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الى الشع�ب ال�ع�راق�ي ال�م�ض�ط�ھ�د أی�ھ�ا   
العراقیون الكرام لقد شھدتم وع�ل�ى م�دى 
ع��ام ك��ام��ل م��ج��ری��ات أح��داث ان��ت��ف��اض��ة 

 : تشرین ... انتفاضة (نرید وطن)
تضح�ی�ات ب�ن�ات�ك�م واب�ن�ائ�ك�م ب�م�ئ�ات  - 1

الش���ھ���داء وعش���رات آالف ال���ج���رح���ى 
والمخطوفین والمعتقلین وصمود األب�ط�ال 
األس��ط��وري ف��ي الس��اح��ات رغ��م ض��ع��ف 

 . الحال والبرد والحر والوباء
سلمیة االنتفاضة ورقي سلوك واخالق  -2

شاباتھا وش�ب�اب�ھ�ا ال�ت�ي أدھش�ت ال�ع�ال�م 
بوط�ن�ی�ت�ھ�ا ال�ع�راق�ی�ة وان�ت�ص�ارھ�ا ع�ل�ى 
الطائفیة والعنصریة، وبت�ق�دی�م�ھ�ا ص�ورة 
مش��رق��ة ع��ن ال��ع��راق ت��ل��ی��ق ب��ت��أری��خ��ھ 

 . الحضاري واإلنساني والثوري
بینما قابلتھ�م ح�ك�وم�ة الس�ف�اح ع�ادل  -3

عبد المھدي والملی�ش�ی�ات وف�رق ال�م�وت 
وال��م��اف��ی��ات ب��ال��ق��م��ع ال��ق��ات��ل ب��األس��ل��ح��ة 
المحرمة واالغتیال وم�ح�اوالت االغ�ت�ی�ال 
ال��ف��اش��ل��ة واالخ��ت��ط��اف ودس ال��ع��م��الء 
والمخربین ف�ي الس�اح�ات، ن�اھ�ی�ك�م ع�ن 
م��ح��اوالت رك��وب م��وج��ة االن��ت��ف��اض��ة 

 . بالترغیب تارة والترھیب تارة أخرى
وھا ھي حكوم�ة مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي  -4

تستكمل مھمة حكومة السفاح ع�ادل ع�ب�د 
المھدي في وھم القضاء ع�ل�ى ان�ت�ف�اض�ة 
تشرین، ف�ب�ع�د ان ش�ك�رھ�ا وأث�ن�ى ع�ل�ى 
إن��ج��ازات��ھ��ا ووص��ف��ھ��ا بـ�� "ال��ح��ك��وم��ة 
ال��م��ظ��ل��وم��ة" ... ق��ام ال��ك��اظ��م��ي بش��راء 
مرتزقة الساحات وجمعھم فیما یس�م�ى بـ 
"المجلس المدن�ي االس�ت�ش�اري" م�ط�ل�ق�اً 
ال��وع��ود ال��رن��ان��ة، ف��ي م��ح��اول��ة ن��اع��م��ة 
م��ف��ض��وح��ة ل��ت��ش��ت��ی��ت ق��وى س��اح��ات 

 -االنتفاضة. وما ھو اال دم�ی�ة أم�ری�ك�ی�ة 
إیرانیة مكلف ب�م�واف�ق�ة ح�ی�ت�ان ال�ع�م�ال�ة 
والقتل والنھب بتمریر ف�ت�رة االن�ت�خ�اب�ات 
االم��ری��ك��ی��ة دون ص��دام ب��ی��ن ال��غ��ازي 

 . األمریكي والمھیمن االیراني
لقد صمدت بطالت االنتفاضة جنباً ال�ى  -5

جنب إخوتھن األبطال بوجھ وب�اء ب�اك�ون�ا 
ووباء كورونا، وت�ع�ام�ل�ت ج�م�ی�ع س�اح�ة 
االنتفاضة بوعي كامل مع وب�اء ك�ورون�ا، 
فیما استغلتھ المنظومة الحاكمة ال�ف�اس�دة، 
من�ظ�وم�ة وب�اء ب�اك�ون�ا، ل�ك�س�ب ال�ق�وت 

وإن�ھ�اك الس�اح�ات ب�وھ��م ال�ق�ض�اء ع�ل��ى 
 .اإلرادة الشعبیة المنتفضة

ای��ھ��ا ال��ع��راق��ی��ون أب��ن��اء حض��ارات ب��الد 
الرافدین التي علمت البشریة ما ال تعلم .. 
ھ��ا ھ��و ع��راق��ك��م ی��ن��ھ��ض م��ن ك��ب��وت��ھ، 
ببطوالت بناتكم وأبنائكم، لیستعید مك�ان�ت�ھ 
العظیمة بین ال�دول والش�ع�وب، ب�ل�د ح�ر 
لشعب وطني حر منتج مرفھ ینعم بخیراتھ 
وثرواتھ ... فنحافظ على وحدتھ وسی�ادت�ھ 
واس��ت��ق��الل��ھ ال��م��ق��ت��رن��ة ب��ن��ظ��ام ال��ع��دال��ة 

 االجتماعیة والحریة والتقدم.
 2003ن�ی�س�ان  9بلد متطھر من منظومة 

العمیلة التدمیریة اإلرھاب�ی�ة ال�ل�ص�وص�ی�ة 
التي جثمت على ص�دورن�ا لس�ب�ع�ة عش�ر 
عاماً، وإلحاقھا بالنظ�ام ال�ب�ع�ث�ي ال�ف�اش�ي 

 المقبور في مزبلة التاریخ.
فھبوا كما ھب أبائكم وأج�دادك�م م�ن أج�ل 
الحفاظ على العراق من التدمیر والتقس�ی�م 
والتفتیت ... ھبوا لنصرة ث�وار ان�ت�ف�اض�ة 

ال�م�ت�واص�ل�ة ال�م�ت�ص�اع�دة  2019تشرین 
رغم قمع منظومة باك�ون�ا وخس�ائ�ر وب�اء 
كورونا ... وھ�م ع�ل�ى م�وع�د م�ع ث�ورة 

... ث�وروا  2020/    10/   25تشرین ف�ي 
معھم وبھم السقاط المنظومة العم�ی�ل�ة ... 
وتحقیق شعار (نرید وطن) المعمد ب�دم�اء 
الشھداء األبطال ... وإال فما قیمتنا وقیم�ة 
حیاتنا بال وطن حر آمن تُحفظ فیھ ك�رام�ة 
الشعب وتُضمن فیھ الحیاة الحرة الكریم�ة 
ألجیالھ القادمة ... فثوار (ھایة شباب�ك ی�ا 

وطن ھایة ضحت بدمھا ورف�ع�ت ال�رای�ة) 
یستحقون ھبتكم الوطنیة معھ�م ... ف�أن�ت�م 
وأبائكم وأجدادكم قد تناق�ل�ت�م رای�ة ح�ری�ة 
الوطن وكرامة الشعب العراقي من ید ال�ى 
ید دون أن تدعوھا تسقط على األرض ... 

 .وأنما یتساقط حولھا الشھداء باآلالف
 #وط��ن��ی��ون_ع��راق��ی��ون_ن��ری��د_وط��ن#..

 ذیل_لوگي_انعل_ابو_ایران_البو_امریكا
 ھایة_شبابك_یا_وطن_ھایة#
 ضحت_بدمھا_ورفعت_الرایة#
فإما_الن�ص�ر_أ_منتفضون_حتى_النصر#

 و_النصر
 المجد_للشھداء_الموت_للقتلة#

 (المجلس التشریني الثوري االنتقالي)
 2020العراق تشرین الثورة / *
 
 توضیح :*
أن تشكیل (المجلس الت�ش�ری�ن�ي ال�ث�وري  

االن�ت��ق��ال��ي) ق��د ج��اء ن��ت��ی��ج��ة ل��ل��ح��وارات 
المخلصة المعمقة الص�ب�ورة ال�ت�ي ج�رت 
إستناد إلى مبادرة (م�ؤت�م�ر ن�ری�د وط�ن) 
** التي اختتمت سلسل�ة م�ن ال�م�ب�ادرات 
وال��ح��وارات ع��ل��ى م��دى ع��ام ان��ت��ف��اض��ة 

ال�م�ت�ص�اع�دة ن�ح�و  1/10/2019تشرین 
الثورة الشعبیة السقاط المنظومة العمی�ل�ة 
الملیشیاویة التدمیریة اللصوصیة وإق�ام�ة 
النظام الوطني الدیمق�راط�ي. وس�ت�ق�ت�ص�ر 
مھم�ة ال�م�ج�ل�س ح�ت�ى ان�ع�ق�اد م�ؤت�م�ره 
وان��ت��خ��اب ھ��ی��ئ��ة ت��ن��ف��ی��ذی��ة وم��ك��ات��ب 
االختصاص، ع�ل�ى ات�خ�اذ ال�م�واق�ف م�ن 
ال�ت��ط��ورات ك��ج��س��م وط��ن��ي ف�ي ص��ف��وف 
االنتفاضة ولیس ممثالً عنھا ... ف�ت�أث�ی�ره 
على المنتفضین الوطنیین بإختالف رؤاھم 
ومواقفھم یعتمد على مدى صواب مواقفھ 

 وقرارتھ وطبعاً برنامجھ الثوري.
وبذلك ننظم ع�م�ل�ی�ة ال�ف�رز ف�ي ص�ف�وف 
الساحات ونساعد على تطھیرھا لیس م�ن 
المندسین والمخربین ف�ح�س�ب، ب�ل وم�ن 
الطفیلیین والفوضویین ال�م�ع�رق�ل�ی�ن ع�ن 
قصد أو دون قصد للعمل الثوري ال�م�ن�ظ�م 
ب��أط��ر ت��ن��ظ��ی��م��ی��ة وب��رن��ام��ج وأھ��داف 
م��ح���ددة..االح��ت���ف���اظ ب���اس���م��اء أعض���اء 
(المجلس التشرین�ي ال�ث�وري االن�ت�ق�ال�ي) 
سریة بال�م�ط�ل�ق ح�ت�ى ان�ع�ق�اد ال�م�ؤت�م�ر 

اء رم (مري اا ا ا) )1( 
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وانتخاب الھیئات. وال یحق ألحد   
إع���الن اس���م���ھ او اس���م اح���د 
األعضاء اال بموافقة وبق�رار م�ن 

 المجلس .**
 

 نص مبادرة (نرید وطن)
تحیة تشرینیة ع�راق�ی�ة خ�الص�ة  

یج�ب أن ت�ق�ت�رن خ�ط�وة  المقدمة 
اختیار رموز قی�ادی�ة ل�الن�ت�ف�اض�ة 
ب�اع��ت��ب��ارھ��ا ش��رط ج��وھ��ري م��ن 

ب��ت��ش��ك��ی��ل  .. ش��روط االن��ت��ص��ار
(ال��م��ج��ل��س ال��ت��ش��ری��ن��ي ال��ث��وري 
االنتقال�ي) ح�ی�ث ی�ع�ق�د م�ؤت�م�ره 
وینتخب رموز انت�ف�اض�ة تش�ری�ن 

كما ی�ع�ت�ب�ر (ال�م�ج�ل�س   . القیادیة
ال��ت��ش��ری��ن��ي ال��ث��وري االن��ت��ق��ال��ي) 
حكومة اإلرادة الشعبی�ة ال�م�ؤق�ت�ة 
عند فراغ السلطة نتی�ج�ة ل�ل�ث�ورة 

ل��ی��ض��م (ال��م��ج��ل��س  .الش��ع��ب��ی��ة 
ال��ت��ش��ری��ن��ي ال��ث��وري االن��ت��ق��ال��ي) 
اضافة الى الشخصی�ات ال�وط�ن�ی�ة 
ال��م��ق��ت��رح��ة ك��رم��وز ل��ل��ث��ورة، 

 ش��خ��ص��ی��ات ع��ن ك��ل م��ح��اف��ظ��ة
فالمطلوب ھو إعالن ك�ل س�اح�ة  ..

منب�ر  -من ساحات االنتفاضة عن 
 -أو ع�دة م�ن�اب�ر ب�م�م�ث�ل ع�ن�ھ�ا 

لیتشكل منھم مكاتب االخ�ت�ص�اص 
الضروریة في المجلس التشرین�ي 

ح�ی�ث ی�م�ك�ن  . الثوري االن�ت�ق�ال�ي
بھذه الحالة استحصال االع�ت�راف 
الدولي ب (الم�ج�ل�س ال�ت�ش�ری�ن�ي 
الثوري االنتقالي) ك�ب�دی�ل وط�ن�ي 
ب��اإلرادة الش��ع��ب��ی��ة ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة 

  . العمیلة اإلجرامیة اللصوصیة
ف��ق��د أدت ف��ت��رة (ال��وع��ي ق��ائ��د) 
دورھا وكان ینبغي االن�ت�ق�ال ال�ى 

فترة الكفاح المنظم بقیادة میدانیة 
وبرنامج محدد وواضح منذ زم�ن 

ب�دل االنش�غ�ال ب�م�س�رح�ی�ة  طویل 
(ت��رش��ی��ح رئ��ی��س وزراء وف��ق 
شروط الساحات) ال�ت�ي أدت ال�ى 

ومن أھم الشروط  نتائج وخیمة... 
الذاتیة النتقال ان�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن 
الى ث�ورة، ت�رج�م�ة ال�وع�ي ال�ى 
ب��رن��ام��ج ث��وري ووالدة ق��ی��ادة 

غ�ی�ر أن م�ن  .ثوری�ة م�ی�دان�ی�ة ..
ی�ت��م��س��ك ال��ی��وم بش�ع��ار (ال��وع��ي 
قائد) یعرق�ل ع�ن ع�م�د او ج�ھ�ل 
تطور مسار االنتفاضة ال�ى ث�ورة 
ش��ع��ب��ی��ة ل��ن��اح��ی��ة والدة ق��ی��ادة 

ف��ال ت��وج��د ث��ورة  ..م��ی��دان��ی��ة .
منتصرة في ال�ت�اری�خ دون ق�ی�ادة 

ول��ن��ا ف��ي ال��ث��ورات  ث��وری��ة ... 
التونسیة والمصریة والس�ودان�ی�ة 

وھذا اإلص�رار ع�ل�ى   .مثاالً قریبـًا
استمرار رفع شعار (الوعي قائ�د) 
ی�ع�ب�ر ع�ن ال�الوع�ي ل�ل�ت�ط��ورات 
الجاریة على ارض المعرك�ة ض�د 
المنظومة العمیلة الفاسدة، وھ�ذه 

معضلة كبیرة ... وتتطلب معالج�ة 
ألنھ من الم�س�ت�ح�ی�ل ك�م�ا  خاصة. 

نعلم جمیعاً تن�ظ�ی�م ص�ف�وف ك�ت�ل 
 ..بشریة كبیرة ف�ي إط�ار واح�د .

ولكن تن�ظ�ی�م الص�ف�وف ال�واع�ی�ة  
س��ی��ح��ول��ھ��ا ال��ى دوائ��ر ج��ذب 
وتوعیة وتوجیھ وداین�م�و ل�ل�ك�ت�ل 

ول�ذل�ك ب�ادرن�ا  الجماھیریة الكبیرة
ال��ى ف��ت��ح ح��وار م��ع ال��ع��ن��اص��ر 
الش�ب�اب�ی�ة ال�ف�اع�ل�ة ف�ي س�اح��ات 
انتفاضة تشرین ورم�وز س�اح�ات 

 2011ش�ب�اط  25االحتجاج منذ 
وكانت نت�ائ�ج ال�ح�وار الص�ب�ور  ..

غیر المعلن مشجع�ة ... غ�ی�ر أن 
ال���ت���ط���ورات واألح���داث أس���رع 
منھ ..نأمل ان نتوصل الى خ�ط�وة 

 مفصلیة خالل األیام القادمة.
ال��ح��وار ال��ھ��ادف ع��ل��ى األس��س  

إن   الواردة في ال�م�ب�ادرة وھ�ي: 
الدعوات لتوحید المنتف�ض�ی�ن ف�ي 
إطار م�ح�دد غ�ی�ر واق�ع�ی�ة...ف�ھ�م 
م��ت��ن��وع��و االن��ت��م��اءات وال��رؤى 

  .واألھداف
فالمطلوب ھ�و إع�الن ك�ل س�اح�ة  

من ساحات االنتفاضة عن (م�ن�ب�ر 
ع�دة م�ن�اب�ر) ب�م�م�ث�ل م�ت�ح�دث  -

ثم عقد مؤتمر (نرید وطن)    ..عنھا
لجمی�ع ال�م�ن�اب�ر إلق�رار ب�رن�ام�ج 
وطني تلتزم بالعمل وفقھ.. وآل�ی�ة 

مع اح�ت�ف�اظ ك�ل  ..تنفیذیة لتطبیقھ
م��ن��ب��ر ب��اس��ت��ق��الل��ی��ت��ھ وح��ق��ھ ف��ي 
تشكیل اإلطار السیاسي الم�ن�اس�ب 

  . لھ
 مع التقدیر واالحترام
......................... 

 عن: صحیفة الیسار العراقي

اء رم (مري اا ا ا) )1( 
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  و  و ان ة   

 
 بقلم:

 علي حسین/ العراق   
   
  

 
 
 

 
      

لم یتبّق لنا ونحن نشاھد المعركة "ال�ت�ع�ی�س�ة" ال�ت�ي ی�خ�وض�ھ�ا   
البرلمان لتعطیل رواتب مالیین العراقیین من الذین الی�م�ل�ك�ون ف�ي 
ھذه الدنیا سوى مبلغـًا شھریـًا یص�ارع�ون ب�ھ ال�ح�ی�اة، س�وى أن 
نشكر كّل "الك�وم�ب�ارس" م�ن ال�ن�واب والس�ی�اس�ی�ی�ن ال�ذی�ن أّدوا 

 "أدوارھم بكّل مھنیة وإخالص، وساھموا بتقدیم عرض "شو
یلخص مأساة ھذه البالد التي ابتلت بنواب ومسؤولین ات�خ�ذوا م�ن 
السیاسة مھنة للت�ربّ�ح، خ�الل س�ب�ع�ة عش�ر ع�امـً�ا أض�اع ع�ل�ی�ن�ا 
"المتلونون" أھم ثروات ھذه البالد، الم�ال وال�ق�ان�ون، وأغ�رق�ون�ا 
بشعارات وخطب عن الدیمق�راط�ی�ة وال�ح�ری�ة، وف�ي ال�وق�ت ال�ذي 
تعجز الحكومة عن توفیر رواتب الموظفین، كان أباط�رة الس�ی�اس�ة 
قد حولوا الى جیوبھم الخاصة عشرات الم�ل�ی�ارات ال�ت�ي اس�ت�ول�وا 
علیھا من خالل مشاریع وھمیة وصفقات سیاسیة، وبدالً م�ن ب�ك�اء 
مشعان الجبوري على األطالل، كان المطلوب سھالً ج�ًدا، أن نض�ع 
المسؤول المناسب في المكان المناسب، وبدالً من أن یضحك علین�ا 
حسین الشھرستاني وینضم الى قائمة أغنیاء الكرة األرضی�ة، ك�ان 
ھناك أكثر من كفاءة عراقیة تحب وطنھا، الجھات السیاسی�ة ال�ت�ي 
تقف ضد التقارب مع السعودیة واإلمارات ومصر قررت في لح�ظ�ة 
تاریخیة مھ�م�ة أن ع�ب�ق�ری�ة حس�ی�ن الش�ھ�رس�ت�ان�ي أب�ق�ى وأن�ف�ع 
للعراقیین، وأن ال�غ�از اإلی�ران�ي ی�وث�ق الص�الت ال�ت�اری�خ�ی�ة ب�ی�ن 
الشعبین، وأن الحصول على الكھرباء إیران بالعملة الص�ع�ب�ة اھ�م 
وابقى. وان مساعدة تركیا في حل أزمة اللیرة واجب وطني، وعلى 
مدى سبعة عشر عاًما عشنا مع حكومات لیس لدیھا شيء ت�ق�دم�ھ 
للعراقیین، تطالب بمنع استیراد "النستلة"، وال تفكر مثالً ف�ي ح�ل 
مشكلة الفقر، والعراق ینام على بحیرة من الثروات، لك�ن�ھ م�دی�ون 
للعالم بـ "عشرات الملیارات" وشع�ب�ھ یُ�ط�ل�ب م�ن�ھ أن یص�ب�ر أو 
یضرب رأسھ في الحائط مثلما أخبرنا "الفھامة" محمد ال�ك�رب�ول�ي 
الذي اكتش�ف م�ؤخ�ًرا أن ال�ع�راق�ی�ی�ن ت�ن�اول�وا ج�رع�ة زائ�دة م�ن 

 .الدیمقراطیة
دعوني أسأل نواب البرلمان، م�ا ھ�ي ال�رس�ال�ة ال�ت�ي ی�ری�دون أن 
یوصلوھا للعراقیین وھو یزایدون على معیشة البس�ط�اء، وی�ح�اول 
الضحك على عقول الناس وتصویر البرلمانیین بأنھم فئة م�ھ�ّم�ش�ة 

 .فقیرة تحتاج الى أن نمّد لھا ید العون والمساعدة
ماذا سیقول المواطن الذي الیملك ثمن عشاء ألطفال�ھ ویس�ك�ن ف�ي 
بیوت من الصفیح في الوقت الذي تحّول ف�ی�ھ ال�ع�دی�د م�ن ال�ن�واب 
السابقین إلى أصحاب ثروات وفضائیات وشركات في دول ال�ج�وار 
وقصور وشقق في بیروت ودبي ولندن، ولم یسألھم أح�د م�ن أی�ن 

 .لكم ھذا؟
لذلك كلھ، لنا في رفض ھذا البرلمان حیاة، مع الوضع في االعتب�ار 
أن رفضنا لھذه االلعاب السیاسیة لیس ألن�ھ�ا ض�ارة، وإن�م�ا ألن�ھ�ا 

 . خالیة من االنسانیة
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تحمل الش�ع�ب ال�ع�راق�ي، الس�ی�م�ا   
ش��ب��ی��ب��ت��ھ ال��ب��اس��ل��ة، م��ن ال��ك��وارث 
وال��م��آس��ي واالس��ت��ب��اح��ات خ��الل 
األعوام المنصرمة م�ا ل�م ی�ت�ح�م�ل�ھ 
أی��وب بص��ب��ره ال��م��ع��روف. تَ��ح��َم��َل 
وانتظَر تنفیذ الوعود والعھ�ود وم�ا 
أقسم علیھ حكام العراق واحداً ب�ع�د 
اآلخر! في مقابل ذلك لم یتلق منھ�م 

 17ج��م��ی��ع��اً خ��الل األع��وام الـ�� 
المنصرمة غ�ی�ر ال�ج�دب وال�ع�ج�ف 
وال��ج��راد األص��ف��ر، غ��ی��ر ال��ج��وع 
والحرمان والفقر الم�دق�ع واإلم�الق 
وال��ح��رم��ان وال��ت��ھ��م��ی��ش، غ��ی��ر 
اإلرھ��اب واالخ��ت��ط��اف وال��ت��غ��ی��ی��ب 
والقتل، غیر االجتیاح واالس�ت�ب�اح�ة 
والسبي واالغتصاب، غ�ی�ر ال�ن�ھ�ب 
والسلب للمال الع�ام. أغ�رق ھ�ؤالء 
الحكام ارض الرافدی�ن بس�ی�ول م�ن 
دماء ودموع نساء ورج�ال ال�ع�راق 
األبریاء، تراكمت تالل م�ن ج�م�اج�م 
الشبیبة والعظام ال�م�ھ�ش�م�ة. ح�ك�ام 
سفلة یعیشون الحیاة الدنیا في نعیم 
وس��ع��ادة وف��رفش��ة، وی��ن��ص��ح��ون 
الشعب الكادح والجائع والمش�ح�ون 
باآلالم والمعاناة ال�خ�ان�ق�ة ب�ان�ت�ظ�ار 
ن��ع��ی��م اآلخ��رة! إن��ھ��م ك��ذاك ال��ذي 
ی��ن��ص��ح بش��رب ال��م��اء وی��ح��ت��س��ي 
ال��خ��م��رة! أو م��ث��ل اب��ن ال��راون��دي 

 "یعلم على الصالة وما یصلي!".
نحن أمام حفنة م�ن ال�ح�ك�ام ال�ذی�ن 
افتروا باسم الدین على هللا والناس. 
إلھھم المعبود ھو ال�م�ال والس�ح�ت 
الحرام. فصح علیھم الق�ول "ب�اس�م 
الدین ب�اگ�ون�ھ ال�ح�رام�ی�ة". ف�ق�دوا 
الذمة والضمیر ولم یع�د ھ�ن�اك م�ن 
وازع أو رادع یمنعھم من مواص�ل�ة 
غیّھ�م ون�ھ�ب�ھ�م. رك�ب�وا رؤوس�ھ�م 
ون�ھ�ب�وا خ�زی�ن�ة ال�دول�ة واب�ت�ل�ع�وا 
أموال النفط الخام الُمھَّرب. س�رق�وا 
ل�ق�م�ة ال�ع�ی�ش م�ن أف�واه ال�ی�ت�ام��ى 
واألرامل والجیاع والمشردین. بنوا 
ب��ھ��ا ال��ق��ص��ور وك��دس��وا األم��وال 
وضّخم�وا حس�اب�ات�ھ�م ف�ي ال�ب�ن�وك 
األجنبیة، ملئوا بطون�ھ�م ال�م�ریض�ة 
التي ال تشبع، تماما كم�ا ك�ان ی�ردد 
معاویة بن أبي سفی�ان أم�ام وج�ب�ة 
ال��ط��ع��ام: "ت��ع��ب��ت ول��م أش��ب��ع!". 
ان��ت��ف��خ��ت ك��روش��ھ��م وأوداج��ھ��م، 
وت�دھ�ورت ع�ق�ول�ھ�م ال�خ�اوی�ة. ل�م 
ی�ب��ق�وا م�ن ال�م��ال م�ا ی�دف��ع�ون ب��ھ 
رواتب ال�م�ت�ق�اع�دی�ن وال�م�وظ�ف�ی�ن 
الذین تجاوز عددھم م�الی�ی�ن ع�دة، 
رغم معرفتھم بأنھم، كقادة ألح�زاب 

سیاسیة حاكمة، یملكون، على وفق 
تص��ری��ح��ات دون��ال��د ت��رام��ب ی��وم 

تش��ری��ن ال��ث��ان��ي/ 3ال��ث��الث��اء ف��ي 
 585، م�ب�ل�غ�اً ق�دره 2020نوفمبر 

ملی�ار دوالر أم�ری�ك�ي ف�ي ال�ب�ن�وك 
األمریك�ی�ة، وھ�ي أم�وال مس�روق�ة 
من أم�وال الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ی�ج�ب 
استردادھا لدفع رواتب ال�م�وظ�ف�ی�ن 
وإعادة إعمار العراق. تت�س�ع ی�وم�اً 
ب��ع��د آخ��ر م��ظ��اھ��رات ال��م��وظ��ف��ی��ن 
المطالبین ب�روات�ب�ھ�م، وال�م�ع�دم�ی�ن 

 بالحصة التموینیة!
نحن أمام فئة حاك�م�ة ال تس�ت�ح�ي،  

فھي قطرة ولیست سطلة. آلت على 
نفسھا أن ت�م�ارس ك�ل ال�م�ح�رم�ات 
والموبقات ل�ك�ي ت�ب�ق�ى ع�ل�ى رأس 
السلطة لتواصل ما م�ارس�ت�ھ خ�الل 
السنوات ال�م�ن�ص�رم�ة. االن�ت�ف�اض�ة 
التشرینیة أقلق�ت ب�ال�ھ�ا وراح�ت�ھ�ا، 
ھّزت األرض ت�ح�ت أق�دام�ھ�ا، ج�ن 
جنونھا، فاستخدمت خراطیم الم�ی�اه 
والرصاص ال�م�ط�اط ث�م ال�رص�اص 
ال���ح���ي، ف���ك���ان ال���ق���ت���ل واس���ع���اً 
وال��م��ص��اب��ون ب��اآلالف، ول��ك��ن��ھ��م 
عجزوا عن بث الرعب ف�ي ن�ف�وس 
شبیبة الع�راق ال�واع�ی�ة وال�م�درك�ة 

  لما یراد لھا.
حین فشل الجزار الخبیث عادل عبد 
المھدي بنح�ر االن�ت�ف�اض�ة، أدرك�ت 
الطغمة الحاكمة أن أسل�وب ال�ع�ن�ف 
وحده ال یكفي، كان عل�ی�ھ�ا اخ�ت�ی�ار 
أسلوب آخر مرافق للعنف، لم تفك�ر 
بإیجاد ح�ل�ول ع�م�ل�ی�ة ل�ل�م�ش�ك�الت 
ال���ف���ع���ل���ی���ة ال���ت���ي ی���ط���ال���ب ب���ھ���ا 
المتظاھرون ب�ح�ل�ھ�ا، ب�ل اخ�ت�اروا 
ش���خ���ص���اً ی���ت���س���م ب���االن���ت���ھ���ازی���ة 
واالس��ت��ع��داد ل��ل��ع��ب ع��ل��ى ح��ب��ال 
االنتفاضة وحبال أعداء االن�ت�ف�اض�ة 
لخنق االنتفاضة عبر تقدیم ال�وع�ود 
المعسولة والعھود الكاذبة بتنفیذ ما 
تطالب بھ قوى االنتفاضة الشعب�ی�ة، 
ث��م ال��ل��ج��وء إل��ى م��ع��ال��ج��ة ب��ع��ض 
القضایا الثانویة التي ال ت�رق�ى إل�ى 
االستجابة للمطالب األساسیة لق�وى 
االنتفاضة. ولكن الطغ�م�ة ال�ح�اك�م�ة 
لم ولن تتخلى عن أس�ل�وب ال�ع�ن�ف 
المفرط ف�ي ق�ت�ل ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن أو 
إص�اب��ت�ھ��م ب��ج�روح أو اخ��ت�ط��اف�ھ��م 
وتغییبھم، كما حصل للعزیز الغ�ال�ي 
الصحفي الممیز والص�دی�ق ت�وف�ی�ق 
ال��ت��م��ی��م��ي وك��ذل��ك م��ازن ل��ط��ی��ف 
وغیرھما. اختاروا الشخصیة ال�ت�ي 
كان�ت ت�ح�ت�ل م�وق�ع رئ�ی�س ج�ھ�از 

المخ�اب�رات ال�ع�راق�ی�ة، إن�ھ ال�رج�ل 
ال��ذي ی��ع��رف ك��ل ش��اردة وواردة 
حصلت في العراق، یعرف ال�ج�ھ�ات 
التي أمرت والع�ن�اص�ر ال�ت�ي ن�ف�ذت 
ع���م���ل���ی���ات ال���ق���ت���ل واالخ���ت���ط���اف 
والتغییب، كم�ا ی�ع�رف ب�ال�دق�ة م�ن 
س�رق أم�وال ال�ع��راق وم��ن س��اھ��م 
ب��ت��ھ��ری��ب ال��ن��ف��ط ال��خ��ام وال��ع��م��ل��ة 
الص���ع���ب���ة وم���ن م���ارس غس���ی���ل 
األموال. إنھا ت�ق�اری�ر ك�ث�ی�رة ت�م�أل 
أدراج ج��ھ��از ال��م��خ��اب��رات، وھ��ي 
م���وج���ودة ف���ي رأس مص���ط���ف���ى 
الكاظمي. ولكنھ ال یش�ع�ر ب�ال�خ�ج�ل 
حی�ن یش�ك�ل ل�ج�ان ل�ل�ت�ح�ق�ی�ق ف�ي 
الجھات ال�م�وج�ھ�ة وال�ق�ت�ل�ة ال�ذی�ن 
ی��ع��رف��ھ��م ت��م��ام ال��م��ع��رف��ة، ك��م��ا ال 
یستحي حین ال ینف�ذ ال�وع�ود ال�ت�ي 
قطعھا ع�ل�ى ن�ف�س�ھ وال�ق�س�م ال�ذي 
أداه!!! ل���ھ���ذا ب���الض���ب���ط ص���رخ 
المت�ظ�اھ�رون ب�ح�رق�ة وص�دق ف�ي 
ب��اب��ل: "ك��ذاب.. ی��ال��ك��اظ��م��ي.." 
و"دنعل أبو إیران البو أم�ری�ك�ا..". 
ثم سمعنا وألول مرة ب�ع�د م�ا ی�زی�د 
ع��ن س��ب��ع��ة ع��ق��ود م��ن ی��ردد ف��ي 
مظاھرات بابل والبصرة وغیرھم�ا: 
"ال���م���ال���ك���ي ق���ن���دره وال���ع���ام���ري 
ق�ی�ط�ان�ھ"، وھ�و ن�ف�س األھ�زوج�ة 
الت�ي رددھ�ا الش�ارع ال�ع�راق�ي ف�ي 

: "ن�وري الس�ع�ی�د 1948وثبة عام 
قندره وصالح جبر قیط�ان�ھ". وھ�و 
تعبیر صارخ عن معرفة دقیقة ب�م�ا 
یجري بالعراق وما یراد لالنتف�اض�ة 

 ومن ھم الفاعلون!
ول��ك��ن ھ��ل س��یَ��َس��م��ح ب��إج��ھ��اض 
االنتفاضة الباسلة من تحمل كل تلك 
الكوارث والمآسي وصبر أكث�ر م�ن 
صبر أیوب، أم سیواصل انتف�اض�ت�ھ 
ال��ب��اس��ل��ة؟ ك��ل ال��دالئ��ل تش��ی��ر إل��ى 
استمرار وجود وفعل ك�ل ال�ع�وام�ل 
التي تسببت ف�ي ن�ھ�وض الش�ب�ی�ب�ة 
وانطالق االنتفاضة، بل تفاقم ك�ث�ی�ر 
م��ن��ھ��ا، م��م��ا یس��ت��وج��ب اس��ت��م��رار 
االنتفاضة، ولھذا خ�رج م�ت�ظ�اھ�رو 
البصرة ثانیة وسعوا لل�وص�ول إل�ى 
ساحة البحریة. فعاد ال�ت�وح�ش م�ن 
جدید في نفوس أجھزة األمن فلعل�ع 
الرصاص الحي وس�ق�ط ج�رح�ى ث�م 
س��ق��ط ش��ھ��ی��د ج��دی��د، س��ق��ط ع��م��ر 
فاضل، یت�ی�م األب�وی�ن، ی�ع�ی�ش ف�ي 
خربة مع خالتھ وأبن خال�ت�ھ وغ�ی�ر 
مملوكة لھما، استشھد ولم یكن ف�ي 

ألف دینار ع�راق�ي،  21جیبھ سوى 
دوالر أمریكي، إنھ�ا  15أي أقل من 

كل ثروتھ! ورغم ذلك، ورغم أن�ھ�م 
ی���ع���رف���ون ج���ی���داً أح���وال ق���وى 
االنتف�اض�ة، ی�ّدع�ي ھ�ؤالء ال�ح�ك�ام 
ال���ج���ب���ن���اء زی���ف���اً وب���ھ���ت���ان���اً، أن 
ال�م�ن�ت�ف��ض�ی�ن ع�م��الء االس�ت�ع�م��ار، 
عمالء إسرائیل، ویتسلم�ون أم�واالً 
منھما!! تباً لكم أی�ھ�ا ال�م�ف�ت�رون!! 
ولكن المثل الشع�ب�ي ی�ن�ط�ب�ق ع�ل�ى 
ھذه اإلمعات اإلیرانیة " الل�ي ج�وه 
أبطھ عنز یبغج"! او " اللي ت�ح�ت 

 إبطھ طلي معمع"
نحن أمام إصرار ق�وى االن�ت�ف�اض�ة 
في بغداد والبصرة وبابل وذي ق�ار 
والقادسیة والمثنى وواسط وغیرھا 
على عدم السكوت ل�م�ا ی�ج�ري ف�ي 
العراق من محاوالت إض�ع�اف زخ�م 
ال���ن���ض���ال الش���ب���اب���ي والش���ع���ب���ي 
وإج��ھ��اض االن��ت��ف��اض��ة ووأده!!! 
ت��ظ��اھ��روا ی��وم أول أم��س وأم��س 
وسیتظاھرون في ال�ی�ام واألس�اب�ی�ع 
األخرى (أنظر: طریق الشعب ل�ی�وم 

، ت���ق���اری���ر ع���ن 07/11/2020
)، إلى أن یتحقق 4المظاھرات، ص 

ما یس�ع�ون إل�ی�ھ. ل�ق�د نس�ى ح�ك�ام 
ال��ع��راق أو ت��ن��اس��وا أن��ھ��م ب��ذل��ك 
یص��ب��ون ال��زی��ت ع��ل��ى ال��ن��ی��ران 
الم�ش�ت�ع�ل�ة ف�ي ق�ل�وب ال�ن�اس. ل�ن 
تسكت الشبیبة الواعیة حتى تتحقق 
مطالب الشعب العادلة والمش�روع�ة 
في الخالص من ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي 
ال��ط��ائ��ف��ي ال��م��ح��اص��ص��ي ال��ف��اس��د، 
وسحب السالح ال�م�ن�ف�ل�ت، وت�ق�دی�م 
ال��ق��ت��ل��ة ل��ل��م��ح��اك��م��ة وك��ذا ك��ب��ار 
الفاسدین، وتأمین الخدمات للش�ع�ب 
وال��روات��ب ل��ل��م��وظ��ف��ی��ن وال��ح��ص��ة 
التموینیة للمحتاجین، وتوفیر ب�ق�ی�ة 
مستلزمات إجراء االنتخابات العامة 
بأج�واء ن�ظ�ی�ف�ة ون�زی�ھ�ة وق�ان�ون 
عادل وم�ف�وض�ی�ة ان�ت�خ�اب�ات غ�ی�ر 

  ملوثة.

 ا ما ُ و  ..اقا    ا  

 أ. د.كاظم حبیب/ المانیا
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وأخیراً ُحسمت نتائج السباق اإلنتخ�اب�ي لص�ال�ح   
نائب الرئیس األم�ری�ك�ي الس�اب�ق ج�و ب�ای�دن م�ن 
الحزب الدیمقراطي،بعد صراع طویل بین الحزبین 
الجمھوري والدیمقراطي وحلفاؤھما وق�اع�دت�ھ�م�ا 
الشعبیتین.لقد أفرزت االنتخابات األمریكیة مظاھ�ر 
ومشاھد سیاسیة غیر مسبوقة من قب�ل،ومش�ارك�ة 
واسعة النطاق من ق�ب�ل الش�ع�ب األم�ری�ك�ي ح�ی�ث 
شارك في االنتخابات مائة وخمسین ملیون ناخ�ب. 
لقد تجسد الصراع الطبقي واإلج�ت�م�اع�ي ف�ي ھ�ذه 
االنتخابات، والصراع بین منھجین مختلف�ی�ن ل�ك�ال 
الحملتین حیث تبلورت حملة ترامب حول شخصیة 
ترامب الم�ث�ی�رة ل�ل�ج�دل وال�ث�ان�ی�ة ح�ول ب�رن�ام�ج 
مختلف یدعو إلى إستعادة األس�س ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
ووحدة الشعب األمریكي. منُذ تسنم ترامب منص�ب 

والشعب األمری�ك�ي 2016رئاسة الوالیات المتحدة 
یغرق في الفوضى والقرارات اإلرتج�ال�ی�ة وال�ل�غ�ة 
العنیفة والمتبرمة غیر الس�ی�اس�ی�ة وال�ت�ي ت�ف�ت�ق�د 
الدبلوماسیة والت�راج�ع ع�ن ال�ع�ھ�ود وال�م�واث�ی�ق 
والعدید من القوانین المفیدة للشعب. ولھذا إنقلبت 
المفاھیم والتقالید األمریكیة المعروفة. ھن�اك ع�دة 
أسباب ومواقف التي مارسھا الرئیس ت�رام�ب ف�ي 

مما دفع ذلك إلى عدم ف�وزه.وب�دای�ة  سنوات حكمھ
نقول إن الوالیات المتحدة األمریكی�ة ھ�ي رئ�ی�س�ة 
النظام الرأسمالي ف�ي ال�ع�ال�م وع�ن�دھ�ا إم�ت�ی�ازات 
إقتصادیة جبارة، وقوة عسكری�ة مس�ل�ح�ة ت�ع�ت�ب�ر 
األولى في العالم ولھا م�وق�ع ك�ب�ی�ر وم�ت�ق�دم ب�ی�ن 
المنظمات الدولیة في األمم المتحدة وأحد أعض�اء 
مجلس األمن المھمین من الدول العظمى. نظام�ھ�ا 
اإلنتخابي من أعقد األن�ظ�م�ة االن�ت�خ�اب�ی�ة ب�ل ھ�ي 
الوحیدة التي لدیھا ھذا النظام وال�ذي ھ�و مص�م�م 
للحد م�ن ت�م�ث�ی�ل ال�ط�ب�ق�ات ال�وس�ط�ى وال�ك�ادح�ة 
والعمال واألقلیات بسبب تعقیدات الت�رش�ی�ح وھ�ي 
تعتبر نظام دیمقراطي ن�ی�اب�ي. لس�ن�ا ف�ي م�ع�رض 
إستعراض التفاص�ی�ل ول�ك�ن ن�ؤك�د ع�ل�ى أن ھ�ذا 

یتیح إنتخاب المجلس التشری�ع�ي ال�م�ك�ون  النظام 
عض�و  100عض�و+  438من غرفتین (ال�ن�واب 

الشیوخ) اإلنتخاب غ�ی�ر م�ب�اش�ر ال�م�الی�ی�ن ال�ت�ي 
تنتخب یمثلھا المج�م�ع اإلن�ت�خ�اب�ي ع�دد أعض�ائ�ھ 

ع�ل�ى ع�دد أعض��اء ال�م�ج��ل�س ال�ت��ش�ری�ع��ي  538
بغرفتیھ الذین یقررون ال�ن�ت�ائ�ج االن�ت�خ�اب�ی�ة ب�ع�د 
االنتخابات الش�ع�ب�ی�ة. ع�دد ال�والی�ات ال�م�ش�م�ول�ة 

نظام إنتخابي، ومجلس  خمسین والیة ولكل والیة 
تشریعي وحكومة وجمیع ال�والی�ات ی�ت�ح�ك�م ف�ی�ھ�ا 

ال�ج�م�ھ�وري وال�دی�م�ق�راط�ي  الحزبین الرئی�س�ی�ن 
والحلفاء وتوجد أحزاب صغیرة لی�س ل�دی�ھ�ا ق�وة 
تصویتیة وممكن ان تتمثل في م�ج�ال�س ال�والی�ات 
التشریعیة. فالذي یقرر مصیر الرئاسة ھو المجمع 

ف�م�ا ف�وق  270اإلنتخابي أذا حصل المرشح على 
ص�وت ل�ت�رام�ب  214نتائج االنتخاب�ات ال�ح�ال�ی�ة 

ص�وت  34صوت لبایدن ف�ال�م�ت�ب�ق�ي  290مقابل  
على أمل أن یعقد المجمع اإلنتخابي بع�د اإلن�ت�ھ�اء 
من العملیة االنتخابیة. أصوات ال�والی�ات ت�خ�ت�ل�ف 
من والیة إلى أخ�رى ب�ف�ارق ك�ب�ی�ر ب�ع�ض�ھ�ا ع�ن 

 بعض.
 

 مواقف ترامب :
السیاسة الداخلی�ة والس�ی�اس�ة ال�خ�ارج�ی�ة ف�ع�ل�ى  

المستوى الداخلي بخالف كل الرؤساء الساب�ق�ی�ن، 
لم یبرھن السید ترامب بأنھ رئیساً لكل األمری�ك�ی�ن 

من خالل التمییز العنصري ضد الس�ود واألق�ل�ی�ات 
من خالل موقف�ھ  ولم یستطع كسب الشعب األسود 

الغریب من حوادث القتل للسود. المشاكل اإلخ�رى 
ألف  250جائحة كورونا التي سببت وفاة أكثر من 

م��ری��ض أم��ری��ك��ي والزال��ت اإلص��اب��ات مس��ت��م��رة 
باآلالف نت�ی�ج�ة إس�ت�ھ�ان�ت�ھ ب�ال�م�رض ول�م ی�أخ�ذ 
بنصائح األطباء وتوصی�ات�ھ�م، إن�خ�ف�اض اإلن�ت�اج 
القومي، قلة فرص العمل بس�ب�ب ال�ج�ائ�ح�ة،ع�ج�ز 
الموازنة المالیة،الموقف من الھجرة والمھاجری�ن 
ومنع دخول المسافرین لبعض البلدان، االنس�ح�اب 
من م�ن�ظ�م�ة الص�ح�ة ال�ع�ال�م�ی�ة، االنس�ح�اب م�ن 
إتفاقیات حول اإلحتباس الحراري، ن�ق�ض وإل�غ�اء 
القوانین الخاصة بالرعایة الصحیة والتي إقترحھا 
الرئیس السابق باراك أوباما وھاجم كل م�اق�ام ب�ھ 
أوباما. كما تم�ی�ز ب�اإلن�ف�راد ب�ال�ق�رارات وس�رع�ة 

 تغییر مواقفھ، لم یتفق مع القوانین واألعراف. 
لقد تمیز بإداء سیئ أثناء العملیة االن�ت�خ�اب�ی�ة م�ن 
خالل إعالن نفسھ الفائز قبل بدأ العملیة االنتخابیة 
والدعوة تحت شعارات متطرفة یس�ن�دھ�ا ال�ی�م�ی�ن 
المتطرف والقومیین المتعصبین الذین الیع�ت�رف�ون 
إال بالجنس األبیض كما أش�اع ن�ظ�ری�ة ال�م�ؤام�رة 
وبأن الیسار والتقدمیون س�وف ی�أت�ون ب�ال�خ�راب 

ویعلن صراحة بأن االنتخابات ستكون  على أمریكا
مزورة وبدالً من ال�ھ�دوء والص�م�ت اإلن�ت�خ�اب�ي ـ 
الحظنا مئات التغریدات والتھجم على ال�م�واط�ن�ی�ن 
خ��الل أرب��ع��ة س��ن��وات م��ن ال��ت��وت��ر واإلح��ت��ق��ان 
والتص�ری�ح�ات ال�م�ف�اج�ئ�ة غ�ی�ر ال�م�س�ؤول�ة. أم�ا 
مایخص السیاسة الخارجیة فقد كانت متوت�رة م�ع 
جمیع البلدان وإلغاء إتفاقیات وإص�دار ال�ع�ق�وب�ات 
على أي بلد الیتفق م�ع الس�ی�د ال�رئ�ی�س ت�رام�ب، 
وبصورة عامة أصبح�ت ال�ع�ق�وب�ات ب�دون م�ع�ن�ى 
لكثرت�ھ�ا. وك�ان أب�رزھ�ا االنس�ح�اب م�ن االت�ف�اق 
النووي مع إیران واإلنسحاب من إتفاقی�ة ب�اری�س 
للمناخ ومنھا اإلحتباس الحراري، االنس�ح�اب م�ن 
إتفاقیة سات م�ع روس�ی�ا ح�ول ال�ح�د م�ن س�ب�اق 
التسلح النووي. اإلنسح�اب م�ن م�ن�ظ�م�ة الص�ح�ة 
العالمیة، الت�ن�ص�ل ع�ن اإلت�ف�اق�ی�ات م�ع الس�ل�ط�ة 

الفلسطینیة والقرارات الدولیة حول حل الدولت�ی�ن، 
وكان متحیزاً ألسرائیل كما تنصل عن اإلت�ف�اق�ی�ات 

 األمنیة مع أوربا.
الحرب الب�اردة الس�اب�ق�ة ق�د ع�ادت م�ن  والحظنا 

جدید بین روسیا والوالیات ال�م�ت�ح�دة وك�ذل�ك م�ع 
الصین وفرض عقوبات إقتصادیة شملت ش�رك�ات 
متعددة والتبادل الت�ج�اري وك�ان�ت األج�واء دائ�م�اً 
متشنجة ومتوترة إقتربت من إشعال الح�رب. ھ�ذه 
السیاسة الخارجیة ال�ت�ي إزدادت ت�دھ�وراً ب�ق�ی�ادة 
الرئیس وفقدان الكثیر من األصدقاء وھ�ي ب�الض�د 
من سیاسة ومصالح أمریكا. النقطة ال�م�ھ�م�ة ھ�ي 
عملیة االنتخابات، الناخب من ح�ق�ھ دس�ت�وری�اً أن 
ینتخب بریدیاً أو یذھب إل�ى ال�م�راك�ز االن�ت�خ�اب�ی�ة 
لیدلي بصوتھ ومن النتیجة العملیة وتحت ج�ائ�ح�ة 
كورونا األفضل اإلنتخاب بریدیاً والرئی�س ت�رام�ب 
یعلم ج�ی�داً ھ�ذا ح�ق دس�ت�وري ول�ك�ن ب�ع�د ال�ب�دأ 
باإلنتخابات أخذ الرئیس ت�رام�ب یش�ك�ك وی�ف�رض 
نظریة المؤامرة وب�دأ ی�ھ�اج�م م�م�ن الی�ت�ف�ق م�ع 
شكوكھ وأسلوب ت�ع�ام�ل�ھ وھ�ن�اك م�ن ع�لَّ�ق ب�أن 
طریقة عمل ترامب ھ�ي ف�رق تس�د .وع�ن�د ال�ب�دأ 
بالفرز والتدقیق بدأ الصراخ ی�ع�ل�و ب�أن ال�ع�م�ل�ی�ة 
االنتخابیة مزورة وفي كل ساعة یقول أنا ال�ف�ائ�ز. 

