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 لتكن ال شعارنا في االنتخابات -1
م��ع ك��ل م��وع��د ل��ف��ت��ح ص��ن��ادی��ق 
االنتخابات یكتشف العراقیون أن م�ا 
ج���رى وی���ج���ري خ���الل الس���ن���وات 
الماضیة كان ت�ج�رب�ة ع�م�ل�ی�ة ع�ل�ى 
حرق كل أثر للتغییروبن�اء مس�ت�ق�ب�ل 
ل��ل��ب��الد، ف��ف��ي ك��ل ان��ت��خ��اب��ات ت��ب��دو 
صورة الصراع "المصل�ح�ي" ع�ل�ى 
المن�اص�ب وال�م�غ�ان�م ب�ال�غ�ة ال�دالل�ة 

 . واإلیجاز
تأّمل العراقی�ون أن ی�ك�ون ال�ت�غ�ی�ی�ر 
بوابتھم لتأس�ی�س دول�ة ال�م�واط�ن�ة، 
غیر أنھم اكتشف�وا ب�ع�د س�ن�وات أن 
األمور تمضي وكأن الذین یحكمونن�ا 
ی���ك���رھ���ون ال���ع���راق وی���ح���ت���ق���رون 
المواطن، ویكتشف ال�م�واط�ن�ون أن 
م���ا زرع���وه م���ن أص���وات ف���ي 
االنتخابات في سب�ی�ل اس�ت�ق�رار ھ�ذا 
البلد قد قطف ثماره سیاسیون ب�ق�وة 

  .الطائفیة والمحسوبیة واالنتھازیة
جمیع األحزاب والتكتالت ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
تمني النفس بالحص�ول ع�ل�ى حص�ة 
من م�ج�ل�س ال�ن�واب ال�ق�ادم، ول�ھ�ذا 
علینا جمیًعا أن ن�رف�ع ش�ع�ار "ال"، 
مرة ومرت�ی�ن وث�الثً�ا وعش�ًرا، ل�ك�ل 
"م��ن��ت��ف��ع��ي ال��دی��م��ق��راط��ی��ة" ال��ذی��ن 
صدرتھم لنا أمریكا لیتحكموا ب�رق�اب 

  .العباد
ل�ن�ع�ل�ن�ھ�ا "ال"، ألن ح�ری�ة ال�ن��اس 
وأمنھا واس�ت�ق�رارھ�ا تس�اوي أك�ث�ر 
بكثیر م�ن ال�م�ع�روض ع�ل�ی�ن�ا، م�ن 

بض�اع�ة س�ی�اس�ی�ة ردی�ئ�ة م�ن�ت�ھ�ی��ة 
  .الصالحیة

س��ن��ق��ول��ھ��ا ال ون��ح��ن ن��رى م��دن��ن��ا 
وشوارعنا وقد غادرھا ال�ف�رح، ب�ع�د 
اص�����رار "اش�����اوس" االح�����زاب 
واعوانھم على أن یلب�س�وھ�ا الس�واد 

 .حزنا، ویمنعوا صوت الفرح فیھا
س��ن��ق��ول ال.. ل��ك��ي ال ت��ب��ق��ى اح��زب 
"ال��م��ن��ت��ف��ع��ی��ن" ت��ت��ص��در ال��م��ش��ھ��د 
السیاسي، فتخطف مس�ت�ق�ب�ل ال�ب�الد 
نحو المجھول، فالذین ح�رض�وا ض�د 
شباب التظاھ�رات، وال�ذی�ن س�ل�ح�وا 
العصابات وأطلقوھا على الم�ث�ق�ف�ی�ن 
وأص��ح��اب ال��رأي، وال��ذی��ن خ��ط��ف��وا 
مدن العراق من ن�اس�ھ�ا، ال ی�زال�ون 
ی��ح��ت��ف��ظ��ون ب��ك��راس��ی��ھ��م ون��ف��وذھ��م 
وأسلحتھم وأع�وان�ھ�م ال�م�ت�ربص�ی�ن 

 .بكل شيء ینبض بالحیاة
ع��ل��ی��ن��ا أن ن��ق��ول��ھ��ا "ال" واض��ح��ة 
ل��ل��ح��ك��وم��ة وال��ب��رل��م��ان وم��ج��ال��س 
المحافظات، ألن مص�ائ�ر ال�ن�اس ال 
ی���م���ك���ن أن ت���ت���رك إلرادة أف���راد 
یحكمونھا ویتح�ك�م�ون ف�ی�ھ�ا، وھ�ذا 
ھ��و ال��ف��ارق ب��ی��ن ش��ع��وب تص��ن��ع 
التقدم، وشع�وب ع�اج�زة ح�ت�ى ع�ن 

 . العیش بكرامة
سنقول "ال" لسیاسیین ومسؤول�ی�ن 
یتباكون كل یوم، ألن الناس ت�ط�ال�ب 
ب��اإلص��الح وم��ح��اس��ب��ة ال��ف��اس��دی��ن، 
وإقصاء كل رموز الفس�اد، ف�ال�ع�راق 
ل��ن یص��اب ب��زل��زال ل��و غ��ادر ع��ن 
ح��ی��ات��ن��ا ك��ل س��ی��اس��ی��ي الص��دف��ة 

 . وأعوانھم
علین�ا أن ن�ق�ول "ال" ل�ك�ل م�رش�ح 
فاس�د وك�ذاب وان�ت�ھ�ازي، ی�ری�د أن 
یبیع للناس اآلخرة لیحصل ھو ع�ل�ى 
ال�دن�ی��ا وم��ت�ع��ھ�ا.. ع�ل��ی�ن��ا أن ن�ق��ول 
"ال"، لكل مسؤول وسی�اس�ي دج�ال 
یوھم الناس ب�أن�ھ م�ب�ع�وث ال�ع�ن�ای�ة 

 .اإللھیة لنشر الفضیلة واألخالق
علین�ا ج�م�ی�ًع�ا أن ن�ق�ول "ال" ل�ك�ل 
الذین ی�ری�دون االس�ت�خ�ف�اف ب�إرادة 
الناس حین یطلبون منھم أن ی�ظ�ل�وا 
ساكتین، صامتین، راضین، داعمی�ن 
لمھرجان الشعوذة المن�ص�وب ت�ح�ت 
قبة البرلمان تحت شعارات مضح�ك�ة 
من عینة "دعم العملیة السیاسیة " 
أو "ال��م��ط��ال��ب��ة ب��ت��ع��زی��ز الش��راك��ة 

 ."الوطنیة
علینا أن ن�درك أن ال�ح�ری�ة ح�ل�م�ن�ا 
ج��م��ی��ًع��ا، وأن ال��دی��م��ق��راط��ی��ة ح��ٌق 
یُنتزع، ولیس ھبة تُم�ن�ح أو ت�م�ن�ع، 
وع��ل��ی��ن��ا أن ن��ق��رأ درس الش��ع��وب 

 .المنتفضة على أوضاعھا
 
 فائض اللصوص -2

األجھزة األمنیة التي تت�ح�رك ب�خ�ف�ة 
الفراشة حین تشم رائحة قنینة بی�رة 
في سیارة م�واط�ن ، وتص�در ب�ی�انً�ا 
ب�ان��ت�ص��ارھ�ا، وال یس��ت�ف��زھ�ا م�ق��ت��ل 
ش��ب��اب ب��ع��م��ر ال��ورد، ھ��ذه أج��ھ��زة 
مدمرة للعدل ول�ألخ�الق ول�ل�ط�ب�ی�ع�ة 

 .اإلنسانیة
األجھزة األمنیة ال�ت�ي وق�ف�ت ط�وال 
ت�ظ��اھ�رات تش��ری�ن م��ت�ف��رج��ة ع��ل��ى 
ال��دم��اء ال��ت��ي س��ال��ت ف��ي س��اح��ات 
االحتجاج، بزعم أنھ�ا ت�م�ارس ف�ع�ل 
الحیاد، مثل ھ�ذه األج�ھ�زة آخ�ر م�ن 
یتحدث ع�ن األم�ن واألم�ان. م�ث�ل�م�ا 
ال��ن��واب ال��ذی��ن ی��ت��ح��رك��ون ب��خ��ف��ة 
ال��ف��راش��ة ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ع��ق��ود 
وم��ن��اقص��ات، ث��م نش��اھ��دھ��م ع��ل��ى 
شاشات ال�ف�ض�ائ�ی�ة ی�ذرف�ون ال�دم�ع 
على األموال التي نُھبت، مثل ھ�ؤالء 
النواب ی�دم�رون الس�ی�اس�ة ب�ع�د أن 
دم��روا م��ف��ھ��وم ال��ن��زاھ��ة واألم��ان��ة 

 .وخدمة الوطن

ومجلس النواب الذي یصر ع�ل�ى أن 
أفضل من ینشر النزاھة ف�ي ال�ع�راق 
ھو الن�ائ�ب ح�م�د ال�م�وس�وي، ال�ذي 
تحول في األشھر األخیرة إلى مق�اوم 
ل��ألم��ری��ك��ان، وأن أفض��ل م��ن ی��دی��ر 
لجاننا الم�ال�ی�ة ن�ائ�ب ب�ح�ج�م م�ث�ن�ى 
الس�ام�رائ�ي، ال�ذي ل��ف�ل�ف م�ن ق�ب��ل 
وب��ن��ج��اح ع��ق��ود وزارة ال��ت��رب��ی��ة 
ولسنوات من خالل عالقة الود ال�ت�ي 
رب��ط��ت��ھ بس��ل��ی��م ال��ج��ب��وري ووزی��ر 
التربیة آنذاك محمد إقبال، كما أن�ن�ي 
أخجل أیًضا من أن أش�غ�ل�ك�م ب�أخ�ب�ار 
لجنة التربیة البرلمانیة التي یرأسھ�ا 
ال�ن�ائ�ب ی�اس�ر ال�م�ال�ك�ي، ف�ك�ل ھ��ذه 
المشاھد تبین للمواطن ك�ی�ف ی�ك�ون 
علیھ مستقبل ھذه الب�الد، إذن ن�ح�ن 
أمام مؤشر حقیقي على أن االنح�ی�از 
"ل��ل��خ��راب" ص��ن��اع��ة ب��رل��م��ان��ی��ة 

  بامتیاز.
یتحّدث مع�ظ�م الس�ادة ال�ن�واب، ع�ن 
النزاھة، وھذه مس�أل�ة ب�ح�اج�ة إل�ى 
تحلیل م�ن خ�ب�راء ع�ل�م ال�ن�ف�س. ال 
یوجد شيء واحد أك�ث�ر بش�اع�ة م�ن 
ال�ق�ت��ل س�وى ال�ف�س��اد، ل�ذل��ك ھ�ن��اك 
قاعدة واحدة ل�ل�ن�زاھ�ة، إم�ا ال�دف�اع 
عن حقوق ال�ن�اس ال�ب�س�ط�اء، وإم�ا 
االتجار ب�ال�ع�م�ل�ة ف�ي ب�ن�وك ع�م�ان 
وب���ی���روت. وھ���ن���اك ش���رط واح���د 
للوطنیة، ھو اإلیمان بالوطن، وھ�ذه 

 .قضایا ال تقبل استثناءات
لیست ھذه المرة األولى التي یس�ق�ط 
فیھا البرلمان بامتحان النزاھة، ف�ق�د 
فعلھا قبل سنوات حین مّھد الط�ری�ق 
أمام ھروب فالح السودان�ي، وح�ی�ن 
ص��م��ت ع��ل��ى س��رق��ات وع��م��والت 
مش��ع��ان ال��ج��ب��وري، وع��ن��دم��ا ك��اف��أ 
حسین الش�ھ�رس�ت�ان�ي ع�ل�ى ض�ی�اع 
ملیارات الدوالرات من عقود ال�ن�ف�ط 
والكھرباء، وغض النظرعن ھ�روب 

 .ماجد النصراوي إلى أسترالیا
في كل مرة یجد المواطن نفسھ عل�ى 
موعد مع أسوأ الخطابات التي ت�ب�ّرر 
السرقة وتحلّل نھب المال العام، تل�ك 
الخطابات والھتافات التي ھ�زج ب�ھ�ا 
العدید من أعض�اء م�ج�ل�س ال�ن�واب 
وھ��م ی��ھ��ت��ف��ون ب��ن��زاھ��ة وأم��ان��ة 

 .!قراراتھم الكومیدیة
في ال�ط�ری�ق إل�ى ال�ع�ص�ر ال�ع�راق�ي 
الجدید، نتأّم�ل ح�ال ال�ع�راق�ي ال�ی�وم 
ون��ج��د أن��ن��ا ن��ع��ی��ش عص��ر ف��ائ��ض 
اللصوص، م�ع االع�ت�ذار ل�ل�م�رح�وم 
كارل ماركس ومص�ط�ل�ح�ھ الش�ھ�ی�ر 
"فائض القیمة" .وغًدا سنك�ت�ب ف�ي 
كتب التاریخ بعد أن ی�ن�ھ�ب�وا ال�ب�ل�د، 
أننا ك�ن�ا ن�ح�ل�م ب�وط�ن ال ی�ب�اع ف�ي 
م��زادات االن��ت��خ��اب��ات. ول��ك��ن م��اذا 

 .نفعل؟ البقاء للصوص

 

   رم  امت -1

  اص -2
 
 
 
 
 

 
 

 علي حسین/ العراقبقلم: 

      



04  

Wednesday 
ALiraqia  No. 775 

02 Dec 20 • Year 16 

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان طالب الطائي/ العراق



05  

Wednesday 
ALiraqia No. 775 

 02 Dec 20 • Year 16 

لقد تسببت جائح�ة ك�ورون�ا وال�ق�ی�ود     
ب�ت�راج�ع زخ�م اإلن�ت�ف�اض�ة ف�ي  الصح�ی�ة

محافظات العراق وبن�ف�س ال�وق�ت ج�رى 
في ھذه الفترة مراجعة وتقییم لإلنتفاضة 
وت��أش��ی��راإلی��ج��اب��ی��ات والس��ل��ب��ی��ات ع��ب��ر 
الل�ق�اءات وال�ن�دوات ب�ی�ن ال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن 
والمؤیدین من المثقفین والدیمق�راط�ی�ی�ن 
وال�ت�ق��دم�ی��ی�ن وال�ع��م�ل وع�ل��ى إس��ت�ع��ادة 
التنظیم وتشكیل التنسیقیات إعتماداً على 

وتقییم ما قامت بھ حكومة الس�ی�د  الوعي
الكاظمي حول تنفیذ مطالب المن�ت�ف�ض�ی�ن 
التي كانت في أغ�ل�ب ال�م�واق�ف س�ل�ی�ب�ة 
اإلرادة ولم تستطع أن تتغلب على طبیعة 
النظام السیاسي ومخرجاتھ ال�م�ف�روض�ة 

لسی�اس�ة ال�م�ح�اص�ص�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ة  تبعاً 
والتي جسدتھا الكتل المتنف�ذة وطَ�ب�ق�ت�ھ�ا 
السیاسیة المسؤولة عن الفساد المستمر 
والذي أمّن مصالح ومكاسب ھذه الطبق�ة 

الش�ع�ب  التي لم تراعِ أو تھتم بما ی�ع�ان�ي
أوضاع إقتصادیة وص�ح�ی�ة وب�ط�ال�ة  من

وھیمنة غیر مسبوقة للمل�ی�ش�ی�ات فض�الً 
عن ذل�ك م�وق�ف م�ج�ل�س ال�ن�واب ال�ذي 
ھیمنت علیھ الكتل المتنفذة، من م�ط�ال�ب 
المنتفضین وعدم م�ت�اب�ع�ة ال�ك�ش�ف ع�ن 

ومحاكمتھم والتحقیق في ج�رائ�م  قتلتھم 
اإلغ��ت��ی��االت وال��خ��ط��ف ال��ق��س��ري ض��د 
ال��ن��اش��ط��ی��ن، م��ج��ل��س ال��ن��واب ل��م ی��ك��ن 
بمستوى الحدث واإلحتقان الذي ی�ع�ی�ش�ھ 
الشعب العراقي. كان ھم الكتل السیاسی�ة 
ال��م��ت��ن��ف��ذة ھ��و ك��ی��ف��ی��ة إن��ھ��اء ال��ح��راك 
الجماھیري الثوري الذي یطالب بالتغیی�ر 
وإستعادة الوطن وإنھاء المواالة للدوائر 
اإلیرانیة وغیرھا. ب�ع�د إس�ت�ع�ادة ال�ك�ت�ل 
المتنفذة أنفاسھا باشرت بالت�خ�ط�ی�ط م�ن 
أجل اإلستیالء ع�ل�ى س�اح�ات اإلح�ت�ج�اج 
واإلعتصام وتفریق تجمعات المنتفض�ی�ن 
وبأي وسیلة ومن ثم التف�رغ ل�ل�م�ن�افس�ة 
االنتخابیة والتي ی�رون ف�ی�ھ�ا (ح�ی�اة أو 
م��وت) ك��م��ا ص��ّرح أح��د أعض��اء ت��ی��ار 
الحكمة وكذلك بعد النجاح بتمریر ق�ان�ون 
االنتخابات الجدید غیر العادل والمجح�ف 

مص��ل��ح��ة ال��ك��ت��ل  وال��ذي ُص��م��م ألج��ل 
اإلسالمیة السیاسیة وتوفیر مس�ت�ل�زم�ات 
نجاحھا في السیطرة على مقاعد مج�ل�س 
النواب. وكما قرر التیار الصدري خوض 
االنتخابات والم�ن�افس�ة وم�ح�اول�ة كس�ب 
أكبر ع�دد م�ن ال�م�ق�اع�د ل�غ�رض ال�ف�وز 
بالحكومة ورئاسة ال�وزراء، ف�ل�ھ�ذا ب�دأ 
الت�ح�ش�ی�د م�ن أج�ل إس�ت�ع�راض ال�ق�وى 
والبدأ بتحشید اإلعالم للتیار وف�ي األی�ام 
األخیرة من ش�ھ�ر تش�ری�ن ال�ث�ان�ي دع�ا 
التیار إلى إستعادة دوره الشعبي وتأثیره 
على السیاسة الحكومیة والعودة إلح�ی�اء 

ت���وج���ھ���ات اإلص���الح. ول���ك���ن وحس���ب 
تقدیرات زعم�اء ال�ت�ی�ار الص�دري ال�ذي 
یتمیز بإختالف ال�رأي وال�رؤی�ا وب�ن�ف�س 
الوقت التن�اق�ض حس�ب ت�رك�ی�ب�ة ال�ت�ی�ار 
المتعدد اإلنحدارات الط�ب�ق�ی�ة، ب�أن�ھ الب�د 
من العودة إل�ى الش�ارع وإس�ت�ع�ادة دور 
وقوة التیار وسط الجماھ�ی�ر ف�ي ال�وق�ت 
الذي تغیّرت نظرة الجماھیر ال�م�ن�ت�ف�ض�ة 
لھ بعد اإلنتفاضة والتنص�ل م�ن م�واق�ف�ھ 
المساندة ل�ل�ج�م�اھ�ی�ر الش�ع�ب�ی�ة وف�ق�دان 
قیادتھ. ولكن بسبب االنتخاب�ات ال�ق�ادم�ة 
وتع�اظ�م دور اإلن�ت�ف�اض�ة وإزدی�اد ش�دة 
المنافسة بین الكتل بالحصول على أك�ب�ر 
ع�دد م�ن ال�م�ق�اع�د، ق�ررال�ت�ی�ار ال�ع��ودة 
وال��ت��ح��ش��ی��د وك��ذل��ك (ك��ن��س س��اح��ات 
اإلع�����ت�����ص�����ام والش�����وارع) (حس�����ب 
تصریحاتھم) من المنت�ف�ض�ی�ن والش�ب�اب 
وبالقوة تقوم بھا ملیشی�ات�ھ ال�ت�اب�ع�ة ل�ھ 
وھذه ھي مقدمات ال�ت�ح�ش�ی�د واإلع�ت�داء 
على المنتفضین ف�ي م�ح�اف�ظ�ات ب�غ�داد، 

 الناصریة، والكوت. 
 

 ماذا حصل في الناصریة :
إعتبرت ساح�ة ال�ح�ب�وب�ي ال�م�ش�ھ�ورة  -

ب��أن��ھ��ا م��رك��ز اإلن��ت��ف��اض��ة ف��ي م��دی��ن��ة 
الناصریة ومنھا إنطلقت ك�ل ال�ف�ع�ال�ی�ات 
ال��وط��ن��ی��ة ورف��ع��ت الش��ع��ارات ف��ی��ھ��ا 
والمطالبة بحقوق الشباب المنتفض ففي 

وبعد تواجد  27/11یوم الجمعة الموافق 
المنتفضین في الساحة ووج�ود خ�ی�م�ھ�م 
كان التیار الصدري یحشد أنص�اره ع�ل�ى 
بعد كیلو متر واحد من ساح�ة ال�ح�ب�وب�ي 
مكان تجمع ال�م�ح�ت�ج�ی�ن وال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن 
وحسب ت�ن�اق�ل األخ�ب�ار حص�ل�ت مش�ادة 
كالمیة بین الطرفین ومن ث�ّم م�واج�ھ�ات 
بدأت بالحجارة والعصي وتطور الموق�ف 
إلى إط�الق ال�ن�ار وق�ی�ام أنص�ار ال�ت�ی�ار 
الصدري بإقتحام ساحة ال�ح�ب�وب�ي ال�ت�ي 

 إنسحب منھا المتظاھرون. 
إستمرت اإلش�ت�ب�اك�ات ط�وال ال�ل�ی�ل ب�ع�د 
جمعة دامیة بإستشھ�اد ث�م�ان�ی�ة ش�ھ�داء 
والعشرات من الجرحى ومع فرض م�ن�ع 
التجوال، إس�ت�م�رت اإلش�ت�ب�اك�ات وال�ت�ي 
كادت أن تندفع بإتجاه حرب أھ�ل�ی�ة ب�ی�ن 
أبناء المدین�ة ال�واح�دة. ل�م ی�ك�ن ت�ج�م�ع 
التیار الصدري فقط إلرھاب المتظاھری�ن 
وإنما إرسال رسالة للمنافسین من الكت�ل 
األخرى، بأنھم رقم صعب ف�ي ال�م�ع�ادل�ة 
السیاسیة العراقیة وإن الساحات ل�ی�س�ت 
حكراً عل�ى م�ح�ت�ج�ي إن�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن 
فضالً على الدعوة ب�م�ایس�م�ى ب�ت�ن�ظ�ی�ف 
الساحات و(كنس المتظ�اھ�ری�ن) وإت�خ�اذ 
زمام المبادرة ولكن وبالرغم من ال�دم�اء 

ال��ت��ي س��ال��ت والش��ھ��داء ال��ذی��ن ض��ح��وا 
ب��أرواح��ھ��م م��ن أج��ل ال��ع��راق وت��ل��ق��ي 
الرصاص الحي بصدورھم وبأس�ن�اد م�ن 
جماھیر المدینة ع�اد ال�م�ت�ظ�اھ�رون ف�ي 
الص��ب��اح إل��ى ال��ت��ج��م��ع ف��ي الش��وارع 
المحیطة بالس�اح�ة وإع�ادة ب�ن�اء ال�خ�ی�م 
ال��ت��ي أح��رق��ت ب��ع��م��ل م��ق��ص��ود وُم��دب��ر 
وال��ع��ودة إل��ى س��اح��ة ال��ح��ب��وب��ي رم��ز 

 الصمود والتضحیة.
لقد حذر صالح محمد ال�ع�راق�ي ال�م�ق�ّرب 
من السید م�ق�ت�دى الص�در ب�أن ل�ل�ع�راق 
جنوده أذا لم تست�ط�ع ال�ح�ك�وم�ة ح�م�ای�ة 
محافظة الناصریة (یقصد ال�م�ل�ی�ش�ی�ات). 
كذلك صّرح بأنھ یجب إعادة ھیبة الدول�ة 

 وتنظیف ساحة الحبوبي. 
إن ما حصل ھو نتی�ج�ة إح�ت�دام الص�راع 
الطائفي الدیني وإحتدام الصراع الطب�ق�ي 
والسیاس�ي وك�ذل�ك ع�دم ت�ق�دی�ر ال�واق�ع 
الملموس سوى بإستخدام المسكنات ف�ي 
حین إن األوض�اع ت�ت�ص�اع�د ت�أزم�اً م�ع 
السالح المنفلت والفساد والنھب وت�ردي 
ال��ح��ال��ة ال��م��ع��اش��ی��ة وس��وء اإلدارة ف��ي 
المعالجات. عندم�ا حص�ل�ت اإلش�ت�ب�اك�ات 
الدامیة كانت القوات األمنیة عاجزة ع�ن 
ال�ت��ص�دي ل��ل�م��س�ل��ح��ی�ن ال�ذی��ن ھ�اج��م��وا 
المتظاھرین المنتفضین بالرصاص الحي 
ومالح�ق�ت�ھ�م م�ن ق�ب�ل ع�ن�اص�ر ال�ت�ی�ار. 
الكاظمي أمر ب�إق�ال�ة ق�ائ�د الش�رط�ة ف�ي 
محافظة ذي قار وكذلك امر بتشكیل لجنة 
ت��ح��ق��ی��ق ف��ي األح��داث، وإع��الن ح��ظ��ر 
التجوال، وإلغ�اء إج�ازات ح�م�ل الس�الح 
كما أمر بتشك�ی�ل خ�ل�ی�ة ط�وارئ ت�ت�م�ت�ع 
بص��الح��ی��ات إداری��ة وأم��ن��ی��ة ل��ح��م��ای��ة 
المتظاھرین السلمیین ومؤسسات الدولة 
والممتل�ك�ات ال�خ�اص�ة. إئ�ت�الف ال�ن�ص�ر 
رفض الصدامات السیاسیة والمجتمعی�ة، 
ال�م�ك�ت�ب الس�ی�اس�ي ل�ل�ح�زب الش�ی�وع��ي 
ال�ع�راق�ي أص�در تص�ری�ح ت�ح�ت ع�ن�وان 
(ك��ف��ى م��الح��ق��ة وت��ق��ت��ی��الً ل��ل��ن��اش��ط��ی��ن 
والمحتجین) حول األحداث في الناصری�ة 

 والكوت وبغداد. 
وك��ذل��ك ن��ائ��ب ع��ن االت��ح��اد ال��وط��ن��ي 

حسن إل�ذي ص�ّرح ح�ول  -الكوردستاني 
األحداث والدعوة إلى ال�وح�دة ال�وط�ن�ی�ة 
العراق�ی�ة وع�دم إس�ت�خ�دام الس�الح ب�ی�ن 

 األخوة.
لقد إنشغ�ل�ت وع�ج�ت وس�ائ�ل ال�ت�واص�ل 
االجتماعي بأحداث ال�ن�اص�ری�ة وال�ك�وت 
وب��غ��داد، ب��ع��ض��ھ��ا إس��ت��خ��دم ل��غ��ة غ��ی��ر 
سیاسیة وتھجم ج�ارح وص�ری�ح وأل�ف�اظ 
تزید من تأزم الموقف. كما طالب البعض 
ب��م��ق��اط��ع��ة االن��ت��خ��اب��ات ال��م��ب��ك��رة وھ��ذا 
ماتریده الكتل المتنفذة فال�وق�ت ل�م ی�ح�ن 

ب��ع��د إلع��الن ال��م��ق��اط��ع��ة إال أذا ك��ان��ت 
 الشروط غیر متوفرة إلجراءھا.

ف��ق��وى اإلس��الم الس��ی��اس��ي ال��ط��ائ��ف��ي 
والمتطرف ت�ری�د إس�ت�ب�ع�اد ال�م�ح�ت�ج�ی�ن 
والمنتفض�ی�ن ع�ن الس�اح�ات أوالً ألن�ھ�ا 
وس��ی��ل��ة ض��غ��ط وك��ذل��ك إلخ��راج��ھ��ا م��ن 
ممارسة دورھا في العم�ل�ی�ة اإلن�ت�خ�اب�ی�ة 
ال��ت��ي رب��م��ا ت��أت��ي ب��ال��ت��غ��ی��ی��ر لص��ال��ح 
الشعب.ال�م�ت�وق�ع ان ی�زداد ال�ت�أزم ب�ی�ن 
ال��ك��ت��ل الس��ی��اس��ی��ة وتش��ت��د ال��م��ن��افس��ة 
وإستخدام وسائل غ�ی�ر ش�رع�ی�ة وھ�ن�اك 
من یرید التصعید نحو اإلحت�راب األھ�ل�ي 
ول�ھ�ذا الب��ّد م�ن ال��ت�ح�رك م��ن أج�ل ح��ل 
الملیشیات وإنھاء وجودھا غیر القانوني 
كما إن اإلس�ت�ع�داد ل�إلن�ت�خ�اب�ات ی�ت�ط�ل�ب 
النظر ألیھا بأنھا مع�رك�ة ل�ی�س�ت س�ھ�ل�ة 
وإن التغییر الیأتي إال من خالل ال�ع�م�ل�ی�ة 
منة بالحم�ای�ة وأن ت�ك�ون  االنتخابیة المؤَّ
نزیھة وبوجود مراق�ب�ی�ن دول�ی�ی�ن ت�ح�ت 

 أشراف األمم المتحدة. 
ان أي تعرض للمنتفضین والمتظ�اھ�ری�ن 
السلمیین سوف یؤدي إلى نتائج وخی�م�ة 
وس���وف ی���ك���ون الس���الح واإلص���ط���دام 
المس�ل�ح ھ�و ال�ح�ل ب�ن�ظ�ر ال�م�ت�أزم�ی�ن. 
فالكثیر من الحركات المدنیة ف�ي ال�ع�ال�م 

ب�اإلص�رار  كسبت معرك�ت�ھ�ا م�ع األع�داء
على الطریق السلمي وإستخدام الوسائ�ل 
السلمیة الجماھیریة بأشت�راك ك�ل ف�ئ�ات 
الشعب وكل القوى المدن�ی�ة ال�ت�ي ت�داف�ع 
ع�ن ح�ق��وق اإلنس�ان، وال��ت�ي ت��ب�دأ م��ن 
اإلح���ت���ج���اج وال���ع���رائ���ض وال���ن���داءات 
والتظاھر واإلعتصام واإلنتفاضة وصوالً 
إلى الثورة عندما تتوفر شروطھا وتكون 
مراحل تقدمھا مترابط�ة ب�وج�ود ق�ی�ادات 
منظمة ووعي وتنظیم جماھیري عریض 
وسوف تؤید شعوب العالم ھذا األسلوب. 
فالقوى المدنیة التي تؤكد ع�ل�ى ال�ع�دال�ة 
االجتماعی�ة وال�ح�ری�ات وال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
والكشف عن كل م�ا ی�ح�اك ض�د الش�ع�ب 
ھي الوسیلة الوحیدة في الوقت الح�اض�ر 
إس��ت��ن��اداً إل��ى وح��دة الش��ع��ب وال��ھ��وی��ة 
الوطنیة بعیداً عن ال�ط�ائ�ف�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة 

 واإلثنیة.
الش��ع��ب ع��ب��ّر ع��ن ن��ف��س��ھ ب��إن��ت��ف��اض��ت��ھ 

 2019ال��م��ج��ی��دة ف��ي تش��ری��ن األول /
والزالت مستمرة وقد أحدثت بی�ن ال�ك�ت�ل 
الس��ی��اس��ی��ة ال��ف��اس��دة ص��راع��اً ح��ول م��ا 
ستؤول ألیھ األوض�اع ال�م�ت�أزم�ة وال�ت�ي 
التنتھي إال بتلبیة المطالیب الم�ش�روع�ة. 
فالھموم كثیرة والمھام صع�ب�ة والش�ع�ب 
لی�س ل�دی�ھ س�وى ص�وت�ھ وق�وت�ھ ال�ت�ي 

وی�ح�ق��ق  الت�ق�ھ�ر ع�ن�دم�ا ی��ری�د ال�ح�ی�اة 
 المستقبل الوضاء .

 و  !!   ام ة    
  ب إم   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 صبحي مبارك/ سیدني
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من استمع إلى الرسالة الصوتیة ال�ت�ي      
أرسل�ھ�ا مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي ع�ب�ر ق�اس�م 
األعرجي إلى شیوخ عشر ال�ن�اص�ری�ة ی�وم 

وال��دم ال��ع��راق��ي ل��م  29/11/2010أم��س 
یجف بعُد، تتضمن افتراءات شریرة ینب�غ�ي 

 دحضھا وعدم السكوت عنھ. 
وأول ت��ل��ك االف��ت��راءات ت��ب��رز ف��ي ال��خ��ل��ط 
ال��م��ت��ع��م��د والص��ارخ ب��ی��ن ال��م��ت��ظ��اھ��ری��ن 
الس�ل��م��ی��ی��ن ف��ي س��اح�ة ال��ح��ب��وب��ي، وب��ی��ن 
العصابة المسلحة ال�ت�ي ارادات إخ�راج�ھ�م 
م��ن س��اح��ة ال��ح��ب��وب��ي واع��ت��دت ع��ل��ی��ھ��م 
ب�ال��رص��اص ال��ح��ي وق��ت��ل��ت س��ب�ع��ة م��ن��ھ��م 
وجرحت وعوقت العشرات أیضاً كما قام�ت 

 بجریمة حرق خیام المعتصمین.
أنھا عصابة من القتلة ینتمون إلى جماعة  

مقتدى الصدر، ولیس كثیر من الطیبین في 
ھذا التیار الصدري الذی�ن رفض�وا ال�ف�ع�ل�ة 
واحتجوا ثم انشقوا علیھ، ألنھم رأوا ف�ی�ھ�ا 

 إساءة كبرى ألھداف الشعب الحقیقیة. 
وك��ان ع��ل��ى رئ��ی��س ال��وزراء أن یس��م��ي 
المعتدین بأسمائھم الحقیقیة ول�ی�س ب�خ�ل�ط 
األوراق بما ال یسم�ح ب�م�الح�ق�ة وم�ع�اق�ب�ة 
المعتدین ع�ل�ى ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن وم�ن ی�ق�ف 

  خلفھم.
 

 أما االفتراء الكبیر الثاني!!!
برز بوضوح حین قال الكاظمي بأنھ ح�ق�ق  

كل أھ�داف ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن ب�ت�ح�دی�د م�وع�د 
االن��ت��خ��اب��ات ال��م��ب��ك��رة ال��ت��ي ن��ادى ب��ھ��ا 
المنتفضون، وعلیھ یجب أن ال ی�ت�ظ�اھ�روا 

 بعد الیوم!!! 
 

 نكتة كبیرة !!!!!
ھذه نكتة كبیرة وكذبة بشعة في آن واح�د. 

رجل یرى بنفسھ كیف اس�ت�خ�دم الس�الح لفا
الم�ن�ف�ل�ت ال�م�وج�ود ب�أی�دي ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 
الطائفیة المسلحة، ومنھا میل�ی�ش�ی�ا س�رای�ا 
السالم التابعة ل�م�ق�ت�دى الص�در، ف�ي ق�ت�ل 
سبعة متظاھرین وجرح العشرات منھم في 
الناصریة، وھو یرى ما جرى ف�ي ال�ك�ون، 
كم�ا رأى ف�ي ب�غ�داد ك�ی�ف ق�ام ال�ج�م�اع�ة 
المسماة "ربع هللا" بجریمة االعتداء عل�ى 
محل في بغداد وس�ح�ل ال�ن�س�اء ال�ع�ام�الت 

فیھ. ھذه ھي دولة القانون التي تمسح بھ�ا 
نوري المالكي وعادل عبد ال�م�ھ�دي واآلن 
یتحدث ع�ن�ھ�ا مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي، إن�ھ�ا 
الدولة الخاضعة للدولة العمیقة المت�ح�ك�م�ة 

  بھ وبمفاصل الدولة العراقیة كلھا.
إنك یا رئیس الوزراء لم ت�ح�ق�ق أي ھ�دف 
من أھداف المتظاھرین في ال�ن�اص�ری�ة وال 
قوى االنتفاضة التشرینیة في سائ�ر أن�ح�اء 
ال���ع���راق. ف���االن���ت���خ���اب���ات دون ت���ھ���ی���ئ���ة 
المستلزمات الضروریة لھا ال تعن�ي س�وى 
إعادة األمور إلى نقطة الصف�ر األس�اس�ی�ة، 
فالسالح المنفلت والف�س�اد الس�ائ�د وال�م�ال 
ال��م��ت��راك��م ل��دى ال��ف��اس��دی��ن وال��م��س��ل��ح��ی��ن 
ومؤس�س�ات ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة، ھ�ي ال�ت�ي 
س�ت�م��ن�ع إج��راء ان�ت��خ�اب�ات ح�رة ون��زی�ھ��ة 
وعادلة. فأن كن�ت ال ت�ع�رف ی�ا ال�ك�اظ�م�ي 
فھي مصیب�ة، وأن ك�ن�ت ت�ع�رف م�ت�ح�رف 

 فالمصیبة أعظم!!!
إن ھذه الرسالة المسجلة التي وجھتھا إلى 
ش��ی��وخ عش��ائ��ر ال��ن��اص��ری��ة وإل��ى ك��ل 
ال�ع�راق�ی�ات وال�ع�راق�ی�ی�ن م�ح�اول�ة ف�اش�ل��ة 
إلع��الن خ��اط��ئ وم��ری��ب ع��ن "ن��ھ��ای��ة 
االنتفاضة التشرینیة" ال�ت�ي س�ق�ط وج�رح 
من أجل أھدافھا شباب ال�ع�راق وش�اب�ات�ھ، 
ألن��ھ ی��ع��ت��ق��د خ��ط��أً ب��أن أع��الن م��وع��د 
االنتخابات المبكرة یكون ق�د أن�ج�ز أھ�داف 
االنتفاضة! تباً لك یا رئی�س ال�وزراء، أن�ك 

تعتقد بقدرتك على خداع الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
الذي خ�ب�ر ك�ل ال�ح�ك�ام الس�اب�ق�ی�ن وأدرك 
اعوجاجاتھم الشدیدة، ومنھا اع�وج�اج�ات�ك 
الجدیدة في ح�ك�م ال�ع�راق. الس�ؤال ال�ع�ادل 
والمشروع ھنا ھو: ھل ی�ع�ب�ر ھ�ذا ال�رج�ل 
عن غب�اء س�ی�اس�ي ت�ام، أم ع�ن م�ؤام�رة 
وضعھا البیت الشیعي والقوى ال�م�ت�ح�ال�ف�ة 
في الحكومة مع الم�رش�د اإلی�ران�ي ونُسَّ�ب 
لتنفیذھا مصطفى الكاظمي لوأد االنت�ف�اض�ة 

  الشعبیة التشرینیة؟
إن المعرك�ة ال�ت�ي ب�دأ ب�ھ�ا أت�ب�اع م�ق�ت�دى 
الصدر لیست فتن�ة ی�ث�ی�رھ�ا ال�م�ت�ظ�اھ�رون 
الس��ل��م��ی��ون، ب��ل ھ��ي ج��زء م��ن ع��م��ل��ی��ة 
تستھدف االن�ت�ف�اض�ة ال�ت�ش�ری�ن�ی�ة وق�واھ�ا 
والنشطاء فی�ھ�ا، وھ�ي ال�ت�ي ی�ف�ت�رض أن 
تجلب انتباه من ُخدع باألق�وال ال�م�ع�س�ول�ة 
لمصطفى الكاظمي ولمستشاری�ھ وأعض�اء 
الحكومة، أن یعیدوا النظر بما اتخ�ذوه م�ن 
م��واق��ف وال��ع��ودة إل��ى وح��دة ص��ف ق��وى 
االنتفاضة وت�ع�ب�ئ�ت�ھ�ا م�ن ج�دی�د واخ�ت�ی�ار 
اإلطار المناسب لعملھا على صعید ال�ع�راق 
كلھ واألھداف التي یفت�رض ال�ت�م�س�ك ب�ھ�ا 
ولیس االنتخابات وحدھا، فاالنتخ�اب�ات ف�ي 
ظ�ل األوض��اع ال��راھ�ن�ة ل�ن ت�ج�ل��ب س��وى 
ال��ف��اس��دی��ن وق��ت��ل��ة ال��م��ت��ظ��اھ��ری��ن وق��ادة 
المیلیشیات الطائفیة المسلحة إلى م�ج�ل�س 

 النواب العراقي.
لتكن قوى االنتفاضة یداً واحدة م�ت�ض�ام�ن�ة 
وم��ت��ف��اع��ل��ة ومس��ان��دة ل��ق��وى االن��ت��ف��اض��ة 
الباسلة في الناصریة والكوت، ھذه المدینة 

ضحایا استشھدوا على أی�دي  3التي قدمت 
ذات القوى الفاسدة أیضاً، وبقیة التحركات 
االحتجاجی�ة وال�ت�ظ�اھ�رات ف�ي م�ح�اف�ظ�ات 

  العراق المختلفة وبغداد.
ل��ن��ف��ض��ح األس��ال��ی��ب ال��م��ل��ت��وی��ة ل��ح��ك��وم��ة 
مص��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي واألھ��داف ال��م��ری��ب��ة 
للمیلیشیات الطائفیة المسلحة ال�ت�ي ق�ت�ل�ت 
المتظاھرین في الناصریة وخضبت األرض 
العراقیة بدماء الشھداء التي ستبقى شع�ل�ة 
وض��اء ت��ك��ش��ف ع��ن ال��ف��اس��دی��ن وق��ت��ل��ة 
ال��م��ت��ظ��اھ��ری��ن وك��ل ال��داع��ی��ن ل��ل��ط��ائ��ف��ی��ة 
المحاصصیة وال�ف�س�اد واس�ت�م�رار ال�ح�ك�م 

      الطائفي الفاسد في البالد.

 ا    ا 
ا وا ا ا  

 أ. د. كاظم خبیب /المانیا
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أصدرت مؤخرا ال�روائ�ی�ة 
األس��ت��اذة ع��ائش��ة ب��ن��ور 
روایة بعنوان (ال�زن�ج�ی�ة)

ع��ن دار خ��ی��ال ل��ل��ن��ش��ر 
 192والتوزیع تضم�ن�ت (

ال��روای��ة م��ن   ص��ف��ح��ة)
ت�ق��دی��م ال��ن��اق��د الس��ودان��ي 
األس���ت���اذ "ع���ز ال���دی���ن 

 میرغني".
استھلتھا الكات�ب�ة ب�إھ�داء 
ممیز جدا خّصت�ھ ل�ل�م�رأة 
اإلف��ری��ق��ی��ة واآلس��ی��وی��ة 
ال��م��ھ��اج��رة م��ن ع��م��ق 
البؤس بحث�ا ع�ن رغ�ی�ف 
ال��خ��ب��ز وإل��ى ال��ط��ف��ول��ة 
ال��م��ش��ردة ال��ب��اح��ث��ة ع��ن 
الدفء واألمان ف�ي زم�ن 

 اإلعصار.
ب��ل��غ��ة س��ردی��ة بس��ی��ط��ة 
وراق��ی��ة ع��ل��ى ط��ری��ق��ة 
السھل الم�م�ت�ن�ع ت�ن�اول�ت 

الروایة قضیة غایة في األھمیة أال وھي الھجرة الس�ری�ة ل�ألف�ارق�ة م�ن دول 
الفقر والمجاعة كالنیجر ومالي وتشاد وغیرھا نحو الجزائر وت�ون�س ول�ی�ب�ی�ا 
وما یتعرضون لھ من ھجومات واختطاف وقتل من طرف الجماعات المسلحة 

 والمھربین والمتاجرین باألعضاء البشریة .
كما تناولت الروایة بعض العادات السیئة والخطیرة المتداولة جیال بعد ج�ی�ل  

كختان البنات وما یخلفھ ذلك من آثار نفسیة عمیقة جدا م�ن ال�ح�زن وف�ق�دان 
 الثقة والقھر .

من "آرلیت" مدینة المناجم وأرض الذھب الت�ي أص�ب�ح�ت م�ن�ط�ق�ة م�وب�وءة 
انطلقت بنا الكاتبة في نسج أحداث روای�ت�ھ�ا م�رورا ب�الص�ح�راء ال�ج�زائ�ری�ة 
وصوال إلى البلیدة أین مكثت "بالنكا" بطلة الروایة المھاجرة اإلفریقیة الت�ي 
ھربت عبر الحدود رفقة زوجھا وباقي األسرة لل�ن�ج�اة ب�أن�ف�س�ھ�م م�ن ال�ف�ق�ر 
والجوع ولكن الظروف لم تكن بالسھلة وال الھانئة كما كانوا یحلمون بھا قبل 

 الھجرة .
الحب كان حاضرا في روایة (الزنجیة) فرغم حیاة البؤس والتشرد والض�ی�اع 
كانت القلوب تخفق بالحب وتعیشھ بصدق وتحّد كبیر ب�ی�ن "ب�الن�ك�ا" ال�ف�ت�اة 
المقھورة الفاقدة لكل معاني الحیاة و"فریكي" الشاب الطموح لعیش حی�اة ال 

 تشبھ أبدا حیاة البؤس الذي یعیشونھ في النیجر .
استعانت الروائیة بقصائد الشاعرة البلغاریة "ب�الغ�ا دی�م�ت�روف�ا" والش�اع�ر 
السوداني "الفیتوري" في توظیف بعض األبیات التي تخدم ال�روای�ة .خ�ت�ام�ا 

روایة المرأة اإلفریقیة الالھثة وراء الحیاة ب�ام�ت�ی�از   تبقى روایة "الزنجیة"
 -الجزائر -بسكرة –بقلم الكاتبة خدیجة حسین تلي 

اأة ا اة   ا واع            
              ة اا ط انو دات اوا

  واد وال.
 

  اءة 
 روا ام  اة  ر

 
 بقلم : خدیجة تلي/ الجزائر

  ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أدیالید -أسترالیا

 
 

 حیَن شارفُت على الّسبعین
 تحّوَل حرفي إلى غیمةٍ 

 ترحُل من الجنوِب إلى الّشمال
 ومن الّشرِق إلى الغرب.

 ثُمَّ تحّوَل حرفي إلى عیٍن َحَجریّة
 تَرى وال تُرى

 ثُمَّ تحّوَل أخیراً إلى ریحٍ 
 تطیُر بسریري اللیل كلّھ.
 كنُت أنتظُر الفجَر ُمرتبكاً 

 ألترّجَل من الّسریِر إلى األرض
 فأرى العیَن الَحَجریّةَ وقد امتألْت بالدمع،

 وأرى الغیمة
 تبحُث في محلِّ األدواِت الُمستعملة،

 أعني تبحُث في ذاكرتي،
 عن بوصلٍة حتّى لو كانْت ُمزیَّفة

 تعینُھا على معرفِة الّشماِل من الجنوب
 أو الّشرِق من الغرب.
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تعرض شباب االنتفاضة في الن�اص�ری�ة ی�وم     
الجمعة خالل استعداداتھم ل�ل�ت�ح�ض�ب�ر ل�ت�خ�ل�ی�د 

ال�ى ھ�ج�وم   ذكرى ش�ھ�داء م�ج�زرة ال�زی�ت�ون
واعتداء شرس من قبل متھمین من الع�ص�اب�ات 
 المسلحة من انصار التیار الصدري وتمخض�ت

لحد االن عن استش�ھ�اد س�ب�ع�ة ش�ب�اب وج�رح 
مائة منتفض وفي وقت فشل رج�ال االم�ن م�ن 
الحفاض على ارواح النتفضین وت�واص�ل فش�ل 
حكومة الكاظمي الع�اج�زة ع�ن ت�ن�ف�ی�ذ وع�وده 
المتواصلة في كشف قتلة المنتف�ض�ی�ن وم�ن�ھ�م 
قتلة شھید البصرة غ�م�ر ف�اض�ل وق�ب�ل�ھ رھ�ام 
یعقوب وھشام الھاشمي اضاف�ة ال�ى ث�م�ن�م�ائ�ة 

 2019شھید استشھدوا منذ انتف�اض�ة تش�ری�ن 
  اضافة الالف الجرحى ومئات المغیبین.

