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حتًما، ستتضمن الطبعة الجدیدة من كتاب غینیس لألرقام القیاسی�ة   
رقًما قیاسیًا یضاف لألرقام التي یسجلھا ھذا الكتاب الشھیر من�ذ أن 

، والرقم الج�دی�د س�ی�ح�ص�ل ع�ل�ی�ھ 1955صدرت طبعتھ األولى عام 
العراق بجدارة، بعد أن أع�ل�ن مس�ت�ش�ار رئ�ی�س ال�وزراء لش�ؤون 
االنتخابات ال�دك�ت�ور ع�ب�د ال�ح�س�ی�ن ال�ھ�ن�داوي، أن ع�دد األح�زاب 

 .حزبًا، وبانتظار أحزاب جدیدة 230المسجلة بلغ نحو 
الشك أّن خبًرا مثل ھذا سیثیر "ط�م�ع" ب�ع�ض ال�م�واط�ن�ی�ن ال�ذی�ن 

  ."سیقررون تأسیس أحزاب تحت شعار "مفیش حد أحسن من حد
الخبر الذي سبقھ منذ سنوات مزاد للمناصب، شارك ف�ی�ھ ال�ج�م�ی�ع، 
لكن خبر عدد األحزاب الذي أعلن عنھ أمس،أثار طمع العبد ال�ف�ق�ی�ر 
�، فالمزاد ھذه المرة أوسع وأكبر، إنھ فرصة الحصول على ح�زب 
جدید. ھكذا نبدأ المرحلة الجدیدة تحت شع�ار "أری�د ح�زب"، ال�ت�ي 
تھدف إلى توعیة المواطنین بالدیمقراطیة الع�راق�ی�ة ال�ج�دی�دة ال�ت�ي 
من عالماتھا ان البرل�م�ان ی�ری�د ان ی�رف�ع س�ی�ف "ق�ان�ون ج�رائ�م 
المعلوماتیة" في وجھ من ین�ت�ق�د ال�خ�راب، وی�ع�ت�ب�ر ال�ح�دی�ث ع�ن 

 الفساد والمفسدین رجًسا من عمل الشیطان؟
ھناك فْرق بین حملة من أجل منع الناس من حق لھم، وح�م�ل�ة م�ن 
أجل المطالبة بحق، تماًما كالفرق بین حملة "أرید حزب"، وح�م�ل�ة 
"الكفاءة أوًال"، فاألولى مضح�ك�ة، ب�ی�ن�م�ا ال�ث�ان�ی�ة م�ط�ل�ب الی�زال 

عاًما. فالواقع یقول إن األح�زاب ال�ق�دی�م�ة  17المواطن ینتظره منذ 
وفروعھا الجدیدة جمیعھا تحت والیة أولیاء األمور من ق�ادة ال�ك�ت�ل 
السیاسیة، ال شك بأن أحزاب السلطة ستحت�ل ال�ب�رل�م�ان م�ن ج�دی�د 
مھما بلغ عدد األحزاب التي أعلن عنھا، وعندما ینتخب ال�ع�راق�ی�ون 
في العام المقبل أو في أي وقت آخر سوف یعرفون جیدا أن النت�ائ�ج 
تسبقھم إلى صنادیق االقتراع ، مثل كل انتخابات، وأن ال�ذي ی�ق�رر 

 .ھو سلطة األحزاب ولیس الناخب
ال أحد منا یشكك في حّب ساستنا للبالد، لكن ما یسترعي االنتباه أّن 
ح�ّب ال�وط��ن ان�ت��ق�ل م��ن ش�ع��ارات اإلص�الح ونص�وص الش��ف�اف�ی��ة 
والنزاھة، إلى معركة على تاسیس احزاب ، لیصبح التعبیر عن ھ�ذا 
الحب غوًصا في كرسّي الحزب، ویتحّول ال�وط�ن، إل�ى إع�الن ع�ن 
مزاد لم�ن یس�ت�ط�ی�ع أن ی�ف�رض م�رش�ح�ھ ول�و ب�إرادة م�ن خ�ارج 

 !الحدود
ملخص الحالة اآلن أن احزاب السلطة قّررت إضافة اح�زاب ج�دی�دة 

 . إلى اسالیبھا في الضحك على المواطن
واآلن عزیزي القارئ أرج�وك أن ال تس�خ�ر م�ن "ج�ن�اب�ي" ال�ذي 
یطمع في أن یحصل ولو على قطعة من الح�زب، ب�ع�د أن فش�ل ف�ي 
الحصول على قطعة من الدیمقراطیة الجدی�دة. ل�ن�ك�ون بص�دد ف�ق�رة 
ساخرة، یقھقھ فیھا التاریخ عالیًا، وھو یتف�رج، ب�اس�ت�م�ت�اع، ع�ل�ى 
أحزاب تخرج من بطن أحزاب أخرى وجمیعھا ترفع شعار الم�دن�ی�ة، 

 .والذي سیصبح بعد االنتخابات رجس من عمل الشیطان
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بعد مرورعام على اإلنتف�اض�ة، إس�ت�ع�اد ش�ع�ب�ن�ا   
ذكریات تلك األیام من لحظة إندالعھا إلى تطورھ�ا 
ضمن أجواء ثوریة، حفّزت جماھ�ی�ر ش�ع�ب�ن�ا إل�ى 
ھبة ثوریة نحو التأیید والمشاركة فیھا. والبّد ل�ن�ا 
أن نس��ل��ط الض��وء ع��ل��ى ال��ف��ت��رة ال��ت��ي س��ب��ق��ت 
اإلنتفاضة حیث كانت ھناك سلسلة من ال�ف�ع�ال�ی�ات 
والنشاطات اإلحتجاجیة والتظاھرات الت�ي ش�م�ل�ت 
محافظات الوسط والجنوب فض�الً ع�ن ب�غ�داد م�ع 
تضامن بقیة المحافظات . ونتیجة لتراكم األزم�ات 
بسبب النظام السیاسي الطائف�ي ال�ذي وص�ل ف�ب�ھ 
األحتقان والتذمر إلى أعلى المستویات بعد أن نف�ذ 
صبر المواطنین وعدم تنفیذ ال�وع�ود ل�ل�ح�ك�وم�ات 
السایقة سادت البالد اإلح�ت�ج�اج�ات وال�ت�ظ�اھ�رات 
واإلعتصامات أشترك فی�ھ�ا عش�رات األل�وف م�ن 
المواطنات والمواطنین وإستمرت ھذه ال�ف�ع�ال�ی�ات 
ل��ف��ت��رة ط��وی��ل��ة ول��ك��ن ف��ي أواخ��ر أی��ل��ول ت��ج��دد 

نش�رت ط�ری�ق  26/09/2019التظاھرات بتأریخ 
الشعب الغراء مانشیت (البصرة تواصل إحتجاجھا 
على الفساد وب�غ�داد ت�ت�ض�ام�ن م�ع م�ت�ظ�اھ�ی�رھ�ا 
المعتقلین) كما خرجت تظاھرات غاضبة ف�ي ی�وم 

في بعض المحافظات إحتجاجاً ضد  27/09/2019
اإلعتداءات على حاملي الشھادات العلیا المطالبین 
بفرص العمل وطالبت مجلس النواب بفتح تحق�ی�ق 
للوصول ألى الجناة وم�ح�اس�ب�ة ال�م�ت�س�ب�ب�ی�ن ف�ي 
اإلعتداءات التي تعرض لھا ال�م�ت�ظ�اھ�رون ح�ی�ث 
إستعملت كل وس�ائ�ل ال�ع�ن�ف م�ن�ھ�ا ق�ن�اب�ل ال�غ�از 
ال��م��س��ی��ل ل��ل��دم��وع وخ��راط��ی��م ال��م��ی��اه الس��اخ��ن��ة 
وال��رص��اص ال��م��ط��اط��ي وال��ح��ي. أك��دت ن��ق��اب��ات 
وإتحادات عدیدة وقوفھا مع حق التظاھر والتعبیر 
عن الرأي والمطالبة بفرص ال�ع�م�ل ال�ت�ي ك�ف�ل�ھ�ا 
الدستور،منددین ب�ال�ق�م�ع وأس�ال�ی�ب ال�ق�وة غ�ی�ر 
المبررة. وجرى لماحدث إستنكار م�ن ق�ب�ل إت�ح�اد 
األدباء، وإتحاد الشبیبة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ال�ع�راق�ي، 
وإدانة نسویة ووقفة تضامنیة في ال�ن�ج�ف، ك�ذل�ك 
وقف اإلتحاد العام لنقابات عم�ال ال�ع�راق وإت�ح�اد 

ال�ع�راق وال�ك�ث�ی�ر م�ن   الطلبة العام في جمھوریة
 األوساط الشعبیة والمثقفین. 

إنطلقت  2019في األول من تشرین األول الثالثاء 
تظاھرة مع وقفة إحتجاجیة شبابیة للت�ض�ام�ن م�ع 
التظاھرات السابقة والھتاف بشعارات ضد الفس�اد 
وضد الفاسدین والمطالبة ب�ت�وف�ی�ر ف�رص ال�ع�م�ل 
للعاطلین والمطالبة بالخدمات. الذي إس�ت�غ�رب ل�ھ 
الشارع بأن اإلحتجاجات والتظاھرات ت�خ�رج ی�وم 
الجمع�ة ع�ادة ف�ل�م�اذا ی�وم ال�ث�الث�اء؟ ح�ی�ث ك�ان 
ال��ت��وق��ی��ت م��ف��اج��أة ل��ل��ق��وات األم��ن��ی��ة وس��رع��ان 
ماتعرضت التظاھرة للقمع والعنف المفرط من قبل 

ص�در  02/10/2019قوات مكافحة الشغب،وف�ي 
تصریح ل�ل�م�ك�ت�ب الس�ی�اس�ي ل�ل�ح�زب الش�ی�وع�ي 
 العراقي تحت شعار التظاھر السلمي حق دستوري

ش�ھ�دت  -..والعنف مرفوض . بیّن التصریح مایلي
بغداد وبعض المحاف�ظ�ات ت�ظ�اھ�رات إح�ت�ج�اج�ی�ة 
جرت الدعوة لھا عبر وسائل التواصل اإلجتماع�ي 
من جھات متعددة بعضھا غیر واضح الھویة ك�م�ا 
رفعت شعارات متنوعة ورافقت التظاھرات ع�ن�ف 
أدت إل��ى وق��وع ش��ھ��داء وإص��اب��ة عش��رات م��ن 

رف�ع�ت ھ�ی�ئ�ة  03/10/2019ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن ف�ي 
المتابعة لتنسیقیات التیار الدیمقراطي العراقي ف�ي 
الخلرج مذكرة إلى ال�رئ�اس�ات ال�ث�الث س�م�ی�ت ب

(مذكرة إحتجاجیة إلى ال�رئ�اس�ات ال�ث�الث) أك�دت 

فیھا بأسم التنسیقیات إح�ت�ج�اج�ھ�ا وم�وق�ف�ھ�ا م�ن 
العنف المفرط الذي إستخدم ضد المتظاھرین م�م�ا 
یعتبر خرق دستوري وضد حقوق اإلنسان ونوھت 
ال��م��ذك��رة إل��ى إس��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف وال��ق��وة ض��د 
المتظاھرین (خراطیم المیاه الساخنة ، وال�غ�ازات 
السامة والرصاص الحي والمطاطي) وبدون مبرر 
وأكدت على دعم تظاھرات الش�ع�ب وم�ط�ال�ی�ب�ھ�ا. 
وإستمرت اإلحتجاجات وال�ت�ص�ع�ی�د ورف�ع س�ق�ف 
المطالب وتمت الدعوة إلى اإلضراب العام، وإزداد 
إنضمام جماھیر واسعة إل�ى اإلن�ت�ف�اض�ة وأص�ب�ح 
دوراً متمیزاً للمرأة في ساحات اإلعتصام ، وكذلك 
جماھیر الطلبة وجمیع منظمات المجتمع المدني . 
وتمیزات الغعالیات داخل س�اح�ات اإلع�ت�ص�ام ف�ي 

ب�غ�داد وس�اح�ات ال�م�ح�اف�ظ�ات . وب�دأت -التحری�ر
تتحول اإلنتفاضة نحو التن�ظ�ی�م وت�وزی�ع األع�م�ال 
والقیام بفعالیات عقد ن�دوات وإل�ق�اء م�ح�اض�رات 
وقُّسمت الخیم بین الطباب�ة وال�ع�ن�ای�ة الص�ح�ی�ة ، 
وإعداد الطعام ، وخیم لعرض الكتب وغی�رھ�ا م�ن 
الفعالیات ك�م�ا س�اھ�م�ت ال�ع�وائ�ل الش�ع�ب�ی�ة وك�ل 
شرائح المجت�م�ع ال�ع�راق�ي ب�دع�م اإلن�ت�ف�اض�ة ث�م 
تخصصت مج�م�وع�ة ل�ل�ن�ش�اط اإلع�الم�ي وإذاع�ة 
البیانات والتوجیھات كم إزدادت الحشود الشعب�ی�ة 
ضغطاً على الحكومة ورفض�ھ�ا م�ن ق�ب�ل الش�ع�ب 

ووصلت ذروة   فسقطت حكومة عادل عبد المھدي
التظاھرات في یوم الخامس والعشرین من تشرین 

حیث خرجت تظاھرات مكثفة . لق�د ح�ق�ق�ت  األول 
اإلنتفاضة التالحم والوح�دة ال�وط�ن�ی�ة ب�ی�ن اب�ن�اء 
الشعب ألن�ھ�ا إس�ت�ع�ادة ال�ھ�وی�ة ال�وط�ن�ی�ة ت�ح�ت 
شعارین األول (نرید وط�ن) وال�ث�ان�ي (ن�ازل آخ�ذ 
حقي)ووضع المنت�ف�ض�ی�ن م�ط�ال�ب ج�دی�دة م�ن�ھ�ا 
إجراء إنتخابات مبكرة وحكومة مستقلة والتخلص 
من نظام المحاصصة والطائفیة وحل ال�م�ل�ی�ش�ی�ات 

ونتی�ج�ة   ونزع السالح المنفلت وجعلھ بید الدولة.
للحمالت التضامنیة مع اإلنتفاضة في م�ع�ظ�م دول 
العام المتواجدة ف�ی�ھ�ا ال�ج�ال�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة وال�ت�ي 
أحتجت أمام السفارات العراقیة وطالبت بال�ت�غ�ی�ی�ر 

ال��م��ج��ال��س ال��ت��ش��ری��ع��ی��ة  الش��ام��ل.وك��ذل��ك دع��ت 
والھیئات ومنظمات حقوق اإلنسان والعفو الدولیة 
ف��ي خ��ارج ال��وط��ن إل��ى ال��ت��ض��ام��ن م��ع الش��ع��ب 
ال��ع��راق��ي . ك��م��ا ت��م ال��ل��ق��اء ب��ع��دد م��ن ال��ح��زاب 
والجمعیات ومنظمات المجتمع الم�دن�ي ل�ت�وض�ی�ح 

مایجري في العراق .لقد كانت المتاابعات الی�وم�ی�ة 
وتحت أسم معلومات عن اإلنتفاضة مفی�دة ألب�ن�اء 
شعبنا . كما سخر اإلعالم ب�ك�اف�ة أن�واع�ھ ل�خ�دم�ة 
اإلن��ت��ف��اض��ة وح��راك��ھ��ا. ك��م��ا ع��ق��دت ال��ن��دوات 
والحواریات لغ�رض م�ت�اب�ع�ة أح�داث اإلن�ت�ف�اض�ة 

 وتحشید الرأي العام حولھا .
لقد كان للقوى الدی�م�ق�راط�ی�ة أح�زاب وم�ن�ظ�م�ات 
مجتمع مدني وجمعیات دوراً م�ت�م�ی�زاً س�واء ف�ي 
الخارج أو في داخل الوط�ن ف�ي دع�م اإلن�ت�ف�اض�ة 
وفي المقدمة الشباب .وھانحن ن�رى ف�ي ال�ذك�رى 
السنویة كیف أحت�ف�ل الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ب�إن�ظ�الق 

مجددین اإلصرار على ت�ن�ف�ی�ذ م�ط�ال�ب  اإلنتفاضة 
 المنتفضین.

(لقد أصبح غالبیة الشعب ال�ع�راق�ي الت�رغ�ب ف�ي 
العیش كما كانت تعیش حت�ى اآلن، ھ�ذه ال�رغ�ب�ة 
ع��ب��ّرت ع��ن��ھ��ا اإلن��ت��ف��اض��ة ب��ع��م��ق��ھ��ا وب��ط��ب��ی��ع��ة 
المشاركین فیھا ) ولقد ش�خ�ص�ت م�ج�م�وع�ة م�ن 
التحدیات التي واجھتھا اإلنتفاضة وھي تنقسم إلى 

 قسمین الذاتیة والموضوعیة . 
 عدم وجود قیادة جماعیة متبلورة  -1الذاتیة 

 الیوجد تنسیق  –3عدم وجود برنامج -2
 عدم وجود تنظیم داخلي وترتیب الصفوف  -4
عدم تقدیر وبشكل واع�ي إم�ك�ان�ی�ات الس�ل�ط�ة  -5

 وأدواتھا 
النظرة الخاطئة ب�ان حس�م ال�م�ع�رك�ة س�ی�ك�ون -6

 سریعاً 
إعتبار التكنل�وج�ی�ا ھ�ي األس�اس ف�ي ت�ح�ری�ك  -7

اإلنتفاضة وتوجیھھا في حین التواصل اإلجتماعي 
 یعمل على التحشید .

اإلندساس داخل الساحات والعمل ع�ل�ى ح�رف  -8
اإلنتفاضة عن أھداف�ھ�ا وم�ح�اول�ة ت�ح�وی�ل�ھ�ا م�ن 

 السلمیة إلى الالسلمیة 
 الوعي السیاسي ودوره  -9

 رفع شعارات عدمیة ورفض كل شیئ  – 10
اإلغراءات من قبل الحكومة والكتل السیاسیة  -11

للشباب الن�اش�ط�ی�ن وال�م�ؤث�ری�ن م�ق�اب�ل وظ�ائ�ف 
وم��راك��ز ح��ك��وم��ی��ة ك��أن ی��ك��ون��وا ف��ي ال��م��ج��ل��س 

 اإلستشاري لرئیس مجلس الوزراء 
 جائحة كورونا.  -12

التدخل الدولي واإلقل�ی�م�ي وت�ق�دی�م -الموضوعیة :
المساعدات المادیة واللوجستیة للطبقة السیاس�ی�ة 
حفاضاً على مصالحھا. تغلغل الفكر الدیني السلفي 
والطلئفي والعشائري وتبني أفكار محاربة األلفكار 

 المتنورة والیساریة والدیمقراطیة .
  -اإلجتماعیة للمنتفضین : –الجذور الطبقیة 

من الناحیة اإلجتماعیة، إنطلقت اإلنتفاضة أس�اس�اً 
من األوساط الش�ع�ب�ی�ة ال�ف�ق�ی�رة، وش�م�ل�ت ف�ئ�ات 
وشرائح إجتماعیة لم تكن م�ن�خ�رط�ة ف�ي اإلن�ت�اج 
المنظم وال في نشاطات إقتصادی�ة م�ن�ظ�م�ة وإن�م�ا 
نشاطات ھامشیة فال�م�ش�ارك�ی�ن ف�ی�ھ�ا ی�م�ارس�ون 
أعماالً غیر مستقرة فھم م�ن أص�ح�اب ال�ب�س�ط�ات 
مثالً ومن الكسبة الوقتیین وما شابھ والكثیر منھم 
عاطلون عن العمل وغیر منظمین في إطار معی�ن، 
ومن مناطق تفتقر إلى الخدماتبمختل�ف اش�ك�ال�ھ�ا. 
ھم المھمشین في عملیة توزیع الریع النفط�ی�وم�ن 
أبرز الضحایا وم�ن ال�م�ح�روم�ی�ن م�ن ال�خ�دم�ات 
والصحة والتعلیم والبنى التح�ت�ی�ة. وھ�ي ض�ح�ی�ة 
الفساد وتوزیع الثروة غیر العادل وتداعیات ن�ھ�ج 

 المحاصصة الطائفیة واإلثنیة.

م   
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Wednesday 
ALiraqia No. 770 

28 Oct 20 • Year 16 

على مدى شھور ع�دی�دة أث�ن�اء ح�ك�م    
 700س�ق�ط  2019/2020الجزار عام 

شھید وشھیدة م�ن أن�ب�ل أب�ن�اء وب�ن�ات 
العراق المست�ب�اح ب�ال�ط�ائ�ف�ي وال�ف�س�اد 
وال�ت�ب�ع��ی�ة، مض��رج�ی�ن ب��دم�ائ�ھ��م ال�ت��ي 
خضبت ارض العراق، كما جرح وعوق 

ألف متظاھر ومتظاھرة  25ما یزید عن 
من أعز الناس على شعب العراق، سقط 
ال��م��ن��اض��ل��ون ال��ب��واس��ل ع��ل��ى أی��دي 
عصابات مسلحة أُطلق عل�ی�ھ�ا ح�ی�ن�ذاك 
بالطرف الثالث. لكن ھذا الطرف الث�ال�ث 
الشریر ھو ج�زء م�ن م�ك�ون�ات ال�دول�ة 
العمیقة، ومعھ جزء كبیر من الس�ل�ط�ات 
الثالث الرسم�ی�ة ف�ي ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة 
المھم�ش�ة، ع�ج�زا ع�ن اس�ك�ات ص�وت 
االن��ت��ف��اض��ة الس��ل��م��ی��ة ال��م��ق��دام��ة أو 
اغتیال�ھ�ا، ألن�ھ�ا ان�ط�ل�ق�ت م�ن ض�م�ی�ر 
الشعب ال�م�وج�وع وال�م�ن�ھ�وب ب�وط�ن�ھ 

  وحقوقھ ومستقبل أبناءه وبناتھ.
ھن�اك م�ن ال�وق�ائ�ع وال�دالئ�ل م�ا ی�ؤك�د 
ارتك�اب ھ�ؤالء ال�ق�ت�ل�ة ل�ت�ل�ك ال�ج�رائ�م 
البشعة من جھة، وفشلھ�م ال�ف�ع�ل�ي ف�ي 
اس��ك��ات ص��وت ق��وى االن��ت��ف��اض��ة أو 
اغتیالھا واحتواء من یمكن احتواءه من 
قواھا في إطار قوى الطغ�م�ة ال�ح�اك�م�ة. 
لقد اسقطت االنتفاضة السلمیة الب�اس�ل�ة 
ج��زار الش��ع��ب ال��ع��راق��ي وح��ك��وم��ت��ھ 
الطائفیة الفاسدة والمغتنیة على حس�اب 
الشعب، كما َشلًّْت االن�ت�ف�اض�ة ی�د ق�وى 
الدولة العمیقة في االج�ھ�از ع�ل�ى ق�وى 
االنتفاضة وقتل أمل التغییر ف�ي ن�ف�وس 
الشعب.. لقد نھضت شبیبة العراق وھي 
تردد.. نعم نحن ق�ادرون ع�ل�ى ت�ح�ق�ی�ق 
التغییر.. نعم، نعم سنغی�ر األوض�اع ف�ي 
ال��ع��راق ج��ذری��ا.. رغ��م أن��ف األع��داء 

 الداخلیین والخارجیین..
بعد مرور عام واحد على بدء االنتفاضة 
ال��م��ق��دام��ة، أي ف��ي ال��ذك��رى الس��ن��وی��ة 
األولى للخامس وال�ع�ش�ری�ن م�ن ش�ھ�ر 

، ق��ررت 2020تش��ری��ن األول/اك��ت��وب��ر 
قوى االنتفاضة الباسل�ة أح�ی�اء ذك�راھ�ا 
األول�ى وت��ج��دی��د االن��ت��ف��اض��ة الس��ل��م��ی��ة 

واإلع��الن ع��ن اس��ت��م��رارھ��ا واص��رار 
المنتفضین والمنتفضات على م�واص�ل�ة 
النضال السلمي لتحقیق النصر والتغییر 
ال��م��ن��ش��ودی��ن, ف��ي ال��وق��ت ذات��ھ ك��ان��ت 
خفافیش اللیل، قوى الدولة العمیقة بكل 
م�ك�ون��ات�ھ��ا الش��ری�رة وك��ل ال��م�ش��رف�ی��ن 
والموجھ�ی�ن ل�ھ�ا م�ن ق�ادة س�ی�اس�ی�ی�ن 
إسالمویین ومیلیشیات طائفی�ة مس�ل�ح�ة 
ومن یشرف علیھ�ا م�ن وراء ال�ح�دود، 
التخطیط الغتی�ال االن�ت�ف�اض�ة الس�ل�م�ی�ة 

 بإجراءات ثالثة أساسیة:

األول: اتھام قوى االنت�ف�اض�ة الس�ل�م�ی�ة 
بالعمالة للوالیات المتحدة، في حین ھ�م 
ولیس غیرھم من جاءوا راك�ب�ی�ن ظ�ھ�ر 
الدبابات األمریك�ی�ة وتس�ل�م�وا الس�ل�ط�ة 
والمال والنفوذ بمس�اوم�ة وق�ح�ة وض�د 
مصال�ح الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ب�ی�ن االدارة 
االمریكیة والقیادة اإلیران�ی�ة ل�ی�ف�رض�وا 

االث�ن�ي ال�ف�اس�د ع�ل�ى -نظامھم الط�ائ�ف�ي
المجتمع ال�ع�راق�ي ال�م�ت�ع�دد ال�ق�وم�ی�ات 
وال��دی��ان��ات وال��م��ذاھ��ب واالت��ج��اھ��ات 

 الفلسفیة والفكریة العقالنیة.
ال��ث��ان��ي: اش��اع��ة ال��ف��وض��ى وال��ب��دء 
باالعتداء على اجھزة األمن وجرِّ بع�ض 
قوى االنتفاض�ة الس�ل�م�ی�ة ال�ى م�ع�رك�ة 
مرفوضة منھ�م م�ع ق�وى األم�ن، ال�ت�ي 
مھمت�ھ�ا ح�م�ای�ة ق�وى االن�ت�ف�اض�ة م�ن 
التجاوز علیھا م�ن ج�ان�ب ت�ل�ك ال�ق�وى 
الشریرة. وقد فشلوا الى ح�د ب�ع�ی�د ف�ي 
ذلك، ولكنھم تسب�ب�وا ب�ج�رح ال�ع�ش�رات 
من قوى االنتفاضة على أی�دي األش�رار 

وق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي، ك��م��ا ج��رح��ت 
مجموعة من قوى األمن العراقی�ة ع�ل�ى 

 ایدي القوى االستفزازیة والشریرة.
الثالث: محاولة ثانیة الغتیال االنتفاضة 
الشبابیة والسلمیة في موقعھا المركزي 
بب�غ�داد، وم�ن ث�م خ�ن�ق�ھ�ا ف�ي س�اح�ات 
العراق األخرى، والقیام ب�ح�رق ال�خ�ی�ام 
واشاعة الفوضى والخوف، إضافة إل�ى 
مواصل�ة ع�م�ل�ی�ات اخ�ت�ط�اف وت�غ�ی�ی�ب 
وتشویھ سمعة النشطاء المختط�ف�ی�ن أو 
حتى قتلھم، واالستمرار بتخطیط وتنفی�ذ 
م��وج��ة م��ن االغ��ت��ی��االت ض��د نش��ط��اء 

 االنتفاضة الشبابیة والشعبیة.
** ان من واجب ك�ل الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
ش��ج��ب وإدان��ة أول��ئ��ك األوب��اش ال��ذی��ن 
لجأوا إلى اختراق ص�ف�وف االن�ت�ف�اض�ة 
واستفزاز اجھزة األمن واالعتداء علیھا 
وعلى المتظاھرین والمتظاھرات في آن 
واحد، ومن ثم نشر األك�اذی�ب واالدع�اء 
بأن قوى االنتفاضة ھي المسؤول�ة ع�ن 

 التحرش بقوى االمن الوطني.
** كما أن من واجب ا لدولة ال�ع�راق�ی�ة 
بس��ل��ط��ات��ھ��ا ال��ث��الث، الس��ی��م��ا الس��ل��ط��ة 
الت�ن�ف�ی�ذی�ة ات�خ�اذ اإلج�راءات ال�ك�ف�ی�ل�ة 
بفضح المیلیشیات الوالئیة التي اعل�ن�ت 

الحرب على قوى االنتفاضة ولم ت�ك�ت�ف 
بما ق�ت�ل�ت م�ن م�ن�اض�ل�ی�ن وم�ن�اض�الت 
م��دن��ی��ی��ن دی��م��ق��راط��ی��ی��ن خ��الل ال��ع��ام 

 25/10/2020المنصرم، بل بدأت ی�وم 
من جدید في محاولة قذرة بق�ت�ل وج�رح 
م�ن�اض�ل�ی�ن وم�ن��اض�الت ج�دد واغ�ت�ی��ال 
االنتفاضة الشعبیة الس�ل�م�ی�ة ال�ت�ي ھ�ي 
فخر العراق وطریق النصر المبین عل�ى 
ال��ق��وى ال��ظ��ال��م��ة واع��ت��ق��ال ال��ق��ت��ل��ة 
والفاسدین ومن یقف وراءھم لتقدیم�ھ�م 
إلى القضاء ومحاكمتھم لینالوا ال�ع�ق�اب 

 العادل.
** إن حكومة مصطفى الكاظمي، ال�ت�ي 
ل�م ت�ن�زع الس��الح ال�م�ن�ف��ل�ت م�ن أی��دي 
المیلیشی�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة ال�م�س�ل�ح�ة ول�م 
تحاكم القتلة وال الفاسدین الذین وع�دت 
القیام بكل ذلك قبل البدء بأي ان�ت�خ�اب�ات 
مبكرة، أخلت بوعودھا وشجعت ال�ق�وى 
الشریرة على تنفیذ خ�ط�ط�ھ�ا ال�ت�آم�ری�ة 
الجدیدة ضد قوى االن�ت�ف�اض�ة الس�ل�م�ی�ة 

ومطالبھا العادلة وال�م�ش�روع�ة. وی�ب�دو 
أن حكومة مصطفى الكاظمي استساغ�ت 
تقدیم الوعود العسلی�ة، واالم�ت�ن�اع ع�ن 
ت��ن��ف��ی��ذھ��ا، فـ��"وع��ود ال��ل��ی��ل ی��م��ح��وھ��ا 

 النھار".
** م��ن واج��ب ال��رأي ال��ع�ام ال�ع��ال�م��ي 
ال��ت��ح��رك ل��ن��ج��دة الش��ع��ب ال��ع��راق��ي 
ومساعدتھ من خ�الل ت�أی�ی�د ان�ت�ف�اض�ت�ھ 
الباسلة ومطالبھا العادلة والم�ش�روع�ة، 
وشجب القوى الداخلیة والخارجیة الت�ي 
تساھم في قتل ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن واغ�ت�ی�ال 
انتفاض�ت�ھ�م ال�ب�اس�ل�ة أم�ل ال�ع�راق ف�ي 
ال��ح��ری��ة وال��دی��م��ق��راط��ی��ة وال��ت��ق���دم 
االجتماعي واستعادة اس�ت�ق�الل وس�ی�ادة 
العراق، والمشارك�ة ف�ي الض�غ�ط ع�ل�ى 

ال�ح�ك��وم�ة ال��ع�راق�ی��ة ل�ت��ن�ف�ی��ذ وع�ودھ��ا 
وااللتزام بالیمین ال�ذي أدت�ھ ف�ي ان�ق�اذ 
العراق من الطائفیة والفساد وم�ح�اك�م�ة 
الفاسدین والمجرم�ی�ن ال�ق�ت�ل�ة وت�أم�ی�ن 

     انتخابات حرة وعادلة ونزیھة.
ال�م��ج��د وال��خ��ل��ود لش��ھ��داء االن��ت��ف��اض��ة 
التشرینیة. الشفاء للجرحى والمعوقی�ن. 
النص�ر ل�ل�ش�ع�ب ال�م�ن�اض�ل وان�ت�ف�اض�ة 
الشبیبة المقدامة. الخزي والعار للق�ت�ل�ة 
وال�ط��ائ��ف��ی��ی�ن وال��ف��اس��دی��ن وال��ن��ھ��اب��ی��ن 
ل��ث��روات ال��ع��راق وخ��ی��رات��ھ وم��وارده 
المالیة وسارقي قوت الش�ع�ب وال�ل�ق�م�ة 
من افواه الكادحین والفقراء والمعوزین 
وج��ی��اع األرام��ل وال��ی��ت��ام��ى. ال��خ��زي 
وال��ف��ش��ل ل��ل��م��ت��آم��ری��ن ع��ل��ى اس��ت��ق��الل 
وسیادة العراق والمشاركین ف�ي ف�رض 
التبعیة الخارجیة علی�ھ وع�ل�ى ق�رارات�ھ 
السیاسیة واالق�ت�ص�ادی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة 
والثقافیة وعالقاتھ ومواقف�ھ اإلق�ل�ی�م�ی�ة 

 والدولیة.

  ي اا ُ 

!ا مل اا  ا 

 أ. د.كاظم حبیب/ المانیا
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كنت لوحدي في الحفرة، ال�ق�ب�ر،    

ال زوج��ة، ال أب��ن��اء، ال ج��ار، ال 
صدیق، ال عدو، ح�ت�ى وال رس�ال�ة 
تص�ل ل�ي م�ن أح�د م�ا، وال ھ�واء 
نقي، فقط أنا ل�وح�دي وف�ي ب�ع�ض 
األحیان تت�ن�اھ�ى لس�م�ع�ي أص�وات 
كثیرة ومختلفة، أتخی�ل�ھ�ا، إذا ك�ان 
في ھ�ذا ال�ع�ال�م خ�ی�ال ی�ع�م�ل، م�ن 
عالمنا ھذا أو م�ن ع�ال�م الش�ھ�ادة 
والحیاة، وأنا ال شغ�ل ل�ي ب�ھ�ا، إذ 
ت��ع��ل��م��ت ع��ن��دم��ا ك��ن��ت ف��ي ع��ال��م 
الشھادة ھكذا، شخص أنا والك�ت�اب 
والقلم، وھنا ال ك�ت�اب وال ق�ل�م إّال 
أني بقیت منفردا وال أحد أقرب�ھ أو 

 یقربني.
اخترقت ما ف�ي ف�وق�ي م�ن م�واد   

م���ادی���ة ك���ال���ت���راب، وال���ط���اب���وق، 
واإلسمنت، والرمل، ورحت أمش�ي 

 حتى وصلت إلى مسنّایة الصابئة.
كانت ال�م�س�نّ�ای�ة ك�م�ا ع�ھ�دت�ھ�ا،   

ونھ�ر ال�ف�رات ك�ذل�ك، وش�اط�ئ�ی�ھ، 
والجسور، جسر الزی�ت�ون، وجس�ر 
النصر، والجسر الخش�ب�ي، وجس�ر 
ال��ط��ری��ق الس��ری��ع، ك��ل ش��يء ف��ي 
مكانھ، وھذا الج�م�ع ال�خ�یّ�ر واق�ف 
ی��ن��ت��ظ��ر أح��د ی��أت��ي، وك��ان ال��ذي 
ینتظرونھ ھو أن�ا، ب�ع�د أن ع�رف�ت 

 أنھم شخوص روایاتي.
أھرب م�ن ل�زوج�ة ال�رت�اب�ة ال�ت�ي  

نح�ن م�وج�ودون ف�ی�ھ�ا، إل�ى ف�ت�اة 
تحّملت شق�ی�ق�ھ�ا ال�ت�وأم أك�ث�ر م�ن 
أربع�ی�ن ع�ام�ا وھ�و م�ع�ھ�ا ی�ح�م�ل 
حدبتھ التي في ظھره كح�م�ل ث�ق�ی�ل 
ی��ن��وء ت��ح��ت ع��ب��ئ��ھ، وی��ت��أت��ئ ف��ي 
الكالم، إن�ھ�ا ال�ف�ت�اة، وم�ن ب�ع�دھ�ا 
الش��اب��ة، وم��ن ث��م ال��زوج��ة ال��ت��ي 
حصل�ت ع�ل�ى ش�ھ�ادة ال�دك�ت�وراه، 

  دنیا، وأخیھا ریاض أبو حدیبة.
تمطى جد دنیا بأقصى ما أم�ك�ن�ھ    

التمطي حتى كادت عظامھ تن�ف�ص�ل 
ف�ی�م��ا ب��ی�ن��ھ�ا، وم��دَّ ذراع��ی�ة ع�ل��ى 
وسعیھما، وتثائب بصوت س�م�ع�ت�ھ 
أنا ف�ان�ت�ب�ھ�ت ل�ھ، وك�أن�ي أراه ق�د 
ارتدى قبعة لتغ�ط�ي ص�ل�ع�ت�ھ، وق�د 

جلس بالقرب من الجدة ال�ع�م�ی�اء 
لدنیا، ھكذا تراءى لي في ص�ورة 
 رسمتھا لھ في روایة "الھاویة".

ك��ان��ت دن��ی��ا وھ��ي ام��رأة ف��ي   
الستین م�ن ع�م�رھ�ا، ف�ي ن�ھ�ای�ة 
الروایة، ت�ح�ل�ب ذاك�رت�ھ�ا ح�ل�ب�ا، 
وتستقطر كل ذكریاتھا اس�ت�ق�ط�ارا 

  دون أن تنسى منھا شیئا واحدا.
ھي حفی�دة ال�ج�دی�ن الش�ق�ی�ق�ی�ن   

اللذین تزوجا، الواحد من اآلخ�ر، 
فكان أن نزلت اللعنة في ال�ع�ائ�ل�ة 
كما فّكر الب�ع�ض م�ن ال�ن�اس ف�ي 
ذلك الوقت، وھي لم تصدق ب�ھ�ذا 

 االدعاء.
الجّدان أحبا بعضھما وھ�م�ا م�ع   

عائلتیھما في لندن، ال�ف�ت�اة ت�ك�ب�ر 
الفتى بسنوات ثالث، وتزوجا عند 
عودتھ�م�ا إل�ى ال�ع�راق ب�ع�د ع�ام 

2003. 
قبل الوالدان بذلك ال�زواج، ك�م�ا    

ق���ب���ل ب���ع���ض األھ���ل واألق���ارب 
واألصدقاء، وبع�ض رج�ال ال�دی�ن، 
ومنھم الذي تم عقد قرانھ�م�ا ع�ل�ى 

 یدیھ.
 ؟2003لماذا بعد عام  

ب��ن��ت ال��روای��ة ع��ل��ى ان أح��داث��ھ��ا  
الرئیسیة تم�ت ب�ع�د ع�ام االح�ت�الل 

للعراق ال�ذي  2003األمریكي عام 
وصلت فیھ األح�زاب ال�دی�ن�ی�ة إل�ى 
الحكم، حیث ظھرت ص�ور ال�ف�س�اد 
الكبیرة، العدیدة، والمختلفة، ومنھا 
الفساد األخالقي، ف�ب�ات�ت ال�م�ح�اك�م 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى إج��رام ال��ك��ث��ی��ر م��ن 
األش��خ��اص ال��ذی��ن فس��دوا، وم��ن��ھ 
ال��ف��س��اد ال��ج��ن��س��ي ف��ي ع��الق��ات 
المحارم، وكثر اف�ت�ت�اح م�ؤس�س�ات 
عدیدة لزواج المتعة المختلف علیھ 
فقھیا، في مدن كثیرة في العلن، أو 
بالسر كما في باقي المدن العراق�ی�ة 

 األخرى.
من ھ�ذا ال�م�ن�ط�ل�ق ب�ن�ی�ت أح�داث  

روای��ت���ي "ال���ھ���اوی��ة"، وب��ن���ی���ت 
شخوصھا الرئیسی�ن، ك�دن�ی�ا ال�ت�ي 
سمیتھا شھرزاد الصغیرة، وجّدتھا 
ال�ع�م��ی�اء بش�ھ�رزاد ال�ث��ان�ی�ة، ب�ع��د 
شھرزاد اللیالي، وكالھم�ا ی�ح�ك�ی�ن 
الحكایات عن تاریخ العائلة، ال�ج�دة 
تحكي، ودنیا تنق�ل ت�ل�ك ال�ح�ك�ای�ات 
التي سمعتھا من جّدتھا إلى زوجھا 

 وأخیھ.
كانت دنیا فتاة م�ؤدب�ة، رح�وم�ة،   

ت��ح��ت��رم ال��ك��ب��ی��ر وت��ع��ط��ف ع��ل��ى 
الصغیر، تحب جّدیھا، وھذه صفات 
نادرة الوجود في زمن ما بع�د ع�ام 

2003. 
س��أل��ت��ن��ي وھ��ي ق��ل��ی��ل��ة ال��ك��الم،    

وكانت قد حضرت مع ھ�ذا ال�ج�م�ع 
 الخیّر:

ھل حكایة روایة "الھاوی�ة" م�ن  -
 الواقع أم إنھا من الخیال؟

أج��ب��ت��ھ��ا وأن��ا أج��ی��ب ك��ل أف��راد    
 الجمع الخیّر:

 أال یوجد عراقیون في لندن؟ -
 تأخرت في اإلجابة، ثم قالت:   
 نعم یوجد. -
أال یوجد من یع�ود م�ن�ھ�م ألرض  -

 الوطن؟
 أجابت بسرعة:   
 نعم یوجد. -
أال ی��وج��د م��ن ی��م��ارس زواج  -

 المحارم؟
 نظرت للجمع الخیّر، ثم قالت:   
 نعم یوجد؟ -
قرأت مرة أنھ ف�ي دول�ة ع�رب�ی�ة  -

ت��زوج أخ��وی��ن م��ن ب��ع��ض��ھ��م��ا؟ 
وشاھدت ت�ق�ری�را ت�ل�ف�زی�ون�ی�ا ع�ن 
حكایة أخرى وقعت في ب�ل�د ع�رب�ي 
آخر، یشبھھا في التفاصیل، وع�ن�د 
جمع ھذه المعلومات یمكن الخروج 

ب��ح��ك��ای��ة روای��ة "ال��ھ��اوی��ة"، 
إض��اف��ة إلرث��ن��ا ال��ث��ق��اف��ي م��ن 
األس����اط����ی����ر، وال����خ����راف����ات 
المتوارثة، ك�ق�ص�ة أب�ن�اء آدم، 
وزواج إب��راھ��ی��م م��ن أخ��ت��ھ 
س��ارة، وح��ك��ای��ات أل��ف ل��ی��ل��ة 
ولیلة، أال تكفي ھذه المعلومات 
لبناء ف�ك�رة ال�روای�ة، وم�ن ث�م 

 إدخالھا في فرن "المخیلة".
 قالت دنیا:   
 وما ذنبي أنا؟ -

 قلت لھا:   
ومن ق�ال أن�ك م�ذن�ب�ة؟ إن  -

بعض الناس قالوا إنھا ل�ع�ن�ة 
نزلت ع�ل�ى ج�ّدك األخ�رس، 
وأخیك األحدب ریاض، وأنت 
لم تؤمني بذلك، أنا لم أج�ع�ل 
منك مذنبة في الروایة، وھذا 
ما یمكن فعلھ، لقد كنت عل�ى 

 حق في اعتقادك ذاك.
 سألتني أم الشھداء قائلة:   
من ت�ك�ون ج�دة دن�ی�ا ف�ي روای�ة  -

"الھاویة"، ھل أن�ت ت�ع�رف�ھ�ا ف�ي 
 الواقع؟

أجبتھا وأنا أخبر الجمع الخیّر عن  
 ھذه األمر:

جّدت دنی�ا وری�اض ن�ق�ل�ت�ھ�ا م�ن  -
الواقع إلى الروایة من خالل الشب�ھ 
بینھا وبین جدتي ألمي التي تزورنا 
كل عام قادمة من البصرة وت�ح�ك�ي 
ل�ن��ا ال��ح�ك��ای��ات، إّال أن��ھ��ا ل�م ت��ك��ن 
عمیاء، ھناك م�الم�ح تش�ت�رك ب�ھ�ا 
مع جدتي الحاجة "عانیة"، ك�ان�ت 
ام�رأة ف��ارع�ة ال��ط�ول، م��ت�ط��ھ��رة، 
ودائما بین أصابعھ�ا مس�ب�ح�ة ذات 
مئة حبة وحبھ ل�ت�ق�رأ م�ع ن�ف�س�ھ�ا 
ورودھ�ا وأدع��ی�ت��ھ��ا، ك�ان��ت ام��رأة 
ص�ارم��ة ف��ي ك��ل ش��يء ح��ت��ى ف��ي 

 أدائھا طقوسھا الدینیة.
*** 

أظلم البستان، زاغت عیوننا ف�ي    
محاجرھا، وآذان�ن�ا ق�د غ�اب�ت ول�م 
یبق منھا سوى ال�ح�ف�ر ال�ع�م�ی�ق�ة، 
وفي أفواھنا ظل�ت س�وى األس�ن�ان 
ف��ي ال��ف��ك��وك، ك��ن��ت م��ا أزال ف��ي 
حفرتي السوداء كالكح�ل، ال ش�يء 
یُ��رى، ال ش��يء یس��م��ع، ال ش��يء 
یتحدث، ال ش�يء ی�ع�ب�ق، ال ش�يء 

 یحدث، ال شيء یجيء.
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ال��ق��واع��د ال��ج��دی��دة ج��ع��ل��ت ال��م��ب��ارزة    
التلفزیونیة ال�ث�ان�ی�ة ب�ی�ن دون�ال�د ت�رام�ب 
وج�و ب�ای��دن ف�ي اإلن��ت�خ��اب�ات ال��رئ�اس��ی��ة 
األمریكیة أكثر حضارة. وكان ال یمكن أن 
یتم ذلك بالكامل بدون إجراءات قس�ری�ة : 
بینما كان أح�د ال�م�رش�ح�ی�ن ی�ع�ل�ق ع�ل�ى 
موضوع جدید، تم كتم صوت می�ك�روف�ون 
اآلخر لفت�رة وج�ی�زة. وف�ي ال�واق�ع، ك�ان 
لدیھما ما یقولونھ لبعضھما البعض خ�الل 
المناظرة التلفزیونیة ل�ی�ل�ة ال�ج�م�ع�ة. ألن 
المبارزة بین دونالد ت�رام�ب وج�و ب�ای�دن 
قبل ثالثة أس�اب�ی�ع غ�رق�ت ف�ي ح�ال�ة م�ن 
الفوضى. اآلن التقى الخصوم م�رة أخ�رى 
في االستودیو ف�ي ن�اش�ف�ی�ل ـ� ت�ی�ن�ی�س�ي. 
للمرة األخیرة في ھذه الحملة االن�ت�خ�اب�ی�ة 
ال�م��س�ت��ق��ط�ب��ة الس��اخ��ن�ة، وق�ف��وا ب�ج��ان��ب 

 90بعضھم البعض في االس�ت�ودی�و ل�م�دة 
دقیقة. برزت خمس ل�ح�ظ�ات ع�ل�ى وج�ھ 
الخصوص، كشفت ال�ك�ث�ی�ر ع�ن ال�ح�م�ل�ة 
االنتخابیة. عندم�ا ت�ع�ل�ق األم�ر ب�ك�ورون�ا 
بغض النظ�ر ع�م�ن ی�ج�ل�س ف�ي "ال�ب�ی�ت 
األبیض"، اتخذ الرئیس األمریكي م�وق�ف�ا 
دف��اع��ی��ا، وی��ب��دو أن ك��ال ال��م��رش��ح��ی��ن، 
ی��ت��ط��ل��ع��ان أك��ث��ر ن��ح��و ال��وص��ول ل��ل��ق��اح 
والتعافي االقتصادي. ومن ال�م�وض�وع�ات 
األخرى التي ت�ن�اول�ت�ھ�ا ال�م�ن�اقش�ة، ال�ت�ي 
جرت بوالیة تینیسي، عالقة ترامب بحاكم 
كوریا الشمالیة كیم جونغ أون، والشؤون 
المالیة الشخصیة للمرشح�ی�ن، وال�ت�أم�ی�ن 
الصحي والھجرة. بایدن حث ترامب ال�ذي 
یقاوم إقراراتھ الضریب�ی�ة "ال�ت�وق�ف ع�ن 
الحدیث عن ال�ف�س�اد". ك�م�ا ات�ھ�م�ھ ب�أن�ھ 
"أح��د أك��ث��ر ال��رؤس��اء ع��ن��ص��ری��ة" ف��ي 
التاریخ. ف�ی�م�ا ت�م�س�ك ت�رام�ب ب�ال�ح�ج�ج 
القدیمة، لكنھ لم یحقق نجاحات، وعلى ما 
یبدو، أراد منع ال�ج�م�ھ�ور م�ن االن�زع�اج 

  من مواقفھ.
سیتم انتخاب الرئیس الجدید في ال�والی�ات 

نوفمبر. وی�ب�دو أن ب�ای�دن  3المتحدة یوم 
وفقا آلخر استطالع لرویت�رز ـ� إبس�وس، 
یتقدم حال�ی�اً ب�ث�م�ان�ي ن�ق�اط م�ئ�وی�ة ع�ل�ى 
ترامب، وإن حظوظ فوزه ستكون ن�ت�ی�ج�ة 
ت��ق��دی��ر واح��ت��رام ال��ن��اخ��ب��ی��ن م��ن أص��ول 
أفریقیة وآس�ی�وی�ة لـ� "ك�ام�اال ھ�اری�س" 

  المرشحة لمنصب نائب الرئیس.
إذا كان جو بایدن سیفوز في االنت�خ�اب�ات، 
فسیك�ون ل�ل�والی�ات ال�م�ت�ح�دة أول ن�ائ�ب�ة 
س��وداء ل��ل��رئ��ی��س، وأول ن��ائ��ب رئ��ی��س 
آسیوي في آن واحد. ف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ، 
أدى ترشیحھ�ا إل�ى ظ�ھ�ور ح�رك�ة "أب�داً 
بایدن" من "التقدمیین" ب�ی�ن ال�ن�اخ�ب�ی�ن 
الدیمقراطیین.. من الم�ف�ارق�ة أن اإلع�الن 
قد جاء في وقت كانت "كام�اال ھ�اری�س" 
تتحدث إلى ج�ان�ب أم�ث�ال ج�ورج ك�ل�ون�ي 
ول��ی��ون��اردو دي ك��اب��ری��و ف��ي م��ھ��رج��ان 
الس��ی��ن��م��ا م��ن أج��ل الس��الم ف��ي ل��وس 
أنجلوس... وأص�ب�ح ال�ح�دی�ث ع�ن ت�غ�یّ�ر 
المناخ العالمي ال یشكل تحدی�ات ال�غ�د ب�ل 
الیوم، وأش�ارت آن�ذاك دراس�ة أم�ری�ك�ی�ة 
ح��دی��ث��ة، إل��ى أن درج��ات ال��ح��رارة ف��ي 

العراق حطمت الرقم الق�ی�اس�ي ف�ي ش�ھ�ر 
آب من ھذا العام حیث س�ج�ل�ت أك�ث�ر م�ن 

درج�ة م�ئ�وی�ة ت�ھ�دد ال�ح�ی�اة، وإن�ھ�ا  51
تشكل نظرة "تقشعر لھا األبدان" لل�ح�ی�اة 
المناخیة والسیاسیة ف�ي ب�غ�داد، وأن�ھ إذا 
كانت السی�اس�ة ت�ج�اه ت�غ�ی�ر ال�م�ن�اخ ھ�ي 
"ال��ع��م��ل ك��ال��م��ع��ت��اد"، ف��إن أج��زاء م��ن 
الوالیات المتحدة ستشبھ ال�ط�ق�س الس�ائ�د 
في بغداد، في إشارة إلى سخونة المعرك�ة 
االنتخابیة بین بایدن وت�رام�ب.. ال�ط�ری�ف 

 Alexالمخرج الشھیر ألیكس جیبني أن 
Gibney  الحائز على جائزة األوسكار قد

"قضى سراً األشھر الخمسة ال�م�اض�ی�ة" 
في إنتاج فیلم وث�ائ�ق�ي م�ل�يء ب�ال�ح�ی�وی�ة 
ب�ع�ن�وان "ت�م�ام�اً ت�ح�ت" ح��ول س�ی�ط��رة 

. ب�ط�ول�ة ص�وف�ی�ا COVID-19فیروس 
والممثلة سوزانھ ھ�ل�ی�ن�ج�ر،  ھاروتیونیان

 20ف�ي  NEONت�م ع�رض�ھ ب�واس�ط�ة 
صحیفة لوس أنجلوس ق�د أكتوبر. وكانت 

كشفت مؤخراً سر ھذا الفیل�م ب�م�ق�ال ل�ھ�ا 
تحت عنوان ساخر "ن�ت�م�ن�ى ل�ك الش�ف�اء 
العاجل" بقلم كوی�ن�دری�ث ج�ونس�ون ج�اء 
فیھ: ت�رام�ب مص�اب ب�ف�ی�روس ك�ورون�ا، 
لكن ھل یعرف أن أل�ی�ك�س ج�ی�ب�ن�ي ل�دی�ھ 
السیطرة الكام�ل�ة؟. ق�د ی�ب�دو ھ�ذا وك�أن�ھ 
رسالة ذات حدین إلى ال�رئ�ی�س ال�خ�ام�س 
واألربعین للوالیات ال�م�ت�ح�دة، دون�ال�د ج 

     ترامب. 
لم تتوانى "ك�م�اال" ال�ت�ي ت�ع�ن�ي "زھ�رة 
اللوتس". عن تعاطفھا ال�ك�ب�ی�ر ورؤی�ت�ھ�ا 
الدولیة كمتحدثة في مھرجان السینما م�ن 
أجل السالم في لوس ان�ج�ل�س م�ع ح�م�ل�ة 
"مساعدة ھائیتي" التي دعا لھا في آب / 

ال�م�م�ث�ل وم�خ�رج أف�الم  2020أغسطس 
وكاتب السیناریو األمری�ك�ي ال�ذي ی�ع�ت�ب�ر 
أحد الممثلین البارزین في الفیلم األمریكي 
المعاصر والحائز على العدید من الجوائ�ز 

 Seanالعالم�ی�ة "ش�ون ج�اس�ت�ن ب�ن" 
Penn وھو حدث سنوي ل�ل�ت�وع�ی�ة م�ن .

أجل ضحایا الزلزال ال�م�دم�ر ف�ي ھ�ای�ت�ي. 
بحضور حشد من المحسنین م�ث�ل إی�ل�ون 
موس�ك، األب ال�روح�ي لـ� ب�رای�ن ل�ورد، 
ومواھب م�ث�ل ج�ورج ك�ل�ون�ي، وج�ول�ی�ا 
روبرتس، ولیوناردو دي كابریو. خاطب�ت 
كاماال ھاریس ش�ون ب�ن ب�ال�ق�ول: "ھ�ذه 
اللحظة لم تكن لحظة مأساة ف�ح�س�ب، ب�ل 
أیضاً لحظة أم�ل. ل�ح�ظ�ة ذّك�رت�ن�ا ب�أفض�ل 
المواقف اإلنس�ان�ی�ة. ل�ح�ظ�ة رأی�ن�ا ف�ی�ھ�ا 
المحسنین بی�ن�ن�ا، ب�م�ا ف�ي ذل�ك ص�دی�ق�ن�ا 
العزی�ز، ش�ون ب�ن، ال�ذي ق�ام ب�ت�أس�ی�س 

 Haitian"منظمة اإلغاثة ال�ھ�ای�ت�ی�ة" 
Relief Organization  م�ع ال�ق�ی�ام ،

ال�ری�ادي، ی�ظ�ھ�ر م�ا ی�م�ك�ن�ن�ا بھذا العمل 
القیام بھ ك�أم�ی�رك�ی�ی�ن ف�ي ال�وص�ول إل�ى 

 إخواننا وأخواتنا في جمیع أنحاء العالم. 
، أصبحت س�ی�ن�م�ا الس�الم 2002منذ عام 

م��ب��ادرة ع��ال��م��ی��ة، ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زی��ز 
اإلنس��ان��ی��ة م��ن خ��الل األف��الم م��ع دع��وة 
األعضاء من المجتمع السینمائ�ي ال�دول�ي 
لحضور حفل توزیع جوائز الس�ی�ن�م�ا م�ن 

أجل السالم سنویاً ضمن مھرجان ب�رل�ی�ن 
 السینمائي الدولي "البرلینالھ". 

لقد أنشأت منصة للس�الم وال�ت�س�ام�ح ف�ي 
صالة األوركسترا ی�ع�رض خ�الل�ھ�ا ع�م�ل 
س�ی��ن�م��ائ�ي ی��ب�رز ح�ال��ة اإلنس�ان وال�ق��ی��م 
االنسانیة، أیضاً، ع�رض م�ق�ت�ط�ف�ات م�ن 
األعمال النموذجیة واالحتفال بالمخرج�ی�ن 
والمنتجین بجائزة سینما السالم ل�ألع�م�ال 
الجدیرة بالثناء مع االحتفاء بقوة الصورة 
المتحركة وقدرتھا على توحید الث�ق�اف�ات.. 
تج�م�ع س�ی�ن�م�ا م�ن أج�ل الس�الم ن�ج�وم�اً 
دولیین وش�خ�ص�ی�ات ع�ال�م�ی�ة م�ن ع�ال�م 
السین�م�ا واإلع�الم والس�ی�اس�ة واألع�م�ال 

 والمجتمع. 
ھذا الح�دث ال�م�رم�وق ھ�و رم�ز ل�ل�س�الم 
والحریة والتسامح، لھ ت�أث�ی�ر دائ�م ع�ل�ى 
عالم الس�ی�ن�م�ا واإلع�الم وت�ب�ادل األف�ك�ار 

    بحریة. 
رئ�ی�س�ة بینما تت�س�اءل ن�انس�ي ب�ی�ل�وس�ي 

مجلس النواب األمری�ك�ي "ال�ك�ون�غ�رس" 
في كل مناسبة، عما إذا كان دون�ال�د بشدة 

ترامب ال یزال ع�اق�الً ب�م�ا ی�ك�ف�ي ل�ی�ك�ون 
رئیساً، وبی�ن�م�ا م�ن ال�م�رج�ح أن ی�ت�ول�ى 
مرشح ال�ح�زب ال�دی�م�ق�راط�ي ج�و ب�ای�دن 

ع��ام�اً، ف�إن آم��ال  78م�ن�ص�ب�ھ ف��ي س�ن 
التغییر والخالص تكمن في كاماال ھاریس 
م��رش��ح��ة ن��ائ��ب ال��رئ��ی��س األم��ری��ك��ي 
الدیمقرطي ج�و ب�ای�دن. ب�ع�د ف�وزھ�ا ف�ي 
النقاش ضد مایك ب�ن�س ف�ي ال�رأي ال�ع�ام 

ف�ي ال�م�ائ�ة، أص�ب�ح�ت  40إلى  60بنسبة 
القوة الرائدة في السیاسة األمریكیة وف�ي 
العالقات الدولیة، وتغیر المناخ، وال�ع�دال�ة 
االجتماع�ی�ة، وس�ی�ادة ال�ق�ان�ون، وع�ودة 

لس��ی��دة  -أم��ری��ك��ا إل��ى ال��دی��م��ق��راط��ی��ة 
االسیویة األصل التي توص�ف ف�ي  أمریكا 

العدید من األوساط التخبویة والشعب�ی�ة بـ 
"المرأة الرائعة" أو "السیدة اإلعجوبة" 
قضایا ھامة ولھا األولوی�ة ف�ي م�ن�ص�ب�ھ�ا 

  الجدید.
 
 
 

 
 
 
 
 

 فمن ھي كماال ھاریس؟. 
ول��دت ك��ام��اال ھ��اری��س ألم ھ��ن��دی��ة وأب 
ج��ام��ای��ك��ي ف��ي ك��ال��ی��ف��ورن��ی��ا ب��ال��والی��ات 
المتحدة. ك�ان ج�دھ�ا ج�زءاً م�ن ال�ن�ض�ال 
الھندي من أجل االستق�الل. س�ار وال�داھ�ا 
ض��د ح��رب ف��ی��ت��ن��ام وم��ن أج��ل ال��ح��ق��وق 
المدنیة وكانا جزءاً نشط�اً م�ن ت�ن�ظ�ی�م�ھ�ا 
واست�م�رارھ�ا. ف�ي الس�ی�اس�ة األم�ری�ك�ی�ة 
فشلت كاماال ھاریس في امتحان قبض�ت�ھ�ا 
ل�ك�ن�ھ�ا أص�ب�ح�ت أول ام�رأة س�وداء م��ن 
كالیفورنیا والثانیة في الوالی�ات ال�م�ت�ح�دة 
تصل إلى م�ج�ل�س الش�ی�وخ ب�ی�ن�م�ا ك�ان�ت 
أیضاً ثاني رئیسة لسینما من أج�ل الس�الم 
ف��ي ل��وس أن��ج��ل��وس إل��ى ج��ان��ب ج��ول��ی��ا 

  روبرتس.
بص��ف��ت��ھ��ا عض��واً ف��ي م��ج��ل��س الش��ی��وخ 
األمریكي، قدمت تشریعاً إلصالح ال�ع�دال�ة 
الجنائیة خالل األسابیع الستة األولى ل�ھ�ا. 
في كتابھا "الحقائق ال�ت�ي ن�ح�ت�ف�ظ ب�ھ�ا" 

The Truths We Hold تتحدث ع�ن ،

قضیة في بدایة حیاتھا المھنی�ة ك�م�ت�درب�ة 
كانت لحظة حاسمة في حیاتھا. (ك�ان م�ن 
المفترض أن تقضي أم شابة بریئة عط�ل�ة 
نھایة األسبوع في السجن ح�ی�ث ل�م ی�ك�ن 
لدى ال�ق�اض�ي ال�وق�ت ال�ك�اف�ي ل�م�راج�ع�ة 
قضیتھا بعد ظھر یوم الجمعة). ت�ت�ع�اط�ف 
ھاریس مع األم الشابة وأطفالھ�ا وح�دھ�م 
في ال�م�ن�زل، ون�اش�دت ال�م�ح�ق�ق أن ی�ت�م 
استدعاء القضیة في نفس الیوم، وبعد أن 
عاد القاضي أخیراً وراجع قضیتھا، ك�ان�ت 
السیدة حرة في الذھاب. أدرك�ت ف�ي ذل�ك 
الیوم أن�ھ ح�ت�ى م�ع الس�ل�ط�ة ال�م�ح�دودة 
كمتدربة، یمكن لألشخاص الذین یھتم�ون 

  أن یحدثوا خرقاً. 
 

ك��ام��اال ھ��اری��س ق��اس��ی��ة أیض��اً ع��ل��ى 
المتواطئین في الجرائم. عملت ع�دة ل�ی�اٍل 
في مسرح جرائم القتل والجریمة، عن�دم�ا 
كان مجلس الشیوخ یش�ك�ك ف�ي م�ؤھ�الت 
جینا ھاسبل "مدیر وك�ال�ة االس�ت�خ�ب�ارات 
المركزیة"، أسئلتھا المركزة وال�ح�اس�م�ة 
حول ما إذا كانت ھاسبل تعتقد، بعد ف�وات 
األوان، من أن استخدام وكالة المخ�اب�رات 
المركزیة للتعذیب كان غیر أخ�الق�ي، أدى 
ذلك إلى المكاشفة، مم�ا ج�ع�ل ال�زی�ن�ات�ور 
والس��ی��اس��ي م��ن ال��ح��زب ال��ج��م��ھ��وري 
األمری�ك�ي ال�ذي ك�ان م�ن أش�د م�ن�ت�ق�دي 
ترامب "جون ماك�ی�ن"، ی�ف�ق�د ث�ق�ت�ھ ف�ي 
األحكام األخالقیة ل�ھ�اس�ب�ی�ل وإحس�اس�ھ�ا 
بالمسئولیة لمناھضة التعذیب. لق�د ك�ت�ب�ت 
نقداً صارخاً ل�ف�ش�ل إدارة ت�رام�ب ق�ائ�ل�ة: 
"... لقد رأینا إدارة تنحاز إلى المتعصبی�ن 
ال��ب���ی���ض ف���ي ال���داخ��ل وت���ت���ق���رب م���ن 
الدیكتاتوریین في الخارج، ین�زع األط�ف�ال 
من أذرع أمھاتھم في انتھاك ف�ظ ل�ح�ق�وق 
اإلنس���ان، م���ن���ح الش���رك���ات واألث���ری���اء 
تخفیضات ضریبی�ة ض�خ�م�ة م�ع ت�ج�اھ�ل 
الطبقة الوسطى، إفشال حربنا ض�د ت�غ�ی�ر 
المناخ، تخریب ال�رع�ای�ة الص�ح�ی�ة وح�ق 
المرأة في السیطرة على تع�رض جس�دھ�ا 
للخط�ر، ان�ت�ق�اد ك�ل ش�يء وك�ل ش�خ�ص 
یتعرض لذلك على ما یبدو، ب�م�ا ف�ي ذل�ك 
فكرة صحافة حرة ومستقلة"، ودعت إلى 
االلتزام بالقیم التي تمثل�ھ�ا أم�ری�ك�ا. ون�ب�ذ 
الطغاة والدیكتات�وری�ی�ن ال�ذی�ن ی�ح�ك�م�ون 
بالدھم على أساس مصال�ح�ھ�م ال�خ�اص�ة، 
واالل��ت��زام ب��ال��دی��م��ق��راط��ی��ة ف��ي ال��داخ��ل 
وال�خ��ارج، وبس��ی��ادة ال�ق��ان��ون، وال��ن��ظ��ام 
الدولي الذي یعزز السالم العالمي، والق�ی�م 
ال��ت��ي ورث��ت��ھ��ا ع��ن اآلب��اء، "إن خ��دم��ة 
اآلخرین ھ�ي ال�ت�ي ت�ع�ط�ي ال�ح�ی�اة ھ�دف�اً 

تنال أفضل م�ا  أن مثلما تستحقومعنى"، 
  في الوجود من قیّم.
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یقول سركون بولص: ونحن حین نق�ول قص�ی�دة    
النثر فھذا تعبیر خ�اط�ىء, ألّن قص�ی�دة ال�ن�ث�ر ف�ي 
الشعر األوربي ھي شيء آخر, وفي الشعر العربي 
عندما نقول نتحدث عن قصیدة مقطّعة وھي مج�ّرد 
تسمیة خاطئة, وأنا أسّمي ھذا الشعر ال�ذي أك�ت�ب�ھ 
بالشعر الحّر, كما كان یكتب�ھ إل�ی�وت وأودن وك�م�ا 
كان یكتبھ شعراء كثیرون ف�ي ال�ع�ال�م. واذا ك�ان�ت 
تسمیتھا قصیدة ال�ن�ث�ر, ف�أن�ت ت�ب�دي ج�ھ�ل�ك, ألّن 
قصیدة النثر ھي التي كان یكتبھا ب�ودل�ی�ر ورام�ب�و 

 وماالرمیھ, أي قصیدة غیر مقطّعة. 
من ھنا بدأنا ن�ح�ن وأس�ت�ل�ھ�م�ن�ا ف�ك�رة ال�ق�ص�ی�دة/ 
السردیّة التعبیریّة/ باألتكاء على م�ف�ھ�وم ھ�ن�دس�ة 
قصیدة النثر ومن ثّم التمّرد والش�روع ف�ي ك�ت�اب�ة 
قصیدة مغایرة لما یُكتب من ضجیج كث�ی�ر ب�دع�وى 
قصیدة نثر وھي ب�ری�ئ�ة ك�ل ال�ب�راءة م�ن ھ�ذا االّ 
القلیل ممن أوفى لھا حس�ب�م�ا ی�ع�ت�ق�د/ وھ�ي غ�ی�ر 
قصیدة نثر/ وأبدع فیھا ایما ابداع وتمیّز, ون�ق�ص�د 
اّن ما یُكتب الیوم انما ھو نّص حّر بعید ك�ل ال�بُ�ع�د 
عن قصیدة النثر. اّن القصیدة السردیّة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة 

ال�ت�ع�ب�ی�ر/ وی�خ�ط�يء  -تتكون من مفردتي/ السرد 
كثیرا َمن یتصور أّن السرد الذي نقصده ھو السرد 

القصصي, وأّن التعبیر نقصد بھ األنشاء  -الحكائي 
 والتعبیر عن األشیاء. 

اّن السرد الذي نقصده انما ھ�و الس�رد ال�م�م�ان�ع   
ل�ل��س��رد أي انّ��ھ الس��رد ب�ق��ص��د األی�ح��اء وال��رم��ز 
والخ�ی�ال ال�ط�اغ�ي وال�ل�غ�ة ال�ع�ذب�ة واألن�زی�اح�ات 
اللغویّة العظیمة وتعّمد األب�ھ�ار وال ن�ق�ص�د م�ن�ھ�ا 
الحكایة أو الوصف, أما م�ف�ھ�وم ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة ف�أنّ�ھ 
مأخوذ من المدرسة التعبیریّة والت�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 
المرھفة, اي ال�ت�ي ت�ت�ح�دث ع�ن اآلآلم ال�ع�ظ�ی�م�ة 
والمشاعر العمیقة وما تثیره األحداث واألشیاء في 
ال��ذات األنس��ان��یّ��ة. اّن م��ا تش��ت��رك ب��ھ ال��ق��ص��ی��دة 
السردیّة التعبیریّة وقصیدة النثر ھو جعلھما ال�ن�ث�ر 
الغایة وال�وس�ی�ل�ة ل�ل�وص�ول ال�ى ش�ع�ری�ة ع�ال�ی�ة 
وجدیدة . اّن ال�ق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة ھ�ي 
قصیدة ال تعتمد على العروض واألوزان وال�ق�اف�ی�ة 
الموّحدة وال التشطیر ووض�ع ال�ف�واص�ل وال�ن�ق�اط 
الكثیرة او وضع الفراغات بین ال�ف�ق�رات ال�ن�ص�یّ�ة 
وانّما تسترسل في ف�ق�رات�ھ�ا ال�ن�ص�یّ�ة ال�م�ت�الح�ق�ة 
والمتراصة مع بعضھا وكأنّھا ق�ط�ع�ة ن�ث�ریّ�ة . أّن 
القصیدة السردیّة التعبیریّة ھي غیمة حبلى م�ث�ق�ل�ة 
بالمشاعر المتأججة واألحاسیس ال�م�رھ�ف�ة ت�رم�ي 
حملھا على األرض الجّرداء فتخ�ّض�ر ال�روح دون 

 عناء أو مشقّة .
وسعیاً منّا الى ترسیخ مفھوم ال�ق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة 
التعبیریّة قمنا بأنشاء موقع الكترونّي على (الفیس 

,اع�ل�ن�ا ف�ی�ھ ع�ن والدة ھ�ذه  2015ب�وك) ال�ع�ام 
القصیدة والتي سرعان ما أنتش�رت ع�ل�ى مس�اح�ة 
واسعة من أرضنا العربیة ثم ما ل�ب�ث�ت أّن انش�رت 
عالمیاً في القارات األخرى وأنبرى لھا كتّاب كان�وا 
أوفیاء لھا وأثبتوا جدارتھم في كتابة ھذه القصی�دة 
وأّكدوا على أحقیتھا في األنتش�ار وأن�ط�الق�ھ�ا ال�ى 
آفاق بعیدة وعالیة. فصدرت مجامیع شعریة تحم�ل 
سمات ھذه القصیدة الجدیدة في أكثر من بلد عربي 
وكذلك مجامیع شعریة في أمیركا والھند واف�ری�ق�ی�ا 
وامیركا الالتینیة وأوربا وصار لھ�ا رّواد وعّش�اق 
یدافعون عنھا ویتمّسكون بجمالی�ت�ھ�ا وی�ح�اف�ظ�ون 

 على تطویرھا.
سنتحدث تباعاً عن تجلّیات ھذه اللغة حسبما یُنش�ر 

م�ؤس�س�ة ت�ج�دی�د  -في مجموعة السرد التعب�ی�ري 
الفرع العربي, ولتكن ھذه المقاالت ضی�اء  -األدبیّة 

یھتدي بھ كل َمْن یرید التحلیق بعیدا ف�ي س�م�اوات 
 السردیة التعبیریة.

  
 اللغة التجریدیّة 

نحن نستخدم اللغة من اج�ل إیص�ال م�ع�ن�ى م�ع�ی�ن 
وواضح ومفھوم الى المتلقي , فھي تعتب�ر (ال�غ�ة) 

أداة توصیلیة, ولكننا في القصیدة التجریدیّ�ة ن�ق�وم 
بتجریدھا من ھذه الخاصیة, لنقوم بشحن�ھ�ا ب�زخ�م 
شعوري عنیف وأحساس عمیق وبطاقات تعب�ی�ریّ�ة 
وعمق فكري والنفوذ في الوعي , ف�ف�ی�ھ�ا ال ن�رى 
الشخوص واألشكال, فنحن ال نرى سوى المشاع�ر 
واألحاسیس المنقولة لنا عبر ھذه اللغة, أنّھا تبتع�د 
كثیرا عن خاصیتھا التوصیلی�ة وم�ن�ط�ق�ی�ت�ھ�ا , أّن 
اللغة ھنا تكون أشبھ ما یكون باأللوان الت�ي ت�زیّ�ن 

وتلّون اللوحة, المقاطع النّصیة ھنا عبارة عن كتل 
شعوریة حّسیة, فكلما یزداد تجرید اللغة كلّما ق�لّ�ت 
التوصیلیة فیھا, مما ی�ؤدي ال�ى ح�دوث ال�ت�ج�ری�د 
التاّم , فتكون المفردة عب�ارة ع�ن وح�دة ج�م�ال�ی�ة 
شعوریّة حّسی�ة ت�ت�خ�لّ�ى ع�ن خ�اص�ی�ة ال�ت�وص�ی�ل 
المعرفي. التجریدیّة ھي الشعور العم�ی�ق وال�ن�ف�وذ 

  الى جوھر األشیاء.
 

 أوالً : كذب... 
 لیبیا . -بقلم : عبدهللا محمد الحاضر 

ما یمیّز الكتابة التجریدیة ھو تقلیلھا األعتماد عل�ى 
توصیلیة الكلمات ومنطقیتھا, أنّھا تعتمد على ث�ق�ل 
الكلمات الشعوري وزخمھا األحس�اس�ي وط�اق�ت�ھ�ا 
التعبیریة, أّن اللغة التجریدیة تص�ل ال�ى ال�م�ت�ل�ق�ي 
قبل ان تصل الیھ المعاني, فیدرك المت�ل�ق�ي ال�ن�ظ�ام 
الشعوري واألحساسي قبل التوصیلة. ف�م�ث�الً ن�ق�رأ 
ھنا ومن خالل قص�ی�دة الش�اع�ر ال�ل�ی�ب�ّي/ ع�ب�دهللا 
محمد الحاضر/ ومن خالل بناء جملي متواص�ل ف�ّذ 
ورائع/ تتظاھر الغیمة بأنھ�ا ح�ن�ون�ة ل�ح�د ت�أث�رھ�ا 
بعطش الزھور فتذرف یاقوت مھجتھا لتبعد قس�وة 
العطش عن تلك البراعم ال�ن�اع�م�ة وع�ی�ن�ھ�ا ع�ل�ى 
الریح الذى كثر تذمره من تنامى وزنھا الم�ض�ط�رد 
خشیة ان یسطو علیھ ال�ت�ع�ب او ان ت�زوغ ع�ی�ن�ھ 
لمن ھى اكثر رشاقة منھا فیفلت فجئة ی�دھ�ا ال�ت�ى 
جعلتھا الغیرة اشد تمسكا.../ تجری�د ال�الل�ف�اظ م�ن 
لغویتھا , فكل ما نعرفھ ھنا ومن خالل قراءتنا ھ�و 
عبارة عن لغة تجّردت من خاصیتھا ال�ت�وص�ی�ل�ی�ة, 
وأصبحت عبارة ع�ن ُك�ت�ل ش�ع�وری�ة ن�ق�ل�ت إل�ی�ن�ا 
الشعور واألحساس فی�م�ا ك�ان ب�اع�م�اق الش�اع�ر, 
فاصبحت ھذه األل�ف�اظ ت�ح�ك�ي ع�ن ث�ق�ل ش�ع�وري 
وعاطفي واحساسي, أنّھا عبارة عن كلمات ملّون�ة 
بالشعور تشّع وتختلف في صدمتھا الشعوریة وق�د 
تخلّت عن مرجعیاتھا الفكریة وال�ب�الغ�ی�ة. أّن ھ�ذا 
المقطع النّصي الطویل ھنا ك�ان ع�ب�ارة ع�ن ن�ّص 
شعوري أحساسي لم ینقل لنا المعنى ال�ت�وص�ی�ل�ي, 
أنّھ عبارة زخم شعوري متدفق , ف�ال أش�ك�ال ن�رى 
وال شخوص, فقط كتل من المشاعر واألح�اس�ی�س, 
أنّنا ھنا أم�ام ج�م�ال�ی�ة ش�ع�وری�ة ول�ی�س ج�م�ال�ی�ة 
توصیلیة, أّن المعنى ھ�ن�ا ھ�و ع�ب�ارة ع�ن م�ع�ن�ى 
شعوري فقط ولیس معنى توصیلي وھذا ما ندع�وه 
باللغة التجریدیة التي تمتاز بھا السردیّة التعبیریّة. 
ولنقرا على مھل ھذه الكتل الش�ع�وری�ة ال�ج�م�ی�ل�ة/ 
تتظاھر الغیمة بأنھا حنون�ة ل�ح�د ت�أث�رھ�ا ب�ع�ط�ش 
الزھور/ نالحظ ھنا كیف قام الشاعر بتجرید ل�غ�ت�ھ 
وشحنھا بزخم شعوري جم�ی�ل, ث�م ن�ق�رأ/ ف�ت�ذرف 

یاقوت مھجت�ھ�ا ل�ت�ب�ع�د قس�وة ال�ع�ط�ش ع�ن ت�ل�ك 
البراعم الناعمة/ كیف تتفّجر ال�ل�غ�ة ب�ان�زی�اح�ات�ھ�ا 
العذبة والرقیقة الناعمة, ثم ن�ق�رأ/ وع�ی�ن�ھ�ا ع�ل�ى 
الریح الذى كثر تذمره من تنامى وزنھا الم�ض�ط�رد 
خشیة ان یسطو علیھ التعب/ كیف ت�ت�ن�ام�ى ال�ل�غ�ة 
بتجریدھا , وكیف اس�ت�ط�اع الش�اع�ر ان ی�ق�ت�ن�ص 
اللحظة الشعوریة العمیقة والقویة, ثم نقرأ/ او ان 
تزوغ عینھ لمن ھى اكثر رشاقة منھا فیفلت فج�ئ�ة 
یدھا التى جعلتھا الغیرة اشد تمسكا. / ھ�ن�ا ان�ع�دم 
البُعد اللغوي التوصی�ل�ي م�ق�اب�ل ال�بُ�ع�د الش�ع�وري 
واألحساسي العمیق وھذا ما ندعوه الاللغوي. ل�ق�د 
نجح الشاعر ھنا أن یجّرد اللغة و یج�ع�ل�ن�ا ن�ع�ی�ش 
في أعماق نسیجھ الشعري و نتلمس ھذا الك�ّم م�ن 

 األحاسیس والمشاعر العذبة.
  

 لیبیا . -كذب... بقلم : عبدهللا محمد الحاضر 
تتظاھر الغیمة بأنھا حنون�ة ل�ح�د ت�أث�رھ�ا ب�ع�ط�ش 
الزھور فتذرف یاقوت مھجتھا لتبعد قسوة العط�ش 
عن تلك البراعم الناعمة وعینھا على الری�ح ال�ذى 
كثر تذمره من تنامى وزنھا الم�ض�ط�رد خش�ی�ة ان 
یسطو علیھ التعب او ان تزوغ عینھ لمن ھى اكث�ر 
رشاقة منھا فیفلت فجئة یدھا التى جعلتھ�ا ال�غ�ی�رة 

 اشد تمسكا...
 

 ثانیاً : خطوط عمیاء .. 
 العراق . -بقلم : فاضل ضامد 

(كاندنسكي) : من بین ج�م�ی�ع ال�ف�ن�ون ف�أّن   یقول
التجریدیة أصعبھا , أنّھا تتطلب أن ت�ك�ون رس�ام�اً 
وعالي الحساسی�ة واألدراك ب�األل�وان وال�ت�راك�ی�ب 
 وان تكون شاعراً حقیقیاً, والشرط األخیر اساسي.

وكما قلنا أّن ما یمیّز الكتابة التجریدیة ھو تقلی�ل�ھ�ا 
األعتماد على توصیلیة الكلمات ومنطق�ی�ت�ھ�ا, أنّ�ھ�ا 
تعتم�د ع�ل�ى ث�ق�ل ال�ك�ل�م�ات الش�ع�وري وزخ�م�ھ�ا 
األحساسي وطاقتھا التعبیریة, أّن اللغة الت�ج�ری�دی�ة 
تصل الى المتلقي قبل ان تصل الیھ المعاني, فیدرك 
ال��م��ت��ل��ق��ي ال��ن��ظ��ام الش��ع��وري واألحس��اس��ي ق��ب��ل 
التوصیلة. ففي قصیدة الشاعر/ فاضل ضامد/ ن�ج�د 

األدراك القوي باللحظة الشعوریة العمیقة والق�وی�ة 
وبغدراك أحساسي كب�ی�ر ل�ل�م�ع�ان�ي ح�ی�ث ت�ت�ج�لّ�ى 
اللحظة الشعوریة والثُقل األحساس�ي ف�ي/ خ�ط�وط 

 عمیاء/ . 
فنقرأ / خطُ الشوِق كان مملوًء بالغ�ی�اِب ف�ال ع�ت�َب 
على اللقاِء عندما یكوُن أجدباً حین زرعُت السنبل�ةَ 
كان المنجُل یحصُد روحھا تناثرْت ألوانھا كالھشی�ِم 
وأفسَد شعَرھا الذھ�ب�ي/ ك�ی�ف ت�م�ك�ن الش�اع�ر أن 
یرسم لنا ھذه المشاعر واألحاسیس ال�ع�م�ی�ق�ة م�ن 
خالل ھذا المقطع النّصي ال�ج�م�ی�ل, وك�أنّ�ھ ی�م�س�ك 
فرشاة فیغطسھا بألوان روحھ البعیدة وی�رس�م ل�ن�ا 

صورة ناصعة من المشاعر الرقیق�ة , ث�م ی�ق�ول / 
تكالَب علیھا النمُل واشتَد الصراُع كلُّ یحمُل ف�أَس�ھُ 
ٍ  ال�ج�وُع ك�اف�ٌر لش�ع�ب�ی�ِن  لتھشیَم بقایا قطعةَ خ�ب�ز
صغیریِن كانْت حرباً دامیةً بین غیمتیّ�ِن وھ�م�ی�ت�یّ�ن 
حطَ القمُر خطأً بینھما أغلقا جسوَر الضوِء وارتب�َك 
المطُر/ ھذا الصراع المحتدم والن�ف�وذ ع�م�ی�ق�اً ف�ي 
جوھر األش�ی�اء وال�ح�ق�ائ�ق ب�ع�ی�داً ع�ن ال�رم�زی�ة 
والھذیان, ثم نقرا لھ / ال انع�ك�اَس لص�ورتِ�ِھ ع�ل�ى 
األرض غیَر ظالِل الغیِم كانْت الك�ت�ُب ب�ال ع�ن�اوی�ن 
تركناھا تفُر من بین أیدینا ت�اھ�ْت ال�ق�راءةُ وظ�ل�ْت 
األفواه تُتَمتُم عِجَز القلُم عن توضیِح وصیتِِھ عندما 
أخفَق برسِم خارطةَ الكنِز على متِن أوراٍق صف�راٍء 
تائھٍة رسمُت االطاَر وتركُت اللوحةَ تھ�رُب ع�ن�دم�ا 
فاجئنا اللوُن باالنتشار خارَج االطار دائماً ی�ت�س�رُب 
من خالل االرواِح ذلك الجسُد المحطُم یدور وی�دور 
یمُد یَدهُ لیطلَب ال�ن�ج�دة./ ح�ی�ث ن�ج�د ظ�الل ال�ل�غ�ة 
العذبة كیف تتدفق من خاللھا , ل�غ�ة ط�ریّ�ة ب�ع�ی�دة 
عن الجفاف والخواء, كّل ھذا جاء عن طریق بن�اء 
ج��م��ل��ي م��ت��واص��ل رص��ی��ن وم��ح��ك��م وھ��ّذب ایّ��م��ا 
تھذیب..!! . ونقرأ للشاعر أیضا وم�ن خ�الل ب�ن�اء 
جملي متواصل فّذ خطّاً آخر ی�وازي ف�ي ج�م�ال�ی�ت�ھ 
الخطّ األول/ تكتبني خصالتُك على لی�لِ�ِك ال�م�ن�س�دل 
ضوءاً ترسمني ھمساتُِك على صدى السن�ی�ن ل�ون�اً 
تحملني فراشاتُِك وعطُر ازاھ�ی�رك ط�ی�راً وح�دی�ق�ةً 
تأتیني أحالُمِك سنابالً لتبقى ال�م�روُج ت�ھ�ُز ال�ری�اَح 
نسیماً/, ھذه اللغة التعبریة التجریدیة العظیمة التي 
تعبّر ع�ن ع�ال�م م�ن الص�ف�اء ال�ع�م�ی�ق ل�ل�م�ع�ان�ي 
واألحاسیس عن طریق ب�وح أنس�ان�ي ع�م�ی�ق, ث�م 
نقرأ / ربما تقرأ فنجان�ي ف�ت�رى ت�ج�اع�ی�َد ق�ھ�وت�ي 
تتقاطُع في الرأي فأصبح�ْت ك�ال�ج�ری�دِة ال�م�ق�روءِة 
بالمقلوِب أوصدُت روحي وتركُت كلَّ االفعاَل ت�ھ�ت�ُم 
بشأنھا وأنا وشأني أتبع خ�ط�وات�ي ح�ی�ث�م�ا ت�دل�ن�ي 
على النوم./ كیف استطاع الشاعر أن یسّخر ل�غ�ت�ھ 
التجریدیة ویرسم لنا ھذا الك�ت�ل الش�ع�وری�ة ب�ع�ی�داً 
عن معنى اللغة وھو التوصیلیة . لقد كان الش�اع�ر 
ھن�ا رّس�ام�اً ب�ارع�اً ف�ي رس�م خ�ط�وط ال�م�ش�اع�ر 

 واألحاسیس بغة تجریدیة مدھشة .
 

 النّص : خطوط عمیاء
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خطُ الشوِق كان مملوًء ب�ال�غ�ی�اِب ف�ال ع�ت�َب ع�ل�ى 
اللقاِء عندما یكوُن أجدباً حین زرعُت السنبل�ةَ ك�ان 
المنجُل یحصُد روحھا تن�اث�رْت أل�وان�ھ�ا ك�ال�ھ�ش�ی�ِم 
وأفسَد شعَرھا الذھبي تكالَب علیھا ال�ن�م�ُل واش�ت�َد 
  ٍ الصراُع كلُّ یحمُل فأَسھُ لتھشیَم بقایا قط�ع�ةَ خ�ب�ز
الجوُع كافٌر لشعبیِن صغیری�ِن ك�ان�ْت ح�رب�اً دام�ی�ةً 
بین غیمتیِّن وھمیتیّن حطَ القمُر خطأً بینھما أغ�ل�ق�ا 
جسوَر الضوِء وارتبَك المطُر ال انعك�اَس لص�ورتِ�ِھ 
على األرض غی�َر ظ�الِل ال�غ�ی�ِم ك�ان�ْت ال�ك�ت�ُب ب�ال 
عناوین تركناھا تفُر من بین أیدینا ت�اھ�ْت ال�ق�راءةُ 
وظلْت األفواه تُ�تَ�م�ت�ُم ع�ِج�َز ال�ق�ل�ُم ع�ن ت�وض�ی�ِح 
وصیتِِھ عندما أخفَق برسِم خارطةَ الكنِز على م�ت�ِن 
أوراٍق صفراٍء تائھٍة رسمُت االطاَر وتركُت اللوح�ةَ 
تھرُب عندما فاجئنا اللوُن باالنتشار خ�ارَج االط�ار 
دائماً یتسرُب من خالل االرواِح ذلك الجسُد المحطُم 

 یدور ویدور یمُد یَدهُ لیطلَب النجدة.
2 ..... 