وب�ع�د ال�ت�أك�د م�ن      مریكا ومصالح�ھ�ا .أم�ری�ك�ا
ف�وز ب�ای�دن   الحس�اب�ات إع�ل�ن�ت وس�ائ�ل اإلع�الم

وبوجود أنصار بایدن قام الرئیس المنتخب بإل�ق�اء 
ن�ح�ن -خطاب الفوز حیث ق�ال (ق�دم�وا ل�ن�ا نص�راً 

الشعب كسبنا معظم األصوات) الش�ع�ب األم�ری�ك�ي 
تحدث وقال كلمتھ. وقال : ال أرى والی�ات زرق�اء 
أو حمراء وإنما أرى الوالیات المتحدة وقد ت�ط�رق 
في خطاب�ھ إل�ى ج�ع�ل أم�ری�ك�ا م�ح�ت�رم�ة، وح�ول 
ال����م����ن����اخ،ال����ت����أك����ی����د ع����ل����ى ال����دف����اع ع����ن 
الدیمقراطیة،السیط�رة ع�ل�ى ج�ائ�ح�ة ك�ورون�ا ث�م 
یواصل :أنا رئیس كل األمریكیین. إس�ت�ع�ادة روح 
أمریك�ا،ال�ت�خ�ل�ي ع�ن ال�خ�ط�اب ال�ح�اد.ل�ق�د ك�ان�ت 
االنتخابات األمریكیة منعطف تأریخي ألجل الوحدة 
الوطنیة. ولكن العقبات والمعوقات مستمرة بسب�ب 
خروج السید ترامب عن التقالی�د وال�ع�ادات ل�م�ث�ل 
ھذه المناسبات، فھو لم یعترف بنتائج اإلنت�ح�اب�ات 
ولم یھنئ بایدن وال زال یقول أن�ا ف�زت!! ث�م دع�ا 
فریقھ من المحامین لل�ط�ع�ن ب�ن�ت�ائ�ج االن�ت�خ�اب�ات 
وتقدیم شكاوى ولكنھا تفتقد لألدلة ویحاول الس�ی�د 
ترامب إیصال الشكاوي إلى المحكمة العلی�ا. وم�ن 
حالل التحالیل السیاسیة فھناك إجماع بأن ت�رام�ب 
سیخسر القضیة وعلیھا تبعات جزائیة .الكثیر م�ن 
القیادات الجمھوریین ھنأت ج�وب�ای�دن فض�الً ع�ن 
رؤساء حكومات من أسیا وأورب�ا وك�ن�دا وف�رنس�ا 
وبریطانیا والھند . إن النطرة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ل�ج�و 
بایدن نحو مشاركة ال�م�رأة ف�ي رئ�اس�ة ال�والی�ات 
المتحدة، كانت جیدة وبرھان على ان حیاة الس�ود 
مھمة والتي مثلتھا نائبة الرئ�ی�س ك�ام�ال ھ�اری�س 
وھذه خطوة إلى األمام نحو بناء أمریكا بم�ش�ارك�ة 
كل مكوناتھا . الزال ھناك عمل نحو إنتقال السلطة 

. الش�ارع األم�ری�ك�ي 2021سلمیاً في شھر ینای�ر 
مشحون وقلق بوجود ملیشیات أمریك�ی�ة ی�م�ی�ن�ی�ة 
وكمیات كبیرة من السالح . الخوف كل الخوف من 
التھور لغرض إشعال حرب أھلیة. واإلنقالب عل�ى 
الدیمقراطیة والحریات وحقوق اإلنسان. فالبّد م�ن 
الحكماء من الشعب األمریك�ي ال�ت�ح�رك وال�ح�ف�اظ 

 على نتائج االنتخابات. 

ا ا 
 !  م امت  ن 

 

 صبحي مبارك/ سیدني 



كقانص ص�ی�د م�ا ارت�وى   ینثر كلماتھ واحرفھا   
وال اكتفى قنصا فامتطى صھوة م�ن�ث�ورات الش�ع�ر 
لیطیر بین اجواء ق�اح�الت مس�ت�دع�ی�ا س�وم�ری�ات 

وك�أن�م�ا   التاریخ لیبطن ب�ھ�ا م�ن�ث�ورت�ھ الش�ع�ری�ة
أضاف لھا توھجا تاریخیا، اال ان النص ابى تحملھ 
دون غیره؛ فحلق مقھورا بین س�م�اوات وش�ط�آن 
وفیافي وحین انھار غفلى عنھ من الھور الى عب�ر 

فحلقنا بافكارنا ومش�اع�رن�ا م�ع�ھ،   الفاو والبصرة
الى أن ثبت لھا اجنحة الشعر الم�ن�ث�ور ق�ھ�را وان 

ودالل ش�ع�ر   ظن ھو تزیینا ملونا بالوان األسم�اك
المحبوبة غیبا او حضورا، وص�اغ ع�ب�ر ال�ج�م�ی�ع 

 منثورتھ والتي نحن بصددھا ...
(شعرھا المضفور كان لب ال�ح�ی�رة؛ ودوام ال�دأب 
علي الترحال من سوداویة الھ�ور ، ل�ت�رق�د راح�ة 
علي شواطئ الفاو بكل احزانھا، ول�م ت�ك�ت�ف ب�م�د 

رق�ة   شعرھا المنسدل في غفوتھ علي على اغان�ي
لكنھ كش�اع�ر ی�ق�ف ح�ی�رة   شجر لیمون البصرة)،

الیھا مع حیرة رموشھا المرتجفة بین وم�د وج�زر 
على شط العرب مقھور شاعرنا یج�ر ك�ل�م�ات�ھ ف�ي 

لیطلق م�ن ب�ی�ن ب�راث�ن ك�ل�م�ات�ھ   انسیاب عفوي،
ص�ائ�غ�ي   أحزان أجیال كامل�ة ت�ع�ب�ر ع�ن�ھ دھش�ة

، حیث حل بھا ما ح�ل، ورغ�م  جواھر سوق الحلة
ظنھ باعداد عرس وزفاف رائ�ع، ف�ھ�و ی�درك ف�ي 
مخیلتھ المخزونة والممتل�ئ�ة ق�ھ�را، ك�ان�ھ ی�ح�اول 
استجداء الشعر اوزانا وقواف، ب�ع�ی�دان ال�ب�خ�ور، 
وبص���وت اب���ی���ھ ال���رخ���ی���م، ان���ھ اس���ت���ج���داء 

والشام�خ م�ن ال�ت�اری�خ؛ ف�ی�رق�ص   للرفیع  الشعر
ویتغني ویعبث جب�را ب�ح�ك�ای�ات�ھ ال�الواق�ع�ی�ة ح�ال 
الحال؛ لكن حلمھ بس�وم�ری�ة الش�ع�ر وض�ف�ائ�رھ�ا؛ 
وألتونھ شجاعة م�خ�ف�ی�ة ب�ی�ن الض�ف�ائ�ر وص�وت 

وغنج سومریة في غ�ی�اھ�ب ال�وق�ت، ت�دع�و   األب
المقھور أللحان وھم یسري بال رحمة ف�ي اوص�ال 
الش��اع��ر وقص��ی��ده ... ف��ال ی��د وال ج��واھ��ر وال 

 یمده بھا الخلیج؛ ...  آللئ
الشاعر مصمم؛ بل ھو وجل ؛ یس�ت�دع�ي غ�ی�ب�ی�ات 

بسومری�ة، ھ�و   الواقع لعرس لن یشھده ؛ فیتوھم
ینم عن قاعدة قھر ال ف�رار م�ن�ھ�ا اال   ضرب تخیل

لسومریة ال وجود ل�ھ�ا   الیھا في استدعاء فنتازي
"ترقد ع�ل�ى ال�م�وج وت�م�رح م�ع   مخیلتھ  اال في

ی�ق�ف ب�ع�ی�دا ع�ن   الشمس وتداعب األسم�اك" ..
ی��ح��اول   ال��واق��ع ال��ح��اص��ل؛ ع��ل��ى بس��اط ال��وھ��م

م�ح��اص��رة وھ��م��ھ ب��ظ��ن ال وج��ود ل��ھ "ال��ج��م��ی��ع 
یشاركونني ل�ی�ل�ت�ي الس�وم�ری�ة .. ھ�م ی�ن�ت�ظ�رون 
ألجلي .. أن�ا ال�م�ن�ت�ظ�ر ص�ی�ف�ا وش�ت�اء.. " ل�ك�ان 

م�ع غ�ی�ب   الشاعر یناصب احمد شوق�ي ال�ت�الم�ح
عسیر ؛ حیث یقول امیر الش�ع�راء (ی�ال�ی�ل الص�ب 

متي غ�ده...اق�ی�ام الس�اع�ة م�وع�ده ") وان ف�اق 
شوقھ في الخیال والتخیل ؛ لكن قص�ی�دن�ا ال�ح�ال�ي 
ذھب الى ق�اع ال�وھ�م ال�م�ق�ھ�ور ف�ی�م�ض�ي غ�رق�ا 

الى قولھ (سیَ�ش�َھ�د ال�ق�م�ر ع�ل�ى عش�ق   وغوصا
امرأة سومریة). ت�رق�د ع�ل�ى ال�م�وج وت�م�رح م�ع 
الشمس وتداعب األسماك .. أظنھا قصیدة مھاجرة 
خ��ال وط��ن��ھ��ا ال��ھ��ور ب��ع��د أن ح��اص��رھ��ا ... 
ال��ج��ف��اف ...ال��ق��ح��ط ... وئ��د ال��ق��ص��ب ...م��راث��ي 
الطیور ...أحزان المشاح�ی�ف .. ھ�اج�رت ع�روس�ا 
ل��ل��ب��ح��ر .. زف��ھ��ا ط��ی��ش��ي ل��ل��ج��وع واألح��زان. " 

وروع�ة ض�ف�ائ�ر   كان توھم العن�اق وال�ق�ب�ل  وایا
شعرھا ؛ لكن الفتنة وان كان�ت ن�ائ�م�ة دوم�ا ؛ اال 
انھا "الفتنة" ال تفتقد ابدا من یوقظھا ؛ ویستدعي 

لت�ق�ھ�ر م�ن ت�رى وج�وب   بروز نواجزھا -جبرا -
قھره ... ومسایرة منا ألحزان الشاعر ومخزوناتھا 

ال تتركنا قصیده عفوا وبال وجع " كیف بكت   لدیھ
حین عانقتھا م�ن دون ال�ف�ت�ی�ات .. ك�ی�ف أخ�ب�رن 
أھلھا ..فأجلتني ال�ع�ش�ی�رة ع�ن ال�ھ�ور وال�ق�ص�ب 
واألغاني الحزینة.. ھربْت إلى الب�ح�ر ك�م�ا ت�ھ�رب 
الفكرة من خاطري.. ھربُت إلى شواطئ ال�ق�ص�ائ�د 

 لعلي أجدھا في بحور الشعر ..".....
ویختتم الشاعر قصیده بمرث�ی�ة ت�ام�ة وك�ام�ل�ة؛ ال 

وال تنزوي بعیدا عن فكره رغما   تترك شیئا بفراغ
 عنھ...

بل تبقى جبرا وقھرا لھ تعبر عنھا خواتم منثورتھ  
  الشعریة ؛ فیذھب قھرا وجبرا الي ھذه الخاتمة "

(ھربُت إلى شواطئ القصائد لعلي أجدھا في بحور 
الشعر .. بیتا أو شط�ر ب�ی�ت .. أو ع�ن�وان�ا م�رج�أً 
ل��ق��ص��ی��دة. ارتض��ي ف��ع��الً ب��وزن اآله .. ب��ح��ج��م 
أوجاعي .. بقسوة العشیرة .. وصرامة ال�ت�ف�ع�ی�ل�ة. 
أناشدِك بأشجار الحناء الباكیة .. والمدن الیتیمة .. 
بأطراف النخیل الراقصة ألم�ا .. وأش�ج�ان أغ�ان�ي 
أبي .. وش�ال أم�ي ال�م�ن�ذور ل�ع�ودت�ي .. أن أرى 
وجھِك مرسوما على قرص شمس الخلیج.. ما أن�ا 
إال حلم راود القص�ی�دة ... ل�ت�وش�وش�ن�ي أس�م�اك�ِك 
الصغیرة وأمسد ضفائرك الطویلة.. یت�دف�ق ق�ل�م�ي 
أغاٍن وبیوت قصب واحتفي بالقصیدة ..") من ث�م 
وفي استرضاء للذات؛ یكرر جب�را وق�ھ�را؛ ب�ح�س 

 مظلوم من الذات "كنِت أنِت القصیدة".
................ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

كان قلمي ب�رح�ل�ة م�ع قص�ی�د ع�راق�ي؛ أیض�ا لش�اع�ر 
عراقي (ریاض ابراھیم) أجاد وأبدع في تصویر منثور 
شعري؛ لحالة لیست خاصھ بھ أو بالعراق وحده؛ انم�ا 
ھي حال ممتد الى البعید ولم ینفلت منھا قریب ... ھ�ي 
حالة نثر شعري طقوسیة یحس�ھ�ا وی�ع�ی�ش�ھ�ا الش�اع�ر 

 اكثر واقوى واكثر حدة ووجعا من غیره.
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م  اءة ءر ا ِكأم" 
اض ار  " 

 
 

     
 د. لیلى عبد الرزاق الصیني 

 سوریا

ّزال اّا 
 
 

 
 شعر: أدیب كمال الدین

 أسترالیا -أدیالید 
 
 

 حرفي ضاع؟

 لیَس ُمھّماً،

 فقد رقَص رقصتَھ األخیرةَ كما ینبغي.

* 

 حرفي غرق؟

 ال بأس،

 فقد صارَع حتّى النَّفَس األخیر

 األمواَج الھائلةَ وسمَك القرِش والعطَش األسود.

* 

 حرفي فُقَِد؟

 ربّما،

 لكنّھُ باَح بِاسِم المحبِّة والنُّور

 لیَل نھار

 حتّى امتألَ قلبُھُ بالنُّور.

* 

 حرفي احترق؟

 قد یكون،

 لكنّھُ اقترَب حّد الّذھول

 بسؤاٍل إبراھیميّ 

 ودمعٍ یعقوبيّ 

 وجماٍل یُوسفيّ 

 ِمن الذي یقوُل للشيء كن فیكون.

* 

 آ...

 حرفي، إذْن، لم یضعْ 

 ولم یغرْق ولم یُفقَْد ولم یحترْق.

 حرفي تحّوَل إلى نون

 بل تحّوَل إلى نقطِة النُّون.
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ذلك عنوان الدراسة التي ألفھ�ا د.    
ع�ب��د ال��م��ط��ل��ب م��ح��م��ود ب��ح��ث��ا ع��ن 
مرجعیات ال�ت�راث وم�وج�ھ�ات�ھ�ا ف�ي 

 .شعر الشاعر العراقي حمید سعید
وأذكر أوال أن ال�ع�ن�وان ع�ن�دي ك�م�ا 
ثبت في ذھ�ن�ي ب�ع�د ق�راءة ال�ك�ت�اب 

) من القط�ع ال�ك�ب�ی�ر 272بصفحاتھ (
والص��ـ��ـ��ـ��ادر عـ��ن م��ط��ب��ع��ة األدی��ب 

)، 2020البغدادی�ة ھـ�ـ�ذا ال�ع�ـ�ـ�ـ�ام (
أق�ول: ث��ب��ت ف��ي ذھ��ن�ي أن ع��ن��وان 
الدراسة ھو (كمن یع�رف الش�اع�ر)، 
إذ وجدت أن المؤلف د.عبد الم�ط�ل�ب 
محمود على درایة واسعة وع�م�ی�ق�ة 
بالشاعر حمید سعید، ول�ذل�ك ج�اءت 
دراستھ وافیة للقارىء حتى وإن ل�م 
یكن قرأ للشاعر حمید سع�ی�د ش�ی�ئ�ا، 
وأظن أن متاب�ع�ي الش�ع�ر وھ�م�وم�ھ 
یدركون المنزلة الرفیعة التي إحتلھ�ا 
حمید سعید بین الشعراء ال�ع�راق�ی�ی�ن 

وم�اب�ع�ده م�ن  1960بدءا من العام 
 .أعوام

وقد حظي شعره لقرارات مت�ع�ددة ال 
وك��ث��ی��رة م��ن ق��ب��ل ن��ق��اد ع��راق��ی��ی��ن 
مرموقین أوضحت بما الیق�ب�ل الش�ك 
ع��ن ج��وان��ب ك��ث��ی��رة م��ن ش��ع��ره 
ومرتكزاتھ وصوره وأسالیبھ وغ�ن�اه 

 .في التعبیر والرؤى
ولیس من غیر المتوقع ان ال ت�ك�ت�ب 
دراس�ات الح�ق��ة ع��ن ح��م�ی��د س��ع�ی��د 
كش��اع��ر ل��ھ بص��م��ت��ھ ال��خ��اص��ة ف��ي 

 .الشعر العراقي المعاصر
ودراسة د. ع�ب�د ال�م�ط�ل�ب م�ح�م�ود 
بأرب�ع�ة فص�ول، وفص�ل ب�م�ا یش�ب�ھ 

 .الخاتمة
والفصول األرب�ع�ة ت�ن�اول�ت: م�ن�اب�ع 
التراث العربي واإلنساني من مرحلة 
التأسیس (ت�راث ال�ب�واك�ی�ر) وت�راث 
ال��غ��ن��اء وت��راث الش��ع��ر وال��ت��أری��خ 

 .وتراث الكتب المقدسة
ك�م�ا ت�ن�اول�ت ال��دراس�ة ف�ي فص�ل�ھ��ا 
ال��ث��ان��ي: ت��راث األف��ق وال��ف��وض��ى 

 .والورد والرماد
وفي فصلھا ال�ث�ال�ث ت�ن�اول�ت (ت�راث 

 ).والموریسكي المشھد المختلف
وفي فصل�ھ�ا ال�راب�ع ت�ن�اول�ت ت�راث 
األصحاب والمتأخر من القول ث�م م�ا 

 .یشبھ الخاتمة

إن ج��وھ��ر الش��ع��ری��ة ك��م��ا ی��خ��ت��اره 
المؤلف د. عبد المطلب محم�ود ع�ن 
(ت��ی��دوروف) (ی��ق��وم أس��اس��ا ع��ل��ى 
خاصیة ال�ب�ح�ث االدب�ی�ة، ب�ح�ث ف�ي 
أدبیة الخطاب األدبي بمنأى ت�ام ع�ن 
سائر الخط�اب�ات االخ�رى، ف�ل�س�ف�ی�ة 
كانت أم إج�ت�م�اع�ی�ة أم ت�اری�خ�ی�ة أم 
نفسیة، إنھ البحث ع�ن أدب�ی�ة ال�ل�غ�ة 
في ص�ورت�ھ�ا اإلنس�ان�ی�ة... ش�ع�ری�ة 
االنفتاح ع�ل�ى أف�ق ال�م�س�ت�ق�ب�ل ف�ي 

 .تموجھ اآلني)
ول��ن��ق��رأ ھ��ذا ال��م��ق��ط��ع م��ن قص��ی��دة 
للشاعر یلخص فیھا ببراع�ة م�ا ح�ل 
ببغداد الحاضرة من وقائ�ع ال�م�ش�ھ�د 

 :المختلف
 !من ھؤالء؟

سألت عبد هللا..ھل ك�ان ال�م�ن�ج�م ق�د 
 ..روى من قبل عن وحش الكوابیس

ال�ف��رادی�س ال�ت��ي ح�م��ل�ت س�ف��اح��ا... 
 ..أسقطت حمما وحمى

 ..والكراریس المخبأة العتیقة
أن��ج��ب��ت ص��ح��ف��ا..ع��ل��ى ص��ف��ح��ات��ھ��ا 

 ..تتشمس الغیالن
 بین سطورھا ینزو الضئیل األلعبان

 وھل رأى بغداد
 یغتصبھا أسطورة وروم

الملح یمشي في ش�وارع�ھ�ا وت�غ�ت�ال 
 ...الكروم

 
ولعـل الفصــل الـوارد فـي صـفـحة (

) ب��ع��ن��وان ت��راث ف��ي (أول��ئ��ك 187
أص�ح�اب�ي) ی��ع�ت�ب�ر م��ن أھ�م فص��ول 
الكتاب ف�ف�ی�ھ ت�ح�دث ال�دك�ت�ور ع�ب�د 
المطلب محمود عن الدی�وان ال�ث�ال�ث 
عشر من إص�دارات الش�اع�ر ح�م�ی�د 
سعید الشعریة المنفردة،عدا األعمال 
الش��ع��ری��ة ال��ك��ام��ل��ة ال��ت��ي ص��درت 
بجزأین، تفرد ب�أم�ری�ن أول�ھ�م�ا: ان�ا 

ك��ت��ب��ھ��ا   ض��م خ��م��س عش��رةقص��ی��دة
شاعرنا على مدى سنة واحدة خالف�ا 
لدواوینھ السابق�ة ال�ت�ي ك�ان�ت تض�م 
نتاجھ لس�ن�ت�ی�ن م�ن الش�ع�ر، ول�ھ�ذا 
االم��ر م��ع��ن��اه وم��غ��زاه، ب��ح��س��ب 

إذ یعني فی�م�ا ب�دأ ل�ي ان�ھ  -تصوري
كان شبھ مكت�م�ل ف�ي ذھ�ن الش�اع�ر 
حمید، ولم یتطلب منھ س�وى ك�ت�اب�ة 
قص��ی���دة ت��ل���و أخ��رى ب���ت��خ���ط���ی���ط 

مس�ب�ق،وال س�ی�م�ا إذ ان�ط�وى ع�ل��ى 
قیمة ت�راث�ی�ة واح�دة، ھ�ي إس�ت�ع�ادة 
إستفسار شخصیات مثلت لھ عالقات 
قریبة بمواقف متق�ارب�ة أو م�خ�ال�ف�ة 

 .حسب الظروف واألحوال
األمر الثاني: ان الشاعر حمید سعی�د 
قدم فیھ تجربة شعریة غیر مسب�وق�ة 
م��ن ق��ب��ل واش��ج��ت ب��ی��ن ان��ت��خ��اب 
عنوانھا عدد بقدر شخصیات (أولئك 
االص��ح��اب) ال��ذی��ن إخ��ت��ارھ��م ل��ھ��ذه 
التجربة الشعریة، من ب�ی�ن ق�رارات�ھ 
لك�م وف�ی�ر م�ن ال�روای�ات ال�ع�ال�م�ی�ة 
الشائعة الشھیرة،وتحدیدا من أبط�ال 
ھذه الروایات الت�ي ق�رب�ھ�ا م�ن�ا،ب�م�ا 
ك�ان ل��ھ��ام��ن س�ل��وك أو تص��رف أو 
موقف محدد ف�ي ك�ل روای�ة، وك�ان 
ع��ل��ی��ھ أن ی��خ��وض م��ھ��م��ة ب��ال��غ��ة 
الصعوبة ألبراز مایست�ح�ق ال�ت�ع�ال�ق 
ب��ی��ن ك��ل ص��اح��ب م��ن أص��ح��اب��ھ 
المنتخبین وكل بطل من أب�ط�ال ھ�ذه 
الروایات من دون ت�ع�س�ف ف�ي ھ�ذه 
ال�ع��م��ل��ی��ة الش��ائ��ك�ة ال��م��س��ال��ك، ألن��ھ 
سیقدم على تجرب�ة غ�ی�ر م�ط�روق�ة، 
وألنھ سیكون مسؤوال عن تقدی�م م�ا 
یتصل بتراثھ الش�خ�ص�ي م�ن ج�ان�ب 

 .آخر
إنھ أراد اذا أن یشركن�ا ف�ي ھ�م�وم�ھ 
ومواقفھ وأحالم�ھ و ذك�ری�ات�ھ ع�ب�ر 
(أقنع�ة) وج�د ف�ي أب�ط�ال ال�روای�ات 
المختارة خیر وسیلة فنیة یمكن م�ن 
خاللھا (تمریر) ما یرغ�ب ب�ت�م�ری�ره 
ع��ل��ى ال��م��ت��ل��ق��ي، وھ��ي وس��ی��ل��ة او 
(تقنیة، رأى ب�ع�ض ال�ب�اح�ث�ی�ن أن�ھ�ا 
(مس��ت��ح��دث��ة) ف��ي الش��ع��ر ال��ع��رب��ي 
ال��م��ع��اص��ر ش��اع اس��ت��خ��دام��ھ��ا م��ن��ذ 

 .ستینیات القرن العشرین
 -في ھذه ال�م�ق�ال�ة  -وبعد فلست ھنا

ف��ي م��وق��ف یس��م��ح ب��ت��ل��خ��ی��ص ك��ل 
ماطرح في ھ�ذا ال�ك�ت�اب ال�ج�ی�د م�ن 
أف��ك��ار،وحس��ب��ي ان اش��رت إل��ی���ھ 
ووضعتھ أمام القراء الذین الیصل�ھ�م 

 .الكتاب
ف�ل�ل��م�ؤل��ف ال��دك�ت��ور ع��ب�د ال�م��ط�ل��ب 
مح�م�ود ال�ت�ھ�ن�ئ�ة ع�ل�ى إن�ج�از ھ�ذا 
الكتاب،وللشاعر حمید سعید تمنیاتي 
بأن یكون على م�ا ی�رام م�ن ص�ح�ة 

 .وعافیة

 ف ا   

 
 
 
 

 طالل سالم الحدیثي 
  05/11/2020قضاء حدیثة   

 ( ادة)

 

 صالح آل جنام
 العراق /  بغداد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السماُء ملبدةٌ بالغیوم 
 موعُد اللقاء 
 وطیُب المكان 
 لیسْت كالعادة 

 ذھَب الدُر من ھذا الزمان 
 و أصبحت المھرة  

 بال مأوى وأمان 
 ھا أنا ذا 

 أتلذُذ بیَن األركان 
 حبیبتي رحلت 

 منُذ زمان 
 یاصاحبةَ السعادة 
 مسیرتي ضائعة 

 حرماٌن 
 غثیاٌن 

 وكبسلةُ ھذا الزمان 
 النخٌل والبساتین 

 تقطعْت 
 وأفیاء اللقاء 

 أُحتلت 
 فَنیت 

 ال مكان وال موعد 
 اللقاء 

 ال رطب 
 وال وردة األقحوان 
 یاصاحبةَ السعادة 
 تغربنا في األوطان 

 وأصبح العشق 
 حرااااام 

 تلونِت الوجوه 
 بوجوِه النكسة 
 وقراءِة الكف 

 والفنجان 
 جوادي أصبح ھجین 

 سراجي یُصنُع 
 في الصین 

 عذراً یاصاحبةَ السعادة 
 فأنا و أنتي

 في ذكرى منُذ 
 سنین 



   
 

 

 
 

 

الثقاف�ة  وال�ق�راءة           

كان ھناك جیل من الشب�اب  عش�ق
 الكتاب  وال�ق�راءة  واالط�الع  ع�ل�ى
 ش�ت�ى  مش�ارب  ال�ث�ق�اف�ة  وال�ف�ك��ر،
الثقافة التي كانت مرعبة بالنس�ب�ة
للسلطات الفاشیة والجاھلة في كل
 مكان وزمان. وم�ن  ام�ث�ل�ة  ھ�ؤالء
القراء الذین فاقوا حتى اسات�ذت�ھ�م
في عشق ال�ك�ت�اب  وم�ن�ھ�م  ح�م�زة
 فكان  ج�وادی�ن،  وھ�اش�م  ال�رس�ام
وف��ال��ح  ع��واد  ال��ذي  رغ��م  ك��ون��ھ
 عسكری�ا  ب�ح�ك�م  دع�وت�ھ  ل�ل�خ�دم�ة
االجباریة (كان فالح  ع�واد  ش�دی�د
ال�ت�ع��ل�ق  ب��ال�ث��ق��اف�ة- ی��ق��رأ  ك��ث��ی�را
 ویوصي كل من الجنود في  اج�ازة
أن یشتري لھ من مك�ت�ب�ات  ش�ارع
ال��م��ت��ن��ب��ي  أو  ال��ب��اب  الش��رق��ي
والسعدون، كتبا یدون  ع�ن�اوی�ن�ھ�ا

على قصاصة) ص79.
 انتشار الكتب الفلسفی�ة  ل�ن�ی�ت�ش�ھ
وھ��ی��غ��ل  واس��ب��ی��ن��وزا  وم��ارك��س
وسارتر، ورواج  روای�ات  ال�ب�رت�و
م��وراف��ی��ا  وك��ول��ن  ولس��ن  وش��ع��ر

رامبو ووو.
 كما ان للراوي حمزة  رأي  ص�ارم
ف��ي  ض��رورة  ان  ی��ك��ون  ال��ن��ص
االب��داع��ي  رص��ی��ن��ا   ت��ت��وف�ر  ف��ی��ھ
 مواصفات االبداع حقا وفعال   واال
فسیلقى في خانة االھم�ال  (ال�ن�ص

الذي ال یحفر اثراً في الذاكرة غیر 
جدیر في اع�ادة م�ط�ال�ع�ت�ھ، وم�ن 
األولى ركنھ في خ�ان�ة االھ�م�ال..) 

 .198ص
 

 -التحلل االخالقي :
نتیجة لظروف الكبت  وال�ت�ج�ھ�ی�ل 
وال��ت��ض��ل��ی��ل ان��ت��ش��رت ف��ي ث��ن��ای��ا 
الم�ج�ت�م�ع ال�م�ك�ب�وت وال�م�ق�م�وع 
س���ل���ط���وی���ا وع���رف���ی���ا، ب���ع���ض 
المم�ارس�ات الش�اذة وال�م�ن�ب�وذة، 
ومنھا ممارسة ال�ل�واط ، وال�زن�ى 
ب��ال��م��ح��ارم، االم او االخ��ت او 
البن�ت... ال�خ... وق�د ك�ان ح�م�زة 
ی��ط��ل��ع ع��ل��ى ال��ك��ث��ی��ر م��ن ھ��ذه 
السلوكیات والجرائم ك�ون�ھ ی�ع�م�ل 
مدّونا في المحكمة...كما ان�ھ ك�ان 
یشعر بالمرارة الكبیرة وھو یشھد 
حاالت الزواج والطالق  ل�ل�ف�ت�ی�ات 
القاصرات التي رب�م�ا ال ت�ت�ج�اوز 
اعمارھن على الت�س�ع س�ن�وات ال 
اكثر وقد زوجن لرجال یكبرون�ھ�ن 
بعشرات السنوات وبدعم وتشجیع 

من قبل رج�ال ال�دی�ن ال�م�ع�م�م�ی�ن  
وفق مقول�ة (زوج�وھ�ن ب�ال�ث�م�ان 
وعليَّ  الضمان) كما ی�ن�س�ب ھ�ذا 

، وق���د (ص)ال���ق���ول ل���ل���رس���ول 

یس��ت��ش��ھ��دون ب��زواج ال��ن��ب��ي م��ن 
عائشة وھي بعمر ال�ط�ف�ول�ة ك�م�ا 
حصل لـ (انّ�وس�ة ف�اض�ل م�ح�م�د) 
طالبة ال�ث�ال�ث اب�ت�دائ�ي  ل�ت�ت�زوج 

 25ج��ب��وري ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 
عاما . ناھیك عن زواج المصل�ح�ة  
من أجل  المال والثراء وم�ن أج�ل 
س���ك���ن���ى ال���ق���ص���ور وام���ت���الك 
المج�وھ�رات ض�ح�ت ال�ع�دی�د م�ن 
ال��ف��ت��ی��ات ب��ح��ب��ھ��ن الص��ادق الن 
الحبیب من الفقراء ربما ال یمت�ل�ك 
غیر صدقھ واخالصھ لحبیبتھ ك�م�ا 
حصل لھ�ش�ام ح�ی�ث ت�خ�ل�ت ع�ن�ھ 
ح�ب�ی��ب�ت��ھ (ش��ھ�الء) ل��ل�ت��زّوج م��ن

(شاھ�ی�ن) ال�م�ت�اِج�ر ب�ال�م�خ�درات 
وال��ح��ش��ی��ش، وت��اج��ر الس��ی��ارات 
رباعیة الدفع الفارھة، وت�وص�ی�ف 
ح��ف��ل��ة زواج��ھ ال��ب��اذخ��ة وال��غ��ی��ر 
مسبوقة وولیمتھ الكبرى الم�ق�ام�ة 
ع��ل��ى ض��ف��اف ال��ن��ھ��ر، وم��ظ��اھ��ر 
ال���غ���ن���اء وال���رق���ص والس���ك���ر 
ال�م��س��ت��ع��ص��ی��ة ع��ل��ى ال��ت��وص��ی��ف 

 والتعریف.
كما یذكر لنا حالة المرأة السمراء  

ال��م��ت��ك��ف��ل��ة ب��ك��ل ح��اج��ات ال��ب��ی��ت 
(وحیدة) التي  یتبین انھا  ھ�ارب�ة 
مع حبیبھا الفتى من مدین�ة ب�غ�داد 
لتعیش معھ  رغم انف ول�ي ام�ره 
ال��ذي ظ��ل ی��الح��ق��ھ��ا ح��ت��ى ال��ى 
الس��م��اوة، ل��ت��ق��رر ال��ھ��رب ال��ى 
ال��ب��ص��رة، ث��م ل��ی��ك��ون مص��ی��رھ��ا 
متسولة في باب س�ی�ن�م�ات ب�غ�داد 
كما شاھدھا وتعرف إلیھا  ح�م�زة 

بالصدفة.على ال�رغ�م م�ن ك�ون�ھ�ا  
كانت (تخرج ك�ل عش�ی�ة خ�م�ی�س 
لتوزع الصدقات على المتسولی�ن) 

 عندما كانت في السماوة. 32ص
* انتشار ممارسة ب�ی�ع وت�ھ�ری�ب 
ال��ح��ش��ی��ش وال��م��ت��اج��رة ب��ال��م��واد 
الم�خ�درة االخ�رى وع�ب�ر وس�ائ�ل 
وطرق غ�ی�ر م�ط�روق�ة وال ت�أت�ي 
على بال، مثال عن طریق حواش�ي 
ال��خ��ب��ز وق��وال��ب ال��ث��ل��ج الدخ��ال��ھ 
للسجون والمعتقالت، مم�ا ی�ؤش�ر 
م��دى ت��وق ال��ك��ث��ی��ر م��ن اف��راد 
المجتمع للھروب نتیجة احس�اس�ھ 
بالظلم والضیاع والع�ج�ز وال�ی�أس 
والالمباالة، شواھدھا الك�ث�ی�ر م�ن 
افعال االنتحار ع�ن ط�ری�ق ال�ن�ھ�ر 

 وخصوصاً بالنسبة للفتیات.
* حالة ال�ی�أس واالل�م واالن�ك�ف�اء 
على الذات م�ن ق�ب�ل ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
االف��راد ال��م��ع��روف��ی��ن ب��م��ع��ارض��ة 
السلطات  المعروف�ی�ن ب�ث�وری�ت�ھ�م 
واقدامھم ابان  الح�ق�ب ال�م�اض�ی�ة 
كالشاعر الی�س�اري رزوق�ي ال�ذي 
اعتزل الناس واخذ یعیش ع�ی�ش�ة 

العزلة والس�ك�ر ال�دائ�م  وع�ی�ش�ة 
 الكفاف حد الجوع.

* ھ��ی��م��ن��ة ث��ق��اف��ة االس��ت��ھ��الك 
ومالحقة ال�م�ودی�الت وال�م�ارك�ات 
التي ال تتوقف ع�ن�د ح�د م�ن ق�ب�ل 
الش��ب��اب ك��اق��ت��ن��اء ال��م��وب��ی��الت 
بماركات�ھ�ا وم�ودی�الت�ھ�ا ال�ج�دی�دة 
والسیارات ال�ت�ي غ�زت االس�واق 
ال��ع��راق��ی��ة ب��م��خ��ت��ل��ف م��ن��اش��ئ��ھ��ا 

 ومودیالتھا.
* الوضع المأساوي لعامة ال�ن�اس 
وخص��وص��ا م��ن ال��ف��ق��راء وذوي 
الدخل المحدود اثناء فترة الحصار 
االق��ت��ص��ادي ال��م��ف��روض ع��ل��ى 
العراق كعقوبة للم�ج�ت�م�ع ال�دول�ي 
للنظام القائ�م ف�ي ال�ع�راق بس�ب�ب 
حروبھ وخصوصا غزو ال�ك�وی�ت، 
فكان وقع الحصار مؤلماً جدا على 
ال��م��واط��ن ال��ع��راق��ي ال��ب��س��ی��ط، 
ووسیلة لتقویة قبضة النظام عل�ى 
السلطة وتجویع وت�رك�ی�ع الش�ع�ب 
ال���ع���راق���ي وخ���ن���وع���ھ لس���ل���ط���ة 
الدیكت�ات�ور واج�ھ�زت�ھ  ال�ق�م�ع�ی�ة 
حی�ث ان ھ�م�ھ االول ھ�و ت�وف�ی�ر 
لقم�ة ال�ع�ی�ش ل�ھ وألط�ف�ال�ھ وان 
كانت منقوعة بشتى انواع الم�ذل�ة 
وال��م��ھ��ان��ة. ال ن��رى ان ال��ن��ظ��ام 
العالمي وع�ل�ى وج�ھ ال�خ�ص�وص 
امریكا سیدة الرأسمال العالمي ل�م 
تكن  على علم من اث�ر ال�ح�ص�ار، 
ولكنھا كانت وسیلة فاعلة لترك�ی�ع 
الشعب العراقي وط�ل�ب�ھ ل�ل�خ�الص 
من ھذا النظام  الحاك�م ح�ت�ى ول�و 
من قبل الشیطان  م�م�ا وف�ر ل�ھ�ا 
التربة المالئمة الحتاللھا ل�ل�ع�راق 

وكما كت�ب اح�د  2003في  نیسان 
الشباب الواعي (ارى ان ال�وط�ن 

 .130مقبٌل على الفناء) ص 
* اسقطت امریكا النظام الصدام�ي 
ب��ق��وة الس��الح  ول��ك��ن��ھ��ا س��ل��م��ت 

ق��ی��ادت��ھ ال��ى ش��ل��ة م��ن خ��دم��ھ��ا 
وعمالئھا من الفاسدین وال�ج�ھ�ل�ة 
م��م��ن ل��ب��س���وا ع��ب���اءة ال��دی���ن 
والقومان�ی�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ة ل�ل�ت�ح�ك�م 
ب��ث��رى وث��روات ال��ع��راق ح��ی��ث 
(انتھى الحصار ب�ع�د اث�ن�ي عش�ر 
ع��ام��ا ب��ح��رب ج��دی��دة س��ح��ق��ت 
ال�م�واط��ن واودع�ت��ھ ال�ى ق�ی��ادات 
ترى وجودھا من وجود ما تحصل 
ع��ل��ی��ھ م��ن ال��وط��ن م��ت��س��اب��ق��ةً 
الغتراف ما ی�م�ك�ن اغ�ت�راف�ھ م�ن 

 .13غاللھ وثرواتھ وأطیانھ) ص
وكم كان الروائي ن�اف�ذ ال�ب�ص�ی�رة 
والبصر ب�ت�وص�ی�ف ھ�ذه ال�ط�ب�ق�ة 
السیاسیة ال�ح�اك�م�ة ل�ل�ع�راق ب�ع�د 

 18صدام حسین ولفترة قاربت ال 
عاما والشعب یعاني من ال�ت�ش�رذم 
والحروب الطائفیة والعرقیة وم�ن 
الجوع وان�ع�دام ال�خ�دم�ات وم�وت 
ك��ل  ن��وع م��ن ان��واع الص��ن��اع��ة 
والزراعة وتحویل البالد ال�ى ب�ل�د 
مس��ت��ھ��ل��ك یس��ت��ورد ال��ط��م��اط��ة 
والطائرة لسد حاجات االس�ت�ھ�الك 
المحلي  وت�م�ش�ی�ة ام�ور ال�دول�ة، 
وسد حاجات الحكوم�ة ال�م�ت�رھ�ل�ة 
والمسرفة في الفساد واالست�ھ�الك 

وسرقة اموال الشعب، وقد ب�رع�ت  
ف�ق�ط ف�ي ق�م�ع الش�ع��ب ب�ال��ح�دی��د 
والنار وسقوط المئات من ش�ھ�داء 
ان��ت��ف��اض��ات الش��ع��ب ال��ع��راق��ي 
ل��ل��خ��الص م��ن ح��ك��وم��ة ال��ف��س��اد 

وال��ل��ص��وص��ی��ة وخص��وص��اً خ��الل  
انتفاضة اكتوب�ر ال�ب�اس�ل�ة وال�ت�ي  

 مازالت مستمرة لحین التاریخ.
* الروائي كان لھ اراء تع�ل�ي م�ن 
شأن الترجمة وشرطھا وشروطھا 
(الترجمة خلق، ال�م�ت�رج�م خ�ال�ق، 
اما النص المترج�م ف�دن�ی�ا ج�دی�دة 
تداخل صنعھا خال�ق�ان، خ�ال�ق م�ا 
قبل الترجم�ة، وخ�ال�ق م�ا ب�ع�دھ�ا 
وكالھما یغذی�ان ال�ق�اريء ب�ع�س�ل 
الخلق الجمیل فیعمالن تالقحا بی�ن 
ث��ق��اف��ت��ی��ن، ب��ی��ن ذائ��ق��ت��ی��ن، ب��ی��ن 

وال غ�راب�ة ان   19؟أمت�ی�ن) ص
نطلع على ھذا الرأي الناضج  م�ن 

قبل روائي ھو مترجم ب�ارع ایض�ا  
ولھ بص�م�ة  م�ھ�م�ة ف�ي ت�رج�م�ة 
ال��ع��دی��د م��ن االب��داع��ات االدب��ی��ة 
والثقافیة وعلى وج�ھ ال�خ�ص�وص 

 الروائیة الى اللغة العربیة.
ھناك مقارنة موضوعیة بین م�ا   *

وص��ل ال��ی��ھ ال��غ��رب م��ن ت��ق��دم 
وتحضر ونبذ كل م�ا ی�ق�ف ب�وج�ھ 
العلم  والتقدم والرفاه وبین ح�ال�ة 
الركود والعجز والتخلف والتمس�ك 
ب�ال�م��اض�ي ال��م�ن�ق��رض ب�ال��ن�س�ب��ة 
ل��ل��ع��رب ح��ی��ث غ��ی��اب ال��ع��ق��ل 

واستیقاظ ال�وح�وش (ی�وم ی�غ�ی�ب 
 172العقل تستیقظ الوحوش) ص

وھ��ا ھ��ي وح��وش  ال��ع��رق��ی��ة 
وال���ط���ائ���ف���ی���ة وال���ع���ش���ائ���ری���ة 

واللصوصیة استیق�ظ�ت مس�ع�ورة  
لتقضي على كل ما ھو منتج  على 
كل ما ھو جمیل في بل�دن�ا ال�ع�راق 

 والعدید من بلدان العالم العربي.
(لن یھنأ العرب طالما تمثل�وا ..  *

بس��ی��زی��ف واس��ت��م��روا ی��ح��م��ل��ون 
صخرة ال�م�اض�ي ع�ل�ى ظ�ھ�ورھ�م 
وی��ع��ان��دون ق��وان��ی��ن ال��ح��ی��اة ف��ي 
ارتقاء جبل الحضارة ب�ل�وغ�ا ال�ى 
ذروتھ غ�ی�ر م�درك�ی�ن ان�ھ�م ان�م�ا 

 .174یتباھون بصخرة میتة) ص
 

بالغةُ وش�ع�ری�ة ال�ل�غ�ة وت�م�اس�ك 
 -الحبكة، وثراء المعلومة :

ت��م��ی��زت روای��ة (ش��ارع ب��ات��ا)  
المرویة في أغلب�ھ�ا ع�ب�ر ض�م�ی�ر 
الغائب والراوي العلیم ، واح�ی�ان�ا 
بض��م��ی��ر أن��ا ال��م��ت��ك��ل��م، أو ع��ب��ر 
الرسائل المتبادلة ب�ی�ن االص�دق�اء 
والزم�الء، ف�ج�اء الس�رد م�ح�ك�م�ا 
ممتعا  لما ی�م�ت�ل�ك�ھ ال�روائ�ي م�ن 
ث��روة ل��غ��وی��ة وث��ق��اف��ة م��ع��رف��ی��ة 

 موسوعیة  واسعة.
ن��ا ال��روائ��ي ب��ال��ك��ث��ی��ر م��ن  ی��م��دُّ
المعلومات حول  المدارس الف�ن�ی�ة 
وع��ل��ى ال��خ��ص��وص ال��م��درس��ة 
االن��ط��ب��اع��ی��ة ف��ي ف��ن ال��رس��م 
والت�ش�ك�ی�ل، واط�الع�ا ك�ب�ی�را ف�ي 
مدارس الفلس�ف�ة وال�ف�ك�ر وح�ی�اة 
الفالسفة والمفكرین، وال�م�ع�ل�وم�ة 
ال��ث��ری��ة ح��ول االع��م��ال واالف��الم 
واالع���الم ف���ي ع���ال���م االن���ت���اج 

 السینمائي العربي والعالمي.
ومن ال�م�الح�ظ ایض�اً أن ال�ك�ات�ب 
اھتم بشكل كبیر  بح�ی�اة ومص�ائ�ر 
وھموم وتطلعات ال�ن�اس ال�ف�ق�راء 
والمھمشین والمفكری�ن وال�ن�س�اء 
ال��م��ق��ھ��ورات وال��م��ت��ج��اوزات ف��ي 
بلدتھ وھو یمشط ش�ع�رھ�ا ب�م�ش�ط 
االبداع والمحبة وھي غافیة ع�ل�ى 

 ضاف الفرات الخالد.
م�ن ال�م�الح�ظ أنَّ الش�ھ�ی�د اھ�ت��م  

بالدرجة االولى بم�دی�ن�ة الس�م�اوة 
مركز م�ح�اف�ظ�ة ال�م�ث�ن�ى وق�ل�ب�ھ�ا 
النابض دون أن یتعداه الى أقضیة 
ونواحي المدینة  على ال�رغ�م م�ن 
كونھا تحمل الكثیر من الخیال وما 

ی��روى وی��ق��ال ح��ول  ت��اری��خ��ھ��ا  
 الماضي والحاضر.

فما أج�م�ل�ھ م�ن ق�م�ی�ٍص س�اح�ِر  
االلوان  ارتداه الكاتب في روای�ت�ھ 
الممتعة  حوى كل أطی�اف وأح�الم 

 وتاریخ مدینتھ الجمیلة.
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( رع) روا
تاریخ وخارطة مدینة وھروب انسان مقھور

للروائي  زیــد الشھید

 بقلم : حمید الحریـــزي/ العراق      الحلقة/2 



 قال محدثي:

"عندما توقفت بي السیارة و ألقی�ت   

نظرة على م�ؤس�س�ة اإلدارة، ف�رك�ت 

أنفض عنھما م�ا ظ�ن�ن�ت�ھ   عینّي جیدا

بقیة نعاس لم ینقشع واستدعى بع�ض 

 …أضغاث أحالم 

ف��االل��ت��زام��ات   ت��رددُت ق��ب��ل ال��ت��رّج��ل

ورائي كثیرة والج�م�ع أم�ام�ي ك�ق�ط�ع 

السحاب ال�م�ن�ذر ب�ال�م�ط�ر أو ك�م�وج 

البحرغابت عن�ھ الش�م�س ف�ادل�ھ�ّم�ت 

صفحتھ و سكنت فیھ ال�ری�ح ف�ت�ح�رك 

 …في ریبة و تؤدة 

قلت: أخترق الصفوف وأتب�ی�ن ال�ح�ّق 

من الباط�ل ف�ل�ع�ّل ال�م�وظ�ف�ی�ن خ�ل�ف 

الشبابیك الضیقة في نش�اط ال�ن�ح�ل و 

 نظام النمل.