ف�ي ال�ن�ج�ف   لقد قتل الصدریون الشھید م�ھ�ن�د
 واعتبرھا قائدھم دون اي وازع م�ن ض�م�ی�ر

وتجاھلت اجھزة القضاء وحكوم�ة  "جرة اذن"
عادل عبد المھدي المجرمة م�ح�اك�م�ة م�ن ق�ام 
بسفك دماء شباب االنتفاضة واغتیال�ھ�م بش�ت�ى 
االس��ال��ی��ب االج��رام��ی��ة ال��دن��ی��أة ف��ي س��اح��ات 
االنتفاضة ال�م�ش�ت�ع�ل�ة ف�ب ك�اف�ة ال�م�ح�اف�ظ�ات 
الجنوبیة ولم تتوقف جرائم القتل ت�ح�ت ان�ظ�ار 
االجھزة االم�ن�ی�ة خ�الل ح�ك�م رئ�ی�س ال�وزراء 
الجدید الذي لم یكن لیحلم بھذا ال�م�ن�ص�ب وھ�و 
فوق ق�درات�ھ وام�ك�ان�ی�ات�ھ الض�ع�ی�ف�ة وارادت�ھ 
الخاضعة لنفس احزاب سلطة االسالم السیاسي 
المتھرأة التي اذاقت شعب�ن�ا ال�ع�راق�ي االم�ری�ن 
منذ تسلمھم السلطة بعد الحرب االنكلو امریكیة 

ال�ط�رف  "الغاشمة، ویبدو ان م�ا ك�ان یس�م�ى
سابقا قد كشر عن انیایھ وان الس�رای�ا " الثالث

التي ادعت سابقا وكذبا حمایة شباب االنتفاض�ة 
قد ارتدوا المالبس واالقنعة السوداء ل�ی�ق�وم�وا 
بالقتل العلني امام اجھزة السلطة االمنی�ة ال�ت�ي 
 وقفت متفرجة على مذبحة الناصری�ة ول�ی�ق�وم

الحقا بتغریداتھ بمحاولة التغ�ط�ی�ة  "شعبوثھم"
 !على الجریمة ؟

یبدو ان الصدر قد قرر تنصیب نف�س�ھ ح�اك�م�ا   
والیا على الع�راق ی�ام�ر وی�ن�ھ�ى حس�ب ھ�واه 
حیث ی�رخ�ص ب�ت�غ�ری�دت�ھ لش�ب�اب االن�ت�ف�اض�ة 

 -بالخروج سویعات لالحتجاج قائال الفض فوه 
الیوم إذ یعودون للتظاھر لس�وی�ع�ات ف�ھ�ذا م�ن 
ح�ق�ھ�م ل�ك�ن م�ن دون ال�ت�ع�دي ع�ل�ى الش�ع�ب 
والدولة والشرع والقانون، وإال فالدولة ملزم�ة 

 ، ثم یقول مھددا: ”بحمایة المحافظة
   -وان لم تستطع فإن للعراق جنوده 

ان ابناء ذي قار االبطال احفاد س�وم�ر واور ال 
ولن یخضعوا مھما غ�ل�ت ال�ت�ض�ح�ی�ات الوام�ر 
ورغبات الجھلة والملیشیات الق�ذرة ال�م�ن�ف�ل�ت�ة 

التي تاتمر باوامر الدول االقلیمیة وتطلق ع�ل�ى 
ش��ب��اب ال��ن��ص��ری��ة ارذل االوص��اف وت��ح��اول 
بالتھدید والوعی�د وال�ب�ل�ط�ج�ة ت�روی�ع الش�ب�اب 
ومالحقتھم واختطافھم واغتیالھم ومھما ح�اول 
اعداء االنتفاضة باسالیبھم القذرة في االلت�ف�اف 
على االنتفاضة ومحاولة اجھ�اض�ھ�ا م�ن خ�الل 
رفع الخیم من ساحة ال�ت�ح�ری�ر وم�ح�اول�ة ب�ث 
روح الیأس بین الشباب واھمین ان ب�ام�ك�ان�ھ�م 
القضاء عل�ى ام�ل ال�ع�راق ول�ك�ن�ھ�م واھ�م�ی�ن 
واثبت الشباب عبر تصمبم�ھ�م ع�ل�ى م�واص�ل�ة 
مس�ی�رت��ھ�م الس�ل��م�ی��ة ف�ي ش�ت��ى ال��م�ح��اف�ظ��ات 
مص�م�م�ی�ن ع�ل�ى م�ط�ال�ب االن�ت�ف�اض�ة ب�ج��راء 
انتخابات نزیھة مبك�رة ب�اش�راف دول�ي وع�ب�ر 
مفوضیة مستقلة بس�ب�ب ال�ت�زوی�ر ال�م�ت�واص�ل 
طیلة عملیات االنتخابات الماض�ی�ة اض�اف�ة ال�ى 
حصر السالح ب�ی�د االج�ھ�زة االم�ن�ی�ة وت�ح�دی�د 
مصادر االموال المنھوبة التي سیص�رف م�ن�ھ�ا 
الفاسدون في شراء اصوات الناخبی�ن وت�زوی�ر 

  - ولم تتحقق كل ھذه المطالب –االنتخابات 
ان الشعب العراقي ھو ب�ان�ت�ظ�ار ی�وم ان�ت�ص�ار 
انتفاضة شباب العراق بكنس الن�ظ�ام ال�ط�ائ�ف�ي 
الى مزیلة التاریخ حیث ینتھي دور ال�ف�اس�دی�ن 
المزورین المنافقین الذین ل�م ی�ق�دم�وا ل�ل�ع�راق 
طیلة حكمھم الغاشم سوى الوی�الت وال�خ�ی�ب�ات 
التي اضیفت الى ویالت الش�ع�ب ال�ع�راق�ي م�ن 
الحكم الدكتاتوري ال�ب�ع�ث�ي الص�دام�ي وم�اس�ي 
حروبھ والحصار االنكلوامریكي الكارثي ویبف�ى 
االمل بتحقیق التغییر المن�ش�ود وال�خ�الص م�ن 
ھذه الشراذم على ید الشباب المضحین بدمائھم 
وسیكون الفشل حلیف المغرضین من االط�راف 

مھما حاولت وبشتى ال�ط�رق   المحلیة والدولیة
من القضاء على جذوة االنتفاضة ونورھا ول�ن 
تخبو طالما ھناك شعب عراقي یساندھا وت�ع�ب�ر 
عن طموحاتھ وامالھ في ال�ع�ی�ش ب�ك�رام�ة ف�ي 
وطن دیمقراطي حر ول�م ت�ن�ب�ث�ق ع�ف�وی�ا ك�م�ا 
یتصور البعض بل ان ان�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن ك�ن�ت 
حص��ی��ل��ة ت��غ��ی��ی��ر وت��رك��م ن��وع��ي ل��ع��ش��رات 
االحتجاجات المدن�ی�ة وال�ط�الب�ی�ة واالض�راب�ات 

 2008واالعتصامات التي تواصل�ت م�ن�ذ ع�ام 
من شتى فئات الشع�ب وذل�ك بس�ب�ب ال�م�ع�ان�اة 
المتواصلة وامتھان ك�رام�ة االنس�ان ال�ع�راق�ي 
وافتقاده البسط الخدمات ال�ت�ع�ل�م�ی�ة والص�ح�ی�ة 

 . والماء والكھرباء
ان رائحة فساد الطبقة الحاك�م�ة ال�ع�ف�ن�ة ت�زك�م 
االنوف وھي لیس لھا ھدف رعم افالس الدولة 
سوى مواصلة سرقتھا ونھبھا ل�م�ا ت�ی�ق�ى م�ن 
امالك الدولة وحتى تجرأت بالتعدي على ام�الك 
االوقاف وتواصل استنزاف االموال ع�ب�ر م�زاد 

العملة س�يء الص�ی�ت وع�ب�ر روات�ي عش�رات 
االالف من الموظفین الفضائیین بل وحتى االف 
الرواتب التقاعدیة المزورة وتیدو ان الحك�وم�ة 
الحالیة ان اتخذت بعض االجراءات في محارب�ة 
الفساد فھي ل�ذر ال�رم�اد ف�ي ال�ع�ی�ون وتش�م�ل 
صغار الفاسدین دون التحرش بحی�ت�ان ال�ف�س�اد 
الكبیرة التي نھبت الملیارات ومئ�ات ال�م�الی�ی�ن 
من الرشاوى التي ثبتھ�ا ال�ق�ض�اء ال�ب�ری�ط�ان�ي 
بحق حسین الشھرستان�ي واث�ن�ی�ن م�ن وزراء 
النفط الساب�ق�ی�ن واخ�ری�ن والس�ئ�وال ھ�و ای�ن 
اجراءات الحكومة العراقیة لمتابعة ھذا ال�م�ل�ف 
وم��ح��اك��م��ة ھ��ؤالء ف��ي ال��م��ح��اك��م ال��ع��راق��ی��ة 

 واسترجاع ما سرقوه ؟
لقد اصبحت االنتفاضة رقما صعبا في الم�ع�ادل�ة 
السیاسیة العراقیة وتمكن�ت ان�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن 
من الیدء بمرح�ل�ة ج�دی�دة خ�ف�ف م�ن ال�خ�وف 
والتردد لدى المالیین من الش�ی�اب ال�ذي ن�ج�ح 
ف��ي ت��ن��ظ��ی��م ن��ف��س��ھ ع��ب��ر وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعي ویضوغ مطال�ی�ب�ھ ب�وع�ي ونض�وج 
نج�ح ف�ي اس�ت�ق�ط�اب م�ئ�ات االالف ف�ي ك�اف�ة 
محافظات الوسط والجنوب مع مساندة واس�ع�ة 
من كل المح�اف�ظ�ات ول�ذل�ك الی�م�ك�ن ان ن�ع�ود 
االوضاع الى ما قبل ان�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن م�ھ�م�ا 
ح�اول�ت ال�ق�وى ال�ح�اك�م�ة وم�ع�ھ�م ال�ح�ك�وم��ة 

والتیار الصدري ارجاع عقرب الساعة   الحالیة
 . الى الوراء

ان من المھم ج�دا ل�و ق�رر ش�ب�اب االن�ت�ف�اض�ة 
المشاركة في االنتخابات ان یوحدوا ص�ف�وف�ھ�م 
وتكون لھم قیادة واضحة تتفق علیھا االغل�ب�ی�ة 
وقد یكون ھناك اختالفات في االراء والم�واق�ف 
اال ان وحدة صفوفھ�م ام�ام ال�ط�رف ال�ط�ائ�ف�ي 
المشبوه الفاسد امر ملح وضروري مع اھ�م�ی�ة 
استمرار الم�ط�ال�ب�ة ب�ت�وف�ی�ر ال�ظ�روف االزم�ة 
النتخابات نزیھة بعی�د ع�ن ال�ت�زوی�ر ال�م�ت�ك�رر 

 . وبعیدة عن سالح الملیشیات
اخیرا یتعرض العراق ال�ی�وم ل�م�رح�ل�ة ح�رج�ة 
وخطیرة حیث یواجھ بمخاطر التقسیم والت�ف�ت�ت 
كما وھناك احماالت حرب قادمة قد تقدم علی�ھ�ا 
اسرائیل وامریكا ضد ایران ولن یك�ون ال�ع�راق 
بعیدا عنھا اضافة لجائحة كورونا التي ت�ح�ص�د 
االف االشخاص مع ضعف ال�خ�دم�ات الص�ح�ی�ة 
وھناك ازمة انخفاض اسعار النفط الت�ي الت�ق�دم 
الحكومة الضعیفة المھ�زوزة ل�ل�ك�اظ�م�ي رؤی�ة 
واضحة لمعالجتھا سوى عب�ر ال�ق�روض ال�ت�ي 
ترھن مستقبل االجیال الفادم�ة ول�ك�ل ھ�ذا ف�ان 
االمل بخالص العراق لن یكون الى ع�ل�ى ای�دي 
شباب انتفاضة تشرین ول�ھ�م ال�ن�ص�ر ال�م�ؤزر 

 المحالة. 

 ر امق اما  
 
 28/11/2020محمد الموسوي 



 َال أَْبَحُث َعْن َمْلھًى أَْو َمْرقَصٍ 
 َغاَدَرْتنِي أَْحَالُْم َشبَابِي

 1((َكبَاَب أْربیل))  َما ُعدُت أَْشتَِھي
َمَك ((الَمْسگوف))  2َوَال السَّ

 أَْبَحُث َعْن ُمْنَعَزلٍ 
 ِألَْطلَِق َسَراَح ُدُموِعي

ْمُع فََراَشاتٍ   َكي یَِصیََر الدَّ
 تُقَبِّلُ 

 ُكلَّ ُمَكبَّلٍ 
 ُكلَّ َمْغُدورٍ 

 القَْھرِ   ُكلَّ نَُزَالِء ِزْنَزانَاتِ 
 تَْسقِي َوْرَدةً تَُكافِح ُاْلَعطَشَ 

 تَْسقِي َشتََالِت اْلَعْنبَرِ 
 َعلَى ِضفَاِف ((فَُراٍت)) یَْحتَِضرُ 

 ُدُموِعي
 نَاٍر فِي َصْدِري  ُكَراتُ 

اَماُت َغَضبٍ   َدوَّ
 آَھاُت َعتَبٍ 

 بَِال َصَخبٍ   َواْشتَِعالٌ 
 تَْحِرقُ 

 ُضلُوِعي
 أُْطلِقْ 

 ُدُموِعي
  َوُدُموَعكَ 
 أَْھَواراً   َعلََّھا تُِعیدُ 

اِف))  3َغاَدَرْتَھا طُیُوُر ((الِحذَّ
َخانُ   ُمْذ َسَكنََھا الدُّ

 َواْلِمْلُح اَألَْسَودُ 
ْیطُ))*  4َما َعاَد ((الُخرَّ

ُج ُذؤابَاِت اْلبَْرِديِّ اْلَمْوُؤدِ    یُتَوِّ
*********** 

 َال أَْبَحُث َعْن ُحْضٍن َدافِئٍ 
 5َال أَْبَحُث َعْن قِنِّْینَِة((َشْھَرَزاد))*

 أَْبَحُث َعنْ 
 ُعشِّ بُْلبُلٍ 

ْفَصافِ   بَْیَن أَْغَصاِن الصَّ
ْعِب الطَّائِرِ   بَْعثََرهُ َصْوُت الرُّ

     فَأََسقَطَھُ 
َماءِ   قُبَّةُ السَّ

  تََھشََّمتْ 
 فَاَضْت َدماً لَِزجاً 

 َال أُفَتُِّش َعْن قَلٍَم َضاعَ 
 َجَواٍب لُِسؤالِ   أُفَتُِّش َعنْ 

 اْلَعنَاِدلِ 
َھا   َعْن ُعشِّ

 َوأَْفَراٍخ لَْن تَُغاِدَر قِْشَرتَِھا
 لَْو َسأَلَتْ 

 َمــــــــــــــــــِن اْلقَاتُِل ؟؟؟
.*********** 

 یــَــــــــــــــــــــا ِدْجلَة
 6إِْنَزِعي ِخَماَرِك َو((َھْلِھلِي))

 لِیَْصُحَو اْلفَُراتُ 
َد ُسیُوفَ   ِمْن َغْفَوتِِھ َویَُجرِّ

 ِضفَافِھِ  
دَ   یَُحشِّ

 ُكلَّ َزَواِرقِھِ 
 لِنَْخَوتٍھِ   یَْفَزعُ 

حٍ    ُكلُّ فَالَّ
 یَْحِملُ 

 * 7((ِمْسَحاتَھُ))
مٍ   ُكلُّ بَالَّ

 یَْحِمُل ِمْجَذافَھُ 
 َمْن َھتََك ِستَرِك أمَّ اْلَخْیِر ؟؟؟

َعكِ    َمْن َروَّ
َمِك َوالطَّْیِر ؟؟؟  أُمَّ السَّ

 لِِخْدِرِك ُعوِدي أمُّ اْلَخْیرِ 

فِْینَةِ   بُْشَرًى لِلسَّ
 َوالسَّفّانِ 

ْبرُ   نَفََد الصَّ
 َھَدَر اْلُجْرفُ 
 َوفَاَر اْلقَْعرُ 
 أَْنِذْر قَْوَمكَ 

 یـَــــــــــــــــــانُوحُ 
 َسیَُحلُّ الطٌّوفَانُ 

 َكفَى ُسْكراً 
 یَا آلَِھةَ النَّْھرِ 

 ُعْھراً یَا((ِعْشتَاُر))  َكفَى
 ُرْحَماكَ 

 یَــــــــــــــــا ((إِْیُل))
 ِمْن َخَدِر أَْبنَائِكَ  

 8ُدُموُع ((اْلبُنِّي))
بُنِي  تَُعذِّ

 َماتَْت َعطَشاً 
وِري))  9ُزَرافَاُت ((الزُّ

وزُ   یَـــــــــــــــــــــــا تَمُّ
 َواْلعُْقمِ   َعاُر اْلعُنَّةِ   َرِكبَكَ 
 تََعالَ 
 اْنظُرْ 

 فِي قَْعِري
 یَْوَم اْلَحْشرِ 

 نَفَقَ 
ْفُش))  10((الرَّ

بُّوطُ))  11َو((الشَّ
 12َماَت ((الِحمرُي))

 یَْستَْصُرُخنِي
 -ُضیُوفِي:
 أَْعَمانِي

 الِمْلحُ 
بَخِ    أَْنَھَكنِي َجَرُب السَّ

  فَاَرقَنِي الطِّْینِ 
ّي))   13((الُحرِّ

 وتُوِصینِي
ْبِر !!!!!  بِالصَّ

************** 
 ِعظَاُم اْلَجاُموسِ 

 َوِعظًاُم اْلُجْندِ 
 اْختَلَطَتْ 

 فِي قَاِع النَّْھِر اْلَمْذبُوحِ 
 یَْبِكیِھ نَِخْیلُ 

 اْلبَْصَرةِ 
 اْلَمْحُروقِ  14بُِدُموِع ((اْلبَْرِحّي))

 یَبَِسْت ُجُذورُ 
 اْلِحنَّاءِ 

أَ   فِي أَْرضٍ   َغاَصتْ   تََھرَّ
 ِجْلُدَھا

 َھتََكْت ِسْتَرَھا
 َشــــــــــــــظَایَا ((اْلَھاَوِن))

 َجاَء َوَال  15( فََال ((ُسبُوٌر))
 َمطٌَر نََزَل )

 تََوطََّن أَْرُضنَا اْلُحْزنُ 
 َوَماَت اْألَملُ 
******* 

)) َو((اْلقُطَّاُن)) ...  ((اْلبُنّيُّ
*(( وِريُّ  َو((اْلزُّ

  ُمْنَحةُ اْآللَِھةِ 
 اْلتََھَمْتھُ ُشقُوُق الطِّْیِن اْلَعْطَشى

ْوَرِق   ١٦إِْختََرَق ((اْلَعاقُوُل)) قَاَع الزَّ
 قََرَض اْلفَأْرُ 

ْیدِ   ِشبَاَك الصَّ
َب َصیَّاٌد ((فَالَتَھُ))  17تَنَكَّ

َد طُُرقَاِت اْلَعْسَكِر:  -تََوسَّ
 أَْفِرُغوا ِجیُوبَُكمْ 

 فِي َشبََكتِي
ْرعُ    فَقَْد َجفَّ الضَّ

ْرعُ   َوَماَت الزَّ
 فََما َعاَد السَّْلبُ 

 َعَمالً ُمْنكراً 
********* 

 اْلَجاُموُس یَْبِكي ُذؤابَاتِ 
 اْلقََصبِ 

ْحَراءِ   ثََعابِْیُن الصَّ
 أَْتَخَمْتَھا

   بَقَایَا أَْشَالُء أَْسَماكٍ 
 َوَسَالِحفَ 
 َدَوابُّ اْلبَرِّ 

 َسَكنَْت َجَماِجَم ُجْندٍ 
 ُخَوُذھُْم َصاَرْت أَْعَشاشاً 

 لِْلقُبَّرِ 
 َواْلُجْرَذاُن الُحْبلَى

 َمْن یَتََذكَّرُ 
   18طَْعَم ((اْلِعّگْیِد)) ؟؟؟

 أَْسَراُب اْلبَطِّ 
 تُِعْیُد قَِراَءةَ َخاِرطَتِھا

 تَُسائُِل بُوَصلَتَھا
 19أَْیَن ((اْلَحمَّاُر))*؟؟
 َمْن اْبتَلََع اْلَماَء ؟؟

  ٢٠أَْیـــــــَن ُحقُوُل ((اْلَعْنبَِر)) ؟؟ 
 21أَْیــَن ((الِچبَاَشةُ))* َو((الَچباُش))*

 أَْیـــَن اْلقََصُب اْألَْخَضُر ؟؟؟
 ِمْن َصقِیِع ((سیبریا ))

ْفءِ   ِجْئنَا ِألْرِض الدِّ
 ھُنَا َكانَْت َمَالِعبُنَا

 ُحبّاً َوَمَرحاً 
 تَنَاَسْلنَا

 َحَمْلنَا اْلِخْصبَ 
 ِمْن أَْرِض اْلِخْصبِ 

 فََمـــــــــــــــــْن َصیََّرَھا أَْكَواَم َحطٍَب؟؟؟
 َصاَرْت أَْسئِلَتَُھا

 نَِحْیباً 
 تَنَاثََرْت أَْسَرابَُھا

 تَْبَحثُ 
 َعْن َمْرتَعٍ 

 تُفَتِّشُ 
 َعْن َمقَرٍّ 

********* 
ْبحِ   َزَھْدُت بِالسِّ

 َزَھْدُت بِاْلَعْنبَِر َواْلقَمحِ 
 یَئِْستُ 

  ِمْن َصْیِد ((الّشبُّوِط))
 ُخُذوا ُكلَّ َعطَایَاُكمْ 

 َسأَُموُت إِْن لَْم أَْرتَوِ 
 22ِمْن ((َماي الَعُروِس))

 فِي قَْعِر النَّْھرِ 
 فِي ُكلِّ َصْیٍف ِالِھبٍ 

*********  
 َمــــــــــــِن اْختَطَفَ 
 َمـــــــــــِن اْغتََصبَ 

 َحَواِريَّ اْلقََصِب ؟
 َمـــــْن قَطََع ُرُؤوَس ((اْلبَْرِحي)) ؟؟؟

َھِب ؟؟؟  َمـــــــْن َسَرَق عنَاقِْیَد الذَّ
 أَْیَن َصْوتُكَ 

 ؟؟23یـَــــــــــــــا((َداِخُل)) 
 َصاَرْت َمَجالُِسكَ 

 َمَجالَِس لَْطمٍ 
 *24َال یَْحُضُرَھا ((حَضْیِري))

 لَْم یَتََكلَّمْ  25َو((أَبُو ْمَعْیِشي))
ى   ((َعْریَاُن)) تََعرَّ

قُھُ   قُبََّعةُ (جْیفَارا)  َصاَرْت َشبَحاً یَُؤرِّ

َر لِْل((نَذِر))  26تَنَكَّ
 َال یُِریُد أَْن یَتََذكَّرَ 

ْیَجاِب قَفََل اْلَمْحَضرَ   بِاْإلِ
 َصیََّر َشْیبَتُھُ َجْنَح ُغَرابٍ 

 َخلََع اْلقَِمْیَص األَْحَمرَ 
 بَْینَ   لِیُوائِمَ 

 اْلَمْظَھِر واْلَجْوَھرِ 
********** 

 أَْضَالعُ 
َمةٍ   أَْكواٍخ ُمَھشَّ

 تَْحتَِضُن اْألْرضَ 
 تَْلفَُح الشَّْمسُ 

 ِجْلَدَھا اْلَمْحُروقَ 
 تَْنُدُب ِحْلَمَھا اْلَمْسُروقَ 

 ٢٧َجاَء   َال(َحَمٌد)
 قِطَاُرهُ   َوَال َمرَّ 

ْیرٍ   َمْحظُوُر السَّ
 28َعلَى (المگیَّر)

(مشیت ویاه للِْمگیَّر أَودع�نَّ�ھ..مش�ی�ت وك�ل 
 كتِر منّي .. نَِدب بالحسرة والَونَّھ

 29ولَْك یا ریل ال تجعْر..)
  َصارَ 

  َمْرتَعاً 
 ِل(الطَناِطِل) واألَفَاِعي

 * 30َردَّ (اْبن نِْعَمھ)
 َمْكُسوَر اْلَخاِطرِ 

 یَْطُرُق أْبَواَب اْلیَأْسِ 
َن َھتَكَ   یَْبَحُث َعمَّ

 أَْسَراَرهُ 
یت ..  31باب باب ادگ)  (َرّدْیت ... وْشَردَّ

 َغاَدَر النَّْجُم َسَماَءنَا
ْت لَیَالِْینَا  إِْدلََھمَّ

 القََمرُ   َوَماتَ 
******** 

 َغاَدرَ 
 اْلِمْنَدائِيُّ 

 الشَّط َّ بَاِكیاً 
((  *32فَتَاَھْت أَْسَراُب ((البَشِّ

ْفَدعُ   قَالُوا : نَقِْیُق الضِّ
 ِغنَاءاً 

 َمْمنُوٌع،
 ُمَجاَوَرةُ النََّھرِ 

 أَْعلِْن بَُكاَءَك ِجَھاراً 
 ِغنَاؤَك َمْحظُورٌ 

ْیطَانُ   إِْن َرِكبََك الشَّ
 َدْنِدْن فِي بَْیتِكَ 

رِّ   فِي السِّ
********* 

  َمْمنُوعٌ 
 إِْحتَِضانُ 

 اْلْمْطَرقَِة لِْلِمْنَجلِ 
 َمْحظُورٌ 

 َوْضُع (اْلِخیَاِر) فِي األَْعلَى
 َو(الطََّماطَِة) فِي اْألَْسفَلِ 

 ُمَماَرَسةٌ اْلَمْوتِ 
اِرِع َمْقبُولٌ   فِي الشَّ

ا اْلفََرحُ   أَمَّ
 َمْحظُوٌر َحتَّى

 َخْلَف اْلبَاِب اْلُمْقفَلِ 
 إیَّاكَ 

 أَْن تَبُلَّ ِرْیقَكَ 
 ِب(اْلُمْنَكِر)

********* 
 َال أُنَقِّبُ 

ْئبَقِ   َعْن الزِّ
 َواْلبِْتَرولِ 

 فِي أَْرضِ 
 اْلقََصبِ 

 اْلَمْحُروقِ 
 فِي أَْرضِ 

 َسْوَمرَ 
 َضیَّْعنَا اْلِعلَّةَ َواْلَمْعلُولَ 

 فِي أَْرضٍ 
 بَاَرَكَھا
بُّ   الرَّ

 أَْحِمُل أَْثقَالِي
 َوأَْبَحُث َعنْ 

 ((ِجْلَجاِمَش))
 لِیَُمیَِّز بَْینَ 

 اْلقَاتِِل َواْلَمْقتُولِ 
 َضاَعْت أَْسَماءُ 

 قَُرانَا
 َصاَرْت تُوَصفُ 

 بُِخطُوِط اْلَعْرِض َوُخطُوِط الطُّولِ 
ارَ   َشطَُروَھا الدَّ

 بَاٌب َمْفتُوحٌ 
 َوآخُر َمْقفُولٌ 
ْطَرْینِ  نِي  أَيُّ الشَّ  یَُضمُّ

 أَيُّ اْألَْشَكاِل أَتَقَمَّصُ 
 َغاَدَرْتنِي أَْحَالُم َشبَابِي

 أَْطلُبُ   َما ُعْدتُ 
  ُخْبَز اْل((ِسیَّاح))ِ

َمَك ((الَمْسُگوَف))   َوَال السَّ
 َال أَْبَحُث َعْن َمْلَھًى أَْو َمْرقَصٍ  

 َمْن یُْؤِوینِي ؟؟؟
 َمْن یُْنِجینِي ؟؟

 فِي الطُّوِل َوفِي اْلَعْرضِ 
 َشبَحُ 

 اْلَمْوتِــــــــــــــــــــــــــ
 یَتََربَّصَ 

*********** 
رُ   َمْن یَتََصوَّ

اَم اْلقِیِر اْلَمْغلِّي؟؟؟  َحمَّ
 َخیَاُل اْلبََدِويِّ 

 َال یُْقَھرْ 
 فَاقَ 

 ُكلَّ اْألَْجنَاس ِ
 فِي طُِرِق اْلقَْتلِ 

 -لَھُ طُُرُق :
 اْلَحْرقِ 

 َواْلَخْزقِ 
ْلبِ   والصَّ

 َعلَى ِجُذوِع النَّْخلِ 
 -بِإِْسِم هللاِ :

 یَْقطَُع ُرُؤوَس اْلبَْرِديِّ 
 یَُجزُّ 

ْنَسانِ   َرْأَس اْإلِ
 َویَْقطَُع َرْأَس اْلعُْصفُورِ 

 َوَرْأَس اْلِعْجلِ 
************ 

 یَـــــــــــــا َوَرَق اْلِحنَّاءِ 
 َمنْ 

 َجلَبَكَ 
 ِألَْرِض اْلُحْزِن ؟؟
 فََحلَّ َعلَْیَك اْلَحْرقُ 

 نَأْنَُس لِلَّْوِن اْألَْسَودِ 
 ِألَنَّا

 ُعِجنَّا
 ِمْن َدٍم َوَرَمادٍ 

 نَُكنَّى ؟؟  أَلَمْ 
َوادِ   بِأَْرضِ   السَّ

 لَِماَذا
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 ُصْرتَ 
 ُمَعلَِّم فََرحٍ فِي بَلَِد اْلَمْوتِ 

 نَْحنُ 
 َال نَْفَرُح بِاْلُعْرسِ 

  إِنَّا
 ُعْذِريٍّ   نَْرقُُص لَِدمٍ 

 یُْسفَحُ 
 َصْوُت الطَّْبلِ 

 یُْطِربُنَا
  ِألنَّھُ َمْصنُوعٌ 

 ِمْن ُجلُوٍد َمْسلُوَخةٍ 
بََھا الدَّمُ   َخضَّ

 َوَضاَجَعَھا الِخْنَجرْ 
************ 

 َما ُعْدُت أَْحلُُم بِاْلُعْرسِ 
 َوَال 

 بَِجِدیِد الّلِْبسِ 
 أَِعْرنِي

 فَأَْسَك یـَــــــــــــا َجدِّي
 إْستَْوطَنَِت اْألَْصنَامُ 

 َمَساِجَدنَا
 ُردَّ اْلیَوُم إلَى اْألَْمسِ 

 ُرْحَماَك یَــــــــــا َجدِّي
 نَاِوْلنِي اْلفَأْسَ 

 ِألَُصدَّ  
ْفَرْنَجةَ))  قُْطَعاَن ((اْإلِ

 أَْفیَاَل اْألَْحبَاشِ 
 َوِذئَابَ 
 اْلفُْرسِ 

 یَــــــــــــــا َجدِّي
 نَاِوْلنِي اْلفَأْسَ 

 اْلُكْرِسيَّ   ِألَُحطَِّم ھَذا
 َوَال تَْسأَلْ 

 َكْیفَ 
ْعرِ   تََعلَّْمُت قَْوَل الشِّ

ْقصِ   َوفَنَّ الرَّ
********** 

 َما بَالُكَ 
 *؟؟؟33یـَــــــــــــــا َسیُّد ((یُوَشَع)) 

 َھْل أََصابََك اْلَخَدرُ 
 ٣٤َمْن َصاَدَر ((شارتك)) ؟؟

اِر))  َمْن أَْبَدَل َمَشاِحْیَف ((الُزوَّ
َعاِت ((اْلَھَمِر))؟؟؟  بُِمَدرَّ
 *َغْیَر النَّْعيَ  35َال نَْسَمُع فِي ((فوادة))

 َمــــــــــــــْن َسلََب بََرَكاتَِھا؟؟؟
 َمـــــــــــــْن أَْفقََدَھا
 اْلبََصَر َوالسَّْمَع ؟؟؟

 بَِمــــــــــــْن یَْستَِجْیُر اْلُعشَّاُق ؟؟
 لَِمـــــــــــــــِن النُُّذوُر؟؟

نَةَ ؟؟  لَِمــــــــــــْن نَُسلُِّم بَیَاِرَغنَا اْلُملَوَّ
 لَِمــــــــــــــْن نُْشِعُل أَْعَواَد اْلبَُخوِر؟؟؟

 َسْوَداءُ  36((َرایَتَُك))
 أَْیـــــــــــــــَن بَیَاُضَھا ؟؟؟

 َما ُعْدنَا  
 * 37نَْنثُُر ((الواْھلیَّة))

 فِي أَْضِرَحِة ((السَّاَدة))  
 نَثََرْت َصبَایَانَا َجَدائِلََھا

 اْلُمْجتَثَّةَ ُحْزناً 
 لِفَِراِق َعِریٍس لَْم یُْكِملْ 

 ((َسْبَعةَ )) ُعْرِسھِ 

 * 38یَـــــــــــــــاَسیُّد ((ْدِخیْل))
ْمتَ     أَطَْلَت الصَّ

 َھْل َصدَّْقَت أَنَّ ((السُّْلطَاَن))
َك ؟؟؟  ِمْن ُسَاللَِة َجدِّ

اِركَ   َھْل فََسْخَت َمَع ُزوَّ
 َعْقَد النَّْذِر ؟؟؟

 َدفَنُوُھْم بِاْلُجْملَةِ  
قُ   َوَشَرائِطَُك اْلَخْضَراُء تُطَوِّ

 َمَعاِصَمُھمْ 
 َھْل تَْدِري؟؟

 39َمتـَــــــــــــــى ((تَْشَھُر))؟؟
 َمْن َسلَبََك ((الشَّاَره))*؟؟؟

 َمـــــــــــــــــــتَى
 تَقلُِب َعالِیََھا َسافِلََھا

 َمـــــــــــــــــــتَى
 َوتَُزْمِجُر؟؟  تَْغَضبُ 

 
********** 

 40یـَــــــــــــــا((َخالُِد))
 َماَزاَل َدُمكَ 

 یَْجِري
 یُطَاِردُ 

 َمْن أََعانَكَ 
 َوَمْن َخانَكَ 
 َصْوَت اْلبَطِّ 

 ٤١َوَرقََصاِت ((البربش))
 َزنَابَِق اْألْھوارِ 
یّادِ   َوأََغانَِي الصَّ

 اْلَمْقُھورِ 
 یَــــــــــــــــــا َخالِدُ 

 یَاْبَن ((ِعْشتَاَر)) َو((ِجْلَجاِمَش))
  فِي ُعُروقِنَا

 لَْم یَْبُرْد َدُمكَ 
  یَــــــــــا أََخا أَْنِكْیَدو

 ُكلُّنَا لََك نَْشُدوا
 فََمْن یَْغلُِق فََمَك ؟؟؟

 أَْوَدَعْتَك اْلَحیَّةُ 
 ُعْشبَةَ اْلُخْلدِ 

 یَــــــــــــــاَخالِدُ 
 -نَْشھُد :

 أَنََّك تََمثَّْلَت اْلفِْكرَ  
 أَنََّك أَْوفَْیَت النّْذرَ  

  َمْكتُوٌب إٍْسُمَك َعلَى
 أَْوَراِق اْلبَْرِديّ 

 ُصَوُرَك فَْوَق َعَرانِْیصِ 
 اْلقََصب ِ

 لَِذا ُحِكَم َعلَْیَھا بِالقَْنصِ 
  ُرُؤوسُ 

 األَْسَماكِ 
 42طُیُوُر ((اْلِحْجِل))

 اْلَجاُموسُ 
 السَّالِحفُ 
 َوالنَّاُموسُ 

 43أََھاِزْیُج ((اْلِمْعَدان))
 وَ 

 النَّصِّ   نَِشیُج ُحُروفِ 
 َمْحُكوٌم َعلَْیَھا بِاْلقَـــــصِّ 

 44((َسْیُف اْلَعبَّاِس))
 45َو ((نُوُر اْلَعاِل))
ْبحِ))  46((نََدى الصُّ

ْلنَاُھمْ   َحمَّ
 نَْبَض اْلقَْلبِ 

 َوفَْیَض اْلُحبِّ 
 فََال تَْحَزْن یَا َخالِدُ 

 تََوھََّج اْلقُرُص َواْكتََمَل اْلبَْدرُ 
 یَْرویِھ اْلُجْرحُ 
 یَْسقِیِھ الدَّْمعُ 
 لَْو َجفَّ النَّْھرُ 

 َال تَْحَزْن یَـــــاَخالِدُ 
 لَمْ 

 نَْنَس َكلَِمةُ السِّرِ 
 َال تَْحَزْن یَا ((نَایْف))
 لَْم یُْكَشْف ِسرُّ اْلَوْكرِ 

 َمْن إِْجتَثَّ 
 اْلبَْرِديَّ 
 َال یَْقِدرُ 

 أَْن یِْجتَثَّ اْلفِْكرَ 
***** 

 
 معاني المفردات:

نوع من اللحوم المشوي تشتھر بھ مدینة ارب�ی�ل 
 شمال العراق.

 طریقة عراقیة لشوي األسماك.
تقصد اھوار ال�ع�راق   نوع من الطیور المھاجرة

 في الخریف والشتاء.
زھرة البردي یعم�ل م�ن�ھ�ا س�ك�ان االھ�وار ك�ت�ل 

 صفراء لذیذة المذاق.
 نوع من أنوع شراب البیرة العراقیة.

الزغارید، ھالھل او زغرودة المرأة تأت�ي ل�ف�رح 
وتأتي أثناء المعارك لتثیر نخوة وشجاعة وإقدام 

 الرجل في دفاعھ عن شرفھ ودیاره.
مجرفة لشق التربة یستعملھا الفالح العراقي ف�ي 

 الوسط والجنوب.
 أفضل انواع األسماك النھریة في العراق.

یعیش في انھ�ار   نھري صغیر لذیذ الطعم  سمك 
 واھوار العراق.

 نوع من انواع السالحف آكلة األسماك.
 من األسماك المفضلة في العراق. 
 سمك عراقي یمتاز بحمرة أصدافھ. 
ت�رب�ة ص�ال�ح�ة   الغرین الصلصال قلی�ل األم�الح 

 وخصوصا العنبر.  جدا لزراعة ال الرز
أج���ود ان���واع ال���ت���م���ور ف���ي ال���ع���راق ف���ي 

 خصوصا.  الجنوب
من انواع السمك (البحري) یكثر في شط ال�ع�رب 

 في البصرة یرافق المد والجزر.
ال�م�ال�ح�ة   نبات صحراوي ی�ن�م�و ف�ي االراض�ي 

 والمتروكة.
مص�ن�وع�ة م�ن ال�ح�دی�د   وسی�ل�ة ص�ی�د ب�دائ�ی�ة 

 المسنن على شكل الكف.
 یشبھ (جمار النخیل) حلو المذاق.  جذور البردي

 ھور الحمار الشھیر.
صنف من أصناف الرز في العراق ذو مذاق لذی�ذ 

 بزراعتھ.  ینفرد جنوب العراق  ورائحة زكیة
جزیرة وسط الھور یطفو فوق الماء معمول م�ن 
القصب البردي وقد یكون ثابتا او متحرك�ا یش�ی�د 

 سكنة االھوار أكواخھم فوقھ.
ت�ح�ت   الماء في قعر األنھار او الب�رك الس�اك�ن�ة 

ظالل األشجار یتمیز ببرودتھ المنعشة لبعده ع�ن 
السطح المعرض ألشعة الشمس یغطس لھ أبن�اء 

 لیروي عطشھم في الصیف.  الریف

مطرب ریفي من أھ�ال�ي ال�ن�اص�ری�ة ذو ص�وت  
 عذب رخیم.

 ریفي مشھور من الناصریة.  مطرب
شاعر شع�ب�ي مش�ھ�ور ف�ي س�وق الش�ی�وخ ف�ي 

 1الناصریة جنوب العراق.
قصیدة شعر شعبي مش�ھ�ورة ت�ت�غ�ن�ى ب�ب�ط�والت 

 الثائر المعروف جیفارا.
اسم الحبیب في أغنیة ریفیة عراقیة من ك�ل�م�ات 

 الشاعر (مظفر النواب).
 الطریق المعبد بالقیر. 

 أغنیة مشھورة للمطرب العراق یاس خضر.
ذائ�ع الص�ی�ت م�ن   حسین نعمھ مطرب ع�راق�ي

 أھالي الناصریة.
 من اغاني حسین نعمھ المشھورة.

نوع من انواع الطیور المائیة ال�ع�راق�ی�ة األل�ی�ف�ة 
یشتھر بتربیتھا (الص�اب�ئ�ة ال�م�ن�دائ�ی�ون) ال�ذی�ن 

ج��ن��وب ال��ع��راق   یس��ك��ن��ون ج��وار األن��ھ��ار ف��ي
 خصوصا.

ضریح ألحد الساده من أحفاد ال ال�رس�ول (ص) 
یقصده الزوار من أبناء الجنوب ل�ل�ت�ب�رك وط�ل�ب 

 الشفاعة.
ین�ت�ص�ر ب�ھ ال�ول�ي ل�ط�ال�ب   الفعل والحدث الذي
 الحاجة او المظلوم.

ضریح (علویة) من أحفاد الرسول یعتقد ان ل�ھ�ا 
 كرامات.

ال�ع��ل��م األب��ی��ض وی�ق��ال (رای��ت�ك ب��ی��ض�ھ) ح��ی��ن  
الطلب او اال منی�ھ او ی�ت�م االن�ت�ق�ام م�ن   یتحقق

ال�م�ری�ض او   الظالم او یعود الغ�ائ�ب او یش�ف�ى
یتحقق حلم العش�اق وم�رادھ�م، وب�ع�ك�س�ھ ی�ق�ال 

 (رایتك سوده).
ما یتم نثره من الحلویات المتنوعة ف�ي أض�رح�ة 
السادة واألولیاء او ع�ل�ى رؤوس ال�ع�رس�ان او 
األطفال ((المخت�ون�ی�ن)) وق�ي اغ�ل�ب م�ن�اس�ب�ات 

 الفرح.
 ضریح احد الساده في الجنوب. 

إعالن الفعل في رد الظلم او االنتصار ل�ل�م�ظ�ل�وم 
 وتحقیق األماني.

خالد احمد زكي مھندس ع�راق�ي ش�ی�وع�ي ت�رك 
دراستھ في لندن لیقود انتفاضة ضد حكم ال�ب�ع�ث 

) تمكنت السلطات 1969في اھوار العراقي عام (
م��ن ق��ت��ل��ھ وع��دد م��ن رف��اق��ھ ب��ع��د م��ع��رك��ة 

غیر متكافئة في الع�دة وال�ع�دد خ�اض�ھ�ا   بطولیة
م��ع ث��ل��ة م��ن رف��اق��ھ ف��ي اھ��وار الش��ط��رة ف��ي 
الناصریة (الغموگھ) بعد ان كبدوا قوات السل�ط�ة 

ل��ھ��م ط��ائ��رة   خس��ائ��ر ف��ي األرواح واس��ق��ط��وا
 لقب بـ (جیفارا االھوار).  عمودیة.

 نوع من الطیور المائیة المھاجرة.
نوع من انواع الطیور البریة ال�ت�ي ت�ع�ی�ش ف�ي  

األدغال والبراري والمزارع جمی�ل الش�ك�ل ل�ذی�ذ 
 المذاق.

 مربو الجاموس في اھوار العراق.
اب�وع�اھ�دی�ن) -الشھـیـد (عب�د ال�ع�ب�اس س�ال�م  

استشھد ف�ي اھ�وار ال�ح�م�ار وھ�و ی�ق�اوم ازالم 
السلطة الدیكتاتوریة، الشھید الثائر ال ی�م�ك�ن ان 

ف�ھ�و (س�ی�ف ال�ع�ب�اس)   یكون عبداً ألح�د ل�ذل�ك
 سیف الحق ولیس عبداً لھ.
ابو مؤید). اس�ت�ش�ھ�د  -الشھید (عبد العال موسى

 تحت التعذیب في سجون االمن الصدامي.
ابو نادیھ). استش�ھ�د  -الشھید (نایف عبد الواحد 

 الصدامي.  تحت التعذیب في سجون األمن
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((لو جردنا الحك�ای�ة (...) م�ن ك�ل   
ش��خ��وص��ھ��ا ووظ��ائ��ف��ھ��ا ل��وج��دن��اھ��ا 
تھدف إلى تصویر الشر ث�م ال�ق�ض�اء 
علیھ، وھذا بعینھ ھ�و ال�ھ�دف ال�ذي 
تھدف الیھ الحكایة الشع�ب�ی�ة, س�واء 

 انتھت بالقضاء على الشر أم ال)).
)1( 

  المقدمة:
من أبرز أشكال التعبیر ف�ي األدب    

الشعبي ھو الق�ص�ص الش�ع�ب�ي ب�ك�ل 
أنواعھ ومسمیاتھ. وبفضاء اسل�وب�ھ 
المدھش والغریب، وقد إرتبط بح�ی�اة 
االنسان البسیط وعبّر ع�ن قض�ای�اه، 

المصیریة. وق�د وج�د ھ�ذا   وأموره،
األدب طریقھ إلى ال�دراس�ة وال�ب�ح�ث 
بعد أن كان خاصا بالعامة من الن�اس 
الذین وجدوا فیھ ضالتھم السیاسی�ة، 
واالج���ت���م���اع���ی���ة، واالق���ت���ص���ادی���ة، 
وال�دی��ن��ی�ة، وال��ث�ق��اف��ی�ة، ب��ع�ی��دا ع��ن 
السلطة الظالمة، وأیة سلطة أخ�رى، 
فبرزت عن�د ذل�ك، ع�ل�ى ال�م�س�ت�وى 
العربي، قصص الزی�ر س�ال�م، وذات 
الھّمة، وتغری�ب�ة ب�ن�ي ھ�الل، فض�ال 
على حكایات اللیالي، وحكایات كلیل�ة 
ودم��ن��ة، وغ��ی��رھ��ا م��ن ال��ح��ك��ای��ات، 

 )، والحدوتات.2والسوالف (
)، كما س�ائ�ر 3والقصص الشعبي(   

فنون األدب السردیة، والم�س�رح�ی�ة، 
یكون الھدف منھ ھو محاولتھ إزال�ة 
الش���ر ب���ك���ل أن���واع���ھ، وص���وره، 
وأشكالھ، بعد أن یقدم تص�ّور خ�اص 
لھ لیتمكن من القضاءعلیھ، وإزال�ت�ھ 
عن طری�ق ش�خ�ص�ی�ت�ھ ال�رئ�ی�س�ی�ة، 
لتعیش ح�ی�اة س�وی�ة، وس�ع�ی�دة ف�ي 

  الحیاة.
وإذا ك�ان�ت ح�ب�ك�ة ال�ف�ن الس�ردي    

بص��ورة ع��ام��ة ت��ت��ك��ون م��ن ب��دای��ة 
ووس��ط ون��ھ��ای��ة، ف��إن ال��ق��ص��ص 
الشعبي، وھو نوع م�ن أن�واع ال�ف�ن 
السردي العام، ی�ن�س�ح�ب ع�ل�ی�ھ ھ�ذا 
التوصیف، وعن حبكتھ، وعناصرھ�ا 

 الفنیة.
في الفن السردي ی�ت�ن�وع وی�ت�ع�ّدد    

كل عنصر من عناصر الحبكة إّال ان 
الدارس ال یلت�ف�ت إل�ى ھ�ذا ال�ج�ان�ب 
ویضعھ نصب عینی�ھ، وإن�م�ا ی�أخ�ذه 
 ككتلة واحدة غیر مجّزأة، أو متعّددة.

وقد كثرت ال�م�ن�اھ�ج وال�ن�ظ�ری�ات    
ال��ت��ي ح��اول��ت أن ت��ق��دم م��ن��ھ��ج��اً 
م��وض��وع��ی��اً ل��دراس��ة، وت��ح��ل��ی��ل م��ا 

علی�ھ ب�ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي   أصطلح
"خ�راف��ی��اً ك��ان أم ش��ع��ب��ی��اً " وك��ان 
المنھج الم�ورف�ول�وج�ي ال�ذي ق�دم�ھ 
ال��ع���ال���م ال���ف���ول��ك���ل���وري ال���روس���ي 
"بروب" واحداً م�ن ت�ل�ك ال�م�ن�اھ�ج 
التي درست القصص الشعبي دراسة 
شكلیة، من خالل البناء ال�ف�ن�ي ل�ھ�ا، 
اعتمادا على الوحدات الوظیفیة التي 
ت��ك��ّون ال��ح��ك��ای��ة، وق��درھ��ا واح��دا 

  وثالثین وحدة وظیفیة.
ول��م��ا ك��نّ��ا ن��ف��ت��ق��د ف��ي دراس��ات��ن��ا    

للقصص الشعبي العربي ل�ل�م�ن�ھ�ج (
)، ف�إن�ن�ي ح�اول�ت م�ن خ�الل ھ�ذه 4

الصفحات إجتراح واحدا من المناھج 
التي تدرس القصص الشعبي دراس�ة 
ع��ل��م��ی��ة م��ب��س��ط��ة، وغ��ی��ر ص��ع��ب��ة، 
كبساطة الق�ص�ص الش�ع�ب�ي ن�ف�س�ھ، 
على الرغم مما یتصف بھ من عمق، 

 وإتساع داللي.
إن دراس��ة ال��ق��ص��ص الش��ع��ب��ي،    

دراسة تحلیلیة في ضوء المنھج ھذا 
نستطیع أن نتعّرف، وبص�ورة غ�ی�ر 
مباشرة، على الم�ف�اص�ل ال�رئ�ی�س�ی�ة 
ال�ت�ي ت�رب��ط قص��ص�ن��ا الش��ع�ب��ي م��ع 
القصص الشع�ب�ي ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع�ات 
األخ��رى، ھ��ذا أوالً، وث��ان��ی��اً، ب��ی��ان 
العالئق والوشائج التي ترب�ط إح�دى 
الحكایات مع حكایة أخ�رى. وث�ال�ث�ا، 
وھو األھم، فإن ھذا المنھج سیعین�ن�ا 
على الوقوف بصورة مب�اش�رة ع�ل�ى 
ما إعتور ھذه الحكایة، أو ت�ل�ك، م�ن 
خ��ل��ل ف��ن��ي، ان ك��ان��ت ب��ال��زی��ادة أو 

 النقصان.
من المعروف مسبقاً، وبدھ�ی�اً، ان    

رواة ھ��ذه ال��ح��ك��ای��ات، ب��ن��وع��ی��ھ��ا 
)، الشفاھی�ة أو 5الشعبي والخرافي(

المدونة من الشفاه، ألي بلد كان، أو 
م��ن��ط��ق��ة ك��ان��ت، وح��ت��ى ق��وم��ی��ة، 
یتمتعون ب�م�وھ�ب�ة روائ�ی�ة، وف�ن�ی�ة 
فائقة، وبذھن من�ف�ت�ح ق�اب�ل ل�ل�خ�زن 

 أیضاً، ولكن بدرجات.
ول��م��ا ك��ان ال��ق��ص��ص الش��ع��ب��ي     

بصورة عامة، كما یؤكد ذلك ال�ك�ث�ی�ر 
من الباحثین، شفاھیا أو م�دّون�ا، ل�ھ 
بناء فني محك�م، ل�ھ�ذا ف�إن ال�ع�الق�ة 
ب��ی��ن ھ��ذا ال��ب��ن��اء ال��ف��ن��ي ال��م��ح��ك��م 
والراوي الذي أخذ على عات�ق�ھ ن�ق�ل 
وروایة ھذه القصص، عالقة خ�ط�رة 
تصل إلى درجة الحراجة، حیث انھ ـ 

لما كان الرواة أن�ف�س�ھ�م  -وكما قلت 

یتمتعون بالموھبة الفنیة، والروائی�ة 
بدرجات متفاوتة، ومختلفة، فان ذلك 
یسبب في بعض األحیان نس�ی�ان، أو 
ت���ن���اس���ي، ب���ع���ض ال���وق���ائ���ع، أو 
الحوارات، والكلمات الدالة وال�غ�ن�ی�ة 
بالفعل، والحركة أیضاً، وھ�ذا ط�ب�ع�اً 
نجده عند أشب�اه ال�رواة، ال ال�راوي 
الحقیقي المتمتع بموھبة القص، ألن 
الراوي األصیل، والذكي، والمت�م�ك�ن 
من أداتھ الكالمیة، ال یمكنھ أن ی�ق�ع 
في آفة ال�ن�س�ی�ان، ب�ل ب�م�ق�دوره أن 
یغني الحكایة ال بزیادة جزء لھ�ا، أو 
تغیی�ر ل�ی�س ف�ي ص�ال�ح�ھ�ا، ول�ك�ن�ھ 
بحدیثھ المرافق ل�ل�ن�ص، وت�ج�س�ی�ده 
للفعل بالحركة، وبالتأثیر الكامل على 
مس�ت��م��ع�ی��ھ. إذن، ول�م��ا ك�ان��ت ھ��ذه 
العالقة وبھذه الخطورة، وب�ال�م�ق�اب�ل 
أن بعض الرواة یتناسون، عن قص�د 
أو ب��دون قص��د، ب��ع��ض ال��م��واق��ف 
واألحداث، فكیف السبیل إلى م�ع�رف�ة 

 ذلك؟
وأیضاً، كیف یمكننا التعرف ع�ل�ى    

ان ھذه الحكایات، أو تل�ك ق�د أص�اب 
بناءھا الفني خل�ل م�ا ؟ أو إع�ت�وره 
تش��وی��ھ أف��ق��دھ��ا ب��ع��ض م��ق��وم��ات��ھ��ا 

 الحیویة؟
 ونحن نصنف الحكایات إلى:   
ال��ق��ص��ص الش��ع��ب��ي ال��ذي یض��م  -

ال��ح��ك��ای��ات ال��خ��راف��ی��ة وال��ح��ك��ای��ات 
 الواقعیة.