تك�ت�ب�ن�ي خص�التُ�ك ع�ل�ى ل�ی�لِ�ِك ال�م�ن�س�دل ض�وءاً 
ترسمني ھمساتُِك على صدى السنین لوناً تحمل�ن�ي 
فراشاتُِك وعطُر ازاھیرك ط�ی�راً وح�دی�ق�ةً ت�أت�ی�ن�ي 
أحالُمِك سنابالً لتبقى المروُج تھ�ُز ال�ری�اَح نس�ی�م�اً 
تبقیني نظراتُِك صورةَ طفٍل یكب�ُر والض�وُء ی�ن�ع�ُش 
ذاكرتَھُ الجدیدةَ ترویني قصصاً م�ن أف�واِه ال�ج�داِت 
عن مارٍد مخبوٍل أو سعلوٍة تبحُث عن رجٍل للزواِج 
ربما تقرأ فنجاني فترى تجاعیَد قھوتي تتقاطُع ف�ي 
الرأي فأصبحْت كال�ج�ری�دِة ال�م�ق�روءِة ب�ال�م�ق�ل�وِب 
أوصدُت روحي وتركُت كلَّ االفع�اَل ت�ھ�ت�ُم بش�أن�ھ�ا 
 وأنا وشأني أتبع خطواتي حیثما تدلني على النوم.

ّا ّدة اا  ت ا  
 22/10/2020بغداد   - العراقبقلم : كریم عبدهللا/                                    

 اللغة التجریدیّة في القصیدة السردیّة التعبیریّة .   
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 تعدیل الدستور العراقي  أھمیة -اوال  
نشرت وسائل االعالم العراقیة وجود لجنت�ی�ن ل�ت�ع�دی�ل 
الدستور العراقي واحدة مشك�ل�ة م�ن اعض�اء م�ج�ل�س 

من الدستور والثانیة ل�ج�ن�ة  ١٤٢طبقا للمادة  النواب 
م�ن  ١٢٦شكلھا رئیس الجمھوری�ة ب�م�وج�ب ال�م�ادة 

الدستور . ویبدو ان اللجنتین وقعتا بذات الخ�ط�أ ال�ذي 
وقعت فیھ لجنة كتابة الدستور المنتخبة في ال�ج�م�ع�ی�ة 

حیث اشترك ح�ی�ن�ھ�ا اعض�اء ال   ٢٠٠٥الوطنیة عام 
عالقة لھم بالدستور والقوانین اذ على س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال 
كیف یسھم في كتابة او تع�دی�ل ال�دس�ت�ور او ال�ق�ان�ون 
شخص حاصل فقط على شھادة االع�دادی�ة وق�د ت�ك�ون 

واي علم یحم�ل�ھ م�ث�ل ھ�ك�ذا ش�خ�ص   ایضا ؟  مزوره
یؤھلھ ل�ت�ع�دی�ل ال�دس�ت�ور او ان ی�ك�ون م�ن اص�ح�اب 
ت��خ��ص��ص��ات ب��ع��ی��دة ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن ع��ل��م ال��دس��ت��ور 

 والقانون !
ب�دأت م�رح�ل�ة إع�داد   2005من عام   في شھر مایس

كتابة الدستور العراقي بعد انتخاب لجنة م�ن م�خ�ت�ل�ف 
 55االحزاب والشخصیات والكتل السیاسیة بلغ عددھا 

عض�وا م�ن  25عضوا ومن ثم أشترك فیھا الحقا بعد 
العرب الس�ن�ة م�ا ب�ی�ن عض�و ومس�ت�ش�ار م�ن خ�ارج 

ألنھم في االصل ك�ان�وا م�ن   الجمعیة الوطنیة العراقیة
 المقاطعین للعملیة السیاسیة .

وقد جرت نقاشات طویلة ومعقدة بین اعضاء ال�ل�ج�ن�ة 
كانت تشوبھا انفعاالت أحی�ان�ا ال�ى ج�ان�ب   الدستوریة

ال�ھ�دوء ف�ي أح��ی�ان اخ�ر بس��ب�ب أھ��م�ی��ة ال�م��واض�ی��ع 
المطروحة وغرابة طروح�ات ب�ع�ض أعض�اء ال�ل�ج�ن�ة 

 ذلك :  ومن االمثلة على
  ـ تخوین من یحمل أكثر من جواز سفر

ـ العودة للحكم المركزي بحجة ان الف�ی�درال�ی�ة ت�ق�س�ی�م 
 للعراق

  ـ تضمین الدستور ما یكرس عبادة الشخصیة الدینیة
 ـ التمییز بین عراقیي الداخل والخارج

  ـ تغیب حقوق المكونات الصغیرة
ـ مصادرة حقوق الكورد والتضییق على م�ؤس�س�ات�ھ�م 
التي بنوھا عبر س�ن�وات ط�وال ون�اض�ل�وا م�ن أج�ل�ھ�ا 

  كثیرا
ـ إعتبار الشریعة االسالمیة المصدر الوحید ل�ل�ت�ش�ری�ع 

 ….في العراق وغیر ذلك من االراء 
  

 اصالح القوانین العراقیة -ثانیا 
لیس من المعقول وال الم�ق�ب�ول ان تس�ت�م�ر ال�ق�وان�ی�ن 

ل�ل�ك�ث�ی�ر م�ن   العراقیة بدون مراجعة بین ح�ی�ن واخ�ر
م�ن�ھ�ا ل�م ت�ع�د   النصوص القانونیة النافذة , ف�ال�ع�دی�د

صالحة او لیست مرنة وصارت ج�ام�دة بس�ب�ب ع�ام�ل 
الزمن اوال وألن كثیرا من القوانین جاءت موروثة من 
نظام دكتاتوري سابق ش�رع ال�ق�وان�ی�ن ب�م�ا ی�ت�ن�اس�ب 
ومصالحھ وفلسفت�ھ وأھ�داف�ھ وب�ق�ی�ت م�ح�ص�ورة ف�ي 

ال ی�ح�ق�ق ال�م�س�اواة وال االنص�اف وال   وضع م�ح�دد
ینسجم مع التغیرات التي حصلت في العراق منذ زوال 

 . 2003نیسان من عام  9النظام السابق في 
  

 نماذج من عامل الجمود
ك�ل ع�وام�ل ال�ج�م�ود او ال�ث�ب�ات ف�ي   لن نتطرق ال�ى

النصوص القانونیة للقوانین العراقیة في ھ�ذا ال�م�ق�ال 
الموجز وانما س�ن�ع�رض ال�ب�ع�ض م�ن ال�ن�م�اذج ال�ت�ي 
تستوجب االصالح, االمر الذي یبین اھمیة الموض�وع, 
اذ ال یمكن ان یبق�ى ال�ن�ص ج�ام�دا وع�اج�زا او م�ی�ت�ا 
بسبب سرعة تطور الحیاة ومتغیراتھا ھ�ذا فض�ال ع�ن 
ان بعض المواد القانونیة تفتقد لفن الصیاغة القانونیة 
حیث ال یجوز ضرب االمثلة في صیاغة النصوص كم�ا 
جاء في القانون المدني العراقي ( ان�ظ�ر م�ث�ال ال�م�واد 
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 المعدل
نس��ت��ط��ی��ع ال��ق��ول وب��ك��ل ت��أك��ی��د , ان ھ��ن��اك عش��رات 
النصوص القانونیة في القانون المدني العراقي تحتاج 

ع�ام�ا  70الى االصالح فقد مر على صدوره اكثر م�ن 
وبات ملحا ان یتحقق فیھ ( التناسق الداخلي والتوافق 
الخارجي ) وقد ك�ت�ب�ن�ا م�الح�ظ�ات ك�ث�ی�رة وف�ي ب�ح�ث 
مستقل سینش�ر الح�ق�ا ت�ح�ت ع�ن�وان (م�الح�ظ�ات ف�ي 

التناسق الداخل�ي وال�ت�واف�ق  -القانون المدني العراقي 
الخارجي) ألن القانون المذكور بدأت جذور كتابتھ من�ذ 

ثم توق�ف�ت  1936اعقبتھا لجنة اخرى عام  1933عام 
حیث تشكلت اللجن�ة ب�رئ�اس�ة  1943الجھود حتى عام 

االستاذ الكبیر عبد ال�رزاق الس�ن�ھ�وري م�ع ع�دد م�ن 
اساتذة القانون من ال�ع�راق�ی�ی�ن ت�م�ك�ن�وا م�ن ت�ح�ق�ی�ق 
التالقح بین قواعد الفقھ االسالمي والقوانین ال�غ�رب�ی�ة 
وھي تجربة ناجحة رغم انھا من اخط�ر ال�ت�ج�ارب ف�ي 

 تاریخ التقنین الحدیث.
ومع ذلك فان تشتت ق�واع�د ال�ق�ان�ون ال�م�دن�ي وم�ن�ھ�ا 
خلوه من نصوص (اثبات االلتزام) الذي فصل ب�ق�ان�ون 
مستقل وانتفاء التناسق بین المص�ادر ال�ت�ي اس�ت�ق�ی�ت 
منھ قواعد القانون یلزم تداركھ , وقد حاول�ت ال�ل�ج�ن�ة 

ذلك لكنھا ظلت حبیس�ة ل�ل�ف�ك�ر ال�ق�دی�م ال�ذي   االخیرة
اعتبر ان القانون المدني لیس اال دستورا ل�ل�م�ع�ام�الت 
المالیة بینما تتجھ النظرة الحدیثة ال�ى ت�وس�ی�ع رق�ع�ة 
التنظیم القانوني لقواعده لیشمل ایضا نصوص حمای�ة 
الكیان الجسدي لإلنسان ألن ال�ق�ان�ون ال�م�دن�ي ی�رت�ب 
للمعتدى علیھ حق�ا ف�ي ال�ت�ع�وی�ض ع�م�ا یص�ی�ب�ھ م�ن 

 اضرار جسدیة ومالیة ومعنویة .
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 المعدل
 1959صدر قانون األحوال الشخصی�ة ال�ع�راق�ي ع�ام 

وقد جرى تعدیلھ مرات متعددة, غیر ان ھذه التعدیالت 
لم تلتفت الى ح�ق�وق ال�م�رأة ال�م�ھ�دورة ف�ي ال�ق�ان�ون 
والتي تتناقض مع القیمة اإلنسانیة لھا ومع دورھا في 
الحی�اة وذل�ك ألن ف�ی�ھ ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ن�ص�وص ال�ت�ي 
تتناقض مع اإلعالن ال�ع�ال�م�ي ل�ح�ق�وق اإلنس�ان وم�ع 
القواعد الدستوریة فضال عن تعارضھا مع االتف�اق�ی�ات 
الدولیة الخاصة التي صادق علی�ھ�ا ال�ع�راق ف�ي م�ن�ع 

 .اتفاقیة سیداوالتمییز بین الجنسین السیما 
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الحظنا ان ھناك العدید من ال�ن�ص�وص ال�ق�ان�ون�ی�ة ف�ي 
قانون العقوبات العراقي تحتاج الى التغییر او ال�ح�ذف 
او اعادة الصیاغة لذات السبب الذي بیناه س�اب�ق�ا ھ�ذا 

 . فضال جرائم جدیدة ظھرت لم تكن معروفة سابقا
وھنا البد من االشارة الى بعض الم�الح�ظ�ات ال�م�ھ�م�ة 

 ذات الصلة بالقانون المذكور وھي :
ضرورة اعادة الن�ظ�ر ب�ع�ق�وب�ة اإلع�دام ف�ي ق�ان�ون   • 

وج��رائ��م االب��ادة  ال��ع��ق��وب��ات ( ع��دا ج��رائ��م االرھ��اب 
والجرائم ضد االنسانیة ) وبفلسفة العقوبة التي ی�ج�ب 

 ان تكون لالصالح ولیس للثأر واالنتقام .
إلغاء النصوص المتعلقة بتأدیب ال�زوج�ة ف�ق�د ج�اء   • 

من قانون العقوبات ال�ع�راق�ي م�ای�ل�ي :  41في المادة 
ت�أدی�ب  -/1((ال جریمة اذا وقع الفعل استعماال ل�ل�ح�ق 

الزوج زوجتھ ..) على أساس أن الت�أدی�ب م�ن ال�زوج 
للزوجة ھو استعمال لحق م�ق�رر ق�ان�ون�ا ل�ل�زوج ف�ق�ط 
دون ال�زوج�ة ول�ھ أن یض�رب�ھ�ا ك�ج�زء م�ن ال�ت�أدی�ب 
ویھج�رھ�ا ك�ذل�ك وھ�و م�ا ی�ت�ن�اف�ى وح�ق�وق اإلنس�ان 
واآلدمیة والقیم اإلنسانیة وھ�ذا ی�وج�ب اع�ادة ال�ن�ظ�ر 

الن�ھ�ا  بجمیع الفقرات الواردة ف�ي ال�م�ادة ال�م�ذك�ورة 
جعلت وسیلة الضرب طریقة للتأدیب تتنافى مع مبادئ 

 علم النفس وحقوق االنسان.
فالضرب جریمة ألنھ سوء معاملة و مس�اس ب�ال�ك�ی�ان 
الجسدي لالنسان وال یجوز اللجوء إلى ھ�ذه ال�وس�ی�ل�ة 
من أي طرف وألي سبب كان و یستحق الفاعل العقاب 

 عن ذلك.
 

 مقترحات لتحقیق المرونة والتحدیث
ان عملیة التغییر واعادة النظر في القوانین ال�ع�راق�ی�ة 
یجب ان ال تتوقف اذ یجب ان یكون االصالح بین فت�رة 
واخرى وفقا لم�ت�ط�ل�ب�ات ال�دول�ة وح�اج�ات ال�م�ج�ت�م�ع 
لضمان تحقیق المساواة واالنصاف ف�ال ق�ی�م�ة ل�ل�ن�ص 
القانوني اذا لم یستجب لضرورات المجت�م�ع وح�اج�ات 

 المواطنین.
كما ان ھذا العمل او الجھد ال یجوز اعت�ب�اره س�ی�اس�ی�ا 
یدخل ضمن اطار المحاصصة الطائفیة او الح�زب�ی�ة او 
السیاسیة وانما ھو جھد فني متخصص من شخصی�ات 
قانونیة و اساتذة جامعات من المتخصص�ی�ن ف�ي ع�ل�م 

ومن قضاة ومح�ام�ی�ن م�ن اص�ح�اب ال�خ�ب�رة   القانون
والدرایة العملیة والعلمیة لكي تكون جھودھم مق�ب�ول�ة 
ومنسجمة مع متطلبات المجتمع ع�ن�د اع�داد مش�اری�ع 
االصالح او التعدیل وال�ت�غ�ی�ی�ر ل�ل�ع�دی�د م�ن ال�ق�وان�ی�ن 

 العراقیة الموروثة .
 

ولالسف ما تزال ال�ع�دی�د م�ن ق�رارات م�ج�ل�س ق�ی�ادة 
الثورة المنح�ل ن�اف�ذة ح�ت�ى االن وھ�ي م�وروث�ة ع�ن 
النظام السابق مع قوانی�ن ع�دی�دة اخ�رى ت�ح�ت�اج ال�ى 

ع�ام�ا ع�ل�ى س�ق�وط  17البدیل رغم م�رور اك�ث�ر م�ن 
النظام الدكتاتوري ولیس من المقبول العمل بھ�ا ح�ت�ى 

 االن .
ان البدایة التي یمكن الشروع بھا تتمثل بتشكیل لج�ن�ة 
تحضیریة من عدد محدد من قضاة المحكمة االتح�ادی�ة 
وم��ج��ل��س ال��ق��ض��اء االع��ل��ى واس��ات��ذة ال��ج��ام��ع��ات 
المتخصصین ومن خ�ب�راء ال�ق�ان�ون ال�م�ع�روف�ی�ن ف�ي 

وباشراك نقابة المحامین لرسم   العراق او في المنافي
ع�ل�ى ان   او وضع خطة ال�ع�م�ل ف�ي تش�ك�ی�ل ال�ل�ج�ان

تخصص میزانیة خاصة واسس للصرف المالي وفترة 
زمنیة محددة من خالل رسم خارطة طریق لھذا الجھ�د 
ومن ثم تقدم المشاریع لمجلس الوزراء بھدف االحال�ة 
للسلطة التشریعیة أي مجلس النواب ووفقا ل�م�ا ن�ص 

ال�ت�ي ج�اء   / اوال60علیھ الدستور العراقي في المادة 
ف��ی��ھ��ا : ((مش��روع��ات ال��ق��وان��ی��ن ت��ق��دم م��ن رئ��ی��س 

/ اوال التي 61الجمھوریة ومجلس الوزراء )) والمادة 
 جاء فیھا ما یلي :

تش�ری�ع  -((یختص م�ج�ل�س ال�ن�واب ب�م�ای�ل�ي : اوال 
 القوانین االتحادیة)).
........................ 

* است�اذ ال�ق�ان�ون ال�م�دن�ي وعض�و م�ن�ت�خ�ب ل�ك�ت�اب�ة 
عضو الھیئة االستشاریة ال�ع�راق�ی�ة ، الدستور العراقي

 ICADP  لالعمار والتطویر 

 
 امح ار واا 
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الم�ع�م�اری�ة ال�م�ھ�ن�دس�ة ال�ع�ال�م�ی�ة زھ�ا 
حدید .غزت ب�ت�ص�م�ی�م�ات�ھ�ا ال�م�ع�م�اری�ة 
المتمیزة الع�ال�م وانض�م�ت إل�ى مص�اف 
عظماء المعماریین، وتفردت المعم�اری�ة 

بمجموعة م�ن اإلنش�اءات   العراقیة زھا
الغریبة حول العالم، وصممت العدید من 

 .البنایات في أوروبا وآسیا وأمریكا
زھا ح�دی�د .. م�ع�م�اری�ة ع�راق�ی�ة غ�زت 
العالم بتصمیمات�ھ�ا ال�ھ�ن�دس�ی�ة رأت أن 
مجال الھندسة الم�ع�م�اری�ة ل�ی�س ح�ك�راً 
ع��ل��ى ال��رج��ال ف��وص��ف��ت ب��أن��ھ��ا أق��وى 
مھندسة في ال�ع�ال�م، وح�ق�ق�ت إن�ج�ازات 
عربیة وعالمیة، ولم تكتِف بالتصمیمات 
ال��م��ع��م��اری��ة ب��ل ص��م��م��ت أیض��اً األث��اث 
وصوالً باألحذیة، واختیرت كرابع أق�وى 

 .2010امرأة في العالم عام 
وفي إط�ار اح�ت�ف�االت�ھ ب�ال�ی�وم ال�ع�ال�م�ي 
ل�ل��م��رأة، ص��درت ق��ائ�م��ة تض�م قص��ص��اً 

امرأة ملھمة من جم�ی�ع  12وحقائق عن 
أنحاء الع�ال�م، وال�ت�ي تض�م ال�م�ھ�ن�دس�ة 
العراق�ی�ة زھ�ا ح�دی�د ك�واح�دة م�ن ت�ل�ك 

 .. النماذج الفریدة والممیزة
ت��ت��ل��م��ذت زھ��ا ح��دی��د ع��ل��ى ی��د أب��رز 
المعماریین منھم المعماري ال�ھ�ول�ن�دي، 

ریم كولھ�اس، ال�ذي وص�ف�ھ�ا ب�أن�ھ�ا .. 
 .. كوكب یدور في مجرة وحدة

وتمیزت مبانیھا أیضاً ب�ال�م�ت�ان�ة. ح�ی�ث 
كانت تستخدم الح�دی�د ف�ي تص�ام�ی�م�ھ�ا، 
وتعتبر نقطة التحول في حیاة زھا حینما 

 . التحقت بالجمعیة المعماریة في لندن
وتركت عدداً من المش�اری�ع ال�م�ع�م�اری�ة 
التي ال تزال تحت ال�ت�ن�ف�ی�ذ، م�ث�ل جس�ر 
أب��وظ��ب��ي ب��اإلم��ارات وم��ح��ط��ة إط��ف��اء 
الحریق بألمانیا، وصممت متحف العلوم 
ف�ي ف�ول��ف�س��ب�ی��وج ش��م�ال أل�م��ان�ی��ا ع��ام 

، والذي لقي انتقادات قبل تنفیذه، 2005
وكل ما ص�م�م�ت�ھ ال�م�ع�م�اری�ة زھ�ا ك�ان 
بالنسبة لغیرھا .مست�ح�ی�ًال، ح�ت�ى ت�ج�رأ 
ال��ب��ع��ض، واص��ف��اً إی��اھ��ا ب��ال��م��ھ��ن��دس��ة 
(القرطاس) وھو ما فخرت بھ ب�ع�د ذل�ك 
إذ إنھ كان بمثابة دلیل واضح على ع�دم 

 . قدرة غیرھا على التخیل
وأھ��م م��ا ام��ت��ازت ب��ھ أع��م��ال��ھ��ا ك��ان 
"االنسیابیة" فال یمكن للمتأمل أن یحدد 
أي جزء عاٍل ف�ي ال�ب�ن�ای�ة أو أي ج�زء 
منخفض، ھو فقط یشعر بأنھ یبحر ع�ب�ر 

 .فن یعبر عما داخلھ
ونالت حدید العدید من الجوائز ال�رف�ی�ع�ة 
والمیدالیات واأللقاب الشرفیة في ف�ن�ون 

ال��ع��م��ارة، وك��ان��ت م��ن أوائ��ل ال��ن��س��اء 
الل�وات�ي ن�ل�ن ج�ائ�زة "ب�ری�ت�زك�ر" ف�ي 

، وھ�ي 2004الھندسة المعم�اری�ة ع�ام 
ت��ع��ادل ف��ي ق��ی��م��ت��ھ��ا ج��ائ��زة ن��وب��ل ف��ي 
ال��ھ��ن��دس��ة، وج��ائ��زة س��ت��ی��رل��ی��ن��ج ف��ي 

 .مناسبتین
ك���م���ا ح���ازت وس���ام اإلم���ب���راط���وری���ة 
ال��ب��ری��ط��ان��ی��ة وال��وس��ام اإلم��ب��راط��وري 

، وحصدت المیدال�ی�ة 2012الیاباني عام 
الذھبیة الملكیة ضمن جائزة ریبا للفنون 

، لتصبح أول امرأة 2016الھندسیة عام 
 .تحظى بھا

ومن أب�رز م�ا ص�م�م�ت م�ح�ط�ة إط�ف�اء 
، وم�ب�ن�ى 1993الحریق في ألمانیا عام 

متح�ف ال�ف�ن اإلی�ط�ال�ي ف�ي روم�ا ع�ام 
واألم��ری��ك��ي ف��ي س��ی��ن��س��ی��ات��ي،  2009

ومركز لندن للریاضات الب�ح�ری�ة، ال�ذي 
تم تخصیصھ ل�ألل�ع�اب األول�م�ب�ی�ة ال�ت�ي 

، ومحطة األن�ف�اق ف�ي 2012أقیمت عام 
س�ت�راس��ب�ورج، وال�م�رك��ز ال��ث�ق�اف��ي ف��ي 

 .أذربیجان
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��م��رك��ز ال��ع��ل��م��ي ف��ي 

ولس��ب��ورج، وم��ح��ط��ة ال��ب��واخ��ر ف��ي 
سالرینو، ومركز للتزحلق عل�ى ال�ج�ل�ی�د 
في إنس�ب�روك، وم�رك�ز ح�ی�در ع�ل�ی�ی�ف 

م�ن أب�رز  2013الثقافي في باك�و ع�ام 
المشاریع التي أوصلت حدید بجدارة إلى 

  .الساحة العالمیة
ولم تقتصر أعمال زھا على الغرب، لكن 
العالم العربي كان لھ نصیب منھا . حیث 
ص�م�م�ت دار األوب�را ف�ي دب�ي، وجس��ر 

 .أبوظبي باإلمارات
كما نجحت في تص�م�ی�م م�رك�ز ل�ألل�ع�اب 

، وك�ان 2012األولیمبیة في لن�دن ع�ام 
م�ن ال�م�ف��ت�رض أن تش�رف ع�ل�ى ب�ن��اء 
الملعب األولیمبي لأللعاب األولیمبیة ف�ي 

، وال��ذي ص��م�م��ت��ھ 2020ط�وك��ی�و ع�ام 
ألف مقع�د، غ�ی�ر أن�ھ ل�م ت�ت�م  80لیسع 

الموافقة علیھ بسبب ت�ك�ل�ف�ت�ھ ال�ب�اھ�ظ�ة 
 .الذي وصل إلى أكثر من ملیار دوالر

ورح��ل��ت زھ��ا ح��دی��د ع��ن ع��ال��م��ن��ا ف��ي 
ع��ن ع��م��ر ی��ن��اھ��ز  2016م��ارس/آذار 

ع��ام��اً. وت��رك��ت ارث م��ع��م��اری��ا  65الـ��
 ھندسیة یشغل الدنیا في فنونھ وابداعھ.

 را ز   
 
 
 

 بغدادحسن نصراوي/     
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ال��ع��ن��ف ب��ك��اف��ة أش��ك��ال��ھ ال��ذي   
ت��ع��ی��ش��ھ ش��ری��ح��ة ك��ب��ی��رة م��ن 
المجتمع من أطف�ال إل�ى ی�اف�ع�ی�ن 
إلى كھول وش�ی�وخ ,ل�ك�ن ی�ب�ق�ى 
المتلقي األكبر المرأة التي تت�ل�ق�ى 
ك��اف��ة أش��ك��ال ال��ع��ن��ف ال��ن��ف��س��ي 
والجسدي واللف�ظ�ي وال�م�ع�ن�وي, 
ال��ع��ن��ف ال��م��ت��ج��س��د ف��ي (ع��ن��ف 
ال���ع���ش���ی���رة, الض���رب, اإلك���راه 
اإلن�ج��اب��ي, ال��ت��ح�رش ال��ج��ن��س��ي, 
تشویھ األعضاء التناس�ل�ی�ة ع�ن�د 
اإلناث, ال�م�ض�ای�ق�ات ال�ج�ن�س�ی�ة, 
الطالق, المضایقات اإللكت�رون�ی�ة, 
زواج ال���ق���اص���رات, االت���ج���ار 
الجنسي, الزواج القسري) ط�ب�ع�اً 
ال�ع�ن�ف ی�ط�ال ال�م�رأة م�ن خ�الل 
العادات وال�ت�ق�ال�ی�د االج�ت�م�اع�ی�ة 
وخاصةً في المجتمع�ات ال�ری�ف�ی�ة 

 البعیدة. 
 

إذ وبسبب النظرة الذكوریة تعتبر 
المرأة ضلع قاصر ال ی�ج�وز ل�ھ�ا 
أن تتطاول على الرجال, وإن كان 
أخ���وھ���ا ال���ذي یص���غ���رھ���ا ف���ي 
العمر ,كذلك تفضیل الذكور ع�ل�ى 
اإلناث واع�ت�ب�ار األن�ث�ى مص�ی�ب�ة 
ولدت في العائلة وعل�ى ال�ج�م�ی�ع 
أن یكون وصي علیھا, أیضاً ھ�ي 
ع��ب��ارة ع��ن وع��اء ل��إلن��ج��اب، 

ووظیفتھا مقتصرةً ع�ل�ى ال�ط�ب�خ 
وتنظیف الم�ن�زل, ط�ب�ع�اً ل�ل�ج�ھ�ل 
والتخ�ل�ف ی�د أس�اس�ی�ة ف�ي ھ�ذه 
النظرة الدون�ی�ة ل�ل�م�رأة, ل�درج�ة 
أنھم ی�م�ن�ع�ون�ھ�ا م�ن ح�ق�ھ�ا ف�ي 
العم�ل, ل�ی�ق�ت�ص�ر ع�م�ل�ھ�ا داخ�ل 
ال��م��ن��زل ب��ع��ی��دة ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن 
االستقالل المادي الذي تتمكن من 
خاللھ من تحقیق ذاتھ�ا وت�ط�وی�ر 
شخصیتھا, واالھت�م�ام ب�ق�درات�ھ�ا 
العلمیة فجعل المرأة بال نقود ھ�و 
ن�ظ��رة ب��ع��ض ال��م�ج��ت��م��ع��ات م��ن 
أصحاب العقلیة الذكوریة ,لت�ب�ق�ى 
المرأة تح�ت س�ل�ط�ة ال�رج�ل, وال 
تتم�ك�ن م�ن ال�خ�روج م�ن ت�ح�ت 
رق��اب��ت��ھ وأم��رت��ھ, ك��ذل��ك یس��ع��ى 
بعض الرجال في مجال السیاسة, 
وخاصةً بنطاق الع�م�ل إل�ى ال�ح�د 
م�ن ف�رص ال�ن��س�اء ف�ي ال�ح��ی��اة 
الس�ی�اس�ی��ة ح�ی�ث ی�م�ن�ع��ھ�ن م��ن 
م���م���ارس���ة ك���ام���ل ح���ق���وق���ھ���ن 
السیاسیة، بما في ذلك ح�ق�وق�ھ�ن 
ك��ن��اخ��ب��ات وم��رش��ح��ات وأنص��ار 
أحزاب وموظفات عم�وم�ی�ة, م�ن 
خالل الضغط على االستق�ال�ة م�ن 

ال��م��ن��اص��ب ع��ل��ى أس��اس ن��وع 
الجنس أو ال�ت�ھ�دی�د ال�ل�ف�ظ�ي أو 
الترھیب ضد بعض النس�اء ال�ت�ي 
تتولى مناصب سیاسیة, وقد یأخذ 
العنف ض�د ال�ن�س�اء ف�ي ال�ح�ی�اة 
السی�اس�ی�ة ال�ع�دی�د م�ن األش�ك�ال 
األخرى، مثل الصور السلبیة ف�ي 
وس�ائ�ل اإلع�الم ال�ت�ي غ�ال�ب�اً م��ا 
تركز بشكل خ�اص ع�ل�ى أجس�اد 
ال���ن���س���اء وال���ج���ن���س, واألدوار 
االجتماعیة الت�ق�ل�ی�دی�ة، ب�دال م�ن 
كفاءتھن والقدرات والمساھ�م�ات 
التي یم�ك�ن أن ت�ق�دم�ن�ھ�ا, ك�ذل�ك 
اإلك�راه ب��ال�دی��ن وف��رض س��ل��ط��ة 
دینیة على ال�م�رأة رغ�م�اً ع�ن�ھ�ا, 
واعتب�ارھ�ا أق�ل م�ن ال�رج�ل ف�ي 
المی�راث والش�ھ�ادة وھ�ي دائ�م�اً 
بحاجة المرأة أخرى لت�ك�ون�ا م�ع�اً 
بمثابة رجل, كذلك إج�ب�ار ال�م�رأة 
على القیام ببعض األمور المخ�ل�ة 
بال�دی�ن أو ب�األخ�الق، أو ف�رض 
ب�ع��ض األم��ور غ��ی�ر الص�ح��ی�ح��ة 
ومنعھا من إبداء رأیھا، أو تجنّب 
مشاورتھا وال�ت�ق�ل�ی�ل م�ن ق�ی�م�ة 
آرائھ�ا , أش�ك�ال ك�ث�ی�رة ل�ل�ع�ن�ف 

ت��م��ارس ع��ل��ى م��الی��ی��ن ال��ن��س��اء 
ی��وم��ی��اً وال��ك��ث��ی��رات م��ن��ھ��ن ال 
یستطعن التفوه أو ح�ت�ى ال�ث�ورة 
على ھذه الوح�ش ال�ك�اس�ر ال�ذي 
ینھش عظامھن ب�ك�اف�ة ط�ق�وس�ھ 
من ضرب على األجساد ,إلس�ق�اط 
الشتائم على المسامع, ل�ل�ح�رم�ان 
من حریة التع�ل�م وح�ری�ة ال�ع�م�ل 
وحریة السیاسة وح�ری�ة اخ�ت�ب�ار 
الشریك, ك�ذل�ك ف�رض ال�ت�ح�ل�ی�ل 
وال��ت��ح��ری��م ب��ال��ل��ب��اس وال��زواج 
وال��ط��الق, ك��ل ھ��ذه الص��ف��ع��ات 
تت�ل�ق�اھ�ا ال�ن�س�اء ی�وم�ی�اً ب�أف�واه 
مسدودة خشیة إطالق الصرخ�ات 
التي تودي بحیاتھن لھالك ك�ب�ی�ر 
لذلك علینا جمیعاً نساء ومنظمات 
حقوقیة وأھلیة وت�رب�وی�ة ودن�ی�ة 
مع�ت�دل�ة وقض�ائ�ی�ة وإع�الم ب�ك�ل 

أن نصرخ بوجھ الق�ان�ون  وسائلھ
ونطالبھ بعدالة ومساواة لح�م�ای�ة 
المرأة التي ھي نصف ال�م�ج�ت�م�ع 
أم وأخ��ت واب��ن��ة ف��ھ��ي م��درس��ة 
أن�ج��ب�ت ال�رج��ال, وم��ن�ھ��ا س��وف 
یخرجون للعالم بمناصب ق�ی�ادی�ة, 
لذلك علیھ�م أن ی�ك�ون�وا ن�م�وذج 
یص��در ص��ورة ھ��ذه ال��م��درس��ة 
ویحمیھا م�ن ن�ف�س�ھ أوالً, ألن�ھ�ا 
األم التي جعلتھ ی�ت�ن�ف�س ال�ح�ی�اة 

 . ویتصدر منابرھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وعد حسون نصر/
 سوریا

  و    اء
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 شعر: د. نصر عبد القادر

  مصر 
 

 تحَت المطْر..
 ھْل تذكریَن لقاءنا ..تحَت المطَْر ؟

 الناُس یُفزُعھا الخطرْ 
 وأنا وأنِت بنشوِة األطفاِل..نضَحُك للمطَرْ 

 تنساُب فوَق ُشعوِرنا..  حباتُھُ 
 وتبُلُّ أوراَق الشَجرْ 

 وعلى الُغصوْن..نَغٌم حنوْن..
 نغٌم یَھیُم بِِھ الوتَْر..

 والشمُس في بحِر السحاْب ..
 ذابْت ..وذابْ 

 وجھُ النھاِر ..وراَء ذیَّاَك الِحجابْ 
 یانشوةَ القلبْیِن..حیَن تبسََّمْت َشفَةُ القََدرْ 
 یابُلبلْیِن تواثَبا ..فَرحاً على قْوِس المطرْ 

 والشارُع الخالي الجمیْل..
 إال العصافیَر التي الذْت بأفیاِء الُغصوْن..

 ومَضت تَُزقزُق باللحونْ   
        والُحْلُم یبُرُق في العیون ... 
 في نشوٍة فوَق الظنونْ  

د في السكوْن..  ورفیُف أُغنیٍَة تَُغرِّ
 إیقاُعھا ..ھْمُس المطَرْ  

                      ** 
 ماُكْنِت أجمَل مْنِك ذیَّاَك المساْء ! 
دتْیِن یُرِسُل للفضاءْ    وبریُق عینْیِك المَغرِّ
 نوراً تُِضيُء بِِھ السماْء .. 
 وخریَر نھٍر مْن ِغنــــــــــــــــاْء . 
 ماُكنِت أجمِل مْنِك ذیَّاّك المساْء....! 

                   ** 
  رَحلَْت ُغیوْم ..وأتْت ُغیومْ  
  وخبَْت نُجوْم ..وغفا قََمــــرْ  
 وأنا وأنِت ..وُحلُمنا الرفراُف.. 

 في حضِن الَسَھرْ 
 واللیُل یحدونا ... وحبَّاُت المطَرْ 

 وُخطًى تَُوقُِّع لْحنََھـــــــا .. 
 فوَق الحـجــَــــرْ 

ةَ خافقَْیِن تالقیَا ..  وتَُخطُّ قِصَّ
 تحَت المطَْر .....

 في ھذه األبجدیِة التي ال أّوَل لھا وال آِخر،
 أنا مجّرُد حرٍف ھاٍو.

 نعم، فاالحتراُف ال یلیُق بنقطتي.
* 

 أنا حرٌف أضاَع نقطتَھ
 في ھذا اللیل الذي ال أّوَل لھ وال آِخر،

 فاحتجَّ على نَْفسِھ وعلى نقطتھ
 ثُمَّ احتجَّ على اللیل

 ثُمَّ احتجَّ على االحتجاج.
* 

 بیَن الھْلَوَسِة والشِّعر
 خیطٌ رفیٌع من البكاء.

* 
 في المقبرةِ 

 رأیُت الموتى ینامون ھادئین جمیلین
 مثل مجانین فقدوا ذاكرتَھم وعناوینھم.

* 
 على شاطئ البحر،

 كلّما ازداَد ُعري النّساء
 طالْت لحیةُ البحر.

* 
 جلَس الملُك المجنوُن على شاطئ البحر

 ومدَّ قدمیھ في الماء
 فشعَر ببرودٍة ُمنعشة.

 التفَت إلى وزیره
 وأمره بتكریِم البحر!

* 
 الحرُف رسالةٌ ھائلة

 عادْت إلى مرسلِھا لعدِم االستالم
 بعَد أن بقیْت في صندوِق بریِد الكون

 عمراً تجاوَز عمَر نوح.
* 

 وحشتي اتّسعْت حّد األلم
 فاضطررُت إلى اختصاِر صحرائي الّشاسعة

 إلى حبِّة رمٍل واحدة.
* 

 ھكذا فأنا مجّرُد ھاٍو في ھذه الحیاِة العجیبة.
 نعم، االحتراُف ال یلیُق بالشعراء.

 ااف    
   اء 

 شعر: أدیب كمال الدین  

 أدالید -استرالیا  

 طا  
ا    و 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 بقلم: میثاق كریم الركابي
 الناصریة -العراق  

 
 ..عام على تظاھرات العراق والتي لم تجلب لنا الوطن المسروق

عام من األسى والحزن والفوضوى والنحیب والقنوط ال�ذي ی�ح�ی�ا 
 .ویموت فینا كل یوم

  عام وأمنیاتنا تسقط كأوراق الخریف وكل األقمار أفلت بال عودة
عام والجراح ما زالت ندیة ونازفة وحكومتنا ما زالت تنھب ح�ت�ى 

 .ھواء األمل من صدورنا
عام والحیاة تزداد قرفا وفوضى والمستقبل یركن بزاویة مجھ�ول�ة 

 .مظلمة
ع��ام وق��د ت��ع��ل��م��ن��ا ال��ح��ب وت��ع��ل��م��ن��ا أن ن��رس��م ال��وط��ن ب��ع��ن��اق 
األیادي ,تعلمنا أن كل یوم نحیا بشموخ رغم الموت المجاني ن�ح�ی�ا 
باصرار أكثر على لملمة شظایا ھذا الوجع الذي یسكن فینا وال�ذي 

 .اسمھ العراق
عام ودموع األمھات لم تنش�ف وال�م�ق�اب�ر ت�ت�رك وص�ای�اھ�ا ع�ل�ى 

 .أجسادنا النحیلة
عام والعمر یسحق بأقدام حثالة من یحكمنا ول�م ی�ع�ل�م�و أن ت�ح�ت 

 , رمادنا محرقة تنتظر طغیانھم
عام ونحن نعد سرقات الوزیر الفالني والمسؤول الفالني والح�زب 
الفالني ..نعد ونعد ونعد حتى باتت سرقاتھم أكثر من أعداد الیتامى 

 .أكثر من دماء الشباب التي سالت
عام وحكومتنا ما زالت تجید استیراد الخطاب�ات ال�م�س�ك�ن�ة وال�ت�ي 

 !!..أصال ھي منتھیة الصالحیة
عام وحكومتنا تملئ وسائدنا بریش األحالم وأن الغد س�ی�ك�ون ل�ن�ا 

 !!..وطن ینافس رخاء سویسرا ینافس حتى ترف أمراء البترول
عام وما زالت جارتي تنوح على ولدھا المراھق الذي قتلھ قناصوا 

 !!..األحزاب..مازالت عیونھا مترمدة وھي تنتظر القصاص
عام وخیام المتظاھرین ما زالت تعبث بھا ریح الخیان�ة وت�ج�ع�ل�ھ�ا 

 .باردة من الغدر
عام وكل الشباب یركن احالمھ جانبا ل�ی�س�ت�ع�ی�د وط�ن�ھ م�ن ج�ی�ب 

 .اللصوص
عام ونحن نمضغ مرار األكاذیب والجوع والفقر والغالء ..ال شيء 
فینا یترقب الفرح فمن یكون مسروق الوطن عار علیھ أن یفرح إال 
باسترداده من قمامة الخ�ون�ة وق�م�ام�ة األح�زاب وق�م�ام�ة ال�دول�ة 

 !!..التابعة
ذاك العراق العظیم بكل شيء أصلتھ أیاد الخون�ة أن ی�ك�ون ق�راره 

 !!..بید دولة الفقیھ
نحن كلنا مع الشعب الجار لكننا ضد حكومتھ التي تحشر أنفھا بكل 

 .تفاصیل الوطن حتى جعلتھ ركاما وخرائبا تنافس المقابر العتیقة
 عام وسینضج رمان الصبر كل حالوة النصر

 . وسیأتي الوطن ولو بعد حین من الدمع والظلم



       
        

ال��ق��ارئ ل��ھ��ذه ال��روای��ة ث��الث��ی��ة 
الل�وح�ة ال�ف�ارغ�ة و ك�أن�ھ زائ�ر 
ل��م���دی���ن���ة م���زدح��م���ة ت���ن���ض���ح 
بالتفاصیل واألل�وان أو م�ت�ج�ول 
في حدیقة غناء ت�ع�ب�ق أزھ�ارھ�ا 

 برائحة المسك والعنبر.
ب��رؤی��ة ف��ل��س��ف��ی��ة ن��ب��دأ رح��ل��ة 

نس��ت��ع��د ل��ل��غ��وص ف��ي   ال��ق��راءة
أع��م��اق ال��ن��ص، ن��ت��وغ��ل ب��ی��ن 
السطور، لنجد أنفسنا أمام روایة 
ال تشبھ الروایات، خارقة س�ح�را 
و إبھارا، أبدع الكاتب في تص�ور 
أحداثھا وعرض الم�واق�ف ف�ی�ھ�ا 
ف���ي ھ���دوء وج���م���ال، ج���دی���رة 

 بالقراءة.
العنوان فلس�ف�ي ث�الث�ی�ة ك�ل�م�ات 
ی��دف��ع ال��ق��ارئ ع��ل��ى ال��م��ض��ي 
السریع غیر المن�ق�ط�ع ل�م�ت�اب�ع�ة 
القراءة، ھو ع�ب�ارة ع�ن م�ث�ل�ث 
ك�ل�م��ات ی��دل�ي ب�ھ��ا ال��ك�ات��ب ف��ي 
زحمة األفكار رسالة ی�ب�ع�ث ب�ھ�ا 
إلى القارئ ضمن الرسائ�ل ال�ت�ي 
تكتنف الحروف و ت�خ�ت�ب�ئ ب�ی�ن 
السطور في نص ال�روای�ة ل�ی�ف�ك 
طالسمھ في الفصل الثالث ی�ط�ف�و 
معناھا و ی�ت�ض�ح ال�ھ�دف ح�ی�ث 
نعرف أنھ یقصد الوجوه ال�ث�الث�ة 

 ثالثة أبعاد للوحة الواحدة.
تتضمن الروایة سبعة فصول ف�ي 
ش��ف��اف��ی��ة وال��ت��زام ب��ال��ق��واع��د 
الصحیحة للكتابة یستھل ال�ك�ات�ب 
كل فصل بمقولة لفیلسوف،أختار 
لكم من ب�ی�ن ھ�ذه ال�م�ق�والت م�ا 
راق لي الفصل األول: لیس ث�م�ة 
ألم أعظم م�ن األوق�ات الس�ع�ی�دة 

وس�ط الش�ق�اء وال�ب�ؤس. دان�ت��ي 
 الیغیبري

ع�رض ال�ك�ات�ب أوج�ھ ال�ت�ش�اب��ھ 
واالخ���ت���الف ب���ی���ن ال���واق���ع���ی���ة 
وال��روم��انس��ی��ة م��ح��اف��ظ��ا ع��ل��ى 
الخصائص الفنیة والمبادئ ع�ل�ى 

 مستوى وسائل التعبیر األدبیة.
زینب وم�خ�ت�ار وج�ھ�ان لص�ورة 
واح�دة، زی�ن��ب ھ��ي الش��خ�ص��ی��ة 
الرئیسیة في الروایة ھي ال�م�رأة 
العاملة الت�ي ف�ق�دت زوج�ھ�ا ف�ي 
انفجار ھز وسط مدینة ال�م�وص�ل 
بالعراق، حیث قدمت است�ق�ال�ت�ھ�ا 
وتفرغت إلكمال روایة لم ین�ھ�ھ�ا 
زوج��ھ��ا م��خ��ت��ار روای��ة ث��الث��ی��ة 
اللوحة الفارغة تقمص�ت أف�ك�اره 

 ورؤاه
م��خ��ت��ار وھ��و أیض��ا ش��خ��ص��ی��ة 
أساسیة ف�ي ال�روای�ة ھ�و ش�اب 
ذك��ي وح��اص��ل ع��ل��ى ش��ھ��ادة 
ج�ام��ع��ی��ة ع��ال��ی��ة ض��اب��ط م��ج��ن��د 
ورسام ماھر تخرج من أك�ادم�ی�ة 
الفن�ون ال�ج�م�ی�ل�ة أل�ق�ي ب�ھ ف�ي 
السجن دون أن یعرف م�وج�ب�ات 
س��ج��ن��ھ، ت��زوج م��ن زی��ن��ب ل��م 
ینقض األس�ب�وع ع�ن زواج�ھ�م�ا 
حتى س�ق�ط ش�ھ�ی�دا ف�ي ان�ف�ج�ار 

 مدمر.
البناء الف�ن�ي وال�م�وض�وع ال�ذي 
تعالجھ ال�روای�ة أس�ل�وب ال�ن�ص 
وعباراتھا في ت�ن�اغ�م وانس�ج�ام، 
األحداث المؤثرة ذات داللة ع�ل�ى 
أبعاد ث�الث�ة م�ت�ب�ای�ن�ة م�ن رؤى 
وشفافیة الفك�رة وج�م�ال ال�ل�غ�ة، 
فتتسع الدالالت ب�وع�ي ووض�وح 
في االس�ت�ق�راء وس�م�ات ك�ث�ی�رة 
ی��ت��ش��ب��ع ب��ھ��ا ال��ن��ص ت��م��ن��ح��ن��ا 
االستدالل والفھ�م وت�ح�ث�ن�ا ع�ل�ى 
التركیز و تحفزنا ع�ل�ى م�ت�اب�ع�ة 
ال��ق��راءة، أس��ال��ی��ب ال��ت��ع��ب��ی��ر 
المختلفة التي تضفي جماال ع�ل�ى 
النص، كلمات بالعربیة الفص�ح�ى 
غ��ی��ر م��أل��وف��ة ل��ك��ن��ھ��ا واض��ح��ة 

وم�ف��ھ��وم��ة ت��دل ع��ل��ى ال��رص��ی��د 
المتنوع الذي یحتفظ بھ ال�روائ�ي 
في بنك لغتنا الع�رب�ی�ة ال�ف�اخ�رة، 
األفكار متسلسلة ومرتبة ،الجم�ل 

 مكملة لبعضھا في أناقة و بھاء
اعتمد الكاتب النم�ط�ی�ن الس�ردي 
وال��وص��ف��ي واس��ت��ع��ان ب��خ��ی��ال��ھ 
الخصب لبن�اء أح�داث اس�ت�م�دھ�ا 
م�ن ال��واق��ع م��رت�ب��ط��ة ب��ظ��روف��ھ 
وبیئتھ، سادت نزعتھ اإلنس�ان�ی�ة 
والدینیة عل�ى أغ�ل�ب ال�م�واق�ف، 
اعتمد بعض الوقائع التي عاشھ�ا 

 مما میز كلماتھ بالصدق ،
توشك النھایة أن ت�ك�ون ح�زی�ن�ة 
ب��م��وت م��خ��ت��ار دون أن ی��ك��م��ل 
روای��ت��ھ إال أن ال��ك��ات��ب ی��ت��دارك 
ویفاجئ ال�ق�ارئ ب�ن�ھ�ای�ة ت�ب�ھ�ج 
الصدر حیث ت�ك�ت�ش�ف زی�ن�ب أن 
م��خ��ت��ار الص��غ��ی��ر م��خ��ت��ب��ئ ف��ي 
أحش�ائ�ھ�ا وھ�ي ل��م ت�ك�ن تش�ع��ر 
بوجوده فتنتظر م�ی�الده وت�ن�ج�ح 
في إكمال الروایة وطباعت�ھ�ا ف�ي 

 إحدى دور النشر.
 