دلفتُ  بین الجموع، وجوه ذابلةغطت 

الكمام�ةُ نص�ف�ھ�ا،(ول�ل�ك�ورون�ا فض�ل 

حمای�ت�ن�ا م�ن ال�رش�اش ال�م�ت�ن�اث�ر و 

البصاق المتقاَذف فرّب ضاّرة ن�اف�ع�ة)

كنت ال ترى غیر عیون شاردة أو …  

مستنجدة ت�ع�ب�ت م�ن ال�وق�وف وم�ن 

ال��زح��ام ف��ال��ق��وم ق��د ت��ج��م��ع��وا ق��ب��ل 

ھ�ذا … الشبابیك بساعة و أك�ث�ر   فتح

یبحث عن رقعة ِظلٍّ تَوقِّیاً من ش�م�س 

الھبة لفحت منھ الكتفین و ض�اع�ف�ت 

وذاك   غلیاَن الرأس ح�رارةً و ح�نَ�قً�ا

یرفع عن وجھھ الكمامةَ طلبا لل�ھ�واء 

ظھوٌر جلَ�دھ�ا … أو البتالِع شربِة ماء

الزمُن بسیاطھ فانحنت وُرَكب ت�ھ�ّرأت 

مفاصلُھا فعجزت عن حمل أص�ح�اب�ھ�ا 

فجلسوا حیثما اتّفق أو اتخذوا ج�دران 

ھ�ذا … المبنى متّكأً ینتظرون الشفاع�ةَ 

…واآلخر ع�ل�ى… یئنُّ وذاك یدعو لِـ

وث��ال��ث ی��ھ��ّوُن األم��َر وی��دع��و إل��ى 

وك��ّوَن ج��م��ع آخ��رح��ل��ق��ةً … ال��ت��ص��بّ��ر

لمناقشة أوض�اع ال�ب�الد وم�ا ص�ارت 

إلیھ األحوال لتحدید المسؤول عن ھذا 

ی�ح�اك�م�ون دون …  الھیاط و ال�م�ی�اط

…محاكمة ویلعنون األحزاب والحكام

یحاسب�ون أم�ری�ك�ا وإس�رائ�ی�ل وب�الد 

یش�ع�ل�ون ال�ح�رب … الصین واألت�راك

العالمیة الثالثة ویُ�ن�ھ�ون�ھ�ا وھ�م ف�ي 

أماكنھم متسّمرون ال یتقدمون خ�ط�وةً 

جمع آخر من النس�اء … وال یتأخرون 

المحجباِت والس�اف�راِت ی�ت�ح�ّول ب�ھ�ن 

الحدیث من المطب�خ إل�ى االن�ت�خ�اب�ات 

األمریكیة، بعضھن ی�ن�ت�ص�رن ل�ل�ف�ی�ل 

وأخریات للحمار،ومنھا إلى المدارس 

وقد ی�رت�ف�ع س�ع�ال … ومشاكل األوالد

أحدھم فینبري لھ جمھور المتط�بِّ�ب�ی�َن 

…،كلٌّ ینصحھ بن�وع م�ن األعش�اب 

وتتصاعد األصوات ف�ي ل�غ�ط وتُ�ف�تَ�ُح 

كتب الطب الرعوان�ي وتس�َردال�ق�وائ�م 

ك�ل ھ�ذا و … في المَھَرة من األط�ب�اء

 …صاحبنامشغول عنھم بسعالھ 

وقد تنتبھ الجماعة إلى أنن�ا ف�ي زم�ن 

الكورونا وأن التباعد واجب ف�ی�ن�ف�رط 

عقدھم و ینحّل لفیفھم، ولكن إلى أی�ن 

ال�م�ف��ّر وال�م��ع�بّ�د وراءھ�م بس��ی�ارات��ھ 

  ُ الراكضة ودراجاتھ المھرولة وشباك

ال��ت��ح��م ب��ھ   ال��ب��ن��ای��ة أم��ام��ھ��م وق��د

األشخاص وببعضھم البعض ح�ت�ى ال 

یتركوا مجاال لمتطف�ل أوص�اح�ب ج�اه 

أو امرأٍة ت�وظ�ف أن�وث�ت�ھ�ا ف�ي   ومال

مثل ھذه المواقف فالم�س�اواة ع�ن�دھ�ا 

مطلب وحق دستوري، أما إذا كان في 

الم�س�أل�ة وق�وف ومش�اق ف�ال�ق�اع�دة 

الشرعیة تقول بأن ل�ل�رج�ل م�ث�ل ح�ظ 

 ٠األنثیین"

 

 قال محدثي

طال بي المقام فقررت خوض ال�زح�ام 

واستعمال المرفق واألقدام حت�ى أخ�ط 

إلى الشباك بعد أن الح�ظ�ت   لي طریقا

أن ال����ج����م���وع ت����ت���ض����اع����ف وال 

وج�ل�ھ�م م�ن ال�م�ت�ق�اع�دی�ن   تتناق�ص

وأصحاب األمراض المزمنة و ما جاء 

 …بھم غیر الضرورة

كان خلف الشباك موظف واحد، وبین 

الشباك و مكتبھ داخ�ل االدارة عش�رةُ 

أمتار أو تزید یقطعھا جیئة وذھابا مع 

كل حریف وال ینسى ف�ي ك�ل م�رة أن 

یجیب على مكالمة ھات�ف�ی�ة تس�ت�غ�رق 

منھ ما یقضي حاجة ع�دی�د ال�ح�رف�اء، 

وھو إذا مشى فكأن ق�اع ح�ذائ�ھ م�ادة 

الص��ق��ة ی��ق��ت��ل��ع ق��دم��ی��ھ م��ن األرض 

وھو إذا لقیھ أحد زمالئھ ال …اقتالعا 

یكتفي بابتسامة أو ك�ل�م�ة ع�اب�رة ب�ل 

یأخذان في ح�دی�ث م�ط�ّول ی�خ�ت�م�ان�ھ 

بضحكة وبنْھِر كلِّ َمن یحتّج أو یظھ�ر 

ح���دی���ث اح���د … الض���ی���ق  وذك���رت ُ

عن سیر ال�ع�م�ل   المھاجرین إلى كندا

وك�ان   في المؤسسة ال�ت�ي ك�ان ب�ھ�ا

یش����ك����و م����ن ب����رود ال����ع����الق����ات 

ونسق العم�ل ال�ج�ھ�ن�م�ي   االجتماعیة

فال ض�ح�ك وال ق�ھ�وة وال ن�ك�ت�ة وال 

استراحة وال "تقطیع وال ت�ری�ی�ش " 

فاالنتاجیة ھن�اك ت�ح�ت�س�ب ب�ال�دق�ی�ق�ة 

وكان یحمُد هللا أن�ن�ا … ولیس بالسنة

ف��ي ت��ون��س م��ازال��ت"ف��ي ق��ل��وب��ن��ا 

ال��رح��م��ة"وأن��ن��ا ع��ل��ى دی��ن االس��الم 

واألخالق الس�م�ح�ة و لس�ن�ا ك"ب�الد 

الكفار"یشغل�ن�ا ال�ع�م�ل ع�ن ال�ت�ط�ف�ل 

و ماذا إذا لم تُْق�َض … وتشمم األخبار 

الحوائ�ج ال�ی�وم؟ ك�ل ش�يء ب�ال�ق�درة 

الربانیة یسیر وعندما یشاء هللا یسھل 

ھ��ل ی�ج��وز أن ن��ن��اف��س …  ال�ع��س��ی�ر 

الكفار في الحزم و الع�زم ؟ق�د ی�ج�ع�ل 

 …منا ذلك كفارا والعیاذ با� 

 

 قال محدثي :

بعد أن انتصف الیوم و ی�ئ�س ب�ع�ض 

ال��ق��وم فس��ھ��ل��وا ل��ي ال��وص��ول أل��ى 

الشب�اك، تس�ل�م�ت ورق�ت�ي وان�زاح�ت 

ال ألنني سأشتري دوائ�ي   عني الغمة

ِعْش�ُت   قب�ل ف�وات األوان ب�ل ألن�ن�ي

ال��ح��ش��َر ق��ب��ل ال��ب��ع��ث وس��أك��ون ی��وم 

 القیامة متسلحا بالدربة والخبرة.

 .فبارك هللا في الكورونا والثورة
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  ا   أةات ا 

ا   

  04/11/2020زینب حداد/ تونس  بقلم :

  اى
 

 للشاعرة    
 دنیا علي الحسني

  العراق 
  

 
  قَلَِمي نوٌر قلمي أنورْ 
  ھل أنساهُ وبِھ أشعرْ 
     فبدونَك أبقى أتضّجرْ 

  یا أبلَغ من قلمي األحمرْ  
 یتذكَّرْ   یكتُب افكاراً 

  یرسُم أوراقاً من بیتٍ 
 وقوافي من حفنِة ُسّكرْ 

 یكتبُني قلمي الواناً 
 یرسمني صوراً من مرمرْ 
 یحلو في عینيَّ قصیدي

 فأكاُد بعینیِھ أبصرْ 
 یُغریني بالھمِس فأزھو
 یجعلُني طفلةَ ال تكبَرْ 

 یسألُني دوماً "أُعِجبُكِ "
 أضحُك... یبتَِسُم یتبخترْ 
 یزرُع في أوراقي ورداً 
 یحضن أیامي لتزھرْ 
 یعدو في الّلیِل صموتاً 
 یرشي األقماَر لیسھرْ 
 حین یراني أرِسُم ثَْغراً 
  یَتَسلُّل في قُبَِل الّدفترْ 

 یرتِشُف خمَرةَ أشواقي
 من آھاتي الكبرى یسَكرْ 

 یتغّزُل باألنھاِر دالالً 
 بالبحِر المسجوِر لیبِحرْ 
 ویَبَاُس الحقِل یُحیّیھِ 

 والعشُب البريُّ األخضرْ 
 تّوْجتَھُ في كفّي ملكاً 

 ما اختاَل ولْم لم یتكبّرْ 
 ً  تحَسبُھُ ینِطُق دریّا

 أَو معجزةً منھ ستْظَھرْ 
 عیناهُ تُْبِصُر أشواقاً 

 أفئدةً في الحبِّ ستَْشعُرْ 
 في شفتیِھ حدیُث غرامٍ 
 ھو شاعُر بل أكثُر أكثرْ 
 ال تحسبھ خشباً صّماً 

 !....ویاله إذا خدع المْنظَرْ 
 خذني یا قُبلةَ أیامي

 واسكْب في شفتيَّ العنبرْ 
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تحقّقت األمنیة و أتممت ك�ت�اب�ة آخ�ر   
صفحة من روایتي األولى.. ل�م أص�ّدق 
أنّني تّمك�ن�ت أخ�ی�ًرا م�ن ول�وج ع�ال�م 
الّسرد الروائي ومن بابھ الواس�ع.. ھ�ا 
أنا ذا قد أغلقت الباب من ورائي، عل�ى 

ك�ت�اب�ة   من الّدھر، أمضیتھا في  حقبة
القّصة القصیرة، بشخصیاتھ�ا ال�تّ�ي ال 

 یتّعدى عددھا أصابع الّّكف الواحدة..
حفل الت�وق�ی�ع وال�ّذي  في زحمة فرحة 

حضرتھ نخب�ة م�ن األدب�اء والش�ع�راء 
نسیِت أن أعل�ن  والفنّانین، تّذكرُت أنّي 

الخبر الّس�ع�ی�د ل�م�ن س�ی�ب�ت�ھ�ج ح�ت�ًم�ا 
إلنجازي األدبي الممیّز.. یقیّمھ وی�دل�ي 
بدلوه في م�ح�ت�واه وح�تّ�ى ف�ي غ�الف�ھ 

 وتصمیمھ الورقي،
ب��ّك��ل ص��دق وإخ��الص.. ال ی��م��ك��ن��ن��ي 

قرأِت ل�ھ ال�ك�ث�ی�ر وك�ن�ُت لقد نسیانھ.. 
دوما معجبة بروایاتھ.. من�ب�ھ�رة ب�ھ�ا.. 
سأخبره أنّني قد اقتحم�ُت م�ی�دانً�ا ك�ان 
یظنّھ حكًرا علیھ لوحده و أنّني خض�ُت 
غمار حرب ضروس ب�ق�ل�م�ي أن�ا، ذاك 
الّذي أبدع وت�م�یّ�ز.. س�ی�ب�ت�ھ�ج ح�ت�م�ا 
لن�ج�اح�ي ویس�ع�د ل�ھ..ب�ھ�ك�ذا ط�ری�ق�ة 
سأخلق سببا جمی�ال ل�ل�ق�ائ�ھ م�ن غ�ی�ر 

بكبریائي وجعلِھ یّحس أنّن�ي   المجازفة
 أقتنص الفرصة لالجتماع بھ..

الفكرة..أنجزتھا ف�ي ث�واٍن..  راقت لي 
وج��اء ال���ّرد ث���ّم ال��ت���ھ���ن���ئ���ة..أبص���ر 

ضوء ال�ح�ی�اة..ت�وال�ت   الجمیل  السبب
الرسائل بی�ن�ن�ا ونش�أت ع�الق�ة ط�ی�بّ�ة 
أذاب��ت ال��ج��ل��ی��د ورف��ع��ت ال��ح��واج��ز 

ع��ل��ى دروب الس��ع��ادة.. ب��ع��ث��ت   م��ن
ال�م�وحش�ة.. أزال�ت   الّروح في حیاتي

ع��ل��ى وج��ھ��ھ��ا   مس��ح��ة ال��ح��زن م��ن
العبوس و ضّخت دماء األمل الم�ت�ج�ّدد 

 في عروقھا المتیّبسة.. 
وح��ان م��وع��د ال��لّ��ق��اء.. اس��ت��ب��ش��رت 
وھلّلُت.. و لكن ما ل�ب�ث�ُت أن ان�ت�اب�ن�ي 
خوف كبیر..إحساس متناق�ض یص�ع�ب 

وخجل.. ب�ف�رح   بنشوةفھمھ..إحساس 
الفائز في االمتحان ب�ت�ق�دی�ر ج�یّ�د ج�ّدا 
وبارتباك الممتحن، المقبل على اختب�ار 
شفوي صعب، أمام لجنة ال ت�رح�م وال 

 إنقاذ..  تسمح بأیة فرصة
ی�وم ال�ل�ق�اء؟..   كیف سأنظر في عینیھ

ال�ق�ّوة  ماذا سأقول لھ؟.. سأفقد ح�ت�م�ا 
على النّطق.. سیتل�ع�ث�م لس�ان�ي وأف�ق�د 
القدرة على ال�ك�الم.. س�ت�رت�ع�ش ی�دي 
عندما تصافح یده.. سیلتھ�ب وج�ھ�ي.. 

 و سیفضحني.. حتما سیحّمر 
سیكون الّلقاء صعبًا و لكنّھ ل�ن ی�خ�ل�َو 
من السعادة.. ت�ل�ك ال�تّ�ي ك�ت�ب ع�ن�ھ�ا 

 في معظم روایاتھ.. ھو 
ولكن، ما بالي أبدو مرتب�ك�ة الق�ت�راب  

ال��م��وع��د ال��ّذي ان��ت��ظ��رت��ھ م��ن��ذ زم��ن 
ط�وی�ل؟.. ربّ�م��ا ألنّ��ن�ي أح�بّ��ھ.. ال.. ال 

ال أحبّھ.. أّحب ك�ت�اب�ات�ھ  یمكن ذلك..أنا 
 ..!ال غیر

أنظر إلى ساعة یدي.. لي م�ت�ّس�ع م�ن 
ال��وق��ت ل��ت��رت��ی��ب ن��ف��س��ي وإص��الح 
ھ��ن��دام��ي.. أن��ھ��ض ن��ح��و ال��خ��زان��ة 

الحدیدیة في ركن ال�غ�رف�ة.. أف�ت�ح�ھ�ا.. 
ھذه المّرة ال أُس�م�ع ص�ری�رھ�ا ال�ب�ارد 
ال�ك�ئ��ی�ب..أُخ��رُج ع�ل��ب�ة ال�زی�ن��ة..ع�ل��ى 
زجاج نافذة غرفتي.. تقع نظراتي عل�ى 

 شبحي المتھالك.. 
أتأّمل نفسي بفضول.. ربّما أن�ا خ�ائ�ف�ة 
من ش�يء م�ا.. م�ن أّول ان�ط�ب�اع ل�ھ، 
حینما ت�ق�ع ن�ظ�رات�ھ ع�ل�ّي.. ی�راودن�ي 
الّشك أنّ�ن�ي ل�ن أروق ل�ھ.. م�ع�ج�ب�ات 

ی�ح�م�ن دوم�ا  كثیرات، یفقنن�ي ج�م�اال،
حولھ.. یجب أن أرقى ولو إلى ال�ق�ل�ی�ل 

 من مستواھن الجمالي..
یا إلھي ما ھذه الخواط�ر الس�خ�ی�ف�ة؟.. 
أنا ال أھتّم بمثل ھذه األمور ال�ت�اف�ھ�ة.. 
وال ھو طبعا.. روائٌي كبیر.. مثالي ف�ي 
ّكل شيء.. ال�ّك�ل یش�ھ�د ل�ھ ب�ذل�ك.. ال 

أن ی��ول��ي اھ��ت��م��ام��ا   ی��م��ك��ن ل��ھ م��ن
ب�ال��م��ظ��اھ��ر ال��خ��ارج��ی��ة ع��ل��ى حس��اب 

 الجوھر والقیّم الّذاتیة..
ج�م�ی�ل�ة.. أع�ل�م ذل�ك.. ّك�ل م�ا ف�ي  أنا

األم�ر.. أنّ��ن�ي م��ق�ّص�رة ف�ي االھ��ت�م��ام 
بنفسي بعض الش�يء.. ج�م�ی�ل�ة، ل�وال 
تلك النظ�ارة الس�م�ی�ك�ة، ال�تّ�ي ت�خ�ف�ي 
ع�ی��ن��ی�ن م��دھش��ت�ي ال��ب��ری�ق.. س��أب��دو 
أجمل.. ل�و انس�دل ش�ع�رَي ال�م�ش�دود 
بقسوة إلى الخلف.. ل�و خ�ل�ع�ُت ردائ�ي 
الواسع الفضف�اض، ب�رب�اط�ھ ال�ع�ل�وي 
ال��ع��ری��ض.. ك��رب��ط��ة ع��ن��ق رج��ل.. 

أبرُزُت م�الم�ح خص�رَي ال�نّ�ح�ی�ل،   لو
 كطوق الیاسمین..

لن أغیّر شیئا م�ن إط�الل�ت�ي .. س�أظّ�ل 
كما أنا.. بھیئتي البسیطة ال�تّ�ي اع�ت�اد 
علیھا الجمیع.. أكّررھا لل�م�ّرة األل�ف.. 

 ..!لن أغیَّر شیئًا
مفّكرا.. ال مص�ّم�م أزی�اٍء   سأقابل أدیبا

أعرُض علیھ مفاتني كسلعة رخیص�ة.. 
ف�ي  من أجل ضّمي لقائم�ة ع�ارض�ات�ھ،

 معرض مودیالتھ الموسمي..
في ركن المقھى الّذي اختاره ل�ل�ق�ائ�ن�ا، 
ج��ل��س��ُت ألح��دى ال��ط��اوالت، واض��ع��ة 
حقیبتي على رك�ب�ت�ي.. ان�ت�ظ�ر ق�دوم�ھ 

 بشوق و لوعة ال تطاق..
أفتح حقیبت�ي م�ن ال�ف�ی�ن�ة واألخ�رى.. 
أطّل على غ�الف روای�ة ل�ھ، ك�ن�ُت ق�د 
أحضرت�ھ�ا م�ع�ي.. أل�ق�ي ن�ظ�رة ع�ل�ى 
صورتھ.. أتنّھد ثّم أعید الروایة مكانھا 

 داخل الحقیبة..
ــ أھال وسھال بحضرتك أدیبنا الكبیر..  

 ..!شّرفت المقھى.. تفضل سیّدي
من ترحیب ال�ن�ادل..ع�ل�م�ُت ب�م�ق�دم�ھ.. 
اعتدل�ُت ف�ي م�ج�ل�س�ي.. خ�ف�ق ق�ل�ب�ي 
بقّوة.. ظننتھ سینفج�ر ب�ی�ن أض�ل�ع�ي.. 
ابتلعُت ریقي.. أحسسُت بحرارة تجت�اح 
جس��م��ي .. م��ن رأس��ي إل��ى أخ��م��ص 

 قدّمي..
بنظراتھ الّحادة.. كنظرات صقر أبص�ر  

ف�ریس��ت��ھ، ت��ع�ّرف ع��لّ��ي م�ن ال��وھ��ل��ة 
األولى.. ت�ق�ّدم ن�ح�و ال�ط�اول�ة ب�خ�ط�ى 
ثابتة.. نظر إلّي .. لم تتجاوزني ع�ی�ن�اه 
المتفّرستان، كما یفعل ّعامة ال�ّرج�ال.. 

 ظلّتا تتأمالني بعمق..
عینان عمیقتان خضراوان.. ت�ج�وس�ان 
وجھي.. كھبّ�ة ریّ�اح ق�ّوی�ة.. ن�ظ�رات�ھ 
ال�ج�ری�ئ�ة أحس�س�تُ�ھ�ا ت�ن�زع ن�ظّ�ارت�ي 
السمیكة..ترمي بھا ع�ن�د ق�دم�ي..ت�ّح�ل 
رب�ط�ة ش�ع�ري ب�ح��ن�ان.. ت��دغ�دغ آالم 
الخصالت المشدودة.. تزحف ب�رع�ون�ة 
لذیذة فوق ذراعّي.. تبعث فیھم�ا دفء 
الّشمس.. تّحط بثقل�ھ�ا ع�ل�ى ص�دري.. 

ھذا األخیر شموخ�ا وی�رت�ع�ش..  یزداد 
 تداعب خصري فیتّرنح بلّّذة..

رحلة نظراتھ في م�ع�ال�م�ي..أرھ�ق�ت�ن�ي 
وكشفتني.. أش�ع�رت�ن�ي أنّ�ن�ي س�خ�ی�ف�ة 
ومضحكة.. أنّني لسُت أن�ا، ب�ل م�ّج�رد 
ممثّلة بلھاء.. اكتشفْت فجأة أّن ثی�اب�ھ�ا 

لن ی�رق�ى ل�ذوق   مضحكة و أن دورھا
 متفّرج عادي.. 

 ..!ــ أھال و سھال..  سعید بلقائِك الیوم
أحسسُت أّن ترحیبھ یفی�ض س�خ�ری�ة.. 
لكن بالّرغم من ذلك، بعثت اب�ت�س�ام�تُ�ھ 
في أطراف�ي دف�ئً�ا م�ف�اج�ئً�ا مس�ع�وًرا.. 
ابتسامة رجل المرأة..ما أروعني و م�ا 

 ..!أسوأني من امرأة
لم أقل ش�ی�ئ�ا.. آث�رُت الص�م�ت وت�أّم�ل 
وج��ھ��ھ ال��م��ش��رق، ك��روض ع��ب��ث��ت 

 زّخات الخریف المنعشة..  بھ
كي یخرجني من دائ�رة الّص�م�ت ال�تّ�ي 

 :سجنتھ فیھا، تنحنح و سـألني
ـ ما ھذا الّصمت؟.. أرید أن أس�م�ع�ك.. 

 في بضع كلمات عن روایتك..  حّدثیني
ـ"ما أحلى الكلمات ال�تّ�ي ال ن�ق�ول�ھ�ا.. 
عندما ن�ّح�س أّن ال�ح�رف ع�اج�ز ع�ن 
استیعاب انفعاالتنا".. ل�ی�ل�ة ھ�ارب�ة .. 

 ..74صفحة 
 

 و صفّق..  ضحك

..صرِت ت�ح�ف�ظ�ی�ن ك�الم !ــ برافو علیك
روایاتي عن ظ�ھ�ر ق�ل�ب..ال ب�اس م�ن 
الحفظ و لكن ال تّصدقي ّكل ما ی�ِرُد ف�ي 

 كتاباتي..
أنا أتقن صناعة الكالم و ال�غ�زل ع�ل�ى 

تطبیقًا إن شئ�ِت   الورق.. سألّقنِك إیّاھا
و لكن لیس ھنا.. قومي بنا إلى شقّتي، 

 سنكون أحسن ھناك..
استھجنُت كالمھ..صدم�ن�ي..ل�م أّص�دق 
ما سمعتھ م�ن�ھ.. ال�ت�ف�ت�ُت، ربّ�م�ا ھ�و 

ط�اول�ة  یخاطُب أخ�رى ت�ج�ل�س ع�ل�ى 
ال ی�ق�ص�دن�ي   وراءنا..أنا مستیقنة أنّھ

 أنا..
ربّما ھ�و ی�م�زح..ن�ع�م ی�م�زح.. ول�ك�ن 

ف�ي   یجب أن أت�أك�د.. وأن ال أتس�ّرع
إصدار الحكم علیھ .. إنّھ ی�خ�ت�ل�ف ع�ن 
الجمیع.. إنّھ مثالي في كتاباتھ إلى ّح�د 
كبیر.. ی�داف�ع ع�ن ال�ّح�ب وال�م�ش�اع�ر 

 الجمیلة.. أنا مخطئة في فھمي لھ..
.. و لكن ما الّذي ترید تلقی�ن�ھ !ــ معذرة

لي تطبیقًا؟.. ثّم من قال لك أن�ي أذھ�ب 
 إلى شقق الّرجال؟..

أطلق قھقھ�ة ع�ال�ی�ة .. ت�ف�وح م�ن�ھ�ا  
رائ��ح��ة ش��ی��ط��ان��ی��ة ك��ری��ھ��ة..غ��یّ��رت 
الّص�ورة واألل��وان .. س��ح�اب��ة ق�ات��م��ة 
غ��طّ��ت أش��ع��ة الش��م��س..أط��ف��أت ن��ور 
النھار ف�ج�أة.. ص�ار ال�م�ك�ان م�وحش�ا 
ك��ئ��ی��ب��ا .. ك��زن��زان��ة م��ح��ك��وٍم ع��ل��ی��ھ 

 باإلعدام..
ــ ال أكاد أّصدق..أین الّذكاء و النباھ�ة  

.. !اللذان اّدعیتھم�ا ف�ي رس�ائ�ل�ك ل�ي؟
سآتي على نفسي وأنزل إل�ى مس�ت�واك 
الضعیف م�ن ال�ف�ط�ن�ة.. س�أوّض�ح ل�ك 

 األمور أكثر..
سنذھب إلى ش�قّ�ت�ي، ك�رج�ل وام�رأة.. 
إنسي أنّني روائي كبی�ر، وأنّ�ك ك�ات�ب�ة 
صاعدة.. ھناك سنمضي وق�ت�ا م�م�ت�ع�ا 
ب��م��ف��ردن��ا.. س��أل��قّ��ن��ك أص��ول ال��ّح��ب.. 

 سأجعلِك..
ــ اخرس أیّھا ال�م�ن�ّح�ل، ال ت�ك�م�ل!..ال 
أری��د س��م��اع ص��وت��ك! .. ت��بّ��ا ل��ك 
ول��روای��ات��ك ال��ك��اذب��ة!,. ت��بّ��ا ل��زی��ف 

 ..!مشاعرك أیّھا الّدجال المخادع
تناولُت روایتھ من حقی�ب�ت�ي و رم�ی�ت�ھ 
بھا..خرج�ت مس�رع�ة م�ن ال�م�ق�ھ�ى.. 
الظالم ینفجر من صدري.. ینسكب ف�ي 
درب��ي.. ی��غ��م��ره بص��ق��ی��ع رم��ادي.. 

 االنكسار یتّمطى في أحداقي..
صوت قھ�ق�ھ�ت�ھ ت�ن�س�ل ف�ي ع�روق�ي، 
تنفجر لھبًا من مّس�ام�ي..م�ن أظ�اف�ري 
وضلوعي .. إنّي أضیع .. أتال�ش�ى ف�ي 
دّوامة الشارع التّي تسحقني .. ع�ی�ون 
الّمارة ت�ن�زل�ق ع�ل�ى وج�ھ�ي ب�ذع�ر.. 
ت�غ�رس ف�ي ج�رح��ي س�ك�اك�ی�ن ّح��ادة، 

 تجعلھ ینزف أكثر فأكثر..
مات األم�ل ال�ج�م�ی�ل .. اب�ت�ل�ع�ھ غ�ول 
ال��واق��ع وال��ح��ق��ی��ق��ة ال��دم��ی��م��ة.. إنّ��ن��ي 
وحیدة، أحمل عذابي وأدور في دّوام�ة 

إل�ى أع�م�اق  ھواء، تجذبني تی�ارات�ھ�ا 
سحیقة م�ظ�ل�م�ة .. م�ح�ك�وم ع�لّ�ّي أن 

 في غیابھا دوًما و لألبد..  أظّل

 (قّصة)

 دّوا اء 
 
 
 

 وھیبة سقاي/ الجزائر



13  

Wednesday 
ALiraqia  No. 772 

 11 Nov 20 • Year 16 

عمد التوجھ السیاسي من�ذ ح�ك�م   
الرئی�س زی�ن ال�ع�اب�دی�ن ل�ت�ون�س 
ول��ف��ت��رة دام��ت ث��الث��ة وعش��ری��ن 
عاما على استیعاب جزء كبیر م�ن 
المع�ارض�ی�ن (اال ال�ق�ل�ة ال�ق�ل�ی�ل�ة 
ط��ب��ع��ا) ل��ح��ك��م��ھ آن��ذاك س��واء 
بتمكینھم من مناصب سیاس�ی�ة أو 
باسترضائھم مادی�ا ومص�ل�ح�ة أو 
حت�ى ت�وری�ط�ھ�م أخ�الق�ی�ا وب�ذل�ك 
ت��م��ك��ن م��ن ن��زع ھ��ال��ة ال��ق��داس��ة 
النضالیة لكثیرین منھم وتحییدھ�م 
على األقل لفترة لیست بالقصی�رة. 
وتمكن بذلك م�ن ال�ج�ل�وس ع�ل�ى 
عرشھ لیحك�م م�ن خ�الل�ھ ت�ون�س 
بالترھیب تارة وب�ال�ت�رغ�ی�ب ت�ارة 

 أخرى.
وعمد خالل كل ھ�ذه ال�م�دة ع�ل�ى 
تفكیك الت�ع�ل�ی�م وت�ھ�م�ی�ش م�واده 
وال�غ�اء ب��ع�ض�ھ�ا وض�رب ال�ك��ادر 
التعلیمي ب�ح�ی�ث ن�زل ال�م�س�ت�وى 
التعلیمي الى الحدود الدنی�ا وف�رخ 
لنا في تونس جیش من العاط�ل�ی�ن 
عن ال�ع�م�ل ال�ذی�ن ل�م ی�ؤت�وا م�ن 
العلم اال القلیل. مقابل ھذا االنھیار 
في المستوى األكادیم�ي وت�م�ش�ی�ا 
مع خطة الح�ك�م آن�ذاك ال�ذي ك�ان 
یسعى لمس�ك ال�دول�ة وتس�ی�ی�رھ�ا 
بش��ك��ل ال ت��ت��خ��ل��ل��ھ م��ع��ارض��ة أو 
محاججة سواء ك�ان�ت داخ�ل�ی�ة أو 
خارجیة وتوجھ للق�ط�اع ال�ث�ق�اف�ي 
ف��أف��رغ��ھ م��ن م��ح��ت��واه ال��ث��ق��اف��ي 
وأصبحت وزارة الث�ق�اف�ة (راع�ی�ة 
للح�ف�الت وال�م�ھ�رج�ان�ات) ت�وزع 
األموال والھبات ھنا وھناك وغی�ر 
معنیة أصال بصن�اع�ة ال�ث�ق�اف�ة أو 
الدع�وة إل�ی�ھ�ا. وأض�ح�ت ت�ون�س 
قصرا م�ن ال�رم�ال ی�راه ال�ب�ع�ض 
عظیما في حین یراه اخرین قصرا 
من ورق قاب�ل ل�الن�ھ�ی�ار ف�ي ای�ة 

 .لحظة
ف��ي ظ��ل ھ��ذا ال��ف��راغ ال��م��ع��رف��ي 
وال���ث���ق���اف���ي ت���أت���ي "ال���ث���ورة 
ال��ت��ونس��ی��ة" ف��ج��أة وت��م��ر عش��ر 

سنوات في ظ�ل ھ�ذه ال�ث�ورة وال 
شيء یتغیر. التعلیم یتدھور أك�ث�ر 
وال��ب��ن��ی��ة ال��ت��ح��ت��ی��ة ل��ل��م��دارس 
التونسیة تنھار والكادر التعل�ی�م�ي 
یجد نفسھ غیر قادر عل�ى اإلی�ف�اء 
بواجبھ لغ�ی�اب اإلم�ك�ان�ات ول�ع�دم 
كفایة المقابل المالي الذي ی�ح�ص�ل 

 علیھ.
وزارة الثقافة ت�ت�ح�ول إل�ى ت�ك�ی�ة 
للكسالى والمتمعشین من ال�دول�ة، 
دور الثق�اف�ة ف�رغ�ت م�ن روادھ�ا 
وفي ال�م�ق�اب�ل ام�ت�ألت ال�م�ق�اھ�ي 
بالناس وضجیجھم. واشتد ال�ف�ق�ر 
بالبالد وزاد ال�ج�ھ�ل ع�ن�د أغ�ل�ب 
الشعب بشك�ل ی�ذك�ر ح�ال ت�ون�س 
ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ت��ح��ت ھ��ی��م��ن��ة 

 . االمبراطوریة العثمانیة
ھكذا تبدو تونس ثقافیا وم�ع�رف�ی�ا 
ب��ع��د ال��ث��ورة ... ال��ك��ل ت��وج��ھ 
للسیاسة من أج�ل ال�ت�رب�ح وال�ك�ل 
توجھ للدین من أجل ال�ت�م�ك�ن م�ن 
السلطة فأصبح�ت ت�ون�س ال�دول�ة 
المدنیة بامت�ی�از إل�ى أول�ى ال�دول 
المصدرة ل�إلرھ�اب وأول�ى ال�دول 
المص�درة ل�ل�ع�ق�ول وأول�ى ال�دول 
ال���م���ص���درة ل���ق���وارب ال���م���وت. 
وجلست على س�دة ال�ح�ك�م ط�ب�ق�ة 
حاكمة ھجینة تف�رغ�ت ل�ل�ت�ص�ارع 
على الحكم والتمكن م�ن الس�ل�ط�ة 
بحی�ث أن�ھ�ا أف�رغ�ت ال�دول�ة م�ن 

وتش��ب��ث��ت ب��الس��ل��ط��ة   م��ف��ھ��وم��ھ��ا
بح�ی�ث ال ی�م�ك�ن م�ح�اس�ب�ت�ھ�ا أو 
إل��غ��ائ��ھ��ا وت��رك الش��ع��ب ل��ف��ق��ره 

 . وجھلھ واحتیاجاتھ
 

لقد لعبت ال�ث�ورات ال�ب�ش�ری�ة ف�ي 
التاریخ دورا ایج�اب�ی�ا ف�ي ت�غ�ی�ی�ر 
حیاة الشعوب إلى األفضل غیر إن 
ال��م��ل��ف��ت ل��الن��ت��ب��اه ھ��و أن ھ��ذه 
الثورات ال�ت�ي وق�ع�ت ف�ي ال�ع�ال�م 
العربي وھنا نتحدث ع�ل�ى ال�م�ث�ال 
التونسي حصری�ا ل�م ت�ق�دم ش�ی�ئ�ا 
للمواطن المف�ق�ر أص�ال (رب�م�ا إال 
قلیال من ح�ری�ة ال�رأي وال�ت�ع�ب�ی�ر 
التي رغم ذلك تبقى ملغم�ة وغ�ی�ر 
مضمونة) بل نحن نالحظ ت�دھ�ورا 
متسارعا في ال�ح�ال�ة ال�م�ع�ی�ش�ی�ة 

للمواطن وتفقیرا وتعطیال متوات�را 
وتھمیشا مقصودا لل�م�واط�ن م�م�ا 
أفرز مجتمعا ھ�ج�ی�ن�ا وم�ریض�ا ال 
مكان فیھ ل�ل�م�ع�رف�ة ال�ع�ل�م�ی�ة أو 
الثقافیة شیئا بل ان ھ�ذه ال�ط�ب�ق�ة 
الشعبیة التي ترعرعت ف�ي ك�ن�ف 
ھذا الجھل أنتج�ت ث�ق�اف�ة غ�ی�ب�ی�ة 
تواكلیة مستكینة مؤمنة بال�ق�ض�اء 

 والقدر ال تؤمن بالتغییر.
یحدث ھ�ذا ف�ي ظ�ل غ�ی�اب إرادة 
سیاسیة وطنیة للنھوض بالش�ع�ب 
وتمك�ی�ن�ھ م�ن ای�ج�اب�ی�ات ال�ث�ورة 
وت�ح�ق�ی�ق ع�ل�ى األق�ل ج�زءا م��ن 

 . طموحاتھ في العیش الكریم
ألجل ھذا نرى أن ال�ث�ق�اف�ة واج�ب 
الب��د م��ن��ھ وأن��ھ��ا الس��الح ال��ذي 
نعتبره الق�ادر ف�ع�ال ع�ل�ى ت�غ�ی�ی�ر 
م�ج��رى األح��داث وھ��و ال��وس�ی��ل��ة 
األضمن م�ن أج�ل ت�ع�دی�ل ع�ج�ل�ة 
الحكم بش�ك�ل یس�م�ح ب�ك�ث�ی�ر م�ن 
العدالة وال�رف�اه ألغ�ل�ب م�ك�ون�ات 

 المجتمع. 
ان ت��رك الش��ع��ب رھ��ی��ن��ة ث��ق��اف��ة 
فولكلوریة او ثقافة غیبیة سیعط�ل 
م��ن ت��ق��دم ال��م��ج��ت��م��ع و ن��ھ��وض 
ال��دول��ة اق��ت��ص��ادی��ا وس��ی��اس��ی��ا 
وسی�ج�ع�ل�ھ�ا م�ط�م�ح ال�ع�دی�د م�ن 
ال��دول (الش��ق��ی��ق��ة) ل��ل��ت��دخ��ل ف��ي 
شؤونھا وجع�ل�ھ�ا ق�اع�دة خ�ل�ف�ی�ة 
لتمریر مختلف أجندات ھذه ال�دول 

 (الصدیقة).
أن الثقافة بمفھومھا ال�ق�ادر ع�ل�ى 
التغییر ھي لیست تلك التي تتم�ث�ل 
في المستوى التعلیمي األك�ادی�م�ي 
او ذلك الحدیث في االدب والش�ع�ر 
او غیره، أن الثقافة ال�ت�ي ت�ح�رك 
وتغیر وتؤسس ھي ت�ل�ك ال�ث�ق�اف�ة 
ال��ت��ي ت��أت��ي م��ن ال��م��ع��رف��ة ب��ك��ل 
أشكالھا وھي تلك ال�خ�ال�ص�ة ل�ك�ل 
ھ��ذه ال��م��ع��ارف ب��ع��د ت��ح��ل��ی��ل��ھ��ا 
واستیعابھا بواسط�ة ت�ل�ك ال�ق�درة 
ع��ل��ى ال��ت��م��ی��ی��ز وال��ن��ق��د ال��ت��ي 
اكتسبتاھا بفضل تاریخ طویل م�ن 
ت��راك��م ال��م��ع��رف��ة وال��ق��درة ع��ل��ى 
ال��ف��ھ��م. م��ن ھ��ن��ا ت��أت��ي ض��رورة 
مراجعة التعلیم في ت�ون�س بش�ك�ل 
یعط�ي ل�ل�ط�ال�ب ح�ری�ة اك�ب�ر ف�ي 

التفكیر والتحلیل واالستن�ت�اج وأن 
نبتعد عن سیاسة التلقین المعتمدة 
أصال في التلقین الدیني. كما ع�ل�ى 
وزارة الثقافة أن تكف ع�ل�ى ل�ع�ب 
دور (ال�ط��ب�ال) وتش�ت��غ�ل لص�ال��ح 
إرس��اء ث��ق��اف��ة اإلب��داع وث��ق��اف��ة 
الم�ط�ال�ع�ة وال�ق�راءة، ك�م�ا ع�ل�ى 
اإلع��الم أن ی��ع��م��ل ع��ل��ى إرس��اء 
إعالم مسئوول ومنضبط وی�ح�م�ل 
رس��ال��ة ال��خ��روج م��ن ال��ج��ھ��ل 
ومحاربة الفقر. كل ھذه ال�وس�ائ�ل 
تم�ل�ك�ھ�ا ال�دول�ة وھ�ي ض�روری�ة 
لبدایة التأس�ی�س ل�ث�ق�اف�ة وط�ن�ی�ة 
معرفیة شاملة غیر أن ھ�ذا غ�ی�ر 
متاح في ظل سیاسة مالیة ت�رص�د 
فیھا أمواال كثیرة لوزارات بعین�ھ�ا 
(وزارة الشؤون الدینیة مثال) ف�ي 
حین أنھ كان باإلمك�ان م�ث�ال دع�م 
أسعار ال�ك�ت�ب وال�ت�ش�ج�ی�ع ع�ل�ى 
والمطالعة فكثیرا ما تساءلنا لم�اذا 
ال یقع ت�دع�ی�م ال�ك�ت�اب ك�م�ا ی�ق�ع 
تدعیم الخبز؟ نعتقد ان مث�ل ھ�ك�ذا 
قرارات ستخلق مع الوقت مواطن�ا 
صال�ح�ا و واع�ی�ا و وط�ن�ی�ا م�م�ا 
یساھم ف�ي ت�خ�ف�ی�ف ال�ع�بء ع�ن 
الح�ك�وم�ة ف�ي تس�ی�ی�رھ�ا ل�ل�ش�أن 
الیومي ... إلقاء الفضالت، ال�ع�م�ل 
 بجد، احترام الغی�ر، ح�ب ال�وط�ن

وغیرھا من المفاھیم والتص�رف�ات 
المدنیة التي نف�ت�ق�دھ�ا ك�ث�ی�را ف�ي 
ت��ون��س ن��ت��ی��ج��ة غ��ی��اب ث��ق��اف��ة 
المواطنة بل غیاب ال�ث�ق�اف�ة أص�ال 

 . في مفھومھا الواسع
 

ان تون�س ف�ي س�ع�ی�ھ�ا ل�ل�خ�روج 
(من الدكتاتوریة) وفي محاول�ت�ھ�ا 
إرساء دولة عص�ری�ة م�ت�ص�ال�ح�ة 
م��ع م��اض��ی��ھ��ا و م��ت��ط��ل��ع��ة ال��ى 
عصرھا و متق�دم�ة ب�ت�ف�اؤل ن�ح�و 
القرن الواحد و الع�ش�ری�ن ت�ن�س�ى 
وھي في خضم ھذا الص�راع ب�ی�ن 
الماضي السیاسي وبین ال�ح�اض�ر 
السیاسي دور الثقافة ك�م�ا ت�ن�س�ى 

أو تتناسى وھ�ي ت�ت�م�اھ�ى   تونس
مع الدین ومع السیاسة ومع العلم 

أن الثقافة ھي م�رك�ب   ومع الغیب
النجاة وحبلھا من ك�ل ھ�ذا ال�ل�غ�ط 
في الدین والسیاسة و أنھ ب�ف�ض�ل 
مجتمع مثقف ستتمكن ال�ب�الد م�ن 
العیش في تناغم عرقي و دیني و 
جھوي في سالم بعید عن ال�ھ�زات 
االجتماعیة الت�ي ت�ع�ط�ل االن�ت�ق�ال 
الدیمقراطي في تونس ال�ذي ط�ال 

 . أمده كثیرا

    م  وا ا   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 تونس/ عبد الحمید الصغیربقلم: 
 



  

ف�ي وس�ط ال�ع�اص�م�ة “  م�دام” في مق�ھ�ى 
األلمانیة برلین، التقیت الكاتبة والش�اع�رة 

ن�ت�ج�اذب أط�راف “  ن�دا ال�خ�وام” العراقیة 
الحدیث ح�ول دی�وان�ھ�ا الش�ع�ري ال�ج�دی�د 

“ قص��ائ��د م��ح��اذی��ة ل��ل��ن��ھ��ر” ال��م��وس��وم 
وعرجنا على بعض ال�م�ن�ش�ورات األدب�ی�ة 
ال�ت��ي ص��درت م��ؤخ��را وس��ن�ح��ت ف��رص��ة 
قرائتھا أو الكتابة ع�ن�ھ�ا. وك�ان الص�دی�ق 

ال��ذي “  ف�ارس م�ط�ر” الش�اع�ر ال�ع��راق�ي 
ص�در م��ؤخ�را دی��وان��ھ الش��ع��ري ال��ج��دی��د 

قد أفشى ل�ھ�ا   ،“الفرح المتأخر یغمرني”
سراً ح�ول ن�یّ�ت�ي ال�ك�ت�اب�ة ع�ن ال�دی�وان، 
ولھذا كانت مھیأة لإلجابة ع�ل�ى اس�ئ�ل�ت�ي 
سواًء فیم�ا ی�ت�ع�ل�ق ب�ال�ك�ت�اب�ة او األم�ور 
الشخصیة، بأسلوب تقلیدي یقظ وعبارات 
منمقة.. الدیوان یحتوي خمس وعش�رون 

، یضم في ” النثر المتقن“ قصیدة نقیة من 
آن ترجمتان، ألمانیة وإنك�ل�ی�زی�ة، أع�زت�ھ 
اھمیة أدبیة قیمة، وج�ع�ل�ت تص�ف�ح�ھ م�ن 
الیمین أو الیسار أمراً ممكناً. ال یزید ع�دد 

صف�ح�ة م�ن ح�ج�م م�ا  120صفحاتھ عن 
یعرف بكتاب الجیب. فنیاً، لم یوفق الناشر 
في تصمیم الغالف على االط�الق، إذ ك�ان 
سطحیاً، بعیداً ع�ن االق�ت�ب�اس�ات ال�ن�ث�ری�ة 
والتقاسیم التعبی�ری�ة وال�رم�زی�ة ل�ق�ص�ائ�د 

 …الدیوان المفتوحة على مصراعیھا
 فوق أعشاب المنفى

 أحتسي فناجین الوقت الھارب
 فوق أعشاب المنفى

 التقط المتساقط عمدا
 من نشرات األخبار

 ھناك یتحدثون عن بیتي القدیم
 عن كتبي نصف المیتة

 وحبات النارنج المتساقطات
 من شجیرات حیّنا

 عن قطیعة دجلة والفرات.
 أُتمتم شعراً على شفاه الفراغ

 وأرجم شیاطین اغترابي بالجمرات
 أحزم ذكریات سفري الطویل

 وما علق بأصابعي من العشب
 في جیوب األمنیات

 …وأمضي
ندا الخوام شاعرة وصح�اف�ی�ة ُول�دت ع�ام 

في بغ�داد، درس�ت األدب ال�ع�رب�ي  1977
وعلوم الت�رب�ی�ة ف�ي ال�ع�راق، عض�و ف�ي 
اتحاد الصحفی�ی�ن ال�ع�رب ف�ي أوروب�ا، و 

مركز الشرق األوسط ل�ل�ت�ن�م�ی�ة وح�ری�ة “ 
الذي تم�ث�ل�ھ ف�ي ب�ی�روت. وھ�ي ” اإلعالم

ج��م��ع��ی��ة ال��ك��تّ��اب “ أیض��اً عض��و ف��ي 
خی�ان�ات “ صدر كتابھا األول ”.  المصریین

ع�ن م�ن�ش�ورات ”  بنكھة فرنـــــــ�ـ�ـ�ـ�س�ی�ة
. حصلت على منحة 2016ضفاف بیروت 

األلمان�ی�ة وت�ع�ی�ش ”  أیكورن“ من منظمة 

حالیاً في برلین.. تقول الخوام: في الوق�ت 
الذي یتسابق فیھ العالم م�ع ال�زم�ن ألج�ل 
كس�ب م�ن�افس�ت�ھ م�ع ع�ج�ل�ة ال�ت�ق�دم ف��ي 
م��ج��االت ال��ح��ی��اة ال��ث��ق��اف��ی��ة وال��ع��ل��م��ی��ة 
واألقتصادیة والتكلنوجیة والعمرانیة. نجد 
في الض�ف�ة األخ�رى م�ن ال�ع�راق، س�ع�ی�ا 
كبیراً، الى سحب حبال الزمن ال�ى ال�وراء 
والعودة بھا الى ما یقارب أك�ث�ر م�ن أل�ف 
واربعمائة س�ن�ة غ�ی�ر ال�م�وائ�م�ة ل�ل�زم�ن 

 الحاضر والمتطلع نحو الحیاة المدنیة..
قصائد “ دیوانھا الشعري الجدید الموسوم 

ب�ث�الث ل�غ�ات، ال�ع�رب�ی�ة ”  محاذیة ل�ل�ن�ھ�ر
واأللمانیة واإلنكلیزیة، تخاطب الوطن ف�ي 
العمق. في قصائدھا ال ینص�ب إھ�ت�م�ام�ھ�ا 

” األدب األل�م�ان��ي“ ع�ل�ى م�ا یس�م�ى ف�ي 
الش�اع�ری�ة وال�ج�ودة “ بالرباعیة األدب�ی�ة 
فحسب، إنما كی�ف�ی�ة ” والسخونة والبالغة

تولیفھا جمالیة الظواھ�ر ال�ت�رف�ی�ھ�ی�ة ف�ي 
أدب الشعر. باإلض�اف�ة إل�ى أن�واع أخ�رى 
م��ن ال��وظ��ائ��ف، ع��ل��ى س��ب��ی��ل ال��م��ث��ال ال 
الحص�ر، ال�وص�ف ال�م�وج�ز ل�ل�م�ح�ت�وى، 
الص�ورة، الس�رد، ال��رس�ال�ة ال��م�ف�ت�وح��ة، 
المقولة، جودة النقد وجوھره، مع أش�ك�ال 
مختلفة من الوصف التفصیلي للجم�ال�ی�ات 

