ل��غ��ة م��ل��ی��ئ��ة ب��االس��ت��ع��ارات 1984" 
والكلمات الطَّنانة التي ال معنى لھا. ویض�ی�ف أنَّ 
ألورویل مقاالً شھیراً بعنوان "السیاس�ة وال�ل�غ�ة 

أورد ف��ی�ھ أنَّ  1946االن�ك�ل��ی�زی�ة" ك�ت��ب�ھ ع��ام 
عادات الكتابة الخشبیة ُمستَفَحلَة، أكثر ما ی�ك�ون 

 .٥في أوساط السیاسیین"
 

 القیمة االنسانیة للمؤلف اتصالیاً:
تنظر نظریة التحلیل واالرتقاء ال�ى أنَّ ال�م�ؤل�ف 
ھو موظف عام یعمل لدى االنسانیة ب�م�ا ی�ن�ت�ج�ھ 
م��ن ان��ب��ع��اث اب��داع��ي مس��ت��م��ر ط��ال��م��ا یش��ت��غ��ل 
بوظیفتھ، لحین احالتھ على التقاعد، أو ألس�ب�اب 
ق�اھ�رة ت�خ�رج�ھ ع�ن ت�ل�ك ال�وظ��ی�ف�ة ك�ال�م��رض 
العضال أو الموت المفاجئ، ل�ك�ن�ھ ی�ب�ق�ى ذا أث�ر 
فعال بما ترك وراءه من أعمال ال یمكن نسی�ان�ھ، 

 وبذا فھو حّي لن یموت عبر المسیرة الزمنیة.
مادامت المسیرة االنسانیة لن تتوقف ب�م�ا یُ�ن�ت�ج 
یومیاً، والكاتب المبدع فی�ھ�ا ص�اح�ب رس�ال�ة أو 
مجم�وع�ة رس�ائ�ل اتص�ال�ی�ة ك�أھ�م ع�ن�ص�ر ف�ي 
عملیة االتصال الجماھیري المرت�ِك�زة ع�ل�ى أھ�م 
عناصر االتصال األرب�ع�ة: ال�م�رس�ل، ال�رس�ال�ة، 
الوسیلة، والمست�ق�بِ�ل ف�ھ�و اذن ض�م�ن ع�م�ل�ی�ة 
تواصل االجیال بنقل الثقافة من جیل الى آخ�ر ال 
یمكن عدَّه میتاً باإلبقاء على رسالت�ھ ف�ق�ط دون�ھ 
أبداً، على ال�ع�ك�س ت�م�ام�اً م�م�ا ت�راه ال�م�درس�ة 
التفكیكیة التي تركت الجوھر الح�ق�ی�ق�ي ل�م�ج�م�ل 

نوعیة االبداع ودالالت أنساقھا ال�ف�ك�ری�ة وح�ت�ى 
االنسانیة، لتنظر الیھ نظرة دون�ی�ة م�ادی�ة ف�ق�ط، 
سطحیة غافلة عن تلك الماھیَّة ال�م�ح�رك�ة، وب�ذا 
تتناقض التفكیكیة من جدی�د م�ع م�ا ی�دع�و ال�ی�ھ 
نیتشھ بعدم النظر السطحي لقشور الن�ص وت�رك 

 الجوھر.
والى ذلك نجد أنَّ ال�م�ؤرخ وال�ك�ات�ب االن�ك�ل�ی�زي 

: "ت�ط�ور ال�ت�اری�خ H. Wellsویلز ( ) یب�ی�ن أنَّ
اإلنساني ھ�و ظ�اھ�رة اج�ت�م�اع�ی�ة واح�دة ت�دف�ع 
باإلنسان الى االتصال بأخیھ االنسان، ف�ي م�ك�ان 
آخر أو مجتمع آخر، وھو بذلك ین�ظ�ر ال�ى قص�ة 
التطور التاریخي البشري على أنھا قص�ة ت�ط�ور 
عملیة االتصال حیث یقسمھا الى خم�س م�راح�ل 
وھ�ي: ال��ك��الم، ال�ك��ت��اب��ة، واخ��ت�راع ال��ط��ب��اع��ة، 
والمرحلة العالم�ی�ة، واخ�ی�راً االذاع�ة واالتص�ال 
االلكتروني. وفي ھذه المرحل�ة األخ�ی�رة ل�ت�ط�ور 
االتصال أصبح للوسائل اإللكترونیة دوراً م�ھ�م�اً 
ف��ي ح��ی��اة ال��م��ج��م��ع، واس��ت��ط��اع ن��ق��ل أف��ك��اره 
ومشاعره عبر الحواجز ال�ج�غ�راف�ی�ة ال�م�ح�دودة 
باستخدام أجھزة المذیاع، ثم التلف�زی�ون وأخ�ی�راً 

  ٦شبكة اإلنترنت."
 النتیجة:

ألنَّ كل نظریات علم االتصال ت�رى أن ال�ع�م�ل�ی�ة 
االتص��ال��ی��ة إْن ل��م یُ��ن��ظ��ر ل��ھ��ا ع��ب��ر ال��م��رِس��ل، 
الرسالة، والوسیلة لتُ�ن�قَ�ل ال�ى مس�ت�ق�بِ�ٍل م�ت�ل�ٍق 
متفاعل بالرفض أو ال�ق�ب�ول ف�إن ت�ل�ك ال�رس�ال�ة 
اإلعالمیة تعد فاشلة، في حین ن�رى ال�ت�ف�ك�ی�ك�ی�ة 
تنظر للرسالة (النص) فقط دون ب�ق�ی�ة ال�ع�وام�ل 
المؤثرة وم�ن�ھ�ا ال�م�رس�ل (ال�م�ؤل�ف) ال�ذي ھ�و 
الباعث الحقیقي، ولواله لما كانت ھ�ن�اك رس�ال�ة 
تؤدي دورھا المطلوب؛ حتى إَن التعریف الدقی�ق 
والصحیح لالتصال ینطلق من مع�ن�ى ال�م�ش�ارك�ة 
ألن��ھ��ا وظ��ی��ف��ت��ھ ال��ُم��ح��ددة ف��ي ت��ب��ادل األف��ك��ار، 
الحقائق، المعلومات، والمواقف من ش�خ�ص أو 
جماعة ألخرى، أو من جماعة لجماع�ات ث�ان�ی�ة. 
اضافة ال�ى أنَّ االتص�ال حس�ب ت�ع�ری�ف م�ای�ك�ل 

) ی�ع�ن�ي: " ن�ق�ل M. Weestrounویسترون (
ال�م��ع��ان��ي وت��ب�ادل��ھ��ا ب��أس��ل��وب ی��ف��ھ��م��ھ أط��راف 
االتصال ویتصرفون وفقھ بشكل سل�ی�م". ب�ی�ن�م�ا 
یرى بشیر العالق أنَّ االتصال ھو: "أح�د رك�ائ�ز 
التوجیھ، حیث ینطوي ع�ل ت�دف�ق ال�م�ع�ل�وم�ات، 
التعلیمات، التوجیھات، األوامر، والق�رارات م�ن 
فرد أو مجموعة الى أفراد أو مج�ام�ی�ع، ب�غ�رض 
اإلبالغ، التأثیر، أو إحداث التغییر ب�ات�ج�اه ب�ل�وغ 

  ٧أھداف محددة مسبقاً"
استناداً الى واحدة م�ن رك�ائ�ز ع�م�ل�ی�ة االتص�ال 
وھي التغذیة المرتدة یمكن ل�ل�م�رس�ل (ال�م�ؤل�ف) 
أن یعرف مدى تأثیر رسالتھ وھل حقق�ت ھ�دف�ھ�ا 
أم ال عن طریق رجع الصدى ومدى القبول. ھ�ن�ا 
یمكن للمرسل كباعث ُمنت�ج ت�ع�دی�ل رس�ال�ت�ھ أذا 
صاحبھا ال�غ�م�وض ح�ی�ن ال تُ�ف�ھ�م ع�ن ط�ری�ق 
التعدیل الفوري في االتص�ال ال�م�ب�اش�ر، أو ع�ن 
طریق التعدیل الالح�ق ب�رس�ال�ة ج�دی�دة اذا ك�ان 
االتصال بصورة غیر مباشرة كن�ش�ر ك�ت�اب ف�ی�ھ 
بعض الحقائق الغامضة التي لم یفھم�ا ال�م�ت�ل�ق�ي 
الذي یفسح لھ ال�م�ج�ال ب�ن�ش�ر ك�ت�اب الح�ق ف�ي 
تفصیالت جدیدة أكثر صراحة. ھذه الخط�وة م�ن 
الخطوات ال�م�ھ�م�ة ال�ج�دی�دة ف�ي ع�ل�م االتص�ال 
السیما في عصر المعلوماتیة الذي یتی�ح وص�ول 
الرسالة بسرعة، ومعرفة توافقیتھا مع ال�ُم�رَس�ل 
الیھ. ف�ك�ی�ف ی�م�وت ال�م�ؤل�ف ح�ی�ن ذاك حس�ب 

 التفكیكیة وغیرھا؟
......................... 
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 سعد الساعدي/العراق



الچرخچي ك�ل�م�ة ت�رك�ی�ة اس�ت�خ�دم�ت ف�ي ال�ل�ھ�ج�ة   
العراقیة، وتعني ال�ح�ارس ال�ل�ی�ل�ي، و(َج�َرخ) ی�ع�ن�ي 
مدور أو دورة، واالسم جاء من دوران�ھ ف�ي األزق�ة، 
أي ال��دوار ال��ذي ی��دور ب��ی��ن ال��ب��ی��وت ف��ي األزق��ة 
والشوارع وھي من(الچرخ)، ویكون اسمھ الص�ح�ی�ح 

 كرخ، ومنھا مدینة بغداد المدورة أي كرخ بغداد.
ویسمى أحیانا النوبجي، ویعني الذي ی�أت�ي ب�ال�ن�وب�ة، 
أي بوقت معین أو فترة ع�م�ل م�ح�ددة، وأص�ل�ھ م�ن: 
'نوبة جي'، والحراسة اللیلیة تكون بالتناوب الذي ق�د 
یكون في اللیل نوبة، من غی�اب الش�م�س ال�ى نص�ف 
اللیل، ونوبة ثانیھ یبدا واجبھا من نص�ف ال�ل�ی�ل ال�ى 
الصبح، فتكون ن�وب�ت�ی�ن وق�د ت�ك�ون ال�ن�وب�ات ع�ل�ى 
حراسة اللیل یوم على ن�وب�ة وی�وم أخ�ر ع�ل�ى ن�وب�ة 
ثانیھ، وفي ذلك تشرح البغدادیة ح�ال�ھ�ا م�ع ح�ب�ی�ب�ھ�ا 
وكیف تم منعھا من الوصول إل�ی�ھ ومش�اھ�دت�ھ ح�ی�ث 
تندب حظھا بق�ول�ھ�ا "وش�ل�ون أش�وف ھ�واي داروا 

 علیھ سور والقفل من فوالذ والنوبجي یدور"
وتقصد كیف تشاھد حبیبھا اذا ع�م�ل�وا س�وراً ع�ل�ی�ھ  

على شكل دائرة، ووضع�وا ع�ل�ى م�وض�ع ق�ف�ل�ھ م�ن 
الفوالذ ولم یكنفوا بذلك بل أن (النوبچي) ی�دور ح�ول 

 المكان المقفول الذي یضم الحبیب.
كما یسمون�ھ ف�ي ج�ن�وب ال�ع�راق ب�ال�ب�ص�وان�ج�ي أو 
البصوان، وأحیاناً (الوحاش) ألنھ یخ�رج ف�ي وحش�ة 
اللیل. الچرخچي ھو الحرس اللیلي الذي ی�ب�دا ع�م�ل�ھ 
منذ المساء، وعندما یستلم م�ن�ھ الش�خ�ص ال�م�ن�اوب 
وفي الساعة السادسة ص�ب�اح�ا یس�م�ى (مص�ب�ح�چ�ي) 

والعتاد عندما ی�ق�وم   ویستلم بدوره البندقیة (التفگة)
  بالواجب.

فالچرخچي الذي یتول�ى ال�دوران ل�ی�الً ب�ی�ن ال�ب�ی�وت 
للمحافظة علیھا من السرقة، وعلى ما فیھا لی�الً ف�ھ�و 
الخفر أو الخافر اللیل�ي أو ال�ح�رس ال�ل�ی�ل�ي، وك�ذل�ك 
(البصونچي) اللفظة ال�ت�رك�ی�ة ال�ت�ي ت�ع�ن�ي ال�ح�ارس 

 اللیلي واصلھا یعود السم
(البصاصون) في تاریخ بغداد، الذي یتولون الحراسة 
وی�خ�ب�رون ع��م�ا ی�ح��ص�ل ف�ھ�م أش�ب�ھ ب��ال�م�خ�اب��رات 

  واالستخبارات،
وخصصت ھنا للحراسة والخفارة اللیل�ی�ة، وال�ع�س�س 
من (العس) التفتیش أو السیر ل�ی�الً، والزال�ت أط�الل 
بنایة العسس بعد معسكر أبي غریب في الطری�ق ال�ى 
الفلوجة، ف�ق�د ك�ان�ت دائ�رت�ھ�م ھ�ن�اك وھ�م ال�ح�رس 
والخفر اللیلي والحرس اللیلي ت�اری�خ ف�ي ال�م�وروث 
الشعبي البغدادي، بل وسائر مدن محافظ�ات ال�ع�راق. 
فالحارس اللیلي (الچرخچي) م�ھ�ن�ة ش�ع�ب�ی�ة ت�راث�ی�ة 

 اجتماعیة سادت في معظم مدن العراق.
یرجع تاریخ ت�أس�ی�س ق�وة ال�ح�راس ال�ل�ی�ل�ی�ی�ن ف�ي 
ال�ع�راق، ب��دای�ة ال��ق�رن ال�ع��ش�ری�ن، ون�ھ�ای�ة ال�ع�ھ��د 
العثماني، وفترة اإلدارة اإلنكلیزیة، وم�دة ف�ي ال�ع�ھ�د 
الملكي، وھم المستخدمون في أع�م�ال ال�ح�راس�ة ف�ي 
الشوارع والطرق واألسواق والم�ح�الت داخ�ل ح�دود 
بلدیات المدن والقصبات من بیوت ومق�اھ�ي وخ�ان�ات 
وأسواق، وبضائع وسواھا من السرقة، وفقدانھا لی�ال 

 من اختصاص الخفر اللیلي.
في عھد االحتالل البریطاني استحدث الحرس ال�ل�ی�ل�ي 
مع تشكیالت الشرطة في بدایاتھا، وقد ت�م تس�م�ی�ت�ھ�م 
في قانون أصول المحاك�م�ات ال�ج�زائ�ی�ة الص�ادر ف�ي 

