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 علي حسین/ العراق   
   
  

 
 

 
في كل یوم وأنا أتوجھ لكتابة العمود الثام�ن أت�ذك�ر ح�ك�ای�ة ع�م�ی�د األدب      

العربي طھ حسین، حین قرر أن یُترِجم إلى العربیة كتاب صدیقھ أندریھ جیـ�ـ�د 
"الباب الضیّق" فبعث برسالة یستأذنھ فیھا فما كان من أدی�ب ف�رنس�ا إال أن 
ص فیھا حالنا نحن ال�ُك�ت�ـّ�اب "أخش�ى أّن األب�واب  یكتب ھذه الكلمات التي لخَّ
والنوافذ ال فائدة منھا في بلدانكم.. مسائل الحریة والمستقب�ل ال ت�ع�ن�ي أح�ًدا، 

 ."فلماذا تعـذِّب نفَسك في حفر الجدار بِمعوٍل من الكلمات؟
تذكرت ھذه العبارة، وأنا أستمع لمحاضرة یلقیھا رجل دی�ن ی�ھ�اج�م م�وق�ع    

الفیسبوك ویؤكد أن ھذا الموقع وصاحبھ الشاب مارك زوكربیرغ، جاسوسان 
ھدفھما األساس تشجیع العراقیین على اإلباحیة والسخریة من علم�اء األم�ة، 
والغریب أن الشیخ الفاضل یبث خطابھ عن طریق صف�ح�ت�ھ ف�ي ال�ف�ی�س�ب�وك، 
فأثبت لنا بالدلیل القاطع أّن زوكربیرغ م�ت�آم�ر، ألن�ھ س�م�ح ل�ب�ع�ض ال�وج�وه 
الثقیلة أن تطل علینا بخطاب ساذج، فیما تح�اص�رن�ا وج�وه الس�اس�ة م�ن ك�ل 
مكان یخرجون إلینا بوجوه كالحة وبأرواح فارغة من ذّرة ح�ب واح�دة ل�ھ�ذا 

 الوطن.
المؤامرة األخرى التي یقف وراءھا صاحب موقع فیسبوك ھي المعرك�ة ال�ت�ي 
دارت خالل األیام الماضیة على صفحات موقعھ بین جماعة ب�ای�دن الش�ی�ع�ي، 
وترامب السني، فالبعض یتوھم أن المستر بایدن سینتصر ل�ل�ھ�الل الش�ی�ع�ي، 
ویمنع العراق من أن یتقارب مع الدول العربیة، فیما آخرون یقسمون ب�أغ�ل�ظ 

ھ�و  األیمان أّن جّد ترامب كان مؤذنًا في واشنطن وأن أول ع�م�ل س�ی�ق�وم ب�ھ
  !!تشدید العقوبات على إیران

المعركة الفیسبوكیة األخیرة تثبت أننا شعوب تتربع على قمة الدول ال�ف�اش�ل�ة 
بامتیاز، سیقول البعض متى تتوقف عن التھریج یا رجل؟ وح�ت�ًم�ا ھ�ن�اك م�ن 
سیسخر ویقول "ھكذا أنتم معشر اإلمبریالیین"، ال یعجب�ك�م ال�ع�ج�ب، وث�ال�ث 

م�ع االع�ت�ذار  -سیعلق: ھل نحن في وضع یسمح لنا بمثل ھذه "السفاسف" 
 . " للكابتن حكیم شاكر صاحب براءة اختراع "حّب السفایف

 وقبل أن أجیب على ھذه األسئلة "اللطیفة" دعوني أسأل: 
ھل سنربح نحن لو فاز بایدن، وماھي خسائرنا لو فاز ترامب؟ أنا من جان�ب�ي 
أشك، رغم كل محاوالت النائب السابق و"المؤرخ الحالي" طھ اللھیبي، الذي 
أخبرنا من قبل أّن أوباما شیعي، وھو األمر الذي أثار اھت�م�ام ال�ب�اح�ث�ی�ن ف�ي 

 . !!العالم، فقرروا أن ینّصبوا اللھیبي رئیًسا لجمعیة األنساب في العالم
أیھا السادة، أصحاب نظریة بایدن الشیعي، والمتحسرین على ترامب السن�ي، 
ال تقلقوا، فمن حیث المضمون لن یفعل بایدن شی�ئً�ا خ�ارج إرادة ال�م�ؤس�س�ة 
األمیركیة، كل ما في األمر أن الجمیع سیختار أن ینأى بنفسھ عن بالد تطال�ب 

 !. بدعم عسكري أمیركي في النھار، وتقصف السفارة األمریكیة في اللیل
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 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني                  

 بریشة الرسام العراقي طالب الطائي 
                   

                   



 أ 

 بغداد 28/02/1985
 
 

 كانت أمي 
 تحمل ألمین         

 و ألم المحن…ألم الجوع
 وكانت

 تحمل ھمین         
 وھم الزمن…ھم الخوف

 
 و كانت أمي      

 ال  تعرف معنًى.  
 للكسوف و الخسوف      

 
 كانت أمي

 …تملك ثوبا واحدا
 و نھدین                 

 ترضع منھما طفال    
 أو طفلین                  

 لم تكن تملك قرشین
 ومن الطیبة
 كانت             
 تملك جبلین            

 
 كانت أمي 

 ال تغلق في وجھ الحب 
 بابا                          

 بیتھا كان ملتقى 
 األحباب            

 
 فطمتني أمي

 عن الحلیب          
 عن الحبیب             

 عن الشجن               
 وأرضعتني طوال العمر

 …حب الوطن                   
   

 واللیل ینتصف… ذات یوم 
 كان األلم یمزق أمي

 على السریر القدیم           
 وتأبى أن نسمع منھا 

 …ینـاألن                   
 …حین صرخت… و

 …عرفنا أننا افترقنا         
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 أ ال!!!
 2000نبول طاس 

 

  كنَت تترنم و ما زلتَ 

 بأغنیة "في انتظار جودو"   

 تضمد بھا جراحـًا في روحي    

   عـّمـقھا البعاد                      

 أدماھا                                  

  و تطرد األسى من عیون

 سكن فیھا الحنین               

 فأبكاھا                               

 …كنَت ومازلتَ 

 تضيء الشموع في دربي   

 وتفرش الیاسمین سجادا        

 تھدیني فراشات وأحالما         

 وُعـنـّابا…وردیة                  

 علِّي أنسى بكاء األمس..            

 فھل یمكن أن أنسى...؟!               

 ؟!…وأن تنسى                           

 

 و رغم الماضي المعلوم

 تحیط ذراُعـك خاصرتي      

 وتأخذني إلى نفق اآلتي المجھول      

 …ندخلھ متعانقین            

 وبصوت شجي واحد           

 ننشد معا                            

 …!!!!أغنیة الوصول                       
 

  

م             15 ًأ 
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ھل أنا لینینٌي أم م�اوٌي 
 أم تروتسكي؟

ھل أعتمد النّ�م�وذج الّس�وف�ی�ات�ي أم 
النّموذج الّصیني؟ بصراحة، ال أھتم 
كثیًرا بتلك الفروق الدقیقة. بالنّسب�ة 
لي، الشیوعي الحقیقي ھو م�ن�اض�ل 
ض��د اإلم��ب��ری��ال��ی��ة وال��ع��ن��ص��ری��ة 

 .واالستعمار الجدید
 

إنّ��ھ ش��خ��ٌص ی��ؤم��ن ب��ال��م��س��اواة 
والعدالة االجتماعیة لجم�ی�ع ال�ن�اس 

 .على ھذه األرض
دول�ة، وعش�ت  160زرت ح�وال�ي 

في جمیع ال�ق�ارات وأی�ن�م�ا ذھ�ب�ت، 
ش��اھ��دت ف��ظ��ائ��ع ال��نّ��ھ��ب ال��غ��رب��ي 

 .لكوكباالمستمر لھذا 
اإلم�ب��ری�ال��ی��ة ت��ج��ب�ر ال�ب��ل��دان ع��ل��ى 
خوض حروب أھلیة وحشیة؛ ح�ت�ى 
تتمكن الشركات متعددة الج�ن�س�ی�ات 
م��ن ال��نّ��ھ��ب بس��ھ��ول��ة. ش��اھ��دت 
ال�م�الی�ی�ن م�ن ال�الج�ئ�ی�ن م�ن دول 

 ...دّمرھا الغرب
 

 ..عاینت ظروفًا غیر إنسانیة
شاھدت المصانع المستِغلّة للع�م�ال، 
والمناج�م، وال�ح�ق�ول ب�ال�ق�رب م�ن 
ال��ق��رى ال���ت��ي ی���دی��رھ��ا ال��نّ��ظ���ام 

 .اإلقطاعي
شاھدت القرى الصغ�ی�رة وال�ب�ل�دات 
وقد م�ات س�ك�انُ�ھ�ا م�ن ال�ج�وع أو 

 األمراض أو كلیھما.
وكلّما عاینت الظّ�ل�م، ك�لّ�م�ا ش�ع�رت 
بأنّني مضطٌر لالنحیاز، لل�ق�ت�ال م�ن 
أجل ما أعتقد أنھ ی�م�ك�ن أن ی�ك�ون 

 .عالًما أفضل
أخ��اف إھ��دار ح��ی��ات��ي ب��األن��ان��ی��ة، 
وإھمال القیم االنسان�ی�ة. ال�ك�ات�ب ال 
یمكن أن یكون "محای�ًدا" أو غ�ی�ر 
سیاسٍي، إذا كان كذلك فھ�و ج�ب�ان، 

 أو كاذب. 
العیش والنّضال من أج�ل اآلخ�ری�ن 
ھو أكثر إسعاًدا بكثی�ر م�ن ال�ع�ی�ش 
فقط من أج�ل ال�م�ص�ال�ح وال�م�ل�ذات 

 .األنانیة
إنّ��ن��ي م��ع��ج��ب ب��م��ا ق��ّدم��ت��ھ ك��وب��ا 
للبشریة، خالل ما یق�رب م�ن س�تّ�ة 
عقود من انتصارھا الث�وري. ك�وب�ا 

 ."تمثّل "شیوعیتي
كوبا ت�ع�رف ك�ی�ف ت�ق�ات�ل، وك�ی�ف 
تحتضن، وك�ی�ف ت�غ�ن�ي وت�رق�ص، 

 .وكیف ال تخون ُمثُلھا العلیا
 

 ھل كوبا مثالیّة؟ 
ال، بالطبع ل�ی�س�ت ك�ذل�ك. ل�ك�نّ�ي ال 
أنش�د ال��ك��م��ال ف��ي ال��ب��ل��دان أو ف��ي 
ال��ن��اس، أو ف��ي ال��ثّ��ورات. ح��ی��ات��ي 

ال��خ��اص��ة ب��ع��ی��دة ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن 
"ال�ك��م�ال"؛ ك�لّ��ن��ا ن��رت�ك��ب أخ��ط��اء 
ون��ت��خ��ذ ق��رارات خ��اط��ئ��ة : دول 

 .وشعوب وكذلك ثورات
الكمال یرعبني في الواقع، إنّھ ب�ارد 
وعقیم وم�ت�زّم�ت، وب�ال�ت�ال�ي غ�ی�ر 

 .إنساني، بل ومنحرف
ال أؤم��ن ب��ال��ق��دیس��ی��ن. األخ��ط��اء 
الصغیرة و"العیوب" تجعل ال�ن�اس 

 .والبلدان أكثر دفئًا وحبًا وإنسانیة
لم یكن المسار العام للثورة الكوبی�ة 
"مثالیًا" أبًدا، لكنھ كان دائًما قائ�ًم�ا 
ع���ل���ى أع���م���ق وأع���م���ق ج���ذور 

 اإلنسانیة. 
ح�ت��ى ع��ن��دم�ا وق��ف��ت ك�وب��ا ل��ف��ت��رة 
قصیرة بمفردھا، أو تقریبًا بمفردھا 
فقد نزفت، لقد عانت وارتجفت م�ن 
آالم ناتجة عن خیانات ال حصر لھا، 
لكنھا لم تبتع�د ع�ن ط�ری�ق�ھ�ا، ول�م 

 !تركع، ولم تتوسل ولم تستسلم أبًدا
 Patria no" :یقولون في ك�وب�ا

se vende".  ،الوطن لیس ل�ل�ب�ی�ع
وأعت�ق�د أیًض�ا أن�ھ ال ی�ن�ب�غ�ي ب�ی�ع 

 .اإلنسانیة أبًدا، وكذلك الحب
 

 !لذلك أنا شیوعي
إّن الخیانة الحقیقیة ھي خیانة أفق�ر 
الفقراء واألكثر ض�ع�فً�ا ب�ی�ن�ن�ا. ف�ي 
اعتقادي إنّھ أمرٌ مخ�ی�ف أك�ث�ر م�ن 

 .االنتحار، والموت
الغرب االمبریالي ف�ع�ل ذل�ك ل�ع�ق�ود 
وقرون. كان ی�ع�ی�ش وی�زدھ�ر م�ن 
استع�ب�اد اآلخ�ری�ن واغ�ت�ص�اب ك�ل 

 .شيء على سطح األرض وتحتھ
لقد أفسد ھذا الغرب، معنویًا ومالیًا، 
المالیین من الناس في مستع�م�رات�ھ 
وال��دول ال��ع��م��ی��ل��ة، وح��ّول��ھ��م إل��ى 

 .متعاونین وقحین وبال شفقة
لقد قام "بتعلیم" وتل�ق�ی�ن وت�ن�ظ�ی�م 
جیوش ض�خ�م�ة م�ن ال�خ�ون�ة، ف�ي 
جمیع ال�ق�ارات، ف�ي ج�م�ی�ع أن�ح�اء 

 .العالم تقریبًا
 

الخیانة والنسیان ھما أقوى أسل�ح�ة 
 .االمبریالیة

الغرب ی�ح�ول ال�ب�ش�ر إل�ى ق�وادون 
وخ��دم وخ��ادم��ات، وم��ن ی��رف��ض 
منھم، إلى سجناء وعبید وش�ھ�داء. 
یتّم استبدال الجم�ال بص�ور م�ل�ی�ئ�ة 

 .بالدماء
الشیوعیة فقط ھي التي كانت ح�ت�ى 

اآلن قویة بما یكفي لمواجھة جوھر 
أقوى القوى وأكثرھا ت�دم�ی�ًرا ع�ل�ى 
كوكبنا : االس�ت�ع�م�ار، اإلم�ب�ری�ال�ی�ة 
ال��غ��رب��ی��ة، اإلق��ط��اع��ي ال��ق��اس��ي، 
العصابات الرأسمالیة والدین�ی�ة م�ن 
"ال�ن��خ��ب ال��م��ح��ل�ی��ة" ف��ي ال��ب��ل��دان 
المحتلّة والمدّمرة في جمی�ع أن�ح�اء 

 .العالم
ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ي، أن أك�وَن ش�ی�وع�یً��ا 
حقیقیًا یعني االن�خ�راط ف�ي ال�ك�ف�اح 
المستمر ضد االغتصاب ال�م�س�ت�م�ر 
ل���ل���ع���ق���ول ال���ب���ش���ری���ة واألجس���اد 
وال��ك��رام��ة، وض��ّد ن��ھ��ب ال��م��وارد 
والطبیعة، وضد األنانیة وما یترتّ�ب 
ع��ل��ى ذل��ك م��ن ال��ف��راغ ال��ف��ك��ري 

 .والعاطفي
یقول لك ال�م�رّوج�ون ل�ل�رأس�م�ال�ی�ة 
الغربیة: "أرنا م�ج�ت�م�ًع�ا ش�ی�وع�یً�ا 

 "!مثالیًا
أجیب: "ال یوجد مثل ھذا المجتمع. 
البشر، غیر قادرین عل�ى خ�ل�ق أي 

 "!شيء كامل، لحسن الحظ
المتعصبون الدینیون ف�ق�ط ھ�م م�ن 
یھ�دف�ون إل�ى"ال�ك�م�ال". س�ی�م�وت 

 .البشر من الملل في عالم مثالي
ق��ال "تش��ي" غ��ی��ف��ارا ذات م��رة: 
"التضحیات ال�ت�ي ت�م ت�ق�دی�م�ھ�ا ال 
ینبغي أن تظھر كبطاقة ھویة. إن�ھ�ا 
ل��ی��س��ت إال ت��ع��ب��ی��ًرا ع��ن ال��وف��اء 

 ."بااللتزامات
ربما، فات األوان لتزدھر مث�ل ھ�ذه 
المفاھیم في ال�غ�رب. ل�ق�د ت�م ح�ق�ن 
األن��ان��ی��ة والّس��خ��ری��ة وال��ج��ش��ع 
والالمباالة بنجاح في الوعي الباطن 

 .لغالبیة الناس
لھذا السبب، على الرغم من كل تلك 
االمتیازات الم�ادی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة، 
ی��ب��دو أّن س��ك��ان أوروب��ا وأم��ری��ك��ا 
الشمالیة (وكذلك ال�ی�اب�ان) ی�ع�ان�ون 

 .من االكتئاب والتشاؤم
إنّھم یعیشون ألنف�س�ھ�م ف�ق�ط ع�ل�ى 
حس��اب اآلخ��ری��ن. إن��ھ��م ی��ری��دون 
المزید والمزید من الّس�ل�ع ال�م�ادی�ة 

 .والمزید والمزید من االمتیازات
  .لھذا السبب یكرھون الشیوعیة

لھذا السبب ی�ت�م�س�ك�ون ب�األك�اذی�ب 
والخداع والمعتقدات ال�ت�ي تص�ل�ھ�م 

 من دعایة النظام.
الشیوعیة ھي ض�م�ی�رھ�م الّس�ی�ئ،  

وھي تثیر الخوف من أن ت�ن�ك�ش�ف 
 .فقاعة األكاذیب في یوم من األیام

معظم الناس في الغرب، حتى أولئك 
الذین یزعمون أن�ھ�م ی�ن�ت�م�ون إل�ى 
ال��ی��س��ار، ی��ری��دون الش��ی��وع��ی��ة أن 
تزول. یریدون تشویھھا وتغطی�ت�ھ�ا 
ب���ال���ق���ذارة، وإن���زال���ھ���ا " إل���ى 

 .مستواھم" وخنقھا
إنھم یحاولون بشدة إقناع أن�ف�س�ھ�م 
بأن الشیوعیة خاطئة. خ�الف ذل�ك، 
فإن المسؤولیة عن مئات الم�الی�ی�ن 
من األرواح الم�ف�ق�ودة س�ت�ط�اردھ�م 

 .باستمرار
تض�رب اإلم��ب��ری��ال��ی�ة ب��ق��وة أول��ئ��ك 

 .الذین یجرؤون على الحلم بالحریة
تُـَرتّـب النق�الب�ات ض�د ال�ح�ك�وم�ات 
ال��م��ت��م��ردة، وی��زع��زع اس��ت��ق��رار 
االقتصادات، ویدعم "المعارض�ة"، 

 .أو یغزو بشكل مباشر
قبل رحیلھ، قال لي الكاتب والثوري 
األوروغ�وای�ان�ي ال�ع�ظ�ی�م، إدواردو 
غ�ال��ی��ان��و: "ق��ری��بً��ا س��ی��أت��ي وق��ٌت، 
وسیُعید العالم رف�ع الف�ت�ات ق�دی�م�ة 

 "!مّرة أخرى
 

  !یحدث ذلك اآلن
في أم�ری�ك�ا ال�الت�ی�ن�ی�ة، وأف�ری�ق�ی�ا، 
وآسیا، وفي جم�ی�ع أن�ح�اء االت�ح�اد 
السوفیتي السابق والصین ت�ق�ری�بً�ا، 
ی��ط���ال���ب ال���نّ���اس ب���ال���م���زی���د م���ن 

 .الشیوعیة، ولیس تقلیلھا
إنّھم ال یس�م�ون الش�ی�وع�ی�ة دائ�ًم�ا 
باسمھا، لكنھم یطالبون بجوھ�رھ�ا: 
ال��ح��ری��ة وال��تّ��ض��ام��ن، وال��ع��اط��ف��ة، 
وال��ح��م��اس��ة، والش��ج��اع��ة ل��ت��غ��ی��ی��ر 
ال��ع��ال��م، وال��م��س��اواة، وال��ع��دال��ة، 

 .والعالمیة
لیس لدي شٌك في أنّ�ن�ا س�ن�ن�ت�ص�ر، 
لكنّني أظّن أیًضا أنّھ قبل أن ی�ح�دث 
ذلك، س�ت�غ�م�ر اإلم�ب�ری�ال�ی�ة ق�ارات 

 .بأكملھا بالّدماء
رغبة الغربیین في الحكم والّسیطرة 
م��رض��یّ��ة. إنّ��ھ��م مس��ت��ع��دون ل��ق��ت��ل 

 .مالیین أولئك الذین ال یستسلمون
لقد قتلوا بالفعل مئات المالیین على 
م��ّر ال��ق��رون، وس��وف یض��ّح��ون 

 .بمالیین آخرین
 

ھم  .لكن ھذه المّرة، سیتّم صدُّ
اؤم��ن ب��ذل��ك وك��ت��فً��ا ب��ك��ت��ف م��ع 
اآلخرین، أعمل ل�ی�ًال ون�ھ�اًرا ع�ل�ى 

 .تحقیق ذلك
 !ألنّھ واجبي ... ألنّني شیوعي

.............................. 
 تعریب: لینا الحسیني

(أندریھ فلتشك، فی�ل�س�وف وروائ�ي 
أم��ی��رك��ي وم��ن��ت��ج أف��الم وص��ح��ف��ي 

س�ب�ت�م�ب�ر  22استقصائي، توفي في 
2020( 

 !!رجاءً إقرأ ھذه المقالة بھدوء 

 ذا  أن أن ً؟



06  

Wednesday 
ALiraqia No. 771 

04 Nov 20 • Year 16 

ع�ل�ى  2019طرحت االنتفاضة التشرینیة   
مدى الفت�رة ال�م�ن�ص�رم�ة أھ�داف�اً وم�ھ�م�ات 
محددة اقترنت بوضع مجموعة من الش�روط 
وال��م��س��ت��ل��زم��ات لض��م��ان الس��ی��ر ال��م��ع��ج��ل 
لتحقیق عملیة الت�غ�ی�ی�ر ال�م�ن�ش�ودة ل�ل�واق�ع 

 -ال��ع��راق��ي ال��ق��ائ��م ون��ظ��ام��ھ الس��ی��اس��ي
االجتماعي ال�ط�ائ�ف�ي وال�ف�اس�د  -االقتصادي

والمتخلف. وكان في م�ق�دم�ة ت�ل�ك الش�روط 
إجراء انتخابات مبكرة بھدف وأمل ان�ت�خ�اب 
مجلس نیابي جدید خاٍل من القوى الطائ�ف�ی�ة 
السیاسی�ة وال�ف�اس�دة ال�ت�ي ك�رس�ت ال�ح�ك�م 
ال��ط��ائ��ف��ي الس��ی��اس��ي ال��ف��اس��د ف��ي ال��ب��الد، 
وبالتالي تشك�ی�ل ح�ك�وم�ة ع�راق�ی�ة وط�ن�ی�ة 
دیمقراطیة تأخذ بمبدأ الفصل بین الس�ل�ط�ات 
وكذلك الفصل بین الدین والدولة والس�ی�اس�ة 
وتلتزم ب�م�ب�ادئ ح�ق�وق اإلنس�ان وال�ع�دال�ة 
االجتماعیة ف�ي ت�وزی�ع واس�ت�خ�دام ال�ث�روة 
ال��وط��ن��ی��ة. وك��ان��ت ش��روط ومس��ت��ل��زم��ات 
الوصول إلى ھذه ال�ن�ت�ی�ج�ة ج�ل�ی�ة ل�ك�ل ذي 
عینین وبصیرة نافذة. لك�ي ت�ت�وف�ر األج�واء 
واألرضیة ال�م�ن�اس�ب�ت�ی�ن الن�ت�خ�اب�ات ح�رة، 
دیمقراطیة، نزیھة وع�ادل�ة ح�ق�اً ال ب�د م�ن 

 تأمین ما یلي:
ال��ك��ش��ف ع��ن ق��ت��ل��ة ال��م��ت��ظ��اھ��ری��ن  -1

وال��م��ص��اب��ی��ن ب��ج��روح وإع��اق��ات وت��ق��دی��م 
ملفتاھم ال�م�وج�ودة ف�ي دوائ�ر ال�م�خ�اب�رات 
العراقیة وأجھزة األم�ن ال�وط�ن�ي وم�ج�ل�س 
الوزراء إلى ال�ق�ض�اء ال�ع�راق�ي ل�ی�ح�اك�م�وا 

 ویتلقوا الجزاء العادل.
ن�زع الس�الح ال�م�ن�ف��ل�ت ال�ذي ت�ح�م�ل��ھ  -2

المیلیشیات الطائفیة المسل�ح�ة ال�ت�ي ت�ع�ل�ن 
یومیاً عن نف�س�ھ�ا وت�ھ�دد ب�ال�ح�ل�ول م�ح�ل 
ال�دول��ة ال��رس�م��ی��ة، وھ�ي ك��ذل��ك، ل��ت��ش��ی��ع 
ال��ف��وض��ى وال��خ��راب وإط��الق الص��واری��خ 
واالخ��ت��ط��اف واب��ت��زاز ال��ن��اس وال��ق��ت��ل 

  المستمر.
تقدیم ملفات كبار الفاسدی�ن ف�ي ال�دول�ة  -3

العراقیة بسلطاتھا ال�ث�الث إل�ى ال�م�ح�اك�م�ة 
لینالوا العقاب الذي یستحقونھ مع اس�ت�رداد 
ك�ل األم�وال ال��م�ن��ق�ول��ة وغ�ی��ر ال��م��ن�ق��ول��ة 
(الع�ق�ارات والش�رك�ات وال�م�ص�ان�ع.. إل�خ) 
التي نھب�ت بش�ت�ى ال�ط�رق وإع�ادت�ھ�ا إل�ى 

 خزینة الدولة والقطاع الحكومي.
تقدیم ملفات كبار المتھمی�ن ف�ي ال�دول�ة  -4

ال��ع��راق��ی��ة ال��ذی��ن تس��ب��ب��وا ب��أح��داث غ��رب 
العراق واجتیاح الموص�ل وع�م�وم ن�ی�ن�وى 
إلى القضاء ال�ع�راق�ي ل�ی�ح�اك�م�وا وی�ت�ل�ق�وا 

   الجزاء العادل.

ح��رم��ان ك��ل ال��ط��ائ��ف��ی��ی��ن ال��ف��اس��دی��ن  -5
والمفسدین الذین ساھموا بتخری�ب ال�ع�راق 
وت��دم��ی��ره وال��ع��ص��ف ب��وح��دت��ھ م��ن ح��ق 
المشاركة في الترش�ی�ح واالن�ت�خ�اب ل�ع�ش�ر 

 سنوات قادمة.
وضع قانون انتخابات ج�دی�د أو ت�ع�دی�ل  -6

قانون االنتخابات الحال�ي ب�م�ا ی�ت�ن�اغ�م م�ع 
مطلب الشعب األساسي في أن یكون قان�ون 
االنتخابات دیمق�راط�ي وع�ادل ی�ج�د ال�دع�م 

 والمساندة من الھیئات الحقوقیة الدولیة.
إجراء تغ�ی�ی�ر ك�ام�ل ف�ي ب�ن�ی�ة وأس�س  -7

وق�واع��د ع�م��ل "ال�م��ف��وض�ی��ة ال�م��س��ت�ق��ل��ة 
لالنتخابات" بما یمنع حصول ما حصل ف�ي 
جمیع االنتخابات العامة والمحلی�ة الس�اب�ق�ة 
التي تمیزت بالحزبیة الضیقة والم�ن�س�وب�ی�ة 
وال�م�ح�س�وب�ی�ة وال�م�ش�ارك�ة ال�ف�اع�ل�ة ف��ي 

  عملیات التزییف والتزویر واالرتشاء.
اس�ت��ك�م�ال ق�وام ال��م�ح�ك��م�ة االت��ح�ادی��ة  -8

وإعادة النظر بقانونھا ومنع وج�ود ف�ق�ھ�اء 
دین في ھذه المحكمة، ف�ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي 
العراقي یفترض أن یكون حراً ودیمق�راط�ی�اً 
ی��ف��ص��ل ال��دی��ن ع��ن ال��دول��ة والس��ی��اس��ة 

 بسلطاتھا الثالث ومؤسساتھا كافة.
إنجاز قانون األحزاب بموجب ال�دس�ت�ور  -9

الذي یحرم إق�ام�ة أح�زاب س�ی�اس�ی�ة ع�ل�ى 
أسس دینیة أو مذھبیة تقود إلى شق وح�دة 
الص��ف ال��وط��ن��ي وإش��اع��ة ال��ف��ت��ن��ة ف��ي 

  المجتمع.
اتخاذ الخطوات الكفیلة بمنع أي ت�دخ�ل  -10

خ��ارج��ي ف��ي ش��ؤون ال��ع��راق الس��ی��اس��ی��ة 
واالقتصادیة واالجتماعیة الداخلیة، وم�ن�ھ�ا 

 االنتخابات، وعالقاتھ الدولیة.
تأمین لجنة دولیة متخصص�ة ل�ل�رق�اب�ة  -11

واإلشراف على عملیة االنتخابات في جم�ی�ع 
أرجاء الع�راق دون اس�ت�ث�ن�اء، إض�اف�ة إل�ى 
مشاركة ھیئات حقوقیة من األم�م ال�م�ت�ح�دة 

  وأخرى دولیة وإقلیمیة ومحلیة.
واألسئلة المشروعة والعادلة ال�ت�ي ت�ف�رض 
ن��ف��س��ھ��ا ع��ل��ى ق��وى االن��ت��ف��اض��ة وال��ق��وى 
واألحزاب الوطنیة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة وع�م�وم 
الشعب العراقي والتي تتط�ل�ب م�ن ال�ج�م�ی�ع 

 اإلجابة عنھا كثیرة، أخص بالذكر منھا:
** ھل حققت حكومة مصطفى الكاظمي أی�اً 
من ھذه المھمات واألھ�داف خ�الل األش�ھ�ر 

  الخمسة المنصرمة منذ تولیھا الحكم؟
** لماذا لم تتحقق؟ وھ�ل ت�ول�ى ال�ك�اظ�م�ي 
مسؤولیة تبیان األسباب الكامن�ة وراء ع�دم 

 توفیر المستلزمات أو حتى بعضھا األھم؟

** وھ��ل ف��ي م��ق�دور ح�ك��وم�ة مص�ط��ف��ى  
الكاظمي توفی�ر ال�م�س�ت�ل�زم�ات ال�م�ط�روح�ة 
والضروریة خ�الل ال�ف�ت�رة ال�م�ت�ب�ق�ی�ة ق�ب�ل 

 6ال��م��وع��د ال��ذي ح��ددت��ھ ح��ك��وم��ت��ھ ی��وم 
إلج�راء ان�ت�خ�اب�ات  2021حزی�ران/ی�ون�ی�و 

عامة دی�م�ق�راط�ی�ة ن�زی�ھ�ة وع�ادل�ة، أم أن 
 دوره تخدیر وعي الشعب وتنویمھ؟

تشیر الم�ع�ط�ی�ات ال�م�ت�وف�رة ع�ل�ى الس�اح�ة 
السیاسی�ة ال�ع�راق�ی�ة، ح�ت�ى ب�ع�د م�رور م�ا 
یقرب من نصف الفت�رة ال�م�ح�ددة ل�ح�ك�وم�ة 
الكاظمي على توفیر ال�م�س�ت�ل�زم�ات وإج�راء 
االنتخابات، أن حكومت�ھ ل�م ت�ح�ق�ق أی�اً م�ن 
المستلزمات الضروری�ة ال�واج�ب ت�وف�ی�رھ�ا 
لضمان إجراء انتخابات حرة، دی�م�ق�راط�ی�ة، 
نزیھة وع�ادل�ة، ف�ی�م�ا ع�دا ت�ح�دی�د م�وع�د 
إجرائھا. كما لم یطرح حت�ى اآلن أي س�ب�ب 
معقول ومقبول عن أسباب عجزه عن تنف�ی�ذ 
ما أقسم علیھ وما ال�ت�زم ب�ھ ووع�د الش�ع�ب 
ب��ت��ن��ف��ی��ذه. ل��ق��د ات��خ��ذ ب��ع��ض اإلج��راءات 
المحدودة والثانویة، ع�ل�ى أھ�م�ی�ت�ھ�ا، م�ث�ل 
فرض الرقابة على بعض منافذ ال�ح�دود، أو 
محاولة المص�ال�ح�ة ال�ج�زئ�ی�ة م�ع ح�ك�وم�ة 
اإلقلیم، أو القیام بزیارات إلى إیران وب�ع�ض 
ال��دول ال��ع��رب��ی��ة واألوروب��ی��ة وال��والی��ات 
المتحدة، دون الحصول على م�ا یس�ھ�م ف�ي 
تحقیق مس�ت�ل�زم�ات ال�م�رح�ل�ة ال�ت�ي ت�م�ھ�د 
للخالصة من الط�ائ�ف�ی�ة وال�ف�س�اد وال�ت�دخ�ل 

  الخارجي في شؤون البالد.
إن المعطیات المت�وف�رة وال�وق�ائ�ع ال�ج�اری�ة 
والمؤشرات التي یمكن التعرف علیھا ت�ؤك�د 

 ما یلي:
إن ال�ك�اظ�م�ي إم�ا غ�ی�ر ق�ادر أو غ�ی�ر  -1

مستعد، بغض النظر عن رغباتھ الشخصی�ة 
التي ال نرید الغوص في دواخلھ ال�م�ش�ت�ت�ة، 
لخوض معركة البدء الفعلي بتنفیذ وت�وف�ی�ر 
المستلزمات الضروریة والملحة لكي یم�ك�ن 
إجراء انتخابات عامة م�ن�ش�ودة ب�اع�ت�ب�اره 
ال��ط��ری��ق الس��وي وال��ع��ق��الن��ي وال��وح��ی��د 
للخالص من الطائفیة ومحاصصاتھا المذل�ة 
والفساد السائد والت�دخ�ل ال�خ�ارج�ي ال�م�ذل 

 الستقالل وسیادة العراق.
 
یبدو أن الكاظمي یلعب دوراً في تشت�ی�ت  -2

وتفتیت قوى االنت�ف�اض�ة لض�م�ان ع�ج�زھ�ا 
عن القیام بفعالیات مش�ت�رك�ة أو اس�ت�م�رار 
زخمھا لتحقیق ما تسع�ى إل�ی�ھ. وھ�و ب�ھ�ذا 
یش�ارك ق�وى اإلس�الم الس�ی�اس�ي ال�ف�اس�دة 
والحاكمة في إشاعة ال�ف�وض�ى الس�ی�اس�ی�ة 
وعدم الثقة من خالل تشكیل عدد كب�ی�ر م�ن 
األحزاب والتنظیمات التي تدعي أنھا ضم�ن 
قوى االنتفاضة، في ح�ی�ن أن�ھ�ا ج�زء م�ن 
ال�ق��وى ال��ف��اس��دة وال��ح��اك��م��ة، أو تس��ری��ب 
الش��ك��وك ف��ي ص��ف��وف ق��وى االن��ت��ف��اض��ة 

   لوأدھا.
إن ع���دم ت���ن���ف���ی���ذ ت���ل���ك الش���روط   -3

والمستلزمات یعني، دون أدن�ى ری�ب، ب�أن 
قوى اإلسالم السیاسیة الش�ی�ع�ی�ة والس�ن�ی�ة 
وبقیة الق�وى ال�ح�اك�م�ة ح�ال�ی�اً وال�م�اس�ك�ة 
ب��زم��ام األم��ور األس��اس��ی��ة ف��ي ال��ع��راق، 
ستحقق األكثریة في مج�ل�س ال�ن�واب، ك�م�ا 
ھو علیھ الوضع حالی�اً ت�ق�ری�ب�اً، وس�ت�ع�م�ل 

أثنی�ة ف�اس�دة،  -على تشكیل حكومة طائفیة 
وستسعى بكل ما تملك من قوة ونفوذ ع�ل�ى 
م��واص��ل��ة ال��ن��ھ��ج ال��ف��ك��ري والس��ی��اس��ي 

الراھنین بدعم من قوى ومؤسسات ال�دول�ة 
العمیقة المالك�ة ل�ل�م�ال وال�م�ھ�ی�م�ن�ة ع�ل�ى 
أج�ھ�زة ال�دول�ة، وال�م�ل��ی�ش�ی��ات ال�ط��ائ�ف�ی��ة 
وأج��زاء أس��اس��ی��ة م��ن ال��ح��ش��د الش��ع��ب��ي 
الحاملة للسالح المنفلت، وقانون انت�خ�اب�ات 
غ��ی��ر دی��م��ق��راط��ي وم��ف��وض��ی��ة ان��ت��خ��اب��ات 
مزوِرة، كما ستبقى إیران موجھة ومشرف�ة 
عل�ى مس�ار وس�ی�اس�ات ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة 
ال��ھ��امش��ی��ة ون��ظ��ام��ھ��ا الس��ی��اس��ي ال��ت��اب��ع 

  إلیران.
 

والسؤال الجدید الذي س�ی�ط�رح ن�ف�س�ھ ھ�ن�ا 
ھو: ھل ستسمح قوى االن�ت�ف�اض�ة ال�ب�اس�ل�ة 
والغال�ب�ی�ة ال�ع�ظ�م�ى م�ن الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
ال��م��س��ت��ب��اح ب��وط��ن��ھ وح��ق��وق��ھ ل��م��ث��ل ھ��ذه 
المحاوالت الخب�ی�ث�ة ب�ال�م�رور، أم س�ت�ك�ون 
االنت�ف�اض�ة الش�ب�اب�ی�ة الس�ل�م�ی�ة، رغ�م ك�ل 
المص�اع�ب وال�م�ش�ك�الت وال�ن�واق�ص ال�ت�ي 
تعتري عملھا وطریقھا، الس�د األم�ی�ن ال�ذي 
ی�م��ن�ع حص�ول ال�م��رف�وض م�ن��ھ�ا ب�ت��ج�دی��د 
انتفاضتھا ومواجھتھا بصیغ وأدوات ج�دی�دة 
في صراعات ومعارك ال تحدد طبیعتھا ق�وى 
االنتفاضة وحدھا، بل الطرف اآلخر، الع�دو، 
الذي اغتصب سلطة الشعب وفقد ش�رع�ی�ت�ھ 
بطائفیتھ ومحاصص�ات�ھ وفس�اده وت�ج�وی�ع�ھ 
للشعب، والذي بمواق�ف�ھ س�ی�ف�رض ط�ب�ی�ع�ة 
المعركة ومداھا واألسال�ی�ب واألدوات ال�ت�ي 

 سوف تستخدم فیھا.
إن االنتخابات أداة ووس�ی�ل�ة ل�ل�وص�ول إل�ى 
ھ�دف واض�ح وم�ح�دد، وح�ی�ن ت�ك�ون ھ�ذه 
الوسیلة غیر مؤھلة ح�ال�ی�اً ل�ت�ح�ق�ی�ق ھ�دف 
انتخاب مجلس نیابي عقالني وأمین ل�ل�وط�ن 
والشعب، فال ب�د م�ن الس�ع�ي وب�ذل أقص�ى 
الجھود بغض النظر عن الوقت ال�ذي س�وف 
یستغرقھ توفیر مستلزمات أج�واء وأرض�ی�ة 
صالحة النتخابات حرة ودیمقراط�ی�ة ون�زی�ھ 
وعادلة، تأتي بمجلس نیاب�ي ن�ظ�ی�ف، غ�ی�ر 
طائفي وغیر فاسد وغیر تابع. وأخ�ی�راُ أرى 
ضرورة بدء الحوارات والمن�اقش�ات ال�ج�ادة 
م�ن ج�ان��ب ق��وى االن��ت��ف�اض��ة وك��ل ال��ق��وى 
واألحزاب الوطنیة والدیمقراط�ی�ة ال�م�ھ�ت�م�ة 
بانتصار انتفاضة الشعب المقدامة لكی�ال ی�ت�م 
تفكیكھا وال تذھب دماء شھداء االن�ت�ف�اض�ة، 
شھداء الشعب والجرحى والمعوق�ی�ن ھ�درا. 
إن ط��ری��ق نص��ر ق��وى االن��ت��ف��اض�ة ص��ع��ب 
وربما طویل، لكنھ الیقین بعینھ، ألن عوام�ل 
انفجار االنتفاضة ومسبباتھا ما تزال ق�ائ�م�ة 

      وفاعلة ومدمرة.

 ور ل ا  امت اة  ااق 

 أ. د.كاظم حبیب/ المانیا



(ُحلُم الك�ات�ب أن ی�رت�دي م�دی�ن�تَ�ھ    
 .149قمیصاً) ص

من خالل ھ�ذه ال�م�ق�ول�ة ی�م�ك�ن�ن�ا أن 
ن��درك م��دى اھ��ت��م��ام زی��د الش��ھ��ی��د 
بمدینتھ: توثیق احداث�ھ�ا، ح�ارات�ھ�ا، 
شوارعھا، شخصیاتھا، صع�ال�ی�ك�ھ�ا، 
عشاقھ�ا، ط�رائ�ف س�ك�ن�ت�ھ�ا، ط�ی�ب�ة 
وسماحة وكرم اھلھ�ا، ن�ھ�رھ�ا ال�ذي 
یجري  جماالً وبھجة في كل روای�ات 
الشھید فیمن�ح�ھ�ا ال�ح�ی�اةَ ك�م�ا م�ن�ح 
الحی�اة ل�ل�س�م�اوة ال�ت�ي ت�غ�ف�و ع�ل�ى 
ضفافھ وتس�ت�ح�م ب�ھ ل�ت�ت�خ�لَّ�ص م�ن 
ھ��ج��ی��ر الص��ح��راء وخش��ون��ة ح��ی��اة 

 البادیة الممتدة حتى السعودیة.
فمن یقرأ روایات الشھید ی�م�ك�ن�ھ أن 
یص��ف ل��ك م��دی��ن��ة الس��م��اوة ب��أدق 
ال��ت��ف��اص��ی��ل، وی��روي ل��ك ت��اری��خ��ھ��ا 
وعادات وتقالید أھ�ل�ھ�ا وم�واص�ف�ات 
شخصیاتھا وكأنّھ عایشھم ل�ع�ش�رات 
السنین  حتى وإْن كان لم یَر السماوة 

 حتى مرة واحدة في حیاتھ.
فھنیئاً للسماوة بعشیقھا الوفي ال�ذي 
ال یصبر على ف�راق�ھ�ا  وال�ذي ك�ت�ب 
اسمھا على صدره ولبس�ھ�ا ق�م�ی�ص�اً 

 یحكي تاریخھا .
وروای��ة (ش��ارع ب��ات��ا) ھ��ي ال��ج��زء 
الثالث من موسوعة الس�رد ال�زی�دي 
ل���ل���س���م���اوة (أف���راس االع���وام) و 
(تراجیدیا مدینة) الذي یرّكز في ھ�ذا 
ال��ج��زء ع��ل��ى ظ��اھ��رة ال��ھ��ج��رة م��ن 
السماوة الى بلدان المھجر م�ن ق�ب�ل 
مفكریھا وفنانیھا وشعرائھا وكتّابھ�ا 
ج��ّراء ظ��روف ال��ق��ھ��ر وال��ت��ع��س��ف 
السلط�وي م�ن�ذ االح�ت�الل ال�ع�ث�م�ان�ي 

 ولغایة التاریخ .
 

