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New Large Medical Center Opening up at 
Greenway plaza Shopping Centre 

Greenway Health Center 
We are looking for the following. 

• General Practitioners (male and female) 

• Dentist   • Radiologist  • Technicians 

• Sonographer  • Nurses 

• Experienced Receptionist 

Call Romel 0405 424 548    0423 030 508 

E: romelyousef@hotmail.com 

Coming Soon 

ط  ح أإ  ا 
 المجمع بحاجة الى:

 خصائي أشعة إ  •طبیب أسنان  •  )ممارسین عامیین (ذكور وإناث •
    ممرضات  •أخصائي الموجات فوق الصوتیة  •  فنیون •

 508 030 0423 لإلتصال : موظفي إستقبال ذو خبرة.         •
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 (الخطاب المسرحي)
ف�ي اح�د ال�م�ص�ان�ع   التأثیث المكاني عبارة عن مشغل لصناعة ال�دم�ى

وبما یشبھ القبو فیھ انواع من مشاریع لدمى ھجینة لم ت�ك�ت�م�ل ب�ع�د .. 
ووعاء .. ومھد خشبي .. وحبل یمت�د ال�ى الس�ق�ف ... ی�ب�دأ ال�خ�ط�اب 
ونحن نشاھد الفتاة الخرساء (یاقوت) التي یعلو رأسھا ج�دی�ل�ت�ان ب�م�ا 
یظھرھا وكأنھا صبیة وھي تجلس الى ماكنة خ�ی�اط�ة بس�اق واح�دة .. 

ب�ھ�ا وب�ذات ال�وق�ت نش�اھ�د   وقد امتد القماش االبیض الى م�ا ی�ح�ی�ط
(صفوان) وھو یفترش االرض وراح یقص القم�اش ب�واس�ط�ة م�ق�ص 

یزداد صریر ماكنة الخ�ی�اط�ة وی�زداد ت�دف�ق ال�ق�م�اش  ...  لعمل تصمیم
االبیض حول (صفوان) وتحتدم حركة (صفوان) فیضیق بما یحدث ح�د 

 ونراه یصرخ .. بید ان (یاقوت) تستمر ...االنفجار
 . صفوان : كفى

 یاقوت : (تستمر)
 !!.. صفوان: كفى قلت
 یاقوت : (تستمر)

(ینفعل صفوان وینتفض واضعا الم�ق�ص ح�ول رق�ب�ة ی�اق�وت ف�ت�ج�م�د 
 حركتھا)

 . صفوان : قلت كفى ... كفى ... كفى
 (تجمد حركة صفوان ھو االخر ویحل الصمت ثم ینفجر ضاحكا)

حقا یاقوت؟ أنا ..أنا اسف ..ابدا ما كان یص�ح ان   صفوان : ھل اخفتك
لكن ھذا الصریر ال�م�ك�رور ل�ھ�ذه ال�م�اك�ن�ة   اتصرف معك كبغل مفزوع

انھ یدمي خ�اطـ�ري ال�ى ال�ح�ـ�د   .. كل شيء بروحي  اللعــینة یستنزف
الذي ال اقوى فیھ على رسم فصال واحـد بھذا المقـ�ص ص�ری�ر م�وخ�ز 
تماما كســرف الدبابات وھي تعبر فوق سطوحـنا لتبصق ال�خ�ـ�وف ف�ي 
نفوسنا .. فتدفــع بنا لالختب�ـ�اء ب�ی�ن م�خ�اب�ئ االرض ال�خ�ان�ق�ة .. ان�ا 
ببالھتي .. وانت بكل ھذا الخرس الذي یتكئ على ساق واحدة .. وھ�ذا 

الرقـص على س�ط�ـ�وح م�ا ت�خ�ی�ـ�ط�ھ   المقص الماجن الذي ال یشبع من
 . وانت ..والمقص  یداك الناعمتان .. نعم یاقوت .. انا

ان�ھ م�ق�ص ال ی�ع�رف    ی�اق�وت)  صفوان : (یلتف ویشھر المقص امام
 م�ق�ص�ل�ة  ب�ن�ص�ل حـ�اد م�ث�ل ای�ة  السكون...مقص شـره  وش�ی�ط�ان�ي

 . للرقاب  عطشى
(یأتي الى االسماع مؤثر تمزیق قماش من ال�خ�ارج .. ف�ت�ص�م ی�اق�وت 

 وتغادر الماكنة) على أذنیھا 
كل لی�ل�ة..  ان تصـغي الیھ ..مازال یعـاني ھوسھ المعتاد حذار  صفوان:

یطلـ�ق  ویعـاني الوحدة .. وھو شره الى الحد الذي  انھ یختلي الى نفسھ
ضال�ت�ھ .. رب�م�ا ی�ك�ون ق�د نس�ی�ن�ا  فیھ العنان لخیالھ المریض لیصطاد

غ�ادرن�ا ب�ع�د   ھاھــنا بعد ان اوصــد االبواب وغادرنا آخر مرة .. نعـ�ـ�م
ان اودعــنا خریطة شقائنا بھذا القبو وعاث ب�ك�ل ھ�ذا ال�ج�م�ال فس�ادا 

 . المطر  كریشة تحت  االثنین وتركنا نحن
 (تضرب یاقوت بواسطة العكاز على االرض)

صفوان : ال علیك.. سأكمل ما كان یجب ان یكون.. وسأصنع ل�ك س�اق�ا 
 . اللیلة وعدتك ھذه جمیلھ كما

(یندفع صفوان ویقوم بجمع ما تبقى من شرائط االق�م�ش�ة ب�غ�ی�ة ع�م�ل 
 )سائق لیاقوت ویجلس خلف ماكنة الخیاطة

نعم ... س�أع�م�ل ع�ل�ى ذل�ك االن ..وس�ن�رق�ص م�ع�ا ح�ت�ى   : صفوان
ی�دف�ع�ن�ا   نعم ..البد من شب�ح ف�رح..  فضاء ھذا القبو الخانق فرحا  نمأل

یجب�رن�ي   ال شيء بال رجعة .. ولتعلمي ابدا ان  الى مغادرة ھذ الجـحیم
 سواك...ومن اجل ھذا سأصنع لك ساقا  على المكــوث في ھذا القبو

ھناك یاقوت سن�ب�دأ دورة ای�ام�ن�ا م�ن  كل ھذه الوحشـة والغیاب  لنعبر
 . وبال مقص جدید انا وانت
صریر الماكنة ..وتق�وم ی�اق�وت   بعملیة الخیاطة فینبعث  (یقوم صفوان

ع�ن   بالضرب على االرض بواسطة العكاز بغضب .. فیت�وق�ف ص�ف�وان
 العمل)

ان   ما زلت اراھن ان باستطاعت�ي  صفوان :ھل انت غاضبھ یاقوت..؟
تنفرج اساریرك .. ما رایك في ان اصن�ـ�ع ل�ك  امتـص ھذا الغضب حتى

 !الورد..؟  اللیلة طفال بلون
 (تتجھ یاقوت الى المھد في الجانب االخر وتھزه برفق)

صفوان : طفل یمأل جحیم ایامنا صخبا ویتقافز بین ھذه الدمى الج�ام�دة 
 . مشاكس  كقط

 من اغاني االمھات ألطفالھن وتھز المھد)  (تترنم یاقوت بأرجوزة
حتى ی�ب�ت�ك�ر اروع فص�ال   صفوان : اللیلة سأطلق العنان لھذا المقص

بخیـوط من شغاف القلب .. ت�م�ام�ا   االثنان  لطفل جمیل وسنخیطھ نحن
 كما یفـعل اآلدمیون ولكن بطریقة مختلفة

 (تجمد حركة یاقوت ... ثم تضرب على المھد بجزع)
صفوان : نعم یاقوت..البد وان یكون بط�ری�ق�ة م�خ�ت�ل�ف�ة.. اع�رف ان�ك 
عندما تنامي كل لیلھ كنت تتوسدین امنیة ان یكـون ل�ك ط�ف�ل م�ن ھ�ذا 

 . البغال التلد الرجال یا حبیبتي البغل الماثل امامـك وكالعادة اھمس لك
 (تتذمر یاقوت وتنھار بین الدمى)

صفوان : فأذن لیس امامي اال ان اسرد لك الحكایات مثل كل لیلة ح�ت�ى 
ببساطة ال املك اج�اب�ة م�ح�ددة   تنامـین ویغفو في خاطرك السؤال ألني

ل��م��ا ی��ح��دث .. ك��ل م��ا اع��رف��ھ ان��ي اع��ی��ش م��ع��ك ف��اج��ع��ة ف��رض��ی��ة 
 من غیمة عابرة عبر تلك الفتحة النائیة  كنا قد سقطنا  مبھمة ..ربما

في السقف تباعا في شتاء ممطر, وربما ی�ك�ون ال�ح�ال اب�ع�د م�ن ذل�ك 
بكثیر ..ولیس بعیدا ان یكون االمر حدثا مركبا خ�ارج ك�ل االح�ت�م�االت 
والتصورات وینطوي على سر دفین .. ل�ك�ن ال ع�ل�ی�ك ..س�أح�ك�ي ل�ك 

 ...حكایة من الف حدث وحدث
 (یمسك صفوان بإحدى الدمى)

صفوان : ماذا تود السیدة ان اسرد لھ�ا ال�ل�ی�ل�ة.. اط�ل�ب�ي م�ا تش�ائ�ی�ن 
واآلخ�ری�ن..   االول�ی�ن  من خراف�ات سیدتي ففي جعبتي كل ما یطیب لك

لقد الھمتني فط�رت�ي ان اع�رف ك�ل االس�م�اء..وان ادخ�رف�ي ذاك�رت�ي 
ابجدیات كل االشیاء حتى اول بزغ لدھشتي بك حین افقت یوم�ا ألج�دك 

تتوسدین وحدتي ھنا في ھذا المكان االصم دون ان اع�رف م�ن   وانت
ی�وم�ھ�ا ان�ك م�ن ك�وك�ب   .. خیل الي تفاصیلھا ما زلت احفظ ادق  انت

 آخر .. اتودین ان اسرد لك ما كان یعتریني لحظتھا...؟
 یاقوت تطرق براسھا)

ما رأیك في ان احدثك ع�ن ال�ج�زی�رة ال�ت�ي ل�ط�ال�م�ا  .. صفوان : حسنا
ش�م�وس ل ات�غ�رب ..ج�زی�رة م�ن   فی�ھ�ا وط�ن�ا م�ن  حلمت ان اقیم لك

 وكل العصور نھارات.؟ نھارات دائمة .. كل الفصول فیھا نھارات
 یاقوت : (ال ترد)

صفوان : اعرف انھا اضغاث احالم ..طیب.. م�ا رأی�ك ف�ي ان اح�دث�ك 
فیھا الى خ�ارج ھ�ذا ال�ق�ب�و ع�ب�ر ت�ل�ك   ھذه اللیلة عن آخر مرة نظرت

 . الفتحة النائیة في السقف
 (موسیقى توجس من داخل راس یاقوت وتنظر الى االعلى)

وال�ع�ائ�م�ة خ�ارج ك�ل ت�ق�وی�م�ات .. ال�غ�ائ�م�ة  في تلك الل�ی�ل�ة :صفوان 
صنعت ھذا الحبل وتسلقت الى الس�ق�ف ون�ظ�رت ال�ى   كنت قد  االزمنة

 !.یاقوت .. لقد رأیتھ الخارج ... یاه ...ھالني ما رأیت... وما سمعت
وبش�ك�ل   یعود مؤثر تمزیق القماش م�ن ال�خ�ارج  ... (ضربة موسیقیة

 وتصاب على أثرھا یاقوت بالتشنج وترتجف ھلعا) اشد
صفوان : نعم لقد رایتھ یاقوت... ب�أم ع�ی�ن�ي رأی�ت�ھ وھ�و یض�ع آخ�ر 

یھجعون بص�م�ت�ھ�م االبـ�دي ف�ي االق�ب�ی�ة   اللمسات لخریطة العباد وھم
االخرى..كان یزرع الخوف في اوردتـھم ومضى مترنحا الى مخدعھ .. 

 اظنھ كان ثمال ..او یخیل الي انھ كان على قدر كبیر من النشوة على
 االق�ب�ی�ة ب�ط�ون ال�ق�ھ�ر م�ن  اقل تقدیر .. لق�د ...ل�ق�د ش�م�م�ت رائ�ح�ة

 ق�ب�ون�ا تش�ب�ھ ال�ى ح�د ك�ب�ی�ر  لھذا القبو ..انھا اقبیة اخ�رى المالصقة
األزلي ھذا .. لكنھا اكثر سریة واشد غموض�ا.. وب�ی�ن ال�ح�ی�ن واالخ�ر 
كنت أراه وھو یسعى الى اختراق قشور ادمغتھم لین�ظ�ر م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن 

مشروعة.. فھو یخشى المؤامرة ویحرص ف�ي ان ی�ع�ل�م ش�وارد   احالم
ك�ان�وا   ف�ي ك�ل ح�ی�ن  وھو یحصي أنفاسھم  مرعوبا  االمور... شعرتھ

ال�م�ط�ر م�درارا..   یسفون خوفھم بصمت كما البالوعات حینم�ا ی�ن�ھ�م�ر
زوای��ا االق��ب��ی��ة ال��ل��زج��ة وب��أن��ف��اس م��رت��ج��ف��ة ..   وی��ح��ت��ش��دون ف��ي

ب�ھ�م�س خ�ف�ی�ض..رب�م�ا ك�ان�وا   كنت اسمعھم الغط�ی�ن  واجفة  وقلوب
ال�وحش�ة ع�ل�ى   ص�الة  ك�ان�وا یص�ل�ون  ی�ق�رأون ال�ت�ع�اوی�ذ.. او رب�م�ا

 .  انفسھم ...اقبیة .. وقرود
 كمن صعقت .. یتحدث صفوان بصوت خفیض)  (تجمد حركة یاقوت

خ�الف   صفوان : نعم انھا قرود یا ی�اق�وت ... ق�رود ع�ق�ی�م�ة ھ�زی�ل�ة
س�م�اس�رة   یحف بھ  جنونھ  عنفوان  صورتنا انا وانت ویقف ھو وبكل

ال�ن�ش�وة ك�م�ا   وھو ینظر من شرفت�ھ وی�ل�ع�ق  من شیاطین .. لقد رایتھ
یجتر الخنزیر لعابھ .. وبین الحین واآلخ�ر.. ك�ن�ت اس�م�ع ض�ح�ـ�ك�ات�ھ 

الشوھاء وھو یسعل من فرط سجائره ال�م�س�ت�وردة م�ن وراء  الداعرة
وی�ع�ب ال�خ�م�ـ�رة   ح�د الس�ف�اھ�ة  م�دم�ن�ا  االكوان وینفث الدخان ..ك�ان

الش�رف�ة ت�ك�ف�ي   جوفھ غیر آبھ بالعباد .. كانت المسـافة بیني وبی�ن  في
النعاش الرغبة في ان اراه على حقیقتھ ..لم ی�ك�ن م�ھ�ی�ب�ا ك�م�ا اط�ن�ب 

 ال�م�اج�ن�ة.. وح�ی�ن واالجراء.. وذوي االق�الم ..من الشعراء المداحون
الفضیة العائمة كغمامة في كبد الس�م�اء زادن�ي   من شرفتھ اكثر اقتربت

ش�ھ�ب�ا ..   بركان تم�ط�ران  كفوھتي  ذلك وضوحا فتبحرت فیھ.. عیناھا
 وتقذفان بالحمم وھو یتط�ل�ع ال�ى ك�ل ج�ھ�ات االرض ..وك�ان م�ح�اط�ا

ویقف على یسار شرفتھ سی�اف وب�م�رأى   بالجواري الحسان والولدان
س�م�س�ار ل�ق�ی�ط ..دب�ق..   ی�ق�ف  یم�ی�ن الش�رف�ة  مفزع حد الھلع وعلى

 .. للبیع  مزاد حیاء عن  سمعتھ وھو یعلن بلسان عار من كل
 احدى الدمى الھجینة ویقلد صوت السمسار)  (یتناول صفوان

صفوان : من یشتري قرودا ناطقة ایھا السادة ... من ی�رغ�ب ب�اق�ت�ن�اء 
ھذا قرد مھرج یمتھ�ن الس�رد ب�ط�راف�ھ ..   فیؤنس وحشتھ  قرد یتحدث

الش�خ�ص�ي.. وھ�ذا   وھذا قرد یحفظ اسراركم .. وتلك قردة ل�ال�س�ت�خ�دام
قرد ولید سیعید الیكم ومضات من ط�ف�ول�ت�ك�م ال�ت�ي انس�ل�ت م�ن ب�ی�ن 

عل�ى ق�در ك�ب�ی�ر م�ن االت�زان یس�رد ل�ك�م   كالرمل .. وھذا قرد اناملكم
ضجر بعد الیوم وال س�أم ... ھ�ل�م�وا ی�ا   الحكایا والمالحم واالسمار فال

وال�ت�ق�ص�ی�د   سادة .. اقتنوا ما تشاؤون م�ن ال�ق�رود ..ن�ق�ب�ل الش�ی�ك�ات
 . المریح ...والبیع باآلجل .. وبال كفیل
ك�م ھ�و م�ؤل�م ان ی�ل�وك آدم�ی�ت�ك   صفوان : (یلقي بالدمیة وی�ت�ح�دث)

م�ن وث�ن   سمسار موتور...ویلقي بھا الى المسافل وب�ت�ف�وی�ض م�ط�ل�ق
مخمور.. وكم ھو بغیض ان ت�ع�ل�ن اس�ت�س�الم�ك ل�ق�واد م�أف�ون واب�ن 

ل��ی��ب��دأ ال��م��زاد ...   یص��ف��ق ی��ا ی��اق���وت  أب��ی��ھ ..ك��ان ال��ج��م���ی��ع
 .. ال�ق�رود  ب�ی�ن ق�ط�ی�ع  وانسللت بتؤدة حتى وجدت�ن�ي  مكاني فغادرت

 الذي كنت فی�ھ ع�ل�ى ی�ق�ی�ن م�ن ان ال اح�د  الى الحد كانوا یشبھوني
بیننا.. وف�ي ال�ل�ح�ظ�ة ال�ت�ي أم�ر ف�ی�ھ�ا   یكتشف ادنى فرق  یستطیع ان

ال�ك�اس�دة ,ص�رخ�ت ان�ا   ل�ب�ض�اع�ت�ھ  السمسار قردا ان یتف�وه ت�روی�ج�ا
اعود الى ھ�ذا   ألغادر محنتي فال  صوتي ...لعل احدھم یبتاعني  بأعلى

 ...القبو فصرخت بقوة
 (یطلق صفوان اصوات تشبھ اصوات ال�ق�ردة وی�ت�ص�رف ك�ق�رد وھ�و

 ویتأرجح)  یتسلق الحبل وسط القبو
صفوان : أنا قرد یا سادة ... قرد حكواتي ی�م�ت�ھ�ن الس�رد... وس�أس�رد 

التھ�ری�ج   قرد .. وسلیل امة قردیة تمتھن علیكم الحكایا .. أنا قرد وابن
وبما یطی�ب ل�ك�م ف�ي ان   بمجون ..لقد خلقت  وارقص  اغني .. بامتیاز

اكـون مجرد اضحوكة .. فمسخت على ما انا علیھ من ضـعة وانح�ط�اط  
طریق .. انا قرد یحترف التمل�ق لس�ی�ده ح�ت�ى یش�ب�ع   فال اعرف للعزة

ذل وان�ك�س�ار.. ل�م   ل�ی�زی�د ..ان�ا عص�ارة  فیمسح عل�ى راس�ھ  خیالءه
 فطرت علیھا..بل حرصت عل�ى ان  التي تعلمني امي ان اغادر قردیتي

كل فروض الطاعة والخنوع حتى احدودب ظ�ھ�ري   تطعمني مع حلیبھا
ف�ال�ث�م�ھ�ا   وھ�ي ت�رك�ل�ن�ي  الثقیلة ی�ا س�ادة فما عدت ارى غیر اقدامكم

فأدمنت شأني ..واوصاني ابي المخضرم بالقردیة حتى النخاع ان الع�ق 
وب�ف�م   م�ن ف�ت�اة ع�ط�ف  فیض ج�ب�روت�ك�م  من  یتساقط  بلساني كل ما

م�ذ  قرد معروض للب�ی�ع  یا سادة... فأنا  بالخرس... من یشتریني  مخاط
 . ابصرت الدنیا

(تزداد حركة صفوان القردیة ویطل�ق ال�ت�ص�وی�ت�ات ف�ت�ج�ھ�ش ی�اق�وت 
على االرض وی�ت�ح�دث ب�ان�ك�س�ار   بالبكاء فیترك صفوان الحبل لیسقط

 ولوعة)
صفوان : ابكي یاقوت ...ابكي ... فلیس امامنا سوى الدموع لنغسل م�ا 

دف�ع�ا   من مآس ندفع ضریبتھا م�ن آدم�ی�ت�ن�ا تقترفھ احالمنا المشروعة
ل�وال ان   ق�ل�ب غ�ای�ت�ي  كدت ان انجح لیلتھا في ان اص�ی�ب .. للشبھات

 ث�م ص�ف�ق .. شزرا .. فابتسم بمكر بعد ان اكتشف حقیقت�ي  نظرني ھو
الس�م�س�ار   ی�ھ�م�س ف�ي اذن  وضحك مأل شدقیھ .. ولن یتوانى في ان

بعینیھ كل الح�رائ�ق ح�ی�ن ن�ظ�ر ال�ي .. ف�ادرك�ت   اوقدت  بعض كلمات
من مكان الى آخ�ر ..ك�ان   یطاردني  وھربت ..وصار السمسار  المغزى

 ویعبر االزم�ن�ة ب�ل�م�ح ب�ال�ب�ص�ر  یطیر خلفي بجناحین من لھب ودخان
 ... یمزق الحجب مزمجرا  ھو  وصوتھ

ف��ت��ص��م ی��اق��وت ع��ل��ى   (ی��أت��ي ال��ى االس��م��اع م��ؤث��ر ت��م��زی��ق ق��م��اش
 وكذلك صفوان ... لحظات ویجلس صفوان منكسرا)  اذنیھا

االن یاقوت ... مطارد حت�ى آخ�ر ح�ف�ی�د ..م�ط�ارد   صفوان : انا مطارد
م�ن�ي   غ�ادرت ھ�ذ ا ال�ق�ب�و س�ع�ی�ا  ألني اك�ت�ش�ف�ت ال�ح�ق�ی�ق�ة ب�ع�د ان

 عن سؤال�ي ال�ی�ت�ی�م ...وس�ی�ت�م اع�ت�ق�ال�ي ب�أی�ة ل�ح�ظ�ة  بإجابة  للظفر
وسأحاكم ألني رفض�ت ان ان�ت�م�ي ال�ى ھ�ؤالء ال�ذی�ن ص�اروا م�ط�ی�ة 

لكم تخیلت اني ساقف في قف�ص االت�ھ�ام ب�ی�ن   الوالءات ألوثان االرض
وال�ح�ك�م ..وال    الخ�ص�م  فھو  یدي وثن تحتشد في قبضتھ كل العناوین

 مفر من ان اجلد .. او ارجم ..او ی�ھ�در دم�ي.. ك�ل ذل�ك ك�ان ی�ع�ت�م�ل
لی�ل�ت�ھ�ا ك�ن�ت ح�اذق�ا ... براسي حین اطلقت للریح ساقي سعیا للخالص

ك�ع�اب�ر س�ب�ی�ل ح�ت�ى   ف�ت�ن�ك�رت ب�ب�الھ�ت�ي  التمویھ  من اجل  بالھروب
 قدماي الى ماال اتوقع ان ارى یاقوت  قادتني

 (تنتاب صفوان ارتجافھ في جسده)
الش�وارع ال�خ�ل�ف�ی�ة ل�ل�م�دن ال�ب�ع�ی�دة ال�ت�ي   صفوان : فح�ی�ن س�ل�ك�ت

الحص�ر   اوث�ان وش�رف�ات  رایت اكثر م�ن ھ�و..  بالخدر والفجور  تغط
 على االسواق.. والساحات... والطرق�ات  وتطل  تمتد الى ماالنھایة  لھا
وی�دق مس�ام�ی�ر ..  م�ن ال�ت�اب�ع�ی�ن  وكل وثن كان یتربع ع�ل�ى ع�رش..

ب��م��خ��ت��ل��ف   س��ط��وت��ھ ف��ي ال��رؤوس ال��م��ج��وف��ة ك��ط��ب��ل .. وت��اب��ع��ون
 والنك�س�ار  من الخنوع  ویجلدون اجسادھم بسیاط  یسجدون  االجناس

اك�ث�ر   لوثنھ .. وكلم�ا ت�وغ�ل�ت  یھتف تبعا لھذا  والمھانة .. والكل كان
البعض یقدم القرابین ..وال�ب�ع�ض    انتشارا ..كان  زادت الشرفات  كلما

ف�ي الش�اش�ات   حین یظھ�ر ام�ام�ھ�م  لشبح وثن  مسعورا  االخر یھتف
یستھدف ..وثن یخاف الموت..!! وآخرون ی�رقص�ون   الكبیرة مخافة ان

امام نصب وث�ن م�ات ق�ب�ل ق�رون وال�ب�ع�ض   على المعازف وھم عراة
یولد بعد .. ام�ا االغ�رب م�ن ك�ل  االخر كان منھمكا في تصنیع وثن لم

م�ھ�رج�ان االوث�ان.. وث�ن   مررت بقوم یعبدون انفسھم .. انھ  ھذا حین
م�ن اح�ك�ام   یلعب القمار.. وآخر یصطاف بش�الالت ن�ی�اك�را ك�ل�م�ا ف�رغ

 وی�ت�اب�ع  قبضتھ على تابعیھ ..وثن آخر لھ حسابات في كل بنوك ال�ع�ال�م
البورصھ ..وآخر لھ جزر تغص بما ی�ك�ف�ي م�ن ال�ح�ور ..ووث�ن ی�ك�ره 

الوالء ..ویبغض فكرة الخوض في االنعتاق لذا ی�ع�م�ر االوط�ان   مالحدة
مأتما بالمشانق للمنشقین وذوي الكرام�ة ... ف�م�ا ك�ان   باالقبیة ..ویقیم

الس�ی�ف   اول وث�ن.. ف�وض�ع  امامي لیلتھا اال ان احتمي عن�د س�ق�ی�ف�ة
ح�ف�ی�د, وث�ن ی�ح�رم ال�ح�الل   بالبیع�ة ح�ت�ى آخ�ر  نحري وطالبني  على

الح�ت�م�ي بس�ق�ی�ف�ة   مع الفط�رة.. ف�ھ�رب�ت ث�ان�ی�ة  كل ما یتقاطع  ویبیح
وطالب�ن�ي   آخر..لم امكث طویال بین یدیھ ..كان بارعا في االخصاء  وثن

مع�ت�وه   حتى وجدتني بین یدي وثن  ان ارقص كغانیة ... فھربت خلسة
 آخر حدیث عھد بالطغیان .. لكنھ نزق ومراھق .. نازعني في ان یخ�ت�م

ك�ل ذل�ك ی�ح�دث .. على جبھتي الكون لھ مملوكا حتى ال�م�وت ف�ھ�رب�ت
ل�ی�ن�ال   وكان السمسار یقتفي أثري ...كان یرید ان یظفر بي حیا او میت�ا

مقبرة حبلى باالس�رار .. ع�ن�د ذاك ان�ح�س�ر   حتى وصلت الى  الجائزة
وحدھم الم�وت�ى  ...  فال اوثان تقیم في المقابر یایاقوت ...  االوثان دور

الطریق الى السماء ... لیس سوى شواخص ألناس مات�وا ف�ي  یسلكون
والب�ع�ض م�ات م�ن�ت�ح�را ..رای�ت�ھ�م ی�ج�ل�س�ون ف�ي  الحروب واالزمات

سمسار او وثن ... ویندبون حظ�ھ�م   وھم یقرأون الصحف دون  حلقات
شقائھم... نظروني فضحك�وا   في ابدیة  العاثر ویھرسون ارواحھم ندما

ای�اك ان  ..  مأل االشداق قالوا وبلسان عربي فصیح وبال ادنى ع�ج�م�ة
ب�ت�ردد ...ف�ق�ال   دن�وت م�ن�ھ�م  !!..  تموت من اجل دجاج�ة او ب�ی�ض�ة

ص���ح���ف   الت���خ���ف... خ���ذ اق���رأ ..أق���رأ...أق���رأ  اق���دم���ھ���م ھ���الك���ا
 اس�م�ي  یاصفوان ..كانوا یعرفون   لتعرف من انت  واالخرین  االولین

كان ص�ف�وان�ا ف�ي س�اب�ق   یایاقوت... اتعلمین لم ..؟ الن كل واحد منھم
 ..... نلتقیكم في الجزء الثانيیاقوت..     واالغرب مما ھو اغرب عھد

و   
 دیودراما

 

(الى آدم المخبوء في اوردتنا مثل قافیة 
 بقصیدة شعر صوفیة)
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فجأة رأى أطرافھ مندفعة إل�ى األم�ام، 

شعر بقلبھ یلھث خل�ف ام�رأة م�رق�ت 

من أمامھ كأنھا برق أض�اء واخ�ت�ف�ى 

 ..في زحمة الشارع

علیھ أن یت�رك م�ك�ان�ھ ل�ل�ح�اق ب�ذل�ك 

البرق، خطوات بسیطة شعر ب�ن�ف�س�ھ 

كأنھ علم تتقاذفھ ریح غاضبة. ھم�س 

ل�ن�ف�س�ھ ب��ع�ی�ن ح�ی�رت��ھ؛ م�ا ال�ع�م��ل؟ 

سأل�ح�ق ب�ھ�ا.. ل�ك�ن ك�ی�ف س�ت�خ�رج 

كلمات من فم مشدود.. علي ال�ت�ح�دث 

مع نفسي أوالً.. أكید ستظھ�ر ط�اق�ت�ي 

ومعرفت�ي ب�أص�ول ح�دی�ث ال�ع�ش�ق.. 

ومن ثم.. من ثم س�أت�ع�رف ع�ل�ی�ھ�ا... 

ان��ت��ظ��ري.. س��أق��ول ل��ھ��ا.. ل��و ق��رأِت 

أفكاري وخواطري وما بي من شع�ور 

أتجاھك.. فأنك عش�ت�ار ال�ق�ادم�ة م�ن 

ذل�ك ال��زم�ن ال��ب�ع�ی��د.. ن�ع��م س�أج��رب 

ذك�ائ�ي.. س�أت�ق�رب م��ن�ھ�ا، ات�أم�ل�ھ��ا، 

سأدور حولھا.. آه من عیون الن�اس.. 

ستتناھشني ع�ی�ون ال�ن�اس.. س�أق�ول 

لھا أنِت جمیلة.. س�ت�ق�ول ل�ي؛ ش�ك�راً 

على ھذا اإلطراء.. س�أرت�ب�ك وت�زوغ 

عیناي باحثة عن موطئ ل�روح�ي ف�ي 

خضم بحر اللھفة مثل ب�ح�ار ض�اع�ت 

 ..سفینتھ وفیھا كل ما ھو نفیس

أردفت ھي؛ لقد سمعت ھمساتك.. ھ�ل 

حقاً أعجبك جمالي.. ھل حقاً أنا رقیقة 

إلى ھذا الحد.. أنت لم تلمس�ن�ي ب�ع�د.. 

ألیس فيَّ ما لم تعرفھ بع�د..؟ س�ی�دت�ي 

لو كان الكون مثل جمالك ورق�ت�ك ل�م 

تكن ھناك حروب ك�ون�ی�ة ول�م ی�ف�ك�ر 

نابلیون بسقوطھ باالمتحان ولم یدخل 

الدكتاتور إلى البلد المجاور بحثاً ع�ن 

النصر ال�خ�س�ران.. أش�ی�اء وح�وادث 

 ...كثیرة لم تحدث... لو.. لو

جلسا في مقھى أمام فنج�ان�ي ق�ھ�وة.. 

قلبت ھي فنجانھ وأبحرت عیونھا ف�ي 

فوھتھ.. خ�رج�ت م�ن رح�ل�ت�ھ�ا وھ�ي 

تھمس لنفسھا.. بلد جدی�د خ�ال�ي م�ن 

القیم.. فیھ حق�ائ�ب ك�ب�ی�رة وص�غ�ی�رة 

تمثل فقراء وأغن�ی�اء.. ال ت�وج�د ف�ی�ھ 

أدوات كتابة ودفاتر.. ف�ی�ھ ب�الب�ل ف�ي 

اقفاصھا وعصافیر شاردة.. لیس فی�ھ 

ج��ن��ة وال م��ن��ط��ق��ة خض��راء.. ب��رك 

مستنقعات ودم یسیل ھنا وھناك.. ث�م 

رفعت رأسھا لتسمعني ھمسھا.. ھناك 

حرب بعی�دة األج�ل ل�ی�س ل�ھ�ا س�ب�ب 

معروف.. ك�م�ا ی�ؤخ�ذ ال�خ�روف إل�ى 

الذبح وھو ال یعرف السبب ب�ع�د ألن�ھ 

ی��رى ك��ث��ی��ر م��ن ال��ح��ی��وان��ات غ��ی��ره 

 صالحة لألكل والطبخ.. لَِم ھو فقط؟

كان ھو صاغراً ب�ذھ�ول ت�ح�ت وط�أة 

طبول، مسامیر تدق رأسھ ال عھدة لھ 

بھا.. سی�دت�ي ھ�ل أن�ِت ع�ّراف�ة؟ ل�ق�د 

أقعدتیني وسط ف�ن�ج�ان�ي ورم�ی�ت�ی�ن�ي 

بوابل من نفای�ات ودم وش�رور.. ھ�ل 

ستتركیني قابعاً في ف�ن�ج�ان�ي.. ع�ادت 

 : إلى فنجانھا وھي تكلمني

 ـ ما بك... ما حكایتك؟

وھل ظلت لي ح�ك�ای�ة غ�ی�ر ح�ك�ای�ت�ي 

معك.. كنت أشعر ب�ال�غ�ث�ی�ان ق�ب�ل أن 

أراك.. وھا أنا بین یدیك ط�ی�ر ی�م�رح 

في حقول السعادة الغامرة.. كل ش�يء 

 ..فّي أنقلب وعاد إلى طویة أخرى

 ـ علیك أن تقتنع؟

 ـ بماذا؟

 ـ أنك شاعر

ـ أنك ش�اع�ر.. والش�ع�راء ی�ع�ش�ق�ون 

 بسھولة

 ـ وما الخطر في ھذا؟

 .ـ لكن الحیاة لیست ھكذا

 ـ وما حاجتي لحیاة لیست ھكذا..؟

رفعت رأسھا من فوھة فنجاني لتبوح 

لي.. أنھا المرة األخیرة التي س�ت�ح�ب 

ف��ی��ھ��ا.. ح��ذار م��ن ھ��ذا ال��ح��ب أی��ھ��ا 

الغریب.. فنجانك سیط�ع�ن�ك.. ال ت�ظ�ل 

أحمقاً، مندفعاً، الھثاً وراء ال�ن�س�اء.. 

ستذبح كالنعاج وس�ت�ت�ك�س�ر ع�ظ�ام�ك 

وستقرع نواقیس ال�ح�رب م�ن ج�دی�د 

وس��ت��ل��ب��س ال��ن��س��اء أج��م��ل ال��ث��ی��اب 

وسیرقصن فرحاً طرباً ویشربن ن�خ�ب 

 حیاتك الجدیدة. 

وسیقرأ النشید الوطني على جنازتك.. 

ب��ع��دھ��ا س��ت��س��ت��س��ل��م وت��رف��ع ال��رای��ة 

البی�ض�اء خ�ل�ف ذل�ك ال�ج�دار األب�دي 

وسیع�ل�ن م�وت�ك ب�ال�م�ذی�اع ال�وط�ن�ي 

والتلفاز الوطني والصح�ف ال�وط�ن�ی�ة 

 ..الیومیة

 ـ ولَِم كل ھذا سیدتي.. ماذا جنیت..؟

ـ ج�ن�ای�ت�ك أن�ك ت�ع�ی�ش ف�ي أرض ال 

تعرف الحب.. ومع بش�ر ال ی�ؤم�ن�ون 

 ..بالحب

خ�رج م�ن اخ�ت�ب�اره ل�ن�ف�س�ھ خ�اوی�اً، 

مترنحاً ثم غادر الم�ق�ھ�ى ول�ع�ن ت�ل�ك 

اللحظة المفاجئة البارقة التي أوصلتھ 

 ..إلى الموت

 قصة قصیرة   

  إمع

 

 ھولند -بغداد   /نعمة یوسف
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 حسن نصراوي/ العراق
 

ولد الفنان الراحل سلیم البصري (سلیم عبد الكریم البصري) بمحل�ة ال�ھ�ی�ت�اوی�ی�ن   
م بأول فرقة أھلیة للتمثیل وكان م�ق�رھ�ا ق�رب 1942والتحق في سنة   م1926عام 

وت�خ�رج  1950ساحة الرصافي الحالیة في بغداد. ودخل كلیة اآلداب والعل�وم ع�ام 
قسم اللغة العربیة قدم الفنان البصري ع�دة أع�م�ال مس�رح�ی�ة ك�ان  1954منھا في 

أھمھا (الصحراء) لیوسف وھبي ومثل فیھا أحد الشیوخ الثائرین وتم عرضھ�ا ف�ي 
ثم حدث إن انقطع الفنان سلیم البصري ع�ن ال�ت�م�ث�ی�ل   سینما عالء الدین في وقتھا

ثم عاد ل�ی�ق�دم مس�رح�ی�ة (س�ل�ی�م ال�ب�ص�ري ف�ي س�اح�ة  1948 -1944بین عامي 
وت�خ�رج  1950التدریب) دخل بعدھا كلیة اآلداب والعلوم قسم اللغة ال�ع�رب�ی�ة ع�ام 

وكان من أساتذتھ آنذاك (جبرا إبراھیم جبرا وجم�ی�ل س�ع�ی�د وع�ب�د  1954منھا في 
العزیز الدوري الذي كان عمید الكلیة في وقتھا بعدھا أصبح الفنان البصري رئ�ی�س 
المسرح ال�ج�ام�ع�ي ف�ي ك�ل�ی�ة اآلداب ف�ي ب�غ�داد وخ�الل�ھ�ا ق�ام ب�ت�ق�دی�م ع�دد م�ن 
المسرحیات و التمثیلیات نذكر منھا (فنان رغما عنھ) أنتق�د م�ن خ�الل�ھ�ا ال�م�ذاھ�ب 
الحدیثة في الرسم التي كانت أقرب للعبث والنزق م�ن�ھ إل�ى ال�ج�د وال�ف�ن ال�ج�م�ی�ل. 

