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 !!البرلمان حین یھدد

الرسالة التي وجھ�ھ�ا م�ك�ت�ب ن�ائ�ب 
رئیس البرلمان حسن ال�ك�ع�ب�ي إل�ى 
رئیس الجمھوریة، والتي أكد ف�ی�ھ�ا 
سیادة النائب أن رئیس الجم�ھ�وری�ة 
مطلوب منھ أن یكون "خیال مآت�ھ" 
ال ی���ح���ق ل���ھ االع���ت���راض ع���ل���ى 
ال�ق��وان��ی��ن، ول��ی��س م��ن ح��ق��ھ ع��دم 
الموافقة على القوانین "ال�ث�وری�ة" 

 التي تصدر من البرلمان،
من یقرأ الرسالة التي وجھھا ن�ائ�ب 
رئ��ی��س ال��ب��رل���م��ان إل���ى رئ��ی���س 
الجمھوریة ی�ح�ذره ف�ی�ھ�ا م�ن دس 
أنفھ في المشروع الذي ی�ھ�دف إل�ى 
تطویر التعلیم وجعل العراق ی�ن�اف�س 
على المراكز ال�ع�ال�م�ی�ة األول�ى ف�ي 
جودة شھاداتھ الجامعیة وأعن�ي ب�ھ 
"ق�ان�ون ل�ف�ل�ف�ة الش�ھ�ادات" ال��ذي 
یصر مجلس النواب ع�ل�ى تش�ری�ع�ھ 
ی��ك��ت��ش��ف أن��ن��ا ت��ج��اوزن��ا ال��م��راح��ل 
الكومیدیة والتراجیدیة ودخ�ل�ن�ا إل�ى 
مشاھد السخریة التي تتیح لنائب ل�م 
یحصل ع�ل�ى االب�ت�دائ�ی�ة أن یص�ب�ح 
بروفیسوًرا ف�ي االق�ت�ص�اد أو ع�ل�م 
االج��ت��م��اع، وأن ی��ت��ح��ول ب��ق��درة 
البرلمان الى دك�ت�ور ف�ي ال�ع�الق�ات 
الس��ی��اس��ی��ة، ی��ع��رف الس��ی��د حس��ن 
الكعبي أن ال�دس�ت�ور أش�ار إل�ى أن 
رئ��ی��س ال��ج��م��ھ��وری��ة ی��ع��د ح��ام��یً��ا 
للدستور، وھ�ذا ی�ع�ن�ي أن م�ن�ص�ب�ھ 
یسمح لھ بأن یتدخل عندما ی�رى أن 

ھناك من یرید انتھاك الدستور الذي 
منھ أن ال�ت�ع�ل�ی�م  34جاء في المادة 

عامل أساس لتقدم ال�م�ج�ت�م�ع، ول�م 
یقل اال�دس�ت�ور إن ال�ت�زوی�ر ع�ام�ل 

 . أساس لتقدم المجتمع
عندما ترفض وزارة التعلیم ال�ع�ال�ي 
ومعھا الجامعات العراق�ی�ة، ون�خ�ب�ة 
من األساتذة في كل المجاالت قان�ون 
"تعادل الشھادات"، فھذا ی�ع�ن�ي أن 
ھذا ال�ق�ان�ون "ال�م�ض�ح�ك" یش�ك�ل 
إساءة متعمدة للتعل�ی�م ف�ي ال�ع�راق، 
وعندما یقول وزیر التعلی�م ال�ع�ال�ي، 
وھو أكبر جھة م�ع�ن�ی�ة ب�الش�ھ�ادات 
الجامعیة، إن الوزارة تطعن في ھ�ذا 
القانون، وعندما ی�خ�ب�رن�ا ع�دد م�ن 
النواب أنھ�م ل�م یص�وت�وا ل�ل�ق�ان�ون 
وأنھ مرر بطریقة مریبة، فھذا یعني 
أن البع�ض ی�ری�د اخ�ت�ط�اف ال�دول�ة 
لصالحھ من أج�ل ال�ت�روی�ج ل�ل�ف�ش�ل 

 . والخراب
الحماسة الطاغیة في رس�ال�ة ن�ائ�ب 
رئیس ال�ب�رل�م�ان، ت�ق�ول إن ھ�ن�اك 
أمور تدار بالخفاء، وإن ال�ب�ع�ض ال 
یرید لھذه البالد أن تضع قدمھ�ا ف�ي 
طریق "المعافاة"، وإنھ�ا ی�ج�ب أن 
تخضع ألمزجة مسؤولین یف�ض�ل�ون 
مصالحھ�م ال�خ�اص�ة ع�ل�ى مص�ال�ح 

 . البالد
ھ��و ھ��ذا ال��ق��ان��ون ال��ذي ش��رع��ھ 
ال��ب��رل��م��ان ت��ح��ت ش��ع��ار"دع��ھ��م 
ی��م��ّرون" ل��ت��رس��ی��خ ق��واع��د زواج 
ال��ف��س��اد ب��ال��م��ن��ص��ب ال��ح��ك��وم��ي 

 .والسیاسي
وفي النھایة كلي أمل أن ال یشمل�ن�ي 
السید نائب رئیس البرلمان ب�ق�ان�ون 
"الكوامة العشائ�ری�ة"، ف�أن�ا ك�ات�ب 
"ع�ل��ى ب��اب هللا"، أح��اول أن أج��د 
موضوًعا أسّد بھ فراغ ھذه الزاوی�ة 
ال��ی��وم��ی��ة.. ص��ح��ی��ح أن��ن��ي أم��ث��ل 
مجموعة من "المساك�ی�ن"، أط�ل�ق 
علیھم س�ھ�ًواً اس�م "ال�ع�راق�ی�ی�ن"، 
یسعون، وأنا م�ن�ھ�م ب�ال�ت�أك�ی�د، إل�ى 
التشویش على العملیة الدیمقراط�ی�ة 
م��ن خ��الل م��ط��ال��ب أص��ب��ح��ت م��ن 
ال��م��س��ت��ح��ی��الت، م��ث��ل ال��ك��ھ��رب��اء 
وال��خ��دم��ات وال��ت��أم��ی��ن الص��ح��ي، 
وینفذون أجندات خ�ارج�ی�ة ت�م�ول�ھ�ا 
اإلمبریالیة العالمیة، ھدفھا منع منح 
لقب بروفیسور الى ال�ن�ائ�ب�ة ع�ال�ی�ة 

 . نصیف
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 قرقوش في البرلمان

الجدل الكومیدي ال�دائ�ر ف�ي أروق�ة 
ال��ب��رل��م��ان وم��ن ع��ل��ى ش��اش��ات 
الفضائ�ی�ات ح�ول ج�ن�ة ال�ع�راق�ی�ی�ن 
الموعودة والتي أطلق علیھا ت�ب�رًك�ا 
وت��ی���م���نً��ا اس���م "ق���ان���ون ج���رائ���م 
المعلوماتیة" یجب أن یتوقف، لتحل 
بدًال م�ن�ھ م�ن�اقش�ات ح�ول ال�خ�راب 
ال�ذي ح��ل ب��ال��ب�الد خ��الل الس��ن��وات 
الماضیة، ومن المتسبب في ض�ی�اع 
مئات الملیارات م�ن أم�وال الش�ع�ب 
في مشاریع وھ�م�ی�ة ل�م ت�ر ال�ن�ور، 

 : علینا أن نتساءل
كم مشروع ُوضع لھ حجر األساس، 
ثم تبین أن األم�ر م�ج�رد فص�ل م�ن 
مسرحیة كومیدیة لن ت�ن�ت�ھ�ي؟، ك�م 
مرة سمعنا بأن ھ�ذا ال�ع�ام ھ�و ع�ام 
االستثمار؟، من ینسى المالكي وھ�و 

س�ی�ك�ون ع�ام  2008یبّشر بأن عام 
 .الخیر والرفاھیة؟

حكایات كثیرة یضمھا م�ل�ف ال�ف�ش�ل 
ال��ع��راق��ي، ف��ف��ي ك��ل ع��ام نس��م��ع 
األسطوانة نفسھا، وھ�ي ت�ردد ذات 
النغمة "ھذا عام السعادة" لنكتشف 
في النھایة كیف تدفن أح�الم ال�ن�اس 

ومستقبلھم تحت ركام الت�ص�ری�ح�ات 
وال��ق��رارات ال��ق��رق��وش��ی��ة. الس��ادة 
النواب المنشغلون بقان�ون "ج�رائ�م 
المعلوماتیة" وقبلھ الدعوة لتنصیب 
ف�ق��ھ��اء ف��ي ال�م��ح��ك�م��ة االت�ح��ادی��ة، 
وق��رارات وق��وان��ی��ن ال��ھ��دف م��ن��ھ��ا 
تضییق الخناق على حریات ال�ن�اس، 
إنما یمارسون مھمة التشویش على 
عقول ال�ع�راق�ی�ی�ن ب�ج�م�ل وك�ل�م�ات 
وعبارات صماء عن األخ�الق ال�ت�ي 
ستھدر لو لم ی�ت�م ال�ت�ص�وی�ت ع�ل�ى 

 جرائم المعلوماتیة.
المواطن البسیط ال یشغ�ل�ھ الص�راع 
الدرامي الدائر داخل الب�رل�م�ان ب�ی�ن 
ج���م���اع���ة أب���و م���ازن وج���م���اع���ة 
الحلبوسي، وال ت�ھ�م�ھ االن�ت�خ�اب�ات 
الت�ي ت�روج ل�ھ�ا أح�زاب الس�ل�ط�ة، 
المواطن مھموم بقوت عائلتھ وأمنھ 
وحریتھ التي لن یتخلى عنھا بعد أن 
ع��اش ع��ق��ود ط��وی��ل��ة ف��ي ظ���ل 

 .الدكتاتوریة واالستبداد
دعونا نفترض أن البرلمان استط�اع 
أن یمرر قانون جرائم المعلومات�ی�ة، 
وق��رر ال��ن��واب أن ی��ب��دأوا مس��ی��رة 
األخالق الحمیدة، فھل تع�ت�ق�دون أن 
مشاكل العراق س�ت�خ�ت�ف�ي ب�غ�م�ض�ة 
عین، وأن آالف الشب�اب ال�ع�اط�ل�ی�ن 
عن العمل سیجدون لھ�م م�ك�انً�ا ف�ي 

 .بناء العراق؟
یخّوفون المواطن دائًما م�ن ال�ق�وى 
المدنیة الت�ي ت�ری�د نش�ر اإلب�اح�ی�ة، 
ویس���ت���خ���دم���ون األخ���الق ف���زاع���ةً 
مضمونة التأثیر على البس�ط�اء : ال 
تتكلم، ألن الكالم ح�رام ف�ي حض�رة 
ال�ق�ادة "ال�م�ج�اھ��دی�ن". ال ت�ط�ال��ب 
بحقوقك في الدنیا فھي مضمونة في 
اآلخ��رة ألن��ك ص��ب��رت ط��وی��ًال، ال 
تتحّرك، ال تذھب أبعد مما یحدده ل�ك 
الس��اس��ة، ال ت��ح��ت��ج ف��ھ��ذا یس��يء 

  .لسمعة العراق
على ھذا المنوال، تشتغ�ل م�اك�ی�ن�ات 
أح��زاب ال��ف��ش��ل، إلن��ع��اش ال��خ��وف 
وال��ف��زع ف��ي ص��دور ال��ع��راق��ی��ی��ن، 
وتھدیدھم بالھالك، إن ھم استجاب�وا 

 .لنداءات الدولة المدنیة
في كتابھ "الطاغیة" یكتب ال�م�ف�ك�ر 
المصري، إم�ام ع�ب�د ال�ف�ت�اح إم�ام، 
وھو یتحدث عن األنظمة التي تفشل 
في إسعاد شعوب�ھ�ا ب�أن�ھ�ا: "ت�ع�م�ل 
على تدمیر اإلنسان، وتحطیم ق�ی�م�ھ 
وكرامتھ، لیتم ت�ح�وی�ل الش�ع�ب إل�ى 
خی�ال م�آت�ة، ش�خ�ص�ی�ات ت�ط�ح�ن�ھ�ا 

 ."مشاعر العجز والالجدوى
ف��ي ك��ل م��رة ح��روب ب��ال ن��ھ��ای��ة، 
والخالصة یاموالي المواطن العزی�ز 
تتطلب منا ان ن�درك ج�م�ی�ع�ا ان ال 
بدیل ع�ن ال�دول�ة ال�م�دن�ی�ة وح�ری�ة 

 . التعبیر
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لقد إستب�د ب�ال�ع�راق ال�ف�س�اد ال�م�ال�ي     
والسیاسي والتدھور المستمر في ال�بُ�ن�ى 
االق�ت��ص��ادی�ة م��م��ا أدى ذل��ك إل�ى إن��ت��اج 

تس��ب��ب ف��ي ال��ت��راج��ع  إق��ت��ص��اد مش��وه 
نح�و  المستمر وإنعدام التطلعات التنمویة

وسیاسیاً  بناء عراق جدید قوي إقتصادیاً 
 مدني دیمقراطي. 

لقد عمل النظام السیاس�ي ال�م�ح�اص�ص�ي 
الطائفي على ضیاع البوصلة االقتصادیة 

ب�خ�ط�وات ت�ج�ری�ب�ی�ة  السیاسیة والقیام -
 إلعادة بناء االقتصاد العراقي. 

وب�ع�د م��رور س�ب�ع��ة عش�ر ع��ام�اً ك�ان��ت 
النتائج محبط�ة وم�ؤس�ف�ة ح�ی�ث أص�ب�ح 
الع�راق ب�ك�ل م�ای�م�ل�ك م�ن ق�وة بش�ری�ة 
منتجة وعلمیة وأسس لدولة م�ؤس�س�ات 
وتبخر ما كان یصبو ألیھ الشعب العراقي 
من تقدم وتطور بعد النظام ال�دك�ت�ات�وري 
ولكن ماحصل جاء بفع�ل م�ع�اك�س ح�ی�ث 
أصبح العراق فقیراً وھو یمل�ك ال�ث�روات 
الھائلة وأرض جیدة للتن�م�ی�ة ال�زراع�ی�ة 
والصناعیة وتنمیة بشریة عامل�ة ول�ھ�ذا 

ف�ي أزم�ات س�ی�اس�ی�ة   تسبب ھذا النظام
وإقتصادیة وإجتم�اع�ی�ة م�ك�ب�ل ب�ال�دی�ون 
وعجز مستمر ف�ي ال�م�وازن�ات ال�م�ال�ی�ة 
وت��وق��ف ف��ي ال��ت��ن��م��ی��ة وإفش��ال ك��اف��ة 
المشاریع الم�م�ل�وك�ة ل�ل�دول�ة وال�ق�ض�اء 
ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال��ع��ام وال��ت��وج��ھ ن��ح��و 

 الخصخصة. 
من ھذه المقدمة نقول بأن العراق أصبح 
فریسة سھلة للدول الكبرى التي فرض�ت 
ع��ل��ى ال��ع��راق ت��وص��ی��ات وت��وج��ی��ھ��ات 
إقتصادی�ة ت�ت�الئ�م م�ع خ�دم�ة إن�ظ�م�ت�ھ�ا 
الرأسمالیة فبقي العراق ضعیفاً م�ن�ھ�ك�اً، 
إق���ت���ص���اده وح���ی���د ال���ج���ان���ب ری���ع���ي 

-بإیرادات صادرات النفط بنسبة  مرتبط 
% وال��ذي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ی��ھ ك��ل 90-95

ال��ن��ش��اط��ات وال��م��وازن��ات. م��ع ت��ع��دد 
ال��ح��ك��وم��ات ال��ت��ي ج��اءت إل��ى ال��ح��ك��م 
وبوجود مجلس لل�ن�واب وال�ت�ي ط�رح�ت 
برامج عمل ووع�ود ع�دی�دة إال أن�ھ�ا ل�م 
تستطع التطبیق والتنفیذ وبقیت األزم�ات 
تزداد والفساد ونھب األموال وإست�ب�اح�ة 

 الدولة في إزدیاد.
ال�ورق��ة ال��ب��ی��ض��اء :حس��ب م��ا ورد ف��ي 
م���وس���وع���ة وی���ك���ی���ب���ی���دی���ا: ب���أن���ھ���ا 

یعبَّر عن تقریر أو دلیل ی�خ�ب�ر   إصطالحاً 
القراء بإیجاز عن قضیة مع�ق�دة، وی�ق�دم 
مفھوم الكاتب أو فری�ق ال�ع�م�ل ف�ي ھ�ذا 
الشأن . ی�راد ب�ھ�ا ال�م�س�اع�دة ف�ي ف�ھ�م 
مسألة أو ح�ل مش�ك�ل�ة أو إت�خ�اذ ق�رار. 
غالباً ما تستخدم في مجال�ی�ن ال�ح�ك�وم�ي 

 واألعمال...الخ.
الورقة البیضاء العراقیة أع�دت�ھ�ا خ�ل�ی�ة 
الطوارئ لإلصالح المالي ال�ت�ي ش�ك�ل�ھ�ا 
مجلس الوزراء برئ�اس�ة وزی�ر ال�م�ال�ی�ة 

علي عبد األم�ی�ر. أك�د الس�ی�د ال�ك�اظ�م�ي 
رئ��ی��س م��ج��ل��س ال��وزراء ان ال��ورق��ة 
البیضاء التي أع�دت�ھ�ا ال�ح�ك�وم�ة ت�م�ث�ل 
خارطة طریق، معتبراً أن األزمة الحالی�ة 
التي یمر بھا العراق دفعت بالحكومة الى 
التخطی�ط ال�م�دروس. وك�م�ا ن�الح�ظ م�ن 
خالل دراسة الورقة البیضاء ن�ج�د رؤى 
وخطط صندق النقد والبنك الدولیین فیھا 
وھي مشابھة للورقة البیضاء التي سبق 

م 2017م��ن�ھ��م��اع�ام  وتس�ل��م�ھ��ا ال�ع��راق
 وبالمحتوى نفسھ. 

وقد حكم المختصون في االقتصاد ب�ف�ش�ل 
الورق�ة ال�ب�ی�ض�اء ق�ب�ل والدت�ھ�ا ك�ون�ھ�ا 
تستھدف شریحة ال�م�وظ�ف�ی�ن واألوس�اط 
الشعبیة . فاإلقتصاد العراقي مش�وه م�ن�ُذ 
 عقود والیتخذ نظاماً معیناً إلدارة نفسھ. 

ال��ورق��ة ال��ب��ی��ض��اء اإلص��الح��ی��ة ت��ع��ك��س 
التوجھات الع�ام�ة ل�ل�س�ی�ر ع�ل�ى ال�ن�ھ�ج 
اللیبرالي بإمتیاز. الرأسمال ی�ب�ح�ث ع�ن 

 بیئة آمنة وفرص توسع . 
وقد یضغطون لتحسین البیئة الرأسمالیة 
ومن خالل ذلك یمكن أن یح�ص�ل الص�دام 

 مع الفاسدین والطفیلیین.
الدول الرأسمالیة یدعم�ون ھ�ذا ال�ت�وج�ھ 
وف��ي ال��م��ق��دم��ة أم��ری��ك��ا ف��أذا ت��ط��ورت 
الرأسمالیة العراقی�ة بش�ك�ل ع�ق�الن�ي ق�د 
یتحقق بعض النمو، ولكن یبقى موضوع 
العدالة االجتماعیة قائماً. الورق�ة ت�ع�م�ق 
الفوارق الطبقیة فھ�ي ورق�ة ت�ع�ب�ر ع�ن 
آدیولوجیة لیبرالیة رأسمالیة كما ت�ؤش�ر 
س�ب�ب ھش�اش�ة األق�ت�ص�اد ال�ع�راق�ي ھ�و 
توسع الدولة. ك�م�ا الت�وج�د ف�ي ال�ورق�ة 
إشارة إلى خطط التنمی�ة ال�وط�ن�ی�ة ال�ت�ي 
سبق وأن أعلنت ألن التنمیة تتطلب دور 
وخطط ومشاریع تقوم بھا ال�دول�ة وھ�ذا 
غیر موجود في الورقة. ھناك ق�وة ت�ری�د 
اإلستفادة من ال�ف�وض�ى وھ�ي م�رت�ب�ط�ة 
باإلقتصاد ال�ری�ع�ي والص�راع ف�ي داخ�ل 
المنظومة الرأسمالی�ة ال�ت�ي ت�ب�ح�ث ع�ن 
تطویر الع�الق�ات ال�رأس�م�ال�ی�ة م�ن�ُذ ع�ام 

. العراق یسی�ر ب�أت�ج�اه ال�ع�الق�ات 2003
  الرأسمالیة.

خ�م�س�ة م�ح�اور   شملت الورقة البیضاء
یجري العمل ب�ھ�ا ب�ع�د م�واف�ق�ة م�ج�ل�س 

أي ال�م�دة  2023-2021النواب من عام 
 المقترحة ثالث سنوات والمحاور ھي :

المحور األول /تحقیق االستقرار ال�م�ال�ي 
ت�ق�ل�ی�ل  -تعظیم اإلی�رادات ب -المستدام ا
إصالحات في وزارة المال�ی�ة  -النفقات ت

 واألنظمة اإلداریة المالیة .
ال��م��ح��ور ال��ث��ان��ي : ت��ح��ق��ی��ق إص��الح��ات 

تأھیل ال�ق�ط�اع ال�م�ال�ي  -أ إقتصادیة كلیة
 -ال�ت�أم�ی�ن -ال�م�ص�ارف  -والمصرفي ب

ال�ق�ط�اع�ات  -سوق األوراق ال�م�ال�ی�ة ت
ال�ن�ف�ط -ال�زراع�ة -المح�رك�ة ل�إلق�ت�ص�اد 

 والغاز.
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص: ت��ف��ع��ی��ل ص��ن��دوق -ث

القطاع الخاص، مبادرة البنك المرك�زي، 
تب�س�ی�ط اإلج�راءات، دف�ع ال�م�س�ت�ح�ق�ات 
بالنسبة للمقاولین، ت�وف�ی�ر ف�رص ع�م�ل 

 في القطاع الخاص.
ھی�ك�ل�ة الش�رك�ات ال�ع�ام�ة ال�م�م�ول�ة  -ج

ذاتیاً: شركات ی�ت�م تص�ف�ی�ت�ھ�ا، ش�رك�ات 
 إعادة مساعدتھا، بیع لبعض الشركات.

األشغال العامة: تركز على المشاری�ع  -ح
التن�م�ی�ة ال�ب�ش�ری�ة ووض�ع  -الصغیرة خ

 استراتیجیة وطنیة للتعلیم والتدریب.
تحسین البنى التحتیة  -المحور الثالث : ا

ال��ط��اق��ة ال��ك��ھ��رب��ائ��ی��ة  -األس��اس��ی��ة ب
 (اإلنتاج، النقل، التوزیع، الجبایة.

ال��م��ح��ور ال��راب��ع /ت��وف��ی��ر ال��خ��دم��ات 
ت��وف�ی��ر ال��م�ی��اه الص��ال�ح��ة  -األس�اس��ی�ة ا

ل�ل�ش��رب ، إع��ادة رس��م ن�ظ��ام ال�ح��م�ای��ة 
ت�ن�ف�ی�ذ  -االجتماعیة ، نظ�ام ال�ت�ق�اع�د ث

 خطة بناء المدارس. 
ال��م��ح��ور ال��خ��ام��س /ت��ط��وی��ر ال��ح��وك��م��ة 

 والبیئة القانونیة.
من المالحظات التي قُدمت من قب�ل ذوي 
اإلخ��ت��ص��اص االق��ت��ص��ادي وال��م��ح��ل��ل��ی��ن 

 السیاسیین على الورقة البیضاء .
خ�ل�ی�ة ال�ط�وارئ ل�إل�ص�الح ال�م�ال��ي    -1

وال�ت��ي أدت ال��ورق�ة إع��ت�م��دت م�ت��وس��ط 
 45.35أسعار ال�ن�ف�ط ال�ع�راق�ي ب�م�ب�ل�غ 

دوالر أمریكي لبرمیل الن�ف�ط ال�خ�ام ع�ام 
 .2021عام  55.45  2020

ع�ائ��دات ال�ن��ف��ط ال��م��ت�وق��ع��ة ل��ع��ام��ي   -2
الت��ك��ف��ي م��ن ت��غ��ط��ی��ة   2021و 2020

م���دف���وع���ات ال���روات���ب ل���ل���م���وظ���ف���ی���ن 
 والمتقاعدین. 

ی��ع��ن��ي ذل��ك ع��ج��ز ح��ق��ی��ق��ي ف��ي   -3
 الموازنة .

تحویل العجز عبر الدیون الخارج�ی�ة    -4
 والمحلیة وفقاً إلرقام وزارة المالیة 

م�ل�ی�ار  34.7رواتب الموظفین تصل إلى 
 10دوالر أمریكي ورواتب المت�ق�اع�دی�ن 

م��ل��ی��ار دوالر أم��ری��ك��ي وف��ق��اً ألرق��ام 
. ھ��ذه األرق��ام م��رش��ح��ة تص��ل   2019

م�ل�ی�ار دوالر ل�ل�م�وظ�ف�ی�ن،  47.4  إلى 
ف�ي ع�ام  ملیار دوالر للمتقاعدین  12.8
م لم تب�ی�ن األس�ب�اب ل�زی�ادة ھ�ذه  2021

 الرواتب. 
الورقة تشیر إل�ى (ال�ت�ح�وی�ل ال�ن�ق�دي -5

غ��ی��ر ال��م��ب��اش��ر) م��ن ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي 
وسیكون المصدر الوحید للمتبقي لتغطیة 
ال�ع�ج�ز ف�ي ال�م�وازن�ة . (ق�ان�ون ال�ب�ن��ك 
ال��م��رك��زي ی��ح��ظ��ر ع��ل��ی��ھ م��ن��ح ال��دی��ون 

 للحكومة من األصل).
اإلح�ت�ی�اط�ي  الورقة تكشف إنخ�ف�اض -6

مل�ی�ار دوالر ف�ي  68.29  النقدي البالغ 
إل���ى  2019ن���ھ���ای���ة ك���ان���ون األول 

 20  20ف�ي آب   م�ل�ی�ار دوالر  60.94
ان یوفر تحویالً ل�م�دة  وھذا المبلغ یمكن 

 أثنا عشرشھراً.
ھذا اإلنخفاض في اإلحتیاطي الن�ق�دي  -7

سیؤدي إلى أزمة ح�ق�ی�ق�ی�ة ف�ي ال�دی�ن�ار 
العراقي یصاحبھا أحتمال إنھیار قیمتھ . 
ال��ورق��ة تش��ی��ر إل��ى ت��ح��ق��ی��ق ھ��دف��ی��ن 

 ستراتیجین. 
األول الش��روع ف��ي ب��رن��ام��ج إص��الح��ي 
جذري ل�وق�ف ن�زی�ف وع�ج�ز ال�م�وازن�ة 
لتوفیر الوقت لتنفیذ اإلصالح على المدى 

 المتوسط. 
لثاني : وضع األقتصاد وال�م�وازن�ة ف�ي ا

 5-3مس��ار مس��ت��دام وف��ق خ��ط��ة ت��م��ت��د 
 سنوات . اإلصالح المستدام :

ت��رش��ی��د ال��ن��ف��ق��ات وت��ق��ل��ی��ص ع��ج��ز  -1
الموازنة إل�ى نس�ب�ة مس�ت�دام�ة ب�م�ق�دار 

م�ن ال�ن�ات�ج ال��م�ح�ل�ي اإلج�م�ال��ي،   3%
تقلیص نسبة فات�ورة ال�روات�ب واألج�ور 

% 25من الناتج المحلي اإلجم�ال�ي إل�ى 
% خالل ثالث سنوات وھ�ذه  12.5وإلى

س��ت��ؤدي إل��ى تص��اع��د أزم��ة ال��روات��ب 
وإنخفاضھا دون حساب لغالء ال�م�ع�ی�ش�ة 
بعد مرور ك�ل ف�ت�رة زم�ن�ی�ة وخص�وص�اً 
عندما یكون ال�ق�ط�اع ال�خ�اص مس�ی�ط�راً 

 ورفع الدعم الحكومي.
إیقاف تحوی�ل ص�ن�دوق ال�ت�ق�اع�د م�ن -2

ال�م�وازن��ة ال��ع�ام��ة وحص��رھ�ا بص�ن��دوق 
التقاعد ، وتخفیض الدعم الحكوم�ي إل�ى 

% من الناتج المحل�ي اإلج�م�ال�ي 5نسبة 
دون التفكیر كیف سیفي صندوق التقاعد 

 لوحده برواتب المتقاعدین.
خ��ف��ض ال��دع��م ال��م��ال��ي ال��ح��ك��وم��ي  -3

% 30للشركات المملوكة للدولة بنسب�ة 
س��ن��وی��اً أي أن��ھ��اء ال��دع��م خ��الل ث��الث 
س�ن�وات وال�ع�م��ل ع�ل��ى خص�خ��ص�ة ھ��ذا 
القطاع بالكامل. دون التفكیر ب�ال�ع�ام�ل�ی�ن 
والتداعیات وھ�ذا م�ای�ؤك�د ع�ل�ی�ھ دائ�م�اً 

 صندوق النقد الدولي 
ال��ورق��ة ل��م ت��ب��ی��ن ك��ی��ف��ی��ة ال��وص��ول -4

مادامت  للتخفیض المستدام في الموازنة
م�ن   %90ھذه الموازنة ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى 

إیرادات تصدیر النف�ط ف�ي ح�ی�ن أس�ع�ار 
 النفط مرھونة بالسعر العالمي .

أذا أجرینا حسبة أو جردة معینة لألشھ�ر 
 األربعة 

م��ل��ی��ار دوالر  12اإلی��رادات ال��ن��ف��ط��ی��ة 
ملیار دوالر  1.7 اإلیرادات غیر النفطیة 

 49.4النفقات العامة لمدة أربعة أش�ھ�ر 
 مبلغ عقود وتراخیص  ملیار دوالر

ملیون دوالر  427.6 ملیار دوالر 4.78 
اإلقتراض ال�م�ط�ل�وب   تعویضات الكویت

 ملیار دوالر. 35.55
تعتبر الورقة البیضاء اإلص�الح�ی�ة ف�ی�ھ�ا 
الكثیر من ال�م�آخ�ذ وق�د رفض�ت ش�ع�ب�ی�اً 
ألن��ھ��ا ت��م��س ال��م��داخ��ی��ل ل��ل��م��وظ��ف��ی��ن 
والمت�ق�اع�دی�ن وش�رائ�ح ك�ب�ی�رة وم�ن�ھ�م 

ربما   الشباب العاطل. بجانب ھذه الورقة
 یصدر مجلس النواب ورقة إقتصادیة. 

 موسوعة ویكیبیدیا  -1-المصادر :
وزارة -م��ح��اورال��ورق��ة ال��ب��ی��ض��اء  -2

 تصریحات الكاظمي  -3المالیة 
 الكاتب یحیى الكبیسي. آراء برلمانیة -4

 ار اء ...    

!!اا   
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تش�ی�ر ج�م�ھ�رة م��ن ال�ك�ت�اب والس�ی�اس��ی�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی��ن 
 2019والعراقیات إلى انتف�اض�ة تش�ری�ن األول/أك�ت�وب�ر 

باعتبارھا عمالً عفویاً من عناصر وجماعات مستقل�ة ال 
عالقة لھا باألحزاب والكتل السیاسیة القائمة المع�ارض�ة 
لسیاسات الحكم القائم، وبعض آخر من ال�ب�اح�ث�ی�ن ی�رى 
اللوحة بصورة أخرى، أي أن االنتفاضة تعب�ر ف�ي واق�ع 
الحال عن عمل سیاسي واجتماع�ي واق�ت�ص�ادي وأم�ن�ي 
واعٍ  لعناصر وجماعات شبابیة مستقلة وأخ�رى ع�ام�ل�ة 
في منظمات مجتم�ع م�دن�ي أو ح�زب�ی�ة ذات اس�ت�ق�الل�ی�ة 
فكریة، عناصر كلھا رافضة لسیاسات الدولة بسل�ط�ات�ھ�ا 
الثالث ذات النھج الطائفي المحاصصي وال�ف�اس�دة. ف�ق�د 

 جاء في مقال للكاتب نبیل صالح قولھ:
"بعد حمالت على مواق�ع ال�ت�واص�ل االج�ت�م�اع�ي ق�ادھ�ا 
ناشطون مدنیون للتظاھ�ر ض�د ال�ظ�ل�م ال�م�س�ت�م�ر ال�ذي 

عاما، خرجت في ب�غ�داد  16یقاسیھ الشعب منذ أكثر من 
ومدن الجنوب صباح الثالثاء، األول من تشرین الحالي، 
احتجاجات عفویة مناھضة للنسخة الجدیدة من ح�ك�وم�ة 
الفساد والنفاق. عبر فیھ�ا ال�م�ت�ظ�اھ�رون ع�ن رفض�ھ�م 
لواقع االستمرار ب�ال�ع�ی�ش ف�ي ف�ق�ر م�دق�ع ب�ال خ�دم�ات 
أساسیة وفرص عمل في بلد یصدر مالیین البرامیل م�ن 
النفط الخام ش�ھ�ری�اً. وی�ت�ب�اھ�ى ق�ادة ال�ك�ت�ل الس�ی�اس�ی�ة 

ف�ی�ھ ب�ت�وق�ی�ع ع�ق�ود  -ال�م�ت�واط�ئ  -واإلعالم الرس�م�ي 
شراكة واستثمار مع دول وشركات ك�ب�رى غ�ی�ر آب�ھ�ی�ن 
بدیون العراق المتراكمة وال بالشعب الذین فش�ل�وا ك�م�ن 
سبقوھم في توفیر أبس�ط ال�خ�دم�ات وم�ق�وم�ات ال�ع�ی�ش 

 1لھ.".
والسؤال المشروع والم�ط�ل�وب اإلج�اب�ة ع�ن�ھ ھ�و: ھ�ل 
كانت ھذه االنتفاضة الباسلة عفویة حقاً، أم أنھ�ا ج�اءت 
نتیج�ة ت�راك�م�ات ل�م�ج�م�وع�ة م�ن ال�ع�وام�ل الس�ی�اس�ی�ة 
واالقتصادیة واالج�ت�م�اع�ی�ة واألم�ن�ی�ة، ال�داخ�ل�ی�ة م�ن�ھ�ا 

  والخارجیة؟
لیس ھناك، من حیث الرؤیة الفلسفیة، أي عم�ل ع�ف�وي 
دون أن یحمل في طیاتھ شيء من الوعي، إنھ االنعكاس 
والتعبیر عن واقع فع�ل�ي ق�ائ�م. وم�ع ذل�ك ف�االن�ت�ف�اض�ة 
التشرینیة لم تكن عمالً عفویاً بالفھم الذي یطرحھ بعض 
الكتاب والسیاسیین بأي حال والذي یرفض دور وت�أث�ی�ر 
التراكم االحتجاجي المدني السابق، بل ھي نتاج س�ن�وات 
عصیبة من ال�ن�ض�ال ال�ب�اس�ل وال�ت�ض�ح�ی�ات ال�ج�س�ی�م�ة 
ت�ت�وج�ت ب�والدة عس�ی�رة ول�ك�ن��ھ�ا م�ظ�ف�رة ل�الن�ت�ف�اض��ة 
الشبابیة. فمنذ السن�وات األول�ى إلس�ق�اط ال�دك�ت�ات�وری�ة، 

 2011و 2010و 2009وبش���ك���ل خ���اص أع���وام 
واس�ت�م�رارھ�ا  2019، وأخی�راً 2018و 2014/2015و

، نشطت في العراق حركات احتجاجیة م�دن�ی�ة 2020في 
كث�ی�رة وإض�راب�ات واع�ت�ص�ام�ات وم�ط�ال�ب�ات م�ن ع�دد 
متزاید من بنات وأبناء الش�ع�ب وم�ن ات�ج�اھ�ات ف�ك�ری�ة 
وسیاسیة واجتماعیة متنوعة بأھداف مھنیة وس�ی�اس�ی�ة 
كثیرة، سواء أكان المشاركون فیھا من م�وظ�ف�ي دوائ�ر 
ومؤسسات الدولة، أم من أصحاب المھن وقطاع الدول�ة 
االقتصادي، أم من طلبة المدارس وال�م�ع�اھ�د وال�ك�ل�ی�ات 
والجامعات، أم من جمھرة كبیرة من الكتاب والم�ث�ق�ف�ی�ن 
وأعضاء في منظمات مجت�م�ع م�دن�ي ی�ج�م�ع�ھ�م م�ا ح�ل 
بالمواطن العراقي والمواطنة العراق�ی�ة م�ن دوس ع�ل�ى 
كرامتھ الشخصیة وامتھان لحری�ت�ھ وح�ق�وق األس�اس�ی�ة 
ونقص شدید في ال�خ�دم�ات األس�اس�ی�ة ال�ت�ي ی�ح�ت�اج�ھ�ا 
ومنھا الكھرباء، الذي كان سبباً لكثرة من االح�ت�ج�اج�ات 
العادل�ة وال�م�روع�ة ف�ي ط�ول ال�ب�الد وع�رض�ھ�ا. ع�بَّ�ر 
األستاذ الدكتور فارس نظمي عن ھذه الحقیقة في م�ق�ال 
ل�ھ ت��ح�ت ع��ن�وان "ث��ورة تش�ری��ن والص�ح��ة ال�ن��ف�س�ی��ة 
الس�ی�اس�ی�ة ف�ي ال�ع�راق: ت��ع�اف�ي ال�م�ج�ت�م�ع واع�ت��الل" 
السلط�ة" ج�اء ف�ی�ھ: "ی�م�ك�ن ال�ق�ول ب�ث�ق�ة: إن ف�ئ�ات 
أساسیة في المجت�م�ع ال�ع�راق�ي م�ا ع�اد ب�إم�ك�ان�ھ�ا ب�ع�د 

 -أن ت�ع�ی�ش 2019الحراك الث�وري ف�ي تش�ری�ن األول 
ب�ال�وع�ي الس�اب�ق وال�م�س�ل�م�ات الس�اب�ق�ة  -سیكولوج�ی�اً 

نفسھا. فبدالً عن "قدسیات" متھ�ال�ك�ة، ب�زغ�ت ق�دس�ی�ة 
الكرامة الفردیة الممتزجة ب�ك�ب�ری�اء ال�ھ�وی�ة ال�ج�ام�ع�ة. 
وبدالً عن "شرعیة" االثنیات السیاسیة القطیعیة ب�رزت 
شرعیة ال�م�واط�ن ال�ف�رد وال�وط�ن ال�م�ش�ت�رك. وی�م�ك�ن 
التوكید أیضاً أن ما یبرز الی�وم ف�ي ال�ح�ی�اة ال�ع�ام�ة م�ن 
أعراٍض نفسیة إیجابیة، بات یؤشر لص�ح�وة ف�ری�دة ف�ي 
الصحة النفسیة السیاسیة للم�ح�ت�ج�ی�ن ب�درج�ة أس�اس�ی�ة 

وبنفس ال�م�ن�ح�ى  2وللمنتظرین في بیوتھم بدرجة أقل.".
  والوجھة كتبت ھیام علي المرھج تقول:

"ولكن التجاھل المستمر لمطالبھم وال�ق�س�وة ال�م�ف�رط�ة 
تجاه طلبة الدراسات العلیا واالستھانة بشریحة ش�ب�اب�ی�ة 
ك�ب��ی��رة م�ھ��م��ش��ة وغ�اض��ب��ة أش�ع��ل��ت ال��روح ال��وط��ن��ی��ة 
واإلنسانیة والغضب المتراكم لتبدأ انتفاضة تش�ری�ن م�ن 
ھذه النقطة وال�ت�ي ت�وج�ت ك�ل ال�ح�رك�ات االح�ت�ج�اج�ی�ة 

عن ط�ری�ق س�ل�م�ی�ت�ھ�ا  2003السابقة في عراق ما بعد 
وخطابھا االحتجاجي المختلف الوعي الوطني وال�ت�ك�اف�ل 
االجتماعي والمسیرات الطالبیة، لتصبح تشرین ای�ق�ون�ة 
وطن�ی�ة ع�راق�ی�ة ن�ف�ض�ت ال�غ�ب�ار ع�ن م�ف�ھ�وم ال�ع�دال�ة 
والمساواة والھویة الوطنیة وك�ل ھ�ذه ال�م�ف�اھ�ی�م ال�ت�ي 
اندرجت تحت مظل�ة ال�م�ف�ھ�وم الش�ام�ل وھ�و (ال�وط�ن) 
لتكتسب قدرة واسعة على تحریك الشعب نح�و اس�ت�ع�ادة 
فكرة الدولة التي افرغت من م�ح�ت�واھ�ا خ�الل الس�ن�وات 
الماضیة، لتعید الیھا معانیھا الحقیقیة القائمة على م�ب�دأ 
(مجتمع یض�م ال�ج�م�ی�ع) ل�ی�ك�ون مص�دراً ب�ذات�ھ ل�ف�ك�رة 

 3الھویة."
ولكن في ادعاء العفویة في نھوض شبیبة ال�ع�راق ذات 
ال��وع��ي ال��م��ت��ق��دم یض��م��ر ش��ی��ئ��اً آخ��ر غ��ی��ر ال��رؤی��ة 

الموضوعیة لما جرى ویجري في العراق ویھمل حقیق�ة 
النضال المدید ل�ل�ح�رك�ة االح�ت�ج�اج�ی�ة ع�ل�ى س�وء ح�ال 
الجماھیر ال�واس�ع�ة وال�ح�رك�ة ال�م�ط�ل�ب�ی�ة ال�ت�ي راف�ق�ت 
الس�ن�وات ال��م�ن�ص��رم�ة ودور ب��ع�ض ال��ق�وى واألح��زاب 
الوطنیة والدیمقراطیة، ومنھا قوى الت�ی�ار ال�دی�م�ق�راط�ي 
والیسار العراقي. وقد كان الدكتور ص�ال�ح حس�ن ی�اس�ر 
واض�ح��اً ف��ي ط��رح ع��دم ب��راءة ھ��ذا االدع��اء ب��ع��ف��وی��ة 

 االنتفاضة، إذ كتب في نص موسع لھ بصواب ما یلي:
"بمقابل ما انجز من جھود على صعید ت�ج�ذی�ر ال�ح�رك�ة 
االحتجاجیة واتساع قاعدتھا وتعاظم تأثیرھا ف�أن�ھ وم�ن�ذ 
انطالقتھا عاد مجددا، وتحت ذرائ�ع م�خ�ت�ل�ف�ة، الس�ج�ال 

اب�ع�اد األح�زاب “  ض�رورة” الذيُ  ل�م ی�خ�ب ی�وم�ا ع�ن 
السیاسیة عن الحركة االحتجاجیة (من دون تمیی�ز وم�ن 
دون ت�ح�دی�د م�ل�م�وس ل�ت�ل�ك األح�زاب وم�ن ال�م�ق�ص�ود 
م��ن��ھ��ا) .. وال��ھ��دف واض��ح: خ��ل��ط األوراق، وھ��ذه 

غیر بریئة. فال یجوز التع�م�ی�م ف�ي ظ�روف “  الضرورة” 
الغلیان، ألن ذلك یحمل دالالت عدة ویستوجب ال�ت�وق�ف. 
فإشكالیة ال�ع�ف�وی�ة/ ال�وع�ي ف�ي ال�ح�رك�ة االح�ت�ج�اج�ی�ة 
واالنتفاضات الشعبیة لیست جدیدة ولیست قضیة ثانوی�ة 
بل تقع ف�ي ص�ل�ب ال�ن�ض�ال م�ن اج�ل ت�ط�وی�ر وت�ج�ذی�ر 
الحركة االحتجاجیة والح�راك ال�م�ج�ت�م�ع�ي ع�م�وم�ا، وال 

ل�ق�د  4یجوز التقلیل من اھمیتھا تحت ایة ذریعة كانت.".
قدمت الحركة االحتجاجیة المدنیة على ام�ت�داد الس�ن�وات 
المنصرمة تضحیات كث�ی�رة وم�ارس�ت ض�غ�ط�اً مس�ت�م�راً 
على نظام الحكم الطائفي الفاسد وساھمت بفعالیة كبی�رة 
في تنضیج وعي نسبة مھمةة م�ن ش�ب�ی�ب�ة ال�ع�راق م�ن 
خالل تظاھراتھا وتجمعاتھا في ساحات العراق، الس�ی�م�ا 
بغداد، إضافة عل�ى ال�ح�رك�ات ال�م�س�ت�م�رة ف�ي ال�ب�ص�رة 
والناصریة وبابل وكربالء والقادسیة ومیس�ان وغ�ی�رھ�ا 
من محافظات ال�ع�راق. إن م�ح�اول�ة رم�ي ك�ل األح�زاب 
السیاسیة في سلة واحدة ھي إساءة متعمدة وعدم تمییز 
ضروري بین ق�وى وأح�زاب اإلس�الم الس�ی�اس�ي وب�ی�ن 
القوى واألحزاب الم�دن�ی�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة وال�ی�س�اری�ة، 

  ومنھا الحزب الشیوعي العراقي.
وال بد ھنا من اإلشارة إلى القوى الدیمقراطیة ال�ع�راق�ی�ة 
الموجودة ضمن الجالیات العراقیة في الشت�ات ال�ع�راق�ي 
في القیام بعدة مھ�م�ات ج�وھ�ری�ة س�اھ�م�ت ول�و ب�ج�زء 
بسیط في نشر الوعي والتضامن مع الحركة االحتجاجیة 

 العراقیة منذ البدء على امتداد السنوات المنصرمة:
تنظیم المظ�اھ�رات االح�ت�ج�اج�ی�ة واالع�ت�ص�ام�ات ونش�ر 
البیانات لفضح طبی�ع�ة وس�ی�اس�ات وم�م�ارس�ات ال�ن�ظ�ام 
السیاسي الطائفیة وفساده الشامل ودوره وم�ی�ل�ی�ش�ی�ات�ھ 

  الطائفیة المسلحة
إصدار الكراسات والكتب والمق�االت ب�ل�غ�ات أج�ن�ب�ی�ة أو 
عربیة لفض�ح ال�ن�ظ�ام وال�ع�واق�ب ال�وخ�ی�م�ة الس�ت�م�رار 

 الطغمة الطائفیة الفاسدة في الحكم.
تعبئة الرأي الع�ام ال�ع�راق�ي ف�ي ال�خ�ارج وال�رأي ال�ع�ام 
الدولي والمجتمع الدولي لصالح قضیة الشع�ب وح�ق�وق 
العادلة وال�ت�ج�اوزات ع�ل�ى ح�ق�وق اإلنس�ان وال�ك�وارث 
والمآسي التي حلت بالبالد من جراء وج�ود وس�ی�اس�ات 

  تلك الطغمة الطائفیة األثنیة الظالمة التي تحكم البالد.
اطالع الرأب العام العالمي والمج�ت�م�ع ال�دول�ي بس�ل�م�ی�ة 
ودی��م��ق��راط��ی��ة وش��رع��ی��ة وع��دال��ة م��ط��ال��ب ال��ح��رك��ات 
االحتجاجیة، ومن ثم سلمیة االنتفاضة الشبابیة ال�ج�اری�ة 
كامتداد وتتویج وتصعید ك�ب�ی�ر وواعٍ ل�ل�ح�رك�ة ال�م�دن�ی�ة 
االحتجاجیة، ف�ي م�واج�ھ�ة ال�ع�ن�ف ال�م�ف�رط واس�ت�خ�دام 
الرصاص الحي والمطاطي وخراطیم الم�ی�اه وال�ھ�راوات 
واالفتراءات للحكومات ال�م�ت�ع�اق�ب�ة وأج�ھ�زت�ھ�ا األم�ن�ی�ة 
واألحزاب اإلسالمیة السیاسیة الح�اك�م�ة وم�ی�ل�ی�ش�ی�ات�ھ�ا 

 الطائفیة المسلحة على امتداد الفترة المنصرمة.
كما أن التعامل الواعي وال�م�س�ت�م�ر لش�ب�ك�ات ال�ت�واص�ل 
االجتماعي العدیدة بین الجماعات الشب�اب�ی�ة ف�ي ال�داخ�ل 
وبینھا وبین الجماعات الشباب�ی�ة وم�ن�ظ�م�ات ال�م�ج�ت�م�ع 
المدني الع�راق�ی�ة ف�ي ال�خ�ارج وال�م�دون�ات وال�م�ن�ص�ات 
المتزایدة التي وفرت ت�ب�ادالً ك�ث�ی�ف�اً وس�ری�ع�اً ومس�ت�م�راً 
للمعلومات واألخبار واآلراء والفعالیات قد لعب�ت دورھ�ا 
الممیز في التعبئة الشباب�ی�ة والش�ع�ب�ی�ة م�ن ج�ھ�ة وف�ي 
فضح العنف المف�رط وال�ق�ت�ل ال�ع�م�د ل�ق�وى االن�ت�ف�اض�ة 
الشبابیة من ج�ان�ب أج�ھ�زة ال�دول�ة األم�ن�ی�ة وال�ق�م�ع�ی�ة 
والمیلیشیات الطائفیة المسلحة التي تشكل جزءاً أساسیاً 
فاعال من قوى الدولة العمیقة. وكانت على صواب كب�ی�ر 
حین أشارت الكاتبة سالم عادل الكیم في مقال لھا ت�ح�ت 
عنوان "الثورات بین العوامل واألدوات، وتحت ع�ن�وان 

 فرعي "صوت لمن لم یكن یُسمع صوتھ" بما یلي:
" یعتبر اإلعالم الوسیلة األمث�ل ل�ل�ت�واص�ل ب�ی�ن األف�راد 
وتش�ك��ی�ل ال�ج��م�اع��ات. ول��ك��نَّ االن��ت�رن��ت وفّ��ر ام��ك�ان��ی��ة 
المشاركة بطریقة لم تقربھا أي وسیل�ة أخ�رى. ف�أص�ب�ح 
كل من لدیھ بیان أو عرض ما، یمكن ان ینشره لی�ج�ع�ل�ھ 
متاحا على نطاق واسع. حتى أصبح من الصع�ب ت�م�ی�ی�ز 
ما یجب ویستحق االنتباه إلیھ. وسواء كان ذلك ای�ج�اب�ی�اً 
أو سلبیاً إال أن وسائل التواصل االجتماعي منحت صوتً�ا 
لمن لم یكن یُسمع ص�وت�ھ م�ن ق�ب�ل، وھ�ذا م�ا ج�ع�ل�ھ�م 

     5أقویاء.".

