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 بقلم:
 علي حسین/ العراق   

      
 

 

یعود رئیس المجلس األعلى الشیخ ھمام حمودي ل�ی�ح�ذرن�ا م�ن ال�ت�ف�ری�ط    
بالعالقة مع إیران، ویطالبنا بأن نطرد األمریكان ألنھم سبب الفس�اد، وأن�ھ�م 

كانوا یستھدفون تدمیر مؤسسات الدولة، طب�ًع�ا  2003بدخولھم العراق عام 
أنا كمواطن یمكن أن أصدق الشیخ ھمام حمودي لو أنھ لم ی�ك�ن ج�زًءا م�ن 

وأن ق�رارات ح�ل م�ؤس�س�ات ال�دول�ة ك�ان�ت   النظام الذي جاء بھ األمریكان،
وقد است�ج�اب ب�ری�م�ر  2003بطلب من األحزاب التي تولت شؤوننا بعد عام 

لھذه الرغبات التي حذرت من بقاء الجیش العراقي، وطالب ب�إل�غ�اء ك�ل م�ا 
، وتأسیس دولة جدیدة شعارھا "ما ننطیھا"، 2003یتعلق بالدولة قبل عام 

كانت "حریة"، والیوم ونحن في العام  9/4لعل أول كلمة نطقتھا الناس بعد 
السابع عشر من التغییر نجد أن كلمة حریة استبدلت بكلمة "الخدیعة" وأن 
الناس استبدلت نظام صدام المستبد بنظام آخر بنفس ف�ای�روس�ات ال�خ�دی�ع�ة 
وشھوة السلطة، أفھم جیًدا أن یطلب منا الشیخ ھمام حمودي أن نقطع أن�ف 
ترامب، ولكن الذي ال أفھمھ ھو كیف كان الشیخ ھمام حمودي یلتقط الصور 
مع السفیر األمریكي، وكیف بدا باسًما بش�وًش�ا وھ�و یس�ت�ق�ب�ل ق�ب�ل أع�وام 
"المستر" ساترفیلد المستشار الس�ی�اس�ي ل�ل�خ�ارج�ی�ة األم�ری�ك�ی�ة ی�راف�ق�ھ 
ماكغورن مبعوث البیت األبیض والجنرال مارك كیمیت مبعوث وزارة الدفاع 
األمریكیة، كل ھؤالء وغیرھم كان الشیخ ھمام حمودي یجلس م�ع�ھ�م، ول�م 
یكن مواطن مثل جن�اب�ي یس�ت�ط�ی�ع ح�ت�ى االق�ت�راب م�ن حص�ون ال�م�ن�ط�ق�ة 
الخضراء لیقول لألمریكان إن أالعیب أوباما م�ع ال�ع�راق�ی�ی�ن أدت ب�ن�ا إل�ى 

 .الخراب
إن الظھور األخیر للشیخ ھمام حمودي یأتي متزامنًا مع حملة تقودھا قن�ات�ھ 
"األیام" للتحذیر من أي مشروع استثماري مع دولة عربی�ة، وف�ي ال�وق�ت 
الذي یحتاج فیھ العراق إلى مشاریع تساعد في مع�ال�ج�ة مش�ك�ل�ة ال�ب�ط�ال�ة، 
ورفع مستوى معیشة الناس، وفي اللحظة التي تكاد تعلن الدولة فیھا ح�ال�ة 
اإلفالس، یخرج علیك من یقول "ال مكان لالس�ت�ث�م�ار ال�ع�رب�ي ع�ل�ى أرض 
العراق"، ما العمل یاسادة؟ إذا كنتم ت�رفض�ون االس�ت�ث�م�ار غ�ی�ر االی�ران�ي، 
فأتمنى علیكم أن تعیدوا األموال التي نھبتموھا لبناء مشاریع عراقیة، ألیس 
من حق الشعب أن یعرف من الذي سرق أموالھ ومستقبل 
أبنائھ؟، كم مسؤول من عینة ھمام حمودي متھم ب�ت�ب�دی�د 
المال العام وصرفھ في أوجھ غیر شرعیة؟، نرید كش�ع�ب 
أن نعرف لماذا أفلس العراق في وقت دخلت خزینتھ مئات 

 .الملیارات من الدوالرات في السنوات األخیرة
یدھشك أنھ فى اللحظة التي یطالبنا ف�ی�ھ�ا ھ�م�ام ح�م�ودي 
برفض االستثمارات العربیة، نجد الساسة ال�ذی�ن تس�ب�ب�وا 
في ضیاع أموال العراق یلومون الم�واط�ن ألن�ھ "ی�ب�ّذر" 
كثیًرا، ویأكل النس�ت�ل�ة ال�ت�ي ح�رم�ت�ھ�ا الش�رائ�ع!! وك�أن 
الھدف األول واألخیر ھ�و أن ی�ظ�ل ھ�ذا الش�ع�ب رھ�ی�ن�ة 
ألمزجة ساسة یشنون حربًا من أجل أن ال ی�غ�ادر ق�ائ�م�ة 

 . البؤس العالمي

 إمد اورة اة
  ون ا  

 
ینظم المجلس الدولي لإلبداع، بشراكة 
مع مجموعة من الجمعیات ال�ث�ق�اف�ی�ة 
المھتمة، والعدید من المت�دخ�ل�ی�ن ف�ي 
الشأن الثقافي الوطني والدولي الدورة 
العاش�رة ل�ل�م�ھ�رج�ان ال�دول�ي ل�ل�ش�ع�ر 

دورة التشكیل، وذلك ت�ح�ت  ،والفنون
شعار: "التشكیل والش�ع�ر روح م�ن 
أرواح الجمال. والسالم رسالة أم�ن 

 " عالمیة
 27. 26. 25وستنعقد الدورة أیام  

 . 2020نونبر 
وقد آث�رت إدارة ال�م�ھ�رج�ان أن  

تكون الدورة الجاریة باسم الراحل الفنان التشكیلي محم�د ال�م�ل�ی�ح�ي 

 .تكریما لھ، ولمساره الحافل عطاء وخلقا
وستقدم خالل الدورة قراءات شعریة، ودراس�ات ن�ف�س�ی�ة، ول�وح�ات 
تشكیلیة، وذلك بھدف إحیاء التجسیر بین الفنون واألدب ورب�ط�ھ�م�ا 

 .بالسیكولوجیا
ونظرا للظرفیة الخاصة المرتبطة بوباء كورونا فإن التنظیم سیزاوج 
بین منصات التواصل االجتماعي والفضاء االفت�راض�ي، م�ع أنش�ط�ة 
حضوریة ت�ق�دم م�ن ب�ل�دان م�خ�ت�ل�ف�ة، وذل�ك ت�ح�ت إش�رف أعض�اء 
المجل�س ال�دول�ي ل�إلب�داع، وت�ح�ت�رم ف�ی�ھ�ا االج�راءات االح�ت�رازی�ة 

 .الضروریة
وسیعرف المھرجان مشاركة شعراء وتشكیلین ومھتمین بالدراس�ات 

كما س�ت�ن�ظ�م إدارة ال�م�ھ�رج�ان  .النفسیة من المغرب والدول األخرى
اشكالیة ال�ت�ح�دی�ث ال�ث�ق�اف�ي ب�ی�ن "ندوة دولیة خاصة تحت عنوان: 

 " السیكولوجیا والتشكیل
 

  عبدهللا شبلي عضو المجلس الدولي لالبداع/ المغرب
 عن اللجنة التنظیمیة للمھرجان
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 صبحي مبارك/ سیدني
عند البح�ث ف�ي ال�م�ش�ھ�د الس�ی�اس�ي   

ال��ع��راق��ي،ن��ج��د م��ای��ح��ص��ل ھ��ون��ت��ی��ج��ة 
العملیة السیاسیة ال�ت�ي ص�م�م�ت ع�ل�ى 
أساس الطائفیة والمحاصصة واإلث�ن�ی�ة 

 2005دون ذكر لھا في الدستورالدائم 
بل م�ن خ�الل ح�وار ت�واف�ق�ي ط�ائ�ف�ي 
قومي إثن�ي وب�إدارة أم�ری�ك�ی�ة، ح�ی�ث 
أص�ب��ح ذل��ك ق�اع��دة ُع��رف��ی�ة ول��ی��س��ت 
إستثناء وب�ال�ت�ال�ي ثُ�ل�م ال�دس�ت�ور م�ن 
ناحیة اإلن�ت�م�اء ال�وط�ن�ي وال�م�واط�ن�ة 
والھویة الوطنیة. وھكذا جرت العمل�ی�ة 
السیاسی�ة ون�ت�ائ�ج�ھ�ا ف�ي ال�م�ؤس�س�ة 
التشریعیة (مجلس النواب) والمؤسسة 
التنفیذیة (الحكومة ودوائرھا ) وب�ذل�ك 

طفیلی�ة -تشكلت منظومة سیاسیة نفعیة
فاسدة ألنھا تفتقد للوطنیة واإلحس�اس 
ال��وط��ن��ي وح��لَّ��ل��ت ك��ل ش��ی��ئ ُم��ح��ّرم 
الیردعھ�ا ق�ان�ون أو دس�ت�ور ف�ن�ش�أت 
خالل سبعة عشر عاماً طبقة س�ی�اس�ی�ة 
تعمل من أجل مصالحھا وكسب�ھ�ا غ�ی�ر 
ال�م�ش�روع وفس�اد غ��ی�ر مس�ب�وق ف��ي 
تأریخ العراق المعاصر ثم أف�رزت ھ�ذه 
الطبقة م�اف�ی�ات ت�خ�ری�ب�ی�ة ل�إلق�ت�ص�اد 
الوطني مستندة إل�ى أذرع م�ل�ی�ش�اوی�ة 
مس��ل��ح��ة ل��غ��رض ح��م��ای��ة ن��ف��س��ھ��ا 
ومصالحھا والوقوف ب�ال�م�رص�اد أم�ام 
من یرید تفكیك منظومتھم نحو التغییر. 
كم�ا الی�وج�د ف�ي ق�ام�وس�ھ�ا مص�ل�ح�ة 
الشعب والحرص على أموالھ.ون�ت�ی�ج�ة 
ل��ل��ت��دھ��ور ال��م��س��ت��م��ر ف��ي األوض��اع 
السیاسیة واإلقتصادیة وتوقف التنم�ی�ة 
البشریة واإلقتصادیة وس�رق�ة األم�وال 
المخصصة للمشاریع التنمویة وتدم�ی�ر 
ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ی��ة حص��ل��ت األزم��ات 
السیاسیة واإلقتصادی�ة إع�ت�م�اداً ع�ل�ى 
االقتصاد الریعي المرتبط بمنتوج واح�د 
وھو ال�ب�ت�رول ح�ی�ث الی�وج�د م�ن�ت�وج 
وطني یسد حاجات الع�راق، ف�ت�راك�م�ت 
األزمات مع إزدیاد ال�ف�س�اد ف�أدى ذل�ك 
إل��ى ال��ب��ط��ال��ة وإرت��ف��اع خ��ط ال��ف��ق��ر، 
وإن�خ�ف�اض ال�ق�وة الش�رائ�ی�ة وت�وق��ف 
الخدمات الضروریة ل�إلنس�ان وت�ح�ول 
المشاریع المنتجة السابق�ة إل�ى خ�راب 
متعمد وتحول األراضي الزراع�ی�ة إل�ى 
أراضي غیر صالحة وتوقف الص�ن�اع�ة 
م���ع ت���دھ���ور األوض���اع الص���ح���ی���ة 
واإلجتماعیة وإنتشر السكن العش�وائ�ي 
فضالً عن تدھور األوضاع األمنیة. لق�د 
أصبح العراق وشعبھ تحت ھذه الطبق�ة 
السیاسیة ض�ع�ی�ف ج�داً ألن�ھ مس�روق 
ب وم�ع�ان�ات�ھ ك�ب�ی�رة وم�ؤل�م�ة.  ومخ�رَّ

وبذلك قررالشعب أن ینتفض بالمالیی�ن 
ویستعید أمجاده النضالی�ة ال�ت�ي ك�ان�ت 
ضد اإلست�ع�م�ار واإلق�ط�اع وال�رج�ع�ی�ة 
ویناضل من أجل التقدم والدیم�ق�راط�ی�ة 
الحقیقیة. لقد كانت إن�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن 

ال�م�ج�ی�دة م�رت�ب�ط�ة (ب�ح�رك�ات  2019
وإعتصام�ات إح�ت�ج�اج�ی�ة ج�م�اھ�ی�ری�ة 

في أس�ال�ی�ب�ھ�ا م�ن�ذ  وقطاعیة متنوعة 
ف��ي ال��ذك��رى الس��ن��وی��ة    ) 2011ع��ام 

إلنتفاضة تشرین المجی�دة، إس�ت�ذك�رھ�ا 
الشعب وإستعاد م�الح�م�ھ�ا ال�ب�ط�ول�ی�ة 
ال��ت��ي ل��ع��ب ف��ی��ھ��ا الش��ب��اب وال��ط��ل��ب��ة 

دوراً مش��رف��اً ل��ل��وق��وف  ال��م��ن��ت��ف��ض��ون
ب��وج��ھ ال��ف��س��اد ون��ظ��ام ال��م��ح��اص��ص��ة 
ال�ط�ائ�ف��ی�ة. ل��ق�د ت�وس��ع�ت اإلن��ت�ف�اض��ة 
وإنضت ألیھا شرائح كبیرة من الشع�ب 

األمنیة القمع�ی�ة   بعد أن تصدت القوات
لھا مس�ت�خ�دم�ة ك�ل ال�وس�ائ�ل وم�ن�ھ�ا 
الرصاص الحي والرصاص ال�م�ط�اط�ي 
وال��ھ��راوات وال��م��اء الس��اخ��ن ألج��ل 
تفریق المحتجین المتظاھرین مم�ا أدى 
ذلك إلى إستشھاد أكثر م�ن س�ب�ع�م�ائ�ة 

المئ�ات   شھید وإصابة اآلالف وإعتقال
ومن ثّم تحركت ال�م�ل�ی�ش�ی�ات إلغ�ت�ی�ال 
الناشطین، تحدَّت الجماھیر المن�ت�ق�ض�ة 

الس�اح�ات   األعمال القم�ع�ی�ة وإح�ت�ل�ت
الرئیسة في بغداد والمحافظات رافع�ی�ن 
سقف المطالب ل�ق�د ك�ان�ت اإلن�ت�ف�اض�ة 
صورة مشرقة واعدة للمستق�ب�ل ح�ی�ث 
ح��ق��ق��ت ال��وح��دة ال��وط��ن��ی��ة ورف��ع��ت 
شعاراتھا الوطنی�ة وال�م�ط�ال�ب�ة ب�ع�ودة 
الوطن. لقد ھّزت اإلن�ت�ف�اض�ة ال�ط�ب�ق�ة 
الس�ی��اس��ی��ة ال��ف��اس��دة ال��م��ت��ن�ف��ذة ال��ت��ي 

 إستشعرت بالخطر یداھمھا. 
وتح�ت الض�غ�ط ال�ج�م�اھ�ی�ري ونش�وء 
الحراك الجماھیري الثوري، إستطاعت 
اإلنتفاضة إسقاط ح�ك�وم�ة ع�ادل ع�ب�د 
ال��م��ھ��دي وال��ت��ي ك��ان��ت ال��ب��دای��ة ول��م 
تستطیع الطبقة السی�اس�ی�ة ف�ع�ل ش�ی�ئ 
إلیقاف اإلن�ت�ف�اض�ة ث�مَّ ب�دأت س�ی�اس�ة 
ال��ل��ی��ن م��ع ال��م��ن��ت��ف��ض��ی��ن وإدع��اء 

من الطبقة السیاسیة بأنھم م�ع  البعض 
المنتفضین. ل�ق�د إس�ت�خ�دم�ت م�خ�ت�ل�ف 
الوسائل إلنھاء الحراك ومن�ھ�ا ال�ع�ن�ف 
ال��م��ف��رط، وال��ت��ھ��دی��د واإلن��دس��اس، 
المغریات وشراء الذمم . الم�الح�ظ ب�أن 
الحكومة والطبقة الس�ی�اس�ی�ة ال�ف�اس�دة 
ترید إنھاء اإلنتفاضة قب�ل االن�ت�خ�اب�ات 
المبكرة. اإلنتف�اض�ة الت�خ�ب�و ش�ع�ل�ت�ھ�ا 
وستب�ق�ى مس�ت�م�رة وب�ط�رق نض�ال�ی�ة 
أقوى ولھذا الیمكن للشعب أن ی�ت�خ�ل�ى 

عن مطالی�ب�ھ ف�ب�ع�د أن ُرف�ع�ت ال�خ�ی�م 
وإخلیت الس�اح�ات ب�إس�ت�خ�دام وس�ائ�ل 
القوة والتھدید فحصل ال�ت�راج�ع ول�ك�ن 

ستكون أكثر تنظیماً وم�ع�ال�ج�ة  العودة 
الثغرات والضع�ف وت�وح�ی�د ال�م�واق�ف 
ووض��ع ب��رن��ام��ج وق��ی��ادة م��وح���دة 
والتنسیق من خالل اللجان التتنسیقی�ة. 
واآلن بدأت التظاھرات م�ن ج�دی�د ف�ي 
ثمان محافظات وھي م�ط�ل�ب�ی�ة ت�خ�ص 
ق��ط��اع��ات ال��ع��اط��ل��ی��ن ع��ن ال��ع��م��ل 
والخریجین والمھن�دس�ی�ن ال�زراع�ی�ی�ن 

ف�ال�ح�راك الی�ت�وق�ف   والقطاع الصحي
وس��وف یس��ت��م��ر م��ادام��ت األس��ب��اب 

 مستمرة.
 برنامج حكومة الكاظمي :

م�ن خ�الل م�ت�اب�ع�ة ت�ن�ف�ی�ذ ب�رن�ام�ج  -
حكومة الكاظمي نالحظ السید الكاظ�م�ي 
لم یس�ت�ط�ع أن ی�ن�ف�ذ ال�ب�رن�ام�ج ح�ول 
ال��ك��ش��ف ع��ن ق��ت��ل��ة ال��م��ن��ت��ف��ض��ی��ن 
ومح�اك�م�ت�ھ�م، وع�دم الس�ی�ط�رة ع�ل�ى 

إال القلیل منھا، ع�دم  المنافذ الحدودیة 
حل الم�ل�ی�ش�ی�ات وحص�ر الس�الح ب�ی�د 
الدولة لم یستطع مكاف�ح�ة ال�ف�س�اد، ل�م 
ی��م��ن��ع إس��ت��م��رار ال��ف��س��اد، اإلداري 
والمالي، إفالس الخزینة وعدم ت�وف�ی�ر 
الروات�ب الش�ھ�ری�ة ھ�ذا اإلخ�ف�اق ف�ي 

إل�ى إس�ت�س�الم   تنفیذ الب�رن�ام�ج ی�ع�ود
الس��ی��د ال��ك��اظ��م��ي ل��ل��ك��ت��ل الس��ی��اس��ی��ة 
المتنفذة الفاسدة وتحت ض�غ�وط�ھ�ا ل�م 
یستند إلى الشعب وھو م�ن�ت�ف�ض ل�ك�ي 

 یضرب بقوة الفاسدین وینفذ برنامجھ.
ثالث قوانین صدرت ل�ھ�ا ت�أث�ی�ر ع�ل�ى 
توجھات مسار المشھد الس�ی�اس�ي ب�ع�د 
التصویت علیھ�ا ف�ي م�ج�ل�س ال�ن�واب 

 قانون االنتخابات الجدید، -1وھي: 
قانون اإلقتراض المحلي والخارجي  -2

 ،2020العجز المالي لعام   لتمویل
 قانون تمویل العجز المالي.     -3
 

 مالحظات سریعة :                
سبق لنا إستعراض قانون االن�ت�خ�اب�ات 
ال�ج��دی�د ح��ی�ث ص��وت ع��ل�ی��ھ م�ج��ل��س 
ال���ن���واب ف���ي ج���ل���س���ت���ھ ال���راب���ع���ة 

/ 24ال��م�ن�ع�ق�دة ب�ت�أری�خ   وال�ع�ش�رون
ن���ائ���ب  184ب���ح���ض���ور  12/2019

ال�م�ت�ض�م�ن   والتصویت على ال�م�ل�ح�ق
) 83تقسیم الدوائ�ر االن�ت�خ�اب�ی�ة إل�ى (

 دائرة.
خ��ال��ص��ة ال��م��وض��وع ب��أن ق��ان��ون 
االنتخابات الجدی�د ج�اء إل�ت�ف�اف�اً ع�ل�ى 
مطالب المنتفضین وھذا یعن�ي ت�ق�س�ی�م 

ال��م��ح��اف��ظ��ات إل��ى دوائ��ر ص��غ��ی��رة 
% م�ن أص�وات 30واتصویت فردي و

الناخبین تذھب إل�ى ال�م�رش�ح ال�وح�ی�د 
% م��ن األص��وات 70ع��ن ال��دائ��رة و

تكون خارجھ . القانون یكرس الطائفیة 
ال��ك��ت��ل ال��م��ت��ن��ف��ذة،   وی��ع��ی��د إن��ت��اج

مخیب آلمال المت�ط�ل�ع�ی�ن إل�ى   القانون
اإلص���الح اإلن���ت���خ���اب���ي وال���ع���م���ل���ی���ة 

وم��خ��ال��ف ل��ل��م��ع��ای��ی��ر   الس��ی��اس��ی��ة
والی��خ��دم ال��وض��ع ال��ع��راق��ي  ال��دول��ی��ة 

وتوجد مخالفات دستوریة ف�ي ع�م�ل�ی�ة 
وزع�ت   ال�ت�ي رسم الدوائر االنتخابیة 

وفق تواجد القواعد الجماھیریة لل�ك�ت�ل 
المتنفذة والدوائر ستكون تحت سیطرة 
المال السیاسي . النظام اإلنتخابي ال�ذي 
یوافق العراق وجمیع المرشحین أف�راد 
وق�وائ�م ھ�و أن ی�ك�ون ال�ع�راق دائ��رة 

 وقوائم مفتوحة. واحدة 
قانون اإلقتراض ال�م�ح�ل�ي وال�خ�ارج�ي 

ف�ي  2020العجز المالي لع�ام   لتمویل
األ سباب الموجبة ی�ذك�ر ن�ظ�راً ل�ت�أخ�ر 
إرسال الموازنة العامة اإلتحادیة لعام�ة 

وإنتشار جائحة كورونا في  2020لعام 
العالم وتراجع أسعار النفط الخام بشك�ل 
كبیر، تواجھ الحكومة العراقیة صعوب�ة 
في تمویل اإلنفاق العام من أجل تسھیل 
تم�وی�ل ال�ن�ف�ق�ات ال�ع�ام�ة الض�روری�ة. 
ت الموقف  نعتقد أن ھذه األسباب وضحَّ
المالي والذي یحدث لك�ل دول�ة ت�ع�ت�م�د 
االقتصاد الریعي في الموارد فقط أوأي 
سلعة. فالقروض علیھ�ا ف�وائ�د ك�ب�ی�رة 
وسوف تضاف على القروض الس�اب�ق�ة 
وأح�د األس�ب��اب ال�م�ھ��م�ة ھ�و ال�ف�س��اد 

 وسرقة المال العام .
قانون تمویل العجز المالي والسبب ھو 
عدم وج�ود س�ی�ول�ة لص�رف ال�روات�ب 

ال�ع�ج�ز   ولھذا تّم إقتراح قانون تموی�ل
فھو فق�ط ت�م�وی�ل ل�م�دة ث�الث�ة   المالي

أشھر وب�ع�د ذل�ك ف�ھ�ي ق�روض غ�ی�ر 
مستدامة . لقد ك�ان�ت ال�م�ن�اقش�ات ف�ي 
أجواء الفوض�ى ت�ح�ت ق�ب�ة ال�ب�رل�م�ان 
إحتمال التوج�ھ ن�ح�و اإلح�ت�ی�اط�ي ف�ي 
ال�ب�ن��ك ال��م�رك��زي وب��ال�ت��ال�ي س�ت��ت�ول��د 
تداعیات منھا إن�خ�ف�اض س�ع�ر ص�رف 
الدینار العراقي وإرتفاع أسع�ار ال�م�واد 

 المعاشیة.
ألول م��رة ال��ع��راق ی��واج��ھ إف��الس 
ال��خ��زی��ن��ة وع��دم إس��ت��ط��اع��ت��ھ ص��رف 
الرواتب للموظفین وكل ھذه ال�ظ�واھ�ر 
ن��ت��ی��ج��ة ت��داع��ی��ات ال��ن��ظ��ام الس��ی��اس��ي 

 الفاسد.
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نتذكر سبعینیات القرن الماضي وبدایة تحویل البالد ال�ع�راق�ی�ة إل�ى ح�ق�ٍل ل�ت�ج�ارب    
البعث القومیة، وتقّزیم العراق بتحویلھ إلى قطر وشعبھ إلى جزء من أمة مفترضة ل�م 
یثبت التاریخ المعاصر حقیقة كینونتھا الفعلیة، واستیراده على تلك الخلف�ی�ة، م�الی�ی�ن 
المصریین والمغاربة وغیرھم من سكان تلك البالد التي افترضھا تشكل دول�ة م�وح�دة 
ذات یوم، لیؤسس منھا نواة ذلك الكیان الذي كان یخّدر بھ األھالي، وھو كیان الوح�دة 
والحریة واالشتراكیة الذي انّھار قبل سقوطھ أبان االحتالل األمریكّي، حیث س�ق�ط ف�ي 
ضمائر الناس ولم یتحول طیلة ما یقرب من نصف قرن في البلدین السوري والعراق�ي 
إلى فكر أو ثقافة اجتماعیة، ولم تنصھر تلك االرت�ب�اط�ات ب�ال�وط�ن األم ع�ل�ى حس�اب 
الوطن المفترض في دولة الوحدة، وكذا الحال مع بقیة التجارب العاطفیة ال�ت�ي دف�ع�ت 
شعوبھا أثماناً باھظة لتلك المغامرات الوحدویة الفاشلة، سواء في لیب�ی�ا أو مص�ر أو 
سوریا أو الیمن، حیث انتھت جمیعھا إلى نتائج ب�ائس�ة، أّدت ال�ى ت�ب�اع�د أك�ث�ر ب�ی�ن 

 شعوبھا، بل بین مكّونات تلك الشعوب.
    
في دول الخلیج تجاوزت اعداد العمالة االسیویة حتى عدد سكان بعض دول�ھ�ا، م�م�ا   

ترك ظالال قاتمة على كثیر من السل�وك�ی�ات ل�دى االط�ف�ال والش�ب�اب، وف�ي ال�ت�ج�رب�ة 
العراقیة واللیبیة حیث فُتحت أبواب البالد أمام كل من ھبَّ ودبَّ وبتسھی�الت ال م�ث�ی�ل 
لھا في كّل بلدان العالم، دون األخذ بعین االعتبار لمصالح المجت�م�ع ال�ع�ل�ی�ا واألم�نَ�ی�ن 
االجتماعي واألخالقي المتعلق بالعادات والتقالید والممارسات االج�ت�م�اع�ی�ة، ف�دخ�ل�ت 
البالد أفواجاً كثیرة من الباحثین عن العمل والغنى في بالد نفطیة، تسّرب م�ن خ�الل�ھ�ا 
أیضاً أعداد كبیرة من الفاشلین والمجرمین وأصحاب السوابق والس�راق وال�م�زوری�ن 
وأنماط كثیرة من المنحرفین في مختلف أنماط القیم والعادات والتقالید إلى مج�ت�م�ع�ات 
كانت وما تزال خاماً ومحافظاً ونقیاً بالمقارنة مع الج�ھ�ات ال�ت�ي قَ�ِدم�وا م�ن�ھ�ا، وف�ي 
مرحلة حرب ضاریة انھمك بھا النظام العراقي واللیبي مع دول ال�ج�وار، وال�ت�ي أّدت 

عاماً، حیث تّم تج�ن�ی�دھ�م ج�م�ی�ع�اً  30 -18إلى إفراغ البالد من األیدي العاملة من سن 
للحرب، إضافةً إلى تجنید ما فوق ھذه األعمار في قواط�ع م�ی�ل�ی�ش�ی�ا م�ا ك�ان یُس�م�ى 
بـ"الجیش الشعبي" أو اللجان الشعبیة في لیبیا، مما أتاح دخول ھذه ال�ف�ئ�ات ال�واف�دة 
إلى كّل مفاصل الحركة الحیاتیة في الدولة والمجتمع وبمالیین الرجال من الم�ص�ری�ی�ن 
والمغاربة والسودانیین والیمنیین واالرتیریین وغیرھم من الب�ل�دان ال�ع�رب�ی�ة، ال�ذی�ن 
اندفعوا أفواجاً في معظمھم من الفالحین غیر المؤھلین والعمال غ�ی�ر ال�ف�ن�ی�ی�ن وق�ل�ة 
نادرة من االختصاصات العلمیة واألكادیمیة، إضافةً إل�ى أع�داد ك�ب�ی�رة م�ن خ�ری�ج�ي 

 السجون والمشبوھین وحتى المحكومین الھاربین.
    
ولكي نكون منصفین فإن مجتمعاتنا كانت األنظف حتى دخول تل�ك األف�واج، وھ�ن�ا ال  

أقصد الشریحة األكادیمیة والخبرات الفنیة فھي تستحق كّل الت�ق�دی�ر واالح�ت�رام؛ ھ�ذه 
الشرائح التي كانت تنتقد السماح لھذه األفواج بالدخول إل�ى ال�ع�راق م�ت�ھ�ك�م�ة ب�أن�ن�ا 
أفرغنا لھم كّل السجون في ب�ل�دان�ھ�م إل�ى ح�د أن ش�وارع�ھ�م ت�ن�ظ�ف�ت م�ن ال�رع�اع 
والمجرمین والمتسولین، الذین نقلوا إلى مجتمعات�ن�ا أن�واع�اً رھ�ی�ب�ة م�ن ف�ی�روس�ات 
االنحراف بكّل أشكالھ من (الفھلوة) والتي تجاوزت ك�ّل أن�واع (ال�ك�الوات) ال�ع�راق�ی�ة 
البسیطة قیاساً بما استورد لھا القائد الضرورة، والیوم وبع�د أك�ث�ر م�ن س�ب�ع�ة عش�ر 
عاماً على سقوط تلك التجربة المریرة، وأكثر من ربع قرن ع�ل�ى فش�ل وھ�ج�رة ت�ل�ك 
المالیین التي فشل النظام في توطینھا، تركت ورائھا مخلفات سلوكیة غریبة، تسب�ب�ت 
في تمزیق النسیج التربوي والقیمي والسلوكي في مجتمعاتنا، یعود الب�ع�ض إل�ى ذات 
الثقافة الفاشلة سواء في المبدأ أو التطبیق فیفتح األبواب أم�ام ھ�ج�رات وزح�ف م�ن 
أنماط بشریة تحت أغطیة قومیّة أو مذھبیة متعصبة، ال ھ�م ل�ھ�ا إال االرت�زاق ون�خ�ر 
الوطن ومسخ عاداتھ وتقالیده دون أي وازع ی�م�ن�ع�ھ�ا، ف�ھ�ي ال ت�ن�ت�م�ي إط�الق�اً إال 
لمصالحھا الذاتیة وال یمكن سلخھا من انتمائھا األصلي مھما كان�ت ت�ل�ك األط�روح�ات 
التي یطرحھا منظرو القومیة الشوفینیة والتعصبیة الدینیة أو المذھبیة، ح�ی�ث فش�ل�ت 
كّل ھذه المحاوالت في العراق والیمن وس�وری�ا ول�ی�ب�ی�ا وغ�ی�رھ�ا م�ن ال�ب�ل�دان ال�ت�ي 

  اجتاحتھا حمى القومیة المفرطة أو التعصب الدیني والمذھبي.

دات و 
  ْتَأط 

  
  وعد حسون نصر / سوریة

 
 
 
نأتي للدنیا محاطین بعادات ال نعلم عنھا شيء استوردھا األھل م�ن األج�داد    

واألجداد أخذوھا عن أسالفھم، حیاتنا ھنا تصبح كتلة من العقد ال نستط�ی�ع أن 
نستمر بالتمسك بعادات األھل التي ال تناسب عصرن�ا وال ی�م�ك�ن أن ن�ن�ص�ھ�ر 
بعادات جدیدة، لذلك وجب علینا الخروج من عاداتنا البال�ی�ة ال�ت�ي تش�د وث�اق 
تقدمنا إلى عادات جدیدة على أن ال تخالف القیم األساسیة، على الرغم م�ن أن 
الكثیر من القیم األساسیة والتي یفترض أن تستمر أجیال ب�ع�د أج�ی�ال غ�ادرت 
من المجتمع السوري خالل حربھ مخلفة ورائھا أزمة أخالق, فقد خ�ل�ف�ت ھ�ذه 
الحرب الكثیر من العادات التي غیّرت الكثیر في حیاة السوری�ی�ن وط�ال�ت ق�ی�م 
عدیدة كانت أساسیة في المجتمع السوري ,فمثال العزیمة مات�ت وان�دث�رت ف�ي 
مجتمعنا حتى إغاثة الملھوف لم نعد نسمع ع�ن�ھ�ا ,ك�ذل�ك ب�ی�وت�ن�ا ال�م�ش�رع�ة 
للضیف باتت مغلقة, كنا إذا رأینا أحد یسقط على األرض نھب جمیعاً إلس�ع�اف�ھ 
الیوم بتنا نراه نخشى أن یحمل معھ مرض أو یكون لدیھ شيء غام�ض نس�ی�ر 
من جنبھ لألسف دون أن نلتفت، حتى في الشجار لم نعد نرى األناس ال�ذی�ن ال 
یبعدون المتشاجرین عن بعضھم ال�ب�ع�ض، ت�غ�ی�رت ع�ادات ك�ث�ی�رة أس�اس�ی�ة 
یفترض أن ال تتغیر أنھا قیم قبل أن تكون عادات، ودخلت علینا عادات دخی�ل�ة 
ال تشبھ حیاتنا وال مجتمعنا، وھنا بدأت تتفكك األسرة السوریة، وتدخل عص�ر 
انحاللھا, فقد تخلى أفراد األسرة عن جمعتھم على المائدة الواحدة وسھ�رات�ھ�م 
المبنیة على الحب واأللفة, وأحادیث الطفولة حتى الق�ھ�ق�ھ�ات والض�ح�ك�ات و 
المرح وأغنیات الطفولة والحب كلھا تخلت عنھا العائلة, لتحل ع�ادات غ�ری�ب�ة 

واألغرب دخول معتقدات وخرافات, والبعض یتمسك ب�ھ�ا ویس�ع�ى ، بدالً عنھا
إلیھا والكثیر بات یأخذ منھا البوص�ل�ة ال�ت�ي ت�دل�ھ ع�ل�ى ال�ط�ری�ق الص�ح�ی�ح, 
كالسحر والتبصیر واألبراج والتوقعات, دخلت مجتمعنا ونفوسنا وبتن�ا نس�ع�ى 
ورائھا إما من دافع التسلیة أو من باب اإلیمان المطلق, انتشرت صفحات عب�ر 
السوشل (لألبراج والتاروت والتبصی�ر ب�ال�ف�ن�ج�ان وال�ن�رد وح�ت�ى ب�ال�ح�ص�ى 
وغیرھا أو بالكف) اعتنق ھذه األفكار الكثیر من الناس حتى باإلعالم بتنا ن�ج�د 
قنوات تبث من خالل برامج طرق لفك السحر أو فتح المندل وج�ل�ب ال�ع�ری�س, 
ھذه الغرائب جمیعھا قدیمة حدیثھ لكن ازدادت مع ازدیاد المحن ألنھ ب�ال�م�ح�ن 
  دائماً البسیط یلجئ لألمل حتى وإن كان من حجر النرد ,لذلك ان�ت�ش�رت ال�ب�دع

وازداد الفسق في المجتمع مع ازدیاد الخرافات وغیاب الرقیب والحسی�ب ع�ن 
مجتمعنا, عادات كثیرة غریبة الحت في سماء مجت�م�ع�ن�ا الس�وري وإن ك�ان�ت 

وم�ع ان�دالع   باألساس موجودة, لكن ضمن إطار محدود, وبعد غیاب ال�رق�اب�ة
الحرب وبعدھا جائحة الوباء انتشرت ھذه الع�ادات وان�زل�ق ال�م�ج�ت�م�ع روی�ًدا 
رویداً نحو القاع, لذلك وجب علینا أن نعید ترمیم ما بقي من مجتمعنا السوري 
كي ال نصبح جمیعنا تحت رحمة صناع البدع الم یكفنا ما أح�ل ب�ن�ا م�ن ت�ج�ار 
الحرب واألزمات لنقع بعدھا تحت رحمة صناع الحظ, لذل�ك إن ك�ان�ت ال�ح�رب 
فعلت ما فعلت من تشرد للعائالت السوریة, وكان ھ�ذا ال�ت�ش�رد وھ�ذه ال�ح�رب 
نتاًجا لكل التفكك االجتماعي وضیق أح�وال الس�وری�ی�ن، وم�ا ن�ت�ج ع�ن�ھ م�ن 
اقتراب المجتمع األنثوي ن�ح�و ال�ذك�وری�ة ,ك�ل ھ�ذا ك�ان ل�ھ الس�ب�ب األس�م�ى 

ظھور قیم وعادات اجتماعیة ج�دی�دة ع�ل�ى حس�اب غ�ی�اب ع�ادات وق�ی�م   في
المجتمع األصلیة, لذلك وجب علینا جمیعاً المحافظة على العائلة السوریة الت�ي 
أصبحت عرضة لالنتھاكات سواء في األخالق والشع�وذة واالس�ت�غ�الل وح�ت�ى 
اللجوء للخرافات والسحر كذلك اللجوء لل�دی�ن وال�ت�م�س�ك وال�ت�زم�ت ب�م�ب�ادئ 
خاطئة بالدین, تزید المجتمع تع�ق�ی�ًدا، ف�ق�د أص�ب�ح�ن�ا ن�ح�ن ال�ن�اس ال�ع�ادی�ی�ن 
المتصالحین مع أنفسنا نقف بالوسط, بین مجتمع م�ت�زم�ت ب�دی�ن�ھ، وم�ج�ت�م�ع 
منحل یفقد حتى أقل مقومات أخالقھ, لھذا األمر یتوجب العمل على إص�الح م�ا 

واألخ�ذ ب�ھ�م   نستطیع إلیھ سبیالً ممن حولنا من أصحابنا, وأخوات�ن�ا وأوالدن�ا
 .لعدم وقوعھم في مشاكل تودي بجیل كامل منعدم أخالقیًا ومتفكك اجتماعیًا

 



إّن اإلشراق مكنون في عمق المرء بغریزة مھ�م�ا   
أُعتمت ح�ی�ات�ھ، ھ�ذه اإلض�اءة ك�ام�ن�ة ف�ي ال�روح 
وتتجلّى بھاًء على محیاه، فسمة اللون معبّرة حت�ى 
وإن لم تظھ، فھي معروفة عیان�اً، ف�ل�ل�ون األب�ی�ض 
سمت�ھ ال�خ�اص�ة ب�ب�راءت�ھ ح�ت�ى ب�ن�ط�ق�ھ�ا ح�رف�ی�اً 

 وبصوتھا المنغم بنقاوة اللفظة. 
أُستخِدَم البی�اض ك�دال�ة ع�ل�ى اإلش�راق�ة ال�ول�ی�دة، 

 -وُغّرة كّل حدث ومنھا أُطلق على منتصف الش�ھ�ر
كذلك وصفوه أي ال�ب�ی�اض ب�م�ق�ام  -اللیالي البیض

المدح ونقاء العرض كإشارة لبیاض الوجھ والطھر 
كذب  -كالم أبیض  -وبتعبیرات مستخدمة بیومیاتنا 

وغیرھا من سمات ھ�ذا ال�ل�ون ال�ط�ھ�ري،  -ابیض 
حتى تجلّى في مخیالنا العام برمزه ال�ق�دس�ي م�ث�ل�ھ 
مثل حرف األلف المنغم بتجلی�ات ع�رف�ان�ی�ة ی�ت�وّك�أ 
علیھا أھل التصّوف. فللشاعر رموز حرفیة تضيء 
أعماقھ منذ أن تمّعن ببیاض الحرف وعكف ط�وی�الً 
ومازال یغور في معاني الحروف، یرصف�ھ�ا أم�ام�ھ 
ویتبّحر فیھا علھا تنطق بذات المعنى الذي یق�ص�ده 
من استبیانھ الم�ع�ھ�ود، ن�اس�ك ت�ع�بّ�د ف�ي م�ح�راب 

ذاك  -الحرف واستجلى من معناه رمزاً یرصع رؤاه
اقتحم مبكراً روح مفاتیح اللغة  -ھو شاعر الحروف

ج�ی�م/ ن�ون/ ح�اء=  -ومغالق منحنیاتھا بدءاً م�ن 
جن�ح، أي َج�ن�ح ن�ح�و الص�وف�ی�ة وت�وّش�ح ب�ب�ھ�اء 

ل�م�ا ل�ح�روف�ھ م�ن  -شطحات لثغة الحرف الق�دس�ي
معاني متجانسة من مدلوالت عمیقة، لو ن�اور ب�ھ�ا 
مرتّباً إیاھا مع األلف ألصبحت = جناح/ یسم�و ب�ھ 

 طائره نحو االقاصي األثیریة غیر المنظورة.
إنھا فلسفتھ في اقتحامھ األبج�دی�ة ب�ھ�ذه الص�ی�غ�ة  

النادرة. ومن المفید أن نذكر ھنا حقیق�ة أن ال�ل�ون 
وإختالف معاینتھ، فقسم من الن�اس م�ن ی�ق�ول: ال 
وجود للون، وإنما یتخیل البیاض لألجزاء الشف�اف�ة 
المصغرة جداً كما في زبد الماء وفي ط�ی�ات ال�ث�ل�ج 

 -ورذاذ البلور والزجاج والحلی�ب وھ�ب�اء الض�ب�اب
-فاللون االبیض إیجابیاً قد یعكس النظاف�ة، ال�ن�ق�اء

اإلیجابیة والفاعلیة\ سلباً وقد یعكس البرود والبع�د 
-والتكبر أو التعفف بعكس األسود لون االمتصاص

ھو لون اإلنعكاس ال�ك�ام�ل ح�ی�ث ی�ع�ك�س ال�ج�س�م 
االبیض كافة الوان الطیف الشمسي وال یمتّص أی�اً 
منھا وكما في ك�ت�اب أ. د. ع�ی�اض ع�ب�د ال�رح�م�ن 

 .51ص -أمین\ مفھوم اللون ودالالتھ
ولالستزادة من داللة اللون األبیض نالحظ ما جاء  

في كتاب هللا سبحانھ وت�ع�ال�ى ف�ي ق�ول�ھ: (یُ�ط�اُف 
�ارب�ی�ًن) و علیھم بكأٍس من معیٍن* بیضاَء لّذةً لل�ّشً

(نًَزَع یدهُ فإذا ھي بَیضاُء للنَّاِضِریْن) و(أُضمْم ی�دًك 
إلى جناحك تخرُج بیضاء من غیر سوء) كذلك ورد 
اللون األبیض في أحد عش�ر م�وض�ع�اً ف�ي ال�ق�رآن 

الك�ری�م وك�ان�ت دالالت�ھ 
تش��ی��ر إل���ى 
الص������ف������اء 
وال����ن����ق����اء 

وال�����ع�����م�����ل 
الص��ال��ح ف��ي 

الدنی�ا واآلخ�رة 
قال تعالى: (وأم�ا 

ال���ذی���ن اب���ی���ّض���ْت 
وجوھھم ففي رحم�ِة 
 هللاِ ھم فیھا خالدون).