إلى ال�ك�ت�اب�ة  1961أتجھ في عام 
ال�ح�ی�اة ف�ي ال�م�ح�ل�ة   واست�ھ�واه

ال��ب��غ��دادی��ة ال��ق��دی��م��ة ل��ت��ع��ایش��ھ 
واندماجھ فیھا وكانت نتی�ج�ة ھ�ذا 
ال��ت��ع��ای��ش وال��خ��ب��رة ال��ط��وی��ل��ة 
ال��خ��روج م��ن خ��الل س��ی��اق��ات��ھ��ا 
برائعتھ التي ط�ب�ع�ت اس�م�ھ�ا ف�ي 
ذاك�رة ال��ع��راق�ی��ی��ن ف�ي مس��ل��س��ل 
(تحت موس ال�ح�الق) ال�ذي ق�ام 
بالتمثیل فیھ بدور الحج�ي راض�ي 
الذي تمیز بتلقائیت�ھ واس�ت�راخ�ئ�ھ 
واللكنة البغدادیة االصیل�ة وال�زي 
ال��ب��غ��دادي وال��م��ح��ل��ة ال��ب��غ��دادی��ة 
بناسھا وعاداتھا وتقالی�دھ�ا ال�ت�ي 
تتسم بالمحبة والن�ب�ل والش�ھ�ام�ة 
وھنا اذكر ان المسلس�ل الس�وري 
الشھی�ر (ب�اب ال�ح�ارة) اخ�ذ م�ن 
روح وجوھر تحت موس الح�الق 
الكثیر م�ن خ�الل ال�ت�رك�ی�ز ع�ل�ى 
ال��ت���راث الش���ع���ب��ي م���ن ازی���اء 
واكسسوارات ودیكور الحارة الشعبی�ة.. رغ�م بس�اط�ة ال�ح�وار وس�ال�س�ت�ھ وح�ت�ى 
تقنیات االستدیو واالخراج كانت بسیطة جدا... لكن عفویة واداء الممثلین جع�ل م�ن 
تحت موس الحالق عمل عالق في الذاكر وال یمكن ان یمحى بسھولة وكان ل�خ�ب�رة 
وحنكة وتبحر الفنان سلیم البصري في اصول المحالت الشعبیھ العراقیة وت�رج�م�ھ�ا 
كمادة درامیة القت النجاح الساحق في حین�ھ�ا وح�ت�ى االج�ی�ال االن تس�ت�م�ت�ع ج�دا 

وأخرجھا حینھا المخرج العراقي ع�م�ان�وئ�ی�ل رس�ام  عندما تبث تلك المادة الدرامیة
واراد من خاللھ نقد ب�ع�ض ج�وان�ب ح�ی�اة اإلنس�ان ال�ع�راق�ي ف�ي وق�ت�ھ والس�ی�م�ا 

ولم یتوان البصري في المشاركة في السینما حیث شارك ف�ي   موضوع محو األمیة
ث�م ت�وال�ت ب�ع�دھ�ا  ) إخراج حكمت ل�ب�ی�ب1963فیلم (أوراق الخریف) نھایة العام (

للمخرج إبراھیم عبد الجلیل) (ع�م�ارة  1984أعمالھ السینمائیة وھي (فائق یتزوج 
للمخرج صاحب حداد) و(العربة وال�ح�ص�ان ل�ل�م�خ�رج الس�وري م�ح�م�د م�ن�ی�ر  13

 -أما مساھماتھ الرائدة في مجال التلفزیون فھي: (النسر وعیون ال�م�دی�ن�ة   (فنري
وت��م��ث��ی��ل��ی��ة (ھ��واج��س  األح��ف��اد وع��ی��ون ال��م��دی��ن��ة -ال��ذئ��ب وع��ی��ون ال��م��دی��ن��ة 

ال�ف�ن�ان   وفي آخر س�ن�ي ح�ی�ات�ھ ان�زوى وغیرھا من األعمال التلفزیونیة  الصمت)
سلیم البصري بعیداً عن األضواء حتى وافتھ المنیة في منزلھ ب�ت�أری�خ ال�ث�ام�ن م�ن 

 في بغداد. 1997أیار 
ھذا الفنان العظیم الذي امتع المالیین وكان ش�غ�ل�ھ�م الش�اغ�ل ح�ی�ث ك�ان ی�ت�س�م�ر  

ویترقب المتلقي العراق بث حلقة جدید من مسلسلھ الشعبي ال�م�ح�ب�ب ت�ح�ت م�وس 
الحالق ھذا الفنان عندما غادر الحیاة لم یحمل نعشھ ویحضر جنازتھ ف�ق�ط ش�خ�ص 
واحد وھو تؤم اعمالھ حمودي الحارثي الذي حم�ل�ھ ف�ي س�ی�ارة اج�رة ال�ى م�ث�واه 
االخیر في مقبرة دار السالم في النجف. لالسف ھكذا یرحل النبالء دون ان ی�ل�ت�ف�ت 
الیھم االخرون الذي كانوا یوما مصدر سعادتھم ... الذك�ر ال�ط�ی�ب ل�ف�ن�ان�ا ال�ع�م�الق 

 فانت حي في ذاكرة الجمال واالبداع العراقي والعربي.
 

أن مشروع جریدتكم "العراقیة االسترالیة" اص�ب�ح مش�روع�ا ج�م�ع�ی�ا   

تلتف حولھ نخبة رائعة من المثقفین والفن�ان�ی�ن  م�ن  ثقافیا وفكریا وفنیا

 الموھوبین والمبدعین وحملة الشھادات العلیا.

نفتخر بأن جریدتنا قد أبدعت في جمیع المجاالت الس�ی�اس�ی�ة، ال�ف�ك�ری�ة، 

الثقافة، كافة فروع الفنون، وكافة اجناس األدب، فبات�ت خ�ی�م�ة ل�ج�م�ی�ع 

 المثقفین من داخل وخارج االقطار العربیة. 

م ل�ت�وق�د 2020وھا نحن االن جمیعنا في انتظار ال�خ�ام�س م�ن اك�ت�وب�ر 

جریدتكم "العراقیة االسترالیة" ش�م�ع�ت�ھ�ا الس�ادس�ة عش�ر، واص�ب�ح�ت 

صحیفة رصینة من بین صحف الع�ال�م رغ�م الص�ع�اب وال�م�ش�اك�ل ال�ت�ي 

 حاولت عرقلة عجلة تقدمھا وانطالقا نحو االبداع والتنویر.

ان تلك النجاحات الكبیرة للجریدة لم تاِت من فراغ بل كانت نتیجة ج�ھ�د  

كبیر من كادر الجریدة والمتمثلة برئیس تحریرھا الفنان الدكت�ور م�وف�ق 

ساوا ونائبتھ ھیفاء متي من تنضیدھا وتصمیمھا وطبعھا وت�وزی�ھ�ا ف�ي 

 استرالیا والى جمیع انحاء العالم.

تأتینا، مشرقة، الجریدة، صباح كل یوم أربعاء وھ�ي م�ح�م�ل�ة ب�ال�ج�م�ال 

والحب من نتاجات اصدق�ائ�ن�ا ال�م�ث�ق�ف�ی�ن، وع�م�د ك�ادر ال�ج�ری�دة ع�ل�ى 

االستجابة لكل الناشرین الھواة والشباب والرواد بك�ل ح�ری�ھ ف�اص�ب�ح�ت 

 الصوت الثقافي الحر مما حدا بنا ان نفتحر بھا وبنا تفتخر بفرح ومحبة.

ومن خالل ھذه المقدة البسیطة البد ان ن�ذك�ر م�ا ع�ك�ره وی�ع�ك�ر ص�ف�اء 

فرحتنا بعض الكتاب القالئل ج�دا ال�ذی�ن ال ی�ع�ی�رون اھ�م�ی�ة ل�ل�م�ن�ش�ور 

والناشر، وكل ما یھمھم ھو نشر نتاجاتھم، ثم لیبادروا مس�رع�ی�ن ع�ل�ى 

نشر نتاجاتھم عبر قنوات التواص�ل االج�ت�م�اع�ي م�ث�ل ال�ف�ی�س�ب�وك دون 

االشارة لھذه الجھود التي بذلت بالمجان من اجل الن�ش�ر، ون�رى ن�ف�س، 

ھذه القلة من الكتاب، وفي صحف اخ�رى ی�ق�دم�ون اإلط�راء ألص�ح�اب�ھ�ا 

والتمجید بھا وھذا ما أراه بانھ حالة صحیة تدف�ع ال�ك�ادر ال�ى م�واص�ل�ة 

 العطاء الثقافي الجمالي.

ویستطیع الكادر ان یرفض نشر ك�ل ن�ت�اج�ات م�ن ال ی�ق�در ت�ل�ك االم�ور 

المعنویھ، ولكن كادر الجریدة المتمثلة برئیس تحری�رھ�ا اك�ب�ر م�ن ت�ل�ك 

سنوات م�ع�ھ ف�ي ك�ل�ی�ة  4االمور (كما عرفتھ انسانا خلوقا ونشطا خالل 

الفنون الجمیلة فرع اإلخراج/ جامعة بغداد)، وكل م�ا یش�غ�ل ال�ك�ادر ھ�و 

االنسیابیة في اصدار جریتنا كل یوم اربعاء وبال اي تلكؤ ح�ت�ى ف�ي اش�د 

 الظروف الصحیة  والعصیبة.
..................................................................................................................................................... 

 بغداد/ * مدیر مكتب العراقیة االسترالیة

"اا اا"  
ا  وع  

 م ور إو
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 بقلم:
  قیس جوامیرعلي*

 سلیم البصري 
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 حال.. حال
 ألجلِك الوجوُد قد حال

 والعمُر قد غال
 یا مْن كسوِت دربَى الجدیَب ُمـخمال

رتِِھ خمائال  نضَّ
رتِِھ مشاتال  خضَّ
 رقَرْقتِِھ جداوال

 أجَریِت فى عروقِھ..ماَء الحیاِة سلسال
  زرعتِھ سنابال ..زنابقاً ..قرنُفُال

  أطلَْعِت من أشواِكِھ ..مرجاً ندیًّا خِضال
  یابسمةَ الربیِع یا حال

  من مقلتیِك ألُف صبٍح أقبال
داً ..ُمھلِّال  ُمغرِّ

 ُمبْسمالً ..مرتًّال
 لِك الضیاُء منھال
 لِك الربیُع موئال

  لِك الشموُس منِزال
  لِك الفضاُء والغناُء والھناُء ..

  حاضراً وُمقبِال
نا ُمكلَّال  لِك الغُد الجمیلُ   بالسَّ

 في رحلٍة بال دموع
 إلى الُعال.. إلى الُعال

 إلى غٍد یختاُل في الضیاِء رافال
ال  وعالٍم یخطُر في السالِم آمناً.. مؤمِّ

 یفیُض فوَق أرِضنا محبةً.. تفاؤال
          ال حقَد.. ال بغضاَء.. ال

    ال یُصبُح اإلنساُن فیِھ قاتالً 
 لعالٍم بال ِجراحْ 

 یحوطُھُ األماُن والحنانْ 
 إلى صباٍح ذائٍب في النوِر..

 یُحیي األَمال
ذا                 یَسبُح في غمائِم الشَّ

 یسري بِھ النسیُم َسلَسال
 حبیبةَ األزھاِر واألطیاِر یا َحال

  ِمْن بسَمِة الصباِح فوَق وجِھِك الحبیبْ 
بى.. حمائماً.. بالبال  ترفُّ أطیاُر الرُّ

 على ُشعوِر الشمِس تصعدینْ 
 وتغزلیَن بالسنا أُرجوحةً على القَمرْ 

 یا فرحةَ الزماِن یا حال
  بِك الوجوُد قد حال

 والُعمُر قد غال

 ا اة
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 شعر: أدیب كمال الدین  

 أدالید -استرالیا  
 

 

 من محطِّة قطاٍر إلى أُخرى،

 ومن قطاٍر إلى آخر،

 ومن عربٍة إلى أُخرى،

 كنُت أسحبُِك من یدكِ 

 مجنوناً بجمالِك أو عطِرِك أو شفتیِك.

 كانْت أسماؤِك تتغیّر

 في كلِّ محطٍّة أو قطاٍر أو عربة

 لكنِّك تبقین كما أنتِ 

 ساحرةً أو ضائعةً أو تائھةً 

 أو عابثةً أو مجنونة،

 وأنا أعبُر بِك األسّرةَ العاریة

 واألسّرةَ الُمظلمة

 واألسّرةَ الُمضاءةَ بضوء الّشموع

 واألسّرةَ الطّائرةَ فوَق بحِر الّدموع.

 أعبُر بِك محطّاِت الّشمِس الُمنھارِة وفجرھا المذھول

 ومحطّاتِ الخبِز الُمبلِّل باألسى واللیِل والّسكاكین.

 في آخر مّرة

 عبرُت معِك شیئاً لم أعرفھ من قبل.

 لكنِّك لم تعبري معي

 تاركةً أصابعِك في كفّي،

 فأمسكُت بھا كما یمسُك البخیُل بلیرِة ذھب،

 أمسكُت بھا كدلیٍل أخیر

 على أنّني عبرُت المحطّةَ األخیرة،

 المحطّةَ األخیرةَ التي ال یُْسَمُح ألحٍد بعبوِرھا أبداً 

 حتّى النّسیان. إّال لَمن نسي كلَّ شيء

     
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 شعر : د. نصر عبد القادر/ مصر

(حَْرُح اَ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  ختام حمودة / السوید 

  َشتََّت بالتَّْنجیِم أَْضوائِي         فَِصْرُت طَْیفًا بأْشتَات اْلَمدى النَّائي  اْلكونُ 

  يـــبِبیَِت ِشْعٍر َسیُْحِي اْلكَوكب اْلَمائ         َضیَّْعُت ذاِكَرتي  ماذا َعليَّ َوقَدْ 

ْوِت أُْغنِیَةً       َوغاَب َعْنك ََوَعـْن عْینیَـَك إیحـائــي   أْوَحى إلَْیَك َخفَيُّ الصَّ

  َسـحـابَةُ الُحــبِّ یا ُحبِّــي بأجـوائــي   أْرضي بِماء الوْرِد إْن َعبَرتْ   تَْبتَلّ 

ْت َشعائَِرھا ْت ُشعُوُب اْلَغـْیِب أْنبائـي      َمسارُح البَْوِح قَْد أدَّ   ُمـنـُْذ اْسـتََردَّ

ـُل أْجـزاًء بَِھْنَدَستي        َومـــا اْنتََھْیُت َوما أكــَْمْلُت أْجـزائِــي   ُجـْزٌء یَُكمِّ

لَةٌ      َعلَى الِسِجــلِّ َولـكـِْن ُدوَن إْمضائِــــي  الَوْقُت یَْمضي َوأْوقاتي ُمَؤجَّ

ا م   
 

  دالل حسین/ الجزائر
 

 ... في ملھى الحي
 كان یجلُس وحیًدا،

 .. بعینین مثقلتین بظل السنین
 ... یراقص بنظراتھ أجساد النادالت

 ... یراقب على استحیاء راقصة الملھى
 .....جسدھا النحیل .. للیلة من سھاد
 یقبل كأسھ بین اللحظات 

 ..قارعتھا ویمرر أصبعھ الوسطى على
 ... في مخیلتھ ألف حكایھ

  وفي قلبي شغٌف وأمنیات
  جلست قبالتھ تلك الشقراء

 .... بمالمحھا االجنبیھ
 ...تناقشھ على مایبدو في سعر اللیلھ

 ... وكأنھا تسرق كل احالمي
 ..خجولة نظراتھ الیھا

 ... ابتسمت ومررت یدھا على لحیتھ البیضاء
 ترفا غادرت، تبحث عن زبون اكثر
 ... وكأنھا احیت امال في خاطري

 لما ال اكون عاھرتھ لھذه اللیلھ ؟
  لما ال ارسم خارطة جسده

 بشوق شھرزاد...؟
  كنت احدث كأسي عما سأفعل

 .. لكن قدمي المثقلة بالخجل والخوف
 كم عین تراقبني،

 .. كم ثمال تقرب من طاولتي
 ...االشقر واالسمر وبائع اللیالي
 ..تسمرت مخیلتي فوق جسده

  وطیفي یضاجع طیفھ المنھك
 .... احمل عنھ سنین منفاه
 ... واقبل بابتساماتي ثغره

 ما اجمل نظراتھ المرھقة
 وضحكتھ البریئھ،

  ما اجمل لیلتي وانا اتقلب
 .... فوق صدره
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 عنوان الروایة :
ع�ن��وان ال��روای��ة: ع��ن��وان إش��ك��ال��ي، 
یشیر في ظاھره الى اناث ال�غ�ج�ری�ات 
(ال��ك��اول��ی��ة) ف��ي ال��ل��ھ��ج��ة الش��ع��ب��ی��ة 
ال��ع��راق��ی��ة، ف��ی��ھ تض��م��ی��ن ل��إلب��اح��ی��ة 
واالم��ت��اع م��دف��وع ال��ث��م��ن وال��رق��ص 
المبتذل والتنقل بین احض�ان ال�رج�ال 

/ مما یع�ن�ي اج�م�اال  من قبل الغجریة 
 فتیات بائعات للمتعة ..

ول�ك�ن أن�ث�ى (روای�ة أن�ث�ى غ�ج�ریّ�ة) 
ت�ع�ن��ي وتش��ی�ر ال�ى ع��دم االس��ت�ق��رار 
ودوام التن�ق�ل وال�ت�رح�ال م�ن أم ال�ى 
اخرى، ومن مدینة الى اخ�رى، وم�ن 
دار الى اخرى، وم�ن ب�ل�د ال�ى آخ�ر، 
ح��ی��ث أوض��ح��ت (أس��م��اء ی��وس��ف) 
الشخص�ی�ة ال�رئ�ی�س�ی�ة ف�ي ال�روای�ة، 
معنى قول�ھ�ا أن�ث�ى غ�ج�ری�ة ب�ال�ت�ال�ي 
(ن��ح��ن ج��ی��ل ب��ال أوط��ان، إن��اث ب��ال 
أوطان بیولوج�ی�ة، أن�ا أن�ث�ى رّح�ال�ة، 
یصّح أن تصفني بأنني أنثى بدویة أو 
غجریة، لكوني ف�ي ارت�ح�ال مس�ت�م�ر 
كغیري م�ن ان�اث ھ�ذا ال�ذي تس�ّم�ی�ھ 

 .47وطنا محلیا عربیا)، ص
ف�ال��روای�ة ت��ت�ح��دث ح��ول ح�ی��اة ف��ت��اة 
عراقیة بصریة، تمثل جیال كام�ال م�ن 
الشباب والشابات في الوطن ال�ع�رب�ي 
ع��م��وم��ا، وف��ي ال��ع��راق ع��ل��ى وج��ھ 
ال��خ��ص��وص، ح��ی��ث ال��ع��وق وال��ی��ت��م 
المبكر والخوف والض�ی�اع ف�ي وط�ن 
استباحھ الغزاة والطامع�ی�ن وزم�رھ�م 
من المرت�زق�ة وم�ح�ت�رف�ي ال�ح�روب، 
وتسلیط زمر من السراق والل�ص�وص 
والعمالء لحكم ھ�ذه الش�ع�وب. ح�ی�ث 
تقول أسماء، تصف وطنھا العراق ب

(وط�ن�ي ح�رق�ھ ال�غ��زاة وال�م��رت�زق��ة، 
وس��رق م��ا ت��ب��ق��ى ف��ی��ھ ح��ث��ال��ة م��ن 

 اللصوص).
وھو توصیف دقیق لعراقنا الیوم ب�ع�د 
االحتالل االمریكي المتوحش ب�دع�وى 
تحریر الشعب العراقي وتخلیص�ھ م�ن 
الدیكتات�وری�ة الص�دام�ی�ة، وت�ن�ص�ی�ب 
طبقة سیاسیة، نصبھا المح�ت�ل ل�ح�ك�م 
العراق امتازت باللصوصیة وال�ج�ھ�ل 
والتبعیة، مما سبب الشقاء والض�ی�اع 
والتشرد للشعب فاقد ال�ث�روة واالرادة 

 والسیادة الوطنیة.
(أسماء) الطفلة المسیحیة التي ول�دت 
مش�ل��ول��ة ال��ی��د ال��ی�م��ن��ى، ف��اق��دة ل��ألم 
(ن�ع�ی�م�ة ش�م�ع�ون) س��اع�ة والدت�ھ��ا. 
فع�اش�ت ال�ی�ت�م م�ن�ذ ال�ل�ح�ظ�ة االول�ى 
لحیاتھ�ا، ل�ت�ع�ی�ش ب�رع�ای�ة ال�م�ربّ�ی�ة 

 (طاھرة).
ھذه الوالدة كانت بع�د إن�دالع ال�ح�رب 
العراق�ی�ة االی�ران�ی�ة، وت�ل�وث ال�ب�ی�ئ�ة 
بس����ب����ب ال����ح����روب وق����ذائ����ف����ھ����ا 
ومتفجرات�ھ�ا، م�م�ا أّدى ال�ى ظ�اھ�رة 
موت العدید من النساء أثناء ال�والدة، 
 ووالدة العدید من األطفال المشوھین.

ثم تصدم بموت م�ف�اج�ئ ل�م�ربّ�ی�ت�ھ�ا، 
فتكون تحت رعای�ة وال�دھ�ا ال�ط�ب�ی�ب 
ال�ج��راح ی��وس��ف، ال��ذي ی�ق��ت��ل ع��ل��ى 
الحدود العراقیة الكویتیة، ولم یعث�روا 
لھ على أثر، ربما، إلعدام�ھ م�ن ق�ب�ل 
ف�رق االع�دام الص�دام�ی��ة؛ ل�ع�ص�ی�ان��ھ 
تنف�ی�ذ أوام�رھ�م ال�م�ن�اقض�ة ل�ث�واب�ت 
الدكتور االنسانیة والوطنیة. ف�ت�ن�ت�ق�ل 
أس�م�اء ال�ى ع�ھ�دة ص�دی�ق�ھ (دان�ی��ال 
ش��م��ع��ون)، ویص��ط��ح��ب��ھ��ا م��ع��ھ ال��ى 
بغداد، لتكون برعایة شقیقتھ (میري) 
لتكون بمث�اب�ة االم ال�ث�ال�ث�ة ألس�م�اء، 
مستفیدة لفترة من الزم�ن م�ن إی�ج�ار 
منزلھم في البصرة قب�ل ان تس�ت�ول�ي 
ع��ل��ی��ھ اح��دى م��ل��ی��ش��ی��ات م��ا ب��ع��د 
االحتالل، فتكفّلت بم�ع�ی�ش�ت�ھ�ا ع�ائ�ل�ة 
(میري)، وتكمل دراست�ھ�ا ال�ث�ان�وی�ة، 
رغم صعوبة الظروف المعی�ش�ی�ة ف�ي 
زمن الدیكتاتوریة والحصار وال�ح�رب 
الطائفیة بعد االحتالل، تكمل دراست�ھ�ا 

في كلیة اللغات، فرع اللغة الفرنسی�ة، 
رغ�م ال��ت�غ��ی��ی�ر الش��ام��ل ل��ل��م�ن��ظ��وم��ة 
القیمیة واالخالقیة للمجتمع الع�راق�ي، 
بس�ب�ب ال��ح�روب وال��ف�ق�ر وال�ح�ص��ار 

 المریر.
(صار كل شيء نسخة ألصل حقیق�ي، 
إختفى وما حل ھو النسخة ال�م�زّورة، 
صار اإلفتراء ھ�و ال�ق�اع�دة والص�دق 

 .71ھو االستثناء)، ص
تستذكر (أسماء) ح�ی�ات�ھ�ا ف�ي ب�غ�داد 
زمن الحصار، وما حل بھا من خ�راب 
على كافة المستویات، كمدینة، ناھی�ك 
عن تجریف الكومفوریا االج�ت�م�اع�ی�ة 
االیجابیة ال�ت�ي ی�خ�ت�زن�ھ�ا ال�م�ج�ت�م�ع 
العراقي ع�ب�ر عص�ور م�ن ت�اری�خ�ھ، 
حیث تقول (عشت في بغداد الحص�ار، 
وكنت أشاھد كیف تؤكل العاصمة م�ن 
كتفیھا، وكیف تنخر خاصرتھا، ك�ل�م�ا 
ت�م�ادى ال�ح�ص�ار االق�ت�ص�ادي، ك�ل�م��ا 
تھیأت ب�غ�داد إلن�ھ�ی�ار ق�ادم، ل�ن�ھ�ش 
جدید، حتى صارت بال م�الم�ح س�وى 
كونھا مھزومة تمرح ب�ھ�ا ش�ی�اط�ی�ن 

 .77الخراب)، ص
تستول�ي ال�م�ل�ی�ش�ی�ات ع�ل�ى دار األم 
الثالثة ألسماء (می�ري) ال�م�س�ی�ح�ی�ة، 
التي ماتت بعد فترة من موت زوج�ھ�ا 
ف��ي الش��ارع، وتض��ع أس��م��اء ب��ی��ن 
خ��ی��اری��ن: اّم��ا ال��رح��ی��ل، أو ال��م��وت 
باعتبارھا نصرانیة كافرة، ك�م�ا ی�رى 
ذلك إسالمیو االحتالل وال�ل�ص�وص�ی�ة. 
فتذھب لل�ع�ی�ش ف�ي ب�ی�ت ص�دی�ق�ت�ھ�ا 
وزمیلت�ھ�ا ف�ي ال�ج�ام�ع�ة، ال�م�س�ل�م�ة 
الشیعیة (زینب) في مدینة الكاظ�م�ی�ة، 
بعد ارتدائھا للحجاب، وتعیش م�ع�ّززة 
مكرمة في كنف ھذه العائلة الكری�م�ة، 
ال�ت�ي ت�م�ث��ل روح وض�م�ی��ر االنس��ان 
العراقي ال�ذي ل�م یص�اب ب�ال�ت�ش�وی�ھ 
والمسخ في زمن ال�ج�وع وال�ف�وض�ى 

 والزیف ..
ت��ق��رر (أس��م��اء)، ب��ع��د إك��م��ال��ھ��ا  

الدراسة، الس�ف�ر ال�ى االردن ب�رف�ق�ة 
أحد م�ع�ارف ال�ع�ائ�ل�ة (ال�ح�اج م�راد) 
شقیق أم زینب، وم�ن االردن تس�اف�ر 
ال��ى ال��م��غ��رب، ل��ت��ح��ل ض��ی��ف��ة ع��ل��ى 
(جمیلة) الشابة المغربی�ة ال�ی�ھ�ودی�ة، 
شقی�ق�ة ال�ف�ت�اة (آس�ی�ا) ال�ع�ام�ل�ة ف�ي 
س�ف��ارة ال��م��غ��رب ف��ي االردن وال��ت��ي 
تعاطفت ك�ث�ی�را م�ع أس�م�اء. ھ�ذه ال

(ج�م��ی��ل��ة) ال��ت��ي واف�ق��ت ع��ل�ى م��ن��ح 
جسدھا لیلة واح�دة ل�ل�م�ھ�رب م�ق�اب�ل 

 تھریب (اسماء) الى فرنسا !!

وھي أشارة بلیغة من ق�ب�ل ال�روائ�ي  
ب���أن االنس���ان���ی���ة ع���اب���رة ل���الدی���ان 

 والطوائف.
ومن ھناك تحاول السف�ر ال�ى ف�رنس�ا 
بصحبة احد المھربین مقابل مبلغ م�ن 
المال، ول�ك�ن ھ�ذا ال�م�ھ�رب ال�م�ج�رم 
یغتصبھا في الزورق، ب�ع�د أن ان�ف�رد 
بھا في عرض البحر، فدفعھا غضبھ�ا 
ال��ى إغ��راق��ھ وض��رب��ھ ب��ال��م��ج��داف 
للخالص من شره، وانتقاما لف�ق�دان�ھ�ا 
ع��ذری��ت��ھ��ا، م��م��ا أّدى ال��ى م��وت��ھ، 
وتمكنت من العودة للی�ابس�ة وإح�راق 
الزورق، دون أن یعلم أحد بما ح�دث، 

 والعودة الى جمیلة ثانیة ..
من الم�غ�رب، تس�اف�ر ال�ى أب�و ظ�ب�ي 

ال��ف��ت��اة ال��م��غ��رب��ی��ة   ب��م��س��اع��دة م��ن
األمازیغیة (م�ن�ال) ص�دی�ق�ة ج�م�ی�ل�ة، 
حیث تعمل ك�م�ت�رج�م�ة م�ن ال�ع�رب�ی�ة 
للفرنسیة، وترتبط بعالقة وث�ی�ق�ة م�ع 
الفتاة المغربیة (منال) في اب�و ظ�ب�ي، 
ل��ت��ك��ون ب��م��ث��اب��ة األخ��ت والص��دی��ق��ة 
والسمیرة لھا في غربتھا، بناء ع�ل�ى 

 توصیة من أختھا في المغرب.
تستطیع (أس�م�اء) ان ت�ح�ق�ق ش�ھ�رة 
كبیرة في ابو ظبي من خالل كتاب�ات�ھ�ا 
ف��ي ال��م��ج��الت وال��ج��رائ��د ال��ع��رب��ی��ة 

 واألجنبیة وإجادتھا للترجمة.
ت��ط��ل��ب إح��دى ال��ق��ن��وات ال��ف��ض��ائ��ی��ة 
الفرنسیة عمل مق�اب�ل�ة م�ع (أس�م�اء) 
ل��ل��ح��دی��ث ح��ول ظ��روف ح��ی��ات��ھ��ا 

للفت�اة ف�اق�دة األم،   باعتبارھا نموذجا
فیسجل البرنامج نجاحا كبیرا من قب�ل 
ال��م��ش��اھ��دی��ن، وخص��وص��ا ال��ن��س��اء، 
وللتع�اط�ف واإلع�ج�اب ال�ك�ب�ی�ر ال�ذي 
حصلت علیھ من قبل مقدم ال�ب�رن�ام�ج 
الفرنسي (روني آل�ن)، ت�ط�ل�ب م�ن�ھ�ا 

القناة العمل ضمن كادرھا ف�ي ف�رنس�ا 
وھي غایة (أسماء)، باإلضافة الى ما 
حازت علیھ من إعجاب مق�االت�ھ�ا ف�ي 
م��ج��ل��ة (زھ��رة)، وم��ج��ل��ة (ذوات) 
االلكترونیة، وتزاید ع�دد ال�م�ع�ج�ب�ات 

 وأفكارھا.  والمعجبین بطروحاتھا
نتیجة ل�ذل�ك، ب�دأت ت�ح�ق�ق رغ�ب�ت�ھ�ا 
بكتابة روایتھا، روایة حیات�ھ�ا، ع�ل�ى 
الخص�وص ب�ع�د ق�راءت�ھ�ا ل�ل�ش�اع�رة 
فات�ح�ة ُم�رش�ی�د ، وروای�ة ال�روائ�ی�ة 

ح�ی�ث   میس خالد الع�ث�م�ان، وب�ارت،
 -تقول :

ھ��ا ان��ا ق��رأت م��رش��ی��د وب��ارت،  (
وكالھما فتح شھیتي ل�ل�ك�ت�اب�ة، أوق�ظ 
الرغبة بالكتابة عندي، وب�ھ�ذا س�أج�د 
مفاتیح قضیتي كأنثى یعذبھا الغیاب)، 

، واست�رش�ادا ب�م�ق�ول�ة ال�ن�اق�د 56ص
الفرنسي فنسان جوف (القراءة توقظ 

 . 56الخیال النائم)، ص
ط��ب��ع��ا، ت��م ذل��ك أیض��ا ب��م��ت��اب��ع��ت��ھ��ا 
وتشجیعھا من قبل صدیق�ھ�ا ال�روائ�ي 
ال��ع��راق��ي، ح��ی��ث ب��دأت تس��ت��ع��ی��د 
ذكریاتھا، وتكتب فصول روایتھا ق�ب�ل 
سفرھ�ا ال�ى ف�رنس�ا، ح�ی�ث س�ت�ك�ون 
ھناك خ�ات�م�ة روای�ت�ھ�ا وك�ت�اب�ة آخ�ر 
فصولھا، وتحقیق احالمھا في العی�ش 
بحریة وامان، تحلم بالزواج، وت�ك�ون 
أّما لطفل یشبع غریزتھا كأنثى. وھ�ن�ا 
إش��ارة م��ھ��م��ة ال��ى أھ��م��ی��ة ال��ق��راءة 
والمطالعة بالنسب�ة ل�ل�روائ�ي ك�ح�اف�ز 
م��ھ��م ل��ل��ك��ت��اب��ة واالب��داع، وای��ق��اظ 
الذكریات لتفتح طریق االبداع متمث�ل�ة 
مقولة (ما أضیق الدرب دون إب�ت�ك�ار 

 .)الذكریات
وكما یقول غابریل غ�ارس�ی�ا م�ارك�ی�ز 
(الحیاة لیست ما یعیشھ أحدنا، وإن�م�ا 

ھ��ي م��ا ی��ت��ذك��ره، وك��ی��ف ی��ت��ذك��ره 
ت��رج��م��ة   –ل��ی��روی��ھ)، عش��ت ألروي 

 1دار ال��م�دى، ط  –ص�ال�ح ع�ل��م�ان��ي 
. ھ��ا ھ��ي (أس��م��اء) ت��ت��ذك��ر 2005
 لتروي.

لم یغفل الروائي أن یروي على لس�ان 
(أس���م���اء) ال���ح���دی���ث ع���ن ب���ع���ض 
خصوصیات المرأة ف�ي ح�ب جس�دھ�ا 
واالھ��ت��م��ام ب��ج��م��ال��ھ��ا، وس��رورھ��ا 

كلمة إطراء واع�ج�اب م�ن ق�ب�ل   ألي
اآلخرین، وغریزة الجن�س، وخ�وف�ھ�ا 
المرع�ب ل�ف�ق�دان ع�ذری�ت�ھ�ا، وك�ی�ف 
احتفلت بھجة وفرحا ب�ع�د أن ع�ل�م�ت 
ف��ي ال��م��س��ت��ش��ف��ى ب��ع��ودة وال��ت��ح��ام 
ب�ك�ارت��ھ�ا، وع�ودت�ھ��ا ال��ى ع�ذری��ت�ھ��ا 
االول��ى ب��ع��د م��رور س��ن��ی��ن ع��ل��ى 
 إفتضاضھا من قبل المھّرب المغربي.

كان الروائي موفقا تماما في توصیف 
بلدان القھر الع�رب�ي،   حیاة المرأة في

بغض النظر عن قومیت�ھ�ا ودی�ان�ت�ھ�ا: 
مسلمة او مسیحیة او ی�ھ�ودی�ة، وم�ا 
ت��ع��ان��ی��ھ ف��ي ب��ل��دان ت��ت��ح��ك��م ف��ی��ھ 

والحكومات ال�ط�ائ�ف�ی�ة   الدیكتاتوریات
اإلسالمویة (صارت المرأة في ب�ع�ض 
البلدان العربیة كشتات متجول كمس�خ 
وھ�ي تس��ت�ج�دي وط�ن�اً، ت�ب�ح��ث ع��ن 
مأوى وقد تطلق علیھ موھ�وم�ة اس�م 
الوط�ن ال�ب�دی�ل، او ال�وط�ن ال�ج�دی�د، 
ك��ال��ذي ج��رى ل��ل��م��رأة ال��ل��ب��ن��ان��ی��ة 
والجزائریة وال�ع�راق�ی�ة والس�وری�ة)، 

 .49ص 
حیث ال ترى لھا خالصا اّال ب�ال�ھ�ج�رة 
ال��ى ب���ل��دان ال���ع���ال��م االول، وك���ان 

(أسماء) فرنسا، حیث ال�ح�ری�ة   خیار
والثقافة واألمان، ف (إس�الم�ی�و ھ�ذا 
العصر ال نجاة من ظلم�ھ�م اّال ب�ال�رّب 

. واذا 78ال��رح��ی��م ال��ع��ادل ..)، ص
 7٠صدق قول القائل: إن ح�ل�م ال�رب 

عاما، فمعنى ذلك إنقضاء العم�ر دون 
أن یرى االنسان نور شم�س ال�ح�ری�ة 
والّرفاه والكرامة، وال نعلم متى یق�ول 

للشيء كن فیكون، فیتغ�ی�ر األم�ر   هللا
 من حال الى حال.

ك�ان ال�روائ��ي م�وف��ق��ا ف��ي اس�ت��خ��دام 
اس��ل��وب ال��رس��ائ��ل ال��م��ت��ب��ادل��ة ب��ی��ن 
شخص�ی�ات ال�روای�ة ف�ي س�رد أف�ك�ار 
وت��ح��والت وم��ع��ان��اة الش��خ��ص��ی��ات 

 المختلفة.
م�ن خ�الل االط�الع ع�ل�ى روای�ات د. 
رسول محمد رسول، نلمس إھت�م�ام�ھ 
الكبیر والواعي بحیاة ومعاناة ال�م�رأة 
ال��ع��راق��ی��ة وال��ع��رب��ی��ة، وم��ح��اول��ت��ھ 

ال��ع��ادل��ة ف��ي   االن��ت��ص��ار ل��ق��ض��ی��ت��ھ��ا
المساواة والحریة وال�ع�ی�ش ب�ك�رام�ة 
إنسان�ی�ة ، ك�ذل�ك ت�أش�ی�ر ن�ج�اح�ات�ھ�ا 
واخ��ف��اق��ات��ھ��ا، س��ل��وك��ھ��ا الص��ائ��ب 
ودواف��ع��ھ، وس��ل��وك��ھ��ا ال��م��ن��ح��رف 
ومسبب�ات�ھ، بش�ك�ل واس�ل�وب ع�ل�م�ي 
وموضوعي. فالروایة یمكن تجنسیھ�ا 
ب��ال��روای��ة ال��واق��ع��ی��ة االج��ت��م��اع��ی��ة 

 االنتقادیة.
لم ی�ھ�ت�م ال�روائ�ي ك�ث�ی�راً ب�ت�وص�ی�ف 
وتعریف المكان، رغم كثرة تح�والت�ھ، 
في داخل العراق وخارج�ھ، ول�م ی�ع�ط 
أھمیة لتأثیث شخصیات الروایة، م�ن 
ح��ی��ث الش��ك��ل وال��ع��الم��ات ال��ف��ارق��ة 
للشخصیة، لتكون ع�ال�ق�ة ف�ي ذاك�رة 

وتضیف للروایة المزید م�ن   القارئ،
 الواقعیة.

