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ج��وش��وا: ال��رج��ل ال��ع��ج��وز ی��ب��ك��ي. ادع��ى أن��ھ��م 
 مسخونا إلى أزرار ومكعبات صابون.

غویدو: ھل تتعاطف معھ؟ مجددا؟. اعت�ق�دت أن�ك 
 ماكر، وذكي. -ولد لماح 

 أزرار وصابون من البشر؟. یا لھ من یوم!.
 “الحیاة جمیلة ، روبیرتو بینیني”

-------------------   
 

 من البشر تخرج أشباح
 البشر. بعضھا تضحك.

 بعضھا غیر مرعبة تلطم
 نفسھا. واألیدي

 معقودة بشكل حلقات متشابكة. لكننا لم نفقد
 أي شيء، وھا ھي تفكر بالصمت

 المطلق الذي یخیم على العالم اآلخر. 
 ھامدة ال تأخذ خطوة.

 ھاتوا لنا مرآة،
 أعیدوا إلینا حیاتنا المھدورة
 مثل عواصف تولد من الریح
 مع شبكة واسعة من البروق.

 ھذا شيء مزعج. جاءت الفكرة
 كأن فالسفة دیكارتیین

 یفحصون خالیاھم.

 ھا ھو الذھن یأخذ مرتبة رحم لسحابة من الفطور
 أو غاز السارین یغلف ضباب العزلة الخانقة

 ھذه القراءة مضطربة. بال شكل نھائي. متداخلة.
 فقدت كل إحساس بالجمال.

 ولكن بینھم عشاق
 یقفز أحدھم باتجاه عیني اآلخر

 قبل النھایة، ویحافظ على إیمانھ
 بالحدیقة، أو بورقة الشاي،

 أو بعض المالحظات الحمیمة
 المكتوبة برموش العینین

 على شفتي اآلخر.
.................................. 

 Scottللشاعر األمری�ك�ي  Beautifulھذه ترجمة لقصیدة 
Minar ،وھ�و األس��ت�اذ ال��م�س��ت��ش�ار ف��ي ج��ام��ع�ة أوھ��ای��و .

النكستر. متقاعد. لھ مجموعة أعمال شع�ری�ة. وس�ی�ص�در ل�ھ 
غداء في مق�ب�رة م�ارك “ في العام القادم كتاب مقاالت بعنوان 

المصدر مراسالت ش�خ�ص�ی�ة. وال�ت�رج�م�ة ب�إش�راف�ھ ”.  توین
 وباالتفاق معھ.
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مع إطاللة العام الجدید وشعوب األرض تعیش ح�االت ال�ق�ل�ق 
م�ن  2021والتوجس والخوف لما س�ی�ن�ط�وي ع�ل�ی�ھ ال�ع�ام 

أحداث ومتغیرات بسبب جائحة وباء كورونا وما سب�ب�ت�ھ ف�ي 
العام الماضي من كوارث بشریة وإقتصادیة وسی�اس�ی�ة وھ�ل 
ھناك أمل في القضاء على الوباء؟ وعودة الحیاة إلى مجراھ�ا 
الطبیعي وھذا یدفع�ن�ا إل�ى إس�ت�ق�راء ال�م�اض�ي وإس�ت�ش�راف 
المستقبل من خالل ال�ت�أم�ل وال�ت�ح�ل�ی�ل ب�ع�ی�داً ع�ن ال�ت�ش�اؤم 
والعدمیة وعدم المبالغة في التفاؤل لیس ف�ق�ط ف�ی�م�ا ی�خ�ص 

 األوضاع السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة.  الوباء بل
ونبدأ بالحدث األھم وھو وباء جائحة ك�ورون�ا ح�ی�ث ُس�ج�ل�ت 
آخر األرقام إلى یومنا ھذا أرب�ع�ة وث�م�ان�ی�ن م�ل�ی�ون مص�اب 

وعدد ال�وف�ی�ات م�ل�ی�ون وث�م�ن�م�ائ�ة وأرب�ع�ة  84,352,461
والمتعافین تسعة وخمس�ی�ن  1,834,398  وثالثون ألف وفاة

 .59,621,230  ملیون
ال�ذي   و 2019م�ن�ذ س�ن�ة  19-عند ظھور فایروس كوف�ی�د 

والزال مس�ت�م�ر.  2020أصبح جائحة ف�ي أواخ�رھ�ا وس�ن�ة 
ونتیجة اإلھمال في إتخاذ اإلجراءات الالزمة من ق�ب�ل م�ع�ظ�م 
الحكومات وعدم تقدیر المخاطر والك�ارث�ة ال�ت�ي ح�ل�ت إتس�ع 
الوباء بشكل مخیف وكذلك بسبب إتباع نظریة مناعة القط�ی�ع 
أي (دعو المرض یستمروینتشر إلى حین حص�ول ال�م�ن�اع�ة) 
كما جرى في السوید وبریطانیا ودول أوربا وت�ب�ع�ت�ھ�ا ب�ع�ض 
دول العالم واإلستخفاف بالمرض بشكل ملفت للنظ�ر ب�ال�رغ�م 
من التحذیرات من قبل منظمة الص�ح�ة ال�ع�ال�م�ی�ة وال�ع�ل�م�اء 
واألطباء م�ع�ت�م�دی�ن ع�ل�ى ت�ج�ارب ال�ت�ع�ام�ل م�ع األم�راض 
الفایروسیة والحظنا رئیس أمریكا ت�رام�ب ك�ی�ف س�خ�ر م�ن 
اإلجراءات التي تحمي الم�واط�ن ف�إن�ت�ش�ر ال�م�رض بس�رع�ة 
وكذلك تأخر الصین في التبلیغ ع�ن ح�دوث ال�م�رض، والزال 
مصدر المرض مجھول فالبعض ی�ق�ول الص�ی�ن وآخ�ر ی�ق�ول 
إیطالیا والذین تضخمت عندھم الشكوك یعتقدون أن ال�م�رض 
حصل نتیجة التجارب الجرثومیة في العشرات وال�م�ئ�ات م�ن 
المختبرات كجزء من إع�داد ال�خ�ط�ط ل�ل�ح�روب ال�ج�رث�وم�ی�ة 

ألج��ل إب�ادة الش�ع��وب   وإس�ت�خ��دام أس�ل��ح�ة ال��دم�ار الش��ام�ل
واإلستیالء على أراضیھا وثرواتھا ونتیجة التنافس والتزاح�م 
مة دولیاً .وب�ع�د  بین الدول الكبرى على مثل ھكذا أسلحة محرَّ
ظھور الوب�اء بش�ك�ل واض�ح ح�دث�ت الص�دم�ة ال�ت�ي ج�ع�ل�ت 
الحكومات أن تستفیق من نومھا وتدرك حجم الكارثة فإتخذت 

ومس�اع�دی�ھ�م  التي عملت علیھا جیوش األطب�اء   اإلجراءات
األبطال والعاملین في الخدم�ات وال�ت�وع�ی�ة الص�ح�ی�ة وغ�ل�ق 
الحدود بین الدول وإست�خ�دام ال�ع�زل وال�ت�ب�اع�د االج�ت�م�اع�ي 
واإللتزام بالتعقیم وإرتداء الكم�ام�ات وم�ن�ع ال�ت�ج�ول وك�ذل�ك 
باشر العلماء بوضع وتنفیذ ال�خ�ط�ط إلن�ت�اج ال�ل�ق�اح�ات وم�ن 
خالل منظمة الصحة العالمیة جرى ال�ت�ن�س�ی�ق ب�ی�ن ال�ع�ل�م�اء 
لتبادل الخبرات ألجل إنتاج لقاح ناجح. وبعد إستمرار الك�ارث�ة 
وإرت��ف��اع أع��داد ال��وف��ی��ات اع��ت��رف م��ل��ك الس��وی��د ب��ف��ش��ل 

(مناعة القطیع) أمام الشعب السوی�دي وإع�ت�ذر م�ن�ھ   نظریة
وكذلك المسؤولین كما تراج�ع�ت ب�ق�ی�ة ال�دول وأخ�ذت ت�ت�ب�ع 

 اإلجراءات والقیود الصحیة الصحیحة. 
كما كانت أسترالیا ونیوزلندا أول الدول التي لم تطبق ن�ظ�ری�ة 
مناعة القطیع بل قامت بتطبیق القیود الصحیة فكانت النت�ائ�ج 
ممتازة مقارنة بال�دول األخ�رى. ك�م�ا كش�ف ال�وب�اء ض�ع�ف 
وفساد األجھزة الصحیة وضعف وفساد الح�ك�وم�ات ال�ت�ي ل�م 
تأخذ الوباء على مح�م�ل ال�ج�د واآلن ب�دأت م�رح�ل�ة ال�ل�ق�اح 
والصراع بین الدول المنتجة لھ حول عق�د الص�ف�ق�ات وب�ی�ع�ھ 
وسوف یكون البیع طبقي فالدول الفقیرة ال تس�ت�ط�ی�ع ش�رائ�ھ 
بسبب إرتفاع أسعاره ولھذا ھناك أس�ع�ار م�خ�ف�ض�ة وأس�ع�ار 
مرتفعة في حین یتطلب من الدول الغ�ن�ی�ة مس�اع�دة م�ن�ظ�م�ة 
الصحة العالمیة وتوزیع اللقاح مجاناً على الشع�وب ال�ف�ق�ی�رة 

 مثل (أفریقیا وآسیا) من وجھة نظر أنسانیة. 
الجمیع بإنتظار نتائج التلقیحات ك�م�ا أص�ب�ح واض�ح�اً ت�ح�ور 
الفایروس من مستوى إلى آخر أكثر خطورة وأكثر إن�ت�ش�اراً، 

إن الحفاظ على صحة البشریة ی�ت�ط�ل�ب م�ن ال�ح�ك�وم�ات ف�ي 
جمیع دول العالم أن تكون بمستوى ال�م�س�ؤول�ی�ة وت�وف�ر ك�ل 

 مستلزمات مقاومة المرض الجائح .
م�اھ�ي ال�ت�داع�ی��ات ال�ت�ي حص�ل��ت ن�ت�ی�ج�ة ج�ائ�ح�ة ك�ورون��ا 
ت بشكل مب�اش�ر ع�ل�ى االق�ت�ص�اد  ؟التداعیات التي حصلت أثرَّ

وف�ق�دان   العالمي واإلقلیمي والوطني وفي ال�م�ق�دم�ة خس�ارة
وغ�ل�ق ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�م�ع�ام�ل   أكثر من مئتین ملیون وظیفة

والمصانع والورش وغ�ل�ق ال�م�ح�الت ال�ت�ج�اری�ة أو ت�ق�ل�ص 
إنتاجھا بسبب القیود الصحیة و توقف التجارة العال�م�ی�ة وم�ا 
یرتبط بھا من نقل وتوزیع وتصدیر وتوقف تصدیر المنت�ج�ات 
الزراعیة كما في أوربا ومنطقة الشرق األوسط كما في لبن�ان 
وكذلك إنكشاف األزمات المالیة والمصرفیة وتوقف الس�ی�اح�ة 
والطیران وخسارة آالف الملیارات وتراجع النمو االق�ت�ص�ادي 

% ك�م�ا س�ب�ب�ت ج�ائ�ح�ة 4.4  وإنكماشھ بنسب تنازلیة إل�ى
كورونا (الركود االقتصادي) ومدى تأثیره عل�ى ال�م�ج�ت�م�ع و 
الفئات الضعیفة كالنساء والشباب فسبب ھ�ذا إح�ج�ام ال�ن�اس 
طوعاً عن التفاعالت االجتماعیة خشیة اإلصابة بالف�ای�روس، 
وبنفس الوقت ظھرت مشكلة ك�ی�ف�ی�ة ال�ت�وازن ب�ی�ن ح�م�ای�ة 
الصحة العامة من خ�الل ال�ق�ی�ود الص�ح�ی�ة واإلغ�الق وب�ی�ن 
الحیلولة دون إستمرار الھبوط األقتصادي لفترة طوی�ل�ة. ل�ق�د 
كان األقتصاد العالمي یعیش األزمة األقتصادیة ال�ع�ام�ة ال�ت�ي 
یعاني منھا النظام ال�رأس�م�ال�ي ق�ب�ل ك�ورون�ا ول�ھ�ذا ظ�ھ�رت 
ھشاشتھ أكثر وضوحاً ع�ن�دم�ا أص�اب�ت�ھ ك�ورون�ا ف�أدى ذل�ك 
لحدوث إضطرابات أقت�ص�ادی�ة وم�ال�ی�ة ف�ي أس�واق ال�ب�ل�دان 
العالمیة وبنفس الوقت جرت إغالقات واسعة النطاق ب�ح�ل�ول 

ب�ل�داً ق�د أغ�ل�ق�ت ج�م�ی�ع ال�م�دارس  150نیسان/أبریل، كان 
بلداً  80وفرضت إلغاء التجمعات والفعالیات وإغالق أكثر من 

كل أماكن العمل إلحتواء تفشي الفیروس وفرضت قیود ع�ل�ى 
السفر على نطاق واسع وقد أثرت اإلغ�الق�ات اإلل�زام�ی�ة إل�ى 
جانب التباعد االجتماعي التلقائي م�ن ج�ان�ب ال�م�س�ت�ھ�ل�ك�ی�ن 
والمنتجین تأثیراً كبیراً على النشاط والتج�ارة ف�ي ال�ع�ال�م ث�م 
حدثت تقلبات في األسواق المالیة، وتراجعات حادة في أسعار 
النفط والمعادن الصناعیة وقد بینت التحلیالت االقتصادیة بأن 
البلدان النامیة قد تضررت إقتصادیاً وھي تع�ان�ي م�ن ض�ع�ف 
أنظمتھا الصحیة أو تعتمد إعتم�اداً ك�ب�ی�راً ع�ل�ى ال�ت�ج�ارة أو 
السیاحة أو تحویالت المغتربین من الخارج، أو ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
صادرات السلع األولیة م�ع م�ع�ان�ات�ھ�ا م�ن الض�ع�ف ال�م�ال�ي 
وبالتالي إرتفعت مستویات دیونھا عما كانت علیھ قبل األزم�ة 
المالیة العامة العالمیة فأصبحت تحت الضغوط الم�ال�ی�ة. ك�م�ا 
أحدث الركود األقتصادي تداع�ی�ات مس�ت�دی�م�ة ع�ل�ى اإلن�ت�اج 
المحتمل بتقلیص معدالت اإلستثم�ار واألب�ت�ك�ار وت�آك�ل رأس 
المال البشري ل�ل�ع�اط�ل�ی�ن، واإلنس�ح�اب م�ن دائ�رة ال�ت�ج�ارة 
العالمیة. وستكون األضرار ط�وی�ل�ة األم�د ل�ج�ائ�ح�ة ك�ورون�ا 
شدیدة خصوصاً في األقتصادیات ال�ت�ي ت�ع�ان�ي م�ن األزم�ات 
المالیة، وفي البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة بسبب أن�ھ�ی�ار 

%8أسعار النفط والمتوقع إنخفاض الناتج ال�م�ح�ت�م�ل ن�ح�و 
بتأثیر الركود أو الكساد األقتصادي وف�ي ال�ب�ل�دان ال�م�ص�درة 

% .وم�ن خ�الل م�احص�ل 11للطاقة سیكون إنخفاض الناتج 
من جائحة كورونا فأن ھناك متغیرات سیاس�ی�ة وإج�ت�م�اع�ی�ة 
وثقافیة وتعلیمیة حیث إنفجر الموقف في الدول التي إرتف�ع�ت 
فیھا البطالة وإزدیادھا بسبب غلق المصانع والم�ع�ام�ل ح�ی�ث 
أصبح اآلالف من العمال بدون عمل فھناك دول قامت بص�رف 
ُمنح مالیة للتخ�ف�ی�ف م�ن األزم�ة وك�ذل�ك مس�اع�دة ال�ق�ط�اع 
الخاص للمھن الصغیرة وكذلك مساعدة العاملین في ال�ق�ط�اع 
الخاص مثل ما حدث في أسترالیا ولوأنھا قلیلة إال أنھا خففت 

واإلیجارات الخ م�ن  من المعاناة كذلك تأجیل دفعات القروض 
اإلجراءات، و في بلدان أخرى أفلست ولم تستطع دفع روات�ب 

والج�زائ�ر   موظفیھا أو رواتب المتقاعدین مثل العراق ولبنان
وتونس وغیرھا من البلدان العربیة مما أدى ذلك إل�ى خ�روج 

للم�ط�ال�ب�ة   وإنطالق إنتفاضات ثوریة  التظاھرات اإلحتجاجیة

ب�إس��ق�اط األن�ظ��م�ة وال�ح��ك�وم��ات ك��م�ا ف�ي ال�ع��راق ول��ب�ن��ان 
والسودان. لقد إنكشفت الحكومات الطائفیة الضعیفة الفاش�ل�ة 
والتي ساد فیھا الفساد وتحكم الملیشیات فیھا وإرت�ف�اع ح�دة 
الصراع بین كتل الطبقة السی�اس�ی�ة ال�ف�اس�دة. ل�ق�د ج�وب�ھ�ت 
إنتفاضة تشرین العراقیة المجیدة بالحدید والنار واإلغ�ت�ی�االت 
والخطف من قبل السلطات األمنیة القمعیة.كما كشفت جائ�ح�ة 
كوروناھُزال وضع�ف األن�ظ�م�ة الس�ی�اس�ی�ة ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

 البلدان.
المؤسسات المالی�ة (ص�ن�دوق ال�ن�ق�د ال�دول�ي،   وإزداد ضغط

وال��ب��ن��ك ال��دول��ي) ح��ی��ث م��ارس��ت ھ��ات��ی��ن ال��م��ؤس��س��ت��ی��ن 
االقتصادیة ورفع نسب الفوائ�د ل�ت�ق�دی�م ال�ق�روض،   الضغوط

كما إن الصراع الدولي وعودة الح�رب ال�ب�اردة ب�ی�ن أم�ری�ك�ا 
من جھة وبین روسی�ا والص�ی�ن م�ن ج�ھ�ة أخ�رى  وحلفائھا 

وفرض العقوبات والتسابق ع�ل�ى ص�ن�اع�ة الس�الح وإزدی�اد 
الشعوب تخلفاً ومعاناة من جراء النظام الرأسمالي المتوح�ش 
بسبب فقدان العدالة اإلجتماعیة. وحصلت في ال�وق�ت ن�ف�س�ھ 
االنتخابات األمریكیة المع�ق�دة وق�د حس�م الش�ع�ب األم�ری�ك�ي 
موقفھ بإنتخاب بای�دن ب�الض�د م�ن ت�رام�ب وس�وف ت�ح�ص�ل 