 فما ھو شارع باتا ؟؟
(شارع باتا اسم أو م�ك�ان ال ی�م�ك�ن 

فأنھ قلب المدی�ن�ة ))   –ألحد تجاوزه 
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 فمن ھي باتا ؟؟
ف�ي  1894((نشأت شركة بات�ا ع�ام 

ال��واق��ع��ة ف��ي ج��ن��وب  زل��ی��نق��ری��ة 
بوس�اط�ة ت�وم�اش  التشیكجمھوریة 

م���ع أخ���ی���ھ  Tomáš Baťa ب���ات���ا
 وأخ��ت��ھ أنَّ��ا Antonín أن��ط��ون��ی��ن

Anna ائین لما ، وھم أبناء عائلة حذَّ
یزید ع�ن ث�الث�ة ق�رون. اس�ت�خ�دم�ت 
الشركة عش�رة أش�خ�اص م�ع ع�م�ل 
دائم ورات�ب أس�ب�وع�ي، وھ�و ش�يء 

 .)كان نادًرا في تلك األیام
(افتتحت ش�رك�ة ب�ات�ا م�ح�الت�ھ�ا ف�ي 

وت���م���ی���زت  1932ال���ع���راق ع���ام 
ب��واج��ھ��ات��ھ��ا ال��زج��اج��ی��ة ال��ف��خ��م��ة 

 وبأسلوب استقبالھا الراقي. 
وقد كانت ش�رك�ة األح�ذی�ة ال�وح�ی�دة 
التي ال تعمل ت�ن�زی�الت ع�ل�ى أس�ع�ار 
أح�ذی��ت��ھ�ا ألن��ھ��ا م��ت��أك��دة م��ن ج��ودة 

ر سنوات طویلة  .. بضاعتھا التي تعمِّ
وفي مدینة السماوة م�ا ی�زال ش�ارع 
باتا ھو أرقى الشوارع التجاریة فیھا 

 ).وقد كان فیھ مخزن أحذیة باتا
وقد كان  لشركة باتا فرعا  في مدینة 

الس���م���اوة ف���ي ش���ارع م���ھ���م م���ن 
شوارعھا وقد اكتسب الشارع  اسمھ 
م��ن اس��م ھ��ذه الش��رك��ة ال��ع��م��الق��ة 
لصناعة االحذیة  واالحزمة ، فاصبح 

شریاناً مھّماً للمدینة ومصباً رئیس�ی�اً  
ألغ���ل���ب  اس���واق���ھ���ا وش���وارع���ھ���ا 
الف�رع�ی�ة، وم�ك�ان اغ�ل�ب ال�م�ح�الت 
لمختلف المھ�ن وم�ن�ھ�ا الص�ی�دل�ی�ات 
وعیادات االطباء، ومعرض مخ�ت�ل�ف 

 السلع، والمالبس وغیرھا 
ی�ب��ت��دئ الش��ھ��ی��د روای��ت��ھ م��ن خ��الل  
احداث انھیار ال�ح�ك�م ال�ع�ث�م�ان�ي ف�ي 
العراق وما حدث ل�ھ�م ف�ي الس�م�اوة 

) (دربكة خی�ول 1915في (تموزعام 
الجندرمة العثمانیة وضربات ك�ع�وب 

وھ��ي ت��دخ��ل  48اح�ذی��ة ال��درك) ص
مدینة الس�م�اوة ب�ع�د ان�ك�س�ارھ�ا ف�ي 
حربھ�ا م�ع االن�ك�ل�ی�ز ح�ی�ث اس�ت�م�ع 
ال��ن��اس ألرج��وزة (ال ال��ق��ّص��اب وال 
جندرة  ھ�ذول�ھ ص�اروا ق�ن�دره) ص 
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المدینة ابان العھد العثماني، وسع�ی�د 

 جندرة قائد الجیش التركي .
وحال رؤیة اھل السماوة لل�ج�ن�درم�ة 
ال��ع��ث��م��ان��ی��ة ال��م��ن��ھ��زم��ة، ت��ج��م��ع��ت 
حشودھم وتك�اث�رت اع�دادھ�م ب�ق�رار 
للفتك من فلول المستعمر ال�ع�ث�م�ان�ي 
ال�ذي اذاق�ھ�م ال�م�ر وال�ذل وال�ھ�وان 
خالل قرون من حكمھ الغاشم  ح�ی�ث 
شھد (ال�ن�ج�اری�ن وال�ح�دادی�ن، ع�ل�ى 
رأسھم  م�ھ�ودر س�ج�اد، وم�ج�ی�س�ر 
شنون، وجمع ھادر ظ�ھ�ر م�ن ع�ق�د 
الخبازین ی�ق�وده ج�ن�ی�دي الش�م�ري، 
وظھر شنشول مھاوش، وج�م�ع م�ن 

د السبوس�ھ ب�ائ�ع�و ال�خ�ض�روات گعـَ 
وال��ح��م��ال��ون والش��ح��اذون وع��م��ال 
البلدیة  ناھیك عن النس�اء واالط�ف�ال 
وك��ان ك��ل م��ن��ھ��م ی��ری��د أن یس��اھ��م 
وتكون لھ بصمة ف�ي ال�ف�ت�ك ب�ف�ل�ول 
العثمانیین  و(لم تمِض غیر ساعة أو 
أقل بقلیل حتى انتھت الملحمة وكأنھ 
مشھد تمثیلي یجري على مس�رح أو 

واق��ع��ة ت��ؤدى ع��ل��ى االرض س��ع��ی��ا  
ألضح�اك ال�ن�اس وب�ث ال�ب�ھ�ج�ة ف�ي 

 .24نفوسھم) ص
وبعدھا عاد الجمع شتاتا الى منازلھم  
م��ت��ف��رق��ی��ن ف��ي ال��ع��ق��ود والش��وارع 
واالزقة وكل منھم یحمل غنیمتھ م�ن 
الج�ن�درم�ة ال�ذی�ن ُج�ِردوا ح�ت�ى م�ن 

 مالبسھم ..
ولكنھا فرحة لم ت�دم ط�وی�الً اذ ج�ث�م 
االستعمار ال�ب�ری�ط�ان�ي ل�ی�ح�ل م�ح�ل 
االستعمار العثمان�ي ل�ل�ھ�ی�م�ن�ة ع�ل�ى 
��َل ألھ��ل  ال�ع��راق وش��ع��ب��ھ، وق��د ُس��جِّ
السماوة ف�خ�ر اش�ع�ال ف�ت�ی�ل ال�ث�ورة 
على االنك�ل�ی�ز م�ن م�دی�ن�ة ال�رم�ی�ث�ة 

. 1920بقیادة شعالن ابو الجون عام 
ھذ الحدث الذي لم یكن من اھتمامات  

 الروائي في ھذه الروایة .
طبعاً  یتواصل كفاح أھل السماوة في 
مقاومة ذیول االستعمار ال�ب�ری�ط�ان�ي 
زمن  الم�ل�ك�ی�ة، وم�ق�اوم�ة الس�ل�ط�ة 

، 1963الفاشیة زمن حكم البعث في 

، 1968ت��م��وز 17وب��ع��د ان��ق��الب 
ومساھمتھم ال�ف�اع�ل�ة ف�ي ان�ت�ف�اض�ة 

، ومعاناتھ�م وم�ا ق�دم�وه م�ن 1991
 ضحایا وشھداء بعد فشل االنتفاضة.

م��واق��ف��ھ��م االنس��ان��ی��ة وال��وط��ن��ی��ة 
واالنس�ان��ی��ة ف�ي اس��ت��ق�ب��ال ورع��ای��ة 
السجناء المنفیین الى نقرة الس�ل�م�ان 
في العھ�ود ال�م�ل�ك�ی�ة وال�ج�م�ھ�وری�ة 
الفاشیة وكیف خلد التاریخ م�وق�ف�ھ�م 
ال�ب��ط�ول��ي م��ع رك�اب ق�ط��ار ال��م��وت 

 البعثي.
ال ن��ری��د أن نُس��ھ��ب ف��ي ذك��ِر ھ��ذه 
االحداث والمواقف للسماویین  ولكن 

 الشيء بالشيء یذكر.
یستعرض الروائي التبدالت ال�ك�ث�ی�رة 
التي حدثت في المدینة  تبدالت ناسھا  
وع�ادات�ھ�م وس�ل�وك��ی�ات�ھ�م، ت�غ�ی��رات 
االسواق وطبیعة السلع ال�م�ع�روض�ة 
،طبیعة الفكر المھیم�ن ع�ل�ى ع�ق�ول 

 الشباب الطامح بالحریة والتحرر.
یتوقف كثیراً عند عقد السبعینات من 
القرن العشرین والن�ھ�وض ال�ث�ق�اف�ي 
واالجتماعي والحضاري واالقتصادي 
الذي عاشھا العراق عموما ف�ي ھ�ذه 

الفترة بعد استالم البعث للسلط�ة ف�ي  
وارت�دائ��ھ ث�وب االش��ت�راك�ی��ة  1968

والحریة لی�غ�ی�ر ن�ظ�رة اھ�ل ال�ع�راق 
 .1963للبعث الفاشي وجرائمھ عام 

وقد كان ھذا االنقالب الُمصنَّع دول�ی�اً  
لیكون الضد النوعي للمد الش�ی�وع�ي 
والیساري الكبیر في العالم وف�ي ك�ل 
المنطقة العراقیة  بما ف�ی�ھ�ا م�ن�ط�ق�ة 
الخلیج العربیة وشاھدھا ثورة ظ�ف�ار 
والحكم في الی�م�ن ال�ج�ن�وب�ي ووالدة 
اح��زاب ش��ی��وع��ی��ة ویس��اری��ة ف��ي 
السعودیة والبحری�ن وال�ك�وی�ت م�م�ا 
یشكل خطرا كبیرا على مصالح الدول 
الرأسمالیة في منطقة الذھب االسود، 
فكان البعث خیر من ادى دور الض�د 
النوعي حیث اتى بواجھة قوى اك�ث�ر 
تطرفا من القوى الشیوعیة ن�ف�س�ھ�ا، 
حتى تمكن من الھیمنة وامتالك القوة 
وادى دوره ع��ل��ى احس��ن وج��ھ ف��ي 
تصفی�ة ك�ل ال�ح�رك�ات ال�ث�وری�ة ف�ي 
العراق وظفار وتدمیر الیمن الجنوبي 
ودوره ال��ق��ذر ح��ت��ى ف��ي الص��وم��ال 
واف��ری��ق��ی��ا ودع��م��ھ ل��ق��وى ال��ی��م��ی��ن 

الرأسمالي حتى في ایطال�ی�ا وف�رنس�ا  
 وغیرھا من بلدان العالم .

وبعد ان ادى البعث دوره في  تصفیة 
القوى الیساریة في المنطقة اوق�ع�ت�ھ 
االمبریالی�ة ال�ع�ال�م�ی�ة ف�ي ف�خ�اخ�ھ�ا 
وتخلصت منھ واعدمت بیدھا جندیھا 
المخلص بعدما اخ�رج�ت�ھ م�ن ح�ف�رة 

 الھزیمة.
المھم ھذا لیس موضوعنا ولكن الب�د 
من القاء الضوء على االحداث  الت�ي 
یؤشرھا الراوي، فالروایة ك�م�ا ارى 
ھ��ي س��ردی��ة ال��ت��ح��والت وال��ت��ب��دالت 
الحیاتیة وتظھیر صورھ�ا ال�م�خ�ف�ی�ة 
والمسكوت عنھا  وھنا یكون ل�ل�ن�اق�د 

دوٌر  ھام في تظ�ھ�ی�رھ�ا وت�ف�س�ی�رھ�ا  
 وتأویلھا.

یعطي الروائي نماذج مشرقة لب�ع�ض 
العالقات االجتماعی�ة زم�ن االن�ف�ت�اح 
والتوق نحو ال�ح�ری�ة م�ع�ب�را ع�ن�ھ�ا 
بعالقة الرباعیة بینھ وبین فالح عّواد 
ورشیدة ولیلى، الفتاتین المتحررتین 
السافرتین، حیث كان ھ�ذا ال�رب�اع�ي 
بتجاوزه وممارستھ م�ح�ط ال�ت�س�اؤل 
والدھشة من ق�ب�ل م�ج�ت�م�ع ت�ق�ل�ی�دي 

 راكد.
كشاھد على العقد السبعیني ال�ذھ�ب�ي  

(فقد ذھب الفقر، وانحسرت البطال�ة، 
تراجع الجھل وع�ل�ت ش�م�س االم�ل) 
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طبعا لم ی�دم ھ�ذا ال�ح�ال ط�وی�ال ف�ق�د 

استشعر ال�ب�ع�ث خ�ط�ورة ال�ت�ح�والت  
االجتماعیة الجاریة وشیوع وازدھار 
الفكر الیساري والتقدمي بشكل  یھدد 
سلطتھ،فكانت الظاھرة الصدامیة ھي 
الكابح والرادع والق�ام�ع وال�م�ص�ادر 
لكل ھذه الم�ك�ت�س�ب�ات، ف�ن�ف�رط ع�ق�د 
الجبھة ال�وط�ن�ی�ة، وت�م تص�ف�ی�ة ك�ل 
القوى المعارضة ال�ت�ي ل�م ت�ن�ض�وي 
تحت خیمة البعث والقائد الض�رورة، 
ب��ی��ن م��ن اع��دم او س��ج��ن او ھ��رب 

 1978خارج العراق ابتداًء من ع�ام 
حیث استلم صدام  1979متوجة بعام 

م�ق�ال�ی�د الس�ل�ط�ة ج�ب�را م�ن ال�ب�ك��ر، 
وتوجھا بم�ج�زرة ك�ب�ی�رة ح�ت�ى ض�د 
رف��اق��ھ ال��ذی��ن اح��س ب��م��ع��ارض��ت��ھ��م 
لمؤامراتھ وغدره وس�ع�ی�ھ ل�الن�ف�راد 

 بالسلطة.
وھنا تستش�ري م�وج�ة ال�رغ�ب�ة ف�ي 
الھجرة والھروب  من  نیران الك�ب�ت 
الس��ل��ط��وي وم��ن ل��ھ��ی��ب ال��ح��روب 
العبثیة الصدامی�ة م�ن ق�ب�ل الش�ب�اب 
ال��واع��ي خص��وص��ا، ف��ھ��اج��ر ھ��اش��م 
الرسام المبدع الى الدنمارك، وت�ب�ع�ھ 
مشروع  الفیلسوف والمفكر جوادین 
(أشعر انني محاصر بتاب�وات ت�ح�ی�ط 

الذي   147بي من شتى الجھات) ص
 -كان یرید:

ل من الم�وس�ی�ق�ى ل�غ�ةً  (أُرید أن افصِّ
یتأبطھا التلمیُذ كتاباً، ویحملھا العامل 
خوذةً، وال�ف�الح مس�ح�اةً، وال�ط�ب�ی�ب 
مط�ھ�راً، وال�ح�ائ�ك ن�والً، وال�ع�اش�ق 
رسالةً، والزوجة فستان�اً، وال�ح�ب�ی�ب 

 148وفاًء، وأنا مواالً ) ص

ویس�ت��م�ر ج�وادی��ن ب�ع��رض اح��الم��ھ 
وآمالھ وطموحاتھ التي تدعو للس�الم 
والح�ب وال�رف�اه ب�الض�د م�ن ال�ق�م�ع 
والق�ب�ح ورائ�ح�ة ال�ب�ارود وال�غ�ل�ظ�ة 

 السلطویة الفاشیة  حیث  یقول:
(أرید ان أجعل النھَر أب�اً ل�ل�ب�ش�ری�ة، 
وال��غ��اب��ات ث��ی��اب��اً) (اری��د أن اج��ع��ل 
الس��ع��ادةَ ق��ب��ع��ةً ی��ع��ت��م��رھ��ا االنس��ان 

 .149والماء حذاًء ینتعلھ) ص
ولكن ھیھات ان ی�ت�ح�ق�ق ول�و ج�زء 

یسیر من أحالم  جوادین وامثالھ من  
مثقفي واحرار ووط�ن�يِّ ال�ع�راق ف�ي 

ظ�ل ال��ح�ك��م ال��ف�اش��ي ال��دی�ك��ت��ات��وري  
الجاھل ال�م�ت�ع�ط�ش ل�ل�دم وال�ح�روب  
وال��ع��ن��ف فش��د (ج��وادی��ن) ال��رح��ال 
للھجرة، وقد توھم صدیقھ ال�م�ت�رج�م 

حمزة الذي ھو صوت الراوي  ب�ان�ھ  
ش��اھ��د ص��ورة ج��ث��ت��ھ ض��م��ن ج��ث��ث 
الغرقى في البحر ق�ب�ل وص�ول�ھ ال�ى 
ھدفھ، ولكن وردتھ رسالة من ھاش�م 
الرسام  تخبره بوصول جوادی�ن ال�ى 

 المانیا.
وقد شاعت ھجرة الش�ب�اب ول�م ت�ع�د  
مقصورة على رواد شارع باتا بل في 
ك�ل ال�م�دی�ن�ة م��ا ھ�و ح�ال ك�ل م��دن 
العراق آنذاك (فصار ال ی�خ�ل�و زق�اق 
من االزقة المتفرعة من شارع باتا ال 
یذكر فیھ اسم ق�ری�ن ل�ن�ا س�اف�ر ول�م 

 .74یعد) ص
حتى ان�ھ�م اس�ت�غ�ل�وا ت�ع�اط�ف  دول 
الغرب  م�ع ال�م�ھ�اج�ری�ن ل�ب�ل�دان�ھ�م 
بسبب مث�ل�ی�ت�ھ�م ال�ج�ن�س�ی�ة، ف�ك�ان�وا 
یدعون بأنھم من المثلیین الج�ن�س�ی�ن 
رغم انھم لیسوا كذلك ولكن  ل�ی�ق�ب�ل 
ل�ج�وئ�ھ�م، وق�د اك�ت�ش�ف�ت الس�ل�ط��ات 
الغربیة ھذه الحجة وزیفھا م�ن ق�ب�ل 
االغلبیة فطالبتھم بم�م�ارس�ة ال�ل�واط 
امام اللجان وطب�ع�ا ك�ان رف�ض ھ�ذه 
الممارسة  من قبل  االعم االغلب من 
ال��ع��راق��ی��ی��ن ف��ك��ان ط��ل��ب��ھ��م ی��واج��ھ 

 بالرفض.
ھ��ذه ال��م��وج��ة م��ن ط��ل��ب ال��ھ��ج��رة 
وال�خ�الص م�ن ات�ون ال��ح�رب ال�ت��ي 
رفضھا حمزة رغم دعوات اصدق�ائ�ھ 
لھ بأن یلحق بھم ك�ھ�اش�م وج�وادی�ن 
(ال  ال .. أنا ھنا على قمة ال�ت�ل أق�ف 

ول�ك�ن��ھ  227م�ح�ت�ض�ن�ا وط��ن�ي) ص
یفاجأ ب�ق�رار ول�دی�ھ ال�ھ�ج�رة (ص�ار 
الخروج من عنق زجاجة الوطن م�ن 

. 129ع��داد ال��ف��ع��ل ال��خ��راف��ي) ص
بسبب ممنوعات السلطة ورس�وم�ھ�ا 
ال��ب��اھ��ظ��ة ع��ل��ى الس��ف��ر وص��ع��وب��ة 

ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ج��واز الس��ف��ر اال  
 لحاشیة السلطة  وذیولھا .

ھذه الھجرة ال�ت�ي ی�ت�أس�ف (ن�اط�ور 
ال�م�ك�ي) ألن�ھ ل�م ی�وث�ق ف�ي س�ج�ل�ھ 
اسماء وعدد وت�واری�خ ال�م�ھ�اج�ری�ن 
من السماوة الى خارج الوط�ن  ك�م�ا 
كان یوثق لكل حالة وفاة ت�ح�دث ف�ي 

 المدینة بالسنة والشھر والیوم .
..................................... 

الثقافة والقراءة : ف�ي ال�ع�دد ال�ق�ادم 
 “العراقیة االسترالیة”من 
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( رع) روا      

 تاریخ وخارطة مدینة وھروب انسان مقھور   
 للروائي  زیــد الشھید                        

                                       
 1بقلم : حمید الحریـــزي/ العراق      الحلقة/ 



 
 
 
 
 
-11- 
(لقد مات، ولكن أعمالھ ب�ق�ی�ت ح�ی�ة، ع�ل�ى غ�رار   

 الساعات في معاصم الجنود المیتین)
 -جان كوكتو متحدثا عن مارسیل بروست -
لیس من رأیي، وال م�ن اھ�ت�م�ام�ات�ي األدب�ی�ة، أن   

أكتب عن الحیاة ما بعد الموت، ألنني ال أؤمن ب�م�ث�ل 
ھذه الحیاة، ولكنني رأیت كل الذي قلتھ أثناء ال�ح�ل�م، 
في نومي، وكتبتھ في السط�ور الس�اب�ق�ة، ف�ھ�ل ھ�ذا 
معناه إني كنت أفكر أثناء الیقظة، دون وع�ي م�ن�ي، 
بھذه الحیاة؟ أم ألني أفكر بمصائ�ر ب�ع�ض ش�خ�وص 
روایاتي؟ أنا أرى السبب الثاني ھو الصحیح، ألن�ن�ي 
مھتم جدا بمعرفة ما وصلت إلیھ تلك الشخوص ب�ع�د 
تركھم عند إتمام كتابة الروایة ونشرھا وقد أش�ی�ع�ت 

 بین الناس.
كنت نائما في غرفتي المبردة في ص�ی�ف ال�ج�ن�وب   

الحار، كما كان األنبیاء الذین أس�ِري ب�ھ�م وع�رج�وا 
إلى الس�م�اء، إذ ك�ان�وا ن�ی�ام�ا، م�ث�ل إس�راء إی�ت�ان�ا 
ال��ب��اب��ل��ي، وم��ع��راج زرادش��ت، وم��ع��راج أخ��ن��وخ 
ال��ی��ھ��ودي، ورؤی��ا ب��ط��رس، ورؤی��ا ت��وم��ا، ورؤی��ا 
استفانوس، ورؤیا یعقوب، ورؤیا بولس، وكلھا ف�ي 
الفكر المسیحي، وكنت أغطّ في نوم ع�م�ی�ق، وظ�ھ�ر 
لي ھذا الحلم، الحلم ولیس الرؤیا كما یح�ل�و ل�ب�ع�ض 
رجال الدین أن یقّسموا ما یراه النائم في ال�ح�ل�م إل�ى 
قسمین، حلم ورؤیا، لكي ال یقال عن�ي إن�ي أری�د أن 
أكون نبیا، كالشاعر المتنبي الذي شاعت عنھ شائعة 

 تقول أنھ تنبأ بشيء ما عندما قال:
    ما مقامي بأرض نخلة إالّ 
 كمقام المسیح بین الیھود
 أنا فـــي أمــة تداركھا هللا
 غریب كصـالح في ثمـــود

المھم أني كنت نائما، وكان الفجر قد ب�زغ، ف�ك�س�ا    
الفضاء، وما على األرض بل�ون�ھ ال�ف�ض�ي ال�ب�اھ�ت، 
وھو لون حیادي ال أحبھ أبدا، لیس مثل ل�ون ض�وء 
الشمس الذھبي، الذي تلتمع من تحتھ األشیاء فتب�دو 
زاھیة، أو لون اللیل األسود الذي یش�ب�ھ ل�ون ش�ع�ر 
فتاة صبیة ربیعیة العمر یحیط بقمر وجھھا الجم�ی�ل، 
إنھ یخفي األشیاء من ت�ح�ت�ھ، وب�ن�ف�س ال�ك�ره ال�ذي 
یحملھ لون الفجر، أو عندما یبان الخیط األبیض م�ن 
الخیط األسود. كذلك أنا ال أحب لون الق�م�ر ال�ف�ض�ي، 
ألن في ھذا اللون تخرج الحیوانات الم�ت�وحش�ة ك�م�ا 
عرفنا ذلك من حكایات جداتنا، وال یھمن�ا م�ا ی�ق�ول�ھ 
الشعراء حول ذلك، كنت لم أنم سوى دقائق معدودة، 
فقد أصابني ب�ع�ض األرق ال�ج�ھ�ن�م�ي ال�ذي یص�ی�ب 
اإلنسان السوي، كنت أت�ق�ل�ب ع�ل�ى ال�ف�راش ت�ق�ل�ب 

 المحموم، أو كما یقول المتنبي:
 وزائَِرتي كأنَّ بِـھا َحیاٌء، 
 فَلیَس تَزوُر إالّ في الظَالمِ 

 بَذلُت لھا الَمطــاِرَف والحشایا، 
 فعافَتھا وباتَت في ِعظامي

 یَضیُق الجلُد عن نفسي وعنھا، 

 فتوِسعُھُ بأنـــــــواِع السقامِ 
 كأنَّ الُصبَح یَطُرُدھا فَتجـــــري،

 َمداِمعُھا بأَربعٍة ِسجــــــامِ 
 أراقُب وقتَھا ِمن َغیِر َشــــوٍق، 

 ُمراقَبَةَ الَمشــوِق الُمستھامِ 
 ویَصدُق َوعُدھا والصدُق َشــٌر، 

 إذا ألقاَك في الُكَرِب الِعظامِ 
كانت عیناي قد خّدرھ�م�ا ال�ن�ع�اس ف�ل�م ت�ق�و ع�ل�ى   

  الصمود، مفتوحة، مبحلقة باألشیاء.
ثقل ناظرّي، انطبقت جفون عینّي، وغبت في لجة ما 
رأیتھ وحكیتھ في السطور السابقة ف�ي وق�ت قص�ی�ر 

 كقصر فترة بقائنا أحیاء.
كنت قد قرأت خبر وفاة جمیع ش�خ�وص روای�ات�ي    

التي نشرتھا في جریدة واسعة االن�ت�ش�ار ب�ال�ل�غ�ت�ی�ن 
العربیة واالنجلیزیة وقد وضع عنوان المقال بالبونط 
العریض (آخر شخوص روایات الشویلي ینت�ق�ل إل�ى 
العالم اآلخر)، ورد الخبر ھكذا دون أن ی�ذك�ر ش�ی�ئ�ا 
عن أحوالھم، أو ما قاموا بھ من أفعال أو ممارسات، 
أو عن أعمارھم، وعوائلھم، وعملھ�م، وب�دأ ان�ث�ی�ال 

  صور الشخوص أمامي، بأجمعھم.
نھضت من منامي فزعا، والعرق یتصبب من ق�م�ة    

رأسي حتى أخمص قدمي. كان ك�ل ش�يء ب�ج�س�م�ي 
أحس بھ مترضرضا، وقد أخذ الخدر ب�ی�دي ال�ی�م�ن�ى 
وكأن قلبي أصابھ العطل، ورحت أتذكر كل شيء م�ّر 
بي من لحظة استلقائي على الفراش ولغایة نھوض�ي 
فزعا. كانت الساعة تشیر إلى الخامسة فج�را، وك�ان 
المكان الذي أنام فیھ باردا جدا، ولم یك�ن ل�ي غ�ط�اًء 
فیھ، ذھبت إلى ال�م�رح�اض وأن�ا أرت�ج�ف م�ن ش�دة 
البرد الذي خض جسمي خضا، أنھی�ت ع�م�ل�ي ف�ی�ھ، 
غّسلت وجھي جیدا بماء دافئ، نّش�ف�ت ال�ب�ل�ل ال�ذي 
علیھ، جلست عل�ى م�ك�ت�ب�ي، ف�ت�ح�ت "ال�الب�ت�وب"، 
شغّلتھ، خرجت اإلیقونات على سطحھ، ضغطت عل�ى 
إیقونة فایل "الخزاف الماھر" الفارغ، وأخذت أكتب 
ف��ی��ھ دون أن أس��أل م��ن ال��ذي س��ی��روي، وف��ي أي 
صوت، ومن الراوي، بل ج�اء ك�ل ش�يء حس�ب م�ا 
دونتھ على كي بورد حاسوبي بال توقف ح�ت�ى أت�ی�ت 
على أخر كلمة فیھ. وكان ذلك أفضل من تدوینھ على 
رمل شاطيء نھر ال�ف�رت ألن أي خض�ة ف�ي ال�م�اء 

  معناه محو ما دونتھ على الشاطيء.
أعدت قراءة ما مكت�وب ف�ی�ھ ق�ب�ل أن أرس�ل�ھ إل�ى   

صاحب المطبعة لیطبعھ ككتاب، بعد أن ص�م�م اب�ن�ي 
صارم غ�الف�ھ، ك�ان ك�ل ش�يء ف�ی�ھ ت�ام�ا، وك�ام�ال. 
أرسلتھ ف�ي ال�ب�ری�د االل�ك�ت�رون�ي ع�ل�ى ع�ن�وان دار 
الطبع، وال أرید ألوراق ھذا الكتاب أن تبقى ح�ب�ی�س�ة 
األدراج االلكترونیة للحاسوب، وفي ی�وم م�ا ی�ع�ط�ل 

 ھذا الحاسوب فتذھب أدراج الریاح.
قمت من مكتبي بعد أن تخلصت من أكبر ھّم ك�ن�ت    

أنوء تحت ثقلھ. حّركت ساقّي وأنا أقف ف�ي م�ك�ان�ي، 
وبعض أطراف جسمي، مطیت جسم�ي، ن�ظ�رت إل�ى 
الساعة المعلقة على الجدار، كانت تشیر إلى ال�ث�ال�ث�ة 
من بعد الظھر، تسع ساعات وأنا أك�ت�ب م�ا ت�ذك�رت�ھ 
من ذلك الحلم الذي لم یدم سوى ثواٍن معدودة، ال�ذي 
أعاد معرف�ت�ي بش�خ�وص روای�ات�ي. ت�ذك�رت ب�ع�ض 
شخوص روایاتي مَمن ورد في ال�ح�ل�م م�ن�ھ�م، ك�ان 

التأثیر السحري للحلم ھو ما شّدني إلی�ھ، وق�د ك�ن�ت 
وما زلت، ال أؤمن ب�األح�الم ال�ت�ي ی�ف�س�رھ�ا ب�ع�ض 
الناس على أنھا تخبر عن المستقبل، أما ھ�ذا ال�ح�ل�م 
فإنھ یقول ما كان مخبوءا ف�ي ع�ق�ل�ي ال�ب�اط�ن، ف�ي 
ذاكرتي ولم استخرجھ منھا. لقد منح�ن�ي ھ�ذا ال�ح�ل�م 
الفرصة لقول ما قلتھ في ھذه السطور، وألن ب�ع�ض 
األحالم تفرض نفسھا علّي، ف�ك�ان ھ�ذا ال�ح�ل�م م�ث�ل 
طوق النجاة لي، فقد بدأه أبطال روای�ات�ي ب�األس�ئ�ل�ة 
وأنا أجبت ع�ن�ھ�ا، وس�أل�ت وأج�اب�وا ع�ن�ھ�ا، وس�أل 
بعضھم البعض وأجابوا ع�ن�ھ�ا ك�ذل�ك. ل�ق�د س�ھ�وت 
مرات، وأغفلت أخ�رى، واب�ت�ع�دت ع�ن ن�ق�ل ب�ع�ض 
األحداث، وكل ھذا یعملھ الروائیون دائما، فاست�م�ی�ح 
القارئ، كما استم�ی�ح أب�ط�ال روای�ات�ي، ال�ع�ذر م�م�ا 
فاتني ذكره. كان كل ما حدث في الحلم بعیدا عن زي 
رجل ال�دی�ن، أو ال�م�ص�ل�ح االج�ت�م�اع�ي، أو مس�دي 
النصائح األخالقی�ة. ك�ان ف�ق�ط ھ�و م�ا رأی�ت�ھ ف�ی�ھ، 
وراودني شعور أھم، محض أشب�اح ت�راءت ل�ي ف�ي 

 حلم.
ح�ی�اة ال�ب��ش�ر ال��ت�ي ع�اش��ھ�ا ش��خ�وص روای�ات��ي،   

وتعیشھا األجیال التي تأتي بعدھا، لم تخلقھا اآللھ�ة، 
وكذلك لم تخلقھا الشیاطین. البشر ھ�م ال�م�س�ؤول�ی�ن 
عنھا، والخالقون لھا، من األلف الى الی�اء، وع�ل�ی�ن�ا 

نعیشھا نحن، ونجتھد في تغییرھا ان اس�ت�ط�ع�ن�ا   أن
الى ذلك سبیال لكي تكون م�وات�ی�ة ل�ن�ا ن�ح�ن ال�ب�ش�ر 

 الفانون.
استحممت، حلّقت ذقني، ارتدیت مالبسي، ت�ن�اول�ت   

كوب قھوتي لِما بعد الظھ�ر، وخ�رج�ت إل�ى الش�ارع 
تحت ضوء الشمس الالھب لما بعد الظھی�رة، أش�ع�ر 
بالراحة ھذه اللحظة وأنا مزھوا بما فعلتھ قبل قل�ی�ل، 

 وقد كنت صاحب عقل ألنني لم أكن مجنونا.
قال "نوفالیس": (حین نحلم إننا نحلم، فھذه ب�دای�ة  

 -انتھت  -الیقظة).           
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تعودت قبل أن أكتب أن أق�رأ ك�ث�ی�را،ع�م�ال    
بمقولة ع�م�ی�د األدب ال�ع�رب�ي، ط�ھ حس�ی�ن: 
"قبل أن تكتب م�ق�اال،ع�ل�ی�ك أن ت�ق�رأ عش�ر 
ك�ت��ب". وح��ادث�ة ذب�ح ال�م��درس ال��ف�رنس��ي، 
صامویل باتي، بواسطة شاب مسلم من أص�ل 
شیشاني، الجئ إلى فرنسا،على خلف�ی�ة نش�ر 
رسوم مسیئة للرسول ال�ك�ری�م م�ح�م�د (ص) 
أحدثت ردود فعل مدویة ومتباینة ف�ي م�ع�ظ�م 
ب�الد ال�ع�ال�م، وأص�ب�ح�ت ح�دی�ث وت�ع�ل�ی�ق��ات 
وسائ�ل اإلع�الم أل�م�س�م�وع�ة، وال�م�ك�ت�وب�ة، 
والمرئ�ی�ة، وب�دأت أق�رأ، وأس�م�ع، وأب�ح�ث، 
فكان حصادا البأس ب�ھ، أود أن تش�ارك�ون�ي 
إیاه وصوال إلى رؤیة موضوعیة، ومنطقی�ة، 

 دون انفعال، وبھدوء.
 

في لق�اء خ�اص م�ع ق�ن�اة (أل�ج�زی�رة)، ی�وم 
ق��ال ال��رئ��ی��س ال��ف��رنس��ي  31/10/2020

ماكرون:إ، فرنسا تعرضت ل�ث�الث�ة ع�م�ل�ی�ات 
إرھابیة قام بھا متطرفون ع�ن�ی�ف�ون، ف�ع�ل�وا 
ذل��ك ب��ت��ح��وی��ل وت��ح��ری��ف اإلس��الم ب��أع��م��ال 
ص��دم��ت وج��رح��ت الش��ع��ب ال��ف��رنس��ي، وإن 
فرنسا بلد حریص على حریة المعتقد، وعل�ى 
مایسمى غالب�ا ب�ال�ع�ل�م�ان�ی�ة، وأن ھ�دف�ھ أن 
یكون في فرنسا لك�ل م�واط�ن أی�ا ك�ان دی�ن�ھ 
نفس الحقوق السیاسیة والمدنیة، وم�ج�ت�م�ع 
یعیش مع ك�ل ال�دی�ان�ات ال�ت�ي ت�ع�ی�ش ف�ی�ھ. 
وصحیفة (شارلي إیبدو) سخرت من ال�ی�ھ�ود 
والمسیحیین والحاخ�ام�ات،ھ�ذا الی�ع�ن�ي أن�ي 
أدعم شخصیا كل ما یقال، وكل ما یف�ك�ر ب�ھ، 
وكل م�ا ی�رس�م، ول�ك�ن ھ�ذا ی�ع�ن�ي أن ھ�ذه 
الحریات، ھذه الحقوق، حقوق اإلنسان ال�ت�ي 
خلقت ف�ي ف�رنس�ا، أع�ت�ق�د أن رس�ال�ت�ن�ا أن 
نحم�ی�ھ�ا وأن ن�ح�م�ي أیض�ا س�ی�ادة الش�ع�ب 
الفرنسي. وع�ن خ�ط�اب�ھ خ�الل ح�ف�ل ت�أب�ی�ن 
المدرس القتیل، قال إن وسائل إع�الم ع�دی�دة 
اقتبست كالمھ وحرفتھ بقولھا: "إن�ن�ي أدع�م 
الرسوم التي تھین النبي"، وت�اب�ع: "أن�ا ل�م 
أقل ذلك أبدا، أوال ألن ھ�ذه ال�رس�وم، وھ�ذا 
مھم لكل المسلمین الذین یسمع�ون�ن�ي، ت�ط�ال 
كل الدیانات، كلھا، ل�ی�س�ت ھ�ن�اك رس�وم�ات 
موجھة ضد دین دون دین آخ�ر، وھ�ي أیض�ا 

 تطال كل الزعماء". 
وبخصوص حملة المقاطعة ضد فرنس�ا، ق�ال 

ماكرون:" ھذا شئ غیر الئق وأدینھ، ول�ك�ن 
ھذه الحمل�ة م�ن ف�ع�ل ب�ع�ض ال�م�ج�م�وع�ات 
الخاصة ألن�ھ�م ل�م ی�ف�ھ�م�وا واس�ت�ن�دوا إل�ى 
األكاذیب". وعن اإلرھاب قال: "ھ�و إرھ�اب 
اإلس��الم ال��م��ت��ط��رف، ی��م��ارس��ھ م��ت��ط��رف��ون 
عنیفون یحورون الدی�ن وی�رت�ك�ب�ون ال�ع�ن�ف 
باسم اإلسالم، وطبعا ھ�ذه مش�ك�ل�ة ل�إل�س�الم 
ألن المسلمین ھم أول الضحایا، وكنت ذك�رت 

% م�ن الض�ح�ای�ا م�ن 80باألرقام أكثر م�ن 
 المسلمین".

فھل كذب، أو أخطأ ك�ام�ی�رون؟. ل�ن�ق�رأ م�اذا 
كتب السفیر محمد خی�رت، الس�ف�ی�ر الس�اب�ق 

، 26/10/2020لمصر ف�ي أس�ت�رال�ی�ا، ی�وم 
 على صفحتھ في الفیس بوك :

ھل فعال یعیش اإلسالم في أزم�ة؟، أإلج�اب�ة: 
أن اإلس��الم ب��ال��ق��ط��ع الی��م��ك��ن وس��م��ھ ب��ھ��ذا 
الوصف. لكن الواقع ی�ق�ول أن ال�م�ج�ت�م�ع�ات 
اإلسالمیة ھ�ي ال�ت�ي ت�واج�ھ واق�ع�ا م�ت�أزم�ا 
للغایة نتیجة لوجود تطرف وإرھ�اب ب�غ�ی�ض 
تزكیھ بعض الجماعات المتطرفة التي ت�زع�م 
حص��را ام��ت��الك ال��ح��ق��ی��ق��ة وأب��واب اآلخ��رة، 
وال��ع��الق��ة م��ع هللا، والش��رع��ی��ة الس��م��اوی��ة، 
والخالفة في األرض ....إلخ، ول�أل�س�ف أدى 
ماسبق إلى تصدیر ال�م�ج�ت�م�ع�ات اإلس�الم�ی�ة 

 للتطرف واإلرھاب إلى الغرب.
وف��ي ف��رنس��ا ال��ت��ي ت��وط��دت ف��ی��ھ��ا ب��ع��ض 
الجماعات المتطرفة وع�ل�ى رأس�ھ�ا ج�م�اع�ة 
اإلخوان المسل�م�ی�ن، ب�دأت ت�ل�ك ال�ج�م�اع�ات 
تشعر باقتراب النھایة مع ظ�ھ�ور تش�ری�ع�ات 
وقوانین جدیدة تضیق الخن�اق ع�ل�ى مص�ادر 
تمویلھا وتحد من انتشار ال�ف�ك�ر ال�م�ت�ط�رف. 
ولع�ل دول�ة ت�ح�ت�ض�ن س�ت�ة م�الی�ی�ن مس�ل�م 
یتمتعون ف�ی�ھ�ا ب�ح�ری�ة م�م�ارس�ة الش�ری�ع�ة 
اإلس��الم��ی��ة، وی��م��ارس��ون ف��ی��ھ��ا ح��ق��وق��ھ��م 
الدیمقراطیة بحریة أكثر من ت�ل�ك ال�م�وج�ودة 
في دیك�ت�ات�وری�ة أردوغ�ان أو غ�ی�رھ�ا، ل�ھ�ا 
الحق أن تدافع عن أمنھا ووحدتھا وس�الم�ھ�ا 

 اإلجتماعي. 
وبالمناسبة ش�ھ�دت ف�رنس�ا خ�الل ال�ث�الث�ون 
ش��ھ��را ال��م��اض��ی��ة إث��ن��ی��ن وث��الث��ون ع��م��ل��ی��ة 

 إرھابیة، أي بمعدل عملیة كل شھر.
وماكرون لم ی�ت�ط�رق إل�ى اإلس�الم ك�دی�ان�ة، 
ولكنھ تطرق لما أس�م�اه اإلن�ع�زال اإلس�الم�ي 

والتطرف. كما أن ما صرح بھ من ع�دم م�ن�ع 
الرسوم بشكل عام ھو أمر یتعل�ق ب�ع�ل�م�ان�ی�ة 
ال��دول��ة، وھ��و م��ب��دأ اس��اس��ي ف��ي ال��دول��ة 
الفرنسیة. وھذا لیس موقف ماك�رون وح�ده، 
لكنھ أیضا موقف كاف�ة األط�راف الس�ی�اس�ی�ة 
والحزبیة وال�م�ن�ظ�م�ات األھ�ل�ی�ة، ب�م�خ�ت�ل�ف 
توجھاتھا السیاسیة والفكریة. وھو ما أش�ع�ر 
الجماعات المتطرفة ب�ال�خ�ط�ر وال�ت�ي ف�ق�دت 
السند السیاسي التي كانت نلق�اه م�ن أط�راف 
حزبیة وسیاسیة یس�اری�ة. أت�م�ن�ى أال ن�ن�ج�ر 
وراء أكاذیب ودعوات للتصعید نح�و ال�م�زی�د 
من العنف وسفك الدماء ت�ط�ل�ق�ھ�ا ج�م�اع�ات 
وأف��واه مش��ب��وھ��ة، وأن ن��ع��ي أن ت��ح��دی��ن��ا 
الحقیقي ھو القضاء على ال�ت�ط�رف وال�ج�ھ�ل 
واإلرھ��اب، وأن دع��وات ت��ج��دی��د ال��خ��ط��اب 
الدیني لیست موجھة ضد ال�دی�ن اإلس�الم�ي، 
حاشا �، وإنما ضد ممارسات وفك�ر مض�ل�ل 
أساء لإلسالم والمس�ل�م�ی�ن خ�دم�ة ل�م�ص�ال�ح 
ج��م��اع��ات وأش��خ��اص، وت��ح��ق��ی��ق��ا ل��م��آرب 

 شخصیة بحتة.
قال الرئیس عبد الف�ت�اح  2014وفي دیسمبر 

السیسي لك�ل مش�ای�خ األزھ�ر ف�ي اإلح�ت�ف�ال 
 بالمولد النبوى الشریف:

"أإلسالم یمر بأزمة حقیقیة، ھن�اك نص�وص 
تعادي العالم كلھ، أ� لم یخلق ملیار ونص�ف 
لكي یقتلوا باقي العالم ل�ك�ي ی�دخ�ل�وا ال�ج�ن�ة 
التي یعتبروھا حكر لھ�م، الب�د م�ن اإلص�الح 

 الدیني".
أما الدكتور مصطفى الفقي، ال�دی�ب�ل�وم�اس�ي، 
والرئیس الحالي لمكتبة اإلسكندریة، فقد ق�ال 
في برنامج (یحدث في مصر) تق�دی�م ش�ری�ف 

: MDCعلى قناة 28/10/2020عامر، یوم 
"إحساس المسلم بتفرد الھوی�ة، الی�ع�ن�ي أن 
غیر المسلم ھو من الدواب. نحن مس�ؤول�ون 
نسبی�ا ع�ن ان�ت�ش�ار اإلس�الم�وف�وب�ی�ا بس�ب�ب 
ط��ری��ق��ة نش��أت��ن��ا، والی��ج��ب أن ت��ك��ون ردود 
أفعال�ن�ا ب�ھ�ذا ال�ع�ن�ف والس�ذاج�ة، والی�ك�ون 
مسلما حقیقیا من یتحدث بش�ك�ل س�ل�ب�ي ع�ن 

 المسیحیة والیھودیة".
وللحدیث بقیة مادام في العم�ر ب�ق�ی�ة، إنش�اء 

 هللا.
............................ 