 
ن��ت��م��ن��ى أن ن��ك��ون ق��د ت��م��ك��ن��ا م��ن  

توص�ی�ف وت�ع�ری�ف وت�ح�ل�ی�ل ال�ن�ص 
السردي للروایة، باعت�ب�ار ال�ن�ق�د ھ�و 
المتكلم ال�وح�ی�د ح�ی�ن�م�ا ت�ك�ون ب�ق�ی�ة 
الفن�ون خ�رس�اء، ك�م�ا ی�ق�ول ال�ن�اق�د 
العراقي الكبیر یاسی�ن ال�ن�ص�ی�ر: (إن 
النقد یستطیع أن یتكلم، ف�ي ح�ی�ن إن 

 .139كل الفنون خرساء)، ص

روا   

 
 

 للدكتور الروائي رسول محمد رسول
 (ما أضیق الدرب دون ابتكار الذكریات)   

 
 
 
 

 

 بقلم األدیب:حمید الحریزي
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روایة "لی�ل ص�اخ�ب ج�داً" ل�ل�روائ�ی�ة 
ھدیة حسین، المطبوعة في بغ�داد ع�ام 

، من الروایات النسویة العراقی�ة 2019
المتمیزة، ذلك أنھا تنطوي ع�ل�ى س�رد 
نسوي بامتیاز تنھض ب�ھ ش�خ�ص�ی�ت�ان 
نسائیة ھما، ب�ط�ل�ة ال�روای�ة ال�رئ�ی�س�ة 
یاسمین وسراب. ویكاد الجزء األع�ظ�م 
من ھذا السرد یتم عبر ضمیر الم�ت�ك�ل�م 
"أنا" مما یجعل الروایة قریبة الى ح�د 
كبیر من السرد الذاتي األوتوبیوغراف�ي 

autobiography  ح���ی���ث ت���ق���وم
یاسمین بالكشف تدری�ج�ی�اً ع�ن   البطلة

سیرة حیات�ھ�ا وأس�رت�ھ�ا، وت�ح�اول أن 
تقاوم الجرح العم�ی�ق ال�ذي ت�رك�ھ ف�ي 
أعماقھا زوجھا مازن الذي خان�ھ�ا م�ع 
نزیلة فندق أوبروي في مدینة الموصل 

  زیارة قصیرة لھما.  أثناء
وتشتبك حیاة البطلة الرئیسة ی�اس�م�ی�ن 
مع حی�اة إم�رأة أخ�رى ھ�ي (س�راب)، 
والتي تبدو عالقتھ�م�ا ل�ل�وھ�ل�ة االول�ى 
عفویة وقائمة على ال�م�ص�ادف�ة، أث�ن�اء 
لقائھما في سوق الغزل بب�غ�داد لش�راء 
بعض الطیور والحیوانات األلیفة، ل�ك�ن 
سیر األحداث الروائیة س�ی�وص�ل�ن�ا إل�ى 
نتیج�ة غ�ی�ر م�ت�وق�ع�ة، ح�ی�ث ت�ع�م�دت 
(سراب) توثیق صلتھا ببطلة ال�روای�ة، 
ألنھا كانت قد تزوجت سراً من (م�ازن) 
زوج یاس�م�ی�ن، وأرادت ال�ت�ع�رف ال�ى 
شخصیتھا وحیاتھا. وت�ك�ون ال�م�ف�اج�أة 
األكبر عندما تترك (سراب) بعد وفات�ھ�ا 
المفاجئة، بعد إصابتھ�ا ب�ف�ش�ل ك�ل�وي، 
دفتراً لدى أخ�ت�ھ�ا ال�ك�ب�رى (م�دی�ح�ة)، 
أصرت على تس�ل�ی�م�ھ ل�ب�ط�ل�ة ال�روای�ة 
یاسمین، وأن تطلع علیھ ثم تتلفھ، وفیھ 
نص روائي أو قص�ص�ي قص�ی�ر (قص�ة 
داخل قصة) تتحدث ف�ی�ھ (س�راب) ع�ن 
حیات�ھ�ا وزواج�ھ�ا س�راً م�ن ش�خ�ص، 
نكتشف إنھ مازن زوج السیدة یاسمین، 
وت�ط��ل��ب م��ن��ھ��ا ف�ي ال��ن��ھ��ای��ة الص��ف��ح 
والغفران لما ارتك�ب�ت�ھ ب�ح�ق�ھ�ا، وان�ھ�ا 

  كانت تجھل كل شيء عنھا.
والروایة مكتوبة بنف�س روائ�ي واح�د، 
ودونما توقف أو تمفضل في أي فص�ل 
معنون أو مرقم، وكأنھا قص�ة قص�ی�رة 

وی��ك��اد  Novella  أو روای��ة قص�ی��رة
ایقاع السرد الروائي یتوافق مع ح�رك�ة 
ال��ق��ط��ار ال��ذي أق��ل��ھ��ا م��ن ب��غ��داد ال��ى 
البصرة، ذھاباً وإیاباً، ل�ل�ق�اء (س�راب) 
ومعرفة الس�ر ال�ذي أرادت ال�ب�وح ب�ھ 

  للسیدة یاسمین.
والروایة تبدأ ع�ن�دم�ا ی�ن�ط�ل�ق ال�ق�ط�ار 
ببطلة الروایة جنوباً الى البصرة، حی�ث 
یخی�ل ل�ھ�ا وك�أن�ھ�ا "ف�ي ب�ط�ن أف�ع�ى 

) وت��ث��ی��ر ف��ی��ھ��ا  8م��ج��ل��ج��ل��ة." (ص
المحطات المختلفة التي تمر بھ�ا س�ی�الً 
من الذكری�ات ع�ن ح�ی�ات�ھ�ا وأس�رت�ھ�ا 
وعالقتھا بسراب "كل محط�ة ت�ع�ی�دن�ي 

)، 8الى ذكرى والى حكایة م�ا." (ص 
وبذا یتحول السرد الروائي الى ت�ن�اوب 
بین وص�ف ح�رك�ة ال�واق�ع ال�خ�ارج�ي 
اآلني، وبین انثیاالت الذكرى. ویبدو أن 
المؤلفة قد أدركت ھذا التناوب، وبشكل 
خ��اص حض��ور ف��ع��ل االس��ت��ذك��ار ف��ي 

روایتھا، ذلك انھا إختارت عتبة نص�ی�ة 
وحیدة لروایتھا تشي بذلك مقتبسة م�ن 
مثل ألماني یق�ول : " ال�ذك�ری�ات ھ�ي 

  الوطن الذي ال یُھّجر منھ أحٌد ."
وبس��ب��ب إحس��اس ال��ب��ط��ل��ة ب��ال��ع��زل��ة 

ھ��ذا   وال��ت��وح��د وم��ح��اول��ت��ھ��ا إس��ت��الل
اإلحساس من منط�ق�ة ال�ال وع�ي، ال�ى 
منطقة الوعي، وم�ن ث�م ال�ى م�ن�ط�ق�ة 
السرد والكتابة والب�وح، ف�ق�د ت�ح�ول�ت 
ال��روای��ة ال��ى روای��ة س��ی��ك��ول��وج��ی��ة 
لشخصیة الب�ط�ل�ة أس�اس�اً ولش�خ�ص�ی�ة 
سراب ثانیاً والتي تنطبق علیھا م�ق�ول�ة 
ال�ن�اق��د ف��ران�ك أوك�ون��ور ف��ي ك��ت�اب��ھ" 
الصوت الم�ن�ف�رد" وال�ذي یص�ف ف�ی�ھ 
إحساس بطل القصة القصیرة ب�ال�وح�دة 
وال�ع��زل��ة ح�د االس��ت��ی�ح��اش. (الص��وت 
المنفرد، ف�ران�ك أوك�ون�ور ت�رج�م�ة د. 
م��ح��م��ود ال��رب��ی��ع��ي،م��ك��ت��ب��ة الش��ب��اب 

  )١٤،ص ١٩٨٣،القاھرة،
والروایة ال تظل ع�ن�د ھ�ذا ال�م�س�ت�وى 
الظاھري البرئ، ألنھا ت�ت�داخ�ل وع�ال�م 
روائي آخر، مماثل لدرج�ة ك�ب�ی�رة ھ�و 

 The Girlعالم روایة "فتاة القطار" 
o n  t h e  T r a i n ,   P a u l a  

Mawkkins  ل�ل�روائ�ی�ة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة
باوال ھوكینز الصادرة باالنكلیزی�ة ع�ام 

، والتي ت�رج�م�ت ال�ى ال�ع�رب�ی�ة 2015
أیضاً (فتاة القطار ، بوال ھوكینز ترجمة 
الح�ارث ال�ن�ب�ھ�ان، م�ن�ش�ورات ال�رم�ل 

)، وت�م ت�ق�دی�م�ھ�ا ال�ى 2015القاھرة، 
السینما أیضاً، وحظیت باستقبال م�ذھ�ل 

  من قبل القراء والناشرین.
والمؤلفة ال تخ�ف�ي ھ�ذا ال�ت�ع�ال�ق ب�ی�ن 
روایتھا وروایة "ف�ت�اة ال�ق�ط�ار"، ب�ل 
تش�ی�ر ال�ى ذل�ك م�راراً، وھ�ي ت�ج��ري 
مقارنات بین أحداث الروایتین، حتى أن 
ذلك یلزم الناقد بأن یقوم بقراءة ن�ق�دی�ة 
م��ق���ارن��ة، (ورب��م���ا م���وازی��ة) ب��ی���ن 
الروایتین. ولذا فقد إطلعت على النصین 
االن��ك��ل��ی��زي وال��ع��رب��ي ل��روای��ة "ف��ت��اة 
القطار" كما شاھدت مقاطع كثیرة م�ن 
الشریط السینمائي الذي انتج في ض�وء 
الروایة، لكي أكون قادراً على فھم ھ�ذا 

  التعالق.
فبطلة الروایة یاسمی�ن، ت�ت�ذك�ر، وھ�ي 
داخل القطار انھا "جلبت م�ع�ھ�ا روای�ة 
"فتاة القطار" لكاتبة بریطان�ی�ة ت�دع�ى 

) ومن المث�ی�ر 22بوال ھوكینز ." (ص 
أیضاً أن الروائی�ة ھ�دی�ة حس�ی�ن ت�ق�دم 
ملخصاً وافیاً ألحداث "ف�ت�اة ال�ق�ط�ار" 
كما تومئ إلى التشابھ بین ال�ث�ی�م�ت�ی�ن، 
والى التشاب�ھ ال�م�ث�ی�ر ب�ی�ن ش�خ�ص�ی�ة 
الس�ی��دة ری��ت��ش�ل ب�ط��ل��ة روای��ة "ف��ت��اة 
ال�ق��ط�ار" وش��خ�ص��ی�ة ب��ط�ل��ة ال��روای��ة 
یاسمین، فضالً عن شخصیة سراب : " 
یخیل لي ان سراب ھي األقرب مني الى 
ری��ت��ش��ل، ب��ل ھ��ي ری��ت��ش��ل ب��ط��ری��ق��ة 

) وأعلنت وھي تطل من 48ما ." (ص 
نافذة القطار "لعلي أرى جس وجیسون 
أو م���ی���غ���ان و س���ك���وت ب���ن���س���خ���ة 

  ).3عراقیة ." (ص 
ول�ذا ی��م��ك�ن ال��ق��ول إن روای��ة "ف��ت��اة 
القطار" للروائیة ب�اوال ھ�وك�ی�ن�ز ھ�ي 
بم�ث�اب�ة ال�ن�ص ال�غ�ائ�ب، أو ال�م�وازي 
ل�روای��ة ھ��دی�ة حس�ی��ن "ل��ی�ل ص�اخ��ب 

والحاك�م أح�ی�ان�اً ،ل�ی�س بس�ب�ب  جداً" 
ال�ت��ش��اب��ھ ف��ي األج��واء والش��خ��ص��ی��ات 
والثیمات والحبكات فقط، بل ألن روای�ة 
"فتاة القطار" كانت تضغط على أفك�ار 
بطلة الروایة، وھي تتابع أحداثھا داخل 
عربة القطار المتجھ الى البصرة، بحیث 
إنھا لم تستطع م�ق�اوم�ة ف�ك�رة إس�ق�اط 
بعض ھذه األحداث على حیاتھا وع�ل�ى 
حیاة سراب، بسبب التأثیر العمیق الذي 
كان یمارسھ عالم روایة "فتاة القطار" 
على بطلة الروایة یاسمین وھي تت�أم�ل 
شخصیة (سراب) والسر ال�ذي ت�خ�ف�ی�ھ 
وترید البوح ب�ھ، وف�ی�م�ا إذا ك�ان�ت ق�د 
ارتكبت جریمة قتل معینة م�ث�ل�م�ا ح�دث 
في روایة "فتاة القطار". وكان�ت ھ�ذه 
األفكار تثقل على ضمیرھا، ورغبت في 
ال�ت�خ�ل�ص م�ن ذل��ك م�ن خ�الل ال�ب��وح 

  للسیدة یاسمین بذلك:
"من قال لك بأنني كرسي إع�ت�راف أو 
قاٍض أبّت في أمر إعترافاتك، ھ�ل ان�ت 
قاتلة؟ قتلت أحداً ع�ن قص�د أو ب�غ�ی�ر، 
وت�ری��دی��ن أن ت��ل��ق��ي ب�ح��م��ل��ك ال��ث��ق��ی��ل 

  ) 28؟" (ص 
كل ھذه ال�ت�خ�ی�الت وال�ھ�واج�س ك�ان�ت 
تضغط على تفكیر بطلة الروایة یاسمین 
وھي بإنتظار لقائھا ال�م�رت�ق�ب بس�راب 
لمعرفة السر الذي تخفیھ، وقد تعاظمت 
الھواجس والشكوك لدیھا بسبب التأثیر 
المباشر الضاغط ألجواء روای�ة "ف�ت�اة 
القطار". ویتضح لنا أن الروائیة كان�ت 
ت�درك اق�ت�ح�ام ع�ال�م "ف�ت�اة ال�ق�ط��ار" 
لعالمھا ال�خ�اص، ح�ت�ى أن ال�م�ش�اھ�د 

في روایة "فت�اة ال�ق�ط�ار"   والمرئیات
ال�ق�ط�ار   ت�راھ�ا م�ن ن�اف�ذة  التي كانت

كانت تتشابھ وتلك التي في روایة "فتاة 
 القطار" :

"یاه.. ماذا فعلت ب�ي روای�ت�ك ی�ا ب�وال 
ھوكینز؟ تشطح مخیلتي أكثر من ذل�ك، 
وأرى جثة یقتضي األم�ر م�ن�ي اإلب�الغ 

  ) 28عنھا، وأتورط ." (ص 
ویكاد العرض الذي قدمتھ الروائیة م�ن 

ی�اس�م�ی�ن ل�روای�ة   خالل منظور بطلتھا
"فتاة القطار" وافی�اً وی�خ�ت�رق أج�واء 
روای�ة ھ�دی��ة حس��ی�ن. ف�روای��ة "ف��ت��اة 
ال�ق��ط�ار" ت��دور ح��ول ح�ی��اة ب��ط��ل�ت��ھ��ا 
المدرسة السابقة، ریتشل، والتي بسبب 
ادمانھا على الكحول تتحول ال�ى إم�رأة 
یائسة، وتفقد عم�ل�ھ�ا وزوج�ھ�ا (ت�وم) 
الذي یتزوج من فتاة جمیلة ھ�ي (آن)، 
سبق لزوجھا وأن خانھا معھا، وتح�ت�ل 
المكان الذي كانت تشغلھ في البیت م�ع 

  –من باب المكابرة –توم. لكن (ریتشل) 
ترفض االع�ت�راف ب�أن�ھ�ا ب�دون ع�م�ل 
وخاصة أمام زمیلتھا في السكن (كاثي)

، ولذا فھي تخرج كل صباح الى ل�ن�دن 
وتركب قطار الثامنة وخ�م�س�ة دق�ائ�ق، 
وبعد أن تتسك�ع ف�ي ل�ن�دن ،ت�ع�ود ف�ي 

  قطار المساء.
وبسبب إدمانھا على التطلع عبر ن�اف�ذة 
القطار الى المحطات والبیوت التي تمر 
بھا، تشك بوقوع جریمة قتل ف�ي ب�ی�ت 
قری�ب م�ن س�ك�ن�ھ�ا ل�زوج�ی�ن ی�ب�دوان 
سعیدین اطلقت علیھما إسمي (جس) و 
(جیسون)، حیث تقتل الس�ی�دة (ج�س)، 
وتقرر االبالغ عن تلك الجریم�ة. وھ�ذا 
المشھد الذي إلتقطتھ مؤلفة فتاة القطار 
سبق وأن قدمتھ حرفیاً الروائ�ی�ة أج�اث�ا 
كرستي، المولعة ج�داً ب�وص�ف ح�رك�ة 
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قتل في القطار ال�م�ن�ط�ل�ق ال�ى ال�ج�ھ�ة 
المعاكسة، وھو م�ا س�ب�ق وأن اش�رت 
إلیھ في دراستي عن روایة سعد محم�د 
رحیم الموسومة "القطار.. ال�ى م�ن�زل 
ھانا" ،والتي تتحدث أیضاً ع�ن الس�ف�ر 
بالقطارات في أجواء ش�ب�ی�ھ�ة ال�ى ح�د 
كبیر بروایتي "ف�ت�اة ال�ق�ط�ار" ل�ب�اوال 
ھوكینز و" لیل ص�اخ�ب ج�داً" ل�ھ�دی�ة 

  حسین.
("ال��ذات��ي وال��م��وض��وع��ي واش��ك��ال��ی��ة 
التجنیس" مقدمة روایة "القطار.. الى 
م��ن��زل ھ��ان��ا لس��ع��د م��ح��م��د رح��ی��م " 
مطبوعات اتح�اد االدب�اء ف�ي ال�ع�راق، 

  ) 2015بغداد 
من كل ما تقدم نجد أن القارئ یجب أن 
یلم بعوالم وثیمات وشخ�ص�ی�ات روای�ة 
"فتاة القطار" لكي یفھم روای�ة "ل�ی�ل 
ص�اخ�ب ج��داً"، بس�ب�ب الض�غ�ط ال��ذي 
تمارسھُ روایة "ف�ت�اة ال�ق�ط�ار" ع�ل�ى 
روای�ة ھ�دی�ة حس�ی�ن، ل�ی�س م�ن ب�اب 
ال��ت��ق��ل��ی��د أو الس��رق��ة، أو م��ح��اول��ة 
"تعریق" الروایة األج�ن�ب�ی�ة، ك�م�ا ق�د 
یذھب البعض الى ذلك من باب التسرع، 
ول�ك�ن م�ن ب�اب ال�ت�ن��اص ال�م�ش��روع، 

ك�م�ا ھ�و االم�ر  -ویمكن أن یفسر ایضاً 
ب�م�ث�اب�ة م�ح�اول�ة ل�ت�ق�دی�م  -في الش�ع�ر

"معارضة"، بالمفھوم البالغي العربي 
الكالسیكي، لنص معین، بأدوات جدیدة 
ورؤی��ا أخ��رى، ك��م��ا وج��دن��ا ذل��ك ف��ي 
قصیدة الب�ردة ل�ل�ب�وص�ی�ري، وقص�ی�دة 
"یالیل الصُب م�ت�ى غ�ده" ل�ل�ح�ص�ري 
القیرواني. ومثل ھذا األم�ر ت�ك�رر ف�ي 
تجارب ومحاوالت روائیة أخرى م�ن�ھ�ا 
محاولة ال�روائ�ي س�ن�ان أن�ط�ون ال�ذي 
كتب روایة "إعجام "وفي ذھنھ روای�ة 

"، وال�روائ�ي ١٩٨٤جورج أورویل "
أحمد س�ع�داوي ف�ي ك�ت�اب�ت�ھ ل�روای�ة" 
فرانكشتای�ن ف�ي ب�غ�داد" ت�ح�ت ت�أث�ی�ر 
روای��ة" ف��ران��ك��ش��ت��ای��ن"، ل��ل��روائ��ی��ة 

  البریطانیة میري شیللي.
ومن التماثالت المثیرة ف�ي ال�روای�ت�ی�ن 

یاسمین   التشابھ الجزئي بین شخصیتي
والس�ی�دة م�ی�ت��ش�ل م��ن ج�ھ��ة وس��راب 
وم��ت��ش��ل م��ن ج��ھ��ة أخ��رى. ك��م��ا أن 
شخصیة الزوج ف�ي ال�روای�ت�ی�ن وھ�م�ا 
(م��ازن) و(ت��وم) ی��م��ارس��ان ال��خ��ی��ان��ة 
الزوجیة، إذ تكتش�ف ی�اس�م�ی�ن خ�ی�ان�ة 
زوجھا لھا مع نزیلة في فندق أوب�روي 
في الموصل، كما تكتشف السیدة متشل 
خیانة زوجھ�ا ت�وم م�ع (آن�ا)، ع�ن�دم�ا 
تص�ف�ح�ت ح�اس�وب��ھ ووج�دت رس�ائ�ل��ھ 

  الغرامیة لھا.
ومن المالحظ أن البنی�ة ال�م�ك�ان�ی�ة ف�ي 
الروایتین متماثلتان، فكالھما ت�ع�ت�م�دان 
على حركة القطار، بنیة مكانیة داخل�ی�ة 
تطل ع�ل�ى ح�رك�ة م�ت�ب�دل�ة ل�ل�م�ش�اھ�د 
والمعالم الخارجیة، في جدل دائ�م ب�ی�ن 
داخ��ل م��غ��ل��ق وخ��ارج م��ف��ت��وح. وم��ن 
الجدیر بالذكر ان السرد العراقي س�ب�ق 
لھ وان تناول ثیمة السفر بال�ق�ط�ار ف�ي 
قصص محمود ع�ب�د ال�وھ�اب وم�ح�م�د 

ومثلما وجدنا السیدة  خضیر وغیرھما. 
میتشل تتضایق من الرجل الذي یج�ل�س 
قبالتھا في عربة القطار، وتتخ�ی�ل�ھ ف�ي 
اكثر من مكان في محطة القطار، كذل�ك 
ترتاب السیدة یاسمین في الرج�ل ال�ذي 
یجلس قبالتھا، وفي لحظة ما تخیلت انھ 
زوجھا مازن أو نسخة كاربونی�ة م�ن�ھ، 
كما إن ص�ورت�ھ ظ�ل�ت ت�ط�اردھ�ا ب�ع�د 
نزولھا من القطار، وخیل لھا إنھ حاول 
االصطدام بسیارة ابن مدیحة التي كانت 

  تقلھا.
ویمكن أن نشیر أیض�اً ال�ى ت�واف�ر ج�و 
القصة البولیس�ی�ة ف�ي ال�روای�ت�ی�ن م�ن 
خالل مح�اول�ة ف�ك االل�غ�از والش�ف�رات 
الغامضة في حیاة البطل�ت�ی�ن وال�ج�رائ�م 
المرتكبة. وإذا ما ك�ان�ت روای�ة "ف�ت�اة 
القطار" قصة بولیسیة ب�ام�ت�ی�از ع�ل�ى 
غ��رار روای��ات أج��اث��ا ك��ریس��ت��ي، ف��إن 
روایة ھدیة حسین "لیل صاخب ج�داً" 
اك��ت��س��ب��ت ج��زءاً م��ن ج��و ال��ق��ص��ة 
البولیسي،ربما بتأثیر أجواء روایة فتاة 
القطار، ولم تنغمس فیھ ب�إس�راف ك�م�ا 
فعلت بوال ھوكینز في روایتھ�ا.وی�م�ك�ن 
أن نخلص الى أن جو القصة البولیسیة 
في روایة ھدیة حسین ناجم ع�ن ح�ال�ة 
ال��ت��وت��ر ال��ع��ص��ب��ي واإلج��ھ��اد وال��ق��ل��ق 
والیأس التي خیمت على نفسیة السی�دة 
یاسمین ،بعد اكتشاف حقیقة أن س�راب 
كانت ھي "ضرتھا" السریة. وم�ع أن 
س��راب ك��ان��ت ھ��ي االخ��رى ض��ح��ی��ة 

م�ازن ووع�وده ف�إن الس�ی�دة   اك�اذی�ب
یاسمین لم تكن، في حال�ت�ھ�ا ال�ن�ف�س�ی�ة 
السوداویة الیائسة تلك ، قادرة على ان 
تسامحھا أو تغفر ل�ھ�ا ذن�ب�اً،ھ�ي غ�ی�ر 
مسؤولة عنھ. فالحالة النفسیة لل�س�ی�دة 
یاسمی�ن ازدادت س�وءاً وت�ع�ق�ی�داً ب�ع�د 
اكتشافھا الحقیقة ال�م�ؤل�م�ة م�ن خ�الل 
دفتر مذكرات سراب دفعتھا الى تمزی�ق 

وإلقائھ في موقد النار. ھذا وق�د   الدفتر
سبق ل�ن�ا واك�ت�ش�ف�ن�ا ف�ي وق�ت م�ب�ك�ر 
إحساس السیدة یاسمین بالوحدة: "أن�ا 
وح��دي، وح��دي إم��رأة م��ن��ق��وص��ة. 

 )٧٦"(ص
ول�ت��ع��م��ی�ق إحس��اس ال�ب��ط��ل��ة ب��ال��ق��ل��ق 
والتوتر،یخیل لھا أن ك�ل ش�ئ ص�اخ�ب 
وضاج ،حتى اللیل الھادئ ،عادةً، یبدوا 

وھو ما ی�وم�ئ ل�ھ ع�ن�وان   لھا صاخباً 
  الروایة "لیل صاخب جداً" :

"یحتویني الل�ی�ل الص�اخ�ب ج�داً، ب�ك�ل 
ظلمتھ وھسیس ك�ائ�ن�ات�ھ. أح�س ان�ن�ي 

  ) 109منھكة ومنكسرة. " (ص 
ویتناغم صوت فیروز "م�ع م�ی�ن ب�دك 
ترجعي بعتم الطری�ق" ،وھ�ي ت�ت�ح�دث 
عن إحساسھا ب�ال�وحش�ة م�ع إحس�اس 
البطلة التي یبدو لھا كل شيء ص�اخ�ب�اً 

  ووحشیاً:
"تنبثق من رأسي صورة إمرأة تركض 
في طرق مف�ت�وح�ة، ت�رك�ض وی�رك�ض 

  )110وراءھا الصخب ." (ص 
روایة ھدیة حسین ھ�ذه ك�ت�ب�ت ب�ح�س 
إنثوي متوجع ی�ن�دم�ج م�ع ج�و روای�ة 
باوال ھوكینز، ومع القصة التي كتبت�ھ�ا 
(س�راب) وال�ت�ي ش�غ��ل�ت ح�وال�ي رب��ع 
الروایة، والتي منحت ھذه الروایة سمة 
(ال��روای��ة ال��م��ی��ت��اس��ردی��ة) م��ن خ��الل 
المخطوطة الداخلیة التي جاءت بش�ك�ل 
(قصة+ قص�ة) أو قص�ة داخ�ل قص�ة، 
حیث كانت قصة سراب تضيء أو تفسر 
بعض األحداث الماضیة التي كانت تقدم 
ببراءة وموضوعیة، لك�ن�ھ�ا م�ن خ�الل 
سرد (سراب) التي وضعت النقاط عل�ى 
الحروف، أحالت ما ھو برئ الى ف�اج�ع 

  ومأساوي وداكن.
روایة "لی�ل ص�اخ�ب ج�داً" ل�ل�روائ�ی�ة 
ھدیة حسین ترنیمة حزین�ة ن�ازف�ة م�ن 
أعماق إمرأة تحاصرھا الوحدة والعزلة 
والخیانة ،تتعالق بذكاء خالق مع ع�ال�م 
"فتاة القطار" ل�ل�روائ�ی�ة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة 
باوال ھوكینز ،وھو ما ی�ج�ع�ل�ھ�ا روای�ة 
نس���وی���ة ل���ن���س���اء م���ت���وحش���ات ح���د 

 االستیحاش كما یقول أوكونور.

روا  : "ا  " 
  ا ن ا  

 
 بغداد فاضل ثامر/
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األمثال الشعبیة ھي حكمة العامة من   
ال�ن�اس، وال�م�ث��ل الش��ع�ب�ي ی�ق�ال ب�ع��د 
تجارب عدیدة في الحی�اة ع�ن أم�ر م�ا 
یحدث. وكثیر من األمثال ھي م�ن ھ�ذا 
النوع والتي تشرح وتصف أمر م�ا ق�د 
جرى على الن�اس. وإذا ك�ان ال�ب�ع�ض 
یرى بعین واح�دة، ف�إن خ�ل�ی�ة االزم�ة 
ترى بعینین، وھي "مفتشة بال�ل�ب�ن"، 
وترى ان الوباء قد ازداد، والف�ای�روس 
قد تمكن من العراق، وقالت أك�ث�ر م�ن 
مرة: سدوا الحدود، والمطارات، إّال ان 
أذان الحكومة من طی�ن واألخ�رى م�ن 
عجین، وھكذا تمّدد الوباء مثل سرطان 
ضخم ال یمكن السیطرة علیھ. فلم ت�ع�د 
تفید فیھ األدعیة، والحروزة، وما أكثر 
المّدعین، وأنواع وتعدد ما یكتبون من 
ط��ال��س��م، وی��رس��م��ون م��ن م��رب��ع��ات 
وم��ث��ل��ث��ات تُ��م��أل ب��ح��روف ال��ع��رب��ی��ة 
واألعجمیة، فأبتلیت بھم ھذه الحروف. 
وال زیارة مراقد األولیاء والص�ال�ح�ی�ن 
بالتي تعود على صاحبھا الزائر بالخیر 
والصحة والعافیة بعد تع�ف�ی�ر وت�ع�ق�ی�م 
تلك المراق�د. وال ط�ب�ول انش�ودة "ی�ا 
حوتھ یا منحوتھ ھّدي قمرنا ال�غ�ال�ي" 
تعود ب�ال�ف�ائ�دة ع�ل�ى م�ن�ش�دی�ھ�ا، وال 
البخور، وصاحبات السحر، وأص�ح�اب 
ال��ت��ع��اوی��ذ، ك��ل ذل��ك ال ی��ف��ی��د، ح��ت��ى 
الشیطان نفسھ. ملّت أكثر ال�ن�اس م�ن 
ذلك، وراحت تنصت جیدا إلى تعلیم�ات 
خلیة األزمة، وم�ا ی�ق�ول�ھ ال�ع�ل�م, أم�ا 
الذین ظلوا في غیھم یعمھون، فإن ك�ل 

 الذي قلناه ال یفیدھم بشيء.
وإذا كان الوباء قد طال أھل المدینة،    

وغرز أنی�اب�ھ ف�ي ل�ح�م�ھ�م، ف�ق�د ك�ان 
البعض منھم ھم المس�ب�ب�ون ل�ذل�ك، إذ 
نقلوا الفایروس م�ن م�ك�ان إل�ى آخ�ر، 
ومن بلد إلى آخر. وكان أول م�ن ن�ق�ل 
ھذا الفایروس إلى المدی�ن�ة ھ�و أح�م�د 
الذي أصیب ب�ھ، وأص�اب وال�ده، وق�د 
كان أك�ث�ر أری�ح�ی�ة ع�ن�دم�ا ت�ق�ب�ل ھ�و 
وعائلتھ بالحجر الصحي، وكذلك تق�ب�ل 
بحزن فقدان رب العائلة، إّال ان ھ�ن�اك 
بعض الناس یھ�رب�ون م�ن مس�ؤول�ی�ة 
نقل ھذا الفابروس، مثل شراد االنسان 
القروي ال�ذي ن�ق�ل�ھ م�ن ت�ل�ك ال�دول�ة 
ال��م��ج��اورة ال��ت��ي ن��ق��ل أح��م��د م��ن��ھ��ا 
الفایروس نفسھ إلى أبناء المدینة، إلى 
أھل قریتھ، فلم تسلم القریة ك�ال�م�دی�ن�ة 
التي أصابھا الوباء. وكان الناقلون ف�ي 
المدینة ھم أحمد اب�ن ال�ح�اج ری�ح�ان، 

 وشراد في القریة والریف.
أیام شھور فص�ل    وفي ھذا الیوم من   

الشتاء ال�ت�ي ی�ن�زل ف�ی�ھ�ا ال�م�ط�ر ف�ي 
المدینة على شكل موجات بع�ی�دة ب�ی�ن 
الواحدة واألخرى زمن بعید مثل ناقوط 
ال��ح��ب، ف��ي ھ��ذا ال��ی��وم، ع��اد ش��راد، 
المواطن القروي، من تلك الدولة مشیا 
عل�ى األق�دام ك�ي ال ی�خ�ض�ع ل�ف�ح�ص 
المفرزة الصحیة الموجودة في م�دخ�ل 
ال�م�دی��ن�ة، ال ل�م��ع�رف�ت��ھ ب�أن��ھ مص��اب 
بالوباء وانما النقطاع وسائل النقل بین 
المدن، ولسرعة الوصول إلى بیتھ ألن 
المف�رزة س�ت�رس�ل�ھ إل�ى ال�م�س�ت�ش�ف�ى 
لحجره فیھ. وصل إلى منطقتھ الریفی�ة 
شمال المدینة أثناء اللیل، وكانت الدور 
التي تقع على الطریق الترابي والوحید 
الذي یفصل القریة إل�ى قس�م�ی�ن ت�ن�ام 
ھادئ�ة، وف�وق�ھ�ا الس�م�اء خ�ال�ی�ة م�ن 
النجوم، سوداء كش�ی�ل�ة أم�ھ، وع�واء 
الكالب یتردد صداه في أطراف القری�ة. 
وعندما وص�ل إل�ى داره ط�رق ال�ب�اب 

مثل رجل مطارد، وھو ك�ذل�ك، ف�ت�ح�ت 
زوجتھ باب الدار، فدخل بس�رع�ة ب�ع�د 
أن تبادال التحیة ھو وزوجتھ، ونام في 
فراشھ بعد أن رفض است�ی�ق�اظ أب�ن�ائ�ھ 

 لیسلم علیھم.
كانت ال�ق�ری�ة ت�ن�ھ�ض ص�ب�اح�ا م�ع    

"ط�ة البریج"، ویص�ل رج�ال�ھ�ا إل�ى 
مضیف الشیخ بعد االنتھاء م�ن ص�الة 
ال��ف��ج��ر ل��م��ن یص��ل��ي، ف��ی��ج��دوا أن 
"ال�ھوچي"قد سبقھم إلى ال�م�ض�ی�ف 
وھو یعمل القھوة. وف�ي وق�ت م�ت�أخ�ر 
من ذلك الصباح، وبعد أن س�لّ�م ش�راد 
على أبنائھ، ووزع علیھم الھدایا وفیھا 
"عل�"، وتناول فطوره المتكون م�ن 
بیضتین مسلوقتین، واس�ت�ك�ان ش�اي، 
خرج میمما صوب مضیف الق�ری�ة، إذ 
لم یكن یفكر بالمرض، وال ب�ال�ع�دوى، 
أو االصابة، ألنھ ل�م ی�ك�ن یش�ع�ر ب�أي 
شيء، فما زال قویا ویستطیع أن یھزم 
العشرات. وج�د ف�ي ال�م�ض�ی�ف إب�ن�اء 
القریة متجمعی�ن وھ�م یس�م�ع�ون إل�ى 
مواعظ المّال عن المرض، وق�د وض�ع 
عمامتھ على فخذی�ھ، وھ�ذب ل�ح�ی�ت�ھ، 
وقطب شاربیھ، وح�ّف وج�ھ�ھ، ف�ب�دت 
صلعتھ الكبیرة تشع تحت ضوء النھار 
ال��ذي ی��ت��س��ل��ل إل��ى ال��م��ض��ی��ف م��ن 
خصاصات القصب والب�واري ال�م�ب�ن�ي 

 منھا. قال:
ی��ق��ول هللا ف��ي ال��ق��رآن "إدع��ون��ي  -

اس��ت��ج��ب ل��ك��م"، وق��ال ك��ذل��ك: "وإذا 
مرضت فّھَُو یشفین"، فا� ھو الشافي 
وال یھمنا أي ش�يء ب�ع�د ھ�ذا ال�ق�ول، 
وع��ن��دم��ا ل��م یس��م��ع أي ك��ل��م��ة م��ن 

 الجالسین تابع قولھ:
محمد بن  وقد جاء في الكافي: ((عن -

أحمد بن محمد بن عیس�ى،  یحیى، عن
ال��ن��ض��ر ب��ن  ع��ن اب��ن م��ح��ب��وب ع��ن

قرواش الجمال، قال: سألت أبا عبد هللا 
علیھ السالم ع�ن ال�ج�م�ال ی�ك�ون ب�ھ�ا 
الجرب أعزل�ھ�ا م�ن إب�ل�ي م�خ�اف�ة أن 
یعدیھا جربھا، والدابة ربما صفرت لھا 

أب�و ع��ب��د  ح�ت��ى تش�رب ال��م��اء؟ ف��ق��ال
ع���ل���ی���ھ الس���الم: إن أع���راب���ی���ا  هللا

رس���ول هللا ص���ل��ى هللا ع��ل���ی���ھ  أت��ى
فقال: یا رسول هللا، إن�ي أص�ی�ب  وآلھ

الشاة والبقرة والناقة بالثم�ن ال�ی�س�ی�ر 
وبھا جرب، فأكره شراءھا م�خ�اف�ة أن 
یعدي ذلك الجرب إبلي وغن�م�ي. ف�ق�ال 

رسول هللا صلى هللا علیھ وآل�ھ: ی�ا  لھ
أع���راب���ي ف���م���ن أع���دى األول؟ ث���م 

رسول هللا صلى هللا علیھ وآل�ھ: ال  قال
ع��دوى، وال ط��ی��رة، وال ھ��ام��ة، وال 

بعد فصال،  رضاع شؤم، وال صفر، وال
وال تعرب بعد ھجرة، وال صمت ی�وم�ا 
إل��ى ال��ل��ی��ل، وال ط��الق ق��ب��ل ن��ك��اح، 

ق��ب��ل م��ل��ك، وال ت��م ب��ع��د  ع��ت��ق وال
إدراك.)). عندما انتھي من قولھ ل�ب�س 
عمامتھ، رتبھا جیدا على رأسھ، ثم قام 

 وقال للحضور:
لنص�ل�ي � رك�ع�ت�ی�ن ل�ك�ي ی�ج�ن�ب�ن�ا  -

 المرض.
قام الجمیع، الذي یص�ل�ي وال�ذي ل�م    

ی��ق��رب الص��الة ف��ي ح��ی��ات��ھ، وك��ذل��ك 
الص�ب��ی�ان ال�ذی��ن راف�ق��وا آب��اءھ�م ف��ي 
ال��م��ج��يء إل��ى ال��م��ض��ی��ف، ن��ف��ض��وا 
مالبسھم، ورتبوا ص�ف�وف�ھ�م ل�ل�ص�الة، 
وكان الشی�خ ووج�ھ�اء ال�ع�ش�ی�رة ف�ي 
المقدمة، وأصبح شراد ال�ذي ق�دم م�ن 
تلك الدولة، في المؤخرة، أو ھكذا وجد 
نفسھ، وراحوا یصلون ص�الة الش�ف�اء 

 كما قال لھم المّال.

ك��ان ال��وب��اء ق��د ت��م��ك��ن م��ن أھ��ل    
المدینة، وكانت الفرق الصح�ی�ة ت�ق�وم 
بعملھا لیل نھار، وكان رحیم الممرض 
في مستوصف ال�ق�ری�ة، وال�ذي یض�ع 
ك�م��ام��ة ع��ل�ى أن��ف��ھ وف�م��ھ، وی��رت��دي 
القفازات الزرق، لم یمد یده لیسلّم على 
شراد عند دخولھ المضیف، قال ل�ل�م�ّال 
ب��ع��د أن��ھ��وا ص��الت��ھ��م وع��ادوا إل��ى 
مج�ل�س�ھ�م ع�ل�ى الس�ج�ادات ال�م�ل�ون�ة 
والمفروشة بإنتظام، ووزعت ع�ل�ی�ھ�م 

  فناجین القھوة:
شیخنا ون�ع�م ب�ا� ون�ب�ی�ھ واالئ�م�ة،  -

الذي ذكرتھ شی�خ�ن�ا ع�ل�ى ان�ھ ح�دی�ث 
لالمام فَھَُو حدیث م�وض�وع وم�ك�ذوب 
علیھ... علینا أن نتجنب ھ�ذا ال�م�رض 
كي ال تس�ري ع�دواه ل�ن�ا. ع�ل�ی�ن�ا أن 
نت�وق�اه بش�ت�ى ال�ط�رق، م�ث�ل ال�غ�س�ل 
بالصاب�ون دائ�م�ا، ووض�ع ال�ك�م�ام�ات 
على انوفنا وأفواھنا، ولبس القف�ازات، 
وعلینا أن ال نالمس أي ش�خ�ص ج�اء 
من دولة م�وب�وءة ب�ال�م�رض. "وك�ان 
ی�ق�ص�د ب�ك�الم�ھ ھ�ذا ش�راد" ق�ب�ل أن 

  یراجع المستشفى.
 فصاح شراد قائال:   
 أتعني بكالمك انني مصاب بالمرض؟ -

رّد علیھ ب�ح�زم وث�ق�ة ب�ان�ت ب�ن�ب�رة    
 حدیثة:

كان علیك أن تذھب إلى المس�ت�ش�ف�ى  -
 لكي تخضع للفحص.