لقد اقترنت االحت�ج�اج�ات ال�م�س�ت�م�رة وال�م�ت�زای�دة ع�دداً 
وقاعدة المشاركی�ن ف�ی�ھ�ا م�ع م�رور ال�وق�ت ب�م�ط�ال�ب�ة 
المحتجین بعملیة إصالح ومن ثم تغییر ج�ذری�ة ل�م�ج�م�ل 
العمل�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة ال�ج�اری�ة ف�ي ال�ب�الد 
وال�ت��خ��ل��ص م��ن ال��ط��ائ�ف��ی��ة وم�ح��اص��ص��ات��ھ�ا وال��ف��س��اد 

وكانت أبرز تلك االحتجاج�ات ق�د ت�ب�ل�ورت  6المستشري.
في المعركة الس�ل�م�ی�ة ال�ت�ي خ�اض�ت�ھ�ا ال�ق�وى ال�م�دن�ی�ة 

في ب�غ�داد وم�دن ع�راق�ی�ة  2011والدیمقراطیة في عام 
كثیرة أخرى، باالق�ت�ران ل�م�ا أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ بـ� "ال�رب�ی�ع 
العربي" ال�م�ؤج�ل ع�م�ل�ی�اً، ف�ي ج�م�ی�ع أن�ح�اء ال�ع�راق 
احتجاجاً على األوضاع السیئة الت�ي ع�م�ت ال�ب�الد. ت�ل�ك 
االحتجاجات والتجمعات الكبیرة في ساحات بغداد وب�ق�ی�ة 
المحافظات التي جوبھت بالعنف والقوة الغاشمة والق�ت�ل 
واالعتقال والتعذیب وتشویھ سمعة المحتجین واتھام�ھ�م 
بالبعثیة وغیرھا من قبل الحاك�م ال�م�س�ت�ب�د ب�أم�ره وأم�ر 
أسیاده في إیران نوري المالكي. كما تواصل�ت ع�م�ل�ی�ات 
االختطاف والتغییب واالغتیال ألبرز النشطاء ال�م�دن�ی�ی�ن 
والدیمقراطیین م�ن ق�ب�ل أج�ھ�زة األم�ن وال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 
الطائفیة المسلحة. كانت كل االح�ت�ج�اج�ات واإلض�راب�ات 
واالع��ت��ص��ام��ات وال��ت��ج��م��ع��ات وال��م��ظ��اھ��رات س��ل��م��ی��ة 
ودستوریة، رغم ذلك تعرض�ت ل�ع�ن�ف الس�ل�ط�ة وال�ق�وة 
المفرطة ألجھزة األمن والشرطة والمیلیشیات الط�ائ�ف�ی�ة 
المسلحة التابعة لألحزاب اإلسالمیة السیاسیة ال�ح�اك�م�ة 
وإیران. یقدم الكاتب زھیر الجزائري ف�ي ك�ت�اب�ھ ال�ج�دی�د 
ال��م��وس��وم "ی��وم��ی��ات األل��م وال��غ��ض��ب ل��ل��ك��ات��ب زھ��ی��ر 
الجزائري وصفاً دقیقاً، لوجوده الفع�ل�ي ومش�ارك�ت�ھ ف�ي 
تظاھرات ساحة التحریر، للعنف ال�م�ف�رط ال�ذي م�ارس�ھ 
نوري المالكي ضد المتظاھ�ری�ن الس�ل�م�ی�ی�ن ف�ي س�اح�ة 

 التحریر ببغداد حیث كتب ما یلي:
ف��ي الس��اح��ة واب��ت��داًء م�ن ت��ح��ت ال��ن��ص��ب، ت��م��دد  -" 

المتظاھرون وانتشروا قع ف�ي م�ح�ی�ط الس�اح�ة ص�ع�ودا 
نحو الجدار اإلسمنتي ال�ذي ی�ف�ص�ل ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن ع�ن 
موقع السلطة في المنطقة الخضراء. الف�ج�وات ال�ق�ل�ی�ل�ة 
الفارغة تمتلئ بالناس. مجموعات أك�ث�ر ش�ب�اب�اً وت�وت�راً 
تتدفق من ساحة الطیران ال ینظرون ألینا وال یس�م�ع�ون 

    تحذیراتنا، بل یذھبون مباشرة نحو الحواجز.
الكتلة البشریة الثانیة ھي قوات األمن التي ط�وق�ت     – 

الساحة من كل الجھات. لم ی�ت�غ�ی�ر ال�م�ش�ھ�د ھ�ن�ا، إن�م�ا 
المھمة، ففي كل المداخل المؤدیة إلى ُ ٌ الساحة انتش�رت 
ج�ة ب�الس�الح وذخ�ی�رت�ھ، م�ھ�م�ت�ھ�ا  قوات َّ عسكریة مدجَّ
حصر جمھور المتظاھرین في م�ك�ان م�ح�دد ھ�و س�اح�ة 
التحریر ولوقت محدد ھو الثالثة بعد الظھر، واألھ�م م�ن 
ذلك االستعداد لتفریق المتظاھرین بالقوةٌ  إذا ما خرج�وا 
عن السیطرة... سبعة من ال�م�داخ�ل ال�ث�م�ان�ی�ة ال�م�ؤدی�ة 
ٌ  ع�ل�ى جس�ر  ٌ  واح�د لساحةٌ  التحریر مفتوحة، وم�دخ�ل
ال�ج�م�ھ��وری�ة م�غ��ل�ق ب�ج��دران إس�م��ن�ت�ی�ة ب�ع�ل�و ق�ام�ت��ي 

أمام ھذه الجدران وخ�ل�ف�ھ�ا أنس�اق أف�ق�ی�ة م�ن   إنسان.
قوات خاصة مدججة بالسالح وبدروع زجاج�ی�ة. م�ھ�م�ة 
ھذه القوات منع المتظاھرین من الوصول إلى ال�م�ن�ط�ق�ة 
الخضراء المطوقة بدورھا بجدران إسمنتیة. أي م�ن�ع�ھ�م 
من ال�وص�ول إل�ى ق�ل�ع�ة الس�ل�ط�ة. ب�ی�ن ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 
والقوات المسل�ح�ة، ف�ي ال�ط�اب�ق الس�ادس م�ن ع�م�ارة 
مھجورة (المطعم التركي) غرف�ة ع�م�ل�ی�ات م�ك�ون�ة م�ن 
رجال أمن وسیاسة تراقب الس�اح�ة وال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن م�ن 
ن ضدھم... من ھنا ترس�ل  موقع عال یطُل علیھم ومحصَّ
ال�ت�ق�اری�ر ال�ف�وری�ة إل�ى م�رك�ز الس�ل�ط�ة ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة 
الخضراء التخاذ القرار وتطبیقھ في ال�م�ی�دان ب�أس�ال�ی�ب 
ت��ت��راوح ب��ی��ن ت��ط��وی��ق م��ع ض��ب��ط أعص��اب، اخ��ت��راق 
التظاھرة من الوسط، طائرة ھلیكوبتر تحلق م�ن�خ�ف�ض�ة، 
قنابل دخانیة، م�داف�ع م�ی�اه، إط�الق ن�ار... ھ�ك�ذا ك�ان�ت 

إن�ھ�ا ك�م�ا ی�رى ال�ق�ارئ وال�ق�ارئ�ة  7سلسلة األوام�ر.".
معركة فعلیة بین متظ�اھ�ری�ن مس�ال�م�ی�ن وع�زل، وب�ی�ن 
أجھزة أمن ومیلیشیات مسلحة ومستعدة للمعركة، وھ�و 

  ما حصل فعالً وكانت ھناك ضحایا بین المتظاھرین.
حین أُسقطت الدكتاتوریة ببغداد، لم یكن الشعب العراق�ي 
قادراً على استیعاب ما حصل بسبب ال�وض�ع ال�م�أس�اوي 
الذي عاش تحت وطأتھ ط�ی�ل�ة أرب�ع�ة ع�ق�ود. وك�ان ق�د 
تعرض لسیاسات شوفینیة وطائف�ی�ة م�ری�ع�ة، وب�ال�ت�ال�ي 
كان یحلم بال�خ�الص م�ن ك�ل ذل�ك وی�ع�ی�ش ح�ی�اة ح�رة 
وكریمة. كان تسلیم الحكم م�ن ق�ب�ل ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 
األمریكیة وب�ری�ط�ان�ی�ا، ال�دول�ت�ان ال�م�ح�ت�ل�ت�ان ل�ل�ع�راق، 

الكردی�ة ال�م�ت�ح�ال�ف�ة ب�ق�ی�ادة األح�زاب -لألحزاب الشیعیة
الشیعیة، قد منح ھ�ذه ال�ق�وى ال�ف�رص�ة، وت�ح�ت ش�ع�ار 
مظلومیة الشیعة والك�رد، إل�ى كس�ب م�واق�ع ق�وی�ة ف�ي 
صفوف السكان الشیعة من مختلف األعمار، ول�ك�ن ف�ي 
أوساط الشبیبة الشیعیة بشكل خاص، التي تعرض�ت ف�ي 
ظل ح�ك�م ال�ب�ع�ث إل�ى ال�ت�م�ی�ی�ز وال�ع�س�ف واالض�ط�ھ�اد 
والتھجیر، كما كانت ترسل إلى مقدمة جبھات القتال ف�ي 
حروب النظام. كما ع�اد ك�ث�ی�ر م�ن األس�رى ال�ع�راق�ی�ی�ن 
الشباب الذین تم غسل أدمغتھم ف�ي إی�ران ع�ب�ر أج�ھ�زة 
األمن والحرس الثوري وشیوخ الدین الش�ی�ع�ة، ب�أف�ك�ار 
وممارسات وطقوس صفویة بعیدة عن اإلس�الم. ال ش�ك 
في أن ال�غ�ال�ب�ی�ة ال�ع�ظ�م�ى م�ن الش�ی�ع�ة، وب�ت�أث�ی�ر م�ن 

ال�م�رج�ع�ی��ات الش�ی�ع��ی�ة ف�ي ال�ن�ج�ف أوالً، ودور ال�م��ال 
والھدایا التي قدمتھا ھذه األحزاب لج�م�ھ�رة م�ن ال�ن�اس 
الشیعة المحتاجین للمساعدة المالیة ثانیاً، وتح�ت ت�أث�ی�ر 
المیلیشیات الشیعیة المسلحة والصراعات بی�ن األح�زاب 
الشیعیة والسنیة ودور قوى اإلرھاب الس�ن�ی�ة (ال�ق�اع�دة 
وبناتھا) ثالثا، إضافة إلى أسالیب تزویر أخرى وم�ن ث�م 
ضعف الوعي العام في صفوف كادحي وفقراء الش�ی�ع�ة، 
ق��د س��ان��دت وأُق��ن��ع��ت ب��ال��وق��وف إل��ى ج��ان��ب األح��زاب 
اإلسالمیة الشی�ع�ی�ة ع�ل�ى م�دى الس�ن�وات ال�م�ن�ص�رم�ة. 
السیم�ا وأن ھ�ذه األح�زاب ق�د ادع�ت ت�ب�ن�ی�ھ�ا ل�م�ب�ادئ 
الحسین وص�ح�ب�ھ وأن�ھ�ا ال�م�داف�ع ع�ن مص�ال�ح وح�ك�م 
الش�ی�ع�ة األك�ث�ری��ة ف�ي ال�ب�الد، وأش��غ�ل�ت��ھ�م ب��ال�ط�ق��وس 
والممارسات التي تمجد الحسین بصورة خاطئة وغریب�ة 
بحیث أصبح الدین والمذھب ھنا أف�ی�ون�اً م�خ�دراً ل�ل�ن�اس 
أبعدھم عن وعي أوضاعھم وما یفعلھ قادة ھذه األحزاب 
والمیل�ی�ش�ی�ات ب�ال�ب�الد، الس�ی�م�ا ال�ف�س�اد وش�ق الص�ف 

 الوطني وتعمیق الصراعات المذھبیة ...الخ.
كانت الحركات المدنیة السلمیة تكس�ب إل�ی�ھ�ا س�ن�ة ب�ع�د 
أخرى المزید من الناس في أوساط المجتمع، السیما ف�ي 
الوسط والجنوب وبغداد، وھم في غالبیتھم من الش�ی�ع�ة. 
ولعب التیار المدني الدیمقراطي، رغم صعوب�ة األوض�اع 
و"الحفر في الصخ�ر"، ك�م�ا ع�ب�ر ع�ن�ھ�ا ال�ق�ی�ادي ف�ي 
الحزب الشیوعي العراقي والكاتب وال�م�ث�ق�ف ال�وظ�ی�ف�ي 
رضا الظاھر، قد تسنى للحركة المدنیة االح�ت�ج�اج�ی�ة أن 
تُ�ن��ِش��ط م��زی�داً م��ن ال��ك��ادح�ی��ن ال��م��رت��ب�ط��ی��ن ب��األح��زاب 
والمیلیشیات الشیعی�ة إل�ى ال�م�ش�ارك�ة ف�ي ال�ت�ظ�اھ�رات 
والمطالبة بإصالح األوضاع الفاسدة التي تع�ان�ي م�ن�ھ�ا، 
السیما الجماعة ال�ف�ق�ی�رة وال�ك�ادح�ة ال�م�ؤی�دة ل�م�ق�ت�دى 
الصدر، الذي وجد نفسھ ملزماً ب�ت�أی�ی�د م�ط�ال�ب أنص�اره 
العادلة، بغض النظر عن مدى قناع�ت�ھ ال�ف�ع�ل�ی�ة ب�ھ�ا أو 
تبنیھ شكلیاً لھا. إال أن ضع�ف ق�ن�اع�ت�ھ ب�ھ�ا م�ن ج�ھ�ة، 
وضغ�ط ال�ق�وى اإلس�الم�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة األخ�رى ع�ل�ی�ھ، 
إضافة إلى ضغوط الحوزة الدینیة في قم التي تتلمذ فی�ھ�ا 
وعلى ید مشای�خ�ھ�ا وت�أث�ی�ر ال�م�رش�د األع�ل�ى اإلی�ران�ي 
علیھ، قد تجلى في تذبذباتھ المستمرة بین مؤید لل�ح�رك�ة 
االحتجاجیة ومنفٍض عنھا أو حتى معتدی�اً ع�ل�ی�ھ�ا، م�م�ا 
تسبب في إلحاق الضرر بھا وبفعال�ی�ات�ھ�ا. ل�م ی�ك�ن ھ�ذا 
الكسب لجمھرة متسعة من الس�ك�ان الش�ی�ع�ی�ة، الس�ی�م�ا 
الشبیبة، دون أن یحصل وعي جدید لھا عن واقع ال�ب�الد 
وواقعھا المزریین، وعن الغنى والرف�اھ�ی�ة ال�ت�ي ت�ح�ف�ل 
بھا قیادات وكواد القوى اإلسالمیة السی�اس�ی�ة ال�ح�اك�م�ة 
التي أیدتھا طویالً دون أن تقدم شیئاً یساھ�م ف�ي ت�غ�ی�ی�ر 
األوضاع الذي تطالب بھ، بل تتلمس منھا إص�راراً ع�ل�ى 
إب�ق��اء األوض��اع ك��م��ا ھ��ي واإلی�غ��ال ب��ال��ف��س��اد ال��م��ال��ي 
واإلداري واستخدام أسالیب الع�ن�ف وال�ردع وال�ت�خ�وی�ن 
للحركات االحتجاجیة التي تساھم فی�ھ�ا، وال�ت�ي غ�ال�ب�ی�ة 

  المشاركین فیھا من أبناء وبنات المذھب الشیعي.
................................. 
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 ا ت ام ا اا
  اا 2019وا   

 أ. د. كاظم خبیب
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أنبھرُت وأنا أطالع فصول من كتاب    
(ال��غ��رب��ال ال��ج��دی��د) ل��ألدی��ب ال��ع��رب��ي 
"میخائیل نعیمھ" وھوم�ف�ك�ر وواح�د 
من الجیل الذي قاد النھض�ة ال�ف�ك�ری�ة 
وال�ث��ق�اف��ی�ة ل�ألدب ال�ع��رب�ي، ت�ع��رض 
لمنجزات أدباء الشرق وال�غ�رب ب�ن�ق�د 
ذاتي بجرأة أدیب متمكن لھُ أك�ث�ر م�ن 

منجز أدبي ، ی�ق�ول ف�ي م�ك�س�ی�م  34
غ�ورك��ي : {أن��ھُ م�ؤس��س ال��م��درس��ة 
الواقعیة األشتراكیة وناشط ثوري من 
خ���الل روای���ة األم وال���ق���اع، وإن 
مسرحیة غ�ورك�ي ف�ي ال�ق�اع ج�اءت 
ب�م��ث�اب��ت��ة ق��رار ھ��ائ��ل ی��ت�ھ��م ال�ن��ظ��ام 
القیصري األستبدادي واألقطاعي بأن�ھُ 
یدوس الناس ویطرحھم ف�ي ال�ح�ف�رة 
ویشّوه أرواح�ھ�م، وإن رس�ال�ت�ھُ ف�ي 
الحیاة أن یكافح من أجل رفع األنس�ان 
من القاع إلى ال�ق�م�ة ح�ی�ث ی�ج�ب أن 
یصنع الحیاة ص�ن�اع�ة ث�وری�ة ج�دی�دة 

 مضیئة تحت رایة الحقیقة} أنتھى.
إن مس��رح��ی��ة غ��ورك��ي (ف��ي ال��ق��اع) 
تعتبر أول درام�ا ف�ي األدب ال�روس�ي 
ب��م��ع��ال��ج��ة ال��ق��ض��ای��ا األج��ت��م��اع��ی��ة 
والفلسفیة ، فوجدتھ في الفصل الثاني 
من كت�اب�ھ ال�ق�اع أو ال�ح�ض�ی�ض ف�ي 
نشوب األختالفات وال�م�ن�اك�ف�ات ب�ی�ن 
سكان الطابق السفلي حول (الض�م�ی�ر 
والشرف) فیتدخل غوركي على لس�ان 
بطل المسرحیة (بافل) تھدئة الضجیج 
بشعار (اآلتي أجم�ل) ب�أن�ت�ظ�ار األم�ل 
بأشراقة الغد، فھو األدیب الحالم ب�ح�ل 
لغز الصراع الطبقي بی�ن ال�ل�ب�رال�ی�ی�ن 
المنحرفین وبین المثقفین ال�ح�ق�ی�ق�ی�ن 
الصامدین ھم الذی�ن ی�ن�ورون ط�ری�ق 
التحرر وال�ذي ھ�و س�ی�م�ی�اء ع�ن�وان 
مقالتي في أیحاءات مك�س�ی�م غ�ورك�ي 
عن ماھیة األدیب وموقعِھ في التغیی�ر 
ال��ق��ادم، األدب��اء م��ھ��ن��دس��و ال��ن��ف��وس 

 البشریة.
أن مسرحیة غ�ورك�ي (ف�ي ال�ق�اع أو 
الحضی�ض) ج�اءت ت�ح�دی�اً وف�اض�ح�اً 
ل��ل��ن��ظ��ام ال��ق��ی��ص��ري األس��ت��ب��دادي 
األقطاعي، وثمة ق�ط�اٍر ی�ق�ودهُ أرع�ن 

یسحق الناس ویشّوه أرواح�ھ�م، ب�ل�غ 
غوركي فیھا الذروة ال تقل عن روای�ة 
األم، أختار للمسرحیة قبواً قذراً رط�ب�اً 
منعزالً ضیقاً أستعمل كمبیت ت�م�ت�ل�ك�ھُ 
أمرأة جشعة ش�رس�ة م�ت�ھ�ال�ك�ة ع�ل�ى 
المال، یأوي خلیطاً غیر متجانس�اً م�ن 
البشر فكراً ون�زوات�اً وط�ب�اع�اً ت�ك�ّوْن 
نفایات بشریة میتة حیّ�ة ذات ن�زواٍت 
مختلفة، فكان�ت رم�زی�ة غ�ورك�ي ف�ي 
روایة (بالقاع) جغرافیة روس�ی�ا، أم�ا 
الكائنات الحیة المیتة الشعب الروس�ي 
المستلب والمسحوق، لذلك ُمنعْت م�ن 
ق�ب��ل ال��ح��ك�وم��ة ال�ق��ی��ص�ری��ة ب�ع��د أن 

  ُعرضْت أكثر من ثالثین مّرة.
وفي رسالة للین�ی�ن إل�ى م�ك�س�ی�م ف�ي 

{بودي أن أش�د ع�ل�ى  16-11-1909
یدك بقوة فقد عادت موھب�ت�ك األدب�ی�ة 
على الطبقة العاملة ال�روس�ی�ة وغ�ی�ر 
الروسیة بالنفع ال�ع�ظ�ی�م، ول�دي أم�ل 

لن نلتقي ك�أع�داء ب�ل  -أننا نلتقي معاً 
كرفاق ف�ي ال�ك�ف�اح، وب�دالل�ة ش�ھ�ادة 
أخرى م�ن س�ت�ال�ی�ن ال�ذي ی�ب�دو أن�ھُ 
متأثراً بمس�رح�ی�ة غ�ورك�ي (ب�ال�ق�اع) 
أستوحى منھا " أن األدباء م�ھ�ن�دس�و 
النف�وس ال�ب�ش�ری�ة (ی�ق�ص�د م�ك�س�ی�م 

 غوركي).
 مكسیم غوركي 

Maksim Gorky    
أدیب روسي ون�اش�ط  1936 - 1868

سیاسي ماركسي، مؤس�س ال�واق�ع�ی�ة 
األش��ت��راك��ی��ة ال��ت��ي ت��ج��ّس��ْد ال��ن��ظ��رة 
ال��م��اركس��ی��ة ل��ألدب، ح��ی��ث ی��رى"أن 
األدب مبني على النشاط األقتص�ادي" 
في نشأتھ ونموه وتطوره، وأنھُ یؤث�ر 
في المجتمع لذا ین�ب�غ�ي ت�وظ�ی�ف�ھُ ف�ي 
خدمة المجتمع ، وھو في طلیعة أدباء 
عصره في أستقراء وتبني ھذا ال�رأي 
ك��ن��ظ��ری��ة ع��ل��م��ی��ة ف��ي ع��ال��م األدب 

  والثقافة .
فھو قصصي وكاتب وناشط س�ی�اس�ي  

ماركسي الھ�وى واألن�ت�م�اء، ع�ارض 
علناً النظام القیصري وأع�تُ�ق�ل م�رات 
عدیدة، وُسجن أكثر من م�ّرة إل�ى أن 

الم�ظ�ف�رة،  1917بزغْت ثورة أكتوبر 
فأعطاھا كل م�ا ی�م�ل�ك م�ن ع�ب�ق�ری�ة 
وحیویة ، وكرس نضال�ھُ ال�ث�وري م�ا 
تبقى من عمره حتى سقط مغدوراً بی�د 

ح�زی�ران  18أحد التروتس�ك�ی�ی�ن ف�ي 
، وق��رب��ھ وص��داق��ت��ھ ل��رم��وز  1936

الدولة السوفیت�ی�ة م�ث�ل ل�ی�ن�ی�ن ال�ذي 
أص��ب��ح الص��دی��ق الش��خ��ص��ي ل��ھ، 
وستالین ومن قادة ال�ح�رب وال�دول�ة، 
ووقف إلى جانب حزب البالشفة وم�ن 
م���ؤی���دي ال���ح���رك���ة األش���ت���راك���ی���ة 
الدیمقراطیة في روسیا ، وشارك فع�الً 

، وس�خ�ر ق�ل�م�ھُ ف�ي 1905في ثورة 
دعم خطھم السیاسي ضد ال�م�ن�ش�ق�ی�ن 
والتروتسكیین، فھو نذیر الثورة الذي 
بّشر بھبوب العاصفة الثوری�ة ب�ق�ل�م�ھ 
ال��ذي خ��ط ب��ھ خ��ط��وط ال��واق��ع��ی��ة 
األشتراكیة، كان ثوری�اً س�اھ�م بش�ك�ٍل 
فعال في أشعال الفتیل الث�وري، ح�ی�ث 

 -كتب عدة مقاالت ثوریة یقول فیھا : 
م�زی�داً  -مزیداُ من الجرأة أیھا الرفاق 

في األیمان بقوة ال�ج�م�اھ�ی�ر ال�ث�وری�ة 
  التي في طلیعتھا البرولیتاریا.

وأن ال��ع��ذاب ال��ن��ف��س��ي ال��ذي ی��الزم 
م�ك�س�ی�م وال�م�ح�ت��ب�س ف�ي ذات�ھ م�ن��ذ 
ط��ف��ول��ت��ھ ال��م��ع��ذب��ة ب��ف��ع��ل ال��ت��س��ل��ط 
والص��راع ال��ط��ب��ق��ي ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع 
ال��روس��ي، خ��اض ت��ح��دی��اٍت نض��ال��ی��ة 

ف�ي   بید أنھُ ربحھا -وكفاحیة خطیرة 
روایة " األم " كتبھا مكسیم بعد فشل 

وق��ب��ل ث��ورة أك��ت��وب��ر  1905ث��ورة 
المجیدة، وقد وص�ف�ھ�ا ل�ی�ن�ی�ن ی�أن�ھ�ا 
ج��اءت ف��ي وق��ت��ھ��ا، ص��ّور غ��ورك��ي 
العمال الكادحین بمظھر ق�وي ك�ع�م�ل�ة 
ن�ادرة م�ط�ل�وب�ة ع�ن�د ال�دول�ة ك��ذراع 
یحرك أق�ت�ص�ادھ�ا ب�ع�ك�س م�ا ی�ن�ظ�ر 

ال��ك��ت�اب إل��ى ال��ع�م��ال ب��أن��ھ��م   ب�ع��ض
یستحقون الرحمة والعطف، تمكن ف�ي 
روایة األم من فضح النظام القی�ص�ري 
القائم ع�ل�ى ال�ظ�ل�م واألض�ط�ھ�اد م�ن 
خالل الحدیث الشیّق والمنّمق بواقعیة 
من خالل (میخائ�ی�ل ب�ال�س�وف) ال�ذي 
عاق�ر ال�خ�م�رة ل�ل�ھ�روب م�ن واق�ع�ھ 

المریر كأحد ال�ع�م�ال ال�ب�ائس�ی�ن ف�ھ�و 
سكیر ال أبالي عن�ی�ف ی�ك�ره األخ�ری�ن 
حتى أفراد أس�رت�ھ، غ�ی�ر م�ھ�ت�م ب�م�ا 
یجري حولھ ، وج�ع�ل أم (ب�اف�ل) ھ�ي 
بطلة الروایة ت�ت�ح�ول ف�ی�م�ا ب�ع�د إل�ى 
مناضل�ة ب�ع�د م�وت زوج�ھ�ا الش�ری�ر 
میخائیل بالسوف ونفي أبنھ�ا (ب�اف�ل) 
إلى سیبیریا كسجی�ن س�ی�اس�ي، ف�ھ�ي 
تعلم أن الدموع ال تنض�ب ف�ي ع�ی�ون 
األمھات، رغم خوفھ�ا وق�ل�ق�ھ�ا ع�ل�ى 
مصیر أبنھا، أال أنّھ�ا تش�ع�ر ب�ال�ف�خ�ر 
ب���أب���ن���ھ���ا وھ���ي تش���اھ���دهُ ی���رأس 
األجتماعات السریة ویتحدث ب�أش�ی�اء 
ال تفھمھا، وعندما ُسجن أبنھا تاب�ع�ت 
مسیرتھُ، وأصبحت توزع المنش�ورات 
السریة التحریض�ی�ة ض�د ال�ن�ظ�ام م�ع 
أصدقاءه ، وتبنت القضیة وأص�ب�ح�ت 
كغیرھا من الرفاق المناضلین متفھم�ة 
معنى التحریر فأندف�ع�ت أك�ث�ر وح�ی�ن 
تجد ج�م�ھ�رة م�ن ال�ع�م�ال وال�ك�س�ب�ة 
والفقراء تندس بینھم وتخط�ب ف�ی�ھ�م 
قائلة : ت�ع�رف�ون أی�ھ�ا ال�رف�اق ل�م�اذا 
صدر حكم النفي على أبني؟ ألنھُ ی�ری�د 
أن یبین لكم الحقیقة التي ھي ع�م�ل�ك�م 
المضني وسرقة جھودكم و قواكم وال 
یكون نصیب�ك�م أال ال�م�رض وال�ج�وع 
والفقر، كل ش�يء ض�دن�ا، وال�ج�م�ی�ع 
یستغلوننا، وفیما نحن نغرق بالوحول 
حتى آذاننا بینما نرى التخمة وال�ت�رف 
على الطبقة البورجوازیة ال�ط�ف�ی�ل�ی�ة، 
وبینما كان الكاتب غوركي منھمكاً في 
كتابة الروای�ة یص�م�ْت ب�رھ�ة ویض�ع 
قلمھُ جانباً ویتمتم : متى یا رب یك�ون 
عندنا أمھات یفرحن في حین ی�رس�ل�ن 
أوالدھ���ن إل���ى ال���م���وت م���ن أج���ل 

 األنسانیة؟
مثل ھذه األم التي رسم ل�ھ�ا غ�ورك�ي 
أن تكون ص�م�ام أم�ان ل�ل�ب�رول�ی�ت�اری�ا 
ل��ك��س��ر ال��ق��ی��ود وھ��دم ق��الع ال��ط��غ��اة 
والمستبدین، عندھا لن یستط�ی�ع أح�د 
من أن یغتال روحاً جدی�دة بُ�ع�ث�ْت م�ن 

 جدید.
 2020في تشرین الثاني/

       س اا   ءدا 
 
 

  ر  

 
 

 السویدبقلم: عبد الجبار نوري/ 
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منذ أن ادغمت ك�وردس�ت�ان ب�اج�زائ�ھ�ا   
االربعة في دول ال ناقة لش�ع�وب�ھ�ا ف�ی�ھ�ا 
وال جمل، وكل ان�ظ�م�ة ح�ك�م�ھ�ا ت�رع�ب 
الكورد وترھب�ھ�م م�ن ت�ب�ع�ات اس�ت�ق�الل 
الجزء الذي تسیطر عل�ی�ھ ت�ل�ك ال�دول�ة، 
وان ك��وارث ع��ظ��ی��م��ة س��ت��ن��ال ش��ع��ب 
كوردستان، بل وق�د ذھ�ب ال�ب�ع�ض ال�ى 
تأییدنا من منطلق حق تقریر ال�م�ص�ی�ر، 
لكنھ وفي اول محاولة جدیة لال�س�ت�ف�ت�اء 
على االستقالل انبرى ھؤالء ال�م�ؤی�دون 
ل��ح��ق ت��ق��ری��ر ال��م��ص��ی��ر وج��ل��ھ��م م��ن 
الیساریین والتقدمیین والدیم�ق�راط�ی�ی�ن، 
انبروا الى اعالن خش�ی�ت�ھ�م ع�ل�ی�ن�ا م�ن 
الغول التركي واالیراني، وإنن�ا س�ن�ك�ون 
دویلة م�ح�اص�رة س�ت�ن�ھ�ار ح�ال�ھ�ا ح�ال 
شقیقتھا في كوردستان الشرق�ی�ة، ال�ت�ي 
اغتالھا ال�ت�واف�ق الس�وف�ی�ی�ت�ي اإلی�ران�ي 
بصفقة غیر طاھرة، ب�الض�ب�ط ك�م�ا ك�ان 
یرھبنا صدام حسی�ن وح�زب�ھ وال�ق�ذاف�ي 
ولجانھ الشعبیة وب�ع�ث س�وری�ا وأس�ده، 
من إن أي محاولة إلزالتھ�م م�ن ال�ح�ك�م 
ستقوم القیام�ة، ب�ل ھ�دد ص�دام حس�ی�ن 
بأنھ سیحیل العراق إلى حف�ن�ة ت�راب إذا 
اخذوا الحكم منھ، بھذه الثقافة والعق�ل�ی�ة 
ت��ع��ام��ل��ت م��ع��ظ��م األن��ظ��م��ة ال��ع��ن��ص��ری��ة 
وال��م��ح��ت��ل��ة ل��ك��وردس��ت��ان ف��ي أج��زائ��ھ��ا 
األربعة، مع ط�م�وح�ات ش�ع�ب ی�ت�ج�اوز 
تعداده األربعین ملی�ون نس�م�ة، ی�رف�ض 
االستكانة ومحاولة إلغائھ، ویص�ر ع�ل�ى 
أن یمارس إنسانیتھ وحریت�ھ وخ�ی�ارات�ھ 
االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة وبشكل 
حضاري، دون�م�ا ال�ذھ�اب إل�ى خ�ی�ارات 
أخرى ل�وال ان�ھ اض�ط�ر إزاء ع�م�ل�ی�ات 
اإلبادة، الدفاع عن نفسھ، كما حصل ف�ي 
م��ع��ظ��م ال��ث��ورات واالن��ت��ف��اض��ات ع��ب��ر 

 تاریخھ.
لقد اختار الكورد في والی�ة ال�م�وص�ل،   

ال��ت��ي ك��ان��ت تض��م م��ع��ظ��م ك��وردس��ت��ان 
العراق، االنضمام إلى المملكة العراقی�ة، 
ورفضوا اعتبارھم والیة ت�رك�ی�ة م�ق�اب�ل 
االعتراف بحق تقریر المصیر وت�ح�ق�ی�ق 
ط��م��وح��ات��ھ��م الس��ی��اس��ی��ة وال��ث��ق��اف��ی��ة، 
واحتراما للعائلة الھاشم�ی�ة ال�ت�ي ك�ان�ت 
تتمتع بمق�ب�ول�ی�ة ك�ب�ی�رة ل�دى األھ�ال�ي، 
الذین یدینون في غ�ال�ب�ی�ت�ھ�م ب�اإلس�الم، 
ورغم ذلك وبعد سنوات ل�ی�س�ت ط�وی�ل�ة 
ظھرت بوادر الغدر والتحای�ل وال�ت�خ�ل�ي 
عن تلك الوعود، بل وذھ�ب�ت ح�ك�وم�ات 
بغداد المتعاقبة، ومن مختلف التوجھ�ات 
والعقائد، إلى كبح جماح طالئ�ع ال�ك�ورد 
واعتقالھم وإعدامھم وشن حرب شعواء 
على كوردستان، منذ ثالث�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن 
الماضي، وحتى غزوة ما یسمى بتنظ�ی�م 
الدولة اإلسالمیة داعش، التي اع�ت�ب�رت 
الكورد مرتدین وجب إبادتھ�م ك�م�ا ف�ع�ل 
صدام حسین وعلي كیمیاوي في حلبج�ة 

 واالنفال وأقرانھم في سوریا.
لقد تعرض شعب ك�وردس�ت�ان ال�ع�راق   

إلى أقسى أنواع االضطھاد واإلقصاء بل 
واإلب��ادة ال��ج��م��اع��ی��ة، ك��م��ا حص��ل ف��ي 
منتصف سبعینیات القرن الماضي، وفي 
األن�ف��ال ف��ي أواخ��ر ث��م�ان��ی�ن��ی�ات ال�ق��رن 
العشرین، حیث تم قتل ما یزید على ربع 
ملیون م�واط�ن ك�وردس�ت�ان�ي، وت�دم�ی�ر 

خمسة آالف قریة من أجمل قرى الشرق 
بما فیھا من نبات وح�ی�وان وبش�ر، وال 
تكاد توجد قریة أو ب�ل�دة أو م�دی�ن�ة ف�ي 
كوردستان، إال وتختزن في ذاكرتھا تلك 
ال�م�آس�ي ال�ت�ي اق�ت��رف�ت�ھ�ا ك�ل األن�ظ�م��ة 
المتعاقبة دونما اس�ت�ث�ن�اء، ح�ت�ى وص�ل 
األمر بأنھم لم یكتفو ب�إب�ادة الس�ك�ان ب�ل 
ع��م��ل��وا ع��ل��ى إب��ادت��ھ��م ف��ي ھ��وی��ت��ھ��م 
وانتمائھم، فأصدروا جملة من القوان�ی�ن 
العنصریة التي تمنع تملك ال�ك�وردي أي 
عقار أو س�ی�ارة ف�ي ن�ی�ن�وى وك�رك�وك 
ودی��ال��ى وص��الح ال��دی��ن، إال أن ی��غ��ی��ر 
قومیتھ ویجد لھ أصال غیر أص�ل�ھ، ك�م�ا 
ف��ي ق��ان��ون تص��ح��ی��ح ال��ق��وم��ی��ة س��ی��ئ 
الصیت، ناھیك عن ع�م�ل�ی�ات ال�ت�ع�ری�ب 
البشعة والتھج�ی�ر وال�ت�رح�ی�ل ال�ق�س�ري 
للسكان واس�ت�ق�دام م�ج�م�وع�ات ق�وم�ی�ة 
عربیة من خارج المنطقة وإسكانھا ب�دال 
منھ�م ك�م�ا حص�ل ف�ي ك�رك�وك ودی�ال�ى 

 والموصل.
لقد تجاوزت تلك الحكومات في تعاملھا   

م��ع ال��ك��وردس��ت��ان��ی��ی��ن ح��ت��ى إس��رائ��ی��ل 
وجنوب افریقیا في تعاملھما مع السك�ان 
األص��ل��ی��ی��ن س��واء ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ی��ی��ن أو 
األفارقة، ح�ی�ث اس�ت�ن�س�خ�ت وب�ب�ش�اع�ة 
ثقافة االستیطان وعملت ع�ل�ى ت�ط�وی�ق 
كوردستان بحزام ناري من العنص�ری�ی�ن 
والفاشیین، الذین تم إسكانھم على أطالل 
قرى وبلدات الكوردستانیین، كما حص�ل 
في كركوك وإطرافھا وسنجار وأطرافھا 
وخانقین وأطرافھا، وبعد سنوات الضیم 

ت�ب�اش�ر ش�ع�ب ك�وردس�ت�ان   والطغ�ی�ان،
بإسقاط تلك النماذج المقیتة، التي مثل�ھ�ا 
البعث والعنصریین اآلخرین في ن�ی�س�ان 

م، لكن األحداث التي م�رت خ�الل 2003
السنوات السبعة عشر، بعد إسقاط نظ�ام 
صدام حس�ی�ن، أث�ب�ت�ت إن ال�ت�ع�ای�ش أو 
الشراكة الحق�ی�ق�ة ال ی�م�ك�ن ت�ح�ق�ی�ق�ھ�ا، 
خاصة وان ما حدث خ�الل ت�ل�ك ال�ف�ت�رة 
كرس ذات الثقافة التي تعاطت مع شع�ب 
كوردستان، حیث تم إقصائھ وت�ھ�م�ی�ش�ھ 
بأسالیب خبیثة، ربم�ا أك�ث�ر إی�الم�ا م�م�ا 
حدث سابقا، ف�ق�د ت�م م�ح�اص�رة اإلق�ل�ی�م 
وإشاعة الكراھی�ة وال�ح�ق�د ض�ده وض�د 
ق�ی��ادات�ھ ورم��وزه، وال��ع��م�ل ع��ل�ى ش��ق 
صفوفھ والعودة إلى سیاسة تص�ن�ی�ع م�ا 
كان یسمى بـ (الجت�ة) أو (ال�ج�ح�وش)، 
كما یسمونھم في كوردستان من ع�م�الء 
أنظمة بغداد، ومحاولة تدمیره من خ�الل 
قطع حصتھ من الموازنة السنوی�ة، ب�م�ا 
في ذلك مرتبات الموظفین والبی�ش�م�رك�ة 
 التي عملوا على إضعافھا بل وتدمیرھا.