 *عمید(م) مھندس

 حدیث العالم :
 م..و.. وارب

 
 تادرس عزیز بدوي*/ سیدني



ال یوجد استقبال افتتاحي تقلیدي، ول�ك�ن   
یوجد وقبل كل شيء الكث�ی�ر م�ن ال�ت�رف�ی�ھ 
السینمائي. ھكذا یمكن تلخیص لیلة افتتاح 
"مھرجان غینت الس�ی�ن�م�ائ�ي" م�ع ف�ی�ل�م 

لت�وم�اس ف�ی�ن�ت�رب�ی�رك  Drunk"الثمل" 
ThomasVinterberg وھ��و أك��ب��ر ،

مھرجان سینمائي في بلجیك�ا. خ�الل�ھ ی�ت�م 
ف�ی�ل�م�ا  32ف�ی�ل�م�ا ط�وی�ال و  110عرض 

قصیرا على الشاشة العریضة خالل األی�ام 
العشرة القادمة. كما تقام في م�رك�ز ف�ن�ون 

 Kunstencentrumف�����وروی�����ت 
Vooruit  ح��ف��الت م��وس��ی��ق��ی��ة ع��ال��م��ی��ة

وبرامج ترفیھی�ة، ت�خ�ت�ت�م ب�ح�ف�ل ی�ت�ع�ل�ق 
بتوزی�ع ال�ج�وائ�ز ال�خ�اص�ة ب�ال�م�وس�ی�ق�ى 
التصویریة العالمیة العشرین، یوم الس�ب�ت 

 أكتوبر. 24
من الواضح أن اإلصدار السابع واألربعین 

السی�ن�م�ائ�ي،  Ghentلمھرجان "غینت" 
 24أك�ت�وب�ر ول�غ�ای�ة  13الذي إنطلق یوم 

، ببدای�ة س�ری�ع�ة ف�ي ب�ی�ئ�ة 2020أكتوبر 
آمنة وخالیة من كورونا. غی�ر ق�ادر ع�ل�ى 
الترحیب بالع�دی�د م�ن الض�ی�وف ك�م�ا ھ�و 
الحال في السنوات العادیة بس�ب�ب ج�ائ�ح�ة 

Covid -19 ل�ك�ن�ھ إس�ت�ط�اع م�ن خ�الل ،
العدید من األس�ئ�ل�ة واألج�وب�ة ال�م�س�ج�ل�ة 
مسبقا مع صانعي األفالم الذین لم یتمكن�وا 
من القدوم بسبب الوباء، من إنشاء منصة 

VOD  عبر اإلنت�رن�ت ل�ب�ث األح�داث م�ن
أجل السماح ألكبر عدد ممك�ن م�ن ال�ن�اس 
باالستمتاع بالمھرجان. وفیما یشیر ف�ری�ق 
المھرجان الى أنھم مقت�ن�ع�ون ت�م�ام�ا ب�أن 
الثقافة یمكن أن توحد، فأنھم متأكدون من 
ضمان السالمة أوال وفح�ص آم�ن ی�ت�الئ�م 
م��ع ش��روط الص��ح��ة ال��ع��ام��ة، وض��م��ان 
مھرجان سینمائي یمكن أن یق�ام ب�ط�ری�ق�ة 

     مقاومة لإلكلیل.
 -بالنسبة لألشخاص الذین یقطنون بع�ی�دا 

عشاق السینما من الجزء الن�اط�ق ب�ال�ل�غ�ة 
األلمانیة في بلجیكا وال�ذی�ن ی�رغ�ب�ون ف�ي 
االستمتاع بالسینما األلمانیة، عل�ى س�ب�ی�ل 

تعد منصة األفالم ع�ب�ر اإلن�ت�رن�ت  -المثال 
online.filmfestival.be  ف���رص���ة

 13مثالیة لتجربة المھرجان من ال�ث�الث�اء 
أكتوب�ر.  25مساًء إلى األحد  8:00أكتوبر 

مدیر البرنامج ویم دي ویت: "على الرغم 
من أننا ما زلنا ن�ف�ض�ل ق�وة ال�ف�ی�ل�م ع�ل�ى 

وك�ل  -الشاشة الفضیة كشكل فني غ�ام�ر 
 -ما یأتي معھ ف�ي م�ث�ل ھ�ذا ال�م�ھ�رج�ان 

دفعنا فیروس كورونا إلى تحوی�ل أن�ف�س�ن�ا 
إل�ى م�ھ�رج��ان ھ�ج�ی��ن. س�ی�ت�م اس�ت�ك�م��ال 
ع��روض األف��الم ال��م��ادی��ة ذات الس��ع��ة 
المحدودة من خالل منصة ع�ب�ر اإلن�ت�رن�ت 
م���ع م���ج���م���وع���ة م���خ���ت���ارة م���ن أف���الم 
ال��م��ھ��رج��ان��ات ت��ك��م��ل��ھ��ا م��ق��اب��الت م��ع 
المخرجین والممثلین والممثالت، ب�م�ا ف�ي 
ذل��ك ن��ی��ن��ا ھ��وس، ورادو ج��ود، ون��وح 
سافیدرا، ووعد الخطیب، وغیرھم الكثی�ر. 
على ھذا ال�ن�ح�و، س�ی�ت�م م�ت�اب�ع�ة ت�ج�رب�ة 
المھرجان الكاملة ع�ب�ر اإلن�ت�رن�ت.. ب�ھ�ذه 
الطریقة، یمكننا الحفاظ على الدور ال�م�ھ�م 
الذي یضطلع ب�ھ م�ھ�رج�ان�ن�ا ف�ي ال�ن�ظ�ام 
البیئي لصناعة السینما في ح�ی�ن ن�واص�ل 
وضع ثقافة األف�الم ف�ي أض�واء ك�اش�ف�ة، 
ربما حتى لج�م�ھ�ور أوس�ع م�ن أي وق�ت 

   مضى".
م��ع ف��ی��ل��م "ال��ث��م��ل" إخ��ت��ار ال��م��ھ��رج��ان 

تراجیدیة دنم�ارك�ی�ة م�ن ال�درج�ة كومیدیا 
األولى حیث یغام�ر أرب�ع�ة رج�ال ب�ال�غ�ون 
بتجربة یمرون خاللھا بالكمی�ة ال�م�ن�اس�ب�ة 
من ال�ك�ح�ول ف�ي دم�ھ�م. ال�م�م�ث�ل م�ادس 

ل�م ی�ك�ن  Mads Mikkelsenمیكلسن 
ف�ي ال�دورال�رئ�ی�س�ي م�ت�أل�ق، إن�م�ا رائ��ع. 

ت�راج�ی�دی�ة ص�اخ�ب�ة النتیجة كانت كومیدیا 
وواقعیة نجح المخرج توماس فین�ت�رب�ی�رغ 
مرة أخرى مع كاتب الس�ی�ن�اری�و ت�وب�ی�اس 
لیندھولم في حصاد ثمرة االعجاب. السك�ر 
ھ�و م�زی��ج رائ�ع م�ن ال��ف�ك�اھ��ة وال�ب��ؤس 
ب�اإلض�اف�ة إل�ى دراس�ة م�ث�ی��رة ل�الھ�ت�م��ام 

اإلی�ج�اب�ی�ة  -وموجھة ب�ق�وة ح�ول اآلث�ار 
لثق�اف�ة الش�رب ال�ی�وم�ی�ة  -واألقل إیجابیة 

  لدینا.
من بین المتنافسین على الجائ�زة ال�ك�ب�رى 
لھذا ال�ع�ام ألفض�ل ف�ی�ل�م وج�ائ�زة ج�ورج 
دیلیرو ألفضل موسیقى تصویریة ـ تصمیم 
صوتي، فیلم البلجیكي س�ت�ی�ف�ان س�ت�ری�ك�ر 

، وفیل�م ال�م�ص�ور  L'ennemi"العدو" 
فیتالینا فاریال للمخرج ال�ب�رت�غ�ال�ي ب�ی�درو 

 Petiteكوستا. م�ع ف�ی�ل�م "ال�ح�ف�ی�دة" 
Fille  لل�م�خ�رج س�ی�ب�اس�ت�ی�ان ل�ی�ف�ش�ی�ت�ز

Sébastien Lifshitz  س��ی��خ��وض ،
الفیلم الوثائق�ي ال�م�ن�افس�ة ألول م�رة ف�ي 
مھرجان غینت. وسیقام العرض البلجیك�ي 
األول ل�ل�ف��ائ�زی�ن ب��ج�ائ�زة األس��د ال�ذھ�ب��ي 
ل��ل��م��خ��رج ك��ل��وي تش��او، م��ع ف��رانس��ی��س 
م��ك��دورم��ان��د ال��ح��اض��رة ف��ي ك��ل م��ك��ان، 
والفائزة بالدب الذھ�ب�ي ل�ف�ی�ل�م "ال ی�وج�د 
شر" من إخراج م�ح�م�د رس�ول�وف. ھ�ذه 
لیست س�وى ع�دد ق�ل�ی�ل م�ن ال�ع�دی�د م�ن 
العناوین الرائعة التي سیتم عرضھ�ا ع�ل�ى 
الشاشة الفضیة في األیام المقب�ل�ة. ع�الوة 
على ھذه اإلصدارات الجدیدة، سیتم إزال�ة 
الغبار عن سلسلة من األفالم الكالسیكیة لـ 
"ف���اس����ب����ی���ن����در" و "وی����ن����درس" ، 
"ھرتسوغ" و "فون تروتا". ی�ت�م إع�ادة 
اكتشافھا من خالل التركیز عل�ى الس�ی�ن�م�ا 
األلمانیة الجدیدة. أیضا االح�ت�ف�ال ب�ذك�رى 
الش��ق��ي ال��رھ��ی��ب ل��ل��س��ی��ن��م��ا ال��ب��ل��ج��ی��ك��ی��ة 
"روبرت دي ھ�ی�رت"، واالح�ت�ف�ال ب�ع�ی�د 

 Theالمیالد األربعین لفیلم "ال�ل�م�ع�ان" 
Shining  لل�م�خ�رج األم�ری�ك�ي س�ت�ان�ل�ي
ع��ب��ر  Stanley Kubrickك��وب��ری��ك 

في ص�ال�ة  VIDEODROOMبرنامج 
فنون فورویت. ویجري االحتف�ال ب�ج�وائ�ز 
الموسیقى التص�وی�ری�ة الس�ی�ن�م�ائ�ی�ة ذات 
الشھرة العالمیة، بعیدھا العشرین بطریق�ة 

أكتوبر، حیث سیقام ال�ح�ف�ل  24خاصة في 
المركزي مع ألكسندر دی�ب�الت وغ�اب�ری�ی�ل 
ی�ارد، ال��ل��ذی�ن س��ی��ح�ص��الن ع��ل�ى ج��ائ��زة 
"إنجازات مدى الحیاة" لیلقي نظرة ع�ل�ى 
مدى عقدین من م�وس�ی�ق�ى األف�الم، أیض�اً 
تس�ل��ی��ط الض��وء م��رة أخ��رى ع��ل��ى أك��ب��ر 
اإلنجازات الموسیقیة في األف�الم ووس�ائ�ل 
اإلعالم السمعیة والبصری�ة األخ�رى ل�ھ�ذا 

  العام.
تتمیز أفالم المسابقة الرسمیة ل�ھ�ذا ال�ع�ام 
بعناوین مثیرة مثل فیلم "البق�رة االول�ى" 
للمخرجة كللي ریش�ارد، وف�ی�ل�م "إدی�ن" 
للمخرجة الھن�غ�اری�ة أغ�ن�ی�س ك�وكس�ی�س 

وفیلم " قص�ص م�ن خش�ب ال�ك�س�ت�ن�اء" 
للمخرج السلوفیني جریجور ب�وتش�ی�ت�ش، 
وال�ف��ی��ل��م ال��وث��ائ��ق��ي "الش��غ��ب األب��ی��ض" 
لروبیكا شاه و "بین التالل" لمحم�د رض�ا 
ك��ی��ف��ان��ف��ار، و "ال��ت��ح��ری��ض" ل��ی��ارون 
زیلبرم�ان. ب�اإلض�اف�ة إل�ى ب�ع�ض األف�الم 
القصیرة للمواھب الشابة واألفالم لصانعي 

  أفالم ذوي الخبرة في قسم "الماجستیر"
ینظم مھرجان "غینت" للفیلم السین�م�ائ�ي 

ف�ي إح�دى عش�رة  -عرضاً أولیاً كل شھر 
دار سینما ومراكز ثقافیة متعاونة منتش�رة 
في جمیع أنحاء فالندرز. ھذا الش�ھ�ر ك�ان 

لـ�� "وع��د  For Samaف�ی��ل��م "لس��م�ا" 
الخطیب وإدوارد واتس". س�ی�ت�م ع�رض�ھ 

 47ف��ي ن��ف��س ال��وق��ت خ��الل ال��دورة 
أك��ت�وب��ر..  20ل�ل�م��ھ�رج��ان ی��وم ال�ث��الث�اء 

لماذا یُترك  -شھادة حرب مفجعة من حلب 
شخص ما في منطقة ن�زاع خ�ط�ی�رة؟ ھ�ذا 
ھ�و الس�ؤال ال�ذي أرادت وع�د ال�خ�ط�ی��ب 
اإلجابة علیھ في "لس�م�ا". ع�ن�دم�ا ك�ان�ت 

عاماً، بدأت وع�د  20طالبة تبلغ من العمر 
كصح�ف�ی�ة م�دن�ی�ة  2011الخطیب في عام 

توثق الحرب المتصاعدة في سوریا. بینم�ا 
كان كل شيء من حولھا یتعرض ل�ل�دم�ار، 
واصلت تصویر كل شيء بعزم، وت�زوج�ت 
من طبیب أنجبت منھ طفلھا األول سما في 

. م��ن خ��الل ص��ور ال��ح��رب 2016ع��ام 
الصعبة وشظایا األسرة الحمی�م�ة، ت�ح�اول 
وعد اآلن أن تشرح البنتھا س�ب�ب ب�ق�ائ�ھ�ا 
في كابوس حلب ـ "أریدك أن تفھمي لماذا 
ات�خ��ذن��ا أن�ا ووال��دك ب��ع�ض ال��خ��ی��ارات." 
ون��ت��ی��ج��ة ل��ذل��ك، ف��إن م��ذك��رات ال��ح��رب 
المفجعة ھذه، التي أعدتھا وقام بإخراج�ھ�ا 
البریطاني إدوارد واتس، لیست فقط ملیئة 
بالطموحات الصحفیة، ولكن قبل كل شيء 
ی�م��ك�ن��ك أن تش�ع��ر ب��ال�ق��ل�ب ال�ن��اب�ض ألم 
شجاعة تحلم بمستقبل أفضل لنسلھا.ع�ل�ى 
الرغم من أن الرعب أحی�ان�ا ی�دف�ع ن�ف�س�ھ 
إلى المقدمة دون حل وسط، فإن سما ھ�ي 
قبل كل شيء شھادة ع�ل�ى ح�ی�اة الش�ب�اب 
وال�ب�راءة وال�زھ�رة ال�م��ت�ب�ق�ی�ة وس�ط ك��ل 
الركام. الئحة اتھام بشأن قصف الس�ك�ان، 
ولكنھ�ا أیض�ا ت�ك�ری�م لش�ج�اع�ة وم�ث�اب�رة 
األطباء وال�م�م�رض�ات وال�م�دن�ی�ی�ن ال�ذی�ن 
یشعرون بأنھم متصلون ببعضھم ال�ب�ع�ض 

   وببیوتھم.
ل�ج�ائ�زة األوس�ك�ار  Samaلقد تم ترشیح 

وكان م�ن ال�م�ق�رر ف�ي األص�ل أن ی�ك�ون 
 الفیلم االفتتاحي للمھرجان. 

وكان من ال�م�ق�رر أیض�اً، أن ی�ن�ت�ق�ل إل�ى 

إصدار المھرجان عبر اإلنترنت ف�ي رب�ی�ع 
لكنھ تأجل إلى فترة المھرجان.  2020عام 

بعد الفیلم، س�ی�ت�م ع�رض س�ؤال وج�واب 
مسجل مسبقا بین المخرج ووعد الخط�ی�ب 
ورودي فرانكس. بذلك ی�رى ال�م�ھ�رج�ان، 
أن مھمتھ ھي جذب االنت�ب�اه إل�ى ال�ث�ق�اف�ة 
السینمائیة بالمعنى األوسع للكل�م�ة خ�ارج 
وداخل فترة المھرجان وموقع�ھ األس�اس�ي 

 "غینت".
 14وسیقدم المھرجان فیلم وثائق�ي ل�م�دة 

ساعة بعنوان "النساء یص�ن�ع�ن ال�ف�ی�ل�م ـ 
فیلم طریق جدید ع�ب�ر الس�ی�ن�م�ا" ل�م�ارك 
كوزینز. یتحدث عن "أعظم ما أبدع" ف�ي 
تاریخ الفیلم باستخدام م�واد حص�ری�ة م�ن 
إخراج صانعات األفالم. س�ی�ع�رض ال�ف�ی�ل�م 
في خمسة أجزاء في سینما سف�ن�ك�س م�ن 

أكتوبر.. م�ارك  23إلى الجمعة  19االثنین 
كوزینز فاجأ الع�ال�م الس�ی�ن�م�ائ�ي ف�ي ع�ام 

بقصة الفیلم الملح�م�ي "أودیس�ة"  2011
An Odyssey 15، وھو وثائق�ي م�دت�ھ 

ساعة یتح�دث ع�ن ت�اری�خ ال�ف�ی�ل�م: ف�ی�ل�م 
"طریق جدید عبر السینما" أقصر بساعة 
واحدة من فیلم أودیسة، ل�ك�ن�ھ ی�ظ�ل م�رة 
أخرى نتیجة عم�ل ش�اق. ی�ن�ق�س�م ال�ف�ی�ل�م 
الوثائقي إلى أربع�ی�ن فص�الً م�ج�م�ع�ة ف�ي 
أربعة عشر ج�زءاً م�ن الس�اع�ة. ی�ك�ش�ف 
العنوان التركیز ھذه المرة ع�ل�ى الس�ی�ن�م�ا 
النسائیة. لكن احذر: ھذا لیس ف�ی�ل�م�اً ع�ن 
المخرج�ات، وال ع�ن ال�ت�م�ی�ی�ز ال�ج�ن�س�ي 
ال�م�ت��أص�ل ف�ي ب�ع��ض أج��زاء الص��ن�اع��ة، 
وال��ذي ح��رم ال��ن��س��اء م��ن ال��ف��رص أو 

 االعتراف بالعمل الذي قاموا بھ!.
ما ھو فیلم "النساء یصنع�ن ف�ی�ل�م" إذن؟ 
إنھ درس رائع في دراسات األفالم حیث ال 
یمكن أن یتخیلھ سوى أبناء الح�رف�ة، وق�د 
تم تجمیعھ من قبل، من بین آخرین، ت�ی�ل�دا 
سوینتون وث�ان�دي ن�ی�وت�ن وج�ی�ن ف�ون�دا. 
ی�ت�ع��ام�ل م�ع األم�ور ال�ف�ن��ی�ة (ال�ت��ح�ری��ر، 
المشھد، التقریب)، ویت�ع�م�ق ف�ي األن�واع 
(المیلودراما، الخیال العلمي، الكوم�ی�دی�ا)، 
ویخصص فصوال ل�م�ف�اھ�ی�م م�ث�ل ال�رك�ود 
والس��ری��ال��ی��ة وال��ج��ن��س وال��ت��وت��ر. ال��ح��ب 
والموت ال یمر دون أن ی�الح�ظ�ھ�م�ا أح�د. 
كما أنھ یتساءل كیف یمكن تقدیم شخصی�ة 
ما أو كیف ی�م�ك�ن�ك ض�ب�ط ن�غ�م�ة ال�ف�ی�ل�م. 
كخاتمة تحصل على جزء لذیذ م�ن ال�غ�ن�اء 
والرقص. ماذا عن ھؤالء النساء؟ ج�م�ی�ع 
الموضوعات تقوم ع�ل�ى اس�ت�خ�دام ف�ق�ط، 

م�ن ال�م�خ�رج�ات  183مقتطفات من أفالم 
وال�ع�دی�د م�ن األف�الم، م�ن خ�م�س ق��ارات 
مختلفة. رحلة سینمائی�ة ت�ت�رك أي م�ح�ب 
للسینما في حالة من الرھبة.. سبب وج�ود 
ھذا الفیلم في برنامج مھرج�ان "غ�ی�ن�ت" 
السابع واألربعین واضح تمام�ا. ال ی�خ�ف�ى 
على أحد أن صناعة السینما ال تزال ت�ح�ت 
سیطرة المخرجی�ن وال�م�ن�ت�ج�ی�ن ال�ذك�ور. 
باإلضافة إلى ذل�ك، ال ی�زال ھ�ن�اك غ�ی�اب 
مؤلم للتنوع الثقافي والعرقي داخل القطاع 
السمعي البصري، سواء في الكوالی�س أو 
خلفھا. لذلك تعتبر مسؤولیة ال�ق�ی�ام ب�دور 
رئیسي للتحول نحو قطاع سم�ع�ي بص�ري 
شامل، مھمة ضروریة. لك�ش�ف ال�ح�ق�ائ�ق 
حول النوع االجتماعي وال�ت�ن�وع ال�ث�ق�اف�ي 

  في قطاع السینما واإلنتاج.

   وا ا  نو .. ا و اعل واا  
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 بقلم: عصام الیاسري



تأتي الرمزیة الصوریة ف�ي أيِّ ن�ص   
شعري من خالل مجموعة قیم یت�ب�ن�اھ�ا 
الشاعر اضافة لثقافتھ والم�ح�ی�ط ال�ذي 
ین�ت�م�ي ال�ی�ھ وی�ع�ی�ش ف�ی�ھ؛ ك�ع�ن�ص�ر 
متعارف ظاھر للع�ی�ان؛ ب�یّ�ن ب�الش�ك�ل؛ 
یخ�ت�ل�ف ف�ي ال�م�ض�م�ون م�ن ش�خ�ص 
آلخر، ومن كاتب لكات�ب، وم�ن ش�اع�ر 
لشاعر كتعبیر ع�ن مض�ام�ی�ن ك�ث�ی�رة، 
وأفكار قد تكون تنویریة، أو ھ�واج�س 
ذاتیة ومجتمعیة، أو عن الطبیعة بشكل 
عام، وأحیاناً ھي نظرة ابستیمول�ج�ی�ة؛ 
تتشكل بالمجمل كعالمات یس�ع�ى ال�ی�ھ�ا 
الكاتب، أو ی�ت�ص�ورھ�ا ال�م�ت�ل�ق�ي وف�ق 

 تحلیلھ للصورة بما شاء.
ھنا نجد شاعراً، وھو عبد هللا حس�ی�ن، 
التزم بتوظیف اللغة ال�ت�ي تس�ت�ع�م�ل�ھ�ا 
الحیاة ال�ی�وم�ی�ة م�ع م�ف�ردات م�ن�ت�ق�اة 
ك�رم�ز دالل�ي أض�ف�ى ج�م�ال�ی�ة خ�دم�ت 
التعبی�ر ال�الح�ق، وال�م�ت�ش�ك�ل بص�ورة 
الحرف ال بصورة ال�ل�ون ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي، 
ل��ی��ولّ��د الص��ورة ال��ذھ��ن��ی��ة ال��ح��ق��ی��ق��ی��ة 
لمتلقیھ، أو من سیموج م�ع م�ا ك�ت�ب�ھ، 

 وأراده فعالً كرسالة یجب أن تصل.
في قصی�دة ب�ع�ن�وان "أس�ی�ر ح�زی�ن�اً" 
للشاعر نجد تصویَر ح�دٍث ص�غ�ی�ر ف�ي 
الحیاة؛ كبیٍر في داللة المعنى ورم�زی�ة 

ب��م�ض��ام�ی�ن واس�ع��ة، س��واء   الص�ورة
 كانت اجتماعیة أو ثقافیة أو انسانیة:

  " أسیُر حزینا
  آخر اللیل

  قدماي ثقیلتانِ 
  راسي كمعبٍد مھجور

  تتطایر منھ الخفافیش!
  أسیُر ومعي

 اعمدة االنارة القدیمة.

  تصغي ألحادیثي 
  غیمة وحیدة

 استنشُق رائحة
  التبغ الخارُج من أفواه (االراگیل)

  وأتحسُس تجاعید الجدران
  یحدق اليَّ 

  بعینیِھ النائمتینِ 
  كلب المدینة العجوز

  وأنا اتأمل
  وجھ المدینِة الشاحب

  وكومة الغبار
 المتكئ على كتفھا!

 مدینةٌ 
  لیلھا بال نجوم

  ربیعھا بال قداح
 شوارعھا بال جَسور!".
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ء اروا ا ء م  ة اءة 

 ا را ا 
  ا   ة ًذأ 

 
 
 
 

 للناقد سعد الساعدي / العراق

ّ ر 
 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أسترالیا -أدیالید 

 
 حیَن عدُت من البلِد البعید

 لم أجْد أحفادي وال أوالدي بانتظاري
 بل وجدُت قصیدتي األخیرةَ التي لم أكملھا

 بانتظاري،
 ُمْتَرعةً بانتظاري.

 فسارعُت إلى تقبیلِھا ما بین عینیھا
 فھبطْت من عینیھا الحالمتین

 دمعةُ طفٍل یتیم.
* 

 في كلِّ بلٍد من بلداِن العالم
 أودعُت نجمةً من نجماتي.
 كنُت مھووساً بسرِّ الحیاة

  ولم أعرف أّن الحیاة
 داٌء ال تشفیھ النُّجوم.

* 
 كثیراً ما أذكُر أسماَء البحاِر التي عبرتُھا؛

 بحر الحرف،
 بحر النّقطة،
 بحر الّرعب،
 بحر اللعنة،
 بحر الطّغاة،

 بحر الكالِب والثَّعالِب والعناكب،
 بحر الكناغر،
 بحر األجساد،

حِك األْسَود.  بحر الضَّ
  لكنّي أنسى أن أذكَر بحراً 

 محاه الجغرافیون من الخارطة،
 أظنّھُ بحر حیاتي.

* 
 أنتظُر بشوٍق أن أدخَل نقطتي

 ألصافَح وحشتي
 وأقبَّل وحدتي.

* 
ْعُر جنوٌن جمیل  الشِّ

 أو جنوٌن ُمطلَق
 أو جنوٌن سریاليّ 
 أو جنوٌن حروفيّ 
 أو جنوٌن نقطوّي.

 ھذه أنواع الجنون التي أوصیُت بھا قصیدتي
 وھي على حافِّة الجنوِن األخیر،

 أي الجنون السَّعید!
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) بأ  (زاد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 / لندن الركابي د. سجال

  أجبني 

 تحدث معي بِصدق

  لماذا أتیت إلي جناتي

  زرعت الھوى

 في نبض أشعاري

 تناجیني عشقا متوھجا

  ٓفمن البكاء حذاري

  إنھا أزھاري

 ... لن تحتمل الخدیعة

 

 ففي كل أیامي

 ... كنت للعشق أمیرة

 متوجة بكؤوس المحبة

 ... مسرورة سعیدة

 .. راھبة للقبالت و قدیسة

  فجأة استیقظت

 من ُحلِم نھاري

 بخیال كلماتي

 ... و لیس بالحقیقة

 

 تراقصني الحیاة

 .. على عزف تغریدة

  أداعب بھا أنفاسي

 و یشتعل بھا حرماني

 و لِخمور العشق أرتشف

 ... أ حقا أنا المعشوقة

 

 أجبني

  أتغلق عینیك

 حینما تسمعني

  أ تشعر باندماج

 ... روحك بوریدي

  أ تتلھف

 ... إلى ضم أحضاني

 و لو خجلت منك

  بإمكانك احتواء

 ... صبار أقالمي

 ... تعانقني بال مراوغة

 

 تشعر بغرام أنفاسي

 ... و بكل ما یروي ظمأي

  تھتم بوجداني

 ... و بإعادة شمسي الخمیلة

 أناجیك حبیبي

 بأن تنصت إلى ھمساتي

 ...  إنني إمرأة مدللة

 فكیف یا عاشقا

  ستمتلك ھمسات قلبي

 ... في لیالینا الدافئة

******** 

 عذوبة التھدھدني الورد أراجیح

  عليّ   خوفاً  أكتنزھا...             

 أرقة توق دموع من                   

 شفتيّ  بین أزّمھا  رذاذغیرة                 

 تقول وانت                    

 الكؤوس تنضب لئال كوني... ...                    

 : وھنّ  أكون...؟ كیف                     

 آیبات  غادیاتٍ  متكونات كائنات                    

 الحروف ومیض بین یتغنّجن                    

 بسرابھنّ  أنتَ  الهٍ         

  فتذكرني  أناكَ  تذكرُ                   

 فاصلتین بیاضاًبین                       

 غیمتین بین صحواً                       

 ولیلة لیلة ألف بین نھاراً                       

 شرسة یقظةٍ   بین لحاظٍ  نعاس               

 

 فیك الذائبة ذاتي أكفكف 

 مصغیة  ھواجسكَ  في أُبحرُ        

 

 الرؤوم طوفاني علیك  أخاف

  تتغّشاك اذ روحٍ  وفتنة                     

 زبدٍ  أضغاث تكتسح                                   

  األحالم یاراعي تخشى تراك أ

 ؟؟ منتھاك مسك  أكون أن                           

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

    30.10.2020 Liverpool 

ا  ِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منى فتحي حامد/مصر
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زمن ینتعل الفضیلة، ویتباھى بلباس الخبث و النفاق..یّوزع ال�ھ�دای�ا ال�م�ف�ّخ�خ�ة ع�ل�ى 
األطفال..یرتدي أقنعة العید طوال أیام السنة..یتقن اختطاف األحالم من ف�وق ال�وس�ائ�د 
الحریریة..یجّرھا نحو كھف موحش، یجرّدھا من براءتھا و طھرھا، ثّم یجھ�ز ع�ل�ی�ھ�ا 

 في مّصب نفایات الیأس.. ویلقي بجثتّھا المشّوھة المعالم، 
ال�الم�ع�ة   زمن لیلھ ال یغیب ظالم�ھ و ال ی�ن�ض�ب رع�ب ك�واب�ی�س�ھ..اس�ت�ب�دل ن�ج�وم�ھ

و الّشقاء..صّمم بّكل ما أوتي من عزیمة قذرة، على إعدام الفرحة و   الّموت  بمصابیح
 األمل على صفحات الجرائد الیومیة و منابر التواصل االجتماعي..

زمن الحسد والحقد األسود.. تنزف من شرایینھ أیّام عمرن�ا.. دون�م�ا ض�ج�ی�ج، دون�م�ا 
صراخ، في صمت رھیب مفزع..تتدحرج على س�ف�ح�ھ ال�لّ�زج..تص�ط�دم ف�ي ھ�ب�وط�ھ�ا 

سافلین بالقذارة و العفن..تتألم في صمت، تكتم تأّوھات�ھ�ا وأوج�اع�ھ�ا..ل�ك�ون�ھ�ا   ألسفل
تماما أّن كل من ی�ج�رؤ ع�ل�ى ال�م�ج�اھ�رة ب�األل�م، س�ی�ع�دم رج�م�ا ف�ي ال�م�ی�ادی�ن   تعي

 وسیكفّن في رداء من خیوط مكھربة.. العاّمة..سینّكل بجثّتھ
الرداءة و القبح..نُّصبَت فیھ الرذیلة ملكة تربّعت على ع�رش األخ�الق ال�ك�ری�م�ة   زمن

باستفتاء مزّور..بینما الفضیلة قابعة في دھالیز باردة معتمة، ال ی�ت�س�لّ�ل إل�ی�ھ�ا ش�ع�اع 
 شمس و ال ومضات ضوء، تسامر الحزن واألسى و الّدموع..

على بابھا یقف سّجان ك�ری�ھ ال�ّری�ح، ق�ب�ی�ح ال�وج�ھ، ش�اھ�را س�ی�ف�ا ّح�ادا ق�اط�ًع�ا..ق�د 
بعظام جماجم الموتى..بسادیة مقّززة یقف منتصب القامة، مرفوع الھامة، یلّوح   ُشِحذَ 

القاتلة لّكل من تسّول لھ نفسھ أن ی�ت�ط�اول ع�ل�ى ت�ج�اوزات   طعناتھ  بسیفھ و یصّوب
 الّزمن الظّالم..على قھره و استبداده..

زمن نقلَنا من خانة الّسعادة لخانة الحزن الّذي ال ینتھي..من غدی�ر م�اء ع�ذب ل�ب�رك�ة 
وج�رذان، ت�ق�ض�ي ح�اج�ت�ھ�ا ع�ل�ى أس�ط�ح آم�ال�ن�ا  میاه آسنة..تع�ی�ش ف�ی�ھ�ا ض�ف�ادع 

 الوردیة..تلك التّي طال بھا األمد و لم تتحقّق و ال نظّنھا ستتحقّق أبًدا..
زمن یّمنینا بكذب و خداع..ال یأبھ بصدى عذابنا الممتّد من ح�دود ال�ّروح ح�ت�ى ح�دود 
الموت.. وال بصرخات قلوبنا الجریحة، المحشورة في زنزانة، ت�ت�س�ّرب ال�ن�ی�ران م�ن 

 ثقوب جدرانھا المتھرئة..
النذالة و الس�ف�ال�ة تس�ت�ع�م�الن ك�خ�م�ی�رة لص�ن�ع خ�ب�ز   زمن لعین أرعن، أضحت فیھ 

رف�وف واج�ھ�ات�ھ�ا   الح�روب ع�ل�ى  الوضاعة و الخزي، في مخابز تعرض جثث قتلى
 المضاءة لیال بمصابیح النیون الملّونة..

ُعرَف بالمتقلّب الغادر..و لكن الّكل كان یحترمھ و یقّدره..یقترب منھ و یبتعد..یستأن�س 
 بھ و یَشتاقھ إذا غاب..

احذروا غدر الّزمن..ارحموا قوما جار علیھم ال�ّزم�ن..ال ت�ع�ان�د ال�ّزم�ن، ف�ھ�و إن ق�ال 
 فعل..ال تأمنوا مكر الّزمن..احتاطوا لھ ما استطعتم..

ویا لیتكم عشتم الّزمن الجمیل..زمن الّحب العذري والرومانس�ی�ة ال�ح�ال�م�ة والص�داق�ة 
 الجمیلة..زمن الوفاء واإلیثار والمباھج الخرافیة..

لألسوأ.. بعد م�ا ب�اع روح�ھ ال�ب�ری�ئ�ة   ثّم، وعلى حین ِغّرة، تغیّر ّكل شيء..وتغیّر ھو
والغدر واالقتتال و اللّعنة و ال�م�ط�ر الّ�ل�ی�ل�ي   زمن الشؤم وتحّول إلى   النقیّة للشیطان

 والموت الیومي للّحب و الصداقة والنبل..
وبات الّكل ینتظر رحیلھ بفارغ الّصبر إلى ذاك ال�ع�ال�م ال�ّذي أت�ى م�ن�ھ..ع�ال�م ال�ع�ت�م�ة 

 والغربان والّسحب الّداكنة.. والّسواد الغامق
وبات الّكل یسأل عن موعد رحیلھ، ویتّرقب حلول زمن جدید، ب�اس�م ال�ّم�ح�ی�ى..ی�ح�م�ل 
حقائب قد ملئت بالھدایا والورود  وأسطوانات األغاني ودواوین ال�غ�زل..زم�ن ج�ی�وب�ھ 

 محشّوة بالنّجوم المضیئة..یوقظ التّْوق و الشھوات المنسیة في النّفوس الباردة..
الّكل یكرھھ..یمقتھ..ینادي برحیلھ..والّكل یرید أن یح�ظ�ى ب�زم�ن ج�دی�د، ت�ت�ع�ان�ق ف�ی�ھ 

بالنھایات، في لحظة حنان وّحب ویقین..زمن   وتلتقي فیھ البدایات الخیوط وال تتشابك
 یرّمم األرواح المنكسرة ویعید االبتسامة للشفاه المتحجّرة البائسة..البائسة..

 

   (خاطرة)

ب دا ت 
 
 

 

 

 وھیبة سقاي / الجزائر

  قصة قصیرة

ررة اا 
 
 
 
 

غسان سالم شعبو 
  العراق -بغدیدا 

 
 
 

أمسكُت الصورة بیدي وقربّتھا إليَّ وأزلُت عنھا الغبار وت�م�ن�ی�ُت   
أن تعود تلك الوجوه وتلك األیام النابضة بالح�ی�اة وی�ع�ود ك�ل م�ن 
كان فیھا مع الذكریات الجمیلة بمالم�ح�ھ�م ووج�وھ�ھ�م الض�اح�ك�ة 

 قبل أن تبعدنا عجالت السنین ویغیّبنا الزمن عن بعضنا.
ما زلت أذكر تلك اللحظة التي سحبنا بھا ھذه الصورة مع ج�م�ی�ع  

التالمیذ أمام صفنا، وقد أحطنا جمیعاً بمعل�م�ن�ا. وب�ك�ل ب�راءة ك�ن�ا 
نحتضن معلمنا ونحن ننظر إلى المصور ویقف مع�ل�م�ن�ا ب�ج�ان�ب�ن�ا 
بإبتسامتھ الرائعة بینما كان التالمیذ من بقیة الصفوف یتزاحمون 
للفرجة علینا ویمألون المكان بالصخب والضجیج. فكان�ت م�دی�رة 
المدرسة تنھرھ�م بش�دة ف�ی�خ�ت�ب�ئ�وا خ�ل�ف ال�ن�واف�ذ بض�ح�ك�ات�ھ�م 
الصبیانیة. یا لھ من عالم جمی�ل ب�ريء ع�ال�م ال�م�درس�ة ی�ود ك�ل 
واحد منّا أن یستعید كل یوم من تلك األیام. لكنھا مضت ولن ت�ع�ود 
ویكفینا أننا التقطن�ا ھ�ذه الص�ورة ال�ت�ذك�اری�ة ف�ي ن�ھ�ای�ة الس�ن�ة 
لننطلق بھا إلى المرحلة القادمة، لنزید بھا من العلوم ون�ك�ب�ر ف�ي 
المبادئ التي تعودنا علیھا. وكم كان مع�ل�م�ن�ا رف�ی�ق�اَ ل�ن�ا ی�ع�ل�م�ن�ا 
قواعد الحیاة ویعطینا كل مشاعره لننط�ل�ق إل�ى األم�ام . ق�ب�ل أن 
یرحل. لكن ال أحد یعلم لماذا غاب ع�نّ�ا. ل�ق�د إف�ت�ق�دن�اه م�ع ب�دای�ة 
السنة الجدیدة. أتراه أین ذھب!؟ّ. ھل رحل؟ ھل ھو م�ری�ض؟ ھ�ل 
تزوج؟. ما زلنا نتذكره ونتذكر ب�راءت�ھ وھ�دوءه، وم�ا زال ق�ل�ب�ھ 
ینبض في داخ�ل ھ�ذه ال�ل�وح�ة. وم�ا زال م�ع�ن�ا یض�ح�ك وی�ت�ك�ل�م 
وینادینا جمیعاً من داخل ھذا اإلط�ار. ی�ع�رف أس�م ك�ل واح�د م�نّ�ا 
وینادینا بأسمائنا التي طالما أعطى ل�ھ�ا م�ع�ان�ي مض�ح�ك�ة ب�روح 
الفكاھة. لیمأل الج�و ف�رح�اً وم�رح�اً وت�رك ع�ل�ى وج�وھ�ن�ا ح�ی�رة 

  وحسرة وكلنا نتساءل:
"ال بد أنھ في مكان ما من ھذا العالم؟ البد أن الحزن یعتصر قل�ب�ھ 

المرض؟ ھل خطفھ الم�وت؟ ی�ا   لغیابھ عنّا رغماً عنھ؟ ھل أصابھ
إلھي ما ھذه العواطف؟ وما ھذه ال�ھ�واج�س ال�ت�ي ت�ن�ت�اب�ن�ي وأن�ا 
حائرة بشأنھ؟. أود لو أراه یدخل من ال�ب�اب ال�رئ�ی�س�ي ل�ل�م�درس�ة 

إنھا أحالم وأوھ�ام   ویقف أمام الصف یدعونا للحصة الیومیة..".
قد نسجتھا أیام الفراق. فما زال نبض ق�ل�ب�ھ وھ�دی�ر روح�ھ ی�م�أل 
المساحات كلھا رغم أن جسده قد أضحى ب�ع�ی�داً ب�ع�ی�داً ج�داً. وم�ا 

  زال طیفھ یمّر من حولنا فیّرق قلبنا، وننشد معھ.
ِم تساؤالتنا وحیرتنا دخلت ال�م�دی�رة إل�ى ص�ف�ن�ا ل�ت�ق�ف  وفي ِخضَّ
أمامنا معلن�ة: "أن ال�م�رض ق�د غ�یّ�َب أس�ت�اذن�ا ل�ف�ت�رة ط�وی�ل�ة. 
ول��أل��س��ف ف��إن��ھ ل��ن ی��ع��ود. ألن روح��ھ اآلن تس��م��و ف��ي أع��ال��ي 
السموات. وصوتھ یرنو متعالیاً بین ال�غ�م�ام. وح�ك�م�ت�ھ ق�د م�ألت 
الكون". فإرتعش قلبنا الصغیر. وإنطلقت دمعة تفیض بی�ن رم�ش 
العینین، وأخرجنا أألوراق من الدرج ورحنا نخط إسم�ھ ب�أن�ام�ل�ن�ا 
الیانعة. وبتأثر شدید بدأنا فصلنا الجدید ونحن نتنفس عبق روحھ 

 السامیة.
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اك�ت�وب�ر ع�ن  31توفي یوم الجمعة      
عاما في دبلن الصحفي الالمع  74عمر 

المدافع عن ال�ق�ض�ای�ا ال�ع�ادل�ة روب�رت 
فیسك وكان ینوي ال�ع�ودة ال�ى ب�ی�روت 
التي عاش فیھا سنوات طویلة منذ ع�ام 

وغطى الحرب االھلیة ف�ي ای�رل�ن�دا  76
ولبنان اضافة لل�ع�ش�رات م�ن ال�ق�ض�ای�ا 
العربیة والعالمیة ح�ی�ث غ�ط�ى ح�روب 
افغانس�ت�ان وح�رب ك�وس�وف�و وحص�ار 
غزة وھو اح�د الص�ح�ف�ی�ی�ن ال�غ�رب�ی�ی�ن 
القالئل الذین قابلوا بن الدن وقام ایض�ا 
بتغطیة حروب الخلیج العراقیة االیرانیة 
الكویتی�ة االم�ری�ك�ی�ة وك�ان ل�ھ م�وق�ف 
مشھود ضد ال�غ�زو االم�ری�ك�ي ل�ل�ع�راق 
وفضح اكاذیب بوش وب�ل�ی�ر ح�ول ت�ل�ك 

 .الحرب
عمل روبرت فیسك مراسال لصحی�ف�ة    

التایمس لخمسة عشر ع�ام ل�م�ن�ت�ص�ف 
السبعین�ات ح�ی�ث اخ�ت�ل�ف م�ع ال�م�ال�ك 
الجدید مردوخ وانتقل ل�ی�ع�م�ل م�راس�ال 
لصحیفة االندیندنت حیث تتمیز كت�اب�ات�ھ 
بالجرأة والصراحة والموض�وع�ی�ة وق�د 
وقف دوما ال�ى ج�ان�ب قض�ی�ة الش�ع�ب 
الفلسطیني العادلة وتمنعھ اسرائیل م�ن 

الدخول الیھا بسبب نقل ال�ح�ق�ی�ق�ة وق�د 
حصل فیسك ع�ل�ى ال�ع�دی�د م�ن ج�وائ�ز 

 . التقدیر الصحفیة المحلیة والعالمیة
تحدث فیسك في محاضرة ل�ھ ع�ن ق�وة 
اللغة والتعابیر وال�م�ص�ط�ل�ح�ات وك�ی�ف 
اصبح الصحفیون الغربیون وخاصة في 
بریطانیا وامریكا اس�رى ل�ل�غ�ة ال�ح�ك�ام 
والعسكریون واعتبر ذلك جھال للتاری�خ 
واس��اءة اس��ت��خ��دام��ھ واورد ف��ي ت��ل��ك 

العدید م�ن االم�ث�ل�ة م�ن�ھ�ا ) 1(المحاضرة
 : مثال

استخدم االمریكان واالنكلیز ل�ع�ش�رات   
الس��ن��ی��ن وك��ذل��ك ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ی��ون 

عملی�ة الس�الم"  "واالسرائیلیون نعبیر
لوصف اتفاق فاشل غیر منصف وغ�ی�ر 
ش�ری�ف وغ��ی�ر ع��ادل یس�م�ح الم�ری�ك��ا 
واسرائیل اقرار ایة قطع م�ن االراض�ي 
المبعثرة ستع�ط�ى لش�ع�ب ی�رزح ت�ح�ت 
االح��ت��الل ول��ق��د تس��ائ��ل��ت ع��ن ھ��ذا 
التعبیراعند توقیع اتفاقیة اوسلو ول�ك�ن 
ما سرع ان ننسى بان ات�ف�اق�ی�ة اوس�ل�و 
كانت استسالما سریا یفت�ق�د ای�ة اس�س 
قانونیة وھل نتذكر تسمیة یاسر عرفات 

س�الم " لالتفاقیة في البی�ت االب�ی�ض ب

ولكن ھل اشار احد من�ا ب�ان  "الشجعان
س���الم "اول م���ن اس���ت���خ���دم ت���ع���ب���ی���ر

الشجعان" كان شارل دیغول في ن�ھ�ای�ة 
الحرب الجزائریة حیت خس�رت ف�رنس�ا 

 ! الحرب في الجزائر
ل��ن��أخ��ذ م��ث��اال اخ��ر م��ن ال��ح��رب ع��ل��ى 
اف��غ��انس��ت��ان ح��ی��ث ك��رر الص��ح��ف��ی��ون 
الغربیون عبارات الجنراالت ال�غ�رب�ی�ی�ن 
م��ن ان اح��رب ال ی��م��ك��ن كس��ب��ھ��ا اال 

ول�ك�ن ل�م " ال�ع�ق�ول وال�ق�ل�وب "بكسب
یسألھم اح�د ع�ن اس�ت�خ�دام ن�ف�س ھ�ذا 
التعبیر في الح�رب ال�ف�ی�ت�ن�ام�ی�ة وال�ت�ي 

 . خسرھا الغرب
نشر روبرت فیسك العدید م�ن ال�ك�ت�ب   

وال�م�ؤل�ف�ات وق�د ت�رج�م ال�ع�دی�د م�ن�ھ��ا 
 للعربیة وفي مقدمتھا

موسوعة الحرب الكبرى ت�ح�ت ذری�ع�ة 
ال��ح��ض��ارة (ال��ح��رب ال��خ��اط��ف��ة، ال��ى 

 االبادة). البریة،
 زمن المحارب

 ویالت وطن
 الربیع العربي
 حول اسرائیل

 سوریا
 حول مصر

تمیز روب�رت ف�ی�س�ك ب�ن�ق�ده الش�دی�د   
لسی�اس�ات دون�ال�د ت�رام�ب ال�ع�ن�ص�ری�ة 
وف�اض��ا ات�ف��اق��ی��ات الس��الم ال�م��زع��وم��ة 
االخ��ی��رة ب��ی��ن اس��رائ��ی��ل واالم��ارات 
والبحرین التي تخلت عن حقوق الشعب 
الفلسطیني والقدس ولقد ابن�ھ ال�رئ�ی�س 

ك�ان ف�ی�س�ك ش�ج�اع�ا  " االیرلندي قائال
ومستقال في تقاریرة الرصینة ومتبح�را 
ف��ي ش��ؤون الش��رق االس��ط وس��اع��د 
الكثیرین على فھم تعق�ی�دا مش�اك�ل ت�ل�ك 

 "المنطقة
ما احوجنا الیوم ال�ى الص�ح�ف�ي ال�رائ�ع 

 خالد الذكر روبرت فیسك
..................................... 

(1)https://www.aljazeera.com/news/2010/5/25/
journalism-and-the-words-of-power 

 

 روت  ... ا ا اي مه
 

 02/11/2020محمد الموسوي    د. 

