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 علي حسین/ العراق
 
 

في كل مرة یرتدي "جھبذ" دولة القانون عدنان األسدي "صاحب ملفات   
الفساد الشھیرة" في وزارة الداخلیة والذي أشرف، بشحمھ ولحمھ، ع�ل�ى 
استیراد أجھزة كشف "الشامبو"، أعتذر المتفجرات، بدلة المفكر ل�ی�خ�رج 
علینا مزیًفا الحقائق والوقائع، ال لش�يء، إال ألن�ھ ی�ری�د أن ی�رض�ي م�ن 

ومن بعدھا ال�ب�رل�م�ان   أجلسوه على كرسي أخطر وزارة، وأعني الداخلیة،
بعد أن كان أكثر أحالمھ أن یصبح موظف درجة خامسة، وی�ن�اف�ق ن�وري 
المالكي الذي نراه منزعًجا من ق�ان�ون ال�دوائ�ر ال�م�ت�ع�ددة، ف�ح�س�ب ق�ول 
األسدي ال یجوز لزعیم بمكانة المالكي أن یرشح على مدینة ص�غ�ی�رة. ث�م 
یخبرنا األسدي، بكل طاقاتھ ال�ت�م�ث�ی�ل�ی�ة، م�ن ان الش�يء س�ی�ت�غ�ی�ر، وأن 
تظاھرات تشرین لم تفرز وضًعا جدیًدا، وأن العقد السیاسي الذي ینادي بھ 
شباب التظاھرات ھو محاولة ألن تصعد وجوه سیاسیة جدیدة وص�ف�ھ�ا بـ 
"الجوكریة "، ترید تخریب البالد، ثم نجده یضح�ك وی�ت�ل�م�ظ: "ھ�و ش�ن�و 
العقد السیاسي؟ آني لو أرشح على السماوة الیوم أفوز باإلجم�اع". وھ�ن�ا 
أنا مع ما قالھ عدنان األسدي، النائب عن مدینة السماوة ألكثر من دورة، 
فقد استطاع أن یحول السماوة إلى مدینة تضاھي الشارقة، بل تتفوق على 
عمان، ففي آخر إحصائیة رسمیة، وبفضل جھود عدنان األسدي العظیمة، 
فان أكثر من نصف سكان المثنى یعیشون دون خط الفقر فیما یقطن ن�ح�و 

 .خمسة عشرة بالمئة من سكانھا في العشوائیات
في كل مرة یصر األسدي على تأسیس دولة األكاذیب واألوھام، منذ أن ت�م 
وضعھ في البرلمان، غیر أن جرأتھ ھذه المرة فاقت ما قبلھا، عندما طالب 
بأن نعامل الساسة العراقیین مثل میركل، وألنھ ال یعرف شیًئا عن ال�ن�ظ�ام 
السیاسي األلماني فھو یعتقد أن المستشارة أنجیال می�رك�ل ال ت�زال ت�ح�ك�م 
ألمانیا منذ رب�ع ق�رن، وال ی�دري، ج�ھ�ب�ذن�ا، أن م�ی�رك�ل ت�ول�ت م�ن�ص�ب 

وأنھا قررت أن ت�ت�رك رئ�اس�ة ال�ح�زب وم�ن�ص�ب  2005المستشارة عام 
المستشارة في العام المقبل، والسبب لیس ألنھا سلمت مدًنا بأك�م�ل�ھ�ا إل�ى 

مئات الم�ل�ی�ارات، ب�ل   عصابات إرھابیة، وال ألنھا أفقرت ألمانیا و"نھبت"
فقط بسبب خسارة حزبھا االنتخابات في إحدى ال�م�دن، ف�ي ال�وق�ت ال�ذي 

 .خسرت فیھ معظم أحزابنا االنتخابات قبل أن تبدأ
یصر األسدي على منافشة المرحوم جان جاك روسو صاحب أش�ھ�ر ع�ق�د 
سیاسي، والذي نھضت من خاللھ أوروبا، والذي یرشدنا إل�ى أن األم�م ال 
تزدھر في ظل ساسة یعتقدون أن�ھ�م وح�دھ�م ی�ع�رف�ون مص�ل�ح�ة ال�ب�الد.. 
فاالزدھار والتنمیة والعدالة ال مكان لھا في ظل رجال یخطط�ون م�ن أج�ل 
الوصول إلى درجة من اإلیمان بأنھ ال خیار أمام ال�ن�اس س�واھ�م.. ألن�ھ�م 
وحدھم یملكون القوة والحزم، یخیفون الناس، عادلون في توزیع العط�ای�ا 

 .والمنح على مقربیھم، وعادلون أیضا في توزیع الظلم على الناس

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني                  
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لقد أفسدت الكتل الس�ی�اس�ی�ة ال�م�ت�ن�ف�ذة ال�ع�م�ل�ی�ة   

الدیمقراطیة والسیاسیة في العراق ب�ع�د ان ح�ق�ق�ت 
الكثیر م�ن ال�م�ك�اس�ب ال�م�ال�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة وف�ي 
مقدمتھا الھیمنة والن�ف�وذ ألج�ل الس�ی�ط�رة وبش�ك�ل 
تعسفي على م�ق�درات ال�ب�الد ب�دالً م�ن ب�ن�اء دول�ة 
دیمقراطیة حقیق�ی�ة وم�ؤس�س�ات ت�ل�ت�زم ب�ال�ق�ان�ون 
والدستور، فالدولة العراقیة منذ الفترة اإلستعماریة 
بناءھا مؤسساتي لھا أطرھ�ا ال�ق�ان�ون�ی�ة واإلداری�ة 
وقامت بتربیة أجیال م�ن ال�م�وظ�ف�ی�ن ال�م�خ�ل�ص�ی�ن 
للوطن والشعب في حین مانراه على الواقع ل�ی�س�ت 
دولة وإنما الال دولة، فساد وفوضى وعدم الش�ع�ور 
بالمسؤولیة ت�ح�ت ن�ظ�ام ال�م�ح�اص�ص�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة 

 والفساد.
أصیب الشعب العراقي بخیبة ال�م�س�ع�ى ن�ح�و ب�ن�اء 
دولة الحریة والدیمقراطیة والع�دال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة، 
ألن الشروع في التغییر وإسقاط النظام الدكت�ات�وري 
جاء م�ن خ�الل ق�وى االح�ت�الل دون وض�ع خ�ط�ط 
إلعادة بناء ال�ع�راق ال�ج�دی�د أو إل�ت�زام�ات م�ب�دأی�ة 
وتقدیم المساعدات، وبدالً من ذلك عملوا على صنع 
ط��ب��ق��ة س��ی��اس��ی��ة ف��اس��دة م��وال��ی��ة ون��ظ��ام ی��ع��ت��م��د 
المحاصصة والطائفیة دون حساب للوحدة الوطن�ی�ة 
أو حمایة الھویة الوطنیة ھذه كانت البدایة الخاطئ�ة 
التي إنتجت نھایات خاطئ�ة ون�ظ�ام م�ف�ل�س ی�ع�ی�ش 
أزمات مستمرة وجعل الشعب ھدف ب�دون ح�م�ای�ة، 
لإلرھاب والنزاعات اإلقلیمیة ومسرح ل�ل�م�خ�اب�رات 

 الدولیة ولقمة سائغة للنظام األیراني المتخلف. 
واآلن یتم تخریب الع�م�ل�ی�ات االن�ت�خ�اب�ی�ة م�ن أج�ل 
ضمان مقاعدھم، و وضع قوانین مبتكرة تع�ج�ی�زی�ة 
غیر قابلة للتنفیذ. لقد كان من م�ط�ال�ب اإلن�ت�ف�اض�ة 
المجیدة، إجراء انتخ�اب�ات م�ب�ك�رة ون�ت�ی�ج�ة ض�غ�ط 
الجماھیر واإلحتجاجات تمت الموافقة ع�ل�ى إج�راء 
االنتخابات الم�ب�ك�رة م�ن ق�ب�ل ال�ح�ك�وم�ة ال�م�ؤق�ت�ة 
ومج�ل�س ال�ن�واب وب�ن�ف�س ال�وق�ت حش�دت ال�ك�ت�ل 
المتنفذة ما تملكھ من ن�ف�وذ م�ن أج�ل ع�رق�ل�ة ھ�ذه 
االنتخابات بسبب ال�خ�وف م�ن ن�ت�ائ�ج�ھ�ا ال�ت�ي ق�د 
تحرمھم من مقاعدھم ورب�م�ا ی�ت�ح�ول�ون إل�ى ك�ت�ل 
ضعیقة فاقدة لنفوذھا وھیمنتھا. وكان ال�م�ن�ف�ذ إل�ى 
دفع الشعب نحو ال�م�ت�اھ�ة وال�دوران وال�ی�أس ھ�و 

 محاولة تأخیر إجراء االنتخابات أو إلغاءھا. 
كان المطلوب وضع قانون إنتخابي ی�ح�ق�ق ال�ع�دال�ة 
(یساھم في زیادة أعداد المشاركین ف�ی�ھ�ا م�ن أج�ل 
تحقیق التغییر) ال�ج�ذري. وب�ع�د م�رور أش�ھ�ر م�ن 
المناقشات حول قانون االن�ت�خ�اب�ات،ع�م�ل�ت ال�ك�ت�ل 
السیاسیة على تحریف مطالب اإلن�ت�ف�اض�ة وال�ع�م�ل 
على تشریع قانون إنتخابي یلبي طموحاتھا ویضمن 
إستمرارھا في السل�ط�ة ال ألج�ل الش�ع�ب ب�ل ألج�ل 

مصالحھا بنفس ال�وق�ت م�ح�اول�ة وض�ع ال�ع�راق�ی�ل 
والص��ع��وب��ات أم��ام م��رش��ح��ي ال��ق��وى ال��وط��ن��ی��ة 

 والدیمقراطیة والمستقلین.
ول��ھ��ذا ص��وت م��ج��ل��س الش��ع��ب ف��ي ج��ل��س��ة 

دائ�رة  83على تقسیم ال�ع�راق إل�ى  10/10/2020
إنتخابیة في الوقت الذي الیوجد فیھ تخ�ط�ی�ط دق�ی�ق 
لحدود المحافظ�ات واألقض�ی�ة وال�ن�واح�ي ل�ت�رس�ی�م 
حدودھا، كذل�ك الی�وج�د إحص�اء س�ك�ان�ي ل�م�ع�رف�ة 

 نفوس المناطق. 
ومن أھم الحجج التي تساق لصالح الدوائر المتعددة 
كون الدائرة األصغر ت�ج�ع�ل ال�ج�م�ھ�ور ق�ری�ب�اً م�ن 
النائب، فتتیح لھ مراقبتھ ومسائلتھ بص�ورة أفض�ل 
في شأن الخدمة التي یقدمھا لسكان منطقتھ، وھ�ذه 
وظیفة یقوم بھا عضو مجلس المحافظة المن�ت�خ�ب، 

 فالنائب یفترض فیھ یكون ممثالً للشعب العراقي.
 

 من أھم المالحظات على نظام تعدد الدوائر
تكریس الھویات الفرعیة عل�ى حس�اب ال�ھ�وی�ة   -1

 الوطنیة وال یتفق مع شعار (نرید وطن).
یمكن لنسبة قلی�ل�ة م�ن األص�وات ف�ي ظ�ل ھ�ذا   -2

النظام ضمان الفوز في حال تعدد المرشحین وتوزع 
 األصوات.

إقص�اء أط�ی�اف س�ی�اس�ی�ة ف�ي ح�ی�ن ال�م�رح�ل��ة  -3
 اإلنتقالیة تحتاج إلى مشاركة واسعة.

تجنباً من أن تكون الدوائر المتع�ددة والص�غ�ی�رة  -4
إقطاعیات عائلیة أو تكون تحت صبغ�ة ط�ائ�ف�ی�ة أو 

 إثنیة ضیقة.
الدوائر المتعددة الصغ�ی�رة وال�م�ت�وس�ط�ة ت�وف�ر  -5

فرص لتأثیر المال السیاسي وفي ھذه الحالة ت�ك�ون 
 كتل قوى المحاصصة والفساد تمتلك أموالً طائلة.

الترشیح سیكون فردي ب�دون ق�وائ�م إن�ت�خ�اب�ی�ة  -6
حزبیة وإئتالفیة وبالتالي سی�ك�ون ق�ان�ون األح�زاب 
غیر مفید بالرغم من ال�م�الح�ظ�ات ع�ل�ی�ھ، ال�ق�وائ�م 
االنتخابیة المعتمدة سابقاً لم تمنع الترشیح ال�ف�ردي 
بل مازجت بین الخیارین وترك�ت ل�ل�م�واط�ن ح�ری�ة 

 اإلختیار.
كلما كبرت ال�دائ�رة االن�ت�خ�اب�ی�ة ت�وف�رت ف�رص  -7

أفضل للمواطنین، إلختیار ممثلیھم الذین یخ�ت�ل�ف�ون 
عنھم في الدین أو القومیة أو غی�رھ�م�ا، م�ب�ت�ع�دی�ن 
 بذلك عن التمثیل الطائفي المحاصصي في البرلمان.

لن تكون مخرجات بشكل قوائم وتحالفات وأن�م�ا  -8
ستكون أفراًدا فمن الذي سیش�ك�ل ال�ح�ك�وم�ة ب�دون 

 وجود أحزاب أو رؤساء أحزاب.
الدائرة الواحدة ھي األفضل، مثالً الع�راق دائ�رة  -9

والتمثیل النسبي، الدوائر ال�م�ت�ع�ددة ی�ح�ص�ل  واحدة
المرشح الفردي على الفوز، عن�دم�ا ی�ح�ص�ل ع�ل�ى 
أعلى األصوات وبالتالي یؤدي ذلك إلى ھدر أصوات 
كثیرة للناخبین في ظ�ل ت�ع�دد ال�م�رش�ح�ی�ن وت�وزع 

 األصوات.
بعد التصویت على نظام تعدد الدوائ�ر وال�ذي إت�ف�ق 
علیھ تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر وإتحاد 
الق�وى ب�زع�ام�ة م�ح�م�د ال�ح�ل�ب�وس�ي، وال�ح�زب�ی�ن 
الكوردیین الرئیسیین (الدیمقراطي ال�ك�وردس�ت�ان�ي، 

االتحاد الوطني ال�ك�وردس�ت�ان�ي) وُرف�ض م�ن ق�ب�ل 
دول�ة   تحالف الفتح بزعامة ھادي العامري، إئتالف

ال��ق��ان��ون ب��زع��ام��ة ن��وري ال��م��ال��ك��ي وع��دد م��ن 
الشخصیات السیاسیة. كما أع�ل�ن�ت م�ج�م�وع�ة م�ن 
النواب یمثلون خمس محافظ�ات رفض�ھ�م ل�ت�ق�س�ی�م 
الدوائر االنتخابیة على عدد كوتا النساء، معت�ب�ری�ن 
جلسة التصویت باطلة. وقال النائب قاسم الفھداوي 
خالل مؤتمر صحفي ب�ح�ض�ور ن�واب ال�م�ح�اف�ظ�ات 
الخمس (كركوك، دیالى، األن�ب�ار، ن�ی�ن�وى، ب�غ�داد) 
نثبت إعتراضنا على ما حصل في الجلسة الس�اب�ق�ة 

ف�ی�م�ا ی�خ�ص ت�ق�س�ی�م ال�دوائ�ر   تش�ری�ن األول 10
االنتخ�اب�ی�ة ع�ل�ى ع�دد ك�وت�ا ال�ن�س�اء وأض�اف أن 
التصویت تّم بعد إختالل النصاب القانوني وبذلك یعد 

 باطالً ونطالب بإعادتھ.
 

 أیاد عالوي
إنتقد أیاد عالوي زعیم إئتالف الوط�ن�ی�ة م�ا ج�رى  

في مجلس النواب بشأن الدوائر ال�م�ت�ع�ددة واص�فً�ا 
ماحدث بأنھ بضغط م�ن ب�ع�ض ال�ق�وى الس�ی�اس�ی�ة 
وبنفس المعنى صّرح عدنان الدنبوس عضو إئتالف 
الوطنیة في بیان الصحفي ما حصل كان بإیعاز م�ن 

القوى السیاسیة ال�ت�ي ت�ح�اول ف�رض رأی�ھ�ا  بعض
عل�ى أعض�اء م�ج�ل�س ال�ن�واب ب�م�س�اع�دة رئ�ی�س 

 المجلس..
 

 المحكمة اإلتحادیة : 
حصل إختالل في نصاب المحكمة، ب�ع�د إح�ال�ة أح�د 
قضاتھا التسعة إلى التقاعد ووفاة قاضي آخر جراء 
مرض عضال، إكتمال نصاب ال�م�ح�ك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة 
شرطاً أساسیاً للمصادقة ع�ل�ى ن�ت�ائ�ج االن�ت�خ�اب�ات 
ولھذا یستوج�ب تش�ری�ع ق�ان�ون ج�دی�د ل�ل�م�ح�ك�م�ة 
وتعدیل فقرة إختیار القضاة البدالء. ضرورة الع�ودة 

من قانون المحكمة اإلتحادیة التي إلغ�ی�ت.  3للفقرة 
ان یقوم مجلس القضاء األعلى ترشی�ح ال�ب�دالء ث�م 
الطلب من رئاسة ال�ج�م�ھ�وری�ة إص�دار ال�م�راس�ی�م 

 الجمھوریة.
 

 عود على بدء : 
اإلنتفاضة والشارع ال�ع�راق�ي غ�اض�ب والزال م�ن�ذ 

، عند إنطالق اإلن�ت�ف�اض�ة وت�ّم 2019تشرین األول 
تقدیم العدید من المطالب ولكن كما نالح�ظ ال�ت�ن�ف�ی�ذ 

 یواجھ مقاومة من قبل الكتل السیاسیة المستفیدة.
ھي لم تنجح ف�ي إفش�ال اإلن�ت�ف�اض�ة ال�ت�ي ح�ق�ق�ت 
الوحدة الوطنیة وكانت ال�ت�ظ�اھ�رات واإلح�ت�ج�اج�ات 
بص�وت واح�د وك�ان��ت ال��خ��س�ائ��ر ك��ب�ی��رة، ش��ھ��داء 
ومصابین ومخطوفی�ن وم�ع�ت�ق�ل�ی�ن ول�ح�د اآلن ل�م 
تكشف الحكومة ولجانھا ال�ت�ح�ق�ی�ق�ی�ة ع�ن ال�ق�ت�ل�ة 
وكشفھم أمام الشعب. وكل مطلب س�وف ی�دخ�ل�ون�ھ 

 في دوامة التسویف والمماطلة وھذا مرفوض. 
المتوقع یعاد التصویت بسبب رف�ض ب�ع�ض ال�ك�ت�ل 
لنظام ال�دوائ�ر ال�م�ت�ع�ددة. وس�وف یس�ت�م�ر ال�ج�دل 
والنقاش حول ھذا الموضوع. البدَّ ان یستمر ضغ�ط 

 الجماھیر المنتفضة من أجل تنفیذ المطالب.

 اوا ام ادة  ؟
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إذا لم تسنح الظروف لشمران الیاسري (أب�و   
) ال�ذي ت�م�ّر ذك�رى 1981ـ�  1926كاطع ـ�ـ� 
، للدراسة النظامیة واألكادی�م�ی�ة، 39رحیلھ الـ 

فإنّھ تمّكن من فّك رموز الحرف بفضل والدتھ. 
في ما بعد، استطاع أن ی�ع�لّ�م ن�ف�س�ھ ب�ن�ف�س�ھ، 
وألنھ عصامي واعتمد على ق�راءات�ھ ال�ذات�ی�ة، 
فقد أخذت عوالم عدیدة تتكّشف أم�ام�ھ، وك�ان 
كلّما توّغل في القراءة والتھام الكتب ومطالع�ة 
الصحف والمجّالت، ازداد خزی�ن�ھ م�ن الص�ور 
والحكایات والقصص، تلك التي كان ی�ط�ّع�م�ھ�ا 
بما یس�ت�ق�ی�ھ م�ن ح�ی�ات�ھ، ل�ی�ق�وم ب�ت�م�ل�ی�ح�ھ�ا 
وتزیینھا بخیالھ الخصب وبما كسبھ من ثق�اف�ة 
وم��ع��رف��ة، وس��رع��ان م��ا ب��دأ ح��ب��ره یس��ی��ل، 
وخصوصاً بعدما اكتظّ قلمھ باألسرار واألخ�ب�ار 

 .والنوادر
تدریجاً، أصبحت عالق�ة ذل�ك ال�ف�ت�ى ال�ف�الح�ي 
وثیقة بعالم الحرف، بل إنھ كان قد عق�د ن�وع�اً 
من الصداقة المدیدة بینھ وبین القلم، لم یفّرق�ھ 
سوى الموت اللع�ی�ن، ل�درج�ة أص�ب�ح م�درس�ة 
خاصة في اإلعالم والروایة یُشار إلیھ بال�ب�ی�ان 

 والتمیّز والفرادة. 
كانت البدایة العملیة القتح�ام�ھ م�ی�دان اإلع�الم 

اح�ج�ی�ھ بص�راح�ة ی�ب�و »ھو برنامجھ اإلذاعي 
(أي ق��ل��ھ��ا بص��راح��ة...)، وم��روراً  «َك��اط��ع

، وص�ح�ف » طریق الشعب« بعموده في جریدة 
أخرى قبلھا، وصوالً إل�ى روای�ت�ھ ال�رب�اع�ی�ة: 

، » غن�م الش�ی�وخ« ، » بالبوش دنیا«، »الزناد«
، ال�ت�ي ط�ب�ع�ھ�ا ع�ل�ى ن�ف�ق�ت�ھ »فلوس حمیّد«و

ال��خ��اص��ة، وب��اع نس��خ��اً ع��دی��دة م��ن��ھ��ا ق��ب��ل 
صدورھا تحّدیاً للسلطة التي رفض�ت ط�ب�ع�ھ�ا، 
لذرائع واھیة كما ھ�و م�ع�روف، ث�م رب�اع�ی�ت�ھ 

 «قضیة الحمزة الخلف»الثانیة التي لم تكتمل 
التي صدر جزؤھا األول بعد وف�ات�ھ. ب�ی�ن ھ�ذا 
وذاك، ھناك عشرات األقصوصات والح�ك�ای�ات 
وال��خ��واط��ر ذات ال��ن��ك��ھ��ة ال��ق��ص��ص��ی��ة أو 

َراویتھ  «خلف الدواح»التي كان  «الحكواتیة»
الشھیر یصدح بھا، وتأتي على لسانھ ط�ازج�ة 

 وشھیّة. 
وكان قد جمع منھ�ا ع�دداً ص�در ف�ي ك�ّراس�ات 
أواسط السبع�ی�ن�ی�ات وغ�ال�ب�ی�ت�ھ�ا م�ق�االت ف�ي 
الصحف والمجالت، ث�م ص�ودر ال�ع�دد األخ�ی�ر 

خ�ل�ف »منھا من المط�ب�ع�ة. ظ�ّن ك�ث�ی�رون أن 
ش��خ��ص��ی�ت��ھ األث��ی�رة، إن��م��ا ھ��و اس��م  «ال�دّواح

وھمي حتّى نشرت صورتھ ل�ل�م�رة األول�ى ف�ي 
ق�ب�ل  «على ضفاف السخریة ال�ح�زی�ن�ة»كتابي 

عقدین ون�یّ�ف. ك�م�ا نش�رت اس�م�ھ ال�ح�ق�ی�ق�ي 
والص��ری��ح َك��ع��ود ال��ف��رح��ان، وھ��و ال��ذي ظ��ّل 

، یسیر م�ع�ھ م�ث�ل ظ�لّ�ھ، «أبوگاطع»مالزماً لـ 
 .وخصوصاً قد أصبح ردیفاً لھ ولقلمھ

عاش أبو َكاطع ظروف�اً ق�اس�ی�ة، ف�ھ�و ال�ف�الح 
الذي انتقل إل�ى ال�م�دی�ن�ة، ح�ی�ث ع�م�ل الح�ق�اً 
موظفاً في وزارة اإلصالح ال�زراع�ي، وب�ع�دھ�ا 
مقّدماً لبرنامج إذاعي، ثم سجیناً بسبب دعوت�ھ 
للسلم في كردستان، ومختفیاً في الریف لبض�ع 
س�ن��وات، ث��م الج��ئ��اً غ��ی�ر س�ی��اس��ي ع��ل�ى ح��د 

ت��ج��ارة »ت��ع��ب��ی��ره، إث��ر م��الح��ق��ت��ھ ب��ت��ھ��م��ة 
ف�ي  «محكمة ال�ث�ورة»، وإحالتھ إلى «األسلحة

المنتظر حسب تھّكمات�ھ  «الحكم»حینھا. وكان 
، أي إن أق�ل ح�ك�م ھ�و «أقلن .. أقلن اإلعدام»

ب��اإلع��دام (وھ��و م��ا ُع��رف��ت ب��ھ ال��م��ح��ك��م��ة 
المذكورة من إص�دار أح�ك�ام غ�ل�ی�ظ�ة بص�ورة 

 .اعتباطیة)
عل�ى ح�ّد  «الذئب اللئیم»وإذا كان قد أفلت من 

تعبیر الشاعر الج�واھ�ري ال�ذي ظ�ل ی�ت�رّص�ده 
لس��ن��وات ع��دی��دة، ف��إن ھ��ذا ال��ذئ��ب ك��ان ل��ھ 
بالمرصاد في المنفى، فتمّكن من اصطیاده ف�ي 

في حادث سیر  1981آب (أغسطس) عام  17
غاشم، حین ك�ان ی�ن�وي زی�ارة ن�ج�ل�ھ األك�ب�ر 
جبران وھو متوّجھ من ب�راغ إل�ى ب�ودابس�ت، 
وقد نُقل جثمانھ إلى بیروت لیُوارى في مق�ب�رة 

 الشھداء الفلسطینیین.
وإذا كان غائب طعمة فرمان بح�ق ھ�و روائ�ي 
المدینة بكل خ�ف�ای�اھ�ا وخ�ب�ای�اھ�ا وش�وارع�ھ�ا 

وأزقتھا وعالیھا وسافلھا كما یُ�ق�ال، ف�إن أب�و 
َكاطع كان روائي الریف بكل تن�اقض�ات�ھ، ن�اق�الً 
حدیث الدواوین والمضایف والمجالس، لیجع�ل 
م�ن��ھ م��ادة ل�ل��روای��ة واألقص��وص�ة وال��ح��ك��ای��ة 

 والعمود الصحافي. 
وكان یقوم بتقدیم كل ذلك بصورة مجّسمة تل�ك 
التي تخّص حیاة الریف الحقیقیة بما ل�ھ�ا وم�ا 
علیھا، أي حیاة الفالحین والشی�وخ واإلق�ط�اع 
والسراكیل والنساء والعشق ال�م�ح�ّرم وال�ح�ب 
واللوعة والظلم والقسوة، إضافة إلى ال�ع�ادات 
والتقالید االجت�م�اع�ی�ة، مس�ل�ط�اً الض�وء ع�ل�ى 

  .الزیف والخداع واالستغالل
ك�ان رؤی�وی�اً،  «أب�و َك�اط�ع»یمكنني القول إن 

أي أنھ ینظر بعیداً، حتى إّن ج�زءاً م�ن ع�ق�ل�ھ 
كان یعیش ك�أن�ھ ل�ل�م�س�ت�ق�ب�ل، وك�ان�ت رؤی�ت�ھ 
واقعیة ال ت�ج�ری�دی�ة أو ن�ظ�ری�ة، ألن�ھ�ا ك�ان�ت 
تنطلق من حی�اة ال�ن�اس وت�ع�ود إل�ی�ھ�م، وھ�ي 
رؤیة تمتاز بالص�ف�اء وال�وض�وح، وخص�وص�اً 
قد مزجھا بقیم تتطلّ�ع إل�ى ال�ح�داث�ة وال�ج�م�ال 

 .والسالم والمساواة والعدل
وجد أبو َكاطع في أسلوب القص، ال�ح�ك�ای�ة أو 
األقصوصة أو الروایة وسیلة یستثمر فیھا ك�ل 
ما اختزن في ذاكرتھ م�ن ح�ی�اة ال�ری�ف أو م�ا 
استحضره من خ�ی�ال وم�ا ك�ان ی�ح�ل�م ب�ھ م�ن 
رؤى، وبقدر ما كانت الروایة ق�ب�ل أب�و َك�اط�ع 
ت�ن��ق��ل ع��ن واق�ع ال��ری�ف أو ت�المس��ھ، إّال أن 
رؤیتھا ظلّت مدینیة أو أن�ھ�ا ت�ع�بّ�ر ع�ن رؤی�ة 
المدینة. لكن أبو َكاط�ع ت�م�ّك�ن م�ن ن�ق�ل ح�ی�اة 
ال�ری�ف م�ن داخ��ل ال�ری��ف ول�ی��س ع�ن��ھ، إل��ى 
المدینة، ألنھ لم یكن طارئاً أو مت�ط�فّ�الً ع�ل�ی�ھ، 
بل كان من صلبھ، وحاول أن یعكس حیاتھ بما 
لھا وما علیھا، في حین كان�ت ك�ت�اب�ات أخ�رى 
سبقتھ تمثّل نظرة المدینة إلى الریف، ولم تكن 
قادرة على تصویر حیاة الریف كم�ا ھ�ي، ف�ق�د 

ول�م تس�ت�ط�ع ن�ق�ل أج�وائ�ھ�ا  «ب�ران�یّ�ة»بقیت 
 .(الجوانیة)

لم یكن أبو َكاطع متفّرجاً ع�ل�ى م�ا ی�ج�ري ف�ي 
الریف وحیاة القریة في إطار مشھ�د خ�ارج�ي، 
بل كان من الریف وكتب عن البی�ئ�ة ال�ری�ف�ی�ة، 
مقّدماً لنا إیّاھا على قدٍر من التشویق والت�وتّ�ر 

 .واالنفعال بكل تناقضاتھا وتعقیداتھا
 «األی�ام»وإذا كان طھ حسین قد قّدم في كتاب 

الشاب الریفي اآلتي من قریة المنیا ال�م�ت�ش�بّ�ع 
بالثقافة األزھریة كنقیض ل�ل�ح�ض�ارة ال�غ�رب�ی�ة 
التي تخیفھ، وفع�ل ال�ط�ی�ب ص�ال�ح ف�ي روای�ة 

ح��ی��ن جّس��د  «م��وس�م ال��ھ��ج��رة إل��ى الش��م��ال»
ع�الق�ة ال�ری��ف�ي ب�ال��م�دی�ن��ة األوروب��ی�ة، ح�ی��ث 
وضعھ بین سیقان فتاة شقراء مضیفاً ت�ن�اقض�اً 

ذات »وازدواجیة جدیدة على أصولھ الفالحی�ة 
وحاضره اإلنكلیزي، إّال أن  «المسحة السوداء

روایة أبو َكاطع في الرباعیة حاولت كسر ھ�ذا 
االحتكار في التحّدث عن الری�ف م�ن خ�ارج�ھ، 
بعدما رسم صورة ضاحكة جدیدة البن المدی�ن�ة 
أیض��اً، وأوھ��ام��ھ وأك��اذی��ب��ھ وأالع��ی��ب��ھ، ت��ارة 

ال�ری�ف وت�راث�ھ، وأخ�رى  «ح�ك�م�ة»باستعارة 
بالسخریة منھ لسذاجتھ وأوھامھ، من دون أن 
یسقط في األحكام ال�م�س�ب�ق�ة واإلرادوی�ة ال�ت�ي 
وقع فیھا أبناء المدن ف�ي روای�ت�ھ�م ال�م�دی�ن�ی�ة 
عن الریف. وسواء جاءت مباشرة أو تلمی�ح�اً، 
فإن الكثیر من الروائیین العراقیین كانوا أبن�اء 
مدن مثل محمود أحمد السید وسلیمان ف�ی�ض�ي 

وجعفر الخلیلي وذو النون أیوب، وبعدھم عب�د 
الملك نوري وف�ؤاد ال�ت�ك�رل�ي وغ�ائ�ب ط�ع�م�ة 
فرمان وفاضل العزاوي وعبد ال�رح�م�ن م�ج�ی�د 

 .ال���رب���ی���ع���ي وم���ح���م���د خض���ی���ر وغ���ی���رھ���م
لقد ظّل أبو َكاطع وباستثناءات محدودة یع�ت�م�د 
األس��ل��وب ال��م��ب��اش��ر وال��خ��ط��اب ذا ال��ت��وّج��ھ 
األیدیولوجي الصارخ في التعبیر، م�ث�ل�م�ا ف�ع�ل 
في برنامجھ أو في ع�م�وده الص�ح�اف�ي أو ف�ي 
رباعیتھ، لكنھ بدأ وإْن ك�ان ب�ب�طء وب�ال�ت�دّرج 
إلى الترمیز والداللة، وھ�و أس�ل�وب ح�اول أن 
ی��ع��ت��م��ده ف��ي الس��ن��وات األخ��ی��رة، وخص��وص��اً 
بنضج تجربتھ واكتمال أدواتھ الفنی�ة وإن ظ�ّل 
صوت االیدیولوجیا قویاً في داخ�ل�ھ. وب�ال�ط�ب�ع 
فإن ذلك یضعف العمل الفني، لكن تل�ك ال�ن�ب�رة 
االیدیولوجیة الصارخة خفّت كثی�راً ف�ي روای�ة 

ال�ت�ي ص�درت ب�ع�د »  قضیة ال�ح�م�زة ال�خ�ل�ف« 
، وف�ي » دار ال�ف�اراب�ي« وفاتھ في بیروت عن 

م��وت ال��ك��ل��ب��ة »ب��ع��ض األقص��وص��ات م��ث��ل 
ال��ت��ي  «ح��ك��ای��ة الض��ب��ع األك��ب��ر»و «م��رزوق��ة

نشرتھا للمرة األولى، وقد یكون ق�د ت�أثّ�ر ب�ھ�ا 
 .«مزرعة الحیوان»بجورج أورویل وروایتھ 

 
لقد استخدم أب�و گ�اط�ع ال�ل�ھ�ج�ة الش�ع�ب�ی�ة أو 
المحكیّة بأسلوب باذخ كما فعل الشاعر م�ظ�ف�ر 
النواب ف�ي قص�ی�دت�ھ الش�ع�ب�ی�ة، م�ن دون أن 
یلتفت إلى ما قیل بشأن�ھ�ا م�ن ان�ت�ق�اص ل�ل�غ�ة 
العربیة أو للف�ص�ح�ى، ألن�ھ ك�ان ی�ری�د إح�داث 
التأثیر المطلوب في وعي المتلقّي، ناھیك ب�م�ا 
تحملھ من دالالت أحیاناً، لی�س ب�إم�ك�ان ال�لّ�غ�ة 
الفصحى التعبیر عنھا. وأصبحت است�خ�دام�ات�ھ 

ف��ي تض��م��ی��ن ب��ع��ض ال��ن��ص��وص  «م��ق��ب��ول��ة»
بالعامیة العراقیة، وإن استمرت االع�ت�راض�ات 

 .الشدیدة بشأنھا
وكان مبّرره أنھ یجدھا أحیاناً أكثر تعبیراً ع�ّم�ا 
یرید أن یق�ول�ھ، وإْن ح�اول ال�م�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى 
اللغة العربیة وجمالھا وتنّوع مفرداتھ�ا، ل�ك�ن�ھ 
ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ھ ك��ان ی��ل��ج��أ إل��ى ال��ع��ام��ی��ة 
لتط�ع�ی�م�ھ�ا وی�ج�د ف�ي ذل�ك وس�ی�ل�ة م�ن�اس�ب�ة 
لمخاطبة جمھ�ور أوس�ع. وح�اول ف�ي ح�ك�ای�ة 

یوم القیامة أو یوم الحساب أو ش�يء ق�ری�ب »
استخدام اللھجة السوریة ال�ت�ي ك�ان  «من ھذا

ی�ت��م��ازح ب��ھ��ا م��ع ص��دی��ق��ھ الس��وري عص��ام، 
أو »  ال�َع�َم�ھ« أو »  تقب�رن�ي«وظلّت كلمات مثل 

الزمات یرّددھ�ا ب�م�ت�ع�ة ش�دی�دة، ألن�ھ »  لكان«
یعتقد أن ذلك یم�لّ�ح نص�ھ وی�ع�ط�ی�ھ م�ق�ب�ول�ی�ة 

   .أكثر
لقد ظّل أبو َك�اط�ع ف�ي ال�م�ض�م�ون أو الش�ك�ل 

عراقیاً صمیمیاً ومحلیاً إلى أبعد الحدود، وم�ن 
ھنا نستطیع أن ندرك ماذا یعني األفق اللغوي، 
وخصوصاً حین یسعى المب�دع ل�ت�خ�طّ�ي ح�دود 
المكان إلى عالم أكثر شساعة، وھ�و م�ا ط�ب�ع 
روایات غائب طع�م�ة ف�رم�ان وف�ؤاد ال�ت�ك�رل�ي 
ومحمد خضیر وفاضل العزاوي وعبد الرحم�ن 
م�ج��ی��د ال��رب��ی�ع��ي وآخ��ری��ن ال�ذی��ن وإن ك��ان��ت 
روایتھم محلیة، لكنھا في الوقت نفسھ ع�رب�ی�ة 

 .بأفق عالمي
أف�ل��ح أب�و َك��اط�ع إل��ى ح��دود ك�ب��ی��رة ج��داً ف��ي 
استخدام السخریة، بل إنھ م�ن ال�ق�الئ�ل ال�ذی�ن 
امتازوا باختیار ھ�ذا األس�ل�وب. وحس�ب ك�ارل 
ماركس، فالموقف من السخری�ة ی�ع�ن�ي ات�خ�اذ 
م�وق�ف ج�اد م��ن ال�ح�ی�اة، وھ��ي س�الح ث�ق�ی��ل 
ال�وزن وش�دی�د ال�ف�ّع�ال�ی�ة، ال ی�خ�ش�اه ال�ح�ك�ام 
وال��م��س��ت��ب��دون بش��ك��ل خ��اص ف��ح��س��ب، ب��ل 
البیروقراطیون أیضاً من الحزبیین المسلكی�ی�ن 
واإلداریین، الذین اعتادوا على ن�ظ�ام ال�ط�اع�ة 
وقبول األوامر. والسخریة أقرب إل�ى م�دف�ع�ی�ة 
بعیدة المدى، وال سیّما إذا أُحسن استخ�دام�ھ�ا، 
فإن مفعولھا كبیر ج�داً، وق�د اس�ت�خ�دم�ھ�ا أب�و 
َكاطع بأسلوب راق ومب�ّرر، مص�ح�وب�ة ب�ِح�َك�ٍم 

 .وأشعار وأمثال شعبیة
وأتذّكر أنني ب�ع�د اغ�ت�ی�ال ن�اج�ي ال�ع�ل�ي ال�ع�ام 

قارنت  ، كتبت عموداً في صحیفة المنبر1987
فیھ عمود أبو َكاطع برسوم�ات ن�اج�ي ال�ع�ل�ي، 
وحنظلة بخلف الدّواح وقلت فی�ھ: ك�ان ع�م�ود 
أب��و َك��اط��ع ی��ع��ط��ي م��ا ی��ك��ف��ي م��ن ال��ف��رح 
والسخریة، وكان قلمھ وشخص�ی�ت�ھ ال�م�م�لّ�ح�ة 
خ��ل��ف ال��دّواح م��ث��ل ریش��ة ن��اج��ي ال��ع��ل��ي 
وشخصیتھ األثیرة حنظلة، ت�ل�ك ال�ریش�ة ال�ت�ي 
كانت تمتلك ذلك السحر اآلّخاذ الذي ی�ث�ی�ر ف�ي 
النفس خیاالت خصبة ج�دی�رة ب�ك�ل م�ن ی�ت�وق 

 .إلى الحریّة والتجدید
وعندما تقول حنظلة فإنك تعني خل�ف ال�دّواح، 
وعندما تستذكر أبو َكاطع فأن�ت ت�ح�ی�ي ذك�رى 
ناجي العلي أیضاً الذي استشھد في ل�ن�دن، وال 
یمكن تصّور حنظلة من دون فلسطین، م�ث�ل�م�ا 
ال یمكن الحدی�ث ع�ن خ�ل�ف ال�دّواح م�ن دون 

 .الحدیث عن الریف العراقي والعراق كلّھ
ھي السخریة في الحالتین: وجوه وم�ؤخ�رات، 
زھور وتوابیت، ح�م�ام�ات وب�ن�ادق، ظ�ال�م�ون 
وم��ظ��ل��وم��ون، أب��ط��ال وأدع��ی��اء، ح��ق��ی��ق��ی��ون 
ومزیفون... ھي السخریة حین ینتصب أم�ام�ك 
ال��واق��ع ال��ع��رب��ي ب��ك��ل ت��ن��اقض��ات��ھ وب��ؤس��ھ 
وتشویھاتھ: إنھا السخریة المشتركة والھ�ّوی�ة 
المشتركة للمضطھدین والمنفیین وإن اختلف�ت 
األلوان واألش�ك�ال واالج�ت�ھ�ادات، م�ث�ل�م�ا ھ�ي 
ال��ھ��ّوی��ة ال��م��ش��ت��رك��ة ل��ل��ظ��ال��م��ی��ن وال��ط��غ��اة 

 .والفاسدین
إن ظاھ�رة أب�و گ�اط�ع أص�ی�ل�ة، ألن�ھ�ا ظ�اھ�رة 
إبداعیة، فلم یقلّد أح�داً م�م�ن س�ب�ق�وه، ب�ل إّن 
میدانھ كان ب�ك�راً، ك�م�ا أّن م�ن ح�اول ت�ق�ل�ی�ده 
فش�ل، ون��ت�ذّك�ر ظ�اھ�رة ط�ال�ب ال�ف�رات��ي (أب��و 
سباھي) وع�ل�ي األط�رش (َك�ع�ود) ب�اس�ت�خ�دام 
اللھجة الشعبیة، لكنھا ل�م تس�ت�ط�ع ال�ت�ع�وی�ض 
عن ظاھرة أبو َك�اط�ع وك�ارزم�ی�ت�ھ وح�ك�ای�ات�ھ 
ال�م��ؤثّ�رة وب��رن�ام��ج�ھ األث��ی�ر، وظ�لّ��ت ص�ی��غ��ة 

 .مستعارة ومستنسخة
لقد كان أبو گاطع مدرسة حقیقیة في فن الن�ق�د 
والتحریض والتعبئة فیھا الكثی�ر م�ن ع�ن�اص�ر 
ال��ج��ذب واإلق��ن��اع، وخص��وص��اً ب��اس��ت��خ��دام 
السخریة والدع�اب�ة والض�ح�ك، وال أدري إل�ى 
أي حدٍّ یمكن أن نستذكر معھ الروائي تش�ارل�ز 

، ف�ق�د » قص�ة م�دی�ن�ت�ی�ن« دیكنز صاحب روایة 
امتاز ھو اآلخر بالدعابة ال�ب�ارع�ة والس�خ�ری�ة 
الالذعة، وصّور جانباً مھماً من حیاة ال�ف�ق�راء 

 .وحظي بشعبیة لم ینلھا مجایلوه
فلنستعّد ل�الح�ت�ف�ال ب�م�ا ی�ل�ی�ق ب�ذك�رى رح�ی�ل 
الروائي والصحافي أبو َكاطع ول�ت�ك�ن ال�ذك�رى 

) مناسبة جدیدة ل�ت�ك�ری�م أب�و 2021األربعون (
َكاطع على مستوى العراق ولنعّد م�ا نس�ت�ط�ی�ع 

 .لتلك المناسبة العطرة
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 عبد الحسین شعبان



 

  رعایة الفنان المثابر10 - 

یحرص الفنان ال�م�س�رح�ي ان ی�ث�اب 

على مثابرتھ البناءة والمبدعة ، وان 

ینال حظھ من الرعایة والحوافز ب�ع�د 

ما كابده من (م�ع�ان�اة) ت�خ�ص دوره 

ب�ال�روت�ی�ن   الثقافي وبما یتعلق كذل�ك

االداري والمطلوب على مستوى آخر 

ھو العمل الجاد على تنسیق ال�ج�ھ�ود 

ال��م��س��رح��ی��ة ب��ی��ن وزارة ال��ث��ق��اف��ة 

والتربیة لتقدیم ال�ع�روض ال�ط�الب�ی�ة 

وتوزیعھا على خارطة العراق، وتب�دأ 

من (ریاض األطفال) و (االب�ت�دائ�ی�ة) 

وم�����ن�����ھ�����ا ال�����ى (ال�����م�����س�����رح 

والع�روض ال�م�ق�دم�ة م�ن   (الجامعي

ق��ب��ل ال��ف��رق األھ��ل��ی��ة وال��م��ن��ظ��م��ات 

ال��خ��اص��ة  وال��ن��وادي ال��ج��م��اھ��ی��ری��ة

 بالثقافة واالتحادات والنقابات.