ال��ق��ص��ص الش��ع��ب��ي ذات ال��ط��اب��ع  -
ال��ع��ج��ائ��ب��ي وال��ن��ات��ج��ة ع��ن إن��ح��الل 

 األساطیر.
قص�ص ال�ح�ی�وان، م�ث�ل ح�ك�ای��ات  -

 كلیلة ودمنة.
أما غیر ذلك، مثل قصص األمثال،    

وال�ق�ص��ص ال��ح�اث�ة ع�ل��ى األخ��الق، 
وغیرھما، فإنھا ت�ن�درج ض�م�ن ھ�ذا 

 التقسیم الذي ذھبنا الیھ.
في مثل ھ�ذه ال�ح�ال�ة، ن�رج�ع إل�ى    

المناھج والتصنیفات التي بدون�ھ�ا ال 
نس��ت��ط��ی��ع ال��وق��وف ع��ل��ى ال��ح��ك��ای��ة 
األص��ل، أو ال��ح��ك��ای��ة األم. وأیض��اً 
لمعرفة التشویھات ال�ت�ي أص�اب�ت�ھ�ا، 
ان كان ذلك في بنائھا الف�ن�ي أو ف�ي 

 )6محتواھا.(
*** 

 الفصل األّول -الباب األّول 
 مفھوم القصص الشعبي

سنقدم مسحا ع�ام�ا، وم�خ�ت�ص�را،    

ل��م��ا ن��ع��ن��ی��ھ ب��م��ص��ط��ل��ح ال��ق��ص��ص 
الش��ع��ب��ي، أو ال��ح��ك��ای��ة ب��ن��وع��ی��ھ��ا 
الخرافي والشعبي، وم�ن خ�الل ذل�ك 
سنكون على بین�ة م�م�ا ن�درس�ھ ف�ي 

 ھذا الكتاب.
ك��ث��ر ال��ح��دی��ث ع��ن ال��ح��ك��ای��ات    

بنوعیھا الخرافي والشعبي، وتعددت 
المفاھیم واآلراء، وفي ھذه السط�ور 
سنحاول اإلقتراب من بعض�ھ�ا ألن�ھ�ا 
تشّكل المحصلة النھ�ائ�ی�ة ل�ل�ت�ف�س�ی�ر 
اللغوي والفني/ الجمالي لل�ح�ك�ای�ات، 
وما نری�د أن ت�ك�ون ال�م�ف�ت�اح ال�ذي 
یمكننا الدخول ب�واس�ط�ت�ھ ف�ي ع�ال�م 

 القصص الشعبي.
وإننا بذكر بعض اآلراء والمف�اھ�ی�م   

ال نرید بذلك أن ندخل ع�وال�م أخ�رى 
نحن في غ�ن�ى ع�ن�ھ�ا اآلن، ك�ن�ش�أة 
ال��ح��ك��ای��ة، وال��ب��ن��اء ال��ف��ن��ي ل��ھ��ا، 
وتطورھا، وما تق�دم�ھ م�ن أغ�راض 
أو غایات، بقدر ما ن�ری�د أن نض�يء 

 والدارس.  الدرب أمام القاريء
*** 

الحكایة لغویاً: ((اسم م�أخ�وذ م�ن    
المحاكاة أو ال�ت�ق�ل�ی�د، وھ�ي ت�رت�ب�ط 
بمحاكاة واقع نفسي یقتن�ع أص�ح�اب�ھ 
بحدوثھ، وقد برز مصطلح ال�ح�ك�ای�ة 
في األدب الق�ص�ص�ي وت�زح�زح ع�ن 
مجرد اإلخبار ب�ال�واق�ع إل�ى اإلی�ھ�ام 
بحدث قدیم مرت ال�دھ�ور ع�ل�ی�ھ، أو 
واقعة في مكان قدی�م ع�ن ال�م�خ�ب�ر، 
وال بأس من التوسل بالخیال ل�ب�ل�وغ 

 )7التأثیرالمنشود)).(
ویسّمیھا آخر بـ "قصة مروی�ة"(   
) وھ��ي ت��ع�د م�ن ح�ی��ث غ��ای�ت��ھ��ا: 8

((إعادة تشكیل ل�ل�ح�ی�اة م�ن وج�ھ�ة 
نظر مؤلف ما، مجھول دائ�م�اً، وف�ي 
إطار فرضتھ ظ�روف ال�ع�ص�ر ال�ذي 
رویت فیھ، فھي اذاً، ع�م�ل�ی�ة خ�ل�ق 
فني تت�م�ی�ز ب�ق�درة ع�ل�ى إس�ت�ی�ع�اب 
المخیالت، وإحتضان أصول مختل�ف�ة 
للقصص، ووعي بالوسط الذي تنش�أ 
فیھ، وبسببھ، ومن أجلھ، ونست�ن�ت�ج 
إنھا تناول مخطط في الذاك�رة ل�ب�ن�اء 

 )9حادثة، ینفعل بھا جمھورھا)).(
ومھما یقال عن معنى ھ�ذا ال�ل�ف�ظ    

من الناحیة اللغویة، فإننا ال نری�د أن 
نتوسع أكثر مما یجب ون�ك�ت�ف�ي ب�م�ا 

 طرحناه انفاً.
*** 
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مركزغرب سیدني للخدمات اإلجتماع�ی�ة   
سی�دن�ي، ھ�و م�ن�ظ�م�ة  -في منطقة اوبرن

ب�إدارة  2016غیر ربحیة ت�أس�س�ت ع�ام 
المھندس السید فادي الصدی�ق ال�ذي ب�ذل 
الجھود و الطاقات لتأسی�س ل�ب�ن�ة ج�دی�دة 
تضاف الى ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�ت�م�دن ل�ی�ھ�دف 

للمھاجرین  المركز إلى مواصلة المساعدة
لإلندماج في الم�ج�ت�م�ع األس�ت�رال�ي ال�ذي 
یشتمل ع�ل�ى ت�ع�دد ث�ق�اف�ي ك�ب�ی�ر، ودع�م 
المجتمع المدني بمختل�ف ش�رائ�ح�ھ وت�ن�م 
العالقات اإلجتماعیة و الصداق�ات وت�ب�ادل 
الخبرات والمھ�ارات ال�ق�ادم�ة م�ن ال�ب�الد 
األخرى وخدمة المجتمع الم�دن�ي. ی�ت�م�ی�ز 
المركز بحسن اإلدارة من قبل الم�وظ�ف�ی�ن 

ال��ع��ال��ی��ة ف��ي   ال��م��ح��ت��رف��ی��ن ذو ال��خ��ب��رة
ال��م��ج��ت��م��ع��ی��ة م��ع ف��ری��ق م��ن   ال��خ��دم��ة

 . المتطوعین
على مدار ساعتین وفي ضیافة سخیة من 
ق��ب��ل الس��ی��دة س��و ب��در ال��دی��ن مس��ؤول��ة 
العالق�ات ال�ع�ام�ة واالح�ت�ف�االت واالع�الم 
باللغة العربیة، كان حص�ادن�ا "ل�ل�ن�ج�وم" 

 .وفیراً ونحن نتابع نشاطات ھذا المركز
س�و ب�در ال�دی�ن مس�ؤول�ة ال�ع�الق�ات   -1

ال��ع��ام��ة واالح��ت��ف��االت واإلع��الم ب��ال��ل��غ��ة 
العربیة ومنسقة مجموعة الب�الي ج�روب 

 .لألطفال
نحن بشكل عام نسعي لتوسیع خدماتن�ا -2

إلي مختلف شرائح المج�ت�م�ع األس�ت�رال�ي 
الذي یتمثل بمختلف الحضارات والثقافات 
ودعم المجتمع المدني بك�اف�ة ال�ج�ن�س�ی�ات 
وبشكل خاص توفیر الخدم�ات ال�م�ج�ان�ی�ة 
المتعددة للمراجعین و المواطن�ی�ن أھ�م�ھ�ا 
إمالء الطلبات بكافة أن�واع�ھ�ا، وص�ف�وف 
تعلیم ال�ل�غ�ة اإلن�ج�ل�ی�زی�ة وت�ع�ل�ی�م ال�ل�غ�ة 
العربیة للبالغین، اإلستش�ارة وال�م�ع�ال�ج�ة 

ل�خ�دم�ة ذوي  NDIS النفسی�ة، ب�رن�ام�ج
اإلحتیاجات الخاصة، مجم�وع�ة م�ت�ق�دم�ي 
العمر، وصفوف التأھل إلمتحان الحص�ول 
ع�ل�ي ال�ج�ن�س�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة، وب�رن�ام��ج 
الخزینة الغذائیة كل اربعاء وجم�ع�ة ال�ت�ي 
تھدف إلي مساعدة ذوي الدخل ال�م�ح�دود 
والعاطلین عن العمل وال�ظ�روف ال�م�ال�ی�ة 
الطارئة، بأسعار مخفضة وزھیدة تن�اس�ب 
جمیع المیزانیات، وبرنامج طاولة الت�ن�س

(Table tennis)  وك��ذل��ك ك��م��ن��س��ق��ة
م�ج�م��وع�ة ال��ب�الي غ��روب ل�ألط��ف�ال ف��ي 

ف�ي م�ن�ط�ق�ة ك�م�ب�رالن�د   مختلف الم�راك�ز
وضواحیھا التي اشرف علیھا شخص�ی�ا.و 
ھ�ن�اك ایض�ا االح��ت�ف�االت وال�م�ھ��رج�ان��ات 
والمناسبات المعترف بھا عالمیا ودول�ی�ا، 
مثل ع�ی�د األم وع�ی�د األب، ح�ف�ل ن�ھ�ای�ة 
السنة، عید الفصح، أعیاد الفطر الس�ع�ی�د 
واألضحي المبارك، ی�وم س�رط�ان ال�ث�دي 
ومناسبات أخرى عدی�دة ج�م�ی�ع�ھ�ا ك�ان�ت 
ناجحة وبامتیاز وك�ان�ت ت�م�ت�از ب�ح�ض�ور 
كثیف، كما م�ن أول�وی�ات�ن�ا ال�ح�ف�اظ ع�ل�ي 
إحیاء التراث الع�رب�ي ل�دم�ج ال�ح�ض�ارات 
واألدیان والثقافات ع�ب�ر اإلح�ت�ف�ال ب�ی�وم 

ال�م�س�ن�ی�ن ال�ع��ال�م�ى، وإح�ت�ف�االت اخ��ري 
متنوعة، والعدید م�ن ال�خ�دم�ات االخ�ري 

 .المجانیة
یت�م ال�ت�م�وی�ل ع�ن ط�ری�ق ال�ح�ك�وم�ة  -3

األسترالیة ال�ف�درال�ی�ة وب�ع�ض الش�رك�ات 
والمنظمات الخاصة بش�ك�ل ع�ام وبش�ك�ل 
خاص دعم ال�خ�زی�ن�ة ال�غ�ذائ�ی�ة م�ن ق�ب�ل 

 .المركز لمساعدة المواطنین في المجتمع
نعم ھناك تعاون ك�ب�ی�ر م�ع ع�دد م�ن   -4

منظمات المجتمع المدني والبلدیات وذل�ك 
من خالل ت�ف�ع�ی�ل االح�ت�ف�االت واألنش�ط�ة 
والمھرجات المختلفة، وكذلك نقوم باتم�ام 
وإكمال الخدمات التي تؤول الینا م�ن ق�ب�ل 
المنظمات األخرى ومساعدة ال�م�راج�ع�ی�ن 
إلنھاء خدماتھم في ال�وق�ت ال�م�ح�دد وم�ا 

 .یتالئم مع ظروفھم
  ما ھي طموحاتكم بالتوسع؟ -5

لدینا نشاطات ك�ث�ی�رة وت�وس�ع�ات ج�دی�دة 
تضاف إلى الئح�ة ت�ن�ظ�ی�م ع�م�ل ال�م�رك�ز 
ولكن أزمة الوباء المستج�د ك�ورون�ا ادت 
الى توقف او تأجیل البعض منھا ل�ل�ح�ف�اظ 

الصحة العامة واإللتزام بتوج�ی�ھ�ات   علي
وزارة الصحة، ولو قارن�ا ب�دای�ات�ھ�ا ب�ع�ام 

لوقتنا ھذا ستالحظ الن�م�و ال�ك�ب�ی�ر  2016
 ف��ي ال��خ��دم��ات وال��ن��ش��اط��ات وال��ب��رام��ج

المختلفة، التي وصل ع�دد ال�م�س�ت�ف�ی�دی�ن 
والمراجعین من ال�م�واط�ن�ی�ن ال�م�ح�ل�ی�ی�ن 

 10,000إل�ي م�ا ی�ف�وق   والغیر محلیین
ع��م��ی��ل وم��راج��ع وأھ��داف��ن��ا ال��ح��ال��ی��ة 
والمستقبلیة قد تحقق ال�ك�ث�ی�ر م�ن�ھ�ا وم�ا 
تبقي من األھداف األخرى سوف ن�ح�رص 
علي تحقی�ق�ھ ب�ع�د إع�الن ال�ح�ك�وم�ة م�ن 
االنتھاء من الوباء المستجد كورونا لحین 
استطاعتنا ال�وص�ول إل�ي ع�دد أك�ب�ر م�ن 
المناطق األب�ع�د، واح�ب ان اض�ی�ف ب�ك�ل 
إعتزاز ان اس�ت�م�راری�ت�ن�ا ون�ج�اح�ن�ا ك�ان 

% بینما نسبة ال�ن�ج�اح 350بنسبة نجاح 
%، ف�ل�ق�د ت�خ�ط�ی�ن�ا 100اإلجتماعیة ھي 

مرحل�ة ال�ت�ط�ور وأص�ب�ح�ن�ا ف�ي م�رح�ل�ة 
 .اإلزدھار في مختلف المجاالت

نحن في المركز تجمعنا ع�دة ع�الق�ات  -6
ال�م�ح�ب�ة  -مھنیة وانسانیة أھمھا التعاون 

الحرص والتنسیق بین الموظفین  -األلفة-
وطاقم العمل وإعطاء كل ذي حق حقھ من 
وقت وجھد وت�ع�ب وح�رص ع�ل�ي ت�أدی�ة 
مھامھ بالشكل الصحیح دون تذمر، ك�ذل�ك 
الفریق التطوعي وال�خ�دم�ة ال�م�ج�ت�م�ع�ی�ة 
والعمل ال�ج�م�اع�ي ال�دؤوب وی�ت�م ال�ع�م�ل 
لالحت�ف�االت ب�إش�راف ال�م�ن�س�ق�ة ال�ع�ام�ة 
ل�الح�ت��ف�االت وب��إدارة ال��م�دی�ر ال�ت�ن��ف�ی��ذي 
المھ�ن�دس الس�ی�د ف�ادي الص�دی�ق ال�ل�ذي 
یحرص دائما علي اإللتزام بسیاق المھنیة 
اإلحترافیة ویشرف علي كل التفاصیل ف�ي 
المركز وعلي طاقم العمل وال�ل�ذي ی�ن�ك�ب 

 علي عملھ ویسعي الي ت�ح�ق�ی�ق األفض�ل
للمجتمع وال�م�رك�ز وط�اق�م ال�ع�م�ل إداری�ا 

 .ومھنیا
جمیع ش�رائ�ح ال�م�ج�ت�م�ع األس�ت�رال�ي  -7

والفئات العمریة الذي یتمثل بنسبة كب�ی�رة 
 .في المجتمع المدني

 .إدارة تنفیذیة :السید فادي الصدیق -8
موظفة دعم العائلة: السیدة ماري سمعان 
التي قالت إنھا تستمع بخدمة الم�واط�ن�ی�ن 
بان خدمتھم عن طریق ت�ع�ب�ئ�ة ال�ط�ل�ب�ات 
والمساعدة في تس�ھ�ی�ل إج�راءات الزم�ة 

 .االوراق والمستلزمات الوثائقیة
األخصائ�ی�ةاإلج�ت�م�اع�ی�ة: الس�ی�دة ھ�ان�ی�ة 
مسعود التي تستق�ب�ل ال�م�راج�ع�ی�ن ال�ذی�ن 
یحتاجون لدعم نفسي وم�ع�ن�وي وت�ح�اول 
ان تس�اع�دھ�م ف�ي اس�ت�رج�اع ال�ث�ق�ة ف�ي 
أنفسھم وتوجھھم إلي ال�وج�ھ�ة ال�م�ع�ن�ی�ة 

 .حین اللزوم
االنس�ة   منسقة المتدربین ودعم المجتم�ع

ب��ن��ف��ش��ا اس��الم��ي ال��ت��ي ت��ھ��ت��م ب��أم��ور 
المتطوعین والطالب الذین یساھمون ف�ي 
خدمة المجتمع بالعمل التطوعي وتش�رف 
علي مك�ت�ب اإلس�ت�ق�ب�ال وال�ت�واص�ل ب�ی�ن 

 .المراجعین والطاقم العمل
اآلنس��ة م��ن��ي  NDIS م��وظ��ف��ة ب��رن��ام��ج

ع��ث��م��ان ال��ت��ي تس��ان��د وتس��اع��د ذوي 
االحتیاج�ات ال�خ�اص�ة م�ن رع�ای�ة ط�ب�ی�ة 
ومعنوي وجسدیة وتتابع معھم ط�ل�ب�ات�ھ�م 
واحتیاجات لتضمن ان ی�ك�ون ف�ي م�ك�ان 

 .آمن وسلیم
منسقة مجموعة متقدمي الع�م�ر: الس�ی�دة 
ھبة یحیي التي تھتم بمجموعة كبار السن 
وتساعد في التخطیط األسبوعي ل�ل�ع�ن�ای�ة 
بھم وبرنامجھ�م األس�ب�وع�ي ع�ن ط�ری�ق 
اصطحابھم إلي ال�ن�زھ�ات وال�خ�روج إل�ي 
المجتمع المدني وال�ت�خ�ال�ط م�ع اآلخ�ری�ن 
لخل�ق أواص�ر الص�داق�ة وال�ت�ع�ارف ب�ی�ن 

 .األعضاء المشاركین ونشاطات اخري
منظمة الخزی�ن�ة ال�غ�ذائ�ی�ة:الس�ی�دة م�ن�ای�ا 
ش��وك. ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ت��ج��ھ��ی��ز ال��ب��رادات 
والخزینة بالمواد الغذائیة لتوصی�ل�ھ�ا إل�ي 
 .الناس لدع�م�ھ�م ف�ي ن�ط�اق م�ی�زان�ی�ت�ھ�م

منسقة البالي غروب وال�ع�الق�ات ال�ع�ام�ة 
واإلع�الم ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ی�ة واالح�ت�ف��االت 
السیدة سو بدر الدین ال�ت�ي تش�رف ع�ل�ي 
جمیع االحتفاالت والتنسیق وال�ت�ج�ھ�ی�زات 
لكل م�ا ی�خ�ص اإلح�ت�ف�ال ال�م�ھ�رج�ان أو 
الحفالت، وأیضا اإلعالم بنشر المواض�ی�ع 

 . المھمة التي تھم المواطنین
السیدة ن�ھ�اد ال�م�ش�رف�ة ل�دروس ال�ت�اھ�ل 

 .المتحان طلب الجنسیة
وم��ن ب��ع��د إس��ت��ط��الع ال��رأي ل��ب��ع��ض 
ال��م��راج��ع��ی��ن ق��ال الس��ی��د ع��الء ی��ون��س 
وزوجتھ السیدة والء ع�ن�د ت�واج�دھ�م ف�ي 
المركز للحصول علي خدمة امالء وتعبئ�ة 
بعض الطلبات ت�خ�ص ال�م�ج�ت�م�ع. ب�ان�ھ�م 
یشعرون بأنھم ب�ی�ن أھ�ل�ھ�م وأص�دق�ائ�ھ�م 
وانھ وجدوا الخدمات نافعة جدا ل�ھ�م وان 
عامل الوقت ھو الشئ الوحید اللذي یلعب 
دورا ف��ي إن��ھ��اء ال��خ��دم��ات ألن ت��ع��ب��ئ��ة 

 الطلبات تستنزف الوقت.
بدر الدین وط�اق�م   شكرا من القلب للسیدة

 عملھا الذین غم�رون�ا ب�ف�ی�ض م�ح�ب�ت�ھ�م
ك�ل إس�ئ�ل�ت�ن�ا ل�ھ�م، وك�ذل�ك   وأجابوا عن

استطلعنا رأي المراجعین والعمالء وكانت 
جمیعھا ایجابیة واشادوا ب�ن�وع ال�خ�دم�ات 
التي یقدمھا ال�م�رك�ز رغ�م وب�اء ك�ورون�ا 
وتوقف ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ن�ش�اط�ات ت�ن�ف�ی�ذا 

وزراة الصحة حفاظا عل�ى ص�ح�ة  لوصایا
المجتمع. علما إننا ال�ت�ق�ی�ن�ا الس�ی�د ف�ادي 

 لنكمل سیاحت�ن�ا  الصدیق في الیوم الثاني
 . جوانبھ المختلفة  المركز من  في ھذا

أجاب السی�د ف�ادي الص�دی�ق ال�م�دی�ر  -  9
  :التنفیذي للمركز

بدایة أود أن أتوجھ بالشك�ر إل�ي ج�م�ع�ی�ة 
بحنین استرالیا التي ك�ان ل�ھ�ا ال�دور ف�ي 

ھ�و   تشجیع المركز في بدایاتھ، والم�رك�ز
ب��ال��درج��ة األول��ي ل��خ��دم��ة ال��م��واط��ن��ی��ن 
والمقیمین ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي، وأن 
الفكرة ت�ب�ل�ورت و ت�وج�ت م�ن ح�اج�ت�ھ�م 
للمزید من الخدمات. فقام المھندس السی�د 
فادي الصدیق ف�ي وض�ع ح�ج�ر األس�اس 

 .للمركز و تأسیس اللبنة األولى لھ
وأضاف بأن النھج ال�ل�ذي ان�ت�ھ�ج�ت�ھ ف�ي 

النشاطات والبرام�ج و ال�خ�دم�ات   تحدیث
منذ بدای�ت�ھ�ا خ�ل�ق اس�ت�ق�ب�ال ك�ب�ی�ر ل�دي 
ال��ج��م��ی��ع م��م��ا ش��ج��ع��ن��ا إل��ي زی��ادة ھ��ذه 
النشاطات وال�ب�رام�ج وح�ف�زن�ي ل�ل�ت�ط�ور 
والتقدم والسیر إلي األم�ام أك�ث�ر بس�رع�ة 
كبیرة إلرضاء المجتمع وتغطیة ح�اج�ی�ات�ھ 
ع��ن��دم��ا الح��ظ��ن��ا ب��ان ال��ع��دد ف��ي ازدی��اد 

 .مستمر
وأضاف أن طاقم العمل في المركز یت�م�ت�ع 
بحرفیة عالیة و مھنیة و انھ یتعامل معھم 
كأفراد عائلة واحدة و یستمع إلیھم و إل�ي 
مقتراحتھم وآرائھم للتوصل إل�ي األفض�ل 
في المجال ال�م�ج�ت�م�ع�ي، ك�م�ا أن�ھ ی�ح�ف�ز 

ل�ت�ح�ق�ی�ق اس�م�ي   العامل�ی�ن ف�ي ال�م�رك�ز
األھ�داف ال�م�رج�وة ل�ح��اج�ة ال�م�راج�ع�ی��ن 
والتنظیم والضب�ط ف�ي ال�م�واع�ی�د وح�ف�ظ 
االوراق والمس�ت�ن�دات ال�رس�م�ی�ة بس�ری�ة 
تامة، وال�ح�رص ع�ل�ي ت�ح�دی�ث ال�م�وق�ع 
اإللكتروني والبرامج اإللكترونیة لتسھ�ی�ل 

وق��ت   ع��م��ل ال��م��وظ��ف��ی��ن وإخ��ت��ص��ار
المراج�ع�ی�ن. وش�ك�ر ال�ف�ری�ق ال�ت�ط�وع�ي 
واثني علي دورھم اللذین كانوا دوم�ا ف�ي 
قمة نشاطھم وعطائھ�م وم�ل�م�ی�ن ب�ال�دور 
التطوعي وھو رك�ی�زة م�ن أھ�م ال�رك�ائ�ز 
األس��اس��ی��ة ل��خ��دم��ة ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي 
وت��ط��وی��ره ع��ب��ر مش��ارك��ة ال��خ��ب��رات 
والثقافات ودعمھ بدنیا ونفسیا واجتماعیا 

 .خاصة المھاجرین الجدد
وختم كالمھ بأن من سیاستي في ال�م�رك�ز 
بأن ی�ك�ون م�ن أول�وی�ات�ھ ال�ح�ف�اظ ع�ل�ي 
النظام والوصول إلي أكبر عدد ممكن م�ن 
المواطنین ووص�ول خ�دم�ات�ن�ا ال�م�ج�ان�ی�ة 
إلیھم محلیا و المجت�م�ع�ات اآلخ�ري ال�ت�ي 

 نحرص علیھا دوما.
..................................... 
 * رئیس تحریر مجلة النجوم
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Wednesday 
AL- iraqia No. 775 

 02 Dec 20 • Year 16 

یَحظَى كتاُب "الیونانیون في االس�ك�ن�دری�ة ف�ي 
القرن التاسع عشر" ل�م�ؤل�ف�ھ م�م�دوح م�ح�م�د 
عامر، نجاًحا بع�د ن�ج�اح، م�م�ا ی�ح�ف�ز إلج�راء 
حوار معھ حول ھذا الكتاب. وممدوح عامر من 
األصدقاء الذین أعتز بھم، طیب القلب، مھ�ذب، 
مخلص، محب للخیر، مجتھد، منق�ط�ٌع ل�ل�ب�ح�ث 
في شئون التاریخ. والكتاب الذي بین أیدینا ل�ھ 
قص�ة اس�ت�غ��رق�ت أرب�ع��ی�ن ع�اًم��ا، ل�ك�ن��ن�ا ن�ب��دأ 
بالسؤال المعتاد لیعرفنا ضیفنا الكریم ب�ن�ش�أت�ھ 

 ودراستھ. فقال:
** نشأت في شب�راخ�ی�ت م�ح�اف�ظ�ة ال�ب�ح�ی�رة، 
وتعلمت بمدارسھا حتى حصلت على ال�ث�ان�وی�ة 
العامة فالتحقت بق�س�م ال�ت�اری�خ ب�ك�ل�ی�ة اآلداب 
ج��ام��ع��ة اإلس��ك��ن��دری��ة وت��خ��رج��ت ف��ي أوائ��ل 
السبعینات من القرن الماضي. وتم اختی�ار ھ�ذا 

 الموضوع لرسالة الماجستیر.
 
 وماذا بعد؟ لقد صادفتك عوائق كثیرة  -

** تم تجنیدي ووج�دت ن�ف�س�ي ف�ي ال�خ�ط�وط 
األمامیة في مواجھة العدو. وبعد أن كان یطلب 
منا التطواف على مكتبات جامعات اإلسكن�دری�ة 
والقاھرة وعین شمس بغیة جمع الم�ع�ل�وم�ات، 
وجدت نفسي بی�ن ال�دش�م وال�رم�ال واألس�ل�ح�ة 
والتدریبات. وانتھزت فرص اإلجازات فجم�ع�ت 
ك�م��ی�ة ك�ب��ی�رة م�ن ال�م��ع�ل��وم�ات واإلحص��اءات 
وفتحت العدید من السجالت وس�ج�ل�ت ذل�ك ف�ي 

وان�ت�ھ�ت،  73مالزم، ثم اشتعلت حرب أكتوبر 
فعملت في م�دارس ش�ب�راخ�ی�ت وغ�ی�رھ�ا م�ث�ل 
إیتاي البارود والم�ح�م�ودی�ة ووادي ال�ن�ط�رون 
وال��رح��م��ان��ی��ة وأع��رت إل��ى س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان، 
وتباعدت المساف�ات ع�ن ج�ام�ع�ة اإلس�ك�ن�دری�ة 
وتناسیت ھذا البحث في غمرة تیارات ال�ح�ی�اة. 
انقطعت صلتي بالمشرف على البحث مع مرور 
السنین، وكاد الموضوع برمتھ أن یتالشى وإن 
كان مترسبًا في الالشعور یستیقظ كثیرا فأعاود 
البحث كلما وجدت إلى ذلك سب�ی�ال، ك�ن�ت أك�ثِ�ُر 
من السفر إلى المكت�ب�ات ال�م�ذك�ورة وأدون م�ا 

 أعثر علیھ من معلومات جدیدة. 
 
یًّا بمعاودة البحث حت�ى  - أعرف أنك لم تفكر ِجدِّ

 أحلت إلى المعاش
** بالفعل. عن�دم�ا ج�اوزت الس�ت�ی�ن أردت أن 
أشغل الفراغ بمعاودة البحث عن ذل�ك ال�م�رف�أ، 
فأبحرت من ج�دی�د. وال أنس�ى أن�َك ش�ج�ع�ت�ن�ي 
واقترحَت طبع المخطوط ب�ع�د أن ان�ت�ھ�ی�ُت م�ن 

 كتابتھ.
 
لقد قرأُت مخطوطك وأعجبني ك�ث�ی�ًرا ألن ب�ھ  -

معلومات لم أكن أعلمھا عن ال�ی�ون�ان�ی�ی�ن. ل�ق�د 
بذلَت ف�ی�ھ ج�ھ�ًدا ك�ب�ی�ًرا، وم�ا ج�اء ب�ھ دق�ی�ق 
وموثق بالمراجع العرب�ی�ة واألج�ن�ب�ی�ة. ول�ذل�ك 
دف��ع��تُ��َك إل��ى ت��ق��دی��م��ھ ل��م��رك��ز ال��ح��ض��ارة 
العربیةبالقاھ�رة ف�رح�ب�وا ب�ھ وط�ب�ع�وه ط�ب�ع�ة 
أنیقة. واآلن اسمح لي أن أسألك، لماذا اخت�رت 
اإلسكندریة بالذات لتكون أرًضا وفضاًء لبح�ث�ك 

 ھذا؟
** قصرُت ھذا البحث على اإلسكندریة بص�ف�ة 
خاصة لتركز أكثر من نصف یونایي مصر بھا، 
كما ركزت بحثى على فترة القرن التاسع عش�ر 
ألنھ القرن الذى بدأوا في مطلعھ االستقرار م�ن 
جدید فى مصر واإلس�ك�ن�دری�ة بص�ف�ة خ�اص�ة، 

وأصبحوا فى نھایتھ یتجاوزون ال�ث�الث�ی�ن أل�ف 
 یونانى بكثیر.

 
یرتبط اسم االس�ك�ن�دری�ة ب�اإلس�ك�ن�در األك�ب�ر.  -

 وھذا في حد ذاتھ رباط ال تنفصم عراه.
** استدع�ى اإلس�ك�ن�در م�ھ�ن�دس�ھ ال�م�ع�م�ارى 
ال�ی�ون�ان�ى الش�ھ�ی�ر"دی��ن�وق�راط�ی�س"، وك�ل�ف��ھ 
بتخطیط مدینة تحمل اسم "اإلسكندر". وقد قام 
ھذا ال�م�ھ�ن�دس ال�ی�ون�ان�ى ب�ت�ص�م�ی�م ال�م�دی�ن�ة 
وتخطیطھا وفقاً للنمط الیونانى؛ فق�ّس�م�ھ�ا إل�ى 
شوارع مستقیمة تتقاطع فى زوایا قائمة. ومنذ 
تلك البدایة، نمت اإلسكندریة واحتلت مك�ان�ت�ھ�ا 
كعاصمة لمصر وأھم موانئ ال�ب�ح�ر ال�م�ت�وس�ط 
ومركزاً لإلشعاع الفكرى والح�ض�ارى وم�ك�ان�ة 
م��رم��وق��ة ف��ى ت��اری��خ اإلنس��ان��ی��ة، واس��ت��م��رت 

 640كعاصمة لمصر حتى الفتح ال�ع�رب�ى ع�ام 
 میالدیة.

 
یقال إن عداوة كانت بین م�ح�م�د ع�ل�ي ب�اش�ا  -

 والیونانیین
** الحقیقة غیر ذلك. فالیونانیون ل�م ی�ج�ی�ئ�وا 
إل�ى مص�ر ف�ى أع��داد ك��ب�ی��رة إال ع��ق�ب ث��ورة 

، وما أعقبھا من االضطھ�اد 1821الیونان عام 
التركى فى اإلمبراطوریة العثمانیة ل�ھ�م. وھ�ذا 
أدى إلى إجبار الكثیر من الیونانی�ی�ن إل�ى ت�رك 
ال��م��ق��اط��ع��ات ال��ی��ون��ان��ی��ة ف��ى اإلم��ب��راط��وری��ة 
العثمانیة، مما زاد من عدد الجالی�ة ال�ی�ون�ان�ی�ة 
باإلسكندریة، فتكدست بالالج�ئ�ی�ن ال�ی�ون�ان�ی�ی�ن 
الذین اُستقبلوا بكل عطف وود من قب�ل م�ح�م�د 
على باشا. وھذا یؤكد أن محم�د ع�ل�ي ل�م ی�ك�ن 
عدواً للیونانیین. صحیح أن�ھ ش�نَّ ح�رب�اً ع�ل�ى 
الیونان ولكن ھذا لم یكن لحساب�ھ ب�ل ل�ح�س�اب 
السلطان العثمانى وب�أم�ر م�ن�ھ، وس�رع�ان م�ا 
صار محمد علي عدواً للسلط�ان م�ث�ل ال�ی�ون�ان 

 ولنفس األسباب.
 
 نرید شیئًا من االستطراد في ھذه النقطة -

** لقد بیّن المؤرخون المحدثون األوروب�ی�ون 
ما بذلھ محمد على من الجھد والمال لجمع َم�ن 
بِیَع بمصر من سبي ب�الد ال�ی�ون�ان وت�ح�ری�ره، 
وأشادوا بحسن معاملتھ للیونانیین ال�م�ق�ی�م�ی�ن 
بمصر، وتركھ لھم حریة كاملة لكسب رزق�ھ�م، 
بل وللعمل ألغراض ثورتھم فى الیونان أحیاناً، 
وذلك فى وقت تقدمت فی�ھ�ا الس�ف�ن ال�ی�ون�ان�ی�ة 

ن��ح��و اإلس��ك��ن��دری��ة ل��ال��س��ت��ی��الء ع��ل��ى الس��ف��ن 
التجاریة الخارجة منھا أو الداخ�ل�ة إل�ی�ھ�ا، ب�ل 
ولمحاولة إحراق ما ف�ى م�ی�ن�ائ�ھ�ا م�ن الس�ف�ن 
التجاریة والحربیة، كم�ا أش�ادوا ب�اس�ت�ط�اع�ت�ھ 
اجتذاب عدد غیر قلیل من البحارة ال�ی�ون�ان�ی�ی�ن 
للعمل فى أسطولھ. ویقول ش�اھ�د ع�ی�ان ل�ھ�ذه 
الفترة، أن السواد األعظم من كبار الضباط  فى 
الجیش المصرى كانوا أرقاء أُعتقوا، ویستطرد 
ھذا الشاھد قولھ "وقد رأیت بعیني رأس�ى ف�ى 
أسواق الجالبة بالق�اھ�رة أرق�اء م�ن ال�ی�ون�ان، 
اُنتزعوا من وطنھم، فى الوقت ال�ذى ك�ان ھ�ذا 
الوطن على وشك الفوز باستقاللھ، ثم رأی�ت�ھ�م 
بعد ذلك وقد اح�ت�ل�وا ال�م�ن�اص�ب الس�ام�ی�ة ف�ى 
النظامین المدنى والعسكرى، ویمكن القول بأن 
الرق بالنسبة لھم، لم یكن مصاباً حل بھ�م، ب�ل 
نعمة وخ�ی�راً ج�زی�الً. أم�ا ب�ال�ن�س�ب�ة ل�أل�س�رى 
الیونان من النساء والبنات الالئى أحضرن إلى 
مصر أثناء حرب المورة، فقد نجح محمد ع�ل�ي 
إلى حد كبیر فى تم�ك�ی�ن ھ�ؤالء ال�ج�وارى م�ن 
السیط�رة ع�ل�ى ال�ب�ی�وت ال�م�ص�ری�ة، وان�ت�زاع 
األزواج من نسائھم الوطنیات، حی�ث أص�ب�ح�ت 
الجاریة فى أكثر األسر المصریة ھ�ى ال�زوج�ة 
األولى والمحظیة ال�م�ق�دم�ة ع�ل�ى س�ائ�ر نس�اء 

 األسرة.
 
إذن فمحم�د ع�ل�ي ف�ت�ح ص�دره ل�ل�ی�ون�ان�ی�ی�ن  -

 وداَوى جراحھم
** بالفعل، فقد أخذ عدد أفراد الجالیة الیونانیة 
بمدینة اإلسكن�دری�ة ف�ى ال�ت�زای�د ط�وال ال�ق�رن 

، 1820ال��ت��اس��ع عش��ر. ف��ف��ى خ��الل س��ن��وات 
وص�ل إل�ى مص�ر ال�ع�دی�د م�ن  1828، 1823

المھاجرین الیونانیین وعائالتھم ھ�ارب�ی�ن م�ن 
سیوف األتراك وقص�دوا االل�ت�ج�اء إل�ى م�ح�م�د 

 على الذى شملھم بحمایتھ فى لحظات الحرب.
 
لیتك تحدثنا عن بعض اإلحصائیات ال�خ�اص�ة  -

 بتلك الفترة
م، ب�ل�غ ع�دد ال�ی�ون�ان�ی�ی�ن 1870** ف�ى ع�ام 

باإلسكندریة المقیدین فى س�ج�الت ال�ق�ن�ص�ل�ی�ة 
غ��ی��ر  1500ال��ی��ون��ان��ی��ة ب��اإلس��ك��ن��دری��ة ن��ح��و 

م�ك�ون�ی�ن أس�رات، األس�رة  1380متزوجین و
الواحدة تتكون فى المتوسط من خمس�ة أف�راد، 

ی�ون�ان�ى، ویُ�ق�در أن  8400فیكون الم�ج�م�وع 
ثالثة أخماس الجال�ی�ة ال�ی�ون�ان�ی�ة ل�م یُس�ّج�ل�وا 

یونان�ى.  21000تماماً، وھذا یرتفع بالعدد إلى 
وقُ��ّدر ع��دد ال��ی��ون��ان��ی��ی��ن ب��اإلس��ك��ن��دری��ة ع��ام  

ی��ون��ان��ى. وش��ّك��ل��وا ب��ذل��ك  20830بـ��1878
أكبرالجالیات األجنبیة بمدینة اإلسكندریة عدداً، 
ف��ق��د ب��ل��غ ع��ددھ��م وح��دھ��م ح��وال��ي نص��ف 
عدداألجانب بالمدینة، حیث بلغ العدد اإلجم�ال�ى 

أجنبي، یلیھم  42884لألجانب بالمدینة حوالي 
نس�م�ة وال�ف�رنس�ی�ون بـ�ـ 8993اإلیطالیون بــ� 

نسمة. وھذه الزیادة فى عدد الیونانیی�ن  8417
ال��م��س��ت��وط��ن��ی��ن ف��ى اإلس��ك��ن��دری��ة ف��ى ھ��ذه 
الفترة،تظھر بشك�ل واض�ح ف�ى ھ�ذا ال�ت�ھ�اف�ت 
الكبیر فى شراء أراضى البناء لیقیم�وا ع�ل�ی�ھ�ا 
بیوتاً خاصة بھم ففى منطقة واحدة ھى منطق�ة 
العط�اری�ن، ق�ام ب�ق�ال�ون وت�ج�ار وم�ھ�ن�دس�ون 
یونانیون بشراء العدید م�ن ق�ط�ع م�ن أراض�ى 
البناء، وأقاموا علیھا بیوتاً فخمة خ�اص�ة ب�ھ�م 

 وأسرھم.
 
كتابك م�ل�ی�ئ ب�أس�م�اء الش�رك�ات ال�ی�ون�ان�ی�ة  -

وال��ب��ن��وك وال��م��دارس واألراض��ي وال��ع��م��ائ��ر 
واألسر وإحصاءات كثیرة بالتأكید أخ�ذت م�ن�ك 
جھًدا عظیًما تشكر عل�ی�ھ ل�ك�ن�ن�ا ل�ن نس�ت�ط�ی�ع 
ب�ط�ب��ی�ع�ة ال�ح�ال ذك�ر ذل��ك ھ�ن��ا ن�ظ��ًرا لض�ی��ق 

 المساحة المتاحة..
** نعم، ذلك صحیح، فلقد أفضُت ف�ي ال�ح�دی�ث 
عن تأثیر الی�ون�ان�ی�ی�ن ف�ي م�ج�االت الص�ن�اع�ة 
والزراعة وغ�ی�ر ذل�ك ك�ث�ی�ر. تص�ور: ع�ن�دم�ا 
أرسل إبراھیم باشا بعض الیونانیین إلى مص�ر 
أث��ن��اء ح��رب ال��م��ورة، أس��ك��ن��ت��ھ��م ال��ح��ك��وم��ة 
المصریة فى مدیریة الشرقیة، ووزعت علی�ھ�م 
األراضى الزراعیة لیقوموا بزراعتھا فأصبحوا 
مالكا لھا. ل�ی�س ھ�ذا ف�ق�ط، ب�ل ف�ى الس�ن�وات 
األخیرة من حكم محم�د ع�ل�ي، ت�زای�دت ب�ك�ث�رة 
قائمة المدیریات العاجزة عن الوفاء ب�دی�ون�ھ�ا، 
فاجتھد الیونانیون فى سداد الدیون المط�ل�وب�ة، 

 لیصبحوا مالكاً لتلك األراضي أیَضا.
 
 ولكن ھذا كان خارج نطاق اإلسكندریة -

 ** بالتأكید، ولكنھ ینعكس علیھا.
 
نرجو أن تتحفنا ببعض المعل�وم�ات ال�خ�اص�ة  -

بالزراعة لننھي بھا ھ�ذا ال�ل�ق�اء رغ�م أن�ن�ا ل�م 
 نبحر في الكتاب إال إلى ثلثھ فقط

**  انفرد الیونانیون بزراعة الكرنب والكوسة 
والفول الرومى، وقد أنتجوا أنواعاً ممتازة م�ن 
ھذه الخضروات، أطلقوا علیھا أسماء یونانی�ة. 
فمن أفضل أنواع ال�ك�رن�ب ف�ى مص�ر ف�ى ذل�ك 
الوقت، كان الكرنب ال�ذى أن�ت�ج�ھ ال�ی�ون�ان�ی�ون 
وأطلقوا علیھ اسم " ك�رن�ب ی�ن�ي" وك�ذل�ك ل�م 
توجد كوسة تضارع فى جودتھا ت�ل�ك ال�ك�وس�ة 
الیونانیة المعروفة باسم" كوسة بترو". وق�ّدم 
یونانیو اإلسكندریة ــ الذین یرجع أصل�ھ�م إل�ى 
" دى شیو"ــ زراع�ة أش�ج�ار م�ع�ی�ن�ة، م�ن�ھ�ا 
(شجر الیوسفى واللیم�ون وال�ب�رت�ق�ال). وك�ان 
"م.ن جیانا كلیس" أول م�ن زرع ف�ى أم�الك�ھ 
فى مریوط شجر العنب بطریقة منظمة، وع�ل�ى 
ساللم واسع�ة، وأن�ت�ج م�ن ھ�ذا ال�ع�ن�ب أفض�ل 
األن��واع ال��ت��ى غ��م��رت أس��واق مص��روخ��اص��ة 

 أسواقاإلسكندریة.
 
أدعوك لنشر بعض فصول ھذا الكتاب ھنا في  -

 العراقیة األسترالیة
** ھذا شرف عظ�ی�م ل�ي. م�ح�ب�ت�ي وت�ق�دی�ري 
للدكتور المحترم موفق ساوا رئیس ال�ت�ح�ری�ر، 

 وبالنسبة إلیك فأنت صدیق العمر. كل المحبة.