 1924بالخفراء العموم�ی�ی�ن، وف�ي ع�ام  1918سنة 
، 225صدر قانون ضریبة الحراس الل�ی�ل�ی�ن ال�م�رق�م 

والتي تنص على تخویل أم�ان�ة ال�ع�اص�م�ة وم�ج�ال�س 
البلدیات، بوضع أحكام فیما یتعلق بوظائ�ف ال�ح�راس 

 اللیلیین ورواتبھم.
في الذاكرة العراقیة عموماً أیام التماسك االجت�م�اع�ي، 
والتآلف الحمیم الذي كانت تعیشھ األحی�اء الس�ك�ن�ی�ة، 
كان (الچرخچي) یشكل واحداً من أھم أرك�ان�ھ�ا، ی�وم 
كان رمزاً لألمان والطمأنینة في نفوس أبناء المح�ل�ة، 
بل كان واحداً منھم، یحفظ أمنھم وسالمتھم وی�ح�رس 
منازلھم، ویجول في األزقة واألسواق ی�ح�م�ي ال�ن�اس 
والممتلكات، ویشیع الطمأنینة في قل�وب�ھ�م بص�ف�ارت�ھ 
أو بصوتھ الجھوري، وھو ینادي عل�ى أح�د ال�ب�ی�وت 
ینبھم على إقفال بابھم الت�ي نس�وا إق�ف�ال�ھ�ا، أو ك�ان 

ینادیھم لفتح بابھم ألحد أفرادھم، وھو عائ�د م�ت�أخ�را 
بعد منتصف اللی�ل م�ن ال�ع�م�ل أو م�ن س�ھ�رة س�م�ر 

 معینة.
تبدأ الحراسة في الوقت المحدد بالتجول في المنط�ق�ة، 
التي تكون أحیانا محلة واحده أو اك�ث�ر ، وی�ج�ب أن 

إذ ال ب�د م�ن   ب�ال�م�الب�س ال�خ�اك�ی�ة،  یؤدى الواجب
الحارس شراء ب�ن�ط�ل�ون خ�اك�ي وس�ت�رة ذات أزرار 
ن��ح��اس��ی��ھ وارت��داء ح��ذاء ال��خ��دم��ة وال��ذي یس��م��ى

( البسطال) مع العصا التي تسمى( دونك�ي) واس�م�ھ�ا 
ھذا جاء من عصا اإلنجلی�زي، ال�ذي ح�ی�ن�م�ا یض�رب 

 شخصاً بعصاه یقول لھ شتیمة ( دونكي) أي حمار .
عصا الحارس بج�ب أن ت�ك�ون ف�ی�ھ�ا ح�ل�ق�ھ ج�ل�دی�ھ 
كم�ق�ب�ض ل�ھ�ا، وی�ج�ب إن ت�ك�ون ال�ع�ص�ا م�رص�ع�ھ 
بمسامیر، ویجب على الح�ارس ی�ت�م�ن�ط�ق ب�ال�خ�ن�ج�ر 
وصافرة جیب سترتھ، مشدودة بقیطان یعلق في كتف�ھ 
األیمن، وعلبة من الجلد لوضع اإلطالق�ات ال�خ�م�س�ة، 
ومعطف إذا كان الموسم شتاء، وبذلك ی�ت�ك�ام�ل ال�زي 
الرسمي للحارس اللیلي. ف�ف�ي ھ�ذه ال�ھ�ی�ئ�ة ی�ج�ع�ل�ھ 
ج�اھ�زاً ل��ك�ل ال��م�واق�ف، ال��ت�ي ی��م�ك�ن أن یش�اھ�دھ��ا 
ویحسمھا لصالحھ كما أن ھذه األلبسة والمست�ل�زم�ات 
تدخل الخوف في قلب من یفكر بالسرق�ة، أو ارت�ك�اب 
غیر المشروع فیعزف ع�م�ا ف�ي ف�ك�ره م�ن مش�اری�ع 

 جریمة.
وعادة یوجد ف�ي م�رك�ز الش�رط�ة غ�رف�ة م�خ�ص�ص�ھ 
للحراس اللیلیین، ھنالك ورقة مكتوب ع�ل�ی�ھ�ا ب�ع�ض 
ال��وص��ای��ا واألوام��ر، م��ن��ھ��ا ع��دم ج��واز اص��ط��ح��اب 
األسلحة الى الب�ی�وت، وی�ج�ب تس�ل�ی�م�ھ�ا ال�ى م�رك�ز 
الشرطة، وال ی�ج�وز إع�ط�اء الس�الح لش�خ�ص أخ�ر، 
حتى ولو كان لغرض إیصالھ، وال یحوز إن�اب�ة ال�غ�ی�ر 
في القیام ب�ال�واج�ب، وع�دم ق�ی�ام ال�ح�ارس ب�واج�ب 

 حارس أخر بدون موافقة مركز الشرطة.
تحدث قضایا وحوادث وأمور في لیلة الواجب كث�ی�ره، 
لطبیعة عمل الحارس اللیلي ومھم�ت�ھ ال�ت�ي ی�ؤدی�ھ�ا، 
وقد انقرض ھذا ال�ن�وع م�ن ال�خ�دم�ة، وان�ت�ھ�ى ھ�ذا 
الشكل من الواجب من�ذ ال�ن�ص�ف ال�ث�ان�ي م�ن ال�ق�رن 
العشرین، وكان أھل المناطق خ�ارج ال�م�دن ال�ك�ب�ی�رة 
ع��ن��دم��ا ی��أت��ون ل��زی��ارة ق��ری��ب ل��ھ��م ف��ي ال��م��دی��ن��ة، 
ویس��ھ��رون ل��ی��ال ألج��ل س��م��اع ص��اف��رات ال��ح��راس 
اللیلیین، وكانوا یستمتعون بسماع الص�ف�ی�ر وص�وت 
الحراس یتنادون فیما بینھم، واحدھ�م ی�ع�رف ن�ف�س�ھ 
لألخر برقمھ وبصوتھ العالي لكیال یتم اخ�ت�راق�ھ�م، أو 

 انتحال صفتھم من األخرین.
) ت�م رب�ط 1921منذ تأسیس دولة العراق الح�دی�ث�ة (

الحراس اللیلیین بمراكز الشرطة، وك�ان�ت م�ھ�م�ت�ھ�م 

إع��ان��ة الش��رط��ة 
بحفظ األمن ومنع وقوع السرقات في مناطق عمل�ھ�م، 
وكانوا ویلبسون العقال والیشم�اغ ویض�ع�ون ع�الم�ة 
الشرطة على العقال، إضافة إلى مالبس الخاكي، وت�م 
تزوید كل منھم برقم معدني یرمز ل�ھ وی�ح�م�ل�ھ ع�ل�ى 
صدره. وغالباً ما كان یتم تعیین الشرطة المت�ق�اع�دی�ن 
بوظیفة حارس، لی�ل�ي بس�ب�ب خ�ب�رت�ھ�م وم�ع�رف�ت�ھ�م 
األمنیة وال�ق�درة ع�ل�ى اس�ت�خ�دام الس�الح أن ت�ط�ل�ب 
األمر، وكان ال ی�ق�ب�ل ت�ع�ی�ی�ن ح�ارس إال إذا ت�ج�اوز 
األربعین من العمر. ومن یرغب في الت�ع�ی�ن ك�ح�ارس 
لیلي إضافة لعملھ النھاري رغم ما تتطلبھ م�ن مش�ق�ة 
وسھر وكمكسب إضافي، علیھ أن یقدم ع�ریض�ة إل�ى 
مدیر الحراس ویحمل الشروط المطلوبة: سالمتھ م�ن 
األمراض والعاھات، حسن الس�ل�وك وح�ی�ازت�ھ ع�ل�ى 
الجنسیة العراقیة بالوالدة أو بالتجنس بھا بع�د م�رور 
خمس سنوات. وعدم خضوعھ لخدمة العلم الج�ن�دی�ة، 
وأن ی�ك�ون ع��ل�ى درای�ة ك��اف�ی�ة ب�اس��ت�خ�دام الس��الح 
الناري، واذا حصلت الموافقة یرتبط بمرك�ز الش�رط�ة 

 45وكان األجر الیومي للحارس في حینھا   ( قوللغ )
فلسا أي براتب ال یتجاوز الدینار وال�ث�الث�م�ائ�ة ف�ل�س�ا 
ویستلمھ من مدیر الحراس في غرفة داخ�ل ال�ق�ش�ل�ة، 

ش�ھ�ر،   و توزع الرواتب على الحراس في بدای�ة ك�ل
م�ن ع�ری�ف الش�رط�ة ش�ارة   وبعد ال�ت�ع�ی�ن ی�ت�س�ل�م

الشرطة (النجمة الخماسیة) ویض�ع�ھ�ا ع�ل�ى ال�ع�گ�ال 
ال�ح��رس   وق�ط�ع��ة ن�ح��اس�ی�ة دائ�ری�ة ب�رق�م  وال�رق�م

یضعوھا على الصدر ویستلم صافرة وتفگة (بن�دق�ی�ة) 
من النوع القدیم ذات الزناد الشل�خ (ال�ت�رب�اس) وم�ن 
البنادق التركیة الق�دی�م�ة أو اإلن�ك�ل�ی�زی�ة م�ع خ�م�س 

  إطالقات (فشگات).
الحارس اللیلي وھو بمالبسھ الخاكیة، وع�ق�ال�ھ ال�ذي 
یحمل النجمة الخماسیة النحاسیة (عالم�ة الش�رط�ة)، 
وعلى صدره شارة م�ك�ت�وب ع�ل�ی�ھ�ا رق�م�ھ، وی�ع�ل�ق 
البندقیة اإلنكلیزیة، وھو یسیر في المحلة یتلفت یمین�ا 
ویساراً یراقب المنازل ویتأكد من إقفال أبواب البی�وت 

والدكاكین، ویرد بصفارتھ على صوت صفارة دوری�ة 
 أفراد الشرطة المكلفة بمراقبة الحراس األھلیین.

وأخر اللیل یستقبل (الجرخجي) عادة ال�ع�ائ�دی�ن ل�ی�ال 
من العمل، أو السكارى الذین تلفظھم ح�ان�ات ال�خ�م�ر 
والمالھي اللیلیة، بأصواتھم ال�ع�ال�ی�ة غ�ی�ر ال�م�ھ�ذب�ة 
وأغانیھم المبتذلة، حیث ی�ت�ول�ى ھ�ذا ال�رج�ل األم�ی�ن 

 الساھر على راحة المواطنین، إیصالھم الى بیوتھم.
وعادة في كل سنة وفي صبی�ح�ة أول ا ی�ام األع�ی�اد  

یزور (الجرخجي) أھالي المحلة لیق�دم ل�ھ�م ال�ت�ھ�ان�ي 
بمناسبة العید حیث تبادر ع�وائ�ل ال�م�ح�ل�ة ب�ال�م�ق�اب�ل 

 تقدیم العیدیة لھ مع (كلیجة العید).
تحفظ أسلحة الحراس نھارا في مش�ج�ب الس�الح ف�ي 
المركز (القلّغ)، أو المخف�ر ال�ت�اب�ع�ی�ن إل�ی�ھ، وت�وزع 

غروب الشمس، من قبل ع�ری�ف دوری�ات   علیھم قبل
المرك�ز أو ال�ع�ری�ف ال�خ�ف�ر، وی�ف�ت�ش ب�دوره ع�ل�ى 
األسلحة والعتاد، قبل أرسالھم الى الواجبات الم�ع�ن�ی�ة 
لھم، ویدون في سجل المركز الی�وم�ي أس�م�اء ال�ذی�ن 
حضروا، وتسلموا سالحھم وعتادھم، كما یش�رح ف�ي 
السجل الغائبین، ثم یتسلم العریف نفسھ أو من یخلف�ھ 

تلك األسلحة ب�ع�د ان�ت�ھ�اء ال�ح�راس م�ن واج�ب�ات�ھ�م 
صباحاً، مع تدوین ما قد لحق بالسالح أو الع�ت�اد، م�ن 

وأجراء التحقی�ق   ضرر أو نقص في السجل المذكور،
حاال م�ع ال�ح�ارس ال�ذي یس�ب�ب ض�رراً أو ع�ارض�اً 

 بسالحھ أو نقص بعتاده.
والناطور كان األك�ث�ر ش�ی�وع�اً وال�ى ح�د ق�ری�ب ف�ي 
بغداد، للداللة على الحرس اللیلي وال�خ�ف�ارة ال�ل�ی�ل�ی�ة 
ومنھا (النطاره) أي الحراسة والخفارة لحراسة ع�ادة 
أكوام الحنطة والشعیر، عندما تغزوھا الطیور، فی�ق�ال 
ناطور بیدر الحنط�ة ن�اط�ور ب�ی�در الش�ع�ی�ر ون�اط�ور 

  المنطقة أي حارسھا اللیلي.
وھناك الكیر من الحكایات الطریفة مع اإلكرامیة ال�ت�ي 
كانت تعرض للحراس في حالة إلقائھم ال�ق�ب�ض ع�ل�ى 

أخ�ب�ر  1925لص أو مھرب. ففي أحد األیام من ع�ام 
أحد األص�دق�اء ح�ارس م�ح�ل�ة ب�ان ھ�ن�اك أش�خ�اص�ا 
یھربون الخمور وخاصة (عرك ھبھب) إل�ى ك�رب�الء. 
وقد جلس الحارس في الساعة الثالثة وال�ن�ص�ف ق�ب�ل 
الفجر یرصد المن�ط�ق�ة ج�ی�دا. ح�ت�ى رص�د أش�خ�اص�ا 
یتحركون من جھة أحد البساتین القریبة من ال�م�ح�ل�ة 
فأطلق رصاصتھ و(كبسھم) فوجدت م�ع�ھ�م ح�م�اری�ن 
محملین بأكیاس مملوءة بالتبن وفي وس�ط�ھ�ا ق�ن�ان�ي 
الخمور. أخذھم إلى مركز المدین�ة وك�ان ف�ي ح�ی�ن�ھ�ا 
مأمور الخفر آنذاك وكان أملھ الكبیر أن یحص�ل ع�ل�ى 
إكرامیة، إال أن المھربین قدموا رشوة (دسمة) األم�ر 

 الذي جعلھم یستدعون الحارس
المسكین ویھددونھ ویطلبون م�ن�ھ أال ی�ت�ھ�م ال�ن�اس  

  بالباطل،
واض�ح أن أع��م�اال ك�ھ��ذه م��ا ك��ان�ت ت�ل��ح�ق الض��رر 
بالحرس فقط، بل بمجموع الناس والواق�ع أن ص�ورا 
كثیرة أتعس كانت ت�ح�دث أی�ام ك�ان�ت زم�رة رج�ع�ی�ة 
تتحكم في رقاب الناس، مس�ت�خ�دم�ة ش�ت�ى األس�ال�ی�ب 
غیر المشروعة. وأخیرا یتھیأ لمن یلتقي مع الح�ارس 
اللیلي. یجده متع�ب�ا ب�ع�ض الش�يء. ی�ذك�ره ب�الش�ت�اء 
فیذكرني بالمطر المسائي النازل فوقھ وھو یتنقل ب�ی�ن 
األزقة. وبالصیف فیذكرني بعذوبة النوم عن�د ال�ف�ج�ر. 