Journalist Robert Fisk 

 



قص�ة اول تش��ك��ی�ل ج��وق عس��ك��ري    
موسیقي في العراق واس�ت�ع�راض�ھ ف�ي 
السراي حی�ث ی�ق�ام اس�ت�ع�راض ف�خ�م، 
فیسیر ال�م�وك�ب ع�ل�ى ص�وت األب�واق 
والطبول، مع ثلة من العسك�ر ال�خ�ی�ال�ة 
ال��رف��ی��ع��ة، وی��ل��ب��س ال��ع��س��ك��ر وك��ب��ار 
الموظفین أزیاء غریبة متنوعة، خاصة 
جلود النمور الرائعة وق�م�اش األط�ل�س 
الجمیل). كان م�ن ال�م�أل�وف ف�ي ع�ھ�د 
الحكم العثماني عزف موسیقى ال�ج�ی�ش 
في ساحة السراي (والسراي ھو ساحة 
شاسعة في جانب الرص�اف�ة م�ن ب�غ�داد 
كانت دوائر الحك�وم�ة ال�رس�م�ی�ة ع�ل�ى 

 العھد العثماني مركزة فیھا. 
وواص��ل��ت ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ی��ة ب��ع��د 
تأسیسھا استخدام السراي كمقر ل�ك�اف�ة 
الوزارات العراقیة واغ�ل�ب ال�م�دی�ری�ات 
العامة) مرة في األسبوع وف�ي األع�ی�اد 
كوسیلة للدعایة واللھو في الوقت ذاتھ. 
وكان الناس یھرعون بھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة 
بأطفالھم إلى السراي ل�ال�س�ت�م�ت�اع إل�ى 
ھذه الموسیقى والتمتع بجو اللھو الذي 

 یعم في السراي.
بعد انتھاء الحرب العالمیة األولى وم�ن 

خالل الع�ازف�ی�ن 
ال��م��ت��س��رح��ی��ن م��ن أج��واق م��وس��ی��ق��ى 
الجیش العثماني تكونت فرق موسیق�ی�ة 
شعبیة صغیرة بدأت تتسلل ل�ل�م�ش�ارك�ة 
في أف�راح ال�ن�اس وأت�راح�ھ�م وت�ع�زف 
ل��ل��ش��ع��ب ال��م��ق��ط��وع��ات ال��م��وس��ی��ق��ی��ة 
ال��ع��ال��م��ی��ة، وال��م��ق��ط��وع��ات واألغ��ان��ي 
الشعبیة الشائعة والموروثة والمبتكرة، 
ولكن بأداء موسیقي شبھ تلقائي وغ�ی�ر 
م��ن��ض��ب��ط.ق��د ش��اع ف��ي عش��ری��ن��ی��ات 
وثالثینیات الق�رن ال�ع�ش�ری�ن ل�ون م�ن 
الموسیقى سمي بـ� (م�زی�ق�ة الس�راي) 
ویبدو أن االسم نشأ عن ال�ت�ش�اب�ھ ب�ی�ن 
آالت ج��وق م��زی��ق��ة الس��راي وآالت 
موسیقى الجیش. یتأل�ف ج�وق م�زی�ق�ة 
السراي من ستة أو سبعة م�وس�ی�ق�ی�ی�ن 
یعزفون على أبواق نح�اس�ی�ة م�خ�ت�ل�ف�ة 
األحجام مع طبل أو بدون�ھ وی�ق�وم ھ�ذا 
الجوق بعزف موسیقى ب�ع�ض أالغ�ان�ي 

 الشعبیة الشائعة في أیامھ.
من الحوادث والوق�ائ�ع ال�ت�ي ش�اھ�دھ�ا 
أھ��ل ب��غ��داد ف��ي عش��ری��ن��ی��ات ال��ق��رن 
العشرین وھزت المج�ت�م�ع ف�ي ح�ی�ن�ھ، 
اس��ت��ع��راض ال��ج��ی��ش ال��ب��ری��ط��ان��ي 

األسبوعي في شارع الرشید، ولم ن�ك�ن 
قد رأی�ن�ا م�ث�ل�ھ�ا م�ن ق�ب�ل، ت�ت�ق�دم�ھ�م 
ال��م��وس��ی��ق��ى ال��ع��س��ك��ری��ة م��ع الع��ب 
الصولجان بحركاتھ اللطیف�ة ال�م�ت�س�ق�ة 

 مع المشیة والموسیقى. 
وكان مجرد ظھور شخص أمام ال�ج�وق 
ل�ی��ق��وده ویش��ی��ر ل��ل�ع��ازف��ی��ن ب��ع��الم��ات 
التوقیع واألداء یعد ظاھ�رة ج�دی�دة ف�ي 

 الموسیقى.
 

ت�ع��ت��ب�ر ال��م��وس�ی��ق��ى ال��ع��س��ك�ری��ة أق��دم 
مؤسسة فنیة ف�ي ال�ت�اری�خ ال�ع�س�ك�ري 
للجیش العراقي المعاصر بعد ت�أس�ی�س�ھ 

م بصنوفھ الثالثة الرئ�ی�س�ی�ة 1921عام 
(المشاة، والمدفعیة، والخیالة) وب�ع�ض 
ال��خ��دم��ات اإلداری��ة الض��روری��ة، اخ��ذ 
المقر العام یسعى الس�ت�ك�م�ال ص�ن�وف�ھ 
األخرى فانبثقت فكرة تشكیل أول ج�وق 

م أسوة بال�ج�ی�وش 1923موسیقي عام 
المتقدمة وال�ح�دی�ث�ة ل�ی�ق�وم ب�واج�ب�ات 
المراسی�م وال�ح�ف�الت آن�ذاك، غ�ی�ر أن 
األوضاع المالیة لم تكن مساع�دة ع�ل�ى 
اإلنفاق على مثل ھذه األم�ور، ل�ذا ف�ق�د 
استقدم احد نواب الضباط البریط�ان�ی�ی�ن 

ل�ال�ض�ط�الع - المتقاعدین وھو (كل فیل�د
بھذه المھمة، فأخذ ع�ل�ى ع�ات�ق�ھ ذل�ك، 
وسافر إلى الموصل لتشكیل أول ج�وق 
موسیقي عس�ك�ري ھ�ن�اك وذل�ك ل�ع�دة 
أس��ب��اب م��ن��ھ��ا وج��ود ع��دد م��ن ف��رق 
الكشافة في المدارس ثم وجود عدد من 
الموسیقیین م�ن أھ�ال�ي ال�م�وص�ل م�ن 
متسرحي الجیش العثماني المن�ح�ل م�ن 
ص�ن�ف ال��م�وس�ی�ق��ى ك�ان م��ن أب�رزھ��م 
(محمد علي) الملقب بـ (أبو الموسیقى) 
إذ ك�ان م�ع�ل�م م�وس�ی�ق�ي ف�ي ال�ج�ی�ش 
العثماني، و(محمد جاووش) وھ�و م�ن 
المتقاعدین ال�ع�ث�م�ان�ی�ی�ن وم�ن ع�ائ�ل�ة 
مش��ھ��ورة ف��ي ف��ن ال��م��وس��ی��ق��ى ف��ي 
الموصل، و (ع�ب�د ال�واح�د مص�ط�ف�ى) 
الذي وصل إلى رتبة رائد ف�ي ال�ج�ی�ش 
العراقي قبل إحالتھ على ال�ت�ق�اع�د، أم�ا 

بالنسبة ألجواق الكشافة فكان منھم حنا 
بطرس لق�د اس�ت�ع�ان (ك�ل ف�ی�ل�د) ب�ك�ل 
ھؤالء في تدریب الجوق الجدید بعد أن 
تم تطویع العدد المطلوب من الراغ�ب�ی�ن 
من شباب الموصل بعد اختبارھم وبذلك 

 یمكن اعتبار یوم
م) ھو یوم ت�أس�ی�س أول 20/8/1923(

جوق موسی�ق�ي عس�ك�ري ف�ي ال�ع�راق 
 برئاسة (كل فیلد). 

قد تم االتف�اق ع�ل�ى إح�ی�اء أول ح�ف�ل�ة 
موسیقیة في مقھى البلدیة الواقعة قرب 
رأس الجسر القدیم في مدینة ال�م�وص�ل 
ودعي إلیھا وجھاء الموصل وأعیانھ�ا، 
وألقیت الخط�ب وال�ك�ل�م�ات ال�م�ن�اس�ب�ة 
وتجمع التبرعات، وأقیمت الح�ف�ل�ة ف�ي 
الوقت وال�م�ك�ان ال�م�ق�رری�ن وحص�ل�ت 
الموافقة من الج�ھ�ات ال�رس�م�ی�ة ع�ل�ى 
تط�وع ب�ع�ض األح�داث م�م�ن ت�ت�راوح 

) س�ن�ة ع�ل�ى 20إلى  14أعمارھم من (
أن یجیدوا القراءة والكتابة وان یتط�وع 
مع ھؤالء بعض قدماء الموسیقیین ف�ي 
الجیش العثماني لیكونوا مدربی�ن ل�ھ�م، 

م) س��ب��ع��ة 3/9/1923وت��ط��وع ف��ي (
عش�رة ح�دث��اً م��ن ق��ب��ل ل��ج�ن��ة ت��ج�ن��ی��د 
الموصل حضروا الحفلة، فأصبح ھؤالء 
النواة األولى التي ألف منھا أول ج�وق 
موسیقي مع ب�ع�ض ال�م�ت�ق�اع�دی�ن م�ن 

 ضباط صف الجیش العثماني المنحل. 
بدأ العازفون القدماء منھم على ت�ع�ل�ی�م 
ال��ج��ن��ود ال��ج��دد ال��ع��زف ع��ل��ى اآلالت 
الموسیقیة وبالطبع لم ی�ك�ن ال�ع�ازف�ون 
القدماء ممن یجیدون القراءة والك�ت�اب�ة 
الموسیقی�ة ب�ل اق�ت�ص�ر ع�زف�ھ�م ع�ل�ى 
سماع ما تعلموه في الجیش ال�ع�ث�م�ان�ي 
مع عزف بعض المقطوعات ال�ب�س�ی�ط�ة 

 التي كانوا یجیدونھا. 
بعد ذلك حاول (كل فیلد) ت�ع�ل�ی�م ب�ع�ض 
ال��ق��دم��اء ال��ع��زف ع��ل��ى وف��ق ال��ن��وت��ة 
الم�وس�ی�ق�ی�ة ف�اس�ت�خ�دم اح�د ال�ع�رف�اء 
الب�ری�ط�ان�ی�ی�ن ال�م�وج�ودی�ن آن�ذاك ف�ي 

 الوحدات العسكریة في الموصل.
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قَّاُء أو بالتسمیة الشعبیة السق�ا، وف�ق ت�ع�ری�ف     السَّ
المؤرخین، ھو الشخص المسؤول ع�ن ن�ق�ل ال�م�ی�اه 
من مصدرھا األنھار أو اآلبار إلى المدارس والمن�ازل 
ودور العبادة، وذلك لعدم وجود إس�ال�ة ال�م�اء. وك�ان 
یتحمل الكثیر م�ن الص�ع�اب م�ن أج�ل ت�وف�ی�ر ال�م�اء 
للمحتاجین إلیھ، وكانت األخالق واألمان�ة ھ�م�ا رأس 

 مالھ.
ففي الماضي كانت البیوت تعتمد على الس�ق�ا ت�م�ام�اً، 
إذ لم تكن قد ظھرت اإلسالة وصھاریج المی�اه، ف�ك�ان 
السقا ھو مصدر نقل المیاه الوحید لكل ب�ی�ت، ی�ج�ل�ب 
لھم الماء من نھر دجلة إل�ى س�ك�ان ال�م�دن ال�واق�ع�ة 
على النھر، وكذلك المدن الواقعة على نھ�ر ف�رات أو 
شط العرب بالنس�ب�ة ل�م�دی�ن�ة ال�ب�ص�رة. وم�ن اآلب�ار 
للمدن التي لم تقع على حافة النھر. ان�ت�ش�رت م�ھ�ن�ة 
السقایة في المجتمع العراقي خالل العھ�ود الس�اب�ق�ة، 
وكانت معروفة لدى ال�ج�م�ی�ع، وت�ع�ت�ب�ر م�ن ال�م�ھ�ن 
وال�وظ��ائ��ف ال�م��ھ��م��ة ف�ي عص��ر ال��خ�ل��ف��اء وال��والة 
المسلمین في الع�راق م�ن�ذ ال�غ�زو اإلس�الم�ي. وی�ع�د 
السقا ھو الش�خ�ص ال�وح�ی�د ال�ذي ی�دخ�ل أي ب�ی�ت، 
سواء كان أصحابھ أغنیاء أو فقراء، حیث كان ی�ق�وم 
بحمل قربتھ، ویضع فیھا الماء ال�ب�ارد ال�ذي یض�ی�ف 

لینقي ال�م�اء م�ن رواس�ب ط�م�ي ”  الشب“ إلیھ مادة 
النھر، لیصبح نظیفاً وصالًحا للش�رب. وع�ن ص�ف�ات 
السقَّاء وأخالقھ أن یكون أمینا عفیفا دینیا، فال ی�ت�رك 
الصالة، وأن یحترم حرمة البیوت، لذلك یتعیَّن ع�ل�ی�ھ 
إذا دخل البیت لسكب ال�م�اء أن ی�ط�رق ب�رأس�ھ إل�ى 
األرض وال ینظر في موضع من البیت إال في م�وض�ع 
قدمھ وفي موضع سكب الم�اء، ألن�ھ ق�د أُم�ر ب�غ�ض 
النظر في الطرقات، فما بال�ك ب�ھ ف�ي ال�ب�ی�وت وب�ھ�ا 

 الناس غیر مستترات خاصةً في الصیف.
أن ع�م�ل�ی�ة ت�ف�ری�غ ال�م�اء ف�ي ال�ب�ی�وت وال�م�ح�الت 
والمقاھي یحتاج الى توقیتات معینة فكانت غ�ال�ب�ا م�ا 
تكون على ثالث وجبات، في الصب�اح وع�ن�د ال�ظ�ھ�ر 
وفي المساء ھذا ما یكون عادة في فصل الصی�ف أم�ا 
في فصل الشتاء فیكون األم�ر اق�ل م�ن ذل�ك ف�ی�ت�ف�ق 
صاحب المحل أو الم�ن�زل م�ع الس�ق�اء ع�ل�ى ال�وق�ت 
المعین ومن ثم على الكم�ی�ة وی�ع�ط�ی�ھ األج�ور ع�ل�ى 
ذلك، أما یومیا أو أسبوعیا وھي عادة ما تكون أجور 

 بسیطة.
أشھر أدوات نقل الماء قدیماً (القربة) وكان�ت تص�ن�ع 
من جلد الماعز أو األغنام، حیث یستخدم الجلد ك�ام�ال 
دون الرأس بعد تنظیفھ جیدا، ویت�م اس�ت�خ�دام م�ك�ان 
الرأس باب لھا، ویتم تعبیتھا وصب الماء منھ وع�ن�د 
امتالئھا یربط بإحكام. ویتم استخدام الیدین والقدمی�ن 

لحمل القربة، ویتم تعلیقھا بقطعة خشبیة بعد رب�ط�ھ�ا 
بحبل لیكون ح�م�ل�ھ�ا س�ھ�ال، وت�ت�م�ی�ز ق�رب�ة ال�م�اء 
بقدرتھا على حفظ ال�م�اء ال�م�ح�ف�وظ داخ�ل�ھ�ا ب�اردا، 
وی��رج��ع ذل��ك ل��م��ق��اوم��ة ال��ج��ل��د ب��درج��ات ال��ح��رارة 

   العالیة.
الالفت للنظر أن السقاءین لم ی�ك�ن ی�ق�ت�ص�ر دورھ�م 
على حمل المیاه وتوصیلھا للمنازل، ب�ل ل�ع�ب�وا دوراً 
كبیراً في إخماد ال�ح�رائ�ق، إذ ك�ان�ت ت�ؤخ�ذ ع�ل�ی�ھ�م 
التعھدات باستعدادھم للحضور، كلم�ا دع�ت ال�ح�اج�ة 
إلیھم لیالً أو نھاراً. فكان ھؤالء السقاة یھرعون إل�ى 
إخماد نیران الحرائق، فإذا شب حریق في م�ك�ان م�ا، 
أسرعوا بقربھم وبرامیلھم، وإعانتھم في ذلك كل من 

  كان عنده وعاء یستحق الذكر.
وی��ق��وم (الس��ق��ا) ب��ع��م��ل��ی��ة رش األس��واق واألزق��ة 
الترابیة، بغیة تبریدھا في فصل الصیف، ویعمل عل�ى 

 توزیع الماء للعطشى من المارة مجاناً.
إلى جانب حرفتھ التي تدر علیھ ربحاً زھ�ی�داً. وك�ان  

دور السقا الحقیقي یبرز في المن�اس�ب�ات، ف�ك�ان أھ�ل 
الخیر یمنحونھ كسوة جدیدة في األف�راح، وی�ق�دم�ون 

 لھ اللحوم في األعیاد.
ھناك اختبار مبدئي یلزم العمل في مھنة السق�ا، وھ�و 
أن یتصف السقا ببعض المواص�ف�ات، أھ�م�ھ�ا ی�ك�ون 
أمیناً، وحریصاً على عدم تلوث المیاه أثناء نقلھا م�ن 
األنھر إلى المنازل وأن تكون القربة غی�ر مص�ب�وغ�ة 
لكیال تتلوث المیاه باللون، وال تك�ون ب�ھ�ا أي ث�ق�وب 

حیث حرص السقاءین ع�ل�ى   تنقص من كمیة المیاه.
التواجد بالقرب من مصادر المیاه والمتمثلة باألن�ھ�ر، 
وتجده دائما منحنى ال�ظ�ھ�ر ت�ظ�ھ�ر ع�ل�ی�ھ ع�الم�ات 
الزمن حافي القدمین تأخذ مالم�ح�ھ ال�ب�س�اط�ة ول�ون 
الشمس یحمل على ظھره قربة فیھا الماء من ال�ن�ھ�ر 

     الى الدیار دون كلل أو ملل.
فبالرغم من بساطة ھذه المھنة إال أن�ھ�ا ف�ي ال�وق�ت 
نفسھ كانت تحتاج الى جھد عض�ل�ي ك�ب�ی�ر م�ن ق�ب�ل 
صاحبھا حیث ن�زول الس�ق�اء ال�ى الش�واط�ئ وم�ل�ئ 
األواني أو القرب الكبیرة ومن ثم حملھا ی�ح�ت�اج إل�ى 
قوة عضل�ی�ة ك�ب�ی�رة ول�ھ�ذا ك�ان اغ�ل�ب الس�ق�اءی�ن 

 یتمتعون بقوة عضلیة ممیزة وبصحة جیدة.
تصنع القرب من الجلود، وھناك خ�ط�وات ع�دة ی�م�ر 
بھا الجلد قبل أن یدخل حیز االست�خ�دام، ال�ب�دای�ة ف�ي 
سلخ جلد الماعز أو ال�غ�ن�م ب�ع�د ق�ط�ع رأس�ھ، وت�ل�ك 
عملیة مھمة وأساسیة تتطلب عنایة دق�ی�ق�ة وم�ھ�ارة 
عالیة للح�ف�اظ ع�ل�ى ال�ج�ل�د وض�م�ان ع�دم ت�ع�رض�ھ 

 للتشققات أو الخدوش أو الثقوب.
وبعد عملیة السلخ یتم تنظیف الجلد من بق�ای�ا ال�ل�ح�م 
والشوائب العالقة بھ، یضاف لھ المل�ح ودف�ن�ھ ت�ح�ت 
الرمال لمدة ال تقل ع�ن ی�وم�ی�ن، ك�م�ا ی�ع�م�ل ب�ع�ض 
األشخاص على ملئھ بالماء وال�م�ل�ح وال�ت�م�ر ودف�ن�ھ 
تحت الرمال، حتى یصبح الج�ل�د أك�ث�ر م�رون�ة وق�وة 
لالستخدام الط�وی�ل، ویس�ھ�ل ال�ت�خ�ل�ص م�ن ب�ع�ض 

الشوائب والروائح العالقة فیھ. بعد ذلك تأتي ع�م�ل�ی�ة 
دبغ الجلد، ویقصد بھا استخدام بعض ال�م�واد زی�وت 
بعض النباتات مثل العفص م�ع ال�م�ل�ح إلت�م�ام إزال�ة 
الشعر والشوائب العالقة في الجلد. كذلك تكمن أھمی�ة 
ھذه العملیة في إن�ھ�ا تس�اع�د ع�ل�ى ت�م�اس�ك ال�ج�ل�د 
والحفاظ علیھ لفترات طویلة، وب�ع�د ت�ن�ظ�ی�ف ال�ج�ل�د 
وحصول تماسكھ، تت�م ال�خ�ط�وة األخ�ی�رة وھ�ي س�د 
الفتحات الصغیرة بواسطة الخیاطة، وتط�وی�ع ش�ك�ل�ھ 
بحسب طریقة استخدامھ، وب�ع�د أن ت�ن�ج�ز م�راح�ل�ھ 
النھائیة یتم ملئھ بالماء بشكل متواصل حتى ال ی�ج�ف 

 ویتعرض للكسر مع مرور الوقت.
أما استخراج الماء من البئر ب�واس�ط�ة ال�دل�و، وھ�و 
إن�اء ج��ل�دي ی�رب��ط ب�ح��ب�ل، ی�ل��ق�ى ف��ي م��اء ال��ب�ئ��ر، 
الستخراج (نشل) الماء للشرب وس�ق�ي ال�ح�ی�وان�ات، 

وكان یصنع من جلود الحی�وان�ات   وري المزروعات.
 قدیًما.

بعد وصول الماء إلى ال�م�ن�زل ب�واس�ط�ة الس�ق�ا ك�ان 
ھناك خزنات لخزن الماء. ومنھا زیر الماء، ل�م ی�ك�ن 
أي بیت یخلو من الزیر (حب) الماء وھو معلم تراث�ي 
فلكلوري قدیم تتم صناعت�ھ م�ن ال�ف�خ�ار ع�ل�ى أی�دي 
حرفیین، لھم مح�الت وأم�اك�ن خ�اص�ة ول�ك�ل م�ن�ھ�م 
شھرتھ وخبرتھ العریق�ة ف�ي ص�ن�اع�ة ح�ب�اب ال�م�اء 
والحباب الصغیرة، التي توضع تحتھا اللت�ق�اط ال�م�اء 
الذي ینقط أو یرشح من أسفل الحب الكبی�ر وھ�و م�ا 
یسمى الناقوط، والناقوط ماء بارد صافي وعذب ی�ع�د 
من أكثر المیاه صالحیة لل�ش�رب لص�ف�ائ�ھ، وع�ذوب�ة 
طعمھ وخلوه م�ن األم�الح، ف�ھ�و م�اء ی�رش�ح ع�ب�ر 

 مسامات الطین المخفور المجفف.
والحب كان بمثابة ثالجة م�اء ل�ل�ب�ی�ت ف�ي الص�ی�ف، 
یوضع على محمل حدیدي أو خش�ب�ي خ�اص، ی�ن�زل 
فیھ الى منتصف�ھ ل�ی�ت�وازن وی�ق�ف ف�ي ال�ھ�واء، ث�م 
یوضع فیھ ال�م�اء ل�ی�ق�وم ال�ھ�واء ومس�ام�ات ال�ح�ب 
بتبرید الماء، وإعطائھ طعم�اً وم�ذاق�اً خ�اص�ی�ن ھ�م�ا 

  األقرب الى العذوبة.
كانت ربات البیوت یعمدن الى ت�غ�ط�ی�ة س�ط�ح ال�ح�ب 
بالشاش أو األقمشة الشفافة، ضماناً لمنع ال�ح�ش�رات 
واألوساخ والغبار من االختالط بماء الحب، وض�م�ان�اً 
لوصول الھواء ونفاذه عبر القم�اش، وك�ان�ت ب�ع�ض 
األمھات یستعین بالشربات أو جرار الماء ال�ف�خ�اری�ة 
التي تمأل بالماء، لتوضع على الشرفات أو الس�ط�وح 
لتبرید الماء على وفق قاعدة عمل الحب ذات�ھ�ا، وم�ا 
زال كبار الس�ن ی�رفض�ون ش�رب ال�م�اء إال م�ن ف�م 
الحب، لھذا ترى عیونھم تلتمع بالفرح كلما راوا حب�اً 
للماء في واجھة مق�ھ�ى أو أم�ام م�ح�ل، ف�ی�ھ�رع�ون 
إلیھم لیشربوا الماء بطاسات خاصة ت�ت�م ص�ن�اع�ت�ھ�ا 
في أسواق الصفارین. أخیرا الحب الم�اء ھ�و ث�الج�ة 
األجداد وان األشیاء التراثیة تظل تمتلك القدرة ع�ل�ى 

  مقاومة الزمن.
والجرة تتعدد أحجامھا بتعدد اس�ت�ع�م�االت�ھ�ا، ف�م�ن�ھ�ا 
الضخم الذي یوضع في البیت وم�ن�ھ�ا م�ا ھ�و ل�ن�ق�ل 

أما جرة الب�ی�ت ف�ھ�ي آن�ی�ة ف�خ�اری�ة ض�خ�م�ة  الماء.
توضع في ركن البیت غالبا، وت�غ�ط�ى ب�غ�ط�اء ع�ل�ی�ھ 
إناء لخزن الماء والشرب تتسع في وسطھا وتض�ی�ق 
في قاعدتھا، وتختلف الجرة عن ال�زی�ر ف�ي ح�ج�م�ھ�ا 
الضخم، وھناك جرار صغیرة ك�ان�ت تس�ت�خ�دم ل�ن�ق�ل 
الماء من الینابیع إلى البیوت، وھذه جرة فخ�ار ش�ب�ھ 
أسطوانیة ولھا رقبة وفوھة ضیقة. وك�ان�ت ال�ن�س�اء 
یحملنھا على رؤوسھن بعد أن تریحھا بقطعة ق�م�اش 

  دائریة سمیكة.

وإبریق الفخار وھ�و آن�ی�ة ف�خ�اری�ة ب�ی�ت�ی�ة ص�غ�ی�رة 
متنقلة، تتسع لنحو لترین من الماء، في أحد جانبی�ھ�ا 

ج�ن�س�ھ�ا، وف�ي ال�ج�ان�ب اآلخ�ر م�ق�ب�ض  أنبوب م�ن
فخاري نصف دائري، وكان الح�ص�ادون ی�ح�م�ل�ون�ھ�ا 
إلى حقولھم كي یبق�ى ال�م�اء ب�اردا. والش�رب�ة وھ�ي 
إبریق من الفخار لھا رقبة طویلة وبال م�ق�ب�ض، ی�ت�م 
الشرب من ف�م�ھ�ا. وھ�ن�اك ال�م�زم�ل�ي وع�ب�ارة ع�ن 
حوض كبیر من الحجر یستعمل لخ�زن ال�م�اء، وب�ع�د 

 اكتشاف السمنت استعمل بدل الحجر.
وبقي األھالي یشربون الماء ھ�ك�ذا ف�ي ب�غ�داد ح�ت�ى 

أیام الوالي (سري باشا) ال�ذي أنش�أ ف�ي  1889سنة 
س�اح�ة (خ�ان الون�د) ح�وض��اً ك�ب�ی�راً ل�ل�م�اء إلرواء 
الناس. فكانت نساء محلة الفضل وما جاورھا ی�أت�ی�ن 

منھ الماء بواسطة إناء م�ع�دن�ي  ذلك الحوض ویأخذن
أی�ام ال�وال�ي  1907یسمى (المش�رب�ة). وف�ي س�ن�ة 

(حازم بك) أنشئْت ماكی�ن�ة لض�خ ال�م�اء نص�ب�ت ف�ي 
شریعة المیدان، یتوزع الماء منھا عن طریق أناب�ی�ب 
مقابل أجور شھریة مقدارھا عشرة قروش صح�ی�ح�ة 
لكل دار ،وبذلك ارتاح الناس من عناء اإلرواء والت�ي 
ك�ان�ت ت�ع��ت�م�د ع�ل��ى الس�ق��ا، أم��ا إرواء ال��ب�س��ات�ی��ن 
والحدائق الم�ح�ی�ط�ة ب�م�دی�ن�ة ب�غ�داد ف�ك�ان�ت تس�ق�ى 

 بواسطة (النواعیر).
یتحدث بعض الرواة أن شخصا من ص�ی�ادي الس�م�ك 
یدعى "حمود بن سلطان "كان في رحلة صید س�م�ك 

"العكاز" في خور عبد هللا، ونفذ الماء ال�ذي  بمنطقة
كان م�ع�ھ�م ف�ت�وج�ھ�وا إل�ى ش�ط ال�ع�رب ف�أخ�ذوا " 
یمزرون " الماء أي ین�ق�ل�ون ال�م�اء م�ن الش�ط(ش�ط 
العرب) إلى الخزان الماء ال�ذي ك�ان ف�ي ال�ج�ال�ب�وت 

الجالبوت ھ�ي س�ف�ی�ن�ة ص�غ�ی�ره  -والذي كان یمتلكھ 
فلم�ا ان�ت�ھ�وا  -كانت تستخدم للغوص وصید األسماك 

من عملیة الصید عادوا إلى الكویت ومعھم كمیة م�ن 
ماء شط العرب التي جلبوھا معھم، وصادف أن قیم�ة 
بیع سمك في ذلك الیوم كانت قلیلة فقرر "ح�م�ود ب�ن 
سلطان " أن یبیع الماء الذي في خزان "ال�ج�ال�ب�وت 
" حتى یتمكن من سد مصاریف رحلة الصید، ووف�ق 
في بیع الماء حیث باع "ق�وط�ي ال�م�اي " ص�ف�ی�ح�ة 
الماء بسعر بیزتین أي ما یع�ادل ف�ل�س واح�د بس�ع�ر 
الوقت الحاضر ثم عاد مرة أخرى إل�ى ش�ط ال�ع�رب، 
وشحن شحنة جدیدة من الماء وباعھا واستمر ف�ت�رة 
من الزمن وھو البائع الوحید لماء الشط إلى أن ق�ل�ده 
"السید محمد الیعقوب " الذي انزل "تشالت�ة " إل�ى 

والتي صن�ع�ھ�ا خص�ی�ص�اً ل�ك�ي  1909البحر في عام 
تكون ناقلة للماء من شط العرب إلى ال�ك�وی�ت، ح�ی�ث 
وضع بداخلھا خزانات ماء أو حسب ما كان�ت تس�م�ى 
"فنطاس "ھ�ذه ال�ف�ن�اط�ی�س ك�ان�ت مص�ن�وع�ة م�ن 
الخشب، ثم سافر في ھذه "التشالة" إلى شط ال�ع�رب 
وأحضر الماء الذي باعھ بربح وفیر ، لم یكن یتوقع�ھ 
ھو شخصیا ھذا الربح الجید دعا الكثیر من أص�ح�اب 
السفن إلى تقلید "محمد الیعقوب "وتحوی�ل س�ف�ن�ھ�م 
إلى سفن ناقلة للماء، أو ب�ن�اء ن�اق�الت ج�دی�دة ل�ن�ق�ل 
الماء من شط العرب إلى ال�ك�وی�ت، وح�ق�ق أص�ح�اب 
السفن عوائد مالیة وفیرة، ساعدت على إیجاد ف�رص 
عمل للكثیر من للكویتیین العمال والبحارة الع�اط�ل�ی�ن 

 عن العمل في ذلك الوقت.
 المصدر

 نشر محرري الموقع -تواصل اجتماعي  -مصادر: وكاالت 
 ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة

 موقع عائلة المرزوق الكویت
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 إعداد: بدري نوئیل یوسف 



تعتبر ظاھرة القناع ف�ي الش�ع�ر ق�دی�م�ة    
حدیثة ف�ھ�ي وإن ل�م ت�دخ�ل ال�ق�رون ف�ي 
زمنھا الوجودي بل دخلت العقود ال�ق�ل�ی�ل�ة 
المعاصرة للقرن الماضي، ل�ك�ن�ھ�ا ت�ح�م�ل 
رؤیة مواكبة بین عصرین مختلف�ی�ن وم�ذ 
نشأت لدى الشاعر البیاتي، وتوالى علیھ�ا 
الشعراء إبداعاً، والنقاد غاصوا في بح�ور 
المعرفة بحثاً ورؤیة وإضافة إلضفاء على 
مفھوم ال�ق�ن�اع ف�ي الش�ع�ر وال�ب�ح�ث ف�ي 
ماھیة تقنیتھ كشفاً مضم�راً ف�ي ال�ت�ح�ل�ی�ل 
والتركیب التكویني الذي یتعامل مع النص 
االدبي بوصفھ بنیة لغویة تحم�ل س�ی�اق�ی�ن 
ھ��م��ا ال��ت��اری��خ��ي واالج��ت��م��اع��ي، وی��أت��ي 
الغوص في الصورة وال�دالل�ة وال�م�ع�ن�ى، 
لبناء رؤیة لدى الباحث أو الناقد في اتخاذ 
التراث العربي واإلنساني نھجاً في بح�ث�ھ، 
وقاعدة في عرض مشكالت الواقع العربي 
ال��راھ���ن وقض��ای���اه، وذل���ك م���ن خ���الل 
شخصیات تراثیة تاریخیة ی�ت�ف�اع�ل م�ع�ھ�ا 
الشاعر المبدع المعاصر ل�ی�ج�س�د ت�ع�ب�ی�راً 
وت��وص��ی��ف��اً ل��م��ع��ان��ات��ھ ال��م��ع��اص��رة ب��ل��غ��ة 

 .الحاضر
ربما م�ا ق�دم�ھ ال�ب�اح�ث وال�ن�اق�د "قص�ي 
عطیة" في ك�ت�اب�ھ /ت�ق�ن�ی�ة ال�ق�ن�اع ق�ن�اع 
المتنبي في الكتاب ألدونیس/ یجعلنا ن�ق�ف 
برؤیة ونظرة مختلفة عما یحمل�ھ م�ف�ھ�وم 
القناع التقلیدي فالباح�ث درس ش�اع�ری�ن 
بمقارنة وم�ف�ارق�ة ف�ي ال�زم�ن وال�ع�ص�ر، 
متكئاً عل�ى م�رج�ع ل�ألدی�ب وال�ف�ی�ل�س�وف 
والشاعر "أدون�ی�س" ب�ع�ن�وان /ال�ك�ت�اب، 
أمس المكان اآلن/الصادر عن دار فواصل 
والواقع في مائتین وث�الث�ی�ن ص�ف�ح�ة م�ن 

 ..القطع الوسط، والمقسم إلى ثالثة فصول
لعل الك�ات�ب وال�ب�اح�ث قص�ي ع�ط�ی�ة ف�ي 
منجزه النقدي یطرح رؤیة استھاللی�ة ف�ي 
المنھج الذي یقوم علیھ البحث وذل�ك م�ن 
خالل ما قدمھ م�ؤك�داً ع�ل�ى ت�ع�دد أش�ك�ال 
اس�ت�ح�ض��ار ال�ت�راث ال�ع�رب�ي ف�ي الش�ع��ر 
العربي المعاصر عبر تقنیات بنائی�ة م�ث�ل: 
(االس��ت��دع��اء، وال��ت��ن��اص، وال��م��رای���ا، 

والقناع) الخ... بحیث جعل حضور التراث 
سمة فنیة من سمات ھذا الشعر وت�ق�ن�ی�ت�ھ 

 ...وفق دراسة ومنھج لـلقناع
وقبل اطالق حكم القیمة على ھذا ال�م�ن�ج�ز 
النقدي الھام، تراني مضطراً اقتباس رؤیة 
المؤلف حینما استھل بمقدمت�ھ م�ب�رراً ل�ھ 
في البحث بمفھوم ال�ق�ن�اع وت�ق�ن�ی�ت�ھ ب�ی�ن 
جیلین مختلفین ف�ي ال�زم�ن، رغ�م ح�داث�ة 
والدة ال��ق��ن��اع إال أن ال��ن��اق��د ات��خ��ذ م��ن 
استحضار المقارنة في المعالجة البن�ی�وی�ة 
والتفكیكی�ة ال�ت�ح�ل�ی�ل�ی�ة وال�ت�ي س�ی�ج�دھ�ا 
القارئ ف�ي م�ت�ن ال�ك�ت�اب، ب�اخ�ت�الف ف�ي 
ال���م���ع���ن���ى وال���دالل���ة وال���رؤی���ة ب���ی���ن 
الشخصیتین، ولكنھ یطرح أسئلة متن�وع�ة 

 .یجیب علیھا في التقسیم المنھجي للكتاب
فقد أكد الناقد قصي عطیة أن أدونیس یع�د 
من أوائل الشعراء الذین استخدموا تق�ن�ی�ة 
القناع في شع�رھ�م، م�ن�ذ دی�وان�ھ األول /

أغ�ان��ي م��ھ��ی��ار ال�دمش��ق��ي/ الص��ادر ع��ام 
، م��ت��خ��ذا م��ن ش��خ��ص��ی��ة م��ھ��ی��ار 1961

الدمشقي قناعاً یعبر من خاللھ عن ب�ع�ض 
ما كان یشغل�ھ م�ن قض�ای�ا ف�ك�ری�ة، وف�ي 
ال�ك��ت��اب، أم��س ال��م��ك�ان اآلن ی��ت��خ��ذ م��ن 
الشاعر العباسي أبي الطیب المتنبي قناع�اً 
لھ، یضفي علیھ أب�ع�اداً م�ع�اص�رة، ول�ھ�ذا 
بدت الشخصیة ممزوج�ة ب�ی�ن ال�ت�اری�خ�ي 

 .والفني
والكاتب یطرح أسئلة ی�ج�ی�ب ع�ل�ی�ھ�ا م�ن 
خالل التقسیم العلمي والمنھجي في كت�اب�ھ 

  :حیث یطرح
لَم اخ�ت�ار أدون�ی�س ش�خ�ص�ی�ة ال�م�ت�ن�ب�ي، 
لینسب إلیھا كتاب�ھ ول�م ی�خ�ت�ر ش�خ�ص�ی�ة 
شعریة او تاریخیة أخرى؟ وما ھ�دف�ھ م�ن 
ذلك؟ وھل وجد في ال�م�ت�ن�ب�ي، وس�ی�رت�ی�ھ 
التاریخیة والشعریة، ما یلبي غ�ای�ت�ھ م�ن 

 وراء ذلك التقنع؟
ھ��ل أراد أدون��ی��س، م��ن إع��ادة ق��راءة 
الت�اری�خ ال�ع�رب�ي، أن یض�ف�ي ع�ل�ى ت�ل�ك 
القراءة نبرة موضوعیة، ال ت�ت�ح�ق�ق م�ن 

 دون تقنیات القناع؟

وھل كان یدرك ان قراءة الت�اری�خ مس�أل�ة 
حساسة، وال سیم�ا أن�ھ ل�م ی�أب�ھ ب�وق�ائ�ع 

 -التاریخ، ال�ت�ي دون�ت�ھ�ا ع�ق�ل�ی�ة ال�ی�ق�ی�ن
السلطة، بل أخذ یبح�ث ف�ي ب�ن�ی�ة م�ا ھ�و 

 ضائع على ھامش التاریخ والتدوین؟
ثم ھل كان تقنعھ وسیلة للھرب من الن�ق�د، 
الذي یمكن أن یتعرض لھ ب�ع�د أن اق�ت�رب 

 .من المحظور، والمقدس؟
وف��ي ال��ن��ھ��ای��ة، ھ��ل ن��ج��ح أدون��ی��س ف��ي 

 .توظیف قناع المتنبي في نصھ الشعري؟
اعتمد الباح�ث ف�ي ك�ت�اب�ھ ع�ل�ى ال�م�ن�ھ�ج 
البنیوي التكویني، بحیث قدم قراءة لغوی�ة 
تعتمد على تفكیك النص والدخول بأجزائ�ھ 
ومكوناتھ، وصوالً للبنیة الجزئیة ت�م�ھ�ی�داً 
لالنتقال ل�ل�ب�ع�د االج�ت�م�اع�ي، وم�ن خ�الل 
مستوى العملیة النقدیة ال�داخ�ل�ي ل�ل�ن�ص، 
وال��ث��ق��اف��ي ل��ل��م��ن��ت��ج، أي ب��ی��ن ال��ب��ن��ی��ة 
االجتم�اع�ی�ة ال�م�ح�ی�ط�ة ب�اإلن�ت�اج، وب�ی�ن 
الرؤیة، م�ن خ�الل م�ج�م�وع�ة مس�ت�وی�ات 
منھا التحلیل القائم على كش�ف ال�ع�ن�اص�ر 
والمكونات والمفاھیم، والتفسی�ر ال�واص�ل 
بین العناصر في عالقات ت�م�ن�ح�ھ�ا م�ع�ن�ى 
وداللة، وربطھا وظی�ف�ی�اً بش�ك�ل ب�ن�ی�وي، 
بحیث ی�ت�م ال�رب�ط ب�ی�ن ال�ب�ن�ی�ة ال�ذھ�ن�ی�ة 
والوعي االج�ت�م�اع�ي، ث�م ال�م�ق�ارن�ة ك�ي 

 ...تتجلى المقارنات والمقاربات
بحیث یقوم ال�ك�ت�اب ع�ل�ى دراس�ة (ق�ن�اع 
المتنبي في كتاب ال�ك�ت�اب، أم�س ال�م�ك�ان 
اآلن)، عبر مقدمة، ومدخل وثالثة فص�ول 

 .وخاتمة
جاء المدخل لتحدید مفھ�وم (ال�ق�ن�اع) ف�ي 
النقد العربي، ثم توقف ف�ي ال�ف�ص�ل األول 
عند (تجلیات ال�ق�ن�اع ف�ي ال�ك�ت�اب، أم�س 
المكان اآلن)، وأجمل ھذه التج�ل�ی�ات ف�ي: 
الس���رد، ال���وص���ف، ال���درام���ا، وت���ع���دد 

 .األصوات، والتناص، والسیریة
وتناول في الفصل الثاني (وظائف ال�ق�ن�اع 
في ال�ك�ت�اب أم�س ال�م�ك�ان اآلن) ش�ارح�اً 
ب��ال��ت��ف��ص��ی��ل ف��ي: ال��ت��ج��دد، واالن��ب��ع��اث، 
واالس��ت��ك��ش��اف، واالس��ت��ش��راف، وإث��راء 
الل�غ�ة، وب�ی�ن أرخ�ن�ة ال�وق�ائ�ع وش�ع�رن�ة 
التاریخ، والبؤر الداللیة التي شكل بعضھ�ا 
مركز إشعاع في الك�ت�اب م�ث�ل: ال�ف�ج�ع�ی�ة 
والمأساة، والغربة وال�ن�ف�ي، والص�وف�ی�ة، 

  .ورؤیة العالم
وفي فص�ل ال�ث�ال�ث خص�ص لـ�ـ�ـ�(س�م�ات 
القناع) القائ�م�ة ع�ل�ى: ال�ت�أوی�ل، وال�ھ�دم 
والبناء، والش�ك، وال�ت�ج�اوز وال�ت�خ�ط�ي، 
وجاعالً من الكت�اب، أم�س ال�م�ك�ان اآلن، 

 ...مشروع مفتوح للبحث والدراسة
لعل ما توصل إلیھ ال�ب�اح�ث م�ن ال�ت�ح�ل�ی�ل 
والتفكیك في م�ت�ن ال�ن�ص ال�ن�ق�دي ب�ل�غ�ة 
رشیقة جذابة ومنھجیة عالیة قائمة ع�ل�ى 
المقاربة والتحل�ی�ل ف�ي ال�زم�ان وال�م�ك�ان 
واألسلوب والتفكیر والمضمون وبص�ورة 
توضیحیة لمفھوم القناع لغ�ة واص�ط�الح�اً 

وفق م�ا ی�ت�ط�ل�ب�ھ ال�ن�ق�د األدب�ي وخ�اص�ة 
السیرورة التاریخی�ة ل�ل�ق�ن�اع...وال�ت�وص�ل 
إلى أن الق�ن�اع ال�ذي ك�ون�ھ أدون�ی�س م�ن 
خالل المتنبي في ال�ك�ت�اب، أم�س ال�م�ك�ان 
اآلن قناعاً عمیقاً شمولیاً، استطاع، ع�ل�ى 
مدى ثالثة أجزاء، أن یحافظ على بنائیت�ھ، 
وك��ل��ی��ت��ھ، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن حض��ور 
المتنبي في الكتاب یختل�ف م�ن ج�زء إل�ى 
آخر، ومن قسم إلى آخر، وطریقة توظیفھ 
أیضاً مختلفة وغیر متوازیة، ول�ك�ن ع�ل�ى 
األغلب نج�د أن ص�وت أدون�ی�س اخ�ت�ف�ى 
وذاب في صوت ال�ق�ن�اع، ف�ك�ان حض�وره 

 .القوي وفاعل تاریخیاً وفكریاً وداللیاً 
وأن أدونیس استفاد، من الفضاء األرح�ب 
االف��ت��راض��ي وم��ا أن��ت��ج��ھ واس��ت��ح��دث��ھ 
االنترنت، فأنتج نصاً جدیداً م�ت�م�رداً ع�ل�ى 
الشكل البنائي الثابت، نص�اً ت�ت�داخ�ل ف�ی�ھ 
عدة أجناس أدبیة، مت�خ�ذاً م�ن ش�خ�ص�ی�ة 
أبي الطیب المتنبي قناعاً ل�ھ، وھ�و ق�ن�اع 
تجلى نصیاً عبر عدة تقنیات مثل: الس�رد، 
وال��وص���ف، وال���ح���واری���ة، وال���ت���ن���اص، 

 .والّسیریة
واألھم ك�ي ال ی�ح�رم ال�ق�ارئ م�ن م�ت�ع�ة 
التلقي والق�راءة ی�ط�رح ال�ك�ات�ب وال�ن�اق�د 
قصي عطیة مجموعة استنتاجات وص�ل�ت 
إلى تسعة عشر رأیاً تتلخص ب�م�ا ت�وص�ل 