 متغیرات على صعید اإلدارة األمریكیة الجدیدة وسیاستھا. 
وحصل التطبیع الُمذل بین عدد من الدول العرب�ی�ة وأس�رائ�ی�ل 
تحت ضغط أمریكي وتنفیذ صفقة القرن مقابل إغراءات مالیة 
ضخمة وبدون مشاركة السلطة الفلسطینیة بعد ان تم تج�اھ�ل 
قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن م�ن ط�رف واح�د ب�ع�دم 

 تنفیذ حل الدولتین. 
وإحتدام الصراع األمریكي اإلیراني ح�ول ال�ب�رن�ام�ج ال�ن�ووي 
الذي أنسحب منھ ترامب. وقد أش�ت�ع�ل�ت ال�ح�روب ال�م�ح�ل�ی�ة 
األھلیة في منطقة الشرق األوسط ك�م�ا ف�ي س�وری�ا وال�ی�م�ن 
ولیبیا وإزدیاد التدخالت األجنبیة في شؤونھا. من بعد جائح�ة 
وباء كورونا سوف تحدث متغیرات سیاسیة عالمیة وإقلیم�ی�ة 
ووطنیة من جھة اإلصطفافات وتغیر المواقف ف�ال�ع�ال�م ع�ل�ى 
أبواب التغییر لإلنظم�ة ال�دك�ت�ات�وری�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ة م�ن خ�الل 

 التحلیل لألزمات المتراكمة البنیویة والمالیة. 
ویالحظ ظھور دولتین لھم�ا ت�أث�ی�ر ف�ي زی�ادة ح�دة األزم�ات 
والصراع اإلقلیم�ي وإف�ت�ع�ال ال�ح�روب وھ�ي ت�رك�ی�ا وإی�ران 
والحظنا اإلستفزازات التركیة في الب�ح�ر األب�ی�ض ال�م�ت�وس�ط 
وتحت حجة التنقیب عن النفط في المیاه اإلق�ل�ی�م�ی�ة وت�ھ�دی�د 
األمن ال�ی�ون�ان�ي ومس�ان�دة وت�دخ�ل ت�رك�ی�ا لص�ال�ح ح�ك�وم�ة 

وإرس�ال   أذربیجان ضد الجمھوریة األرمنیة وإحتالل كاراباخ
المرتزقة من تركیا إلى لیبیا لإلش�ت�راك ف�ي ال�ح�رب األھ�ل�ی�ة 
اللیبیة. كما أنتج الوباء العالمي تجمید النشاط�ات الس�ی�اس�ی�ة 
والثقافیة والتباعد االجتماعي الطوعي والقسري م�م�ا أن�ع�ش 
الحكومات التي تخاف من شعوبھا. وتعطل التواصل الم�ب�اش�ر 
على مستوى التعلیم واللجوء إلى برامج خدمیة ال�ی�ك�ت�رون�ی�ة 
لعقد المؤتمرات والندوات والتعلیم عن بعد. والنتیجة المؤلمة 
ھو إزدیاد البطالة، ارتفاع خط الفقر، والدول الفق�ی�رة إزدادت 
فقراً وإنحسار النشاطات الثقافیة والسیاسی�ة وال�ت�ي ت�غ�ذی�ھ�ا 
مؤس�س�ات وم�ن�ظ�م�ات ح�ق�وق األنس�ان وم�ن�ظ�م�ات الس�الم 
وغیرھا من منظمات المجتمع المدني. ول�ك�ن ب�ن�ف�س ال�وق�ت 
إس��ت��ع��ادت ال��ق��وى الس��ی��اس��ی��ة ال��ی��س��اری��ة وال��دی��م��ق��راط��ی��ة 
إصطفافاتھا وكذلك القوى الیمینیة المتطرفة وبروز ال�ت�م�ی�ی�ز 
العنصري من جدید والعودة إلى رف�ع ش�ع�ارت�ف�وق ال�ع�ن�ص�ر 
األبیض وظھورالنازیة الجدیدة كما في أمریكا.فالسنة القادم�ة 
ُح�ب��ل��ى ب��األح��داث وال��م��ف��اج��آت وع��ل��ى الش��ع��وب أن ت��ك��ون 

 مستیقظة.
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ت��واج��ھ ذك��رى ان��ت��ف��اض��ة تش��ری��ن   
البط�ول�ی�ة ت�ح�دی�ات�ھ�ا ال�داخ�ل�ی�ة ق�ب�ل 
الخارجیة. فالتجاذبات بین االتج�اھ�ات 
المخ�ت�ل�ف�ة ی�م�ك�ن�ھ�ا أن تش�ت�ت ق�وى 
االنتف�اض�ة ب�االش�ت�راك م�ع الض�غ�وط 

  الخارجیة والقمع
وال��ح��ال ث��م��ة آراء ت��ح��ظ��ى ب��ب��ع��ض 
الجاذبیة تدعو للح�ف�اظ ع�ل�ى ط�ب�ی�ع�ة 
االنتفاضة التعددیة غیر الم�ن�ض�ب�ط�ة، 
فھي تجمع كب�ی�ر ت�ل�ق�ائ�ي، وق�ی�م�ت�ھ�ا 

 العاطفیة تأتي من ھذه التلقائیة. 
ھذا الرأي ی�ن�س�ى أن االن�ت�ف�اض�ة ل�م 
تظل على ح�ال�ھ�ا، ب�ل ت�ط�ورت، وق�د 
وصلت إلى مفاصل تستدعي الت�ن�ظ�ی�م 
وال��ت��ح��ول إل��ى ق��وة س��ی��اس��ی��ة م��ع 
شعاراتھا المطلبیة، وأن الق�م�ع ال�ذي 
ووج��ھ��ت ب��ھ یش��ی��ر إل��ى ال��ق��ی��م��ة 
الس��ی��اس��ی��ة ال��م��ؤك��دة ل��ھ��ا، وأن ھ��ذا 

  القمع لم یتوقف.
وضمن ھذا السیاق قد یعتقد الب�ع�ض، 
وھو یواجھ بممانعة تشكیل ح�زب أو 
تجم�ع ُم�ج�تَ�زأ م�ن ال�ك�ت�ل�ة الش�ام�ل�ة 
لالنتفاضة، أن المطلوب اإلبقاء ع�ل�ى 

 الحال كما ھو علیھ: 
كتل معزولة بعضھا ع�ن ال�ب�ع�ض، ال 
قیادة لھا، وال برنام�ج ی�ج�م�ع�ھ�ا، وال 

 شعارات تجسد تطلعاتھا وأمانیھا. 
لكن األم�ر ع�ل�ى خ�الف ذل�ك ت�م�ام�اً. 
ف��زخ��م االن��ت��ف��اض��ة وإس��ت��ن��ھ��اض��ھ��ا 
ال��ج��م��اھ��ی��ري، وإس��ت��ع��ص��اؤھ��ا ع��ل��ى 
االنقسام یستلزم بالضرورة ت�أط�ی�رھ�ا 
بما یؤمن لھا النمو والمرونة وإع�ادة 
صقل ناشطیھا والقدرة على التحش�ی�د 

وتنوع الم�ب�ادرات. م�ن ال�م�ھ�م، ك�م�ا 
نرى، تكریس الت�ن�س�ی�ق�ی�ات وت�وح�ی�د 
شع�ارات�ھ�ا ال�ع�ام�ة ف�ي إط�ار "إرادة 
ال��وط��ن" و "ن��ری��د وط��ن" وال��رب��ط 
المحكم باألھداف ال�ث�الث�ة ال�م�ت�الزم�ة 

  :إلنجاح االنتخابات المبكرة وھي
سحب سالح المیلیشیات وتجمیع�ھ�ا  -

  في إطار الدولة والقوات المسلحة.
إنجاز قانون االنت�خ�اب�ات، وتش�ك�ی�ل  -

 .مفوضیتھا بإشراف األمم المتحدة
إزاء م��ا نش��ھ��ده م��ن ال��ت��ج��اذب��ات 
وصراعات الكتل واألحزاب المھیم�ن�ة 
ل��ت��دوی��ر مص��ال��ح��ھ��ا ف��ي ق��ان��ون��ي 
االن�ت�خ��اب�ات وال��م�ف��وض�ی�ة، واإلب�ق��اء 
على سالح المیلیش�ی�ات، ف�إن اإلط�ار 
الوحید الذي تتطلبھ اللحظة ال�ف�ارق�ة، 
ھ�و االت�ف�اق ع�ل�ى ق��ائ�م�ة ان�ت�خ�اب�ی��ة 
واحدة على نطاق الوطن م�ع م�راع�اة 
التنوع وال�ت�ع�دد وال�خ�ص�وص�ی�ة ل�ك�ل 
منطقة انتخابی�ة. ول�ت�دارك االخ�ت�الف 
ع�ل��ى أول��وی��ة األس��م��اء ف��ي ال��ق��وائ��م 
المناطقیة والمحلیة، ن�ق�ت�رح اع�ت�م�اد 
األب��ج��دی��ة، أو االق��ت��راع الس��ري أو 

 .الجمع بینھما
لكن قبل ھذا الخیار، بل قبل صیاغتھ، 
یتطلب وضع برنامج عمل م�ن ش�أن�ھ 
كسر ص�م�ت األك�ث�ری�ة ال�م�س�ت�ك�ی�ن�ة، 
واستنھاض قواھا الحی�ة وزج�ھ�ا ف�ي 
نشاط متنوع مست�دی�م ی�ب�دأ م�ن اآلن 
للم�ش�ارك�ة ال�ف�ع�ال�ة ف�ي االن�ت�خ�اب�ات 
وإقناع القوى السلبیة ب�ال�ت�خ�ل�ي ع�ن 

 أیة نزعة للمقاطعة أو الالمباالة. 
ھ��ذا ال��ب��رن��ام��ج یس��ت��ل��زم ب��الض��رورة 

الشروع من�ذ اآلن ف�ي تش�ك�ی�ل ف�رٍق 
دعائیة وتعبویة تجوب المدن والقرى 
وت�ت�وزع ع�ل�ى ال��م�ح�الت وق�ط�اع��ات 
العمل والتعلیم، وش�م�ول ك�ل ال�ف�ئ�ات 
والمكونات واألطیاف الوطنیة في ھذا 

 النشاط وأھدافھ. 
إن ال��ج��م��ع ب��ی��ن ال��ت��ن��وع وال��ت��ع��دد 
والخص�وص�ی�ة ی�م�ر ع�ب�ر اس�ت�ی�ع�اب 
المطالب الملحة الموحدة سواء ك�ان�ت 
خدمیة أو سیاسیة. ودون ھ�ذا ال�رب�ط 
یتیح للقوى الحاكمة إمرار شع�ارات�ھ�ا 

  .الدیماغوجیة والطائفیة
إن األھداف السیاسی�ة ال�ت�ي ت�ت�ج�س�د 
في ش�ع�ار "ن�ری�د وط�ن" و "دول�ة 
وط���ن���ی���ة دی���م���ق���راط���ی���ة" و "ال 
للمحاصصة الطائفیة والمی�ل�ی�ش�ی�ات" 
تتسع لكل الجزئیات الخاصة ب�م�ا ھ�و 
مناطقي ومحلي ووط�ن�ي. ك�ل�م�ا ك�ان 
ال��ب��رن��ام��ج م��ح��دداً ب��ن��ق��اط م��وج��زة 
ومفھومة أصبح أكثر ج�اذب�ی�ة وأق�در 

 على التعبئة.
إن أوس��ع ال��ب��رام��ج ال��ق��ادرة ع��ل��ى 
مخاطبة ضمائر المواطنین وأف�ئ�دت�ھ�م 
ووجدان�ھ�م ت�ك�ت�ف�ي ب�ق�ص�اص�ة ورق 

 !بحجم كف ال أكثر
لنحول ذك�رى تش�ری�ن إل�ى م�ن�اس�ب�ة 
لتعزیز وحدة قوانا، وتوضیح مسارن�ا 

  .. وتجسید إرادتنا
فاالنتضافة تصاعدت بكلمتین : ت�ری�د 

 .. وطن
 .. فإلى العمل

................... 
 *رئیس تحریر جریدة المدى

 ألھمیتِھ، نعید نشر ھذا الطرح:

 :طا   أ  
 !ا ام اّة

 
 فخري كریم*/ أربیل



تصاعدت خالل اآلونة األخیرة, ولألسف,   
بعض الدعوات واالصوات الوط�ن�ی�ة ال�ت�ي 
تنادي بمقاطعة االنتخابات النیابیة الق�ادم�ة 

ج��راء إ ن إ ب��م��ب��ررات م��خ��ت��ل��ف��ة م��ن��ھ��ا, 
االنتخابات ضمن االوضاع الراھنة سیؤدي 
الى ع�ودة ق�وى ال�ف�س�اد وال�م�ح�اص�ص�ة, 
واشترطت بعض ھ�ذه األص�وات بض�رورة 
تؤفیر مجموعة من الشروط ال�ت�ي تض�م�ن 

داء انتخابات نزیھة بعیداً عن تأثیر ال�م�ال إ 
السیاسي , والسالح المنفلت, وتغول بعض 
القوى والمجموعات وتحدیھ�ا ال�م�ك�ش�وف 
لسلطة ال�دول�ة وال�ق�ان�ون, ووالئ�ھ�ا ل�دول 
أجنبیة متباینة، والمطالبة بتعدی�ل ق�وان�ی�ن 
االن��ت��خ��اب��ات, وم��ف��وض��ی��ة االن��ت��خ��اب��ات 
واألح�زاب, واس��ت��ك��م��ال تش��ك��ی��ل عض��وی��ة 
المحكمة االت�ح�ادی�ة وغ�ی�رھ�ا, فض�الً ع�ن 
ض��م��ان اش��راف دول��ي ن��زی��ھ ع��ل��ى س��ی��ر 

  عملیة االنتخابات.
ھذه كلھا, وربما غیرھا, م�خ�اوف ح�ق�ی�ق�ة 
ومش��روع��ة, ول��ك��ن م��ا ھ��و ال��ب��دی��ل ع��ن 

الراھنة, وھ�ل أن   االنتخابات في المرحلة
مقاطعة االنتخابات ستحقق نتائج ای�ج�اب�ی�ة 
أم تؤدي الى المزید من تشدید قبضة ق�وى 
الفساد والمحاصصة وال�ج�ھ�ات ال�خ�ارج�ة 

سلطة القانون, والمسؤولة فعلیاً عن   على
  جرائم قتل المتظاھرین واختطافھم.

ثمة اعتبارات كثیرة یجب أن تؤخ�ذ ب�ن�ظ�ر 
االع��ت��ب��ار, ون��ح��ن ن��واج��ھ س��ؤال ھ��ام��ل��ت 
االشكالي : "أن نكون أو ال نكون" أي أن 
"نشارك أو ال نشارك" ومنھا الم�ت�غ�ی�رات 
العمیقة التي تحققت في الش�ارع ال�ع�راق�ي 
بفضل تواصل جذوة انتفاضة تشرین ال�ت�ي 

لھا أن تخبو, والتي خلقت م�زاج�اً   ال یمكن
شعبیاً رافضاً لل�ف�س�اد وال�ع�ن�ف واالرھ�اب 
وتأثیرات " الدولة العمیقة " التي ت�ت�ح�ك�م 
عملیاً بالقرار السیاسي, ومطالباً بالت�غ�ی�ی�ر 
ال��ج��ذري ف��ي ال��وج��وه ال��ت��ق��ل��ی��دی��ة، وف��ي 
السیاسات التي قادت البلد م�ن خ�راب ال�ى 

  خراب. 
ولذا من الضروري والمفید اس�ت�ث�م�ار ھ�ذا 
المزاج الشعبي المتصاعد وت�وظ�ی�ف�ة ل�زج 
الجماھیر المنتفضة وال�رافض�ة وال�داع�م�ة 

لالنتفاضة في االنتخابات القادمة من خ�الل 
المشاركة الفاعلة أوالً, ومن خالل اخ�ت�ی�ار 
ق��ی��ادات ش��اب��ة ووط��ن��ی��ة ج��دی��دة ت��ت��ح��ل��ى 
بالنزاھة واالحساس بالمسؤولیة للترشی�ح 
الى االنتخابات عبر ال�ت�رش�ی�ح ال�ف�ردي أو 
عبر قوائم انتخابیة أو كتل مستقلة, أو م�ن 
خالل التحالف مع قوى وطن�ی�ة ن�زی�ھ�ة ل�م 
تتل�ط�خ أی�دی�ھ�ا ب�دم�اء أب�ن�اء ش�ع�ب�ن�ا ف�ي 
انتفاضة تشرین, أو تتلوث بالفساد وسرقة 
ال��م��ال ال��ع��ام وت��ن��ف��ی��ذ أج��ن��دات س��ی��اس��ی��ة 
مش�ب��وھ��ة خ��دم�ة ل��دول خ��ارج�ی��ة ھ��دف��ھ��ا 
اض��ع��اف ق��وة ال��ع��راق ووح��دت��ھ وم��ت��ان��ة 

  جبھتھ الداخلیة.
ولذا فان الدعوة الى مق�اط�ع�ة االن�ت�خ�اب�ات 
سوف ی�ف�ت ف�ي عض�د أب�ن�اء االن�ت�ف�اض�ة 
ومناصریھا, ویضعف اھتمامھم وتركیزھ�م 
على تحقیق أھدافھا، ویفوت الفرصة عل�ى 
حصاد النت�ائ�ج االی�ج�اب�ی�ة ال�ت�ي اف�رزت�ھ�ا 
انتفاضة تشرین الم�ج�ی�دة, وم�ن�ھ�ا إج�راء 
ان��ت��خ��اب��ات ن��زی��ھ��ة الس��ق��اط ق��وى ال��م��ال 
السیاسي والسالح المنفلت المؤتمر بأوامر 
خارج�ی�ة , وفس�ح ال�م�ج�ال أم�ام ت�ح�ق�ی�ق 

  جذري وشامل في العملیة السیاسیة .
كما أن الدع�وة ال�ى م�ق�اط�ع�ة االن�ت�خ�اب�ی�ة 
سوف تشتت القوى الشعبیة وتدف�ع�ھ�ا ال�ى 
النكوص أو الس�ل�ب�ی�ة, م�م�ا ی�ف�ت�ح ال�ب�اب 
واسعاً لعودة ماف�ی�ات ال�ف�س�اد وال�ط�ائ�ف�ی�ة 
والسالح المنفلت, التي سیكون بم�ق�دورھ�ا 

رادتھ�ا ع�ل�ى م�ج�ل�س ال�ن�واب إ أن تفرض 
وربما تعمد الى اصدار تشری�ع�ات م�ع�ادی�ة 
للدیمقراطیة والوح�دة ال�وط�ن�ی�ة وال�دول�ة, 
كما قد تعید الب�الد ال�ى عص�ور االس�ت�ب�داد 
والظالم , وقد تقود الى تقسیم الب�الد وال�ى 