إن التأمالت الع�رف�ان�ی�ة  
والش��ط��ح��ات الص��وف��ی��ة 

لمعت ب�إش�ع�اع�ات ب�ی�ض�اء 
عند متذوقي الشراب الرباني

ل�ذا ن�راھ�م  -الع�ش�ق اإلل�ھ�ي-
یھیمون في التالشي وی�ح�ّدق�ون 

ف�ي ھ�ب�اب أب�ی��ض ی�م�أل ال�م�ك��ان 
بطقوس قدسیة والتي دخل�ت ح�ت�ى 

ذوب�������������ان في تفاصیل حیاتھم الیومیة، كما ھ�و 
في حركتھ المحوریة وال�ت�ي  -المولوي -المتصوف

تخفف وزنھ عند الدوران فجاءت مطاب�ق�ة ل�ح�رك�ة 
 األفالك. 

إّن العاشق تسري فیھ حرارة تم�ده ب�ال�ح�س ح�ی�ث 
یستطیع أن یحّول الحرف إلى كائن ح�ّي ی�ح�ت�ض�ن�ھ 
لحظة التجلّي بتأمل وإستبصار ظاھرین على محیاه 

تنب�وء  -عقلي خارق  -نوراني -إشعاع روحي-مثل 
إشراق بلحظة تجلّي وھكذا ج�ری�اً  -شطحة متزنة -

 ھنیئة إختراق العقل للزمن.
إّن مناور الحروف ب�ح�ّق م�ب�ت�ك�راً ول�ھ م�درس�ت�ھ  

ثّم وشم حروفھ -الحرفیة التي ال ینازعھ أحٌد علیھا
وھي أصل تكوین واس�ت�ن�ط�اق ال�ح�رف  -بالنقطة -

وإثبات وجوده، ثّم األلف باستقامة عاله مشّكالً مع 
بقیة ماھیاتھ خفقة روحیة تسمو ببھاء محلّ�ق�ة ف�ي 

 ملكوت الكلمة وإضاءة معناھا.
ھذه الحروف رصعھا بأسماء دواوی�ن�ھ الش�ع�ری�ة، 
وال��ت��ي ط��ال��م��ا ش��ّدت��ن��ي ل��ل��ق��راءة وف��ّك ل��غ��ز ھ��ذه 
المقطعات الھجائیة الزاخرة بال�غ�رائ�ب�ی�ة، إال إن�ن�ي 

المنشورة في المجلد  -ورقة بیضاء -اخترت قصیدة
الث�ال�ث م�ن أع�م�ال أدی�ب ك�م�ال ال�دی�ن الش�ع�ری�ة 
الكاملة، كونھا تختلف عن باقي قصائده م�ن ح�ی�ث 
العنونة. ھذه ال�ورق�ة الص�ق�ی�ل�ة ال�ت�ي أم�ام�ھ وق�د 
طفحت بی�اض�اً ع�ل�ى ب�ی�اض�ھ�ا بش�ط�ح�ات مض�اءة 

 بقولھ:
 في اللیل

 كتَب على الورقِة البیضاء 

 قصیدةً عن اللقلق. 
 وفي الفجِر مّزقَھا 
 حین رأى اللقلَق ال یستطیُع الطیران. 

نعم مّزقھا ألنھا بیضاء عل�ى ح�ال�ھ�ا م�ط�وی�ة ل�م 
اللیل معتم بف�ق�دان ال�ل�ون ح�ی�ث  -یدون بھا حرفاً 

أي س�وداء. ف�ي ال�ل�ی�ل�ِة  -تبان كل األلوان سواء
الثانیة كتَب على الورق�ِة ال�ب�ی�ض�اء قص�ی�دةً ع�ن 
الفجر. وفي الفجِر مّزقَھا حین عرَف أّن الفج�َر ال 
یحبُّ اللقلق. لم یكتب كذلك ألّن / الورقة= بیضاء

 / اللقلق= أبیض / الفجر = أبیض.-
إن الداللة اللونیة طغت على األشیاء الماثلة ف�ي  

الصورة، أي أن ھناك تنافراً من الذاتیة ل�ل�ون 
حیث تظھر معادلة فی�زی�ائ�ی�ة  -الواحد 

دون أن ن�ع�ل�م/ م�وج�ب = ب�ی�اض+ 
بیاض/ ال�ف�ج�ر+ ال�ل�ق�ل�ق= ب�ی�اض 

 وھكذا لرؤى الحروفي الفلسفیة.
إّن سمة اللون ولغتھ اإلش�راق�ی�ة 
ف��رض��ت��ا ھ��ال��ةً م��ن الض��ی��اء 
وانعكاساً للشخوص ف�م�ا ب�ع�د 

-من مباینة في عت�م�ة ال�ل�ی�ل
ف��م��ا م��ن��ھ إّال أن ی��م��ّزق 
ال�ورق�ة الن�ت��ف�اء ال�ح�اج��ة 

لعدم استط�اع�ت�ن�ا  -منھا
قراءة القصیدة. ب�ع�د 

ل�م  -اللیل�ة ال�ث�ال�ث�ة
ی��ك��ت��ب ش��ی��ئ��اً ون��ام 

ألّن م�ع�ال�م�ھ  -سعیداً 
بیضاء كریش اللقلق 

 وتنفس الصبح البھي.
 یقول أدیب كمال الدین 

 في قصیدتھ:
 

 في اللیل
 كتَب على الورقِة البیضاء

 قصیدةً عن اللقلق.
 وفي الفجِر مّزقَھا

 حین رأى اللقلَق ال یستطیُع الطیران.
 في اللیلِة الثانیة

 كتَب على الورقِة البیضاء
 قصیدةً عن الفجر.
 وفي الفجِر مّزقَھا

 حین عرَف أّن الفجَر ال یحبُّ اللقلق.
 وفي اللیلِة الثالثة

 لم یكتْب شیئاً.
 ناَم سعیداً تماماً،

 ھادئاً تماماً.
 لكْن في الفجر

 مّزَق الورقةَ البیضاء.
 فقط ألنّھا كانْت بیضاء

 كریِش اللقلق
 وضیاء الفجر.

نعود لنقول: إن الورقة البیضاء، ھي سی�رة ح�ی�اة  
شخصیة غیر متأثرة بمناخ سائد أو ماٍض راك�د أو 

ال�ط�ف�ول�ة  -ھي محبرة بأردان على جبلت�ھ�ا األول�ى
وت�ع�ن�ي  -المساح�ة ال�ف�ارغ�ة-ومثل ما قیل -البریئة

وھي مطلقة اإلتساع الالمرئ�ي،  -جغرافیاً الصحراء
وعن الالشيء الذي نراه في تمرین الرس�م األول�ي 

 في فكرة لم تكتشف بعد في تخمین نھائي لھا.
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 كركوك -عدنان أبو أندلس/ العراق



ی�ون�ی�و  23  -  1944لیلى الع�ط�ار (  
) ف��ن�ان��ة تش�ك��ی�ل��ی�ة ع�راق��ی��ة، 1993

عملت مدیرة للمتحف الوطن�ي ل�ل�ف�ن 
الحدیث ومدیراً عاماً لدائ�رة ال�ف�ن�ون 
ومدیرة مركز صدام لل�ف�ن�ون وق�اع�ة 
ب��غ��داد، وك��ان��ت عض��و ف��ي ن��ق��اب��ة 
وجمعیة الفنانین العراق�ی�ی�ن، أق�ام�ت 
خ��م��س��ة م��ع��ارض ش��خ��ص��ی��ة داخ��ل 
العراق وشاركت ف�ي ع�دة م�ع�ارض 
بالخارج من ضمنھا معرض ب�ی�ن�ال�ي 

م وفازت ب�ج�ائ�زة 1984القاھرة عام 
الشراع الذھبي في ب�ی�ن�ال�ي ال�ك�وی�ت 

 .السابع
  محطات شخصة:

  الفنانة لیلى العطار
ف��ي ب��غ��داد،  1944ول��دت ف��ي ع��ام 

أحبت الرسم منذ الطفولة. وتخ�رج�ت 
من أكادیمی�ة ال�ف�ن�ون ال�ج�م�ی�ل�ة ف�ي 

وك�ان�ت م�ن أوائ�ل  1965بغداد عام 
الخریجات. وبعدھا أص�ب�ح�ت م�دی�رة 
مركز الفن الوط�ن�ي (اآلن ال�م�ت�ح�ف 
العراقي للفن الحدیث) وش�غ�ل�ت ھ�ذا 

 .1993المنصب حتى وفاتھا في عام 
حصدت الكثیر من ال�ج�وائ�ز وأول�ھ�ا 
المساب�ق�ة ال�ع�ال�م�ی�ة ل�ألط�ف�ال ال�ت�ي 
أقیمت في الھندو ك�ان�ت ت�ب�ل�غ س�ب�ع 
سنوات من الع�م�ر، وف�ازت ب�ج�ائ�زة 
الشراع الذھبي في ب�ی�ن�ال�ي ال�ك�وی�ت 
السابع وقامت عائلتھا بتشجعیھا ف�ي 

(ش�ج�ع�ن�ي : ) قالت1992تموز عام (
محیطي العائلي على االس�ت�م�رار ف�ي 
ھذا الع�ال�م ال�ب�دی�ع ی�ن�ت�اب�ن�ي ش�ع�ور 
غریب حین ارسم و اكون ف�ي ع�زل�ة 
تماماً عن العالم الخارج�ي أذ ال اج�د 
امامي سوى اللوحة وموض�وع�ھ�ا و 
ف��رش��ة االل��وان ...وھ��ذه ال��ح��دود ال 
اعني بھا قیود وانما ھي اطر ت�ؤط�ر 
الموضوع لیكون أكثر جم�االً وت�ب�ق�ى 
العفویة والتلقائیة موجودة وحاض�ره 

 .)في أعمالي
تزوجت من المحامي "عب�د ال�خ�ال�ق 
جریدان" فسكنت م�ع�ھ ف�ي م�ن�ط�ق�ة 
الكاظمیة ورزقا بثالث من األبناء ھ�م 
"ح���ی���در" و"زی���ن���ب" و"ری���م"، 
انتقلت إلى منطقة ال�م�ن�ص�ور ش�ارع 
األمیرات بعد قصف م�ن�زل�ھ�ا ل�ل�م�رة 

ح�ی�ث ك�ان م�ن�زل  1991األولى عام 
ش��ق��ی��ق��ت��ھ��ا ال��ف��ن��ان��ة س��ع��اد ال��ع��ط��ار 

وزوجھا األست�اذ ج�م�ی�ل أب�و ط�ب�ی�خ 
الذین یسكنون ف�ي ب�ری�ط�ان�ی�ا وك�ان 
م��ن��زل��ھ��ا م��ال��ص��ق��اً ل��م��ب��ن��ى ج��ھ��از 

 المخابرات العامة العراقیة السابق
 

 : مسیرتھا المھنیة
شاركت مع جماعة آدم وح�واء ع�ام 

وھي بدایتھا االحترافیة، وبعد  1967
عام قامت بمعرضھا الشخصي األول 

إل���ى ال���خ���ام���س ف���ي  1968ع���ام 
مسیرتھا الفنیة. شاركت ف�ي ال�ع�دی�د 
من المعارض داخل العراق وخ�ارج�ھ 

)، بی�ن�ال�ي 1973مثل بینالي الكویت (
)، ب�ی�ن�ال�ي 1974العرب األول (بغداد 
)، ب�ی�ن�ال�ي 1976العرب الثانــــــ�ي (

 الكویت 
)، 1984)، بینالي ال�ق�اھ�رة (1981( 

وق��د أح��رزت ال��ع��دی��د م��ن ال��ج��وائ��ز 
الت�ق�دی�ری�ة ف�ي ال�ك�وی�ت وال�ب�ح�ری�ن 

 1988ومصر والمعرض الدولي عام 
 .م

 1989یولیو  9من أبرز أقوالھا في 
:- 
الحب مھم، فھو أكثر شيء یحت�اج�ھ (

العراقیون في الوقت ال�ح�اض�ر و أن 
 یتحابوا في ما بینھم)

  : ألقابھا
لقبت بـ (سوسن�ة ب�غ�داد ال�ج�م�ی�ل�ة)، 
(سیدة الھدوء في الشرق األوسط) و 
(أمیرة الصمت) كونھا عالجت معاناة 
المراءة بجراءة وج�دارة وجس�دت�ھ�ا 

 بلوحات فنیة.
 

  إنجازاتھا والمناصب التي شغلتھا:
عملت مدیرة للمتحف الوطن�ي ل�ل�ف�ن 
الحدیث، مدیرة مركز صدام للف�ن�ون، 

 .وقاعة الرواق، وقاعة بغداد
عضو في نقابة وج�م�ع�ی�ة ال�ف�ن�ان�ی�ن 

 .العراقیین
 .عملت مدیراً عاماً لدائرة الفنون

أقامت خمسة معارض شخصیة داخل 
 . العراق

ش��ارك��ت ف��ي ع��دة م��ع��ارض داخ��ل 
 .وخارج العراق

فازت ب�ج�ائ�زة الش�راع ال�ذھ�ب�ي ف�ي 

ب��ی��ن��ال��ي ال��ك��وی��ت الس��اب��ع. وك��ذل��ك 
شاركت في معرض بین�ال�ي ال�ق�اھ�رة 

 م. 1984عام 
 من أعمل الفنانة لیلى العطار

ل�ق�د ك�ان ف��ن ل�ی�ل�ى ال��ع�ط�ار ی�وح��ي 
باغتراب، وبحزن عمیق، األمر الذي 
جعلھا تتخذ من الط�ب�ی�ع�ة م�وض�وع�اً 
للخالص، لكن الطبیع�ة ل�دی�ھ�ا ك�ان�ت 
جرداء: صحراء تمتد إلى المج�ھ�ول: 
وكانت األشجار جرداء وكان ال�رب�ی�ع 
غ��ادرھ��ا إل��ى األب��د.. ب��ل ق��د ت��ب��دو 
أعمالھا كساحة حرب مھ�ج�ورة ب�ع�د 
ق��ت��ال ق��اس وم��ری��ر.. ووس��ط ت��ل��ك 
الخرائب والصمت ث�م�ة جس�د ی�ت�ج�ھ 
ن�ح��و الش��م�س ف�ي غ�روب��ھ�ا، جس��د 
یتال�ش�ى أو یس�ت�س�ل�م ل�ل�ك�ون، إن�ھ�ا 
تذكرنا برومانسیة معاصرة ل�ل�ش�ق�اء 
الذي تعاني منھ النفس ف�ي ع�زل�ت�ھ�ا 
االجتماعیة والنفسیة والفلسفیة، تلك 
الوحدة التي تدفع بالمتفرد إلى عزل�ة 
ب�ال ح��دود. ل��ك��ن��ھ�ا ف��ي ال��واق��ع ھ��ي 
الوحدة، ھي االندماج بالكل، والتخلي 

ع�ن  -كما یفعل المتصوفة والزھاد  -
المتاع الزائد لبلوغ درجة الال حاجة، 
أو ال��م��ث��ال ال��ذي ی��راود ال��م��الئ��ك��ة 

 والشعراء والعشاق العذریین. 
إنھا في ھذا المسار تذكرنا ب�م�وت�ھ�ا. 
ھذا العناق مع األشجار الجرداء، م�ع 
األرض ال��م��ح��ت��رق��ة وم��ع ال��ھ��واء 

 .األسود
 

  : وفاتھا
م مت�أث�رة 1993یونیو  27توفیت في 

ھي وزوجھا بسقوط صاروخ نت�ی�ج�ة 
غارات طائرات أمریكیة، حینما قامت 
القوات األمریكیھ بأمر م�ن ال�رئ�ی�س 

األمیركي انذاك بیل كلینتون ب�ارس�ال 
ص���اروخ لض���رب ال���م���واق���ع  26

ی�ون�ی�و  27الحساسة في بغداد ل�ی�ل�ھ 
ك�رد ع�ل�ى م�ح�اول�ة اغ�ت�ی��ال  1993

الرئیس االسبق ب�وش ع�ن�د زی�ارت�ھ 
للكویت، وك�ان م�ن ض�م�ن ال�م�ب�ان�ي 
المستھدفھ مبني م�رك�ز ال�م�خ�اب�رات 
الع�ام�ة ال�واق�ع ف�ي ح�ي ال�م�ن�ص�ور 
الس��ك��ن��ي، ت��م ع��ل��ى اث��ر الض��رب��ة 

ع�راق�ی�ی�ن م�ن ض�م�ن�ھ�م  9استشھاد 
الرسامة ال�ت�ش�ك�ی�ل�ی�ة ل�ی�ل�ى ال�ع�ط�ار 
وزوجھا عبد الخالق جریدان ومربیة 
منزلھم خدیجة وأصیب�ت اب�ن�ة ل�ی�ل�ى 
"ریم" بالعمى أث�ر ض�رب م�ن�زل�ھ�م 
القائم في منطقھ المنصور والمج�اور 

 .للمبني
وشیعت بجن�ازة رس�م�ی�ة ح�ك�وم�ی�ة، 
وروج االع�الم ال�ح�ك�وم�ي ان س�ب�ب 
قص�ف م�ن�زل�ھ��ا ھ�و ق�ی��ام�ھ�ا ب�رس��م 
صورة ال�رئ�ی�س األم�ری�ك�ي األس�ب�ق 
جورج بوش األب على مدخل أرضیة 
فندق الرشید في بغداد مما أثار سخط 
وحفی�ظ�ة اإلدارة األم�ری�ك�ی�ة. ول�ك�ن 
تبین الحقاً انھا مجرد إشاعات، حیث 
تبین أن من رسم صورة ب�وش ع�ل�ى 
أرض فن�دق ال�رش�ی�د وك�ان ص�اح�ب 
الفكرة ورسام اللوحة فنان من دیال�ى 
ك�ان ق��د ظ��ھ�ر ع�دة م��رات ب��ب�رام��ج 
تلفزیونیة وشرح الم�وض�وع، ول�ك�ن 
كونھا مشھورة ومعروفة فقد أستغ�ل 
أسمھا إعالمیا للدالل�ة ع�ل�ى بش�اع�ة 

 .الجریمة
 

 : لیلى العطار في المسرحیات
أع�ت�م�دت مس�رح�ی�ة  2004في عام 

"تسعة أجزاء من الرغبة" شخصیة 
لیلى العطار كشخصیة رئیسیة. حی�ث 
ذك��رت ال��ك��ات��ب��ة ھ��ی��ذر راف��و، أن��ھ��ا 
ش�اھ�دت ل��وح�ة ل��ل�ی�ل��ى ال�ع��ط�ار ف��ي 
معرض فني وكانت مھتمة بھا. وھذا 
ما دفعھا إلى كت�اب�ة ال�م�س�رح�ی�ة م�ع 
وج��ود ش��خ��ص��ی��ة ل��ی��ل��ى، إال أن 
الشخ�ص�ی�ة ال�خ�ی�ال�ی�ة ال تص�ور أي 

 ..عالقة بـ "لیلى العطار" الحقیقیة
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لم تكن اإلضطرابات األخ�ی�رة ف�ي إث�ی�وب�ی�ا،     
ومحاولة اقلیم تیجراي اإلن�ف�ص�ال ع�ن ال�ب�الد، 
وم�ا ت��ب��ع��ھ م�ن م��ع��ارك ط��اح��ن�ة م��ع ال��ج��ی��ش 
اإلثیوبي وح�دھ�ا م�ن ت�ھ�دد اك�ت�م�ال ب�ن�اء س�د 
النھضة، بل تكشفت عقبات أخرى تعاني م�ن�ھ�ا 

 إثیوبیا وتھدد بالفعل اكتمال السد. 
ویكشف الدكتور عباس ش�راق�ي، رئ�ی�س قس�م 
الموارد الطبیعیة بمعھ�د ال�ب�ح�وث وال�دراس�ات 

األف��ری��ق��ی��ة ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق��اھ��رة، لـ 
"ال��ع��رب��ی��ة.ن��ت" أن ظ��روف ب��ن��اء الس��د 
اإلثیوبي تتشابھ مع ظروف عدم اك�ت�م�ال�ھ 
فعندما شرعت إثیوبیا في ب�ن�اء الس�د ف�ي 

مس��ت��غ��ل��ة انش��غ��ال مص��ر  2011ال��ع��ام 
بظروفھا الداخلیة وحدوث بعض ال�ق�الق�ل 

، لم 2011واإلضطرابات إثر أحداث ینایر 
تكن تعلم أن إضطرابات مماثلة ل�دی�ھ�ا ق�د 
ت�ؤدي ل��ع��دم اك�ت��م��ال ب��ن�اء الس��د وت��ھ��دد 

 وجوده من األساس.
للتوضیح أكثر یقول: إن إثیوبیا ھي خلیط 
من األجناس والعرقیات المختلفة، وكانت 
قدیما تسمى ألحبشة عند العرب، ثم أطلق 

علیھا حدیثا إثیوبیا وتعني الوجھ األسم�ر ع�ن�د 
ج�م�اع�ة  80اإلغریق، وتعد موطنا ألك�ث�ر م�ن 

إث�ن��ی�ة وع�رق��ی�ة م�خ��ت�ل��ف�ة ف�ي ال�ل��غ�ة وال�دی��ن 
والعادات. ویضیف أنھ م�ن�ذ أوائ�ل تس�ع�ی�ن�ی�ات 
ال�ق�رن ال�م�اض��ي س�اد الص�راع وال��ق�ت�ال ب�ی��ن 
الجماعات واألقالیم الت�ي ل�ھ�ا ح�دود مش�ت�رك�ة 
خ��اص��ة ع��ل��ى ح��دود الص��وم��ال وأری��ت��ری��ا 
والسودان، مثل إقلیم تیجراي الذي یقع بالقرب 
من أریتریا، وإقلیم أج�اودی�ن ق�رب الص�وم�ال، 
وإقلیم بني شن�ق�ول ق�م�ز ال�ذي تس�ك�ن�ھ ق�ب�ائ�ل 
تنتم�ي ل�ل�س�ودان وی�ق�ع ب�ال�ق�رب م�ن ال�ح�دود 
السودانیة، ویقام ع�ل�ى أرض�ھ س�د ال�ن�ھ�ض�ة، 
مشیرا إلى أن من بین األسباب الرئیسیة ل�ھ�ذه 
الصراعات ھي التنافس على الموارد الطبیعی�ة 
واألراضي، فضال عن عدم المس�اواة وال�ت�ن�وع 
الدیني وعدم وض�وح ال�ح�دود ب�ی�ن ال�م�ن�اط�ق 

 والمقاطعات. 
وقد ھدأت الصراعات نسبیا ب�ع�د اإلع�الن ع�ن 

، ون��ج��اح 2011س��د ال��ن��ھ��ض��ة ف��ي ف��ب��رای��ر 
الحكومة اإلثیوبیة في إلھاب مشاعر اإلثیوبیین 
بالمشروع القومي الذي سیوحد األمة وی�ح�ق�ق 
للجمیع الرخاء وال�ت�ن�م�ی�ة، وال�ت�روی�ج ل�وج�ود 
قوى إقلیمیة مثل مصر ت�ری�د وق�ف ال�م�ش�روع 
وحرمان اإلثیوبیین منھ، مرددة أقاوی�ل ك�ث�ی�رة 
منھا تدخل مصري لدى القوى ال�ك�ب�رى ل�وق�ف 
تمویل السد، وزیارة الرئی�س األس�ب�ق ال�راح�ل 

إلقناعھا  2010حسني مبارك إلیطالیا في العام 

بعدم تمویل المش�روع�ات ال�م�ائ�ی�ة اإلث�ی�وب�ی�ة، 
مایتطلب وقوف الشعب اإلثیوبي معا لبناء س�د 
ال��ن��ھ��ض��ة ب��ت��م��وی��ل إث��ی��وب��ي خ��ال��ص وط��رح 

 الصراعات جانبا.
ما كان تروج لھ الحكومة اإلثیوبیة ط�وال ت�ل�ك 
السنوات بدأ السكان المحلی�ون ی�ن�ظ�رون إل�ی�ھ 
بعین الریبة والشك، فقد وضح ل�ھ�م م�ن خ�الل 
جوالت المفاوضات أن مص�ر التس�ع�ى ل�وق�ف 

ال�رخ�اء وال�ت�ن�م�ی�ة ل�إلث�ی�وب�ی�ی�ن، ب�ل ك�ان ك�ل 
ماتطالب بھ ھو عدم تقلیل حصتھا من ال�م�ی�اه. 
كما أعلنت خالل المفاوضات أنھا ستتقبل نقص 
حصتھا من المیاه لحین ب�ن�اء الس�د ط�ال�م�ا أن 
میاه الفیاضانات كافیة، ولكن�ھ�ا ك�ان�ت تش�ت�رط 
ف�ق�ط وق�ف ال�ت��خ�زی��ن وال��م�لء خ�الل س�ن��وات 
الجفاف والجفاف الممتد، كما جاءت تصریحات 
ال��رئ��ی��س األم��ری��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ب��وق��ف 
المساعدات عقابا إلث�ی�وب�ی�ا ع�ل�ى ت�ع�ن�ت�ھ�ا ف�ي 
مفاوضات السد وتحذیره لھا من مغبة تفج�ی�ره 
لیضع األمور في نصابھا الصحیح ل�دى أذھ�ان 

 الشعب اإلثیوبي. 
ویقول: إن الحكومة اإلثی�وب�ی�ة اس�ت�غ�ل�ت ب�ن�اء 
السد ونفذت حملة اقتطاع مساحات كب�ی�رة م�ن 
األراضي المملوكة لألورومو، من أج�ل ت�ن�ف�ی�ذ 
خطة المشروعات والتوسعات المزمع إقام�ت�ھ�ا 
حول العاصم�ة أدی�س اب�اب�ا، وت�ھ�ج�ی�رھ�م م�ن 
أراضیھم، دون دفع التعویضات ال�م�ن�اس�ب�ة م�ا 
زاد من السخط ضدھا، ك�م�ا ام�ت�دت م�ع�ارض�ة 
الحكومة إلى منطقة بني شنقول التي ی�ق�ع ف�ي 
أراضیھا سد النھضة ح�ی�ث اع�ت�رض الس�ك�ان 
ال��م��ح��ل��ی��ون ب��ع��د أن تض��رروا وھ��ج��روا م��ن 
أراضیھم وفر بعضھم إل�ى أھ�ال�ی�ھ�م م�ن ب�ن�ي 
شنقول ف�ي ش�رق الس�ودان ھ�رب�ا م�ن ب�ط�ش 

 واضطھاد السلطات اإلثیوبیة.
من ھنا یجب توضیح بعض الحقائق، وھ�ي أن 
المظاھرات والحروب األھلیة لیست فقط العائق 

الوحید الذي یھدد إكتمال بناء سد النھضة، ب�ل 
ھناك عوامل التھجیر وع�دم دف�ع ال�ت�ع�ویض�ات 
المناسبة للسكان ال�م�ھ�ج�ری�ن م�ا أث�ار ن�وازع 
التمرد والرغبة في اإلنف�ص�ال داخ�ل�ھ�م، فض�ال 
عن أنھ التوجد شبكة طرق جیدة داخل إثی�وب�ی�ا 
خاصة المؤدیة إلى منط�ق�ة س�د ال�ن�ھ�ض�ة م�ن 
العاصمة، ومن یرید زیارة السد من أدیس ابابا 
علیھ أن یستخدم الطیران وھو ما یعني أنھم لم 

یش��اھ��دوه س��وى ف��ي وس��ائ��ل 
اإلعالم، مشیرا إلى أن العق�ب�ات 
األخرى التي جعلت السكان غیر 
متحمسین ل�ل�س�د أن�ھ ل�ن ی�ف�ی�د 
غالبیة السكان الذی�ن ی�ع�ی�ش�ون 
على المناطق ال�م�رت�ف�ع�ة وھ�ي 

م��ت��ر أع��ل��ى م��ن  2000أك��ث��ر 
مس�ت�وى ب�ح�ی��رة الس�د وال�ذی��ن 
یعانون من نقص م�ی�اه الش�رب 
ال��ن��ق��ی��ة ب��ع��د ان��ت��ھ��اء م��وس��م 
األمطار، كما أن السد لن ی�خ�دم 
ال��ت��ن��م��ی��ة ال��زراع��ی��ة ب��درج��ة 
ملموس�ة ل�م�ح�دودی�ة األراض�ي 

المستویة القابلة ل�ل�زراع�ة ب�ال�ري ح�ول الس�د 
 ألف فدان. 200وخزانھ والمقدرة بنحو 

ویقول: إن الحكومة كانت تع�ول ع�ل�ى تص�دی�ر 
الكھرباء المولدة من السد وھ�و أم�ر ق�د ی�ب�دو 
غیر واقعي أیضا لعدم استفادة اإلثیوبیین الذین 

% 75لیس لدیھم كھرباء وعددھم یزید ع�ل�ى 
من جملة السكان من كھرباء السد نظرا لخ�ط�ة 
الحكومة لتصدیرھا إلى الدول ال�م�ج�اورة م�ث�ل 
السودان وكینیا وجیبوتي، ولل�ت�ك�ل�ف�ة ال�ھ�ائ�ل�ة 
التي تعادل تكالیف سد النھضة نفسھ وھي أكثر 

ملیارات دوالر في حالة إقامة شبكة ربط  8من 
كھربائ�ي داخ�ل األراض�ي اإلث�ی�وب�ی�ة الص�ع�ب�ة 
والمكونة من جبال وأودیة وانح�دارات ش�دی�دة 
وأمطار غزیرة تصل إلى حد السیول في موسم 
المطر وعدم توفر شبكة طرق ج�ی�دة وان�ت�ش�ار 
معظم السك�ان ع�ل�ى مس�اح�ات ش�اس�ع�ة ت�ق�در 

 بملیون كیلومتر مربع. 
لكل ھذه األسباب مجتمعة زادت ح�دة ال�غ�ض�ب 
ل��دى الش��ع��ب اإلث��ی��وب��ي وج��اء ق��رار رئ��ی��س 
الوزراء بتأجیل اإلنتخابات لیزید النار اش�ت�ع�اال 
ویزید من النزعات المطالبة باإلنفص�ال وب�دأت 
من إقلیم تیجراي ما قد یؤدي إلى حرب أھ�ل�ی�ة 
لیصب�ح م�ع�ھ�ا مص�ی�ر س�د ال�ن�ھ�ض�ة غ�امض�ا 

والحدی�ث م�ت�ص�ل ول�ن ی�ن�ق�ط�ع .....  ومجھوال.
 األمل

.......................... 
 *عمید(م) مھندس

  ا 

 1-   ا  لد إ إ  ة أز  
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في ندوة فكریة من السینم�ائ�ی�ی�ن وال�ن�ق�اد األل�م�ان     
موسومة "حاضر النقد السینمائي"، الموضوع ال�ذي 
یتعلق بواحد من أھم فنون الفیل�م ال�ف�ن�ی�ة واإلن�ت�اج�ی�ة 

ن��ظ��م��ھ��ا ف��ي م��ن��زل��ھ أح��د االص��دق��اء  .وال��ت��س��وی��ق��ی��ة
الصحفیین لغرض الحوار وتبادل اآلراء بعد أن أصبح 
تعطل العدید من المھرجانات والفعالی�ات الس�ی�ن�م�ائ�ی�ة 
العالمیة في أغلب البلدان التي تقیم عادة مھرج�ان�ات�ھ�ا 
السینمائیة الس�ن�وی�ة ف�ي م�واع�ی�دھ�ا، أم�راً ال ی�م�ك�ن 
تحملھ على المستویین الحرفي والمادي. بسبب ت�ف�اق�م 

وتأثیرھا على نشاط الصح�ف�ی�ی�ن  Covid -19 جائحة
الس�ی��م��ا ال��ن��ق�اد، بس��ب�ب االل��ت�زام ب��ق�وان��ی��ن ال��ت��واج��د 
المباشر. إذ لم یحالف الحظ الكثیر من الص�ح�ف�ی�ی�ن إال 
أعداداً محدودة، ومتاب�ع�ة أح�داث ال�م�ھ�رج�ان�ات ع�ب�ر 
منصات األرقام االفتراضیة. بالطبع لم یكن الھدف م�ن 
ھذه الندوة التي أتیح�ت ل�ي ف�رص�ة ال�م�ش�ارك�ة ف�ی�ھ�ا 
مناقشة األمور السالفة، إنما ظ�اھ�رة م�م�ارس�ة ال�ن�ق�د 
غیر الرصین في وسائل اإلعالم ال�م�رئ�ي وال�م�ق�روء، 
المتعلق بمواضیع السی�ن�م�ا حص�راً، ع�ل�ى أس�اس أن 
النقد السینمائي من ناحیة "المقاربات ال�ح�رف�ی�ة" ل�م 
ی�ع��د ی��ق��ت�ص��ر ع��ل��ى ن��خ��ب��ة م��ن ال��ن��ق��اد ال�م��ح��ت��رف��ی��ن 
المتخصصین، إنما دخل على ھامش�ھ م�م�ن ی�ج�ھ�ل�ون 
تعریفھ وحتى مناھجھ البلیغة. وك�ان م�ن ب�ی�ن�ن�ا ن�اق�د 
سینمائي، كتب النقد وھو في الثامنة عشر م�ن ع�م�ره 
وأصبح محترفاً حین أسندت إلیھ وھ�و ف�ي ال�خ�امس�ة 
والعشرین مھمة الكتابة في صحیف�ة ی�وم�ی�ة ل�ت�ح�ری�ر 
قسم األفالم المعاص�رة، ث�م ع�م�ل م�ح�رراً ون�اق�داً ف�ي 
مجلة سینم�ائ�ی�ة ف�ي ب�اری�س. إل�ى ج�ان�ب ذل�ك ع�م�ل 
مستشاراً لمھرجان سینم�ائ�ي أوروب�ي، وك�ت�ب ال�ن�ق�د 
السینمائي في الكثیر من المھ�رج�ان�ات ال�ع�ال�م�ی�ة ول�ھ 

  .العدید من اإلصدارات والمنشورات الھامة
 

الحدیث في موضوع النقد ونحن ن�ت�ح�دث ھ�ن�ا حص�راً 
عن النقد الس�ی�ن�م�ائ�ي، م�وض�وع�اً ھ�ام�اً، س�ی�م�ا وإن 
دراسات علمیة حول تعریفھ بشك�ل دق�ی�ق، ن�ادرة، أو 
تكاد أن تكون في أغ�ل�ب األح�ی�ان ق�اص�رة. وأن ث�م�ة 
اعتبارات ال تزال تقف عائقاً أمام تطور أسالیبھ. ع�ل�ى 
ال�م�س�ت�وى ال��ع�رب�ي م�ث��الً، ھ�ن�اك اف�ت��ق�ار إل�ى أقس��ام 
تخصص عصریة ومراكز أبحاث ومعاھد وأكادی�م�ی�ات 
سینمائیة وندرة المحترفین ف�ي ھ�ذا ال�م�ج�ال وإن�اط�ة 
مكاتب خاصة بھم في دور الصحاف�ة واإلع�الم، األم�ر 
الذي أتاح لغیر الحرفیین الذین یج�ھ�ل�ون ال�ف�رق ب�ی�ن 
النقد والتحلیل وال یملكون مھارات، ی�م�ارس�ون ال�ن�ق�د 

  .دون أن تكون لدیھم الكفاءة واالختصاص
طرح في مست�ھ�ل ال�ن�دوة س�ؤال: ھ�ل ال ی�زال ال�ن�ق�د 
السینمائي العالمي "أنا أضف ـ أو العربي" ض�روری�اً 
في عصر التكنولوجیا ولماذا؟. وھل الن�ق�د إب�داع ـ� أم 
لیس إبداعاً؟. أجاب أحدھم: بأنھ ال یستطیع أن ی�ح�ك�م 
على ذلك، بقدر ما یجزم بأنھ خط ف�اص�ل ب�ی�ن ال�ف�ی�ل�م 
والجمھور. ثم عرج، إلیجاد مقاربات لتفسی�ر ف�ل�س�ف�ة 
النقد السینمائي، وإشكالیة ت�ع�ری�ف مص�ط�ل�ح ال�ن�ق�د؟ 
ومن ھو الناقد؟. فكال الت�ع�ری�ف�ی�ن ك�م�ا ی�ق�ول م�ا زاال 
یثیران جدالً فكریاً متص�اع�داً ب�ی�ن ن�ق�اد الس�ی�ن�م�ا ف�ي 

 .وسائل اإلعالم
كلمة نقد كما ھو دارج في اللغة العربیة، تعریف غ�ی�ر 

متوازن، وال یتواءم مع دالالت المصطلح ف�ي ال�ل�غ�ات 
األخرى كاإلنكلیزیة والفرنسیة واألل�م�ان�ی�ة وغ�ی�رھ�ا، 
ح�ی�ث ال ت�وج�د م�ث�ل ھ�ذه ال��م�ش�ك��ل�ة ال��ل�غ�وی��ة، ب�ی��ن 
المصطلح ومصدر الكلمة. إذن م�ا ھ�و ال�ن�ق�د ك�ك�ل�م�ة 
ومن ثم كمفھوم؟. أصل الكلمة ال یعني ما تعنیھ الی�وم. 
لیست ھناك كلمة م�رادف�ة والص�ی�اغ�ة ال�م�ع�م�ول ب�ھ�ا 
تعني اإلشارة إلى ما ھو سلبي ـ حسب الكلم�ة ذات�ھ�ا.. 
نقده بالعربیة أي دفع لھ، ونقده بالدارجة أي انتق�د م�ا 
علیھ. أما الناقد؟. كما یفسره ع�ل�م الس�ی�ن�م�ا، ھ�و َم�ن 
یق�وم ب�ق�راءة ال�ف�ی�ل�م ق�راءة م�ع�رف�ی�ة ت�ت�ج�ان�س م�ع 
اخ��ت��ص��اص��ات م��ھ��ن��ی��ة وف��ك��ری��ة م��ن ح��ی��ث ال��دق��ة 
والموضوعیة. كذلك ھو من یؤول على نفسھ مشاھ�دة 
كل األفالم بصرف النظر ع�ن ھ�ویّ�ت�ھ�ا ون�وع�ھ�ا وم�ا 
یعجبھ وما ال یعجبھ. من یتبّح�ر ف�ي م�اض�ي الس�ی�ن�م�ا 
كما في حاضرھا، ویفھم في العناصر المكّونة للف�ی�ل�م، 
الفنیة والتقنیة والفكریة، ویستطیع قراءة الفیلم ل�ی�س 
بطروحاتھ الفكریة أوالً بل بما ی�ت�ألّ�ف ال�ف�ی�ل�م م�ھ�ن�ی�اً 
وفنیاً. والمھم من یتمتّ�ع ب�رؤی�ة إنس�ان�ی�ة م�ن ال�ن�وع 

  .ذاتھ، یراھا أساسیة للحیاة البشریة على األرض
إذن ما ھو النقد السینمائي؟ ھل ھو عم�ل�ی�ة إب�داع�ی�ة؟ 
ھل ھ�و ع�م�ل�ی�ة ض�روری�ة؟ م�ن ی�ح�ت�اج إل�ى ال�ن�اق�د 
والنقد؟. على ھذه التساؤالت كل�ھ�ا ت�ت�م�ح�ور اإلج�اب�ة 
حول حقیقة أن العمل النقدي عمل ف�ي األص�ل غ�ری�ب 
وغیر منخرط بی�ن األع�م�ال ال�ث�اب�ت�ة وال�ق�ائ�م�ة ع�ل�ى 
حرفیات محددة كاإلخراج والتمثی�ل وال�ت�ص�وی�ر ال�خ.. 
لكنھ عمل قائم بال ریب یرتاده حالیاً ع�دی�دون ول�و أن 
معظمھم ال یعرف الكثیر عن السینما لینق�د ف�ی�ھ�ا.. إذا 
ما كان ضروریاً فإنھ لیس ضروریا بمجرد طرحھ، ب�ل 
باستكشاف وظیفتھ التي ھي، اتخاذ خط وس�ط�ي ی�ق�ع 
على مسافة واحدة من الع�م�ل اإلب�داع�ي وال�ج�م�ھ�ور، 
ویوفر المعلومات ال�ك�ام�ل�ة ل�ل�م�ش�اھ�د وت�رك�ھ ی�خ�ت�ار 
المناسب لذائقتھ وثقافتھ. بذلك، یكون مش�اھ�داً أفض�ل 

  .وناقداً مستقالً 
لكن ھل النقد رأي؟ أع�ت�ق�د ب�أن�ھ أب�ع�د م�ا ی�ك�ون ع�ن 
مجّرد رأي. ھو علم ومعرفة ی�ف�ل�ت�رھ�م�ا ال�ن�اق�د "م�ع 
تحفظي على كلمة فِلتر" حیث ل�ھ�ا م�رادف ب�ال�ع�رب�ي 
"غْربَلھ، وصفّاه، واختار لبابَھ"، في صیاغة ع�ل�ی�ھ�ا 
أن تتوجھ إلى جم�ی�ع ال�ق�راء ب�م�خ�ت�ل�ف مس�ت�وی�ات�ھ�م 
بوضوح مھما كان الفیلم خاصاً. كل إنسان لدی�ھ رأي، 
ما یمیّز الناقد أن لدیھ المعرفة، لكن علینا أن ندرك م�ا 
تفعلھ التكنولوجیا الحدیثة بالنقد السینمائي؟. ما فعلت�ھ 
ھنا ھي ما تفعلھ في كل مكان تذویب الھوی�ة ال�ف�ردی�ة 
إلى ذات تستطیع أن تشترك في الكتابة وإب�داء ال�رأي 
من دون مرجعیة أو معرفة، وبالتالي تذویب الھ�وی�ات 
الثقافیة والوطنیة إلى مفھوم القریة الكونیة. ھذا دف�ع 
بالعدید من الكتبة الحدیثین إلى االنتشار مما أسھم ف�ي 
تعمیم النقد الناقص مقابل النقد الصحی�ح وال�ت�ش�وی�ش 
على استیعاب الجیل الجدید لماھیة ال�م�ط�ل�وب وال�دور 

  .المناط بالنقد
من كل ما ورد، نفھم ب�أن ت�ح�ل�ی�ل ال�ف�ی�ل�م ف�ي إط�اره 
النقدي ھو إجراء مختبري لتفكیك الصور الم�ت�ح�رك�ة، 
أي كل تفاصیل عمل الكام�ی�را، ب�م�ع�ن�ى ت�ف�س�ی�ر ن�ق�اد 
الس��ی��ن��م��ا ألح��داث ال��ف��ی��ل��م وص��ن��اع��ت��ھ، ال إع��دادھ��م 
بروتوكوالت.. أو بمعن�ى آخ�ر ھ�و ال�ل�ح�ظ�ة ال�ح�رج�ة 