 اللغویة والتمثیل.
 فوق شراشف التیھ

 النساء
اللواتي قتل القدر فرسانھن على ج�ب�ھ�ات 

 …االنتظار
 یوثقن عنوستھن على زند الرصاص

 تدیر الحرب بوابة أحالمھن
 فوق شراشف التیھ

 ینتظرن بوارج النور
 من خلف البحر

 متضرعات الى السماء
 أال تزرع بین حنایا الروح

 شجراً عقیماً 
الشاعری�ة ف�ي قص�ائ�د ال�خ�وام ذا ن�ك�ھ�ة 
خاصة متعددة الم�واض�ی�ع وذات م�ق�ی�اس 
ثابت وقافیة مكت�وب�ة ب�الش�ك�ل ال�ت�ق�ل�ی�دي 
ل�ل�ش�ع�ر ال�ذي ی�ح��اك�ي ال�م�رئ�ی�ات. ع�ال��ُم 
ح��دس��ُي أك��ث��ر ت��ك��ام��الً ف��ي واق��ع أوس��ع 
للرؤیة، یخلق معنى ل�ل�ظ�واھ�ر ال�رم�زی�ة، 
النسق الكلي لالفكار واالتجاھات ال�ك�ام�ن�ة 
في أنماط وسلوكیات معینة.. ف�ي ن�اص�ی�ة 

، وھ�ي أول قص�ی�دة ” ع�راق“ قصی�دت�ھ�ا 
یبتدأ بھا الدیوان من جھة الی�م�ی�ن، ن�ق�ف 
بین األیدیولوجیا وفلسفة القیّم في س�ی�اق 

 جمالي أخالقي مثیر،
 أیھا المنزلق

 …فوق رداء الغیم مھالً 
 لست مستعدةً 

 لكل ھذا العناق
 ففي القلب یزاحمك

 الحب
 والجرح
 والشعر

 یزاحمك العراق
إم�رأةم�ن ”  عل�ى ال�ن�ق�ی�ض م�ن قص�ی�دة 

التي ال تبدو غن�ائ�ی�ة ب�ق�در ”  مدینة الرماد
تح�م�ل ع�ل�ى م�ت�ن�ھ�ا ”  جنائزیة“ ما تكون 

أشكال مختلفة تقف بی�ن ع�ت�ب�ة ال�ظ�واھ�ر 
الوجداني غ�ی�ر ”  قداسة” األكثر سخونة و

 التقلیدي.
 تلك الموشَّحةُ بالسواد
 إمرأة من مدینة الرماد

 تجر عربة الموتى بأذیال عباءتھا
 …وتئن

 یخجل زریاب من موسیقاھا الحزینة
 تجاعیدھا

 أكتافھا المھدلة بحزمة خروقٍ 
 كل خرق یوثق حرباً،

 وصوتا قبیحا
 یزمھر للموت العابث بالمدینة

 تتالشى ابتسامةُ أسنانھا
 الساقطة من حروب
 تحمل حلیب الحیاة

 لمن تبقىَّ على قید الحلمات
 یحلم بالسكینة

في كلمتھ في إحدى األماسي الثقافیة التي 
نظمتھا ف�ي ب�رل�ی�ن، (َذَك�ر، ع�ال�م اآلث�ار 
ومدیر س�اب�ق م�ت�ح�ف ال�ف�ن اإلس�الم�ي ـ 
ب�رل�ی�ن ال�م�ؤرخ ال�م�ت�خ�ص�ص ف�ي ال�ف�ن 
اإلسالمي األستاذ الدك�ت�ور ك�الوس ھ�ازه 

C.P Haase  ،بالشعراء األلمان العظماء
َمن یعرفھم كل إنسان، لك�ن ال ی�ق�رأ ل�ھ�م 
أحد، في حین أن الشعر في العالم الع�رب�ي 
الزال مزدھراً وحیویاً. مضیفاً ـ ھن�اك ف�ي 
ساحة التحریر في بغداد ح�اج�ة ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر 
السیاسي والثقاف�ي، وض�ع�ت ال�م�ع�ارض�ة 

، وال ی�ك�اد أي “ الحق�ی�ق�ة وال�خ�ی�ال” بین 
ش�خ�ص ف�ي ھ�ذا ال��ب�ل�د إال أن ی�درك م��ا 
ی�ج�ري، ف�إل�ى ج�ان��ب ال�ف�ع�ل الس�ی�اس��ي، 
یتجمھر الناس ی�ت�ن�اقش�ون ح�ول الش�ع�ر. 
وسائل االعالم المحلیة والعالمیة تتیح ل�ن�ا 
رؤیة ھذه األطر من واقع الحیاة ال�ی�وم�ی�ة 
في الع�راق).. ف�ي ھ�ذا س�ی�اق وب�أش�ك�ال 
م��خ��ت��ل��ف��ة أق��ول: ك��ث��ی��رون ھ��م ال��ذی��ن ال 
یستمعون للشعر أو یقرؤونھ، ومن الناس 
من ال یجد متعة فیھ، ویُعرف ع�ن الش�ع�ر 
ب��أن��ھ ق��ب��ل��ة ال��ن��خ��ب��ة ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
المتحضرة، لكن من أین یس�ت�م�د الش�اع�ر 
تحدیھ لھذه الظاھرة. أعتق�د أّن ال�م�س�أل�ة 
بمنتھى السھولة، عندما یلجأ الشاعر إل�ى 
االقتراب من فھم رغبات المت�ل�ق�ي ول�ی�س 
عالمھ الخاص. في الشعر األلمان�ي م�ث�الً، 
لیس ھناك ك�ح�روف ال�ھ�ج�اء م�ا ی�ف�ص�ل 
الشاعر عن محیطھ، أنت تقرأ ش�ع�راً ف�ي 

السی�اس�ة ك�م�ا ف�ي ال�ط�ب�ی�ع�ة وال�ح�ی�وان 
والخیر والشر، للمرأة وال�رج�ل، ب�الش�ك�ل 
الذي یجد ُكل فیھ مبتغاه.. والقصائد األكثر 
كثافة في التعبیر، ھي تلك القصائد األك�ث�ر 
تحدیا للواقع واألكث�ر ت�ع�ب�ی�راً ع�ن ال�ذات 
حیث یتكلم الشاعر بلسان اآلخر وھ�ذا م�ا 

 أعنیھ، كالتي نجدھا في شعر ندا الخوام.
 أنا ابنة النھرین

 تحت قوس الحب
 ینسبني البحر إلیھ

 أنا ابنة النھرین
 أعرت الى الفراشات أجنحتي لتطیر

 وعانقت عشتار
 امنحیني یا قدیستي الضوء

 ألغني
 قصائد جمیلة

جمیل�ة ھ�ي قص�ائ�د ن�دى ال�خ�وام، ح�ی�ث 
تحمل ش�ح�ن�ات ل�غ�ة م�ؤث�رة، وإن ك�ان�ت 
تعتمد الرمز أحیان�ا أو ت�ل�ج�أ إل�ی�ھ، ف�ھ�ي 
جریئة تخزن في أحشائھا مظ�اھ�ر ال�ق�ل�ق 
تارة واإلثارة تارة، حتى ف�ي الس�ی�اس�ة ال 
ت��خ��ل��و م��ن انس��ی��اب��ات ت��ع��ب��ی��ری��ة ن��ق��دی��ة 

 مباشرة.
كما ت�م�ت�ل�ك م�ق�ت�ن�ی�ات وح�ك�ای�ات م�ث�ی�رة 
خ��اص��ة، ت��ك��ت��ن��ز س��ون��ت��ات غ��ن��ائ��ی��ة 

 “Sonette  ” م��خ��ت��ارة، ت��ج��م��ع ب��ی��ن
حساسیة العاطفة وروح التحدي وال�ت�أم�ل 
في آن واحد.. في السریالیة، كما ف�ي ن�ق�د 
الواقعیة االشتراكیة تحدث أندریھ بریت�ون 

Andre Breton  عن أھمیة الشعر م�ن
(تفاصیل الحیاة) بمعنى موقف الشعر م�ن 
الحیاة العامة من أجل ھدف لھ ما ی�ب�رره، 

ع����ن  Paul Eluardب����ول إل����وار 
ف��ي ”  غ��ی��ر ال��م��ق��ص��ود“ و ”  ال��م��ت��ع��م��د“ 

 Jacquesالشعر، وتعرض جاك بریفیر 
Préver  الش��ع��ر “ ل��م��ا ك��ان ش��ائ��ع��اً بـ��

لكن ما أتاحھ ل�ن�ا ش�ع�ر ال�خ�وام ”.  الملغز
على المدى الحر قد صاغ معنى ال�ق�ص�ی�دة 
من الناحیة األدبیة بشكل ت�ل�ق�ائ�ي، ق�ری�ب�اً 
من النموذج األلماني ال�ذي ی�ط�ل�ق ع�ل�ی�ھ 

أو ال�م�ع�ق�ول، ال�ذي ”  الشعر الم�ل�م�وس“
إل��ى ”  ال�رم��زي“ ی�دف�ع ف�ي إط�ار م�ح��ك�م 

 أقصى الحدود.
ك�م�ا ”  األن�واع الش�ع�ری�ة“ وحسب نظریة 

تعزو إلیھ المصنفات القدی�م�ة وال�ح�دی�ث�ة، 
منذ كان أرسطو على ق�ی�د ال�ح�ی�اة وح�ت�ى 
القرن الثامن عشر، الذي امتاز بتقسیمات 
فرعیة للشعر، كالتفص�ی�ل�ی�ة وال�م�ل�ح�م�ی�ة 
والدراما والمأساوي والھزلي والكومی�دي 

ف��ي   الس��اخ��ر، ف��أن ش��ع��ر ن��دا ال��خ��وام
ال�م�ف�ھ��وم ال�ح��دی�ث ل��ألدب، إن�ت��اج ش�م��ل 
اإلثارة، بوصفھا التق�دی�ر ال�ح�اس�م، ال�ذي 
یجسد الرغبة في إیقاظ الذائقة السی�اس�ی�ة 
لدى الم�ت�ل�ق�ي وت�ق�ری�ب�ھ م�ن ف�ن الش�ع�ر 

  بطریقة مفصلة للغایة.

ذي ا اا ام اة اا ..ي اا امد   
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(ول��د الش��اع��ر ال��روائ��ي ل��وی��س 

میثون في فالب�اریس�و بـ� ش�ی�ل�ي 

، وی�ق�ی�م م�ن�ذ ف�ت�رة  1942عام 

طویلة في ب�اری�س ح�ی�ث أص�در 

ع���دة م���ج���م���وع���ات ش���ع���ری���ة 

باألسبانیة مع ت�رج�م�ة ف�رنس�ی�ة 

لھا قام بھا كلود كوفون، ومنھ�ا: 

"األرض الم�ح�ت�رق�ة" "قص�ی�دة 

ال��ج��ن��وب" " ط��ری��ق ال��غ��ی��وم" 

و"ارت��ح��االت وع��ودة". وم��ن 

مؤل�ف�ات�ھ األخ�رى: ف�ال�ب�اریس�و، 

ال���وس���ادة   –أرض ال���غ���م���وض 

 –قصیدة الماء والنور  –الطینیة 

ال��ف��راش��ة   –س��ی��ق��ان ال��ھ��اوی��ة 

ح�ل�م ش�ج�رة ال�ت�ی�ن   –الم�ق�ن�ع�ة 

 روایة موت اإلنكا ) –المشتعلة 

 

 [ارتحاالت وعودة]

 

1 

 إن قصة حیاتنا

 ھي أیضا

 ھذا الخریر المحتدم

 الذي نطرحھ عن ذاكرتنا

 في ملتقى

 الشجرة والنھر.

 رسم ال تحل رموزه

 كتصورات

 العاصفة.

2 

 شمس غیر منظورة تلھبنا

 إننا نعیش منعزلین

 في منازل كرتونیة مزینة

 بال شيء یقال أو یُصغى إلیھ

 وفجأة

 -ولم یكن دمنا نفسھ یتنسم بعد -

 كنا نسمع خطوةَ 

 األرِض التي تتوھج وتحلم

 وكنا نتحدث

 عن ارتحاالت وعودة

 

3 

 ما الذي ینقصنا؟

 ربما النساء

 على شاكلة الحصان واألفق؟

 ھذا المشھد الذي یرتعد المرُء لھُ 

كشجرة من الفوالذ؟ الخط ال�غ�ی�ر 

 الصھوة؟  مكتمل لھذه

أم س��اح��ل ال��دھش��ة والش��اط��ئ 

 المتفرد؟

 الصورة الشھوانیة

 لألوراق المخطوطة بعد محو؟

 رسُم ولمساُت الیدِ 

 التي تغمغم وال توازن

 في كتاباتنا المترھبنة.

 

4 

 الضوء الرذاذي القادم من البحر

ی��ع��م��د أط��ف��اال ب��ائس��ی��ن ع��ل��ى 

 الشاطئ.

 إن أشباح الصباح

 تحیك نیران الصدى

 إنھا تقطف في انطالقتھا

 نسمات األطالل

 ونباحا

 وشكاوى شعبیة

 فوق طرقات المیناء الندیة

 

5 

 الضوء

 یرش رقعة الشطرنج

 یضيء طریق العودة.

 الُجزر

 تحت أوشحة الخسوف!

 الحائط وحكایا البر والبحر.

 

6 

 الشمس المتسكعة تطحن الدقیق

 في حلقات السماء.

 رحلة ورسم

 دوار ومسرح

 ذات یوم سوف نرحلُ 

على امتداد مستنقع�ات الس�اح�ل. 

 وسوف نصغي إلى الحكایا

 تحت أشجار السماء.

 

7 

 سنفتح خارطة الكتب القدیمة

 حیث الشاطئُ 

 مسرحا لألصوات المضمحلةِ 

 قناعا لألصداف والمحار

 جسد امرأة في عیون مقفلة

 سنتحدث والوجھ فضي

 بفعل السالف

 -والعیون مغمضة -نعید

 -تلك الكلمات التي كانت

 -أو لم تكن 

 تاریخ حیاتنا.

 

8 

 كانت الریح ھائجة

 في تلك الریاض 

 ممدودة، تعید إلى الذھن

 صوًرا ومشاھد ربما 

 ما تزال تنبض بالحیاة.

 أشیاء المعة، ھشة

 أشیاء ال وجود لھا تتشكل

 أصوات كائن

 في رماد الشمس.

9 

 كانت حرفتي تزیین الستائر

 بوجھ مالك

 تشوھھ الریاح.

 كعیون كبیرة محدقة

 لسان من لھیب

 بین البتالت الصفراء

 للصرخة. 

 

10 

 ھكذا كانت قصة حیاتنا

 بَھرٌج المع.

 مشھد الطحلب البارق.

 مدن تحلم.

 صمت الذع.

 [ارت ودة] 

 أر:  ن / 
() 

 
 

 ترجمة:   
 مصرمحمد محمد السنباطي/ 



یقول الجرجاني عن الفصل والوصل: ((وإعلم أن ما من    
علم من علوم البالغة أنت تقول أن�ھ ف�ی�ھ خ�ف�ي غ�ام�ض، 
ودقیق صعب إّال وعلم ھ�ذا ال�ب�اب أغ�م�ض وأخ�ف�ى وأدق 

دار   –دالئل االعج�از   –وأصعب.)). (عبد القاھر الجرجاني
 )187ص 1978 -بیروت  –المعرفة 

في ھذه الدراسة، وفي الدراسات السابقة ال�ت�ي ت�ن�ت�ھ�ج    
ھذا النھج في دراسة فنون األدب المتنوعة، استخدمت لغة 
العلم الوصفیة ولیست اللغة ذات ال�ح�واف ال�ع�اط�ف�ی�ة، أو 
التي تمسك بتالبیبھا تلك اللغة، لذا انبّھ القاريء الحصی�ف 

 لذلك.
ان اللغة الوصفیة تلك لھا بالغة غ�ی�ر م�ن�ت�ب�ھ ل�ھ�ا ف�ي    

الكثیر من الدراسات النق�دی�ة خ�اص�ة، ف�ھ�ي تس�ت�ط�ی�ع أن 
تصف العمل األدبي بطراوة بالغتھا الذاتیة، وھذه الط�راوة 
تتأتى من طراوة اللغة المستخدمة في العمل األدبي نف�س�ھ، 

 كقصة، وروایة، وشعر.
في ھذه السطور سنقدم دراسة نصیة/ إحصائیة ل�ب�ع�ض    

أدوات التماسك في نص روایة "حب عتیق" للروائي علي 
  لفتة سعید.

اخترت ثالثة عیّنات م�ن ال�روای�ة، األول�ى ھ�ي ال�ف�ص�ل    
األّول، والعیّنة الثانیة ھي الفصل السادس عشر، وال�ع�یّ�ن�ة 
الثالثة ھي الفصل األخیر. ان اختیاري ھذه ال�ع�یّ�ن�ات ج�اء 
بسبب ان الكاتب، أي كاتب، یستخدم لغة واحدة في ع�م�ل�ھ 
األدبي الواحد من الكلمة األولى إلى الكل�م�ة األخ�ی�رة، ول�م 
یكن عنده في ھذا العمل أي اخ�ت�الف ی�ذك�ر بش�أن ال�ل�غ�ة، 
اللھم إّال إذا كانت لغتھ غیر مسیطر علیھا في العمل األدب�ي 

  نفسھ.
*** 
تعددت أوجھ دراسة النصوص األدبیة، ونقدھا، منذ أن     

وصلنا أول كتاب لمؤلف عربي عن الشعر والشعراء ح�ت�ى 
یومنا ھذا. وقد ك�ان ال�ن�ق�اد ال�ع�رب األوائ�ل ق�د أع�ت�م�دوا 
نظریات(!) عدیدة لدراس�ة ال�ن�ص األدب�ي، ون�ق�ده، م�ن�ھ�ا 
نظریة الم�وازن�ة ل�آلم�دي، ون�ظ�ری�ة ال�ن�ظ�م ل�ل�ج�رج�ان�ي، 
ونظریة اللفظ والمعنى للجاحظ، حت�ى وص�ل�ن�ا إل�ى ال�ق�رن 
العشرین وكتب الم�ب�دع�ون ال�ع�رب روای�ات�ھ�م وقص�ص�ھ�م 
القصیرة التي حاولت أن تتبع النھج واإلسلوب الغربي ف�ي 
الكتابة، فكانت نظریات العرب األوائ�ل. وك�ذل�ك ال�دراس�ات 
النقدیة التي تناولت النصوص األدب�ی�ة م�ن�ذ ب�دای�ة ال�ق�رن 
العشرین إلى فترة السبعینات، والتي تعتمد في نظرتھا إل�ى 
النص على الذوق، والتقییم، والتقویم، تتضافر فیما بی�ن�ھ�ا 

  لدراسة تلك النصوص.
عن�دم�ا ج�اءت الس�ب�ع�ی�ن�ات ف�ي ال�ع�راق ج�اءت م�ع�ھ�ا    

النظریات الح�دی�ث�ة ل�دراس�ة ال�ن�ص م�ن خ�الل ال�دراس�ات 
والكتب ال�م�ت�رج�م�ة ال�ت�ي ق�ام ب�ھ�ا األش�ق�اء ال�م�ص�ری�ی�ن 
واللبن�ان�ی�ن وال�م�غ�ارب�ة، ف�ع�رف�ن�ا ك�ی�ف ت�ت�ن�اول وت�درس 
النصوص من الناحیة الجمالیة، ومن الناحیة ال�م�اركس�ی�ة، 
ومن الناحیة الوجودیة، وبعدھا جاءت الشكالنیة، مع العلم 
أنھا ولدت قبل ھذه الفترة بأك�ث�ر م�ن خ�م�س�ی�ن ع�ام�اً ف�ي 
االتحاد السوفیتي، ثم جاءت النظریات البنیویة، والدالل�ی�ة، 

 واللسانیة، ثم ما بعد البنیویة...الخ.
وال نرید أن نقدم تعریفاً ل�ل�ن�ص ك�م�ا ف�ع�ل�ت ال�دراس�ات    

والبحوث األكادیمیة التي درست اإلتساق في النص األدب�ي 
أو القرآني، ألننا وجدنا ان في تلك ال�دراس�ات وال�ب�ح�وث، 

 وھي بالعشرات، الكفایة الالزمة لذلك.
وأیضاً، فقد كان "ل�ل�ن�ق�اد" ال�ق�دام�ى دورا ف�ي دراس�ة    

إتس��اق ال��ن��ص، وال��ن��ص ال��ق��رآن��ي خ��اص��ة، ك��ال��ج��اح��ظ، 
 والجرجاني، والسكاكي، والعسكري، وغیرھم.

بعد ھذه المقدمة البسیطة التي أردنا منھا أن تدخلنا ف�ي    
صلب ما نرید تقدیمھ، وھو دراسة النص األدب�ي ل�م�ع�رف�ة 
تماسكھ من خالل دراسة لسانیة لھ تعتمد مف�ھ�وم االتّس�اق 
النصي، علینا أن ندرس االتّساق، ونحدد أدواتھ، وم�ع�رف�ة 
كیف برزت عواملھ. إذ أن االتّساق ھو من ب�ی�ن ال�م�ع�ای�ی�ر 
التي یكون فیھا النص نصاً متماسك البناء ل�غ�ة، وم�ع�ن�ى، 

 وداللة.
*** 

 لسانیات النص:
لسانیات الن�ص ھ�ي ف�رع م�ع�رف�ي نش�أ ف�ي أورب�ا ف�ي    

ستینیات القرن المنصرم، ویبحث في النص بإعتباره أعلى 
 وحدة لغویة بعد الجملة.

وقد جاءت ھذه الدراسات لت�وّس�ع م�ن ال�دراس�ات ال�ت�ي    
تتناول الجمل�ة، ألن: ((ال�ج�م�ل�ة ال ت�ق�دم س�وى الض�ئ�ی�ل 
بالنسبة لما یقدمھ الن�ص، ف�م�ا ال�ج�م�ل�ة إّال ج�زء ص�غ�ی�ر 
بالقیاس بالنص، وما یقدمھ النص یم�ث�ل ال�م�ع�ن�ى ال�ك�ل�ي، 
على حین الذي تقدمھ الجملة یمثل جزءاً فقط م�ن ال�م�ع�ن�ى 

   )1العام)). (
وحسب"فان دایك"، فإنھ:((یصف الجوان�ب ال�م�خ�ت�ل�ف�ة    

ألشكال االستعمال اللغوي وأشكال االتص�ال وت�وض�ی�ح�ھ�ا، 
كما تحلل في ال�ع�ل�وم ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ف�ي ت�راب�ط�ھ�ا ال�داخ�ل�ي 

     )2والخارجي)).(
وقد لخص صبحي ابراھیم الفقي مھام لسانی�ات ال�ن�ص،    

ومما ذكره:(إحصاء األدوات وال�رواب�ط ال�ت�ي تس�اھ�م ف�ي 
    )3التحلیل، ودورھا في تماسك النص). (

ونحن ھنا سنركز على بعض أدوات الوصل والربط ب�ی�ن    
الجمل، أو ف�ي داخ�ل�ھ�ا، ف�ي ال�ن�ص ال�روائ�ي ال�م�دروس 

 فإعتمدنا أدوات العطف لذلك.
*** 

 تماسك النص:
في النصوص األدبیة التي نحن بصدد دراستھا، ی�ح�ت�اج    

النص األدبي في حالة تداولھ إلى عوامل تساعده ع�ل�ى أن 
یكون نصاً متماسكاً، إضافة لمنتجھ وال�وس�ط ال�ل�غ�وي، إذ 
یحتاج إلى متلقي، وكذلك، إلى عوامل اإلتّساق واإلنس�ج�ام 

 التي تقوم بذلك.
والتماسك النصي ھو ھدف كل عمل ك�ت�اب�ي م�ھ�م�ا ك�ان    

نوعھ، إّال أن ذلك یتم بصور متفاوتة، وھ�ذا ال ی�ت�م م�ا ل�م 
 تتضافر عوامل ثالثة للنص، ھي:

 وحدة الفكرة. -
 طبیعة المنتج. -
   )4الوسط الناقل للنص. ( -

فـ ((المنتج بفكرتھ: ھو من یضع النص ویصنع تماسك�ھ    
النصي، ویقیم لھ ال�ع�الق�ات ال�دالل�ی�ة وال�ل�غ�وی�ة، وال�ن�ص 
بالنسبة لمنتجھ خطاب تام غني عن ال�ت�أوی�ل. وال ی�ح�ت�اج 
للمتلقي حتى یتحصل على صفة النصیة أو ال�خ�ط�اب، وإن 

 یطلع علیھ متلق.  بقي بین دفتي كتاب لم
والوسط الناقل، أي (اللغة): ھي وعاء الداللة، بھا تن�ق�ل    

األفكار من جیل آلخر. أما المتلقي فلھ أن یأخذ بالنص ك�م�ا 
ھو لوضوحھ وعدم الحاجة إلى الت�أوی�ل، وإم�ا أن ی�ت�ل�ق�ى 
النص تأویال؛ لغرض في نفسھ أو نفس المنتج، أو لضع�ف 
في األداء اللغوي في ال�ن�ص (ع�ن�اص�ر االتس�اق)، ف�ی�ع�ی�د 
المتلقي تشكیل الخطاب بوحي من ال�ن�ص، أو ب�غ�ی�ر ذل�ك، 
وقد یعمد المتلقي إلى التأویل بغیر وع�ي ف�ی�ح�ب�ط ال�ن�ص، 

 )5فالمتلقي إما متلٍق إیجابي وإما سلبي.)). (
*** 

 مفھوم اإلتّساق:
 لغة: -

قال ابن منظور عن�ھ: اس�ت�وس�ق�ت اإلب�ل واس�ت�وس�ق�ت:    
  اجتمعت. وقد وسق اللیل واتسق وكل ما انظم فقد اتسق.

 إصطالحاً: -
یعرف محمد خ�ط�اب�ي اإلتّس�اق ب�أن�ھ: ((ذل�ك ال�ت�م�اس�ك    

الشدید بین أجزاء المشك�ل�ة ل�ن�ص/خ�ط�اب م�ا ی�ھ�ت�م ف�ی�ھ 
بالوسائل اللغویة (الش�ك�ل�ی�ة) ال�ت�ي تص�ل ب�ی�ن ال�ع�ن�اص�ر 

     )6المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمتھ.)).(
ویؤكد "صالح فضل": ((أن ال�ت�م�اس�ك خ�اص�ی�ة ن�ح�وی�ة 
للخطاب تعتمد على عالقة كل جمل�ة م�ن�ھ ب�األخ�رى، وھ�و 
ینشأ غالبا ع�ن ط�ری�ق األدوات ال�ت�ي ت�ظ�ھ�ر ف�ي ال�ن�ص 
مباشرة كأح�رف ال�ع�ط�ف، وال�وص�ل وال�ت�رق�ی�م، وأس�م�اء 
اإلشارة، وأداة التعریف، واالسم ال�م�وص�ول وغ�ی�ره.)). (

7(     
*** 

 أدوات اإلتساق:
كانت وما زالت، ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ش�ب�ھ ان�ط�ف�اء ل�ھ�ا،    

المناھج النقدیة التي تعالج النص األدب�ي ت�ع�ت�م�د األح�ك�ام 
القیمیة، ثم ظھرت بعدھا قبل أكثر من خ�م�س�ی�ن ع�ام�اً ف�ي 
أوربا، ثم في الوطن العربي، المناھج النصیة ال�ت�ي ت�ح�ل�ل 
النص األدبي، وإیجاد القواعد الع�ل�م�ی�ة ال�ت�ي ت�ت�ح�ك�م ب�ھ. 
وبعیدأً عن "عقدة الخواجة" نقول إن العرب قبل ألف سنة 
قد درسوا النص م�ن داخ�ل�ھ، وح�ل�ل�وه، ووج�دوا م�ا ك�ان 
یضمھ. وال أرید ھنا أن أكتب بحثاً تنظیریاً ع�ن ال�دراس�ات 
اللسانیة في النقد القدیم على ال�م�س�ت�وى ال�ع�رب�ي، أو ف�ي 
ال��وق��ت ال��ح��اض��ر، وع��ن أح��د ع��ن��اوی��ن��ھ��ا األس��اس��ی��ة 
وھو"االتساق" على المستوى األورب�ي وال�ع�رب�ي ك�ذل�ك، 
ألن ألكثیرة من الدراسات والبحوث قد كتبت ونشرت عن�ھ. 
وكذلك فإن المقام ال یتح�م�ل م�ث�ل ھ�ذا ال�ب�ح�ث. ف�ي درس 
لسانیات النص اھتم اللغویین ك�ث�ی�را ف�ي دراس�ة ال�ج�م�ل�ة 
والنص، وقد أخذت الجملة اھتماماً ك�ب�ی�راً م�ن ال�ب�اح�ث�ی�ن 
والدارسین ألنھا، وم�ن ب�ع�دھ�ا ال�ن�ص، ال ی�م�ك�ن دراس�ة 
المعنى منفصال عن سیاقھ اللساني ابتداء منھا، ل�ل�وص�ول 
 إلى معرفة كیفیة تماسك بنائھ الكلي، والوصول إلى معناه.

وق��د اھ��ت��م��ت لس��ان��ی��ات ال��ن��ص ب��دراس��ة "اإلتس��اق    
واإلنسجام"، حیث إن االتساق یتعلق بالجوانب الترك�ی�ب�ی�ة 
داخل الجملة لنصل إل�ى ال�ن�ص، ف�ی�م�ا االنس�ج�ام ی�ت�ع�ل�ق 

 بالجوانب الداللیة.
و"اإلتساق" یعني ترابط الجمل في النص م�ع ب�ع�ض�ھ�ا    

البعض بوسائل لغویة معینة، وقد عني الدارسون بوظ�ی�ف�ة 
 )8ھذه الوسائل/ الروابط، وھي: (

 . اإلحالة والمرجعیة.1
 . اإلستبدال.2
 . الحذف.3
 . الوصل والعطف.4

وقد درس نقادنا القدماء ھذه األدوات كما عند القزوین�ي    
في "اإلیضاح في علوم البالغة"، وعبد القاھر الجرج�ان�ي 

  في "دالئل االعجاز" وغیرھما.
ولما كانت الجملة م�ق�ول�ة ت�رك�ی�ب�ی�ة، وال�ت�راب�ط ع�الق�ة    

سندرس ترابط الجمل ف�ي     داللیة، فإننا في ھذه الدراسة 
النص، فیما نترك إلى وق�ت أخ�ر ال�ع�الق�ات ال�دالل�ی�ة، أي 

 اإلنسجام في النص.
 لبقیة في الصفحة التالیة :ا
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 الوصل (الربط):
 مفھومھ: -

یعد الربط عالقة اتساق أساسیة في ال�ن�ص، ألن�ھ ی�ح�دد    
الطریقة التي ترتبط بھا الجملة السابقة مع ال�الح�ق�ة وی�ت�م 
ھذا بشكل منظم. ألن: "النص عبارة عن جمل أو متتالیات 
متعاقبة خطیاً. ولكي ندركھ كوحدة مت�م�اس�ك�ة ت�ح�ت�اج إل�ى 

     )9عناصر رابطة متنوعة تصل أجزاء النص". (
غیر أن الربط یختلف عن اإلحالة واالس�ت�ب�دال وال�ح�ذف    

في كونھ ال یتضمن إشارة موجھة البح�ث ع�ن ال�م�ف�ت�رض 
 فیھا سابق أو الحق.

 
 أنواعھ: -
قسم الباحثون الربط "الوصل" إلى أربعة ع�ن�اص�ر ھ�ي:  

 زمانیة، إضافیة، عكسیة وسببیّة.
. الربط اإلضافي: یتم ذلك عن طریق األدوات "ال�واو"، 1

و"أو"، و"حتى". لیتم ربط صورتین ب�ی�ن�ھ�م�ا تش�اب�ھ أو 
 إتحاد.

. الربط العكسي: ی�ت�م ع�ن ط�ری�ق أدوات ال�ت�ع�ارض أو 2
  التقابل وھي: "لكن"، "بل".

. الربط السببي: من خ�الل�ھ ی�م�ك�ن�ن�ا م�ن إدراك ال�ع�الق�ة 3
 المنطقیة بین جملتین أو أكثر وھي "الفاء".

. الربط الزمني: ھو العالقة بین جملتین م�ت�ب�اع�دت�ی�ن أو 4
متتابعتین زمانیا ومن أبرز تع�ب�ی�ر ع�ن ھ�ذه ال�ع�الق�ة ھ�ي 

 )10األداة"ثم". (
*** 

 
 أدوات الربط: -

إّن للعطف النصي أثر بیّن في إتساق وت�م�اس�ك ال�ن�ص،    
 فلھ دور كبیر في ربط عناصر النص بعضھا ببعض.

واألدوات ھذه التي تربط الجمل بعضھا البع�ض ص�ن�ف�ت    
 حسب وظیفتھا:

 "الواو" حیث تربط الجمل العدیدة فیما بینھا. -
  "الفاء" التي تفید الترتیب من غیر تراخ. -
  "ثم" التي تفید الترتیب مع التراخي. -
  "أو" التي تفید تردد الفعل بین أمرین وتجعلھ ألحدھما. -
  "حتى" التي تفید الغایة. -
  "لكن" التي تفید اإلستدراك. -
  "بل" التي تفید اإلضراب. -

وقد إعتمدنا في ھ�ذه ال�دراس�ة األدوات ال�م�ذك�ورة ھ�ن�ا    
"أدوات الع�ط�ف" م�ن دون ب�ق�ی�ة األدوات األخ�رى م�ث�ل 

الضمائر، وأسماء اإلشارة، وغیرھا، ل�ك�ي ال ت�ط�ول ھ�ذه 

 لدراسة بین أیدینا.
ھذه األدوات وغیرھا، ال تربط الجمل فیما ب�ی�ن�ھ�ا رب�ط�اً    

وحیداً، بل ھي تربط األفك�ار وال�رؤى وال�ت�ص�ورات، ل�ك�ي 
یك�ون ال�ن�ص ك�ام�الً وم�ت�م�اس�ك�اً، وخ�ال�ي م�ن ال�ف�ج�وات 

  اإلبداعیة.
***    

وقد اخترت عینات من النص الروائي في ھذه الدراسة ألن 
إسلوب أي كاتب، أو نمطھ في الكتابة، واستخدام القاموس 
اللغوي الشخصي ھو واحد في ك�ل ال�ك�ت�اب�ات إّال م�ا ن�در، 
حیث بین فترة وأخرى، في تعدد نصوص�ھ، ی�ق�وم ال�ك�ات�ب 
بتغییر اسلوبھ، أو نمط كتابتھ، واستعمال قاموسھ ال�ل�غ�وي 
الشخصي. ولما كان ذلك ھو المعمول بھ عند الكتّ�اب، ف�إن 
اقتطاع جزء أو أكثر من نص طویل كعیّنة عن باقي ال�ن�ص 
ھي طریقة مثلى في فحص ودراسة الن�ص ب�أج�م�ع�ھ، ك�م�ا 
یتم ذلك في المصن�ع ف�ي أخ�ذ ع�یّ�ن�ات ل�ف�ح�ص ال�م�ن�ت�وج 

 الصناعي.
*** 

 
 العیّنات:

 - 19إل�ى ص  -13م�ن ص - 1العیّنة االول/ ال�ف�ص�ل/ -
 .1540. وعدد كلماتھا = 7مجموع الصفحات 

 -178، إل�ى ص 171من ص  -16العیّنة الثانیة/الفصل/ -
 .1568. وعدد كلماتھا =8مجموع الصفحات 

 302، إلى ص  301من ص - 33العیّنة الثالثة/ الفصل / -
 .319. وعدد كلماتھا =2مجموع الصفحات  -
 

 تحلیل الجدول:
الفرق بین مساحة ال�ع�یّ�ن�ة األول�ى ومس�اح�ة ال�ع�یّ�ن�ة   –  1

  الثانیة ھي صفحة واحدة لحساب العیّنة الثانیة.
كانت العیّنة الث�ال�ث�ة ب�م�س�اح�ة ت�ق�در ُخ�م�س مس�اح�ة  - 2

 العیّنات األخرى.

 .1أكثر استخدام لألداة "الواو" في العیّنة /  – 3
  .2أكثر استخدام لألداة "أو" في العیّنة/  – 4
  .1أكثر استخدام لألداة "الفاء" في العیّنة/  - 5
  .1أكثر استخدام لألداة "حتى" في العیّنة/  - 6
  .1أكثر استخدام لألداة "لكن" في العیّنة/  - 7
. ولم تست�خ�دم 2أكثر استخدام لألداة "بل" في العیّنة/  - 8

 العینة الثالثة ھذه األداة.
  .2أكثر استخدام لألداة "ثم" في العیّنة/  - 9

ان نسب استخدام األداة "ال�واو" أك�ب�ر ب�ك�ث�ی�ر م�ن  - 10
نسب األدوات األخرى، وت�أت�ي ب�ع�دھ�ا األداة "ف" ع�ل�ى 
الرغم من قلت نسبتھا مقارنة باألداة "الواو". وھذا معناه 
ان الروائي علي لفتھ سعید قد استخدم بكثرة حرف العطف 
"ال��واو" ألن ھ��ذه األداة ت��رب��ط ك��ل ش��يء، األس��م��اء، 
واألف�ع��ال، والص��ف��ات، واالنس��ان، وال��ح��ی��وان، وال��ن��ب��ات، 

  والجماد، واألشیاء جمیعھا.
ولربط الجمل بـ"الواو" صیغة واحدة في أن تربط ل�ت�ع�بّ�ر  

عن آنیة اللحظة، مثل ھذا الربط: (إذ ولد كبی�ًرا وق�ی�ل إن�ھ 
ولد بعمر عامین، وراح یأكل في شھره ال�ث�ان�ي، وی�رك�ض 
بشھره الثاني عشر من عمره، لیكون صدیقًا للحمار ال�ذي 
یصحبھ معھ، بعد أن استلمھ كإرٍث من أبیھ ب�م�ھ�ن�ت�ھ ال�ت�ي 

) ولم نج�د ف�ي ال�روای�ة 11جعلتھ حّمال المدینة األشھر). (
أي ربط آخر بحذف أداة الربط "الواو" وھ�و ال�رب�ط غ�ی�ر 
اآلني كما یستخدمھ الشعراء لتكثیف اللغة وإقتصادھ�ا، أي 
تكون ھكذا: (إذ ولد كبیًرا، قیل إنھ ولد بعمر ع�ام�ی�ن، راح 
یأكل في شھره الثاني، رك�ض بش�ھ�ره ال�ث�ان�ي عش�ر م�ن 
عمره، لیكون صدیقًا للحمار الذي یصح�ب�ھ م�ع�ھ، ب�ع�د أن 
استلمھ كإرٍث من أبیھ بمھنتھ التي جعلت�ھ ح�ّم�ال ال�م�دی�ن�ة 
األشھر.). ان حذف "الواو" یعطي مجاال ل�ألف�ع�ال ف�ي أن 
تحدث بغیر آنیة اللحظة، بل بمسافات بعیدة بین فعل وآخر. 
بین فعل القول، وف�ع�ل ال�والدة، وب�ی�ن ف�ع�ل األك�ل، وف�ع�ل 

 الركض.
أّما أذا كان یرید أن یربط أشیاء بأشی�اء أخ�رى ب�ال ت�راخ  

فانھ یستخدم األداة "الفاء"، فیما نج�ده ق�د اس�ت�خ�دم أداة 
الربط "ثم" التي تفید الربط مع التراخي ب�ن�س�ب�ة ض�ئ�ی�ل�ة 

 جدا.
ان استخدام ھذه األدوات ل�رب�ط ال�ج�م�ل، وال�ك�ل�م�ات، ف�ي  

الروایة، ال یعني خلو الروایة من األدوات األخرى ل�ل�رب�ط، 
مثل الضمائر، وأسماء اإلشارة، وغیرھا، وقد تركناھ�ا ف�ي 

 ھذه الدراسة لكي ال تطول بین أیدینا.
*** 
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 -اذا كان السرد ال�ن�ث�ري ھ�و س�رد قص�ص�ي   
حكائي یقصد الحكایة او توصیلي بشكل خط�اب 
ورسالة أوالوصف, فأّن السرد في الش�ع�ر ھ�و 
سرد ال بقصد السرد, ھ�و الس�رد ال�ذي ی�م�ان�ع 
وی��ق��اوم الس��رد, أنّ��ھ الس��رد ب��ق��ص��د األی��ح��اء 
والرمز ونقل األحساس وتعّمد األبھار وت�ج�لّ�ي 
لعوال�م الش�ع�ور واألحس�اس وت�ع�ظ�ی�م ط�اق�ات 
اللغة, فأّن م�ا ن�ق�ص�ده ب�ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة أو ال�ل�غ�ة 
التعبیریّة فھي اللغة التي تتحدث عن المش�اع�ر 
والعواطف والحاالت الذھنیّة عن طریق تكثیف 
اللغة وأنزیاحاتھا العظیمة والدھشة ال�م�ب�ھ�رة, 
أنّھا التعبیر عن مشاعر الذات األنسانیّة وع�ّم�ا 
یدور في داخلھا وأعماقھا, وم�ا یس�ت�غ�ور ف�ي 
عوالم ال�ذات األب�داع�یّ�ة ال�خ�الّب�ة وال�غ�امض�ة, 
وعن طریقھا یمكننا أن نتلّمس ونشاھد العوالم 
الداخلیة للشاعر., أنّھا التجربة الداخلیّة ل�ل�ذات 
الشاعرة والتي البّد ل�ھ�ا م�ن أن ت�ظ�ھ�ر ع�ل�ى 

 السطح وتستفّز المتلقي.
ویخطىء َمْن یظّن ویعتقد بأّن التعب�ی�ریّ�ة ھ�ي  

الكالم المعبّر عنھ بالح�ك�ي وال�ق�ص�ة واألنش�اء 
العادي والسطحي, لھذا فأّن الكتابة ال�م�ب�اش�رة 
والسطحیة تجعل العقل تابعا لما یقرأ, وح�ی�ن�ھ�ا 
یكون العق�ل أع�م�ى وب�ل�ی�د ی�ع�ی�ش ف�ي رت�اب�ة 
وخمول, عكس الكتابة باللغة الت�ع�ب�ی�ریّ�ة ال�ت�ي 
تحتاج الى قارىء یمتلك ح�دس�ا ی�ق�ظ�ا نش�ی�ط�ا 
مبدعا, حدس قوّي یمّكنھ من أكتشاف ال�ع�وال�م 
ال��داخ��ل��ی��ة ال��ب��ع��ی��دة ع��ن��د الش��اع��ر, أّن ال��ل��غ��ة 
التعبیریّة ھي التعبیر عن القیم الم�ع�ن�وی�ة ل�دى 
الشاعر بدال عن محاكاة الواقع , أنّھا ال�ت�ع�ب�ی�ر 
عن مشاعر الذات, أنّھا الذاتیة األبداعی�ة ال�ت�ي 
تغور في العوالم الدفینة والغامضة لھذه الذات, 
أنّھا ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ّم�ا ی�دور وی�ت�ج�لّ�ى ف�ي داخ�ل 
األنسان. أنّھا األشراقات عن الحاالت ال�ذھ�ن�ی�ة 
وال���ن���ف���س���ی���ة دون ال���ل���ج���وء ال���ى ال���خ���ی���ال 
والرومانسیة, ھي أنعكاس لما ی�ح�دث ف�ي ھ�ذا 
العالم م�ن ال�خ�راب وم�دى ت�أث�ی�ره ف�ي ن�ف�س 
الشاعر, أنّ�ھ�ا ال�رؤی�ة ال�ع�م�ی�ق�ة وال�ت�أّم�ل ف�ي 

أنّھا تبتعد عن محاكاة ما یح�دث   أعماق الذات,
على أرض الواقع؛ حیث یقوم الشاعر بالس�ع�ي 

تحتاج اللغة التعبیریّة ال�ى   الى وقعنة الخیال .
ل�غ�ة م�غ�ای��رة مس�ت�ف�ّزة تش��ّوه ال�واق�ع واع��ادة 
صیاغتھ ورسمھ من جدی�د, ف�ت�ك�ون ال�م�ق�اط�ع 
النّصیة في القصیدة التعبیریة عبارة ع�ن ك�ت�ل 
من المشاعر الدفینة المتأججة وال�ب�اح�ث�ة ع�ن 
األنطالق من داخل الذات الى الواقع الحق�ی�ق�ي, 
وف��ی��ھ��ا ن��ج��د ك��ّم ھ��ائ��ل م��ن ھ��ذه ال��م��ش��اع��ر 

أّّن ال�ل�غ�ة   واألحاسیس ال�م�رھ�ف�ة وال�ع�م�ی�ق�ة.
الت�ع�ب�ی�ریّ�ة دائ�م�ا تس�ع�ى ال�ى خ�ل�ق فض�اءات 
واسعة عن ط�ری�ق تس�خ�ی�ر ال�خ�ی�ال ال�خ�ص�ب 
ورس��م ھ��ذه ال��م��ش��اع��ر واألح��اس��ی��س ب��ط��رق 
ابداعیة خالّقة. أّن اللغة التعب�ی�ریّ�ة ت�ح�اول ان 
تبّث النشاط والحیویة في عقل األنسان, ف�ي ال 
تنقل صور الواقع كما ھو, فھ�ي ت�ب�ت�ع�د ك�ث�ی�را 
عن ھذا الواقع, أّنّھا غرابة اللغة وانزی�اح�ات�ھ�ا 
العظیمة بطریقة ابداعیة محببة تجعل األلفة ما 
بین المتلقي والذات الشاعرة المأزومة ن�ف�س�ی�ا 
وعاطفی�ا, ال�ذات ال�م�م�ل�وءة ب�ال�ق�ل�ق وال�ی�أس 
والغربة, الذات التي ترى القادم مجھوال مظلم�ا 
یعّج بالضیاع والغربة والتش�اؤم,. ك�لّ�م�ا ت�زداد 
األزمات تظھر القصیدة التعبیریّة عند شاعرھ�ا 
بعدما ینصھر الوجود في خیالھ وأعماقھ, فم�ن 
خالل قصیدتھ (التعبیریّة) ی�ح�اول الش�اع�ر أن 

یفرغ الشحنات العاطفیة الھائل�ة ف�ي أع�م�اق�ھ, 
فنراه كأنّھ یقّدم جزء من ذاتھ, أو یقتطع أجزاء 
من قلبھ الرھیف المفعم بصدق المشاعر وكتلة 
من األحاسیس والعواطف العاصفة, فمن خ�الل 
ك�ت��اب��ات الش��اع��ر ی��م��ك�ن��ن��ا ان ن��رى ب��وض��وح 
عوالمھ الدفینة ومشاعره ال�رق�ی�ق�ة. أّن ال�ل�غ�ة 
التعبیریّة ھي اللغة البلّوریّة التي نك�ت�ش�ف م�ن 
خاللھا العوالم الداخلیة والدفی�ن�ة ل�روح ال�ذات 
الشاعرة, فھي ب�م�ق�دورھ�ا أن ت�ق�ّدم ل�ن�ا ق�دراً 
كبیراً من العالم الباطني مقابل ق�دراً ق�ل�ی�الً م�ن 
العالم الخارجي,. لقد أستطاعت اللغة التعبیریّ�ة 
أن تمنح الشاعرة ال�ح�ّری�ة ف�ي ان ت�ع�بّ�ر ع�ن 
أعماقھا البعیدة . أنّھا لغة األعماق التي ت�ج�ع�ل 
روح الذات الشاعرة بّراقة ومن خاللھا نتم�ك�ن 
من رؤیة تلك األعماق كیف تتجلّى اش�راق�ات�ھ�ا 
بوضوح, تلك الروح التي تكون كالبلّور شفّاف�ة 
رقیقة ناعمة الملمس من خالل�ھ�ا ت�ن�ف�ذ اش�ع�ة 