ومما یلفت النظر ھ�و ض�رورة دع�م  

األسرة إلتاحة المجال امام ( المرأة ) 

المتخرجة في معاھد وكل�ی�ات   الفنانة

الف�ن ل�ل�ت�م�ث�ی�ل ف�ي مس�ارح ال�دول�ة 

الرسمیة أوفي توظیفھا في ق�ط�اع�ات 

ال��ف��ن��ون وال��ث��ق��اف��ة فض��الً ع��ن دع��م 

ق��درات��ھ��ا ال��ف��ن��ی��ة ف��ي ال��ت��ل��ف��زی��ون 

والسینما واالذاع�ة وت�ع�زی�ز أھ�م�ی�ة 

 . دورھا االبداعي فیھا

 

    شباك التذاكر 11 –  

بان الع�رض ال�ج�اد  -احیاناً   –قد یقال 

وغیر الجاد یعتبران بم�ث�اب�ة (خش�ب�ة 

مسرح تجاریة) است�ن�اداً ال�ى م�ردود 

بخصائص�ھ   شباك التذاكر االقتصادي

ال�رب�ح��ی�ة، وھ��و ی�ق��وم ع�ل��ى ع�ات��ق 

وم�ن�ت�ج�ھ ومس�ّوق�ی�ة،  صاحب العم�ل

الذین یتعاطون ال�ع�م�ل ع�ل�ى ت�وف�ی�ر 

  : (المواد الخام) التي تخص

ال��ن��ص وال��م��م��ث��ل��ی��ن وال��م��ؤل��ف��ی��ن 

والمخرجین وكل منھم یساھم بط�رٍف 

في انتاج ھ�ذه (الس�ل�ع�ة) ف�ي س�وق 

  ! المتفرجین (االستھالكیین)

وربم�ا ی�ت�ف�ق ال�ن�اق�د م�ع م�ث�ل ھ�ذه 

 المبررات لكنھ یرى بعینھ ال�ف�احص�ة

ال��م��رھ��ف��ة أدل��ة ث��ب��وت��ی��ة   ال��م��ت��أم��ل��ة

 وقطعیة على تق�ی�ی�م ھ�ذه (الس�ل�ع�ة)

الثقافیة من الجھة اإلبداعیة للمس�رح 

ببعدھا المعرفي وال�ج�م�ال�ي وأھ�م�ی�ة 

العرض ل�ل�م�ت�ف�رج�ی�ن وھ�م ال�زب�ائ�ن 

النوعیین، الذین یدعمون ھذا النشاط 

ال�ت�ي ی�ع�ّول�ون   في أولویت�ھ ال�ف�ن�ی�ة

ع��ل��ی��ھ��ا ف��ق��ط، ال ع��ل��ى ط��اب��ع��ھ��ا 

 (التجاري) مطلقاً.

  

   القطیعة بین الفنانین  12 -

ال��ج���ام��ع���ة   ت��ت��م���خ��ض ال��ت���ج��ارب

للمسرحیین عن انطباع�ات وم�واق�ف 

تدعو الى القطیعة وعدم التعاون فیما 

ب��ی��ن��ھ��م ف��ي األع��م��ال ال��م��س��رح��ی��ة 

الم�ش�ت�رك�ة، ب�دالً م�ن االن�دم�اج ف�ي 

وتب�ادل ال�ح�وار   أجواء من المعایشة

ال�ب��نّ��اء وس�ل��وك االت��ج��اه ال��ج��اد ف��ي 

التعاون عل�ى ب�ن�اء ص�رح مس�رح�ي 

جدید مشترك منشود. ھذا الن�وع م�ن 

ب��ی��ن األط��راف   ال��ت��ص��لّ��ب وال��خ��الف

المتصارعة یصبح عائقاً لما ن�ت�رق�ب�ھ 

م���ن اح���الم مس���رح���ی���ة م���ت���ط���ورة 

ومعاصرة في حوارنا مع العال�م وم�ع 

ج�م�ھ��ورن�ا ال��وط�ن��ي و ف��ي ع�ال��م�ن��ا 

العربي أو في بحثنا عن سالمنا ف�ی�م�ا 

یخ�ّص م�ن ح�ب�ن�ا ألھ�ل�ن�ا ول�أل�س�رة 

اإلنسان�ی�ة ف�ي ُم�ث�ل ع�ل�ی�ا ت�ج�م�ع�ن�ا 

وت��رب��ط��ن��ا عض��وی��اً ب��ح��اج��ت��ن��ا ال��ى 

جمالیات المسرح بمثل ح�اج�ت�ن�ا ال�ى 

تعزیز االواصر االجتماعیة. فللث�ق�اف�ة 

المسرحیة عناصر عامة مشتركة ف�ي 

شخصیة وط�ن�ی�ة م�ح�ددة   بناء ھویة

في اللغة والتاریخ وأخرى متخصصة 

بفئة الفنانین وثالثة بثقافة مس�رح�ی�ة 

متغیرة ینتجھا االحتكاك م�ع ث�ق�اف�ات 

مس��رح��ی��ة ع��ال��م��ی��ة م��ت��ن��وع��ة ف��ي 

ستراتیجیتھا االبداعیة وفي أس�ال�ی�ب 

عروضھا التجریبیة ال�ك�اس�ح�ة ع�ل�ى 

مستویات مغایرة لل�م�أل�وف ال�درام�ي 

ف�ي ال��ك��ت��اب��ة وف��ي ت��ق��ال��ی��د ال��ف��رج��ة 

ال�ق�دم وال�ى   المسرحیة الراسخة منذ

الیوم ، لتق�ل�ب ال�م�ش�ھ�د ال�م�س�رح�ي 

بغرائبیت�ھ�ا ال�ع�ق�ی�م�ة وان�ت�ك�اس�ات�ھ�ا 

س�ع�ی�ھ�ا ال�ح�ث�ی�ث   الناجعة لتتقدم في

ب��ات��ج��اه ال��م��س��ت��ق��ب��ل واب��ت��ك��ارات��ھ 

 . في المسرح  المرتقبة

 

  الفنان الفطري13 -  

لألسف یعیش مسرحنا الیوم في ف�ق�ر 

الت�ي  مسرحي وسط الوفرة االعالمیة

تّضج فیھا المسارح بعروض عالمی�ة 

راقیة ف�ي م�وض�وع�ات�ھ�ا وأف�ك�ارھ�ا 

وج�م��ال�ی��ت�ھ��ا. وم��ن ال��م�الح��ظ ت��ع�ث��ر 

الفلسفة الجمالیة في مس�رح�ن�ا، م�م�ا 

غیّب خطة (الربوتوار) وتكمن خلفھا 

دوافع مختلفة منھا أسب�اب خ�ارج�ی�ة 

وح��روب خ��ارج��ی��ة وم��ن��ھ��ا داخ��ل��ی��ة 

تخص التخبط السی�اس�ي، فض�الً ع�ن 

محاوالت بعض المسرحیین ان ی�ن�ق�ل 

تجارب اآلخ�ری�ن دون ت�م�ح�ی�ص أو 

یسطو على عروض أجنبی�ة، ل�ت�ب�ق�ى 

م��ت��ن��اف��رة م��ع ح��اج��ات ج��م��ھ��ورن��ا 

بط�ری�ق�ة   الحقیقیة السیما حین تعالج

 رك�ی�ك��ة ف�ن��ی�اً ودون ت�وازن ح�رف��ي

ال�م�ت��ط�ل�ب��ات  وم�ع�رف�ي م�ت�ن��اغ�م م��ع

 . للمسرح الجدید  الثقافیة

بل ان ما یفعلھ الفنان الفط�ري ی�م�ثّ�ل 

انتھاكاً للذوق العام ف�ي اب�ت�ع�اده ع�ن 

اصول ومبادئ المعرف�ة ال�م�س�رح�ی�ة 

ال���ح���قّ���ة، فض���الّ ع���ن انش���ق���اق 

المسرحیی�ن م�ا ب�ی�ن رح�ى ال�ت�ق�ل�ی�د 

الجامد، ورحى االرتماء غیر ال�م�ت�زن 

 -أیض�اّ  -بدروب الحداثة! مقترناً ذلك 

ب��ع��دم ت��ف��ھ��م (غ��ال��ب��ی��ة ال��ج��م��ھ��ور) 

لض����رورة ال����م����س����رح ب����دالل����ة 

ال��واض��ح ع��ن ال��م��س��رح أو   غ��ی��اب��ھ

افتقاده لمعاییر المش�اھ�دة ال�رص�ی�ن�ة 

المس�رح�ی�ة وال�ف�ن�ی�ة   وشیوع األمیة

ل���دي (ف���ئ���ات) م���ع���ل���وم���ة.. وم���ن 

وال�ع��ق��ب��ات ال��ب��ارزة ھ��و،   ال�ع��راق��ی��ل

غیاب التمویل المالي من قبل ال�دول�ة 

، وك��ذل��ك غ��ل��ق  وال��وزارة ال��م��ع��ن��ی��ة

المسارح وغیابھا المادي والم�ع�ن�وي 

عن الج�م�ھ�ور، وأح�ی�ان�اً ع�دم ق�درة 

ال��م��ت��ف��رج ال��ع��ام ع��ل��ى ش��راء ث��م��ن 

 . التذكرة

 

   ظواھر سلبیة عن المسرح14 – 

قد نجد نفراً ممن یم�ت�ل�ك�ون الس�ل�ط�ة 

السیاسیة أو النفوذ االداري في موقع 

اداري بمؤسسة حكومیة أو ج�ام�ع�ی�ة 

أو تربویة ومھنی�ة أن تص�در م�ن�ھ�م 

ل�أل��س��ف م��واق�ف م��ت��خ��ل�ف��ة وأح��ك��ام 

السلیم ألن�ھ�ا خ�ال�ی�ة   تجافي المنطق

من المعرفة ومجحفة وم�ت�ط�رف�ة ف�ي 

تقییمھا للعلوم اإلنسانیة، ومن بین�ھ�ا 

 . !الثقافة والفنون واآلداب

وبالتالي تخون م�ن�ھ�ج�ھ�ا األك�ادی�م�ي 

المفترض أو یقوم االداري الم�س�ؤول 

باصدار تعلیمات، ت�دّل ع�ل�ى ت�خ�ل�ف 

م��زٍر ع��ن دور ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون، 

محاوالً أن یقیم حدوداً مص�ط�ن�ع�ة م�ا 

بین ال�م�ب�اح�ث ال�ع�ل�م�ی�ة وال�م�ب�اح�ث 

ف�ي   اإلنسانیة رغم انھ�م�ا ی�ن�دم�ج�ان

م��رت��ك��ز أس��اس��ي ی��ّخ��ص ال��م��ع��رف��ة 

التي تبني المجتمع   الجاّدة  اإلنسانیة

وأف�راده ی�م��ث�ل م�ا ت�ّخ��ص ال��م�ح��ی��ط 

الكون�ي ل�ل�ع�ال�م، وم�ا ت�ن�ت�ظ�م�ھ م�ن 

قوانین (وضعی�ة) دق�ی�ق�ة ، ی�ت�ك�یّ�ف 

ع�����ل�����ى وف�����ق ض�����رورات�����ھ�����ا 

االنسان لتح�ق�ی�ق رف�اھ�ی�ت�ھ   مستقبل

وس�وی�ت�ھ ال�ب��ش�ری�ة، ع�ل�م��ی�اّ وف�ن�ی��اً 

م�ت�ق�دم ل�ل�ع�ی�ش  بانسجام ھ�ارم�ون�ي

 . بسالم على كوكبنا األرضي

………….…………. 

 *أ.د.عقیل مھدي

 مخرج وأستاذ عراقي   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

أنھى البكالوری�وس ب�ج�ام�ع�ة  -

بغداد، كلیة ال�ف�ن�ون ال�ج�م�ل�ی�ة/ 

قسم ال�ف�ن�ون ال�م�س�رح�ی�ة ع�ام 

وحص��ل ع��ل��ى ش��ھ��ادة  1972

ال��م��اجس��ت��ی��ر وال��دك��ت��وراه م��ن 

ج�ام�ع�ة ف�ی�ت��س/ ب�ل�غ��اری�ا ع��ام 

1982-1983   
 

 
 

 

 
 

 

 

ت��درج ب��ال��وظ�ائ��ف ب��دءا م��ن  -

مدرب فنون في ك�ل�ی�ة ال�ف�ن�ون 

الجملیة مرورا بأستاذ في قس�م 

ال�ف��ن��ون ال��م��س�رح��ی��ة وم��ن ث��م 

رئیًسا لقسم الفنون المسرحی�ة، 

ثم منصب عمید ك�ل�ی�ة ال�ف�ن�ون 

  جامعة بغداد -الجمیلة
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تض��م��ن ال��دس��ت��ور ال��ع��راق��ي،    
ن نواقصھ وكونھ ح�م�ال مبالرغم 

أوج��ھ، نص��وص��اً م��ھ��م��ة تض��م��ن 
للمواط�ن وال�م�واط�ن�ة ال�ح�ق ف�ي 
إبداء ال�رأي، ب�غ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن 
مدى صواب أو خط�أ ھ�ذا ال�رأي، 
أو عن مدى رفضي أو رفض�ك أو 
تأییدي أو تأییدك لھذا الرأي ال�ذي 
صرح ب�ھ ھ�ذا ال�م�واط�ن أو ت�اك 
المواطنة. ف�ال�دس�ت�ور ی�ك�ف�ل ھ�ذا 
الحق بشكل مطلق. ول�ك�ن�ھ ی�م�ن�ح 
من یختلف مع ھ�ذا ال�رأي وی�ج�د 
في ال�ت�ص�ری�ح ال�ذي أط�ل�ق�ھ أح�د 
األشخاص إساءة لھ أو للدول�ة أو 
لمنظمة ما أو حزب ما أو لل�ش�ع�ب 
أن یرفع دعوى قضائیة لم�ق�اض�اة 
صاحب التصریح، دون أن یم�ت�ل�ك 
ال��ح��ق أو أن یس��م��ح ل��ن��ف��س��ھ 
بممارس�ة دور ال�ق�اض�ي ل�ت�ن�ف�ی�ذ 
عمل یعت�ب�ر ب�ح�د ذات�ھ م�م�ارس�ة 
خ��اط��ئ��ة وم��خ��ال��ف��ة دس��ت��وری��ة 
صریحة وتجاوز ع�ل�ى ال�ق�وان�ی�ن 
المعمول بھا، أو ح�ت�ى اع�ت�ب�ارھ�ا 
ارتكاب جری�م�ة ی�ح�اس�ب ع�ل�ی�ھ�ا 

  القانون.
 

یم�ر ع�راق ال�ی�وم ح�ال�ی�اً ب�ف�ت�رة 
عص��ی��ب��ة، ح��ی��ث ف��ق��دت ال��دول��ة 
قدرتھا الكلیة في الس�ی�ط�رة ع�ل�ى 
أف��ع��ال م��ج��م��وع��ات م��ن ال��ن��اس 
أعضاء في المیلیشیات ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
الم�س�ل�ح�ة، ح�ی�ث ت�رت�ك�ب ش�ت�ى 
التجاوزات ع�ل�ى ح�ق�وق اإلنس�ان 
وعلى الشرعیة ال�دس�ت�وری�ة ب�م�ا 
ف��ي ذل��ك ال��خ��ط��ف وال��ت��غ��ی��ی��ب 
وال��ت��ع��ذی��ب وال��ق��ت��ل. وع��ج��زت 
السلطة التنفی�ذی�ة، رغ�م ال�وع�ود 
وال��ق��س��م ال��ذي أط��ل��ق��ھ رئ��ی��س 
الوزراء بمالحقة الق�ت�ل�ة، وك�ذل�ك 
القضاء العراق�ي، ع�ن ت�ن�ف�ی�ذ أي 
إج��راء ل��وض��ع ح��د ل��م��ث��ل ھ��ذه 
التجاوزات الفظة، كما أن ال�ل�ج�ان 
التي شكلھا رئیس الوزراء س�وف 
لن تنتھي إل�ى ق�رارات واض�ح�ة، 
أو ح��ت��ى إذا ت��وص��ل��ت، ف��أن��ھ��ا 
ستوضع في أدراج مغلقة ال ت�رى 
ال��ن��ور ف��ي ظ��ل س��ی��ادة ال��دول��ة 

 العمیقة في البالد. 
ورئیس ال�وزراء، وم�ع�ھ أعض�اء 
ح��ك��وم��ت��ھ، ی��رون ك��ل ذل��ك وال 
یجرأون على مواجھة منفذي تل�ك 
األفعال أو م�ن ی�ق�ف خ�ل�ف�ھ�م ف�ي 
داخل العراق وخارجھ. إنھا من�ح�ة 
العراق وشع�ب�ھ ف�ي ال�ط�غ�م ال�ت�ي 
تحكم ال�ع�راق وال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة 
ودور إیران الم�ت�زای�د ت�وغ�الً ف�ي 

  الشأن العراقي.
 

في األش�ھ�ر األخ�ی�رة ت�م ارت�ك�اب 
ج��ری��م��ت��ی��ن ال ی��م��ك��ن وال ی��ج��وز 
السكوت عنھما من جانب مج�ل�س 
القضاء األعلى وم�ج�ل�س ال�ن�واب 
والسلطة التنفیذیة، بغ�ض ال�ن�ظ�ر 
عن مدى الفعل ال�ذي أغ�اض م�ن 

 31مارس ھاتین الجریمتین. ففي 
ق���ام���ت  2020آب/أغس���ط���س 

جمھرة غاضبة بإشع�ال ال�ح�رائ�ق 
مكتب قناة دجلة الفضائیة في   في

بغداد، والتي مقرھا ال�رئ�ی�س ف�ي 
عمان/األردن، احتجاجاً ع�ل�ى ب�ث 
إح��دى ق��ن��وات م��ؤس��س��ة دج��ل��ة 

، ال�ذي ع�اش�وراء أغاني في ل�ی�ل�ة
اعتبره ال�غ�اض�ب�ون ع�دم اح�ت�رام 
مشاعر الناس لذلك الیوم الح�زی�ن 
عند أھل العراق عموماً والش�ی�ع�ة 
خصوصاً، رغم أن ت�ل�ك ال�ق�ن�اة ال 
تبث للعراق وحده بل ل�ك�ل ال�ع�ال�م 
ال��ع��رب��ي أوالً، ول��ك��ل ال��ن��اط��ق��ی��ن 
بالعربیة في الع�ال�م ث�ان�ی�اً، ورغ�م 
تقدیم إدارة القناة اعتذاراً رس�م�ی�اً 
وحاسبت ال�م�ن�ف�ذ ل�ت�ل�ك ال�ف�ق�رة. 
وكان المفروض في الغاضبی�ن أن 
یأخذوا كل ذلك بنظر االعت�ب�ار، إذ 
ال یحق ل�ھ�م وال ل�غ�ی�رھ�م ال�ق�ی�ام 
ب��دور ال��ق��اض��ي وت��ن��ف��ی��ذ إج��راء 
إج��رام��ي ھ��و إش��ع��ال ال��ح��رائ��ق 
وتدمی�ر ك�ل م�ا ھ�و م�وج�ود ف�ي 
مكتب قناة دج�ل�ة، إذ ی�ع�ت�ب�ر ھ�ذا 
العمل تجاوزاً فظاً عل�ى ال�دس�ت�ور 
ال��ع��راق��ي وال��ق��وان��ی��ن ال��م��رع��ی��ة 
واس��ت��ھ��ت��اراً ب��ال��دول��ة ال��ع��راق��ی��ة 
وھیبتھا ودورھا، السیما الق�ض�اء 

 العراقي. 
إن�ھ�ا ج�ری��م�ة ب�ال ج�دال. إذ ك��ان 

ال��م��ف��روض ف��ي ال��م��ج��م��وع��ة 
الغاضبة ت�ق�دی�م دع�وى قض�ائ�ی�ة 
ضد قناة دجلة وم�ق�اض�ات�ھ�ا أم�ام 
ال��م��ح��اك��م ال��ع��راق��ی��ة، إن ك��ان 
الدستور ال�ع�راق�ي یس�م�ح ب�ذل�ك. 
والغریب باألمر كلھ أن ال�م�س�أل�ة 
م��رت دون أن ی��ت��خ��ذ ال��ق��ض��اء 
الع�راق�ي أو م�ج�ل�س ال�ن�واب وال 
حتى الحكومة العراق�ی�ة إج�راءات 
رادعة ضد تلك الجھة ال�م�ع�ل�وم�ة 
ال��ت��ي ن��ف��ذت ال��ھ��ج��وم وأش��ع��ل��ت 
الحرائق في مكتب قناة دج�ل�ة ف�ي 
بغداد. إن ھ�ذا ال�م�وق�ف ال�ج�ب�ان 
والمخالف للدس�ت�ور ال�ع�راق�ي ق�د 
ش��ج��ع دون أدن��ى ری��ب ارت��ك��اب 
جریمة مم�اث�ل�ة أخ�رى ض�د م�ق�ر 
الحزب الدیمقراطي ال�ك�ردس�ت�ان�ي 
في بغداد بسبب تص�ری�ح�ات أدل�ى 
بھا ھوشیار زیباري لقن�اة ال�ح�رة 
ح��ول ال��ح��ش��د الش��ع��ب��ي وم��وق��ف 

 الحكومة منھ ونقده لھذا الحشد. 
 

فقد قامت مجموعات م�ن ال�ح�ش�د 
الشعبي بإش�ع�ال ال�ح�رائ�ق ب�م�ق�ر 
الحزب الدیمقراطي ال�ك�ردس�ت�ان�ي 
في بغداد وتدمیر ما فی�ھ. دون أن 
تتخذ الحكومة العراقیة وال�ق�ض�اء 
ال��ع��راق��ي م��وق��ف��اً م��ب��اش��راً م��ن 
التھدیدات التي أطلقت قبل ت�ن�ف�ی�ذ 
الحرائق. والذي ك�ان ی�ع�ن�ي أن�ھ�ا 
لن تتدخل لمنع وقوع ھ�ذا ال�ف�ع�ل 
اإلجرامي. من حیث المبدأ ال یحق 
لھذه الم�ج�م�وع�ة م�ن ال�ن�اس أن 
تصدر ق�راراً وت�ن�ف�ذه ب�ع�ی�داً ع�ن 
القضاء العراقي أوالً، كما ال یمكن 
اعتبار تصریح ھوش�ی�ار زی�ب�اري 
م���ع����ب����راً ع����ن رأي ال����ح����زب 
الدیمقراطي الكردستاني وق�ی�ادت�ھ 
ثانیاً، وبالتالي ال ی�ج�وز م�ق�اض�اة 
الحزب ألن عضواً قیادیاً فیھ أدل�ى 
بتصریح اغض�ب م�ج�م�وع�ة م�ن 
الناس أعضاء في الحشد الشع�ب�ي 
ث�ال�ث�اً، وأخ��ی�راً ال ی�ح��ق ل�ل�ح�ش��د 
الشعبي أو أي میلیشیا عضوة ف�ي 
الحشد أن تقوم بم�ث�ل ھ�ذا ال�ف�ع�ل 
اإلجرامي ألنھ م�خ�ال�ف�ة ص�ری�ح�ة 
للدستور العراقي ولحق الفرد ف�ي 

توجیھ النقد أو االدالء برأی�ھ ب�أي 
ش����أن م����ن ش����ؤون ال����ع����راق 
ومؤس�س�ات�ھ، ب�م�ا ف�ی�ھ�ا ال�ق�وات 
ال��ع��س��ك��ری��ة وال��ح��ش��د الش��ع��ب��ي. 
فالحش�د الش�ع�ب�ي ل�ی�س م�ق�دس�اً، 
رغم وجود قوى قدمت تض�ح�ی�ات 
غالی�ة ب�م�ش�ارك�ت�ھ�ا ف�ي ت�ح�ری�ر 
م��ح��اف��ظ��ة ن��ی��ن��وى، ول��ك��ن ف��ی��ھ 
م��ی��ل��ی��ش��ی��ات ذات ن��ھ��ج غ��ی��ر 
دیمقراطي وتمارس نھجاً مناھضاً 

  إلرادة الشعب واستقالل البالد.
 

إن من واجب السلط�ة ال�ت�ن�ف�ی�ذی�ة 
والسلطة ال�ت�ش�ری�ع�ی�ة وال�ق�ض�اء 
العراقي، من واجب ال�ق�ائ�د ال�ع�ام 
للقوات المسلحة وال�م�س�ؤول ع�ن 
الحشد الشعبي الذي نفذ الج�ری�م�ة 
البشعة، ات�خ�اذ ال�م�وق�ف الس�ل�ی�م 
إزاء ھ��ذه األف��ع��ال ال��ت��ي تش��ی��ع 
الفوضى وعدم استقرار وت�ن�ھ�ت�ك 
الدستور وھیبة ال�دول�ة وت�م�ارس 
التخریب وتشجع علیھما، وت�ؤك�د 
غ��ی��اب دور ال��دول��ة بس��ل��ط��ات��ھ��ا 
الثالث وفقدان ما تبقى م�ن ھ�ی�ب�ة 
دول��ة ع��ب��ر م��ث��ل ھ��ذه األف��ع��ال 

 اإلجرامیة. 
الب��د م��ن ات��خ��اذ إج��راء ع��ادل 
وعاجل ض�د م�ن م�ارس أو دف�ع 
لتنفیذ مثل ھذا الفعل، سواء أك�ان 
في العراق أم في الخارج. إن م�ن 
تابع اإلعالم اإلیراني سیج�د دوره 
البارز في التشجیع ع�ل�ى ارت�ك�اب 
مثل ھذه الجریمة في بغداد، إذ أن 
ال��ق��ی��ادة اإلی��ران��ی��ة وإع��الم��ھ��ا 
اعتبروا ال�ت�ص�ری�ح ض�د ال�ح�ش�د 
الشعبي تجاوزاً على مؤس�س�ات�ھ�م 
والتنظیمات ال�ع�س�ك�ری�ة أو ش�ی�ھ 
العسكریة العائدة لھم التي ترعاھا 
إی���ران ف���ي ال���ع���راق، وم���ن���ھ���ا 
میلیشیات في الحشد الشع�ب�ي، أو 

  الحشد الشعبي كلھ!!!

  بأ ال اإ 
  درة ق امن و ااه!

 أ. د.كاظم حبیب/ المانیا
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 سرابھا یم بشطآن الرمال
 وحنیني من أمنیاتھ التجلي

 
 فإن تغزلت بھ بالصباح

 غارت منھا األحداق بعیوني
 

 فمن الغزل الشغف المباح
 ارتشفھ خجٓال ُمسِكرٓا لوریدي 

 
 إنھا الغیوم رایة الدھاء

 سارقة الھوى من كأس نبیذي
 

 و من سردھا تطلق السھام
 إلى ٓسحر عینیھ ودفء الورید 

 
 غجریة و غنجھا كالنبال

 زلیخة الدجي وغرق المشیب
 

 إمرأة بنظراتھا نار حرباء
 مترقبة ألحرفي مھرة القصید

 فلن أنسي خطاھا بالدروب
 تطوف بالدعاء لرحیل أمیري

 
 و أنت أین من تلك الریاء

 زھو البساطة أسمى الوعید
 

 فالعشق و الغرام بالفؤاد
 ولیس كل ھمسات الشتیاقِ 

 
 ٓفحناني لیس من فخار

 كاسرا لھ و مھاجرا إلى غیرى
 

 فأنا أرملة شموخ و وفاء
 قدسیتي الھوى یدلل شعوري

 
 و ھى ماذا من ذاك النقاء

 بال أنوثة و صفرٓا على یساري
 

 فلیس مادحآ لشذى الفخار
 سوى خائنا لبساتین المیثاق

 أدیب كمال الدین  
 أدالید -استرالیا  

 

 أخذُت البحَر ومضیُت إلى الطّبیب.

 قلُت لھ:

 ھا ھو البحُر معي ویسمُع قولي،

 البحُر الذي تعَب من شكواي كّل یوم

 وأنیني الذي جاوَز الموَج طُوالً وعرضاً.

 ضحَك الطّبیُب وقال:

 أنا أعشُق البحر

 وأملُك قبالتھ قصراً كبیراً 

 وأملُك یختاً أسافُر فیھ أنّى أشاء.

 عرفُت أنَّ طبیبي ال یفقھُ من البحِر شیئاً 

 وال یفقھُ من القلِب شیئاً،

 فقمتُ 

 وقاَم البحُر خلفي ضاحكاً 

 مثل طفٍل صغیر.

 
  ار

 
 

 منى فتحي حامد/مصر

 ّّط ا 

في بدایات دخ�ول�ي ع�ال�م ال�ك�ت�اب�ة    
ك�ن�ت أنش�ر ف�ى ع�دد م�ن الص�ح��ف 
المستقلة والحزبیة وأیض�ا ال�ق�وم�ی�ة 
"التي تصدرھا الحكومة المص�ری�ة" 
وطبعا ذلك كان في سن مبك�رة ج�دا، 
وأتذكر أن�ھ ف�ي ذل�ك ال�ح�ی�ن ك�ان�ت 
كتاباتي تجد صدى طیب لدى القراء، 
ورغم أن مواقفي السیاسیة مع�روف�ة 
، ك��ان��وا م��ح��رري األب��واب األدب��ی��ة 
وص��ف��ح��ات ال��رأي ف��ي ب��ع��ض ت��ل��ك 
الصحف والذین أخ�ت�ل�ف م�ع�ھ�م ف�ي 
ال��م��ع��ت��ق��د الس��ی��اس��ي ی��ن��ش��رون ل��ي 
باستمرار ویثنون علي ال�م�واد ال�ت�ي 
أرسلھا لھم، وربما یكون ھ�ذا ن�ات�ج 
ع��ن أن��ن��ي وم��ن��ذ ن��ع��وم��ة أظ��اف��ري 
اتخذت قرار... وھ�ذا ال�ق�رار ھ�و أن 
أكون كاتباَ مستقال أدافع عن م�ا أراه 
صواب، بعیدا عن استقطاب األنظم�ة 
السیاسیة المختلفة، ولذل�ك إلی�م�ان�ي 
أن ال��م��ب�دع ال ی�ل��ی��ق ب��ھ أن ی��ك��ون 
بوق ... مجرد ب�وق ی�ردد م�ا ی�م�ل�ئ 

علیھ مقابل الفتات التي تلقی�ھ ع�ل�ی�ھ 
الجھات التي ی�ع�م�ل ل�دی�ھ�ا أو ال�ت�ي 

 تدیره. 
ع�ب�د ال�ح�ل�ی�م  الكاتب الراحل مح�م�د 

عبد هللا ولد في محافظة البحیرة عام 
ویعد من أبرز كت�اب ال�روای�ة  1913

ومن أكث�ر في األدب العربي الحدیث، 
الذین تحولت أعم�ال�ھ�م األدب�ی�ة إل�ى 
أفالم سینمائیة بسبب ما تمیز بھ م�ن 
ث��راء ف��ي األح��داث والش��خ��ص��ی��ات 

وال��ب��ی��ئ��ة ال��م��ح��ی��ط��ة ب��ھ��ا...وھ��ي 
الخصائص التي میزت أع�م�ال�ھ ع�ن 
س�ائ�ر ال�روائ�ی�ی�ن م�ن ج�ی�ل�ھ. م�ث��ل 
مسلسل لقیط�ة ع�ن روای�ت�ھ ب�ن�ف�س 
االسم وكذلك مسلسل شجرة الل�ب�الب 
عن روای�ت�ھ ب�االس�م ن�ف�س�ھ وك�ذل�ك 
مسلسل للزمن بقی�ة، وف�ی�ل�م ال�ل�ی�ل�ة 
الم�وع�ودة وف�ی�ل�م غص�ن ال�زی�ت�ون 
وت��راوح��ت روای��ات ع��ب��د هللا ب��ی��ن 
الرومانسیة وبین ما ھو اج�ت�م�اع�ي، 

وفى المرحلة الالحق�ة أض�ف�ى ش�ی�ئ�اً 
من الواقعیة على ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ات 
في مزاوجة روائیة ت�ف�ی�ض ب�ال�روح 

 .والھویة المصریة
قدم م�ح�م�د ع�ب�د ال�ح�ل�ی�م ع�ب�د هللا  

للمكتبة العربیة نحو سبع وعش�ری�ن 
روایة ومجموع�ة قص�ص�ی�ة، ولُ�ق�ب 
بش��اع��ر ال��روای��ة ال��ع��رب��ی��ة، وأب��و 
ال��ج��وائ��ز، ك��م��ا أط��ل��ق ع��ل��ی��ھ أح��د 
المس�ت�ش�رق�ی�ن ال�ف�رنس�ی�ی�ن روائ�ى 
الدلتا، وحصل علي عدد من الجوائ�ز 
أھمھا جائزة الم�ج�م�ع ال�ل�غ�وي ع�ن 

م، جائزة 1947قصتھ "لقیطة" عام 
وزارة ال���م���ع���ارف ع���ن "ش���ج���رة 

م، ج�ائ�زة إدارة 1949اللبالب" عام 
الثقافة العامة بوزارة الم�ع�ارف ع�ن 

م، 1949روایتھ "بعد الغروب" عام 
جائزة الدولة التشجیع�ی�ة ع�ن قص�ة 

م، 1953"ش�م�س ال�خ��ری�ف" ع��ام 
أھداه الرئیس أن�ور الس�ادات وس�ام 

 .1972الجمھوریة عام 

 ااق 
  

 عصام سامي ناجي 
 مصر  
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ك��ان��ت وزارة ال��ث��ق��اف��ة ق��د   
ط��رح��ت ق��ب��ل ف��ت��رة قص��ی��رة 
مشروع تغییر العید ال�وط�ن�ي 
م��ن ی��وم ال��راب��ع عش��ر م��ن 

م الى یوم الثالث 1958تموز 
م��ن تش��ری��ن األول، وق��ال��ت 
الوزارة على لس�ان وزی�رھ�ا 

 : الدكتور حسن ناظم
إن الوزارة ق�د تش�اورت م�ع 
ع��دد ك��ب��ی��ر م��ن ال��ب��اح��ث��ی��ن 
والمؤرخین قبل أن تُقدم على 
ھذه ال�خ�ط�وة، وق�د ت�ع�رض 
المشروع الذي قدمھ مج�ل�س 
الوزراء في وقت ساب�ق ال�ى 
مجل�س ال�ن�واب ل�ل�م�ص�ادق�ة 
علیھ الى معارضة من بع�ض 
ال��ك��ت��ل ال��ن��ی��اب��ی��ة، ح��ی��ث 
اع��ت��رض��ت ك��ت��ل��ة االت��ح��اد 
ال�وط�ن�ي ال�ك�ردس��ت�ان�ي، ألن 
الثالث من تشری�ن األول ھ�و 
ذكرى وفاة الرئیس ال�ع�راق�ي 
الراحل جالل الطالباني، ك�م�ا 
اش��ت��رط��ت ب��ع��ض ال��ك��ت���ل 
الشیعیة لتمریر ھذا ال�ق�ان�ون 
الم�واف�ق�ة ع�ل�ى إدراج ع�ی�د 
 الغدیر ضمن األعیاد الوطنیة

. 
وأود أن أت�وق�ف ق�ل�ی�آل أم�ام 
مشروعیة مثل ھذا االق�ت�راح 
وجدواه وت�وق�ی�ت�ات�ھ، وأدع�و 
في النھایة الى تأجیل ال�ن�ظ�ر 
فیھ ألنھ طرح في وق�ت غ�ی�ر 
مالئم وال یخدم تعزیز الوحدة 
ال��وط��ن��ی��ة, وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى 
رمزیة العید ال�وط�ن�ي ض�م�ن 
الرموز السیادیة ال�م�ع�روف�ة، 
ومنھا النشید الوطني والع�ل�م 

 والشعار.
وأود أن أذكر الى أن ت�م�ری�ر 
م�ث��ل ھ��ذه ال��ت�ع��دی�الت ل�ی��س 
باألم�ر ال�ھ�ی�ن ألن�ھ ی�ت�ط�ل�ب 
اجماعاً وطنیاً وشعبیاً, ونذكر 
جیداً االع�ت�راض�ات ال�ك�ب�ی�رة 
ال��ت��ي ب��رزت ع��ن��د م��ح��اول��ة 
تغییر ال�ع�ل�م، واخ�ت�ی�ار ع�ل�م 
جدید، ح�ی�ث رفض�ت ج�م�ی�ع 
النماذج ال�م�ق�دم�ة, واق�ت�ص�ر 
االتفاق على اجراء ت�ع�دی�الت 
بس��ی��ط��ة ت��م��ث��ل��ت ف��ي ح��ذف 
النجوم الثالث فقط. كما جرت 
محاولة أخرى لتغییر النش�ی�د 

الوطني،وش�ك�ل�ت ل�ج�ن�ة م�ن 
األدباء واالكادیمیین الخت�ی�ار 
نشید مناسب, وقد تم االتف�اق 
بشكل أولي على اختیار ن�ص 
ش���ع���ري ألح���د الش���ع���راء 
المتوفین تجنباً لالعت�راض�ات 
المحتملة، وفعالً جرت عملیة 
جرد شاملة لشع�راء ال�ع�راق 
ف�ي ال��ق��رن ال��ع��ش��ری��ن، وت��م 
االتفاق على اخت�ی�ار قص�ی�دة 
للج�واھ�ري، ل�ك�ن�ن�ا واج�ھ�ن�ا 
اعتراض�ات م�ن ق�ب�ل ب�ع�ض 
الكتل النیابیة. وللط�راف�ة ق�ام 
أحد أعضاء مج�ل�س ال�ن�واب 
بترشیح قصیدة كتبھا بنف�س�ھ 
ب�ال��م��ن��اس�ب��ة وج��م��ع ع��ل��ی��ھ��ا 
ت��واق��ی��ع خ��م��س��ی��ن ن��ائ��ب��اً 
اختیارھا نشیداً وطنیاً،وك�ن�ت 
آن�ذاك ق�ری��ب�اً م�ن ال�م�ش�ھ��د، 
ب�وص��ف��ي عض��واً ف��ي ل��ج��ن��ة 
اختیار النشید الوطني، ح�ی�ث 
اع�ت�رض�ن�ا ع�ل�ى ت�دخ�ل ھ�ذا 
النائب في ت�رش�ی�ح قص�ی�دت�ھ 
خارج نطاق اللجنة ال�م�ك�ل�ف�ة 
من قبل لجن�ة ال�ث�ق�اف�ة ال�ت�ي 
كان یرأسھا آنذاك ال�ن�ائ�ب د. 
علي الش�اله، وف�ع�الً أفش�ل�ن�ا 
ھذا االختیار. وعلمت وق�ت�ھ�ا 
أن الشاعر ال�ن�ائ�ب ك�ان م�ن 
ضمن الكتلة ال�ن�ی�اب�ی�ة ال�ت�ي 
ت��م��ث��ل��ھ��ا الس��ی��دة م��ی��س��ون 
ال��دم��ل��وج��ي، ف��إتص��ل��ت ب��ھ��ا 
فأیدت انت�م�اءه ال�ى ك�ت�ل�ت�ھ�ا 
ل��ك��ن��ھ��ا ل��م ت��ت��ف��ق م��ع��ھ ف��ي 
خطوتھ تل�ك. وم�ن ال�ط�ری�ف 
أیض��اً, أن م��م��ث��ل��ي ال��ك��ورد 
طالبوا بإضافة مقطع ب�ال�ل�غ�ة 
ال���ك���وردی���ة, ك���م���ا ط���ال���ب 
التركمان, بمثل ھ�ذا ال�ط�ل�ب, 
وك��ان��ت ال��ن��ت��ی��ج��ة أن أودع 
ال����م����ش����روع ف����ي أدراج 

 .المحفوظات حتى إشعار آخر
وخالل تلك الفترة ل�م ت�ط�رح 
في حدود علمي قضیة تغی�ی�ر 
العید الوطن�ي ال�رس�م�ي ی�وم 

من تموز اال بشكل ع�اب�ر  14
ومحدود وسرع�ان م�ا ج�رى 
التراجع عنھا لوجود إج�م�اع 
شعبي وسیاسي ح�ول ال�ع�ی�د 
الوط�ن�ي ال�ح�ال�ي. ول�ذا ف�ق�د 
فوجئنا بعزم وزارة ال�ث�ق�اف�ة 

على ت�غ�ی�ی�ر ھ�ذا ال�ع�ی�د م�ن 
خالل تقدیم تبریرات منھا أن 
الیوم الحالي للعید الوطني ال 
یحظى ب�االج�م�اع، ول�ذا ف�ق�د 
ذھ��ب��ت وزارة ال��ث��ق��اف��ة ال��ى 
ال���ت���ش���اور م���ع ع���دد م���ن 
الباحثیین والمؤرخین ال�ذی�ن 
وجدوا أنفسھم أم�ام ت�واری�خ 
بدیلة منھ�ا ت�أس�ی�س ال�دول�ة 
ال���ع���راق���ی���ة ف���ي ال���ث���ال���ث 
وال��ع��ش��ری��ن م��ن آب ع��ام 

، وثورة العشری�ن ف�ي 1921
الث�الث�ی�ن م�ن ح�زی�ران ع�ام 

، وت��اری��خ انض��م��ام 1920
العراق الى عصبة األم�م ف�ي 
الثالث من تشرین األول ع�ام 

، ب��اع��ت��ب��اره ی��م��ث��ل 1932
اع��ت��راف��اً بس��ی��ادة ال��ع��راق 
واستقاللھ وان�دراج�ھ عض�واً 
في ال�م�ن�ظ�م�ة األم�م�ی�ة،وق�د 
أختارت وزارة الثقافة الخیار 
الثالث عیداً وطنیاً بدی�الً، وال 
أذیع س�راً أذا م�ا أش�رت أن 
ھذا التاریخ أساساً ھو ال�ع�ی�د 
الوطني الع�راق�ي ف�ي ال�ع�ھ�د 

 الملكي كما سأبین ذلك الحقاً 
.  