ال�م�اف�ی�ات   تأس�ی�س ك�ان�ت�ون�ات ودوی�الت
و"االسالم السیاس�ي" ب�أوج�ھ�ھ واق�ن�ع�ت�ھ 

  المختلفة .
وعودة الى دراسة البدائل المتاحة لتحقی�ق 

  التغبیر خارج اطار صندوق االقتراع. 
لیس من الحكمة المراھ�ن�ة ع�ل�ي س�ی�اس�ة 
االنقالبات وبیان رق�م واح�د ون�ط�م�ح ال�ى 
تحقیق التغ�ی�ی�ر بص�ورة دی�م�ق�راط�ی�ة م�ن 
خالل انتخابات برلمانیة نزیھة تجرى تحت 

 اشراف دولي.
وعلینا أن نتذك�ر أن ال�ذی�ن راھ�ن�وا ع�ل�ى 
مقاطعة االنتخابات في الدورة االن�ت�خ�اب�ی�ة 
السابقة كان�وا ف�ي ال�غ�ال�ب, ی�ھ�دف�ون ال�ى 
اسقاط العملیة السیاسیة بالكامل, من خالل 
وھم مفاده أن تدني نسبة االقتراع س�ی�دف�ع 
بالم�ج�ت�م�ع ال�دول�ي ال�ى ال�ت�دخ�ل واع�الن 
بط�الن االن�ت�خ�اب�ات ووض�ع آل�ی�ة الج�راء 
االنتخابات تحت اش�راف األم�م ال�م�ت�ح�دة, 
وھو سیناریو خیالي لم نجد لھ تطبیق�اً ف�ي 

  أي منطقة من العالم حتى اآلن.
أما البعض األخر فقد تبناه بعض المثقف�ی�ن 
الذین جزعوا من ممارسات ق�وى ال�ف�س�اد 
ال��ط��ائ��ف��ي والس��ی��اس��ي, ودع��وا ن��ك��ای��ةً, 
للمقاطعة, دون أن ی�ل�زم�وا أن�ف�س�ھ�م ب�أي 
جھد عملي أو نضالي لرسم خارطة طری�ق 
بدیلة نحو التغییر, وموقفھم كان جزءاً من 
م��وق��ف ع��دم��ي (ن��ھ��ل��س��ت��ي) راف��ض ل��ك��ل 

  شيء.
ولذا یظل الموقف األفضل, ف�ي ال�م�رح�ل�ة  

ال�راھ�ن�ة, ض�م�ن س�ی�اس�ة م�ا ھ�و م�م�ك�ن 
مرحلی�اً, ال�ذھ�اب ال�ى ص�ن�ادی�ق االق�ت�راع 
وتھیأة األجواء النفسیة لتحشید الجماھ�ی�ر 
من خالل التركیز على شعارات انت�ف�اض�ی�ة 
تشرین ومطالیب�ھ�ا وم�خ�رج�ات�ھ�ا ك�م�ظ�ل�ة 
شاملة تلتقي تحتھا قوى التغییر, س�ی�اس�ی�اُ 
وفكریاً, أو تنظیمیاُ ع�ل�ى وف�ق م�ا ت�م�ل�ی�ھ 
ظروف الحراك الشعبي من ج�ھ�ة, ونش�اط 
قوى المعارضة الشعبی�ة ال�ت�ش�ری�ن�ی�ة م�ن 

  جھة أخرى .
ل�ذا أت��م�ن��ى أن ی��راج�ع األص�دق�اء مس�أل��ة 
ال��ت��ل��وی��ح بش��ع��ار م��ق��اط��ع��ة االن��ت��خ��اب��ات, 
والتوجھ بكل قوة الى الجماھ�ی�ر الش�ع�ب�ی�ة 
التي كشفت طبیعة قوى الخراب الس�ی�اس�ي 
المسؤولة عن س�ی�ر ال�ب�الد م�ن س�ئ ال�ى 
أسوأ، خاصةً وأن الفرصة سائحة الل�ح�اق 
ھ��زی��م��ة ن��ك��راء ب��ھ��ذه ال��ق��وى م��ن خ��الل 
استغالل اخطائھا وجرائمھ�ا واس�ت�ھ�ان�ت�ھ�ا 
بسلطة القانون والدولة وامتث�ال�ھ�ا آلوام�ر 
وتوجیھات جھات سیاسیة وأست�خ�ب�ارات�ی�ة 
أجنبیة, ال ترید مصلحة العراق واستق�الل�ھ 

  وقوتھ.

 ار اا  امت  

ا ا ًط  ام      
 
 

 / العراق فاضل ثامر
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غارُ                      …أنَت الصَّ

 فاْرِم عن كتفْیَك ثوَب الخشوع

 و انَزْع ِرداَء التقوى

 فقد سقط القناع               

 اِغِسْل مساحیَق الَملَقْ 

 فماُء الحیاِء منَك قد نُضبْ             

حا  وبدا من تحتھا وجُھَك متقرِّ

 منھ قد سال قْیُح الكیِد أسود كالحا

 كدمِع "قابیَل" یبكي "ھابیَل" زیفا *

 وھو المذنبُ           

 

  كالُمك على "المنبر" فیُض إسھالٍ 

 من الخدیعِة تُغرق بھ البسطاءَ 

 قُمامةٍ   دواوینَُك حاویاتُ 

 تَُعشُِّش فیھا الفاظٌ منخورةٌ سوداءُ 

  جمٌل أصابھا التھاُب األخطاءِ 

  فالجرُّ ضمٌّ  والنصُب جرٌّ 

 والراُء زاٌي  والضاُد طاء

  لو بُِعَث سیبویھُ من قبره

 "الْكتوى قلبُھ منَك قبَل حتّى"**

  فما عاد یدري

 أیبكي جھَدهُ الذي ضاع

  أم      

 اللغةَ التي أصابھا منك البالء
 

 وباٌء أنَت یا ھذا     

  بل          

 "أنت أحقُر ما یكون علیھ إنساٌن حقیر" ***

 …فیا "أبانا الذي في السماواِت" 

 أَنقِذنا… أْنقِْذ عباَدك

  مّمْن سرق رداَءكَ 

 و اْنتحَل صفاتِكَ 

 وباسِمَك یسِرُق من أشجاِرھا الثمار

 لنفسھ  وبماِل الیتامى یَشیدُ 

 القصوَر و الدیار         

  ونحن         

 أمام (معبِدَك) في العـراءِ 

 والدروب  وفي الشوارعِ 

 نبكي بدموِعنا الحّرى ضْیمـًا

 خیَّم بین الضلوع 
.............................. 

 * ھي قصة قابیل الذي قتل اخاه ھابیل (من القصص الدیني)

**قولة عرفت عن سیبویھ "مات وفي قلبھ كیّة من حتى" لتعدد استعماالتھا النحویة وبالتالي تغیر عم�ل�ھ�ا
النحوي

ِ ُ
***البیت لبدر شاكر السیاب من قصیدة "المخبر"

 

 

   داَء) (دْعا      
 2013/12/01سیدني 

 

 موفق ساوا/ سیدني
 تنشر ألول مرة



ون ازة   5  ا ا – او  .. با  
 
 
 

  ھولندا/ بقلم: نعمة یوسف سوداني
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ل�ل�م�ھ�رج�ان  ) أنتھت الدورة الرقمیة (اإلس�ت�ث�ن�ائ�ی�ة
م�ع   ال�م�غ�رب  - لسینما ال�م�ق�ھ�ى ب�ت�ازة 5الدولي 

الموجعة باأللم والموت وال�ت�ي  2020  إنتھاء سنة
) ال�ع�ال�م ك�ل�ھ, 19الكارثة (ك�ورون�ا   إجتاحت فیھا

ومادیة مت�ع�ددة الی�م�ك�ن  -  وسببت أضراراً بشریة
ال�ح�ی�اة  حصرھا بوضع معین شم�ل�ت ك�ل م�ف�اص�ل

التي أصابتھ�ا الش�ل�ل�ی�ة, وم�ن�ھ�ا م�ف�ص�ل (ال�ح�ی�اة 
اإلجتماعیة) التي منع�ت ف�ی�ھ م�ن  -الفنیة   الثقافیة

تفعیل نشاطاتھا المختل�ف�ة ف�ي أم�اك�ن األح�ت�ف�االت 
 وتحت شعار : 

ال��م��ف��روض الب��د   - اإلج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د -
ل�ل�ت�خ�ف�ی�ف م�ن األص�اب�ات وال�م�وت   ت�الف�ی�اً   من�ھ

وإنتشاررعب ھذا الفایروس اللعین لتصبح الوقای�ة 
  .ھي العالج

 : األصرار والعزیمة
شاركت جمھوریة مصر العربیة كضیفة شرف ھ�ذه 

 .  الدورة الرقمیة لتسجل حضورھا الدائم
تحت ش�ع�ار "الس�ی�ن�م�ا وال�م�ش�ت�رك اإلنس�ان�ي"، 
وبدعم من المركز السینمائي الم�غ�رب�ي، وبش�راك�ة 

م�دی�ن�ة   مكناس، إح�ت�ض�ن�ت -مع مجلس جھة فاس
الدورة الخامسة للمھرجان الدول�ي لس�ی�ن�م�ا  -تازة 

ك�ان�ت  .2020  -  دج�ن�ب�ر 31إلى  28المقھى من 
سبقھا األصرار ع�ل�ى ت�ف�ع�ی�ل  ھناك العزیمة الجادة

ھذا المھرجان السینمائي لإلستمرار في دی�م�وم�ت�ھ 
الفنیة في الحضور والمشاركة حس�ب واق�ع ال�ح�ال 

 . من بُعد  الصحي المشار ألیھ ولكن ھذه السنة
ال�رق�م�ی�ة (  وقد تضمن برنامج ھذه الدورة الج�دی�دة

ال�ت�ي نض�م�ت ع�ن بُ�ع�د وب�آل�ی�ات )  عبر األنترنیت

م�ن   بشكل إستث�ن�ائ�ي ل�ھ�ذه الس�ن�ة وتقنیات فنیة،
) جمعیة مھ�رج�ان س�ی�ن�م�ا ال�م�ق�ھ�ى ب�ت�ازة( طرف 

مسابقة رسمیة لألفالم الق�ص�ی�رة ب�م�ش�ارك�ة س�ب�ع 
 : دول ھي

وس��وری��ا وال��م��غ��رب   ف��رنس��ا وال��ع��راق ومص��ر 
 . والجزائر ولیبیا

ف�ع�ال�ی�ات   كما تضمنت أیض�ا ھ�ذه ال�دورة وج�ود 
) إق�ام�ت (ن�دوة ف�ك�ری�ة  م�ن�ھ�ا  ونشاطات متنوع�ة

شارك فیھا وأطرھا باحثون وخبراء, باإلضافة ال�ى 
و (ورش�ات ت�ك�وی�ن�ی�ة ف�ي م�ھ�ن   (ماستر ك�الس)

 م�ن�ح�ت  السین�م�ا وال�ف�ن�ون ال�درام�ی�ة) ك�م�ا وق�د
 .  تكریمات) خاصة في ختام المھرجان(

تبارت األفالم العشرون، المنتق�اة م�ن ط�رف إدارة 
 .. المھرجان، على ثالث جوائز

 
 –ل�ج�ن�ة ال�ت�ح�ك�ی�م س�ب�اع�ی�ة األعض�اء   - وكان�ت

ی�ت��رأس�ھ�ا ال�ن�اق��د والص�ح�اف��ي الس�ی��ن�م�ائ��ي   ال�ت�ي
تض�م إل�ى   - أحمد سی�ج�ل�م�اس�ي -المغربي األستاذ 

 : جانبھ كل من
 
ك�م�ال  -الناقد السینمائ�ي والص�ح�اف�ي ال�م�ص�ري  

 . - القاضي
المدیر الفني للمھرجان الوطني ل�ل�ف�ی�ل�م ال�ت�رب�وي  

 .- عبد السالم المساوي -بفاس الدكتور الشاعر
 .  - وفاء الیعقوبي -اإلعالمیة المغربیة   
جمال أمی�ن   - المخرج العراقي المقیم في بریطانیا 

 . - الحسني
خ�دی�ج�ة  -  الممثلة المغربیة المقیمة في إی�ط�ال�ی�ا  

 .  - عدلي
مدیر مھرجان سوس الدولي للفیلم الق�ص�ی�ر ب�آی�ت 

 . - نور الدین العلوي -ملول المخرج السینمائي 
وبعد إسدال الستار عن أیام ال�م�ھ�رج�ان ت�م إع�الن 

 : النتائج التي كانت كمایلي
الجائزة ال�ك�ب�رى : ذھ�ب�ت ال�ى ال�ف�ی�ل�م ال�ف�رنس�ي 
(فانسان قبل م�ن�ت�ص�ف ال�ن�ھ�ار) ل�ل�م�خ�رج ج�ی�وم 

  مانجي
 
م�ن�ح�ت ل�ل�ف�ی�ل�م  :  جائزة لجنة الت�ح�ك�ی�م ال�خ�اص�ة 

 العراقي (صفر) للمخرجة إیمان خضر
 
م�ن�ح�ت ل�ل�ف�ن�ان ال�م�م�ث�ل  : جائزة أفضل تشخی�ص 

ج�زی�رة   المغربي حمید نجاح ع�ن دوره ف�ي ف�ی�ل�م
 لیلى

وأدون ھنا عناوین األفالم التي دخلت حیز التنافس 
  : للمھرجان  5على جوائز الدورة الرقمیة 

 إلبراھیم مرعي سعد (من لیبیا)، "عطیني فرصة"
"كریمو" لرفیق مبرك (م�ن ال�ج�زائ�ر)، "اإلرادة  

من العراق) "ف�انس�ان ق�ب�ل  لمحمد درب  "األخیرة
 منتصف النھار" لغیوم مانغي (من فرنسا)،

"خرزة زرقا" لعبد اللطیف حمزة كنعان و"تذكرة  
لجوء" لمح�م�د ش�ام�ی�ة (م�ن س�وری�ا)، "ص�ف�ر" 

 إلیمان خضیر 
ل�زی�د ش�ك�ر (م�ن  "و"الطشت" و"كتم ضوض�اء 

 العراق)، 
 "شرخ" لبالل الطویل و"العین" لھاجر رضواني 

 و"سیكاتریس" لمحمد الشباني 
و"قلق" لحمزة ال�زردوح�ي و"اك�ت�ئ�اب ع�م�ی�ق" 

 و"محنة" لنجیب األسد 
و"قسوة الحیاة" لمحمد كریم أولمدن�ي و"ج�زی�رة 

 لیلى" لمصطفى الشعبي 
 و"أحالم مفقودة" لرشید العماري 

و"الموجة األخیرة" لمصطفى ف�رم�ات�ي و"ك�وك�و 
 ).من المغرب( كو كو" لحسن معناني

كما وقد منحت ل�ج�ن�ة ال�ت�ح�ك�ی�م أرب�ع�ة ت�ن�وی�ھ�ات 
 :  لكل من  خاصة

 لبالل طویل)  الفیلم المغربي (شرخ
والفیلم المغربي اآلخر (الموجة األخیرة) لمصطف�ى 

 الفرماتي 
 ..  وللفلم الجزائري (كریمو) لرفیق مبرك

ن�ادی�ة ال�ع�ب�س�ي ع�ن   باألضافة الى تنویھ للممث�ل�ة
دورھا في الفیلم المغربي (إكتئاب عمی�ق) ل�ن�ج�ی�ب 

 .. األسد
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في مخرجات ما أطلق علیھ بالربیع ال�ع�رب�ي،     
الذي بدأت بواكیره على الطریقة األمری�ك�ی�ة ف�ي 
إزاحة مؤسسة النظام في العراق، حی�ث ن�ج�ح�ت 
القوة األمریكیة ومن حالفھا، سواء ف�ي ال�ع�راق 
أو بعده في لیبیا وسوری�ا وال�ی�م�ن، وم�ن ت�ح�ت 
الطاولة ف�ي ب�ل�دان أخ�رى، ن�ج�ح�ت ف�ي ت�دم�ی�ر 
ك��رس��ي ال��ح��ك��م وھ��ی��ك��ل اإلدارة، ح��ی��ث ھ��رب 
الدكتاتور مخلّف�اً وراءه أف�واج�اً م�ن ال�ل�ص�وص 
والقتلة، كما شھدناه على أرض الرافدین، حینم�ا 
أط��ل��ق رئ��ی��س ال��ن��ظ��ام، ح��ی��ن��ھ��ا، س��راح ك��ب��ار 
المجرمین والسفاحین واللصوص وال�ق�ت�ل�ة ق�ب�ل 
ھروب�ھ ب�ع�ّدة أش�ھ�ر، وت�ح�ت ش�ع�ار ن�اع�م ھ�و 
تبییض السجون، لكي یكملوا المشوار من ب�ع�ده 
مع مجموعات إرھابیة عق�ائ�دی�ة ت�م اس�ت�ی�رادھ�ا 
قبیل حرب احتالل العراق ب�ف�ت�رة وج�ی�زة، ف�ی�م�ا 
أوصى أرك�ان ح�ك�م�ھ وق�ی�ادات ن�ظ�ام�ھ بس�رق�ة 
ون��ھ��ب ك��ل م��وج��ودات ال��ب��الد وم��خ��ازن��ھ���ا 
ومعسكراتھا وآلیاتھا، من سیارات وأسل�ح�ة ف�ي 
أبشع عملیة إفراغ للدولة من مكنوناتھا ال�م�ادی�ة 

  والعسكریة والوثائقیة والفنیة والمتحفیة.
وفي الوقت الذي انك�ف�أ دك�ت�ات�ور ال�ع�راق ف�ي    

حف�رة ت�ح�ت األرض ل�ی�واري ع�ورت�ھ وج�رائ�م 
نظامھ، حلّق دكتاتور تونس ط�ائ�راً ف�ي األج�واء 

تاركاً منظومة متكاملة ممن تقع ع�ل�ی�ھ�م م�ھ�م�ة 
اغتیال الثورة أو االنت�ف�اض�ة، ح�ی�ث ب�دأت ف�رق 
الغوغاء باالنتشار في المدن والبلدات على ط�ول 
البالد وعرضھا، لكي تثبت لتلك الجموع ال�ث�ائ�رة 
ودول الجوار قبل غیرھم بأّن ما یحدث ھو نتیجة 
لغیاب منقذ األمة ومخلّصھا الھارب، كما یفعلون 
في الع�راق م�ن�ذ س�ن�وات، ف�ي إح�راق األخض�ر 
وال��ی��اب��س ت��ح��ت م��خ��ت��ل��ف الش��ع��ارات ال��رن��ان��ة 
وال��ج��وف��اء وب��ث��ی��اب دی��ن��ی��ة وم��ذھ��ب��ی��ة، وھ��م 
یستھدفون األھالي العزل في الشوارع واألسواق 
والمساجد والكنائس وال�م�دارس ب�ن�اف�ورات م�ن 
الدماء ال�ت�ي ل�م ت�ن�زف ف�ی�ھ�ا ق�ط�رة م�ن دم�اء 