 ...إلیھ من بحث وعمق ودراسة
وفي رأي أن الكتاب (تقنی�ة ال�ق�ن�اع ق�ن�اع 
المتنبي ف�ي ال�ك�ت�اب ألدون�ی�س) ھ�و م�ن 
الدراسات النقدیة التطبیقیة ال�ھ�ام�ة ال�ت�ي 
تحمل رؤیة ثقافیة وتطلعات إبداعیة یقی�ن�اً 
أن حكم القیمة حمال أوج�ھ ف�ي م�ن�ھ�ج�ی�ة 
واقعیة بین النقد ونقد النقد والحداث�ة وم�ا 
بع�دھ�ا...خ�اص�ة وأن ال�ك�ات�ب ف�ارس ف�ي 
میدان اللغة والسرد والتحل�ی�ل وال�ت�ب�وی�ب 
والتأویل والتجاوز وال�ت�خ�ط�ي...وق�د ف�ت�ح 
الباب أمام الباحثین والدارسین في المنھج 
النقدي على اخ�ت�الف ال�م�دارس ال�ن�ق�دی�ة 
نحو تكوین رؤیة علمیة بمنجز جم�ع ب�ی�ن 
قطبین م�ن أق�ط�اب الش�ع�ر ف�ي عص�ری�ن 
مختلفین المتنبي وأدونیس ول�ك�ل م�ن�ھ�م�ا 
رؤیة وأسلوب وطریقة وفكر وشخ�ص�ی�ة، 
ووضع قواعد منھجیة یس�د ف�ی�ھ�ا ف�راغ�اً 
لمن أراد تقدیم الجدید في ال�زم�ن ال�ق�ادم، 
فھو بحق كتاب جدیر بالقراءة الیوم وغ�داً 
ویسد فراغاً في المكتبة ال�ع�رب�ی�ة وض�م�ن 

 .البحوث والدراسات النقدیة الجادة
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یقول سركون ب�ول�ص: ون�ح�ن ح�ی�ن    
نقول قصیدة النثر فھذا تعبی�ر خ�اط�ىء, 
ألّن قصیدة النثر في الشعر األوربي ھي 
شيء آخر, وفي الشعر الع�رب�ي ع�ن�دم�ا 
نقول نتحدث عن قصیدة م�ق�طّ�ع�ة وھ�ي 
مجّرد تسمیة خاط�ئ�ة, وأن�ا أس�ّم�ي ھ�ذا 
الشعر الذي أكتبھ بالشعر الحّر, كما كان 
یكتبھ إلی�وت وأودن وك�م�ا ك�ان ی�ك�ت�ب�ھ 
شعراء كثیرون في ال�ع�ال�م. واذا ك�ان�ت 
تسم�ی�ت�ھ�ا قص�ی�دة ال�ن�ث�ر, ف�أن�ت ت�ب�دي 
جھلك, ألّن قصیدة النثر ھ�ي ال�ت�ي ك�ان 
یكتبھا بودلیر ورام�ب�و وم�االرم�ی�ھ, أي 

 قصیدة غیر مقطّعة. 
من ھنا ب�دأن�ا ن�ح�ن وأس�ت�ل�ھ�م�ن�ا ف�ك�رة 
القصیدة/ السردیّة التعب�ی�ریّ�ة/ ب�األت�ك�اء 
على مفھوم ھندسة قصیدة ال�ن�ث�ر وم�ن 
ثّم التمّرد والشروع ف�ي ك�ت�اب�ة قص�ی�دة 
مغایرة ل�م�ا یُ�ك�ت�ب م�ن ض�ج�ی�ج ك�ث�ی�ر 
بدعوى قص�ی�دة ن�ث�ر وھ�ي ب�ری�ئ�ة ك�ل 
البراءة من ھذا االّ القلیل ممن أوفى لھا 
حسبما یعتقد/ وھي غ�ی�ر قص�ی�دة ن�ث�ر/ 
وأبدع فیھا ایما ابداع وت�م�یّ�ز, ون�ق�ص�د 
اّن ما یُكتب الیوم انما ھو نّص حّر بعی�د 
كل البُعد عن قصیدة النثر. اّن الق�ص�ی�دة 
السردیّة التعبیریّة تتكون من م�ف�ردت�ي/ 

التعبیر/ وی�خ�ط�يء ك�ث�ی�را َم�ن  -السرد 
ی�ت��ص�ور أّن الس��رد ال��ذي ن��ق�ص��ده ھ��و 

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

  
ثالثاً : تحت ظل التفاح یع�ت�ص�ر ال�خ�م�ر 

 العراق. -عاشق .. بقلم : عالء الدلیمي 
أّن اللغة ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى ن�ق�ل األحس�اس  

والش��ع��ور, ف��ت��ت��ج��لّ��ى ھ��ذه ال��م��ش��اع��ر 
واألحاسیس دون خاصیتھا التوص�ی�ل�ی�ة 
والمحاكاة والمعنى . أّن ال�م�ف�ردات ف�ي 
اللغة التجریدیة ال ت�ح�ك�ي ع�ن م�ع�ان , 
وأنّما تحكي عن ثقل شعوري وع�اط�ف�ي 
واحس��اس��ي, أنّ��ھ��ا م��ف��ردات م��ل��ّون��ة 
بالشعور ولیس بالتوصیل, ی�ج�ب ع�ل�ى 
الش�اع��ر ال�ت��ج��ری��دي أن ی��درك األدراك 

القوي ب�ال�ب�ع�د األحس�اس�ي والش�ع�وري 
للكلمات والمعاني, وان یقتنص اللح�ظ�ة 
الشعوریة العمیقة والقویّة. ال یمكننا ان 
نتصور المفردات دون قص�د او ت�ع�ب�ی�ر 
عن شيء م�ا, ل�ذا اع�ت�ق�د ال�ك�ث�ی�ر ب�أّن 
الكتابة ب�ال�ل�غ�ة ال�ت�ج�ری�دی�ة ھ�ي ك�ت�اب�ة 
ھذیانیة ورم�زی�ة م�غ�ل�ق�ة ودون م�ع�ن�ى 
واضح, ربما ھذا ال�م�ع�ت�ق�د ص�ح�ی�ح اال 
أنّھا لیست كذلك, كونھا لغة تنطل�ق م�ن 
ال��ع��وال��م ال��ع��م��ی��ق��ة والش��ع��ور ال��ع��م��ی��ق 
وحیتھا وھذا مھم جداً أن یظھر أثر ذلك 
ف���ي ال���ل���غ����ة وت���ؤثّ���ر ف���ي ن���ف����س 

وبالعودة الى قصیدة الشاع�ر:   المتلقي.
تحت ظل التفاح یعتص�ر  -عالء الدلیمي 

الخمر عاشق/ نجد ھذه اللغة التجریدی�ة 
واض��ح��ة ومش��ّع��ة م��ن خ��الل ال��ع��ن��وان 
الطویل , لقد استط�اع الش�اع�ر ھ�ن�ا أن 
یؤنّسن الطبیعة ویبّث فیھا الروح, ف�ھ�و 
یقول / سیقان األشجار العاریة تص�ط�اد 
الطیور البریة / نرى كی�ف أن�ط�ل�ق م�ن 
خالل لحظة ش�ع�وری�ة ع�م�ی�ق�ة داخ�ل�ی�ة 
تعتمر في ف�ي أع�م�اق�ھ ول�ی�ن�ف�ت�ح ع�ل�ى 
ال��م��ح��ی��ط ال��خ��ارج��ي ول��ی��ت��ج��لّ��ى ال��ث��ق��ل 
الحساسي للكلمات/ أرواح البشر ت�ث�م�ل 
ب�أول ك�أس م��ن ش�ف�اه م��ك�ت�ن�زة ب��روج 
أحمر/ ھنا نجد خفوت في تجری�د ال�ل�غ�ة 
لكن سرعان م�ا ت�ت�ج�لّ�ى ف�ي ال�م�ق�اط�ع 
األخرى/ أسنان الغرام ال تقضم التفاح ، 
كلما تدلى نضجت عناقی�ده ح�ت�ى ت�ذوب 
ف��ي ف��م ال��ع��ش��اق/, أّن ع��م��ل��ی��ة ال��ف��ھ��م 
الجمالي ھنا ھي عبارة عن ع�ن ال�ف�ھ�م 
الجمالي ل�ل�غ�ة وال�ت�ي ھ�ي ع�ب�ارة ع�ن 
البُعد الشع�وري االحس�اس�ي , ث�م ن�ق�رأ 
مقطعاً نّصیاً آخر/ ت�ح�ت ظ�ل�ھ ی�ع�ت�ص�ر 
خمر اللذة ، لتجري أنھار الل�ھ�ف�ة ف�وق 
عروق ظ�ام�ئ�ة / ك�أنّ�ن�ا ھ�ن�ا ن�رى ب�أّن 
العبارات عبارة عن لوحات, فكل ش�يء 
یسعى الى التجرید والالمع�ن�ى ال�ف�ھ�م�ي 
سوى المعتى األحساسي الشعوري, ث�ن 
نقرأ للشاعر/ تتسلق م�ت�ق�دة مش�اع�رن�ا 
العطشى ن�ح�و ب�ح�ی�رة ال�ب�ج�ع، ل�ت�ع�ل�ن 

/ ل��ق��د أم��ت��ل��ك��ت ل��غ��ة  م��وس��م ال��ت��زاوج
الشاعر بُعداً تأثیریاً من خالل مفرداتھ�ا, 
وأمتلكت بُعدین في ھذا ال�ت�أث�ی�ر, ال�بُ�ع�د 
الخطابي والبُعد التجریدي, لھ�ذا ف�ل�ی�س 
من الضرورة ان تعتمد اللغة التجری�دی�ة 
على الرمزیة والتعالي في أن�زی�اح�ات�ھ�ا, 
بل یمك�ن ان ت�ك�ون ھ�ذه اال�غ�ة رق�ی�ق�ة 
عذبة تنطلق من أعماق ال�ذات م�ع�ت�م�دة 
ف�ي رس�ال�ی�ت�ھ�ا ع�ل��ى ال�بُ�ع�د ال�ت�أث�ی��ري 
والجمالي الشعوري. لق�د أم�ت�ل�ك�ت ل�غ�ة 
الشاعر ھنا على ال�ت�ج�ری�دی�ة ال�ح�ّس�ی�ة 
والشعوری�ة م�ب�ت�ع�دة ع�ن ال�ت�وص�ی�ل�ی�ة 

المباشرة , فھ�ي ھ�ن�ا ت�ع�بّ�ر ع�ن رؤی�ة 
شخصیة لھذا ال�واق�ع وت�أث�ی�رات�ھ ع�ل�ى 

 الذات.
 

النّص : تحت ظل التفاح یعتصر ال�خ�م�ر 
 عاشق .. بقلم : عالء الدلیمي .

سیقان األشجار العاریة تصطاد الط�ی�ور 
البریة، أرواح البشر ت�ث�م�ل ب�أول ك�أس 
من شفاه مكتنزة ب�روج أح�م�ر، أس�ن�ان 
الغرام ال ت�ق�ض�م ال�ت�ف�اح ، ك�ل�م�ا ت�دل�ى 
نض�ج�ت ع�ن�اق�ی�ده ح�ت�ى ت�ذوب ف�ي ف�م 
العشاق! تحت ظلھ یعتصر خمر ال�ل�ذة ، 
ل��ت��ج��ري أن��ھ��ار ال��ل��ھ��ف��ة ف��وق ع��روق 
ظامئة، تتسلق متقدة مشاعرنا العطش�ى 
ن��ح��و ب��ح��ی��رة ال��ب��ج��ع، ل��ت��ع��ل��ن م��وس��م 

 التزاوج.
 

 رابعاً : بانوراما االمالق ... 
 -بقلم : اح�م�د ع�ب�د ال�ح�س�ن ال�ك�ع�ب�ي 

 .العراق
ب�ل�ح�ظ�ة   الكتابة التجریدیة ال تكون اال 

ش��ع��وری��ة ع��م��ی��ق��ة وق��وی��ة وب��أدراك 

أحساسي كبیر لل�م�ع�ان�ي وب�ت�ج�لّ�ي ت�ل�ك 
ال��ل��ح��ظ��ة الش��ع��وری��ة وذل��ك ال��ث��ق��ل 
األحساسي في ال�ك�ت�اب�ة, ح�ی�ث ی�ت�ج�لّ�ى 
ال��ث��ق��ل األحس��اس��ي ل��ل��ك��ل��م��ات وإیص��ال 
اللحظة الشعوریة العمیقة والقویة, ففي 
ال��ت��ج��ری��دی��ة تص��ب��ح ال��ك��ل��م��ات ال��وان��اً 
وال���ع���ب���ارات ل���وح���ات وال���ن���ص���وص 
مھرج�ان�ات. ف�ي ن�ّص الش�اع�ر/ أح�م�د 

بانوراما االم�الق/  -عبدالمحسن الكعبي 
نجده عبارة عن بناء ج�م�ل�ي م�ت�م�اس�ك 
ومتواصل ومدھش أكثر عم�ق�اً وت�ج�ل�یّ�ا 
للبُ�ع�د الش�ع�وري ال�ح�ّس�ي, ُك�ت�ب ب�ل�غ�ة 
تعبیری�ة ع�م�ی�ق�ة م�ن�ب�ع�ث�ة م�ن أع�م�اق 
الذات, ن�ح�ن ھ�ن�ا ن�ت�ل�م�س رذاذ ال�ل�غ�ة 
ونالح�ق ك�ت�ل ال�م�ش�اع�ر واألح�اس�ی�س 
ننتشي بجمالیتھا وغراب�ت�ھ�ا ال�م�ح�ب�ب�ة, 
فمثال ھا ھو یقول/ تحَت عباءِة غی�اھ�ِب 

الدیجوِر تھجُع ال�روُح ف�ي ك�ِف س�ب�اِت 
نومھ�ا ال�ع�م�ی�ِق كش�ج�رٍة ب�ال�ی�ٍة ت�ن�وي 
السجود بین أذرعِ االغص�اِن ال�ی�ابس�ِة/ 
ھنا النجد التوصیل الخطابي ال�واض�ح , 
لكننا أم�ام زخ�م ش�ع�وري, ل�غ�ة ال�ن�ّص 
أم��ت��ل��ك��ت ال��ق��درة ع��ل��ى رس��م الش��ع��ور 
واألحس�اس ع�ن ط��ری�ق ص��ور حّس��ی��ة 
ش�ع�وری�ة ع�م�ی�ق�ة, ف�ك�ل م�ف�ردة ح�اول 
الشاعر أن یشحنھا بزخم ش�ع�وري ك�ي 
یتم�ل�ك�ن�ا ھ�ذا األحس�اس ب�ت�ج�ّرد ال�ل�غ�ة 
وجمالیتھا, ث�م ی�ق�ول/ وال�ب�ح�اُر ت�زم�ُع 
ارتداء اثواب االعاصی�ِر ق�رَب ش�واط�ئ 
تروُم االختفاَء على مرافئ الج�س�ِد/ ف�ي 
حالة من ال�ت�ط�رف ال�ت�ج�ری�دي م�ب�ت�ع�داً 
كثیراً عن السطحیة والمباشرة, لیتج�لّ�ى 
البوح األقصى المشحون بثقل ش�ع�وري 
حّسي عمیق , ثم نقرأ ل�ھ / و ال�ج�روُح 
تعتزُم قلَع جذوِر بغتاِت الزمِن الس�اك�ن�ة 
ف��ي ج��وِف س��ھ��وِك ال��دھ��وِر/ ال ش��يء 
سوى التجرید والتجلّي الواضح, ون�ق�را 
ایضا/ الدھوِر المتحجرِة الوجسِة فتقظ�ُم 
انفاَسھا/ أنّھ األدراك العم�ی�ق ب�األش�ی�اء 
وبتأث�ی�رھ�ا ف�ي ال�ن�ف�س, ون�ق�را أیض�اً/ 
روائُح ع�دال�ِة االرِض ال�ع�رج�اء داف�ن�ةً 
میزاَن قََس�ط�ھ�ا ف�ي وح�ِل ال�َدْج�ِن/ ل�غ�ة 
معبّأة بثق�ل ش�ع�وري وت�راك�م ش�ع�وري 
واحساسي في محاولة ناجحة ل�ت�ح�ق�ی�ق 
البُع�د الش�ع�وري األحس�اس�ي, وی�خ�ت�ت�م 
الشاعر نّصھ بھذا ال�ت�وّھ�ج الش�ع�وري/ 
وغ��ی��اھ��ب ال��ظ��الِم وت��رس��ُم ب��ان��ورام��ا 
االمالِق و الفاقِة و الشط�ِط وال�ع�س�ِف / 
وھو یرسم لنا مھرجان�ا م�ن ال�م�ش�اع�ر 
واألح�اس�ی�س ال�ع�م�ی��ق�ة ال��م�ن�ب�ع��ث�ة م��ن 
اعماقھ, لم یحدث ھذا التجرید في الل�غ�ة 
ل�وال األدراك ال��ع�م��ی�ق ب�األش��ی�اء وب�م��ا 

 تحدثھ في النفس.
 

 النّص : بانوراما االمالق .. 
 -بقلم : اح�م�د ع�ب�د ال�ح�س�ن ال�ك�ع�ب�ي 

   العراق
تحَت عب�اءِة غ�ی�اھ�ِب ال�دی�ج�وِر ت�ھ�ج�ُع 
الروُح في كِف س�ب�اِت ن�وم�ھ�ا ال�ع�م�ی�ِق 
كشجرٍة بالیٍة تنوي السج�ود ب�ی�ن أذرعِ 
االغصاِن الیابسِة و البحاُر تزمُع ارتداء 
اثواب االعاص�ی�ِر ق�رَب ش�واط�ئ ت�روُم 
االختفاَء على مرافئ الج�س�ِد وال�ج�روُح 
تعتزُم قلَع جذوِر بغتاِت الزمِن الس�اك�ن�ة 
في جوِف س�ھ�وِك ال�دھ�وِر ال�م�ت�ح�ج�رِة 
الوجسِة فتقظُم انف�اَس�ھ�ا روائ�ُح ع�دال�ِة 
االرِض العرجاء دافن�ةً م�ی�زاَن قََس�ط�ھ�ا 
في وح�ِل ال�َدْج�ِن و غ�ی�اھ�ب ال�ظ�الِم و 
ترسُم بانوراما االمالِق والفاقِة والشطِط 

 و العسِف .

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

 اللغة التجریدیّة في القصیدة السردیّة التعبیریّة .   
 ثالثاً : تحت ظل التفاح یعتصر الخمر عاشق .. بقلم : عالء الدلیمي/ العراق.

 .رابعاً : بانوراما االمالق ... بقلم : احمد عبد الحسن الكعبي/ العراق   
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 وأُھِرُق حزنا  

 .. سیٌد الروح

 في ظالل الفجر

 فاح الشوق

 لیتعثر القلب

 صرت صفرا

 على صدر صمتھ

 بباب الغیاب

 جحافَل أحالم

 تكسرت ضلوعھا

 على كتف المساء

 وسْكُر الصبابة

 أغمس ریشھ

من قُبَِل العتمة َ 

 ینھمر الوجع

 نخَر في ھشیم

 .. الوجد

******** 

 راغبة ببعض أنفاس الفرح

 ألغزل من سواِد اللیل

 سنابل صبح

 أيُّ سؤال نحتسي

 ..من رسائل لم تصل ؟

 في حمى الترحال

 عّمدني بمرایا العناق

 عادت ظالل الحب

 كنت ماضیاً لما مضى

 شفتي ضممتھا

 .... ثّمة أنا

 أتكئ على دفء نبض

 أكبل ضیاعي .. یتمي

 ..لَِم اختالفنا ؟

 لنخلع ثوب الكفن

 في ھبوب اللقاء

 ..ونغفو على كسرة عشق

********** 

 ُ ع ق 

        اا  

 

 ََء اَء ....                    

 أ. د. محمد أبو الفتوح محمود غنیم/مصر                       

تَاءُ   َجاَء الشِّ

 بَِغْیِر َما نَھَوى

 ُمتَثَاقَِالً ..

 یَتَنَاقَُل الُخْطوَ 

 الَغْیُم یَْرُكُض فِْیھ

 ُمْنَكِسَراً َوُمْعتَِكراً 

 .. لَِسَماءٍ  َوِمْن َسَماٍء 

ْحوَ   یُطَاِرُد الصَّ

ْیُح تَْمُخرُ   َوالرِّ

 فِي أَْحَالِمْنا الَعْجفَا 

 تَتََشظَّى   تَتََمطَّى ..

 تَْستَْنِطُق الَمطَرَ  

تَاُء بَِغْیِر َما نَْھَوى  َجاَء الشِّ

 َوَعلَى أَْعتَابِِھ الَغْرقَى

ْكَرى   َكَحبَّاِت الََّآللِئ .. تَتَنَاثَُر الذِّ

********* 

تَاَء بِنَا  َما الَِّذي یُْغِري الشِّ

 نََھاُره بِنَِزیِف الشَّْمِس قَد َولَّى

 َوالَّلَْیُل یَْخنُِق فِْیھ النَّْجَم َوالقََمرَ 

  تَِضْیُع ُكلُّ ُخطَانَا

  فِي الَغیَاِم ُسَدى

ْمَع نَْستَْھِدي بِِھ َوَال البََصرَ   فَال السَّ

  یَْصُرُخ الَماِضي فِي َغابَاِت َحاِضِرنَا

 یُطَاِرُدنَا

  یَْستَْجِدي الَحنِْینَ 

  َویَْستَْعِطُف القََدرَ 

********* 

تَاَء بِنَا   َما الَِّذي یُْغِري الشَّ

 !َما الَِّذي یَھَواهُ فِْینَا؟

  فَیُْسلُِب ِمْن َجَواِھَر َصْحِونَا األَْغلَى

 أَیَّاُمنَا فِي فََضاِء العُْمِر َغائَِمةً 

 َوَربِْیعُْنا أَْزَھاُره َكْلَمى

  تَْذِوي النََّضاُرةُ فِْیَھا

  أَْینَما ُوِجَدت

وُح َشاِرَدةٌ    َوالرَّ

 ً یَا َشَغفَا   تَِھیُِم بَأَْطیَاِف الضِّ

 َوالُمنَى

 - آِه َما أَْقَسى الٌمنَى-

ى  َكَسَراٍب .. تَتَلَوَّ

 تَْختَفِي ِحْینَاً .. َوِحْینَاً تَتَبََدى

********* 

تَاُء بَِغْیِر َما نَْھَوى  َجاَء الشِّ

 َوِمْن ِشتَاٍء لِِشتَاءٍ 

ْكَرى  تَتَبَلُل الذِّ

 َوتَْخفُُت بَْیَن ُضلُوِعنَا النَّْشَوى
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جاءتني دعوة لحفلة زف�اف وألن�ي ال  
أحب تلك التجمعات وتل�ك ال�م�ج�ام�الت 
واألجواء المشحونة بالف�وض�ى ق�ب�ل�ت 

 الدعوة وعلى مضض..!!
فالواجب اإلنساني ورابطة ال�دم ت�ح�ت�م 
علي الذھاب لتلك الحفلة وقلت لنفس�ي 
ھي فرصة ل�ك�س�ر ال�روت�ی�ن ب�ع�د ھ�ذا 

 الحبس الوقائي ولشھور طویلة.
ذھبت وكان الجمیع في ح�ال�ة اب�ت�ھ�اج 
مفرط وبصراحة لم أتسائل كث�ی�را ع�ن 
العریس ألن�ي ع�ل�م�ت أن ب�ی�ت ف�الن 
لدیھم حفلة زفاف وعلى ھ�ذا األس�اس 

 ذھبت ألداء الواجب.
الج�م�ی�ع ل�م ی�ل�ت�زم بش�روط الس�الم�ة 
والوقایة ولھذا كنت كمن یس�ی�ر ع�ل�ى 
البیض وفي حالة ال یحسد علیھا رغ�م 

 أخذ كل احتیاطاتي.
وبعد مجيء ال�زف�ة واالج�ت�م�اع ح�ول 
ال���ع���روس وال���رق���ص وال���زغ���اری���د 
واألھازیج التي تجع�ل ال�ع�ری�س ب�ط�ال 
ألنھ فاز واس�ت�ط�اع أن ی�ح�ص�ل ع�ل�ى 

 العروس ورغم كل المعاناة.
وإذا بالعریس یدخل وما ص�دم�ن�ي ھ�و 
عمره الصغیر الذي بلغ ع�م�ره س�ب�ع�ة 
عش�ر ع�ام��ا وال�ع��روس ال��ت��ي س��أل��ت 
وت��ح��ری��ت ع��ن��ھ��ا ف��إذا ب��ع��م��رھ��ا ھ��ي 

 األخرى أربعة عشر عاما....!!

وأنا حسبت ن�ف�س�ي ان�ھ م�ت�خ�رج م�ن 
 الجامعة...!!

فقالت لي أخت العری�س ال�ك�ب�ی�رة...أن 
أخاھا الكبیر یرفض الزواج ألنھ یبحث 
عن عمل وألن أبي ی�ری�د األح�ف�اد ف�ي 
بیتھ فخیر أخ�وي ب�ال�زواج واألص�غ�ر 

 استجاب لھذا األمر..!!
ك�دت أل�ط��م ع�ل��ى رأس�ي ألن ظ�اھ��رة 
الزواج المبكر ع�ادت وص�ارت ت�غ�زو 
المجتمع من جدید ... س�ی�أت�ي أح�دھ�م 
وی���ق���ول ل���ي أفض���ل م���ن ال���زواج 

 المتأخر..!!
حبا بكل شيء دعو كل شيء بموازی�ن 

 فال إفراط وال تفریط.
لكن أن ت�رت�ك�ب�وا ھ�ك�ذا ج�رائ�م ب�ح�ق 
األوالد وال��ب��ن��ات ف��ھ��ذه ھ��ي ال��ط��ام��ة 

 الكبرى والجرم الذي ال یغتفر.
أتأملھما وأق�ول ت�رى ك�ی�ف س�ت�ك�ون 

 حواراتھما....؟
 بالبوبجي مثال...؟

 أم بلعبة ماي كرافت...؟
أم بمتابعة بین تی�ن أو ال�دعس�وق�ة أم 

 كالرنس...!!!!
ك��ی��ف ل��م��ث��ل��ھ��م��ا أن ی��ك��ون��ا أس��رة 
ویجعالنھا قویة تقاوم عواصف الحیاة 

وھ��م��ا م��ا زاال ك��غ��ص��ن��ی��ن ط��ری��ی��ن 
 ویحتاجان المساعدة واالرشاد..!!

جلست بجانبي إمراة متوسط�ة ال�ع�م�ر 
وبدى علیھا الوقار والحكم�ة ون�ظ�رت 
بأسى الیھما وقالت وك�أن�ھ�ا ت�ع�رف�ن�ي 

 منذ زمن طویل:
 صدقیني بعد شھور سینفصالن.

أنا اعمل ب�ال�م�ح�ك�م�ة ول�و تش�اھ�دی�ن 
حاالت الطالق المرعبة ل�ن�ب�ت�ت غص�ة 
بروحك على ھذا المجتمع الذي یتف�ن�ن 

 بالخراب والسیر نحو الوراء..!!
وأنا أت�ف�ق م�ع�ھ�ا ألن�ھ�م�ا ل�ن ی�ك�م�ال 
مش��وار ال��ح��ی��اة والس��ب��ب ان ھ��ك��ذا 
مشوار خطیر یحتاج الكثیر من النضج 
والمؤھالت ولیس فقط ی�ح�ت�اج ب�ل�وغ 
جسماني لیأتي رج�ل دی�ن وی�ع�ل�ن�ھ�م�ا 

 زوج وزوجة..!!
ھ��ذا خ��راب مش��رع��ن دم��ار م��ب��ك��ر 
للمجتمع وللع�ق�ل�ی�ات..س�ی�أت�ي أح�دھ�م 

 ویقول ھذه سنة...!!
یا أخي ال تأتیني بقوان�ی�ن م�ر ع�ل�ی�ھ�ا 
الف ون�ی�ف م�ن الس�ن�وات ل�ت�ط�ب�ق�ھ�ا 

 ونحن نعیش األلفیة الثانیة...!!
لكل زمن قوانین..والزواج الم�ب�ك�ر م�ا 
ھو اال لعبة بیت بیت ث�م ی�ت�ح�ول ال�ى 
خراب بیوت ولھذا ل�ن ن�ت�ق�دم خ�ط�وة 

 الى األمام...!!

  ..ت..واب ت..!!
 
 
 
 

 بقلم: 
 میثاق كریم الركابي

 العراق/ الناصریة

أنا وأنت وص�دی�ق�ت�ي وأخ�ت�ي وأم�ي نس�اء ف�ي ھ�ذا   
المجتمع ال أرید أن أكون تقلیدیھ وأصنف أن�ن�ا نص�ف 
المجتمع، ألننا إنسان یشكل مجتمعا كامال، ف�ال ی�م�ك�ن 
أن نقف على ال�ح�ی�اد أو ن�ك�ون نص�ف أم�ام ع�راق�ی�ل 
فرضھا واقع صعب على ك�اف�ة ج�وان�ب ال�ح�ی�اة ول�ع�ل 
أھمھا الجانب المادي، ضمن قوقعة الحرب داخل بلدي 
وفي الدول المحیطة، واآلن ال یفترض أن ن�ق�ف ع�ل�ى 
حیاد فنحن أمھات وأخوات وزوجات، علینا أن ن�ك�ون 
صف واحد إلى جانب الشریك لمواجھة وب�اء ال�ع�ص�ر 
ومرض البلدان النائیة (الفقر)، ف�ل�م ی�ع�د ال�رج�ل ھ�و 

یقف بوجھ تقدم المرأة ھ�ن�اك خ�ط�ر أق�وى ع�ل�ى   من
كلیھما معاً العوز المادي والتضخم االقت�ص�ادي، ل�ذل�ك 
ترتب علینا معـً�ا رج�اال ونس�اًء أن ن�ق�ف ب�وج�ھ ھ�ذه 
الضائقة التي أبعدتنا ع�ن أح�الم�ن�ا، ع�ن ال�ح�ب، ع�ن 
الضحكة، عن الفرح، عن احتضان أبنائن�ا، ع�ن ق�ب�ل�ة 
الصباح على وجھ أطف�ال�ن�ا، ف�ل�م ت�ع�د ل�ی�ال�ی�ن�ا خ�ی�م�ة 
السھر، باتت استشارات ومخطط مسبق لصب�اح غ�اب 
فیھ صوت فیروز مع غیاب الكھرباء، ورائحة الق�ھ�وة 
لم تعد تعطر صباحنا مع غی�اب ال�غ�از، وغ�اب ال�دفء 
مع المازوت، ال حیاة تبشر ب�ال�ح�ب وال�راح�ة وال�ی�وم 
السعید، وال السماء تحتضن صوت العصافیر فقد غاب 
الشجر وأضحى وقوًدا للمدفئة فكیف ننتظر أن یطربن�ا 
العصفور وقدمیھ فقدت الغصن الذي یحم�ل�ھ�م�ا، ف�م�ن 
یغب عنھ أن الفقر یشكل ع�ق�ب�ة ك�ب�ی�رة أم�ام ت�ح�ق�ی�ق 
التنمیة المستدامة والنمو االقتصادي ویش�ك�ل ت�ھ�دی�دا 
لألمن واالستقرار السیاسي واالجتماع�ي، ف�ھ�و واح�د 
من أكبر التحدیات التنمویة التي تعاني من�ھ�ا م�خ�ت�ل�ف 
دول العالم، بغ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن مس�ت�وى ت�ط�ورھ�ا أو 
تخل�ف�ھ�ا االق�ت�ص�ادي واالج�ت�م�اع�ي، ف�ال�ف�ق�ر ظ�اھ�رة 
موجودة ال یخلو منھا أي مجتمع، مع التفاوت ال�ك�ب�ی�ر 
في حجمھا وط�ب�ی�ع�ت�ھ�ا وال�ف�ئ�ات ال�م�ت�ض�ررة م�ن�ھ�ا، 
انخفاض الدخل للفرد أو األسرة یشكل العمود الف�ق�ري 

ول�ذل�ك الب�د أن ت�ك�ون ال�م�رأة م�ع�ی�ل�ة ، لھذا المفھوم
بالمجتمع وتسھم في تخفیف أعب�اء ك�ث�ی�رة   ومشاركة

عن الرجل، وخاصةً في ھذا ال�زم�ن ال�م�ح�اط ب�ال�ق�ھ�ر 
الناجم عن الغ�الء، وض�ع�ف ق�وة الش�راء واس�ت�غ�ن�اء 
الكثیر منا عن سلع تحت مسمى ك�م�ال�ی�ات، وب�ال�ت�ال�ي 
بالفقر تكمن المساواة بین ال�رج�ل وال�م�رأة، وی�ن�ب�غ�ي 
االعتراف بالدور الھام للوالد، ھذا الزوج الذي غ�ال�بً�ا 
ما یخبئ ضغوطات الحیاة لیصدرھ�ا ل�أل�س�رة ض�ح�ك�ة 
ومحبة وآمان، وراحة ألنھ استطاع أن یقدم ج�زء م�ن 
المطلوب رغم قھر نفسھ بضغ�ط ال�ظ�روف، ال�م�ع�ان�اة 
اآلن ال تقف عند تحرر الم�رأة م�ن س�ل�ط�ة ال�رج�ل أو 
نظرة مجتمع أو ت�ھ�م�ی�ش، م�ع�ان�اة ال�ج�م�ی�ع ف�ي ھ�ذا 
الزمن، قھر وحرمان یمارس عل�ى م�ج�ت�م�ع ب�ك�ام�ل�ھ، 

قرارات تطال قوتنا ال�ی�وم�ي ول�ق�م�ة ع�ی�ش أط�ف�ال�ن�ا، 
لدرجة أن الجمیع بات یعمل ل�ی�ؤم�ن ال�م�ص�روف ی�وم 
بیوم ومستلزمات ومطالب الحیاة لذلك وق�وف ال�م�رأة 
مكتوفة األیدي عجز كامل لنھضة ال�م�ج�ت�م�ع إذ ن�ح�ن 
نعاني من حصار طال كل نواحي معیشتن�ا، ف�ال ی�م�ك�ن 
للرجل وحده أن یواجھ ھذا الحصار كذلك ینطبق ع�ل�ى 
المرأة، وال نتجاھل الض�غ�ط ال�ن�ف�س�ي ال�ذي ن�ع�ی�ش�ھ، 
ونتصارع م�ع�ھ، وال ی�م�ك�ن�ن�ا أن ن�خ�ف�ی�ھ م�ن ح�ول�ن�ا 
وخاصة إذا كنا بموقع مسؤولیة كال�م�ع�ل�م�ة وال�م�ع�ل�م، 
یومیاً یقفون أمام ع�دد م�ن ال�ط�الب ل�ت�وص�ی�ل أف�ك�ار 
ومعلومات وأداء مھمة غایة من األھمیة، یا ترى ھ�ل 
یستطیع المعلم أداء مھمتھ في إیصال المعلومات وھو 
غایة من اإلرھاق النفسي والتعب الروحي والجس�دي، 
ضغوطات الحیاة والقرارات الجائرة جعلتنا ال نص�ارع 
كنساء من أجل التحرر من سلطة الرجل بت�ن�ا نص�ارع 
من أجل البقاء ومواجھة ضغوطات الح�ی�اة م�ن غ�الء 
وبطالة وقرارات جائرة ت�م�ارس ع�ل�ى ال�م�واط�ن م�ن 
الجنسین، فلم تعد الم�رأة ق�ادرة ع�ل�ى ال�ع�ط�اء س�واء 
كانت أم أو مرب�ی�ة أو ح�ت�ى ط�ب�ی�ب�ة ف�ق�د ب�ات ال�ف�ك�ر 
مش�غ�ول ب�ك�ی�ف أق�ف ب�وج�ھ ال�زم��ن واس�ح�ق ال�ف�ق��ر 
والحرمان بأسناني حتى اطعم أبنائ�ي، وك�ذل�ك ال�رج�ل 
بكل مھامھ إن كان أب أو مربي أج�ی�ال ف�ھ�و ض�ع�ی�ف 
أمام جور الزمن، واألفواه المفتوحة للجوع، لذلك كلنا 
واحد نصارع الزمن لنستطیع أن نعیش حیاة نوعاً م�ا 
ضمن المألوف، وخاصةً أن نس�ب�ة ك�ب�ی�رة م�ن أب�ن�اء 
سوریة أضحت تحت خط الفقر، وبات ھمنا أكبر بكثی�ر 
من الصراع للخروج للعمل وإثبات الذات، ألن كل م�ن 
الرجل و المرأة باتا یبحثا عن ذاتیھما بعیداً عن الف�ق�ر 
وال��ج��وع، ی��ب��ح��ث��ا ع��ن ل��ق��م��ة ال��ع��ی��ش ل��ألف��واه 

التي تنتظر عودتھم للمنزل محملین بأط�ی�ب   المفتوحة
األكالت، فھل ھناك أشد ظلماً من ال�ف�ق�ر ألن�ھ ی�ح�ج�ب 
روحك عن العطاء وفكرك ع�ن ال�ح�ل�م ویص�ب�ح ھ�م�ك 
الوحید السیر بكل الطرق وراء ل�ق�م�ة ال�ع�ی�ش، وھ�ن�ا 
یتساوى كال من الرجل والمرأة تحت سقف خط ال�ف�ق�ر 

 . مع اختالف طریقة التعبیر عنھ

أ ...  و  
   أةا و 

 
 
 
 
 

وعد حسون  
  نصر/ سوریا
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اِت خ�ی�الَ�نَ�ا ف�ي      كم أشَعلَْت حكایاُت الَجدَّ
طفولتنا السعیدة، ولم تك�ن قص�ُص�ھ�ن ف�ي 
معظمھا إال عن الجن والع�ف�اری�ت وال�ح�ب 
الذي ین�ت�ھ�ي ب�ال�زواج دائ�ًم�ا س�واء ب�ی�ن 
اإلنس واإلنس أو أحیانًا قلیلة ب�ی�ن اإلن�س 

 والجن!
وق��ب��ل أن ن��ل��َج م��ج��م��وع��تَ��ھ ال��ق��ص��ص��ی��ة 
"الحكایات الخرافیة" ن�ق�رأ لـ� "ھ�ی�رم�ان 

 ھیسھ":
"كان م�ن�زلُ�ھ�ا ال�ھ�ادئ ی�ق�ع ع�ل�ى ح�اف�ة 
الحدیقة المعتمة، مغطَّى بتعاریش الزھور، 
منعزال كالذي تتمسرح فیھ حك�ای�ات ال�ج�ن 

 في الغابات، وكانت تعیش ھنالك..."
وإذا كان ھیرمان ھسھ قد ارتأى أن مسرح 
األحداث ف�ي ح�ك�ای�ات ال�ج�ن ھ�و ال�م�ن�زل 
المھجور وسط الغابات حیث العت�م�ة، ف�إن 
ال��ق��اص ال��ذي ن��ح��ن بص��دد م��ج��م��وع��ت��ھ 
القصصیة، "منیر عتیبة"، ق�د ات�خ�ذ م�ن 
بلدتھ "خورشید" فضاًء روائیًّا تسبح فی�ھ 
أطیاُف الجن، مقدًما للقارئ ما اف�ت�ق�ده م�ذ 
كان طفال تھدھده الحكای�ات ال�ت�ي ت�ف�زع�ھ 
أحیانًا فیقشعر بھا بدنُھ قبل أن تقول الجدة 

 المتثائبة "توتة توتة، خلصت الحدوتة"
ف��ن��رج��وھ��ا أن تس��ت��م��ر ف��ي ال��ح��ك��ي ف��ال 

 تستجیب.
لكن "منیر عتیبة" ال یتثاءب، وغرائبھ ال 

 تنتھي.
وقد صدرت ھذه الغرائ�ب ال�ع�ج�ائ�ب�ی�ة، أو 
العجائب الغرائبیة، من قبُل في مجموعتین 
قصصیتین أوالھما بعنوان "مرج الكحل"، 
والثانیة عنوانھا "حاوي ع�روس"، وق�د 
ضمھما الكاتب فیما ب�ع�د ف�ي ك�ت�اٍب واح�ٍد 
صدر عن "دار غراب للنش�ر وال�ت�وزی�ع" 

عن�وان�ھ "ال�ح�ك�ای�ات  2015بالقاھرة عام 
 العجیبة لـ منیر عتیبة"

ولم تكن تلك الغرائب ق�اص�رة ع�ل�ى ال�ج�ن 
فقط، فأول سطر في أول قصة یؤكد لنا أننا 

 مقبلون على عالم سحري آدمي عجیب...
"كان جدي شابا مختلفا، لكنھ كان مجنون�ا 

 أیضا"
إنھا البدایة الساخنة لماراثون ال ت�ن�ق�ض�ي 

 غرائبھ.
 وفي ھذه القصة نقابل الجنیة األولى:

"كانت جمیلة كما وصف�ھ�ا أھ�ل ال�ق�ری�ة.. 
لكن الجمال لم یكن كل شيء.. في عین�ی�ھ�ا 
الواسعتین كان یرقُد ح�زن ال�ع�ال�م ودم�ع�ة 

 معلقة تشعر بھا وال تراھا"
بعد بضعة أسطر سیقول ع�ت�ی�ب�ة: "ك�ان�ت 
عینا النداھة تبتسمان..، ولم تك�ن ال�دم�ع�ة 

 المعلقة ھناك"

إذن ل�ی�س�ت ت�ل�ك م�ج�رد ح�ك�ای�ات، وإن�م�ا 
استعراض فني لمھارات السرد. وھ�ا ھ�م�ا 

 الجد والجنیة وقد تبدت أمامھما وردة....
"أخبرتھ بعینیھا أن كلَّ األس�رار ف�ي ھ�ذه 
الوردة.. مدَّ یده لیلمس الوردة.. فوجئ بفم 

 ذئب ینفتح لیقضم یده"
وتتجلى اللغة التلقائیة السھلة ف�ي ع�ب�ارة 

 مثل: "أیقظ جدي صوُت شخیره"
ھذا الجد الذي سیع�ی�ش ع�ل�ى ذك�رى ت�ل�ك 
الجنیة ح�ی�ث "یس�ت�ع�ی�د رعش�ة ال�ف�رح.. 

 ویحیِّي حزن العالم في قلبھ"
ھذا عن الج�د، وأم�ا ال�ج�دة ف�ف�ي ال�ق�ص�ة 

 التالیة:
"ذات لیلة تأخرت ف�ي أرض�ھ�ا (...) رأت 
شجرة توت مضیئة على بعد أمتار م�ن�ھ�ا.. 
وكلما اقتربت من الشجرة اب�ت�ع�دت ع�ن�ھ�ا 
الشجرة لتظل المسافة بینھ�م�ا ث�اب�ت�ة.. ث�م 
اختفت الشجرة وظھر قندیل مثل�ث الش�ك�ل 
معلق في الفضاء، یسیر أمام عیني ج�دت�ي

(...) وفجأة تحول القندیل إلى شابٍّ جم�ی�ل 
 الصورة"

وفي القصة ال�ث�ال�ث�ة م�ن ھ�ذه ال�م�ت�وال�ی�ة 
 السردیة نرى النخلتین المتعانقتین:

"زرعھما جدُّك في لیلة زفافنا، وساعدتھ.. 
ضحكت العائلة منا.. لكن جدك اب�ت�س�م ل�ي 

 وقال... ھما أنا وأنت"
وعندما مات الجد "خرج من النعش.. طار 
في الھواء بغیر جناحین.. أشار لي (للجدة) 
ب�ی��دی��ھ م��ب��ت�س��م��ا.. ث��م دخ��ل ف��ي ال��ن��خ��ل��ة 

 الیسرى"
وترحل الجدة وتستقر في نخلتھ�ا، وی�ق�ول 

 السارد:
"رأیت نخلة جدي تمیل على نخل�ة ج�دت�ي 

 كأنھا ترحب بھا"
 إنھ الحب یا سادة!، وحدثت معجزة:

"بعد أس�ب�وع م�ن رح�ی�ل ال�ج�دة اخ�ت�ف�ت 
النخلتان المتعانقتان كنخلتین متع�ان�ق�ت�ی�ن. 
"أصبحتا نخلة واحدة تل�ق�ي ع�ل�ى األرض 

 ظال واحًدا عند اكتمال القمر.
ذاك نوٌع من قصص الحب الخالص ال یتقن 
سرده سوى الذین أنعم هللا علیھم ب�رھ�اف�ة 

 الشعور والعیش في البیئة الطیبة.
وننتقل إلى أقصوصة "مرج الكحل" حیث 
یحكي األب البنھ عنھ وعن قیمتھ اإلنسانیة 
فتترقرق في عینیھ الدموع، تلك ال�ع�ب�رات 

 التي یغوص العتیبة إلى مكنونھا:
"دموع االشتیاق ال�ذي ی�ك�اب�ده م�ن ی�ق�ف 
أمام حلمھ وال یستطیع أن یلمسھ.. سأحقق 
ح��ل��م أب��ي وأع��ود ل��ل��ق��ری��ة ب��م��ا یض��يء 

 بصیرتھا"
 ولم یكن األمر سھال...