لقد كان اإلقلیم قاب ق�وس�ی�ن أو ادن�ي    

من أن یكون واحدا من أكثر األقالی�م ب�ل 
ال��دول ازدھ��ارا وت��ق��دم��ا ف��ي الش��رق 
األوسط، مما أرعب الحاكین ف�ي ب�غ�داد، 
الذین عملوا على إیق�اف ت�ل�ك ال�ت�ج�رب�ة 

% 50التي خف�ض�ت نس�ب�ة ال�ف�ق�ر م�ن 
عشیة إسقاط نظ�ام ص�دام حس�ی�ن، إل�ى 

م حس���ب 2013% ف���ي 7اق���ل م���ن 
إحصائیات وزارة ال�ت�خ�ط�ی�ط ال�ع�راق�ی�ة، 
وكذا الحال في الصحة والتعلیم والتعل�ی�م 
العالي وخدمات المواطنین وفي مقدمتھا 
الكھرباء، التي غطت كل ساع�ات ال�ی�وم 

م، وال ن��ری��د ال��خ��وض ف��ي 2014ق��ب��ل 
تفاصیل المآسي التي سببت�ھ�ا ح�ك�وم�ات 
العھد الدیمقراطي، منذ أول حكومة ب�ع�د 

وحتى األخیرة، فلم تتغ�ی�ر  2003نیسان 
خارطة الطریق ال�ت�ي اس�ت�خ�دم�ت�ھ�ا ك�ل 
حكومات بغداد منذ قیام المملكة العراقیة 
وح��ت��ى ی��وم��ن��ا ھ��ذا، وم��ا ت��ح��ق��ق ف��ي 
كوردستان إنما أنجزه شعب ك�وردس�ت�ان 
وفعالیاتھ السیاسیة واالجت�م�اع�ی�ة، وم�ا 
صموده أمام الحصار والت�آم�ر وال�ح�رب 
ال��ق��ذرة ال��ت��ي ش��ن��ھ��ا ال��ع��ن��ص��ری��ون 
والفاشیون القومیون وال�دی�ن�ی�ون ع�ل�ى 
كوردس�ت�ان، ب�اس�م م�ا یس�م�ى ب�ت�ن�ظ�ی�م 
الدولة اإلسالم�ی�ة، م�ن�ذ أك�ث�ر م�ن س�ت 
سنوات إال اس�ت�ك�م�اال ل�ألن�ف�ال وال�ح�رب 
الكی�م�اوی�ة وال�ح�ص�ار ال�ذي اس�ت�خ�دم�ھ 
المالكي وتبعھ العبادي في ذات ال�ن�ھ�ج، 
ھذا الصمود والصب�ر ال�ذي أك�د إی�م�ان�ھ 
باالستقالل، والخالص من ھ�ذا اإلل�ح�اق 
القسري بنظام ودولة ال تمت ب�أي ص�ل�ة 
إلى كوردستان تاریخیا وجغرافیا وقومیا 
وثقافیا وحضاریا، وألجل ذلك وبعد فشل 
كل محاوالت اإلقلیم وقیادتھ من ت�رت�ی�ب 
األوضاع مع بغداد، وحرصھ على إقام�ة 
دولة مواطنة مدنیة ومشاركة ح�ق�ی�ق�ی�ة، 
وبعد فش�ل ك�ل م�ح�اوالت االق�ل�ی�م ل�ح�ل 
االشكالی�ات م�ع ب�غ�داد، وت�ح�ذی�ر ق�ی�ادة 
االقلیم بانھا ستلجأ الى الشارع الوط�ن�ي 
في كوردستان، ذھبت القیادة إلى ت�ن�ف�ی�ذ 
إرادة شع�ب�ھ�ا ف�ي االس�ت�ف�ت�اء ب�أس�ل�وب 

م، 2017ای�ل�ول  25مدني حضاري یوم 
م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى االع��راف وال��ع��ھ��ود 

حوارات مع   والقوانین الدولیة، وأجرت
ب�غ��داد الن��ج��از ت��ح��ق�ی��ق م��ط��ال��ب ش��ع��ب 
كوردستان، معلنة بانھا ل�ن ت�ع�ل�ن ق�ی�ام 
الدولة اال بع�د ال�ت�ف�اوض واالت�ف�اق م�ع 
بغداد التي اعتبرتھا عمق�ا اس�ت�رات�ی�ج�ی�ا 
لكوردستان، اال إن م�ا ح�دث م�ن ردود 
أفعال بعد اجراء االس�ت�ف�ت�اء وب�أق�ل م�ن 
شھر وبتخطیط وتوافق مع ایران وتركیا 
ومع زمرة تاجرت بمصالح ك�وردس�ت�ان 
العلیا وسلمت مقدراتھ�ا ب�ای�دي ھ�ؤالء، 

أكدت إن ال�ت�وج�ھ ال�ع�دوان�ي وال�ع�ق�ل�ی�ة 
االقصائیة للحاكمین في بغداد لم تت�غ�ی�ر، 
فقد شنوا ھجوما عسكری�ا واس�ع�ا ع�ل�ى 
كوردستان وخطوطھا الدف�اع�ی�ة االول�ى 
في كركوك وسنجار وخان�ق�ی�ن، وب�غ�ض 
ن��ظ��ر ف��اض��ح م��ن ال��ق��وى ال��ع��ظ��م��ى، 
وباستخدام احدث االسلحة االمریكیة من 
دروع ودب���اب���ات اج���ت���اح ال���ج���ی���ش 
وم�ی��ل��ی��ش��ی��ات ال��ح��ش��د الش��ع��ب��ي م��ع��ظ��م 
ال�م�ن�اط�ق ال�ك�وردس�ت�ان��ی�ة خ�ارج ادارة 
االقلیم والمسماة (المتنازع عل�ی�ھ�ا) ف�ي 
أخ��ط��ر خ��رق ل��ل��دس��ت��ور ال��ذي ی��ح��رم 
اس��ت��خ��دام ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ری��ة ف��ي 
ال��ن��زاع��ات الس��ی��اس��ی��ة ب��ی��ن االق��ل��ی��م 
وال��ح��ك��وم��ة االت��ح��ادی��ة، وھ��ددوا ك��ی��ان 
االقلیم السیاسي والدستوري بمحاولتھ�م 
ال�ت��ق��دم ال��ى ارب��ی��ل ودھ��وك، وف��رض��وا 
حص�ارا ع��دوان�ی�ا ق�اس��ی�ا ع��ل�ى االق��ل�ی��م 
وشعبھ بغلقھم الحدود والمطارات وقطع 
معاشات الموظفین وحص�ة االق�ل�ی�م م�ن 
االدویة والوقود، بل واالمتناع عن دف�ع 
مس�ت��ح��ق��ات ف��الح��ي ك��وردس�ت��ان ال��ذی��ن 
سلموا كل منتوج�ھ�م م�ن ال�ح�ب�وب م�ن�ذ 

، ناھیك عن قطعھم لحصة االقلیم 2014
من الموازمة السنویة ل�خ�م�س س�ن�وات 
متتالیة والبالغة اكثر من اربعی�ن م�ل�ی�ار 
دوالر، وما ترتب عن عملیات االج�ت�ی�اح 
لتلك المناطق من تھجیر اكثر م�ن م�ائ�ة 
الف م�واط�ن ف�ي ك�رك�وك وق�ت�ل م�ئ�ات 
المواطنین ال�ك�ورد وح�رق م�م�ت�ل�ك�ات�ھ�م 
ومحالتھم والسیطرة على بیوتھم، حیث 
أعادوا سیاسة التغییر الدیموغرافي ف�ي 
كركوك وسھل نینوى وسنجار وخانقین، 
وم�ن�ذ ذل�ك ال��ح�ی��ن وح�ت��ى ال�ی��وم تش��ن 
میلیشیاتھم الوالئیة ھجمة دعائیة ع�ل�ى 
كوردستان من خالل مجموع�ة ق�ن�وات�ھ�ا 
المعروفة ب�ات�ح�اد ال�ق�ن�وات االس�الم�ی�ة، 
والتي تمخضت مؤخرا عن قصف محیط 
عاصمة االقلیم ارب�ی�ل ب�الص�واری�خ م�ن 
سھل نینوى الذي تھ�ی�م�ن ع�ل�ی�ھ اح�دى 
تلك المیلیشیات، ومن ثم ال�ھ�ج�وم ع�ل�ى 
مقر الحزب الدیمقراط�ي ال�ك�وردس�ت�ان�ي 

 في بغداد وحرقھ.
وسط ھذا الفشل الذریع في ال�ت�ع�ام�ل   و 

مع الشریك واضطھاده وبوجود دست�ور 
دائم ینظم العالقة بینھما، یتم خ�رق�ھ ف�ي 

م��وض��ع، ی��ب��ق�ى الس��ؤال  55اك�ث��ر م��ن 
 المریر ھو:

ھل أخ�ط�ا ال�ك�ورد ب�ال�ذھ�اب ال�ى ب�غ�داد 
م�ن  2003وتخلیھم عن استقاللھم ف�ي 

أجل قیام دولة دیمقراطیة مدنیة فیدرالیة 
تعترف بح�ق�وق�ھ�م وخ�ی�ارات�ھ�م ب�ع�د م�ا 
یقرب من ملیون ش�ھ�ی�د وت�دم�ی�ر ث�ل�ث�ي 

 كوردستان؟
خاصة وإن دوالب االضطھاد واالقص�اء 
ومحاولة األذالل بال�ح�ص�ار االق�ت�ص�ادي 
وإشاعة الكراھیة واألحق�اد ض�د ك�ل م�ا 
یمت بالكورد وكوردستان بصلة قد ع�اد 
ثانیة، وإزاء ذلك ھل سنسأل ثانیة حینما 
ن��ط��ل��ب ت��ط��ب��ی��ق م��خ��رج��ات االس��ت��ف��ت��اء 
واستحقاقاتھ كوثیقة قانونیة دیمقراط�ی�ة 
حان تنفی�ذھ�ا ع�ل�ى االرض ك�م�ا ف�ع�ل�ت 
جیكوسلوفاكیا وتیمور الشرقیة وجن�وب 

 السودان؟

 أ آن أوان 
   ردن؟

 
 

 / أربیلكفاح محمود كریم



 …أوقد شمعةً وثبَّت "مشموم الیاسمین" خلف أذنِِھ 

  قال:أحبُّكِ 

ق��ال��ت:ل��ل��ع��ائ��ل��ِة ش��روطٌ ف��ي األح��ت��ف��اِل 

بالزواج قد تك�لّ�ف�ن�ا ال�ك�ث�ی�َر وم�ا ن�ح�ن 

  بالموِسرین

 

  قال: أحبُّكِ 

قالت:للمولوِد حاج�ی�اٌت ی�ق�ص�م 

 سعُرھا ظھَر البعیر

 

  قال :أحبكِ 

قالت: أرسلت المدّرسةُ تدع�وَك 

أل�ی�ھ�ا، ث�م�ةَ، ع�ل�ى م�ا ی�ب�دو، 

  مشكلةٌ تخصُّ ابنَك

 

  قال :أحبّكِ 

قالت:أجھدنا العمُل و أنھك�ت�ن�ي 

ول�ی�س م�ن   الشؤوُن المنزلیةُ 

  لُمعینةٍ  فضِل ماٍل ندفعھُ 

 

  قال:أحبّكِ 

قالت:أرسل ابنُك یشكو قلّةَ الحیلِة وذاَت الیِد و طلباِت زوج�تِ�ھ 

 ٠وھو ینوي تطلیقَھا. ما عاد یحتمل التي ال تنتھي،

 

 قال:أحبك

قالت:لم یْبَق على التقاعِد إالّ بضعةُ أیاٍم ،األسعاُر ف�ي ارت�ف�اٍع 

  فھل٠مشطٍّ 

  ستكفینا الجرایةُ بعد لزوِم البیِت ؟ 

 

  قال :أحبك

قالت:أخذ مني ال�م�رُض م�أخ�َذه، ت�ك�ال�ی�ُف ال�ع�الِج ب�ع�ش�راِت 

 بالموِسرین. المالیین وما نحن

 قال:أحبك

  قالت:أَطفئ الشمعةَ فقد ذابْت وذبَُل نوُرھا

 نامْت وما أفاقْت.٠أغمضْت عینیھا في الظالم
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 بقلم :
 زینب حداد/تونس 

 10/11/2020  

 الكثیر مني وقع 
 في الطریق

 قدمي الیسرى
  تدحرجت إلى حقول الغیاب

 یدي ما زالت معلقة
  خلف سیارة معونة

 أسروھا ضمن الكراتین البیضاء
 صدري التصق بصدر امرأة

 شبھت علي وحسبتني
 زوجھا الذي مات في الحرب

 وأخذتھ إلى لیل دیسمبر البعید
 وجھي یقال أنھ

 على جذع شجرة ورد
 أراد لثم وردة حمراء

 وتسمر في الشوك
 یقول رجل مزارع

 ھذا خیال الحقل
 یقول طفل إنھ الشبح الذي

 تخوف األم بھ أوالدھا
 تقول بنت في العشرین

 ھذا الذي یأتي لي في الحلم
 .ویسألني عن الحب

  
 تقول المسافة

 وعندما تصل إلى منتصفي
  یجب أن تعود

 التي سرقت منك نصفي اآلخر
 عبرت من ھنا

 قلت: نعم
 وتركت شفتھا السفلى في فمي

 ونھدھا الصغیر ھذا
 أرید فقط أن ألحق بھا

 .ألرد أشیاءھا
  

 ھذه حبیبتي التي قلت للبائع
 ھل من الممكن أن آخذ السوبر ماركت ھذا

 لحبیبتي
 كي تختار نوع الشیكوالتھ

 التي تحبھا
 وأرجعھ لك كامال ال ینقص منھ شئ

  .صدقني ھي تنتظرني
  

 ھذه حبیبتي أحضرت لھا الفستان
 الفستان الذي قلت لبائعة المالبس

 من فضلك
 انا رجل من بلد بعید

 ممكن خدمة
 أرید أن أشتري

 ھذا الفستان لحبیبتي
 توجد (بروفة) داخل

 محل المالبس ھذا
 أعرف أنھ ال یعنیك األمر

 لكن انتِ 
 .تشبھینھا تماما

  
 الذي قالت البحر

 أنھا جاءت بھ
 وكان في حقیبة یدھا

 وقد نسیت بعض أسماكھ عندي
 انا بحثت في كل أركان الغرفة

 ولم أجد شیئا
 ھي حبیبتي التي طرقت الباب

  في آخر
  وقلت من بالباب؟

 قالت أنا نخلة یا سیدي
 أرید شربة ماء

 والقلیل من التمر
 ھذه التي

 ظلي وتبعھا تركني 
 في الشارع الجانبي

 قال: اقعد أنت
 انا سأوصلھا إلى بیت أمھا

 .وأعود
  

 التي مرت من ھنا
 انتظرتني كثیرا

 تركت رسالتھا بالطبشور
 على شباك وحدتي

 :قالت
 رقبتي التي كانت تربط

 بین صدري وشفتي
 أزالتھا البلدیة

 بحجة أنھا من العشوائیات
  وأنا أبحث عنكَ 

 .من شباك غرفتي
  

 كنت أرید فقط أن ألحق بھا
 .ألرد أشیاءھا

 

ُْا ز  ُاُر ا       يوا ة: ا 
 
 
 

 احمد دیاب/مصر                      



ولتأكید رأیھ "نظریت�ھ" ھ�ذا ھ�و ان ش�ع�ب 
الكلدانیین قد ظھروا بعد عصر إبراھیم بأل�ف 

 عام.
ویذكر الربیعي ان النص التوراتي ال�ع�ب�ري  -

یذكر: (لنسلك أعطي ھ�ذه األرض م�ن ن�ھ�ر 
مصریم إلى الوادى الكب�ی�ر). ومص�ری�م ھ�ذه 
عند الربیعي ھ�ي ف�ي م�ن�ط�ق�ة ال�ج�وف ف�ي 
الیمن، وقد ترجمت الى مصر، مع ال�ع�ل�م ان 
مصر لم تعرف بھذا االس�م وق�ت�ذاك، وال�ی�اء 
والمیم كما یقول الدك�ت�ور ھ�ي أداة ال�ت�ث�ن�ی�ة 

 والجمع.
وی�ذك�ر ك�ذل�ك، ان خ�روج م�وس�ى وب�ن��ى  -

إس��رائ��ی��ل ح��دث ف��ي ال��ی��م��ن، م��ن مص��ری��م 
الی�م�ان�ی�ة. ان خ�روج م�وس�ى م�ن مص�ری�م 
الیمانیة وبقاؤه أربعین عاما ھي رحلة ح�ج، 
كما یقول الدكتور، وھ�ذا م�ا ت�ؤش�ره إق�ام�ة 
ال�م��ذاب��ح الص��خ��ری�ة، وت��ق�دی��م اإلض�ح��ی��ات، 
وإحراق البخور، ول�ی�س ھ�روب�ا م�ن م�ل�وك 
مصر، لو أخذنا ب�رأي ال�ت�وراة ال�م�ت�رج�م�ة. 
ویطلق الدكتور على ھذا الحدث اس�م "ح�دث 
دیني"، ولیس حدثا تاریخیا، والحدث الدین�ي 
یختلف عن الحدث التاریخي، أّم�ا أن ی�ك�ون 

 حدثا دینیا صحیحا، أو غیر صحیح، واقعیا.
موج�ود   في النص العبري، یقول الربیعي، -

عبارة "بریة صنا" وترجمت ب�ت�ع�س�ف إل�ى 
سیناء. ان ھذا القول تدعمھ نتائج التنق�ی�ب�ات 
التي قامت بھا فرق التنقی�ب ال�ت�ي أرس�ل�ت�ھ�ا 
إسرائیل بعد إحتاللھا لسیناء وال�ت�ي مس�ح�ت 
كل أرض سیناء، فلم ی�ت�م ال�ع�ث�ور ع�ل�ى أي 
ل���ق���ى، أو ن���ق���وش، ت���ث���ب���ت ان م���وس���ى 

 واإلسرائیلین قد مروا بسیناء.
ینفي الدكتور الربیعي أن ت�ك�ون أورش�ل�ی�م  -

ھي القدس العربیة الحالیة وإنما یطلق االسم 
 على "قدش" الیمانیة .

ینكر الربیعي وجود ل�ف�ظ�ة ف�ل�س�ط�ی�ن ف�ي  -
 التوراة األصلیة المكتوبة باللغة العبریة.

أما بالنسبة للفراعنة، یقول الربیعي، فإنھم  -
لیسوا سوى حكام فى الیمن في ذلك ال�وق�ت، 
وقد إدع�ى أح�دھ�م األل�وھ�ی�ة، وھ�و ال�م�ل�ك 
"یزدك ف�رع�م"، وت�ق�رأ "ف�رع�ن"، حس�ب 

اللھجة الیمانیة وقتذاك. كما تظھره التم�اث�ی�ل 
ال��م��وج��ودة ف��ي م��ت��ح��ف ع��دن، ك��م��ا ی��ذك��ر 

 الدكتور.
وقد ناقش د. الربیعي في كتبھ العدیدة الحدث 
التوراتي على ان�ھ ج�زء م�ن ت�اری�خ ال�ی�م�ن 
القدیم ومنھا: خط سیر ھجرة النبي إبراھی�م، 
وخروج النبي موسى مع بني إس�رائ�ی�ل م�ن 
مصر عبر س�ی�ن�اء، وأس�ط�ورة ع�ب�ور ن�ھ�ر 
األردن، وتدمیر یوشع بن نون أسوار مدی�ن�ة 
أریحا من نفخھ باألبواق، ومن ث�م أس�ط�ورة 
السبي البابل�ي ال�ت�ي وق�ع�ت ل�ق�ب�ائ�ل ال�ی�م�ن 
ومنھم قبیلة اسرائیل، وك�ذل�ك م�وق�ع ھ�ی�ك�ل 
سلیمان، وغ�ی�ر ذل�ك م�ن األم�ور ال�خ�اص�ة 
بالیھود. ان كل تلك األحداث التوراتی�ة ك�ان�ت 
قد وقعت في الیمن ف�ي أرض م�م�ل�ك�ة س�ب�أ 

 ومملكة حمیر الیمنیتین.
ویقول الدكتور الربیع�ي ف�ي ال�ج�زء الس�اب�ع 
من فیدیو لھ على ق�ن�اة ال�غ�د ع�ن اس�رائ�ی�ل 
المتخیلة في الرد على بعض أصحاب ال�ردود 

 على نظریتھ ھذه:
((ازال��ة أي ال��ت��ب��اس ی��زع��م ان أي اث��ارة 
یزعمون عندما نقول ان القصص الت�ورات�ی�ة 
لم تحدث في فلسطین انما ج�رت ف�ي ال�ی�م�ن 
القدیمة یزعمون ھؤالء باننا نرید ان ن�ع�ط�ي 
للیھود حق احتالل الیمن وط�ب�ع�ا ھ�ذه ح�ج�ة 
ساذجة ناجمة عن فھم خاطيء لم�ا ن�ط�رح�ھ 

أو حجة مبنیة عل�ى ال�خ�ل�ط ب�ی�ن ال�م�ف�اھ�ی�م 
الحقیقة المسلمین من زم�ن م�ب�ك�ر واج�ھ�وا 
ھذه المفاھیم ال�ك�ث�ی�ر م�ن م�ف�س�ري ال�ق�رآن 
والفقھاء وشراح األحادیث ولكن مع األس�ف 
استمر الناس یخل�ط�ون ب�ی�ن ب�ن�ي اس�رائ�ی�ل 

ان ال�ج�م�اع�ة ن�ف�س�ھ�ا   والیھود ویع�ت�ق�دون
جماعة واحدة وھذا غیر صحیح. ان ال�ق�رآن 
الكریم میز بین بني اسرائي والیھود ت�م�ی�ی�زا 
دقیقا ال مجال فیھ للشك عندما ی�ذك�ر ال�ق�رآن 
الكریم فھو ی�ذك�رھ�م ف�ي م�ع�رض ال�ت�ب�ج�ی�ل 
بوصفھم عائلة دینیة مقدسة (وفض�ل�ن�ا ب�ن�ي 
اسرائیل على العالمین) ولكن عندما ی�ت�ح�دث 
عن الیھود یشیر الیھم وتحدیدا ال�ى ال�ك�ھ�ن�ة 
الیھود (یحرفون الكلم عن م�واض�غ�ھ) ن�ح�ن 
عندما ندعو للتمییز بین مفھومین منفصل�ی�ن 
بني اسرائل شيء والیھ�ود ش�يء آخ�ر ب�ن�و 
اسرائیل قبیلة والیھود دین وب�ال�ت�ال�ي ھ�ن�اك 
مفھومان مختلفان ال یمكن ال�دم�ج ب�ی�ن�ھ�م�ا. 
القبیلة لیست ال�دی�ن وال�دی�ن ل�ی�س ال�ق�ب�ی�ل�ة 
تماما كما نقول ان قریش قبیلة واالسالم ھ�و 

(...)   الدین، لیس كل مسلم ھو من ق�ری�ش،
اآلن عندما نقوم بنقل جغرافی�ة ال�ت�وراة ال�ى 
الیمن ال نقوم بنقل جغ�راف�ی�ة ف�ل�س�ط�ی�ن ال�ى 
مكان آخر، بالعكس ھي جغرافیة یمن�ی�ة، ك�ل 
ما ورد من مواضع وأسماء كما شرحتھا في 
مؤلفاتي ھي یمنیة، نقوم باقتطاع ھذا الج�زء 
وننقلھ الى التاری�خ ول�ی�س ال�ج�غ�راف�ی�ة ال�ى 
التاریخ الیمني ولیس ال�ى ال�ج�غ�راف�ی�ة (...) 
وكل ما نقوم بھ اعادة جزء من الت�اری�خ ال�ى 
الیمن. وھو مبني على روایات الالھ�وت�ی�ی�ن، 
والمستشرقین، وعلماء اآلثار الذین تالعب�وا 
یصساغة سردیة تاریخیة زائ�ف�ة ل�ذل�ك اآلن 
مرة أخرى انبھ ان البعض الذین یعتقدون أو 
یروجون أو یلمحون الى ان مثل ھذه األفك�ار 
ھي دعوة الحتالل اسرائیل للیمن ھ�ذا ھ�راء 
ال معنى لھ وال قیمة، ھو دعوة لقراءة تاریخ 
الم�ن�ط�ق�ة ك�ك�ل وانص�اف ال�ت�اری�خ ال�ی�م�ن�ي 
وانصاف الفلسطینیین، ھذه األحداث لم ت�ج�ر 

 في فلسطین)).
أرس�ل�ت  1967وبع�د اح�ت�الل س�ی�ن�اء ع�ام 

اس��رائ��ی��ل أك��ث��ر م��ن ث��الث��ة آالف ع��ال��م 
اركیولوجي ومنقب ومختص بالتاریخ القدی�م 
الى سیناء فلم یتم العثور ع�ل�ى أث�ر ل�خ�روج 

عاما في  40موسى وقومھ من مصر وبقائھ 
سیناء. یقول الدكتور ال�رب�ی�ع�ي: ان االث�اري 
االسرائیلي اسرائیل فنكنشتاین یقول: (بحثن�ا 

في كل حبة رمل وأخرى في سیناء فل�م ن�ج�د 
اثرا للتیھ فأما كنا نبحث في مكان خاطيء أو 
نبحث على خرافة) وھذا معناه ان األرض ال 

 تنطق بالیھودیة وانما بالعربیة.
..................................... 

 الھوامش:
، 1992ق��رأت ك�ت��اب د.الص�ل��ی��ب�ي ع�ام  -1

واعدت قراءتھ ھذه الفترة عندما قرأت ك�ت�ب 
 د. فاضل الربیعي.

 -ال�ت�وراة ج�اءت م�ن ج�زی�رة ال�ع�رب  - 2
 -ترجمة عفیف الرزاز -دكتور كمال الصلیبي

 .1985مؤسسة األبحاث العربیة، عام 
أرض ال�ت�وراة ف�ي  -فلسطین المت�خ�ی�ل�ة - 3

دار  -دكتور فاضل ال�رب�ی�ع�ي  -الیمن القدیم 
. وھ�ذا ال�ك�ت�اب 2021 -ب�ی�روت -الرافدین 

ی�خ�ت�ل�ف ع�ن ك�ت�اب  2007الذي صدر عام 
بعدة مجلدات بعنوان ( إسرائی�ل ال�م�ت�خ�ی�ل�ة) 

وھ�و ی�ت�ح�دث ع�ن  2017الذي صدر ع�ام 
تاریخ قصص التوراة في الیمن، فی�م�ا ك�ت�اب 
(فلسطین المتخیلة) ی�ت�ح�دث ع�ن ج�غ�راف�ی�ة 
التوراة في الیمن.(حسب مكالمة صوتیة م�ن 
ال��م��ؤل��ف وص��ل��ت ال��ى ال��ك��ات��ب ب��واس��ط��ة 

 الفیسبوك).
ص  -التورات جاءت من جزیرة الع�رب  - 4
8. 
 . 8ص –المصدر السابق  - 5
 .13ص -المصدر السابق  - 6
 .9ص -المصدر السابق  - 7
 . 295 –المصدر السابق  - 8
 .18ص -فلسطین المتخیلة  - 9

 .9ص -المصدر السابق  -10
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 )2ل ا ود.  ا  إا    (وآراء 

 داود سلمان الشویلي
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ضیفتنا ھذا األسبوع د.ش�وق ال�ن�ك�الوي،     
مدرس أدب الطفل بكلیة ال�ت�رب�ی�ة ل�ل�ط�ف�ول�ة 
ج�ام�ع�ة م�ط�روح، ع�ل��ى ھ�ام�ش ال�م�ؤت�م��ر 
السنوي الخامس لمركز توثیق وبح�وث أدب 
الطفل ال�ت�اب�ع ل�إلدارة ال�م�رك�زی�ة ل�ل�م�راك�ز 
العلمیة بالھیئة العامة لدار الكت�ب وال�وث�ائ�ق 
القومیة بوزارة الثقافة المقرر ع�ق�ده ی�وم�ي 

برئاس�ة أ.د/ ن�ی�ف�ی�ن  2020نوفمبر  18-19
ود.   محمد موسى رئیس مجلس إدارة الھیئ�ة

أشرف قادوس األمین العام للم�ؤت�م�ر. وك�ان 
الھدف المباشر لھذه الدورة ھ�و ف�ت�ح ح�وار 
م�ج��ت�م��ع�ي ب�ی��ن ال��م�ھ��ت�م��ی�ن م�ن ال�خ��ب��راء 
والمتخصصین والعاملی�ن وال�ق�ائ�م�ی�ن ع�ل�ى 
ثقافة وفنون وأدب ال�ط�ف�ل ف�ى مص�ر ح�ول 
دور أدب ال�ط�ف�ل ف�ى ت�ط�ب�ی�ق رؤی�ة مص�ر 

بما یخدم خالل العقد القادم وما ب�ع�ده  2030
بناَء اإلنس�ان ال�م�ص�ري ومس�ت�ق�ب�ال أفض�َل 

 لواقعھ.  
 

* في البدایة طلبت من�ھ�ا ت�ق�دی�م ن�ب�ذة ع�ن 
 حیاتھا لقارئ األسترالیة العراقیة، فقالت: 

** ولدت بإح�دى ق�رى م�رك�ز ش�ب�راخ�ی�ت 
بمحافظة البحیرة ب�م�ص�ر، وحص�ل�ت ع�ل�ى 
بكالوریوس في التربیة لل�ط�ف�ول�ة ال�م�ب�ك�رة 

وعملت معلمة لریاض األط�ف�ال  1999عام 
ل��م��دة ث��م��ان��ی��ة عش��ر ع��اًم��ا وھ��ذا م��دع��اة 
لفخري، فم�ع األط�ف�ال وج�دت ن�ف�س�ي ف�ي 
األنشطة المسرحیة من خالل المشاركة ف�ي 
مسابقات المسرح المدرسي بأطفال تت�راوح 
أعمارھم ب�ی�ن ال�راب�ع�ة وال�خ�امس�ة، وك�ان 
لتلك المشاركات ص�دى واس�ع ف�ي ت�وث�ی�ق 
عالقتي باالثنین معً�ا: األط�ف�ال وال�م�س�رح، 

ث��م  ب��ن��ب��رة  2013ح��ت��ي م��ن��ت��ص��ف ع��ام 
تح�ریض�ی�ة واس�ت�ف�زاز ح�م�ی�د م�ن زوج�ي 
قررت أن أبحث عن رح�ل�ة أخ�رى أخ�وض 
غمارھا وھنا كانت فكرة استكم�ال دراس�ت�ي 

 العلیا.
 

 * كیف كانت رحلتك نحو درجة الدكتوراه؟
** الرحلة كانت ش�اق�ة وم�م�ت�ع�ة ف�ي آن؛ 
وكنت أظن أنھ لم یعد ثمة متسع ل�م�ث�ل ت�ل�ك 
المغامرة، خاصة وأني أضع أم�وم�ت�ي ف�وق 
كل اعتبار، لكن تشجیع زوج�ي ك�ان ك�ب�ی�ًرا 
ودعمھ بال حدود، فع�ق�دُت ال�ع�زَم وحص�ل�ت 
على دبلوم خاص في تربیة الط�ف�ل ب�ت�ق�دی�ر 
ممتاز ثم من جامع�ة ال�ق�اھ�رة ع�ل�ى درج�ة 
الماجستیر في مسرح الطفل ح�ی�ث اخ�ت�رت 
موضوع "المس�رح ال�م�ت�ح�ف�ي ودوره ف�ي 
تنمیة ثقافة الطفل" وأزعم أنني قد ساھم�ت 
في وضع أسس المسرح المتحفي وأھ�داف�ھ 
ووسائلھ في دراسة جم�ع�ت ب�ی�ن ال�ن�ظ�ری�ة 
والتطبیق من خالل أطفال ذھب�وا ب�أن�ف�س�ھ�م 
إلى المتاحف للتم�ث�ی�ل أم�ام أط�ف�ال آخ�ری�ن 
لیظھر كیف یمكن للمسرح أن یكون وسیطً�ا 

فعاال في تنمیة الثقافة وت�ق�دی�م ال�م�ق�ت�ن�ی�ات 
المتحفیة للطفل بعیًدا عن التلقین ال�ذي ھ�و 
أبع�د م�ا ی�ك�ون ع�ن ال�ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة 
التربویة التي تحت�اج ت�ف�اع�ال ب�ی�ن ال�م�ع�ل�م 
والمتعلم وقد خرجت منھا بنتائج جدیدة ف�ي 
ھذا المجال وتم نشر الدراسة في كتاب عب�ر 
"مركز الحضارة العربی�ة ب�ال�ق�اھ�رة" ك�م�ا 

 تعلم. 
 

* بالفعل، قرأت ذلك الكتاب، فقد كنت أعم�ل 
 وقتھا مستشارا للنشر في المركز المذكور.

** أجل، وب�ع�د ذل�ك حص�ل�ت ع�ل�ى درج�ة 
الدكتوراه من كلیة التربیة للطفولة الم�ب�ك�رة 
جامعة دمنھور بإشراف األستاذة ال�دك�ت�ورة 
القدیرة راندا حلمي التي أعت�ب�رھ�ا ص�اح�ب�ة 
فضل كبیر. وكانت الدراسة ح�ول ال�م�س�رح 
وث��ق��اف��ة ال��ط��ف��ل ال��ع��رب��ي ف��ح��ص��ل��ت ع��ل��ى 
الدكت�وراه رغ�م م�روري ب�ظ�روف ق�اس�ی�ة 
تمثلت في حادث سیر بشع أودى بحیاة ع�دد 
من ركاب السیارة التي كن�ت أس�ت�ق�ل�ھ�ا م�ع 
زوجي وأبنائي وتعرض�ت إلص�اب�ات ب�ال�غ�ة 

كادت تودي بحیاتي لوال دعوات المخلص�ی�ن 
 ورحمة هللا بزوجي وأبنائي.

 
* أحمد هللا على نجاتك وال أری�د أن أذك�رك 

 بتلك األیام العصیبة.
** تجربة الحادث كانت من أقسى وأص�دق 
ال�ت�ج�ارب ال�ت�ي م��ررت ب�ھ�ا. عش�ت ل�م��دة 
شھرین تقریبًا بنص�ف رئ�ة م�ع ت�ف�ت�ت ف�ي 
ع��ظ��ام ال��ذراع وال��ك��ت��ف ال��ذي ك��ان أش��ب��ھ 
بكومة من الرمال ال أستطیع أن أصف حج�م 
األلم الذي كان مروًعا ول�وال إرادة هللا أوال 
ورغبتي في مقاومة الموت من أجل زوج�ي 
وأبنائي الستسلمت. كنت أرى دموع زوج�ي 
التي ال ترید أن تتوقف كانت لحظات ص�ع�ب�ة 
لكن دع�وات ال�م�ح�ب�ی�ن ك�ان�ت ط�وق ن�ج�اة 
ف�اس��ت��ع��دت وال��ح��م��د � ج��زًءا ك�ب��ی��ًرا م��ن 
عافیتي وھنا أحب أن أبعث رسال�ة ل�زوج�ي 

الشاعر فارس عبد الشافي: لقد قاوم�ت ك�ل 
شيء من أجل�ك أن�ت وألن دم�وع�ك ك�ان�ت 

 دافعًا كبیًرا على مواصلة الحیاة. 
 

 * یا لھا من رسالة تنضح بالنبل والوفاء. 
** شكًرا أستاذي. وبینما كن�ت ف�ي ت�ون�س 
عضًوا في لجنة تحكیم ال�م�ھ�رج�ان ال�دول�ي 
لمسرح الطفل أرس�ل ل�ي ب�ع�ض األص�دق�اء 
إعالنًا م�ف�اده أن ج�ام�ع�ة م�ط�روح ت�ط�ل�ب 

 مدرًسا ألدب الطفل. وقد كان. 
 

* شاركِت في عدة مھرج�ان�ات وم�ؤت�م�رات 
ع��دة خ��ارج مص��ر وداخ��ل��ھ��ا. ھ��ل ل��ك أن 

 تحدثینا عن بعض تلك التجارب؟
** تلك المشاركات كانت جزًءا من ت�ج�م�ی�ع 
ال��م��ادة ال��ع��ل��م��ی��ة ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى درج��ة 
الدكتوراه؛ حیث طبقت على م�ج�م�وع�ة م�ن 
العروض المصری�ة وال�ع�رب�ی�ة م�ن ت�ون�س 
وسلطنة عمان والس�ع�ودی�ة وال�ك�وی�ت وق�د 
شاھدت العروض ك�ل�ھ�ا ب�ن�ف�س�ي وال�ت�ق�ی�ت 
بصناعھا من مخرجین ومؤل�ف�ی�ن. ش�ارك�ت 

في المھرجان الدولي ل�م�س�رح ال�ط�ف�ل ب�أم 
وكانت ت�ج�رب�ة  2015العرائس بتونس عام 

جدیدة أفدت منھا غایة اإلفادة. لك أن تتخی�ل 
أن سیدة ریفیة تقطع آالف األمیال ل�ت�س�اف�ر 
وحدھا في تجربة أولى  إلى أقص�ى ج�ن�وب 
الغرب التونسي حی�ث م�دی�ن�ة أم ال�ع�رائ�س 
ال�ت��ي أب��ھ�رن��ي أھ��ل�ھ��ا ب��ط�ی��ب��ت��ھ�م وج��م��ال 
أرواحھم ح�ی�ث ق�دم�ت ورق�ة ب�ح�ث�ی�ة ع�ن 
التجربة العربیة في مسرح الطفل ثم ذھ�ب�ت 
للمھرجان نفسھ بعرض مسرح�ي " ق�ط�رة 
رنا" شارك فیھ كل أفراد أسرتي في تج�رب�ة 
ربما لم تحدث من قبل. وتشرف�ت ب�ع�ض�وی�ة 

  2019ل��ج��ن��ة ت��ح��ك��ی��م ال��م��ھ��رج��ان ع��ام 
وش��ارك��ت أیًض��ا ف��ي ال��م��ھ��رج��ان ال��دول��ي 
لمسرح الطفل والك�ب�ار والش�ارع بس�ل�ط�ن�ة 

وورشة ال�م�س�رح ال�م�درس�ي  2016عمان 
التي نظمتھا الھیئة العربی�ة ل�ل�م�س�رح ك�م�ا 

شاركت في مؤتمر اإلع�الم ال�ث�ق�اف�ي آف�اق�ھ 
ومتغ�ی�رات�ھ ال�ذي ن�ظ�م�ھ ال�ن�ادي ال�ث�ق�اف�ي 
بسلطنة عمان وفزت في المسابقة الب�ح�ث�ی�ة 
التي نظمتھا مؤسسة بیت الزب�ی�ر بس�ل�ط�ن�ة 
عمان ببحثي حول مسرح الطفل في سلطن�ة 
ع��م��ان " ف��رق��ة مس��رح ال��دن ن��م��وذج��ا" 
وغیرھا ال�ع�ش�رات م�ن ال�م�ؤت�م�رات داخ�ل 
مصر وخارجھا حیث أسھم ذلك ف�ي ت�ن�م�ی�ة 

 تكویني الثقافي.
 

 * وما أخبارك في جامعة مطروح؟
**الحمد �، ساھمت مع أستاذي أ.د. كم�ال 
الدین حسی�ن أس�ت�اذ ال�م�س�رح وال�دراس�ات 
الشع�ب�ی�ة ب�ج�ام�ع�ة ال�ق�اھ�رة والس�ی�د أ. د. 
إبراھیم الصاوي عمید الكلیة ف�ي اإلش�راف 
على الباحثة می�ار أح�م�د ع�ب�د ال�ج�واد ف�ي 
دراسة حول دور اشكال األدب في ت�ح�س�ی�ن 
صورة ال�ذات ل�دى األط�ف�ال ذوي اإلع�اق�ة 
الحركیة وھ�ي رس�ال�ة ت�ت�ن�اول ك�ی�ف ألدب 
الطفل بأشكالھ المتن�وع�ة أن ی�ك�ون ع�ام�ال 
من أھم العوامل لتحسین رؤی�ة ال�ط�ف�ل ذي 
اإلعاقة الحركیة ل�ذات�ھ وھ�و م�ا ی�ث�ب�ت أن 
األدب وسیط تربوي ی�م�ك�ن م�ن خ�الل�ھ أن 
ن��ح��ث ال��ف��ارق ف��ي ال��ع��م��ل��ی��ة ال��ت��رب��وی��ة 
والتعلیمیة والسلوكیة ب�ع�ی�ًدا ع�ن ال�ت�ل�ق�ی�ن 
والتقریریة والمب�اش�رة. وم�ی�ار أح�م�د ھ�ي 
أول معیدة بجامعة م�ط�روح ت�ن�اق�ش درج�ة 
الدكتوراه وتحصل علیھا وھذا ش�يء أع�ت�ز 
بھ كثیًرا ألنھ سیبقى حدثًا مھّمًا في تاری�خ�ي 

 العلمي. 
 

* م��ن ال��م��ؤك��د أن ی��ك��ون لـ�� "م��رَس��ى 
مطروح" الجمیلة نص�ی�ٌب ف�ي اھ�ت�م�ام�ات�ك 

 البحثیة.
** بالتأكید. أعكف حالیًّا على عم�ل أع�ت�ق�د 
أنھ سیكون ف�ارقً�ا وھ�و ال�ج�م�ع ال�م�ی�دان�ي 
للقصص والحكایات الشعبی�ة ف�ي م�ح�اف�ظ�ة 
مطروح،  وذلك من أصحاب�ھ�ا ال�ح�ق�ی�ق�ی�ی�ن 
ب��م��ع��اون��ة ع��دد م��ن م��ب��دع��ي م��ط��روح 
ال��م��س��ت��ن��ی��ری��ن أول��ئ��ك ال��م��ب��دع��ی��ن ال��ذی��ن 
یستحقون الكث�ی�ر م�ن إل�ق�اء الض�وء ع�ل�ى 
إبداعاتھم المغایرة وثقافتھم الشع�ب�ی�ة ال�ت�ي 
ال تزال كنًزا دفینًا بحاجة إلى م�ن ی�ك�ت�ش�ف�ھ 

 ویخرجھ للنور. 
 

* وأخیًرا، ماذا كان دورك في مؤتمر رؤی�ة 
 ؟2030مصر 

** ق�دم��ت خ�الل��ھ ورق�ة ب�ح�ث��ی�ة ب��ع�ن��وان 
"الترب�ی�ة اإلع�الم�ی�ة ودورھ�ا ف�ي ت�ع�زی�ز 
قص��ص وح��ك��ای��ات ال��ت��راث الش��ع��ب��ي" 
بمشاركة إحدى الزمیالت، تعرضن�ا خ�الل�ھ�ا 
لدور وسائل اإلع�الم ال�م�ت�ن�وع�ة ال س�ی�م�ا 
الحدیثة في تعزیز قصص وحكایات ال�ت�راث 
الشعبي من خ�الل ت�ق�دی�م�ھ�ا بص�ورة غ�ی�ر 
ن��م��ط��ی��ة ت��ج��ذب ال��ط��ف��ل وت��رب��ط��ھ ب��ت��راث��ھ 
وماضیھ وتع�م�ق ھ�وی�ت�ھ وحس�ھ ال�وط�ن�ي 

 بعظمة آبائھ وأجداده. 

 اا اا " د. ق اوي"

 حمد محمد السنباطي/ مصرأجرى الحوار م
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إس��ت��ط��اع ال��م��ص��م��م ال��ع��راق��ي،" د. أیس��ر    
المعماري"، وضع بصمة خاصة لھ ف�ي ع�ال�م 
التصمیم، وتمكن من إنشاء عالمتھ الت�ج�اری�ة، 
لترسم قصة نجاح ملھمة، تمثل الرجل العراقي 

التصمیم من   المبدع في أبھى صوره، ویعد فن
التخصصات الحدیثة والق�دی�م�ة، ال�ت�ي ت�ح�اك�ي 
عصر الحداثة وال�ت�ط�ور وت�م�زج�ھ ب�ال�م�اض�ي 
والتاریخ، و یتجلى ھذا الفن عن أشكال متعددة 
الوظائف فقد تكون م�ب�ن�ى م�ع�م�اري أو ش�ك�ال 
نحتیا أو حتى كتلة جمالیة، تكس�ب�ھ�ا ب�أب�ع�ادھ�ا 
الخمس طابع حركي ثابت ف�ي ال�ف�راغ وت�ك�ون 
اإلس�ت��ع��ان��ة ب��ال��ع��ن��اص��ر اإلب��داع��ی��ة ال��م��ب��ت��ك��رة 

 .والجدیدة
كان "للجریدة العراق�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة" ف�رص�ة 

د. أیس�ر "  إجراء مقابلة شیق�ة م�ع ال�م�ص�م�م
ال�ث�راء م�ن ال�ت�راث   المعماري" الذي است�ق�ى

وع�م��ق ال��ت�اری��خ، ب��ال��م�زاوج��ة م��ع ال��م�رح��ل��ة 
المعاصرة وباإلصرار والشغ�ف ح�ق�ق ال�ن�ج�اح 
بأبھى حلة، كما حصل على ش�ھ�ادة ال�دك�ت�وراه 
ال��ف��ل��س��ف��ة ت��خ��ص��ص تص��م��ی��م ب��األط��روح��ة 
الموسومة، (مورفولوجیا التصمیم البارامت�ري 
كمدخل یثري االشكال متعددة السطوح)، وعمل 
مستشار ثقافي للسفیر عماد طارق الجنابي في 
المجلس العربي األفریقي ل�ل�ت�ك�ام�ل وال�ت�ن�م�ی�ة 
وعضو لجن�ة "أل�ق ب�غ�داد" م�ع ال�م�وس�ی�ق�ار 
"نصیر شمة"، ومقرر في لجنة "أل�ق ب�اب�ل" 
ورئیس لجان التص�ام�ی�م ف�ی�ھ�ا، وإخ�ت�ص�اص�ھ 
المتمیز بفن التصمیم "البارامتري" ھو إتج�اه 
فني ال یجیده إال القلیلون ف�ي ال�وط�ن ال�ع�رب�ي 
وكنسبة عالمیة أیضاً، ولھ بصم�ة ال یس�ت�ھ�ان 
بھا في منطقة الشرق األوسط، ف�ق�د ع�م�ل ف�ي 
دبي وقدم مقترحات م�ن ال�ت�ص�ام�ی�م ال�راق�ی�ة، 
باإلضافة إلى مخت�ل�ف أن�ح�اء م�ن�ط�ق�ة الش�رق 
 األوسط فكان ھذا الحوار الممتع و المثمر معھ.