 المحتلین.
صحیح أّن دكتاتور تونس ش�ّد ال�رح�ال ھ�ارب�اً    

إلى جنة أخرى بعیدة عن قصره وعبیده، إال أنّ�ھ 
ترك نظاماً أشرف على تربیتھ وصن�اع�ت�ھ ألك�ث�ر 
من عشرین عاماً، بذات الفكر والنھج، كما ف�ع�ل 
النظام ھنا في العراق، وترك سل�وك�ی�ات ون�ھ�ج�اً 
في الثقافة والتفكیر تع�م�ل ع�ل�ى إب�ط�اء ال�ت�ق�ّدم، 
وتعرقل تحقیق األھ�داف ال�ن�ب�ی�ل�ة ف�ي ب�ن�اء ب�ل�د 
دیمقراطي حر، حیث استغلّت تلك القوى الب�دی�ل�ة 
ساللم الدیمقراطیة في مج�ت�م�ع�ات غ�ی�ر م�ؤھ�ل�ة 
بالكامل ل�م�م�ارس�ة ھ�ك�ذا ن�ظ�ام، وت�ح�ت ض�غ�ط 

الشعارات العقائدیة المرتبطة ب�ال�دی�ن وال�م�ذھ�ب 
والفتاوى، لكي تتبّوأ ثانیة م�راك�ز ال�ق�رار، ك�م�ا 
فعلت في مصر، وحاول�ت ك�ث�ی�راً وم�ا ت�زال ف�ي 
تونس وفي الیمن، ناھیك عما حدث ویح�دث ف�ي 
سوریا، التي حصرت ال�ن�ظ�ام ف�ي زوای�ا ض�ی�ق�ة 
وشتتت البلد بید میلیشیات وماف�ی�ات وعص�اب�ات 
تعتمد في معظمھا الغطاء الدیني السھ�ل ل�ت�ن�ف�ی�ذ 
عملیاتھا اإلرھابیة، كما یحصل الیوم في عفری�ن 
المستباحة، وفي كثیر من المناطق األخ�رى ذات 
اإلدارة شبھ المستقلة، بین�م�ا ت�م ت�ق�زی�م ال�ن�ظ�ام 
وتقطیع معظم أذرعھ، واإلبقاء على ھیكلھ لحی�ن 

 اتخاذ القرار بمصیره.
إّن مجرد ھروب دكتاتور ال یعني إنجاز الثورة    

أو التغییر المرتجى، فقد سجل التاریخ الكثیر من 
ع�م��ل��ی�ات ال��ھ�روب وال��ع�ودة، وم��ا زال��ت ث��ورة 
مص��دق اإلی��ران��ی��ة وھ��روب الش��اه ف��ي ال��ذاك��رة 
السیاسیة للش�ع�وب اإلی�ران�ی�ة، وف�ي ت�ون�س م�ا 
زالت قوى ھذا الدكتاتور وغیره م�ھ�ی�م�ن�ة ع�ل�ى 
كثیر من المفاصل المھمة في الدولة والمج�ت�م�ع، 
وھي قادرة على إحداث تغییرات ب�االت�ج�اه ال�ذي 
تریده وبالضد من آمال وتطلعات األھالي، فمعظم 
المؤسسات الم�ھ�م�ة ف�ي ال�ب�الد ھ�ي م�ن إن�ت�اج 
وتص��ن��ی��ع ذات ال��ف��ك��ر الش��م��ول��ي ال��ذي ص��ن��ع��ھ 
ال��دك��ت��ات��ور ع��ل��ي زی��ن ال��ع��اب��دی��ن، اب��ت��داء م��ن 
المؤسسة العسكریة واألمنیة وانتھاء بالب�رل�م�ان 
وكثیر من أوساط ال�ط�ب�ق�ة ال�م�ت�وس�ط�ة، وب�ھ�ذه 
المسطرة نقیس ذات األبعاد، في العراق وال�ی�م�ن 
وسوریا ولیبیا ودول أخرى ال تختلف عنھا، كم�ا 
ف�ي أف�غ�انس�ت�ان وإی�ران، وم�ع ك�ل االح�ت�م��االت 
الواردة في الصراعات الج�اری�ة ال�ی�وم ف�ي ھ�ذه 
الدول والمجتمعات، فإّن م�ا ی�ح�دث اآلن ورغ�م 
بؤسھ وقسوتھ أیضاً إال أنًھ یؤشر تطوراً ن�وع�ی�اً 
في األداء الش�ع�ب�ي ال�م�ع�ارض ال�ذي ت�م�ثّ�ل ف�ي 
اندالع احتجاجات وت�ظ�اھ�رات ك�ب�ی�رة وع�ف�وی�ة 
اخترقت حاجز الخوف وتمردت على المیلیشی�ات 
ونظامھا الحاكم من دمشق إلى طرابلس وصنعاء 
وبغداد وتونس والجزائر، وھي بالت�أك�ی�د واح�دة 
من أولى ردود األفعال لعملیة التغییر الجاریة في 

وح�ت�ى  2003بالد الرافدین م�ن�ذ االح�ت�الل ف�ي 
، بكل ما راف�ق�ھ�ا م�ن 2019اندالعھا في تشرین 

إیجابیات خالقة ومن أخط�اء أو تش�وی�ھ�ات م�ن 
قبل معظم األنظمة السیاسی�ة وأج�ھ�زة إع�الم�ھ�ا 

 التي تنتمي لعقلیة وثقافة الحكم الشمولي.

ویقین�اً، إّن م�ا ی�ج�ري ھ�ن�ا ف�ي ال�ع�راق م�ن    
عملیات إرھابیة وتعقیدات لتأخیر أو إعاقة تطّور 
العملیة السیاس�ی�ة وال�ب�ن�اء ال�دی�م�ق�راط�ي، إنّ�م�ا 
تتوّرط فیھ كثیر من المیلیش�ی�ات واألن�ظ�م�ة ذات 
النظم المستب�دة وال�دك�ت�ات�وری�ة، ألنّ�ھ�ا ت�ت�ق�اط�ع 
وطبیعة التكوین السیاسي واالجت�م�اع�ي ل�ل�ن�ظ�ام 
الجدید وفلسفتھ في ال�ت�داول الس�ل�م�ي ل�ل�س�ل�ط�ة 
واالعتراف باآلخر المختلف، ولكي تنأى بنفسھ�ا 
وأنظمتھا عن نیران التغییر التي تصّب في خان�ة 
الشعوب وتعید تعریفات كثیر من ال�م�ص�ط�ل�ح�ات 
والتسمیات لكي ال یكون الرئی�س م�وظ�ف�اً ی�ؤدي 
خدمة عامة حالھ حال أي موظف آخر، بل لیبق�ى 
كما یریدوه في كل ھذه المنطقة، زعیم�اً وم�ن�ق�ذاً 
وملھماً فوق الشبھات والشك والن�ق�د، ال ش�ری�ك 
لھ وال معترض، وھذه المرة باسم الرب بدالً م�ن 

  األمة أو الشعب.
 
إّن ما یحصل الیوم في العراق وت�ون�س ی�م�ثّ�ل    

رسالة مھمة جداً لشعوب ھذه المنطق�ة، ب�ع�د أن 
ذاق�ت األم�ّری��ن م��ن ح��ك�م ال�ط��غ�اة ال�م��س�ت��ب�ّدی��ن 
لعشرات السنین، وھي ت�ب�ّش�ر ب�ب�دای�ة ع�م�ل�ی�ات 
تغییر واسعة النط�اق ف�ي م�ع�ظ�م ھ�ذه ال�ب�ل�دان، 
ترافق�ھ�ا ع�م�ل�ی�ات تش�وی�ھ وص�راع خ�ف�ي ل�وأد 
الحركة أو ت�ق�زی�م�ھ�ا م�ن خ�الل م�ا ی�ح�دث م�ن 
تداعیات أمنیة تقوم بھا أجھزة األمن الم�رت�ب�ط�ة 
بنظام الحكم كما یحصل على أیدي ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 
في تعاملھا مع المحتّجین، في مح�اول�ة الغ�ت�ی�ال 
الحركة أو االنتفاضة بشتّى ال�ط�رق واألس�ال�ی�ب، 
مستغلّة الكثیر من ن�ق�اط الض�ع�ف وال�ت�ن�اقض�ات 
التي أنتجتھا األنظمة السیاسیة المستبّدة على كل 

إّن أّي “ الصعد، إنّھم یرعب�ون ال�ن�اس ب�م�ق�ول�ة 
تغییر في الب�الد وط�ب�ی�ع�ة ال�ن�ظ�ام س�ت�ؤول ف�ی�ھ 
األحداث إلى ما آلت إلیھ في العراق من حم�ام�ات 
للدماء وحرب طائف�ی�ة أو ع�رق�ی�ة، وإّن ال�ن�ظ�ام 
الحالي مھما یكن فھو أفضل بكثیر مما س�ی�ح�دث 

، وب�ذل�ك ” من فقدان لألمن والسلم االجتماع�ی�ی�ن
یغطّون على توّرطھم بكثیر من تلك ال�ح�م�ام�ات، 
وحتى الحروب ال�داخ�ل�ی�ة ف�ي ال�ع�راق وس�وری�ا 
ولیبیا والیمن، إنّھم یحاولون اغتیال مبدأ الثورة 
أو االنتفاضة لدى االھالي، م�ن خ�الل ال�ت�رھ�ی�ب 
واالغتیاالت والخطف وإشاعة الفوضى وعملیات 
الس��ل��ب وال��ن��ھ��ب وف��ق��دان األم��ان، ل��ت��ك��ری��س 

  االستكانة والعبودیة لدى العموم من األھالي.

 ا ا 
 وال اب!

 
 

 أربیلكفاح محمود كریم/
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 * المالیین من البشر
********** 

 َوَضعْت على صدِرھا قالدةَ ُعرٍي صغیرةً حمراء
 وارتدْت لباَس بحٍر صغیراً أحمر،

 ورقصْت،
 فصفَّق لھا حّد الھذیان

 المالییُن من البشِر الذین ماتوا.
 ثُّمً عادْت فرقصْت،

 فصفَّق لھا حّد الجنون
 المالییُن من البشِر الذین سیموتون.

 
 * قلوب

****** 
 على جذعِ شجرٍة َمیّتٍة أو ُشبِھ َمیّتة

 رسمُت قلوباً ال َعدَّ لھا.
 فرآھا النّقّاُد وصمتوا كاألحجار

 لكنَّ أحدھم أوصاني أْن أستخدَم األلوان
 في َرْسِم القلوب

 بدالً من أْن أستخدَم دمي
 أو نبضاِت دمي.

 
 * الّذئب

****** 
 اجتمَع الغزاُل والطّاووُس والعصفور

 فكانت الغابة.
 ولّما حضَر الّذئُب لیُكمَل المشھد،

 طاَر العصفور
 وھرَب الغزاُل والطّاووس
 ثُمَّ لحقتھم األشجاُر كلّھا،

 فضاَع كلُّ شيء.
 

 * محنة اللقلق
********** 

 حیَن بنى اللقلُق عّشاً 
 انتظَر حبیبتھ طویالً دوَن جدوى،

  ثُمَّ أوصى القمر
ِھ المھجور  بأن یھتمَّ بعشِّ

 لكنَّ القمَر قَْھقَھَ كثیراً 
 وھو یقفُز ما بین الغیوم.

 
 * لوحة سریالیّة

*********** 
 اللوحةُ الّسوداُء سھلةٌ جّداً.

 فبإمكانَك أن تقول
 للمشاھِد الُمرتبِك المذھول:

 إنَّ األلواَن كلّھا غادرت اللوحة
 على نحٍو سریاليّ 

 ولم یبَق غیر األْسَود الّشرس

 الذي احتلَّ اللوحةَ قبَل قلیل!
 
 * سقطْت وانتھتْ  

************** 
 سقطْت قطراٌت من الّذاكرة،

 ربّما من القلب،
 أو من العین.

 إذا كانْت قد سقطْت من الّذاكرة
 فھي قصائد حتماً 

 أما إذا سقطْت من القلب
 فھي قطرات دٍم دوَن شكّ 

 أو من العین فھي دموٌع بالطبع.
 قد تكوُن كّل ھذا أو ال تكون.

 المھّم أنّھا سقطْت على األرض،
 سقطْت وانتھى كلُّ شيء،

 سقطْت وانتھْت.
 

 * الصیحة
******** 

 ِصحتُ 
 بالّشاعِر الذي ضیّعتھُ المنافي،
 والّشاعِر الذي مّزقتھُ الحروب،

 والّشاعِر الذي َدْرَوشتھُ الحروُف حرفاً فحرفا،
 والّشاعِر الذي عّذبتھُ النّساُء عضواً فعضوا،

والّشاعِر الذي طعنت�ھُ س�ی�وُف االرت�ب�اِك س�ی�ف�اً 
 فسیفا،

 والّشاعِر الذي انتحَر في لحظِة یأٍس عظیم.
 ِصحُت:

 أْنقِذوني مّما أنا فیھ!
 فارتبكوا

 وباَن على وجوھھم َعْجٌز ُخرافّي،
 عدا الّشاعر الذي انتحرَ 

 إذ جاءني َمذھوالً أشعَث الرأس
 وقبّلني باكیاً 

 ثُمَّ انتحَر من جدید!

ا  

 
  نیسان سلیم رأفت

 العراق

 
 
 
 
 

  أنا كتلك الحمامة أعرف كیف أنجو من الفخ
 .أنتظرت أشیاء كثیرة في حیاتي

أن یتصل بي شخٌص غریب ویسألني عن رأیي المتواضع ف�ي 
حركة دوران الشمس حول األرض، ان یص�ف�ق ل�ي س�ب�ع�ون 

أن یلتقط لي أحد اصدقائي صورةً ع�ف�وی�ة،  ٠شخًصا في قاعة
أن یب�ت�س�م ف�ي وج�ھ�ي ط�ف�ٌل ال أع�رف�ھ، أن ت�ح�ت�رق أوراق 
مسودات روایتي عن طریق الخطأ وأرتاح من فك�رة ال�خ�وض 

  بھذه الفكرة المھددة بالفشل
  أن یموت الشریر في فیلٍم ال أعرف أسمھ

  أن یھدیني أحدھم كتابًا أو جوربًا أو حتى جذر جزرة
 ویخبرني بأنني جمیلة قبل أن أغادر المنزل صباًحا

أن یأتي "سانتا كلوز" من الشرفة حامًال كل غ�زل�ھ الص�وف�ي 
  الذي طار بعد رحیلھ

٠٠٠ 
 لم أعد صارمة كما في السابق

  كل شيء أصبح قابال للتغیر، وبالسبل المتاحة
  لم تعد أیامي وطباعي ذاتھا

  مخادعة مرغمة على أعتیادھا
كالسجائر یوما بطعم الك�رز، وم�رة ب�ط�ع�م ال�ن�ع�ن�اع، وأخ�رى 

  بطعم التوت
  لكنھا تبقى سجائر تزید من سواد رئتي

  ھكذا ھو اللؤم الذي أحیا بھ
  أحب المضي دوما عكس األتجاه

كأن اتوقف عن أكل البرتقال حین یشتري الجم�ی�ع ال�ب�رت�ق�ال، 
 ..وعن الشعر حین یلوح الجمیع بقصیدتھ

عن الحدیث العفوي المتقطع باللغة األج�ن�ب�ی�ة ع�ن�دم�ا یص�ب�ح 
 ""موضة

عن النصیحة، ومنح الرأي، عندما تصبح مكّدسة لكل من ھب 
  ودب

٠٠٠  
ال�زح�ام و ال�ط�واب�ی�ر الس�خ�ی�ف�ة   أحب الطرق الفرعیة ول�ك�ن

  تزعجني
  شعور االلتزام

  أمر صعب للغایة
  ال ینفع معھ األقتراض

قررت في بدایة ھذا العام أن أشتري ثوبا باللون األصفر ف�ق�ط 
لیكون في خزانة مالبسي وأنا على یقین باستحالة أن أرت�دی�ھ 

  یوما رغم حبي لزھرة دوار الشمس
 

حتّى اآلن ال شيء یھُم سوى ما فرِح�ن�ا ب�ِھ وألج�ل�ِھ، وك�ّل م�ا 
 .أتعبنا كان ُحلًما غریبًا أستیقظنا منھُ للتو

  لنجد أغلب أصابعنا مقطوعة لكثرة الوداعات
لم أكن أعلم بأنني تخطیت الم�ائ�ة س�ن�ة وم�ازل�ت أج�ل�س ف�ي 
المقعد الخلفي م�ن ع�ق�دي ال�راب�ع أك�رر ال�ت�ع�ازي ف�ي ت�ع�داد 

  الجثامین
 أي شيء  ال أتمنى وال أرجو من العام القادم أن یحمل لي

 سأكتفي بما خسرتھ من فقد األحبة
أو لربما خدعتھ بأمنیة لئیمة علھ یمنحني ع�ك�س�ھ�ا ك�م�ا ك�ن�ا 

نفعل ونحن صغار وكأننا نعرف أن هللا یعلم م�ا ب�دواخ�ل�ن�ا   كنا
  .فیحقق لنا ما نرید بحسرة المعدم



كتاب (صفحات من تاریخ الف�ن   
ال��روائ��ي ف��ي ال��ع��راق.. دراس��ة 
ببلوغ�راف�ی�ة ن�ق�دی�ة ل�إلب�داع�ات 

ع�ام�ا  90الروائیة النجفیة خالل 
)م�ن ج�زأی�ن، 2020-1930من 

منجز أدبي جدید للناقد والروائي 
حمید الحریزي ی�دخ�ل ال�م�ك�ت�ب�ة 
االدب��ی��ة ال��ع��راق��ی��ة، ی��ؤرش��ف 
ویوثق من خاللھ للروایات ال�ت�ي 
اصدرھا كت�اب وأدب�اء ی�ن�ت�م�ون 
لمحافظة النج�ف الش�رف ط�ی�ل�ة 