 نبذة عن الكاتب
من خ�الل ھ�ذه ال�روای�ة ی�ت�ض�ح 
لل�ق�ارئ م�ن ال�وھ�ل�ة األول�ى أن 
الكاتب یحب الوط�ن و ی�ت�ع�اط�ف 

مع المرأة بمقولتھ الشھیرة الت�ي 
قالھا أمیر المؤمنین ع�ل�ي الب�ن�ھ 
ال��ح��س��ن ع��ل��ی��ھ��م��ا الس��الم ع��ن 

المرأة ریحان�ة ول�ی�س�ت  -المرأة 
 -قھرمانة

عبد ال�رض�ا ص�ال�ح م�ح�م�د م�ن 
العراق روائي وف�ن�ان تش�ك�ی�ل�ي، 
یكتب القصة الق�ص�ی�رة وال�ق�ص�ة 
ال��ق��ص��ی��رة ج��داً ی��ھ��وى ال��رس��م 
وال��ن��ح��ت ول��ع��ب الش��ط��رن��ج، 
وریاضة المشي ب�ف�ض�ل ج�ھ�وده 
الفكریة والفلسفیة واألدبیة وم�ن 
خالل كتاباتھ الممیزة استطاع أن 
یرسم األثر باأللوان في ال�ح�رك�ة 
التاریخیة االجتماع�ی�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة 
والفنیة وم�ازال ق�ل�م�ھ ال�ن�اب�ض 
یرقى للمساھمة في نھضة ثقاف�ة 

 عربیة راقیة
بما أّن األستاذ عبد الرضا صال�ح 
ص��اح��ب قض��ی��ة اج��ت��م��اع��ی��ة 
وإنسانیة وعادة ما یكون موض�ع 
�ھ ف�ھ�و  الكاتب ھو بمثابة ال�م�وجِّ
ی��ن��ص��ح اآلخ��ری��ن ولش��ری��ح��ة 
الش��ب��اب م��ن ك��ال ال��ج��ن��س��ی��ن 
بالخصوص بالح�ذر م�ن األف�ك�ار 
الغربیة ال�ت�ي تس�يء ل�ل�ع�روب�ة، 
وال��ت��ح��ّص��ن ب��ال��ع��ل��م وال��م��ع��رف��ة 

 لصالح بلداننا العربیة.

 "را ا " روا  اءة م 
   ا  اا د 

 
 بقلم الكاتبة الجزائریة زھراء كشان
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 شكر حاجم الصالحي
 

 )  دربند2(
 

                                          
 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 : ج�ن�ة س�ی�اح�ی�ة ف�ي ش�م�ال ***

 طھران.

 أمواج الغربة اكتسحت شاطئ روحي
  حتى اتقنت فّن الوجع

 ..وبقیت أحسب مفكرة أیامي التي ال تنتھي
  ال..ولم یستقر نبض خافقي

 مذ التقاء روحینا
  حینما ثملنا في خیمة الوفاءْ 

************* 
 غرسَت أزھار الجنان في روحي

   انھمرت األفكار الثقیلة
 ..مطًرا صامتا

  ..فسرى الدمع الحزین
 معلنا عن افتقادي لك في مملكة الذكریات

************* 
 آآآآآآهٍ 

  كیف لي أن ألجم آھاتي ؟ 
  وكیف استطیع

 في عالمي المریعْ 
  أن أوقف سیل ذكراك

  أن أطفئ جمر الكلمات
 ..وأكتمھا في أعماقي المنھكة

********* 
 لم یعد شيء یحتضن أنفاسي الحرى

  لیس ھناك من ینقذني من غیاھب الوحدة
  كصیحة المیت  روحي صامتة تصرخ بصمت

 في سكراتھ األخیرة
********* 

  كیف لي أن أجد أنسام األمل
  لتنتعش روحي

  وتتجلى بكل بھاءك أمام ناظري
   فینھمر دمع الفرح على خديّ 

 ولیرسم خطوطا على وجنتيّ 
  فتتوھج الروح

 وتعود الحیاة لي من جدید
********** 

 تستغیث سمفونیة مكتبتي وتھیم
 في إیقاٍع أرق من ھمھماتي

 في محراب موسوعاتي 
  ..لتبدو لي كفاك

 لتروي لك عّما ارتكبھ الزمان بي في بعدك
********** 

 كیَف أتجلى بعظمة أحاسیسي
 وأجتاح آفاق عوالمك

  واغرس خصلة شعري
  في ربوع جسدك

  وأكون مالكك الحارس في حضرة عرشك
  یا أیھا األمیر

 ما عادِت الروح
  األلم  قادرةَ على ھدم

 وما عدُت أحتمل الفراق
************ 

 دعني اتغزل بك في جنة ھیامي
  وارسم العالمات الفارقة في سلة األنغام

 وانتمي إلیك یا عالَي المقام
 حتى یستكین جسدي من رھبة األوھام

 وربقة اآلالمْ 
  ونغفو تحت دجي اللیل

  ونكتب على رمال ساحل جزیرة األحالم
 .إنا ھا ھنا تحیا ارواحنا في لحظة انسجامْ 

...................... 
 * كاتبة وشاعرة لعراقیة

 اج اأ 
ء روط ا  

 

 پرشنگ اسعد الصالحي* ::بقلم 

   وض 
الحدوتة إیاھا یحكیھا" مارتي 

  ..مریم" بمسرح األنبا رویس
 

 إعداد: محمد أبوزید
بعد نجاح منقطع النظی�ر ل�ع�رض "ك�وخ أم مـ�وراث" ف�ری�ق 

ف�ى ح�ف�ل�ة واح�دة :   مسرح�ی�ت�ی�ن  یعود بعرض  مارتى مریم
تُعرض مسرحیة جنینة اإلنسانانات ثم استراحة قصیرة وی�ب�دأ 
ع�رض مس��رح��ی��ة ال��ح��دوت��ة إی��اھ��ا، ب��م��س��رح األن��ب��ا روی��س 

ومن تألیف وإخراج  "بالكاتدرائیة المرقسیة بالعباسیة "مصر
قدم عرض "كوخ ام موراث" ب�ب�راع�ة ال�م�واھ�ب الش�اب�ة وأداء الش�خ�ص�ی�ات   والجدیر بالذكر أن فریق مارتي مریم ..أ / جورج أنور

 بمنتھى الجمال، ولم یقتصر اإلبداع في األداء التمثیلي، بل في الموسیقى والغناء.
كان العمل ثري جدا وملیئة بالتفاصیل الدقیقة، تراجیدیا ساخرة كانت قادرة على مخاطبة الطابع الم�ص�ري ب�إم�ت�ی�از، اط�ف�ال ب�ق�در م�ن 
األستیعاب والقدرة على التجانس مع النص والجمھور، مما لقى قبوال ورَد فعٍل لحالة اإلبتھاج واإلمتاع للجمھور، أما الغ�ن�اء ف�أن�ف�ردت 
 .بھ الموھبة الصغیر "كریس البیر" فكان یشدوا بالقلوب حتى عانقت عنان السماء، أما عن الشباب فكلھم بال اس�ت�ث�ن�اء ب�ارع�ون ج�دا

ھذه الملحمة األبداعیة التى تتجلى في روح فریق "مارتي مریم" لم تكن إال إیمانًا برسالتھم وحبھم للفن، ھم جسد واحد، رؤی�ة واح�دة 
الكل یعمل من خاللھا بحب وإنتماء إدارة وإخراج وأداء تمثیلي وموسیقى، لیخرج لنا عمال بدیع وأثق انھم قادرون على تقدیم األفض�ل، 

 واألجمل أنھ بحب وھذا ما تشعره للوھلة األولى عند حضورك اعمال فریق مارتي مریم.
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 ھیثم بھنام بردى 
 استرالیا -مالبورن  

ت ا 

 أصبح وطني غیمة سوداء
 تبعثر حبات مطرھا في بقاع المعمورة

 تروي اراٍض غریبة لتأویھا
*** 

  أحضان األمھات خالیة
  تجثو باكیة

 واآلباء سكارى
  اثملھم الفزع

 من عاقبة تشتت األبناء
*** 

 وقفة أھلك یا بغدیدا على مشارف الغسق
 شطرتھ نصفین

 األول یجوب العالم بھم
 واآلخر ینتظر حكم سلطان الزمان

  وشفقك ینتحب على شموٍس غادرتنا
 وتوارت خلف أشباح الظالم والحرائق والدخان

*** 
 فضاٌء خاٍل كئیب

  كان على موعد مع أھازیج األفراح
 واآلن شحبت نضارتھ حزناً على بغدیدا

*** 
 أدركت األمان في ضباب التھجیر

  فوجدتھ سراباً 
*** 

 لقاءات عجیبة
 بغیر میعاد

 تتصافح األیادي
  ترتجف َكَمداً 

 والعیون تلقي التحایا
 تغرق في كالم ینحبس بین الجفون  بصمت

*** 
 وقفت لبرھة على ساحل البحر

 أتأمل حال الدنیا
 سألتھ: ھل أنت میت حقاً كما یطلقون علیك

 أم نحن من ماتت فینا بسمة الحیاة
 وفرحة بغدیدا

 والسكینة والسالم؟
 أعطني صمتك یا بحر وخذ مني ثورة أشجاني وآالمي

 وأقذفھا بعیداً عني
  بسطوة أمواجك الھائجة

*** 
 كلما أطلت من نافذة شقة غربتي

 أخال سرب سنونوات یحملني ویذھب بي بعیداً 
 ألراك یا بغدیدا

*** 
  دمارك رذاذ قاتل لداء علیل

  أوجع اآلالف
 أعمت بصیرتھم وتاھت أقدامھم من المصاب الذلیل

*** 
 خفتت اشراقة سنابلك
 وجفت مناھل راعیك

 فأُرغمت الرعیة على الرحیل
*** 

 ستبقى صلبانك أینما كنا یا
                                  حبیبتي

 تضيء دروبنا لیالً ونھاراً كالقنادیل
*** 

  ماسة نقیة أنتِ 
 في متحف تاریٍخ عریق

 یشع منھا وجھ شعبك األصیل
*** 

 لوحة مزركشة بأیاٍد غاداٍت خدیدیات
 في صفحات كتاب الزمن الجمیل

*** 
 إسقیني آخر كأٍس،... اسقیني من فیض نبعك الحنون قبل المغیب

 لم أشبع منك بعد
 لیشفي غلیلي

 آخر كأٍس اسقیني، یا حبیبتي، اسقیني....
 

 نضال نجیب موسى
 استرالیا -مالبورن  

  لقـــاء
مشت بتؤدة تض�رب ال�ب�الط ال�الم�ع ب�ك�ع�ب   

ح��ذاءھ��ا، ال��ك��ل ج��ل��وس ف��ي ح��ال��ة ت��رق��ب 
أحس�ت …  والصمت یرین على أرجاء الق�اع�ة

بالتعب ی�ل�س�ع أط�راف�ھ�ا، أرادت أن ت�ج�ل�س، 
مسحت األرجاء بعینیھا الشھالوی�ت�ی�ن، ل�ی�س 

إنس��ل��ت ن��ح��و ال��ب��اب …  ث��م��ة م��ق��ع��د ف��ارغ
الزجاجي الدوار، وقبل أن تح�ت�وی�ھ�ا الس�اح�ة 
الفسیحة المواجھة للعرب�ات ال�واق�ف�ة ل�م�ح�ت 

 الساعة الملصقة فوق الباب، أسرت لنفسھا.
لم یبق على موع�د وص�ول ال�ق�ط�ار س�وى   -

 ربع ساعة.
إھتدت إلى مصطبة طویلة یحتل أحد أطراف�ھ�ا 
كھل أخذتھ سنة النوم (وسط ھ�ذا الص�خ�ب؟، 
إنھ خریف العمر!) مسنداً جبینھ على تك�وی�رة 
كفھ المستریحة على قمة عكازتھ الم�ع�ق�وف�ة، 
جلست تاركة فسحة تسع لمتعب آخر، تخیلت�ھ 
جالساً لصقھا یرنو إلى وجھھا بفرح، تش�ھ�ق 
مذھولة وتتھالك على صدره وتحس ب�وج�ی�ب 
قلبھ المتسارع، ترفع وجھھا وترشقھ بن�ظ�رة 
تّدلھ، یحیط خصرھا بكفھ الغلیضة ویساعدھ�ا 
على النھوض، تنیم رأسھا بشعره ال�م�ت�م�اوج 
على ك�ت�ف�ھ وی�م�ش�ی�ان. وص�ح�ت ع�ل�ى ل�غ�ط 
ق��ری��ب، إنس��ل ال��ح��ل��م م��ت��واری��اً، رن��ت ال��ى 
الفضاء، كان اللیل ملكاً ع�ل�ى ال�م�ح�ط�ة وك�ل 
ش�يء ف�ي رص�ی�ف��ھ�ا ی�ت��راق�ص ت��ح�ت أن��وار 
المصابیح الحلیبیة الش�اھ�ق�ة، ص�ات ال�ق�ط�ار 

 …بوجھ اللیل، ھبت واقفة، و
******** 

األجساد تندلق من األبواب كالسیل، تبحث في 
الوجوه ب�ل�وع�ة، ال�وج�وه غ�ری�ب�ة، س�م�راء، 

 بیضاء، حنطیة، بَْیَن بَْین..
  یا كبدي...  -

ھتفتھا امرأة عج�وز، وت�ھ�ال�ك جس�دھ�ا ب�ی�ن 
ذراعي شاب یحمل ح�ق�ی�ب�ة م�ت�أرج�ح�ة ع�ل�ى 
كتفھ الیمنى، ولما ضم العج�وز ب�ی�ن ذراع�ی�ھ 

رة وارت��ط��م��ت ودارت ال��ح��ق��ی��ب��ة نص��ف د
 بظھرھا.

 لَِم لْم یأت؟
تحاول عبثاً أن ت�ج�ده ب�ی�ن ال�وج�وه.. أس�رت 

  لنفسھا بخیبة.
ولكنھ قال في ال�رس�ال�ة ب�أن�ھ س�ی�ص�ل ھ�ذا  -

 المساء.

وش��ع��رت أن األجس��اد ت��ذوب ف��ي ص��ی��رورة 
عینیھا وتستحیل إلى ضباب أبیض، إن�ت�ب�ھ�ت 
كقطة حین سبح اسمھا في الفضاء یحمل ف�ي 
طیاتھ رنة صوتھ الذكوري، وشاھدتھ بجس�ده 
الفارع یقف وینظر إلیھا، ركضت بك�ل ق�واھ�ا 

  وھي غیر مصدقة، وفتحت ذراعیھا..
 

 العیون
فضاء ال�ب�اص ال�م�ض�اء م�ن ال�داخ�ل ی�ب�دو 
كقاعة دراسیة، والصمت المخیم على وجوه 
ال��رك��اب ی��ّذك��ره بص��م��ت ق��اع��ة ال��ت��ش��ری��ح 
المكتظة باألجساد الباردة المنتظرة ، وض�ع 
كتبھ على فخذه األیمن ورشق نظرة متأم�ل�ة 
إلى خارج الباص، كان اللی�ل ی�ف�ت�ح ع�ی�ن�ی�ھ 
على الفضاء ف�ی�ح�ی�ل�ھ إل�ى ع�ب�اءة س�وداء، 

 وقف الباص، صرخ المحّصل.
  راكب واحد فقط.  -

فأقبلت تمیس بتنورتھا الرصاصیة وسترتھا 
الزرقاء وجلست قبالتھ، نظر إل�ى وج�ھ�ھ�ا، 
إلتقت عیناھما للحظة وامضة، حول عی�ن�ی�ھ 

 وانكب یدق على كتبھ بأصابعھ الناصلة.
****** 

للمرة الرابعة التقت العیون، إبتسمت برفق، 
إرتبك، حاول أن یحك صدغھ ولك�ن�ھ خ�ج�ل، 
فأط�رق ی�ح�دق ف�ي غ�الف ال�ك�ت�اب األزرق 
المزیّن بص�ورة ص�غ�ی�رة ت�م�ث�ل وج�ھ ف�ت�اة 
سمراء، أحس باألشیاء تس�ت�ح�ی�ل وت�ن�ت�ش�ر 
على ھیئة غابة متطامن�ة األش�ج�ار، وك�ان�ا، 
ھ��و وھ��ي، ی��م��ش��ی��ان ف��ي أف��ی��اء األش��ج��ار 
الباسقة، یقفان بغت�ة إزاء ج�ذع ص�ف�ص�اف�ة 
فتیة، یحّدق في ع�ی�ن�ی�ھ�ا، ی�ب�ح�ر ف�ي ی�م ال 
نھائي، تشرق على صفحاتھ ال�زرق ش�م�س 
أبدیة، یمد أص�اب�ع�ھ، ی�الم�س ال�خ�د ال�ل�دن، 
ی��ق��ت��رب وج��ھ��ھ م��ن ھ��ذا ال��ق��م��ر ال��م��ن��ی��ر، 

وأفاق علي ید …  ویذھبان في عناق محموم
 تھزه برفق، سمع صوت المحّصل.

 عفواً،.. إنھا المحطة األخیرة.-
ت�ف��رس ح��وال��ی��ھ، ال��ب�اص ف��ارغ؟، ال��م��ق��ع��د 
فارغ؟، أین الفتاة؟ البد أنھا نزلت في إح�دى 

حمل كتبھ ومش�ى ص�وب ب�اب …  المحطات
الباص ونزل درجاتھ بملل، وتلقف�ھ رص�ی�ف 

 یمور بالحركة.
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 سالم علیك ِ یا بغداد
 .. الیوم وجدت خطواتي التي فقدتھا في بغداد

 ..بعد ما شعرت بالثمالة
 جربت ٔان ٔاحتسي أاللم الذي یعاشرني 

 .. كٔاسا
كلذة مع طعم هللا الذي تھدل غیومھ علّي حتى تبلعني 

  !مدینتي بغداد
 ..) كم كلمت بغداد( 

 لم یكْن بمقدوري تنفُس خطواتي
 ؤارضُع من جذوِري سراباً 
 بیَد ٔانَّ العشَق فّي رذاٌذ باردٌ 

 ینھاُل على شفتيّ 
 كانْت غیوُم هللاِ تھدُل بعشقِھا أالبديِّ 

 . كومضاٍت من القبلِ 
 .. ٔایا بغداد

 خطواتي ٕالیِك تعانقُني
 ٔاحلِّـُق عالیاً ,ٔاھبطُ 

 ٔاغرُق ,ٔانجو
 ٔاتجذُر , ٔاتفرعُ 
 ٔاتجزأُ , ٔاتجمعُ 

 . ٔاصبُح ٔامامِك كٔایِّة كومٍة على حافٍة مجھولةٍ 
 خطواتي رغیُف خبٍز ٔاضاَع فَمھ

 .یتبُعني فیٔاكلني
 بغداد 

 كم مرٍة بلعتني المحطاتُ 
 .. مضغتني ورمتني

 .رٔایت التسوُل رضیٌع یدسُّ حلمتَھ في فِم الطفولةِ 
 خطواتي تعدُّ ثقوَب نوافذي

 .ونجوَم السماوات
 خطواتي ھي التي امتطْت صھوتِي

  ..حینٔیذٍ 
 رٔایتني من الماضي

 ٔاغادُر الحانةَ واللحظةَ بكٔاٍس خاوٍ 
 حاولُت ٔاْن ٔاتملَص مْن وحِي روحي

 ٕاال ٔانَّ الخطوات سبقتني
 فامتصْت غباراً وھواًءافاسداً 
 كانْت عیوني تالحُق خطواتي

 ٔالن كفيَّ وعكازي كانْتا
 .. بوصلتي

 

 ة م
طا  

 

 ھولندا / نعمة یوسف
 ٔاكتوبر/ 26
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شھدت فرنسا یوم الس�اب�ع عش�ر    
م�ن أك�ت�وب�ر وف�ي اح�دى ض�واح��ي 
باریس العاص�م�ة ع�م�ل�ی�ة ارھ�اب�ی�ة 
فظیعة راح ضحیتھ�ا أح�د األس�ات�ذة 
الفرنسیین وذلك ب�ع�د أن أق�دم أح�د 
الشبان في سن الثامن�ة عش�رة م�ن 
ال��ع��م��رع��ل��ى ق��ط��ع رأس األس��ت��اذ 
ال��ف��رنس��ي ب��دع��وى ال��دف��اع ع��ن 
اإلس��الم وال��م��س��ل��م��ی��ن وذل��ك اث��ر 
ع��رض��ھ ل��رس��وم ك��اری��ك��ات��وری��ة 
للرسول محمد على تالم�ذت�ھ. ل�ی�س 
ھاتھ المرة األولى التي تتعرض لھ�ا 
فرنسا الى عملیات ارھابیة متوات�رة 
بمناسبة وغیر مناسبة ..فھذا ال�ب�ل�د 
الذي تسكنھ جالی�ة مس�ل�م�ة ك�ب�ی�رة 
وجد نفسھ في العدید من المناسبات 
مجبرا على الدفاع ع�ن ن�ف�س�ھ م�ن 
ھجمات االسالم المسی�س واالس�الم 
المتعصب الذي ی�ت�م�ث�ل أس�اس�ا ف�ي 
ح���رك���ة داع���ش وأعض���ادھ���ا م���ن 
الت�ن�ظ�ی�م�ات األخ�رى ال�ت�ي ت�ع�ت�م�د 
سیاسة (هللا أك�ب�ر) ل�ت�ب�ری�ر ال�ق�ت�ل 
والتمثیل بكل من یختلف معھا فكریا 
او ع��ق��ائ��دی��ا او ح��ت��ى ت��ل��ك ال��ت��ي 
تعتب�رھ�ا اع�ت�ب�اط�ا أن�ظ�م�ة ت�ح�ارب 

 . اإلسالم و المسلمین
ھكذا تبدو فرنسا في ظل تزاید ع�دد 
ال���م���ھ���اج���ری���ن وخ���اص���ة ال���ع���رب 
المسل�م�ی�ن وغ�ی�رھ�م (ت�ع�د ف�رنس�ا 
حوالي ث�م�ان�ی�ة م�ل�ی�ون مس�ل�م م�ن 
ج��م��ل��ة س��ب��ع��ة وس��ت��ون م��واط��ن��ا 

بلد ت�ت�ج�اذب�ھ الص�راع�ات   فرنسیا)
الداخ�ل�ی�ة وال�خ�ارج�ی�ة ف�ھ�ن�اك م�ن 
األحزاب الفرنسیة كالجبھة الوطنیة 
مثال التي تدعو الى تشدید ال�ت�ع�ام�ل 
مع المھاجرین وتن�ق�ی�ة ف�رنس�ا م�ن 
الدخالء ومن الثقافات االخرى ال�ت�ي 
ستقضي عل�ى ال�روح والش�خ�ص�ی�ة 
ال��ف��رنس��ی��ة وھ��ن��اك أح��زاب أخ��رى 
وال��ت��ي ی��ت��م��ث��ل��ھ��ا أس��اس��ا ال��ی��س��ار 
وم��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق اإلنس��ان ال��ت��ي 
تدع�و ال�ى ال�ت�ع�ای�ش الس�ل�م�ي م�ع 
الوافدین ال�ج�دد. غ�ی�ر أن األح�داث 
السیاس�ی�ة االخ�ی�رة ودخ�ول ت�رك�ی�ا 
بزعامة طی�ب رج�ب أردوغ�ان ال�ى 
ساحة اللعب مع الكبار بدأت ت�ظ�ھ�ر 

على الساحة السی�اس�ی�ة اإلق�ل�ی�م�ی�ة 
ب��وادر س��ی��اس��ة ج��دی��دة ی��ح��اول 
اردوغان فرضھا بكل ما ی�م�ل�ك م�ن 
قوة داخ�ل ب�ل�ده وم�ن ق�وة خ�ارج�ة 
ع��ن ب��الده وال��ت��ي أب��رزھ��ا ب��ل��دان 
الربیع العربي كلیبیا وتونس وال�ت�ي 
تس��ع��ى ال��ى اف��ت��ك��اك��ا وع��ل��ى االق��ل 
الحصول على نصیب م�ن ال�ھ�ام�ش 
االقتصادي الذي تمثلھ ھ�ات�ھ ال�دول 

 . لفرنسا منذ تاریخ لیس بالطویل
وقد حرص اردوغ�ان م�ن�ذ ال�ب�دای�ة 
ولتحقیق ط�م�وح�ات�ھ ع�ل�ى ح�م�ای�ة 
وتبني جماعة اإلخوان ال�م�س�ل�م�ی�ن 
ورموزھا فوفر لھم ال�م�ال واإلع�الم 
م�ن اج��ل ال��دع��اء ل��ھ ب��اس��م ال��دی��ن 
وباسم هللا وقد أوكلت لھؤالء مھ�م�ة 
تبییض وج�ھ وس�ی�اس�ة وادع�اءات 
اردوغ��ان ل��دى ع��م��وم الش��ع��وب 
العربیة المسلمة ح�ت�ى ی�ت�م�ك�ن م�ن 
اكتساب قلوبھ�م ال�ب�ائس�ة ب�دغ�دغ�ة 

ال�ح�ص�ول   مشاعرھم الدینیة ومنھ�ا
على موطئ قدم داخل ھاتھ ال�ب�ل�دان 
لكسب ود س�ك�ان�ھ�ا ال�ذي أض�ن�اھ�م 
تخلف دولھم وأعیاھم فقرھم نتی�ج�ة 
ابتعادھم عن ال�دی�ن واس�ت�ش�ھ�ادھ�م 
في المقابل بالمثال الت�رك�ي م�ت�م�ث�ال 
ف�ي ال�رئ��ی�س اردوغ��ان. ح��ت�ى ان��ھ 
وم��ن خ��الل م��اك��ی��ن��ت��ھ ال��دع��ائ��ی��ة 
االخوانیة تمكن من تنص�ی�ب ن�ف�س�ھ 
خلیفة للمسلمین ال�ذي ی�ری�د إع�ادة 
مجد اإلسالم والمسلمی�ن م�ن خ�الل 
إع�ادة اح�ی�اء م��ج�د اإلم�ب�راط�وری��ة 
العثمانیة التي ستحم�ل ل�واء ال�دی�ن 

  اإلسالمي وتدافع علیھ.
في ھذا السیاق ف�ق�ط ن�ف�ھ�م ت�ط�اول 
تركیا على فرنسا وفي ھ�ذا الس�ی�اق 
نفھم ما وراء االتفاق�ی�ة ال�ع�س�ك�ری�ة 
التركیة الل�ی�ب�ی�ة وف�ي ھ�ذا الس�ی�اق 
نفھم اس�ت�ی�الء ت�رك�ی�ا ع�ل�ى نص�ف 
مخ�زون ال�ذھ�ب ال�ل�ی�ب�ي وف�ي ھ�ذا 
السیاق تتحرك تركیا بكل حری�ة ف�ي 
البحر المتوسط للتنقیب ع�ن ال�ن�ف�ط 
وال��غ��از وف��ي ھ��ذا الس��ی��اق ن��ف��ھ��م 
تواصل ھیم�ن�ة ال�م�ش�ھ�د االخ�وان�ي 
على الساحة السی�اس�ی�ة ال�ت�ونس�ی�ة 
واللیبیة وفي ھذا السیاق وب�ف�ض�ل�ھ 
ت���م إغ���راق الس���وق ال���ت���ونس���ی���ة 
والس��وق ال��ل��ی��ب��ی��ة ب��ال��م��ن��ت��وج��ات 
التركیة. غیر بعید عن ھاتھ الھیمنة 
التركیة عل�ى دول ال�رب�ی�ع ال�ع�رب�ي 

المسلمة والتي ت�ك�اد ت�ك�ون ك�ام�ل�ة 
ب��اس��ت��ث��ن��اء ج��م��ھ��وری��ة س��وری��ا 
وجمھوریة مصر اللت�ان اع�ت�رض�ت�ا 
بش��دة ع��ل��ى ال��ت��دخ��ل ال��ت��رك��ي ف��ي 
ش��ؤون��ھ��ا وح��ارب��ت��ھ ب��الس��ی��اس��ة 
وبالسالح. وبعد توتر العالقات ب�ی�ن 
ف���رنس���ا وت���رك���ی���ا وب���ع���د ت���وات���ر 
تص��ری��ح��ات اردوغ��ان ض��د ف��رنس��ا 
ورئیسھا عمدت تركیا االردوغ�ان�ی�ة 
على تجییش الجالیة ال�م�س�ل�م�ة ف�ي 
فرنسا ض�د ف�رنس�ا وض�د رئ�ی�س�ھ�ا 
ل�ت��أت��ي اث��رھ��ا ال��ع��م�ل��ی��ة االرھ��اب��ی��ة 
االخ��ی��رة ف��ي ح��ق أح��د االس��ات��ذة 
الفرنسیین والتي أثبتت االبحاث انھ 
لم یكن ھناك أي ازدراء ل�ل�دی�ن م�ن 
ق�ب��ل االس��ت�اذ ب��ل ك��ان ی��ق�دم درس��ا 
مقارنا ح�ول ح�ری�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر. ك�م�ا 
أثبتت األبحاث ان العملیة اإلرھاب�ی�ة 
وقع التحضیر لھ�ا ح�ت�ى ان ال�ق�ات�ل 
كان ی�ب�ح�ث ع�ن األس�ت�اذ الض�ح�ی�ة 
لقتلھ. مع ال�ع�ل�م ان�ھ ق�د س�ب�ق ھ�ذا 
العمل اإلرھابي موجة من ال�ت�ك�ف�ی�ر 
للدولة الفرنسیة ورئیسھا م�اك�رون 
وھ���و م���ا اس���ت���ھ���ج���ن���ت���ھ ع���دی���د 
الشخص�ی�ات ال�م�س�ل�م�ة ال�ف�رنس�ی�ة 
واعتبرتھ دعوة للف�وض�ى وال�ح�رب 
بین أب�ن�اء ال�ب�ل�د ال�واح�د. ك�م�ا ھ�و 
معلوم ففرنسا دولة علمانیة ت�ع�ام�ل 
ك�ل ال�دی�ان��ات ع�ل�ى ق��دم ال�م�س��اواة 
وتوفر لھم الحمایة و أماكن الع�ب�ادة 
(ق�دم�ت ف�رنس��ا ل��م�ت�س��اك�ن��ی�ھ��ا م��ن 
المس�ل�م�ی�ن أراض إلق�ام�ة مس�اج�د 

 .علیھا)
ھ��ك��ذا اس��ت��غ��ل اردوغ��ان ال��ع��م��ل 
اإلرھابي لمزید م�ن ال�ھ�ج�وم ع�ل�ى 
فرنسا وانتقاما منھا لعدم مس�ای�رت�ھ 
ف��ي س��ی��اس��ت��ھ ب��ال��ب��ح��ر األب��ی��ض 
المتوسط فادعى ف�ي اج�ت�م�اع أم�ام 
أنصاره األتراك أن ف�رنس�ا ت�ح�ارب 
اإلسالم والمسلمی�ن وت�ت�ھ�ك�م ع�ل�ى 
ال��رس��ول م��ح��م��د(ص��ل��ع��م) ون��ظ��م 

اط��ل��ق ع��ل��ی��ھ��ا ع��ن��وان   ح��م��ل��ة
(االرس��ول هللا) دش��ن��ھ��ا ب��م��س��ی��رة 
ح��اش��دة ف��ي ت��رك��ی��ا ت��ع��ال��ت ف��ی��ھ��ا 
الشعارات المعادیة لفرنسا وال�غ�رب 
عموما ورفعت فیھا شعارات ت�ح�ی�ل 
لمن یق�راھ�ا ع�ل�ى ت�ب�ری�ر اإلرھ�اب 
والدعوة لھ ب�اس�م نص�رة ال�رس�ول. 
اثر ذلك ینھض القطیع م�ن الش�ع�ب 
ال��ع��رب��ي وی��ن��ظ��م ل��ھ��ات��ھ ال��ح��م��ل��ة 

المشبوھة على فرنسا وتنت�ش�ر ف�ي 
وسائل التواصل االجتماعي ح�م�الت 
الدعوة للجھاد ضد فرنسا وح�م�الت 
التبریر للعملی�ة االرھ�اب�ی�ة وھ�و ال 
یعلم انھ یحارب ضد بالده مع ترك�ی�ا 
وھ��و ال ی��ع��ل��م ان��ھ ب��ی��دق ف��ي ی��د 
االستخبارات التركیة وعمالئھا م�ن 
االخوان وھو ال یع�ل�م ان�ھ ب�ذل�ك ان 
العالم االخر سیصبح اكثر حذرا ف�ي 
التعامل مع كل من ھو مسلم او م�ع 
ك���ل م���ا ی���ح���ی���ل���ك ع���ل���ى ال���دی���ن 
االسالمي .ھذا ال�ج�زء ال�ك�ب�ی�ر م�ن 
العرب المسلمین ال ی�ع�ل�م�ون ان�ھ�م 
یجنون على بالدھم وعلى أن�ف�س�ھ�م 
بتفضیلھم الدعوة للعنف ك�رد ع�ل�ى 
رسومات ك�ارك�ات�وری�ة ت�ع�ت�ب�ر ف�ي 
(ال��غ��رب ال��ك��اف��ر) م��ن اب��ج��دی��ات 

 . الدیمقراطیة وحریة التعبیر
األكید أن فرنسا ست�راج�ع ب�ل ب�دأت 
أصال في مراجعة س�ی�اس�ت�ھ�ا ت�ج�اه 
جم�ھ�ور ع�ری�ض م�ن ال�م�س�ل�م�ی�ن 
یعیشون على أرضھا. فسی�ق�ع ط�رد 
كل من تحوم حولھ شبھات مت�ع�ل�ق�ة 
باإلرھاب ستعزز من قانون الھج�رة 
بحیث من المستحیل الحصول ع�ل�ى 
إقامة او حتى الدخول إلى األراض�ي 
ال�ف��رنس��ی��ة وس��ت��ص��ع�د ب��ك��ل ت��أك��ی��د 
السلطات الفرنسی�ة ل�ھ�ج�ت�ھ�ا ت�ج�اه 
ال��دول ال��ت��ي ت��ع��ت��ب��رھ��ا ح��اض��ن��ة 
ل�إلرھ��اب وال��ت��ي ت��ح�ك��م��ھ�ا أح��زاب 
دینیة. لكن الخ�وف ك�ل ال�خ�وف ان 
ت��ق��دم ف��رنس��ا ع��ل��ى ط��رد ال��ع��م��ال 
ال��م��ھ��اج��ری��ن ال��ع��رب واس��ت��ب��دال��ھ��م 

 بعمالة من دول شرق أوروبا. 
وإذا اعتمدنا تونس كمثال م�ت�ض�رر 
من كل ھذا الذي یحدث بی�ن ف�رنس�ا 
وت��رك��ی��ا وال��ذي ت��ن��ف��ذه (ج��م��اع��ة 
اإلخ��وان ال��م���س��ل��م���ی��ن واإلس���الم 
السیاسي) الذراع ال�خ�ف�ی�ة ل�ألت�راك 
في حربھا ضد فرنسا وأوروب�ا ف�ان 
ل���ك أن ت���ت���ص���ور م���دى ال���خ���ل���ل 
االقتصادي الذي س�ت�ت�ك�ب�ده ال�دول�ة 
ال��ت��ونس��ی��ة اذا ت��م ال��ت��خ��ل��ص م��ن 
ثمانمائة ألف عامل مھاجر یع�ودون 
للبالد بال مورد رزق وبال عائل ب�ع�د 
أن ك�ان�ت ھ�ذه ال�ع�م�ال�ة ال�ت�ونس�ی�ة 
المھاجرة تدر على الدول�ة م�خ�زون�ا 
كبیرا من العمل�ة الص�ع�ب�ة وتس�اھ�م 
تحویالتھا بحوالي عشرین ب�ال�م�ائ�ة 

  من االدخار الوطني

    .."مردوب "ارا  م 
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دیوان شعر فائز بالمركز ال�ث�ال�ث ف�ي مس�اب�ق�ة دار دی�وان    
ال��ع��رب ل��ل��ن��ش��ر وال��ت��وزی��ع ب��ج��م��ھ��وری��ة مص��ر ال��ع��رب��ی��ة 

م��ب��اردة ح��ق��ق ح��ل��م��ك دورة ال��راح��ل��ة ن��ج��ی��ة   ض��م��ن
 .  مشاركة ) 432(النسخة الثالثة) من بین (  أرھوني

الدیوان ضم العدید من القصائد الوط�ن�ی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة م�ن 
الشعر الموزون المقفى وھي قصائد نش�رت ف�ي ال�ع�دی�د م�ن 
الم�ج�الت وال�ج�رائ�د ال�وط�ن�ی�ة وال�دول�ی�ة وب�ع�ض ال�م�واق�ع 

 االلكترونیة المھتمة بالشأن الثقافي .
قام بتقدیم الدیوان الدكتور "عبد الحمید ھیمة " وھو أس�ت�اذ 
محاضر بجامعة قاصدي مرباح ورقلة ق�ائ�ال: م�ن ی�ق�رأ ھ�ذا 
الدیوان بإمعان فسیجد إنس�ان�ة ح�ق�ی�ق�ی�ة، وش�اع�رة ص�ادق�ة 
صاحبة ضمیر حي، ت�داف�ع ف�ي ش�ع�رھ�ا ع�ن ح�ق اإلنس�ان، 
وكرامتھ، وحریتھ، في شعر خدیجة نلمس ال�م�ع�ان�اة ال�ذات�ی�ة 
الممزوجة بالوعي واألمل في الغد األفضل، وھي القائل�ة: أن�ا 
إن كتبت قصیـدة طرزتھا بالصدق وصفا فاق كل بیان ما ك�ان 
قول الشعر محض ھوایة ب�ل ك�ان ع�م�ق قض�ی�ت�ي ورھ�ان�ي 
ونصوص الدیوان وعناوینھ تؤكد ھذا االلتزام ال�ذي ن�ت�ح�دث 
عنھ: م�ن ھ�ذه ال�ن�ص�وص ن�ذك�ر: "ھ�وی�ت�ي ف�ي الض�اد"، 
"ترانیم الطموح"، "وبایعنا الردى"، "لك هللا یا قدس".. ، 
وغیرھا، من القصائد التي تصور عالق�ة الش�اع�رة ب�وط�ن�ھ�ا 
وأمتھا العربیة اإلسالمیة. و في مقدمتھا القضیة الفلسطینیة. 
في شعر خدیجة نجد أیضا ال�ت�أك�ی�د ع�ل�ى ال�ھ�وی�ة الش�ع�ری�ة 
العربیة ألنھا م�ن الش�ع�راء األوف�ی�اء ل�ل�ش�ع�ر ال�م�وزون، و 
للقصیدة العمودیة، التي ما تزال تختال على المناب�ر وتص�دح 
وتجد من یُصغي لھا معجباً ألنھا في رأیي جزء م�ن ھ�وی�ت�ن�ا 

 الثقافیة، التي ال ینبغي التفریط فیھا. 
وختاما أقول بأن خدیجة تلي اس�ت�ط�اع�ت ب�ف�ض�ل م�وھ�ب�ت�ھ�ا 
الفنیة، ومقدرتھا اللغویة وبأسلوبھا الجمیل، أن تقدم لنا ھ�ذا 
الدیوان الذي أدع�وك�م ج�م�ی�ع�ا إل�ى ق�راءت�ھ، وأحس�ب أن�ك�م 
ستكتشفون من خاللھ شاعرة حقیقیة، صوتا إبداعیا م�ت�م�ی�زا 
سیكون لھ شأن كبیر في مجال الكتابة الشع�ری�ة، ن�ت�م�ن�ى أن 
نقرأ لھا في قابل األیام دواوین أخرى .. ت�ھ�ان�ی�ن�ا ل�ل�ش�اع�رة 
(خدیجة تلي)، بھذا اإلنجاز اإلب�داع�ي، وت�ھ�ان�ی�ن�ا ل�ل�ت�ج�رب�ة 

 الشعریة الجزائریة المعاصرة بھذه اإلضافة المتمیزة .
"خدیجة تلي" الفائزة في عدة مسابقات شعریة وأخ�رى ف�ي 
النثر على غرار فوزھا بالمرتبة األولى ف�ي مس�اب�ق�ة اإلب�داع 

بروایتھا األولى "ال تف�ل�ت�ي  2019الروائي لدار یوتوییا سنة 
یدي" وفوزھا في مجلة الكاتب الجدید بقصة ومرة ب�ق�ص�ی�دة 
وتألھا إلى المراحل النھائ�ی�ة م�ن مس�اب�ق�ة ج�ری�دة ق�ل�م ح�ر 
المصریة فإنھا تثبت ھذه المرة أیضا إصرارھا عل�ى ال�ن�ج�اح 
والتألق محلیا ودولیا من خ�الل ن�ج�اح�ھ�ا ف�ي نش�ر ال�دی�وان 
خارج حدود الجزائر والذي سی�ش�ارك ف�ي م�ع�رض ال�ق�اھ�رة 

 الدولي للكتاب.
 