 الشمس.
أّن الكتابة عن الشاعرة : رحمة عناب تت�ط�ل�ب 
جھًدا وصبراً كي نتمك�ن م�ن األمس�اك ب�ج�م�ال 
المفردة الم�م�زوج�ة ب�دھش�ة ال�ف�ق�رة ال�ن�ّص�ی�ة 
وع��ظ��م��ة ال��ل��غ��ة ال��م��ب��ھ��رة, ف��ھ��ي الش��اع��رة 
المخلصة ل�ق�ص�ائ�دھ�ا وال�ت�ي ت�أت�ي دائ�م�اً م�ن 
أعماق الذات البعیدة مشحونة ب�زخ�م ش�ع�وري 
عنیف, وأختیار ذكّي وموفّق في رسم الص�ورة 
الشعریة التعبیریّة م�ن خ�الل ال�م�ف�ردة األك�ث�ر 
تأثیراً في المتلقي والنفاذ الى ذاكرتھ. أّن أغلب 
نصوص الشاعرة تأتي دائمـًا على ش�ك�ل ك�ت�ل�ة 
واحدة وبفقرة نّصیة واحدة وھذا ما یس�ت�دع�ي 
الى وجود قارىء مجتھد ومبدع كي یتمكن من 
فّك شیفرات ھذه النص�وص وم�ع�رف�ة ال�دالالت 
التي توحي بھا, والیوم س�ن�ت�ح�ّدث ع�ن ال�ل�غ�ة 
التعبیریّة في نّصھا المع�ن�ون/وج�ھ�ي .. ص�ب�ٌح 
مدلھم الشروق/, من خالل عتبة النّص ن�ع�رف 
كمیة الحزن العمیق واآلآلم والغربة والتشظّي, 
بدأت الشاعرة بـ / وجھ�ي/ ھ�ذا ال�ع�ض�و ال�ذي 
تظھر علیھ كافة التأثیرات النفسیة ن�ت�ی�ج�ة م�ا 
تعانیھ الذات الشاعرة,/ وج�ھ�ي../ھ�ك�ذا ت�رك�ت 
فراغاً لل�م�ت�ل�ق�ي أن ی�م�أله ب�م�ا ی�راه م�ن�اس�ب�اً 
وحسبما ی�م�ت�ل�ك م�ن ذائ�ق�ة وث�ق�اف�ة ورص�ی�د 
معرفي, ثم تكم�ل ال�ع�ن�وان بـ� / ص�ب�ٌح م�دل�ھ�م 
الشروق/ نرى ھنا البراعة في تسخیر وتث�وی�ر 
طاقات اللغة والنحت عن طریق أن�زی�اح ال�ل�غ�ة 
وغرابتھا, نحن نعلم بان ال�ت�ح�دث ع�ن اش�ی�اء 
أثیرة الى النفس وط�رح م�واض�ی�ع ل�ھ�ا ت�اث�ی�ر 
ووقع ف�ي ھ�ذه ال�ن�ف�س س�رع�ان م�ا ی�ن�ع�ك�س 
تأثیرھا على الوجھ ثم یتغلغل ھذا ال�ت�أث�ی�ر ال�ى 
اعماق النفس والقلب, وحینھ�ا س�ت�ق�وم ال�ذات 
الشاعرة بترجمة كّل ھذا م�ن خ�الل ك�ت�اب�ات�ھ�ا, 
ومن ھنا/ وجھي / تبدأ رحلتنا مع الشاعرة في 
عوالمھا القصیة ونرى بوضوح ك�لّ�م�ا ت�ع�ان�ی�ھ 
وتشعر بھ وتدركھ. ت�ب�دأ الش�اع�رة ب�ال�ف�ج�ی�ع�ة 
والخسارة والضیاع والخیب�ة, وھ�ذه ال�ف�ج�ی�ع�ة 
س��ت��ت��رك اب��ع��ادھ��ا ال��ن��ف��س��ی��ة ف��ي ھ��ذه ال��ذات 
الشاعرة, وسیتجلّى ھذا الفقد ویشّع على طول 
نسیجھا الش�ع�ري,/ م�ف�ج�وٌع ف�ؤادي غ�ی�م�ات�ھ 
تمطر سیول جمرات تكوي أیام البھجة/.. ن�رى 
ھنا ھذا ال�ك�ّم ال�ن�ی�ران ال�م�ل�ت�ھ�ب�ة ف�ي ال�ق�ل�ب, 
فھاھي غیمات ھذا الفؤد المفجوع تمطر حمم�اً 
ملتھبة تأكل ایام البھجة والفرح, ثم نس�ت�رس�ل 
معھا ونقرأ/ من جدید عاد وجھي یترقُّب رجفة 
صبح مدلّھم الش�روق / ف�رغ�م ھ�ذه ال�ح�رائ�ق 

المستعرة ف�ي ال�ق�ل�ب ف�م�ازال وج�ھ الش�اع�رة 
ینتظر م�ع�اوداً ھ�ذا األن�ت�ظ�ار ی�ت�رق�ب ش�روق 
الفرح والخالص مما تعانیھ, لكن../ ی�ب�ص�رن�ي 
لیل تنازعت خیباتھ تغفو على ش�غ�اف دف�ات�ري 
ترتدي/ الخیبات مازالت ت�ت�ن�ازع ل�ی�ل�ھ�ا وھ�ي 
تغفو على أحالمھا وتقّض مضج�ع�ھ�ا ف�ت�ح�ی�ل�ھ 
الى لیل مرعب بكوابیسھ فترسمھ بعنایة فائق�ة 
م�ن خ�الل ل�غ�ت��ھ�ا, ن��الح�ظ ف�ي ج�م�ی��ع نس�ی��ج 
الشاعرة الشعري ھذه األنسنة المدھشة واللغة 
المثیرة, فھاھي تُلبي أحالمھا جالل�ی�ب وت�ب�ع�ث 
فیھا الروح../ ترتدي أحالمنا جالبی�ب ط�اردھ�ا 
وب��اء ی��رت��ل آھ��ة ال��ك��ذب��ات / ھ��ذه األح��الم 
الموصوم�ة ب�ال�وب�اء وال�ك�ذب وع�دم ال�ج�دوى 
وصعوبة التحق�ق, ن�الح�ظ ھ�ن�ا ك�ی�ف ت�ت�ح�دث 
الذات الشاعرة عن عوالمھا البعیدة وتعبّر عن 
مشاعرھا وعواطفھا المكبوتة../ مكبّل ص�وت�ي 
یتلبّسھ قلق یتكاثر على حبال ھواجسي/ فحت�ى 
صوتھا أصبح مكبّالً وقد استشرى ف�ی�ھ ال�ق�ل�ق 
الذي یخنق حتى الھ�واج�س, ف�ھ�ذا ال�ھ�واج�س 
والمخاوف م�ا ب�رح�ت ت�راف�ق�ھ�ا وت�ث�ی�ر ف�ی�ھ�ا 
الفجیعة ../ ت�ت�ب�ع�ن�ي تُ�دم�ي وس�ائ�د الس�ك�ی�ن�ة 
بعثرت أطراف وجع مرصع ب�األس�ى / ن�الح�ظ 
كیف تعبّر عن ذاتھا وكیف تسعى الى سحبن�ھ�ا 
الى عوالمھا ال�ن�ف�س�ی�ة وال�ذھ�ن�ی�ة, ھ�ن�ا ت�ق�ف 
الشاعرة في محاولة ألخذ قس�ط م�ن الس�ك�ی�ن�ة 
وأس���ت���ج���م���اع ق���واھ���ا ل���ت���ع���اود رح���ل���ت���ھ���ا 

آآلن وقد أث�ك�ل�ت�ن�ا فص�ول أس�ت�دام   العمیقة ../
جدب أقدارھا من یدرأ م�ت�اری�س الض�ی�اء ع�ن 
أفقنا البعید ویعصم أبوابن�ا م�ن ص�ری�ر ی�غ�ل�ف 
زفیر خوفنا الشاھد موت ضحكاتنا / وب�ع�د ان 
تحّولت م�واس�م�ھ�ا ال�ى م�واس�م ج�دب وخ�واء 
تتساءل نفس�ھ�ا ال�م�ع�ّذب�ة : َم�ْن ب�م�ق�دوره أن 
ی��ن��ت��ش��ل��ھ��ا م��ن ك��ّل ھ��ذا ال��خ��وف وم��وت 
الضحكات..؟!. ثم تتس�اءل ف�ي ح�ی�رة../ أت�رى 
حلمي لفظ أنفاسھ على أسوار ع�ل�ت ف�ي وج�ھ 
الصباح أم أّن زعیق الخیبات ت�ج�اس�ر یص�ح�ر 
مواسمي اآلتیة توعدن�ي ش�ّل م�ن�اھ�ل ب�ی�ادري 
وراح یغتال عص�اف�ی�ري ال�ت�ي ش�ّك�ل�ت وج�ھ�ي 
وأسراب النجوم الذي جاست ت�رھ�الت�ھ ص�وب 
روحي تنامت عمی�ق�اً ف�ي ب�اح�ات�ھ�ا ال�م�ض�ی�ئ�ة 
عتمة حّزت رقاب ق�ن�ادی�ل إنس�ان�ی�ت�ي/ ھ�ل اّن 
حلمھا الموعود قد لفظ أنفاس�ھ األخ�ی�رة ام ان 
صراخ الخیب�ات اص�ب�ح اك�ث�ر ع�ل�ّوا وت�ج�اس�ر 
بعناد یصّحر مواسمھا القادمة, وھو ی�ت�وع�دھ�ا 
في أن یشّل حركة عیون میاھا الدافقة ب�ال�ح�ّب 
والجمال وال�ب�راءة, وراح ی�غ�ت�ال عص�اف�ی�رھ�ا 
ویحّز مواطن الضیاء في روحھ�ا, ث�م ت�ق�ول../ 
یجتثّني ترّھل الزمن المخطوف م�ن ص�ب�اح�ات 
كانت تصحو على مش�ارف األم�ل ل�ك�ّن ع�وی�ل 
الشتات عاد یُغِرق ع�ن�اوی�ن ذاك�رت�ي ف�ي ل�ّج�ة 
المنافي/ كیف یفعل الزمن لعبتھ الخبیثة م�ع�ھ�ا 
ویخطف البھجة م�ن ص�ب�اح�ات�ھ�ا ال�ت�ي ك�ان�ت 
مفعمة باألمل والبشرى, لكّن ذاكرتھا تغرق في 
لّجة المنافي نتیجة المحنة والمعاناة والفجیعة, 
وھا ھي الذات تتوجع بحسرة وألم ش�دی�دی�ن../

آآآآه كم أسقطني نضوج ال�ح�زن ع�ل�ى أش�ج�ار 
بالدي في غیبوبة لم تترك ص�ح�واً ف�ي م�دائ�ن 
أعجزتھ�ا ش�راھ�ة ج�ھ�ل ت�م�ّدد ف�ي مس�ارات�ن�ا 
العرش فیھا ضجیج ج�ب�روت م�ع�ت�م/ ف�ال�ح�زن 
أصبح ناضجاً وشراھة الج�ھ�ل ت�م�ّددت ب�خ�ب�ث 
ومكر ف�ت�ح�ول ال�ع�رش ال�ى ض�ج�ی�ج وع�ت�م�ة, 
وبعدما اعیاھا ھذا الفقد والغربة والتشظّ�ي ھ�ا 

ھ�ي ت�ل�ج��أ ال�ى هللا مس��ت�ن�ج�دة م��ن�ھ ال�خ��الص 
وانتشالھا من ھذا الحون الناضج وفتح أب�واب 
الس�الم والس�ك�ی�ن�ة ف�ي روح�ھ�ا ../ رب�اه م��اذا 
سأدّون على جذوع الذاكرة غیر متوالیة م�ح�ن 
تأكل سنابل العمر أجیل البصر في سم�اوات م�ا 
زال یشربھا الغروب ال انَس عري بكائي ال�ذي 
تستبد بھ حشرجة أس�ااااااَي/, ل�ك�ن ی�ب�دو ب�اّن 
ذاتھا الشاعرة مملوءة ستبق�ى ب�ال�م�ح�ن وھ�ي 
تتكاثر وتاكل سنوات العمر التي تصّرمت وراء 
اب��واب ال��ف��ج��ی��ع��ة ال��خ��ی��ب��ة, ف��م��ازال ال��غ��روب 
یعشعش في عینیھا وم�ازال ال�ب�ك�اء وم�ازال�ت 

  حشرجات وأسى یمور فیھا عمیقـًا.
لقد تمكنت الشاعرة ومن خالل البناء ال�ج�م�ل�ي 
المتواصل وفي سرد تعبیري نموذجي ان تكتب 
لنا قصیدة بفقرة واحدة وبـ أكث�ر م�ن عش�ری�ن 
سطر أفقي واحد ومستمر أن تجع�ل�ن�ا ن�ت�ل�م�س 
رذاذ لغ�ت�ھ�ا ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة وھ�ي ت�غ�م�ر ارواح�ن�ا 
وتنتشلنا م�ن ال�خ�م�ول وتس�ت�ف�ّزن�ا ب�ھ�ذا ال�ك�ّم 
الھائل من اللغة العظیمة وال�ت�وّھ�ج وال�دھش�ة. 
لقد أس�ت�ط�اع�ت الش�اع�رة ع�ن ط�ری�ق ل�غ�ت�ھ�ا 
التعبیریّة ھذه التعبیر ع�ن ال�ج�ان�ب الش�ع�وري 
ال�م��ت��م��ثّ��ل ع��ن ح�االت ال��ف��رح وال��ح��زن وم��ن 
ال��ح��االت ال��ن��ف��س��یّ��ة ال��ت��ي ب��ق��ی��ت ت��ت��أّج��ج ف��ي 
أع�م��اق��ھ��ا , واس��ت��ط��اع�ت األل��ف��اظ ع��ل��ى ن��ق��ل 
المشاعر الدفینة والعمیقة بص�دق وش�ف�اف�یّ�ة , 
وجعلت المتلقي یتفاعل معھا عن طریق التأثیر 
الحّسي واألیحاء وال�ت�أوی�ل , وأس�ت�ط�اع�ت أن 

ت�خ�اط�ب   –وج�دان�یّ�ة   –تفرز تعبیرات أنسانیّة 
  األنسان في كّل مكان وزمان .

 
 النّص :وجھي صبٌح مدلھم الشروق

 وجھي .. صبٌح مدلھم الشروق
مفجوٌع فؤادي غیماتھ ت�م�ط�ر س�ی�ول ج�م�رات 
تكوي أیام البھجة من جدید عاد وجھي یت�رقّ�ُب 
رجفة ص�ب�ح م�دل�ّھ�م الش�روق ی�ب�ص�رن�ي ل�ی�ل 
تنازعت خیب�ات�ھ ت�غ�ف�و ع�ل�ى ش�غ�اف دف�ات�ري 
ترتدي أحالمنا جالبیب طاردھا وباء یرتل آھ�ة 
الكذبات مكبّل صوتي یتلبّسھ قلق یتك�اث�ر ع�ل�ى 
حبال ھواجسي تتبعني تُدمي وس�ائ�د الس�ك�ی�ن�ة 
بعثرت أطراف وجع مرصع ب�األس�ى آآلن وق�د 
أثكلتنا فصول أستدام ج�دب أق�دارھ�ا م�ن ی�درأ 
متاریس الضیاء ع�ن أف�ق�ن�ا ال�ب�ع�ی�د و ی�ع�ص�م 
أبوابنا من صریر یغلف زف�ی�ر خ�وف�ن�ا الش�اھ�د 
موت ضحكاتنا أترى حلمي لفظ أن�ف�اس�ھ ع�ل�ى 
أسوار عل�ت ف�ي وج�ھ الص�ب�اح أم أّن زع�ی�ق 
ال��خ��ی��ب��ات ت��ج��اس��ر یص��ح��ر م��واس��م��ي اآلت��ی��ة 
ت��وع��دن��ي ش��ّل م��ن��اھ��ل ب��ی��ادري وراح ی��غ��ت��ال 
عصافیري التي شّكلت وجھي وأسراب النج�وم 
الذي جاس�ت ت�رھ�الت�ھ ص�وب روح�ي ت�ن�ام�ت 
عمیقاً في باحاتھا المضیئة عتمة ح�ّزت رق�اب 
ق��ن��ادی��ل إنس��ان��ی��ت��ي ی��ج��ت��ثّ��ن��ي ت��رّھ��ل ال��زم��ن 
المخطوف من ص�ب�اح�ات ك�ان�ت تص�ح�و ع�ل�ى 
مشارف األمل لكّن عویل الش�ت�ات ع�اد یُ�غ�ِرق 
عناوین ذاك�رت�ي ف�ي ل�ّج�ة ال�م�ن�اف�ي آآآآآه ك�م 
أسقطني نضوج الحزن على أشجار بالدي ف�ي 
غیبوبة لم تترك صحواً ف�ي م�دائ�ن أع�ج�زت�ھ�ا 
شراھة جھل تمّدد في مساراتن�ا ال�ع�رش ف�ی�ھ�ا 
ضجیج جبروت معتم رب�اه م�اذا س�أدّون ع�ل�ى 
جذوع الذاكرة غیر متوالیة محن ت�أك�ل س�ن�اب�ل 
العمر أجیل البصر في سماوات ما زال یشربھ�ا 
الغروب ال انَس عري بك�ائ�ي ال�ذي تس�ت�ب�د ب�ھ 

 حشرجة أساااااااَي...

ّا ّدة اا  ت ا  
  -و ٌ ..  اوق 

 / ب ة : ر 
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  الجزائر

 
 
 
 

 

 وآخر شھقات الروح
 تُعتَصر من أكمام الحزن

 كأننا ولدنا في أخادید النسیان
 والتحفنا معطف سنین عجاف

 رغم قراءتي الَسبَع الُمنجیاِت علیھ
 تبللت شفتاي بالدموع

 ..وباَت ُكلي ال یبالي
 أَكلَھُ الغیاب،

--- 
 في أحداق أیلول
 .. لن ینضج لي خبز

 ال ُعنواَن لي تحت الّشمس إال في رماد على كفھ
 لي ، فقط ، جواز مختوِم بالرحیل

 ماضرني ضیم
 وھو من فصول الصمت
 كل النجوم فیھ لِمستھا
 عّل َعلقَةَ بُعِده تنتھي

--- 
 ھربُت مني إليّ 

 ارتُق ثوَب الحضور
 وأغتال طمأنینة الصبر

 كھل الفجر سافر على أكف الغیم
 أَعضُّ على ظلي كي یعبر اتجاھي

 تنھد الصباح طقسا حارا
 أطفأ اللیل واشعَل أعواد الغسق

 سرق صھیل شفاھي
 وأحالمي الخدَّج

--- 
 ال أجید السباحة في جمره

 أباغت حزنھ بضمةٍ 
 .. كنت أود لو منحني كتفھ لحظةً 

 وشعر بجنوني
 ودعوتي لقطع حبال البعد

 ألسقیھ غزال
 ونشرُب ساعات الشوق
 فھذي الوسائد خائنة

 
 

  قبَل مولد ِأیلول الحرب

 لم أكن أعرف ُالموت َ

  أقنعوني بأن النعش َیحمل ُأغراَض المیِت المسافرِ 

 كنُت سعیدة بكلِّ ما وھبْتني الحیاةُ من تجارب ممكنة

  كان لدي أب یحملني على ظھرِه في أغلب ِالمحافلِ 

  حتى كانت تضرب ُساقي

 بساقِھ وأنا أعتلي كتفھُ 

 ...باكراً   لكنني خرجت ُمن طفولتي

 في طریقي خسرُت الكثیر من األصدقاء ِ

  طردُت البالد َمن قوامیس ِروحي،

  كل َّالذین أحببتھم وأحبوني،  وغادرتُ 

  بعد أن أخذتھُ الحربُ 

  قصصُت ضفائري

  وصلّیُت علیھ دوَن أن أخلع َحذائي

  كل ُّ شيء كان َیمر ُّعابراً 

 .. یبدأ وینتھي

  كنُت األوفر َحظاً بین زمیالتي،

 ...  أرملة عذراء

  أعیش ُمع جنٍس ال یشبھني

  كھدھد سلیمان

 أمنح ُاألمَل ألولئك الذین یعیشون في األزقِة الضیقة، 

 والبیوِت المائلة ِالتي تغطي جدرانَھا ندوب ُالكفاِف 

 ورصاصات ُالفقِد القدیمةُ، وأكُف الحسِد الزرقاء

 معلقة على زھد ِقلوبھم 

  .....كنُت أطوُف بیَن أسماِل ضحكاتھم

 التي أسقطِت الشمس ُلذتھا 

 .. على رغیِف خبزھم البارد

 لم أعْد أشعر ُبقصائِد األیاِم الماضیة،

 وال حتى برائحِة التراب ِالمثار تحَت زخات ِالمطر ِ

  لم أباِل بوضِع (المكیاج) على وجھي،

  كأنھ الّسكر الملتصِق على بشرتي،

  نصبْت األلواُن عداءھا لي

 إال اللون األسود

  ما یزال وفیاً حتى اللحظة

 .... لم أغیّر عطري وال الكعب العالي

 ألنَّني لم أتقن المشي باألحذیِة الریاضیة ِ

  لم أغلق نوافذي،

 :ما زال لدي كل ّشيء

 ومربى التفاح الذي أصنعھُ بیدي، 

 وروح تطوف ُبأتجاِه السھوِل 

  وكلِّ مدِن الشماِل وقرى الجنوب

  لم أنَس العناق َوالتقبیَل،

  ما زلت أتقنھما ببراعة

  ولم أتقاعس عن كتابِة الرسائِل لھ

 .... دوَن عنوان

 الشمسِ   أشعةُ 

   مثل مالٍك یھوي على شجِر النارنج

   یعرش ُعلى شبابیكي

 .... المشرعة

   وبالط ُالبیِت یقبُّل أقدامي وأصابَع یدي

  وأنا أقوُم بمسحھِ 

 حتى أنتھیت ُ

 أدرت ُأسطوانة ًقدیمة ألغنیتي المفضلة 

 )... للسیدة فیروز (یاحبیبي أنا عصفورة الساحات

  ال بأَس إن تصاعد َصوت ُأنفاسي مؤخراً 

 وبشعور ٍطفیف ٍبالوجع ِ

 .... في رأسي

  لكنّھ كان دؤوباً یعمل حتى اللحظة

  األجمل ّأن یخطر َببالي

 .... وضع الكحِل باللون ِالالزوردي الداكن

 كاَن أشبھ بلیلة ٍ

  .تتألأل سماؤھا فوق عیني

 ثوب ٌ طویٌل یبرز ُعنھ جیدي

 ال یحمُل أي َّزوائد َمن الخرز ِھادئاً ودافئا

  بجماِل لیالي الصیِف الھادئةِ 

 التي لم تخُل من صوت ِالضفادعِ 

  وھي تسامر ُ وحدتي 

 كل ّیوم ٍ أسفل نافذتي 

 ...في لیالي الصیف ِالھادئة

  أل اب
 

 / العراق نیسان سلیم رافت



لم یعد الحدیث عن الفساد ال�م�س�ت�ش�ري ف�ي   

جسد البالد ط�وال وع�رض�ا, أم�را ج�دی�دا, ب�ل 

وصلت رائحت�ھ ال�ت�ي ت�زك�م األن�وف إل�ى ك�ّل 

جھات األرض, وبات العالم ینظر إلینا بمنظ�ار 

الریبة, وھو یتابع ما حص�ل وی�ح�ص�ل وك�ی�ف 

واستحوذت علیھا  تبددت ثروات أغنى البلدان

قلة من الفاسدین الذین أوصلوا األوضاع إل�ى 

حافة االنھیار, ومع كل ھ�ذه ال�خ�ی�ب�ات, ظ�ل�وا 

متمسكین بزمام األمور وال یریدون أن یتركوا 

مواقعھم, رغم تصریح أح�د ال�ن�واب, س�اخ�را 

بمرارة, إن�ھ ل�م ی�ب�ق ش�يء ل�ت�س�رق�وه, ف�ق�د 

 ... استحوذتم على كل شيء

ومع كل الحمالت, سواء م�ن�ھ�ا اإلع�الم�ی�ة أو 

تلك ال�ت�ي ج�رى ف�ی�ھ�ا ال�ق�ب�ض ع�ل�ى ب�ع�ض 

المفسدین, فإن الوضع ظل على ما ھو عل�ی�ھ, 

فلم یحاسب أي فاسد, وظلت وع�ود م�ك�اف�ح�ة 

الفساد تثار بین مدة وأخرى بقصد ذر ال�رم�اد 

 . في العیون كما یقال

الذي یؤلمنا أكث�ر ك�م�واط�ن�ی�ن ھ�و أن ب�ع�ض 

األشخاص الذین كنا ننظ�ر إل�ی�ھ�م ع�ل�ى أن�ھ�م 

نزیھون وال یقربون الفساد, حین حصلوا على 

مواقع ومس�ؤول�ی�ات أو ص�اروا أعض�اء ف�ي 

البرلمان, سرعان م�ا ان�خ�رط�وا ف�ي ال�ف�س�اد 

وساروا في ركبھ, ونسوا تاریخھم, وثقة أبناء 

الشعب التي منحھا لھ�م, وت�رك ف�ي ع�ات�ق�ھ�م 

أمانة الحفاظ على المال العام وثروات البلد ال 

ل�ع�م�ل�ی�ات اق�ت�س�ام واردات ال�ب�ل�د   أن یخضع

 .. وتركھ یعاني األمّرین

إن آفة الف�س�اد وم�ح�ارب�ت�ھ�ا ف�ي ھ�ذا ال�وق�ت 

المليء بالمطبات, ھي مطلب وطني أس�اس�ي, 

ل�ی�س ع�ل�ى    ألننا نعاني من ویالت ھذه اآلف�ة

بل حتى على المستویات  المستوى االقتصادي

االجتماعیة والسیاسیة, التي ج�ع�ل�ت ال�ع�راق, 

ال�ع�رب�ي   الذي كان یُعدُّ رقما صعبا في المحیط

واإلقلیمي والدولي, صار ھامشا, بل ولألس�ف 

مھانا من قبل الدول التي كانت تحسب لھیب�ت�ھ 

أل��ف حس��اب, وأن��ا ھ��ن��ا ال أل��ّم��ح ل��ل��ن��ظ��ام 

الدیكتاتوري الذي كان ھو البواب�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة 

ف�ي ھ�ذا   لدخولنا ھذا النفق المظلم, والمض�ي

المسار الظالمي المش�ی�ن, ب�ل ھ�ی�ب�ة ال�ع�راق 

بوجوده وقدراتھ وتاریخھ وعمقھ وتأثیره ف�ي 

 .العالم, منذ أن وجد على األرض

كنّا نأمل من الذین تحدثوا بأصواٍت عالیٍة عن 

الوطنیة والنزاھة ومكافحة ال�ف�س�اد, أن ت�ظ�ل 

أص��وات��ھ��م ع��ال��ی��ة ب��ال��ح��ّق, وأن ال ت��خ��رس 

ألسنتھم الغنائم الخادعة ال�ت�ي ت�ف�ت�ك ب�ال�م�ال 

العام, وتجعل مستقبل أجیالنا غائما یغلب علیھ 

الیأس, كنا نأمل منھم أن یشّك�ل�وا ق�وة ض�غ�ط 

خیّرة تحاول أن تصحح المسار, ال أن ت�راك�م 

علیھا المساوئ, وتوغل في الف�س�اد وتش�ارك 

المتحاصصین الذین لن یكلّوا ولن یملّوا وھ�م 

 ... ینھبون كل شيء في بالدنا

 

إن ال�م�واق�ف ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة ت�ؤش�ر ح�ت�م�ا, وإن 

المرحلة التي نعیش أجواءھ�ا واض�ط�راب�ات�ھ�ا 

على األصعدة كافة سیكتبھا ال�ت�اری�خ ب�ك�ل م�ا 

جاءت بھ م�ن وی�الت وص�ور ل�ل�خ�راب, وأن�ا 

أعرف أنھم سیضحكون على كالمي ویقول�ون 

م�ا ل��ھ�ذه ال��م�رأة ال�ت�ي ت�ت��ح�دث ع��ن حس��اب 

التاریخ لنا, المھم أننا نعیش یوم�ن�ا ون�ح�ص�ل 

على ما نرید, لكنني أجیبھم بص�وت وض�م�ی�ر 

كل فقیر ومحتاج وعاطل عن العمل وم�ری�ض 

ال یستطیع ش�راء دوائ�ھ, وك�ل ی�ت�ی�م وأرم�ل�ة 

ستحصدون الندم, وسیتبعك�م ع�ار  شھید, إنكم

الفساد والرذیلة أینما ذھبتم, وإن المال ال�ع�ام 

كما یقول أھلنا األوائ�ل , ی�ك�س�ر ال�ظ�ھ�ر, ف�ال 

تتیھوا في غیّكم وال تغریكم األموال التي س�ال 

لعابكم علیھا, وجعلكم تتقات�ل�ون, وت�م�ارس�ون 

أسوأ الوسائل من أجل الحفاظ على م�واق�ع�ك�م 

علیكم أن تراجع�وا .. التي توفر لكم آفة الفساد

أنفسكم وأن تتذكروا أن الشعوب, م�ھ�م�ا ط�ال 

 . صبر أبنائھا ھي المنتصرة في النھایة

 وس ا 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 منى فتحي حامد/ مصر

 

 الشادي  أنا العشق یا عندلیبي
 أنا الحاضر و المستقبل واآلت

 
 لقلبك تنادي  الشقیة  أنا الھرة

 وریدي  یُغازل  حنانك  أشتاق
 

 الھوى بكل أشتیاق المعاني  أنا
 الماضي  ألعاصیر  النسیان  أنا

 
 الوادي  و طوفان  زمن القسوة

 أحضاني  نیل   من  الخجل  أنا
 

  كروان أغصاني  براءة دعاء  أنا
 للمتناسي  الكبریاء و الغرور  أنا

 
 أنا حیاءالسطور بنبِضي الدافي

 أنا نسمةالورد وأریج غد سمائي
 

 إلى سمرات شتائي  الحنین  أنا
 فیلسوف بالدي  یا  السكون  أنا

 
 ابتساماتي شمس ظمأ المراسي

 فنجاني  یراقص  و ندى الروح
 

 شھریار أحالمي  یا  إنني الوردة
 حرماني  بظلمات  تراوغني  فلن

 
 بعیوني اآلھات و بكؤوس أیامي

 صار مكلال لفؤادي  و منھا الدمع
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د اوى ا  
 
 
 
 

 منال الحسن/ ھولندا
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كل یوم أحاول البحث ع�ب�ث�ا ع�ن  
ف��رص��ة ع��م��ل ف��ي ھ��ذا ال��ب��ل��د 

وال جدوى ألن …  المقتول عمدا 
وجود ف�رص�ة ع�م�ل ھ�ي أش�ب�ھ 
ب��ال��م��ع��ج��زة أو أش��ب��ھ ب��ھ��ط��ول 

 األمطار على صحراء منسیة.
وأن�ا أتص�ف�ح ف�ي اح�دى م�واق�ع 
ال��ت��واص��ل واذا أرى ب��ي إع��الن 
ك��ب��ی��ر ع��ری��ض وص��ور ش��ت��ى 
ل�م��ق��ب�رة ن��م�وذج��ی��ة ف��ي م�دی��ن��ة 

 النجف..!!
في البدایة حسبت نفسي أن�ي م�ا 
زل��ت ف��ي ھ��ال��ة ال��ن��ع��اس وأن 
نھوضي المبك�ر ج�ع�ل�ن�ي ذھ�ن�ی�ا 
بمرحلة ال�ال ت�رك�ی�ز ل�ك�ن ی�ب�دو 

 األمر غیر كل ما تھیأت بھ...
وأن األعالن ھو ح�ق�ی�ق�ة ول�ی�س 
وھم أو حتى ب�دع�ة وأن الص�ور 
ال�ت�ي رأی�ت�ھ�ا ھ�ي م�ن�ف�ذة ع�ل�ى 
أرض الواقع وبالف�ع�ل ت�م إنش�اء 
مقبرة ن�م�وذج�ی�ة ل�ی�ح�ق�ق ف�ی�ھ�ا 

 المواطن أحالمھ بعد الممات..!!
ال��م��ق��ب��رة ع��ب��ارة م��دی��ن��ة ش��ب��ھ 
س�ی�اح�ی�ة أو ت��ك�اد ت�ك�ون أش�ب��ھ 

 بالمتنزه ..!!

وھذه أھم وأكب�ر وأض�خ�م أن�ت�اج 
توفره الحكومة للمواطن العراقي 
بل ھ�ي خ�ط�وة تس�م�ى "اراح�ة 

  الضمیر"
ھي لم توفر الحیاة المحترمة وال 
أقول الكری�م�ة ال�م�غ�ل�ف�ة ب�ال�ن�ع�م 
والبذخ..فكل ما تأملناه ھ�و ح�ی�اة 
محترمة في بلد ع�ری�ق ی�ت�ن�ف�س 
ال�ب�ت�رول وك�ل ال�ث�روات..ك�ل م�ا 
طلبناه ھو أن نعیش فصل ص�ی�ف 
ال ی��ت�ح��ول ال��ى ق��ع�ر ج�ھ��ن��م..أن 
تكون امطار السماء ال نقمة على 
 شوارعنا التي تغرق بقدح ما..!!

كل ما تأملناه أن نجد عمال یكفینا 

ویغنینا عن حاجة وذل السؤال ال 
أن نص��ب��غ ق��ن��اع��ات��ن��ا ونس��ت��ب��دل 
مبادئنا من أجل ال�ت�م�س�ك ب�ذی�ول 
األحزاب الالاسالمیة وال�ت�ي ھ�ي 
أصال أح�زاب ع�م�ی�ل�ة وم�اف�ی�ات 

 متخومة باالجرام.
لكن كل ھ�ذه األم�ور وال�ت�ي ھ�ي 

أص��ال واج��ب ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة 
توفیرھا لم نحصل ع�ل�ی�ھ�ا ألن�ھ�ا 

 مطالب تعجیزیة ..!!
لھذا ق�ررت ال�دول�ة انش�اء ت�ل�ك 
ال�م�ق�ب�رة ال�ن�م�وذج�ی�ة ل�ی�ت�س�ن�ى 
للمواطن العراقي أن یبني ن�ف�س�ھ 
 ومستقبلھ في الحیاة األخرى..!!

وذاك الخبر الذي ق�رأت�ھ ج�ع�ل�ن�ي 
أغلق آخ�ر ن�اف�ذة أم�ل ب�ح�ی�ات�ي 
وأغلقھا عمدا ألني أصبحت عل�ى 
یقین كام�ل وای�م�ان ث�اب�ت أن ال 
ح��ی��اة ع��ل��ى أرض ھ��ذا ال��وط��ن 

 المنھوب.
وال أمل في اآلت�ي وم�ھ�م�ا ع�ل�ت 
أصوات النبرة التفائلیة ف�م�ا ھ�ي 
اال تس��ك��ی��ن اوج��اع ال أق��ل وال 

 أكثر..!!
أیھا المواطن الذي ت�ع�ی�ش ح�ی�اة 
م�رف��ھ��ة ب��ك��ل أس��ب��اب ال��ت��ع��اس��ة 
س��ارع ال��ى ح��ج��ز ق��ب��رك ف��ي 
المقبرة النموذجیة ول�ك�ن...ت�ذك�ر 
أن القبور ھن�ال�ك غ�ال�ی�ة ورب�م�ا 

 تحتاج الى وساطة أحزاب أیضا.
أبتسم وأض�ح�ك أن�ك ف�ي ع�راق 

 اللصوص..!!

 م اة 
"ذ ة" ور 

 

 بقلم:
 میثاق كریم الركابي 

 العراق/ الناصریة

كلمات تتردد عل�ى أف�واه ال�ع�اش�ق�ی�ن وش�غ�ف�ھ�م    
للعیش سویاً تحت سقف واحد ی�ج�م�ع�ھ�م، وی�ك�ون 
قوتھم الخبز والزیتون فقط، لك�ن ی�ا ت�رى ال�ح�ی�اة 
ستكون لجانب ھذین العاشقین وأحالمھم البسیطة، 
الوضع في البلد مع ارتفاع أسعار وخاص�ةً ال�م�واد 

ھل یقف مع�ھ�م؟؟، ، الغذائیة األساسیة قبل الكمالیة
ال أظن ألن كل ما یجري من أح�داث ع�ل�ى األرض 

خ�اص�ةً ال�ح�ب   تحول دون تحقیق الف�رح ل�أل�س�ف
والرغبة بأن یكلل بالزواج وإنشاء أس�رة وإن�ج�اب 
أطفال ،فقد باتت أحالم شبابنا الحصول على ع�م�ل 
لو مؤقت لجمع مصروف ی�وم�ي لش�راء ط�ع�ام أو 
علبة سجائر أو حتى قمیص جدید، فكی�ف ل�ھ�م أن 
یحلموا أكثر من ذلك من خطوب�ة وزواج أو ح�ت�ى 
ارتباط وعالقة عاطفیة أو حب، بالرغم أن ال�ك�ث�ی�ر 
من الفتیات تقول أنھا ال ترید شيء من الحبی�ب أو 
العریس المنتظر ألن حلمھا فقط سقف یجمع حبھم 

وإن�ج�اب ط�ف�ل�ھ�م ال�م�دل�ل   وتكلل حیاتھا بالسع�ادة
ثمرة ھذا الحب، لكن لألسف الواقع أكبر بكثیر م�ن 
أحالم شبابنا والغالء والتضخم االقت�ص�ادي أب�ع�دن�ا 
حتى عن الضحكة، وإن كانت الفتاة ت�ری�د ال�ت�خ�ل�ي 
عن بعض الكمالیات إال أن األھل یعتبرن أن الم�ھ�ر 
والذھب واألثاث من حق ابنتھم وھو حق ش�رع�ي، 
لیبقى السؤال ھنا لل�ف�ت�اة بش�ك�ل م�ب�اش�ر ھ�ل أن�ت 
تعتبرین الذھب وخاصةً أمام ھذا االرتف�اع ال�ب�اھ�ظ 
ھو حق وال یمكن أن تتخلي عنھ لتعی�ش�ي م�ع م�ن 
تحبین، ربما الكثیر من الفتیات یجبن أنھ حق وھ�و 
مھر محدد ع�ل�ى أن�ھ م�ھ�ر م�ق�دم ول�ی�س م�ؤج�ل 
وضمان للمستقبل وبالتالي ھي ال ترید أن ت�رخ�ص 
بقیمتھا وال تقل عن أقرانھا لترضى بال ذھ�ب وب�ال 
مھر وإن كان الشرع قد نص أنھ من ح�ق�ھ�ا ل�م�اذا 

ھي تتخلى عنھ ،بالتالي ھذه اإلجابة قد ت�ك�ون م�ن 
نسبة قلیل�ة م�ن ال�ف�ت�ی�ات، ل�ك�ن ب�ال�م�ق�اب�ل ھ�ن�اك 
الكثیرات ت�ق�ول أن�ھ ال ع�الق�ة ل�ل�ذھ�ب ب�الس�ع�ادة 
والرخص أو التقلیل من ق�ی�م�ة ال�ف�ت�اة، وب�ال�ت�ال�ي 
یمكن أن یسجل ھذا الذھب على أنھ مؤجل إن ك�ان 
البعض یعتبره حق وضمان للفتاة، وھن�ا ال ی�م�ك�ن 
أن نقول أن الفتاة كانت رخیصة ال تھتم ل�ح�ق�وق�ھ�ا 
وھمھا الوحید العریس وال�زواج، أم�ا م�ن وج�ھ�ة 
نظري الشخصیة، الزواج أسمى من عق�ود وذھ�ب 
ومالبس فخمة وعرس بأفخم مطعم أو فستان م�ن 
أفخم مول، الزواج وثیقة حب وشركة بین طرف�ی�ن 
قوامھا الحب واالحترام واألسرة الواعیة ومستقبل 

واعد ألبناء كانوا ثمرة ھذه الوثیقة الناج�ح�ة، م�ن 
تجربتي الشخصیة أنا لم اشتري ذھ�ب وال فس�ت�ان 
وال حتى مالبس كما تف�ع�ل ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ف�ت�ی�ات، 
اعتبرت الزواج رابط مقدس تم بیني وبی�ن زوج�ي 
وعقد لحیاة جدیدة نبنیھا م�ًع�ا، وب�ال�ت�ال�ي ل�م أك�ن 
یوماً اشعر أنني رخیصة تخلیت عن حقوق�ي ع�ل�ى 
العكس تماماً ألنني كلي ثقة أنني صح ،بنیت أس�رة 
جمیلة تخاف على أفرادھا نتقاسم اللقم�ة ی�ج�م�ع�ن�ا 
الفرح وال�ح�زن ن�ت�دب�ر أم�ورن�ا ض�م�ن م�ق�درت�ن�ا، 
وحقوقي نلتھا لیس بالذھب إنما باالحترام المتبادل 
بالثقة، وبالتالي أنا سیدة ن�ف�س�ي ومس�ت�ق�ل�ة، ھ�ذا 
برأیي أسمى من الذھب عندما تعامل ال�م�رأة ع�ل�ى 
أنھا مواطن ال فرق بینھا وبین زوجھا وھي لیست 
للبیع والشراء وال ھي ك�ائ�ن مس�ت�ض�ع�ف ح�ق�وق�ھ 
مصان�ة ب�خ�ات�م م�ن ذھ�ب وم�ق�دم وم�ؤج�ل، إن�م�ا 
حقوقھا تصان على إنھا فرد شخص مواطن یتمت�ع 
بالشخصیة ال تقل عن الرجل بشيء علیھا واجبات 
ولدیھا حقوق، والضمان األك�ب�ر ل�ل�م�رأة ع�ن�د م�ا 
تستطیع إعطاء جنسیتھا ألبنائھ�ا ،ع�ن�دم�ا ت�ت�م�ت�ع 
بحریة التنقل دون وصي، عن�د م�ا ت�زوج ن�ف�س�ھ�ا 
دون ولي علیھا، ھنا تضمن حقوقھا وتكون س�ی�دة 
نفسھا مصانة كمواطن كامل في مجت�م�ع ی�ری�د أن 
ینتقص من كرامة األنثى ب�م�ھ�ر ومص�اغ وك�أن�ھ�ا 
للبیع والشراء ال لتكلل بتاج الحب والسع�ادة ت�ح�ت 
خیمة األسرة القائمة ع�ل�ى ال�ث�ق�ة وال�ح�ب، ل�ذل�ك 
الیمكن ربط كرامة المرأة بال�م�ادة إن�م�ا ب�ال�م�ك�ان�ة 
والمعنویات وبقدر اعتب�ارھ�ا ج�زء ال ی�ت�ج�زأ م�ن 
المجتمع ال تفرق عن الذكر إال بالصفات ال�ن�ف�س�ی�ة 
والجسدیة ألنھا مواطن كامل ولی�س ض�ل�ع ق�اص�ر 

 ... تحتاج وصایة

 و 
  زن

 
وعد حسون 

 نصر
  سوریا 
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..ا م ة  يل اا و ،ر اا 
ا ء اروا ا م ة و اءة 

 
 سعد الساعدي / العراق

ال تنتھي رسومات المبدع ع�ن�د ح�دٍّ م�ع�ی�ن، أو 
تقف على لون واحد مھما طال الزمن، أو مضى 
العمر سریعاً حین ی�ن�غ�م�س ف�ي ت�ی�ارات روح�ھ 
الحالمة محلقاً في فضاءات ال�خ�ی�ال، وال�ج�م�ال، 
ونشر رسالة انسانی�ة یس�ع�ى م�ن خ�الل�ھ�ا أوالً 
لبذار المحبة، والفرح، والتعلق بأمٍل ق�ادم وف�ق 
رؤیتھ الفلسفیة االبداعیة س�واء ك�ان�ت ف�نّ�اً، أو 
نّصاً أدبیاً تتخللھ معاني االمت�اع ال�ذات�ي وال�ع�ام 
كحلقة اتصالیة ترابطیة م�ت�ن�ق�ل�ة م�ن ج�ی�ل ال�ى 
آخر، وھذا ما یمارسھ الشاعر بالذات بق�ص�ائ�ده 
المنتقاة كتعبیر عن حالة یومیة یعیشھ�ا، س�واء 
مؤلمة تنقل المعاناة، أو سعیدة تسیر مع الحیاة، 

 أو كتوثیق تاریخّي ألشیاء ال حصر لھا.
في كثیر من األحیان یشتغل الشاعر أو الشاعرة 
على رمز ما، أو رم�زی�ة م�ت�ع�ددة األط�ر ت�غ�ل�ف 
قصائده أو قصائدھا ظاھریاً، وت�ت�دف�ق م�ن ب�ی�ن 
ثنایا كلمات تلك القصیدة قصدیة یبتغیھا بتحقیق 
ھدفھ بأقصر الطرق مخترقة تلك الكلمات ـ ع�ب�ر 
الزمان والمكان ـ روح المتلقي تفاع�الً م�ب�اش�راً 
بما تحمل من شف�اف�ی�ة واض�ح�ة اذا اب�ت�ع�د ب�ھ�ا 
الشاعر عن التعقید المربك للفھم والتلقي، وب�ذا 

الشاعر   –تنجح العملیة االتصالیة بین (المرسل 
أو الش��اع��رة)، وال��م��ت��ل��ق��ي، وت��ؤدي ال��رس��ال��ة 
االعالمیة االتصالیة وظیفتھا بالشك�ل ال�م�م�ك�ن، 

 وھذا ما نجده في قصائد الشاعرة رند الربیعي.
أضافت التجربة ال�ث�ق�اف�ی�ة ال�ط�وی�ل�ة وال�م�رّك�زة 
للشاعرة، كأستاذة لغ�ة وك�ات�ب�ة، وم�ا ش�اھ�دت�ھ 
یومیاً في واقع عاشتھ بما ص�اح�ب�ھ م�ن س�ع�ادة 
وفرح، وأل�م وح�زن ك�ث�ی�راً ب�ت�م�ازج حض�ارات 
كونیة متنوعة منھا حّولت القصیدة الى م�ن�ص�ة 

 مسرح یبتعد وال یقف إالّ عند روح العاشق.
رسمت الشاعرة الصور الفنی�ة ال�ت�ج�دی�دی�ة ف�ي 
أش��ع��ارھ��ا، ورغ��م غ��زارة ان��ت��اج��ھ��ا الش��ع��ري 
وتخصصھا في اللغة العربیة لكنھ�ا ل�ح�د ك�ت�اب�ة 
ھذا الورقة لم تصدر أیة مجموعة شعریة ع�ل�ى 
أمل اص�دارھ�ا ف�ي ال�ق�ری�ب ال�ع�اج�ل، والس�ب�ب 
حسبما ذكرت لي شخصیاً أن أحدھم ممن یسمي 
نفسھ ناقداً حین قرأ ما تكتبھ من شع�ر ق�ال ل�ھ�ا 
بالحرف الواحد: "لو تُرك األم�ر ل�ي ألع�ط�ی�ت�ك 

 صفراً بالشعر!"
نحیل القارئ لواحدة من قصائد الش�اع�رة 
رند الرب�ی�ع�ي ون�رى ك�ی�ف ی�م�وت أب�داع 
المبدع اذا ما تعرض لنقد الذع ب�ع�ی�د ع�ن 
أدنى خواص الموضوعی�ة ال�ن�ق�دی�ة، ف�ل�و 
قال لھا م�ث�الً: أن�ِت ب�ح�اج�ة أك�ث�ر لس�ق�ل 
موھبتك ربما تكونین شاعرة مرموقة ذات 

  یوم!
اخترنا قصیدة "صولجان المساء" ل�ن�رى م�اذا 

  تقول:
 "یأتي.. وتأتي أنتَ 

 فینساُب حضوُركَ 
 على صولجاِن المساءِ 

 ملفوفًا بضباِب ساعاٍت منصرمةٍ 
 حلًما تتندى بھ معجزاتٌ 

 كنَت نبًعا آیًال للتحدي
  تأتي تسلبني

 اتزاني..
 حضوري..

 روحي..
 وقاري..