ول�غ�ای�ة  1930تسعین عاما من 
 .2020عام 

 
ص�ف�ح�ة  260ضم الجزء االول 

وثق للروایات الصادرة من ع�ام 
وعددھا  2003لغایة عام  1930

 روائیا . 17روایة ، كتبھا  33
 480وض���م ال���ج���زء ال���ث���ان���ي 

صفحة، وثق للروایات الص�ادرة 
ول��غ��ای��ة ع��ام  2003م��ن ع��ام 

روای���ة،  45وع���ددھ���ا  2020
 روائیا. 28كتبھا 

والشك ان ال�ن�اق�د ال�ح�ری�زي ق�د 
بذل جھدا استثن�اءا ك�ب�ی�را وھ�و 
ی��ب��ح��ث ف��ي اروق��ة ال��م��ك��ت��ب��ات 
ال��ن��ج��ف��ی��ة ال��ع��ام��ة وال��خ��اص��ة، 
وغیرھا من المكتب�ات ال�ع�راق�ی�ة 
االخ�����رى وال�����م�����وس�����وع�����ات 
والمؤلفات االدبیة ع�ن ك�ك�ل م�ا 
یشیر ویدل عل�ى وج�ود ل�روای�ة 
نجفیة صدرت طیلة تسعة ع�ق�ود 
لیخرج لنا بتحف�ة أدب�ی�ة م�م�ی�زة 
سوف تغني الباحثین والدارسین 
والمھتمین باألدب ال�روائ�ي ب�م�ا 
حوتھ من معلوم�ات دس�م�ة ع�ن 

 الروائیین النجفیین وروایاتھم.
كم�ا الش�ك ان ال�ھ�دف م�ن ھ�ذا 
االص���دار ال���م���وس���وع���ي ھ���و 
المساھمة ب�دف�ع االدب الس�ردي 
ال�ع�راق�ي وال�ن�ج�ف�ي ع�ل�ى وج�ھ 
الخصوص الى دائرة االھ�ت�م�ام، 
كونھ بدأ یزاح�م االدب الش�ع�ري 

ف��ي الس��ن��وات االخ��ی��رة بش��ك��ل 
ب�ارز، وخص�وص�ا م�ا ب�ع�د ع��ام 

2003. 
ورغم أن الكتاب ب�ج�زأی�ن ح�ت�ى 
االن (بانتظار ان یتحفنا ال�ك�ات�ب 
بجزء ثالث في المستقبل) اال انھ 
یبدو قد وثق ألربعة ع�ھ�ود ك�م�ا 
ارى، حیث ان كل عھد م�ن ھ�ذه 
العھود اثر بشك�ل م�ب�اش�ر ع�ل�ى 
اسلوب ومحتوى االدب ال�ن�ج�ف�ي 
(والعراقي بطبیعة ال�ح�ال ایض�ا) 
مما انع�ك�س ھ�ذا ال�ت�أث�ی�ر ع�ل�ى 
االدب السردي ایض�ا ك�ت�ح�ص�ی�ل 

 حاصل.
وھ�ي  -:1958مرحلة ما قبل -1

م���رح���ل���ة ال���ب���دای���ة وال���ب���ن���اء 
وال��ت��أس��ی��س ل��ألدب الس��ردي 

 النجفي.
 -1958م��رح��ل��ة م��ا ب��ی��ن -2

: وھي مرحل�ة ال�ت�أص�ی�ل 1980
والھویة والتمیز والب�روز ع�ل�ى 

 المستوى العراقي.
-1980م��رح��ل��ة م��ا ب��ی��ن -3

: وھ��ي م��رح��ل��ة ت��ك��م��ی��م 2003
االف��واه م��ن ج��ھ��ة، وعس��ك��رة 
االدب ع��م��وم��ا(وم��ن��ھ ال��روای��ة 
على وجھ الخصوص) وارتدائ�ھ 
بدلة الخاكي من جھة ثانیة، مما 
اثر على تراجع االبداع الروائ�ي 
وعزوف الكثیر من االدباء ع�ن 
رك���وب م���وج���ة (ال���ت���ط���ب���ی���ل 

 والتبویق) ألدب الحرب.
: وھ�ي 2003مرحلة ما بعد -4

م��رح��ل��ة االن��ف��الت م��ن ق��ب��ض��ة 
ال��رق��ی��ب االم��ن��ي وال��ث��ق��اف��ي 
والسباحة في فضاء الح�ری�ة أو 
(الحریة ال�م�ن�ف�ل�ت�ة ك�م�ا ی�ح�ل�و 

 للبعض تسمیتھا).
وثق الكاتب ألول روای�ة ن�ج�ف�ی�ة 
ھي قریبة جدا من تاریخ اص�دار 

1928اول روایة ع�راق�ی�ة ع�ام 
(ب�ی��ن��ھ�م��ا ارب�ع س��ن�وات) وھ��ي 
روای��ة (ج��الل خ��ال��د) ل��ألدی��ب 

محمود اح�م�د الس�ی�د ك�م�ا ی�رى 
ذلك اغلب النقاد والباح�ث�ی�ن ف�ي 
االدب ال��روائ��ي ال��ع��راق��ي، وان 
ك��ان ھ��ن��اك م��ن ی��ع��د روای��ة 
(االی�ق�اظ�ی�ة) لس�ل�ی�م�ان ف�ی�ض��ي 

ھي االول�ى  1919الصادرة عام 
ع��راق��ی��ا، وھ��ذا م��ح��ل ن��ق��اش 
وخ��الف ك��ب��ی��ر ب��ی��ن ال��ب��اح��ث��ی��ن 

 والنقاد.
ان ھذا التقارب بین ال�ت�اری�خ�ی�ن 
یدل ع�ل�ى م�دى اھ�ت�م�ام االدی�ب 
ال��ن��ج��ف��ي ب��األش��ك��ال واألن��واع 
واأللوان االدبیة المختل�ف�ة ال�ت�ي 
دخل�ت ال�ع�راق م�ا ب�ع�د ال�ح�رب 
ال��ع��ال��م��ی��ة االول��ى ك��ال��روای��ة 
والقصة القصی�رة وال�م�س�رح�ی�ة 
والم�ق�ال�ة الص�ح�ف�ی�ة، ف�ل�م ی�ع�د 
االدیب الن�ج�ف�ي م�ق�ت�ص�را ع�ل�ى 
انتاج الش�ع�ر، رغ�م ان ال�ن�ج�ف 
معروفة عبر تاری�خ�ھ�ا ب�اإلب�داع 

 الشعري العربي.
كان ال�م�ؤل�ف ح�م�ی�د ال�ح�ری�زي 
موفقا في اقتباساتھ المتعددة من 
م��خ��ت��ل��ف ال��م��ص��ادر االدب��ی��ة 
والنقدیة تعضیدا ل�رأی�ھ ووج�ھ�ة 

نظره ح�ول م�خ�ت�ل�ف ال�روای�ات 
النجفیة ، ك�م�ا ك�ان ص�ادق�ا م�ع 
نفسھ ومع الق�اريء ف�ي رؤی�ت�ھ 
ال��ن��ق��دی��ة ل��ل��روای��ات م��ن ح��ی��ث 
جودتھا وإبداعھا او بالعكس، او 
من خالل رص�ده ل�خ�ل�ل م�م�اف�ي 
ھذه الروایة او تللك ، فلم یجامل 
او ی�ن�اف�ق ع�ل�ى حس�اب س�م�ع�ة 
االدب الروائي ، فأعطى لكل ذي 

 حق حقھ بال افراط وال تفریط .
كما لم یكتف ال�ح�ری�زي ب�إج�راء 
مس�ح ك�ام�ل ل�م�ج�م�ل ال�روای��ات 
النجفیة ف�ح�س�ب، ب�ل ت�ت�ب�ع ك�ل 
روایة بتعریف القاريء بالسی�رة 
االدب���ی���ة لص���اح���ب ال���روای���ة 
وب��دراس��ة ادب��ی��ة ون��ق��دی��ة ل��ھ��ا 
فأعطاھا حقھا بالتقییم كما یراھا 

 ھو كناقد ادبي.
نبارك ل�أل�س�ت�اذ ال�ح�ری�زي ھ�ذا 
المنجز االدبي المتمیز، متم�ن�ی�ن 
لھ مواص�ل�ة ال�ج�ھ�د وال�م�ث�اب�رة 
إلكمال الموسوع�ة ب�ج�زء ث�ال�ث 
ان شاء هللا لتغط�ي ال�م�وس�وع�ة 
ح��ق��ب��ة ق��رن ك��ام��ل م��ن ت��اری��خ 

 .الروایة النجفیة

        واي اا ر  يا  ا 
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تعد عتبات النص عالمات داللی�ة ال   
یمكننا تجاھلھا أو أن نغ�ّض ال�ط�رف 
عنھا ونحن نتّجھ ال�ى ال�ن�ص، ف�ھ�ي 

 -نصوص موازیة شارحة ومف�ّس�رة 
تض�يء م�ا  -في كثیر م�ن األح�ی�ان 

یعتم من ال�ن�ص ورب�م�ا ت�خ�ت�زل�ھ أو 
ت��وح��ي ب��م��ق��طّ��ع��ات ص��وری��ة ع��ن��ھ، 
واألھم أنھا تكشف مق�اص�د ال�م�ؤل�ف 
من كتابة عم�ل�ھ األدب�ي، وإن ح�اول 

 .إخفاءه أو االلتفاف علیھ أو تمویھھ
عادة ما یُقال عن العنوان بأنھ مفتاح 
إجرائي یختزل أنساق النص، ویُظھر 
معناه، كما ُوِصف بأنھ مرآة النس�ی�ج 
ال��ن��ص��ي، وس��ل��ط��ة ال��ن��ص، وط��اق��ة 
توجیھیة وما الى ذلك من توصیف�ات 
ال تتوافق مع كل ع�ن�وان. غ�ی�ر أن�ھ 
مما الشك فیھ أن�ھ واج�ھ�ة إع�الم�ی�ة 
 .تتصیّد القارئ وتُغریھ باقتحام النص

وضع شوقي كریم ل�روای�ت�ھ "ل�ب�اب�ة 
 الس��ر" ع��دة م��داخ��ل أو ع��ت��ب��ات،

فباإلضافة الى عنوانھا، ھناك عتبتان 
ومقدمة بقلم الدكتور جاسم الخالدي، 
فض��ال ع��ن ص��ورة ال��غ��الف ال��ت��ي 
ُوِضیعت لتدّل س�ی�م�ی�ائ�ی�ا ع�ل�ى ق�وة 
حضور التاریخ وسلط�ة م�ل�وك�ھ ف�ي 
الروایة. مثّلت صورة الغالف مشھدا 
بابلیا یظھر فیھ أحد ملوك بابل وھ�و 
یقف بانتصاب، وقد فرد ذراعیھ فوق 
المدینة للداللة على الھیمنة والق�وة، 
انتصب خلف�ھ ھ�ی�ك�ل م�واز الرت�ف�اع 
ال�م��ل�ك ش��ب�ی��ھ ب��ال��زق�ورة، دّل ع��ل��ى 
وقوف المعبد وكھنتھ خلف الس�ل�ط�ة 
الحاكمة، وتحتھ بأحجام صغیرة بدت 
بابل وبوابتھا وأفراد من ال�ب�اب�ل�ی�ی�ن 
یعملون في مھن مخ�ت�ل�ف�ة، الب�ّد م�ن 
القول ھنا أن تباین األح�ج�ام أی�ق�ون�ة 
سیمیائیة أشارت الى ح�ج�م ال�ت�ب�ای�ن 
بین عالمي الملوك ورجال الدین م�ن 
ج�ھ��ة، وب��اب��ل وس��ّك�ان��ھ��ا م��ن ج��ھ��ة 

 أخرى.
أما بالنسبة ل�ل�ع�ن�وان ف�أن�ھ ال ی�ك�اد  

یُفصح كثیرا، فھو یُشیر الى ُمعّمیات 
تُث�ی�ر فض�ول ال�ق�ارئ، وی�وم�ئ ال�ى 
مغلّف ینطوي على سّر ینبغي ھ�ت�ك�ھ 
وإظھاره للعی�ان. غ�ی�ر أن ال�م�داخ�ل 
األخرى أكثر فصاح�ة، ول�ھ�ا ال�ق�درة 

 . على البوح والتصریح
ورد في إحدى عتبات الروایة ت�ح�ت  

عنوان توضیح المقصد : (وأّي شب�ھ 
بین الح�ق�ائ�ق واآلت�ي م�ن األی�ام ... 
إنما ھو من ب�اب ال�ك�ش�ف ع�م�ا ھ�و 

 . ).. مؤھل لإلعالن
في ھذا النص  -المقصود بالحقائق   
ھي الحقائق التاریخیة التي وق�ع�ت  -

ق�ب�ل ال�م�ی�الد ب�ح�س�ب  556بعد عام 
تحدی�د ال�م�ؤل�ف، واآلت�ي م�ن األی�ام 
ربما المقصود بھا عصرنا، وتحدی�دا 
زمننا، على ھذا النحو صاغ المؤل�ف 

 . مفارقتھ الزمنیة
إذن ھ��ن��اك زم��ن��ان أح��دھ��م��ا مض��ى 
وانقضى دون أن نشھد م�ن�ھ ل�ح�ظ�ة 
واح�دة، غ��ی��ر ان��ن��ا ع��رف��ن��ا وق��ائ��ع��ھ 
وحقائقھ م�ن خ�الل ال�ُرق�م ال�ط�ی�ن�ی�ة 
وال��لُ��ق��ى وكس��ر ال��ج��رار وأس��اس��ات 
البناء، واآلخر زمننا الذي نختبر فیھ 
س��ع��ادات��ن���ا وآالم��ن���ا ون��ج���اح��ات��ن���ا 

 . وإخفاقاتنا لحظة بلحظة
إذا وق�ع   یقول الم�ؤل�ف ب�م�ا م�ع�ن�اه

التشابھ بین الزمنی�ن ف�ھ�و م�ن ب�اب 
كشف ما ینبغي كشفھ لض�رورت�ھ أو 
تأّھلھ. المھم في قولھ ھذا أن المؤلف 
أو الراوي الرئیس في الروای�ة إن�م�ا 
ی�روي ح�ق�ائ�ق ت�اری�خ�ی�ة م�ن خ�الل 
الُرقم، أم�ا ال�ت�ش�اب�ھ م�ع اآلت�ي م�ن 
األیام فھو لیس من دأب ال�م�ؤل�ف أو 
من مقاصده الرئیسة في ھذه الروایة 
التاریخیة (لُبابة السر)، وإنما وقع�ت 
بوصفھا مقصدا ثانویا ب�ف�ع�ل ب�ع�ض 

الشبھ مع اآلتي م�ع األی�ام . إذ ل�م�ا 
تشابھت بعض الوقائع بین ال�م�اض�ي 
وال��ح��اض��ر أص��ب��ح م��ن الض��روري 
التعامل مع ھذا الشبھ على أنھ كشف 
(عما ھو مؤھل لإلعالن) ھكذا ی�ری�د 
منا ھذا النص أن نفھم الروایة. طبعا 
ھذه حیلة فنی�ة ل�ج�أ ال�ی�ھ�ا ال�م�ؤل�ف 
ل��ت��م��ری��ر إدان��ت��ھ ل��واق��ع س��ی��اس��ي 
مضطرب یقسو ع�ل�ى اإلنس�ان، ذل�ك 
أنھ من غیر المعقول أن تكون وظیفة 
الراوي/ المؤلف أن ی�روي ح�ك�ای�ات 
تاریخیة أو یسرد حقائق من التاری�خ 
ألغراض الحكي والت�س�ل�ی�ة وع�رض 
المعلومات، إذ البد من أن ت�ك�ون ل�ھ 
غایات ما وراء الح�ك�ي وإال ف�إن�ھ ال 
یعّد روائیا ب�م�ف�اھ�ی�م�ن�ا ال�م�ع�اص�رة. 
المؤلف یعرف ذلك ج�ی�دا وی�ت�ف�ّھ�م�ھ 
لذلك فھو یتفق معي بأن عتبتھ حیل�ة 
ف��ن��ی��ة ت��ك��م��ن وراءھ��ا م��راٍم ی��ری��د 
إخفاءھا أو االلتفاف علیھا ألغ�راض 
فنیة، حسنا ما الم�رام�ي ال�ت�ي ی�ری�د 
المؤلف إخفاءھا؟ قلت آن�ف�ا ل�ت�م�ری�ر 
ص���ورة واق���ع س���ی���اس���ي م���ت���س���م 
باالضطراب والقسوة، والم�الح�ظ أن 
ھ�ذا ال�واق��ع ال��م�ض��ط�رب م�رت��ب�ط بـ

(اآلتي من األیام) ولی�س ب�ال�ح�ق�ائ�ق 
التاریخیة التي یسردھا المؤلف ذل�ك 
أنھا مرآة فحسب. إن سردیة التاریخ 

ل�ی�س�ت أك�ث�ر م�ن م�رآة   في الروایة
تعكس تداعیات الحاضر ، یعني أن�ھ�ا 
وسی�ل�ة س�ردی�ة ، وبص�ورة أوض�ح 
استخدما المؤل�ف ال�ت�اری�خ ب�وص�ف�ھ 
قناعا للحاضر. م�م�ا ی�ع�ن�ي أن�ھ (أي 
المؤلف) معن�ّي ب�وق�ائ�ع (اآلت�ي م�ن 
االیام)، وم�ا ال�ح�ق�ائ�ق ال�ُرق�م�ی�ة إال 
وسیلة ذات طاب�ع س�ردي وظ�ی�ف�ت�ھ�ا 
اإلش��ارة ال���ى (اآلت���ي م���ن األی���ام) 
وكشف مالمح قسوتھ وقھره ل�آلخ�ر 

 المغایر أو المعارض. 
فالمؤلف في نصھ/ العتبة أراد شیئا، 
وأظھر شیئا آخر م�غ�ای�را، ق�د ت�ب�دو 
ھذه الوسیلة البالغ�ی�ة م�ع�ت�م�دة م�ن 
المؤلف إلیھام المتلقي، ولك�ن�ھ�ا ف�ي 
الحقیقة للفت نظ�ره وت�ن�ب�ی�ھ�ھ ع�ل�ى 
نحو فنّي غیر مباشر، أي أنھا واقعة 
سیمیائیة یجب أن نُح�س�ن ق�راءت�ھ�ا، 
وتجدر المالحظة ھنا أن صیغة اآلتي 
من األیام معنّي بھا ما تأتي م�ن أی�ام 
وسنوات بعد السرد التاریخي، وھ�ذه 
أیضا ل�ع�ب�ة س�ردی�ة ف�األم�ر ف�ي ك�ال 
الزمنین سیان، وھذا ما لم یُِشر ال�ی�ھ 
كاتب عتبة م�ق�دم�ة ال�دك�ت�ور ج�اس�م 
الخالدي إذ حصر االمر ف�ي ال�ت�اری�خ 

 . حسب
ولكن لماذا ُكتبت الروای�ة ف�ي إط�ار  

ال��ت��اری��خ؟ ف��ال��م��الح��ظ أن وق��ائ��ع��ھ��ا 
وأماكنھا وأسماء شخوصھا وأسم�اء 
اآلل���ھ���ة وال���م���ل���وك واالرت���ب���اط���ات 
االجتماعیة وھیاكلھا ال�دی�ن�ی�ة تش�ی�ر 
ج�م�ی��ع�ا ال�ى ال�ع��راق ال��ق�دی��م. نُ��ع�ی��د 
ص��ی��اغ��ة الس��ؤال: إذا ك��ان ال��راوي 
معنّي بـ (اآلتي من األیام)، ومقص�ده 