 وتظل ذكراه بأشیاء كثیرة.
وھناك حكایة یرویھا الجرخجي أو ال�ح�ارس ال�ل�ی�ل�ي 
عباس صالح العقبي الذي كان یتول�ى ال�ح�راس�ة ل�ی�الً 
في محلة كنكیجة حیث یقع قصر سلیمة باشا ال�ط�رف�ة 
التالیة "كانت نوبتي في الحراسة في اح�دى ال�ل�ی�ال�ي 
تبدأ بعد منتصف ال�ل�ی�ل وی�ق�ع قص�ر س�ل�ی�م�ة ض�م�ن 
حراستي وكان ھناك یھودي كب�ی�ر الس�ن ی�دع�ى أب�و 
نسیم یخرج مبكراً م�ن ال�ك�ن�ی�س ال�ی�ھ�ودي ف�ي ت�ل�ك 
المحلة ویمر ببیوت الیھود وینادیھم بأسمائھم واح�داً 
واحداً (شاؤول، خضوري، أنور، أب�و م�ن�ش�ي، الوي 
اقعد) ویستدیر إلى الجانب اآلخر من (العكد) ل�ی�ن�ادي 
أس��م��اء أخ��رى (حس��ق��ی��ل، أب��و ال��ی��اھ��و، ش��وم��ی��ل، 
ساسون، موشي، زعرور، اقعد صالة الصبح م�ل�ی�ح�ة 

  وملیح من یصلي الصبح).
وكنت أعرفھ جیداً إال أنى استغربت تلك اللیلة خ�روج 
امرأة من قصر سلیمة في ھذا الوقت المتأخر لت�م�ش�ي 
خلف (أبو نسیم) وقد ارتبكت عندما رأتني ف�أس�رع�ت 

بخطواتھا عندھا أثارت شكوكي وزادتني شكاً ف�خ�ام�ة 
ملبسھا، فالحقتھا ثم أطلقت صفرة قویة من صاف�رت�ي 

  وطلبت منھا أن تقف.
لحظتھا فر أبو نسیم وتوقفت المرأة مرع�وب�ة وح�ی�ن 
دنوت منھا أخبرتني أنھا سلیمة مراد ال�م�ط�رب�ة، ول�م 
أكن قد رأیتھا م�ن ق�ب�ل ل�ك�ن�ي س�م�ع�ت ف�ي ال�رادی�و 
صوتھا مراراً فطالبتھا بإظھار دفتر الجنسیة وسألتھ�ا 

 إلى أین تمضین في مثل ھذه الساعة؟
فقالت إنھا ال تحمل دفتر جنسیتھا وإنھا ذاھب�ة ل�وداع 
قریبة لھا تحتضر وانھ یمكنني مرافقتھا إلى دار ت�ل�ك 
القریبة والتأكد من صحة كالمھا ف�ق�ل�ت ل�ھ�ا إن�ن�ي ال 
أستطیع مغادرة منطق�ت�ي ال�م�س�ؤول ع�ن�ھ�ا، ع�ن�دھ�ا 
التفتت إلي وقالت اسمعني إذن وان�دف�ع�ت ت�غ�ن�ي (ی�ا 
صیاد السمك ص�ی�دل�ي ب�ن�ی�ة) ف�ت�ذك�رت ص�وت�ھ�ا ف�ي 

 اإلذاعة واعتذرت منھا."
.............................. 

 المصدر:
 نشر محرري الموقع –تواصل اجتماعي  –وكاالت 

 مجلة صدى كربالء
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یوم بعد یوم جزء كبیر من الشعب التونسي یعلن ھجره السیاسة و عدم االھت�م�ام ب�ھ�ا, ی�ع�ل�ن    
تركھ الشأن العام في أیدي بعض الناس التي أثبتت فشلھا في إدارة الحكم و رغم ذلك فھي تدیره 
لحد أالن. كل یوم تعلن مجموعة من الشباب و الشیوخ والرجال والنساء عن ھ�ج�رھ�ا الس�ی�اس�ة 
وخروجھا منھا الى األبد. كل یوم تضیق البالد بأھلھا وال شيء یعجب وال شيء یس�ر. ل�م ی�ب�ق�ى 
للشعب مكان في ھذه البالد, لقد أغلقت في وجھھ المنافذ والمعابر مرة واحدة. لقد ھج�ر الش�ع�ب 

 .إلى المقاھي والمساجد والحانات وإلى مالعب كرة القدم والى أحالم الیقظة التي لن تأتي أبدا
الشعب المعدم من البدایة و المعدم إلى النھایة انتھت مھمتھ بإسقاط النظام وعلیھ ال�رج�وع إل�ى 

أق�ب�ل  " قواعده سالما. للشعب اآلن أن یصفق لمن خذلھ في السیاسة و الوعود وعلیھ أن ی�غ�ن�ي
للمتاجرین بالدین. الیوم الشعب التونسي وبعد التضحیات التي قدمھا إبان انتفاضة  " البدر علینا

جانفي وبعد نجاحھ المفاجئ و الباھر في اإلطاحة بدكتاتوریة كانت مھیمنة على كل م�ف�اص�ل  14
الحیاة السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة ,علیھ أن یذھب في عطلة ب�دون رات�ب و إل�ى أج�ل 

و ت��ط��ل��ق  "الش��ام��ان��ی��ا" غ��ی��ر مس��م��ى. ف��ي ت��ون��س ت��ج��ري ال��ری��اح ب��م��ا ال نش��ت��ھ��ي وت��ف��ت��ح
للحكام الجدد. في تونس تتھافت الكائنات من كل حدب وصوب وال تدري أي الكائن�ات   الشماریخ

تنتخب وأي الكائنات تختار. في تونس تصبح السیاسة امتیاز لألغنیاء و الم�س�ت�ك�رش�ی�ن واك�ل�ي 
 لحوم البشر. 

في أحد مسرحیاتھ الرائع�ة.  "عادل إمام" على حد قول " لماذا قمنا بالثورة " في تونس ال نعلم
 في تونس نعلم جیدا فقط من ركب على الثورة ومن تمعش من الثورة ومن خان الثورة. 

في تونس النواب وبفعل الدیمقراطیة یتحولون إلى قطعان من الغنم تباع و تش�ت�رى ف�ي أس�واق 
السیاسة واألسعار مفتوحة للمزایدة كمزایدة البرلمان على الشعب حینما أمن لنفسھ المال الوفیر 

لقد انت�ھ�ت أس�ط�ورة . والتقاعد المریح واالمتیازات التي لم یأتي بھا أي عرف سیاسي في العالم
التونسي البطل والتونسي الذي ال یشق لھ غبار و التونسي الذي یفھم في كل ش�يء وال�ت�ونس�ي 
الذي یضرب بھ المثل.انتھت صورة التونسي المتعلم العارف بخفایا األمور, الت�ونس�ي ال�م�ت�م�دن 
والمتحضر والمعتدل في تفكیره وسلوكھ.انتھت تلك الصورة ال�ج�م�ی�ل�ة ال�ت�ي س�وق�ھ�ا ال�ت�ونس�ي 
بنفسھ ألجل نفسھ. انھار التونس�ي ب�ن�ف�س�ھ ال�ى حض�ی�ض ن�ف�س�ھ وت�ك�س�رت ص�ورة ال�ت�ونس�ي 
المخضرم في شتى المیادین والمعارف, وصار التونسي عبئا على نفسھ وعبئ�ا ع�ل�ى ك�ل ال�ب�الد 

التونسي اآلن مثقل ب�م�ش�اك�ل�ھ وغ�ارق ف�ي ف�وض�ى ح�ی�ات�ھ ال�ی�وم�ی�ة وم�ت�ع�ب م�ن   وتاریخھا.
الدیمقراطیة المتخلفة.التونسي اآلن تخلت عنھ مقاعد الدراسة و ھج�رت�ھ ك�ت�ب ال�ت�اری�خ وك�ت�ب 

ال�ت�ونس�ي أص�ب�ح ج�زءا م�ن  "دع�وة ال�ب�ول�ی�س"أو  األدب التونسي اآلن ال یقرأ فاتورة ال�م�اء
األوساخ الذي یرمي بھا في الطریق وفي بیت النوم التونسي أصبح ذل�ك ال�م�ت�ك�ل�م ال�ف�اش�ل ف�ي 
السیاسة التونسي اآلن أضحى عاطال ع�ن ال�ع�م�ل ب�ال�وراث�ة ال یش�ت�غ�ل ب�ل یس�رق وی�ف�رط ف�ي 

حتى ال یشتغل. التونسي متحذلق وفاشل و جاھل بكل ش�يء. ج�اھ�ل ب�ال�ت�اری�خ   المسروق بالبیع
والحاضر والمستقبل معا. التونسي تخیل أنھ الثورة وأنھ المھدي المنتظر. التونسي لم ی�ع�د ذل�ك 

 الشریف وال " المصارع" المزارع وال "ماغون"المحارب وال  "حنبعل" البربري األصیل وال
الشاع�ر. ال�ت�ونس�ي ال�ی�وم نس�خ�ة "العربي "المتدین وال "البیزنطي " المغامر وال "الوندالي "

مشوھة من التاریخ التونسي الطویل ونتاج سیاس�ة ت�واك�ل�ی�ة ش�ع�ب�وی�ة ال ت�ف�رق ب�ی�ن اإلنس�ان 
المواطن واإلنسان المتواطئ. التونسي اآلن مدرسة في اإلرھاب والتكفیر وم�درس�ة ف�ي ال�ج�دال 

  ومدرسة في نشر الجھل والتغطیة على الفشل.
في تونس تحولت قبة البرلمان إلى مجالس تندر و ضحك على ذقون العباد , في مجل�س ال�ن�واب 

قابل للتطویع وللتجریب , فكانت كل ال�ق�وان�ی�ن ل�ی�س�ت ل�ھ و ل�ی�س�ت  "شئ "تحول المواطن إلى
ألجلھ. في البرلمان تعلمنا كیف یمكن أن تكون منتخبا و كیف یمكن أن ت�ك�ون ف�ي ن�ف�س ال�وق�ت 
غیر ممثل للشعب . إنھا تونس تھرب من تاریخھا و تحید عنھ بفعل السیاسة الق�ادم�ة م�ن وراء 
البحار وبفعل الجھل القادم من دوامیس التاریخ المظلمة . فالشعب یھجر بالده و یس�ت�وط�ن ف�ي 
المقاھي ویعشش في الحانات أو یغادر مكرھا نحو المجھول في رحالت الموت السریة من البحر 
والى البحر في انتظار المعلوم الذي لن یأتي أبدا. في تونس ینفق الفقی�ر ع�ن ال�غ�ن�ي م�ن م�ال�ھ 
الذي لم یجف عرقھ بعد الستعباده مرة أخ�رى. ف�ي ت�ون�س وف�ي ض�وض�اء االن�ت�خ�اب�ات ت�ت�ن�ك�ر 
األحزاب لمناضلیھا وتأتي بالمرتزقة لحكم البالد .في تونس یتآمر الرأسمال الفاسد عل�ى ال�دول�ة 
ومقدراتھا ویدخل رغم ذلك االنتخابات مكرما مبجال. في تونس ما بعد الثورة تنف�ق األم�وال ف�ي 
كل شئ في االنتخابات وما یفید االنتخابات وفي التجاذبات وما یفید التجاذبات وفي االستحقاق�ات 
وما یفید االستحقاقات وال تنفق األموال البتة على البالد وما یفید الب�الد. ان�ھ�ا ت�ون�س ال�م�ت�ع�ب�ة 
والمثقلة بھموم السیاسة والسیاسیین, انھا تونس الجریحة, انھا تونس التي أنجبت الرجال ول�م 

ال�ل�ص�وص.   تجدھم الى جنبھا. إنھا تونس الغریقة في لج السیاسة المغ�دورة ورج�ال الس�ی�اس�ة
إنھا تونس التي تبحث عن منقذ وال تجد غیر المعادة أسماءھم والم�ل�ط�خ�ة أی�ادی�ھ�م ب�ك�ل أل�وان 

  الكذب ودعاء الفقراء.