 من مذكرات 
 …إمرأة في منتصف العمر

 في مقتبل العمر
                     ذو ا 

 

 2020/10/22زینب حداد/ تونس 
 
كانت أسراب السیارات تسابقنا على الطریق السیارة، وكنت یوم�ھ�ا م�ھ�م�وم�ة ال رغ�ب�ة ل�ي ف�ي    

كانت الشمس وقحة في اقتحام زجاج الس�ی�ارة وع�ن�ی�ف�ة ف�ي … تصفح أي نوع من الورق المكتوب 
جلدنا بسیاطھا الالھبة فأسندت رأسي إلى النافذة أتابع السیارات التي تطارد المعبد ویالحق بعض�ھ�ا 

موجة م�ن األش�ك�ال … كانت تسبقنا و تنطلق نحوالمجھول… بعضا في تحد صارخ لقانون الطرقات 
واأللوان والمودیالت تدفعك إلى التساؤل عن اإلمكانیات الحقیقیة لھذا الشع�ب ال�م�وس�وم   واألحجام

وتقرأ على ظھور السیارات وجوانبھا ما یمكن أن تعد بھ دراسة سوسیولوج�ی�ة ف�م�ن "رب   بالفقر
إل�ى "رب ، … أنعمت فزد" وھي عقلیة شریحة ال تعرف معنى الشبع وتود امتالك كل ما ھب ودب

أعطھم ضعف ما یتمنون لي"،عقلیة شریحة اخرى ال ترى في ع�ی�ون ال�ن�اس غ�ی�ر ال�ح�س�د وآخ�ر 
ول�و س�أل�ت�ھ ل�م�ا أف�ادك   أشھر إیدیولوجیتھ بأن رسم رایة سوداء تتوسطھا " عبارة "هللا أك�ب�ر"

 …بشيء عن رسمھ ومعتقده
تقدمتنا سیارة أجرة كتب على ظھرھا "یرحم قمیرة"، و "قمیرة " ھو تصغیر "قمر"، اسم خفیف 

ال ترى حامل�ت�ھ إال ك�م�ا ق�ال بش�ار ب�ن ب�رد "وذات دل ك�أن ال�ب�در   لطیف، متأللىء كضوء القمر
 كم واحدا مرت أمامھ ھذه السیارة فقرأ ما قرأت على ظھرھا؟…" صورتھا

 وكم واحدا ممن دعوا لقمیرة وھم یقرؤون ما كتب یعرفون ھذه المرأة ؟
 ولماذا نفرض على الناس الدعاء لمن یجھلون ؟ 
ھل ھي سیاسة البرامج التي یعتمد النجاح ف�ی�ھ�ا ع�ل�ى ع�دد األص�وات ف�ت�ك�ون ال�رح�م�ة اإلل�ھ�ی�ة  

 …باالصوات ال باألفعال؟
لم أر ت�ن�اف�را … كانت لنا جارة، في غابر الزمان، اسمھا "قمر" ویدللھا ابناؤھا فینادونھا "قمیرة"

سمراء كانت، داكنة السمرة وم�ع ذل�ك ال ی�ن�ط�ب�ق ع�ل�ی�ھ�ا ق�ول … بین االسم والجسم كما كان فیھا
المتنبي في مدح كافور إذ حل بدار جدیدة "تف�ض�ح الش�م�س ك�ل�م�ا ذرت الش�م�س بش�م�س م�ن�ی�رة 

 سوداء"
كان طولھا مساویا لعرضھا، تلف راسھا بمندیل تخفي بھ عن األنظ�ار ش�ع�را ی�ق�ت�ل ف�ي ال�ن�اظ�رك�ل 

كانت اذا تحركت تفر الطیور ال تلوي على شيء وتموء القطط وھي تجري ال تدري ل�ھ�ا … الرغائب
و إذا ن�ادی�ت�ھ�ا   إذا س�أل�ت�ھ�ا ن�ھ�رت�ك… وكانت أذا نطقت تكفھر السماء و تتقرح االرض … وجھة 

 …شتمتك، و إذا طرقت بابھا أطردتك 
 ماتت

وك�ت�ب … فتنفست الشیاطین الصعداء واستبشر الكبار و الصغار ،و نزل الغیث ف�اغ�ت�س�ل�ت األرض 
ابنھا بالخط العریض على باب الدار"یرحم قمیرة" حتى یجمع لھا م�ن أف�واه ق�راء ال�دع�اء م�ا ب�ھ 

 …یعطف قلب "منكر و نكیر" علیھا
فقلت :اذھب أنت و سأنتظرك   تناھى إلي صوت زوجي یدعوني إلى النزول في مشرب على الطریق
اغمضت عیني و أنا أستقبل … في السیارة ،وكان قد ركنھا في الظل وھبت النسائم فاستعذبت البقاء

 …نسمات فردوسیة على وجھي وحمدت هللا أني لم أصحب "قمیرة"إلى الدار اآلخرة 
  عندما فتحت عیني للضوء كانت سیارة أجرة أخرى مركونة بجانبي وقد كتب على ظھرھا باللون

  أما ھذا فأعرفھ شخصیا… األحمرو الخط العریض"یرحم بو عزیز"
"بو عزیز أو الحاج منصور"كان حاجا مجازا ال حقیقة فصاحبنا قد أقسم بكل یمین غلیظة أال ی�ح�ج 

 إال كل بیت ماست فیھ القدود و أضاءتھ بنت العنقود عمال بقول أبي نواس:
 نعم، إذا فنیت لذات بغداد :وقائل: ھل ترید الحج؟ قلت 

ذھب عقلھ, وجح�ظ�ت ع�ی�ن�ھ، وس�ك�ر   وكان على قول الجاحظ في علي األسواري "إذا (اكل) شرب
وسدر وانبھر، وتربد وجھھ، وعصب، ولم یسمع ولم یبصر" وتلبسھ الشیطان فیتحول لس�ان�ھ إل�ى 

یترنح فینطح الجدران یمنة ویسرة وتتلقفھ في … یده یحاور بھا صفعا ولكما كل من یعترض طریقھ
یناقش هللا في عدالتھ و … كل مرة أعمدة الكھرباء فیواجھھا مواجھة دون كیشوت لطواحین الھواء

فإذا وصل الدار حیا "ع�ج�وزه"   یلعن كل المسؤولین لوضعھم قیودا للمتعة تلزم الناس وال تلزمھم
 …ثم انكفأ فشخر فنام إلى الظھیرة  كما یسمیھا بركلة أو لعنة

وقد ورث�ھ�ا ع�ن أب�ی�ھ و ت�ن�ك�ر ألخ�وات�ھ ف�ي  -انتھى بھ المطاف أن باع الدار التي تأویھ وعجوزه 
ولكن القلب خذل�ھ ق�ب�ل أن ی�ن�ف�ق ال�م�ال ال�ح�الل ع�ل�ى ب�ن�ت ال�ك�رم وب�ن�ات  -نصیبھن من المیراث

فاشترت بھ العجوز سیارة أجرة و سوغتھا ألحدھ�م ع�ل�ى أن ی�ك�ت�ب ع�ل�ى ق�ف�اھ�ا "ی�رح�م   الحالل
بوعزیز"عسى هللا یتجاھل في خضم الدعوات المتھاطلة كل سیئاتھ أو یرق ل�ع�ب�ده ال�ف�ق�ی�رف�ی�دخ�ل�ھ 

سألني زوجي عن سر شرودي ط�وال ال�ط�ری�ق …  ابن القارح  الجنة وإن كان "زقفونة"كما دخلھا
فقلت :كنت أتخیل أفواج الذین سیقطعون الصراط محمولین "زقفونة" فیدخلون ال�ج�ن�ة ب�ال�دع�وات 

   الصالحات.

 ء ااء 

 أحدث اصدارات دار دیوان العرب للنشر والتوزیع 
 خدیجة حسین تليالجزائریة للكاتبة 



18  

Wednesday 
AL- iraqia   No. 770  

 28 Oct 20 • Year 16 

تنّھ�دت الّص�ع�داء. اس�ت�ق�ام�ت ف�ي     
الفراش المحرق لھا. ثّم أخ�ذت م�ن�ھ 
سیجارة. وّدت لو تحرق كّل المشاعر 
المكتنزة بداخلھ�ا. اع�ت�دل ب�ج�ان�ب�ھ�ا. 
تناول عود الكبری�ت. أراد أن یش�ع�ل 
لھا السیجارة. في البدء رفضت وم�ع 
إصراره تركتھ یفعل. ھمس لھا وھ�ي 

 :تبحر في دّخان السیجار األول
ماذا یحدث؟ أّول مّرة أراك تدّخنین،  -

 ما الخطب؟؟
-  ... 

ذن، س��ن�ش��ع�ل م��ع�ا س�ج�ائ��ر ھ��ذه إ -
 .اللیلة

و... أبحرت في رسوم مختل�ف�ة م�ع   
دّخان الّسجائر، لم ت�ك�ن ق�ادرة ع�ل�ى 

 فعل أّي شيء، رأتھا عاجزة
 .ومھانة. نعم. مھانة  
ل��م ت��ك��ن ن��ادی��ة س��وى رم��ز األن��ف��ة  

والكبر أمام الجمیع. ظلّت على الّدوام 
فرسا جامحا ال یأب�ھ س�وى ل�ن�داءات 
الع�ق�ل وال�ف�ك�ر. واآلن، ع�ل�ى ال�ت�ّو، 
تجّردھا األحداث من عرشھا المرتفع 

 .على الدوام
دام الص�م�ت ب�ی�ن�ھ�م�ا ط�وی�ال. ك�ان�ت 
الساعة الثانیة ص�ب�اح�ا. ك�ان�ت ل�ی�ل�ة 

الظّالم غزى كّل أرجائھ�ا   مقمرة لكنّ 
الحالمة. لم تكن الّسجائر لتنعم علیھا 
إالّ ببعض االضطراب الفكري. راحت 
مدامعھا تنفر منھا عنوة. نعم. ن�اح�ت 
كثیرا في صمت مطبق�ا. و ال�خ�ی�االت 
ترقص أمامھا بال مناظر بائن�ة. ف�ق�ط 
كلمات متناثرة ھ�ن�ا و ھ�ن�اك. ھ�ّزھ�ا 
الحنین لذلك اللقاء األّول. منذ سنة و 

 ..بعض األیّام
وّدت لو تركب سلّم�ا زم�ن�یّ�ا ی�ع�ی�دھ�ا 

 :لذلك اللقاء عساھا تمحیھ
 ما رأیك لو نلتقي بعد ساعة؟؟ -
 .آسفة. مّرة أخرى -

و مضت بعد أن أمّدتھ برقم ھ�ات�ف�ھ�ا. 
و تتالت لقاءات�ھ�م�ا و ت�ك�ّررت ح�ت�ى 
بدت عاجزة على الخ�روج ب�م�ف�ردھ�ا 

 دونھ. غزى فكرھا إذن؟؟
نادیة صلبة عل�ى ال�ّدوام. ال ت�ع�رف  

للمشاعر مكان�ة و ال ل�ل�ح�ل�م إط�ارا. 
 .ھكذا كانت قبل أن تلتقیھ

و حین التقتھ حملھا تیّار جارف إلى  
الھاویة. تماما كما النّیازك المض�ی�ئ�ة 

 ...كانت لقاءاتھما رائعة
 :ذات مّرة غمغمت لھ بصوت مرتبك 
حسنا، سنمضي معا. ل�ك�ن أرج�وك   -

 .احترم كبریائي
ھذا مؤّكد. أنا أح�ت�اج�ك  -:أردف قائال

 .مرآة أفراحي الذائبة
وأبحرت معھ... كان�ت م�رآة ص�اف�ی�ة 
تعكس كّل المشاھد بصدق و كما ھي. 

لم تخف شیئا عنھ. ھكذا دأب�ت ع�ل�ى 
 ..الصدق.. وظنّتھ كذلك حتّى

ن��ادی��ة، أح��ت��اج��ك. ك��ون��ي ال��وج��ھ  -
 .الجمیل في حیاتي البائسة

  .نعم -
وتسّرب في شرایینھا دما داف�ق�ا ول�م 
تتفطّن. سنة وبعض األیّ�ام م�ّرت ... 
م��ع دّخ��ان الّس��ج��ائ��ر وھ��و ی��رت��ق��ب 

 .ھسیسھا ولم تفعل
 :كانت سئمت القول

أرجوك احترم عالق�ت�ن�ا. اع�ل�م أنّ�ي   -
أحتاجك كما احتیاجك لي تماما. ل�ك�ّن 

 .كبریائي أھمّ 
ذات یوم ممطر مرعد، أخ�ب�رھ�ا أن�ھ  

سیستضیف صدیقة لھ. تبّسمت بك�ب�ر 
 ."أنت جّد كریم ":وھمست

غادرھا تاركا نزیفا عم�ی�ق�ا و ج�رح�ا 
ی��دم��ی��ھ��ا. ع��وت. ص��رخ��ت. و ظ��لّ��ت 
وحیدة. كال. بل كانت أسئلة قد ول�دت 

ل�م�اذا أب�ك�ي؟ ل�م�ا  " :مع ذلك الخب�ر
ارتطمت األسئ�ل�ة ب�ح�ق�ی�ق�ة  "أنوح؟؟

 .جّد مخزیة في نظرھا
أغمضت عینیھا بكل�ت�ا ی�دی�ھ�ا ك�أنّ�ھ�ا 
تخجل من أمر ما. لم تشأ أن تص�رخ 

 :في وجھھ لكنّھا صرخت أمام المرآة
 "لم أدماني لقاءه بأخرى؟؟"
ناحت طویال للبحر الذي كان ثالثھما  

طوال الفترة التي جم�ع�ت ب�ی�ن�ھ�م�ا... 
 .وما استطاعت البوح

كرمھ كان ذبحا لھا. كانت تنزف دم�ا 
 :وھو یخبرھا

ما الّضیم أن أستقبلھا في م�ن�زل�ي.   -
أمینة فتاة فقیرة. ھ�ي ط�ال�ب�ة ب�ك�ل�یّ�ة 
منّوبة قسم إیطالیة. لم تتحّصل ع�ل�ى 
س��ك��ن ج��ام��ع��ي، رأی��ت م��ن واج��ب��ي 

 ...مساعدتھا حتّى
تذكر مع نفاث الّسجائر أنّھا لم تم�ل�ك 
أحقّیة التلفّظ بأّي حرف. ج�ّد ج�ارح�ا 

 لھا. 
وجّد كریما م�ع�ھ�ا. یس�ت�ض�ی�ف اب�ن�ة 

 .الجامعة ویطرد رسمھا عنھ
جادت الّسماء بالكثیر من األمطار...  

لشّد ما تعشق الم�ش�ي ت�ح�ت�ھ�ا ح�تّ�ى 
تتبلّل تماما... الشوارع شبھ ف�ارغ�ة. 
أوقفت السیّ�ارة ف�ي ال�ط�ری�ق ال�ع�ام. 
سارت على القدمین، عسى األم�ط�ار 

 ....تغسل أحزانھا و ضیاعھا
عبرت شوارع تونس العاصمة، باب  

الجزیرة، شارع شارل دي قول، نھج 
مرسیلیا، ثّم رأت الفتة مرسوم علیھا 
عبارات، تقّدمت مثقلة الخط�ى. ت�ج�ّر 

عساھا تنقض البع�ض " أحالمھا جّرا
 !منھا

انتظرت نادیة قلیال أن تشیر علیھا    
أال س��یّ��دت��ي ت��ف��ّض��ل��ي  " ال��م��م��ّرض��ة

  ".دورك
 ."انتھى دوري" :غمغمت بأغوارھا

ظلّت صامتة برھة أمام الطب�ی�ب وق�د 
فشل علي دفعھا على الكالم... أخ�ی�را 

 :نبست وبصوت مختنق
أرج�وك، أری�د ال�ت��خ��لّ�ص م�ن ھ��ذا   -

 .الطفل
لكن سیّدتي، م�ا ب�ك؟؟ ل�م�اذا؟ ل�ق�د   -

انتظرتھ لسنوات، ھل أستطیع معرفة 
 السبب؟؟

اغرورقت في المدامع و لم تجد سببا 
واضحا... ھي ذاتھا ت�ج�ھ�ل الس�ب�ب، 

 :فجأة صرخت
نعم. أمینة. وحدھا قد تكون القادرة   -

 .و أنا ال یمكنني
قارب الّسیجار على االنطف�اء وھ�ي   

ما تزال غ�ارق�ة ف�ي م�دام�ع�ھ�ا وھ�و 
 مستلقي بجانبھا یدّخن. 

 .أطفئي سیجارك -:ھمس
وب��ح��رك��ة ال إرادی��ة وض��ع��ت ب��ق��ای��ا 
السیجار على باط�ن ی�دھ�ا ال�ی�س�رى. 

لك�ّن  "ما ھذا؟؟  ":صرخ في وجھھا
ن�ادی��ة ل��ن ت��ت��ف�طّ��ن ل��ھ. ط��وال زم��ن 
تسّرب في شرایینھا وما درت! طوال 

 زمن قصیر أرھقھا بصبیانیّتھ.
وما بكت! طوال زمن ظلّت ع�ظ�ی�م�ة  

المشاعر واآلن على التّو، م�ع ن�ف�اث 
آخر نفس في الّسیجار تراھا م�غ�ت�ّم�ة 
المشاعر، طفل قض�ي ع�ل�ی�ھ، وف�ؤاد 

 ..جرح و نزف وما تكلّم
تأّملت وجھھ ملیّا. رأتھ جّد بارع في  

تألیف قصصا وحكایات... ورأتھا ج�ّد 
س�اذج��ة إذ غ�رق��ت ف��ي عش��ق�ھ وم��ا 

انت�ھ�ى الّس�ی�ج�ار و ك�فّ�ت    ...تفطّنت
و ما حفت قدم�اھ�ا...  "نادیة" مدامع

تبحث عّما یلھیھا وی�ن�س�ی�ھ�ا أل�م�ھ�ا. 
ش��ی��ئ��ان ح��ف��را ب��ذاك��رت��ھ��ا ب��ل ھ��م��ا 

 ..و الھوائي الطّباع "أمینة ":اسمان
أن�ا  ":عسى تجد ذاتھا یوما فت�ص�رخ

 ."أعشقك یا أبلھ

ُْا ُْ  
 
 
 
 

 

 

 اسماعیل خوشناو  
 العراق

 
َغرِ    قَْد ُكنَّا في الصِّ

 نَعُدُّ اْألََصابَِع ِمَن اْألَیاِدي
 نَُحسُّ بِأَنَّ اْلَحیاةَ َسْعدٌ 

  إِلى اْألَبَدِ 
 َكَما قََرأْنَاھا في اْلقَِصصِ 

  اْألَْجَدادِ   َعنِ 
 َمْدَرَسةٌ بِقُْربِنَا
 لَْم تُْخبِْرنا یَْوماً 

  بِأَنَّ بَْیَن ُسطُوِرھا
 َخبَرٌ 

 َعْن ُغیُومٍ 
 ِمَن السَّوادِ 
 َساَحةُ لَِعبٍ 

 تَْرمي لَنَا اْلُكَرةَ 
 تَْھَوى أَْن نَْھِدفَ 

 ُكلَّ بَْھَجةٍ 
 ِمَن اْلبِالدِ 

ني اْلعُْمرُ    َجرَّ
   فََوقَْعتُ 

 في ِسنِّ اْلِعنادِ 
 ِمْن َمْكِر السَّاَسةِ 
 َو أَْھِل اْلَوَساَخةِ 

 واْألَْوغادِ 
 لٌِص یُالِطفُني
 َو قَاتٌِل بَِزْعِمھِ 

 ِمْن َخْوِف اْلَمَرضِ 
  یَُحلُِّل َدِمي

  َوبَْینَھَُما َھاِویَةٌ 
  لُِكلِّ َمْن َخَرجَ 

 َعْن أََواِمِر اْألَْسیادِ 
  قَْتُل َمَواِھبَ 

 َوَھْتُك َمبَاِدئَ 
 َو تَْشِویھٌ 

 لِتَْمیِز اْلَحَسِن ِمِن اْلفََسادِ 
 تَفٌّ َعلَْیُكمْ 

 إِذا َرفَْعتُْم بِاْختِیاِرُكمْ 
 لِلطَُّغاةِ اْألَیَاِدي
........................... 

23 Oct 2020 

 قصة قصیرة

 مد اماء
 
 
 
 
 
 

 إبتسام الخمیري/ تونس
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یسرنا أن یكون لنا ھذا اللقاء مع الم�ب�دع ال�ن�اق�د   
المترجم العراقي المقیم في الدنمارك دكتور زھ�ی�ر 
یاسین شلیبھ، الحاصل�ع�ل�ى ال�دك�ت�وراه ف�ي األدب 
الحدیث والمقارن من م�ع�ھ�د االس�ت�ش�راق ال�ت�اب�ع 
ألكادیمیة العلوم السوفییتیة ف�ي م�وس�ك�و وع�م�ل 
باحثا وأستاذا جامعیا ب�ع�د ت�خ�رج�ھ م�ب�اش�رة ف�ي 

وكوبنھاجن. م�ن أع�م�ال�ھ: غ�ائ�ب   موسكو ولیبیا
طعمھ فرمان. دراسة نقدیة مق�ارن�ة ع�ن ال�روای�ة 

، م�خ�ت�ارات 1996العراقیة، دار الكنوز األدب�ی�ة، 
، 2000غرب،   –من الشعر الدنمركي، دار شرق 

میخائیل باختین ودراس�ات أخ�رى ع�ن ال�روای�ة، 
، ك��واب��ی��س ال��م��ن��ف��ى. م��ج��م��وع��ة قص��ص 2001

، 2004قصیرة. مركز الحضارة العربیة، القاھ�رة 
انطولوجی�ا الش�ع�ر ال�دن�م�ارك�ي ال�ح�دی�ث، م�رك�ز 

، ال�ف�ط�ح�ل. 2004الحضارة ال�ع�رب�ی�ة، ال�ق�اھ�رة 
محاكاة ساخرة وقصص قصیرة. مركز ال�ح�ض�ارة 

 ، وغیر ذلك كثیر.2000العربیة ودار شرق غرب 
دكتور زھیر، في البدایة ننتظر منك أن ت�ح�دث�ن�ا  -

ع�ن نش��أت��ك وك��ی��ف ات��ج�ھ��َت إل��ى م��ح��ب��ة األدب 
 والكتابة...

یا أستاذ محمد كنت أحب قراءة القصص منذ   وهللا
طفولتي. مثال في الصف الرابع االبت�دائ�ي، وك�ن�ت 
مولعًا بالكتب وأفرح عندما كان والدي یشتري لن�ا 
بعض قصص األطفال من مكتبة المثنى في ب�غ�داد. 
وكان في بغداد مكتبات كثیرة والكتب تباع في ك�ل 
مك�ان، ف�ي الش�وارع ع�ل�ى األرص�ف�ة وال�ع�رب�ات 

  بطریقة ملفتة للنظر.
ثم اتجھنا لفترة قصیرة نحو المنفلوط�ي وروای�ات 
جرجي زی�دان ال�ت�اری�خ�ی�ة، وب�ع�دھ�ا ط�ھ حس�ی�ن 
وھیكل ونجیب محفوظ والرومانسي م�ح�م�د ع�ب�د 
الحلیم عبد هللا لكنھا كانت بسیطة نوًعا ما مقارن�ةً 
بالروایة األوروبیة التي كانت تنسجم مع توجھاتنا 

  الفكریة.
متى تركت ال�ع�راق م�ت�ج�ھً�ا إل�ى غ�ی�رھ�ا م�ن  -2

 البلدان؟
تركت العراق ع�ن�دم�ا ك�ن�ت أدرس ف�ي ال�ج�ام�ع�ة 
المستنصریة منذ م�ن�ت�ص�ف الس�ب�ع�ی�ن�ات ل�غ�رض 
الدراسة في اإلتحاد السوفییتي حیث حصلت ع�ل�ى 
ال��ب��ك��ال��وری��وس وال��م��اجس��ت��ی��ر ف��ي الص��ح��اف��ة 
والدكتوراه ف�ي اآلداب، وم�ن ث�م ع�م�ل�ت أس�ت�اًذا 
جامعیًّا ف�ي ش�م�ال أف�ری�ق�ی�ا وب�ع�دھ�ا ق�دم�ت إل�ى 
الدنمرك في بدایة التسعینات، التي أقیم فی�ھ ح�ت�ى 

  وقتنا الحاضر.
ماذا كان موضوع رسالت�ك ال�ج�ام�ع�ی�ة وك�ی�ف  -3

 إخترتھ؟
أكث�ر م�ن ث�الث�ة ع�ق�ود م�رت ع�ل�ى دف�اع�ي ع�ن 
أطروحتي المكرسة ألعمال كاتبنا العراقي ال�راح�ل 
غائب طعمھ فرمان بدافع حب ال�ث�ق�اف�ة ال�ع�راق�ی�ة 
الوطنیة وأیًضا ألني أحببت "النخل�ة وال�ج�ی�ران" 

، رغ�م 1967التي قرأتھا في بغداد حین إصدارھا 
انشغالنا بال�روای�ات األوروب�ی�ة ف�ي ذل�ك ال�وق�ت، 
وأحسسُت أن ھذه الروایة متمی�زة ع�ن ال�روای�ات 
العراقیة األخرى، وت�ع�ل�ق�ت ف�ی�م�ا ب�ع�د ب�أع�م�ال�ھ 
 الالحقة وبالذات "المخاض" و"خمسة أصوات".

أنا فعال كنت متحمسا للكتاب�ة ع�ن غ. ط. ف�رم�ان 
لكن ھذه الحماسة لم تكن "حباً" أعمى، ولھذا ل�م 
تمنعن�ي ع�ن ال�ن�ظ�رة األك�ادی�م�ی�ة ال�م�وض�وع�ی�ة 
لنتاجاتھ وفرز سلبیاتھ عن إیج�اب�ی�ات�ھ وم�الح�ظ�ة 
الفرق الكبیر بینھا واألعمال الكبیرة التي ترجم�ھ�ا 

 أو قرأھا وإجراء مقارنات حقیقیة قدر المستطاع.
أعتقد أن ھذه فرصة سانحة لتحدثنا أك�ث�ر ع�ن  -4

 غائب فرمان...
نعم، ولقد استنتجت وأدركت ف�ی�م�ا ب�ع�د أن�ي إزاء 
كاتب عراقي وطني، ملتزم حتى الع�ظ�م ب�ق�ض�ی�ت�ھ 
العراقیة لكن بدون تھریج، غیر متحمس للحزب�ی�ة 
بمفاھیمھا الدعائیة، شبھ منفي، مغترب، مقیم في 
عاصمة شیوعیة، لكن�ھ�ا ت�ت�ن�ف�س ی�وم�یًّ�ا ب�األدب 
الكالسیكي الروسي أكثر م�ن األدب الس�وف�ی�ی�ت�ي، 

متزوج من إمرأة من ھذه البالد، إسم إبنھ سم�ی�ر، 
یحبھ كثیًرا، یتمنى ل�و ی�ت�ك�ل�م ال�ع�رب�ی�ة، م�رت�ب�ط 
ارتباطًا حقیقیًّا ببیئتھ وتجاربھ الحیاتیة الشخصیة 
في العراق ومصر وانتماءاتھ الوطنی�ة وال�ف�ك�ری�ة 
والثقافیة وذكریاتھ القدیمة وأجوائھ�ا وط�ب�ی�ع�ت�ھ�ا 
وحتى نمط الكتابة والتفكیر، إضافة إل�ى م�ع�ان�ات�ھ 
من "اإلحباط" رغم رفضھ ل�ھ ف�ي "ظ�الل ع�ل�ى 
النافذة"، األمر الذي قد یكون منعھ م�ن االن�ط�الق 
بفكره وتجسیده ل�ھ ب�روای�ات ذات م�غ�زى ف�ك�ري 
وفلسفي أع�م�ق وغ�ی�ر م�ق�ت�ص�رة ع�ل�ى ن�م�ذج�ة 

  الشخصیات العراقیة ووصف المكان.
وقبل أن أنشر كتابي عن غ. ط. فرم�ان ب�ال�ع�رب�ی�ة 
في الت�س�ع�ی�ن�ات، أع�دت ق�راءة أغ�ل�ب ال�ق�ص�ص 
ال��ع��راق��ی��ة ال��ط��وی��ل��ة الص��ادرة ق��ب��ل "ال��ن��خ��ل��ة 
والج�ی�ران" وم�ع ذل�ك ث�ب�ت ل�ي م�رة أخ�رى أن 
األخیرة فعال ھي ال�روای�ة ال�ع�راق�ی�ة ال�ف�ن�ی�ة وأن 
مؤلفھا حقًّا برع ف�ي تص�وی�ر ال�ب�ی�ئ�ة وال�زم�ك�ان 
العراقیین وأجاد النمذجة وتصویر الشخصیات من 
الداخل والخارج وأدخل المونول�وج وأظ�ھ�ر ق�درة 
فائقة في إدارة الحوارات واختیار أوق�ات وأم�اك�ن 
مناسبة لھا حسب مغزى روایتھ، واس�ت�ع�م�ل ل�غ�ة 
"الشارع والساعات" كما یقول باختین بطریقة ال 
نجدھا في عمل سردي ع�راق�ي آخ�ر ق�ب�ل�ھ ال ف�ي 
مقامة "رسالة العشق" ألبي الثناء اآلل�وس�ي وال 
في "الروایة اإلیقاظیة" لسلیمان فی�ض�ي وال ف�ي 
"في "جالل خالد" لمحمود أحمد السی�د، وال ف�ي 
"نھایة حب" و "أناھید" لعبد هللا نیازي وال ف�ي 
"ال��دك��ت��ور اب��راھ��ی��م" أو ف��ي "ال��ی��د واألرض 
والماء" لذنون أیوب وال في نتاجات ع�ب�دال�م�ج�ی�د 

ل�ع�ب�د ال�ح�ق  1938لطفي وال في "م�ج�ن�ون�ان" 
فاضل وال في "أف�ول وش�روق" خ�ال�د ال�درة وال 
روایة لیلى عبد القادر التي لم تنشر جزءھاالثاني، 

لفؤاد التكرلي  1957وال حتى في "الوجھ اآلخر" 
 والتي صدرت بعدھا بعقد من الزمان تقریبا.

وھل التقیت بالروائي غ�ائ�ب ف�رم�ان؟ وك�ی�ف  -5
 كان اللقاء؟

نعم نعم، ألنھ كان یقیم في موسكو كما أشرت إل�ى 
ذلك، وكانت لنا لقاءات كثیرة وأذكر أن�ي أخ�ب�رت�ھ 
بإعجابي الك�ب�ی�ر بـ� "ال�رج�ع ال�ب�ع�ی�د" لص�دی�ق�ھ 
العراقي فؤاد ال�ت�ك�رل�ي ب�ع�د أن اس�ت�ع�رت�ھ�ا م�ن�ھ 
وأعدتھا لھ، فوافقني وتجاوب م�ع إع�ج�اب�ي ب�ھ�ا 
وقال لي بصدق وتلقائیة وبإبت�س�ام�ت�ھ ال�م�ع�ھ�ودة 
وبالحرف الواحد "فتح"، "كش�ف" ف�ي ال�روای�ة 
العراقیة! ال أعتقد أن كاتبًا ع�راق�یًّ�ا آخ�ر س�ی�ب�دي 
إعجابھ بروایة لزمیل آخر مجایل لھ بنفس طریقة 
غ. فرمان العفویة. من المعروف أن التكرلي یكتب 
بطریقة تھتم بالتقنیة واللغة والتعمق بتیار الوعي 
وصف العالم الداخلي لإلنسان م�ن�ذ ال�خ�م�س�ی�ن�ات 
وھو أقرب للفكر الوجودي وأن أخاه نھاد التكرل�ي 

  من أوائل العراقین ممن ترجموا من الفرنسیة
كل ھذا التحمس لغائب فرمان، ماذا كان عائ�ده  -6

 علیك الحقًا؟
لم أفكر، ال أنا وال غائب، بھذه الطریقة "العملیة" 
او "المص�ل�ح�ی�ة"، ول�و ك�ن�ت م�ن ھ�ذا الص�ن�ف 
لساف�رت ال�ى ال�ع�راق واس�ت�ف�دت م�ن ام�ت�ی�ازات 
أصحاب الكفاءات مباشرة بعد تخ�رج�ي م�ن�ت�ص�ف 
الثمانینات، لكننا لسنا من ھذا ال�ن�وع م�ن ال�ب�ش�ر 
ولم أندم لحظة في ح�ی�ات�ي ع�ل�ى اخ�ت�ی�اري ل�ھ�ذه 

 الموضوعة.
كان غائب متواضعًا وساخ�ًرا وم�خ�ل�ًص�ا وص�ادق�ا 
وتلقائیًّا في حیاتھ الیومیة وكتاباتھ، وألوض�ح م�ا 
ذكرتھ سابقا: أعتقد أن س�وء ص�ح�ت�ھ وانش�غ�ال�ھ 
بالترجمة لیكسب ع�ی�ش�ھ وم�ع�ان�ات�ھ م�ن ال�غ�رب�ة 
وإقامتھ ف�ي ب�ل�د ش�م�ول�ي ح�زب�ي وأم�ور أخ�رى 
نعرفھا ص�رف�ت�ھ ع�ن ال�ت�ف�رغ ل�ل�ك�ت�اب�ة ب�ط�ری�ق�ة 
الروائیین المحترفین، التي من شأنھ�ا أن ت�ج�ع�ل�ھ 
منتًجا محترفًا غزیًرا یتجاوز تج�ارب�ھ الش�خ�ص�ی�ة 

ا في تفكیره بكل معنى الكلمة.  وأن یكون حّرً

ھل یمكن أن تحدثنا عما تناولتھ في أطروحت�ك  -7
 من معالم إبداعات غائب فرمان؟

تناولت في أطروحتي عنھ، نشأةَ الروایِة العراق�ی�ة 
ومكانة "النخلة والجیران" ف�ي األدب ال�ع�راق�ي، 
وكل قصص غ�ائ�ب ال�ق�ص�ی�رة وم�ق�االت�ھ األدب�ی�ة 
األولى، التي ال یمكن الح�ص�ول ع�ل�ی�ھ�ا بس�ھ�ول�ة 
حیث سافرُت في الثمانینات إلى دمشق وبحثت في 
المجالت العربیة القدیمة عن�ھ�ا، وال أنس�ى فض�ل 

  موظف المكتبة األستاذ الفاضل إبراھیم.
ثم درست ع�ال�م�ھ ال�روائ�ي. ح�ل�ل�ُت ك�ل روای�ات�ھ 
ال�خ�م��س ورك��زت ع��ل�ى م�وض��وع�ات��ھ�ا وب�ال��ذات 
الناستولجیا او ال�ع�ودة ال�ى ال�ج�ذور، واإلغ�ت�راب 
وال�م�ك�ان وال�زم�ان وال�ھ�رون�وت�وب "ال�زم�ك��ان" 
واألش��ك��ال األل��ی��ج��وری��ة ب��ال��ذات ف��ي ال��ق��رب��ان، 
والبولیفونیا كما ھو الحال في "خمسة أصوات"، 
وأس��ل��وب ع��ودة ال��ب��ط��ل ك��م��ا ھ��و ال��ح��ال ف��ي 

 "المخاض".
وبالنسبة إلبداعاتك، ما األعمال التي أبدع�ت�ھ�ا  -8

 غیر "الفطحل"؟
أصدرت مجموعة قصص "كوابیس المنفى" م�ن 
مركز الحضارة العرب�ی�ة وق�د ُك�ت�ب ع�ن�ھ�ا" ع�دة 
مقاالت. و نصوص ھجین�ة: رس�ائ�ل إل�ى ھ�ن�اك" 
نشرتھا في موقع ال�ق�ص�ة ال�ع�راق�ی�ة، ال اری�د أن 
أسمیھا روایة لكنھا ت�ق�ت�رب م�ن�ھ�ا وم�ن األن�واع 
األخرى، قد تكون "فیل�ی�ت�ونً�ا" ط�وی�الً. ھ�ذا وق�د 
اصدرت في بدایة التسعی�ن�ات ك�ت�اب�ي ع�ن غ�ائ�ب 
طعمھ فرمان والروایة العراقیة، وآخر عن باختین 
ونظریة الروایة وكتابی�ن ع�ن الش�ع�ر ال�دن�م�رك�ي 
وإصدارات أخرى إلیكترونی�ة "دراس�ات ن�ق�دی�ة" 
و"قصص مترجمة" و "في الثقافة الدن�م�رك�ی�ة" 

  وأخرى.
 
ترجمَت العدیَد من الش�ع�ر ال�دن�م�رك�ي ف�ل�ی�ت�ك  -9

 تحدثنا عن ھذا الشعر؟
تُعد ترجمة الشعر الَدنمركي بالذات مھم�ة ص�ع�ب�ة 
بسبب اإلختالف الكبیر ب�ی�ن ال�م�ف�اھ�ی�م الش�ع�ری�ة 
الدنمركیة والعربیة، ال سیما وإن أغ�ل�ب أع�الم�ھ 
ینتمي إلى الحداثة التي تعتمد أحیانًا على ال�رم�وز 
والغموض والتحرر من التقالید القدیمة والت�الع�ب 
باأللفاظ والمفردات المتعددة المعاني ال�ت�ي ت�دع�و 
القارئ للتمعن والتأمل، فضالً عن التغییر الشك�ل�ي 
في كتابة الحرف والمفردة كاستمرار للتحدیث ف�ي 
ال�م�ض�م�ون ك�م�ا ھ�و ال�ح�ال ل�دى ب�ن�ي أن�درس��ن 

 وكالوس ریفبیرج وإنجر كریستینِسن.
ولھذا تتطلب ترجمة ھذا النوع من القصائد ال�دق�ة 
والحذر مع المحافظة على روح النص وشخص�ی�ة 
الشاعر ومزاجھ وأسلوبھ وطریقتھ ف�ي إس�ت�خ�دام 
المفردة، ال سیما وأنھا تعتمد على توارد الخواط�ر 

  بین العقالني والالعقالني والرمز.
ثمة كتاب ثان مكرس للشعر الدنماركي لكن�ھ اآلن 
أكبر حجًما ویضم عشری�ن ش�اع�ًرا وش�اع�رةً م�ن 
مختلف أجیال األدب ال�دن�م�ارك�ي وات�ج�اھ�ات�ھ، إذ 
شجعني االستقبال الجید لكتابي األول "م�خ�ت�ارات 

"  2000الشعر الدنماركي بالدنماركیة والعربیة، 
على إعداد المجموعة الثانیة إلعطاء صورة ع�ن�ھ 
لقراء العرب�ب�ة، ال س�ی�م�ا وأن اھ�ت�م�ام�ي ب�األدب 
الدنماركي ازداد. إنھا مھمة كبیرة وأحی�انً�ا ش�اق�ة 
بسبب إختالف المفاھیم الثقافیة وال�ذائ�ق�ة األدب�ی�ة 

  والجمالیة بین األدبین العربي والدنماركي.
وماذا یم�ك�ن�ك أن ت�ق�ول ع�ن م�راح�ل األدب  -10

 الدنمركي؟
إذا ن�ظ�رن�ا إل�ى م�راح�ل ت�ط�ور األدب ال�دن�م�رك�ي 
فسنجد أنھا ال تختلف كثیًرا من ح�ی�ث تس�ل�س�ل�ھ�ا 
وتیاراتھا عن األدب العربي إال أن حركة ال�ت�ج�دی�د 
الَدنمركیة سارت بخطى م�ت�س�ارع�ة وم�ت�واص�ل�ة؛ 
فالواقعیة ظھرت على أنقاض ال�روم�ان�ت�ی�ك�ی�ة ف�ي 
ب�دای�ات ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن ث�م الش�ع�ر وال�م�س�رح 
السیاس�ي ف�ي ف�ت�رة ص�ع�ود ال�ن�ازی�ة وال�واق�ع�ی�ة 

الجدیدة في الخمسینیات ثم الحداثة الت�ي ت�ط�ورت 
منُذ الستینات حتى وقتنا الحاضر بحیث قل�ب�ت ك�ل 
مفاھیم الشعر ولھذا فإن النظرة الَدنمركیة لل�ش�ع�ر 

 تختلف عن نظیرتھا العربیة بل الشرقیة.
ویمكن القول إن الحداثة بدأت ف�ي ال�دن�م�رك ب�ع�د 
الحرب العالمیة الثانیة والحرب الباردة حیُث تركتا 
آثارھ�م�ا ع�ل�ى الش�ع�راء ال�دن�م�رك�ی�ی�ن ف�اھ�ت�م�وا 
بالرمزیة العالیة واستوعبوا ال�ت�ج�ارب ال�ع�ال�م�ی�ة 
وطرحوا مشاعرعم في الالواقع وت�أث�روا ب�إل�ی�وت 

  وریلكھ.
یمكن مقارنة الش�ع�ر ال�َدن�م�رك�ي ب�ب�ع�ض قص�ائ�د 
الحداثة العربیة التي ظھرت منذ الس�ت�ی�ن�ات ح�ت�ى 
وقتنا الحاضر وال�م�ت�أث�رة ب�ال�وج�ودی�ة وال�ع�ب�ث�ی�ة 
والحداثة ھناك ھوة واس�ع�ة ب�ی�ن ق�راء ال�ع�رب�ی�ة 
ونتاجات شعراء الحداثة العرب بإستثناء قلة منھم 
ألن القارئ العربي إعتاد على ذوق ش�ع�ري آخ�ر، 
ولھذا فإنھ قد ال یالحظ صورة أدبیة حقیقیة وی�ج�د 
ص�ع��وب�ة أك��ث�ر ف��ي ف��ھ��م ال��ق�ص��ائ��د ال��َدن��م�ارك��ی��ة 
المترجمة وتقب�ل�ھ�ا بس�ب�ب غ�م�وض�ھ�ا وإخ�ت�الف 

 الذوقین العربي والدنمركي.
تستعد لمغادرة عالم الوظ�ی�ف�ة ل�ت�ن�ط�ل�ق ف�ي  -11

 الحیاة واإلبداع فما مشروعاتك الثقافیة؟
بدأت التقاعد منذ بدایة ھذا العام وكان الم�ف�روض 
أن أسافر إلى العراق وأبقى فیھ لشھرین أو أك�ث�ر 
ألول مرة في حیاتي بعد غربة طویلة دام�ت أك�ث�ر 

س�ن�ھ ل�ك�ن ح�دث�ت  45من أربعة ع�ق�ود ونص�ف 
جائحة كورونا فبقیت ھنا في الدنمرك. ال�ح�م�د � 
إستفدت من الوقت قدر اإلمكان حیث أعددت كتبي 
غیر المنش�ورة ل�ل�ن�ش�ر األل�ی�ك�ت�رون�ي وال�ورق�ي، 
وك�ت�ب��ت وت�رج��م�ت ب��ع�ض ال�ق�ص��ص وال�ق��ص�ائ��د 

  الجدیدة.
 