كان األمر یتطلب "عبوره للصحراء ال�ت�ي 
بدت بال نھ�ای�ة ل�ك�ن�ھ�ا م�ع ذل�ك ان�ت�ھ�ت.. 
اجتیازه ل�ل�ن�ھ�ر ال�م�س�م�وم.. ح�روب�ھ م�ع 

 وحوش خرافیة.."
ثم نعرج على شجرة الجمیز الغاضبة! تل�ك 
الشجرة التي كانت تغضب من الحاج فتحي 
فتتحرك من مكانھا حتى مس�اف�ة خ�م�س�ی�ن 

متًرا، تتبعھا في فعل�ت�ھ�ا ت�ل�ك ك�لُّ أش�ج�ار 
القریة فیزداد شعور الن�اس ب�الض�ی�اع ألن 
حقولھم تتداخل وتختلط. ول�م ی�ھ�دأ ال�ح�ال 
ویستقر إال بعد أن "استجاب الحاج فت�ح�ي 
أخیًرا لض�غ�وط�ھ�م.. وذھ�ب إل�ى الش�ج�رة 
لیعتذر لھا ویسترضیھا لتسامحھ م�ن أج�ل 

  العشرة الطویلة التي تجمعھما.."
ننتقل إلى الخال شفی�ق وزوج�ت�ھ وال�ط�ف�ل 
الذي ظھر لھما وأحباه وأعدا لھ أكث�ر م�ن 
مكان في حجرة النوم وتنازعا بش�أن�ھ ألن 
ك�ال م��ن�ھ��م��ا ال ی��ری��د أن ی��ف��ارق��ھ ل��ح��ظ��ة 

 فیتخاصمان علیھ، ثم...
"یتصالحان بأن یمسك كل منھ�م�ا ب�إح�دى 
یدیھ، وعندما یكون خال�ي ش�ف�ی�ق ج�الًس�ا 
لمشاھدة التلیفزیون یحب أن یضع ال�ط�ف�ل 
في حجره، بینما تصر ھي أن تأخذه م�ع�ھ�ا 
إلى المطبخ ألنھا قد تمكث ف�ی�ھ أك�ث�ر م�ن 
س��اع��ة، وب��ع��د أخ��ذ ورد ی��ق��رران ن��ق��ل 
التلیفزیون إلى الم�ط�ب�خ، أو ت�أت�ي زوج�ة 
خ��ال��ي ب��ال��ب��ط��اط��س ال��ت��ي ت��ق��ش��رھ��ا إل��ى 

 الصالة"
وال��ذي ی��دھ��ش ف��ي ھ��ذه ال��م��ج��م��وع��ة 
القصصیة أنھا تنتقل من الَجدِّ في قصة إلى 
ِة في قصة أخرى، إل�ى ال�َج�دِّ األك�ب�ر،  الَجدَّ
إلى الخال شكري، في متتالیة سردیة تؤكد 
لك أنك في روای�ٍة ول�ی�س ف�ي م�ج�م�وع�ٍة 
قصصیٍة، خصوًصا والسارُد واحٌد ھو أح�د 
أبناء ت�ل�ك ال�ع�ائ�ل�ة، وال�م�ك�اُن واح�ٌد ھ�و 
"خ��ورش��ی��د" وأرج��اؤھ��ا وأج��واؤھ��ا، م��ا 
یتحرك تحت ضوء نھارھا م�ن أش�خ�اص، 
وتحت جنح لیلھا من كائنات أخ�رى أیًض�ا. 

 كائنات فوق طبیعیة.
ونت�رك ال�خ�ال ش�ف�ی�ق ل�ن�ن�ت�ق�ل إل�ى ال�ع�م 
محروس الذي تنبھ إلى دنوِّ أَج�لِ�ِھ ب�إش�ارة 

 كونیة:
"كن�ُت أس�ی�ُر م�ع أب�ي وع�م�ي م�ح�روس 
وبعض أفراد العائلة في الشارع الرئ�ی�س�ي 
للقریة.. انكسرت ظاللنا على حائط م�ق�ھ�ى 
عبد الودود.. كانت كل الظالل واض�ح�ة م�ا 

عدا ظل عمي محروس.. كان یب�دو وك�أن�ھ 
 سیتالشى"

وقد تأكد ذلك بالنظر في وجھ ح�م�ار ال�ع�م 
 محروس:

"الحظت دموًعا معلقة في عین�ي ال�ح�م�ار 
الذي كان ینظر إلى عمي محروس طویال.. 
 ثم یدیر رأسھ بعیًدا.. ثم یعاود النظر إلیھ"

وفي األقصوصة التالیة نقتطف أزھارا من 
 الروائع:

 "ابتسمْت رّدًا على ابتسامة السمكة لھا".
"وجدت فی�ھ�ا خ�رزة زرق�اء ب�ھ�ا ع�روق 

 مضیئة من قوس قزح".
"تمد یدھا، قطرات من عشق ح�م�ی�م ت�ق�ع 

 فیھا، تضم قبضتھا علیھا".
"اخلعي قلبك في لیلة قمریة، اغسلیھ بماء 
بارد، ادفنیھ تحت النخ�ل�ت�ی�ن ل�م�دة س�اع�ة 

 واستلقي بجانبھ"
"وجدت خرزة زرقاء ع�ل�ى ش�ك�ل ب�ل�ح�ة، 
رأت على سطحھا وجھ غالم یش�ب�ھ�ھ�ا إال 

 أن أنفھ تشبھ أنف حماتھا".
والمدھش أیًضا في حكایات منیر عتیبة أن 

 الجني كان یقوم أحیانًا بدور نافع:
"وأخیًرا وجد لنفسھ دوًرا جیًدا.. بدأ ی�ق�ف 
في الھواء، في منتصف الملع�ب وی�ت�وھ�ج 
كمصباح كھربائي ضخم یضيء لنا الملعب 
كلھ بعد غروب الشمس فأعطانا وقتًا أطوَل 

 نلعب فیھ".
�ي  وفي قصة الغسیل یح�اول الس�ارُد ت�ق�صِّ

 العالقة بین غسیل زوجتھ والمطر!
وفي القس�م ال�ث�ان�ي م�ن ال�ك�ت�اب ی�ق�اب�ل�ن�ا 
"الحاوي" ال�ذي "ی�م�د ی�ده ف�ي ال�ھ�واء 
جالبًا باقة ورد بلدي من مكان ما بالھ�واء. 
یرمي باقة الورد إلى أعلى، ی�ت�ن�اث�ر ف�وق 

 الرؤوس براز عصافیر نتن الرائحة"
وتتجلى عجائبیة "منیر عتیبة في م�ق�دم�ة 

 قصة "ریشة":
"منذ بضعة آالف م�ن الس�ن�ی�ن ك�ن�ت ف�ي 
ًرا أن أعیش  الثالثین من عمري، وكان مقدَّ
سبعی�ن ع�اًم�ا، ل�وال أن�ن�ي س�َرق�ُت ریش�ة 
الطائر األخضر".  وغیر ذل�ك ال�ع�دی�د م�ن 

  األعاجیب...
** 

وھكذا ستظل قصص الجنیات أو ال�ق�ص�ص 
Contes de féesالخرافیة أو ما یسمى 

/  fairy tales   مثاَر جذٍب لل�ق�راء ع�ل�ى
َمرِّ العصور، ربما ھروبًا من واقع مریر أو 
ج��افٍّ أو م��ح��بِ��ٍط، وول��وًج��ا إل��ى ع��ال��م 
"سندریلال" ال�ذي ت�ف�وق�ت ف�ی�ھ ال�ف�ق�ی�رة 
الجمیلة على الثریة األمیرة، أو كما ی�ق�ول 
"جو نیكل" "رغب�ة ف�ي ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
رف��ق��اء خ��ی��ال��ی��ی��ن ك��ال��م��الك ال��ح��ارس أو 

 الصدیق غیر المرئي".

محمد محمد السنباطي  
 مصر
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ان ع��ودة ال��ح��دی��ث ع��ن اإلرھ��اب    
وتواتر المواقف حولھ وحول تعریفاتھ 
وغ��ای��ات��ھ ج��ع��ل م��ن ض��رورة إع��ادة 
 البحث في تاریخیتھ ودواعیھ وأھداف�ھ

أمرا ضروریا حتى ن�ت�ب�ی�ن م�ن خ�الل 
اس�ت�ق�راء ل��ت�اری�خ (االرھ��اب) ق�دی�م��ا 
وحدیثا م�اھ�ی�ة ھ�ذا ال�ع�ن�ف ال�م�ن�ظ�م 

 والمدبر سلفا. 
فاألحداث التاریخیة زاخرة بمثل ھ�ك�ذا 
أمثلة. ففي القران الكریم ھ�ن�اك س�رد 
ألول عملیة قتل في التاریخ ال�ب�ش�ري 
فقابیل قتل أخوه ھابیل غ�ی�رة وحس�دا 
حتى ینال م�ا ال ی�م�ك�ن أن ی�ن�ال�ھ اذا 

ھابیل حیا وكذل�ك م�ح�اول�ة ق�ت�ل   بقي
فاشلة قام بھا أخوة النبي یوسف علیھ 
السالم كل ھذا بشكل او ب�آخ�ر ص�ن�ف 
من االرھاب حتى وان ك�ان�ت أس�ب�اب�ھ 
مشاكل عائلیة. مع العلم ان ھذا النوع 
من القتل لم ی�ك�ن ح�ك�را ع�ل�ى ال�دی�ن 
اإلسالمي فحسب فقد دعت إلیھ تقریبا 
كل الدیانات السماویة وأكسب�ت�ھ ھ�ال�ة 
قدسیة باعتباره قتل من أجل ال�رب أو 

 . من أجل هللا
أما تاریخ الشعوب واألمم ف�ھ�و ح�اف�ل 
بالقتل واإلرھاب ف�ف�ي ال�ت�اری�خ ال�ذي 
یسرد قصة/ أسطورة تأسیس ق�رط�اج 
یحكي لن�ا أن س�ب�ب ھ�روب ع�ل�ی�س�ة 
وتأسیسھا لقرطاج ھوعملیة إرھاب�ی�ة 

ف�ق�ت�ل   "قام بھا أخوھا "بیجم�ال�ی�ون
زوجھا لالستیالء على ال�ح�ك�م وھ�ك�ذا 
یتطور مف�ھ�وم االرھ�اب م�ن أس�ب�اب�ھ 
الدینیة الى أس�ب�اب�ھ ال�دن�ی�وی�ة، ف�ھ�ن�ا 
القتل واالغتیال یصبح ی�ح�م�ل ط�اب�ع�ا 
(سیاسیا) ان صح التعبیر وی�أخ�ذ م�ع 
ال��زم��ن أش��ك��اال ع��دة. ف��ق��د أص��ب��ح��ت 
االغتیاالت وعملیات الق�ت�ل تس�ت�ھ�دف 
كل الذوات دون اع�ت�ب�ار ل�ق�دس�ی�ت�ھ�م 
الدن�ی�وی�ة أو ال�دی�ن�ی�ة ف�ف�ي ال�ت�اری�خ 
االسالمي تم اغتیال الخلفاء الراشدی�ن 
ال ب�اع�ت�ب�ارھ�م س�ل�ط�ة دی�ن�ی�ة وان�م��ا 
باعتبارھم سلطة حاكمة ت�م�س�ك ب�ك�ل 
وسائل اإلنتاج والثروة. كذل�ك ت�ع�ددت 
ع��م��ل��ی��ات ال��ق��ت��ل وم��ح��اوالت ال��ق��ت��ل 
للقیاصرة الروس وغیرھم من م�ل�وك 
الغرب ف�ي ال�ق�رون ال�وس�ط�ى ل�ت�أت�ي 
بعدھا الثورات فیصبح االرھاب وسیلة 

 أكیدة لالنقالب على الحاكم والحكم. 
فالبالشفة ق�ت�ل�وا ال�ق�ی�ص�ر وع�ائ�ل�ت�ھ 
وستالین قتل كل من عارض برنامج�ھ 

في الحكم ابان الحقبة ال�ت�ي أت�ت ب�ع�د 
ال�ح�رب ال��ع�ال�م�ی��ة ال�ث�ان��ی�ة والش�ع��ب 
ال�ف�رنس�ي ث�ار ع�ل��ى ط�ب�ق�ة االق�ط��اع 
والن�ب�الء وق�ت�ل ال�م�ل�ك�ة وك�ث�ی�ر م�ن 
أتباعھا وابان الخالفة العثمان�ی�ة دئ�ب 
السالطین على التنكیل وق�ت�ل ك�ل م�ن 
حم�ل ش�ب�ھ�ة ال�خ�ط�ر ع�ل�ى ح�ك�م�ھ�م 
والجیش االیرلندي في بریطانیا اعتمد 
القتل والتفج�ی�ر م�ن�ھ�ج�ا م�ن م�ن�اھ�ج 
ال���ن���ض���ال ألج���ل اس���ت���ق���الل���ھ ع���ن 
اإلمبراطوریة االنجلیزیة وك�ذل�ك ف�ع�ل 
ویفعل الفلسط�ی�ن�ی�ون وال�ك�ورد ألج�ل 

 الحصول على أرضھم واستقاللھم.
لحد ھذا التاریخ یبقى اإلرھاب ظاھ�رة 
داخلیة تخص دول مع�ی�ن�ة وم�رت�ب�ط�ة 
أساسا بظروف داخلیة تمر بھا ب�ع�ض 
أنماط الحكم التي ترھلت نتیجة الت�ق�دم 
الصناعي وبدایة الثورة العلمیة ح�ی�ث 
ال یمكن أن یتمادى ملوك أو ق�ی�اص�رة 
أو أب��اط��رة أو خ��ل��ف��اء ف��ي ال��ح��ك��م 

 . وبالشكل نفسھ أي الحكم المطلق
مع نھایة ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن وب�دای�ات 
القرن الواحد والعشرین یأخذ اإلرھاب 
طابعا عالمیا (إرھ�اب�ا ی�م�ارس ب�اس�م 
الدولة وإرھاب یمارس باسم الدین او 
باسم الدفاع عن قض�ی�ة) خ�اص�ة م�ع 
تفجیرات برجي ال�ت�ج�ارة ال�ع�ال�م�ی�ی�ن 

 بنیویورك.
وقد سبق�ت ھ�ذه ال�ع�م�ل�ی�ة اإلرھ�اب�ی�ة 
ت��ح��ض��ی��رات س��اع��دت ف��ي ت��ف��ع��ی��ل��ھ��ا 
االستخبارات االمركیة ع�ن�دم�ا م�ول�ت 
مادیا ولوجست�ی�ا م�ا ك�ان یس�م�ون�ھ�م 
انذاك بالمجاھدی�ن االف�غ�ان ال�ذی�ن ت�م 
استعمالھم كذراع عسك�ری�ة أم�ری�ك�ی�ة 
ضد التواجد العسكري السوفیات�ي ف�ي 
أفغانستان وظ�ھ�ر ب�ذل�ك أول ت�ن�ظ�ی�م 
إرھابي معولم تحت مسمى (القاعدة). 
وبفعلة الھجوم عل�ى ب�رج�ي ال�ت�ج�ارة 
العالمیین بنی�وی�ورك ت�م�ارس ال�دول�ة 
االم��رك��ی��ة إرھ��اب��ا م��ن ن��وع خ��اص، 
إرھابا تحت غطاء الدفاع ع�ن ال�دول�ة 
وعن ال�ق�وم�ی�ة وع�ن ال�ع�ل�م, ف�ت�غ�زو 
العراق وتأمر بقت�ل رئ�ی�س�ھ�ا وت�ف�ت�ح 
حروبا أخرى تحت مسمى االن�ق�الب�ات 
المخملیة في شرق أوروبا وفي العال�م 
العربي كسوریا ولیبیا  أو غیرھ�ا، ث�م 
تؤسس جیشا من المرتزقة وتدفع ب�ھ 

 في حروبھا مع دول اخرى.
فتنظی�م داع�ش م�ث�ل ال�وج�ھ ال�ق�ب�ی�ح 
للسیاسة الخارج�ی�ة األم�ری�ك�ی�ة ال�ذي 
جندتھ من أجل اإلطاحة بدول تعتب�رھ�ا 
مارقة وغ�ی�ر ح�ل�ی�ف�ة. ھ�ك�ذا ی�ت�ط�ور 
مفھ�وم اإلرھ�اب ل�ی�ص�ب�ح ش�ك�ل م�ن 

إشكال العنف الذي تم�ارس�ھ دول�ة م�ا 
 على كل من یخالفھا الرأي.

غیر إن ھذا اإلرھاب (الم�س�م�وح ب�ھ) 
سیقابلھ مع الوقت ارھ�اب�ا اخ�ر(غ�ی�ر 
مسموح بھ) سوف تقوده نخبا ثقاف�ی�ة 
او نخبا دینیة كرد شرعي على إرھاب 
الدولة وفي مرحل�ة أخ�رى ك�م�ح�اول�ة 
إلسقاط حكم الدولة وت�ع�ویض�ھ ب�ح�ك�م 
اخر یعتقد من یدعون الیھ انھ األم�ث�ل 

 . وأنھ یخدم مصلحتھم
غیر أنھ وفي محاول�ة ل�ل�ت�خ�ل�ص م�ن 
االرھاب الذي صنعتھ، وك�م�ك�اف�ئ�ة ل�ھ 
وب�ع�د ت�ب�ن�ي أم�ری�ك�ا وم�ع�ھ�ا ال�غ��رب 
األوروب�ي ل�ف��ك�رة اإلس�الم الس�ی�اس��ي 
اھ��ت��زت ع��روش ال��ع��دی��د م��ن ال��دول 
العربیة وتمت اإلط�اح�ة ب�ال�ع�دی�د م�ن 

وتم تسل�ی�م ال�ح�ك�م ل�ھ�ؤالء   الرؤساء
المسلمین ال�ج�دد .. وب�ف�ض�ل خ�ط�اب 
دیني مرعب وبم�ف�ھ�وم ھ�الم�ي ح�ول 
الدیمقراطی�ة اس�ت�ول�ت ھ�ذه األح�زاب 
اإلسالمیة على الحك�م ب�دع�م خ�ارج�ي 
فاضح.  ومارست عنفا معنویا ودین�ی�ا 
ع��ل��ى أھ��ل ال��ب��الد وح��ك��م��ت بش��ك��ل 
قروسطي لم یقدم أي جدید للبالد غی�ر 
االنھیار االقتص�ادي وت�ع�اظ�م ال�ف�س�اد 
وتدھور حالة المواطن وازدیاد ح�االت 

 الفقر والبؤس.
مع ھذا الفشل في ال�ح�ك�م ول�ل�ت�غ�ط�ی�ة 
على ال�ف�ش�ل ف�ي إدارة ال�ح�ك�م ل�ھ�ذه 
المجموعات المتأسلمة، تنامى خط�اب 
غیبي دی�ن�ي، خ�ط�اب ی�دع�و ل�ل�ج�ھ�اد 
ویدعو لمغالبة النفس والتضحی�ة م�ن 
اجل الفوز بالجنة وحور العین فتم ف�ي 
ھذا السیاق تغذیة التنظیمات اإلرھابیة 
المنتشرة في العالم ال�ع�رب�ي ال�م�ن�ھ�ار 
بجیش من ال�م�واط�ن�ی�ن ال�م�س�ت�ع�دی�ن 

 للموت في (سبیل هللا)، 
ی��ح��دث ك��ل ھ��ذا ت��ح��ت أع��ی��ن ال��دول 
األجنبیة التي لم تحرك ساكنا والتي لم 
تدرك أنھ سوف ال یمكن ال�ت�ح�ك�م ف�ي 
ھذه الجموع الغاضبة والتي ستت�ح�ول 
بفعل التربی�ة ال�دی�ن�ی�ة ال�ت�ي ت�ل�ق�وھ�ا 
وبفعل الفقر الذي تع�ان�ی�ھ إل�ى أجس�اد 
متفجرة في الغرب بدعوى نص�رة هللا 
والمسلمین. في ھذا اإلطار یمكن ف�ق�ط 
ت��ف��س��ی��ر اإلرھ��اب ال��ذي خ��رج ع��ن 
السیطرة فأصبح جھادا في س�ب�ی�ل هللا 
ودفاعا ع�ن هللا ض�د ال�غ�رب ال�ك�اف�ر 
ورسوماتھ التھ�ك�م�ی�ة ع�ل�ى ال�رس�ول 
م��ح��م��د (ص) وف��ي أحس��ن ال��ح��االت 
أصبح ھذا اإلرھاب شك�ال م�ن أش�ك�ال 
االنتقام ضد الغرب ال�م�س�ت�ع�م�ر ال�ذي 
انتزع ثرواتھ�م وم�ن�ع�ھ�م م�ن ال�ت�ق�دم 

ومن العیش ال�ك�ری�م وھ�و م�ا أص�ب�ح 
ی�ع��رف ف��ي ال��ت��ح��ال�ی��ل الس��ی�اس��ی��ة بـ 
(نظریة المؤامرة) فكل المصائب وك�ل 
التخلف وكل الفقر والجوع سبب�ھ ھ�ذا 

 . الغرب الكافر لذا یجب مقاتلتھ
ھذا ھو ال�ج�ان�ب "األدی�ول�وج�ي" ف�ي 

 اإلرھاب وأسبابھ.
یبقى الجانب األخر الذي نعت�ب�ره أھ�م  

وھ��و ال��ج��ان��ب االق��ت��ص��ادي ذل��ك أن 
اإلرھاب ی�ب�دو ك�وس�ی�ل�ة م�ن وس�ائ�ل 
تحریك االقتصاد وكوسیلة من وس�ائ�ل 
الربح. فھو م�ح�رك ل�إلع�الم ومص�در 
رب��ح ك��ب��ی��ر ل��ھ. ك��م��ا إن الش��رك��ات 
العالمیة الكبرى مھتمة ببیع منتجاتھ�ا 
المختلفة وأھمھا السالح الذي ت�ط�ل�ب�ھ 
الدول للدفاع عن نفسھا او ذل�ك ال�ذي 
تطلبھ التنظیمات اإلرھابیة ل�م�م�ارس�ة 

 نشاطھا.
لقد ساھم اإلرھاب في تنشیط الت�ج�ارة 
ال��ع��ال��م��ی��ة وس��اھ��م ف��ي اس��ت��ن��ب��اط 
تكنولوجیات جدیدة قادرة على إح�ب�اط 
العملیات اإلرھابیة او ال�ت�ن�ق�ی�ص م�ن 
ع��ددھ��ا وس��اھ��م��ت ھ��ذه ال��م��ب��ی��ع��ات 
الجدیدة بشكل كبیر في ح�م�ای�ة ال�دول 
لكنھا لم تقدر بشكل جید عل�ى ح�م�ای�ة 
األشخاص. ففرنسا مثال التي تتع�رض 
في الم�دة األخ�ی�رة إل�ى س�ل�س�ل�ة م�ن 
ال�ع��م�ل��ی��ات اإلرھ��اب�ی��ة ورغ�م ق�وت��ھ��ا 
العسكریة والمخابراتیة لم تست�ط�ع أن 
تمنع عملیات قتل ھنا وھن�اك ل�ب�ع�ض 
من مواطنیھا. ھكذا یغیر اإلرھاب م�ن 
تكتیكاتھ مع اس�ت�ح�ال�ة ت�ح�رك�ھ داخ�ل 
ال�دول�ة ف�أص��ب�ح ی�ق��ت�ل وی�ف��ج�ر دون 
اعتبار للمكان أو ال�زم�ان او ال�دول�ة 
فالمھم ھو خلخلة نظام الحكم وزل�زل�ة 
األرض تحت أقدامھ حتى یسھل بعدھ�ا 

 . االنقضاض على الحكم
نود ان نقول م�ن خ�الل ھ�ذا ال�ع�رض 
التاریخي والدیني والسیاسي لإلرھاب 
وأسباب�ھ أن م�ع�ال�ج�ة ھ�ذه ال�ظ�اھ�رة 
تتطلب تعاونا دولیا لیس للردع وان�م�ا 
تعاونا لمساعدة الدول ال�ف�ق�ی�رة ع�ل�ى 
النھوض باقتصادیاتھا. وفي ال�م�ق�اب�ل 
ع��ل��ى ال��دول ال��ت��ي ت��ع��ت��ب��ر ح��اض��ن��ة 
لإلرھاب أن تمضي في إعادة صی�اغ�ة 
سیاستھا في الحك�م ب�ت�ش�ری�ك ج�م�ی�ع 
أطی�اف ال�م�ج�ت�م�ع وت�ف�ع�ی�ل ال�م�وارد 
ال��ط��ب��ی��ع��ی��ة ل��خ��دم��ة اق��ت��ص��اد ال��ب��الد 
ومحارب�ة ال�ف�س�اد وم�راج�ع�ة ب�رام�ج 
التربیة التعلی�م�ی�ة وال�ت�ح�ل�ي ب�ال�روح 
الوطنیة واالبت�ع�اد ع�ن ال�م�ح�س�وب�ی�ة 

 والفساد. 
وفي انتظار ذل�ك ی�ب�ق�ى االرھ�اب ف�ي 
شكلھ ال�ح�ال�ي (ت�ف�ج�ی�رات ق�ت�ل ذب�ح 

ع�م�ل اج�رام�ي  تعطیل مرافق الدول�ة)
الب��د م��ن ال��ت��ص��دي ل��ھ ب��ع��ی��دا ع��ن 
التوظیف الدی�ن�ي، وم�ع�ال�ج�ت�ھ بش�ك�ل 
رادی��ك��ال��ي ب��ع��ی��دا ع��ن ال��ح��س��اب��ات 
السیاسیة واإلیدیولوجیة. خ�ارج ھ�ذه 
المع�ادل�ة س�ی�ب�ق�ى اإلرھ�اب "أب�غ�ض 

 . الحالل عند هللا"

 رب  ا و ا أ    
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(امضي في طریقك كعادتك المم�ل�ة، ال   
تجعل فضولك یس�ی�ط�ر ع�ل�ی�ك وی�ف�ق�دك 
بعض عقلك. ف�ات�رك�ھ ال ت�ت�ص�ف�ح�ھ وال 
تقرأه فاني ال امن علیك من قصتي رغ�م 
اني احب ان ادخل عقلك واتمتع ف�ي ان 
اراك مرعوبا ت�ت�ل�ف�ت ل�ی�ل ن�ھ�ار وان�ت 
تقرأھا فلست مسؤوال عما سیحدث ل�ك، 
قصتي ھن�ا ھ�ي واق�ع ح�دث لص�اح�ب�ھ�ا 
حین حذرتھ فكان مالم یتوقع�ھ ف�ال ت�ك�ن 

ھ��ك��ذا اس��ت��ھ��ل وس��ام  فض��ول��ی��ا ایض��ا)
روایتھ (ش�ی�ط�ان ب�غ�داد) ل�ك�ن م�ن ھ�و 

 الكاتب؟
وسام م�ح�م�د ج�اس�م ال�ج�ب�وري ش�اع�ر 

بغداد/ العراق,  1994وكاتب من موالید 
بكالوریوس علوم جیولوجیا. بدأ ش�غ�ف�ھ 
بالشعر واالدب عندما كان في ال�م�رح�ل�ة 
الثانیة في ال�ج�ام�ع�ة ف�ق�رأ ل�ل�ك�ث�ی�ر م�ن 
شعراء المعلقات وتأثر كثیًرا بھم كعنترة 
بن شداد, عمرو بن كلثوم وغیرھم ك�م�ا 
قرأ لشعراء العصر الحدیث كنزار قباني, 
عبدال�رزاق ع�ب�دال�واح�د, ع�ب�د ال�واس�ع 
الس��ق��اف, ای��ل��ی��ا اب��و م��اض��ي وك��ری��م 

  العراقي.
ت��أث��ر وس��ام ایًض��ا ب��روای��ات وقص��ص 
العرب والموروثات كال�ب�دای�ة وال�ن�ھ�ای�ة 
الب��ن ك��ث��ی��ر قص��ص ال��ف ل��ی��ل��ة ول��ی��ل��ة 
واساطیر العرب في الجاھلیة فكان نت�اج 
ھذه المثابرة صقل م�وھ�ب�ت�ھ ف�ي ك�ت�اب�ة 
الروایة والشعر العمودي حتى اجادھ�م�ا 
وم��م��ا ك��ت��ب ف��ي ال��غ��زل ھ��ذه االب��ی��ات 

 الرائعة:
 إنني لیحزنني بیت القصید ألنھ

 ختم القوافي بغیر اسمك معلنــــا
 یا لیتھ في الحرف األخیر تمھال

 ھل أدرك أنھ أضاع عمري ھا ھنا
 ھل یدرك انني في حبھا متولعا

 كأنني شیٌخ یتابع مؤذنا یتأذنـــــــا
 كم تبكي القصائد فوق حزني عالیا
 حتى أنھا تصرخ أن حرفي اوھنا

بالرجوع الى القصة ف�م�ن ال�م�ھ�م وم�ن 
خالل االعتماد عل�ى دراس�ة االس�ل�وب�ی�ة 
وتأثیرھا ف�ي ال�روای�ة وك�ی�ف اس�ت�خ�دم 
الكاتب التكرار وال�ت�م�اث�ل وغ�ی�رھ�ا م�ن 
االسالیب البالغیة التي تعزز من القی�م�ة 
االدبیة للكتاب . لذا ارتأت ھذه ال�دراس�ة 

أن تبین أھم ادوات الكاتب التي كان لھ�ا 
الدور المتمیز في ابراز ب�راع�ة ال�ك�ات�ب 

  واسلوبھ الذي تمیز بھ.
إن من أھم أدوات االسلوبیة التي وظفت 

 في ھذه القصة وممیزاتھا ھي:
* التكرار: تكرار االسماء والعبارات أما 
الجمل فكان تكرارھا نادًرا. من االسم�اء 
التي تكررت كثیًرا ھي (بغداد) وتكرارھا 
جاء ل�ن�ھ�ای�ة ال�ك�ت�اب. ایًض�ا اس�م ب�ط�ل 
القصة وع�دًدا م�ن الش�خ�ص�ی�ات ل�ب�ی�ان 
اھمیة دور كل شخصیة وتأثی�رھ�ا ع�ل�ى 
س�ی��ر االح��داث ك (س�ی��زار، ای��ك، ع��ب��د 

 الرحمن, الرجل العجوز).
اما العبارات التي ت�ك�ررت ك�ث�ی�را ف�ھ�ي 
(بیني وبین نف�س�ي, ب�ی�ن�ك وب�ی�ن رب�ك, 
بینك وبین نفس�ك, ب�ی�ن�ھ وب�ی�ن ن�ف�س�ھ) 
وھنا تظھر براعة الكاتب فھو أراد بیان 
النفس وحدیثھا مع ذاتھا فلرب�م�ا ی�ك�ون 

 البوح بھا غیر ممكن.
ل��ك��ن ال��ك��ل��م��ة االك��ث��ر ت��ك��راًرا وال��ت��ي 
استخدمھا الكاتب لیبین حق�ی�ق�ة ال�وض�ع 
االجتماعي وصفة المج�ت�م�ع ھ�ي ك�ل�م�ة 
(القتل) على اخ�ت�الف م�واط�ن ورودھ�ا 
فھي من اشد الكلمات وقًعا لدى المتلق�ي 
وقد نجح الكاتب ف�ي اس�ت�غ�الل�ھ�ا افض�ل 
استغالل. مثال على ذلك: ( واصر ع�ل�ى 
 قتلھ, وقتلوا المخمور, قتلت نفًسا زكیة)

 
ل�م ی�ت�وان�ى ال�ك�ات�ب م�ن * المونولوج: 

اس�ت�خ��دام ھ��ذا االس�ل��وب ف��ك�أن�م��ا ال��ذي 
یحادث نفسھ ھو المتلقي ولیس ال�ب�ط�ل. 
الرائع ان الكاتب استغل الس�ی�ن�وغ�راف�ی�ا 

) یظ�ن 23مع المونولوج ففي الصفحة (
القارئ لوھلة ان�ھ ام�ام ش�اش�ة س�ی�ن�م�ا 
كبیرة ویتخیل البطل وھ�و ج�ال�س ع�ن�د 
ال�ج��س��ر وح�ال��ة ال��ب�ك��اء وال��ح�دی��ث م��ع 
النفس بطریقة جمیلة وتظھر ال�م�ش�اھ�د 

 بعدھا تباًعا.
 

رغم ان ال�ق�ص�ة ل�م * الصور البالغیة: 
یُستخَدم في كتابتھا الك�ث�ی�ر م�ن الص�ور 
البالغیة لكن الكاتب برع في استخدامھا 
بین الحین واالخر فالكاتب الذكي ھو من 
یوظ�ف ادوات االس�ل�وب�ی�ة ف�ي ال�م�ك�ان 
والزمان الممكنین مث�ال ع�ل�ى ذل�ك (م�ا 
ھذا العالم اال قشرة بی�ض وان�ت ال�ف�رخ 
الصغیر لن تعیش ان لم تحطم ما ی�ح�ی�ط 
بك وتب�ن�ي ع�ال�ًم�ا اخ�ر ف�ان ل�م ت�ك�س�ر 
قش�رت��ك ل��ن ت��ع��ی��ش) م��ث��ال اخ��ر ع��ل��ى 
الصورة البالغیة حین یقول (قتلت نفًسا 
زكیة أطھر من محرابك) رًدا من ال�ب�ط�ل 
ع��ل��ى ال��ق��ات��ل. ص��ورة ب��الغ��ی��ة اخ��رى 
(الناس في زماننا قلوبھم مس�اج�د ل�ك�ن 

 تصلي الشیاطین فیھا)

 
ال�ك�ت�اب ل�ی�س ف�ی�ھ * السرد ال�درام�ي: 

طابع السرد الطویل لع�دم ال�ح�اج�ة ال�ی�ھ 
لكن ھناك السرد الدرامي فالكاتب یصور 
لك المشاھد عند بدء اي مشھد بط�ری�ق�ة 
مسرحیة فذة, حیث یذكر الزمان بوصف 
دقیق للتاریخ ووقت وقوع الحادثة ایًضا 
تفاصیل الم�ك�ان ف�ی�ش�ع�ر ال�م�ت�ل�ق�ي ان�ھ 
جالس امام خشبة الم�س�رح وك�ل ش�يء 
شاخص أمامھ وخیر مث�ال ع�ل�ى الس�رد 

 الدرامي ھذا المشھد:
(ال�ك��اظ��م��ی�ة/ ث��ان��وی�ة ال��ع��زة/ ال��ت��اس��ع��ة 

 صباًحا
كانت المدرسة كبیرة الحجم اشبھ بقل�ع�ة 
ولیس لھا اسوار وتحیطھ�ا أخ�دود م�اء 
ولھا جسر صغیر للعبور وتحتوي ع�ل�ى 
قاع�ات ك�ب�ی�رة ذات م�درج�ات تس�ت�خ�دم 
لتكریم الطلبة وساحات داخ�ل�ی�ة ألل�ع�اب 
الریاضة ك�م�ا ت�ح�وي م�ط�ع�ًم�ا ص�غ�ی�ًرا 
یحوي اشجار الظل وس�ق�ف�ھ م�ن زج�اج 
مرسوم فیھ غیوم بیضاء وسماء زرقاء 

 لتبث الھدوء في نفوس الطلبة.)
وصف الشخصیات لم یغفل عنھ ال�ك�ات�ب 
ففي مشاھد عدیدة وللتعریف بشخ�ص�ی�ة 
ج�دی��دة ی�ت��ب��ع الس��رد ال�درام��ي اس�ل��وبً��ا 
ویوظفھ لصالح النص (فتاة في مستوى 
طول سیزار, ذات ش�ع�ر رم�ادي غ�ام�ق 
متمایل مع الف�ات�ح ط�وی�ل, وت�ح�م�ل ف�ي 
جیدھا قالدة صلیب فض�ی�ة ج�م�ی�ل�ة ج�ًدا 
وعینان مدھامتان تظللھما س�واد رم�اح 
الرموش. ترت�دي فس�ت�انً�ا اب�ی�ض م�ائ�ل 
للبیجي, ف�ی�ھ ب�ع�ض زخ�ارف زی�ت�ون�ی�ة 

 اللون)
 

اسلوب اخر یث�ب�ت * التماثل (التطابق): 
عبقریة الكاتب ھ�و اس�ت�خ�دام�ھ ل�ت�م�اث�ل 
الصوت في نھایة الكل�م�ات م�م�ا ی�ع�ط�ي 
ایحاًء بوجود موسیقى بی�ن ال�ج�م�ل ف�ي 

نھایاتھا حیث یمكن مالح�ظ�ت�ھ ف�ي ھ�ذه 
الكلمات (م�ال�ك�م�ا, ألس�ت�م�ا, وع�ودك�م�ا, 
اح��ی��ی��ھ��م��ا) ایًض��ا ف��ي (ت��رك��ت��م��ان��ي, 
وعدتماني) وغیرھا الكثیر. عالوة عل�ى 
ذلك فھناك تطابق لألص�وات ف�ي ن�ھ�ای�ة 
العبارات (تأكلوا اخ�وان�ك�م, ت�زی�دوا ف�ي 

 طغیانكم).
 

 الخاتمة  
(شیطان بغداد) الخیال والواقع ع�ن دار 
جسد للطباعة وال�ن�ش�ر ل�ل�ك�ات�ب (وس�ام 
محمد) تعت�ب�ر م�ن ال�ق�ص�ص ال�ق�ص�ی�رة 
وتتمیز باألسلوب الس�ل�س م�ع ع�ن�ص�ر 
التشوی�ق, ی�ع�ت�ب�ر م�ن قص�ص ال�رع�ب 
ویغلب علی�ھ ط�اب�ع ال�ف�ان�ت�ازی�ا ل�ی�رس�م 
صورة لواقع مجتمع یعیش فیھ الك�ات�ب, 
كما ان الحوار ھو ال�غ�ال�ب م�ع تص�وی�ر 
رائع للمشاھد جاعًال المتلقي ینجذب لكل 
كلمة في القص�ة وی�ع�ی�ش م�ع اب�ط�ال�ھ�ا 
ال��ت��ف��اص��ی��ل ب��ح��ذاف��ی��رھ��ا. ھ��ن��اك ایًض��ا 
ال��وص��ف وال��ت��ع��ری��ف ب��م��دن ال��ع��راق 

 وبأحیاء بغداد بأسلوب شیق من قبلھ.
كنتیجة لھذا ال�ب�ح�ث ف�ق�د ت�ب�ی�ن االت�ي: 
وحدة ال�م�وض�وع, ف�ال�ھ�دف االھ�م م�ن 
استخدام الكاتب لكل ادواتھ البالغیة ھ�و 
ان تتكون وحدة بین النصوص. ك�م�ا ان 
التكرار والسرد ال�درام�ي ك�ان�ا م�ن اھ�م 
االسالیب االدبی�ة, ایًض�ا ال�م�ون�ول�وج و 
الصور البالغی�ة ال�ت�ي ع�ك�س�ت ب�راع�ة 
ال��ك��ات��ب. وال ی��ن��س��ى ان ال��ك��ت��اب م��ن 
القصص التي تكون ن�ھ�ای�ت�ھ�ا م�ت�روك�ة 

  لخیال القارئ.
الملفت لالنتباه ان الكاتب قد ك�ت�ب نًص�ا 
في الكتاب یعتبر تصوًرا ل�ألح�داث ال�ت�ي 
تجري في واقعنا العراقي حالیًا رغ�م ان 
القصة قد كتبت قبلھا بزمن لھذا ی�ع�ت�ب�ر 
كجورج اورویل االنك�ل�ی�زي ال�ذي ك�ت�ب 
ع��ن اح��داث ح��دث��ت ف��ع��ًال ب��ع��د روای��ت��ھ 

  بسنین عدیدة. النص كاالتي :
(بسبب الشغب الذي اص�ب�ح ف�ي ع�ام�ي 

اي قبل سبعة اع�وام ف�ي  2019-2020
بغداد بسبب السلطة بین دولتین بعیدتین 
فكانت بغداد مثل ذلك الرج�ل ال�ذي داف�ع 

  عن قبیلتھ من عدوه).
اذن فالزمن االفتراضي في ال�ق�ص�ة ھ�و 

 2020لذا نراه یذكر ال�ع�ام  2027العام 
لكن المفارقة ان الكتاب قد كتب قبل ھ�ذا 

  التاریخ بسنتین.

 ن اد 
(ا ة أ ل ا) 

 

 صبا الصباح/العراق                                   



یَُعّد شاعر األمة الكبیر (آل یاسین) من جیل الستینی�ات، وھ�و ج�ی�ل    
یَعّده النقاد واالدباء ج�ی�الً م�غ�ای�ًرا، س�ع�ٰى ال�ى ال�خ�روج م�ن الش�ع�ر 

 . التقلیدي الى الحداثة الشعریة التي تفتقت في جمیع مجاالت الشعر
م بع�ن�وان (ن�ب�ض�ات ق�ل�ب)، 1966فقد صدر لشاعرنا اول دیوان عام 

ومن االمتیازات التي امتاز بھا ھذا الدیوان انھ یع�ت�ب�ر اول دی�وان ق�د 
صدر في عقد الستینیات، ولم یكن قد صدر في ذلك العقد دیوان ق�ب�ل�ھ 
ألي شاعر آخر، وھذه میزة تضاف الى ممیزات شاعرنا الكب�ی�ر ال�ت�ي 

 تبدأ والتنتھي، ثم تاله دیوانھ الثاني
م، ثم دیوان (ق�ن�دی�ل ف�ي ال�ع�اص�ف�ة) ع�ام 1968األمل الظمآن) عام (

م، وغ�ی�رھ�ا م�ن 1979م ثم دی�وان�ھ (م�م�ل�ك�ة ال�ح�رف) ع�ام 1975
 . الدواوین الشعریة الكبیرة

 
اذ یُعتبر شاعرنا الكبیر (آل یاسین) واحداً من اع�م�دة األدب والش�ع�ر 
على مر التاریخ العربي، فقد كتب شاعرنا قص�ائ�ده ال�ع�م�ودی�ة وذات 
التفعیلة بایقاعیة موسیقیة تضمنت تحدیثات داخلیة للمعنى والترك�ی�ب 
الصوري، عبّر م�ن خ�الل حس�اس�ی�ت�ھ الش�ع�ری�ة ووج�دان�ھ ال�داخ�ل�ي 
ماأوحى لھ انھ ُخلق للشعر وحسب، فكان صفاء وجدانھ تنصیصاً عما 
یترشح عنھ من رؤى ش�ع�ری�ة ألن�ھ خ�ف�ق ال�روح ول�ح�ظ�ة االن�ف�ع�ال 
ورعشة الوجدان ، حتى استحالت علیھ الصناعة التكلفیة لالحاسیس، 
فالصناعة اللفظیة الخالیة من ذلك الخفق واالنفعال ھي بمثابة ت�ق�ری�ر 

 . مباشر الیلبث ان یخرج من قائمة الشعر
اننا حین نقرأ لشاعرنا ھذین البیتین ونتفحص اغوارھم�ا ف�ان�ن�ا ن�رى 

 -: وجداناً متدفقاً، وصفاء ساریاً من قلب تھجد بصدق االنفعال
 ھانت على الناس قبل الیوم موھبتي

 اانِت والناس یاحّمٰى على ألقي
 لم یبق لي الدھر في عمري سوى رمقٍ 

 ولم ازل رغم دھري صامد الرمقِ 
فتعترض مشاعرنا جملة من التأثیرات االنسانی�ة وھ�ي ت�ت�ن�اث�ر ع�ل�ى 
جانبي ھذین البیتین لتكون منھجاً لل�دارس�ی�ن وط�الب الش�ع�ر، وھ�م�ا 
یلخصان حقیقة حیاة شاعرنا إنساناً قبل ان یكون شاع�ًرا، ب�م�ا ف�ی�ھ�ا 
من ابواب شرعت لھ أو اقفلت، وھو الیجد نفسھ اال في قص�ائ�ده ذات 
البوح واالنین والشكوى والتفجر العاطفي، ذل�ك الش�ع�ور ال�ذي م�اان 
انتھى بااللم حتى تفتَحت لھ ابواب سمائھ الشعریة ع�ل�ى مص�راع�ی�ھ�ا 
من خالل انفعاالتھ الصادقة التي ی�رى ن�ف�س�ھ مض�ط�را ل�م�ع�ال�ج�ت�ھ�ا، 

 : وساعیـًا إلنمائھا
 غریبا اضیع بلیل المدینة ْ

 والریح تمطرني انجماً من ظالمْ 
 أمد یدي اتلمس فیھا بریقا كأني بھ لؤلؤةْ 

 وماھي اال نیازك أھوت على جبھتي مطفأةْ 
ماجعلھ یربط افكاره وعواطفھ النبیلة بماھو اكثر شموالً واتساعاً م�ن 
شخصیة (انسان) لیتعداھا الى شخصیة (شاعر)، تن�دم�ج�ان ب�ح�ق�ی�ق�ة 

 : واحدة ھي ... محمد حسین آل یاسین
 وجسمي یبرعم الف ذراع

 یطول الى االفق عند حدود الوطنْ 
 

لقد نشأ شاعرنا في واحة م�ن أل�ٍق م�ت�واٍر وراء زم�ن�ھ ال�ذي الی�ك�اد 
ینتھي حتى یبدأ من جدید، حیث ت�ت�ط�ل�ع مش�اع�ره ألم�ل رغ�م األس�ى 
القسري الذي ظلّلت سح�ائ�بُ�ھ اج�واَء ش�اع�رن�ا س�واداً ل�ّونَ�ھ، وق�ل�ق�اً 
ساوره، وحیرة استبدتھ، وك�آب�ة اس�ت�ھ�وت�ھ، وح�زن�اً ح�واه، ورغ�ب�ة 
جامحة امتلكتھ للخالص من واق�ع مش�ؤوم ومش�ح�ون ب�االض�ط�راب، 
وكأنھ كان مقّدراً لھ ان ال ملجأ لھ اال خفق ال�روح ورعش�ة ال�وج�دان 
متخطیاً لحظات االح�ب�اط واالن�ت�ظ�ار وال�خ�ی�ب�ة ال�ى مس�ت�وى اإلج�ادة 

 : واإلبداع
 فأعدو وكفي على مقلتي من الخوف في طرقات الزحام ْ

  زحام الھیاكل والجن والصور الراعشات
  وكف تلوح في المستحیل الى الشمس
  في واحة االلق المتواري وراء الزمن

 
 -: وكما نقرأ لھ

 وھل اذا خان مضمار بفارسھ
  یحلو السرى ولیالیھ لمنطلقِ 
 ركبت حلمي ولم اعثر بھ فاذا

 بالحلم یھزا من تیھي ومن طرقي
  حسبي ید لم تفارق رغم رعشتھا

 یراعتي وفم ارویھ من عرقي
  ودون حكمك من خیلي العتاق ھنا

  قصیدة فعلى القرطاس مستبقي
  وناثرت من دثاري كل اشرعتي

 حتى ارى بین جفني والرؤى أفقي
 

فلم تختلف مشاعره ھنا عن مشاعره وھو یضع بصمتھ في الش�ھ�ی�د، 
اذ لیس من العسیر معرفة مایختلج ذاتھ من خط شعري أنتجھ، وق�ل�ب 
تأملھ، ورؤیة غاص بھا الى اعماق قصیدة لم تس�ت�وع�ب اال الش�ھ�ی�د 
بجمیع مااحتوتھ ھذه الكلمة من معنى روائ�ي او ن�ق�ل�ي ف�ي ظ�ل ف�رد 
استحال الى (كّل)، فاحال الجرح الصارخ الى ابجدیة لتجرب�ة ش�ع�ری�ة 
ناضجة وأدوات أطلقھا عنادل وبالبل، وأحال ثغره ال�ى اب�داع ِح�َرف�ّي 
استحق القراءة والتأمل لما فیھا من حس شعري عاٍل، وانسانیة نبیلة 

 -: عززت بقاء الشھید ودیمومتھ
 ستظل وحدك في القصیدة قائال

 واظل عنك الى رواتك ناقال
  ویظل جرحك صارخا في احرف

  اطلقتھّن عنادالً وبالبال
  أرأیت ثغرك كیف یبدع صمتھ

 في كل ثغر شھقة وھالھال
 اني عھدتك في الشدائد باذالً 

 ابداً ، فكن لي عند یومك باذال
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  ..  آل   

 إمًم وًا
  الناقد عبدالباري المالكي



(صف�ح�ات م�ن ت�اری�خ ال�ف�ن   صدر عن  االتحاد العام لالدباء والكتاب في العراق الجزء االول من كتاب   

  2003  -1930ع�ام�ا)  90الروائي العراقي/ دراسة بیلوغرافیة نقدیة لالبداعات الروائیة النجفیة خ�الل 

وقد تضمن الكتاب باالضافة الى المقدمة لالستاذة الدكتورة ایمان السلطاني، التعریف ب�ال�روای�ة وك�ی�ف�ی�ة 

كتاباتھا  وتاریخ النجف  وطبیعة ال�م�دی�ن�ة االج�ت�م�اع�ی�ة 

واالقتصادیة والفكریة التي مھدت  لوالدة الفن ال�روائ�ي، 

  1958ت�م�وز  14تضمن االصدارات الروائ�ی�ة م�اق�ب�ل  

 .2003وخاللھا ومابعدھا حتى عام 

 17حیث بلغ عدد ال�روائ�ی�ی�ن وال�روائ�ی�ات ف�ي ال�ن�ج�ف 

 ) روایة.33روائیة وروائي  ابدعوا ما مجموعھ (

نأمل ان یتابع اتحادنا العریق اص�دار ال�ج�زء ال�ث�ان�ي م�ن 

) روائ�ي 28صفحة ضم الكتاب�ة ع�ن ( 482الكتاب  البلغ 

روای�ة  ف�ي ال�ف�ت�رة  م�ن  45وروائیة ابدعو  اكث�ر م�ن 

 .. 2020الى   2003

نتم�ن�ى ان ی�ح�ض�ى ال�ك�ت�اب ب�اھ�ت�م�ام ال�ك�ت�اب وال�ن�ق�اد 

والباحثین في الفن الروائي العراقي عموم�ا 

 والنجفي على وجھ الخصوص. 