 
أخبرنا عن بدایتك وما الذي یمثلھ ھذا ال�ع�ال�م *

  بالنسبة لك ؟
م، ب�م�ع�ھ�د ال�ف�ن�ون 1995كانت بدایتي ع�ام/ -

الجمیلة في بغداد والذي أھلني ل�ذل�ك م�الح�ظ�ة 
والدي لما أتمتع بھ من موھبة، فق�د ع�زم أب�ي 

حفظھ هللا على أن أدخل معھد الفنون الجمی�ل�ة 
في بغداد ورأى بأن ذلك مناسباً ل�ي أك�ث�ر م�ن 
أي شيء آخر، لم تكن بغداد غریبة علَي حینھا 
كوني من س�ك�ن�ة م�ح�اف�ظ�ة ب�اب�ل، ألن نص�ف 
حیاتي في جزئھا األول قد عشتھ في بیت جدي 
رحمھ هللا وھو والد أمي كون�ي ال�ح�ف�ی�د األول 
لذلك البیت، بل أن عودتي لھم وإلى بغداد بعث 
في نفسي السرور، بكونھا تمتاز وتختلف عن 
باقي المحافظات بإحتوائھا لك�ل م�ا ھ�و ج�دی�د 
وغریب، ف�ك�ان�ت ل�ي ف�ی�ھ�ا ت�ط�ل�ع�ات وأح�الم 
وعملیات است�ك�ش�اف ح�ی�ث ك�ان�ت ال�م�ن�افس�ة 
شدیدة وشرسة في ع�م�ل�ی�ة ال�ق�ب�ول واج�ت�ی�از 
اإلختبارات بذلك المعھد، وح�م�داً � ت�م ق�ب�ول 
مائة وخمسون طالب�اً م�ن أص�ل خ�م�س�ة األف 
متقدم وكنت أنا من ضمن المقبولین، م�ا زل�ت 
أتذكر حینما كنت واقفاً مذھوالً وفرحاً ب�ق�ب�ول�ي 
وكنت واقف في وسط الباحة الداخلی�ة، وأل�ق�ي 
بنظرة بانورامیة على المكان وأردد كلمة (هللا) 
إعجاباً بما أراه وحالماً ب�م�ا س�أت�ع�ل�م�ھ وال�ق�اه 
كانت الفترة الذھبیة في حیاتي تعلمت ف�ي ذل�ك 
ال��م��ك��ان ال��ك��ث��ی��ر، ف��ق��د ك��ن��ا ن��درس ك��اف��ت 
اإلخت�ص�اص�ات ف�ي الس�ن�وات األول�ى ال�ث�الث، 
فتعلمنا فیھا المسرح،الخط،الزخرفة، ال�ن�ح�ت، 

الخزف الجرافیك، الموسیقى، وال�رس�م، ف�ك�ان 
من تلك المواد مادتین لھما الوقع واألثر األكبر 
في تعدیل وتشذیب شخ�ص�ی�ت�ي ح�ی�ن�ھ�ا، وھ�ي 
الموسیقى والمسرح حیث كنت خجوالً ومتردداً 
بش��ك��ل م��ف��رط وال أع��رف م��ن أی��ن أب��دأ، إن 
ال�وق�وف ب�خ��ج�ل أم�ام ك�ل ال�زم��الء ف��ي م��ادة 
الموسیقى واإلنشاد وتمثیل دور ھ�ام�ل�ت كس�ر 
كل الحواجز ومحى كل المخاوف ونم�ى ع�ام�ل 
الثقة والمبادرة لدي، وكل ذل�ك س�اھ�م ف�ي أن 
أذوب بشكل تام في تلك البیئة وأت�ف�اع�ل م�ع�ھ�ا 
بإیجابیة، بعد إجتیازي ال�م�رح�ل�ة ال�ث�ال�ث�ة ف�ي 
معھد الفنون الجمیلة، كان لزاماً علین�ا ت�ح�دی�د 
الفرع الذي یرغب كل منا التخصص ف�ی�ھ ل�ك�ن 
من سیحدد أو یحقق تلك ال�رغ�ب�ة ھ�و إج�ت�ی�از 
اإلختبار الخاص بكل فرع، وكان�ت ت�ل�ك ب�واب�ة 

 .الدخول لعالم التصمیم بالنسبة لي

ما الذي یمیز تص�م�ی�م�ات�ك ع�ن تص�م�ی�م�ات  * 
 اآلخرین؟

لكل شيء في اإلنسان بصمة، وھي ما یمیزه  -
عن غیره ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ورود ب�ع�ض م�ن 
ال��م��ش��ارك��ات أي ال��ت��ش��اب��ھ��ات ف��ي ال��م��ی��ول 
واإلتجاھات، بل حتى األفك�ار وذل�ك م�ا ی�دع�ى 
بالفن الت�ن�اص أح�ی�ان�اً وحس�ب ط�ب�ی�ع�ة ع�م�ل 
المصمم، أمیل إلى التبسیط واإلخ�ت�زال الش�دی�د 
لسببین األول یكمن في صعوبة ذلك األم�ر ألن 
محاولة الخروج من سلطة العقل لیس بال�ھ�ی�ن 
ألنھا تفرض على اإلنسان م�ق�ی�دات وم�ح�ددات 
مفاھیمیة قد تمتد إلى مس�ت�وى األداء، ی�ق�ول: 
"بیكاسو عندما كنت صغیراً، تمنیت أن أرس�م 
ك��ال��ك��ب��ار وع��ن��دم��ا ك��ب��رت ت��م��ن��ی��ت أن أرس��م 
كالصغار"، أما السبب الثاني في توجیھي نحو 
البساطة یرتبط بمیكانیكا العین فاألخیر ی�ح�ت�اج 
إلى مساحات فارغة لراحة ال�ع�ی�ن الس�ی�م�ا أن 
التجرید فلسفة مھمة تمنح العمل الف�ن�ي ق�ی�م�ة 
أكبر وتسھم في تحویل المصم�م أو ت�ب�ت�ع�د ب�ھ 
عن الحرفة، في تن�اق�ض ی�ف�رض�ھ ك�م�ا ذك�رت 
طبیع�ة ع�م�ل ال�م�ص�م�م ال�ت�ق�دم ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي 
واآلالت وروح العصر، وأھم ما ی�م�ی�زن�ي ع�ن 
غیري ھو التصمیم البارامتري، ھ�ذا م�ا ی�ب�دو 

 .بشكل عام
كیف تصف لنا أسلوبك المتمی�ز ب�ال�ت�ص�م�ی�م  * 

البارامتري فماذا یعني ذلك وبماذا یختلف ع�ن 
 غیره؟

بعد حصولي ع�ل�ى ش�ھ�ادة ال�م�اجس�ت�ی�ر ف�ي  -
التصمیم من كلیة التربیة الفنیة بجامعة حلوان

قسم التصمیم في مصر، ك�ت�ب�ت ح�ی�ن�ھ�ا ع�ن  -
عمالق العمارة المعاصرة، زھا ح�دی�د رح�م�ھ�ا 
هللا، وكنت مذھوال كما الع�ال�م ب�م�ا ت�ق�دم�ھ م�ن 
منجزات تكاد تكون خیالیة فعزم�ت أن أس�ت�م�ر 
ببحثي في الدكتوراه بشكل أكثرعن ذلك األم�ر، 
وط��ال��ت دائ��رة ب��ح��ث��ي ال��دائ��م ف��ي ال��ت��ص��م��ی��م 
ال�ب��ارام�ت��ري وب�إخ��ت��ص�ار ت�ع��ری��ف ال��ت��ص�م��ی��م 
البارامتري ھو ن�ت�اج ف�رض�ھ ال�ت�ق�دم ال�ع�ل�م�ي 
والتكنولوجي حقول معرفیة وعلم�ی�ة م�ت�ع�ددة، 
فھو ی�ق�وم ع�ل�ى ال�ری�اض�ی�ات بش�ك�ل أس�اس�ي 

والفیزیاء واإلحیاء والفن وأھم م�ا ی�م�ی�ز ھ�ذه 
النزعة ھو جعل التصمیم كالع�ج�ی�ن ك�م�ا ی�ق�ال 
طیع قابل إلى التحول والتغیر بطریقة م�ذھ�ل�ة، 
یخرج التصمیم من الركود والثبوت م�ن خ�الل 
التعدیل في القیم الریاضیة الخاصة بال�م�ج�س�م، 
تمنح المصمم إم�ك�ان�ی�ة ال�وص�ول إل�ى أش�ك�ال 
ورؤى جمالیة مختلفة وم�ت�ع�ددة م�ع إم�ك�ان�ی�ة 
اإلحتفاظ بالشكل األول والرئیس�ي، ك�م�ا ی�ت�ی�ح 
للمصمم فھم العدید من عملیات التشكل في بنى 
الطبیع�ة وإس�ت�ث�م�ارھ�ا وت�وظ�ی�ف�ھ�ا ف�ي ع�م�ل 
المصمم، كتفرعات الجبال والمسارات الخط�ی�ة 
التي تظھرھا تشققات األرض الطینیة المتیبسة 
أو ترقیعات جلد الزرافة وحتى البنى التشكیلیة 
الداخلیة المجھریة للخالیا وم�ا ش�اب�ھ إن ت�ل�ك 
المرونة تسھم في السماح للمصمم في تط�ب�ی�ق 
جانب التجریب بغیة الوصول ألفضل ال�ن�ت�ائ�ج، 
كذلك منح ال�م�ج�س�م أب�ع�اداً ف�ی�زی�ائ�ی�ة ت�ت�ع�دى 
بمفھومھا وطبیعتھا صفة التجسیم وتجعل من�ھ 
شكالً متحركاً وثابتاً في الفراغ لتمن�ح�ھ ب�ع�دان 
آخران وھما الحركة والن�م�و، ال�ل�ذان یش�ك�الن 
البعد الرابع والخامس في الفی�زی�اء وھ�و آخ�ر 
بعد تستطیع العین ال�ب�ش�ری�ة إدراك�ھ، ك�ل ذل�ك 
جعل من التصمیم فریداً جدیداً، یتمتع بقدر م�ن 

التعقید ال ی�م�ك�ن أن ی�درك�ھ أو ی�ت�وص�ل إل�ی�ھ 
المصمم في السابق ومن یتابع ك�ل ال�ت�ص�ام�ی�م 
البارامتریة، سیدرك ذلك ب�ب�س�اط�ة، ل�ك�ن ث�م�ة 
شيء غ�ای�ة ف�ي األھ�م�ی�ة وھ�و ت�رج�م�ة ت�ل�ك 
األشكال اإلفتراضیة إلى واق�ع م�ادي، ل�ذا ف�ق�د 
أتاح التصمی�م ال�ب�ارام�ت�ري ل�ل�م�ص�م�م ف�رص�ة 
تحقیق تلك األحالم والتصورات باإلستعانھ بم�ا 
قدمتھ لنا التكنولوجیا واألب�ح�اث ال�ع�ل�م�ی�ة م�ن 
خ�الل ال�خ�ام�ات ال�ج�دی�دة واآلالت ك�ال�ط�ب�اع��ة 

، وأب�رز م�ن (cnc) الثالثیة األبعاد وما یسمى
سلك ھذا اإلتجاه من ال�ت�ص�م�ی�م "زھ�ا ح�دی�د" 
رح�م��ھ��ا هللا وال��م��ع��م��اري "ف��ران��ك ج��ی��ري"، 
"وبیتر ایزن م�ان"، "وری�م ك�ول�ھ�اس" ف�ي 
مجال العمارة بإختصار أن المصمم البارامتري 
یشیر إل�ى الش�ك�ل ال�م�ت�غ�ی�ر أو ال�م�ت�ح�ول ف�ي 

  .الفراغ
 

ما األمر ال�ذي ی�م�ث�ل ال�ت�ح�دي األك�ب�ر أم�ام  *
 المصمم؟

أن التحدي األكبر الذي قد یواجھ أي مص�م�م  -
یكمن في الفكرة والتفكیر، لذلك یجب أن ی�ج�ی�د 
المصمم آلیات التفك�ی�ر، ألن�ھ�ا ت�م�ث�ل خ�ال�ص�ة 
التصمیم أو ھو خیر ما یعرف بھ، والسیم�ا أن 
عملیات التعب�ی�ر وال�ج�ذب وال�غ�راب�ة وال�ف�رادة 
والتوظیف وإستدعاء أو إستحضار المعلوم�ات 
من المخزون المعرفي لإلنسان وكیفیة تح�وی�ل 
األشیاء المناسبة إلى مص�ادر إس�ت�ل�ھ�ام ك�ل�ھ�ا 
تقوم على أمر واحد وھو إستراتیجیات التفكیر 
أما الفكرة فھي نتاج ن�ھ�ائ�ي ل�ت�ل�ك ال�ع�م�ل�ی�ات 
العقلیة والتي تشكل من خاللھ�ا رؤی�ة وھ�وی�ة 

 .أي مصمم

  اا اا  " اا د. أ  ومس ارية "
 ة وا   يا ر ا   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 دنیا علي الحسنيحاورتھ/د.                                             
 



ال�ف�ن�ان ال�ع�زی�ز ص�الح ب�غ�دادي  *
یسرنا إستضافت�ك ف�ي ھ�ذا ال�ل�ق�اء 
اإلعالمي في صح�ی�ف�ت�ن�ا ال�ع�راق�ی�ة 
األسترالیة، فأھالً وسھالً بك وحب�ذا 
لو أعطیتنا لمحة عن حب�ك ل�ل�غ�ن�اء 

 !! وكیف كانت بدایاتك الفنیة
بدایةً أود أن أت�ق�دم لص�ح�ی�ف�ت�ن�ا  -

ال��ع��راق��ی��ة األس��ت��رال��ی��ة ول��ل��دك��ت��ور 
م��وف��ق س��اوا ول��ك��م أخ��ي ال��ع��زی��ز 
أس��ت��اذ م��ھ��ن��د ب��ج��زی��ل الش��ك��ر 
واإلع���ت���زاز إلت���اح���ة ال���ف���رص���ة 
الس��ت��ض��اف��ت��ي ف��ي ھ��ذا ال��ل��ق��اء 
اإلعالمي العزیز، كان حبي لل�غ�ن�اء 
ف�ي الس�ن�وات األول�ى م�ن ع�م��ري 
حیث اكتشفت معلمتي في المدرسة 
اإلب��ت��دائ��ی��ة إم��ك��ان��ی��ت��ي ال��غ��ن��ائ��ی��ة 
وأستمریت بعدھا باإلستماع الى كل 
من األغ�ان�ي ال�ع�راق�ی�ة وال�ع�رب�ی�ة 

 المختلفة وكنت أستمتع بأدائھا
 

* من ھم من رواد الغناء ال�ع�راق�ي 

 الذین تجد نفسك قد تأثرت بھم ؟
ھ��ن��ال��ك ال��ك��ث��ی��ر م��ن األص��وات  -

الغ�ن�ائ�ی�ة ال�رائ�دة م�ث�ل ال�راح�ل�ی�ن 
حضیري أبو ع�زی�ز وداخ�ل حس�ن 
ویوسف عم�ر وم�ح�م�د ال�ق�ب�ان�ج�ي 
وغیرھم من عمالقة الفن ال�ع�راق�ي 

 األصیل
 

* كیف ترى لون الت�راث ال�ع�راق�ي 
 وتأثیره على إنطالقتك الفنیة ؟

ان التراث العراقي كما تعرف ھو  -
عبارة عن رسالة خالدة یجب علینا 
كفنانین أن نقدرھا ونحیی�ھ�ا أی�ن�م�ا 
تواجدنا ونمنحھا ما تستح�ق ألن�ھ�ا 
تمثل عراق�ن�ا ال�ح�ب�ی�ب وك�ان�ت وال 
 زالت حافزاً لي ألقدم أفضل ما لدي

 
* أب��ا دان��ی��ال ال��ع��زی��ز ب��ال��ن��س��ب��ة 
ألغنیت�ی�ك ال�وط�ن�ی�ت�ی�ن األول�ى (ی�ا 

موطني) واألغنیة الث�ان�ی�ة (ص�ب�اح 
الخیر یا ع�راق) وال�ت�ي ق�دم�ت�ھ�م�ا 
أنت ھدیة منك لعراقنا الحبیب حیث 
كانتا من كلماتك والحان�ك وغ�ن�ائ�ك 
أیظاً وكان ھناك تعاون وإب�داع ك�ل 
من الفنان وجدي العاشق والمخرج 
محمد القیسي بالنس�ب�ة ألغ�ن�ی�ة ی�ا 
م�وط�ن�ي وت�ع�اون وإب��داع ك�ل م��ن 
الفنان ابراھیم الصباحي والم�خ�رج 
محمد القیسي، كیف ك�ان وق�ع�ھ�م�ا 
على ذاتك وھل تعتقد أنك قدمت م�ا 
قد یدور في خاطرك وإعماق�ك ح�ب�اً 

 لھذا العراق الرائع؟
أشعر كفنان یجب ع�ل�ي أن أق�دم  -

من قلبي ما یستحق موطني العراق 
وفعالً أشعر باإلرتیاح ح�ی�ن�م�ا أق�دم 
مثل تلك اإلعمال وأعتب�رھ�ا ك�ج�زء 
بسیط یمكن أن أھدیھ وعندي أی�ظ�اً 
الكثیر من األعمال الفن�ی�ة ال�ق�ادم�ة 

 لعراقنا الحبیب
 

* الفنان صالح ماھي ط�م�وح�ات�ك  

 المستقبلیة ؟
صراحة أخي العزیز أستاذ م�ھ�ن�د  -

عندي الكثیر م�ن األع�م�ال ال�ف�ن�ی�ة 
الغنائیة المختل�ف�ة ال�ت�ي ی�م�ك�ن أن 
أترك البوح بھا مفاجأة للمستمعی�ن 
والمشاھدین األحب�ة وال�ت�ي أط�م�ح 
أن أضع بھ�ا ل�م�س�ة ف�ن�ی�ة م�م�ی�زة 

 سیكون لھا ذلك األثر المشوق
 

* كلمة ترغ�ب أن ت�ق�دم�ھ�ا ل�ق�راء 
 صحیفة العراقیة لطفاً 

أوجھ تحی�ات�ي ل�ع�راق�ن�ا ال�ح�ب�ی�ب  -
وأدعو هللا أن ینعم علیھ باإلستقرار 

 واألمان والخیر كما أوجھ تحیاتي
لصحیفة العراقیة ل�ل�دك�ت�ور م�وف�ق 
ولكم أنتم إدارتھا ولقرائ�ھ�ا ال�ك�رام 
 والى كافة المستمعین والمشاھدین

األح��ب��ة وأدع��و هللا ل��ك��م ج��م��ی��ع��اً 
 بالصحة والخیر.

أودع��ن��ا ال��ف��ن��ان ص��الح ب��غ��دادي 
متمنین لھ دوام الصح�ة والس�الم�ة 

 والتألق.
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 سیدني -أجرى اللقاء/ مھند سلیم حلیحل



و وقفَت تّودُعني..كالنا كان یعي جیًّدا أنّھ الوداع األخیر..كانت اللّحظة مؤلمة، تفوح    
منھا رائحة قسوة الفراق..لكنّنا بالرغم من شّدة األلم، أصررن�ا ع�ل�ى م�ج�ام�ل�ة آالم�ن�ا 

و نحن نعلم جیّدا، أنّنا  وكانت كلمة "إلى اللّقاء"، خاتمة حدیثنا..كذبة نجاري بھا قلبینا
 لن نلتقي أبًدا..

واتّجھُت صوب شبّاك شرطة المطار..أّجر أشالء قلبي المنفطر، ذاك الّذي ف�ّج�ره ق�رار 
تك�ون ق�د ع�دل�َت ع�ن   الفراق..كنُت بین الفینة و األخرى ألتفُت إلیك، أّمني نفسي بأن

 القرار الشؤم القاتل وتتّوسل إلّي كي أعود إلیك..
ولكن ھیھیات..عالم زجاجي كان یفصل بیننا..یمنع أناملنا من أن تتالمس وأی�دی�ن�ا م�ن 
أن تتصافح..قّررَت أن تواصل الطّریق بدوني ولكن نظراتك التّي كنَت تصّوبھا ناحی�ت�ي 
لم ترحل معك، ظلّت تالحقني و تتبعني بأًسى، كنظرات محتضر ی�ف�ارق ال�ح�ی�اة..ك�ان�ت 

 ترید أن تُعلَمني أنّھا األخیرة وأّن الفراق صار البّد منھ..
وكنُت على قاب لوعة أو أدنى م�ن�ك..و ك�ن�َت ع�ل�ى ق�اب حس�رة أو أدن�ى م�نّ�ي..ك�ن�ُت 
مستیقنة أنّھ فراق نھائي، كطالق بالثالّث ال رجعة فیھ أبًدا وأّن لحظة االنھیار ق�د آن�ت 

 وأن ال مفّر من مواجھة آالم الھجر، التّي تأبى أن تبتلع أقراصھا المّسكنة..
كانت قاعة المسافرین تّعج بّركاب مثلي، قد استودعوا قلوبھم ال�م�ن�ك�س�رة ووج�وھ�ھ�م 

 الكئیبة لبئر اآلالم السحیقة..
وركبُت الطائرة وحلّقت بي عالیًا..احتوتني العلبة المعدنیة، نشرت أجنحتھا وطارت بي 
كنسر سعید بفریستھ..طلبت منّي المضیفة أن أرب�ط ح�زام م�ق�ع�دي ف�رفض�ت..م�درك�ة 

أنا ّكل اإلدراك، أّن أحزمة النجاة كلّھا ال یمكنھا أن تنقذني من الوق�وع ف�ي ب�ح�ر  كنُت 
 من الّدموع والحسرة والحزن واآلھات..

و تّذكرُت یوم كان قلبي مضیئا كالقمر وع�ال�م�ي ك�ب�ی�ًرا كص�ح�راٍء ش�اس�ع�ة م�ت�رام�ی�ة 
یوٍم واحدا كلّھ بھجة وحبور.. سماؤه فائقة ال�زرق�ة   األطراف..كان زمننا مختصًرا في

بّرمتھ، كان یبدو لنا جدیًدا فتیّا كأن ل�م ی�ب�دو م�ن   وشمسھ ذھبیة وبحره فّضي..الكون
دوًم�ا خ�ب�ای�ا ن�ف�س�ی�ن�ا   وأضواٍء ملّون�ة، أن�ارت ذي قبل، بألوان زاھیة وأشكاٍل بدیعة 

 المعتمة..
صرنا بعدھا نتجاذب أطراف الفراق، بعد ما كنا ال نبتعد عن بعض قی�د أن�م�ل�ة..ب�ع�د م�ا 
رحلت نسائم الھوى والعشق بعیًدا..لتبدو أفنیة قلوبنا المتیّمة مھجورة موحشة.. بعدما 

  تاھت األشواق في الطّرق المسدودة وفي المتاھات المظلمة.. 
ق�ات�م   وتحّول رداء الّحب األبیض، الّذي طالما كسانا وأدفأ أرواحنا العاری�ة، إل�ى آخ�ر

الّسواد ... وھا نحن نقف على الطرف اآلخر من الّلیل، ننادي ع�ل�ى ال�ق�م�ر ال�ّذي ك�ان 
 یسكرنا ضیاؤه، فال یستجیب ویظّل صامتًا یرمقنا في سكون مرعب..

وضعنا قواعدھا مًعا..م�ح�ون�ا م�ن س�ب�ورت�ن�ا ّك�ل  إلى األبد أبجدیة الّحب، التّي   ھجرنا
الكلمات الجمیلة العابقة بعطر الورد والیاسمین والتّي كتبناھا سّویا بطبشورة ال�ع�ش�ق 

 والھیام في لحظات مضیئة ال یعرف سّرھا سوانا..
رعشة مجنونة كرجفة احتضار تباغت الطائرة، إنّھا ترت�ج�ف ك�ق�ل�ب�ي ال�ح�زی�ن..ق�ل�ب�ي 

 بطاقة ھویّة.. ألرض النسیان، بال جواز سفر وال   للھجرة  المضطر ھو أیًضا
ك��ل ش��يء ب��ات ی��ت��س��اق��ط م��ن ح��ول��ي...ذك��ری��ات األی��ام ال��ج��م��ی��ل��ة م��ن ذاك��رت��ي 
المحتضرة...الحروف من رسائلنا المفعمة نصوصھا برومانسیة وردیة وكذا اللّحم من 

 على سالمیات األنامل..
ّك�ل  وخرجُت من حیاتك نھائیًا...لم یعد بوسعك أن تعبث بقلبَي الج�ری�ح... ف�ان�ا ب�ع�ی�دة 

البعد عنك ولن تطولني أناملك بعد ال�ی�وم ... أن�ا اآلن ف�وق الّس�ح�اب، ل�م اع�د ق�ادرة 
التحدیق في ضوء النّھار، ارتدي الجلید وأمارس النسی�ان م�ع ذاك�رة م�ت�ح�ج�ّرة   على

 وقلب قد نبتت على سطحھ شجرة صبّار شوكي، یقطر دًما و لھیبًا و جمًرا..
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 الجزائر /سقاي  وھیبة    

اع ا 
 
 
 
 
 

عصام سامي ناجي 
 مصر

  

فتحت "الالب توب"، ثم ق�م�ت   جھزت نفسي للكتابة، حیث  
بإعداد "مج النسكافیھ" الذى أشربھ بقلیل من السكر من أجل 

الرغم من أن�ي ال أع�ان�ي م�ن الس�م�ن�ة,   "الدایت" ھذا علي
ولكن قد یكون "الدایت" والسكر القلیل من أجل الخروج عن 
النص، أو من أجل الحب�ك�ة ال�درام�ی�ة،....ب�اخ�ت�ص�ار ع�زی�زي 
القاري وبعد عملیة التجھیز الس�ری�ع�ة وال�روت�ی�ن�ی�ة ل�ل�ك�ت�اب�ة 
قررت اكتب عن الخذالن، أعلم أنك ستقول في ق�رارة ن�ف�س�ك 

ال�م�زی�د م�ن ال�ك�آب�ة، ول�ك�ن دع�ن�ي  أن "مودك" ال یت�ح�م�ل 
أسألك : ما دام كل شيء حولك یدعوك للكآبة، لماذا تطلب من 

 كاتبك أن یشذ عن القاعدة ..
علي كل حال، وألني أحبك كما تعلم، وعالقتي بك قائمة ع�ل�ي 
المشاركة لن أشذ عن القاعدة، ب�ل س�أض�رب ب�ت�ل�ك ال�ق�اع�دة 
عرض، وسأكتب عن الحب، عن األمل، عن كل شيء ج�م�ی�ل 
نریده بشدة في تلك الحیاة البائسة في زمن الحرب ال�ع�ال�م�ی�ة 
الثانیة كما ذكر الكاتب غسان أبو العدوس وعندما كان الناس 
یموتون في غرف الغاز كان ھناك حب یولد بین جبھات القتال 
بین المعتقل المنسي في معسكرات االعتق�ال وح�ب�ی�ب�ت�ھ ال�ت�ي 
تقطن بعیداً عنھ یناجي صورتھا في معتقل�ھ وھ�و ی�ن�ظ�ر إل�ى 
السماء من خالل قضبان زنزانتھ ویرى صورتھا ع�ل�ى ھ�ی�ئ�ة 
غیمة في السماء ویتحدث إلیھا وك�أن�ھ�ا ب�ج�ان�ب�ھ یش�ع�ر ب�ھ�ا 
وبلمسة أصابعھا على وجھھ ی�ب�ك�ي ویش�ع�ر ب�أن�ھ�ا ت�ك�ف�ك�ف 
دموعھ یتنھد وھو واضعاً یدیھ فوق رأس�ھ ی�ج�ھ�ش ب�ال�ب�ك�اء 
دون أن یشعر معھ أحد وكان یعلم بأنھا تنت�ظ�ره ب�ال�رغ�م م�ن 
أنھ ال یوجد أي بص�ی�ص ل�ألم�ل یش�ع�ره ب�أن�ھ س�ی�غ�ادر ھ�ذا 
المعتقل حیاً ولكنھ كان یؤمن بأن من یحبونھ ال یم�ك�ن�ھ�م أب�داً 

 أن یخذلونھ حتى لمجرد الشعور بھ!
  

من رحم اإلصرار یولد ال�ن�ج�اح ، ف�ح�اول ی�ا ص�دی�ق�ي أن ال 
تتخلى عن ھدفك، مھما كانت العقبات التي تواجھك وتقف في 

النجاح الذى یأتي ب�ع�د ت�ع�ب وم�ع�ان�اة ل�ھ   طریقك، وتذكر أن
مذاق مختلف تماماً عن ذل�ك ال�ن�ج�اح الس�ھ�ل ال�ذي ال ی�ب�ذل 

فیھ مجھودا... كانت ھذه كلماتي لصدیق�ي ال�ذي ف�ق�د  اإلنسان
للتو فرصة لل�ع�م�ل ك�ان�ت س�ت�س�اھ�م ف�ي ت�ح�س�ی�ن أوض�اع�ھ 
المعیشیة ،و ھذا الصدیق بعد س�م�اع ت�ل�ك ال�ك�ل�م�ات رم�ق�ن�ي 
بنظرة لم أستطیع تحدی�د م�غ�زاھ�ا ث�م ق�ال "أن�ا م�ش ن�اق�ص 

 فلسفة" 
  

لم أكره في حیاتي شیئا مثل كرھي لل�ی�أس ألن�ھ ی�ج�ع�ل ح�ی�اة 
بال معنى ویصنع من�ھ ك�ائ�ن ال یش�ع�ر ب�أي بش�يء،   اإلنسان

فیكون مثل قارب تتقاذفھ األمواج في بحرلیس لھ ن�ھ�ای�ة، أو 
مثل طائر محبوس في أحد األقفاص وكلما حاول الخروج م�ن 
ذلك القفص یرتطم بقطبانھ، حتى تحطما جناحیھ، فاستكان في 

وذل�ك إلدراك�ھ أن�ھ ح�ت�ى وإن   ذلك الق�ف�ص ركن من أركان 
 تحرر من ذلك القفص فیصبح أسیر عجزه عن الطیران.
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إنَّ أي أدیب ھو كات�ب ش�ع�ب�ي ق�ب�ل أن     
یكون كاتباً عالمیاً اذا ما سنحت لھ ف�رص�ة 
العالمیة، ومن ب�ی�ن ط�ی�ات وث�ن�ای�ا األدب 
الشعبي الحقیقي یرتقي ال�ى إث�ارٍة وإن�ارٍة 
في انعطافٍة تنویریة معرفیة شدی�دة ب�ع�ی�داً 
عن الحكام والملوك وك�ی�ل ال�م�دی�ح ل�ھ�م، 
فھذا ال یُعّد أدباً إنّم�ا ال�ن�ف�اق ب�ع�ی�ن�ھ، ألن 
األدیب بأدبھ راصد ص�ادق ل�رح�ل�ة ش�ع�ب 
طویلة أحد المساھمین فیھا ھو، وھ�ذا م�ا 
سار علیھ الشع�راء ال�م�ج�ددون ھ�ن�ا ك�م�ا 
یشتغل الناقد البصیر في مختبر رْصِده قبل 
شعریتھ كشاعر، عبر ثقافة بمس�ت�وى م�ن 
الرقي المعرفي، وال بأس أن تكون ثقاف�ت�ھ 
موسوعیة، و یا حبّذا للجمیع تلك الثقاف�ة، 
ولیس وقفات بطیئة على االشتغال. ف�ج�اء 
االستھالل الشعري بالقصائد االولى ك�ق�وة 
بیانیة تسحب الم�ت�ل�ق�ي ب�ی�س�ر ال�ى اآلت�ي 
بعدئٍذ ب�دالالت ت�وح�ي ال�ى ال�ھ�دف وم�اذا 
یرید الشاعر عندما یقف عندھا الم�ت�ل�ق�ي، 
ویص�ل ل�ح��ق�ی��ق��ت�ھ��ا ال��ف�ع��ل��ی�ة وال�ف��ل�س��ف��ة 

 الشعریة. 
وھو الذي سار علیھ أیضاً الشاعر حس�ی�ن 
جبار ع�ب�ر ث�ق�اف�ة ب�م�س�ت�وى م�ن ال�رق�ي 
ال�م�ع�رف�ي، ول�ی�س وق�ف�ات ب�ط�ی�ئ�ة ع�ل��ى 
االش��ت��غ��ال. ف��ج��اء االس��ت��ھ��الل الش��ع��ري 
بالقصائد األولى في مجموعة "مرساة في 
ش�اط��ئ ال�خ��ی��ال" ك��ق��وة ب�ی��ان��ی�ة تس��ح��ب 
المتلقي بیس�ر ال�ى اآلت�ي ب�ع�دئ�ٍذ ب�دالالت 
توحي الى ال�ھ�دف وم�اذا ی�ری�ده الش�اع�ر 
عندم�ا ی�ق�ف ع�ن�دھ�ا ال�م�ت�ل�ق�ي، و یص�ل 
لحقیقتھا ال�ف�ع�ل�ی�ة وال�ف�ل�س�ف�ة الش�ع�ری�ة. 
ویمكن لنا القول أن البؤرة الحق�ی�ق�ی�ة ل�م�ا 
جاء بھ الشعر المكتوب من ھنا تنبثق، مع 
بؤر كثیرة أخرى یكتشفھا القارئ المث�ق�ف 
بیسر لو تس�ن�ى ل�ھ ق�راءة أي م�ج�م�وع�ة 
ودیوان لشاعر عراقي تج�دی�دي خ�ل�ع ك�ل 

 قدیم نحو الممتع األفضل.
في نصوص كثیرة لل�ش�ع�راء ت�ت�ع�ال�ق ك�ل 
الصور الجمالیة لغةً وم�ع�ن�ى ف�ي وش�ائ�ج 
مبھرة مع حزنھا (ال�ط�اب�ع ال�ع�ام ل�ل�ش�ع�ر 
العراقي حزین)؛ ففي نص "اعتكف اللص 
من قلة تبجیل" ضمن م�ج�م�وع�ة م�رس�اة 
في شاطئ الخیال ل�ل�ش�اع�ر حس�ی�ن ج�ب�ار 

نش�اھ�د ھ�ذه   2018محمد الصادرة ع�ام 
الصورة وھي تضمر بین طی�ات�ھ�ا ال�ك�ث�ی�ر 

 من المعاني:
" ھربت نخلت�ن�ا م�ن ش�اط�ئ ف�رح�ت�ھ�ا // 
ت�ت��ل��م�س ق��م�راً أخض��ر ف��ي الص�ح��راء // 
اصطمت لیالً ب�ح�داء ع�ن�ی�ز //ھ�م�ھ�م ھ�ذا 
المأفون ابن جنیز // تبدل وجھ الص�ح�راء 
كثیراً // وانقاد الرمل بغیر حداء // صھلت 
خیل المغبر في قیلولتھا // سجل في رحلك 
أنَّ النخل عزیز // تجشم عذق النخ�ل�ة ف�ي 
موسمھ // تطایفاً في الجافل من مل�ق// ی�ا 
ابن بحور الفض�ل.. ھ�ل ت�رض�ى ن�ظ�راً // 
تلقیھ مراراً.. یلقاك بغبرائھ.. ھذا الم�أف�ون 
ابن جنیز؟ // یا جدران الخیبة.. یا ج�دران 

 19عنیز..." الى آخر النص ص

أّما حین نصل للداللة الحقیقیة في ع�ن�وان 
القصیدة نجد أنھا صور للبالء وال�م�أس�اة، 
وما یعانیھ االنسان؛ یأتي ذل�ك ف�ي ن�ھ�ای�ة 

  القصیدة:
  " من قطع الورد وأیتم
  من قطع الحرث وأیتم

  امتدت في االرض صحار
  واحتفل الرمل بیوم البؤس
  واحتكم الشوك الى العاقول

  واھتاج الخنزیر من قلة ورع 
واعتكف اللص.. اعتكف اللص.. من ق�ل�ة  

 21تبجیل" ص
ھل قصد فع�الً الش�اع�ر ال�خ�ن�زی�ر بش�ك�ل�ھ 
الطبیعي، أم ھي كنای�ة ع�ن ش�يء م�ا؟ أم 

 ھو اللص بعینھ؟
الفلسفة التي انطلق منھا الشع�ر ال�ع�راق�ي 
التجدیدي لم تكن ایدیولوجیة نتیج�ة اف�راز 
روحي وع�ق�دي، ألن�ھ�ا ت�اب�ع�ة ل�ع�رف أو 
قانون، لكنھ�ا ان�ب�ث�ق�ت ن�ف�س�ی�اً، وش�ع�وراً 
حض�وری��اً، م�ن أج��ل ح�ی��اة ح��رة ك��ری��م��ة 
یتساوى بھا البشـر. إنَّ شخصی�ة الش�اع�ر 
العراقي بما ل�ھ�ا م�ن ارت�ب�اط�ات ب�م�ج�م�ل 
نوعیة العالقات، ومدى التأثر ب�ال�م�ج�ت�م�ع 

والحیاة العامة، وكیف أن سمة ال�م�ج�ت�م�ع 
المتخلخلة دعتھ للعودة بالتغنّ�ي و وص�ف 
شخصیات تاریخی�ة وأس�ط�وری�ة ت�أث�ی�ری�ة 
معروفة ترك�ت وراءھ�ا أو م�ع�ھ�ا اب�داع�اً 
واضحة دالالتھ فیما ك�ت�ب�ھ م�ث�الً الش�اع�ر 
ر المجتمع وتخلّ�ف�ھ  حسین جبار. حتى تطُوُّ
تتض�ح ص�ورت�ھ ع�ب�ر ال�ن�ص�وص وم�دى 
تأثیرھا على الشخصیة والنفسی�ة بص�ورة 
ع��ام��ة، وب��ال��ت��ال��ي ك��ل ت��ل��ك ان��ع��ك��اس��ات 
سیكولوجیة أثّرت علیھ، أفرز بھا ن�ف�ث�ات�ھ 

 الشعریة .
القارئ إلشعار حسین ج�ب�ار ی�الح�ظ أن�ھ�ا 
ذات م��ع��اٍن وم��دل��والت؛ ی�م��ك��ن م��الح��ظ��ة 
التحرك النصي علی�ھ�ا ك�ت�وظ�ی�ف ش�ع�ري 
لمجموعة أفكار تتجلى غایة وقصد ی�ری�ده 
الشاعر ھنا أو من یقوم ب�إرس�ال رس�ال�ت�ھ 
الى قارئ (متلٍق) عب�ر ع�م�ل�ی�ة اتص�ال ال 
تحتاج الى تشفیر؛ بل أنھا رسالة اعالمی�ة 
واضحة المباني والمعاني قََص�َد ص�اح�ب�ھ�ا 
إیصالھا الى جمھور خاص أو ع�ام، ع�ب�ر 
كلمات قصیدتھ ب�م�ا ت�ح�م�ل م�ن إی�ح�اءات 
وتش��ب��ی��ھ��ات، وص��ور ب��الغ��ی��ة م��ت��ن��وع��ة 
بالوصف والتشكیل، ونزف خلجات نفسی�ة 

عمیق�ة ع�ل�ى س�ط�ح ال�ورق�ة. ف�م�اذا أراد 
الشاعر م�ن ك�ل ذل�ك؟ رب�م�ا أراد وی�ری�د 
إثارة إحساس دفین لدى متلقیھ، أو یجعل�ھ 
یسبح مع خیالھ في وصٍف متعدد الص�ور، 
أو تعمیق ثقافة معینة ب�ی�ن�ھ�م�ا م�ن خ�الل 

 تلك الرسائل (القصائد).
وھذا ُمالحظ على القصیدة الحدی�ث�ة ال�ت�ي  

كتبت في عصـر ما بعد الحداثة (ال�م�رح�ل�ة 
التجدیدیة) ك�ون�ھ�ا ذات ش�م�ول�ی�ة ل�ی�س�ت 
تقریریة، بل تتضمن ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�رم�وز 
واإلیح�اءات ب�ع�ی�داً ع�ن خ�وف ظ�اھ�ر أو 
مضمر من سلطة أو م�ق�ص ال�رق�ی�ب ك�م�ا 
كان معموالً بھ سابقاً. فمنذ الوھلة األول�ى 
نرى الشاعر ینطلق بسـرد لیس قصص�ـ�ي 
بقدر ما ھو فكري ووجداني متعمق بأفكار 
ضخمة مختَزلة تن�ط�ل�ق ال�ى الس�ط�ح م�ن 
ع��ن��وان��ھ��ا األول ال��ذي ھ��و أح��ی��ان��اً ن��ص 
متكامل المعنى اذا اتسعت جملتھ ل�ك�ل�م�ات 
أكثر، على عكس ال�رأي ال�م�ت�ب�ن�ي وج�ود 

یسمى (الفراغ) اي ال�خ�ل�و ال�ت�ام م�ن   ما
عنونة النص والذي ال نمی�ل ال�ی�ھ ك�ف�راغ 
عنواني منتفي الحاجة كما جاء م�ع�ن�ا ف�ي 
قصیدة: "اعتكف اللص من قلة تب�ج�ی�ل". 
ھذا العنوان االنزیحاي شم�ول�ی�ت�ھ وإن ل�م 
ت��ك��ن ع��ام��ة، ل��ك��ن��ھ��ا أف��رزت م��دال��ی��ل 
مصداقیتھا لھا فلسفة سیكول�وج�ی�ة ت�دع�و 
للتأمل والغور بالتحلیل السیما فیما سیأتي 

 بھ المتن.
القصیدة التجدیدیة تعاكس ذلك ت�م�ام�اً ف�ي 
دالالتھا ال�خ�اص�ة ال�م�ض�م�رة، وال�ط�اف�ی�ة 
ب��م��ع��ان��ي ك��ل��م��ات��ھ��ا، الن ال��ف��راغ ی��ق��ت��ل 
االنسیابی�ة ال�ع�اط�ف�ی�ة، أو دواخ�ل ال�روح 
الشعریة، وحتى (اس�ت�ط�ی�ق�ی�ا) ال�ت�ص�وی�ر 
األول ف��ي ال��ت��ش��ك��ی��ل ال��ت��أس��ی��س��ي ل��ھ��رم 
القصیدة بالمجمل خالفاً لماضي ال�ك�ت�اب�ات 
ال��ت��ي ل��م ت��ع��رف ال��م��اھ��ی��ة ال��م��ؤث��رة ف��ي 
العنوان. فالتیھ یولّد القلق، والقصیدة ھ�ن�ا 
تسعى للق�ف�ز ف�وق ال�ق�ل�ق وال�م�ش�ت�ھ�ی�ات 
الدونیة ال�ب�اردة، ألنَّ ح�رارت�ھ�ا م�ن ن�وع 
خاص تفتح التأّمل واألمل نحو أف�ق ج�دی�د 
یتّسع وال یضیق منذ انب�ع�اث�ھ�ا ح�ت�ى آخ�ر 
كلمة فیھا. وفق الحالة الت�ج�دی�دی�ة ال�ی�وم، 
فإن فقد العنوان ی�ؤك�د ف�ق�دان ع�ل�و ب�ن�اء 
عظیم ب�ح�اج�ة م�اس�ة ل�ھ، ك�ون�ھ ت�ك�ث�ی�ف 
مختزل لذلك البناء الذي یحت�اج�ھ ل�م ن�ج�د 
فیھ الشاع�ر حس�ی�ن ت�خ�ل�ی�ھ ع�ن م�ن�ط�ق 
التول�ی�ف االش�ت�غ�ال�ي ال�ذي ت�ت�ب�ع�ھ ب�ق�ی�ة 
أطراف النص داخل ج�و ال�ل�غ�ة االتص�ال�ي 
ال��ع��ام، اض��اف��ة الخ��ت��ی��ار م��ف��ردات��ھ ب��دق��ة 
مفھوم�ة ال�م�ع�ن�ى، ب�ع�ی�داً ع�ن ال�ت�ش�ظ�ي 
اللغوي الذي یعیق تكوی�ن دالالت ح�ق�ی�ق�ة 

 ولیست افتراضیة.