كیف تنظر إلى بلدك الح�ب�ی�ب ال�ع�راق وم�اذا  -12
 ترجو منھ ولھ؟

من المؤسف أن األمیركان احتلوا ال�ع�راق ب�ح�ج�ة 
السالح النووي وكانت النتیجة تشبھ رفع ال�غ�ط�اء 
عن المرجل حیث ُحكم بلدنا بالنار وال�ح�دی�د ل�ع�دة 
قرون ولم یعرف "الدیمقراطیة" التي یتبجح ب�ھ�ا 
األمیركان فكان أن عمت ف�ی�ھ ال�ف�وض�ى والس�ل�ب 
واإلرھاب وسقط فریسة للدول اإلقلیمیة ال س�ی�م�ا 
وأنھ یقع بین دول تتكالب عل�ی�ھ ل�ل�س�ی�ط�رة ع�ل�ى 
موارده. السیاسة األمیركیة أصبحت أكثر وضوًحا 
في محاربة أعدائ�ھ�ا وم�ن�افس�ی�ھ�ا وخ�ن�ق�ھ�م ك�م�ا 

 یصرحون فأصبح العراق ساحة صراع إقلیمي.
لم أكن أبًدا متفائالً بدخول األم�ی�رك�ان رغ�م ح�ب�ي 
لألدب األمیركي لكن السی�اس�ی�ی�ن األم�ی�رك�ی�ی�ن ال 
عالقة لھم مثال بالكاتب األمیركي فوكنر وإنما ھ�م 
یمثل�ون مص�ال�ح�ھ�م وم�ع األس�ف خ�رب�وا ال�ب�الد 
وأدخلوھا في دوامة لھا أول ولیس لھا نھایة. لق�د 

عوا الشعب العراقي في حص�ار دام  س�ن�ة  13جوَّ
ومن قبلھ كانت حرب الثماني س�ن�وات م�ع إی�ران 
والحكم الدكتاتوري لع�دة ع�ق�ود ف�اص�ب�ح الش�ع�ب 
العراقي مع األسف مستع�ًدا ل�ت�ق�ب�ل االح�ت�الل ف�ي 
البدایة لكن األمور أخذت منحى آخر. وط�ب�عً�ا أث�ر 
ھذه األوضاع ع�ل�ى األدب ال�ع�راق�ي ح�ی�ث ط�غ�ت 
األخ��ب��ار الس��ی��اس��ی��ة وال��ق��ت��ل وال��ح��رب األھ��ل��ی��ة 
والفساد، ومع ذلك ھناك نتاجات روائ�ی�ة ع�راق�ی�ة 
وإصدارات عدیدة، وھذا ھو األمر اإلیج�اب�ي ال�ذي 

   یجب ان یتوقف عنده الباحثون في المستقبل.
ٍة الى جامعات خاصة ذات ع�الق�ة  نحن بحاجة ماسَّ
وطیدة بالسوق وحاجات المجتمع، فھذا من ش�أن�ھ 
أن یجمع الموارد ویقنن ویزید من انتاجیة ال�ع�م�ل 
ویحقق كلفتھا ویقلل البطالة بحیث یصبح للخری�ج 
الجامعي راتب یتناسب مع مؤھالتھ، ف�ال ض�رورة 
لخریجین كثیرین یعانون من البطالة أو یستل�م�ون 
رواتب رمزیة. ھذا أیًضا مشروع كبیر ولكنھ غی�ر 
مس��ت��ح��ی��ل وع��ل��ى ال��ع��رب أن ی��درس��وا ت��ج��ارب 

  الجامعات االوروبیة.

”اا اا“ 
   ر زد اع اا  

 
 أجرى اللقاء عن بعد: محمد محمد السنباطي / مصر
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یحدد أغلب خبراء االتصال بان الع�م�ل�ی�ة 
االتصالیة تأخذ طریقھا عبر ھذا المخطط 
التصوري االجرائي: المرسل+ الرس�ال�ة 
+ المتلقي .. ثم تطور الح�ق�اً م�ع ت�ط�ور 

مرسل+ رسالة  وسائل االتصال فاصبح:
 + وسیلة + متلقي + رجع الصدى

كل ذلك في جو م�ن ل�غ�ة خ�اص�ة ت�غ�ل�ف 
العملیة االتصال�ی�ة، وال�م�رس�ل ھ�ن�ا ھ�و 
الشاعر عبر رسال�ت�ھ (ال�ق�ص�ی�دة) ال�ت�ي 
تصل الى الجمھور إّما ورق�ی�اً، أو ع�ب�ر 
التلفاز أو المذیاع ، أو مكب�رات الص�وت 
في المناسبات واالحتفاالت؛ حیث ی�م�ك�ن 
لھ في االتص�ال ال�ج�م�اھ�ی�ري ال�م�ب�اش�ر 
معرفة ردود الفعل من خالل ت�ف�اع�ل، أو 
عدم تفاعل الجمھور م�ع�ھ، ث�م ت�ط�ورت 
الوسیلة الى وسیلة رقمی�ة ع�ب�ر م�واق�ع 

 التواصل االجتماعي.
اما بقیة الوسائ�ل االذاع�ی�ة ك�ان�ت ف�ی�ھ�ا 
الصعوبة أك�ث�ر، ل�ك�ن�ھ�ا ال�ی�وم ت�ط�ورت 

ولقاءات   بشكل فّعال عبر برامج تفاعلیة
مباش�رة ب�وج�ود  –اذاعیة وتلفزیونیة  –

االتصاالت واالن�ت�رن�ت ال�ت�ي ق�ل�ل�ت م�ن 
صعوبة معرفة ردود االفعال وسّھلت من 
ع��م��ل��ی��ة ال��ت��غ��ذی��ة ال��م��رت��دة، أي رج��ع 

 الصدى .
مع ھذا التطور الجدید ظھ�رت ص�ف�ح�ات 
التواصل االجتماعي عبر مواقعھ السیم�ا 
الفیسبوك، الذي حلَّ ض�ی�ف�اً ج�دی�داً آخ�ر 
ع�ل�ى الس�اح�ة االدب�ی�ة، وف�رض ن��ف�س��ھ 
واحترامھ عند الكثیرین، وأحتل م�ك�ان�ت�ھ 
بین القّراء . فبرز تطور ش�ع�ري ج�دی�د، 
وظھر شعراء (فیسبوكی�ون) رب�م�ا ف�اق 
عددھم اآلالف، لكن قلیالً منھم اس�ت�ط�اع 
الوقوف والثبات، وَصنَع لھ اس�م�اً خ�الل 
فترة وجیزة مع ظھور الفیسبوك، ومنھم 
من تخصص في كتابة القصیدة ال�ن�ث�ری�ة 

 التجدیدیة بالذات .
 
بقلیل بدأت أسماء  ٢٠١٣ربما بعد عام  

المعة من ش�ع�راء م�خ�ض�رم�ی�ن وك�ب�ار، 
وأسماء شعراء مغمورین غیر معروفین 
بالظھور أكثر عبر تلك ال�وس�ائ�ل؛ ح�ی�ث 
استطاع الجمیع التفاعل فیما بینھم ع�ب�ر 
تشكیل صداقات أدبیة خاصة، وصف�ح�ات 
ثقافیة وأدبیة ممتعة ی�م�ك�ن ال�ق�ول أن�ھ�ا 
س��اھ��م��ت ف��ي ازدھ��ار الش��ع��ر ال��ع��رب��ي 
مجدداً، ومنھا ما تجاوزت مرحلة ما بع�د 
ال�ح��داث��ة وال��ت�ي اس��م��ی��ن��اھ�ا: ال��م��رح��ل��ة 

  التجدیدیة.

قصیدة النثر التج�دی�دی�ة ك�ان ل�ھ�ا ال�ح�ظ 
االوفر في ھذا المجال م�ع ھ�ذا ال�ت�ط�ور 
السریع والجدید. وأم�ك�ن م�ع�رف�ة ت�أث�ی�ر 
العملیة االتصالیة علیھا، واستفادت حتى 
من النقد واالنتقاد الموّجھ ل�ھ�ا، وم�ن�ھ�م 
من قال أنھا نثر قصصي حك�ائ�ي م�ح�ظ، 
بینما ھي خالف ذلك جداً بتعددیة الوانھا 
كقصائد الفسیفساء ب�ع�ن�اوی�ن�ھ�ا ال�ب�راق�ة 
فعالً، وكأنھا مرایا تعكس الجمال؛ جم�ال 
الطبیعة، والحیاة، والنظرة الخاص�ة ال�ى 
الكون رغم أننا لم ن�ج�د ب�وض�وح خ�الل 
بح�ث ط�وی�ل ت�ل�ك ال�ق�ص�ائ�د ال�ف�ل�س�ف�ی�ة 
المعبرة عن حالة ما فیھا، إالّ ق�لّ�ة، وق�د 
یكون السبب ھو االبتع�اد ع�ن ال�ت�ع�ق�ی�د، 
والمیل ال�ى ش�ف�اف�ی�ة ال�ب�وح، وإن ك�ان 
برمزیة عاطفیة ھ�ادئ�ة ت�خ�اط�ب األن�ث�ى 

 بأغلب حاالتھا، أو لنقل عموم الغزل.
من خالل است�ع�راض ب�ع�ض ال�ن�ص�وص 
الشع�ری�ة ال�ت�ج�دی�دی�ة ب�ع�ی�داً ق�ل�ی�الً ع�ن 
نص�وص الس��ردی��ة (ال��ن�ث��ری��ة) ن��ج��د أن 
الوجدان والعواطف، والمشاعر الناط�ق�ة 
من أرواح أصحابھا متدفقة بالحب؛ ح�ب 
ال���وط���ن، وح���ب االنس���ان، واألرض 
والطبیعة، وھ�ي ان�ف�ع�االت ُص�بّ�ت ع�ل�ى 

  الورق الرقمي بدالً عن ورق الدفاتر.
فمنھم من یكتب قصی�دت�ھ آن�یّ�اً م�رت�ج�الً، 
ویقوم بنشرھا على صفحات الفیس�ب�وك، 
والحقاً یسج�ل�ھ�ا ع�ل�ى أوراق�ھ ودف�ات�ره 
لتتحول بأحیان كثیرة الى دواوین شعریة 
مطبوعة. ومنھم من ی�ت�رك�ھ�ا ك�م�ا ھ�ي، 
ومنھم من یعاود تصویباتھا وتنق�ی�ح�ھ�ا، 
ومنھم من یكتبھا عمودیة الس�رد، وف�ي 

  مكان آخر یضعھا بكتلة أفقیة واحدة.
ھذا التنوع لم یصنع اختالف�اً م�ح�دداً ف�ي 
معاني النصوص بقدر م�ا خ�ل�ق قص�ی�دة 
جدیدة بروح العص�ر وال�ت�ج�دی�د، خ�ل�ق�ت 
اشراقات منیرة في البیان الشعري، رغم 
أن البعض یّدعي بان ال�ح�رك�ة الش�ع�ری�ة 
تمّر بحالة ضعف، أو تشتت یتالشى معھ 
الذوق، ویتشظى بھ المعنى، وھذا یجانب 

وإن ك�ان ف�ی�ھ�ا  -الحقیقة إالّ في حاالت 
لك�ن�ھ�ا ل�ی�س�ت ال�م�ق�ی�اس  -قصائد تائھة 

ال��ح��ق��ی��ق��ي، وال��م��ع��ی��ار ال��ع��ام ل��ل��ج��ودة 
والرصانة؛ الن ال�ق�ص�ائ�د ال�م�ت�ی�ن�ة ف�ي 
البناء واللغة والعنوان، أثبت�ت ج�دارت�ھ�ا 

 من خالل أصحابھا في كل بقاع األرض.
ومن بع�ض ال�ن�ص�وص ن�ج�د ال�ج�م�ال�ی�ة 
المائزة في الكث�ی�ر م�ن�ھ�ا؛ ف�ف�ي قص�ی�دة 
للشاعرة االردنیة آمال القاسم بعنوان " 
عذریة الم�اء" ن�الح�ظ الس�رد الش�ع�ري 
الوجداني یعلو صعوداً للخیال، وی�ح�اك�ي 
روحیة النص في حوار صنعتھ الشاع�رة 
بدقة متناھیة األبعاد، بعیداً عن فوضوی�ة 

تُضْعِضع ما بنتھ، لتحیل المتلقي ل�ل�س�ی�ر 
 مع تلك الكلمات:

"من كّوٍة في روحي،// اْستَفاقَْت // على 
ضیاع نجِمَك، // ظلَْلُت أنفُخ // في أَْعَجاز 

ِم�ْن فِ�ج�اجِ   اْل�َخ�ی�ال..// َك�ْي أُلَ�ْم�لِ�َم�َك //
التّیِھ؛ // ف�أََخ�ْط�ُت ُع�ْذِریّ�ةَ اْل�م�اِء،// ف�ي 
عراِء الّصحاِري// وَصِھْلُت "لُسھْیلَِك " 
ب����ن����دائ����ي // أُس����ابِ����ُق ال����ّری����َح ف����ي 

حتى التَقَْطتُّ لطَْیفَِك // ُص�ورةً   لُھاثي //
َص���ّم���اَء؛ // ج���اَءْت ع���ل���ى َھ���یٌ���ئ���ِة 

اْل�م�دّوَي   فَكْم تْشبِھُ َصْمتََك //  الّرْعِد..//
بقلبي!// وكم تَلّونَْت بأْلواِن البَ�ی�اِض..!// 
ك��ان��ْت ت��ذوُب ف��ي دم��ي// َك��َم��ا ك��وٌن 

ف�ي ق�اعِ   ویتالشى بأناي..//  یتصاغُر//
ھ�زی�ٌع وھ�زی�ٌم  الّصورِة // ناٌر ت�ل�ظّ�ى..//

ی����ت����آم����راِن ع����ل����ى   ی����ْب����غ����ی����ان..//
ویُعلّالِن َرمیم�ي//  لِ�فِ�ْط�رِة   احتراقي..//

وثَمَّة ذئاٌب تعدو في ع�ی�ن�ی�ك//   الطّین،//
ظلّْت تعوي في َرح�ی�ِق َص�ْدِرِك // ح�ت�ى 
اْستَبَدَّْت بَغْیَمٍة// ف�ي أْقَص�ى الّص�ورِة..// 
ب���أش����ع����اِرَك َم����ْخ����م���وَرةٌ..// َوَش����قّ����ٌت 

 سماُؤهُ أنَت..!"  قَمیًصا //
صور كثیرة وم�ع�اٍن م�ت�ن�وع�ة ف�ي ھ�ذه 
القصیدة؛ واحدة منھا فقط یمكن الوقوف 
عن�دھ�ا وھ�ي ت�ح�ری�ك ال�خ�ی�ال ب�ت�ص�ور 
ادراكي لھ نكھة خاصة ی�ن�ب�ع م�ن م�ت�ع�ة 
خاصة بما فیھا من حزن دفین، وھذا كما 
ق��ل��ن��ا م��راراً ص��ف��ة م��ن ص��ف��ات الش��ع��ر 
التجدیدي المنطلقة من ھواجس الشاع�ر 

 المبتلى بكل شيء.
ھذه داللة واضحة على تجدد استعم�االت 
اللغة من خالل الناطق بھا، وم�ن ی�ك�ت�ب 
ف�ی��ھ�ا ك��م�ا الش��اع�رة ھ�ن��ا، وھ�ذا أیض��اً 
وج��دن��اه ل��دى ش��ع��راء ع��رب م��ج��ددی��ن 
بكتاباتھ�م ال�ن�ث�ری�ة م�ن مص�ر وس�وری�ا 
ولبنان والعراق ودول ال�م�غ�رب ال�ع�رب�ي 
أجمع، والتي تَُعد كتاباتھم جمیعاً تجدیدیة 
مع سبق اإلصرار، النھم تجاوزوا الزمن 
وأرادوا عبوره انفتاحاً حیاتیاً مع اآلخ�ر 
أنّ��ى ك��ان، وم��ھ��م��ا ك��ان، ب��راب��ط األدب 
وفنونھ، وجمالیات الل�غ�ة وم�وس�ی�ق�اھ�ا، 
بتساوق م�ت�واٍز م�ع ت�ق�ن�ی�ات ال�ح�ض�ارة 
وثقاف�ات�ھ�ا، ت�م�اس�ك�یّ�اً ب�ج�ذور االص�ال�ة 
واإلرث الحضاري العربي كانتماء للغتھم 
األم، بتشكیل عناصر متآلف�ة ب�ع�ی�داً ع�ن 
التعقید، ولم یجعلوا المكان دائرة ض�ی�ق�ة 
تحیطھم، فجاءت مساحاتھم في ال�ك�ت�اب�ة 
متسعة، تستطیل بكل االتجاھات، ل�ت�ض�ع 
ھناك ما مطلوب بیانھ، واح�ت�الل م�ك�ان�ھ 
وفق خط�ِة وف�ك�رِة ال�ن�ص ال�ذي یض�ع�ھ 
الشاعر (أي شاعر) بع�ف�وی�ة ھ�واجس�ھ، 
وخ��ل��ج��ات��ھ ال��ت��ي ط��ف��ت الح��ق��اً ع��ل��ى 

  نصوصھ.

حی�ن ی�ع�رف الش�اع�ر اس�ت�خ�دام أدوات�ھ 
بطریقة متقنة، ویشتغل علیھ�ا ب�وض�وح 
وشفافیة ت�اّم�ت�ی�ن ف�إن�ھ ی�ؤدي وی�وص�ل 
رس�ال��ت��ھ االتص��ال��ی��ة ت��ام��ة، وھ��ذا ال��ذي 
سارت علیھ آمال القاسم ضمن مقاطع�ھ�ا 
الشعریة بوصل اللغة والمعنى والجم�ال، 
ف��ي إدام��ة ال��ف��ھ��م ال��ت��ام، وس��ی��رورة 

 دینامیكیة االشتغال التجدیدي.
 

ال�ك�ث��ی�ر م�ن الش��ع�راء وال�ك�ت��اب ل��دی�ھ��م 
نتاجات غزیرة لو تیسرت لھ�ا ال�ظ�روف 
االقتصادیة الالزمة الزدھرت ال�م�ك�ت�ب�ات 
بدواوین شتى في م�خ�ت�ل�ف ال�ت�ص�ان�ی�ف 
واأللوان؛ اضافة الى االن�ت�ش�ار ال�واس�ع 
للقصة القصیرة، والومضة، وغیرھا من 
الفنون األدبیة. ویبرز السبب المھم ھ�ن�ا 
ھو تكالیف الطباعة باھضة الثمن. أغلب 

 –وحتى غیر الش�ب�اب   –األدباء الشباب 
لیسوا من میسوري الحال وال یوجد م�ن 
یدعمھم مؤسساتیاً، أو طباعة نتاجاتھم؛ 
الى أن تطورت وسائل االتصال ب�الش�ك�ل 
ال���ذي ع����ل���ی����ھ ال���ی����وم، وب���ظ����ھ����ور 

حی�ث ب�دأت ال�خ�ط�وات ع�ل�ى   الفیسبوك
مھل و تم إنشاء الم�واق�ع اإلل�ك�ت�رون�ی�ة، 
والص��ف��ح��ات، وال��ج��رائ��د، وال��م��ج��الت 
اإلل��ك��ت��رون��ی��ة، وأت��خ��ذ األدب م��ك��ان��ھ 
الكترونیاً رقمیاً، وشغَل فراغاً ف�ي غ�ای�ة 
األھمیة، وتفاعالً ملفتاً یختلف من موق�عٍ 
آلخ���ر حس���ب ع���دد األعض���اء، ودور 
ال�م�س��ؤول�ی��ن، وال�م��ش�رف��ی�ن ع��ل�ى ت�ل��ك 
المواقع. وحین توقفنا ع�ن�د م�ح�ط�ة م�ن 
محطات الشاعرة آمال القاس�م وج�دن�اھ�ا 
نموذج لشاعرة استطاعت إثبات وجودھا 
على الساحة بجمالیِة ما تكتب، س�اع�دھ�ا 
أیضاً ال�ف�ی�س�ب�وك ب�ن�ش�ر ق�در م�ھ�م م�ن 
نتاجاتھا، ما أدى لحضور تفاعل اتصالي 
متنوع ھ�ن�ا وھ�ن�اك ب�ع�م�ل�ی�ة ت�واص�ل�ی�ة 

 مستمرة مع أشقاء كثیرین من العرب.
ما نجده الیوم عل�ى ص�ف�ح�ات ال�ت�واص�ل 
االجتم�اع�ي، وال�ف�ی�س�ب�وك ب�ال�ذات؛ ھ�و 
خلیط لبحر مترامي االط�راف م�ن ت�ن�وع 
أدبي مبعثر في كثیر من جوانبھ، ومنظ�م 
في جوانب أخرى، والذي یھمنا م�ن ك�ل 
ذلك ھو الحفاظ على ال�ذائ�ق�ة الش�ع�ری�ة، 
والجمالیة، ومتانة التعبیر؛ ألنھا المج�ال 
الح�ق�ی�ق�ي، وال�واق�ع�ي ل�ل�ش�ع�ر، اض�اف�ة 
لالھتمام بمثل تلك النخب األدبیة المبدعة 
الجدیدة بص�ورھ�ا، ال�ع�م�ی�ق�ة ب�ن�ت�اج�ھ�ا، 

 والتي وقفت بصدق مع الكلمة.

ل اآ ..ة اء ال وا   
 ء اروا ا ر م  ة اءة  ذا 

 
 
 

 للناقد سعد الساعدي/العراق



21  

Wednesday 
AL- iraqia  No. 770 

28 Oct 20 • Year 16 

     
   

نظرت في عینیھ..أطلقت تنھ�ی�دة ع�م�ی�ق�ة، 
 :وقالت

ــ ھل تعرف یا حبیبي م�ت�ى ت�ّح�س ال�م�رأة 
بوجودھا..بكیانھا وبأنوثتھا؟..متى تنس�ج�م 

وم�ت�ى      مع الطبیعة التّي خلقتھا أنث�ى؟..
 .. !تستّحق حیاتھا التّي فُِرضت علیھا؟

لیس بحوزتك ولو بصی�ص   أكاد أجزم أنّھ 
من األجوبة، على ّكل ما طرحتھ علیك م�ن 
أس��ئ��ل��ة، أن��ت ال��ّذي ت��زع��م أنّ��ك ت��ح��بّ��ن��ي 

 وتفھمني، وتقرأني ككتاب مفتوح..
إلّي بعدم قدرتك ع�ل�ى ال�ّرد   سكوتك یوحي

وإیفادي باألجوبة الشافیة ال�م�ق�ن�ع�ة.. وم�ا 
حتم�ا   ملتزًما بالّصمت، فأنت تخشى  دمتَ 

 أن ال تّوفق لإلجابة الصحیحة..
ف�ي   في ھكذا حال�ة، س�أت�ن�ازل ع�ن ح�قّ�ك

أمر اإلجاب�ة ع�ل�ى ّك�ل   الّرد..و سأتّولى أنا
ھ��ذه األس��ئ��ل��ة وال��تّ��ي ب��دت ل��ك م��ح��یّ��رة 

 مستعصیة..
ال تَظنَّن أیّھا الحبیب، أّن المرأة ق�د ت�ح�س 

ع��ن��دم��ا   ب��ّك��ل ذل��ك، ع��ن��دم��ا ت��ّح��ب أو
بمن تّحب، أو ح�تّ�ى ع�ن�دم�ا تص�ی�ر   ترتبط
 أّما..

ث��الث��ی��ة ال��ّح��ب و ال��زواج و األم��وم��ة، ال 
تُشِعرھا إال بأحاسیس باھتة فاترة، تعیشھا 
عاّمة بنات ح�واء..أح�اس�ی�س ال ت�ل�ب�ث أن 

متالزم�ة ال�ت�ع�ّود   ھبوب نسائم  تندثر، مع
 والتكرار ورتابة الحیاة..

أعلم أنّھ سیكون ّكل ذلك ممكنا، عندما تجد 
الّرج�ل ال�ّذي ی�ح�بّ�ھ�ا بص�دق..األم�ر ی�ب�دو 
بسیطا وعادیا جّدا، و لك�ن ھ�و ل�ی�س ك�م�ا 

 تتصّور..
إّن ّكل امرأة، یا من تزعم أنّك حبیبي، تعثر 
بس�ھ�ول�ة ال�ّرج�ل ال�ّذي ی�ح�بّ�ھ�ا، ول�ك�ن ال 
یمكنھا أن تجد ذاك ال�ّذي ھ�و مس�ت�ّع�د ألن 
ی��ح��بّ��ھ��ا بص��دق..و الص��دق ھ��ن��ا ی��ع��ن��ي 
ال��ك��ث��ی��ر..ل��ی��س ھ��و بص��دق ال��ق��ول أو 
األف��ع��ال..إنّ��ھ ی��ت��ع��ّد ل��ألم��ان��ة وال��وف��اء 

 واإلخالص في المشاعر واألحاسیس..
ھي ح�ت�م�ا ف�ي أوج س�ع�ادت�ھ�ا و   ستكون

ستحقق كینونتھا و وجودھ�ا، ل�و ص�ادف�ت 
لیس باألف�ع�ال   ال یخونھا  في حیاتھا رجال

فحسب، بل بالفكر كذلك..أعترف أّن األم�ر 
 مستحیال، ال یتقبّلھ عاقل..  یكاد یكون

ب��أّن   أن��َت وغ��ی��رك ی��ا ح��ب��ی��ب��ي، ت��رون

ف�ي  والفتنة  ترفل في ثیاب الجمال   الحیاة
وف���ي م���قّ���ر  ك���ّل م���ك���ان.. ف���ي الش���ارع

ف�ي م�ح��طّ��ة ال��م�س��اف�ری��ن و ف��ي   ال�ع��م�ل،
المسرح، في المتاجر و ح�تّ�ى ف�ي وس�ائ�ل 

 المواصالت..
م�ت�ن�ّوع�ة   إنّھا كحدیقة غنّاء تّعج بأصناف

من الورود و الزھور والریّاح�ی�ن..ك�ل�وح�ة 
زاھ�ی�ة  زیتی�ة م�ت�ق�ن�ة ال�ّرس�م، ب�ھ�ا أل�وان

 بدیعة التصمیم..  كثیرة، وأشكال
أیُعقل أن یعمى الّرجل عن ّكل ھذا الجم�ال، 
ویّغض الطرف عن بدیع الخ�ل�ق، و ی�م�ن�ع 
نفسھ م�ن ق�ط�ف ول�و زھ�رة واح�دة ول�و 

 ..!بالفكر؟
زھرة واحدة، یحتفظ بھ�ا ف�ي أع�م�ق درج 

لیال، فیش�ّم�ھ�ا   من خزانة مخیّلتھ..یخرجھا
 ِخفیة..  ویتلّذذ بعبقھا الّزكي

بسبب استحالة ھذا األمر فقط، تظّل الم�رأة 
م��������ح��������روم��������ة م��������ن اإلحس��������اس 

عاجزة على امتالك إمكانی�ة   بالوجود..إنّھا
حص��ر ج��وارح وت��ف��ك��ی��ر ح��ب��ی��ب��ھ��ا ب��ھ��ا، 

 بمفردھا..
ھي ال تُفلسف الحیاة، ك�م�ا ی�ظ�ن ال�ك�ث�ی�ر، 
إنّھا فقط ترید أن توّضح أش�ی�اًء ق�د أس�دل 
ع��ل��ی��ھ��ا ال��ن��ف��اق وال��خ��ب��ث س��ت��ائ��رھ��م��ا 
السوداء..وُحجبت عنھما شمس ال�ح�ق�ی�ق�ة 

 عنوة..
لم تعد قادرة على تحّمل ال�م�زی�د   المسكینة

من االنتكاسات..أفقھا یزداد ضیقا، وقلب�ھ�ا 
لم یّعد قادًرا على استیعاب الكم الھائل م�ن 

ال�ق�اس�ی�ة،  األحزان و الضربات الموج�ع�ة 
 إلیھا باسم الّحب..  التّي لطالما ُوِجّھت

تنظر إلیھ ث�ان�ی�ة..ی�ج�ب أن تس�أل�ھ س�ؤاال 
 أخیرا..

دس�ت�ورك؟..أّي  ــ ق�ل ل�ي م�ا م�ّح�ل�ي ف�ي 
م��ن م��ّواده ال��وردی��ة، خّص��ص��ت��ھ��ا  م��اّدة 

 ..!لي؟
 ینظر في عینیھا و یبتسم..

ــ أنِت یا حبیبتي، یاسمین�ة ب�ی�ض�اء ن�ب�ت�ت 
وحیدة في حدیقة الورود..أنت حمامة تھدل 
في بحیرة ال�ب�ج�ع ال�ب�ّري..أن�ت م�وس�ی�ق�ى 
للّحب، ھبّت مع نسائم صباح رب�ی�ع�ي..أن�ت 
عنقود من العن�ب الش�ّھ�ي، ف�ي ك�رم ج�ب�ل 
ال��ع��ش��ق، أش��ت��ھ��ي عص��ره م��ع ع��راب��دة 

 الّلیل..أنِت...

 خاطرة)(

 أ  ر
  

 
 وھیبة سقاي/ الجزائر

 م ر 
 
 
 
 

 د.عبدااللھ محمد جاسم
 

  ..كتبت والدمع یذرف من عینیھا
 ..رسالة عتب وقصة عطش غیر مرویة 

  ..في االفق آثار لھا
 .وقلق ھائم في عیونھا النرجسیة

 .. سردت كل الحكایات
 ..وبكت بصمت في لیلة مجونیة

 .. طوقت بذراعیھا جسد غریر
 ...ونادت ملال غادرینا یاظلمة المجوسیة

  ..نحن عشاق الحیاة وسحرھا
 ..وجمالنا شعاع شمس خریفیة

 .. كْن معي حبیبي
 ..فالشوق یقطع اكمام النخیل بصرخة وحشیة

 ..أكتب الیك عطش القلب المبتلي بحبك سراً 
 ..رغم إني صورة مرئیة

  ..انا الفنانة الكبرى
 ..أرسم العالم لوحة تشكیلة

 .. وما أنت اال قصیدة
 ..نظمتھا المآسي بصور شعریة

 ..علمتني سنیین االنتظار
 ..أن اعیش في وطن بال ھویة

 ان أضع افكاري وتاریخي وحضارتي
 ..بیِد الغرباء ھدیة

 ..كل ماقیل عني وعنك حبیبي كذب
 ..بال والء لك وبال قضیة 

  ..انت قضیتي ودربي ومصیري
  ..خطوط رسمتھا دماء شراییني العربیة

 ...الجاھلیة  نوم  ایھا الجمیل العذب التنام
 ..انت في االفواه اسم ورسالة فجر قدسیة

 ..ال یشغلني عنك الھراء
 ..بنفسجیة  وال لیلة عرس

  ..ال تقل لنفسك عني
 ..كیف القاھا وھي بعیدة كنجمة سماویة

  ..انا في عمقك اصحو
 ..وفي انفاسك ابقى طلیقة مثل یمامة بریة

 ..یامعشر العمر الذي اضحى بین یدیك رھینة ازلیة
 ..ما زلت في المنفى ارسمك لوحة عشق وزھرة ندیة

 ..قائم بین جنائن مدن وھمیة  وفي االحالم اراك
 ..اشتاق الى االیام تجمعنا في نزھة نعید بھا ذكریاتنا المنسیة

 .قاسیة  إني أحبك وخیال البعُد یجمعني في متاھة شوق
 ..وانت تدري أن للفراق لعبة یجرح فیھا قلوب فتیة

 ..ال تلمني یا حبیبي في البعد عنك
 ..الن الذي حولي ال یستحق إشارة او تحیة

 حبي الیك الینقطع وقلمي والفرشاة
 ..رسوالن في اطٍر فنیة
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    )..البُّدیّةُ ظھور المستتر(

بھكذا شاكلة اس�ت�ط�اع�ت ال�م�ب�دع�ة 

م�ن��ال ال�ح��س��ن، ان تس��ت��ن�ف��ر ق��وى 

التجلي في سّرانیّاتھا في ال�م�س�ت�ت�ر 

ت��ح��ت ال��ت��غ��ی��ی��ب واع��الن ظ��ھ��ور 

 ..المراد  الحال

ھ��ذه ال��ن�ق��ط��ة، نس�ت��ط��ی��ع ان   وم�ن

ن��ق��ول ان الش��ع��ر ف��ع��ل خ��اص ف��ي 

مستواه في طینتھ في.نظم�ھ ،ل�ی�س 

م��ای��ن��ت��ج��ھ ال��م��ن��ط��ق اوال��ت��ف��ك��ی��ر 

واالف��ت��راص ب��غ��ی��ره م��ن ال��ف��ن��ون 

والعلوم..انما ھو نتاج آخ�ر ب�ت�ق�ان�ة 

 .. فریدة أخرى

وحتى اختیار الم�وض�وع ..ی�ن�ط�وي 

تحت ما اشرنا ك�ذل�ك..ك�ون�ھ اس�اس 

النصیّة..فالذي اجتھد الموضوع ھو 

ذاتھ الذي اس�ت�م�ك�ن اج�ت�ھ�اد ك�ام�ل 

 تناصات البنیة في النتاج ،

 أیھا الرجل الحلم(

 دائماً 

 دائماً 

 )تأخذني إلیك القصیدة

فالموضوع مثل ھذا ، ج�ام�ع م�ان�ع 

دأیما..جامع یستجمع ب�ٔور ال�ح�س�ن 

 ..مانع طارد كل بٔور القبح بالمقابل

 .اذن ھو جاذب وقوة كلیة تُعتََمد

ولكن من ھذا الذي اصغى في ن�ف�س 

الشاعرة في اللحظة واستنفر حركة 

التجلي في ح�اص�ل ت�ق�ان�ة الص�ورة 

 الكلیة وأخذ بیدھا نحو العمیق ....؟

 أیھا الرجل الذي احبھ....(

 دون ان احتاج الى أسباب كثیرة،،،

 )وال الى شروحات طویلة

كم ھي لغة بسیطة جرت دون تكل�ٍف 

ول���فٍّ ودوران، ان���م���ا ال���ج���م���ال 

المسحوب على الجملة ، ھ�و ج�م�ال 

الموضوع ، فلعلھا نس�ب وت�ن�اس�ب 

وانصبابات من رفد ح�ی�اض ال�ن�ص 

المحدد ، تارة ال�م�وض�وع ی�ف�ت�رض 

ذل��ك، وت��ارة ال��ل��ف��ظ��ة ال��م��ت��م��ی��زة 

تستجلب الجمال ل�و ب�ات�ت ب�ح�ذاق�ة 

س�ب�ب   صنع، او ھ�ن�اك األھ�م وھ�و

لِْدني یمتاز بھ العباقرة وم�م�ن ل�ھ�م 

اس��ت��ك��ن��اه ال��ع��م��ی��ق م��ن ال��ن��ظ��م 

 الوجودیة،،

فنقول انھا الضرورة انھا استبص�ار 

خ��ف��ي ی��زی��د مس��اح��ة وت��رس��ی��م��ات 

الجمال وخطوط النوعي التي تح�م�ل 

 ..خصوصیة المبدع

فلعل الجماَل وحدةٌ ل�دن�ی�ة م�ت�ع�ال�ی�ةٌ 

دفعت بھا نظٌم واعتباراُت ال�م�وج�ود 

  َسْحباً.. وفي نفس الوقت

باس�ت�ب�ص�ار ق�دري راص�د ق�ب�ل ك�ل 

شي..یع�رف وی�ق�در ال�ى ای�ن وال�ى 

 ..متى وكیف

فلحظة النص ف�ّزت ب�االم�ك�ان وم�ن 

خالل راصد م�اك�ان�ت م�ن�ال ت�ع�رف�ھ 

والتدركھ، ولو كان�ت ل�ك�ان ان�ت�ج�ت 

ھذا النص من زمن وسجلت لنفسھا 

مستوى باھر..وكمثل ماسجلت االن 

بھ..انھ ن�ت�اج اض�اف ل�م�ن�ال ط�اب�ق 

 .. علو جدیر باالھلیة

ذك��رن��ا ان راص��دا ھ��ن��اك وح��ل��ن��اه 

للغیبي وھذا حق درای�ة.. ان�م�ا ھ�ذا 

االرھاص یح�ت�اط ان�ف�اس�ا م�خ�ت�زل�ةً 

محشودةً باقیةً تنتظر اللحظةَ عالق�ةً 

في خزانات الوجودي الحی�وي ب�ی�ن 

الذات الخبیرة ال�م�س�ت�ش�ع�رة وب�ی�ن 

 ..دأیرة ربط الموجود

ب�ذات�ھ�ا الس�ام�ی�ة،   فمنال كان تكّورَ 

بھا حاصُل ن�ظ�ٍر م�ح�ب�ٍب ق�ب�ل اب�ان 

استطالعھا على مدارج ال�ب�داع�ات.. 

وق�د ش�اءت تص�دی�ره ان��م�ا ت�راج��ع 

امامھا ممكن معلوم، فانتكس لسب�ب 

لم یلحق م�ث�ال ب�م�س�ت�وى ب�ل�وغ�ھ.. 

فانحسر..ریثما تاتي ال�ل�ح�ظ�ة وھ�ذا 

خبر قدري تستبصر مزاغل الج�م�ال 

وم��زاغ��ل وج��وب م��ایُ��خ��ل��ق م��ن��ھ��ا 

 عاجال ام آجال

 .. كمثل ...الرجل الحلم

لواستطع�ت ان ت�رس�م ف�م�ك ع�ل�ى ( 

 شفتيَ 

 )حتى ألشعر بعدھا بالعطش..

 منال تشریحیا اربعینیة لنفترض ..

ف��ك��ی��ف خ��رج ب��ھ��ا ھ��ذا ال��م��ك��ن��ون  

ب�م��ّح�ارات��ھ االن.. وارتس�م ب�ع��رض 

مساحة اتسعت امامن�ا ف�ي ال�ع�رص 

 ..وعنونت لنفسھا

اللمحة البدیعة مثلھا كمثل عرنوص 

ال�ذرة الص�ف�راء..ی��ت�ل�بّ�س�ھ��ا اغ�ل�ف��ة 

كالثیاب تخ�ت�زن�ھ�ا ح�ف�اظ�ا ل�ھ�ا م�ن 

التلف والعط�ب..ف�ھ�ذا ال�ت�ق�اھ�ا ی�وم 

ص��ورةً   ب��ی��ف��اع��ت��ھ��ا  ك��ان��ت اك��ی��د

مدھشةً ع�ل�ق�ت ، ھ�ذا ع�ل�ى ھ�ی�ٔی�ة 

تمني وقد كان م�ج�س�م�ا ف�ع�ل�ی�ا ف�ي 

 ..الحیاة

واختزنتھ قوى خ�ف�ی�ة خ�ارج�ة ع�ن 

 ....اراداتھا

وكان من المع�ل�وم ب�ع�دم�ا ك�ان م�ن 

العدم ..ولكن في خانات سیاتي دور 

ال��وظ��ی��ف��ي ف��ی��ھ��ا..وحس��ب ال��دور 

 ..والتٔاجیل

 ..قد كان تم بالواقع من تمنتھ التقتھ

ول�ك�ن ب�واق��ع ال�ك�ت�ل��ة وال�م�ادی��ات.. 