وكما وصف الناقد الكبیر یاس�ی�ن ال�ن�ص�ی�ر  

الكتاب في م�ق�ال�ة م�ط�ول�ة  نش�رھ�ا ح�ول 

الكتاب في ج�ری�دة ط�ری�ق الش�ع�ب (ك�ت�اب 

الحریزي الموسوع�ي واح�د م�ن ان�ج�ازات 

ثقافیة تؤسس لعالقة بنیة المدینة ب�االن�ت�اج 

الثقافي، لیس كأنعكاس لھذه الب�ن�ی�ة وأن�م�ا 

 لتمثیلھا فنیا).
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 إار ب  د  ا  اي 
 (ت  ر ا اوا  ااق)

 ضمن منشورات 
 االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق

 

 متابعة العراقیة االسترالیة:

 مص  ك
 
 
 
 
 
 
 

 شكر حاجم الصالحي/ العراق

                                                             
 ) كوھسنكي3(

 

 
 یتنفسني عطر مرایاھا

 ویشاغلني موج صبایاھا
 فأغّرد تحت لھیب مواقدھا

 وھدیل فواختھا
 ما أجمل نّث مّدرتھا ورذاذ بحیرتھا
 وخریر سواقیھا وبواسق خضرتھا

 في دشِت أغانیھا
 ومواویل لیالیھا 

 كوھسنكي ال تشبھ إالّ كوھسنكي
 قلٌب ینبض بالبھجةِ 

 في أحشاء مدینة مشھد 
 تغرق في ضوء مفاتنھا

 فتراھا ترقص في عرس عنادلھا
 وتحلّق في صمت بالبلھا

 وبعیون ظامئة تقنص زائرھا
 في عینیھا ... تقرأ أسرار مسّرتھا

 فتطیر بعیداً عن سّرتھا
 في ضحكتھا ... تحصي ألوان لذائذھا

 فتباركھا وتبارك أْسرتھا 
 كوھسنكي ما من وقت جئت إلیھا

 إالّ ودھشُت .. بجمال انوثتھا
 ورأیت الحنّاء تضحك في كل اصابع كفیّھا

 كوھسنكي مازالت تسحرني بھواھا
 وتعطّرني بشذاھا

 ولھذا قررت أن أمكَث ..
 مرتاحاً بین یدیھا

 ھل تأذن لي كوھسنكي 
 أن أُدفن في خضرة خّدیھا

 أو حتى تحت أنامل رجلیھا
 كوھسنكي ...
 كوھسنكي ...

   .................. 
 . كوھسنكي: ضاحیة خضراء في مدینة مشھد

 ومعنى المفردة : جبل الحصى
 



یعتقد البعض أن ال�ع�ق�ل ال�ع�رب�ي ع�اج�ز وی�ع�ی�ش ع�ل�ى   
اجترار الماضي، ألن�ھ ال ی�م�ت�ل�ك أي رص�ی�د ف�ي ال�وق�ت 
المعاش، وھذا االعتقاد خاطئ جداً، ألن العقل العربي عقل 
منتج وقادر على اإلنجاز واالبتكار والنجاح وھناك أم�ث�ل�ة 

م�ا ھ�ي  كثیرة عل�ي م�ا أق�ول..إذن ل�م�اذا واق�ع�ن�ا س�يء؟
العقبة؟! وأین العطل؟ واإلجابة علي ھذه األسئلة ستدفعن�ا 
إلى الحدیث عن نظریة المؤامرة... نع�م ع�زی�زي ال�ق�ارئ 
أنھ المؤام�رة ال�ت�ي تس�ت�ھ�دف ال�ق�ض�اء ع�ل�ى أي ب�وادر 
للنھضة في عالمنا العربي ، واألطراف ال�ت�ي ح�اك�ت ت�ل�ك 

 المؤامرة متعددة ، منھا أطراف داخلیة وأخرى خارجیة 
  
ع�ل�ي س�ف�ن   وحتى ال أتھم أنني أبحر إلى ت�ل�ك ال�ق�ض�ی�ة 

س�ادوا وس�ی�ط�روا ع�دة  الكالم ال بد أن أذك�ر أن ال�ع�رب 
قرون ولن تسمح لھم القوى اإلمبریالیة بالعودة إل�ي ت�ل�ك 
السیادة بسھولة، ألن تلك القوى تعیش علي نھب مقدرات 
عالمنا العربي وامتصاص خ�ی�رات�ھ ع�ن ط�ری�ق ت�ن�ص�ی�ب 
عمالء لھا، وزرع بذور الفتنة بین مخ�ت�ل�ف األق�ط�ار، ب�ل 

 وبین أبناء القطر الواحد. 
   

م دع��ا "ك��ام��ب��ل ب��ات��رم��ان" رئ��ی��س وزراء 1907ع��ام 
بریطانیا سبع دول لمؤتمر وفي ھذا المؤتمر ناقشوا فك�رة 
إقامة دولة في فلسطی�ن دورھ�ا أن ت�ك�ون ح�اج�ز بش�رى 
قوي وغریب ومعاد، ومھمة ھذا الحاجز ھي فصل الج�زء 
األفریقي من ھذه المنط�ق�ة ع�ن ال�ج�زء اآلس�ی�وي، وھ�ذا 

وق�د   طبعا سیمنع بشكل أو بآخر تحقیق ال�وح�دة ال�ع�رب�ی�ة
إتفقت الدول السبع في المؤتمر السالف ذكره علي تمزیق 
العال�م ال�ع�رب�ي ورس�م خ�رائ�ط�ھ م�ن ج�دی�د، ألن�ھ�ا ت�رى 

یحتل مكان ج�غ�راف�ي م�ھ�م ب�وق�وع�ھ ع�ل�ي ال�م�م�رات  أنھ
المائیة، والمض�ای�ق، وال�ن�ق�ل ال�ب�ح�ري، وك�ذل�ك ت�خ�ت�زن 
أرضیھ المواد الخام، وفیھ الخزان األك�ب�ر ل�ل�ط�اق�ة "غ�از 

 وبترول".
  

وإذا فتحنا ملف اغتیال العلماء العرب م�ن ق�ب�ل ال�م�وس�اد 
وأج�ھ�زة م�خ�اب��رات أخ�رى فس�ت�ط��ل ال�م��ؤام�رة ب��رأس�ھ��ا 
وسنكتشف خطئ ناسفي تلك النظریة الذین یلقون ب�ال�ل�وم 
دائماً علي العقل واتھامھ بتھم شنیعة ما أنزل هللا بھ�ا م�ن 
سلطان نعم یوجد مشكالت في عالمنا الع�رب�ي، ول�ك�ن ك�ل 
ال�ع�ال��م ب��ھ مش�ك��الت وم��ع ذل�ك دول ك��ث�ی�رة اس�ت��ط�اع��ت 
النھوض وھي ال تمتلك إال جزء یسیر مما یمتلك�ھ ال�ع�رب 
من ثروات طبیعیة وبشریة وموقع جغرافي وغیر ذلك من 
ع�وام��ل تس��اع��د ع��ل��ي ال��ن��ھ�ض��ة وم�ن ھ��ن�ا وج��ب ع��ل��ى 

العمل من أجل أحداث تغییر في واقعنا، والتصدي   الجمیع
   لما یحاك وینسج لنا من مؤامرات.

  

!ا ا أز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عصام سامي ناجي 
 مصر     

 أز روا اظ إ أ..؟!
 
 
 

   
 
 
 
 

 منال الحسن/ ھولندا      

أزمات البلد تتوالى، والحلول باھتة ترقیعیة ال تحقق إال المزید من اإلرباك ف�ي إدارة      
الدولة، وما حصل مؤخرا من عدم القدرة على تأمین رواتب الموظفین في موعدھا، لیس 
مفاجئا، وال مستغربا، إذ یا ما حّذر المختصون والمعنیون بالشأن المالي واالقتصادي من 
مرحلة خطیرة ستجعل الحكومة غیر قادرة على اإلیفاء بأبسط التزاماتھا تجاه الم�واط�ن، 

 وھو تحقیق أمنھ االقتصادي والمعیشي، بعد أن فلتت من یدھا ملفات االلتزامات األخرى
.. 

لقد أشار المعنیون إلى سوء إدارة البلد، وعدم القدرة على حفظ ثرواتھ، وكذلك االعتماد 
الكلي على بیع النفط، الذي تعرضت أسعاره إلى الن�زول ح�د االن�ھ�ی�ار، وم�ع ھ�ذا ظ�ل�ت 
الحكومات المتعاقبة متفرجة وال تفعل شیئا بإمكانھ إنقاذ البالد مما آل�ت إل�ی�ھ األوض�اع، 

 . وكیفیة التعاطي مع موارد البلد وثرواتھ
إن الفساد الفاضح قاد العراق، الذي یعتبر من أغنى بلدان المنطقة، إلى جعلھ یعاني م�ن 
أزمات مالیة، وإال كیف یعتمد بلد أعطاه هللا كل ثروات الدنیا على أسواق النفط فقط، فإذا 
باع، استطاع أن یوفر، وإذا لم یستطع البیع بالسعر الذي وضعت الموازنة السنویة على 
اساسھ فإن ھناك عجزا یصیبھ، وھكذا قضینا سنوات طویلة نعاني ذات األزمة المشخصة 
 من الجمیع ولكن بال حلول حقیقیة تنقذ الشعب العراقي من محنة مواجھة الجوع والعوز

. 
ھي أی�ن ت�ذھ�ب ال�م�وارد   لعل أبرز التساؤالت التي یجب أن نلقى علیھا إجابات صریحة

األخرى؟. وأین وارادات المنافذ الحدودیة، وأین موارد المشتقات ال�ن�ف�ط�ی�ة والض�رائ�ب 
 وووو الكثیر مما تحصل علیھ مؤسسات الدولة، ترى أین تذھب؟

ثم ما الذي في بال المسؤولین عن الشھور القادمة، وأین یمضي بنا مشروع االق�ت�راض 
 الدائم، وتراكم الدیون التي لن تنجو من نتائجھا األجیال القادمة؟

أسئلة عدیدة مشروعة تطرح نفسھا، وما یح�ص�ل ع�ل�ى أرض ال�واق�ع ل�ی�س م�ط�م�ئ�ن�ا، 
فالمواطن فقد ثقتھ بقدرة الحكومة على معالجة األزمات، وبدا المستقبل قلقا مجھوال ألن 

تحدیاتھ لیست بالمستوى الم�ط�ل�وب، ف�اھ�ت�م�ام�ات ال�ح�ك�وم�ة   االستعداد لھ والتعامل مع
متشظیة، ومواجھتھا لملفات البلد باھتة، والفساد ظل مستشریا لم یعالج إال إعالمیا، وإال 
أین ن�ت�ائ�ج إل�ق�اء ال�ق�ب�ض ع�ل�ى ب�ع�ض ال�م�ف�س�دی�ن، وھ�ل ح�ق�ا س�ی�ت�م ال�ق�ب�ض ع�ل�ى 

الكبار، الذي صارت قدراتھم وھیمنتھم على مفاصل البلد ال یمكن مواج�ھ�ت�ھ�ا   المفسدین
 . أو التصدي لھا من قبل أي مسؤول یحاول ذلك

وفي ظل األزمة المالیة واألزمات األخرى، والملف�ات ال�م�ع�ق�دة وھ�ل ن�ت�وق�ع أن ت�ج�رى 
االنتخابات القادمة في الموعد الذي أعلنھ رئیس ال�وزراء والق�ى أص�داء وردود أف�ع�ال 

 مختلفة؟
في الواقع ھناك شكوك حول ھذا األمر، وھذه الشكوك مستنبطة من الواقع القاسي ال�ذي 
یمر بھ البلد، فھل بإمكان الحكومة مثال توفیر األموال ال�ك�اف�ی�ة إلج�راء االن�ت�خ�اب�ات ف�ي 

 . موعدھا، وھي عاجزة عن توفیر رواتب الموظفین في موعدھا
ال نقول ھنا غیر أن نتمنى أن تخرج البالد من خانق األزمة المالیة، وأن تراجع الحكومة 
إجراءاتھا في التعامل الصارم والحاسم مع م�وارد ال�ب�الد وث�روات�ھ ال�ت�ي ص�ارت ن�ھ�ب�ا 
للصوص وفي وضح النھار، وبالتالي صار ال�ع�راق مض�رب�ا ل�ألم�ث�ال ف�ي س�وء اإلدارة 
وسیطرة اللصوص والمنتفعین على كل أموره دون أّي حساب لدور السل�ط�ة ال�ت�ن�ف�ی�ذی�ة 
فیھ، وكذلك سلطاتھ األخرى التشریعیة والقضائیة، فالكل یتحمل مسؤولیة الفشل وانحدار 

 . البلد إلى الھاویة
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 سلوى بن رحومة/ تونس

"إحساسنا .. بعد رحلة احالم .. احساس�ن�ا ون�ح�ن ن�ؤس�س ل�ت�واص�ل 

یس�ان�د   االحالم .. بلباس االحالم بزینة االحالم وجمھ�ور م�ن ال�ح�ور

حلمنا.. یباركھ .. یتمناه .. تعالو نسترق السمع .. نتسل�ل ال�ى ف�رح�ة 

 العمر"

 في شھر تشرین

 وفي احد ایامھ العشرین

 قررنا انا وانت

 ان نحطم رقما جدیدا

 في الحب

 قررنا على بركة هللا 

 ان نطیل عمر الحب

 قررنا ان نستدعي شھودا

 تحتفل بزغرودة اونساء

 قررنا ان اقبلك

 في الجھر ال في السر

 وفي ذاك الیوم االجمل

 لبست فستانا ابیض 

 وعلقت ورودا في شعري

 یحلیھا اللون الزھري

 كنت مالكا او اكثر

 وكنت اطیر بین یدیك من فرحي

 احسست اني في الجنة

 والحور تصفق من حولي

 فصار وجھي یحمر

 وتضحك لتزیل قلقي

 نضحك ونضحك 

 دون دواعي

 انا الیوم  ناداعی

 ان نطیل عمر الحب  قد قررنا 

 ال ادري لم بقي ذاك الیوم

 اسعد یوم في عمري

......... 

 وانفض الناس من حولي

 وسرنا الى سیارة عرس حمرى

 والكل یرمینا بالزھر

 یتھامس من فرط الغیرة

 یحسد لحظات في العمر

 .. ووصلنا الى بھو الشقة 

 قبلناكم فعرفتم انا نحتاج الى الخلوة

 صرنا االثنین بمفردنا 

 تھني الجدران سعادتنا

 ومالبسنا تضيء علینا 

 ظالم اللیل

 تذكرنا بأنھ یوم لن ینسى

 ... كنت افكر في صمتي

 اسدلت ستائر عیني 

 وسلمتك قلبي وشفتي

 خفت كثیرا في یومي

 ھل یتغیر لون الحلم

 بعد االمضاء بأسفلھ

 اسدلت ستائر عیني

 سلمتك قلبي وشفتي

 لم استمتع باللحظة

 شغلني عنھا تفكیري

 فتحت ستائر عیني

 لتطل على قلبك و"تحكیلي"

 فقالت بان الحب

 لن یقتلھ امضاء

 وال قبلة قبل الحین

 أسدلت ستائر عیني

 واطمأن قلبي وشفتي

 واستسلمت لیقیني

 وعشت اجمل لحظات العمر

 عروس في حالة تقبیل 

دون ذم  ك  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شعر: رزاق مسلم الدجیلي/ العراق

 
 في ساحة كبیرة

 ...وضعوا المقصلة

 ،.دون ذنب  قتلوك من

 ،.من دون سبب

 ..وبأحكام عرفیة

 وانتھت المسألة

 ..ھكذا یتبجحون بموتك

 ..وھم یعلمون انك لن تموت

 ..ألنك سترجع من جدید

 ..في كل صباح جدید

 ،.تشرق شمسك في الصباحات الندیة

 انك األول واالخر

 وإبتداء الحب في كل العصور

 ..و ابتسامات

 ھوانا، ورؤنا االبدیة

 ،.ایھا العاشق والمعشوق

 ...أخذوا منك كل شيء

 في زمن القحط، والنھب، والضیاع

 ،.والدمار

 ..سرقوك في وضح النھار

 سرقوا التاریخ، واالیام

 ...أخذوا كل ماكان

 وتركوك وحدك في احتضار

 ،.أخذوا

 ضحكة امي، وابي، واخواني

 و ابتسامات الصغار

 آه علیك ایھا األمل الكبیر

 والزھو الكبیر

 والوجد المعتق في كل حین

 ..وفي كل آن

 یاوطن البراءة، والوداعة، والسماحة، والوقار
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 دنیا علي الحسني/العراق حاورتھ/د.

تتسم الحرفیة المتجذرة ف�ي ت�ج�رب�ة   
الفنان المغترب إیاد الموسوي بأعم�ال 
ثالثیة األبعاد التي یعطیھا بعداً فلسف�ی�اً 
في سبر غور الذات، التي وج�د ف�ی�ھ�ا 
تماھیاً بین ما یعتمل في داخ�ل�ھ وب�ی�ن 
ك��ب��ی��ر ال��م��ت��ج��ل��ی��ن "ج��الل ال��دی��ن 
الرومي"، حیث ینتق�ل م�ن زم�ن إل�ى 
زمن آخر یحمل في ط�ی�ات�ھ ال�م�وروث 

الحضاري العراقي، وتراكم الحضارات 
والتجارب الفنیة التي تجسدت بلوحات 
زیتیة بمث�اب�ة اإلرث ال�ت�راث�ي ل�ل�ع�ال�م 
العربي، وت�ع�ك�س رون�ق وج�م�ال ف�ن 
العمارة الشرقي المتوارث عن األجیال 
بطابعھا ال�ت�ق�ل�ی�دي وال�م�ت�م�ی�ز، ال�ذي 
یجمع بین الماضي وال�ح�اض�ر ب�ج�س�د 
واح��د، م��ن دون أن ی��ع��ی��د ص��ی��اغ��ة 
الماضي ف�ي ق�ال�ب واح�د، ب�ل ی�ب�ت�ك�ر 
قوالب جدیدة ی�ح�اف�ظ ع�ل�ى روح ھ�ذه 

ویص�ن�ف   الحضارة بعیداً عن تكرارھا
ال��ف��ن��ان "إی��اد ال��م��وس��وي" (ال��ف��ن��ان 
التجریبي) الذي ال ینفك عن البحث في 
آفاق عالمھ الفني، متأمالً ف�ي ط�اق�ات�ھ 
كاشفاً عن أسراره مستشرفاً ما ی�م�ك�ن 
فیھ من عوالم ال�ب�راءة وال�ج�م�ال م�ن 
خالل النوافذ المضیئة في لوحاتھ ذات 

الممزوجة بإت�ق�ان م�ع   األبعاد الثالثیة
الھمس الموسیقي والفضاء الم�ض�يء 
الموحي باألمل واالنف�ت�اح ع�ل�ى آف�اق 

 الحیاة .
"ال��ج��ری��دة ال��ع��راق��ی��ة االس��ت��رال��ی��ة" 
إستضافت ص�اح�ب ال�ریش�ة الس�اح�رة 
والفكرة العبقریة، الذي إستلھم من�اب�ع 

العمارة، فتحولت ل�وح�ات�ھ   اإللھام في
إل��ى م��وروث حض��اري و إن��ج��ازات 
عظیمة، وفي سیاق ھذا اللقاء ال�رائ�ع 
سنعبر معاً جسر إبداعھ منذ ال�ط�ف�ول�ة 

م��ن خ��الل ھ��ذا ال��ح��وار   وح��ت��ى األن
  الباذخ والشیق .

 
* ك��ی��ف تص��ف رح��ل��ت��ك ف��ي ح��ی��ات��ك 

 التشكیلیة ؟
بدأت فناناً شاباً، وعملت بین ع�ام�ي  -

" ناقداً ف�ن�ی�اً ف�ي 1985"" و"1976
صحیفتین مح�ل�ی�ت�ی�ن ھ�م�ا الص�ح�ی�ف�ة 
"السیاسة" و"الوطن" في ال�ك�وی�ت، 
أي اني عملت ل�م�دة ت�م�ت�د ألك�ث�ر م�ن 
خ��م��س��ة عش��ر ع��ام��اً، بش��ك��ل ی��وم��ي 

لمتابعة نشاط الفنون ال�ت�ش�ك�ی�ل�ی�ة ف�ي 
ال��ك��وی��ت وال��ع��راق وال��وط��ن ال��ع��رب��ي 
والعالم وذل�ك م�ن�ح�ن�ي ف�رص�ة ن�ادرة 
ل�ل��ت��ع��رف ودراس��ة ال��ف��ن ال��ت��ش��ك��ی��ل��ي 
وال�ح��رك�ات ال�ف��ن�ی��ة، إض��اف�ة ت�ع��رف��ت 
شخصیاً على عدد كبیر م�ن ال�ف�ن�ان�ی�ن 
العرب و العراقیی�ن وك�ذل�ك ال�ف�ن�ان�ی�ن 
العالمین ال�ذی�ن ق�دم�وا أع�م�ال�ھ�م ف�ي 
معارض خاص�ة وع�ام�ة ف�ي ال�ك�وی�ت 

"" س��ن��ة م�ت��واص��ل��ة، 15ألك�ث��ر م��ن 
وكان�ت ل�ق�اءات�ي م�ع ال�ف�ن�ان�ی�ن ع�ل�ى 
الصعید العالمي وال�ع�رب�ي وال�م�ح�ل�ي، 
وقد أث�رھ�ذا ال�ت�واص�ل ال�ی�وم�ي ع�ل�ى 
عملي اإلبداعي في إنتاج الفن إی�ج�اب�اً 
ودفعني إلى مواصلة التعلیم األكادیمي 

ف��ي م���ج��االت ال��ف���ن��ون ال��ب���ص��ری���ة 
والجمیلة، حی�ث ب�دأت رح�ل�ة اإلن�ت�اج 

في م�ع�ارض خ�اص�ة   التشكیلي مبكراً 
ب��أع��م��ال��ي أع��رض ف��ی��ھ��ا ال��ت��راث 
الحضاري العراقي اإلسالمي بمع�ال�ج�ة 
معاصرة، والمحطة التالیة بعد الكویت 
كانت مدینة "مونتریال" الكندیة حیث 
تفرغت تماماً للفن وال�دراس�ة ال�ف�ن�ی�ة 
والتحقت ب�ج�ام�ع�ة ك�ون�ك�وردی�ا ك�ل�ی�ة 
ال��ف��ن��ون ال��ج��م��ی��ل��ة قس��م ال��ك��راف��ی��ك 
والطباعة الفنیة، لشغفي وح�ب�ي ل�ھ�ذا 
اللون من التقنیات الفنیة التي اشتغلت 
بھا طویالً وتخرجت من برنامج الكلیة 
الش��ھ��ی��ر ف��ي "ج��ام��ع��ة ك��ون��ك��وردی��ا 

""، 1989م��ون��ت��ری��ال" ف��ي ع��ام 
وحصلت على جائزة التمیز الفني م�ن 
الجامعة وبعدھا حص�ل�ت ع�ل�ى م�ن�ح�ة 
دراسیة للقطب الشمالي في شمال كندا 

بع�دھ�ا حص�ل�ت ع�ل�ى   "مركز بانف"
شھادتي بامتیاز وفزت بم�س�اب�ق�ة ھ�ي 
منحة "فیرمیت" في "مرك�ز ب�ان�ف" 

" ح��ی��ث ان��ت��ج��ت 1989ال�ف��ن��ي، ع��ام 
مجموعة كامل�ة م�ن األع�م�ال ال�ف�ن�ی�ة 
تربط جذوري من الطفولة الجمیلة في 
العراق وتراثي الشخصي وكان ت�أث�ی�ر 
الطبیعة الجمیل�ة واألخ�اذة ك�ب�ی�راً ف�ي 
بانف حیث یقع المركز وس�ط األج�واء 
الساحرة وبدأ یتشكل نھجي التصمیمي 
واالنطالقة الفنیة في أمریكا الشم�ال�ی�ة 
بطرق عدیدة دفعتني إلى ال�ج�م�ع ب�ی�ن 
ال��ج��م��ال��ی��ة ال��غ��رب��ی��ة ب��ت��ق��ن��ی��ات ال��ف��ن 
المعاصر مع ربطھا بتراثي الراف�دی�ن�ي 

 وتراث طفولتي الشخصیة.
 

*ما أھم األعمال التي وصلت بھا إل�ى 
 البعد الفلسفي على المستوى العالم؟!

تنبع ال�ع�ن�اص�ر ال�رئ�ی�س�ی�ة ل�ن�ھ�ج�ي  -
التشكیلي والتصمیم�ي ع�ل�ى رس�م م�ا 
یعتمل في محیطي الوجداني والمكان�ي 

مع حبي وشغ�ف�ي ب�ال�ب�ح�وث ال�ل�ون�ی�ة 
وإب��ت��ك��ار ت��ق��ن��ی��ات خ��اص��ة ب��أع��م��ال��ي 
واألش��ك��ال ال��م��ت��ج��ذرة ف��ي ث��ق��اف��ت��ي 
الرافدینیة أحاول الربط بین ال�ط�ب�ی�ع�ة 
وجمالیتھا والطبیعة البشریة بالمع�ن�ى 
الواسع، وأستخدم الوان الطب�ی�ع�ة ف�ي 
ال��رس��م وأع��ت��م��د م��ن��ھ��ج ال��ب��ح��ث ف��ي 

وك�ل   التعبیرعن الطب�ی�ع�ة ال�ب�ش�ری�ة،
مرحلة فنیة تتمتع ببصم�ات مش�ت�رك�ة 
وأجواء متقاربة من دون تك�رار ف�ھ�ي 
ت�ن�ط��ل�ق م��ن رؤی�ة ت�ع�ك��س م�ح��ی�ط��ي 
الوجداني وبعناصر متنوعة وھندسی�ة 
م��ن ت��أث��ی��رات ال��ت��راث ال��م��ع��م��اري 

 اإلسالمي والكالسیكي والحدیث.
 

* ماھي األسس الواق�ع�ی�ة ل�أل�س�ال�ی�ب 
المستحدثة المتأثرة بكالسیكیة الزم�ان 
وال��م��ك��ان وم��زج األل��وان ال��ط��ب��ی��ع��ی��ة 
بتنوعھا وتناقضھا إلضاف�ت�ھ�ا ل�ع�م�ل�ك 

 الفني؟
أن عناصر اإللھام بعملي الفن�ي ھ�ي  -

ث��الث��ة ع��ن��اص��ر "األول ال��ط��ب��ی��ع��ة"؛ 
وألوانھا األخاذة ولھا تأثیر كبیر ع�ل�ى 
نتاجاتي الفن�ی�ة، ت�أخ�ذن�ي إل�ى أج�واء 
حالمة تعلمني بأن ال�ف�ن وال�رس�م ھ�و 
ل��ت��ج��س��ی��د ال��ج��م��ال واك��ت��ش��اف ف��ن��ون 
وثقافات البشریة، ف�ك�ان ھ�ن�اك ھ�دف 
التأثر بإیحاءات الطبیعة على التف�اع�ل 
البشري والحیاة اإلنسانی�ة، ل�ل�وص�ول 
إل��ى إض��اف��ات ج��دی��دة ف��ي ال��ب��ح��ث 
التش�ك�ی�ل�ي، ام�ا "ال�م�ؤث�ر ال�ث�ان�ي"؛ 

ط��ف�ول�ت��ي   ت�راث�ي الش��خ�ص�ي واقص�د
وحیاتي التي كنت أعیش�ھ�ا ف�ي ب�غ�داد 
كان�ت رائ�ع�ة، ھ�ن�اك س�م�ات ال�ت�ح�اب 
وال��ت��واد ب��ی��ن ال��ن��اس والص��دق ف��ي 
المشاعر وقلیل من المجامالت، ك�ان�ت 
حزمة من العادات والتقالی�د ال�ج�م�ی�ل�ة 
ت���ع���ط���ي اإلحس���اس أن األخ���ری���ن 
ی��ت��ض��ام��ن��ون ف��ي الس��راء والض��راء، 

وھذه المشاعر ھ�ي إح�دى ال�م�ؤث�رات 
الرئیس�ی�ة ف�ي أع�م�ال�ي، ت�ن�ح�و ن�ح�و 
ال���ج���ان���ب اإلنس���ان���ي و"ال���م���ؤث���ر 

ھ�وال�م�رأة وھ�ي م�خ�ل��وق   ال�ث�ال�ث"؛
جمیل جداً وإنسانة حساس�ة وم�وح�ی�ة 
تماماً مث�ل ال�ط�ب�ی�ع�ة ت�م�ت�ل�ك األن�وث�ة 
والرقة بنفس الوقت ع�ن�دھ�ا اإلص�رار 
والش��ج��اع��ة ل��ت��ح��ق��ی��ق أم��ن��ی��ات��ھ��ا 
وال��ت��ض��ح��ی��ة، ف��ھ��ي دائ��م��اً م��ع��ی��ن 
ل�إلی�ح��اءات وال��دواف�ع ال�ع�ظ��ی�م��ة ھ��ي 
لیست فقط أم وزوجة والبن�ت ب�ل ھ�ي 
الحبیبة مثل الطبیعة و األرض، وھ�ذه 
ھي المؤثرات الرئی�س�ی�ة ال�ت�ي تش�ك�ل 
األسس الواق�ع�ی�ة ال�ت�ي اس�ت�ح�دث�ت�ھ�ا، 
متأثرة ب�ال�م�ك�ان وال�زم�ان وی�ن�ع�ك�س 

التأثر باأللوان الطبیعی�ة وج�م�ال�ی�ات�ھ�ا 
على العمل الفني الذي أقدم فیھ رؤیتي 
ومشاعري بأس�ل�وب ج�م�ال�ي ، ھ�ن�اك 
التناقض ھو ج�زء م�ن س�ن�ة ال�ح�ی�اة، 
وأنا أحولھ إلى إشارات ورموز في كل 
ھذه البحوث ألقدم مجامیع من األعمال 
الفنیة، ال�ح�ق�ی�ق�ة ال�ح�ی�اة ج�م�ی�ل�ة إذا 
إستطعنا أن نجملھا باإلنتاج اإلنس�ان�ي 

ف��ي م��ج��االت ال��ف��ن��ون   وال��وج��دان��ي
 والشعر والموسیقى والخ..

 
* ھل قدمت تجربة م�ت�الح�م�ة م�زج�ت 
فیھا الع�م�ارة والص�وف�ی�ة ال�روح�ان�ی�ة 

 والرسم؟
عالقتي بالعمارة قدیمة وأن�ا ع�ن�دي  -

شغف وحب ش�دی�د ل�ل�ع�م�ارة ال�ع�رب�ی�ة 
اإلسالمیة ال�ع�راق�ی�ة ت�ح�دی�داً، ع�م�ارة 
البیوت والبنایات ال�ع�ام�ة وال�م�س�اج�د 
والمزارات وغیرھا، كنت دائماً أتجول 
وأسافر إلى البلدان ألطلع على جوانب 
فن العمارة ذھبت إلى الھند وإس�ب�ان�ی�ا 
وأغل�ب دول ال�ع�ال�م ال�ت�ي ف�ی�ھ�ا أث�ار 
العمارة اإلسالمیة، ودرستھا عن قرب 
إضافة إلى الدول ال�غ�رب�ی�ة وال�م�غ�رب 
العربي ،وھ�ذا ال�ف�ن ی�ع�ت�ب�ر م�ن أھ�م 
الفنون ال�ت�ي ت�ع�ب�ر ع�ن ك�ل ال�ف�ن�ون 
مجتمعة، المسرح والشعر والموسیقى 
 وال��ت��ج��ری��د والص��وف��ی��ة الن ال��ع��م��اره

 "Functional ” وھ��وع��م��ل ف��ن��ي ،
ی�وظ��ف ل��خ��دم�ة اإلنس��ان ام��ا ی�ع��ی��ش 
داخلھ كم�ن�زل أو یس�ت�خ�دم�ھ ل�ح�ی�ات�ھ 
الیومیة مثل العبادة أو الزیارة أو ألي 
شيء أخر، والحقیقة أن العمارة أفضل 
متنفس ل�ل�ف�ن�ان ال�م�س�ل�م ل�ی�ع�ب�ر ع�ن 
إب��داع��ات��ھ ب��ع��ی��داً ع��ن ال��ت��ص��وی��ر أو 
ال��ت��ج��س��ی��م ل��ل��ج��س��م اإلنس��ان��ي أو أي 
تجسیم آخر، وھذا ال�م�وض�وع ح�ی�وي 
في أعمالي الفنیة إضافة إلى التصوف 
وخ��اص��ة ش��ی��خ��ھ��م "ج��الل ال��دی��ن 

الرومي" تأثرت ف�ی�ھ، وت�ع�ل�م�ت م�ن�ھ 
الكثیر وت�ع�د اش�ع�اره غ�ذاءا ل�روح�ی�ا 
وفكریا وأنعكس ذلك في أعمالي س�ن�ة 

ك�ان   "،في معرضي ال�خ�اص2012"
أسمھ ت�ج�ل�ی�ات "ال�ع�ش�ق وال�ت�ع�ل�ق" 
یتغنى ویتكلم عن التناص بی�ن ال�ن�ص 
الصوفي واللوحة التشكیلیة الم�رئ�ی�ھ، 
فكانت أعمالي ثالثیة األب�ع�اد واع�م�ال 
زیتیة كبیرة تت�ح�دث ع�ن ھ�ذا ال�ت�أل�ق 
الروحي الذي ینضوي خلف الب�ی�ت أو 
الم�ح�ل�ة ك�ان ف�ی�ھ�ا أج�واء روح�ان�ی�ة 
تأملیة، فیھا الھدوء والمتعة في مساء 

اللیل والبیوت الط�ی�ن�ی�ة وال�ھ�دوء ف�ي 
القریة وتدفق الجداول، تأمالت كب�ی�رة 
وجمالی�ات ال م�ت�ن�اھ�ی�ة وال زل�ت ف�ي 
التجلي التشكیلي أعیش ح�ال�ة ال�ت�أم�ل 
الصوفي لتطویر أعمالي ورغم انتقالي 
ل��م��راح��ل وت��ج��ارب ف��ن��ی��ة م��ت��ع��ددة 

 وجدیدة .
 

*ال��رؤی��ة ال��م��ع��اكس��ة ل��ف��ن ال��ع��م��ارة 
المعاصر عن المنظور الھندسي القدیم 
مقارنة بالرؤیة الغربیة لفن العمارة ما 

 الذي نتج عنھ من نظریات ؟
أجمل مثال یجس�د اإلج�اب�ة ع�ن ھ�ذا  -

الس��ؤال ھ��ي ال��م��ع��م��اری��ة ال��ع��راق��ی��ة 
العالمیة "زھا حدید"، أثبت�ت ت�ف�ردھ�ا 
وأبدعت في ھذه الرؤیة، وھي أحس�ن 
من أستخدم األسالیب الحدیثة والرؤیة 
الخاص�ة ال�ت�ي وظ�ف�ت ك�ل ال�ت�ق�ن�ی�ات 
المتوفرة لصالح تصامیمھا، وخ�ی�ال�ھ�ا 
المعماري الخالق، وفازت تصام�ی�م�ھ�ا 
بمشاریع كثیرة في مختلف دول العال�م 
وأصبحت "زھا حدید" مثاال حیا یثبت 
أن��ھ ال ی��وج��د ت��ن��اق��ض ب��ی��ن ال��ق��دی��م 

وظفت ال�ق�دی�م   والرؤیة الغربیة، ألنھا
والمنظور الحدیث والنظریات الحدیث�ة 
في أعمالھا بالشكل الصحیح، ل�م ی�ك�ن 
ھناك أي تناقض ب�ی�ن ال�م�س�ج�د ال�ذي 
ص��م��م��ت��ھ أو ال��م��ط��ار أو ال��م��ت��ح��ف 
وم��وض��وع ال��ت��ن��اق��ض ی��ع��ت��م��د ع��ل��ى 
المعماري إلى أي م�دى ی�ك�ون م�ب�دع 
وخالّق، ح�ی�ث ی�ح�ول ال�ت�ن�اق�ض إل�ى 
ع��ن��اص��ر إی��ج��اب��ی��ة لص��ال��ح الص��رح 
معماري ومتمیزه، لذلك "زھا ح�دی�د" 
ھي تمثل المشرق في العمارة الحدیث�ة 

 المتمیزة.
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* ماذا توضح لنا ع�ن ف�ل�س�ف�ة ف�ن�ون 
الھندسة الشرقیة وما نتج ع�ن�ھ�ا م�ن 

 حركات تشكیلیة حدیثا؟
فنون الھندسة الشرقیة أث�رت ع�ل�ى  -

القلیل من الفنانین العراقیی�ن وال�ع�رب 
ألن أغ��ل��ب ال��ف��ن��ان��ی��ن ف��ي م��ط��ل��ع 
الثالثینیات إلى الثمانینیات من ال�ق�رن 
الم�اض�ي، درس�وا ف�ي أورب�ا وع�ادوا 
متأثرین بالتجرید األوربي وال�م�دارس 
األوربیة، وھناك تجربة جمیلة لزوجة 
النحات الرائد ج�واد س�ل�ی�م "ل�ورن�ا" 

"لورنا" سلیم تح�ب   سلیم حیث كانت
بغداد ومتعلقة فیھا، وكان ھناك عالقة 
عمل مشترك بینھ�ا وب�ی�ن ال�م�ع�م�اري 
"مح�م�د م�ك�ی�ة"، ح�ی�ث ط�ل�ب م�ن�ھ�ا 
تخطیطات بالقلم الرصاص عن مناظ�ر 
ومش�اھ�دت�ھ��ا ل�ن��ھ�ر دج��ل�ة ف��ي ب�غ��داد 
وال��ب��ی��وت ال��م��ط��ل��ة ع��ل��ى ال��ن��ھ��ر 
والشناشیل، ف�رس�م�ت م�ج�م�وع�ة م�ن 
التخطیطات بالقلم الرصاص ثم حولتھا 
إلى أعمال زیتیة كانت ت�ج�رب�ة ج�دی�دة 
ون��ال��ت ال��رواج ك��م��ا ن��ظ��م��ت ث��الث��ة 
معارض في دیوان ال�ك�وف�ة ف�ي ل�ن�دن 

  عن العمارة البغدادیة.
 

* حینما ترسم ریشة ال�ف�ن�ان ال�م�ب�دع 
"إیاد" ما ھ�ي الص�ورة اإلن�ط�ب�اع�ی�ة 
ل�ل�ت��خ�ی��الت ال��م�ض��م�ون��ی�ة ال�م��رھ�ون��ة 

 بالمادة البنائیة للوحة التشكیلیة؟
أنا أرسم بتلقائی�ة ب�دواف�ع ع�اط�ف�ی�ة  -

وروح���ان���ی���ة وھ���ذه ھ���ي الص���ورة 
اإلنطباعیة تقدم انطباعات حقیقیة ف�ي 
تلك اللحظة بكل تلقائیة، بدون تصن�ع، 
وتدخل ف�ي ال�ب�ح�ث ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي ال�ذي 
استند علیھ ومعالجة ال�ل�ون وس�ط�وح 
اللوحات، وانا فنان متنوع في ع�م�ل�ي 
الفني، ارسم اللوحات التشك�ی�ل�ی�ة ذات 
ال��ب��ع��دی��ن وك��ذل��ك م��ج��س��م��ات ث��الث��ی��ة 
االبعاد، الجداریات، األعمال الصغیرة، 
ولطالما اشاد النق�اد وال�ف�ن�ان�ی�ن ع�ل�ى 

التقنیات ال�ت�ي اط�رح�ھ�ا ف�ي اع�م�ال�ي 
وأنھا غیر مطروقة في السابق وأفكار 
جدیدة وبمعالجة لونیة غ�ری�ب�ھ وغ�ی�ر 
مسبوقة، ھي عبارة ع�ن ب�ح�ث ج�دی�د 

  بالكامل.
 

* ما رأیك عن النظرة الغربیة للف�ن�ون 
اإلستشراقیة التي تتعلق بفن ال�ع�م�ارة 

 اإلسالمي؟
ھناك كثیر من الفنانین اإلستشراقین  -

ال�ذی�ن رس�م�وا ج�وان�ب م�ن ال��ع�م��ارة 
اإلس��الم��ی��ة م��ث��ل األم��اك��ن ال��ع��ام��ة 
واألس��وق، ل��ك��ن ھ��ذه األع��م��ال ف��ي 
الحقیقة أعمال كالسی�ك�ی�ة م�ن وج�ھ�ة 
نظ�رھ�م، أخ�ذوا ال�ج�وان�ب ال�ظ�اھ�ری�ة 
للعمارة وأنماط حیاة اإلنسان وال یمكن 
أن نقلل من اھمیة ھذه التج�رب�ة وھ�ي 
تض��ی��ف ل��ل��ف��ن م��ی��زة ب��ت��أث��ی��ر ال��ف��ن 

 اإلسالمي على المستشرقین.
 

* ال�ى أي ال��ق�ط��اع�ات وص��ل اق��ت�ن��اء 
  لوحاتك الفنیة ؟

منذ بدایاتي في الكویت اق�ت�ن�ت ع�دد  -
من المؤسسات أعم�ال�ي، م�ث�ل م�ع�ھ�د 
البحوث العلمیة وغیرھ�ا م�ن ال�دوائ�ر 
كذلك من المقتنین اصحاب ال�م�ج�ام�ی�ع 
ال��خ��اص��ة وم��ن الش��رك��ات، وع��ن��دم��ا 
ھاجرت إلى كندا ھ�ن�اك م�ت�ح�ف ال�ف�ن 
ال�ح�دی�ث وب�ن�ك ال�ف�ن ف�ي "أوت�اوا"، 
وعدد من الش�رك�ات ال�ك�ب�رى، "م�ث�ل 

وب��ن��وك م��ن   ))Xeroxزی��روك��س" 
)، Ernst yong"أرنست یونج" (&

والشركة االلمانیة "مرسیدس ب�ن�س" 
Mercedes-Benzes   اس�ت�خ�دم��وا

أعمالي لت�روی�ج س�ی�ارات�ھ�م وأدخ�ل�وا 
ك�ب�ی�ر،  galleryأعمالھم في جالیري 

وكان ع�ن�وان االع�الن "ح�ان ال�وق�ت 
لإلست�ث�م�ار ب�ال�ف�ن ال�ح�دی�ث، وال زال 
االقت�ن�اء ألع�م�ال�ي ال�ف�ن�ی�ة ف�ي أورب�ا 

 والعالم العربي .
 