أری���د أن أن���اق���ش ج���م���ی���ع 
األسباب التي ت�ج�ع�ل�ن�ي أق�ف 
الى جانب اإلبقاء على تاری�خ 
العید الوطني الرسمي الحالي 
المقترن بثورة ال�راب�ع عش�ر 
م��ن ت��م��وز ب��وص��ف��ھ��ا ث��ورة 
جذریة عبّرت عن ط�م�وح�ات 
الشعب العراقي وآمال�ھ ال�ت�ي 
ظلت م�ع�ل�ق�ة ط�ی�ل�ة أرب�ع�ی�ن 
عاماً، بسبب ارت�ھ�ان س�ی�ادة 
ال��ع��راق ب��ھ��ی��م��ن��ة اإلدارة 
ال��ب��ری��ط��ان��ی��ة وس��ف��ارت��ھ��ا 
،وإفراغ االستقالل السی�اس�ي 
وانض��م��ام ال��ع��راق ل��ع��ص��ب��ة 

من جوھ�رة  1932األمم عام 
ال��ح��ق��ی��ق��ي. وس��أرك��ز بش��ك��ل 
خ��اص ع��ل��ى زع��م ذك��رت��ھ 
وزارة ال��ث��ق��اف��ة أن ال��ی��وم 
الحالي ،أي یوم الرابع عش�ر 
من تموز ال یح�ظ�ي ب�أج�م�اع 
ش��ع��ب��ي، وم��ع��ن��ى ھ��ذا أن��ھ��ا 
بصدد البح�ث ع�ن ی�وم آخ�ر 
یح�ظ�ى ب�م�ث�ل ھ�ذا اإلج�م�اع 

 . والمقبولیة

من المعروف أن ال�ع�راق ل�م 
یشھد ف�ي ت�اری�خ�ھ ال�ح�دی�ث 
إجماعاً شعبیاً وسیاسی�اً م�ث�ل 
ذلك اإلجم�اع ال�ذي ش�ھ�دن�اه 
م�ن�ذ ص�ب��ی�ح�ة ث�ورة ال�راب��ع 

. ١٩٥٨عشر من تم�وز ع�ام
فقد تحرك المجتمع ال�ع�راق�ي 
بكل شرائحھ وطبق�ات�ھ ل�دع�م 
ال�ث��ورة، وك��ان ل��ھ��ذا ال��دع��م 
أثره الحاسم ف�ي ش�ل ت�ح�رك 
ال��ق��وى ال��م��ع��ادی��ة وال��دول 
االمبری�ال�ی�ة وف�ي م�ق�دم�ت�ھ�ا 
بریطانیا والوالیات المت�ح�دة، 
خاصة وأن ان�ت�ص�ار ال�ث�ورة 
كان قد خلق وض�ع�اً اق�ل�ی�م�ی�اً 
ودول��ی��اً ف��ری��داً ل��م ی��خ��ط��ر 
بالحسبان، قلب كل حس�اب�ات 
ال��ت��دخ��ل االج��ن��ب��ي، وع��زز 
ان��ت��ص��ار ال��ث��ورة. ول��م ی��ك��ن 
ھ�ن�اك ط��ی�ل�ة ت��ل�ك الس�ن��وات 
األرب�ع وال�ن�ص��ف م�ن ع�م��ر 
ال��ث��ورة أي اع��ت��راض ج��دي 
على شرعیة ال�ث�ورة ذات�ھ�ا، 
أو تراجع عن تأییدھا من قبل 
ج��م��ی��ع ال��ق��وى الس��ی��اس��ی��ة 
والشعبیة. أما م�ا ح�دث ب�ع�د 
ذلك ف�ھ�و ل�ون م�ن الص�راع 
الس��ی��اس��ي ب��ی��ن ال��ق��ی��ادات 
العسكریة ل�ح�رك�ة "الض�ب�اط 
االحرار" التي ق�ادت ال�ث�ورة 
والتي تأث�رت ال�ى ح�د ك�ب�ی�ر 
بتدخالت اق�ل�ی�م�ی�ة وع�رب�ی�ة 
ودولیة أدت في النھ�ای�ة ال�ى 
تصفیة الثورة واإلطاحة ب�ھ�ا 
یوم الث�ام�ن م�ن ش�ب�اط ع�ام 

في انقالب دموي قاده  1963
ب��ع��ض الض��ب��اط ال��ب��ع��ث��ی��ی��ن 
وال��ق��وم��ی��ی��ن. وق��د أدى ھ��ذا 
االنقالب الفاش�ي ال�ى إدخ�ال 
ال��ب��الد ف��ي س��ل��س��ل��ة م��ن 
االن���ق���الب���ات والص���راع���ات 
الس��ی��اس��ی��ة وال��ع��س��ك��ری��ة 
والتدخالت األجنب�ی�ة أل�ح�ق�ت 
ضرراً بما حققتھ ثورة الرابع 
عشر من تموز من إن�ج�ازات 
وتكریس لالستقالل الوط�ن�ي. 
وال تتحمل ثورة الرابع عش�ر 
م��ن ت��م��وز ال��ت��ي وض��ع��ت 
برنامجاً دیمقراطیاً ل�ل�ت�ن�م�ی�ة 
االج��ت��م��اع��ی��ة واالق��ت��ص��ادی��ة 
والس���ی���اس���ی���ة، مس���ؤول���ی���ة 

التراجع الذي حص�ل الح�ق�اً، 
وال��ذي ت��ت��ح��م��ل مس��ؤول��ی��ت��ھ 
الكامل�ة أن�ظ�م�ة ال�ردة ال�ت�ي 
جاءت بعدھا لق�ط�ع ال�ط�ری�ق 
عل�ى ال�م�س�ار ال�دی�م�ق�راط�ي 

  . للثورة
وع�ل�ى ال�رغ��م م��ن ك��ل ھ��ذه 
ال���خ���الف���ات وال���ت���غ���ی���ی���رات 
واالن��ق��الب��ات ال��ت��ي ش��ھ��دھ��ا 
العراق بعد ذلك لم یفك�ر أح�د 
م�ا ب��ت�غ��ی�ی�ر ال�ع��ی�د ال��وط�ن��ي 
ل�ل��ث��ورة الك��ت��س��اب��ھ إج��م��اع��اً 
شعبی�اً م�ن ج�م�ی�ع األط�راف 
والقوى السی�اس�ی�ة وت�ح�ول�ھ 
ال���ى ج���زء م���ن ال���ذاك���رة 
التاریخی�ة وال�رم�زی�ة ل�ل�ف�رد 
العراقي. ولو ك�ان ھ�ن�اك أي 
اعتراض على العید الوطني، 
فقد كان بأمك�ان ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
القوى االنقالبیة والش�م�ول�ی�ة 
التي تحكم�ت بش�ؤون ال�ب�الد 
أن تغیر ھذا العید ، لكنھ�ا ل�م 
تفعل ذلك ألنھ كان قد اكتسب 
مقبولیة وشرعیة وتجّذر ف�ي 
ال وعي الناس. ومع أن نظام 
البعث ك�ان ق�د ق�رر اع�ت�م�اد 
یوم الس�اب�ع عش�رم�ن ت�م�وز 
عیداً وطنیاً ألس�ب�اب ح�زب�ی�ة 
لتكریس سل�ط�ة ال�ح�زب، إال 
أنھ لم یجرؤ على إلغاء عطلة 
الرابع عشر من تموز. بل أن 
ال��ن��اس ظ��ل��وا ی��ع��ت��ق��دون أن 
الرابع عش�ر م�ن ت�م�وز ھ�و 
العید الوطني، وأن االح�ت�ف�ال 
بالسابع عشر من تموز إن�م�ا 
ك��ان إح��ت��ف��االً ب��ال��ی��وم ال��ذي 
استولى فیھ الب�ع�ث�ی�ون ع�ل�ى 

 السلطة.
فم�ن أی�ن ج�اء ال�زع�م ب�أن  

 14الیوم ال�وط�ن�ي ال�ح�ال�ي (
تموز) ال ی�ح�ظ�ى ب�اإلج�م�اع، 
مما دفع بوزارة الثق�اف�ة ال�ى 
ال�ب��ح��ث ع�ن ی��وم ب�دی��ل ھ��و 
ال��ث��ال��ث م��ن تش��ری��ن األول، 
ال��ذي ل��م ی��ك��ن ك��م��ا ی��خ��ی��ل 
ل��ل��ب��ع��ض م��ف��ص��الً س��ی��اس��ی��اً 
ج��ذری��اً ف��ي ت��اری��خ ال��ع��راق 
واس��ت��ق��الل��ھ،وظ��ل ش��ك��ل��ی��اً 
واستمراراً لنظام الحكم ذاتھ، 

 1 -بغداد  الجزء  فاضل ثامر/
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بس��ب��ب خض��وع���ھ لس��ی��اس��ی���ھ 
السفارة البریطان�ی�ة ال�ت�ي ك�ان�ت 
تطبخ فیھا كافة مشاریع س�ی�اس�ة 
الدولة الخارجیة والداخل�ی�ة، م�ن 
خالل بعض صنائعھا الذین كان�وا 
ینفذون ب�دق�ة م�ا ت�م�ل�ی�ھ اإلدارة 
البریطانیة، ولم یجدوا إال ھامش�اً 
ضئیالً لحریتھم وحركتھم. و ل�ذا 
فھذا التاری�خ ال�ج�دی�د ب�ال ذاك�رة 
بالنسبة للمواطن الع�راق�ي، ف�ھ�و 
كما یقول الس�ی�م�ی�ائ�ی�ون ع�الق�ة 
بیضاء فارغة داللیاً، خالفاً ل�ی�وم 
الرابع عشر من تموز الذي یمث�ل 
عالمة سیمیائیة م�م�ت�ل�ئ�ة ودال�ة 
بذاكرة رمزیة وتاریخی�ة ك�ب�ی�رة. 
ولكي نضع القارئ ال�ك�ری�م أم�ام 
الصورة الكاملة ألنضمام ال�ع�راق 
الى عصبة األمم في ال�ث�ال�ث م�ن 

ن�وج�ز  1932تشرین (اكت�وب�ر) 
  . بعض الحقائق الضروریة

ع��ق��دت ب��ع��د ال��ح��رب ال��ع��ال��م��ی��ة 
 األولى وعقب انتصار دول الحل

"ال��رج��ل ال��م��ری��ض" م��ن��ھ��ا  
اتفاقیات سایكس ب�ی�ك�و وس�ی�ف�ر 
ولوزان األول�ى وال�ث�ان�ی�ة،وض�ع 
ف��ی��ھ��ا ال��ع��راق ت��ح��ت االن��ت��داب 
البریطان�ي،وذل�ك ب�ق�رار أص�دره 
مجلس الحلفاء األعل�ى ال�م�ن�ع�ق�د 

ن�ی�س�ان  25في سان ری�م�و ف�ي 
،م��ع وع��د م��راوغ ب��أن 1920

البالد عندما تص�ب�ح ق�ادرة ع�ل�ى 
الوقوف بمفردھا س�ی�ت�س�ن�ى ل�ھ�ا 
دخول عصبة األمم ، لكن اإلدارة 
البریطانیة ظلت تماط�ل وت�ؤج�ل، 
مع أن الملك فیصل األول، وكاف�ة 
رؤس��اء ال��وزارات ال��ع��راق��ی��ة ، 
وأعضاء مجلس النواب وال�ق�وى 
الس��ی��اس��ی��ة ال��م��ع��ارض��ة، ك��ان��وا 
یطالبون بتحقیق است�ق�الل ال�ب�الد 

 واالنضمام الى عصبة األمم. 
وأش��ت��رط��ت ب��ری��ط��ان��ی��ا م��ق��دم��اً 

، وھ�ي 1930القب�ول ب�م�ع�اھ�دة 
معاھدة استرقاقیة شرطاً ل�دخ�ول 
ال��ع��راق عص��ب��ة األم��م، ب��ل أن 
تنفیذ ھذه المعاھدة الجائ�رة ی�ب�دأ 
م��ع ق��ب��ول ال��ع��راق عض��واً ف��ي 
المنظم�ة األم�م�ی�ة، وی�م�ث�ل ذل�ك 
ت��ن��اقض��اً واض��ح��اً ب��ی��ن م��ف��ھ��وم 
االس�ت��ق�الل وواق��ع رب��ط ال��ع��راق 
بمعاھ�دة اس�ت�رق�اق�ی�ة، رفض�ت�ھ�ا 
جمیع القوى السیاسیة والوطنی�ة 
وال��م��ع��ارض��ة. وب��ع��د أن واف��ق 

 1930ال��ع��راق ع��ل��ى م��ع��اھ��دة 
بادرت بریطانیا بمخاطبة عص�ب�ة 
األم���م ل���ق���ب���ول ال���ع���راق ف���ي 
عض��وی��ت��ھ��ا، ح��ی��ث أش��ت��رط��ت 
العصبة تقدیم تقری�ر ش�ام�ل ع�ن 

أوض���اع ال���ع���راق الس���ی���اس���ی���ة 
واالقتصادیة واالجتماع�ی�ة خ�الل 
عشر س�ن�وات. وف�ع�الً ق�دم م�ث�ل 
ھذا التقریر ال�ذي ص�ادق ع�ل�ی�ھ 
م�ج�ل��س ال��ع�ص��ب�ة وواف�ق ع�ل��ى 
قبول عضویة العراق فیھ بتاری�خ 
ال���ث���ال���ث م���ن تش���ری���ن األول 

، والذي ع�ّد ف�ي 1932(أكتوبر) 
العھد الملكي م�ن�ذ ذل�ك ال�ت�اری�خ 
عیداً وطنیاً رسم�ی�اً ب�اس�م "ی�وم 
االس�����ت�����ق�����الل" أو "ع�����ی�����د 
االست�ق�الل"، وھ�و ن�ف�س ال�ی�وم 
ال�ذي اق��ت��رح��ت��ھ وزارة ال��ث��ق��اف��ة 
عیداً وطنیاً ب�دی�الً، وح�ّل ع�م�ل�ی�اً 
محل یوم الثالث وال�ع�ش�ری�ن م�ن 

ال��ذي ك��ان ی��ج��رى  1921آب 
االحتفال بھ كیوم وط�ن�ي، وال�ذي 
یش�ی��ر ال��ى ی�وم ج�ل��وس ال�م��ل��ك 
فیصل األول على ع�رش ال�ع�راق 

 . وتأسیس الدولة العراقیة
ولذا فقد أحس جمی�ع ال�وط�ن�ی�ی�ن 

 1930العراق�ی�ی�ن ب�أن م�ع�اھ�دة 
كانت تكبل استقالل الع�راق ال�ذي 
أعلنت�ھ عص�ب�ة االم�م، وت�ج�ع�ل�ھ 
صوریاً وتحت االدارة ال�م�ب�اش�رة 

  . للسفارة البریطانیة في بغداد
ف�ق�د أع�ل�ن "ال�ح�زب ال�وط�ن�ي" 
الذي كان یرأسھ جعفر أبو التم�ن 
أن ال��م��ع��اھ��دة ف��اس��دة وج��ائ��رة 
ویجب تعدیلھا، كما أع�ل�ن ن�ائ�ب 
الكوت علي محمود الشی�خ ع�ل�ي 
"أن فخامة الھاشمي یع�ت�ق�د ب�أن 
ال���م���ع���اھ���دة ال���ع���راق���ی���ة ھ���ي 
جائرة،وكذلك حزبھ ی�ع�ت�ق�د ب�ھ�ذا 
االع��ت��ق��اد" وق��ال ن��ائ��ب ال��ح��ل��ة 
مصطفى عاصم مس�ت�غ�رب�آ ك�ی�ف 
أن یاسین ال�ھ�اش�م�ي ال�ذي ی�ع�د 
المعاھدة جائرة، ولكنھ یعل�ن ف�ي 
الوقت ذاتھ أنھ یحت�رم "ال�ع�ھ�ود 
ال��ت��ي م��ن ج��م��ل��ت��ھ��ا ال��م��ع��اھ��دة 

  " .العراقیة البریطانیة
وكّرر مث�ل ھ�ذا ال�رف�ض الش�ی�خ 
م�ح�م��د رض��ا الش��ب�ی��ب�ي والس�ی��د 
ن��اج��ي ش��وك��ت رئ��ی��س ال��وزارة 
الشوكتیة المستقیلة. وخالل ھ�ذه 
ال����ف����ت����رة اس����ت����م����رت اإلدارة 
البریطانیة بفرض إرادت�ھ�ا ع�ل�ى 
القصر الملكي ومجلس ال�وزراء. 
فعندما أعدت وزارة رشید ع�ال�ي 

 1933ال��ك��ی��الن��ي األول��ى ع��ام 
منھاجھا ال�وزاري ت�ط�رق�ت ال�ى 

وقالت انھا تسع�ى  1930معاھدة 
الى تعدیلھا بما یضمن الم�ص�ال�ح 
العراقیة، ولما ع�رض ال�م�ن�ھ�اج 
ع��ل��ى ال��م��ل��ك ف��ی��ص��ل األول ق��ام 
بعرضھ على السفیر ال�ب�ری�ط�ان�ي 
ال��ذي ان��ت��ف��ض غ��اض��ب��اً واح��ت��ج 

علیھا مما دفع بالملك ال�ى إع�ادة 
ال��م��ن��ھ��اج ال��ى ال��وزارة ال��ت��ي 
أص��رت ع��ل��ى رأی��ھ��ا وھ��ددت 
باالستقالة، وتمت تس�وی�ة األم�ر 
ب�االك�ت�ف�اء ب�ت�ل�م�ی�ح ع�اب�ر ح�ول 
المعاھدة. وھذا دل�ی�ل آخ�ر ع�ل�ى 
أن كلمة السفارة البریطانی�ة ھ�ي 
ال��ع��ل��ی��ا. وھ��ن��اك أم��ث��ل��ة ع��دی��دة 
أخرى, منھا إصرار الملك فیص�ل 
االول على استقالة وزارة ن�وري 

ورغ�ب�ت�ھ ف�ي  1932السعید عام 
ترشیح یاسین الھاشمي ل�ل�وزارة 
مما دفع ب�الس�ف�ارة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة 
للتدخل حیث عرض السفیر عل�ى 
الملك فكرة أن یجمع بی�ن�ھ وب�ی�ن 
نوري السعید، لكن ال�م�ل�ك أص�ّر 
على موقفھ، مم�ا دف�ع ب�الس�ف�ی�ر 
لرفض ھذا الت�رش�ی�ح، ألن�ھ ك�ان 
یوجس خیفة من وزارة ی�رأس�ھ�ا 
الھاشمي. وبعد أخذ ورد، أضط�ر 
الملك ف�ی�ص�ل ل�ل�ق�ب�ول ب�م�رش�ح 
تسویة ھو السید ن�اج�ي ش�وك�ت. 
ولذا فقد استمرت ب�ری�ط�ان�ی�ا م�ن 

 1930خ��الل ب��ن���ود م��ع���اھ��دة 
وتدخل سفارتھا في بغداد في ك�ل 
ص��غ��ی��رة وك��ب��ی��رة ت��ت��ح��ك��م ف��ي 
السیاسیتین الداخلیة والخ�ارج�ی�ة 
العراقیة. وعند قیام حركة رش�ی�د 

 1941عالي الك�ی�الن�ي ف�ي ع�ام 
ضربت بریطانیا استقالل ال�ع�راق 
وانض��م��ام��ھ ال��ى عص��ب��ة األم��م 
عرض الحائط وتدخلت عس�ك�ری�آ 
لقمع الحركة وتصف�ی�ة م�ؤی�دی�ھ�ا 
ومن�ھ�ا إع�دام الض�ب�اط األرب�ع�ة. 
ویبدو أن بریطانیا قد أحست ب�ع�د 
الحرب العالمیة الثانی�ة بض�رورة 
تكبیل العراق بمعاھدة بدیل�ة ع�ن 

, فطبخت م�ع�اھ�دة 1930معاھدة 
بورتسموث التي وقع علیھ�ا م�ن 
الجانب العراقي رئ�ی�س ال�وزارء 
ال��ع��راق��ي آن��ذاك ص��ال��ح ج��ب��ر 
والس��ی��د ف��اض��ل ال��ج��م��ال��ي ع��ام 

والتي وجدت لھا رد ف�ع�ل  1948
مع�ارض وع�اص�ف ف�ي ال�ع�راق 
من خالل اندالع وثبة كانون ع�ام 

والتي أسقطت ال�م�ع�اھ�دة  1948
بتضحیات أبناء الشعب ال�ع�راق�ي 
الذي كان یھتف: بسقوط معاھ�دة 
ب��ورتس��م��وث ون��وري الس��ع��ی��د 

  .وصالح جبر
واستمرت الھیم�ن�ة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة 
على شؤون ال�ع�راق وم�ق�درات�ھ، 
ووقفت ضد ان�ت�ف�اض�ات الش�ع�ب 
العراقي في انتفاضة تشرین ع�ام 

، وف���ي ال���ت���ظ���اھ���رات 1952
المعارضة للت�دخ�ل ال�ث�الث�ي ض�د 

وزجت ال�ع�راق  1956مصر عام 

ب��ح��ل��ف ب��غ��داد، س��ی��ئ الص��ی��ت 
، وخ��ط��ط��ت إلب��ع��اد 1954ع��ام

ال�ع�راق ع�ن م�ح��ی�ط��ة ال��ع�رب��ي، 
خاصة بعد ان�ت�ص�ار ث�ورة ت�م�وز 

بقیادة جمال عبد الناص�ر،  1952
وواصلت قمع حركات المعارض�ة 
الش���ع���ب���ی���ة، م���ن خ���الل زج 
ال���م����ن����اض���ل����ی����ن ب����الس����ج����ون 
والمعتقالت، وأطلقت أیدي ك�ب�ار 
االقطاعیین السترقاق ال�ف�الح�ی�ن 
واس��ت��غ��الل��ھ��م وخ��ل��ق��ت وض��ع��اً 
مأساویاً ال یمكن السك�وت ع�ل�ی�ھ 
م��م��ا دف��ع ب��ال��ق��وى ال��وط��ن��ی��ة 
المتحال�ف�ة ف�ي "ج�ب�ھ�ة االت�ح�اد 

ل�ل�ت�ح�ال�ف  1957الوطني" عام 
مع حركة الضباط األح�رار ال�ت�ي 
اسقطت الملكیة یوم الرابع عش�ر 

  . 1958من تموز 
لدي إحساس خ�اص أن أع�ت�م�اد 
ی��وم ب��دی��ل ل��ل��ع��ی���د ال��وط��ن���ي 
الجمھوري یح�م�ل ال�ت�ف�اف�اً ع�ل�ى 
اإلرث ال��رم��زي ل��ث��ورة ت��م��وز 
المجیدة، سیمھد ال�ط�ری�ق الح�ق�اً 
ل��ل��ح��دی��ث ع��ن ع��ودة ال��م��ل��ك��ی��ة 
بتبری�رات م�ع�روف�ة وم�ت�ھ�اف�ت�ة. 
والشعب العراقي ق�د خ�ب�ر ج�ی�داً 
معن�ى ال�ح�ك�م ال�م�ل�ك�ي ب�وص�ف�ھ 
ال���وج���ھ اآلخ���ر ل���ل���س���ی���ط���رة 
االس��ت��ع���م��اری���ة ال��ب���ری��ط���ان��ی���ة 
ال��م��ت��ح��ال��ف��ة م��ع ط��ب��ق��ھ ك��ب��ار 
االق��ط��اع��ی��ی��ن ال��ذی��ن م��ا زال��وا 
ی��ح��ل��م��ون ب��ع��ودة ام��ت��ی��ازات��ھ��م 
وس���ل���ط���ات���ھ���م واس���ت���رق���اق���ھ���م 
للفالحین. ك�م�ا أن أزم�ة ال�ن�ظ�ام 
السیاسي الحالي في ال�ع�راق ل�ن 
تحل مطلقاً بالعودة الى ال�م�ل�ك�ی�ة 
ما دامت مق�وم�ات فس�اد ال�ن�ظ�ام 
الس��ی��اس��ي ق��ائ��م��ة ع��ى أس��اس 
الطائفیة والفساد وغیاب ال�ع�دال�ة 
االجتماعیة ومعاداة الدیمقراط�ی�ة 
وھ��ی��م��ن��ة ال��خ��راف��ة واألوھ��ام، 
وع��دم اح��ت��رام ال��رأي وال��رأي 

 . اآلخر
ومن جان�ب اآلخ�ر ف�أن�ا أرى أن 
الوقت الراھن غیر مناسب تمام�اً 
ل�ت�م�ری�ر م�ث�ل ھ�ذا ال�م�ش�روع ، 
بسبب انشغال المجتمع ال�ع�راق�ي 
بجملة م�ن ال�م�ش�اك�ل واألزم�ات 
السیاسیة واالقتصادیة والثقاف�ی�ة 
واالج��ت���م���اع���ی���ة والص���ح���ی���ة ، 
المتمثلة بجائحة كورونا وتعطی�ل 
الحیاة بشكل فعلي دف�ع�ت ال�ن�اس 
الى عدم االك�ت�راث بش�ك�ل ج�دي 
ب���م���ا دار وی���دور ح���ول ھ���ذا 
ال��م��ش��روع وم��البس��ات��ھ، خ��الف��اً 
للمّرات السابقة، ومنھا م�ن�اقش�ة 
مشروع تغییر ال�ن�ش�ی�د ال�وط�ن�ي 

وال�ع��ل��م والش��ع��ار ال��ت��ي ح��ظ��ی��ت 
ب��م��ش��ارك��ة ش��ع��ب��ی��ة وس��ی��اس��ی��ة 
واسعة, وال أظ�ن أن الس�ادة ف�ي 
وزارة الثقافة ومج�ل�س ال�وزراء 
یرغبون في تمریر ھذه الص�ف�ق�ة 
"من تحت الطاولة" ك�م�ا ی�ق�ال, 
مس��ت��ف��دی��ن م��ن انش��غ��ال ال��ن��اس 
بلق�م�ة ال�ع�ی�ش وق�ط�ع ال�روات�ب 
وال��ب��ط��ال��ة واس��ت��ش��راء ال��ف��س��اد 
والعنف وال�ط�ائ�ف�ی�ة واس�ت�ف�ح�ال 

  . كابوس جائحة كورونا
ول��ذا ف��أن��ا أدع��و الس��ی��د وزی��ر 
الثقافة ال�ى م�راج�ع�ة مش�روع�ھ 
ھذا والتراج�ع ع�ن�ھ، ك�م�ا أدع�و 
الس��ادة ف��ي م��ج��ل��س ال��وزراء 
وم��ج��ل��س ال��ن��واب ال��ى إرج��اء 
البحث ف�ي م�ث�ل ھ�ذا ال�م�ش�روع 
الى وقت آخر قد ی�ك�ون م�الئ�م�اً, 
ألنھ ال ی�م�ث�ل اآلن أی�ة ض�رورة 
م��ل��ح��ة ف��ي ال��وض��ع الس��ی��اس��ي 
والثقافي واالجتماعي، وقد یفج�ر 

  خالفات كبیرة غیر متوقعة
وأقول لنحفظ لثورة الرابع عش�ر 
من تموز الج�م�ھ�وری�ة ك�رام�ت�ھ�ا 
وال نحاول إنزال�ھ�ا م�ن ع�رش�ھ�ا 
الرمزي الذي احتل�ت�ھ ف�ي ق�ل�وب 
الناس لما یزید عن س�ت�ة ع�ق�ود 
دون��م��ا م��ع��ارض��ة. ی��ك��ف��ي ث��ورة 
تموز فخراً أنھا نقلت العراق م�ن 
الملك�ی�ة ال�ى ال�ج�م�ھ�وری�ة وھ�و 
ب�ح��د ذات�ھ إن��ج�از ك��ب�ی��ر ی��وازي 
إنجاز الثورة الفرنس�ی�ة ب�اس�ق�اط 
الملكیة وإعالن الجمھوری�ة. أم�ا 
المآخ�ذ ال�ت�ي یس�ج�ل�ھ�ا ال�ب�ع�ض 
على ثورة تم�وز وم�ن�ھ�ا س�ق�وط 
ب��ع��ض الض��ح��ای��ا م��ن ال��ع��ائ��ل��ة 
ال��م���ال��ك���ة،وھ��و أم��ٌر م��ؤس���ف 
بالتأك�ی�د،ل�ك�ن�ھ ك�ان أم�راً ف�ردی�اً 
وناجماً عن االندفاعات ال�ع�ف�وی�ة 
للجماھیر ،ولم یكن م�خ�ط�ط�اً ل�ھ 
من قبل قیادة الثورة آن�ذاك. ك�م�ا 
أن ذل��ك ال ی��ق��ل��ل م��ن م��ك��ان��ة 
الثورة،ألن جمیع الثورات تش�ھ�د 
مثل ھذه األحداث ال�م�ؤس�ف�ة ول�م 
نسمع یوم�اً ح�دی�ث�اً ض�د ال�ث�ورة 
الفرنسیة بسب�ب م�ا أری�ق ف�ی�ھ�ا 

 .من دماء بریئة
واؤكد أخ�ی�رآ ب�ال�ق�ول: ال م�ب�رر 
للعودة لتك�ری�س ال�ع�ی�د ال�وط�ن�ي 
للنظام ال�م�ل�ك�ي ف�ي ال�ث�ال�ث م�ن 
تشری�ن وأن�ھ ال ب�دی�ل ع�ن ی�وم 
ال��راب��ع عش��ر م��ن ت��م��وز ع��ی��داً 
وط��ن��ی��اً ل��ت��أس��ی��س ال��ج��م��ھ��وری��ة 
العراقیة, سوى الرابع عش�ر م�ن 

 تموز نفسھ.
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التعامل لمسرح، ی�ح�ت�اج ال�ى      
جھ�د م�ع�رف�ي وت�ق�ن�ي، وق�درات 
عملیة في كیفیات نق�ل ال�م�س�رود 
االجتماعي والسیاسي، الى داخ�ل 
فضاء مشھدي ت�ح�دده ال�ع�الق�ات 
بین الفعل والمجسد، ومن ثم بی�ن 

ال��م��ج��س��د وح��واظ��ره ال��ع��ی��ن��ی��ة 
ال�م��ص��اح��ب�ة ، وال��م��ت�ل��ق��ي ال��ذي 
م�ای�ل�ب�ث ان ی�ت�ح�ول ال�ى م�ت�ل�ق 
یسھم في ادارة االحداث وال�ت�أث�ر 
بھ�ا، وم�ن ب�ع�د اع�ت�ب�ارھ�ا ارث�اً 
معرفیاْ، یعید تكوینھ كیفم�ا یش�اء 
وساعة یشاء، ھ�ذا غ�ی�ر ال�ف�ع�ل 
االھم وھو الت�ط�ھ�ی�ر ال�ذي اش�ار 
الیھ ارسطو، المس�رح، ب�ل الف�ن 
دون اش���ت���غ���االت ت���ط���ھ���ی���ری���ة 
مصاحبة، داخل ھذه الفكرة ومن�ذ 
زمن لیس بالقریب، وقف الس�ارد 
المسرحي، والجم�ال�ي ال�م�خ�رج، 
ل��ی��خ��ل��ق دی��م��وم��ات م��ع��رف��ی��ة، 
وی��ن��ش��رھ��ا ع��ب��ر ك��ل وس��ائ��ل��ھ 
المت�اح�ة ع�ل�ى مس�اح�ات ال�ك�ون 
بكام�ل�ھ، س�ع�د ھ�داب�ي، ح�ری�ص 

اف��ع��ال االدان��ة،   ع��ل��ى ت��وك��ی��د
والصراخ سردیاً، من أجل تحریر 
ال��ذات ال��ت��ي ام��ت��ألت ب��ال��خ��وف 
والرعب وال�ت�راج�ع�اْت ، ی�م�س�ك 
ماھو یومي لیمنحھ ابعاداً درامیة 
ت��ح��ول االع��ت��ی��ادی��ة ال��ى دھش��ة 

وسؤال، وھذا ھو االھ�م، الی�ق�دم 
ھدابي فرجة مسرحیة خالی�ة م�ن 
القصدیات المعبأة باالسئلة، لی�س 
ثمة مایمنح شخوصھ المسرح�ی�ة 
استرخاءا، ك�ل م�ا ی�ح�ی�ط ب�ھ�ذه 
الشخوص، یحف�ز ل�دی�ھ�ا م�ع�ان�ي 
الوجود، التي تبدأ.. عادة ب�م�اذا.. 

 وكیف.. ومتى؟
داخ��ل ھ��ذه ال��دائ��رة الس��ردی��ة 
الوجلھ یضع ھداب�ي، ش�خ�وص�ھ، 

ل�واع�ج ال�ن�ف�وس،   لیدس م�ع�ھ�م
مدھشة تأخذ بالمتلقي ال�ى ع�م�ق 
ال��خ��ش��ب��ة، وتش��ط��ب ع��ن��ھ دور 
المتلقي لتمنح�ة ش�ارات اس�ھ�ام، 
ستظل مستعرة حتى بع�د ان�ت�ھ�اء 
الفرجة، لماذا یعمد سعد ھ�داب�ي، 
ال��ى ادل��ج��ة ال��واق��ع، واع��ط��ائ��ھ 

ابعاداً فلسفیة قد تبدو ثقیلة الوطأ 
 في مرات كثیرة، ؟

السؤال الفلسفي، وإن كان ف�اع�الً 
ل�ك��ن��ھ ی��وق��ف م��ت��ع�ة ال��م�ت��اب��ع��ة، 
ویقطع االسترسال المطلوب، الن 
المتلقي حین ی�ن�ص�ت ال�ى س�ؤال 

كھذا یحت�اج ال�ى ع�ودة س�ری�ع�ة 
الى مرجعیاتھ االرثیة لیعرف س�ر 
السؤال، وكیفیات االج�اب�ة، ل�ك�ن 
ھ�داب��ي ال��م��ح��ت�رف، ی��ع��رف م��ن 
خ��الل ال��ت��ق��ن��ی��ات ایص��ال ال��غ��ای��ة 
المشھدیة االس�اس، ال ت�ج�د ف�ي 
س�ردی�ات س�ع�د ھ�داب�ي، زی��ادات 
ارب��اك��ی��ة، ك��ل ش��يء ب��ح��س��اب 
وقیاسات زمنیة ، وانت�ق�االت م�ن 
ث��ی��م ت��ب��دو بس��ی��ط��ة الول وھ��ل��ة 
عرض، لكنھا تتص�اع�د م�ن اج�ل 
اطالق الثیمة السردی�ة االس�اس، 
والتي تمنح الم�ت�ل�ق�ي ف�ی�م�ا ب�ع�د 
الحلول المطلوبة، لكن ھ�داب�ي ال 
یمنح حلوالً جاھ�زة وال ی�ری�د ان 
یكون وصیاً معلماً على م�ت�ل�ق�ی�ھ، 
ھ�و ش�خ�ص االم��ر وم�ن�ح�ھ م��ن 

وجدانیاتھ الكثیر، لیترك المتل�ق�ي 
ھو الذي یقرر الخاتمة والرس�ال�ة 
الداللیة التي كان المخرج الس�ارد 

 یرید ایصالھا؟
السؤال االھم.. ھل المسرح سرداً 
ی��ق��ت��رب م��ن ال��ق��ص��ة وی��أخ��ذ 

حكائیة،   مؤثراتھا الجمالیة وھي
یظن البعض ان المسرح قد غادر 
ال���ح���ك���ي، وان ال���م���س���ت���ج���دات 
االیضاحیة اوقفت زحف الح�ك�ای�ة 
وربما الممثل ایض�ا إل�ی�ھ، ول�ك�ن 
سعد ھدابي، ھو االدق ف�ي ج�م�ع 
المھمتین م�ع�ا، الی�ھ�م�ل ال�واق�ع 
وھ��م��وم��ھ، وال ی��ت��رك ال��واق��ع 
لیھیمن على مس�ت�وی�ات ال�ع�رض 
والیاتھ، نج�د ث�م�ة م�وزن�ات م�ع 
الدور االھم وال�ف�اع�ل ل�ل�م�ج�س�د، 
وھ����و ال����ف����اع����ل االول ل����دى 
سعدھدابي، ح�ت�ى وان ك�ان ھ�ذا 
ال���م���ج���س���د ل���ی���س ف���رداً، ب���ل 
م��ج��م��وع��ات ح��رك��ی��ة واض��ح��ة 
الحضور، ھذه التقنیات ھي ال�ت�ي 
منحت سعد ھ�داب�ي ق�وة حض�ور 
في المشھدیة العربیة والعالم�ی�ة، 
ب��رغ��م ع��دم اھ��ت��م��ام ال��ن��ق��دی��ة 
العراقیة الكسول�ة وال�م�ت�راخ�ی�ة، 

ال�ذي ی�ح�ت�اج ال�ى   بھذا الم�ن�ج�ز
تفح�ص ن�ق�دي اك�ادی�م�ي دق�ی�ق، 
وت��وض��ی��ح��ات ف��ك��ری��ة ت��ن��اق��ش 
السردیات المسرحی�ة ال�م�ك�ت�وب�ة 
والمجسدة معاً. وتلك مھمة الظ�ن 
ان ال��ن�ق��دی��ة ال��ع�راق��ی��ة بش��ق�ی��ھ��ا 
االكادیمي والعام القیام بھ�ا، ت�ل�ك 
واح��دة م��ن م��ع��ض��الت ال��ك��ت��اب��ة 
المسرحیة التي لوال سعد ھ�داب�ي 
وب��ع��ض م��ن الس��اردی��ن ل��م��ات 
الس��ارد ال��م��س��رح��ي ال��ع��راق��ي 

  !!.وتالشى
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ما زالت ذاكرة راضي نش�ط�ة، إن    

كانت ھناك ذاكرة في عالمنا ھذا، عالم 
الغیب. سأل راضي موجھا كالم�ھ إل�ى 

 األستاذ داود قائال:
لقد كانت الفترة الت�ي ك�ت�ب�ت ف�ی�ھ�ا  -

روایة "أوراق المجھول" طویلة جدا، 
كیف ت�م�ك�ن�ت أن ت�ج�م�ع أح�داث�ھ�ا، 

 وأشخاصھا؟
اعتمدت روایة "أوراق المج�ھ�ول"  -

في جانب ھام منھا على التناص، ك�م�ا 
ف��ي روای��ت��ّي "ط��ری��ق الش��م��س"، 
و"التشابیھ". التناص الدیني المتأت�ي 
من الفكر الدیني العالم�ي واإلس�الم�ي 
خ��اص��ة، ع��ل��ى مس��ت��وى ال��دی��ان��ات 
اإلب�راھ�ی�م�ی�ة ال�م�وح�دة، وال�دی�ان��ات 
الوضعیة األخ�رى. ال�ع�ال�م�ي، ل�ك�ون 
"المخلص = المھ�دي" ھ�و ع�ال�م�ي 
الوجود الغیبي والظھور في یوم م�ا، 
واإلسالمي، فإنھ ینقس�م إل�ى قس�م�ی�ن 
احدھما یلتقي مع العالمي في الوج�ود 
الغیبي والظھور، وھ�و ال�ذي یش�ك�ل�ھ 
الفكر الدیني السني، واآلخ�ر ھ�و م�ا 
یشكلھ الفكر الدیني اإلسالمي الشیع�ي 
ف�ي إن��ھ م�ع��روف ال�وج��ود غ�ی��ب��ي 

 الظھور.
وھناك اختالف بین الغیبي والغائب،    

حیث الغیبي غ�ی�ر م�ع�روف ال�وج�ود 
والظھور، إذ أنھ من الغیب، وال�غ�ائ�ب 

 ھو معروف الوجود وغیبي الظھور.
من خالل ھذا الطرح یمكن أن نقول    

إن الروائي قد بنى روایتھ ھذه ع�ل�ى 
ھذه القصة، مع األخذ بنظر االع�ت�ب�ار 
إن ت��ن��اص��ھ ھ��ذا ھ��و م��ن ن��وع 

النقی�ض�ة" وال�ذي ی�ق�ول   "المحاكاة
عنھ (جینیت) إنھ: یتم فی�ھ ( ت�غ�ی�ی�ر 
المعنى بحی�ث یص�ی�ر م�ث�اراً ل�ل�ھ�زء 
والسخریة)، وھو تناص "خ�ارج�ي" 
ال یعتمد على نصوص الكاتب، وأیض�اً 
"مضموني"، أي یعتمد على مضمون 

 القصة المتناص معھا ال على شكلھا.
وكذلك یتناص مع آیة قرآنیة تقول:    

ٌد إِالَّ َرُسوٌل قَ�ْد َخ�لَ�ْت ِم�ن  ((َوَما ُمَحمَّ
ُسُل أَفَإِن مَّاَت أَْو قُتَِل ان�قَ�لَ�بْ�تُ�ْم  قَبْلِھِ الرُّ

 )،144-َعلَٰى))، (آل عمران 
وتداخلت النصوص، وتثاقفت ف�ی�م�ا    

بینھا، فكانت ال�روای�ة ع�ن�د ذل�ك ق�د 
تناصت ثانیة تناصاً مع ن�ص ق�رآن�ي، 
أي أن النص اش�ت�غ�ل أث�ن�اء ال�ق�راءة 
فأنتج نصاً م�ت�ن�اص�اً م�ع�ھ ك�م�ا ف�ھ�م 

"جینیت" التناص ع�ل�ى إن�ھ إج�راء 
 معملي أثناء القراءة.

وكذلك، ھي روایة رمزیة ت�ت�ح�دث     
ع�ن ال�واق�ع الس�ی�اس�ي ف�ي ال�وق��ت 
الحاضر في العراق، وھذه غایة ك�ان 
كل روائي یصبو للوصول إلی�ھ�ا، ف�ي 
روای�ت�ھ "أوراق ال�م��ج�ھ�ول"، ی�ت��م 
االستفادة من حدث ماضٍ أثناء الكتابة 

 عن أمور تحدث في الوقت الحاضر.
لقد كان التناص في الروایة تن�اص�اً    

"نسبیاً" عند تداخل ن�ص ف�ي ن�ص 
آخر، كما عن�د "ج�ن�ی�ت"، أری�د م�ن 
النص األول "السابق" الحكایة العامة 
عن حیاة اإلمام المھدي، فیما تخت�ل�ف 
عنھا الروایة في الكثیر من األح�داث، 
والش�خ��وص، وال��م�ك��ان، وال��زم��ان، 

 واألھداف النھائیة.
بدأت الروایة بمقولة داف�ن�ش�ي ف�ي    

أن: (كثیرون ھم ال�ذی�ن ات�خ�ذوا م�ن 
األوھام والمعج�زات ال�زائ�ف�ة وخ�داع 
البشر تجارة لھم.)، وانتھت بمق�ول�ت�ھ 
ال�ث�ان�ی�ة: (ال�ج�ھ��ل ی�ع�م��ي أبص�ارن��ا 
ویضللنا أیھا البشر الفانون! أف�ت�ح�وا 
عیونكم.). ھذان التأكیدان، على الرغم 
من إنھما قد قیال في زمن مضى (حیاة 

)، أن 1519  -  1452دافنشي الفنان 
كان القول صدر من الرسام دافن�ش�ي، 
أو أنھ صدر من الروائي"دان براون" 
الذي كت�ب روای�ة "ش�ف�رة داف�ن�ش" 

فھو یط�بّ�ق  2003والتي صدرت عام 
على ناس عصرنا وفي وقتنا الحاضر، 
إذ تعشش األوھام والمعجزات الزائفة 
في عقولھم، ویخدع البش�ر بس�ھ�ول�ة 
بھذه األوھام والمعجزات الزائفة، مما 
ینتج ج�ھ�ل وخ�داع یض�ل�ل األبص�ار 
والبصیرة، أبص�ار وبص�ی�رة ال�ن�اس 
الذین صدقوا تلك األوھام والمعج�زات 

 الزائفة.
س��ی��رورة أش��خ��اص ال��روای���ة،    

وصیرورتھم، غ�ی�ر ت�ل�ك ال�ت�ي ف�ي 
القصة المتناص معھ�ا ال�روای�ة، م�ث�ل 

 -اإلبن المدع�ى ك�ذب�اً "ال�م�ج�ھ�ول" 
الذي یدرس في لندن،  –ولیس الغائب 

ألن ھناك وسائل اتصاالت ومواصالت 
حدیثة ف�ي االتص�ال ب�ی�ن األش�خ�اص 

 والمواصلة بینھم.
والروایة ترى أن الك�ات�ب ك�ان ق�د    

نجح في أن یظ�ل خ�ارج ش�خ�ص�ی�ات 
روایتھ، ولم یتدخل فیھم ال عن قری�ب 
وال عن بعید، فكل شخصیة تنطلق في 
ظ�ھ�ورھ��ا وح�دی��ث�ھ�ا وم��م�ارس��ات�ھ��ا 
وأفعالھا من ذاتھا انطالقاً من أسل�وب 
وطریقة التعامل ال�خ�اص�ة ب�ال�روای�ة، 
ولغتھا الفاعلة، مع العلم ان ال�ك�ات�ب، 
الروائي، ھو خالق ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ات 

كما خلق ابو البشر، آدم، م�ن ط�ی�ن 
 الزب، في االسطورة التوراتیة.

تؤكد المصادر أن الوكالء األرب�ع�ة    
قد نُّصبوا في ھذه الوظیفة بإرادة من 
اإلمام "توقیعاتھ"، فیم�ا ف�ي ال�ن�ص 
الروائي ینّصب أحد شیوخ سلف م�ن 
أسالف العشیرة نف�س�ھ ك�ذب�اً ل�ی�ك�ون 
مس��ؤوالً ع��ن ح��ی��اة اب��ن الش��ی��خ 
"المجھول" والذي یدرس في ل�ن�دن، 
ثم تتوالى الرسائل القادمة "كذباً" من 
االبن "المجھول" على الوكالء الذین 
یشغلون ھذه الوظیفة بعد موت الوكیل 

 السابق.
موت الشیخ الكبیر، وترك عشیرت�ھ    

بال شیخ یقوم مقامھ في إدارة أم�ور 
العشیرة، إذ ال عقب ل�ھ، ھ�ذا األم�ر 
مختلف علیھ مع النص المتناص م�ع�ھ 

ك�م�ا   –الروایة، ألنھ في ھ�ذا ال�ن�ص 
ی�وص�ي األب   –تنقل بعض األخ�ب�ار 

على اإلمام الذي یلیھ وھو ابنھ، وتنقل 
 مصادر أخرى عكس ھذا.

انقسام العشیرة إلى قسمین، القس�م    
األول وھ�و ال��ذي ب��ق��ي ف�ي أرض 
العشیرة، ضم المؤیدین لوكال�ة ش�ی�خ 
ال��ع��م��اری��ی��ن ف��ي وص��ای��ت��ھ ع��ل��ى 

الش�ی�خ، إذ م�ن�ھ�م م�ن ص�دق�ھ   ابن
 حقیقة، ومنھم من قبل على مضض.