 قال شراد بإستھجان:   
وماذا أفحص؟ أنا غیر مص�اب، وأن�ا  -

 أصلي وأصوم، والمّال یشھد بذلك.
 رد الموظف الصحي، رحیم ضاحكا:   
ونعم با�، وأنا أشھد لك بذل�ك، أن�ت  -

تصلي وتصوم، وھل ھ�ذا ی�ك�ف�ي أم�ام 
ھذا المرض؟ الم�رض ش�يء دن�ی�وي، 
یصیب االنسان الذي یصلي، وال�ذي ال 
یصلي، فكیف بالحیوان والنبات ال�ذی�ن 
ال یصلیان، وال یصومان؟ وكان ع�ل�ی�ك 
أن تراجع المستشفى لیتأكدوا من ع�دم 

 اصابتك بھذا المرض.
 دفاعا عن شراد قائال:  تكلم المّال    
ان ال��ح��دی��ث م��ذك��ور ف��ي ك��ت��اب  -

"الكافي" ویمكن ان ترجع لھ ل�ت�ت�أك�د 
منھ. ابني رحیم أال تع�رف أن هللا ق�ال 
في كتابھ ال�ع�زی�ز: بس�م هللا ال�رح�م�ن 
الرحیم "وإذا مرض�ت فَ�ھُ�َو یش�ف�ی�ن" 
فا� ھ�و الش�اف�ي، وال ت�دع ص�اح�ب�ك 
یقلق على صحتھ. وعند ھذا الح�د م�ن 
الحدی�ث ق�ام الش�ی�خ، وق�ام م�ن ب�ع�ده 

  الناس وقد تفرقوا إلى أعمالھم.
خرج شراد وذھب إلى ب�ی�ت وال�ده،    

وھناك أعطاھم الھدایا التي جلبھ�ا م�ن 
زیارتھ لتلك الدولة، ثم عاد إلى ب�ی�ت�ھ، 
وفي طریق العودة التقى بمجموعة من 
األصدقاء، وتبادل معھم التحی�ة. ف�ی�م�ا 
ذھب رحی�م إل�ى ال�م�س�ت�ش�ف�ى وأخ�ب�ر 
مدیره بوصول شراد م�ن ت�ل�ك ال�دول�ة 
وعلیھ أن یخضع للفح�ص ھ�و وب�ق�ی�ة 

 أبناء القریة، ألن شراد اختلط بأھلھا.
حضرت المفرزة الطبیة، واألم�ن�ی�ة،    

وھ�م   وسیارات رجال الدفاع الم�دن�ي،
مھیأون صحی�ا ل�ف�ح�ص ق�ری�ة ش�راد. 
أحاطوا ببیوت القریة، وحاول شراد أن 
ال ی��خ�رج م�ن داره، إّال أن ال�م��ف��رزة 
ال��ط��ب��ی��ة ج��اءت م��ب��اش��رة إل��ى داره، 
وحجرتھ، وح�ج�رت أھ�ل ال�ق�ری�ة ف�ي 
دورھم ولم تترك لھ�م ح�ری�ة ال�خ�روج 
من دورھم. وھم محجورین أخضعتھ�م 
ل��ل��ف��ح��ص، وظ��ھ��ر ان��ھ مص��اب ب��ھ��ذا 
الفیروس. وبدأ ف�ح�ص أب�ن�اء ال�ق�ری�ة 

فوجدت المفرزة الطبیة ان أغلب أھلھا 
قد أصیب بھذا الفیروس، ومن ضمنھم 
الش�ی��خ، وال��م��ّال. وأع��ت�ب��رت م��ن��ط��ق��ة 
موبوءة بالفیروس، ف�ی�م�ا ع�زل�وا ك�ل 
الذین ل�م تص�ل ل�ھ�م ال�ع�دوى، خ�ارج 
القریة، حیث وضعت لھم "كرفانات"، 

 وعفروا وعقموا منازل القریة.
كان الشیخ الذي یصّدق ب�م�ا ی�ق�ول�ھ    

المّال، والمّال، قد أنتقلت ل�ھ�م ال�ع�دوى 
من شراد فماتوا في ال�ی�وم ال�راب�ع، إذ 
توفي الشیخ الذي نزل شراد على یدیھ 
وقبلھما عدة قُب�ل، وم�ات ال�م�ّال ال�ذي 
سلم على شراد واستقب�ل�ھ ب�األحض�ان. 
ومات زایر كاظم ذو ال�ث�م�ان�ی�ن ع�ام�ا، 
ومات ب�ع�ض ك�ب�ار الس�ن، ول�م ی�ك�ن 
ھؤالء ھم المتوف�ی�ن ال�وح�ی�دی�ن ب�ھ�ذا 
الف�ای�روس، ب�ل س�ب�ق�ھ�م ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الناس. وقد شفي من تم حجرھم، ك�م�ا 
شفي الكثیر من الناس في المح�اف�ظ�ة، 
أو في العراق. وظل شراد ال�ذي ش�ف�ّي 
من المرض یلوم نفسھ على ما قام ب�ھ 
من فعل ولم یصدق قول رح�ی�م، ف�ی�م�ا 
صّدق قول المّال. كما الم أح�م�د ن�ف�س�ھ 
على نقل الف�ای�روس م�ن�ھ إل�ى وال�ده، 
وموت والده من جراء ذلك، ألن�ھ ك�ان 

  كبیر السن.
لم ت�ك�ن ھ�ذه ال�ح�ال�ة األول�ى ال�ت�ي    

تحصل لقرى خ�ارج ال�م�دی�ن�ة، وان�م�ا 
أصبح�ت ظ�اھ�رة ت�ف�ش�ي ال�وب�اء ھ�ي 
المسیطرة في المدینة حالھا حال م�دن 
العراق، إّال انھا أقل من المدن األخ�رى 
في عدد المصابین، وعدد ال�م�ت�وف�ی�ن، 
وكثرة في عدد المتشافی�ن. ل�ق�د وص�ل 
الوباء في المدینة إلى مستوى ال�ذروة 
بسبب ح�ل�ول ش�ھ�ر رمض�ان، الش�ھ�ر 
الذي بنت علیھ خلیة األزمة آمالھا ف�ي 

تجوال المواطنین، إذ فكروا انھ�م   عدم
سیظلون في البیت نیاما وال ینھ�ض�ون 
إّال وق�ت االف��ط�ار، وب��ع�د ھ��ذا ال�وق��ت 
یكون قد حل میعاد ال�ح�ض�ر، ان آم�ال 
أعضاء خلیة األزمة قد باءت بالف�ش�ل، 
كان الناس یخرجون في ال�ن�ھ�ار أك�ث�ر 
من باقي األیام، وتجّمعھم في األسواق 
والموالت أكثر منھ في األیام ال�ع�ادی�ة، 
فكانت أن رفعت نس�ب االص�اب�ة ب�ھ�ذا 
الفایروس، وكان ھذا ما ناقش�ھ أن�م�ار 
مع صدیقھ واثق من بغداد بالمحم�ول، 
الذي أخبره بموت أست�اذ ال�ری�اض�ی�ات 

 المتمرس ألیاس بالوباء.
 قال لھ أنمار:   
ھذا البروفسور رجل كبیر في السن،  -

وھو دائما یلھث كالكلب بسبب م�رض 
الربو. ك�ان ی�ح�ب ال�ع�ل�م، وال�ع�ل�م�اء، 
ویقول العلم ھو اإلل�ھ، وم�ن أص�ح�اب 
دوكنز خاصة في كتابھ "وھم االل�ھ"، 
وقد التقى بھ، ون�اقش�ھ. وق�د ش�اھ�دت 
ذات یوم في ح�ق�ی�ب�ت�ھ ال�ی�دوی�ة ك�ت�اب 
دوكنز "وھم األلھ" باللغة االن�لیزی�ة. 
كان یقول یجب أن تتوحد االنسانیة في 
قبول إلھ واحد وھو العلم، والعلم لی�س 
فیھ مغیب، وغ�ی�ب، واح�د زائ�د واح�د 

 یساوي أثنان.
 قال واثق حزینا:   
كان مسیحیا ممن ال یؤمن ب�األدی�ان،  -

ویسمى بعرف أصحاب األدیان ك�اف�را، 
ألنھ ال یؤمن بھا، وال با�. كان انسانا 
طیبا، وخلوقا، وكبیر القلب، وس�م�ح�ا. 
كان ی�ق�ول األرض واح�دة، والش�م�س 
واحدة، فلماذا یتعارك األشقاء؟ وینظ�ر 
إلى العلم على انھ ھو اإللھ الذي ی�ج�ب 
أن نؤمن بھ. وقد ح�زن ال�ك�ث�ی�ر م�م�ن 

 یعرفھ بموتھ.
 رد أنمار:   
ل�ق�د ك��ان م�وت ج��دي خس�ارة ل��ي،  -

وموت ھذا األستاذ خسارة كبیرة للعل�م 
 والعلماء. ثم قال وھو یغیر الموضوع:

أت�ع�رف ی�ا واث��ق ان االص�اب�ات ق��د  -
كثرت في ھذه األیام، وھ�ي ت�زداد ك�ل 

 یوم بنسب كثیرة.
 رّد علیھ واثق قائال:   
وھذا م�ا حص�ل ف�ي أن�ح�اء ال�ع�راق  -

 أیضا.
قال أنمار وكأنھم ی�ت�ح�دث�ون وج�ھ�ا    

 لوجھ ولیس بواسطة المحمول:
م�ع األس�ف ھ�ذا ھ�و ال��ح�اص�ل ف��ي  -

ال��ع��راق ك��م��ا ھ��و ح��اص��ل ف��ي ال��دول 
 االسالمیة.

 قال واثق:   
وأیضا في الدول األخرى، م�ع ال�ع�ل�م  -

 انھ لیس لدیھم شھر یصومون فیھ.
 قال أنمار:   
ربما المجتمع األوربي، والمجتمعات  -

األخرى تختلف عن المجت�م�ع ال�ع�رب�ي 
بأن�ظ�م�ة ال�غ�ذاء، وف�ي الس�ك�ن، وف�ي 
العادات والتقالید، وأھم شيء في الجو 

 والمناخ.
 قال واثق:   
ربم�ا ذل�ك، وإّال م�ا الس�ب�ب ف�ي أن  -

تكون االصابات كثیرة جدا ف�ی�ھ�ا؟ ن�ع�م 
ربما ألن أجواءھم باردة، أو أن عادات 
أكلھم وشربھم، وسكنھم، تختل�ف ع�ن 
الدول التي تقع في المن�ط�ق�ة ال�ع�رب�ی�ة 

 لحرارة أجوائھا.
 رد أنمار قائال:   
ربما ھذا ھو السبب، أو ھناك س�ب�ب�ا  -

أخر، ولكن االصابات في العراق ت�زداد 
ب�ی��ن ی��وم وآخ�ر، وع��ل��ی��ن�ا أن ن��ك��ون 

 حذرین جدا.
ساد صمت طویل بینھم في المحمول    

 قطعھ أنمار بقولھ:
 ما ھي أخبار ساحة التحریر؟ -

 قال واثق:   
یوم أمس كنت ھ�ن�اك، وك�ان ال�ذی�ن  -

أبقیناھم في الس�اح�ات رج�ال أق�وی�اء، 
ویصلھم األكل والشرب من أھ�ل�ھ�م أو 
أصدقاءھم، وھم صامدون بال�ك�م�ام�ات 
والقفازات، ووسائل التعقیم، وبال�روب 

 األزرق.
 بعدھا سأل واثق أنمارا:   
وما ھي أخب�ار ال�ن�اس ع�ن�دك�م، ف�ي  -

 ساحة الحبوبي، وفي الحجر؟
 قال أنمار:   
لقد أخ�ب�رت�ك ان ج�دي ت�وف�ي، وق�د  -

دف�ن��اه ف�ي ص��ح�راء ال��ن�اص��ری��ة. وأن 
والدي بعده لم تظھر لھ نتائج مشج�ع�ة 
ت�ن��ب��يء ع�ن ش��ف��ائ��ھ، إّال أن أط��ب��اءه 

ق�وی�ة   أخبروني بأن جسمھ، ومناعتھ
وھو یكافح الفیروس الذي ف�ي رأت�ی�ھ. 
وعائلتي ما زالت محجورة وب�ق�ي م�ن 
فترة حجرھم یوم أو یومان. أما ساح�ة 
الحبوبي فھي بخیر ما دامت الساح�ات 

 بخیر.

" روم ءو  روا" 
داود سلمان الشویلي / العراق 
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،على جریدة العراقیة ضیف ھذا األسبوع  
ھو الروائي المصري ال�م�ب�دع  االسترالیة،

من�ی�ر ع�ت�ی�ب�ة، م�ؤس�س وم�دی�ر م�خ�ت�ب�ر 
السردیات بمكتبة اإلسكندریة قِبلِة األدب�اِء 
كلَّ ثالثاء، حیث یس�ت�ض�ی�ف وی�ن�اق�ش أو 
یدعو المبدعین والنقاد لمناقش�ة األع�م�ال 
الجدیدة، ودائًما یلقي الضوَء على جوان�َب 

 من حیاتنا الثقافیة فتزداد بریقًا وإشراقًا.
وھو روائيٌّ من ال�ط�راز ال�رف�ی�ع، وك�ات�ٌب 
للدراما اإلذاعیة، وصاحب سلسلة تبس�ی�ط 
علوم لألطفال، وحاصل على جائزة الدولة 
التشجیعیة وج�ائ�زة ات�ح�اد ك�ت�اب مص�ر، 
وقبل وبعد كل ذلك لھ ف�ي ق�ل�وب م�ح�ب�ی�ھ 
وقارئیھ ظلٌّ ظلیٌل وبسمةُ أف�ٍق ال ی�ن�ط�ف�ئ 
بریقُھا. س�م�ُح ال�وج�ھ ع�ذُب ال�ح�دی�ث ال 
تفارُق روح�ھ ب�راءةُ ال�ط�ف�ول�ة ووض�اءةُ 

 الصدق.
ویسرني التوجھ إلیھ ببعض األسئلة ال�ت�ي 
ربما تحیط إلى حدٍّ ما بشخصیتِِھ كأدیٍب لھ 
 تأثیره وفعالیاتھ التي تتنامى یوًما بعد یوم.

 
* قریتك التي تحدثت عنھا بكل الح�ب ف�ي 
بعض أعمالك: ھل أضفَت إلیھا أم أضاف�ْت 

 إلیك؟
** تقع قریتي (خورشید) وم�ع�ن�ى االس�م 
(الشمس)، على الحدود ب�ی�ن م�ح�اف�ظ�ت�ي 
اإلسكندری�ة وال�ب�ح�ی�رة، وت�ن�ت�م�ي إداریًّ�ا 
لمحافظة اإلسكندریة، وقد أثرت فيَّ تأثی�ًرا 
كبیًرا، فقد ول�دُت وعش�ُت وأع�ی�ُش ف�ی�ھ�ا 
حتى اآلن، مسألة وقوعھا على "الحدود" 
أثرت في تفكیري ك�ث�ی�ًرا، وك�ذل�ك ك�ون�ھ�ا 
قریة متغیرة لم تعد ریفًا خالًص�ا وت�ق�ت�رب 
حثیثا ألن تكون مدین�ة ص�غ�ی�رة، ك�ان ل�ھ 
أیًضا تأثیر في أفكاري ومش�اع�ري، وھ�و 
م��ا ان��ع��ك��س ع��ل��ى قص��ص��ي وروای��ات��ي، 
فص�ورت ال�ت��غ�ی�رات ف�ي ال��ق�ی�م وال�ح�ی��اة 
االجتماعیة واالقتص�ادی�ة ب�خ�ورش�ی�د م�ن 
خالل روایتي (حكایات آل الغنیمي) وكذلك 
في العدید من أع�م�ال�ي س�واء ال�م�ك�ت�وب�ة 
بواقعیة أو في إطار ف�ن�ت�ازي، ف�خ�ورش�ی�د 
أضافت إليَّ الكثیر، وأظنني أضف�ت إل�ی�ھ�ا 
التعریف بھا، وجعلھا أكثر من مجرد قریة 
بل نموذج مصغر للعال�م ك�م�ا ت�ت�ب�دى ف�ي 

 كثیر من قصصي.
 

* ماذا یقدم مختبر السردیات ف�ي م�ك�ت�ب�ة 
 اسكندریة مع ذكر بعض األمثلة؟

** المختبر ی�ھ�دف إل�ى إنش�اء وت�ن�ظ�ی�م 
وتدعیم حركة نقدیة فاعلة م�رت�ك�زة ع�ل�ى 
الحركة اإلبداعیة، ب�ح�ی�ث ی�خ�رج ال�ت�ی�ار 
السردى اإلبداعى نقاده من بین أعضائ�ھ، 
ومد جسور المعرفة بین الت�ی�ار اإلب�داع�ى 

النقدى السكندرى وبین المبدعین والن�ق�اد 
فى جمیع أنحاء مصر، وال�وط�ن ال�ع�رب�ى، 
وك�ذل��ك ال��ت�واص��ل م��ع أح��دث اإلب��داع��ات 
العالمیة فى مجال السرد، وإنشاء وتنظ�ی�م 
وتدعیم حركة ترجمة لھذا التیار اإلبداع�ى 
ال��ن��ق��دى، وك��ذل��ك ل��ّم ش��م��ل ال��ت��ج��م��ع��ات 
السكندریة ال�م�ھ�ت�م�ة ب�الس�رد م�ن ورش 
وم��ن��ت��دی��ات ون��دوات ب��ق��ص��ور ال��ث��ق��اف��ة 
وغیرھا، ال لیلغیھا ولكن لیجعل�ھ�ا ت�ل�ت�ق�ى 
معًا، مما یصنع تیاًرا سردیًّ�ا س�ك�ن�دریًّ�ا ال 
ینفى خصوصیة المبدع الفرد، أو التج�م�ع 
المحدد، ولكنھ ی�ك�ون ك�ق�وس ق�زح ال�ذى 
یجمع ك�ل أل�وان ال�ط�ی�ف الس�ردى م�عً�ا، 
إضافة إلى مد جسور المعرفة بین ال�ت�ی�ار 
اإلبداعى النقدى السكندرى وبین المبدعین 
والنقاد فى جمیع أن�ح�اء مص�ر، وال�وط�ن 
العربى، ومد جسور التعاون بین المخت�ب�ر 
والمراكز الثقافیة األجنبیة فى اإلسكندری�ة 
وخارجھا، التواصل مع أح�دث اإلب�داع�ات 
العالمیة فى مجال السرد، ثم إنشاء وتنظیم 
وتدعیم حركة ترجمة لھذا التیار اإلبداع�ى 
النق�دى. ك�م�ا أن ال�ع�م�ل ع�ل�ى اك�ت�ش�اف 
المواھب الجدی�دة وإی�ج�اد ص�ی�غ ت�واص�ل 
فعال بینھ�م�ا وب�ی�ن أج�ی�ال األس�ات�ذة م�ن 
األھداف الھامة للمختبر. ویحقق المخت�ب�ر 
ھذه األھداف م�ن خ�الل ف�ع�ال�ی�ات ع�دی�دة 

ت�م  2019فعلى سبی�ل ال�م�ث�ال خ�الل ع�ام
م م�ا ب�ی�ن 2019فعالیة في عام  91تنظیم 

ندوات لمناقشة األعمال اإلبداعیة والنقدیة 
وأمسیات ال�ق�راءات ال�ق�ص�ص�ی�ة وورش 
العمل والمؤتمرات واللق�اءات ال�م�ف�ت�وح�ة 
مع المبدعین الكبار والشباب، وقد ش�ارك 

م�ب�دًع�ا  400في ھذه الفعالیات أكث�ر م�ن 
وناقًدا، وذلك من خالل الفع�ال�ی�ات ال�ث�الث 
للمختبر وھي: مختبر السردیات ب�م�ك�ت�ب�ة 
اإلس�ك�ن�دری�ة، وم�خ�ت��ب�ر الس�ردی�ات ب�ی��ت 
السناري، ومختبر السردیات للفتیة ب�ب�ی�ت 
الس��ن��اري، إض��اف��ة إل��ى ال��م��ش��ارك��ة ف��ي 
م��ع��رض ك��ت��اب م��ك��ت��ب��ة اإلس��ك��ن��دری��ة. 
ال�م�ب�دع�ون وال�ن�ق�اد ال�ذی�ن ش�ارك�وا ف��ي 

م م�ن 2019فعالیات الم�خ�ت�ب�ر خ�الل ع�ام
م��ح��اف��ظ��ة ھ��ي:  11داخ��ل مص��ر م��ن 

اإلسكندریة والقاھرة وال�غ�رب�ی�ة وأس�وان 
واإلسم�اع�ی�ل�ی�ة وال�م�ن�ص�ورة وال�ب�ح�ی�رة 
ودمیاط والسویس وال�ف�ی�وم وب�ورس�ع�ی�د. 

دولة ھي: العراق  12ومن خارج مصر من
والبحرین ول�ب�ن�ان والس�ع�ودی�ة وس�وری�ا 
وال��ی��م��ن وف��رنس��ا وال��ك��وی��ت وال��ج��زائ��ر 
واإلمارات وبولندا وأسبانیا. كما ت�م خ�الل 
العام ت�ن�ظ�ی�م م�ؤت�م�ری�ن أول�ھ�م�ا "مص�ر 
المبدعة" للعام ال�خ�ام�س ع�ل�ى ال�ت�وال�ي 
بالتعاون مع لجنة القصة بالمجلس األعلي 
للثقافة، ونوقشت فیھ أعمال مبدعی�ن م�ن 
الفیوم والسوی�س وب�ورس�ع�ی�د، وم�ؤت�م�ر 
"سیدات السرد السكندري" حیث نوقشت 
أعمال عشرین مبدعة سكندریة. وت�ن�ظ�ی�م 

أمس�ی�ة ق��راءات  15ورش�ة ع�م�ل، و 25
لقاءات مفتوحة مع مبدعی�ن  4قصصیة، و

ن�دوة ل�م�ن�اقش�ة  46من أجیال مختلف�ة، و
أعمال إبداعیة ون�ق�دی�ة وم�ح�اض�رات ف�ي 

 موضوعات تخص السرد.

 
* كیف أثرت جائحة كورونا على فعالی�ات 

 الثقافة المصریة في مكتبة اإلسكندریة؟
** أعتقد أن التأثیر إیجابي على ال�م�دي  

الطویل، فإن شاء هللا تنتھي األزمة ونعود 
لممارسة األنشطة على المستوى الواقعي، 
لكننا كسبنا ثقة بقدرتنا على تنظی�م نش�اط 
فعال على شبكات اإلنترنت، ورأی�ن�ا م�دى 
أھمیت�ھ وان�ت�ش�اره وت�أث�ی�ره، ح�ی�ث ك�ان 

 البعض یقلل من أھمیة ھذا األمر.
 

* وماذا عن الواقعیة السحری�ة ال�ت�ي ف�ي 
كتاباتك وھل تختلف ع�ن إب�داع�ات أدب�اء 

 أمریكا الالتینیة؟
** ھذا حكم للنقاد. لكني ب�ال�ت�أك�ی�د ق�رأت 
األعمال الكبیرة للواقعیة السح�ری�ة ألدب�اء 
أمریكا الالتینیة، حتى أنني كتبت مسل�س�ال 

عن  2016حلقة وأذیع عام  30إذاعیا من 
روایة مئة عام من العزلة لماركیز، لكنن�ي 
قرأت أیًضا ال�م�ص�ادر األس�اس�ی�ة ل�ھ�ؤالء 
الكتاب، ألف لیلة ولیل�ة، وك�ل�ی�ل�ة ودم�ن�ة 
والقرآن واألح�ادی�ث ال�ن�ب�وی�ة، وال�ت�اری�خ 
العربي، كما قرأت األدب الشعبي المصري 
والعالمي في الشرق والغرب، إضاف�ة إل�ى 
استعدادي الشخصي وإیماني ب�أن ال�ح�ی�اة 
لیست فقط ھذا المكان الضیق؛ سطح الكرة 
األرضیة، الذي نعیش فیھ، فأظنن�ي أك�ت�ب 
الواقعیة المصریة، انظر لتاریخ الفراع�ن�ة 
وكیف كانوا یتعاملون مع ال�م�وت�ى، ان�ظ�ر 
للمسلمین والمسیحیین وعالقتھم بالموت�ي 
واألولیاء والقبور والجن والعالم السفل�ي، 

 ھذا ھو معیني الذي ال ینضب.
 

*من خالل عملك رئیسا لتح�ری�ر س�ل�س�ل�ة 
"كتابات جدیدة" بالھیئة المصریة العام�ة 
للك�ت�اب ھ�ل ت�رى ف�ی�م�ا ی�ق�دم�ھ الش�ب�اب 
مستقبال مبشرا بالخیر في عال�م�ي الش�ع�ر 

 والروایة؟
** یصعب إصدار أحكام عامة بخ�ص�وص 
الكتابة، وبالذات ل�م�ن ل�م ی�ق�رأ (ك�ل) م�ا 
صدر، وھو أمر یس�ت�ح�ی�ل ح�دوث�ھ، ف�م�ن 
یستطیع أن یتابع كل ھذا الكم من القصص 
واألشعار المنش�ورة ورق�یًّ�ا وإل�ك�ت�رون�یًّ�ا. 
كثیرون یكتبون، قد ال تكون ال�م�وھ�ب�ة أو 
الخبرة متوف�رة ل�ع�دد ك�ب�ی�ر م�ن�ھ�م، ل�ك�ن 
وجودھم مھمٌّ الستمرار الكتابة وال�ق�راءة، 
لتجد منھم الم�وھ�وب ال�م�ت�م�ی�ز، وھ�ؤالء 
المتمیزون نِسبتھم كبیرة وإن وج�دوا م�ن 
أنفسھم مثابرة وِمن�ا رع�ای�ة، س�ی�ق�دم�ون 
أعماال عظی�م�ة. ك�ات�ب�ات وك�ت�اب ال�ق�ص�ة 
والشعراء الشباب الذین قرأت ونشرت لھم 
یحاول معظمھم أن ی�ك�ت�ب ك�ت�اب�ة خ�اص�ة 
تشبھھ ھو، لذلك نجد االتجاه إلى التجریب 
واضح بشدة في كتابات ھؤالء المبدعی�ن، 
سواء التجریب على مستوى الموضوعات 
التى یتم تناولھا، أو على مست�وى ال�ب�ن�اء 
الفني، واللغة. فنادًرا ما نجد َوْھ�َم ت�غ�ی�ی�ر 
العالم في كتابات ھذا الجیل ب�ال�ق�در ال�ذى 
كان في أعمال أجیال سابقة، فش�ب�اب ھ�ذا 
الجیل ال یكت�ب ل�ی�غ�ی�ر ال�ع�ال�م، أو ی�ط�ور 
المجتمع، أو یرتق�ي ب�ال�ق�اريء إل�خ ت�ل�ك 

المقوالت التى كانت تقود الكتابة بشكل أو 
بآخر في مراحل معینة، لكنھ ج�ی�ل ی�ب�ح�ث 
عن ذاتھ، وبالتالى فھو یحاول أن یستخدم 
الكتابة كأداة لفھم الذات في مواجھة اآلخر 
أو العالم. وقد ش�ھ�د ھ�ذا ال�ج�ی�ل ان�ھ�ی�ار 
الم�ق�والت وال�ح�ك�ای�ات واألی�دی�ول�وج�ی�ات 
والدول الكبري، لذلك فھو ل�م ی�ع�د ی�ؤم�ن 
بھا، واستبدل بھا اإلیمان بال�ف�رد ال�م�ب�دع 
القادر على أن ی�ح�اف�ظ ع�ل�ى وج�وده ف�ي 
وسط كل التھدیدات غیر المس�ب�وق�ة ال�ت�ى 
ی��م��ك��ن أن ت��ط��ی��ح ب��ھ. وھ��ؤالء ال��ك��ت��اب 
یشعرون باالغتراب بالم�ع�ن�ی�ی�ن ال�ن�ف�س�ي 
واالجت�م�اع�ي، وی�رون أن ال�ت�واص�ل م�ع 
اآلخر/الفرد والمجتمع أمر ص�ع�ب وب�اھ�ظ 
التكالیف، وفي الوقت ذاتھ ال مفرَّ من ھ�ذا 
ال��ت��واص��ل وإال وق��ع��وا ف��ي ب��ئ��ر ال��وح��دِة 
وانقطاِع الصل�ِة ب�ال�ع�ال�م، وال�ك�ت�اب�ة ھ�ى 
وس�ی��ل��ت��ھ�م األس��اس��ی��ة ف��ي ت��ح�ق��ی��ق ھ��ذا 
ال��ت��واص��ل، وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ق��در م��ن 
التوازن النفسي لل�ق�ارئ. وی�ك�ت�ب ھ�ؤالء 
الشباب عما یم�سُّ ذوات�ھ�م م�ب�اش�رة م�ن 
موضوعات، لذلك ن�رى ل�ل�خ�ب�رة ال�ذات�ی�ة 
وج��وًدا ك��ب��ی��ًرا ف��ي أع��م��ال��ھ��م، وإن ك��ان 
البعض یمكن أن ی�رى ف�ي ھ�ذا ت�م�ح�وًرا 
حول الذات إال أننى أراه محاولة ل�ف�ھ�م�ھ�ا 
واستجالء جوانبھا قب�ل أن ت�ت�واص�ل م�ع 
اآلخر. یعبر ھذا الجیل عن رفضھ ب�ك�ت�اب�ة 
تنتقد السلطة بأشكالھا المختلفة، الس�ل�ط�ة 
السیاسیة المتعالیة بعیًدا عن مش�اك�ل ھ�ذا 
الشباب، أو السلطة االجت�م�اع�ی�ة ال�ت�ى ال 
یجد لنفسھ مكانًا في تراتبیتھ�ا ال�ت�ى ع�ف�ا 
علیھا الزم�ن، أو الس�ل�ط�ة األدب�ی�ة ال�ت�ى 
ت�رف�ض ال��خ�روج ع�ل��ى أع�راف ال��ك�ت�اب��ة 
المعتادة، أو سلطة الذك�ور م�ق�اب�ل اإلن�اث 
(وھى م�ا ی�رفض�ھ�ا ك�ت�اٌب رج�اٌل ول�ی�س 
كاتبات فقط باعتبارھا م�ی�راَث م�ج�ت�م�ٍع ال 

  یرید أن یتغیر).
 

 * ھل الكتاب الورقي في خطر؟
** الكتاب الرقمي یأخذ مس�اح�ة إض�اف�ی�ة 
كل یوم، لكن الكتاب الورقي لم یمت ب�ع�د، 

 وأظنھ لن یموت قریبًا.
 

* ھل عندك مكتبة في البیت؟ وھ�ل ت�راھ�ا 
 أسرتك ضیفًا ثقیال؟

** نعم لدي مكتبة منذ صغري، وفي بیتي 
ی��ع��ت��ب��رون��ھ��ا أم��ًرا ع��ادیًّ��ا، ج��زًءا م��ن 
شخصیتي، م�ث�ل أن أغ�ل�ق ع�ل�ى ن�ف�س�ي 
حجرة ألكتب أو أقرأ. وفي زمن ال�ك�ورون�ا 
یتضاعف الوقت المخصص لقراءة الك�ت�ب 
كما یحلو لي قض�اء وق�ت ط�ی�ب بص�ح�ب�ة 

 زوجتي وابنتيَّ ملك وسلمى.

   يا واا  اا اا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أجرى الحوار: محمد محمد السنباطي/مصر
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یقول (ھیجل) : الشعر ھو الفن المطلق للعق�ل,   
الذي أصبح حّراً في ط�ب�ی�ع�ت�ھ, وال�ذي ال ی�ك�ون 
مقیّداً في أن یجد ت�ح�ق�ق�ھ ف�ي ال�م�ادة ال�ح�س�یّ�ة 
الخارجیة, ولكنھ یتغّرب بشكل ت�ام ف�ي ال�م�ك�ان 

 الباطني والزمان الباطني لالفكار والمشاعر.
 

مما الشّك فیھ اّن الموھب�ة ق�د ت�م�وت وت�ن�ت�ھ�ي 
بالت�دری�ج اذا ل�م یس�ت�ط�ی�ع الش�اع�ر ت�ط�وی�رھ�ا 
واستثمارھا أقصى إستثمار عن طری�ق االط�الع 
على تجارب االخرین واالستفادة منھ�ا واالت�ك�اء 

وتسخی�ر ال�خ�ی�ال   على المخزون المعرفي لدیھ,
الخ�ص�ب ف�ي ان�ت�اج وك�ت�اب�ة ك�ت�اب�ات م�ت�م�یّ�زة 
ومت�ف�ّردة ت�ح�م�ل بص�م�ت�ھ ال�خ�اص�ة ال�ت�ي ع�ن 
طریقھا یُعرف ویُستدّل بھ�ا ع�ل�ى إب�داع�ھ, وق�د 
تموت ایضا اذا لم تجد التربة الصالحة وال�م�ن�اخ 
المالئم ألنضاجھا, وقد تنتھي حینما لْم تج�د َم�ْن 
یحنو على بذورھا ال�ت�ي ت�ب�ذرھ�ا وی�ع�ت�ن�ي ب�ھ�ا 
ویُسقیھا من الینابیع الصافیة والنقیّة, فالبّد م�ن 
التواصل والتالقح مع تجارب االخرین ال�ن�اج�ح�ة 
والعمل على ص�ق�ل ھ�ذه ال�م�وھ�ب�ة وت�ط�وی�رھ�ا 
واالھتمام بھا وتشجیعھا والوقوف الى ج�ان�ب�ھ�ا 
قبل أن تُجھض. نحن سعداء ج�دا ف�ي م�ؤس�س�ة 
تجدید االدبیة ان نس�ت�ن�ش�ق االن م�الم�ح إب�داع 
ج��م��ی��ل وحض��ور مش��رق م��ن خ��الل دع��م��ن��ا 
المستمر للمواھب الصادقة وال�ن�اج�ح�ة ف�ي ھ�ذا 
الموقع , فلقد اصبح لدینا االن مجم�وع�ة رائ�ع�ة 
جدا م�ن الش�ع�راء والش�واع�ر ال�ذی�ن ی�ج�ی�دون 
كاتبة القصیدة السردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة, ون�ح�ن ل�م 
نّدخر اي جھد في مساعدة الجم�ی�ع ع�ن ط�ری�ق 
الدراسات النقدیّة والنشر وال�ت�وث�ی�ق ال�م�س�ت�م�ر 
في المواقع االلكترونیة ال�رص�ی�ن�ة وف�ي ب�ع�ض 
الصحف الورقیّة, وابداء ال�م�الح�ظ�ات م�ن أج�ل 
تطویر وإنضاج ھذه االقالم الواعدة , نحن ع�ل�ى 
ثقّة سیأتي الیوم الذي یشار الى ك�ت�اب�ات ھ�ؤالء 
واالشادة بھا والى القیمة الفنیة فیھ�ا ومس�ت�وى 
االبداع والتمیّز وما تحم�ل�ھ م�ن رس�ال�یّ�ة ف�ن�یّ�ة 

 وجماھیریّة .
فلم تعد قوالب الش�ع�ر ال�ج�اھ�زة ت�رض�ي غ�رور 
شعراء السرد التعبیري لذا حاولوا ونج�ح�وا ف�ي 
االنفالت من ھذه القوالب وم�ن ھ�ی�م�ن�ت�ھ�ا ول�و 
بشكل محدود (في الوقت الحاض�ر), وت�ج�ّل ھ�ذا 
من خالل طرق كتابة النّص والموضوعات الت�ي 
یتطرق الیھا , وترسخت فك�رة ال�ت�ج�دی�د ل�دی�ھ�م 
وخ�طّ�وا ل�ھ�م ط�ری��ق�ا م�غ�ای�را ف��ي ك�ت�اب�ات�ھ�م , 
وصاروا یواصلون الكتابة ویاخذون م�ن�ح�ا اخ�ر 
لھم بعیدا عما ھو سائد االن ف�ي ك�ت�اب�ة قص�ی�دة 
النثر, صارت القصیدة أكثر حّریة وانفتاحا ع�ل�ى 

ل��ق��د م��ن��ح��ت الس��ردیّ��ة   ال��ت��ج��ارب ال��ع��ال��م��ی��ة,
التعبیریّة لكتّابھا الح�ری�ة وال�واس�ع�ة وال�ف�ض�اء 
النقّي الشاسع واألنطالق نحو المستقب�ل خ�اص�ة 
حینما یكون التعب�ی�ر أك�ث�ر ش�ب�اب�ا وص�دق�ا ع�ن 
المشاعر الحقیقیة المنبعثة من ال�ق�ل�ب الص�اف�ي 
كالینبوع العذب, فلق�د أح�ّس الش�اع�ر ب�م�ھ�م�ت�ة 
الص��ع��ب��ة ف��ي ال��ك��ت��اب��ة ب��ھ��ذا الش��ك��ل ال��ج��دی��د 
والمختلف والذي نؤمن بھ وبقّوة, فنح�ن ن�ؤم�ن 
وعلى یقین باّن القصیدة السردیة التعبیریّة ھ�ي 

الص�م��ود   قص�ی��دة ال��م�س��ت�ق��ب�ل ل�ق��درت�ھ��ا ع��ل�ى
والتطّور المست�م�ر ن�ت�ی�ج�ة ال�ت�ج�رب�ة ال�ط�وی�ل�ة 
والتراكم االبداعي, بروعة ما ت�ق�ّدم�ھ وت�ط�رح�ھ 
عل�ى الس�اح�ة الش�ع�ری�ة , ن�ع�م أح�ّس الش�اع�ر 
باالنتماء واالخالص لھذا الل�ون االدب�ي ال�ج�دی�د 
والذي نطمح في قادم االیام ان یكون جنسا أدبی�ا 
متمیّزا, لھذا استطاع الشاعر ان یطّوع الم�ف�ردة 
رغم قسوتھا وعنادھا وإعادة تشكیلھا وت�ف�ج�ی�ر 
كل طاقاتھا المخبوءة, وأن یفّجر م�ن ص�الب�ت�ھ�ا 

الینابیع واالنھار وإستنطاقھا نتیجة ما ی�م�ت�ل�ك�ھ 
من خیال جامح ابداعي وعاطفة صادقة ج�یّ�اش�ة 
وإلھام ن�ق�ّي وق�ام�وس م�ف�ردات�ي ی�ع�ّج ب�ال�ل�غ�ة 

 الجدیدة .
سنتحدث الیوم عن صوت الم�رأة الش�اع�رة ف�ي 
السردیّة التعبیریة ونختار ب�ع�ض ال�ق�ص�ائ�د ك�ي 
نشیر الى مستوى االبداع وكمیّة الشعریة فی�ھ�ا, 