   .لتقییم جودة الفیلم والتركیز على عوامل الجذب فیھ
مع بدایة النھضة التجریبیة األولى إلنتاج األفالم، كان 
النقد السینمائي في بدایة القرن العشرین لم یصل ب�ع�د 
إلى مستوى من األھ�م�ی�ة. ل�ك�ن ع�ن�دم�ا ب�دأت األف�الم 
الدرامیة تظھر وتكون من الناح�ی�ة ال�ف�ن�ی�ة وال�ت�ق�ن�ی�ة 
أكثر تعقی�داً، ون�زوع ال�ف�ی�ل�م ب�ح�ل�ول ن�ھ�ای�ة ال�ح�رب 
العالمیة الثانیة لالنتقال من لغة الخطاب إلى االھ�ت�م�ام 
بالجوانب الجمالیة، حیث كان انتقاد الف�ی�ل�م ف�ي ك�ث�ی�ر 
من األحیان أداة للفكر السی�اس�ي وال�ع�ق�ائ�دي، أص�ب�ح 
المشروع الن�ق�دي ل�ألع�م�ال الس�ی�ن�م�ائ�ی�ة م�ع م�وج�ة 
التغییر الجدیدة لمفھوم الفیلم بشكل عام أكث�ر رواج�اً، 
كما أفرز على المستوى ال�ع�ال�م�ي ن�خ�ب�ة م�ن ال�ك�ت�اب 
للتخصص ب�ات�ج�اه م�م�ارس�ة ھ�ذا ال�ن�وع م�ن ال�ع�م�ل 
الصحفي لیصبحوا نقاد سینما مح�ت�رف�ی�ن ف�ي وس�ائ�ل 
اإلعالم. لكن ما الذي قادھم ل�م�ث�ل ھ�ذه ال�م�ھ�ن�ة ال�ت�ي 
تتطلب الكثیر من المتابعة والجھد؟. أعتقد السبیل ك�ان 
غایتھ ثالثة أھداف رغبة الناقد بناء عالقة ثنائیة ب�ی�ن 
الفیلم والمتلقي، إیجاد تمایز بین توثیق الفیل�م وأوج�ھ 
المقارنة في أسالیب اإلنتاج، ص�ح�ف�ی�اً كش�ف م�ع�ای�ی�ر 
الفیلم الفنیة القیّمة وأھمھا ال�ل�غ�ة ال�ب�ص�ری�ة وال�ن�ص 

  .والحركة إلشباع فضول المتلقي إبداعیاً 
إذن مھمة الناقد الرئیسة عند تناول الفیلم بال�م�س�ت�وى 
اللفظي والنق�د الس�ی�ن�م�ائ�ي ال�م�ث�ال�ي، ب�اإلض�اف�ة إل�ى 
تفسیر خصائصھ ال�ج�م�ال�ی�ة وال�ت�ع�ب�ی�ری�ة وال�ب�ن�ی�وی�ة 
المتنوعة، التصدي لمعلومات الفیلم وبیاناتھ اإلنتاجیة 
والمرجعیة ـ البلد المنتج، نوع وط�ول ال�ف�ی�ل�م، رج�ال 
الكامیرا، أسلوب التصویر، ال�م�خ�رج�ی�ن وال�م�م�ث�ل�ی�ن 
والمنتجین، عالوة ع�ل�ى ال�خ�ب�رات وال�م�ھ�ارات ال�ت�ي 
یمتلكھا طاقم الفیلم من ألفھ إلى یائھ، وبالت�ال�ي، وھ�و 
المھم، ستصبح ھذه التفسیرات وال�ت�ق�ی�ی�م�ات وس�ی�ل�ة 
لتواصل الفیلم مع الجمھور وسوف یكون ناقد ال�ف�ی�ل�م 
وسیطاً بین المنتج والمستھلك وانتقاد الفیلم جزء م�ن 

  .الصفقات بین المجتمع والسیاسة واالقتصاد
 

والنقد السینمائي من وج�ھ�ة ن�ظ�ري، ب�اإلض�اف�ة إل�ى 
كونھ حرفة وحلقة الوصل بین السینما واندفاع الن�اس 
إلیھا. فھو وسیلة لتقییم م�ق�وم�ات ال�ف�ی�ل�م األس�اس�ی�ة 
السیناریو والتصویر والمونتاج، أیضاً إضاءة جوان�ب 
الفیل�م ال�ب�ن�ی�وی�ة ع�ل�ى ق�اع�دة ال�دف�ع ب�ات�ج�اه اإلث�ارة 
والتأمل، كما یُعتبر النقد أحد مكونات صناعة السی�ن�م�ا 
"الفیلم" وتسویقھ. وإذا كان النقد السینم�ائ�ي ی�ع�ت�م�د 
الموھبة، فعلى الناقد أال یوغل في وصف النقد ل�ل�ن�اق�د 
عندئذ یصبح النقد من الناحیة المعرفیة واإلعالمی�ة ال 
قیمة لھ وال ینسجم مع رغبات المتل�ق�ي واھ�ت�م�ام�ات�ھ. 
علیھ أن یقوم بترتیب الوص�ف وت�ف�س�ی�ر ق�یّ�م ال�ف�ی�ل�م 
المفصلیة، الفنیة والجمالیة، كجاذبیة ال�ظ�ل وال�ح�رك�ة 
أو ال��رم��زی��ة واالن��ف��ع��االت ال��ن��ف��س��ی��ة واالج��ت��م��اع��ی��ة 
والسیاسیة، ل�ی�ت�س�ع ال�ن�ق�اش ل�ی�س ب�ی�ن ال�ح�رف�ی�ی�ن 
وأصحاب االختصاص وحسب، إنما بین القراء أیضاً.. 
ویبق�ى ال�ن�ق�د الس�ی�ن�م�ائ�ي ب�م�ا ف�ي ذل�ك ال�ح�دی�ث أو 
اس��ت��ع��راض ف��ی��ل��م ف��ي وس��ائ��ل اإلع��الم ك��الص��ح��ف 
والمج�الت أو ال�رادی�و وال�ت�ل�ف�زی�ون، ع�م�ل ص�ح�ف�ي 
اختصاصي ل�ھ م�ن األھ�م�ی�ة ال�ت�ن�وی�ری�ة ف�ي ال�ح�ی�اة 
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  عصام الیاسري/ المانیا



(إن ال�ھ�م�ذان�ي یص��ف ج�غ�راف�ی�ة ال�ی�م�ن ك�م��ا 
شاھدھا وتنقل فیھا، مشیراً إلى أن كل م�ا ورد 
في نص الھمذاني من أسماء یمنیة ی�ت�ردد ف�ي 
التوراة. وأضاف إلى أن ال�الھ�وت�ی�ون ح�ول�وا 
كلمة صن�ھ إل�ى س�ی�ن�اء. وأش�ار إل�ى أن ب�ن�ى 
إسرائیل خرجوا من منطقة الجوف إلى منط�ق�ة 

 صنھ في تعز).
 "د. فاضل الربیعي"

فلسطین جرح نازف في ضمیر ووجدان وعق�ل 
وتفكیر العربي واالنسانیة ج�م�ع�اء، ألن�ھ ن�ت�ج 
عن ظلم لحق بأبناء فلس�ط�ی�ن األص�ل�ی�ن، ب�ك�ل 
ال��ق��وم��ی��ات، وك��ل األدی��ان، ف��ك��ان أن ت��ك��ات��ف 
المستعمر الظالم االنكلیزي مع بعض رؤوس�اء 
وملوك أوربا، ومن ثم أمریكا، وأع�ط�ى أرض 
ف�ل�س�ط�ی�ن ل��م�ج�م�وع�ة م��ن ال�ن�اس"ال�ی�ھ��ود" 
المكروھین والم�ن�ب�وذی�ن أج�ت�م�اع�ی�ا م�ن ق�ب�ل 
مجتمعاتھم األوربیة، انھ�م أع�ط�وا أرض�ا ل�ھ�ا 
شعب موجود فیھا منذ آالف السنین ال�ى ن�اس 

 جمعوھم "لملوم" ال یملكون أرضا.
في ثمانینیات القرن المنصرم یأتي رأي ص�ادم 
للرأي العام العالمي، لیصب في مسی�رة قض�ی�ة 
فلسطین، ویقلب حقائق التاریخ وال�ج�غ�راف�ی�ة، 
ھ��و رأي ال��دك��ت��ور ك��م��ال الص��ل��ی��ب��ي (أردن��ي 
الجنس�ی�ة) ال�ذي ی�ن�ق�ل خ�ارط�ة ال�ت�وراة ب�ك�ل 
أمكنتھا، وش�خ�وص�ھ�ا، وأح�داث�ھ�ا، م�ن أرض 
ف��ل��س��ط��ی��ن ال��ى م��ن��ط��ق��ة ج��ی��زان "عس��ی��ر" 
الس�ع�ودی�ة، ف�ي ك�ت��اب�ھ "ال�ت��وراة ج�اءت م��ن 

). بعدھا یأتي في ب�دای�ة ھ�ذا 2جزیرة العرب"(
ال��ق��رن ال��دك��ت��ور ف��اض��ل ال��رب��ی��ع��ي (ع��راق��ي 
الجنسیة) برأي آخر صادم أیض�ا ل�ل�رأي ال�ع�ام 
العالمي بنقل خارطة التوراة من فلسط�ی�ن ال�ى 
أرض الیمن، أي األراضي التي تقع في وسطھا 
بكل أسماء أماكنھا، وشخوصھا، وأحداثھا، في 

أرض الت�وراة ف�ي   –كتابھ "فلسطین المتخیلة 
الیمن القدیم". وكتاب "إسرائیل المتخ�ی�ل�ة".(

3( 
في كتابھ "التوراة جاءت من جزیرة الع�رب"، 
ینقل الدكتور كمال الصلیبي جغ�راف�ی�ة ال�ت�وراة 
من أرض فلسطین الى أرض عسیر في جن�وب 

 غرب السعودیة.
وأرض عسیر "بالد السراة" تقع بجانب البحر 
األحمر م�ن ال�ج�ن�وب الش�رق�ي ل�ل�ب�ح�ر، وت�ق�ع 
جنوبھا الیمن التي حدد فی�ھ�ا ال�دك�ت�ور ف�اض�ل 

 الربیعي جغرافیة التوراة.
وقد جابھ الكتاب ردود فع�ل ق�وی�ة خ�اص�ة م�ن 

 علماء التوراة. یقول د. الصلیبي:
(ان المؤلف یطرح نظری�ة ج�دی�دة ت�ق�وم ع�ل�ى 
وجوب إعادة النظر في "الجغرافیة التاری�خ�ی�ة 
ل��ل��ت��وراة"، ح��ی��ث ی��ث��ب��ت أن أح��داث "ال��ع��ھ��د 

القدیم" لم تكن ساحتھا في فلسطین، ب�ل إن�ھ�ا 
وقعت في ج�ن�وب غ�رب�ي ال�ج�زی�رة ال�ع�رب�ی�ة، 
ویستند في ذلك على أدلة اكتشفھا في م�ج�ال�ي 
اللغة واآلثار، ویقارنھا بالمألوف والسائد م�ن 

 )4"الجغرافیة التاریخیة للتوراة").(
أن ھذا النقد المقدم لن�ظ�ری�ة الص�ل�ی�ب�ي م�ع�ن�اه 
برأي المؤلف (إعادة النظر ب�أس�س ال�ح�ض�ارة 
الغربیة. حضارتنا العربیة لھا أسس أخرى. أما 
في الغرب فھم یعتبرون الكتاب المقدس (العھد 

 )5القدیم) ھو أساس بناء الحضارة الغربیة). (
في نھایة الكتاب یضع الصلیبي ملحقا بأس�م�اء 
الش�خ�وص، واألم�اك�ن، واألح�داث ال�ی�ھ�ودی�ة، 
التي وردت في التوراة، ومقابلھا ف�ي م�ن�ط�ق�ة 
عسیر، حسب ما موجود في الواقع الحالي، أو 
كما وردت في مصادر س�ردی�ة/ك�ت�اب�ی�ة ل�ك�تّ�اب 
قدماء، أو حسب المعجم ال�ذي وض�ع م�ن ق�ب�ل 
بعض السعودیین ل�م�ن�اط�ق ال�م�م�ل�ك�ة، خ�اص�ة 

 اآلثار االسمیة لیعقوب وأسباطھ.
یقول د. الصلیبي: (وأساس الكتاب ھو المقابلة 
اللغویة بین أسم�اء األم�اك�ن ال�م�ض�ب�وط�ة ف�ي 
ال�ت��وراة ب��ال��ح�رف ال��ع��ب��ري، وأس��م��اء أم��اك��ن 
تاریخیة أو حالیة في جنوب الحجاز وف�ي ب�الد 
عسیر مأخ�وذة إم�ا ع�ن ق�دام�ى ال�ج�غ�راف�ی�ی�ن 
العرب، وم�ن�ھ�م ال�ح�س�ن ال�ھ�م�دان�ي، ص�اح�ب 
"صفة ج�زی�رة ال�ع�رب"، وی�اق�وت ال�ح�م�وي، 
صاحب "معجم ال�ب�ل�دان"، أو ع�ن "ال�م�ع�ج�م 

ال��ج��غ��راف��ي ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ی��ة 
السعودیة" الذي بدأ ف�ي ال�ظ�ھ�ور 

م، وقد قام بجمعھ ع�دد  1977عام 
من العلماء السعودیین. أضف ال�ى 
ذل��ك "م��ع��ج��م م��ع��ال��م ال��ح��ج��از"، 

 )6و"معجم قبائل الحجاز"). (

وعن المنتقدین العرب للدكتور الصلی�ب�ي، ی�رّد 
قائال: (ان البعض یتھمني اني أدل الیھود على 
عسیر لكي یستردوھا. وأنا أجیب بأن من یقول 
ھ��ذا ال��ق��ول ف��إن��م��ا ی��ع��ت��رف ب��ح��ق ال��دع��وة 
الصھیونیة ویؤمن بصحتھا من ح�ی�ث ال�م�ب�دأ. 
وھكذا نكون كمن یوافق على حق شعب في أن 
یعود الى األرض التي كان موجودا ف�ی�ھ�ا م�ن�ذ 
ألف سنة. فالمبدأ خط�أ. ف�أن�ا ال أض�ع ال�ك�ت�اب 
ألق�ول ل��ل��ی��ھ��ود ع��ودوا ال��ى عس��ی��ر وات��رك��وا 
فلسطین. فع�س�ی�ر أرض ع�زی�زة غ�ال�ی�ة ع�ل�ي 
كأرض فلسطین أو ل�ب�ن�ان أو س�وری�ا، أو أی�ة 

 )7أرض عربیة أخرى). (
والخالصة التي یصل إلیھا الدك�ت�ور الص�ل�ی�ب�ي 
ھي: (ی�م�ك�ن�ن�ا ط�ب�ع�ا أن ن�ت�اب�ع اع�ادة ت�أوی�ل 
جغرافیة التوراة العبریة في اط�ار غ�رب ش�ب�ھ 
الجزیرة ال�ع�رب�ی�ة ب�دال م�ن ف�ل�س�ط�ی�ن، ج�زءا 
بج�زء.(...) واذا م�ا ق�رئ�ت ال�ت�وراة ال�ع�ب�ری�ة 
بكاملھا من جدید، سیتمكن الباحثون عندئٍذ من 

 )8تحدید إسماء األماكن الواردة فیھا). (
فیما یقول الدكت�ور ف�اض�ل ال�رب�ی�ع�ي ع�ن ھ�ذا 
الكتاب: ((إّن كتاب صلیبي الرائد والذي یشك�ل 
فتحاً معرفیاً عظیماً في الثقافة العربیة، لم یك�ن 
مقنعاً بصورة قاطعة ال بالنس�ب�ة إل�ّي، وال إل�ى 
ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ق�ّراء، ول�ع�لّ�ھ ف�اق�م م�ن درج��ة 
الشكوك بفرضیاتھ، لسبب بسیط للغایة ھو أنّ�ھ 
انصرف إلى ما یشبھ األلعاب اللغویة لل�ب�رھ�ن�ة 
على وجود أرض التوراة في م�ن�ط�ق�ة عس�ی�ر. 
وكان اضطراره إلى قلب الح�روف ف�ي أس�م�اء 
القرى والجبال، واستخدامھ المفرط الحتم�االت 
حدوث تغیُّر فونیطیقي في الكثیر من الكل�م�ات؛ 
من بین أكثر المسائل إثارة للحیرة والتش�ّوش. 
(...) ومن غیر أدنى شك؛ فإّن ك�ت�اب ص�ل�ی�ب�ي 
(التوراة جاءت م�ن ج�زی�رة ال�ع�رب) ھ�و م�ن 
األعمال الرائدة والكبیرة، الّتي یجب أن یُن�َس�ب 
إلیھا الفضل في إثارة أسئلة شائكة وم�ح�رج�ة، 

 )9حول المضمون الحقیقي للقراءة.)) (
*** 

وع�ن ك�ت��اب د. ف��اض�ل ال��رب�ی�ع��ي "ف�ل��س�ط�ی��ن 
الربیعي في م�ق�دم�ة   المتخیلة"، یقول الدكتور

الكتاب في طبعتھ العراقیة: ((م�ن�ذ أن ص�درت 
الطبعة األولى من كتابي ھذا (فلسطین المتخیلة 

) وال��ن��ق��اش ف��ي م��خ��ت��ل��ف 2007م��ج��ل��دان  -
األوساط األكادیمیة والث�ق�اف�ی�ة ی�ت�واص�ل ح�ول 

وبشك�ل   نظریة الكتاب. كان كتابي ھذا، مكّرساً 
ف�ي ج�ان�ب ح�ی�وي وھ�ام  -حصري 

ل��ل��غ��ای��ة، ھ��و رس��م إط��ار ج��غ��راف��ي 
مختلف لقصص ال�ت�وراة م�ن خ�الل 

نقد الروایة الالھوتیة االستشراقیة التي ت�زع�م 
أن ھذه األحداث وق�ع�ت ف�ي ف�ل�س�ط�ی�ن، وذل�ك 

ث�م، ع�ك�ف�ت  .«جغرافیة الیمن»بوضعھا ضمن 
على استكمال ھ�ذی�ن ال�م�ج�ل�دی�ن ب�ع�م�ل ج�دی�د 
وضخم ھو "إسرائیل المتخیلة "، ح�ی�ث ق�م�ت 
بنقل كل أحداث وقصص التوراة من الجغرافی�ة 
إلى "التاریخ الیمني"، وھ�ك�ذا؛ ف�إن ال�ت�ع�ّرف 
على نظریة الكتاب أصبح أكثر یسراً مع وج�ود 
إطارین: جغرافي وتاریخي ألحداث الت�وراة.)).

)10( 
ویخرج الدكتور الربیعي، ومن خ�الل دراس�ت�ھ 
للمنط�ق�ة ال�ت�ي ی�ن�ق�ل ل�ھ�ا ج�غ�راف�ی�ة ال�ت�وراة 
وتاریخھا، وھي الیمن، بنت�ائ�ج ك�ث�ی�رة، وھ�ي 
نتائج صادمة، بل ھ�ي م�زل�زل�ة ل�ك�ل ق�ن�اع�ات 
األوربیین والعرب، والمسلمی�ن خ�اص�ة ال�ذی�ن 
ذھبوا م�ع االس�رائ�ی�ل�ی�ات ف�ي ك�ت�ب ال�ت�ف�س�ی�ر 

 خاصة. ومن أھم ھذه النتائج:
یقول الدكتور ال�رب�ی�ع�ي أن رح�ل�ة إب�راھ�ی�م،  -

المسمى بإبراھ�ی�م ال�خ�ل�ی�ل، ل�م ت�ك�ن م�ن أور 
الكلدانیین التي تقع في جن�وب ال�ع�راق "ق�رب 

محافظة ذي قار"، مرورا بھضب�ة   –الناصریة 
الجوالن، وحران، في شمال العراق، والوصول 
الى مصر، وإنما كانت فى وسط ال�ی�م�ن، ح�ی�ث 
وجد مكانا یدعى، منذ تاریخ ق�ی�ام ال�ی�ھ�ودی�ة، 
بأور الكسدی�م، ول�ی�س أور ال�ك�ل�دان�ی�ی�ن ال�ت�ي 
ترجمھا مترجمي التوراة خطأ، وكسدیم ھذا ھو 

 جبل الكساد المعروف فى الیمن.
ال��ع��راق��ی��ة ” ن��ل��ت��ق��ی��ك��م ف��ي ال��ع��دد ال��ق��ادم ف��ي 

 “االسترالیة
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ی��ؤك��د أن��دری��ھ ب��ری��ت��ون ف��ي ك��ت��اب��ھ "األوان��ي     
المستطرقة" أن الحب ھو المحرر األول ل�إلنس�ان، 
وھو المجدد األول للعالم، وال حلَّ خارج الح�ب. ب�ل 
إن المرأة ھي ح�ج�ر ال�زاوی�ة ف�ي ال�ع�ال�م ال�م�ادي 
ووسیط الرجل إلى العالم الخارق. وحبھا ھو نفس�ھ 
ال��ذي ی��م��ن��ح ال��رج��ل ت��ج��رب��ة ال��ت��واص��ل م��ع 

،   –وھي، بس�ب�ب م�ن ذل�ك، األرُض   الخارق. األمُّ
وفي "م�ط�ل�ع ال�ن�ھ�ار" ی�ق�ول: "ون�ح�ن ال ن�ح�ب 
األرض إال م��ن خ��ل��ل ال��م��رأة. وال��م��رأة ب��دورھ��ا 

 تحبنا".
وبعد أن ینقل لنا الشاعر أدونیس تلك المقوالت في 
كتابھ الصوفیة والس�وری�ال�ی�ة ی�ع�ل�ق ع�ل�ى ال�ق�ول 
األخیر قائال: إن ھذا یذكرنا بقول آخر البن ع�رب�ي: 

 "كل مكان ال یؤنث ال یعول علیھ".
وھنا تتداعى ب�ن�ا األف�ك�ار ف�ن�ن�ت�ق�ل م�ن أدون�ی�س  

وبرایتون للصوفي األشھر اب�ن ع�رب�ي ال�ذي ك�ان 
ینظر إلى آدم علیھ السالم باعتباره مؤن�ثً�ا بص�ورة 
ما حیث إن إمنا حواء ُخ�ل�ق�ت م�ن�ھ. ل�ك�ن ال�ب�دای�ة 

 لیست من ھنا!
وذلك ألنني منذ أعوام، عندما قرأت السیرة الذاتی�ة 
لمحمد عفیفي م�ط�ر، وع�ن�وان�ھ�ا "أوائ�ل زی�ارات 
الدھشة. ھوامش التكوین" توقفت مدھوًشا ت�م�اًم�ا 
عند نھایة الفصل األول "أم�وم�ة ال�ت�رت�ی�ل"، ذل�ك 
العنوان الذي أدھشني بعض الشيء وجعلني أبح�ث 
عن العالقة بین األمومة والترتی�ل، ف�وج�دت أن أمَّ 
الشاعر كانت تستعید االستماع إل�ى م�ا ح�ف�ظ م�ن 
كتاب هللا وتصحح ما كان ی�خ�ط�ئ ف�ی�ھ "بص�وت�ھ�ا 
ال�رخ��ی�م ووج�ھ��ھ��ا ال��م�ض��يء ب��ال��ف�رح وع�ی��ن�ی��ھ��ا 
المسبلتین المبت�ل�ت�ی�ن" و "ك�ان اإلی�ق�اع ال�ج�ل�ی�ل 
بصفائھ یشمل كل شيء، وكانت الدنیا تنتظم كأن�ھ�ا 
مسبحة أخاذة من األصوات واالنسجام ال�م�ح�ك�م". 
أما موالنا شیخ الكتاب فكان قاسیً�ا ج�ّدًا ح�ت�ى إن�ھ 
كان "ی�ع�ن�ف ام�رأت�ھ واب�ت�ھ الش�اب�ة وھ�م�ا وراء 
الباب" مما حدا بشاعرنا ألن یقول في نف�س�ھ ھ�ذه 
العبارة التي ختم بھا الفصل األول وال�ت�ي م�ألت�ن�ي 

 بالدھشة:
"البد أن القرآن امرأة، وأن اآلیات أمومة خ�الص�ة 
ال یعرفھا الرجال، واكتشفت أن كل ما حف�ظ�ت�ھ م�ن 

 قبل قد سقط من ذاكرتي.. فبكیت"
فما الذي حدا بشاعرنا الك�ب�ی�ر ال�ذي ی�ع�رف ك�ی�ف 

 ینتقي كلماتھ أن یصف القرآن بأنھ امرأة؟
ربما بسبب أمھ وق�راءت�ھ�ا ال�ق�رآن بص�وت م�ؤث�ر 
ندیان. وربما ألن الرجل ال�وح�ی�د ھ�ن�ا ھ�و الش�ی�خ 
الذي تسبب في نسیان الصبي م�ا ح�ف�ظ م�ن آی�ات 
فازدادت في نفسھ الھوة اتس�اع�ا ب�ی�ن "ال�رج�ال" 
والق�رآن. ورب�م�ا ألن ال�م�رأة ھ�ي ح�ام�ل�ة ال�رح�م 
داخلھا وقد ورد عن عبد الرحمن بن ع�وف رض�ي 
هللا عنھ أنھ سمع رسول هللا صلى هللا عل�ی�ھ وس�ل�م 

قال هللا عز وجل: أنا الرحمن وأن�ا خ�ل�ق�ت “ یقول: 
الرحم، واشتققت ل�ھ�ا م�ن اس�م�ي، ف�م�ن وص�ل�ھ�ا 

رواه أح�م�د وأب�و داود ”.  وصلتھ ومن قطعھا بَتَتُّھ
والترمذي وصححھ. وفي الرحم تم�ت إع�ادة ح�ی�اة 
اإلنسان إلیھ ب�ع�د م�وت�ت�ھ األول�ى ب�ع�د أن ش�ھ�دت 
األنفس � بالربوبیة. وكما تقول الباحثة اللب�ن�ان�ی�ة 
مروة كردیة فإن "األنوثة م�ب�دأ ك�ون�ي ألن ص�ور 
الكون ذات طبیعة انفعالیة. ینطلق اب�ن ع�رب�ي م�ن 

ال یوجد في الوجود إال الحق وأع�ی�ان�ھ  مبدأ ھو أنھ
الكون ھو صور الحق المنعكسة ف�ي  وصوره، وأن

مرآة الوجود. وتحمل "الصورة" سمات الم�ت�ج�لِّ�ي 
فیھا: فما ینطبع في الصورة من موجودات ك�ون�ی�ة 
یجد أصلھ في الوجود اإللھي. وھو شأن المثنویات 

المفاھی�م�ی�ة ج�م�ی�عً�ا: ال�ج�م�ال وال�ج�الل، ال�وح�دة 
والكثرة، القَِدم والحدوث، إلخ. وصور الم�وج�ودات 

ح الش�ی�خ  ھذه ھي ذات طبیعة انفع�ال�ی�ة. ل�ذا یص�رِّ
األكبر بأنھ "ما تمَّ إال منفعل": إذ إنَّ كلَّ م�ا س�وى 
هللا فھو منفعل، أي محل یتمیز باالستعداد ل�ل�ت�ل�قِّ�ي 
والتأثر؛ فتسري األنوثةُ كمبدأ كوني ع�ل�ى اع�ت�ب�ار 

 أن الكون محل لفعل الخالق."
ومع كل ھذا تحفظت حینھا على وصف القرآن بأنھ 
امرأة، وق�ل�ت ف�ي ن�ف�س�ي س�اع�ت�ھ�ا ھ�ذا غ�ری�ب! 
فالقرآن كتاب هللا المك�ن�ون، ال ی�م�ك�ن أن ی�وص�ف 
بأنھ رجل أو ط�ف�ل أو ام�رأة. ھ�و خ�ارج ك�ل ذل�ك 

 ومنزه عن مثل ذلك.
حتى مرت السنوات وقرأت القص�ی�دة ال�ت�ي ك�ت�ب�ھ�ا 
ابن عربي ف�ي ب�دای�ة ال�ف�ص�ل األخ�ی�ر م�ن ك�ت�اب�ھ 
الض��خ��م "ال��ف��ت��وح��ات ال��م��ك��ی��ة" وج��اء ف��ي ت��ل��ك 

 القصیدة:
ُده ..  ا إنَــاٌث لِمـا فِیـنَا یُولـِّ  إنـَّ

 فلنحمِد هللا َما فِي الكوِن من َرُجلِ 
 إنَّ الرَجاَل الِذین العرُف َعیَّنھم .. 

 ھم االنَاث وھم نفسي َوھم أملي
أسمعتم؟ ال یوجد رج�ال ف�ي ال�ك�ون، ب�ل ال ی�وج�د 

 سوى األنثى. ولكن كیف رأَى ابن عربي ذلك؟
كل ما في الكون "یستقبل" اإلشارات اإللھ�ی�ة. ك�ل 
ما في الكون مرآة بَِرِحِمھا الفیوضاُت العلوی�ة. ك�ل 
ما في الكون مفعول م�ن قِ�بَ�ِل هللا. وهللا ھ�و ال�ذي 
یقول للشيء كن فیكون. ھو الذي یولد فینا ك�ل م�ا 
ترید مشیئتھ. تفیض فینا أنھار أنواره، وفي أرضنا 
تبدأ البذور حرك�ة ال�ح�ی�اة. ح�ت�ى ال�رج�ال ھ�م ف�ي 

 الحقیقة إناث ألنھم جزء من الكون المؤنث.
ألیست األنثى ھي م�ح�ل اإلل�ق�اء وال�ب�ذر واإلی�ج�اد 
والتكون وال�ظ�ھ�ور؟ ب�ل إن ك�ل م�ف�ع�ول أو ق�اب�ل 
لإللقاء والتكّون، أو محل ل�ل�ظ�ھ�ور واإلی�ج�اد ف�ھ�و 
أنثى وإن كان ذكًرا. وكما تقول د. سعاد الحكیم ف�ي 

 مجلة التراث العربي:
"فابن عربي یقارب المرأة، ال من جھة كی�ن�ون�ت�ھ�ا 

وال من جھة م�وق�ع�ھ�ا م�ن ذات ال�رج�ل  اإلنسانیة،
ووجدانھ، بل من جھة كونھا أنث�ى، إح�دى م�رات�ب 
الوجود. وھي مرتبة القابل�ی�ة واالن�ف�ع�ال وال�ت�أث�ر، 
ھي محل اإلل�ق�اء وال�ب�ذر واالس�ت�ح�االت واإلی�ج�اد 
والتكون والظ�ھ�ور، ف�ك�ل م�ن�ف�ع�ل وق�اب�ل ل�إلل�ق�اء 
والتكون، ومحل للظھور واإلیجاد ف�ھ�و أن�ث�ى وإن 

  كان ذكرا".
وقد قرأت عن رأي البن عربي ف�ي مس�أل�ة ت�وزی�ع 
المیراث وكون الذكر لھ حظ األنثیین ح�ی�ث ق�ال إن 
في ذلك تعویًضا لَضعف الرجل ون�ق�ص�ھ ب�ال�ن�س�ب�ة 

 لألنثى التي ھي سر الوجود وینبوع الحیاة.

ثم إنھ ال شيء كما تراه في الظ�اھ�ر. ال ال�ع�ل�و ف�ي 
األعل�ى ف�ق�ط وال الس�ف�ل ف�ي األس�ف�ل ف�ق�ط. وھ�و 

 القائل:
لوال العلو الذي ف�ي الس�ف�ل م�ا س�ف�ل�ت* وج�وھ�ن�ا 

 تطلب المرئي بالمقل
لذلكم شرع هللاُ السجوُد لنا * فنشھد الحق في عل�و 

 وفي سفل
وإذا كان العلو والس�ف�ل ل�ی�س�ا ك�م�ا ن�راھ�م�ا، ف�إن 
األنوثة والذكورة لیستا كما نفكر فیھما. ثم إن رب 
العزة یقول عن الرحم إن هللا اشتق ل�ھ�ا اس�م�ا م�ن 
اسمھ فَمن وصلھا وصلھ هللا ومن ق�ط�ع�ھ�ا ق�ط�ع�ھ. 
الصلة بین الرحم والرحمن شدی�دة ال�وث�وق، وھ�ل 

 تكون الرحم إال في أنثى؟!
وما تزال األفكار تتداعى حت�ى ج�اء ی�وم االث�ن�ی�ن، 

یوم ختام مھرجان طنط�ا  2020نوفمبر  2الموافق 
الدولي للشعر، وذلك حین ألقت الشاعرة أمینة عبد 

 هللا قصائد من بینھا ھذه القصیدة:
 یشغلني كثیًرا أن هللا امرأة محبة

 فھي القادرة فقط
 على خلق كل ھذا الجمال من عدم

 وھي القادرة على فعل الوالدة
 كل ما ھو باعث للحیاة أنثوي

 حتى ماء الرجال بصفتھ المائیة
 ولونھ النسوي

 أنثوي

 أنتم أیھا الذكور
 (الالئي) ال یعبدون المرأة
 لكم من اللعنات ما یرسلكم

 إلى الوحدة على طائرة أسرع من الصوت.
فوجدُت فیما قالتھ الشاعرة شیئًا مما سبق أن قال�ھ 
محمد عفیفي مطر، وشیئًا مما اعتقده ابن ع�رب�ي، 

فضال عن ثورة الشاعرة أمینة على من ی�وص�ف�ون 
بالرجولة بینما ال یقدرون المرأة ق�درھ�ا. وب�ن�ظ�رة 
ارتجاعیة إلى دیانات قدیمة رأیت بوضوح عب�اداٍت 
وثنیة مقدسة كانت تنظ�ر إل�ى األن�ث�ى ب�اع�ت�ب�ارھ�ا 
أقرَب إلى القداسة أو حتى إلى األلوھة من ال�رج�ل، 
فضال عن محاولة الرجل ولوج الرحم مجدًدا ب�ف�ع�ل 

 غریزتھ الجنسیة.
وبعد المھرجان، اشتعل جداٌل ن�اريٌّ ب�ی�ن ف�ری�ق�ی�ن 
أحدھما انضم یناصر الشاعرة الثائ�رة أم�ی�ن�ة ع�ب�د 
هللا، ویھاجم الفریق اآلخر الم�ؤی�د ب�ق�وة ل�ل�ش�اع�ر 
المتصوف ال�ب�ی�وم�ي م�ح�م�د ع�وض ال�ذي ھ�اج�م 
التعرض للذات اإللھیة وثوابت الدین. ودائًما یك�ون 
ا في تحریك المیاه الراكدة في الساحة  االنقسام مھّمً
األدبیة لوال تبادل االتھامات الضخمة من جانب ھذا 
الفریق أو ذاك: فمن ناحیٍة الرمُي باإللحاد والك�ف�ر، 

 ومن الناحیة األخرى بالداعشیة والظالمیة.
والسؤال المھم في نظري ھل تس�م�ح االس�ت�ع�ارات 
الشعریة بما یراه الجانب اآلخر تطاوال عل�ى ال�ذات 
اإللھیة وخاصة ونحن ن�ع�ان�ي م�ن ص�راع م�ح�ت�دم 
یتعرض فیھ نبینا الكریم لسخافات الرسوم المسیئة 
بذریعة حریة التعبیر؟ وھل من حق الذین ینظ�رون 
إلى القاموس ال�دی�ن�ي ب�اع�ت�ب�اره ج�ام�ًدا م�ت�ح�ج�ًرا 
وبعیًدا كل البعد عن المعجم الشعري ال�ج�دی�د ال�ذي 
یواكب ثورة ھائلة وخاصة في مجال قصیدة النثر.. 
أن ینطلقوا في عالمھم بال قیود م�ھ�م�ا ك�ان�ت ت�ل�ك 

 القیود؟
حقًّا إن للصوفیة لشطحات، ولل�ش�اع�ری�ة ل�بَ�دوات، 
وللقابضین على جمر الدین ل�غَ�ض�ب�ات، ول�ك�ن ھ�ل 
یمكن تلطی�ف األج�واء وال�ف�ص�ل ب�ی�ن "ال�ق�وات" 

 والمجاالت؟ أرجو أال تكون اإلجابة "ھیھات"!
أما عن شاعرنا الكبیر الذي أج�ل�ھ وأق�رأه ب�ع�ن�ای�ة 
محمد عفیفي مطر فقد نظر إلى القرآن وھو ی�ك�ت�ب 

بعین الط�ف�ل ال�ذي ك�ان، ول�م ی�ج�د   سیرتھ الذاتیة
أم�ام�ھ رم�ًزا ل�ل�ح��ن�ان والس�ك��ی�ن�ة س�وى ال�م��رأة. 
وبخصوص شاعرنا البیومي عوض فأرى أش�ع�اره 
تشبھ الجدول الرقراق ینساب على حصى األح�ج�ار 
الكریمة. أما الشاعرة أمینة عبد هللا ف�أح�ب ث�وران 
بركانھا غضبًا وھي تدافع عن قضیتھا ال�م�ف�ض�ل�ة. 

 لكن لي كلمة أخیرة:
 كلمة الرب جمعھا أرباب

 وكلمة إلھ جمعھا آلھھ
أما كلمة هللا فال جمع لھا. ھو الفرد الصمد والواحد 
األحد سبحانھ وتعالى، فعلینا بالحرص التام ون�ح�ن 
نستخدم ھذه الكل�م�ة ذات ال�ق�داس�ة ال�ع�ظ�ی�م�ة ف�ال 

  نستخدمھا إال في موضعھا.

اء واا  نا أم  
 وا ن طو 

 محمد محمد السنباطي/ مصر
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 أ.د. نجاح ھادي كبة/ بغداد
یعرف النق�د ال�ث�ق�اف�ي ب�أن�ھ "ف�رع م�ن    

فروع النقد النصوصي العام, ومن ثم فھ�و 
م�ع�ن�ى   أحد علوم اللغة وحقول (االلسنیة)

بنقد االنساق المضمرة التي ینطوي علیھ�ا 
الخطاب الثقافي ب�ك�ل ت�ج�ل�ی�ات�ھ وان�م�اط�ھ 

وم��ن ھ��ن��ا ف��ان ھ��م��ھ كش��ف  -وص��ی��غ��ھ 
المخبوء من تحت اقنعة البالغي الجمال�ي, 
كما ان لدینا نظریات في ال�ج�م�ال�ی�ات ف�ان 

 -المطلوب ایجاد نظریات في (ال�ق�ب�ح�ی�ات 
بنظریة القبحی�ات ھ�و كش�ف  -والمقصود 

حركة االنساق وف�ع�ل�ھ�ا ال�م�ض�اد ل�ل�وع�ي 
ول�ل�ح�س ال�ن�ق�دي " د. ف�راس ال�ع�ت�اب�ي, 
حكایة العقل الناقص وال�ج�س�د ال�م�وش�وم, 
الموسوعة الثقافیة, دار الش�ؤون, ب�غ�داد, 

 . 22م, ص:  2018
ونزار ق�ب�ان�ي ش�اع�ر ال�م�رأة ب�ع�د ام�رئ 
القیس وعمر بن ابي ربی�ع�ة واب�ي ن�واس 
الیھ ان�ت�ھ�ى ال�غ�زل ال�ح�س�ي ال�م�ادي ف�ي 
العصر الحدیث وتف�اع�ل ح�ب�ھ م�ع ال�م�راَه 
كجسد اكثر مما تفاعل مع�ھ�ا ك�روح ع�ل�ى 
طریقة الش�ع�راء ال�ع�رب ال�ق�دام�ى, وت�رك 
وراء شعره الكثیر من االنس�اق ال�ث�ق�اف�ی�ة 

  یقول ،المضمرة
لم اكن یوم�ا م�ل�ك�ا ...... ول�م ان�ح�در م�ن 
ساللة الملوك .... غیر ان االحساس ب�أن�ك 
لي ....... یعطیني الشعور .... بأن�ي ابس�ط 
س��ل��ط��ت��ي ع��ل��ى ال��ق��ارات ال��خ��م��س ...... 
واسیطر على نزوات المطر ..... وع�رب�ات 
الریح .... وام�ت�الك االف ال�ف�دادی�ن ف�وق 
الشمس ..... ی�ج�ع�ل�ن�ي ات�وھ�م ..... ب�أن�ي 
ق��ی��ص��ر م��ن ق��ی��اص��رة روس��ی��ا ..... او 

 انني ..... كسرى انشروان. 
ان نسق الفحولة ھو نسق ثقافي سائد ف�ي 
الثقافة العربی�ة ع�ن�د ال�ذك�ورة, وھ�و م�ن 
مخلفات التفكی�ر ال�ق�ب�ل�ي وج�ده ن�زار ف�ي 
امتالكھ للمرأة (بأنك لي) اذ تسی�ط�ر ع�ل�ى 
الشاعر (األنا) الذاتیة التي یفتقد تحقی�ق�ھ�ا 
في الواقع المعیش ف�وج�دھ�ا ف�ي ام�ت�الك�ھ 
ل�ج��س��د ال��م��رأة وب��ذل��ك ف�ان ھ��ذا ال��ن��س��ق 
الثقافي ال یتجذر عند الشاعر ف�ح�س�ب ب�ل 

 یمتد الى النسق الثقافي كلھ. 
ویمارس نزار ص�ف�ة ال�م�س�ت�ھ�ل�ك ل�ج�س�د 
المرأة ویكون في عالقتھ معھ�ا ف�ي ح�دود 
(المابین) بین الم�رأة ال�م�ع�ش�وق�ة ال�ن�ق�ی�ة 
ك�اط��واق ال��ی��اس��م��ی��ن وال��ب��ری��ئ��ة ك��م��رای��ل 
االطفال وبین المرأة الداخلة كالخن�ج�ر ف�ي 
جسده وفي تاریخھ الشخصي المع�ی�ق�ة ل�ھ 

  عن العمل والحیاة, قال :
من انت... یاامرأة....ایھا الداخلة كالخنج�ر 
في ت�اری�خ�ي .... ای�ت�ھ�ا ال�ن�ق�ی�ة ك�اط�واق 
الیاسمین .. وال�ب�ری�ئ�ة ك�م�رای�ل االط�ف�ال, 
ایتھا المفترسة كالكل�م�ة..... اخ�رج�ي م�ن 
اوراق دفاتري ... حتى استطیع اذھب ال�ى 

 العمل ....
ان تسلیع المرأة نسق فحولي اذ تكون فیھ 
ال��م��رأة م��ت��ع��ة ل��ل��رج��ل ك��الس��ل��ع��ة ت��ب��اع 
وتشتري, وھذا نسق تاریخي في ال�ث�ق�اف�ة 

ع�ف��ا ع��ل�ی��ھ ال��زم��ن ومض��ى ب��ل وح��ارب��ھ 
التطور المدني لالنسان واصب�ح�ت ال�م�رأة 
شریكة ال�رج�ل ف�ي ال�ع�ص�ر ال�ح�دی�ث ف�ي 
ال��ع��م��ل وال��ح��ی��اة ك��ك��ل ول��م ی��ع��د ال��ع��م��ل 
وممارسة الحیاة حكرا ع�ل�ى ال�ذك�ور ك�م�ا 
ورد في شعر نزار الن المدنیة والح�ض�ارة 
ت��ق��وم ع��ل��ى اك��ت��اف ال��رج��ل وال��م��رأة 
كشریكین, ویمارس نزار ال�ن�س�ق الس�ادي 
المضمر في شع�ره ف�ھ�و ی�ری�د ان یض�رم 
النار في ثیاب الج�م�ی�الت وی�ت�ف�رج ب�ف�رح 
شیطاني على الحرائق المش�ت�ع�ل�ة ب�ی�ن�ھ�ن 
لیشبع اناه الذاتیة من خالل قصة ح�ب م�ع 

  امرأة ال تتكرر, یقول :
ام���ارس ف���ي ھ���ذه االی���ام .... ھ���وای���ة 
خط�ی�رة .... وھ�ي ان ات�ح�دث ع�ن�ك ال�ى 
النساء .... لذة كبیرة ..... ان ازرع�ك ف�ي 
عیون النساء .... ف�ي فض�ول�ھ�ن .... ف�ي 
دھشتھن ... ل�ذه م�ا ب�ع�دھ�ا ل�ذه ..... ان 
اض��رم ال��ن��ار ف��ي ث��ی��اب ال��ج��م��ی��الت .... 
واتفرج بفرح شیطاني .... على ال�ح�رائ�ق 
المشتعلة بینھن .... عیون النساء .... ھي 