"  "اا اا وح 
ر مما ر  ا 

 حمد محمد السنباطي/ مصرأجرى الحوار م
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ن كالنّسِر الُمحلّ�ِق ف�ي س�م�اء ال�ن�ار كا   
والنور، فاتحا جناحیھ ل�ل�ری�ح ی�ح�ت�ض�ن 
بھما الكوَن مجّراٍت وكواك�َب ون�ج�وم�ا 

كان كالذرات تتجّمُع لتُنشئ ال�ط�اق�ةَ … 
ك�ان ك�ال�م�اء ی�ت�دف�ق أن�ھ�ارا … الكونیةَ 

الی�وم ی�ح�ص�ُل ع�ل�ى … فبحورا فمحیطاتٍ 
الیوم تنفتح أم�ام�ھ … شھادتھ العلیا

ال���ی���وم … أب���واُب ال���ح���ی���اة
 …الیوم یبدأ…یولَد

ك��م��ا ال��ك��وُن ع��ن��د نش��وئ��ھ 
ت��ف��ك��ك … ت��ف��ج��ّرْت ط��اق��اتُ��ھ

ت��وال��د وت��وّس��ع … وت��ج��ّم��ع
بدأت أحالُم�ھ … حتّى اكتمل

…تتراق�ص أم�ام ن�اظ�ری�ھ
شغل فراتٌب ف�إش�ب�اُع ج�وٍع 
ف��ف��رح��ةُ اإلخ��وِة الص��غ��اِر 

واألبوین الع�ج�وزی�ن فَس�فَ�ٌر 
ورح���الت ف���م���ن���زٌل م���ج���ّھ���ز 

بالضروریات والكمالیات فس�ی�ارةٌ 
وإْن م��ت��واض��ع��ةٌ ف��ف��ت��اة ی��ح��ب��ھ��ا 
وت��ح��ب��ھ، ی��ع��ی��ش م��ع��ھ��ا ح��ی��اةَ 
االس��ت��ق��رار ف��أط��ف��اٌل ك��ال��زھ��ور 

یس��ت��ق��ب��ل��ون��ھ إذ ی��ع��ود م��ن ال��ع��م��ل 
بالتھلیل والقبل ویستقبلھم بالح�ل�وى 

یش�ّم�ھ�م ویَ�ِع�ُدھ�م …  ی�ح�ت�ض�ن�ھ�م … والھدای�ا
م��ن ك��وث��ر وعس��ل   "ب��ج��ن��ة أرض��ی��ة وأن��ھ��ار

 .…"مصفّى
َ  ُم�ْم�ت�لِ�َئ  كان كالنسر ُمَحلِّقًا ی�ح�ت�ض�ن ال�ك�ون

 .الكیان
 

مرت سنة فَسنَتاِن ثم أخریاٌت تتابع�ن ك�أس�راب 
ب�دأت ال�ج�ذوةُ ت�ن�ط�ف�ئ … وھو ینت�ظ�ر…النمل

ھ�ُزَل م�ن�ھ ال�ج�س�ُد واغ�ب�ّر … والروُح تنكم�ش
وتشّعث واشتكت منھ كراسيُّ المقاھي وجدراُن 

المنزِل ما فرح اإلخ�وةُ وال ھ�ن�ئ األب�وان 
وال أعارتھ فتاةٌ ل�ف�ت�ةً ك�ان ی�رى ك�ی�ف 

وت��ب��ت��ل��ُع األخض��َر   ت��ت��ن��اس��ل ال��ت��ن��ان��ی��نُ 
 .والیابَس من قوت الناس

كان یرى كیف تغیب ج�ب�ال م�ن األم�وال 
 .في بطون الذین ال یشبعون

كان ی�رى ك�ی�ف تض�اع�ف ف�ق�ُر ال�ف�ق�راء 
وكیف تضاعف ثراء األغنیاء بأموال 

 .الفقراء الكادحین
وكیف أُْھِدرت الك�رام�ةُ ب�اس�م ث�ورة 

  الكرامة
  انتفاضِة الخبز  وُسِرَق الخبُز باسم

ال�ن�س�ر   انك�س�ر ال�ج�ن�اح�ان وب�ات
زاحفا على أرض الوحل والحصى 

ان�ك�م�ش�ت ال�م�ج�ّراُت … والشوك 
فجمع ما ت�ب�قّ�ى ل�ھ   وضاق الكون

من "ھالھل" في ح�ق�ی�ب�ة وقص�د 
ھ�ن�اك ف�ي األب�ع�اِد ت�ب�دو … البحَر 

الشمس طالعةً وستكون الجنة تحت 
ھو صاحُب ش�ھ�ائ�َد ع�ل�ی�ا … قدمیھ 

وكفاءاٍت لو وعى ق�ی�م�تَ�ھ�ا ال�ح�ج�ُر 
ھ��ن��اك ف��ي األب��ع��اد م��اٌل … الن��ف��ط��ر

 … وحریةٌ وعدالة
 … األحالُم ال تُغتالُ …ھناك 

كان موُج البحر كال�ج�ب�ال ال�م�ت�ح�رك�ة، ی�دف�ع 
 .بالجثث نحو الشاطئ

وكان إذ یتكّسر على الصخ�ور ع�ن�د الش�اط�ئ 
 .یتقیّأ كّل ما اختزنھ من غضب و قھر

كان النسر على سطح الماءمنتوف الجناحین، 
شیئا یسلمھ الماء إل�ى ال�ی�ابس�ة أو ی�ك�اد ث�م 
یسترجعھ ُحل�م�ا م�ذب�وح�ا اخ�ت�ل�ط دم�ھ ب�زب�د 

 …البحر
تتفتت كواكبھ ونجوم�ھ … كان الكون ینكمش 

 ذّراٍت.…ذراٍت 

 وإذا أ ُْ ُي ذمٍ ُوَِْت

 قصة :
  زینب حداد/ تونس 

2020/11/25 
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 تعریف موجز ::   
بع�د أن رأت الض�وء اآلن ن�ظ�ری�ة ال�ت�ح�ل�ی�ل  

واالرت��ق��اء ال��ن��ق��دی��ة، وص��دور ال��ك��ت��اب ال��ذي 
یتضمنھا ع�ن دار ال�م�ت�ن ل�ل�ط�ب�اع�ة وال�ن�ش�ر 
وال��ت��وزی��ع ف��ي ب��غ��داد؛ ن��رى م��ن الض��روري 
الوقوف ولو جزئیاً على تبیین أھم ما تدعو لھ 
أمام المتلقي: الناقد والباحث والقارئ الم�ت�اب�ع 

 لكل جدید.
كأي بحث علمي ی�ح�ت�اج ال�ى م�ع�رف�ة وت�ق�دی�م 
الحلول العالجیة لشيء واقعي اسمھ الم�ش�ك�ل�ة 
القائمة الموجودة حالیاً بعد جم�ع م�ا ت�ح�ت�اج�ھ 
المشكلة من معلومات مختلفة ی�راھ�ا ال�ب�اح�ث 

مساعدة في تقدیم الحل األفضل حس�ب وج�ھ�ة 
نظره حین یجد ھناك نواقص غیر متكاملة لم�ا 
ھو بصدد بحثھ، وأول ھ�دف یس�ع�ى ال�ی�ھ ھ�و 
التطویر وكشف مالبسات الغم�وض ال�م�ف�س�رة 

  لما بین یدیھ.
وھنا المقصد الرئیس في ھذا البح�ث م�ا ی�ل�زم 
الناقد من اشتغاالت جدیدة ب�خ�ط�وات م�ت�ت�ال�ی�ة 
تعریفیة بعد تحدیدھا عند ال�وق�وف أم�ام ن�ص 
أدبي مثالً أو لوحة تش�ك�ی�ل�ی�ة، أو اس�ت�ع�راض 
كتاٍب ودراسٍة في أي مجال من مجاالت الثقافة 
والحیاة، ألنھ متفاعل م�ع واق�ع ی�خ�ت�ل�ف ع�ن 
واقع مضى م�ن�ذ عش�رات أو م�ئ�ات الس�ن�ی�ن؛ 
بمعنى أن الناقد التجدیدي یجب ع�ل�ی�ھ م�ع�رف�ة 
أن الزمن الحالي ق�د ف�ارق ال�زم�ن ال�ذي ك�ان 
یسمى الحداثة وما بعدھا حین صرنا ف�ي زم�ن 
الحق اسمھ التجدیدیة القائمة بذاتھا ك�م�ف�ھ�وم 

 حضاري، وھكذا ھو سیر التتابع.
قد یحتاج الناقد لطرح مجم�وع�ة م�ن األس�ئ�ل�ة 
المباشرة، ھي خطة عملھ في النقد أول أم�ره؛ 
بالضبط كالباحث العل�م�ي ب�وج�ود ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
المتغیرات الواضحة التي یضعھا ف�ي حس�اب�ھ؛ 
تطبَّق ع�ل�ی�ھ�ا ن�ظ�ری�ت�ھ أو وج�ھ�ة ن�ظ�ره ف�ي 
التحلیل النقدي استناداً لما سیقدمھ ھذا البح�ث 
التجدیدي، ومن ثَمَّ یصل الى الحل الذي ی�وق�ن 
بأنھ األمثل؛ أي الوصول الى الخالصة النھائیة 
في تقدیم طروحاتھ النقدیة للعمل الذي یشت�غ�ل 
علیھ بأدواتھ الجدیدة المغ�ای�رة ال�ى ح�دٍّ ك�ب�ی�ر 
على ما ت�ع�ارف ع�ل�ی�ھ ال�ن�ق�اد وف�ق ق�وال�ب�ھ�م 
القدیمة حتى وإن استعان بھ�ا ك�داع�م ف�رع�ي، 
ولیس األساس األول أو االبتكاري األصیل ف�ي 

 التحلیل.
الھدف المھم من ھذا البحث (نظریة ال�ت�ح�ل�ی�ل 
واالرتقاء) ھو اظھار شيء ل�م ی�ك�ن م�وج�وداً 
سابقاً، للعلن؛ ل�ل�م�س�اع�دة ف�ي خ�ل�ق ال�ح�االت 
اإلب�داع�ی�ة ال�ت�ي ی�م�ك�ن�ن�ا تس�م�ی�ت�ھ�ا االرت�ق�اء 
بالمبدعین الجدد (الشباب أو من ھم أكبر) عند 
التعرض ألعمالھم ونقدھا بالصورة التجدیدیة. 
ومما ال شّك فیھ تعد وظیفة ال�ن�اق�د ال�ت�ج�دی�دي 
ھ��ن��ا ھ��ي وظ��ی��ف��ة ب��ح��ث��ی��ة خ��الص��ة اس��ت��ن��اداً 
للمنھجیة العلمیة التي یسیر علیھا طالما كانت 
مشكلة البحث (االنتاج الجدید) ذات قیمة یراھا 
الناقد، والتي ھي ضمن مجال اخ�ت�ص�اص�ھ، ال 

ھو ھجین علیھا، وال ھي غریبة عنھ. في مثل 
ھذه الحاالت سنجد والدة نقد تجدیدي في غایة 
الرفعة یكاد یصل الى حّد التكامل البنائي الفن�ي 
اذا تعرَّض ھو اآلخر لنقد یش�اك�ل�ھ ویش�اب�ھ�ھ، 
وإف��راز م��ن��ظ��وم��ة ن��ق��دی��ة تس��ت��ح��ق ال��ع��ن��ای��ة 
واالھتمام من المتلقین والباحثین والم�ن�ت�ج�ی�ن 

  كأدباء وشعراء مثالً.
لذا على الناقد االلتزام مع نفسھ أنَّ كل ما یقوم 
بھ ینطلق من الواقع ولی�س م�ن االف�ت�راض�ات 
الظنیة، حتى لو خ�ال�ف�ھ ن�اق�د آخ�ر، وع�ّد ھ�ذا 

الجدی�د   النقد بقلِّة شمولیتھ البحثیة، ألن الناقد
البد أن یض�ی�ف ول�و ب�ع�ض األج�زاء األخ�رى 
التي یراھا جدیدة، وبذا تكون العملیة تك�ام�ل�ی�ة 
اذا تعرض للعمل أكثر من ناقد، وھذا ما نفتقده 
الیوم بشكل م�ل�ح�وظ ال�ى ح�ّد م�ا، الن ب�ع�ض 

ن�ق�دی�ة ل�ی�س�ت ب�ال�ك�ث�ی�رة  -المساھمات الن�ق�د 
الواسعة، أو لیس ھناك من یھتم بھا ك�وظ�ی�ف�ة 
ھي أیضاً تجدیدیة، رغم أن ن�ق�د ال�ن�ق�د ع�رف 
م��ن��ذ عص��ور ق��دی��م��ة ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ع��ب��اس��ی��ة 

 وغیرھا.
من ھنا جاء ھذا ال�ب�ح�ث ل�ی�ع�اض�د ال�ن�اق�د ف�ي 
الطرائق األمثل لبناء عمل نق�دي ت�ج�دی�دي ل�ھ 
قواعده وضوابطھ غیر المعقدة في زم�ن م�أله 
التعقید والمش�اك�ل وال�غ�م�وض. ف�م�ا ی�ح�ت�اج�ھ 
المتلقي الیوم ھو الرسالة القص�ی�رة ب�ال�دالالت 
العمیقة الواضحة، ولیس إغ�راق�ھ ف�ي ی�مٍّ م�ن 
الظلمات التي ھو في غنى عنھا اضافة الى م�ا 
یحتاجھ أیضاً الكاتب لیستمر بمعرف�ة م�ن أی�ن 
بدأ، والى أین وصل، وكیف ی�زی�د م�ن إب�داع�ھ 
ویطوره للوصول الى رسالة س�ام�ی�ة ھ�ي ف�ي 
الحقیقة ثمرة؛ أح�د رع�ات�ھ�ا ال�ن�اق�د ال�ن�اج�ح؛ 
وكیف تتم معرفة ھذا الناقد؟ إنھ الواقع الثقافي 
السلیم الذي یحدد ذلك، ولیس ذات الناقد، ألن�ھ 

 یترك ما كتب في الساحة، وربما یمضي.
تنطلق منابع التحلیل النقدي من أھم مرتك�زات 
التحلیل عبر اللغة والمعنى والجمال، وم�ع�رف�ة 
فلسفة العمل ال�ح�رك�ی�ة (ل�ل�ن�ص أو أي ان�ت�اج 
منبع�ث) ل�ل�وص�ول ال�ى ال�ف�ك�رة ال�ع�ام�ة ع�ب�ر 
القصدیة االنشائیة التي اشتغ�ل ع�ل�ی�ھ�ا ب�اع�ث 
ذلك االنتاج. ترى نظریة التحلیل واالرتقاء: أنَّ 
الفكرة أسبق من الكت�اب�ة، وال�ل�غ�ة أس�ب�ق م�ن 
الداللة، والداللة الجزئی�ة ت�ت�ش�ك�ل م�ن اتس�اق 

عام یعطي المعنى الكلي عل�ى اع�ت�ب�ار ت�ح�ل�ی�ل 
مض��م��ون ال��رس��ال��ة االتص��ال��ی��ة ل��دالل��ة ك��ل��ی��ة 
ماھیتھا جوھر الن�ص ح�ی�ن ت�ح�ل�ی�ل�ھ، ول�ی�س 
حصیلة ناتجة عن لغات وث�ق�اف�ات أخ�رى ك�م�ا 
یرى روالن بارت في كتابھ لّذة ال�ن�ص: " أن 
النص عملیة إنتاجیة تتشكل من أصداء اللغات 
والثقافات األخرى، وأنھ نسیج تولیدي ت�ت�دخ�ل 
فیھ الذات المبدعة". بی�ن�م�ا ن�رى ف�ي ن�ظ�ری�ة 
التحلیل: أنَّ الذات المبدعة ھي الف�اع�ل األول، 
والمحرك التولیدي االساس بامتالك ال�م�وھ�ب�ة 
وق��درة ال��ب��ع��ث واالش��ت��ق��اق، وتش��ك��ی��ل أل��وان 
االبداع بوجود المؤثرات أو ال، اض�اف�ة ل�خ�ل�ق 
بؤر نصیة جانبیة أو عامة كجزء متمم ل�ف�ك�رة 
الموضوع من خالل لغة النص؛ تساعد بإحال�ة 
المتلقي لجوانب ع�دی�دة ف�ي ال�ن�ص، أھ�م م�ن 
یقف عندھا ھو الناق�د، ورب�م�ا ی�ك�ون األفض�ل 
بتحدید المسار الحقیقي لداللة النص. كما ترى 
نظریة التحلیل واالرتقاء أنَّ عنصرین مھم�ی�ن 
غفلتھا أغل�ب ال�م�ن�اھ�ج ال�ن�ق�دی�ة ع�ن ال�ن�ص 

 كمعیار مھم من معاییره وھما:
فلسفة النص ال�ح�رك�ی�ة: ال�ت�ي ت�ع�ن�ي ال�ف�ك�رة 
األصلیة التي یتبن�اھ�ا ال�ن�اّص، وط�رح قض�ی�ة 
تصوریة نابعة من ذات الناص للعلن، وبمع�ن�ى 
أدق ھي فلسفة الناص الشخصیة ف�ي ال�ح�ی�اة، 
والتي منھا تتحدد مفاھیمھ ومق�اص�ده ودواف�ع 
كتابتھ. والمعیار الث�ان�ي س�ی�ك�ول�وج�ی�ة ال�ن�ص 
الكامنة: التي تحدد الحالة الش�ع�وری�ة ل�ل�ك�ات�ب 
عب�ر ادراك�ھ واحس�اس�ھ ب�م�ا م�وج�ود ك�ح�ال�ة 
انعكاسیة لما یعانیھ ویع�ی�ش�ھ ھ�و وال�م�ج�ت�م�ع 
الذي ینتمي الیھ، أي والدة حالة انبعاث جدی�دة 
م�ت�أث�رة ب�دواف�ع ك��ث�ی�رة، وارھ�اص�ات أض�ف��ت 

 صبغتھا على النص.
 : وترى نظری�ة ال�ت�ح�ل�ی�ل واالرت�ق�اء أیض�اً أنَّ
دالالت النص ومعانیھ ال تنبثق من الداخل فقط 
دون رجعة كما تش�ی�ر ل�ذل�ك ب�ع�ض ال�م�ن�اھ�ج 
النقدیة، إنما تعود ال�ی�ھ وف�ق ش�ك�ل ال�ع�الق�ات 
: " النص ال یقتص�ر ع�ل�ى ال�ع�الق�ات  العام ألنَّ
الداخلیة بل یمتد لی�ض�م ال�م�ع�ان�ي ال�خ�ارج�ی�ة، 
فربما یضم النص مجموعة أو مجموعت�ی�ن أو 
أكثر من ال�م�ع�ان�ي اإلض�اف�ی�ة أو اإلش�اری�ة أو 
اإلحالیة أو التداولیة وغی�رھ�ا" م�ث�ل�م�ا یش�ی�ر 
الباحث محمد بحیري لذلك في كتابھ ع�ل�م ل�غ�ة 

 النص في الصفحة الثانیة.
مع اللغة التي ُكتب بھا النص، والم�ع�ن�ى ال�ع�ام 
الذي غلف بن�اءه؛ ت�ب�ق�ى الص�ور ال�ك�ل�ی�ة م�ن 
مجموعة أج�زاء م�ت�ج�م�ع�ة؛ ع�ل�ى ال�ن�اق�د إم�ا 
جمعھا كلیّة بھیكل واحد، أو تف�ص�ی�ل�ھ�ا بش�ك�ل 
جدید یضفي على النص جمالیتھ التامة، وھ�ذا 
الذي یمكن تسمیتھ مرتكز الج�م�ال ف�ي ال�ن�ص 
طالما توجھ الیھ الناقد كنصٍّ اب�داع�ي م�خ�ت�ار، 
��اً ع��اب�ر س�ب��ی�ل وج�ده ص�دف��ة وال  ول�ی��س نصَّ
یعرفھ، أو طلب منھ البعض بتوصی�ٍة ال�وق�وف 
عنده، ألن المتلقي ھو أول المت�ض�رری�ن ح�ی�ن 

 یقرأ أو یشاھد شیئاً ال یستحق العناء.
وترى النظریة أیضاً أنھ لم تعد ال�ی�وم ال�ن�ظ�رة 

 -ع�ب�ر ص�ورھ�ا ال�م�ت�ع�ددة  –لجمال�ی�ة ال�ن�ص 
وحدھا الكاشف الحقیقي في التحل�ی�ل ك�م�ا ھ�و 
العھد سابقاً حین كان ینظر للجمال بأنھ العامل 
المھم االساسي ف�ي ب�ن�اء ال�ت�ش�ك�ی�ل ال�ن�ص�ي، 
وعلى ضوء ذل�ك ی�درس ال�ن�ص أو أي ع�م�ل 
ُمنتج، ومن ثمة استخراج بواطن خفیة ی�ع�ّدھ�ا 

النقاد أنھا الجوھر الت�ام ل�م�ا ج�اء ب�ھ م�ن�ش�ئ 
العمل؛ بل أصبح الجمال أحد أط�راف ال�ع�م�ل�ی�ة 
النقدیة استناداً ل�ل�غ�ة ُم�خ�ت�ارة وف�ق س�ی�اق�ات 
وانساق تحمل سیمیائیة غزیرة المعاني ت�ت�ح�د 
جمیعھا بإعطاء صورة واضحة نقدیة یش�ت�غ�ل 
علیھا الناقد التجدیدي عبر تطویق النتاج بأطر 
معدة وم�ح�ددة مس�ب�ق�اً ل�ف�ھ�م ف�ل�س�ف�ة ال�ع�م�ل 
والس��ی��ك��ول��وج��ی��ة ال��ك��ائ��ن��ة م��ن أج��ل ت��ول��ی��د 
ابستمولوجیا عامة ت�ظ�ھ�ر إم�ا ب�ال�ت�دری�ج، أو 
كدفق تصاعدي یكتمل بكتلة تع�ری�ف�ی�ة ك�اش�ف�ة 
حقیقة العمل ودوافع انبعاثھ. وت�ث�ب ال�ن�ظ�ری�ة 

أم�ام –جدیداً وھو إنَّ مساحة النص الج�م�ال�ی�ة 
بظھورھا العام بعنصري ال�ل�غ�ة ودالل�ة  -الناقد

االشارة الالحقة تعطي توسعة في داللة المعنى 
تقبل التأویل والتعدد ال�ف�ھ�م�ي، ألن�ھ�ا تض�ی�ف 
للنص الوضوح الحقی�ق�ي ال�ذي ب�دوره ی�ط�ل�ق 
ال��ع��ن��ان إلدراك وتص��ور الص��ور ال��ج��م��ال��ی��ة 
بالمجمل. وفي حال توافِق الع�ن�ص�ری�ن (ال�ل�غ�ة 
والداللة) سنرى خروج نّص م�ت�راب�ط االج�زاء 
یُنتِج للمتل�ق�ي الص�ور ال�ج�م�ال�ی�ة ال�م�ط�ل�وب�ة. 
وینجح باعث العمل حین یجعل ال�م�ت�ل�ق�ي ی�ث�ق 
بأنَّ ما یراه أمامھ یست�ح�ق ال�ت�أم�ل وال�وق�وف 
عنده، ال یجب ال�م�رور ع�ل�ی�ھ ف�ق�ط، وم�ن ثَ�مَّ 
تغافلھ وتناسیھ، لذلك نجد أحیاناً تك�رار ب�ع�ض 
الكلمات لخلق حالة تذكی�ری�ة ك�ت�وض�ی�ح دالل�ي 
أكثر، وتبنّي معرفة الصورة الجم�ال�ی�ة ال�ع�ام�ة 
في ذلك االشتغال. الس�ؤال ھ�ن�ا: ك�ی�ف ی�ن�ج�ح 

 الُمْنتِج بذلك؟
ینجح اذا ما ابتعد عن تشك�ی�ل م�البس�ات ت�ج�رُّ 
وراءھا خیبة أمل لدى المتلق�ي ف�ي ع�دم ف�ھ�م 
القصد الحقیقي الذي أراده المنتج، ول�ك�ن أن�ى 
یعرف ذلك وقد ألقى عملھ وابت�ع�د؟ ب�ب�س�اط�ة: 
حین یتقن أدوتھ االشتغالیة المتأكد منھا خ�الل 
اللغة المفھومة ال العبثیة، بما تعطیھ من معاٍن 
واسعة قابلة للتأمل والتحلیل وتعدد الق�راءات، 
وخلق الصور الجمالیة المتنوعة، وبذا سیكون 
واثقاً أنَّ ما طرحھ سیلقى قبوالً حتى ولو بأق�ل 
ال��ن��ت��ائ��ج وب��ال خس��ائ��ر، اض��اف��ة ل��وج��ود م��ن 
یتصدى للن�ق�د بش�ك�ل م�وض�وع�ي. ال�م�ق�ص�ود 
بالخسائر ھنا ابتعاد المتلقي ع�ن ال�ع�م�ل ال�ذي 
وجده، أو تھمیش النقد لھ وتكس�ی�ره م�ن ق�ب�ل 
ناقٍد ما كل وظ�ی�ف�ت�ھ ازدراء م�ا ی�ج�د، إالّ م�ن 

 یستھویھم ھو فقط دون غیرھم!
ھ�ذا م�ا ت�ح��اول ن��ظ�ری��ة ال��ت�ح��ل�ی��ل واالرت��ق��اء 
الوصول الیھ ضمن منھج مرت�ك�زات ال�ت�ح�ل�ی�ل 
جمیعھا أو بأغلب فروعھا التشخ�ی�ص�ی�ة ال�ت�ي 
البد للناقد التجدیدي معرفتھ�ا ب�ال�ت�ف�ص�ی�ل ك�ي 
یحقق ھدفھ وغایتھ النبیلة حین یخوض غم�ار 
تجربة جدیدة مختل�ف�ة ع�ن م�ا ت�ع�ارف ع�ل�ی�ھ 
السابقون. كل ذلك من أجل ع�دم فش�ل رس�ال�ة 
الناقد االتصالیة، ألنھا إن اشتغل�ت ب�ع�ی�داً ع�ن 
ال�واق�ع؛ س�ی�ت�ح�ق�ق ذل�ك وال ت�ع�ط�ي ال�غ��رض 
المطلوب، ویمكن تسمیة النقد ب�ال ن�ق�د أص�الً، 
ویختلط االبداع مع ال�الاب�داع، وت�ح�ل ف�وض�ى 
اللغو بدالً عن وجود جمال تبغیھ اللغة وتشعب 

 معاني مفرداتھا.

 م ا وارء، 
ا ا ر 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 سعد الساعدي/ العراق



ما یقارب العامین مضت على ذلك المسیر ب�رف�ق�ة    
الصدیق الش�اع�ر ت�رك�ي ع�ب�د ال�غ�ن�ي، م�ن س�اح�ة 

، التي ك�ان�ت إل�ى ق�ب�ل إن�ت�ھ�اء ” آنھالتر بانھوف“ 
الحرب ال�ك�ون�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة واح�دة م�ن أق�دم وأك�ب�ر 
محطات القطارات الشھیرة بأرصفتھا الموزعة ف�ي 
أربع إتجاھات نحو دول القارة األوروب�ی�ة، الش�رق 
والغرب والشمال والجنوب، ل�م ی�ب�ق ال�ی�وم م�ن�ھ�ا 
سوى بوابتھا الجداریة األثریة ال�ع�م�الق�ة.. ق�ط�ع�ن�ا 

ج�ك ب�وی�ن�ت “ الطریق بإتجاه أھ�م م�ع�ب�ر ح�دودي 
وحتى سقوط من�ظ�وم�ة  61یفصل من عام ”  شارلي

ب�رل�ی�ن ال�غ�رب�ی�ة ع�ن  1989الدول االشتراكیة في 
 برلین الدیمقراطیة.

في طریقنا سألت صدیق�ي.. أی�ن ك�ن�ت ی�ا رج�ل؟.   
ویبدو ان المسافة ل�م ت�ك�ن ك�اف�ی�ة الن�ھ�اء ح�ك�ای�ة 
معاناتھ االسط�وری�ة أث�ن�اء زی�ارت�ھ ل�ب�ل�ده األردن، 
مختتما حدیثھ بنوع من الفكاھة، حیث وص�ل�ت إل�ى 
ما أنا إلیھ ذاھب عن�د ذل�ك ال�م�ع�ب�ر الش�ھ�ی�ر ال�ذي 
تمتليء فضاءاتھ بقصص ون�دب�ات ك�ل م�ن غ�ادره 
لغایة ما في كال االتجاھین. مسال�ك�ھ ال�ك�ون�ك�ری�ت�ی�ة 
وأسواره السمنتیة المتینة شاھدة حتى ال�ی�وم ع�ل�ى 

ج�دار “ أحداث عصر الحرب الب�اردة، ال�ذي یش�ك�ل 
واحدا من آثارھا المؤلمة.. مددت ی�دي م�ع ”  برلین

شيء من الجزل الودع صدیقي، فیما وج�ھ دع�وت�ھ 
لي قائالً: صدر دیواني الج�دی�د ویس�رن�ي حض�ورك 
أمسیة التوقیع علیھ. بسبب تعرضي لنكسة ص�ح�ی�ة 
لم أتمكن آنذاك من الذھاب.. قبل أی�ام وخ�الل ل�ق�اء 
جمعني ببعض االخوة من الوسط الثقاف�ي، ن�اول�ن�ي 
احد االصدقاء كتاباً، قائال، ھ�ذا دی�وان ت�رك�ي ع�ب�د 

 الغني كلفني إیصالھ إلیك مع بالغ تحیاتھ .
 

 شعریة  منظومة
إبداء الرأي بشكل عام في منظومة شعری�ة ك�ال�ت�ي  

یتضمنھا دیوان الشاعر تركي عبد الغني من وجھ�ة 
نظري، لیس باألمر السھل، على الرغ�م م�ن م�رور 
عامین على ص�دور ال�دی�وان. ف�ال�ك�ت�اب�ة ف�ي ش�أن 
إبداعي أدبي، لھ أب�ع�اد رؤی�وی�ة ال ت�ق�ب�ل ال�ت�أوی�ل 
والمسائلة یفرض بالضرورة تحدید ال�م�س�ل�ك ال�ذي 

الخاص بقراءة ” االنطباعي“ینبغي السیر بإتجاھھ، 
، ” ما ح�ول األدب“ القصائد وفقاً لما یسمى بنظریة 

أي الترحل بین المنصات الشاعریة وجمالیة ال�ل�غ�ة 
الشعریة والتعبیریة. أم الذھاب بإتجاه م�ا ی�ع�رف بـ 

الذي یفقد الرؤیة الحقیق�ی�ة ل�م�ا أن�ا ”  النقد األدبي“ 
منغمس فیھ من ذائقة نوعیة في قصائد ت�رك�ي. ل�ذا 
ال أجد مفرأ من إختی�ار األول م�ع م�ق�ارب�ة ج�زئ�ی�ة 

” ج�ھ�د“ ، بالشكل الذي یرص�د ” النقد األدبي“ حول 
األدبي، كون�ھ�م�ا م�ن ن�اح�ی�ة ”  منتوجھ“ الشاعر و 

 الالزمة الثقافیة والحضاریة، أمران ال ینفصالن!.
 ال شيء إال الموت بالتحدید
 یھب الحیاة لظلي الممدود

 عقلي ، رؤاي ، تموت بین عواطفي
 بتجردي عنھا من التجرید

 ھب لي فناءك كي أتم تجددي
 سیموت من یخشى من التجدید

مفھومنا نحن العرب، ألدب النقد، في أغلب األحیان 

، ننحاز إلى صراعات اجتماعی�ة ـ ” جالدین“ نصبح 
سیاسیة أو ع�ق�ائ�دی�ة، وف�ي ال�ع�م�وم ع�ل�ى أس�اس 
المجامالت ولیس المھنیة. الكتابات النق�دی�ة ع�ن�دن�ا 
في أغلب األحیان (وال أعمم) ال تعتمد الموضوعیة. 
عكس القاعدة العامة في الثقافات الغ�رب�ی�ة ال�ت�ي ال 

ال ی�ت�واف�ق م�ع ال�م�ف�اھ�ی�م األدب�ی�ة. ”  ن�ق�داً “ تقب�ل 
ترتبط باإلنتم�اء إلرث حض�اري   العتبارات فلسفیة

یُعتز بھ ویَعتب�ر ال�م�ث�ق�ف ج�زءاً م�ك�م�ل ل�ث�ق�اف�ت�ھ، 
وبالتالي یجسد إحترام الموروث الوطني ـ ال�ث�ق�اف�ي 
ال�م��ت�رام��ي األب��ع�اد. م��ا أود ق�ول��ھ م��ن وراء ھ��ذه 

ب�دل ”  ت�ول�ی�د ال�خ�ی�ال“ الناصیة االض�اف�ی�ة أھ�م�ی�ة 
فیما یتعلق بالسیاق العام لق�ص�ائ�د ”  النقد“ ممارسة 

الشاعر عبد الغني، والتي توض�ح ح�ال�ة ال�ن�ص أو 
النوع خیاال مص�م�م�ا بش�ك�ل ف�ن�ي، وب�ال�ت�ال�ي ف�إن 
العناصر الرمزیة واالشارات الجوھریة ت�ب�دو أك�ث�ر 
معقولیة. باإلضافة إلى ذلك، تلعب المفاھیم ال�ف�ن�ی�ة 

التي جد في استعمالھا، الى جانب ”  العھود األدبیة“
الخیالیة وغیر الخیالیة والجمالیة ـ الشع�ری�ة، دورا 
مھما فیما یُنظر إل�ی�ھ ع�ل�ى أن�ھ ن�م�وذج�ي ع�ن�دم�ا 
نتحدث عن األدب من حیث المن�ھ�ج. ال یش�م�ل ف�ي 

، إف�ت�راض ” م�خ�ت�رع“ قصائد تركي، فقط، م�ا ھ�و 
الخیال، المأساة، االیمان، الس�ح�ر وال�ع�ال�م اآلخ�ر، 

” األداة“ و ”  ال�م�ع�ی�ار“ إنما أیضا دمج أشیاء مث�ل 
كتحفة أثریة عن طریق ربط العناصر الشكلیة ال�ت�ي 
تشمل الدراما كقیاس إضافي، والتي تظھر ج�م�ال�ی�ة 

 الشعر في نصوص الواقعیة.
تركي عبد الغني، شاعر أردن�ي م�ن م�وال�ی�د ق�ری�ة 

ف�ي  1994كفریوبا من محافظة إرب�د، ی�ق�ی�م م�ن�ذ 
العاصمة األلمانیة برلین.. یكتب القصیدة الع�م�ودی�ة 
وقصیدة التفعیلة بطریقة ف�ری�دة وج�ری�ئ�ة وج�اذب�ة 
تحمل أبعاداً إنسانیة صوفیة فلسفیة عم�ی�ق�ة. ص�در 

عن ھیئة الثق�اف�ة ”  حقائب الطین“ لھ دیوان شعري 
والتراث في أبو ظبي. ترجمت الع�دی�د م�ن قص�ائ�ده 
إلى اللغة األلمانیة والفرنسیة. شارك في العدید م�ن 
األماسي األدبیة ف�ي أوروب�ا ودول ع�رب�ی�ة م�ن�ھ�ا: 
ألمانیا، إیطالیا، ھولندا، تون�س، ال�م�غ�رب، س�وری�ا 
واألردن. حصل على العدی�د م�ن ال�ج�وائ�ز. دی�وان�ھ 

” ال�م�ع�ارج واألل�واح“ الشعري ال�ث�ان�ي ال�م�وس�وم 
یحتوي أربعة عشر م�ع�راج�اً وأرب�ع�ة عش�ر ل�وح�ا 
متفاوتة الطول والعناوین، وب�ح�ج�م ك�ت�اب ال�ج�ی�ب 
وورق وطباعة أنی�ق�ة. ال�الف�ت ل�ل�ن�ظ�ر، ب�اإلض�اف�ة 
للصفحات العدیدة المتروكة بیضاء، أنھ ی�خ�ل�و م�ن 
اسم دار النشر ورقم وتاری�خ االص�دار. أال أن أح�د 
المواقع التي تناولت قبل ع�ام�ی�ن ال�دی�وان، أوردت 

 الدمشقیة.” دار میسلون“بأن الناشر 
 اختیار دیوان

أخ�ت�ی�ار الش�اع�ر ھ�ذا ال��ع�ن�وان ال�م�رك�ب ل�دی�وان��ھ 
، یج�م�ع ب�ی�ن ال�ت�اری�خ وع�ل�م ” المعارج واأللواح“ 

” م�ل�ح�م�ة ك�ل�ك�ام�ش“ القراءات، كانما یت�ت�ب�ع أث�ر 
الشعریة األولى في تاریخ الب�ش�ری�ة، وط�رق ح�ف�ظ 
الصبیان القرآن في األلواح. وما ج�اء ع�ن ال�ف�ق�ی�ھ 
واألدیب اللغوي، الشاعر محمد بن قاسم بن م�ح�م�د 

في ” معارج“م بمدینة فاس من 1708المتوفي عام 
اصول علم اللغة وفلسفتھا.. أقتب�س م�ا نش�ر ح�ول 

دیوان عبد الغني في أحد الم�واق�ع: (ول�ع�ل ع�ن�وان 
الدیوان یوحي بما فیھ، فالمعراج ھو اتصال األرض 
بالسماء والخالق، واأللواح تعبر عما ھ�و ت�اری�خ�ّي 
فمنھا أُخذت أبجدیات حیاِة البشر األول�ى، وقص�ائ�د 
الشعراء األوائل، والمالحم اإلنسانیة العظیمة ال�ت�ي 
اتُخذت عبرة وُسنت من�ھ�ا ال�ق�وان�ی�ن االج�ت�م�اع�ی�ة 
والفكریة للحیاة اإلنسانیة). الشعر ببساطة ھو ل�غ�ة 
محملة باالیقاع والرمزیة والمعاني إل�ى أقص�ى ح�د 

” م�ع�راج�ھ وال�واح�ھ“ ممكن، استطاع الشاعر ف�ي 
نسجھا بدق�ة وط�ری�ق�ة غ�ی�ر ش�رط�ی�ة ت�ت�آل�ف م�ع 
اساسیات كتابة الشع�ر ب�أن�واع�ھ ال�م�ت�ن�وع�ة، م�ن�ذ 
عصر أثینا وروما، مروراً بالش�ع�راء ال�م�ع�اص�ری�ن 
شكسبیر وكوتھ ووالت ویتمان. م�ل�ت�زم�اً ب�ال�م�ع�ن�ى 
واللغة، بالشكل الذي یوازن بین اإلی�ح�اء ال�خ�ی�ال�ي 
والتحفی�ز ال�ن�م�ط�ي واإلغ�راء م�ن خ�الل االرت�ب�اط 
بالوسائل التي یخلق بھا الشاعر شیئاً جدیداً، بع�ی�داً 
عن التجریدات ال�م�ح�ددة وال�ع�ودة إل�ى ال�م�ن�ط�وق 

وھو   –والمكتوب الذي یبحث عن الفكرة في الكلمة 
أمر بالغ األھمیة بالنسبة للشاعر ك�م�ا ھ�و ل�ل�ق�ارئ 
عبر القرون والثقافات: الفاتحة ـ ھ�ي أول قص�ی�دة 
في الدیوان، استشراق الظاھر بین األنا وال�م�ط�ل�ق، 

 یقول..
 أترى القضیة واضحة؟؟

 ُمذ بدء ململة الرؤى بمداركي 
 واللوز ذات اللوز

 والرمان نفس اللون نفس الطعم نفس الرائحة
 أنا… وأنا

 والیوم مثل البارحة
الصور الشعریة في قصائد تركي عبد الغني ال تخلو 
من مجموعة متنوعة م�ن ال�ع�ن�اص�ر ال�روم�انس�ی�ة 

بفضل القیمة في  –والسوریالیة واألصوات المؤثرة 
رسم خرائط شعر حدیث ومت�ع�دد األوج�ھ، ھ�و م�ن 
الجمال الشدید وفوریة اللغة، ما ت�م ال�ح�ف�اظ ع�ل�ی�ھ 
أیضا في ما بعد القصائد.. نصوص، تحك�ي قص�ص�ا 
وآیات عن معان�اة اإلغ�ت�راب وال�ن�زوح وال�رف�ض، 
الحزن والشوق والحنین والخوف، وبالطب�ع ال�ح�ب 

 –والسخریة وعجز الروح من الحی�اة وم�ت�اھ�ات�ھ�ا 
غالباً ما تكون عوالم ملیئة بال�م�ش�اع�ر وال�ع�واط�ف 
والتحدي والتجوال في مساح�ات واس�ع�ة. ال�م�ع�اب�د 
واألطالل، كذلك المناظر الطبیعیة والحواس والحیاة 
الواقعیة أصبحت ھي المشاھد. شعره یحمل جاذبی�ة 

ذا أھمیة خاصة ترمز إلى ما یسعى إل�ی�ھ ”  غنائیة“ 
بشكل غیر تقلیدي أكثر تركیزاً للتعبیر، ف�ی�م�ا یص�ر 
إلنشاء الحبكة الكاملة بالقرب من الواقع الت�اری�خ�ي 
أو االجت�م�اع�ي ب�ال�ع�ودة ال�ى ال�م�ؤث�رات ال�ل�غ�وی�ة 

 بالمعنى الحقیقي للكلمة..
 أعلى تجاذبني االعلى
 صفة تجدد خلقھا فعال

 ُكثُب الرمال جعلتھا مدنا
 ومدائن حولتھا رمال
 اني أعیش لكل قافیة

 وأموت فیھا میتة حبلى
 ولكي تراني كم قتلت بھا

 جمع خطاي لتجمع القتلى .
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  عصام الیاسري/ المانیا



ما ھي القصیدة السردیّة التعبیریّة, م�اذا ن�ع�ن�ي ب�الس�رد,    
وماذا نعني بالتعبیریّة, ولماذا اعتمدنا على ھندستھا األفقی�ة 

 ونكتبھا على شكل كتلة واحدة أفقیّة..؟؟.
نحن نؤمن بأّن السرد التعبیري ھو شعر ی�ن�ب�ع�ث م�ن ت�ح�ت 
شغاف القلب, ومن بین حنایا الروح, ومما وراء الحلم, فھ�و 
الشعر العظیم الذي یتجلّى بعظمتھ من خالل النثر العظیم. أّن 
السرد الذي نقصده ھو السرد الم�م�ان�ع ل�ل�س�رد ال�ق�ص�ص�ي 
والحكائي والغنائي, نحن نقصد بھذا السرد األیحاء وال�رم�ز 
والخیال الطاغي واللغة العذبة واألنزیاحات اللغویة العظیم�ة 
وت��ع��ّم��د األب��ھ��ار ون��ق��ل الش��ع��ور وال��م��ش��اع��ر وال��ع��واط��ف 
واألحاسیس المرھفة, وتعظیم طاقات اللغة. أم�ا ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة 
فنحن ال نقصد بھا ال�ت�ع�ب�ی�ر واألنش�اء وال�ق�ص�ة, وال ح�ت�ى 
الكتابة السطحیة. أنّما نقصده بالتعبیریّة ھ�ي ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
القیم المعنویة لدى الشاعر بدال عن م�ح�اك�اة ال�واق�ع, أنّ�ھ�ا 
التعبیر عن مشاعر الذات الشاعرة , أنّھا الذاتی�ة األب�داع�ی�ة 
التي تغور عمیقاً في العوالم الدفینة والغامضة ل�ھ�ذه ال�ذات, 
أنّھا التعبیر عّما یدور ویت�ج�لّ�ى ف�ي داخ�ل األنس�ان, وأنّ�ھ�ا 
األشراقات عن الحاالت الذھنیة والنفسیة دون ال�ل�ج�وء ال�ى 
الخیال والرومانسیة و وھي أن�ع�ك�اس ل�م�ا ی�ح�دث ف�ي ھ�ذا 
العالم من الخراب ومدى ت�أث�ی�ره ف�ي ن�ف�س الش�اع�ر, أنّ�ھ�ا 
الرؤیة العمیقة والـتأّمل في الذات. اما لماذا نحن نكتب ھ�ذه 
القصیدة (السردیّة التعبیریّة) بھذا الشكل..؟. یقول الش�اع�ر 
العراقي: سركون بولص (ونحن حین ن�ق�ول قص�ی�دة ال�ن�ث�ر 
فھذا تعبیر خاطىء, ألّن قصیدة النثر في الشعر األوربي ھ�ي 
شيء آخر, وفي الشعر العربي ع�ن�دم�ا ن�ق�ول ن�ت�ح�دث ع�ن 
قصیدة مقطّعة وھي مجّرد تسمیة خاطئ�ة, وان�ا اس�ّم�ي ھ�ذا 
الشعر الذي أكتبھ بالشعر ال�ح�ّر, ك�م�ا ك�ان ی�ك�ت�ب�ھ (إل�ی�وت 
وأودن) وكما كان یكتبھ شع�راء ك�ث�ی�رون ف�ي ال�ع�ال�م, وإذا 
كانت تسمیتھا قصیدة النثر فانت تبدي ج�ھ�ل�ك, ألّن قص�ی�دة 
النثر ھي التي كان یكتبھا (بودلیر ورام�ب�و وم�االرم�ی�ھ, اي 
قصیدة غیر مقطّعة), واضافة أخرى فأّن م�ل�ح�م�ة ك�ل�ك�ام�ش 
ھي قصیدة الكتلة الواح�دة األف�ق�ی�ة, وھ�ي قص�ی�دة س�ردیّ�ة 
تعبیریّة خالصة بمعنى القصیدة السردیّة التع�ب�ی�ریّ�ة وك�ذل�ك 
فاّن شاعرة المعبد السومریّة (أنخیدوانا) الت�ي ت�ع�ت�ب�ر اق�دم 
شاعرة في التاریخ كانت جمیع قصائدھ�ا تُ�ك�ت�ب ب�ال�ط�ری�ق�ة 
األفقیة (الكتلة الواحدة), من ھن�ا ب�دأن�ا وأس�ت�ل�ھ�م�ن�ا ف�ك�رة 
القصیدة (السردیّة التعبیریّة) باألتكاء على مف�ھ�وم ھ�ن�دس�ة 
قصیدة النثر, ومن ثّم الشروع واألستمرار في كتابة قص�ی�دة 
مغایرة لما یُكتب من ضجیج كثیر بدعوى قصیدة نث�ر وانّ�م�ا 
ھو عبارة عن (نّص حّر) یعتمد الشطیر وال�ف�راغ�ات وت�رك 
النقاط الكثیرة بین فقراتھا, وھذا كلّھ یجب أن ال ی�ك�ون ف�ي 

  قصیدة النثر.
الی�وم س�ن�ت�ح�دث ع�ن دی�وان الش�اع�رة ال�ت�ونس�یّ�ة: ھ�ن�دة 

وال�م�ع�ن�ون ((أنّ�اُت ذاٍت ف�ي ی�ّم الش�ت�ات)),  -السمی�ران�ي 
وسنتحدث عن مالمح اللغة التج�ری�دیّ�ة ف�ی�ھ, ف�م�اذا ن�ق�ص�د 

 باللغة التجریدیّة ..؟؟ .
 

 اللغة التجریدیّة :
نحن نستخدم اللغة من اجل إیصال معنى معین ومفھ�وم ال�ى 
المتلقي, فھي تع�ت�ب�ر (ال�غ�ة) أداة ت�وص�ی�ل�ی�ة, ول�ك�ن�ن�ا ف�ي 
القصیدة التجریدیّة نقوم بتجریدھا من ھذه الخاصیة, لن�ق�وم 
بشحنھا بزخم شعوري عنیف وأحس�اس ع�م�ی�ق وب�ط�اق�ات 
تعبیریّة وعمق فكري والنفوذ ف�ي ال�وع�ي, ف�ف�ی�ھ�ا ال ن�رى 
الش��خ��وص واألش��ك��ال, ف��ن��ح��ن ال ن��رى س��وى ال��م��ش��اع��ر 
واألحاسیس المنقولة لنا عبر ھذه اللغة, أنّھا ت�ب�ت�ع�د ك�ث�ی�را 
عن خاصیتھا التوصیلیة ومنطقیتھا, أّن ال�ل�غ�ة ھ�ن�ا ت�ك�ون 
أشبھ ما یكون باأللوان التي تزیّن وتلّون اللوح�ة, ال�م�ق�اط�ع 
النّصیة ھنا عبارة عن كتل شع�وری�ة حّس�ی�ة, ف�ك�ل�م�ا ی�زداد 

تجرید اللغة كلّما قلّت التوص�ی�ل�ی�ة ف�ی�ھ�ا , م�م�ا ی�ؤدي ال�ى 
حدوث التجرید التاّم , ف�ت�ك�ون ال�م�ف�ردة ع�ب�ارة ع�ن وح�دة 
جمالیة شع�وریّ�ة حّس�ی�ة ت�ت�خ�لّ�ى ع�ن خ�اص�ی�ة ال�ت�وص�ی�ل 
المعرفي . التجریدیّة ھي الشعور العمیق والنفوذ الى جوھ�ر 

 األشیاء .
فمن خالل ع�ن�وان ال�دی�وان ن�ت�ل�ّم�س ب�وض�وح ھ�ذه ال�ل�غ�ة 
التجریدیّة ((أنّاُت ذاٍت في ی�ّم الش�ت�ات)), ف�ن�ح�ن ام�ام ل�غ�ة 
تتمیّز بعدم التوصیلیة وبعدم منطقیة الكلم�ات, أنّ�ھ�ا ت�ع�ت�م�د 
على ثُقل الكلمات الشعوري وزخمھ�ا األحس�اس�ي وط�اق�ت�ھ�ا 
التعبریّة, فنحن أمام صوت انسانّي خااااافت صدر في لحظ�ة 
التوّجع واآلالم, انّ�ھ ال�ح�زن ال�م�ن�ب�ع�ث م�ن أع�م�اق ال�ذات 
الشاعرة نتیجة الجرح الغائر ف�ی�ھ�ا, ھ�ذا الص�وت ال�ح�زی�ن 
والمتألّم غائر في بحر من األحزان ال قاع ل�ھ و أنّ�ھ ص�وت 
الشتات والتشظّي والغربة وال�خ�س�ارات ال�ك�ث�ی�رة ف�ي زم�ن 
الفجیعة والخراب. على مساحة كبیرة ومترمیة في ال�ن�س�ی�ج 
الشعري للذات الشاعرة سنجد ب�وض�وح ھ�ذا األن�ی�ن ی�ن�م�و 
ویكبر ویتشامخ, كّل ھذا في لغة تجریدیّة عظ�ی�م�ة م�دھش�ة, 
فاللغة التجریدیة لغة صعبة تتط�ل�ب م�ن الش�اع�ر أن ی�ك�ون 
رّس�ام�اً ی�م�ت�ل�ك م�ن األح�اس�ی�س ارھ�ف�ھ�ا وأدراك م�ع�رف�ي 
بأسرارھا, تتطلب شاعر حقیقي یجید تلّوین لغتھ ب�ك�ّم ھ�ائ�ل 
من المشاعر والعواطف الرھیفة التي ست�ت�غ�ل�غ�ل ف�ي ن�ف�س 
المتلقي, فیدرك المتلقي النظام الشعوري واألح�اس�ی�س ق�ب�ل 
التوصیلة, فتتجلّى ھذه المش�اع�ر وال�ح�اس�ی�س وال�ع�واط�ف 
دون خاصیتھا التوصیلیة والمحاكاة والمعنى. ففي قصیدة / 
انتظار / نقرأ للشاعرة / وجاء م�ن أقص�ى ال�غ�ی�اب، ص�وت 
یسعى إلّي یبّشرني أّن المسافات إلیھ قریبةأّن سفن الح�ن�ی�ن 
قد غادرت مرافئھا، ترفع أشرعتھ�ا وت�ت�رك ل�ری�اح الّش�وق 
تھّب ھبوب العاصف فتتالطم أم�واج ال�ول�ھ وت�رت�ف�ع../, أّن 
المفردات ھنا ال تحكي عن معاني, وأنّ�م�ا ت�ح�ك�ي ع�ن ث�ق�ل 
شعوري وعاطفي وأحساسي, وفي قص�ی�دة/ وك�أّن ال�ق�ل�ب.. 
زجاج!! / نقرأ ../ أنّى لك أن تبصر ض�وئ�ي، وأن�ت الّس�ائ�ر 
في عتمة الّدروب النّائیة؟! ت�ن�ت�ظ�ر ال�ظّ�الل ت�ت�ف�یّ�ؤھ�ا دون 
التفات إلّي..!! وأنا الحریق، یلتھم بعضھ بعضا فیتآكل بنیان 
عمر سافر إلى الحلم وعاد یحمل خیبة..!! /, حت�ى ال�ع�ن�وان 
من خاللھ استطاعت الشاعرة ان تقتنص اللحظة الش�ع�وری�ة 
العمیقة والقویّة, لترسم لنا ھذه اللغة التجریدیّ�ة ال�م�دھش�ة, 
ھنا وفي كّل القصائد نجّد المقدرة الفائقة لدى الش�اع�رة أن 
تجعل من المقطع النّصي عبارة عن ُكتل م�ت�وھّ�ج�ة ب�ل�غ�ت�ھ�ا 
التجریدیة, وبزخمھا الشعوري العنیف. وفي قصیدة / ك�ل�ی�م 
الروح/ حیث تتجلّى ھذه اللغة التج�ری�دیّ�ة واض�ح�ة ../ إل�ى 
جبل حنّویلھث خطوي، تشرب األن�ف�اس ال�ھ�ارب�ات ق�ط�رات 
حلم اللّقاء فال یظمأ الحنینوال ی�وءد ش�وق م�ك�ی�ن، ی�ت�س�لّ�ق 
الفؤاد نتوءات الفراغ، ت�ح�اص�ره أش�واك ال�غ�ی�اب، ی�م�ض�ي 
بنبض دافقات منھ سیول األمل.. / , وف�ي قص�ی�دة/ اش�واك 
الخیبة/ نقرأ ھذه اللغة التج�ری�دیّ�ة ال�ع�ظ�ی�م�ة ../ إل�ى ج�ب�ل 
حنّویلھث خطوي، تشرب األنفاس ال�ھ�ارب�ات ق�ط�رات ح�ل�م 
اللّقاء فال یظمأ الحنینوال یوءد شوق مكین، یت�س�لّ�ق ال�ف�ؤاد 
نتوءات الفراغ، تحاصره أشواك ال�غ�ی�اب، ی�م�ض�ي ب�ن�ب�ض 
دافقات منھ سیول األمل.. /, اللغة ھنا ال تتحدث عن م�ع�ان�ي 
وال توصیلیة معینة, أنّما ھي لغة مجّردة م�ن ك�ل ھ�ذا, ل�غ�ة 
تعتمد على ثُقلھا الشعوري والعاطفي, ونقرأ ف�ي قص�ی�دة../ 
البوح الصامت/ .. ھذه اللغة وقد تلّونت مفرداتھا ب�الش�ع�ور 
ولیس التوصیل / في مدائن الص�م�ت، یس�اف�ر إل�ی�ك ح�رف�ي 
الموؤودة أوج�اع�ھ، ی�خ�ت�رق ح�ج�ب ال�ب�ی�ان ت�واري س�وأة 
عورات الكلم، تخلع عنھا رداء الحی�اء و تش�ھ�ر ال�ع�ص�ی�ان 
على خیبات الّزمان، یجّر الكتمان أذیال خیبت�ھ وی�ق�ف ع�ل�ى 
ناصیة انتظار الب�وح غ�اض ف�ي أع�م�اق االن�ك�س�ار ی�ل�م�ل�م 
شظایاه/, لقد أستطاعت الش�اع�رة أن ت�درك وب�ق�ّوة ال�بُ�ع�د 