 ونستنشق عبیر ھذه القصائد النموذجیة .
اّن حض��ور الص��وت ال��ن��س��ائ��ي ف��ي الس��ردیّ��ة 
التعبیریة لھ تاریخھ المشرق وحضوره البھ�ّي , 
فمنذ تاس�ی�س م�وق�ع (الس�رد ال�ت�ع�ب�ی�رّي) ك�ان 
حضور ال�م�رأة الش�اع�رة م�ت�م�یّ�زا ی�ن�ث�ر ع�ط�ر 
الجمال ویضیف ألقاً وعذوب�ة ف�ي ھ�ذا ال�م�وق�ع 
الفرید والم�ت�م�یّ�ز, وق�ّدم�ت قص�ائ�د رائ�ع�ة ج�دا 
تناولھا الدكتور انور غني الموسوي بال�ق�راءات 
الكثیرة واالشادة بھا دائم�ا, وت�وال�ت ف�ی�م�ا ب�ع�د 
االض�اءات وال��ق�راءة ال�ن��ق�دی�ة ل�ھ��ذه ال��ت�ج��ارب 
المتمیّ�زة م�ن ق�ب�ل ب�ع�ض ال�ن�ق�اد وم�ن ب�ع�ض 
شعراءھا . فاصبحت ھذه القصائد نوعیة مل�ی�ئ�ة 
باالبداع الحقیقي وبروعة ما تطرحھ م�ن أف�ك�ار 
ورؤى وم��ف��ع��م��ة ب��ال��ح��ی��اة وروح الس��ردیّ��ة 
التعبیریّة وخطّْت لھا طریقاً تھتدي بھ االخ�ری�ات 
ممن عشقن السرد ال�ت�ع�ب�ی�ري وح�اف�ظ�ن ع�ل�ى 
ھیبتھ وشكلھ وروحھ والدفاع عنھ . لقد أضاف�ت 
الشاعرة الى جمالیة السردیّة الت�ع�ب�ی�ریّ�ة ج�م�اال 
آخر وزخما حض�وری�اً وب�ع�ث�ت روح ال�ت�ن�اف�س 
وحّركت ع�ج�ل�ة االب�داع ف�ك�ان�ت ب�ح�ق آی�ق�ون�ة 
رائعة. القصائد التي كتب�ت�ھ�ا ال�م�رأة ف�ي الس�رد 
التعبی�ري ك�ان�ت م�ع�بّ�رة بص�دق ع�ن ال�ل�واع�ج 
واالالم والفرح والشقاء والحرم�ان والس�ع�ادة , 
بثّت فیھا شجونھا وخلج�ات م�ا ان�ت�اب ف�ؤادھ�ا, 
ولقد أزاحت عن كاھلھا ث�ق�ل ال�ھ�م�وم وس�ط�وة 
ال�ل��وع��ة, ول��ق��د جّس��دت ف��ي قص��ائ��دھ��ا آالم��ھ��ا 
ومعاناتھا في بناء جملي متدفق, منحت المتلق�ي 
دھشة عظیمة ورّوت ذائقتھ وحّركت االحس�اس 
ل��دی��ھ. ك��ان��ت وس��ت��ظ��ّل زاخ��رة ب��ال��م��ش��اع��ر 
واالح�اس�ی��س ال��ع�ذب��ة وم��ت�وّھ�ج��ة ب��ف�ی��ض م��ن 
الحنان, نتی�ج�ة ال�ى ط�ب�ی�ع�ت�ھ�ا ال�ف�س�ی�ول�وج�ی�ة 
والسایكولوجیة كون�ھ�ا ش�دی�دة ال�ت�أث�ر وت�م�ت�از 
برقّة روحھا فانعكس ھذا على مفرداتھ�ا وع�ل�ى 
الجو العام لقصائدھا, فصارت ال�م�ف�ردة ت�م�ت�ل�ك 
شخ�ص�ی�ة ورقّ�ة وع�ذوب�ة وم�م�ت�ل�ئ�ة ب�ال�خ�ی�ال 
وبجرسھا الھامس وتأثیرھا في نفس الم�ت�ل�ق�ي, 
فكانت ھذه القص�ائ�د ت�م�ت�از ب�الص�ف�اء وال�ع�م�ق 
والرمزیة المحببة والخیال الخصب وال�م�ج�ازات 
ومبتعدة جدا عن المب�اش�رة والس�ط�ح�ی�ة, ك�ان�ت 
عبارة عن تشظّي وتفجیر واس�ت�ن�ھ�اض م�ا ف�ي 
اللغة من سطوة, كل ھ�ذا اس�ت�خ�دم�ت�ھ ب�ط�ری�ق�ة 
تدعو للوقوف عندھا والتأم�ل واع�ادة ق�راءت�ھ�ا 
ألكثر من مّرة لتعبر عن واقعھ�ا ال�م�أزوم وع�ن 
ھمومھا وھموم الن�س�اء ف�ي ك�ل م�ك�ان. ف�رغ�م 
مش��اغ��ل��ھ��ا ال��ح��ی��ات��ی��ة وال��ت��زام��ات��ھ��ا ال��ك��ث��ی��رة 
استطاعت الشاعرة ان تخطّ لھا طری�ق�ا واض�ح�ا 
وتتحّدى كل الصعاب وترسم لھا ھویّ�ة واض�ح�ة 
المالمح , فلقد بذرت ب�ذورھ�ا ف�ي ارض الس�رد 
التعبیري ونضجت ھذه ال�ب�ذور ح�ت�ى اص�ب�ح�ت 
ش�ج��رة م��ث�م��رة . ل��ق�د وج��دن��ا ف�ي ال��ن��ص��وص 
المنت�خ�ب�ة ط�غ�ی�ان ال�نَ�فَ�س االن�ث�وي واح�ت�الل�ھ 
مساحة واسعة فیھا معطّ�رة ب�رائ�ح�ت�ھ�ا ال�ع�ب�ق�ة 
واللمسات الحانی�ة والص�دق وال�ن�ش�وة, ف�ك�ان�ت 
ممتعة جدا وجعلت من ال�م�ت�ل�ق�ي ی�ق�ف ع�ن�دھ�ا 
طویال من�ت�ش�ی�ا, وح�ق�ق�ت ال�م�ص�ال�ح�ة م�ا ب�ی�ن 
الشاعرة والمتلقي وھذا ما تھدف ال�ی�ھ ال�ك�ت�اب�ة 

 االبداعیة .
 التوافق النثروشعري : -2

لقد قّدمت م�ج�م�وع�ة الس�رد ال�ت�ع�ب�ی�ري وت�قّ�دم 
وستقّدم قصیدة ن�ث�ر م�ت�ط�ّورة ب�ن�ائ�ی�ا وش�ك�ل�ی�ا 
ومضمونا, ك�ت�اب�ات ت�م�ت�از ب�الش�ع�ری�ة ال�ع�ال�ی�ة 
والفنیّة المتطورة والرسالیة فّذة, حتى اص�ب�ح�ت 
ھي النافذة المشرعة دوما لت�ق�دی�م قص�ی�دة ن�ث�ر 
عربیة بصیغتھا ال�واق�ع�ی�ة وال�م�وض�وع�ی�ة, أي 
بصیغة النثر الكامل بدون تشطیر او فراغات او 
نقاط او توقفات وببناء ج�م�ل�ي م�ت�واص�ل ع�ل�ى 
شكل فقرات لغویة ناضجة اللغة, وھذا یعن�ي ان 
ھندسة القصیدة أصبحت على شكل كتل�ة واح�دة 
أفقیة تمتاز بالزخم الشعوري والخی�ال ال�خ�ص�ب 
والرمزیة العذبة وتبتعد كثیرا الرمزیة الم�غ�ل�ق�ة, 
لغة تمتاز بالعذوبة والرقّة واألن�اق�ة. اّن ج�م�ی�ع 
كتابات مجموعة السرد التعبیري تمتاز ب�ك�ون�ھ�ا 

ال�ب�ن�اء ال�ج�م�ل�ي  -تُكت�ب/ ب�ال�ف�ق�رات ال�ن�ص�یّ�ة 
وبالسردیة الت�ع�ب�ی�ری�ة/. وف�ي ھ�ذه  -المتواصل 

اللغة ی�ت�ج�لّ�ى ال�بُ�ع�د ال�دالل�ي وال�بُ�ع�د األب�داع�ي 
واألسلوبي, في ھذه اللغة تتجلّ�ى ط�اق�ات ال�ل�غ�ة 
المدھشة والعظی�م�ة وال�ج�م�ی�ل�ة, ف�ھ�ن�اك ث�الث�ة 
عوامل من خاللھا ن�ح�ص�ل ع�ل�ى ھ�ذه ال�دھش�ة 
والصدمة عن طریق / ع�ن�اص�ر ك�ت�اب�ی�ة نّص�ی�ة 
یمتاز بھا النسیج اللغوي في النّص و وعن�اص�ر 
التجربة العمیقة عند الشاعر وعناصر قراءات�ی�ة 
لدى المتلقي/. في كّل مقاالتنا وحواراتنا سن�ؤك�د 
ع��ل��ى اّن الس��رد ال��ت��ع��ب��ی��ري/ الس��رد الی��ع��ن��ي 
الحكائیة أو القص�ص�ی�ة وإن�م�ا الس�رد ال�م�م�ان�ع 
للسرد, فحینما نقرأ نّصاً سردیا نتوّھم أوال بان�ن�ا 
نقرا حكای�ة, ل�ك�ن س�رع�ان م�ا ت�ن�ح�رف ال�ل�غ�ة 
وتنزاح انزی�اح�ا ع�ظ�ی�م�ا م�ب�ھ�را وت�ب�ت�ع�د ع�ن 
واقعیتھا من خیال الخیال فنجدھا رقیقة ت�ن�س�اب 
كالینبوع العذب وتكون مھمتھا ن�ق�ل ال�م�ش�اع�ر 
ال�ع�م�ی��ق�ة واالح�اس��ی�س ال�م��رھ�ف�ة ع��ن ط�ری��ق 
االیحاء من أجل تعمد األبھاء وال�ت�ج�لّ�ي. وك�ل�م�ا 
كان النّص مقنعاً وج�دن�ا أن�ف�س�ن�ا ن�ع�ی�ش داخ�ل 
أجواءه وھذه من ممیّزات السرد ال�ت�ع�ب�ی�ري ان 
یجد المتلقي یعیش في أجواء الن�ّص وال ی�ب�ت�ع�د 
عنھ. وكما قلنا ف�ي م�ق�ال�ن�ا الس�اب�ق ب�اّن ھ�ن�اك 
تضاد وتناسب عكسي بین الشعر وال�ن�ث�ر وھ�ذا 
ھو المعھود والمتعارف علیھ سابقاً, وھذا یعن�ي 
ك�لّ�م�ا إب�ت�ع�دن�ا ع�ن الش�ع�ری�ة إزدادت ال�ن�ث�ری��ة 
وب��ال��ع��ك��س ایض��ا, االّ أن ال��ك��ت��اب��ة ب��ال��ط��ری��ق��ة 
السردیة التعبیریة منحت كتّ�اب�ھ�ا فض�اء واس�ع�ا 
للتعبیر عّما یعانونھ ویعیشونھ في ھذا الواق�ع , 
فكلّما تعالت اللغة الشعریة تعالت وتج�لّ�ت م�ع�ھ�ا 
النثریة, بحیث أصبح التن�اس�ب ط�ردی�ا وم�م�ك�ن 
تحقیقھ والكتابة فیھ, وجمیع كتاب�ات م�ج�م�وع�ة 
الس�رد ال�ت�ع�ب�ی�ري ش�اھ�د واض�ح وج�ل�ّي ل�ھ��ذه 
الفكرة الجدیدة وھو نتاج االسلوب الكتاب�ة ال�ذي 

 یمتاز بھ كتّاب السرد التعبیري .
اذا نحن االن أم�ام ل�غ�ة ی�ت�ص�ال�ح ف�ی�ھ�ا الش�ع�ر 
والنثر بتوافق جلّي وواضح ومدھش, انّ�ھ ن�ّص 
الشاعرة : مرشدة جاویش/ أُُذن ال�ج�وزاء/. اّن 
من االسالیب الواضحة والتي تتحقق فیھا ح�ال�ة 
التوافق النثروشعري ھي اللغة التي تتم�اوج م�ا 
بین القرب والتوصیل ومابی�ن ال�رم�ز واالی�ح�اء 
ومابین التجلّي والتعبیر ونقصد باالخی�ر وق�ع�ن�ة 
الخیال , أي إظھار الخیال بلباس واق�ع�ي , م�م�ا 
یعطي للنّص العذوبة وال�ق�رب وال�ألل�ف�ة وی�زی�ل 
عن�ھ ك�ل ح�االت ال�ج�ف�اء أو ال�ج�ف�اف ال�ل�غ�وي 
واألغتراب یطرأ علیھ بفعل الرمزیة واالیحائی�ة. 
ل�ن��ق��ف ب��خ��ش��وع ام��ام ھ��ذا األن��ھ��م��ار ال��ل��غ��وي 
الجمیل ../ ن�ث�ار نس�ائ�م عش�ق�ي ب�ی�ن زغ�اب�ات 
أفیائي یضمني إل�ى ص�درص�ب�اح�ات�ھ ال�م�رم�ری�ة 
ال�وق��ع ف��ي دم��ي ح��ی�ن ت�ن��ش�ر س�ف��ائ�ن ال��روح 
أش��رع��ت��ھ��ا ع��ل��ى س��ف��وح ال��ری��ح ف��ي خ��ل��ج��ان 

دیاجیري والتب�ح�ر ب�ي إال إل�ى ص�دى م�روج�ھ 
یجتاح إنح�س�ارات ال�وع�ود ف�ي ك�ؤوس س�راج 
الیباب یتنفس ظلمة رفیف الحلم في آف�اق ال�زب�د 
الممدودة الضی�اء ../ . اّن ال�ن�ّص ُك�ت�ب ب�ب�ن�اء 
جملّي متواصل ح�اف�ظ ع�ل�ى ن�ث�ری�ت�ھ ال�ج�م�ی�ل�ة 
وشعریة العالیة بطریقة مذھلة توحي بأنّن�ا أم�ام 
قردات شعریة ھائلة تمتلكھا الشاعرة / م�رش�دة 
جاویش / اس�ت�ط�اع�ت ت�ط�وی�ع ال�ل�غ�ة ب�ط�ری�ق�ة 
عجیبة بھذا البناء المحكم والمتواص�ل, س�ّخ�رت 
الرمزیة المحببة وفّجرت طاقات اللغة المخب�وءة 
فیھا ورسمت لنا ھذه الصور المشرقة ال�ح�اف�ل�ة 
باالنزیاحات. وف�ي ج�زء آخ�ر م�ن ھ�ذا ال�ب�ن�اء 
الجملي المتواصل نقرأ لھا ../ تص�ع�د رعش�ات�ي 
ل�ت�ص�ع�ق أذن ال�ج�وزاءوت�غ�زون�ي رج�ف�ة ق��رب 
الش�ط��آن ال��م�ج��ھ�ول��ة وج��زر ال��دم�ع ال�م��ن�س��ی��ة 
س�أرت�م��ي ب�ی��ن أحض�ان الص�ل�ب��ان ال�م��م�ش�وق��ة 
ال�خ�ری�ف وأع�زف ت�رن�ی�م�ة ال�زم�ن ال�م�س�روق 
الجسد وأنتظر شقشقة زن�ب�ق�ة ال�ّرن�وإل�ى ح�ی�ث 
تنتھي أنفاس اشتجاري ../ . لقد حققت الش�اع�ر 
في نّصھا ھذا الغایة القصوى لقصیدة النث�ر م�ن 
خالل الشعر الكامل في النثر الكامل واستط�اع�ت 
ان ت��خ�ل��ق ح�ال��ة م�ن ال�ت��واف��ق ال��ن��ث�روش��ع��ري 
وإبحاراُ وتعّمقاً وإدھاشاً واضح ومتمیّز. ولنق�رأ 
للشاعرة ھذا الجزء األخیر من نّصھا ../ ل�ع�ل�ھ�ا 
تحكي لي قصة العناق ال�م�ت�ع�رش ق�ل�ب ال�رب�اب 
المھاجرة إلى قمم المطر فتسقي ی�ب�اب ال�ح�ن�ی�ن 
ألغصان لھیبھ حاملة حطام ذكریاتي على ظ�ھ�ر 
الوقت الزاعق بالرحیل وأمحو آخر أثر لخ�رائ�ب 
 ال��روح ف��ل��ق��د أدرك��ت م��اوراء ح��دود ن��زف��ي ..

 فلتبذرني ھمھمة النسیان رحیال" والتجنیني 
../. نجد ھنا مع كل درجة شعریة اعلى یحق�ق�ھ�ا 
الشعر ھناك درجة نثریة تتحققأ من النثر, فن�ج�د 

 ھنا تناسبا طردیا یتحقق داخل النّص .
اّن جمالیة ص�وت الش�اع�رة ن�ت�ل�ّم�س�ھ�ا ون�ح�ن 
نتنفس أجواء ال�ن�ّص م�ن خ�الل ھ�ذه ال�ط�اق�ات 
المنبعثة منھ , طاقات تظّل م�خ�ب�وءة ف�ی�ھ ع�ل�ى 
المتلقي المبدع إكتشافھا اذا م�ا ح�اول ال�ق�راءة 
بطریقة ابداعیة تت�ن�اس�ب م�ع ھ�ذه االش�ع�اع�ات 
المنبعثة من أعماق ال�ن�ّص , ول�ق�د اس�ت�ط�اع�ت 
الشاعرة ھن�ا ان ت�ك�ت�ب ب�ل�غ�ة س�اح�رة ع�ام�رة 
ب��االی��ح��اء واألش��ع��اع��ات ال��روح��ی��ة ت��أخ��ذ ب��ل��ّب 
المتلقي , طاقات حّسی�ة ت�وح�ي ب�ھ�ا ال�م�ف�ردات 

   وتزید من سلطان اللغة وجمالیتھا .
 

 أُُذن الجوزاء .. 
 بقلم : مرشدة جاویش

نثار نسائم عشقي بین زغابات أفیائي یض�م�ن�ي  
إلى صدرصباحاتھ ال�م�رم�ری�ة ال�وق�ع ف�ي دم�ي 
حین تنشر سفائن الروح أشرعتھا على س�ف�وح 
الریح في خلجان دیاجیري والتبحر ب�ي إال إل�ى 
صدى مروجھ یج�ت�اح إن�ح�س�ارات ال�وع�ود ف�ي 
كؤوس سراج الیباب یتنفس ظلمة رفیف ال�ح�ل�م 
في آفاق الزبد الممدودة الضیاء تصعد رعشات�ي 
لتصع�ق أذن ال�ج�وزاء وت�غ�زون�ي رج�ف�ة ق�رب 
الش�ط��آن ال��م�ج��ھ�ول��ة وج��زر ال��دم�ع ال�م��ن�س��ی��ة 
س�أرت�م��ي ب�ی��ن أحض�ان الص�ل�ب��ان ال�م��م�ش�وق��ة 
ال�خ�ری�ف وأع�زف ت�رن�ی�م�ة ال�زم�ن ال�م�س�روق 
الجسد وأنتظر شقشقة زن�ب�ق�ة ال�ّرن�وإل�ى ح�ی�ث 
تنتھي أنفاس اشتجاري لعلھا ت�ح�ك�ي ل�ي قص�ة 
العناق المتعرش قلب الرباب المھاجرة إلى ق�م�م 
المطر فتسقي ی�ب�اب ال�ح�ن�ی�ن ألغص�ان ل�ھ�ی�ب�ھ 
حاملة حطام ذكریاتي على ظھر الوق�ت ال�زاع�ق 
بالرحیل وأمحو آخر أثر ل�خ�رائ�ب ال�روح ف�ل�ق�د 
أدركت ماوراء حدود نزفي .. فلتبذرني ھم�ھ�م�ة 

 النسیان رحیال" والتجنیني.

ّا ّدا  أةت ا ُل  
 

 التوافق النثر وشعري كما في : -ثانیاً : 
  2019/ 18/1 -بقلم : كریم عبدهللا/ بغداد 

 2 -أُُذن الجوزاء... بقلم : مرشدة جاویش - : 



 اث اأ  وا ا 
 
 

 
 إعداد: عادل حبھ

كتب االستاذ جمال الج�ص�ان�ي ت�ع�ق�ی�ب�اً    
على ما كتب م�ن أح�د ال�م�ع�ل�ق�ی�ن ح�ول 

 أحداث الموصل المقال التالي: 
 (من الحقائق التاریخیة..؟)

وان�ا اتص�ف��ح  9/3/2020ی�وم االث�ن�ی�ن 
عددا من الصحف العراقی�ة ال�ت�ي تص�در 
ببركة التعددیة التي اكرمت�ن�ا ب�ھ�ا ح�ق�ب�ة 
الفتح الدیمقراطي المبین؛ اط�ل�ع�ت ع�ل�ى 
موضوع ی�ن�ش�ر ب�ح�ل�ق�ات ف�ي ص�ح�ی�ف�ة 
المشرق تحت عنوان (احداث عاصرت�ھ�ا 
منذ خمسینیات القرن الماض�ي) ال�ح�ل�ق�ة 

للكاتب زھیر ع�ب�د ال�رزاق. ت�وق�ف�ت  28
عند احد عناوینھا ال�رئ�ی�س�ة "م�ن ع�ب�د 
الرحمن القصاب الذي س�م�ی�ت م�ح�ك�م�ة 
غیر قانونیة باسمھ..؟". وبعد أن اع�دت 
قراءة تلك الحلقة بدقة لم أج�د اي ش�يء 
عن تلك الشخص�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
الفذة، والتي قال عنھ�ا ال�م�ؤرخ ال�ك�ب�ی�ر 
االم�ی��رك�ي م�ن أص�ل ف�ل��س�ط��ی�ن��ي (ح��ن��ا 
بطاطو) في كتابھ المھم (ال�ع�راق) ب�ان�ھ؛ 
القائد الفعلي للشیوعیی�ن ف�ي ال�م�وص�ل، 
والذي بفعل انتمائ�ھ ل�ل�ح�زب الش�ی�وع�ي 
انحاز "حي المكاوي" محل سك�ن�اه ال�ى 

 الحزب الشیوعي. 
لقد عشت ب�رف�ق�ة ال�راح�ل ال�ك�ب�ی�ر ع�ب�د 

ن القصاب ما یقارب ال�رب�ع ق�رن ـــالرحم
) ولم اجد فیھ اال سب�ی�ك�ة 1979-2001(

ال مثیل لھا من القیم وال�خ�ص�ال والش�ی�م 
التي نادرا ما تمنحھا االقدار لفرد ب�ذات�ھ، 
وھذا ما یشاركني فیھ كل من عرفھ ع�ن 
قرب، ال ع�ن ط�ری�ق اج�ت�رار االك�اذی�ب 
واالفتراءات، ھذا المعلم الكبیر ل�الخ�الق 
والوجدان والحقوق والحریات كان بح�ق 

 نسیج وحده.
في ھذه الحلقة یعاد اجترار احدى اش�ھ�ر 
العینات على الكذب الممنھج "المح�ك�م�ة 
ال��ق��ص��اب��ی��ة" وال��ذي ال��ح��ق ب��ال��ذاك��رة 
العراقیة اف�دح االض�رار، ی�ق�ول ال�ك�ات�ب 
".. جرت محاكمات غیر قان�ون�ی�ة اط�ل�ق 
علیھا (المحكمة القضابیة) یرأسھا ع�ب�د 
الرحمن القصاب، وتن�ف�ذ اح�ك�ام االع�دام 
رم��ی��اً ب��ال��رص��اص ف��ي م��ی��دان رم��ي 
(الدملماجة) القریب من مكان انعقاد تل�ك 
المحكمة). ھذا الم�وض�وع ت�ن�اول�ت�ھ م�ع 
المناضل االنسان عبد الرحمن الق�ص�اب؛ 

 وقد اشرت لھ في كتابات سابقة.
عندما اتصل العقید عبد الوھاب الش�واف 
بالراحل الكبیر مع ب�واك�ی�ر االزم�ة ال�ت�ي 
ان��دل��ع��ت، وع��ن��دم��ا وص��ل ال��ى م��ك��ان 
االجتماع، تم القاء القبض علیھ وارسالھ 
مع عدد آخر من ش�خ�ص�ی�ات ال�م�وص�ل، 
منھا الشخصیة السیاسیة واالج�ت�م�اع�ی�ة 
المعروفة االستاذ ك�ام�ل ق�زان�ج�ي وآم�ر 
كتبیة الھندسة اآلل�ی�ة ال�م�ق�دم الش�اوي؛ 
الى سجن الثكن�ة ال�ح�ج�ری�ة (اس�ت�ش�ھ�دا 
على ید ال�ق�ت�ل�ة ال�ذی�ن ح�اول�وا تص�ف�ی�ة 
المعتقلین بعد فشل محاولتھم االنقالب�ی�ة) 
ولم ینج عبد الرحمن القصاب اال ب�ف�ض�ل 

تضحیة وبس�ال�ة ع�دد م�ن ال�م�ن�ت�س�ب�ی�ن 
لكتیبة الھندس�ة اآلل�ی�ة ال�ذی�ن اق�ت�ح�م�وا 
السجن بقیادة العریف البطل حرز وال�ذي 
استشھ�د ف�ي ذل�ك االق�ت�ح�ام (م�ث�ل ت�ل�ك 
المحطات الثوریة والمشرقة ل�ل�ت�ض�ح�ی�ة 
واالیثار ال ی�ت�م االل�ت�ف�ات ل�ھ�ا...؟! ع�ل�ى 
ال��ع���ك���س م���ن االك��اذی���ب واالض��ال���ی���ل 
الممنھجة) كل ھ�ذا وی�ج�ی�ك م�ن ای�ك�ول 

 لیش متصیرالنھ جاره؟.
عندما نجا ال�راح�ل ال�ك�ب�ی�ر م�ن ال�م�وت 
المحقق، كان ك�ل ش�يء ق�د ان�ت�ھ�ى ف�ي 
الموصل، وعلى العكس من تلك االكذوبة 
"المحكمة القصابیة" وجد عبد الرح�م�ن 
نفسھ امام مسؤول�ی�ات اخ�رى ال ع�الق�ة 
لھا اطالقا بسجن الناس أو م�ح�اك�م�ت�ھ�م 
وقتلھم وغیر ذل�ك م�ن االك�اذی�ب، ح�ی�ث 
وقف امام من ارس�ل�ت�ھ�م ب�غ�داد ب�اوام�ر 
"تصفیة رؤوس الت�آم�ر" وق�ال ل�ھ�م ال 
احد من "الرؤوس" في ال�م�وص�ل، ل�ق�د 
صاروا عن�د ع�ب�د ال�ح�م�ی�د الس�راج ف�ي 
دمشق، وكان دوره ھ�و ال�م�س�اع�دة ف�ي 
اطالق سراح االبری�اء، وال�ت�خ�ف�ی�ف م�ن 
االح��ت��ق��ان وال��ت��وت��ر ال��ذي راف��ق ت��ل��ك 
االحداث المؤلمة. واخیرا اذكر من یص�ر 
على اجترار مثل تلك االكاذیب؛ بانھ حتى 
صدام حسین ن�ف�س�ھ أق�ر ب�ك�م االك�اذی�ب 
التي لفقوھا ضد عبد الكریم قاسم، وأق�ر 
بشكل واضح بان�ھ ك�ان وط�ن�ی�ا ون�زی�ھ�ا 
وقائدا للثورة، فمتى تكف ب�اق�ي ال�ق�اف�ل�ة 
من اعادة انتاج كل ھذا الحقد واالجح�اف 
بحق انبل م�ا ان�ت�ج�ت�ھ ھ�ذه االرض م�ن 

 بشر وقیم وتطلعات..
ویع�ل�ق االس�ت�اذ ض�ی�اء ال�ع�ك�ی�ل�ي ع�ل�ى 
 توضیحات االستاذ جمال الجصاني قائالً:

أتذكر الیوم ال�ذي س�ب�ق ت�م�رد الش�واف 
والذي أنھى بھ مھرجان السلم في مدینة 
الموصل اإلحتفال وبدأ ت�وت�ر ال�ح�ال ف�ي 
ال��م��دی��ن��ة ب��ح��ی��ث ت��ع��ذر ع��ل��ى ال��وف��ود 
المشاركة في المھ�رج�ان وال�ق�ادم�ة م�ن 

 بغداد، الوصول إلى محطة القطار.
قادنا في حینھ زمیلنا العزیز خ�ل�ی�ل ع�ب�د 
العزیز الى الشھید عبد الرحمن الق�ص�اب 
وذھبنا سویة لمق�اب�ل�ة الش�واف ل�ی�رس�ل 
م�ع�ن�ا م�ف�ارز م�ن ال�ج�ی�ش أو الش�رط��ة 
إلیص��ال ال��م��ش��ارك��ی��ن ب��دون ال��ت��ع��رض 
ع�ل�ی��ھ�م م��ن ق�ب��ل زم��ر ب�ل��ط�ج�ی��ة ب��دأت 
بالتحرك إلیذاء المشاركین. لكن الشواف 
امتنع عن مقابلتنا م�م�ا اض�ط�ر الش�ھ�ی�د 
عبد الرحمن لمقابلة شخصی�ة عس�ك�ری�ة 
اخرى، محمود عزیز وال�ذي ق�ت�ل ف�ی�م�ا 
بعد لمشاركتھ في المؤامرة. وتم ب�ال�ف�ع�ل 
نقل المشاركین ف�ي ش�اح�ن�ات عس�ك�ری�ة 
إلى محطة القطار وانت�ظ�ر ح�ت�ى ص�ع�ود 
آخر مشارك وتحرك القطار م�ت�ج�ھ�ا إل�ى 

  بغداد.
ھكذا إنسان أنقذ العشرات من م�واط�ن�ی�ھ 
مما قد یفقدھم ح�ی�ات�ھ�م، ھ�ل ی�م�ك�ن أن 
یحمل ص�ف�ات غ�ی�ر الص�ف�ات االنس�ان�ی�ة 

  التي اتصف بھا !؟.
ویتحدث بالتفصیل عن عصیان الش�واف 

ال�ف�ق�ی�د ع�ب�اس  1959في الموصل عام 
ھبالھ (رشید رش�دي)، مس�ؤول ت�ن�ظ�ی�م 
م��دی��ن��ة ال��م��وص��ل آن��ذاك ف��ي م��ذك��رات��ھ 
المعنونة "مذكرات خ�ط�ی�رة ف�ي ت�اری�خ 
الش��ع��ب ال��ع��راق��ي" الص��ادر ف��ي س��ن��ت 

روس���ی���ا االت���ح���ادی���ة  -ب���ط���رس���ب���ورغ 
ق�ائ�الً: "ف�ي مس�اء  2013الص�ادرع�ام 

، اخت�ط�ف�ون�ا 1959ولیل السابع من آذار 
من بیوتنا وجاؤا بنا إلى الثكنة الحجریة. 
وكان ضباط االختطاف یقولون ل�ن�ا "إن 
الزعیم الشواف یرید لقاءكم ألن ال�وض�ع 
في المدینة متوتر!!. وكان عبد ال�رح�م�ن 
القصاب وعدنان جلمیران قد اق�ت�ی�دا ال�ى 
الثكنة الحجریة من مقر اللواء ال�خ�ام�س 
بعد لقاء متوتر مع الشواف لم یسفر عن 
ت�ط��ب��ی��ع االوض��اع ف��ي ال��م��دی��ن��ة. وك��ان��ا 
یمثالن م�ن�ظ�م�ة ال�ح�زب الش�ی�وع�ي ف�ي 
الموصل. زاد عدد المعتق�ل�ی�ن ال�م�دن�ی�ی�ن 
والعسكریین في الثكن�ة ال�ح�ج�ری�ة ع�ل�ى 
الستین معتقالً، ومن بی�ن�ھ�م ش�خ�ص�ی�ات 
اجتماعیة مرموقة ووجوه م�ع�روف�ة ف�ي 
الموصل، منھ�م ال�م�رب�ي ال�ك�ب�ی�ر ورائ�د 
مكافحة االمی�ة ف�ي ال�م�وص�ل ی�ح�ی�ى ق 
وكامل قزانجي سكرتیر م�ن�ظ�م�ة أنص�ار 
السالم في ال�ع�راق وال�م�ق�دم ال�م�ت�ق�اع�د 
وعضو رئاسة حركة انصار الس�الم ف�ي 
العراق احمد الحاج أیوب (شقیق الك�ات�ب 
ذو النون أیوب) وخلیل السلط�ان رئ�ی�س 
مصلحة نقل الرك�اب واس�م�اع�ی�ل رش�ی�د 
رئ�ی��س ات�ح��اد ن�ق��اب��ات ال��ع��م�ال وعض��و 
ال��ھ��ی��ئ��ة االداری��ة ل��ل��ح��زب ال��وط��ن��ي 
الدیمقراطي في الموصل وجرجیس ف�ت�ح 

اسماعیل المحام�ي   هللا المحامي وساطع
وحس��ن األف��غ��ان��ي ن��ائ��ب رئ��ی��س ن��ق��اب��ة 
المعلمین في الموصل وخلیل عبد العزی�ز 
رئیس اتحاد الطلبة وصالح الحافظ مدی�ر 
م�درس��ة ع��ق��رة وح��م�زة ال��رج��ب��و وج��ھ 
اجتماعي وبشیر مصطفى رئیس تح�ری�ر 
جریدة "الش�ب�ی�ب�ة"، وفض�ال ع�ن ع�ب�د 
ال�رح��م�ن ال��ق�ص��اب وع��دن��ان ج��ل�م��ی��ران 
اعتقل كل م�ن ھ�اش�م حس�ی�ن س�ك�رت�ی�ر 
منظمة الحزب الش�ی�وع�ي ف�ي ال�م�وص�ل 
وعباس ھ�ب�ال�ھ س�ك�رت�ی�ر ل�ج�ن�ة م�دی�ن�ة 
الموصل وع�ادل س�ف�ر م�رش�ح ال�ل�ج�ن�ة 
المحلیة والشی�وع�ي ال�ب�اس�ل ع�ب�د االل�ھ 
یاسین شخیتم وطاھر مال ع�ون وح�ارث 
البیر ال�خ�وري وعش�رات غ�ی�رھ�م. ك�م�ا 
اعتقل في الثكنة الحج�ری�ة ایض�اً م�ع�ظ�م 

 ضباط كتیبة الھندسة وضباط صفھا....
وصل محمود عبد الع�زی�ز وج�ن�وده إل�ى 
الثكنة الحجریة قب�ی�ل ال�ت�اس�ع م�ن آذار. 
وكان ج�ری�ح�اً ف�ي وج�ھ�ھ. وف�ي ب�واب�ة 
الثكنة الحجریة التقى مع المقدم عب�د هللا 
الشاوي آمر كتیبة الھندسة. وطلب م�ن�ھ 
االخیر العودة إلى مقر ال�ل�واء ال�خ�ام�س 
واخبره أن كل شيء ق�د ان�ت�ھ�ى ب�م�ق�ت�ل 

الش��واف. ف��رد ع��ل��ی��ھ م��ح��م��ود ع��زی��ز 
بالرفض وقال (سأقاتل حتى آخر طل�ق�ة). 
وبما أن الشاوي أقدم من عزی�ز، ف�أم�ره 
بتنفیذ أوامره، فما كان من محمود عزیز 
اال أن رشقھ بصلیة غدارتھ فأرداه قتی�الً. 
وك�ان الش�اوي أول ش�ھ�ی��د ف�ي ال�ث�ك�ن��ة 
الحجریة. ث�م دخ�ل م�ح�م�ود ع�زی�ز ال�ى 
الثكنة الحجریة ل�ت�ص�ف�ی�ة ال�ح�س�اب م�ع 
المعتقلین المدنیین والعسكریی�ن ی�راف�ق�ھ 
خیر هللا عسكر وزمرة األشرار. ونصحھ 
المالزم كامل اسماع�ی�ل ب�ع�دم ال�ت�ع�رض 
الى المعتقلین، اال أنھ كان ھائجاً وص�ع�د 
الى الطابق الثاني فقتل كامل قزانجي ف�ي 
دورة الم�ی�اه، ون�زل ال�ى ال�ط�اب�ق األول 
واقترب من غرفة االعت�ق�ال األول وام�ر 
جنوده بقراءة االسماء ل�ی�خ�رج ك�ل م�ن 
ورد اسمھ خارج ال�غ�رف�ة ل�ق�ت�ل�ھ. اال أن 
الموقوفین رفضوا، وقال الفقید یحی�ى ق 
(ن��ری��د أن ن��م��وت ش��رف��اء). ف��ي ھ��ذه 
اللحظات الخطیرة دخل المھاج�م�ون م�ن 
جنود وضباط صف كتیبة ال�ھ�ن�دس�ة ال�ى 
الثكنة الحجریة من جھ�ة ال�ن�ھ�ر ب�ق�ی�ادة 
رئی�س ال�ع�رف�اء الش�ج�اع ح�رز ش�م�وط 
واربكوا محمود عزیز وزمرت�ھ، وك�ان�وا 
یھتفون عاش االحرار ع�اش االح�رار... 
وبعد أن اجترح مح�م�ود ع�زی�ز م�أث�رت�ھ 
بقتل عبد هللا الش�اوي وك�ام�ل ق�زان�ج�ي 
ھرب الى نادي الضباط غیر ال�ب�ع�ی�د ع�ن 
الثكنة الحجریة. فوجد في الشارع م�ئ�ات 
ال�م�ت��ظ�اھ�ری��ن م�ن ع�وائ��ل ال�م��ع�ت�ق��ل�ی��ن 
یطالبون باطالق س�راح�ھ�م ف�أم�ر ب�ف�ت�ح 
ال��ن��ار ع��ل��ی��ھ��م وس��ق��ط م��ن��ھ��م ال��ق��ت��ل��ى 

 والجرحى".
 