ھ�و كش�ف واق�ع  -كما اتضح آنفا  -

اجتماعي متس�م ب�ال�ق�س�وة  -سیاسي 
وقھر االنسان وإذالل�ھ، ف�ل�م�اذا ل�ج�أ 
الى التاریخ مس�ت�خ�رج�ا ومس�ت�ن�ب�ط�ا 
ومتعقبا الشبھ بین الح�ق�ائ�ق؟ یُ�خ�یّ�ل 
لي أن الجواب یكم�ن ف�ي تض�اع�ی�ف 
السؤال، ف�ال�راوي، ع�ل�ى م�ا ی�ب�دو، 
یُرید أن یؤسط�ر أح�داث (اآلت�ي م�ن 
األیام)، أن یُضفي على ال�واق�ع ال�ذي 
ش�ھ�ده غ�الل�ة أس�ط�وری��ة، ل�ت��ع�ظ�ی��م 
المك�اب�دات، وكش�ف ح�ج�م ال�م�ع�ان�اة 
إزاء ن��ظ��ام س��ی��اس�ي ی��راه غ��اش��م��ا، 
فضال عن إض�ف�اء ط�اب�ع ال�دی�م�وم�ة 
(ال�خ��ل�ود) ع�ل��ى ح��ق�ائ��ق اآلت��ي م��ن 

 -األیام، والمقصود بالعبارة االخیرة 
ھ��ي األح��داث ال��ت��ي  -م��رة أخ��رى 

  شھدتھا أجیالنا المعاصرة.
یختار شوقي كریم عتبة أخرى ل�ھ�ا  

مساس مباشر بوقائ�ع ال�روی�ة، ھ�ذه 
العتبة عب�ارة ع�ن أغ�ن�ی�ة س�وم�ری�ة 

 تقول:
  لقد سقط القدح ُمحطًّما

  ولم یعد دیموزي على قید الحیاة
 . وذھبت الحظیرة أدراج الریاح

ھذه اإلضاءة الشعریة خیر تعبیرع�ن 
الشعور بالیأس وال�ت�داع�ي ال�ن�ف�س�ي 
الذي كان یكت�ن�ف ن�ف�وس الس�اردی�ن 
وب��ع��ض الش��خ��ص��ی��ات ف��ي ال��روای��ة 
(تناوب على السرد أكثر م�ن س�ارد، 
ھذا إذا لم تك�ن ھ�ن�اك ل�ع�ب�ة ت�م�اھ�ي 
الشخصیات). ولكن ما یُ�ع�د م�ف�ت�اح�ا 
للدخول الى حیثیات مھمة في الرویة 
ھو موتیف "الحظیرة" الذي انطوى 
على حمولة رمزیة عالیة، فأنھ یشیر 
الى المكان: بابل سومر في ماضیھما 
والعراق في حاضره أو في اآلتي من 
األیام ب�ح�س�ب ت�ع�ب�ی�ر ال�راوي، ك�م�ا 
یش��ی��ر ال��ى االرت��ب��اط��ات ال��ن��ف��س��ی��ة 
واالج�ت�م��اع�ی�ة أو م��ا یس�ّم��ى ذاك��رة 
المكان. في الحقیقة أن عشق المك�ان 
والتعلّق بھ یشّكل موضوعة رئ�ی�س�ة 
من موضوعات الروایة، وفي تمثّلھا 
استخدم المؤلف تقنیة تیار الوعي أو 
تداعي الذاكرة الحر، وقد اص�ط�ب�غ�ت 
ص��ف��ح��ات ع��دی��دة ب��ھ��ذا ال��ت��داع��ي 
والسیما ف�ي الص�ف�ح�ات األول�ى م�ن 
الروایة، والُمحاور الم�ف�ت�رض ال�ذي 
یتخلل سیل الوعي الحر لألفكار إن�م�ا 
ھو وسیلة سردی�ة ل�ت�ح�ف�ی�ز ال�وع�ي 
عل�ى ال�م�زی�د م�ن تس�اق�ط ال�ك�ل�م�ات 

  وانھمار الصور.
ی�وص�ف ع�ادةً ھ�ذا األس�ل�وب (ت�ی�ار 
الوعي) بأنھ نوع (من كتابة ال�ح�وار 
الداخلي لل�ش�خ�ص، ل�ذل�ك غ�ال�بً�ا م�ا 
تكون الجمل م�ف�ك�ك�ة واألف�ك�ار غ�ی�ر 
مترابطة ی�ك�ون م�ن الص�ع�ب م�ع�ھ�ا 
متابع�ة ال�ن�ص، أو ال�م�ش�اع�ر ال�ت�ي 

  تكون متداخلة في النص).
إن عبارة (الجمل م�ف�ّك�ك�ة واألف�ك�ار  

غ��ی��ر م��ت��راب��ط��ة) ال ت��ؤخ��ذ ع��ل��ى 
حرفیتھا، فمن المؤكد أن ھناك حافزا 
نفسیا، أو حساسیة ن�ف�س�ی�ة ت�ن�ط�ل�ق 
منھا األفكار وتسیل خ�ارج ال�ن�ف�س، 
والحوافز النفسیة ال تأتي من ف�راغ، 

نشأ  ذلك أن وجود المكان في الذاكرة
نتیجة الع�الق�ات ال�ق�ائ�م�ة ع�ل�ى ق�ی�م 
الحضور والتعای�ش، ع�ل�ی�ھ أن ھ�ذه 
القیم تمنع األفكار من التفكك، ولكنھا 
ال تستطیع منع التنقّل من موض�وع�ة 
الى أخ�رى، وھ�ذا م�ا ل�م�س�ن�اه ل�دي 
الراوي، فاألسئلة تتدفّ�ق ل�دی�ھ ح�ول 
م��وض��وع��ات م��خ��ت��ل��ف��ة: م��ع��رف��ی��ة 

وسیاسیة وطبقیة وأخرى   ووجودیة
عن الكتابة وماھیتھا وكیفیة ت�ج�اوز 
م��ا ن��ق��ش��ھ الس��اب��ق��ون (ھ��ذه أیض��ا 
م��وض��وع��ة رئ��ی��س��ة ف��ي ال��روای��ة)، 

األسئلة، أیضا، ع�ن اآلل�ھ�ة   وتتدفق
وفعلھا وغایة وجودھا ومدى الحاجة 
الیھم، والملوك ما الذي جعلھم ملوكا 
وأسباب استبدادھم وطغیانھم، وع�ن 
الزمن ومفارقات الماضي والحاضر، 
والتمیّز والخمول، والف�ن�اء وال�ب�ق�اء 
وال��ع��ب��ودی��ة وال��ح��ری��ة وال��ف��وض��ى 
واالنحالل وسقوط العروش وما ال�ى 
ذلك من ثیمات كثیرة متفرقة تنف�ث�ھ�ا 
نفس أسیانة محطّمة تشع�ر ب�ال�ی�أس 

 . واالنخذال
موضوعة المكان والتعلّق بھ ت�ت�ك�رر 
لدیھ كثیرا إذ (یرى علماء النفس أن 
العالقة بین اإلنسان وال�م�ك�ان، ت�ب�دأ 
م��ن ال��خ��ط��وات األول��ى ل��ل��ط��ف��ول��ة 
وبمرور األیام تتخذ ھذه العالقة صفة 
االعتیادیة، ثم تت�رس�خ ل�ت�أخ�ذ ط�اب�ع 
الحمیمیة لتصل ف�ي ب�ع�ض األح�ی�ان 
درجة العشق، وھو ما أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ 

ال�ذي  -الطوبوفیلیا -باشالر مصطلح 
یعرف على أنھ حب المكان أو مح�ب�ة 
ال��م��ك��ان) واألم��ر ب��رم��ت��ھ م��رت��ب��ط 
بالحساسیة اإلنسانیة العالیة ألم�اك�ن 
وفضاءات معینة . وقد لوحظ أن لدى 
ش��وق��ي ك��ری��م م��ق��درة ع��ال��ی��ة ع��ل��ى 
وصف المكان وإظھار لوعجھ إزاءه، 
فھو یمتلك معجما غ�ن�ی�ا ب�ال�م�ف�ردات 
یُسعفھ في وصف المكان الواحد عدة 
مرات وبكلمات مغایرة. ھذه الم�ق�درة 
وال�خ��زی��ن ال�ل��غ��وي أوق��ع�اه ف��ي ف��خ 
التكرار وتفخیم الوصف مما نجم عن 
ذلك أْن یتباطأ الحدث ویتلكأ نمّوه في 
بعض المواضع ، ومن الط�ب�ی�ع�ي أن 

 . یشعر القارئ بالملل
لم یستخدم شوقي كریم الفصول في   

توزیع روایتھ، وإنما استخ�دم ال�ُرق�م 
نحو الرقیم الرابع أو ال�خ�ام�س وم�ا 
شابھ .. وھي دالة سیمی�ائ�ی�ة ت�وح�ي 
بأنھ رقّام أو كاتب ومھمتھ ت�ن�ح�ص�ر 
في توثیق الوقائع الت�اری�خ�ی�ة وم�ن�ع 
الحقائق من التسّرب أو أن تُ�ط�م�س 
وتُمحى ، فالكات�ب ف�ي ع�رف�ھ ذاك�رة 
ش��ع��ب أو أّم��ة ، وم��ا ی��م��یّ��زه ع��ن 
المؤّرخ أن لدیھ م�ؤّھ�الت إب�داع�ی�ة، 
وموھبة قادرة على إظھار ال�ح�ق�ی�ق�ة 
وصیاغتھا في ق�وال�ب ف�ن�ی�ة م�ؤثّ�رة 
تُبعده عن االنحیاز وتُبھر المتلقي في 

 . الوقت نفسھ

 رن ا   
   وا "ا " روا  اءة  

 
 
 
 
 
 
 

   د.عیسى الصباغبقلم:  



 مج ّي
ـلبك بیت گقراءة مقارنة ما بین قصیدة الشاعر : ستار كاظم .. 

 بستانھ الوفھ
 وبین قصیدة الشاعر : كریم عبدهللا .. َمْن لـ تنّورِك الطینّي 
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اّن مصدر مفردة المونولوج یونانّي وھ�و   
وت�ع�ن�ي أح�ادي, و /  -یتكون من / مون�و 

وت�ع�ن�ي خ�ط�اب/. ف�ال�خ�ط�اب ھ�ن�ا  -لوجي 
یكون أحادي الشخصیّة, حیث تبدأ بالحدیث 
مع نفسھا بعیداّ عن االخرین , أي أّن ھ�ذه 
الشخصیة ت�ح�اول ت�ف�ری�غ الش�ح�ن�ات وم�ا 
یعتمر قلبھا منفردة , انّھ البوح العمیق عن 
تلك الصراعات النفسیة في محاولة لطمئنة 

 النفس وجلب الرضا والسكینة الیھا .
سنتحدث الیوم عن قصیدتین مختلفتین ف�ي 
اسلوبیة كتابت�ھ�م�ا وج�ن�س�ھ�م�ا ول�غ�ت�ھ�م�ا, 
قصیدة شعبیّة عمودیّة وأحیاناً تنحرف ف�ي 
ھندستھا لتجنح الى ھندسة قصیدة التفعیلة 
للشاعر : ستار كاظم , واخرى تنت�م�ي ال�ى 
قصیدة ن�ث�ر م�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة / الس�ردیّ�ة 
التعبیریّة/ ب�ھ�ن�دس�ت�ھ�ا األف�ق�ی�ة وب�ب�ن�اءھ�ا 
الجملّي المتواصل بدون فقرات او س�ك�ت�ات 

 او تشطیر للشاعر : كریم عبدهللا .
لقد ظّل الشعر الشعبّي العراقّي یمثّل الثقافة 
الشعبیّة األكثر انتشارا في ال�ع�راق , ف�ھ�و 
المعبّر بلغتھ الدارجة ع�ن م�ع�ان�اة األنس�ان 
ال��ع��راق��ّي ال��ب��س��ی��ط وع��ن أح��اس��ی��س��ھ��م 
ومش��اع��رھ��م وش��ك��واھ��م ن��ت��ی��ج��ة ال��ظ��ل��م 
واالضطھاد , لقد استطاع الش�ع�ر الش�ع�ب�ّي 
العراقّي ان ی�ك�ون الص�ورة ال�ن�اط�ق�ة ع�ن 
حیاة المجتمع وتصویر الحاالت االنس�ان�ی�ة 
والحیاة الی�وم�یّ�ة ل�ألنس�ان أدّق تص�وی�ر , 
فلقد أصبح جزء من ثقافة وتاری�خ الش�ع�ب 
العراقّي والشاھد الحقیقي على ما مّر علی�ھ 
خالل الحقب المتالحقة من الض�ی�م وال�ظ�ل�م 
وال��خ��س��ارات. ب��ی��ن��م��ا ام��ت��ل��ك��ت ال��ق��ص��ی��دة 
السردیة قوة في خطابھ�ا الش�ع�ري وف�ن�ی�ة 
عال�ی�ة ف�ي ج�م�ال�ی�ت�ھ�ا ورس�ال�ی�ت�ھ�ا, ھ�ذه 
القصیدة التي ان�ب�ث�ق�ت ع�ن قص�ی�دة ال�ن�ث�ر 
وت�ح��اول اث��ب��ات وج��ودھ�ا ون��ج�اح��ھ�ا ع��ن 
طریق تقنیاتھا واسلوبیة معالجتھا ل�ل�واق�ع 
بلغة غریبة مستفّزة كانھا قادمة مم�ا وراء 
الحلم رقیقة عذبة تتغلغل في الروح وتبع�ث 
فیھا نشوة ودھشة الشعر وجذب ال�م�ت�ل�ق�ي 

 الیھا عنوة .
اّن القصیدتین ت�ب�دآن ب�ف�ت�رت�ی�ن زم�ن�ی�ت�ی�ن 
مختلفتین وبشخصیتین مخ�ت�ل�ف�ت�ی�ن ایض�ا, 
وبتداعیات الذاكرة النشطة ما بین الحضور 
والغیاب, وما بین الحیاة وال�م�وت , ون�رى 
فیھما سطوة الحرمان العاطفي وأل�م ال�ف�ق�د 
وال��ح��ض��ور وال��ت��ع��لّ��ق الش��دی��د وال��ع��اط��ف��ة 

 الجیّاشة .
 
  مثال تبدأ قصیدة الشاعر : ستار كاظم ../ 

 دللني طفل وافرشلي گلبك بیت
 گلبي بغیر گلبك سكن ماعّمر

 یالتحبني واحبك وهللا مغرم بیك
 .. وعلى قصة عشگنھ الناس تتحّسر

تتمدد ھذه ال�ق�ص�ی�دة ط�ول�ی�اً ع�ب�ر ال�زم�ن 
متسلسة من الطفولة الى مرحلة / الكھول�ة 

ع��ن��د الش��اع��ر/  -ال��ن��ض��ج  -ل��دى األب 
استحضار شخصیة األب واستخدام تقن�ی�ات 

السرد في رسم الصور المفع�م�ة ب�ال�ح�ن�ی�ن 
والتعلّق والشغف . بینما ن�ج�د ف�ي قص�ی�دة 
الشاعر : ك�ری�م ع�ب�دهللا ن�ج�د ال�ب�ق�اء ف�ي 
الزمن الحاضر / فترة ما بعد الخمسین م�ن 
العمر / , ت�ب�دأ م�ن ھ�ذه ال�ف�ت�رة ویس�ت�م�ر 
الزمن ف�ی�ھ�ا ب�ال�ن�ت�اوب م�ا ب�ی�ن ال�م�اض�ي 
والحاضر والمستقبل كما في ھ�ذا ال�م�ق�ط�ع 
الذي بتدأ فیھ ../ خ�م�س�ون خ�ری�ف�اً ق�اح�الً 
تناھبت أیامھ حروب تشظّي ب�راءة االح�الم 
وأنا أنا متقرفصاً لِصق تنورِك ال�ط�ی�ب�ّي ../ 
ومحاول�ة رب�ط�ھ ب�ال�م�اض�ي وال�ع�ودة ال�ى 
مرحلة الطفولة والبدأ بالتشظّي والتداعیات 
الذھنیة في عملیة تقطیع زمني واستحضار 
ذك�ری�ات م�ازال�ت ع�ال�ق�ة ف�ي ذاك�رت�ھ. اّن 
قصیدة الشاعر : ستار كاظ�م ت�ت�ح�دث ع�ن 
األب وم���ك���ان���ت���ھ داخ���ل األس���رة ودوره 
المحوري فیھا لكونھ�ا تش�ّك�ل مص�درا م�ن 

 مصادر القوة واألمان والسعادة ...
 اذا ضحكن عیونك ثبت عدنھ العید

 واذا شفتك حزین الگلب یتأثر
 زرعت البیت رقھ ورازقي وریحان

 ھسھ البیت وّرد والزرعتھ اثمر
 شیباتك بخت صارن حرز للبیت

 .. وبحوبة دعائك بیتنھ تسّور
بینما في قصیدة الشاعر : كریم عبدهللا نجد 
القصیدة ت�ت�ح�دث ع�ن األم ودورھ�ا داخ�ل 
األسرة في منحھا األطفال الطی�ب�ة وال�دفء 
والغذاء المعجون بروحھا النق�یّ�ة .../ وان�ا 
أنا متقرفٌص لِصق ت�ن�ورِك ال�ط�ی�ن�ّي ع�ی�ٌن 
ترمُق وجھِك تلفحھُ حرارة الحطب الی�اب�س 
تنبعُث من أعماق�ِھ وع�ی�ٌن ت�ت�ش�ّھ�ى خ�ب�زةً 

ـسب�ة) ل�ل�ت�ّو خ�رج�ت تس�ت�ری�ح ع�ل�ى ڱ(مـ
ال���خ���وص ال���م��ل���ّون أت���دفّ���أ بـ ڱ)  (ط��بـ���

  قضمھا ../ .
وب��ال��ع��ودة ال��ى قص��ی��دة الش��اع��ر : س��ت��ار 

 كاظم ..
 یالضحیت عمرك بیمن نجازیك

 تعبك بویھ ذّمھ ابّیش یتقّدر
 خطواتك یتیمھ تطوف الوالیات

 تدگ باب المدن لكن رحت مضطر
 خضت حرب الخبز عن الیذلنھ الجوع
 .. ودحرت من المجاعھ بوگفتك عسكر

نجد حجم المھمة الكبی�رة ال�ت�ي ی�ق�وم ب�ھ�ا 
األب وكفاحھ المریر وال�م�س�ت�م�ر م�ن اج�ل 
سعادة االبناء وسعیھ الحثیث واألنتقال م�ن 
مكان الى مكان آخ�ر س�ع�ی�ا ل�ط�ل�ب ال�رزق 
وتوفیر األمان لھم وسّد األف�واه ال�ج�ائ�ع�ة. 
بینما نجد الشاعر : كریم ع�ب�دهللا یس�ت�خ�دم 
ط��ری��ق��ة / ال��ف��الش ب��اك / وخ��ل��ط ال��زم��ن 
الحاضر ب�ال�م�اض�ي م�ن اج�ل اب�راز ح�ج�م 
ال��وج��ع ل��دی��ھ وق��ّوة ال��ح��ن��ی��ن ال��ى األم 
واستمراره الى ھذا الزمن ../ م�ا ل�ع�ی�ون�ي 
لآلن تدمُع أھي رائحةُ ال�دخ�ان ح�ی�ن ت�ھ�ّب 
الریح تحّرك ثوبِك الوحید األسود أم الحنین 
المتجّذر كـ جذور شجرة صفصافتنا الھرمة 
عّرت قسوة الشتاء اغصانھا العالیة ../ انھ 
الحزن الدائم والمست�م�ر ل�دى األم واألب�ن. 