األحساسي والشعوري للكلمات والمعاني, فھا ھي تق�ول ف�ي 
قصیدة / في یّم اشتیاقي / .. / بین مسافات الّذھول واإلبحار 
في لّج عینیك، یسبح الّشوق ممتطیا أمواج الحنی�ن، ی�ج�ّدف 
بأشرعة وجد دفین نحو مرافئ الّسكینة یشّد بنی�ان�ھ�ا ن�ب�ض 
فؤاد بالعشق غیر ضنین، یمخر ع�ب�اب الّص�م�ت ران ع�ل�ى 
جسد وھن منھ الحرف والعزم منھ ال یلی�ن../, أّن الش�اع�رة 
استكاعت أن تقتنص اللحظة الشعوریة العنیفة المتدفقة م�ن 
أعماقھا وبأدراك أحساسي ك�ب�ی�ر ل�ل�م�ع�ان�ي وب�ت�ج�لّ�ي ت�ل�ك 
اللحظة الشعوریة وذلك الثقل األحساسي, اّن قصائد الدیوان 
ال تتجھ بالساس نحو البناء المعرفي والمفاھیم, وأنّما یت�ج�ھ 
نحو عالم ال�م�ع�ن�ى والش�ع�ور واألحس�اس وھ�ذا م�ا ن�ق�رأه 
للشاعرة في قصیدة / دھشة البعث / ھ�ا ھ�و ال�ف�ج�ر ی�زی�ح 
غطاء الّدجى، یتعّرى من لحاف تسربلت بھ الّسماء ویتنفّس 
خیوط النّور تتغلغل في صدر شكا م�ن�ھ الّض�ی�ق دھ�را وم�ن 
الّسكینة ما ارتوى، تتزاحم غیمات الف�رح ت�وش�ك أن ت�دم�ع 
لتطھّر روحا ما زال عالقا بھ�ا ال�ج�رح، م�ن ل�ھ�ی�ب الّض�ی�م 
اكتوى./. أّن أغلب قصائد دیوان الشاعرة ما ھي إالّ ع�ب�ارة 
عن ُكتل تجریدیّة شعوریّة حّسیة ملّونة بالتوھّج الذي یجم�ع 
ما بین األبداع واألمتاع والفنیة والرسالیة, ن�ح�ن أم�ام ُك�ت�ل 
جماالیة حّسیة, فكّل ُكتلة تتكون من المفردة ثم األس�ن�اد م�ن 
بین المفردات ثّم الجملة فالقصیدة, ھذه الوح�دات ال�ك�ت�اب�ی�ة 
كّونت لنا ھذه الُكتل الشعوریة األدباعیة ف�ي ال�دی�وان , ك�ّل 
النسیج الشعري في ھذا الدیوان زاخر باألنزیاحات ال�ل�غ�وی�ة 
المثیرة لل�دھش�ة والـ�ت�أّم�ل وت�ف�ت�ح اب�واب�ا ش�اس�ع�ة ل�ت�ع�دد 
القراءات والتأویالت, ونقرأ لل�ش�اع�رة ف�ي قص�ی�دة / ع�ل�ى 
كتف األوجاع.. تربّت ید التحّدي / على كتف األوج�اع�ت�ربّ�ت 
ید التحّدي، یقف جسد الّصبر منتصب القام�ة یش�رئ�ّب م�ن�ھ 
العزم إلى سماوات ال�ّرج�اء ك�ان�ت ت�ل�ت�ح�ف غ�ی�م�ات ال�تّ�ی�ھ 
وتشرب من عین اللّیل األسى، فیھ�ا ال�نّ�ج�وم ت�ب�ك�ي، س�رق 
منھا الّضیاء وتتغّشى الفؤاد كآبة تزاحم سیل فرح یتھ�یّ�أ أن 
یفیض، كان غائرا في أرض المشاعر ال�ق�ص�یّ�ة ت�أوي إل�ی�ھ 
االنكسارات وتعتصم بحبل نجاتھ أحالم موؤودة س�أل�ت ذات 
وجع عّم�ا اق�ت�رف�ت�ھ م�ن ال�ّذن�وب ح�تّ�ى ت�وارى ف�ي رم�س 
النّسیان..!!/. أّن األنطالق بالكتابة من عوالم النفس العمیقة 
ال یحقق التجرید الكامل, فالبّد من أن یظھر أثر في اللغة ب�ل 
البّد من أن یكون ھناك أشعاعاً وتوھّجاً بدل الح�ك�ای�ة, وھ�ذا 
ما نتلمسھ في ھذه الكتلة الش�ع�وری�ة/ رب�ی�ع .. ف�ي م�ھ�وى 
سحیق / ذات استف�اق�ة ألوج�اع ال ت�ن�ام، ل�ع�ی�ون غش�ی�ت�ھ�ا 
سحابات الّدموع تبّشر بسیل آالم جارف، رأیت ربیعا ی�ھ�وي 
في سحیق العدم .. یقطف زھره، أصخت إلى ص�راخ ال�ك�ون 
یدّوي بھ الّسكون فزعا وفرقا، لمحت الحیرة تسبل جناحی�ھ�ا 
المحلّقین في سماء األسئلة على عقول أبت أن تصّدق رؤی�ة 
زحف الظّالم ین�ت�ش�ر دون أن ت�ت�زع�زع ع�روش س�الط�ی�ن 

  األنام ./.
لقد أستطاعت الشاعرة : ھندة السمیراني في دی�وان�ھ�ا ھ�ذا 
أن تجّرد األشیاء من خصائصھا المعروف�ة وت�ح�وی�ل�ھ�ا ال�ى 
كیانات وُكتل شعوریّة حّسیة متوھجة, مس�ت�ع�ی�ن�ة ب�خ�ی�ال�ھ�ا 
الخصب والمقدرة العالیة على األمساك بكّل لحظة ش�ع�وری�ة 
ولو كانت بسیطة وتحویلھا الى كتلة ضخمة تشّع اشع�اع�ات 
مشرقة والوصول الى لحظة األبھار. لقد تجلّى كّل ھذا الثُق�ل 

 األحساسي للكلمات فكانت لغة تجریدیّة عمیقة وقویة.
لقد قمنا بقراءة تجلّیات اللغة التجریدیّة وال�ك�ت�ل الش�ع�وری�ة 
والحسیّة في ھذا الدیوان المھم واألضافة الجدیدة والم�ھ�م�ة 
أیضا في مسیرة القصیدة السدریة التعبیریة, ونترك ل�ل�ن�قّ�اد 
قراءة الجوانب األخرى في ھذا الدیوان , فھو تجربة جدی�رة 
باألھتمام والقراءة, كونھ دیوان ملغوم بالكث�ی�ر م�ن األب�داع 
ویستطیع القارىء المبدع والناقد الذكي ان یفّك الكث�ی�ر م�ن 

  شیفرات ھذا األبداع الحقیقي .
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المسرح ظاھرة فنیّة وشكٌل من أش�ك�ال   
ال�ت�ع�ب��ی�ر، ع��ن ال�م��ش�اع�ر واألح�اس�ی��س 
البشریّة واألفكار المخ�ت�ل�ف�ة، ب�اس�ت�خ�دام 
فنَّي للكالم والحركة ف�ي ع�روض ح�یّ�ة، 
ُمّسخرة بكّل ِدقّة وتخطیط ُمحَك�م، ل�خ�ل�ق 

 إحساس عمیق بالّدراما.
ھو مجّرد وسیلة ترفیھیة ف�ح�س�ب،  لیس

وإنما یتّخطى دوره إل�ى أك�ث�ر م�ن ذل�ك. 
وھو الّذي ی�ع�ت�م�د  ھو أب الفنون بامتیاز

في جوھره على حص�ی�ل�ة ال�م�ع�رف�ة ف�ي 
شمولھا الّعام وك�ذا ع�ل�ى ق�درة اإلنس�ان 

 .على االستكشاف والتعّجب والتأّمل
ھو إذن مشروع واحد لممارس�ة ال�ح�ی�اة 
ورس��م م���الم���ح ت���ج���ارب���ھ��ا، وت���اری���خ 
بش��ری��ت��ھ��ا، ووق��ائ��ع��ھ��ا االج��ت��م��اع��ی��ة 
واالقتصادیة والسیّاسی�ة وال�ع�ل�م�ی�ة. ف�ال 

ال أدب ب�دون   مس�رح ب�دون أدب، ك�م�ا
مس��رح، ی��ن��ھ��ل م��ن��ھ وی��ع��ی��د تش��ك��ی��ل��ھ 
وتنظیمھ وفق الرؤى اإلبداعیة والثقافی�ة 
وح��تّ��ى ال��ن��ف��س��ی��ة، وی��ح��قّ��ق م��ن ورائ��ھ 

 والسمعة الحسنة. الصیت الطیّب
ھو أیًضا ذاك المجال ال�خ�ص�ب ال�ّذي م�ا 

یمنح لألدباء الفرصة تل�و األخ�رى،  فتئ 
بأن یقّدموا من خاللھ إبداعاً مختلفاً ع�م�ا 
اع��ت��ادوا ع��ل��ی��ھ. ھ��و ال��ّذي خ��دم األدب 
والفكر والثقافة والفّن وجمع ب�ی�ن�ھ�م ف�ي 

 نسیج واحد متماسك متین.
عالقة نفعیة تبادلیة متساوی�ة وم�ت�ع�ادل�ة 
الحقوق، نش�أت ب�ی�ن االث�ن�ی�ن، ق�ّدم م�ن 
خاللھا أب ال�ف�ن�ون والءه ال�تّ�ام ل�ألدب، 
بإیصال العمل األدبي إل�ى ن�ط�اق أوس�ع، 
وتكوین قاعدة شعبیة عریضة ل�ھ، ح�تّ�ى 
بات من الّصعب على كل واحد منھم�ا أن 

 یستغني عن اآلخر.
ولكن، لیس كل كاتب أدب�ي یس�ت�ط�ی�ع أن 
یكتب مسرحیة والعك�س ص�ح�ی�ح أیض�ا، 
ولیس باستطاعة أي قاص أو روائ�ي أن 
یّص��ب نّص��ھ ال��روائ��ي أو ال��ق��ص��ص��ي، 
درامیا كان أو فكاھیا، في قالب مس�رح�ي 
وینجح في ھكذا تفاعل ك�ی�م�ی�ائ�ي، ی�ن�ش�أ 

منجًز فنّي متجانس متناغم، ی�ح�قّ�ق   عنھ
 المتعة للقارئ ویحظى بالقبول لدیھ.

ك�ث�ی�رون ھ�م م�ن خ�اض�وا غ�م�ار ھ�ك��ذا 
تجربة غنیة ممتعة، ب�ت�ج�س�ی�د أع�م�ال�ھ�م 

ف�ي نص�وص مس�رح�ی�ة، ن�ذك�ر   األدبی�ة
على السبیل الِمث�ال ال ال�ح�ص�ر، ت�وف�ی�ق 
الحكیم، ویوسف إدریس، وعبد الرح�م�ن 
الشرقاوي، وعلي باكثیر، الّذی�ن ن�ج�ح�وا 
بمالحظة "جیّ�د ج�ّدا" ف�ي ھ�ك�ذا م�ج�ال 

 إبداعي فرید من نوعھ.

قرأ لھم الكثیر من المھتّمین بھكذا جن�س 
إبداعي، بینما اكتفت فئة بإبداء إعج�اب�ھ�ا 
ب��أع��م��ال��ھ��م ال��رائ��ع��ة، وت��ن��اول��ت ھ��ك��ذا 
نص�وص ب��دراس��ات ن��ق�دی��ة، ق��د أس��ال��ت 
جداول من الحبر على صفح�ات ال�ج�رائ�د 

 والمنابر األدبیة.  والمجالّت
كم�ا أّن ھ�ن�اك م�ن أع�ل�ن�ھ�ا ث�ورة ع�ل�ى 
نمطیة الكتابة المّملة، وراح ی�ح�ذو ح�ذو 
من سبق�وه إل�ى ھ�ذا ال�ن�وع م�ن األدب، 
حیث التزاوج الجمیل الممتع ب�ی�ن الّس�رد 
الدرامي والنّص ال�م�س�رح�ي ف�ي ال�ع�م�ل 

 اإلبداعي.
من ضمن ھؤالء ھن�اك أدی�ب، ق�د ت�م�یّ�ز 
في ھكذا نوع من الكتابة، بذل ّكل م�ا ف�ي 

اق��ت��ن��اص ال��ف��ك��رة   وس��ع��ھ م��ن أج��ل
بحنكتھ الّسردیة ال�ف�ری�دة م�ن  وتحویلھا 

نوعھا إل�ى أف�ك�ار، ش�ّك�ل�ھ�ا ف�ی�م�ا ب�ع�د، 
نّ���ص م���ذھ���ل ب���ن���ك���ھ���ة ال���ق���ّص���ة  ف���ي

والمونودراما، و ببناء مس�رح�ي درام�ي 
 متقن.

المسرحي الم�ت�م�یّ�ز -إنّھ العمل القصصي 
"حش��و م��ؤق��ت"، م��ن إص��دارات دار 

م، ل�ألدی�ب 2014النّسیم ال�ّراق�ی�ة لس�ن�ة 
األلق المج�ت�ھ�د، ش�ری�ف ع�ب�د ال�م�ج�ی�د. 
أدیب طرق كافّة أب�واب اإلب�داع ت�ق�ری�ب�ا، 
ففتحت لھ و رحبّت بمقدم ق�ل�م�ھ ال�م�ب�دع 
المتّمكن. كت�ب ال�م�ج�م�وع�ة ال�ق�ص�ص�ی�ة 
والمسرحیة والسیناریو وح�ت�ى الش�ری�ط 
الوثائقي فأجاد وت�رك بص�م�ة ج�م�ی�ل�ة ال 

 یمكن تجاھلھا البتّة.

الكتاب عبارة عن مجموعة إب�داع�ی�ة ب�ھ 
ثالثة نصوص مس�رح�ی�ة، "ال�وص�یّ�ة"، 
"قاطع الطریق" و "كونشرتو الزوجی�ن 
و الّرادیو"، امتازت جلّھا بجودة الكت�اب�ة 

والمتعة. ال ی�ح�م�ل أّي واح�د   والتشویق
من النص�وص الس�ال�ف�ة ال�ّذك�ر، ع�ن�وان 
الكتاب. ج�اءت ك�لّ�ھ�ا ف�ي ط�اب�ع درام�ي 

إحكام ال�ب�ن�اء ووح�دة األث�ر بدیع، زادھا 
وقوة النّسج والغوص في أعماق الن�ف�س 

 .البشریة ودقة األسلوب، رونقا و جماال
نص��وص ب��أح��داث م��ف��زع��ة أو م��ؤل��م��ة 
تحِدث في نفس القارئ النفور وتثیر ف�ی�ھ 
م�خ�اوف ك�ام�ن�ة أو ان�ت�ف�اض�ة ف�زع، أو 
مزیًجا من االستغراب والّرھبة "اللطی�ف�ة 

ب�م�ا  تستھویھ في  الحلوة المذاق"، التّي
ت��ب��ع��ث ف��ي م��خ��یّ��ل��ت��ھ م��ن ت��رق��ب وح��ّب 

 استطالع. 
درام�ی�ة   أّما شخصیات نص�وص�ھ، ف�ھ�ي

فنیة باعتبارھا أدوات فعاّلة ف�ي ت�ع�م�ی�ق 
ب�ھ ال�ك�ات�ب أن   اإلحساس، الذي ی�ھ�دف
ف�ي ش�خ�ص�ی�ات  یزلزل نفس�ی�ة ال�ق�ارئ،

م�ع�ظ�م�ھ�ا ت�ع�ان�ي اض�ط�راب ال�نّ�ف�س أو 
الع�ق�ل، ی�ل�وح ذل�ك ف�ي ج�م�وح ال�خ�ی�ال 

واالن�زواء ف�ي ح�االت   واالن�ق�ی�اد ل�ل�ح�ز
 معقّدة معیّنة. نفسیة 

یبدأ شریف عب�د ال�م�ج�ی�د نّص�ھ ب�م�وج�ز 
یفتت�ح�ھ ب�ھ، ثّ�م ی�وم�ئ إل�ى ال�م�وض�وع 
ویّمھد لھ، ویقّدم مسرح الق�ص�ة ب�ع�ن�ای�ة 

 .وإتقان فائقین
ف��ي أج��م��ل نّ��ص م��ن  ك��م��ا ك��ان ال��ح��ال 

ال���ك���ت���اب، أال وھ���و "ال���وص���یّ���ة". إذ 
سعاد الفتاة األربع�ی�ن�ی�ة   في وصف  أبدع

التّي فاتھا قطار ال�زواج، وال�تّ�ي ت�ع�ی�ش 
برفقة والدتھا العجوز المقعدة، تلك ال�تّ�ي 

 كانت خادمة في البیوت قبل عجزھا. 
سعاد مصابة بمرض النّفسي، ل�م ت�ن�ت�ب�ھ 

ال�ّذي ت�ع�م�ل ف�ی�ھ  في المشغل  صدیقاتھا
وال المدیرة نفسھا إل�ی�ھ، ف�ال�ج�م�ی�ع ك�ان 

فتاة عادی�ة ع�اق�ل�ة ك�اي ف�ت�اة  یظّن أنّھا 
 أخرى.

األم ال��ع��ج��وز وت��ح��لّ��ل جس��دھ��ا  ت��ّوف��ی��ت
وتّعفن، وفاحت رائحتھ الكریھة، وس�ع�اد 
ال زالت تحّدث والدتھا وكأنّھا حیّة، ربّم�ا 
كانت ترفض أن تتقبّل فك�رة م�وت ھ�ات�ھ 
األخیرة لیس إالّ. تس�ت�ش�ی�رھ�ا ف�ي األك�ل 
الّذي تّود طبخھ، وفي ّك�ل ش�يء ی�ّخ�ص 
حیاتھما ال�م�ش�ت�رك�ة، وك�اّن وال�دت�ھ�ا ال 

 زالت على قید الحیاة.
إلى أن تأت�ي م�دی�رة ال�م�ش�غ�ل إل�ى ب�ی�ت 
سعاد، ترید أن تستقدم العجوز لخدمتھ�ا، 
فتنتبھ للرائحة ال�ك�ری�ھ�ة ال�م�ن�ب�ع�ث�ة م�ن 
الحجرة، ت�ّح�دث س�ع�اد ب�ذل�ك وت�ری�د أن 

 تتفّقد المكان من أجل االستطالع. 
تم�ن�ع�ھ�ا س�ع�اد، وھ�ي ت�ن�ك�ر وج�ود أي 
رائحة كریھة، وینشب ب�ی�ن�ھ�م�ا ش�ج�ار، 
یودي بحیاة المدیرة. تخ�ف�ي س�ع�اد ج�ثّ�ة 
المدیرة، تضعھا إلى جانب جثّ�ة وال�دت�ھ�ا 
وك�ان ش�ی��ئ�ا ل�م ی�ك�ن. تس��ت�ّم�ر ح��ی�ات�ھ��ا 
وتزداد شّدة الرائحة الكریھ�ة ال�م�ن�ب�ع�ث�ة 

 من الحجرة.
 
یبلغ الخبر آذان الشرط�ة ف�ت�أت�ي إلل�ق�اء  

القبض عل�ى س�ع�اد، ال�تّ�ي ال ت�ن�ف�ي وال 
تؤكد موت والدتھا و قت�ل م�دی�رت�ھ�ا، ب�ل 
تكتفي بالّرد على الشرطي الذي یس�وق�ھ�ا 
وھي مكبّلة بالحدید إلى الّسجن، ب�ج�م�ل�ة 
ت��ّدل ع��ل��ى خ��ب��ل��ھ��ا وف��ق��دان��ھ��ا ل��ق��ّواھ��ا 

"أنا مش ش�اّم�ة أی�ة ری�ح�ة .. :  العقلیة
أّم��ي ری��ح��ت��ھ��ا زي ال��فّ��ل .. إن��ت��و إل��لّ��ي 

بتشّموا.."، ثّم تضیف وھي ت�غ�ادر  مش 
 "! " ھاتوحشیني یاّمھ: البیت

اإلب��داع��ي "حش��و  م��ن ی��ق��رأ ال��ع��م��ل 
مؤقّت" لش�ری�ف ع�ب�د ال�م�ج�ی�د، ی�ّح�س 
وك��أن األدی��ب األم��ری��ك��ي "إدغ��ار ب��و 

Edgar Poe ق��د بُ��ع��ث ل��ل��ح��ی��اة م��ن "
درامی�ة ت�ت�ّس�م  جدید، بقلم عربي وكتابة 

 بلمسة عصریة ممیّزة.
الكتاب تحفة فنیّة، یتعانق على صفحات�ھ  

جم�ال ال�ك�ل�م�ة م�ع روع�ة ال�ف�ك�رة، ف�ي 
 بدیع منقطع النظیر.  انسجام 

19  

 
  

 

Wednesday
ALiraqia No. 775

02 Dec 20 • Year 16 

  (دراسة نقدیة)
 ا ّوا راد اّاوج ا  

 اا ا  

 ا   د " " 

 
 

 الجزائر /سقاي  وھیبةبقلم:     



20  

Wednesday 
AL iraqia No. 775 

 02 Dec 20 • Year 16 

آسیا السخیري كاتبة وروائیة تونسیة عرفتھا    
منذ نھایة الثمانینات وبدایة التسعینات من خ�الل 
العدید مما ین�ش�ر ل�ھ�ا ف�ي الص�ح�ف وال�م�ج�الت 
األدبیة ال�ت�ونس�ی�ة وم�ن خ�الل مش�ارك�ات�ھ�ا ف�ي 
ال��م��ل��ت��ق��ی��ات الش��ع��ری��ة ب��م��خ��ت��ل��ف ج��ھ��ات 
ال�ج�م�ھ�وری�ة ... ت�م�ی�زت آس�ی��ا الس�خ�ی�ري ف��ي 
كتاباتھا الش�ع�ری�ة وال�ق�ص�ص�ی�ة ب�ح�س إنس�ان�ي 
عمیق یلج مكامن الن�ف�س ال�ب�ش�ری�ة وب�ل�غ�ة ج�د 
متمیزة ومكثفة الى حد انھا تغنیك عن كثی�ر م�ن 

 الوصف. 
  من أقوالھا:

ال أرى حركة أدبیة فاعلة. نحن مصابون ب�داء  -
 التھافت والھرولة.

ال اتحسر لكوني مقصی�ة م�ن الس�اح�ة االدب�ی�ة  -
 ذلك انني التي اخترت ذلك.

النقد، أصًال، لیس یستف�زن�ي وال ی�غ�ری�ن�ي وال  -
یحبِّبني في قراءتھ لكلِّ ما أحس�س�ت�ھ م�ن ت�ع�ال�ي 
النقاِد التونسیِّین الذین ینظرون لالعمال االدب�ی�ة 
من برجھم العالي ومن خالل ت�ن�ظ�ی�راتِ�ھ�م ال�ت�ي 

 یعتقدون انھ ال یدخلھا الشك.
كتبت في العدید من األلوان االدبیة ولھ�ا ال�ك�ث�ی�ر 
من االصدارات ت�ن�اول�ت ف�ی�ھ�ا الش�ع�ر وال�ق�ص�ة 

 والروایة والترجمة. 
 

 من مؤلفاتھا:
مرافئ التیھ (مجموعة قصصی�ة ص�ادرة ع�ن  - 

دار سحر للنشر، تح�ص�ل�ت ع�ل�ى ج�ائ�زة وزارة 
الثقافة ف�ي مص�ر/ ال�م�ج�ل�س األع�ل�ى ل�ل�ث�ق�اف�ة، 
مسابقة محمود تیمور للمجم�وع�ات ال�ق�ص�ص�ی�ة 

 على مستوى الدول العربیة).
جناحھا الریح (روایة صدرت عن دار ل�ل�ع�ل�وم  -

 ناشرون، لبنان).
یان الض�وء (دی�وان ش�ع�ري ص�در  - یداھا تتھجَّ

  عن دار القلم بمصر).
كما صدرت لھا العدید من الترجمات التي نش�رت 

 بدیار نشر فرنسیة وعربیة منھا:
العرس السري لجیرار كارامارو (نش�رت ب�دار  -

 أزمنة باألردن).
نشرت آسیا السخیري نصوص وترجمات بالعدید 
من ال�م�ج�الت األدب�ی�ة ال�م�ت�خ�ص�ص�ة ف�ي األدب 
والدوریات العربیة وال�م�واق�ع واألن�ط�ول�وج�ی�ات 
العربیة والع�ال�م�ی�ة م�ن�ھ�ا ال�ھ�ن�دی�ة وال�ب�ن�غ�ال�ی�ة 

   واإلنجلیزیة والفرنسیة.
 

 التقیناھا وكان ھذا الحدیث.
 كیف یمكن أن تقدمین نفسك لمن ال یعرفك ؟ -

* كنت دائما أؤمن ب�أن نص�وَص�ن�ا ھ�ي وح�دھ�ا 
القادرةُعلى تكریسنا والتعریف بنا ألنھا جوھُرن�ا 
الذي ال یصدأ مھما بدا أنھ مخاتِل، ولكونھا ال�ت�ي 

تحمل بین سطوِرھا أسراَرنا المكینةَ بحذافی�رھ�ا، 
�ن�ات. أن�ا أك�ره أن أج�ی�ب   دون تجمیٍل أو م�ح�سِّ

كطالب نجیب حفظ درَسھ حرفًا حرفا عن أس�ئ�ل�ة 
ني إلى تنظیِم أفكاري وتنمیِق كلماتي، أن�ا  تضطرُّ
ةً للتعریف  الناشزةُ دائًما. ومع ذلك أجدني مضطرَّ
بي، كما في العادة وفي نطاق قواع�َد ی�ق�ت�ض�ی�ھ�ا 

  الحواُر.
أنا آسیة السخیري امرأة ال تش�ب�ھ غ�ی�ر ن�ف�س�ھ�ا 
شاعرة ومترجمة تونسیة. لي العدید من األعمال 
األدبیة منھا ما نشر في تونس أما معظم�ھ�ا ف�ق�د 
ت����م نش����ره ف����ي ع����دة ب����ل����دان ع����رب����ی����ة 
وأوروبیة.التقیناھا و كان لنا معھا ھ�ذا ال�ح�دی�ث 

 السریع .
  
أنت تكتبین الروای�ة وال�ق�ص�ة، ف�أیُّ�ھ�م�ا أق�رُب  -

 إلیك؟
* الكتابةُ بالنسبة لي حاجةٌ ول�ذل�ك ف�إن ال�م�ادةَ، 
التي تكون قبل لحظٍة من انسكابھا على ال�ب�ی�اض 
َد فكرٍة تائھٍة في ملكوت السؤال، ھ�ي ال�ت�ي  مجرَّ
تفرض القالَب الذي ستتشكَّل ف�ی�ھ. ف�ي ال�ب�دای�ِة، 
لست أنا من یختار ال�ج�ن�َس ال�ذي س�أك�ت�ب ف�ی�ھ 
ولكن الخطوةَ األولى ھیالتي یتبلور ع�ل�ى إث�ِرھ�ا 
. األج��ن��اُس األدب��یَّ��ة،ك��م��ا ك��لِّ ال��ف��ن��وِن،  ال��ن��صُّ
عموًما،تتقاطع في أغل�ب ع�ن�اص�ِرھ�ا وأنس�اق�ھ�ا 
وغایاتھا حسب رأیي. ولذلك أرى أن�ھ ال ی�م�ك�ن 
تفضیُل أحِدھا على اآلخ�ر. أع�ت�ق�د أن األج�ن�اَس 
األدب��ی��ة ال ت��رض��خ ل��ل��ت��ص��ن��ی��ِف إال م��ن خ��الل 
التنظیراِت التي ال یحتملھا الفنُّ بما أنھ فرصتُ�ن�ا، 
التي تكاد تكون وحیدةً، لالنعتاق والتحلیِق عال�یً�ا 
د مس�اف�اِت رؤی�ٍة ت�دع�ون�ا إل�ى  دون شروٍط تح�دِّ
معانقتِھا وسْبِر أضوائِھا وإش�راق�اتِ�ھ�ا ال�ف�ات�ح�ِة. 
یمكن، بالنسبة لي، أن تندمج ك�لُّ ال�ع�ن�اص�ِر ف�ي 
جن�س أدب�يٍّ واح�د. الش�ع�ر ل�ی�س، ب�الض�رورِة، 
منفصًال عن الروایة ألنھ أصُل الحكایِة (أل�م ی�ْرِو 
رم�ب�و وی�ان�ی��س�ری�ت��س�وس وی��وج�ی�ن غ�ی�ل��ی�ف�ی��ك 
ومحمود درویش والصغیر أوالد أحمد وغ�ی�ُرھ�م 
من الشعراء الكباِر ِسیََرھم وقصَصھم م�ن خ�الل 
الش�ع�ر؟ أل�م ت��ك�ن م�ل�ح��م�ت��ا اإلل�ی��اذة واألودیس��ا 
وجلجام�ش ھ�م�ا ال�روای�ت�ان األك�ث�ر ق�دًم�ا ع�ب�ر 
التاریخِ حتى وإن ظلَّتا تُصنَّفان في خانِة الشع�ِر؟ 
ثم ألم تكن حدث أب�و ھ�ری�رة ق�ال إح�دى أج�م�ِل 
المالحِم التي ستظل، مھما مضى ال�زم�ن، م�ن�ارةً 
أدبیةً ال تنطفئ أبًدا ومرفأ آمنًا للعابرین في ھ�ذه 
�ن ج��ع�ل��وا الس��ؤاَل اآلب�ق م�ل��ج�أَھ��م  ال�ح�ی��اة، م��مَّ
الراسَخ؟). والروایةُ والقصةُ ال�ق�ص�ی�رة أل�ی�س�ت�ا 
تحتِویان على الكثیر من الشعِر والف�ن�ونِ�ال�ب�ع�ی�دة 
عن الورق والحبر والقلِم واللغات ق�ب�ل ك�لِّ ذل�ك 
ر البعُض أنھما في قط�ی�ع�ٍة ت�ام�ٍة  والتي قد یتصوَّ
معھا. كیف یمك�ن ل�ل�روای�ة وال�ق�ص�ة أن ی�ك�ون�ا 

بمعِزٍل عن الشعر وعن عیِن السنیمائي والف�ن�اِن 
الت�ش�ك�ی�ل�ي وال�ن�ح�اِت أو ع�ن خش�ب�ِة ال�م�س�رح 
والنوتة الموسیقیة. أنا عندما أتناوُل عم�ًال أدب�یًّ�ا 
أحضنھ ككلٍّ ولیس كق�ط�ع�ة م�ع�زول�ٍة ح�ت�ى وإن 
كانت قائمة بذاتھا وبالتالي ینبغي عليَّ أن أتعامل 

 معھا على أساس أنھا منفصلةٌ عن العالِم.
 
أغلب إصداراتِك من الكتب طُ�ب�ع�ت ف�ي مص�ر   -

ولبنان واألردن وغ�ی�ِرھ�ا، ف�إل�ى م�ا ی�ع�ود ھ�ذا 
 اإلقباُل على النشر خارج تونس؟

* ذلك حتما لیس یعود إلى جودِة ظروِف ال�ن�ش�ر 
واحتراِم حقوِق المؤلِِّف خ�ارج ت�ون�س ألن ت�ل�ك 
الظروف تتشابھ،من حیث ما یشوبھا من نقائَص 
وعاھاٍت، في كل أنحاء العالِم ولی�س ف�ي ال�ع�ال�م 
العربي فقط؛ وقد یكون لذلك أسباب كثیرة یط�ول 

  الحدیُث فیھا.
أنا نشرت كتبي خارج ت�ون�س ف�ق�ط ك�ي ال أظ�ل 
محاصرةً في رقعٍة واحدة حتى وإن كانت بالدي. 
ب�ت ش�ب�ك�ةُ ال�ن�ت ب�ی�ن ال�ن�اش�ِر وال�ك�ات�ِب  لقد قرَّ
واختصرت المسافات التي كانت تستغرق الك�ث�ی�َر 
من الوقِت. كنت أبعث مخطوطاتي إلى دیار نش�ر 
وعندما تردُّ عليَّ بالقبوِل یصیر ال�ت�ع�ام�ُل أس�ھ�ل 

   حتى مما ھو علیھ مع ناشرین في تونس.
  
في تونس و ھل ھ�و م�واك�ب ل�م�ا   ھل ثمَّة نقدٌ  -

 یصدر من شعر و روایة ...؟
* صدقًا، أنا منذ بدای�ِة ھ�ذه األل�ف�ی�ِة، ل�م أواك�ب 
الحركة النقدیةَ في تون�س. ال�ن�ق�د، أص�ًال، ل�ی�س 
یستفزني وال یغریني وال یحبِّبني في قراءتھ لك�لِّ 
ما أحسستھ من تعالي النق�اِد ال�ت�ونس�یِّ�ی�ن ال�ذی�ن 
ینظرون إلى األعماِل األدبیة من برجھم ال�ع�اج�ي 
رون أن�ھ ال  ومن خالل تنظیراتِ�ھ�م ال�ت�ي ی�ت�ص�وَّ
یدخلھا الخطأُ أبًدا. لكلِّ ذلك، أنا لم أسع أب�دا إل�ى 
أن یكتب عني أيٌّ كان ول�م ات�وسَّ�ل أح�ًدا ألن�ن�ي 
مؤمنةٌ بأن العمَل الجیَِّد كفیل بأبدیَّتِھ فإن ك�ان م�ا 
أكتبھ جدیٌر بالبقاء ھو سیبقى من ت�ل�ق�اء ج�م�الِ�ھ 

 وصدقِھ وإن حدث العكُس فلیذھب طيَّ النسیاِن.
  

ھل أن الثورة في تونس قدمت بدیال أدبیا أكث�ر  -
 نضجا و تقدمیة مما كان علیھ الوضع قبل ذلك؟

* بدًءا، أنا ال أعتبر ما حدث ف�ي ت�ون�س ث�ورةً. 
ج�ان�ف�ي س�وى  14كما أنني لم أَر بعد انت�ف�اض�ة 

شلٍل متناحرة ومتھافتة على مصالح�ھ�ا، ول�م أر 
ساحةً أدبیة فاعلة ك�م�ا ی�ح�دث ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
ال�ب�ل�دان األخ�رى. ن�ح��ن مص�اب�ون، ف�ق�ط، ب��داء 
التھافت والھرولِة واألنوات المتضخم�ة إل�ى ح�د 
الترھل. ال یتبادر إلى ذھن أيٍّ كان أنني أت�ح�سَّ�ر 
أو أعاتب لكوني مقصیةً ذلك أنني ال�ت�ي اخ�ت�رت 

  ذلك اإلقصاء وعزلتي.

 

ما ي اا آ 
و و روا ا و ا

 
 

في ضیافة ”العراقیة االسترالیة“
بقلم: عبد الحمید الصغیر/ تونس
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تنفتح روایة "س�ب�ای�ا دول�ة ال�خ�راف�ة"   
للروائي عبد الرضا صالح م�ح�م�د، ع�ل�ى 
مسعى غایتھ إدانة اإلرھاب؛ وجھاً كال�ح�اً 
من وجوه فرض التعالیم الدینیة باإلكراه، 
منذ أن غیّرت البنی�ة ال�ن�ص�ی�ة ل�ع�ن�وان" 
الدولة اإلسالمیة ف�ي ال�ع�راق والش�ام"، 
إلى "دول�ة ال�خ�راف�ة"، وم�ن "رع�ای�ا" 
الدولة اإلس�الم�ی�ة، إل�ى "س�ب�ای�ا" دول�ة 
ال��خ��راف��ة ال��ت��ي ن��ف��ت ف��ي ت��ط��ب��ی��ق��ات��ھ��ا 
المیدانیة، أي عالقة سوی�ة ب�ی�ن ال�ح�اك�م 

 والمحكوم.
وتسفر قراءتھا عن اتجاھین متعاكس�ی�ن، 
یشكالن جسد سیرورتھ�ا ال�ت�ي ال�ت�ح�م�ت 

فیھا األحداث الك�ث�ی�رة، ب�دءاً م�ن م�دی�ن�ة 
ال��م��وص��ل ع��ن��دم��ا ت��ع��رض��ت الج��ت��ی��اح 
الجماعات المس�ل�ح�ة ال�ت�ي ت�رت�دي زوراً 
رداء اإلس�الم، وت��م�ارس ب�اس��م�ھ أش�ن��ع 
األعمال، حتى یقیّض لعائ�ل�ة ال�روای�ة أن 
تنجو بأغلبھا أثناء ھربھا من بط�ش ھ�ذه 
العصابات، لتعود إلى مس�ت�ق�رھ�ا؛ م�دی�ن�ة 
العمارة مركز مح�اف�ظ�ة م�ی�س�ان، ب�ی�ن�م�ا 
تتحرك في س�ی�رورت�ھ�ا ال�م�ع�اكس�ة ن�ح�و 
مدینة الموصل بدءاً من م�دی�ن�ة ال�ع�م�ارة 
في محاولة من بطل الروایة إسحاق ح�نّ�ا 

 تحریر عمتھ السبیّة میریام.
سكنت ھ�ذه ال�ع�ائ�ل�ة ال�م�وص�ل�ی�ة م�دی�ن�ة 
العمارة بعد نزوح عمیدھا دان�ی�ال إل�ی�ھ�ا، 
طلباً ل�ل�رزق ف�ي م�ح�ی�ط ج�دی�د، ب�ع�د أن 
تعرض ل�خ�س�ارة ف�ي م�دی�ن�ھ ال�م�وص�ل، 

  وشّحة المورد في أختھا بغداد.
ھناك ف�ي م�ح�ل�ة ال�ت�وراة ی�ك�ّون ال�رج�ل 
عائلتھ في مجال اجتماعي ودود، تج�ت�م�ع 
فیھ شمائل األصالة والكرم وال�م�س�ال�م�ة، 
فإسحاق الرضیع الذي نجا بإعجوب�ة م�ن 
ح��ادث��ة س��ی��ر ع��ل��ى ط��ری��ق ع��ام ، راح 
ض�ح�ی�تَ�ھ�ا أب��واه، ی�ن�ش�أ ب��ی�ن ص�دی�ق�ی��ن 
مسلمین ؛ خالد وحیدر في صداق�ة ط�ی�ب�ة 
ممتدة، سی�ك�ون ل�ھ�ا أث�ر مش�ھ�ود ع�ل�ى 

 تحریر عمتھ آنفة الذكر میریام.
لقد حفلت طبیع�ة ھ�ذه ال�روای�ة ب�ال�ط�اب�ع 
االج�ت��م��اع��ي ال�ع��ری��ض، م��ع ال��ف��ان��ت��ازی��ا 
وبعض ال�م�الم�ح الس�ی�ن�م�ی�ة، ال�ت�ي م�ن 
دونھا ال یمكن لب�ط�ل�ھ�ا ت�ح�ق�ی�ق م�ھ�م�ت�ھ 
الجدی�دة ال�ت�ي ع�زم ع�ل�ى ت�ن�ف�ی�ذھ�ا، إالّ 
بممھدات استباقیة كان عونھ علیھ�ا م�ن�ذ 
بدایتھا صدیقا طفولتھ؛ خالد الذي أص�ب�ح 
ضابطاً في الجیش العرقي الجدید، وحیدر 

  المدرس .
إن محاولة استی�ع�اب م�خ�ت�ل�ف ت�داع�ی�ات 

ھذه الروایة، وم�ا ت�ف�رزه م�ن ط�روح�ات 
فنیة، تتطلب النظر إلیھا م�ن مس�ت�وی�ی�ن؛ 
القراءة من على الس�ط�ح، وال�ق�راءة م�ن 
عمق، وذلك لسمة طابعھا الح�رك�ي ال�ذي 
امتازت بھ، سواء على صعید الح�دث، أم 

  على صعید الزمن كذلك.
ویمكن القول؛ إن ھذه الروایة انتم�ت ف�ي 
بعض مفاصلھا إلى الروایة "المیدانیة"، 
بناء على مشاركة الروائي نفس�ھ تص�ف�ح 
ال��وق��ائ��ع ال��ت��ي حص��ل��ت ف��ي ال��م��دی��ن��ة 
وللمدینة، وأھلھا وطرقھا وبعض قراھ�ا، 
حینما أتی�ح�ت ل�ھ ف�رص�ة ال�ذھ�اب ح�ی�ث 

  جرت بعض األحداث.
وھنا یتجسد الج�ھ�د ال�ب�ن�ائ�ي ال�ذي ب�ذل�ھ 
الروائي في سعی�ھ الن�ج�از روای�ت�ھ، وم�ا 
تخلل ذلك من تفاص�ی�ل، ك�ان�ت تس�ت�دع�ي 
أش��ّد أن��واع ال��ت��ع��اط��ف م��ع أب��ط��ال���ھ 
والجماعات األخر، ال�ت�ي وج�دت ن�ف�س�ھ�ا 
وفي مفاجأة سوداء ت�ح�ت رح�م�ة ع�ت�اة، 
وأن ما بدأ یخیّم عل�ى ن�ف�وس�ھ�م وأج�واء 
المدینة ظالم غیر مشھود، ف�ي أي زم�ن 

 من أزمان التوحش واالنتھاك.
لقد ت�وف�رت ھ�ذه ال�روای�ة ع�ل�ى ط�رائ�ق 
عدیدة لت�ل�وی�ن أج�وائ�ھ�ا وب�ث دالالت�ھ�ا، 
فاشتغلت ع�ل�ى مس�اح�ات م�ت�ع�اق�ب�ة م�ن 
الجغرافیا والتاریخ، لق�ط�ع رت�اب�ة الس�رد 
التراتبي وخلق أجواء جدیدة، تح�ّل م�ح�ل 
القدیمة التي قد یكون ملّھا المتلق�ي. ك�م�ا 
أنھا أزاحت ص�وت ال�راوي ب�م�ا أض�ح�ى 
یسود عوالمھا م�ن ح�وارات ت�أت�ي ع�ل�ى 
ألسنة متحاورین، یتكلم كل منھم بل�س�ان�ھ 
الخاص وھ�وی�ت�ھ ال�خ�اص�ة، وق�د ج�اءت 
ع�ل�ى ھ�ی�ئ�ة فص�ول ب�أس�م�اء م�خ�ت�ل�ف��ة، 
وم�ق�اط�ع م�ف��ص�ول�ة ب�ع��الم�ات رس�م�ی��ة، 
أتاحت للروائي حری�ة ال�ح�رك�ة ل�الن�ت�ق�ال 
بالمتل�ق�ي إل�ى أم�اك�ن وأزم�ان م�خ�ت�ل�ف�ة 

ومتعاكسة؛ كسراً لسكون التلقي، وتنویعاً 
 على إیقاعھ كذلك.

في مثل ھذا العرض الواسع الذي ان�ب�رت 
الروای�ة م�ن خ�الل�ھ، إل�ى ب�ث رس�ال�ت�ھ�ا 
اإلنسانیة بأحداثھا الج�س�ام ال�ت�ي ل�ح�ق�ت 
بالناس، تّم الكشف عن التفاعل اإلنسان�ي 
مع أولئك الذي كانوا ی�ق�اوم�ون الس�ل�وك 
الش��ائ��ن ل��ل��م��ح��ت��ل، والس��ی��م��ا ال��م��واق��ف 
الشجاعة التي كانت تواَجھُ ب�ھ�ا ص�ن�وف 
المساومة التي كانت تُْملى على م�ع�ت�ن�ق�ي 
األدیان األخرى، ألجل سحبھم إل�ى دی�ان�ة 
م��غ��ای��رة ض��م��اَن س��الم��ة رؤوس��ھ��م م��ن 

 القطع، أو السلب والسبي معاً .
ل��ق��د واك��ب ال��روائ��ي س��ی��رورة روای��ت��ھ 
باطالع مشھود، على الم�دن وال�ق�ص�ب�ات 
والقرى التي مّرت علیھا العائلة المنكوبة 
أو لجأت إلیھا، حتى تحقق لھا في األخی�ر 
وبعد عناء ع�ظ�ی�م ال�وص�ول إل�ى م�دی�ن�ة 
كركوك، ومن ثّم إلى م�ط�ار أرب�ی�ل ف�إل�ى 
البصرة، ثم إلى مدینة ال�ع�م�ارة م�ب�اش�رة 
حیث السك�ن وم�ا ی�ت�ع�ل�ق ب�ال�م�وج�ودات 
الشخصیة ھناك، وھنا تجدر اإلشارة إل�ى 
أن ما یصدر م�ن ت�ھ�وی�م�ات، ع�ن فص�ل 
العالقة بین المبدع ومقترباتھ المرجع�ی�ة، 
وما یظل متعالقاً بین المب�دع وم�ن�ت�ج�ھ ال 
یمكن أن ت�ك�ون وث�ی�ق�ة ص�ال�ح�ة ج�داً أو 

 تماماً، لتقویم النص في أغلب األحوال.
عند أولى لحظات االستقرار الت�ي س�ادھ�ا 
حزن فجائ�ع�ي، ت�دارس�ت ال�ع�ائ�ل�ة أق�رب 
الخسارات؛ فك�ان�ت م�ق�ت�ل ال�ج�د دان�ی�ال، 
سْبي العمة الجمیلة میری�ام، واالس�ت�ی�الء 
على الس�ی�ارة ال�خ�اص�ة وب�ع�ض ال�م�ال، 
لتنفتح صفحة روائیة جدیدة، یعتزم ف�ی�ھ�ا 
إسحاق الذي أنقذ أھلھ أو أكثر أھ�ل�ھ م�ن 
فتك داعش، تحریر عمتھ میریام والع�ودة 
بھا إلى بّر األم�ان، ح�ت�ى ل�و ك�ل�ف�ھ ذل�ك 
ح�ی�ات�ھ ف�ي م�واق��ف ك�ری�م�ة وش�ج�اع��ة، 
یمارس ال�ف�ع�ل ف�ی�ھ�ا درج�ة ع�ال�ی�ة م�ن 

 درجات الخیال!
لقد قّدر على الم�ف�ص�ل ھ�ذا أن ی�ت�ض�م�ن 
كثی�راً م�ن اإلج�راءات وال�ع�ق�ب�ات، ال�ت�ي 
ینبغي أن تتیسر إلس�ح�اق ل�ی�ف�ي ب�وع�ده 
ال��ذي اع��ت��رض ع��ل��ی��ھ ج��م��ع��ا األھ��ل 
واألص��ح��اب، وأن ی��ذھ��ب ب��ھ إل��ى م��داه 
األقصى؛ نجاحاً أو فشالً ولتكن العاقبة م�ا 

  تكون.
ومما یمكن اإلشارة إل�ی�ھ ھ�ن�ا أن ب�ع�ض 
األعمال ترتقي إلى درجة المھمات، ال�ت�ي 
بتحقیقھ�ا ی�ت�م ن�ج�اح ك�ب�ی�ر، وإّال ف�إن�ھ�ا 
بفشلھا ترتد على صاحبھا بأوخم النت�ائ�ج 
والمحّصالت، وكم حفل التاریخ بمثل ھ�ذه 
المھمات التي لم یحالفھا النج�اح وذھ�ب�ت 

  بعواقبھا أدراج الریاح.

ولعل التجارب التأریخیة، تؤشر ع�ل�ى أن 
كل من كان یتصدى لمثل ھذه ال�م�ھ�م�ات، 
كان ع�ل�ى ع�زم ش�دی�د، وط�اق�ة جس�دی�ة 
تحتم�ل ش�ت�ى الص�ع�وب�ات. ول�و راج�ع�ن�ا 
الملف�ات الش�خ�ص�ی�ة ألص�ح�اب ال�م�ب�ادئ 
والرساالت على مّر التأریخ، ل�م�ا وج�دن�ا 
فیھم رجالً علیالً أو سقی�م�اً، ی�ع�ط�ل داؤه 
تنفیَذ رسالتھ أو یحبط عملھ علیھا ب�إرادة 
تتضافر فیھا قوت�ا ال�ج�س�د ال�م�ّر وال�ع�زم 

  العنید.
في ھذه الروایة "سبایا دولة ال�خ�راف�ة"، 
تحققت الصفات البدنیة والنفسیة لبط�ل�ھ�ا 
إسحاق حنا، ل�ی�ح�رر ع�م�ت�ھ م�ی�ری�ام ب�ل 
وث��الث نس��اء م��ع��ھ��ا ك��ذل��ك، ض��م���ن 
مواص�ف�ات "رس�ال�ة" ش�خ�ص�ی�ة ل�رج�ل 
انحصرت جل مواصفاتھ الممتازة لتحقیق 
ھذا الفعل المحصور في إطار ع�ائ�ل�ي ل�م 

 یتعّد إلى ما ھو أكبر منھ.
لذلك اختار الروائي بطلھ ھذا لتنفیذ ذل�ك، 
فھو شاب ق�وي، وذو حس�اس�ی�ة ع�ال�ی�ة 
إزاء ما تتعرض ل�ھ ال�م�رأة، وم�ا ی�ل�ح�ق 
بأھلھا وذویھا من ألم وقلق وعار، حینما 
تكون سبیّة محلّلة ع�ل�ى ق�اھ�ر م�غ�ت�ص�ب 

 بقوانین شریعة غاب.
لقد بدأت مھمة إس�ح�اق أوالً ب�ال�ح�ص�ول 
على الجنسیة السویدیة ، یس�اع�ده ع�ل�ى 
الحصول علیھا صدیقھ خالد، ل�ی�م�ك�ن ل�ھ 
أن یقضي أیاماً مع قریب لھ ھناك، ریث�م�ا 
ینجز معاملة السفر إلى تركیا، ومن ث�م�ة 
إلى ال�م�وص�ل، ل�ت�ق�دی�م ط�ل�ب االنض�م�ام 
تط�وع�اً ف�ي ص�ف�وف ت�ن�ظ�ی�م�ات داع�ش 

  ھناك.
كان ذلك یتم عبر سل�س�ل�ة م�ن ال�م�م�رات 
الضیقة والمخیفة، وبوسائط شتى تس�نّ�ت 
م��ع ق��درات م��ت��ب��ای��ن��ة خ��اص��ة وع��ام��ة، 
وجمیعھا كانت محكومة ب�ق�در ك�ب�ی�ر م�ن 
الفشل واإلحباط، لكي یتم ت�ح�ری�ر ال�م�رأة 
وال�ع�ودة ب�ھ�ا كس��ی�رة ال�ج�س�د وال��روح، 
حامالً في أشھرھا األولى من سفاح، ك�ان 
علیھا لك�ي ت�ب�رأ م�ن�ھ أن ت�ت�خ�ل�ص م�ن 

  جنینھ باإلسقاط.
إن ھذه الروایة المثیرة التي تداخل ف�ی�ھ�ا 
ف��ع��ال ال��واق��ع ال��م��ت��اح، وال��خ��ی��ال ش��ب��ھ 
األسط�وري، ان�ف�ت�ح�ت ب�اس�ت�م�رار ع�ل�ى 
مكنونات الواقع الملتبس والعنیف والمر، 
حینما یتصدى لھ الفن بممكن�ات�ھ ال�ت�ي ال 
تحد، وھو م�ا حص�ل ھ�ن�ا، ك�لّ�ھ أو ج�لّ�ھ 

  دونما شك.
............................ 