وردا على الحملة التي شن�ت�ھ�ا ص�ح�ی�ف�ة 
الدستور على الحزب الشیوعي الع�راق�ي 
الذي جملتھ مسؤولیة األح�داث ال�دام�ی�ة 

ك��ت��ب��ت ج��ری��دة ط��ری��ق   ف��ي ال��م��وص��ل،
الش���ع���ب ف���ي ع���ددھ���ا ال���م���ؤرخ ف���ي 

: "یكفي أن نضع نصب انف 3/4/1979
(الدستور) التي تنعي على الش�ی�وع�ی�ی�ن 
دیمقراطیتھ�م ف�ي اح�داث ال�م�وص�ل. إن 
ارقام الضحایا التي قدم�ھ�ا الش�ی�وع�ی�ون 

 320واصدقائھم دفاعاً عن الدیمقراطیة 
محكوماً باالعدام نفذ ف�ی�ھ�م  139قتیالً و 

شھیداً قتلوا اغ�ت�ی�االً ب�ی�ن  900الحكم و 
  ".1963-1960غام 

 
 
 
 

 
 

إن ال��ذي رف��ع الس��الح وق��ام   إذن
بالعصیان وش�رع ب�ق�ت�ل ال�م�ع�ت�ق�ل�ی�ن 
وك��دس االس��ل��ح��ة وأج��ھ��زة ال��ب��ث 
المھربة من ال�ع�رب�ی�ة ال�م�ت�ح�دة ق�ب�ل 
مھرجان انص�ار الس�الم، ھ�م ل�ی�س�وا 
أنصار الس�الم وال الش�ی�وع�ی�ی�ن، ب�ل 
الفئات القومیة واالسالمیة المتعص�ب�ة 
من أسالف داعش ومن ف�ل�ول ال�ب�ع�ث 

ش�رورھ��م خ�الل ف�ت��رة   ال�ذی�ن ب�ان�ت
 حكمھم المشین.
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تحت عنوان "ال�ی�وم ال�ع�ال�م�ي ل�ألك�ذوب�ة   
السیاسیة" نادت آنذاك، لتنبیھ ال�رأي ال�ع�ام 

 Peter Weissم��ؤس��س��ة ب��ی��ت��ر ف��ای��س 
Stiftung  ،للفنون والسیاس�ة ف�ي ب�رل�ی�ن

 20إحیاء الذكرى الثالثة لغزو ال�ع�راق ف�ي 
. م�ن خ�الل إق�ام�ة ال�ن�ش�اط�ات 2006آذار 

بمخ�ت�ل�ف ال�وس�ائ�ل الس�ی�اس�ی�ة وال�ع�ل�م�ی�ة 
والفنی�ة وب�واس�ط�ة ال�ك�اری�ك�ات�ی�ر واالف�الم 
الوثائقیة. وتم نشر نص رسالة خاصة بع�دة 
لغات للكاتب األمری�ك�ي ال�م�ع�روف إی�ل�ی�وت 

، ق�رأت Eliot Weinbergerفاینبرغ�ر 
في ذات الیوم على نطاق واسع ف�ي ال�ع�دی�د 
م��ن ال��م��دن: ب��رل��ی��ن، ل��ن��دن، س��دن��ي، 
لكسمبورغ، نیویورك، دلھي، لوس أنجل�س 
ومدن أخرى من العالم. ی�ت�أل�ف ال�ن�ص م�ن 
عدد من التصریحات الصادرة ع�ن أعض�اء 
في اإلدارة االمریكیة وحلفائھا ق�ب�ل واث�ن�اء 
الحرب. إضافة الى مجوعة شھادات لج�ن�ود 
أمریكیین ومواطنین عراقیین یتحدثون ع�ن 
حروب للوالیات المتحدة في العراق ما ب�ی�ن 

ال�ت�ي قض�ى ف�ی�ھ�ا م�ئ�ات  2005و  1992
االالف من المواطنین وخراب المدن والبن�ى 
التحتیة والصناعیة والثقافیة وال�م�ؤس�س�ات 
العامة للدولة. لكن أھ�م م�ا ج�اء ف�ي ن�ص 
الكاتب األمریكي إیلیوت ف�ای�ن�ب�رغ�ر ق�ول�ھ: 
مع بدء ال�ق�رن ال�ح�ادي وال�ع�ش�ری�ن ع�ل�ى 
المرء ان ی�درك ان االك�ذوب�ة م�ازال�ت أداة 
تستخدم من قبل حركات سیاس�ی�ة م�ت�ن�ف�ذة، 
ل�ك�ن��ھ م�ن ال�م��ف�روض ف��ي ال��وق�ت ن��ف�س��ھ 
ت�وض�ی�ح ان ال��ق�وى ال�م�ن�اھض��ة ال ی�ك�ب��ح 
نشاطھا ـ من ھنا سیجري في الیوم العالمي 
لألكذوبة السیاسیة فضح م�ا س�م�ع�ت�ھ ع�ن 

 .!العراق
على الرغم من مرور اكثر من ع�ق�د ون�ی�ف 
على تلك الت�ظ�اھ�رة ال�ف�ری�دة م�ن ن�وع�ھ�ا، 
والحكومات المتعاقبة م�ن�ذ اح�ت�الل ال�ع�راق 
مازالت مستمرة في كذبھا على ال�م�ج�ت�م�ع. 
ولم یكن التھریج والمماطالت مقتصرا عل�ى 
أصحاب السلطة فقط، انما باتت ظاھرة ل�دى 
بعض النخب ال�ث�ق�اف�ی�ة واإلع�الم�ی�ة ال�ذی�ن 
یرون مصلحة في ت�ج�م�ی�ل ص�ورة ال�ف�ئ�ات 
السیاسیة واألحزاب الطائفیة المتربعة ع�ل�ى 

 سدة الحكم.
والزالت البالد سیما م�ن�ذ ب�دء ال�ح�راك ف�ي 

مرورا بالكورون�ا وم�ع�ض�ل�ة  2019أكتوبر 
رئیس الوزراء وتمری�ر ال�م�رش�ح ال�ث�ال�ث، 
باإلضافة ال�ى م�ع�ان�اة ال�م�ج�ت�م�ع، ال�ف�س�اد 
اإلداري والمالي، الصراعات الحزبیة الج�ل 
الم�ص�ال�ح ع�ل�ى ال�وزارات وال�م�ؤس�س�ات. 
ت��ت��ع��رض، ال��ى أزم��ات خ��ط��ی��رة س��ب��ب��ھ��ا 
اإلصرار على التموضع في جزئیات خاط�ئ�ة 
في اطار "مفھوم الدول�ة" وأھ�م اس�اس�ی�ن 
لھا "الحكومة" و "السلط�ة" ال�م�ع�ن�ی�ت�ی�ن 
وفقا لمبادئ "الق�ان�ون ال�دول�ي" ب�ت�رش�ی�د 
طبیعة الحكم وكیفیة إدارة الدولة ع�ل�ى اث�ر 
"جیو ـ تاریخي" یراعي المصال�ح ال�ع�ام�ة 
للمواطنین وإنتمائھم للوطن. أیضا الدست�ور 
والص��الح��ی��ات وال��ق��وان��ی��ن ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 
ب��االن��ت��خ��اب��ات واألح��زاب وأم��ن ال��دول��ة 
ومواردھا، الخ. لألسف أصبحت ك�ل�ھ�ا ف�ي 
بالد الرافدین ملتبسة ولیس ل�ھ�ا خص�ائ�ص 
مادیة قادرة على صناعة ال�ت�وازن وت�ح�م�ل 
وزر الرقابة والمحاسب�ة ب�ح�ق ال�ف�اس�دی�ن. 
وفي ھذا السیاق ال أحد یعرف كیف سیك�ون 
بالمقدور تحقیق جمیع االلتزامات التي اخ�ذ 
ع�ل�ى ت�ح�ق��ی�ق��ھ�ا رئ��ی�س ال�وزراء ال��ج�دی��د 
"الكاظمي"، س�ی�م�ا ال�ق�ض�ای�ا ال�م�ص�ی�ری�ة 
واھمھا: االنتخابات وإحتمال عودة ال�ن�واب 

الذي جلھم من أحزاب السل�ط�ة، وب�ع�ض�ھ�م 
ی�دور ح��ول�ھ ج��دل وش��ب��ھ�ات فس��اد م��ال��ي 
وتزویر، من خلف الك�وال�ی�س ل�ل�ع�ب أدوار 
جدیدة وربما أسوأ من السابق تحت ی�اف�ط�ة 

     الشرعیة االنتخابیة.
مشكلة الدولة في اعتقادي س�ب�ب�ھ�ا األف�ك�ار 
والعقائد والثقافة السیاسیة ال�ف�اس�دة. ال�ت�ي 
بدأت أكثر وضوحا بشكل أساسي من خ�الل 
الت�ش�رذم الس�ی�اس�ي ووج�ود أح�زاب غ�ی�ر 
متآلفة مع ال�دس�ت�ور وال�ق�ان�ون، وت�ول�ی�ف 
الصراعات ال�ق�وم�ی�ة وال�دی�ن�ی�ة وال�ع�رق�ی�ة 
الغراض نفعوی�ھ، أیض�ا م�ن خ�الل ان�ع�دام 
حریة التعبیر واستق�الل�ی�ة ال�م�ع�ت�ق�د. وھ�ي 
أساسیات ھامة في حیاة الم�ج�ت�م�ع، ی�م�ك�ن 
جع�ل�ھ�ا م�ع س�ی�ادة ال�ق�ان�ون ام�را م�م�ك�ن�ا 
الزدھار الدیمقراطیة. لكن ع�ن�دم�ا ت�خ�ض�ع 
االئتالفات الطائفیة ب�ی�ن ال�ق�وى واألح�زاب 
لالبتزاز والمساوم�ات م�ن اج�ل ال�م�ص�ال�ح 
الفردیة والفئویة، فستتعرض الدیم�ق�راط�ی�ة 
ح��ت��ى وان ك��ان��ت زائ��ف��ة، ال��ى ال��ت��ال��ش��ي. 
وبالتالي الى التناحر واالن�ق�س�ام الس�ی�اس�ي 
ال�ذي ی�ؤدي ال�ى انس�داد ال�ح��ك�م وان�ك��ف��اء 
السلطة والقانون، أس�اس�ی�ات ب�ن�اء ال�دول�ة 

 المتطورة.
لكن دعنا ن�ت�س�اءل ب�ب�س�اط�ة: م�اذا ت�ع�ن�ي 
الدولة م�ن ال�ن�اح�ی�ة ال�ع�م�ل�ی�ة؟ وم�ن ھ�ي 
السلطة ـ� وم�ا ھ�ي ال�ح�ك�وم�ة؟ وم�ن ھ�و 
الحزب؟. كي نستطیع في شأن كالعراق، أن 
نحكم بین آراء المجتمع الذي یمثلھ ال�ح�راك 
وما یطمح الیة من خیارات استحدثھا ألج�ل 
تغییر ش�ام�ل لش�ك�ل ن�ظ�ام ال�ح�ك�م وان�ھ�اء 
احتكار السلطة السیاسیة واإلداری�ة. وب�ی�ن 
مواقف وآراء البعض من طبقة ال�م�ث�ق�ف�ی�ن 
واإلعالمیین الذین یشكلون راف�ع�ة ل�ل�ن�ف�اق 
واالنتھازیة ویروجون في وس�ائ�ل االع�الم 
وغیرھا للفئات واألحزاب ال�م�ت�س�ل�ط�ة ع�ن 
قصد مدفوع االجر. في الوقت ذاتھ یضللون 
ب�أس�ل�وب درام�ات��ی�ك�ي ال�رأي ال��ع�ام س�ی�م��ا 
الشباب والبسطاء. لكن المقارن�ة، ال ن�ع�ن�ي 
بھا سجاال بین قطبي الصراع الم�ت�ن�اقض�ی�ن 
على طول خط الجبھة، انما تحٍد لما یس�ود، 
بین إشكال�ی�ة ال�ت�ف�ك�ی�ر ع�ن�د ھ�ذه ال�ط�ب�ق�ة 
الھجنة، والواقع الذي تتع�رض ل�ھ ف�ل�س�ف�ة 

 الحیاة بشكل موضوعي لكشف الحقائق.
اذن: الدولة من الناح�ی�ة ال�ج�ی�وس�ی�اس�ی�ة ـ 
التاریخیة، حسب أعراف ال�ق�ان�ون ال�دول�ي 
المعاصر ـ أجھزتھ�ا، ش�ع�ب�ھ�ا، م�ن�اط�ق�ھ�ا، 
اشكالھا ـ یرتبط بموجبھ�ا ال�ن�اس ب�ع�ض�ھ�م 
ببعض ف�ي م�ن�ط�ق�ة "أراض" ذات ح�دود 
وس��ل��ط��ة س��ی��ادی��ة ل��ح��م��ای��ة مص��ال��ح��ھ��م 
المشتركة. وقد تم وجود م�ث�ل ھ�ذا ال�ن�ظ�ام 
منذ بدایة العصر ال�ح�دی�ث. ف�ي ش�أن ذل�ك، 
یعتمد القانون الدولي ع�ل�ى وج�ھ ال�ت�ح�دی�د 
على أھم الوقائع والمعای�ی�ر، وف�ق�ا ل�ع�ق�ی�دة 
العناصر الثالثة ـ� أراض�ي ال�دول�ة وش�ع�ب 

الدولة وسلطة الدولة. فیما تتح�دث ج�وان�ب 
أخ�رى م�ن ال��ق�ان��ون ال��دول��ي ع��ن ظ��ھ��ور 
وانھیار "أسس الدولة" ل�ك�ن�ھ�ا ت�ع�ود م�ن 
جدید من خالل مؤسسات وأطر جدیدة عل�ى 
ن��ح��و دم��ج م��ق��اط��ع��ات ال��دول��ة ال��ق��ائ��م��ة 
"مح�اف�ظ�ات او أق�ال�ی�م" ل�ت�ت�أس�س م�ن�ھ�ا 
ال�ھ��ی��اك�ل ال��ح�اس��م��ة ل��م��ا یس��م��ى ب��ال��دول��ة 

 المتكافئة.
وبصفتھا م�وض�وع�ا ل�ل�ن�ظ�ری�ة الس�ی�اس�ی�ة 
العامة، فإن الدولة بمفھوم الیوم م�رت�ب�ط�ة، 
بغض النظر عن طب�ی�ع�ة ال�ح�ك�م، بش�ك�ل ال 
ینفصل بـ� "ش�ع�ب دول�ة" وبص�ف�ة ع�ام�ة 
شاملة "سلط�ة دول�ة". وك�ق�اع�دة ع�ام�ة: 
ع�ل��ى الس�ل��ط��ة ان ت��ت��ح�م��ل مس��ؤول�ی��ات��ھ��ا 
باالستقالل التام في تط�ب�ی�ق ال�ق�ان�ون ع�ل�ى 
الخاضعین للحكم. بمعنى، ان سلطة ال�دول�ة 
ھي سلطة سیادیة وسلطة إلزامی�ة، ت�ت�م�ی�ز 
عادة بصالحیات مح�دودة ب�ح�ك�م ال�دس�ت�ور 
الذي یفصل بی�ن الس�ل�ط�ات وال�رواب�ط. أم�ا 
أج��ھ��زة ال��دول��ة ف��ھ��ي ج��م��ی��ع األش��خ��اص 
والمؤسسات والس�ل�ط�ات ال�ذی�ن یش�ارك�ون 
ف�ي م��م��ارس��ة س��ل��ط��ة ال��دول��ة بس��ل��ط��ت��ھ��م 
الخاصة باسم وتحت أجھزة ال�دول�ة ال�ع�ل�ی�ا 
ال�ت�ي ت�خ��ض�ع ال��ى ال��م�ن�ظ��وم�ة اإلداری�ة ـ 
الحكومة "السلطة التن�ف�ی�ذی�ة"، ال�ب�رل�م�ان 
"السلطة ال�ت�ش�ری�ع�ی�ة"، ال�م�ح�اك�م ال�ع�ل�ی�ا 
"السلطة القضائیة" والمؤسس�ات ال�ت�اب�ع�ة 
ل��ل��س��ل��ط��ات ال��م��رك��زی��ة واإلدارات، أي 

  الوزارات.
ویبدو انھ منذ العصور الیونان�ی�ة ال�ق�دی�م�ة، 
ك��ان ان��ق��س��ام أش��ك��ال ال��ح��ك��م، م��ل��ك��ی��ة أو 
ارستقراطیة أو دیم�ق�راط�ی�ة ش�ائ�ع�ا، ل�ك�ن�ھ 
تمكن في الغالب من ب�ن�اء ال�دول�ة ال�ق�وی�ة. 
كما یبدو أیضا، انھا أنظم�ة م�خ�ت�ل�ف�ة، ی�ت�م 
فیھا تنظیم "حكم الدولة" وش�ك�ل "س�ل�ط�ة 
الدولة"، بطریقة وأسالیب تح�ددھ�ا ال�دول�ة 
أو الدستور. ل�ذل�ك ی�ج�ب ال�ت�م�ی�ی�ز ح�ی�ث�م�ا 
تمارس أجھزتھا سلطة الدولة، بین أش�ك�ال 
الحكم والحكومة. لقد بیّن التاریخ م�رارا ان 
السلطة المحصورة بشخ�ص أو م�ج�م�وع�ة 
تعني في ال�غ�ال�ب: ال�ح�د م�ن ال�ح�ری�ات أو 
االضطھاد لآلخرین. لذلك فان تقاسم ال�ح�ك�م 
وال��ف��ص��ل ب��ی��ن الس��ل��ط��ات ال��ث��الث ف��ي 
ال��دی��م��ق��راط��ی��ات، ی��م��ن��ع إس��اءة اس��ت��خ��دام 

     السلطة فیما یكفل حریة الجمیع.
على ھ�ذا ال�ن�ح�و ف�ان ن�ظ�ام ال�ف�ص�ل ب�ی�ن 
السلطات، یقسم م�ھ�ام ال�دول�ة ال�دس�ت�وری�ة 
إل��ى ث��الث��ة م��ج��االت واس��ع��ة: ال��ت��ش��ری��ع 
واإلدارة "التنفیذ" والقضاء. یتم ت�وزی�ع�ھ�ا 
بین مؤسسات الدولة ال�م�خ�ت�ل�ف�ة م�ع آل�ی�ة 
التنسیق فیم�ا ب�ی�ن�ھ�ا ب�إن�ت�ظ�ام. ل�ذل�ك، ف�ي 
األنظمة الدیمقراطیة، ال یمكن ألي ش�خ�ص 
أن یصبح قویاً لدرجة أنھ یدمر ھ�ذا ال�ن�ظ�ام 
او یتجاوز علیھ. بید أن فصل السلط�ات ھ�و 
الع�ن�ص�ر األس�اس�ي األفض�ل ف�ي أي دول�ة 
دستوری�ة. یض�م�ن الس�ی�ط�رة وال�ت�وازن�ات 
المتبادلة ب�ی�ن ال�ح�ق�وق وال�واج�ب�ات داخ�ل 
المجتمع، وإدارة التفاعل اإلیج�اب�ي ل�ل�دول�ة 
ومؤسساتھا تحت رقابة أحزاب فاعلة داخل 

   وخارج المنظومة البرلمانیة.
في منظومة البلدان الدیمقراط�ی�ة، األح�زاب 
السیاسیة لدی�ھ�ا م�ھ�م�ة أس�اس�ی�ة، ت�م�ث�ی�ل 
المصالح السیاسیة للشعب. ل�ك�ي ی�ت�م�ك�ن�وا 
مرشحیھا من أداء ھذه المھمة، ی�ت�م�ت�ع�ون 
بحقوق وال�ت�زام�ات خ�اص�ة.ووف�ق�ا الح�ك�ام 
ق��ان��ون "األح��زاب"، ف��إن��ھ��ا ت��ع��ت��ب��ر م��ن 
الجماعات المجتمعیة التي تؤثر بشك�ل دائ�م 
أو لفترة طویلة على صنع القرار الس�ی�اس�ي 

والمشاركة في تمثیل الش�ع�ب ف�ي م�ج�ل�س 
النواب "البرلمان" واالق�ال�ی�م. وع�ل�ى ق�ی�د 
"أداء القسم" وللظروف الف�ع�ل�ی�ة ال�ع�ام�ة، 
یجب أن ی�ق�دم ال�ط�رف "ال�ح�زب" ت�أك�ی�دا 
كافیا بموجب معایی�ر ذات ص�ل�ة خ�اص�ة بـ 
"قانون األحزاب" ـ نطاق ونوع ال�م�ن�ظ�م�ة 
"ال��ح��زب"، ع��دد أعض��اءھ��ا، أم��اك��ن��ھ��ا 
المحددة ومواردھا المال�ی�ة واالھ�م اح�ت�رام 
ال��ق��ان��ون االس��اس��ي ل��ل��دول��ة "ال��دس��ت��ور" 
وااللتزام بمبادئھ. أال أن الق�ان�ون ال ت�ع�ت�ب�ر 
ال��ج��م��ع��ی��ات وال��م��ن��ظ��م��ات ال��ت��ي ال ت��ری��د 

 المشاركة في األنشطة السیاسیة أحزابا.
اذن، بھدف المش�ارك�ة ف�ي تش�ك�ی�ل اإلرادة 
السیاسیة للشعب، تتمحور أنشطة األح�زاب 
عادة حول، ت�أث�ی�رھ�ا ع�ل�ى ت�ح�ری�ك ال�رأي 
العام، تشجیع المواطنین على المشاركة في 
الحیاة السیاسیة وإش�راك ال�ق�ادری�ن م�ن�ھ�م 
على تحمل المسؤولیة العامة في ال�ح�ك�وم�ة 
"االتحادیة" والحكومات المحل�ی�ة ب�الش�ك�ل 
الذي یساعد على تطور العمل السیاسي ف�ي 
البرلمان والح�ك�وم�ة. ب�ی�د ان م�ب�دأ ح�ری�ة 
ت��أس��ی��س األح��زاب ب��اإلض��اف��ة إل��ى ح��ری��ة 
الحزب فی�م�ا ی�ت�ع�ل�ق ب�أھ�داف�ھ وب�رن�ام�ج�ھ 
ونشاط أعضائھ في سیاق العمل ال�ح�زب�ي ـ 
ال یمك�ن ت�ب�ری�ر أع�م�ال إج�رام�ی�ة ب�ح�ری�ة 
ال��ن��ش��اط. ف��ی��م��ا ی��ل��زم ال��ق��ان��ون األس��اس��ي 
"الدستور"، ال�ح�ك�وم�ة ب�م�ع�ام�ل�ة ج�م�ی�ع 
األطراف على قدم المساواة، وتطبی�ق م�ب�دأ 
المساواة في التعامل بین ال�دول�ة واالح�زاب 
الفاعلة بحیادیة ت�ام�ة. وھ�ذا ی�ل�زم ج�م�ی�ع 
السلطات، بما في ذلك ھیئات البث ال�ع�ام�ة، 
بمعاملة األطراف من ح�ی�ث ال�م�ب�دأ ب�ن�ف�س 
الطریقة عند تقدیم الت�س�ھ�ی�الت وال�خ�دم�ات 
االنتخابیة. وذلك لضمان المن�افس�ة ال�ع�ادل�ة 
بأحدث األسالیب الم�ع�روف�ة ب�اس�م "ت�ك�اف�ؤ 
الفرص المتدرج" للحص�ول ع�ل�ى أص�وات 
ودعم ال�م�واط�ن�ی�ن وف�ق�ا ألھ�م�ی�ة ال�ح�زب 

   ونزاھتھ.
دولة ع�ل�ى األرض  200ھناك ما یزید عن 

الیوم، وكل منھا یختلف في طریق�ة ت�ع�ی�ی�ن 
ال�ق�واع�د وت��غ�ی�ی�رھ��ا، وم�ا إذا ك�ان�ت ھ��ذه 
القواعد تنطبق على الجمیع أو من یقرر م�ا 
إذا كان ھناك انتھاك ما. ك�ث�ی�را م�ا ن�ت�ح�دث 
في ھذا السیاق ع�ن أش�ك�ال م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن 
الحكومات. ی�م�ك�ن�ن�ا أن ن�ف�رق ب�ی�ن ث�الث�ة 
أشكال مختلفة: حك�وم�ة ف�ي دول�ة وراث�ی�ة 
"ملكیة"، یمارس السلطات الثالث ش�خ�ص 
واحد فقط. حكومة االستیالء عل�ى الس�ل�ط�ة 
عن طریق االن�ق�الب�ات أو ال�ع�ن�ف: ی�ت�م�ت�ع 
الشخص ال�ح�اك�م ال�وح�ی�د "دك�ت�ات�ور" أو 
مجموعة من األشخاص بس�ل�ط�ة س�ی�اس�ی�ة 

 غیر محدودة "غیر رصینة". 
حكومة في ن�ظ�ام دی�م�ق�راط�ي: تش�ك�ل م�ن 
خالل انتخابات نزیھة ومحاكم مستقلة وف�ق 
دستور یتم�ی�ز ب�ف�ص�ل الس�ل�ط�ات ویض�م�ن 
الحقوق الشخصیة والسیاسیة لجمیع اف�راد 
المجتمع.. بالنھایة، فان مسؤولیة ال�ت�غ�ی�ی�ر 
السیاسي وإنھاء نظ�ام ح�ك�م غ�ی�ر م�ح�دود 
نحو اإلصالح، تقع بالتأكید في مثال الع�راق 
على عاتق النیرین، ال یمیز بینھ�م ف�ي ذل�ك 
دی�ن او ع��رق أو ج��ن�س.. ف��ك��م��ا أن ش��ن 

ال�ح�رب ع�ل�ى  2003الوالیات المتحدة عام 
العراق كان بسب�ب أك�ذوب�ة، ف�ان م�ج�ی�ئ�ھ�ا 
المرتبك زمن ال�غ�زو ب�م�ج�م�وع�ة م�م�ن ال 
ی��ف��ق��ھ��ون ب��الس��ی��اس��ة وإدارة ال��ح��ك��م ال��ى 
السلطة، اكذوب�ة ك�ب�رى، ن�ت�ائ�ج�ھ�ا الزال�ت 
حاضرة.. خراب وفشل ومج�اع�ة وام�راض 

 وإفالس.!

 !ا وا ا ا ا وا   ا ا 

 عصام الیاسري



 نصوص مھاجرة 
 

 (د اود)
 
 
 

 

 شكر حاجم الصالحي
 
 

 مطٌر من اللوز والفستق والیاسمین
 وعطٌر یفیض على الناظرین
 ،ھنا ... على السلّم الكھربائيّ 

 یشتعل الوجدُ 
 فیختلط اللیُل بالحالمین

 ویزدحُم الوردُ 
 فترتبك الفراشاتُ 

 وتمضي مدّوخةً بالكركراتِ 
 وما تزدریھ من الّصبیّة العابثین

 وبین جنان الورود
 وسیل الینابیعِ وبرِد الخدود
 تضجُّ السماُء ببرق الرعود

 فتھرع صوب المالذات
 خطى السائرین
 وینھمر الماءُ 

 فیوقف نبض القلوب
 ویطفُئ جمر الحنین

 (( برج میالد ))
 

 في أعلى البرجِ 
 لمحت مالمحھا
 كانت تركضُ 

 في حقٍل من نور وعطور
 وعلى كتفیّھا

 شاٌل فضيٌّ یتراقص مبتھجاً 
 بحیاٍء و حبور

 قلت تعالي یا أبنة برج المیالد
 لنعید الوصُل .. والودَّ المحظور

 لم تجب (( الخانم ))
 واندست وسط ضجیج الجمھور

 لحظتھا أدركت بأني الصیاد األحول
 والمحروسة تسحن قلبي

 مثل العصفور
 (( برج ثانیة ))

 
 یا أیھا البرُج الذي
 أیقظني من كبوتي

 وأطلق العنان للظنون والھموم والعناد
 وأوقد الجراح في مواقد الرماد

 من راود الظباء والیماُم ,
 تحت سلّم كسول

 فأشعل الشفاه في بریدِه الخجول
 یا ... برج میالد الذي ....

 من جاء بي
 الى ربوع ھذه البالد ؟
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"و ا " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حنین محمد/ بابل
 

 قد ال أستیقظُ غداً 
 وال ترى عینايَّ النور

 واضُل نائمةً 
 بال حراك
 بالھمس
 بال جدوى

 قد ال أرى وطني منتصًرا
 وابناَءهُ سالمین
 منعمین بنصرھم
 و یاخذني النوم

 الى حیُث ال اشعر
 بأي شيء

 وال اسمُع أي صوتٍ 
 ویأخذني الحنیُن الیك

 یا حبیبي آٍه یا حبیبي أهَ 
 كیف أتیك
 بال قدمین
 بال یدین

 كیف عساني اتنفُس وجھك بال عینین
 ماذا لو اختنقتُ 
 بزفیرك البارد

 وانت تعلم باني بُت اختنقُ 
 من نسیم البعد

 الى متى؟
 !!ومتى

 عساني التحُف ضلك لیالً 
 تحت نجمات الشتاءِ 

 وعلى ارصفِة الرصاص
 نجلُس نتبادل الحدیث ...

 والموسیقى والشعر والقبل
 والقلیل من القبلِ 

 دعنا نغني اغاني كاظم
 ونردد شعر مظفر

 ونتلوا ادعیة امھاتنا
 ونسبُح تسبیح الفراشات

 لعل الحرب تھدأ
 وقلبي یھدأ

 وجسدي الذي یرتجُف خوفاً 
 یھدأ

 دعنا نخطُ اسمینا
 على شارع الموت
 من بغداد الى بغداد
 ونكتب قصة حبٍ 

 ما اكتملت
 في وطني
 الحُب حرام

 والحرام حرام
 .وكل شيٍء حرام

    ان
 
 
 
 
 
 
 

 العراق/د.عبدااللھ محمد جاسم 
 
 
 

 ..تارجحي یالعبة األشجانٍ 
 ..یا سلوة العقل ویا حقیبة النسیانِ 

 ..یا خفقة القلب ونغمة االلحانِ 
 ..أین القاٍك ومنِك ھاجرت قوارب الحنانِ 

ال تحجبي یاغیمة الصیف دعي الشمس 
 ..تراني

 ..إني كرھت فصلك ذاك الذي أشقاني
 .تعلمي حبیبتي فالعلم فاتح االذھانِ 
 ..انا السجین في الھوى منذ الِصبا

 ..حیث إختفى عنواني
 ..ولعبتي قد اصبحت شاحبة االلوانِ 

 ھل غیَر الكون عقول االنس والجاِن..؟
 ..تعلقي تمرجحي یا إبنت سید الفرسانِ 

 ..نحن أحفاد یَعرب ال نقبل الطغیانِ 
 ..إنا أقمنا بحثنا في غفلة الزمان

 موضوعنا كیف اختفت ھویة السجاِن..؟
َمْن ذا الذي اوحٰى لِك ان تذكري االسرار 

 ..للخالنِ 
 ..تمھلي  یا لعبة االمس

 ..ال تفضحي مشاعر الوجدانٍ 
  ..سعوا حكامنا

 ..أن یفرغوا من قلبنا محبة أالوطانٍ 
 ..یضیعوا اصولنا یقطعوا ارحامنا
 ..بحجة الدین الذي الیقبل العلماني

ویعصف الصمت الذي ایقظ بركانھ مكامن 
 ..الحرمانِ 

 ..واغرب اللیل علینا
 ..وھاجر النوم من االجفانِ 

 .. ثم انقضت ایامنا
 ..تبكي على مدینة مھدومة االركان

اللیل واألشباح تعدو حولنا ترقص على 
 ..الجدرانِ 

 ..إني طلبت بعدھا مدینة غیر التي تلقاني
 ..أحببت فتاتھا كانت ھي التي تھواني

 .. غازلتھا وأطرقت
  ..في خجل كأنھا زیتونة مالًت بھا األغصانٍ 

 ..فتعانقت ایامنا قلقاً ورعبھا أعیاني
 ..نوافذ اغلقتھا حتى التي ترعاني

 ..لیت الذي مَر بنا یطوي صفحة أألحزانٍ 



 : تقدیم
نوف�م�ب�ر 24ُولِد اسبینوزا في أمستردام عام 

َى عند والدتھ باروخ وكان�ت  1632 وقد ُسمِّ
أس��رت��ھ م��ن األس��ر اإلس��ب��ان��ی��ة ال��ی��ھ��ودی��ة 
الُمھاجرة، وقد تلقى سبین�وزا ت�ع�ل�ی�م�ھ ف�ي 
لیة ب�أمس�ت�ردام؛ إذ  المدرسة التَّلمودیة المحَّ
ألحقتھ بھا أھلھ لكي توثق ارتباطھ بطائف�ت�ھ 
الیھودیة وبتعلُّم لغت�ھ�ا ال�ع�ب�ری�ة وت�راث�ھ�ا، 
ویبدو إن ھ�ذا األم�ر ت�رت�ب ع�ل�ی�ھ ن�ت�ی�ج�ة 
عكسیة إذ أن الط�اب�ع ال�الھ�وت�ي ال�م�ح�اف�ظ 
لتعلیم اسبینوزا قد دفع�ھ إل�ى ال�ث�ورة ع�ل�ى 

  ھذا النظام الدیني
ولم تخلو الطائفة الی�ھ�ودی�ة ف�ي أمس�ت�ردام 
من أمثلة مفكرین ثاروا على رجعیة الت�راث 
الدیني المحافظ ومن أشھر ھذه الشخصیات 
"أورییل داكتوستا" الذي كان ینتم�ي غ�ل�ى 
الجیل السابق على اسبینوزا، وقد وقف ف�ي 
وجھ رجال الدین المحاف�ظ�ی�ن ف�ي ط�ائ�ف�ت�ھ 
وكان ھو أول من بدأ حركة تف�س�ی�ر ال�ك�ت�ب 
المقدسة الم�س�ی�ح�ی�ة وال�ی�ھ�ودی�ة ت�ف�س�ی�ًرا 
تاریخیًّا ویبدو أن اسبینوزا في ث�ورت�ھ ك�ان 
بادئًا من حیث انتھت شخصیة "داك�وس�ت�ا" 
المتحررة ال�ت�ي س�ب�ق�ت�ھ ب�ج�ی�ٍل واح�د وق�د 
ت��ع��رض ھ��ذا ال��رج��ل إل��ى س��ل��س��ل��ة م��ن 
االضطھاد والطرد والتكفیر ثم تم جلده أم�ام 
حش��د تس��عً��ا وث��الث��ی��ن ج��ل��دةً مص��ح��وب��ھ 

تنزل علیھ اللعنات ولم یحتمل ھ�ذا   بقراءات
�ل  الرجل كل ھذا التعذیب فكتب رس�ال�ة س�جَّ
فیھا كل ما مر بھ ثم أطلق على نفسھ ال�ن�ار 
وم��ات وك��ان اس��ب��ی��ن��وزا وق��ت��ھ��ا ف��ي س��ن 

 . الثامنة
كان اسبینوزا بارًعا في ص�ن�اع�ة ال�ع�دس�ات 
البصریة وص�ق�ل�ھ�ا وك�ان یُ�رزق م�ن ت�ل�ك 
الحرف�ة وھ�ن�اك ع�دة آراء ح�ول اح�ت�راف 
اسبینوزا لتلك الح�رف�ة ال�ی�دوی�ة م�ن�ھ�ا م�ن 
یعلل أنھ ظل م�ت�م�س�ًك�ا ب�ت�ط�ب�ی�ق الش�ری�ع�ة 
الیھودیة في العمل وال�ب�ع�ض اآلخ�ر أرج�ع 
ذلك أنھ ال یرید أن یكون تاجًرا ، وال�ت�ع�ل�ی�ل 
الصحیح ل�ذل�ك إن�ھ اح�ت�رف ھ�ذه ال�ح�رف�ة 
رغبة معمدة من�ھ ف�ي ال�ت�خ�ل�ي ع�ن ال�ق�ی�م 
التجاریة السائدة بین الطائفة الیھودیة الت�ي 
انفصل عنھا ، ومن المؤكد أن اسبینوزا ق�د 
أدرك وقت نضوجھ الفكري أن من ال�م�ح�ال 
علیھ أن یجمع بین ھذه القیم التجاریة وبین 
الُمثل الفكریة ال�ت�ي س�ی�ط�رت ع�ل�ى ذھ�ن�ھ 

 . بالتدریج
 

 مؤلفات اسبینوزا
نشر أثناء حیاتھ ك�ت�اب�ی�ن ف�ق�ط ول�م یص�در 
باسمھ سوى كت�اب واح�د م�ن�ھ�م�ا (م�ب�ادئ 
الفلسفة الدیكارتیة) وملحقھ الصادر بعنوان 
أفكار میتافیزیقیة وقد نُشر ھذا ال�ك�ت�اب ف�ي 

، ویُ�ع�د ھ�ذا ال�ك�ت�اب 1663أمستردام عام 
عرًضا لفلسة دیكارت بال�م�ن�ھ�ج ال�ھ�ن�دس�ي 

 الُمفضل لدى اسبینوزا.
ا الكتاب ال�ث�ان�ي ھ�و (ال�ب�ح�ث ال�الھ�وت�ي  أمَّ
السیاسي) ونُشر في أمس�ت�ردام أیًض�ا ع�ام 

ویتضمن ب�ح�ثً�ا م�ف�ص�ًال ل�م�وض�وع  1670
حریة ال�ف�ك�ر، الس�ی�م�ا ف�ي ال�م�وض�وع�ات 
الدینیة ویھ�دف إل�ى ت�أك�ی�د ض�رورة فص�ل 
الدین عن الدولة، ویح�م�ل بش�دة ع�ل�ى ك�ل 
حكم سیاسي یدَّعي أنھ یستمد س�ل�ط�ت�ھ م�ن 

 . مصدر إلھي، ولذلك أراد اخفاء اسمھ

وبعد وفاة اسبینوزا نشر تالمیذه وأصدق�ائ�ھ 
مجموعة من مؤلفاتھ داخل م�ج�ل�د ب�ع�ن�وان 
(المؤلفات المخلفة) وكانت تحوي المؤلف�ات 

 : اآلتیة
األخالق : م�ب�رھ�نً�ا ع�ل�ی�ھ�ا ب�ال�ط�ری�ق�ة  -1

 الھندسیة.
البحث السیاسي : وھم كتاب ل�م ی�ن�ج�زه  -2

  اسبینوزا حیث كتب جزًءا ضئًال منھ.
إصالح العقل : وھو بحث أیًضا لم یُكملھ  -3

اسبینوزا إذا ح�ال�ت وف�ات�ھ دون أن ی�ت�م�ھُ 
ویؤكد "داربون" أن ك�ل م�ا ی�ح�وی�ھ ھ�ذا 
الك�ت�اب وب�دق�ة ك�ام�ل�ة ق�د ُذك�ر ف�ي ك�ت�اب 

 .األخالق
الرسائل : وقد نُشر في الطبعة األص�ل�ی�ة  -4

رسالة متبادلة بین اسبینوزا ومراسل�ی�ھ  74
ثم أضیقا إلیھا رسائل أخ�رى ُكش�ف�ت ف�ی�م�ا 

وفائدة تلك  86بعد فأصبح مجموع الرسائل 
الرسائل إنھ�ا تُ�ك�ش�ف ول�و ب�ط�ری�ق�ة غ�ی�ر 
مباشرة عن جوانب حیاتھ الشخصی�ة وك�ان 
یعرض آرائھ فیھا بطریقة أك�ث�ر اس�ت�رس�اًال 

 .وتبسطًا عن التي تُعرض بھ داخل مؤلفاتھ
رسالة في النحو العبري : وھي ل�ی�س�ت  -5

 . لھا أھمیة فلسفیة
 

 أفكار اسبینوزا 
 (رسالة في الالھوت والسیاسة)

اس��ت��ط��اع اس��ب��ی��ن��وزا أن ی��ط��ب��ق ال��م��ن��ھ��ج 
الدیكارتي على الج�وان�ب ال�ت�ي خش�ى م�ن�ھ 
دیكارت؛ فطب�ق م�ن�ھ�ج األف�ك�ار ال�واض�ح�ة 
والمتمیزة في میدان الدین والع�ق�ائ�د وع�ق�د 
العزم على أن یعید فحص الك�ت�اب ال�م�ق�دس 
بحریة ذھنیة كاملة، فلیس العقل وح�ده ھ�و 
أعدل األشیاء قسمة بین الناس بل ھو أیًضا 
أفضل شيء في وجودنا ویكون ف�ي ك�م�ال�ھ 
خیرنا األقصى، ف�ی�ح�ل�ل اس�ب�ی�ن�وزا ال�ن�ب�وة 
ویخرجھا من نطاق األفكار ال�واض�ح�ة ك�م�ا 
ی��رف��ض وض��ح اآلی��ات ال��غ��امض��ة م���ع 
ال�واض�ح��ة، واس��ب�ی��ن�وزا ھ��و ال��وح�ی��د م��ن 
الدیكارتیین الذي طبق م�ن�ھ�ج دی�ك�ارت ف�ي 
السیاسة فنقد األنظمة الم�ت�س�ل�ط�ة ال�ق�ائ�م�ة 
على حكم الفرد ال�م�ط�ل�ق وان�ت�ھ�ى إل�ى أن 
النظام الدیمقراطي ھو أكثر النظم اتفاقًا م�ع 
العقل والطب�ی�ع�ة ف�ن�ح�ن ن�ع�ل�م إنَّ دی�ك�ارت 

  استثنى من الشك أیًضا النظم السیاسیة.
 