 الذي أثقَل غیابَُك أغصانَھُ 
 معتمةُ األفقِ 

 ظمأى لكلِّ قصاصاتَِك التي خانَھا
 حضوٌر مزیفٌ 

 أبقى خیطًا ینسلُ 
 من خطواتَِك الصاخبةِ 

 أُسابُِق البحَر بیَن مدَِّك وجزِركَ 
 معلقةٌ بیَن جسِدك.. والدةُ الشمسِ 

 التي تُشِرُق ِمْن منابعِ مجازٍ 
 إلى منابعِ ظلِّكَ 

ٌب بالالزوردِ   ُمخضَّ
ُح إلى ذاك النزِف المبللِ   أبقى أُلوِّ

 رئةُ الحقوِل نضحتْ 
 أنَت مطعوُن الحضورِ 

 أترُك یدي في متاھاِت فردوِسكَ 
 مازلُت مفتونةً في والداِت زھوِر (األضالیا)

 بریُق سطوةٍ 
 لن أبتكَر صھیًال لخیوٍل موتى

 مقطوفةُ حقولٍ 
 زمٌن معتٌق دوَن طبقٍ 

 بالوجعِ 
التحَم نجُم�ك ح�ت�ى ص�اَر الص�م�ُت ی�ن�ت�م�ي إل�ى 

 ساعاتِ 
 صخبٍ 

 تعاَل مَع أسراِب النوارسِ 
اِت مطرٍ   مَع زخَّ

اِت فرحٍ   مَع زخَّ
 مَع براعِم ربیعٍ مغادرٍ 

  تعالَ 
 إِْن كنَت خلَف الجحیمِ 

 تعاَل..."
صور كثیرة ومعاٍن متنوعة في ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة؛ 
واحدة منھا فقط ی�م�ك�ن ال�وق�وف ع�ن�دھ�ا وھ�ي 
تحریك الخیال بتصور ادراكي لھ ن�ك�ھ�ة ن�اع�م�ة 
ینبع من متعة رقیقة بما فیھ�ا م�ن ح�زن دف�ی�ن، 
وھذا كما قلنا مراراً ص�ف�ة م�ن ص�ف�ات الش�ع�ر 
العراقي المنطلقة من ھواجس الشاعر الم�ب�ت�ل�ى 

 بكل شيء.
ك��ت��ب��ت الش��اع��رة قص��ائ��دھ��ا ب��ف��ل��س��ف��ة واق��ع��ی��ة 
اجتماعیة عبرت فیھا، ورس�م�ت ص�ور ال�واق�ع 
المحكوم بشتى القوانین، وكل�م�ا أرادت ال�ت�م�ّرد 
علیھ صّدھا ذلك ال�واق�ع ب�أح�ك�ام ص�ارم�ة. ھ�ذا 
الربط واالرتباط جمع حیاة سابقة بحیاة ج�دی�دة؛ 
الحیاة السابقة اتصفت بلون وشكل مع�ی�ن�ی�ن ق�د 
یكون تاریخاً م�ری�راً، أو عس�راً م�راً الذع�اً، أو 
ظلماً قاتماً بعموم�ی�ات�ھ، وال�ح�ی�اة ال�ج�دی�دة ھ�ي 
العشق الذي ھو بؤرة النص الرئی�س�ی�ة ع�دا م�ا 

 یتفرع من بؤر فرعیة أخرى.
ھنا االمتداد الواضح للشاعرة رند الربیعي ج�اء 
من ع�م�ق أص�ال�ة وط�ن�ھ�ا، ح�ی�ن ك�ان�ت ھ�ن�اك 
شاعرة ابنة م�ل�ك س�وم�ري، تُ�ع�ّد أول ش�اع�رة 
كتبت القصیدة النثریة عبّرت فیھا قبل أكث�ر م�ن 
أربعة آالف سنة عن خوالج تعتصر قلب ال�م�رأة 
العاشقة؛ تلك كانت قدیسة المعبد العاشقة، وھذه 
عاشقة لقداسة معبد ال�ح�ب الص�ادق ب�ن�ق�ائ�ھ ال 
بصوره اإلیحائیة؛ تلك ھي "أنخیدو إنا " اب�ن�ة 
الملك سرجون األكدي أبنة سھول العراق، وھذه 
أب��ن��ة ال��ح��ض��ارة ال��الح��ق��ة ال��م��ض��م��خ��ة ب��األل��م 
والمأساة. ربما ألنھا عاشقة مخلصة ل�ل�ق�ص�ی�دة 
أوالً بكل ما تحملھ م�ن ع�اط�ف�ة رق�راق�ة زاھ�ی�ة 
بأریج ال�ح�ب، وال�ت�ي ط�ال�م�ا وص�ف�ت ال�ح�ی�اة، 
والطبیعة، والمرأة؛ األنثى الصابرة، واالنسانی�ة 
المعّذبة بعی�داً ك�ل ال�ب�ع�د ع�ن ك�ت�اب�ة ال�خ�واط�ر 
النفسیة المعتمة بسردھا، الفضفاضة بالت�ش�ظ�ي 

 والمتاھات اللونیة.

 



حكایات الف لی�ل�ة ول�ی�ل�ة ت�ع�د أح�د  
أكبر الموسوعات ال�ق�ص�ص�ی�ة ال�ت�ي 
تصاعد حدیث الناس ع�ن�ھ�ا ك�ث�ی�را، 
والتي تعرف باسم (اللیالي العربیة)، 
ترج�ع ال�ق�ص�ص ف�ي أص�ول�ھ�ا إل�ى 
القرون القدیمة والوسطى لحضارات 
مختلفة كالمصریّ�ة وب�الد ال�ّراف�دی�ن 
والھندیّة وكذلك الفارسیّة، ولقد ذاع 
ِصیت ھذه الّسلسلة ال�ق�ص�ص�یّ�ة ف�ي 
كالسی�ك�یّ�ات األدب ال�ع�رب�ّي خ�اّص�ة 
والعالمّي عاّمة. وإن أشھر القصص 
الموجودة في الّسلسلة قصص عالء 
الّدین، والّسندباد البّحار، وعلي بابا. 
وإّن تسمی�ة ال�ك�ت�اب ب�ھ�ذا االس�م ال 

قّص�ة  1001یعني أنّھ یحتوي عل�ى 
إنّما للتّعبیر عن العدد الك�ب�ی�ر، ف�ل�ق�د 
تّمت إض�اف�ة ال�ق�ص�ص ع�ل�ى م�دار 

ال�رأي   : قرون إلیھا.. مؤلف الكتاب
األول یعتقد بعض ال�نُّ�ق�اد أن م�ؤل�ف 
كتاب ألف لیلة ولیلة ی�ع�ود لش�خ�ص 

م ت��رج��م 1839واح��د، ف��ف��ي ع��ام 
األستاذ إدوارد ول�ی�م ل�ی�ن ج�زًءا ال 
بأس بھ من كتاب ألف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة، 
وكتب في مقدمة ترجمتھ حول أص�ل 
الكتاب یُثبُت فیھا أنّھ عائ�د لش�خ�ص 
واح�د ف��ق�ط .. ال��رأي ال��ثّ�ان��ي رّج��ح 
النُّقاد والعلماء أّن مؤلف كت�اب أل�ف 
لیلة ولیلة ل�م ی�ك�ن ش�خ�ًص�ا واح�ًدا، 
إنّما ساھ�م ف�ي ك�ت�اب�ت�ھ ال�ع�دی�د م�ن 
المؤلفی�ن ع�ل�ى م�ّر ال�ّزم�ان، وذل�ك 
الحتواء الكتاب على تنّوع كبیر على 
الّصعید ال�ج�غ�راف�ّي، ك�ُورود أح�داث 
ال��ق��ص��ص ف��ي ال��ی��ون��ان، وت��رك��یّ��ا، 
ومص��ر، وال��ع��راق، ب��ل ع��زوا أّن 
االرت��ج��ال ف��ي ال��ك��الم وبس��اط��ت��ھ 
واحت�وائ�ھ ع�ل�ى األخ�ط�اء الُّ�ل�غ�وی�ة 
الكثیرة والُمفردات العاّمیة لن ت�ك�ون 
لكاتب عربّي، فمالوا إل�ى أن ی�ك�ون 

ال��ك��ت��اب ق��د نُ��ق��ل مش��اف��ھ��ة ب��دای��ة، 
وأشاروا إلى الُمترجمین الذین ُعنُ�وا 
بترجمة بعض ال�ق�ص�ص إل�ى ل�غ�ات 
أخرى. ثّم تغیّرت الّسلسلةُ القصصیّة 
بعد تعاقب ال�ع�دی�د م�ن ال�ق�رون م�ن 
إضافات للقصص من أماكن مخلت�ف�ة 
بشكل عشوائي في فترات مت�ف�اوت�ة، 
ح��تّ��ى وص��ل إل��ى س��تّ��ة ن��م��اذج ف��ي 
م�ن�ت�ص�ف ال�ق��رن ال�ع�ش�ری�ن، وھ��ي 
كالتّالي: ال�ن�س�خ�ة األول�ى وال�ثّ�ان�ی�ة 
ُكتبت في الق�رن ال�ثّ�ام�ن ال�م�ی�الدّي، 
م�ن ع�م�ل ال�ف�ارس�ّي ھ�زار أفس�ان. 
النسخ�ة ال�ثّ�ال�ث�ة ُك�ت�ب�ت ف�ي ال�ق�رن 
التّاسع المی�الدّي، وال�ق�ص�ص ف�ی�ھ�ا 
كما ھ�ي ف�ي أل�ف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة م�ع 
قصص أخرى. النّسخة الّرابعة ُكتبت 
في ال�ق�رن ال�ع�اش�ر ال�م�ی�الدّي، م�ن 
عمل الجھشیرّي. النّسخة ال�خ�امس�ة 
ُك��ت��ب��ت ف��ي ال��ق��رن ال��ثّ��ان��ي عش��ر 
المیالدّي، وھي سلسلة من الحكایات 
المصریّة. النّسخة الّس�ادس�ة ام�ت�دت 
كتابتھا حتى القرن الّس�ادس عش�ر، 
والقصص فیھا بقیت ك�م�ا ال�ق�ص�ص 
الّسابقة ب�اإلض�اف�ة إل�ى قص�ص ف�ي 
الحمالت الّصلیبیّة، وقص�ص أخ�رى 
أتى بھا المغول إلى الّشرق األوس�ط. 
قّصة الك�ت�اب : ت�دور أح�داث قّص�ة 
الكتاب حول الملك شھریار وذلك بعد 
اكتش�اف�ھ خ�ی�ان�ة زوج�ت�ھ ل�ھ، ف�ق�ام 
بقتلھا ثّم تزّوج بأخرى ثّم قتلھا لیًال، 
واستمّر في ذلك الّزواج الذي یت�ب�ع�ھ 
قتل في نھای�ة ك�ّل ل�ی�ل�ة، ح�تّ�ى أت�ى 
ال���ّدوُر ع���ل���ى إح���دى ال���نّ���س���اء 
ال��م��ش��ھ��ورات آن��ذاك، وھ��ي اب��ن��ھ 
الوزیر وتُ�دع�ى ش�ھ�رزاد، ول�ك�نّ�ھ�ا 
كانت ذكیّة فلقد وجدت طریقة تمنُع�ھ 
من قتلھا، فأصبحت تسرد لھ قصًصا 
بال ن�ھ�ای�ات، بُ�غ�ی�ة أن یُ�ب�ق�ي ع�ل�ى 
حی�ات�ھ�ا ل�تُ�ك�م�ل ال�ق�ّص�ة ف�ي ال�ی�وم 
التّالي، واستمّرت في فعل ذلك ح�تّ�ى 
الّلیلة األلف، فكانت تلك المّدة كاف�ی�ة 

حتّى یعدل عن ق�راره ف�ل�م ی�ق�ت�ل�ھ�ا. 
ترجمات الك�ت�اب : ُك�ت�ب أل�ف ل�ی�ل�ة 
ولیلة على شكل مخط�وط�ات ب�دای�ة، 
فكانت أقدمھا في بغ�داد، ث�ّم س�وری�ا 
تلیھ�ا ِمص�ر، ب�اإلض�اف�ة إل�ى ال�نّ�ق�ل 
مش��اف��ھ��ة. وُك��ت��ب��ت ال��ق��ص��ص ب��أی��د 
ب�ت  مختلفة على مّر العصور ث�ّم ُع�رِّ
لفئة من سّكان الّشرق األوسط، حتّى 
فُتن األوروبیون بسحر الح�ك�ای�ا ف�ي 
الّشرق. لذلك لم تكن ھناك ألف ل�ی�ل�ة 
ولیلة قبل التّرجمة األوروب�یّ�ة. وإّن 
أول نُسخة من الكتاب تّمت ترجمتُھ�ا 
على ید الفرنسّي أنطوان غ�االن، ث�ّم 
تُرج�م�ت ال�نُّ�س�خ الّ�الح�ق�ة اع�ت�م�اًدا 
علیھا. إذ تّمت ترج�م�ة ال�ك�ت�اب إل�ى 
لغات مختلفة، وم�ن�ھ�ا اإلن�ج�ل�ی�زیّ�ة، 
واألل��م��ان��یّ��ة، وال��ف��رنس��یّ��ة، وتُ��ع��ّد 
النُّسخة اإلنجلیزیّة لصاحبھ�ا إدوارد 
ولیام أشھر ھذه ال�نُّ�س�خ الح�ت�وائ�ھ�ا 
على مالحظات ُممیّزة ودقیقة، وتُ�ع�ّد 
األولى في ھذا المجال. بی�ن�م�ا ك�ان�ت 
أول طبعة مكتوبة بالعربیّة م�ن ق�ب�ل 
م��ط��ب��ع��ة ب��والق ف��ي ال��ق��اھ��رة ع��ام 

م�ی�الدي م�واض�ی�ع ال�ك�ت�اب : 1835
تُضّم الّسلسلة القصصیّة الع�دی�د م�ن 
الحكایا، ویعود ذلك الخ�ت�الف ال�ب�الد 
التي أتت منھا، خاّصة مع ما تحم�ل�ھ 

من أص�ن�اف م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن ال�طّ�اب�ع 
ال��ع��رب��ّي م��ن ج��ھ��ة إل��ى ال��ف��ارس��ّي 
والھندّي من ج�ھ�ة أخ�رى. وإّن م�ا 
یُمیّز تلك القصص أنّھ�ا تَس�ُرد ق�ی�ًم�ا 
روح��یّ��ة وأرض��یّ��ة، وت��ت��ط��ّرق إل��ى 
ال��ثّ��ن��ائ��ی��ات م��ث��ل الّش��ر وال��خ��ی��ر، 
والّشیاطین و المالئك�ة، ل�ك�ن ت�ب�ق�ى 
الّشخصیّات الّرئیسیّة للملك شھری�ار 
و شھرزاد زوجتھ التي قّصت ع�ل�ی�ھ 
الكثیر من القصص، فكان منھا قّصة 
عالء الّدین، وقّصة الّرج�ل ال�ع�ج�وز 
األول و ال�غ�زاالن، وقّص�ة ال�ع�ج�وز 
الثّاني واثن�ی�ن م�ن ال�ك�الب، وقّص�ة 
العجوز الثّالث، ویُمكن للقارئ كذل�ك 
أن یُ��الح��ظ اخ��ت��الف ال��ح��ق��ب ف��ي 
القصص، فثّم ھناك قصص في ع�ھ�د 
م�ل�وك ف�ارس، واإلس��ك�ن�در األك�ب��ر، 
حتّى الخل�ف�اء والّس�الط�ی�ن ل�م ی�خ�ل 

ذكرھم أیضاً، وبعض قصص الملوك 
كقّصة المل�ك س�ل�ی�م�ان، إذ تُ�دھش�ك 
ھذه الّسلسلة ف�ي ش�م�ول�ھ�ا قص�ص 
 القھوة، والتّبغ، والمدافع، وغ�ی�رھ�ا
وتعتبر حكایات الف لیلة م�ع�ب�ر ال�ى 
الغرب ومعرفة ال�م�ج�ت�م�ع ال�غ�رب�ي. 
باطباع وعادات وتق�ال�ی�د وف�روس�ی�ة 
الشرق الع�رب�ي ت�ح�دی�دا. ل�ی�س ھ�ذا 
فحسب بل تعدى الى فن�ون ال�ع�م�ارة 
والھندسة والفراسة والحكمة اضافة 
الى الفنون واالدب حتى تخیل الغرب 
ان��ھ ی��ع��ی��ش واق��ع س��اح��را خ��ل��ی��ط 
ب��الص��دق وال��م��ت��خ��ی��ل االس��ط��وري 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع الش��رق��ي. وھ��ذا ق��رب 
المسافة بین الشرق والغرب وح�ت�ى 
منعت الحروب بسبب سحر حك�ای�ات 
الف لیلة ولیلة ..وتعد بح�ق م�وح�دة 
انس��ان��ی��ا وج��م��ال��ی��ا وث��ق��اف��ی��ا ب��ی��ن 
المجتمعات والدلیل االعمال ال�خ�ال�دة 
التي قام بھا ابن الغرب الم�س�ت�وح�اة 
من حكایات الف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة ع�ل�ى 
مس��ت��وى ال��ل��وح��ات وال��م��وس��ی��ق��ى 
والرسم واالفالم ومسلسالت الرسوم 
المتحركة لالطفال ...بحق تعتبر الف 
ل��ی��ل��ة ول��ی��ل وھ��ج االب��داع ال��ع��رب��ي 

 الشرقي الخالد.
****************** 
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غناء مزمار إن خبا یذوي، الع�ش�ق     "
 الشعار الذي تبنتھ األدیبة" .نبع، فانغمر

ف�ي اح�ت�ف�ال�ھ�ا ب�ت�وق�ی�ع  "أمان السید"
 "نزالء المنام "كتابھا السردي الخامس

في قاعة البلفیو في ضاحیة بانكس�ت�اون 
ن�وف�م�ب�ر  40في سیدني ی�وم األرب�ع�اء 

حیث یمكن أن یوصف باالحت�ف�ال  2020
الثري بالحب، وبالدع�وة إل�ى االن�غ�م�ار 
ف�ي اآلخ�ر تض�اف�رت أی�دي األص�دق��اء، 
والحضور، والقراءات التي قدمھا ع�دد 
من كبار األدب�اء ال�ع�رب ف�ي أس�ت�رال�ی�ا 
لكتاب األدیبة ع�ل�ى نس�ج�ھ واالش�ت�غ�ال 
علیھ، كان النحل یطوف یلثم الزھر فیھ، 
ثم یھدي عسلھ للحاضرین ع�ل�ى ع�زف 
ناي الفن�ان س�م�ی�ر م�ع�رب�ان�ي ال�م�ع�تّ�ق 

 .بانتشاء الغابات، وتلھفھا إلى االكتمال
التوقیع الذي جاء بع�د ت�أج�ی�ل م�رت�ی�ن  

ح�م�ل ج�م�اال  19استدعاه وباء كوف�ی�د 
خاصا، وك�أن ال�ج�م�ی�ع تس�ان�دوا ع�ل�ى 
م�واج��ھ�ة ال��وب�اء ب��ال�ح��ب، واالح�ت��ف��اء 
بتفاصیل غدا معھا التوقیع مھرجانا م�ن 

ال��ت��ي  -األل�ق ان��ب��ث��ق�ت وس��ط��ھ األدی�ب��ة
ش�ع�ل�ة  -تخیرت األحمر لونا لما ارت�دت�ھ

م�ن ال�دفء وال�وھ�ج وال�ع�ط�اء، وھ�ي 
تناشد ضیوفھا إلى االنصھار، والتمازج 
في المثیل اإلنساني، أما الورود الحم�ر، 
ومزیج الطبیعة، وأطیاف الشموع ال�ت�ي 
رتعت في الصالة باطمئنان، وسالم، فقد 
أتى المرآة لما تتبناه األدیبة في روح�ھ�ا 
من التّوق إلى التّحرر، واالن�غ�م�اس ف�ي 
المطلق، ونبٍذ للحواجز التي یُع�ّم�ق ل�ھ�ا 
المتسلطون على حیاة ال�ب�ش�ر لص�ّد أي 
ارتقاء لھم في النھوض، والتیقظ، ونب�ذ 

 .الكره، وتحطیم العراقیل
جاء ف�ي ك�ل�م�ة األدی�ب�ة أم�ان الس�ی�د   
، : ھو ال�ح�دُث ال�م�م�ی�ُز "نزالء المنام"

الذي یعني لَي الكثیَر، غیَر أني ق�ب�ل أن 
أنخرطَ في التقدی�ِم ل�ھ، أْؤث�ُر أن ت�ك�ون 
، الض�ی�ِف ال�خ�ج�وِل  تحیتي لك�م ب�ال�ح�بِّ

الذي یجھدون ل�ت�ن�ح�ی�تِ�ھ م�ن س�اح�اِت 
الحیاِة اإلنسانی�ِة ع�ن س�اب�ق تص�م�ی�ٍم، 
ٍد، لینشروا التّباغَض في ساحاتِنا  وتََرصُّ
ا، وشبح�ا خ�ب�ی�ث�ا  الیومیِة ُمستغفِلنا لّصً
یتلّذُذ بنھ�ِش أجس�اِدن�ا، وإقص�ائِ�ن�ا ف�ي 
جزٍر منفصلٍة، ن�ن�أى ف�ی�ھ�ا ب�أجس�اِدن�ا 
ضاربین صفًحا عن أرواحنا، وی�دف�ع�ن�ا 
إلى الت�ع�اوی�ذ ن�ت�ح�ص�ُن ب�ھ�ا م�ن أذى 
اآلخ��ر. ذاك اآلخ��ُر ال��ذي ل��ی��س إال 
صورتَنا في مرآة الوجوِد، نَعمى إال عن 
سواٍد فیھ یتھیأ لنا مق�ب�ال ی�ح�ّث خ�ط�اه 
الفتراسنا. إننا نَتََصعُّد في الحّب ِشئنا أم 

أب��ی��ن��ا، َرغ��َم ك��ل م��ا تَ��ح��ُش��ُرن��ا ف��ی��ھ 
الس�ی��اس��اُت، واالن��ت��م�اءاُت، وخ��ل��ف��ی��اٌت 
ُمتباینةٌ تَمیُد بنا، ونتعایُش ت�ح�ت َم�ظَ�ل�ٍة 
وارفٍة ن�ت�ل�ق�ى خ�ب�َزھ�ا، ون�ن�غ�م�ُس ف�ي 
إداِمھا. إنھ الحبُّ الذي ی�دُرُج ب�ن�ا ن�ح�و 
الّشغِف ال�ذي یس�ك�ُن ج�وھ�َر ال�ق�ل�وب، 

 ."ویُضِرُمھا برحیقھ الذي ال یُقاوم
وتحدثت األدیبة عن تجربتھا األدبیة في  

الكتابة بمزیج من التّ�ص�عّ�د ف�ي ال�ح�ب، 
 :والشغف، فقالت

المتصّوُف موالنا جالُل الدیِن الروميُّ  "
قال فیما قال ": لیَرتفِْع منَك ال�َم�ع�ن�ى ال 
الصوُت، فإّن ما ی�ج�ع�ُل ال�زھ�َر یَ�ن�بُ�ُت، 

ع�دُ  ل�ذا ف�ق�د  ."ویتفتُّح ھو المطُر، ال الرَّ
ُرحُت أبِحُر في األبعاِد الك�ون�ی�ِة ُم�ع�ّری�ا، 
َمُشوقا، تقّمصْت ن�ف�س�َي ذاك الص�وَت، 
وجانبْت طقطقةَ الرعد، فخرج�ُت ب�ع�ض�ا 
، أثًرا م�ن ان�ع�ك�اِس  من أنا في كوٍن أعمَّ
التأمِل في الخالِق وال�م�خ�ل�وِق. ت�ذّوق�ُت 
ُعنفواَن العطِر في المطر، فعبقُت بالخیر 
ردیفًا، وانبعثُت في الكتاب�ِة ص�ًدى ل�ذاك 

  .المعنى، ولجینًا لذاك الّسكبِ 
ح��ی��ن ارت��ق��ی��ُت ف��ي هللا، ت��ج��لّ��ی��ُت ف��ي  

إنسانِھ، فحرصُت علیھ، وإل�ی�ھ وّج�ھ�ُت 
رسالتِي في ما كتبُت، ودّونُت، وف�ي م�ا 
یصدُر عني من فع�ل، وع�م�ل، راف�ق�ن�ي 
وط�ٌن أن��ت��م�ي إل��ی��ھ ی��ن��وُء ب�ال��م��واج��ع، 
وبالتّباریح، وال�ق�ھ�ِر، وال�ظ�ل�م، وب�آث�اِم 
ال��م��ج��رم��ی��ن، واألفّ��اك��ی��ن م��وق��ن��ا أن��ي 
سأتشبُث بظلّھ، وسأوِرُق فیھ أنى حللُت. 
لیس المطلُق فقط مصدَر استثارتِي لفعِل 
ال��ب��وِح، إن��ھ ال��ج��زُء ال��غ��اف��ي ف��ي ذاك 
المطلِق، والذي ھو متواٍر للغافلین ع�ن 
الجوھر، لي یغدو المطلُق مدى تَس�ت�ج�ّد 
بكارتُھ أمام شیطان الكتابة، فأق�دُح ف�ی�ھ 
ال��ّزن��اَد، وأت��ح��ول إل��ى ك��ائ��ن م��غ��ای��ر، 
أستغربھُ أحیانا، لكن في العم�وم ب�ھ أن�ا 

 ."أْغَرمُ 
رص�د  "أم�ان الس�ی�د"وتت�اب�ع األدی�ب�ة 

عوالمھا في الكتابة فتقول": ب�ال�ك�ت�اب�ة 
استطعُت أن أصفع جم�ودا ب�غ�ی�ض�ا ف�ي 
العالم یستفّزني حین انبریُت أساھ�م ف�ي 
تحطیم األصنام، والتماثیل، وال�م�ورث�اِت 

، وأسھبت األدیبة ف�ي ال�ح�دی�ث "البالیةِ 

ع��ن ن��زالء م��ن��ام��ھ��ا، وخ��ل��ف��ی��ات��ھ��م 
وإسقاطات�ھ�م ال�ن�ف�س�ی�ة، راب�ط�ة إی�اھ�م 
بالتأزم الذي یصیب ال�م�رء ع�ادة وھ�و 
یعاقر األحداث المعاشة حولھ راغبا، أو 

ول�ی�دي  "مكرھا، فقالت": نزالء المن�ام
الخامُس، فارُس اللیلة، ممن ی�ع�ش�ق�ون 
ال��ول��وج ف��ي ال��م��ع��ن��ى، وال��ع��م��ق، إن��ھ 
النورُس األبیض، والنسُر الالھ�ُث وراء 
الحق، ف�ی�ھ ی�ت�الح�م م�ری�دون، وأت�ب�اٌع 
یئنون من الفقد، ھم نزالء ی�ق�ی�م�ون، ال 
ض��ی��وف ی��م��رون وی��ع��ب��رون، رف��اٌق 
محبون، وم�ن�ھ�م م�ب�غ�ض�ون، ول�ك�ن�ھ�م 

 الم�اك�ث�ون ال�ح�الُّ�ون ف�ي ال�م�ن�ام، إن�ھ
إنساُن سقراطَ الكامُل المتأتي من دمج "

، "البشِر جمیِعھم في سعیھم إلى الكمال
فالمجرمون، والقتلة، وبائعو الض�م�ی�ر، 
وف�اق�دو ال�ع�ق��ول، وال�ع�ش�اُق، وع��ازُف 
الموسی�ق�ى، واألوب�رج�ی�ن�ي ال�م�س�ل�وُب 
فطرتَھ، وال�م�ت�ل�ّص�ص�ون وراء ال�ُم�ت�ع، 
وال�م�ن�ف��ی�ون، وال�م��ش�ردون، واألط�ف��ال 
م��ع��فّ��رو ال��وج��وه ب��أت��رب��ة ال��ق��ن��اب��ل، 
ال��م��ذھ��ول��ون م��ن ال��ح��روب، وال��ق��ادةُ، 
والعسك�ری�ون، وال�ح�ك�م�اء، وال�َم�ك�رةُ، 
واألص���ن���اُم، وال���ط���ی���وُر، واألم���ك���ن���ة، 

 وال�ج��م��ادات، وال��ج��ل��وُد ب��إس��ق��اط��ات��ھ��ا
ال��ف��وض��وی��ة، وال��ھَ��ِذرون، وب��ائ��ع��اُت 

 . "...الھوى
بدأ االحت�ف�ال ب�ع�رض وث�ائ�ق�ي ل�ك�ت�ب   

األدی���ب���ة، وب���ع���ض م���ن ال���ج���وائ���ز، 
والتقدیرات ال�ت�ي حص�ل�ت ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي 

 "ب�ع�ض الض�وء"العالم، حمل ع�ن�وان 
ام�دد  "رافقھ صوتھا بق�ص�ی�دة ش�ع�ری�ة

، وق��دم "ی��دك أی��ھ��ا ال��ك��ائ��ن اإلنس��ان��ي
لالحتفال، وتقدیم األدباء، وال�م�ت�ح�دث�ی�ن 

، فوص�ل ال�ف�ق�رات "عماد برو"الدكتور
بقراءات نقدی�ة ح�ول "ن�زالء ال�م�ن�ام" 
لنقّاد لھم حضورھم في الشأن ال�ث�ق�اف�ي 
في الوطن ال�ع�رب�ي، وب�الد االغ�ت�راب، 
یذكر منھم على سبیل الذكر ال الح�ص�ر: 
الش��اع��ر وال��ن��اق��د الس��وري مص��ط��ف��ى 
سلیمان، والناق�دة الس�وری�ة األدی�ب�ة د. 
عبیر یح�ی�ى ال�م�ق�ی�م�ة ف�ي مص�ر، ود. 
مصطفى حلوة رئی�س االت�ح�اد ال�ع�رب�ي 
الفلسفي من لبنان، واألدیب ال�ج�زائ�ري 

عبد الحف�ی�ظ ب�ن ج�ل�ول�ي، والش�اع�ر 
والناق�د الس�وري إب�راھ�ی�م ال�ی�وس�ف 
المقیم في أل�م�ان�ی�ا، واألدی�ب وال�ن�اق�د 
العراقي جمعة عبد هللا، ل�ت�أت�ي أول�ى 
الكلمات ب�اإلن�ج�ل�ی�زی�ة ل�ل�س�ی�د "ب�الل 
ال�ح��ای�ك" رئ�ی��س ب��ل��دی�ة ك�ان��ت�ب��ی��ري 
بانكستاون، أرفقھا بالعربیة ب�ق�ص�ی�دة 

 ل��ألدی��ب��ة، ث��م ب��ع��دھ��ا ك��ل��م��ة األدی��ب
رئیس تحریر ج�ری�دة  "أنطون قزي"

سرع�ان م�ا "التلغراف ومنھا نقتبس:
 یتلّمس الق�ارئ ل�ق�ص�ص م�ج�م�وع�ة

أنھا مبنیة على فك�رة  "نزالء المنام"

محاربة ال�وھ�م وكش�ف ال�زی�ف، ح�ی�ن 
تسبر الحقیقة عم�ق األح�الم، ت�ظ�ھ�رھ�ا 
الكاتبة للعیان بتلقائیتھا المری�ح�ة م�ّرة، 
وبكارثیتھا المریرة حین�ا، ف�ھ�ي ت�ج�ّس�د 

، واخ�ت�ار "....رمز النسویّة الم�ت�ح�ررة
صاحب مؤسسة  "شربل بعیني"الشاعر

 الغربة اإلعالمیة، محورا دینیا في قصة
في م�ت�اھ�ة" إح�دى قص�ص ال�ك�ت�اب "

 :ال�م�ح�ت�ف�ى ب�ھ ل�ی�ت�ح�ّدث ع�ن�ھ، ف�ق�ال
أمان السید" ال�ج�یّ�دة "وتظھُر معرفة "

والمت�م�ك�ن�ة ب�ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة، ع�ن�دم�ا 
ع�لّ�ق�ْت" ع�ل�ى ع�ن�قِ�ھ�ا "استبدلت فعَل 

رقد" عل�ى ع�ن�قِ�ھ�ا "صلیبا ذھبیا، بفعل
صلیٌب ذھبٌي، أي نام وغفا وأخذ قس�ط�ا 
وافرا من الراح�ة، ب�دال م�ن أن ی�ت�دلّ�ى 
كاألرجوح�ة. وھ�ذا دل�ی�ٌل واض�ٌح ع�ل�ى 

 ."احترام أدیبتِنا لشعائر اآلخرین الدینیة
، "مص�ط�ف�ى ع�ل�م ال�دی�ن"أما الدكتور 

فجاءت ورقتھ ردیفا لما وصل�ھ ك�ق�ارئ 
إن ":یتلذذ بسب�ر ال�م�ق�روء، ف�ق�ال  نھم

كتاب نزالء ال�م�ن�ام م�ج�م�وع�ة قص�ص 
تحمل كل منھا نكھة مختلفة تج�ع�ل ھ�ذا 
الكتاب مثیرا ل�الھ�ت�م�ام ألن ك�ل روای�ة 
فیھا عنوان كبیر من الحیاة التي نع�ی�ش 

 ، ومن كلمة األدیبة ال�دك�ت�ورة"...فیھا
عن�وان ی�ث�ی�ر " :یقتبس "نجمة حبیب"

فضولنا ویھیئُنا لرحلة تخیلییة ن�ت�س�اءل 
إزاءھا من ھم ھ�ؤالء ال�ن�زالء؟ عش�اق 
وآلھون ھاربون من جبروت ش�ھ�ری�ار؟ 
أحباب غادرونا على حین غف�ل�ة؟ أب�ن�اء 
سرقھم العنف من أحضاننا؟ مش�ع�وذون 
استغلوا براءة شبابنا فضللوھم ورموھم 
ف��ي ب��ؤر ال��ح��ق��د وال��ك��راھ��ی��ة ون��ب��ذ 

 "ودیع ش�ام�خ"، أما الشاعر"..اآلخر؟
رئیس تحریر مجلة النجوم، ف�ق�د ال�ت�زم 
القراءة األكادیمیة، والمقاربة لنص�وص 

ت�ت�واف�ر الس�ی�د   ":الكتاب، ومن كلمت�ھ
على وعي بترتیب النصوص ل�ی�س م�ن 
حیث تنوع االشتغال ال�ف�ن�ي، وال�ت�ك�ن�ی�ك 
والموضوع، بل تتعداه إلى عم�ق واخ�ز 
في تراتبیة النصوص ب�ق�ص�دی�ة ق�رائ�ی�ة 
أخرى، وتتمثل في النصوص ال�ق�ص�ار، 
نص��وص ال��رؤی��ا ب��ح��س��ب ب��ورخ��س، 
وال��ن��ص��وص ال��ط��وی��ل��ة نس��ب��ی��ا ب��ت��ع��دد 

فضاءاتھا، وتشظي رسال�ت�ھ�ا إنس�ان�ی�ا، 
    ."...وجمالیا، وأسلوبیا

ب�الش�ك�ر،  "أمان السی�د" تتقدم األدیبة  
ف.م 2000والتقدیر إلى اإلذاعة العربیة 

وإلى الدكتور عالء ال�ع�وادي ال�ذي ق�ام 
بتغطیة الحف�ل إع�الم�ی�ا، وإل�ى س�ف�راء 
اإلع��الم ال���ع���رب���ي وس���واق���ي ك���روب 

ق��الدة "اإلع��الم��ی��ة ع��ل��ى ت��ك��ری��م��ھ��ا بـ��
، ك��م��ا ت��ق��ّدم واف��ر ام��ت��ن��ان��ھ��ا "اإلب�داع

ط�ون�ي ب�و   الس�ی�د" ألصدقائھا األعزاء
ملحم، والسیدة سو بدر الدین، واآلنس�ة 

ع�ل�ى  "سارة قاسم، والسید أحمد ش�م�ا
درع ن�اط�ور ال�ك�ل�م�ة  "تكریمھم لھا بـ�

والمعاني، وحارس اللغ�ة ال�ع�رب�ی�ة ف�ي 
، وت�ھ�ُب ش�ك�را خ�اص�ا "بالد االنت�ش�ار

ح�اّرا، ل��م��ن ت��راه ال��ن��س��ر ف��ي ت��ن��ظ��ی��م 
، "الس�ی�د ط�ون�ي ب�و م�ل�ح�م"االح�ت�ف�ال

، "س��و ب��در ال��دی�ن"والس�ی��دة ال�رائ��ع��ة
، وت�وّج�ھ "دان�ا ك�رك�وك�ي"وللمھن�دس

، ول�م�ن "سارة ق�اس�م" شكرھا للصبیة
ط�ون�ي "قام بتصویر االحتفال، الس�ی�دان

، ولصالة "معماري، ومصطفى حجازي
اإلع�الم�ی�ة "البلفیو، ولمن دعم اإلع�الن

، "ندى ف�ری�د، والس�ی�د ف�ادي الص�دی�ق
ب�الل " ولم�ن س�ان�دوا األدی�ب�ة، اإلخ�وة

المقدادي، إلیان بولس، ال�دك�ت�ور أی�م�ن 
 ."السید

وقد ختمت األدیبة أمان السید ع�رس�ھ�ا  
إح�دى  "ال�ع�ازف"الثقافي ب�ق�راءة م�ن

قصص المجموعة في ت�ح�ی�ة إل�ى روح 
الفنان الشاعر غسان علم الدین، لتتاب�ع 
توقیع كتابھا لض�ی�وف�ھ�ا ال�ك�رام ض�م�ن 

 .احتشاد تسامى في الحب، والحبور

ا  رموا ا ة إد  
م  دي اا   ن اأ 

 

 تصویر مصطفى حجازيسیدني، العراقیة األسترالیة خاص         
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عش�رون نص�اً م�ن ال�ب��وح ال�ج��م�ی��ل وال��ح��زن  
العراقي النبیل ضمتھا مجموعة شعریة ان�ی�ق�ة، 
عبّر فیھا مبدعھا عن مشاعر انسانی�ة ل�ون�ت�ھ�ا 
تجارب الحیاة التي عاشھا في ظروف اشعل�ت�ھ�ا 
حرائق الوجد وعطرتھا بشذا الخ�ل�ق وال�ج�م�ال 
الذي مأل األسماع وال�ع�ی�ون ط�ی�ل�ة ق�راءة ھ�ذه 
ال��ن��ص��وص واالس��ت��م��ت��اع ب��ل��ذائ��ذھ��ا. وك��م م��ن 
النصوص قد قرأت للشاعر حسین ن�ھ�اب�ة ق�ب�ل 

وھ�ذا زع�م  -ھذه الم�ج�م�وع�ة، اال ان�ن�ي ازع�م
اع�ذرن�ي ان ل�م  -ان مج�م�وع�ت�ھ -اعتز بإعالنھ

استطاع من خاللھا الشاعر ان ی�ك�ث�ف  -اودعك
تجاربھ ویصوغھا بمھارة ودربة وعدة ل�غ�وی�ة 
مقتدرة لیمنحنا كل ھذا الثراء وھذا الصدق ف�ي 
نصوص دالة على اتقان في استخ�دام ال�م�ف�ردة 
في حیزھا المناسب الذي یلیق بمكان�ة الش�اع�ر 
واستثماره لمعطیات اللغة بآفاقھا ال�رح�ب�ة، وال 
یمكن للقارئ الحصی�ف ان ی�ف�اض�ل ب�ی�ن ن�ص 
وآخر، فتكاد تكون جم�ی�ع�ھ�ا ج�دی�رة ب�ال�ت�ن�وی�ھ 
واالطراء، وم�ن ھ�ذه ال�ن�ص�وص ال�ت�ي اث�ارت 
اھتمامي كقارئ م�ن�ت�ج ث�الث�ة نص�وص ب�اذخ�ة 

  التعبیر وافیة التوصیل وھذه النصوص ھي :
والتي ح�م�ل�ت  10اعذرني ان لم اوّدعك / ص -

 58ال�م�ج��م�وع��ة ع��ن�وان�ھ��ا، وق��روي ان��ا / ص
، وھذا ال ی�ع�ن�ي 70وتأخر بنا الوقت، ابي/ ص 

ان بقیة النص�وص ل�ی�س�ت�ك�م�ا ھ�ي ع�ل�ی�ھ ھ�ذه 
النصوص ال�ث�الث�ة، ول�ك�ن ال�ق�راءة اخ�ت�ارت�ھ�ا 
ألغ�راض ال�ب��ح�ث واالن�ط��ب�اع ال�م��ت�س��اوق م��ع 
ال��ھ��واج��س ال��ذات��وی��ة وال��ت��ج��ارب ال��ح��س��ی��ة 
المشتركة. یق�ول الش�اع�ر/ حس�ی�ن ن�ھ�اب�ة ف�ي 

  نصھ (اعذرني...)
اعذرني ان لم اودعك / بصورة صحیحة/ وك�م�ا 
اشتھتھ فیما بعد/ نفسي االمارة ب�ك / اع�ذرن�ي 
ان حجزت لك / حجرة ضیقة وانت تھ�اج�ر/ ب�ال 
عودة / الى م�دن ال�وع�ود / وع�ی�ن�اك تس�أل�ن�ي 
بدمعة متھدجة/ اال ادعك ت�رح�ل / اع�ذرن�ي ان 
احتمیت من البرد وال�م�ط�ر/ وان�ت ف�ي ال�ع�راء 
ممدود / اعذرنا ان انكرنا حقك / ون�زع�ن�ا ع�ن 
جباھنا تربتك / ماذا اقول ألوالد الح�ي / ویُُس�ر 

  عنك تسألني / اننا آثمون یا ابي
ھذا النص یرشح باألل�م واالن�ك�س�ار واالع�ت�ذار 
المشوب بالشعور بالذنب ل�ف�ق�دان ع�زی�ز ع�ل�ى 
الشاعر اال وھو االب الذي یفصح ع�ن�ھ حس�ی�ن 
نھابة في الشطر من ھذا النص (اننا آث�م�ون ی�ا 
ابي) فبعد ان كان الشاعر یخاطب الراحل ب�ل�غ�ة 
المفرد (لم اوّدعك) انتقل الخطاب بلغة الجماعة 
لتودع االسرة ایقونتھا المباركة الت�ي اع�ط�ت�ھ�ا 
ھذا الحضور البھي بین اآلخرین، وھنا ت�ت�ف�ج�ر 
مشاعر الحنان ازاء االب وتنتھي الرحل�ة ب�ھ�ذا 
المصیر المحتوم، في حین تتجلى مشاعر الفق�د 
في (قروي انا) بصی�غ�ة اخ�رى تض�ی�ف حس�رة 

  ودموعاً جدیدة بقول حسین نھابة:
قروي انا / ال تعنیني الكلمات / اف�ّض ط�ق�وس 

الحب الب�دائ�ی�ة / ب�ع�ذری�ة وث�ن�ی�ة، وال اھ�ت�دي 
النتماء / الھث خلف ت�ق�ل�ب�ات�ِك / ارس�م�ك م�رة 
بلحة راھب / واخرى وطن م�ك�ل�وم / ی�أب�ى ان 
اتسلق ت�راب�ھ/ اف�رش م�ا ت�ب�ق�ى م�ن زم�ھ�ری�ر 
ال�ع��م�ر/ واب�ك��ي / دم�ع��ة مس�اف��رة ل��م ی��ع�ت��دھ��ا 

 58معصمي / لماذا البكاء وانت سلیلھا / ص
وھ��ك��ذا ت��ت��ن��وع ت��ج��ارب ال��ف��ق��دان وت��ت��ع��دد 
الخسارات، ففي نص (اعذرني) ك�ان االب ھ�و 
الفقید، وفي ھذا الن�ص ك�ان�ت (ال�ح�ب�ی�ب�ة) اول 
الخسارات ولم تكن االخیرة ابداً، ثم ان حس�ی�ن 
نھابة یعود في نصھ االخیر (تأخر بنا الوقت، یا 
ابي) الى نشر الماضي الذي غادره بع�د ال�ی�اس 
الممیت من عودة الغائب، لیشیر مواجعنا ب�ھ�ذا 

  النص الذي یفیض مرارة:
 

  ابي
  لیت راحتي لم تفارق راحتیك

  في تلك الساعات اآلبقة

 لیتني لم اتمرد على كالم العجوز الزائرة
  ( ابق معھ وال تغادره، سید یخشى الوحدة)

  لیتني لم اغادرك ابي
  فاعذرنا ان اخطأت ابنتي رأسك

  الُمعمم بالدعاء
  71نحن جاحدون یا ابتاه / ص

في ھذا النص الموج�ع كش�ف الش�اع�ر حس�ی�ن 
نھابة عن اعترافھ بالجحود الب غادر من غ�ی�ر 
ان ی��رى اوالده ی��ح��ی��ط��ون ب��ھ ف��ي س��اع��ة 
االح���ت���ض���ار، وم���رة اخ���رى ازع���م ان ھ���ذه 
المجموعة الم�م�ی�زة ك�رس�ت م�ن�ت�ج�ھ�ا ش�اع�راً 
وانساناً، صاغ لنا بعباراتھ الموحی�ة واش�ارات�ھ 
الواضحة نصوصھ الجمیلة الموجعة، ویا ل�ی�ت�ھ 
یواصل سعیھ لتعزیز رؤیتھ المف�ع�م�ة ب�الص�دق 

 واالیثار في اعمالھ الشعریة القادمة.

   ودأ  إن رمأ 

 
 
 
 

 شكر حاجم الصالحي/ العراق 

 َا  
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. نصر عبد القادر        
                مصر         

 " یاَسمیْن ..
 َمْن یُریُد الیاسمیْن..؟ "

         ** 
 وھوى صوٌت حزیْن ..

 كاألنیْن ..
 في ضجیِج العابرینْ 

 وصدى األبواِق یعوي في جنونْ 
 ودخاٌن فاحٌم ..

 یلتَفُّ كاألفعى على جسِم المدینةْ 
 وغناٌء ماجٌن ..

 یصرُخ من فَْوَھِة ِمذیاٍع لعیْن ..!
 آِه.. یاصاحبةَ الصوِت الحزیْن ..
 لْم یعُْد في رئِة الكْوِن مكاٌن للعبیرْ 

 فتماثیُل الحدیْد ..
 وجباهُ الصْخِر في ( العصِر السعیْد )

كْ   !  ال تَِمُز العطَر من زیِت الُمَحرِّ
 !؟  كیَف للباَزْلِت أْن یُدِرَك بْوَح الیاسمینْ 
 !؟  كیَف للفوالِذ أن یلَمَس قلَب الیاسمیْن 

              ** 
 آِه .. ماأقسى الحنینْ 

 لزماٍن .. ضاَع كالُحلِم بأمواِج السنینْ 
 قبَل أن تُغتاَل في األرِض البراءةْ 

 حیَن كاَن العاشقوْن ..
 یلتقونْ   عصراً ـ  في ضفاِف النھِر ـ

 یشتَروَن الیاسمینْ 
 لْم یعُْد في عصِرنا الجْھِم الضنینْ 

ي باألزاھیِر إزاَرهْ   َمْن یَُوشِّ
 أو فتاةٌ تشبُُك الوردةَ في الشعِر الحریرْ 

 نحُن في عصِر الشعوِر المستعارةْ 
 والوجوِه المستعارةْ 

 والقلوِب المستعارْة ..!
          ** 

 خانِت األیاُم عھَد الیاسمینْ 
 [ أوشكْت تسقُطُ تحَت العَجالْت ]

 
  أفسحي نھَر الطریْق ..للغزاِة الفاتحینْ 
 للدناصیِر التي تنفُث ُسّمًا في العیونْ 

 لسباِق المْوِت بیَن الالھثینْ 
 لألفاعي الزاحفْة ..
 والعیوِن الخائفْة ..

 واألیادي المستمیتْة ..
 فوَق بعِض األرغفْة ..!
 أفسحي نھَر الطریْق ..

 مثلي ـ بَمرأى العابرینْ   واكتفي ـ
 َوْأنَِسي ..في رحلِة الُحزِن..بأحزاِن رفیقْ 

 شاعٌر ـ ِمثلُِك ـ مجروٌح طعیْن..
          ** 

 َذبَلَت بیَن یدْیھا ..زَھراُت الیاسمینْ 
 واختفى صْوٌت حزیْن .. كاألنینْ 

 في ضجیِج العابرینْ 
 وتنَدَّْت بالدموْع ..

 صفحةُ الوجِھ الودیْع ..
 لیتَھا كانْت تبیْع ..

 أيَّ شيٍء ..أيَّ شيٍء ..
 غیَر ھذا الیاسمیْن ..!!
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ك�ت��ب�ت الص��ح�ف��ی��ة ال��ف��رنس�ی��ة م�ن أص��ول   
مصریة كاترین جابر: "عدد ال�م�س�اج�د ف�ي 

 3000مسجد، ی�ق�وم ع�ل�ی�ھ�ا  2500فرنسا 
إم�ام م�م�ول�ی�ن م�ن  300إمام، من ضمنھم 

الخارج، لدیھم أب�واق إع�الم�ی�ة ویص�درون 
منشورات ویقومون بمھام ت�ب�ش�ی�ری�ة، ول�م 
یمنعھم أحد یوم�ا. وأردوغ�ان یش�ب�ھ وض�ع 
المسلمین ف�ي ف�رنس�ا ب�وض�ع ال�ی�ھ�ود ق�ب�ل 

ھناك من یقول لماذا ‘  الحرب العالمیة الثانیة
الیسمح بمناقشة الھولوكوست ف�ي ف�رنس�ا، 
عزیزي المتسائل: في ال�ھ�ول�وك�وس�ت ق�ت�ل 
ستة مالیین یھودي فقط ألنھم یھود،ھل قت�ل 

 مسلم في فرنسا ألنھ مسلم؟!".
 

وكتب إبراھیم شھدي: "م�اك�رون م�ن أن�ق�ذ 
محمد عندما ت�خ�ل�ى ع�ن�ھ ك�ل ال�م�س�ل�م�ی�ن! 
ع��ن��دم��ا اح��ت��رق ال��ط��ف��ل ال��ك��وردي م��ح��م��د 
بالفوسفور التركي لم نَر أي تندید ونق�د م�ن 
قبل األطراف الداعیة ل�م�ق�اط�ع�ة ال�م�ن�ت�ج�ات 
الفرنسیة، ولم تستقبلھ أي دولة مسلمة ول�م 
تتكلف بھ أي منظمة أو ج�م�ع�ی�ة إس�الم�ی�ة. 
ماكرون ھو من أخذ محمد مع عائلتھ للعالج 
في فرنسا واس�ت�ق�ب�ل�ھ�م ب�ال�ورود وم�ن�ح�ھ�م 
العالج واإلقامة وعاملھم بكرامة یفتقر إلیھا 

 دعاة المقاطعة وممثلي التدین األجوف".
"ھن�اك ب�ع�ض ال�ج�ھ�ات ال�ت�ي ت�ری�د إرب�اك 
فرنسا عبر اإلرھ�اب"، ھ�ك�ذا أك�د ال�رئ�ی�س 
التونسي قیس سعید في إتص�ال�ھ ب�ال�رئ�ی�س 
الفرنسي ماكرون لبحث الھ�ج�م�ات األخ�ی�رة 

 في فرنسا. 
 