 -الروایة م�ن إص�دار دار أم�ل ال�ج�دی�دة 
  2017دمشق ط

صفح�ة م�ن ال�ح�ج�م  230عدد الصفحات 
 المتوس

 رسالة إسحاق حنّا

روا  اءة   ا  
”اا دو “  

 حنون مجید
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قرأت في ألفیسبوك مقاال كت�ب�ھ   
عصام الزھیري، ت�ح�ت ع�ن�وان 
(ل��م��اذا ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب ب��ح��ذف 
الش���ری���ع���ة اإلس���الم���ی���ة م���ن 

 القانون؟)، 
جاء فیھ :"حدث ف�ي ال�ب�رل�م�ان 
المصري الیوم، وأثناء م�ن�اقش�ة 

م�ن الئ�ح�ة م�ج�ل�س  47الم�ادة 
الش��ی���وخ ال���خ���اص��ة ب���ت��ق���دی���م 
مقترحات بمشروعات القوانی�ن، 
وھ�ي ال��م�ادة ال��ت��ي تش��ت��رط أن 
یتقدم العضو بمقترح یتوافق مع 
م��ب��ادئ ال��دس��ت��ور ال��م��ص��ري 
ومبادئ الشریعة اإلسالمی�ة، أن 
تقدم النائب "م�ح�م�ود حس�ی�ن" 
بطلب استبعاد كلم�ة "الش�ری�ع�ة 
اإلسالمیة" من المادة، متس�ائ�ال 
ع��ن م��ع��ن��ى أن ی��ت��ف��ق م��ق��ت��رح 
قانون مع الشریعة اإلسالمیة إذا 

 كان یخص األقباط مثال؟!.
الیمكن وصف سؤال النائ�ب إال  

بالمنطقیة والجرأة وال�ع�ق�الن�ی�ة، 
وال أق��ل م��ن وص��ف ال��ن��ائ��ب 
ألمحترم نفسھ بما یس�ت�ح�ق م�ن 
أوصاف ال�ن�ب�ل والش�ج�اع�ة، م�ا 
منحھ القدرة على تحدي غ�رائ�ز 
ال��ن��ف��اق ال��دی��ن��ي ال��ت��ي ص��ارت 
متفشیة في ننفوس�ن�ا ك�ال�م�رض 
والكابوس، تحیة حارة أوج�ھ�ھ�ا 
للنائب الموقر "محمود حسین" 
ألن��ھ ل��م ی��ق��رر الص��م��ت م��ث��ل 
كثیرین بإزاء اإلحجام عن مجرد 
ط���رح األس���ئ���ل���ة ال���ق���ان���ون���ی���ة 
واإلع�ت��راض��ات ال�م��ن��ط��ق�ی��ة ف��ي 
ط���ری���ق ج���ب���روت س���ل���ط���وي 
مؤسس�ي وش�ع�ب�ي م�خ�ی�ف ف�ي 

 الواقع.
تحمل النائب الشجاع بنبل وع�ن 
طیب خ�اط�ر م�وج�ة اإلع�ت�راض 
غیر العقالنیة التي أثارھا طلبھ، 

وأتى الرد ع�ل�ى م�ق�ت�رح�ھ غ�ی�ر 
عقالني وال قانوني وال س�ی�اس�ي 
كما ھو متوقع أیضا، متمثال ف�ي 
رد نائب آخر ب�ق�ول�ھ : "أخش�ى 
أن��ھ ف��ي ح��ال��ة ح��ذف ك��ل��م��ة 
الشریعة اإلسالمیة فسی�ك�ون ل�ھ 

 رد فعل غیر مرغوب"!!. 
وھو ما ی�ع�ك�س ح�ال�ة ال�ت�راج�ع 
ال��ع��ام��ة ع��ن ت��ح��ك��ی��م ال��ق��ی��م 
الدستوریة والقانونیة، بل وع�ن 
ت��ح��ك��ی��م ب��دی��ھ��ی��ات ال��ع��ق��الن��ی��ة 
والمؤسسیة في الدول الحدی�ث�ة، 
تحت ضغط الرھ�ب�ة م�ن س�ط�وة 
الالعقالنیة والغرائزیة الدی�ن�ی�ة، 
وم�ی�ول الش�م�ول�ی�ة واإلس�ت�ب�داد 
اإلس��الم��ي ال��م��ھ��ی��م��ن، وھ��و 
إس��ت��ب��داد ی��ت��خ��ذ م��ن ال��م��ادة 
ال��دس��ت��وری��ة ال��ت��ى ت��ج��ع��ل م��ن 
م��ب��ادئ الش��ری��ع��ة اإلس��الم��ی��ة 
مصدرا ل�ل�ت�ش�ری�ع ت�ك�أة إلق�رار 
سلطة دینیة تسح�ب اخ�ت�ص�اص 
ال�ب��رل��م��ان ف��ي ال��ت��ش�ری��ع ع��ل��ى 
القاعدة المع�روف�ة ل�ك�ل تش�ری�ع 
في الماضي والحاضر، في الفقھ 
كما في ال�ق�ان�ون، وھ�ي ق�اع�دة 
المصلحة ال�ق�وم�ی�ة وال�وط�ن�ی�ة، 
ی��ح��دث ذل��ك ل��ی��س ف��ي مص��ر 
وح���دھ���ا ول���ك���ن ف���ي ع���م���وم 
المجتمعات الت�ي ی�دی�ن غ�ال�ب�ی�ة 
سكانھ�ا ب�أی�دی�ول�وج�ی�ا ت�ن�ت�س�ب 

 وھما لإلسالم.
 یرحمكم هللا." إنتھى المقال.

 
 وكان تعلیقي كاآلتي:

"أحترم ھذا ال�ن�ائ�ب ال�م�ح�ت�رم، 
محمود حسین، والذي أثبت حق�ا 
أنھ یمثل ك�ل ال�م�ص�ری�ی�ن وأن�ھ 
سیاسي، یعرف معنى ال�دس�ت�ور 
وت��أث��ی��ره ع��ل��ى ج��م��ی��ع ن��واح��ي 
الحیاة، ألسیاسیة، واإلجتماعیة، 
والثقافیة، واإلقتصادیة، وأیض�ا 
ع�ل��ى ح��ق��وق اإلنس��ان، وط�ب��ع��ا 

على تفعیل واح�ت�رام، وت�ط�ب�ی�ق 
 مبدأ المواطنة.

حت�ى اآلن ورغ�م أن ال�دس�ت�ور 
المصري ینص في مادتھ األولى 
على (كلمة) ألمواطنة، إال أن�ھ�ا 
التزال مجرد كلم�ة، ف�ق�ط (ح�ب�ر 
على ورق)، فقدت معناھا، ألنھ�ا 
بدون قانون یفعلھا، ویعاقب م�ن 
یخالفھا. فالقبطي التقبل شھادتھ 
على المسلم، في الم�ح�اك�م، إذن 
لیس المصریون متساوون أم�ام 

 القانون. 
وإذا تزوج المسلم م�ن ق�ب�ط�ی�ة، 

میراثھ ب�ع�د  فلیس لھا الحق في 
وفاتھ، إذن فالم�ص�ری�ی�ن ل�ی�س�و 

 متساوین في الحقوق. 
ق��ام األزھ��ر الش��ری��ف ب��رف��ض 
(ال��ق��ان��ون ال��م��وح��د ل��ب��ن��اء دور 
العبادة)، بعد أن قتل بحثا ألك�ث�ر 
م���ن عش���ر س���ن���وات، وأق���ره 
ال��م��ج��ل��س ال��ق��وم��ي ل��ح��ق��وق 
اإلنس�����ان، ب�����ع�����د ح�����وارات 
ومن�اقش�ات ع�دی�دة، وت�ع�دی�الت 
م��ت���ع���ددة، ورض��خ���ت ال���دول���ة 
وأصدرت (قان�ون ت�ن�ظ�ی�م ب�ن�اء 
وترمیم الكنائس)، في أغسط�س 

، وھ���و ق���ان���ون غ���ی���ر 2016
دس��ت��وري، وع��ن��ص��ري، ول��ق��د 
أطلقت علیھ (ق�ان�ون ع�دم ب�ن�اء 
الكنائس)، فبعد مرور أك�ث�ر م�ن 
أربع سنوات ع�ل�ى ص�دوره، ل�م 

 27ی��ج��رؤ م��ح��اف��ظ واح��د م��ن 
محافظ، عل�ى ال�ت�ص�دی�ق ب�ب�ن�اء 
كنیسة واحدة في محاف�ظ�ت�ھ ؟!، 
بل على العكس تم غلق كنائ�س، 
تطبیقا لھذا القانون، ألنھا بن�ی�ت 
ب�دون ت��رخ��ی��ص ب�ال��ب��ن��اء، وت��م 
تشك�ی�ل ل�ج�ن�ة ب�رئ�اس�ة رئ�ی�س 
مجلس الوزراء لتوفیق أوض�اع 
ھذه الكنائس وی�ت�م إع�ادة ف�ت�ح 
مایتم ت�وف�ی�ق أوض�اع�ھ م�ن�ھ�ا، 
وعندما یلجأ األقباط للصالة ف�ي 

المنازل، یتم اإلعتداء علیھم وال 
عقاب للمع�ت�دی�ن، ب�ل إن رج�ال 
الشرطة أنفسھم یقوم�ون ب�م�ن�ع 
األق����ب����اط م����ن الص����الة ف����ي 

 المنازل؟!. 
ك��ل ھ��ذا ی��ت��م ف��ي وج��ود م��ادة 

 المواطنة في الدستور؟!!!!. 
وك��ل م��ا ب��ن��ي ف��ي مص��ر م��ن 

كان بأمر  2014كنائس بعد عام 
مباشر من الرئیس عب�د ال�ف�ت�اح 

 السیسي.
في مقابلة لي في ب�رن�ام�ج (م�ع 

 CTVال��ن���ور)، ع���ل��ى ق��ن���اة 
أل��ف��ض��ائ��ی��ة ال��م��ص��ری��ة ت��ق��دی��م 
اإلع�الم�ي إی�ھ�اب ص�ب�ح�ي،ع�ام 

، ھل المواطنة تطب�ق ف�ي 2015
 مصر؟، أجبتھ:

"ش���خ���ص واح���د ھ���و ال���ذي 
یطبقھا، ھو الرئیس عبد الف�ت�اح 

 السیسي".
أم�ا أح��داث ال�ف��ت�ن�ة ال�ط�ائ��ف�ی��ة، 
ك���أح���داث ال���زاوی���ة ال���ح���م���را، 
والكشح، ونجع حم�ادي، وال�ت�ي 
راح ض��ح��ی��ت��ھ��ا ال��م��ئ��ات م��ن 

، ف�ل�م 2014الشھداء، قبل ع�ام 
یتم الحكم ب�إع�دام مس�ل�م واح�د، 
ألن دم ال��م��س��ل��م الی��ؤخ��ذ ب��دم 
الك�اف�ر، إال مس�ل�م واح�د، وھ�و 

تم إعدامھ في أح�داث  الكموني، 
ن��ج��ع ح��م��ادي ن��ظ��را ألن أح��د 
الض��ح��ای��ا ك��ان أم��ی��ن ش��رط��ة 
مسلما، ومع ذل�ك ف�ق�د اس�ت�ن�ك�ر 
الغول، وھذا إسمھ، وكان ن�ائ�ب�ا 
في مجلس الشعب، إستنك�ر ھ�ذا 
الحكم، وسار ھ�و وآخ�رون ف�ي 
جنازة الكموني ی�رددون ب�أع�ل�ى 
األص���وات: "ال إل���ھ إال هللا، 
ألشھید حبیب هللا"، فقد اعتبروا 

 الكموني شھیدا؟!.
أین إذن الم�واط�ن�ة ال�ت�ي ی�ن�ص 
علیھا الدستور، إنھا ب�ال ق�ان�ون 
یفعلھا، ومؤسس�ات ت�ؤم�ن ب�ھ�ا 

ور ك�وتطبقھا، ستظ�ل م�ج�رد دی�
لتجمیل الص�ورة، وح�ب�را ع�ل�ى 

 ورق.
إما أن یكون الدستور والقوانی�ن 
المنبثقة عنھ تمثل، وت�ع�ب�ر ع�ن 
دول��ة (م��دن��ی��ة)، دی��م��ق��راط��ی��ة، 
حدیث�ة، أو ف�ل�ن�ع�ل�ن�ھ�ا ص�راح�ة 
(دولة دینی�ة)، ون�ك�ی�ف أم�ورن�ا 
 على ھذا الوضع، وربنا موجود.

 الأ  
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م��ھ��ن��ة ق��دی��م��ة وم��وج��ودة م��ن زم��ن 
السومریین والبابلیین، حیث ك�ان ی�ج�ل�س 
الكاھن في باب المعبد وینق�ش ب�اآلس�ف�ی�ن 
ع�ل�ى األج�ر، ط�ل�ب�ات ال�م�واط�ن�ی�ن ل�إلل�ھ 
والملوك، وت�ط�ورت م�ع ت�ط�ور اإلنس�ان 
وحاجاتھ، واتخذت أشكاال وصیغاً مخت�ل�ف�ة 

 ومتعددة وزاد عدد ممتھنیھا.
مھنة تراثیة شع�ب�ی�ة م�ع�روف�ة م�ن�ذ ق�دی�م 
الزمان ح�ی�ن�م�ا ك�ان�ت م�ن�ت�ش�رة م�ع ق�ل�ة 
الوعي وبساطة الناس، إال أن�ھ�ا م�ازال�ت 
متواجدة في وق�ت�ن�ا ھ�ذا، ل�ت�م�ش�ی�ھ أم�ور 
ومعامالت الناس الذین ھم بحاج�ة إل�ی�ھ�ا، 
لقضاء مھماتھم وطلباتھم، لك�ون ص�اح�ب 
تلك المھنة یمتلك م�ن ال�وس�ائ�ل وال�ط�رق 
والخبرة التي یحتاجھا الجمیع ف�ي ال�وق�ت 

 الحاضر.
كاتب العرائض أو العرضحالچي، ھ�و م�ن 
یقوم بالكتابة (شك�اوى، ط�ل�ب ت�دخ�ل م�ن 
الس��ل��ط��ات، ط��ل��ب ع��م��ل م��ن ش��رك��ات 
وغیرھا) نیابة عن الغیر. ھذا الغی�ر ال�ذي 
ھو إما أمیا أو جاھال، لتلك اللغة المطل�وب 
الكتابة بھا، أو لیست لھ الخب�رة وال�درای�ة 
الكافیتین ل�ك�ت�اب�ة م�ا ی�ری�ده، ب�ال�ط�ری�ق�ة 
اإلداریة أو القانونیة المطلوبة منھ. م�ھ�ن�ة 
كاتب العرائض منتش�رة بش�ك�ل أك�ب�ر ف�ي 
البلدان العربیة وبلدان العالم الثالث، حی�ث 
تنتشر األمیة والبیروقراطیة وال�ت�ع�ق�ی�دات 
اإلداریة. ھذه الم�ھ�ن�ة م�ق�ن�ن�ة ف�ي ب�ع�ض 
الدول من طرف اإلدارة وبالت�ال�ي ت�خ�ض�ع 

 ممارستھا لشروط.
وكلمة عرضحالچي ت�رك�ی�ة م�ت�ك�ون�ة م�ن 
ثالثة م�ق�اط�ع، ھ�ي (ع�رض) أي ع�رض 
الشكوى، و(حال) ھي حالة المشتكي، أم�ا 
"جي" فھي كلمة تركیة تست�خ�دم ل�ن�س�ب�ة 
شخص إلى مھنة بما ی�ع�ن�ي ق�ی�ام�ھ ب�ھ�ا، 
وبالتالي یصبح معنى كلمة ع�رض�ح�ال�چ�ي 
ھ��و: ال��رج��ل ال��م��خ��ت��ص ب��الش��ك��اوى أو 
بكتابتھا، أي كتابة حالة ال�م�ش�ت�ك�ي ع�ل�ى 
الورق من قب�ل (ك�ات�ب ال�ع�رائ�ض) ال�ذي 
یحرر الشكوى، لیأخذھا صاحبھا ویقدم�ھ�ا 
للمسؤول لیحكم ب�ھ�ا، أم�ا ال�ك�ت�اب�ة ال�ت�ي 
حررھا فتسمى (العریض�ة) ال�ت�ي ت�ع�رض 
الشكوى أو الطلب، وك�ان�ت ھ�ذه ال�م�ھ�ن�ة 
تسمى بعدة تسمیات منھ�ا ال�ع�رض�چ�ي او 
االرضحالچي كما یسمیھا ال�ب�ع�ض، ح�ی�ث 

 أن أصل ھذه األلفاظ تركي.
تعتبر مھنة ال�ع�رض�ح�ال�چ�ي م�ھ�ن�ة ح�رة، 
تقدم خدمات كتابیة على أنواعھا م�ن ق�ب�ل 
كاتب الطلبات، ال�ذي ی�ك�ت�ب�ھ�ا ب�خ�ط ی�ده، 
وھي عالقة وسطى بین م�ق�دم ال�ع�ریض�ة، 
وبین المسؤول الذي یست�ق�ب�ل ال�ع�ریض�ة، 
لیقترح لھا ال�ح�ل�ول ال�ج�ذری�ة ال�م�الئ�م�ة، 
وأج��راء ال��خ��ط��وات ال��الزم��ة لص��اح��ب 
الشكوى، مثل تحریر الش�ك�اوى وال�ع�ق�ود 
بأنواعھا والم�راس�الت وغ�ی�رھ�ا، م�ق�اب�ل 

  أجر مادي یتقاضاه من صاحب الطلب.
وك��ت��اب ال��ع��رائ��ض ن��وع��ان األول غ��ی��ر 

م�ت��ع�ل��م�ی��ن ول��غ�ت��ھ�م ض�ع��ی�ف��ة ورك��ی�ك��ة، 
یستخدمون كلیشات معینة یحفظونھ�ا ع�ن 
ظھر قلب لكنھم یتمتعون بعالق�ات وط�ی�دة 
مع الموظفین، ویعرفون طرق إن�ھ�اء أی�ة 
معاملة بسرعة. والثان�ي ُم�ل�م�اً ب�األن�ظ�م�ة 
وال���ق���وان���ی���ن واألص���ول الش���رع���ی���ة 
والمراجعات. أغلب ھؤالء من المتقاعدی�ن 
ومن الدائرة ن�ف�س�ھ�ا ال�ت�ي ی�ج�ل�س أم�ام 

 بابھا.
وتعتبر مھنة ح�رة ت�ق�دم خ�دم�ات ك�ت�اب�ی�ة 
على أشكال وأنواع ولغات م�خ�ت�ل�ف�ة م�ث�ل 
كتابة المراسالت وق�راءت�ھ�ا وت�رج�م�ت�ھ�ا، 
فالخبرة ال�واس�ع�ة ال�ت�ي ی�ح�ص�ل ع�ل�ی�ھ�ا 
الكاتب من تلك المھنة ترجع لح�ك�م�ت�ھ ف�ي 
النصح واإلرشاد وال�ف�ت�اوى وی�ب�دى رأی�ھ 
في المواقف والمشاكل والنزاعات، ول�ك�ن 
بصورة ودیة ولیست قانونیة، فج�ل�وس�ھ�م 
أمام المحاكم ومعایشتھم للق�ض�ای�ا تس�م�ح 

 لھم ببناء خلفیة معرفیة طویلة.
یستقبل كاتب ال�ع�رائ�ض م�راج�ع�ی�ھ ع�ل�ى 
قارعة الطریق، یتواجد عادةً ف�ي م�ك�ان�ات 
قریبة من الدوائر الحكومیة لتسھیل مھم�ة 
أصحاب الطلبات، فمنھم من یتخذ رص�ی�ف 
الشارع القریب من البنایة مكان�اً ل�ھ وھ�و 
یجلس في إنص�ات وت�م�ع�ن ف�وق ك�رس�ي 
خشبي قدیم ع�ف�ا ع�ل�ی�ھ ال�زم�ن، وأم�ام�ھ 
طاولة صغیرة وعدتھ من ال�ورق واألق�الم 
والدمغة (ست�م�ب�ة)، إض�اف�ة ال�ى م�ظ�ل�ت�ھ 
الشمسیة التي تحمیھ من ح�رارة الش�م�س 
وق��ط��رات ال��م��ط��ر، أم��ا أكش��اك ك��ت��اب 
العرائض حالیا تعلق ع�ل�ى واج�ھ ال�ك�ش�ك 
لوحة ضخمة تحمل اسم ص�اح�ب�ھ، وداخ�ل 
الكشك لوحات نقشت أنواع العرائض التي 
یق�وم ب�ك�ت�اب�ھ�ا وف�ی�ھ�ا ب�ع�ض ال�ك�راس�ي 
لجلوس الزبائن. ومنھم من یمتلك ك�اب�ی�ن�ة 
أو محالً متكامالً تتوفر فیھ ك�ل م�ل�ت�زم�ات 
الجلوس والكھرب�اء وال�ت�دف�ئ�ة وال�ت�ب�ری�د 
وغ��ی��رھ��ا، ول��م ی��ع��د الش��ك��ل ال��ق��دی��م 
"العرضحالچي" قائما حی�ث ك�ان ی�رت�دي 
سترة قاط كبیرة ب�ع�ض الش�ي، وك�م ردن 
إض��اف��ي ویض��ع ف��وق راس��ھ الس��دارة، 

 باإلضافة إلى ومندیل یمسح عرقة.
یس��م��ع ك��الم ص��اح��ب ال��ع��ریض��ة، ی��دق��ق 
األمور ویحفظ كل ما یسمعھ من ال�م�ق�اب�ل، 
ل��ی��دون��ھ ع��ل��ى ال��ورق ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ی��ة 
الفصحى، دون تدخل صاحب العریض�ة أو 

إبداء أي رأى، أشبھ ما تك�ون ب�ال�وظ�ی�ف�ة 
 الغیر رسمیة.

كاتب العرائض بسبب اس�ت�ق�ب�ال�ھ ص�اح�ب 
العریضة في أول خطوات المعاملة، ی�ج�ب 
علیھ أن یمتل�ك ال�ح�ك�م�ة، وال�ت�ب�ص�ر ف�ي 
ال��ن��ص��ح واإلرش��اد، وی��ب��دى رأی��ھ ف��ي 
المواقف والمشاكل والنزاع�ات، وبص�ورة 
أولیة تحمل صفة الودیة ولیست القانونی�ة 
اإلجباریة ،وبدرایتھم بالق�وان�ی�ن وك�ی�ف�ی�ة 
كتابة الطلبات المختلفة اذا كان�ت م�ت�ع�ل�ق�ة 
بال�م�ح�اك�م أو دوائ�ر ال�ت�ج�ن�ی�د أو دوائ�ر 
ال��ط��اب��و، وع��ن��د ك��ت��اب ال��ع��رائ��ض ت��ب��اع 
ال�ط�واب�ع ال��م�ال�ی�ة ال�الزم�ة وب��ھ�ا ی�وث��ق 
العریضة، وأثناء حكم الدولة ال�ع�ث�م�ان�ی�ة، 
است�خ�دم�وا ط�واب�ع ذات ط�ب�ع�ة إض�اف�ی�ة 
واس���ت���خ���دم خ���الل االح���ت���الل أث���ن���اء 
البریطانیون طوابع مختلفة م�ن ال�ط�واب�ع 
التركیة ، تعرف اآلن تقل�ی�دی�ا ب�م�ا یس�م�ى 
إصدار "بالد ما بین الن�ھ�ری�ن" وال�ق�ص�د 
جمیع الرسوم التي تستلزمھا أیة ع�ریض�ة 
أو أي سند تدفع بواسطة ط�واب�ع ت�ل�ص�ق 
على تلك الورقة أو ذلك السند إال إذا ك�ان 
صراحة بخالف ذلك ف�ي ھ�ذا ال�ق�ان�ون أو 
ف��ي ال��ت��ع��ل��ی��م��ات ال��ت��ي تص��درھ��ا وزارة 

وص�درت ال�ط�اب�ع ال�م�ال�ی�ة ع�ام   المالیة.
, 1923المعروف بمناظر ال�ع�راق  1923

من فئ�ة أل ث�الث روب�ی�ات، ث�م ال�ط�واب�ع 
 -  1921الملكیة العراقیة ل�ل�م�ل�ك غ�ازي (

)، 1939  -  1933)، ملك الع�راق (1939
وھذا تغیرت الطوابع مع تغیر ال�ن�ظ�ام ف�ي 

 العراق.
والعرضحالچي، یجب أن یكون ش�خ�ص�ی�ة 
معروفة ألبناء البلدة، التي یعمل بھا ح�ت�ى 
یكون لھ م�ت�س�ع م�ن ال�ث�ق�ة ن�ظ�را ألن�ھ�م 
یعتمدون علیھ في مكات�ب�ات�ھ�م ال�رس�م�ی�ة، 
وال بد لھ أن یكون ابن البلدة ال�ت�ي ی�ع�م�ل 
بھا ومعروف لدى الناس بالث�ق�ة وك�ت�م�ان 
سرھم. وكم من كاتب عرائض ساوى بی�ن 
بعض المتخاص�م�ی�ن واس�ت�ط�اع أن ی�ح�ل 
مشكالتھم حالً مرضیاً ل�ل�ط�رف�ی�ن دون أن 
تصل الى الرسمیات أي (ُمّص�ل�ح)ب�م�ع�ن�ى 
الكلمة ، ولمن یرغب العمل كاتب عرائض 

علیھ الح�ص�ول ع�ل�ى إج�ازة م�م�ارس�ة   ،
أن ت�ت�وف�ر   المھنة، ویشترط لمنح اإلجازة

شروط معی�ن�ة ف�م�ن ی�ط�ل�ب�ھ�ا، أن ی�ك�ون 
عراقیاً و أن یكون قد أتم ال�ث�ام�ن�ة عش�رة 
من العمر و ال یكون محك�وم�اً ب�ج�ن�ای�ة أو 
جن�ح�ة م�خ�ل�ة ب�الش�رف، أم�ا ال�ت�ح�ص�ی�ل 
الدراسي فال یشترط في طالب اإلج�ازة أن 
یكون حاصالً على شھ�ادة دراس�ی�ة س�وى 
االبتدائیة، أو یجید القراءة وال�ك�ت�اب�ة ب�ع�د 
أن یجتاز اختباراً اعد لھذا الغ�رض. وت�ت�م 
مفاتحة الدائرة التي ینوي كاتب الع�رائ�ض 
ممارسة م�ھ�ن�ت�ھ أم�ام�ھ�ا، ل�غ�رض ب�ی�ان 
حاجتھ�ا ال�ی�ھ أم أن�ھ�ا م�ك�ت�ف�ی�ة ب�ال�ع�دد، 
ویص��در ق��اض��ي ال��ب��داءة األول ق��راراً 
بالموافقة على الطلب أو رفضھ وف�ي ح�ال 
صدور الق�رار ب�ال�م�واف�ق�ة ی�م�ن�ح إج�ازة، 
ویسجل في سجل خ�اص ل�دى ال�م�ح�ك�م�ة 
ویمنح ھویة خ�اص�ة ب�ك�ت�اب ال�ع�رائ�ض، 
وتشعر الدائرة التي سوف یمارس مھ�ن�ت�ھ 
أمامھ�ا ب�ذل�ك، مش�ی�راً ب�ان م�دة اإلج�ازة 
تكون عاماً واحداً. وفي حال انت�ق�ال ك�ات�ب 
العرائض من مكان الى أخر تسقط إجازت�ھ 
وعلیھ طلب اإلجازة م�ن ال�م�ح�ك�م�ة ال�ت�ي 
انتقل ألیھا لممارسة مھنتھ أمامھ�ا. ی�ج�ب 
أن یمتلك ك�ات�ب ال�ع�رائ�ض خ�ط�اً ج�م�ی�الً 
واضحاً في كتابتھ للط�ل�ب إض�اف�ة ال�ى أن 
یكون ذو خبرة واسعة في اللغة والت�ع�ب�ی�ر 
المفھوم فعلیھ أن یجیدھا إجادة تامة ل�ك�ي 
ی�ف��ھ��م�ھ��ا ال�ذي قُ��دم��ت إل��ی��ھ، ألن ال��خ��ط 

الواضح واللغ�ة ال�م�ف�ھ�وم�ة ت�زی�د ال�ح�ق 
وضوحاً، لذلك یلجأ أصحاب الط�ل�ب�ات ال�ى 
كتّاب العرائض ل�ك�ون�ھ�م م�ت�م�رس�ی�ن ف�ي 
مھنت�ھ�م وم�ع�رف�ت�ھ�م ب�األم�ور ال�رس�م�ی�ة 
والقانونیة وأص�ح�اب خ�ب�ره وھ�م ال�ذی�ن 
یقومون بال�ك�ت�اب�ة ن�ی�اب�ة ع�ن أص�ح�اب�ھ�ا 
الشرعیین، فھم یب�دأون ال�ط�ل�ب ب�م�ق�دم�ة 

 وینھونھ بخاتمة تفتح أساریر المسؤول.
تعد مھنة كاتب العرائض من أقدم ال�م�ھ�ن 
التـي بدأت في بغداد، ثم انتشرت في باق�ي 
المح�اف�ظ�ات، ح�ی�ث ك�ان�ت ت�م�ارس أم�ام 
المحاكم ثم ان�ت�ش�رت أم�ام ب�اق�ي ال�دوائ�ر 
الرسمیة وشبھ الرسمی�ة، ول�م ت�ك�ن ھ�ذه 
المھنة مقنن�ة وم�ن�ظ�م�ة ب�ت�ش�ری�ع ل�غ�ای�ة 

، ح�ی�ث 1971الثامن عشر من أیلول عام 
 35ص�در ق��ان�ون ك�ت�اب ال�ع��رائ�ض رق�م 

والذي ینظم كیفیة منح اإلج�ازة والش�روط 
الواجب توفرھا، فمن یم�ن�ح ھ�ذه اإلج�ازة 
وال�ج�ھ�ة ال�م�خ�ت�ص�ة ب�م�ن�ح�ھ�ا وال�ج��زاء 

 المترتب على مخالفة أحكام ھذا القانون.
كان الك�ات�ب ال�ع�رائ�ض ف�ي ب�دای�ة أم�ره  

یستعمل قلم القوبیا ھ�ذا ال�ق�ل�م ال�ذي ك�ان 
س��ی��داً م��ھ��ی��م��ن��اً، ف��ال��م��واث��ی��ق وال��ع��ق��ود 
والمحاضر لم تكن تكتب إال بھ، وال ی�وج�د 
موظف في عم�وم ال�ب�الد خ�ال ج�ی�ب�ھ م�ن 
واحد بلبیسة معدنیة، وال یوجد ت�ل�م�ی�ذ إال 
وبلل طرف إبھامھ ول�ون�ھ ب�ھ، وال ی�وج�د 
آخر إال وھناك أث�ر م�ن�ھ ع�ل�ى لس�ان�ھ أو 
شفتھ. وال تؤثر ف�ی�ھ ال�م�م�ح�اة. وط�اب�ع�ھ 
الرسمي أضفي علیھ شیئ�اً م�ن ال�م�ھ�اب�ة، 
ویست�ع�م�ل ك�ت�اب ال�ع�رائ�ض ب�ك�ث�رة ق�ل�م 
القوبیا بنقل بصمة اإلبھام الى الورق ب�ع�د 
تبلیلھا باللعاب وتلوینھ�ا/ ول�ل�ت�ذك�ی�ر ف�أن 
الحسابات في ستی�ن�ی�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي 
وما قبلھا كانت تجرى یدویاً وتك�ت�ب ب�ق�ل�م 
القوبیا، وبعد المطابقة للحسابات والكت�اب�ة 
یمرر علیھا قطعة من القطن المبتل بالم�اء 
فعندھا یظ�ھ�ر ح�ب�ر ب�ن�ف�س�ج�ي ال ی�م�ك�ن 
التالعب بھا. ثم استعمل قلم الحبر وأخی�را 
بدأ یكتب بقلم جاف، إلى أن تطور وض�ع�ھ 
وأصبح یكتب عل�ى اآلل�ة ال�ك�ات�ب�ة ب�خ�ف�ة 
وسرعة ومھارة ثم أصبح الحاس�ب اآلل�ي 

 وسیلة الكاتب في عملھ.
في منتھى البساطة یكون محلھ باألس�واق  

العمومیة، وت�ك�ون ك�ت�اب�ت�ھ ذات ج�م�ال�ی�ة 
وعبارات عفویة مترج�م�ة م�ن ال�ل�ھ�ج�ات 
المحلیة إلى ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة ال�ف�ص�ی�ح�ة، 
ومقابل ذلك یتلقى من ال�ن�اس ك�م�ش�ة م�ن 
الفلوس ویرمیھا في ج�ی�ب�ھ دون م�ع�رف�ة 
كمھا ویقول " خلف هللا ع�ل�ی�ك، وی�ج�ی�ب 
عن استفسارات الناس بنزاھة دون خلفیة 
وال طمع ویؤسس جوابھ على اط�الع�ا ت�ھ 
القانونیة المتواضعة وت�ج�ارب�ھ ال�ت�ي م�ر 
بھا زبائنھ الس�اب�ق�ون، ول�ھ�ذا ی�ك�ون ف�ي 
الغالب صائبا، مما یجعل زبائ�ن�ھ ی�ع�ط�ون�ھ 
سمعة طیبة یملك بھا الش�ھ�رة وی�ت�ھ�اف�ت 
على مكتبھ اآلخرون ال�ج�دد. وف�ى أواخ�ر 

األرب�ع�ی�ن�ات أض�ی�ف إل��ى م�ھ�ام��ھ ك�ت�اب��ة 
الرسائل. وأصبح كاتب العرائ�ض ی�ن�اف�س 
المحامي خصوصا َمن لھم خ�ب�رة ط�وی�ل�ة 
ف��ي ال��ج��ل��وس أم��ام ال��م��ح��اك��م وال��دوائ��ر 
وأصبح أس�ل�وب�ھ�م ف�ي ك�ت�اب�ة ال�ع�رائ�ض 
قانونیاً، ویضم في فحواه كل ما ی�م�ك�ن أن 
یكسب ال�دع�وى ل�ل�م�دع�ي. اغ�ل�ب ُك�تّ�اب 
العرائض یتفقون مع موظفین أو حتى م�ع 
المحامین إلرسال المراجعین مقاب�ل نس�ب�ة 
معینة، والبعض من المشت�ك�ی�ن ال ی�ع�رف 
كیف یُقی�م دع�وى وی�رس�ل ال�م�دع�ي م�ن 
الموظف الى كاتب العرائض ال�ذي ی�ك�ت�ب 
لھ الدعوى مقابل م�ب�ل�غ بس�ی�ط ال ت�ك�ل�ف 
شیئاً. والقانون ال یمنع من قیام ال�م�وظ�ف 
بال�ك�ت�اب�ة ال�ى ال�م�راج�ع إذا ك�ان ی�ج�ھ�ل 

 القراءة والكتابة.
ومن طرائف كتاب العرائض، زار شخ�ص 
غریب أحد كتاب العرائض وطلب م�ن�ھ أن 
یتوسط لدى مدیر مؤسسة ألج�ل تش�غ�ی�ل�ھ 
في احدى الوظائف الشاغرة.. ف�رد ع�ل�ی�ھ 
العرضحالچي أن متصرف اللواء ص�دی�ق�ھ 
وابن مدرستھ وسیأخذ م�ن�ھ ت�وص�ی�ة ال�ى 
المدیر، ووعده أن یعود بعد یومی�ن ل�ی�ج�د 
التوصیة، وفي الیوم المعین اعط�ى ك�ات�ب 
العرائض للرجل الغریب مظروفا وق�ال ل�ھ 
انھ من عند المتصرف الى المدیر یوص�ی�ھ 
بل وی�أم�ره ف�ي أن ی�ع�ی�ن�ك ب�أي وظ�ی�ف�ة 
تطلبھا، فرح الغریب واخذ الم�ك�ت�وب ب�ع�د 
أن أعطاه م�ب�ل�غ�اً م�ن ال�م�ال وذھ�ب ال�ى 
المدی�ر. وب�ع�د أی�ام وب�دالً م�ن أن ی�رج�ع 
الغریب الى كاتب العرائض لیشكره حض�ر 
الیھ بع�ض أف�راد الش�رط�ة وط�ل�ب�وا م�ن�ھ 
الح�ض�ور إل�ى ال�م�ت�ص�رف�ی�ة، وق�ف أم�ام 

 المتصرف واعترف بحیلتھ قائال:
عمي وهللا أني ھل�ك�ان، ج�ان�ي ھ�ا ال�خ�ی�ر 
وكال لي تعرف ال�م�ت�ص�رف، ف�ك�ت�ل�ھ ھ�ذا 
صدیقي، جنھ أني وأیاه سوه ب�ال�م�درس�ة، 
وسویتھھ، وھسھ عاد مروتك.. ش�ت�ف�ص�ل 
أني البس، ضحك المتصرف وع�ف�ى ع�ن�ھ 
بعد أن منحھ قلیالً من المال، ودعاه یرج�ع 

 لمزاولة مھنة.
 المصادر

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

 نشر محرري الموقع
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 بقلم:             
  میثاق كریم الركابي   

 العراق/الناصریھ  

تشرین ال�ث�ان�ي)  25یصادف یوم (   
الیوم العالمي للقضاء ع�ل�ى ال�ع�ن�ف 
ضد المرأة وھذا التاریخ ھو ت�ق�ری�ب�ا 
منسي حتى من قبل النساء وال سیما 

 .نساء الشرق
ال أرید أن أبدو ع�دوان�ی�ة واس�ت�خ�دم 
الھجوم العنیف بالكلمات ضد الذكور 
ولكن سأكتفي بتسلیط الضوء على ظلم المرأة للمرأة وعنف المرأة للمرأة 

 .وتوریث ھذا الشيء من جیل الى آخر
نعم نحن نعیش بمجتمع ذكوري یمتھن العنف اللفظي والجسدي ض�د ك�ل 
النساء ان كانت ابنتھ او اختھ او زوجتھ وایجاد لھ الف عذر لضربھ�ا ان 

 .كان شرعیا او عرفیا
ما الترضاه على نفسك ال ترضاه على غیرك,فلماذا تعنفھا ول�م�اذا ت�ت�رك 

 آثارا سوداء بروحھا قبل وجھھا...؟
 ومتى تأتیك صفعة الضمیر وتقول لك كفى یا ظالم..؟

 ...أعود للعنف المتواجد والمتوارث بیننا كنساء
 .وسأعري كل ما یحدث ودون محاولة ستره ولو بكلمات زائفة

فاألم التي تربي أبنتھا وفي الغالب تكون التربیة باسلوب التھدید والوعید 
وبعضھن مع ھذا ترفق الضرب وان من أولیات تربیة البنت في ص�غ�رھ�ا 
ھو الضرب وحتى صاغوا أمثاال على ذلك ( تكسر للبنت ضلع یط�ل�ع ل�ھ�ا 

 (!!..الف ضلع
 !!..وعلى ھذا القانون تتربى البنت

وبأن البنت كلما زرعوا فیھ�ا ال�ت�ع�ن�ی�ف وال�ت�رھ�ی�ب ف�ي الص�غ�ر أخ�ذوا 
الضمانات بأنھا لن تجلب العار ألھلھا ولعشیرتھا وستذھب لزوجھا وھي 
محافظة على بكارتھا ولم یعلموا ان�ھ�م ق�د فض�وا ب�ع�ن�ف�ھ�م ك�ل ب�ك�ارات 
انسایتھا وكرامتھا ككائن على ھذا الكوكب وفق�دت األم�ان وان أح�اط�ھ�ا 

 .األھل والزوج
وتبدأ باكمال مس�ی�رة ام�ھ�ا وج�دت�ھ�ا وت�ن�ج�ب ال�ب�ن�ات ل�ت�رب�ی�ھ�ن ب�ذات 

 !!..الحكمة
تلك المفاھیم كنیران تأكل العشب الیابس وال تتنتج اال اجیاال م�ت�رھ�ل�ة ال 
تقاوم اي خطأ او اي ظلم ..مفاھیم تنتج القطیع الذي ال ی�غ�ی�ر ش�ی�ئ�ا وال 
یجید حتى اصالح نفسھ لذلك الشعوب العربیة ھي اكثر الش�ع�وب ج�ام�دة 

 .في مكانھا ان لم تكن قد عادت الى الوراء بألف خطوة
سیقول البعض العنف موجود حتى عند الغرب ..نعم موجود لكن اس�ل�وب 
التربیة ال عنف فیھ والدساتیر التي تحكم تلك الب�الد م�ت�خ�وم�ة ب�ق�وان�ی�ن 
تحمي المرأة وحتى الطفل في التربیة وال یسم�ح ح�ت�ى ل�ألم ب�أن ت�ع�ن�ف 

 . ولدھا ولو حدث ذلك فأن الشرطة تتدخل
لكن أھلي العرب واالغلبیة اسلوبھم العنف اللفظي وھو جزء أساسي من 

 . الحدیث والحوار مع النساء
أما الضرب فحدث وال حرج وتبقى األمم المتحدة تحتفل بھذا الیوم وتبقى 

 !!..النساء برفاھیة العنف

 دم   د
!رم دوأ 

 
  بقلم: وعد حسون نصر/سوریا

 
 

في اآلونة األخیر وتحت عدة مسمیات انتشرت ف�ي ال�دول     
المجاورة (لبنان واألردن) وخاصةً المخی�م�ات ال�ت�ي ت�ت�ج�م�ع 
فیھا شریحة فقیرة من الناس أغلبیتھا من الس�وری�ی�ن بش�ك�ل 
عام، كذلك في ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�ح�ل�ي الس�وري بش�ك�ل خ�اص، 
ظاھرة االغتصاب وضحیتھا األطفال لألسف، الح�ص�ة األك�ب�ر 
كانت للذكور لعل أسباب كثیرة اجتمعت لتخرج بھذه الظ�اھ�رة 
الوحشیة فمن ھذه األسباب، الفس�اد ال�ك�ب�ی�ر ال�م�ن�ت�ش�ر ب�ی�ن 
الناس على كافة األصعدة سواء بالحیاة االجتماعیة بین أفراد 
ال��م��ج��ت��م��ع ب��م��ا ف��ی��ھ ال��م��ؤس��س��ات وخ��اص��ة ال��ت��رب��وی��ة 
والتعل�ی�م�ی�ة،ك�ذل�ك ال�ف�ق�ر وھ�ل م�ن ع�ل�ة أش�د ض�راوة ف�ي 
الحضارة أقوى من س�الح ال�ف�ق�ر الس�الح ال�ف�ت�اك ذو ح�دی�ن 
سامین العابث بالمجتمع بكل ما یحمل من حقد وكأنھ یری�د أن 

ینتقم لذاتھ من أجسادنا من أحالمنا من غذائنا من أقالم التلوین بین یدي أوالدن�ا م�ن ك�ل 
جمیل یلوح في عالمنا، كذلك الجھل وخاصةً بین ھذه األجیال المشردة في حربنا الطاحن�ة 
القابعة خارج مقاعد الدراسة وخارج النقاط وال�ح�روف وخ�ارج ال�م�الح�م وال�روای�ات ال 
تبصر النور فقد حكم علیھا أن تعصب عینیھا بكیس القمامة ذو ال�رائ�ح�ة ال�ن�ت�ن�ة، ل�ك�ن�ھ 
عملھا الیوم ففیھ تقتني عبوات رماھا الغیر لتكون وسیلة بقاء ھؤالء األطفال وعائالت�ھ�م 
ولعل ثمن بقائھم ھو كمیة محتوى الكیس المتعف�ن ال�ذي غ�ی�ب�ھ�م وفص�ل�ھ�م ع�ن ال�ع�ال�م 
الجمیل، وإن أبعدنا الكیس بركلھ قویة تزلزل الذل أمامھم ھل ینجون من عبثی�ة ال�م�ح�ی�ط 
المفعم بالجھل؟؟.. ھل یھربوا من رائحة الشعلة وحبوب المخدر وسجائر الحشی�ش ال�ت�ي 
باتت تجد مالذ لھا بین أیدي أطفال فرض الطریق علیھ�م أبش�ع ع�ادات�ھ وزاد ض�ی�اع�ھ�م 
ضیاع فال یمكن للبازلت أن یحتضنھم ویكون دافئ الیدین إال ع�ن�دم�ا تض�رب�ھ الش�م�س ، 
وھنا یزداد قسوة، وحرارتھ تصبح نار جھنم علیھم كما ال یمكن للسماء أن تك�ون غ�ط�اء 
فاألفق یرفض النزول لألرض وإن خیمت علیھم السماء ال یمكن أن ترحمھم ط�ق�وس�ھ�ا ، 
فكیف بعد كل ھذا العبث وخاصةً أننا في زمن الحرمان والقھر والجھل واالنف�ت�اح ال�خ�ط�أ 
على وسائل التواصل االجتماعي، وإن كان البعض ی�ظ�ن أن�ھ ح�م�ى أوالده م�ن الش�ارع 
ورباھم بین یدیھ وتحت سقف الحب، وأبعدھم عن ك�ل ش�ذوذ ال�ط�ری�ق ھ�ل ح�م�اھ�م م�ن 
الجوال المزروع بین یدیھم على مدار الوقت ؟؟ھل حماھم من ألعاب العنف وأفالم اإلباحة 
المزروعة خلف شاشة الجوال؟... كذالك التلفاز ومحطاتھ المخصصة لألطفال والیافعین ، 
الكثیر من برامجھ تعلم العنف تعلم السرقة ، تعلم األذى تحت ذریعة التسلیة.. لكن م�ب�ن�ی�ة 
على عادات ومقالب تعث بفكر الطفل لیصبح م�ق�ل�د وأداة ت�ن�ف�ی�ذ ل�ك�ل م�ا یش�اھ�د، وم�ن 
المعروف أن الطفل أكبر مقلد لما حولھ، الكبت الجنسي وخاصةً عند ال�م�راھ�ق�ی�ن وح�ت�ى 
الشباب، والكھول من الجنسین تجعلھم راغبین بتفریغ شحنة العاطفة المبنیة ع�ل�ى ال�ل�ذة 
الجنسیة فقط لمجرد أن تسمح لھم الفرصة، وھنا یقع الغلط ویصبح األمر أش�ب�ھ ب�غ�ری�زة 
حیوان مفترس جائع وقع على ضحیتھ ونھشھا لشدة جوع�ھ ل�م ی�ع�د ی�م�ی�ز الض�ل�ع م�ن 
الرقبة من الفخذ ألن جوعھ جعل ھمھ التھام كل شيء حتى وإن ك�ان�ت ف�ریس�ت�ھ م�ازال�ت 
تحبو ال تعرف كیف تعدو، أسباب كثیر عاثت بالمجتمع فساداً وتشتتاً وت�ف�ك�ك�اً وض�ی�اع ، 
جعلت من أطفالنا سواء من سكن الشارع بفعل الحرب والتھجیر والجھل وفقدان أس�رت�ھ، 
ومن قبع تحت سقف وبین ذراعي والدیھ عرضةً لالستباحة واالعتداء اللفظي والج�س�دي 
المعنوي، فنحن لم نخرج بعد من حربنا وما دمرتھ خالل ثورتھا بسنوات طویلة ال ی�م�ك�ن 
أن یستقیم بسنة واحدة، وخاصةً أننا نعاني من نقص في ك�ل ال�م�ق�وم�ات م�ن ف�ق�ر وم�ن 
فساد كبیر طال كل الشرائح، فما علینا ھذه الفترة إال أن ننطلق من أنفسنا نص�ل�ح أع�م�دة 
البیت من األساس نصلح نفوسنا وبعدھا نرش بذور الخیر في نف�وس أط�ف�ال�ن�ا، ن�روی�ھ�ا 
حب علم ث�ق�اف�ة ت�رت�ی�ب ل�ل�وق�ت ت�ن�ظ�ی�م ح�ت�ى ل�ل�ت�س�ل�ی�ة ،،،ك�ل ھ�ذا ی�ب�دأ م�ن ال�ب�ی�ت 

للمجتمع بشكل أوسع والبد ھنا أن ت�ت�س�ع ال�ح�ل�ق�ة وی�ل�ع�ب ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي   لیخرج
والتربوي دوره في حمایة أطفالنا وتوعیتھم واحتواء من ال یمل�ك س�ك�ن ووس�ادة ی�ل�ق�ي 
رأسھ علیھا، ومنھ ألبد أن تنھض الدولة بمؤسساتھا ال�ت�رب�وی�ة والش�ؤون االج�ت�م�اع�ی�ة 
لتؤمن الحمایة والسكن واألمن واألمان ألطفالنا ویكون الق�ان�ون س�ی�دھ�ا ب�ی�د م�ن ح�دی�د 
تقبض نفس من یشوه براءة الطفل بنشوة حیوان مف�ت�رس الب�د م�ن ن�ھ�وض ال�م�ج�ت�م�ع 
كشخص واحد بیده مفاتیح األمان لألطفال فال یمكن أن یستمر مجتمع وینج�ح وی�ث�م�ر إذا 
كان مھزوم مشبع بالخلل واألخطاء علموا أنفسكم أن أطفال�ن�ا مس�ت�ق�ب�ل�ن�ا ف�ال ی�م�ك�ن أن 
ینھض المستقبل إن كان مشلول الفكر واألرجل،علموا أبنائكم أن جس�دھ�م ل�ھ�م م�ت�ع�ت�ھ�م 
لھم، واللذة ال تفیض جمال إال عندما تالمس الروح، علمھم أن یعشقوا روحھم فھي خی�ر 
سكینة وسط مجتمع الوحوش، علمھم أن الجنس ھو تصعید للحب ال غریزة لل�ب�ق�اء،ف�ق�ط 