 موضوع الرسالة
ی��ح��دد اس��ب��ی��ن��وزا م��وض��وع رس��ال��ت��ھ ف��ي 

  : العنوان التوضیحي ویقول
رسالة في الالھوت والسیاسة" وفیھا تت�م "

البرھنة على أن حریة ال�ت�ف�ل�س�ف ال ت�م�ث�ل 
خطًرا على التقوى أو على سالم�ة ال�دول�ة؛ 
بل إّن في القضاء علیھا قضاء على س�الم�ة 

 .الدولة وعلى التقوى ذاتھا في آن واحد
فإن�ي "ویقول اسبینوزا في مقدمة الرسالة: 

أعلن في ھذه المقدمة كما سأعلن أیًضا ف�ي 
نھایة الرسالة، أني أضع عن ط�ی�ب خ�اط�ر 
كل ما كتبت أمام السلطات العلیا ف�ي وط�ن�ي 
لكي تفحصھ وتصدر حكمھا علیھ ،فاذا رأت 
أني قلت شیئًا م�ن�اقًض�ا ل�ق�وان�ی�ن وط�ن�ي أ 
للمصلحة العامة فإني أسحب ما ق�ل�ت�ھ وأن�ا 

   أعلم تماًما
أني بشر وأني معرض للخطأ ول�ك�ن�ي ع�ل�ى 
األقل حاولت بكل جھدي أال أقع في ال�خ�ط�أ، 

وأال أكتب شی�ئً�ا ال ی�ت�ف�ق ات�ف�اقً�ا ت�اًم�ا م�ع 
ق��وان��ی��ن وط��ن��ي وم��ع ال��ت��ق��وى واألخ��الق 

ویعید ھ�ذه ال�ك�ل�م�ات أیًض�ا ف�ي "الحمیدة . 
 . آخر الرسالة

 
من الرسالة بالحدیث ع�ن یبدأ الفصل األول 

فكرة النبوة ویعرفھ�ا اس�ب�ی�ن�وزا ع�ل�ى ھ�ذا 
الن�ح�و؛ ال�ن�ب�وة أو ال�وح�ي ھ�ي ال�م�ع�رف�ة 
الیقینیة التي یوحي هللا بھا إلى ال�ب�ش�ر ع�ن 
شيء ما، والنبي ھو ُمفسر ل�م�ا ی�وح�ي هللا 
بھ ألم�ث�ال�ھ م�ن ال�ن�اس ال�ذی�ن ال ی�ق�درون 

یقینیة بھ وال یملكون   الحصول على معرفة
إال ادراكھ تلك إال باإلیم�ان وح�ده، ویس�م�ى 
العبرانیون الن�ب�ي أي خ�ط�ی�بً�ا أو م�ف�س�ًرا، 
ویقول اسبینوزا أن تعریفھ ل�ل�ن�ب�وة ی�ط�اب�ق 
تماًما الم�ع�رف�ة ال�ف�ط�ری�ة؛ ألن م�ا ت�ع�رف�ھ 
بالنور الفطري یعتمد على معرفة � وحدھا 

 . وعلى أوامره األزلیة
وبما أن تلك المعرفة مشترك�ة ب�ی�ن ال�ن�اس 
ألنھا تعتمد على مبادئ یعت�ن�ق�ھ�ا ال�ج�م�ی�ع، 
فإنھا إذن ال تمثل أیة أھمی�ة ل�ل�ع�ام�ي ال�ذي 

 یولع النوادر والعجائب.
وتلك المعرفة الفط�ری�ة (ال�ن�ور اإلل�ھ�ي) ال 
تقل مطلقًا عن المعرفة ال�ن�ب�وی�ة م�ن ح�ی�ث 
یقینھا الذي تتمیز ب�ھ م�ن ح�ی�ث مص�درھ�ا 

إال إذا شئنا أن نتخیل أن ل�ألن�ب�ی�اء   وھو هللا
بدنًا إنسانیًا ولیست لھم روح إنسانیة بحی�ث 
ت��خ��ت��ل��ف إحس��اس��ات��ھ��م ومش��اع��رھ��م ع��ن 
إحس�اس��ن�ا ومش��اع�رن��ا وم��ع أن ال��م�ع��رف��ة 
الفطریة معرفة ألھیھ بمعنى الكلمة ف�إن�ن�ا ال 
یم�ك�ن أن نس�م�ي م�ن ی�ق�وم�ون ب�ن�ش�رھ�ا 
أنبیاء، إذ یستطیع كل فرد أن ی�درك ت�ع�ال�ی�م 
المعرفة الفطریة ویفھم�ھ�ا ب�ن�ف�س ال�ی�ق�ی�ن 

 . دون االعتماد على االیمان وحده
ویدلل اسبینوزا من خالل عدة آیات على أن 
الیقین النبوي لھ عدة براھین أو م�ع�ج�زات 
أو كما یقوم أیًض�ا ھ�ذا ال�ی�ق�ی�ن ع�ل�ى م�ی�ل 
األنبیاء ل�ل�ع�دل ول�ل�خ�ی�ر، وی�ؤك�د ع�ل�ى أن 
األنبیاء تلقوا الوحي باالست�ع�ان�ة ب�ال�خ�ی�ال، 
ولیس ھناك وسائل أخرى للنبوة، ح�ی�ث ل�م 
یجد أیة وسیلة أخرى غیر الخ�ی�ال ل�ذا ف�ق�د 
ت��ع��دت ت��ع��ال��ی��م��ھ��م ح��دود ال��ذھ��ن ن��ت��ی��ج��ة 

 . لالستعانة بالخیال الحي
 

 تعلیق ختامي
استطاع باروخ سبینوزا أن یحرر فكره م�ن 
كل الثوابت و المحرمات التي فرضت ع�ل�ی�ھ 
سلطة عدم إعمال العقل والتسل�ی�م ال�م�ط�ل�ق 
للسلطة الدینیة التي تزاوجت م�ع الس�ی�اس�ة 
ف��ي عص��ره، وت��أث��ر س��ب��ی��ن��وزا ب��ال��م��ذھ��ب 
الدیكارتي إلى أبعد الحدود حتى ت�م�ك�ن م�ن 
تطبیق منھج الشك ع�ل�ى أخ�ط�ر ت�اب�وھ�ات 
ال�م�ج�ت��م�ع ال��دی�ن والس�ی��اس�ة وظ��ھ�ر ذل��ك 
(رسالة في ال�الھ�وت والس�ی�اس�ة) وت�م�ك�ن 
سبینوزا من وضع حجر األساس ل�ل�ت�ف�ك�ی�ر 
النقدي والثوري ض�د ال�خ�راف�ة ،وب�ال ش�ك 
دفع ثمن حریة الفكر ولكنھ كان أك�ث�ر ج�رأة 
من دی�ك�ارت واس�ت�ط�اع أن ی�ح�ط�م أص�ن�ام 
الالھوت و السیاسة و كش�ف الس�ت�ار ع�ن 
العالقة الحمیمة بینھما و ال�ت�ي ج�ع�ل�ت م�ن 

 ئ.الدین والمقدس سلطة علیا تفوق كل ش
ولم یكن سبینوزا ی�ف�ك�ر ت�ف�ك�ی�ًرا ث�ورًي أو 
ناقًدا فقط بل وضع من�ھ�ج وأس�اس ع�ل�م�ي 

وكان حجر األساس األول ل�م�درس�ة ال�ن�ق�د 
التاریخي لفتح رؤیة نق�دی�ة ھ�دف�ھ�ا إع�م�ال 
العقل الذي ھو مشترك بین ج�م�ی�ع ال�ب�ش�ر، 
ویُعد كتابھ رسالة في ال�الھ�وت والس�ی�اس�ة 
مؤسس لدراسة الكتاب المقدس في الع�ص�ر 

 .الحدیث
وترتب على ذل�ك ع�رض�ھ ل�ع�دة م�غ�ال�ط�ات 
منطقیھ داخل ال�ع�ھ�د ال�ق�دی�م وال یس�ت�ط�ی�ع 
العقل الطبیعي أن یتفھمھا إال ت�ح�ت مس�م�ى 
"ال�م�ع�ج�زات" وم�ن ث�م رف�ض س�ب�ی�ن��وزا 
األیمان ب�ال�م�ع�ج�زات وق�ال "أن أي ش�يء 
ح��دث ف��ي ال��ك��ت��اب ال��م��ق��دس ق��د ح��دث 
ب��الض��رورة م��ث��ل أي ح��دث آخ��ر ب��ح��س��ب 

وشكك أیًضا في م�ف�ھ�وم " نوامیس الطبیعة
أو أن االنبیاء قد أوحى إلی�ھ�م ح�ی�ث   النبوة

أعتبر أن ما كتبھ األنبیاء مثلھ مثل الرسائ�ل 
 التي كتبھا الرسل (العھد القدیم)

وكان لسبینوزا تصور خاص ون�اض�ج ع�ن 
اإللھ ولكنھ لی�س اإلل�ھ ال�غ�ی�ور وال�غ�اض�ب 
والُمحب لش�ع�ب�ھ ب�ل ھ�و إل�ھ م�وج�ود ف�ي 
الطبیعة لكل العالم ولھ جوھر یتجلى في ك�ل 
ش��ئ ح��ول��ن��ا ح��ت��ى داخ��ل اإلنس��ان وب��ھ��ذا 
التصور استطاع أن یُعطى أدلھ عن الوج�ود 

  . اإللھي في الكون
لم تقتصر ف�ل�س�ف�ة اس�ب�ی�ن�وزا ع�ل�ى ك�ون�ِھ 
فیلسوف عبقري أضاف للفلس�ف�ة ب�ل أیًض�ا 
أضاف ال�ك�ث�ی�ر ف�ي م�دارس ال�ن�ق�د و تُ�ع�د 
إسھاماتھ في ن�ظ�ري ال�ن�واة األول�ى ل�ل�ن�ق�د 
البنیوي والتأویل من وجھة ن�ظ�ر ف�ل�س�ف�ی�ة 
منط�ق�ی�ة ب�ع�ی�ًدا ع�ن ال�م�ن�اھ�ج ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 

   الشكلیة
ومھد الطریق أمام ال�ف�ك�ر ال�ت�ن�وی�ري ال�ذي 
لطالما نادى بھ اسبینوزا عن طریق بإعم�ال 
العقل في النص الدیني و عدم األخذ بحرفیة 
النص و ك�ل ھ�ذه األف�ك�ار وض�ع�ت أوروب�ا 
على مشارف عصر التنویر و استطاعت أن 

المجتم�ع�ات م�ن عص�ور ال�ظ�الم و   تخرج
ترتب على ذلك فیما ب�ع�د ظ�ھ�ور ال�ت�ی�ارات 

العلمانیة) والتنویریة وأثر ذل�ك (   اإلصالحیة
على تطور العقل ال�غ�رب�ي وح�دوث ال�ث�ورة 
الصناعیة ومن بعدھا الثورة الت�ك�ن�ول�وج�ی�ة 
ومن ثمَّ حیاتنا الرقمیة ال�م�ع�ل�وم�ات�ی�ة ال�ت�ي 
تعیشھا باإلضافة إلى غزو اإلنسان للف�ض�اء 
ورحلة اكتشافھ لعوالم أخرى م�ت�ح�رًرا م�ن 
سط�وة ال�ج�ھ�ل وال�ت�رھ�ی�ب وال�ق�ت�ل ب�اس�م 

 األدیان وامتالك الحقیقة المطلقة
…………….. 

 : المصادر
 1981د. فؤاد زكریا،اسبینوزا ،دار التنویر بیروت 

سبینوزا، رسالة ف�ي ال�الھ�وت والس�ی�اس�ة،ت�رج�م�ة 
فؤاد زكریا ومراجعة حسن حنف�ي. ال�ط�ب�ع�ة األول�ى 

 ، دار التنویر للطباعة والنشر بیروت.2005
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الزط في القاموس المحیط (جیل أسود م�ن 
السند إلیھم تنسب الثیاب الزطیة) (قم�ی�ص 
ثم یلبس فوقھ قمیص أقصر م�ن�ھ). وی�ق�ال 
أیضا زاط الن�اس أي اخ�ت�ل�ط�ت أص�وات�ھ�م 
وأح�دث�وا ج�ل�ب�ة وب�ل�ب�ل�ة. وھ�م حس�ب ك�ل 
األخبارین العرب أعراب "جت" بالھن�دی�ة، 
وھم جیل من الھند وھم الس�م�ة ال�رئ�ی�س�ة 

 للغجر.
لقد بدأت قصتھم بمأساة وان�ت�ھ�ت ب�م�أس�اة 
أیًضا، الزط ھي ك�ل�م�ة م�ح�رف�ة م�ن ك�ل�م�ة 
جت، نسبة إل�ى إح�دى الش�ع�وب ال�ھ�ن�دی�ة 
القدیمة، یطلق على مجم�وع�ة م�ن ال�غ�ج�ر 
(الُزطّ)، (بضم الزاي وتش�دی�د ال�ط�اء) ھ�و 
ت�ع��ری��ب ل��ل��ك��ل��م��ة ال��ف��ارس��ی��ة ج��ت. ت��ق��ول 
الروایات التاریخیة إن أص�ل�ھ�م ی�ع�ود إل�ى 
الھند وإنھم انطلقوا منھا إلى ب�الد ف�ارس، 
ودخلوا في اإلسالم م�ع ال�ف�ت�ح اإلس�الم�ي، 
وتم نقلھم إل�ى ال�ب�ص�رة وال�ف�رد م�ن ھ�ذه 

 الجماعة یقال لھ (سبیجي او سابج).
منطقتھم تقع بین المنص�ورة وم�ك�ران ف�ي 
بالد الس�ن�د، وھ�م م�ن أھ�م ش�ع�وب وادي 
السند كانوا سادة البالد حین أغارت علیھم 
ق��ب��ائ��ل اآلری��ی��ن ، وق��د ب��ادر ال��زط إل��ى 
الخضوع، فعاملھم اآلریین معام�ل�ة حس�ن�ة 
وكونوا منھم طائفة جدیدة عرفت ب�اس�م " 
طائفة الویشیة " التي ال تزال تض�م أب�ن�اء 
الطبقة الوسطى وال سیما ال�ت�ج�ار ، ول�ق�د 
تأثر سكان ھذه المنطقة بث�ق�اف�ات وع�ادات 
وتقالید الشعوب اآلریة ونت�ی�ج�ة ل�الخ�ت�الط 
والمصاھرة معھم ظھرت م�ج�م�وع�ات م�ن 
الزط تتباین في ألوانھا منھا من یم�ی�ل إل�ى 
الس�م�رة الش��دی�دة وھ��ن�اك م��ن ی�م��ی�ل إل��ى 
البیاض وكانوا یسمون بالنور والغجر ك�م�ا 

الك�اول�ی�ة و یش�ت�غ�ل�ون   عرفوا أیضاً باسم
ب�الس��ف��ن وال��ق�رص��ن��ة ف��ي ال�ب��ح��ر وك��ذل��ك 
بالرعي أو ق�ط�ع ال�ط�ری�ق ف�ي ال�ب�ر ت�ب�ع�اً 
للبیئة والظروف المح�ی�ط�ة ب�ھ�م. أم�ا ع�ن 
صفة الزط ال�ج�س�م�ان�ی�ة ف�ھ�م ط�وال غ�ی�ر 
غ��الظ وی��ت��س��م��ون ب��ت��ن��اس��ق األعض��اء 
وال��ذك��اء، واالس��م��رار واتس��اع األن��وف 
وارتفاع طرفھا وصغر ال�ع�ی�ون وأف�ق�ی�ت�ھ�ا 
ونتوء الوج�ن�ات ودق�ة ال�ل�ح�ی�ة، واس�وداد 
الشعور وكثافتھا. وتتصف نساؤھم ب�ط�ول 
القدود م�ع حس�ن ال�م�ن�ظ�ر. وك�ان�ت ل�ل�زط 
طریقة فریدة مشھورة في ق�ص ش�ع�ورھ�م 
كما اشتھر الزط بصناعة الثی�اب "وإل�ی�ھ�م 
تنسب الثیاب الزط�ی�ة. وك�ان�ت ف�ی�م�ا ی�ب�دو 
تختلف في ص�ن�اع�ت�ھ�ا ع�ن ب�اق�ي ال�ث�ی�اب 
الم�ع�روف�ة ف�ي ذل�ك ال�وق�ت ب�دء االتص�ال 

وی�ب�دو إن األك�اس�رة ك�ان�وا ق��د   ب�ال�ع�رب،
جندوھم في جیوشھ�م، ورب�م�ا ك�ان س�ب�ب 
ذلك انھ�م اس�ت�خ�دم�وا ف�ي ت�دری�ب ال�ف�ی�ل�ة 
والعنایة بھا أیام ع�ز ال�دول�ة ال�ف�ارس�ی�ة ، 
حیث تقول بعض الروایات إن عدد ال�ف�ی�ل�ة 
كان ألف فیل، وكان ك�ل ف�ی�ل ی�ح�ت�اج إل�ى 
طاقم خاص للعنایة بھ كما یحتاج إل�ى ع�دد 

من المقاتلین الذی�ن ی�ك�ون�وا ف�ي ص�ن�دوق 
خشبي مدرع بالحدید ی�وض�ع ع�ل�ى ظ�ھ�ره 
یحاربوا بالنبال وال�رم�اح ال�ط�وی�ل�ة ، ك�م�ا 
كانت ھناك مجموعة من ال�ج�ن�ود ل�ح�م�ای�ة 

 الفیل من األعداء أثناء المعركة.
بعد ظھور اإلسالم وجھ ال�ح�اك�م ال�ف�ارس�ي 
ھرمز عدة حمالت بحریة إلى سواحل ب�الد 
السند وكانت نتیجة لھذه الحمالت أن وق�ع 
في أسره أعداد ك�ب�ی�رة م�ن أھ�ال�ي الس�ن�د 
معظمھم من قوم الزط فجلبھم إلى ف�ارس، 
وضمھم إلى الجیوش الساسانیة لی�ح�ارب�وا 
ال��ع��رب ب��ج��ان��ب ال��ف��رس وع��ن��دم��ا ف��ت��ح 
ال��م��س��ل��م��ون ھ��ذه ال��ب��الد ت��ع��ایش��ت ھ��ذه 
الجماعات مع قبائل العرب وحرصت ع�ل�ى 
بقاء تقالیدھا وعاداتھا ال�ق�دی�م�ة، وان�ت�م�ت 
السیابجة لقبیلة تمیم حی�ن�م�ا أس�ك�ن�ھ�م أب�و 
م��وس��ى األش��ع��ري ال��ب��ص��رة ب��ع��د ت��ح��ری��ر 

م، أث�راً ك�ب�ی�راً 640ھـ /  20األحواز سنة 
  في زیادة أعدادھا وقوة نفوذھا.

إال أن ذلك لم یم�ن�ع ال�ق�ب�ائ�ل ال�ع�رب�ی�ة م�ن 
احتضانھم والتحالف معھ�م، وحص�ل�وا ف�ي 
ال��ب��دای��ة ع��ل��ى ح��ق��وق مس��اوی��ة ل��ب��ق��ی��ة 
المسلمین على الرغم أنھم لم یتركوا شی�ئ�ا 
من عاداتھم الموروثة، فھم یتقن�ون ف�ن�ون 
القتال الھندیة التي ال یعرفھا ال�ع�رب، وق�د 
اش�ت�غ�ل�وا ف�ي ال��ب�ص�رة كش�رط�ة وح��راس 
سجون، ولغتھ�م م�ن ل�غ�ات ال�ھ�ن�د، ك�ان�وا 
یستأجرونھم لیك�ون�وا م�ق�ات�ل�ی�ن م�رت�زق�ة، 
اختصوا بالعمل في المالحة البح�ری�ة، وق�د 
استقر بعضھم في ال�ب�ص�رة ح�ت�ى إن أح�د 
أحیائھا ح�م�ل اس�م�ھ�م، ف�ی�م�ا ق�ط�ن ال�زط 
أھ��وار ال��ع��راق ل��ی��ع��م��ل��وا ف��ي ال��زراع��ة 
ال�رع�وی��ة. واع��ت�زل ال�زط ال��ح�روب ال�ت��ي 

 تبعت مقتل عثمان بن عفان (رض).
أما انتشار الزط على سواحل أفریقیا ف�اب�ن 
منظور یرجعھ�م إل�ى أص�ل س�ودان�ي " إذ 
یقول: (وھم جنس من السودان وال�ھ�ن�ود) 
وأن ھؤالء الق�وم ی�ذك�رون ب�أن أس�الف�ھ�م 
وفدوا إلى ھذه المنطقة م�ن وراء ال�ب�ح�ار 
ولعل المراد بھا بالد السند ك�م�ا أن ب�ع�ض 
ھذه العناصر السندیة قد استوطن�ت ال�ی�م�ن 
وسواحل شرق أفریقیا وأصب�ح ل�ھ�م ش�أن 

 فیھا.
وكان النبي (ص) وأصحابھ ع�ل�ى م�ع�رف�ة 
تامة بأھل السند ولق�د ذك�ر ق�وم ال�زط ف�ي 
ع��دة أح��ادی��ث ش��ری��ف��ة. ول��م ی��ك��ن ل��ل��زط 
المق�ی�م�ی�ن بش�ب�ھ ال�ج�زی�رة ال�ع�رب�ی�ة دور 
سیاسي یذكر في تل�ك ال�ف�ت�رة ح�ت�ى ك�ان�ت 
حروب ال�ردة، ف�اش�ت�رك ال�زط ال�م�ق�ی�م�ون 
بالقطیف وھجر مع المرتدین ف�ي م�ح�ارب�ة 
المسلمین ویذكر ال�ط�ب�ري أن ال�م�س�ل�م�ی�ن 
بعدم�ا أح�رزوا ال�ن�ص�ر ع�ل�ى ال�م�ش�رك�ی�ن 
واستحوذوا على جمیع ما ف�ي م�ع�س�ك�رھ�م 
تبعوھم، فقص�دت ف�ل�ول ال�م�ش�رك�ی�ن ب�ل�ده 
دارین (وھي قریبة م�ن الس�اح�ل) ف�رك�ب�وا 
ف�ی��ھ��ا الس��ف��ن ورج�ع اآلخ��رون إل��ى ب��الد 

قومھم. ف�م�ن ال�م�ح�ت�م�ل أن ب�ع�ض ف�ل�ول 
المشركین الذین ركبوا السفن ورجعوا إل�ى 
بالدھم ھم الزط والس�ی�اب�ج�ة ال�ذی�ن ك�ان�وا 
ی�ق��ی��م��ون ف��ي ال��ب�ح��ری��ن وال��ذی��ن س��ان��دوا 
وناصروا المرتدین على المسلمین ب�ع�د أن 

 أغواھم الحطم بن ضبیعة.
وبعد ھذه الموقعة ت�ق�اب�ل ال�م�س�ل�م�ون م�ع 
ال��زط ف��ي م��واق��ع ك��ث��ی��رة وذل��ك أث��ن��اء 
الفتوحات اإلسالمیة لبالد العراق وف�ارس. 
ومن ھذه المعارك م�ع�رك�ة ذات الس�ال�س�ل 
التي وقع�ت ف�ي ع�ھ�د ال�خ�ل�ی�ف�ة أب�ي ب�ك�ر 

م. وف�ي خ�الف�ة 634ھـ�/ 12الصدیق سنة 
عمر بن الخطاب دخ�ل ك�ث�ی�ر م�ن ال�ھ�ن�ود 
كاألساورة والسیابجة والزط المقیمی�ن ف�ي 
بالد فارس في اإلسالم على ید أبي م�وس�ى 

م .فلما ص�اروا 638ھـ / 16األشعري سنة 
إلى البصرة سألوا أي األحیاء أق�رب نس�ب�اً 
لرسول هللا (ص) فقی�ل ل�ھ�م ب�ن�ي ت�م�ی�م ، 
فحالفوھم ثم خطت لھم خططھم فنزلوا بھا 
وحفروا نھرھم المعروف ب�ن�ھ�ر األس�اورة 
ولقد انخرطوا في حیاة المسل�م�ی�ن ال�ع�ام�ة 
ولعبوا دوراً مھماً في األح�داث الس�ی�اس�ی�ة 
واالقتصادیة واشتركوا في فتح بالد ف�ارس 
وخراسان وس�ج�س�ت�ان وك�رم�ان وم�ك�ران 
والسند ، ونظراً لشجاعتھم ومراس�ھ�م ف�ي 
األعمال المصرفیة فقد وكلت إلیھ�م أع�م�ال 
ك���ال���ح���راس���ة واألع���م���ال ال���م���ص���رف���ی���ة 
والحسابات . ك�م�ا ك�ان ح�راس ال�خ�ل�ی�ف�ة 
عثمان بن عفان بعضاً من قبیلة الزط، وقد 
دافعوا عنھ بشجاع�ة ح�ت�ى ق�ت�ل�وا ج�م�ی�ع�اً 
على بابھ قبل استش�ھ�اده ك�م�ا وق�ف ال�زط 
مع علي ابن أب�ي ط�ال�ب (ع) وك�ان�وا م�ن 
رجالھ، وقد وكل إلیھ�م ح�راس�ة ب�ی�ت م�ال 

  البصرة ودار اإلمارة والمسجد
الجامع والسجن، وبذلك ص�اروا ی�ق�وم�ون 

 بدور الشرطة في المدینة.
بعد استیالء معاویة بن أب�ي س�ف�ی�ان ع�ل�ى 
الحكم، وتفرغھ لتنظ�ی�م أم�ور دول�ت�ھ أق�دم 
على نقل ع�دد م�ن ال�زط والس�ی�اب�ج�ة إل�ى 
سواحل بالد الشام وثغورھا إلبع�ادھ�م ع�ن 
منطقة الشغب من جھة، ولتقویة الحامیات 
اإلسالمیة قرب الحدود ال�ب�ی�زن�ط�ی�ة وب�ن�اء 
الس�ف��ن وت��ع��م��ی��ر ھ�ذه ال��ب��الد زی��ادة ع��دد 

 سكانھا من جھة أخرى.
لما قامت الدولة العباسیة ع�م�ل خ�ل�ف�اؤھ�ا 
جاھدی�ن ع�ل�ى ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى ب�الد الس�ن�د 
اإلسالمیة وسعوا ع�ل�ى ت�وس�ی�ع رق�ع�ت�ھ�ا. 
وفي عھد المھدي قام الزط ب�االض�ط�راب�ات 
والف�ت�ن ف�ي األج�زاء ال�غ�رب�ی�ة م�ن ال�ب�الد 
یساندھم في ذلك األم�راء ال�ھ�ن�ادك�ة ع�ل�ى 
الحدود الغربیة من بالد الھند. فكان ھ�ؤالء 
األمراء یمدون الزط بالمال والسالح ح�ت�ى 
یستم�روا ف�ي مض�ای�ق�ة ال�ع�رب، وم�ن ث�م 
اق��ت��ط��اع أراٍض م��ن أم��الك ال��م��س��ل��م��ی��ن 

  السندیة وضمھا إلى إمارتھم
تمكن الزط من تشكیل قوة ضاربة سیطرت 
على طرق التجارة وبدأت في قطع الطریق 
بین بغداد وجنوب الع�راق، وان�ط�ل�ق�وا ف�ي 
زم�ن ال�م��أم�ون ف�ي ال�ث�ورة ال��ت�ي ع�رف��ت 
باسمھم ولم یتم قمعھا فع�ل�ی�ا إال ف�ي زم�ن 
المعتصم حیث ح�وص�روا وق�ط�ع�ت ع�ن�ھ�م 
ال�م�ی�اه، ودف�ع�ت ب��رؤوس زع�م�ائ��ھ�م إل��ى 
بغداد، وبدأت بعد ذلك الھجرة الثانیة ل�ل�زط 
 والتي شملت الشام ومصر وشمال أفریقیا.

وأنظم الیھم نفر من العبید تشج�ع�ھ�م ع�ل�ى 
ق�ط�ع ال�ط�رق وعص�ی�ان ال�خ�ل�ی�ف�ة، ح�ی��ث 
عاشوا في البصرة فساداً، وبسب�ب ح�ال�ھ�م 
ال�م�ت��ردي ن��ھ�ب��وا ال��غ�الل م�ن الض�واح��ي، 
واألكثر غرابة أن أح�د أص�دق�اء ال�م�أم�ون 
ك�ان زط��ی��اً وھ�و الس��رب ب��ن ال��ح��ك��م ب��ن 
یوسف الزطي، وحین نشب�ت ال�ف�ت�ن�ة ب�ی�ن 
األمین والمأمون تزعم ھذا ال�زط�ي ال�ج�ن�د 
الخرسانیة ودعا للمأمون واس�ت�ول�ى ع�ل�ى 

 غرب الدلتا وصعید مصر.
واستمرت ھذه الثورة ب�ع�د وف�اة ال�م�أم�ون 
حتى مج�يء ال�ق�ائ�د ال�ع�س�ك�ري ح�ت�ى ق�ام 
المعتصم بإرسال جیش عظیم ضم إلیھ م�ن 
الجند خ�ل�ق�اً ك�ث�ی�راً، وج�ع�ل ع�ل�ى ق�ی�ادت�ھ 
عجیف بن عنبسة الذى ظل یحاصرھم مدة 
تسعة أشھر، فتمكن ھذا ال�ق�ائ�د م�ن ج�م�ع 
ال���م���ع���ل���وم���ات ع���ن أم���اك���ن ت���واج���دھ���م 
وت��ح��رك��ات��ھ��م، ف��ق��ام بس��د ن��ھ��ر ب��ردودا 

والعروس لقطع الماء عنھم وسد تفرع�ات 
األنھار حتى جفافھ�ا، ث�م ھ�اج�م م�واق�ع�ھ�م 
حتى ظفر بھم واس�ت�س�ل�م�وا ج�م�ی�ع رج�ال 
الزط، ودخل بھم بغداد یوم عاشوراء س�ن�ة 

م ف��م�روا أم��ام ال��خ�ل��ی�ف��ة  835ھـ� / 220
المعتصم ورجال دولتھ حیث أمر المع�ت�ص�م 
بنفیھم إلى خانقین في ثم نقلوا ب�ع�دھ�ا إل�ى 
ثغر عی�ن زرب�ة وب�ق�وا ھ�ن�اك ح�ت�ى أغ�ار 
البیزنطیون على مدینـة عی�ن زرب�ة س�ن�ـ�ة 

م ف�أس�روا م�ن ك�ان ف�ی�ھ�ا  855ھـ / 231
 ونقلوھم إلى األناضول.

وعلى أثر الفت�ن ال�ت�ي ق�ام ب�ھ�ا ال�زط ف�ي 
جنوبي العراق وھزیمتھم، ق�ام�ت ال�ق�ب�ائ�ل 
ال��زط��ی��ة ف��ي ب��الد الس��ن��د أیض��ا ب��ال��ف��ت��ن 

ھـ� / 221واالضطرابات ضد العرب (سن�ة 
م) وذلك في مستھل حكم عمران ب�ن  836

موسى بن یحي ال�ب�رم�ك�ي ف�ق�ات�ل�ھ�م ق�ت�االً 
شدیداً حتى انتصر علی�ھ�م ث�م ب�ن�ى م�دی�ن�ة 
بالقرب من م�ن�ط�ق�ت�ھ�م ال�ق�ی�ق�ان وس�م�اھ�ا 
(ال��ب��ی��ض��اء) وأس��ك��ن��ھ��ا ج��ن��ده وحص��ن��ھ��ا 
وجعلھا بمث�اب�ة م�رك�ز عس�ك�ري ل�م�راق�ب�ة 
تحركات ال�زط وال�ق�ض�اء ع�ل�ی�ھ�ا بس�رع�ة 
وسھ�ول�ة ول�ق�د ك�ان ن�ف�ی�ھ�م إل�ى ال�ث�غ�ور 
اإلسالمیة نتیجة خ�ط�ة م�دب�رة م�ن ال�دول�ة 

  العباسیة إلبعادھم نھائیاً عن قلب العالم
 اإلسالمي.

ومن األساطیر المتداولة حكای�ة ت�ع�ود إل�ى 
بدایة ظھور المسیح ون�ظ�رة ال�غ�ج�ر إل�ی�ھ، 
وتعاطفھم معھ، وغی�رت�ھ�م ع�ل�ی�ھ إل�ى ح�د 
التضحیة بأنفسھم في سبیلھ. ت�ب�دأ ح�ك�ای�ة 
"الحدادون األربعة" بخب�ر ال�ح�ك�م بص�ل�ب 
ال��م��س��ی��ح ب��ت��ھ��م��ة ال��ت��م��رد ع��ل��ى ال��ح��ك��م 
ال��روم��ان��ي بس��ب��ب دع��وت��ھ ب��أن "ال��ن��اس 
أخوة" وأن "الخادم والسید مت�س�اوی�ان"، 
وتكلیف جندیین روم�ان�ی�ی�ن ب�ج�ل�ب أرب�ع�ة 
مسامیر للصلب من أحد دكاكین الح�دادی�ن: 
اثنان لغرزھما في ی�دي ال�م�س�ی�ح، واث�ن�ان 
في قدمي المسیح. كان ف�ي ال�ق�دس أرب�ع�ة 
حدادین فقط كلھم من الغج�ر ب�ع�د أن ط�رد 
األغنیاء من بالد فارس الغ�ج�ر، ف�ت�ش�ردوا 
إلى أن استوطن بعضھم فلسطین و"ت�ب�ن�ى 

 أحفادھم عادات ودین الفلسطینیین".
ت��وق��ف ال��ج��ن��دی��ان ع��ن��د ال��ح��داد األول 
(ألیعازر)، الذي وافق أوال، ول�ك�ن ع�ن�دم�ا 
سأل وعرف عن المحكوم ع�ل�ی�ھ ب�الص�ل�ب 
رف�ض أن یص��ن��ع ال��م��س�ام��ی��ر ألن��ھ ت��ذّك��ر 
المسیح ع�ن�دم�ا م�ّر ذات ی�وم أم�ام دك�ان�ھ 
مبتسما، وعندما سألھ من یكون، قال "أن�ا 
الذي یأتي لیتحدث مع الناس ذوي ال�ن�وای�ا 
الحسنة"، مما جعل ألیعازر یعتبر الم�س�ی�ح 
من قومھ، وھو م�ا واف�ق ع�ل�ی�ھ ال�م�س�ی�ح 
ق�ائ��ال "م��ن ب��ن�ي ق�وم��ك؟ أج��ل، إذا ك�ن��ت 
إنس��ان��ا ذا ن��ی��ة حس��ن��ة". ول��ذل��ك رف��ض 
ألی�ع�ازر ب�ق�وة ص�ن�ع ال�م�س�اف�ر م�م�ا دف�ع 

 الجندیین إلى قتلھ.
تكّرر الموق�ف ح�ی�ن ذھ�ب ال�ج�ن�دی�ان إل�ى 
الحداد الثاني (أندوش) الذي كان لھ زوج�ة 
واثنا عشر ولدا. وعلى الرغم م�ن ح�اج�ت�ھ 
الماسة للمال لیطعم أوالده، إال أن�ھ ع�ن�دم�ا 
سأل عن المحك�وم وع�رف أن�ھ ال�م�س�ی�ح، 

تذّكر أن األوالد رأوه في أحد األیام فقّربھ�م 
منھ ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أس�م�ال�ھ�م ال�ب�ال�ی�ة، 
وأعطاھم رغیف�ا م�ن ال�خ�ب�ز ك�ان ی�ح�م�ل�ھ 
تح�ت ذراع�ھ، ول�ذل�ك رف�ض أیض�ا ص�ن�ع 
المسیح مم�ا ان�ت�ھ�ى ب�ھ األم�ر إل�ى ال�ق�ت�ل 

 أیضا.
حین وصل ال�ج�ن�دی�ان إل�ى ال�ح�داد ال�ث�ال�ث 
(جوزافي) أیقظ�اه م�ن ال�ن�وم وط�ل�ب�ا م�ن�ھ 
صنع ال�م�س�ام�ی�ر األرب�ع�ة وإال ی�ق�ت�ل ق�ب�ل 
المسیح. ولما سمع ب�اس�م ال�م�س�ی�ح ت�ذك�ر 
جوزافي أنھ شاھده یعظ في ال�م�دی�ن�ة وھ�و 
یتكل�م "ع�ن زن�ب�ق ال�ح�ق�ول وال�ع�ص�اف�ی�ر 
والكرمة والتین"، واستنت�ج م�ن�ھ ھ�ذا أن�ھ 
غجري "ألنھ یعرف النباتات وال�ح�ی�وان�ات 
بشكل جید". ومع رفضھ لصنع المسامی�ر، 
ألنھ كان یعتبر ذلك "مشاركة ف�ي ج�ری�م�ة 

 قتل"، قام الجندیان بقتلھ على الفور.
ل��م ی��ب��ق ف��ي ال��ق��دس إال ال��ح��داد ال��راب��ع 
(صموئیل) وعن�دم�ا وص�ل ال�ج�ن�دی�ان إل�ى 
مكانھ وجدا ابنھ ال�ك�ب�ی�ر (غ�اس�ب�ار) ال�ذي 
تعلم المھنة جیدا. ونظرا لخوف ال�ج�ن�دی�ی�ن 
من العودة إلى الض�اب�ط ال�م�س�ؤول دون�م�ا 
مسامی�ر ف�ق�د ات�ف�ق�ا ع�ل�ى أال ی�ذك�را اس�م 
المسیح "ألن كل ھؤالء الغج�ر ی�ع�ت�ب�رون�ھ 
واحدا منھم، وربما یكون ھ�ذا ص�ح�ی�ح�ا". 
وھكذا صنع غاسب�ار ل�ھ�م ث�الث�ة مس�ام�ی�ر 
وبینم�ا ھ�و یص�ن�ع ال�راب�ع س�م�ع أص�وات 
الحدادین الثالثة تحذره من صنع المسامی�ر 
فتملّك الجندیان الرع�ب أیض�ا، ف�ھ�رب�ا م�ع 
ال��م��س��ام��ی��ر ال��ث��الث��ة ال��ت��ي ك��ان أن��ج��زھ��ا 
غاسبار. عن�دم�ا أدرك غ�اس�ب�ار ال�ح�ق�ی�ق�ة 
حاول أن ی�ل�ح�ق ب�ال�ج�ن�دی�ی�ن ول�ك�ن دون 
ج��دوى، ول��ذل��ك ص��ع��ب��ت ع��ل��ی��ھ ال��ح��ال 
ومواجھة الن�اس ف�ي ال�ی�وم ال�ت�ال�ي ف�ھ�ام 

 على وجھھ.
وبسبب ذلك، كما تنتھي ال�ح�ك�ای�ة، اض�ط�ر 
الجنود في صباح الیوم ال�ت�ال�ي إل�ى ص�ل�ب 

ح�ی�ث ث�بّ�ت�وا  المسیح بثالثة مسامیر ف�ق�ط،
مسمارا في كل ید ووضعوا الق�دم�ی�ن ف�وق 

 بعضھما وغرزوا فیھا المسمار الثالث.
أما غاسبار فقد ب�ق�ي ھ�ائ�م�ا ع�ل�ى وج�ھ�ھ 
یحمل دعوة واحدة ل�ل�ن�اس ف�ي ك�ل م�ك�ان 
یحل ف�ی�ھ: اص�ن�ع�وا ال�م�س�ام�ی�ر ل�ت�ج�م�ی�ع 
صواري السفن، وإق�ام�ة ھ�ی�اك�ل ال�ب�ی�وت، 

 ولكن ال تصنعوھا أبدا لصلب البشر.
 دراالمص

ض��ف��ة ث��ال��ث��ة م��ن��ب��ر ث��ق��اف��ي ـ�� م��ح��م��د م. 
 األرناؤوط

ال��ب��ص��رة ذات ال��وش��اح��ی��ن ـ�� حس��ی��ن ب��ن 
 سعدون
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كان لنا فرصة طیبة أن تلتقي جریدة العراقیة 
االسترالیة بالقاص والكاتب المسرحي أح�م�د 

 اسماعیل اسماعیل فاھال وسھال بكم.
نود أن نعرف قلیالً ع�ن أح�م�د اس�م�اع�ی�ل  -

االنسان،ومتى یلت�ق�ي م�ع أح�م�د اس�م�اع�ی�ل 
  الكاتب المسرحي والقاص؟

* ال أرید أن أسبق من یود فع�ل ذل�ك ی�وم�اً، 
وأصادر ما سیخرج بھ من اجتھاد في كش�ف 

  الوشائج بین الكاتب واإلنسان.
لكنك سألت، وعلي أن أجیب، ولو بشكل غیر 

  مفصل، كما تفضلِت.
لنتفق أوالً على أن المبدع في أي مجال ك�ان 
البد أن ی�ك�ون إنس�ان�اً، ب�م�ع�ن�ى أن ی�ن�ت�م�ي 
إلنسان�ی�ت�ھ أوالً، ویُ�خ�ل�ص ل�ھ�ا، ول�ع�ل م�ن 
یفتقدھذه السمة؛سیفتقر ما كتبھ لص�ف�ة أدب 
إنساني، حتى لو تم تصنیف أدب�ھ ف�ي أع�ل�ى 
مستوى، فللمھارة ھنا، والصن�ع�ة، دورھ�م�ا 

 في ھذا النتاج، ال الروح والفكر.
ھذا ط�رف م�ن ال�ج�واب ق�د ال ی�رم�ي إل�ی�ھ 
الس��ؤال، ول��ك��ن��ن��ي وج��دت م��ن الض��رورة 

  اإلشارة إلیھ.
ألذھب إلى طرف آخر شخص�ي، ف�أن�ا عش�ت 
حیاة درامیة، من یتم مبكر وفقر ومسؤول�ی�ة 
ونزول إلى العمل وأنا ابن الثانیة عشرة م�ن 
العمر، ألتحمل ھموماً كثیرة .. عائ�ل�ی�ة أوالً، 

  ثم وطنیة،وذلك قبل أن یخط شاربي.
ویبدو أن لحیاتي القاسیة دورھا في صی�اغ�ة 
ما أنت�ج�ت�ھ م�ن نص�وص، رغ�م م�ح�اوالت�ي 
الواعیة التحرر من تأثیرھا، غیر أنھا ك�ان�ت 
من القوة إلى درجة أنھا انعكست في كتاباتي 
وبرزت فیھ�ا بش�ك�ل واض�ح...ح�زن�اً وج�دی�ة 

  ومسؤولیة صارمة.
ومن یع�رف�ن�ي ع�ن ق�رب؛ وی�ق�رأ ك�ت�اب�ات�ي، 
سیعثر على نقاط التقاء كثیرة بین شخصیت�ي 

  وتاریخھا التراجیدي واألدبي.
 