أما الق�س�م ال�ث�ان�ي ھ�م ال�ذی�ن ل�م    
یص�ّدق�وا إدع�اء ش�ی�خ ال�ع�م�اری�ی��ن، 
فارتحلوا خارج أرض العشیرة، كرھ�اً 

 أو عن رضى.
في النص المتناص م�ع�ھ ال�روای�ة    

ینقسم الشیعة في ذلك الوقت كما تذكر 
" طائ�ف�ة، وإح�دى 14المصادر إلى "

ھذه الطوائف ھي الت�ي خ�رج م�ن�ھ�ا 
السفراء األربعة، والروای�ة ال ع�الق�ة 

 لھا بھذه الثیمة.
إذا كان السفراء األربعة في ال�ن�ص    

ال��م��ت��ن��اص م��ع��ھ ال��روای��ة "قص��ة 
المھدي" یجبون الح�ق�وق الش�رع�ی�ة 
بإسم ال�م�ھ�دي، ف�أن وك�الء الش�ی�خ 
المتوفي یقومون بالفعل نفسھ. إّال أن 
النصین یختل�ف�ان ف�ی�م�ا ی�ح�دث ب�ع�د 

  الجمع، أي ما یؤول لھ المال.
في النص الروائي یدعي الوكیل أنھ    

یرسل المال إلى االب�ن، ف�ی�م�ا ال�ن�ص 
المتناص معھ غیر معروف إل�ى أی�ن 
یذھب المال، حتى أختلف المجتھ�دون 
في الموارد التي یذھ�ب إل�ی�ھ�ا، وھ�ذا 
بحث فقھي ال نرید أن نخوض فیھ في 

  ھذه السطور.
ھذه مجموعة أمور یخ�ت�ل�ف ف�ی�ھ�ا    

 نص الروایة عن النص المتناص معھ.
إذن، ننتھي من ھذه السطور لنؤكد    

أن تناص روایة "أوراق الم�ج�ھ�ول" 

لم یكن تناصاً كامالً، ب�ل ك�ان ت�ن�اص�اً 
جزئیاً في النصین، وعالقة ال�ن�ص�ی�ن 
غیر جلیة كأغلب التناص�ات ال�ح�ادث�ة 

 في أي عمل أدبي آخر.
ل��ق��د ب��ن��ت ال��روای��ة أح��داث��ھ��ا    

وشخوصھا، ومن ثم فكرتھ�ا ال�ع�ام�ة، 
بعیداً إلى حد ما، بمسافة مع�ی�ن�ة ع�ن 
النص "أو النصوص" التي ت�ن�اص�ت 
معھا، وھو قصة حیاة اإلمام الم�ھ�دي 
المعروفة،"أو عن حیاة ال�ن�ب�ي ب�ع�د 
الممات" وذلك ل�ف�س�ح ال�م�ج�ال أم�ام 
ال�واق�ع ال�ع�راق�ي ألن ی�ت�م�دد داخ�ل 
الروایة على مساحات واس�ع�ة، دون 
أن ینسى النص الم�وروث ألك�ث�ر م�ن 
ألف سنة في ذاكرة اإلنسان ال�ع�راق�ي 
الذي تناص م�ع�ھ، إن ك�ان ال�ق�ارئ 
ینطلق من ف�ك�رة "ال�غ�ی�ب�ي ال�وج�ود 
والظھور"، أو كان ینطلق من ف�ك�رة 
"غیبي (وغائب) ال�ظ�ھ�ور وم�ع�ل�وم 
الوجود"، إذ الكل یمتح من مص�ادره 

  التاریخیة الخاصة.
ولھذه األسباب، ولغیرھا، ن�ج�د أن    

النص الروائي یحمل دالالت وم�ع�ان 
كثیرة لھا عالقة بحیاتنا الیومیة، أكثر 
بكثیر مما یحملھ النص المتناص معھ، 
ألنھ قد بُنِ�َي ع�ل�ى ف�ك�ر ن�ص ق�دی�م 
بحیثیات معاصرة التي تعبّر، أو ترمز، 

 للواقع العراقي المعاصر.
 سألني الشیخ عبد الكریم:   
ھل ت�رى إن�ك ب�ھ�ذه ال�روای�ة ق�د  -

 صححت اعتقادات الناس؟
أنا لم أكن مصلحا وإن�م�ا أن�ا ك�ات�ب  -

روایة وعلى الناس أن ی�أخ�ذوا ب�م�ا 
جاء في الروایة أو ال، لقد ألقیت حجرا 
في البرك�ة اآلس�ن�ة. ب�دأت وأن�ھ�ی�ت 
الروایة كما یعلم شخوصھ�ا ب�م�ق�والت 
لدافنشي كما وردت في روایة "شفرة 
داف��ن��ش��ي"، ھ��ذه ال��م��ق��والت ھ��ي: 
(كثیرون ھم الذین اتخذوا من األوھام 
والمعجزات ال�زائ�ف�ة وخ�داع ال�ب�ش�ر 
تجارة لھم.)، و (الجھل یعمي أبصارنا 
ویضللنا أیھا البشر الفانون! أف�ت�ح�وا 

  عیونكم!).

13  

Wednesday 
AL- iraqia  Issue No. 769 

 21 Oct 20 • Year 16 

 

 

 

      "اف اا" روا 
 9الفصل                    داود سلمان الشویلي/العراق 



حین تس�ق�ط ھ�ی�ب�ة ال�دول�ة وال   
یتبقى للحكومة ورئی�س ال�وزراء 

یجلس علی�ھ   سوى الكرسي الذي
مفوھ�ا ون�اط�ق�ا   مبتسما ومتحدثا

بالوعود وملوحا باستیعاب االم�ن 
واس���ت���ع���ادة اح���ت���رام ال���ق���ان���ون 
والقضاء على الفساد وم�ت�ع�اط�ف�ا 
مع المتظاھ�ری�ن واع�دا ب�ت�س�ل�ی�م 
قتلھم الى العدالة، م�ھ�ادن�ا ح�ی�ن�ا 
وم��ت��ظ��اھ��را ب��ال��ح��زم ح��ی��ن��ا اخ��ر 
تختلط االمور ب�ب�ع�ض�ھ�ا وتض�ی�ع 
المعایی�ر وت�خ�ت�ف�ي ال�ح�ك�م�ة ف�ي 
ضبط الس�ل�وك ویص�ب�ح ك�ل ف�رد 
وبالتالي الجماعات تتصرف عل�ى 
ھواھا وتفرض قانونھا ال�خ�اص، 
واالخطر ان ت�ل�ك ال�ج�م�اع�ات ال 

تتحرك اال بأمر من قیاداتھا ف�ھ�ي 
م��ج��رد ب��ی��ادق ب��ی��د الع��ب��ی���ن 
 ی��وج��ھ��ون��ھ��ا ح��ی��ث ی��ری��دون.

ب��االمس��ى اح��رق��ت م��ج��م��وع��ات 
دار بھاء االع�رج�ي ف�ي   ساخطة

الكاظمیة على أثر تص�ری�ح�ھ ب�ان 
الصلح مع اسرائیل سینط�ل�ق م�ن 
ال��ن��ج��ف، وال��ن��ج��ف ك��م��ا ی��ؤم��ن 
م��ق��ت��دى الص��در ھ��ي م��م��ل��ك��ت��ھ 

ل��ذا اص��در اوام��ره ف��ي  ال�خ��اص��ة
مقره ب�ال�ح�ن�ان�ھ ب�م�ع�اق�ب�ة ب�ھ�اء 

وبھاء ی�ن�ط�ب�ق ع�ل�ی�ھ  االعرجي،
القائل "فرخ ال�ب�ط ع�وام"   المثل

وھو كما ھو معلوم فرخ (بم�ع�ن�ى 
شاب صغیر السن) جاء الى بغداد 

ل��ی��ن��ت��م��ي ل��ل��ت��ی��ار  2003ب��ع��د 
الصدري ویحظى برعای�ة خ�اص�ة 

ل�ی�ت�ول�ى  من قبل م�ق�ت�دى الص�در
نائ�ب   بترشیح من مقتدى منصب

رئ��ی��س ال��وزراء ویض��م��ن م��ع 
ل��م��ق��ت��دى   ال��وزراء الص��دری��ی��ن

ملیارات الدوالت من خالل اللجن�ة 
ھ�رب   االقتصادیة ل�ل�ت�ی�ار، ح�ی�ن

بھاء جزءا من ت�ل�ك االم�وال ال�ى 
ل����ن����دن ل����ی����ش����ت����ري ال����ف����ل����ل 

والض��م��ائ�ر (ب��ع��د ان  وال�ع��ق��ارات
كان ما قبل التغیی�ر ع�ام�ل بس�ی�ط 
في محل لبیع الھ�وات�ف ال�ن�ق�ال�ة) 
غضب مقتدى فلقد فاحت الرائح�ة 
الكریھة وخرج بھاء م�ن ع�ب�اءة 
مقت�دى ل�ی�ؤس�س ل�ن�ف�س�ھ ك�ی�ان�ا 
خاصا ویتحول الى محلل سی�اس�ي 

م�ع   بعقد (دفع ب�م�وج�ب�ھ ال�رش�ا)
قناة الشرقیة، كان بامكان مقت�دى 
لو قدم ال�م�ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة ع�ل�ى 
مصلحتھ ت�ق�دی�م ب�ھ�اء االع�رج�ي 
قبل ذھابھ الى لندن واحال�ت�ھ ال�ى 
ال�ق�ض�اء ل�ك�ن��ھ ف�ی��م�ا ی��ب�دو ك��ان 
یخشى اي یكشف بھاء الم�س�ت�ور 
ف�ي س�رق��ة ال�م��ال ال�ع��ام لص�ال��ح 
مقتدى، والیوم ی�ح�رق دار ب�ھ�اء 

ینطق بانعدام وج�ود   وكأن الحال
ل�ل��دول��ة واال ك��ان ع��ل��ى م��ق��ت��دى 
تقدیم ش�ك�وى إلح�ال�ة ب�ھ�اء ال�ى 

وف��ق��ا   ال��ق��ض��اء وال��ن��ی��ل م��ن��ھ
للقانون، بالمقابل اقت�ح�م ال�م�ئ�ات 

ھادي العام�ري م�ق�ر   انصار  من
الفرع الخامس لحزب مسعود ف�ي 

اح�ت��ج�اج��ا ع�ل��ى تص��ری��ح   ب�غ��داد
 ھوشیار زی�ب�اري بش�أن اخ�راج

معسكرات ال�ح�ش�د الش�ع�ب�ي م�ن 

العاصم�ة وال�م�دن ال�ى خ�ارج�ھ�ا 
نشوب شج�ار   وقد تسبب ذلك في

لفظي ب�ی�ن ن�واب ال�ف�ت�ح ون�واب 
الحزب الدیمقراطي ال�ك�ردس�ت�ان�ي 

ف�ك�ان�ت م�ن   داخل مجلس النواب
حرق   تبعات الخالف في المجلس

م��ق��ر ال��ب��ارت��ي وع��ل��م اق��ل��ی��م 
ھ��وش��ی��ار اول وزی��ر  ك��ردس��ت��ان،

خارجیة في ع�ھ�د ح�ك�م االح�زاب 
االسالمیة ثم تولى وزارة المال�ی�ة 

خ��ال مس��ع��ود وی��ع��م��ل   وال��رج��ل
لص��ال��ح��ھ حص��را وھ��و ك��ب��ھ��اء 
االعرجي نھب وسرق واس�ت�ول�ى 
على المال العام امام انظار ھ�ادي 
العامري ونوري المالكي وع�م�ار 
الحكیم وم�ق�ت�دى الص�در وق�ی�س 
الخزعلي وسواھم ول�م ی�ح�اس�ب�ھ 
اح��د ف��ي ح��ی��ن��ھ ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى 
ال��م��ص��ال��ح ال��م��ش��ت��رك��ة ال ع��ل��ى 

ج�م�ی�ع�ا   مصالح الش�ع�ب وألن�ھ�م
شرك�اء ف�ي عص�ب�ة ال�ل�ص�وص، 
ب��ال��ت��أك��ی��د ك��ان ب��ام��ك��ان ھ��ادي 
العامري رفع دعوى قضائیة ض�د 
زیباري بتھ�م�ة االس�اءة ل�ل�ح�ش�د 
ل��ك��ن ال��ع��ام��ري وات��ب��اع��ھ اخ��ت��ار 

ھ�وش�ی�ار   اقصر الطرق لم�ع�اق�ب�ة
ب���ح���رق م���ق���ر ح���زب  زی���ب���اري

ھوشیار في العاصمة فھادي ك�م�ا 
ھو حال مقتدى ال یعترف بالدول�ة 
وال ب��ال��ح��ك��وم��ة وی��ن��ظ��ر ال��ى 
ال��م��س��ت��ل��ب مص��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي 

مش�ع�ل�و  كخی�ال ال�م�آت�ھ ال غ�ی�ر،
ل�ھ�م اش�ب�اه   العراق  الحرائق في

خارجھ ففي فرنسا نحر م�ت�ط�رف 

اسالمي شیشاني مھ�اج�ر اس�ت�اذا 
جامعیا فرنسیا في احدى ش�وارع 
باریس الن االستاذ الجام�ع�ي ف�ي 
محاضرة لھ تتعلق بحریة التعبی�ر 
تطرق ال�ى ص�ور ك�اری�ك�ات�ی�ری�ة 
تسیئ ال�ى ال�ن�ب�ي م�ح�م�د (ص)، 
ھ��ذا ال��ت��ص��رف ال��وحش��ي اث��ار 
غضب الشعب الفرنس�ي ب�خ�اص�ة 
والرآي العام الع�ال�م�ي ب�اع�ت�ب�اره 
ك��م��ا ی��رون ان��م��وذج��ا ل��الرھ��اب 
االسالمي في الغرب، ف�ي ف�رنس�ا 
اكبر جالیة مسلمة وعربی�ة ت�زی�د 
عن م�ث�ی�الت�ھ�ا ف�ي ع�م�وم اورب�ا 
وف��ي ب��اری��س م��رك��ز اس��الم��ي 

وتنتشر الجوامع في انحاء  عریق

ف��رنس��ا وی��زاول ال��م��س��ل��م���ون 
ش��ع��ائ��رھ��م ب��ح��ری��ة. ل��ذا ك��ان 

الجالیة االسالمیة تن�ظ�ی�م   بامكان
احتجاجات صاخبة الدان�ة س�ل�وك 
االس��ت��اذ ال��ج��ام��ع��ي فض��ال ع��ن 
امكانیة رفع دعوى قضائیة ض�ده 
ل��ك��ن ال��ج��ال��ی��ة ص��م��ت��ت ل��ت��ت��رك 
للمتطرفین الدواعش ف�ي ف�رنس�ا 
ت�ن��ف�ی��ذ ھ��ذه ال��ج�ری��م�ة الش�ن��ع��اء 
وعقیدة ناحرو الرؤوس (الذین ال 
 یعترف�ون ب�ال�دول�ة وق�وان�ی�ن�ھ�ا)

مش��ع��ل��و   ت��ق��ت��رب م��ن ع��ق��ی��دة
الحرائق وال�ن�ت�ائ�ج ع�ل�ى ص�ع�ی�د 

 تعمیم الفوضى واحدة دون ریب.
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 طا ورت
 اا  
 ومي اؤوس

 اعتقال أربعة أشخاص 
 بعد قطع رأس مدرس في إحدى ضواحي باریس

 االستاذ الضحیة



 لفت�رة ط�وی�ل�ة ارت�ب�ط�ت أس�ط�ورة ل�وری�س  
Loris  ،ًالبالغة من ال�ع�م�ر س�ت�ة عش�ر ع�ام�ا

والتي جسدت بامتیاز الیأس بھروبھا الجمال�ي 
من الحیاة في معبد الجمال. وعبادة الجمال، لم 
یكن بأي حال من األحوال غیر مبال، إنما ی�ت�م 
النظر إل�ی�ھ م�ن خ�الل م�وض�وع�ات ال�ت�ف�اع�ل 
االجتماعي ـ واالجتماعي التاریخي للمجتمعات 
وطبائعھا وعاداتھا وتقالیدھا العامة. قد ی�ك�ون 
ذلك مثیراً، لك�ن�ھ ف�ي ال�ف�ض�اء ال�ع�ام "آل�ی�ة" 
تع�ب�ی�ری�ة، ل�ی�س ل�ف�ل�س�ف�ة ال�ح�ی�اة ال�ج�م�ال�ی�ة 
والشاعریة عند البشر ف�ح�س�ب، إن�م�ا ال�وع�ي 
األدبي لمفھوم "النقد"، عكس األع�م�ال غ�ی�ر 
ذات الصلة التي ظلت مخفیة عن الوعي ألن�ھ�ا 

     .لم تصبح عامة
"ال�م�راج�ع�ات ال�ن�ق�دی��ة" إل�ى م�ا ق�ب�ل عص��ر 
التنویر، كانت بشكل أساسي أفكار "سلبی�ة أو 
إیجابیة" بالنسبة ل�ط�رف�ي ال�ت�ج�اذب، ال�ك�ات�ب 
والقاريء، وھي بالكاد تك�ون م�وض�وع ب�ح�ث 
أدبي. لكن ھناك إجماع عام على أن "ال�ن�ق�د" 
ونحن نتحدث ھنا ع�ن م�ا ی�ت�ع�ل�ق ب�ال�ث�ق�اف�ات 
الغربیة في أواخر ال�ق�رن ال�ث�ام�ن عش�ر ع�ل�ى 
وجھ الخصوص، قد تجاوز الدور الثانوي الذي 
نُسب إلى ذلك النوع من التصور المنغلق. لذلك 
تضع ال�دراس�ات ال�ع�ص�ری�ة أھ�م�ی�ة "ال�ن�ق�د" 
بأشكالھ المتنوعة، في ال�م�ق�دم�ة، وف�ي ن�ف�س 
الوقت تأخذ في االعتبار حقی�ق�ة: أن "ال�ن�ق�د" 
یشكل ن�م�ط�اً ج�دل�ی�اً م�ن األن�م�اط ال�ت�ي ت�ت�ی�ح 
للمؤلف مراجعة صیاغھ أفكاره. م�ع ال�ت�رك�ی�ز 
على أھمیة ما یجل�ب م�ع�ھ م�ن تص�ور ج�دی�داً 
تماماً للواقع، مع الوضع االجتماعي ال�م�ت�غ�ی�ر 
بشكل عام والوضع السیاسي والتقلیدي بش�ك�ل 

  خاص.
مفھومنا نحن العرب، ألدب ال�ن�ق�د، ف�ي أغ�ل�ب 
األح��ی��ان نص��ب��ح "ج��الدی��ن"، ن��ن��ح��از إل��ى 
صراعات اجتماعیة ـ سیاسیة أو عقائدیة، وفي 
العموم على أساس المجامالت ولیس المھنی�ة. 
الكتابات النقدیة عندنا في أغلب األح�ی�ان (وال 
أعمم) ال تعتمد الموضوعی�ة، ح�ی�ن�م�ا ت�ت�ن�اول 
مبدعا أو كاتباً ما. وال تتناول مؤلفات المؤلفین 
الشعریة أو الروائیة أو الفكریة وحتى في شأن 
السینما والمسرح والف�ن�ون ال�ت�ش�ك�ی�ل�ی�ة، م�ن 
زاویا حرفیة حیادی�ة، ی�ق�وم ب�ھ�ا، ال�ك�ات�ب أو 
الشاعر أو الفنان الناقد المتخصص، یعتمد في 
مراج�ع�ت�ھ ال�ن�ق�دی�ة ع�ل�ى ال�ت�ی�ارات ال�ق�ی�م�ی�ة 
والجمالیة واالنطباعیة والش�اع�ری�ة، وال ی�ج�د 
صعوبة في فھمھا وإحاطتھا باألحكام التعبیریة 
واللغوی�ة وال�ف�ل�س�ف�ی�ة.. م�ن خ�الل م�ت�اب�ع�ت�ن�ا 
للثقافات الغربیة، األوروبیة ت�ح�دی�داً، وب�غ�ض 
النظر عن مدى شیوع كتابة النقد في مواضی�ع 
مختلفة وبم�س�اح�ات واس�ع�ة، أال أن ال�ق�اع�دة 
ال�ع��ام�ة ال ت��ق�ب��ل "ن�ق��داً" ی��ت�ع��رض لش��خ��ص 

ال�م�ف�اھ�ی�م وال�ل�ی�اق�ة   المثقف، وال یتواءم م�ع
األدبیة. العتبارات أخ�الق�ی�ة ت�رت�ب�ط ب�ف�ل�س�ف�ة 
اإلنتماء إلرث ثقافي وحضاري یُعتز بھ ویَعتبر 
ال�م�ث�ق��ف ج�زءاً م�ن ت��ل�ك ال��ح�ض�ارة وم�ك�م��ل 
لثقافتھا، وب�ال�ت�ال�ي اح�ت�رام�ھ ی�ج�س�د إح�ت�رام 
ال��م��وروث ال��وط��ن��ي ـ�� ال��ث��ق��اف��ي ال��م��ت��رام��ي 

أقرأ المواضیع النقدیة الع�رب�ی�ة   األبعاد..أحیانا
"كتابات نقدیة" في م�ج�االت م�ت�ن�وع�ة، إن�م�ا 
بأشكال مختلفة عما نعرفھ ف�ي "أدب ال�ن�ق�د" 
لدى الثقافات األخرى. إلى حد كبیر ھي حكایات 
تجریم، نتیجة انفع�االت ش�خ�ص�ی�ة، ال ت�م�ت�ل�ك 
رؤیة، لیس فقط ال�ج�م�ال�ي والش�اع�ري، إن�م�ا 
حاضرنا من خالل ع�ی�ون ح�ق�ب�ة م�اض�ی�ة، ت�م 
التعرف علیھ وتدوینھ بفعل ذلك الحاضر نفسھ. 
على األقل لی�ل�ت�زم "ال�ن�اق�د" بش�روط وح�دود 
وأفاق ما یكتبھ ومدى تأثیر ذلك ع�ل�ى ال�ح�ی�اة 

الثقافیة في بلده.. أعتق�د ی�ن�ب�غ�ي ع�ل�ى ال�ن�اق�د 
العربي أن یكتب كما ھ�و م�ت�اح ف�ي ال�ث�ق�اف�ات 
الغربیة ن�ق�داً م�وض�وع�ی�ا ی�ن�س�ج�م م�ع عص�ر 
حاضره: ألن أي فن أو روایة أو قصیدة ال ترید 
أن تتعرض لنق�د زائ�ف وم�ق�ی�د. وم�ن ن�اح�ی�ة 
أخرى، نجد أن الكثیر ال یستطیع (إال ما قل) أن 
یقترب في سیاق أكادیمي من أي مكان أو حدث 

   أو ظاھرة أو إنشاء أدبي أو فني بشكل كاٍف.
في مقال�ت�ھ ب�ع�ن�وان "ال�ف�ن ال�وط�ن�ي ال�دی�ن�ي 

، الناقد Goethe األلماني الجدید" كتب غوتھ 
لالرتباك وحتى الخلط بین ال�م�ج�االت ال�دی�ن�ی�ة 
والجمالیة، حول انسكاب الكاتب األلماني وأحد 
مؤسسي الرومانسیھ في القرن ال�ث�ام�ن عش�ر 

على ال�رس�وم�ات  Wackenroder فاكنرودر
الدینیة والتأمالت والقصص الت�ي أث�رت ع�ل�ى 

ط�ال�ب  «تدفقات القلب ألخ الدیر المحب للفن: 
المؤلف ببالغة ملح�ة ل�ل�ع�ش�ق ال�داف�ئ ل�ك�ب�ار 
الس��ن، ك��م��ا ل��و أن��ھ ال��ھ��دف األع��ل��ى ل��ل��ف��ن، 

قواعد المغازلة لدى ك�ب�ار الس�ن ل�ی�س�ت   وأن
لعبة فارغة، وأن�ھ�م ال ی�م�ت�ل�ك�ون ب�اس�ت�م�رار 
الصفات العاطفیة، لذلك یُنظر إلیھم على أن�ھ�م 
غیر متفوقون على األحدث ـ وبالتالي ی�ت�ط�ل�ب 
حماساً ورعاً ومشاعر دین�ی�ة، ال غ�ن�ى ع�ن�ھ�ا 

فیما ینظر النقد ع�ل�ى أن�ھ ش�ر   للقدرة الفنیة ـ
وتأثیره على الدین والدین ع�ل�ی�ھ غ�ی�ر م�ح�دد 
تماماً. مع ذلك، كان ع�ل�ى ال�م�ع�ای�ی�ر ال�ن�ق�دی�ة 
"التي تفترض مسبقاً على األقل بعض االنتظام 
النسبي"، تقییم مثل ھذه األفكار بشفافیة، بقدر 
ما ھي مشروطة اجتماعیاً وتاریخیا.. ما تسمیھ 
تافھا، على سبیل المثال، یمكن أن یكون دقیق�اً 
وعمیقاً في سیاق مختلف، أمام قصة مختل�ف�ة، 
أمام ثقافة مختلفة، حتى األفراد، فقط، اعتم�اداً 

  «.على متطلباتھم لھم غایاتھم المحددة 
(ال�ن�ق�د ھ�و  :Alfred Kerr یقول ألفرید كیر

األھم في ھذا العالم إذا ك�ان أیض�اً ف�ن�اً. لس�وء 
الحظ، األمر لیس بھذه البساطة. من ھ�ن�ا ف�إن 
الناقد ھو الخالق المضاد الذي یقف في أح�ی�اٍن 
كثیرة في الطرف اآلخر من ال�ك�ون).. ال�ك�ات�ب 
عندما یخلو بنفسھ للكتابة حول م�وض�وع م�ا، 
یشعر بنشوة س�م�و ب�اردة، أع�ظ�م م�ن ف�رائ�د 
العصر. فقط الضجة اللغویة؟ تجعل من كتاباتھ 
أمرا ممكناً في مكان ضیق، لكن ب�ف�ض�ل ج�ل�دة 
النقد كما یقول ألفرید: (لم یعد أي ناقد ی�ع�ت�ب�ر 

 deusن����ف����س����ھ دی����وس س����ی����ك����ون����دوس
secundus   اإلفالت من العقاب وسط مس�رح

مليء باألحكام).. ألفرید كیر، المصاب بج�ن�ون 
العظمة، ساوى بین النقد، ال: نقده، لكنھ ذھ�ب 
أبعد: (إلى أن النقد أفض�ل م�ن الش�ع�ر). ل�دی�ھ 
أیضاً تشبیھ دیني جمیل: (ال�ف�ن�ان�ون ی�ت�ب�ع�ون 
خالق الس�م�اء واألرض ك�م�ب�دع�ی�ن أرض�ی�ی�ن 
یتخیلون أوالً ما سیكون). ویصف الناقد ال�ذي 
ال ی�ق�ف ف�ي ن�ھ�ای�ة س�ل�س�ل�ة االس�ت�غ�الل، ب��ل 
السلسلة الكونیة للخلق نف�س�ھ بـ� (ال�م�ب�دع�ی�ن 
الذین یفس�رون ال�وج�ود م�ن خ�الل ت�ع�ری�ف�ھ�م 
الفك�رة وأش�ك�ال ال�ن�ص وأن�واع�ھ ب�اب�ت�س�ام�ة 
م�ت��س��ام�ح��ة ت��اری�خ��ی��اً) ب��اإلش��ارة إل�ى أع��م��ال 
ال�م�ش��اھ�ی�ر األرب�ع��ة ج�وت��ھ وش��ی�ل�ر ووی�الن��د 

   وھیردر.
استفاد عصر التنویر المعروف ب�اس�م "عص�ر 
المنطق" وھو حركة فكریة وفلسفیة ھ�ی�م�ن�ت 
على األفكار في القارة األوروبیة خ�الل ال�ق�رن 
الث�ام�ن عش�ر، م�ن األن�م�اط ال�ق�دی�م�ة ل�ع�ص�ر 
النھضة بین القرن الرابع عشر والقرن السابع 
عشر، لمعالجة فكرة التنویر أدب�ی�اً. وك�ان ف�ي 
المقام األول تركیز النداء األدبي على تص�م�ی�م 
توازن متناغ�م ب�ی�ن ال�ع�ق�ل والش�ع�ور، ی�ك�ون 
نموذج للفترة الكالسیكیة الجدیدة. لم یكن األمر 

یتعلق بتصویر ال�واق�ع أو ال�ت�ن�دی�د ب�ال�م�ظ�ال�م 
االجتماعیة بدایة، بل أراد تقدیم أنماط لت�ح�دی�د 
الھویة التي یجب أن ت�ث�ق�ف ال�ن�اس ل�ی�ك�ون�وا 
أخالقیاً. أخ�ذ الح�ق�ا م�ج�م�وع�ة م�ت�ن�وع�ة م�ن 
النماذج النقدیة لألوض�اع ال�ت�ي ت�ع�ان�ي م�ن�ھ�ا 
المجتمعات، مع انتقاد كبیر للنسب�ی�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة 
واستخدام استع�ارات م�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة لش�رح 
جمیع الظواھر الجیوس�ی�اس�ی�ة ال�ح�دی�ث�ة غ�ی�ر 
العادلة في الغرب، بما في ذل�ك قض�ای�ا ال�ع�رق 
والطبقة والسلطة األبوی�ة وآث�ار ال�رأس�م�ال�ی�ة 
الرادیكالیة والقمع الس�ی�اس�ي.. ت�ن�اول ال�ن�اق�د 
األدبي األمریكي والمنظر السیاسي الماركسي، 

 Frederic ف�����ری�����دری�����ك ج�����ی�����م�����س�����ون
Jameson ھذه الظاھرة ب�ال�ق�ول: أن م�ا ب�ع�د

الحداثة (أو ما بعد البنیویة) ال ترید أن ترت�ب�ط 
بنقد خطاب الرأسمال�ی�ة وال�ع�ول�م�ة ب�اع�ت�ب�اره 
"المنطق الثقافي للرأسمالیة المتأخ�رة" ال�ذي 

   یسھر على مصالحھا.
یتشارك نقد ـ ما بعد ال�ح�داث�ة، ع�ل�ى إخ�ت�الف 
تنوعھ الفكري، في وجھة النظر القائلة ب�أن�ھ�ا 
تفتقر إلى ال�ت�م�اس�ك وأن�ھ�ا م�ع�ادی�ة ل�م�ف�ھ�وم 
المطلق والحقیقة. على وجھ الخصوص، یُعتقد 
أن "ما بعد الحداثة" یمكن أن تكون بال معنى، 
وتشجع الظالم�ی�ة، وتس�ت�خ�دم ال�ن�س�ب�ی�ة (ف�ي 
الثقافة، واألخالق، والمعرفة) إلى ال�ح�د ال�ذي 
تشل فیھ معظم األحكام.. غالباً ما یشیر مفھ�وم 
ما بعد الحداثة إلى بعض الفروع، مثل ف�ل�س�ف�ة 
ما بعد الحداثة وعمارة ما بعد الحداثة وأدب ما 
بعد الحداثة. وأحیاناً عل�ى م�ا ب�ع�د ال�ب�ن�ی�وی�ة، 
والنسبیة الثقافیة، و "النظریة" دون معال�ج�ة 
المخزون الكام�ل ل�م�ش�اری�ع م�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة 
المختلفة. لذلك، فإن نقد ـ ما بعد الحداثة، كك�ل 
یكشف الغموض في تعریف ما ھ�و ع�ل�ی�ھ ف�ي 
الواقع.. لنقد ما من شأن�ھ إن�ھ�اء ھ�ذا ال�ج�دل، 
یقول اللغوي والمفكر نعوم تشومسكي: بأن ما 
بعد الحداثة ال معنى ل�ھ�ا ألن�ھ�ا ال تض�ی�ف أي 
شيء إلى المعرفة التحلیلی�ة أو ال�ت�ج�ری�ب�ی�ة ـ 
أسأل لماذا ال یتفاعل مثقفو ما بعد الحداثة مثل 
الناس في المجاالت األخ�رى ع�ن�دم�ا یُس�أل�ون 
على محمل الجد ـ ما ھي مباديء ن�ظ�ری�ات�ھ�م، 
وما ھي األدلة التي تس�ت�ن�د إل�ی�ھ�ا، وم�ا ال�ذي 
یشرحونھ والذي لم یكن واضحاً بال�ف�ع�ل، وم�ا 
إلى ذلك؟، ھذه متطلبات قیمة. إذا لم یتم الوفاء 
بالجواب علیھا، في ظرف غیر ع�ادل، س�أل�ج�أ 

ب�ك�م إل�ى ألس�ن�ة  :Humes إلى نصیحة ھیوم
الل�ھ�ب!. ال�ن�ق�د ف�ي ال�ع�م�وم، واألدب�ي بش�ك�ل 
خاص، من أھم ھیئات الوساطة ب�ی�ن ال�م�ؤل�ف 
والقارئ. یتشابك مع النظم الحدیثة المت�م�ای�زة 
للتواصل األدبي واالجتماعي، ویشك�ل ج�زء ال 
یتجزأ من ماھیة األدب، وكیف یمكن أن ی�ك�ون 
أو على األقل یجب أن یك�ون!. ف�م�ا ھ�و "أدب 
النقد" في الواقع؟ للجواب على الس�ؤال، الب�د 
من اإلض�اءة ع�ل�ى أن نش�أة مص�ط�ل�ح ال�ن�ق�د 
األدبي، والذي یستخدم ك�أم�ر ط�ب�ی�ع�ي ال�ی�وم، 
بمثابة نھج لموضوع التحقیق. ھذا المصط�ل�ح 

 kr í لھ أصلھ االشتقاقي من الفعل ال�ی�ون�ان�ي
no  والذي ترجم ف�راق، م�ن�ف�ص�ل، ق�رار أو ،

حكم. في القرن الس�اب�ع عش�ر، أخ�ذ مص�ط�ل�ح 
ال�ق�اض�ي  criticus "الن�ق�د" ع�ن ال�الت�ی�ن�ی�ة

 kritischer الناق�د)، إل�ى ال�ل�غ�ة األل�م�ان�ی�ة
Beurteiler"  ق���یّ���م م���ت���ش���دد" ف���ی���م���ا م���

 ناقد". "Kritiker بعد 
عموماً یعني في األساس ش�ی�ئ�اً م�خ�ت�ل�ف�اً ع�ن 
مفھوم النقد األدبي في اللغة اإلنجلیزیة أو النقد 
األدبي بالفرنسیة. على النقیض من األلمان�ی�ة، 
مصطلح "النقد" في اللغة اإلنج�ل�ی�زی�ة یش�م�ل 
مراجعة األدب�ی�ات وال�ن�ظ�ری�ات ف�ي ال�دراس�ات 

 Critiqueاألدب�ی�ة. ف�ي ال�ل�غ�ة ال�ف�رنس�ی�ة، 
litteraire"  النقد األدبي" ویُصنف على أن�ھ

فرع من الدراسات األدب�ی�ة، ب�ی�ن�م�ا ی�دور ف�ي 
ألمانیا الجدل حول ما إذا كان یجب فصل�ھ ع�ن 
الدراسات األدبیة على اإلطالق، وبالتالي، ف�إن 
الفھم األلماني للنقد األدبي ھو مفھوم ص�ح�ف�ي 
أكثر منھ أدبي، أو إلى حٍد كبیر یشبھ التعری�ف 

ال��ن��اق��د "critique mondaine ال��ف��رنس��ي
االجتماعي"، الذي ظ�ھ�ر ع�ال�م�ی�اً ف�ي ال�ق�رن 
السابع عشر كنموذج مضاد "للناقد المث�ق�ف" 
الذي یجسد النموذج الكلي، ناقداً مھذباً تتوج�ھ 

  نظرتھ نحو جمھور عریض من القراء.
  

 Wendelin ی��ت��ن��اول وی��ن��دی��ل��ی��ن دی��ن��ج��ل��ر
Dengler  ال��م��راج��ع��ات ال��ن��ق��دی��ة بش��ك��ل��ھ��ا

األكادیمي في الخطاب اإلعالمي بالقول: "النقد 
األدبي، ھو مجموع المواجھة م�ع ال�ن�ص�وص 
التي تمارس في وسائل اإلع�الم، ح�ول اآلراء 
والكتب األدبیة والدراسات الفلسفیة والف�ك�ری�ة 
والفنیة، وكیفیة مشاركة م�ع�ظ�م ال�ن�ق�اد ح�ول 
فكرة أساسیة أكث�ر أھ�م�ی�ة. وم�ن ج�ان�ب آخ�ر 
یعتبر النقد، وسیلة رعویة للجمھ�ور ال�ث�ق�اف�ي 
والحیاة الثقافیة، ومن أھم ھیئات الوساطة بین 
األدب والقراء من جھة، والمؤلفین والناشرین 
من جھة أخرى". إذن، النظام األدب�ي، یش�م�ل 
مؤسسات اإلنتاج وال�ت�وزی�ع، وھ�ي ج�زء م�ن 
مؤسسة ال�ت�واص�ل ح�ول األدب، ال�ذي یش�م�ل 
التربیة الت�وع�وی�ة ال�ت�ي ت�ت�ف�اع�ل م�ع األف�راد 
والمجموعات، تؤثر عل�ی�ھ�م وت�ت�أث�ر ب�دورھ�م 
بھا.. في ال�ق�رن الس�اب�ع عش�ر، ع�ل�ى س�ب�ی�ل 
المثال، ساھم النقد األدبي في حقیقة أن المزید 
والمزید من ال�ط�ب�ق�ات ق�د ت�ط�ورت وب�ال�ت�ال�ي 
أصبحت قادرة على نقل ما ھو ضروري بشك�ل 
تعلیمي والمشاركة في النظام األدبي في الحیاة 
الثقافیة نفسھا.. ببیانھ "النقد لیس غ�ای�ة ف�ي 
حد ذاتھ، ولكنھ یؤدي مھمة یسھل تع�ری�ف�ھ�ا ـ 

 أس��اس��ی��ات مش��ت��رك��ة" ی��ق��ول وی��رن��ر إی��رو
Werner Irro:  یجب أن یتحدث ال�ن�ق�د إل�ى)

ال��ق��راء، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ھ��ذا ال��م��ط��ل��ب 
االختزالي ال ینجح في تحدی�د ال�ن�ط�اق ال�ك�ام�ل 
لوظائف النقد األدبي، إال أنھ یشحذ وجھة نظر 
ما تعتبر الحد األدنى من اإلجماع على وظائ�ف 

 Thomas Anz النقد).. ویقول توماس آن�ز
(منذ ظھور "المراجعات ال�ن�ق�دی�ة" ف�ي زم�ن 
حركة التنوی�ر األوروب�ی�ة ف�ي ال�ق�رن الس�اب�ع 
عشر، التزال ھناك وظائف عدیدة تواجھ "أدب 
النقد" ومواصفاتھ، ولكن، یج�ب ع�ل�ى ال�ن�ق�اد 
تقدیم معلومات حول محتوى الكتاب وحول أي 

على سبیل  -شيء آخر قد یكون مثیراً لالھتمام 
المثال، اإلشارات الموضوعیة إل�ى ال�ح�اض�ر، 
والزخارف التاریخیة، والنصوص الم�ت�داخ�ل�ة. 
وف��ي وق��ت ت��زای��د ح��اج��ة ال��ق��راء ل��ل��م��ع��رف��ة 
المكتسبة، فعلى "ال�ن�اق�د" أن ی�ؤدي وظ�ی�ف�ة 
التوجیھ المعرفي ـ اإلع�الم�ي ب�ق�در م�ا ی�م�ن�ح 
المھتمین باألدب، نظرة عامة، یبقیھا مح�دث�ة، 
وبالتالي یعزز التح�س�ی�ن�ات ف�ي إن�ت�اج ال�ك�ت�ب 
الق�ی�م�ة ف�ي ال�م�س�ت�ق�ب�ل. م�ن ن�اح�ی�ة أخ�رى، 
سیستفید القراء من ح�ی�ث ف�ھ�م�ھ�م ل�ل�م�ع�ای�ی�ر 
المطبقة عند تقییم العمل، ومقارنتھا بمعاییرھم 

    الشخصیة).
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وو أدب ا  
 را  ثا ط  

 



 نصوص من ھناك 
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در 

 
 

 /العراقشكر حاجم الصالحي
 

 ثمٌل بالموسیقا

 یغمرني دُف الخدین 

 وجمر الشفتین ورفیف النھد

 من (( خسرو جنوبي ))

 والى جنة (( دربند ))

 كوكوش تغنّي 

 و (( ندى )) تتماوج من فرط الوجد 

 الدشت یفیض أنیناً 

 والروُح شظایا

 تستذكر طعم الشھد

 في الزمن الغارق بالسعد 

 یاٍه ... ما أحلى أوجاع الذكرى

 دْعھا .. وتمتع بفرادیس اللحظة 

 بین جنان الربِّ وشمیم الورد 

 ھذي ألواٌن من ضوء صبایا 

 ونھارات من مطٍر وغیوم

 تتراكض ما بین الرعد

 وھذي جنة دربند

 تستلقي بأمان 

 فوق فراش الراحة

 تحت ظالل السرو

 وعیون الرغبة 

 في موجات البرد

 ما أسعدنا 

 ما أجمل سھرتنا

 كم كنا نتمنى

 لو طال اللیل بنا

 وتمادى وامتد

 لكن الفجر یباغتنا وینادینا

 ھیّا عودوا الى خسرو جنوبي

 ودعوا الفتنة ترقصُ 

 في جنة دربند 

 وغداً ھبوا الى (( تجریش ))

 ففیھا ما تبغون من الدھشة

 وھي الحضن الدافئ والمھدْ 

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

 خسرو جنوبي : ضاحیة في غرب طھران 

 دربند : منطقة سیاحیة شمال طھران

 تجریش : جنة سیاحیة في شمال طھران  

16  

Wednesday 
AL- iraqia  No. 769  

 21 Oct 20 • Year 16 

تعود الكاتبة البحرینیة نوف ع�ب�دهللا ص�اح�ب�ة   
القلم الذھبي إلى ق�رأئ�ھ�ا ب�إص�دار ج�دی�د ت�ح�ت 
ع�ن��وان "أن ت��ك�ون أس��ی��راً" تس�ت��ع��رض ف��ی��ھ 

في روایتھا التي تحمل الكثیر من  الكاتبة األنیقة
مشاعر الحب واأللم والمع�ان�اة األس�ری�ة ت�ح�ت 

أحمد وجولیا، ال   طابع إجتماعي درامي لبناني،
یعرفان بعضھما البعض من�ذ الص�غ�ر، ل�ك�ن�ھ�م�ا 
عاشا نفس المعاناة، تحت وطأت السی�ط�رة ف�ي 
تلك الحی�اة الص�ع�ب�ة، ال�ت�ي ف�رض�ھ�ا ع�ل�ی�ھ�م�ا 
والداھما رغماً عنھما، حت�ى أص�ب�ح�ا أس�ی�ری�ن 
لھما! عاشا مسیَّرین ال م�خ�ی�ری�ن، ح�ت�ى ك�ب�را 
فوجدا نفسیھما یدخالن حیاة بعضھما ال�ب�ع�ض، 
أیضاً رغماً عنھ�م�ا! ف�م�اذا ح�دث ل�ی�ق�ت�ح�م ك�ل 

  منھما حیاة اآلخر؟
روایة ملیئة بالغموض والحركة وال�ت�س�اؤالت، 
قد تجد فیھا نفسك ب�ی�ن الس�ط�ور، وق�د ت�خ�رج 

 .منھا بفوائد عدیدة
من الواضح أن الكاتبة نوف عبدهللا ق�د وظ�ف�ت 
جمیع حواسھا وطاقتھا وذكائھا في كت�اب�ة ھ�ذه 
الروایة، فمن خالل متابعتنا لھا عرفنا أیضا ك�م 
تتعب وتجتھد من أجل روایتھا، وكم تحرص كل 
الحرص على أبراز الحبكة لكي توصل رسالتھا 
للمتلقي. كما تت�م�ی�ز ال�ك�ات�ب�ة ب�أس�ل�وب س�ل�س 
وجمیل وتشویقي، حیث أن الروایة ال تخلو من 
األحداث الممتعة والمشاعر المفعمة. وستنطلق 
روایتھا بأذن هللا إبتداًء م�ن م�ع�رض الش�ارق�ة 

مع دار ن�وف�ا ب�ل�س  2020الدولي للكتاب العام 
 .للنشر والتوزیع

والجدیر بالذكر أن للكاتبة إصدار سابق موسوم 
الق�ى   ب (سجین القاھرة) وھذا اإلصدار الرائع

نجاحاً باھراً وح�ق�ق م�ب�ی�ع�ات ك�ب�ی�رة وأص�داء 
تتحدث فیھ عن شاب یتی�م ی�دع�ى أدھ�م   جمیلة

یع�ی�ش ص�راع�ات م�ع ن�ف�س�ھ وم�ع ال�م�ج�ت�م�ع 
المتنمر علیھ كونھ فتى غیر شرع�ي ح�ت�ى ی�ت�م 
نبذه م�ن ق�ب�ل ال�ج�م�ی�ع ف�ی�واج�ھ أدھ�م ال�ح�ی�اة 

 .وصعوبتھا بنفسھ
ومن جانبھا ذكرت الكاتبة ال�ب�ح�ری�ن�ی�ة الش�اب�ة 
نوف عبدهللا في عدة حوارات صحفیة وب�رام�ج 
إذاعیة معھا، بأنھ�ا ت�أث�رت ت�أث�ر ت�ام ب�وال�دھ�ا 
الشاعر الكبیر عبدهللا الدوسري في ح�ب األدب 
بمختلف أنواعھ وأصبحت نسخة مصغرة م�ن�ھ، 
كما أن والدتھا قارئة نھمة منذ الصغر وھي من 
زرع فیھا حب القراءة وجعل منھا قارئة ن�ھ�م�ة 
وكاتبة موھوبة، وخ�ال�ھ�ا أیض�ا ش�اع�ر ن�ب�ط�ي 
یكتب أشعاراً في حب الوطن وال�ك�رام�ة وأم�ور 
عدیدة، أي ولدت كاتبتنا وترعرعت في احضان 
عائلة أدبیة بحتة، وحسب ما ت�ق�ول دائ�ًم�ا ب�أن 
حب األدب یسري في دمھا ف�ھ�ي ق�ارئ�ة ن�ھ�م�ة 
وكاتبة موھوبة لدیھا حب كبیر وشغف لعملھ�ا، 
حتى أنھا كانت تمارس ال�ك�ت�اب�ة م�ن�ذ ص�غ�رھ�ا 
وحصلت على لقب ملكة التعب�ی�ر ف�ي ال�ث�ان�وی�ة 
العامة، وحازت على ال�م�رك�ز األول أیًض�ا ف�ي 
مسابقة (بوح صورة) لألدباء العرب ف�ي ال�ع�ام 