   المرایا المدھشة ..... التي تطمئنني ....
ان قصة حبنا غیر مألوف�ة, ی�ق�ول ع�ب�دهللا 
الغذامي: (وبما ان نزار فحل یرث اس�الف�ھ 
من الفحول, فانھ سیضع نفسھ في موض�ع 
المتعالي وموض�ع ال�غ�ل�وال�ف�اح�ش) ال�ن�ق�د 
الثقافي ال�م�رك�ز ال�ث�ق�اف�ي ال�ع�رب�ي, ال�دار 

 . 250, ص: م)2005, 3البیضاء المغرب ط
وفي شعره نسق ثق�اف�ي م�ازوك�ي مض�م�ر 
متجذر في ثقافة الشاعر العربي ویتخذ في 

نزار طریقة التطھیر الذي ت�م�ارس�ھ   شعر
بعض االدیان ل�م�ح�و ذن�وب اف�رادھ�ا ب�ع�د 

  الموت :
انني احبك... على العكس... ان تساعدین�ي 
ع��ل��ى ال��م��وت ح��رق��ا ... ع��ل��ى ال��ط��ری��ق��ة 
البوذیة .... مجنونھ انت اذا تص�ورت .... 
ان�ن�ي اط�ل�ب م�ع�ك الس�الم�ة, ول�م ی�ك�ت��ف 
الشاعر بتعذیب نفسھ للتخل�ص م�ن ف�ورة 
ح��ب��ھ, ب��ل ی��ع��م��م ھ��ذا ال��ن��س��ق ال��ث��ق��اف��ي 
ال�م��ازوك��ي ع��ل��ى االخ�ری��ن ح��ت��ى تص��ب��ح 
االرض ومن فیھا علبة كبریت تشعلھ�ا ی�د 
طفل لتعذیب من ف�ي االرض ج�م�ی�ع�ھ�م : 
فحین یحب رجل مثلي .... امرأة مثلك .... 
تش���ق���ق قش���رة ال���ك���ون.... وتص���ب���ح 
االرض .... علبة ك�ب�ری�ت ف�ي ی�د ط�ف�ل . 
ویخفف نزار من غلواء حبھ بالموت عل�ى 
الطریقة الب�وذی�ة ب�أن ی�ت�ل�ذذ ب�ھ�ذا ال�ح�ب 
مختلطا بالھذیان ف�ھ�و ی�ك�ون ع�ن�دئ�ذ ف�ي 

  احسن حاالتھ :
فأنا اكون في احس�ن ح�االت�ي .... ع�ن�دم�ا 
تھاجمني نوبات الھذیان ... فأنسى ت�اری�خ 
وج��ھ��ي... وانس��ى مس��اح��ة جس��دي.... 
وات�ال��ش�ى ت�ح��ت ش��م�س ن�ھ��دی�ك.... ك�م��ا 
تتالشى مدینة من الشمع . ثم ی�رج�ع ن�زار 
الى غ�ل�واء ح�ب�ھ ال�م�ازوك�ي دالل�ة ع�ل�ى 
اضطراب شخصیتھ ف�ي ھ�ذا ال�ح�ب غ�ی�ر 

 المستقر, یقول : 

وانا اح�ب�ك ... ع�ل�ى مس�ت�وى ال�ھ�م�ج�ی�ة 
احبك ... ع�ل�ى مس�ت�وى ال�ن�ار وال�زالزل, 
احبك .... على مستوى الخ�م�ر وال�ج�ن�ون, 
احبك .... فال تسافري مرة اخرى .... الن 
هللا م��ذ رح��ل��ت, دخ��ل ف��ي ن��وب��ة ب��ك��اء 

 عصبیة .... واضرب عن الطعام, 
یقول علي كمال : (ان االحساس باأللم اذا 
ما استمر وتواص�ل ف�ق�د یص�ب�ح احس�اس�ا 
مرغوبا فیھ, وھكذا فم�ا ق�د ی�ب�دأ ب�االص�ل 
كمجرد م�ط�اوع�ة او خض�وع ب�الض�رورة 
لأللم, فقد ینتھي بالشعور باللذة وال�ى ح�د 
السعي للحصول على التجربة المؤلمة ف�ي 

الن�ف�س   سبیل الوصول الى اللذة النھائیة)
, 4, ط1انفعاالتھا وامراضھا وعالجھ�ا, ج

 334م ب�غ�داد, ص: 1988الدار العربیة, 
لذلك نرى الش�اع�ر یض�غ�ط ب�ھ�ذا ال�ن�س�ق 
المضمر باستمرار لیحقق ال�ل�ذة وال�م�ت�ع�ة 

 یقول: 
رس��ال��ت��ك ف��ي ص��ن��دوق ب��ری��دي....دی��ك 
مذبوح ... ذبح نفسھ وذبحني .... احب ان 
یكون حبي لك ع�ل�ى مس�ت�وى ال�ذب�ح ..... 
على مستوى النزیف واالستشھاد ... احب 
ان امش��ي م��ع��ك دائ��م��ا ... ع��ل��ى ح��د 
الخنجر ... وان اتدحرج معك عش�رة االف 
سنة .... قبل ان نتھشم م�ع�ا ع�ل�ى س�ط�ح 

 االرض. 
ان النسق المضمر في (قبل ان نتھشم مع�ا 
ع��ل��ى س��ط��ح االرض) یش��ی��ر ال��ى نس��ق 
السادو مازوخیة المضمر (ف�الس�ادی�ة ھ�ي 
ای��ق��اع االل��م كش��رط ل��الث��ارة ال��ج��ن��س��ی��ة. 
والمازوخیة ھي تقبل االلم كش�رط ل�الث�ارة 
ال�ج�ن��س�ی��ة والس�ادوم��ازوخ�ی��ة ھ�ي ت�وف��ر 
التجربتین معا في الف�رد ال�واح�د) ال�ن�ف�س 
انفعاالتھا وامراضھا وعالج�ھ�ا, ال�م�ص�در 

  330السابق, ص: 
ومن خالل عالق�ة ن�زار ب�ال�م�رأة الس�ادی�ة 
والمازوخیة والسادوماخیة یتضح ان نزار 

ن�ف�س�ی�ة   یمارس الحب مع المرأة ب�دواف�ع
مضمرة حس�ی�ة ق�د ت�رس�ب�ت ف�ي اع�م�اق 
نفسھ وان�ع�ك�س�ت ع�ل�ى اب�داع�ھ الش�ع�ري 

 واضحة للعیان. 
لذلك ترى في شعره الرجوع الى المرح�ل�ة 
الطفلیة في عالقتھ م�ع ال�م�رأة م�ن خ�الل 
تعلقھ بصدر المرأة وثدیھ�ا وھ�ي اش�ارات 
اودیبیة ومعلوم في علم النفس ال�ت�ح�ل�ی�ل�ي 
لدى فروی�د وم�ؤی�دی�ة ان ال�ت�ع�ل�ق بص�در 
المرأة یرجع الى مرحلة الطفولة اذ ی�م�ی�ل 
الذكور الى امھاتھم في حین ی�م�ی�ل االن�اث 
البائھن وھ�ذا ال�ن�س�ق ال�ن�ف�س�ي ال�ث�ق�اف�ي 
المضم�ر یش�ی�ر ال�ى االن�ت�ك�اس ل�م�رح�ل�ة 
الطفولة والرضاعة وھو یدلل على ح�اج�ة 

للحنان والعطف, والبد من ان اشی�ر   الفرد
ال��ى ان ث��ان��ي دی��وان اص��دره ن��زار ك��ان 

م وف�ی�ھ 1948بعنوان طفول�ة ن�ھ�د ال�ع�ام 
قصیدة (شمعة ونھد) والشمعة تشی�ر ال�ى 
الذكورة والفحولة وھو نسق مضمر ت�أك�د 
من عالقتھما بالنھد وزاده المناص "تحت 

 العنوان" تأكیدا لھذه العالقة: 
(جمعھما اللیل ف�ي غ�رف�ة, ش�اع�ر ذاھ�ل, 
فكان بینھما ھذا ال�ح�وار) ال�ذي ی�ن�م ع�ن 
عالقة ایروسیة واضحة كان النھد اس�اس 
تحریك مشاعر الشاعر وغریزتھ الجنسی�ة 

  نحو االخر من دون مواراة :
 یاصاحبي في الدفء

 اني اختك الشمعة
......................... 
 یانھد .... اني شمعة
 عذراء .... لي سمعة
 الى متى ؟ نحن ھنا

 یااشقر الطلعة
 یادورق العطور .... لم

 یترك بھ جرعة
 احلمة حمراء .... ھذا
 الشيء ... ام دمعة ؟

 اطعمتھ ... یانھد قلبي
 قطعة .... قطعة
 تلفت النھد لھا
  وقال : یاشمعة

  التبخلي علیھ من
  یعطي للورى ضلعھ

والشاعر یناشد اخیرا بالفحولة وال�ذك�ورة 
المضمرة (وقال: یاشم�ع�ة) ب�ع�دم خ�ذالن�ھ 
امام االنوثة والسیما ان التاریخ ق�د ج�م�ع 
بین المرأة وال�رج�ل اذ خ�ل�ق هللا ادم م�ن 

 ضلع حواء (ال تبخلي علیھ..) 
(وتأتي النشوة البالغیة والھوس الجمال�ي 
وبوصفھ�ا ح�ج�ای�ا ی�غ�ط�ي ع�ل�ى ال�ع�ی�وب 
ویغشي العیون عن التب�ص�ر, وھ�ذه ل�ع�ن�ة 
الشعر حینما یكون جمالیا فحسب او ان�ی�ق�ا 
فحسب) النقد الثقافي, ال�م�ص�در الس�اب�ق, 

, ویس��ت��ش��ھ��د ال��غ��ذام��ي ع��ل��ى 256ص:
جمالیات نزار عل�ى ال�رغ�م م�ن ق�ب�ح�ی�ات�ھ 

 بقولھ :
 لم ازل من الف عام

 لم ازل اكتب للناس دساتیر الغرام
 واغني للجمیالت

 على الف مقام ومقام
 انا من اسس جمھوریة الحب

 الیسكنھا اال الحمام
وال ب��د م��ن ان اش��ی��ر ال��ى ان ال��ف��ح��ول��ة 
والحرمان وتھمیش ع�ق�ل ال�م�رأة ال�ن�س�ق 
الثقافي المضمر وراء الكثیر من القبحی�ات 
في تاریخ الشعر العربي ولی�س ف�ي ش�ع�ر 

 نزار وحده.
  من مصادر البحث

روائع نزار قباني, دراسة واعداد سمر  -1
الضوى, تقدیم محم�د ث�اب�ت دار ال�روائ�ع, 

  م2003
, -طفولة نھد (ال�دی�وان), ن�زار ق�ب�ان�ي -2

, 1ب��ی��روت, م��ن��ش��ورات ن��زار ق��ب��ان��ي, ط
  م1972

النقد الثقافي, ع�ب�دهللا ال�غ�ذام�ي, ال�دار  -3
المغرب, المركز الثقافي العربي  -البیضاء 

    م2005, 3ط



 قال محدثي:

"عن�دم�ا ت�وق�ف�ت ب�ي الس�ی�ارة   

وأل��ق��ی��ت ن��ظ��رة ع��ل��ى م��ؤس��س��ة 

اإلدارة، فركت عینّي جیدا أن�ف�ض 

عنھما ما ظننتھ ب�ق�ی�ة ن�ع�اس ل�م 

ینقشع واستدعى ب�ع�ض أض�غ�اث 

 …أحالم 

ف�االل�ت�زام�ات   ترددُت قبل الترّجل

ورائ��ي ك��ث��ی��رة وال��ج��م��ع أم��ام��ي 

كقطع السحاب المنذر بالم�ط�ر أو 

كموج البحرغابت ع�ن�ھ الش�م�س 

فادلھّمت صفح�ت�ھ وس�ك�ن�ت ف�ی�ھ 

الریح فتحرك ف�ي ری�ب�ة و ت�ؤدة 

… 

قلت: أخ�ت�رق الص�ف�وف وأت�ب�ی�ن 

الحّق من الباطل فلعّل الموظ�ف�ی�ن 

خلف الشبابیك الضیقة في نش�اط 

 النحل ونظام النمل.

ُ  ب��ی��ن ال��ج��م��وع، وج��وه  دل��ف��ت

ذاب��ل��ةغ��ط��ت ال��ك��م��ام��ةُ نص��ف��ھ��ا،

(وللكورونا فض�ل ح�م�ای�ت�ن�ا م�ن 

ال��رش��اش ال��م��ت��ن��اث��ر وال��ب��ص��اق 

… المتقاَذف فرّب ض�اّرة ن�اف�ع�ة)

كنت ال ترى غیر عیون شاردة أو 

مستنجدة تعبت من الوقوف وم�ن 

الزحام فالق�وم ق�د ت�ج�م�ع�وا ق�ب�ل 

…الشبابیك بساعة وأك�ث�ر   فتح

ھذا یبحث عن رقعة ِظلٍّ تَوقِّیاً من 

شمس الھبة لفحت منھ ال�ك�ت�ف�ی�ن 

و ضاعفت غلیاَن ال�رأس ح�رارةً 

وحنَ�قً�ا وذاك ی�رف�ع ع�ن وج�ھ�ھ 

الكمامةَ طلبا ل�ل�ھ�واء أو الب�ت�الِع 

ظھوٌر جلَدھا الزم�ُن … شربِة ماء

بسیاطھ فان�ح�ن�ت وُرَك�ب ت�ھ�ّرأت 

م��ف��اص��لُ��ھ��ا ف��ع��ج��زت ع��ن ح��م��ل 

أصحابھا فجلسوا حیثما اتّ�ف�ق أو 

ات��خ��ذوا ج��دران ال��م��ب��ن��ى م��تّ��ك��أً 

ھ�ذا ی�ئ�نُّ … ینت�ظ�رون الش�ف�اع�ةَ 

…واآلخر ع�ل�ى… وذاك یدعو لِـ

وثالث یھ�ّوُن األم�َر وی�دع�و إل�ى 

وكّوَن جمع آخ�رح�ل�ق�ةً … التصبّر

ل��م��ن��اقش��ة أوض��اع ال��ب��الد وم��ا 

ص��ارت إل��ی��ھ األح��وال ل��ت��ح��دی��د 

ال��م��س��ؤول ع��ن ھ��ذا ال��ھ��ی��اط 

ی���ح���اك���م���ون دون …  وال���م���ی���اط

م��ح��اك��م��ة وی��ل��ع��ن��ون األح��زاب 

ی��ح��اس��ب��ون أم��ری��ك��ا … وال��ح��ك��ام

وإس����رائ����ی����ل وب����الد الص����ی����ن 

یش���ع���ل���ون ال���ح���رب … واألت��راك

العالمیة الثالثة ویُنھونھا وھم في 

أماكنھم متسّم�رون ال ی�ت�ق�دم�ون 

جمع آخ�ر …خطوةً وال یتأخرون 

من النساء المحجباِت والساف�راِت 

یتحّول بھن الحدیث من ال�م�ط�ب�خ 

إل��ى االن��ت��خ��اب��ات األم��ری��ك��ی��ة، 

بعضھن ینتصرن للفیل وأخ�ری�ات 

ل��ل��ح��م��ار،وم��ن��ھ��ا إل��ى ال��م��دارس 

وق��د ی��رت��ف��ع … ومش��اك��ل األوالد

سعال أحدھم فینبري لھ ج�م�ھ�ور 

المتطبِّبیَن ،كلٌّ ینصحھ بنوع م�ن 

وتتصاع�د األص�وات …األعشاب 

ف��ي ل��غ��ط وتُ��ف��تَ��ُح ك��ت��ب ال��ط��ب 

ال��رع��وان��ي وتس��َردال��ق��وائ��م ف��ي 

ك�ل ھ��ذا … ال�م�َھ�َرة م�ن األط�ب�اء

وصاحبنامشغول ع�ن�ھ�م بس�ع�ال�ھ 

… 

 

وقد تنتبھ الجماعة إل�ى أن�ن�ا ف�ي 

زمن الكورونا وأن التباعد واجب 

فینفرط عقدھم وین�ح�ّل ل�ف�ی�ف�ھ�م، 

ولكن إل�ى أی�ن ال�م�ف�ّر وال�م�ع�بّ�د 

وراءھ��م بس��ی��ارات��ھ ال��راكض��ة 

 ودراج��ات��ھ ال��م��ھ��رول��ة وش��ب��اكُ 

ال�ت�ح�م ب�ھ   البنایة أم�ام�ھ�م وق�د

األش�خ�اص وب�ب�ع��ض�ھ�م ال�ب�ع��ض 

حتى ال ی�ت�رك�وا م�ج�اال ل�م�ت�ط�ف�ل 

أو ام��رأٍة   أوص�اح��ب ج�اه وم��ال

ت�وظ��ف أن��وث��ت�ھ��ا ف�ي م��ث�ل ھ��ذه 

المواقف فالمساواة عندھا مطل�ب 

وحق دستوري، أما إذا ك�ان ف�ي 

المسألة وقوف ومشاق فالق�اع�دة 

الشرعیة تقول بأن ل�ل�رج�ل م�ث�ل 

 ٠حظ األنثیین"

 

 قال محدثي

طال بي ال�م�ق�ام ف�ق�ررت خ�وض 

ال��زح��ام واس��ت��ع��م��ال ال��م��رف��ق 

إل�ى   واألقدام حتى أخط لي طریقا

الش��ب��اك ب��ع��د أن الح��ظ��ت أن 

الجموع تتضاع�ف وال ت�ت�ن�اق�ص 

وجلھم من المتقاعدین وأص�ح�اب 

األمراض المزمنة وما ج�اء ب�ھ�م 

 …غیر الضرورة

كان خلف الشباك م�وظ�ف واح�د، 

وب��ی��ن الش��ب��اك وم��ك��ت��ب��ھ داخ��ل 

االدارة عش��رةُ أم��ت��ار أو ت��زی��د 

یقط�ع�ھ�ا ج�ی�ئ�ة وذھ�اب�ا م�ع ك�ل 

حریف وال ینسى في كل م�رة أن 

ی��ج��ی��ب ع��ل��ى م��ك��ال��م��ة ھ��ات��ف��ی��ة 

تستغرق من�ھ م�ا ی�ق�ض�ي ح�اج�ة 

عدی�د ال�ح�رف�اء، وھ�و إذا مش�ى 

ف�ك��أن ق��اع ح��ذائ�ھ م��ادة الص��ق��ة 

یقتلع قدمیھ من األرض اق�ت�الع�ا 

وھو إذا لقی�ھ أح�د زم�الئ�ھ ال … 

یكتفي بابتسامة أو ك�ل�م�ة ع�اب�رة 

ب��ل ی��أخ��ذان ف��ي ح��دی��ث م��ط��ّول 

یختمانھ بضحكة وبن�ْھ�ِر ك�لِّ َم�ن 

…ی��ح��ت��ّج أو ی��ظ��ھ��ر الض��ی��ق 

وذكرتُ حدیث اح�د ال�م�ھ�اج�ری�ن 

ع�ن س�ی�ر ال�ع�م�ل ف�ي   إلى كن�دا

وك�ان   المؤسسة الت�ي ك�ان ب�ھ�ا

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

االج��ت��م��اع��ی��ة ونس��ق ال��ع��م��ل 

الجھنمي فال ضحك وال قھوة وال 

نكتة وال استراح�ة وال "ت�ق�ط�ی�ع 

وال تریی�ش" ف�االن�ت�اج�ی�ة ھ�ن�اك 

ت��ح��ت��س��ب ب��ال��دق��ی��ق��ة ول��ی��س 

وكان یحمُد هللا أننا ف�ي … بالسنة

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

الرحمة" وأننا على دین االس�الم 

واألخ��الق الس��م��ح��ة ولس��ن��ا كـ 

"بالد الكفار" یشغلنا العم�ل ع�ن 

وم�اذا … التطفل وتشمم األخ�ب�ار 

إذا لم تُْقَض الحوائ�ج ال�ی�وم؟ ك�ل 

ش�يء ب��ال�ق��درة ال�رب��ان��ی�ة یس��ی��ر 

وع���ن���دم���ا یش���اء هللا یس���ھ���ل 

ھل یج�وز أن ن�ن�اف�س …  العسیر

ال�ك��ف��ار ف��ي ال�ح��زم وال��ع��زم؟ ق��د 

یجعل منا ذلك كفارا والع�ی�اذ ب�ا� 

… 

 

 قال محدثي :

ب�ع��د أن ان��ت��ص��ف ال��ی��وم وی��ئ��س 

بعض القوم فسھلوا لي ال�وص�ول 

أل��ى الش��ب��اك، تس��ل��م��ت ورق��ت��ي 

وانزاحت ع�ن�ي ال�غ�م�ة ال ألن�ن�ي 

سأشتري دوائي قبل فوات األوان 

ِعْش��ُت ال��ح��ش��َر ق��ب��ل   ب��ل ألن��ن��ي

ال��ب��ع��ث وس��أك��ون ی��وم ال��ق��ی��ام��ة 

 متسلحا بالدربة والخبرة.

 .فبارك هللا في الكورونا والثورة
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تعتذر جریدة "العراقیة االسترالیة"  
عن خطأ غ�ی�ر م�ق�ص�ود م�ن ال�ق�راء 
واالس�ت�اذة زی�ن�ب ح�داد ف�ي ع�ن��وان 
مقالتھا في العدد الماضي، لذا وج�ب 

 التنویة واالعتذار.
 

 "العراقیة االسترالیة" 



منذ سنوات خلت، شاع استعمال مصطلح    
"ع���ج���ائ���ب���ي" و"غ���رائ���ب���ي" ل���وص���ف 

بین ط�یّ�ات  والقصص التي تحمل  الروایات
نصوصھا، الخیال الخارق والغیر الواق�ع�ي. 

نُسبت للغرب، منذ فجر ظھورھ�ا،   نصوص
 و ال زالت تحتفظ بھكذا صیت لیومنا ھذا.

اللفظین غرائبي وع�ج�ائ�ب�ي،  الفرق بین  و
ی���ك���م���ن ف���ي  إذا ارت���ب���ط���ا ب���الّس���رد، 

ال��ذي ی��ح��ّس��ھ ال��ق��ارئ ح��ی��ال  اإلحس��اس 
تصدیق الحادثة، التّي یتضّمنھاّ النّص، م�ن 

 عدمھ.
س�ل�ی�م�ة  ى ھذا األخیر أن الق�وان�ی�ن أفإن ر

وتسمح بتفسیر الظواھر الموصوف�ة، ف�ھ�و 
قد دخل ف�ي الّس�رد ال�غ�رائ�ب�ي،  بدون شك 

یعرف أیضا بأدب الخوارق، و القائ�م   الّذي
على أساس بروز حدث یّخل بالقوانین التي 
تسیّر حیاة ال�ب�ش�ر ع�ادة، ب�ظ�ھ�ور أح�داث 
ف�ج�ائ�ی��ة ت�ف��ق�دھ�م االط�م�ئ��ن�ان واإلحس��اس 

 بالسكینة و األمان.
أن��ھ ی��ن��ب��غ��ي ق��ب��ول األم��ر  أم��ا إذا رأى 

قوانی�ن ج�دی�دة، ل�ت�ف�س�ی�ر ظ�واھ�ر  وتخیّل 
ب�ذل��ك ق�د ول�ج ع��ال�م الّس��رد  ف��ی�ك��ون  م�ا،

العجائبي، بما یحتویھ من أحداث ممیّزة، ال 
یتقبّلھا العقل البشري لكن یت�ّوق�ع ح�دوث�ھ�ا 

 مستقبال مع تطّور العلم و التكنولوجیا. 
ھكذا أنواع من النّصوص الم�غ�ای�رة ت�م�ام�ا 

ت�ع�ّودن�ا  لما عھدناه من نصوص كالسی�ك�ی�ة
الّس�رد ال�ع��رب��ي  ق�راءت��ھ�ا، م�ت��واج�دة ف�ي 

الم�ع�اص�ر ول�ك�نّ�ھ�ا ت�ظّ�ل ق�ل�ی�ل�ة، م�ق�ارن�ة 
ف�ی�ھ ھ�ذا ال�ن�وع م�ن  بالغربي ال�ّذي ب�ات 

النصوص یس�ت�ق�ط�ب األدب�اء، ویس�ت�ھ�وي 
 القّراء و السینمائیین.

أعم�اٍل   و لقد تّوفر أدبنا العربي القدیم على
إبداعیة ك�ث�ی�رة ت�ن�ھ�ل م�ن م�ع�ی�ن ال�خ�ی�ال 
العجائبي، ككتاب ألف لیل�ة ول�ی�ل�ة وك�ل�ی�ل�ة 
ودم�ن�ة والس�یّ�ر الش�ع�ب��ی�ة كس��ی�رة ف��ارس 

س�ی�ف ب�ن ذي ی�زن، وس�ی�رة ب�ن�ي  الیمن 
ب�م�ث�اب�ة ك�ن�وٍز  تعتبر جمیع�ھ�ا   ھالل، سیّر

درٌر ی�ن�ذر ن�ظ�ی�رھ�ا ف�ي فض�اء اإلب�داع  و 
 التخیلي الجموح.

ّك�ل   مما ُذِك�ر، ی�ظّ�ل  و لكن بالّرغم من ّكل
من األدب الغرائبي و ال�ع�ج�ائ�ب�ي ع�ل�ى ّح�د 
س��واء، ن��م��ط��ی��ن ن��اذري ال��ت��واج��د ف��ي 

وال��ق��ّص��ة ال��ع��رب��ی��ة، ل��م ی��تّ��م  ال��روای��ة
 استثمارھما بشكل مّوسع وكامل.

ال�م�ت�واض�ع�ة  ومن خالل دراستي ال�ن�ق�دی�ة 
أن أسلّط أضواًء كاشفة على  إرتأیت  ھاتھ،

عمل أدبي متمیّز، استوقفني ع�ن�وان�ھ ق�ب�ل 
أن تستوقفني قصصھ الشیّقة، والتّ�ي م�زج 

ع�ل�ي  وال�واق�ع�ی�ةبین الغرابة  فیھا الكاتب 
نحو فرید، یت�م�ی�ز ب�ال�خ�ی�ال وال�ع�م�ق دون 

 تعقید أو غموض.
ھي المجموعة القصصیة "حاّسة الموتى" 
لألدیب أ.محمد السعید جمعة، من إصدارات 

 م. 2019دار النسیم لسنة 
مجموعة ت�ح�ت�وي ع�ل�ى أرب�ٍع و عش�ری�ن 
قّصة قصیرة و بضع قصص قص�ی�رة ج�ّدا، 

 شكلّت مسك ختام العمل األدبي المتمیّز.
في ھذا العمل ت�ج�لّ�ى ج�م�ال ال�ق�ص�ص ف�ي 
قدرة الكاتب الفائقة على ابتكار الّشخصیات 

وال�واق�ع م�عً�ا ب�ب�راع�ة   وتوظ�ی�ف ال�خ�ی�ال
وإتقان، ناھیك عن حس�ن اخ�ت�ی�اٍر ل�ل�ق�ال�ب 

 أدیبنا عملھ. الّسردي الّذي ّصب فیھ 
تمیّزت ّجل قصص المجموعة ببن�اء ل�غ�وي 
سلیم ول�ق�اء ب�ی�ن ال�م�أل�وف وال�الم�أل�وف، 
بأدوات طبیعیة وأخرى غ�ی�ب�ی�ة ف�ری�دة م�ن 

أف��ك��ارھ��ا مس��ت��ّم��دة م��ن   ن��وع��ھ��ا، ك��ان��ت
و  المعتقدات الشعب�ی�ة وم�ن ع�ن�ف ال�واق�ع

إكراھاتھ، الشيء الّذي أضفى عل�ى ال�ع�م�ل 
و ال�م�ت�ع�ة ف�ي آن  الّسردي سمات الغرابة 

 واحد.
ف�ف�ي قّص�ة "ش�ب�ح"، رّك�ز ال�ك�ات�ب ع�ل��ى 
شخصیة بطل الق�ّص�ة، ع�وض ال�ج�ب�الوي، 
ومصرعھ المأساوي تحت عج�الت ال�ق�ط�ار 
وال�ّذي ب��ات ح�دی��ث ال�عّ��ام و ال��ّخ�اص ف��ي 
البلدة، بروای�ات م�ت�ن�اقض�ة ل�م ت�خ�ل�و م�ن 

نقلت األوھام و ال�ت�خ�ی�الت  الغرابة. إلى أن 
رؤیة شبح أو عفریت ع�وض  إلى  األھالي 

الجبالوي، ف�ي ال�ظ�الم ب�ال�ق�رب م�ن ّس�ك�ة 
القطار، یص�ول و ی�ج�ول ب�ث�وب�ھ ال�م�لّ�ط�خ 

 بالدماء و رأسھ المھّشم.
في قّصة "عفریت من ال�ّج�ن"، یس�رد ل�ن�ا 
الكاتب ما جرى مع البطل في بی�ت ع�ائ�ل�ت�ھ 

أنّھ مسكون بالّجن  القدیم، والّذي شیع عنھ 
والعفاریت. صاحبنا أعلن ع�دم خ�وف�ھ م�ن 
ھؤالء الكائنات و ظّل ف�ي ال�ب�ی�ت ع�ل�ى أن 

 ظھرت لھ بوادر تواجدھم بھ. 
القّصة انتھت بنھایة سعیدة، إذ أّن ال�ب�ط�ل 
ربط عالقة صداقة طیبة مع أحد م�ن ال�ّج�ن 

الّذي كلّما ح�اول أن ی�ت�ج�اوز ح�دوده أو  و
یتمادى في فعل من أفعالھ الخبیثة، ی�ع�ات�ب�ھ 
صاحبنا اإلنسي بلطف، مّذكًرا إیّاه ب�أواص�ر 
العمومة التّي تجمع ّكال من الّجن و اإلن�س، 

 و أن كالھما أوجده ّهللا لعبادتھ لیس إالّ.
في "لقاء مع صدیقي المیّ�ت"، ی�روي ل�ن�ا 
الكاتب أحداثًا تتّس�م ب�ال�غ�راب�ة وش�يء م�ن 
الفكاھة. حین یلتقي أحدھم بصدیق لھ، كان 
قد تّوفي م�ن�ذ س�ن�وات ب�رص�اص�ة ط�ائش�ة 
أصابتھ في دماغ�ھ ف�ي م�ظ�اھ�رة ش�ع�ب�ی�ة. 
النّص بھ ح�وار ش�یّ�ق ی�دور ب�ی�ن ال�ّراوي 
والبطل المیّت عاصم فرحات الخفیف الظّل، 
و ال�ّذي ع�اد م�ن ع�ال�م ال�ب�رزخ، ل�ی�ص�ف 
لصدیقھ نعیم اآلخ�رة و س�ع�ادت�ھ ب�ت�واج�ده 
بمكان خاٍل من األوجاع والمنّغصات، ن�اف�یً�ا 
عن نفسھ صفة "الشھ�ی�د" ال�ّذي أط�ل�ق�ھ�ا 

 علیھ أھل مدینتھ.
"، فالّذي یقرأھا 2990أّما في قّصة "ینایر 

یخیّل لھ انّھ ی�ق�رأ نّص�ا ل�ألدی�ب ال�ف�رنس�ي 
"، ول��ی��س Jules Verne"ج��ول ف��ی��رن 

 لكاتبنا أ. محمد السعید جمعة. 
ال��نّ��ص ن��ق��ل��ة ف��ری��دة م��ن ن��وع��ھ��ا م��ن 

ال�م�ج�م�وع�ة ال�ق�ص�ص�ی�ة، ال�م�ل��يء  ع�ال�م 
مثیر مذھل، ع�ال�م  بالغرابة و الّذعر، لعالم 

الخیال العلمي الغ�نّ�ي ب�أح�داث مس�ت�ق�ب�ل�ی�ة 
 ال یستوعبھا العقل البشري.  وتنبؤات

ص��اب��ر ف��رح��ان، ص��اح��ب ش��رك��ة األس��ف��ار 
المنّظمة لرحالت للقمر، یرى أّن مش�روع�ھ 
لم یعد یحقّق ل�ھ ال�ع�ائ�د ال�ّم�ادي ال�م�رج�ّو، 
ف�أغ�ل�ب�ی�ة ال�نّ�اس ص�ارت ت�م�ت�ل�ك م�راك��ب 
فضائیة یسافرون بھا من كوكب آلخر م�ت�ى 

عم�ی�ق، ال�خ�وض   بعد تفكیر  شاءوا. یقّرر
ن�ق�ل   وھ�و  في مشروع مربح و رائج، أال

ملّفات العقل البشري ألجساد ب�دی�ل�ة، ت�ّح�ل 
مّحل البشر العادیین لدى وفات�ھ�م، أي ی�تّ�م 
استبدال الجسد األصلي المنتھیة صالحیتھ، 

 بجسد بدیل، لھ نفس المواصفات تقریبًا.
ال��م��ش��روع م��ك��لّ��ف و یس��ت��وج��ب م��ع��ون��ة 

و دْخل صابر ف�رح�ان ال�م�س�ك�ی�ن ال  مادیة،
ی��زی��د ع��ن م��ل��ی��ون دوالر. ی��ق��ّرر الس��ف��ر 
للكواكب المجاورة و البحث عن أي ش�رك�ة 
بإمكانھا مّده بید العون لتحقیق مش�روع�ھ. 
ال یجد ما كان یرن�و إل�ی�ھ، ول�ك�نّ�ھ ی�ف�اج�ئ 
ب��وق��وف ص��دی��ق��ھ ال��ك��ائ��ن ال��ف��ض��ائ��ي 

BXK  ھك�ذا   إلى جانبھ و مؤازرتھ لھ في
 شّدة و ضائقة مالیة. 

ب�م�س�اع�دت�ھ وأنّ�ھ م�ت�ى   یعده ھذا األخ�ی�ر
سیھتدي لّحل سیرسل لھ ب�إش�ارة ض�وئ�ی�ة 
بھا كافّة التفاصی�ل. ی�ّودع ص�اب�ر ص�دی�ق�ھ 
ویعود بمركبتھ القدیمة لكوكب األرض، ف�ي 

 انتظار الفرج القریب.
أّم��ا ع��روس ال��ق��ص��ص وال��تّ��ي ح��م��ل��ت 
المجموعة عن�وان�ھ�ا، "ّح�اس�ة ال�م�وت�ى"، 
فالكاتب فتح ل�ن�ا م�ن خ�الل�ھ�ا، ب�اب ع�ال�م 

والجثث واألعضاء ال�م�ّم�زق�ة   الموت والّدم
على مصراعیھ. النّص ی�روي قّص�ة وق�وع 
حادث مرور ألیم، أودى بحیاة ث�الث�ة عش�ر 
شخًصا. و لكن بعد ّعد جثث الضحایا لوِحظَ 

 غیاب جثّة أحد المتّوفین. 
الجثّة الغائبة عن المجموعة، ل�م ت�ع�ج�ب�ھ�ا  

ظروف الموت التّي وقعت لھا و ال الطریق�ة 
التّي صفّت بھا الجثث على حافّة ال�ط�ری�ق. 
قّررت إذن أن تتلّبس ال�ح�ی�اة و ت�ح�ی�ا ف�ي 
ع�ال�م األح�ی�اء، م�ن غ�ی�ر أن ت�ك�ون ح�یّ��ة 

الحیاة   تستمتع بّكل ما تجود بھ بالفعل، أو 
 من متع حسیّة.

القّصة تنتھي بطرفة، حیث ت�ج�ل�س ال�ج�ثّ�ة 
الحیّة على المق�ھ�ى ب�رف�ق�ة ص�دی�ق، ت�ظّ�ل 
ت�ت��ج��اذب م��ع��ھ أط�راف ال��ح��دی��ث، إل��ى أن 

 تكتشف أّن رفیقھا میّت ھو اآلخر.
ما أراد الكاتب توصیلھ لنا من رسال�ة، ھ�و 
أن أغلبیتنا أحیاٌء ب�ال�ف�ع�ل، ل�ك�نّ�ن�ا ن�ع�ی�ش 

القھر و الكآبة و الیأس، حتّى ص�رن�ا   حیاة
ك�األم�وات، "ع�ایش�ی�ن و ن�ح�ن م�ت�ن�ا م��ن 

 .!زمان"، على راي بطل القّصة
 

"حاّسة الموتى" لألدیب أ. مح�م�د الس�ع�ی�د 
جمعة، بلورة م�ن ج�م�ال ال�طّ�ی�ف، قص�ص 

مزج ف�ی�ھ�ا ك�ات�ب�ن�ا ب�ی�ن ت�ج�ارب�ھ   قصیرة
ال�ب�س�ط�اء   و ما تلّقفھ من أفواه  الشخصیة

و المھّمشین في الحارات و األّزقة الفقی�رة. 
صّورھا بإحس�اس�ھ ق�ب�ل ق�ل�م�ھ، م�ن خ�الل 

عایشھا في دن�ی�ا ال�واق�ع، أم�الھ�ا   تفاصیل
 علیھ خیالھ الواسع الخصب المبدع.
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لم یحدث أن تناقلت وسائل اإلعالم ال�ع�ال�م�ی�ة      
الكبرى حدثا أو خبرا أكان ح�رب�ا أو م�ج�اع�ة أو 
انقالبا أو غیره من األخبار واألح�داث ال�ع�ال�م�ی�ة 
الیومیة بھذا الشكل المكثف وال�م�ع�اد وال�م�ف�ص�ل 
كما ھو الحال مع تواتر خبر بروز فیروس ج�دی�د 
غیر واضح المعالم یھدد البشریة والعالم ب�أس�ره 
في تواجده و دیمومتھ كما ھو الحال مع فی�روس 

أو كما تعارف على تسمیتھ عند ال�ن�اس  19كوفید
لقد مكنت وسائل االتصال ال�ح�دی�ث�ة   "كورونا"ـب

من القیام بدور رئ�ی�س�ي ف�ي ب�ث خ�ب�ر ان�ت�ش�ار 
مرض الكورونا وت�ف�ش�ی�ھ ف�ي ك�ل ب�ق�اع ال�ع�ال�م 
وأصبح الخبر األساس الذي یق�ع ت�ن�اول�ھ ی�وم�ی�ا 
وفي أكثر من مناسبة في كل تلفازات العالم وف�ي 
كل الدول بحیث ان الخبر وصل و(بأي شك�ل م�ن 
األشكال) إلى الف�ق�ی�ر وال�غ�ن�ي وال�م�ت�ع�ل�م وغ�ی�ر 

 المتعلم وإلى المھتم وغیر المھتم. 
كما ساھمت التفسیرات المتعددة وال�ح�ك�ای�ا ح�ول 
ھذا الفیروس في تشك�ل ف�ك�رة ض�ب�اب�ی�ة أح�ی�ان�ا 
وغیبیة أحیانا أخرى حول م�اھ�ی�ة ھ�ذا ال�م�رض 
إلى حد أن ھناك من اعتب�ره (ع�ق�اب م�ن هللا)... 
انطالقا من ھ�ن�ا أص�ب�ح�ت ت�ت�ش�ك�ل ع�ن�د ال�ن�اس 
سلوكی�ات وم�واق�ف مس�ت ال�ج�وان�ب ال�ن�ف�س�ی�ة 
والم�ادی�ة وال�م�ع�ن�وی�ة ل�ج�زء ك�ب�ی�ر م�ن س�ك�ان 
األرض ساھمت في تشكیلھ نخبة اعالمیة ونخبة 
سیاسیة و نخب�ة ع�ل�م�ی�ة ن�ع�ت�ق�د ج�دا أن�ھ�ا أول 
المستفیدین من كل ھذا ال�ح�دی�ث ال�م�ع�ول�م ح�ول 
فیروس كورونا سوف لن أخوض ف�ي ت�اری�خ�ی�ة 
ظھوره أو من أین جاء أو ك�ی�ف ب�دأ الع�ت�ب�ارات 

ب�ق�ي م�ح�ل ت�راش�ق   عدة أھمھا أن ھ�ذا الس�ؤال
ھ��ذا االت��ھ��ام " ب��ال��ت��ھ��م ب��ی��ن دول ع��دة خ��اص��ة

بین أمریكا و الصین ح�ول م�ن ی�م�ث�ل  "المتبادل
ال��م��ص��در أو ال��م��ح��رض ع��ل��ى ان��ت��ش��ار ھ��ذا 
الوباء .لكن في ال�م�ق�اب�ل س�ن�ذھ�ب ل�ل�ب�ح�ث ع�ن 
ارتدادات ھذا الوباء على اإلنسان عموما ف�ن�ب�ی�ن 
مضاعفاتھ النفسیة واالجت�م�اع�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة 
والسیاسی�ة, وذل�ك ك�م�ح�اول�ة م�ن�ي إل�ى ت�ب�ی�ان 
والكشف عن المستفید وعن ھذا الذي یدفع ن�ح�و 

 ..التھویل وكیف ولماذا
إن ال�ح�دی�ث ع�ن ان�ت�ش�ار :الخوف م�ن ال�م�رض

الكورونا بشكل سری�ع و ط�ری�ق�ة ال�ع�دوى ال�ت�ي 
یمكن أن تصیب اإلنسان والتي یقع التسویق لھ�ا 
بكثیر من الضباب�ی�ة وب�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ت�ھ�وی�ل م�ع 
تداخل وتضارب المعلوم�ات وال�ت�ف�س�ی�رات ال�ت�ي 
یقدمھا العلماء حول ھذا الم�رض ق�د أث�ر بش�ك�ل 
كبیر على نفسیة المتقبل البسیط ل�ھ�ات�ھ األخ�ب�ار 
المتواترة یومیا على مسمعھ وبشكل تساھم ف�ی�ھ 
تكنولوجیا االتصال واإلعالم ع�ل�ى ت�رس�ی�خ ھ�ذا 
الكم الھائل من األخبار والم�ع�ل�وم�ات واألح�ادی�ث 

ح��ول ال��ك��ورون��ا ف��ي ذھ��ن   "االن��ت��رف��ی��وھ��ات"و
المتقبل بحیث أنھ أصبح رھینة ھذا الك�م ال�غ�زی�ر 

 من المعلومات من حیث ال یدري ..
فقد أصبحت الكورونا حدی�ث ال�ط�ف�ل م�ع ال�ط�ف�ل 
وح��دی��ث ال��رج��ل م��ع زوج��ت��ھ وأب��ن��ائ��ھ وح��دی��ث 
التلفزیون لمشاھدیھ وحدیث الرادیو لمستم�ع�ی�ھ. 
لقد تحول الحدیث عن ھذا الفیروس إلى الح�دی�ث 
عن الموت وكأن اإلنسان قابل لل�م�وت ف�ي غ�ی�ر 
موعده وفي أي لحظة وألي س�ب�ب.. واألھ�م ھ�و 

حدیث الحكومة لمواطنیھا بش�ك�ل أص�ب�ح�ت ف�ی�ھ 
ال�دول�ة ت�م�ارس دور ال�رق�ی�ب ع�ل�ى س�ل�وك�ی��ات 
المواطن ومزاجھ وراحتھ وأوقات�ھ أي أص�ب�ح�ت 
الدولة باسم الكورون�ا دول�ة ب�ول�ی�س�ی�ة ت�م�ارس
(العنف)ض�د م�واط�ن�ی�ھ�ا ك�األم�ر ب�ال�ت�ق�ل�ی�ل م�ن 
الحركة و حظر التجول وتقسیم الع�م�ل إل�ى ف�رق 
ومنع التجمعات و الدراسة عن بعد و م�ال�ھ�ا م�ن 
تأثیر سلبي على ال�م�س�ت�وى ال�ع�ل�م�ي وإل�زام�ی�ة 
ارتداء الكم�ام�ة وغ�ی�رھ�ا م�ن األوام�ر الس�ال�ب�ة 