 .انثروا الحب لنسموا فیھ ونتخلص من االغتصاب
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 ناصر رمضان عبد الحمید   

 مصر

 ما كنت یوما حالما

 بل كان طیفك حاضرا

 كم كنت أبحث عنك

 في وجھ الرصاص

 بین الحروب الدائرة

 إذ تنزفین مسافِرة

 :وتھامسیَن كثائرة

 "این الطریق إلى الرصاص"

 ھل تبحثین عن الخالص

 واشم رائحة التتار

 في كل شبر یمرحون

 في كل أرض یعبثون

 في كل عرض ینھشون

 والناس حمقى طیبون

 وبجھلھم یتفاخرون

 وفحیح أسنان الرماح

 یسد أبواب المدینة

باتت البالد العربیة تستعر من جدی�د    
في عصرنا الحالي عندما كان أغ�ل�ب�ھ�ا 
مستعم�رات ل�ل�غ�رب ف�ي زم�ن غ�اب�ر، 
فالشرق دائما مطمع للغرب، وھ�و ف�ي 
محاوالت مس�ت�م�رة ل�ف�رض الس�ی�ط�رة 
علیھ والم�أرب واض�ح ج�ل�ّي، وأب�ن�اء 
ھذه البالد ھم من یدفعون الث�م�ن، م�ن 
قتل، وتشرید، ودمار شامل، وتھجی�ر، 
ومن یصّر على البقاء ف�ي ھ�ذه ال�ب�الد 
ھ��م أن��اس ال ح��ول ل��ھ��م وال ق��وة، 
یتجرعون ی�وم�ی�ا ال�م�رارة، وال�ق�ھ�ر، 
وال�ّذل، وال�ف�ق��ر، وق�ت�ل غ�ادر ج�ب��ان، 
واعتقال لخیرة الشباب، وأقوى ص�ور 
ل��ل���ت��ج���ری���د اإلنس���ان��ي وال���ح��طّ م���ن 

 كرامتھم...
أم��ا ال��ع��راق دّرة األوط��ان ال��ع��رب��ی��ة 
ومجدھا، صاحب الحضارة وال�ت�اری�خ، 
وأبناؤھا دوم�ا ی�ق�دم�ون أج�ل ص�ورة 
ل��إلنس��ان ال��ع��رب��ي ث��ق��اف��ة، وك��رام��ة، 
وفخرا، أرضھ مس�رح ال�م�ع�ارك ع�ل�ى 
مدار التاریخ، إن تعافى في حین ابتل�ى 
في آخر واألمر مستمر إل�ى أن ی�ك�ت�ب 
هللا النصر في دن�ی�ان�ا وی�ف�رض�ھ ع�ل�ى 

 الطامعین المتجبرین...
حما هللا أب�ن�اء ال�ع�راق، وع�اش ح�ّرا 
عالي الھامة زینة األوطان كما س�اب�ق 

 عھده...
وإني ألدعو القارئ الحصیف لی�ت�ج�ول 
معي في بساتین وج�ن�ان ھ�ذا ال�دی�وان 
البن من أبناء ھذا الوطن العزیز، وھو 
األدیب البروفیسور مدیح الصادق م�ن 
جنوب العراق أھل العمارة، وبالتحدی�د 
م�ن م�ی�س�ان، وأح�ب أن أق�ول بش�ك��ل 
م�ط�ل��ق: "إن اإلنس��ان ال��ج�ن�وب��ي ھ��و 
العرق األصیل ألي بلد في الع�ال�م، ھ�و 
أص��ل ال��ھ��ویّ��ة، وال��ع��ادات والس��ل��وك، 
والطبیعة الفطریة المستقرة ال�ھ�ادئ�ة" 
فأدی�ب�ن�ا اب�ن أص�ل، ف�ال�دك�ت�ور م�دی�ح 
الصادق درس اآلداب، أستاذ في اللغ�ة 
ال��ع��رب��ی��ة ب��ك��ل ف��روع��ھ��ا، م��ن ن��ح��و 
وصرف وبالغة، وھو محط احترام كل 
زمالئھ في الجامعة، وتتلمذ على ی�دی�ھ 
أجیال ع�دی�دة، وك�ث�ی�ر م�ن األص�دق�اء 
الذین عشقوا اللغة ال�ع�رب�ی�ة وآداب�ھ�ا، 
ومن�ھ�م م�ن ص�اروا أدب�اء م�ب�دع�ی�ن، 
فعرفتھ رج�ال م�ع�ط�اء ال ی�ب�خ�ل ع�ل�ى 

 الجمیع، سخي الكرم، غزیر العلم..
فبساتین وجنان ھذا ال�دی�وان (ل�ي ف�ي 
العراق حبیبة) ثماره قصائد نحتت بی�د 
م�ثّ��ال م��ت�ع��بّ��د م��ن م��اء ن�ھ��ري دج��ل��ة 
وال��ف��رات وط��م��ي أرض��ھ ال��خ��ص��ب، 
ال��ت��ج��وال ف��ی��ھ رح��اب إل��ھ��ي، ب��روح 
ص��ادق��ة م��ؤم��ن��ة واع��ی��ة، تش��ی��ر إل��ى 

عینین لشاعر لّم�اح م�وھ�وب، ی�ح�ك�ي 
حكایة محب�وب�ت�ھ (ال�ع�راق) ف�ي ت�أدب 
ورصانة، وك�أن�ھ ی�ع�رض قض�ی�ة ھ�ذا 
الوطن على م�ح�ك�م�ة اإلنس�ان�ی�ة ال�ت�ي 
ت��ل��ّوح بش��ع��ارات الس��الم ك��ل ل��ح��ظ��ة 
وحین، لتنال عنایة المخلصین م�ن�ھ�م، 
وتروي نبت أرض األجیال القادمة م�ن 
أبناء بلده، من بطن أمھات ھذا الوطن 
الحبلى دوما ل�ت�ل�د رج�اال م�خ�ل�ص�ی�ن، 
ی��ح��اف��ظ��ون ع��ل��ى ھ��ویّ��ت��ھ، وی��ح��م��ون 

 عرضھ من المغتصبین...
برقة، وخیال شاعر حالم مب�دع م�ت�ق�ن 
نشتّم رحیق األصال�ة م�ن ع�ب�ق وط�ن 
یحتضر، وبطش ید ال�غ�در وال�خ�ی�ان�ة، 
بروح ومشاعر شاعر أدیب ع�بّ�ر ع�ن 
حبھ وانتمائھ لمحبوبتھ ولب�ل�ده بش�ت�ى 
أنواع الكتابة األدبیة، والیوم نحن ف�ي 
حضرة دیوانھ الشعري األول: (لي ف�ي 
العراق حبیبة) بأسلوب رومانسي حر، 
في تشبیھ بالغي ضمني یكنّى ال�ع�راق 
بالمح�ب�وب�ة ف�ي ج�م�ال�ی�ة تش�خ�ی�ص�ی�ة 
وأنس��ن��ة، یص��ّور ال��وط��ن ع��ل��ى أن��ھ 
محبوبة یھیم في جمال�ھ�ا، وی�ب�ث ل�ھ�ا 
حبھ وأثر فتن�ت�ھ�ا ع�ل�ی�ھ، ف�ي قص�ی�دة 
(ص��الة ف��ي حض��رة ال��ح��ب��ی��ب��ة) وھ��و 

     یقول:
 "أحببتُِك فوَق الحبِّ 

 وأبھى مما عِرَف الناُس وأكبر
 قدَر عداِد نجوِم الكونِ 

اِت الرمِل وأكثر  وذرَّ
 أنقى من حبِّ مالٍك لمالكٍ 

 من عشِق الشعراِء لھ الحظُّ 
 األوفر

ن��رى الش��اع��ر وھ��و یس��ق��ط مش��اع��ر 
وھیام ح�ب�ھ ل�وط�ن�ھ ب�ع�ث ف�ي ب�ع�ض 
قصائد ھذا الدیوان فجرا منیرا في لی�ل 
غدار أسود بھی�م، ك�م�ا نس�ت�ش�ع�ر ف�ي 

 قصیدة (حبیبتي ووجھُ الوطن)
 أنَّى ولَّیُت وجھي

 فثّمَّ وجھاِن بال ثالثٍ 
 حبیبتي التي سرقْت نومي

 وفي محجَریھا كلُّ مكِر النساءِ 
  شاحباً مثلما الموُت في مقلتَیھا نائماً 

 كان وجھُ الوطنْ 
وفي المأساة نرى الصوت الع�ال�ي م�ن 
خالل الشاعر تعبیرا عن صوت ال�ح�ق 
الصارخ في وجھ الظال�م، ف�ي قص�ی�دة 

 (غنِّ ...یسقْط ھوالكو)
 عن ماذا تبحُث؟ عن ِدین؟

 الِدیَن یُصاِدُر ھوالكو
الین  شیُخ الدجَّ

 ِریحاً، تخلُع باباً، تھتُك ِستراً 
 مآِذَن، أجراساً، أعشاَش طیوٍر،

 وبذور ...
 حَرقُوا الَحرَث، حصیداً وجذور

 زَرُعوا اإلیدَز، داَء العُقمِ 
في ھذا الدیوان نجد احترافیة الش�اع�ر 
في خلق صور جمال�ی�ة وإب�داع�ی�ة ف�ي 
كل قصیدة وبین كل مقطع وآخر، ن�رى 
الحكمة وفلسفة األحداث بف�ك�ر ووع�ي 
وإبداع الموھبة الشعریة، كانت أدواتھ 
ثریة في استخدام كل ما تحل�ى ب�ھ م�ن 
جمال بساتین بالغ�ة ال�ل�غ�ة، واخ�ت�ی�ار 
أل��ف��اظ ذات دالالت واس��ع��ة، وات��زان 
دقیق في الوزن، وم�وس�ی�ق�ى داخ�ل�ی�ة 
ع�ل�ى ن�غ�م الص�ور ال�ج�م��ال�ی�ة ت�ج��ري 
أمامنا تنیر لنا الطریق الكتشاف ك�ن�وز 
قص��ائ��ده م��ب��ھ��رة ال��روع��ة واإلت��ق��ان، 
تحمسني كناقد أن أقوم بدراسة ك�ام�ل�ة 
عنھا لتزید متعتنا جمیعا، لكني أم�ط�ت 
ال��ل��ث��ام ع��ن ج��زء ض��ئ��ی��ل م��ن��ھ��ا ف��ي 
مقدمتي ھذه حتى یصدر ال�دی�وان ح�ّرا 
بال تحیّز، وحتى ال نحدد رؤیة ال�ق�ارئ 

 في دیوان ملئ بالرؤى والدالالت...

 ( ِ  ُ ٌوط)   

  دان ا  ادق
(َ اقا  ) 

 

 بقلم الناقد، الدكتور مختار أمین/ مصر 
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   ا وازي
  وسینمائیة الشعر في (لیتك تمطر) للمبدعة : نجالء خلیل

 
  1الجزء/                            بقلم / محمود عبد الصمد زكریا 

على الرغِم من أن المبدعة / نجالء   
خلیل لم تكتب ك�ل�م�ة ش�ع�ر ع�ل�ى أي 

  مطبوع من مطبوعاتھا
وقد استعاضت عنھا بكل�م�ة نص�وص 

ب�ق�ن�اع�ة  -رب�م�ا  -  محتفظة لنفسھا
نقدیٍة ما عن الشعر .. إالَّ أن ذل�ك ال 
یمنعنا من التعامل مع ھذه الن�ص�وص 
على أنھا كما أطلقنا علیھ�ا : م�ن�ث�ور 
الشعر ، وال نستطیع أن ن�ج�ردھ�ا أو 
نعریھا من ش�ع�ری�ت�ھ�ا .. وع�ل�ى أی�ة 

 حال ..
فلیس الفضُل للناقِد الذي یج�ت�ھ�د ف�ي 
الكشف عن ك�ی�ف ع�ث�رت ق�دم ج�واد 
المبدع ، فتعثر، أو كبا، ولكن الف�ض�َل 

للمبدع الموجود بالفعل  -كُل الفضِل  -
 داخل مارثون أو معترك اإلبداع .

ُل  تلك قناعةٌ فرض البدَء بھا ع�ل�يَّ أوَّ
ما أدھشني في ھذا الس�ف�ر اإلب�داع�ي 
الموسوم ( لیت�ك ت�م�ط�ر) ل�ل�ك�ات�ب�ة / 
نجالء خ�ل�ی�ل، أال وھ�و ھ�ذا اإلھ�داء 
الذي نقش�ھ ال�ع�ال�م ال�ج�ل�ی�ل األس�ت�اذ 
الدكتور/ محمد زكریا ع�ن�ان�ي ك�وش�ٍم 

ب�م�داد   محفوٍر على جب�ھ�ة ال�ك�ت�اب،
الوجدان اإلنساني ال�ذي أزاح ب�ق�درة 
ع��ج��ی��ب��ة م��داد ال��ن��ق��د األك��ادی��م��ي أو 
ال��م��ن��ھ��ج��ي، ب��ل م��ح��اه م��ح��واً، ھ��ذا 
اإلھداء الذي ارتقى ب�ب�ص�ی�رة ال�ن�اق�د 

من الشاعریة س�ل�ب�ت ل�ب   إلى درجة
الناقد الذي تقتضي مھمت�ھ أن ی�ك�ون 
ُمقیَّماً وُمقوم�اً ل�ل�ع�م�ل، ف�ت�ح�ول إل�ى 

 -سن�دب�اٍد ی�ب�ح�ُر ف�ي ن�ھ�ِر ال�ج�ن�ون 
-ال�م�ق�ص�ود ب�ھ نص�وص ال�م�ب�دع�ة 

صوب جزیرة األحالم ، ل�ق�د س�ق�ط�ت 
ع�ن ال��ن��اق��د ال��ح��ص�ی��ف ك��ُل أس��ل��ح��ة 

أي  -القرصنة الن�ق�دی�ة، ح�ی�ن رآھ�ا 
أي ف��ي  -ھ��ن��اَك  - ال��ذات ال��م��ب��دع��ة

سماوات عال�م�ھ�ا اإلب�داع�ي ت�رف�رف 
كطفلٍة سحریة، فسحره وأسكره أریُج 

وأشعل ف�ی�ھ ل�ھ�ی�ب�اً دف�ع�ھ   نصوصھا
لیھرول في نشوة السكران باحثاً ع�ن 
أم .. ل��ق��د ب��ع��ث��ت نص��وص (ل��ی��ت��ك 

ف�ي وج��دان ال�ن�اق��د الش�ی��خ   ت�م�ط�ر)
طفولت�ھ م�ن ج�دی�د، وان�ت�ش�ل�ت�ھ م�ن 
سرادیب عتمة العمر إل�ى ھ�ال�ة ن�ور 

 اإلبداع ، فاستوجبت الشكر ال النقد :
 نجالء خلیل .  شكراً لك

بھ قد أوصد الب�اب خ�ل�ف�ھ ف�ي   لكأني
وجھ أي محاولة نقدیة من شأنھ�ا أن 
تش��ت��ب��ك م��ع نص��وص ھ��ذا ال��م��ن��ج��ز 

  اإلبداعي ..
فماذا یمكن لمجتھٍد   لك هللا یا أستاذي

مثلي أن یقول بعد أن وض�ع�ت ع�ل�ى 
 رقبتھ سیف الحیاء ؟

یكون في م�ا   أن الناقد یجب أن  أعلمُ 
یقولھ ما یدل على أن في المن�ب�ع م�ن 
آرائھ یكمن الحب؛ مھما تكن أحكامھ، 
و أن ثمة نقد یصدر عن فكرٍة ساب�ق�ة 

یح�اول   متحكمة ؛ أو عن وجھة نظر
ال��ن��اق��د ب��ك��ل م��ا أوت��ي م��ن ب��راع��ٍة 

 تبریرھا تجاه ما یرى أو یتأمل .
لمست من ھذا اإلھداء أن الناق�د   وقد

إن خال من الحب ؛ فقد خال من الكثیر 
من الفھم ، ل�ذا س�أح�اول ی�ا س�ی�دي 
وأستاذي أن أحافظ ق�در ال�م�س�ت�ط�اع 
على مسافة م�ا ب�ی�ن�ي وب�ی�ن ال�ع�م�ل 
ال�ف��ن��ي م��خ�اف��ة م��ن أن أن��ج��رف أن��ا 

إلى أھواٍء تباعد ب�ی�ن�ي وب�ی�ن   اآلخر
الرؤیة الصحیحة، فأصبح كمن ی�ری�د 
اجت�ی�از ال�ن�ھ�ر إل�ى الض�ف�ِة األخ�رى 
دونما جسر، واألنھر ال�ت�ي الب�د م�ن 
اجتیازھا كثیرة، فما ب�ال�ي وق�د ق�ل�ت 

 أنت عن ھذا النھر : نھر الجنون؟!
أتخلى عن ھذا الحب الذي   وأعدك أالَّ 

یفتح عیون الناقد ویجع�ل�ھ�ا ت�ت�م�س�ك 
ب��ك��ل ال��ق��ی��م ال��ت��ي تص��م��د ل��ع��م��ل��ی��ة 

 االستغوار والكشف.
وأن أكون وسیلة دفع وإنماء بالنسبة 

 ... وبعد. لمبدعتنا 
فأرى من األھمیة بمكان أن أثبت م�ع 
بدایة قراءتي لھذا المل�م�وس ال�راب�ع 
في مشروع الشاعرة / نج�الء خ�ل�ی�ل 
وال��ت��ي اخ��ت��ارت ل��ھ ع��ن��وان (ل��ی��ت��ك 

 تمطر).
أن ت�ج�رب�ت�ھ�ا الش�اع�ری�ة ذات أب�ع�اد 
إنسانیة ج�ادة ت�ح�ق�ق وج�وداً واع�ی�اً 
عاطفیاً حسیّاً وذھنیاً .. وم�ع�ن�ى ھ�ذا 
الكالم أن كل نص صغر أم كبر یحق�ق 
دف���ق���ة م���ن ال���م���ش���اع���ر وال���رؤى 

ویؤكد أن الشاعرة قد عان�ت   المكثفة
م��ن م��رورھ��ا ف��ي ط��وای��ا ال��ح��ال��ة 
االنسانیة الجائشة التي ت�ل�ھ�ب ف�ی�ھ�ا 
��ا ب��االف��ت��ق��اد وال��ل��وع��ة  االحس��اس إمَّ

والش��وق أو ب��الس��ع��ادة وال��ن��ش��وة 
 والفرح .

فالنصوص عندھا تتمتع بدفع عاطفي 
متواتر، وھذا یجعلنا ندرك من ق�راءة 
نصوص�ھ�ا أن�ھ�ا ش�اع�رة ت�ح�اول أن 

 تتعاطى حیاتھا تعاطیاً عمیقاً وجاداً.
إن�م�ا   واألھم من ھذا أن نجالء خلی�ل

تستقي تجربتھا من ال�داخ�ل دون أن 
ی��ب��دو أن��ھ��ا ت��ك��رر ت��ج��ارب غ��ی��رھ��ا 

غ�ال�ب�اً م�ا   الماض�ی�ة .. وذل�ك ألن�ھ�ا
تض�ط��ر إل��ى خ��ل��ق م�ا یُش��ب��ھ ال��ل��غ��ة 

 الجدیدة :
تقوُل : أنا ابتكرُت لغةً شعریةً ج�دی�دةً 

  تكون في متناول الحواس
ص��ورا ورم��وزا   ف��ھ��ي ت��خ��ل��ق -

وإشارات ت�ح�اول أن ت�ج�د ل�ھ�ا ب�ی�ن 
 الناس فھماً وتداوالً .

ھذه الظ�اھ�رة ب�دای�ةً وع�ادةً   تبدو لنا
من العناوین، وعن�وان ھ�ذا ال�ُم�ن�ج�ز 
ھو : لیتك تمطر وھ�ي ع�ب�ارة ق�د ال 
تخرج ع�ن ال�ق�ی�اس�ات ح�ی�ث ت�م�ن�ي 

قادر ع�ل�ى م�ن�ح�ھ   المطر من من ھو
لكنھ یضن بھ، ترى من ھو أو ما ھ�و 

  ھذا المسكوت عنھ في النداء؟..
عبارة تنأى عن الوض�وح ل�ل�ح�ظ�ات؛ 
ث��م ت��ع��ود ب��ع��د ق��ل��ی��ل ف��ت��ك��ش��ف ع��ن 
نفسھا .. ب�ع�د أن ن�ع�م�د الس�ت�ن�ط�اق 
ال��ن��ص ل��ن��ق��ب��ض م��ن خ��الل��ھ ع��ل��ى 

، ف��إذا ت�أم��ل��ن��ا ال��ق��ام��وس  م�ف��ات��ی��ح�ھ
اللغوي للنص فسن�ج�د ش�ی�وع أل�ف�اظ 

  مثل :
ال�ق�ص�ائ�د  -قلمي  -الحروف  -أوراق 

 -ال��رس��م  -ال��دف��ات��ر  -ال��ق��راءة  -
وق�ف�ن�ا   وغیرھا من ألفاظ اللغة، فإذا

على بؤرة النص وال�ت�ي ت�ك�م�ن ق�ب�ل 
  نھایتھ مباشرةً وتنتھي بنتیجة :

 :  لیتك تمطر وأعني بھا
  وحین تتدفق
 على أصابعي

  أكتبك
  فتتسع كل مساحات العشق

 أغمض عیوني
  فأراكَ 

  فأرسم مشاعر لم تنشر
  وغیمات مطر

  وأتمتم
 "59لیتك تمطر. " لیتك تمطر ص 

لكنا أقرُب ال أقول إلى القلم ولكن إل�ى 
فعل الكتابة ، وحیث الكتابة ب�اع�ت�ب�ار 
ف�ن�ی�ت��ھ�ا وإب��داع�ی�ت�ھ��ا ھ�ي اس�ت�ع��ارةٌ 
سعة تنتج من االشكالیات أكثر مما  موَّ
ت��ق��دم م��ن ح��ل��ول، فس��وف یش��رأُب 
اآلخ���ر/ ال���ح���ب���ی���ب ال���م���ع���ش���وق 

م��ط��ال��ب��ی��ن   ب��رأس��ی��ھ��م��ا  وال��ُم��ق��دس
ب�أح�ق�ی��ت�ھ�م��ا ف�ي ال��ح�ض�ور وال�ف�ع��ل 
والتفاعل... وی�ت�ب�ل�ور ذل�ك ب�ب�س�اط�ة 

 ووضوح إذا رجعنا إلى اإلھداء :
 إلیھ

  ما بین العقل
 وبین البوح

  أھدیَك حروفاً 
 ال تكتم سر البوح

  بل تفضح مكنون الروح
 "13لیتھا تمطر. "االھداء ص 
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 ھذي أنا 

 بصحائف األمِس البعیدِ 

 أعیُد لألفق البھاءْ 

 یزداُن قّدي بالنحوِل ،

 وبالوقاِر وبالسطوعِ، 

 وبالشموخ یقوُل ھا أنذا

  

 بالھامة الشّماْء 

 العیُن كالبئر الّسحیقِة 

 والجبیُن كمثل مشكاٍة 

 تھلل بالضیاء 

 والخد واحاٌت ، 

 وتلك األنُف أنُف الكبریاْء 

 والشَّعُر منسدٌل على كتفي

 كأشعار المساْء... ! 

 والنظرة الخجلى كمریم 

 حین فاجأھا النداء.... ! 

 . یا أیھا المخلوق 

 من طین وماء

 قدُر المالئكة الحضوُر 

 الفذ في الصلوات والتسبیح، 

 في اآلفاق واألرضین، 

 جنب العرش عند ال ماوراء... ! 

 یحمینني الرب العظیم 

 وحب قومي، طزاجتي،

 وقصیدة عصماء.....! 

 قل لي فأین مكانك المحتوم كالغرباء 

 أَوتحتمي بَسالحف النینچا 

 وبالقول الریاء؟ یا

 من یحاوُل أن یصبَّ 

 على ردائي بعَض آفات الغباْء 

 ُمذ كنُت في مھدي یعیشُ 

 النور منتشیا على ھذا الرداْء 

عُر األنیُق،  وعلى عطوري یصعُد الشِّ

 ویعتلي صدَر الّسماء.. 

 ونجابتي مدموغة بُساللة 

 العز النبیل فكنُت من 

 بیت النسور الُغرِّ والنبالء...... !

 وكبیرة البیت ( الكوامِل ) 

 في ( سوھاج ) نشأت 

 یخضع لي الذكاء. 

 رمسیس جدي 

 بینما للرقص یطلبني (أخیناتون)

 یُرسُل مركبات الشمس

 تاخذني لنكمل عرسنا 

بین المعابد والتراتیل الطویلة والغناء..! 

 وصدارتي سیٌف جموٌح من 

 سیوف الھند یرفض االنحناء 

 فاصمت وعد للُجحر .. واكتم ذا الھراءْ 

لو مات في فمَي القصیُد فما یضیرك ؟ 

 ال عزاء الیوم لفصیل النساْء.

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

ما أن أسند رأسھ على یدیھ الم�ت�ش�اب�ك�ت�ی�ن    
خلفھ وھو راقد تحت شجرة الكستناء التي ل�م 
تكن مالمحھا متجلیة في ساعة م�ت�أخ�رة م�ن 
لیلة ال�ج�م�ع�ة، راح ال�رج�ل س�ارح�ا وغ�ارق�ا 
بصمتھ وصورة لیلى ھي ال�ع�الم�ة ال�م�ش�رق�ة 
في لیلھ، خیم على فكره وقلب�ھ م�ت�وجس�ا م�ن 
حدس ألمَّ بأفكاره المتالطمة ب�ط�ی�ات أخ�ی�ل�ت�ھ 

 ودقائق غضبھ وخوفھ.
رجل بقلب معطوب وروح تشھق حزنا وق�ل�ق�ا 

تجدھا كإعصار تسون�ام�ي  ، نبضاتھ تتصارع 
تارة وبركان ھجیع ، تذكر كلمات ل�ی�ل�ى وھ�ي 
ترمي علیھ یمین الغی�اب ح�م�ل ث�ق�ی�ل ك�ج�ب�ل 
أودعت على عاتقھ الروح والوج�ود وال�خ�ل�ق 

ف�ل�م ی�م�ل�ك ف�رص�ة ال�رف�ض س�وى  لیتدبره، 
ی�ن�ت�اب�ھ الض�ع�ف  االذعان ب�ق�ب�ول�ھ م�ج�ب�را، 

والوھن وصورة ل�ی�ل�ى ال�ت�ي ف�ّرت م�ن�ھ ال�ى 
الالمكان والى لحظة صفریة، لحظة ت�ت�س�اوى 
ف���ی���ھ���ا األم���ك���ن���ة واألزم���ن���ة وع���ق���ارب 

 وتالشي األحالم. الوقت 
أمام ل�ی�ل�ى   ھذا الرجل لم یكن الحب شفیعا لھ

 ابنة الكستناء وحفیدة الحناء.
لیلى ال ذنب ل�ھ�ا س�وى ك�ان�ت ت�ح�ل�ق ع�ل�ى  

أزھ�ای��ر ص��ب��اح��ات��ھ وت�رط��ب ش��ف��اھ��ھ ب��ن��دى 
الجوري وتطرب س�م�ع�ھ ب�زق�زق�ات الش�وق، 
رجل تمرد ع�ل�ى ذات�ھ ف�ي ح�روب ف�ی�ن�ازع�ھ 

مس�ت�ع�رة  وح�رب الموت عند غیاب لیلى ت�ارة
یأكل أحشائھ لینل  في أخرى، شوقھ المجنون 

 بسمة مرسومة على محیاھا.
اح�ت�ف�ال  لیلى ھالل عید مختلف علیھ في أن�اه،

وأھازیج لمقدمھ ، أو عدة مكملة لصوم غ�ّرة 
أیام ماضیة وآتیة ، یختلف ھو وأناه ، ف�ك�ی�ف 

في أناتھ؟، رجل ح�ال�م،  سیكون محل اعرابھا 
وح�ی�ات�ھ ث�م�ة أش�ج�ار  وطن�ھ ج�ن�ح م�ك�س�ور

ك�م ھ�و رف�ی�ف ھ�ذا  كستناء وھ�دی�ر ح�م�ام، 
 الرجل الذي بات نفحة حب في فم ناي عتیق؟ 

ناّيً في مخاض عسیر مرتب�ك ف�ي أب�ج�دی�ات  
العزف ال یحسد على حال، عید مختلف ع�ل�ی�ھ 

 وأمة صائمة منذ حین!
عاٍر من الح�ل�م، ح�ت�ى   یا لیلي، ھو منك  خاو

أوراق الكستناء بعیدة عنھ، جسده ب�ال س�ت�ر، 
لص�الت�ھ،  ولم تكن حلكة اللیل محرم�ا ج�ائ�زا 

 قبلة سیولّي لصالة غیابك؟. أیة
كم یحزنھ ھذا الرجل مزاج لیل�ى ع�ن�دم�ا رآى 

ق�م�ر   االشیاء كلھا فیھا ، وعندم�ا ت�راه ك�أي
 في سماوتھا !!  سابح

باتت روحھ وردة بنفسج تغار م�ن رف�ی�ق�ات�ھ�ا 
حین تتغنج الفراشات فوق بتالتھا تارك�ة ای�اه 

 للحزن ولعطرھا الدفین .
............................................ 

 2010 2ت 24

 قصة قصیرة
 

 ض مي 

 ریاض ابراھیم/العراق
  

ر ا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شریفة السید / مصر
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ت�ق�ول أی�ن أن�ت ی�ا   الوحدة تقتل كل شيء جمیل و تنادي على إب�ل�ی�س ك�أن�ھ�ا     
ھكذا جلست ھذه السیدة تفكر في شيء جدید تخرج   صدیق وحدتي و مفرج كربتي

بعدما كبر أب�ن�ائ�ھ�ا,  بعدما ملت الوحدة و الرتابة المتكررة كل یوم  بھ عن المألوف
في ال�دراس�ة  تزوجت ابنتھا و سافر الشابان اآلخران واحد للعمل بالخارج و اآلخر

بعدما تجاوز الستین. ھي ك�ل ال�ی�وم   بعیداً بعید . والزوج ال زال یكافح ویعمل حتي
 . كذلك الغد كما األمس

و في أجازة سریعة جاءھا زوجھا لیطمئن علیھا و یقضي أموره و ح�اج�ات ب�ی�ت�ھ 
المجذوب الذي تعتمد علیھ في جلب ط�ل�ب�ات ال�ب�ی�ت   وأخیراً ودعھا. معھا خادمھم

 البسیطة و كان شاب عبیط ال یدرك أبسط األمور.
تف�ع�ل   وتتسلى معھ و تضحك علیھ  أدم  أعتادت كل یوم ھذه السیدة تبعث في طلب

كیفما تشاء و ال ی�ح�رك س�اك�ن ص�ام�ت   تفعل بھ  بھ كل شيء كأنھ دمیة بین یداھا
, ذات مرة كان برفقتھا بعدما أنتھي من تنظیف البیت و (ال�م�ن�درة)   كالصنم األبكم

و دخل كالعادة لیغتسل و كانت تحن ع�ل�ی�ھ ف�ت�ع�ط�ی�ھ م�ن   أن یصعد عندھا  طالبتھ
حین آلخر ما قدم من مالبس زوجھا و ابنھا فكل ال�م�ق�اس�ات ت�ل�ی�ق ب�ھ�ذا الش�يء 

تشوھت كل م�ع�ال�م�ھ و   الغریب الذي ال یعرف لھ یمین من یسار كأنھ رغیف خبزاً 
لَم یبقي منھ إال جباراً في القوة و الصالبة و بینما یست�ب�دل ث�ی�اب�ھ ال�رث�ة ب�م�الب�س 

م�ع   بوضوح  فوجدت جسد صلب ,یعلن عن قوة ظھرت  جدیدة نظرت السیدة إلیھ
 تولدت بداخلھ رغبة جامحة قتلت كل االعتبارات داخلھا  مرونة السیقان القویة

تتحسس   ولَم تصدق ما تراه و سال لعاب الرغبة داخلھا و أقتربت منھ أكثر وكانت
و أخبرتھ أنھ البد و أن یستحم, أن رائحت�ھ ال   جمیع أرجاء جسده المتماسك المرن

و أنزلتھ في حوض ال�م�ی�اه   دفعتھ إلى دورة المیاه و نزعت عنھ كل مالبسھ  تطاق
الكبیر (البنیو) وشرد الذھن , تملكت علیھ أمور عجیبة ماذا تفعل ط�اردت�ھ�ا أف�ك�ار 

 تفعل ؟  غریبة ولَم تعرف ماذا
المس�ك�ی�ن, ن�ھ�ض ال�ج�س�د ب�الش�ب�ح أمس�ك   جاءھا شبحاً دخل في جسد ھذا الفتى

بالسیدة اللعوب ضحك فضحكت لھ لَم تدري من یحملھا, لَم تكن إال ریشة تطیر بی�ن 
و تتأرجح األضواء , تختلف ألوانھ حتي صارت كقوس قزح و جاء   فراغات البیت

حتى أمتالء البیت أشباح واألشباح أرسل�ت ف�ي ط�ل�ب ج�ن�ی�ات   شبح وشبح وشبح
و أُعد الحفل ,ھا ھ�ي ت�رق�ص ع�ل�ى   وعفاریت و قوي أخرى جاءت من أبعد مكان

أنغام ال�م�زم�ار ك�ال�ح�ی�ة ال�ت�ي یش�ب�ش�ب ل�ھ�ا ال�ح�اوي خ�ارج�ة م�ن رك�وة ك�ان�ت 
مثل نحاس ی�ط�ن دون ج�دوى وك�ل ت�ق�ال�ی�د ق�د   تحت أشیاء عتیقة كانت  مدفونة

تشبثت بھاقدیماً ألقتھا عند ثیاب الشبح الراقص سل�م�ت ن�ف�س�ھ�ا ن�زوات م�راھ�ق�ة 
 متأخرة, جمعت كل أنوثة الماضي البعید , رسمت صوراً لآلفاق المختنق العقیم .

صوت الحفل أعلى من كل األصوات وك�ان   دق جرس الباب لَم تنتبھ إلیھ أبداً . كان
كل زوار الحفل في الھروب ,أسرع من تحطیم الباب ؟! كسر الزوج ال�ب�اب وان�دف�ع 

أی�ن ھ�ي ؟. ص�رخ بص�وت   فلم یرھا ب�ح�ث ع�ن�ھ�ا ھ�ن�ا و ھ�ن�اك  یستطلع األمر
ب�ح�ث   تسمع لھا صوت  ھیھات أن  ینادي أین رفیقة الكفاح؟ تعالي أنا ھنا  مدوي

في كل مكان و جرى إلى الحمام وجد المجذوب غریق ف�ي ح�وض ال�م�ی�اه وال�م�اء 
حاول أخرجھ لَم یستطیع ھرول یست�ك�م�ل ال�ب�ح�ث ع�ن س�ی�دة   امتزج بدم المجذوب

أو یشعر بما جرى ف�ي ح�ف�ل�ة   بأعلى صوت لم یكن ھناك من یسمع  البیت وینادى
 الیوم

 

  قصة قصیرة
 

وا ا 
 
 
 
 
 

  سامح ادور سعدهللا/مصر

ب���ع���ی���دا ع���ن       
السیاسة واوج�اع 
ال���رأس ف���ی���ھ���ا، 
ق�����ری�����ب�����ا م�����ن 
ال�������ھ��������واج��������س 
وال���ت���ام���الت ف���ي 
ذوات��ن��ا ج��م��ی��ع��ا، 
احاول في م�ق�ال�ي 
الیوم ان اطل على 
بعض األمور التي 
قد تشغ�ل ای�ا م�ن�ا 
ف����ي ح����ی����ات����ھ، 
وخص���وص���ا ف���ي 
ھذه المرح�ل�ة م�ن 
حیاتنا التي تش�ھ�د 

تعقیدات ومخاوف وقلقا، لیس من وباء كورونا الم�س�ت�ج�د 
الذي عبث بكل شيء في العالم، وغ�ی�ر مس�ارات وخ�ط�ط�ا 
ومساعي،. بل في كل األمور، والتفاصیل التي تمر ع�ل�ی�ن�ا 

ل��ت��ن��اقض��ات   او نش��ھ��دھ��ا ل��ذل��ك اق��ول؛ ن��ع��ج��ب أح��ی��ان��ا
ومس��ت��واه ال��ف��ك��ري وال��ث��ق��اف��ي   ن��وع��ھ  ك��ان  ای��ا  ال��ب��ش��ر
 ،.والعقلي

 
نعجب لھذه النفس البشریة كل العجب والنجد الت�ف�س�ی�رات 

وال تثبت   حین تتأرجح وتتأفف وال ترضى بشيء  المقنعة
على موقف واحد ،تعشق عالم المتناقضات ،نكون ص�غ�ارا 
ف�ن�ت�م�ن�ى أن ن�ك�ب�ر ، ونص�ب�ح ك�ب�ارا ف�ن�ت�م�ن�ى ل�و ب�ق�ی�ن�ا 
أطفاال،نعیش الفقر فنتمنى لو اصبحنا أغنیاء، نعیش الغنى 
فنشتاق الى أیام الفقر وراح�ة ال�ب�ال، ن�ت�م�ن�ى ان ن�ح�ص�ل 

أس��رة ف��اض��ل��ة، وس��رع��ان م��ا ن��ح��ن ال��ى ح��ی��اة   ع��ل��ى
العزوبیة.نجري وراء اھدافنا فتتحقق،نفرح لحظة ثم ندرك 
ان ھذا الھدف لم یكن یستحق كل تلك التضحیات.الحاضن�ة 
على ابنائھا طوال الیوم ،تتمنى لو تعمل ، والعاملة تت�م�ن�ى 
ل��و ت��ن��ت��ھ��ي م��ن ھ��ذا الش��ق��اء. ال��ع��اق��ر ت��ت��م��ن��ى م��ول��ودا، 

تش��ت�رط ج��ن�س ال��م��ول�ود. أص��ح�اب الش��ھ��ادات   وال�وال��دة
عمرھم بی�ن   العاطلون عن العمل نادمون على افناء زھرة

ال�زم�ن ال�م�اض��ي   ال�ك�ت�ب ، واألم�ی�ون ی�ت�م�ن��ون ل�و ول�ى
 .فیتعلمون الكتابة و القراءة

نشتھي ونتمنى و حالنا كالمتسابق في م�اراث�ون ط�وی�ل ال 
السباق .حتى یدركنا الموت فجأة. وف�ي   یدري متى ینتھي

جوف قبورنا نعود مرة أخرى للتمني،لكن لن تكون أمانین�ا 
كالسابق، إنما طلب لل�ع�ودة م�رة أخ�رى ل�ل�دن�ی�ا م�ن أج�ل 
العبادة و تحصیل ما یلزم من حسنات لمیقات ی�وم م�ع�ل�وم 

ح�ی�ن�ذاك،ف�ھ�ل   ولى وقت األماني  عند هللا.لكن وأسفاه،فقد
ت�ائ�ھ�ا ف�ي ع�ال��م   أع�ددت ل�ھ�ذا ال�ی�وم ال�ع��دة أم م�ا زل�ت

 .المتناقضات تتمنى أمورا دنیویة سرعان ما تملھا
علینا أن نتأمل اف�ع�ال�ن�ا، وإن ن�درس خ�ط�وات�ن�ا، ون�ع�رف 
اھدافنا ومساعی�ن�ا ب�واق�ع�ی�ة وث�ب�ات وإی�م�ان ب�ق�ض�اء هللا 
وقدره، لنعرف ماذا نرید، وإلى أین نمضي، وهللا ال�م�وف�ق 

 .والمعین في كل األحوال

 ت 

 أت.. وت 
                   ا ا   

 منال الحسن/ھولندا
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ما ھي أكثر المشاریع التي قمت بتصمیم�ھ�ا  *  
  كانت تمثل تحدیاً مھنیاً لك؟

إن أكثر المشاریع التي تشكل تحدیاً لي وألي   -
مصمم من وجھة نظري، تنقسم إل�ى قس�م�ی�ن؛ 
األول ما یرتبط منھا بالتراث واألخر ما ی�رت�ب�ط 
بصعوبة التصنیع واإلنجاز حیث أن دور فنان�ي 
ومفكري وعلماء وأدباء العرب في فلك ال�غ�رب 
أنتج ثالث إتجاھات فكریة إنسانیة األول؛ من�ھ�ا 
ذاب بالتراث وأعتبره ش�يء م�ق�دس ال ی�م�ك�ن 
المساس بھ أو اإلقتراب منھ األم�ر ال�ذي ج�ع�ل 
ھذه الفئة تنسلخ عن روح العصر أم�ا اإلت�ج�اه 
الثاني؛ فقد مال وذاب ب�ال�ت�ط�ور ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي 
فأھمل التراث بااللتف�اف إل�ى ال�وراء بش�ك�ل ال 

وال ھ�وی�ة ف�ي  مبرر لھ ، مما جعلھم ب�ال أص�ل
حین الذي سعى فیھ أص�ح�اب اإلت�ج�اه ال�ث�ال�ث؛ 
إلى الجمع ما بین االثنین، وھو تحبیب ال�ت�راث 
وإعادة صیاغتھ بأسالیب وأنماط معاصرة غی�ر 
مألوفة كان ذلك من ج�ان�ب، وم�ن ج�ان�ب آخ�ر 
الذي یمثل بدوره عائقاً وتحدیاً من نوع خ�اص 
أمام المصمم إال وھو إمكانیات التص�ن�ی�ع ع�ل�ى 
الصعید المحلي وما یرتبط بھ م�ن ت�خ�ص�ص�ات 
مالیة تفرضھا الضواب�ط اإلداری�ة وال�ق�ان�ون�ی�ة 
غیر المحدثة على صعید مؤسسات ال�دول�ة، أو 
اإلمكانیات اإلقتصادیة على المستوى الشخصي 
لألفراد كذلك ضعف الوعي المجتمعي بضرورة 

 .وأھمیة التصمیم كعلم وحاجة إنسانیة
 
من یعج�ب�ك م�ن ال�م�ص�م�م�ی�ن وأي حض�ارة   *

 تجذبك؟
بال شك أن ما یعجبني من إنجاز المص�م�م�ی�ن   -

"زھا حدید" رح�م�ھ�ا هللا "وری�ان ع�ب�د هللا" 
والعدید من المصممین الذین ساھم�وا ف�ي رف�د 
اإلنسانیة بكل ما ھو جدید وف�ری�د ول�ك�ي أك�ون 
منصف، ومن وجھ�ة ن�ظ�ري أن�ا ال أم�ی�ل إل�ى 
األشخاص واألسماء بقدر الذي أمیل من خالل�ھ 
إلى المنجز، أما الحضارات وما قدمتھ من إرث 
إنساني كلھ محط إحترام وت�ق�دی�ر ك�ي ال أك�ون 

 .منحازاً 
 
ماذا أضاف العمل مع ال�ع�رب إل�ى مس�ی�رت�ك   *

 المھنیة وخبرتك العملیة؟
نعم أضاف إلى عملي إحتكاكي وتع�ام�ل�ي م�ع   -

الكثیر من الجنسیات العربیة، حیث إن ت�م�اس�ي 
بشكل مباشر مع ذوي اإلختصاص من، مص�ر، 
العراق، السعودیة، الكویت اإلم�ارات، س�ل�ط�ن�ة 
عمان، فلسطین، منحني ف�رص�ة اإلط�الع ع�ل�ى 
أف��ك��ار اآلخ��ری��ن واإلس��ت��ف��ادة م��ن ت��ج��ارب��ھ��م، 
وتحقیق التالقح الفكري ومع�رف�ة م�وق�ع�ي م�ن 
اآلخرین، إن العمر وال�وق�ت ال یس�ع ألن ی�م�ر 
اإلنسان بكل ما مر بھ األقران، ولكن النفع مم�ا 
وصلوا إلیھ من نتائج أمر مھم للبدء من ح�ی�ث 

 .ما انتھى األخرون
 
ھل تشعر بأي فارق في التعامل بی�ن ع�م�الء   *

 الشرق وعمالء الغرب؟

الحقیقة لم أعمل بش�ك�ل م�ب�اش�ر م�ع ال�غ�رب   -
ولكن عملت وتعاملت مع من عاش أو درس أو 
عمل مع الغرب لسنین طوال، ومن ال�م�ؤك�د أن 
العمل أو التعامل معھم كان أكثر سالسة ووعي 

 .وفھم، وثمة تقدیر من خالل ذلك لكل ما أقدمھ
 
  ما ھو مصدر اإللھام لخیالك المبدع ؟ *
ال یمكن أن یكون ھناك مصدر إلھام واح�د أو   -

رئیس�ي ل�ل�م�ص�م�م ف�ل�ك�ل تص�م�ی�م ل�ھ مص�ادر 
إس�ت�ل�ھ�ام خ�اص��ة أو م�ع�ی�ن�ھ، ف�ع�ن�دم�ا یش��رع 
المصمم في محاوالتھ األولى لتصمیم شع�ار أو 
مبنى أو نصب تذكاري أو أي مجسم أو مطبوع 
سیكون لكل من ذل�ك إس�ت�رات�ی�ج�ی�ات م�خ�ت�ل�ف�ة 

ق�د ت�ك�ون   وقواعد معینة ومصادر اإلس�ت�ل�ھ�ام
 .محددة

 
ھل تتعامل مع الطرق ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة وال�ح�دی�ث�ة   *

 وتطرح تقنین لتنتج الخطوة المبدعة؟
أن عملیة التجدید التي ترتبط ب�روح ال�ع�ص�ر   -

وإیقاعھ السریع تملي على ال�م�ص�م�م اإلب�ت�ع�اد 
عن جانب النمطیة التق�ل�ی�دی�ة، ل�ك�ي ی�ك�ون م�ا 
یقدمھ ممیزا، وبالنسبة لي ال أمیل إلى التقلیدیة 
بشكل مطلق، و الحداثة مرحلة أصبحت قدی�م�ة 
بعض الشيء في المفكر التصمیمي واإلنس�ان�ي 
بشكل عام، فقد تالھا مرحل�ة م�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة 
المتأخرة، وأفضل وصف للمرحلة الحالی�ة ھ�ي 
المعاصرة، حنكة المصمم قد تتیح لھ المزاوجة 
بذكاء ما بین كل ذلك للوصول لصیاغ�ات أك�ث�ر 

 .معاصرة
 
أتفضل التصامی�م ال�ك�ال�س�ی�ك�ی�ة ال�ح�دی�ث�ة أم  *

النیوكالسیكیة وما الذي یفضل�ھ ال�م�واط�ن ف�ي 
  أغلبیة الدول التي تقدم فیھا تصامیمك ؟

إن ما أقدمھ من منجز وتصامیم ب�م�ع�زل ع�ن   -
ال��م��ك��ان وال��زم��ان ی��رت��ب��ط ب��ط��ب��ی��ع��ة ال��م��ك��ان 
والمشروع أیض�اً، ف�ح�ی�ن ی�ت�ط�ل�ب ال�م�وض�وع 
إعادة صیاغة التراث فھنا سأكون مجبراً ع�ل�ى 
ق��ب��ول ال��ن��ی��وك��ال��س��ی��ك��ی��ة ول��ك��ن ال أم��ی��ل إل��ى 
الكالسیكیة الحدیثة، ألن إعادة التراث ك�م�ا ھ�و 
یلغي دور فكر وخ�ی�ال ال�م�ص�م�م وی�ج�ع�ل م�ن�ھ 
طابعة تقوم بتنفیذ أمر منجز سلفاً، أم�ا ال�ن�اس 
دائماً یمیلون إلى الجدید والفرید والغریب ولكل 
ما یمكن أن یكسر النمطیة والمألوف، لیشعروا 

 .بالراحة واالستمتاع بصریاً 
 
ما خططك المستقبلی�ة وھ�ل أن�ت راٍض ع�ن  *

 المستوى الذي وصلت إلیھ؟
أنا راٍض عن إستمرار محاوالت�ي ف�ي ت�ق�دی�م   -

الجدید والتعلم واالطالع لك�ل م�ا ھ�و مس�ت�ج�د، 
ولكني لن أرضى قطعاً عن ما وصلت إلیھ، فان 
طموحي ال یمیل إلى أن تحده حدود أو ط�اق�ات، 
یجب على اإلنسان أن یحاول دوم�اً أن ی�رت�ق�ي 

بمستواه ومستوى ما یقدمھ فالركود وال�ت�وق�ف 
قاتل لكل مصمم، كما أن العملی�ة ال�ت�ص�م�ی�م�ی�ة 
كالقطار یجب علینا اللحاق بھا بشكل مس�ت�م�ر، 
أما خ�ط�ط�ي ال�م�س�ت�ق�ب�ل�ی�ة ت�ت�ب�ن�ى ب�ع�ض م�ن 
المقترحات بش�ك�ل م�ب�دئ�ي ف�ي دول�ة اإلم�ارات 
ال��ع��رب��ی��ة ال��م��ت��ح��دة ودول أخ��رى إن س��ن��ح��ت 

 .الفرصة
 
ما مدى حرصك على اإلطالع لكل ج�دی�د ف�ي   *

 الخارج لتبدع أكثر في مجالك؟
إن عملیة اإلطالع على اإلنجازات الجدیدة في  -

مختلف بلدان العالم، یخلق نوع من التواصل�ی�ة 
مع الحركة الفكریة العالمیة كما أنھ یس�ھ�م ف�ي 
تحدیث وشحذ خیال المصمم فھي عملیة ت�ب�ادل 
ثقافي ومفاھی�م�ي س�ب�ق، وأن ك�ان س�ب�ب�اً ف�ي 
تطور اإلنسان ومحاوالتھ لكل ما قد وصل إل�ی�ھ 