 

  ات 
ا د إا  

  
 تونس/عبد الحمید الصغیر

 اء اوح
 
 

 وعد حسون نصر/سوریا 
 

 
الفن بكافة أشكالھ وأنواعھ ھو غذاء ال�روح وم�ط�ھ�ر 
الفكر من سموم الحیاة, وھو ص�وت ال�ب�اط�ن وی�ح�م�ل 
بطیاتھ مشاعر صاحبھ لتصل للناس بكلمات أغنیة, أو 
ریشة فنان على لوحة, أو سیناریو یجسده فنانون ع�ل�ى خش�ب�ة مس�رح أو 
شاشة تلفاز, ومن ھنا أتت أھمیة الفن ال�ك�ب�ی�رة ع�ل�ى أرض ال�واق�ع, إذ ال 
یمكن أن نتجاھل دور الكلمة وما تصنعھ ف�ي األزم�ات وخ�اص�ةً إذا ح�م�ل�ت 
وجعنا ,بالتالي یكمن دور الفنان في إیصال كلمتھ وفكرت�ھ بص�ورة ت�ن�اس�ب 
جمیع الشرائح وبعی�دة ع�ن االب�ت�ذال, ال ی�ك�م�ن ال�ف�ن ف�ق�ط ب�ال�م�س�ل�س�الت 
التلفزیونیة أو األفالم السینمائیة علماً بأنھا تل�ع�ب دور ك�ب�ی�ر ف�ي ت�ج�س�ی�د 
المشكلة من أسب�اب�ھ�ا إل�ى إی�ج�اد ال�ح�ل�ول ل�ھ�ا, وال ن�ن�س�ى ك�م م�ن أف�الم 
ومسلسالت ساھمت بفتح بصیرة المشاھدین على أخطار تالحقھ�م وت�الح�ق 
أبنائھم, لعل أخطرھا المخدرات ووسائل انتشارھا, وال�ق�ت�ل ورف�اق الس�وء 
والسرقة, فوضعت أسبابھا وسبل التخلص منھا, وجعلت من نفس�ھ�ا مش�رد 
یقتدي بھ األھل, كما األغاني ومالھا من تأثیر ع�ل�ى الس�ام�ع ألن ك�ل�م�ات�ھ�ا 
تترك أثراً وخاصةً إذا صدحت بوجعنا ,كما للشاشة واألغنیة دور ف�ي رس�م 
أحالمنا وطرح وجعنا, أیضاً لریش�ة ال�ف�ن�ان ال�دور ن�ف�س�ھ ف�ك�م م�ن ل�وح�ة 

واقعنا وأبكتنا, وكانت ال�م�ح�رض ال�ك�ب�ی�ر ل�ل�وق�وف ب�وج�ھ ال�ظ�ل�م   رسمت
والفقر ,أیضاً الصورة عبر الك�ام�ی�رات ودورھ�ا ب�ت�ص�وی�ر واق�ع أش�خ�اص 
غیبتھم الظروف عنا وأبعدت وجعھم عن المجتمع, لتفتح الكامیرا عدس�ت�ھ�ا 
لھم وتصورھم لآلخر, لعلھا تكون لھ المنقذ وبصیص األمل ,ف�ال ی�م�ك�ن أن 
نعزل الفن عن واقعنا فھو صورة مصغرة من مجتمعات مختلفة ت�ن�ق�ل ع�ب�ر 
وسائل فنیة لآلخرین, لتكون سبیل بإنقاذ مجتمع أو عائلة ,وتسلیط الض�وء 
على مشكلة وحلھا, وال یمكن بقاء الفنان خارج أزمة مجتمعھ فھو ابن ھ�ذا 
المجتمع, ولسانھ بالعالم أجمع ,فال یمكن التزام الحی�اد وخ�اص�ةً, وأن ل�ك�ل 
منا موقف حال خاص ووجھة نظر حیال أي مشكلة أو طرف من أطرافھ�ا , 
وبالتالي إن لم یستطیع الفنان التزام الحیاد علیھ أن یلتزم عدم ال�ت�ح�ری�ض, 
خاصةً التحریض الذي یؤدي للقتل والخراب أیضاً, ال نرید للفن أن یص�م�ت 
ألنھ صوت المظلوم بوجھ الظلم, وكم من أغنیة ف�ج�رت ث�ورة ع�ل�ى ال�ق�ھ�ر 
وكم من روایة حملت الوجع وثارت عل�ی�ھ, وك�م م�ن ریش�ة ل�ون�ت األس�ود 
أخضر وجعلت من الدم شقائق نعمان , أیضاً ال یغیب ع�ن�ا أھ�م�ی�ة ال�ث�ق�اف�ة 
السیاسیة للفنان باعتباره إنسان متفاعل مع الثقافة السیاسیة الس�ائ�دة ف�ي 
المجتمع والعوامل المحلیة والدولیة وال�م�ت�غ�ی�رات وت�ط�ور االی�دول�وج�ی�ات 
الكبرى في الغرب خاصة وانعكاسات ھذه التطورات على منطقتنا ال�ع�رب�ی�ة, 
ھذا الغرب الذي أسس لعالقة قویة مابین الفن والسیاسة, ومن ھنا ازدادت 
قناعتي إن الفن لیس فقط عبارة عن لوحة مشبع�ة ب�ق�واع�د ع�ل�م ال�ج�م�ال, 
وألوان تلمس أرواحنا ومشاعرنا, وأفكار تذھب بعیدا بنا إلى عوالم ح�ال�م�ة 
ماورائی�ة ھ�رب�ا م�ن ال�واق�ع ال�م�ع�اش ب�غ�ی�ة إراح�ة اإلنس�ان م�ن مش�اك�ل 
وتناقضات الحیاة الیومیة ,,إنما الفن ھو الخوض في قل�ب ھ�ذه ال�م�ش�اك�ل, 
وإعادة تقدیمھا من ج�دی�د ب�ھ�دف ال�وص�ول إل�ى ح�ل�ول واق�ع�ی�ة ل�م�ش�اك�ل 
اإلنسان, ال الھرب بھ إلى عوالم لونیة وفكریة ح�ال�م�ة , ال�ف�ن ال�ی�وم غ�ی�ر 
منعزل عن الجداالت الس�ی�اس�ی�ة ال�ك�ب�رى ال�دائ�رة خ�ارج م�دی�ن�ة أف�الط�ون 
الفاضلة ال�ت�ي ھ�رب�ن�ا إل�ی�ھ�ا ف�ن�ی�ا ,ف�ال�ع�ص�ر ال�ی�وم ھ�و عص�ر ال�ت�واص�ل 
واالنفتاح ,وھذه األحداث ستصل یوما وبكل ت�أك�ی�د إل�ى م�دی�ن�ت�ا ال�ف�اض�ل�ة, 
وستقتحم ماورائیاتنا ومخابئنا الحالمة, وستنتھك كل قواع�د ع�ل�م ج�م�ال�ن�ا, 
وألواننا الدافئة السعیدة التي اتخذت من جسد األن�ث�ى ع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال 
مخبئا نختبئ فیھ تحاشیا ألي مواجھة مع األحداث السائدة ,وبالتالي الف�ن�ان 
الیوم ھو إنسان متفاعل مع حركة التاریخ بموضوعاتھ الح�ی�ات�ی�ة ال�ی�وم�ی�ة 
ذات العمق الفكري, ووعي الفنان السیاسي ھو وسیلة الت�ع�ب�ی�ر ال�م�ط�ل�وب�ة 
لتحقیق غایات اإلنسان وحاجاتھ الملحة وما نریده أن یك�ون ال�ف�ن تص�وی�ر 

ی�ب�ق�ى إن ن�ع�ي أھ�م�ی�ة ھ�ذا   لحیاتنا وواقعنا بحالوتھ ومره, لذلك علینا أن
السالح, وان نطلقھ في اللحظة المناسبة,عبر أع�م�ال ف�ن�ی�ة بص�ری�ة ق�ادرة 
على التصدي لحمالتھم البصریة والفنیة ال�ی�وم�ی�ة وی�ك�ون ال�ف�ن�ان لس�ان�ن�ا 
الناطق بالحق بعیداً عن التحریض فالك�ل�م�ة ف�ي م�ك�ان�ھ�ا س�ی�ف ذو ح�دی�ن 

 .وأقوى من الطلقة
 



 تقدیم
 أخت "سالما بقصیدة التعریف القراءة ھذه تروم

 تقریبا إطار في الربیعي، ماجد للشاعر بغداد"
  وتقدیم القارئ؛ من المعاصرة الشعریة لنصوص
  من انطالقا العربي للشعر اإلیجابیة الصورة
 ھدفین :

  العمودیة، للقصیدة االعتبار إعطاء إعادة أوال:
  األخرى الشعریة لألنماط حضور غلبة بعد

 النثر) ؛ وقصیدة (قصیدةالتفعیلة،
 القضایا بعض من العربي القارئ تقریب ثانیا:

 . باإلھتمام تستأثر التي 
  ھذین على الضوء تسلیط سنحاول ھنا، من

  أخرى قراءات النص قراءة أفق في المحورین،
 . عمقاوتنوعا أكثر

 
 الموسیقي: والجرس الحرف سلطة -1

  إثر القراءة دھشة تأخذنا األولى، الوھلة من
  أخت "سالما لقصیدة العمودي الشكل تلمسنا

  مع مقارنة القصیدة قصر من بغداد"،فبالرغم
  القدیم العربي الشاعر ُجبل عمودیة قصائد

نجد   فیھا، والحدیث الغوص
  ومتواشجة مسترسلة االقراءة
  والموضوعیة العضویة الوحدة أو الروابط،

 النقدیالقدیم. المصطلح حسب
 

الشِّعُر  یَنطقُ  أو الَحرفُ  یَبوحُ  بماذا
 الُكْفرُ  واستَعَرَ  الجرحُ  فینا غارَ  وقَد

 تذكر ب"أمن یذكرنا للقصیدة، استھاللي تساؤل
 أو الرسو، درستھ طلل على وقوف أو جیران.."

عالمة حضرت وسواء الجدید. العلم بلغة حفریات
  النسق فعل یغلب فالشاعر غابت، أم االستفھام 

 والتقفیة. التصریع حیث من القدیم، الموسیقي
  التقالید ھذه بین مالءمتھ ھنا بالذكر والجدیر 

  اللفظ ثنائیة في المجدد وبحثھ العروضیة،
  بعض نستعرض وھنا الموسیقي. والجرس
  التراكیب

  أننا طبعا ندعي وال الموسیقى، ھذه تحدث التي
  قراءة معرض في نحن إذ كاملة، بھا سنلم

 الظروف. بعض تملیھا وسریعة متواضعة
  التي الصغرى الوحدة أو الحرف، بنیة أوال:

 من وقصدنا للنص. الصاخبة الضجة تُحدث
  الموحي الداللي المستوى الضجةالصاخبة، 

  متسلط وسیاسي اجتماعي وعبء نفسي بتذمر
 . والشعریة الشاعرالشعوریة طبیعة على

 والصاد : السین وحدة -
في بالسین وینتھي السین حرف من النص ینطلق

  حرف سنستثني ھنا ألننا الروي، حرف قبل ما 
  القصیدة طبیعة تفرضھ الذي الروي"الراء"

 من على متتالیات نعثُر السینین بین وما التقلیدیة.
 مقاطعھ. جل في فیھا ونتعثر ذاتھ، الحرف
  بحرف تبدأ الصاخبة الضجة إن قلنا وعندما
 من القصیدة استقراء إلى یعود فذلك  السین،

 تتضمنھ : الكلماتا لتي خالل 
 الكلمة السین داللة الكلمة رتبة

استعر 
  كفرنا ثار النفسیة/ والثورة االشتعال  بدایة

 والثوابت باألنظمة
سطر بدایة  سطور/
  تحقیق عن عاجزة وكلمات سطورا عذرنا

 وظیفتھا
 وفواجعھا األمة أھوال على صبرنا " " صبرنا

 والحرائق.. الجمر " صب  ُصب "
 القھر واحتملنا الضر مسنا الثاني مسنا

 رخیصة دماؤنا رخصت الثاني أصبحت
 ذلیلة عھرا أصبحت نوامیسھم األخیر القوانین

 لھا أھال لیس من ساد بدایة سیادة
 باإلثم وأفاكون وعصاة خراصون األخیر زنادقة

 لبیروت والنار القیود تصاحبك بدایة مالزمة
 والسجون األصفاد بدایة القیود

نسعى بدایة 
 األمل وبدایة الحسنة الصحبة سین إلى انتقال

 الیسر إلى العسر من الیسر وسط انتقال
 العرس عروس األخیر بدایة

 والفالح النصر وسط الحق
استفیقي بدایة 

  تبشر التي والیقظة الصحوة بدایة زائد: حرف
 بالخیر
 األحرار بدایة تحیة  صرخة

 النصر سالما بدایة تحیة
یواسیك نھایة 

 النور قبسات أخد إلى والدفع المواساة
 بیروت عن العسر العسر وسط بعد

  إلى نخلص اإلحصائي الجدول ھذا خالل من
 التالیة : النتائج
 أو السین حرفي تتضمن كلمة كل بین كلي ارتباك
 التحدد الكلمة داللة أن بمعنى بعدھا، وما الصاد

 إضافتھا . أو بوصفھا إلى 
  واالشتعال الثورة داللة من الشاعر انتقال -

  والسالم الیسر داللة إلى واالحتراق والحرقة
  یختار الشاعر أن المالحظ ومن والمواساة.

  متذمر داللي حقل ضمن األولى التسعة األبیات
  لحظة یجعلھ العاشر لكنالبیت القول. كم اسلفنا

 األبیات فتكون والسلم، الحق سلطة إلى االنتقال
  فیھا تتكثف سلمي مضمون ذات األخیرة الستة 

  لذلك المرجوة. والسعادة الیسر عبارات
 عل�ثورة دلیل األول الداللي الحقل مضمون فغلبة
 والحرف النص یعكسھا داخلیة، وانتفاضة فكریة

 الموسیقي. والجرس
 الحاء: وحدة -

  السابق، المحور في بھ قمنا ما غرار على
-ذلك في تفصیل دون – التأكید نستطیع

  توظیف إلى میاال ماجدالربیعي الشاعر كون 
  المفترض الداللة صلب في المناسب الحرف

 أم منھ عنوعي سواء نصھ، في بقوة حضوُرھا
 دونھ. 

  الوحدة تحمل التي الداالت نجمل أن ویمكن
 في : (الحاء) الصغرى

 -الحرف الكتابة: حقل
حرائقك -جرحك -الجرح والمعاناة: االحتراق حقل

-الحمل -المعاناة) الخذالن: من (حملنا حملنا -
-جرحا -(قھرا) أحالمنا -الجراحات 
 -الجراح -(األصفاد) تصاحبك 

-البحر عروس -الحب األمل: حقل
 األحرار.. (صرخة) 

  أن مفادھا التي السابقة، الفرضیة تتأكد وإجماال
  من القوي الحرف داللة من یكثف الشاعر

  وجراحھ جرحھ لینثر الموسیقیة، حیثالضجة
  المرتجى الحب معین عبر واحتراقھ، وحرائقھ

 المأمول. والسلم
 
 الخلیلي: العروض سلطة -2

  استلھم سابقا، أشرنا وكما العادة، غیر على
  بكل الخلیلي العروض الربیعي ماجد الشاعر

 والتقفیة... التصریع جانب فإلى تفاصیلھ،
  بحرا بوصفھ الطویل البحر توظیف عند نقف 

  معلقاتھ علیھ وأقام العربیالقدیم، الشاعر نھجھ
قصید في الشاعر فوضعنا وحولیاتھ.. ومسمطاتھ

 البحر : ھذا نسق ضمن بغداد" أخت "سالما ة
الشعر  ینطق أو الحرفُ  یبوحُ  بماذا
 الكفرُ  واستعر الجرح فینا غار وقد

مفاعیلن  فعولن/ مفاعیلن/ فعولن/
 مفاعیلنْ  فعوُل/ مفاعیلن/ فعولن/
 المعاصر العربي شعرنا في شاعرا نجد ما وقلیل

  في ھذه شھدناھا كما البیت بنیة على یحافظ من

 الربیعي ماجد محافظة على دلیل وھذا القصیدة،
 بدایتھ في سطره كما الخلیلي العروض على

التحریر الصیحات بعض أمام ینخدع ولم األولى، 
في التقلید أشكال كل الحائط عرض ترمي التي یة
  كتب شاعرنا أن المعروف ومن . الشعرالعربي 

  التفعیلیة كالقصیدة أخرى، شعریة أشكال في
 على یتمرس حین الشاعر أن ونعلمأیضا خاصة.