2019. 
الحظنا من خالل تغریداتھا في تویتر وروایاتھ�ا 
بأنھا تستھدف القضایا اإلجتم�اع�ی�ة اس�ت�ھ�داف 
تام. والمثیر أیًضا أنھا كتبت روایة اج�ت�م�اع�ی�ة 
عندما كانت في الثانویة العامة وقامت بنش�رھ�ا 
عندما قرأھا است�اذھ�ا ف�ي ال�ج�ام�ع�ة ب�الص�دف�ة 
ون��ال��ت أع��ج��اب��ھ بش��دة وش��ج��ع��ھ��ا ع��ل��ى نش��ر 

 .الروایة
فخورین ب�وج�ود ك�ات�ب�ة ع�رب�ی�ة ب�ھ�ذا األب�داع 

والى   والتفاني ونتمنى لھا كل التوفیق والنجاح
 .المزید من العطاء واالبداع األدبي

   

 "أن ن أًا"

 ا واا  ا فم 
 

  قراءة: سلمى البكري/ السعودیة



   
 

بیاتریس اوھانسی�ان ع�ازف�ة ب�ی�ان�و 
عراقیة أرمنیة، تكاد تكون أجمل من 
عزف على آلة البیان�و ف�ي ال�ع�راق، 

ب���م���ن���ط���ق���ة  1927ول���دت ع���ام 
"المرب�ع�ة" إح�دى م�ح�الت م�دی�ن�ة 

 بغداد القدیمة. 
وع�ازف�ة   وموسیقیة،  ملحنة، وھي

بیانو واستاذة ورئیسة قسم ال�ب�ی�ان�و 
   .في معھد الفنون الجمیلة

وھي من ع�ائ�ل�ة ف�ن�ی�ة م�وس�ی�ق�ی�ة، 
ش�ق�ی�ق�ھ�ا "آرش�ان" ع�ازف ك�م��ان 
معروف وشقیقتھا األصغر "سی�ت�ا" 
ھي أیضاً عازفة عل�ى آل�ة ال�ب�ی�ان�و. 
حیث ك�ان ال�ب�ی�ان�و ب�ت�ص�دَّر ص�ال�ة 

 .الجلوس في األسرة
درس��ت ف��ي   ك��ان��ت ب��دای��ت��ھ��ا ح��ی��ث 

مدرسة الراھبات التي تقع في محل�ة 
"رأس القریة" القریبة م�ن "ع�ك�د 
النصارى" في ب�غ�داد، ح�ی�ث ك�ان�ت 
ھ��ن��اك ب��دای��ت��ھ��ا األول��ى ف��ي ت��ع��ل��م 
الموسیقى بدراسة العزف ع�ل�ى آل�ة 
البیانو، وكانت ترتل وت�ن�ش�د ض�م�ن 
ف��ری��ق اإلنش��اد ال��ت��اب��ع ل��ل��م��درس��ة. 
وكانت مدرستھا تعتبر األفض�ل ب�ی�ن 
مدارس البنات األھ�ل�ی�ة، م�ن ح�ی�ث 
المستوى التربوي والعلمي وال�ف�ن�ي 

 .ذلك الوقت
وك��ان��ت ت��ذھ��ب ك��ل ی��وم أح��د إل��ى 
كنیستھا األرمنی�ة ف�ي ب�غ�داد (ال�ت�ي 
ك��ان��ت ق��رب ك��ن��ی��س��ة أم األح��زان 

حالی�اً ف�ي م�ك�ان الس�وق  -الكلدانیة 
العربي) ت�ن�ِع�ش ن�ف�َس�ھ�ا ب�األل�ح�ان 
الكنسیة التي كانت تؤدیھا مجموع�ة 

م�ت�ع�دد األص�وات)  -إنشاد (ك�ورال 
ح�ی�ث أخ�ذت ُم�ذ ذاك ت�ت�م�ل�م�ل ف��ي 

مجلسھا داخل الكنیسة وبالقرب م�ن 
ج�م��اع��ة اإلنش��اد، وت��ردد بص��وت��ھ��ا 
ال��رق��ی��ق ك��ل م��ا ك��ان ی��رتَ��ل أث��ن��اء 
ر األمر لدیھا، ف�أخ�ذت  القداس لیتطوَّ
تعزف في الكنیسة على آل�ة األرغ�ن 
الھوائي قطعاً م�وس�ی�ق�ی�ة وت�رات�ی�ل. 
وفي بیتھا، حیث كانت تس�ت�م�ع م�ن 

الفون�وغ�راف  -خالل جھاز (الحاكي 
�ل  الیدوي) إلى عزٍف ل�م�ا ھ�و مس�جَّ
من الموسیقى الكالسیكیة من أعمال 
ك��ب��ار ال��م��ؤل��ف��ی��ن ال��م��وس��ی��ق��ی��ی��ن 
األورب��ی��ی��ن أم��ث��ال: ش��وب��ان، ب��اخ، 
م��وزارت، ب��ت��ھ��وف��ن؛ ل��ك��ن أع��م��ال 
البیانو (من السوناتا والكونشی�رت�و) 
أخذت تجذبھا وتشد انتباھھ�ا بش�ك�ل 

 . متمیز منذ ذلك الوقت
ط�ل�ب  1937قدَّم والَدھا ف�ي ال�ع�ام 

انتساب إبنتھ بیاتریس للتسجیل ف�ي 
{المعھد الموسیقي العراقي} ال�ت�اب�ع 
إلى وزارة المعارف، تلمیذةً في ف�رع 
البیانو، في ذلك الوقت كان ال�م�ع�ھ�د 
في بدایاتھ ویقع في منطقة المربعة. 
وكانت شروط ال�ق�ب�ول ف�ي ال�م�ع�ھ�د 
تقضي بأن یكون الطالب حائزاً ع�ل�ى 
شھادة الدراسة االبتدائیة، وأن ی�ق�ل 

 .سنة 13عمره عن 
ودخل�ُت إل�ى ال�م�ق�اب�ل�ة أم�ام ل�ج�ن�ة 
نة م�ن م�دی�ر  القبول بالمعھد والمكوَّ
المعھد الشریف مح�ي ال�دی�ن ح�ی�در 
وحنا بطرس معاون المدیر، وأس�ت�اذ 
البیانو ال�روم�ان�ي ج�ول�ی�ان ھ�رت�ز، 
ولقد ق�ّدم�ھ�ا األس�ت�اذ ح�ن�ا ب�ط�رس 
واصفاً إیاھا بـ� {ش�وب�ان ال�م�وھ�ب�ة 
زاً ط��ل��ب االن��ت��م��اء  ال��م��ب��ك��رة} م��ع��زِّ
للمعھد كونھا موھوبة ف�ي ال�ع�زف، 
ح��ی��ث ق��دم��ت ع��دداً م��ن ال��ق��ط��ع 
والتمارین أمام اللجنة بش�ك�ل ج�ی�د، 
فنالت إس�ت�ح�س�ان�ھ�ا. ل�ك�ن ال�ل�ج�ن�ة 
وجدت عائقاً أمام القبول في المع�ھ�د 
بسبب صغر السن، وكونھا ما زال�ت 

 .تلمیذة ابتدائیة ذلك الوقت

ل تشجیعي م�ن األس�ت�اذ ح�ن�ا  وبتدخُّ
بطرس، تم قبولھا استثناًء من شرط 
العمر. وھكذا بدأت الدراس�ة ال�ف�ن�ی�ة 
بالشكل العلمي الجید على ید األستاذ 
الروماني جولیان ھرتز، وت�خ�رج�ت 

م، ب�دب�ل�وم ف�ن ع�اٍل 1944في عام 
 . بدرحة امتیاز

ب�ع�د ت�خ�رج�ھ�ا م�ن م�ع�ھ�د ال�ف�ن��ون 
ال��ج��م��ی��ل��ة أك��م��ل��ت دراس��ت��ھ��ا ف��ي 
األكادیمیة الملكیة في لن�دن، ون�ال�ت 
ش�ھ��ادة ال��ت�خ��رج وج��ائ�زة ف�ردری��ك 
وسترلیك. وحصلت فیم�ا ب�ع�د ع�ل�ى 
منحة فولبرایت لمواصل�ة دراس�ت�ھ�ا 
في الوالیات المتحدة األمریكیة، ف�ي 
مدرسة "جول�ی�ارد" ف�ي ن�ی�وی�ورك 

 وھي من المدارس العریقة.
وعادت إلى العراق فیما بعد لتصب�ح  

رئیسة قسم البیانو في معھد الفن�ون 
الجمیل�ة، ح�ی�ث ت�خ�رج ع�ل�ى ی�دھ�ا 
الكثیرون من طل�ب�ة ال�م�ع�ھ�د ال�ذی�ن 
أصبحوا ف�ی�م�ا ب�ع�د ع�ازف�وا ب�ی�ان�و 

 . معروفین
ك��ان��ت ب��ی��ات��ری��س أح��د ال��ع��ن��اص��ر 
الرئیسی�ة ف�ي ال�ف�رق�ة الس�م�ف�ون�ی�ة 
ال��ع��راق��ی��ة وق��دم��ت م��ع زم��الؤھ��ا 
عروض فنیة جمیلة في بلدان ع�دة، 
وك��ان��ت ت��ق��ی��م ال��ح��ف��الت بص��ورة 
مستمرة في مقر الفرقة السم�ف�ون�ی�ة 
ال��ك��ائ��ن وس��ط ب��غ��داد ف��ي م��ن��ط��ق��ة 

 .""الوزیریة
وكانت بیاتریس أیضاً ھ�ي ال�ع�ازف�ة 
ال�م��ن�ف��ردة ال��م�ن��ت�ظ��م�ة ف�ي ح�ف��الت 
"كونشیرتو ال�ب�ی�ان�و" م�ع ال�ف�رق�ة 
السمفونی�ة ال�ع�راق�ی�ة، وك�ان�ت أول 
عازفة بیان�و م�ن�ف�ردة ف�ي ال�ع�راق، 
وأول مؤلفة للموسیقى الكالسیك�ی�ة، 
ولھا العدید من المقطوعات الجمیل�ة 

 ."ومن أجملھا مقطوعة "الفجر
م ھ��اج��رت م��ن 1996وف��ي ع��ام 

ال��ع��راق م��ت��وج��ھ��ة إل��ى م��دی��ن��ة 
ھ��ال��ی��ف��اك��س ب��والی��ة م��ی��ن��ی��س��وت��ا 

األمیركیة مع شقیقتھا سیتا لت�ص�ب�ح 
فیما بعد عازفة البیانو مع أوركسترا 

 .مینیابولس السمفونیة
توفی�ت ب�ی�ات�ری�س اوھ�انس�ی�ان ف�ي 
الوالیات المتحدة في شھر تموز م�ن 

م، عن عمر یناھ�ز واح�د 2008عام 
 .وثمانین عاماً 

حصلت على جوائز ت�ق�دی�ری�ة داخ�ل 
 :العراق وخارجھ، من بینھا

ج��ائ��زة ف��ردری��ك وس��ت��رل��ی��ك م��ن  -
األك�ادی��م�ی��ة ال��م��ل�ك��ی�ة ل��ل�ف��ن�ون ف��ي 

 بریطانیا
ش�ھ�ادة ت�ق�دی�ری�ة ل�رواد ال�ح�رك�ة  -

الموسیقیة ف�ي ال�ع�راق (ل�م�ن�اس�ب�ة 
 .)احتفاالت الیوم العالمي للموسیقى

شھادة تقدیریة لمسابق�ة ال�ت�ال�ی�ف  -
الموسیقي األوركس�ت�رال�ي ال�ع�راق�ي 

 األولى،
لمناسبة تك�ری�م   آلة بیانو كونسیرت

 .الفنانین العراقیین في الثمانینات
شھادة تكریمیة لمناسبة االح�ت�ف�ال  -

بمرور خمسین ع�ام�اً ع�ل�ى ب�دای�ات 
الفرقة السمفونیة الوطنیة الع�راق�ی�ة 

)91 - 1992.( 

  .. أة دوس ال
    

 بغدادحسن نصراوي/ 
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نعم ھي المرأة صاحبة الحس والمشاعر التي   
تتراقص وتطرب لكلمة من قصیدٍة, وأغنیة من 
مذیاع, حتى الفصول تأثر على مزاج المرأة, فھناك 
نساء تحب الخریف وتخلد لصفاء روحھا وتصبح 
أقرب للسعادة والعطاء, وذات الشيء ینطبق على 
باقي الفصول عند النساء, نالحظ أغلب األوقات 
تكون المرأة في مزاج سيء وبالمصادفة تستمع 
ألغنیة تحبھا نالحظ فجأة تعدل مزاجھا وباتت أكثر 
نشاط, كذلك الكلمة الجمیلة واإلطراء یساعد في 
تحسن شعور المرأة حتى أنھ یزید من عطائھا, 
لذلك ومن وجھة نظري أنا شخصیاً ومن تجربتي 
كثیراً ما تعدل أغنیة تحمل معھا شيء من ذكریات 
قدیمة أحبھا من مزاجي, أیضاً كلمة جمیلة من 
أشخاص محببین یمكن أن تغیر یومي, إطراء عن 
مالبسي وعطري وشعري یمكن أن یزیدني حیویة 
ویجعلني أكثر نشاط, أمسیة تحمل قصائد غزل 
تجعل مني أحلق في قضائي الرحب وعالمي الواسع 

كثیراً   من السعادة الروحیة, وأظن حالي ال یختلف
عن حال باقي النساء على ھذه األرض, ألنني امرأة 
والمرأة بطبعھا تحب االھتمام والكلمة الطیبة 
ومھما كانت مقھورة ومھزومة بكلمة جمیلة 
یمكنھا أن تصنع المعجزات, وخاصةً إذا جاءت ھذه 

الكلمة بعد یوم محمل بالتعب والمآسي, الحب 
والمشاعر ال تدل على ضعف المرأة بل على 
العكس, كلما أُحطنا بالحب كلما كنا أكثر عطاء, 
وھذا ال ینطبق فقط على المرأة إنما على الرجل 
والطفل حتى الكائنات األخرى, وعندما كان أھلنا 
یقولون في مثلھم الشعبي (المالفظ سعد) كانوا 
یسلطون الضوء على مدى تأثیر اللفظ على 
نفوسنا, فعندما ننعت بعضنا بكلمة سیئة تتغیر 
معالم وجھنا ونزداد بؤس والعكس صحیح ألفاظ 
المدیح والكلمات الطبیة تعید اإلشراق لوجوھنا, 
وھذا حالنا نحن النساء مثلنا مثل أصیص الزھور 

رویتھ كلما أیعن وأصبح أكثر عطراً وأكثر   كلما
زھو, لذلك نعم وقع الكلمة على مسامع المرأة 
یزیدھا أنوثة ویجعلھا في حالة مزاجیة أفضل, وھذا 
لیس انتقاص للمرأة على العكس, ھذا دلیل على 
أنھا تحمل مشاعر تجعلھا إنسانة تجعلھا حالمة 
واعدة ومحبة ,فالكره والحقد یجعل من المرأة 
أرض قاحلة لیس لھا القدرة على تقدیم الخیر 
والخیرات, لذلك أنا مع الكلمة الطیبة وقصیدة الغزل 
وأغنیة الحب ألنھم یجعلون من المرأة قمة 

جماالً فالنفسیة خیر مخبر عن   اإلشراق وأكثر
 صاحبھا.

 أصغِ إلى "األشیاء"
 أكثَر من إصغائك إلى "الكائنات"

 "صوُت النار" مسموع
 أصغ إلى "صوت الماء".

 استمع في الریح
 إلى "الدغل" في تنھداتھ:
 تلك ھي "أنفاس" األجداد.

 
 الذین ماتوا أبًدا لم یرحلوا

 إنھم في "الظالم" الذي یضيء
 في "الظالم" الذي یتمد.

 الموتى لیسوا تحت األرض:
 ھم في "الشجرة" التي ترتجف،

 ھم في "الغابة" التي تتوجع،
 ھم في "الماء" الذي یندفق،

 ھم في "الماء" الذي ینام،
 

 ھم في "الكوخ" ھم بین "الناس"
 "الموتى" لیسوا بموتى.

 
 أصغِ إلى "األشیاء"

 أكثَر من إصغائك إلى "الكائنات"
 "صوت النار" مسموع

 أصغ إلى "صوت الماء".
 استمع في الریح

 إلى "الدغل" في تنھداتھ:
 تلك ھي "أنفاس" األجداد الموتى،

 الذین لم یرحلوا
 الذین لیسوا تحت "األرض"

 الذین لیسوا بموتى.
 

 الذین ماتوا أبًدا لم یرحلوا:
 إنھم في "أثداء" النساء،

 إنھم في "الطفل" الذي ینتحب،
 وإنھم في "الجمرة" التي تتقد.

 "الموتى" لیسوا تحت "األرض":
 ھم في النار التي تنطفئ،

 ھم في "العشب" الذي یبكي،
 ھم في "الصخرة" التي تئن،

 ھم في "الغابة" ھم في "البیت"
 "الموتى" لیسوا بموتى.

 
 أصغِ إلى "األشیاء"

 أكثَر من إصغائك إلى "الكائنات"
 "صوت النار" مسموع

 أصغ إلى "صوت الماء".
 استمع في الریح

 إلى "الدغل" في تنھداتھ:
 تلك ھي "أنفاس" األجداد

 

 وكل یوم یتكرر "العھد"،
 "العھد" العظیم الذي یربط،

 
 الذي یربط بـ"القانون" مصیرنا،

 بـ"أعمال" األنفاس" القویة
مص��ی��ر "م��وت��ان��ا" ال��ذی��ن ل��ی��س��وا 

 بموتى،
"المی�ث�اق" ال�غ�ل�ی�ظ ال�ذي ی�رب�ط�ن�ا 

 بـ"الحیاة".
"القانون" ال�م�ح�ك�م ال�ذي ی�رب�ط�ن�ا 

 بـ"حركات
 األنفاس" التي تموت

ف���ي الس���ری���ر وع���ل���ى ض���ف���اف 
 "األنھار"،

 "األنفاس" التي تتھادى
في الصخرة التي تئن والعشب ال�ذي 

 یبكي.
 

 "أنفاس" تقطن
 في "الظالم" الذي یضيء ویتمدد،

في "الشجرة" التي ترت�ج�ف، وف�ي 
 "الغابة" التي تتوجع،

في الماء الذي یندف�ق وال�م�اء ال�ذي 
 ینام

 أنفاس أكثر قوة حَملَتْ 

ت��ن��ف��َس "ال��م��وت��ى" ال��ذی��ن ل��ی��س��وا 
 بَموتى،

 "الموتى" الذین لم یرحلوا
"ال��م��وت��ى" ال��ذی��ن ل��ی��س��وا ت��ح��ت 

 األرض.
 أصغِ إلى "األشیاء"

 أكثَر من إصغائك إلى "الكائنات"
 "صوت النار" مسموع

 أصغ إلى "صوت الماء".
 استمع في الریح

 إلى "الدغل" في تنھداتھ:
 تلك ھي "أنفاس" األجداد.

.......................... 
 )1989-1906(  بیراجو دیوب

شاعر سنغالي یكتب بالفرنسیة، ولد 
ب�ال��ق��رب م��ن داك�ار، ح��ف�ظ ال��ق��رآن 
وتعلم في م�دارس ف�رنس�ی�ة، درس 
الطب البیطري في ج�ام�ع�ة ت�ول�وز. 
واحتك بالحركات األدبیة في باری�س 
قبل أن یعود إلى داكار لیزاول مھن�ة 
الطب البیطري. ابتعد شی�ئ�ا م�ا ع�ن 
األدب لكنھ عاد إلیھ بقوة حیث أنج�ز 
ال��ع��دی��د م��ن األع��م��ال الش��ع��ری��ة 
والق�ص�ص�ی�ة وحص�ل ع�ل�ى ج�وائ�ز 

 رفیعة.

 (ال)  ا دب أمس
 
 

 ترجمة: محمد محمد السنباطي / مصر

 ... ٍ
وا ً ِا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وعد حسون نصر/سوریة
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یقول سركون بولص : ونحن حی�ن ن�ق�ول 
قصیدة النث�ر ف�ھ�ذا ت�ع�ب�ی�ر خ�اط�ىء, ألّن 
قصیدة النثر في الشعر األوربي ھي شيء 
آخر, وفي الشع�ر ال�ع�رب�ي ع�ن�دم�ا ن�ق�ول 
نتحدث عن قصیدة م�ق�طّ�ع�ة وھ�ي م�ج�ّرد 
تسمیة خاط�ئ�ة, وأن�ا أس�ّم�ي ھ�ذا الش�ع�ر 
الذي أكتبھ بالشعر الحّر, كما ك�ان ی�ك�ت�ب�ھ 
إلیوت وأودن وك�م�ا ك�ان ی�ك�ت�ب�ھ ش�ع�راء 
كثیرون في العالم. واذا ك�ان�ت تس�م�ی�ت�ھ�ا 
قصیدة ال�ن�ث�ر, ف�أن�ت ت�ب�دي ج�ھ�ل�ك, ألّن 
قصیدة النثر ھي التي كان یكتبھ�ا ب�ودل�ی�ر 
ورام��ب��و وم��االرم��ی��ھ, أي قص��ی��دة غ��ی��ر 
مقطّعة. من ھنا ب�دأن�ا ن�ح�ن وأس�ت�ل�ھ�م�ن�ا 
فك�رة ال�ق�ص�ی�دة/ الس�ردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة / 
باألتكاء على مفھوم ھندسة قصیدة ال�ن�ث�ر 
ومن ثّم التمّرد والشروع في كتابة قصیدة 
مغایرة لما یُكتب من ضجیج كثیر بدع�وى 
قصیدة نثر وھي بریئة كل البراءة من ھذا 
االّ القلیل ممن أوفى لھا حسب�م�ا ی�ع�ت�ق�د / 
وھي غیر قصیدة نثر/ وأب�دع ف�ی�ھ�ا ای�م�ا 
ابداع وتمیّز, ونقصد اّن م�ا یُ�ك�ت�ب ال�ی�وم 
انما ھ�و ن�ّص ح�ّر ب�ع�ی�د ك�ل ال�بُ�ع�د ع�ن 
قص��ی��دة ال��ن��ث��ر. اّن ال��ق��ص��ی��دة الس��ردیّ��ة 

 -التعبیریّة تتكون م�ن م�ف�ردت�ي/ الس�رد 
التعبیر/ ویخطيء كثی�را َم�ن ی�ت�ص�ور أّن 

 -السرد الذي نقصده ھو السرد الح�ك�ائ�ي 
القصصي, وأّن التعبیر نقصد ب�ھ األنش�اء 
والتعبیر ع�ن األش�ی�اء . اّن الس�رد ال�ذي 
نقصده انما ھو السرد الممانع لل�س�رد أي 
انّھ السرد بقصد األیحاء والرمز وال�خ�ی�ال 
ال��ط��اغ��ي وال��ل��غ��ة ال��ع��ذب��ة واألن��زی��اح��ات 
اللغویّة العظیمة وتعّمد األبھار وال ن�ق�ص�د 
منھا ال�ح�ك�ای�ة أو ال�وص�ف, أم�ا م�ف�ھ�وم 
ال�ت�ع��ب�ی�ریّ��ة ف�أنّ��ھ م�أخ��وذ م�ن ال�م�درس��ة 
التعبیریّة وال�ت�ي ت�ت�ح�دث ع�ن ال�ع�واط�ف 
وال��م��ش��اع��ر ال��م��ت��أج��ج��ة واألح��اس��ی��س 
ال�م�رھ��ف�ة, اي ال�ت�ي ت�ت�ح��دث ع�ن اآلآلم 
العظیمة والمشاعر ال�ع�م�ی�ق�ة وم�ا ت�ث�ی�ره 
األحداث واألشیاء في الذات األنسانیّة. اّن 
ما تشترك بھ القصیدة السردیّة التعب�ی�ریّ�ة 
وقصیدة النثر ھو جعل�ھ�م�ا ال�ن�ث�ر ال�غ�ای�ة 
والوسیلة ل�ل�وص�ول ال�ى ش�ع�ری�ة ع�ال�ی�ة 
وجدیدة. اّن القصیدة السردیّة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة 
ھ��ي قص��ی��دة ال ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ع��روض 

واألوزان والقافیة الموّحدة وال الت�ش�ط�ی�ر 
ووضع الفواصل والنقاط الكثیرة او وضع 
الفراغات ب�ی�ن ال�ف�ق�رات ال�ن�ص�یّ�ة وانّ�م�ا 
تسترسل في فقراتھا النص�یّ�ة ال�م�ت�الح�ق�ة 
والمتراصة م�ع ب�ع�ض�ھ�ا وك�أنّ�ھ�ا ق�ط�ع�ة 
نثریّة . أّن القصیدة الس�ردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة 
ھ��ي غ��ی��م��ة ح��ب��ل��ى م��ث��ق��ل��ة ب��ال��م��ش��اع��ر 
المتأججة واألح�اس�ی�س ال�م�رھ�ف�ة ت�رم�ي 
حمل�ھ�ا ع�ل�ى األرض ال�ج�ّرداء ف�ت�خ�ّض�ر 

 الروح دون عناء أو مشقّة .
وسعیاً منّا الى ترسیخ م�ف�ھ�وم ال�ق�ص�ی�دة 
السردیّة التعب�ی�ریّ�ة ق�م�ن�ا ب�أنش�اء م�وق�ع 

 2015الكترونّي على (الفیس بوك) العام 
,اعلنا فیھ عن والدة ھذه القصی�دة وال�ت�ي 
سرعان ما أنتشرت على مساح�ة واس�ع�ة 
من أرضنا العربیة ثم ما لبثت أّن انش�رت 
عالمیاً في القارات األخ�رى وأن�ب�رى ل�ھ�ا 
كتّاب كانوا أوفیاء لھا وأث�ب�ت�وا ج�دارت�ھ�م 
ف�ي ك�ت�اب��ة ھ�ذه ال��ق�ص�ی�دة وأّك�دوا ع�ل��ى 
أحقیتھا في األنتشار وأنطالقھا ال�ى آف�اق 
بعیدة وعالیة . فصدرت مجامی�ع ش�ع�ری�ة 
تحمل سمات ھذه الق�ص�ی�دة ال�ج�دی�دة ف�ي 
أكثر من بلد عربي وكذلك مجامیع شعریة 
ف�ي أم�ی�رك�ا وال�ھ�ن��د واف�ری�ق�ی�ا وام�ی�رك��ا 
الالتینیة وأوربا وصار لھا رّواد وعّش�اق 
یدافعون عنھ�ا وی�ت�م�ّس�ك�ون ب�ج�م�ال�ی�ت�ھ�ا 

 ویحافظون على تطویرھا.
سنتحدث تباعاً ع�ن ت�ج�لّ�ی�ات ھ�ذه ال�ل�غ�ة 
حس��ب��م��ا یُ��ن��ش��ر ف��ي م��ج��م��وع��ة الس��رد 

 –م�ؤس�س�ة ت�ج�دی�د األدب�یّ�ة   –التعبی�ري 
الفرع العربي, ولتكن ھذه المقاالت ضی�اء 
یھتدي بھ كل َمْن یرید التحلیق ب�ع�ی�دا ف�ي 

 سماوات السردیة التعبیریة .
أّن الذاكرة ھي ال�م�خ�زن اآلم�ن وال�ب�ع�ی�د 
آلآلف الذكریات التي مّرت ع�ی�ن�ا, وھ�ن�اك 
ذاكرة نش�ط�ة وأخ�رى خ�ام�ل�ة, ف�ال�ذاك�رة 
النشطة ھي التي تمتلكھا ال�ذات الش�اع�رة 
وبمقدورھا أن تستحض�ر ت�ل�ك ال�ذك�ری�ات 
القدیمة الغافیة على ضفافھا, وبّث ال�روح 
فیھا من ج�دی�د ف�ي ال�زم�ن ال�ح�ال�ي, ھ�ي 
لحظة األمساك بالزمن الم�اض�ي وال�ع�ودة 
بھ الى ال�زم�ن ال�ح�اض�ر م�ن أج�ل ف�ك�رة 
معینة, او موقف م�ع�ی�ن, أو األس�ت�ش�ھ�اد 

  بھذه الذكریات لغایة ما.
  

أوالً : ال�ذاك�رة الش�ع�ریّ�ة (ال�ب�ول�ی�ف�ون�ی��ة 
وتعدد األصوات) عند الشاعرة : ج�م�ی�ل�ة 

 خیط من الماضي یومض ... -مزرعاني 
  

أّن ما یم�یّ�ز ھ�ذا ال�ن�ّص ھ�و (ال�ت�س�ج�ی�ل 
الصوتي) حیث قامت الذاكرة ھنا بتسجی�ل 
ب��ع��ض الص��ور وال��ذك��ری��ات (ال��ح��س��یّ��ة 
والبصریّة), تلك الذكریات األث�ی�ری�ة ال�ت�ي 
ت��ق��ودن��ا ال��ى زم��ن ال��ط��ف��ول��ة وال��ب��راءة 
والنقاء, وخلق جّو عاطفي یستثیرن�ا ب�ك�ّل 
تفاصیلھ. ھذا من جھة, ومن جھة اخ�رى 

یمتاز ھذا النّص بلغتھ البولیفونی�ة وت�ع�دد 
األصوات فیھ, كّل ھذا كان ب�ف�ض�ل ال�ل�غ�ة 
السردیّة التعبیریّة ال�م�ذھ�ل�ة, وم�ن خ�الل 
اللغة السردیّة التعبیریّة تت�ج�لّ�ى ب�وض�وح 
البولیفونیة وتتعدد األص�وات وك�ث�ی�را م�ا 
ی��خ��ت��ف��ي ص��وت الش��اع��ر وراء األف��ك��ار 
وال���رؤى والص���ور ال���م���ت���ع���ددة. ف���ي 
البولیف�ون�ی�ة ی�ت�ح�رر ال�ن�ّص م�ن س�ط�وة 
الشاعر و وتُط�رح ھ�ذه األف�ك�ار وال�رؤى 
واالب��دی��دل��وج��ی��ات بش��ك��ل ح��ّر وح��ی��ادي, 
وكذلك تتعدد أسالیب التعبیر والش�خ�وص, 
ب�ل وح�ت�ى األج�ن�اس األدب�ی�ة ف�ي ال�ن�ّص 
الواحد, وھذا ما لمسناه بوضوح في ن�ّص 

خ�ی�ط م�ن   –الشاعرة : جمیلة مزرعان�ي 
الماضي یومض). في السردیة التع�ب�ی�ری�ة 
فأن األنح�راف وال�خ�روج ع�ن ال�م�ع�ای�ی�ر 
اللغوی�ة ی�م�ّك�ن م�ن ت�وس�ع�ة الش�خ�ص�ی�ة 
ال�ن�ّص�ی�ة ل�ت�ت�ع�دى الش�خ�ص�ی�ة ال�واق�ع�ی��ة 
وال�م��ع��ھ��ودة ال��ى م��ا ی��م��ك��ن ان نس��م��ی��ھ 

  (الشخصیة النّصیة).
لقد تجلّت البولیفونیة في ھ�ذا ال�ن�ّص م�ن 
خ�الل ھ��ذه ال��م��ق��اط�ع ال��ن�ص��یّ��ة / ت��ع��ال��ى 
الصوت المتھّدج مدّویًا في فیافي ذاك�رت�ي 
یصدح من غربة بعیییییییدة : ال�ح�ی�اة ی�ا 
أحفادي شقاء ألجل البقاء/ وكذلك / رّدن�ي 
الصدى إلى خیط من ال�م�اض�ي ح�ی�ن ك�نّ�ا 
نلتّف حولھا كالعق�د ال�م�رص�وص نص�غ�ي 
بصمت مطبق/ وك�ذل�ك / ف�ی�ث�ی�ر ك�الم�ھ�ا 
تساؤلنا بلثغة الطفولة عن مع�ن�ى الش�ق�اء 
( الثقاء) تجیب بحسرة وعینین مث�ق�ل�ت�ی�ن 
بالھموم : غًدا حین ت�ك�ب�رون س�ت�ع�رف�ون 
وس�رع�ان م�ا ت��غ�ت�ال ن�ظ�رات��ن�ا ح��ك�ای�اھ��ا 
المشّوق�ة / وك�ذل�ك/ ك�نّ�ا نص�رخ ب�أع�ل�ى 
أصواتنا ھاتفین/ تھمس قائلة : إخ�ف�ض�وا 
أصواتكم وأنتم تتحّدثون/ وكذلك/ یس�أل�ھ�ا 
صغیرنا : لماذا یا جّدتي؟/ وایضا / ی�ا ل�ك 
من عفریت صغیر / وتردف قائ�ل�ة : ق�ّدو 
قد الفارة وصوتو م�ّال ال�ح�ارة/ وك�ذل�ك / 
سوط الوالد ی�ن�ھ�ال ع�ل�ی�ن�ا ض�ربً�ا ت�أدی�بً�ا 
وتأنیبًا من سوء سلوك أو تأّخر مدرسّي/. 
وایضا تتعدد الشخوص الن�ص�یّ�ة ف�ي ھ�ذا 
النّص ونالحظ ذلك في الشخصیات التالی�ة 
وھي تتحاور بحّریة وعفوی�ة دون ت�دخ�ل 
الذات الشاعرة, فنجد شخص�ی�ة/ ال�ج�ّدة / 
والذات الشاعرة/ واألحفاد/ صوت ال�ط�ف�ل 
الصغیر/الوالد/. لقد است�ط�اع�ت الش�اع�رة 
ومن خالل ھذا النّص البولیفوني الم�ت�ع�دد 
األص��وات أن ت��ل��ت��ق��ط وتس��ت��ح��ض��ر م��ن 
ذاك�رت��ھ��ا ال��ب��ع��ی��دة ال��ك��ث��ی��ر م��ن األح��داث 
األثیریة والتى تركت أث�رھ�ا ال�واض�ح ف�ي 
حیاتھا منذ الوالدة والى ھذه اللحظة الت�ي 
تعیشھا, ح�ت�ى ی�ب�دو ل�ن�ا وك�أنّ�ھ�ا (ال�ذات 
الشاعرة) تتخیّل وبوضوح وت�ع�ی�ش ت�ل�ك 
األجواء واألح�داث ب�ت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا ال�دق�ی�ق�ة 
وشخصیاتھا المتعددة, وكاننا نس�م�ع ھ�ذه 
األصوات الم�ت�ع�ددة ال�ت�ي تض�ّج ف�ي ھ�ذا 

النّص, وكأّن ذاكرتھا استطاعت ان تح�ّرك 
شریطا سینمائیا , فحذفت م�ن�ھ ال�ذك�ری�ات 
الغیر مھمة والتي قد تجعل من�ھ م�ت�رّھ�الً, 
وحاولت تعضید األحداث ال�م�ھ�م�ة وال�ت�ي 
تتناسب مع أجواء وفكرة ال�ن�ّص ل�غ�رض 
توظیفھا داخل نسی�ج�ھ�ا الش�ع�ري, ورب�ط 
ھ��ذه األح��داث م��ع ب��ع��ض��ھ��ا ال��ب��ع��ض 
وتوحیدھا وجعھلھا قطعة مت�م�اس�ك�ة م�ن 
الذكریات, مما جعل المتلقي ی�ع�ی�ش داخ�ل 
النّص ویستشعر باألجواء ف�ی�ھ وی�ت�م�ل�س 
ھذه األصوات ویس�ت�م�ع ال�ی�ھ�ا ب�وض�وح, 
ویعود من خالل ھذا النّص الى تلك الكتل�ة 
ال��م��ت��وّھ��ج��ة م��ن ال��زم��ن وال��ذك��ری��ات 

 والشخصیات.
  

 النّص :
 خیط من الماضي یومض ...

تعالى الصوت المتھّدج مدّویً�ا ف�ي ف�ی�اف�ي 
ذاكرتي یصدح من غربة ب�ع�ی�ی�ی�ی�ی�ی�ی�دة : 
الحیاة یا أح�ف�ادي ش�ق�اء ألج�ل ال�ب�ق�اء ، 
رّدني الصدى إلى خیط من الماضي ح�ی�ن 
كنّا ن�ل�ت�ّف ح�ول�ھ�ا ك�ال�ع�ق�د ال�م�رص�وص 
نص�غ��ي بص�م��ت م�ط��ب��ق ف��ی��ث�ی��ر ك�الم��ھ��ا 
تساؤلنا بلثغة الطفولة عن مع�ن�ى الش�ق�اء 
( الثقاء) تجیب بحسرة وعینین مث�ق�ل�ت�ی�ن 

 بالھموم : 
غًدا حین تكبرون ستعرفون وسرع�ان م�ا 
تغتال نظراتنا حكایاھا المشّوق�ة ، ی�رش�ق 
تنّصتنا عطر رذاذ سردھا الم�م�ت�ع ون�ح�ن 
على أحّر من الجمر لنقبض على ال�ن�ھ�ای�ة 
المرجّوة، وكثیًرا ما كانت ت�ع�لّ�ق س�ردھ�ا 
إلى یوم آخر ھادفة إلى تشویقنا وترغیبن�ا 
للوصول بن�ا إل�ى ع�ال�م ال�خ�ی�ال ال�ج�م�ی�ل 
فتتحفنا في ختام كّل ح�ك�ای�ة ب�م�ث�ل ش�ائ�ع 
یؤّرخ في خاطرتنا ب�دائ�ع األدب الش�ع�ب�ّي 
كنّا نصرخ بأعلى أصواتنا ھاتفین تھ�م�س 
قائلة : إخفضوا أصواتكم وأنتم تت�ح�ّدث�ون 
، یسألھا صغیرنا : لماذا یا جّدتي ؟ ی�ا ل�ك 
من عفریت صغیر وتردف قائلة : قّدو ق�د 
الفارة وصوتو مّال الح�ارة ، ف�ن�غ�ی�ب ف�ي 
ض�ح��ك�ة ط��وی�ل��ة ال ت��ن��ت�ھ��ي ون�أوي إل��ى 
أفرشتنا الوثیرة ن�غ�ال�ب ال�ن�ع�اس وب�ری�ق 
أعیننا یحتضر على وسادة المنام .آه م�ن 
جّدتي ألبي كانت تساكننا من�ذ وف�اة ج�ّدي 
رحمھ هللا كان للح�ی�اة ط�ع�م آخ�ر ب�ن�ك�ھ�ة 
الحّب الش�ھ�ّي ف�ھ�ي ال�ح�ام�ی�ة م�ن س�وط 
الوالد ینھال علینا ضربًا تأدیبًا وتأنیبًا م�ن 
سوء سلوك أو ت�أّخ�ر م�درس�ّي ف�ت�غ�م�رن�ا 
بكلتي راحتیھا نلوذ بحضن�ھ�ا ال�داف�ئ م�ن 
عقاب ق�اس ن�ن�ج�و ب�أن�ف�س�ن�ا م�ن ث�ورت�ھ 
العارمة فتبادلنا النظرات ببسمة المنت�ص�ر 
المنقذ من ال�ھ�الك. ك�م ھ�ي ج�ّدت�ي وج�ھ 
الخیر وال�رح�م�ة وال�ح�ن�ان، ت�رك�ت ف�ی�ن�ا 
مخزونًا من القّص الجمیل ما یزال راسًخا 

 حتى الیوم كالنقش في الحجر.
 جمیلة مزرعاني /لبنان / الجنوب

ّا ّدة اا  ت ا  
 28/9/2020بغداد   - العراقبقلم : كریم عبدهللا/                                 

 شعریّةُ الذاكرة في القصیدة السردیّة التعبیریّة.   
 أوالً : الذاكرة الشعریّة (البولیفونیة وتعدد األصوات) عند الشاعرة:   

 خیط من الماضي یومض ... -الجنوب  -جمیلة مزرعاني/ لبنان           
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 ھیثم بھنام بردى 
 استرالیا -مالبورن  

   
  ا...؟ 

 من یحمل بیرقك یا حبیبتي..؟

 لیرفرف عالیاً في الفضاء

من قیّدك داخل قضبان الظالم ب�ی�ن ال�ح�رب�ی�ن ع�ل�ى 

 الجبھتین..؟

 ُعصف شفقك وانشطر نصفین بین العالمین

 وتناثرت شمسك بین المشرقین

 الحت القذائف ونیران الغدر

 اعتلت فوق الطاھرة والشھیدین

 موكب إثر موكب قد رحل أھلوك بین لیلة وضحاھا

 وانضموا الى التائھین الباحثین عن وجودھم

 فمن یعّمر ویخلط الصلصال

 ویجمع االحجار

  ویناولھا للبنائین

 علیك أبكي اینما وطئت قدماي

  ومن حبك ابكي فتھت في أرض هللا الواسعة

 كنت حمامة ودیعة في عش آمن

  التھمتك الضباع المفترسة

 سفكت دماء شبابك

 وارتوت أرضك من شذاھا

 سیخلد مجدك كل من رحل

  ویحمل طیوبك بین األمم

 لیتذكره ویستنشقھ الطیبون

 أوالدك المنتشرون في بقاع العالم.

 نضال نجیب موسى
 استرالیا -مالبورن  

  مة أر
 إلى فادي.. إبني الحبیب 
رمقني بنظرة خاطفة، شدتني زرقة عینی�ھ،  

رفع یده الیمنى اللدنة وحك أنف�ھ، اب�ت�س�م�ت 
 لھ أومأت ھامساً.

 تعال.  -
إنفرجت شفتاه عن ابتسامة باھرة كالشمس 
الالئبة خارج الغرفة، ثم تناقلت نظراتھ ب�ی�ن 
المذیاع المل�ق�ى أم�ام�ي وال�ب�اب ال�م�وارب، 
زحف على أربع ثاب�ت�ات ب�ت�س�اوق ع�ج�ی�ب، 
وعندما حاذاني جلس یراقب المذیاع بدھشة 
وفضول، م�د ی�ده، وق�ب�ل أن ی�المس�ھ رف�ع 
رأسھ وخزرني بنظرة متوس�ل�ة، إب�ت�س�م�ت، 

 تشجع وعبث بأزراره، قال المذیع.
 ضمن سباق التسلح النووي.  -

دار …  سحب أناملھ ورشقني بن�ظ�رة ات�ھ�ام
على عقبیھ زاحفاً، إخ�ت�ل�ط ص�وت�ي بص�وت 

 المذیع حین نادیتھ، توقف. مددت لھ یدي.
 …تعال  -

 قبل أن یستدیر، إنطلق صوت المذیع.
 …ویذكر بأن الصواریخ العابرة للقارات -

أرجع یده ثم زحف ع�ل�ى ع�ج�ل ح�ت�ى ص�ار 
داخل مستطیل الشم�س ال�راب�ض أم�ام ب�اب 
الغ�رف�ة وال�ت�ف�ت إل�ّي وف�ي ش�ف�ت�ی�ھ ت�أت�ل�ق 

 ابتسامة لن أرى مثلھا ما حییت.
 

ر 
 )1لقطة (

إسفلت الشارع ینز تحت شم�س ح�زی�ران�ی�ة 
غاضبة، لیس ثمة في األفق ال�م�غ�ب�ر ش�يء 
سوى سراب یتماوج متوھجاً، وف�ي ج�ان�ب�ي 
الش��ارع ان��ت��ش��رت أرض ُحص��دت ل��ل��ت��و 
فانتصبت السیقان الصفراء المذبوحة تن�ظ�ر 

 نحو سماء مشرقة.
 

 )2لقطة (
ت�م��ش�ي ع�ل��ى أط��راف�ھ��ا األرب��ع�ة ب�خ��ط��وات 
واھنة، ینتصب جسدھا متقاطعاً مع الشارع، 

 تقف، تنظر إلى األفق كمن أضاع شیئاً.
 

 ) 3لقطة (

  اللعنة!! -
ص��رخ ال��رج��ل ب��ذھ��ول، ن��ظ��ر إل��ى م��ؤش��ر 

 السرعة.
 
 كم/الساعة. 150 -

لو ض�غ�ط�ت ع�ل�ى ال�ك�اب�ح ت�ن�ح�رف …  فكر
السیارة إلى التراب وربما یعترض�ھ�ا ع�ائ�ق 
وتنقلب، وإن واصلت سأصطدم بھ فتت�ھ�ش�م 
مقدمة الس�ی�ارة ورب�م�ا ت�ن�ق�ل�ب أیض�اً، أذن 

 سأضربھ على رأسھ.
 

 )4لقطة (
ترجل من السیارة وأخذ یتفح�ص م�ق�دم�ت�ھ�ا 

  بإمعان.
 ال بأس، المصباحان مكسوران. -

ألقى نظرة إستیاء إلى الوراء ولمح الح�م�ار 
 مرمیاً على قارعة الطریق وقد تھشم رأسھ.