    ا اا اي
 .. ر  ا 

ء اروا ا ء م  اءة 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 سعد الساعدي/ العراق



منذ إندالع االنتفاضة الشب�اب�ی�ة ف�ي تش�ری�ن أول     
، تتصدر وسائل اإلع�الم ال�ورق�ی�ة وال�م�رئ�ی�ة 2019

وااللكترونیة، آراء ونصائح مثالیة منمقة یروج ل�ھ�ا 
صحفیون وكتاب ومف�ك�ری�ن م�ن أقص�ى االت�ج�اھ�ات 

 االسالمویة الى أقصى االنتھازیة. 
یبدو في لحظة ما وكأنھ�ا ت�ع�ب�ر ع�ن ن�وای�ا ص�ادق�ة 
لكنھا في واقع الحال حماقات س�ی�اس�ی�ة، ال ت�الم�س 
مطالب المتظاھیرین ومشاع�رھ�م ال�وط�ن�ی�ة ال�ح�ق�ة، 
بقدر ما تتناغم م�ع مص�ال�ح ف�ئ�ات م�ت�أدل�ج�ة داخ�ل 
السلطة وخارجھا لھا حساباتھا وتفھم لعبة المن�اورة 
التي یمارسھا البعض ضمن مخطط الحرب الن�ف�س�ی�ة 
الفراغ اإلنتفاضة من مضامینھا. من م�ن�ظ�ور ث�ال�ث، 
یستطیع المرء أن یتخیّل عندما تتكدس الت�ل�م�ی�ح�ات، 
الخفیة والمعلنة، بعیداً عن المروءات، كم من الزی�ف 
یختبأ وراء تل�ك األق�وال ال�ت�ش�ط�ی�ری�ة. ال�غ�ری�ب أن 
أصوات خل�ط األوراق أص�ب�ح أم�ر ع�ادی�اً ی�م�ارس�ھ 
العدید من المغرضین في األوساط اإلع�الم�ی�ة بش�ك�ل 
مثیر للغایة، یبحثون ألحزاب السلطة عن م�خ�رج�ات 
مدفوعة الثمن على حساب "الوط�ن". ذل�ك ل�م ی�ع�د 
أمراً نادراً، إنما الذھاب إلى ما ھو أخ�ط�ر، إس�ت�خ�دام 
ما یعرف في علم النفس السیاسي "ارباك المش�ھ�د" 
بم�ع�ن�ى إح�ت�واء ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن وإح�داث ص�راع�ات 
متباینة في ص�ف�وف�ھ�م، وب�ال�ت�ال�ي إن�ت�اج ح�ال�ة م�ن 
االضطرابات "المندسة" في سوح التظاھر ل�ت�ح�ی�ی�د 
الموقف الثوري وخلق نوع من عدم ال�ت�وازن داخ�ل 

  التنسیقیات.
السؤال: ھل من الممكن حدوث تغییر لھذه ال�ن�م�ط�ی�ة 
المربكة، التي أصبح "وال أعمم" ما یسمى بالخ�ب�ی�ر 
اإلع���الم���ي وال���ك���ات���ب وال���م���ث���ق���ف الس���ی���اس���ي 
"االستقصائي"، یخرج بمث�اب�ة ش�رارة ف�ي وس�ائ�ل 
االعالم لوأد االنتفاضة التي كادت ذروتھا أن تص�ب�ح 
ثورة شعبیة تنتھي بسقوط النظام الطائفي ب�رم�ت�ھ؟.. 
الكارثة أن االحزاب التقلیدیة ال�ع�راق�ی�ة، ال�ع�ل�م�ان�ی�ة 
الیساریة والقومیة واللیبرال�ی�ة، ل�ی�س ل�دی�ھ�ا رؤی�ة 
ناضجة إلستقراء المستقبل، على ال�رغ�م م�ن ت�غ�یّ�ر 
نمط التفكیر السیاسي العام ال�ذي ط�رأ بش�ك�ل ھ�ائ�ل 
على العقل البشري أثر تفكك الدول االش�ت�راك�ی�ة ف�ي 
تسعین�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي. وم�ا زال�ت ت�ع�ان�ي م�ن 
"جمود عقائدي" أدى الى عدم إس�ت�ی�ع�اب ال�ل�ح�ظ�ة 
الحاسمة نتیجة رؤى ح�زب�ی�ة دی�م�اغ�وغ�ی�ة س�اذج�ة 
وردود فعل مرتبكة غ�ال�ب�ا م�ا ت�ك�ون ق�ات�ل�ة، خ�ارج 
الواقع السیاسي الموضوعي الذي مھ�د ف�ي م�رح�ل�ة 
ناضجة للتغییر. "فمن یضیّع الفرصة سیحرم ن�ف�س�ھ 
م��ن ال��وص��ول إل��ى ل��ح��ظ��ة ال��م��ق��ب��ول��ی��ة". ل��ذل��ك، 
"الجماھیر" وحدھا، ال�ت�ي إذا م�ا ك�ان�ت م�واق�ف�ھ�ا 
مرتبطة بنجاح الثورة وتفویضھا تمثیل شعبي بع�ی�دا 
عن سطوة األحزاب ومصالحھا الضیقة، تستطیع أن 
تحدث التغییر السیاسي في اتجاه المس�ت�ق�ب�ل وإع�ادة 
الحیاة السعیدة واالمان لكافة أبناء المجتمع الع�راق�ي 
دون تمییز. وھي أل�ت�ي ی�م�ك�ن أن ت�ح�ق�ق اإلص�الح 
المجتمعي لتقویم الحیاة السیاسیة وخلق مجتمع خال 
من الظلم واالستھ�ت�ار، ال�ذي الزال�ت أح�زاب وك�ت�ل 

طائفیة خارجة على القانون ت�م�ارس�ھ وال ت�ف�ك�ر إال 
االس��ت��ئ��ث��ار ب��الس��ل��ط��ة واالم��ت��ی��ازات ع��ل��ى حس��اب 

 مجتمعات وطوائف ومحافظات منكوبة!.
عل�ى م�دى أك�ث�ر م�ن خ�م�س�ة وخ�م�س�ی�ن ع�ام�اً     

یتع�رض الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ب�ك�ل م�ك�ون�ات�ھ ل�ل�ع�ن�ف 
السیاسي الذي تمارسة القوى المتن�ف�ذة ف�ي ال�دول�ة. 
ویتعرض العراق الیوم الى عدم االستقرار واالق�ت�ت�ال 
ال��ط��ائ��ف��ي وم��خ��اط��ر ال��ت��ق��س��ی��م بس��ب��ب ال��ح��روب 
والصراعات االقلیمیة والدولیة على أرضھ. وبس�ب�ب 
مخلفات اسلحة الدمار، الكیمیائی�ة وال�ن�ووی�ة، ال�ت�ي 
استعملتھا القوات االمریكیة وحلفائھا اثناء ال�ح�روب 
العدیدة مع ن�ظ�ام ص�دام ال�دی�ك�ت�ات�وري، الزال آالف 
العراقیین یتعروض الى أمراض خطی�رة ك�الس�رط�ان 
واالمراض الجلدیة والت�ش�وه ال�وراث�ي ال�ت�ي ی�ذھ�ب 
ضحیتھا المئات سنویاً. باإلضافة الى إنھی�ار ال�ن�ظ�ام 
االقتصادي والصناعي وال�زراع�ي وت�ف�اق�م ال�ب�ط�ال�ة 
وتردي االوضاع الصحی�ة وال�ت�رب�وی�ة وال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة 
وشحة الكھرباء والمیاه الصال�ح�ة ل�ل�ش�رب وان�ع�دام 
األمن وانتشار الجریمة المن�ظ�م�ة. أن ق�رار ال�ح�اك�م 
األمریكي بریمر بعد احتالل قوات ال�ت�ح�ال�ف ل�ل�ع�راق 

ح��ل م��ؤس��س��ات ال��ج��ی��ش  2003ف��ي أذارـ�� م��ارس 
والشرطة واألجھزة األمن�ی�ة، ك�ان ق�راراً ل�ھ دالالت 
سیاسیة متعلقة بمستقبل العراق ومست�ق�ب�ل ال�ط�ب�ق�ة 
السی�اس�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة ال�م�ع�ارض�ة آن�ذاك، الش�ی�ع�ی�ة 
والسنیة والكردیة. حیث اعتبرتھ إستج�اب�ة ط�م�وح�ة 
لتأسیس "نظام حكم طائفي" تس�ت�ن�د ع�ل�ی�ھ. أال أن 
ال��ك��ث��ی��ر م��ن ال��دراس��ات ال��غ��رب��ی��ة ت��ؤك��د ب��أن ت��ل��ك 
المؤسسات، أفرادھا ومعداتھا ومواقعھا، لم یكن لھ�ا 
أیة دور أو وجود بعد السقوط م�ب�اش�رة. ول�وال ذل�ك 
القرار الخاطيء لما كان بإمكان داعش من السی�ط�رة 
واالنتشار. وتشیر أیضاً الى م�ا ھ�و أخ�ط�ر، م�ن أن 
میلیشیات احزاب السلطة تمكنت من اختراق كل ت�ل�ك 
األجھزة ومؤسساتھا بالشكل ال�ذي یض�م�ن ھ�ی�م�ن�ة 
األحزاب المتنفذة وإشاعة الفوضى السی�اس�ی�ة ع�ل�ى 
نحو طائفي أنتج الویالت واالنھی�ار ال�ك�ام�ل ل�ل�دول�ة 
ومؤسساتھ�ا. األم�ر ال�ذي زاد م�ن س�وء االوض�اع 
االقتصادیة واالمنیة واالنسانیة وال�م�ج�ت�م�ع�ی�ة ال�ت�ي 

  باتت تھدد السلم األھلي وتعرض البالد للخطر. 
أنتجت األحداث واالزمات ال�م�ت�راك�م�ة ظ�ھ�ور ج�ی�ل 
جدید داخل المجتمع، سیما بین قطاعات واس�ع�ة م�ن 
الشباب، یحمل أفكاراً ن�ھ�ض�وی�ة م�ع�اص�رة الح�ت�واء 
المشھد السیاسي وإنھاء ھیمنة االح�زاب ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
الفاسدة وقواھا الفعلیة في الدولة العمیقة، ومح�ارب�ة 
الفساد االداري والمالي واست�ع�ادة ال�دول�ة ھ�ی�ب�ت�ھ�ا. 
تع�رض�وا خ�الل ذل�ك ل�ل�ع�دی�د م�ن م�ح�اوالت ال�ق�ت�ل 
واالختطاف امام مرآى أجھزة األمن والشرط�ة، ك�ان 
آخرھا ما حدث في سوح التظاھر في أكثر م�ن س�ب�ع 
مح�اف�ظ�ات ف�ي ال�وس�ط وال�ج�ن�وب خ�الل االح�ت�ف�ال 
بالذكرى السن�وی�ة االول�ى ل�الن�ت�ف�اض�ة م�ن اح�ت�الل 
وتخریب وحرق للخیم واإلع�ت�داء ب�الس�الح ال�ن�اري 
والقنابل على المتظاھرین من قبل قوى ومیل�ی�ش�ی�ات 
مسلحة تنتمي لجھات مشاركة في السلطة.. ل�م ی�ك�ن 

ذلك غیر متوقع، إنما ان تصل االمور الى ھ�ذا ال�ح�د 
من الوقاحة والسخریة والسذاجة!.. أنھ ألمر غ�ری�ب 
ت�رت�ك�ب ش�ت�ى ال��ج�رائ�م ال�الانس�ان�ی��ة وتُ�ن�ت��ھ�ك ك��ل 
المقومات االساس�ی�ة ل�ح�ق�وق االنس�ان وم�ؤس�س�ات 
ال�دول�ة، وتُ�ع�رض م�ب�ادئ ال�دس�ت��ور وح�ف��ظ األم��ن 
والقوانین العامة لإلنتھاك وی�ت�ف�اق�م ت�ح�ك�م االح�زاب 
الطائفیة في قرارات الدول�ة، دون رادع قض�ائ�ي أو 

  قانوني.
في ظل ك�ل ھ�ذا االس�ت�ھ�ت�ار وال�ھ�ی�م�ن�ة الس�ی�اس�ی�ة 
واستمرار إرتكاب الجرائم وال�ت�س�وی�ف، ل�ی�س أم�ام 
سوح التظاھر وتنسیقی�ات�ھ�ا ف�ي ج�م�ی�ع م�ح�اف�ظ�ات 
تواجدھا، سیما وان االنتخابات مقبلة وی�ن�ب�غ�ي ف�رز 
الغث من السمین قبل فوات اآلوان، إال ال�ذھ�اب إل�ى 
أبعد ما یمكن لتوفیر المناخ الطبیعي لت�ش�ك�ی�ل ل�ج�ن�ة 
تنسیق ج�ام�ع�ة ت�خ�ت�ار ب�ی�ن ص�ف�وف�ھ�ا ال�ن�زی�ھ�ی�ن 
والمخلصین من العراقیین، ق�ان�ون�ی�ی�ن وأك�ادی�م�ی�ی�ن 
ومثقفین وإعالمیی�ن، ت�ت�ح�دث ب�إس�م ك�ل الس�اح�ات 
والمتظاھرین، ك�م�ا ل�ھ�ا ح�ق ال�ت�ع�ب�ی�ر وال�ت�ف�اوض 
بإسمھم في ایة م�ح�ف�ل ف�ي ال�داخ�ل وال�خ�ارج وف�ق 
مقررات جماعیة مدروسة.. وإذا م�ا ع�دن�ا ل�ل�س�ؤال 
الذي یشغل بال العراقیین على مدى سنوات: ھل م�ن 
إمكانیة إلحداث تغییر جذري في العملیة السیاس�ی�ة؟. 
یتطلب من القوى واالحزاب الوطنیة العراقی�ة خ�ارج 
منظومة الكتل واالحزاب ال�م�س�ت�أث�رة ب�الس�ل�ط�ة، ان 
كانت مؤمن�ة ب�ح�ت�م�ی�ة الص�راع ك�ي "ن�ك�ون أو ال 
نكون" الجل مصیر شعب ووطن ؟، ان ت�ن�ظ�ر ب�ج�د 
الى مسألة التحالفات فیما بینھا كمبدأ لتح�ق�ی�ق ب�ن�اء 
جبھة وطنیة واسعة، تستطیع أن تشكل ق�وة ف�اع�ل�ة 
في المعادلة السیاسیة إلحداث تغییر سیاسي ب�ات�ج�اه 
دولة المواطنة التي تكفل المبادئ والقوانین المع�ل�ن�ة 

میثاق االمم المتحدة ش�رع�ی�ت�ھ�ا وب�ات�ت مس�أل�ة   في
آنیة بالغة األھمیة إلنھاء مخلفات العھود ال�م�ظ�ل�م�ة. 
ان تحقیق ھذا الھدف الوطني النبیل، یقتض�ي ات�خ�اذ 
موقف عملي ثابت وصریح من جمیع القضایا الھامة 
وفي مقدمتھا تغییر نظام ال�ح�ك�م ال�ط�ائ�ف�ي وت�ع�دی�ل 
الدستور بما یتناسب وطموحات الم�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي 
وأم��ن ال��م��واط��ن وض��م��ان ح��ری��ات��ھ، ب��ع��ی��داً ع��ن 
المساومات والمصالح الفئویة وال�ح�زب�ی�ة الض�ی�ق�ة، 
ومن اجل المصلحة الوطنیة العلی�ا ف�ق�ط. وإذا ك�ان�ت 
االحزاب غیر ق�ادرة ع�ل�ى ل�م ص�ف�وف�ھ�ا ل�م�واج�ھ�ة 
التحدیات بما تقتضیھ المص�ل�ح�ة ال�وط�ن�ی�ة ال�ع�ام�ة، 
فعلیھا من باب المسؤولیة األخالقیة على اقل تقدی�ر، 
ان تضع مسألة تعرض الم�ص�ال�ح ال�وط�ن�ی�ة ال�ع�ام�ة 
ومنھا "الثروات ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة وال�م�م�ت�ل�ك�ات ال�م�ال�ی�ة 
والعقاریة واالراضي الحدودیة والمیاه" الت�ي اع�ت�اد 
مسؤولین في الدولة التف�ری�ط او ال�ت�ب�رع ب�ھ�ا س�راً 
لدول الجوار وح�ك�ام�ھ�ا، واح�دة م�ن مس�ؤول�ی�ات�ھ�ا 
الوطنیة التي یجب ان ال تمس بدافع مصالح سیاسیة 
أو فئویة. إنما ھو من ناحیة النضج السیاسي إذا م�ا 
أرادت األحزاب إعتباره من أولویات المقررات ال�ت�ي 
تختبر وج�ودھ�ا، أم�راً ع�ل�ى ال�م�س�ت�وى ال�ق�ان�ون�ي 

  والدستوري ال یقبل الجدل.
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عشر سنوات مرت على الثورة التونسی�ة ت�ق�ل�د     
فیھا رئاسة الوزراء شخ�وص س�ی�اس�ی�ة م�ت�ن�وع�ة 
ومختلفة المشارب بدایة بمحمد الغ�ن�وش�ي ال�وزی�ر 
االول ف��ي ع��ھ��د ب��ن ع��ل��ي وم��رورا ب��ال��ع��دی��د م��ن 
الش��خ��ص��ی��ات الس��ی��اس��ی��ة األخ��رى ال��م��ت��ن��اف��رة 
ایدیولوجیا, كالباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي 
وعلي العریض والمھدي جمع�ة وال�ح�ب�ی�ب الص�ی�د 

 ویوسف الشاھد والیاس الفخفاخ والمشیشي.
من ھؤالء من لیست لھ عالقة بالسیاس�ة ج�ی�ئ ب�ھ 
صدفة وفیھم من مارس ال�دی�ن كس�ی�اس�ة م�ن أج�ل 
تثبیت الخالفة وفیھم من م�ارس الس�ی�اس�ة ن�ظ�ری�ا 

ق�م�ع�ي "  وفیھم من مارسھا تحت وصایة نظــــــام
وك��ان��ت م��ھ��م��ت��ھ ف��ي األص��ل ال ت��ت��ع��دى ت��ن��ف��ی��ذ  "

 القرارات واألوامر و البرامج ال غیر. 
فما الذي جمع ھذا الخلیط من الس�اس�ة..؟ ھ�ل ھ�ي 
السیاسة أم الرغبة في الحكم و االنتفاع ب�م�زای�اه.؟ 
بعیدا عن األھداف الت�ي ق�ام�ت م�ن أج�ل�ھ�ا ال�ث�ورة 
كالشغل والحریة والكرامة والع�دال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة. 
عشر سنوات من الحكم تعاقبت م�ن خ�الل�ھ�ا عش�ر 

ك�م�ا ش�اءت.  " ت�دل�ل�ت" الحكومات التي حكمت و
عشر سنوات والوضع العام بالبالد ی�ت�ـ�أك�د ت�ع�ف�ن�ھ 

 یوما بعد یوم. 
تعفن الوضع السیاس�ي بس�ب�ب ال�خ�الف الس�ی�اس�ي 
وتعفن الوضع االجتماع�ي بس�ب�ب غ�ی�اب اإلح�اط�ة 
االجتماعیة و تعفن الوضع االقتصادي بسبب غیاب 
رؤیة وبرنامج اقتصادي مت�ك�ام�ل وت�ع�ف�ن ال�وض�ع 

ظھور الحركات اإلس�الم�ی�ة وازدی�اد   األمني بسبب
ورغم ذلك یب�ق�ى   معدل الفقر وتعاظم أرقام البطالة

الفشل سید الموقف والس�م�ة ال�م�ش�ت�رك�ة ب�ی�ن ك�ل 
أطیاف ھذه الحكومات التي تبقى رغم اخ�ت�الف�ات�ھ�ا 
المرجعیة تت�ف�ق ف�ي ش�يء واح�د وھ�و(االس�ت�ی�الء 
على الح�ك�م) وال�ت�م�ك�ن م�ن�ھ و (اق�ت�س�ام ال�ك�ع�ك�ة) 

 . والتمعش منھا
ان عنصر المفاجأة لعب دور كب�ی�ر ف�ي تش�ك�ل ھ�ذا 
الطیف السیاسي التونسي فقد جاءت الث�ورة ف�ج�أة 
ولم یكن أحد م�ن ال�ذی�ن ف�ي الس�ل�ط�ة اآلن ی�ت�وق�ع 
ھروب بن علي وفراغ السل�ط�ة بش�ك�ل أفض�ى إل�ى 
تصور و كأن الذي حدث ثورة في حین أن األمر لم 
یكن سوى انتفاضة شعب�ی�ة ق�ادت�ھ�ا ف�ي ال�ل�ح�ظ�ات 
األخیرة االستخبارات العالمیة لتأخذ شكل ال�ث�ورة..

سبقت حدوث "بثورة الیاسمین" (حتى أن تسمیتھا
ال��ث��ورة). إن ال��ف��ش��ل ف��ي ال��ح��ك��م ال��ذي نش��اھ��ده 

یؤكده ھذا العدد الكبیر من ال�ح�ك�وم�ات ال�ت�ي   اآلن
توالت على الحكم ولم تثبت,فسقطت نتی�ج�ة غ�ی�اب 
الرؤیة السیاسیة واإلصالحیة الواضح�ة و ن�ت�ی�ج�ة 
عدم تجانس أغلب مكونات ھ�ذه ال�ح�ك�وم�ات ال�ت�ي 
أتت جزافا و تحت تأثیر طموحات بعض السیاسیین 
في االستیالء على السلط�ة ول�ی�س ال�م�ش�ارك�ة ف�ي 
الحكم.إن المحاصصة الحزبی�ة والص�راع ع�ل�ى م�ا 
یسمى وزارات السیادة اعتبرت من أبرز مس�ب�ب�ات 
عدم ثبات ھذه الحكومات وبقائھا ف�ي ال�ح�ك�م .ك�م�ا 
كان توجھ الثورة ال�ت�ونس�ی�ة ال�ى خ�ی�ار ال�م�ج�ل�س 
الـتأسیسي الذي ت�واص�ل�ت أش�غ�ال�ھ ث�الث س�ن�وات 
اعتبرت ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ك�ث�ی�ری�ن وق�ت�ا ض�ائ�ع�ا وم�اال 
مھدورا وفرصة لحزب حركة ال�ن�ھ�ض�ة اإلس�الم�ي 
للتمكن من الح�ك�م ونش�ر ف�روع�ھ ف�ي ك�ام�ل ت�راب 
الجمھوریة .كما تداخلت مھام المجلس التأس�ی�س�ي 
فجاءت قرارات�ھ وق�وان�ی�ن�ھ ارت�ج�ال�ی�ة غ�ی�ر م�ل�م�ة 
بخصوصیة المرحلة االنتقالیة التونسیة كما تم ف�ي 
ظل ھذا المجلس كتابة الدستور ال�ت�ونس�ي ال�ج�دی�د 

من ق�ب�ل أعض�اء ن�ع�ت�ب�رھ�م غ�ی�ر م�ؤھ�ل�ی�ن ف�ج�اء 
ال�دس��ت��ور فض��ف��اض��ا وع��ام��ا وك��ث��ی��را م��ن فص��ول��ھ 

 . تتعارض مع الحالة التونسیة التي نعیشھا الیوم
لقد تعطل الحكم في تونس وسقطت حكومات نتیجة 
اعتماد نظام برلماني ونتیج�ة ت�ف�رق الس�ل�ط�ة ب�ی�ن 

 ثالثة رؤوس : 
رئ��ی��س ال��ب��رل��م��ان, رئ��ی��س ال��ح��ك��وم��ة ورئ��ی��س 

وك��ث��ی��را م��ا ك��ان الص��راع ب��ی��ن ھ��ذه ال��ج��م��ھ��وری��ة 
الرؤوس الثالثة سمة كل مراحل الحكم بعد الثورة. 
ونحن نعتبر بالمناسبة أن ھذا من أھم أسباب فشل 
السیاسة في تونس .فالبرلمان الذي یمسك ت�ق�ری�ب�ا 
بالسلطة المطلقة تحول إلى ملج�أ ل�ل�خ�ارج�ی�ن ع�ن 
القانون ولذوي السوابق العدلیة و المتمعشین ول�م 
یكن أبدا ف�ي مس�ت�وى ت�ط�ل�ع�ات أف�راد الش�ع�ب ف�ي 
تشریع قوانین تؤمن ل�ل�م�واط�ن ال�ت�ونس�ي ال�ع�ی�ش 
الكریم الذي أضحى بفعل تدھور األوضاع المعیشیة 
من أوكد طلبات المواطنی�ن. ك�م�ا ھ�ج�رت ف�ئ�ة م�ن 
رجال األعمال أشغالھا لصالح السیاسة فدخ�ل ع�دد 
كبیر منھم البرل�م�ان ل�ل�ت�ح�ص�ن وال�ت�رب�ح وأص�ب�ح 
ال�ب�رل�م�ان ال�ل��ع�ن�ة ال�ك�ب��رى (م�ج�م�ع ال�م��ت�س�ل�ق�ی��ن 
واالنتھازیین والف�اس�دی�ن) ال�ت�ي ت�ط�ارد ال�م�واط�ن 
ال��ت��ونس��ي ف��ي ص��ح��وه وم��ن��ام��ھ. داخ��ل ك��ل ھ��ذه 
الفوضى السیاسیة و الفشل ال�م�ت�وال�ي ف�ي ال�ح�ك�م 
یأتي غول اإلرھاب فتصبح تونس (الدولة المدن�ی�ة 
و ال���م���ع���ت���دل���ة)م���رت���ع���ا ل���إلرھ���اب ومص���درا أوال 
ل�إلرھ��اب��ی�ی��ن ف��ت�وال��ت ع��م��ل�ی��ات اغ��ت��ی�ال س��ی��اس��ي 
وعملی�ات إرھ�اب�ی�ة ض�رب�ت س�ی�ادة ال�ب�الد وھ�ی�ب�ة 
الدولة واقتصادھا وتحول المواط�ن ال�ت�ونس�ي ال�ى 
رھینة في ید التكف�ی�ری�ی�ن وال�م�ت�ح�ص�ن�ی�ن ب�ال�دی�ن 
وتحول العمل الحكومي إل�ى م�ح�اج�ة ب�ی�ن م�ن م�ع 

 اإلرھاب ومن ضد اإلرھاب. 
في المقابل بقى اإلعالم ھذه السلطة الرابعة ب�ع�ی�دا 
عن ھ�م�وم ال�م�واط�ن وع�ن م�ت�ط�ل�ب�ات ال�ب�الد ول�م 
یساھم في التأسیس لمفھوم الوطنیة و لم یقم بنشر 
ثقافة متنورة بل ذھ�ب ج�ری�ا وراء ال�رب�ح ال�م�ادي 
باعتماد مواضیع وبرامج ساھمت بشكل ك�ب�ی�ر ف�ي 

 تغییب المواطن عن واقعھ.
إن كل ھذه العوامل المتن�وع�ة و ال�م�ت�داخ�ل�ة ف�ی�م�ا 
بینھا ساھمت بشكل أو بأخر في سقوط الحك�وم�ات 
وانتشار الفساد وت�ع�اظ�م دور االق�ت�ص�اد ال�م�وازي 
والتھریب وظھور طبقة غنی�ة ع�م�ل�ت ع�ل�ى ت�أب�ی�د 

  .الوضع المتعفن أصال في نظام الحكم
إن الفشل الكبیر تسجلھ ھذه األرقام فق�د ت�ح�ص�ل�ت 
تونس منذ الثورة عل�ى ق�روض وھ�ب�ات م�ا ی�ع�ادل 
م��ائ��ة أل��ف م��ل��ی��ون دی��ن��ار (س��ب��ع��ی��ن أل��ف م��ل��ی��ون 
قروض ) و (ثالثین ألف ملی�ون ھ�ب�ات) وذل�ك ف�ي 
إطار اتفاقات تعاون او لتدعیم الحری�ات واالن�ت�ق�ال 
الدیمقراطي وغیره ذھبت جلھا لتغط�ی�ة مص�اری�ف 
الدولة ورواتب الموظف�ی�ن. ك�م�ا ت�ح�ص�ل�ت ت�ون�س 

ملیون دینار) 750جائحة كورونا على ( "بفضل"و
ملیار دی�ن�ار) م�ن  1.2من صندوق النقد الدولي و(

م��ل��ی��ون دی��ن��ار) م��ن 200االت��ح��اد األوروب��ي و (
تبرعات المواطنین لم یتم استغاللھا بشكل یقلل من 
حدة انتشار الكورونا في تونس. ھ�ذا دون اع�ت�ب�ار 
األموال التي بقیت من عھد ال�ن�ظ�ام الس�اب�ق وت�ل�ك 
التي تجمعت من مصادرة أمالك بن علي وع�ائ�ل�ت�ھ 
وأركان حكمھ ھذه األموال التي غیبت وال نعلم أین 
صرفت رغم الم�ط�ال�ب�ات ال�ع�دی�دة م�ن ال�ج�م�ع�ی�ات 
والمنظمات المدنیة التونسیة بالشفافیة في التعامل 
مع مقدرات الدولة المالی�ة. ل�ق�د دأب�ت ال�ح�ك�وم�ات 
المتعاقبة على التعلل بصعوبة الوضع االق�ت�ص�ادي 
ال��ع��ال��م��ي ث��م ب��ال��وض��ع الص��ح��ي ج��راء ال��ك��ورون��ا 
للتملص من مسؤولیتھا أمام مواطنیھا ولل�ت�م�ل�ص 
من مسؤولی�ات�ھ�ا أم�ام ال�دول ال�م�ان�ح�ة وال�داع�م�ة 
لتونس مما قلل من مصداقیة ھذه الحك�وم�ات ل�دى 

 .ھذه الدول وعطل عجلة االستثمار داخل البالد
إن محاوالت الخروج من أزمة الحكم والسیاسة في 
تونس یتطلب كثیر من المراج�ع�ات, م�راج�ع�ات ق�د 
ت�أخ��ذ ش��ك��ل تض��ح��ی��ات الب��د م��ن��ھ��ا ك��إع��ادة ك��ت��اب��ة 
الدستور ومراجعة نظام الحكم و تعدیل�ھ إل�ى ن�ظ�ام 
رئ��اس��ي ی��ل��ع��ب ف��ی��ھ ال��ب��رل��م��ان دورا م��ؤس��س��ات��ی��ا 
وتشریعیا ومراقبا ولیس معطال لعمل الح�ك�وم�ة أو 
لعمل الرئیس .ن�ظ�ام ح�ك�م ج�م�ھ�وري ت�ح�ت�رم ف�ی�ھ 
الدولة و تحمي كل الدیانات و ف�ي ال�م�ق�اب�ل ت�ن�ھ�ي 
س��ی��ط��رة ال��دی��ن ع��ل��ى الش��أن ال��ع��ام .ك��م��ا ت��دع��و 
الضرورة إلى ھدنة اجتماعیة یتحمل مس�ؤول�ی�ت�ھ�ا 
اتحاد الشغل تلغى فیھا جمیع اإلضرابات و الب�ح�ث 
ع��ن ش��ك��ل أخ��ر م��ن االح��ت��ج��اج ال ی��ع��ط��ل ع��م��ل 
الحكومة .قد تكون النجاة من الوضع القاسي الذي 

 یعیشھ التونسي یت�م ب�إت�ب�اع س�ی�اس�ة ت�راوح ب�ی�ن
سیاسة  "الدیمقراطیة"و " الدیكتاتوریة الوطنیة"

تكون فیھا مصلحة البالد ھي المنطلق. في المقاب�ل 
ولحسن سیر عمل الحكومة یجب إفراغ مسؤولیات 
الحكم من أشباه السیاس�ی�ی�ن واع�ت�م�اد ال�م�س�ت�وى 
العلمي و السیاسي شرط الدخول إلى الحكومة ذلك 
أن السیاسة كممارسة لیست ھدفا بحد ذاتھ�ا ب�ق�در 
ماھي وسیلة إلنشاء دولة عادلة مما یتطلب امتالك 
حد أدنى من اإللمام بعلوم السیاسة وال�م�ع�رف�ة ف�ي 

 شتى المجاالت. 
إن تونس ملزمة بتغییر رادیكالي تقوده ن�خ�ب�ة م�ن 
الوطنیین( یقع ف�رض�ھ�ا م�ن الش�ارع إذا ل�م ت�ت�ف�ق 
األطیاف السیاسیة حولھا) تقضي على كل العوائق 
التي تعترض ال�ع�م�ل ل�م�ص�ل�ح�ة ال�ب�الد م�ن ض�رب 
للفساد السیاسي و المال�ي واع�ت�م�اد ح�د أدن�ى م�ن 

 العدالة االجتماعیة في الحیاة العامة. 
غیر ذلك سیبقى الوضع على حالھ و ستبقى تونس 
منصة للتجارب السیاسیة في شكل (تمشي حكوم�ة 
وتجيء حكومة) أو إننا سنف�اج�ئ ب�خ�روج الش�ع�ب 
الجائع إلى الشارع في شك�ل یش�ب�ھ ال�ث�ورة ل�ك�ن�ھ�ا 
أكثر عنفا و أكث�ر دم�وی�ة ت�ع�ود ب�ع�دھ�ا ال�ب�الد إل�ى 

 . "تحت الصفر "مربع
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 عبد الحمید الصغیر/تونس 



واجھ المسرح العراقي الناشئ، كشأن   
غیره من المس�ارح ال�ع�رب�ی�ة، ص�ع�وب�ة 
الحصول على النص المسرحي ال�ج�ی�د، 
رغم المحاوالت التي بذلت لتوفیر المادة 
المسرحیة لھ، وكان أول كاتب م�ت�م�ی�ز، 

، “ ی�وس�ف ال�ع�ان�ي” الكاتب المس�رح�ي 
الذي ضمن ل�ن�ف�س�ھ ش�رط�ي ال�م�وھ�ب�ة 
واالستمرار وزاد علیھما معاناة التجربة 
ال��م��س��رح��ی��ة م��ن زوای��ا أخ��رى غ��ی��ر 
التألیف؛ وأھمھا التمثیل، فھو أقرب من 
غیره إلى مفھوم رجل المسرح إذ یجمع 

 .بین التألیف والتمثیل

ف���ي أوائ���ل “  ی���وس���ف ال���ع���ان���ي” ب���دأ 
الخمسینیات حین كتب مسرح�ی�ات م�ث�ل 

، وفیھا یست�خ�دم 1951(رأس الشلیلة) 
أسلوب التمثیلیة اإلذاعیة كي یفضح م�ا 
یقوم في الدوائر ال�ح�ك�وم�ی�ة م�ن فس�اد 
إداري یشمل الدائرة بأكم�ل�ھ�ا، وی�ج�م�ع 

ھنا بین الواقعیة في ال�ع�رض “  العاني” 
وال��ت��ص��وی��ر وب��ی��ن ال��ف��ك��اھ��ة، وال��ن��ق��د 
االجتماعي ھنا واضح ومباشر وم�وج�ھ 
نحو ھدف یرمي إلیھ الع�ان�ي دائ�م�ا ف�ي 
مس��رح��ی��ات��ھ؛ وھ��و نص��رة ال��م��ظ��ل��وم 
الشعبي على خصومھ من أعداء الشعب 

 .ومستغلیھ
وكتب المسرحیات التالیة (ستة دراھم)  

، تس��ج��ل ت��ق��دم��ا واض��ح��ا ع��ل��ى 1954
سابقتھا نحو فن المسرح، ومرة أخ�رى 
یبرز یوسف العاني ب�ط�ل�ھ ال�ذي ی�ت�خ�ذ 
سمة الش�اط�ر الش�ع�ب�ي ف�ي ال�ح�وادی�ت 
ل�ی��ن��ت��ق��م م��ن أع�داء الش��ع��ب، ف��ي ع��ام 

مرحلة مھمة من مراح�ل ت�ط�ور  1955
العاني، ففي ھذا العام ك�ت�ب مس�رح�ی�ت�ھ 
المعروفة (أن�ا أم�ك ی�ا ش�اك�ر)، ودخ�ل 
بفنھ بقوة وجس�ارة ودون م�وارب�ة ف�ي 
المعركة الوطنیة، التي كان�ت ت�دور ف�ي 
العراق إذ ذاك لتحقیق التح�رر ال�وط�ن�ي 
على الصعی�دی�ن ال�داخ�ل�ي وال�خ�ارج�ي، 
صور األم ذات اإلرادة الحدیدیة والوعي 
السیاسي غیر ال�ع�ادي ل�ھ�ا وألوالدھ�ا، 
والذي ال یتزع�زع ف�ي ح�ت�م�ی�ة ال�ث�ورة 

 .الوطنیة وضرورة انتصارھا
أصبح یوسف ال�ع�ان�ي أك�ث�ر ع�م�ق�ا ف�ي 
مسرح�ی�ات�ھ ال�م�ھ�م�ة ال�الح�ق�ة؛ وع�ل�ى 
رأسھا مسرحیات (المفتاح) و(الخرابة) 
و(الخان وأح�وال ذل�ك ال�زم�ان)، ك�ت�ب 
العاني مسرحیة (المفتاح) ما بین عامي 

، وفي ھ�ذه ال�م�س�رح�ی�ة 1968، 1967
ن��ل��ق��اه مش��غ��وال ب��اإلنس��ان وقض��ای��اه، 
اإلنسان التقدمي خاصة، وال�ھ�دف ك�م�ا 

اإلنس��ان ”  ال��ع��ان��ي“ ك��ان دائ��م��ا ع��ن��د 

 .وھدایة اإلنسان إلى وسائل التقدم
انتقل العاني إلى كتابة مسرحی�ة م�ھ�م�ة 

، ھ�ي ف�ي 1970أخرى ھي (الخراب�ة) 

ج��وھ��رھ��ا ف��ان��ت��ازی��ا ت��ف��ی��د م��ن أش��ك��ال 
مسرحیة متعددة بینھا المسرح الوثائقي 
والدعائي، والمسرح الشعبي، ومس�رح 
العرائس لتعرض علینا مش�ك�ل�ة ال�خ�ی�ر 
والشر في معانیھا المتعددة: االجتماعیة 

… والسیاسیة واألخالقیة واالقت�ص�ادی�ة
 الخ. 

ق�دم ی�وس�ف ال�ع�ان�ي  1976وفي ع�ام 
مسرحیة (الخان وأحوال ذل�ك ال�زم�ان، 
وفیھا نجح ال�ك�ات�ب ف�ي خ�ل�ق م�وازن�ة 
دقیقة بین أحوال ومصائر سكان ال�خ�ان 
وبین األحداث ال�ق�وم�ی�ة ال�ك�ب�رى ال�ت�ي 
كانت تدور في العراق آنذاك .... اضاف�ة 
الى مسیرة یوسف العاني ف�ي ال�ت�ال�ی�ف 
ال��م��س��رح��ي ب��رز ال��ى ج��ان��ب��ھ ك��ت��اب 

 ..وكتاب واعدون مھمین 
 

حیث قام كتاب مسرحیون واعدون ب�م�د 
الحركة المسرحیة الع�راق�ی�ة ب�ن�ص�وص 

ن�ور ال�دی�ن ” تفاوتت في القی�م�ة، م�ث�ل 
ال���ذي ی���ت���اب���ع ف���ن ال���ع���ان���ي “  ف���ارس

ال�ب�ی�ت ” االجت�م�اع�ي ف�ی�ق�دم مس�رح�ی�ة 
وھ��ي ت��ح��ك��ي قص��ة  1968“  ال��ج��دی��د

الصراع بین صنفین من ال�ن�اس أول�ئ�ك 
الذین ینتمون إلى الماضي الموشك على 
االنتھاء وأولئك الذین یسمعون إلى ھدم 
الماضي وإقامة ص�رح مس�ت�ق�ب�ل ج�دی�د 
فوق أنقاضھ، وھي مس�رح�ی�ة م�ك�ت�وب�ة 
بجسارة وواقعیة أخاذة إذ تص�ور فس�اد 
الحاضر ھذا التصویر ال�ب�دی�ع، وھ�ي ال 
تكتفي باإلیحاء بضرورة ق�ی�ام م�ج�ت�م�ع 
جدید بل ت�ع�ل�ن ھ�ذا إع�الن�ا ف�ي ن�ھ�ای�ة 

 .المسرحیة
 وایض���ا ك���ت���ب ن���ور ال���دی���ن ف���ارس 

مس�رح��ی��ت��ی��ن الف��ت��ت��ی�ن ل��ل��ن��ظ��ر وھ��م��ا: 
ال�ل�ت�ان  -العطش-و  -الغریب-مسرحیتا 

 1972ظ��ھ��رت��ا ف��ي ك��ت��اب واح��د ع��ام 
ال�م�ط�ب�وع�ة  -جدار الغضب -ومسرحیة 

عم�ل ف�ن�ي  -الغریب -، مسرحیة 1974
أقوى ما فیھ ھو شخصیة الغ�ری�ب   مھم

شدھان، إنھ ی�م�ث�ل تش�وق ال�ن�اس إل�ى 

ال��ع��دل وال��ح��ری��ة وان��دف��اع��ات الش��ع��ب 
التلقائیة ن�ح�و ب�ل�وغ ھ�ذی�ن ال�ھ�دف�ی�ن، 
والمآزق الكثیرة الت�ي ی�ت�ع�رض ل�ھ�ا ال 
توھن من حبھ للن�اس وال�خ�ی�ر وال�ع�دل 
وال تجعلھ ینسى الحلم الذي ی�ف�ك�ر ف�ی�ھ 
دائما والذي یبشر فیھ بأن العدل قد ق�ام 

 .وأن الظلم قد تداعى
أما المسرحیة األخرى التي ظھ�رت م�ع 

في كتاب واحد فھي مسرحیة ” الغریب“
، ف�ي ال�م�س�رح�ی�ت�ی�ن ن�غ�م�ة ” العط�ش“ 

مشتركة ھي سلبیة الجماھیر وت�ف�رق�ھ�ا 
عن حقھا المشترك ومی�ل أف�رادھ�ا إل�ى 
أن یرعى ك�ل مص�ال�ح ن�ف�س�ھ وحس�ب، 
وفي كل من�ھ�م�ا ب�ط�ل ش�ع�ب�ي ی�ت�ص�دى 

ف�ي وج�ھ ق�وى   للكفاح من أج�ل ق�وم�ھ
عاتیة ظالمة تبطش بالج�م�اھ�ی�ر ب�ط�ش�ا 
ش��دی��دا دون أن ی��ك��ون ف��ي إم��ك���ان 

 .الجماھیر الدفاع عنھ
ی�ع�رض “  جدار الغضب” وفي مسرحیة 

ثورة الزنج عرضا ”  نور الدین فارس“ 
درامی�ا بس�ی�ط�ا ول�ك�ن�ھ م�ؤث�ر، ع�رض 

ف������ك������ره ”  ن������ورال������دی������ن ف������ارس“ 
وموقفھ الم�ؤی�د وال�ن�اق�د م�ع�ا   الواضح

 .لثورة الزنج وكیف تطورت
ك�ت�ب  1969و  1968وما بین عام�ي 

“  الموت والقضیة”عادل كاظم مسرحیة 
وان�ت��زع م��ن أل�ف ل�ی��ل��ة ش��خ�ص��ی��ت�ی��ھ��ا 
الدائمتین: ش�ھ�رزاد وش�ھ�ری�ار وج�ع�ل 
م��ن��ھ��م��ا رم��زی��ن ل��ل��ح��ری��ة (ش��ھ��رزاد) 

ول�ل�ض�ی��اع (ش�ھ�ری��ار) وأنش�أ م��ا ب�ی��ن 
االثنین عالقة جدیدة ھي عالقة ال�ح�ری�ة 

 .التي تحوم حول الضیاع
 ..مسرحیات فكریة

وثمة مسرحیات ف�ك�ری�ة أخ�رى ك�ت�ب�ھ�ا 
خش�ب ” كتاب ال تنقصھم الم�وھ�ب�ة م�ث�ل

عبد الملك ”لـ  1966  ،1965“ ومخمل
م�ح�ی�ي ال�دی�ن ” ل“  الس�ؤال” و ” نوري
وال��م��س��رح��ی��ة األول��ى   1970“  ح��م��ی��د

تحاول في بساطة أن تعرض مأساة ملك 
یحاول في القرن العش�ری�ن أن ی�ح�ت�ف�ظ 
ب�ع��رش�ھ. وق�د ك�ان��ت ھ�ذه ال�م��س�رح��ی��ة 
جدی�رة ب�أن ت�ك�ون أفض�ل ب�ك�ث�ی�ر م�م�ا 

لو عرض المؤلف مأساة الملك من   ھي
وجھة نظر الشعب. ب�دال م�ن أن ی�ك�ون 
الشعب مؤامرات وانتفاضات نسمع بھ�ا 
وال نراھا، عبد الملك ن�وري ل�ھ ق�درات 
واضحة في إدارة األحداث والحوار، أما 

ف�ت�ع�رض ”  الس�ؤال“ المسرحیة الثانی�ة 
مأساة طبی�ب ل�ی�ب�رال�ي اس�م�ھ ص�ف�وان 
یؤمن بالحق ویبذل العون للناس ولكن�ھ 

ب�أن ال�ق�ان�ون ع��ادل   ی�ث�ق ف�ي س�ذاج�ة
وتكون النتیجة أن یقت�ل ال�ط�ب�ی�ب ب�أم�ر 

مت�ھ�م�ا ب�ق�ت�ل رج�ل ل�م ی�ر إال   القانون
 .جثتھ

ال��ت��راث الش��ع��ب��ي   وق��داس��ت��ل��ھ��م م��ن 
وحكایتھ في اعمال مسرح�ی�ة م�ھ�م�ة .. 