  متقنا یكون فإنھ العمودیة، الشعریة الكتابة 
 . دونحرج أخرى شعریة ألنماط

 
 والمضمون المتن -3

  علیھ یشتغل الذي المضمون نقدم أن أردنا إذا
القصیدة  ھذه في الشاعر

 أساسین : رافدین من فسننطلق ،
 سابقا، إلیھا أشرنا التي الداللیة الحقول -أولھما
-ثانیھما

  وسلطة الشكل، مستوى على التقلید سلطة 
  إلى والدعوة الصالح، السلف منوال على التقلید
العدو وقھر الذات مع والتصالح االجتماعي السلم

 وخارجھ. الوطن داخل من الجبار 
  ھاتھ قصیدتھ في الربیعي ماجد الشاعر یقتدي
  من خلت وقد القدیمة. العربیة القصیدة بنھج

  بمقدمة عوضھا لكنھ طللیة، أو غزلیة مقدمة
العربیة األمة إلیھا وصلت التي للحالة ولوم عتاب

 . خاصة بصفة أولبنان وبیروت جمعاء 
 ومحفزان الداللة، لھذه مقاربان األوالن فالبیتان

  یخدم الذي الشعر أو الوظیفیة، الكتابة فعل على
  العذر یطلب ذلك مقابل وفي القضیةالعربیة.

 أن من وأكبر أھول نعیشھ ما ألن الراھنة، للحالة
 كاشفة . غیر حروفا حولھ نسطر

 ما إلى سنعود فإننا الثانیة، الوحدة إلى انتقلنا إذا
 سطره وما والصاد، السین حرفي بنیة حول قلناه

  األمة، تعیشھا التي الفاجعة مظاھر من الشاعر
  عدَّ  فقد . واالحتراق والحرقة المعاناة وحجم
 العربي الشاعر نھج وسلك ھذھاألوزار، من جملة
موظفا الشجن، عن والتعبیر البكاء فن یتقن الذي

  وأسلوبیة وبدیعیة بیانیة محسنات 
 . لتقدمیھا ھنا الزمني الحیز یسع ال مختلفة،

الخر لحظة أو الفرج، بدایة وحدة إلى نصل أخیرا
  األمل أوجھ عن للتعبیر الزجاجة، عنق من وج

  والدعوة والسلم المكائد، على والصبر والفرج
 السحیق. بالماضي التقید وعدم الحریة إلى
 
 خالصات -4
 كونھ یعدو ال البسیطة، الورقة ھذه في قدمناه ما

  یسعنا وال بغداد"، أخت "سالما لقصیدة تقدیما
  على فارقة عالمة نضع أن إال التركیب فیھذا
 عھدناه ما عكس العالقة، النقط بعض

 لماقدم : تركیبیة خالصات من 
 بین تجمع ألنھا بالغة، أھمیة ذات العنوان، عتبة
  (أخت وبیروت الشاعر، موطن العراق أو بغداد

  والمضمون إلیھ، المرسل لبنان أو بغداد)
  والسالم السلم إلى الدعوة بھ، المحتفى

 االستسالم . دون
  الداللیة : ووظیفتھا التاریخیة اإلشارات -

 حجة...) خمسون بیروت یا هللا (لك
- 

الُخذ (ولیس والِخذالن الرذیلة صفات إلى اإلشارة
 معینة؛ لحظات أو زرافات إلى تلمیح وھي الن )،

- 
 لبنان یمیز ما وھو الطبیعة، أشكال بعض حضور

 والماء...؛ الخضرة حیث من
  العربیة، الوحدة إلى الدعوة -

 علیھ یعتدى من كل نصرة وإلى
- 

 العربي الواقع على الضوء تسلیط في المساھمة
 ومصلحة.. تشرذم من یعیشھ وما

-
 بغداد" أخت "سالما قصیدة أن إلى نشیر أخیرا،
نموذج على الضوء تسلیط إلى الفرصة لنا أتاحت

  الصوتیة البنیة على المحافظ العربي للشعر 
  بأن نقر ال ذاتھ، الوقت القدیمة؛ في والداللیة
 قویة، تقلیدیة لغة یوظف الشاعر

 . قصیدتھ واضحة المعالم والخطوات جاءت لذلك 
 

 بغداد أُختَ  َسالَماً 
 

 الشِّعرُ  یَنطقُ  أو الَحرفُ  یَبوحُ  بماذا
 الُكْفرُ  واستَعَرَ  الجرحُ  فینا غارَ  وقَد

 
 نَُخطُّھا عاِجزاتٍ  ُسطُوراً  َعَذرنا
 َسْطرُ  یُوافِیَھُ  أن لِھَولٍ  َوَكیفَ 

 
 لَنا وما ِكْبراً  األَھوالِ  على َصبَرنا

 ِكْبرُ  ھَولِھِ  من بیروتُ  یا لُجرِحكِ 
 

 قُلوبُنا فَّرت  األرزُ  تَداعى غداةَ 
 الَجْمرُ  َحرائِقِكِ  من علینا َوُصبَّ 

 
 ھوانِھِ  ُكلَّ  الُخذالنِ  منَ  َحَملنا
 العُْمرُ  َحملِھِ  على یَفنى وقَد ثقیالً 

 
 أَوَغلَت والِجراحاتُ  َكثیراً  نََزفنا

نا َوكم قَھراً  بأحالِمنا  الَضرُّ  َمسَّ
 

 یُریقُھا الدماءُ  ِمنّا َرُخَصت َوكم
 ُعْھرُ  نَوامیُسھُم َوأَوغادٌ  طُغاةٌ 

 
دُ   راِعفاً  تشرینَ  ُمنذُ  ُجرحاً  نَُضمِّ

 والقَْھرُ  الَموتُ  یَزَدري فینا زالَ  َوما
 

 أَراِذلٌ  بَغيٍ  أوالدُ  بِنا َوسادَ 
 َغْدرُ  َدیَدنُھُم وَخّراصونَ  ُزناةٌ 

 
 ُحّجةً  خمسونَ  بیروتُ  یا هللاُ  لكِ 

 والُذْعرُ  والنارُ  األصفادُ  تُصاِحبُكِ 
 

 َخْطُونا ضاقَ  كلّما نَسعى نَجیئُكِ 
 والیُْسرُ  والنورُ  الحبِّ  معینُ  فأنتِ 

 
 التي والَجنّةُ  البحرِ  عروسُ  وأنتِ 

 َوالَزْھرُ  َوالماءُ  َوالزیتُونُ  التینُ  بِھا
 

 تَشابَھَت الِجراحُ  بَغدادَ  أُختَ  فَیا
 النَْصرُ  ھوَ  فَآتٍ  یَوماً  تَھُني فَال
 

 لَنا فَما استَفیقِي بَغدادَ  أُختَ  َویا
 الفَْجرُ  یَبُزغَ  َكي األَحرارِ  َصرَخةِ  ِسوى

 
 فِتنَةٍ  كلِّ  من بیروتَ  ھوى سالماً 

 الَصْبرُ  یواسیَكِ  قد جمیالً  وصبراً 
 

 َوانَزَوت الَشمسُ  أُفقِكِ  عن َغُربَتْ  فال
 الِعْسرُ  نالَكِ  أو األَوغادُ  طالَكِ  وال
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حسناٌ، عرفنا أن الرجل البرت�ق�ال�ي س�يء، ل�ك�ن    
ماذا عنك إذا قَ�در ل�ك ال�وص�ول ل�ل�ح�ك�م ی�ا س�ی�د 
"بایدن" ھل ستنحاز إلي الشعوب ال�م�ق�ھ�ورة ف�ي 
نضالھا المقدس من أجل التخلص م�ن األس�ت�ب�داد؟ 
ومن ثم التبعیة، أما ستكون م�ث�ل س�ل�ف�ك وت�ع�ط�ي 

 المستبدین 
تفاوضا ل�ی�ف�ع�ل�وا م�ا ی�ری�دون ، م�ن م�ن�ط�ل�ق أن 
المصالح األمریكیة مع ھؤالء ال�ح�ك�ام ك�ب�ی�رة وال 

تض�ح�ي ب�ھ�ا ، ول�ت�ذھ�ب ال�م�ب�ادئ إل�ى   یجب أن
بع�د أن ش�اھ�دت   الجحیم .... ھذا ما دار فى عقلي

جزءا من المناظرة التلفزیونی�ة ب�ی�ن ت�رم�ب وج�و 
بایدن ، وط�ب�ع�ا ھ�ذا ب�ال�رغ�م م�ا ح�دث ف�ي ت�ل�ك 

 المناظرة من شد وجذب 
جدیر بالذكر أننا تفاءلنا عندما وصل ب�ارك أوب�ام�ا 
إلى حكم الوالیات المتحدة خلفا لجورج بوش اإلبن 
، وبرغم ھذا التفاؤل لم یحدث ت�غ�ی�ی�ر ج�ذري ف�ي 

 السیاسة األمریكیة 
ال یھم لون القط ، المھ�م   ھناك مثل صیني یقول : 

قدرتھ علي صید الفئران ، فأنا عزیزي ال�ق�ارئ ال 
أھتم بشكٍل كبیر بالخل�ف�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة ل�م�ن یص�ل 
للحكم ، كل ما یعنیني أن ی�ك�ون م�دن�ی�ا وأن یص�ل 
للحكم بشكل دیمقراطي ، وبانتخابات حرة ونزی�ھ�ة 
، وأن یلتزم بالقانون ، وتتسم فترة حكم�ھ ب�ال�ع�دل 
ومقاومة الفساد ، وما إلى ذلك من ال�م�ب�ادئ ال�ت�ى 

    تنھض بھا األمم والمجتمعات
فیلم دعاء الكروان ال�م�أخ�وذ ع�ن روای�ة ل�ع�م�ی�د  

األدب العربي الدكتور طھ حسین تحمل نفس األسم 
، أخ��رج�ھ ھ�ن��ري ب��رك�ات وك�ت��ب الس��ی�ن��اری�و ل��ھ 

یوسف جوھر باإلشتراك مع المخرج   السیناریست
، والفیلم من بطولة الفن�ان ال�راح�ل أح�م�د م�ظ�ھ�ر 

ف�ات�ن   وسیدة الشاشة الع�رب�ی�ة ال�ف�ن�ان�ة ال�راح�ل�ة
حمامة والتي عندما قرأت ال�روای�ة ت�واص�ل�ت م�ع 
بركات وأخبرتھ عن رغب�ت�ھ�ا ف�ي ت�ق�دی�م�ھ�ا ع�ل�ي 
الشاشة ،فذھب برك�ات إل�ي ال�دك�ت�ور ط�ھ حس�ی�ن 
وأخبره بأبعاد الموضوع فق�ال ل�ھ ط�ھ حس�ی�ن إن 
الصور شحیحة ف�ي ت�ل�ك ال�روای�ة ف�اق�ت�رح ع�ل�ی�ھ 
بركات أن ال یكون رأي ن�ھ�ائ�ي اإل ب�ع�د أن ی�ق�رأ 
السیناریو، وال�ج�دی�ر ب�ال�ذك�ر أن ن�ھ�ای�ة ال�روای�ة 
مختلفة عن نھ�ای�ة ال�ف�ی�ل�م , ف�ف�ي ال�روای�ة ی�ق�وم 
المھندس"أحمد مظھر بتعلیم الفتاة " فات�ن ح�م�ام 
" بی�ن�م�ا ف�ي ال�ف�ی�ل�م ی�ق�وم خ�ال ال�ف�ت�اة ب�إط�الق 
الرصاص علیھا فیت�ص�دى ل�ل�رص�اص ال�م�ھ�ن�دس 

 ویموت بدال منھا.

دا ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصرعصام سامي ناجي 

   اف ..
 ور و او 

 
 

 منال الحسن/ ھولندا  

ح�ت�ى اآلن, ف�ھ�م ع�ن�دم�ا  2003بكل أسف أقول إن ما حصل في العراق, یتعلق بأخالق قادتھ منذ عام    
وضعوا أنفسھم في موقع قیادة البالد, وقد أقسموا على حفظ األمانة بشرفھم ومق�دس�ات�ھ�م, ك�ان قس�م�ھ�م 
شكلیا ال معنى لھ, وإال كیف وصل العراق؟, ذو الثروات والخیرات التي ال تعد وال تحص�ى إل�ى م�ا وص�ل 
إلیھ من خراب وفساد وسرقات تتم في وضح النھار, مع شراء الذمم بأبخس األثمان , وإذا ت�ع�س�ر ش�راء 
ذمة ما , فھناك أدوات أخرى , وھي الجریمة قتالً أو خطفاً , وھكذا توارى الشرفاء والوطنیون واب�ت�ع�دوا 
ألنھم لم یجدوا مكانا مناسبا لھم , كما أنھم لم یستطی�ع�وا م�ج�اراة ال�ت�ی�ار والس�ی�ر ف�ي رك�ب ال�ف�اس�دی�ن 
والمجرمین والقتلة الذي قادوا البالد , ومازالوا مصرین على البقاء , فھم یدافعون عن مصالحھم الدنیئ�ة 

 ... بكل الوسائل , ومازالوا على نھجھم في الفساد والجریمة
إن الشرف الذي فقده ھؤالء , من الصعوبة أن یستردوه في صح�وة ض�م�ی�ر أو إحس�اس ب�ال�ن�دم , ف�ھ�م 
ماضون في غیھم وقد " زین الشیطان لھم أعمالھم " ورافقھم في حلھم وترحالھم , وھ�م ی�ح�اول�ون أن 
یشوھوا القیم والمفاھیم , وأن یرّوضوا أدواتھم للعب بالكلمات والمعاني من أجل أن ی�ب�رروا أف�ع�ال�ھ�م , 
وكلما واجھتھم جماعة أو فئة بما فعلوه و ساقوا التھم جزافا , وجعلوا أي متصدٍّ لھم متعاطف�ا م�ع ن�ظ�ام 

 ,  صدام حسین أو ھو من المنتمین إلى حزب البعث , أو إلى أیة جھة یختارونھا كي یس�ق�ط�وا اآلخ�ری�ن
 . ویمضون في ضاللھم , وفسادھم وامتھانھم لكل القیم

فالبلد الذي كان یتمیز بأنھ رقم صعب في المع�ادل�ة ال�ع�رب�ی�ة  ,  الذي حصل في العراق أمر مؤلم ومؤسف
والدولیة , مھابة وقدرات وثروات وخیرات , وتقدم ملحوظ و أصبح رقما ھزیال مستھانا بھ , وأص�ب�ح�ت 
ثوابتھ مواد تباع وتشترى بال أي إحساس بشرف المسؤولیة وشرف الوطن , ك�ل ھ�ذا م�ن أج�ل إرض�اء 
أسیادھم ومن أجل تحقیق رغبات رخیصة على حساب الوطن وأبناء الشعب ومستقبل األج�ی�ال , وإال م�ا 
الذي جعل العراق بكل ما أوتي من خیرات أن یھدد باإلفالس ,ویص�ب�ح ع�اج�زا ع�ن س�داد أبس�ط ح�ق�وق 
مواطنیھ وھي الرواتب الشھریة التي یعیشون فیھا ویواصلون حیاتھم الصعبة من خالل الحصول ع�ل�ی�ھ�ا 