 
 )5لقطة (

م�ة ال�ت�ي ب�دأ  الجحش الفتي ی�ق�ف ف�وق ال�رِّ
علیھا اإلنتفاخ، یرمق الرأس المھشم، یق�ف 

 قبالة الرأس لدقائق ثم یفترس األرض.
 

 )6لقطة (
الش��ارع ط��وی��ل، ط��وی��ل، والش��م��س ج��م��رة 
متقدة، والسراب ب�ح�ر ھ�ادر، وال�ج�ح�ش ال 
یزال یجھل معنى ھ�ذا ال�ن�وم ال�ط�وی�ل ل�ألم، 
وبین فترة وأخرى تمرق سیارة قرب الجثة، 
وال أحد... ال أح�د، ح�ت�ى ی�ف�ك�ر ف�ي م�ع�ن�ى 

 …ھذا
 

  )7لقطة (
كان منشرحاً جداً وص�وت ال�م�ذی�اع ی�غ�ط�ي 
على ھدیر المحرك، ل�م�ح م�ن ب�ع�ی�د ن�ق�ط�ة 
سوداء صغیرة، لم یع�ر ل�ذل�ك اھ�ت�م�ام�اً ذي 
بدء، ولكنھ فجأة تذكر الحمار، م�رَّ ال�خ�اط�ر 
مة تقت�رب م�ن  في ذھنھ سریعاً وتالشى، الرِّ
عینیھ بسرعة فائقة، لم�ح ث�م�ة جس�داً آخ�ر 
یت�ح�رك ف�وق ال�ج�ث�ة، إنش�د ل�ألم�ر، أوق�ف 
السیارة دون وعي منھ وترجل منھا، مش�ى 

ج�ح�ش�اً   –ل�ذھ�ول�ھ   –صوب ال�ج�ث�ة ووج�د 
یرمقھ بنظرة خاطفة ثم یعاود م�ص األث�داء 

 بنھم غیر آبھ بھ.



تعتبر لوحة االسكافي م�ن ال�ل�وح�ات ال�ف�ن�ی�ة   
التي ألفتت ن�ظ�ري، ال بس�ب�ب ك�ون�ھ�ا ت�ج�س�د 
معانات طبقة فقیرة من المجتمع بل بس�ب�ب م�ا 
شحنھا زمیلي الفنان غسان فتوحي من حیویة 
جعلھا ناطقة من خالل تقاطیع الوجھ واألل�وان 
الجمیلة التي أستخدمھا والتي ساھمت بكی�ف�ی�ة 
فعالة في إبالغ الرسالة الفنیة بشاعریة لج�ذب 
انتباه المشاھد وخلق ج�و وج�دان�ي وان�ف�ع�ال�ي 
عن طریق تب�ای�ن األل�وان. ل�ذا ف�م�ن�ذ ال�ن�ظ�رة 
األولى لھذه الصورة ال�ف�ن�ی�ة أث�ارت اع�ج�اب�ي 
وخلقت لدي شعوراً مضادا للواق�ع ف�ي ل�ح�ظ�ة 
أخرى... ل�ذا أود أن أق�ول إن ال�ج�م�ال ل�ی�س 
منفص�ال ع�ن ش�ع�ورن�ا وإدراك�ن�ا س�واء أك�ان 
جماالً طبیعیاً أو فنیا. فأھمی�ة الص�ورة ل�ی�س�ت 
بالضرورة أن تقدم نفسھا بكونھا اس�ت�ح�ض�ارا 
لواقع معین، بل أن تعكس خیاال تعی�ش�ھ ال�ذات 
ف��ي م��خ��ی��ل��ت��ك، وھ��ذا م��ا رأی��ت��ھ ف��ي ص��ورة 
االسكافي مما لھا من قدرة على تمثیل ال�م�ك�ان 
والحركة الزمانیة نحو مستق�ب�ل ھ�ذه ال�م�ھ�ن�ة 
وھذه الطبقة، لذا لم أتناولھا ك�ون�ھ�ا ان�ع�ك�اس�ا 
بسیطا للواقع فحسب بل ق�درت�ھ�ا ع�ل�ى إن�ت�اج 
الف�ض�اء ال�م�ادي وال�واق�ع�ي م�ن خ�الل ن�ظ�رة 
الشخص التفاؤلیة بطری�ق�ة واق�ع�ی�ة وب�ت�ق�ن�ی�ة 

 التشكیل الفني.
من أھم العوامل األس�اس�ی�ة ال�ت�ي ج�ع�ل�ت ھ�ذه 
اللوحة في نظري ناطقة ھ�ي ال�دق�ة ف�ي رس�م 
الوجھ بطریقة تشعرك لتأول ما یرید أن یقول�ھ 
االسكافي في ھذه المھنة التي یمارسھا ب�رض�ا 
وتفاؤل ، بغیة محاولة فھم وتفھ�ی�م ال�م�ش�اھ�د 
بلغة الص�ورة وق�ی�م�ت�ھ�ا اإلنس�ان�ی�ة . وك�ذل�ك 
األلوان المستخدمة ، فاأللوان ل�ی�س ل�ھ�ا ف�ق�ط 
تأثیر قوي على مزاج االنسان وطریقة تصرفھ 
بل وتعبر عن الشخصیة وسماتھا االنفع�ال�ی�ة.. 
اللون وامتزاجھ ھو ما یحدد مزاج مستخدمھ ، 
لذا اختار للوحت�ھ األل�وان (األزرق، األب�ی�ض، 

 الرمادي الغامق، فضال عن لون الوجھ).
فالخلفیة ھي مزی�ج م�ن األزرق وال�رص�اص�ي 
وكالھما یرمزان الى األمان واالست�ق�رار وھ�ذا 
ینسجم مع لون األلك األزرق والذي یعتبر م�ن 
األلوان الباردة ، فضال عن قل�ی�ل م�ن األص�ف�ر 
الفاتح والماروني لیعطي ل�ل�م�ح�ی�ط ب�ع�داً آخ�ر 

  للصراع مع الحیاة.
فاللون األزرق الذي استخدمھ وھ�و م�ن أك�ث�ر 
األلوان الشعبیة والمنتشرة، فھو لون الس�م�اء 
والبحار لذا تراه یعبر عن االس�ت�ق�رار واألم�ان 

... وجعلھ یمیل الى ال�ل�ون ال�رص�اص�ي  والثقة
في الخلفیة لیعزز الشعور باألمان (رغم وجود 
بعض الشئ من األصف�ر وال�م�ارون�ي) وك�ذل�ك 
العزلة بعض الش�ئ ك�ون ھ�ذه ال�م�ھ�ن�ة دائ�م�ا 
یمتھنھا ش�خ�ص واح�د ف�ي ال�م�ك�ان أو رب�م�ا 

إث��ن��ان ... ك��م��ا وی��ع��ط��ي إحس��اس��ا ب��ال��رح��اب��ة 
والتواصل مع اآلخرین وھذا ما یط�اب�ق م�ھ�ن�ة 
االسكافي. وأعطى ل�خ�ل�ف�ی�ة ھ�ذا األل�ك ال�ل�ون 
األبیض (القمیص) وھ�ذا ال�ل�ون ی�ن�س�ج�م م�ع 

، فاالبیض یعبر عن النقاء والص�ف�اء،   األزرق
فھذه المھنة ال تتطلب الغش ، كما ان األب�ی�ض 
ایضا یعبر عن الھدوء والبساطة والبرودة ك�ل 

ال�ت�ي   ھذا ینسجم مع الجزء العلوي ل�ل�ص�ورة
تتعامل مع اآلخر بلطف...بعد أن زاوجھ باللون 
البني (القھوائي) لقطعة الجلد (الصدریة) التي 
استخدمھا االسكاف�ي ن�زوال ال�ى ح�ی�ث ق�دم�ی�ھ 
وھي بمثابة درع حمایة لھ، ثم تدرج الى اللون 
البني بتدرجاتھ من الوسط الى األس�ف�ل، وھ�ذا 
اللون أیضا ھو من األلوان الباردة، ف�ھ�و ل�ون 
الجلد واألرض والتي تعني الخصوبة وال�ق�وة، 
وأیضا فھو لون الخریف ... فھذا اللون ھو من 
األلوان التقلیدیة والمحایدة فھو یرتبط بالھدوء 
والطمأنینة من جھة والى القوة والمرونة م�ن 
جھة أخرى، وھذا ما یتطلب�ھ ع�م�ل االس�ك�اف�ي 
من خالل دق ال�م�س�ام�ی�ر واس�ت�خ�دام ال�م�اك�ن�ة 
واالبرة و... اال ان ھذا اللون في بعض األحیان 

 قد یحفز مشاعر الوحدة والحزن.
فلعب التباین دورا كبیرا في ت�غ�ی�ر مس�اح�ة أو 
ح��ج��م األش��ك��ال وإب��رازھ��ا، وأیض��ا ش��اع��ری��ة 

حیث ھو عبارة عن اتح�اد  التوافق بین األلوان

م��وف��ق ل��ألل��وان ی��ن��ش��أ ع��ن ط��ری��ق خ��اص��ی��ة 
المصاھرة وال�ت�ق�ارب ال�م�وج�ود ب�ی�ن األل�وان 
واتحادات�ھ�ا ال�ب�ص�ری�ة م�ن خ�الل اس�ت�خ�دام�ھ 
لالضاءة التي تجسم األشیاء ل�خ�ل�ق اإلحس�اس 
بھا حیث أن أي جسم مھما بلغ حجمھ أو شكلھ 
ال یمكن أن یكون لھ إحساس بصري ما لم تكن 
ھن�اك إض�اءة مس�ل�ط�ة ع�ل�ی�ھ ، ل�ذا ف�الض�وء 
واللون تجعل الُمشاھد یفسر المشاِھد كما یرید 
وھ�ذا م��ا ی��زی��د ل��ل��خ�ط��اب ال��م��رئ��ي ش��اع��ری��ة 
وجمالیة ، من خالل المعالجة اللونیة فى لوحة 
"االسكافي" لیجعلھا تخلق حلماً بلغة األلوان، 
وقد ات�ح�دت م�ع ذات ال�ف�ن�ان، وان�دم�ج�ت م�ع 
خیالھ ونفسیتھ فضال عن ان اإلضاءة ھي التي 

 تجسم األشیاء لخلق اإلحساس بھا ...
االضاءة والتبای�ن ال�ت�ي أس�ت�خ�دم�ھ�ا ف�ي ھ�ذه 
اللوحة تختلف عما في لوح�ات�ھ األخ�رى ال�ت�ي 
تجد االضاءة فیھا ت�م�ی�ل ال�ى ال�ع�ت�م�ة أو ھ�ي 
عاتمة في شخوصھ كي تتناسب والقساوة التي 

یرسمھا على الوجھ وكما ف�ي ل�وح�ات�ھ وال�ت�ي 
تجسد (المرأة العجوز والرجل ال�ع�ج�وز) وھ�م 
یمثلون مشھدا مقتطع�ا م�ن ب�ی�ئ�ة اج�ت�م�اع�ی�ة 

  اسوة بلوحة االسكافي.
وحیث قساوة الزمن والقبول بالواقع واض�ح�ة 

... م�م��ا أس�دل ع�ل��ى  ع�ل�ى ال�وج��وه واألل�وان
شخوصھ الصمت، ك�ون�ھ ی�ن�ظ�ر ال�ى الص�م�ت 
كقوة ایجابیة فالصمت یجعل الصورة تعبر عن 

 نفسھا من خالل البعد المكاني ولغة األشیاء.
ففي لوحة العجوزة ترى اللون ال�ق�ات�م ط�اغ�ي 
على لباسھا رغم انھ استخدم في خلفیتھ الربیع 
وأعط�ى ل�ل�خ�ل�ف�ی�ة ع�دة أل�وان م�ن�ھ�ا ال�ف�ات�ح 
وال���غ���ام���ق (األب���ی���ض، األزرق، األخض���ر، 
الماروني، البني) اال ان لون المالبس والحم�ل 
وال�ك�وخ دف�ع�ت ال�وج�ھ ل�ی�ع�ب�ر ع�ن ال�ق�س�اوة 
والرضا، كون المستقبل متش�ائ�م ف�ي ن�ظ�رھ�ا. 
حیث أعطى لتقاطیع وجھھا تعبیراً عالی�اً ن�ح�و 
فعل معین داخل فضاء ال�ل�وح�ة إال أن ال�ف�ن�ان 
أع��ط��ى ل��ل��رأس وظ��ی��ف��ة ال��ت��ح��دي م��ن خ��الل 
االستمراریة، كون الرأس مرفوع بعض الش�ئ 
الى األعلى، ولكن ھذا ال�وج�ھ م�ث�ق�ل ب�ق�س�اوة 
األیام والعمر لذا تراه صامتا فالتحدي ھنا ج�اء 
من خالل ھذا الصمت والذي ھو دالل�ة ال�رض�ا 
لذا أظھر الفنان براعتھ في التصویر والت�أوی�ل 

من خالل الت�ق�اط�ھ ال�ف�وت�وغ�راف�ي لش�خ�وص�ھ 
 ولكن بریشتھ ال عدستھ.

وھكذا في ص�ورة ال�ع�ج�وز ب�أل�وان�ھ�ا ال�داك�ن�ة 
والضخامة ال�ت�ي أع�ط�اھ�ا ل�ل�ش�خ�ص م�ق�ارن�ة 
بالفضاء المستخدم لدیھ جاعالً منھ قادراً ع�ل�ى 

م�ظ�ھ�ر التحدي . كل ھذا یتوقف على اندماج ال�
ق�ی�م�ت�ھ ال�ت�ع�ب�ی�ری��ة ب�ال�ع�ی�ن م�ع  ال�م�ح�س�وس

، ال�ت�ي التض�اف إل�ی�ھ�ا ع�ن ط�ری��ق وم�ع�ان�ی�ھ
ال�ن�ف�س م�ن  ، وإنما تك�ون ب�م�ث�اب�ة“ التداعى” 

البدن حیث جعلتھ ینظر الى ال�م�س�ت�ق�ب�ل ب�ح�ذر 
ال�ذي   وصمت وتشاؤم، رغ�م وج�ود االب�ی�ض

یشیر الى الح�ك�م�ة وال�ت�ع�ام�ل بص�ف�اء، إال أن 
البني الداكن الجزء العلوي من الصورة یش�ی�ر 
الى القساوة ومجھولیة المستقبل. وھن�ا أیض�ا 
أبدع الفنان في رسم الوجھ الذي شحنھ بالتأمل 
من خالل استحضار الماضي على شكل ش�ری�ط 

سینمائي یتأملھ وھ�و ی�رتش�ف ق�ھ�وت�ھ ع�ل�ھ�ا 
تنشط من فعالیة مخیلتھ للرب�ط ب�ی�ن ال�م�اض�ي 
التعیس والمستقبل المجھول، وھكذا الحال ف�ي 
لوحتھ الرجل العجوز الذي ی�م�ش�ي ف�ي ش�ارع 
شبھ مھجور ینتابھ الخوف والق�ل�ق م�ن خ�الل 
بطئ حركتھ والقلق البادي على وجھھ فجاءت 
أل�وان�ھ ت��م�ی�ل ال��ى ال�داك��ن�ة، وھ�ي أیض�ا م��ن 
ال�ل��وح��ات ال��ت��ي ط�غ��ى ع�ل��ی��ھ��ا ال��ل��ون ال��ب��ن��ي 
والرصاصي واستخدم معھ األبیض لی�دل ع�ل�ى 

  صفاء االنسان في الریف...
 

 ختاما أقول :
تعتبر األلوان ذات أھ�م�ی�ة ب�ال�غ�ة ف�ي ت�ج�س�ی�د 
المعنى المؤل ال�ی�ھ ال�ف�ن�ان، وت�ك�م�ن ج�م�ال�ی�ة 
األلوان في حسن اس�ت�خ�دام�ھ�ا؛ ف�ی�م�ك�ن خ�ل�ق 
الجمالیة ع�ن ط�ری�ق ت�ب�ای�ن األل�وان ف�إذا م�ا 
استخدمت األلوان الدافئة م�ع�ا ت�ع�ط�ي ت�واف�ق�ا 
لونیا ونفس الحال إذا م�ا اس�ت�خ�دم�ت األل�وان 
ال��ب��اردة م��ع��ا. أم��ا ف��ي ح��ال��ة اس��ت��خ��دام ك��ال 
المجموعتین في اللوحة فتعطي زخما للص�راع 

ل�ذا ھ�ذه ال�ع�ن�اص�ر ال ب�د  بین المتناقضی�ن ...
تدخل في ص�م�ی�م إن�ج�اح الص�ورة ك�ون�ھ�ا   أن

عناصر خاصة بالوظیفیة التي ھي األساس في 
أي عمل فني كونھا عناصر خاصة بالج�م�ال�ی�ة 
والتي تحقق جمالیة للصورة حسب ال�م�ع�ای�ی�ر 
المتبعة أو المتفق علیھا في خلق التأثی�ر ع�ن�د 

 المتلقي .
الفنان غسان یتجھ دائ�م�ا ن�ح�و ال�ف�ن ال�ب�ی�ئ�ي 
لیجمع فى لوحتھ ب�ی�ن ل�ح�ظ�ات ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
مشاعره تجاه العالم وال�ح�ی�اة، ف�ال�غ�ای�ة ال�ت�ي 
یبثھا الخطاب الجمالي في ل�وح�ات�ھ ی�أت�ي م�ن 
البساطة ال من التعقید لما لھ من جم�ال�ی�ة ذات 
النزعة اإلنسانیة المرتبطة بالشعور اإلنس�ان�ي 
المت�ج�س�د ب�ال�ف�زع وال�خ�وف م�ن ال�م�س�ت�ق�ب�ل 
المتمثل لدیھ ب�ال�ع�ی�ش. ل�ذا ت�راه ی�ت�ج�ھ ن�ح�و 
تضخیم شخوصھ (مقارنة بالفضاء المس�ت�خ�دم 
لدیھ) جاعالً منھا قادرة ع�ل�ى ال�ت�ح�دي س�واء 
أكانت باالبتسامة التفاؤلیة التي یرسمھا ع�ل�ى 
وجھ الشخص (كما ف�ي ل�وح�ة االس�ك�اف�ي) أو 
الصمت والرضى بال�واق�ع ال�م�ف�روض (ل�وح�ة 
العجوزة) أو التأمل (لوحة الع�ج�وز). ك�ل ھ�ذا 
یأتي بفعل قصدي حیث یرید الفن�ان ان ی�ج�ع�ل 
شخوص�ھ ت�ل�ف�ت االن�ت�ب�اه ل�دى ال�م�ت�ل�ق�ى ك�ي 
یتفحص ذلك التنمیق العالي في مخاطبة االخ�ر 
كي یخرج في تحلیلھ للعمل إلى اب�ع�د م�ن ذل�ك 

 نحو أفاق تأویلیة .

     ن نى ا رة ا ا ا 
(ذ ا ) ءوا ا  

 نزار حنا الدیراني/العراق 
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كانت تسیر بتململ وھي تجر أخاھا الصغیر... كان عمره ل�م 
یتجاوز الثانیة عشر ومنظره كان مرتبا وكلما خ�رج�ت ت�ل�ك 
الشابة كان ھذا األخ الصغیر یرافقھا ولطالما كنت أشاھ�دھ�ا 

 وھي تصرخ علیھ لكنني لم أدقق كثیرا في األمر..
ف��ي ی��وم��ا م��ا ش��اءت الص��دف أن أذھ��ب ألش��ت��ري ب��ع��ض 
الحاجیات ووجدتھا تجر ھذا الصغیر المسكین وكأنھ خروف 
یساق نحو المذبح وھو یتذمر من معاملتھا ألنھ یرید ش�راء 

 المزید من الشیبس والحلوى وھي تزجره بعنف.
 أقتربت منھا وأبتسمت بوجھھا وخاطبتھا:

 مھال یا بنیتي أنِك تؤذینھ بھذا التعنف.. كلمیھ بلطف. -
وهللا یا خالھ تعبت منھ ومن رفقتھ والمصیب�ة ھ�و ی�ع�ان�ي  -

من مشاكل ف�ي الس�م�ع ل�ھ�ذا ی�ج�ب أن أص�رخ ع�ل�ی�ھ ك�ي 
 یسمعني..!

 كأنھا كسرتني بھذا القول...
 إن كان كذلك فلماذا تجلبینھ معِك؟؟ -
ألن أبي یرفض أن أخرج إال وھو معي..! یقول ال�ن�اس ال  -

ترحم إن خرجتي وحدك..!! والدنیا تحولت لغابة نفقد ف�ی�ھ�ا 
 كل أسباب األمان. لھذا أنا مجبرة أن أرافقھ أینما ذھبت.

وتركتني الشابة وذھبت وج�ع�ل�ت�ن�ي أغ�رق ف�ي م�ح�ی�ط م�ن 
 األسئلة وكل عالمات التعجب واألستفھام تسحق أفكاري...
 یا ترى ھذا الطفل ھل سیحمي أختھ إن تعرضت لمكروه..؟

ھل سینقذھا أو سیطلب من أحدھم العون وھو الذي ی�ح�ت�اج 
 لكل العون..!!

 وماذا یحدث لو خرجت الفتاة لوحدھا...؟؟!!!.
 ھل ستعبث بأخالقھا وشرفھا...؟؟!!.

كل ھذه األسئلة أرید أن أوجھھا لوالد تلك الشابة ولك�ل م�ن 
ی��ف��رض ال��ح��ارس م��ع ال��ف��ت��اة ال��ت��ي ت��خ��رج ح��ت��ى ألق��رب 

 األماكن..!!
وأني ألعجب من مجتمع یخشى تمزق البكارة والتي ی�م�ك�ن 
إصالحھا بخدع طبیة من تمزق الفكر والمفاھیم، تمزق حتى 
الثقة بالنفس.كان یجدر بك أیھا األب أن تجعل إبنتك تحیطھا 
جیوشا من الثقة وأنھا محمیة بالع�ل�م وال�ق�ی�م وال�م�ب�ادئ ال 

 محمیة بأخیھا الصغیر المریض بالسمع..!
ھذه إحدى كوارث مجتمعاتنا ھو جعل الكثی�ر م�ن ال�ع�راق�ی�ل 
والقیود ببند خروج ال�ب�ن�ت ... وی�ا أس�ف�ي أن ن�ك�ون دول�ة 
حضارتھا أكثر من سبعة اآلف سنة وجع�ل�ت األن�ث�ى ب�رت�ب�ة 
اآللھة والكاھنة أن یصل بھا ال�ح�ال وتس�ح�ق ال�م�رأة ب�ھ�ذا 

 الشكل المھین.
ھذه الشابة ھ�ي واح�دة م�ن اآلالف ال�م�ض�ط�ھ�دات ب�أبس�ط 

 األمور.
األفراط في الخوف ال یحل المشاكل ... األفراط بالقیود یؤدي 
الى نھایات ال نتمناھا ... األفراط في خنق البنات لیس أم�را 

 صحیا.
 كونوا أمة وسطا....وسطا... دون تشدد وخنق.

  میثاق كریم الركابي 
 العراق / الناصریة 

مأ أم  
  

 دنیا علي الحسني
 العراق 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 یُولُد الشروُق من بین عینيَّ 
 وأجلُس مع األمل على حصیر الشوق

  ثم أرسم على َوجھ الصباِح سنابَل الَعطاء
  وأتَساءل مع أوراقي وھي تَفترش ذاكرتي

 عن نوارس أحالمي وحدائَق دفئي
  عن َھمسي ولَمسات أناملي وتَراتیل أَشواقي

 عن كلِّ ھذا الَوحي الُمبلّل بغیوِم القرب
  وعن نَشوة أحادیثي وبَسَمتھا الُمشرقة

 ھناك في زمٍن ما
 توارى كل ذلك الَحنین
 أَراهُ یُبحر في عیوني

ٌن بالحبِّ    وفي قلبي نشیدك الصوفي ملوَّ
 یتلو رغبةَ السعادة بالھبوب

 أَیھا اإلعصار البَحري
 ال زالْت ذكریاتك تَنمو َعلى َمالمحي

  الھَّواءِ   َعلى  وتَخیط لي ُعمر لِقاءات
  فأتبّخر في فَضائك

 .. یا عمري
 

 رس اف

  ٔایھا الرجل الذي ٔاحبھ
 دون ٔان احتاج الى

  ٔاسباب كثیرة
  وال شروحات طویلة

  كما ال نحتاج ٕالى ٔاسباب
  لحب الطیور

 وال ٔاسباب لحب هللا
  وحب أالمھات

  لو استطعت
  ان ترسم فمك على شفتي

 حتى ال ٔاشعر بعدھا بالعطش
  وتكتمل في الصباح القصیدة

 لو استطعت
 ٔان تخرج من صور الخیال

  وتمرر ٔاصابعك
 في غابات شعري

  حتى ال یقرب منھ الثلج
 وال یفارقھ الدفء

 نبتھل ٕالى هللا  تعال
  ان یكون حسن الختام

  ونحن في شھقة عشق
  وقبلة ال تنتھي

  ٔایھا الرجل الحلم
 

 دأیما
  دأیما

 تٔاخذني الیك القصیدة.
........................ 

 ا)- (ا 
 
 

   /ھولندا منال الحسن



 اسماعیل خوشناو
 العراق

 
 َسأَْختَِرقُ 

 ُحُدوَد اْألَرض
  السَّماءِ   َوأَتَِّخُذ ِمنَ 
 َمَالذاً أَمینا
  وفي َخْلفي

 قَد ثَاَرْت ُشُموعٌ 
 وتَستَعُِّد لِلتّضحیةِ 

  ُكلُّ َزْھَرةٍ 
 أَرَجاِء اْلَمدینة  ِمنْ 

 اْألَیَّاُم في َوْجھي كالَِحةٌ 
 ال َمناصَ 

 فَال بُدَّ أَْن تَْختَِم األَرضَ 
 َخطَواُت السَّفینَة

 نِیَّاٌت على َمَشاِرِف اْلِوالَدة
اُد ِمْنھُ   اْلُعشُّ ُمنَِع الزَّ

 وأَصبََح لََدى الَعفَاریتِ 
 َسِجینَاً و َرھینا

  السَّْیرُ 
 َعقََد َمَع اْلُمَجاَزفَِة َعْھَداً 

 فََما َعاَد على اْلَخَشبِة َوْقتٌ 
 ُصَوراً   یَعِرضَ   كي

 َرِصینَةً و َجمیلَة
  عاَشرُت اْلَكلِماِت ُدُھوراً 

 َو ِسنِینَا
  فَلَْم أَُعْد لِْلَحاقِدینَ 

 َصْیداً ثَِمینَا
 َسأَْبقَى َعلَى َعْھِدي

ُر ُكلَّ قَْیدٍ   َوأَُكسِّ
 یَْمنَُعنِي ِمَن السَّْیرِ 

 ِمْن لَْصِق نَظََراِت َعْینَيّ 
 ِمَن اْلَوْصلِ 

 لَِمْن طَاَر لھا قَْلبِي
 َحتَّى لَْو طَاَل بَِي اْألَْمرُ 

  أََمَداً طَویال
 أَنَا اْآلنَ 
 في تََحدٍّ 

                        َحیاةٌ َكریَمةٌ 
 أَْو أَنَاَل ِمیتَةً َرِضیَّة
ْأسِ   َوأَْبقَى َرافَِع الرَّ

 أَِمیَرا  َوبٌطَالً 
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 أحبك
 و أنت سّكیر عربید 

 رجٌل بائس عنید
 ھمجيٍّ 
 سوقيٌّ 
 ھبائيّ 

  متمّرٌد شرٌس شدید
 و انا أحبك

 طاغٍ 
 قاسٍ 

 عاصٍ 
  مشاغٌب كنود

  ابن حرامٍ 
 رمتھ قوانین الزنا

 رحالة غجريّ 
 بقلٍب حجري

 بین ذباٍب بشريّ 
  یستبد متى یُرید

 أحبك
 ابن إبلیس

 مبدٌع للوساویس

 عدو المالئكة الجواسیس
 یكتبون عنك

 ما یصدر منك.. و تكیدْ 
  أحبك
 خطّاء
 ِمعطاء

 سامٌّ َكأفعى رْقطاء
 متناقٌض في تعقید

 غبيٌّ 
 أبِيٌّ 

 آٍه كم أنت شھيٌّ 
 و أحبك

 صعب المراس
 تثیر فّي كل الحواس
 أشتھى فیك انغماس

 ..قبلة
 ..قبلة

 ..لمسة
 ..شھقة

 .حتى یشتعل الجلید
   ..........  

 

أ 
 إ إ 
 
 

  حنین/ تونس    

 

  

 پرشنگ أسعد الصالحي
 كركوك  -العراق

 

 مرحبا بك یا روضة الحاضر وشھده
 مرحبا بك

  بفؤادي وخٌز بل شرخٌ 
  بتوثیق عھدك لي ترتقھ

 مرحبا بك
 یا من زاد العشق بروحي ونحرني ببعده

 مرحبا بك
 یا من جعل النبض ال ینبض اال لروحانیتھ

 مرحبا بك
 یا عشق الحاضر والمستقبل ومھجة سبلي وسبیلھ

  مرحبا بك
 أعیُدھا مرارا ..

  واالنفاس تحرق عمق صدري وتقتحمھ
   وینھمر الدمع

  جریانھ یحرق اخادیدي بآثاره
 یحیطني الوجع والوجل

  وكل آه ال یسع كبر كربتي
  .ورؤیة منام تحقق جرح خاطري

 تخالطت
  روحي بروحھ

 یلھبني نیران افتقادك
 فیا لمھجة روحي

 المحارب والمضحي 
 مازال یھمھم نیران حنینھ إلیك وحدك

   یا لروحي
  البريء یتیقن ویتأمل

 بإعادة الفقدان وصراعاتھ
 بقیت

 انفاسي تحیط انفاسك والقلب متیقنة
 ویثقل السرور

 تأبى المیول للدموع الغارقة
 واالجفان

 باتت ال تغفو اال برؤیة جمال نور وجھھ
 فیا ألنیني

 كم بّت اشتعل وانادي واتلعثم بمقدس اسمھ
  فأخبرني

 یا رفیقي االبدي لماذا لم تعد الى االن ؟
 وھل تدرك

  ویا لیتك تدرك كبر مشاعري الیك
  باتت كصھوة الحدید المحترق

 فكم احتاجك واتمنى یظھرك الرب امام محرابي
 وھا انا امامك الیوم

 ال روح لي بعدك وببعدك
 فال تظن ان الفراق ینزعني منك

 مھما ھجرتنا الحیاة تبقى الوطن الذي انتمي الیھِ 
 فال روح لي تحیا اال ان تعود لرقعة ارضي

 . وتفوز بفیض حبھا لك 

 صباَح الخْیِر .... یاورَد الصباحِ 
 إذا ھتَف الضیاُء صَحْت عیونـي
 وجئتكمو أُریُق عبیَر روحــــــي 
نُت السمــــــاَء بلـــوِن ُحبِّ�ي  ولوَّ
 ورْقـَرْقـُت الـوداَد لكــم كئوًســـا
 "صبــاَح الخـْیِر" أنثُرھا ألھــلٍ 
 أَشـفَّ مَن النـدى وأرقَّ حسنًـــا
 أنا الكرواُن.. كـأُس الفُـلِّ كأسي
 سماُء الحبِّ أسُكـنُھـا...وأمضي
 وأُقرئُُكـــــم مَع النََسماِت شوقي
 أنا منكم ... أنـا الحادي الـُمغنـِّي
 وِملُء جوانحــي األنغـــاُم تْھمي
 ســـأزرُع فـــي روابیكم ورودي
 وأُوقُد في لیالیكم ُشموعـــــــــي
 وأسقي من دمي شجَر األمانــي 

 وإْن بلًّْت مواجَعـكم دموعــــــي  
 أنا بالحبِّ واألحباِب أحیـــــــــــا

 ویارقَص الشموِس على األقاحي
 على نوِر المنى وغفَْت جراحـــي
 وعلَّْقُت الوروَد على َجنـــاحــــي
ــةَ في ُصـــــداحي بُت المحبـَّ  وذوَّ
 وبْعثَْرُت الھوى في كلِّ ســـــــاحِ 

ٍن .... وجیرانٍ   ِسـمــــاحِ   وِخـــالَّ
 مَن البَسمــاِت فــــــي ثْغـِر الالحِ 
 وأحالمي .... وماُء الشِّعِر راحي
 أُسبُِّح فــي الغُدوِّ ... وفي الرواحِ 

 تقاسیًما.....علـى نـــاِي الصباحِ  
 لموكبِكـــــــم على درِب الكفـــاحِ 
 وتَفتَُح للُخطى باَب الفـــــــــــالحِ 
 ولو أدمى یدى شوُك الجــــــراحِ 
 ولْو زحَف اللھیُب على وشاحـي
 لیُزھَر في خمـــائلِھ الفســــــــاحِ 
 رَویتُكمو مَن الدمِع القـَـــــــــراحِ 
  وأسبَُح في الفضاِء بال َجنـــــاحِ 

  مي اح ..
 
 

 د. نصر عبد القادر  
 مصر 

 َ    اٌر و َة
 و   
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ش��ك��ل��ت قض��ی��ة ت��ن��ف��ی��ذ ح��ك��م    
االعدام منذ ظھور مفھوم ال�دول�ة 
الحدیث ال�ع�دی�د م�ن االخ�ت�الف�ات 
والم�ؤاخ�ذات وك�ان�ت دوم�ا ب�ی�ن 

ب�ی�ن ف�ری�ق�ی�ن ی�ح�م�الن ورد أخذ 
رأیین مختلفین ف�ری�ق اع�ت�ب�رھ�ا 
ضروریة واعتمدھا كعق�اب رادع 
وف�ری��ق اخ��ر اع��ت��ب��رھ��ا ع��م��ل��ی��ة 
انتقامیة أكثر من أن تكون ع�م�ال 
جزائیا ردا على فعل معین صن�ف 

ف�ي ت�ون�س ل�ع��ق�وب��ة   ب�ال�خ��ط�ی��ر.
اإلع��دام ت��اری��خ م��ن ال��م��البس��ات 
أحاطت بعملیة التنفیذ من ع�دم�ھ. 
فالزالت عقوبة اإلعدام م�وج�ودة 
في النظام ال�ق�ان�ون�ي ال�ت�ونس�ي، 
كما الزالت تصدر المحاكم أحكاًما 
باإلعدام، ولكن اخ�ت�ارت ت�ون�س 

أخرعملیة تنف�ی�ذ  1991منذ سنة 
لحكم االعدام كانت ضد ما س�م�ي 

سفاح نابل" ال�ذي ث�ب�ت�ت "  انذاك
إدانتھ في جرائم اغت�ص�اب وق�ت�ل 

تعلیق تنفیذ ھذه الع�ق�وب�ة (أطفال 
ب��م��وج��ب ال��ع��ف��و م��ن رئ��ی��س 

 الجمھوریة. 
وب��خ��ص��وص) االع��دام��ات ال��ت��ي 
وقعت من�ذ االس�ت�ق�الل ال�ت�ونس�ي 
عن ال�م�س�ت�ع�م�ر ال�ف�رنس�ي ف�ان 

ش�خ�ص�ا  135عددھا لم یتج�اوز 
ش�خ��ص�ا وق��ع  129م�ن ب�ی��ن�ھ�م 

إع��دام��ھ��م ف��ي ع��ھ��د ال��رئ��ی��س 
  .السابق الحبیب بورقیبة

و بعد ھروب الرئی�س  2011منذ 
ب��ن ع��ل��ي و ان��ھ��ی��ار الس��ل��ط��ة 

وقیام سل�ط�ة أخ�رى ل�م   والدولة
ت��ق��در ل��ح��د األن ع��ل��ى اإلی��ف��اء 
ب��ت��ع��ھ��دات��ھ��ا ل��ل��ش��ع��ب ال��ت��ونس��ي 
وال��م��ت��م��ث��ل��ة أس��اس��ا ف��ي ش��ع��ار 

". "شغل ح�ری�ة ك�رام�ة وط�ن�ی�ة
ت��ع��اظ��م��ت ال��وض��ع��ی��ة ال��م��زری��ة 

ل��ل��م��واط��ن ال��ت��ونس��ي وك��ث��رت 
البطال�ة وازداد ال�ف�ق�ر وت�غ�ول 
الفساد داخ�ل وخ�ارج م�ف�اص�ل 

وت��ح��ول الص��راع إل��ى   ال��دول��ة
صراع أحزاب من أجل ال�ھ�ی�م�ن�ة 
ع��ل��ى م��ق��درات ال��ب��الد وت��رك 
ال���م���واط���ن ل���ف���ق���ره وج���ھ���ل���ھ 
واح����ت����ی����اج����ات����ھ الص����ح����ی����ة 
والمعی�ش�ی�ة ..ف�ي ھ�ك�ذا ظ�روف 
تص��اع��دت ف��ي ت��ون��س نس��ب��ة 
 الجریمة واالغ�ت�ص�اب والس�رق�ة

ع�ن   والنش�ل وال�ق�ت�ل ك�ت�ع�ب�ی�رة
تردي الوضع في البالد. ف�ت�ع�ال�ت 
أصوات من ھنا وھن�اك وخ�اص�ة 
من أفراد ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�ت�ض�ررة 

م�ط�ال�ب�ة   األولى من ھذا ال�وض�ع
باعادة عقوبة االعدام وتف�ع�ی�ل�ھ�ا 
ب�ع��د ان��ت�ش��ار وت��وات�ر ال�ج��ری�م��ة 

 . بأنواعھا
في ھذا السیاق نود أن ن�ب�ی�ن أن 
المشكل یكم�ن أس�اس�ا ف�ي ن�ظ�ام 
الحكم ومدى ت�ل�ب�ی�ة ھ�ذا ال�ح�ك�م 
الس��ی��اس��ي ل��م��ط��ال��ب الش��ع��ب 
المشروعة ومدى مصداقیت�ھ ف�ي 
االیفاء بوعوده االنتخابیة. فنح�ن 
ن��ؤك��د أن م��ع��ال��ج��ة ال��ج��ری��م��ة 
باالعدام ھو أسھل ال�ط�رق ال�ت�ي 
یتبعھا الحاكم م�ن أج�ل ال�ت�ن�ص�ل 
م��ن مس��ؤول��ی��ات��ھ ت��ج��اه ش��ع��ب��ھ 
والمتمثلة أساسا في مبدأ الع�ی�ش 
الكریم أي الحق في الشغل ال�ح�ق 
في السكن الحق في التعلیم الحق 
ف����ي الص����ح����ة ال����ح����ق ف����ي 
الراحة ...الحق في حیاة س�ع�ی�دة, 
ال تنتھي الجریمة بم�ج�رد ت�ن�ف�ی�ذ 
اإلعدام ب�ق�درم�ا ت�ت�زای�د ب�ازدی�اد 
ت��ردي األوض��اع ال��م��ع��ی��ش��ی��ة 
وانھیار أس�س وم�ب�ادئ ال�ع�ی�ش 
المشترك داخل ال�م�ج�ت�م�ع ج�راء 
الحیف الكبیر والتفاوت ال�م�ھ�ول 
في الثروات بی�ن م�خ�ت�ل�ف إف�راد 
المجتمع. كما ال یخفى ع�ل�ى أح�د 

ارتباط قضیة تنفیذ ح�ك�م اإلع�دام 
من عدمھ ارتباطا وثیقا باألحزاب 
الس�ی�اس�ی�ة ال�ت��ي ت�ن�اور وت�زای��د 
بأشكال مختل�ف�ة م�ن أج�ل كس�ب 
مزیدا من ال�دع�م االن�ت�خ�اب�ي ف�ي 
حدیثھا عن اإلعدام, ف�ھ�ن�اك م�ن 
األح��زاب م��ن غ��ی��رت م��واق��ف��ھ��ا 
لصالح اإلعدام تمشیا م�ع م�وج�ة 
عدم الرضا المتزایدة عند ع�م�وم 
الشعب بخص�وص ع�دم ت�ط�ب�ی�ق 

 حكم اإلعدام. 
ھكذا ت�ب�دو األح�زاب الس�ی�اس�ی�ة 
غیر مبدئیة في دعواتھ�ا ل�ت�ن�ف�ی�ذ 

 .أو عدم تنفیذ حكم االعدام
قد ال ینفي ك�الم�ن�ا ھ�ذا ض�رورة 
م��ت��اب��ع��ة م��ا ی��ح��دث م��ن ج��رائ��م 
ع��دی��دة وم��خ��ت��ل��ف��ة واع��ت��ب��ارھ��ا 
حاالت قابل�ة ل�إل�ص�الح ول�ی�س�ت 
حاالت متأصلة في نفوس البشر. 
وللتذكیر ف�ان ع�ق�وب�ات اإلع�دام 
طالت فقط ال�ط�ب�ق�ات ال�م�ھ�م�ش�ة 
والفقیرة في حی�ن أف�ل�ت وی�ف�ل�ت 
العدید م�ن األش�خ�اص اآلخ�ری�ن 
المنتمین لطبقات م�ت�رف�ة أو ذات 
نفوذ من تنفیذ حكم اإلعدام فی�ھ�م 
رغم قیامھم بجرائم تعتبر ك�ب�ی�رة 
وخطیرة ف�ي ح�ق ال�وط�ن وأھ�ل 
الوطن مثل االستیالءات المتع�ددة 
ع��ل��ى ال��م��ال ال��ع��ام وال��ف��س��اد 
والتخابر مع جھات أج�ن�ب�ی�ة ض�د 

  .الجمھوریة التونسیة
كما بینت الوقائع ف�ي ال�ع�ال�م أن 
ال�ح��ك��م ل��ھ ع�الق��ة ب�ال��ع��ن�ص��ری��ة 
ال��دول��ی��ة ف��م��ث��ال إذا ھ��ج��م أح��د 
األمریكان البی�ض ع�ل�ى م�درس�ة 

 "وقتل كل من فیھا فھ�و ی�ع�ت�ب�ر
كداللة ع�ل�ى ف�ردی�ة   ذئب وحید"

الحادثة وأنھ بذلك مختل ع�ق�ل�ی�ا. 
إما إذا كان المھاجم القات�ل أس�ود 
أو مسلم فھ�و س�ی�ع�ت�ب�ر إرھ�اب�ي 
ویجب إعدامھ وھكذا یمكن ك�ذل�ك 
الح�دی�ث ع�ن ال�ج�رائ�م ف�ي ح�ق 

اإلنس�ان�ی��ة ال��ت�ي ط�وع��ت حس��ب 
مقاس و مطامح ومصالح ال�دول 
ال��ك��ب��رى. ك��ل ذل��ك ی��ح��ص��ل م��ن 
أجاللتحضیر لنظام عالم�ي ج�دی�د 
و إال لم�اذا ن�ق�ی�د ت�ح�رك ال�ب�ش�ر 
(ع���ل���ى األرض) ب���ی���ن ال���دول 
ون�ح��رم��ھ م��ن ح�ق��ھ ف��ي الس��ف��ر 
بحریة, بدعاوي اع�ت�ب�رت�ھ�ا دول 

 . متسلطة إرھابا وخطرا علیھا
نعود للوضع ال�ت�ونس�ي , ف�ن�ح�ن 
مبدئیا ضد حكم اإلعدام و ن�ع�ت�ق�د 
أن��ھ ل��ی��س ألي ك��ان ال��ح��ق ف��ي 
التضحیة ب�الش�ع�ب ألج�ل ح�دوث 
حالة إجرامیة تست�وج�ب ال�ع�ق�اب 
بعد التثبت والتم�ح�ی�ص رغ�م أن 
ھناك إمكانیة ال�خ�ط�أ ف�ي ت�ب�ری�ر 
الحكم ولو بنسبة ال تفوق الواح�د 

 بالمائة.
إننا ال نرید أن نكون كب�ش ف�داء  

ال���ح���ك���وم���ة ل���ل���ت���خ���ل���ص م���ن 
مس��ؤول��ی��ات��ھ��ا ت��ج��اه ال��م��واط��ن 
فعوض اإلصالح فانھ تذھ�ب إل�ى 
الحلول الردعیة وت�ت�غ�اض�ى ع�ن 
سبب ال�م�ش�ك�ل ال�ذي ھ�و أص�ال 
غ��ی��اب ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ی��ة 
والتفاوت الطبقي ال�م�رع�ب ب�ی�ن 

 . سكان الدولة الواحدة
إن��ن��ا ن��دع��و أوال وحص��ری��ا إل��ى 
إصالح ال�دول�ة وإع�ادة ص�ی�اغ�ة 
من�ظ�وم�ة ال�ح�ك�م ل�الن�ت�ھ�اء م�ن 
السرقة والفس�اد ال�م�ت�غ�ل�غ�ل ف�ي 

 رأس السلطة. 
ندعو إل�ى إص�الح ج�ذري داخ�ل 
السلطة بحیث یحول كامل جھدھا 
ال���ى االع���ت���ن���اء ب���ال���م���واط���ن 
وال��ن��ھ��وض ب��م��ق��درت��ھ الص��ح��ی��ة 
والعلمیة وتوفیر الشغل وال�راح�ة 