فیقول الشاعر: ستار كاظم في مق�ط�ع آخ�ر 
 من قصیدتھ ..

 قسھ ویانھ الشتھ ومن گلنھ بردانین
 فّریت الفصول وجبت فصل الحر

 خطیھ عیون گلبك ماتنام اللیل
 .. تتربّھ لدربنھ تخاف نتاخر

نجد ھنا شّدة القس�وة وال�ظ�روف الص�ع�ب�ة 
التي كان یعانیھا األب في حیاتھ وص�راع�ھ 
المستمر, وكأّن ھذا األب أخذ یلعب دوری�ن 
مھمین في حیاة الش�اع�ر, دور األم واألب 
لنعرف كفاحھ الكبیر داخل البیت وخارجھ . 
بینما نجد الشاعر : كریم عب�دهللا یس�ت�ط�رد 
في التداعیات ویست�ح�ض�ر ال�م�اض�ي ب�ق�وة 
امام سطوة الحاضر وم�دى األش�ت�ی�اق ال�ى 
حضور األم والحاجة الماسة والمل�ّح�ة ال�ى 
وجودھا في ھذا الزمن ../ ما لـ خبِز الحدید 
ال یحمل طعَم خبزِك مفجوعاً یح�رق�ھُ ال�غ�از 
وأیاٍد كثیرة ال تجید مداعبتھ حین یست�غ�ی�ث 
متمرمراً دون مجیب../. اس�ت�ط�اع الش�اع�ر 
ان یشحن قصیدتھ بكّم ھائل من ال�م�ش�اع�ر 
واألحاسیس حین ك�ت�ب�ھ�ا ش�ك�ل ال�ق�ص�ی�دة 
العمودیة , ل�ك�ن�ن�ي ع�ل�ى ث�ق�ة ك�ب�ی�رة ب�اّن 
الش��اع��ر ی��م��ت��ل��ك م��ن ال��خ��ب��رة ال��ط��وی��ل��ة 
والحرفی�ة ال�ع�ال�ی�ة ف�ي ص�ی�اغ�ة ال�ن�س�ی�ج 
الشعري ب�ط�ری�ق�ة ل�و ت�خ�لّ�ص م�ن قس�وة 
وسلطة الوزن والقافیة لكان أكث�ر ت�وّھ�ج�ا, 

 فمثالّ یقول ..
 وسنینك حمامھ وفحطاھا الریح 

 وعاندت الھوى وجناحك مكّسر
 یھلبت یوم تتعّذر

 یھلبت گلت مااگدر
 .. یبستان الوفھ االخضر

بینما استطاع الشاعر : كریم عبدهللا شح�ن 
قصیدتھ وت�ح�ری�ك م�ق�اط�ع�ھ�ا ع�ن ط�ری�ق 
كتابتھا بالطریقة األفقیة / الكتلة الواح�دة / 
والتي منحتھ مساحة شاسعة للتعب�ی�ر ع�ّم�ا 
یعانیھ فھو یقول ../ ما لھذه الن�ی�ران أك�ث�ر 
قسوة من نیرانِك یا أشواك مدینتنا الب�ع�ی�دة 
تصھر الروح وأنِت تفاجئینھ�ا ك�ّل ق�ی�ل�ول�ٍة 
تأكل جذورھا فاسِك البدائیة تكّومی�ن�ھ�ا ك�ي 
أستظّل بھا وأنت رشیقة ضرباتِك الح�ن�ون�ة 
وغناؤك الشجّي یمأل ذاك األفق الفسیح ../ 

التعبیریة ال ت�ع�ن�ي الس�رد او   اّن السردیة
الحكایة ان�م�ا ن�ق�ل األحس�اس وال�م�ش�اع�ر 
ال�ع��م�ی��ق��ة واإلی��ح�اء وال��رم�زی��ة ال��م��ح�ب��ب��ة 
وتعظیم طاقات اللغة وھذه من أھم ممی�زات 
ھذه القصیدة ال�ت�ي ن�دع�و ال�ی�ھ�ا االن. اّن 
قصیدة الشاعر : ستار كاظم اعتمدت ع�ل�ى 
القافیة الموحدة والوزن وھذا ما ق�یّ�ده ول�م 
یمنحھ من الحری�ة ال�ك�اف�ی�ة ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
خلجات نفسھ وھذا ما حاول ال�ھ�روب م�ن�ھ 
الشاعر : كریم عبدهللا في محاول�ة ل�وج�ود 
فضاء شاسع وحریة مطلقة في بّث ش�ك�واه 
ورس��م م��ع��ان��ات��ھ. ویس��ت��م��ر م��ون��ول��وج 
الشاعر : ستار كاظم تص�اع�دا زم�ن�ی�اً م�ن 
خ�الل ت��ق��ّدم ال��ع��م��ر ل��دی��ھ ح��ی��ن أخ��ذ دور 

 الراوي ..

 صرت رجال وعیونك علَي تفتر
 صرت رجال وعیونك علَي حّراس

 یومیھ ینشدنّي شوكت تكبر؟؟
 واعرفنّك.. مو طمعان اعینك

 ... بس ترید اكبر
االّ ان الطفل ظ�ّل ی�ع�ی�ش داخ�ل الش�اع�ر : 
كریم عبدهللا رغم ت�ق�ّدم ال�ع�م�ر .. / آآآآآآٍه 
یارجع الذكریات مضت أیامي عجول�ة وأن�ا 
طفلِك المدلّل , لآلن لْم یحن م�وع�د ف�ط�ام�ھ 
یحلُم ان یضع رأس�ھ األش�ی�ب ف�ي ح�ج�رِك 
تداعُب أناملِك الحنونة صلعتھُ الزاحف�ة ../. 
ویستمر الشاعر : ستار كاظم تصاعدیا ف�ي 
مناجاتھ في محاولة لتعویض م�ا ف�ات م�ن 
سنوات طویلة , ورّد الجمیل الى ھ�ذا األب 

 المكافح وقد تقّدم بھ العمر ..
 تمنیت السنین المضت بینھ تعود

 یاریت الزمان الراح یتكرر
 واشوفنّك تجینھ من الشغل تعبان

 واركض لیك اشبگنّك.. اشمنّك
 اشم ریحة عرگ تعبك.. عرگ عنبر

 اشم سھر اللیالي ولوعة الحرمان
 .. اشم تعب الظھاري وریحة المسطر

لم یبق االّ االم�ن�ی�ات ف�ي زم�ن م�ات�ت ف�ی�ھ 
االحالم وشاخت وت�ال�ش�ت وب�ق�ي ال�ح�ن�ی�ن 
یعتصر الروح الحزینة, كما یقول الشاعر : 
كریم عبدهللا في ھذا ال�م�ق�ط�ع ال�ك�ئ�ی�ب ../ 
كابیةٌ بھجتي أبحُث عن مالٍذ تمألهُ وح�دت�ي 
ل�ع��ّل ال��م��ن�اف��ي ت��أخ��ذن�ي ال�ى حض��ن�ِك م��ن 
ج�دی��د ../ . وك��م�ا ی�ق��ول الش��اع�ر: س�ت��ار 

 كاظم ..
 تمنیت الزمن ینطیني فرصھ اوفیك

 وعلى الیاریت اضلّن ابقھ اتنطّر
 واتنطّر

 ازور اخر محطھ بحیلك التعبان
  .. اشیل الحمل عنك خاف ماتكدر

 
اننا امام رحلة ال�ذات ال�م�ش�ب�ع�ة ب�ال�ح�ن�ی�ن 
والحب ول�خ�س�ارة وال�ح�زن وال�غ�رب�ة, اّن 
حضور شخصیة األب ل�دى الش�اع�ر ك�ان�ت 
قویة بشكل ملفت للن�ظ�ر, وذل�ك ع�ب�ر ھ�ذا 
المونولوج والح�دی�ث م�ع ال�ذات ع�ن ھ�ذه 
الشخصیة فقط , مما یدّل ع�ل�ى م�ا ت�رك�ت�ھ 
ھذه الشخصیة في ش�خ�ص�ی�ة الش�اع�ر م�ن 
أثر وبصمة ظلّت ترافقھ طوال ھذا ل�ل�ع�م�ر, 
وت�ج��لّ�ى ذل��ك ع��ن ط��ری��ق ل��غ�ة ال��ق�ص��ی��دة 
والك�ش�ف ع�ن م�ك�ن�ون�ات ش�خ�ص�ی�ة األب 
والشاعر, ورسم مالمحھما بطریقة ج�ع�ل�ت 
ال��م��ت��ل��ق��ي ی��رى ب��وض��وح ھ��ذه ال��م��الم��ح 
ویتقبّلھا ق�ب�وال حس�ن�ا وی�ت�ف�اع�ل ای�ج�اب�ی�ا 
م�ع�ھ��م�ا. ب�ی�ن��م�ا ف�ي ال��ج�ان��ب االخ�ر ن�ج��د 
الحضور الشدی�د واألص�رار م�ن الش�اع�ر: 
كریم عبدهللا ان یذكر اغلب ذكریاتھ مع أمھ 
ورسم مالمحھا المقھ�ورة ب�دون ان ی�ذك�ر 
اي شخصی�ة اخ�رى ف�ي ھ�ذا ال�م�ون�ول�وج 
الحزین, وھذا یدّل على شّدة ال�ت�ع�ل�ق ب�األم 
والدفاع عنھا في مجتم�ع ذك�وري ی�ھ�ّم�ش 

 .المرأة ویقسو علیھا



تھرول بعض الدول العربیة اآلن إلى الت�ط�ب�ی�ع م�ع 
(الكیان) اإلسرائیلي،والأقول دول�ة إس�رائ�ی�ل، ألن 
من تعریف الدولة أن یكون ل�ھ�ا ح�دود،وإس�رائ�ی�ل 
لیست ل�ھ�ا ح�دود دول�ی�ة ث�اب�ت�ة. وتس�ی�ر ع�م�ل�ی�ة 
التطبیع بسرعة غ�ری�ب�ة،ح�ت�ى أن دول�ة اإلم�ارات 
العربیة سارعت بم�د خ�ط�وط�ھ�ا ال�ج�وی�ة إل�ى ت�ل 
أبیب، بل وبعد أق�ل م�ن أرب�ع�ی�ن ی�وم�ا ع�ل�ى ب�دء 
التطبیع قامت عائلة إمارات�ی�ة ب�اس�ت�ض�اف�ة ع�ائ�ل�ة 
إسرائیلیة، لكي یتم التعارف والت�آل�ف و(ال�م�ح�ب�ة) 
بین الشعبین (اإلسرائیلي) والشعب (الع�رب�ي) ف�ي 
اإلمارات ؟!. بع�د دول�ة اإلم�ارات ال�ع�رب�ی�ة ق�ام�ت 
مملكة البحرین بإعالن التطبیع مع إس�رائ�ی�ل وق�ام 
وزیر خارجیت�ھ�ا ب�زی�ارة إس�رائ�ی�ل إلث�ب�ات ج�دی�ة 
المملكة، وتأكید النبأ السعید إلسرائیل؟!. ب�ع�د ذل�ك 
قام رئیس وزراء إس�رائ�ی�ل ب�ن�ی�ام�ی�ن ن�ات�ی�ن�ی�اھ�و 
بزیارة خاطفة، سریة، بطائرة خاصة، إل�ى م�دی�ن�ة 

اجتمع خالل�ھ�ا   نیوم في المملكة العربیة السعودیة
باألمیر محمد بن سلمان ولي العھد السعودي، ف�ي 
حضور وزیر الخارجیة األمركي ب�وم�ب�ی�و،ث�م ع�اد 

 الى إسرائیل فیي نفس الیوم.
دولة اإلمارات أعلنت أنھا ستقوم بال�ت�ط�ب�ی�ع ح�ت�ى 
تمنع إسرائ�ی�ل م�ن اإلس�ت�ی�الء ع�ل�ى ال�م�زی�د م�ن 
األراضي الفلسطینی�ة، وب�ع�د أق�ل م�ن أس�ب�وع�ی�ن 
قامت إسرائ�ی�ل ب�ب�ن�اء مس�ت�وط�ن�ات ج�دی�دة ع�ل�ى 
أراضي فلسطینیة؟!.إسرائیل لم تعلن أي تنازل من 
جانبھا لصالح حل القضیة الفلسطینیة، ولم تق�دم ، 
حتى، وعدا واحدا یظھر نیتھا على المرونة وع�دم 
التشدد ومع ذلك التطبیع یواصل تق�دم�ھ ب�خ�ط�وات 

 ثابتة الرجعة فیھا؟!.
في الكنیست اإلسرائیلي، أي البرلمان اإلسرائ�ی�ل�ي 
الذي یمثل الشعب، والسلط�ة ال�ت�ش�ری�ع�ی�ة، ت�وج�د 
خ��ری��ط��ة ( إس��رائ��ی��ل ال��ك��ب��رى) م��ن ال��ن��ی��ل إل��ى 
ال��ف��رات،والت��زال م��ع��ل��ق��ة ع��ل��ى ال��ج��دران ح��ت��ى 
اآلن؟!.ھ��ل ت��ذك��رون ی��اع��رب (م��ب��ادرة ب��ی��روت 
للسالم) التي اقترحھا العاھل السعودي الملك ع�ب�د 
هللا بن عبد العزیز، بین إسرائیل والفل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن، 
الذي كان ولیا ل�ل�ع�ھ�د آن�ذاك، خ�الل م�ؤت�م�ر ق�م�ة 
جامعة الدول العربیة التي انعقدت في ب�ی�روت ف�ي 

؟. ألمبادرة ت�دع�و إل�ى ت�ط�ب�ی�ع  2002مارس عام 
ال��ع��الق��ات م��ع إس��رائ��ی��ل م��ق��اب��ل (اإلنس��ح��اب) 
اإلسرائیلي (الكامل) من (األراضي العربی�ة) ال�ت�ي 

، وق�د 1967احتلتھا منذ حرب الخامس من یونیو 
 حظیت ب (إجماع عربي) خالل القمة.

للذكرى والتاریخ أقدم ل�ك�م ال�ن�ص ال�ح�رف�ي ل�ھ�ذه 
 المبادرة ،منقول من صفحة جامعة الدول العربیة:

إن مجلس جامعة ال�دول ال�ع�رب�ی�ة ع�ل�ى مس�ت�وى 
إذ  -القمة المنعقد في دورتھ العادیة الرابعة عشر: 

یؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غیر الع�ادي ف�ي 
م�ن أن (الس�الم ال�ع�ادل  1996القاھرة في یونیو 

والشامل خیار استراتیجي للدول العربیة) ی�ت�ح�ق�ق 
في ظل (ألشرعیة الدولیة) ، و(یست�وج�ب إل�ت�زام�ا 

 مقابال، تؤكده إسرائیل في ھذا الصدد).
وبعد أن استمع إلى كلمة األمیر عب�د هللا ب�ن ع�ب�د 
العزیز، ولي عھد المملكة العربیة السعودیة، الت�ي 
أعلن م�ن خ�الل�ھ�ا م�ب�ادرت�ھ داع�ی�ا إل�ى انس�ح�اب 
إسرائ�ی�ل ال�ك�ام�ل م�ن ج�م�ی�ع األراض�ي ال�ع�رب�ی�ة 

 راري مجلس األمن ـــ، تنفیذا لق1967المحتلة منذ 
) والذین ع�ززت�ھ�م�ا ق�رارات م�ؤت�م�ر 338و242(

ومبدأ (األرض مق�اب�ل الس�الم)،  1991مدرید عام 
وإلى قبولھا قیام (دولة فلسطینی�ة مس�ت�ق�ل�ة وذات 
سیادة وعاصمتھا القدس الشرقیة)، وذلك (م�ق�اب�ل 
قیام الدول العربیة بإنشاء عالقات طبیعیة في إطار 
سالم شامل مع إسرائ�ی�ل). وإن�ط�الق�ا م�ن اق�ت�ن�اع 
الدول العربیة بأن الحل العسكري للنزاع لم ی�ح�ق�ق 

 السالم أو األمن ألي من األطراف:
 
یطلب المجلس من إسرائی�ل إع�ادة ال�ن�ظ�ر ف�ي -1

سیاساتھا، وأن تجنح ل�ل�س�ل�م م�ع�ل�ن�ة أن الس�الم 
 العادل ھو خیارھا اإلستراتیجي أیضا.

أإلنس�ح�اب ال�ك�ام�ل م�ن  -كما یطالبھا بما یل�ي:-2
األراضي العربیة المحتلة ب�م�ا ف�ي ذل�ك ال�ج�والن 
السوري وحتى خط الرابع م�ن ی�ون�ی�و/ ح�زی�ران 

، واألراضي التي مازالت محتلة في ج�ن�وب 1967
ألتوصل إلى حل عادل لمشك�ل�ة ال�الج�ئ�ی�ن  -لبنان.

الفلسطینیین یتفق ع�ل�ی�ھ وف�ق�ا ل�ق�رار ال�ج�م�ع�ی�ة 
قبول قی�ام دول�ة  -.194الھامة لألمم المتحدة رقم 

فلسطینی�ة مس�ت�ق�ل�ة ذات س�ی�ادة ع�ل�ى األراض�ي 
الفلسطین�ی�ة ال�م�ح�ت�ل�ة م�ن�ذ ال�راب�ع م�ن ی�ون�ی�و/ 

في الضفة الغ�رب�ی�ة وق�ط�اع غ�زة  1967حزیران 
 وتكون عاصمتھا القدس الشرقیة.

إع�ت�ب�ار  -عندئذ تقوم الدول العربیة ب�م�ا ی�ل�ي:-3
النزاع العربي اإلسرائیلي منت�ھ�ی�ا، وال�دخ�ول ف�ي 
إتفاقیة سالم بینھا وبین إسرائیل مع تحقیق األمن 

إنشاء عالقات طبی�ع�ی�ة   –مع جمیع دول المنطقة. 
 مع إسرائیل في إطار ھذا السالم الشامل.