 ؟
صوتھ مشخصا كل تفاصیلھا , ولكن مع ك�ل   المشكلة أن الفساد وأدواتھ معلنة واضحة , وھناك من یعلو

األسف ال توجد وسائل رادعة إلنھاء ھذا الفساد وإیقاف الفاسدین عند حدودھم , والسبب ھو أن ال�ح�اك�م 
ھو المتھم والفاسد ھو الذي یتحدث بال أدنى قطرة خجل عن الفساد والسرقات والممارسات الس�ی�ئ�ة ف�ي 

 . إدارة موارد البالد إدارة فاشلة قاصرة
ومع انغماس البالد في دوامة من األزمات والتحدیات، التي لیس اولھا تھدید اإلفالس وال آخ�رھ�ا قض�ای�ا 
السفارة األمریكیة والھیئات الدبلوماسیة، وبینھما التظاھرات واالحتجاجات وما شابھا من تھ�م وح�م�الت 
تسقیط وتشویھ، وتوظیف امكانات إعالمیة ھائلة من أجل أن یقف أبناء الشعب ض�د ال�ت�ظ�اھ�رات، ألن�ھ�ا 
وسمت بسمات اقل ما یقال عنھا أنھا ال تناسب الوضع االجتماعي ل�ل�ب�الد، ب�ع�د أن ع�رض�ت ف�ی�دی�وھ�ات 
ومقاطع استفزازیة، من المؤكد انھا ال تنطلي على اللبیب العارف باسالیب بعض الق�وى وال�ج�ھ�ات ال�ت�ي 
ترید أن تبقى على قمة القیادة وان تعید تدویر الفشل والفساد وخراب البلد. وبالطرق التي ال تق�ب�ل�ھ�ا ای�ة 
نزعة انسانیة او أخالقیة، وربما حالة االنتحار األخیرة المثیرة للجدل لمدیر الشركة الكوریة العام�ل�ة ف�ي 
میناء الفاو. تدعو للتوقف والتأم�ل وق�راءة ت�ف�اص�ی�ل ال�ح�ادث�ة ق�راءة ج�دی�ة، ت�رت�ب�ط ب�م�س�ار األح�داث 

  .والتحدیات، وعالقتھا بمن یتحملون وزر ھذا الملف الخطیر، واعني میناُء الفاِو وتداعیاتھ
ماذا ینتظر العراقیون من طبقة موغلة بالفساد وممارسات التخریب والقتل وتكمیم االفواه ونھب الث�روات 

  وبوقاحة غریبة، ال موضع لقطرة شرف فیھا؟
ھل ینتظرون االنتخابات، التي أشك أن تكون حدا فاصالً، یض�ع ل�ل�ف�س�اد م�ك�اب�ح،. ألن ھ�ذه االن�ت�خ�اب�ات 
ستفصل، على مقاس المفسدین الذین استحوذوا على المال والسلطة والس�الح وش�راء ال�ذم�م،. واذا ل�م 
تفصل على مقاساتھم، فإنھم سیفعلون كل شيء من أجل الحفاظ على ما حصلوا علیھ، وم�ا س�ی�ح�ص�ل�ون 

  .علیھا مما تبقى
ومع كل ھذا البالء الذي ابتلي بھ أبناء الشعب العراقي، نذكر الذین اقس�م�وا بش�رف�ھ�م، وق�د خ�ان�وا ھ�ذا 
القسم، وھذا التذكیر قد ینبھھم إلى امر، ربما اعماھم ابلیس عن ابصاره، ن�ق�ول رب�م�ا، ألن ال�ذي ی�ف�ق�د 
الشرف بھذا الرخص وھذه الوضاعة،. ال یمكن أن یفكر في استرداده بصحوة ضمیر. إن كان لدى ھؤالء 
بقایا ضمیر، لكنھم لألسف مصرون على بیع شرفھم بابخس األثمان، التي بقبضونھا م�اال ح�رام�ا، ل�ی�س 
مستغربا ان ینفقوه على سبل غارقة في الحرام والطیش، ولكن لیعلموا ان مصیر الفاسد والظالم معروف 
عبر التاریخ، وإن حصاده لعنة ترافقھ ھو واحفاده طول الدھر، فازیلوا الوفر من اذانك�م واس�م�ع�وا ان�ی�ن 
المظلومین والفقراء بسبب فسادكم، في بلد كان من المفروض ان یكون المواطن فیھ مرفھا سعیدا یعی�ش 

 .معززا مكرما، ال كما ھو حالھ اآلن
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 القراءة
األدیبة، الّشاعرة، المربّیة الكاتبة لیلى ع�ام�ر تص�در روای�ة    

 .147شیّقة، قیّمة بعنوان: "نخب األولى" في عدد الّصفحات 
مشھد متفاوت، ومتقارب، م�ف�ت�ت�ح ب�م�ق�والت  22تتوّزع على  

مأثورة لكبار األدباء والفال�س�ف�ة. رّك�زت ف�ی�ھ ع�ل�ى ال�ثّ�ال�وث 
المدّمر للحیاة العائلیة واالجتماعیة: الخیانة، وإدم�ان ال�خ�م�ر، 
والتخلي عن اإلحساس بمسؤولیة العائلة. استھلّت فیھ م�ك�ان�ة 
المرأة والّرجل في الحیاة، وكأنّ�ي ب�ھ�ا تس�ت�ل�ھ�م م�ا ج�اء ف�ي 
الكتاب المقّدس بدایة الخلق، شعرت ب�ھ، أو أھ�دت�ھ�ا ط�ب�ی�ع�ة 

. خلق المرأة. "ث�ّم ق�ال 2و 1الخلق كما جاء في سفر التّكوین 
الّرّب اإللھ: "لیس مستحسنا أن یبقى آدم وحیدا. س�أص�ن�ع ل�ھ 
معینا مشابھا لھ. "حّق الم�رأة خ�ل�ق�ت إلع�ان�ة ال�ّرج�ل، وھ�ي 
تاجھ. ولكن ما نراه م�ن س�ردی�ات ال�ّروای�ة، وت�ع�ری�ة ال�واق�ع 
الّسائد لألسف، یخالف المبتغى الّذي حّددتھ الّشرائع الّربّ�ان�ی�ة، 
بالنّزوات البوھیمیة الّتي تسكن اإلنسان فتتغلّب علیھ، وتوق�ع�ھ 
فیما یجلب لھ الّشرور والنّدم، حین ینقاد إلى الحیوانیّة، ویعطّل 
العقل الّذي كّرم بھ على سائر الح�ی�وان�ات. وإذا ك�ان�ت م�ھ�ّم�ة 
األدب كما قال الفرنكو لبناني الّشھیر آمی�ن م�ع�ل�وف: "ل�ألدب 
مھّمتان أساسیتان: "األولى فھم العالم، والثّانیة إعادة تشك�ی�ل 
العالم وإعادة بنائھ. "فإنّنا في ھذه الّروایة للكاتبة لیل�ى ع�ام�ر 
نقف على تعریة بعض ما یجري في عالمنا، ونفّكر ف�ي ب�ن�ائ�ھ 
بأخذ العبرة، واستعمال العقل. ولم تنس الكاتبة في ثنایا سردھا 
ذكر بعض األحداث المؤلمة الّتي ألّمت بالّشعب الجزائري، ف�ي 
كّل جغرافیتھ أیام ھمجیة اإلرھاب األعم�ى الّ�ذي أودى ب�ح�ی�اة 
الكثیر من األبریاء. كما لم تخرج الكاتبة من بیئتھا، إذ وظّ�ف�ت 
الّذاكرة الجماعیة للقریة الّتي اعتادت التّأریخ باألحداث الكبرى 
الّتي وقعت فیھا. كأن تقول: ولد فالن عام ك�ذا وت�ذك�ر ال�ح�دث 
معھ، أو اشترى كذا عام. .الخ. اعتمدت الكاتبة ف�ي اس�ت�ب�ط�ان 
نفوس شخوص روایتھا. وال نستغرب منھا ذل�ك وھ�ي أج�ادت 
في روایتھا الّسابقة "امرأة افتراضیة "الّتي رّكزت فیھا ع�ل�ى 
مبادئ علم النّفس ووفّقت في ذلك، وأعني أّن الكاتبة لھا صل�ة 
قویّة بعلم النّفس، وھي تستعین بتعالیمھ في كتاباتھا الّروائی�ة. 
سردیات الّروایة جاءت بلغة ن�ق�ی�ة ص�اف�ی�ة، ش�اع�ری�ة ل�ك�ون 
الّروائیة لیلى شاعرة، بكلمات مجازیة في تعّدد األص�وات ك�م�ا 
أشار إلیھا الّشاعر مشعل الع�بّ�ادي ف�ي ال�م�ق�ّدم�ة، وب�م�س�ح�ة 

       فلسفیة عمیقة الّدالالت، مشظّیة.
نشكرھا على إثراء المكتبة الجزائریّة ب�ھ�ذا اإلن�ج�از ال�ّروائ�ي 

 .الّرائع..
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 قراءة في روایة
 

 ُ اْوَ""م 
 

  ھبري كّرومي
 جزائر 

  اب اقصة قصیرة     
 

  سامح ادور سعدهللا/ مصر
 
كان المیدان یعج بالناس ذھابا وإیابا، ِوفي الوسط توجد قھوة بلدي, وكانت من أكثر    

المناطق ازدحاما بالبشر، وبالقرب منھا مكتب البرید والصح�ة، وال�م�درس�ة. ص�اح�ب 
المقھى یقال عنھ أنھ طیب القلب خدوم, فھو رجل فاضل طویل القامة ذو بطن عریض، 
أسمر الوجھ، حاد العینین یرتدي جلبابا بلدیا فاخرا. عین�ھ ع�ل�ى ال�ج�م�ی�ع، ال�داخ�ل و 

الطویل الم�ُم�ل ت�ت�ش�اب�ھ،   الخارج, فھو یعرف كل سكان الحي. كل یوم یمر كئیبا في فصل الصیف الحار ذي النھار
مثل البحیرة الراكدة. ھذه القھوة المشھورة تظ�ل م�ف�ت�وح�ة  األیام بشكل روتیني، ھكذا حال الحي طوال أیام السنة 

نھار. والبارز في ھذا المقھى, على جانبھ األیسر یوجد كلب رمادى اللون ال یتحرك كثیر إال لألكل   لیل  طوال الیوم
ضخم الجثة أسود اللون، وجھھ عریض تظھر علیھ التج�اع�ی�د ب�ق�وة،  فقط, وعلى الجانب األخر یوجد رجل عجوز

وشفاه غلیظة، یرتدى ثوبا من الصوف البالى، ھو اآلخر ال یتحرك إال في أندر الحاالت، وال یُع�رف  وأنف معقوف 
لھ نسب, وكل ما یُعرف عنھ بعض القصص منھا الخرافي، ومنھا ما ھو منطقي, ولكن القصة األقرب للصواب أن�ھ 

توفیت أمھ ورحل أبوه مع فرقتھ العس�ك�ری�ة وھ�و ال ی�زال   وقد تزوج واحدة من الغجر,  ابن ألحد عسكر الھجانة
صغیراً.احتضنتھ األرض و تلقفتھ األیام حتى صار كالوحش, كان لھ بیت عبارة عن عشة صغیرة ضمت أخیرا إل�ى 
المقھى، وربما كان ھذا ھو سبب اھتمام صاحب المقھى بھذا المخلوق. وعلى الرغم من أن ھذا ال�رج�ل وج�د ف�ي 

عاش الرجل في ھذا الحي حتى صار جزءا منھا, و لم تكن لھ حرفة و ال  الحي قبل المقھى وكذلك صاحب المقھى.
و لكن كلما قدم إلیھ أحد طعاما كان یتقاسمھ مع الكلب، وھكذا كانا یعیشان معاً. ورغ�م أن�ھ ع�ج�وز إال أن�ھ   مھنة
یتلقى أكثر اإلھانات و الشتائم، ربما كان ذلك بسبب تدخلھ في األحادیث التى كانت تدور بین األھالي, و بینم�ا  كان 

كانت تعبر سیارة طبیب الحي و ھو األكثر عطفا على ھذا المخلوق ، رغم أن�ھ ك�ان ی�م�ق�ت�ھ بش�دة ألن�ھ ك�ان دائ�م 
وكل مرة كانت تمر   وتركھا یقتسم العطیة سویا.  بینھما،  االلتصاق بھ, فكان یفضل أن یكون الممرض ھو الوسیط

كانت تمتلكھ   والجانب اآلخر للمقھى مول كبیر یضیق منھ ذرعا.   سیارة الطبیب كان یكرر ھذا األمر، فكان الطبیب
وقورة محترمة فائقة الجمال تخطت األربعین. كانت عطوفة جدا وباألخص على ھذا المخلوق البائس, تعطیھ   سیدة

كل یوم وجبة في الصباح والمساء. وكان العجوز ھو اآلر عطوفا على الكلب فكان یقتسم الوجبة مع رفی�ق ال�ع�م�ر 
الذي كان على الجانب اآلخر. وكان المارة أیضا یعطون لھ و للكلب اآلخر جزءا من الخبز الساخن و األرز، و ك�ان 

قدیماً. ذات یوم ج�اءت س�ی�ارة ك�ب�ی�رة   العجوز ینام في حجرة خلفیة تستخدم لتخزین المقھى، و ربما كانت عشتة
اقترب منھ العجوز كعادتھ . فنظر إلیھ الرجل كارھا منظره البشع , ول�ك�ن   یبدو ذا شأن, بیضاء, نزل منھا شخص 

أعطاه ورقة نقدیة كبیرة، وأسرع العجوز إلى مطعم اللحوم الذي یقدم وجبات شھیة من جمیع أنواع اللحوم. ضحك 
أعطى العجوز وجبة شھیة ولكن بنصف قیمة ما أعطى لصاحب المط�ع�م , أخ�ذ ی�أك�ل ك�أن�ھ ك�ل�ب   صاحب المطعم

مسعور ورغم شراھة في األكل إال أنھ خلف جزءا من الطبق لرفیق العمر. وكثیرا ما تكررت زیارة السیارة و الكثیر 
غیرھا, و ال یعرف السبب, و مرة تلو أخرى، تعلم الترحاب بھ، و كان یمسح السیارة بكم ج�ل�ب�اب�ھ و غ�ی�رھ�ا م�ن 