 لھ ولألجیال القادمة. 
إننا ن�دع�و ل�ذل�ك ح�ت�ى ال ن�ب�ق�ى 
قطیعا من الغنم أو ال�ب�ق�ر ت�ق�وده 
زمرة حاكمة أحیانا إلى المش�ن�ق�ة 

 .وأحیانا أخرى إلى االنتحار

    م  اا  
 ا وا ا وا   

 
 تونس/ عبد الحمید الصغیر



    
     

إّن التطور الزمني الحضاري والتقني   
في ظلِّ التواصل العالمي عبر ش�ب�ك�ات 
األن�ت��رن�ت غ�یّ��ر ال��ك��ث�ی��ر م��ن األش��ی��اء 
والطبائع والس�ل�وك�ی�ات االج�ت�م�اع�ی�ة، 
وال�ف��ن�ی��ة ال��ث�ق��اف�ی��ة، وم��ن�ھ��ا ال��م�ك��ان��ة 
الجدیدة لألدب والش�ع�ر ب�ال�ذات، ال�ذي 
ساھم بشكل فاعل بنشـر وعي انس�ان�ي 
تارة، وث�ورة غ�اض�ب�ة ض�د ال�م�ع�ان�اة 
الواضحة التي تعانی�ھ�ا االنس�ان�ی�ة ف�ي 
كثیر من بلدان العال�م، ل�ذا ل�م ت�ت�ج�م�د 
اللغات الحیة وتقف موقف المتفرج بما 
تملكھ من امكانیات بیانیة ال حدود لھا، 
فساھم أھلھا بصنع ت�اری�خ ج�دی�د ل�ھ�م 
ع��ب��ر الش��ع��ر، وال��ق��ص��ة ال��ق��ص��ی��رة، 
والروایة، وأجناس أدبیة أخرى، ال�ت�ي 
وصلت الى العالمی�ة، الس�ی�م�ا ال�ك�ت�اب 
العرب، وال�ب�ع�ض م�م�ن ی�ع�ان�ون م�ن 
محدودیة ال�ن�ش�ر ع�ل�ى أوس�ع ن�ط�اق. 
وھنا لم یتخلف الشاعر الع�راق�ي ح�ی�ن 
تصّدى لرصد ما ی�راه ی�وم�ی�اً، وك�ت�ب�ھ 
شعراً، لعلَّ فیھ بعض جرعة من مسّكن 
لھ ولغیره، یتضح ذلك م�ن�ھ ج�ل�یّ�اً ف�ي 
القصائد الكثیرة المنشورة یومیاً ع�ل�ى 
ص��ف��ح��ات ال��ف��ی��س��ب��وك، أو الص��ح��ف 
والمجالت وال�ك�ت�ب، ك�م�ا ف�ي قص�ی�دة 
للشاعر أمیر الحالج "ل�ع�ب�ة الس�وط" 
م���ن م���ج���م���وع���ة "ال���دائ���رة خ���ارج 
الش����رن����ق����ة" الص����ادرة ع����ن دار 

 :2016میزوبوتامیا عام 
 " في الطریق المتّوج بالزحام

 أقزامٌ 
 قبالتھ انحناًء یسطعون
 فیتالشى حامل السوط

 كلما قُصرت،
 أو تالشت المسافة،

 ھكذا الخوف
 حین یستوطن الذاكرة

  5بلعبتھ یصنع وظیفة الحرباء." ص
البد من التأكید ھ�ن�ا ع�ل�ى دور ال�ل�غ�ة 
البنائي التي جاءت بھا قصائد الشعراء 
التجدیدیین ألنھا: " م�رآة ال�م�ج�ت�م�ع، 
تعك�س ص�ی�غ األخ�ذ وال�ع�ط�اء، ب�غ�ی�ة 
معرفة منطق اإلیحاء اللفظ�ي ل�ظ�اھ�رة 
الفھم، وفي الوقت ذاتھ ھي ت�ل�ك االداة 
التي یت�س�ل�ح ب�ھ�ا ال�ف�رد ل�ل�دف�اع ع�ن 
نفسھ، وإیصال ف�ك�رت�ھ ب�داف�ع مش�ج�ر 
االحس��اس، إلدراك ال��ف��ھ��م وال��ت��ف��ك��ی��ر 

باإلقدام على ق�ب�ول�ھ م�ع�ان�ي ال�ت�ع�ب�ی�ر 
بش��ك��ل م��ت��ن��اس��ق ك��أص��داء ض��رب��ات 
السیوف حین تتمحور االلفاظ ب�م�دل�ول 
ال��م��ع��ان��ي ال��ُم��ع��ت��م��دة ب��ع��ام��ل اإلدراك 
العقلي، وبما یعی�ھ االنس�ان م�ن خ�الل 
محفزات االدراك الحسـي، بغیة ال�ف�ھ�م 
والتفاھم الس�ت�دراج م�ا ی�ن�ب�غ�ي ف�ع�ل�ھ 
وایصالھ بالسبل التي یعتمدھا ك�ل ف�رد 
وبأیة لغة كانت" كما ی�ق�ول م�ی�خ�ائ�ی�ل 
م��م��و، ف��ي م��ق��ال��ھ ع��ن دور ال��ل��غ��ة و 
أھمیتھا في حیاة الشعوب المنشور في 
م��وق��ع إی��الف ال��ك��ت��رون��ي ب��ت��اری��خ/

28/3/2016. 
وب�م��ع��ن��ى أدق، إنَّ الش��اع��ر ھ��ن��ا (أي 
شاعر) وجد من الواجب الحتمي عل�ی�ھ 
كناقد متاب�ع، وم�ؤرخ ل�م�س�ی�رة وط�ن 
وحیاة، أضافة لما ی�ج�ب ع�ل�ى ال�ن�اق�د 
المشتغل بالتحلیل؛ علیھما وعي أھمیة 
دور اللغة المفھومة كعامل متفاعل م�ع 
ب��ق��ی��ة ال��ع��وام��ل ال��م��س��اع��دة األخ��رى 
وأدراك ذل��ك، وإن��ھ��ا ل��ی��س��ت اص��دار 
لساني أو داللة رم�زی�ة ح�رك�ی�ة ف�ق�ط، 
ومعرفة أیض�اً أنَّ ال�ل�غ�ة ھ�ي وس�ی�ل�ة 
تبادلیة اتصالیة لمشاعر ع�ام�ة ت�ح�ی�ط 
وتغلف جو االتصال ال�ع�ام ال�م�واج�ھ�ي 
ال��م��ح��دود، أو ال��ج��م��اھ��ی��ري ال��واس��ع 
بصیاغات م�ت�ع�ددة ب�رزت ف�ي ال�وق�ت 
ال��ح��اض��ر ك��دف��ع��ة ان��ت��ق��ل��ت ب��األدب 
التجدیدي الى السمو والرفعة والمكان�ة 
العالیة بین التعبی�ر وال�ت�ف�اھ�م، ورس�م 

الصور الحیة الیومی�ة ال�م�ت�ج�ددة ب�ك�ل 
أشكالھا المحزنة والمفرحة، الس�اخ�رة 
أو الناقدة للحاالت والظواھر البـشریة، 
على ج�م�ی�ع ال�م�س�ت�وی�ات واألص�ع�دة، 

م�ث�ل�م�ا  -وأھمھا المعرفیة؛ ألن الل�غ�ة 
في الواقع ھي م�ن ق�ادت  -یضیف ممو

الثقافة الى أن تصبح "ظاھرة توعوی�ة 
تنجم بین بني البشـر، وھ�ي مص�درھ�ا 
ونبع وجودھا، تخلقھا مبادئ ال�ت�دوی�ن 
وال��م��ش��اف��ھ��ة ال��ت��ي ع��م��ادھ��ا وس��ائ��ل 
االعالم وما یبرزه الفكر التنوی�ري م�ن 
نتاجات. ل�ھ�ذا ن�ج�د ب�أن أي ع�ل�م م�ن 

  العلوم ال یخلو من سمة الثقافة".
م��ا ك��ت��ب��ھ الش��اع��ر أم��ی��ر ال��ح��الج ف��ي 
قص��ی��دت��ھ ھ��ذه م��ع ب��ق��ی��ة قص��ائ��د 

اضافة لما ك�ت�ب�ھ غ�ی�ره م�ن   الدیوان،
الشعراء، یمثل تصویراً لحالة واق�ع�ی�ة 
تتجدد یومیاً ربما في الكثیر م�ن ب�ق�اع 
األرض، شارك بھا كمس�اھ�م إنس�ان�ي، 
سواء عن ط�ری�ق ال�رم�ز أو ال�ك�ن�ای�ة 
وغی�رھ�ا م�ن ص�ور ال�ب�الغ�ة ال�ف�ن�ی�ة 

 التعبیریة.
 

  كلُّ ذلك لماذا؟ ومن أجل من؟
ألنَّ كل ما ینتج من أي كاتب (ناّص أو 
ن��اق��د)، ف��ن��ان تش��ك��ی��ل��ي، أو مس��رح��ي 
وغیرھم، ھ�م ج�م�ی�ع�اً ل�دی�ھ�م رس�ائ�ل 
اعالمی�ة اتص�ال�ی�ة ل�ھ�ا ھ�دف وغ�ای�ة 
لمتلٍق أو مجموعة متلقین ضمن بق�ع�ة 
مكان�ی�ة، أو مس�اح�ات ك�ث�ی�رة أخ�رى، 
والشعراء في خضم ھذا الجو المعرف�ي 
االتصالي لیسوا ببعیدین عن ذل�ك ك�ل�ھ 

 أیضاً.
لذا نرى یومیاً كیف یساھم جی�ل ج�دی�د 
م��ن الش��ب��اب ال��م��ج��ددی��ن وأك��ب��ر م��ن 
الش��ب��اب أیض��اً ف��ي ص��ن��ع أدٍب ن��ق��ّي، 
ع��رب��ّي ـ�� ع��ال��م��ي، وث��ق��اف��ة م��ت��وازن��ة 
مقبولة ب�ع�ی�داً ع�ن ال�روح ال�غ�امض�ة، 
دخوالً في البناء االنساني عب�ر ال�ب�ن�اء 
اللغوي الفذ، من أجل سعادة البشـر في 
كل مكان باالشتغال عبر لغتھم العربیة، 
مستفیدین من مساحتھا الواسعة ج�داً، 
والعمق الت�راث�ي، وال�ع�راق�ة ال�م�م�ت�دة 
آالف السنین عسى أن ی�ؤس�س�وا ل�ھ�م 
مدرسة تجدیدیة خ�اص�ة ت�رف�د ال�واق�ع 
الیومي بكل أل�وان ال�ج�م�ال ال�ب�الغ�ي؛ 
األمر الذي یدعو المھتمین بال�دراس�ات 
النقدیة متابعة ذلك، وم�الح�ق�ة غ�زارة 
االنتاج األدبي (الشعر والنثر)، وكشف 

كل التجلیات تفاعلیاً حقی�ق�ی�اً، وتس�دی�د 
خطى السائرین علیھ، ولیس تھمیشھم 
أو الوق�وف ب�وج�وھ�ھ�م وص�دھ�م ع�ن 
ممارسة األبداع ال�ج�دی�د، وب�ذا ی�م�ك�ن 
القول أن ال�زم�ن ال�ح�ال�ي ھ�و ال�زم�ن 
التجدیدي الحقیقي الف�اع�ل؛ ال�ت�أث�ی�ري 
بالحداثة التجدیدیة التي فتحت األب�واب 

 إلنتاج اإلبداع.
ل ب�ھ�ا ال�ن�ق�د  إّن ال�م�راح�ل ال�ت�ي ت�ح�وَّ
األدبي بشكل مختلف حین ك�ان ی�درس 
المؤلف ویركز علیھ أول األمر، ثم ال�ى 
النص، ثم الى الق�ارئ؛ ھ�و م�ا س�اع�د 
في ظھور المدارس والمناھج ال�ن�ق�دی�ة 
الواحدة تلو األخ�رى، ف�ت�ع�ددت ب�ت�ع�دد 
الرؤى والمنظِّرین، وھ�ذا م�ا ی�دع�ون�ا 
ل ن�ق�دي آخ�ر ج�دی�د،  ال�ی�وم ال�ى ت�ح�وُّ
یدرس جمیع القوى الفاعلة في ت�ك�ام�ل 
ن�صٍّ أو أي (ان�ب��ع�اث) ج��اء ل�ل��ح�ی��اة، 
یبتغي شیئاً ما، عبر الدراسة والتحلی�ل 
والفھم العمیق لمدلوالت ذل�ك االن�ت�اج، 
وصوره الخارجیة والداخلیة؛ الم�ل�ون�ة 
ظاھراً، والمضمرة بین طیات الك�ل�م�ات 
والس��ط��ور، أو ت��م��ازج األل��وان ف��ی��م��ا 
بینھا، وطبیعة األج�واء ال�ت�ي تس�ب�ب�ت 
بوجود االنت�اج االب�داع�ي وال�م�ع�رف�ي، 
ومدى تأثیر ك�ل ذل�ك ع�ل�ى ال�م�ج�ت�م�ع 
العام، والماھیّة التغییریة ال�الح�ق�ة ف�ي 
تنوع طبیعة الت�ل�ق�ي، ل�ی�ص�ب�ح الش�ع�ر 
وغیره ف�ي خ�ان�ة ج�دی�دة ف�ارق�ت ف�ي 
الكثیر من دیباجتھا ما ظّل علیھ الكث�ی�ر 
م���ن الش���ع���راء وھ���م ی���دورون ف���ي 
منتجعات نمطیة شعریة واحدة كغ�رض 
واحد فقط ال بدیل عنھ، والذي ال یع�ن�ي 
بالض�رورة ال�ق�ص�وى أن�ھ ب�ت�ف�رع�ات�ھ 
الوصفیة الكثیرة ھو الت�ج�دی�د ال�ل�غ�وي 
والفني والواقعي فح�س�ب ك�ال�غ�زل، أو 
الوصف، أو رسم صور ال�ت�اری�خ م�ث�ال 
بش���خ���وص���ھ ال���م���ع���ن���وی���ة ف���ق���ط، أو 
االستداللیة كمرشد، رغم أن ب�ع�ض�ھ�م 
كتبوا القلیل في الغزل، لكن مع�ھ أیض�اً 
توقفوا عند محط�ات م�خ�ت�ل�ف�ة، ك�ي ال 
تتغایر وتتباین مع ما ل�ھ�م م�ن أھ�داف 
تنویریة وفكریة بق�ص�د انش�اء رس�ال�ة 

 منشودة.

25  

 
  

  

Wednesday
AL- iraqia No. 769

21 Oct 20 • Year 16 

..وا ا  يا ا 

 أمیر الحالج في دیوانھ: 
  "الدائرة خارج الشرنقة"

 (عن كتابنا التجدیدیة في الشعر العراقي) 
 
 

 سعد الساعدي/العراق



26  

Wednesday 
AL- iraqia  No. 769  

 21 Oct  20 • Year 16 

  لا 
 
 
 
 

 شعر 
 رزاق مسلم الدجیلي

 
 

 ..اسأل عنك

 عن ایام الطفولة والشباب

 ،.عن أیقونة

 كانت تداعب الخیال

 تسكن في الحدقات رغم كل االھات

 والعذاب 

 ..حلم وسط ذاكرتنا

 ..نحملھ مع شغاف القلب

 ھو خارطة الحزن االبدي

 ..وشمناه فوق جلودنا

 ..حتى آخر لحظات العمر

 ..نشم رائحتھ الطیبة

 في كل شيء

  ..في رفیف أجنحة الفراشات

 ..ومواسم الزھور

 ..وبیادر القمح

 والتماع أضواء االزقة

 ..الشوق الذي یاخذنا إلى آخر مدى  انھ

 إلى آخر محطات العمردون كلل

 واالشتیاق  فھو العشق والزھو

 نعرفھ غارقا في لجة العمر

 ..واغتراب األحبة والفراق

 نعرفھ ألنھ األمل المرجى

 بل كل مایحتوینا

 ویسمعنا.. ألنھ العراق

ا ة   
 

 قصص : طالل حسن

 طفل
م��ن��ذ أن وع��ی��ُت، وظ��ل��ي ط��ف��ل ، ی��رك��ض وراء  

الفراشات وال�ك�ل�م�ات وال�ج�م�ال، وھ�ا إن�ي ك�ب�رت، 
وشخ�ت، ل�ك�ن ظ�ل�ي م�ا زال ط�ف�الً، ی�رك�ض وراء 

 الفراشات والكلمات والجمال .
 
 حب 
 رغماً عني، تقدم ظلي منھا ، وقال لھا : أحبِك. 

نظرْت إلّي، وعیناھا العسلیتان تقوالن: اخج�ل، أن�َت 
 كھل .

ووقفُت حائًر، ال أدري كیف افھم عینیھا العسلیتی�ن، 
 أّن ظلي لم یكتھل، وأنھ ما زال یستطیع أن یُحب.

 
 خطأ

نظرْت إلیھ بعینیھا الجمیلتین، وقالْت ف�ي ن�ف�س�ھ�ا : 
 لن أخطىء، كما أخطأْت أمي وجدتي .

تقدم منھا، وفي ی�ده وردة، وق�ال ب�ع�ی�ن�ی�ھ : إن�ن�ي 
 أحبك. وبدون تردد ، مّدْت یدھا ، وأخذت الوردة.

      
 قمري

أقبلْت، قمري الذي یشرق علّي ك�ّل ن�ھ�ار، ل�ع�ل م�ن 
یراھا سیقول، إنھا نسخة عادیة مكررة، ربما ألن�ھ�م 
لیسوا أنا، ولیس لھم عینّي، فھم لن یروھ�ا ق�م�ري، 

  الذي یشرق علّي كّل نھار .
 

 أنِت شمعتي
 نظرْت إلّي، وقالْت : أنَت تحدق فّي دائما. 

 فقلُت لھا : أنِت شمعتي .
وابتسمْت لي، وقالْت : أنا أرید أن تعیش ل�ي، ال أن 

 تحترق في لھیبي .
 

 القلب
طرق أریج القداح نافذتي ل�ی�الً، وق�ال ل�ي : أی�ت�ھ�ا  

الفتاة، أصغي إلى القل�ب، ال�ذي یض�ج ب�ال�ح�ی�اة ف�ي 
صدرِك، في لیل الربیع ھذا، إنھ لی�س ق�ل�ب�ِك، وإن�م�ا 

 قلب الفتى، الذي سرق ربیعُك ـ القداح قلبَھ الفتّي .
 

 الناي
في اللیل، ونجمتي تظيء أعماقي، امتألُت بأریج�ھ�ا، 
تلفّت حولي ، ال أدري ع�م�ا أب�ح�ث، ن�ادت�ن�ي قص�ب�ة 
كانت مرمیة على األرض فأخذتھ�ا، وص�ی�رُت م�ن�ھ�ا 

    نایا، فاض منھ أریجھا، وأضاء اللیل.
 

 الكاھنة الفتیة
أبلغتھا الكاھنة العج�وز، ب�أن�ھ س�ی�ك�ون ل�ھ�ا ش�رف 
مرافقة الملكة شبعاد وحاشیتھا، إل�ى ال�ع�ال�م اآلخ�ر، 
في الیوم الت�ال�ي ، ع�ل�م�ت ال�ك�اھ�ن�ة ال�ع�ج�وز، ب�أن 
الكاھنة الفتیة، ھ�رب�ت م�ع راع ف�ي ع�م�رھ�ا، ھ�ذه 
الحمقاء، فّضلت أن تحیا مع راع، على أن تدف�ن م�ع 

 الملكة شبعاد .
 
 الحیاة 

بللني ندى الفجر، وحامت فوقي فراشة، عند شروق 
الشمس، وحانت مني التفاتة ، ورأیتھما م�ع�اً، ف�ت�ى 

وفتاة، یسیران یدا بید، ف�ھ�ت�ف�ُت ب�ال�ف�راش�ة: أی�ت�ھ�ا 
الفراشة، ارشفي عطري، وانثری�ھ ف�وق�ھ�م�ا، ف�ھ�م�ا 

 ھي .. الحیاة.
 

 القمر سین
صاح تموز في عتمة ال�ل�ی�ل : ای�ن�ان�ا، أری�د ال�ق�م�ر  

 سین .
وانشق اللیل، وظھرْت اینان�ا، وق�ال�ْت : ل�ن ی�ظ�ھ�ر 

 وننلیل .  سین، إال إذا اتحد انلیل
 وتقدم تموز منھا ، وقال : أنِت ننلیل ، یا اینانا .

 
 آخر اللیل

في أواخر لیل العمر، مدْت یدیھا تحاول أن تلمسن�ي، 
 وھي تقول : أین أنَت ؟

لم تلمسني ، ولن تلمسني ، لكنھا سمعتني، ربما من 
أعماقھا ، أقول لھا : اطمئني ، إنني إلى جانبِك ، ل�ن 

 أفارقك حتى النھایة .
 

 ما قالتھ اینانا
یا اینانا، أیتھا اإلل�ھ�ة ال�ع�ظ�ی�م�ة، ص�رُت ع�ج�وزا،  

وأمي قبلي صارْت عجوزا، وابنتي النرجسة ست�ذب�ل 
أوراقھا، وتصیر عجوزا، فقط حبی�ب�ي، ال أری�ده أن 

 یصیر عجوزا.
 قالْت اینانا : الحبیب ال یصیر عجوزا أبدا.

 
 الشجرة

ن��ھ��ض��ُت م��ن ت��ح��ِت الش��ج��رة ، م��ت��ح��ام��الً ع��ل��ى    
شیخوختي ، وتراءْت لي حمامتي ، التي رحلْت م�ن�ذ 
أعوام، تقول ل�ي : ال ت�غ�ادر ھ�ذه الش�ج�رة ، ال�ت�ي 

 التقینا تحَت ظاللھا للمرة األولى .
لكني غادرت ، وأنا أقول : ال یا حمامتي، أرى ط�ف�الً 

 وطفلة ، یمكن أن یلتقیا یوما تحَت ھذه الشجرة .
 

 سود
قال اإللھ انلیل ، لزوجتھ ال�ف�ت�ی�ة س�ود : أن�ت م�ن�ذ  

 اآلن .. ننلیل .
الذت سود بالصمْت ، فمال علیھا انلیل ، وھمس لھا 

 بصوت دافىء : ننلیل .
 فقالْت سود : لسُت ننلیل ، أنا سود .

 
 الطفلة

كلما رآھا مقبلة ، بطفولتھا .. بشبابھا .. بج�م�ال�ھ�ا،  
وقف یتأملھا، وھا ھو الیوم ی�راھ�ا م�ق�ب�ل�ة ، ت�ن�وء 

 بشیخوختھا ، فوقف یتأملھا كالعادة .
وتوقفْت ھذه المرة على مقربة منھ ، تتأملھ بعینی�ھ�ا 
الخابیتین ، وھّم أن یسیر م�ب�ت�ع�دا ، ف�ھ�ت�ف�ت ب�ھ : 

 توقْف .
وتوقف محدقا فیھا ، ف�ق�ال�ْت : ن�ح�ن أغ�رب ق�ی�س 

 ولیلى في الحیاة ، لم نتبادل الحدیث مرة واحدة .
 قال لھا : لقد فات األوان .
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  المحور الثاني:فّن سردّي ذاتّي (الرسائل)
ھذا المحور عبارة عن مجموعة من ال�م�ق�االت 
التي جمعھا الشاعر (محمد صاب�ر ع�ب�ی�د) ف�ي 
كتابھ، تعبر عن خل�ج�ات�ھ وأف�ك�اره وھ�واجس�ھ 
المتلبسة بالحنین والحب لمكان إقامتھ الجدیدة 
وھي مدینة (وان)، وكانت ھذه المقاالت بمثابة 
رسائل عبّر فیھا ع�ن (وان) وع�ن ط�ب�ی�ع�ت�ھ�ا 
وناسھا وإنسانتیھا وجمالھا وسحرھا، تتضّمن 
ب��ع��ض��اً م��ن ت��ج��ارب الش��اع��ر وق��د ش��ح��ن��ھ��ا 
بالعواطف والخیال المتفاعل مع الواقع، وتأثیر 
المك�ان وفض�اءات�ھ ال�م�ف�ت�وح�ة ع�ل�ى إب�داع�ھ 
السردي، للكشف عن رؤیة الكاتب وج�م�ال�ی�ات 
الم�ك�ان ال�ح�اض�ر، وت�أث�ی�ره ع�ل�ى اس�ت�ن�ش�اق 
النشوة الملتھبة بالح�ن�ی�ن وال�ح�ب وال�ط�ف�ول�ة 

 داخل نسق المكان وشعریتھ.
ل�ؤل�ؤة الش�رق  -تتضمن صفحات (رسائل وان

التركّي) تجسیداً للعالقة الجدلیة ذات ال�ف�ض�اء 
المفتوح بین الط�ب�ی�ع�ة وذات الش�اع�ر، ت�أث�ی�ر 
المدینة على ذاتھ، وصقل خیالھ، ھذه الم�دی�ن�ة 
التي یصفھا كأنھا امرأة خج�ول�ة تش�ع�ر ت�ح�ت 
سقفھا بالحب والطمأنینة والری�ب�ة ف�ي آن، إذ 
ترجم الكات�ب وج�دان�ھ م�ن خ�الل آل�ی�ة الس�رد 
الذاتي، والتعامل مع الكائنات الجامدة والمك�ان 
الذي یتجلّى على ھیئة بشر لدیھم كمیة ك�ب�ی�رة 

 من الجمال وینبضون باألحاسیس.
یصور لنا المبدع مدى دقتھ في ج�ع�ل ك�ل م�ا  

حولھ ینشحن بالح�ی�اة وال�ح�رك�ة، وھ�ذا دل�ی�ل 
على ذاتیة الكاتب النقیة والن�ش�ط�ة وال�رھ�ی�ف�ة 
المكتظّة بالروح الشاعریة والحساسی�ة دائ�م�ة 
التجدد في تح�وی�ل ال�م�ك�ان ال�م�وض�وع�ي إل�ى 
مكان ذات�ّي، وإض�ف�اء مس�ح�ة ذات�ی�ة م�ت�ل�ون�ة 
بلوحات مائیة ھ�ائ�ج�ة األل�وان واألش�ك�ال ف�ي 

 وصفھ للمدینة التي عاشھا ووصفھا بـ:
"لؤلؤة الشرق الت�رك�ّي، ھ�ي ب�ح�ی�رةُ م�ح�بّ�ة، 
شمُسھا راعیةٌ، قَ�م�ُرھ�ا ط�ف�ٌل، َم�ط�ُرھ�ا ن�اع�ٌم 
ألیٌف، ثلّجھا عاشٌق خجوٌل، ُخضرتُھا ُمبتك�رةٌ، 
بَش�ُرھ�ا ُم�ح�بّ�ون، ..ت�غ�م�ُرَك ب�ح�ك�ای�ات ال�ح�ّب 
األس�ط��وریّ��ة م��ن ج�زی��رة (اخ�ت��م��ارا)، وج��ب��ل

(ُسبحان)، إلى القلعة التاری�خ�یّ�ِة تس�ق�ی�َك م�اًء 
یشف�ي ق�ل�قَ�َك، ویُس�ك�ُن م�ن روع�ك، ویُ�ل�ط�ُف 

  غربتََك.."
الطبیع�ة ھ�ي أج�م�ل م�ا خ�ل�ق هللا ف�ي ال�ك�ون 
بفصولھا التي تتغیر ف�ي م�واس�م�ھ�ا األرب�ع�ة، 
والشعراء یت�غ�ن�ون ب�ھ�ا ف�ت�م�ن�ح�ھ�م ال�روح�ی�ة 
المتموجة بالجمال والحریة في فضائھا الواسع 
الذي یتسع بحسب قدرة المبدع، ویتعمق م�ع�ھ 
الخ�ی�ال وال�ع�اط�ف�ة ح�ی�ث ت�رت�ق�ي ف�ي ج�وھ�ر 
مساماتھا ال�م�ت�ل�ذذة ب�ق�وة أب�دی�ة ص�ام�دة ف�ي 
محاربة تناقضات الواقع، والشعور معھا بعال�م 
مطلق وحر وشاسع ، وما تتمیز بھ من ع�ط�اٍء 
 وحٍب أبدي ونقي بنقاء روحھا الساكنة، وھي:

"صوٌت ال حدود لھ من ح�ی�ُث ال�ل�ون والس�ع�ة 
والقّوة واللیونة وال�ت�م�ّدد وال�ت�ق�لّ�ص وال�ق�رب 
والبعد، الغیم مالییُن اللوحات تختلطُ تجلّ�ی�اتُ�ھ�ا 

  وتتدافُع حیوتُھا نحو مطر أغرز.."
یخلق التفكی�ك ال�ج�م�ال�ي ل�م�ك�ون�ات ال�ط�ب�ی�ع�ة 
وتشكیلھا على وفق منظور الم�ب�دع ت�م�وج�ات 
نفسیة استرجاعیة لذكریاتھ في خ�ل�ق ل�وح�ات 
وھمیة في المخی�ل�ة، وت�رم�ی�م ذاك�رت�ھ بص�ور 
تولد من جدید بفیض أحالم�ھ، وت�ت�راق�ص ف�ي 
سماء الواقع وتس�اف�ر ف�ي م�ت�اھ�ات ال�وج�ود، 
وتسھم في إبداع فضاءات السردي ال�ت�خ�ی�ی�ل�ي 
لتفریغ حوائج ال�ذاك�رة اإلنس�ان�ی�ة ال�م�ت�ش�ت�ت�ة 

 والمتجولة في الغربة .

یتمتع الشاعر بذاكرة فذة استطاع ب�وس�اط�ت�ھ�ا 
أن ینقل لنا تجربتھ ورحالتھ المتنقلة بین تركیا 
وع��م��ان وأرب��ی��ل وب��غ��داد، وس��رد م��ح��ط��ات 
ولحظات وتفاصیل دقیقة عاشھا وعاناھا بدقة، 
صور لنا وجھات نظره عن الطبیعة وال�م�دی�ن�ة 
والترحال والسفر والغربة وت�ن�اقض�ات ال�واق�ع 
من أفراح وأت�راح، م�ن ھ�دم وب�ن�اء، وح�ری�ة 
وقید، وھذه القیود التي ت�ك�ب�ح ج�م�اح ال�ب�ش�ر 

 وتمنعھم من التحلق.
عندما یستعید ذكریاتھ ف�ي ال�غ�رب�ة وح�ی�ات�ھ   

ال�م��اض�ی��ة وھ��ي ع��ب��ارة ع��ن ال ش�يء س��وى 
الركض وراء الحیاة والتجول في سبیل أرضاء 
رغبات اإلنسان، والواقع والحروب واإلرھ�اب 
وم��اذا ت��رك��ت م��ن ت��ج��ارب وخ��ب��رات وص��ور 
وح��االت؟ ل��ق��د ت��ك��ّرس��ت ف��ي ال��ذھ��ن ل��وح��ات 
سوداویة عن واقع اإلنسان وم�م�ارس�ة ال�ظ�ل�م 
تجاه الحیوان والطبیعة والجمال، ألّن ال�خ�ی�ال 
والعاطفة مكبالن ال یست�ط�ی�ع أن ی�م�ارس م�ن 

 خاللھما الجمال وال یستنشق الطبیعة.
ھذا ما صادفتھ تجربة الشاعر في بلده الع�راق 
م��ن أل��م وت��ھ��ج��ی��ر وف��ق��دان أوج األح��داث 
والتفاصیل التي عاشھا ومارسھا أی�ام ص�ب�اه، 
وتعد أجم�ل ال�ذك�ری�ات ف�ي ح�ی�ات�ھ ال�ج�ام�ع�ی�ة 
ومراحل تطوره المستمرة الالحقة، واألنش�ط�ة 
التي مارسھا في العراق وباألخص في مدین�ت�ھ 
(الموصل)، ال�ت�ي أص�ب�ح�ت س�اح�ة ل�ل�م�ع�ارك 

 ومحطة للدواعش.
ماذا حّل باإلنسان بعد أن فقد وجدانھ وراح�ت�ھ  

وعالمھ ومصدر إل�ھ�ام�ھ راكض�اً وھ�ارب�اً م�ن 
مدینتھ، متغرباً باحثاً عن وطٍن آخر یش�ع�ر ب�ھ 
وی��ل��ت��م��س ال��ح��ب، ول��ك��ن��ھ ظّ��ل ف��ي ظ��م��أ 

ل��ألرض وال��دار م��الع��ب الص��ب��ا   واش��ت��ی��اقٍ 
والذكریات. نلتمس ھذه المشاعر مترجم�ة ف�ي 
تشكیل س�ردي م�ن�ص�ھ�ر ف�ي ب�ودق�ة ال�وج�ود 
والالوجود، الضیاع والغربة، واكتشاف ال�ذات 
أمام مرایا اآلخر الم�ت�ج�س�د ع�ل�ى ش�ك�ل أن�ث�ى 
حالمة ھادئة ومنتظرة المج�ھ�ول ال�ق�ادم ال�ذي 

 یحمل معھ المفاجآت المرعبة.
تمّكن الشاعر أن ینقل ل�ن�ا األح�داث م�ن خ�الل 
سرٍد واقعي وواضح معبراً عن السیرة الذاتی�ة 
التي تحتوي الم�ّدة ال�ت�ي ت�ھ�ّج�ر ف�ی�ھ�ا خ�ارج 
مدینتھ "الموصل"، وی�ع�ّد ھ�ذا األس�ل�وب ف�ي 
الكت�اب�ة م�ن أق�رب األس�ال�ی�ب إل�ى ف�ن الس�رد 
الروائي، ولكنھا تختلف عن السرد الروائي في 
أنھ یتمیز بأن جرعة الخیال تكون أكب�ر ع�ادةً، 
ولكن السرد السیرذاتي والرسائلي یعّد تع�ب�ی�راً 
عن الذات بأسلوٍب ف�ن�ي ج�م�ال�ي وق�ری�ب م�ن 
حساسیة الواقع، ومعبراً عن وثائق ت�اری�خ�ی�ة 
وحقیقیة مرت بھا الش�خ�ص�ی�ة ال�ت�ي ت�ت�م�رك�ز 
بوصفھ�ا الش�خ�ص�ی�ة ال�رئ�ی�س�ة داخ�ل ال�ع�م�ل 
الس�ردي الس��ی��رذات��ي؛ وك��م��ا ع��رف��ھ (ف��ی��ل��ی��ب 
لوجون): بقولھ: "قصة ارتدادیّة نثریة یروي 
فیھا شخ�ص واق�ع�ّي وج�وده ال�خ�اّص م�رّك�زاً 
حدیثھ في حیاتھ ال�ف�ردیّ�ة وب�وج�ھ خ�اّص ف�ي 

: 2010تاریخ شخصیّ�ت�ھ" (م�ح�م�د ال�ق�اض�ي،
)، وی��ل��ع��ب [وت��ل��ع��ب] ق��درة الش��اع��ر أو 260

ال��ك��ات��ب دوراً ب��ارزاً ف��ي إض��ف��اء ال��رم��زی��ة 
والجمالیة على النص السیرذاتي، ك�م�ا وج�دن�ا 
قوة األسلوب الشعري ل�ل�ش�اع�ر ف�ي ال�ت�ع�ب�ی�ر 
والوصف الخارق ع�ن ال�م�ك�ان ال�ج�ام�د ب�ھ�ذه 

 البراعة اللغویة والتصویریة الشعریة:
"فمطاُر اسطنبول فتاةُ م�ث�ی�رةٌ ت�رغ�ُم�َك ع�ل�ى 
مالحقتِھا ورصِدھا والتفنن في اخ�ت�راع زوای�ا 
النظر إلیھا، في حین م�ط�ار أن�ق�رة ام�رأةٌ ف�ي 
أربعینیات عمرھا لم یأفْل جمالُھا ول�م ت�ن�ق�ْص 

أناقتُھا، لكنّك لسَت مضطراً لالنشغاِل بھا ع�ل�ى 
  نحو كلّي..."

ھذه النظرات العمیقة في سرد جمالیات أنثوی�ة 
المكان خلقت الدھشة عند المتلقي ك�ي ی�ت�م�ت�ع 
بجمال سحرھا، وتتعمق حاستھ الج�م�ال�ی�ة ف�ي 
تشخیص بواطن المكان وت�ج�ل�ی�ات�ھ وط�ب�ق�ات�ھ 
وظاللھ بدھشة مبھرة، وب�ل�غ�ة ذات حس�اس�ی�ة 
عمیقة بعیدة عن المباشرة، بل متص�اھ�رة م�ع 
التجربة في إضفاء ل�م�س�ات وص�ف�ات بش�ری�ة 
على المكان ذات أنسنة وتش�خ�ی�ص أس�ل�وب�ّي، 
لیتمتع الراوي بشخصیة فاعلة، ووجود فع�ل�ي 
كینوني لھ القدرة الكبیرة على التأثیر في رغبة 

 اإلنسان وتغیّر مفھومھ للحیاة.
یمكن أن توصف (لیلة سقوط الموصل) ب�أن�ھ�ا 
لیلة أل�ی�م�ة ب�ال�غ�ة األل�م س�رد الش�اع�ر ف�ی�ھ�ا 
صفحات ال یمكن حت�ى ال�ت�اری�خ أن ی�ط�وی�ھ�ا، 
تحمل حقائق ومآسي وآالم كب�ی�رة، ت�ح�ك�ي م�ا 
مرت بھ ھذه المدینة من تجارب ج�ع�ل�ت م�ن�ھ�ا 
مكاناً طارداً، بفعل م�ا الق�ت�ھ وم�ا ق�اس�ت�ھ م�ن 
اضطھاد وإرھاب وقھر وفقدان لألحبة من قبل 
األوغاد والخونة والمجرمی�ن اإلرھ�اب�ی�ی�ن، إذ 
اضطھدوا المدینة التي لفرط ألقھا وح�ی�وی�ت�ھ�ا 
 تخجل منھا الوردة إلحساسھا المفرط بالجمال:

"یكفي أنى تقوَل إنَّك من الموصل لیع�رف م�ن 
یسمعَك أنَّك تحمُل ف�ي ش�رای�ی�ن�َك دَم ال�ع�راق، 
وفي وجھَك ابتسامةَ العراق، وفي ذاكرنَك إرَث 
العراق، وفي ضمیرَك قلق العراق، وفي عقل�َك 

  كتاَب العراق، وفي عشقَك وحدة العراق".
ف��ھ��ي األم واألب وال��راح��ة وال��ح��ی��اة واألم��ل، 
ولكنھا انطفأت وت�ال�ش�ى ن�ورھ�ا ب�ف�ع�ل أن�واع 
الجرائم التي تقتَرف في ساحاتھا، من أجل ثلة 
من المارقین وأعداء النور الذین جعلوا م�ن�ھ�ا 
مجزرة وقتلوا كل جمیل فیھا، حتى أصبحت ال 
ھواء بھا اال ال�ھ�واء ال�م�م�ت�زج ب�دِم الش�ھ�داء 

  والقتلى.
أنھى الراوي سرده المفصل والمكثف بالمعاناة 
ببوح أشّد ألماً حیث یعري ذاتھ وی�ف�ك�ك ك�ل�م�ة 
(النازح) و(فاسد)، ویح�ی�ل�ھ�ا ع�ل�ى رك�ام م�ن 
الرماد الذي تكاثر في العراق عموماً ل�ت�ت�ح�ّول 
إلى دولة یھیمن علیھا مجموعة من الفاسدین، 
یمحقون ھذه الحضارة العریقة، فصارت مدینة 

 السالم مدینة للفساد:
"اسُم الفاعل (نازح) أصبَح الیوم أش�ھ�َر اس�م 
فاع�ل ف�ي ت�اری�خ ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة، وم�وج�ات 
النزوح الع�راق�ی�ة أص�ب�ح�ت ال�ی�وم م�ن أش�ھ�ر 
موجات النزوح في ت�اری�خ ال�ب�ش�ری�ة، ول�ع�لّ�ي 
أضُع اسَم فاعل آخر یقابلھ ولھ صلةٌ وثیقةٌ ب�ھ 
ھو (فاسد)، وقد أصبح الیوم أشھر اسم ف�اع�ل 
تستخدمھُ الثقافة السیاسیة العراقیةُ، وموج�ات 
الفساد العراقیة صارت الیوم من أشھر موجات 
الفس�اد ف�ي ال�ع�ال�م، إذ ك�لّ�م�ا اب�ت�ك�ر الس�اس�ةُ 
العراقیوُن سبالً جدیدة للفساد تضاعف�ْت أع�داد 

 النازحین وتعاظمت فجائعھم.."
وف�ي ال�ن�ھ�ای�ة ی�رغ��م ال�راوي ع�ل�ى ال�خ��روج 
وتصادر الحریة التي طالما حلم ب�ھ�ا، وی�ح�رم 
من العیش في وطن حیث استلب م�ن اإلنس�ان 
فیھ أبسط ح�ق�وق�ھ، ص�رخ�ات وأن�ی�ن الش�اع�ر 
وندائھ یتصاعد للتعبیر عن م�دى ی�أس�ھ وھ�و 
یطالب بالكرامة اإلنسانیة والع�زة، ب�ع�ی�داُ ع�ن 

 العیش في الذل والحرمان والیأس:
"كونوا بشراً أحراراً ب�ال وط�ن وال ح�دود وال 
جنسیة وال جواز سفر وال ھُویّ�ة وال ع�ل�م وال 
نشید وطنّي وال حض�ارة ك�اذب�ة ع�م�رھ�ا آالف 
السنین، فإّما أن تك�وَن ل�إلنس�ان وط�ٌن ع�زی�ٌز 
وقوّي یحترم مواط�ن�ی�ھ وی�ق�ّدس�ھ�م وی�رع�اھ�م 

ویمجّدھم وی�رف�ع رؤوس�ھ�م ع�ال�ی�اً، وإّم�ا أن 
یتفلّرقوا شذر م�ذر ی�ح�م�ل�ون ع�ل�ى ظ�ھ�ورھ�م 
مآسیھم المعتّقة ویلعنون الیوم المشؤوم ال�ذي 

 ُولدوا فیھ"
المحور الثالث: الحوارات التي تشمل تج�رب�ت�ھ 

 اإلبداعیة والذاتیة
ھذا المحور یعبّر عن إح�دى ھ�ذه ال�م�ح�اورات 
المھمة التي أجریت مع الشاعر والناقد (محمد 
صابر عبید) فھي تمثل حوارات حدیث�ة وغ�ی�ر 
منشورة في الكتب الساب�ق�ة وم�ن�ھ�ا (ت�ح�والت 
األرجوان)، سنكتشف جانباً كبیراً من ت�ح�والت 
إبداعھ وكیف أثرت المدن والتھجیر وال�ن�زوح 
على شخصیتھ وكینونتھ، وكتاباتھ، وان�ع�ك�اس 
ذلك على الواقع األدبي الذي عاشھ، والتغیرات 
التي ط�رأت ع�ل�ی�ھ، واالع�ت�راف�ات وح�م�ی�م�ی�ة 
األصدقاء، وصداقتھ م�ع ال�م�دی�ن�ة وال�ط�ب�ی�ع�ة 
وعشقھ للجمال والبراءة والطفول�ة وال�ھ�دوء، 
والرومانسیة القاسیة والحالمة، بعد اضطراره 
لترك الدیار والخروج من الوط�ن، وم�ا خ�ل�ق�ھ 
السیاسیون الفاشلون وال�ح�ك�ام ال�ذی�ن زرع�وا 
ال��خ��وف وال��رع��ب ف��ي ق��ل��وب ال��م��واط��ن��ی��ن 
البسطاء، وك�م�ا ی�ق�ول ال�ك�ات�ب وال�ف�ی�ل�س�وف 
اإلیطالي (أمبرتو إیكو): "من یقبع في السجن 
ھم فقط سراق الدجاج، أما رجال الم�اف�ی�ا ف�ھ�م 
أعضاء في البرلمان، والسراق الكبار أعض�اء 

)، 44:  1980في الحك�وم�ة"( أم�ب�رت�و إی�ك�و،
فالفساد یعم الب�الد وی�ن�ت�ش�ر بس�رع�ة ال�ب�رق، 

   والضحایا ھم الفقراء واألبریاء.
نوقش في أثناء الحوار الجدید معھ م�وض�وع  

اإلبداع الذي یشكل كیاناً است�ث�ن�ائ�ی�اً ف�ي داخ�ل 
وال ی�م�ك��ن   اإلنس�ان، وج�زءاً م�ن ك�ی�ن�ون�ت��ھ،

انفصالھ من المبدع، ألي سب�ب م�ن األس�ب�اب، 
إذا كان المبدع مبدعاً بمعنى الكلم�ة والش�ع�ور 
والجوھر، وھو ینتمي إلى الشخصیة المب�دع�ة 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل ال��ظ��روف ال��ط��اردة 
والتھجیر، وال یتوقف بل یعاند ویتحدى الواقع 
في سبیل الكلمة الحّرة األص�ی�ل�ة إذ ی�ق�ول ف�ي 