بدعوى حمایة المواطنی�ن م�ن  للحریة الشخصیة
داء ال��ك��ورون��ا .ف��ي ھ��ذه األج��واء اإلع��الم��ی��ة 
الضاغطة و ف�ي ظ�ل ھ�ذه األوام�ر ال�ب�ول�ی�س�ی�ة 
القاسیة أصبح المواطن كتلة من الل�ح�م أو رب�م�ا 
أصبح مثاال آللة طیعة ت�ف�ع�ل ب�ھ�ا ال�ح�ك�وم�ة م�ا 
تشاء. خاصة إذا اع�ت�ب�رن�ا إن إج�ب�اری�ة ارت�داء 
الكمامة و(في بع�ض ال�ب�ل�دان األخ�رى إج�ب�اری�ة 
ارتداء الكمامة و القفازات في اآلن ن�ف�س�ھ) ن�زع 
ع��ن ال��م��واط��ن وج��ھ��ھ وخص��وص��ی��ت��ھ وع��م��ق 
اإلحس�اس ب�ال�خ�وف م��ن األخ�ر وأف�ق�د اإلنس��ان 
القدرة على التواص�ل بش�ك�ل یش�ب�ع اح�ت�ی�اج�ات�ھ 

 .النفسیة
 :مزیدا من المال ومزیدا من الھیمنة االقتصادیة

ل�م ت��ع�د ال��ح��روب ال��ك��ال�س��ی��ك��ی�ة وال ال�ع��ق��وب��ات 
االقتصادیة وس�ی�ل�ة م�ن وس�ائ�ل ال�ق�رن ال�واح�د 
والعش�ری�ن ل�م�زی�د م�ن ت�ك�دی�س ال�م�ال وال�ن�ف�ع 
االق��ت��ص��ادي.ف��ھ��ذا الش��ك��ل ال��ج��دی��د م��ن ال��ح��رب 
االقتصادیة یمكن تمثل�ھ ف�ي ج�ان�ب م�ن ج�وان�ب 
تفشي الكورونا خاصة بعد تدخل منظمة الص�ح�ة 
العالمیة وتأكیدھ�ا ب�أن ال�ك�ورون�ا وب�اء ع�ال�م�ي 

 ویجب التوقي منھ.
فمنذ انتشار خ�ب�ر ال�ك�ورون�ا ل�ج�أت ال�ع�دی�د م�ن 
مراكز البحث إل�ى ض�خ ك�ث�ی�ر م�ن ال�م�ال ألج�ل 
صناعة لقاح یمك�ن م�ن ال�ت�غ�ل�ب ع�ل�ى ال�م�رض 
واالنتھاء منھ. وأصبحت األخبار ت�أت�ي م�ن ھ�ن�ا 
وھناك عن اكتشاف أو صناعة لقاح ف�ع�ال وس�ط 
صراع عنیف أحیانا ظاھرا و أحیانا كثیرة خ�اف�ی�ا 
بین مختلف الدول العظمى ال�ت�ي ت�م�ت�ل�ك م�راك�ز 
بحث علمي. كل من ھذه الدول تمني نفسھا بعائد 
مالي كبیر جراء تملكھا ألسبقیة االكتشاف للق�اح 

س��وف ت��ب��ی��ع��ھ ألك��ث��ر م��ن س��ب��ع��ة م��ل��ی��ارات 
بشر.ونشطت صناعة الدول المتقدم�ة و ظ�ھ�رت 
ف��ي الس��وق س��ل��ع ج��دی��دة ل��ھ��ا ارت��ب��اط وث��ی��ق 
ب��ال��ك��ورون��ا ف��ازدھ��رت ھ��ذه ال��ت��ج��ارة ال��ج��دی��دة 
وتمكنت أعداد كبیرة من المصحات الخاص�ة م�ن 
ال��رب��ح ال��ك��ب��ی��ر والس��ری��ع ع��ل��ى حس��اب خ��وف 

 المواطن من المرض وتبعات المرض. 
 "االزدھ�ار ال�م�ال�ي واالق�ت�ص�ادي"غیر إن ھ�ذا 

تبعھ فتور في اقتصادیات دول العالم كان ك�ارث�ی�ا 
في بدایاتھ (خاصة في الدول الفقیرة و ال�ن�ام�ی�ة) 
وسیصبح أكثر ك�ارث�ی�ة م�ع م�رور ال�وق�ت وم�ع 
ت���واص���ل غ���ی���اب ل���ق���اح ف���ع���ال ل���ھ���ذا ال���داء 
الم�س�ت�ج�د.ف�ال�دول الض�ع�ی�ف�ة ان�ھ�ار اق�ت�ص�ادھ�ا 
وتجمدت حركتھا التجاریة و أغلقت ف�ي وج�ھ�ھ�ا 
أبواب الكسب من جراء عملیات البیع و الش�راء 
من الخارج وتوقفت في المق�اب�ل مص�ال�ح�ھ�ا ف�ي 
الداخل ولم تقدر أصال ع�ل�ى م�ج�اب�ھ�ة ال�ج�ائ�ح�ة 
بالشكل المطلوب مما عمق من أزم�ت�ھ�ا ال�م�ال�ی�ة 
واالقتصادیة فالتجأت إلى االقتراض المفرط م�م�ا 

 ینبئ بتھدید سیادتھا على أرضھا.
أما الشق اآلخر من العالم الغني ف�ق�د ت�م�ك�ن م�ن 
استیعاب الصدم�ة وب�دأ ال�ت�ع�ام�ل م�ع�ھ�ا ب�ات�ج�اه 
التخفی�ف م�ن ح�دت�ھ�ا رغ�م أن خس�ارت�ھ ط�ال�ت 
ق��ط��اع��ات ك��ب��ی��رة ك��ال��ن��ق��ل ال��ج��وي والس��ی��اح��ة 

 .والخدمات
ل�ن ی�ن��ت�ھ�ي ال�ح�دی��ث ع�ن االرت�دادات الس��ل�ب�ی��ة 
واالیجابیة لھذا الفیروس المستجد أب�دا ف�ي ظ�ل 
تواصل الغموض والتعتیم الذي یحیط بھ ونتی�ج�ة 
تض��ارب وتص��ادم اآلراء ال��ع��ل��م��ی��ة ح��ول م��دى 
خطورة ھذا الوباء.لكن األكید أن ھن�اك مس�ت�ف�ی�د 
من كل ما یحصل ومن كل ما سیحصل فق�د ب�دأت 
ق�ی�ادات دول ع�ظ�م�ى ورؤس�اء ش�رك��ات ك�ب��رى 
تتحدث عن ما بعد الكوفید وب�دأت ت�رت�ب ل�ن�ظ�ام 
عیش ج�دی�د تص�ب�ح ف�ی�ھ ال�دی�م�ق�راط�ی�ة م�ج�رد 
مصطلح وسیتعاظم دور الدولة التي سوف تح�ك�م 
ب��ف��ع��ل ال��ق��وة ق��وة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ی��ا وق��وة رأس 

فما كل ال�ذي ی�ح�دث اآلن إال ب�روف�ة ل�م�ا   المال
سیصبح غدا منوال عیش فحظر ال�ت�ج�ول وم�ن�ع 
الت�ج�م�ع�ات وغ�ل�ق ال�ح�دود داخ�ل ال�ب�الد وب�ی�ن 
البلدان وارتداء الكمامة وغیرھا م�ن األوام�ر م�ا 
ھي إال شكل من أشكال النظام ال�ع�ال�م�ي ال�ج�دی�د. 
وسیصبح اإلنسان بعدما انتزعت من�ھ إنس�ان�ی�ت�ھ 
وخصوصیتھ و ح�م�ی�م�ی�ت�ھ إل�ى م�ج�رد آل�ة ب�ی�د 
السلطة یطبق ما تریده السلطة دون اعتراض أو 

 .قدرة على التظلم
سیخضع العالم إلى االنقسام إلى قس�م�ی�ن قس�م   

العالم المتحضر وقسم العالم المتخلف وس�ن�ش�ھ�د 
انفراد العالم المتقدم بمزایا العلم و بفرحة الح�ی�اة 
في حین سیبقى ال�ع�ال�م األخ�ر م�خ�ب�ر ل�ل�ت�ج�ارب 

 "أت�ی�ك�ی�ت" ق�ان�ون و  ومل�ج�أ ل�ل�خ�ارج�ی�ن ع�ن
 الجدیدة.

والحال ھذه نسأل ع�ن دور ال�ن�خ�ب الس�ی�اس�ی�ة  
والثقافیة في تونس لتجنب مثل ھ�ذا الس�ی�ن�اری�و 
والخروج بأقل الخسائر ولما ال أكثر قوة وتجربة 
واستفادة من ھذه الجائحة العالمیة التي ال تف�رق 
بین عربي و غیر ع�رب�ي أو ب�ی�ن مس�ل�م وغ�ی�ر 

   ... مسلم

 أو ا روما
 ار اة

 
 
 
 
 
 
 

 عبد الحمید الصغیر/تونس 



 مدخل/  
ی��ق��دم ال��ن��ص الس��ردي ن��ف��س��ھ 
للمتلقي، ویك�ون خ�ط�اب�ھ ع�ام�الً 
أس�اس��یًّ��ا ف��ي ع��م�ل��ی��ة ال��ت��واص��ل 
السردي، فھو ینطلق من ال�ب�اث/ 
المرسل إلى ال�ق�ارئ/ ال�م�ت�ل�ق�ي، 
وھذا التلق�ي ال ی�ت�ح�ك�م ب�ھ ن�وع 
ال��ج��ن���س األدب��ي وال مس��اح���ة 
متونھ، ألن النص یعبّر عن نفسھ 
ویظھر بت�ك�وی�ن ب�ع�د اس�ت�ق�راره 

 على وفق رؤیة الكاتب.
أما من ناحیة رؤیة النقدیة؛ تبرز 
الش��ع��ری��ة ل��ت��ت��ح��ك��م ف��ي ت��ح��دی��د 
الجنس األدبي، فشعریة ال�روای�ة 
ھ��ي ال��ت��ي ت��ح��ك��م ع��ل��ى ال��ن��ص 
السردي بأنھ روایة، بعد استیفاء 
شروط بنائھ وما تعیّن من مالمح 
تخّص ھذا النوع، ال ت�ت�ح�ك�م ب�ھ 
المساحة الورقیة؛ طال�ت م�ت�ون�ھ 

 أو قصرت.
 

 أرض الزعفران/
إن ال��م��ت��ل��ق��ي ل��روای��ة (أرض 
الزعفران) ل�ح�م�ی�د ال�ح�ری�زي ال 
یجھد نفسھ بالحكم عل�ى تس�م�ی�ة 
ال��روای��ة إن ك��ان��ت قص��ی��رة أو 
طویلة، ألنھ یرشف منھا ج�رع�ة 
من المتعة الفنیة والذھنیة ب�وق�ت 

 موجز.
إنھا وجبة ذات مردود عاٍل ت�ب�دو 
ب�م�ظ�ھ�رھ�ا ال�م�ت�م�ث�ل ب�ال�خ�ط�اب 
بسیطً�ا؛ ل�ك�ن�ھ�ا ت�م�ت�از ب�ال�ع�م�ق 
وتعدد ال�ت�أوی�ل، تش�ك�ل�ت م�ت�ون 
النص كحلم یقظة ص�ّوره ال�ع�ق�ل 
الباطن أثن�اء إغ�ف�اءة ب�ع�د ت�أم�ل 
عمیق، لكن لم ت�ت�م ن�ھ�ای�ت�ھ ك�م�ا 
یشتھي الحالم في ص�ح�وه، إن�م�ا 
امتد ت�أث�ی�ر ال�واق�ع إل�ى خ�وات�ی�م 
المنام؛ لیعود إلى م�رارة ال�ع�ی�ش 

 وسوداویة المحیط.
 

 فلسفة الروایة/
ھ��ذه ال��م��ح��اول��ة ت��ق��ارب رح��ل��ة 
اإلنسان من الوالدة حتى الممات، 
فیتابع حی�ات�ھ م�ن خ�الل ن�م�وذج 
خال�ف ال�م�ع�ت�اد وم�ا ت�راك�م م�ن 
یقینی�ات، ب�ع�د أن خ�ل�ق ال�ك�ات�ب 
شخ�ص�ی�ت�ی�ن خ�ارق�ت�ی�ن ل�ل�زم�ان 
والمكان، وسّخر ل�ھ�م�ا إم�ك�ان�ات 
خافیة عن اآلخرین، فھما ینف�ذان 
إل��ى داخ��ل ال��ن��ف��وس ال��ب��ش��ری��ة، 
وی��ت��م��ك��ن��ان م��ن ق��راءة دواخ��ل 
الناس، ولدیھما م�ع�رف�ة مس�ب�ق�ة 
عن حیواتھم عن ط�ری�ق أرش�ف�ة 

 جاھزة.
لكن ھذا الخروج عن المأل�وف ال 
یتم إال بأدوات ال یعلم ب�أس�رارھ�ا 

غ��ی��رھ��م��ا، وی��ك��ون مص��درھ��ا 
الص��ن��دوق ال��ذي اك��ت��ن��ز ث��روات 
ال��م��اض��ي وخ��ی��رات ال��ب��ش��ری��ة 
الموروثة، فھو معی�ن ال ی�ن�ض�ب 

 في مّد اآلخرین بما یحلمون بھ.
ینكسر ھذا العالم المؤط�ر ب�رؤی�ة 
شغلت ال�ن�ص، وی�ت�ال�ش�ى ب�ف�ع�ل 
حشرة ضئیلة، فقد غزت (الع�ثّ�ة) 
الصندوق، وبدأت بقرض كی�ان�ھ، 
وتمكنت من جعلھ ھشی�ًم�ا ال أث�ر 
لھ، وقد اختفى مع كل م�ك�ن�ون�ات�ھ 
ال��ج��اری��ة وس��ح��ره ال��غ��ام��ض، 
وانھارت مع نھایتھ قوى (ضویة 
وإدریس)، وفقدا خوارقھما أم�ام 
سطوة ھ�ذه ال�ح�ش�رة الض�ع�ی�ف�ة 
التي أعدم�ت مص�در س�ل�ط�ت�ھ�م�ا 

 وتسلطھما في المجتمع..
ت��ن��ت��أ تس��اؤالت مص��ی��ری��ة م��ن 

 سطوح التلقي/
لماذا ل�م ی�ب�ادرا ل�ل�ت�ص�دي ل�ھ�ذه 

 الحشرة؟
ل��م��اذا ت��رك��ا الص��ن��دوق ی��ت��ل��ق��ى 

 مصیره؟
 لماذا اختفیا عن األنظار؟

ل���م���اذا اخ���ت���ف���ى ال���ب���ی���ت وك���ل 
 موجوداتھ؟

ھل ھي حكمة الفلسفة التي تق�ول 
إن ك��ل حض��ارة ت��ح��ت��وي ب��ذور 
ان�ھ�ی�ارھ��ا ف�ي داخ�ل�ھ��ا؟ أو ھ��ي 
ترسیمة وجود اإلنسان في ن�م�ّوه 
الب�ی�ول�وج�ي واالج�ت�م�اع�ي وھ�و 
یستغل الحیز الزمني ال�م�ح�ص�ور 

حض��وره ف��ي ھ��ذه ال��دن��ی��ا   ب��ی��ن
وموتھ، التي ستن�ت�ھ�ي ع�ل�ى ك�ل 
حال، وأن أسباب تحللھ الج�س�دي 
تتعایش معھ وتسكن فیھ، وتقتات 

 على غذائھ.
 

 ملحوظات في البنیة/
حضرت روح الح�ك�ای�ة الش�ع�ب�ی�ة 
ف��ي ال��م��ت��ون، وام��ت��اح��ت ف��ي 
أسلوبھا من (ألف لیلیة ول�ی�ل�ة)، 
عبّر عن ذل�ك الس�ی�اق ال�ل�غ�وي، 
وما انطوى علیھ من ص�ی�اغ�ات، 
لكن حكایتن�ا ت�ج�اوزت ال�ت�زم�ی�ن 
واشتغلت على ثیم�ة ش�غ�ل�ت ب�ال 
البشری�ة م�ن�ذ ط�ف�ول�ت�ھ�ا، وھ�ذه 
إحدى مظاھر ما بعد الحداثة التي 
ت��ت��ل��خ��ص ف��ي ت��ب��ن��ي م��خ��رج��ات 
ال��م��وروث، وإع��ادة ق���راءت��ھ���ا 
بمنظار جدید، واإلحالة والتف�اع�ل 
المؤدي إلى اسقاط�ات ال�م�وروث 

 على حاضرنا القلق.
كان إطار النص صوت�یً�ا، ی�ق�ارب 
س��رًدا ت��روی��ھ إح��دى ال��ج��دات 
ل��ألح��ف��اد االف��ت��راض��ی��ی��ن، وھ��م 
یتحلقون حولھا ویصغون بشغ�ف 

إل��ى ال��ح��روف ال��ت��ي ت��ت��وال��ى 
 أجراسھا في مسار المدّونة.

كما حاكى الخط�اب ف�ن ال�م�ق�ام�ة 
وأف��اد م��ن��ھ��ا، ل��م��ا تض��م��ن��ھ م��ن 
تخریجات انعكاسیة ع�ن م�ت�اع�ب 
ال�ح��ی��اة، أن��ت��ج�ھ��ا خ��ی��ال واس��ع، 
وت��وال��ت م��ل��ف��وظ��ات��ھ��ا ب��أس��ل��وب 

رنی�ن   حكائي، وحصل تقارب في
الحروف وھي تتشكل في تراكیب 
لغویة بإیقاع متت�اب�ع، وت�ط�اب�ق�ت 
نھایات جملھ حین حضر الس�ج�ع 

 في بعض الفقرات.
 

 الزعفران ودالالتھ/
ال��زع��ف��ران ن��ب��ات ع��ط��ري وھ��و 
یبعث الراحة لمنظره ف�ي ال�ح�ق�ل 
وأل��وان زھ��وره ال��ت��ي ت��ب��ھ��ج 
ال���ن���اظ���ری���ن، أم���ا ال���ع���ط���ور 
المستخلصة بع�د ت�ج�ف�ی�ف�ھ ف�ھ�ي 
م�ح�ب��ب�ة ل�دى ال�ك��ث�ی��ری�ن، ح�ی��ث 
ی��ع��دون��ھ م��ط��ھ��ًرا ف��ع��االً ض��د 
الحشرات، وھناك ت�ق�دی�ر خ�اص 
لھ ف�ي ال�م�وروث الش�ع�ب�ي، ألن 
إح��دى م��م��ی��زات ع��ط��وره ھ��ي 
ف��اع��ل��ی��ت��ھ��ا ف��ي ط��رد األرواح 
الشریرة، وقد یستخدمھ بع�ض�ھ�م 
في الطعام أو في جلسات الس�م�ر 

 كشراب منعش.
 

 المكان: الفضاء الروائي/
أدار الكاتب لعبة الروي في مكان 
افتراضي تض�م�ن ح�یّ�ًزا ج�ام�ًع�ا، 
فقد اختار أرًضا خص�ب�ة وق�رن�ھ�ا 
بالزعفران، مبت�دئً�ا ح�ك�ای�ت�ھ م�ع 
مولد (ضویة) وحضر الت�ل ال�ذي 
أُخرج منھ الص�ن�دوق، ومض�ی�ف 
(أبو ضویة)، ث�م ب�ؤرة األم�ك�ن�ة 
ذلك المكان الغرائبي أال وھو بیت 
إدریس الذي شیِّد ب�ل�ی�ل�ة واح�دة، 
وأثثت أروقتھ وغرف�ھ، وأُنش�ئ�ت 

 حدیقة غنّاء تسّر العیون.
أصبح ھذا البی�ت قص�ًرا ل�ألح�الم 
ومقصًدا لت�ح�ق�ی�ق ك�ل ال�رغ�ب�ات 

واألمنی�ات، ل�ك�ن ھ�ذا ال�ع�ال�م ل�م 
یصمد فق�د ان�ھ�ار م�ت�ال�ش�یً�ا م�ن 
بطون النص، مختفیًا أمام أن�ظ�ار 
شخصیات العم�ل األخ�رى، وم�ن 
ثم أمام ال�م�ت�ل�ق�ي ب�ع�د اس�ت�ق�رار 

 تموجات السرد على فراغ ھائل.
 الزمن:

بدا زمن السرد تتابع�یً�ا ی�ت�م�اش�ى 
مع مسار الحكایة، ال توجد ھن�اك 
اس��ت��رج��اع��ات وال اس��ت��ش��راف 
لل�م�س�ت�ق�ب�ل م�ن خ�الل ال�م�ع�م�ار 
اللغوي الذي شّكل الخطاب، ل�ك�ن 
تفاعالت المت�ل�ق�ي ال�ت�ي أوح�اھ�ا 
الخیال الخ�ص�ب اف�ت�رض�ت زم�نً�ا 
م��ن ن��وع آخ��ر، أو أن ال��زم��ن 
توقف في مفصل تمث�ل ف�ي ب�ی�ت 
إدریس وض�وی�ة، أو ت�ج�م�ع ف�ي 
ب�ؤرة الس�رد ب�ع�د ال�ع�ث�ور ع�ل�ى 

 الصندوق وحصول الخوارق.
لم تحدد أح�داث ال�ح�ك�ي ب�ت�اری�خ 
معین، إنما ھي خ�ال�ص�ة ل�ت�اری�خ 
اإلنسان الممتد حتى ھذه اللح�ظ�ة 
(اآلن) ال��ذي ی��ح��ی��ل إل��ى إع��ادة 
النظر بالسلوك اإلنساني، ال یترك 
ھ��امًش��ا ل��ل��وم ال��زم��ن، ف��ال��زم��ن 
یتحدد ب�م�ا ی�راف�ق�ھ م�ن تص�رف 
ی��ح��ف��ظ ل��إلنس��ان ق��ی��م��ت��ھ ب��ی��ن 
الم�وج�ودات وی�ح�ق�ق ل�ھ م�ع�ن�ى 
وجوده ویؤمِّن مستق�ب�ل األج�ی�ال 
القادمة بعد تسخیر كل اإلمك�ان�ات 

 لخدمتھ.
 

 الصندوق ودالالتھ/
تالمس حكایة الصندوق ما ع�ل�ق 
ف��ي ال���وع��ي ال��ج���م��ع���ي، ف���إن 
استخراجھ والتصرف بمحتوی�ات�ھ 
مجلبة للعنة ال یع�رف مص�درھ�ا، 
فقد توارثت األج�ی�ال ت�وص�ی�ة أو 
نصیحة مفادھ�ا أن ھ�ذه ال�ك�ن�وز 
محروسة بكائنات غ�ی�ر م�رئ�ی�ة، 
وھي تمنع االطالع على مخل�ف�ات 
األجداد، وعدم العبث بھا إلى ح�د 
الحرمة، ویع�م�ل ال�ح�راس ع�ل�ى 
التصدي لمن یتجاوز على الكنوز 

 بتسلیط لعنات األموات علیھ.
وم��ن زاوی��ة ن��ظ��ر أخ��رى ف��إن 
الماضي بك�ل خ�ی�رات�ھ ق�د حض�ر 
برم�زی�ة الص�ن�دوق ال�ذي ج�ل�ب�ھ 
شخص اخ�ت�زل األزم�ن�ة وام�ت�از 
ب��ق��اب��ل��ی��ات إع��ج��ازی��ة، ت��ج��س��دت 
بتسخیر ھذه الثروات الم�ت�راك�م�ة 
لتلبیة احتیاجات البش�ر وإس�ع�اده 
وإزالة كل مظاھر الح�رم�ان، ف�ي 
إشارة إلى خلل في توزیع الث�روة 
والعمل على ھیكلة ال�ح�ی�اة ع�ل�ى 
وف��ق ع��ق��د اج��ت��م��اع��ي یض��م��ن 
الع�دال�ة، إن�ھ�ا إش�ارة إل�ى ب�دی�ل 

للواقع المعی�ش، وب�ن�ف�س ی�ل�ّم�ح 
إلى یوت�وب�ی�ا خ�اص�ة تش�ی�ر إل�ى 
اقتراح حیاة ب�إح�داث�ی�ات ج�دی�دة، 
ولبحث في النفوس ع�ن مص�ادر 
القوة، وإعادة الثقة لھ�ا وإط�الق 
م���ك���ن���ون���ات���ھ���ا م���ن ال���ث���روات، 
واستغالل الوقت الذي یغدو ثروة 

 عامة بأبھى صورة.
 

 تأویالت العنونة/
األرض ھي القشرة الظاھ�رة م�ن 
كوكبنا وھي جیویولوجیًا تخت�ل�ف 
من م�ن�ط�ق�ة ألخ�رى م�ن ن�اح�ی�ة 
التضاریس وطبیعة تركیبتھا؛ أما 
أرض ال��م��ع��ن��وی��ة ف��ھ��ي ت��ع��ادل 
الوطن، ح�ی�ث ی�ق�ط�ن�ھ�ا اإلنس�ان 
وھو ال�م�ق�ی�اس ال�ذي ت�ق�اس ب�ھ 
األشیاء، وھي المك�ان ال�ط�ب�ی�ع�ي 
ال��م��ت��ف��اع��ل م��ع ال��م��وج��ودات، 
والزعفران ھو ذلك النب�ات ال�ذي 
ی�وح��ي ب��ال�ج��م��ال ب��ف�ع��ل رس��ائ��ل 
منظره وحضور عطوره، ویع�ن�ي 
اقتران األرض ب�ال�زع�ف�ران أن�ھ�ا 
ت��زدھ��ي ب��ھ��ذا ال��ن��ب��ات الش��ھ��ی��ر 

 بزھوه وصفاتھ المرغوبة.
لقد رسمت العنوان�ات ال�داخ�ل�ی�ة  

ف��ي روای��ة (أرض ال��زع��ف��ران) 
مسار األحداث، وحددت إحداثیات 
العمل، منطلقة من عنوان الفصل 
األول/ ال��والدة.. وام��ت��دت ح��ت��ى 
الفصل الرابع/ االزدھار وم�ن ث�م 

 الخامس/ االندثار..
ھذه االن�دث�ار ت�زام�ن م�ع دخ�ول 
م�ت��ط�ف��ل��ی�ن ف�ي مش��ھ�د األح��داث 
ومسارھا، فقد ت�ك�ال�ب�ت ال�ح�االت 
الش�اذة ع��ل�ى أرض ال�زع�ف��ران، 
وتفاقم ت�أث�ی�رھ�م ع�ل�ى اس�ت�ق�رار 
بنیة المدینة وأخ�ذت ت�ن�ھ�ش ف�ي 
تركیبة المجتمع، محدثة خلال ف�ي 

األش�ی�اء، أط�ل�ق ال�ك�ات�ب   توازن
على مكان ت�ج�م�ع ھ�ذه الش�راذم 
(قریة األقفال)، فھم نماذج ت�ق�وم 
بأعمالھا المنحرفة خ�ل�ف أب�واب 

 مغلقة..
تزامن ت�خ�ری�ب ھ�ذه ال�م�ج�ام�ی�ع 
البشریة مع ت�خ�ری�ب ال�م�ج�ام�ی�ع 
الح�ش�ری�ة ع�ب�ر ف�ع�ل�ت�ھ�م (ن�خ�ر 
العث) في ھیك�ل الص�ن�دوق رم�ز 
الخیر، فقد ع�ب�ث�ت ف�واع�ل الش�ّر 
ال�ت��ي ت��ع��م�ل ف�ي ال��ظ�الم ب�ح��ی��اة 
ال��ن��اس وقض��ت ع��ل��ى ال��خ��ی��ر/ 
الص�ن�دوق ال�ذي ك�ان ی�دّر ع�ل�ى 
الناس، ویفتح لھم أج�واًء ت�زھ�و 

 بالسعادة.
..................... 

*أرض ال����زع����ف����ران، روای����ة 
  قصیرة، حمید الحریزي،
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النثر أما ان یكون شعرا او ی�ب�ق�ى ن�ث�را او   
سرد او خاطرة أذن كیف یمكن للنثر ان یكون 
شعر, في الحقی�ق�ة ال ت�وج�د ق�واع�د م�ح�ددة 
تضبط ھذا األمر واذا وجدت مثل ھذه القواعد 
فھي ذات مرونة ومطاطیة مم�ك�ن ت�ح�ری�ف�ھ�ا 
وقیادتھا الى ات�ج�اه أخ�ر وان�ا م�ن رأی�ي ان 
القاعدة الوحیدة التي یتفق علیھا الجمیع ھ�ي 
الموسیقى في القصیدة الن الشع�ر ب�األس�اس 
ھو محاكاة للطبیعة, والطبیعة ھ�ي ال�ق�ص�ی�دة 
الحقیقیة والحیة الوحیدة الموجودة ل�ق�ص�ی�دة 

 .النثر من حیث الموسیقى والمعنى والصورة
والشاعر كریم عبد هللا ی�خ�ب�رن�ا ك�ی�ف ی�ك�ون 
النثر شعرا ویتحول الى قصیدة حق�ی�ق�ی�ة م�ن 
خالل قصیدتھ أساطیٌر تحَت عباءِة الوھم فھو 
نجح ف�ي إخض�اع ال�ل�غ�ة ال�ى ف�ك�ره وزم�ن�ھ 
المطلق واستنبط منھا مفرداتھ ال�ت�ي ات�خ�ذت 
استق�الل ذات�ی�ا ع�ن ال�م�ع�ن�ى ال�ذي ت�ق�ص�ده 
الكلمات ذاتھا في المعتاد, فالك�ل�م�ات ل�دی�ھ ال 
تعطي معنى ظرفیا ذات معنى و أن�م�ا ت�ع�ط�ي 
معنا أخر فھو یعود بن�ا ال�ى ب�دای�ة ال�خ�ل�ی�ق�ة 
والتك�وی�ن ال�ى ال�ع�ن�اص�ر األس�اس�ی�ة ال�م�اء 
والتراب التي كونت جسم االنسان ثم نفخ هللا 
سبحانھ وتعالى فیھ من روح�ھ وال�روح ھ�ي 
من آمر هللا العلي العظیم لیبدأ مشوار ال�ح�ی�اة 
تبدأ او اللحظات كفراشات جمیلة انعتقت م�ن 
خمیرتھا لتواجھ بعد ذلك ض�ب�اب�ا خش�ن ھ�ي 
ھموم الدنی�ا والس�ع�ي الن ی�ك�ون ع�اب�ر ك�ل 
الحواجز والمشقات لی�ع�ود ب�ع�د ذل�ك ال�زم�ن 
لیحشر في حقائب العودة لتس�أل م�اذا ف�ع�ل�ت 
(م��اٌء + ت��راٌب) إن��ع��ت��ق��ْت م��ْن خ��م��ی��رت��ھ��ا 
ف��راش��ات��ِك ../ تُ��داھ��ُم ض��ب��اب��اً خش��ن��اً ب��آخ��ِر 
الصبِح ../ ففي حقائِب العودِة سیُحشُر الزم�ْن 
ثم یبدأ الضد ھواء ونار فالھواء ضد ال�ت�راب 
وال�ن�ار ض�د ال�م�اء ان��ھ الش�ی�ط�ان ب�اغ�وائ��ھ 
وحبائلھ ومكائده وم�ا یس�ب�ب�ھ م�ن ھ�م وغ�م 
بوسوستھ التي تلوث ال�ن�ق�اء والص�ف�اء ب�ك�ل 
الوسائل وھنا یبدأ الصراع األزلي بین ال�خ�ی�ر 
والشر فباالضافة الى ما یعاني م�ن�ھ اإلنس�ان 
من صراع داخلي وصرعھ م�ع ال�ح�ی�اة ی�ب�دأ 
صراعھ مع الشر الذي ھو الشیطان لكن یبقى 
الحلم و األمل یراوده وھو یحاول ج�اھ�دا الن 
یصل حتى ولو كان ھذا بخطوات مؤجلة بأمل 
وأحالم و أماني لعلھ یك�ون ویس�م�و ا ب�روح 
الى المصدر األول الذي أتت منھ لذل�ك ص�رع 
االنسان ذات ثالث ابعاد صراع�ھ م�ع ال�ح�ی�اة 
التي یحیاھا ویع�ان�ي ف�ی�ھ�ا ویش�ق�ى وی�ت�ع�ب 
وصراعھ مع نفسھ نحو الكمال وصراعھ م�ع 
الشیطان الذي یحاول في كل لحظة ان یسحبھ 
للرذیلة ولذا تجد االنسان ھو وروحھ غریب�ان 
یطوف بھم الزمان في بحار خلجانھا م�ع�ت�م�ھ 
والقدر الذي استس�ل�م ل�ل�زم�ان ال�ذي ی�ط�وي 
مس�اف�ات�ھ وس�اع�ات�ھ ت�ذھ�ب ن�ح�و ال�م�اض��ي 
وألتعود واالنسان یتجھ الى لقاء المجھول في 
دیاجی�ر ال�وحش�ة و ی�ب�ق�ى ب�ع�د ھ�ذا م�ج�رد 
تواریخ قد ال یتذكره ال�زم�ان وال ھ�و ی�ت�ذك�ر 

 تواریخھ
(ھواٌء + ناٌر) ھ�م�ج�یّ�ت�ي ت�ن�ب�ث�ُق ن�اعس�ةً../ 
تخشُع إذا داعبھا صوتِك البعید../ وال�م�راراُت 

 تحاصُر حرقةً مسّعرةً 
غریباِن یطوفاِن بخلجاِن معتمٍة ../ حلٌم واح�ٌد 
ینشطُر كتفاحٍة ../ والقَدُر یس�ع�ى مس�ت�س�ل�م�اً 

 یطوي المسافات

یتضّوُع اللقاء في دی�اج�ی�ِر ال�وحش�ِة../ ع�ل�ى 
أجنحِة التواریخ ساكناً../ كخطواٍت مؤّجلة بال 

 طریق.
وبعد الماء والتراب وخلق االنس�ان وال�ھ�واء 
والنار وب�دای�ة ال�خ�ل�ق األخ�ر وب�ع�د اك�ت�م�ال 
العناصر األربعة تب�دأ م�رح�ل�ة ال�ب�ن�اء وت�ب�دأ 
الحیاة واذا قلنا ان الطبیعة ھي قصیدة ال�ن�ث�ر 
الحقیقیة ف�االنس�ان ھ�و ب�ذات�ھ قص�ی�دة أخ�ر 
وكلمات ستترك بصماتھا عل�ى ورق�ة ال�زم�ن 
االنسان الذي في داخلھ حزن فطري یحن الى 
الج�ن�ة ال�ت�ي اخ�رج م�ن�ھ�ا بس�ب�ب وس�وس�ة 

 الشیطان والقصة معروفة للجمیع.
 

قصیدة الحیاة تبدأ ب�ط�ف�ول�ة ب�ری�ئ�ة ك�ال�ن�دى 
وفرحة مشرقة كضوء الفجر یشقش�ق س�ت�ار 
العتمة لیكتب بھ�ج�ة ال�ی�وم ال�ج�دی�د ب�ت�غ�ری�د 
البالبل وھي تسبح بنش�وة ال�زھ�ور والض�وء 
یداعبھا فجرا ن�ق�ی�ا ی�الم�س ال�روح ف�ت�ش�ع�ر 
بالحیاة تدب فیھا من جدید فتنھض ب�ج�س�دھ�ا 
صبا الطفولة ی�ب�ت�س�م ب�ب�راءت�ھ ل�ألی�ام ال�ت�ي 
تمضي بھ الى غ�ای�ت�ھ�ا ث�م ال�ف�ت�وة ث�م ال�ك�د 
والتعب ومواجھة الحیاة وھموم�ھ�ا م�ب�اش�رة 
أم�ال وأح��الم وأم��ان��ي ج�ھ��د ومش��ق�ة ع��م��ل 
م��ت��واص��ل ت��ع��ب وإرھ��اق ص��راع م��ری��ر 
ومتواصل مرئي وغیر مرئي ھذه ھي فلس�ف�ة 
الحیاة ال فلسفة الك�ل�م�ات وف�ل�س�ف�ة الش�اع�ر 
وفكره الخالق الذي وضعنا في حیاتنا مباشره 
حیث یتحول الجسد الى ركام متعب بمشاع�ره 
و وأحالمھ والروح التي قابعة فیھ تح�اول أن 
تعود من جدید تتشبث ببارقة أمل لعل ال�زم�ن 
األتي یكون أفض�ل رغ�م ال�ح�ی�رة واالن�ت�ظ�ار 

 والنھایة المعلومة للجمیع
 

 : البناء
القصائُد الوغلة في جذوِر الحزِن ../ ت�ت�ن�اس�ُل 
بفرٍح یُذّكُر بمالمحھا ../ كلّما تتنفُس (لیلی�ث) 

 یشھُق ضلعي
طاَل  -تحَت ركاِم الجسِد روٌح قابعةٌ بفردوسھا

األنتظ�اُر وش�اھ�دةُ ال�ق�ب�ِر ت�رف�رُف ع�ی�ون�ھ�ا 
العذراء تُسقُد حلماً في بئري ../ فیض�جُّ ِص�ب�ا 

 الطفولِة ../ ھكذا تتشظّى آنیة الغریب
سكرى بحیراتي مملوءةً بالمحاِر ../ وس�ف�ن�ِك 
القادمة تحَت ھدیرھا فردوٌس یزھ�و ../ ی�ن�اُم 

 وھجھا على شطآٍن متعبة
 

 : التدمیر
شعشَع القلُق یتكيُء على بیادِر ال�ت�دن�ی�س ../ 
ھوى كصاعقٍة یحرُق األكالیل ../ كی�َف ت�ع�وُد 

 ! العصافیر في جفوٍن طینیّة ... ؟
التقدیُس رایاٌت مشتّتةُ تكّسرْت في النفِس ../ 
الحقوُل مبلولةٌ برماِد الخ�دی�ع�ِة ../ م�ن�ش�غ�ل�ةٌ 

 تطوي لیلھا الموبوء بالنزواتِ 
ملعونةٌ أث�داُء ی�ن�اب�ی�ُع األش�ت�ھ�اء ../ ح�ق�وُل 
السنابل تحوُك اس�واَر ال�ھ�اوی�ِة ../ كـ� أف�ع�ى 

 لعوبٍة تتلّوى تحَت بساِط المتاھةِ 
االصداُف الملّونة تفقُس شراراِت السقوط ../ 
یخفُق ھذا النََزُق یط�ّوُح ب�م�ك�ٍر م�ف�ض�وٍح ../ 

 یفتُح أزراَر مناسٍك ھجرتھا رنّة الروح
وبعد ان اكتمل دورة ال�ح�ی�اة و وص�ل�ت ال�ى 
نھایتھا دوامة ال متناھیة حیث ال مل بال�ع�ودة 

 سقوط من صھوة الزمن ثم نھوض استمرار
جري عبور حواجز انحدار نحو نھایة ال�ع�م�ر 

یبدأ القلق یتصاعد مع نبض القلب المت�ب�اط�ئ 
فتیل نور عل�ى وش�ك االن�ط�ف�اء زم�ن خ�داع 
ماكر سعادة ال تدوم وفرح زائل ب�م�دى ب�ع�ی�د 
مره بھ االنسان عبر ح�روب و ق�ت�ال حص�ار 
وجوع وارتداد داخل الروح أش�ب�ھ ب�ان�ك�س�ار 

 الضوء
 

 : الموت
جثةُ الكوابیس في نعشھا تتوارى ../ ت�غ�ط�ُس 
في لیٍل بال كؤوٍس ../ والض�ح�ك�ات تس�ح�ب�ھ�ا 

 عربة ال تعود
الشمعةُ تشیُخ وراَء جداِر ال�ع�زاء../ وأب�واُب 
السرادیب تقضُم القادمیَن بصمٍت ../ شرش�ٌف 
مْن طیٍن ی�م�س�ُح وج�ھَ األغ�ت�راب وال�ح�ری�ُر 
المخّضُب بالنعناِع ھّمشھُ الغسق ../ ومراك�ٌب 
تسفي في نھٍر بخارهُ أعمدة تنوح ../ ال شيء 
سوى الظلمة تحتفي باألمواج زورُق أألح�الَم 
مشتعالً ب�ال�خ�راب ../ وال�ف�ت�ن�ة ت�غ�س�ُل َزبَ�َد 
السواحل ../ بین�م�ا الس�ف�ر ی�ط�وُل ف�ي ث�ن�ای�ا 

 النسیان.
وبعد ان اكتمل�ت ال�ع�ن�اص�ر األرب�ع�ة وك�ان�ت 
الوالدة وانبثقت الحیاة كزھرة وتدفقت اآلم�ال 
واألح��الم ف��ي الش��رای��ی��ن ث��م ال��وص��ول ال��ى 
النھایة عبر دوام�ة األی�ام وم�ن ث�م�ة ب�دای�ة 
الیأس والقنوط عبر تدمیر ال�ذات واالن�ك�س�ار 
تأتي مرحلة الموت ویتوقف كل شيء ف�ی�ع�ود 
التراب ترابا والماء الى أصلھ والھ�واء ی�ع�ود 
كما كان نسیم والنار تحرق نفسھ�ا ف�ي زم�ن 
م�وت��ور وال��ك�واب��ی��س ت�ت��وارى ف��ي ن��ع��ش��ھ��ا 
واألحالم تتحول الى فراشات تحوم حول حی�اة 

 أخرى.
 