وعلى درب استلھام الت�راث أع�د ق�اس�م 
مس�رح�ی�ت�ھ ال�ط�ری�ف�ة  1973محمد في 

وف�ی�ھ�ا “  بغداد األزل بین الجد والھزل” 
یغوص قاسم ف�ي ب�ط�ون ك�ت�ب ال�ت�راث 
كتب الجاحظ، ومقامات ال�ح�ری�ري وم�ا 
رواه الرواة عن أشعب ال�ط�ف�ی�ل�ي، وم�ا 
سجلھ الباحثون عن الشعراء الصعالی�ك 
والظرفاء والشحاذین لیقدم ل�ن�ا ع�رض�ا 
مسرحیا بطلھ السوق بكل ما یحوي من 
مفارقات ومالعب وأالعیب وت�ن�اقض�ات 
بین فقراء مسح�وق�ی�ن وأغ�ن�ی�اء، وھ�و 
یوائم في عرضھ المسرحي ھذا بین ف�ن 
مخاطبة الجماھی�ر وال�روای�ة ل�ھ�ا وف�ن 
التمثیل، فعودة قاسم محمد إل�ى الس�وق 
واعتماده شكال مسرح�ی�ا ھ�و ف�ي وق�ت 
واحد تجدید وعودة إلى ت�ق�ل�ی�د. وایض�ا 
ك��ت��ب مس��رح��ی��ة ك��ان ی��ام��ك��ان وع��دة 
نصوص اخرى مست�ل�ھ�م�ة م�ن ال�ت�راث 
الش��ع��ب��ي ال��ذي زخ��ر ب��ھ��ا ال��م��س��رح 

 العراقي ...
وھناك مؤلفون مسرحیون لھم بصمتھم 
المؤثرة والواضحة وشھد لھم المس�رح 
 العراقي بالق التالیف وجمالیة العرض.
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 حسن نصراوي/بغداد



م�ن�ذ م�ع�رض�ھ�ا الش�خ�ص�ي األول ال�ذي    
م ف��ي ك��ل��ی��ة ال��ف��ن��ون 2006أق�ام��ت��ھ ع��ام 

الجم�ی�ل�ة ف�ي ب�اب�ل, وھ�ي تس�ع�ى ج�اھ�دة 
إلجتراح اسلوبھا الذي یمیزھا عن أقرانھ�ا 
بعینھا الفاحصة ورؤیتھا الناقدة وأل�وان�ھ�ا 
المبھجة مستفیدة من بیئتھا المحلی�ة ال�ت�ي 
نشأت وترعرعت بین بیوتاتھا وازقتھا في 
(الجامعین) الحلیة وق�ری�ب�اً م�ن م�وی�ج�ات 
شط الحلة التي أفرغت محموالتھا الدالل�ی�ة 
الثریة في ذاكرتھا الط�ری�ة, وك�ان ل�ھ�ا ان 
تعیش في بی�ت ام�ت�ألت ج�دران�ھ ب�ل�وح�ات 
لكبار فناني الوطن ـ فائ�ق حس�ن ـ�ـ� ج�واد 
سلیم, نوري الراوي, اسماعیل الش�ی�خ�ل�ي, 
عطا صبري, عامر العبیدي, ش�اك�ر حس�ن 
آل سعید, ضیاء العزاوي , وحظیت بمكتب�ة 
ف�ن�ی�ة ت�ن�اث�رت ك�ت�ب�ھ��ا ف�ي زوای��ا ال�غ��رف 
الضیقة ال�ت�ي ت�وف�رت ب�ف�ض�ل إھ�ت�م�ام�ات 
والدھا الناقد التشكیلي وحوارتھ ال�م�ن�ت�ج�ة 
التي انعكست معطیاتھا على خ�زی�ن األب�ن�ة 
الشابة (الزھراء) ومنحتھا ط�اق�ة م�ن�ت�ج�ة 
في تفحص التجارب ال�ك�ب�ی�رة ل�ل�م�ب�دع�ی�ن 
والتي تعیش م�ع أع�م�ال�ھ�م ط�وال ی�وم�ھ�ا 
ال���م���ح���ت���ش���د ب���األح���الم وال���ط���م���وح���ات 

ال�زھ�راء   واألمنیات...وكان من حسن حظ
ص��الح ان م��واردھ��ا ال��م��ع��رف��ی��ة تش��ك��ل��ت 
باندماجھا الواعي بمفردات واق�ع ج�م�ی�ل ـ 
رغم ما یعتوره من انكسارات وتداعیات ـ�ـ 
وكان�ت ال�ط�ب�ی�ع�ة ال�خ�ض�راء ب�ب�س�ات�ی�ن�ھ�ا 
ونخی�ل�ھ�ا وط�ی�ورھ�ا ومس�اءات ش�اط�ئ�ھ�ا 
مادتھا الخام التي استقت منھا رسومات�ھ�ا, 
وان�ج��زت أج��م�ل ل�وح��ات�ھ��ا ال��م�ع��ب�رة ع��ن 
تماھ�ی�ھ�ا ال�م�ت�ف�رد م�ع ت�ل�ك ال�م�وج�ودات 
النابضة بالحیاة والتي أض�اف�ت ل�م�ن�ج�زھ�ا 
الكثیر من ال�ت�ح�والت ال�م�ھ�م�ة ف�ي مس�ار 
تجربتھا التي ترصنت وامتلكت مشروع�ی�ة 
حضورھا في المشھد التشكیلي ال�ع�راق�ي , 
وتمیزت بثراء منجزھا وتراكماتھ المبھرة, 
واتخذت لھا مساحة من االنتشار من خ�الل 
مشاركاتھا الفاعلة في الحراك الفن�ي ع�ب�ر 
العدید من المعارض التي أقیمت على مدى 
ال�ع�ش�ری�ن س�ن��ة ال�م�ن�ص�رم��ة ب�ی�ن ب�غ��داد 
والقاھرة وب�اری�س وف�ي ق�اع�ات ال�ع�رض 

الخاصة ... ال سیما واننا ندرك ان ال�م�رأة 
التشكیلیة لم تنل كل ما تتمن�اه م�ن رع�ای�ة 
واھتمام عدا اس�ت�ث�ن�اءات ق�ل�ی�ل�ة م�ن ل�دن 
ج�م��ع��ی�ة ال��ت�ش��ك��ی�ل��ی��ی�ن ال��ع�راق��ی��ی�ن ال��ت��ي 
استطاعت وضمن امكاناتھ�ا ال�م�ت�اح�ة م�ن 
استقطاب ھذا العدد القلیل م�ن ال�م�ب�دع�ات 
الع�راق�ی�ات وف�ي اج�واء إح�ت�ف�ال�ی�ة الئ�ق�ة 
وب��م��ع��ای��ن��ة ف��احص��ة ل��م��ج��م��ل رس��وم��ات 
الزھراء صالح یترسخ في وعي المشاھدة 
ان ھذه الف�ن�ان�ة ال�م�ث�اب�رة اس�ت�ط�اع�ت ان 
تؤسس لھا مكان�ة م�م�ی�زة ومش�ی�دة ع�ل�ى 
أس�س س��ل�ی�م��ة اذ ب��دأت ح��ی�ات�ھ��ا ال�ف��ن�ی��ة 
بالتوجھ صوب الم�ن�اب�ع الص�اف�ی�ة ل�ل�ح�ی�اة 
العراقیة بطبیعتھا الم�ح�م�ل�ة ب�ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
االف��ك��ار واالش��ارات دون ال��ق��ف��ز ع��ل��ى 
م��ع��ط��ی��ات ال��رواف��د االول��ى ف��ك��ان ال��واق��ع 

ب��م��البس��ات��ھ وت��ن��وع��ات��ھ م��ث��ار دھش��ت��ھ��ا 
والتعامل بم�ھ�ارة م�ع م�ف�ردات�ھ ول�ذا ف�إن 
الزھراء صالح استطاعت ان ت�ن�ق�ل ع�ی�ن 
ال��م��ش��اھ��د ال��ى ب��ی��وت ال��ف��الح��ی��ن وراھ��م 
وبساتین�ھ�م واش�ی�ائ�ھ�م ب�م�ا ی�زی�ح ع�ن�ھ�ا 
غشاوة الظروف القاھرة التي ت�ح�ی�ط ب�ھ�ا, 
فإنت اذ ترى بیتاً ریفی�اً جس�دت�ھ ب�أل�وان�ھ�ا 
المفرحة تدرك ك�م ھ�و ح�ج�م األم�ل ال�ذي 
یعتمر الصدور ویأخذھا بعیداً الى مساحات 

البھجة والمستقبل , وال ت�ق�ت�ص�ر ریش�ت�ھ�ا 
على ھ�ذا, ب�ل ذھ�ب�ت ال�ى أق�اص�ي ال�ح�ل�م 
وانتجت ل�وح�ات ت�ف�ی�ض ع�ذوب�ة ودالالت 
مثقلة بالمعاني الكبیرة خاصة تلك ت�ت�ن�اول 
ال�ت�ف��اص�ی��ل الص�غ��ی�رة, ان أغ�ل��ب األل��وان 
المستخدمة تنتمي لعائلة لونیة مبھ�ج�ة, ال 
وجود لألسود بینھا رغم ان ل�ل�ون االس�ود 
ط��اق��ت��ھ ال��ت��ع��ب��ی��ری��ة ال��ك��ب��ی��رة, ول��ذا ف��ان 
رسومات ھذه الف�ن�ان�ة الش�اب�ة ت�دخ�ل ال�ى 
النفس السرور واألمل والت�ش�ب�ث ب�ال�ح�ی�اة 
على م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن أوج�اع وخ�ی�ب�ات ..... 
ولنالحظ معاً لوحة ( النخیل السامق ) التي 
ابدعت ف�ی�ھ�ا ال�زھ�راء وج�ع�ل�ت�ھ�ا ض�اج�ة 
بالسمو والشموخ واالرتفاع فالن�خ�ل�ة ك�م�ا 
نعرف ھي قرینة االنسان العراق�ي الص�اب�ر 
في بالد السواد ووقوفھا بھ�ذا ال�ع�ل�و دون 
انحناءات فیھ الكثیر من االشارات المعب�رة 
عن ثراء المعنى وأل�ق االل�وان ال�م�ب�ھ�رة, 
وتتجلى قدرة الزھراء صالح في ابداع ك�ل 
ما ھو معبّر عن السعادة ففي لوحت�ھ�ا ع�ن 
ط���ق���وس ال���ف���رح ی���ن���دم���ج ال���ك���ل ف���ي 

نابض بالمحبة وبذات االلوان ال�ت�ي   مشھد

تمنح الع�ی�ن ال�رائ�ی�ة راح�ة ف�ي اس�ت�ق�ب�ال 
م��ف��ردات الس��ط��ح ال��ت��ص��وی��ري ال��م��زدح��م 

 باالیدي واالجساد المتشابكة ....
وتدھشك بورتریات الزھ�راء ص�الح ب�دق�ة 
خطوطھا وجمال تفاصیلھا وق�وة اب�الغ�ھ�ا 
فھذا بورتریت الفنان الراح�ل ج�واد س�ل�ی�م 
یجعلك متماھیاً بقوة مع اشع�اع�ات وج�ھ�ھ 
ورأسھ الذي أعتمر طاقیة تقترب بش�ك�ل�ھ�ا 
م��ن ق��رص الش��م��س وف��ي ھ��ذا ال��ت��م��ازج 

واالستخدام ما یمنح المش�اھ�د فس�ح�ة م�ن 
التأمل واألم�ت�داد ال�ى ال�ن�ب�ش ف�ي م�ن�ج�ز 
الراحل جواد سلیم و عملھ الخالد .. نص�ب 
الشھید ـ كما ان الزھراء صالح استطاع�ت 
بأصابعھا ودقة نظرھا وصواب رؤیتھ�ا ان 
ترسم لنا بورتریتات أخ�رى ت�ؤرخ ل�ح�ی�اة 
االقربین ال�ذی�ن ل�ھ�م م�ن�زل�ة ف�ي ن�ف�س�ھ�ا 
المبدعة ... ف�ي ح�ی�ن ی�رى ال�م�ش�اھ�د ان 
الزھراء صالح تفیض جماالً عندما تم�س�ك 
فرشاتھا الذكیة لترسم لنا دیكاً یلوذ ب�أن�ث�اه 

 تعبیراً عن إلفة وحمیمیة ....
أن أعمال الزھراء ص�الح ال�ت�ي ان�ج�زت�ھ�ا 
خالل سنواتھا األخیرة تؤكد ج�دارت�ھ�ا ف�ي 
است�ح�ق�اق ان ت�ك�ون واح�دة م�ن ف�ن�ان�ات 
العراق الكبیرات في قابل األیام ولعلنا ن�ج�د 
فیھا امتداداً لــ لورنا سلیم ,وداد االورفلي, 

لیلى ال�ع�ط�ار,   سعاد العطار, وسماء االغا,
ھ��ن��اء م��ال هللا, رؤی��ا رؤوف وعش��رات 
النسوة المبدعات , وفي ھ�ذا ال�ف�ی�ض م�ن 
األبداع سیكون لنا ذات ی�وم م�ا ی�م�ك�ن ان 
یقال ف�ي ت�ج�رب�ت�ھ�ا ب�م�ا ی�دھ�ش ال�م�ت�اب�ع 
وی�ؤش��ر حض��ورھ��ا ال��ب��ھ�ي ف�ي ال��م�ش��ھ��د 

 التشكیلي العراقي ...
 /بابل 1984الفنانة الزھراء صالح عباس تولد  

 ماجستیر فنون تشكیلیة / اختصاص رسم 000
  عضو نقابة الفنانین وجمعیة التشكیلین العراقیین 000
 2006المعرض الشخصي األول في بابل /  000

 ولھا مشاركات في :
 2008/  2007معرض جائزة عشتار لعامي  000
معرض الملتقى الفني ال�ث�ام�ن ل�ل�ج�ام�ع�ات ال�ع�رب�ی�ة /  000

 2005القاھرة 
  معرض یوم المرأة العالمي / دائرة الفنون التشكیلیة 000
 2014معرض المعھد الفرنسي في بغداد/  000
 2015معرض بغداد في عیون مبدعیھا/  000

18  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 774 

 25 Nov 20 • Year 16 

  ..  رت ااء ح
  

 

 شكر حاجم الصالحي                                   
 العراق 



یقول سركون بولص : ونحن ح�ی�ن ن�ق�ول قص�ی�دة    
النثر فھذا تعبیر خاطىء، ألّن قصیدة النثر في الش�ع�ر 
األوربي ھي شيء آخر، وفي الشعر ال�ع�رب�ي ع�ن�دم�ا 

نتحدث عن قصیدة مقطّعة وھي م�ج�ّرد تس�م�ی�ة  نقول
خاطئة، وأنا أسّمي ھذا الشع�ر ال�ذي أك�ت�ب�ھ ب�الش�ع�ر 
الحّر، كما كان یكتبھ إلیوت و أودن وكما ك�ان ی�ك�ت�ب�ھ 
شعراء كثیرون في العالم . واذا كانت تسمیتھا قصیدة 
النثر، فأنت تبدي جھلك، ألّن قصیدة الن�ث�ر ھ�ي ال�ت�ي 
كان یكتبھا بودلیر ورامبو وماالرمیھ، أي قصیدة غیر 
مقطّعة. من ھنا بدأنا نحن وأستلھمنا فكرة ال�ق�ص�ی�دة/ 
السردیّة التعبیریّة / باألت�ك�اء ع�ل�ى م�ف�ھ�وم ھ�ن�دس�ة 
قصیدة النثر وم�ن ث�ّم ال�ت�م�ّرد والش�روع ف�ي ك�ت�اب�ة 
قصیدة مغایرة لما یُكتب م�ن ض�ج�ی�ج ك�ث�ی�ر ب�دع�وى 
قصیدة نثر وھي بریئة كل البراءة من ھذا االّ ال�ق�ل�ی�ل 
ممن أوفى لھا حسبما یعتقد / وھي غیر قصی�دة ن�ث�ر/ 
وأبدع فیھا ایما ابداع وتمیّز، ون�ق�ص�د اّن م�ا یُ�ك�ت�ب 
الیوم انما ھو نّص حّر بع�ی�د ك�ل ال�بُ�ع�د ع�ن قص�ی�دة 

  النثر.
اّن القصیدة السردیّة التعبیریّة تتك�ون م�ن م�ف�ردت�ي/ 

التعبیر/ ویخطيء كثیرا َمن یتصور أّن السرد  -السرد 
ال�ق�ص�ص�ي، وأّن  -الذي نقصده ھو السرد الح�ك�ائ�ي 

التعبیر نقصد بھ األنشاء والتع�ب�ی�ر ع�ن األش�ی�اء. اّن 
السرد الذي نقصده انما ھو السرد الممانع للس�رد أي 
انّھ السرد بقصد األیحاء وال�رم�ز وال�خ�ی�ال ال�ط�اغ�ي 
واللغة العذبة واألنزیاحات اللغویّة ال�ع�ظ�ی�م�ة وت�ع�ّم�د 
األبھار وال نقص�د م�ن�ھ�ا ال�ح�ك�ای�ة أو ال�وص�ف، أم�ا 
مفھوم التعبیریّة فأنّھ مأخوذ من المدرسة الت�ع�ب�ی�ریّ�ة 
والتي تتحدث عن الع�واط�ف وال�م�ش�اع�ر ال�م�ت�أج�ج�ة 
واألحاسیس المرھف�ة، اي ال�ت�ي ت�ت�ح�دث ع�ن اآلآلم 
العظیمة والم�ش�اع�ر ال�ع�م�ی�ق�ة وم�ا ت�ث�ی�ره األح�داث 

 واألشیاء في الذات األنسانیّة. 
اّن ما تشترك بھ القصیدة السردیّة التعبیریّة وقص�ی�دة 
النثر ھو جعلھما النثر الغایة والوسیلة لل�وص�ول ال�ى 
شعریة عالیة وجدیدة . اّن القصیدة السردیّة التعبیریّة 
ھي قصیدة ال تعتمد على العروض واألوزان والقاف�ی�ة 
الموّحدة وال ال�ت�ش�ط�ی�ر ووض�ع ال�ف�واص�ل وال�ن�ق�اط 
الكثیرة او وضع الفراغات بین الفقرات النصیّة وانّ�م�ا 
تسترسل في فقراتھا النصیّة المتالح�ق�ة وال�م�ت�راص�ة 

  مع بعضھا وكأنّھا قطعة نثریّة.
أّن القصیدة السردیّة التعبیریّة ھي غیمة حبلى مثق�ل�ة 
بالمشاعر المتأج�ج�ة واألح�اس�ی�س ال�م�رھ�ف�ة ت�رم�ي 
حملھا على األرض الجّرداء فتخّضر الروح دون عناء 

 أو مشقّة .
وسعیاً منّا الى ت�رس�ی�خ م�ف�ھ�وم ال�ق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة 
التعبیریّة قمنا بأنشاء موقع الكترونّي ع�ل�ى (ال�ف�ی�س 

، اعلنا فیھ عن والدة ھذه الق�ص�ی�دة 2015بوك) العام 
والتي سرعان ما أنتشرت على مس�اح�ة واس�ع�ة م�ن 
أرضنا العربیة ثم م�ا ل�ب�ث�ت أّن انش�رت ع�ال�م�یً�ا ف�ي 
القارات األخرى وأنبرى لھا كتّاب ك�ان�وا أوف�ی�اء ل�ھ�ا 
وأثبتوا جدارتھم في كتابة ھذه القصیدة وأّك�دوا ع�ل�ى 
أحقیتھا ف�ي األن�ت�ش�ار وأن�ط�الق�ھ�ا ال�ى آف�اق ب�ع�ی�دة 

  وعالیة.

فصدرت مجامیع شعریة تحمل سمات ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة 
الجدیدة في أكثر من بلد عربي وكذلك مجامیع شعری�ة 
في أمیركا والھند وافریقیا وامیركا الالت�ی�ن�ی�ة وأورب�ا 
وصار لھا رّواد وعّشاق یدافعون عنھ�ا وی�ت�م�ّس�ك�ون 

 بجمالیتھا ویحافظون على تطویرھا .
سنتحدث تباعاً عن تجلّیات ھذه اللغة حسبما یُنشر في 

 -مؤسسة تجدید األدب�یّ�ة  -مجموعة السرد التعبیري 
الفرع العربي , ولتكن ھذه المقاالت ضیاء یھت�دي ب�ھ 
كل َمْن یرید التحل�ی�ق ب�ع�ی�دا ف�ي س�م�اوات الس�ردی�ة 

 التعبیریة .
أّن الذاكرة ھي المخزن اآلمن والبعید آلآلف الذكریات 
التي مّرت عینا، وھناك ذاكرة نشطة وأخرى خ�ام�ل�ة، 
فالذاكرة النشطة ھي التي تم�ت�ل�ك�ھ�ا ال�ذات الش�اع�رة 
وبمقدورھا أن تستحضر تلك الذكریات القدیمة الغافیة 
على ضفافھا، وبّث الروح فیھا من ج�دی�د ف�ي ال�زم�ن 
الحالي، ھي لحظة األمساك بالزمن الماضي وال�ع�ودة 
بھ الى الزمن الحاضر من أجل فكرة معینة، او موق�ف 

  معین، أو األستشھاد بھذه الذكریات لغایة ما.
ث��ال��ث��اً : ال��ذاك��رة الش��ع��ریّ��ة (ال��ن��ث��روش��ع��ریّ��ة) ع��ن��د 

 بصمتي . -الشاعرة : أحالم البیاتي 
ھنا نجد عملیة تسجیل الذاكرة عن طریق (ال�ت�س�ج�ی�ل 
الدالل�ي)، وھ�ذا ی�ع�ن�ي أن ال�ذك�ری�ات ت�ّم ت�خ�زی�ن�ھ�ا 
وتسجیلھا في الذاكرة عن طریق مدخالت حّسی�ة ل�ھ�ا 
معني معین, احتفظت بھ الذاكرة الشاعرة بحیث یمكن 
العودة والرجوع والوصول الیھا متى ما حاول�ت ھ�ذه 
الذاكرة إعادتھا واسترجاعھا في الوقت المناسب. ھذا 
النّص نجده زاخرا بالنثر وشعریة, حیث یتجلّى الشعر 

النثر وشعریة ت�ع�ن�ي الش�ع�ر ال�ك�ام�ل ’  من خالل النثر
المتحقق من خ�الل ال�ن�ث�ر ال�ك�ام�ل, والش�ع�ر ال�ك�ام�ل 
ونقصد بھ الشعریة العالیة وتجلّیھا م�ن خ�الل ال�ن�ّص 
حیث تتحقق اللغة القویة والعذبة وسالستھ�ا وق�رب�ھ�ا 
من المتلقي واألبحار ف�ي ع�وال�م ال�دھش�ة وال�ج�م�ال, 
بینما ما نقصده بالنثر الكامل ھو ھذه الكتاب�ة األف�ق�ی�ة 
بتراكیب لفظیة متواصلة وبدون تشط�ی�ر او ف�راغ�ات 
او سكتات, فیكون النّص على شكل كتلة واحدة . وھذا 
ما نھني بھ النثروشعریة والتي تتناسب طردیا, فكل�م�ا 
أزداد الشعر ف�ي ال�ن�ّص ك�ل�م�ا أزداد ال�ن�ث�ر وت�ج�لّ�ى 
بھندستھ بشكل واضح ج�دا. وھ�ذا م�ا ی�ط�ل�ق ع�ل�ی�ھ 
بالتوافق النثروشعري حیث ینبعث الشعر الك�ث�ی�ر م�ن 
خالل النثر الكثیر, وھذا ما تنفرد ب�ھ ال�ل�غ�ة الس�ردی�ة 
التعبریة, حیث تتماوج اللغة ما بین القرب والتوص�ی�ل 
والرمز واإلی�ح�اء , وم�ا ب�ی�ن األن�ح�راف ف�ي ال�ل�غ�ة 
واألنزیاحات اللغویة ال�م�ب�ھ�رة. ف�ب�ال�ع�ودة ال�ى ن�ّص 

بصمتي, نج�د ذل�ك واض�ح�ا   –الشعرة : أحالم البیاتي 
   ومتجلّیا, فمثال /

یدنو مني كثیر من الضجیج الحالم بكؤوس من لھ�ی�ب 
الذكریات الفقیرة التي تسعى للظھور ل�ل�ع�ی�ان / ن�ج�د 
اللغة المباشرة ظاھرة للعیان في ھذا الج�زء م�ن ھ�ذا 
المقطع / یدنو مني كثیر من الضجیج / لك�ن س�رع�ان 
ما نجد بأن اللغة أنحرفت إنحرافا عظیما وأبتعدت ع�م 
المباشرة من خالل ھذا الجزء من ھذا المقط / ال�ح�ال�م 
بكؤوس من لھیب ال�ذك�ری�ات ال�ف�ق�ی�رة ال�ت�ي تس�ع�ى 

للظھور ل�ل�ع�ی�ان/. وك�ذل�ك ف�ي ھ�ذا ال�م�ق�ط ال�ن�ّص�ي 
الطویل / وك�أن�ي ص�ل�ی�ب اع�ان�ق�ھ�ا وابس�ط ح�روف�ي 
استمیلھا لتغمض بعض ال�ح�زن ال�م�ول�ود بص�رخ�ت�ي 
األولى معلنا ب�دأ ن�زول وح�ي الص�ب�ر ف�ارش�ا ردائ�ھ 
المنسوج بحبكة المتمكن من ادواتھ المجت�م�ع�ة ل�ردء 
مایسیل من لعاب الجوار مدعی�ا بص�ل�ة ال�رح�م/, م�ن 
خالل ھذه المقاطع الحزئیة في ھذا ال�م�ق�ط�ع/ وك�أن�ي 

مب�اش�ر/ ث�م ن�ق�رأ/  -مقطع توصیلي  -صلیب اعانقھا 
وابسط حروفي اس�ت�م�ی�ل�ھ�ا ل�ت�غ�م�ض ب�ع�ض ال�ح�زن 

لغة أنزی�اح�ی�ة م�ذھ�ل�ة/ ث�م ت�ع�ود ف�ت�ق�ول/  -المولود 
توصلیة مباشرة/ وبعدھا / م�ع�ل�ن�ا  -بصرختي األولى 

بدأ نزول وحي الصبر فارشا ردائھ المنسوج ب�ح�ب�ك�ة 
المتمكن من ادواتھ المجتمعة لردء مایسیل من ل�ع�اب 

ف�ن�ج�د ھ�ن�ا األن�ح�راف�ات  -الجوار مدعیا بصلة الرحم 
اللغویة مستمرة في ھذا الجزء, وال تخلو كلمة واحدة 
من ھذا األنحراف الجمیل. ونقرأ أیضا/ تغطس أسماك 

مقطع توصیلي مباشر / ثم نقرا للشاعرة لغة زاخرة  -
األنحرافات اللغویة / بنصف من الحقیقة  -باألزیاحات 

تدور بدوامة حكایاتي بنفس األسطوانة القدیمة ت�ل�وك 
بنفسھا/, وتتوالى النثروشعریة في ھذا النّص ما بین/ 

المباشرة/ وما بین األزیاح االغوي/,/ من  -التوصیلیة 
اول من رأى/ ثّم / من أول من نحت حرف على ج�دار 
صمتي/ وھكذا یستمر لھیب الذكریات ال�ت�ي ت�ت�داع�ى 
م��ن ذاك��رة الش��اع��رة . ل��ق��د ح��اول��ت الش��اع��رة ان 
تس�احض�ر ذك�ری�ات�ھ�ا وان ت�رس�م ل�ن�ا ھ�ذه الص�ورة 
المبھ�ج�ة وال�ت�ي اس�ت�ط�اع�ت أن ت�ح�ّرك مش�اع�رن�ا, 
استطاعت ان تحّرك مشاعرنا البعیدة والدفینة وت�ؤثّ�ر 
فینا, أستطاعت الشاعرة أن تھّذب ذكریاتھا م�ن أج�ل 
أنضاج الصور الشعریة وتجلّي الفكرة المراد إیصالھا 
الى المتل�ق�ي . ل�ق�د ك�ان ھ�ذا ن�داء یش�ّع ف�ي ذاك�رة 
الشاعرة ومن خالل مقدرة وجمالی�ة ال�ل�غ�ة الس�ردی�ة 
التعبیریة , تمكنت الشاعرة أن ترسم لنا ذكریاتھا بك�ّل 

 ھذا الوھج البدیع.
 

 النّص :
 بقلم : أحالم العاني . -بصمتي 

یدنو مني كثیر من الضجیج ال�ح�ال�م ب�ك�ؤوس م�ن 
لھیب الذك�ری�ات ال�ف�ق�ی�رة ال�ت�ي تس�ع�ى ل�ل�ظ�ھ�ور 
للعیان، وكأني صل�ی�ب اع�ان�ق�ھ�ا وابس�ط ح�روف�ي 
استمیلھا لتغمض بعض الحزن المولود بصرخ�ت�ي 
األولى معلنا بدأ نزول وحي الص�ب�ر ف�ارش�ا ردائ�ھ 
المنسوج بحبكة المتمكن م�ن ادوات�ھ ال�م�ج�ت�م�ع�ة 
لردء مایسیل من لعاب الجوار مدعیا بصلة الرحم. 
تغطس أسماك بنصف من الحقی�ق�ة ت�دور ب�دوام�ة 
حكایاتي بنفس األسطوانة القدیمة تلوك ب�ن�ف�س�ھ�ا، 
حسنا، من اول م�ن رأى؟؟؟ م�ن أول م�ن ن�ح�ت 
حرف على جدار صمت�ي؟؟؟؟ ال ش�يء ی�دل ع�ل�ى 
بصمة من الطین، یقال ان البصمات تشاب�ھ�ت ف�ي 

اما انا فلي لوحة مخبوءة خلف … اآلونة األخیرة 
الجیوكاندا، بلون واحد ال ترى بالعین ال�م�ج�ردة ، 

 یقال عنھا حلم نبي.
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 4/10/2020بغداد/ العراق  -بقلم : كریم عبدهللا 

 ّا ّدة اا  ةاا ّ 
 ثالثاً : 

 بصمتي -الذاكرة الشعریّة (النثروشعریّة) عند الشاعرة : أحالم البیاتي 
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صدر للشاعر الفرید سمعان مجموعة شعریة  
الطبعة األول�ى س�ن�ة   بعنوان: "الئحة إتھام"

مصّمم الغالف: یوسف شنیشل ط�ب�ع�ت  2015
المجموعة في مطبع�ة دار ال�رواد ال�م�زدھ�رة 

) ص��ف��ح��ة إح��ت��وت 112ی��ق��ع ال��ك��ت��اب بـ�� (
) قص�ی�دة وال�ك�ت�اب م�ن 13المجموعة على (

) كتب مقدم�ة 16× 24الحجم المتوسط بقیاس(
ن��ق��دی��ة ع��ن ال��م��ج��م��وع��ة الش��اع��ر وال��ن��اق��د 
األكادیمي د. حمد محمود الدوخي بدأ الش�اع�ر 
بأّول قصیدة الئ�ح�ة إت�ھ�ام ال�ت�ي ت�ح�م�ُل إس�م 

حیث یقول: / م�تّ�ھ�ٌم ب�أنّ�ن�ي  9المجموعة ص 
نسجُت من طقوس أحالمي بسات�ی�ن ال�وط�ن / 
توھجت حروفھ على فمي/ وإختب�أت أوج�اع�ھ 
بین الضلوع/ أصبحت یومیات الشاعر الف�ری�د 
سمعان تنثُر ش�ذاھ�ا ع�ل�ى ج�راح ال�م�ع�دم�ی�ن 
محمالً رسالة متّھم بأعناق الطیور أو ی�غ�س�ُل 
اللیل بمنادیل النھار ال زال شعر التفعیلة یأخ�ذ 
حیزاً في أضالعھ النیّرة وإذا ما غرس ال�ی�أس 
والفشل فحتماً سیحصد ترانیم األمل م�ن ب�ی�ن 
الظلمات. ش�ع�رهُ ی�ق�ات�ُل م�ن أج�ل ال�م�ع�ذب�ی�ن 
المسروق خبزھم في ع�ّز ال�ن�ھ�ار ت�راهُ ی�ك�رهُ 

ب�ل ی�ج�ع�ل أب�واب�ھ   الم�ن�اب�ر ول�غ�ط الش�ك�وى
 10مشرقة لكّل البائسین حیث یق�ول: ف�ي ص

" ألنني لم تنتم قص�ائ�دي ل�م�ن ی�ج�ّز أع�ن�اق 
الطیور". كان الخطاب الشعري موجھاً المتھم 
حاویاً نسق�اً وص�ف�ی�اً لش�ع�ب س�ع�ی�د ... وف�ي 

تراه یفضح تناقضات ال�ح�ی�اة ت�ت�ع�م�ق  15ص
فكرة االتھام لدى الشاعر لما فیھا من مص�ی�ر 
م�ح�زن وك�أنّ�ھ ی�رث�ي ال�ك�ادح�ی�ن ع�زائ�ھ ف�ي 
الطیور رغم العواصف الرعناء. ینتقل سمعان 
إلى عالم األحالم والسعادة ھّمھُ أن یح�ق�ق ك�ّل 
ما یتمناهُ, یتحسس الشاع�ر أس�ب�اب إغ�ت�راب�ھ 
وینھج رؤیة شعریة یمزج بھا مآثر الكادح�ی�ن 

 في زوایا الظالم ویھتُف رغم ھدیر الجراح::
 "سنمضي.... سنمضي إلى ما نرید 

 وطن حر.... وشعب سعید". 
 

قد یشّدهُ الحنین لب�ل�وغ ھ�م�وم�ھ وق�ذف�ھ�ا ف�ي 
جسده روحاً وفكراً ونض�االً. ول�إلق�ت�راب م�ن�ھُ 
تمثُل قصائدهُ التي تبدأ بتفعیلة مستفع�ل�ن ھ�ذه 
الومضات أعطت للنص إنفتاحاً موضوعی�اً ق�د 
یغیُر فھم الشعر أو یزیُد في سع�ة ھ�ذا األف�ق. 

تخلو قصائد الفرد م�ن ال�ت�م�ّرد وإنّ�م�ا ی�وح�ي 
بعدم الرضا لھذا المجتمع المنحل فیك�اُد ی�ق�رُر 
مصیرهُ بدواخلھ ال�م�ت�ف�ج�رة م�ع�ان�ي قص�ائ�ده 
مشبّعة باأللم والقھر ال ی�زال ش�اع�رن�ا رم�زاً 
للحیاة ضّد كل مس�م�ی�ات ال�ج�الدی�ن ت�راهُ ف�ي 

من قصیدة فھد تؤّرخ ال�ت�ع�ذی�ب وق�ل�ة  21ص
 الطعام في سجن( نقرة السلمان). 

شعرهُ ال�م�واك�ب ل�رواد الش�ع�ر ال�ح�ر إن�ھ�م�ر 
بسیطاً ج�م�ی�الً ع�ل�ى ال�ن�ف�س اإلنس�ان�ی�ة ألنّ�ھ 
یحوي مھنة شاعر وق�درت�ھ ع�ل�ى ال�ت�ص�وی�ر 
لم�وض�وع�ات ث�وری�ة أغ�ن�ت زوای�ا الش�م�وخ 

 27واإلنتص�ار ف�ي الس�ب�ع�ی�ن�ات ك�ق�ول�ھ: ص
"أعلنُت أّن الشیوعیة أقوى من الموت أع�ل�ى 

 من القمم الشاھقات". 
تنساُل اللغ�ة الش�ع�ری�ة ع�ن�د أل�ف�ری�د بس�ی�ط�ة 
مجھولة المصیر نت�ی�ج�ة م�ا ھ�ی�م�ن�ت ع�ل�ی�ھ�ا 
الذاكرة من سیاق ل�غ�وي وت�ج�دد ال�م�وروث�ات 
الثقافی�ة وال�دی�ن�ی�ة ال�م�ت�رس�خ�ة ف�ي ذاك�رت�ھ. 

 25یتناوُب اإلیق�اع ف�ي ل�غ�ت�ھ م�ث�ال ذل�ك ص
یقول: " نبقى.... نظلُّل ت�ران�ی�م�ك ف�ي م�وك�ب 
الكادحین/ وبین الخمائل/ كما أنت أسط�ورة ال 

تغیب". ف�ع�الً م�راف�ق�ة األم�ن�ی�ات ح�د ف�اص�ل 
لمشاعل العابرین. فھو یقیُس س�ط�ور ال�دم�اء 
مع رعشة الفجر ویظھُر جلیاً ذلك عندما وّدع 
رفاقھ وداعاً.... وداعاً وأعل�ن أّن الش�ی�وع�ی�ة 
أقوى من الموت. وتظھر قصائد ص�ورة أب�ي، 
الحلوة، مع القافلة، دمشق، الظ�الل ال�وارف�ة، 
كلّھا نظرات جامحة ت�ب�وُح ب�األش�واق وك�ون�ھُ 
رائد من رواد الشعر الحر ی�ت�ن�فّ�س الص�ع�داء 
لخطوات موثوقة فھو الصفحة البیضاء ی�ت�خ�ذ 
من البساطة طفالً ب�ريء ی�داف�ُع ع�ن�ھ�ا ب�ق�ّوة 
كونھُ شاعر ومحام وھما صنوان. لسُت أدري 
ربّما الشاعر یبّت شك�واهُ وی�ع�رب ع�ن ب�ل�واهُ 
وال یجد من یؤنسھُ إالّ إذا أصبح ال�وط�ن ح�راً 
وشعباً سعیداً ف�ت�ل�ك ال�م�ن�اج�اة ی�داوي ن�ف�س�ھ 
بنفسھ. أّما في قصیدة قنادیل لم تعد ال�ظ�ل�م�ات 
تزوُر مخدعھُ بل أنسام ال�رج�اء ت�رت�دي رؤًى 
ونزوات تختفي وراءھا أقنعة األحزان. أّما في 

من قصیدة قنادیل یقول: "تلك القنادیل  69ص
التي ودعتھا باألمس ما عادت تزور الظل�م�ات 

 صبت النواقیس خبت أنغامھُ التعبى". 
وتلیھا قصیدة السنابل "أنّھا / تلقي ال�ت�ح�ی�ات 
ع��ل��ی��ن��ا/ ل��ك��ّل ال��وج��وه/ ف��ي ك��ّل ع��ام/ ع��ب��ر 
المواسم/ وتضحي ب�ح�ی�ات�ھ�ا/ ل�ك�ي ال ت�م�وت 
البشریة"/. "وما زال في خاتمة اإلتّھام یطلُق 
صرخات جامحة تح�ذُر م�ن إی�م�اءات ال�رع�ب 

 وما تتمنّاهُ األوجاع الشھیة". 
ما زال ش�اع�رن�ا ی�ع�ی�ُش ال�م�أل�وف وص�اح�ب 
قارورة العطر الذي یتیح لآلخ�ری�ن إن�ت�ش�ارهُ، 
تتنّوع قصائ�دهُ ب�ی�ن ب�ح�ور الش�ع�ر (ال�واف�ر، 
الخفیف، الكامل، الرمل، البسیط، ال�م�ت�ق�ارب، 

 المتدارك، الخبب). 
إستولت اللفظة الشعریة على الحب الوج�دان�ي 
وبروز غرض الشعر ال�وط�ن�ي وال�ن�ض�ال م�ن 
أجل النفس اإلنسانیة. ال زالت األش�ی�اء ع�ن�دهُ 
تفقد قیمتھا بسبب ترحالھ والشجن الذي ی�م�أل 
قریحتھ لغربة أحبائھ ورفاقھ حیث ی�ق�ول: ف�ي 

م��ن قص��ی��دة إرت��ی��اب" م��اذا ی��ری��ُد  76ص
الحالمون بفجرھم منّا ن�ب�دُل ع�رش�ن�ا ال�ذھ�ب�ي 
لكي یقال: مناضلون". لحّد اآلن ی�ن�ض�ُح أم�الً 
لخدمة المشھ�د الش�ع�ري أت�م�نّ�ى ل�ھُ الص�ح�ة 
والعافیة ومزیداً من اإلب�داع ع�ل�ى ال�م�س�ت�وى 

        العراقي والعربي.

 إ  
ارل ات واا  

 
 
 

  العراق-بغدیدا/ كریم إینابقلم:: 
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لست ممن یدمن مشاھدة األفالم والمسل�س�الت ولس�ت م�م�ن ی�ب�غ�ض�ھ�ا أو   
ینتقدھا لكني أحاول أن أرى ما بھ رسالة ویكون ذا محتوى ع�ال م�ن ال�ف�ك�ر 

 . في طرح المشاكل
وتابعت احدى المسلسالت وبالطبع بضع حلقات فقط وھذا ما سمح بھ وق�ت�ي 
وألن األحداث صارت تتكرر فاالطالة والمماطلة باألحداث ھي ن�ق�ط�ة س�وداء 

 .م او مسلسلیبحق كل فل
المھم ... كانت األحداث في إحدى القرى التركیة ال�ت�ي ت�ع�رف ب�ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

والتقالید التي یرفضھ�ا ال�م�ن�ط�ق ب�ك�ل ال�ح�االت   مظاھر التشدد في األعراف
 .واأللوان

 قامت عشیرة القاتل  فمن ضمن األحداث ھو الثأر بین العشیرتین ولحقن الدم
بالتبرع بابنتھا وتزویجھا ألبن عشیرة المقتول ك�م�ا ی�ح�دث ع�ن�دن�ا ب�ج�ن�وب 

 .العراق ومن ھنا بدأت الحسرة تتكور بنفسي
وال یسمح للبنت أن تعارض القرار فمص�ی�ر ح�ی�ات�ھ�ا ب�ی�د وال�دھ�ا واخ�وت�ھ�ا 
الذكور حتى وإن كان االخ الذكر اصغر منھا بكثیر فیحق ل�ھ ال�ت�ح�ك�م ب�ھ�ا... 
یحق لألخ ایضا ان یمنعھا من إك�م�ال دراس�ت�ھ�ا وم�ن ال�ع�م�ل وال�خ�روج إال 
للضرورة وان تمادت فمصیرھا الضرب او ال�ق�ت�ل ألن�ھ�ا ك�ائ�ن ال ق�ی�م�ة ل�ھ 

 بحیاتھم وھكذا كانت القوانین.
فتربیتنا العشائریة ھي من ج�ع�ل�ت ح�ج�ور األم�ھ�ات ھ�ي ال�م�درس�ة األول�ى 
لتفضیل الولد على البنت وھذا ما أراه بعیني كل یوم وال جدوى م�ن ال�ح�دی�ث 

تدافع البنت عن حقھا المسلوب وھي طفلة وتضرب أخ�اھ�ا ال�ذي   بھ، فحین
اعتدى علیھا وأخذ دمیتھا او الحلوى ال�خ�اص�ة ب�ھ�ا ت�أت�ي األم وی�أت�ي األب 

 ویوبخون تلك البنت الصغیرة ألنھا تجاوزت على ربھا الصغیر (أخوھا).
بتلك األفعال أقصد أفعال األب واألم أصبحا ھما المعلمان اللذان أعط�ی�ا ال�ول�د 
األفضلیة والتمادي في الظلم على أخ�ت�ھ والس�م�اح ل�ھ ب�ك�ل ارت�ك�اب ال�غ�ل�ط 

 .وسیضمن انھ لن یعاقب ألنھ ذكر
وھكذا تستمر أغالط اآلباء واألمھات بالتربیة وبدال من جعل األخ ھ�و الس�ن�د 
والخیمة والجناح الذي تطیر بھ البنت تحولھ إلى إلھ ظ�ال�م ی�ت�ف�ن�ن ف�ي ق�ت�ل 
أحالمھا وسحق عمرھا دون رحمة ویحولھا إلى محض عبد ذلیل ال یحق ل�ھ 
التمرد أو الصراخ دفاعا عن حقوقھ ألنھ أصال ال حقوق ل�دی�ھ ف�ق�ط واج�ب�ات 

 .وأولھا الطاعة العمیاء
 كم من أخ ظلم أختھ...؟

 كم من أخ جعل الدمع یسكن عینیھا حتى بلوغ الفجر..؟
 كم جرح یتركھ األخ المستبد بقلب أختھ...؟

 ومن أجل ماذا...؟
 و ما العذر... و ما التبریر....؟

 !!...أتراه ھو الخوف علیھا
 أم الخوف على بعثرة شرف العائلة والعشیرة...؟

القریب یمنح الحزن بكل كرم ویترك ندوبا في الروح ال ت�خ�ت�ف�ي وان عش�ن�ا 
 .جیلین من الفرح

ولألسف م�ا زال  وتبقى السلطة األخویة ھي السلطة التنفیذیة بأغلب العوائل
 ...أغلب األخوة الجحیم لدى أخواتھم

لو قتلونا مذ والدتنا لكان أرحم لنا من رؤیة ھذه التفرقة وذاك االستبداد الذي 
 .یوصل البنت الى أقصى سماء الحزن

 
 

 ا ا 
ا ا  

 

    
 

 بقلم: میثاق كریم الركابي
 العراق/ الناصریة  

 منال الحسن/ ھولندا
 

وجدت الممارسة االنتخابیة لتكون ممرا ألن ی�خ�ت�ار ع�م�وم الش�ع�ب م�ن    
یرون فیھ قدرة عالیة على تمثیلھم، والتخلي عن الذات من أج�ل ال�م�ج�ت�م�ع 
بشكل عام، ومن اجل ان یكون ھذا الذي تم اختیاره معبراً عن تطلعات أبن�اء 
الشعب في تحقیق م�ا ی�ط�م�ح�ون ال�ی�ھ، وم�ا ی�ت�ط�ل�ع�ون ل�ھ، وھ�ذا ال�م�ب�دا 
الدیمقراطي المھم الذي یمثل ممارسة حضاریة توفر البناء الش�ع�ب ف�رص�ة 
ان یقدموا النموذج الذي یقتنعون بمزایا معینة ت�ت�وف�ر ف�ی�ھ اول�ھ�ا ال�ن�زاھ�ة 
والكفاءة والسمعة الحسنة وعدم تفضیلھ المصالح الضیقة على ال�م�ص�ل�ح�ة 

  العامة.
إن ما حدث في العراق من تجارب انتخابیة، لألسف لم تنتج الطبق�ة ال�ق�ادرة 
على تأمین تطلعات الناس التي تحدت الظروف والنالبسات والمخ�اط�ر، ك�ي 
تعطي صوتھا الذي شعرت بالندم علیھ بعد أن تلمست ال�ن�ت�ائ�ج ع�ل�ى أرض 
الواقع، وعدم اإلخالص من قبل الذین مثلوا الشعب، ل�م�ا ی�ری�ده م�ن أبس�ط 
المتطلبات. ومنھا الخدمات البسیطة، كما أن البلد سار إلى م�ج�ھ�ول خ�ط�ی�ر 
بعد أن نھبت أموالھ، وضاعت ثرواتھ وكثرت ازماتھ، وصار مضرب أم�ث�ال 
لسوء اإلدارة وھدر األموال وسرقتھا والھیمنة على مقدرات الدولة باسالیب 
َ وك�ذل�ك ب�ال�ذی�ن س�اھ�م ف�ي  جعلت المواطن فاقدا للثقة بالطبقة الس�ی�اس�ی�ة،
ایصالھم إلى مجلس النواب، وھكذا تتطلب التجربة القادمة وعیا ثاقبا ودق�ة 

 .في االختیار
ب�ق�ی�ة غ�ن�ائ�م   ن�ح�ت�اج ال�ى ث�ق�اف�ة االخ�ت�ی�ار ع�ك�س  فاننا في االن�ت�خ�اب�ات 

الدیمقراطیة فإن الناخبین لھم ذوات مستقلة یجب ع�ق�ل�ن�ت�ھ�ا ع�ب�ر ت�دری�س 
والدعایة، وتكریس ثقافة المحاسبة وسحب ال�ث�ق�ة.   الدیمقراطیة واالنتخاب

حتى ال یعود الفاشلون للسلطة عبر إعادة إنتاج أنفسھم وھیمنتھم كما ن�ظّ�ر 
 ."لذلك عالم االجتماع الفرنسي "بیار بوردیو

إن الدیمقراطیة الفتیة، كالحال في تونس والعراق ولبنان، ال تلبث أن تتحول 
إلى غوغائیة حین تفقد الدیمقراطیة معانیھا، فتص�ی�ر االن�ت�خ�اب اص�ط�ف�افـً�ا 
أیدیولوجیـًا كالحال في تونس، أو طائفیـًا كما في العراق، أو دینیـًا ك�م�ا ھ�و 
الحال في لبنان. وتتحول بذلك الخصومة إلى ع�داء ی�ن�ت�ج زع�م�اء ورق�ی�ی�ن 
وینطلق الزعیق الجماعي حتى تصبح الساحة السیاسیة أش�ب�ھ بـ�"م�زرع�ة 

 .الحیوان" التي وصفھا الكاتب جورج أورویل في روایتھ ذائعة الصیت
علینا اذن ان نستثمر فضاء الدیمقراطیة، وإن نذھب لالنتخابات ونحن ع�ل�ى 
قناعة ودرایة و وعي لما نرید، وإن ال تملى علینا وص�ای�ات،. وان ال ن�رى 
أمامنا غیر العراق، الذي یحتاج جھد وموقف ومشاركة كل جھد مخلص من 
أجل أن یتخلص من االعباء التي ألقیت علیھ، ومن اجل ان تك�ون ال�ت�ج�رب�ة 

 االنتخابیة نعمة ال نقمة.