 طبقة من طبقات ھذا الحوار:
"اإلبداع الحقی�ق�ّي ھ�و م�ا یس�ت�ج�ی�ب ل�لّ�ح�ظ�ِة 
ال��خ��الق��ِة ال��ن��ادرة وھ��ي ف��ي أوج نض��ج��ھ��ا 
وصیرورتھا وانبثاقھ�ا وت�ج�لّ�ی�ھ�ا وح�ی�ویّ�ت�ھ�ا 
المدھشة، یحرسھ الوعي والخب�رة وال�ت�ج�رب�ة 
والمعرفة والصنعة كي یرتفع بجدارة إلى مقام 

 اإلبداع المطلوب.."
كما یرى الشاعر أّن اإلب�داع وح�ده ال یش�ّك�ل  

الشرارة والجمال والفن وال�ن�ض�ج، ب�ل ی�ب�ق�ى 
اإلب��داع ب��ح��اج��ة إل��ى ال��م��م��ارس��ة وال��خ��ب��رة 
والمعرفة ال�ك�ام�ل�ة ب�أدوات ال�ع�م�ل والص�ن�ع�ة 
المتمیزة والمران كي یصل إلى المكانة الالئقة 

  المرجّوة.
الشاعر (محمد صابر عبید) بش�خ�ص�ی�ة   یتمتع

م�ت�م��ردة وم�ب��دع�ة وواع�ی�ة وع�ارف�ة ب�ح��دود 
األشیاء وتجلیاتھا وقضایاھ�ا، ألّن ل�ھ ق�اب�ل�ی�ة 
إضفاء سحره وخیالھ وطبقات تشكیالت ال�ل�ون 
والبناء الشعري بمسحت�ھ اإلب�داع�ی�ة ع�ل�ى م�ا 
یكتب، إذ ی�ت�ح�ّول ال�م�ك�ان ع�ن�ده م�ن الش�ك�ل 
ال�م�وض�وع�ي ال�ج�ام�د إل�ى ال�ف�ض�اء ال�ن�اب��ض 

 بالحیاة والحركة والجمال واللذة والتمّوج:
"لیس ثمة ما یمكن أن یس�ت�ع�م�رن�ي بس�ھ�ول�ة 
بحكم قابلیتي شبھ المطلقة على التمّرد والبحث 
والسعادة والراحة والّ�ل�ذة، عش�ُت ف�ي أم�اك�ن 
سیئة .. لكن كان في طبقة ما من ط�ب�ق�ات ھ�ذا 
المكان السیىء ما ین�ع�ش رغ�ب�ت�ي وی�ج�ع�ل�ن�ي 

 أنسى سوء المكان"
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الشناشیل ظھرت ألول م�رة ف�ي ال�ع�راق ف�ي م�دی�ن�ة 
البصرة، في القرن الساب�ع عش�ر ال�م�ی�الدي، م�ت�أث�رة 
بمثیالتھا التركیة والھندیة. وانتقل ھذا الطراز الجم�ی�ل 
إلى بغداد والبصرة وب�ق�ی�ة م�دن ال�ع�راق، واألس�ل�وب 
المعماري الذي امتازت بھ بیوت الشناشیل عن غیرھ�ا 
من بیوت المحلة، فقد أضفى علیھا نك�ھ�ة خ�اص�ة ف�ي 
تاریخ التراث البغدادي المعم�اري، وأن ھ�ذه ال�ب�ی�وت 
تعتبر قطًعا فنیة نادرة لما لھا من جمالیة في ط�رازھ�ا، 
وھندست�ھ�ا ال�م�ع�م�اری�ة. وك�ان�ت م�ن�اط�ق�ھ�ا ت�وص�ف 
بالجمیلة والغنیّة في أربعینات القرن ال�م�اض�ي، ح�ی�ث 
أشتھر یھود العراق في الت�اری�خ ال�م�ع�اص�ر ب�ب�ن�ائ�ھ�م 
لبیوت الشناشیل في أغلب م�ن�اط�ق س�ك�ن�اھ�م، ول�ك�ن 
وبعد خروجھم من العراق أصبحت ال�ی�وم ت�ع�ان�ي م�ن 
اإلھمال بعد رحیل أھلھا ولم تشھد أي ع�م�ل�ی�ة إع�م�ار 

 على مدى ثمانیة عقود.
یصعب تحدید الزمن الذي ظھرت ف�ی�ھ�ا الش�ـ�ن�اش�ـ�ی�ل 
على وجھ الدقّة، لكن ما یمكن تأكیده ھو أّن ع�م�ل�ی�ات 

 تطویرھا وتحسـین أدائھا لم تتوقّف لمئات السـنین.
الشـناشـی�ل ج�م�ی�ل�ة ب�ك�ل ش�يء ول�ی�س ف�ي ب�ن�ائ�ھ�ا 
وتصمیمھا و زخرفتھا ب�ل ف�ي ع�ب�ق مش�ارك�ت�ھ�ا ف�ي 
الفرح والحزن وفلسفة حیاة عل�ى ح�د س�واء، ورب�م�ا 
البناء ھو أیضا جزء من تلك ال�روح�ی�ة ال�خ�ال�دة، ف�ي 
ذاكرة الكثیر من العراقیین، ویتأس�ف�ون ح�ی�ن�م�ا ی�ھ�دم 
بناء قدیم من دون التفكیر للحظة، بأنھ ی�ح�م�ل بص�م�ة 
معماریة وروحاً عراقیة فری�دة ف�ي ذاك�رت�ھ�م، وخ�الل 
عشـرات السـنین قسـم ك�ب�ی�ر ق�د أض�م�ح�ل، وال�ق�س�م 
اآلخر أصابھ التدمیر واالنھ�ی�ار وال�ت�ھ�م�ی�ش،  ن�ظ�راً 
للظروف التي مر بھا البلد ولك�ن ت�ب�ق�ى ھ�ذه ال�ب�ی�وت 
ارث حضاري یخشى علیھ م�ن االن�دث�ار ف�ھ�و ی�ح�م�ل 
ذكریات الماضي الجمی�ل. ی�ع�ود ب�ال�ذاك�رة إل�ى م�ئ�ات 
السنین خلت كانت تعج ب�م�ظ�اھ�ر ال�ب�س�اط�ة وال�ت�رف 
اإلنساني المليء بالحب والجمال وشی�وع األل�ف�ة ب�ی�ن 
أبناء الحي الواحد، مجدولة بفیض العاطف�ة م�ن ح�زن 

 وحب وألم وأمل.
الشـناشـیل واحدة من العالمات المعماریة وسـم�ة م�ن 
سـمات المجتمع العراقي ب�ط�ب�ی�ع�ة ح�ی�ات�ھ وع�الق�ات�ھ 
المتداخلة والتي تكتنفھا األلفة وال�م�ح�ب�ة واالنس�ج�ام، 
وعموما فأنھ�ا ت�م�ت�ل�ك خ�اص�ی�ة ف�ن�ی�ة ف�ي زخ�ارف�ھ�ا 
وقرانیصھا وأعمدت�ھ�ا وأب�واب�ھ�ا وزج�اج�ھ�ا ال�م�ل�ون 
وغرفھا. وھي بمثابة شـواھد ع�ل�ى ت�اری�خ ش�ـ�ھ�دت�ھ 
أجیال كثیرة على مر العصور وما زال بعضھا شـام�خ�ا 
في كثیر من المناطق، إذا كانت فناً م�ن ف�ن�ون اإلب�داع 
المعماري والبیئي وال�ج�م�ال�ي، وب�األخ�ص ف�ي ب�غ�داد 

 والبصرة.
یذكر أن الشناشیل وردت ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ق�ص�ائ�د 
والقصص والروایات، ورب�م�ا ف�ي م�ق�دم�ت�ھ�ا قص�ی�دة 

الشاعر العراقي بدر ش�اك�ر الس�ی�اب (ش�ن�اش�ی�ل اب�ن�ة 
الجلبي). كما ُجّسدت في اللوحات التشكیلیة واألع�م�ال 
النحتیة أیضاً، ناھیك عن الصور الفوتوغرافی�ة، ال�ت�ي 
قدمھا العدید من األدباء والفنانی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن. ح�ی�ث 

 كانت یوماً حكایة تروى، وغناًء یطرب لھ.
الشناشیل مفردة شنشول غیر عربیة، ویقال إن ك�ل�م�ة 
شناشیل تنحدر من أصل تركي، أو ف�ارس�ي، أو غ�ی�ر 
ذلك، ولكنھا ستبقى عراقیة المنبع ب�ع�م�ل�ھ�ا ال�ب�ن�ائ�ي، 
وفنھا المعماري وال�ب�ی�ئ�ي، وإن ال�ك�ل�م�ة م�ؤل�ف�ة م�ن 
(شاه) بمع�ن�ى ال�م�ل�ك و(ش�ن) ب�م�ع�ن�ى ال�م�ق�ص�ورة، 
فالشناشیل اسم لھ معنى خاص عن�د ال�ع�راق�ی�ی�ن، ل�م�ا 
یحملھ من عبق تراثي وتناغم، ما بین ال�ف�ن وف�ل�س�ف�ة 
الحیاة، والھندسة الم�ع�م�اری�ة، وال�ظ�روف ال�م�ن�اخ�ی�ة 

 والبیئیة بطرازھا الجمیل. 
ھي شرفات خشبیة مزخرفة ھ�ن�دس�یً�ا ب�ال�رس�م ع�ل�ى  

الزجاج، تعمل على إبراز واجھة الطابق الثاني بأكم�ل�ھ 
أو غرفة من غرفھ بش�ك�ل ش�رف�ة م�ع�ل�ق�ة ب�ارزة إل�ى 
األمام، وأغلب مناطق الشناشیل تقع في أحیاء شع�ب�ی�ة 
تھیمن علیھا روح التقالید المحافظة بالب�س�اط�ة، ال�ت�ي 
تجدھا متجسدة في النساء الالتي یفترشن عتبات ت�ل�ك 
البیوت، بینما تقوم الفت�ی�ات ب�ال�ن�ظ�ر إل�ى ال�م�ارة ف�ي 
الشارع من خلف النوافذ الخشبیة المرصع�ة ب�ال�زج�اج 
الملون، التي صممت كالشرفة. وھي التي تخفي العی�ن 
التي وراءھا وتمك�ن ھ�ذه ال�ع�ی�ن م�ن م�راق�ب�ة ع�ال�م 

 الشارع أو الزقاق.
كما أن الشناشیل تعكس خصوصیة المجتمع الش�ـ�رق�ي 
حیث یمكن للمرأة أن ترى خارج البیت ولیس ال�ع�ك�س 
أضافھ إلى توفیره للضالل في األزقة الض�ی�ق�ة وك�ذل�ك 
كونھ ماده ع�ازل�ة ل�ل�ح�رارة وم�اص�ة ل�ل�ص�وت ول�ھ�ا 
جمالیة تمثل روح الطبیعة. ك�م�ا أن�ھ�ا ت�ح�ف�ظ ج�دران 
الطاب�ق األرض�ي م�ن أش�ـ�ع�ة الش�ـ�م�س ال�ح�ارة ف�ي 
الصیف. تقدم الشناشیل التي عرفت بشك�ل خ�اص ف�ي 
البیوت المطلة على شارع ال�رش�ی�د أی�ام زم�ان ف�وائ�د 
عدة منھا جمالیة وأخرى وظیفیة فالناح�ی�ة ال�ج�م�ال�ی�ة 
تظھر في الزخرفة بأشـكالھا المختلفة نباتیة وھندسی�ة 
الضافة الى إضفاء الجو العاطفي ال�روم�انس�ي ن�ت�ی�ج�ة 
الى تسرب أشعة الشمس من خ�الل ال�زج�اج ال�م�ل�ون 
فیض�ف�ي ذل�ك ع�ل�ى ال�ب�ی�ت ج�م�اال وت�ل�وی�ن، وت�وف�ر 
الشـناشـیل المصطفة عل�ى ط�ول أزق�ت�ھ�ا وأح�ی�ائ�ھ�ا، 
الضیقة المظلمة مظلّة كبی�رة وط�وی�ل�ة، ی�ح�ت�م�ي ب�ھ�ا 
المشاة والماّرة من حرارة ش�م�س الص�ی�ف، وأم�ط�ار 
الشـتاء، وتدفع تیارات من ال�ھ�واء ب�ی�ن�ھ�ا م�ا ی�ج�ع�ل 
المرور بینھا في أیام الصیف الالھ�ب ل�ط�ی�ف�اً، وت�زداد 
أھمیة المظلة التي ت�ط�ل إل�ى ال�خ�ارج ل�م�س�اف�ة م�ت�ر 
تقریبا، عندما تطل الشـناشـیل من عشـرین الى ثالثی�ن 
منزالً متجاوراً، ویقابلھا عدد مماثل من المنازل، علم�اً 
أن ھذا التقابل یجعل األزقة بمنأى عن أشع�ة الش�م�س 
فضال عما تؤلفھ الشـناش�ی�ل ف�ي ال�زق�اق ال�واح�د م�ن 
نسق معماري ذي أبع�اد ھ�ن�دس�ی�ة ج�م�ی�ل�ة ألن�ھ�ا ف�ي 
ارتفاع واحد، س�واء ع�ن مس�ت�وى ارض ال�زق�اق أو 

 على مستوى إطاللتھا أو طلعاتھا الخارجیة.
لقد تمیز النمط البغدادي بتناغم متناسق بی�ن ال�ن�اح�ی�ة 
الوظیفیة والناحیة ال�ج�م�ال�ی�ة ، ل�ق�د راع�ى ال�م�ع�م�ار 
البغدادي عند تشیید الدار البغدادي الظروف المن�اخ�ی�ة 
وأحیاءھا ومحالتھا وجع�ل الش�ب�اب�ی�ك ال�م�ط�ل�ة ع�ل�ى 
الخارج قلیلة الفتحات ومقاربة لشبابیك الجان�ب اآلخ�ر 
من الدور، وجعل الفسحات المكشوفة مت�ج�ھ�ة ل�وس�ط 
الدار لیوفر بذلك جواً مظلالً منوراً قدر اإلمكان مراعی�اً 
الظروف االجتماعیة السائدة حی�ن�ذاك، ف�ك�ان ال�ط�اب�ق 
األول أو ما فوقھ بأكملھ أو غ�رف�ة م�ن غ�رف�ھ بش�ك�ل 
ناتئ الى األمام، وی�ك�ون ھ�ذا ال�ب�روز مص�ن�وع�اً م�ن 
الخشب ومجمالً بزخارف ھ�ن�دس�ی�ة وھ�ي الش�ن�اش�ی�ل 
الخشبیة باستخدام الزجاج المت�ع�دد األل�وان ل�ت�ل�ط�ی�ف 

 أشعة الشمس عند مرورھا داخل البیت وغرفھ.
الشناشیل یعود انتشارھا في حواضر الدول�ة ال�ع�رب�ی�ة 
اإلسالمیة إلى العصر الفاطمي، حیث تطورت ال�ع�م�ارة 
العربیة، وأضفوا الكثیر من الزخرفة الخشبیة المكون�ة 
بتعریشة نباتیة للُمیَّسری�ن وال�ت�ج�ار، وب�ال�ت�أك�ی�د اخ�ذ 
الفاطمیون بعض تقن�ی�ة الش�ن�اش�ی�ل م�ن ال�دول ال�ت�ي 

 تاجروا معھا وخاصة الھند وإسطنبول.
انتشـرت الشـناشـیل المشـربیة في الفترة العباسـ�ی�ة (

) واس�ـ�ت�خ�دم�ت ف�ي ال�ق�ص�ور وع�ام�ة 1258 – 750
المباني وعلى نطاق واسـع، إال أن أوج اس�ـ�ت�خ�دام�ھ�ا 

) ح�ی�ن 1517  –  1805كان في الع�ص�ر ال�ع�ث�م�ان�ي (
وصلت إلى أبھى صورھا وانتش�رت ان�ت�ش�ـ�اراً ش�ـ�ب�ھ 
كامل في العراق والشـام ومصر وال�ج�زی�رة ال�ع�رب�ی�ة، 
وذلك ألّن استخدامھا في مختلف المباني، أثبت فع�ال�یّ�ة 
كبیرة في الوصول إلى بیئة داخل�یّ�ة م�ری�ح�ة وف�ع�ال�ة، 
بالرغم من الظروف الخارجیّة شـدیدة ال�ح�رارة، وم�ع 
انتشـار الشـناشـیل أو ما تسمى (ال�م�ش�ـ�رب�ی�ات ) ف�ي 
البالد األخرى عاّمة، ظھرت أنماط وأشـ�ك�ال م�خ�ت�ل�ف�ة 
من المشـربیات ـ الشـناشـ�ی�ل، ت�ب�ع�اً ل�ن�وع ال�خ�ش�ـ�ب 
المسـتخدم وإتقان حرفة تشـكیل الخشـ�ب وت�ج�م�ی�ع�ھ، 
إال أنّھا جمیعاً تشـترك في أصل واح�د وط�ری�ق�ة ع�م�ل 

 واحدة.
وإن تسـمیة مشـربیة مشـت�ق�ة م�ن ال�ل�ف�ظ�ة ال�ع�رب�ی�ة 
(شـرب) وتعني في األصل مكان الشـرب، وك�ان�ت ف�ي 
الماضي عبارة عن ح�یّ�ز ب�ارز ذي ف�ت�ح�ة م�ن�خ�ل�ی�ھ، 
توضع فیھا جرار الماء الصغیرة لتبرد ب�ف�ع�ل ال�ت�ب�خ�ر 
الناتج عن تحرك الھواء عبر الفتحة، ومن ھنا عرف�ت 
المشـربیّة بھذا االسـم، إذ إّن آنیة ال�م�اء ت�وض�ع ف�ی�ھ 
لتبریدھا، ولتبرید الھواء ال�م�ار ف�وق�ھ�ا، ألن األوان�ي 
الفخاریة یدویة الص�ن�ع ك�ان�ت ت�رص داخ�ل ص�ی�ن�ی�ة 
نحاسیة المعة، توضع وراء المشربیة لتزداد م�ی�اھ�ھ�ا 
برودة طبیعیة منعشة، عندما یمر الھواء على األوان�ي 
المسامیة، وكانت ھذه األواني تقف�ل وت�زی�ن ف�وھ�ت�ھ�ا 
بغطاء نحاس رشیق، تلم�ی�ع�ھ ك�ان م�ن ض�م�ن م�ھ�ام 
فتیات الدار، ویمكن استخدام كلمة المشربیة بدیال ع�ن 
لفظة الشناشی�ل، ل�ك�ن�ھ�ا ك�ان�ت س�ت�ؤدي ال�ى ض�ی�اع 
خصوصیة الش�ن�اش�ی�ل ال�ب�غ�دادی�ة وال�ب�ص�راوی�ة ذات 
 الخصوصیة العمیقة في باقي مشربیات العالم العربي.

ویذكر المؤرخون بان خشب "الجاوي" كان یس�ت�خ�دم 
وھو النوع المفضل في العمائر البصریة، وكان س�ك�ان 
البصرة القدامى المتمكنین یعمدون إلى طالء ش�ب�اب�ی�ك 
الشناش�ی�ل ب�ال�دھ�ان ال�ع�ط�ري، وی�الح�ظ أن ش�ری�ط�ا 
"إْبزیما" یربط أجزاء الشناشیل بعضھا ب�ب�ع�ض ل�ك�ي 

 تكون ذات متانة قویة تستمر عقود من الدھر.
إضافة إلى أنھا تعتمد على أع�م�دة م�ل�س�اء ومض�ل�ع�ة 
وتعلوھا تیجان مقرنصة، في حین عمد الف�ن�ان�ون إل�ى 
تزویدھا بفصوص مدببة أو مس�ن�ن�ة وأح�ی�ان�ا ث�الث�ی�ة 
الفصوص وھ�ذه األش�ك�ال ت�ت�ب�ای�ن حس�ب اإلم�ك�ان�ی�ة 
المادیة والذوق لص�اح�ب ال�ب�ن�اء، وق�د ت�أخ�ذ ن�ق�وش 
شبكیة، ویالحظ أن الفتحات العلیا لألقواس أوسع م�ن 
الفتحات السفلى وذلك ألنھا ت�ح�ت�ض�ن أن�واع ال�زج�اج 
المشّجر والملّون، ویالحظ ف�ي ب�ع�ض الش�ن�اش�ی�ل أن 
السقوف والساللم تُْشمل بالزخ�رف�ة وال�ت�ل�وی�ن. ن�ظ�راً 

 لطبیعة العمارة دائمة التقلّب والتطّور.
للشناشیل استخدام�ات ووظ�ائ�ف ح�ی�ث ت�ق�وم بض�ب�ط 
درجات ال�ح�رارة ص�ی�ف�اً، إّن أك�ب�ر مس�ـ�ب�ب الرت�ف�اع 
درجات الحرارة في الفراغات المعماریّة الداخلیّة، ھ�و 
الكسـب الحراري ال�م�ب�اش�ـ�ر م�ن أش�ـ�ّع�ة الش�ـ�م�س، 
وبالتالي فإنّھ ینصح تجنّب األش�ـ�ّع�ة الس�ـ�اق�ط�ة ع�ل�ى 
النوافذ بزاویة سـقوط كب�ی�رة وم�ب�اش�ـ�رة، واالك�ت�ف�اء 
بالوھج المنعكس األقل كثافة الذي ال یسـب�ب ال�ك�س�ـ�ب 
ال�ح�راري ل�ل�داخ�ل. وب�م�ا أّن ال�م�ش�ـ�رب�یّ�ة س�ـ�م�ح��ت 
بالفتحات الكبیرة في الجدران فقد أصبح م�ن ال�م�م�ك�ن 
لتیّار ثابت من الھواء أن یمر عبر فتحات�ھ�ا الص�غ�ی�رة 
إلى داخل الغرف، مما یسـاعد مسـتخدمي المكان ع�ل�ى 
فقد الحرارة من أجسـامھم عن ط�ری�ق ال�ت�ع�ّرق. وق�د 
اعتاد السـّكان المحلیّون ع�ل�ى وض�ع آوان�ي الش�ـ�رب 
الفخاریّة في المشـربیّات، مما سـمح ل�ل�ھ�واء ال�داخ�ل 
إلى المبنى أن یفقد م�ن ح�رارت�ھ ع�ن ط�ری�ق ت�ب�خ�ی�ر 
أجزاء من میاه الشـرب ف�ي اآلن�ی�ة، وب�ال�ت�ال�ي ی�دخ�ل 

 إلى الغرف.” نسـبیّا“الھواء البارد 
وكذلك ضبط درجات الحرارة شـتاًء، یس�ـ�م�ح تص�م�ی�م 
القضبان وفتحات المش�ـ�رب�یّ�ة ألش�ـ�ّع�ة الش�ـ�م�س ف�ي 

الشـتاء بالدخول إلى الفراغ المعماري الداخل�ي، ح�ی�ث 
یتم تصمیم ھذه الفتحات واألخذ بعین االع�ت�ب�ار زوای�ا 
سـقوط الشـمس شـتاًء (حیث أن�ھ�ا ت�ك�ون أق�رب إل�ى 
األرض) وبالتالي یزید ذلك من درج�ة ح�رارة ال�داخ�ل 
ویشـعر السـّكان بالدفء. إّن نقطة تحّول ال�م�ش�ـ�رب�یّ�ة 
من أداة لتلطیف الجو ال�ح�ار إل�ى أداه ل�ل�ح�ف�اظ ع�ل�ى 
درجات الحرارة شـتاًء ھي ن�ق�ط�ة ح�رج�ة، ل�ذا ی�ج�ب 
ع�ل�ى ال�ح��رف�ي وال�م�ع��م�اري أن ی��ف�ھ�م ت�م��ام�اً ع�م��ل 
المشـربیّة واسـت�ج�اب�ت�ھ�ا ألش�ـ�ّع�ة الش�ـ�م�س ف�ي ك�ال 

 الفصلین.
وتعمل على ضبط مرور الض�وء، ع�ل�ى ال�م�ص�م�م أن 
یختار المسـافات الف�اص�ل�ة وح�ج�م قض�ب�ان م�ن�اس�ـ�ب 
للمشـربیّة الت�ي ت�غ�طّ�ي ف�ت�ح�ة ف�ي ال�واج�ھ�ة ب�ح�ی�ث 
تعترض اإلشـعاع الشـمسي المباشـر، ف�ي ال�واج�ھ�ات 
الجنوبیّة یسـتخدم مشـبك ذا مسـافات فاصلة ص�غ�ی�رة. 
ویقلل التدّرج في شـّدة الض�وء (ال�ت�دّرج ال�ن�ات�ج ع�ن 
سـقوطھ على ال�ق�ض�ب�ان دائ�ریّ�ة ال�م�ق�ط�ع) م�ن ح�ّدة 
التباین بین سـواد القضبان (غ�ی�ر ال�م�ن�فّ�ذة ل�ل�ض�وء) 
وشـّدة الوھج بینھا، لذلك فإن عین الناظر ال تبھر م�ن 
ھذا التباین بین السـواد والبیاض، ب�ع�ك�س م�ا ی�ح�دث 
عند استخدام كاسـرات الشـ�م�س. وی�ف�ّض�ل أن ت�ك�ون 
قضبان المشـربیّة التي تقع ع�ل�ى مس�ـ�ت�وى اإلنس�ـ�ان 
قریبة من بعضھا الب�ع�ض، ل�زی�ادة االن�ك�س�ـ�ارات ف�ي 
الضوء المار من خاللھا، فتخفف م�ن اإلب�ھ�ار ال�ن�ات�ج 
من أشـعة الشـمس ومكّونات المشـربیّ�ة، ول�ت�ع�وی�ض 
نقص اإلضاءة في المسـتوى الس�ف�ل�ي، ی�ف�ّض�ل زی�ادة 
المسـافة بین القضبان كلّما اتجھنا إلى األعلى. واالھ�م 
تعمل على ضبط تدفّق الھواء ت�وفّ�ر ال�م�ش�ـ�رب�یّ�ة ذات 
الفتحات الكبیرة الواضحة فراغات أكبر في الم�ش�ـ�ب�ك، 
مما یساعد على تدفّق الھواء داخل الغرفة، أّما ع�ن�دم�ا 
تتطلّب اعتبارات اإلنارة فتحات ضیّقة لتقلی�ل اإلب�ھ�ار، 
فإّن تدفّق الھواء ینقص بشـكل مل�ح�وظ. ی�ع�ّوض ھ�ذا 
النقص السـلبي لتدفّق الھواء من خالل ف�ت�ح�ات أك�ب�ر 

 بین قضبان المشـربیّة في الجزء العلوي منھا.
وفي الختام ضرورة أن تولي ال�دول�ة اھ�ت�م�اًم�ا ك�ب�ی�ًرا 
بھذه المناطق األثریة، التي ت�ع�ت�ب�ر ج�زًءا م�ھ�ًم�ا م�ن 
تاری�خ ال�ع�راق، وأل�ھ�م�ت بس�ح�رھ�ا األدب ال�ع�راق�ي 
واإلبداع الفكري والمعرفي، وتعید تعمی�ر ال�دور ال�ت�ي 

 تعرضت لالنھیار أو الھدم نتیجة اإلھمال.
 المصدر:

 الشناشیل في البیوت البغدادیة التراثیة مناف العبیدي
 الشرق األوسط ـ الخلیج أونالین

 زینة األلوسي. 1الشـناشـیل ج
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 رن الجرس ... 
بالقیام ف�ي   دخلُت حجرة الدرس , أسرع التالمیذ

أنتظام مثلما عودتھم منذ بدایة ال�ع�ام ال�دراس�ي, 
ال���ق���ی���ُت ع���ل���ی���ھ���م ال���ت���ح���ی���ة وأش���رت ل���ھ���م 

ج��ل��س ال��ج��م��ی��ع دون ص��وت دون   ب��ال��ج��ل��وس
إزعاج . كانت الحصة األخ�ی�رة وأغ�ل�ب ال�ط�الب 
یشعرون بالملل خاصاً في ھ�ذه ال�ح�ص�ة ب�ال�ذات 

ق�ب�ل  في أخر ی�وم ف�ي األس�ب�وع,   ألنھا األخیرة
ح�ت�ى   كانوا ی�ن�ت�ظ�رون ن�ھ�ای�ت�ھ�ا  بدایة الحصة

یرجع الجمیع إلى منازلھ�م ف�ال�غ�ِد إج�ازة, راح�ة 
من عناء األسبوع بالكام�ل, ك�ن�ت أخص�ص ھ�ذه 
الحصة مراجعة س�ری�ع�ة ل�ك�ل دروس األس�ب�وع 
وكذلك الرد على استفسارات الت�الم�ی�ذ, ت�وض�ی�ح 

أص�ح�ح   بعض النقاط الصعبة و إن ت�ب�ق�ى وق�ت
الكراسات ھكذا كانت تمر الحصة األخیرة من كل 

. بینما كنت أتابع الع�م�ل داخ�ل ال�ف�ص�ل,   أسبوع
ل�ی�س�أل س�ؤال.   رافعاً أصبعھ  وقف أحد التالمیذ

 بالسؤال  أذنت لھ
 الطالب : أین یقع الوطن اآلن ؟ 

َضحكُت , فأنا لیستُ  مدرس ل�م�ادة ال�ج�غ�راف�ی�ا, 
 لكن بحكِم ثقافتي وعلمي 

أع��رف أن ال��وط��ن ی��ق��ع ف��ي ھ��ذه ال��ق��ارة ف��ي 
الش�رق�ي, ی�ق�ع ج�زء آخ�ر ف�ي ال�ق�ارة   شمالھ�ا

وق�ال ل�ي:   ھز التلمیذ رأسھ  المجاورة لقارتنا .
 أنا ال أقصد أین یوجد الوطن على الخریطة؟ 

وصمُت لحظات الستیعاب الموقف و ھنا تكلم�ُت  
 من جدید ولكن ماذا تقصد ؟

 الوطن الذي نعیش فیھ .  أردف التلمیذ یقول
أزاد األمر تعقیداً. ماذا یقصد ھذا التلمیذ ؟ أیك�ون 

 ھناك وطنان ؟ 
  

 قلُت لھ كیف و ماذا تقصد؟
إن الوطن الذي نعیش فیھ ھو الوطن الذي ع�ل�ى 

 الخریطة 
أبتسم التلمیذ خجالً و ظھرت تجاعید عتیقة عل�ى 
الوجھ اللین الرطب و عاد یقول إن الوط�ن ال�ذي 
أقصده, قاطعھ تلمیذ وقال إن الوطن داخل الق�ل�ب 
وأخر قال وطني وجداني وحیاتي و ثالث یضی�ف 

وأص�ل ال�وج�ود و   وطنا ھو أصل لك�ل األوط�ان
 أخر و أخر .....

وك����ادت أن تض����رب ال����ف����وض����ى ع����م����وم 
 تدخلت بسرعة وأسكت الجمیع .  الفصل

 و قلت لھ تعال ھنا سریعاً  
 ونھرتھ قائال ماذا ترید ؟

 تضحك ؟ أال تحترم الحصة و أال تحترم معلمك ؟
 لماذا ھذا السؤال الذي لیس لھ معنى ؟

أنت تعرف و أنا أعرف و كلھم یعرفون ؟ ح�دود 
الوطن إلى أین؟ ثم ھذه ل�ی�س�ت حص�ة ج�غ�راف�ی�ا 

وأنت تعرف جیداً في أى حصة نحن األن و أنا ال 
 أسمح بالخروج عن النص ؛ عذراً أقصد الحصة 
وقلت لھ عندك أحد العقابین وعل�ی�ك أن ت�خ�ت�ار, 

 ھكذا أنا عودتھم عند الخطأ.
ألبد و أن یكون ھناك عقاب, أم ع�ق�اب م�ادي او 
معن�وي. ق�د خ�ی�رت�ھ أم أن یض�رب ب�ال�ع�ص�ا أو 
یعاقب من خالل مكتب مدیرة ال�م�درس�ة و ع�ادة 
ما تكون تحذیر أو رفض الطالب المشاغب ثالث�ة 

 أیام.
وقد خیرت ال�ط�ال�ب و ع�ل�ی�ھ أن ی�خ�ت�ار ول�ك�ن 

وقال لي أنت�ظ�ر أس�ت�اذي,   الطالب رفض مبتسماً 
أنا لَم أخطأ ولَم أثیر الفوضى داخل الف�ص�ل .ف�أن�ا 
معذور وقلُت لھ كیف؟ أنت تسأل أسئ�ل�ة ت�رف�ض 
لھا كل األجابات, تلقي سؤالك ب�ط�ری�ق�ة م�ح�ددة, 

ع�ن�دم�ا    نعم یا أستاذي و لكن تذكر ما قلت أن�ت
اتفقنا على نظامك داخ�ل ال�ف�ص�ل ف�ي أول ال�ع�ام 
الدراسي, طلبت أن ن�ت�س�ل�ح ب�ال�ع�ل�م وال�م�ع�رف�ة 
واإلط��الع والص��دق ع��ل��ي رأس��ھ��م وأن ی��ك��ون 
ص��دی��ق��ك األص��ی��ل ھ��و ال��ك��ت��اب ول��ی��س ك��ل 

فھناك كتب تبن�ي وأخ�رى ت�ھ�دم وأع�رف   الكتب
أن لكل سالح لھ حدین أم الكتاب لھ حدود ك�ث�ی�رة 
وتذھب بك إلى أبعد الحدود وی�م�ك�ن أن ی�ح�م�ل�ك 
الكتاب من خالل حدوده إلى طریق ال عودة منھ�ا 

, نع�م ی�ا أس�ت�اذي لَ�م أك�ن  أو ربما أضل الطریق
 أقصد الفوضي أبداً .

و لكن عندما سألتك أى كتاب أقرأ كنت م�ا أقص�د 
ف��ك��ل ك��ت��ب ال��ع��ال��م ب��ج��م��ی��ع أص��ن��اف��ھ��ا ت��ت��ك��ل��م 

م���اذا ی���ف���ع���ل   ال���وط���ن, أی���ن ال���وط���ن  ع���ن
ال�وط�ن ھ�و   الوطن ھنا, ال�وط�ن ھ�ن�اك  الوطن
ھ�و ال�ح�ض�ارة ھ�و ال�ن�ور واألم�ل ھ�و   التاریخ

الحرب و السالم ھو العلم وال�ج�ھ�ل ھ�و اإلی�م�ان 
 ھو الثقافة والفن العلوم واألدب الراقي والتداني 
كل وكاالت األنباء تتحدث ع�ن ال�وط�ن و ب�ی�ن�م�ا 

تبرئة نفسھ وما أن وصل أین ی�ق�ع   یكمل الطالب
الوطن حتي شارد الذھن منى بین كلمات الطال�ب 

ال�ح�ائ�رون   الحائرة وفي وجوھھم باقي التالمی�ذ
یبحثون عن أنفسھم أین ھم من أوطانھم ھل ھ�م 

وج�دت�ھ�م   حاضرون وإلى أین تأخذھم حماستھ�م
في تلھِف واشتیاق لمعرفة أی�ن ان�ت�ھ�ت اإلج�اب�ة 
الصحیحة, لكن ل�م�اذا ھ�م م�ھ�ت�م�ون ھ�ك�ذا وم�ا 

 الجدوى؟
ھ����م ی����أك����ل����ون ویش����رب����ون. ی����دخ����ل����ون 

یلھون ویمرح�ون م�اذا ی�م�ث�ل ع�م�ر   ویخرجون
األنسان فى عمر الوطن یبحثون عن مستق�ب�ل�ھ�م 

 المجھول؟.
وتابع الطالب, لھذا ی�ا أس�ت�اذي أت�ط�ل�ب م�ن�ا أن 

ترفض وت�رس�م ل�ن�ا  نفكر وعندما نبدأ في التفكیر
 األحالم وعندما نحلم تقتل حلمنا الصغیر!

 رارأُس ا     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حنین محمد/العراق. بابل

 
 بسرعةٍ   أركضُ 

 ألھُث كثیراً واسعل بقوةٍ 
 انفي یسیُل منھ القلق

  لقد بدأُت اتعب 
 عادت حاجتي للتبوِل مرة اخرى

 اجري واتبول
 اتبول واضحك

  اضحُك كثیراً ،اتبوُل اكثر
 . بقوٍة اكبر

 كما خدعتني عیناكَ 
  لقد خدعُت األرض

 ھا ھي األن ترقص بفرحٍ 
 ان ما یسقط علیھا مطراً   تظن

 تحلم بوالدِة شجرة تفاحٍ كبیرةٍ 
  .أخر  تضحك بمكٍر تفكر بأصطیاد ادميٍ 

 ابول اخر قطرة دمٍ 
  اشعر بأرتیاح وارتخاء

 كیف عساي اكتب االرتیاح و األرتخاء!!؟
 تافھة ومقرفة تلك اللحظات

  التي یرتجف بھا جسدي 
  وتفتح عینيَّ عینھا بشكٍل اوسع

  لم انتبھ لباب فمي المفتوح
لقد رأیت العنكبوت وھو یتدلى م�ن رأس�ي ی�ت�أرج�ح ذھ�اب�اً 

  وایاباً 
  بطني تقلصت خبأت نفسھا داخل ُسرتي

  اسمع ھمھمات اصابعي وھي ترتجف ذعراً 
 , اخاف من كل شيءٍ 

 اراه یبتسم
 اي رجالً ذاك الذي یبتسم عندما تُخطئ أنثاه

 ربما لم یشأ افزاعھا 
 او ربما تركھا لتعاقب نفسھا باألكل والبكاء

 .أو التبول األرادي
 ... البأس

  دعوني اعود للركض من جدید
  ھذه المرة سأركض على یداي

 واشبك قدماي حول عنقي
 ال أرید لرأسي ان یسقط

 لقد رأیت للتو سنجاباً ینتزُع الجلد من لحِم الدجاجِ 
 ویدفنھُ تحت االرضِ  

 ھناك زرافة تضرب رأسھا بأول سماء
 تطرق باب الغیمة بأنفھا

 تبول علیھا الشمس ,تظن أن السماء تبكي
 مرة أخرى ھنالك شخص تعرض للبول والخداع والضحك

 لو كانت یداي طویلتان ألنتزعت
 جھازي البولي 

 ھذه المرة سأتبول تحتھا خشیةان تراني السماء
 .األخرین  یكفي األرض عفونة

 

   قصة قصیرة

  ا اة 

 
  سامح ادور سعدهللا/ مصر
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طیبة ذات المائ�ة ب�اب ھ�ي (ن�و     

آمون) مدینة آمون الواحد الخف�ي، 

الذي كان ولم یكن أحد بعده، ال�ذي 

خلق نف�س�ھ ب�ن�ف�س�ھ، اإلل�ھ ال�ح�ق 

ال��ذي ح��ل��ق ب��ال��ح��ق، رب ال��ح��ق 

وال��ع��دال��ة، رب ال��ج��ن��ة وال��ن��ار، 

ظھرت مدینة آمون في الوجود في 

وقت ل�م ت�ع�رف ب�دای�ت�ھ، غ�ی�ر أن 

الباحثین تشی�ر إل�ي ق�دم�ھ�ا إذ أن 

أس��م آم���ون ذك���ر ف���ي نص���وص 

األھرام، وخوفو قام بإصالحات في 

معبد آمون ف�ي ط�ی�ب�ة وھ�ذا دل�ی�ل 

علي وجودھا قبل األسرة الراب�ع�ة، 

ومع ذلك نجد أسطورة دینیة تق�رر 

أن مدینة آمون أق�دم م�دی�ن�ة ع�ل�ي 

األرض، ك�م�ا أن اإلغ�ری�ق أط�ل��ق 

ع�ل�ی�ھ��ا أس�م (دی�ور ب��ول�ی�س) أي 

ھ�ي م��دی�ن�ةُ األقص��ر م�دی�ن�ة اإلل��ھ 

ً  [1]ح��ال��ی��ا ، ك��ان��ت تُس��م��ى ق��دی��م��اً

بطیبة، وھي مدینة فرعونیّةٌ قدیمة 

توجد في مصر العلیا، وھي إح�دى 

عواصم مصر في عھد ال�ف�راع�ن�ة، 

وكانت ھذه المدی�ن�ة م�رك�ز ع�ب�ادة 

اإللھ رع، وأھ�ت�ّم أغ�ل�ب ف�راع�ن�ة 

، السیّما خ�الل ال�ّدول�ة [2]مصر بھا

الحدیثة، فشیدوا المعابد لم�خ�ت�ل�ف 

آلھة قدماء مصر، وأبرزھ�م أم�ون 

رع، وأُط��ل��ق ع��ل��ى ط��ی��ب��ة ع��دة 

أس����م����اء؛ م����ث����ل واس����ت (أي 

الصولجان) ومدینة آمون (ن�ی�وت) 

وكان لھ�ا دور ب�ارز وم�ھ�م خ�الل 

العصر ال�م�ت�أخ�ر ف�ي ف�ت�رة ح�ك�ام 

األق���ال���ی���م األق���وی���اء وال���زوج���ات 

االلھیة, ویظھر التق�دم ال�م�ع�م�اري 

ف��ي م��ق��اب��ر ھ��ؤالء   وال��زخ��رف��ي

الحك�ام ف�ي ال�ع�س�اس�ی�ف والش�ی�خ 

عبده القرنة والدیر البحري وذراع 

 .[3]أبو النجا وغیرھا من أماكن

حوت مدینة طیبة علي الع�دی�د م�ن 

الجبانات وكان من أھ�م�ھ�ا ج�ب�ان�ة 

العساسیف وجبانة وج�ب�ان�ة ش�ی�خ 

عبد القرنة وجبانة الدی�ر ال�ب�ح�ري 

ك��ان��ت وج�ب��ان��ة دراع أب��و ال��ن�ج��ا، 

العساسیف دائما ما تجتذب ان�ت�ب�اه 

الرحالة األوائل بنفس الق�در ال�ذي 

أستحوذت بھ علي جھود اآلثاریین 

ك��م��ا ذك��رت وف��اء  ال��م��ع��اص��ری��ن،

الصدیق في ك�ت�اب ج�ب�ان�ة األس�رة 

السادسة والعشرین بالجیزة، حیث 

یصف ول�ك�ن�س�ون ف�ي ك�ت�اب�ھ ع�ن 

 1835ط��ی��ب��ة ال��ذي نش��ر ع��ام 

المقابر فیقول "انھا المقابر األكثر 

 فخامة".

نالحظ من دراسة مقابر أفراد ھ�ذه 

األسرة في طیبة، أن عدد كبیر من 

أصحابھا عملوا في منصب "مدیر 

بیت الزوجة اإلل�ھ�ی�ة" أو رئ�ی�س 

استقبال موك�ب�ھ�ا، وم�ن ث�م وج�ب 

 التنویھ عن دور الزوجة اإللھیة.

  

الزوجة اإللھیة آلمون، ك�ان�ت م�ن 

أع�ظ��م ال��وظ��ائ��ف وك��ان ل��ھ��ا دور 

سیاسي ك�ب�ی�ر، ب�ج�ان�ب اإلش�راف 

الروحي علي مع�اب�د آم�ون، ودور 

اق��ت��ص��ادي وھ��و اإلش��راف ع��ل��ي 

م��خ��ص��ص��ات ال��م��ع��اب��د ال��م��ادی��ة، 

واإلش�راف ع�ل��ي م��ع��ظ�م ك�ھ��ن��وت 

وك�ان ل�ل�زوج�ة   آمون ومدخراتھ،

اإللھیة حاشیة كحاشیة ال�م�ل�ك�ات، 

لذا حرص ملوك العص�ر ال�ك�وش�ي 

علي تع�ی�ی�ن ب�ن�ات�ھ�ن ف�ي وظ�ی�ف�ة 

الزوجة اإلل�ھ�ی�ة آلم�ون، لض�م�ان 

والء ال�ج�ن�وب ت�ح�ت س�ی�ط�رت�ھ�م، 

حیث بعنخي الذي قلد ابنتھ "شب�ن 

أوب��ت ال��ث��ان��ی��ة" زوج��ة آلم��ون، 

وال��ت��ي ب��دورھ��ا ت��ب��ن��ت "آم��ون 

إیردیس الثانیة " اب�ن�ھ ط�ھ�رق�ا ، 

حتى جاء بسماتیك األول م�ؤس�س 

وب��ال��رغ��م م��ن والء  26األس��رة 

عمدة طیبة منتومحات لھ ، إال أن�ھ 

جعل "شبن أوبت الثانیة" ت�ت�ب�ن�ى 

اب��ن��ت��ھ "ن��ی��ت إق��رت" ال��م��ل��ق��ب��ة 

نی�ت�وك�ری�س ب�ال�ی�ون�ان�ی�ة ل�ت�ص�ب�ح 

الزوجة اإلل�ھ�ی�ة آلم�ون وس�م�ی�ت 

"شبن أوبت الثالثة "، ومن ب�ع�ده 

ابنھ بسماتیك ال�ث�ان�ي "ع�ن�خ س�ن 

نفر ایب رع "، وھكذا تعمد م�ل�وك 

مصر علي تقلید ب�ن�ات�ھ�ن ف�ي ھ�ذا 

الم�ن�ص�ب لض�م�ان والء ال�ج�ن�وب 

ع��ل��ي ال��ب��الد   وف��رض الس��ی��ط��رة

 .[4]وتجنب أي صراعات داخلیة 
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