 التحلیل
ن�الح�ظ ان الش��اع�ر ك�ری�م ع�ب��د هللا ی�ح��اول 
بقصیدتھ ان یجد عالقة بین الكثاف�ة وال�ع�م�ق 
بین الشكل والمعنى ودیمومة ھذه الشكل ال�ى 
ابعد فترة ممكنھ في وعي المتلقي وق�د ن�ج�ح 

 في ھذا.
والقصیدة ھي دائنا في طور الت�ك�وی�ن م�ا ل�م 
تنجز مھمتھا الموكلة إلیھا ب�إیص�ال ال�م�ع�ن�ى 
الى إدراك المتلقي ف�الش�اع�ر ی�م�ت�ل�ك م�ع�ن�ى 
القص�ی�دة وع�ل�ى ال�ق�ص�ی�دة ان ت�وص�ل ھ�ذا 
المعنى عبر كلماتھا الى المت�ل�ق�ي وال�م�ت�ل�ق�ي 
یفھم القصیدة حسب ثقافتھ ھو وأیضا حس�ب 

 ما یعنیھ الشاعر.
یمتلك الشاعر الكثیر م�ن اإلی�ق�اع�ات ال�ح�رة 
فھ�و ی�ح�ل�ق ف�ي فض�اءات واس�ع�ة ب�خ�ی�ال�ھ 
الخصب والشعر الحقیقي ال یكتب�ھ إال ش�اع�ر 
حقیقي یكتب شعرا ح�ق�ی�ق�ي وأص�ی�ل م�ت�ع�دد 
الصور والكلمات واالیحائات وقد برع في ھذا 
أیما أبداع فھو لیس ذلك الشاعر الذي یتع�ك�ز 
على الخیال ف�ق�ط ول�ك�ن ع�ل�ى ال�ھ�ام نش�ی�ط 
وخصب قادر على خلق ل�غ�ة ت�وازي أف�ك�اره 
ویستنبط من خاللھا الزمن الذي یع�ی�ش ف�ی�ھ 
وباعثا رسائل للمستقبل لیس ل�الن�ق�اذ وإن�م�ا 
لتكون دلیل عل�ى االب�داع وك�ت�اب�ة ال�ق�ص�ی�دة 
ودورھا المھم في الحیاة وعل�ى اآلخ�ری�ن ان 
یدركوا ھذه الحقیقة فمفرداتھ تتوالد و تتكاث�ر 
من خالل ال�ق�ص�ی�دة وتش�ع�ر ب�أن�ك ف�ي ن�ھ�ر 
یجري ال تعرف من أین ینبع فأول�ھ م�وص�ول 
بآخره الى ان ت�ن�ت�ھ�ي م�ن ق�رأت ال�ق�ص�ی�دة 
فتدرك حین ذاك ان مصدر االبداع وال�ی�ن�ب�وع 

الصافي للنھر ھو موھبة الش�اع�ر ال�ف�ذة ف�ي 
صنعة األدب والذي استخدم الطاقة التعبی�ری�ة 
في الكلمة وحولھا الى مفردة جدیدة وجمی�ل�ة 

 وخلق منھا صور ال تضاھى من االبداع
 

 النص
 أساطیٌر تحَت عباءِة الوھم

 : الخلیقة
(م��اٌء + ت��راٌب) إن��ع��ت��ق��ْت م��ْن خ��م��ی��رت��ھ��ا 
ف��راش��ات��ِك../ تُ��داھ��ُم ض��ب��اب��اً خش��ن��اً ب��آخ��ِر 
 الصبِح ../ ففي حقائِب العودِة سیُحشُر الزمنْ 

(ھواٌء + ناٌر) ھمج�یّ�ت�ي ت�ن�ب�ث�ُق ن�اعس�ةً ../ 
تخشُع إذا داعبھا صوتِك البعید ../ والمراراُت 

 تحاصُر حرقةً مسّعرةً 
غریباِن یطوفاِن بخلجاِن معتمٍة ../ حلٌم واح�ٌد 
ینشطُر كتفاحٍة ../ والقَدُر یس�ع�ى مس�ت�س�ل�م�اً 

 یطوي المسافات
یتضّوُع اللقاء في دی�اج�ی�ِر ال�وحش�ِة../ ع�ل�ى 
أجنحِة التواریخ ساكناً ../ كخ�ط�واٍت م�ؤّج�ل�ة 

 بال طریق
 

 : البناء
القصائُد الوغلة في جذوِر الحزِن ../ ت�ت�ن�اس�ُل 
بفرٍح یُذّكُر بمالمحھا ../ كلّما تتنفُس (لیلی�ث) 

 یشھُق ضلعي
تحَت ركاِم الجسِد روٌح ق�اب�ع�ةٌ ب�ف�ردوس�ھ�ا ـ 

 طاَل األنتظاُر وشاھدةُ القبِر ترفرفُ 
عیونھا العذراء تُس�ق�ُد ح�ل�م�اً ف�ي ب�ئ�ري ../ 
فیضجُّ ِصبا الطفولِة ../ ھك�ذا ت�ت�ش�ظّ�ى آن�ی�ة 

 الغریب
سكرى بحیراتي مملوءةً بالمحاِر ../ وس�ف�ن�ِك 
القادمة تحَت ھدیرھا فردوٌس یزھ�و ../ ی�ن�اُم 

 وھجھا على شطآٍن متعبة
 

 : التدمیر
شعشَع القلُق یتكيُء على بیادِر ال�ت�دن�ی�س ../ 
ھوى كصاعقٍة یحرُق األكالیل ../ كی�َف ت�ع�وُد 

 ! العصافیر في جفوٍن طینیّة ... ؟
التقدیُس رایاٌت مشتّتةُ تكّسرْت في النفِس ../ 
الحقوُل مبلولةٌ برماِد الخ�دی�ع�ِة ../ م�ن�ش�غ�ل�ةٌ 

 تطوي لیلھا الموبوء بالنزواتِ 
ملعونةٌ أث�داُء ی�ن�اب�ی�ُع األش�ت�ھ�اء ../ ح�ق�وُل 
السنابل تحوُك اس�واَر ال�ھ�اوی�ِة ../ كـ� أف�ع�ى 

 لعوبٍة تتلّوى تحَت بساِط المتاھةِ 
االصداُف الملّونة تفقُس شراراِت السقوط ../ 
یخفُق ھذا النََزُق یط�ّوُح ب�م�ك�ٍر م�ف�ض�وٍح ../ 

 یفتُح أزراَر مناسٍك ھجرتھا رنّة الروح
 

 : الموت
جثةُ الكوابیس في نعشھا تتوارى ../ ت�غ�ط�ُس 
في لیٍل بال كؤوٍس ../ والض�ح�ك�ات تس�ح�ب�ھ�ا 
عربة ال ت�ع�ود الش�م�ع�ةُ تش�ی�ُخ وراَء ج�داِر 
العزاء ../ وأبواُب السرادیب تقضُم الق�ادم�ی�َن 
بصمٍت ../ شرش�ٌف م�ْن ط�ی�ٍن ی�م�س�ُح وج�ھَ 

 األغتراب
والحریُر المخّضُب بالنعناِع ھّمشھُ الغسق ../ 
وم��راك��ٌب تس��ف��ي ف��ي ن��ھ��ٍر ب��خ��ارهُ أع��م��دة 
تنوح ../ ال ش�يء س�وى ال�ظ�ل�م�ة ت�ح�ت�ف�ي 

 باألمواج
زورُق أألحالَم مشتعالً بالخ�راب ../ وال�ف�ت�ن�ة 
تغسُل َزبََد السواحل ../ بینما السفر یطوُل ف�ي 

 ثنایا النسیان

 ا وا و ادة  ة
 ”ءِة ا َ ٌطأ “ا   عا  
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الَسعَفَة وجمعھا َس�عَ�ف أو َس�ْع�ف، وھ�ي ورق�ة    
النخل، عبارة عن أوراق شجرة الن�خ�ی�ل ال�م�رّك�ب�ة، 
وھي ریشیّھ الشكل، طولھا یتراوح ما بی�ن ال�ث�الث�ة 
والستة أمتار تقریباً، وتنتج النخلة ما بین ال�ع�ش�رة 
والعشرین سعفة في السنة، ویمتاز سع�ف ال�ن�خ�ی�ل 
بأنّھ القّمة النامی�ة ف�ي الش�ج�رة، وب�ط�ول أوراق�ھ، 

 ومرونتھ، وقّوتھ، ومتانتھ.
والُخوَصة وجمعھا ُخوص، وھي الوری�ق�ة ال�واح�دة 
ضمن الَسعَفَة، وصناعة الخ�وص واح�دة م�ن أق�دم 
المھن الشعبیة في العراق، وتكاد تكون األولى الت�ي 
عرفھا العراقیون م�ن�ذ ال�ق�دم، ال ت�زال ق�ائ�م�ة ف�ي 
المناطق التي تنتشر فیھا أشجار النخیل حتى الیوم، 
ولھ�ا زب�ائ�ن�ھ�ا م�ن م�خ�ت�ل�ف األع�م�ار وال�ط�ب�ق�ات 
االجتماعیة، وتعتمد على أدوات بسیطة ب�ع�ی�داً ع�ن 
المعدات والمكائن الصناعیة، وتعد مھن�ة ال�خ�ّواص 
واحدة من المھن التراثیة ال�ق�دی�م�ة ال�ت�ي ارت�ب�ط�ت 
بالفالحین تحدیدا، وتقوم على جمع أوراق ال�ن�خ�ی�ل 
التي تُجدل مع بعضھا البع�ض ب�ط�ری�ق�ة تض�ی�ق أو 
تتسع حسب نوعیة المنتج، وتقوم بھا النساء غالبًا 
بھذه المھنة، حیث تحرص األم على تلق�ی�ن اب�ن�ت�ھ�ا 
أصول الحرفة، وفى بع�ض ال�م�ج�ت�م�ع�ات ی�ت�ش�ارك 
الرجال في التعلم والعمل، ومھن�ة ت�وارث�ھ�ا األب�ن�اء 
من اآلباء واألجداد، وص�ارت مص�درا ل�ل�م�ع�ی�ش�ة، 
لتسد بعض احتی�اج�ات�ھ�م ال�ی�وم�ی�ة، وی�ط�ل�ق ع�ل�ى 
الشخص الذي یسف النخل اسم السعاف، وھو الذي 
یقطع السعف من أطرافھ، وق�د ث�اب�ر ع�ل�ی�ھ ب�ع�ض 
العجزة المحتاجین، واشتھرت في ص�ن�اع�ت�ھ ی�دوی�اً 
النساء، فأنتجن وأف�دن. وی�ك�اد ی�ق�ت�ص�ر ب�ی�ع ھ�ذه 
المنتجات حالیا على السیاح، أو المعارض التراثیة، 

أو بغرض الزینة؛ حیث لم یعد السكان یستخدمونھا 
بسبب ارتفاع ثمنھا كونھا "صناعة یدویة" تحت�اج 

 لجھد كبیر.
یتفاوت انتشارھا وإتقان صنعھا تب�ع�اً ل�ل�ك�ث�اف�ة ف�ي 
زراعة النخیل، وف�ي الس�ك�ان تس�م�ى الص�ن�اع�ة بـ 
(السعفیات)، ویمكن تسمیتھا باسم صناعة الن�خ�ی�ل 
الرتباطھا بالنخلة، كذلك یصطلح ب�ع�ض ال�ب�اح�ث�ی�ن 
على تسمیتھا بـ (صناعة المنسوجات النباتیة)، أم�ا 
المصادر العربیة القدیمة فتسمى صن�اع�ة ال�خ�وص 

 باسم حرفة (الخواصـة).
إن أقدم ما عرف عن النخل كان في بابل، التي یمت�د 
عمرھا الى حوالي أربعة آالف سنة ق�ب�ل ال�م�س�ی�ح. 
فقد خلفت آثاراً لھذه الشجرة في مواض�ع م�خ�ت�ل�ف�ة 
منھا. وال یستبعد أن یكون النخل مع�روف�اً وم�أل�وف�اً 
قبل ذلك التاریخ، ف�م�دی�ن�ة (أری�دو) ال�واق�ع�ة ع�ل�ى 

میالً جنوب (أور) والتي تعتبر من م�دن  12مسافة 
ما قبل الطوفان، كانت قائمة في أوائل األلف الراب�ع 
قبل المیالد، وقد ثبت كونھا منطقة رئیسة ل�زراع�ة 
ال�ن�خ�ل إذ ك�ان�ت ح�ی�ن��ذاك ع�ل�ى مش�ارف م�ن�ط�ق��ة 
األھوار، وكانت النخلة م�ق�دس�ة ع�ن�د الس�وم�ری�ی�ن 
وال�ب��اب�ل��ی�ی��ن واآلش��وری�ی��ن ألھ��م�ی��ت�ھ��ا ال��م�ع��اش�ی��ة 
واالقتصادیة. ومما یثبت ت�وغ�ل وج�ود ال�ن�خ�ل ف�ي 

 القدم بجنوب العراق.
عثر على نقش للنخلة ی�رج�ع ت�اری�خ�ھ ال�ى ال�ع�ھ�د 
السومري، حیث النخلة المقدس�ة وق�د ت�دل�ى م�ن�ھ�ا 
عذقان، وفي كل من جھتي النخلة تقف امرأة، ت�م�د 
یدھا نحو العذق مع أنھا تحمل عذقاً بیدھا األخ�رى، 
كما نجد احدى المرأتین تناول العذق الذي في ی�دھ�ا 
ثالثة، والمرأة الثالثة تم�د ی�دھ�ا ال�ی�س�رى الس�ت�الم 
العذق، في حین أنھ�ا ت�ح�م�ل ع�ذق�اً آخ�ر ف�ي ی�دھ�ا 
الیمنى، مما یشیر ال�ى وف�رة غ�ل�ة ال�ن�خ�ل�ة، وك�ان 
األشوریون یقدسون أربع شعارات دی�ن�ی�ة، أح�داھ�ا 

النخ�ل�ة وال�ث�الث�ة ال�ب�اق�ی�ة ھ�ي ال�م�ح�راث وال�ث�ور 
 والشجرة المقدسة.

تمّر عملیة صنع الخوص واختیار السعف المناس�ب 
  بعدة مراحل، ویتم فرزه وتصنیفھ لعمل كل منتج،

فلیس كل سعفة یمكن أن تدخل ف�ي ال�خ�واص�ة، وال 
یمكن لكل سعفة أن تكون مناسبة لصناعة حص�ی�رة 
أو طبك أو سفرة الطعام، إذ لكل س�ع�ف�ة ش�روط�ھ�ا، 
فصناعة الحصیرة تكون أوال بخرط السعف، ثم ی�ت�م 
وضعھ تحت أشعة الش�م�س ی�وم�ی�ن أو ث�الث�ة، ث�م 
یوضع في الماء، ومن ثم یتم صفھ وترتیبھ بحس�ب 
ال�ح�ج�م، وع�ادة م�ا ت�ج�ل�س ال�ن�س�اء ل�ذل�ك بش�ك�ل 

 متعاقب.
كانت حیاة اآلباء الیومیة مس�ت�وح�اة م�ن م�ك�ون�ات 
البیئة المحیطة بھم م�ن ص�ح�راء وب�ح�ر وأش�ج�ار 
وغیرھا، ورغم قلة موارد بیئتھم تمكنوا من تح�دي 
الصعوبات واستحدثوا الطرق الم�ب�ت�ك�رة، لص�ن�اع�ة 
األدوات المنزلیة التي تخدمھم في حیاتھم الیوم�ی�ة، 

وخاصة في موسم تلقیح النخیل یقص سعف النخیل 
ویوجد عمال یتقنون المھنة ومتخصصین بصن�اع�ة 

 جرید سعف النخیل.
وأدوات العمل الرئیسیة فیھ�ا بس�ی�ط�ة وم�ی�س�ورة، 
وھ�ي ال��ی�دان، وال��ع��ظ�ام، وال��ح�ج��ارة ال��م�دب��ب��ة أو 
المخارز التي تقوم مقام اإلبرة بالدرجة الثانیة، إل�ى 
جانب ب�ع�ض األدوات األخ�رى ك�ال�م�ق�ص، ووع�اء 

 تغمر فیھ أوراق النخیل.
ورق النخیل من النوع المركب، واستعماالتھ عدیدة 
حسب موقعھ من النخلة، فالذي ف�ي ال�ق�ل�ب تص�ن�ع 
منھ السالل والحصران والسفرة والمیزات والمھف�ة 
(المروحة الیدویة)، والنوع الذي یلیھ أخضر الل�ون 
یس��ت��ع��م��ل لص��ن��اع��ة ال��ح��ص��ی��ر والس��الل ال��ك��ب��ی��رة 
والمكانس وغیرھم، وم�ن ال�ج�ری�د تص�ن�ع اآلس�رة 

 واألقفاص والكراسي.
والخوص نوعان األول ھـو لبة ال�خ�وص، وت�ت�م�ی�ز 
اللبة بنصاعة بیاضھا وص�غ�ر ح�ج�م�ھ�ا، وس�ھ�ول�ة 
تشكیلھا، وتستخدم لن�وع�ی�ة م�ع�ی�ن�ة م�ن اإلن�ت�اج، 
والثاني ھو من بقیة أوراق النخی�ل ال�ع�ادی�ة، وھ�ي 
أوراق أكثر خشونة وط�والً وی�ت�م غ�م�رھ�ا ب�ال�م�اء 
لتطریبیھا حتى یسھل تشك�ی�ل�ھ�ا، ك�م�ا ی�ت�م ت�ل�وی�ن 
الخوص وال یكتفي باللون األبیض أو ال�ح�ل�ی�ب�ي ب�ل 
یتم ص�ب�غ ال�خ�وص ب�األل�وان األخض�ر، ال�ع�ن�اب�ي، 
والبنفسجي حسب أل�وان ال�ط�ب�ی�ع�ة وت�ت�واف�ر ھ�ذه 

 األصباغ في محال العطارة.
وتبـدأ الصباغة بغلي الماء في وعاء كبیر، وتوضع 
فیھ الصبغة ال�م�ط�ل�وب�ة، ث�م ی�ت�م إس�ق�اط ال�خ�وص 

دقائق، ثم یرفع م�ن  5المطلوب تلوینھ ویترك لمدة 
الماء ویوضع في الظل، وبالنسبة للخوص األبی�ض 
أو الحلیبي فإنھ یكتسب ھذا اللون نتیج�ة ل�ت�ع�رض�ھ 
للشمس فیتحول لونھ األخضر إلى ال�ل�ون األب�ی�ض. 

وع���������ن���������د 

تصنیع الخوص البد من نق�ع�ھ ف�ي ال�م�اء ل�ت�ل�ی�ن�ھ، 
سواء كـان خوصاً عادیاً أو ملوناً، ألن الص�ب�غ�ة ال 
تزول بالماء وبعد تطریة الخوص یس�ھ�ل تش�ك�ی�ل�ھ 
ویبدأ التصنیع بعمل جدیلة طویلة وعریضة م�ت�ق�ن�ة 
الصنع متناسقة األلوان، ویختلف ع�رض ال�ج�دی�ل�ة 
حسب نوع اإلنتاج، وكلما زاد العرض كلما زاد عدد 
أوراق الخوص المستعملة وباتت الصناعة أص�ع�ب 
وبعد صنع الجدیلة یتم تشكیل الخوص ب�االس�ت�ع�ان�ة 
بإبرة عریضة وطویلة وخیط قد یكون م�ن الص�وف 

  األسود للتزیین خاصة للسالل.
یأتي اإلبداع والفن مما تجود بھ األرض وت�ع�ط�ی�ھ، 
ویتضح جمالھ حینما یكون العمل نابعا م�ن ال�ق�ل�ب، 
واالستفادة من مخلفات ورق الن�خ�ی�ل ف�ي ص�ن�اع�ة 
منتجات منزلیة. واھم الصناعات ھي أق�ف�اص ن�ق�ل 
الفاكھة من البساتین إلى أس�واق ال�ب�ی�ع ب�ال�ج�م�ل�ة 
وتكون أیضاً بأحجام م�خ�ت�ل�ف�ة. وأق�ف�اص ال�دواج�ن 
لنقلھا من الحقول إلى السوق ویصنع ق�ف�ص ك�ب�ی�ر 

أكبر حجماً لكي یس�ت�وع�ب أك�ب�ر ع�دد م�م�ك�ن م�ن 
الدواجن. وأقفاص الطیور من جرید س�ع�ف أش�ج�ار 
النخیل الط�ري وتس�ت�خ�دم ل�ت�رب�ی�ة ط�ی�ور ال�ب�الب�ل 
بأشكال وأحجام مختلفة، ویكثر في منطقة الخالص. 
وتصنع مظالت أصحاب البسطات من جری�د س�ع�ف 
النخیل، ویربط على سطحھا قماش أو من الم�ش�م�ع 
لتقیھم من حرارة الشمس. وكذلك كراسي الم�ق�اھ�ي 
الشعبیة وھي األكثر ش�ھ�رة وم�ع�رف�ة ب�ی�ن ال�ن�اس 
والتزال تستعمل إلى الوقت الحاضر. باإلضاف�ة إل�ى 
أسرة النوم تُْصنَْع في م�ن�اط�ق األری�اف وض�واح�ي 
المدن یستخدمونھا للنوم على األسط�ح ف�ي م�وس�م 
الصیف، لرخص ثمنھا ومقاومتھا ل�ح�رارة ش�م�س 

 الصیف المحرقة.
ومن الصناعات الزنبیل ویس�م�ى أیض�اً (ال�م�ك�ت�ل)، 
الستعمالھ سابقاً في ال�ك�ی�ل وال�وزن وف�ي ال�ل�ھ�ج�ة 
العامیة العراقیة یسمى (الزبیل). وھو المصنوع أو 
المنسوج من الخوص أي من سعف النخیل. ی�ع�ت�ب�ر 
الزنبیل من األشیاء التراثیة العراقیة األصیلة، الت�ي 
سادت في أزمان جمیلة لدى ناس الطیبة والعفویة، 
ویتذكرھم من عایشھم، وبالتأكید ی�ح�ت�ف�ظ ال�ب�ع�ض 
بھذا الموروث الجمیل لحد اآلن وخاصة في ال�ق�رى 
واألریاف. في ال�خ�م�س�ی�ن�ات م�ن ال�ق�رن ال�م�اض�ي 
استخدم الزنبیل للتسوق، وحمل الخ�ض�ر وال�ف�واك�ھ 
والبضائع من السوق حیث یحملھ الرجل الم�ت�س�وق 
صباحاً متجوالً بین باعة الخضروات لیضع ف�ی�ھ م�ا 
تسوقھ واشتراه والعودة بھ الى البی�ت، أم�ا ال�م�رأة 
فتضع زنبیل ال�ت�س�وق ع�ل�ى رأس�ھ�ا. ویص�ن�ع م�ن 
خوص فسائل النخیل لیخیط الزنبیل بش�ك�ل دائ�ري، 
وبأحجام مختلفة حسب الرغ�ب�ة ویص�ن�ع ل�ھ ی�دی�ن 
تسمى (عراوي) من حبل لیف ال�ن�خ�ی�ل أو ح�م�ال�ة 

 توصل بین جانبیھ لغرض المسك والحمل.
والحصیر تقوم النساء بخیاطة الس�ف�ی�ف ب�واس�ط�ة 

(الخالل) ال�م�ص�ن�وع م�ن ال�ح�دی�د ال�م�ش�اب�ھ إلب�رة 
الخیاطة ولكن بحجم اكبر وحبل یص�ن�ع م�ن س�ع�ف 
خوص فسائل النخیل التي تَُسْمى (اْلِصنَّ�ھ) وی�خ�ی�ط 
الحصیر بِأْبعاٍد ھندسی�ة مس�ت�ط�ی�ل�ة الش�ك�ل حس�ب 

 الرغبة.
وتوجد عامالت متخصصات بصناعة المك�ان�س ف�ي 
المناطق التي تكثر فیھا زراعة بساتین النخیل وتدر 
ھذه الصناعة مبالغ مالیة تساعد األسرة ع�ل�ى رف�ع 
ال�م�س�ت��وى االق�ت�ص��ادي نس�ب�ی��اً. وك�ان�ت تس�ت�خ��دم 
المكانس المصنوعة من خوص سعف ال�ن�خ�ی�ل ف�ي 
تنظیف شوارع المدن من قبل عمال البل�دی�ة ی�وم�ی�اً 
ویختلف شكلھا وحجمھا عن وی�رب�ط ف�ي وس�ط�ھ�ا 
عمود مشابھ لعمود المس�ح�اة ط�ول�ھ م�ت�ر ونص�ف 
یساعد العامل على ال�ت�ن�ظ�ی�ف م�ن دون أن ی�ح�ن�ي 

 ظھره أثناء العمل.
ویصنع الطبك كغطاء العجین، كما یست�خ�دم ل�وض�ع 
خبز التنور أثناء خبره وفي مناطق معینة من م�دن 
العراق، یقدم فیھ الطعام ب�دل م�ن ص�ی�ن�ی�ة ال�ط�ع�ام 
المعدنیة، وكذلك تصنع ال�م�روح�ة وھ�ي ال�وس�ی�ل�ة 
الوحیدة التي یستخ�دم�ھ�ا ع�ام�ة ال�ن�اس ف�ي فص�ل 
الصیف، للتخفیف عن قیض حر الص�ی�ف، وتص�ن�ع 

  من خوص سعف النخیل.
ویصنع الخصاف من سفیف خوص سعف ال�ن�خ�ی�ل 
من قب�ل ال�ع�ام�الت، ب�م�ا یش�ب�ھ ك�ی�س (ال�ك�ونِ�یَّ�ة) 
ویستخدم الخص�اف ل�غ�رض ت�ع�ب�ئ�ة ث�م�ار أش�ج�ار 

 النخیل من تمور الزھدي.
تقوم النساء بخیاطة الس�ف�ی�ف ب�واس�ط�ة (ال�خ�الل) 
وتحیط العالكة بشكل ب�ی�ض�وي تش�ب�ھ ق�در ال�ط�ع�ام 
البیضوي ال�ذي یس�ت�خ�دم ف�ي ال�ج�ی�ش، وب�أح�ج�ام 
مختلفة حسب الرغبة، ویصنع لھا حمالة م�ن ح�ب�ل 
لیف النخیل لغرض الحمل وتستخدم العالكة لغ�رض 
جني الفاكھة والخضروات، من قبل عمال البسات�ی�ن 
والمزارع ونقل المسواك من السوق إلى البی�ت م�ن 

 قبل ربات البیوت.
وھناك صناعات شعبیة أخرى تستعمل فیھ�ا ج�ذوع 
النخیل، لتسقیف السقوف أو بناء ال�دور الص�غ�ی�رة 
ھو البیت الذي یقطنھ الناس صیفا، أو غرفة تتكون 
من أربع�ة ج�ذوع م�رت�ك�زة ع�ل�ى األرض وی�غ�ط�ي 
الجزء العلوي والجوانـب بالسعف، حی�ث ی�ت�م رب�ط 
مجموعھ من الس�ع�ف ب�ال�ح�ب�ـ�ال ال�م�ص�ن�وع�ة م�ن 

 اللیف. وتستخدم لغرض السكن.
ویستفاد من جذوع النخیل الكبیرة، لعمل ال�ق�ن�اط�ر  

على األنھر الصغیرة والسواقي في البساتی�ن، ل�ك�ي 
تسمح بمرور العجالت، وكذلك تستعمل أج�زاء م�ن 

 جذوع النخیل لعمل أعمدة حضائر الحیوانات.
ویوجد أیضا صناعات شع�ب�ی�ة م�ن ل�ی�ف ال�ن�خ�ی�ل، 
أھمھا الحبال التي تصنع من نوع اللیف الذي یحی�ط 
بقلب النخلة الجمار، لك�ون�ھ ط�ري وأش�د ق�وة م�ن 
اللی�ف ال�خ�ارج�ي، ویس�ت�ع�م�ل ال�ل�ی�ف ف�ي م�ق�اع�د 
مساطب الجلوس ومقاعد السیارات لتأمین ال�راح�ة 
لعجز اإلنسان أثناء الجلوس، وكان سابقاً یس�ت�خ�دم 
اللی�ف ف�ي ص�ن�اع�ة ال�دواش�ك ال�ت�ي تس�ت�خ�دم ف�ي 
المستشفیات خ�اص�ة ب�دالً م�ن ال�ق�ط�ن، ویس�ت�خ�دم 
اللیف لتغلیف األشجار عند قل�ع�ھ�ا م�ن األرض ف�ي 

 بدایة موسم الربیع.
وتقوم النساء في صنع الحذاء من الخوص (ن�ع�ال) 
قدیماً، الستخدامھا في الحقول أو المناطق الوع�رة، 
عند القیام ببعض األعمال، كانت ال�ن�س�اء ق�دی�م�اً ال 
یلبسن ال�ن�ع�ال إال ن�ادراً ف�ي ال�م�ن�زل، وح�ت�ى ف�ي 
الحقول التي تعمل المرأة فیھا، وإن لبست فـ غ�ال�ب�اً 
ما یكون ھذا النعل الخوصي الم�ن�س�وج م�ن س�ع�ف 
النخل ما عدا القلة م�ن نس�اء ال�ط�ب�ق�ة ال�م�ی�س�ورة 

 والتي كن یستخدمن النعل الجلدي.
 المصادر

 نشر محرري الموقع -تواصل اجتماعي  -وكاالت -
  الموروث الشعبي العراقي ــ رحـیم المبارك-
             مجلة ثقافیة.ال��ك��اردی��ن��ی��ا -
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/ تش�ری�ن ٧السب�ت  بعد غیاب، تم البارحة     
في ق�اع�ة ال�م�ك�ت�ب�ة ال�ع�م�وم�ی�ة  ٢٠٢٠الثاني 

بالمركز الثقافي بالالذقیة مناقشة ال�م�ج�م�وع�ة 
القصصیة " أن�ا وھ�ي وم�ن م�ع�ن�ا" ل�ل�ك�ات�ب 

 السوري الالذقاني (الحباب الخیِّر). 
كخط�اب  بدأت الجلسة بتعریف القصة القصیرة

سردي أو حكای�ة ن�ث�ری�ة ی�م�ك�ن ق�راءت�ھ�ا ف�ي 
على أال تتجاوز مدتھا خ�م�س�ون  جلسة واحدة 

دق�ی�ق�ة وت�ھ�ت�م ب�إص�الح س�ل�وك ال�م�ج�ت�م�ع�ات 
ومعالجة قضایاه و ذلك من خالل عرض ح�دث 
وحید ضمن فترة زمنیة ومكان محددین بش�ك�ل 
م�ن�س�ج�م وم�ت�ن�اس�ق دون إط�ال�ة أو تش�ت�ی�ت. 

تج�لّ�ي إب�داع�ي م�ن  وباعتبار القصة القصیرة 
ف�ن��ون ال��ق�ول ال�م��ت�ع��ددة ك�ال��خ�ط��اب�ة وال�م��ق��ام 
وال��م��س��رح وال��روای��ة ووو.... ف��إن��ھ��ا ت��ب��دع 

 بالجملة و بالتركیب وتعنى بالكلمة.
 تعود أصول ھذا النوع األدبي إلى :

وال�ذي ی�ت�م�ث�ل  إما األدب ال�ع�رب�ي ال�ق�دی�م  -1
ب�����ال�����ق�����ص�����ص ال�����واردة ف�����ي ال�����ق�����رآن 

 والمقامات و غیرھا. الكریم 
االخ�ت�الط ب�ال�ث�ق�اف�ات  أو األدب الغربي ب�ع�د -2

 .األجنبیة و ترجمتھا
قدیماً كنا نالحظ ھذا الفرق بین الثقاف�ت�ی�ن م�ن 

الذات�ي ال�ذي اش�ت�ھ�ر ب�ھ  خالل الشعر الغنائي 
العرب وبین الفنون الموضوعیة ال�ت�ي ت�ح�اول 

والتي اشتھرت بھا الیونان  التجرد من الذاتیة 
مثل ال�م�س�رح؛ ال�ق�ص�ة؛ ال�روای�ة وال�م�ل�ح�م�ة 

  .وحدیثاً دخل العرب في الفن الموضوعي
لذلك من یكتب القصة القصیرة یتجرد من ذات�ھ 

 یشكل عالماً موضوعیاً یكتب نفسھ بنفسھ. 
من ھنا علینا أن نتعامل مع الق�ص�ة ال�ق�ص�ی�رة 
وكأنھا عالم من الخیال، أحداثھا لیست حقیقیة 

 .حتى لو كانت تعتمد على الواقع
قص��ت��ھ ال��ق��ص��ی��رة ال��ت��ي ت��ح��م��ل ع��ن��وان  ف��ي 

مجموعتھ (أنا و ھي و من م�ع�ن�ا) وال�ت�ي ھ�ي 
أقرب إلى النوڤیلال نجدھا جمعت ب�ی�ن ال�ق�ص�ة 
القصیرة الحداثیة والتقلیدیة. فھي ت�ب�دأ بس�رد 

: "أی�ق�ظ�ن�ي ١٫٧نثري یعتمد على الخی�ال ص
عواء الذئاب في لیلة قمریة وأنا نائم في غاب�ة 
من نسج خیالي" یتبع ھذا سلسلة من الوق�ائ�ع 

فیھ�ا  متشابكة في حبكة سببیة بسیطة األحداث
مرتبة بطری�ق�ة تش�د ال�ق�ارئ وت�ج�ع�ل�ھ ی�ت�اب�ع 
وص�والً إل�ى ال�ذروة ب�ع��د ال��م�رور ب�ال��م�راح��ل 

ل�ك�ن ق�ب�ل   .الثالثة؛ البدایة، العقدة و ال�ن�ھ�ای�ة
السفر عبر ھذه المراحل نراه یستخدم أس�ل�وب 
الفالش باك لیبدأ بالسرد عكسی�اً م�ن ال�ن�ھ�ای�ة 

" ل�ق�د غ�رق�ت ١٫٧عائداً بنا إل�ى ال�ب�دای�ة ص
المدینة بطوفان ذكریاتي و لم یبَق في الم�دی�ن�ة 
أحیاء إال أنا و ھي  ومن معنا... دخلت كالح�ل�م 
من بابي المكسور... لتھمس بأعلى صوت�ھ�ا... 
لقد عرف زوج�ي ب�ع�الق�ت�ن�ا وھ�و آٍت ل�ی�رم�ي 

 المسافر بال ھدى". .. علیك لعنة 
ثم یعود بنا الكاتب لیحكي عن بدایة عالقتھم�ا  

 .و تطورھا
نقرأ في ھذه المجم�وع�ة رس�ائ�ل ت�ن�ف�ث وج�ع 

 المجتمع الغارق في الفوضى والضیاع. 
"ع�اط�ٌل ع�ن ال�ع�م�ل ١٠٩ح�ی�ث ال�ب�ط�ال�ة ص

كآالف الكالب الضالة في مدینتي، ت�ائ�ھٌ ك�آالف 
الشباب من حولي حتى تستقر ق�دم�يَّ ف�ي أھ�م 
معلٍم لي في مدینتي... مقھ�ى ص�غ�ی�ر ف�ي ح�ي 

 "'الشیخ ضاھر ... 'قصیدة نثر
وفقاً ألصول القصة القصیرة الح�داث�ی�ة ف�ل�ی�س 
الغرض تعلیم�ي أو إرش�ادي ھ�و ف�ق�ط م�ج�رد 
عرض ألحداث ت�م�زج ب�ی�ن ال�واق�ع وال�خ�ی�ال. 
فالبطلة ھنا ھي زائرة حلم للبطل الذي یصادف 
فتاة تشبھھا على أرض ال�واق�ع ف�ي ال�م�ق�ھ�ى؛ 
یعني ال�ف�ك�رة مس�ت�م�دة م�ن ال�واق�ع ث�م ی�ب�ن�ي 

عالماً خیالیاً لتولد القصة.النقطة  الكاتب علیھا 
الثانیة التي تناولھا الكاتب ھي م�ع�ان�اة ال�م�رأة 

 :١١٦في مجتمعنا الذكوري ص
"أن��ت��م أی��ھ��ا ال��رج��ال... ع��ن��دم��ا ت��رون ف��ت��اةً 
وحیدةً... یخرج الشیطان من داخل�ك�م ل�ی�ح�اول 
اص�ط��ی�ادھ��ا و ك�أن��ھ�ا ف�ریس��ة.. ت��ن�ھ��ش�ون��ھ��ا، 
تمزقونھا، ثم ترموا بقیّتھ�ا ل�ت�أك�ل�ھ�ا ال�غ�رب�ان 

تقنیاً فإن استخدام الكاتب ل�إلی�ق�اع  ."والضباع
التدریجي بین ال�ت�وت�ر واالس�ت�رخ�اء م�ن أج�ل 
اإلبقاء على التشویق وشد القارئ ك�ان ش�ی�ئ�اً 

حی�ث ن�ج�ده ف�ي ذروة ال�ح�دث ع�ن�دم�ا  موفقاً.
عرضت ال�ف�ت�اة مش�ك�ل�ت�ھ�ا م�ع ج�ل�ی�س�ھ�ا ف�ي 

والتي تتمحور حول رفض الرجل ف�ي  المقھى 
مجتمعنا لفتاة اذا ھ�ي أح�ب�ت�ھ وق�دم�ت ل�ھ ك�ل 

 شيء بال زواج فإنھا ینبذھا ویبتعد عنھا. 
ھنا یتركنا الكاتب أحراراً بین احدى ال�ح�ال�ت�ی�ن 
فإما أن یتم تبني الدور المثالي و الغیر موجود 
ع���ل����ى أرض ال���واق����ع ویس����ان���د ال����م����رأة 

:"أن�ا ال أل�وم ھ�ذه األن��ث�ى ب�ط�ب��ی�ع��ة ١١٩ص
الحال. بل ألوم مجتمعاً ذكوریاً یتیح لل�رج�ل أن 
یشتھي ویرغب و یفعل... بینما تكون الش�ھ�وة 
و الرغبة لألنثى كفر". وب�ی�ن ات�خ�اذ ال�ط�رف 
النقیض باتھامھا بالخدیع�ة ال�ت�ي ت�ل�ج�أ إل�ی�ھ�ا 
األنثى في مجتمع زائف موحیاً ب�ف�ك�رة خ�ب�ی�ث�ة 

:" كل أنثى خبیرة في مجتمع الرج�ال ١٢٠ص
ھذا تنصح قرین�ات�ھ�ا... أن�ك إذا ت�ع�رف�ت ع�ل�ى 
شاب بغرض الزواج فإیاِك أن تدع�ی�ھ ی�ل�م�س�ك 
أو یقبلك أو یفعل معك أي شيء یفعلھ عاشقین 
في خلوتھما حتى ول�و ك�ن�ِت ق�د م�ارس�ت�ھ م�ع 
آالف قبلھ... ألنھ بمجرد أن یل�م�س�ك أن�ت ف�ق�د 
بتِّ مثلك مثل غیرك و یعود لیبحث عن أنثى ال 
تسمح لھ بأن یلمسھا مع�ت�ق�داً أن�ھ�ا ھ�ي ال�ت�ي 
ستصونھ في الن�ھ�ای�ة." ث�م ی�ع�ود ف�ي ن�ھ�ای�ة 
ال��ح��وار إل��ى ال��ت��ع��اط��ف م��ع��ھ��ا ب��دالً م��ن 

:" أن��ا ال أل��وم أي أن��ث��ى ١٢١ال��ت��ص��ع��ی��د.ص
تحاول التستر تحت لواء الخدیعة و الظ�ل�م ألن 
ش�ب�اب��ن�ا ال��م�ك�ب��وت ی�ح��ب االن�ث��ى ال�م��خ�دوع��ة 
وال�م��ظ��ل�وم��ة ... وی�ع��ذرھ��ا أك��ث��ر م�ن ال��م��رأة 
المتحررة ال�ق�ادرة ع�ل�ى ال�رغ�ب�ة... ورب�م�ا ال 
یعدو األم�ر س�وى أن�ھ م�ت�م�س�ك ب�ب�ق�ای�ا إرث 
رجولي یتجلى بحقھ ھو في المبادرة وال�رغ�ب�ة 

 و القدرة على الخداع". 
 یقال بأن القصة القصیرة ھي معناھا.

عند القاص الجید كل سطر ھو قصة، ال یم�ك�ن 
أن تستخلص مجرد ف�ك�رة واح�دة وك�ل س�ط�ر 
یس��ھ��م ف��ي ت��ع��م��ی��ق ال��ف��ك��رة ویض��م��ن وج��ود 
الطرح. لذلك ن�ج�د ال�ك�ات�ب ی�ط�رح م�وض�وع�اً 

 جدیداً وھو الھدف من الحیاة. 
ھذه الفكرة التي تداھمھ في وح�دت�ھ ل�ی�ج�د أن�ھ 

: "إجابةً على ھذا السؤال ق�ام�ت آالف ٣٢ص
االختراعات واألبحاث واألدیان... قد تعلم أو ال 
تعلم أن آالف الس�ل�ع االس�ت�ھ�الك�ی�ة اخ�تُ�ِرَع�ْت 
إج�اب�ةً ع�ل�ى ھ�ذا الس�ؤال... أو رب��م�ا ال�ح�ی��اة 

 بأكملھا قائمة على ھذه األفكار..
ھل تساءلتم یوماً كیف تقضي الحیوانات وقتھا 
وما الھدف الذي تعیش من أجل�ھ أم س�ت�غ�دون 
مثل السامیین... أنھ�ا ت�ع�ی�ش أو ُخ�لِ�قَ�ْت ف�ق�ط 
لمنفعتنا الشخصیة. ھل تفكران یوماً أن الحی�اة 

و أن المشكلة ف�ق�ط  قد تكون أبسط مما نتخیّل 
تغدو كیف سنقضي ھذه األعوام الطویلة؟ وأن 
مبدأ الھدف اختُِرَع أیضاً م�ث�ل�ھ ك�ب�ق�ی�ة الس�ل�ع 

 ."االستھالكیة؟
فیما یتعلق بأسلوب ال�ك�ات�ب ف�ق�د غ�ل�ب ع�ل�ی�ھ 
الس��رد إلیص��ال أف��ك��اره ب��ط��ری��ق��ة م��ب��اش��رة 

:"فكرة االلھ ھي الح�اج�ة ال�م�وج�ودة ١٣٣ص
داخلنا إلى التبعیة أو الح�اج�ة إل�ى م�ن ن�ط�ل�ب 
منھ أحالمنا أو نشكو لھ مخاوفنا دون أن یب�دو 
علینا الضعف و العجز أمام أمثالنا". وقلیالً ما 

ب�ی�ن�ھ  ١١٧استخدم الحوار ك�م�ا ورد ف�ي ص
وبین تلك الفتاة ف�ي ال�م�ق�ھ�ى .أض�ف إل�ى أن 
اس�ت�خ�دام�ھ ل�ب�ع�ض ال��ع�ب�ارات ال�م�ح�ل�ی�ة ك��ان 

م�م�ا أض�ف�ى ن�ك�ھ�ة الذق�ان�ی�ة ل�م�َؤلَّ�فِ�ِھ  محبباً 
" ال��م��ي ب��ع��م��را م��ا نّض��ف��ت ب��ن��ي ١٤٠ص

" و ش��و ح�ال��ك ھ�ن��ت ك�أن��و ١٥٤آدم...."ص
 ."ھموم الدنیا عكتافك

القصة القصیرة على التك�ث�ی�ف ب�خ�الف  تعتمد 
الروایة التي تتمتع بمساحة كافیة لطرح أف�ك�ار 

ل�ذل��ك ن�ج�ده یس��ع�ى ج�اھ��داً  ع�دی�دة ب�إس��ھ�اب 
الختزال الوقت و المساحة الك�الم�ی�ة ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر 
عما یرید قولھ . فنراه یعتمد أسلوب المب�اش�رة 
" إن الضجر و ال�ف�راغ ی�م�ك�ن أن ی�خ�ل�ق�ا أي 

 "شيء
یؤخذ على ال�ح�ب�اب ال�خ�ی�ر ك�ث�رة اس�ت�خ�دام�ھ 

في ھذه المجم�وع�ة بش�ك�ل ع�ام ك�م�ا  للتناص 
نرى في قصتھ ( الفیل�س�وف و ال�ح�ج�ر ) ص 

فنراه ال ی�وف�ر ف�رص�ة إلق�ح�ام ق�ول  ٧٦-  ٧٥
ألحد العظماء عندما یعبر ع�ن ف�ك�رة أو ی�ت�ل�و 
حدثاً حیث ذك�ر"أف�الط�ون، م�ارك�س، إن�ج�ل�ز، 

اب�ن ج�ب�ری�ل، م�وس�ى ال�ق�رط�ب�ي،  م�اك�ی�اف�ی�ل�ي
حسداي بن شبروت، ابن رشد، دانتي، أرسطو 
سقراط ، الرواقیین، سبینوزا وفولتیر، ك�ان�ت، 
ھیجل، شوبنھور، سبینسر ونی�ت�ش�ھ... "وھ�و 
یتحدث عن أستاذ فلسفة في ج�ام�ع�ة م�رم�وق�ة 
یحاول إقناع طالبھ بأن" اإللھ بسیط جداً عقّده 

  "....ھؤالء المخبولین بتیھ معرفتھم
ن�ع�ود إل��ى " أن�ا و ھ�ي وم��ن م�ع�ن��ا" ل�ن�ق��رأ 
الرسالة الثالثة التي یوجھھا إلینا ال�ك�ات�ب ع�ن 

:"ان عدد الحروب التي قام�ت ١٣٤العنف ص
من وراء األدیان و ذی�ول�ھ�ا و ال�ت�ي ال زال�ت 

ب�آالف ال�م�رات م�ن  قائمة حتى اآلن ھي أكثر 
الحروب التي قامت جراء ال�ب�ح�ث ع�ن ال�غ�ذاء 
واالس��ت��ق��رار وال��ل��َذی��ن ھ��م��ا م��ن أس��اس��ی��ات 

 الحیاة"بدون أن یقدم لنا حلوالً.
طبعاً یبقى الموضوع األھ�م ف�ي ح�ی�اة ال�ب�ش�ر 
وھ��و ال��ح��ب رابض��اً ب��ی��ن ال��ف��ك��رة وال��ف��ك��رة 

:"ال��ح��ب س��ی��ظ��ل ی��دغ���دغ ١٦٩-  ١٦٨ص
عاجالً أم آج�الً أن ال�ح�ب  قلوبنا... ستكتشفین 

ھو عالقة قائمة ع�ل�ى مص�ال�ح م�ت�ب�ادل�ة ب�ی�ن 
الحبیبین... فمن ال تقدمین ل�ھ ش�ی�ئ�اً ی�ح�ت�اج�ھ 
فإنھ لن یحبك". ھذه ال�ن�ت�ی�ج�ة ل�خ�ص�ت ل�ع�ب�ة 
الحیاة ببساطة و صراحة عشناھا بین س�ط�ور 
ھذه المجموعة ال�غ�ارق�ة ف�ي أع�م�اق اإلنس�ان 

المتمرد الذي  المأزوم في بالدنا . ھذا اإلنسان 

یفخر بأنھ ابن الخطیئة لی�ك�ّرس ف�ط�رت�ھ ال�ت�ي 
:"كم ھي ج�م�ی�ل�ة ١٥٢خلقھ علیھا الخالق ص

 الخطیئة... نحن نتاج الخطیئة". 
رأینا ھذه الفكرة أیضاً في قصة (أرید ق�م�ی�ص�اً 

:" أرجوك ... أعدني إلى األرض ١٣آخر) ص
ولكن بصورة كاملة كي أزن�ي وأس�رق وأك�ذب 
وأظلم وأقاوم وأثور وأضرب... ألن الحیاة ب�ال 
خطیئة ال طعم لھاو ألن الجنة بال توبة ال ط�ع�م 

 ."لھا
وال��ت��ي م��ن  ب��ال��ن��س��ب��ة ل��رس��م الش��خ��ص��ی��ات

المفروض أن یراعي فیھا الس�م�ات ال�ج�س�دی�ة 
والنفسیة واالجتماعیة فإننا ن�راه ع�م�داً ی�رك�ز 
على السم�ات ال�خ�ارج�ی�ة ل�ل�م�رأة ك�أن یص�ف 
شعرھا، صدرھا ، أطراف أناملھا ، أقدامھا ... 
بشكل مفصل و كأنھ یرید ترسیخ فك�رة ال�م�رأة 

:" عندما رأیت عین�ی�ھ�ا أول ١١٣الجمال ص 
مرة... آمنت بقول أحدھم' نحن عبیٌد للوطن'" 
بینما الع�ال�م ال�ن�ف�س�ي ھ�و األھ�م ع�ن�د ال�رج�ل 
بالنسبة إلیھ كأن یتحدث عن فوضى أحاسیس�ھ 

"... عن أحالم�ھ ٥المتعطشة للحظة سالم"ص
عن روحھ عن وحدتھ و ضعفھ الذي منعھ م�ن 

 .ارتكاب موبقات یندم علیھا اآلن
بالنسبة للزمن فھو یتماشى مع (الم�س�اف�ر ب�ال 

 ھدى) ال نعرف لھ بدایة و ال نھایة. 
لقد جاء ع�ب�ث�اً ب�ی�ن م�ف�اص�ل األح�داث. ك�ذل�ك 
المكان، فبالرغم من ذكر ال�ك�ات�ب ألم�ك�ن�ة ف�ي 
مدینة الالذقیة كالشیخضاھر والزراعة ومقھى 
قصیدة النثر و... إال أنھا لیست كاف�ی�ة ل�ت�رس�م 
معالم واضح�ة ی�م�ك�ن ال�وص�ول إل�ی�ھ�ا ب�ت�ت�ب�ع 

" و كأنھ یؤكد حال�ة ٠القصة ... إنھ "الالمكان
العبث والضیاع التي ع�اش�ھ�ا أب�ط�ال قص�ص�ھ. 