ھل استطاعات األقلیات ایجاد مسرح خاص  -

بھا في الشرق االوسط .. ال�م�س�رح ال�ُك�ردي 
  نموذجاً ؟

* إذا كان ال�م�س�رح ف�ن دی�م�ق�راط�ي، وھ�و 
كذلك، فذلك یعني بالضرورة إن الھواء ال�ذي 
ی�ت�ن��ف�س��ھ ھ��و ال�ح��ری�ة، ال�ح��ری�ة ب��ال�م��ع�ن��ى 
الصحیح، ولیس حریات زائفة ، یزعم شرقنا 

  وسادتھ ، بتوفرھا في متاجره السیاسیة.
إذا كنا نسلم بذلك ونحن نلمس ھذه الحق�ی�ق�ة 

  لمس الید والعین، القلب والفكر.
فإننا ال نستطیع أن نزعم بنجاح استنبات ھذا 
الفن في تربتنا ونحن نعلم أن المناخ خ�ان�ق، 
والھواء فاسد، ناھیك عن م�وض�وع م�دن�ی�ة 
المسرح، فأمر اف�ت�ق�ارن�ا ل�ل�م�دن�ی�ة یش�م�ل�ن�ا 
جمیعاً، األكثریات منا واألقلیات في المنطق�ة، 
بغض النظر عن النسبة والدرجة واألسب�اب، 
فالتفصیل ف�ي ھ�ذا ال�م�وض�وع ذي ال�ط�اب�ع 

 السیاسي؛ طویل ومتشعب.
أم��ا ال��ح��دی��ث ع��ن ال��ت��ج��ارب وال��ع��روض 
المسرحیة التي یتم تقدی�م�ھ�ا م�ن ق�ب�ل ف�رق 
األقلیات المسرحیة، فإنھ ذو ش�ج�ون، إذ أن 
أغ��ل��ب ھ��ذه ال��ع��روض مص��اب��ة ب��ن��وع م��ن 
الفصام، فھي من جانب تبتعد عن كل ما یمت 
لألكث�ری�ات م�ن مض�ام�ی�ن، ب�ل ت�ك�اد ت�ك�ون 
عروضھا ب�م�ث�اب�ة رد ف�ع�ل ع�ل�ى اض�ط�ھ�اد 
األكثریات، طبعاً األكثریة: سلط�ة وح�ك�وم�ة، 
وأحیاناً األكثریة ثقافةً،وتتماھى، م�ن ج�ان�ب 
آخر، مع مسرح ھذه االك�ث�ری�ة وت�ق�ل�ده م�ن 
ناحیة الشكل واألداء، ولھذا التناقض أسبابھ 
الكثیرة، منھا االنغالق ورد الفعل على القھ�ر 
الممارس بحق ھذه األقلیة، وما ینتج عنھم�ا 
من وعي، وتعد التجربة المسرحیة ال�ك�ردی�ة 
في س�وری�ا، ب�ل�دي، ال�ن�م�وذج الص�ارخ ف�ي 
المنط�ق�ة، واألك�ث�ر ب�روزاً، وال�ت�ي ی�م�ارس 
صناعھا بطولة نادرة م�ن�ذ ل�ح�ظ�ة ال�ت�ف�ك�ی�ر 
بالعرض، وتأمین المكان والبروفات، لینتھي 
األمر إلى عروض م�ت�واض�ع�ة ال ال ت�رت�ق�ي 

  لمستوى ھذه التضحیات والبطوالت.
باعتقادي كان ع�ل�ى ال�ك�ردي إی�ج�اد ص�ی�غ�ة 
تناسب طبیع�ة ش�ع�ب�ھ وقض�ی�ت�ھ، ل�ی�س م�ن 
منطلق الض�د، م�ن وم�ع اآلخ�ر،ال�ف�خ ال�ذي 
سیفاقم من مشكلتھ، النفسیة والحضاریة، بل 
من منطلق التأسیس لفعل مسرحي ناب�ع م�ن 
الخصوصیة القومیة والتاریخی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة 

 لجمھور ھذا المسرح، وما أغناه!
 
برأیك ھل أصاب المسرح العربي الش�ل�ل...  -

برحی�ل ع�م�ال�ق�ة ال�م�س�رح: ال�ف�ن�ان ن�ج�ی�ب 
الریحاني وعمید المسرح العربي یوسف ب�ك 

  وھبي وغیرھم من جیل رواد المسرح ؟
* طبعاً ال، لقد ظھر بعد ھ�ؤالء ال�ك�ب�ار،ك�ب�ار 
كثر، یوسف أدریس وتوفیق الح�ك�ی�م وس�ع�د 
هللا ونوس وقاس�م م�ح�م�د وی�وس�ف ال�ع�ان�ي 
والطیب الصدیقي والجعایب�ي وع�ب�د ال�ك�ری�م 
برش�ی�د ...إل�خ. إض�اف�ة إل�ى ف�رق وت�ج�ارب 
مسرحیة ك�ث�ی�رة ق�دم أص�ح�اب�ھ�ا ت�أص�ی�الت 
للمسرح في صیغ وأشكال جدیدة أكثر عملیة 

 وأصالة من البدایات.
ب�اع�ت�ق�ادي إن م�ع�ان�اة ال�م��س�رح ال ت�رت�ب��ط 
بشخصیة المبدعین، رغ�م أھ�م�ی�ة االس�م�اء 
الكبیرة والفاعلة، بل بج�م�ل�ة م�ن األس�ب�اب، 
منھا السیاسة، بل السیاسة أوالً، ف�ب�ق�در م�ا 
ساھمت السیاسة، وفي م�رح�ل�ة الس�ت�ی�ن�ی�ات 
خاصة، في أزدھار المس�رح، ف�إن�ھ�ا ب�ال�ق�در 
نفسھ، ساھمت في انحساره واإلساءة إل�ی�ھ، 
لقد كانت الستینیات من القرن الفائ�ت؛ ف�ت�رة 
نھ�وض ق�وم�ي ع�رب�ي، ومش�اری�ع ك�ب�ی�رة، 
وأحالم جمیلة، وكان المسرح ،ال�ف�ن األك�ث�ر 
قرباً من ھذه المشاریع، بل األكثر قدرة عل�ى 
تجسیدھا.. معالجة وطرحاً، وعندما س�ق�ط�ت 
ھذه المشاریع، كلّھا، وبشكل مدو، سقط ذلك 
اللون المسرحي السائ�د م�ع�ھ�ا..خ�اب�ی�ة ت�ل�ك 
األح�الم وال��م��ش��اری�ع، ف��ظ��ن ال�ن��اس ال��ذی��ن 
اقتصرت معرفتھم على ھ�ذا ال�ل�ون والش�ك�ل 
والنھج، إن المسرح أیضاً أفل نجمھ وسق�ط، 
إضافة إلى أسباب أخ�رى م�ن�ھ�ا؛ع�دم ت�ج�ذر 
ال��م��س��رح ف��ي ال��ت��رب��ة ال��ع��رب��ی��ة، وظ��ھ��ور 
م��ن��افس��ون ج��دد ل��ھ: ت��ل��ف��زی��ون وف��ی��دی��و 
وس��وش��ی��ال م��ی��دی��ا، ن��اھ��ی��ك ع��ن ال��ن��م��ط 
االستھالكي الذي غزا البالد والع�ب�اد.. وك�ان 
لھ أثره المدمر على كل شيء، لی�س الس�وق 
وحسب، بل قیماً أخرى، یكفي أن�ھ ح�ّول ك�ل 
مجال إلى سوق.. الثقافة والفن والس�ی�اس�ة، 

  وحتى الدین.
 
ما السبب الذي جعل من كلمة المسرح ف�ي  -

عصرنا مجرد ضحكة أم ف�ك�اھ�ة ...ال ی�ف�ك�ر 
الكثیرون منا في الذھاب إلى المس�رح س�وى 

 للضحك والتسلیة ؟
* ع�ن�دم�ا ع�زم�ت أل�م�ان�ی�ا ع�ل�ى ال�ن�ھ�وض 
بالوطن بعد سق�وط�ھ�ا ال�م�دوي ف�ي ال�ح�رب 
العالمیة الثانیة وموت ھتلر. وض�ع�ت ال�ق�ی�م 
وإع���ادة االع���ت���ب���ار ل���ھ���ا، ض���م���ن ھ���ذه 
األولویات،بل في م�ق�دم�ت�ھ�ا، أم�ا ن�ح�ن،ف�إن 
القیم التي ال ن�ك�فُّ ل�ی�ل ن�ھ�ار ع�ن ال�ح�دی�ث 
ع�ن�ھ�ا، ون�ب�اھ�ي ب�ھ�ا ال�غ�رب ال��ذي نص�ف��ھ 

  بالساقط أخالقیاً، فغائبة.
ومن المالحظ أن حدیث عنھا یدخل مباشرة، 

 وباستھتار، في خانة الوطنیات والمزاودة!
المسرح فن، والفن لیس رقصاًوتھریجاً، ب�ل 
فلسفة وھندسة وحضارة،ولو أل�غ�ی�ن�ا وج�ود 
ال��ف��ن م��ن ال��ح��ی��اة، أو ن��زع��ن��ا دوره ف��ي 
ال��م��وج��ودات ف��ي ال��ح��ی��اة، ال��م��ادی��ة وغ��ی��ر 
المادیة، لكان ذلك دعوة السرافیل بالحض�ور 
إلى عالمنا والن�ف�خ ف�ي الص�ور، ألن غ�ی�اب 
الفن أحد عالمات الس�اع�ة، س�اع�ة حض�ارة 
وحتى ساعة حیاة، فال لذة لطعام بال فن، وال 
سكن في منزل بال فن، وال حالوة لحدیث ب�ال 
فن، وال تالوة لقراءة قرآن أو أنجیل بال ف�ن. 
وال تشویق لقصص وح�ك�ای�ات وم�الح�م ب�ال 
فن، وال جمال لت�م�ث�ال ب�ال ف�ن، وال لس�ی�ارة 

 وطائرة بال فن .
ولعل االستھ�ت�ار ب�ال�ف�ن، ی�ع�ود إل�ى ت�خ�ل�ف 
المجتمعات، وفقرھا الثقافي،وسقوط الفن في 

  براثن االستھالك واالرتزاق.
 
ماھي طبیعة وشكل المسرح الذي یجب أن  -

نقدم�ھ لش�ع�ب مض�ط�ھ�د ب�أخ�ت�الف أع�راق�ھ 
 واجناسھ في بالدنا؟

* لنتفق أوالً على أن ال مسرح بال ج�م�ھ�ور، 
ولنعلم إن الظاھرة ال�م�س�رح�ی�ة ت�ق�وم ع�ل�ى 
الش�راك�ة ب�ی�ن�ھ�م��ا، ول�ھ�ذه الش�راك�ة أس��س 
وش�روط، واالح�ت��رام أول ھ�ذه الش��روط..إذ 
یحترم الجمھور مسرحھ بدعمھ مادیاً وغ�ی�ر 
مادي، ویحترم ال�م�س�رح ج�م�ھ�وره ب�ح�س�ن 
التعبیرعنھ، فنیاً وفكریاً، ویست�ل�زم ذل�ك م�ن 
صناع المسرح،عرضاً وتألیفاً، أوالً وقبل أي 
شيء، فھم الجمھور.. ھویة ھذا ال�ج�م�ھ�ور، 
طبیعتھ، معاناتھ وأفراحھ وأتراح�ھ وع�ادات�ھ 
وتاریخھ، كي یستطیع، وبناء على ذل�ك، أن 
یقدم ما ھو مناسب لھذا الشریك، وبالك�ی�ف�ی�ة 

 المناسبة.
في بالدنا، ومنطقتنا برمت�ھ�ا، ال�م�ك�ون�ة م�ن 
أع����راق وم����ل����ل ك����ث����ی����رة، ال ی����وج����د 

مس��رح..وت��ھ��م��ی��ش ھ��ذا ال��م��س��رح ل��وج��ود 
األق��ل��ی��ات ف��ي نص��وص��ھ وع��روض��ھ، أول��ى 
عالمات ھذا النفي، أما المسرح ال�ذي ح�ق�ق 
حضوراً متمیزاً، فنی�اً وف�ك�ری�اً، س�رع�ان م�ا 
سرقتھ األنظمة ودجنتھ، لی�س�ق�ط ھ�و اآلخ�ر 
في األسر، ویتم ت�ق�ی�ی�ده بس�ال�س�ل ال�ت�أط�ی�ر 
والقولبة، ویتحول بعد أن ف�ق�د روح�ھ ال�ت�ي 
تتمثل بحریتھ، إلى مسرح الس�ل�ط�ة، ال�ف�ن�ان 
فیھ یعمل بصفة موظف، والعرض یقدم عل�ى 
سبیل ممارسة النشاط، وال غ�راب�ة ف�ي ذل�ك 
بعد أن فك�ت الس�ل�ط�ات ع�ق�د الش�راك�ة ب�ی�ن 
الجمھور والمسرح لص�ال�ح�ھ�ا، ول�م ت�ك�ت�ف 

 بذلك، بل أصبحت سیده!
في ھ�ذه ح�ال�ھ، أن ی�ق�دم   وال یمكن،لمسرح

شیئاً ذا قیمة وفعالیة للجم�ھ�ور،ألن�ھ أص�ب�ح 
غریباً عنھ، نشاطاً في خدمة السلط�ات، وإذا 
كان الحل یب�دأب�إع�ادة ف�ك ارت�ب�اط ال�م�س�رح 
بالسل�ط�ات، وال�ت�خ�ل�ص م�ن ال�ت�ب�ع�ی�ة ل�ھ�ا، 
وتجدید العقد مع الجمھور، الشریك ال�ف�ع�ل�ي 
والفاعل في الظاھرة المسرحیة، فإن تأصیلھ 
یكون بوضع مفتاح العرض ب�ی�د ال�م�ت�ف�رج، 

 وجعلھ سید العرض بال منازع.
إنھ فن مدني، وفي المدنیة ال وط�ن ح�ر ب�ال 
مواطنین أحرار، ك�م�ا ی�ق�ول ف�ول�ت�ی�ر، وف�ي 

 المسرح أیضاً.
حینھا، وبع�د ح�ل ھ�ذه اإلش�ك�ال�ی�ة الص�ع�ب�ة 
وال�ت�اری�خ�ی�ة وال�ت�ي ت�ح�ت�اج إل�ى م�ا یش�ب�ھ 
المعجزة في أوط�ان�ن�ا، س�ت�ت�م اإلج�اب�ة ع�ل�ى 
س��ؤال ك��ی��ف،وبش��ك��ل ع��م��ل��ي، أم��ا اآلن، 

فلنا في ت�ج�ارب م�ب�دع�ی�ن س�اب�ق�ی�ن   نظریاً،
أمثلة جیدة، والذین أجابوا على ھذا السؤال، 
م�ی��رخ�ول��د،وال�ذي دف�ع ح�ی��ات�ھ ث�م��ن�اً ل�ھ��ذه 
اإلجابة، وبریخت الذي فرَّ بإجابتھ بعیداً ع�ن 
كرسي النازیة وسج�ون�ھ�ا،وإج�اب�ات مس�ارح 
أخ��رى م��ث��ل: ال��م��س��رح ال��ف��ق��ی��ر ومس��رح 
المقھورین. وكذلك تج�ارب ع�رب�ی�ة ك�ث�ی�رة: 
 البساط والسامر والحكواتي والصورة.. إلخ.

أن تذھب إلى الجمھور، وال ت�ن�ت�ظ�ر ق�دوم�ھ 
كما فعل مسرح المق�ھ�وری�ن، ف�ھ�ذه وس�ی�ل�ة 
لتأصیل المسرح،وأن تحترم فك�ره ك�م�ا ف�ع�ل 
بریخت ومس�رح ال�م�ق�ھ�وری�ن أیض�اً، ف�ھ�ذه 
غایة،وأن تحترمھ وتعده ع�ل�ى ص�واب ك�م�ا 
فعل بیتر بروك،حتى لو ك�ان بس�ی�ط�اً، ف�ھ�ذه 

 أخالق المسرح المدنیة وفكره.
غیر أن ذل�ك ال ی�ع�ن�ي ال�ب�ت�ة ال�ت�ج�اوب م�ع 
مقولة :الجم�ھ�ور ع�اوز ك�ده. ف�ھ�ذا م�زاج، 
ومزاج الجمھور غالباً لیس صح�ی�ح�اً، ع�ل�ى 
العكس من قضیتھ، والتي تكون على صواب 

  دائماً.
 
لماذا أتجھت إل�ى ك�ت�اب�ة ال�م�س�رح .. وق�د  -

  بدأت بكتابة القصة ؟
* نعم،لقد بدأت بكتابة القصة، والتي ح�م�ل�ت 
عنوان ( الطائرات وأحالم سلو ) كانت كتاب�ة 
ھذه القصة تعبیراً عن وج�ع اس�م�ھ م�ج�زرة 
حلبجھ، وصرخة احتجاج عاجز ، كما ك�ت�ب�ت 
نصاً بعنوان (الطحن ) مس�رح�ی�ت�ي األول�ى، 
والمست�وح�اة أیض�اً م�ن وج�ع األش�ق�اء ف�ي 
كردستان العراق، والتي تناولت فیھا م�أس�اة 

 1991الھجرة الملیونیة التي وق�ع�ت رب�ی�ع 
من ق�ب�ل 1992عام   وعرض النص في ربیع
 فرقة خالت الفلكلوریة.

وقبیل ھذین العملین، كتبت في المدرسة التي 
كنت أمارس فیھا التعلیم،نصوص�اً مس�رح�ی�ة 
لألطفال، تلبیة لحاجة المدرسة إلى ع�روض 
مسرحیة للمشاركة في المھرج�ان�ات، ك�ت�اب�ة 
وإخ�راج�اً، ث��م ت�ح�ول��ت ت�ل��ك ال�ك�ت��اب�ات إل��ى 
نصوص مسرحیة نشرت في كتب وم�ج�الت، 
ن��ال��ت ب��ع��ض��ھ��ا ج��وائ��ز ع��رب��ی��ة م��ع��روف��ة، 
وعرضت غالبیة المسرحیات ال�ت�ي ك�ت�ب�ت�ھ�ا 

  لألطفال على خشبات مسارح عربیة كثیرة.
ولعل السبب الخفي وراء الكتاب�ة ل�ل�م�س�رح؛ 
یعود إلى فشلي في الصعودإلى الخشبة ممثالً 
وأنا فتى صغیر، فتحولت إلى الكتابة لھ.. بعد 
اطالع واسع على ھذا الفن، وال أخ�ف�ی�ِك أن 

الخجل ك�ان الس�ب�ب ف�ي ھ�ذا ال�ت�ح�ول، م�ن 
ال��ت��م��ث���ی��ل إل���ى ال��ق���راءة وال��م���ط��ال��ع���ات 
المسرحیة،ثم إل�ى ال�ك�ت�اب�ة، وال�ط�ری�ف ف�ي 
األمر أن أناس ال عالقة لھم بالمسرح ھم من 
أل��ق��وا ب��ذرة ال��م��س��رح ف��ي روح��ي، بش��ك��ل 
عفوي، وإن من حرمن�ي م�ن ت�ح�ق�ی�ق ح�ل�م 
الصعود على الخشبة، وم�م�ارس�ة ال�ت�م�ث�ی�ل 

  كانوا من أھل المسرح!
 
استطاع أحم�د اس�م�اع�ی�ل إخ�راج ال�ق�ارئ  -

ل��م��س��رح��ی��ات��ھ م��ن أط��ار خش��ب��ة ال��م��س��رح 
والتحلیق بعیداً، حیث عوال�م واس�ع�ة أخ�رى 

  كیف تفعل ذلك ؟  في الخارج.
* وماذا یف�ع�ل ال�ك�ات�ب س�وى وض�ع ال�ع�ال�م 
الخارجي في إطار الخشبة، ولكن ل�ی�س ك�م�ا 
ھو علیھ في ال�واق�ع، أو ك�م�ا ی�ب�دو ل�ع�ی�ن�ي 
المتلقي ووعیھ، بل في ھیئة جدیدة وصی�غ�ة 
مختل�ف�ة، ل�ھ ع�م�ق وأب�ع�اد ووج�وه، ل�دف�ع 
المتفرج للعودة إلى تلك العوال�م وھ�و م�زود 
برؤیة جدیدة، أجمل وأكثر عمقاً. وھذا یعتمد 
على قدرتھ على فك شفرات النص والعرض. 
وأحاول في نصوصي ق�در اإلم�ك�ان، ت�ج�ن�ب 
االبھام في عملیة ال�ت�ش�ف�ی�ر، ف�ال�ب�ی�ئ�ة ال�ت�ي 
أتوجھ لھا فقی�رة، وأن�اس�ھ�ا بس�ط�اء، وذل�ك 

 دون تضحیة كبیرة بالفني والجمالي.
األدب بساط الریح ال�ذي ی�ح�ل�ق ب�ال�م�ت�ل�ق�ي، 
مكافأة لھ على فك شفرة الن�ص، ف�ي ع�وال�م 
واسعة، ثم العودة بھ إلى الواق�ع وھ�و أك�ث�ر 

  سعادة،وأعمق وإدراكاً.
 
أیھماأكثر ص�ع�وب�ة، ال�ك�ت�اب�ة ل�الط�ف�ال،أم   –

  الكتابة لعالم الكبار ؟
* الكتابة بحد ذاتھا صعب�ة، ح�ت�ى ل�و ك�ان�ت 
وظیفة مدرسیة، أو رسالة لقریب أو حب�ی�ب، 
فكیف بھا حین تكون أدب�اً، ول�ع�ل م�ا ی�ج�ع�ل 
التفضیل وارداً بین الم�ج�ال�ی�ن ل�ی�س ال�م�ادة 
ال�م�ك�ت�وب�ة، ف�ال��م�ادة ف�ي نص�وص األط�ف��ال 
بسیطة ب�ال�م�ق�ارن�ة ب�ال�ن�ص�وص ال�م�وج�ھ�ة 
للكبار، غ�ی�ر أن ال�ق�ی�ود ال�ت�ي ت�ك�ب�ل ك�ات�ب 
األطفال كثیرة، والحریة تكاد تكون معدوم�ة، 
على العكس من الكتابة للكبار، والتي ت�ت�وف�ر 
فیھا ھوامش غ�ی�ر ھ�ی�ن�ة م�ن ال�ح�ری�ة ف�ي 
السرد أو طرح أفكار ومعالجة قضای�ا ك�ث�ی�رة 
ومتعددة، دون انحراف عن المسار، أو إثارة 
غضب الرقیب، وما أكثر الرقباء في حیات�ن�ا، 
غیر أن الرقیب في أدب ال�ط�ف�ل م�ث�ل س�ائ�ق 
السیارة، ال یجب أن یغفو، ألن غفوة بسیط�ة 
منھ قد تؤدي إل�ى االن�ح�راف ع�ن ال�وج�ھ�ة 
السلیمة نحو النص ال�ط�ف�ل.. وق�د یص�ح أن 
نش�ب�ھ األدی�ب ال�ذي ی�ك�ت�ب ل�ل�ط�ف�ل بس�ائ�ق 
القطار، أما من یكتب لل�ك�ب�ار ف�ق�ائ�د س�ف�ی�ن�ة 

  وطیار.
ولعل غیاب الطفل الن�اق�د ، واح�دة م�ن ھ�ذه 
الصعوبات، والتي تعترض كاتب أدب الطفل، 
وألن ال��ك��ب��ار ھ��م أوص��ی��اء ع��ل��ى ق��راءات 
األط��ف��ال، وع��ل��ى ك��ل ش��يء ی��ت��ع��ل��ق ب��ھ��ذه 
الشریحة، وألنھم غالباً غیر م�ط�ل�ع�ی�ن ع�ل�ى 
ھذا األدب، شروطھ وعوالمھ ونفسیة الطف�ل 
واحتیاجاتھ، فإن أدب الطفل اق�ت�ص�ر ع�ن�دن�ا 

 على الجانب التربوي.
والسبب؟ كلنا مربون وأوص�ی�اء...وال�ت�رب�ی�ة 
بالذات، ترضي أولي األمر، الكبار والص�غ�ار 

 منھم على حد سواء.
 
متى یكون أحمد اس�م�اع�ی�ل أك�ث�ر س�ع�ادة،  -

بحصولھ على ج�ائ�زة أم ب�ن�ج�اح ع�م�ل م�ن 
 أعمالھ جماھیراً ؟

* لن أكون مثالیاً وأبخ�س ال�ج�وائ�ز ح�ق�ھ�ا، 
فھي دعم مادي من ناحیة، ودع�ای�ة ل�ل�ن�ص 
الفائز وصاحبھ..غ�ی�ر أن ال�ج�ائ�زة ال�ك�ب�ی�رة 
واألكثر دواماً ھي إقبال القراء على ن�ت�اج�ات 
الكاتب، وتداولھا بینھم، ألن الك�ت�اب�ة وج�دت 
من أجل ھذا الھدف، ال م�ن أج�ل ال�ج�وائ�ز، 
فالقراءة ھي، ودون غیرھا، من یكفل للنص 
الحیاة وربما الخلود، القراءة أكسیر ال�ن�ص، 

تماماً مثل العرض بالنسبة للمس�رح�ی�ة.. أم�ا 
الجائزة، فقد تكون والدة لنص أو ال�ت�ب�ش�ی�ر 
بكاتب، ولكن ھذه الوالدة لی�س�ت ب�الض�رورة 
حیاة وعافیة للفائز، وال تضمن العمر المدی�د 

   للنص وصاحبھ.
 
إن ط��ل��ب��ت م��ن��ك أن ت��ھ��دي وردة، ل��م��ن  -

  ستقدمھا ؟
* قد أعط�ی�ھ�ا ل�ف�ق�ی�ر ك�ي ی�ب�ی�ع�ھ�ا ل�ع�اش�ق 
ویشتري بھا رغیف الخبز، وقد أضعھا عل�ى 
قبر شھید، وقد أھدیھا ألم الشھید، التي تج�د 
في رائحتھا بعض العزاء، وقد أقدمھا المرأة 
قارئة لتضعھا في كتابھا، في الصف�ح�ة ال�ت�ي 
تنتھي إلیھا كل یوم... ث�م�ة ف�ي ال�ح�ی�اة م�ن 
یستحق ورود م�ن�ا، وأخش�ى م�ا أخش�اه أن 
تذبل الوردة الوحیدة في یدي وأنا أسیر ھ�ذا 
التردد. !!! لقد حدث لي ذلك كثیراً من ق�ب�ل، 

 والسبب: التردد والحیرة.
 
نبذة عن ح�ی�اة ال�ك�ات�ب ال�م�س�رح�ي أح�م�د  -

 أسماعیل.
* كانت حیاتي دراما حقیقیة، ابتالن�ي ال�ق�در 
بالیتم المبكر وأنا طفل صغیر، وأخ كبی�ر ف�ي 
عائلة تضم سبعة أطفال وأم شاب�ة.. ف�ع�م�ل�ت 
في مھن عدیدة وأنا تلمیذ، حتى تخرجت من 
معھد دار المعلمین، وعان�ی�ت أك�ث�ر ف�ي ظ�ل 
ھذه الظروف القاسیة من تمزق ال�ھ�وی�ة، إذ 
كان النتماء الوالدین لھویت�ی�ن م�خ�ت�ل�ف�ت�ی�ن، 

 رغم وحدتھما في الجذر، أثره في حیاتي.
وعندما أنھیت تعلیمي ف�ي دار ال�م�ع�ل�م�ی�ن، 
والتحقت بالخدمة اإللزامیة، أص�ب�ت ھ�ن�اك، 
في القطعة العسكریة، بمرض ال�دیس�ك ال�ذي 
أمسى توأمي اللدود، التوأم العدو، ولم أشف 
منھ حتى الیوم، بعدھا وجدت ن�ف�س�ي ق�ری�ب�اً 
م��ن ال��ح��رك��ة الش��ی��وع��ی��ة،ف��ان��ت��س��ب��ت ألح��د 
التنظیمات الشی�وع�ی�ة الس�وری�ة، ول�م ت�ط�ل 
اقامتي ضمن صفوف ھذا الجناح، ألت�واص�ل 
بعدھا مع بعض أحزاب الحركة الكردیة،دون 
أن أنتسب ألي حزب، واكتفیت ف�ي ع�الق�ت�ي 
مع ھذه األحزاب بدور الصدی�ق.. وك�ان م�ن 
الطبیعي أن أعمل مع فرق مسرح�ی�ة ك�ردی�ة 

  أیضاً كصدیق، وكاتب لھا ومدرب ألحداھا.
كنت على صلة قوی�ة ب�الس�اح�ة ال�م�س�رح�ی�ة 
السوریة،وعرضت لي نصوص كثیرة، وف�ي 
أكثر من محافظة، وفي مھرجان�ات م�ح�ل�ی�ة، 
كما عرضت نصوص لي ف�ي ال�ع�راق، ول�ق�د 
كانت مسرحیتي الحقل المن�ی�ع ال�ت�ي ق�دم�ھ�ا 
الدكتور كریم عبود في م�ھ�رج�ان ش�ف�ش�اون 
الدولي، وحسب م�ع�ل�وم�ات�ي، أول مش�ارك�ة 
مسرحیة للعراق في مھرجان خارج ال�ع�راق 
بعد سقوط النظام الدیكتاتوري، ول�ق�د ق�دم�ت 
مسرحیاتي من قبل فرق ك�ث�ی�رة، ف�ي ب�ل�دان 
الم�غ�رب ال�ع�رب�ي وك�ذل�ك ال�خ�ل�ی�ج، ومص�ر 
واألردن. وخ��اص��ة نص��وص��ي ال��م��وج��ھ��ة 

 لألطفال.
بعد ال�ث�ورة ال�ت�ي م�ات�ت وھ�ي ف�ي ال�رح�م، 
الثورة المغدورة، الت�ي ت�ن�اوب ع�ل�ى أك�ل�ھ�ا 
أوالد غیر الش�رع�ی�ی�ن ل�ھ�ا، وال�ع�ال�م ال�ح�ر 
والساقط، لجأت وعائلتي إل�ى ت�رك�ی�ا، وب�ع�د 

 سنتین من المعاناة، لجأنا إلى ألمانیا.
وھا أنذا وقد مللت االنتظار، أقف كالمصعوق 
ع�ل��ى أم��ل اإلس��ت��ی��ق��اظ م��ن ھ��ذا ال��ك��اب��وس 
الطویل.. فالزمن السریع یسحقنا تحت أرجلھ 

 الكثیرة وھو یفترس أعمارنا بقسوة.
و أخ��ی��را ل��ك��م م�ن��ي ف��ي ج��ری��دة ال�ع��راق��ی��ة 
االست�رال�ی�ة خ�ال�ص ش�ك�ري وك�ل ام�ت�ن�ان�ي 

  متمنیاً لكم مزیداً من التألق والنجاح
 
أھم اصدرات و الجوائز ال�ق�اص وال�ك�ات�ب  -

  المسرحي أحمد اسماعیل اسماعیل
 * صدر لھ للكبار :

مسرحیات / دمشق  3عندما یغني شمدینو   -
، رقص��ة ال�ع��اش��ق م�ج��م��وع��ة  1999ع�ام 

..وك��ت��ب 2001قص��ص��ی��ة / الش��ارق��ة ع��ام 
 أخرى.

 * صدر لھ لألطفال :
توبة الثعلب .. ارب�ع مس�رح�ی�ات / دمش�ق  -

أب�و ظ�ب�ي ع�ام  -، الحقل المنیع  2000عام 
 ..وكتب أخرى.2003

  * أھم الجوائز
جائزة الشارقة ل�الب�داع ال�ع�رب�ي / االم�ارات 
العربیة المتحدة ، جائزة ثقافة الطفل العرب�ي 
( ج�ائ�زة أن�ج�ال الش�ی�خ ھ�زاع ب�ن زای�د أل 

،ج�ائ�زة ال�ھ�ی�ئ�ة  2001نھیان ) أب�و ظ�ب�ي 
  2010العربیة للمسرح عام 

       أ إ أ ا ص واا  اا 
 قد أعطي وردة لفقیر كي یبیعھا لعاشق ویشتري بھا رغیف الخبز ...أو أھدیھا ألم قد تجد في رائحتھا بعض العزاء -

 
 

 أربیل -اجرى الحوار : تارا إیبو 



َد زنبقاً أبیض في ذاكرتي  هُ بموقٍف تَورَّ  إلى ُكلِّ َصِدیٍق اِْلتَمْسُت بِرَّ
: 

 أَجْل، َسِخَرْت أفواهٌ بوھیمیَّة ِمْن لَْكنِة البِرِّ 
 العلیك..

 ْظلَِمةھُْم كانوا یتصاغرون َعفِناً بزاویة مُ 
 سندیاناً َسرَمِدیَّا تَساَمقُ وأنَت ت

: 
 البِرُّ َرْبطةُ ُعنٍُق،

 قد تخنُق َمْن ال یَْجزم یقیناً بأناقتِھا 
ِة الوجدان  ُك اآلخر علیَك لو أنھا ال تتماشى َمَع بزَّ  قد تَُضحِّ

 َرَھبوُت ترھیب أم َملَكوُت ترغیب ؟ 
 ِخشیَة قوانین أم ِخشیَة على ُسْمعة ؟ 

 البِرُّ الَحقُّ بغضِّ اللحاِظ َعْن ھذا َوذاك.. 
 ال نسبیَّة بَْین النظیر َو النقیض 

 واألصابُع َصیِّبة..
 قِّ بَارٌّ !وألنَت بالحَ 

 َحلیٌم 
 َحاِسٌم  
 َحنونٌ 

 َوالبِرُّ تأْبَجَد على یَدْیَك..
: 

 َك أوالً َماَرسِة البیاِض أمام ِمرآِة إنسانِ البِرُّ ترویُض النوایا على مُ 
ـةٌ غیُر ُمنتھیة َمَع الَصَالح  البِرُّ صالحیـَّ

 وألنَت بالَحقِّ بارٌّ !
 نبیٌل 
 نابھٌ 
 نجیبٌ 

 والقِباُب نقلَْت َمرقَدھا إلى وجدانَِك..
: 

 البِرُّ غزاٌل بَِريٌّ َدَرَج بَمرجِ الُمْغَریَات 
 َولَْم تْعلَق بِھ غْبَرة.. 

 البِرُّ َحَجٌر كریٌم 
 وِل نْبَرة..ال یَُالن بَِمْعسُ 

 وألنَت بالَحقِّ بارٌّ 
 َعفیٌف 
 َعاِسلٌ 
 َعِصيٌّ 

َرةٌ بریحان َجَواَك.. ة َعَدن فیَك، ُمَسوَّ  وثمَّ
: 

 طُوبَاَك بَِمنأى َعْن شؤونِھم اآلِسنة..
 ھَُوذا طَفَق َدُم المعنى ِمْن خدوش األثاث َو التماثیل

 حیُث ُكرباُج الِوْحدِة أْرَحم َو أجدى..
 ِمْن عالئق ثعلبیَّة األطوار أو تجحیشیَّة المزایا

 كالھما البِرُّ َو صدیقي
 َجسوٌر 
 َجلیٌل 
 َجسیم 

 لو الَعَجُب یُشلُّ یََديَّ وھي تُقلُِّب َمَحاَر مواقفَِك 
 فیا صدیقي ما أْعَجبَك !

: 
َك الوفیر   ألفین َو بِرُّ

 
 

 ْ  ٌٍَْة رة 
 
 

 جوانا إحسان أبلحد 
  استرالیا -ملبورن 

  وتعود الیوم 
  بعدما أدمیت القلب بالفراق

  وسرقت االغنیات من فم حاضري
  ألوك الصبر واستر جراحاتي

  بعشرین انكسار
 أنا ذخیرة النوائب

  ألم أستقر بمعناه كل حزن العراق
  وتعود الیوم

  وتتخیل ان قلبي یطرب لرؤیاك
  أملئ كل جھات األرض عشقا

  وعلى أعتاب جاللتك
 تفلت مني القصائد و(األبوذیات)

  ھیھات...ھیھات
  أیھا المتكبر المتعال
  أنثى األمس تالشت

  ورذاذ كبریائي یبلل جبین االقمار
  ما عدت مشدودة لجداول حدیثك

  او مأھولة بسحر قامتك
  ما عدت أطأطئ ھامة الشوق

  فشواطئ الحنین تصرخ بالجفاف
  وطفولة حكایاتنا ابتلعھا وباء اإلھمال

  فال تنتظر اللھفة من عیون
  تحجرت فیھا الحیاة

  وال تنتظر من أیتام حفاة
  إبتسامة شتاء

  ما عدت لك تلك األرض
  أو.. جناحك والسماء

  قد ودعت حبك بطوفان الندم
 فال تنتظر مني االعیاد

  وكل ما تركتھ لي
 "نباال و كربالء"

  لم انَس غرورك في الھوى
  لم انَس برودة لقیاك والجوى
  ثورات صمتك ثقبت صدري

  اھدتني خیبة الشعراء
  ھا أنذا الیوم

  اخرج من قبر اإلحتراق
  أعود للحیاة ملكة منتصرة

  تھدم كل قالع الرجال
  أكتب الشعر على خدود الغیم

  أسند أحالمي على شموخ النخیل
  أتنفس الجمال برئة الجنوب

  أعلق غدي على جناح إبتسامتي
  وأضع غرورك بقاع الضباب

  فالیوم..ال حزن..ال بكاء
 ال مشاعر أمنحھا آلدم المتعال

 

میثاق كریم الركابي

  

       

الناصریة /العراق

 

ت 
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