أما الدكتور مصطفي الف�ق�ي ف�ق�د ك�ان أك�ث�ر 
وضوحا ع�ن�دم�ا ق�ال: "ال�رس�وم ال�م�س�ی�ئ�ة 
للرسول ج�اءت ألردوغ�ان ع�ل�ى ط�ب�ق م�ن 

 فضة إلستغاللھا سیاسیا ضد فرنسا". 
 

أما الفكر اإلسالمي إسالم البحی�ري ف�ی�ق�ول: 
"ث��م ی��دخ��ل اإلق��ت��ص��اد والس��ی��اس��ة ف��ي 
الموضوع، بدأت تعلو نغمة مقاطعة منتج�ات 
ت��رك��ی��ة، إح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ت��دخ��ل ت��رك��ی��ا 
اإلستعماري في س�وری�ا ول�ی�ب�ی�ا وال�ع�راق، 
ف��ی��ك��ون ال��رد إل��ح��ق��وا ی��امس��ل��م��ی��ن ی��ال��ل��ي 
ھتقاطعوا بضائع تركیا....قاط�ع�وا م�ن�ت�ج�ات 

 فرنسا ألتي تھین دینكم".

أما الصحفیة بجریدة (ألدستور) ال�م�ص�ری�ة، 
وھي مسلمة ومحجبة، كتبت تقول: "الدفاع 
عن الرسول ف�رض ع�ل�ى ك�ل مس�ل�م، ل�ك�ن 
الدفاع عن قاتل ی�ح�ول�ك إل�ى م�ج�رم م�ث�ل�ھ، 
إنصفوا الرسول بالتحلي بأخالقھ، وانص�روا 
اإلسالم بتأكید سماحتھ. دع�وات ال�م�ق�اط�ع�ة 
خ��رج��ت م��ن ص��ف��ح��ات ج��م��اع��ة اإلخ��وان 
ال�م�س�ل�م��ی�ن، وم�ع�ظ��م�ھ�ا ی�ق��ت�رح اس�ت�ب��دال 
المنتجات الفرنسیة بالتركیة، ھل ت�رى ذل�ك 

 شیئا عادیا؟!".
أل��م��ع��رك��ة س��ی��اس��ی��ة ول��ی��س��ت دی��ن��ی��ة، 
إقرأ....فكر....ثم قرر حتى ال ن�ك�ون ج�م�ی�ع�ا 
أداة في ید تنظیم جماعة اإلخوان المسل�م�ی�ن 
بزعامة تركیا وقطر والذي یدیر المعركة مع 
فرنسا لتشتیت وتع�ط�ی�ل ال�ح�م�ل�ة الش�ع�ب�ی�ة 
لمقاطعة البضائع التركیة واس�ت�غ�الل عش�ق 
المسلمین للرسول الك�ری�م وع�دم ق�ب�ول أي 
تجاوز في حقھ. إذن ھي معركة بی�ن ف�رنس�ا 
وتیارات التأسلم السیاسي ومن خلفھا تركی�ا 
وقطر، وأكبر دلیل على ذلك إن�ط�الق ح�م�ل�ة 
لمقاطعة المنتجات ال�ف�رنس�ی�ة ف�ي تش�وی�ش 
واضح على حملة مقاطعة المنتجات التركی�ة 
والتي بدأت بعض الدول العربیة م�ق�اط�ع�ت�ھ�ا 
بالفعل. ألن ف�رنس�ا ھ�ي أك�ث�ر ب�ل�د أوروب�ي 
واقف في وجھ األطماع ال�ت�رك�ی�ة. م�اك�رون 
ی�ق�ف م�ع ال��ی�ون�ان وق�ب�رص ض�د س�ی�اس��ة 
أردوغان التوس�ع�ی�ة ال�ب�ل�ط�ج�ی�ة ف�ي ش�رق 
البحر األبیض المتوسط، ولذلك تقوم وسائ�ل 
اإلعالم في تركیا وقطر بحمل�ة م�رك�زة ض�د 

 ماكرون بدعوى أنھ ضد اإلسالم.
إن معركتنا ھي مقاطعة ال�ب�ض�ائ�ع ال�ت�رك�ی�ة 
وعدونا الحقیقي ھو من یتآمر علینا ویخرب 

 بالدنا.
 

كمال أوغلي، زعیم المع�ارض�ة ف�ي ت�رك�ی�ا، 
قال م�خ�اط�ب�ا أل�رئ�ی�س ال�ت�رك�ي أردوغ�ان: 
"تقول قاطعوا المنت�ج�ات ال�ف�رنس�ی�ة، وھ�ل 
أن��ت ت��رك��ت م��واط��ن��ا ل��دی��ھ ق��درة ش��رائ��ی��ة 
للمنتجات الفرنسیة، ألم�واط�ن ی�ق�ول ل�ك ال 
أستطیع شراء الخب�ز، ث�م ت�خ�رج وت�دع�ون�ا 

 لمقاطعة السلع الفرنسیة؟!. 
حقیبة أمینة ھانم، زوجة أردوغ�ان، ث�م�ن�ھ�ا 
خمسون ألف دوالر من م�ارك�ة (ھ�ی�رم�س) 
فرنسیة، لتحرق حقیبتھا. نرید أن نعیش في 

سالم الص�راع�ات وال�ن�زاع�ات ل�ن ت�ف�ی�دن�ا، 
ألعالم تخ�ل�ى ع�ن�ا وت�رك�ن�ا وح�دن�ا، مص�ن�ع 
سیارات (رینو) الفرنسیة في ت�رك�ی�ا إغ�ل�ق�ھ 
إن كنت شجاعا، ھیا إغلقھ ل�و ت�ج�رؤ ع�ل�ى 
ذلك، تقول قاطعوا المنتجات ال�ف�رنس�ی�ة وال 
تطبقھا على نف�س�ك، أن�ت م�ج�رد أق�وال ب�ال 

 أفعال؟!". 
أما قط�ر ف�إس�ت�ث�م�ارات�ھ�ا ف�ي ف�رنس�ا ت�ق�در 

ملیار دوالر لم یتم سحب س�ن�ت  40بحوالي 
واحد من�ھ�ا، ول�م نس�م�ع ع�ن إغ�الق ن�ادي 
(باریس سان جیرمان) الذي یملكھ الق�ط�ري 

 ناصر الخلیفي؟!.
 

واآلن كیف ن�واج�ھ ھ�ذه األف�ك�ار؟!: ألش�ی�خ 
 الداعیة حاتم الحویني :

س��ؤال: ل��و اع��ت��ذر م��اك��رون ع��ن ال��رس��وم 
المسیئة للنبي محمد ھل سنوقف ال�م�ق�اط�ع�ة 

 للمنتجات الفرنسیة؟.
حاتم الحویني: ألمقاطعة قام ب�ھ�ا ال�م�ح�ب�ون 
الصادقون، والمحب الیغفر أبدا لمن یتط�اول 
عل�ى ح�ب�ی�ب�ھ (ص)، إال إذا دخ�ل اإلس�الم، 
وبالتالي لن نتوقف عن المقاطعة للمن�ت�ج�ات 
الفرنسیة حتى ندخل ھذه الدول�ة الص�ل�ی�ب�ی�ة 

 المتطرفة فاتحین بإذن هللا؟!".
 

یقول الدكتور خالد منتصر: "الحاجة م�ل�ح�ة 
لرجال دین على مس�ت�وى ع�ال�ي م�ن ال�ع�ل�م 
والثقافة والذكاء، فھم الذین یس�ت�ط�ی�ع�وا أن 
یفرزوا وینقوا التراث ویقودوا الش�ع�ب إل�ى 
نبذ الخرافات، والعیش المش�ت�رك ف�ي س�الم 

 مع كل البشریة".
 

ع�ل�ى ص�ف��ح�ت�ھ ف��ي  Salah Basalك�ت�ب 
 الفیس بوك:

ھذا الرجل یرفع رایة اإلسالم أمام الفاتیكان، 
مكتوب علیھا:"ال إلھ إال هللا م�ح�م�د رس�ول 
هللا"، ألن العلمانیة والحریة في أوروبا ھ�ي 
من سمحت لھ بذلك، ھذه تحسب لل�ع�ل�م�ان�ی�ة 
ومبادئھا. ألسؤل: م�اذا س�ی�ح�ص�ل ل�و رف�ع 

 مسیحي الصلیب أمام الكعبة؟!.
 

ختاما یقول الكاتب الصحفي إبراھیم عیسى: 
"الجمیع یدین الج�ری�م�ة اإلرھ�اب�ی�ة، ش�ك�را 
ج�زی��ال! وك�أن ھ��ن�اك م��ن ی�م��ك��ن أال ی��دی��ن 
اإلرھ��اب، م��اذا س��ت��ف��ی��دن��ا اإلدان��ة وھ��ل 
ستكفینا؟، إط�الق�ا، أل�م�ط�ل�وب وال�م�ف�روض 
وال��م��ح��ت��رم ھ��و إغ��الق م��زارع وم��ف��ارخ 
ومصانع اإلرھاب ف�ي م�ن�اھ�ج�ن�ا، وت�راث�ن�ا، 
وبخارینا، وبرامجنا، ومن�اب�رن�ا، وف�ت�اوی�ن�ا، 

 ولن نحتاج إدانة بعدھا من أحد".
.......................... 

 *عمید(م) مھندس

 ا : 
 م..و.. وارب

 2 -الحلقة 

 تادرس عزیز بدوي*/ سیدني



لیس من فراغ أن تلقب الحناء بنبات الجنة ع�ن�د   
العرب قدیما، وأن نجدھا حاضرة على مر الت�اری�خ 
في العدید من الوصفات العالجیة والتجمیلیة، ومع 
مضي الوقت واالھتمام بھذه النبتة المعجزة نجدھا 
قد غزت في السنوات األخیرة صالونات التج�م�ی�ل، 
حیث نجد الكثیر م�ن ال�ن�س�اء ی�ف�ض�ل�ن اس�ت�خ�دام 

 الحناء على الشعر كمكون رئیسي ومتكرر.
الحناء نبتة حولیة وأحیانا تكون م�ع�م�رة، ع�رف�ت 
منذ القدیم، ھو نبات طبیعي ذو رائحة جمیلة كانت 
أشجاره تمأل الكثیر من حدائق ال�ب�ی�وت ال�ق�دی�م�ة، 
وھي شجیرات عطریة مستدیمة ال�خ�ض�رة، یص�ل 
طولھا إلى ثالثة أمتار، ون�ب�ات ال�ح�ن�اء ش�ج�ی�ري 
ساقھ كثیرة الفروع، واألفرع جانبیة وھي خضراء 
اللون وتتمیز ب�ع�ن�اق�ی�دھ�ا ال�زھ�ری�ة ل�ھ�ا ص�ن�ف�ان 
یختلفان في لون الزھر، صنف ذو أزھ�ار ب�ی�ض�اء 
وصنف ذو أزھار بنفسجیة، وجرت العادة أن یقوم 

 المزارعون بقطف أوراقھا ثالث مرات في السنة.
ویقال إنھ أول ما أك�ت�ش�ف ف�ي ال�م�غ�رب ف�ي ب�الد 
السوس، ثم انتقلت زراعتھ بعد ذلك من بلد إلى بلد 
وأصلح أرض لزراعتھ�ا ھ�ي األراض�ي ال�رم�ل�ی�ة، 
واشتھرت مدینة الفاو في اقصى ج�ن�وب�ي ال�ع�راق 
منذ األزمان القدیمة، بزراعة نبتة الحناء العطریة، 
التي یستخدم مسحوقھا بعد تجفیفھا لزینة الن�س�اء 

في مناطق الشرق منذ آالف السنین، وكانت ش�ب�ھ 
جزیرة الفاو تشتھر في الماضي ب�م�زارع ال�ح�ن�اء 
والنخیل، یعود الى مناخھا ال�رط�ب، ك�ون�ھ�ا ت�ط�ل 
على الخلیج العربي من اقصى جنوبھا، فیما یحدھا 
شط العرب من الشرق، وقناة خور الزبیر المالحیة 
من الغرب. وتعتمد جمیع األنشط�ة ال�زراع�ی�ة ف�ي 
القضاء على میاه شط العرب، وھي م�ی�اه ل�م ت�ع�د 
صالحة ل�ل�ري خ�الل فص�ل الص�ی�ف، ول�ك�ن ھ�ذه 
المناط�ق ال�خ�ض�راء ت�ح�ول�ت إل�ى أرض ج�دب�اء. 
وانحس�ار زراع�ة ال�ح�ن�اء ف�ي ال�ف�او، ال�ى زی�ادة 
ملوحة المیاه بسبب قلة موارد دجلة والف�رات ف�ي 
السنوات األخیرة، وتقدم اللسان الملحي الذي أت�ى 
على معظم األراضي الزراعیة ف�ي ال�ف�او. إض�اف�ة 
لھذا السبب فان الحرب أدت الى تدم�ی�ر ال�م�زارع، 
ومنھا مزارع الحناء، حیث تضررت الفاو الواقع�ة 
قرب الخلیج بشدة بسبب موقعھا على جبھة القتال 

 في الحرب العراقیة اإلیرانیة. 
مزرعة تنت�ج خ�م�س�ة آالف  425كانت ھناك نحو 

كیلو غرام من أوراق ال�ح�ن�اء س�ن�وی�ا، م�ن أج�ل 
التصدیر بشكل أساسي، تراجع ھذا العدد اآلن إل�ى 
نحو خمسین مزرعة تنتج نحو ثالثمئة كیلو غرام. 
وكان الع�راق یص�در مس�ح�وق ال�ح�ن�اء ال�ى دول 
الخلیج بكمیات كب�ی�رة، ل�ك�ن�ھ ب�ات ف�ي الس�ن�وات 
األخیرة یست�ورد ھ�ذه ال�م�ادة م�ن ال�ھ�ن�د وإی�ران 

 وباكستان.
واستخدمت على مدى العصور التاری�خ�ی�ة ك�ع�الج 
وفي أغراض شتى كان أھمھا التجم�ی�ل وال�زی�ن�ة، 

 السیما صبغ 
الشعر والنقش على األیدي، وبخ�اص�ة ف�ي ب�ع�ض 
المناسبات االجتماعیة والدینیة، كما ت�دخ�ل أزھ�ار 
وأوراق الحناء في صناعة بعض أنواع ال�ع�الج�ات 
الطبیة والعطور. وأصبحت مادة ت�ج�اری�ة وط�ب�ی�ة 

ألھمیتھا لدى سكان العراق حتى أصبحت طقوسھم 
 الدینیة ومناسباتھم ال تخلو منھا.

وعندما غزا نابلیون بونابرت مصر أكتشف اث�ن�ان 
من أطبائھ أن الحناء لھا تأثیر قوي في الص�ب�اغ�ة 
ف�اس��ت��ح��ض��روا م��ادة لص��ب��اغ��ة الص��وف وب��ع��ض 

 األنسجة وال زالت ھذه المادة تستعمل لحد اآلن.
وقد جاء ذكر الحناء في التوراة وھو أق�دم ال�ك�ت�ب 
السماویة، وكان یطلق علیھا (أمتي فیر) وقد ج�اء 
ذكرھا في كتب اإلغریق وكانت تسمى (ف�ی�ف�رس)، 
وقد عثر على مؤلفات یونانیة كان الطب الیون�ان�ي 
في ذلك العصر یستعملھا لعالج ال�ت�ھ�اب�ات ال�ل�ث�ة. 
وتستعمل لعالج الجروح ومنع التقیحات وقد ج�اء 
ذكرھا في كتاب (أبن سینا) الذي قال إنھ�ا ق�ابض�ة 
لإلسھال كمسحوق یغلى ویشرب بكمیات مناسبة، 
استعملھا الناس في بعض أمراض الكبد وال�ط�ح�ال 
وبعض األمراض الجلدیة ال�م�س�ت�ع�ص�ی�ة، وك�ان�ت 
تستعمل في الھند لعالج ح�روق الش�م�س وب�ع�ض 
األمراض الجلدیة مثل الج�ذام، ك�ذل�ك یس�ت�ع�م�ل�ھ�ا 
بعض الناس ل�ع�الج م�رض ال�ق�راع ب�ع�د ع�ج�ن�ھ�ا 
بإضافة الخل معھا، وكعصابة توضع عل�ى ال�رأس 
لعالج الصداع أو كمسحوق ل�ع�الج ال�ت�ش�ق�ق ب�ی�ن 
األصابع، فھي تحتوي على م�ادة ق�ابض�ة تس�اع�د 

 على الجفاف.
وتباع الحناء في لدى العطارین، ومعبئة ب�أك�ی�اس 

تصنع من قماش س�م�ی�ك، وت�رس�م ع�ل�ى ال�ك�ی�س 
صورة رجلین أحدھما یحمل غصن الحناء، ویكتب 
تحت الصورة (حنا جور)، وھي ح�ن�اء مس�ت�وردة 
من إیران وتعت�ب�ر أج�ود أن�واع�ھ�ا. ال�ح�ن�اء ع�ل�ى 
أنواعھا منھا النوع الجید، وھذا المس�ح�وق ن�اع�م 
جداً من ورق الحناء الصافي بدون جذور وی�م�ك�ن 
تمییزه بسھولة بلسمة باألصاب�ع، وھ�ن�ال�ك ن�وع�اً 
ثانیاً عادي وتضاف لھ الج�ذور ال�ت�ي ت�ط�ح�ن م�ع 
الورق، وھناك نوع ثالث وھي الحن�اء ال�ك�ف�اف�ي ، 
وھذه تستعمل لرشھا ع�ل�ى ال�م�ق�اب�ر ت�ح�ت جس�د 
المیت وكثراً من المصریین یفع�ل�ون م�ع م�وت�اھ�م 

كغم ألنھا قابضة، ویقال أن ق�دم�اء  10 – 5برش 
المصریین كانوا یستعملون الحناء كمادة أس�اس�ی�ة 
في عملیة التحنیط وتستعمل الحناء، كحمام ب�خ�ار 
في تھدئة الحاالت العصبیة والصرع كذلك تستعمل 

 زھورھا قبل التفتح لعالج عسر الطمث .
وحنا العید حیث تعجن األم ال�ك�م�ی�ة ال�ك�اف�ی�ة م�ن 
الحناء قبل لیلة العید، وت�ھ�ی�ئ ق�ط�ع�ا ك�اف�ی�ة م�ن 
المالبس القدیمة لتشد بھا أیادي أوالدھا بعد وضع 
الحناء، إذ تجتمع العائلة حول الجدة وأالم واألخت 
الكبرى اللواتي یقمن بوضع ال�ح�ن�اء ع�ل�ى أی�ادي 
الصغار أوالدا وب�ن�ات، وت�رب�ط ب�ق�ط�ع�ة ال�ق�م�اش 
ویطلب منھم إبقاؤھا (معصومة) أي مغل�ق�ة ح�ت�ى 
الصباح حیث تقوم عندھا األم بغسل أیدي أطفالھا، 

 فتظھر أكفھم منقوشة بما یسمى (سجاجین). 
وأثناء العرس تقام عادة الحناء في لیلة األرب�ع�اء، 
التي تسبق لیلة العرس ف�ي ب�ی�ت أھ�ل ال�ع�روس، 
ومراسیم الح�ن�اء ت�ح�ض�رھ�ا ق�ری�ب�ات ال�ع�ائ�ل�ت�ی�ن 
صدیقاتھن. تنصب صینیة كبیرة بشم�وع ال�ك�اف�ور 

 (عبارة عن شموع لونھا ابیض 
كانت في السابق تستورد م�ن خ�ارج ال�ع�راق م�ع 
نبات إلیاس وكاسات الحناء،  تبدأ الجدة (القاب�ل�ة) 

التي ولدَّت أم العروس بوضع الحناء بید ال�ع�روس 
ورجلیھا بین الزغارید والغناء وأصوات ال�دف�وف، 
فاذا لم تكن القابلة موج�ودة ت�ق�وم ج�دة ال�ع�روس 
المھا أو ألبیھا، ب�واج�ب وض�ع ال�ح�ن�اء ع�ل�ى ی�د 
العروس وأیدي المدعوات وتقدم الحاضرات بعض 
النقود في طاسة الماء مساھ�م�ة م�ن�ھ�ن ب�ال�ف�رح، 
وتكون تلك النقود من نصیب الق�اب�ل�ة ی�ُرس�ل أھ�ل 
العروس الى بیت العریس صینیة ال�ح�ن�ة، وح�ت�ى 
المنادیل البیضاء التي تشد ب�ھ�ا ال�ی�د، ب�ع�د وض�ع 
الحناء علیھا ثم تذھب القابلة ال�ى ب�ی�ت ال�ع�ری�س 
حتى تضع الحناء على اصبع العری�س  وم�راف�ق�ي 
العریس،  والب�ع�ض ی�ق�وم ب�اس�ت�دع�اء م�الی�ة ث�م 

 یتناول الجمیع طعام العشاء في بیت العروس.
طریقة وضع حنة العروس ع�ل�ى ی�دی�ھ�ا، ت�وض�ع 
على أطراف أصابع العروس، من كل إصبع ح�ی�ث 
یلف خیط رفیع ك�ي ال ت�ت�ع�داه ال�ح�ن�اء، وتس�م�ى 
كشتبانات (جمع كشتبان)، ثم تضع في راحة یدھ�ا 
(لیرة ذھب) أو (روبیة) وتضع الحناء على راح�ة 
الید لتغطي الفئة الن�ق�دی�ة، وع�ن�د ج�ف�اف ال�ح�ن�اء 
وغسلھا صباح الیوم التالي تظھر طرة بیضاء ف�ي 
راحة ید العروس. أما حنة القدم فتكون بربط خی�ط 
قطني في إبھام القدم ویمرر من أمام األصابع حیث 
یلف حول األصبع الصغیر ث�م یس�ح�ب ال�ى خ�ل�ف 
الكعب لیعود حول إبھام القدم مرة ث�ان�ی�ة وت�وض�ع 

الحناء على القسم األسفل من الخیط وھك�ذا ت�ؤدي 
 العملیة بالقدم األخرى.

ویختلف أسلوب حنة المدعوات باختالف األعمار، 
فحنة ید الصغار كحنة العید (سجاجی�ن) أم�ا ح�ن�ة 
الشابات فبأسلوب (البیرق)، ومنھن من تس�م�ی�ھ�ا 
(شامر عباتھ)، وتتلخص بوضع الحناء في ال�ك�ف 
من أسفل اإلبھام حتى أس�ف�ل ال�خ�ن�ص�ر (األص�ب�ع 
الصغیر)، وبعض الشابات یتفن�ن ب�وض�ع ال�ح�ن�اء 
على أیادیھن حیث یستعملن قطعا من العجین لعمل 
بعض النقوش في أكفھن. أما المتقدمات في العم�ر 
فالبد لھن من المساھمة بالفرح ولذلك ت�ح�ن�ي ك�ل 

 منھن األصبع الخنصر (الصغیر) فقط.
وھناك روایة وتقالید وعادات طریفة تق�ول ت�رم�ى 
العروس ب "الحناء" المعجونة على سقف الغرفة 
وإذا تلصق "الحناء" في الس�ق�ف وف�ي ال�م�ع�ت�ق�د 
الشعبي عند البغدادیین فیعني ذلك تل�ق�ى ال�ع�روس 

 السعادة في بیت الزوجیة.
وتستعمل الكثیر من ال�ن�س�اء ال�ع�راق�ی�ات ال�ح�ن�اء 
للشعر، وھناك الكثیر منھن یرغبن بوض�ع�ھ أیض�ا 
قبل العید بیوم واح�د. وال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ن�س�وة ف�ي 
العراق یستعمل�ن ال�ح�ن�اء لص�ب�غ الش�ع�ر ب�ال�ل�ون 
األحمر المرغوب فیھ، وم�ن�ھ�ن م�ن یس�ت�ع�م�ل�ن�ھ�ا 
لتقویة الشعر ومنعھ م�ن الس�ق�وط، ح�ی�ث ت�خ�ل�ط 
ال�ح�ن�اء ب�ق�ش�ور ال�رم�ان أو ص�ف�ار ال�ب�ی�ض م��ع 

 مسحوق الكزبرة وورق التفاح الجاف. 
في أیام زمان بعد وضع الحناء على الشع�ر ت�ب�ی�ت 
ب�ھ��ا، ون�ذھ��ب ع�ن��د ال�ف��ج��ر ال��ى ح�م��ام الس��وق، 
وخص��وص��ا ف��ي أی��ام األع��ی��اد، وك��ان��ت ال��ن��س��وة 
الك�ب�ی�رات ف�ي الس�ن ی�خ�ل�ط�ن م�ع ال�ح�ن�اء م�ادة 
الوسمة، وھي م�ادة تض�ی�ف ال�ل�ون ال�غ�ام�ق ال�ى 
الحناء، غیر أن أحدا ال یضع الح�ن�اء ف�ي األش�ھ�ر 
الحرم أو بعد أي حادث وفاة لألقارب أو للج�ی�ران، 

ومازالت ھذه العادات قائمة الى یومنا ھذا.  وھناك 
استخدامات أخرى للحناء، إذ تستخدم�ھ�ا ال�ن�س�وة 

 أیضا بخلطھا مع مادة 
الصبر وھي مادة على شكل دوائر صغی�رة ص�ل�ب�ة 
مرة المذاق وتعجن ھذه المادة مع الحناء وتوض�ع 
بین أصابع القدم مساء لتغسل صباح الیوم ال�ت�ال�ي 

 وذلك لمعالجة الحكة وتقویة الجلد، 
على الرغم م�ن ت�زای�د اس�ت�خ�دام�ھ�ا ف�ي ال�ب�ادی�ة 
للناحیة الجمالیة إال أّن البدو یستخدمونھا لفَوائدھا 
الّصحیة أیًضا منھا، وھي الوقایة من ال�ف�ط�ری�ات، 
ومحاربة بعض أنواع السرطان وع�الج األم�راض 
التناسلیة والضعف الجنسي، وذلك بوضعھا أس�ف�ل 
القدم والتّخفیف من آالم الُحروق، ومن كمیة الماء 
المفقودة في منطقة الحرق، وذلك بوضع طبقة من 
الحنّاء على طبقة الجلد المصابة بالحرق، وع�الج 
الُصداع، وذلك بوضع عجینة الحنّاء ع�ل�ى ج�ب�ھ�ة 
الوجھ. ومن الفوائد المشھورة للحناء أیًضا وق�ف 
النّزیف، بوضع طبقة من الحنّ�اء ع�ل�ى ال�م�ن�ط�ق�ة 
الُمصابة بالنّزیف، وعالج األمراض الجلدیّة، كحب 
الّشباب واألكزیم�ا وال�ّدم�ام�ل وزی�ادة ان�ق�ب�اض�ات 
الّرح�م وت�ن�ش�ی�ط ن�زول ال�ّدورة ال�ّدم�وی�ة وع�الج 
اإلسھال بغلي الحنّاء، وم�ع�ال�ج�ة تش�قُ�ق�ات ال�ق�دم 
النّاتجة عن ال�ج�روح ال�ُم�زم�ن�ة ك�ج�روح م�رض�ى 
الّسكري. وتعمل أیًضا على تق�وی�ة ال�ج�ل�د وال�ل�ث�ة 
وتماسك األسنان، بالمضمضِة بعُروِق نبتِة الحنّ�اء 
ال�م�غ�ل��یّ�ة وال�م��ن�ق�وع�ة، وع�الج م�ت��اع�ب ال��ّدورة 

 الّشھریة وأوجاع البطن والظّھر.
والحناء من المواد المھمة والت�ي ال ی�ت�خ�ل�ى ع�ن 
بیعھا العطارین، فھي مطلب الكثی�ر م�ن زب�ائ�ن�ھ�م 
ویكثر الطلب علیھا في فص�ل الص�ی�ف، وال�ب�ع�ض 
یوصي بھا فال یشترون ال�ح�ن�اء ال�م�س�ت�وردة م�ن 
الخارج والمغلفة، بل یكون ال�ط�ل�ب ع�ل�ى ال�ن�ب�ت�ة 
المحلیة، وذلك لفائدتھا ولونھا الممیز، فكثی�ر م�ن 
الزبائن یشترون الحناء من عطارھم الخ�اص، وال 
یذھبون الى غیر عطارة أو غیر م�ح�ل خ�وف�ا م�ن 
الغش ، فالبعض یعمل على خل�ط ال�ح�ن�اء ب�ال�رم�ل 

المطحون لزیادة وزن�ھ�ا، وب�ھ�ذا تص�ب�ح ع�دی�م�ة 
الفائدة والبعض األخر من العطارین یخلطونھا م�ع 
ورق السدر لزیادة وزنھا أیض�ا ،أم�ا ع�ن ك�ی�ف�ی�ة 
بیعھا حیث تباع (باالستكانة) أي ال�ق�دح الص�غ�ی�ر 
الذي یشرب بھ الش�اي، وبس�ع�ر (االس�ت�ك�ان�ة )ب 

دینار، وأحیانا یطلب شراء الحناء ب�ال�ك�ی�ل�و،  500
وھن�ا ت�ك�ون ال�ك�م�ی�ة ك�ب�ی�رة اذا ق�درت ب�ال�ك�ی�ل�و 

 فیأخذونھا كھدیة ألھالیھم .
ولعل من أشھر القصص التي تروى عن ال�ح�ن�اء، 

، یرج�ع ل�ح�دث أس�ط�وري «لیلة الحنة»فإن أصل 
ارتبط بلون الدم، إال أن ال�م�ص�ری�ی�ن ح�ول�وا ھ�ذا 
الحدث لفرحة، فت�ق�ول األس�ط�ورة إن أص�ل ل�ی�ل�ة 

، ح�ی�ث «إیزی�س وأوزوری�س»الحناء یعود لزمن 
، ط�م�ع�اً «أوزوریس»، لقتل «ست»عمد إلھ الشر 

ب�ج�م�ع  «إی�زی�س»في الملك وغیرة منھ، وق�ام�ت 
أشالء جسده من كل أنحاء مص�ر ب�ع�د أن م�زق�ھ�ا 

 قطعة ووزعھا على أقالیم مصر. 14إلى  «ست»
كلما جم�ع�ت ق�ط�ع�ة م�ن جس�ده  «إیزیس»وكانت 

امتألت یدھا بالدماء، وع�ن�دم�ا ان�ت�ھ�ت م�ن ج�م�ع 
أشالئھ اصطبغت یدھ�ا ب�ال�ل�ون األح�م�ر، واع�ت�ب�ر 
المصریون القدماء ھذا رمزاً لوفاء الزوجة، ح�ت�ى 
أصبحت عادة لدى الفتیات الم�ص�ری�ات ب�ال�ح�رص 
على تلوین أیادیھ�ن ب�ال�ل�ون األح�م�ر ع�ن ط�ری�ق 

قبل الزفاف، كرمز للوفاء حتى النھای�ة،  «الحناء»
لدرجة أن بعض الرجال أیضا بدأوا االحتفال ب�ھ�ذه 
اللیلة التي أصبحت إحدى حلق�ات إت�م�ام ال�زف�اف، 

 بتلوین أیادیھم بالحناء.
 المصادر:

نش��ر  -ت��واص��ل اج��ت��م��اع��ي  -مص��ادر: وك��االت 
 محرري الموقع

 ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة
 ھند العبود -بصرة 
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 إعداد: بدري نوئیل یوسف 



كان نائماً على ظھره في السری�ر ل�م   
تمّر فترة خمسة أشھ�ر ع�ل�ى ت�ح�ول�ھ 
إلى البی�ت ال�ج�دی�د وف�ج�أةً م�ّرت م�ن 
أم�ام�ھ ذب�اب�ة، ك�ان ال�دار م�وحش�اً ال 
أنس وال جنس سوى ھو، ربّ�م�ا ف�ّك�ر 
قدمت الذب�اب�ة ل�م�ؤانس�ت�ھ وھ�ي ت�ئ�ّز 
بھدوئھا العمیق إلرتعاشة جسمھا م�ن 
البرد وسط شھ�ر ك�ان�ون ال�ث�ان�ي م�ن 

، ب�دأ ی�ف�ّك�ُر وی�ق�ول: وی�داهُ 201عام 
  تضرُب األخماس باألسداس.

أن�ا ھ�ارب وھ�ي ھ�ارب�ة ول�ك�ن أال *  
یعقل أن تكون حاملة أوب�اء ب�أرج�ل�ھ�ا 
وھي أتت من داعش خصیصاً لق�ت�ل�ي. 
صمت برھة من الزمن وقال: إح�ت�م�ال 

  كبیر.
الذبابة بدأت تطّن إن..... وھي تعرُض 

 أجنحتھا أمامھ أثناء الطیران. قال:
ك��ی��ف دخ��ل��ت م��ن زج��اج ال��ن��اف��ذة 
وإجتازت الشبكة السلكیة الم�ح�ك�م�ة؟، 
ربّما ھناك تواطىء ما إلدخ�ال�ھ�ا، ب�دأ 
یفكّر ھل أقتلھا أم ال وإذا ق�ت�ل�ت�ھ�ا ھ�ل 
ینتھي الذباب من الكون؟، ال یج�ب أن 
أحتكم على رأي... نظ�ر ب�وج�ل أع�ل�ى 
الرف من غ�رف�ت�ھ ك�ان ھ�ن�اك ج�ھ�از 
ال��م���ی��ك���روس��ك���وب أراد أن ی���راھ���ا 
بجسامتھا ویتعرف على مزایا أرجلھ�ا 
الشوكیة ونحافة جس�م�ھ�ا ك�ي ی�ت�أك�د 
خلوھا من األمراض المعدیة أم ال. م�ّد 
یدهُ فإلتقط ال�م�ی�ك�روس�ك�وب ال�ذي ق�د 
إشتراهُ لھ والدهُ ھدیة بمناسبة نجاح�ھ 
وتخرجھ من الكلیة. كانت ترتجف م�ن 
البرد طفقت تبحُث عن ل�م�س�ة ح�رارة 
أو إنبعاث حزمة ضوء... دخلت غرف�ة 
النوم واألضویة مشتعلة،جلست ع�ل�ى 
ال��م��ص��ب��اح وال��خ��وف ب��ع��ی��ن��ی��ھ��ا م��ن 
ال�م��ج�ھ��ول؟!. ب��دأت تس��م�ع خ�ط��وات 
بطیئة نحوھا قد تودي بحیاتھا ولكنّھا 
ال تعر لھا أھمیة بقدر حاجتھا للدف�ىء 
من حرارة المصباح، بدأ یتقّدم نحوھ�ا 
بعد ب�ح�ث م�ری�ر ف�ي أرج�اء ال�ب�ی�ت، 
وأخیراً لمحھا في غرفة ال�ن�وم وب�ی�ده 
المجھر، المصباح الذي تجل�ُس ع�ل�ی�ھ 
كان قریباً على الطاولة، قطع أن�ف�اس�ھ 
لبرھة من الزمن وھو یمشي ب�ب�ط�ىء 
كي ال یخیف�ھ�ا وھ�ّم�ھ ال�وح�ی�د وض�ع 
المجھر ف�وق�ھ�ا ل�م�ع�ای�ن�ت�ھ�ا وال�ت�ل�ذذ 
بكشف مكنوناتھا، لم تعرهُ أھمیة م�رة 
أخرى، ف�ك�ان�ت ال�ح�رارة الص�ق�ة ف�ي 
جسدھا مّما أطابت لھا اإلق�ام�ة ع�ل�ی�ھ 

وكأنّھا في غرفة لفندق خمس ن�ج�وم، 
بدأ یدیر عتلة المج�ھ�ر ی�ق�ّرب وی�ب�عّ�د 
إلى أن یحصل على ص�ورة م�ج�ّس�م�ة 

  لھا. فتفاجأ وقال:
* ھل أنا في حلم أم حقی�ق�ة؟. م�ا ھ�ذا 
الكائن الذي أراهُ أم�ام�ي أم�ل�س خ�ال 
من الشعیرات ال ی�ح�م�ل ب�أرج�ل�ھ أیّ�ة 
جراثیم ومیكروبات، ربّما هللا أرس�ل�ھ�ا 
لي كي ت�ؤنّس�ن�ي ف�ي وح�دت�ي، ظ�ل�ت 
العالقة مستمرة بین الطرفین قائمة ال 
یقترب منھا وال ت�ق�ت�رب م�ن�ھُ ع�ن�دم�ا 

بمل�ىء ف�م�ھ  -ینام في سریره، قالھا: 
فعالً ك�ائ�ن�ة غ�ی�ر م�ؤذی�ة، ربّ�م�ا ھ�ي 
جائعة، سوف أضُع قل�ی�الً م�ن الس�ك�ر 
وال��م��اء ع��ل��ى ال��ط��اول��ة ك��ي ت��ن��زل 
وترشف منھُ،فعالً ف�ع�ل م�ا أراد وھ�و 
ی��ن��ظ��ُر إل��ی��ھ��ا ن��زل��ت ب��ج��ن��اح��ی��ھ��ا 
المفروشین لسلّة الغ�ذاء ال�ت�ي أع�ّدت 
لھا أخرجت إنبوبھا اإلسطوري وكأنّ�ھ 
خرطوم الفیل عندما یشفطُ المی�اه م�ن 
البحیرات، أخ�ذت رش�ف�ة ب�ع�د رش�ف�ة 

 وقالت: في نفسھا،
* هللا ما أطیب ھ�ذا الس�ك�ر! ھ�ل ھ�و 
مس�ت�ورد أم م��ن�ت��وج ال��ح�ق��ل؟. وھ��ي 
تقھقھ على نفسھا، م�ّر ی�وم�ان ع�ل�ى 
ھذه الحالة، وھو ی�راق�ب�ھ�ا ع�ن ك�ث�ب 
بمجھره المحبّب لنف�س�ھ، ب�دأ ال�ن�ھ�ار 
یقصر واللیل یطول والنعاس قد أھ�ل�ك 
جفنیھ كتأشی�ره ل�ل�ن�وم م�ت�ی�ق�ن�اً ب�أنّ�ھ 
سیكون في أم�ان ب�ع�د إط�ع�ام ذب�اب�ت�ھ 
المؤنّسة. وھو نائم بدأت تدوُر ح�ول�ھُ 
وھ����و ی����ح����ل����م تص����دُر ص����وت����اً: 
طن..ط�ن..ط�ن وھ�و یض�ح�ك ب�ن�وم�ھ 

  ویقول: لھا
* سأمسُك بك وأخل�ُع أس�ن�ان�ك، وھ�ي 

  تضحك منھُ وتقوُل: لھ:
* إث..إث أي ال تملُك أسنان صحا م�ن 
نومھ مبكراً على صوت دی�ك م�زع�ج، 
نظر أمام�ھ إل�ت�ف�ت ی�م�ی�ن�اً ویس�اراً ال 
یوجد أحد ح�ت�ى ال�ذب�اب�ة ل�ی�س�ت ف�ي 
مكانھا، طف�ق ی�ب�ح�ث ع�ن�ھ�ا ف�ي ك�ّل 
األروقة والممرات وأخیراً عثر علی�ھ�ا 
في حوض المغسلة غارقة ف�ي ال�م�اء 
ربّما كانت تریُد ش�رب ال�م�اء ب�ع�د أن 
إحترق قلبھ�ا م�ن أك�ل الس�ك�ر، ح�زن 
علیھا حزناً شدیداً، أخذھا وح�ف�ر ل�ھ�ا 
حفرة في الحدیقة ودفنھا ب�أم�ان ع�لّ�ھُ 
یحظى بأخرى تزیُل وحدتھ لبقی�ة أی�ام 

 عمره.
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 بغدیدا/ العراق  كریم إینا/

ء ا ي ة اا 
 

  علي سرحان/ مصر
 
 

الفكر الدیني ھو كیفیة تصور المصري القدیم لإللھ 
الخالق أو اإللھ العالمي وأشكالھ وصوره المختلفة 
وأماكن وجود ھذه األشكال ومدى أھمیتھا لھ في 
الفترة الممتدة من عصر الرعامسة حتى فترة 
الحكم الیوناني الروماني فقد ظھرت بعض من 

النصوص التي توضح لنا األشكال الرئیسیة لإللھ العالمي وأھمیتھا وطبیعة 
وجودھا باإلضافة لذلك فقد عبَّرت لنا ھذه النصوص عن مدى اتساع الفكر الدیني 
للمصري القدیم وذلك بالنسبة للكون الشاسع الذي یحیط بھ ومما یتكون وأین 

 توجد عناصر ھذا الكون؟.
فعالم السماء الذي توجد فیھ أرواح الموتى الصالح توجد فیھ أیًضا روح إلھ 
الشمس، السماء ھي المكان الذي تحلق فیھ الروح في صورة قرص الشمس الذي 
یضيء األرَضین ویسمو بضیائھ على كل مكان، ویتخذ السماء مكانًا طبیعیًا لخط 

 .سیر رحلة النھار التي یقوم بھا من الشرق إلى الغرب
ثم اختار العالم اآلخر وھو مكان غیر معروف الموقع، وھو عالم یتمیز بالظلمة 
الحالكة والطبیعة غیر المعروفة وھو مكان خفي ومناسب جًدا إلخفاء جثة اإللھ 
الغامض، وقد عبَّر النص عن الجثة ھنا بالسر الغامض غیر المعروف لكي 
یتناسب مع طبیعة العالم اآلخر وھو أفضل مكان یمكن أن 
ترقد فیھ جثتھ وال تفارق ھذا المكان األبدي، وقد خلق 
اإللھ األرض ومھدھا لكي یكون علیھا صورتھ المتمثلة 
في المعابد وأماكن العبادة المختلفة التي تنتشر داخل 
أرجائھا تماثیلھ التي یُعبد من خاللھا، ویؤكد النص الذي 

ھذه  (Leiden I 350 IV) ورد في بردیة لیدن
 :العالقة موضًحا

العالم اآلخر الخفي یحیط سادتھ التي توجد «
 » داخل توابیتھا، روحھ تكون في السماء

معبده یكون من أجل صورتھ في طیبة، وھذه 
الرحلة یأخذ فیھا إلھ الشمس أسماء مختلفة 
ومراحل مختلفة، فعندما یولد في الشرق یكون 
إلھ الشمس في صورة طفل وسرعان ما یتحول 
إلى شاب قوي یأخذ مكانھ في كبد السماء ثم 

منھك ( یتحول في نھایة رحلتھ إلى رجل َھِرم
في الغرب، وكل مرحلة من ھذه المراحل  )القوى

الثالث لھا اسم یعبر عنھا ویمثلھا، فقد ذكرت 
بأن إلھ الشمس  (Pry. 1695) نصوص األھرام

یتخذ ثالثة أسماء رئیسیة على مدار الیوم، 
الصباح  » خبري «وعندما یصعد إلھ الشمس ،

 «عندما یولد إلھ الشمس من الشرق یكون اسمھ 
وعندما یختفي عن األنظار في الغرب  » آتوم

في السماء یكون اسمھ،  » رع « یكون االسم
وفي أسطورة رع وایزیس والتي ترجع إلى نھایة الدولة الحدیثة یتحدث إلھ 

 :الشمس قائالً 
 أنا خبري في الصباح ورع في الظھیرة وآتوم في المساء. 

وعندما تربط ھذه األسماء مع مراحلھا المختلفة یكون أیًضا ھناك توافق بین 
المراحل الزمنیة واألشكال أو األسماء المختلفة إللھ الشمس، بمعنى آخر عندما 

ویكون ذلك في مرحلة الطفولة وعدم النضج ویأخذ  » خبر «یولد إلھ الشمس من
وھو یمثل مرحلة البدایة ویأخذ مكانھ في  »  معجنات « شكل الجعران یكون اسمھ

مركب النھار ثم یبدأ إلھ الشمس رحلتھ صاعًدا السماء وعندما یكون في 
منتصفھا، یأخذ إلھ الشمس شكل آخر واسم آخر ومرحلة أخرى تعبر عن القوة 
والنضج والحیویة ویكون ذلك في وقت الظھیرة ویسمى رع وعندما ینھي إلھ 
الشمس رحلتھ النھاریة وذلك في الغرب فإنھ یأخذ شكل آخر یعبر عن ھذه 
المرحلة التي یكون علیھا في شكل رجل ھرم فاقًدا الحیویة والقوة متكئ ویكون 

على عصاه ذو رأس كبش  » آتوم « ذلك آخر مراحل إلھ الشمس أثناء رحلتھ
 ویسمى النھاریة وھي مرحلة الشیخوخة.
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 تتقاطر حبات العرق من جبینى فى تلك اللیلة الباردة التى تشھد رحیل عام وقدوم أخر ..   
 لحظات قلیلة وتطفأ لدقیقة تلك األنوار الساطعة التى تحیل لیل دیسمبر إلى نھار ساطع .. 

المتجر الكبیر مكتظ ألخره بكافة صنوف البشر ممن سمعوا عن االع�الن�ات ال�ج�اذب�ھ ع�ن ال�ف�رص 
 والعروض الكثیرة التى سیعلن عنھا ھذا المتجر ف�الدقائق األولى من العام الجدید..

 كل منھ یترقب متسائال داخل نفسھ : بأى  العروض سیفوز ..؟! 
وهللا أنا نفسى یعملوا تخفیضات على األجھزة الكھربائیة .. " طارق" فرحھ ف�ى الص�ی�ف وم�ش  -

عارف أكمل لھ الشقة وال أشترى لھ األجھزة الكھربائیة .. مرة كان " عادل " أخ�وی�ا ھ�ن�ا ول�ق�ى 
 عرض على األجھزة الكھربائیة واشترى كل أجھزة بیتھ بعشر تالف جنیھ ..

 یعنى أنت جاى ومعاك العشر تالف جنیھ  بس ؟؟ .. -
 یخفض األول صوتھ ویمیل علیھ ھمسا ورأسھ تشیر عالمة الموافقة .. نعم!.

ھل یعلم ھؤالء الناس أنى كنت سأشارك فى ھذا المتجر ... وأن كل ھذه األرباح ك�ن�ا س�ن�ت�ق�اس�م�ھ�ا 
بالنصف أنا و" ممدوح " صدیقى .... حین عرضت علیھ الفكرة  وقام ھ�و ب�ت�ن�ف�ی�ذھ�ا وح�ده دون 

 مشاركتى إیاه كما اتفقنا ..
حاولت مرارا أن ال أنقم علیھ لكن مع كل ضائقة مالیة كانت تمر بى كنت أتذك�ره ول�ھ�ی�ب م�ن ن�ار 

 یلفح ذاكرتى ..!
سمعت إنھم ھیعملوا عرض على الجبن .. أنا بأحب الرومى لو یعملوا علیھا ع�رض أن�ا ت�ق�ری�ب�ا  -

 بأشتریھا كل یوم من كتر حبى فیھا ..!!
یا شیخة جبنة إیھ اللى بتفكرى فیھا .. أى عروض على األكل معناه إن�ھ ب�ای�ت وم�دة ص�الح�ی�ت�ھ  -

 منتھیة .. نصحیة منى متشتریش العروض اللى على األكل بالذات ..
 إّمال إنت جایة لیھ ..؟! -
علشان الحفاضات بتاعة البت .. الشتا والساقعة مخلیھ الحفاضات تخلص علطول.. یاریت ینزلوا  -

 باكیتات .. 5سعرھا للنص وأنا أشترى 
أتجول فى المتجر الكبیر أنا وعقلى .. كثیرا ما أتیت الى ھنا .. كى أرى حلمى بعد تنفیذه أو ألشترى 

 شیئا ربما ال أحتاجھ..
عقارب الساعة تتجھ نحو الثانیة عشر إال خمس دقائق .. فى الثانیة عشر إال دقیقة واحدة ست�ط�ف�أ 

 األنوار وتبدأ أغنیة عید المیالد ..
 ھل ستحتاج خطتى إلى أكثر من دقیقة كى یتم تنفیذھا ..؟! 

أقترب من الحجرة التى زرتھا فى خیالى مرات عدة .. حین كنت أت إلى ھنا كنت أنظر إلیھا ط�وی�ال 
 وأتخیل نفسى بداخلھا أحتل الصدارة ...
 أقترب .. بینما األنوار تخفت تدریجیا .. 

 ستین ... تسع وخمسین ... تمان وخمسین ... -
الباب الذى تخیلتنى خلفھ مازال عائقا أمام وصولى لھدفى .. المفاتیح والعتلة بیدى أقوم بتب�ی�دل�ھ�م 
على كالون الباب الذى یأبى األنصیاع ألوامرى .. العرق على جبینى یزداد ب�ی�ن�م�ا األم�ط�ار ت�ھ�ط�ل 

 بالخارج ..
 خمس وأربعین .. أربعة وأربعین ..  -

ھل أحتاج لكل ھذه األصوات الكثیرة التى تعد علّى أنفاسى لتخبرنى بما تبقى لدى من وقت یجب أن 
 أنھى فیھ ھذه العملیة .. ؟

وأخیراً فتح الباب .. ظالم دامس یكسو المكان .. یحجب ع�ن�ى ال�رؤی�ة ت�م�ام�ا .. أض�أت ال�ك�ش�اف 
 الخاص بى فوقع نوره على صورة " ممدوح" التى تحتل تتصدر الحائط .. فتوقفت لوھلة

 واحد وعشرین .. عشرین .. تسعتاشر -
 ھل یعلم بقدومى إلیھ فأرسل إلّى بصورتھ ..! كثیرة ذكریاتنا .. قلیالً ما أتذكرھا .