 ٢٠١٠والتي ترسم الحی�اة زم�ن ك�ت�اب�ت�ھ ل�ھ�ا
حیث لم تكن األزمة السوریة ق�د ب�دأت وك�ان�ت 

 . اھتمامات الناس عادیة
نصل إلى الخاتمة التي أج�اد ص�ن�ع�ھ�ا ال�ح�ب�اب 
الخیر عندما جعلھا م�ف�ت�وح�ة ت�ارك�اً ال�م�ت�ل�ق�ي 
یلعب دوراً إیجابیاً في رسم�ھ�ا . ف�ي ال�م�ش�ھ�د 
األخیر من آخر قصة ھنا ، لسنا متأكدین إذا تم 
اللقاء بین الحبیبین أو أن أحدھ�م�ا ل�م ی�أِت أو 

 .غادر قبل مجيء الثاني
ختاماً نستطیع القول بأن جھد الكات�ب واض�ح�اً 
جداً في كل كل�م�ة وردت ف�ي م�ج�م�وع�ت�ھ وق�د 
ت�م�ت ص�ن��اع�ة ھ�ذا ال�ع�م��ل اإلب��داع�ي ب�درای��ة 
وم��ع��رف��ة ب��أص��ول ال��ق��ص��ة ال��ق��ص��ی��رة رغ��م 
االع��ت��راض ال��ذي ق��د ی��واج��ھ��ھ م��ن ال��ن��ق��د 
االنطباعي بسبب إفراطھ بالتركیز على الجنس 
ومشاكلھ وبسبب استخدامھ ألل�ف�اظ (ف�احش�ة) 
في ع�رف م�ج�ت�م�ع�ن�ا ب�اإلض�اف�ة إل�ى ت�ط�رق�ھ 
للعالقات الم�ش�ب�وھ�ة ك�ال�م�ث�ل�ی�ة والش�ذوذ ف�ي 
قصتھ األخی�رة ع�ن�دم�ا ت�ط�رق إل�ى مض�اج�ع�ة 
جارتھ لحبیبتھ و ك�ی�ف أن اإلث�ن�ت�ی�ن ان�ق�ض�ت�ا 
علیھ. بنفس الوقت نراه ی�رف�ض ال�ج�ن�س ب�ال 
ح��ب ع��ن��دم��ا یش��ی��ر إل��ى (اغ��ت��ص��اب) ال��زوج 
لزوجتھ ك�م�ا حص�ل م�ع ج�ی�ران�ھ.ت�ح�دث ع�ن 

 .الفساد وعن اضطھاد اإلنسان بشكل موجز
حاول الكاتب اقت�ح�ام ك�ل ال�ت�اب�وھ�ات ال�دی�ن�ی�ة 
والسیاسیة و االجتماعیة و مھما ك�ان�ت درج�ة 
نجاحھ في محاولتھ ھذه، إال أننا ال نستطیع إال 
وأن نقف احتراماً للجدید الذي ق�دم�ھ ب�ان�ت�ظ�ار 

 . المزید

    "  و  و أم" ا ا ) 
(ب اا) ريا  

 
 

 بقلم: لینا قنجراوي/ سوریا
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اذا عاش االنسان مئة عام واخ�ت�ل�ى ی�وم�ا     
بنفسھ مغمضا عینیھ لیسترجع شری�ط ح�ی�ات�ھ 
منذ ابعد لحظة یتذكرھا حتى االن فسوف یبدو 
عمره كما لو كان حلم�ا ... ب�ك�ل م�ا ف�ی�ھ م�ن 
احداث و وجوه واماكن واحاسیس ولواعج .. 
مجرد حلم .. ال یكاد یجمع منھ اال شذرات مما 
عاش وعای�ش ع�ب�ر ع�ق�ود ان�ف�ل�ت�ت خ�اط�ف�ة 

 ذكریات. : بحلوھا و مرھا لتشكل ما نسمیھ
وھي غالبا تأخذ بع�دا ش�خ�ص�ی�ا ال ی�ھ�م اح�دا 
سواه. بینما تتعدى ذاتھ حین تك�ون ال�ت�ج�ارب 
ذات عالئق انس�ان�ی�ة ت�ق�ارب وت�ل�خ�ص ح�ی�اة 
مجتمع ما في سیرورة تح�والت�ھ ع�ل�ى ج�م�ی�ع 

متمخضة عن ثمار الف�ك�ر واالب�داع  .األصعدة 
التي تؤرخ لوجدان مجموعة بش�ری�ة ع�اش�ت 
في ھذا المكان من العالم مت�ف�اع�ل�ة م�ع ن�ت�اج 

  محیطیھا القریب و البعید.
ھنا یبدو توثیق الوقائع بحركتھا وش�خ�وص�ھ�ا 
مسؤولیة تاریخیة و اخالقیة و جزء من ب�ن�اء 
متواصل التأثیر بما ی�ؤس�س ل�ع�ط�اء االج�ی�ال 

  .الالحقة 
ھذا بالضبط ما أنجزه اس�ت�اذن�ا ال�دك�ت�ور ع�ب�د 
االلھ كمال الدین حین شرع ب�ت�س�ج�ی�ل اح�داث 
وان��ج��ازات وت��ح��والت م��ج��ت��م��ع��ھ ال��ع��راق��ي 
واالشارة الى الش�خ�وص ال�ذی�ن ل�ع�ب�وا دورا 
فاعال فیھا ممن اح�ت�ك ب�ھ�م ش�خ�ص�ی�ا ل�ت�أت�ي 
مذكراتھ عنھم شیقة وباسلوب یمسك القاريء 
المھتم حتى نھایة الكتاب متمن�ی�ا ال�م�زی�د م�ن 
ھذا الرصد الموضوعي الذي تحاشى االنحیاز 
الى او التحامل على الش�خ�وص س�واء ك�ان�وا 
ممن یلتقي معھم فكریا او یختل�ف. وق�د ج�ع�ل 
البعد االنساني یتسامى على تفاصیل الخالفات 
الفرعیة. فجاءت الحكایات ب�اس�ل�وب ص�ح�ف�ي 
نظیف لغة ومض�م�ون�ا ل�ت�ض�ع�ن�ا ب�ھ�دوء ام�ام 

  مفاصل من تاریخنا القریب.
صفحة یمر على  228في طرحھ المكثف عبر 

اغلب المحطات ابتداء من مراحل دراستھ ف�ي 

العراق وخارجھ وع�م�ل�ھ ت�دریس�ی�ا ایض�ا ف�ي 
مختلف البلدان وفي حقول الصحافة واالذاع�ة 
  والتلفزیون اضافة لمجال تخصصھ المسرحي.
ولعل ابرز ما في الكتاب ھو سلسلة االشخاص 
الذین یوثق تجاربھم واالدوار التي اضط�ل�ع�وا 

  : بھا كال في مجال ابداعھ. منھم
الفنان الرائد ی�ح�ی�ى ف�ائ�ق ال�ذي ل�م ت�ن�ص�ف�ھ 
وسائل اإلعالم و لم ی�ن�ل ال�ت�ك�ری�م ال�م�س�اوي 
لریادتھ في تاسیس مسرح فني ملتزم ذاق من 
اجلھ ألوان االضطھاد ولم یقف عنده بل ع�م�ل 
في السین�م�ا واج�ت�ھ�د ف�ي ظ�روف غ�ای�ة ف�ي 
الصعوبة. ویطرح التساؤل ال�ح�ائ�ر ام�ام ھ�ذا 
االج��ح��اف ح��ت��ى ال��ی��وم ب��ح��ق ف��ن��ان ك��ب��ی��ر 

  ومؤسس.
ثم یتناول فنانین و زم�الء ف�ن وم�ھ�ن�ة ام�ث�ال 
(م��ع ح��ف��ظ األل��ق��اب وحس��ب ورودھ��م ف��ي 

 :الكتاب)
خالد سعید. عبد هللا جواد. قادر دیالن. ابراھیم 
جالل. شمس ال�دی�ن ف�ارس. ج�م�ی�ل نص�ی�ف. 
فالح ھاشم. كوكب حمزة. سعد الطائي. عوني 

كرومي. ثامر مھدي. یوسف العاني. س�ع�دون 
العبیدي. حمی�د م�ح�م�د ج�واد. ع�ب�د ال�م�ط�ل�ب 

 السنید. فیصل السامر. عناد غزوان. 
عزیز عبد الصاحب. غالب ناھي. عزیز حداد. 
عز الدین مصطفى. عزیز شالل. علي م�زاح�م 

 .عباس. حسب هللا یحیى. محمد الجزائري
ومن العرب الشاعر عبد الرحم�ن ال�خ�م�ی�س�ي 
والفنانة محسنة توفیق (الت�ي ل�ع�ب دورا ف�ي 
اجراء ندوة مفتوحة ل�ھ�ا ف�ي م�ع�ھ�د ال�ف�ن�ون 

 . الجمیلة اثناء زیارتھا العراق)
ولالستاذ د.عبد االلھ كمال الدین ح�ك�ای�ات م�ع 
ھذه الشخصیات والكثیر غیرھم ممن تناول�ھ�م 
في بحر استذكاراتھ وھو یستعید تجربة ثمانیة 
ع��ق��ود زاخ��رة ب��االح��داث وال��ت��ج��ارب ال��ث��رة 

 . والمتنوعة االماكن و الوجوه
تاتي ھ�ذه االس�ت�ذك�ارات ف�ي وق�ت اح�وج م�ا 
نكون فیھ لتوثیق تاریخ بل�د ت�م ع�م�دا ط�م�س 
الكثیر من ألواح ذاكرتھ وطمرت بشكل م�ن�ظ�م 
جل نتاجاتھ. لتكون حافزا ل�ل�ب�ح�ث وال�ت�وث�ی�ق 

  . للقادم من االیام

 ارات
  اوع و اات)(

 
 

 
 
 
 
 
 

 2020بقلم: فالح ھاشم 
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إنَّ الناقد الیوم بحاجة لشـ�يء ج�دی�د وط�ری�ق�ة 
اشتغالیة جدیدة كمنھج یتماش�ى م�ع م�ا ی�ج�ده 
أمامھ، وما ھو موجود فعالً تجدیدیاً لما تنت�ج�ھ 
الثقافة خاص�ة، وب�ق�ی�ة ال�ف�ع�ال�ی�ات ال�ح�ی�ات�ی�ة 
األخرى، بعیداً عن مناھج النقد ال�ق�دی�م�ة ال�ت�ي 
خنق بعض النقاد أنفسھم فیھا كقوالب ال تق�ب�ل 
الجدل والنقاش أبداً، وطالما سمعنا الكثیر م�ن 
النقاد المعاصرین أنھم ی�ب�ح�ث�ون ع�ن ط�ری�ق�ة 
جدیدة غیر مقولبة ك�ي ال ی�ظ�ل�وا م�ت�خ�ن�دق�ی�ن 
ھناك، وینطلقوا نحو الت�ج�دی�د ال�ذي ح�لَّ ف�ع�الً 
وعملیاً الیوم. كما أنَّ بع�ض�ھ�م ل�م یس�ت�ط�ی�ع�وا 
مغادرتھا وأوجبوا ألي خالق تجدیدي ُمنتج أن 
یسیر معھم، وإالّ فھو بعید كل البعد ع�ن األدب 
والفن وجمالیات الحیاة، ونعتقد أنَّ ذلك الزم�ن 
بدأ یغادر بالتدریج، وسیحل محلھ زمن التجدید 

  ال محالة.
في مثل ھذه الحالة حین یأتي الش�ع�ر بص�ورة  

جدیدة یلبس ثوباً مختلفاً عما ُعرف سابقاً م�ن 
أغ�راض ش��ع�ری�ة ذات ال��ن�م�ط��ی�ة ال��واح�دة أو 
المقلّدة لغیرھا، وبضبابیة متشظی�ة ل�ن ی�ك�ون 
األداء التجدیدي فیھا توظیفاً لع�وام�ل مس�اع�دة 
تجعل من الناقد یخرج م�ن فض�اء س�اب�ق ال�ى 
فضاء تجدیدي متخلصاً م�ن رواس�ب ف�رض�ھ�ا 
على نفسھ، أو فُرضت علیھ واق�ع�ی�اً، وی�خ�رج 
بموضوعة نقدیة ھي أیض�اً ت�ج�دی�دی�ة؛ ب�ی�ن�م�ا 

  المطلوب تقدیم الجدید كبدیل مرحلي.
الشعراء العراقیون التجدیدیون مع غیرھم م�ن 
أدباء ومثقفین مفكرین ھم العوامل ال�م�س�اع�دة 
التجدیدیة في صنع نقد مقبول، وحض�ور ن�اق�د 
ناجح ال تعنیة أیة مدرسة بقدر ما ی�ؤس�س ل�ھ 
مدرسة خاصة تواكب متط�ل�ب�ات ال�ع�ص�ر ب�ك�ل 
جدیده. لذا نجد بیانات ممیزة في ال�ك�ث�ی�ر م�م�ا 
كتبھ الشعراء تستحق التأمل والوقوف ع�ن�دھ�ا 
بما لھا من إیح�اءات دالل�ی�ة ت�ع�زز م�ن ال�ق�وة 

 الشعریة التجدیدیة، والمقدرة الفنیة للشاعر.
 

 التوظیفات الشعریة لدى الشاعر رجب الشیخ:
لغرض عدم اإلطالة أك�ث�ر واالخ�ت�ص�ار، وت�رك 
الكثیر للقارئ اذا تصفح ال�م�ج�ام�ی�ع الش�ع�ری�ة 
الحدیثة بالذات، وما یجده فیھا من اكتش�اف�ات، 
نقف عند نقطة أخیرة لم�ع�رف�ة غ�ای�ة الش�اع�ر 
الوظیفیة منفرداً أو مجتم�ع�اً. ھ�ن�اك أس�ل�وب�ان 
یجب على الناقد ال�ع�م�ل ب�ھ�م�ا ل�ل�وص�ول ال�ى 
حقیقة المع�ن�ى ال�وارد ف�ي ال�ن�ص، والب�د م�ن 
وجود معنى وفكرة یقینیة حّددھا الشاعر إالّ اذا 
كان العمل عبثاً مزاجیاً ظاھره جمیل وال باط�ن 
لھ، وھذا لم نجده في الشعر االبداعي التجدیدي 
ال�ع��راق��ي ل��دى رج��ب الش��ی�خ وال��ك��ث��ی��ر م��م��ن 
تعرضت لھم دراستنا النقدیة عن التجدیدیة في 

الشعر العراقي، الن ال حاجة أصالً ھ�ن�اك (م�ع 
العبثیة) الوقوف عند مثل ھك�ذا نص�وص؛ أم�ا 
اذا اختار تناولھا الناقد فعلیھ ایضاح ال�ح�ق�ی�ق�ة 
ك�ام�ل�ة؛ ح�ی�ث ال�م�ط�ل�وب ھ�و ت�ح�ل�ی�ل ال�ن��ص 
الغامض بفكرتھ غیر الواضحة أو المرّمزة الى 

 حدٍّ بعید استناداً لما یلي:
أوالً: معرفة الناقد القْبلیة (السابقة) ب�ن�ت�اج�ات 
الكاتب أو الكاتبة، وطریقة ع�رض�ھ ل�أل�ش�ی�اء، 
وكیفیة أسلوبیتھ الكتابیة؛ وبالنسبة ل�ل�ش�ع�راء 
التجدیدیین فالكثیر منھم معروفی�ن ب�ال ت�ح�دی�د 
االسماء حتى من وقع علیھم االختیار ك�ن�م�اذج 

وب��م��ا ن��راه وی��راه   ب��ح��ث��ی��ة وم��ن��ھ��م الش��ی��خ،
القریبون منھم بما یملكون من مل�ك�ات ل�غ�وی�ة 
قیّمة، ولغة شعریة عالی�ة، ھ�ي م�ن م�م�ی�زات 
التجدیدیة الش�ع�ری�ة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي قص�ائ�دھ�م 

 واصداراتھم السابقة أیضاً.
ثانیاً: لو كان النص ھو األول لكاتب جدید غیر 
معروف، فینبغي على الناقد التأكد بشكل تام أنَّ 
ھناك ھدف ما لھذا النص، وفي حال تعذر فھ�م 
المقصود الواقعي للنص وال ھدف واضح؛ ھن�ا 
یحدد ال�ن�اق�د حس�ب وج�ھ�ة ن�ظ�ره ال�م�ن�ط�ق�ی�ة 
الموضوعیة ما وجده عند (ك�ات�ب مش�ھ�ور أو 

  مغمور) ویذكره للعلن لسببین أیضاً ھما:
مساعدة الم�ت�ل�ق�ي ب�ع�دم ال�وق�وع ب�م�ط�ب�ات ال 
یرغبھا، وتن�ب�ی�ھ�ھ ل�م�ا ف�ي ال�ن�ص، والس�ب�ب 
اآلخر: تنبیھ الكاتب أن ما كتبھ ال یج�دي ن�ف�ع�اً 
ط�ال�م�ا ال ی�ت��ع�رض ل��ھ ق�ّراء ك�ث�ی��رون ال�ی��وم 
ومستقبالً، كي یعّدل من رسالتھ االعالمیة فیما 
سیأتي الحقاً من ن�ت�اج ج�دی�د، ل�ك�ن�ن�ا م�ع ھ�ذا 
وجدنا في الشعر التجدیدي ط�ری�ق�ة اش�ت�غ�ال�ی�ة 
مختلفة عما سبق للشعراء، وكی�ف ج�رت ب�ھ�ا 
ت�وظ�ی�ف�ات�ھ�م الش�ع�ری�ة، وب�ع��ی�داً ع�ن االت�ھ��ام 
بالمجمالتیة واالخوانی�ة أرى أن ع�ل�ى ال�ن�اق�د 
أداء دور مھم في ترق�ی�ة ال�ك�ات�ب ال�ى م�ا ھ�و 
أفض��ل، ویس��اع��ده ب��إن��ت��اج ال��م��ف��ی��د ل��ل��ث��ق��اف��ة 
االنسانیة عموم�اً، وی�ن�ج�ز وظ�ی�ف�ت�ھ ال�ن�ق�دی�ة 
بشكلھ�ا الص�ح�ی�ح، س�واء ل�م�ن ی�ع�رف�ھ�م، أو 
لغیرھم الذین یستحقون النقد وال�ت�ح�ل�ی�ل ف�ی�م�ا 

  یكتبون.
وما یلفت االنتباه ھنا أن بعض الشعراء ابتعدوا 
كثیراً عن وظیفة شعریة صارت مملة ومك�ررة 
بكثرة، وھي التوصیفات الغ�زل�ی�ة م�ن ش�ع�راء 
وصفتھم شاعرة ذات یوم بأنھم أصبحوا أك�ث�ر 
من عدد سكان الصین الیوم، لیھتموا بھمومھم 
وھموم قومھم، منتظرین ساعة الیسـر لعلع�ھ�ا 
تأتي قریباً، وھذا مما یحسب ل�ھ�م وم�ن ع�ل�ى 
شاكلتھم ف�ي ال�ن�ظ�م والس�ب�ك واألداء، وط�رح 
األفكار الحقیقیة الواقع�ی�ة ك�ع�الج�ات م�ی�دان�ی�ة 
یأتي بھا الشاعر لعموم المجتمع، ولیس ل�ف�ئ�ة 
معینة یسمیھا البعض "النخبة"، وھذا ھو سّرً 
نجاح الشاعر الجماھیري، أو أي كاتب ومنتج، 
على العكس ممن یكتب للنخبة فقط، أو حص�ر 

 نفسھ بالغزل فحسب.
 

 صور شعریة من أشعار رجب الشیخ:
  صورة أولى من نص للشاعر رجب الشیخ:

اعتق�دت ب�أن�ي س�أع�ل�ُن //   "كابدت كثیراً...//
م�ن  128یوماُ // والدة موت�ي..." ن�ص رق�م 
 64مجموعة "الحرف أكل سباتي" ص

: "  87ص 184صورة ثانیة من ن�ص رق�م 
أفتش// حّالً لدوائري المغلقة.. // أكس�ر ض�ل�ع 

 المثلث
: 109ص 230ص�ورة ث�ال�ث�ة م�ن ن�ص رق�م 

"علمني جدي // وصی�ت�ھ األخ�ی�رة // ح�ی�ن�ھ�ا 

ثم�ة   أدركت أنَّ أصعب الدروب // تیھ یرافقھ//
عیون باتجاه واحد...// عیون ال ترى إالّ عتمة 

 خلفھا // ضوء...// الضوء ربما یحرق ذاتھ"
 من كل تلك الصور ماذا نجد؟

یتضح بشكل جلّي أنَّ فكرة القصیدة (الن�ص)،  
أو فلسفتھا الخاصة ب�م�ا ی�ری�ده الش�اع�ر ب�ع�د 
نضوجھا التام تحتاج أحیاناً لتغلیفھا واحاطتھا 
بھ�ال�ة خ�ف�ی�ف�ة ت�ع�م�ل ع�ل�ى اش�ع�ال ال�ت�ف�ك�ی�ر 
والتصور لدى المتلقي ب�ك�ن�ای�ة ت�ارة، أو رم�ز 
متقن البیان، بعیداً عن ضوضاء الوصف، ك�ي 
ال یتعب القارئ ب�م�ا ی�راه أم�ام�ھ م�ن زخ�رف�ة 
لغویة، وتكرار ت�م�ت�از ب�ھ�ا أح�ی�ان�اً ال�ق�ص�ی�دة 
التجدیدیة لدى كثیرین وفق ما یسمى (قص�ی�دة 
النثر) التي تضعفھا، وإشعاِره بمتعة تل�ی�ق ب�ھ 
كمتلقٍ وجھاً لوجھ مع نص یمتاز بوصٍف كثیر 
التفرعات، وجماٍل لغوي، ومعنى قابل للت�أوی�ل 
أو التأمل والت�ف�س�ی�ر وف�ق ال�ح�اج�ة ال�ن�ف�س�ی�ة 
والشعوریة، والخلفیة الثقافیة، بما یسعى الی�ھ 
الشاعر أو الشاعرة (أي شاعر) كمرسل لفظي 
لبیاٍن مكتوٍب على الورق، ی�خ�ت�رق ال�ك�ی�ان�ات 
الروحیة بالصور الجمیلة، وھ�ذه ك�ل�ھ�ا أس�س 
وخلفیات اعتمدتھا القصیدة ال�ت�ج�دی�دی�ة، وم�ع 
ذلك نجد بعض التكرارات لمفردات بعینھا ل�دى 
ب��ع��ض الش��ع��راء: س��وم��ر، ب��اب��ل، آش��ور، 

كلكامش، أنكیدو، الشمس، الس�اع�ات،   عشتار
الحیاة... الى غیر ذل�ك؛ ھ�ذا ال�ت�ك�رار ھ�ن�ا ل�م 
یضعف النص�وص ب�ق�در م�ا ھ�و اش�ارة ت�ف�ی�د 
التذكیر وترسیخ المعنى في مواقع كثیرة، رغم 
أننا نمیل لغیر ذلك عبر توظیف مف�ردات أك�ث�ر 
اختالفاً المتن�اع حص�ول ان�ط�ب�اع س�ل�ب�ي ل�دى 
المتلقي بمحدودی�ة ث�ق�اف�ة الش�اع�ر ب�اس�ت�ن�اده 
لمجموعة خاصة من المفردات فقط بعی�داً ع�ن 

 غیرھا.
بكل ذلك یبقى الشعر التجدیدي ی�ح�م�ل إی�ح�اًء  

بداللة جدیدة منتقاة ك�ح�ض�ور م�الزم ل�ل�ن�ص، 
اضافة لما جاءت بھ المفردة العربیة الفصیح�ة 
ال المعّربة. بأقل خطوات البحث والتحلیل یمكن 

العنوان كمدخل الى ما تنت�ھ�ي   رصد ما یحملھ
بھ الكلمات بموضوعیة ال�م�ن�ھ�ج�ی�ة ال�ن�ق�دی�ة، 
ومحاولة عدم التكھن بالنص�وص، أو ت�ف�س�ی�ر 
معاني كلماتھا لغوی�اً، ب�ق�در الس�ع�ي ل�ت�ف�س�ی�ر 
الرمزیة المتشابكة في بعضھ�ا، وم�ا ب�ھ�ا م�ن 
صور ھي الت�ي تض�ع ل�ھ�ا ال�م�ك�ان ال�ح�ق�ی�ق�ي 
كقصائد تجدیدیة ورغم ذلك لم نجد في ال�ك�ث�ی�ر 
من ومضات وأشعار الشیخ غیر ترقیم لھا ب�ال 
عنونة واضحة لھ قصد أراده كتسل�س�ل ب�ی�ان�ي 
یصطبغ أیضاً بصبغة تجدیدیة ت�م�ی�زه كش�اع�ر 
مجدد مع كبر سنھ، وقد یعترض الشاعر ع�ل�ى 
موضوع السن لكنھا حقیقة موضوعیة. ویبقى 
الشاعر متأثراً بكل ما یحیطھ حتى في غزلیاتھ 
كونھ ابن بیئة عراقیة ممتدة الجذور في عمقھا 
التاریخي، رغم تداخل لغات ولھجات َمْن تتالى 
على احتالل بلده العراق طیلة حقب من س�ن�ی�ن 

  طویلة مغتصباً أرضھ وخیراتھ.
البیئة التي ولد فیھا الشعراء لم تكن غیر بیئ�ة 

ال�ط�ب�ق�ة ال�وس�ط�ى غ�ال�ب�اً؛   الفقراء أو أب�ن�اء
معالمھا واضحة علیھم، كل ذلك ل�ھ األث�ر ف�ي 
تكدس ثقافة لھ�ا خص�وص�ی�ت�ھ�ا ع�ن�د الش�اع�ر 
تجعلھ یستنبط منھا ما یشاء كمفردات یوظفھ�ا 
شعریاً ویشتغل علیھا. فحی�ن ی�ع�ن�ون الش�اع�ر 
رج�ب الش��ی��خ م��ث��الً واح�دة م��ن م��ج��م��وع��ات��ھ 
الشعریة بـ " والماء.." فإنھ یعني الكثیر بھا؛ 
ھ��ذا ال��ع��ن��وان ج��اء ب��ی��ن ص��ی��غ��ة قََس��م��یّ��ة، 

حسب بیان بالغة العربیة، ما ی�ع�ط�ي   وحْذفیة

انطباعات كثیرة لدى المتلقي (القارئ والناقد)؛ 
النقطتان خلف كلمة (والماء) لھا داللة أیضاً لم 
تتشكل اعتباطاً بشكل قطعي تام. ھذا الت�ش�ك�ی�ل 
ب�ح�د ذات�ھ ھ�و ت�ج�دی��دي ل�ون�ي م��خ�ت�ل�ف، ل��ھ 
مصادیق معنویة أثناء التحلیل، یمكن لكل ناق�د 
أن یفسّرھا بما یشاء، لكن حس�ب اع�ت�ق�ادن�ا ال 
حیاد ع�ن ال�م�ع�ن�ى األص�ل�ي، وإن ظ�ل�ت ت�ل�ك 
المصادیق مضمرة بالجوھر، مكشوفة ال�غ�ط�اء 
بالعلن، فال یختل�ف اث�ن�ان ع�ّم�ا ت�ع�ن�ی�ھ ك�ل�م�ة 
(الماء) مھما تعددت التفسیرات والـ�ت�أوی�الت؛ 
داللة الكنایة والرمز واضحتان ھن�ا ال ت�ق�ب�الن 
اللبس، بع�ی�داً ع�ن أي ت�ف�س�ی�ر م�ا ورائ�ي أو 
وج��ودي. ھ��ن��ا ح��اول الش��اع��ر إب��ان��ة ص��ورة 
حقیقیة؛ الحیاة بما فیھا، بقصائ�ده ال�ت�ج�دی�دی�ة 
الم�ش�ب�ع�ة ب�األل�م وال�م�رارة وال�ح�زن، وح�ت�ى 
الغزلیات التي أشبع بھا مجموعاتھ عامة؛ م�ن 
ھنا یكون المدخل أكثر سھولة لماھیّة الشعر و 

 القصائد، وما سعى الیھ الشاعر فیھا.
 االشتغالیة الحركیة لدى الشاعر:

ھ��ن��اك ث��الث ع��وام��ل م��ھ��م��ة بش��ك��ل واض��ح 
ومختصر ھي المرتكزات األساسیة التي استن�د 
ع��ل��ی��ھ��ا الش��اع��ر رج��ب الش��ی��خ ف��ي ع��م��ل��ھ 
كتشخیص حالة یُراد لھا االھ�ت�م�ام وال�م�ت�اب�ع�ة 
والتلقي، وبعد ذلك التحلی�ل. ھ�ذه ال�ح�ال�ة ھ�ي 
االنتاج األدبي بشكلھ الع�ام ك�ي ی�ف�س�ح ب�دوره 
قصدیاً أو ال، المجال للناقد و للمتلقي ف�ي ف�ھ�م 
فلسفة النص أوالً ب�ع�د كش�ف�ھ�ا، أو ت�ح�دی�دھ�ا 

وفلسفة نصوص الشاعر   بشكل أكثر وضوحاً،
رغم ألوانھا الغزلیة ھنا تسعى للعدالة والحریة 
المطلقة، ومعرفة الحقیقة، واس�ت�رج�اع ش�يء 
مسروق وإن كان حبّاً مضى في أغلب ما كتب�ھ 
الشعراء العراقیون منذ حقبة ط�وی�ل�ة، واألھ�م 

 والى اآلن. 2003بكل ذلك بعد عام 
أھم المرتكزات في اشتغالیة الشاعر وحركیتھ  

التصویریة بعملیة اتصالیة والتي الب�د ل�ل�ن�اق�د 
عدم اغفالھا ھي: اللغة والمعنى والجمال الت�ي 
تغلف العمل. لقد استطاع الشعراء ال�ع�راق�ی�ون 
ومنھم رجب الشی�خ بص�ورة خ�اص�ة اإلمس�اك 
بشّدة بھذه المرتكزات وأن�ت�ج ل�ن�ا ش�ع�راً ف�ی�ھ 
الكثیر من الصور واأللوان كشاعر متمّرس لھ 
باع طویل في ھذا المجال. ونقصد ھ�ن�ا ال�ع�م�ل 
االبداعي كتجدید، ال كمحاكاة وتقلید لیطمئن بھ 
الناقد كقارئ قبل كل شيء، والمتلقي (الُمرَسل 
الیھ) كمستمتع، ولیس العشوائیة في االن�ت�ق�اء 
استناداً ألسم ما، أو ج�ن�س م�ا، ع�ن�د اخ�ت�ی�ار 
الناقد، فقد یكون نتاج فاعل مش�ھ�ور ال ی�رق�ى 
لإلبداع، وبالعكس ق�د ی�ك�ون االب�داع واض�ح�اً 
إلنتاج ظھر ألول مرة للعلن من ف�اع�ل ی�ح�اول 

 تسجیل أسمھ مع بقیة األسماء.

    ا اا اي.. اءة  ء م ا وارء
ذأ ا ر 
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النص مرآة ال�ك�ات�ب وان�ع�ك�اس     
لما یحملھ م�ن ف�ك�ر ورؤى وق�ی�م، 
ع��ب��ر رح��ل��ت��ھ األدب��ی��ة وت��ج��رب��ت��ھ 
اإلبداعیة، وم�ا م�وف�ور ل�دی�ھ ف�ي 
مصرفھ الث�ق�اف�ي م�ن وم�ع�ل�وم�ات 
وأفكار في االتجاھ�ات األدب�ی�ة م�ن 
خالل دراستھ واطالعھ على مجمل 
العلوم من ت�اری�خ وف�ل�س�ف�ة وأدب 
وثقافات الشعوب وأدبی�ات�ھ�ا، وك�ل 
ھذا یعتب�ر ع�ام�ال مس�اع�دا لش�ح�ذ 
موھبتھ وتجربتھ األدب�ی�ة ت�م�ھ�ی�دا 
لالرتقاء في نصوصھ إل�ى م�رت�ب�ة 

 اإلبداع .
نحن اآلن أمام شاعر صوفي ینتقي 
نصوصھ بدقة متناھی�ة؛ ل�ی�ح�ی�ل�ھ�ا 
إل��ى ل��وح��ات ت��ج��ری��دی��ة وص��ور 
سریال�ی�ة، وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ان�ھ 
ی���ت���أن���ى ف���ي اخ���ت���ی���ار ح���روف���ھ 
وصیاغتھا صیاغة واع�ی�ة إال ان�ھ 
ی��ن��ح��و ن��ح��و رص��ان��ة نص��وص��ھ 
وحبكھا بت�أن�ي، ذل�ك ھ�و الش�اع�ر 

 الصوفي الفلسفي وجد الروح.
وحین سماعنا اس�م�ھ ی�ت�ب�ادر إل�ى 
أذھاننا صورتھ الت�ي ج�ب�ل�ت ع�ل�ى 
الھدوء والصمت والوقار والورع، 
یظھر لن�ا ذل�ك م�ن خ�الل قس�م�ات 
وجھھ التي ترتسم ع�ل�ی�ھ ع�الم�ات 
األلم الكب�ی�ر، ال�ذي ی�ع�ان�ی�ھ ج�راء 
معاناة الواقع المتردي في مج�ت�م�ع 
أحبھ وصبَّر روحھ على ال�ت�ع�ای�ش 

 معھ.
انھ المتمرد ف�ي ذات�ھ وع�ل�ى ذات�ھ 
بانتحالھ صفة الج�ن�ون، ال�ت�ي م�ن 
خاللھا یجنح إلى الھ�روب ال�ك�ب�ی�ر 
من واقع ال ینسجم م�ع م�ع�ت�ق�دات�ھ 
وسلوكیاتھ؛ لیصلھ بخیط مرئي في 

  الوجود الذي یھرب منھ إلى
 الالوجود الذي دعا لھ ( سارتر) :

ح��ی��ن أت��اب��ع س��ی��ري داخ��ل ف��راغ 
ھذیاني أكتشف أِن لي جنون ع�ق�ل 

  یحكم علّي ویتحكم فيّ 

ول��ي ع��ق��ل ل��ھ ج��ن��ون��ھ ی��ج��س��د 
 معنى ....العدم

 إني أنا الالجدوى
ثم یذھب في فلسفتھ إلى ما جاء بھ 
(جون لوك) في العصر الحدیث من 
وضع التجربة موضع القیم لتفسیر 
 الحقائق وإخراجھا حیز التطبیق :

أیتھا اإلرادة المطلقة ال�ت�ي ت�ج�ل�ت 
 فيّ 

 لسِت صنیعة التجربة
 بل 

ف��ع��ل ن��ت��اج غ��ری��زي م��ن ع��م��ق 
  انوجادي اإلنساني

 
إن البصیرة التي یرى من خ�الل�ھ�ا 
الكاتب بص�ی�رة ث�اق�ب�ة ف�ق�د ی�ك�ون 
العالم أعمى ع�ن رؤی�ة م�ا ح�ول�ھ 

وك�م�ا ق�ی�ل ف�ي   عما یراه الشاعر
بعض تراثیتنا (الناس أموات وأھل 

  العلم أحیاء)
 .... ندبة سؤال

 كیف أرتقي الى الوجود
والذات تدان بال�ع�م�اء أم�ام م�ع�ن�ى 

 العالم ..؟
 ذات فاعلة

فلیس من الحكمة أن نسق�ط األخ�ر 
لما یحملھ من فكر بل الب�د ل�ن�ا أن 
ن�ك��ت��ش��ف ذات وج�ودن��ا أوال ل��ك��ي 
 تكون أحكامنا في موضع الضوء .

حین أرید أن أرى بصمة ت�واج�دي 
 على مفكرة الوجود

 علّي أن أرى الكون بمرآة وجودي
 كي أستكمل ذاتي ..وال أسقط اآلخر

 
وھنا نالحظ منحا أخر م�ن ن�واح�ي 
ال����ف����ل����س����ف����ة وم����ا ج����اء ب����ھ 
(ب���روت���اج���وراس وھ���ی���ب���ی���اس)

وأصحاب منھج السفسطة م�ن أن 
ب��دای��ة ال��ح��ق��ی��ق��ة ت��ب��دأ بس��ؤال، 
باعتباره نقطة البدایة التي تخ�ت�زل 
ال��ن��ق��اش مص��ورا إی��اھ��ا ب��ال��ث��ق��ب 
األسود وھو الجرم السماوي ال�ذي 

  یمتص اكبر األجرام وأعظمھا.
حین أتج�ول ف�ي مس�اح�ات ال�ف�ك�ر 

 أقترب من ذاتي
أتحول إلى ثقب اسود یلتھم محیط  

 صیرورتي
ثق�ب ال ی�ن�ت�ح إال أس�ئ�ل�ة م�دب�ب�ة  

 شرسة تحاول صیاغة العالم
 

في تناولھ للجسد ال ینظر لھ كقیمة 
مادیة حسی�ة، ب�ل ی�راه م�ن خ�الل 
اھ���ت���زازه وص���م���ت���ھ وح���رك���ت���ھ 
وسلوكیاتھ فینتج عن ذل�ك ق�ن�اع�ة 
واستسالم أمام عظمة تكوینھ الذي 
أب��دع ال��خ��ال��ق ف��ي ص��ن��ع��ھ م��ن 

 صلصال من حمأ مسنون.
 حین

 أتكاثف على ھدیر جسدكِ 
 أنزلق في مھاوي بئركِ 
  أھبط في قاعٍ ال قاع لھ

 أذبح قرابین رھزكِ 
أنتشي بعبق ص�ل�ص�ال�ِك...وأع�ل�ن  

 استسالمي.
 