واصبح من مقدرات الحال ..انما ل�م 

ینزل الى االن ف�ي س�ن�دات ال�ج�م�ال 

 ..االعتباري

 ..فالفرد لھ سندان یحفظان مآالتھ

سند الك�ت�ل�ة ف�ي ج�ث�م�ن�ت�ھ�ا..وس�ن�د 

الج�م�ال ف�ي اع�ت�ب�ار ال�م�ت�ع�ال�ي او 

 البنّاء

االن ھذا النص اس�ف�ر ع�ن م�ك�ن�ون 

مٔوجل كان قدیما الت�ق�ط�ت�ھ غ�راب�ی�ل 

وم��رش��ح��ات ال��ف��ط��ن��ة..وت��ٔاّج��ل ف��ي 

ال�ظ�ھ�ور..اس�ت��ط�اب غ�ی�ب��تَ�ھ ل�ح�ی��ن 

 ..ظھوره فظھر

 تعال نبتھل الى هللا،،(

 ان یكون حسن الختام

 ونحن في شھقة عشق

 )وقبلة التنتھي

 

ھنا یقینیة انطباٍق حصل�ت ف�ي ذات 

المبدعة بعد استجالء م�ؤث�ر كش�ف 

 عن روح المتخفي ،

واال كیف افسر ان المبدعة ت�ن�اج�ي 

 الرجل الحلم بعدما قطعت شوطا

 ..من الزمكان المحسوب

 ..ھذي رٔویاي وترجمتي .. للنص

النموذج كان فاستتر، وفضل غیبت�ھ 

لحین ظھوره فظھر..وھو قأی�م االن 

 ..تراه معھا شرعا وصورة

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

  *عراقیة مغتربة روتردام ھولندا

ا_ا  
 
 
 
 
 
 
 

 
 منال الحسن 

 
  ٔ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

)ر اظ ُّّ..(    ل ا ة واا م 
ر وا )( 

 الناقد حمید العنبر الخویلدي



الخط العربي من الفنون الج�م�ی�ل�ة ال�ت�ي    
تنمي ال�ذوق وتش�ح�ذ ال�م�واھ�ب إحس�اس�اً 
عمیقاً بالقیم االجتماعیة واإلنسانیة، ح�ی�ث 
ی��ب��دع ال��خ��ط��اط بص��ی��اغ��ة ذل��ك ال��ع��ش��ق 
واإلیمان والمثل ال�ع�ل�ی�ا، إل�ى آث�ار خ�ال�دة 
مستمدة من القیم والمنھج الدیني الحصین 
وھو العمود ال�رئ�ی�س�ي ف�ي ح�ف�ظ ال�ق�رآن 
الكریم وكتابة السنة النبویة الش�ری�ف�ة م�ن 
القرن الثالث عشر وحتى عصر الطب�اع�ة، 
وكل من إمتھن الخط ال�ع�رب�ي ق�د اك�ت�س�ب 
شیئاً من المھارة والتنظیم والدقة والصب�ر 
ومشاعر اإلعتزاز والفخر، ك�م�ا أس�ت�خ�دم 
ھ��ذا ال��ف��ن األص��ی��ل ل��ت��زی��ی��ن ال��ق��ص��ور 
والمساجد والجداریات وكتاب�ة ال�م�ص�ح�ف 
الكریم ومن ال�ذی�ن أخ�ذوا ع�ل�ى ع�ات�ق�ھ�م 

تلك الرسالة ونقل التراث بكل مھارة   حمل
وتألق وإب�داع ال�خ�ط�اط ال�ع�راق�ي ع�ب�اس 
العامري من العراق، الذي اتجھت م�ی�ول�ة 

الفنیة إلى امتھان واحتراف الخط ال�ع�رب�ي 
وحمل عل�ى ع�ات�ق�ھ مس�ؤول�ی�ة ن�ق�ل ت�ل�ك 
الرسالة من اإلرث اإلسالمي بكل إحترافی�ة 
على مدى سنوات م�ن ال�ج�ھ�د وال�م�ث�اب�رة 
لیحقق النجاح ب�ال�م�ش�ارك�ة ف�ي ال�م�ح�اف�ل 
الدولیة وأتقن بمھارتھ فن ال�خ�ط ال�ع�رب�ي 

ولھ�ذا ك�ان ل�ج�ری�دة ال�ع�راق�ی�ة   اإلسالمي
 . األسترالیة الحوار التالي معھ

 
كیف بدأ مشوارك مع الخط الع�رب�ي م�ع  *

 لمحة موجزة عن حیاتك ؟
بدأت موھبتي في ممارسة الخط الع�رب�ي  -

وأنا في الصف الرابع االبتدائي، حیث كنت 
ممیزاً في تخطیط وترتیب دفاتري مما أثار 

إنتباه المعلم وشج�ع�ن�ي ب�م�م�ارس�ة ك�ت�اب�ة 
الخط العربي ف�ت�أث�رت ب�ك�راس�ة ال�م�رح�وم 
ھاشم البغدادي وال�م�رح�وم ال�ح�اج خ�ل�ی�ل 
الزھاوي وبعدھا تابعت ال�خ�ط�اط ال�ع�راق�ي 
المتألق الكبی�ر ع�ب�اس ال�ب�غ�دادي ف�ت�ب�ع�ت 

 .أسلوبھ في الخط العربي
  

إذا اعتبرنا إن الكلمة ھ�ي اإلط�ار ال�ذي  *
یشمل الكتابة كیف تفسر والدة ال�خ�ط م�ن 

 الكتابة التدوینیة في تاریخنا اإلسالمي؟
إن الخ�ط ك�ان م�ھ�م�اً ج�داً ف�ي ال�ت�أری�خ  -

اإلسالمي كونھ الوسیلة الوحیدة ل�ل�ت�ح�اور 
وإرسال ك�ل م�ا ت�ح�ت�اج�ھ ع�ب�ر ال�رس�ائ�ل 
الخطیة المدونة على الجلود فالخط العربي 
في السابق وفي ال�ح�اض�ر ھ�و م�ن أع�ظ�م 

 .الفنون ومھم جداً 
 
ھل انحصرت فعالً م�ھ�ن�ت�ھ ال�خ�ط�اط ف�ي *

كتابة الالفتات أم أن للخط مھمة أعمق من 
 ھذا بكثیر؟

إن كتابة الالفتات وغیرھا تعتبر وس�ی�ل�ة  -
رزق الخطاط، ولكن الخط مھمة أك�ب�ر ف�ي 
نشر العلم بأفضل اسلوب وبصورة جمی�ل�ة 
تجعل القارئ یست�م�ر ف�ي ق�راءة ال�ك�ت�اب�ة 
والعناوین، التي میزھا الخط ال�ع�رب�ي ع�ن 

 . غیره من الخطوط التجاریة
 

ماھي الصعوبات التي یعاني منھا ف�ن�ان  *
 الخط العربي ؟

لكل خطاط معاناة خاص�ة ب�ھ، ف�ال�ب�ع�ض  -
یعاني من أدوات الخط والبعض یعاني م�ن 
صعوبة بعض الحروف في بدای�ة مش�واره 
فك�الھ�م�ا س�ی�ك�ون ل�ھ�ا ال�ح�ل ف�ي ن�ھ�ای�ة 
المشوار، إذا كان الخ�ط�اط ع�اش�ق�اً ل�ل�خ�ط 

  . العربي
 

من كان السبب في تأث�رك ب�ال�خ�ط وھ�ل  *
  ترى ھناك مواقف محددة؟

إن أول إنسان أكتشف موھبتي ھ�و األخ  -
راضي الخطاط اب�ن خ�ال�ت�ي ح�ی�ث ش�اھ�د 
خطي فنبھر بھ وكان صاحب الفضل الكبیر 
في تشجیعي في تعلم الخط حیث ج�ل�ب ل�ي 
كراسات ال�خ�ط وأدوات ال�خ�ط م�ن قص�ب 

 .البردي وأقالم متنوعة
 

ما قراءتك لواقع مستقبل الخط ال�ع�رب�ي  *
خاصة بعد تولي الحاس�وب م�ھ�م�ة ت�ن�ف�ی�ذ 
أبرع أنواع الخطوط وم�ا ح�دود اس�ت�خ�دام 

 ذلك ؟
إن دخول الحاسوب وغیره من الط�ب�اع�ة  -

المتطورة لھ تأثیره كبیر في إھ�م�ال ال�خ�ط 
العربي األصیل وعدم اإلھتم�ام ب�ھ، ول�ك�ن 
نرى بعض الجمعیات والمنتدیات المھت�م�ة 
بالخط وتشجیعھا م�ن ال�خ�الل ال�م�ع�ارض 
والمھرجانات والمسابقات في الخط تج�ع�ل 
ھذا الفن یبقى في الصدارة وال تؤثر عل�ی�ة 

 .األجھزة المتطورة أن شاء هللا
 

ما أنواع ال�خ�ط�وط ول�م�اذا ی�ع�ت�ب�ر خ�ط  *
 الثلث من أصعب الخطوط ؟

 -خط النسخ  -أنواع الخطوط خط الثلث   -
  خط اإلجازة

خط  -خط الدیواني  -خط التعلیق الفارسي 
 الجلي دیواني

 -خط الرقعة  -خط الكوفي  -خط الطغراء  
ویعتبر خط الثل�ث م�ن ال�خ�ط�وط ال�م�ھ�م�ة 
والصعبة ف�ي ن�ف�س ال�وق�ت ألن�ھ ی�ح�ت�اج 
أس��ت��اذ ف��ي ت��ع��ل��م��ھ واس��راره ال��ع��ظ��ی��م��ة 
والصعبة ف�ي ق�راءة ب�ع�ض م�خ�ط�وط�ات�ھ 

 .لكونھ متشابك
 
 ماذا یضیف اللون إلى اللوحة الخطیة ؟ *
لك�ل خ�ط�اط ن�ظ�رة ف�ي إض�اف�ة األل�وان  -

ف�ب�ع�ض��ھ�م ی��راه ی�غ��ی�ر ف��ي ق�واع��د ال�خ��ط 
والب�ع�ض ی�راه ی�زی�د ف�ي ج�م�ال�ی�ة ال�خ�ط 
وبرأیي المتواضع وأن�ا م�ت�ب�ع ف�ي أغ�ل�ب 
  لوحاتي إضافة اللون لیزید اللوحة جمالیة

 
 أھناك مشاریع أخرى تأمل تحقیقھا ؟ *
ك�ل خ��ط�اط ی��ط�م��ح أن یص��ل إل�ى ق��م��ة  -

اإلبداع ومشروعي أن أضع بصمة مم�ی�زة 
 .یتذكرني بھا األجیال

 
الزخرفة بوصفھا عنصراً ج�م�ال�ی�اً آخ�ر  *

 ضمن اللوحة الخطیة كیف تتعامل معھا ؟
الزخرفة ھي المك�م�ل�ة ل�ل�وح�ة ال�خ�ط�ی�ة  -

ف��ت��زی��دھ��ا ج��م��االً 
وبھجة ل�ك�ن ف�ي ال�م�س�اب�ق�ات ت�ب�ع�د ع�ن 
اللوحة فیكون التركیز الوحید ع�ل�ى ال�خ�ط 

 . العربي
 

حدثنا عن المشاعر المنبعثة من ل�ح�ظ�ة  *
إمساككم بالقصبة لتسطروا بھا لوحة فنی�ة 

 تنبض بالحیاة والجمال ؟
إن لحظات اإلمساك بقصبة الخط ش�ع�ور  -

غریب ال أقدر أن أوصفھ الندم�اج�ي ع�ق�الً 
 . وقلباً وروحاً یتحدى الخیال

 
نصیحة تحب أن تقولھا لعشاق فن الخط  *

 العربي ؟
أقول لعشاق الخط العربي ال تھمل�وا ھ�ذا  -

الفن العظیم واستمروا بوصولھ إلى أع�ل�ى 
 . المراتب

 الكلمة األخیرة ؟ *
كلمتي األخیرة أق�ول ش�ك�ري وت�ق�دی�ري  -

للدكت�ور م�وف�ق س�اوا رئ�ی�س   واحترامي
تحریر جریدة العراقیة االسترالیة واألخ�ت 
الفاضلة الدكتورة دنیا علي الحسن�ي ع�ل�ى 

ھذا اإلھتمام بأحد أنواع الفنون وھو الخ�ط 
 .العربي دمتم موفقین بحمایة الرحمن

 " السیرة الذاتیة"
 الخطاط عباس كاظم العامري

 ١٩٧٨ولد في بغداد / العراق سنة  
عضو ج�م�ع�ی�ة ال�خ�ط�اط�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن  -

 . المركز العام بغداد
عضو نقابة ال�ف�ن�ان�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ف�رع  -

  . النجف االشرف
 عضو منتدى الخطاطین العرب/الیمن-

عضو واحة حلب الشھباء للفنون واالدب/
 .سوریا

 . فنانون بال حدود/فلسطین  عضو تجمع -
حاصل على الدرع الذھب�ي م�ن ج�م�ع�ی�ة  -

 ٢٠٢٠الخطاطین االردنیین 
شارك في م�ع�ارض وم�ھ�رج�ان�ات ع�دی�دة 

 .داخل وخارج العراق
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 ال�م�ل�ك�ی�ة  ع�ل�ى  مص�ر  في  الحكم نظام یعتمد   
 وال�م�ع�ت�ق�دات ال�ت�ي  بال�دی�ن  ویرتبط  الوراثیة،

 م�م�ث�ال  األق�ل  عل�ى  أو  إلھا  الفرعون  من  تجعل
ال�م�ط�ل�ق�ة   السلط�ة  ذلك  نتیجة من وكان لإللھ،
 ف�ي  ال�م�ل�ك  ت�م�ت�ع  فل�ق�د  الملك  بھا استأثر التي

 وم�ن  األرض  ی�م�ل�ك  فھو  عالیة،  بمكانة  مصر
 وع�ن  ال�ن�ی�ل  ف�ی�ض�ان  وال�م�س�ؤول ع�ن  علیھا

 نظ�ام  النباتات، وصیانة  ونمو  الشمس  شروق
 وال�دف�اع  االق�ت�ص�ادي،  وتحقیق الرخاء  الكون

 ال�م�ل�ك،  ألل�وھ�ی�ة  وحمایتھا ون�ظ�را  البالد  عن
 م�ن  أح�ق  ھ�و  المل�ك  أن  المصریون  اعتبر  فقد

 واآلل�ھ�ة  ال�ب�ش�ر  ب�ی�ن  بوظیفة ال�وس�اط�ة یقوم
 ال�خ�ف�ی�ة  الق�وى  رضا  یضمن  أن  یستطیع  حتى
 ح�ی�ات�ھ  ع�ل�ى  اطمئن�ان�ھ  اإلنسان وبالتالي  على

 م�ا  وھ�ذا  اآلخ�ر،  ال�ع�ال�م  ف�ي وحیاتھ الحاضرة
 وال�ن�ص�ف  ال�ق�دی�م�ة  تماثیل ال�دول�ة  إلیھ  تشیر
 الم�ل�وك  یظھر  الحدیثة، حیث  الدولة من األول

 .بالقدسیة تتسم وطلعة مھیبة قویة بشخصیة
 ب�ی�ن  الس�ل�ط�ات  ك�ل  وت�رك�ی�ز  الملك  تألیھ  فكان
س�ل�ط�ة   ألن  ال�ق�ان�ون  وج�ود  م�ن  م�ن�ع  قد  یدیھ

 الس��ل��ط��ة  ق��ی��دت  أو  ن��افس��ت  رب��م��ا  ال��ق��ان��ون
ال�ت�أل�ی�ھ   ھ�ذا  ع�ن  ن�ت�ج  ك�م�ا  للملك،  الشخصیة

 ل��ك��اف��ة  ال��م��م��ارس��ة  الس��ل��ط��ة  أیض��ا وح��دة
 أو  ت�ف�رق�ھ  وج�ود  ع�دم  ث�م  ومن  االختصاصات

 م�ن  ت�ن�ب�ع  جمع�ی�ا  أنھا  السلطات، إذ  بین  فصل
 الجھة،  نفس  من ممارستھا وتتم واحد مصدر
 ف�ي  ال�م�ل�ك�ی�ة  ت�دخ�ل الس�ل�ط�ة  شأن�ھ  من  وھذا
 ال�ق�واع�د  ی�م�ل�ي  ال�ذي  ف�ھ�و  ،  الم�س�ائ�ل  جمیع

 بغ�ی�ة ال�ت�ط�ب�ی�ق  یشاء كما ویفسرھا القانونیة
 المنازعات. في والفصل

 وال��ت��ج��ارب  ال��ع��ادات  حس��ب  ی��ح��ك��م��ون  ك��ان��وا
 اإلرادة  ت��واف�ق  ی��ع�ت��ب��رون��ھ��ا  ال��ت��ي  ال�م��ع��روف��ة

 ف�ي  رغ�ب  إذا  ت�ت�غ�ی�ر  أن  یمك�ن التي   الملكیة،
 ال��م��ل��ك  یس��اع��د  اإلداري  ال��ج��ان��ب  ذل��ك وف��ي

ف��ي   ال�خ��اص  ال�م��ل�ك  م�ج��ل��س  یس��م��ى  م�ج��ل�س
 أو  والمراسیم، وت�ن�س�ی�ق�ھ�ا  القرارات  تحضیر
ت���ح���دی���د   دون  إج���راءات إص���دارھ���ا  إت���م���ام

 ع�ام  بش�ك�ل  وی�ت�ب�ی�ن  كان شكل بأي مضمونھا

 الفرعوني  الحكم  نظام  طبیعة  دراسة  خالل  من
 م�ك�ت�وب�ة،  ق�وان�ی�ن  یس�ن�وا  مصر لم  ملوك  بأن

 ،  اإللھیة صفتھم بموجب یحكمون كانوا ألنھم
 تشری�ع�ات  وضع  لم تستوجب  الذي األمر وھو
 مص�در  ھ�و  ال�ف�رع�ون  ب�ق�ى  إذ  ،  ومعلنة  ثابتة

 ال��ت��وج��ی��ھ��ات  إل��ھ��ا یص��در  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ن��ظ��ام
 وح�ك�ام  ل�ل�م�وظ�ف�ی�ن  ت�ب�ی�ن  ال�ت�ي  والتعل�ی�م�ات

تس��ی��ی��ر األم��ور   ف��ي  رغ��ب��ات��ھ  ال��م��ق��اط��ع��ات
 [1]المتقلبة. لنزواتھ الخاضعة
 وض���ع  دون  ال���ع���دل  ی���ق���ی���م  ك���ن���ظ���ام  م���اع���ت

 :تشریعات
 مص��ر  ف��ي  ال��ق��ان��ون��ی��ة  ال��ت��ش��ری��ع��ات  ن��درة  إن

 ال���ف���وض���ى  ت���ف���ش���ى  ی���ع���ن���ي  ال  ال���ق���دی���م���ة
 م�ن  ال�ع�دل  ك�ان  ب�ل  البالد،  في  الظلم وانتشار

 ودع�وا الفراعنة بھا افتخر التي الصفات أبرز
 ج�م�ی�ع  ب�أن  واض�ح  إیمان  ساد مصر  إلیھا فقد

ألن   وال�ف�رص،  الح�ق�وق  في  متساوون  الناس
 ول�ق�د (1) القدی�م  المصري األدب في جاء كما
زم�ی�ل�ھ ال�خ�ال�ق   م�ث�ل  إنس�ان  ك�ل  خل�ق  قد  تم،

 القدیمة  المصریة  اللغة  في  العدالة  عن التعبیر
 العدالة موضوع�ة  ھذه  تكن  ولم  ماعت، بلفظة

 ب�ال�م�ع�ال�ج�ة  ع�ن�ھ�ا  التعبیر  یتم  بل قوانین، في
 بأمور الحیاة وت�ح�م�ل  یتعلق  ما  كل في المثلى
 وال�ح�ق�ی�ق�ة،  وال�ن�ظ�ام  االنس�ج�ام معاني ماعت
 ی��ح��ك��م مص��ر،  إل��ھ-م��ل��ك  ل��ك��ل  م��الزم��ة  ف��ھ��ي

 ج�دران  ع�ل�ى  ال�م�س�ط�رة  ال�رس�وم  ل�ن�ا  وتظھر
 لآللھة ك�دل�ی�ل  یوم  كل  یقدم  وھو الملك المعابد

 ب�ع�ض أن اإللھیة، لدرجة بوظیفتھ قیامھ على
 ض��م��ن  ی��ح��م��ل��ون ش��ارة  ك��ان��وا  ال��م��وظ��ف��ی��ن،

 .[2]ماعت" كاھن "ألقابھم
 ض��رورة  نع��ع��"م��اع��ت" ع��ب��رت  ف��ق��د  وب�ھ��ذا
 أن روح  من  انطالقا  الناس، بین العدل تحقیق

 ل��ت��ق��دی��م  اإلل��ھ��ی��ة  ال��م��ح��ك��م��ة  ت��دخ��ل  ال��م��ل��وك
 األول. العالم في أفعالھا عن الحساب

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

 دار  ،1 ال��م��ص��ري،ط  ال��دی��ن  خ��زع��ل ال��م��اج��دي، [1]
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 أح�م�د   :ت�ر  ال�م�ص�ری�ة،  الحض�ارة  ولسون، جون [2]
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ھي قصة إنسانیة تتجسد فیھا روح ألوحدة الوطنیة بكافة معانیھا ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة 
"وتوضح بطولة وحضارة الشعب المصري الذي یظھر معدنھ األص�ی�ل وق�ت 
الشدائد واألزمات" یتكاتف من أجل سالمة أراضیھ. ت�ج�ل�ت ھ�ذه ال�روح ف�ي 
أسرة مصریة مسلمة، رب ھذه األسرة ھو محمد عبد الف�ت�اح م�ن، م�ح�اف�ظ�ة 

 9قنا، متزوج من السیدة أسماء عسران م�ح�م�د ول�دی�ھ ث�الث�ة أط�ف�ال ك�ری�م 
س�ن�وات، ح�رص رب ھ�ذه األس�رة ع�ل�ى  3سنوات وسلیم  6سنوات وفریدة 

إنقاذ حیاة كاھن ھو القمص بیشوي، من محافظة أسوان، وذلك ب�ال�ت�ب�رع ل�ھ 
ببالزما الدم، وھو العالج الذي یست�خ�دم ف�ي إن�ق�اذ أرواح مص�اب�ي ف�ی�روس 

". وكان القمص بی�ش�وي ی�ت�ل�ق�ى ال�ع�الج داخ�ل 19كورونا المستجد "كوفید 
حجرة العنایة المركزة بالحجر الصحي لمصابي فیروس كورونا ب�م�س�ت�ش�ف�ى 

 أسوان.
قال القمص بیشوي: "أنا بقیت في المست�ش�ف�ى ل�م�دة ش�ھ�ر وك�ان�ت ح�ال�ت�ي 
حرجـة ألنني مصـاب بارتفاع في ضغط الدم، ولدي كلیة واحدة، وسنّي ك�ب�ی�ر 

سنة) ووجدوا أن حالتي تحتاج إلى بالزما، وطلبوا من األستاذ محمد أن  71( 
یتبرع بالبالزما، حیث أنھ كان وكل أفراد أس�رت�ھ م�ن ال�م�ص�اب�ی�ن ب�ف�ی�روس 
كورونا وتم شفاؤھم، فقبل ال�ت�ب�رع، ب�ك�ل س�رور، وك�ان ص�ائ�م�ا ف�ي ش�ھ�ر 
رمضان، وكان یسأل عني، لیطمئن على صحتي، كثی�را، وت�ح�س�ن�ت ص�ح�ت�ي 
والحمد �، والبد أن أشیر إلى أن المستشفى إحتاجت إلى بالزما مرة أخ�رى، 
فجاءت زوجتھ وتبرعت، وأنا أحیّي ھذه األسرة المصریة صاحبة الدم الح�ل�و 
الذي الیعرف سوى الحب، والدم ھو الحیاة، وعندما سرى الدم المصري ف�ي 

 عروقي، شفى جراح رئتّي."
عندما قرأت ھذه القصة،عادت بي الذاكرة إلى الشعار العبقري الذي رفع�ت�ھ   

الشعبیة، وھو:"ألدین � والوطن للجمی�ع، وع�اش ال�ھ�الل  1919ثورة عام 
مع الصلیب"، وكان الھالل یحتضن الصلیب، وأصبح الھالل یحتضن الصلیب 
على سیارات اإلسعاف، وعلى الفتات الصیدلیات. ثم جاءوا م�ن ن�ج�ح�وا ف�ي 
فصل الھالل عن الص�ل�ی�ب، وب�ق�ي ال�ھ�الل وح�ده ع�ل�ى س�ی�ارات اإلس�ع�اف، 
والفتات الصیدلیات. ھم أنفسھم الذین الیؤمنون بالوطن، فھو ف�ي ع�ق�ی�دت�ھ�م 
(حفنة تراب عفنة)، وال یؤمنون بالمواطنة، فلقد صّرحوا بأن�ھ�م ی�ق�ب�ل�ون أن 
یحكم مصر مسلم من مالیزیا وال یحكمھا مسیحي من مص�ر، وق�د اع�ت�رض�وا 

 على مادة المواطنة في الدستور المصري.
ھؤالء الزالوا یعملون، ویؤمنون بما یعملون، وح�اول�وا تش�وی�ھ وج�ھ مص�ر 
وطمس ھویتھا الحضاریة األصیلة، ألنھا تتعارض مع ھویتھم الراس�خ�ة ف�ي 
أعماقھم، والتي ھي غیر مصریة، ولكن روح مص�ر ال�م�ت�ج�ذرة ف�ي أع�م�اق 
أبناء مصرالحقیقیی�ن، أص�ح�اب الس�ب�ع�ة آالف س�ن�ة حض�ارة، وت�ج�ري ف�ي 
عروقھم مجرى الدم، انتفضت وأفشلت م�ؤام�رات�ھ�م وم�خ�ط�ط�ات�ھ�م، وع�ادت 
مصر إلى أبنائھا المخلصین. ولكن الیزال ب�ع�ض الس�وس ی�ن�خ�ر ف�ي ع�ظ�ام 

 الوطن.
إلى ھؤالء أردت أن أقدم لھم أسرة المواطن ال�م�ص�ري األص�ی�ل م�ح�م�د ع�ب�د 
الفتاح، التي أثبتت أن روح مصر، ستظل حیة، نابضة، ولن تنطفئ ش�ع�ل�ت�ھ�ا 
أبدا، وأیضا أردت أن أطمئن من اھتزت نفوسھ�م أن مص�ر س�ت�ظ�ل ھ�وی�ت�ھ�ا 
مصریة، مصریة، مصریة، وھاللھا وصلیبھا یجریان معا في دم�اء أب�ن�ائ�ھ�ا، 

 إلى یوم الدین، وإن كره الكارھون.
الش�ع�ب�ی�ة، ن�رى ف�ي ك�ل م�دی�ن�ة  2013یونیو 30وھا نحن اآلن، وبعد ثورة 

جدیدة في مص�ر، ی�ق�ام ال�م�س�ج�د وإل�ى ج�واره ال�ك�ن�ی�س�ة، وأل�ى ج�وارھ�م�ا 
 Oct 2020 25المدرسة، وھذا ھو مستقبل مصر.   
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 عمید مھندس (متقاعد) *  

تادرس عزیز بدوي* 
 سیدني



تعوُد بنا الذكریات إل�ى ع�رب�ة ال�رب�ِل، وھ�ي      
تسیر في الشوارعِ حاملة معَھُا ما یستطیُع حملَ�ھ 
من الركاِب، یتنقّلون بواسطتھا من م�ن�ط�ق�ة إل�ى 
أخرى ومن شارع إلى آخ�َر، وب�أج�ر ال ی�ت�ج�اوُز 
الخمسین فلساً (درھم واحد) وكانت ھ�ذه األج�رةُ 
تقدر حسب بُعد الم�س�اف�ة ال�ت�ي ی�ق�ط�ع�ھ�ا ال�رب�ل 
فأجرة النق�ل داخ�ل ال�م�دی�ن�ة ال ت�ت�ع�دى ال�م�ب�ل�غ 

 المذكور.
وال�ع��راق�ی��ون م��ازال�وا ی��ت�ذك��رون ص��ورة ال��رب��ل 
وخیولھا والحوذي (ال�ع�رب�ن�ج�ي) ال�ذي ی�ق�ودھ�ا 
وبیده السوط (القمجي)، وھو جال�س ف�ي م�ك�ان 
مرتفع من مقدمة عربة الربل ب�ل�ب�اس�ھ الش�ع�ب�ي 
التقلیدي (الصایة أو الزبون) ویعتم�ر ف�ي رأس�ھ 
(الجراویة) أو الكوفیة، وصوت�ھ ال�غ�اض�ب ال�ذي 

 یخاطب فیھ خیولھ (دي مال العمى).
كانت وسیلة النقل المفضلة لعدد كبیر من شرائح 
ال�م��ج��ت�م��ع ق�ب��ل دخ�ول الس��ی�ارات إل��ى ال��ع��راق 
ومصدرا ل�رزق ال�ع�دی�د م�ن ع�ب�اد هللا، وع�رب�ة 
الربل كانت تعتبر من وسائل النقل الراقیة، حی�ث 
استقلھ�ا ال�م�ل�وك واألم�راء وال�وزراء ووج�ھ�اء 
بغداد، كما أنھا كانت مظھراً من مظ�اھ�ر ال�ح�ی�اة 
العراقیة القدیمة ووسیلة نقل م�ری�ح�ة وأج�ورھ�ا 

 مناسبة قیاسا بأجور السیارات آنذاك. 
انقسم عاّمةُ الناس في إطالق التسم�ی�ة ف�م�ن�ھ�م، 
من ك�ان یس�م�ی�ھ�ا (ع�رب�ان�ة) وم�ن�ھ�م م�ن ك�ان 
یسمیھا (َربَ�ْل) وھ�ي األص�ح نس�ب�ة إل�ى ك�ل�م�ة 

Rubber.(المطاط) باإلنجلیزیة والتي تعني ( 
عرفھا العراقیون ألول م�رة ح�ی�ن�م�ا س�ارت ف�ي 
شوارع بغداد، ثم انتقلت الى مدینة الموصل ك�ان 
الجمیع یستخدمھا كونھا واسط�ة ن�ق�ل س�ری�ع�ة، 
وم��ن ال��م��م��ك��ن أن ت��دخ��ل ح��ت��ى ف��ي الش��وارع 
الضیقة، ووسیلة نقل آمنھ للعوائل، بدأت قصتھ�ا 

 مع البغدادیین حینما استورد أحد العراقیین 
، وك�ان�ت ھ�ذه 1918) ربالت من الھند عام 10(

أول وجبة منھا تعرف ف�ي ب�غ�داد ث�م اس�ت�وردت 
 أعداد كثیرة منھا فیما بعد.

كانت (الربالت) العشر األولى تسد حاج�ة س�ك�ان 
بغداد في التنقل، ل�ك�ن م�ع ال�زم�ن وازدی�اد ع�دد 
السكان احتاج البغدادیون لع�رب�ات ج�دی�دة، وف�ي 

بدأ العراقیون یصنعون تلك ال�رب�الت  1940سنة 
 بدال من استیرادھا.

كان شارع الرشید یمثل مركز العاصمة، وح�ول�ھ 
تتجمع أبن�ی�ة ال�دول�ة وب�ی�وت الس�ك�ان، وك�ان�ت 
(الربالت) تعمل فیھ من الباب الشرقي إلى الب�اب 
المعظم. والطریف إن (الربل) كان یخضع ل�ن�ظ�ام 
مرور صارم منذ بدء وجوده، ففي عھد االح�ت�الل 
البریطاني، كان ھناك ج�ن�دي إن�ك�ل�ی�زي م�ك�ل�ف، 
بتنظیم سیر (الربالت) في شارع الرشید واس�م�ھ 
(اب��ودی��ا)، وك��ان ی��الح��ق أص��ح��اب (ال��رب��الت) 
ال��م��خ��ال��ف��ی��ن، وی��ف��رض ع��ل��ی��ھ��م ال��غ��رام��ات، 
والمخالفات التي كان یعاقب عل�ی�ھ�ا ھ�ي إذ ك�ان 
صاحب (الربل) یحمل شخصاً إلى جانبھ في مقعد 
القیادة، أو یحمل أكثر من أربعة أشخاص، أو ل�م 
یضع صاحب (الربل) فانوساً ل�إل�ض�اءة. وك�ث�ی�راً 

 ما كان (أبودیا) یكمن ألصحاب (الربالت) 
 المخالفین خلف أحد أعمدة شارع الرشید.

للعربة ومن یقودھا ضوابط م�ع�ی�ن�ة ل�ل�ع�م�ل ف�ي 
شوارع المدینة، حیث كانت ت�خ�ض�ع الخ�ت�ب�ارات 
معینة ودقیقة وھي شب�ی�ھ�ة ب�ت�ل�ك االخ�ت�ب�ارات، 
التي تجرى لسائقي السیارات حالیاً، حیث یُ�م�ن�ح 

من یجتاز تلك االختبارات إجازة رسمیة، تخ�ول�ھ 
قیادة العربة، كما أّن ھناك فحص ط�ب�ي ب�ی�ط�ري 
یجرى للخی�ول، ال�ت�ي ت�ج�ر ال�ع�رب�ات ك�ل س�ت�ة 

 أشھر.
وعادة یستعملھا أھ�ل ب�غ�داد ل�ل�ت�ن�زه ف�ي ش�ارع 

م، ح�ی�ث ی�ذھ�ب  1916الرشید بعد افتتاحھ سنة 
المتنزھ�ون ع�ادة ال�ى م�ن�ط�ق�ة ال�ب�اب الش�رق�ي 
ومحلة البتاوین للتنزه، في ھذه ال�م�ن�ط�ق�ة ال�ت�ي 
كانت مكتظة بالبساتین حیث مقھى العبد، وبعدھا 
أماكن تجمع الخارجین على القانون، وأھل بغ�داد 
الذاھبین الى األعظ�م�ی�ة ش�م�ال ب�غ�داد ف�ق�د ك�ان 
ھنالك طریق ترابي تسلكھ ھذه العربات، وت�ك�ون 
بدایة ال�ط�ری�ق ال�م�ار ب�ال�ب�الط ال�م�ل�ك�ي وقص�ر 
شعشوع الیھودي الب�غ�دادي ال�ذي ت�ب�رع ب�داره، 
لیسك�ن�ھ�ا ال�م�ل�ك ب�ع�د غ�رق ال�ب�الط ال�ح�ك�وم�ي 
المجاور للقش�ل�ة، ول�ع�دم وج�ود ع�ق�ار م�م�ل�وك 
للملك، وھذه جمیعھا في من�ط�ق�ة ال�ك�س�رة ل�ذل�ك 
كان تراب ھ�ذا ال�ط�ری�ق ی�رش ب�ال�م�اء، وك�ان�ت 
األجرة (ع�ان�ھ) واح�ده أرب�ع�ة ف�ل�وس وال�دی�ن�ار 

 یساوي ألف فلس، 
والع�رب�ن�چ�ی�ة قس�م�ی�ن األّول أص�ح�اب ال�رب�الت

(المالكین)، ویواجھون أوام�ر ال�ب�ل�دی�ة ال�ت�ي ال 
تنقطع، وتحاسبھم ع�ل�ى ك�لَّ ص�غ�ی�رة وك�ب�ی�رة، 
ح��ی��ث ك��ان��ت ت��م��ن��ع��ھ��م م��راراً م��ن الس��ی��ر ف��ي 
الشوارع، بدواعي المحافظة على نظافتھا والت�ي 
تتسبب فضالت خیول ف�ي ت�ل�وی�ث�ھ�ا، وم�ن ھ�ذه 
القرارات وضع أغطیة خاصة في مؤخرة الخیول

(الحاضنة) لتجمیع فضالتھا إّال أّن ھذه ال�ع�م�ل�ی�ة 
لم یكتب لھا النجاح. والق�س�م ال�ث�ان�ي (الص�نّ�اع) 
وھم سائقي الرب�الت (ال�خ�وذي). وال�ذي یس�وق 
الربل فتت�م الس�ی�ط�رة ع�ل�ی�ھ�ا ب�واس�ط�ة ال�ل�ج�ام 
والس�وط (ال��ق�م��چ��ي)، ال�ذي یص��ن��ع م��ن أع��واد 
الخیزران، ویبلغ طولھ المترین أو أكثر م�ن ذل�ك 
بقلیل. ویكون سمكھا بسمك األصبع الواحد وف�ي 
نھایتھ سیر رفیع مصنوع من الجلد ط�ول�ھ م�ت�ر 
واحد، وسم�ك�ھ ال ی�ت�ج�اوز الس�ن�ت�م�ت�ر ال�واح�د. 
یستعملھ حوذي العَربة بال رحمة في حثِّ الخیول 
على السیر، وعند انتھاء عملھ یضعھ في المكان 
المخصص لھ عل�ى ال�ج�ان�ب األی�م�ن م�ن م�ك�ان 

 جلوسھ.
ب�ل ع�ن�د زف�اف  وكان المیسورین یستخدمون ال�رَّ
أوالدھم أو بناتھم، بعد أن یتّم االتفاُق على أج�رة 
بل والتي ال ت�ت�ج�اوز ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن األح�ی�ان  الرَّ
الدینار، ویتّم تزین العربة ب�ال�ب�ال�ون�ات وال�ورود 
وأدوات الزینة األخرى، وكانت الزفّةُ تتكّوُن م�ن 
عدَّة ربالت یقودھم األك�ب�ر س�نّ�اً واألك�ث�ر خ�ب�رة 
وخدمة في ھذا الشأن. وتدف�ع األج�رة ب�ع�دد م�ن 
ال��ع��رب��ات ال��ت��ي ت��ن��ق��ل أھ��ل ال��ع��ری��س وأق��ارب��ھ 
والمدعوین والنفقات یتحملھا في اغلب األح�ی�ان 
أھل العریس، وترافق ھذه الزفة أصوات الدفوف 

 وموسیقى الفرق الجوالة.
كما أّن كثیًرا من رجال الحكومة وكبار موظفی�ھ�ا 
یستخدمون الّربالت ف�ي ت�ن�ق�الت�ھ�م خ�الل ت�أدی�ة 
واجباتھم الرسمی�ة. وك�ذل�ك ال�ت�ج�ار وال�وج�ھ�اء 
وم���وظ���ف���ي ال���دول���ة وح���ت���ى ع���ام���ة ال���ن���اس 

 والمتزوجون الجدد أحیانا.
ھذه المھنة تتطلب جھدا كبیرا وتعامال خاصا م�ع 
الحصان، ال یتقنھ إال صاحب المھنة وال�ح�ری�ص 

 على رزق 
عائلتھ، كما أن الجھد یتجلى أیض�ا ف�ي ال�ع�ن�ای�ة 
الكبیرة بتزیین ال�ع�رب�ة، وت�ج�م�ی�ل�ھ�ا وت�زوی�دھ�ا 
بالوسائل المریحة للراكب، الت�ي تش�ك�ل م�ظ�ھ�را 
جمالیا وعامل جذب، كما یتطلب ال�ع�م�ل م�ع�رف�ة 
مناطق المدین�ة وأزق�ت�ھ�ا إض�اف�ة إل�ى االھ�ت�م�ام 
بنظافة العربة، وتزیینھا أیض�ا ب�أش�ی�اء ت�راث�ی�ة 

وتثبیت عدد كبیر من الفسفور المختلف�ة األل�وان 
خلف العربة وع�ل�ى ج�وان�ب�ھ�ا، وص�ن�ع ض�ف�ائ�ر 
 للخیل أیضا إلظھارھا بمنظر لطیف یسر الراكب.

ھذه المھنة التي عفا علی�ھ�ا ال�زم�ن، ك�ان�ت ھ�ي 
سیدة الطریق، والعمل ص�ی�ف�ا یس�ت�م�ر لس�اع�ات 
متأخرة من اللیل ورزقھا وف�ی�ر، وك�ان أص�ح�اب 
العربات یلتزمون في أوقات العمل مع الت�ج�ار أو 
من النساء الالتي یعملن في سلك التعلیم لنق�ل�ھ�ن 
الى مدارسھن، وخاصة األیام الممطرة وصعوب�ة 

 النقل النعدام الطرق المعبدة سابقا.
بل ع�ل�ى ن�وع�ی�ن األول (ال�م�س�ت�ورد)  یتكون الرَّ
والثاني (المحل�ي) وال�ن�وع ال�ث�ان�ي ی�ك�ون ع�ل�ى 
شكلین أیضاً ما یج�ره حص�ان واح�د وم�ا ی�ج�ره 
حص�ان��ان، واألخ��ی�ر ك�ان یس�ت��ع�م��ل ب��ك�ث��رة ف��ي 

 المحافظات. ولكل واحد منھما سعره الخاص 
بھ إّال أنَّ الم�س�ت�ورد ی�ف�وق بس�ع�ره ال�م�ص�ن�وع 

 محلیاً بفارق كبیر.
تبدأ عملیة صنع العربة من الخطوة األولى ع�ل�ى 
ید نجارین متخصصین، حیث یقوم�ون ب�ت�ق�ط�ی�ع 
ھ��ذا ال��ن��وع م��ن ال��خ��ش��ب ب��ط��ری��ق��ة ال��م��س��اط��ر 
الخشبیة، وال�زوای�ا ال�الزم�ة لص�ن�اع�ة ال�ع�رب�ة، 
حسب نوعیتھا ، ولم تفقد ھذه الصناعة میزتھ�ا، 
رغم التقدم التكنولوجي ال�ذي حص�ل ف�ي م�ج�ال 
صناعة األخشاب ولم یتغیر م�ن�ھ�ا س�وى ال�ل�ون 
حیث تطلى باأللوان الزاھیة ال�ت�ي ی�رغ�ب ف�ی�ھ�ا 
صاحب العربة ، فضالً عن تزیین العربة بال�ع�دی�د 
م�ن أش��ك�ال الس��روج وھ�ي ال�م�ن��ق�وش�ات ال�ت��ي 
اختص بھا أبناء البادیة ، ك�ذل�ك تض�اف أش�ك�ال 
أخرى من ال�ج�ل�د أو ال�م�ط�اط ، وف�ي الس�ن�وات 
الالحقة أضیفت إلى ال�ع�رب�ة أش�ك�ال أخ�رى م�ن 

 اإلكسسوارات.
أما الفوانیس ال�ت�ي ت�ن�ص�ب إل�ى ج�ان�ب�ي م�ك�ان 
جلوس (العربنجي)، فإنھ�ا ك�ان�ت تص�ن�ع بش�ك�ل 
فلكلوري جمیل ف�ي س�وق الص�ف�اف�ی�ر وب�أش�ك�ال 

) 40ملونة. كان سعر العربة آنذاك ال ی�ت�ج�اوز (
دی�ن��اراً وھ�ي ال��ك��ل�ف��ة م�ن دون ال��ح�ص��ان، أم��ا 

 ) دیناراً.50الحصان فیبلغ سعره بحدود (
تصنع العربة على ید حرفیین أك�ف�اء، وت�ب�دأ م�ن 
الخطوة األولى عل�ى ی�د ن�ج�اری�ن م�ت�خ�ص�ص�ی�ن 
بصنع ب�دن ال�رب�ل وج�م�ی�ع أج�زائ�ھ م�ن خش�ب 
التوت والحدید وجلد الجاموس، وب�ع�ض ال�م�واد 
األخرى. وتكون ھذه العربة مك�ش�وف�ة ال�ج�وان�ب 
ومفتوحة من األمام فھي صیفیة أك�ث�ر م�م�ا ھ�ي 
شتائیة.  وتطلى العربة ب�األل�وان ال�زاھ�ی�ة ال�ت�ي 
یرغبھا صاحب العربة واللون السائد للعربة ھ�و 
األس�ود، وأض��ی�ف��ت إل�ى ال��ع�رب��ة ف�ي الس��ن��وات 
الالحقة أش�ك�ال أخ�رى م�ن اإلكس�س�وارات، أم�ا 
ال�ف��وان�ی��س ال��ت��ي ت��ن�ص��ب ع��ل��ى ج��ان�ب��ي م��ك��ان 
الجلوس، وكانت تصنع بشكل فولكل�وري ج�م�ی�ل 

وبأشكال ملونة. ویتكون الربل من مق�ع�د أم�ام�ي 
مرتفع لسائق العربة، وعلى یمین وشمال مقع�ده 
قاعدة فانوسي كیروسین مخروطي الشكل، ت�ن�ار 
لیال وأسفل المقعد في م�واج�ھ�ة األرض ف�ان�وس 
مشابھ آخر، كما یالمس قدم السائق ال�ذي ی�ق�ود 
العربة عتلة المنبھ الموصلة بجرس مثبت بحزام 
على بدن الحصان وھو شب�ی�ھ ب�ج�رس ال�دراج�ة 

 الھوائیة.
أما الركاب فتطوق مقعدھم مظلة متحركة للخلف 
وأعلى األمام تسمى الشمسیة ل�ون�ھ�ا اس�ود اق�ل 
ارتفاعا من مقعد السائق، وھذه ال�م�ظ�ل�ة ت�غ�ط�ي 
الراكبین لیحفظھم من المطر ف�ي فص�ل الش�ت�اء، 
وحرارة الشمس في فصل الصی�ف، وف�ي ب�ع�ض 
األحیان تكون مكشوفة، والمقاعد مغلفة ب�ال�ج�ل�د 
وع��ل��ی��ھ��ا ن��ق��وش ب��دی��ع��ة م��رس��وم��ة ب��دق��ة، أو 
ومفروش بفرش م�ن ال�ق�م�اش ال�ن�اع�م ال�م�ری�ح 
وأسفلھ دوشمة اإلسفن�ج ال�م�ث�ب�ت�ة ع�ل�ى ق�اع�دة 
المقعد الذي یواجھ مقعدا آخر صغیر ل�ل�ص�ب�ی�ة ، 
وھذه المواد تصنع من قبل الحرفیین الش�ع�ب�ی�ی�ن 
(الس�ّراج�ة) وال�م�ت�خ�ص�ص�ی�ن بص�ن�اع�ة ال�م�واد 

 واإلداوة التي تحتاجھا الربالت آنذاك.
متناھیة، وفي الشتاء وأثناء سقوط األمطار ی�ت�م 
تغطیة الربل بقماش مش�ّم�ع مس�ت�ط�ی�ل الش�ك�ل، 
ت�وض�ع م��ق�دم�ت�ھ ف�وق م��ح�ل ج�ل��وس ال�ح��وذي 
(العربنچي) ویُنشر بقیة ال�م�ش�م�ع ف�وق ال�ت�ن�ت�ة 
للحف�اظ ع�ل�ى ال�راك�ب م�ن ال�ب�ل�ل وم�ن س�ق�وط 
قطرات المطر داخل العربة، ك�م�ا أّن ال�ع�رب�ن�ج�ي 
یغطي رأسھ وجسمھ بمش�م�ع م�ط�ري یس�م�ون�ھ 