 - أ امت -

 وط   
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ھكذا باتت أحالم شبابنا مھزومة، ھموم خط�ت م�ع�ال�م�ھ�ا 
على وجوھھم، ضحكتھم ف�ق�دت رن�ت�ھ�ا وب�ات�ت ش�اح�ب�ة 
بشحوب المحیط المعتم حولھم، وإن ك�ان ج�ی�ل الش�ب�اب 
بالعالم أجمع یعاني التشتت وضیاع األحالم إال أن الشب�اب 
العربي بشكل عام والسوري بش�ك�ل خ�اص ن�ال م�ن ھ�ذا 
الضیاع الحصة األكبر، فما إن انھزم ش�ب�ح ال�ح�رب وب�دأ 
یغرب لیختفي، حتى أتى الوباء لیحصد األرواح وینھش األجساد، أق�ف�ل�ت ال�دن�ی�ا 
أبوابھا بوجھھم، ونامت طموحاتھم حزینة، كل األمور اختلفت من حولھم، منھ�م 

الظروف لیعود من ج�دی�د   من فقد العمل ومنھم من أجل الدراسة ریثما تسمح لھ
ویتم رسالتھ بالعلم، ومنھم من صرف نظره عن الدراسة واستسلم للعمل وتحم�ل 
قسوتھ وبشاعة رؤسائھ، كل ھذا أحاط بشبابنا قی�د أم�ال�ن�ا وح�د م�ن ط�م�وح�ن�ا، 
ولألسف كأن كل جیل یسلم رایة القھر للجیل الذي یلیھ وتتالى المأساة جی�ل ب�ع�د 
جیل تلوح بالخیبة، وكأن األجیال كما قال المتنبي الریح تحتھم وفي قلوبھم قبور 
من أحبوھم، وفي عقولھم الفكرة ونقیضھا، على كتف یحملون صخرة سی�زی�ف، 
وعلى اآلخر أحالمھم الصغیرة وأعباؤھم الشخصیة، في الطریق الطویل الذي ما 
عادت تبدو نھایتھ، وال إمكانیة للعودة إلى بدایتھ، بال زاد إال تج�ارب�ھ�م ال�ك�ث�ی�ف�ة 
على عمرھم الصغیر، قائلین ألھلھم امكثوا، نعم ھكذا الحال عند الشب�اب ال�واع�د 
ھموم فمن أحب ال یستطیع أن یكلل حبھ بالزواج، ومن تعلم ال یستطیع أن ی�ت�وج 
عمل یناسبھ بشھادة الدراسة المحفور علیھا سنوات ش�ق�اءه ل�ت�ص�ب�ح ب�ی�ن ی�ده 
وینال شرف العمل من خاللھا، وحتى إن نال شھادة خبرة وتدریب وقام بما یل�زم 

لعمل یحبھ یأتي من یمتل�ك ال�ن�ف�وذ   من دورات تأھلھ لیصبح من أصحاب اإلدارة
ویدوس على األحالم بنفوذه ویأخذ من الطموح لذة الخبرة وحب ال�ع�م�ل!؟ ل�ذل�ك 
معظم شبابنا یعیش حاالت من الضیاع والشتات أدت إل�ى ت�دھ�ور ن�ف�وس ج�ی�ل 
كامل عاش حسرة الحرمان، فبتنا نرى االنحراف والف�س�اد واالن�ح�الل ال�خ�ل�ق�ي، 
والكثیر بات یخرج من ھمومھ للنسیان باللجوء للمخدرات والت�ع�اط�ي، وال�ك�ث�ی�ر 
لألسف سلك طریق السرقة ..أسھل طریق لكسب المال لیل�ون ح�ی�ات�ھ م�ن ج�دی�د 
بألوان الفرح مع ثیاب وردیة ، كذلك نالحظ البع�ض وخ�اص�ةً ال�ف�ت�اة اخ�ت�ص�رت 
الطریقة على نفسھا وفضلت بدل خوض الصعوبات أن تتزوج من رج�ل ی�م�ت�ل�ك 
المال وإن كان یكبرھا بالسن المھم أن ال تخبئ أحالمھا وحبھا ل�ل�ح�ی�اة ب�ح�ق�ی�ب�ة 
الظھر وھي تتجول من منزل آلخر تبیع العطور والزینة، وكم م�ن أب�واب ت�غ�ل�ق 
بوجھھا وكأنھا تخبرھا أن طریق الفرح مسدود ، وھذا أیضاً ینطبق عل�ى ب�ع�ض 
الشباب من الذكور من یختار فتاة أكبر منھ في السن لیركن قھرھا خ�ل�ف ج�دران 
منزل كبیر وسیارة فخمة ویختصر على نفسھ الصمت أم�ام رب ع�م�ل م�ج�ح�ف 
سرق منھ الضحكة مع كل نبرة عالی�ة م�ن ص�وت�ھ : (أن�ج�ز ع�م�ل�ك).. ل�أل�س�ف 
الشدید الھموم باتت كبیرة جداً ال تحمل�ھ�ا روح ش�ب�اب واع�د أث�ق�ل�ت أجس�ادھ�م 
ودمرت أمالھم باتوا یتخبطون في بحر ال نھایة لھ وض�اع�ت ال�ب�دای�ة وال م�ج�ال 
للعودة... الحرب والوباء والغالء والتضخم واألبواب المقفلة على الحدود خن�ق�ت 
طموح الشباب وأغرقت ألوان الحب في البحر، وب�ات ال�ی�أس ع�ن�وان ال�م�رح�ل�ة 
المقبلة ، الطرحة البیضاء صبغت بلون الموت یوماً بع�د ی�وم ل�غ�ی�ب ال�ف�رح م�ع 
كثرة األكفان في زمن الوباء، والمكتب الكبیر بات غرفة مظلمة متناث�رة األوراق 
حیطانھا تعث بالعفن والترھات، حتى العجالت توقفت ل�ت�دور ف�ق�ط ع�ل�ى ص�وت 
مكبر الصوت في الحي ینادي باسم میت جدید طحنھ الھم وكأنھ یخبر أن ال جدی�د 
تحت سماء ھذا البلد، ومع ھذا یجب أن ال نستسلم لكل ھذا الیأس علینا أن نكسر 
الجدار الفاصل بین طموحنا والنور لعل الشمس تدخل من جدید غرفنا ال�م�ظ�ل�م�ة 
تنشط أفكرنا بدفء أشعتھا ننھض من جدید ألن الحیاة تستحق وجودنا، الب�د أن 
تزول ھذه الغمامة ونرتدي ثوب الفرح فالبركة بالشباب النابض بالوجود بالحی�اة 
بالدم النقي المحمل باألوكسجین لینثر في الجو شھقة والدة تبشر أن الخی�ر ق�ادم 
بعد الیأس، فال یأس مع الطموح ألنھ من صنع شبابن�ا ، م�ھ�م�ا ك�ث�رت ال�ھ�م�وم 

 .علینا أن نزیلھا باألمل واإلرادة

... ح وأط 
!ض اَ َُْ 

 
 

  وعد حسون نصر/ سوریا

 
 
 

 شعر 
 رزاق مسلم الدجیلي

 العراق
 

 ..اوعدیني                         
 ...عندما أمر على أبواب المكتبة

 بأنك تبقین مختبئة في كتب الشعر
 اوعدیني عندما أقلب صفحات الدواوین

 ..بأنك تبقین
 حارسة على حروف الشعراء

**** 
 ..انتظرتك آخر اللیل
 ...تحت انوار الشارع

 ..وانین التوجع
 وإبتغاء الثمالة في انتشاء الكالم

 وقلبك المتثاقل في دقاتھ
 ..قد یطوي دروب العشق
 ویاتي بالمحبة والوئام

  أبدا و  دائما  بقلبي
  ھو الحبیب األغلى

 ضحكاتي  نبض  ھو
  ھو الفؤاد و ما ھوى

  معھ قھوتي  تذوقت
 نبیذ المحبة  وشھد  

 ھیام  ثم جلسنا بین
  و تربعنا  األقحوان

  ذكریات عشق متأللئة
  بمشاعرنا لن تُنٓسى

 كانت رومانسیةدافئة
 مشاعر عذبة  بأحن

 صار فارسا ألحضاني
  بین شتاء مضجعنا

  أجملھا  ما  لیلة  في
  عانقتني قبالتھ ولعا

 أشواق  و   .احتیاج 

  ود صادقة  للمسات
  ارتشفت منھ الخیال

 نزار لِھمساتي الندیة
 توجني وردة جبینھ
 معشوقتھ المخملیة

 بدنیانا  فرحین  لسنا
 أرواحنا  غیاب  مع
 مغیبین  باألنین  بتنا

  من كثرة آه أوجاعنا
 باللقاء   شغفآ     نھیم

  لمداواةجراح ضفافنا
 الغرام  مقلتیھ  فمن

  بجلید شجن أقالمنا
 نرتوي  بالُحب أشتاق
  أمدا  بجنات ُحلمنا

 أمیرة الربیع بأشعاره
 وُمنى أیامھ العطرة

 

ا ن 
 
 

 شعر
 مصر منى فتحي حامد/
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 ك 
  رو اء

 
 

 شعر: كھ زال ابراھیم خدر
 وحدي أرفرف  ترجمة: عبدالستار شار باذیَري

 في مجرى السكون
 احلم بشوقك لي

 اغفو على ھدب عشق
 شردني من صباي

 ومواویل تنثال
 في نشوة صخب الریح

 أواه ..
 اصرخ مثقلة بقطرات الذبول
 سكن الكسوف ھمس القلب

 ساعة تنھیدة منسیة
 في حر الرمضاء سكب صوتھ

 في سلو اللیل
 لتسقط قبلة من رسائل الحنین

 نشوة نسجت موعدا ..
 بصالة صمت ..

 ھي رشة رغبة .. كفكفت الوقت ... تتكاثر الیاء
 رغم زمن ماض

 وزمن تغلغل یباسھ حول خصري
 اعلموه إذا ..

 كیف یجبر الصمت ثغري..
 واألجنة تفارق رحمي ؟..

 وھل تھمى قصائدي
 في كفي ؟..

 وكیف تتھالك ضحكاتي
 بكھكھة كفیفة ..؟!!

 فیتساقط وجھي فوق طین مكبل
 وتجھض آخر دمعة

 في عیون كلیلة
 ال شئ یرخي

 ظالل الصمت...یئن الغیم في عتمة العناق
 اآلن رد علي صوتي

 من عسر انتظار
 وأدت طفلتي ..

 ویح قلب یباغت جور الصمت
 یعارك الماضي ..

 بأوراق تآكلت
 لیخلعك من كل قصائدي

 ھا أنت تفرك الظل
 عن مساري

 تكابد الیأس بالبعد
 وھذا الفجر یخمُش ثغر الصبر
 آھة جرحى تربط حول جدائلي

 ووسادة تیممت بالصخر
 واستحال الصمت ..

    -  ل اا- 
 
 

لیلى الطیب 
 الجزائر

1 
 تزینت عیناك بھیئة حمامة بیضاء

 تشبھ قطرات المطر
 فاراك حلماً أبدیاً 

 ال یحط على العشب
 بال اجنحة یطیر

 لون عینیك َخمري كلون وجھي
 ومن قلبي أخذت لون الثلج

 طائراً إلى أحضان روحك
 
2 

  تحط فراشة على خصالت شعري
 ارجوحة حزینة

 وتطیر مثل لون الصباح
 ھل تدرك كم ھي جمیلة

 في ذاكرتك  فراشة
 تجيء وتذھب كل صباح

 
3 

 اراك قوس قزح بمالبسك الملونة الزاھیة
 وغیبتك خضراء

 كانامل تعزف لحناً موسیقیاً ندیاً 
 واسمع ضحكتك وأرى ابتسامتك 

 تمتزجان بدموعي وكلماتي
 ویرافقنا نور القمر كل مساء

 
4 

 احسك في روحي جمرة نائمة
 ال أستطیع لمسھا
 و على مرآة قلبي

 خدیك المضیئین الندیین  أرى
 فأصبح طیراً جمیالً 

 فتباركني شفتاك
 
5 

 قارتك الصامتة كسمكة بیضاء
 تجعلني في أحالم مشتتة

 اكتب ظمأ شفتي
 وأرى الخریف حزیناً 

 وحسرة قلبي ظل األلم
 واالنتظار

 
6 

 اوراق فصل الخریف
 نسمة.. ریح.. عاصفة الثلج
 تجلب معھا فیضانات األنھار

 وذكریات الحیاة
 فتنبت األزھار في الربیع

 االي تشبھ شفتیك التي تعكسان

 أشعة الشمس وقطارات المطر 
 وترابك تلمسھ االبتسامات

 وتغرس في قلبي العشق
 
7 

 على طریق العشق المليء بااللم
 داخل سرادیبھ الباردة بال ھوادة

 وضعت ید السفر على عیون انتظاري
 وفي المرآة ونافذة الفراق
 لبست آخر حروف غربتي

 والذكرى تداھمني كل لحظة 
 فاصبح حدیقة یابسة وتطوقني

 ھمومي كسیاج الورد 
 
8 

 ..الورد یحمل احساسي الذي رحل
 وفي اللیالي الباردة أشعر بقسوة الحیاة

  كلما أراك وقد تواریت في أحضان
 بالد الشمس بال ماء

 مع ھموم فتیات بائسات یشعرون بوحدتي 
 : فأقول

 حینما یأتي المساء وانا برفقة ھمومي
 سأصبح حمامة نائھة في غربة البالد

 
9 

 بقدر تساقط أوراق الشجر
 سألتك من اعماقي

 وأنا واقفة امامك اودعك ھائمة
  ھا ھي نجمة سقطت من راسك

 فاستقرت على شعري
 وصار شعري نبراسا وضیاء
 وانت أصبحت صوت الخریف

 فاكفكف دموعي
 

10 
 تشابكت أصابعي باصابعك

 وأصبحت سربا من األسماك
 فكان الخریف حصانا اصفر اللون 
 بجناحین كبیرین 

 وطار إلى السماء
 وجثم على اجنحة السحاب

 في مساء ممطر واخذك معھ
 

11 
 في لیلة حالكة ومع ندى الصباح

 الذي تشابك مع الشجر 
 واستقر على شعري

 رأیت الخریف یمشط ضفائره
 .ویلقي علینا السالم



 
 
ما أغرب ھ�ذه األس�واق ال�ت�ي ت�ت�واج�د    

فیھا محالت الصفارین ومبیض ال�ن�ح�اس، 
تتكدس السلع من كل األنواع في حوان�ی�ت 
ضیقة، یجلس وسطھا البائع ال تظھر م�ن�ھ 
إال العمامة أو ال�ط�رب�وش أو الس�دارة أو 
الفیصلیة، أو كم�ا ی�ل�ف�ظ�ان م�ع�اً الس�دارة 
الفیص�ل�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة، ف�م�ن ی�ری�د ش�راء 
النحاس أو مصباح عالء الدین الس�ح�ري، 
أو أنتیكة تعود إل�ى ال�زم�ن ال�ع�ب�اس�ي أو 
العثماني، علی�ھ أن ی�ق�ص�د أش�ھ�ر س�وق 
تراثي في المدینة إنھ سوق الصف�اری�ن أو 
(سوق الصفافیر) كما یطلق علیھ باللھج�ة 
ال��دارج��ة، وال��ذي ج��اءت تس��م��ی��ت��ھ م��ن 
اشتغال ح�رف�ی�ھ ع�ل�ى م�ادة ال�ن�ح�اس أو 
(الصف�ر).  ی�زور الس�وق الس�واح ال�ذي 
ی��ت��س��وق��ون األن��ت��ی��ك��ات، وف��ی��ھ ت��ع��رض 
المنتوجات ال�ن�ح�اس�ی�ة ال�م�ن�ت�ش�رة ع�ل�ى 
سلسلة ط�وی�ل�ة م�ن ال�دك�اك�ی�ن الص�غ�ی�رة 
وال��م��ل��ت��ص��ق��ة ال��واح��دة ب��األخ��رى، وق��د 
أصبحت دكاكینھم (معامل وم�ع�ارض) ف�ي 
آن واح��د، وان ال��م��ت��ج��ول ف��ي أس��واق 
الصفارین ال یس�م�ع إال أص�وات ال�ط�رق 

 التي تصم األذان.
السوق معلم أسسھ ال�ت�اری�خ م�ن�ذ ال�ع�ھ�د 
العباسي، في أزقة ضیقة المساحة، كب�ی�رة 
العطاء بص�ن�اع�ات�ھ�ا، ال�ت�ي أنش�أت أب�رز 
وأقدم األسواق العراقیة، ففي ھذا الس�وق 
ومنتجاتھ تتجسد حضارة العراق وتاریخ�ھ 
بمطارق أم�ھ�ر الص�ف�اری�ن ال�م�ح�ت�رف�ی�ن، 
ل��ت��ش��ك��ل م��خ��ت��ل��ف ال��ل��وح��ات واألش��ك��ال 
النحاسیة، والتي أص�ب�ح�ت ال�ی�وم ت�واج�ھ 
خطر االنقراض، یش�ك�ل ال�ن�ح�اس ال�م�ادة 
األساسیة للص�ن�اع�ات ال�ت�ي یش�ت�ھ�ر ب�ھ�ا 
الس��وق، ویس��م��ى أص��ح��اب ال��م��ھ��ن��ة 
الصفارین، وینقسم عملھم بحسب م�راح�ل 
اإلنتاج، فمنھم النحات باستخدام الم�ط�رق�ة 
وال��م��س��م��ار، ومص��م��م ال��زخ��ارف ال��ت��ي 
ستُنحت على صفائح ال�ن�ح�اس، وآخ�رون 
یعملون على صقل الم�ن�ت�ج ب�ع�د زخ�رف�ت�ھ 
وتلمیعھ، أو یلّون بعض أج�زائ�ھ إلض�ف�اء 
لمسات فنیة أكثر جم�ال�ی�ة ع�ل�ى األوان�ي، 
كما یمكن ترصیع تلك األش�ك�ال ب�األح�ج�ار 
الكریمة وشبھ الكریمة، أو طالئ�ھ�ا ب�م�ادة 
المینا، وھذه العملیة تحتاج إلى خ�ب�راء ال 
یتواجدون إال في ھذا السوق، ألنھا م�ھ�ن�ة 
تتطلب الجھد والصبر، ونتائج الع�م�ل ھ�ي 
اإلبداع الذي زیّن أغلب البیوت الع�راق�ی�ة، 
وانتقلت مع السواح إلى العالم أج�م�ع ف�ي 
العقود المنصرمة. باإلضاف�ة إل�ى م�ب�ی�ض 
النحاس، والذي م�ھ�م�ة ت�ب�ی�ض ال�ن�ح�اس 

 وتنظیفھ من الصدأ والسواد.
كانت األواني النحاسیة تعد جزءا أس�اس�ی�ا 
من جھاز العروس، وخاص�ة ف�ي ال�ری�ف، 
حیث كانت قیمة ال�ن�ح�اس ت�أت�ي م�ب�اش�رة 
لق�ی�م�ة غ�رام�ات ال�ذھ�ب، ال�ت�ي ی�ق�دم�ھ�ا 
العری�س ل�ع�روس�ھ، وح�ی�ن ی�ت�ق�دم ش�اب 
للزواج بفتاة فاالتفاق علي الن�ح�اس، ك�ان 

یرتبط باالتفاق مع الذھب، فكما یتم تح�دی�د 
ع�دد غ��رام��ات ال��ذھ��ب ال�ت��ي س��ی��ق��دم��ھ��ا 
لعروسھ ت�ت�م م�ف�اوض�ت�ھ أیض�ا ع�ل�ي ك�م 
قطعة من النحاس، أو كم حقة (ال�ح�قّ�ھ = 

أربعة ك�ی�ل�و ونص�ف إال عش�ری�ن غ�رام)  
ویمكنھ أن یشتریھا ویتضم�ن�ھ�ا ال�ج�ھ�از، 
وذل�ك ل�ك�ي ی�ت�م�ك�ن أھ�ل ال�ع�روس، م��ن 
ال�ت��ب�اھ��ي ب��ال��ذھ�ب وال�ن��ح��اس م��ع�ا أم��ام 
المج�ت�م�ع واألق�ارب وال�ج�ی�ران، ب�أوان�ي 
ال�ط�ھ�و واألب�اری�ق والص��وان�ي وطش��وت 

ال��غ��س��ی��ل، وغ��ی��ر ذل���ك م��ن األوان���ي  
النحاسیة، كما كان النحاس یمثل م�خ�زون�ا 
إستراتیجیا لألزمات، فإذا ألمت بال�ع�ائ�الت 
أزمات مالیة، فیكون الحل ھ�و ب�ی�ع ج�زء 
مما لدیھا من النحاس، ألنھا ك�ان�ت ت�م�ث�ل 
مشروعا است�ث�م�اری�ا ب�ل�غ�ت�ن�ا ف�ي أی�ام�ن�ا 
الحالیة، وكانت قیمة سعره غالبا ما تزی�د، 
ومن الطرائف القدیمة المرتبطة بالن�ح�اس 
أن ال��ری��ف��ی��ی��ن إذا ض��ب��ط��وا لص��اً أث��ن��اء 
السرقة، یقومون بتحمیلھ نح�اس ال�ب�ی�ت، 
ویدورون ب�ھ ف�ي ش�وارع ال�ق�ری�ة ح�ت�ى 
یفضحوه بفعل السرقة، وم�ن ھ�ن�ا ج�اءت 
كلمة زفُّوه بالنحاس دالل�ة ع�ل�ي فض�ی�ح�ة 

من یضبط بجریم�ة وی�ف�ت�ض�ح أم�ره ب�ی�ن 
 الناس .

وقد ظل النحاس بمكانتھ إل�ى أن ت�ط�ورت 
األوان��ي ال��م��ن��زل��ی��ة، وظ��ھ��رت األوان��ي 
المصنوعة من األلوم�ن�ی�وم وغ�ی�رھ�ا م�ن 
المعادن، رخیصة الثمن وسھلة االستخدام 
والتنظیف بدیال عن األوان�ي ال�م�ص�ن�وع�ة 
من النحاس، كما أصبحت غالبیة العائ�الت 
تحتفظ باألواني النحاسیة بغرض ال�دی�ك�ور 
وال�زی�ن�ة، وان�ت�ش�رت األط�ب�اق ال�خ�زف�ی��ة 
وت�ب�دل�ت األح�وال ج�ذری�ا وان�ح�ص�ر دور 
النحاس في اإلطار الدیكور ، وباتت تصنع 
منھ تحف فنیة وتماثیل ومباخر ذات ط�اب�ع 
تراث�ي یش�ت�ری�ھ�ا األج�ان�ب والس�ی�اح، أو 
یس�ت�خ�دم دی�ك��ورا ف�ي ب�ال��ب�ی�وت ك�أوان��ي 
ال�زراع�ة، أو ف�ي ال��ف�ن�ادق إلض��ف�اء ج��و 

 شرقي على قاعات االستقبال.
ساب�ق�ا ج�م�ی�ع األدوات ال�م�س�ت�ع�م�ل�ة ف�ي 
البیوت العراق�ی�ة ل�ل�م�ط�ب�خ، ك�ل�ھ�ا ك�ان�ت 
مص�ن��وع��ة م��ن الص�ف��ر (ال�ن��ح��اس)، وال 
یصلح لالس�ت�ع�م�ال ب�دون ط�الء، ن�ت�ی�ج�ة 
لتراكم الصدأ علیة بسرع�ة، وھ�ذا الص�دأ 

أو كما یسمیھ العراق�ی�ی�ن ال�زن�ج�ار ی�ؤدي 
الى تسمم األطعمة، وسابقا ك�ان�ت ال�ط�ب�خ 
على الحطب مما تسود األواني الن�ح�اس�ی�ة 
من االستعمال ونت�ی�ج�ة ل�ھ�ذه ال�ت�رس�ب�ات 
المختلفة، وبمرور ال�زم�ن ی�ت�ح�ول ال�ق�در 
الى اللون األسود، أو األخضر ول�ھ مض�ار 
صحیة كثیرة على الطعام، وعم�ل�ی�ة ط�الء 
األدوات النحاسیة تسمى (بی�اض) وھ�ن�اك 
محالت خاصة للقیام ب�ھ�ذه ال�ع�م�ل�ی�ة، م�ا 
زالت مھنة مبیّ�ض ال�ن�ح�اس ف�ي ال�ع�راق 
تتحّدى الزمن، وتتّجھ نحو ل�ف�ظ األن�ف�اس 
األخیرة، وھي من المھ�ن وال�ِح�رف ال�ت�ي 
بدأت باالنقراض وتت�ال�ش�ى، ف�ك�ان�ت ھ�ذه 
الحرفـة تُدرُّ ربحاً كبیراً على َمْن یعمل بھ�ا 

 ویحمل اسم مبیّض النحاس.
(مبیض القدور أو النحاس) مھنة تقلی�دی�ة 

قدیمة، یقوم من خاللھا الحرفي ب�ت�ن�ظ�ی�ف 
األواني النحاسیة، ویعتبر تبییض النح�اس 
إحدى المھ�ن ال�ت�ي ت�وارث�ھ�ا اآلب�اء ع�ن 
األجداد، فحافظت بشكل كامل على نس�ق�ھ�ا 
والتزامھا بأدواتھا على الرغم من التط�ور 
البسیط الذي طرأ ع�ل�ی�ھ�ا ،ك�دخ�ول ال�ن�ار 
بالدرجة األولى والمواد المنظف�ة ال�ق�وی�ة، 
و قد كثر عدد األشخاص الذین امت�ھ�ن�وھ�ا 
ف��ي ال��م��اض��ي، وال ت��زال ھ��ذه ال��م��ھ��ن��ة 
موجودة في بعض البل�دان ال�ع�رب�ی�ة م�ث�ل 
سوری�ة وال�ع�راق وغ�ی�رھ�ا ح�ت�ى وق�ت�ن�ا 
الحاضر، ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ت�راج�ع ع�دد 
مزاولیھا ألنھا تعتبر من ال�م�ھ�ن ال�خ�ط�رة 
وذات الخطورة المرت�ف�ع�ة ب�اإلض�اف�ة إل�ى 
انخفاض عدد زبائنھا، فمع تطور األوان�ي 
المنزلیة واستع�م�ال ال�م�ع�ادن ال�رخ�ی�ص�ة 
الثمن. ولم ییأس الحرفي ممارسة م�ھ�ن�ت�ھ 
في تبییض األواني ال�ن�ح�اس�ی�ة ال�ع�ت�ی�ق�ة، 

 المستعملة في الدیكور.
بعض الحرفین الذین ما زالوا رغم ك�ل م�ا 
اجتاح العصر من حداثة، إال أنّ�ھ ی�واظ�ب 
على مھنتھ، فھو یقاوم كل التج�اھ�ل ال�ذي 

أصاب واحدة م�ن أھ�م ال�م�ھ�ن ال�ح�رف�ی�ة 
القدیمة، فال أحد یذكر ال�م�ب�یّ�ض وص�وت�ھ 
الش�ج��ي ال��ذي یص��دح ب��ھ، وھ��و ی��ج��وب 
األزق�ة وال��م�ح��الت وال�ق��رى، وھ�و ی��رّدد 
عبارتھ الشھیرة (مب�یّ�ض... م�ب�یّ�ض)، ال 
تزال تلك الكلمة تترّدد بین كبار الس�ن م�ن 
السیدات، یتذّكرن جیداً كیف كن ی�ن�ت�ظ�رن 
ق��دوم ال��م��ب��یّ��ض ل��ی��ب��یّ��ض ل��ھ��ن األوان��ي 
ال�ن�ح��اس�ی��ة ال�ت��ي ت��آك�ل��ھ�ا الص��دأ، ف��ت�ل��ك 
الصورة قد دخلت في زمن النس�ی�ان، ب�ع�د 
أْن استباح�ت ق�دور ال�ت�ی�ف�ال واألل�م�ن�ی�وم 
وال��ف��اف��ون، واخ��ت��ف��ى ال��ط��ھ��ي ب��ال��ق��دور 
النحاسیة، وبالتالي خسر المبیّض مھن�ت�ھ، 

 ومعھا حیاتھ الحرفیة.
قبل عدة عقود مضت است�خ�دم�ت األوان�ي 
النحاسیة في الطھي، وتسخ�ی�ن وت�خ�زی�ن 
المیاه والشرب وغسیل الم�الب�س، وح�ت�ى 
أطباق تقدیم الطعام التي كانت تتك�ون م�ن 
الطبق وغطائھ، ال�ذي ی�ع�م�ل ع�ل�ى ح�ف�ظ 
الطعام من التلوث، باإلضافة إلى احتف�اظ�ھ 
بدرجة الحرارة أطول وقت مم�ك�ن، ك�ان�ت 
ھذه األواني رائعة الجم�ال، ت�وض�ع خ�الل 
عملیة الطھي على نار ال�ح�ط�ب م�م�ا ك�ان 
یكسب الطعام نكھة خاصة، ومذاق متم�ی�ز 
حیث كان من ممی�زات ال�ط�ھ�ي ع�ل�ى ن�ار 
الحطب في األواني النحاسیة، أنھ�ا ت�ع�م�ل 
على توزیع الحرارة ع�ل�ى ك�ام�ل ال�وع�اء 
وبشكل متساو مما ی�ع�ط�ي ن�ك�ھ�ة خ�اص�ة 

 للطعام.
وأثناء عملیة التبیض یحتاج النح�اس إل�ى 
جھد كبیر في تنظیفھ، وسخونت�ھ الش�دی�دة 
تحتاج إلى قدرة ھائلة على االحتمال، ك�ان 
م�ب��ی��ض ال��ن��ح��اس ی��ق��اوم األل��م ب��ال��غ��ن��اء 
الشجي، حتى لو كان غیر م�ف�ھ�وم، ل�ك�ن�ھ 
یتوافق مع حركة جسده، ویكون فعاال ف�ي 
مقاومة حرارة ال�ن�ح�اس، وی�ح�رك جس�ده 
بحریة وكأنھ یؤدى رقصة، ویقبض بی�دی�ھ 
ع��ل��ى ش��يء ث��اب��ت كش��ج��رة أو ع��ام��ود 
خشبي، وإذا أنج�ز اإلن�اء ی�ق�ف�ز ق�ف�زت�ی�ن 
سریعتین لیعلن اكتمال تبییض�ھ ل�ی�ب�دأ ف�ي 
آخر، حتى ی�خ�لَّ�ص األوان�ي م�ن م�خ�اط�ر 

 الزنجار األخضر.
قدیما وأیام زمان قد كان مبی�ض ال�ن�ح�اس 
یتجول في ال�ق�رى وی�ن�ادي ع�ن ق�دوم�ھ، 
لت�أت�ی�ھ ال�ن�س�اء ب�األوان�ي ال�ت�ي أص�اب�ھ�ا 
السواد واخضر لونھا، ویح�ط رح�ال�ھ ف�ي 
مكان فضاء لعدة أیام، ویعمل بحم�اس ف�ي 
تبییض األواني بقوة لیزیل ع�ن�ھ�ا الس�واد 

 الذي أصابھا.
وفي البدایة ك�ان�ت ت�ت�م ت�ب�ی�ض ال�ن�ح�اس 
بواسطة كمیة من الرماد األح�م�ر، ال�ن�ات�ج 
عن تصنیع الطابوق األح�م�ر وم�اء ال�ن�ار 
لیضعھما داخل األواني النحاسی�ة، ویض�ع 
علیھا ط�ب�ق�ة ك�ب�ی�رة م�ن ال�ج�ن�ف�اص، أو 
الكواني القدیمة، ویقوم بالوقوف داخ�ل�ھ�ا 
ویدعكھا بقدمیھ بحركة دائریة م�ن�ت�ظ�م�ة، 

إلى أن یل�م�ع ال�ن�ح�اس وتُ�زال م�ن ف�وق�ھ 
 طبقة السواد والخضار.

تتم تحمیة األداة النحاسیة ومن ث�م ت�ط�ل�ى 
بروح الملح المضاف لھ ال�ن�ش�ادر ب�ق�ص�د 
تخلیص القطعة ال�ن�ح�اس�ی�ة م�ن األوس�اخ 
والشوائب التي قد ت�ك�ون�ت ع�ل�ی�ھ�ا أث�ن�اء 
استخدامھا بالمنزل، وزیادة في ال�ت�ن�ظ�ی�ف 
یفركھا أیضا بالرمل، حتى ال یبقى ع�ل�ی�ھ�ا 
أي ذرات من األوساخ، بع�د ذل�ك یس�ت�ف�اد 
من النشادر الحامي للصق مادة ال�ق�ص�دی�ر 
على القطعة النحاسیة، وتبدأ ف�ي ع�م�ل�ی�ة 

 التبییض من الجدار الخارجي للقطعة 
ومن ثم الجدران الداخلیة وق�ع�ر ال�ق�ط�ع�ة 
وھكذا حتى ی�ن�ت�ھ�ي ت�ب�ی�ی�ض�ھ�ا، ع�م�ل�ی�ة 
التبی�ی�ض تس�ت�غ�رق وق�ت�ا ی�ن�اس�ب ح�ج�م 
القطعة ما ب�ی�ن خ�م�س�ة دق�ائ�ق ل�ل�ق�ط�ع�ة 
الصغیرة، وحت�ى نص�ف س�اع�ة ل�ل�ق�ط�ع�ة 
الكبیرة، والقطعة ال�ن�ح�اس�ی�ة ذات ال�ل�ون 
األحمر التي ت�ك�ون ج�دی�دة، ول�م ت�خ�ض�ع 
لعملیة تبییض من قبل، تحتاج لجھد أك�ب�ر 
من المبیض من تلك القطعة القدیم�ة ال�ت�ي 
بیضت سابقا والتي یكون ل�ون�ھ�ا أب�ی�ض، 
فاألولى تحتاج لح�رف�ي ت�ب�ی�ی�ض ول�ك�م�ی�ة 
أكبر م�ن م�ع�دن ال�ق�ص�دی�ر بش�ك�ل ع�ام، 
واألدوات النحاسیة المط�ب�خ�ی�ة ال�م�ن�زل�ی�ة 
تحتاج كل عام لعملیة تبیی�ض ب�ال�ق�ص�دی�ر 
حتى تعزل المادة السامة الموجودة ف�ی�ھ�ا، 
والمالحظ أن القصدیر یتالشى ب�ع�د م�رور 
ع��ام م��ن ع��م��ل��ی��ة ال��ت��ب��ی��ی��ض. وح��ول 
مواصفات من یعمل ف�ي م�ھ�ن�ة ال�م�ب�ی�ض 
یجب أن یك�ون ال�ح�رف�ي ی�ت�ح�م�ل ال�ت�ع�ب 
وال��ج��ھ��د وال��رائ��ح��ة غ��ی��ر ال��م��س��ت��ح��ب��ة 
والضجیج، وفي الصیف علیھ أن ی�ت�ح�م�ل 
حرارة نار التحمیة التي یكون وجھا لوج�ھ 
معھا، وفي الشتاء علیھ تحمل دخان روح 
الملح الذي ی�ن�ت�ش�ر بش�ك�ل ك�ث�ی�ف أث�ن�اء 
عملیة التبییض، ومرات یص�اب ال�ح�رف�ي 
بعدة حروق في وجھھ وی�دی�ھ، وی�ت�ع�رض 
لھا خاصة عن�دم�ا یض�ط�ر ل�ل�ن�زول داخ�ل 
وع�اء ن��ح�اس��ي ك�ب��ی��ر م�ث��ل ق�دور غ��ل��ي 
ال�ح��ل��ی�ب، ل��ط�الئ��ھ��ا ب��ال��ن�ش��ادر وم�ن ث��م 
بالقصدیر الذي یحرق أیضا عن�دم�ا ی�ك�ون 
حامیا، وحتى ع�ی�ن�اه ت�ت�ع�رض�ان ل�دخ�ول 
النشادر إلیھا أو لنترات القص�دی�ر ف�ی�ب�ق�ى 
عدة ساعات ال یتمكن من فتح عی�ن�ی�ھ م�ع 

 ألم شدید. 
وح��ال ظ��ھ��ور ال��زن��ج��ار ع��ل��ى األوان��ي 
النحاسیة یعد دلیال ع�ل�ى ان�ت�ھ�اء م�ف�ع�ول 
طبقة القصدیر المغلف�ة ل�ل�ن�ح�اس وإش�ارة 
لضرورة إجراء ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ب�ی�ی�ض م�رة 
أخرى وألن النحاس كان یحتاج إل�ى ج�ھ�د 

 كبیر في تنظیفھ 
 المصادر

 مالحق جریدة المدى 
 –ت�واص�ل اج�ت�م�اع�ي   –مصادر: وكاالت 

 نشر محرري الموقع
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 قبل المقّدمة:
من الّسھل أن تقرأ وتستم�ت�ع، وم�ن الس�ھ�ل    

أیضاً أن تتذوق النص، ولكن في الوقت ن�ف�س�ھ 
لیس من السھل أن تكتب عن النص، فال�ك�ت�اب�ة 
عن الكتابة أمر فیھ من الصعوبة ما فیھ، وذل�ك 
بسبب البحث الدؤوب في عال�م س�ردی�ة ال�ن�ص 
وع�الئ��ق��ھ، وس��ی��اق��ات�ھ ال��م��خ�ت��ل��ف��ة وت��أوی��الت��ھ 
المن�ف�ت�ح�ة ع�ل�ى أب�واب ك�ث�ی�رة، ع�الوة ع�ل�ى 
التحري حول ال�ن�اّص وع�الق�ت�ھ ب�م�ن�ج�زه، ث�م 

 انعكاس ذلك في الواقع.
  

 كأنھا مقدمة:
مأذون من اللیكود، لألدی�ب�ة ش�وق�ی�ة ع�روق    

منصور، عبارة عن مجموعة قصصی�ة ت�أل�ف�ت 
م��ن س��ت عش��رة قص��ة قص��ی��رة، ف��ي ث��الث 
وتسعین صفحة، صدرت عن دار الوسط ال�ی�وم 

ال�ط�ی�رة  -وشوقیات لإلع�الم وال�ن�ش�ر، رام هللا
 .2019، سنة 1(المثلث) ط

وجاء ترت�ی�ب ص�ف�ح�ات ال�ك�ت�اب ع�ل�ى الش�ك�ل 
 اآلتي:

 في الصفحة األولى: توصیف للكتاب.
وفي الصفحة الثانیة: تمھید للكاتب ال�ب�رت�غ�ال�ي 
(فرناندو بیسوا) یقول فیھ: لست مجرد شخص 
ھناك، أنا مقیم طیلة الوقت، على جرف دم�ع�ة، 

 ال تجید السقوط.
ثم تأتي صفحات النصوص، وفي آخرھا صفحة 

 للتعریف بالكاتبة، یلیھا صفحة الفھرس.
  

 مقدمة:
لوال أني قرأت لألدیبة شوقیة ع�روق ش�ی�ئ�اً    

عن مكتبتھا البیتیة، وترتیب كتبھ�ا، والص�ورة 
المعلقة في ح�ائ�ط�ھ�ا، وك�رس�ي ال�ك�ت�اب�ة، وم�ا 
تخیلتھ من ھدوء ال�م�ك�ان، وث�رائ�ھ ال�م�ع�رف�ي، 
بحیث أیقنت أن ھذه النتاجات األدبیة المختل�ف�ة 
ھي ولیدة ذاك المكان، ولو لم أقرأ ذل�ك ال�ن�ص 
عن مكان الكتابة لتخیلت األدیبة ت�ج�ل�س ع�ل�ى 
شاطئ البحر، تتأمل زرقتھ الج�م�ی�ل�ة ال�ھ�ادئ�ة، 
وصراع أمواجھ العنیف، حتى إذا وصل�ت رم�ل 
الش�اط��ئ ت��ك��س��رت وذاب��ت، وص��راع أح��ی��ائ��ھ، 
أس��م��اك ك��ب��ی��رة ، ووح��وش ب��ح��ری��ة ت��ف��ت��رس 
األسماك الملونة ال�زاھ�ی�ة... وی�ت�ول�د الس�ؤال: 
لكن، لماذا تخیلت المبدعة تتھیأ للكتابة في ھذا 

 الجو؟
ألن المنجز األدبي لألدیبة یقول ذلك. فرغم أنھا 
تتحدث عن صراع عمیق، عن صراع وجودي، 
كان م�ن ن�وات�ج�ھ ال�ق�ت�ل والس�ج�ن وال�ت�ع�ذی�ب 
والنفي والتشرید في جھات األرض كافة، رغ�م 
ذلك كلھ فإنك تقرأ جمالً منسابة كماء ی�ت�رق�رق 
مختاالً في مجراه، وتس�م�ع م�وس�ی�ق�ى األل�ف�اظ 
كسوط خ�ری�ر ال�م�اء. ع�ب�ارات بس�ی�ط�ة ف�ی�ھ�ا 
شاعریة، وعند اقتران بعض�ھ�ا ب�ب�ع�ض ی�ت�ول�د 
الجمال األسلوبي ال�ذي ی�م�ی�ز ك�ت�اب�ات األدب�ی�ة 
شوقیة عروق، وھنا تتكون الص�ورة الس�اح�رة 
التي یجدر التأمل فیھا، ومن وجھة نظري، ھنا 
یكمن الت�م�ی�ز ف�ي ھ�ذه ال�ن�ص�وص، ف�رغ�م م�ا 
تتضمنھ من تجلیات حیاتیة عاشھا الفلسطی�ن�ي 
ف��ي ال��داخ��ل ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ي ب��ق��وة الس��ی��ط��رة 
االستعماریة اإلحاللی�ة. ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ال�ذي ل�م 
یرحل عن أرضھ وبقي مرابطاً فیھا، رغم ھ�ذه 
المعاناة والعالئق العدائیة في الم�ح�ی�ط، ج�اءت 
العبارات متصالحة مع ب�ع�ض�ھ�ا ب�ع�ض�اً، وج�اء 
ھذا التصالح بمثابة میزة أدبی�ة رائ�ع�ة ت�ف�ّردت 
بھا األدیبة، مما أضاف للمكتبة العربیة مراج�ع 

  أدبیة فیھا الجدید غیر المستھلك. 
  