كما قلنا في م�ق�دم�ة ح�دی�ث�ن�ا ب�أن�ھ 
شاعر متصوف، حیث یرى الرغبة 
ال�م��ك��ب��وت�ة ف��ي ن�ھ��دی��ن ب�ل��وری��ی��ن 
یكادان أن ینفجرا ن�ب�ی�ذا م�ن ش�دة 
ش�ب�ق�ھ�م�ا وال ی��ج�دان م�ن ی�ن�ف��س 
عنھم�ا، فش�ف�اه ال�ن�اس�ك ال ت�ث�م�ر 
وخمر الم�ت�ع�ب�د ال یس�ك�ر ، ول�ع�ل 
(جالل الدین الصوفي ) ق�د اق�ت�رب 
ك��ث��ی��را م��ن أف��ك��ار ھ��ذا الش��اع��ر 

 المتمرد.
 خیبة

 نھدان یقطران نبیذ اللذة
 على شفاه غیر ذي رغبة

ث��م��ة إرادة واح��دة وھ��ي ال��روح 
ال��م��ق��دس ال��ت��ي ت��ت��ج��ل��ى ف��ي ك��ل 
ال��م��خ��ل��وق��ات ف��ي ب��ع��ض ص��ف��ات��ھ 
التكوینیة .. ولیست التجرب�ة ال�ت�ي 
ھي ول�ی�دة ال�وج�ود ب�ق�ادرة ع�ل�ى 
تغییر ما جبل المعبود علیھ .. ث�م�ة 
أشكال في ھ�ذا ال�وج�ود ق�اب�ع ف�ي 
تفك�ی�رن�ا ع�ن ل�ح�ظ�ة ال�ت�ج�ل�ي أي 
اإلبداع في جمیع صن�وف وت�ق�دی�ر 
ماھیتھا ولكننا نعجز ع�ن إدراك�ھ�ا 
رغم الك�م ال�ھ�ائ�ل م�ن ال�ن�ص�وص 

 المقدسة حول الموجودات .
 بحثت عن فھم .. األنا

في ذاتي الحقة التي ھي أعمق من 
 ذاتي الواعیة

 وجدتھا وھم ... بل 
 مشروع سخریة وأزدراء

ویحاول اآلن الوصول إلى ال�ی�ق�ی�ن 
فیجعل من الشك (الكوجیتیو) الذي 
توصل إلی�ھ (دی�ك�ارت) ف�ي كش�ف 
الحقیقة. فاتخذه الشاعر أساسا في 

بحثھ فكی�ف ل�ھ یص�ل إل�ى ط�ری�ق 
ال�ی�ق�ی�ن وھ��ن�اك ج�دران وح�واج��ز 
ت��ح��ول دون ذل��ك ،ل��م ت��ك��ن ھ��ذه 
الحواجز في نظره مادی�ة ب�ل إن�ھ�ا 
م��خ��ل��وق��ة م��ن ط��ب��ی��ع��ة اإلنس��ان 

 ونزعتھ وغرائزیتھ.
 إذا قوي اإلنسان صار

  ضمیرا ...كیف ..وأنا الضعیف 
 الذي أترنح تحت صوفیة غرائزي

 
وھ�ن��ا ی��ت�س��اءل الش��اع�ر ع�ن آالم 
وأجاع الغابة التي نعیشھا في ظ�ل 
ال��ت��ش��رد والس��ج��ون واألغ��ت��ی��االت 
ظرف ضب�اب�ي ك�غ�اب�ة م�وحش�ة ال 
معالم للحیاة فیھا وھ�ا ھ�و ی�ب�ح�ث 
عن الخالص في م�ا ب�ع�د ال�وج�ود 
وعن علة العلل والق�وة ال�م�ح�رك�ة 
لھذا العالم وان م�ا وراء ذل�ك م�ن 
قوة تحركھ�ا وھ�ي ال�ق�وة ال�ق�ادرة 

 على كل شيء ما وراء الطبیعة
  أنا جسم مادي

  كیف احمل على ظھري غابة
 میتافیزیقیة

 
ونشیر ھنا إلى التوازن ال�ط�ب�ی�ع�ي 
بین األخذ والعطاء، فعند اإلس�راف 
في احدھما أو نقصان�ھ س�ت�ت�أرج�ح 
ك��ف��ت��ا ال��م��ی��زان، وح��ی��ن��ھ��ا ی��ب��ق��ى 
الض�م�ی�ر اإلنس�ان�ي ن�اقص�ا م�ا ل��م 
یشبع غ�رائ�زه وم�ی�ول�ھ ورغ�ب�ات�ھ 

 لتتوازن المعادلة.
 ال یكتمل ضمیر الحر إال بعد

 األستجابة لمتطلبات الوجود ومنھا
 الرضوخ للغرائز التي اوجدتھا
 قوانین الطبیعة لدیمومة الحیاة

 
وأخیرا ال یسع�ن�ا أن ن�ق�ول إال م�ا 
ق�ال��ت�ھ الص�ح��ف�ی��ة ال��م�ب��دع�ة آم��ال 
السعدي في حوارھا معھ : (شاع�ر 
وأدیب یسكن في ظل ذاتھ.) وأق�ول 
إنھ شاعر یستحق التأمل والمتابعة 
والدراسة ل�م�ا ی�م�ت�ل�ك م�ن أدوات 

  وحرف مكین .

   
 ا 

 وا 

         ا 
        ذوح أا و 

        
 
 
 
 
 
 

 بقلم: 
 عبدالرضا صالح محمد
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بتصم�ی�م داخ�ل�ي ب�اذخ وط�ب�اع�ة 
أنیقة یتحفنا إتح�اد أدب�اء وك�ت�اب 
العراق وضمن منش�ورات ج�ائ�زة 
الش��اع��ر حس��ب الش��ی��خ ج��ع��ف��ر 
ب���م���ج���م���وع���ة الش���اع���ر م���ال���ك 
مسلماوي ــ أحتمي ب�ح�رائ�ق�ي ـ�ـ 
التي إحتوت على إثنین وعشری�ن 
نصاً تمیزت ب�ق�ص�رھ�ا وط�اق�ت�ھ�ا 
التعبیریة ومضامین�ھ�ا اإلنس�ان�ی�ة 
الم�ع�بّ�رة ع�ن ت�ن�اقض�ات ال�واق�ع 
ومش�ك�الت�ھ ال�م�ت�ش�اب�ك�ة , وق�ب�ل 
الدخول الى متن المجم�وع�ة الب�د 
من طرح جملة من االسئل�ة ال�ت�ي 
تُعین القراءة على تفكیك ش�ف�رات 
النص�وص ب�م�ا ی�ت�ی�ح ل�ل�م�ت�ل�ق�ي 
تجسیر الصلة بھا, ومن بین ت�ل�ك 
االسئلة التي تفرض حض�ورھ�ا : 
ھل ان قصر النصوص أو إطالتھ�ا 
یسھم في ایصال ما یریده منتجھ�ا 
من غایات وأسباب م�ن خ�الل�ھ�ا؟ 
وھ��ل ل��م��ھ��ارة الش��اع��ر ودرب��ت��ھ 
وخبرتھ ما یوفر للقارئ الظ�روف 

  التي تتیح لھ فھم مدالیلھا؟
م��ن ال��م��ؤك��د أن ھ��ذه االس��ئ��ل��ة 
ستنتج اجاباتھا الواف�ی�ة الش�اف�ی�ة 
ع��ل��ى ض��وء ف��ح��ص ال��ن��ص��وص 
المقروءة والنظر إلیھا م�ن خ�الل 
قراءة م�ت�أن�ی�ة وم�ع�ان�ی�ة دق�ی�ق�ة 
لمشكالتھا اللغویة التي انت�ج�ت�ھ�ا, 
ل��ق��د ت��م��ی��زت ھ��ذه ال��م��ج��م��وع��ة 
(إحتمي بحرائقي) بق�ص�ر م�ع�ظ�م 
نصوصھا الالفت ل�ل�ق�راءة, وك�ان 
لعنوانھا قدرتھ في خ�ل�ق ال�ت�ض�اد 
والتناقض وإثارة االسئلة, ف�م�ال�ك 
مسلماوي یح�ت�م�ي م�ن م�واج�ع�ھ 
بحرائق نصوصھ, وھذا یعني ف�ي 
المتعارف/ المألوف ان اإلح�ت�م�اء 
من أیما خطر یتعرض لھ الش�اع�ر 
یكون باللجوء الى م�ا ی�ن�ق�ذه م�ن 
اھوال الخطر وتبعاتھ وب�ھ�ذا ف�إن 
الشاعر أوجد منذ العن�وان م�ع�ن�ًى 
م��غ��ای��راً وكس��ر رت��اب��ة ال��ج��م��ل/ 
العنونات التي غالباً ما توھم ب�ھ�ا 
قرأھا على تعدد مستویات التل�ق�ي 
واالستجابة, وھذا یُع�ط�ي تص�وراً 
أولیاً ومن خالل العن�ون�ة ھ�ذه أن 

المج�م�وع�ة غ�ی�ر ن�م�ط�ی�ة وذات 
إم��ك��ان��ات م��غ��ای��رة ل��ھ��ا س��ائ��د 

 ومألوف ....
یقول مال�ك مس�ل�م�اوي ف�ي ن�ص 

 ((ذبول)) :
 قصیدة ذابلة

 على كرسي مسحور
 في مقھى اللیل

.... 
 و .... فضاء منكسر 

 ونھار شاھق  
 تتغذى علیھ الزرافات 

لنع�ی�د ق�راءة ال�م�ق�ط�ع�ی�ن ب�ع�ی�ن 
اخرى فنجد ان�ھ�م�ا ی�ع�ان�ی�ان م�ن 
اإلحباط�ات ال�ف�اج�ع�ة ف�ال�ق�ص�ی�دة 
ذاب��ل��ة, وال��ف��ض���اء, م��ن��ك��س���ر, 
والھزائم ف�ادح�ة, ف�ال�ى أي واق�ع 
أراد الش�اع�ر األش��ارة وال�ى م��ن 
ی��دی��ن ج��راء ھ��ذا األت��ھ��ام ال��ذي 
ی��ع��ززه بـ�� (م��ن ی��وم��ھ��ا أقض��م 
أص�اب�ع��ي ال��م�ح��ت�رق��ة وك��ح�ص��ان 
حزین أجرر ق�دم�ي ن�ح�وك و ... 
أموت) ثم یردف واقعھ بــ( االیام, 
الس�ن�ی��ن, ال�دھ��ور, زم�ن م�ف�ل��س 
بدون�ك ) ف�ق�د اتض�ح ال�م�خ�اط�ب 
وھو [ھي] بخساراتھ ال�م�ت�الح�ق�ة 
م��ن غ��ی��ر حض��ورھ��ا ودی��م��وم��ة 
ألقھا, وی�ت�ض�ح ال�م�ت�ھ�م بص�ورة 
أدق عبر (لم�اذا اذن, أح�ل�ِت / ن 
ي س ا ن إلى ن س ا ن ؟ ) وم�ع 
كل م�ا ف�ي ال�واق�ع م�ن م�رارات�ھ 
واخ��ف��اق��ات وان��ك��س��ارات إال ان 
الشاعر ــ مالك مسلماوي ــ ی�ظ�ل 
متشبثاً باألمل (م�ع م�ا ف�ی�ك م�ن 
أفول, وما خ�ل�ف�ت�ِھ م�ن ح�رائ�ق ـ 
مازلت أنادیك, یا شمسي) ھل ھ�و 
ال��ح��ب ال��ع��اص��ف أو االخ��الص 
المبالغ فیھ الى حد الت�وس�ل ب�م�ن 
خلّفت كل حرائقھ وأشعلت ن�ی�ران 

  قلبھ ؟
 

وفي نص (وجع) یتغیر ال�خ�ط�اب 
الشع�ري وی�م�ض�ي ف�ي مس�ارات 
جدیدة ال ص�ل�ة ل�ھ ب�إن�ك�س�ارات�ھ 
السابقة (یلفحني وجع القصی�دة / 

/  000التفت إل�ی�ك وأق�ول : آخ 

أترجل من لوعتي یمزقني الغی�اب 
وأقول : آخ .. / یظم�أ / ك�أس�ي / 
أحتمي بحرائقي وأص�ی�ح ... آآ آ 

 46خ م ص 
في (وجع) مالك مسلماوي یت�وت�ر 
منسوب األل�م و ی�ت�ص�اع�د ب�ح�ّدة 
مثیرة ل�أل�س�ئ�ل�ة ف�ھ�و ی�ق�ول ف�ي 
المقطع األول ـ آخ ــ وفي المقط�ع 
الثاني ــ آخ ــ لكن�ھ ف�ي ال�م�ق�ط�ع 
الثالث بیأس تم�ام�اً ول�ذا ی�ق�ول ـ 
وأصیح ... آ آ آخ ـ ولنالحظ حج�م 
االلم الذي یختزن�ھ ق�ل�ب الش�اع�ر 
من خالل ترسیمة م�ف�ردة ـ� آخ ـ 
بثالثة حروف مكررة (آ) تسب�ق�ھ�ا 
ص��ی��ح��ة وع��الم��ة وع��ي ب��ح��ج��م 
الخسارة وأثقالھا ... وفي (حیرة) 

 الشاعر نقرأ :
 قولي / كیف أبدأ یومي ؟

  أي كتاب أقرأ
 وأي حلم سأختار؟

 أیة زاویة في مقھى؟
 بأي لون أكتب ؟

 وماذا أكتب ؟
 كیف أفتت صخرة الوقت ؟

 ............ 
  أضحك أم ........ ؟
 أصرخ أم ......... ؟

  أھرب ...........أم
 ال أدري ..... أنا مشتت

 بدونك ........
ف��ي ھ��ذه الـ��ـ�� (ح��ی��رة) ت��ت��الح��ق 

االسئلة التي ال یجد ل�ھ�ا الش�اع�ر 
إجابات حتى ولو لم ت�ك�ن إج�اب�ات 
م��ق��ن��ع��ة, ون��رى م��ق��دار ح��زن��ھ 
وج���زع���ھ م���ن خ���الل ال���ن���ق���اط 
وتراكمھا الفاصلة بین ال�م�ف�ردات 
الدالة على إنھیار العالقة ما ب�ی�ن 
االثنین, الشاعر و أنیست�ھ ول�ھ�ذا 
یظل الخ�ط�اب ق�اص�راً ع�ن إب�الغ 
المعنى في آذان صم�اء م�ن غ�ی�ر 
علّة, وھنا ال�م�ص�ی�ب�ة ال�م�وج�ع�ة, 
ومن الن�ص�وص ال�م�دھش�ة ف�ي ـ 
احتمي بحرائقي ــ نص ـ وع�ود ـ 
الذي أبدع ف�ی�ھ م�ال�ك مس�ل�م�اوي 
بك�ث�اف�ة م�ع�ان�ی�ھ وج�م�ال ص�وره 

  الدالة :
ك�م��ا وع��دت��ك / أم��ارس م��وت��ي   

االن / كل ش�يء ی�م�وت / ال�ع�ال�م 
  منطفئ و موحش

ثم : لیس سوى ظّل / ی�ت�ص�ف�ح / 
 كتاب الغربة / والغروب ....

وأخ��ی��راً ی��ق��ول ل��ھ��ا : روح��ي 
بالشمس / وحید / مھمل ضائ�ع / 
قولي : ماذا علي أن أف�ع�ل / وأن�ا 

  86على لحظة خاویة... ص 
لقد أمتعتني (أح�ت�م�ي ب�ح�رائ�ق�ي) 
بلغتھا الجمیلة وصورھا ال�ب�اذخ�ة 
وكنت اتمنى لو ان ل�وح�ة غ�الف 
المج�م�وع�ة ال�ب�اھ�رة ق�د أش�ارت 
الطبعة الى أس�م ف�ن�ان�ھ�ا ال�م�ب�دع 
اعترافاً بجھده المتم�ی�ز وت�وث�ی�ق�اً 

 لھ ...

... ا ا 
 
  شكر حاجم الصالحي/العراق 

24/8/2020  
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كاتب ومخرج مسرحي عراقي یفیض ن�ب�ض�ھ ب�آلل�ئ 
حضارة وادي الرافدین مھد الحض�ارات، ش�ارك ف�ي 
الحیاة الثقافیة العراقیة والعربیة بشكل واضح خ�الل 
فترة حیاتھ في الع�راق واإلم�ارات س�واء، ك�ان ف�ي 
الكتابة أو المسرح ت�م�ث�ی�الً وإخ�راج�اً وإدارة، وف�ي 
اإلذاعة والتلفزیون، كتب عدة مسرحی�ات ل�ألط�ف�ال، 
ق��دم��ت ف��ي مس��رح اإلم��ارات وب��ع��ض ال��م��س��ارح 
الخلیجیة، وترجمت العدید من مجامیعھ ال�ق�ص�ص�ی�ة 
إلى لغات أجنبیة، ومنذ وصولھ إل�ى دول�ة اإلم�ارات 

"" بدأ الكتابة في ص�ح�ف�ھ�ا "ال�خ�ل�ی�ج" 1980عام 
،"البیان"، "االتحاد"، وكذلك ف�ي ال�م�ج�الت ال�ت�ي 
تصدر في اإلمارات والخلیج والوط�ن ال�ع�رب�ي، وق�د 
نشر لھ العدید من المقاالت والدراس�ات ال�م�س�رح�ی�ة 
واألدبیة والفن�ی�ة، إض�اف�ة إل�ى ع�دد م�ن ال�ق�ص�ص 
القصیرة ساھم في تأسیس جائزة سل�ط�ان ب�ن ع�ل�ي 
العویس الثقافیة مع مج�م�وع�ة م�ن أدب�اء اإلم�ارات 
ب�دع��وة وب��ت��ب�رع م��ن الش��اع��ر س��ل��ط�ان ب��ن ع��ل��ي 
العویس، وكان عضواً في أول أم�ان�ة ل�ھ�ا، وأم�ی�ن�اً 
عاماً ومساعداً لشؤونھا اإلداری�ة، ث�م ع�ی�ن م�دی�راً 
تنفیذیاً للمؤسسة بعد أن أشھ�رت ب�م�رس�وم أم�ی�ري 

" ق�دم ع�دة 1994من ح�ك�وم�ة دب�ي ف�ي م�ارس،"
م��ح��اض��رات ف��ي أدب اإلم��ارات ل��ط��ل��ب��ة وط��ال��ب��ات 
الثانویة العامة في وزارة ال�ت�رب�ی�ة، وی�ع�م�ل م�ح�ك�م 
وإستشاري في عدة لجان تحكیم أدب�ی�ة ومس�رح�ی�ة، 
ولھ الكثیر من اإلنجازات وال�ن�ت�اج�ات ت�م�ث�ل ث�راءه 
الفكري واإلنساني الرابض في عمق تاریخھ العری�ق 
في بصرة العراق، وثغرھا الباسم الذي أنجب ف�ح�ول 
األدباء والمبدعین بالعطاء الفكري الحر، الذي ینش�د 
الفضاءات الشاسعة باإلبداع واإلبتكار الحق�ی�ق�ي ف�ي 

 . عوالم جدیدة
إس�ت�ض�اف�ت د. ع�ب�د  "جریدة العراقیة االسترال�ی�ة"

اإللھ عبد ال�ق�ادر ال�ذي ت�ح�اورن�ا م�ع�ھ ف�ي ج�ل�س�ة 
نتجاذب أطراف الحدیث لنعقب ما وراء رح�ل�ت�ھ م�ن 
موروث ثقافي وخفایا وأسرار في ع�ال�م�ھ الش�اس�ع، 

  .باإلصغاء الحمیمي والحماسي لھذا الحوار
 
د. عبد اإللھ عبد القادر ك�ی�ف تص�ف رح�ل�ت�ك م�ع  *

الكتابة القصصیة واإلخراج المسرحي م�ن�ذ ع�ق�دی�ن 
  وأنت منغمس
 في كوالیسھ ؟

ھذه الرحلة بدأت من�ذ ص�غ�ري، ف�أن�ا اب�ن ع�ائ�ل�ة  -

معروف عن أھلھا إھتمامھم بالثق�اف�ة، ع�ل�ى س�ب�ی�ل 
المثال ثالثة من أخوالي أع�الم، خ�ال�ي م�ح�م�د ع�ب�د 
الوھاب، كان رساماً وخطاطاً، وخالي أحمد الخط�ی�ب 
من أوائل المسرحیی�ن، أم�ا م�ح�م�ود ع�ب�د ال�وھ�اب 
فباإلضافة إلى كونھ من كبار النقاد مھتم ب�ال�ت�رج�م�ة 
وكتابة القصة القصیرة، حیث فاز كأحسن ق�اص ف�ي 

"، فھذه مسی�رة ط�وی�ل�ة 1952الوطن العربي عام "
 تحتاج إلى لقاء خاص.

 
* ھل أحداث القصص التي تعرضھا في مسرح�ی�ات�ك 

 من وحي الخیال أو الواقعیة؟
الخیال یخدم واقعیة العمل األدبي والفن�ي ف�ب�دون�ھ   -

ال یمكن ألحد أن یبدع بما في ذلك الفنون التشك�ی�ل�ی�ة 
 . والشعر والموسیقى

 
كیف ترى العالقة ب�ی�ن ال�م�س�رح وال�ح�ری�ة وھ�ل  *

 یؤدي المسرح الراھن دورة المطلوب؟
 .المسرح والحریة صنوان ال یمكن أن ینفصال -
 
تتعاقب على خشبة المسرح أج�ی�ال م�ت�ع�اق�ب�ة م�ن  *

الممثلین والمخرجین والمؤلفین ما توج�ی�ھ�ك ب�ح�ك�م 
تجربتك الطویلة في المسرح ل�ل�ج�ی�ل ال�ح�ال�ي ال�ذي 

 یقف الیوم على خشبة المسرح؟
ال أمل�ك ت�وج�ی�ھ�ات، ف�ك�ل ج�ی�ل ی�م�ل�ك إب�داع�ات�ھ  -

وإرتباطھ بالحیاة، فالمسرح ابن المج�ت�م�ع والب�د أن 
یعالج قضایاه، ولكل عصر لھ ھمومھ وتطل�ع�ات�ھ وال 

 .أملك سلطة على األجیال التي جاءت من بعدي
 

من خالل ت�ج�رب�ت�ك م�ع ك�ت�اب�ة ال�ق�ص�ة وال�ن�ص  *
المسرحي ھل تشعر بأن القصة والمسرح في ال�ع�ال�م 

 العربي في تطور أم في تراجع؟
مع األسف ال أجدھما یتطوران بحكم ال�م�س�ت�ج�دات  -

في الحیاة من تقنیات وعوالم أخرى، إال أني أج�د أن 
القصة تطورت نسبیاً بینما المسرح ظل مراوح�اً ف�ي 
مكانھ على األقل رغم كل محاوالت ف�ن�ان�ي ال�م�س�رح 

 .الشباب على تطویره
 

إلى أي م�دى ت�ت�ف�اع�ل ك�ك�ات�ب ل�ل�ق�ص�ة وال�ن�ص  *
 المسرحي مع تیارات الحداثة؟

الحداثة أمر البد منھ، وأي م�ب�دع ال ی�ت�ف�اع�ل م�ع  -
ھذه التیارات سیكون متأخ�راً ب�ال ش�ك، وال س�ل�ط�ة 
للكاتب أو الفنان إالباإلبداع ومسایرة التی�ارات ال�ت�ي 

 . یعیشھا العالم
 

ف�ي عص��ر ال��ع�ول��م��ة واإلزدھ��ار وت��ع��دد وس��ائ��ل  *
الترفیھ وبكل ما یحتویھ األنترنیت من سوشل م�ی�دی�ا 
وقبلھا السینما ثم التلفزیون ھل یمكن لفن ال�م�س�رح 
الرھیف الحساس أن یحتفظ بمواقعھ وما یحملھ م�ن 

 قیم فكریة وثقافیة ؟
عصر العولمة والسباق التقني السریع أست�ط�اع�ت  -

السینما اإلستفادة من ال�ت�ق�ن�ی�ات ال�ح�دی�ث�ة، وك�ذل�ك 
التلفزیون لسھولة التطور الت�ك�ن�ول�وج�ي ف�ي ھ�ذی�ن 
الفنین، إال أن المسرح ل�م یس�ت�ف�د ك�ث�ی�راً م�ن ھ�ذه 
اإلستكشافات رغم المح�اوالت ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة ل�ت�ج�م�ی�ل 
صورتھ، ومحاولة الكثیر من الم�س�رح�ی�ی�ن الش�ب�اب 

 من أجل تطویره وإعادة الوھج إلیھ
 
عندما تكتب نصاً مسرحیاً ھل ث�م�ة م�ن�ھ�ج م�ع�ی�ن *

ت���ت���ب���ع���ھ ھ���ل ت���م���ی���ل إل���ى أح���د ال���ت���ی���ارات 
ال��م��ع��روف��ة ال��واق��ع��ی��ة أو ال��رم��زی��ة أو   اإلب��داع��ی��ة

 السریالیة أو التجریدیة الخ..؟
النص ولید ال یملك صاحبھ أن یجد لھ المواص�ف�ات  -

أو اإلنتماء، وأحیاناً تختلط المدارس، إال أن كتاب�ات�ي 
  لألطفال

كنت أضطر لخلق عوالم إبداعیة من أج�ل ال�وص�ول 
  .إلى الطفل ونجحت بذلك كثیراً 

 
ماھي المشاریع الفنیة التي ت�أج�ل�ت بس�ب�ب وب�اء  *

 كورونا وماھي طموحاتك للمستقبل؟
جائحة كورونا ذات حدین، فبعض ال�ف�ن�ان�ی�ن وھ�م  -

داخل السجن اإلجباري في بیوتھم، حاولوا ال�ك�ت�اب�ة، 
إال أن البعض اآلخر وأنا منھم ظلت ك�ورون�ا ق�اب�ع�ة 
في وجداننا وعقولنا وستخرج في الوق�ت ال�م�ن�اس�ب 

 .بال شك بعد عودة الحیاة إلى طبیعتھا
 

ال شك لألدب مھمة أو باألح�رى رس�ال�ة إنس�ان�ی�ة  *
 نبیلة ترید أن توصلھا لألجیال الحالیة والقادمة ؟

الجواب في ط�ب�ی�ع�ة الس�ؤال، ف�األدب وال�ف�ن ب�ال  -
رسالة س�ی�م�وت�ان س�ری�ع�اً وإن رأى ال�ن�ور ل�ف�ت�رة 
قصیرة، وتجربت�ن�ا م�ع ال�م�س�رح وال�ف�ن ال�ت�ج�اري 
واضحة فمثل ما ظھر ھذا الجانب وأنتعش ف�ي زم�ن 

 .ما، نراه یخبوا أیضاً مع رحیل رموزه
 

المبدع الع�رب�ي ح�ق�ھ م�ھ�ض�وم وال ی�الق�ي أدن�ى  *

إھتمام ویعاني من الفقر والالمباالة في وط�ن�ة ب�م�اذا 
 تفسر ذلك؟

السلطات المختلفة تخاف من الم�س�رح ال�ح�ق�ی�ق�ي،  -
فعروشھ�ا ت�ھ�ت�ز وت�رت�ج�ف م�ن ال�م�س�رح، ول�ذل�ك 
حاولت بعض السلطات الدكتاتوریة أن تسیطر ع�ل�ى 

 .ھذا الجانب اإلبداعي بشتى الوسائل
 

رؤیتك للواقع الثقافي والفني ف�ي اإلم�ارات ال�ت�ي  *
والمس�ت�وى ال�م�س�رح�ي   تقیم فیھا حالیاً بشكل عام،

 بشكل خاص ؟
اإلمارات ح�ال�ة خ�اص�ة، م�ث�ل�م�ا ت�ط�ورت ال�ح�ی�اة  -

وإرتفعت ناطحات الس�ح�اب ت�الزم م�ع�ھ�ا ت�ط�ورات 
م�وازی��ة خ��اص��اً ف��ي م�ج��االت اإلب��داع ال�م��خ��ت�ل��ف��ة، 

المسرح بعد دخول ص�اح�ب الس�م�و الش�ی�خ   وكذلك
 -الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاك�م الش�ارق�ة 

عضو المجلس األعلى، لیس بدعم مادي فحس�ب ب�ل 
بأن یكون أحد ھؤالء المبدعین في ك�ت�اب�ة ال�م�س�رح 
ونش��ره ع��ن��وان؛ ال��روای��ات (رح��ی��ل ال��ن��وارس، 
والجھجون ) ھ�و ع�ن�وان م�ث�ی�ر ل�ل�دھش�ة ھ�ل ھ�و 
واقعي او متستر بستار الرم�زی�ة وھ�ل ھ�ن�اك ج�م�ل 

 شعریة وجمل درامیة متداخلة ؟
لیس ھناك من عنوان ال یفسر تح�ت�ھ واق�ع�اً آخ�ر،  -

فالدرس األساسي أمام الممثل مثالً؛ أن یبحث ما بع�د 
السطور في المسرحیة ال أن یردد ال�دی�ال�وج ت�ردی�داً 
دون فھمھ، وعلیھ سبر ال�ج�م�ل�ة ل�ل�وص�ول إل�ى م�ا 

 .یریده الكاتب
 

ما الفرق بین المسرح العربي والمسرح ال�غ�رب�ي؟  *
وما ھو م�ف�ھ�وم ال�ت�ج�ری�ب ف�ي ال�م�س�رح ال�غ�رب�ي 

 والعربي في مساراتھ وخصوصیاتھ؟
نقد المسرح الغربي ومقارنتھ بال�م�س�رح ال�ع�رب�ي   -

في إطار النقد المقارن صعب تلخی�ص�ھ ف�ي س�ط�ور، 
فلكل مسرح ظروفھ، ومدى الحریة التي یتمتع ب�ھ�ا، 
وبالتالي ال یحتاج إلى تفاصیل كثیرة حت�ى ال تص�ب�ح 
اإلجابة مجرد كلمات ال تعطي السؤال حق�ھ ف�الس�ؤال 

 . إجابتھ طویلة وعمیقة
 
ن�ت�ی��ج�ة ال�ح�روب والص�راع�ات ال�م��س�ت�م��رة ف��ي  *

المن�ط�ق�ة ال�ع�رب�ی�ة خ�الل ال�ح�ق�ب�ة األخ�ی�رة ط�ال�ت 
تداعیاتھا إلى تدمیر الھوی�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة م�ا 

 منظورك عن ھذه اإلشكالیة ؟
الحروب مصیبة ال�ع�ال�م ووس�ی�ل�ة ل�ت�دم�ی�ره، ف�ق�د  -

إستطاعت لیس فقط تمزیق ال�ھ�وی�ة ال�وط�ن�ی�ة،إن�م�ا 
غیرت في مفاھیم المجتمع�ات وت�دم�ی�ر ال�ق�ی�م ال�ت�ي 
كانت سائدة ولتلخی�ص اإلج�اب�ة م�ث�ل م�ا ح�دث ف�ي 
أوربا بعد الحرب العالمیة الثانیة وظ�ھ�ور ال�م�دارس 
الحدیثة في مجمل اآلداب والفنون، والمتغیرات الت�ي 
طالت المج�ت�م�ع�ات األورب�ی�ة م�ث�ل�م�ا ط�ال�ت اآلداب 

  .والفنون والتكنولوجیا والطب والعلم بأشكالھ
 

 السیرة الذاتیة 
كات�ب وم�خ�رج  ،1940ولد في البصرة، العراق عام 

آداب  مسرحي عراق�ي. ح�اص�ل ع�ل�ى ب�ك�ال�وری�وس
وماجستیر أدب مسرحي، ویحضر دكتوراه دولة ف�ي 
األكادیمیة الوطنیة لجم�ھ�وری�ة ق�ی�رغس�ت�ان، ی�ت�ق�ن 
اللغتان العربیة واإلنجلیزی�ة، وی�ع�م�ل ح�ال�ی�اً م�دی�راً 
تنفیذیاً لمؤسسة سلطان بن علي العویس ال�ث�ق�اف�ی�ة، 

 . اإلقامة دبي

 د.  ا  ادر ا  واج    اا اا "ة "
  امم  ة  اء  واا  اي  اء

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 دنیا علي الحسنيحاورتھ/د.                                             
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 دشتو ادم الریكاني

 

 

 كتبُت قصیدة

  وَحَل اسمك في

 بدایة السطر

 كاَد الشوُق ان یحرق كلماتي

 لوال اني انتبھُت الى ذلك

 فَبلَّلُت حروفھا

 بدموع الحنین

 وختمتھا بطابع الوفاء

 ووضعتھا في ظرف األمان

 لیحافظ على سریتھا

 وجمال روعتھا

  (You) عطرتھا بعطرك المفضل

 ارسلتھا لك مع قطار اللیل

 كنت أعلم انھ َسیَمر

 من بین رموش عینیك

  ھل سلمھا لك ؟

 !! ام رفضت استالمھا

  !! ام كنت نائماً كعادتك

 ألم یوقظِك َضجیج العجالت ؟

 وضحكات المسافرون

 ام تعاطف معك

 !!! َكُكل مرة

 فََمر بھدوء خوفاً علیك

 من ایقاظُك الُمبكر ؟

14/11/2020 

  أصفّي الحمرة من القبلة
  كي أضّم الفراشات تحت إبطي

  وأقلُب النجوم كفنجان قھوة
  لتفصح العرافة عن بختي

  الرسوم على الجدران تزول
  ولكن إلتماع خطوط یدي ال یزول

  كلّما أنظُر إلیك ال أبصر
  وكلما أزرُع حباتك تكبر

  فتصیَر شجرة وارفة
 تناُم طیور السماء في ظلّھا

  فالشجرة كالوالُد واألطفال أغصانھا
 الیوم ممطر

 ألّن سمائي السابعة حمراء وسوداء
*** 

  دعیني أشرُب مّما تعصرین
 وألبُس مّما تنسجین

 كلّما أعثُر على خطواتك
  تشھدین أنّي مالٌّح أمین

  إمنحي لي ثمرة حبّك
 كي أمنحك تفاحة المعرفة

 لتفرقي بین المالئكة والشیاطین
  أنا قّدیس السیاسة ... غاندي المسكین

  أثور على القیم البالیة
 القادمة من بطن تنین

  التي تحاوُل أسر شعبي
  وإیقاعھ في الظلمة

  بعیداً عن ضوء الشمس المنیر
***  

  في ھذه الحیاة من دونك
 لیس لدي شكوى

  أنا سعید ألترك قلبي
  بین عینیك

 قلبانا یرتجفان
  بحاجة إلى الدفىء

 أمام عتبة بابك
*** 

  جمیٌل عزفك
  وأجمُل من ذلك

  مقطوعتك الموسیقیة التي
  لم تعزف بعد

  وأجمُل التفاھات
 التي لم تخرج من فمي

  سأمّر على أصص النسناس
  ربّما تمّر نحلة قلبك
  لتشّم رائحة مروري

  عندما تبتعدین أبصُر ما تشعرین بھ
  وعندما أضُع مزھریتك على األرض

  تخرُج منھا ذكریات عابرة
 تدغدُغ فوضاي المشتعلة

  لم أزل داخل جسدي
 !كیف دھشتي تكسُر المألوف؟  أفكُر في نفسي

  وكیف البیاض جعل النحلة تستقرُ 
  على زھرة اللبالب خاصتي

  سأمنحك أمثاالً بجمل قصیرة
  تستنُد إلى خبرة طویلة

  إذا رأیت وھج ضوئي فإتبعیني
 وإن كذبُت علیك فصدقیني

 الحب لعبة الكرة نشترُك فیھا أنا وأنت
 مرة أقذفك ومّرة تقذفیني

  فإّما أن أخسر أو تخسري أنت  
 أو كالنا نخسُر معا

  حیاتنا كالكرة نقذًف مّرة بعیداً 
 وأحیاناً ندخُل المرمى

  أنا وأنت نقترُف حماقات
  ألن حبّنا أعمى

  الحب ال یقتلنا نحُن العاشقین
  معلّقین  بل یجعلنا بین الحیاة والموت

 
 إّن حبي لك جعلني أخترع

  ھواًء نقیاً ینقذك عند اإلختناق
  وسأحرق أناملي كي أضيء لك الطریق

 وسأمتّص حزنك عندما تعثرین
  ذبل النرجُس في وجنتیك

  ال تنكري أنك حوریة
 كلّما أقترٌب منك

 تغّرُد المیاه صفیراً 
  تخطیت أجنحة الشمس

  بمقلتیك المشعتین
  أسلمك للریاح وألتمُس منك البصر
  !من أین جئت یا حوریتي الھائجة؟

 فھیجت شرایین دمي الراكدة
 أشغلتني بإلتفاتتك المحمومة

 وھي تمخُر عباب الموج الغاضبة
  من یملك عیناً ال ینام؟

 ومن یملُك قلبا قد یسري فیھ الغرام؟
  كان لي بومةً كبیرة

  وبلبٌل صغیر
  تتحایُن الفرص إلصطیاده كلّما یطیر

  كان لقطتي الحلوه ذیالً طویل
 یُشیُر لصاحبھا وھو یمیل
  كان لي جرذاً قبیحاً وحقیر

  یأكُل مّما ال ینتجُ 
  یتلُف المزارع والمحاصیل
  كان لي قبّعة تغطي صلعتي

  وذو الشعر ال تجلُس أو تستكین
  أنا أجمُل صدیق لنفسي أنتقي

 وندامتي في اإلنتقاء جمیل
  نحُن نثرثُر وال نسكتُ 

  وال یسّد فمنا غیر التراب ودوده المفسد
  نحُن العراقیین ال نسكتُ 

  لظلم یتفّشى في بالدنا ویقعد
  ال أنفُخ في قراب جیراني

  إذا الجیران ال ینفخون في قرابي
  حیاتنا كالكرة تطوُل مخالبھا على

  من یحّكھُ األلم

   ة
 
 
 

  العراق-بغدیدا/ كریم إینا
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 عصام سامي ناجي / مصر
  

من أخطر األشیاء التى یمكن أن تواجھ أي مجتمع، بل وت�ع�ص�ف ب�ھ ھ�ي   
حالة األنقسام والتفسخ في النسیج السكاني، وللحقیقة بذرة األنقسام تخ�رج 

سمة أساسیة من سمات البشر، فنحن كبشر  من رحم االختالف، والذى ھو 
فوجود فوارق أمر طبیعي، وتض�اد ال�رؤى  بعض"   لسنا "مستنسخین من

الغریب، وبالتالي وإذا كان األمر كذلك، وإذا كنا ج�ب�ل�ن�ا ع�ل�ي  لیس بالشيء
األختالف، فیجب علینا كمجتمعات عربیة وضع آلیة لتنظ�ی�م ھ�ذا األخ�ت�الف 

ك�ان ص�غ�ی�را ج�داً ع�ن�دم�ا  وإدارتھ بشكل علمي ووفق مرجعیات وقیم عل�ی�ا
أصیب ألول مرة بخیبة األمل ثم بعد ذلك توالت ع�ل�ی�ھ خ�ی�ب�ات األم�ل ح�ت�ى 
أصبح أمرا عادیا أن یضیع حلم من أحالمھ ویذھب في مھب ال�ری�ح ول�ك�ن�ھ 
وللحقیقة وحتى ال نتجنى علیھ لیس ھو وحده ال�م�الم ع�ل�ي ت�ل�ك ال�خ�ی�ب�ات 
المتالحق�ة، وھ�ن�ا ق�د یس�أل س�ائ�ل أذن م�ن ال�م�الم ی�ا ف�ی�ل�س�وف عص�رك 

تكون أق�وى م�ن ق�درة ب�ع�ض�ن�ا ع�ل�ي   وبدوري أجیب ھناك ظروف واوانك
تحملھا تجعلنا نتخلى عن مطاردة األشیاء الجمیلة التى نحلم بھا ونس�ت�س�ل�م 

األمل ونتعایش معھا، بل قد نصبح نح�ن وت�ل�ك ال�خ�ی�ب�ات أص�دق�اء  لخیبات 
 نتبادل أطراف الحدیث، ونتجادل في ما یخص الحیاة الیومیة.

تلك الفتاة التي كان یحبھا وھو صغیر والتي ت�زوج�ت م�ن ش�خ�ص غ�ی�ره، 
ربة منزل، أم�ا ھ�و ف�أص�ب�ح  وأصبحت بدینة ولدیھا خمسة أطفال، ھي اآلن

لبعض القراء الذین مازالوا یتمسكون بھ�ا وی�ع�ت�ق�دون   كاتبا، یروج األحالم
الیأس   ما سیواجھ ھي ما ستبقى بعد ضیاع كل شيء، وأنھا أن تلك األحالم

ذلك القصاب الثمل الذى یحاصرنا بأسواره المرتفعة وسلوكھ الشائكة ح�ت�ى 
  ال نستطیع الفرار من بین براثنھ.

 د 
ا   

             
 مریم نزار حنا الدیراني  

 العراق
 
 

تخیل لي شامخة جمیلة بثوبھا األحمر تتراقص من شدة األلم ، وعلى انغام قی�ث�ارة 
اور، إنھا الملكة شبعاد مزینة بحلیھا وأناقتھا الملطخة بالحزن واالضطھاد. حلی�ھ�ا 
الباھظة اصبح ثمنھا فتات طعام لالطفال المتسولین مع ذویھم في ش�وارع س�وم�ر 
وفي القرن الواحد والعشرین، ونبیذھا المعتق الثمین قد تحول الى حقول نف�ط، إال 
أنھ ال یروي عطش الفقراء والمساكین. ألن زمن مملكة سومر وأكد وبابل وآش�ور 
وكلدو قد انتھى، لیحل بدالً منھ زمن الحرب والص�راع م�ن أج�ل ال�ك�راس�ي، ف�ذاك 
سني واآلخر شیعي، ذاك عربي وآخر ك�ردي ذاك ك�ل�دان�ي وآخ�ر اش�وري ... ان�ھ 
صراع العروش ولكن بنسختھ العراقیة، ضحیتھ شعب مكون من طبقتین إح�داھ�م�ا 
كالقطیع تسیر عمیاء دون أن تدرك الى أین تساق! وأخرى من المثقف�ی�ن وال�ث�وار 
والكادحین تقف شامخة في ساحة التحریر بكل عزم وبصیرة لینتفظوا على ال�ظ�ل�م 

 والقمع مطالبین بالتغییر.
وأنامل الملكة شبعاد تستمر بالعزف على قیثارة اور وعلى وقع ال�ح�ان ت�ن�ھ�دات�ھ�ا 
الحزینة لما اقترفتھ أیادي لصوص الحكم من سرقة ارثھا وكنزھا... تنوح وت�ب�ك�ي 
حزینة على أحفادھا الذین أصبحوا غرباء ومضطھدین في وطنھم دون ت�ع�زی�ة او 

 مواساة.
 

 ة
 اء 

 
 
 
 
 

 لندن /ربیعة خزري  

 

 بوضوح ٔارى وجھي

 على ٔارصفة الطرقات

 على الجدران

 و على ٔابواب المدن العتیقة

 تناشد تاریخي القدیم

 تبحث عني بین السطور

 و أالساطیر

 و ٔانا ٔاجّر ظلي خلفي

 و خیباتي

 و ٔانت تستبق ٔاحداثي

 تُزِھر شتأیي

 لتكون كل ٔایامي بوجودك

 استثناءا

 آالن ٔارى وجھي بوضوح

 على جبینك

 في عینیك

 نبراتك 

 موسیقى

 معزوفة ٔامل

 نظراتك ٔاعیاد

 و ٔافراح

 حتى الغضب یزیدك بھاًءا

 فكل ما فیك

 استثناًءا

 في استثناء

  

زاد أم 
 
 
 

 
 مصر/منى فتحي حامد

    

          

 أین أنٓت من بیلسان أشعاري 

 أین حنانٓك من سندس مرآتي

 

 فالمشاعر لحن یناغم أشواقي

 الخیال یتوجھا بفیروز أقماري

 

 و شموع العشق تطوق وریدي

 و نبض الحنین متغزٓال بِلبالبي

 

 فمن أحضانٓك كروان یدللني  

 بِكلثوم الشوق و لحن جیتاري 

 

 ٓفأیٓن المشاعر من وجد أقالمي

 و زمھریر الشوق یشعل ظاللي

 

 فاالنتظار ِملح الدنیا بوجداني 

 و العشق ذوبان الجلید ِبفنجاني

 

 و الوسادة باكیة من رثاء آھاتي

 و الفُل یراقصني بِشغف اللقاءِ  

 

 فأینما أحیا أعانقٓك بِعسِل لسانِي

 عناق ھوى بِجنة دفء أحضاني 

 

 فالحیاة ضالة السعادة بِالرواق  

 و لن نتركھا عابرة بأذقة المآسي 

 

 حتى النھایة نرویھا بشھد الفؤاد 

 شھرزاد أنا بروایة شذى أنھاري  

 

 رومانسیة حالمة بِنسائم شتاءي 

 تشعل اإلحساس بِلھیب نظراتي  
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