فیذھب لیأكل ویشرب فقط ھو و صدیقھ. رغم حیاة ھذا العجوز البائس إال أنھ قد   السیارات فكان یلقون لھ العمالت
وشرب، و لم یُحرم من شيء قط، إال من شيء واحد وھي سترتھ البالی�ة ومس�ك�ن�ة  استمتع بكل مباھج الحیاة أكل 

القذر. ھو قوي جدا، قادر أن یحطم قیود وجبال إال أنھ كان خانعا مقی�داً بس�ال�س�ل ال�وھ�ِم والص�م�ِت، ورب�م�ا ك�ان�ا 
وعلى الرغم من ھذه القوة إال أنھ كان مست�س�ل�م�ا م�ك�ت�وف  سر اھتمام البعض بھ.  اللذین كانا   السببین الوحیدین

األیدي، عندما كان یضربھ أحدھم سواء كان كبیرا أم صغیرا, قریبا كان أم غری�ب�ا. وذات م�رة اص�ط�دم ب�ھ ص�ب�ي 
السباب واإلھانات والضرب في كل أنحاء جسده،   المقھى دون قصد وانقلبت صینیة الشاي، وانھال علیھ بوابل من

ولم یفعل شیئا سوى وضع یدیھ على رأسھ وصدره، متفادیا الضرب واللكم. جذع البعض ألجلھ، لكن لم یتقدم منھم 
بھذا الم�ش�ھ�د ال�م�ؤل�م. ودف�ع�ت   أحد لنجدتھ، لكن جاءت سیدة المول مسرعة لتمنع ھذا القھر الذى أصاب الجمیع

دون النظر  الصبى بقوة وأقامت العجوز وقد خضبت وجھھ الدماء,صرخ الصبي في السیدة، وسبھا بأعنف األلفاظ، 
إلى الفارق الكبیر االجتماعى، أو فارق السن واألغرب من كل ھذا أنھ خاض في شرفھا دون حیاء بال�م�رة. أس�رع 
صاحب المقھى یعتذر للسیدة متأسفا على ما بدر من ذلك الصعلوك الجاھل. و ضربھ بقلم س�م�ع دوی�ھ ف�ي ج�م�ی�ع 
أركان المكان, وعنفھ بشدة. وتعجب الصبي بشدة من حالة الریاء التى ظھرت علیھ صاحب المقھى, فھ�و ی�ن�ع�ت�ھ�ا 

 بكذا وكذا ویریدھا أن ترحل خارج الحي. 
 واآلن یغضب وینفعل ألجلھا ؟! ، فما السر من ھذا التناقض؟ 

وھل ھذه السیدة محترمة ظاھریا أمام الناس، و تخفي ما كان أعظم، و ھو ما یعرفھ ھذا الرجل الوقور ویخاف من 
 أن یفتضح أمرھا؟ أم أنھ یخاف منھا ؟ ویكون ھو اآلخر عنده من القبح الذي تعرفھ ھى وتجعل�ھ ی�خ�ش�اھ�ا ھ�ك�ذا؟

وجاءت السیارة كالمعتاد و ھرع إلیھ العجوز، وحاول االقتراب منھا و خرج صاحب السیارة و ألقى العملة إلی�ھ و 
بالداخل و خرج إلى سیارتھ. حاول العجوز أن یقن�ع   رحل. وانتظر العجوز بجوار السیارة حتى أنھى الشاب مھمتھ

الرجل بالرحیل معھ لم یلتف إلیھ ورحل سریعا و تابع العجوز السیر خلفھ، و أشار إلیھ مرة أخرى ل�ع�ل�ھ ی�ق�ف ل�ھ 
تسرع السیارة وھو یسرع خلفھا في الشوارع الواسعة و ش�اھ�د ال�ع�ج�وز   ولكنھ لم یره، أو تجاھل العجور تماما.

الكیانات المختلفة، والبنایات الضخمة، و األشباح تطیر في كل مكان حاول جاھدا اللحاق بھا، لكن�ھ فش�ل, اخ�ت�ف�ت 
السیارة في الزحام, سار ھائما ال یعرف الطریق، وال حتى طریق العودة. اختلفت الوجوه والبشر، والمضامین بقیت 
كما ھي. شعر بالجوع والعطش كثیرا اھتدى إلى سبیل ماء شرب حتى ثمل. نبش في صنادیق القمامة، وجد خبزا و 

جاءت سیارة القمامة حملھ الونش وألقى بھ في س�ی�ارة ال�ق�م�ام�ة  لحما وعسال. أكل حتى نام في صندوق القمامة.
ورحلت السیارة إلى خارج المدینة العظیمة ألقت بالعجوز مع القمامة، على تالل القمامة أسفل سفح الجبل. ساعات 

وجد تالال عمالقة من القمامة أخذ  حتى استیقظ العجوز وجد نفسھ بین روائح اعتاد علیھا. ولكن لیس نفس المكان،
أص�اب�ھ   یسبح وسطھا حتى وصل إلى األرض الصلبة شاھد الصحراء الشاسعة، نظر یمینا و یسارا و لم یجد أحدا.

صغیرة نام   وجد حفرة حجریة  الدوار كان اللیل قد نشر جناح الظلمة على كل أرجاء المكان. تحول الحر إلى صقیع
حتى الصباح استیقظ عندما أحرقت الشمس جبینھ وھكذا تكرر الحال یومین ثالثة، وال جدید وال بش�ر إال   بداخلھا

صوت وحوش الصحراء. وكان یشاھد سیارات القمامة و لكنھ لم یلحقھا وھي لم ت�ره. واش�ت�د ال�ج�وع وال�ع�ط�ش 
ح�اول ال�زح�ف خ�ل�ف الش�اح�ن�ات   كثور مصاب بسھام مصارع محترف. انكسر جفناه وترھلت شف�اه  خارت قواه

رقد جثة ھامدة اقتربت منھ كالب الجبل، وأخذت تنظر إلیھ وانصرفت. ثم ھبط نسران من  المارقة زاحفا. لم یستطع.
 الجبل، كانا ینظران إلى بعضھما. ثم ینظران إلیھ و كأنھما ینتظران أن یغمض عینیھ .  أعلى
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 في أقالمھم ومسارحھم وفرشاتھم وبدماءھم
مھما تعرضت یا وطني ال�ى ان�ت�ك�اس�ات، ع�ب�ر ال�ت�أری�خ، 
ومھما خططوا العمالء لب�ی�ع�ك فس�وف ت�ب�ق�ى ت�رح�ل م�ع 
قلوب الم�خ�ل�ص�ی�ن، ای�ن�م�ا ك�ان�وا، م�ن خ�الل ن�ت�اج�ات�ھ�م 

 االبداعیة، والنضالیة ضد اللصوص المارقین. 
فتحیة للشباب القادم من تشرین لكنس ھذه القمامة العفنة 

 التي ھبطت من بمظالت امریكیة إیرانیة.  
 

 زینب جبوري في سطور

 فنانھ تشكیلیھ عراقیھ
 .عضو في نقابھ الفنانین التشكیلیین العراقیھ*
 .عضو في نقابھ الصحفیین واالعالمیین العراقیھ*
  

 المشاركات
 .معرض الفلوجھ الثقافي الحیاء التراث*
 .معرض البیت العراقي نحو الخلود*
مشاركھ لرسم قصص االطفال في م�ع�رض االط�ف�ال ان�ا *

 .زھرة
 .معرض رابطھ النور للفنون التشكیلیھ ایقاعات تشكیلیھ*
معرض فعالیات وورشھ لدائرة الفنون وث�ق�اف�ھ الش�ب�اب *

  .''مبدعات
معرض المبدعات ال�ع�راق�ی�ات ف�ي ال�ج�م�ع�ی�ھ ال�ع�راق�ی�ھ *

 .2017للفنون التشكیلیھ 

معرض عشتار للفنانین الشباب ف�ي ج�م�ع�ی�ھ ال�ف�ن�ان�ی�ن *
 .2017التشكیلیین العراقیھ 

معرض المبدعات التشك�ی�ل�ی�ات ال�ع�راق�ی�ات ال�م�ق�ام ف�ي *
 .2018جمعیھ الفنانین العراقیین التشكیلیة

معرض عشتار للشباب ال�م�ق�ام ف�ي ج�م�ع�ی�ھ ال�ف�ن�ان�ی�ن *
 2018العراقیین التشكیلیھ 

 2019معرض جمعیھ الفنانین التشكیلیین *
 2019معرض قاعھ كولبنكیان *
 

 :المعارض في مصر
معرض الشباب االول مصغرات لمركز الجزیرة لل�ف�ن�ون *

 2015. 30*30التشكیلیھ 
ع�ام 35معرض مكتبھ االسكندریھ ل�ل�ش�ب�اب ت�ح�ت س�ن *

2014. 
 معرض بیت السناري للفنون التشكیلیھ*

 .2015مجموعھ فنانین من الوطن العربي
  معرض الشباب االول في االسكندریھ*

  .2015التراسینا للفنون
 .وفزت بالمرتبھ التاسعھ

 
 :المعارض في السعودیھ

م��ع��رض م��خ��ت��ارات ع��رب��ی��ھ ات��ی��ل��ی��ھ ج��ده ال��دورة *

 .2015الثامنھ
 .2015معرض بین االبیض واالسود اتیلیھ جده*
معرض في المركز السعودي ل�ل�ف�ن�ون مس�اب�ق�ھ الش�ی�خ *

 .2015القصبي 
 

 :المعارض في فنلندا
 ال����م����ع����رض الش����خ����ص����ي االول ف����ي ك����ال����ی����ري*

wäkweä .2016  المھاجرون. 
معرض مشترك بی�ن ف�ن�ان�ی�ن اوروب�ی�ی�ن ك�ال�ی�ري آري *

2016. 
 wäkewä معرض بمناسبھ یوم المرأه العالمي ستودیو*
 .2017مع مجموعھ من الفنانات الفنلندیات  

 
 المعارض في السوید

معرض مع مجموعھ من الفنانین العراقیین الم�غ�ت�رب�ی�ن *
 :كالیریالسیره الذاتیھ2017داخل السوید 

       ووا ا  اا ا م)ري ز( 

 سیدني، خاص "العراقیة االسترالیة"
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م��ی��زان��ی��ة وزارة ال��ث��ق��اف��ة ال��م��غ��رب��ی��ة   
المخصصة لدعم المشاریع الفنی�ة، وال�ت�ي 

م�ل�ی��ون، م�ی��زان�ی��ة  400ت�ق�ارب م�ل�ی��ار و
ضخمة لو تقننت لكان�وا ج�م�ی�ع ال�ف�ن�ان�ی�ن 
استفادوا ولكن المصیبة ھنا تم توزیع ھذه 
المبالغ الض�خ�م�ة ع�ل�ى ب�ع�ض ال�ف�ن�ان�ی�ن 
معظمھم حاملي مشاریع تافھة وھ�م أص�ال 
لیسو من الم�س�اك�ی�ن ال�ذی�ن اخ�رج�وا م�ن 
بیوتھم بسبب ك�ورون�ا ل�ی�س�و م�ن ھ�ؤالء 
الذین باعو آالتھم الموسیقیة ألجل رغ�ی�ف 
العی�ش ل�ی�س�و م�ن أول�ئ�ك ال�ذی�ن ط�ال�ھ�م 

  ...المرض ولم یجدوا ثمن العالج،
المشكل العویص ان الدعم ت�وزع وبش�ك�ل 
مباغث بینما الفنانین المغارب�ة ی�ن�ت�ظ�رون 
تسویة أوضاعھم وتعویضھم جمیعا ب�دون 
إقصاء أو تھمیش عن الضرر الكبیر ال�ذي 

  .19ألمَّ بھم جراء تفشي مرض كوفید
انتفض الیوم م�ع�ظ�م ال�ف�ن�ان�ی�ن ال�م�غ�ارب�ة 
استن�ك�رو ھ�ذا ال�ت�ھ�م�ی�ش واالقص�اء ألن 
الضرر عام ولیس خاص وی�ج�ب ال�ج�م�ی�ع 
اإلستفادة من ھ�ذه ال�م�ی�زان�ی�ة ول�و ب�ق�در 
بسیط ش�ھ�ری�ا یس�د رم�ق وج�وع ال�ف�ن�ان 
المغربي في ھذه الوضعیة ال�ح�رج�ة ال�ت�ي 

  ...یعیشھا العالم بأكملھ،
ومن ھنا نحن نأمل بتسویة ھذه الوضع�ی�ة 
الكارثیة التي طالت الفنان المغربي وتدخ�ل 
سیدنا ملكنا حامي البالد جاللة الملك محمد 

 .السادس نصره هللا

ا  ام 
 

 2020-10-1محمد الموسوي    

 
مر عام على انتفاضة تشرین وینبغي اوال االنحناء بخشوع امام دماء المئات من شھداء االنتفاضة  وتق�دی�م    

كل الدعم الالف الجرحى والمعوقین والوقوف معھم مطالبین بمحاكمة المجرمین القتلة الذین خطط�وا ون�ف�ذوا 
تلك الجرائم الدنیئة من القتل العشوائي الجبان سواء بواسطة القناصین او القوات االمنیة ال�م�س�ل�ح�ة وم�ن�ھ�ا 
على سبیل المثال جریمة جسر التاصریة التي ارتكبھا المجرم جمیل الشمري بامر المجرم عادل عب�د ال�م�ھ�دي 
ومكتبھ وبدل تقدیم رئیس الوزراء السابق لمحاكمة عادلة نستغرب كیف یقوم رئی�س ال�وزراء ال�ح�ال�ي ع�ل�ى 

 تقدیم الشكر لھ في مشھد مقزز اثناء التسلیم واالستالم لمھام رئیس الوزراء.
 2011لم تاتي نتفاضة اكتوبر العام الماضي من فراغ بل كانت بسبب تراكم زخم االحتجاجات السابقة منذ عام 

اال انھا احدثت تغییرا نوعیا حقیقیا بعد ان بلغ السیل الزبى وذلك بفعل عوامل كثیرة في مقدمتھا اصرار الف�ئ�ة 
الباغیة الحاكمة على غلق طرق االمل والعمل امام مئات االالف من شبابنا ال�م�ت�ط�ل�ع�ی�ن ل�ح�ی�اة ح�رة ك�ری�م�ة 
وبسبب استھتار زمرة الحكام الفاسدة الفاشلة وتجاھلھا البسط مطالب الشعب في توفیر ال�خ�دم�ات االس�اس�ی�ة 
في العمل والسكن والتعلیم والصحة والماء والكھرباء باالضافة الى ت�زوب�ر ارادة الش�ع�ب ف�ي ان�ت�خ�اب�ات ل�م 