نعم، یتجلى الصراع والمقاومة والع�ن�اد م�ن�ذ    
القصة الثانیة (مأذون من اللیكود) وال�ت�ي ت�دل 
عتبتھا (عنوانھا) على صراع حدّي، فتخیل أن 
ال��م��أذون ال��ذي ی��ع��ق��د ق��ران ال��زواج، ال��رج��ل 
المؤدب المھذب، المنتمي لربھ وشعبھ، المزیّن 
بآیات ال�ق�رآن ال�ك�ری�م، واألح�ادی�ث الش�ری�ف�ة. 
تصور ھذه الشخصیة التي یمكن أن یكون ل�ھ�ا 
قدسیة ما، ومكانة اع�ت�ب�اری�ة م�ا، تص�ور ھ�ذه 
الشخصیة تتشكل ف�ي ب�وت�ق�ة ح�زب ال�ل�ی�ك�ود، 

تنتمي للحزب الیمی�ن�ي، تس�بّ�ح ب�م�ب�ادئ�ھ ال�ت�ي 
تنادي بقتل العروب�ة، وتش�ری�د ال�ن�اس وس�ل�ب 
أراضیھم وب�ی�وت�ھ�م، وت�دم�ی�ر ث�ق�اف�ت�ھ�م وھ�دم 
تراثھم، شخصیة تنظر ألدبیات الحزب، وتنادي 
النتخاب ش�خ�ص�ی�ات�ھ، ش�خ�ص�ی�ة ت�ع�ل�ق أع�الم 
اللیكود وشعاراتھ، ش�خ�ص�ی�ة ت�زورھ�ا أق�ط�اب 
الح�زب وت�ت�ب�اھ�ى ب�ذل�ك. إن ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ة 
اإلشكالیة التي حملت صفاتھا الص�راع�ی�ة ب�ی�ن 
أقصى الیمین إلى أقصى الیسار لم تأِت صدف�ة، 
بل جاء المأذون نتیجة توظیف حكومي ألذن�اب 
الحكومة وعمالئھا. وقد تع�ن�ون�ت ال�م�ج�م�وع�ة 
القصصیة بعنوان قصتھا الث�ان�ی�ة (م�أذون م�ن 
اللیكود)، للتدلیل عل�ى ھ�ذا الص�راع ال�م�ت�أج�ج 
باست�م�رار. وم�ن رح�م الص�راع ت�ولّ�د الس�رد، 
لیقول إن عروساً عربیة أصیل�ة ت�م�ردت ع�ل�ى 
ھذا القانون، ورفضت أن یختم ھ�ذا ال�ل�ی�ك�ودي 
عقد قرانھا، رغ�م أھ�م�ی�ة خ�ت�م�ھ وض�رورت�ھ، 
(فھو مأذون الحارة) وھي من القیادات الشاب�ة 
التي تدعو إلى التح�رر وال�ن�ھ�وض، ل�ذا ك�ان�ت 
وتیرة االشتباك عال�ی�ة، ورغ�م ح�ك�م�ة الش�اب�ة 
وحیلتھا لوص�ل�ت األم�ور إل�ى فس�خ خ�ط�ب�ت�ھ�ا 

 وطالقھا.
یقول مرید ال�ب�رغ�وث�ي ف�ي (رأی�ت رام هللا)    

" االحتالل یمنعك من تدبر أمورك على  74ص
طریقتك، إنھ ی�ت�دخ�ل ف�ي ال�ح�ی�اة ك�ل�ھ�ا، وف�ي 
ال��م��وت ك��ل��ھ، ی��ت��دخ��ل ف��ي الس��ھ��ر والش��وق 
والغضب، والش�ھ�وة وال�م�ش�ي ف�ي ال�ط�رق�ات، 
یتدخل في الذھاب إل�ى األم�اك�ن، وی�ت�دخ�ل ف�ي 
ال�ع�ودة م��ن�ھ�ا، س�واء أك�ان��ت س�وق ال�خ�ض��ار 
المجاور، أو مس�ت�ش�ف�ى ال�ط�وارئ، أو ش�اط�ئ 

 البحر أو غرفة النوم... إلخ).
لقد أشارت قص�ة (ال�م�وت ف�ي إس�رائ�ی�ل) إل�ى 
صراع العامل العربي ال�ذي ی�ع�م�ل ب�ق�ل�ق وب�ال 
اطمئنان ألنھ یعمل تھریباً ب�ال تص�ری�ح ع�م�ل، 
ھذا عالوة على استغالل قوتھ الجسدیة، ضم�ن 
ق�ان�ون م�ن ی�م�ل�ك وم�ن ال ی�م�ل�ك، ال�م�س�ت�ِغ��ل 
والمستَغل. وبالتالي یسقط ھذا العامل من ع�ل�و 
ویموت، وتعقّد سلطات االحتالل آلی�ة تس�ل�ی�م�ھ 
إلى ذویھ، لدرجة أن�ھ ی�ھ�ون ع�ل�ی�ھ�م ال�م�وت، 

 مقابل تسلم الجثة ومواراتھا التراب.
إنھا قمة الصراع، وق�م�ة الص�راع أیض�اً أن    

تتحول المجیدل إلى (مجدال ھع�ی�م�ق) ب�م�ن�ط�ق 
القوة، و(عبرنة) أطالل البلدة بعد تھجیر أھلھ�ا 
منھا (قصة: لم تخرج ذاكرتي للتقاع�د، وقص�ة 
بائعة الزیت). وال یكتفي المحتل بسرقة األرض 
وتھجیر الناس من بیوتھم، بل یسرق أیضاً م�ا 
یدل على ملكیتھم لبیوتھم قبل ت�ھ�ج�ی�رھ�م، إن�ھ 
یسرق أرضھم وسماءھم، أس�م�اءھ�م وم�اءھ�م 
وھواءھم... وتراثھم وحكایاتھ�م، ف�م�ن ام�ت�ل�ك 
الحكایة امتلك ال�روای�ة، وم�ن ام�ت�ل�ك ال�روای�ة 
امتلك األرض. إن قص�ة (اإلب�ری�ق ال�ن�ح�اس�ي) 
تدلل على ھذه الس�رق�ة، ك�ان�ت م�أس�اة ع�ن�دم�ا 
سرق الوزیر اإلس�رائ�ی�ل�ي اإلب�ری�ق ال�ن�ح�اس�ي 
ال�ت��اری�خ��ي، ذاك ال��وزی��ر ال��ذي ی�ن��اف��ق�ون ل��ھ، 
ویتملقونھ، ویص�ف�ق�ون ل�ھ، ب�م�س�اع�دة م�دی�ر 
ال�م�درس�ة م�وظ�ف ال�ح�ك��وم�ة، ال�م��ت�م�ل��ق ل�ھ��ا 

والمسّحج لھا طول الوقت. نعم، ل�ق�د اس�ت�ط�اع 
االحتالل أن یحول كثیراً من األذن�اب وال�ع�م�الء 
إل��ى أدوات ل��ھ، ی��دی��رون األج��واء ال��ع��رب��ی��ة، 
وھؤالء باعوا أعز ما یملكون من كرامة وأنفة 
في سب�ی�ل ال�وظ�ی�ف�ة وال�ك�س�ب، ف�ك�ان م�ن�ھ�م: 
ال��م��أذون، والش��رط��ي، وم��دی��ر ال��م��درس��ة، 
ومعلمھ�ا، وآذن�ھ�ا... إل�خ. وب�ال�رغ�م م�ن ھ�ذه 
البطوالت السلبیة التي أفرزتھا البیئة بشرط�ھ�ا 
االحتاللي اإلحاللّي المق�ی�ت، ورغ�م ت�ول�د ھ�ذه 
البطوالت الم�ت�س�ل�ح�ة ب�إم�ك�ان�ات ال�ت�ع�ال�ق م�ع 
االحتالل والنفاق للمحتل. ومن الجدی�ر ب�ال�ذك�ر 
أن عدداً كبیراً من ھذه الشخوص كان ی�ت�ع�ام�ل 
مع االحتالل بشكل س�ري ق�ب�ل س�ن�ة ال�ن�ك�ب�ة (

)، وبعد النكبة ظھر لیتعامل ف�ي ال�ع�ل�ن، 1948
كما ورد في قصة اإلبریق النح�اس�ي (ی�ق�ال إن 

ب�الس�ر، وب�ع�دھ�ا َع  48عمھ كان یتعامل ق�ب�ل 
المكشوف). برغ�م ھ�ذه ال�ت�ش�ك�ی�الت م�ن ھ�ذه 
البطوالت العف�ن�ة (ب�ط�والت أذن�اب ال�ح�ك�وم�ة) 
ظھرت بطوالت معاكسة تماماً، ب�ط�والت ت�م�ّت 
ل��ألرض بص��ل��ة ال��ق��راب��ة، وع��اط��ف��ة ال��ن��خ��وة، 
وصدق اإلباء واالنتماء، فظ�ھ�ر الش�ھ�ی�د ال�ذي 
بلل األرض بدمھ وزرعھا ُحبّاً، وظھر المع�ت�ق�ل 
الذي حول زنزانتھ إل�ى وع�ي ت�اری�خ�ي (قص�ة 
ب�ائ�ع�ة ال�زی�ت). وھ�ن�اك ال�ُم�ھ�ّج�ر ال�ذي ح�م�ل 
فلسطین إل�ى الس�وی�د، واس�ت�ش�ھ�د ف�ي م�خ�ی�م 
الیرموك (ألو فلسطی�ن ب�ت�ح�ك�ي)، وھ�ن�اك م�ن 
رفض بیع أرضھ إل�ى الس�م�اس�رة والص�ھ�ای�ن�ة 
(بائعة ال�زی�ت) وھ�ن�اك ش�ھ�ی�د ل�ق�م�ة ال�ع�ی�ش 
(الموت في إسرائیل). إن ھذه البطوالت مب�ررة 
وتأتي في سیاقاتھا الزمنیة والجغرافیة لتش�ك�ل 
مسلكاً وممارسة حی�ات�ی�ة، وت�ب�ن�ي ح�ك�ای�ة ف�ي 
معماریة حكایات الوطن، ولعلھا الخط الم�ع�ادي 
والموازي (حیناً) والمشتبِك (أحیاناً)، والضّدي 

 للبطوالت السلبیة التي ولدھا االحتالل.
ھناك ظھور الفت للمرأة الفلسطینیة في ھذه    

القصص وذلك إلیمان السارد أن الم�رأة نص�ف 
المجتمع وأكثر، وھي المربیة ال�م�ن�ت�ج�ة، وم�ن 
ھنا نرى نوعاً من تحیز السارد ن�ح�و ب�ط�والت 
ال�م�رأة وإب�رازھ��ا، ف�ھ�ي ال�م�ن�اض�ل��ة وح�ام�ی��ة 

أرضھا (بائ�ع�ة ال�زی�ت)، وھ�ي ال�م�داف�ع�ة ع�ن 
أرضھا وكرامتھا (مأذون من ال�ل�ی�ك�ود)، وھ�ي 
المطالبة بحقھا ف�ي ال�م�ی�راث (ال�م�س�ت�رج�ل�ة)، 
وھي المطالبة بحقھا باالسم والوج�ود (ش�ادی�ة 
وشوقیة والجد حسن). وبینما ظھر الرج�ل ف�ي 
بطوالت عمیلة عفنة، لم نجد المرأة قد ت�ل�وث�ت 

 بوحل ھذه البطوالت.
لقد استطاعت األدی�ب�ة ش�وق�ی�ة ع�روق رس�م   

البطل النموذج ال�ذي ی�م�ك�ن أن ت�ك�ون ح�ی�ات�ھ 
ممارسة طبیعیة، ومعیشة یومیة في فل�س�ط�ی�ن 
المحتلة، وخصوص�اً ف�ي ذاك ال�ج�زء ال�م�ح�ت�ل 

. وب�اق�ت�دار أیض�اً وظ�ف�ت ال�ك�ات�ب�ة 1948سنة 
السارد جزئي المعرفة (صورة ھ�و/ھ�ي) ال�ذي 
ركز على الجانب الرئی�س ف�ي ال�ح�ك�ای�ة ح�ی�ن�اً 
(ال�م�وت ف�ي إس�رائ�ی�ل) إض�اف�ة إل�ى ت�وظ�ی��ف 
السارد المشارك حینا آخر (أنا في دار الصی�اد)

، وف��ي ك��ل��ت��ا ال��ح��ال��ت��ی��ن ت��م��ی��زت ال��ح��ك��ای��ات 

بالموضوعیة والبعد عن الشخص�ن�ة ب�رغ�م أن 
الكاتبة تتحدث عن ذاتھا وتجربتھا في (أنا ف�ي 

 دار الصیاد، وشادیة وشوقیة والجد حسن).
تمیزت النصوص بالعبارات السھلة الموشحة   

بموسیقا ھادئة، متحتھا الكاتبة من ق�راءات�ھ�ا، 
وت��أم��الت��ھ��ا وم��الح��ظ��ات��ھ��ا ل��ل��واق��ع ال��م��ع��ی��ش. 
وراوحت ھذه اللغة بین العامی�ة ول�غ�ة الش�ارع 
للتعبیر عن مثل شائع، أو ح�ك�ای�ة ش�ع�ب�ی�ة، أو 
عادة عامة، وجاءت الكلمات: ج�ورة غ�م�ی�ق�ة، 
راس یابس، بیر عمیق السر، وإن أمطرب ف�ي 
بالد بّش�ر ب�الد، ب�رد ی�ق�ص ال�م�س�م�ار، ط�ل�ت 
البارودة والسبع ما طل، عی�ب ال�م�را تس�ت�ن�ى، 
جبل َع جبل ما بلتقي... وأرى أن ھذه العبارات 
بصورتھا الم�ب�س�ط�ة ت�ل�ك، ق�د أدت وظ�ی�ف�ت�ھ�ا 
االجتماعیة التي ان�ط�ب�ع�ت ص�ورت�ھ�ا ف�ي ذھ�ن 
العامة ووعیھم. وتس�م�و ھ�ذه ال�ل�غ�ة وت�زھ�و، 
وتتكاثف ل�ت�ك�ون أق�رب إل�ى الش�ع�ری�ة "ح�ی�ن 
أزرع مسماراً من تابوت الذاكرة، ی�ب�ق�ى م�ك�ان 
المسمار حفرة، ال بد أن یعشش فیھا عص�ف�ور 
یلتقط نشوة الفرح، ویبحث عن حرارة أنفاس، 
ع��اھ��دت ال��ك��ت��اب ع��ل��ى ال��رق��ص ف��وق إی��ق��اع 
أوراقھ، أنا ھنا ت�ن�م�و ف�وق ح�ج�ارت�ي س�ن�اب�ل 
الزمن، وقمح الحیاة تطحنھ األیدي التي تصن�ع 

 منھ خبزاً ". (أنا في دار الصیاد).
وھن�ا ی�م�ك�ن�ن�ا ال�ق�ول إن مس�ت�وی�ات ال�خ�ط�اب 
اللغوي لم تكن على الوتیرة نفسھا بل ت�درج�ت 
في أكثر م�ن م�ن�زل�ة، ص�ع�وداً وھ�ب�وط�اً، وك�ل 
درجة ناسبت السیاق الذي أتت فیھ، وھذا یدل�ل 
 على طواعیة اللغة بقلم األدیبة شوقیة عروق.

ب��ق��ي أن ن��ق��ول: إن ال��م��ن��ج��ز (م��أذون م��ن    
اللیكود) أضاف جدیداً معرفیاً للمكتبة الع�رب�ی�ة، 
حیث تعرض لممارسات في زمن معین وم�ك�ان 
معین ھو الداخل الفلسطیني المحتل، وما خلّف�ھ 
االحتالل من قیم تغیّرت، وأخرى تع�فّ�ن�ت، ك�م�ا 
أنھ أضاف جدیداً فنیاً لل�ن�ص األدب�ي ال�واق�ع�ي، 
حیث تجلى بروح السرد السلسة، وق�وة الس�رد 
الم�ع�ب�رة ع�ن ال�واق�ع، وھ�ذا ت�أت�ى م�ن ط�اق�ة 
الكاتبة، ورؤیتھا في التعبیر ع�م�ا أرادت ب�ق�ل�م 

 سیّال رائع.

 ّ  ت       
 

 ذون  اد

 
 

 

 الباحث: 
 عمر عبد الرحمن نمر
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تتصاعد وت�ی�رة األح�داث ف�ي إث�ی�وب�ی�ا بش�ك�ل    
سریع وخطیر، لیس سیاسیا ف�ق�ط ب�ل وإنس�ان�ی�ا 
أیضا، ینذر ب�ك�ارث�ة إنس�ان�ی�ة، الت�ت�ح�م�ل�ھ�ا دول 
المنطقة، بل قد ی�ؤدي إل�ى ص�راع إق�ل�ی�م�ي ف�ي 
منطقة القرن األف�ری�ق�ي، ج�راء ال�ح�رب ال�دائ�رة 
اآلن بین قادة إقل�ی�م ت�ی�ج�راي ورئ�ی�س ال�وزراء 
اإلثیوبي آبي أحمد المنتھ�ی�ة والی�ت�ھ. ف�ال�م�ش�ھ�د 
اإلثیوبي یزداد اشتعاال وال أعتق�د أن إث�ی�وب�ی�ا ال 
تتحمل وال السودان نزوح المالیی�ن ج�راء ت�وت�ر 
األحداث في المنطقة. لقد ت�م ع�م�ل م�خ�ی�م ع�ل�ى 
الحدود السودانیة اإلثیوبیة الستقب�ال ال�ن�ازح�ی�ن 
جراء ھذه الحرب.آبي أحمد ضرب س�د م�اك�ن�زي 
في إقلیم ت�ی�ج�راي ال�ذي ی�م�د اإلق�ل�ی�م ب�ال�م�ی�اه، 
وقصف شبكة الكھرباء في اإلقل�ی�م أیض�ا، األم�ر 
ال��ذي ی��ھ��دد ب��ح��رب أھ��ل��ی��ة، والس��ب��ب ت��أج��ی��ل 
اإلنتخابات التي كان مقررا لھا أول أكتوبر وھ�ذا 
جعل إقلیم تیجراي یتھم آبي أحمد بأنھ یمدد فترة 
حكمھ بطریقة غیر شرعیة. فقام اإلقلیم ت�ط�ب�ی�ق�ا 
للدستور اإلثیوبي بإجراء انتخ�اب�ات ف�ي اإلق�ل�ی�م 
وتشكیل حكومة جدیدة في اإلقلیم، لم یعترف آبي 
أحمد باإلنتخابات واتھمھا بغیر الشرعیة، وبدأت 

 الحرب بین اإلقلیم وإثیوبیا.
أع�ل�ن�ت أدی�س اب�اب�ا أن  18/11/2020في یوم 

القوات الحكومیة تقدمت باتجاه مدی�ن�ة م�ی�ك�ی�ل�ي 
عاصمة إقلیم تی�ج�راي ال�م�ت�م�رد ش�م�ال ال�ب�الد، 
متجاھلة مناشدات دولیة إلجراء محادثات إلنھاء 
الص��راع، ف��ی��م��ا أك��د ح��ك��ام اإلق��ل��ی��م أن��ھ��م ل��ن 
یستسلموا أبدا للقوات اإلتحادیة، وسی�ھ�زم�ون�ھ�ا 
في الھجوم المتواص�ل م�ن�ذ أس�ب�وع�ی�ن، وق�ال�ت 
الحكومة المحلیة في بیان:" إن تیج�راي أص�ب�ح 
جحیم�ا ألع�دائ�ھ". وذك�رت وس�ائ�ل اإلع�الم أن 
الس�ف��ارة ال��م��ص�ری��ة ف�ي أدی�س اب��اب�ا ت��م�ك��ن��ت، 
بالتنسیق مع األمم ال�م�ت�ح�دة، م�ن إج�الء تس�ع�ة 
مصریین من میكیلي، وسیتم إعادتھم إل�ى أرض 

ف�رد  400الوطن، وھم ضمن قافلة م�ك�ون�ة م�ن 
من جنسیات متعددة تم إج�الؤھ�م م�ن ت�ی�ج�راي. 
رجل األع�م�ال ال�م�ص�ري ن�ج�ی�ب س�اوی�رس ل�ھ 
مصانع وإستثمارات ف�ي اإلق�ل�ی�م ت�ق�در ب�ع�ش�رة 
مالیین دوالر وقد صادرتھا الحكومة اإلث�ی�وب�ی�ة، 
وحركت مص�ر م�ح�ام�ی�ن دول�ی�ی�ن ض�د إث�ی�وب�ی�ا 
واتھمتھا بسرقة ال�م�ص�ان�ع ال�م�ص�ری�ة وت�ھ�دی�د 

 اإلستثمارات األجنبیة.
 

 أریتریا 
استقبل سامح شكري وزیر خارجیة مصر نظیره 

عثمان صالح وزیر خارجیة أری�ت�ری�ا 
ویماني جبر آب المستشار السیاس�ي 
ل��ل��رئ��ی��س األری��ت��ري ل��ع��ق��د ج��ل��س��ة 
مباحثات لبحث س�ب�ل ال�ت�ع�اون ب�ی�ن 
مص�ر وأری��ت��ری�ا، وی��ب��دو أن��ھ ط��ل��ب 

منھما أن تكون أریتریا على الحیاد م�ن األح�داث 
التي تدور في إثیوبی�ا، وال�م�ع�روف أن إری�ت�ری�ا 
كانت قد تحالفت مع آب�ي أح�م�د ف�ي ح�رب�ھ ض�د 
إقلیم تیجراي الذي تم الضغط ع�ل�ی�ھ م�ن ح�دوده 

 مع إریتریا.
 

 تركیا 
قابل وزیر ال�خ�ارج�ی�ة ال�ت�رك�ي م�ول�ود ج�اوی�ش 
أوغلو وزیر خارجیة إثیوبیا دیم�ی�ك�ي م�ی�ك�ون�ی�ن 
وتناقشا حول مستجدات األمور ال�ف�ی�درال�ی�ة ف�ي 
إثیوبیا ، وصرح نیكونین بأن تركیا تتفھم موقف 
الحبشة وأن العملیة ستنتھي قریبا. ف�ھ�ل ط�ل�ب�ت 
إثیوبیا دعما من تركیا التي لھا قاعدة عس�ك�ری�ة 

 في الصومال ؟!.
حس�اب�ا لش�رك�ات ف�ي إق�ل�ی�م  34آبي أحمد أغلق 

تیجراي واتھمھا بتمویل الجبھة الشعبیة لتحری�ر 
ت�ی�ج��راي،وأع�ل��ن أن ال��ح�ك��وم�ة تس�ع�ى ل�ت��ق�دی��م 
"ألمجلس العسكري للجبھ�ة الش�ع�ب�ی�ة ل�ت�ح�ری�ر 

 تیجراي إلى العدالة ".
 

 إنسحاب السودان من المفاوضات
 21/11/2020أع��ل��ن��ت الس��ودان ی��وم الس��ب��ت 

إنسحابھا من مفاوضات سد النھضة، معلنة عدم 
مشاركتھا في اإلجتماعات المرتقبة الیوم. بی�ن�م�ا 
ق��ال ال��خ��ب��ی���ر ال��م��ص��ري ال���دك��ت��ور ع��ب���اس 
الشراقي،رئیس قسم الموارد الط�ب�ی�ع�ی�ة ب�م�ع�ھ�د 
الدراسات األف�ری�ق�ی�ة ب�ج�ام�ع�ة ال�ق�اھ�رة :" إن 
الجانب السوداني لم ینسحب من مف�اوض�ات س�د 
النھضة، كما یتصور البعض، ب�ل إن ال�ح�ك�وم�ة 
السودانیة متمسكة باقتراحھا الس�اب�ق ال�م�ت�ع�ل�ق 
بمنح دور جدید للمراق�ب�ی�ن ال�م�ع�ی�ن�ی�ن م�ن ق�ب�ل 
اإلتحاد األفریقي، مشیرا أل�ى أن الس�ودان ی�رى 
أن رئاسة وزیرة خارجیة جنوب أف�ری�ق�ی�ا أق�رت 
باستمرار المباحثات لمدة عشرة أیام م�م�ا ی�ؤك�د 
أن المفاوضات عادت إلى ن�ق�ط�ة الص�ف�ر، وذل�ك 
بسبب التعنت والمراوغة اإلثیوبیة وحذر من أن 
إثیوبیا قد تلجأ لت�ع�ق�ی�د ال�م�وق�ف وت�ح�وی�ل�ھ إل�ى 
صراع خارجي، لكي تشغل اإلثیوبیین عما یحدث 
في الداخل، وتروج خطرا خارجیا لتوحید الص�ف 
الداخلي". بینما قال الدك�ت�ور ض�ی�اء ال�ق�وص�ي، 

مستشار وزیر الري المصري األسبق :" إثیوبیا 
تتھ�رب م�ن وج�ود آل�ی�ة ل�ت�ن�ف�ی�ذ ك�ل ال�ق�رارات 
الناتجة عن القمة المصغرة وھي مرھونة بسقف 
زمني لتنفیذ ذلك، مثل اتفاق الوزراء لعم�ل آل�ی�ة 
للمشاركة في تشغی�ل الس�د، خ�الل أس�ب�وع، م�ع 
وج��ود آل��ی��ة أخ��رى ل��ف��ض ال��م��ن��ازع��ات بش��ك��ل 

 قانوني".
أآلن بات من الواضح عدم قدرة اإلتحاد األفریقي 
على حل مشكلة سد النھضة،ومن قبلھا مش�ك�ل�ة 
ل�ی�ب�ی�ا، ومش�اك�ل ج�ن��وب الس�ودان والص�وم��ال، 
والصحراء الغربیة (ألمغرب)، وبوكو ح�رام ف�ي 

 نیجیریا، وحالیا أزمة إقلیم تیجراي. 
بعد مفاوضات دامت خمس س�ن�وات، ب�دأت ع�ام 

ف��ي ال��خ��رط��وم ال��ع��اص��م��ة الس��ودان��ی��ة،  2015
وأص��درت ال���دول ال���ث��الث، مص���ر والس���ودان 
وإثیوبیا إعالن مبادئ، ولم ت�ل�ت�زم ب�ھ إث�ی�وب�ی�ا، 

، استقبلت واشنطن من�دوب�ی�ن 2020وفي فبرایر 
الدول الثالث إلجراء مفاضات برعایة أم�ری�ك�ی�ة، 
وتم اإلتفاق على صیغ�ة م�ع�ی�ن�ة وی�وم ال�ت�وق�ی�ع 
انسحبت إثیوبیا ولم تحضر، لجأت مصر لمجلس 
األم�ن، ث�م إل��ى اإلت��ح��اد األف��ری�ق��ي، واس�ت��م��رت 
إثیوبیا في التعنت والتھرب والمراوغة، وق�ام�ت 
بلء المرحلة األولى من السد بقرار أحادي. ل�ق�د 
قام آبي أح�م�د رئ�ی�س وزراء إث�ی�وب�ی�ا ب�ت�ح�وی�ل 
مشروع سد النھضة م�ن مش�روع ت�ن�م�وي إل�ى 
س��الح ل��ت��ھ��دی��د مص��ر والس��ودان. وق��د ص��رح 
الرئیس عبد الفتاح لسی�س�ي أن م�وض�وع م�ی�اه 
النیل أمن قومي ومسألة حیاة أو موت ألكثر م�ن 

م��ل��ی��ون مص��ري. ول��ق��د ع��اق��ب ال��رئ��ی��س  100
األمریكي إثیوبیا لتعنتھا في الم�ف�اوض�ات ب�ق�ط�ع 
المعونة األمریكیة عنھا، بل وصرح بأن مصر لو 

 قامت بتدمیر سد النھضة لن یلومھا أحد ؟!.
ختاما، ھناك معركة شرسة تدور اآلن بین إق�ل�ی�م 
تیجراي وإقلیم أمھرة الموالي آلبي أحمد رئ�ی�س 
وزراء إثیوبیا، وھناك أیضا قوات جویة مصری�ة 
وق��وات ص��اع��ق��ة مص��ری��ة ف��ي الس��ودان، ف��ھ��ل 

 الموضوع الیزال بعیدا عن مصر ؟! 
 والحدیث متصل ولن ینقطع األمل.  .…الأعتقد

................ 
 *عمید(م) مھندس

  ا 

 2-   ... إ  اثوأ ا   
 
 

 تادرس عزیز بدوي*/ سیدني
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نشأت مع بدایة األسرة الثامنة عشرة ل�دى    
الملوك واألمراء عادة زیارة أب�وال�ھ�ول وم�ا 
ح�ول�ھ م�ن آث�ار، رب�م��ا ل�ل�ح�ج أو ل�ط�ق��وس 
التتویج أو استخدام المنطقة كحلب�ة ل�ل�س�ب�اق 
بالعجالت الحربیة والتمتع وممارسة مختل�ف 
أنواع الریاضة من العدو وال�رم�ای�ة والص�ی�د 
الحیوانات الب�ری�ة. وی�ع�ت�ب�ر ك�ل م�ن ال�م�ل�ك 
"أم��ن��ح��ت��ب ال��ث��ان��ي" واب��ن��ھ "ت��ح��ت��م��س 

خیر دلی�ل ع�ل�ى وج�ود ع�الق�ة ب�ی�ن " الرابع
تمثال "أب�و ال�ھ�ول" وال�ت�م�ھ�ی�د ال�ری�اض�ي 
الخاص باحتفاالت التتویج لألمیر ال�م�واری�ث 
وإحراز قصب التفوق فیھا بإقلیم منف، ف�ف�ي 
ھذه القاعة الفسیحة المغلقة ال�م�ق�دس�ة ال�ت�ي 

ت�ب�دأ  الملوك وتحت أنظار المش�اھ�دی�ن یؤمھا
طقوس التتویج، ویظھر ف�ي األف�ق الش�رق�ي 
األمیر الوریث المشبھ بحورس الش�اب ف�وق 
عجلتھ الحربیة لیمارس ریاضة الرمایة نح�و 
ھدف من النحاس، بما یتطلب منھ مھارة ف�ي 
ترویض الخیول وبراعة في الرم�ای�ة وق�ی�ادة 
العجالت الحربیة. وقد ذكر فوق " لوحة اب�و 

أنھ عندما نص�ب�ت أم�ن�ح�ت�ب ال�ث�ان�ى  "الھول
أربعة أھداف استطاع إصابتھا جم�ی�ع�اً أث�ن�اء 
سیر العجلة الحربیة التي كان یمتطیھا، وف�ي 
الواقع أن تصویب أربعة سھام ع�ل�ى ال�ھ�دف 
یمكن ارتباطھا مع الحقیقة أن حفلة الت�ت�وی�ج 

س�د "  -وطقوس ال�ع�ی�د ال�ث�الث�ی�ن "ال�ح�ب 
یتضمن تصویب السھام في اتجاھات الس�م�اء 
األصلیة األرب�ع�ة، وھ�ي ط�ق�س�ھ ت�رم�ز إل�ى 
أحقیة الملك في ال�م�ل�ك�ی�ة ال�ت�ام�ة. وت�وض�ح 
"لوحة متحف األقص�ر" ل�ل�م�ل�ك "أم�ن�ح�ت�ب 

ما جاء فوق لوحة "أرمنت" للمل�ك  " الثاني
" تحتمس الثالث " من أن ری�اض�ة ال�رم�ای�ة 

رع "  -كانت تت�م ف�ي م�ع�ب�د اإلل�ھ " آم�ون
والت�ى ت�رت�ب�ط بص�ل�ة وث�ی�ق�ة م�ع ال�م�ن�اظ�ر 
الدینیة، ویؤكد الرأي السابق العثور ع�ل�ى " 
لوحة متحف األقصر " داخل البلیون ال�ث�ال�ث 
لقدس األقداس لمع�ب�د اإلل�ھ " آم�ون رع"، 

 .إلظھار اھمیة تصویب السھام على األھداف
ونجد المصادر المصریة القدیمة التي ذك�رت 
نصوصھا ال�رس�م�ی�ة اإلن�ج�ازات ال�ری�اض�ی�ة 
الفائقة ل�ل�م�ل�وك ال�م�ص�ری�ی�ن، ال�ذی�ن ق�ام�وا 
بتأدیة طقسھ الجري أثناء االحتفال ب�ط�ق�وس 

س�د "   –التتویج أو بالعید الثالثین ال " حب 
مندمجة ومتحدة مع عناصر ط�ق�س�ھ ری�اض�ة 
صید الحیوانات. ویواصل األمیر االخ�ت�ب�ارات 

وھو ال ی�زال ف�ي ع�ج�ل�ت�ھ ال�ح�رب�ی�ة لص�ی�د 
الحیوانات البریة المتوحشة ممثلین وك�أن�ھ�م 
رعایا لإللھ "ست" والذین ی�ت�س�اق�ط�ون م�ن 
ضربات الملك الالح�ق�ة ال�ن�اج�ح�ة، ث�م ی�ق�وم 
الملك بعد ذلك باالستحم�ام ف�ي م�ب�ن�ى م�زود 
بحمامات مقامة ل�ھ�ذا ال�غ�رض ب�ال�ق�رب م�ن 
منطقة الصید إلزالة أثار الحر وال�غ�ب�ار وك�ذا 
للتطھر لت�أدی�ة ش�ع�ی�رة ال�ح�ج ل�إلل�ھ " أب�و 

 .الھول " في ھذا المكان المقدس
 

وك�ان ال��م��ل��ك ت��وت ع��ن�خ أم��ون ی��ك��ث��ر م��ن 
الخروج إلى الص�ح�راء ص�ی�د ال�ن�ع�ام، ف�ك�ان 

بین من�ف وأون�وا، وق�د س�ج�ل ال�م�ل�ك  یتنقل
ذكري صیده طیور النعام م�ن م�ن�ط�ق�ة ع�ی�ن 

ھلی�وب�ول�ی�س ف�وق وج�ھ�ى م�روح�ة،  شمس
ویعتقد أن�ھ ك�ان م�ن الض�روري أن ی�ح�ق�ق 

الریاضي في تلك المنطقة، وم�ا  الملك التفوق
سجلھ فوق المروحة دلیل على ذل�ك، ورب�م�ا 

ض��م��ن الش��روط  الص��ی��د ھ��ذه ك��ان��ت رح��ل��ة
والبراھین ال�م�ف�روض�ة ع�ل�ى ك�ل وری�ث أن 

ی�ت�ول�ى ال�ع�رش. وھ�ن�اك  یقدمھا لیحق لھ أن
درع الملك ت�وت ع�ن�خ أم�ون ال�ذي یص�وره 

 -علیھما من ذیل�ھ�م�ا  وھو یقتل أسدین قبض

ربما تخل�ی�د اً وإح�ی�اء ل�ذك�رى ص�ی�د ن�اج�ح 
بقوة فائقة ع�ن�د  أنجزه الملك توت عنخ أمون

ك�م�ا أن  -القیام بطقوس احتفاالت ال�ت�ت�وی�ج 
المصور علی�ھ�ا  العثور علي اللوحة التذكاریة

كل م�ن ال�م�ل�ك ت�وت ع�ن�خ أم�ون وزوج�ت�ھ 
ال�ع�ث�ور  یؤدیان الطقوس ألبو الھ�ول ، وك�ذا

علي بیت وحمام للملك توت عنخ أم�ون ی�ق�ع 
ل�ل�م�ل�ك   إلى الجنوب الغربى من معب�د ال�وادي

خفرع كدلیل على تواجد وقیام الملك الصغ�ی�ر 
رح�ل�ة  بالصید في وادي ال�غ�زالن، وی�ب�دو أن

الصید كانت تقام داخل مساحة كبیرة مس�ورة 
لل�ف�رار وھ�و  حتى ال تتیح الفرصة للحیوانات

األمر الذي رب�م�ا ی�ؤك�د ع�ل�ي وج�ود ش�ب�ك�ة 
وی�ؤك�د  ،"سیاج داخل منطقة "وادي الغزالن

ذلك الرأي العثور على قطعة أرض ش�اس�ع�ة 
م  600 بیضاویة الشكل كانت محاطة بش�ب�ك�ة

لصید الحیوانات البریة مالصقة لمعبد ال�ع�ی�د 
ال�ث�الث�ی�ن  م 300من الس�ی�اج مس�اح�ت�ھ�ا ×  

للملك أمنحتب الثال�ث ب�م�ن�ط�ق�ة " ص�ل�ب " 
ال�ق�ی�ام  بالنوبة العلیا، والتي ربما تش�ی�ر إل�ى

بعملیة صید الحیوانات مقترنة بالقیام ببع�ض 
والتشابھ الموجود ھنا ب�ی�ن  .الطقوس الدینیة

 لوحة " أبو الھول" ولوحة " الحلم.

ء ا  ا ا 
  

  علي سرحان/ مصر
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" إنَّ مولد القاريء ی�ك�ون رھ�ْن�ا ب�م�وِت  
 المؤلف .. روالن بارت ."

 
یستھل السارد ح�ن�ون م�ج�ی�د ، ب�إھ�داء    

روح   ھذه الم�ج�م�وع�ة ال�ق�ص�ص�ی�ة: ال�ى
صدیقھ أسعد الالمي، ویث�نّ�ي ع�ل�ى إھ�داء 
ص�دی��ق آخ��ر ھ��و؛ م��ح�م��ود ال��ظ��اھ��ر ف��ي 

  حیاتھ ..
فمنذ السطر األول للقصة أع�اله؛ ال ب�ل؛   

م��ن ال��ف��ق��رة األول��ى، ت��ّھ��ی��أْت ل��ي، أو 
باألح�رى، ج�ذب�ن�ي ال�ن�ص ھ�ذا أن اك�ت�ب 
نصي ، وع�ل�ى وف�ق ن�م�وذج م�ح�م�والت�ھ 

 ھذه ..
لن أتحدث بالطبع، عن سیرة ذاتیة، عن    

ح��ی��اة ال��م��ؤل��ف ظ��اھ��ر م��ح��م��ود، إن��م��ا 
سأتناولھ، أو ات�ن�اول م�ن ال�ج�ان�ب ال�ف�ن�ي 

فیھ. وما ی�دف�ع�ن�ا   حسب، وبالذات الجمالي
الى ھذا ھو جمالیة الع�الق�ة، ب�ی�ن الس�ارد 
حنون مجید، وال�ق�اص م�ح�م�ود ال�ظ�اھ�ر، 
وفي ھذه القصة بالذات، في أواخر س�ن�ی�ن 
الظاھر في ب�غ�داد، وم�ك�اب�دات�ھ ب�ع�د وف�اة 
زوجھ. إذ استطاع حنون مجید أْن ی�ت�ح�دث 
عنھ في أواخرحی�ات�ھ، ب�ع�ی�دا ع�ن ال�ق�ص 
ال��واق��ع��ي ال��ى ح��دم��ا؛ ب��ل، ح��ّول ھ��ذه 
الشخصیة، وم�ن خ�الل ت�ع�ب�ی�رات�ھ ع�ن�ھ�ا 
بوصفھا شخصیة روائیة م�ب�ھ�رة، ت�م�ام�ا 

  فیما یقول في نصھ ھذا.
وعند قراءتي لھا؛ وال�ت�ي أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�ا  

السارد حنون مجید الجلسة ال�دام�ی�ة، ف�ي 
ھذه المجموعة، لال�س�ت�م�ت�اع حس�ب، ب�ی�د 
إن��ن��ي رأی��ت أْن أع��ی��د ق��راءت��ھ��ا ن��ق��دی��ا 
لجاذبیتھا، وجمالیتھا اإلبداعیة، ولما فیھ�ا 
من إسلوب أّخ�اذ ط�اغ، ی�ج�ذب م�ت�ل�ق�ی�ھ�ا 
للقراءة، دون فكاك، فما ك�ان م�ن�ي إالّ أن 
أمتح ذلك، وصوال الى ال�غ�ور ف�ی�م�ا وراء 
النص ھذا؛ واجتراح نصي، وكان ھ�ذا م�ا 
یطغي بجمالیة سرده، ویدفع�ن�ا ل�م�ت�اب�ع�ت�ھ 
حتى السطر األخیر. ذلك أن حنون م�ج�ی�د، 

ی��زّود ال��ق��اريء ب��م��خ��ی��ال ل��غ��ت��ھ 
واس��ل��وب��ھ وج��م��ال��ی��ة ال��ن��ص ھ��ذا 

 بخاصة.
فض��ال ع��ن ذل��ك، أّن ج��م��ال��ی��ة    

وم��ق��درة ن��ص ال��وص��ف ھ��ذا؛ او 
السرد باألحرى، یرقى ال�ى ت�ح�ری�ك 
أو، إنس��ی��اب مش��اع��ر داخ��ل��ی��ة، او 
ذاتیة لدى المتلقي، م�ا ل�ذل�ك، ل�ھ�ذا 

 الجمال األّخاذ لھذه العبارات. 
التي تّع�م�ق إحس�اس�ات�ن�ا ال�خ�ب�ی�ئ�ة! 
فض�ال ع�ن ذل��ك ی��رق��ى م��ج��ی�د ال��ى 
تحریك مشاعر داخلی�ة ل�م�ت�ل�ِق ھ�ذا 
ال��ن��ص، ویض��ف��ي اح��ی��ان��ا، ع��ل��ى 
االش�ی��اء س��م�ات م��ن ح��ی�وان، ال��ى 
سمات أنسان مثل " مض�ى ال�ق�ط�ار 
بینما خلّف بین اذنیھ اذی�ال اص�دائ�ھ 
المتالشیة كان قد س�ح�ب م�ن ت�ح�ت 
عینیھ اخر عجالتھ القصیرات الثقال 

 كما في الرز لقصة كروزو الحزین! "
 
فھذه المجموعة القصصیة، ال أب�ال�غ اذا   

ق��ل��ت، ھ��ي ل��وح��ة ج��م��ال��ی��ة ب��إس��ل��وب��ھ��ا 
ومفرداتھا الل�غ�وی�ة، وط�ری�ق�ة ت�ع�ب�ی�رھ�ا؛ 
فضال عن أنھا تبع�ث ف�ي داخ�ل ال�م�ت�ل�ق�ي 

إن كان من أھل االبداع  -متعة فریدة، تكاد 
أن ی�ك�ون الس�ارد ال�م�ت�م�رس  -او االدب 

لیس ف�ي ھ�ذه ال�ق�ص�ص حس�ب؛ ب�ل ف�ي 
معظم م�ا ق�ّدم�ھ م�ن قص�ص، او روای�ات 
إبداع، وعلى وفق ما قرأت لھ، فإن�ھ وم�ن 
خالل تجربتھ ف�ي ھ�ذا ال�ح�ق�ل االب�داع�ي، 
یسحب بھدوء الم�ت�ل�ق�ي ال�ى م�ا ی�ری�د ان 
یطرحھ، او ما یسرده من لمسات اب�داع�ی�ة 
لغة وتناوال وتقنیة، حت�ى ی�م�ك�ن ان ی�ك�اد 
المتلقي شریكا في تمتعھ للنص ھذا، وھ�و 
الذي نحن بصدد ال�ح�دی�ث ع�ن�ھ وب�ال�ذات، 
بإسلوبھ ومفرداتھ اللغویة یبعث في داخ�ل 
المتلقى متع�ة ف�ری�دة، فض�ال ع�ن االب�داع 

فھو سارد م�ت�م�رس؛ ل�ی�س ف�ي  –عموما 
ھذه القصة حسب، بل ، في معظم ما قدم�ھ 
م��ن قص��ص اب��داع��ی��ة، او ف��ي الس��رد 
الروائي . وبھدوء الى ما یرید ان ی�ق�ول�ھ، 

ش�ری�ك�ا   –ال�ق�اريء   –كي یمّكن ان یكون 
في التمتع بھ، مثالنا ھ�ذا ب�دأ ف�ي ال�ق�ص�ة 
االولى: اذ اكتشفنا من خلل قراءت�ن�ا ل�ھ�ذه 
الباقة من القصص ال�ع�ذب�ة، وث�م�ة ع�ام�ل 
موضوعي او عوامل مشتركة، وھذا یعني 
أن القاص حنون اقترب ت�م�ام�ا م�ن وح�دة 

 الموضوع للنص الفني لھذه القصص ..
فھذه المجموعة، باس�ل�وب�ھ�ا وم�ف�ردات�ھ�ا  

اللغویة، تبعث في داخ�ل ال�م�ت�ل�ق�ي م�ت�ع�ة 
ان كان م�ن اھ�ل   –فریدة. وتكاد ان تكون 

ف��ھ��و س��ارد   –االدب واالب��داع ع��م��وم��ا 
متمرس؛ لیس في ھذه القصة حسب، ب�ل، 
في معظم ما قدمھ من قصص ابداعی�ة، او 
في السرد الروائي . فإنھ یسحب ال�م�ت�ل�ق�ي 
بھدوء الى ما یرید أن یقولھ، حت�ى ی�م�ك�ن 

شریكا في ال�ت�م�ت�ع   –القاريء   –ان یكون 
في ھذا النص ال مثالنا ھذا بدأ في الق�ص�ة 
االولى: اذ اكتشفنا من خلل قراءت�ن�ا ل�ھ�ذه 
الباقة من القصص العذبة؛ اذ ث�م�ة ع�ام�ل 
موضوع�ي، او ع�وام�ل مش�ت�رك�ة، وھ�ذا 
یعني أن القاص حنون اق�ت�رب ت�م�ام�ا م�ن 
وح��دة ال��م��وض��وع ل��ل��ن��ص ال��ف��ن��ي ل��ھ��ذه 

 ..  القصص
وھنا، فإنني رأیت أن أطّعم مقالي ھذا إْن   

صح التعبیر، في ھ�ذه ال�ج�م�ل وال�ع�ب�ارات 
خاصة ما تتضمنھ من جمال أّخاذ وج�اذب، 
ونادرا ما قرأتھ ومن خالل متابعتي لحنون 
مجید ، بوصفھ صدیق ع�م�ر .وھ�و فض�ال 
عن ذلك؛ یضفي لمس�ات ج�م�ال�ی�ة ع�ذب�ة، 
وأّخاذة؛ لغة وإسلوبا وتق�ن�ی�ة. ف�ھ�و ھ�ن�ا، 
یقص سردا متواص�ال، ك�م�ا ل�و أن�ھ رج�ل 
حكم�ة، ق�د اج�ت�از ع�ادی�ات الس�ن�ی�ن وم�ا 
تحملھ من وقائ�ع واح�داث وف�واج�ع وم�ن 
افراح واتراح الخ . ل�ف�ق�دان�ھ ص�دی�ق�ھ ف�ي 

 االبداع االدبي محمود الظاھر.
وأن�ا أف��ك��ر ب��أّن م��وت��ھ ق��د ی��ح�ّل ق��ری��ب��اً؛  

ان�ت�ظ�رت�ھ ق�ب�ل أن أع�ل�م أن م�وع�داً آخ�ر 
سیربطني بھ، لنمشي معاً عل�ى ك�ورن�ی�ش 
شط ال�ع�رب، ن�ج�ل�س، ھ�ن�ال�ك ون�ح�ت�س�ي 
القھوة، وسیكون آخر ما نفكر فیھ، كیف�ی�ة 
النفاد إلى خف�ای�ا الص�وب اآلخ�ر، ب�ع�د أن 
تتحول المرئیات ھنالك إلى أشباح تغ�ل�ف�ھ�ا 

 عتمة المساء .
وإّن في جمیع قصص ھذه المج�م�وع�ة،    

ذات محامیل أّخاذة، قد تتباین إحداھّن ع�ن 
طریقة التناول اواالسلوب، ب�ی�د أن�ھ�ا تُ�ع�د 
ذات ثیمات جمالیة فائقة. وقد اجاد الق�اص 
والروائي حنون مجید عرض�ھ�ا ب�ج�م�ال�ی�ة 
ابداعیة ، وقد تكون نادرة ، اذا لم ابالغ إن 
قلت ، انھ یأخذنا الى عوال�م قص�ص�ھ ھ�ذه 

ھ�ذا ایض�ا،   كما ساحر، وھي اذا لم نبال�غ
لوحات فنیة مؤط�رة ب�ع�ط�ر ف�ن�ي اس�ل�وب�ا 
ومضمونا، ال یملك الم�ت�ل�ق�ي اال ان ی�ق�ف 
امامھا قدر ما یستقي من ج�م�ال�ھ�ا االخ�اذ 
صعودا الى إعال روحی�ة نس�ت�ش�ف م�ن�ھ�ا 
عطرا سماویا تحملھا مفردات لغتھ الع�ذب�ة 

 ھذه ..
حنون مج�ی�د   وھنا ، في ھذا النص؛ فإنّ   

یقص علینا سردا ذا طعم ع�ذب ، ك�م�ا ل�و 
انھ رجل حكمة اجتاز من ع�ادی�ات االم�ور 

القصة االول�ى ع�ن   ووقائعھا الكثیر. ففي
محمود الظاھر، وكما جاءت اھداء لھ م�ن 
المؤلف، وكما ی�ت�ت�ال�ى الس�رد ال�ق�ص�ص�ي 
عنھ، وباسلوب جمال�ي اخ�اذ ی�ل�ی�ق ب�ھ�ذه 
الشخصیة الفذة. ویبدو ان السارد یعد ھذه 
الظاھرة؛ ظاھرة ادبیة ل�ھ�ا م�ك�ان�ت�ھ�ا ف�ي 
الحیاة االدبیة بخاصة بعد وفاة زوجھ م�م�ا 
اضطرتھ االقامة في احد الفنادق الصغ�ی�رة 

         المتواضعة في بغداد .
" أول مرة أنظر إلیھ مأخوذاً بھذه الھیئ�ة  

ال��ت��ي زادت��ھ ج��م��االً وك��ب��ری��اء؛ جس��ده 

الضعیف المصقول ببذلتھ الكحلیة، ع�ی�ن�اه 
الصغیرتان المؤتلقتان م�ث�ل ع�ی�ن�ي ط�ف�ل، 
ساقھ الیمنى على الیسرى، نظرتھ الغارب�ة 
المترفعة، صمتھ األخ�اذ، دخ�ان�ھ ال�ك�ث�ی�ف 
المتواصل بأنفاس بطیئة متب�اع�دة، ث�ب�ات�ھ 
المكین على جلسة واحدة، وكنت أجد ف�ی�ھ 
شخصاً آخر ی�ن�ط�وي ع�ل�ى ش�يء ث�م�ی�ن، 
لیس علیك لكي تعرفھ أكث�ر، إّال أن ت�زی�ح 
القشرة الخفیف�ة م�ن ال�غ�ب�ار ال�ت�ي رك�دت 

 علیھ."
فھذه المجموعة، باس�ل�وب�ھ�ا وم�ف�ردات�ھ�ا  

اللغویة، تبعث ف�ي داخ�ل ال�م�ت�ل�ق�ى م�ت�ع�ة 
ان كان م�ن اھ�ل   –فریدة. وتكاد ان تكون 

ف��ھ��و س��ارد   –االدب واالب��داع ع��م��وم��ا 
متمرس؛ لیس في ھذه القصة حسب ، بل، 
في معظم ما قدمھ من قصص ابداعی�ة، او 
في السرد الروائي . فإنھ یسحب ال�م�ت�ل�ق�ي 
بھدوء الى ما یرید أن یقولھ، حت�ى ی�م�ك�ن 

شریكا في ال�ت�م�ت�ع   –القاريء   –ان یكون 
في ھذا النص ال مثالنا ھذا بدأ في الق�ص�ة 
االولى: اذ اكتشفنا من خلل قراءت�ن�ا ل�ھ�ذه 
الباقة من القصص العذبة؛ اذ ث�م�ة ع�ام�ل 
موضوع�ي، او ع�وام�ل مش�ت�رك�ة، وھ�ذا 
یعني أن القاص حنون اق�ت�رب ت�م�ام�ا م�ن 
وح��دة ال��م��وض��وع ل��ل��ن��ص ال��ف��ن��ي ل��ھ��ذه 

 القصص ..
وھنا، فھو یقص علینا؛ وكما لو ان ھ�ذا    

القص اوالحكي یتأتي أو یص�در م�ن رج�ل 
حكمة، اجتاز من عادیات االمور كثیرا م�ن 
عواقبھا. وھا ھو في قصة مسدس صغ�ی�ر 
الذي اطلق عنوان مجموعتھ بھ�ذا االس�م: 
إنني اق�رأ ھ�ذه ال�ق�ص�ص، وات�ذك�ر ك�ی�ف 
یضفي ارنست ھ�م�ن�غ�واي ج�م�ال�ی�ة ع�ل�ى 
قصص وروایات الحرب وما ت�ح�م�ل�ھ م�ن 
شخصیات وعرفناه طی�ل�ة ف�ت�رة ق�راءات�ن�ا 

  لھ ..
وفیض جمالیة ال�ن�ص ال ی�ط�غ�ي ت�م�ام�ا   

على ثیمة استمرار السرد القصص�ي، ب�ل، 
إنھما مت�وازن�ان ف�ي ج�م�ی�ع قص�ص ھ�ذه 
المجموعة؛ قد یحدث فیھما غ�ل�ب�ة ال�ن�ص 
على جمالیة االسلوب او العكس ص�ح�ی�ح، 
بید إنھما یت�وازی�ان م�ع اس�ت�م�رار الس�رد 

 القصصي ھذا.

كتابة : خضیر الالمي     قص  : حنون مجید
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