 بابا ھوده باب الحمام ..؟ -
 استنى یا حبیبى أما أشوفھ كده .. -

 أغلق الكشاف .. یفتح باب الحجرة یقتحم النورالخافت عینى فأتوارى خلف الستارة خجالً..
 ده ما طلعش الحمام زى ما قلتلى .. -
 طب تعال كده ندور علیھ فى حتھ تانیة . -

ألول مرة أشعر بالبرودة فى ھذه اللیلة بعد ما أسقطت عن ك�اھ�ل�ى أع�ب�اء خ�وف�ى ال�م�دف�ون داخ�ل 
 ضلوعى تاركاً خلفى شرور رغباتى ...

أتدثر بحدیثنا سویا فى مقھى عم " رجب " وھو ینفث فى الھواء دخان األرج�ی�ل�ة وی�خ�ب�رن�ى أن�ھ 
 سیكون سعیدا لمجئ الیھ فى أى وقت ..

 كم من السنوات مرت على الفراق یا صدیقى ..!
 بابا جیبت لنا إیھ معاك وإنت جاى ..؟ -

 أحتضن صغیرى الذى ھرع لقدومى ...
 أتمتم بالحمد والشكر � أنى عدت إلیھ ثانیة . 
  

 قصة قصیرة      
   ة  

 
 سوسن حمدى/ مصر

رِْء َواَا َِ 

 
 
 
 
 

 د. ُمْصطَفَى َراِشد/ سیدني 

 
 نَاَم اْلَعَربِيُّ قَِریَر اْلَعْیِن َمْشُحوطَ اْلبَاٍل ُمْرتَاَحاً 

َھا اْلقََضاُء َواْلقَْدر اَعةٌ اَِسمُّ  َولَِم َال، فَلََدْیِھ َشمَّ

 تَْرفَُع َعْنھُ ُكلَّ فُْحٍش أَْو ُجْرٍم َوُكلَّ َما َوْزر

 ِألَنَّ ُكلَّ َذلَِك َمْكتُوٌب َعلَْیِھ بِاْلقََضاِء َواْلقَْدر

َر أَْو یَْفَعَل ِمْن ُجْھٍد أَْو َحَذر اهُ أَْن یُفَكِّ  فََما ُعسَّ

 فََال َذْنَب لَھُ، َوَحاِسبُوا ِمْن َكتَِب َعلِیَِّھ اْلقََضاَء َواْلقَْدر

اَعةُ تَْجَعلَھُ ُمْستَِكینَاً، َال یََحلُِم لِْلُمْستَْقبَِل ِمْثُل اْلبََشر مَّ  فَالشَّ

 َوَما فَائَِدةَ اِْجتَِھاِدِه أَْو َسِعیِِّھ َوھُنَاَك قََضاٌء َوقَْدر

 فَلَْعنَةُ هللاِ َعلَى فُقََھاِء َوَمَشایِِخ اْلقََضاِء َواْلقَْدر

 اِْختََرُعوا َذلَِك بُِكلِّ تََخلٍُّف َوَغبَاٍء َذِمیٍم ُمْقتَِدر

لُوا ِمْن ُكلِّ اْلبََشر  فََضاَع اْلَعَرُب بِفَْتَوى َوتََسوَّ

َم لَھُم إِْنتَاَجاً ُمْبتََكر  َواَْنتَظَُروا اْلُمْؤِمَن َواْلُمْلِحَد لِیُقَدِّ

ٍة بَِال إَماَرٍة ِمْن ُمْبتََدأٍ أَْو َخبَر قُوا بِأَنَّھُْم َخْیُر أُمَّ  َوتََشدَّ

ِر اْلُمْحتَقَر ةُ اْلَعَرِب ِمْن َھَذا اْلفِْكِر اْلُمَدمِّ  فََمتَى تَْستَفِیُق أُمَّ

 َویُْدِرُكوَن أَنَّھُ اْختَِراُع فُقََھاٍء َمْلعُونِیَن بُِكلِّ أَْلَواِن اْلِعْبر

 الَِّذي یَُجافَي َشَرَع هللاُ فَأَْنتََج تََخلَُّف اْلیَْوِم َوُمْنتَظَر

ةً تَأَْكُل بَْعَضَھا َوتَْحتَِضر  فَأَُصبَّْحنَا فِي َذْیِل اْلَعالَِم أُمَّ

ْرَھاَب َوُكلَّ َما فِیِھ ِمْن َشرٍّ َوَكَراِھیٍَّة َوَضَرر  َوتُْصِدُر لِْلَعالَِم اْإلِ

 َحتَّى فِیَما بَْینَنَا نَتَقَاتَُل َونَقُوُل َھَذا قََضاٌء َوقَْدر
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   سامح ادور سعدهللا/ مصر 

مجموعة وقت جید للتحلی�ق ل�ل�ك�ات�ب ب�ی�ت�ر    
م��ك��ون��ة م��ن س��ت��ة   م��اھ��ر ھ��ي م��ج��م��وع��ة

وعش��رون قص��ة. ص��ی��غ��ت ب��ع��ن��ای��ة ف��ائ��ق��ة 
وممتازة للتحلی�ق ف�ي س�م�اء األدب وم�ج�ال 
القص�ة ال�ق�ص�ی�رة م�ج�م�وع�ة ج�ی�دة م�ل�ی�ئ�ة 
باألحداث المتنوعة متوفر فیھ�ا ك�ل ع�ن�اص�ر 
ال��ق��ص���ة ال���ق��ص���ی��رة وك���أن��ھ���ا م���غ��زول���ة 

محترف ینسج خ�ی�وط اب�داع�ھ ف�ي ك�ل  بقلم 
ك�ل��م��ة وك��ل ع��ب��ارة ف��ي ك��ل قص��ة ل��ت��خ��رج 
المجموعة كلھا في ثوب جمیل مطرز بإت�ق�ان 

 وحرفیة بدیعة.
ھذه المجموعة تضم قصص، بھ�ا إس�ق�اط�ات 
رمزیة عل�ى ال�واق�ع االج�ت�م�اع�ى وال�ث�ق�اف�ى 
واالق�ت�ص�ادى ال�ذى ن�ع�ی�ش�ھ ف�ي م�ج�ت�م�ع�ن��ا 
الش�رق�ی�ة واخ�ت�ار ش�خ�ص�ی��ات ال�م��ج�م�وع��ة 
مناسبة على البیئة التي یعی�ش ف�ی�ھ�ا ال�ب�ط�ل 
من خ�الل ال�وص�ف ال�دق�ی�ق. ك�ان�ت ال�ق�ری�ة 

أك�ث�ر ت�واج�د ف�ي خ�ی�ال اھ�ت�م ك�ث�ی�را  وھى 
بمعاییر القصة من سرد رائع وتك�ث�ی�ف ق�وي 
وتسلسل رائ�ع ل�ألح�داث ال�ق�ص�ص، األف�ك�ار 
الجدیدة التى كالشمس و محاولة اقت�ن�اءه ف�ال 
جیب بنطالھ وكیف استطاع ان یكبر ویص�غ�ر 

 للشمس لنا لھ من مدلول رمزي أثرا القصة.
أحب الكاتب الطبیعة وتع�ل�ق ب�ھ�ا مس�ت�خ�دم�ا 

والش�م�س   الخیال للتحلیق بین البر وال�ب�ح�ر
والریف ھذه ك�ان�ت ال�ب�ی�ئ�ات ال�ت�ى اخ�ت�ارھ�ا 

 الكاتب لیعیش معھا خیالھ وینسج قصة.
عالج الكاتب الكثیر من المشكالت االجتماعیة 
في بیئتھ من خالل منظور أدبي جدید جوان�ب 
فلسفیة عدیدة طرحت من خالل األسئلة ال�ت�ي 
یطرحھا الكاتب من خالل قصصھ نذكر بع�ض 

 القصص بقراءة تحلیلیة.
حلق الكاتب جیدا في قصة جثم�ان الش�م�س�ي 
ھي قصة فریدة ب�ف�ك�رة ج�دی�دة ت�ن�اول ف�ی�ھ�ا 

ھ�ن�اك ت�ق�ارب   الرمزیة بشكل بسیط و ج�ع�ل
ال�ق�ی�ت م�ن   بین الواقع والخیال للجثة ال�ت�ي

فوق التل, لم یحدد الكاتب ال�ج�ان�ي ألن�ھ ت�رك 
للقراء ج�زء م�ن ال�خ�ی�ال یس�ب�ح ف�ی�ھ رب�م�ا 
تستطیع من خالل قراءتك للقص�ة ت�ح�دد م�ن 
القاتل. سقط الجثة ل�ل�ت�ج�د ال�رم�ال ل�ل�ت�ف�اع�ل 
معھا شىء طبیع�ى وال�دم�اء ال�ن�ازف�ة ورس�م 
الش���م���س أیض���ا ك���رم���ح اخ���ذت دورھ���ا 

الشاعر في بیت شعرى جمی�ل (دخ�ل�ت   كمثل
الشمس تطعنة بالشعاع تنش�ف أخ�ر ق�ط�رات 
الدماء) الری�اح االخ�رة ق�ل�ب�ت�ھ ب�ی�ن ال�رم�ال 
لیختلط بالرمال لیصبح الجسد المسجى ث�ق�ی�ال 
جداً و طیور تحلق من فوق یفكر الطیر جائ�ع 
النفس البشریة دائما جائعھ للنھش والح�دی�ث 
والقیل و القال و لكن لم یح�د ال�ك�ات�ب ال�ط�ی�ر 
ولكنھ طائر من اكلى ال�ج�ی�ف ول�ك�ن ال�غ�راب 
مثال جاء لولیمة تابعھا وھو محلق في ال�ج�و 
یتلو الجثمان یصطدم بالصخ�ر ی�أت�ى ال�خ�ی�ال 
لجثة اوھمت الطائر ھل ھو م�ازل ع�ل�ى ق�ی�د 
الحیاة ام میت ول�ك�ن اع�ت�ق�د ال�ط�ائ�ر ورب�م�ا 
اكتفر بلعق الدماء وھذا الماء الم�ن�س�اب ن�زل 
ل��ی��خ��د م��ك��ان خص��وب��ت��ة وھ��ى رم��زی��اً ق��وة 
الرجولھا أكلھا حتى شبع ظ�ل ال�ج�ث�م�ان ب�ال 
خصوبة مدة من الزمن فھ�ل ت�ع�ود رج�ول�ت�ھ 
مرة اخرى حتى بعدما أكملت ع�ل�ی�ھ الش�م�س 
والریاح الذى طیرتھ بعیًدا ھ�ن�ا دور ال�ق�ارئ 

علیة ان یحدد ھل للرجل ھو ضحیة من قت�ل�و 
اللصوص او قطاع الطرق او ان�ت�ق�ام ام ھ�و 
جنى على نفسھ بالضعف والخوف والسك�وت 
جعل من نفسھ حثة راكدة ب�ھ جس�م م�ت�ح�رك 
بفعل الریاح و لكنة میت (لك اسم ح�ي ول�ك�ن 
انت میت, یطرح الكاتب سوالھ من خالل ف�ق�د 
خص��وب��ت��ة م��دة م��ن ال��زم��ن أذن ھ��ل ی��أت��ى 
وی��ت��ح��رر م��ن ق��ی��ودة وت��ع��ودة ل��ھ ع��زت��ھ 

 ورجولتھ.
وعن قصة السیرة الذاتی�ة ل�ل�ح�م�ار ب�رم�زی�ة 
جمیلة اختار الحمار كما نرم�ز ل�ھ ان�ھ ق�ل�ی�ل 
التفكیر عدیم. لیجري علیھ تج�رب�ت�ھ ال�ف�ری�دة 
لیحل الحمار نموذج فریدة لل�ت�ع�دی�ل ال�م�س�ار 
فشل صاحب ص�ال�ون ال�ح�الق�ة م�ن ت�ط�وی�ر 
نفسھ فبدأت الزبائن تقل یوما بعد یوما یسم�ع 
لنصیحة أحد األصدق�اء ل�خ�ل�ق ف�ك�رة ج�دی�دة 
ولكن في مجال مھ�ن�ت�ھ ف�ھ�و ال ی�ج�ی�د غ�ی�ر 
الح�الق�ة ن�ظ�رة ع�م�ی�ق�ة ھ�و خ�وف و ق�ل�ق 
صاحب الصالون من المغام�رة فض�ل ال�ب�ق�اء 
على مھنتھ ولكن تدھور الحال أكثر ولذلك ل�م 
یجازف كثیر ف�ب�دال م�ن ح�ل�ق ل�ل�ب�ش�ر ص�ار 
قصاص للحمیر نزل ل�ی�ب�ت�اع ح�م�اراً ت�ج�س�د 
مشاعر الخوف عن�ده ف�ك�ان الب�د ان ی�خ�ت�ار 
ح�م��ار مس�ال��م ھ�ادي ودی��ع ل�ی��ج��ري ع��ل��ی��ھ 
تجربتھ. جلس ال�ح�م�ار أم�ام ال�م�رآة أص�اب�ھ 

الحمار خوفا ولكنھ نحج  وثار ورفس الجنون
صاحب الصالون القلق المتخوف من الغد ف�ي 
تھدئة ث�ورة ال�ح�م�ار وك�ان ل�ك�ل واح�د م�ن�ا 
موھبة تخرج وقت اللزوم وانت�ھ�ت ال�ع�م�ل�ی�ة 
بنجاح بعد بعض األخطاء البس�ی�ط�ة وان�ت�ظ�ر 
النتیجة نفسیة صاحب الصالون خ�ائ�ف ق�ل�ق 
ثم نكتشف انھ یستعج�ل ال�ن�ت�ائ�ج س�ری�ع�ا ل�م 
ینتظر و لكن القدر سمح لھ ب�ال�ن�ج�اح ل�ت�ق�ف 
حمیر الحي كلھا تطلب ھذا المنتج الجدید كم�ا 
یجرى فعندما ن�ج�د ش�ئ ج�دی�د نس�م�ع ع�ن�ھ 
نجرى فى سریعا دون معرفة ھذا یلی�ق او ال 
یلیق و عندما ن�ج�ح ف�ك�رة ال�ذى ظ�ن�ھ�ا ع�م 
حمدي سخریة من صدیقھ للفكرة اعجبت ك�ل 

 حالقین القریة وھم قادمون لتقلیدھا.
قصة جمیل�ة ج�ری�ئ�ة ن�ج�ح  (قصة المعلبون)

الكاتب أن ی�ب�رز ال�ع�ام�ل ال�ن�ف�س�ى ال�داخ�ل�ى 
للرجل الشرقي من حبة األعمى ال�ت�ق�ل�ی�د م�ن 
ثقافات ال تنجح معنا بالمرة مھ�وس ال�ج�ن�س 
رغم ھو مباح لك ول�ك�ن وص�ل ال�ك�ات�ب إل�ى 

تحریك المیاه الراكدة رجل كبی�ر ی�ج�رة وراء 
الصورة الحنسیة التى تلعب ب�ك�ل اح�اس�ی�س�ھ 
ولماذا وكل شيء بین ی�دة ھ�ذه ھ�ي ال�ن�ف�س 
الجائعة ال تشبع و نفس كما وصفھا أفالطون 
النفس الغضبیة والشھوانیة ال تشبع ت�ح�رك�ھ 

 الغریزة البدائیة 
ھكذا االنسان ی�ج�رى وراء االوھ�ام الش�ب�اع 
غرائز یر محرومة و لكنھ عقدة نفس�ی�ة ك�م�ا 
یسمیھا علماء النفس السادیة ویشبع رغباتھ 
بالتقلید األعمى بالضرب وابتكار أشیاء تح�ل�و 
لھ حتى صارت حیاتھ كئیبة ندم و لكن بعد م�ا 

 .فات االوان
یطرح الكاتب قصة م�ن  دموع زھرة الشمس 

خالل خیال وھي ف�ق�دان االم�ل ع�ن�دم�ا ب�داء 
قصتھ ب�ع�ب�ارة (ال�ع�الج ال ی�ن�اس�ب ح�ال�ت�ك) 
صدمة كبیرة یتلقاه القراء ق�ب�ل الش�روع ف�ى 
أكمل القصة لیجد القراء بقوة ل�ی�ع�رف ال�ع�ل�ة 
التى سببھ�ا ت�ب�ك�ي زھ�رة الش�م�س م�ع ھ�ذا 
العنوان الجذاب, لماذا تبكى ول�م�ا ح�ال�ت�ھ�ا ال 
یناسبھا العالج وم�ن خ�الل األح�داث ت�ظ�ھ�ر 
وتتبلور القصة ل�ت�ن�اق�ش قض�ی�ة اج�ت�م�اع�ی�ة 
خطیرة من فیھا المذنب ومن البرىء ال�ع�الج 
یعتمد على الخداع والباطل لیتم ج�رح خ�ب�ی�ث 
لمعالجة شىء أن�ك�س�ر یص�ع�ب اص�الح�ة إأل 
بالصدق والصراحة ولك�ن فض�ل�ت زھ�رة أن 
تبحث عن أى ش�ىء ب�ال�زور وال�ك�ذب ح�ت�ى 
جاءتھا صدیقة لھا تخبرھا ال�ح�ل ف�ي م�ن�ت�ج 
غریب لیس موجود بالمجت�م�ع ال�ذى ت�ع�ی�ش 
فیھ ولكنھ یأتي عن طریق ال�ت�ھ�ری�ب ف�رح�ت 
زھرة ونجح مخططھا و نالت م�رادھ�ا ول�ك�ن 

فالحقیقة ال تختفي أب�دا  كل ھذا لم یجدي نفعا 
فھى مثل نور الشمس مھما دبرت فق�د ض�اع 
كلھا شئ ط�ي ال�ن�س�ی�ان وع�ل�ى ال�ق�ارئ ان 
یختار نھایة المشھد العبث�ى ال�ذى اخ�ت�ت�م ب�ھ 

 الكاتب قصتھ الفریدة.
 والمرأة التى شربت من ماء البحر مرتین.

جمیل أن ی�ب�دء ال�ق�اص قص�ت�ة بش�ىء غ�ی�ر 
معقول لیجد م�ج�ال ج�دی�دا ل�ج�ذب إن�ت�ب�اھ�ن�ا 
(اشرب من ماء البحر) لم تقصد ال�ج�دة ال�ت�ى 
تلعب دور البطولة مع ح�ف�ی�دة ك�ن�ور م�ن ان 
تكیل لھ الغیظ أو العناد ب�ل ت�ع�ل�م�ة درس�اص 
سوف نجده واضحة عندما ط�ل�ب�ت إل�ی�ھ�ا أن 
یاخذھا إلى البحر حملھا حفیدة على الك�رس�ى 
المتحرك اشارة أنھا ف�ي اخ�ر ال�ع�م�ر ن�ظ�رة 
بعمق لفستیانھا العتی�ق�ة ون�اب�ت�ھ�ا ح�ال�ة م�ن 
الحنین لذكریات الماضى البعید ذكرة الش�ب�اب 
وما قبل الشباب فیما یدف�ع ح�ف�ی�ھ�ا ال�ك�رس�ى 
المتحرك الذى وافق بعد إلح�ل�ح ل�ی�أخ�ذه إل�ى 
البحر ظن أن ھذه ھو اخر طلب سوف تطل�ب�ھ 
منھ جدتھا سمعھا تھمس بذكریاتھا ال�ق�دی�م�ة 
ذھب إلى الشطائ طلبت الجدة كوب م�اء م�ن 
البحر وان یشربھ حفیدھا ص�دم م�اء ال�ب�ح�ر 
مالح غیر صالح للحیاة طلبت منھ ان ی�خ�رج 
لھا قنینة الخمر فھ�و أیض�اء ی�ج�رح ال�ح�ل�ق 
مثل ماء البحر ولكن انكر الحفید ومع أصرار 
جدتھ التى تبدور بین�ھ�م�ا ع�الق�ة ح�ب ق�وی�ة 
معاص یعیشان كان تعولھ صغیر ح�ت�ى دارت 
الدائرة لیعولھ ھو وھي عج�وز ك�ب�ی�ر ك�ن�وع 
من رد الجمیل أو ھذه ھى ال�ح�ی�اة وال�واج�ب 
علینا نجت حكم�ة ال�ع�ج�وز أن ت�ع�ط�ى م�ث�ال 

لحفیدة بنھابة البحر بنھایة ال�ع�ال�م وان ك�ان 
علیھ ان تفرقھ و تحقیق نبوة غیرة م�ك�ت�ل�م�ة 

 المعالم كما ذكرھا في مقدمة قصتة.
ھكذا تدور المجموع القصصیة أحداث�ھ�ا ب�ی�ن 
البر والبحر والجو مستخدم عناصر الطب�ی�ع�ة 
الشمس مصدر النور لیكمل الكاتب مجموعتھ 
المبدعة ربما تأث�ر ب�وض�وح ب�ث�ورة ال�رب�ی�ع 
العربي لیذكره بدھا في تونس و ی�ع�ل�ق ع�ل�ى 

 انا افھمك االن والزعیم والقائد. كلمة رئیسھا
 

 زوجة القط الرمادي.
ال�م�ی�دان  القطة التى ھربت بین الجماھیر في 

لیصور لنا مش�ھ�د ع�ب�ث�ى ج�م�ی�ل ب�ی�ن ق�ط�ة 
ورفیقھا والكلب یطاردھا وسمك�ة ل�ی�س ل�ھ�ا 
وجود في البر تدخل الصراع الھزلى مع القط 
والكلب ولكن كمثل توضیح�ي ت�ری�د أن ت�ج�د 
المیاة لترد لھا حیاتھ و ك�ی�ف ھ�رب�ت ال�ق�ط�ة 
التى تبحث عن رفیقھا م�ن ال�ك�ل�ب ال�م�ط�ارد 
وھناك میدان ال�ت�ح�ری�ر ب�ال�ق�ن�اب�ل ال�م�س�ی�ل�ة 
للدموع لتفریق التجمھر إنشاء ع�الق�ة ق�وی�ة 
توضح الدور الرمزي واس�ق�اط ش�ب�ة واض�ح 
لمعالم ال�ث�ورة ف�ي م�ی�دان ال�ت�ح�ری�ر وال�ت�ى 
غیرت لون القط�ة ال�ب�ی�ض�اء ل�ت�س�ی�ر ل�ون�ھ�ا 
رمادي مثل رف�ی�ق�ھ�ا ال�ذى ل�م ی�ت�وق�ف ع�ن 
المواء طوال الوقت باحثا ع�ن�ھ�ا وم�ن خ�الل 
ھذه المج�م�وع�ة ال�ت�ى قس�م�ھ�ا ال�ك�ات�ب إل�ى 
مجموعة متراصة منتظمة استخ�دم الش�م�س 
ألكثر م�ن ع�ن�وان ف�ي س�ت�ة قص�ص ك�ان�ت 
الشمس ھي الحلقة التي تفرخ أفك�ار ال�ك�ات�ب 
وما ترمز لھ من حیاة وأمل جدید یس�ط�ع ك�ل 
یوم یبدو علیھ حب الحیاة واألمل والتفاؤل ما 

وك�ی�ف   تبك�ي  بین صدیق لھا او زھرة یانعة
علق الشمس ومرة أخرى یحتفظ بھا ال�ك�ات�ب 
في جیبھ كأنھا تمیمة تجلب ل�ھ ال�ح�ظ, جس�د 
میت تتفاعل الشمس معھ بحكم الطبیعة. ن�ج�د 
أیضا عشقھ للبحر نراه یحب ال�ب�ح�ر وی�ج�ع�ل 
أبطالھ یعیش أجواء البحر قصة السیدة ال�ت�ى 
شربت من البحر مرتین او التى وضعت ابنھا 
على سفین�ة خ�ال�ی�ة ف�ي ال�ب�ح�ر ل�ت�ل�د اب�ن�ھ�ا 
وتسمى على اسم اشھ�ر ط�ی�ور ال�ب�ح�ر ن�ور 
عبد البر خلیل وكأنھا ولد في البحر وی�ع�ی�ش 
الحیاة على البر نحج الكاتب باحترافیة ف�ائ�ق�ة 
توظیف الرمز بقوة ظھرت ف�ي ھ�ذه ال�ق�ص�ة 
ومانعرف عن البحر من موج و تقلبات وماذا 
یفعل من صحیفة صفراء الى رئ�ی�س ج�ری�دة 
قومیة فعل مثل البحر في لت�ق�ل�ب وك�ل ش�ىء 

 للوصول إلى ھدفھ. للوصول إلى حلمھ 
نحج القاص أن یعبر من خ�الل قص�ص�ھ إل�ى 
أفق بعید من خالل الرمزیة التى ربما طوعھ�ا 
جید و لم یص�ل ب�ھ إل�ى ح�ال االس�ت�رال ف�ي 
المزیة حتى ال تؤدي بھا الى االنغالق م�ث�ل�م�ا 
أخفق في قصة حكایات السائرة رغ�م ق�وت�ھ�ا 
وجمال الس�رد ف�ی�ھ�ا ول�ك�ن ال�رم�زی�ة ك�ان�ت 
ص�ع��ب�ة ج�دا و یص��ع�ب ع�ل��ى ال��ق�ارئ ف�ھ��م 
المقصود من الرمز ولكن تحمل ك�ل م�ع�ای�ی�ر 

 وجمال القصة القصیرة 
ابداع الكات�ب ب�ك�ل ق�وت�ھ وس�خ�ر ك�ل أدوات 
الكاتب من فكر وعاطفة وثق�اف�ة ث�ری�ة وق�وة 
لغویة لیخرج بعمل جمیل یستحق ك�ل ت�ق�دی�ر 

 .وأحترام
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تمر األیام علي ك�أع�وام وأن�ا ف�ي   
تلك الحجرة وحیدا، حتى وإن ك�ان 
ھناك من یأتي لزیارت�ي م�ن األھ�ل 
واألصحاب إال أنھا زیارات وأسألة 
روت��ی��ن��ی��ة تش��ع��رن��ي ب��ال��م��ل��ل م��ن 
تكرارھا ...كیف ح�ال�ك ال�ی�وم؟ ھ�ل 
تأخذ العالج بانتظام ؟ ھ�ل س�ت�زور 
الطبیب قریبا ؟ ف�أج�ی�ب ع�ل�ى ت�ل�ك 
األسئلة بأجوبة أیضا روتی�ن�ی�ة ب�ال 
اكتراث وأقول : أنا بخ�ی�ر ... رغ�م 
أني ف�ي س�ری�ري م�ن�ذ س�ن�ت�ی�ن ال 
أستطیع المش�ي، أك�ث�ر ش�يء أراه 
بحیاتي ھو سق�ف ح�ج�رت�ي،وأق�ول 
أن�ا ب�خ�ی�ر ل�ك�ل س�ائ�ل ل�ی�رد ع�ل��ّي 
ب��ك��ل��م��ات ال��م��زاح وال��ن��ك��ات ك��ي 
یواسیني بھا ویخرج مابداخلي م�ن 
األلم وھو مت�أھ�ب ل�ل�ذھ�اب ب�ع�دم�ا 
یترك لي باقة ورد عل�ى ال�م�ن�ض�دة 
أمامي،ولكم أن ت�ت�خ�ی�ل�وا ش�خ�ص�ا 
یعیش مشھدا واح�دا م�ن�ذ س�ن�ت�ی�ن 
وكأن الزمن قد توقف عنده كلق�ط�ة 
حیة ت�ت�وق�ف ح�ال ال�ت�ق�اط ص�ورة 
ف��وت��وغ��راف��ی��ة، الس��اع��ة ب��ج��ان��ب��ي 
معلقة على الجدار تتكتك ب�ح�رك�ات 
عقاربھا إال أنھا ما عادت تعني ل�ي 
شیئا علي اإلطالق؛فالزمن مت�وق�ف 
عندي إذ الحركة م�ت�وق�ف�ة ب�رج�ل�ي 
وال أتحرك، لقد صار اللیل والنھ�ار 
عندي سواء، وكل ماتفعلھ الساع�ة 

بجانبي إنما ھو ضجیج ف�ي رأس�ي 
فحسب، تحدث ضجیجا كدوي مدفع 
ف��ي أذن��ي، ف��ط��ل��ب��ت م��ن اح��دھ��م 
إخراجھا للطرقة،وبالفعل قام بذلك، 
لكن سرعان ما تبدلت تكات عقارب 
الس��اع��ة ب��ن��ق��رات تش��ب��ھ��ھ��ا ف��ي 
الصوت، إنھا نقرات ال�م�ط�ر ع�ل�ي 
الشباك لكن ھناك فارق ب�ی�ن ت�ك�ات 
الساعة التي تشعرني ب�الض�ج�ر إذ 
ھ��ي ت��ح��ص��ي ال��ع��م��ر وت��ل��ت��ھ��م��ھ 
ال��ت��ھ��ام��ا ..وب��ی��ن ن��ق��رات ال��م��ط��ر 
ال�ب��اع��ث��ة ع��ل��ى ال��ح��ی��اة وت��ذك��رن��ي 
بالحیاة التي ف�ي ال�خ�ارج ،ن�ق�رات 
العصافیر أیض�ا ف�ي الص�ی�ف وف�ي 
الشتاء تفعل نفس األث�ر ب�ي إذ ل�م 
یكن ھناك مطر، وأنا أح�ب ن�ق�رات 

المطر والعصاف�ی�ر وأب�غ�ض ت�ك�ات 
الساعة ألنھا تقول لي بلسان الحال 

ھا أنا أحصي الوقت والزمن الذي “
ال قیمة لھ عندك وستظل ھ�ك�ذا ب�ال 
حیاة وستظل قابعا في حجرتك حتى 

حی�ن�ھ�ا أت�ذك�ر  ”الموت أیھا التعس
الحیاة حین أعود بذاكرتي إلي أی�ام 

و   ط��ف��ول��ت��ي وأن��ا أرك��ض وأل��ع��ب
أروح وأج���يء ب���ح���ری���ة،اآلن ال 
أعرف عن الحیاة سوى أن اتخیلھا 
أو أحلم بھا ی�ق�ظ�ة وم�ن�ام�ا، أح�ل�م 
بموعد حبیبتي في إحدي الكافیھات 
وسط المدینة ونجلس سوی�ا خ�ل�ف 
النوافذ الزجاجی�ة ن�ح�ت�س�ي ش�راب�ا 
ساخنا ون�ح�ن نش�اھ�د ال�م�ط�ر ف�ي 
الخارج یسیل على الزجاج، ب�ی�ن�م�ا 

ننعم بدفء المكان ودفء النظرات 
حین ت�غ�وص ف�ي أع�م�اق األع�ی�ن 

وھذا بع�د أن  وتتبادل الحب كشعاع
أتخیلني وأنا متأھب للذھاب للحوق 
بالموعد ال�م�ح�دد وال�م�ط�ر ی�ھ�ط�ل 
والشوارع زل�ق�ة م�ل�ی�ئ�ة ب�ال�وح�ل، 
أنظر في ساعتي بشغف وھي تقول 

“ أسرع ف�ق�د ت�أخ�رت ع�ل�ی�ھ�ا” لي 
ف��أمش��ي مس��رع��ا أن��ت��ق��ي األم��اك��ن 
الجافة وانقل قدمي م�ك�ان ع�ج�الت 
السیارات وآثار المارة وعلى بعض 
ال��ح��ج��ارة ... ث��م ف��ج��أة أف��ی��ق م��ن 
حل�م�ي وت�خ�ی�الت�ي ألج�د ال�ج�دران 
ت�ح�ی�ط�ن�ي ك�أن ال�م�وت س�ی�خ�ت�رق 
الجدار ویلتھمني ...ف�أل�ع�ن واق�ع�ي 
وی�ق��ت��ل�ن��ي الض�ج��ر ف�ت��س��ح ع��ی��ن��ي 
بالبكاء كما تس�ح الس�م�اء ب�ك�اءھ�ا 
بالخارج.. وصوت أخي من الطرقة 
ھل أنت ی�ق�ظ أم ن�ائ�م؟؟ ف�أص�ط�ن�ع 
أنني نائم فال رغ�ب�ة ع�ن�دي ل�م�زی�د 
من األسئلة الروتینی�ة ب�ال ج�دوى، 
وفي منتصف الل�ی�ل ی�ن�ق�ل ال�ھ�دوء 
تكات الساعة اللعین�ة م�ن ال�ط�رق�ة 
لستفزني بقوة كش�ب�ح ی�ری�د ق�ت�ل�ي 
ع��م��دا ب��ك��ل وحش��ی��ة، وددت أن 

“ أنھض ألخرج للعالم وأصیح فیھم
أیھا الناس حطموا ساعاتك�م ألن�ھ�ا 
تلتھم أعماركم وتصیب�ك�م بض�ج�ی�ج 

 .تكاتھا اللعینة

ك��ان رئ��ی��س ال��وزراء ال��ب��ری��ط��ان��ي ونس��ت��ون  
تشرشل متوجھاً إلي إذاعة ال�ب�ي ب�ي س�ي م�ن 

إجراء لقاء إذاعي، وك�ان ذل�ك م�ن خ�الل   أجل
إحدى سیارات األجرة ،وال�ت�ي ق�ال : لس�ائ�ق�ھ�ا 
عند الوصول لمقر اإلذاعة انتظرني ھن�ا ری�ث�م�ا 
أعود، فقال السائق ال أنا أرید الذھاب إلي البیت 
حتى أتمكن من االستماع إلي تشرشل عبر أثی�ر 
اإلذاع��ة ف��ف��رح ونس��ت��ون، وأخ��رج م��ن ج��ی��ب��ھ 
عش���رة ج���ن���ی���ھ���ات، وق���ال: ل���ل���س���ائ���ق ھ���ل 

ف�رد الس�ائ�ق ب�ب�ھ�ج�ة س�أن�ت�ظ�رك  س�ت�ن�ت�ظ�رن�ي
 ولیذھب تشرشل إلي الجحیم .

أینما تنقلت في ل�ن�دن ت�رى وطبعا وكما یقولون 
شیئا من ونستون تش�رش�ل، ال�رج�ل ال�ذي ك�ان 
یعاني من "لثغة" تلعثم كالمھ وتمنعھ من إلقاء 

بشكل قوي ورنان، بعكس ھتل�ر ال�ذي  خطاباتھ 
وتش�رش�ل   كان یلقى خط�اب�ات�ھ ب�ح�م�اس وق�وة

مدخن شره بحیث من الصعب ظھوره  أیضا كان
دون سیج�اره، وال�م�ث�ی�ر ف�ي األم�ر أن�ھ ع�اش 

عام ، وتت�خ�ذه ش�رك�ات ص�ن�ع ال�ت�ب�غ م�ث�ال 90
عملي على أن التدخین ال یسب�ب ال�وف�اة، وھ�ذا 

ا، فالتدخین یسبب الوفاة ،ولكن ل�ك�ل خاطئ طبیً 
وتلك الحاالت تؤكد القاع�دة  قاعدة حاالت شاذة 

 ال تنفیھا.
أع��دك��م إال ب��ال��دم و   "ال  وم��ن أق��وال تش��رش��ل

بالدموع والبكاء واأللم". وقال تلك العب�ارة ف�ي 
بدایة تولیھ رئاسة وزراء بریطان�ی�ا ح�ی�ث ك�ان 

وھو القائ�ل أیض�ا:  األلمان في أوج انتصاراتھم
السیاسة عدو دائم، وال صدیق دائ�م،   "لیس في

 بل مصالح دائمة". وأیضا قال: "حی�ن تص�م�ت
النسور تبدأ الببغاوات بالث�رث�رة". وف�ي إح�دى 

وتوقع أن   المرات "استشرف" المستقبل اآلتي
تكون إمبراطوری�ات ال�م�س�ت�ق�ب�ل ت�ح�ت س�ل�ط�ة 

 .العقول فقط
معظ�م ال�خ�ی�ان�ات ال�ك�ب�رى ع�ب�ر ال�ت�اری�خ إم�ا  

المال، وأما بسبب السلطة ،فھما بال شك   بسبب
لھما حسابات أخرى، طبعا ھناك خیانات بس�ب�ب 
النساء ولكن لن أتحدث عن�ھ�ا ح�ت�ى ال أغض�ب 

العزیزات وحتى ال اتھم أني أتحدث من  القارئات
منطلق ذكوري وفي ھذا الصدد علین�ا أن ن�ذك�ر 
أن الخیانة بكل مستویاتھا لیس لھ مبرر م�ھ�م�ا 
حاول المتفلسف�ون ت�ب�ری�رھ�ا، وأن�ا أتص�ور أن 
خیانة الوطن من أسوء الخیانات ، فالذي یخون 

ویبیع بالده، مثل ال�ذي یس�رق م�ن م�ال  وطنھ 
أبیھ لیطعم الل�ص�وص، ف�ال أب�وه یس�ام�ح�ھ وال 

 .اللص یكافئھ
وأنا أكتب ھذا المقال ك�ان ب�ی�دن یش�ق ط�ری�ق�ھ 
نحو البیت األبیض ،حیث ل�م ی�ب�ق غ�ی�ر ب�ع�ض 
الوالیات المتأرجحة التي لم تحسم أمرھ�ا ب�ع�د، 

 ومعظمھا یمیل إلي بیدن.
نجح الحزب ال�دی�م�ق�راط�ي ف�ي ت�رم�ی�م ال�ج�دار 
األزرق، وصدقت توقع�ات اس�ت�ط�الع�ات ال�رأي 
التي أجرتھا بعض المراكز البحثیة والمؤسسات 
األعالمیة وعلي الجانب األخر أس�ت�م�ر ت�رام�ب 
وكعادتھ في أثارة الجدل وأعلن أنھ ال�ف�ائ�ز ف�ي 

لصالح بیدن، وم�ع  والیات كادت تحسم نتائجھا
أتساءل داخ�ل ن�ف�س�ي م�ا  تصرفات ترامب كنت

ھذا العبث!! حتي الوالیات المتح�دة األم�ری�ك�ی�ة 
والتي اعتقد أن ال�دی�م�ق�راط�ی�ة راس�خ�ة ی�م�ك�ن 
لش��خ��ص واح��د أن ی��ج��رھ��ا ن��ح��و ال��ف��ن��ت��ازی��ا 

    بتصرفاتھ الال معقولة. 

 ا  ا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مصر عصام سامي ناجي/

ت ا  
 
 
 
 
 

 محمد إسماعیل / مصر
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  ا اط ع ا  اع "رون ي" اج ة
 ر واء"  "ا  ٌ ّ ا وا إم إٌء

 
 حاورتھ الكاتبة : خدیجة حسین تلي/الجزائر

من مدینة المغیر بوالیة ال�وادي ی�ظ�ھ�ر الش�اع�ر   
المبدع صاحب التتویجات الوط�ن�ی�ة وال�دول�ی�ة ف�ي 
مجال الشعر الفصیح "ھارون عمري" فارس م�ن 
فرسان الشعر العربي الحدیث بلبل غرد ف�ي س�م�اء 
الشعر ط�وی�ال أب�ح�ر م�ن م�ی�ن�اء إل�ھ�ام�ھ س�ف�ی�ن�ة 
القوافي، جامح كسن�ب�ل�ة ف�اس�ت�ح�ق ل�ق�ب "ف�ارس 

 الشعراء الشباب".
من یكون ھارون ع�م�ـ�ري؟ م�م�ك�ن ن�ب�ذة قص�ی�رة 

 ؟عنك
أنا صوفة حملتھا ال�ّری�ح ح�ت�ى وق�ع�ت ع�ل�ى م�اء 
اإلنسان والشاعر لذلك أنا مثقٌل بالثقی�ل�ی�ن ع�اط�ف�ةً 

 1999وحسَّا ؛ شاعر من مدینة المغیّر من موالی�د 
 وطالب دراسات أدبیة بجامعة باتنة.

 
* كیف اكتشفت موھبتك في الكاتبة الشعریة؟ ومن 

 من َ الشعراء الذي أثر فیك أكثر؟.
األمُر ذاتھ عندما اك�ت�ش�ف�ُت ط�ف�ًال ك�الم�ي، وھ�ذا  -

اكتشاٌف آخر لكالٍم أسم�ى .. ك�ن�ُت أن�ظ�ر ل�ل�س�ق�ف 
مستلقي كما یس�ت�ل�ق�ي ال�م�وت�ى؛ وج�ان�ب�ي ش�ری�ط 
وثائقي عن تجربة الشاع�ر م�ح�م�ود دروی�ش وإذا 
بي أتلقى عنھ قصیدة العب النرد .. بالض�ب�ط ح�ی�ن 
قال أرى / ال أرى / أتذكَُّر / أَسمُع / أُبصُر / أھذي / 
أَُھْلِوس / أھمُس / أص�رُخ / ال أس�ت�ط�ی�ع / أَئ�نُّ / 
أُجّن / أَضّل / أقِلُّ / وأكثُُر / أسقط / أعلو / وأھبط / 

 أُْدَمى / ویغمى علّيْ .. ھنا كان انبعاثي.
 

 * ماذا یعني الشعر لك ؟
الّشعر مقاٌم یعلو حالة النطق والصمت ، ھو ح�ال  -

یأخذ بالذات واللسان األعلى لسماء التحقُّ�ْق، ربّ�م�ا 
أسمیھ اشتھاٌء للنار والضوء؛ اشتھاٌء ت�ج�ّس�د ف�ي 
حرْف .. والحرُف شيٌء یكاد یك�وُن إنس�انً�ا .. وأن�ا 

 كذلك.
 

* توجت بعدة مسابقات شعریة وطنیة ودولیة ذات 
أھمیة كما توجت مؤخرا بجائزة االشع�اع ال�ث�ق�اف�ي 
أین قامت وزیرة الثقافة بتكریمكم، حدثنا ع�ن ھ�ذه 

  المشاركات وعن تتویجك األخیر؟
كانت مشاركة غریبة من نوعھا ونیّت�ھ�ا، أص�ّرح  -

أني كنُت أستعیر مبالغ مالیة ك�ي أس�ق�ي ت�ج�رب�ت�ي 
وأسافر لحضور بع�ض ال�م�ل�ت�ق�ی�ات داخ�ل وخ�ارج 
الجزائر لتوفیر وسط ثقافي یتیح لي فرصة ال�ت�أم�ل 
في الطریق والسماء ، وأص�ّرح ك�ذل�ك أنّ�ي م�م�ت�ن 
لتفاقم الدیّون ما جعلني أفكر في المشاركة في ھ�ذه 
المسابقة في آخر یوٍم من الفترة الم�ع�ل�ن ع�ن�ھ�ا .. 
وھذا یعكس حال الشاعر الج�زائ�ري ب�األخ�ص (إن 
كنُت أھال لھذا اإلسم) .. كانت ت�ج�رب�ة ج�م�ی�ل�ة ف�ي 
عمومھا .. أُخذت بروح العاصمة .. وعرفُت م�ع�ن�ى 

 أن أكون ْ.
 

  * ماذا یعني الفوز لھارون عمري ؟
الفوز یعني لي تجدید عقٍد آخر مع ذاتي، فھاجس  -

الفشل یأكل ذھني بعد مرور أیام معدودات على ك�ل 
نص أكتبھ لوال اإلیمان بالجمال .. فاإلنسان ی�ح�ت�اج 
نسبة معیّنة تأخذھا آراء غیره في ما یكتبھ .. وھذا 
كان لي جدارا متینا خلفي یمنعن�ي م�ن ال�رّج�وع .. 

م والطیراْن.  خاصةً أنا المسكون بالمشي والتقدُّ
 

* رغم جودة شعرك وحصولك على جوائز مختلف�ة 
لم نر ل�ھ�ارون ع�م�ري اي اص�دار ل�ح�د اآلن؟ م�ا 

  السبب وراء ھذا التأخر؟
علمتني آلة الت�ص�وی�ر أن أخ�ت�اَر وض�ع�ی�ة تص�ن�ع 
صورتھا وتمنحھا روح�ھ�ا ، ك�ذل�ك ف�ك�رة ال�ن�ش�ر 
عندي أملك مخطوطین م�ت�ن�وع�ی�ن أح�دھ�م�ا ی�أخ�ذ 
طابعھ الشعري واآلخر مابین ن�ث�ره وش�ع�ره ف�ھ�ذه 
المنطقة ال�وس�ط�ى ت�م�ل�ك فض�اًء إی�ق�اع�ی�ا خ�اص�ة 

 یستحق الغناء .. وأنا أترّصُد صوتي وصورتي.
  

* انت من مؤسسي نادي المغیر تقرأ ، حدثنا قل�ی�ال 
  عن نشاطات ھذا النادي؟

أفتخر كثیرا بھذا الكائن الجمیل في مدینتي ك�ون�ھ  -
حقق نجاحات وقام على فلسفة حقیقة ونظرة أب�ع�ُد 
ما یكون للعمل الثقافي ت�ن�ط�ل�ق م�ن رص�د ال�واق�ع 
المجت�م�ع�ي ال�خ�اص ب�ال�م�غ�یّ�ر ب�رواف�ده ال�ف�ك�ری�ة 
والتاریخیة والم�وس�ی�ق�ی�ة وال�ف�ن�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة 
والعلمیة والدینیة واالجتماعیة لكوین فكرة ت�رّس�خ 
وترمم مبدأ الجمال وتمكینھ على المستوى ال�ع�ال�ي 
والعام ؛ كان تأسیسھ بدایة بمكتبة في مقھى الفنان 
عّمي صالح وصوال لطباعة كتاب خ�اص ب�ال�ك�تّ�اب 

بعد دورات في تعلیم الك�ت�اب�ة  15الصغار تحت سن 
وال��خ��ی��ال ، وم��رورا ب��ال��ع��دی��د م��ن الص��ال��ون��ات 
التاریخیة والش�ع�ری�ة وال�ف�ك�ری�ة وخ�ل�ق م�ك�ت�ب�ات 
مصغرة في كل أماكن االنتظار .. في فضاء مشغ�ول 

  باالنتظار .. لنقلھ إلى فعل الفعل
 

* ما ھو دور المثقف الیوم في توعیة المجتمع ف�ي 
 نظرك ؟

أرى ما أرى على المثقّف الیوم أن ی�ج�دد ع�ھ�ده  -
باسمھ وكونھ مثقفًّا ، فھو غیُر م�م�ك�ن ف�ي ال�ف�ع�ل 
المجتمعي ذلك أن صوتھ وك�الم�ھ وأث�ره أص�ب�ح ال 
یفرق عن الفرد العادي ، الثقافة م�ف�ھ�وم انس�ی�اب�ي 
وواسع لذلك أنا أراھ�ن ع�ل�ى ال�ب�س�ی�ط�ة ال�ع�ام�ل�ة 
والتجارب الخاصة التي ت�درس ی�وم�ی�ا واق�ع�ھ�ا .. 
یعني ؛ أراھن على الفعل فھو المثقّف الوح�ی�د اآلن 

 في جزائرنا التي أكلھا الكالم .
 

  * ماھو واقع الكتاب في الجزائر ؟
إذا تكلمُت م�ن م�ن�ط�ل�ق ك�ون�ي ق�ارئً�ا ف�أن�ا أرى  -

ع�ل�ى مس�ت�وى  trendاجتراًرا قائم عل�ى ف�ك�رة #
أغلب ال�م�ك�ت�ب�ات وھ�ذا م�ا ال ی�ت�م�اش�ى م�ع م�ب�دأ 
القراءة .. فالكتاب ھو من یصنُع قّراءه ال العكس ، 
لذلك أفتقد الكثیر من النوعیة والقیمة الجمالیة ف�ي 
العدید من المكتبات ، وھذا تتحكم ف�ی�ھ م�ن�ظ�وم�ات 
نشریة وتسویقیة واقتصادیة وقرائ�ی�ة وأك�ادی�م�ی�ة 
وج�م��ع��ی�ة أیًض��ا .. أن��ا م��ع ف�ك��رة أخ�ل��قَ��ة ال��ن��ش��ر 

 والتسویق بطرق مدروسة.
 

 * ماھي طموحاتك ومشاریعك المستقبلیة ؟
أطمح للتمكُّن من لغات مع�یّ�ن�ة ، واك�ت�س�اب ل�غ�ة  -

فنّیة أخرى ال بدیال عن الكتابة وإنّما تطویًرا ل�ھ�ا ، 
أطمح لتمكین فعل ال�ق�راءة ف�ي ذات�ي وج�وارح�ي، 
أعمل على بناء وتنقیح الم�خ�ط�وط�ی�ن ال�ع�زی�زی�ن، 

 وأطمح جدا أن أكوْن.
في االخیر ما ھي الك�ل�م�ة ال�ت�ي ت�ت�وج�ھ ب�ھ�ا ال�ى  

قرائك في ختام ھذا الحوار الجمیل ؟ إن كنت أم�ل�ُك 
حقًّا قّّراًء ألیق بمقامھم فأود أن أقول لھم ؛ أُح�بّ�ك�م 
كما ال یحبكم أحْد .. أنتم جزٌء منّي یعیُد خ�ل�قِ�ي ك�ّل 
حیْن ..أتمنى عمی�ق�ا أن أح�ق�ق غ�ای�ةً ج�م�ال�ی�ة أو 
أضيء ضوًء ولو صغیرا نح�و ذوات�ك�م ال�راق�ی�ة .. 

 نحو الحیاة .. نحو اإلنسان ..
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