* أھ��م ال��م��س��ت��ج��دات م��ن األع��م��ال 
والنشاطات التي قمت بھا خ�الل أزم�ة 

 كورونا؟
الحقیقة أزمة كورونا فاجأت اإلنسان  -

في جمیع أنحاء العالم وداھمتنا بش�ك�ل 
سریع، حیث وجدنا أنفسنا محب�وس�ی�ن 

ف�ي ال��ب�ی�ت ال نس��ت�ط�ی��ع أن ن��ت�ح��رك، 
وكانت فرصة للتأمل العمیق وال�خ�ل�وة 
م�ع ال�ن��ف�س واس�ت��ث�م��رت ال��وق�ت ف��ي 
الرسم وال ش�ك أن ھ�ذه األزم�ة رم�ت 
بظاللھ�ا ع�ل�ى األع�م�ال ال�خ�اص�ة ف�ي 
الفترة األولى، وصار لدي إنتاج غزیر 
احتوى على الوان الفحم الزیتیة ف�ی�ھ�ا 
تس��اؤالت ع��ن ال��م��س��ت��ق��ب��ل وص��ح��ة 
اإلنسان، وقدمت عدد من ھذه األعمال 
لمنصات ومعارض تعبر عن أحاسیس 
وانط�ب�اع�ات األزم�ة، وك�ان�ت ت�ج�رب�ة 
إنسانیة صعبة حاولت أن أع�ب�ر ف�ی�ھ�ا 
عن مشاعري، ومشاعر الناس بش�ك�ل 

عام وحالة الذھول وع�دم االس�ت�ق�رار، 
ل�م�ا س�ی�ح�دث   وفقدان رؤیة واض�ح�ة

 غداً.
 

* أَھناك مشاریع لمعارض فنیة جدیدة 
 للمستقبل؟

ھناك كثیر من المشاریع ألتي اج�ل�ت  -
ح���ی���ث ك���ان ع���ن���دي م���ع���رض م���ن 
المفروض، أن یكون ف�ي ن�ھ�ای�ة ھ�ذه 
السنة في كندا، عن تجربتي مع ح�ی�اة 
"الھنود الحمر" تعرفت على ثقافت�ھ�م 
و القیم التي یؤمنون ب�ھ�ا وع�الق�ت�ھ�م 
ب�ال��ط�ب��ی��ع�ة ون��ظ�رت��ھ�م ل��ألرض ال��ت��ي 
یعتبرونھا ھي أمھم ویتكل�م�ون م�ع�ھ�ا 
بمكبرات صوت ضخمة جداً یجتم�ع�ون 
بشكل دائ�ري ف�ي ال�ح�ق�ول ب�ج�ل�س�ات 

"ع�م�ل ف�ن�ي ك�ب�ی�ر وت�م 22سری�ة ،"
تأجیلھ للسنة القادمة، وحال�ی�اً أس�ت�ع�د 

لمعارض ق�ری�ب�ة ومش�ارك�ات ج�دی�دة، 
یومیاً، ومتفرغ   وأنا أعمل في المرسم

" 35للفن متواصل االنتاج ألك�ث�ر م�ن
 سنة".

 
* تجسیدك للتراث وال�ب�ی�ئ�ة ال�ع�راق�ی�ة 
تنتج عن دواف�ع ب�اط�ن�ی�ة ل�ل�ع�م�ل ھ�ل 

 تدخل في صراع مع األصالة ؟
أنا أجسد التراث ال�ع�راق�ي ب�ب�س�اط�ة  -

بدون علمي بال�دواف�ع ال�ب�اط�ن�ی�ة أن�ِت 
فعالً المست بسؤالك قض�ی�ة أع�ی�ش�ھ�ا 
بش�ك�ل ی�وم�ي، وأم�ا ع�ن األص�ال�ة ال 
یوجد أي صراع بیني وبی�ن األص�ال�ة، 

ألن البیئة العراقیة والدوافع الباط�ن�ی�ة 
تسیر مع األصالة وھناك انسجام ب�ی�ن 

 األصالة ومفردات التراث العراقي 
 

* رسالتك النبیل�ة ت�ری�د أن ت�وص�ل�ھ�ا 
 لألجیال الحالیة والقامة ؟

رسالتي لألجیال ال�ح�ال�ی�ة وال�ق�ادم�ة  -
وبكل بساطة اعتقد ان أي عم�ل ی�ق�وم 
بھ اإلنسان في أي مج�ال س�واء ع�م�ل 
یومي، وظیفي، فني، فك�ري ی�ج�ب أن 
یتحلى بجمالیة م�ا، وأي ع�م�ل ب�دون 
لمسة جمالیة ال یعني شيء، الجمال�ی�ة 
تكون ب�الص�دق وال�ت�ل�ق�ائ�ی�ة وب�ح�س�ن 
ال��ن��وای��ا وح��ب ال��م��س��اع��دة وال��رغ��ب��ة 
ب��ال��ع��ط��اء وال��ف��ن ھ��و ن��ت��اج إنس��ان��ي 
وعطاء ال متناھي، وك�ل إنس�ان ی�ج�ب 
أن ی�ؤدي رس�ال�ت�ھ ف�ي ال�ح�ی�اة ب�ح�ب 

 ولیترك لھ أثرا طیبا.

 * الكلمة األخیرة نختم بھا الحوار؟
كل�م�ت�ي األخ�ی�رة أح�ب أن أوج�ھ�ھ�ا  -

ل��ل��م��س��ؤول��ی��ن ف��ي وزارة ال��ث��ق��اف��ة 
واإلع��الم��ی��ی��ن ول��ج��م��ی��ع ال��م��ث��ق��ف��ی��ن 
والسوشل میدیا أن تكون ھن�اك أف�ك�ار 
جدیدة وخالقة، والبحث ف�ي م�وض�وع 
كیف نعید تقلید اإلقتناء في ال�م�ج�ت�م�ع 
العراقي والعربي عموما؟ ألن ال�ف�ن�ان 
ی��ع��ان��ي م��ن ن��درة اإلق��ت��ن��اء وأص��ب��ح 
االقتناء لالعمال الف�ن�ی�ة ھ�امش�ي ج�داً 
وھذا ی�خ�ل�ق خ�ل�ل ف�ي دورة ال�ث�ق�اف�ة 
الفنیة وان�ت�ش�ار االع�م�ال ال�ف�ن�ی�ة ف�ي 
البیوت یخلق ثقاف�ة حس�ی�ة، بص�ری�ة، 
وذوق ع�ام روح��ي ت�أم�ل��ي وج�دان��ي، 
یطور اإلنسان وتكون آثاره إی�ج�اب�ی�ة. 
وشراء عمل فني ولنعل�ق�ة ف�ي ال�ب�ی�ت 
سینعكس إیجابیاً على الناس الساكنین 
في البیت، یجب أن تكون ھناك ح�م�ل�ة 
مدروسة ومنظمة بأھمیة اإلقتناء م�ن 
الفرد العادي والم�ؤس�س�ات ال�رس�م�ی�ة 
والشركات وغیرھا، فقد ك�ان ال�ت�ق�ل�ی�د 
موجود في الخمسینیات والس�ت�ی�ن�ی�ات 

ال�ع�وائ�ل واألس�ر   بی�ن  والسبعینیات،
العراقیة الذین یقتنون األعمال الفنی�ة، 
وحالیاً تالشى ھ�ذا ال�ت�ق�ل�ی�د ل�ال�س�ف، 
وأصبح من الضروري ان نعید ث�ق�اف�ة 
اقتناء االعمال الفنیة وھذا ی�ق�ع ع�ل�ى 
عاتق وزارة الثقافة والجمعیات العامة 
ونقابة التشكیلین، یجب أن یكون ھناك 
متنف�س ل�إلق�ت�ن�اء وال�ب�ی�ع وی�ج�ب أن 

جمیع الفنانین، وعلى المجتمع   یشجع
والقطاع الخاص والمؤسسات وھیئات 
المجتمع تخصی�ص م�ی�زان�ی�ة س�ن�وی�ة 
القتناء اعمال الفنانین ولتع�م ال�ث�ق�اف�ة 

 الفنیة.



تمھی�د: األم�وم�ة ف�ْی�ٌض.ف�ْی�ض م�ن ك�ّل   
جمیل: فْیُض ح�ب، ف�ْی�ض ح�ن�ان، ف�ْی�ُض 
عطف، فْیٌض من إشفاق، من عط�اء، م�ن 
إیثار، من حیاة، باختصار ف�ْی�ٌض م�ن ك�ّل 

 .إحساٍس جمیل
 

 :التقدیمُ 
أّول مالفت انتباھي أّن ھذا النّص م�ت�ك�ّون 

 مقاطع 8مْن 
وكّل مقطع ھو حلقة مْن سْلسلة متماسك�ة 
العُرى، حلقاٌت متواشجة متواصلة ت�ؤّدي 
إلى حقیقة واحدة/ ق�داس�ة األم�وم�ة. ھ�ذا 

) ح�م�ل�ن�ي إل�ى ب�راح ش�اس�ع ال 8الرقم (
یخضُع للمكان وال ال�زم�ان، إنّ�ھ "أْب�واُب 
الجنّة الثمانیة"، كأنّي بكّل القصید ی�ق�وُل: 
ارِض أّم��ك وادخ��ل ال��ج��نّ��ة م��ْن أيِّ ب��اٌب 
أرْدَت.كما الحظُت أّن وح�دات ھ�ذا ال�ن�ص 
ت��ت��ت��وال��ُد ب��ع��ض��ھ��ا م��ن ب��ع��ض ف��ي م��دار 
وجداني روحاني تعلو أصواتھ بالص�ل�وات 

 .وتعبُق أجواؤه بالبخور
 

 القراءة
ینط�ل�ُق الش�اع�ُر ف�ي ال�م�ق�ط�ع األول م�ن 
القصید بحلقة ذكر وصالة مالئكیّة طاھ�رة 
ت��ؤدِّي ص��الة اس��ت��خ��ارة،وال ص��الةَ دون 
وضوء أو ط�ھ�ارة،وم�ا أج�م�ل أن ی�ك�ون 
ال�م��اء ال��ط�ھ��وُر "أّم��ي"، ف��ك�رة ط�ری��ف��ة 
ورائعة فیھا من الجّدة ما ی�ث�ی�ر ال�دْھش�ة، 
وی��ا ل��ل��ق��داس��ة! أْن ی��ت��ح��ّوَل ح��ن��اُن األّم 
وع��ْط��ف��ھ��ا وك��ّل ش��يء ف��ی��ھ��ا إل��ى ش��يء 
موّحد، إلى نْھ�ر م�ن أْن�ھ�ار ال�ج�نّ�ة م�اؤه 
كْوثر تتوّضأ م�ن�ھ ال�م�الئ�ك�ة، ف�اَض ق�ْل�ُب 
الشاعر ح�بّ�ا ألّم�ھ ف�ت�دفّ�ق ق�ل�م�ھ ق�داس�ة 
أْضفاھا على كل األمھات، تأك�ی�دا ل�ل�ق�ول�ة 

 ."الشھیرة "الجنّةُ تحت أقدام األّمھات
یتواصُل النصُّ في شكل ومضات ش�ع�ریّ�ة 
خاطفة ھي أقرب إلى قصیدة الھایكو عل�ى 
مستوى ال�ب�ن�اء والش�ك�ل وقص�ی�دة ال�ن�ث�ر 
على مستوى الم�ض�م�ون وإل�ى اْب�ت�ھ�االِت 

 .المتصّوفة إیقاًعا
وت�ج��در اإلش��ارة وال��ت��ذك��ی��ر ب��أن قص��ی��دة 
الھایكو أسلوب یباني في كتابة الش�ع�ر ث�م 

 انتشر عالمیا ولَم ال؟ عربیا. 
وم��م��ا ی��م��یّ��ز ھ��ذا ال��ج��ن��س م��ن ال��ك��ت��اب��ة 
الشعریة خصائُص منھا : ت�ك�ث�ی�ف ال�ل�غ�ة 
وحشد المعاني وإحكام الص�ی�اغ�ة وك�ذل�ك 
القدرة على ت�ح�وی�ل ال�م�أل�وف إل�ى ح�ال�ة 
إب�ھ��ار ودھش��ة وھ��و م��ا ح��اول الش��اع��ر 
عدنان ریكاني أن ی�ح�اف�ظ ع�ل�ی�ھ ف�ي ھ�ذا 
القصید..كما تتمیّز قصیدة الھایكو ب�ع�ب�ارة 
تحدد الزمن بطریقة غی�ر م�ب�اش�رة ك�ذك�ر 
الزھور إحالة على الربیع أو الثل�ج إح�ال�ة 
على الشتاء في حین أن قص�ی�دة ال�ن�ث�ر ال 
تقیّدھا "الزمنیة" مما یتیح استع�م�ال ك�ل 
مكّونات اللغة دون التقیّد باللح�ظ�ة اآلن�یّ�ة 
مما یجعل مجالھا التعبیري أوسع وھو م�ا 
وجدناه في ھذا القص�ی�د.. ول�ع�ّل األع�م�ال 
األدبیّة العربیّة أفادت كثیرا من خص�ائ�ص 
ال�ھ��ای�ك��و ك�ال��ومض��ة الش��ع��ری�ة والش��ذرة 

والخاطرة لكنھا تظّل مستقلة ع�ن قص�ی�دة 
الھایكو بخصوصی�ات�ھ�ا. وھ�و م�ا س�ن�راه 

 "جلیّا في قصیدة " أمومة
ثمانیةُ كواكب تحیط بمركزھا الذي تستم�د 
منھ ال�ن�ور/ األّم، ج�وھ�ر ال�خ�ی�ر وال�ح�ّب 
واإلشراق تشترُك الومضاُت ف�ي ال�م�ح�ور 
الجوھري ل�ل�م�ض�م�ون وھ�و األّم ك�ب�ؤرة 
تفیُض عطاء وروحانیّة وال تخل�و ومض�ة 
من عبارة تحیل على الحقل ال�دالل�يِّ ال�ذي 
یمسح كّل النص وھو الحقل الدیني وھال�ة 
ال��ق��داس��ة ال��م��ت��م��ث��ل��ة ف��ي ت��ی��م��ة الص��الة 
والطھارة تحدی�دا ب�اس�ت�ث�ن�اء ال�ومض�ت�ْی�ن 
السابعة والثامنة اللتْین أشار ف�ی�ھ�م�ا إل�ى 
تیمة أخرى وشح�ن�ھ�ا ب�م�دل�والت رم�زی�ة 

 .بعیدة المدى عمیقة الرؤى
ف��إذا أزح��ن��ا الس��ت��ارة ق��ل��ی��ال ع��ن ن��اف��ذة 
الومضة ال�ث�ان�ی�ة س�ن�رى ونس�م�ع، ن�رى 
تماھیا وانسیابیّ�ة ب�ْی�ن الص�ور الش�ع�ری�ة 
ونسمُع ھدیرا لنھر الحنان یرفع التسابی�ح 
لیال نھارا ونبضات قلب األم فرحا وخ�وف�ا 
،شْوقا ورحمة / أمي..صورة یفوح م�ن�ھ�ا 
عطر القداسة وینبجس من�ھ�ا ن�ھ�ر ال�ح�ّب 

 .والحنان والصالة
وكما أّن لكّل صالة طقوُس�ھ�ا وم�ن�اس�ُك�ھ�ا 
التي تعارفت علیھا الحضاراُت وال�ث�ق�اف�اُت 
وسجلْتھ�ا ال�ك�ت�ُب ال�وض�ع�یّ�ة وم�ارس�ْت�ھ�ا 
الشعرُب فإّن صالة الش�اع�ر ف�ي م�ح�راب 
األم وعند قدمْیھا ھي ص�الة ل�ھ�ا ط�ق�وس 
أخرى انقلبْت لھا الخرائطُ وتغ�یّ�ر ال�ك�ْوُن، 
إنھا ص�الة ال�ب�ّر وال�ع�رف�ان ف�ي م�ح�راب 
"الكون الشعري" ب�اس�ت�ع�ارات�ھ ورم�وزه 
وبالغتھ إذ ی�ق�ُر ب�ق�داس�ة األم ب�ت�وظ�ی�ف�ھ 
"الجنة ت�ح�ت أق�دام األم ب�ق�ول�ھ" ال�ج�ن�ة 
وضعت تحت ق�دم�ْي أّم�ي" ف�ي ال�ومض�ة 
ال��ث��ال��ث��ة ول��ع��ّل م��ن أھ��ّم ت��ق��ن��ی��ات األدب 
الرومانسي ال�وج�دان�ي ت�وظ�ی�َف ع�ن�اص�ر 
الطبیعة للتعبی�ر ع�ن ال�ذات وع�ن ال�ك�ْون 
وال�ك�ائ�ن�ات وھ�ذا م�ا ل�م�س�ن�اه ف�ي األدب 
العالمي والعربي على حد السواء لذا ن�ج�د 
الشاع�ر ف�ي ال�ومض�ة ال�راب�ع�ة یس�ت�ل�ھ�م 
عناصر الطبیعة ولكن بطریقتھ ال�م�م�ی�زة، 
إذا كان النوُر یقتبُس ن�ھ�ارآ م�ن الش�م�س 
ولیال من القمر، وإذا كان ال�ق�م�ر ف�ي ح�ّد 
ذات�ھ یس��ت�م��ّد ض��ی�اءه م��ن الش�م��س ف��إّن 
الش�اع�ر ع�دن�ان ری�ك�ان�ي م�زج ف�ي ھ��ذه 
اللوحة الرابعة بین الشمس والقمر م�زج�ا 
لیس من "أشراط الساعة" وإنما ل�ی�وق�ف 
المتلقّي على نوٍر یم�اھ�ي ض�ی�اء وض�ی�اء 
یمازج نورا ..صورة فریدة تؤكد م�ل�ك�یّ�ت�ھ 
لھذا التمیّ�ز ألن�ھ ن�اب�ع م�ن "أم�ھ"، م�ن 
ابتسامتھا تحدیدا ..آیة من آی�ات اإلع�ج�از 
اإللھي أن تكون اب�ت�س�ام�ة األم ن�ھ�ر ن�ور 

 .وضیاء / شمسا وقمرآ
 

  قد نتساءل لماذا؟ وكیف ذلك؟
لیس من الصعب أن نتخیّل م�ت�ان�ة الص�ل�ة 
بین االب�ن وأم�ھ ع�م�وم�ا وب�ی�ن الش�اع�ر 
عدنان ریكاني خاصة، ھ�ذه األم ال�م�ح�بّ�ة 
،ھ��ذه األم ال��م��درس��ة ال��ت��ي ت��رض��ع ح��ّب 

الوطن لبنا مصفُ�ى وت�ع�لّ�م األج�ی�ال ك�ی�ف 
یعشقون الوطن ویقدسونھ. وال نس�ت�غ�رب 
إذا ل��م��س��ن��ا ب��ی��ن األم وال��وط��ن ام��ت��دادا 
وتماھیا بل تطابقا "ھي ال�وط�ن وال�وط�ُن 
ھي" ھ�ذه ال�ت�ي ج�ع�ل�ت ال�وط�ن ش�ج�رة 
غرستھا في قل�وب األب�ن�اء ب�ّرا ب�ھ وب�ھ�ا 
وجعلت دعاءھا حصنھ الذي ی�ح�م�ی�ھ م�ن 
ك��ل ع��اٍد، أْن��ب��َت دع��اؤھ��ا وص��ای��ا ت��ك��ون 
دروعا تحمي الوطن وتق�ی�ھ م�ن ك�ّل أذى 
وھي من أق�دس ال�دروس وأج�ل�ھ�ا ألن�ھ�ا 
تجري على لسان األم وفي مدرسة الطھر 

 . والقداسة
لم ینَس الشاعر أن یلتفت إلى المرأة، وم�ا 
أك�ث�ر ال�ن�س�اء ف�ي ح�ی�اة ال�رج�ل ع�م�وم�ا 
والش�ع��راء ع��ل��ى وج��ھ ال��ت��ح��دی��د! ول��ك��ن 
الش��اع��ر ی��ق���ول ل���ھ��ّن: إن��ك���ّن أی���ت��ھ���ا 
"النازحاّت" تتمّسكن بحْبل واٍه إذا ف�ك�رت 
إحداكّن بالفّوز بقلبي أو ح�روف عْش�ق�ي. 
ف��ق��ل��ب��ھ وعش��ق��ھ ح��روف ح��ری��ری��ة ب��ْی��ن 
"أنامل" أمھ تنسج منھا غ�الالت الص�ب�ر 
توزعھا علیھن تعویضا لھن عن اإلقصاء 
واإلبعاد. ھي وحدھا ت�ت�ربّ�ع ع�ل�ى ع�رش 
قْلبھ ومملكة شعره. في قلبھ تس�ك�ن أم�ھ، 

 .وكفى
أما الومضتان السابعة والثامنة فق�د أش�ار 
فیھما الشاعر إلى زوال الشمس تلك ال�ت�ي 
كانت تستمد النور والدفء واإلشراق م�ن 
ابتسام�ت�ھ�ا ت�ل�ك الش�م�س ال�ت�ي ك�ان�ت ال 
تفارق عتبة بابھ غابتوغیابھا ك�ن�ای�ة ع�ن 

 .المْوت
إذا غ��اب��ْت األم م��ن ح��ی��ات��ن��ا ب��ال��ح��ی��اة أو 
المْوت،فكّل شيء ی�زول،ت�غ�ی�ب الش�م�س، 
یعّم الظالم، حتّى ذاك الظل باعتباره مظلّ�ة 
تقي من حر الھجیر ی�زول، ی�زول ال�ف�رح 

 واإلحساس باألمان والطمأنینة.
غیابھا / م�ْوتُ�ھ�ا ی�ف�ق�د ال�ح�ی�اة ح�الوت�ھ�ا 
ومعناھا ولكن قبل أن تضیق حلقة ال�ی�أس 
واألس�ى ح�ول أع�ن�اق�ن��ا ی�ع�ّزی��ن�ا الش�اع��ر 
ت��خ��ف��ی��ف��ا م��ن ال��ت��وت��ر وال��ح��ل��ك��ة ال��ی��أس 
والحسرة بأنّھ�ا س�ت�واص�ل وظ�ائ�ف�ھ�ا م�ع 
المالئكة، ستتواصل طقوسھا الدینیة فكم�ا 
انطلق�ت ف�ي ال�ب�دای�ة ن�ھ�را ت�ت�وض�أ م�ن�ھ 
الم�الئ�ك�ة ف�إّن ال�م�ْوت س�ی�ح�ّول�ھ�ا م�الك�ا 
یصلي في "سدرة الم�ن�ت�ھ�ى" ف�ی�ال�ھ م�ن 
غیاب یرفعھا بجناحْي مالك إلى ال�درج�ات 
الُعلى لتستحیل غاللة ضْوء ت�ن�ھ�م�ر أل�م�ا 
یعصر قلب الس�م�اء حس�رة ع�ل�ْی�ھ�ا رغ�م 

  . النعیم الذي تحظى بھ
الشاعر اإلنسان یسان�د الش�اع�ر ال�م�ب�دع، 
نحن بشر، فراق األم ش�وك�ة ت�خ�ز ال�ق�ل�ب 
فت�دم�ی�ھ وق�ب�ض�ة ح�دی�دی�ة ت�ع�ص�ره أل�م�ا 

 .ودموعا
 

 الخاتمة
نحن أمام ن�صٍّ ج�م�ی�ل ،ش�ح�ن�ھ الش�اع�ر 
ب��ال��ع��واط��ف الس��ام��ی��ة وأث��ث��ھ ب��الص��ور 
الشعریة الطریفة التي رسمْتھا ان�زی�اح�ات 
ث�ریّ�ة ب�ال�م�ع�ان�ي ال�ت�ي أح�اط�ھ�ا ب�ق�داس�ة 
األمومة كھالة النور تزین ال�ق�م�ر وب�ل�غ�ة 

سلسة لم تْخُل من بالغة وجمال.وغم�رھ�ا 
بج�و دی�ن�ي ی�ع�ب�ق ب�ب�خ�ور ال�ب�ر وال�ح�ب 
الرباني الحب الذي ال ینتظر المقابل ،إن�ھ 
البّر والوفاء لتلك ال�ت�ي "ح�م�ل�ت�ھ ك�رھ�ا 
ووض�ع�ت�ھ ك�رھ�ا" دون أن تش�ت�ك�ي أو 
تح�اس�ب ،ت�ل�ك ال�ت�ي رغ�م آالم ال�وض�ع 
ت�ْب�ت��س�م س�ع��ادة ب��ول�ی��دھ�ا وتض�م��ھ إل��ى 

 .صدرھا لتمّده برواء الحیاة / لبنھا
 

 “أمومة”القصیدة 
ْیكانِي  َعْدنان الرَّ

 
 َصالةُ 

 الَمالئَِكةِ 
 أْستِخاَرةٌ 

 لفَْیِض الباِري
ُؤَن بَِحنانِ   یَتََوضَّ

ي  .أُمِّ
**** 

  َھِدْیُر النَّْھِر یَُسبِّحُ 
  آنَاَء اللَّْیِل َوأَْطراَف النَھار؛

ي  .نَْبض أُمِّ
**** 
 طُقُْوسُ 

لَواِت َمْرفُْوَعةٌ    الصَّ
  َخرائِطُ الَكْوِن اْنقَلَبَْت؛

  الَجنَّةُ ُوِضَعْت تَْحتَ 
يْ   .قََدَمْي أُمِّ

**** 
 َوْحيُ 

  السَّماِء یَْقتَبِسُ 
  آیــَــاِت النُّْوِر؛

  ِمِن اْبتِساَمةِ 
ي  .أُمِّ

**** 
 َوطَنِي

  َمْزُرْوٌع بِخافِقِي؛
ي ُحْصنُھُ   ُدعاُء أُمِّ

 .الَحِصْینُ 
**** 
 تََشبَّثَتِ 

  النَّاِزحاتُ 
 بُِحُرْوِف ِعْشقِي،

ي تَْغِزُل ِمْنھا لَھُنَّ    َوأُمِّ
ْبرِ   .لِباَس الصَّ

**** 
 الشَّْمسُ 

  واقِفَةٌ بِبابِي؛
ي فِي َزوال  .. ِظلُّ أُمِّ
 األَْقماُر راِكَعةُ ِعْندَ 

 .ِسْدَرِة الُمْنتََھى
**** 
 َرأَْیتُ 

 أَْضواًء ُمَشتَّةً 
  َكثُقُْوِب الِغْرباِل؛

  یَْعُصُر قَْلُب السَّماءِ 
ي  .َحَسراِت أُمِّ

*********** 
23/03/2017  
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 .بقلم األدیبة فاطمة محمود سعدهللا
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 علي سرحان
 مصر

 

 كغْیِم الصیِف.... مرَّ بدربِنا طْیفا 

 بیُمناهُ تُرفِرُف رایــــــــةٌ بیضاءْ  

 وفي شفَتْیِھ بسمةُ ناسٍك قِـدِّیسْ  

 وفي عینیِھ نظرةُ راحٍل وِجــــلِ  

 وحیَن خبْت مالمُحھُ....  

 وراَء غمامٍة بیضــاءْ 

 سمعناهُ یتْمتُِم من وراِء الغْیْم : 

 كَغْیِم الصیِف أعبُُر أرَضكم طْیفا .. 

 فحیَن أتیتُكم صْیفا.. 

  رأیُت الناَر تَروي أرَض وادیُكم 

 وتُطعُمكم..ثماَر الجمِر والزقُّومْ  

 وتسقیُكم ..  

  كئوَس الــُمھِل والـــیحمومْ 

 و تمطُر أرَضكم لھبا ..! 

 و تمألُ جوفَكم سَغبا ..! 

 و تتُرُك َروَضُكم َحطَبا ..! 

                   ** 

 وحیَن نَشْرُت أشِرعتي .. 

 وِجْئتُكمو مَع الریحِ الربیعیةْ  

 وُكنتُم تجتنوَن الشْوَك والصبَّارْ 

 رأْیُت حقولَكْم جرداَء ..

 لم تنبُْت بھا أزھارْ 

 ولم تُثِمْر لكم أشجــارْ 

 ولم یَحِمْل لكم نْخٌل ..

 ومافاَضْت لكم أنـھارْ 

ةْ   !  ولْم تھتِْف بالبلُكم بأْغنـیـَّ

                 ** 

 وحیَن أتْیُت واإلعصاُر یصفُِر في ِشعابِكمو.. 

ــةْ    بأحزاٍن خریفیـَّ

 رأیُت األوُجھَ الصفراْء ..

 وكاَن السوُس ینِخُر في مفاصلُِكمْ 

 وحیَن رأیتُموني فوَق وادیُكــــــم 

 رفَْعُت یداً أحیِّیـــــــُكم

 فِجئتُم تُشعلوَن الناَر من حْولي

 وساَل لُعابُكم كنُفاثِة األفَعى

 وُرحتُم تجمعوَن شتاَت أعواٍد من الحطَبِ 

 لتَْشُووا فوقَھا لحمي ..

 وترتَِشفوا دمائي في ..

  ِصحاٍف ِمْن جماِجِم َمن مَضْوا قبلي

 وعنَدئٍذ ..َوثَْبُت على جیاِد الریْح ..

                 ** 

  وحیَن بدا بأْفقُِكمو

 شتاُء الـــمْوِت ....وانطَفأتْ 

 وراَء ثلوِجِھ السْوداِء.. شمُسكمو

 رأْیتُكمو..كأعجاِز النخیِل تموْت راجفةً !

 ورحتُم تسألون الریَح في دھشة :

 ؟  تُرى ماذا أصاَب اآلن وادینا

 فلم یُْثِمْر لنا حقُل .. ولم یَحمْل لنا نخلُ 

َّةْ   ؟!  ولم تھتْف بالبلُنا بأْغنِیــــــ

 وھذي الریُح تصفُر في حنایانا..

ــــْة ؟!  بأحزاٍن خریفیـَّ

 ولْم تدُروا..بأنَّ جباَھكم صارْت ُرخامیَّْة !

 وأنَّ ُعیونَكم صارْت ُزجاِجیَّْة!

 وأیِدیَكم غدْت ملعونةً دنَِسةْ 

 ففي العاِم الذي ولَّى ....

 وحیَن زَھْت مشاتلُكم

 ورحتُم تحُصدوَن الَحبَّ واألعناَب والحنطْة..

 طردتُم من حدائقِكم ... طیوَر هللاْ 

 وُرحتُم تعقدوَن الحمَد والتسبیَح للشْیطانْ 

 وقدَّمتم لھُ روَح الربیعِ الَغضِّ قُربانا !

 فماذا بعُد تنتَظروْن ..؟

 سوى أني..كغْیم الصیِف أعبُُر أرَضكم طْیفا

 ألني لم أعْد منكم..

 أنا ابن األرِض ..وابُن ربیِعھا المقتولِ 

 فوَق صلیِب نْھَضتُِكم

 لُكم دیٌن .... ولي دیني

 ولي أَمٌل .. على الَربَواِت مزَدِھٌر یُنادیني

 وأعِرفُھُ .... ویعِرفُنــــي

 وأعِرُف ماتقوُل الریُح .... حــیَن تَُھبّْ 

 وأفـَھـُم مـایُِسـرُّ النْمُل  ....حــــیَن یَُدبّْ 

 وأُدِرُك نْغَمةَ األمواجِ ... وھــــْـَي تُصبّْ 

 وأعِرُف كیَف أرقأُ بالتراِب َدمــــــــــي ..

 وكیَف أقُدُّ ِمْزمـــــــــــــــاراً مَن الغاِب ..

ــَق النَّغــــمِ    وأعِزُف َشیـِّ

 وأَمضي حافَي القَــــــَدِم ..

 أُطاِوُل قمَّـةَ القَِمـــــــــمِ 

 وأَْضِرُب فوَق صدِر األرِض..في َشمـمِ 

 وأْبُذُر أَْحـُرفي فیـــھا

 لِتْنُمَو بْعَدھــا َشَجــَرةْ 

ُث ُكلَّ َمْن یـــــأتي ..  تَُحدِّ

 بأنِّي ھاُھــــــــنا ِسْرتُ 

  وأنَّ الَعْیـَش للبَُسطــاءْ 

 وأنَّ المجــَد في الدنیا ..

 ....  لَِمْن صـــــَدقُوا

لم تكن ھناك قوة في حیاة اإلنسان القدی�م یس�ی�ط�ر أث�رھ�ا ع�ل�ى نش�اط�ھ ك�م�ا   
یسیطر الدین ذلك ألن الدین كان منفذا للخیاالت وم�ح�اول�ة ل�ت�ف�س�ی�ر ال�ظ�واھ�ر 

, رغ�ب�ة ف�ي   یعبد دائما عن رغبة أو رھبة  المحیطة باإلنسان , وكان اإلنسان
المنفعة أو رھبة من المجھول واألخطار , والحیاة ال تتأثر ب�ال�دی�ن ف�ح�س�ب ب�ل 
تختلط وتمتزج بھ امتزاجا یتأثر باالنطباعات الخارجیة حتى یخرج من ذلك ك�ل�ھ 
بمزاج یتطور مع القوى الكامنة في اإلنسان , ھذا وكانت الطبیعة المبشر األول 

واآللھة أو المعبودات في رأي اإلنسان القدیم كانوا كالب�ش�ر ی�م�ك�ن أن   للدین ,
نرضیھم بالقرابین والتقدمات ولھم صفات البشر أحیانا كذلك , لقد كان اإلنس�ان 
ینظر إلى الحیوانات البریة نظرة ملؤھا الھیبة وال�رھ�ب�ة بس�ب�ب ض�راوت�ھ�ا أو 

 قوتھا .
امتزج الفكر العقائدي والحیاة الیومیة عند المصري القدی�م م�ع�اً ل�ی�ك�ون�ا ك�ت�ل�ة 
واحدة حیث تحكم المعتقدات الدینیة تصرفات ال�م�ص�ري وح�ی�ات�ھ االج�ت�م�اع�ی�ة 
أیضاً، وال شك ان المصري القدیم كان مولعاً بالمیل إلى التدی�ن، ول�دی�ھ ش�ع�ور 

، وب�اع�ت�ب�ار أن ال�دی�ن ك�ان  [1]غریزي بالرھبة والخوف من كل ما ھو مجھول
منفذاً للخیاالت فقد حاول تفسیر كل الظواھر المحیطة بھ ودفعھ ذلك إلى تبج�ی�ل 
كل القوى التي تؤثر على حیاتھ ونش�اط�ھ ، إم�ا رج�اًء ف�ي خ�ی�رھ�ا وأم�الً ف�ي 
حمایتھا لھ ، واتقاًء لشرھا، ولذلك فإن اآللھة قد ظھرت كنتیجة لتأثر المص�ري 
القدیم بالبیئة ، وقد كانت الدیانة المصریة القدیمة نتاج تداخ�ل ع�دد ك�ب�ی�ر م�ن 
المعبودات القبلیة ، وذلك عندما أصبح لكل أسرة و قب�ی�ل�ة و إق�ل�ی�م م�ع�ب�ودات�ھ 
المحلیة المتعددة ، غیر أن نفوذ كل معبود إن�م�ا ك�ان أح�ی�ان�اً ال ی�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى 
منطقتھ التي نشأ فیھا وإنما كان یمتد إلى ما حولھا من األقالیم األخرى ، حسب 
أحوال البیئة التي تحیط بمنطقة نفوذه ال سیما األحوال الس�ی�اس�ی�ة، ف�إذا ع�ظ�م 
شأن قبیلة سیاسیاً تغلب معبودھا على ما ح�ول�ھ�ا م�ن ال�ق�ب�ائ�ل األخ�رى دی�ن�ی�اً 
واستمر ھذا الحال حتى أصبح لمصر كیان سیاسي ، وعندما ب�دأ االتص�ال ب�ی�ن 
المقاطعات عن طریق التجارة أخذت بعض اآللھة المحلیة تختفي وأخرى یع�ظ�م 
شأنھا وأیضاً عند الحرب فإن إلھ المدینة المنتصرة یعظم شأنھ ویعبد ف�ي ك�ل�ت�ا 

وفي بعض األح�ی�ان ت�ن�دم�ج ب�ع�ض اآلل�ھ�ة ، المقاطعتین المنتصرة والمھزومة
الصغیرة مع إلھ عظیم الشأن ویستولي على كیانھم فیصبحوا كیان واحد، وعند 
التوحید بین الوجھ القبلي والوجھ البحري أصبح إل�ھ ال�ع�اص�م�ة ھ�و ال�م�ع�ب�ود 
الرئیسي وأصبحت بعد ذلك كل اآللھة األخرى آلھة ثانویة وارتبطت األقالیم م�ع 
بعضھا البعض سیاسیاً وطغت معبودات أقالیم ع�ل�ى م�ع�ب�ودات أق�ال�ی�م أخ�رى، 
وتقلص دور ھذه المعبودات ف�ي أق�ال�ی�م�ھ�ا ال�رئ�ی�س�ی�ة ، ب�اإلض�اف�ة إل�ى دم�ج 

ووفقاً للدیانة المصریة الق�دی�م�ة ف�ي م�راح�ل�ھ�ا . المعبودات مع معبودات أخرى
المبكرة فإن لكل إقلیم من أقالیم مصر العلیا والسفلى معبوداً خاص�اً ب�ھ، وال�ذي 
یمثلھ بشكل إنساني أو حیواني أو مادي ، وكان المعب�ود ال�م�ح�ل�ي ھ�و م�ع�ب�ود 
المدینة وسیدھا وحامیھا ، وكان ینظر إلیھ بأنھ رب اإلقلیم وجمیع ال�م�ع�ب�ودات 

 [2]األخرى.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................  

[1] C.Barrett, The Egyptian Gods and Goodness, London, 1992 .p.12. 
[2] L. Kākesy ; Götter-Tier, LÄ, II,Wiesbaden ,(1977),p.660. 

 

ُِو ا ... َْا 
 [إلى روِح السالم ..

 الھارِب من أرِض الشقاِء] 
 

 شعر د. نصر عبد القادر
 مصر
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 قصة قصیرة 

 آض  و ارض
 
 
 
 

 عمار حمید مھدي
 

 

لم یخطر على بال احد ان یسأل كیف ظھر او من این اتى ھ�ذا     

الشخص، فقد كان االھتمام م�ن�ص�ب�ا ع�ل�ى ق�درت�ھ ال�غ�ری�ب�ة ف�ي 

التخلص م�ن االم�راض، اي ام�راض س�واًء أك�ان�ت ع�اھ�اٍت او 

اعاقات نفسیة او جسدیة ابتُلي بھا الناس في جمیع األرجاء ول�م 

یكن ھو نفسھ یولي اھتماما لشھرة او مكانة او ثروة كان صامت�اً 

ھادئاً طوال الوقت جاعالً ھدفھ وتركیزه واھ�ت�م�ام�ھ ال�وح�ی�د ان 

یخلص الناس من آالمھا وامراضھا وأوجاعھا، كان یك�ت�ف�ي ب�أن 

یضع یده على جسم انسان مریض فیقوم بس�ح�ب ال�م�رض م�ن�ھ 

كأنھ ھالة سوداء تنتقل الى یده زاحفة، ول�ك�ن م�ا ب�ع�د ذل�ك ھ�و 

األغرب والمحیر في نفس الوقت فبعد سحب ال�م�رض ب�ی�ده ك�ان 

علیھ ان یجد بُنیاناً او حائطاً او نُصباً، اي شيء یمكن ان ی�ك�ون 

اإلنسان قد أقامھ أو أوجدهُ من األبنیة والشوارع واألبراج فیضع 

یده علیھ لینتقل المرض الى ذلك البناء فی�ح�ی�ل�ھ ال�ى ك�وم�ة م�ن 

األنقاض والحجارة فعلم الناس بذلك ان أسقامھم وامراضھم ھ�ي 

من األذى والُسمیّة ما الیمكن ان یحتملھ ح�ت�ى ال�ب�ن�اء ال�م�س�لّ�ح 

بالحدید و اإلسمنت او أقسى انواع الحجارة و الصخور المب�ن�ی�ة، 

ومع الوقت استطاع ذلك المج�ھ�ول ان ی�خ�ل�ص ال�ب�ش�ر م�ن ك�ل 

امراضھم وان یش�ف�ی�ھ�م ح�ت�ى م�ن ام�راض ال�ح�ق�د وال�ك�راھ�ی�ة 

لبعضھم البعض حتى جاء الیھ اخر ش�خ�ص ل�یُ�ب�ِرأه م�ن س�ق�م�ھ 

فوضع یده على جسمھ وسحب ال�م�رض م�ن�ھ ال�ت�ف�ت الش�خ�ص 

المجھول حولھ فلم یر مبنًى واحدا قائما بعدما ام�ت�ص�ت م�الی�ی�ن 

األبنیة ولسنواٍت عدیدة امراض ساكنیھا من البشر متح�ول�ةً ال�ى 

ركام لكنھ وبحركة مطمئ�ن�ة وض�ع ال�م�ج�ھ�ول ی�ده ع�ل�ى ص�دره 

وامتص جسده اخر مرض عل�ى وج�ھ االرض فس�ك�ت�ت ان�ف�اس�ھ 

وفارق الحیاة بھدوء، نظر العالم الذي ُشفَي من ام�راض�ِھ ح�ول�ھ 

فشاھد ان كل ما بناه قد تحول إلى تراب، عم الصمت ل�وھ�ل�ة ث�م 

 تكلم شیخ كبیر... علینا ان نبدأ من جدید.

 

 : قصة قصیرة

 ة ة
 

 
 
 
 
 
 
 

  سامح ادور سعدهللا/ مصر
 

ال أعرف شیئًا... ولكنني س�وف أدل�ك�م ع�ل�ى ال�وص�ف الحمد �؛       
بالتفصیل وساعدوني بأن تفھموا بعدما جاءت الضباع وانتشرت ع�ل�ى 
طول الغابة وعرضھا، وقد كتب لھا ال�ن�ص�ر أخ�ی�ًرا ب�ع�د ص�راع ق�وي 

 ووحشي مع ملوك الغابة الحقیقین، وكان االنتصار ملفتًا للنظر.
نعم كان انتصاًرا ساحقًا، استخدمت فیھ ك�ل ح�ی�ل ال�ح�رب وال�خ�دی�ع�ة 
والمكر والدھاء؛ یومھا انتصرت الضباع على السباع، بع�دم�ا ن�ج�ح�ت 
فى إقناع النمور بكل فصائلھا بعدم التدخل في ال�ح�رب ال�دائ�رة. ی�ذك�ر 
حینھا أن أمیر النمور اختلف مع سید وملك القطیع للتخلي ع�ن أب�ن�اء 
عمومتھم األسود، وكان اختالفًا شدیًدا وصل إلى قتال األمیر م�ع س�ی�د 
القطی�ع، ج�رح م�ن ج�رح، وق�ت�ل م�ن ق�ت�ل. وأج�ب�رت ال�ف�ھ�ود ب�اق�ي 

 السنوریات على التزام الصمت. 
وقد ھجرت األفیال والحیوانات الثقیلة الغاب�ة، م�ت�م�ردة ع�ل�ى واق�ع�ھ�ا 
المریر، فلم یبق إال الحیوانات الص�غ�ی�رة، والض�ع�ی�ف�ة، وال�م�ت�ط�ف�ل�ة، 
والخبیث منھا، وم�ن ت�ظ�ن ف�ى ن�ف�س�ھ�ا ال�ق�وة وال�ع�زة، وم�ن ب�ق�ی�ت 
التماسیح الضخمة معتزة بالنھر التى عاشت فیھا منذ عھود طویلة ل�م 

 ترحل.
وھنا بدأت الضباع فصًال جدیًداً من حیاة الغابة؛ كانت تنوي أن ترسم   

حیاة جدیدة، ومستقبًال جدیًدا مع أول فجر جدید وبزوغ شمس ج�دی�دة 
بالغابة العجوز، كما وصفتھا الضباع، وقالوا لقد حان وقت النور لیحل 
محل الظالم. قد رأیتھا تقسم نفسھا إلى مجموعات منظمة ؛ منھ�م م�ن 
كان یجذب الحدائق، وأخرى تنتق�ي ال�ف�ض�الت م�ن ال�غ�اب�ة، وآخ�رون 
یحملونھا إلى المصانع وتصن�ی�ف�ھ�ا ھ�ن�اك ف�ى أك�وام، وض�غ�ط�ھ�ا ف�ى 
مكابس عظیمة، وغیرھم یھتمون بتثقیف الحیوانات الصغیرة والشابة 
بأھمیة الغابة والحفاظ علیھا، وآخ�رون ی�ع�ل�م�ون�ھ�م ك�ی�ف�ی�ة اص�ط�ی�اد 
الفریسة وكیف یأكلونھا وھي حیة في وحشیة وافتراس بش�ع؛ ك�أن�ھ�ا 
منظومة متكاملة تدار بحرفیة وإتقان فائق النظیر، وكل من یحتاج إلى 

 مساعدة ذھب إلى المختصین، فقدموا لھ ید العون .
النظافة كانت الھدف المنشود, وعمال النظافة كل واحد م�ن�ھ�م ی�ع�رف  

عملھ، وكذلك األطباء ملتزمون بالحكمة؛ كانت ك�ل خ�ط�وة م�ح�س�وب�ة 
بحساب دقیق, تسجل فى دفاتر الغابة الصادر والوارد؛ ل�ی�أخ�ذ ك�ل ذي 
حق حقھ، وھكذا كانت الحیاة في الغابة؛ كانت ت�زھ�و ی�وًم�ا ب�ع�د ی�وم, 
حتى صارت الغابة نظیفة جًدا، ولم یعد فیھا ال حی�وان وال ش�ج�ر و ال 

 جماد....!!!.
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