 % .20یشارك فیھا اال نسبة ضئیلة قد ال تتجاوز 
لقد نجحت االنتفاضة في تخلیص العراق من اسوأ واقذر ح�ك�وم�ة ط�ي م�ر ت�اری�خ ال�ع�راق وج�اءت ح�ك�وم�ة 
الكاظمي كحصیلة لالنتفاضة رغم انھا ال تمثل االن�ت�ف�اض�ة الن�ھ�ا تش�ك�ل�ت ع�ل�ى ن�ف�س اس�س ال�م�ح�اص�ص�ة 
المرفوضة من قبل الشعب وساحات التظاھر واطلقت الحكومة وعود ا باالعداد النتخابات مبكرة  نزیھة وس�ن 
قانون انتخابات یضمن تمثیال افضل والزال ھذین المطلبین یدوران في فلك البرلمان الفاشل وال�خ�اض�ع الرادة 
االحزاب الطائفیة والقومیة الحاكمة اما تعھد الحكومة الخاص بتفدیم قتلة المتظاھری�ن ل�ل�ق�ض�اء ف�ك�ان وع�دا 
عرقوبیا كما یبدو خاصة وان الكاظمي اضاف لھا تعھدات ف�اش�ل�ة اخ�رى م�ت�ل كش�ف ق�ت�ل�ة ال�م�غ�دور ھش�ام 

ساعة او وعوده لعائلة الشھیدة رھ�ام ی�ع�ق�وب ب�ك�ش�ف ال�ق�ت�ل�ة وك�ذل�ك فش�ل ال�ح�ك�وم�ة  72الھاشمي خالل 
واجھزتھا المدججة بالسالح من تحریر المختطف من نشطاء االنتفاضة سجاد العراقي او عشرات المختطف�ی�ن 

 السابقین منذ اختطاف جالل الشحماني ومنھم مازن عبد اللطیف وتوفیق التمیمي .
لنتسائل اذن كیف یمكن تصدیق وعود ھذه الحكومة التي تقتدي كما یبدو بالمثل المعروف "كالم اللیل یم�ح�وه 
النھار" ولكنھا تخطيء باعتقادھا ان الشعب العراقي یمكن ان یخدع بالوعود ال�ك�اذب�ة او دع�ای�ة الس�وس�ی�ال 
میدیا التي یوظف لھا مكتب الكاظمي مجموعة من االبواق مھما كانت سمعتھا السابفة الن الذي ن�ن�ت�ظ�ره ھ�و 
تطبیق وعود برنامج حكومتھ ان كان صادقا او ان یعلن فشل�ھ ص�راح�ة وی�وض�ح ال�ح�ق�ی�ق�ة ال�واض�ح�ة ام�ام 
المتابعین الحوالنا في ان العراق الیملك دولة او مؤسسات بل مجرد حكومة ضعیقة تع�ج�ز ح�ت�ى ع�ن ح�ل او 
ایقاف الصراعات العشائریة المسلحة وان الدولة العمیقة التي تدیرھ�ا ال�م�ل�ی�ش�ی�ات ال�م�س�ل�ح�ة ھ�ي ص�اح�ب�ة 
االمروالنھي وتطلق صواریخھا ببغداد واخر ضحایا ھا قتل عائلة كاملة في ال�رض�وان�ی�ة ، واالدھ�ى م�ن ذل�ك 
انھا تأتمر باالوامر من خارج الحدود ولمصالح اسیادھا االجانب والننا دولة ضعیفة فقد ن�ج�ح�ت دول ال�ج�وار 
في شراء ذمم ازالم االحزاب االسالمویة الحاكمة لیعملو اجراء لتلك الدول متجردین من ای�ة وط�ن�ی�ة  ول�ی�س 

 مثال الفشل في بناء میناء الفاو عنا ببعید .
یمر عراقنا الیوم بمرحلة خطیر على مختلف االصعدة وھناك الحدیق مجددا عن تق�س�ی�م ال�ع�راق ال�ى دوی�الت 
وقد یروق ذلك لیس فقط لبعض دول الجوار بل ان مقترحات جو بایدن موثقة بھذا الصدد ك�م�ا ت�م�ارس ع�ل�ى 
العراق ضغوط امریكیة لمحاولة جره الى صفقات التطبیع المجانیة مع الكیان الصھیوني ضمن ص�ف�ق�ة ال�ق�رن 
سیأة الصیت وتبدو ردود الفعل العراقیة لحد االن خجولة وال نسمع ادانة واضحة لتن�اس�ي ال�ع�دی�د م�ن ال�دول 
العربیة للحقوق العادلة المغتصبة للشعب الفلسطیني وبالیرغم من كل ذلك فقد ع�رف ش�ع�ب�ن�ا ب�ال�وق�وف ال�ى 

 جانب القضایا العادلة ومنھا حقوق االشقاء الفلسطینیین .  
ان مشاكل العراق قد نفاقمت واشتدت خالل العام الماضي ومنھا نضوب الموارد بسبب انخفاض اسعار ال�ن�ف�ط 
ومعاناة الناس من انتشار وباء الكورونا عالمیا وكذلك قرصنة حكومة ترامب باغتیال ق�ائ�د عس�ك�ري ای�ران�ي 
ومسئول في الحشد الشعبي بعملیة غادرة في اجواء العراق ول�م ت�ح�ت�رم س�ی�ادة ال�ع�راق واذا ك�ن�ا ن�ع�ت�رض 
بصواب على التدخل االیراني في شوؤن الحكم ورغبتھا في م�ن�ازل�ة ام�ری�ك�ا ع�ل�ى ارض ال�ع�راق ف�ی�ب�دو ان 
االمریكان یشاركون في ذلك ایضا وفي خضم كل ھذه التعقیدات ال ینبغي ان ننسى اص�ل م�ع�ان�اة ال�ع�راق م�ن�ذ 
الخالص من المجرم صدام اال ان ذلك لم یحصل اال بتمیر العراق في حرب ع�دوان�ی�ة ظ�ال�م�ة وغ�زو ام�ری�ك�ي 
استند على اكاذیب امتالك العراق السلحة الدمار الشامل وسلط االمریكان على بلدن�ا م�ج�ام�ی�ع م�رت�ب�ط�ة م�ع�ھ 
باعت والئھا الحقا الیران ولذلك اعتقد جازما بان خالص العراق من ھذا الحكم البغیض لن یتم اال ع�ل�ى ای�دي 

 القوى الوطنیة الدیمقراطیة المدنیة الخیرة وفي مقدمتھا شباب انتفاضة تشرین البواسل .
تعقد امال الشعب العراقي على تحقیق االنتفاضة الباسلة اھدافھا في التغییر ال�م�ن�ش�ود وال�ذي ق�دم م�ن اج�ل�ھ 
الشباب البواسل من شتى الفئات والطبقات  والمھن اغلى التضحیات واصروا على سلمیة احتج�اج�ات�ھ�م رغ�م 
العنف والوحشیة التي مورست ضدھم وال اشك انھم مدركین الھمی�ة ت�ن�ظ�ی�م ص�ف�وف�ھ�م واخ�ت�ی�ار ق�ی�ادات�ھ�م 
الموثوقة من اجل قطف ثمار االنتفاضة بتحقیق التغییر المنشود والخالص من الحكم الطائفي ال�م�ح�اص�ص�ات�ي 
الفاسد الفاشل الذي اوقف عجلة تقدم البلد وارجعھ عقودا للوراء اال ان االنت�ف�اض�ة اع�ادت االم�ل ل�ك�ل اب�ن�اء 

 الوطن وسیكون النصر حلیف ابناء انتفاضة تشرین .
 

 را ما" 
"..ءون إ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أسماء عضال / المغرب
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ی�ع��د االس��ت�اذ ع��ام��ر س�ال��م حس��ان�ي اح��د اھ��م 
ال�ب�اح�ث�ی�ن ال�م�وص�ل�ی�ی�ن ف�ي م�ج�ال االھ�ت�م�ام 

الموروث الموصلي بصیغة الكترون�ی�ة   بتوثیق
عن طریق صفحتھ الشخصیة على الفیس بوك 
وصفحة سوالف موصلیة عتیقة اذ كرس جھده 
في تتبع كل ما لھ صلة بمدینة الموصل ورف�ع�ھ 
في ھاتین الصفح�ت�ی�ن وغ�رض�ھ م�ن ذل�ك ھ�و 
ع�م�ل ارش�ف�ة ال�ك�ت�رون�ی��ة م�ت�اح�ة ل�ل�ب�اح�ث�ی��ن 

  والمھتمین بتراث الموصل العتیق .
ویتجسد عملھ في مجال ال�ت�وث�ی�ق وال�ت�ح�ق�ی�ق 
االلكتروني في نشره الم�ھ�ات الص�ور ال�ن�ادرة 
المتعلقة بكل تفاصیل المدینة القدی�م�ة وی�دف�ع�ھ 
البحث احیانا الى محاولة الكشف عن بن�ای�ة او 
منطقة باستخالص ودمج بین صورتین الظھار 
تفاصیل المعلم الذي یبحث عنھ والذي ال تظھر 
معالمھ ف�ي اال ب�ال�دم�ج ب�ی�ن ص�ورت�ی�ن وھ�ذا 
یحسب لھ وفي م�ج�ال ال�ت�ح�ق�ی�ق االل�ك�ت�رون�ي 
ساھم في اضفاء وتقدیم معل�وم�ات ج�دی�دة ف�ي 
تحقیقھ لبع�ض الص�ور وال�خ�رائ�ط ال�ت�ي ث�ب�ت 
علیھا معالم المدینة مما لم ی�ك�ن م�وج�ودا ف�ي 

 اصل الصورة والخریطة .
كذلك نجده مھت�م�ا ب�ت�ت�ب�ع اي م�ع�ل�م ت�اری�خ�ي 
واثري في الموصل ب�ال�ب�ح�ث وال�ت�ف�ت�ی�ش ع�ن 
صوره وبیان االقدم منھا ل�رص�د ال�ح�ال�ة ال�ت�ي 
كانت علیھا المدینة ف�ي ال�ق�رن ال�ت�اس�ع عش�ر 
وبدایات القرن العشرین فھو یھتم ب�ع�رض ك�ل 
ما ھو ن�ادر م�ن خ�رائ�ط وص�ور وم�خ�ط�ط�ات 

 واحیانا وثائق.
ومما یمیز عملھ ھو بحثھ عن المادة المتع�ل�ق�ة 
بمدینة الموصل في الكتب االجنبیة االن�ك�ل�ی�زی�ة 
والفرنسیة وعمل سكرین لھا ورفعھا للباحثی�ن 
، كذلك تقدیم صور جویة للمدینة القدیم�ة م�م�ا 

 یعود الى بدایات القرن العشرین .
كذلك فیما یتعلق بالموروث الشعبي الم�وص�ل�ي 
فھو یحاول من خالل صفحتھ االخرى س�وال�ف 
موصلیة عتیقة استنطاق الناس بط�رح م�ف�ردة 
موصلی�ة م�ع�ی�ن�ة م�ن ق�ب�ل�ھ او م�ن ق�ب�ل اح�د 
االعضاء وبیان معان�ی�ھ�ا ودالالت�ھ�ا م�ن خ�الل 
التعلیقات الحواریة التي تج�ري ح�ول�ھ�ا، وك�ذا 

 الحال مع االمثال الشعبیة الموصلیة .
وقد قدم لنا العدی�د م�ن م�ا رف�ع ف�ي ص�ف�ح�ت�ھ 
الشخصیة م�ن أغ�ل�ف�ة ال�ك�ت�ب ال�م�وص�ل�ی�ة او 
المطبوعة في مدینة ال�م�وص�ل وت�ح�دث ع�ن�ھ�ا 
بإضافة ت�ع�ل�ی�ق ل�ھ�ا وب�ی�ان ش�يء ع�ن ح�ی�اة 

 مؤلفھا وقیمة ما ھو موصلي فیھا
ونالحظ جھود االستاذ عامر حساني في متابعة 

الصحف الموصلیة والعراقیة واقتطاع االخ�ب�ار 
المتعلقة ب�ال�م�وص�ل ب�ع�م�ل س�ك�ری�ن ل�ل�ص�ورة 
ووضع تاریخ الخبر واسمھ علیھا وھي كث�ی�رة 
جدا تصل�ح الن ت�ؤرش�ف الن�ھ�ا ت�ج�س�د ح�ال�ة 
الحیاة الیومیة في الم�دی�ن�ة ف�ي ن�ھ�ای�ة ال�ق�رن 
التاسع عشر والربع االول من القرن العش�ری�ن 

 مثل صحیفة موصل .
ومن االمور التي اولى لھا اھتمام�ا ھ�و ب�ح�ث�ھ 
وتقصیھ عن االزجال الموصلیة او ال�م�ك�ت�وب�ة 
باللھجة الموصلیة والتي غالبا تكون لم�ؤل�ف�ی�ن 
او كتاب مجھولین ال ن�ع�ل�م�ھ�م وھ�ذه االزج�ال 
قدمت لنا مفردات غنیة بالم�وروث ال�م�وص�ل�ي 
ال�ل�ھ�ج�ي وال�ح�ك�ائ�ي وت�ب�ی�ن ع�راق�ة ال�ل�ھ�ج��ة 

 الموصلیة وقدمھا .
ومن اھم الجوانب التي تبین مدى الجھد الكبیر 
الذي بذلھ االست�اذ ع�ام�ر حس�ان�ي ھ�و ت�ت�ب�ع�ھ 
الخبار عن مدی�ن�ة ال�م�وص�ل ق�د الن�ج�دھ�ا ف�ي 
بطون الكتب مما سمعھ من كب�ار الس�ن س�واء 
من اقاربھ او اصدقائھ والتي تقدم لنا معلومات 
جدیدة تتعلق بموروث المدینة وتاری�خ�ھ�ا م�ن�ذ 

 عھد قریب.
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ع�م�ل ارش�ف�ة ال�ك�ت�رون�ی��ة م�ت�اح�ة ل�ل�ب�اح�ث�ی��ن 

  والمھتمین بتراث الموصل العتیق .
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الحالة الت�ي ك�ان�ت 
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نادر من خرائط وص�ور وم�خ�ط�ط�ات واح�ی�ان�ا 

 وثائق.
ومما یمیز عملھ ھو بحثھ عن المادة المتع�ل�ق�ة 
بمدینة الموصل في الكتب االجنبیة االن�ك�ل�ی�زی�ة 
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وقد قدم لنا العدی�د م�ن م�ا رف�ع ف�ي ص�ف�ح�ت�ھ 
الشخصیة م�ن أغ�ل�ف�ة ال�ك�ت�ب ال�م�وص�ل�ی�ة او 
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 ا  م   ذد ا
روث ا وما وا 
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