 (گبع).
وتسیر العربة بأربع عجالت خشبیة مغلفة بم�ادة 
(التایر)، ویجرھا حص�ان�ان ی�ف�ص�ل ب�ی�ن�ھ�م�ا م�ا 
یسمى بـ(االوخ) وتوضع في ف�م ك�ل حص�ان م�ا 

 یسمى (قنطرمة).
وفي بغداد كانت ھناك أماكن لمبیت عربات الربل 
تسمى (الطولة) وجمعھا (طوایل)، ی�ع�م�ل ف�ی�ھ�ا 
أناسا متخصصون في رعای�ة ال�ح�ص�ن وت�ھ�ی�ئ�ة 
الربالت صباحا مق�اب�ل أج�ور ت�دف�ع ل�ھ�م، وھ�ذه 
(الطوایل) منتشرة في بعض المن�اط�ق الش�ع�ب�ی�ة 
البغدادیة كالفضل وباب الشیخ والرحمانیة وقنبر 
علي وغیرھا. ومن عادة ھذه (الطوایل) أن تفت�ح 
أبوابھا في وقت الفجر، ألن اغلب (ال�ع�رب�ن�ج�ی�ة) 
یخرجون للعمل م�ب�ك�ری�ن ص�ب�اح�ا، خ�اص�ة أی�ام 

 األعیاد   والكسالت أیام العطل.
ومن لطائف أصحاب الربالت أن ل�ھ�م ت�ق�ال�ی�دھ�م 
الجمیلة فاذا مرض أحدھم قام األخرون بمساعدة 
عائلتھ حتى شفائھ كما أن لھم أھازیجھم الجمیلة 

 كأغنیتھم:
 (ثكل إخذني ویاك عیني أبو الربل)

ویبقى الربل رمزا تراثیا كبیرا وخالدا م�ن رم�وز 
 العراق القدیمة 

نش�ر   –تواصل اجتم�اع�ي   –مصادر: وكاالت 
 محرري الموقع

 ھاف بوست عراقي
 دار العراق
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خلقت األس�ئ�ل�ة ف�ي وج�دان الش�اع�ر   

حنیناً إلى ذكریاتھ، واسترجاعھ لصوت 
األلم الذي یصدح في أعماق ما ی�ك�ت�ب، 
ھذا الصوت الذي ل�م ی�ع�د ی�ح�س�ب ل�ھ 
حس��اب��اً ب��ع��د أن ح��ّول��ھ إل��ى مس��اح��ة 
لإلبداع، وال یشغل بال�ھ ب�ھ ألنّ�ھ ص�ار 
من مصادر تشكیل النصوص، وال یفكر 
إال بالعیش بسالم ومم�ارس�ة ال�ك�ت�اب�ی�ة 
اإلبداعیة منعزالً وبعید عن الض�وض�اء 
وبع�ی�داً ع�ن ب�ل�ده ال�ع�راق، وی�م�ارس 
عملھ اإلبداعي بأشكالھ المخ�ت�ل�ف�ة م�ن 
(شعر ونقد وسرد) في سبیل أن ینب�ض 
قلبھ كالطیر ویحلّق متى ما ش�اء وأی�ن 
یشاء من دون قیود ت�ت�ح�ك�م ب�ھ، وم�ن 
غیر سلطة زائفة، وحیاة قلقة ومتحولة 
من ألم إلى ألم ومن فقد إلى فق�د، وم�ن 
خیانة إلى خیان�ة، ف�م�س�رح�ی�ة ال�ح�ی�اة 
مستمرة لل�ط�غ�اة وال�خ�ون�ة ی�ت�ن�ع�م�ون 
ب��األدوار ال��رئ��ی��س��ة ف��ی��ھ��ا ب��وص��ف��ھ��م 
جالدین، ویقف األبریاء وال�ف�ق�راء ف�ي 

 الھامش بوصفھم الضحایا.
ت�ع�ب��ر فص�ول ال�ك��ت�اب م��ن ال�ق��ص�ائ��د  

والحوارات والمقاالت كلھا ع�ن أقس�ى 
الحاالت الوجدانیة التي مّر بھا المبدع، 
من قلق الوجود وشتات الروح وفق�دان 
منطق العقل جراء الصدمة التي مّر بھا 
ف�ي ص��رخ�ت��ھ ال��ك�ب�رى (ل�ی��ل�ة س�ق��وط 
الموصل)، إذ سقطت األرواح من ش�دة 
الھلع وفقدان البیت والمسكن وال�ك�ت�ب 
ال��ت��ي ت��ع��ّد ال��ح��ی��اة ال��ث��ان��ی��ة وال��راح��ة 
الوجدانیة والمع�رف�ی�ة ال�ك�ب�رى، وھ�ذا 

 النزوح لم یكن عنده سوى:
"صدمة بل كارث�ة أف�ق�دت�ن�ي ص�واب�ي، 
وسرُت مع عائلتي من دون أن ال�ت�ف�ت 
التفاتة واحدة إلى ب�ی�ت�ي ب�ال ع�ق�ل وال 

 شعور وال ھدف.."
یشیر (ب�اش�الر) إل�ى أّن "ال�ب�ی�ت ھ�و 
واحد من أھم العوامل التي تدمج أفك�ار 
وذكریات وأحالم االنسانیة. ومب�دأ ھ�ذا 
الدمج وأساسھ ھما أحالم الیقظة. یمنح 
الماضي والحاضر والمس�ت�ق�ب�ل ال�ب�ی�ت 
دینامیات مختلفة، كثیراً ما تت�داخ�ل، أو 
تتعارض، وفي أحیان ت�ن�ش�ط ب�ع�ض�ھ�ا 
بعضاً. في حیاة االنسان ی�ن�ّح�ي ال�ب�ی�ت 
عوامل المفاجأة وی�خ�ل�ق اس�ت�م�راری�ة. 
ولھذا بدون البیت یصبح االنسان كائ�ن�اً 

)38:  1984مفتتاً" (غاستون باشالر،
، فاالبتعاد عن البیت وال�ع�ال�م ال�خ�اص 
بالمبدع أدى إلى ھدم عزلتھ، ومكتبت�ھ، 
وتأمالتھ، ومن الصعب تعویضھا ب�ھ�ذه 
السھولة، المكان وتأثیره على ال�ج�ان�ب 
اإلنسان�ي ل�ل�م�ب�دع یس�ھ�م ف�ي ت�غ�ی�ی�ر 
وجھات نظره حول ال�ن�اس واألش�ی�اء، 

 متحدثاً عن (وان):  فیقول
"(وان) اح��ت��وت أس��رت��ي ب��ح��ن��ان أٍم 
رُؤوف، وأٍب عطوف، وأٍخ م�ح�ّب، ل�م 
أشعر یوماً ما فیھا أنّ�ن�ي غ�ری�ب ع�ل�ى 
الرغم من ف�داح�ة ال�غ�رب�ة وض�راوت�ھ�ا 
وقبحھا .. نعم وان وسع�ت م�ن ف�ك�ري 
وجعلت�ن�ي أح�ّب ال�ن�اس واألش�ی�اء، إذ 
تلقّیت دروساً جدیدة في المحبّة ال تُقّدر 

 بثمن.."
كان ال�ت�أث�ی�ر واض�ح�اً ف�ي اع�ت�راف�ات  

الشاعر من حیث ت�غ�ی�ر وج�ھ�ة ن�ظ�ره 
وعالقاتھ مع اإلنسان وال�ح�ی�اة وال�ق�ی�م 
واألف��ك��ار، وال��دروس ال��ت��ي ت��ل��ق��اھ��ا؛ 
ف�ل�والھ�ا ل�م�ا أخ�ذ ھ�ذه ال�دروس ع��ن 
الحیاة والواقع واإلنس�ان، وق�د وطّ�دت 
ع��الق��ات��ھ أك��ث��ر وأوس��ع م��ع اإلنس��ان 

 واألشیاء.
ذكرتني محاور حدیثھ ب�ق�ول ال�ن�ف�ري: 
"كلما اتسعت الرؤیة ضاقت العبارة "، 
لكن ھذه العبارة ال تنطبق على الشاع�ر 
من خالل حواره الذي دار في ال�م�ح�ور 
الذاتي واإلبداعي الخاّص، إذ تبیّ�ن ل�ن�ا 
أنھ یتمیز بشخصیة أدبیة متناقضة ف�ي 
األساس م�ع ت�ك�وی�ن�ھ وإب�داع�ھ، ف�ھ�و 
ش�خ��ص�ی��ة م�ن��ع��زل�ة وم��ت�أم��ل��ة ھ��ادئ��ة 
مترّویة مع أّن إنتاج�ھ ال�غ�زی�ر ی�ن�ف�ت�ح 
على التجدید وخرق مكامن التوقع إل�ى 
الالمتوق�ع وال�م�م�ك�ن إل�ى ال�الم�م�ك�ن، 
ویتصف بحیویة ولغة صوفیة م�ت�أم�ل�ة 
نحو االرتقاء إلى أقاصي الح�ب األب�دي 
وال��ع��ش��ق ال��م��ك��ان��ي ل��ل��ذات وال��روح 

 واألشیاء.
 

إّن رؤیة (محمد صابر عبید) ھي رؤی�ة 
ھائمة وتائ�ھ�ة ف�ي م�ت�اھ�ات ال�وج�ود، 
والكلمات والعبارات متھیجة وم�ت�م�ددة 
ومتسعة في سماء شاسعة حرة، ف�ھ�ي 
ت��ح��م��ل روح��ی��ة الش��اع��ر ال��ط��ف��ول��ی��ة 
والمشاكسة وال�م�ت�م�ردة ع�ل�ى ال�واق�ع 

وحتى المدینة والحب والعشق في أدّق 
وأج�ل�ى ال��ت�ف�اص�ی��ل، ف�ھ�و یس�رد ذل��ك 

  بقولھ:
"أعلن بجرأة عن صوفیّتي الفریدة م�ن 
نوعھا وھي ال تصلح ل�غ�ی�ري، وأف�ت�ح 
قمیص�ي وص�دري وق�ل�ب�ي وض�م�ی�ري 
ورغبتي للریح، وأبدع وأت�ج�ّدد وأل�ھ�و 
وألعب كما أشاء، ال سلط�ة ألح�ٍد ع�ل�ّي 

 وھذا أعظم ما أنجزتھ في حیاتي". "
وف��ي ال��خ��ت��ام ب��ع��د ق��راءة وم��ح��اورة 
النصوص واستبطان أعماقھا ت�وص�ل�ن�ا 
إلى بعض من تجلیات الكت�اب ال�م�ق�س�م 
ع��ل��ى ث��الث��ة أقس��ام، ال��ق��س��م األول 
م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ق��ص��ائ��د الش��ع��ری��ة، 
والثاني یحتوي على ف�ن س�ردّي ذات�ّي 
سماه بـ�(ال�رس�ائ�ل)، وال�ق�س�م ال�ث�ال�ث 
مجموعة م�ن ال�ح�وارات ال�ت�ي تش�م�ل 
تجربتھ اإلبداعیة والتشكیلیة وال�ذات�ی�ة 
والفكریة في فضاء مفتوح على اآلخر، 
واستخدم آلیّة السیرة الذاتیة الس�ردی�ة 
والشعریة للتعبیر عن ن�ظ�رت�ھ ل�ل�واق�ع 
والناس والمدینة والكون، ال�ت�ي ت�م�ث�ل 
ھُ��وی��ة الش��اع��ر وك��ی��ن��ون��ت��ھ، وك��ی��ان��ھ 
الوجودي، والممارسة اإلبداعیة ت�م�ث�ل 
ل�دى الش�اع�ر ال�ج�وھ�ر ال�ذي ی�ج�ع�ل��ھ 
یمارس الحب ویعیش ب�ھ�دوء وح�ری�ة 
وسالم، كما یؤمن في تحدید ال�م�ف�اھ�ی�م 

 الكبرى في الحیاة وممارستھا:
"الس��الم وال��ح��ب وال��ح��ری��ة ث��ال��وث��ي 
ال��م��ق��ّدس، فض��الً ع��ل��ى أنّ��ي أرى أّن 
الشعَر حٌب، ال كتابة حقیق�ی�ة ب�ال ح�ّب، 

  أما الحرب فھي نقیض اإلبداع"
نلتمس في ھذه الس�ط�ور ُرق�ي ح�االت 
الشاعر الف�ن�ی�ة وال�وج�دان�ی�ة وإی�م�ان�ھ 
بالحب وال�ح�ی�اة ال�ن�ق�ی�ة ال�ب�ع�ی�دة ع�ن 
الحروب الج�س�دی�ة وال�ن�ف�س�ی�ة، ف�ھ�ذه 
التجلیات تمثّل حالة إنسانیة ن�ادرة ف�ي 
تمجید الحب فوق كل شيء، وت�ك�ریس�ھ 
من أجل الشعور بالسالم والحری�ة، وال 

أیدیولوجیة وال دین وال فلسفة ت�ت�ح�ك�م 
  بھ.

الشخصیات الرئیسة في ھ�ذه ال�م�دّون�ة 
الكتابیة الخاّصة ھي: (محمد ش�ی�ری�ن، 
وعبد الھادي تمورتاش، ومدین�ة وان) 
وكل ھذه الشخصی�ات "م�رآة" ت�ظ�ھ�ر 
في ب�ؤرة ب�ؤب�ؤة ع�ی�ن الش�اع�ر غ�ی�ر 
المرئیة، حی�ث ی�ت�ج�ّس�د ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
االنفعاالت النفسیة المتقلّبة والمت�ح�ّول�ة 
في كینونة المبدع وتمث�ی�ل�ھ�م ف�ي أج�ل 
صورة تلیق بھم، ألن�ھ�م ك�ان�وا مص�در 
ألھامھ، والقوة السحریة ف�ي أس�ھ�م�ت 
في تغیی�ر ب�ع�ض ال�م�ف�اھ�ی�م وت�ط�وی�ر 
موھبة الشاعر، وھدم ب�ع�ض ال�ث�واب�ت 
الراسخة في باطنھ الوجداني والتخییلي 
تجاه البشر، وأعاد ب�ن�اء ب�ع�ض�ھ�ا إل�ى 
األفض��ل وذھ��ب ال��ب��ع��ض اآلخ��ر ن��ح��و 
الفناء، كما وجد حلمھ وعالم�ھ وزم�ن�ھ 
یتحطم أمام عینیھ حین تركھ مض�ط�راً، 
وھاجر بعیداً ع�ن ال�خ�وف ب�اح�ث�اً ع�ن 

 مأوى آمن.
م��ا ی��م��ی��ز ھ��ذه ال��ن��ص��وص الس��ردی��ة 
الس��ی��رذات��ی��ة ن��زوع��ھ��ا إل��ى الص��دق 
والتعبیر عن الجانب ال�ن�ف�س�ي ال�خ�ف�ي 
س��واء ف��ي ال��م��ق��اط��ع الش��ع��ری��ة، أو 
المقاالت السی�رذات�ی�ة ال�واض�ح�ة ال�ت�ي 
كتبت بل�غ�ة األن�ا ال�م�ب�اش�رة، وأح�ی�ان�اً 
التعبیر عن الالشعور في صور مجنح�ة 
بالخیال الخالق، والرمز ف�ي ال�ت�ش�ك�ی�ل 
اللغوي واألسلوب، وتنّوع التعب�ی�ر ف�ي 
سبیل خروج الكاتب من طوره الواقع�ي 
وإبراز تأثیر ال�ال�ش�ع�ور ع�ل�ى اآلخ�ر، 
وتجسیده على شكل إنسان حّي، ف�م�ث�الً 
ك��ان��ت (وان) ام��رأة ل��ھ��ا رزان��ت��ھ��ا 
وطبیعتھا الخالب�ة ال�ت�ي ت�ج�ذب اآلخ�ر 
الیھا، ومطار أنق�رة ام�رأة أرب�ع�ی�ن�ی�ة، 
ھكذا أضفى على المك�ان ال�م�وض�وع�ّي 
حسھ المرھف المشحون بقوة البصیرة 
والتجلّي الروحي، والحاسة ال�ج�م�ال�ی�ة 
في التعبیر والتشكیل وقد فت�ح�ھ�ا ع�ل�ى 

 مدیات أوسع ودالالت أعمق.
....................... 
 المصادر والمراجع

معجم السردیات، إشراف: محمد القاضي، 
محمد الخبو، أحمد السم�اوي، دار م�ح�م�د 

 2010تونس، الطبعة األولى،-علي للنشر
جمالیات المكان، غ�اس�ت�ون ب�اش�الر، ت: 
غالب ھلسا،المؤسسة الجامعیة للدراس�ات 

  .1984لبنان، -والنشر والتوزیع، بیروت
 van  ،عاصمة النور، محمد صابر ع�ب�ی�د

دار ن��ون ل��ل��ط��ب��اع��ة وال��ن��ش��ر، ن��ی��ن��وى، 
2018.  

روایة اسم الوردة، أمبرتو إیكو، ت: أحمد 
  .1980الّصمعي، دار أویا، 

  ار)  VANدّ ان  ب (
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 فیك  خبأني

   اللیل  یمضي  حتى

  وأمضي

   تتلھف  فأنت

  لمسي  إلى

 وصمتك

  إلى ھمسي  یشتاق  

   خبأني

  وطني  أن  تعرف  فأنت

  الحب  مثل  أصبح

  أرضي  خارج

  خبأني

  من یجرؤ  فأنت

  في شفتي  التحدث  على

   عناقك  على  أجرؤ  من  وأنا

  في قلبي  صارخ  والنبض

  النبض  عن  موقوف  زمن  في

  فیك  خبأني

   اللیل  یمضي  حتى

  وأمضي

   یسمح للحب  الذي  الوحید  فأنت

  القتل  دعاة  یواجھ  بأن

  من أجلي  الذي یموت  الوحید  وأنت

  ُكلي  من دونك  أموت  وأنا

 ... خبأني

  الفرح  تزرع  الذي  فأنت

 أْستَمیُت   التي  وأنا

  َمن یكرهَ   ألمحو ُكلَ 

  فصلي  في

  ِمھنتك  الحیاة  في  تُوقِف  فال

  ُشغلي  الھوى  في  أُوقفَ   ولن

  فیك  خبأني

  الغرباء  یمضي  حتى

   الماضي  من

   الماضي  إلى

 مع الحاضرِ   ویتصالحُ 

  وأھلي  أھلك  

  وجعا  ضقتُ   فقد

  الحلم  من برودة

   لیلي  في

   ذرعا  ضقتُ   وقد

  من قومي

  البحر  الزالوا یركبون  الذین

  والسماء

 والحضارة

 والنساء

"م  " 
 
 
 

 الجزائرالطاھري/  زھرة 

 كل شيء یجيء معكم أیھا الشباب
 ..الحب واألمل الموعود

 وكركرات آ خر اللیل
 وتنھدات االم التي تودع ابنھا إلى طریق بعید

 كل شيء یجيء معكم أیھا الشباب
 ثورتنا

 احالمنا
 ایامنا

 ..عشقنا االبدي
 فعیونكم تنظر إلى تاریخ كبیر

 ..وعشق كبیر
 ووطن كبیر اسمھ العراق

 كل شيء یجيء معكم أیھا الشباب
 نبضات الروح

 وبسمة االطفال
 ..وابتسامة الكھول

 التي اتعبتھا السنین
 ..یجيء معكم

 ..االنتظار الطویل
 ..فأنتم شرارة الثورة

 من أجل الوجود
 من أجل الحق الغائب

 من أجل أن یحس الظالم بظلمھ
 كل شيء یجيء معكم أیھا الشباب

 الكل یشارككم احزانكم

 ...اتراحكم
 ..ثورتكم

 ..انتفاضتكم
 فأنتم الفرات، ودجلة
 والماء كلھ والھواء

 كل شيء یجيء معكم أیھا الشباب
 دقائق الشوق

 وتھجدات آخر اللیل، 
 وشھقات االم في لحظات الوالدة

 ..وھي تنطق باسمك یاعلي
 ..كل شيء یجيء معكم أیھا الشباب

 فرحة اللقاء
 واالنتماء لھذا الوطن

 ...ورحیل الشھداء
 وھم یحملون، على األكتاف إلى هللا

 فأنتم أملنا الموعود،
 وحقنا المسلوب

 ودمنا الطاھر في كل االنحاء
 وانتم ساریة علم العراق..

 وكبریائھ، وشموخھ 
 كل شيء یجيء معكم أیھا الشباب

 فقد تمادى الفاسدون
 وقد تعدى كل الحدود السارقون
 انتمائكم إلى العراق ھو الحقیقة

 التي تكشف الكاذبون 
 انتم كل شيء من أجل ھذا الوطن

 فأنتم الكرامة االن،
 فلیس لنا كرامة االبكم

 شكرا ألیادكم التي تمسك الوطن وجرحھ
 النازف 

 وانتم تكتبون تاریخھ بدمائكم
 .حتى وان تمادى الظالمون

 ون
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 علما بأني لست بناقدٍ 
لم أر أیة ع�الق�اٍت ش�ائ�ك�ة ف�ي ھ�ذا ال�ب�ح�ر 
الھائج باألفكار وال�ث�ی�م وال�ت�خ�ی�الت إلب�داع 
یقف المتلقي استعداداً لقدرات إب�داع�ی�ة ق�لَّ 
نظیرھا، فھ�ذه ال�روای�ة الش�ع�ری�ة ب�ام�ت�ی�از 
تتجلى فیھا ق�درة ھ�ذا ال�رواي أح�م�د غ�ان�م 
بامكانیات خالقة في السرد والنقد وغیرھم�ا 

 من مسارات االبداع المتنوعة.
لقد دار بخلدي وأنا أبحر بین شواطئھا أنھ�ا 
تشكیلة ھندسیة لمث�ل�ث م�ت�س�اوي األض�الع 
بما تعنیھ كلمة متساوي من انسجام وت�آل�ف 

 مثالیین.
بمساراتھ الغائبة عني، ف�األدب م�الزم   وأول وأبھى ھذه األضالع ھو الفن التشكیلي

للفن ویشكالن وحدة واحدة یظھرھا الروائي أحمد بشكل جلي، حین تتوغل في ثن�ای�ا 
الروایة تجد أنامل السارد " األنا" بیده فرشاتھ وعدد رسمھ ویصف لنا حركات أصا 

 بعھ وھي تالمس الفرشاة وتتحرك بقدرة تجعلك تدوخ فیھا.
مذاق الفن التشكیلي كالتریاق وھو تعبیر عن مكنونات النفس البشریة، وھو تف�ری�غ 
 لھواجس النفس البشریة، وعلیھ ربطھ باألدب السردي كالقصة والروایة شيء الزم.

"وجدت عندي بورتریة فحمي لوجھ سیدة عجوز، ح�ف�رت ال�ك�رمش�ة خ�دی�ھ�ا ح�ت�ى 
خسفتھما، ص�م�م�ت ع�ل�ى رس�م�ھ�ا دون أخ�ذ رأی�ھ�ا أو إث�ارة ان�ت�ب�اھ�ھ�ا... ج�ف�ل�ت 

 . 12تقریبي الورقة الى وجھھا الموشوم بالتجعدات"ص  عند
" صرت أصلح بعض اللوحات الصغیرة التي بھتت أغلب ألوانھا نتیجة ركنھا طویال 

 . 38في المخزن"ص
والضلع اآلخر الذي تستند الیھ الضلعین اآلخرین ویشكل قاعدة المثلث ھو ال�م�ق�درة 
الشعریة وصیاغة الجمل بشكل یجعلك تعید قراءتھا عدة م�رات ك�ي تص�ب�و وت�ت�أم�ل 
قدرة الراوي األدبیة في صیاغة الجمل وكأنھ یصیغ قالدة طویلة بأنامل م�ل�س�اء م�ن 

 معدن الماس.
" خیوط العرق تنزُّ بغزارة، ال تنفك أن تنقسم في مناطق ثم تلتحم في مناطق أخ�رى 
لدى انحدارھا نحو األسفل، تتالقى عند العنق كخیوط عنكبوت، تن�س�ج ع�ق�دة أو م�ا 
یشبھ بركة لزجة، أمسحھا في ضیق، فتخلف دبق الدم المتیبس، لون�ھ ل�ون الش�ف�اه 

 . 43العطشى بعد صوم طویل في لھیب تموز، وتموز بالدي لیس مثلھ تموز"ص
 وھذا قلیل من كثیر من عبارت شعریة السرد بجمالیة خالبة.

والضلع الثالث من مثلث الروائي أحمد غانم عبدالجلیل ھو ما وجدتھ مبرراً لخوضھ 
ھذه التجربة الخالقة حین وجد من وطنھ وطناً طارداً بامتیاز مما اضطره للھرب الى 
اسبانیا وغیرھا لیجد عالماً من بشر ولدوا في عالمنا واضط�روا ل�ل�ھ�ج�رة ال�ى ب�الد 
الغربة والھروب الى عالٍم یعیرھم جزء یسیر من إحساسھم كبشر، بشر یس�ت�ح�ق�ون 
العیش بكرامة فقدوھا في أوطانھم األصلیة، وخیر نموذج ھذه التظاھرة من الشب�اب 
الذین ركبوا البحار كي یصلوا الى شاطئ األمان أو یغرقوا في جحیم ع�واص�ف ال�یّ�م 

 العمیق غیر عابيء وطنھم ما حصل لھم.
 . 42" إخوتي الذین ینھكھم التقافز بین ألھبة النار في بغداد لیل نھار؟"ص

" الكلمات ال تستطیع وصف ما حدث، جثة أخیھ ھامدة أمامھ باستمرار، مرمیة فوق 
 . 45جثث أخرى"ص

" منظر البحر من بعید وتحلیق النوارس ضمن دوائر ملتفة حول بعضھا ی�ح�ف�زان�ي 
على االرتماء في أحضان الموج... متجرداً من جسدي إن أمكنني ذلك... صرخة توق 

 .70للحریة المطلقة التي ضننتھا أني قد ملكتھا لدى وصولي الى ھنا"ص
كم أنت كبیر أیھا الروائي ابن ذاك الشھید الذي أعدم م�ن دون م�ح�اك�م�ة ح�ی�ن ك�ان 

. وكم أنت كبیر حین رسمت لنا م�ث�ل�ث ف�ی�ث�اغ�ورس 1979وزیرا للتعلیم العالي عام 
 بأحلى حلة أدبیة.

"ام اط " روا  رأي 
 ا  أ وا 
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لكل مجتمع تقالید وأعراف تمیزه عن غیره... ومع وجود سمات حضاریة ق�د ت�ج�م�ع 
بین الشعوب وتقربھا إال أن السمات الجغرافیة والتاریخیة والل�غ�وی�ة واإلق�ت�ص�ادی�ة.. 

 ..والسیاسیة تنتج عنھا ثقافات وإتجاھات فكریة وسلوكیة تختلف من بلد آلخر
لذلك فمن المنطقي للمھاجر أو المغترب أن یفاجأ بثقافة وطبیعة البلد ال�م�س�اف�ر إل�ی�ھ 
والتي تُعرف من خالل التواصل واإلحتكاك بقاطني ومواط�ن�ي ذل�ك ال�ب�ل�د.. ف�إذا ك�ان 
الغرض من سفره ھو السیاحة أو ال�زی�ارة ل�ف�ت�رة م�ح�دودة س�ی�ك�ون أك�ث�ر ح�م�اس�اً 
للتعرف على بیئة ومعالم ذلك البلد مستمتعاً بالتعامل مع كل معطیاتھ كت�ج�رب�ة ش�ی�ق�ة 
للتجدید والتغییر.. بینما المھاجر أو المقیم لفترة طویلة ی�ن�ظ�ر ل�ألم�ر ب�ت�أن�ي وت�ف�ك�ر 
أكثر منذ البدایة.. ھذا ألنھ سیحتاج لإلندماج والتف�اع�ل م�ع م�ج�ت�م�ع ج�دی�د م�خ�ت�ل�ف 
وعلیھ تقبلھ واستیعاب ثقافتھ بما ینفعھ ویخدم أھدافھ بش�ك�ل م�ت�واف�ق م�ع ال�ث�واب�ت 
التي نشأ علیھا.. وللوصول لھذا التوافق یتعرض لمایعرف بـ" الصدم�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة"؛ 
حیث یمر بعدد من المراحل حتى یصل للتقبل التام واإلندماج بشكل إیجابي داخ�ل ذل�ك 
المجتمع .. وكلما زادت الفجوة بین مجتمعھ األصلي والمجتمع المھ�اج�ر إل�ی�ھ ت�ك�ون 
الصدمة الثقافیة أعمق.. وتتفاوت مدة كل مرحلة منھا حسب طبیعة ال�م�ھ�اج�ر ك�ون�ھ 
إجتماعیاً أو یمیل للعزلة، ومدى تقبلھ لإلختالف وقدرتھ ع�ل�ى ال�ت�واص�ل م�ع اآلخ�ر، 

 .وقدرتھ على تجسید ثقافة مجتمعھ من خالل تعاملھ
 :ویٌذكر أن مراحل الصدمة الثقافیة تتمثل في

مرحلةاإلنبھار واإلعجاب بكل مایكتشفھ داخل المجتمع الج�دی�د وح�م�اس�ھ ل�م�ع�رف�ة  -
  المزید عنھ

مرحلة التفكر في الفوارق الثقافیة والمقارن�ة ب�ی�ن ال�م�ج�ت�م�ع ال�ج�دی�د وم�ج�ت�م�ع�ھ  -
 .األصلي

وھي أھم المراحل حیث یكون بعدھا الشخص إما أكثر ت�ق�ب�الُ وت�ك�ی�ف�اً م�ع ال�م�ج�ت�م�ع 
الجدید.. أو قد تطول مدة تلك المرحل�ة ل�م�ا ق�د یص�ی�ب�ھ م�ن م�ی�ل ل�ل�ع�زل�ة أو ن�ف�ور 

 .اإلختالف والتشبث بعادات مجتمعھ األصلي
"مرحلة التكیف" التي یستطیع فیھا الش�خ�ص ت�ق�ب�ل اإلخ�ت�الف واإلن�دم�اج داخ�ل  -

 . المجتمع الجدید وإستیعاب طبیعتة وثقافتة والتعامل معھا
مرحلة "التمكن والقبول" التي یكون ف�ی�ھ�ا الش�خ�ص أك�ث�ر م�رون�ة إی�ج�اب�ی�ة ف�ي  -

التفاعل معطیات المجتمع الجدید.. وأكثر دافعیة لإللمام بك�ل م�ای�ع�ی�ن�ھ ع�ل�ى ال�ت�م�ی�ز 
والنجاح داخل ھذا المجتمع... ولكن علیھ في كل األحوال أن یُ�ع�ب�ر ع�ن ث�ق�اف�ت�ھ األم 
والیتخلى عنھا.. فمن الطبیعي عند ع�ودت�ھ ل�وط�ن�ھ أن یص�اب بـ� "ص�دم�ة ث�ق�اف�ی�ة 
عكسیة" نتیجة إندماجھ في المج�ت�م�ع اآلخ�ر ورغ�م�اً ع�ن�ھ ی�ج�د ن�ف�س�ھ ف�ي م�ج�ال 

  ..لمقارنتھ بمجتمعھ األصلي
وفي كل األحوال یمر المغترب بكل تلك المراحل.. ولك�ن الص�دم�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة ی�ت�ف�اوت 
أثرھا ومدتھا الزمنیة.. فعلیھ إدراك العوامل التي ت�ع�ی�ن�ھ ع�ل�ى ت�خ�ط�ي ت�ل�ك ال�ح�ال�ة 

 :لینجح في تحقیق أھدافھ مع إبراز ثقافتھ األم والتمسك بھا مثل
معرفة مدى اإلختالف الحضاري بین البلد األصلي والمھ�اج�ر إل�ی�ھ.. ح�ت�ى یس�ھ�ل  *

 .علیھ التكیف واإلیجابیة في التعامل مع ھذا اإلختالف
  ..إطالع الشخص وإلمامھ بطبیعة وثقافة البلد المھاجر إلیھ *

 :ویمكنھ االستعانة بمواقع التواصل اإلجتماعي لـ
التعرف على أحوال الجالیات الموجودة بھ.. ومایواجھ�ھ�ا م�ن ع�ق�ب�ات ل�ی�س�ت�ط�ی�ع  -

 .تفادیھا، واإلستفسار عما یحتاجھ
إمكانیة التواصل مع مواطنین ووافدین داخل ھذا البلد یساعده على ال�ت�ع�رف ع�ل�ى  -

 .لغتھ وتقالیده بشكل أسرع
 ..المرونة وتقبل اآلخر والقدرة على التواصل مع الثقافة المغایرة *
تمسكھ بھویتھ وحرصھ على التعبیر عنھا بشكل إیجابي عند الت�ع�ام�ل م�ع ال�غ�ی�ر..  *

ألنھ یمثل نموذجاً حیاً لمجتمعھ، ومن خالل سلوكیاتھ یكتسب اآلخ�رون االن�ط�ب�اع�ات 
 ..عن ثقافة وتقالید بلده سواء بالسلب فالنفور، أو اإلیجاب واإلعجاب

فكلما زاد وعي المغترب بدوره كرمز ل�ح�ض�ارة م�ج�ت�م�ع�ھ أص�ب�ح أك�ث�ر ح�رص�اً ف�ي 
 .اختیار نمط حیاتھ وسلوكیاتھ

یظھر علی�ھ ال�ت�أث�ر ب�م�ا  -خاصة بعد مرور فترة زمنیة طویلة -أما عند عودتھ لوطنھ
عایشھ خارج بلده.. وكلما كانت الفروق الحضاریة والثقافیة بین البلدین كب�ی�رة ف�إن�ھ 
یمر ب"صدمة ثقافیة عكسیة " أكثر حدة وعمق�اً ألن�ھ�ا ال ت�رت�ب�ط ف�ق�ط ب�ال�م�ق�ارن�ة 
والتكیف مع المجتمع،، بل یخ�ت�ل�ج�ھ�ا دوم�اً مش�اع�ر وأف�ك�ار م�ت�داخ�ل�ة ت�ؤرق�ھ وق�د 
تستغرق وقتاً لمواءمتھا مع واقع المجتمع.. ھذا نتیجة انتماؤه وم�ی�ل�ھ ت�ج�اه ت�ق�ال�ی�د 
وثقافة نشأ علیھا وأملھ في نشر إیجابیات عاصرھا بالخارج.. ورب�م�ا أص�ب�ح ن�اق�م�اً 
على معتقدات ُرسخت لدیھ من قبل ولم یدرك تأخره ب�ھ�ا إال ب�م�ع�ی�ش�ت�ھ خ�ارج إط�ار 

 .مجتمعھ
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اطوا 
 
 
 
 

 عصام سامي ناجي / مصر
 
 
 

من أھم المشكالت التي تواجھ عالم�ن�ا ال�ع�رب�ي، وت�ق�ف ح�ج�ر   أكاد أجزم أنھ     
، ف�ق�د  المھترئ�ة عثره في سبیل تقدمھ ھي "البیروقراطیة "العقیمة و والمركزیة

تجاوزھما الزمن و حضارات العصر الحال�ي وال�ب�ی�روق�راط�ی�ة خ�رج�ت م�ن رح�م 
ورجال اإلدارة، وطبعا ھ�ذا ال   الدولة الحدیثة المعززة بجیش ضخم من الموظفین

یمنع أن الحضارات القدیمة مثل الح�ض�ارة ال�م�ص�ری�ة ال�ف�رع�ون�ی�ة، وال�ح�ض�ارة 
الصینیة وغیرھما قد شھدوا نوعا من البیروقراطیة البدائیة ولكنھا قد تختلف ف�ي 

وب��ال��ن��ظ��ر إل��ي نش��أة ال��م��ص��ط��ل��ح ن��ف��س��ھ   ب��ع��ض أوج��ھ��ھ��ا ع��م��ا ن��راه ال��ی��وم
دمج ل�ك�ل�م�ت�ی�ن ،ب�ی�رو ال�ف�رنس�ی�ة وت�ع�ن�ي ال�م�ك�ت�ب،  سنجد أنھ   "بیروقراطیة،

وكراتوس الیونانیة وت�ع�ن�ي الس�ل�ط�ة أو ال�ق�وة ، وال�ذى ص�اغ ال�م�ص�ط�ل�ح ھ�و 
اإلقتصادي الفرنسي جاك ك�ل�ود م�اري دي ج�ورن�ي ف�ي ال�ق�رن ال�ث�ام�ن عش�ر ، 

المصطلح ألول مرة في اللغة اإلنجلیزیة من خ�الل ال�روائ�ی�ة األی�رل�ن�دی�ة   وعرف
  مورجان   لیدي

 
مجمع التحریر رمز البیروقراطیة في مصر، والذي یجمع المصالح الحكومیة ،قام 

م في العصر الملكي وبالتح�دی�د ف�ي 1951بتصمیمھ الدكتور محمد كمال فرید عام 
 الملك فاروق ویحتوى علي ما یقرب من العشرة آالف موظف حكومي، عصر 

وت�م ب�ن�اؤه ع�ل�ى ،وقد تكلف إنشاءه ملیوني جنیھ وقت�ھ�ا ،  دوراً  14ویتكون من 
وی�ت�م�ی�ز   حجرة ل�ل�م�وظ�ف�ی�ن، 1356متراً وبھ  55ألف متر وارتفاعھ  28مساحة 

دور، وأن�ا   بالصاالت الواسعة والمناور والنوافذ العدیدة والممرات ال�ك�ث�ی�رة ب�ك�ل
عزیزي القارئ علي الصعید الشخصي لي تجربھ غیر سعیدة في ھذا المجمع من�ذ 

 عدة سنوات وأعتقد أن ذلك المجتمع سیستمر كما ھو "علي حطت أیدك "
فیلم اإلرھاب والكباب والذى تدور أحداثھ في مج�م�ع ال�ت�ح�ری�ر، ح�ی�ث ال�م�واط�ن 
الراغب في نقل طفلیھ من مدرسة إلي أخرى وھو أمر غایة في الس�ھ�ول�ة ،ول�ك�ن 
ھذا المواطن یصطدم بالروتین " أبن م�ن أب�ن�اء ال�ب�ی�روق�راط�ی�ة" وف�ي تص�اع�د 

 نفسھ حامال للسالح.  لألحداث یجد ھذا المواطن 
 

 والفیلم من إخراج شریف عرفھ ومن إنتاج عصام إمام وھو أول إنتاج لھ 
ویذكر أن عصام إمام عندما أراد افتتاح شركة لإلنتاج ال�ف�ن�ي ذھ�ب إل�ي ش�ق�ی�ق�ھ 
عادل لیستشیره في األمر ، فرحب بالفكرة واقترح عل�ی�ھ أن ی�ذھ�ب إل�ى ال�ك�ات�ب 

،وكان من عادة ح�ام�د ال�ج�ل�وس ف�ي   وحید حامد لیتعاقد معھ علي سیناریو فیلم 
أحد فنادق القاھرة للكتابة، وعندما ذھب إلیھ عصام أمام لم یجده ع�ل�ى ط�اول�ت�ھ، 
فسأل عنھ فأخبره أحد العاملین في الفندق أنھ في الحمام، فجل�س ع�ل�ي ال�ط�اول�ة 

ت�ل�ك وج�د ب�دای�ة   لینتظره، وفي أثناء الجلوس وجد بعض األوراق، وف�ي أح�دى
مقال عن مواطن ذھب لمجمع التحریر لق�ض�اء أم�ر ل�ھ، وأن�ت�ھ�ي ال�ی�وم ن�ت�ی�ج�ة 
الروتین دون أن یقضى ھذا األمر، ومع تأخر وحید حامد شعر عصام إمام بال�م�ل�ل 
من استمرار انتظاره فاتصل بشقیقھ عادل وأخبره عن تأخر وحید وأخ�ب�ره أیض�ا 
عن بدایة المقال الذي قرأه ، فقال لھ : عادل أمام أخبر وحید ح�ام�د أن�ن�ي س�أن�ف�ذ 

  ھذا الفیلم.

  قصة قصیرة

ا ء 
 
 
 
 
 

سامح ادور 
  سعدهللا/ مصر

 

كان صوت قدومھ أقوى من كل شيء, وھا ھي ھائم�ة    
ال تعرف الى أین الطریق؟ ظالم ال�ل�ی�ل ب�دد   على وجھھا

كل األمان الموجود بالقلب, و رغ�م ذل�ك ك�ان ھ�و أیض�ا 
ستر ھذه الصبیة . فرد جناحیھ منذ ساعات قلیلة وكان�ت 
ع��ی��ون��ھ��ا ال��الئ��ج��ة ت��ك��ت��م س��راً ع��ظ��ی��م��اً. وال��دم��وع 

إل���م���ا ی���م���زق أق���وى   ت���ح���ك���ى ع���ن  ال���م���ت���س���اق���ط���ة
الناظرة. وتأمل في ھذا الكائن الصلب القادم من   القلوب

ع�ن ع�ی�ون   ب�ع�ی�دا  الخلف كي یخطفھا وی�رح�ل ب�ع�ی�دا
فأل�ق�ت   الناظرون, جاءھا حامل معھ كل األماني الحزینة

ل�ی�أخ�ذھ�ا و   على ھذا الجامد الصلب آالمھا وأوج�اع�ھ�ا
 یرحل

الغ�ت�ی�ال   ت�خ�ط�ط  رمت نفسھا على ال�م�ق�ع�د ال�خ�ش�ب�ي
وإلى جوارھا سیدة عجوز تحمل حكمة ال�زم�ان   البراءة

الغابر. وضعت یداھا على الصبیة وضمتھا ال�ى ص�درھ�ا 
وغابت الصبیة عن الوعى تماما ج�اء الص�وت ال�رق�ی�ق 
اللین والتي ال تع�رف مص�دره. ول�ك�ن ش�ع�رت ب�وك�زات 

سیدت�ي ال ت�ط�ردن�ي   بجوانبھا. والصوت یقول : أرجوك
حتى أكمل أیامى دعیني . وثقت أنى غ�ی�ر م�رغ�وب ف�ی�ھ 

 ولكن ما ھو ذنبي؟ 
فلو ال كي ما كنت أنا. ت�ح�ت أس�ت�ار   لم أكن ھنا بأرادتي

فلیس لي س�وى   الظالم صنعت ھكذا أراد الرب أن اكون
ذات   الس���ك���ون. أع���دك أی���ت���ھ���ا ال���ف���ت���اة ال���ج���م���ی���ل���ة

المالئكي. لن اجلس معك كثیراً و ال لحظة واحدة,   الوجھ
في ھذا النھر الجاري أو ت�ح�ت س�ف�ح   فلو أردٍت القیني

یرع�ان�ي .  فھناك من  جبل عالي أو حتفا للھالك ال أبالى
أنا ال أخاف ع�ن�دم�ا ی�ك�ون ل�ي اآلم�ر وس�وف اح�ت�وی�ٍك 

 أنت أالن تحویني. فلماذا تریدني االن قتلى؟   كما
وأعدك یا عزیزتي و مھجة فؤادي لن أح�زن إن وج�دت 

ول�م�اذا ان�ِت ح�ائ�رة ت�ط�رق�ی�ن أب�واب   في الدنیا وح�ی�داُ 
موصدة. أترید نزع العار عنك وأى عار الذى بدون ش�ك 

 ھو أنا ما ھو جرمي. 
 وما ھو ذنبي ؟ 

على ذراعیك   وأبداً ما كنت أكرھك عدیني یوم أن تلدیني
 و ضمیني وأدفأ األنفاس احتویني.  احملیني

صفر قطار المحطة بعنف فذھب الصوت الھ�ی�ن وص�رخ 
الطفل في حضن امھ یبكي یت�ح�س�س ث�دي أم�ھ ب�أن�ام�ل�ھ 
الرقیقة. نظرت إلیھ ب�م�ش�اع�ر م�ل�ت�ھ�ب�ة ودم�وع ج�اری�ة 
مسحتھا یداه الصغیرتان والى جوارھا أمھا تمتدح جمال 
الصبى وزوجھا یدخل لیطمئن ع�ل�ی�ھ ق�ائ�ال الزال ھ�ن�اك 

 .أمل
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