  .الیوم
كیف ت�واف�ق ب�ی�ن ذوق ص�اح�ب ال�م�ش�روع  *

 وخطك المتبع لتنفیذ تصمیم معماري أو دیكور؟
في الغالب ال أمیل إلى العمل مع ھكذا مشاریع  -

بسیطة ولكن حین تف�رض ال�ظ�روف ف�رض�ھ�ا، 
یجب على المصمم أن یقنع صاحب ال�م�ش�روع، 
ویحدد دور تدخالتھ ویتم ذلك إما بشكل مباش�ر 

  .أو عن طریق نظریات تأطیر السلوك
  ما الحكمة التي تؤمن بھا؟ *
الحكمة الت�ي ط�ال�م�ا أح�ب�ب�ت�ھ�ا ت�ق�ول: ع�ل�ى  -

 .المصمم أن یخلق الحاجات ویوجھ األذواق
ھدفك النھائي في مسیرتك المھنیة ورسالتك  *

 التي تخاطب بھا األجیال ؟
إن ھ��دف��ي ال��ن��ھ��ائ��ي ف��ي مس��ی��رت��ي خ��دم��ة  -

اإلنسانیة وب�ث ث�ق�اف�ة ال�ج�م�ال ف�ي أي م�ك�ان 
أتواجد فیھ، ونعید لكل محافظات العراق ألقھ�ا، 
وأن نبني عراق جدید جمیل یكون محط إعجاب 
للجمیع وتلك ب�ذات�ھ�ا ال�رس�ال�ة ال�ت�ي ی�ج�ب أن 
یفھمھا كل األجیال لیشعروا بفخر النتمائھم إلى 
وطنھم، ورسالتي لكل األخوة االع�زاء األج�الء 
ھي علینا أن ال ننسى ال�ع�راق ف�ھ�و أم�ان�ة ف�ي 
أعناق من یحب وطنھ ویتمنى لھ الخیر، ی�ج�ب 
أن ننھض بھ من جدید ونعید تاری�خ�ھ ال�م�ج�ی�د 
ومكانتھ التي قد شابھا الوعید، دمتم ودام ب�ك�م 

  .العراق التلید
كلمة أخیرة توجھھا لقراء الجریدة ال�ع�راق�ی�ة *

 األسترالیة؟
في نھایة اللقاء ال یسعني إال أن أق�دم الش�ك�ر  -

والتقدیر للدكتور موف�ق س�اوا رئ�ی�س ت�ح�ری�ر 
جریدة العراقیة االسترالیة، التي ترفدنا بالجدید 
واھتمامھا ورصدھا الدائم لكل ما یخص ب�ل�دن�ا 
الحبیب، كذلك الشكر الخاص ل�ألخ�ت ال�م�ب�دع�ة 
دوماً الصحفیة الخلوقة د. دنیا ع�ل�ي ال�ح�س�ن�ي 

دأبھا ومثابرتھا لكل م�ا ی�خ�ص ال�ث�ق�اف�ة   على
 .العراقیة ورموزھا

 
  :السیرة الذاتیة 
قض�اء ال�م�ح�اوی�ل؛ م�وال�ی�د  -من سكنة بابل   -

1981/3/31 

  متزوج ولھ ثالث بنات -
حاص�ل ع�ل�ى ش�ھ�ادة ال�دك�ت�وراه ال�ف�ل�س�ف�ة،   -

ت��خ��ص��ص تص��م��ی��م األط��روح��ة ال��م��وس��وم��ھ 
(مورفولوجیا الت�ص�م�ی�م ال�ب�ارام�ت�ري ك�م�دخ�ل 
یثري األشكال متعددة الس�ط�وح)، م�ن ج�ام�ع�ة 

كلیة التربیة الفنیة قسم التص�م�ی�م، ف�ي   حلوان
 .جمھوریة مصر العربیة

حاصل ع�ل�ى ش�ھ�ادة ال�م�اجس�ت�ی�ر ت�خ�ص�ص  -
تصمیم من نفس الكلیة والقس�م وف�ق�ا ل�رس�ال�ة 
الموسومة (البنیة التصمیمی�ة ال�م�ع�اص�رة ف�ي 
عمارة زھا حدید كم�ص�در إلث�راء ال�م�ج�س�م�ات 

 .ثالثیة األبعاد)
حاص�ل ع�ل�ى ش�ھ�ادة ال�ب�ك�ال�وری�وس ف�ن�ون  -

 تشكیلیة جامعة بابل
حاصل على شھادة الدبلوم في التص�م�ی�م م�ن  -

 .معھد الفنون الجمیلة بغداد
 دبلوم في النمذجھ البارامتریة من أك�ادی�م�ی�ة -

(NGC) األلمانیة في القاھرة. 
ح��اص��ل ع��ل��ى ش��ھ��ادة خ��ب��رة ف��ي االظ��ھ��ار   -

 .المعماري من اوتودیسك األمریكیة في القاھرة
وشھادات خبرة أخرى في تصمیم المجسمات   -

 .المعقدة خماسیة البعد
 .أستاذ جامعي في الكلیة التربویة المفتوحة -
رئیس قسم التربیة الفنیة لفترة أربع سن�وات   -

 .في نفس الكلیة
إست�ش�اري الش�ؤون ال�ف�ن�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة ف�ي   -

  . محافظة بابل
المس�ت�ش�ار ال�ث�ق�اف�ي ل�ل�س�ف�ی�ر ع�م�اد ط�ارق   -

الجنابي في المجلس العربي األفریقي ل�ل�ت�ك�ام�ل 
 .والتنمیة

عضو جمعیة المخطوط�ات ال�ع�راق�ی�ة بص�ف�ة  -
 .(محكم علمي)

ف�ي  IOF مستشار ثقافي في منظمة الصداقة -
 .تونس

عضو لجنة ألق بغداد مع الموس�ی�ق�ار نص�ی�ر   -
 . شمة

مقرر لجنة ألق بابل ورئیس لجان التص�ام�ی�م  -
 .فیھا

ع�ام ف�ي م�ج�ال  18خدمة تدری�س ت�ت�ج�اوز   -
 . الفنون

ع�ام ف�ي م�ج�ال  15خبرة في القطاع الخاص  -
 . التصمیم

 : األعمال المنفذة -
عمل جداري نحتي في ملعب ال�ن�ج�ف ك�ج�زء   -

من مشروع ال�م�ل�ع�ب م�ع ال�م�ھ�ن�دس ع�ب�د هللا 
 .عویز رحمھ هللا

اربعة اعمال محجوزة في المدینة ال�ری�اض�ی�ة  -
في البصرة كجزء من إنھاء الم�رح�ل�ة ال�ث�ان�ی�ة 

 .للملعب
نصب تذكاري للمشاحیف تم المواف�ق�ة ع�ل�ی�ھ   -

 . وقریبا یتم الشروع فیھ في الناصریة
متحف للفنون من المفروض یكون لھ نسخ�ة   -

  . مكرره في أكثر من محافظة
وثمة مقترحات أخرى مقدمة في دب�ي س�ی�ت�م  -

 . الكشف عنھا في وقت الحق

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

 اسماعیل خوشناو
                        

  قلبي ٱنَْسَكب

 ُروحي إذا ثارَ 

 تَعالى َوَخطَب

 إِْحساسي

 أَْخرَج ٱْلقَلم

  أَیَا َزْھُر ُكْنَت ٱْلَحَكم

َّْحنِ    ُكْنَت َشاِھداً لِل

  َوُكلِّ أَْوتاِر ٱلنََّغم

  َعَرْجُت بِقََصائِدي

 وبِأَْلواِن لَوحاتِھا ٱتََّسم

 فَقاَب قوسینِ  

  ِمْن َمَعالیھا

   فَٱْبتََسم

 َعْیني أَْكملْت بَْدرھا

 وبَدأَْت ِمْن أَْجلِھا 

 بَِرفِع ٱْلَعلَم 

  ِمْن َزمنٍ 

  تََربَعْت ذاِكَرتي

  وَوَشَمتْ 

 سماَء ُكلِّ سیرتي

ي بُِحروفي  سأَُضحِّ

  َوقَصائِدي

 بیَن یدیكِ 

 سیدتي

  أَمیرتي

 2017/8/12 

  ة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  كریم إینا
  بغدیدا/ العراق

وط  
 
 
 
 
 
 
 
 

 رزاق مسلم الدحیلي 
 العراق

 
 

 ..أي شيء یأخذني الیك

 ..انھ امتداد الروح إلى الروح

 والجسد إلى الجسد

  ..احبك ایھا الموشح بالحنین

  ..ایھا الذكریات التي عبرت كل السنین

 احبك النك شغاف القلب رغم كل ھذا االنین

**** 

 ..اي شيء یأخذني الیك

 وأنا المتیم في ھواك

 وكل مایأتیني من الصبابة

 التي تفیض وجدا، وھیاما، واحتراق

 ..یاخارطة عشقنا االبدي

ب��ی��ن أھ��داب   ان��ت ال��م��ع��ل��ق، وال��م��ط��وق،

 العیون

 فرغم الحزن وااللم

 احبك بكل ماتراودنا الظنون

**** 

 اي شيء یأخذني الیك

 ..ألن الفراشات مازالت تحن إلى الزھور

 الن الحمائم، والعصافیر مازالت تحن

 ..إلى اعشاشھا

 الن الشوراع تعشق اعمدة الضیاء

 والمنارات، والجوامع ، والكنائس

 ..تبتھل إلى اإللھ

 وھاھي في اجمل حلة من البھاء

 ،.ھكذا انت دائما یاحبیبي

 یاعراق الوجد، والعشق، والنماء

 إرتواء  

  سأشّد النھر على قمري

  وأفّل الغیم عن األعشاب

  أتسلّق أشجاراً 

  وأضارُب ماًء بالھوجاء

 ألعّشش كاألطیار...

  بالسریاني

 

  مناداة

  لك لعبتك الخاویة،

  وأنا لي ضیاٌء یعانقني

  مشرق في الصباح

  على شرفاتي

  بعیداً.. بعیداً 

  إلى أنجمي،

  سأرى لیلة

  تحمل

  الوھم أشجان

  حبّ 

 ینادي...

 بالسریاني

  نظرة

  سأناُم على حلمات قبابك

  أقتُل بین تفاصیل العنقود

  الملتھب

  ألرى وشم الصدر كنجم

  یسقطُ من

  ثغر

 الكون...

 

  إنقاذ

  حیَن أحرث مزرعةً 

  یلبُس القطُن من حولھا

  حلّة

  لو أراك أمامي

  سأمأل كّل ساللك

  قطناً 

  وأعبرك

  البحر

 من غدره..
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  ت.!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دشتو ادم الریكاني

 كندا

 
  

 كنت ابحث عن بقایا كلمات
  بعثرتھا عبثأ على حافة

 طریق االفتراق
 كان ذلك في یوم رحیلك

 الى المجھول ومن وقتھا بدأت
 تحترق األشواق

 كانت الضبابیة تملئ عینیك
 كان حدیثك وصوتك العالي

 یدور عن الفراق
 كانت الفوضى ریح عاصفة

 وسیدة الموقف تَجر بنا
 الى طریق اإلنزالق

 لم أكن اتصور في یوما ما
 تغیب الشمس قبل أن تبزغ

 في اإلشراق
 وأنا استمتع بدفئ شعاعھا

 واغازلھا بكلمات مفعمة بحب
 نابع من األعماق

 والیوم أبحث عن تلك الكلمات
 أللملمھا وارتبھا لتجفف الدموع

 في األحداق
 لم یبقى لي شیئا من حبك

 أصبح سراباً بعد ان تعبت نفسي
 من االخفاق

 تاھت األمور في طریقي
 وحل الستار بین نار النسیان

 و االشتیاق
 ال تلمني یا زمن األمتحان

 انا اخفقت وشربت الٌمر
 من كأس الفراق

 إني ٱسف لك یا كلماتي
 لن ابحث عنك أتعبِت قلبي

 وتسببِت بإرھاقي
 كنُت أسطرِك في دفاتري
 من عصارة قلبي والیوم

 !!!... احترق ومعھ أوراقي
  

 
  اء 

 
 عصام سامي ناجي / مصر 

 
  

الفتاة التي كان مغرما بھا لدرجة أنھا فكرت في االنتحار یوم أرتبطت بغیره ، قابل�ھ�ا ف�ي إح�دى ال�م�واص�الت    
التي نصت علیھا كتب الغدر،والتي ل�م   في حقھ كل الموبقات العامة بعد مرور سنوات من خداعھا لھ وارتكابھا 

تنص علیھا تلك الكتب ...باختصار عزیزي القارئ عندما قابلھا ، وقد فعل ف�ی�ھ�ا ال�زم�ن أف�اع�ی�ل�ھ، ل�م ی�ع�رف�ھ�ا 
وكما ھو معروف ال یصلح العطار ما أفسده الدھر، فبالرغم من استعمالھا كمیة مكیاجات ك�ب�ی�رة إال أن�ھ�ا  ،ألنھ 

فقدت جمالھا الذي كانت تتباھى بھ بین الجمیع وتحاول إبرازه بشتى الطرق وفقدت أیضا رشاقتھا ول�ن ن�ت�ح�دث 
عن برأتھا ألن تلك البراءة لم تكن موجودة أصال إال في خیال صدیقنا المغرم بھا والذي تنھد تنھیدة طویل�ة ب�ع�د 

   أن رآھا علي ھذا الوضع المزري ،ثم قال فعال دوام الحال من المحال
یترحم على أیام "الفساد الوسطي الجمیل " الذي كنا نعیشھ علي  – ونتیجة الوضع األقتصادى السیئ  -البعض 

حد تعبیرھم قبل ثورة ینایر ، وھؤالء یذكروني بحكایة ذلك اللص الذي ك�ان ی�ت�ف�ن�ن ف�ي س�رق�ة األك�ف�ان ، ن�ع�م 
فیفتح القبر ویأخذ ال�ك�ف�ن ،   األكفان ، فكان ینتظر حتى یفرغ المشیعون من دفن المیت ، عزیزي القارئ سرقة 

وعندما مات ذلك اللص فرح أھل البلدة وأقاموا احتفالیة كبیرة وھذا األمر أستفز أبنھ الذي أقسم أنھ سی�ج�ع�ل�ھ�م 
، وع�ن�دم�ا رأي أھ�ل ال�ق�ری�ة ھ�ذه األف�ع�ال    أبیھ ،فقام ھذا الولد بسرقة األكفان بجثث الموت�ى  یترحمون علي

 هللا یرحمھ "عمره ما إتمدت أیده علي جثة " كان یسرق األكفان فقط   كانوا یقولون المجنونة من ذلك اإلبن 
أي مكان یحتویك ویحنو علیك فھو وطن، وأي مكان یرفضك ویجھ�ض أح�الم�ك ف�ھ�و غ�رب�ة ... ق�ال: ص�دی�ق�ي 
المثقف ھذا الكالم ونحن نجلس على المقھى ،بعد أن رأى علي جھاز التلفاز الكثیر من مختلف األقطار ال�ع�رب�ی�ة 
وھم یحاولون الدخول إلى دول اإلتحاد األوروبي، وطبعا رحالت الھجرة وخصوصاً إذا كانت غیر شرعیة ت�ك�ون 

.. ھذا   محفوفة بالمخاطر، بل وفي أحیان كثیرة تكون رحالت انتحار جماعي ألولئك الھاربین من جحیم األوطان
ومتشابكة جمعتھم المصالح فحققوا ثروات طائلة بط�رق غ�ی�ر ش�رع�ی�ة ،   أطراف متعددة الجحیم الذي صنعتھ 

األقط�ار ال�ن�ات�ج  تاركین معظم سكان األقطار العربیة تحت خط الفقر، ولن نتحدث عن االقتتال الداخلي في بعض 
 عن تمسك األنظمة المتسلطة بالحكم ومحاولتھا إفشال رغبة الشعوب في التحرر. 

  في رؤیاي رأیت 

  ما لم اره

  مذ كانت اقدامي

  تلبط في طین (السّده)

  وهللا رأیت امراة عاریة

  ال یستر عورتھا غیر حیاء

  وبقایا مزق بالیة رثھ

 وھناك رأیت غراباً ینقر في جثة

  وعجبت لمرأى خمس بنیّات

  یتقافزن وینشدن:

  "شّده یا ورد شّده"

  وبال خوف من عربید یتھدرس

  قرب طیور خائفة مرتده

  وعلى مقربة افعى

  ترضع من ثدي الورده

  ولمحت امرأة طلقت ھواھا

 منذ مراھقتي

  یتساقط من عینیھا اللؤلؤ

  تشكو خیبتھا وتولول

  في شجن وتقول

  لَِم ضیعت شبابي یآبن العلویة

  وتركت حیاتي لمصیر مجھول

  ھذا حلم ام معركة خاسرة اخرى

  ثم صحوت

  ماذا یجري في ھذا الفجر؟

  الحجرة غارقة بالعتمة

  وروحي یائسة

  وخرابي سیطول... یطول

  مادامت انیاب السوء

  تنھش لحمي

 واصابعھم تعبث في كیس الثروة ممتّده

 یاه... كم انت جمیلة یا أیام السّده

  ھل من امل بالعودة:

  الزقتك

 لرمال شواطیك

  برد لیالیك

  طیبة اھلي وبنات الجیران

  وحكایا (المحبوبة) سعدیھ

  ومواعظ امي وابي والجّده

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

 السدة:  -

 مدینة الوالدة والنشآة...

رؤ  
 
 

 شكر حاجم الصالحي
 العراق
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 لماذا أنَا؟

 ..و أْسأَْل.. أسأَلْ 

 لماَذا أَِطیُر إِلَْیَك؟

 لماَذ ا؟

 َو ألُف ُسؤالٍ 

 َو َصْمٍت َرِھیبٍ 

 یُـَھــزُّ بِقَْلبِي َو یَـْنـُحـو

 لِــمـَاَذا أَِجيُء َكـُحْبـلَى

 !..َو َذا البَـْطـُن أَْوَجـاُعـھُ آِسـَرهْ 

 لـَِمـاَذا؟

 َو قَـْد اْنـَزلَـْقـُت بِـَھـَذا الَوطَـْن؟

ـبَـایَـا" ُش فِي ُجـُذوِر الصَّ  "أَُعرِّ

 ِألُمِّي نِـَداْء... َوقَـْد َغـاَدَرْت، َسِمْعـتُ 

 َو تَـْعـلُـو بِــأُْذنِي َزَغــاِریُد ُعــْرسٍ 

 َو الَ لَــْم أَُزفَّ ِسـَوى لِْلـیَــقِـینِ 

ـي َســأَْغــُدو َوِحـیَده  ..یَـقِـیـنِي بِـأَنـِّ

 لِــَمــاَذا؟

 أَ َصـْوتَُك َجـدِّي تُــَراهُ َســیَْرَحـْل؟؟؟

 ...یَـُمـرُّ بِـِجـْسـِر الفَـِضیــلَھْ 

 ..َو لَــْم أَْنــتَــِحـبْ 

 یَــُمــرُّ یُـَســاِرُع لَــْحــٍظ َشــِریــدٍ 

 ...َو ِریــٌح لِــُحــْلــٍم لَــھُ قَـْد َعــبَــــقْ 

 ..َمــَدْدُت لَـــھُ أَْن أَِجــْرنِي

 ..فَــطَــاَر َكــَمــا ِریــُح َصــْرَصــرْ 

 ..َو بِــتُّ َوِحــیـَدهْ 

 لِـــَمـــاَذا؟

 لِـــَمـــاَذا أَظَــلُّ َوِحـیـَدْه؟

 فَـیَــْضـَحـُك نَـْعـٌش... تُـَرى َجـدَّتِـي؟

 تَـَالَشــْت ِحـَكــایَاتُــَھا الَجـاِرَحــھْ  

 "لِـبِـْنـِت أَِمـیــرٍ   فَــَھــَذا ثِــیَـابٌ " 

 ...َو َعــائِـَشـةٌ تَــنُــوُح َو...تَـْعـــُدو

 ..لَــقَـْد طَـاَرِت الَحــْجــلَـــةُ 

 ...أَِطیُر.. َو.. أَْرَحُل فَـْوَق الَغـَمـامِ 

 تُــــَرانِــي أَراَھـــا؟؟

 ...َو أَْنـــظُـُر َحـــْولِي

 ..َو َحْولِي بَـقَـایَا ُرُسوٍم تََداَعــتْ 

 أَ أُْبــِكـــُر ِعــْنَد یَـقِـینِي؟؟

 ..لِـــیَــْھـتِـــَف لِــي 

 "أُْبـِحــَر فِي َجــنَــبَاِت اْألََمــلْ   وَ 

 َعــَسـانِي أَُكــوُن؟ عَساني أَُعوُد؟

 ..َو أَْضــــَحـــكْ 

ـِحـْك؟؟  لِـــَمــاَذا الضَّ

ْقـُص نَْحـَو األَنِـیــنِ   نِي الرَّ  ..فَـقَْد َھـزَّ

 ..أَنِـــیـٌن َكـأُْرُجــوَحـٍة ِمـْن َصــَخـبْ  

 !َو طَــْبـُل اْلـُحـــُروِب َھــطَــلْ 

 لِـمـَـاَذا أَنَـــا؟

 أَ أَْبــَحــُث َعــْنَك َو أَْمــــَألُ َدْربِــي؟

 نَــِشــیـًدا لَـِعــیـنًــا... َو َشـْھـقَـْھ؟؟

 ُســَؤاٌل بِــَجــْوفِـــي..تَــَعـــالَى

 لِـَمـاَذا بِـَھـِذي البِـَالُد اْنـَسـَكـْبـُت؟؟

 ..َو َمـا َكاَن بِــي بَْعُض ُحْلٍم َجِمیلٍ 

 َو َرْســـِم َجــَواِد اْلــُمــَحــالِ 

 َو َصْوَمـــَعـــةٌ 

 ..یُـَؤذَُّن فِـیَھــا َجـَمـاُل طَـِریـقِـي

 ...بِــــَال أُْغــــنِـــیَـــاتٍ 

 :لِـــَھـَذا البَــلـَــدْ 

 َغـَراٌم... َو َسـْبـُعـوَن َشـْوقًـا

   َو َسْبُعـوَن نَـْزفًـــا

 َو َسـْبعـُوَن َھـمـْـًسـا

 َو َدْمــٌع َغــِریــٌب یَـــنُــزُّ 

 ..لَِوْقــِت الَغـَســقْ 

 لِـَمـاَذا؟

  .فَـَمـا َكاَن بِي َضـاَع قَــْبـَل الغـَـسـَقْ 

 !َو أَْرُسـو َغِریــبــَــْھ بِــَھـَذا الـبَـلَـدْ 

 َو َصْوتُِك أُمِّي َغـــَمــاٌم أَتَـــانِـــي

 َو َوْجـھـُِك َجدَّهَ َكُجـْرحٍ َغـَزانِي

  أَتَـــانِي َعـــِشـــیًّــــا نِـــَداءُ  

 أَبِي َصاِحــُب اْلَغــْمـَغــَمـاتِ 

 َو ُكْنُت الَوِحــیـَدهْ 

 ..َو ِحـــْذَو ثَــَالٍث أَنُــــــوحُ 

 ...َو َال َصْوَت لِي

 ...َو َال ُحـْلـَم لِي

 :َھـــِسـیــٌس لِــنَـــْوٍء بِـــأُْذنِـــي

 ....َدِعـینِي أَُھـْدِھـُد َعـْنـِك الِجـَراحَ  "

 تُـــَراَھــا تَــُروُح؟؟؟

 ...َو َھِذي الِجَراُح... ِدَمــــائِي

 فََكْیَف أَبِـــیـُت؟؟؟

 َو أَْنــَســـى بِـأَنَّ الِجــَراَح َولُـــوَدهْ 

 َو أَْنـَسـى السَّـَمـاَء... أََرى َغـْیـَمَھـا

 ..َو َال أَْســتَــِكــینُ  

ـي ثَـــنَـــایَــــا  فَــتَـْسـَخـُر ِمــنـِّ

 "أََما ُكْنِت ِحْذِوي... أَِمــــیــَرْه؟؟ "

 َو ُكــْنــــِت الـَعـُروَس الَجـِمـیـلَـْھ؟؟

ـاَمـَھــا الـَغـابَِرهْ   ...تُــَداِعــُب أَیـَّ

 َو ِھــْمـُت ... َو ِھــْمــنَــا

 .َو َكـاَن الِّذي بِـي َسَراٌب.. َو ُغـْربَـھْ 

  فَـأَْعــُدو...ِألَْرُســو... َعــَســانِــي؟؟ 

  :ُســـَؤاٌل أََغــــــــــارَ 

 لِـَمـاَذا أَِجـــيُء لِــَھــَذا الـبَـلَــْد؟؟؟

 ..َكـالَغـاِدِریــَن.. ِسـَھـاًمـا  َو أَْحـِمـلُ 

ُب نَــْحــوي  ...أَُصــوِّ

 ..أَُدقُّ بِــَدْربِـــي َعـــِویــــًال 

ـَؤاُل َو َوْحـِدي اْلـُمـَالَمـْھ؟؟  لِـَمـاَذا السُّ

 ..َرَمــْتــنِــي الَحـیَــاةُ 

 َو أَْقـــَراُص ُحــْلــِمـي َمـــِعــي

ٍة ِمــْن ُزُھــــورٍ   ...إِلَى َجـنـَّ

 ...َو َسـافَـْرُت قَـْبـَل َمـَواِعـیـَد فَـْجـِري

 ....بِـــَال أُْغــنِــیَــاٍت ... َرفَــْلـتُ  

 ...أَُجــوُب طَــَالَء الفَــَضاِء اْلـُمــَزْرَكـشِ 

  َو َداَھـَمـنِـي اْلِعـْشـُق اْلـَخـاِوي

 ..بـِـَجــْوِف اْلـقَـَدرْ  

ـْیـُب َغـاٍز... َخـیَالِي  َو َداَھـَمـنِي الشَّ

 تَـبَــاِریـُح ُروِحـي تُــَواَرى

 َو ِذي األَْرُض ِمـْلــُحــَھـا َضـاِرٌب فِي

ــَزقْ    ...النـَّ

  فَـَمـْن َشـاِھــٌد أَنّنِي ُكـْنـُت یَْوًمـا

 َجــِمـیلَْھ؟ 

ُح لِْألَْبـِریَــاِء: تَــَعــالُـــوا  أُلَـــوِّ

 ..َو أَْرقُـــصْ 

 لِــَمـاَذا أَنَــا؟

ِحـیــلِ   َرُمــونِـي بِــَواِدي الـــرَّ

 َو ُھـــْم یَــْضــَحـــُكوَن؟؟

ُعـوهُ قَْصـًرا... نَِحـیـبِـي  فَـَمـا َكاَن َشیـَّ

 ...َو َمــا َكـــاَن َمْوتًا بِـــبَــــابِــي

 َجــَمـاٌل َو َھـْمـٌس بَِدیـــٌع... یُـــَواَرى

 ...َو لَـــْم أَْنـــتَــِحـــبْ 

 أََرانِــي.. فَــالَ األُْفــَق َغــْیـــمٌ 

 َو الَ َكــْونُــُھْم لِــي ِغــَوایَــــھْ 

 ...یََكـاُد َخـَراٌب بِــبَــْیــتِـي یَـِجــيءُ 

ــِغـــیــرْ   ...لِـُحـْلـِمـي الصَّ

 ُرُسـوِمـي تَـِخـیـطُ ثِیَابًا ِألَْحَال...ِمـھـِمْ  

 تُـــَراَھــا.. تَــُكــوُن؟؟

 لِـَمـاَذا أَنَــا؟؟

 ُســـَؤاٌل َو أَْلـُف َعــِویــٍل... َو نَـْزفٌ 

ــُل إِْطــَاللَتِـي الفَــاتِـنَـــھْ   ..یُــَؤجِّ

ـي  ..َو یـَْھـِمـُس نَـْجــُم الَحـنیـِن: َھـلُـمِّ

  ُرُســوٌم تَــَداَعــْت... تَــفِــیــضُ  

 َو أَبـَْحـُث َعــْن بَــْسـَمــِة األَبـْـِریَــاِء..

 أَ َكانَْت ُھـنَا... قَـْبـَل ِعـْشِریَن َعـــاًمــا؟؟

 َو قَــْد َال تَــِزیـــْد!

ا ُھـنَـا ِعـْنـَد َواِدي الطُّـفُـولـَـِة...  َو ُكـنـَّ

 نُـــَالِعــُب ُحـــْلًمــا بَـــِریـــئًـــا..

ى َكـبِـْرنَــــــــــا  َو َحـتـَّ

ُروبَ   أََضــاَع الَخـَراُب الدُّ

 َو َمـا ِزْلــُت أَْســأَْل:

 لـِـَمــاَذا أَنــَــا؟؟

 "َسأُوَرُق یـَــــْوًمــــا"

 بَــیَــاُض ِصـــبَــایَـــا َدَعـــانِــي

بـْـَحـاِر... تَـــْوقًــــا   َحــَمــْلُت ِإلِ

ْفـُت نَـْحــوَ  ْفـُت... َجـدَّْفُت، َجـدَّ  َو َجـدَّ

 فَـــَراٍش یَِھـــیــُم...َو الَ لَــْوَن فِـــیھِ 

 ِســَوى بَــْعــَض َھــْمُس َصـــبـَـایــَـا..

 أََمــاَم َمـــَرایَــا َرقَــْصــَن... ُھـــــَراءً 

 لِـــقِــْرِد اْلـَمـنَـــاِم... فَـُرْحـُت أَثُــــوُر...

 َســـأَْلــُت:

 لـِـَمـاَذا أَنـَـا تُـْھــُت؟ َو تـُھـْـــنَـــا؟

 إِلَــى أَْن... بَـُكــونِــي..

 َو نَْعــــِشي َعَال ُمــْثــقًَال بِاْلـِجـَراحِ 

 َو َال َمــْوِطــنًـــا لِْألََغــــانـِـي...

...  ِدَمــــاهُ تَـنُــزُّ

 "َضــُعــونِــي" : َھــَمــْســتُ 

 فَــَراُحـــوا..

ــي ـْكـُل ِمــنـِّ  َو انـْـتَـَصـَب الشَّ

 قَــْد یَـْبـَحـُث َعـمَّـــْن ِســــَواهُ...

  تُـَرى َعاِزٌف َماِرقًا ِمْن ُضلُوِعـي...

ـي؟؟  یُـــَغــنـِّ

"  "تَـَعــــالَـْي إِلَـــــيَّ

 أَ َعــْذَراُء ُحـــلـْــِم اْلـَمـِسیحِ؟؟

 ُشـُمـوُس فِـَجـاجِ اْلــُمَحـاِل... َغــَدْوتُ 

 فَـبَانَْت ُرُســوٌم...َعـَساَھـا تَـَداَعــْت...؟؟ 

 َو بـَـــاَن َخــیَـــاُل ُدُمــوِعـــي..

 َو َكــــاَن یَـــُضــخُّ َدًمـــــا

 تُــَراهُ أَبِـي؟؟ أَطَــلَّ َوَراَء اْلِجـبَـاِل؟

ـحـْـُت لِْلــُحــْلـِم بَـــابًـــــا...  َو فَــتـَّ

 َصــَرْخــُت: "أَبِي... َشیَُّعـوا َجـَسـِدي"

 تُـَراَھــا تَـنُـوُح...  فَـَمـاَدْت ُصـُخـوٌر..

 َو َمــالَْت ِجـبَــاٌل.. َو بَـانَــْت قُــیُـــوٌح..

اِن َحـــَكـــْیـــُت...  َو للِــزَّ

 لِـَماَذا؟ لَِماَذا أنَا تُْھـُت.. َوتَـاهَ َسـبِیـلِي

 َرِضـیـِعـي یُـَغـنِـّي: 

"...  "لَـقَـْد ُكـْنـِت لِي َخـْیـَر أُمٍّ

 َجــَھـــاًرا... أَُدوُر َمَع األَنـِیـنِ 

 َو أَْصُرُخ: " أَْیَن َرِضیِعــي؟؟

 َو قَـْد ُكـْنـُت قَْبــَل ِغــیــــابِــي

ُب َدْربًــــا لَــــھُ..   أَُشذِّ

 فَــیَْضــَحـُك ِمــنِّي اْلـقَــَدْر.. 

ــِحــْك؟  لـَِمـاَذا الضَّ

 بَــَدْوُت َكــَخــاِویَــٍة ِمْن ثَـَراِھـْم..

 فَــَال لَــْن أَثُـــوَر.

 َو أَْلـقَــى َضــبَــابًـــا..

 فَــأَْسـأَْل: لِــَمـاَذا أَنَـا؟؟ 

 َو أَْلـــُف ُســـَؤالٍ 

 َو َصــْمــٍت َرِھـیـٍب...

 فَـُحـْلــٌم بَـِدیـٌع یَــُدوُم ... 

 بِـَھــَذا اْلـقَــلَــْم.

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

ِا َُّت اََاْر 

 
 
 
 
 

 بقلم ::
 ابتسام الخمیري/ تونس 
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 أنا وفناجین اللیل نسینا دروبھ

 نمشي الھوینى

 نعانق أغصان األمل

 وعقارب االنتظار تلدغ

 سھاداً ممالً 

 نتسول ثدي البقاء

 والجسد مثقل بالخیبات؟

 تتبرج شفاه الذاكرة

 ترتّل آیات الّشوق توقا

 واخلد لفجر یبقي خریفیا

** 

 اتنفس من رئة الفقد

 وأركلُھا بأقدامِ 

 تخسُف مسارَب أوردتي

 حزمُت أمتعة الھوى

 مصلوبة على ورقة بیضاء

 تطمسھا ظلمة الشتاء

 التصق بثوبي

 وأشدو لھ : 

 ..في أي حضن سأرتمي؟

** 

 .. شّح الصوت

 فلم تتجّمل الوسادة؟

 وكل خل مع خلیلھ

 یا ولید النبض

 كل شيء ساكن

 تعال أسقك

 وأعلن توبتي

 أنا في خریف العمر

 وما زلت أخاف القُبل

 تعال نغازل الفجر

 في جبِّ الظلمات

 لبعض الوقت

** 

** 

 صقیع الّصبر یصطلي

 دون حمحمات اللیل

 ویح الّروح

 لَم لزمت السكون

 في حضن كھف مھجور ؟

 سعیر الّزفیر یلتھب

 یا ثرثرة الحلم

 ... أ لبّیِت ؟

 رمْیُت وجھھ في الفجر

 غازلني مسیجا بالعطر

 اخذ من شعري ضفیرة

 وروحي الورقاء

 أتت دون نداء

 عثرت على قُبلٍة في شفتيّ 

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

   
*ف اأ * 

 
 
 

  لیلى الطیب /الجزائر

وقف على قبرھا، تتنفس بالكاد في یده حزمةُ زھوٍر یانعةٌ مشرقة، وقف یناجیھا، ی�ق�ول: إن�ھ    
ال یزال یراھا في كل شيء .. وال یرى غیرھا من البشر، وإن حیاتھ توقفت عن النب�ض ب�ع�دھ�ا، 
إالَّ من أنفاس تتجدد مع ذكراھا، أظلمت سماؤھا، وأقفرت بساتین�ھ�ا، وإن ال�رب�ی�ع الص�دی�ق ل�م 

 یزره منذ طواھا الثرى واحتواھا الغیاب. 
وقفت على قبره تناجیھ، وبین یدیھا باقةً من زھوٍر نضرٍة مبتسمة، تقول: إنھا ال ت�زاُل ت�ع�ی�ُش 
على ذكراه، تلك التي ال تغیُب عنھا وتتشبث بھا، وإن حیاتھا ال لوَن لھا ب�ع�د رح�ی�ل�ھ، وأی�ام�ھ�ا 
باھتة، منزوعةُ الطعِم والرائحة، وأن ما یمنحھا الصبَر على غیابھ ان�ت�ظ�اُر ع�ن�اق�ھ ف�ي ع�ال�م�ھ 

 الھادئ الودیع.
أبصرھا خلسةً .. أبصرتھ اختالساً، متجاورین كانا .. التقت عیونھما كأنما تواعدا، كأن�م�ا ك�ان�ت 
تنتظر إحداھما األخرى أو تبحث عنھا، حیَّاھا.. حیَّتھ، ابتسم لھا ابتسام�ة ن�ھ�م�ة .. ردَّت ع�ل�ی�ھ 
ابتسامة ترتدي ثیاباً یشُِّف عما تحتھ. كان یتوقع اب�ت�س�ام�ت�ھ�ا، ویص�ب�و إل�ی�ھ�ا، وك�ان�ت ت�ت�وق�ع 

 ابتسامتھ، وتتمناھا.
 ألقى الزھور من یدیھ .. فاتكئت منكسرةً على جدار قبرھا.

 ألقت حزمة الزھور من یدیھا لتناَم على جداِر قبره ممزقةً مھترئة.
تقاربا.. تعانقت خطواتھما في الطریق، تشابكت كلماتُھما، وامتزجت اب�ت�س�ام�اٌت وخ�ل�ع�ت ث�ی�اب 

 حیائھا الضحكات حتى احتواھما الفراغ في ثیابھ المذاب. 
الخطوات، والكلمات والضح�ك�ات، ق�ادم�ةً م�ن ف�راغ ب�ع�ی�د .. وزھ�وٌر  وحدھا تخلَّفت .. أصداُء 

   منكسرة .. تذرف الدمع رحیقاً على من طواھما الثرى.

 قصة قصیرة
 

 "وء" 
 

  أ. د. محمد أبو الفتوح محمود غنیم / مصر

 وناداني ..

 من الشطِّ البعیِد .. ھدیلَُك الحاني

 أثاَر دفیَن أشجاني .. فأبكاني

 و واساني ..

 و ألقاني ..

 بشاِطئ دھشتي َمْیتاً .. و أحیاني .. !

 و كنُت أھیُم في ُدنیاَي ..

 موسوماً بأحزاني !

 أُفَتُِش في قراِر األرِض ..

 عن معنًى أللحاني !

 و أسأُل ھمھماِت الریِح ..

  عن ذاتي وعنواني

 و حیَن َسرى بوجداني ..

 رفیُف النَّسمِة الحاني

 و حین َسَكبَت ِعطَر نداَك ..

 بین جفاِف أغصاني

 َجرى ماُء الحیاِة بقلِب ُشریاني

 و رفرَف من جدیَد .. قلبَي العاني

 تسلَل ضوؤَك الَشفَقيُّ ..

 في أغواِر وجداني

 و أطلَق لي طیوَر الُحلِم ..

 في روحي .. و أجفاني

 فتلقاني ..

حَو ..  عصافیٌر .. تُرشُّ الصَّ

 في أرجاِء بُستاني

ُل من سدیِم الحزِن أقماراً..  تَُشكِّ

 و أنوارا

ُر منھ أشجاراً ..  تَُصوِّ

 و أنھارا

 و تُرخي فوق ماضي العُمِر أستارا

 لیرحَل ُعمرَي الفاني ..

 و یبدأَ ُعمرَي الثاني ..

 و تُعلُِن في صدى أنغاِمھا :

  میالَد إنسانِ 

.. ٌ    
      

                   
 شعر             

 د.نصر عبد القادر/مصر 
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رائعة ... تلك الشخوص التي یتحدث عنھ�ا    
شاعرنا قاسم العابدي فھ�ي أح�ی�ان�اٌ ل�ت�ع�ی�ش 
ت��ن��اقض��ات ال��ح��ی��اة م��ن ل��ذة وأل��م، ووج��ع 
وسعادة، وھي شخوص على ق�در ك�ب�ی�ر م�ن 
الدقة في التصویر الشعري وھي ف�ي ال�وق�ت 
الذي نراھا ملیئة بالرغبة في الحیاة إال ان�ھ�ا 
تع�ی�ش ح�ال�ة ان�ت�ظ�ار ألم�ل م�ط�ل�وب وح�ل�م 

في طبیعتھ أن تلك الشخوص ال�ت�ي  محتضر،
تمثلھ الروحیة والنفسیة تعی�ش ف�ي ط�اق�ات�ھ 

 . الذاتیة ال تنفد
وان طاقاتھ تلك مستمدة من كرامة ال ی�م�ك�ن 

 . التفاوض فیھا فضالٌ عن التنازل عنھا
 

  ألننا منذ رتّشنا نبوءتنا
  بین المسامیر ألفى

  وحینا المطرُ 
  نمشي ونسقط , نذوي مثل زنبقة

  كأن فینا رحاب الحلم
 تحتضرُ 

 
ان نبوءاتھ تلك ھي من نق�اط االی�ج�اب ل�دی�ھ 
رغم البؤس الذي یش�وب ت�ل�ك ال�ن�ب�وءات اذ 
تتالشى أحالمھ أمام صور لیست إال واق�ع�ی�ة 
كما یراھا ھو، فتل�ك الص�ور ان�م�ا ھ�ي ذات�ھ 
التي تتعرض الى مصیر مشروط یست�ت�ر ف�ي 
شموخ نخلھ المتوقد, ح�ت�ى ی�ك�ش�ف ل�ھ ذل�ك 

 . المصیر ما قد خبأه لھ القدر
ویتضح ذل�ك ال�م�ص�ی�ر أم�ام م�رآة ط�ف�ول�ت�ھ 
المعدمة حتى من بساطتھا تلك الطفولة ال�ت�ي 
راح یبحث عنھا مذ غادرتھ وھو في أثوابھا, 
لعلھا تمنحھ ضحكة ال تش�وب�ھ�ا م�ن ال�واق�ع 
م��رارةٌ م��ا, وال ی��ت��غ��ل��غ��ل ف��ي داخ��ل��ھ ص��دٌر 
مطعون, فذلكم ھو المقیاس العام ال�ذي ج�ب�ل 
علیھ شاعرنا وال�ت�زم ب�ھ ص�دق�اٌ أم�ام واق�ع 
حتمي رآه في تلك الن�ب�وءات ف�ان�ب�ث�ق�ت م�ن�ھ 
أحزان تناثرت بھا السور ال�ن�ابض�ة وت�ھ�ادت 
أمام ضفتھ الم�ق�ف�رة ل�ع�م�ٍر ع�اش�ھ ب�درج�ات 
م��ت��ف��اوت��ة م��ن ال��ت��ص��ح��ر وان��ع��دام ال��ھ��وی��ة 

وعاشت س�ن�ّي ذل�ك ال�ع�م�ر  واالعتبار الذاتي
وھو خالي من الوفاض من كل شيء إال م�ن 
الكرامة والموھبة التي تعیش فیھ بج�وھ�رھ�ا 
واصالتھا م�ن خ�الل وع�ي ث�ق�اف�ي وت�ج�رب�ة 

 إنسانیة تنتمیان لھ.

ان ذات شاعرنا العابدي ھي موھب�ت�ھ, وھ�ذه 
الموھب�ة م�ت�ن�وع�ة وأص�ی�ل�ة وول�ودة دائ�م�اٌ 
تحركھ الى كل االتجاھات وتأخذ بھ ال�ى أدب 
یتمیز بمالح�ظ�ة ال�ن�واق�ص والس�ل�ب�ی�ات ف�ي 
مجتمعھ فیناضل من أجل إبعاد تلك السلب�ی�ات 
واستبدالھا بما یجب، وتلك مھ�م�ة ال�م�وھ�ب�ة 
التي تعمل على تعم�ی�ق ش�اع�ری�ت�ھ وت�ط�وی�ر 
شخصیتھ فھي تحتّم ع�ل�ی�ھ أن یص�ارع ت�ل�ك 
النواقص لتوكید ذاتھ ومصیره حین ی�ك�ّون�ان 
العالقة الممی�زة ل�ل�ف�ن األص�ی�ل ب�ی�ن�ھ وب�ی�ن 
الق�ارئ, ف�ت�ل�ك ال�ع�الق�ة ال ت�ل�ب�ث أن ت�ك�ون 
انعكاساً مباشراً للحقیقة ال�ت�ي تص�ور س�ی�رة 
حیاتیة لشاعرنا من حسرة ھّم�ت ب�ھ وأل�ف�ت 
ما بشفتیھ من اب�ت�س�ام�ة ت�ول�د ف�ت�ك�ون ت�ل�ك 
الحسرة قد طعنت خاصرت�ھ، ف�ل�م ی�ع�د ق�ادراً 
على ت�ع�زی�ز ع�اط�ف�ت�ھ أم�ام ج�راح ال�رح�ی�ل 
وصفحات اللیل ونزف ال�ح�دی�ث ف�ي مس�اح�ة 
من الشریان لتجعلھ قوة ھامدة عند نبض ق�د 
بعثره وضوء قد داعبھ وخاطرة قد ذیعت ف�ي 

 . كل زاویة من زوایا عالمھ
ان إماطة اللثام ع�ن الص�ور ال�ف�ل�س�ف�ی�ة ف�ي 
قصائده ال تعني أن القراء كانوا قد اغ�م�ض�وا 
أعینھم عن م�ح�اس�ن�ھ�ا وان�م�ا ت�ع�ن�ي إزاح�ة 
الستار عن سبٍك أودعھ ووطأة ق�ل�م ش�رع�ت 
في نفسِھ, كانت وفیّةً لغرضھا قادرةً على أن 
ت��ت��ح��ول ال��ى س��الح ت��خ��ش��اه ق��وى ال��ظ��الم 
وتسیطر على المیول في االختیار, فش�اع�رن�ا 
ھو سید نفسھ, وقلمھ سر سعادتھ یجع�ل م�ن 
ذاتھ عمالً فنیاً وخاطرة مص�ورة ال ت�ف�س�دھ�ا 
فلسفتنا بل یزیدھا جماالً وتجعل من قص�ائ�ده 
قیمة عالیة توفیھ بیاناً وتتج�ان�س ب�أج�زائ�ھ�ا 
لحناً وموسیقى, واذا كان كذلك فال ع�ج�ب أن 
نرى قصائ�ده ب�ذل�ك ال�ط�راز ال�ج�م�ی�ل وذل�ك 
المعنى المقنع الذي یجع�ل ق�راءه م�ق�ت�ن�ع�ی�ن 

 : بفكرة الخالص التي یؤمن بھا, إذ یقول
  سأصّف في جسد الشتاء براعمي

  وأصعلك األضالع
  قبل البسملة

 
وھو مؤمن بنتاجاتھ الفنی�ة ال�ت�ي ت�ف�س�ر م�ا 
حولھ لیكون ھذا التفسیر أساساً لتغییر العالم 
الذي تربطھ بھ تلك الفلسفة الشعری�ة وال�ت�ي 
نجدھا جلیة في أغلب قصائده والت�ي ی�ت�م�ی�ز 

بھا شاعرن�ا, ت�ل�ك ال�ف�ل�س�ف�ة ال�ق�ائ�م�ة ع�ل�ى 
موازاة عالم جدید ھو عالم واقع وحاس�م ف�ي 
آن واحد وھو یمثل تجسیداً للمثل العلیا ال�ت�ي 
یؤمن بھا ویمثل حقیقة ی�خ�ل�ص ل�ھ�ا ورؤی�ة 
جمالیة ال تنسلخ عن واقعھ وال تقتصر ع�ل�ى 
التعقید والتناقضات فیھ وال تتح�دد ب�ال�ح�ل�ول 
األخیرة فھو یقف دائماً أم�ام م�ھ�م�ة ال�ب�ح�ث 
واالختیار , ألنھ ال یرى حداً فاصالً بین ال�ف�ن 
والفلسفة الشعریة, بل یراھا متحركة دائم�اً , 
ألن الفن والفلسفة یقودان الى الحقیقة دائ�م�اً 
وان ت��ب��ای��ن��ت ط��رق��ھ��م��ا واخ��ت��ل��ف��ت وس��ائ��ل 

 . تعابیرھما
إن المنطق الذي ی�ع�ی�ش ب�ھ ش�اع�رن�ا ل�ی�س 
عبارة عن كلمات جوفاء أو ت�ع�اب�ی�ر م�زّوق�ة 
كما ھو الحال عند اول�ئ�ك ال�ل�ص�وص ال�ذی�ن 

 . تلقفوا ارضھ واستذأبوا أضالعھ
ان المنطق عند شاع�رن�ا ال ی�ع�ود ال�ى زم�ن 
معلوم وال بلد معین وانما منطقھ ھو م�ا ك�ان 
یكمن خارج الزمان وال�م�ك�ان وی�ن�س�ج�م م�ع 
الطبیعة اإلنسانیة التي تجعل منھ معلماً یسبر 
أغوار المحتوى اإلنساني الذي ی�وص�ل�ھ ال�ى 
الھدف , متخطیاً كل العقبات ألُطُرھا م�ح�ت�ج�اً 
على كل القوانین الحتمیة التي ال توصلھ ال�ى 
الھدف وطارحاً كل االح�ت�م�االت ال�واح�د ب�ع�د 

 .االخر
 وألنني المنفي قبل نبوءتي

  سأوجھ الدنیا كقطب
  البوصلة

 
إنھ ی�أخ�ذ ع�ل�ى اول�ئ�ك ال�ل�ص�وص فس�ادھ�م 
واستبدادھم ویأخذون علیھ ح�ری�ت�ھ وج�رأت�ھ 
التي یسمونھا تم�رداً , وھ�و ب�ع�د ھ�ذا وذاك 
مازال منطویاً ع�ل�ى ع�وم�ھ ال�م�ض�ط�رم ف�ي 
ص��دره ل��ی��ب��ارح ال��ھ��دوء ویس��اھ��ر الص��ب��اح 
الشاحب ویتخذ م�ن ض�وئ�ھ ال�ب�اھ�ت م�الم�ح 

 . خیالھ الذي ھو روح وجسد
انھ یفّسر نفسھ بالمعجزة, وبالجدید لكل جی�ل 

ف�ھ�و ی�رى روح�ھ   وبالمعین الذي ال ینض�ب
قریبة من كل االش�ی�اء وس�ائ�رة ف�ي م�ق�دم�ة 
األجیال, تلك المع�ج�زة ال�ت�ي ت�ك�م�ن ف�ي أن�ھ 
یعیش مطالب أھلھ واب�ن�اء وط�ن�ھ ومص�ال�ح 
حیاتھم , والتي تكمن في أن ال�ح�ق�ی�ق�ة غ�ی�ر 

 قابلة للجدال ألنھا ذاتیة ال تكرر.

 ص ا  اي 
 تط 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  الناقد عبدالباري المالكي
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