ضمان رفض كل أشكال التوطین ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي -4
الذي یتنافى والوضع الخاص في البلدان ال�ع�رب�ی�ة 

 المضیفة.
یدعو المجلس حكومة إسرائیل واإلسرائی�ل�ی�ی�ن -5

جمیعا إلى قبول ھذه المبادرة المینة أعاله ح�م�ای�ة 
لفرص السالم وحقنا ل�ل�دم�اء، ب�م�ا ی�م�ك�ن ال�دول 
العربیة وإسرائیل من العیش في سالم ج�ن�ب�ا إل�ى 
جنب، ویوفر لألجیال القادمة مستقبال آمنا یس�وده 

 الرخاء واإلستقرار.
یدعو المج�ل�س ال�م�ج�ت�م�ع ال�دول�ي ب�ك�ل دول�ھ -6

 ومنظماتھ إلى دعم ھذه المبادرة.
یطلب المجلس من رئاستھ تشكیل لجنة خ�اص�ة -7

من عدد من الدول األعضاء المعنیة واألمین العام 
إلجراء اإلتصاالت الالزمة بھذه المبادرة ، والعمل 
على تأكید دعمھا ع�ل�ى ك�اف�ة ال�م�س�ت�وی�ات وف�ي 
مقدمتھا األمم المتحدة ومجلس األم�ن وال�والی�ات 
الم�ت�ح�دة واإلت�ح�اد ال�روس�ي وال�دول اإلس�الم�ی�ة 

 واإلتحاد األوروبي.
ھذا ھو النص الح�رف�ي ل�م�ب�ادرة ب�ی�روت ل�ل�س�الم 
والتي حظیت بموافقة ج�م�ی�ع ال�م�ل�وك وال�رؤس�اء 
واألمراء العرب، ماذا تم تنفیذه من بنودھا وم�اھ�و 
الذي التزمت بھ إسرائیل،ولو ح�ت�ى م�ج�رد إع�الن 
شفھي یدل على حسن النوایا خالل الثمانیة عش�رة 

 2020وح�ت�ى ع�ام  2002عاما الماضیة،من عام 
یدعو العرب إل�ى ال�ھ�رول�ة إلج�راء ال�ت�ط�ب�ی�ع م�ع 

 إسرائیل؟!.
 الحدیث متصل ولن ینقطع األمل                 

  ....   
 وا..اإ  أ 
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ما الذي یدعو مجلس ال�ن�واب ال�ع�راق�ي ل�ھ�ذا االس�ت�ع�ج�ال وال�ت�س�ّرع 
الغریب من أجل إصدار قانون یبدو توقیتھ غیر مالئم , وھو  والحماس

"قانون جرائم المعلوماتیة" وقد جوبھ بردود افعال اعتبرتھ انت�ك�اس�ة 
رف�ع نش�ط�اء ع�ل�ى م�واق�ع ال�ت�وص�ل  في مس�ار ال�دی�م�ق�راط�ی�ة, وق�د

، ك�م�ا ان ع�ددا  ‹قانون كاتم التعبیر›االجتماعي ھاشتاك تحت عنوان 
لیس قلیال من اإلعالمیین قالوا عنھ إنھ ق�ان�ون س�ی�ض�ع نص�ف أب�ن�اء 

 . الشعب العراقي في السجون
أب�ن�اء الش�ع�ب" ل�ھ�ذا   فما ھي األسباب الملّحة التي دع�ت "م�م�ث�ل�ي

التصّرف الذي یثیر تساؤالت عدیدة , ألن البالد تعاني أزماٍت حقیق�ی�ة, 
وإصدار القوانین بشأنھا ومعالجتھا أمٌر أدعى وأكثر إلحاحا من قانون 
مریب , ال ھّم لھ وال ھ�دف س�وى إس�ك�ات األص�وات ال�ح�رة, وإب�داء 
الرأي فیما یحصل من كوارث وجرائ�م ح�ق�ی�ق�ی�ة ب�ح�ق الش�ع�ب وح�ق 

 اإلنسانیة جمعاء؟.
إن الشيء اإلیجابي الوحید الذي حصل علیھ ال�م�واط�ن ال�ع�راق�ي ب�ع�د 

, ھو قدرتھ على التعبیر بحریة, بعد أن تخ�لّ�ص م�ن ك�ب�ت  2003عام 
وقمع وممارسات النظام الشمولي الدیكتاتوري, الذي ال یقبل بأي رأي 
مخالف لمنھجھ وممارساتھ القمعیة, وھذا الشيء اإلیجابي الوحید ب�دأ 
باالنتھاك وزحف وقاحة الفساد وسوء اإلدارة علیھ, لی�ض�ع ال�م�واط�ن 

تحت مجھر الرقابة األمنیة الشدیدة وجع�ل�ھ ی�راق�ب ال�خ�راب   العراقي
والسوء وانتھاك الثروات والمال العام, وال یعطي رأیھ, أما ال�م�س�ؤول 
فلھ الید المطلقة في التصرف والتصریح وحتى إثارة النعرات الطائفیة 
والعرقیة, من أجل أن ی�زداد ت�م�س�ك�ا ب�ك�رس�یّ�ھ وی�ب�ق�ي ع�ل�ى ن�ف�وذه 
وسیطرة حزبھ وقادتھ, الذین حولوا العراق الغني طیل�ة س�ب�ع�ة عش�ر 
عاما إلى بلد فقیر, ال یستطیع تأمین أبسط حاجات مواطنیھ, والمالیین 
منھم یرزح تحت خط الفقر والعوز وفقدان أبسط حقوقھ كم�واط�ن ف�ي 

 . بلده
ال�ح�ری�ات, ف�أن�ت�م   علیكم أن تحاسبوا أنفسكم , یا من تحمّست�م ل�خ�ن�ق

الذین سرقتم الثروات بفسادكم. وجعلت�م خ�زائ�ن ال�ب�ل�د خ�اوی�ة بس�وء 
إدارتكم وخضوعكم ألسیادكم الذین ال ینظرون إال لمصالحھم الضی�ق�ة, 
وال یعرفون شیئا اسمھ مخافة هللا عز وجل و وأنتم من جعلتم ش�رائ�ح 
عریضة من أبناء البلد یعانون البطالة والعوز, ك�م�ا ش�رت�م ال�ك�ف�اءات 
والطاقات العظیمة التي كان من الممكن أن تجعل العراق بلدا م�ت�ق�دم�ا, 

ال�ت�ج�ارب   یتالءم تقدمھ مع حجم ثرواتھ وطاقة ناسھ الذین صن�ع�ت�ھ�م
القاسیة ومعاناة الحصار والحروب والصبر علیكم وعلى ما فعلتم ب�ھ, 

خنوعا أن تشھدوا أكثر من ثمانین بالمائة من أبناء الشعب   أال یكفیكم
یمتنعون عن المشاركة في االنتخابات , التي فقدن�ا ال�ث�ق�ة ف�ي ك�ون�ھ�ا 
ممارسة دیمقراطیة من الممكن أن تجعلنا نختار من نریده م�ن ال�ذی�ن 
ینتمون للوطن حقا, ال أولئك الذین یلھثون خلف مصالحھم, ض�ارب�ی�ن 

ال�م�ف�روض   كان من  قیمة القسم الذي أقسموه , الذي  عرض الحائط
علیھم أن یخلصوا لما جاء ف�ی�ھ, ول�ك�ن الش�ی�ط�ان أع�م�ى أبص�ارھ�م, 

 . وأسال لعابھم على السحت والحرام وبالتالي خیانة األمانة
قد تصدرون قوانین تخن�ق�ون ب�ھ�ا ال�ح�ری�ات وم�ع�ت�ق�دی�ن ب�ذل�ك أن�ك�م 
تسكتون صوت الحق, الذي صار إطالقھ بوسائل وسبل وممارسات لن 
تتمكنوا من قمعھا, ولن تستطیعوا إس�ك�ات�ھ�ا, أم�ا م�ح�اوالت ال�ب�ع�ض 
منكم, من السیاسیین الذین یّدعون كذب�ا وزورا أن�ھ�م وط�ن�ی�ون وف�ي 
زرع فتن طائفیة وعرقیة من أجل تفتیت وحدة أبناء الشع�ب ال�ع�راق�ي 
الواحد , فنحن نقول لھؤالء السیاسیین, لن تنجحوا في سعیكم الدن�يء 
ھذا, فالشعب عرفكم, عرف من أنتم وماذا تریدون, فال تثیروا فتنة, أو 
تحرضوا جھة أو مكونا على مكون آخر و فاللعبة اتض�ح�ت, والش�ع�ب 
سینتصر علیكم حتما, وسیكون مصیركم ما تس�ت�ح�ق�ون م�ن ع�ار ف�ي 

 . مسار التاریخ



، م�ن    مح�م�د ص�الح زك�ری�ا أدی�ٌب ش�ابٌّ
م��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ح��ی��رة، ج��م��ھ��وری��ة مص��ر 
ال��ع��رب��ی��ة. ص��در ل��ھ "إنس��ان ف��ى زم��ن 

، "الض�ائ�ع ب�ی�ن 2005النسی�ان" س�ن�ة 
، "سبحة وك�اس" ع�ام 2011یدّى" عام 

، 2013، روای��ة "س��ل��وى" ع��ام 2012
، روایة 2014"بسمة على شفاه الموت" 

، روای�ة "نص�ف 2015"سید مس�اف�ر" 
، "روایة " مالطا" ع�ام 2017إلھ" عام 

، وأخ��ی��ًرا ول��ی��س آخ��ًرا ك��ت��اب 2018
"ص��ف��ح��ات م��ن��س��ی��ة ف��ى ح��ی��اة ب��ع��ض 

. ك�م�ا ح�از ع�ل�ى 2019المشاھیر" ع�ام 
جائزتین من ال�م�ج�ل�س األع�ل�ى ل�ل�ث�ق�اف�ة. 
وب�ال�م��ن�اس�ب��ة ف��ھ�و "ب��ل�دی�ات" ال�روائ��ي 
الراحل محمد عبد الح�ل�ی�م ع�ب�د هللا ح�ی�ث 
إنھما من قریت�ی�ن ت�اب�ع�ت�ی�ن ل�م�رك�ز ك�وم 
حمادة. تأثر بھ في بدای�ات�ھ ق�ب�ل أن یش�ق 

 لنفسھ طریقھ الخاص.
 

سألتھ عن بدایاتھ وت�ن�اِم�ي إدراك�ھ ل�ع�ال�م 
األدب، فقال مبتسًما "إنھ النیل وما أدراك 

 ما النیل"
 وأكمل:

** أنا من قریة البریجات، التي تقع ع�ل�ى 
ف��رع رش��ی��د م��ن ھ��ذا ال��م��ج��رى ال��م��ائ��ي 
العظیم. تفتحت عین�اي وت�ف�ت�ق�ت م�دارك�ي 
وھو على مرأى م�ن�ي. وإذ أث�ار ب�ج�م�ال�ھ 
ورومانسیتھ فى النفس من بھجة، تعلم�ت 
منھ م�ع�ن�ى ال�ج�م�ال والش�اع�ری�ة. ت�ط�ول 
جلساتي على ضفافھ مستغرقًا في الت�أم�ل. 
ولذا فأول قصة كتبتھا ك�ان�ت ع�ن�ھ. وف�ي 
ال�م�درس��ة ك��ن�ت اح��رص ع��ل�ى اس��ت�ع��ارة 
القصص من مكتبت�ھ�ا (رغ�م أن�ن�ى أت�ذك�ر 
أنھا كانت عبارة عن دوالب، لكنھ�ا ك�ان�ت 
ت��م��ث��ل ل��ى م��ت��ع��ة ال��ح��ی��اة) واألج��م��ل أن 
مدرسینا كانوا یطلبون م�ن�ا ت�ل�خ�ی�ص أي 
قصة نقرأھا. وكان عش�ق�ى األول ھ�و أن 
أغیر فى أحداث القصة سواء ب�إض�اف�ة أو 
حذف أحداث وتغیی�ر ال�ن�ھ�ای�ة ف�ى ب�ع�ض 
األحیان وھو ما القى قبوال من أس�ت�اذت�ى. 
وم��ع األی��ام زاد ول��ع��ي ب��ال��ق��راءة. وف��ي 
المرحلة الثانویة بدأت أكتب وأقوم بتألیف 
قصص قصیرة. وشغفت�ن�ي ح�بًّ�ا إب�داع�ات 
محمد عبد الحلیم ع�ب�د هللا، ل�ی�س ل�ك�ون�ھ 
بلدیاتى ولكن لعشقي لرومانسیتھ الحزین�ة 
فى الكتابة واھتمامھ بالشخص�ی�ات وث�راء 
األفكار لدیھ وتركیزه على الجانب النفس�ى 
لش��خ��ص��ی��ات��ھ. وب��ع��د ان��ت��ھ��اء ال��دراس��ة 
الجامعیة بدأت فى مراسلة الصحف ونُِش�َر 
لي فى ج�ری�دة ال�م�س�اء وم�ج�ل�ة ح�ری�ت�ى 
وأیًضا في جریدة الرأي (دار الشعب) كم�ا 
عملت م�ح�رًرا ص�ح�ف�یًّ�ا ب�ج�ری�دة ال�ح�ی�اة 
المصریة واألوائل حتى وصلت الى رئیس 

 قسم الدیسك.
 

ربما وجدَت في تلك المرحلة م�ن ی�ح�ف�زك 
 ویشجعك ویبث األمل في قلبك...

** نعم ح�دث ذل�ك. ب�دأت نش�ر قص�ص�ى 
بانتظام فى جریدة الحیاة الم�ص�ری�ة ح�ی�ث 
ع��م��ل��ت ف��ی��ھ��ا م��ح��رًرا ل��ب��ع��ض ال��وق��ت 
وبتشجیع من األدیب الراحل رستم كیالن�ى 
الذى كتب لى فیما بعد م�ق�دم�ة أول ك�ت�اب 
لي، وأیًضا األدیب الراحل مص�ط�ف�ى ع�ب�د 
ال��وھ��اب س��ك��رت��ی��ر ن��ادى ال��ق��ص��ة آن��ذاك 

ال�ذى  -ح�م�ھ هللا   –واألدیب فخرى ف�ای�د 
كان من حسن ط�ال�ع�ى أن ت�ع�رف�ت ع�ل�ی�ھ 
وعملت معھ وتعلمت ونھلت من خ�ب�رات�ھ، 
وكذلك الشاعر الكبیر خیرت عب�د ال�م�ن�ع�م 

 الذى عملت معھ فى جریدة الحیاة.
 

نتحدث قلیال عن بعض أعمالك. م�اذا ع�ن 
 روایة "نصف إلھ"؟ 

وم�ن ال�م�ص�ادف�ة  2017** صدرت عام 
وال�م��ف�ارق��ة أن ال�روای��ة ت��ن�ب��أت ب��ظ�ھ��ور 
م��رض غ��ام��ض س��وف یص��ی��ب ال��ب��ش��ر 
ویتمیز بسرعة العدوى واالنتشار وك�أن�ھ�ا 
تستش�رف م�ا ی�ح�دث ح�ال�ی�ا م�ن س�ط�وة 
فیروس كورونا الغامض. فى ھذه الروای�ة 
تخلیت عن الواقعیة واتجھت إلى الواقعی�ة 
الس��ح��ری��ة. وت��دور ف��ك��رة ال��روای��ة ح��ول 
االستبداد والظلم والفساد الذى یعرقل تقدم 
األمم من خالل تناول ج�زی�رة ب�دائ�ی�ة ف�ى 
وس��ط ال��ب��ح��ر ی��ت��ع��رض ف��ی��ھ��ا الس��ود 
للعنصریة من جانب طبقة النبالء ثم یظھر 
مرض غامض یفتك بمعظم أھل ال�ج�زی�رة 
وال یفرق بین لون وجنس مما یمھد لقی�ام 
ثورة ضد الظلم وكفاح الشعب فى تح�ق�ی�ق 

 العدالة والمساواة.

قرأُت الروایة وفیھا: "لذا تم إنشاء سج�ن 
كبیر الستیعاب أعداد مت�زای�دة م�ن الس�ود 
المظلوم�ی�ن ال�م�ق�ھ�وری�ن، ی�ع�ی�ش�ون ف�ي 
ظروف معیشة غایة في الس�وء، وع�ن�اب�ر 
ضیقة لیكون الموت اخ�ت�ن�اق�ا وك�م�دا ھ�و 
المسیط�ر"... وأع�ج�ب�ن�ي ق�ول�ك: "رب�م�ا 
الوحیدة التي أعلنت تذمرھا ھي الس�م�اء، 
فقد التحفت برداء السحب الق�ات�م�ة، رب�م�ا 

 تفر بنظراتھا من ھذا الواقع المزري"
** أشكرك أستاذي على االھتمام وحس�ن 
ال��ق��راءة. وط��ب��ًع��ا ك��ان��ت الس��م��اء ھ��ي 
الوحیدة، لك�ن ب�ع�د ذاك ح�دث ال�وب�اء ث�م 

 التمرد من أجل نیل الحریة.
 

وماذا عن "روایة سلوى"؟ ِمن المكت�وب 
على الغالف الخلفي نجد: "ن�ج�ح ال�ك�ات�ب 
في تصویر أحاسیس المرأة/الحبی�ب�ة، م�ن 
خ��الل ص��ور م��ع��ب��رة ن��ابض��ة، ومش��اھ��د 
عمیق�ة ت�ب�وح ب�أس�رار ال�ن�ف�س ال�م�ك�ب�ل�ة 

 بالقیود...."
** "سلوى"، روایة روم�انس�ی�ة ح�ال�م�ة 
تسعى للبح�ث ع�ن ال�ح�ب ال�ح�ق�ی�ق�ي ب�م�ا 
یحملھ من معان عمیق�ة م�ف�ع�م�ة ب�األخ�وة 
والوفاء وال�م�ودة وال�رح�م�ة. ھ�ذا ال�ح�ب 
وتلك المفاھیم ال�ت�ى اف�ت�ق�دن�اھ�ا اآلن ف�ى 

غمار الحیاة المادیة. وتركز الروایة ع�ل�ى  
المشاعر اإلنسانیة الرقیقة من خالل قصة 
حب نقیة وطاھرة  بین فری�د واب�ن�ة ع�م�ھ 
سلوى إذ یتعرض�ان ل�م�ص�اع�ب وم�واق�ف 
تقف لھذا الحب بالمرص�اد. وال�روای�ة ف�ى 
مجملھا تؤك�د ع�ل�ى أن روم�انس�ی�ة زم�ن 
الحب الجمیل ربم�ا ت�ك�ون ال�ط�ری�ق ن�ح�و 
عودتنا للقیم واألخالق ال�ت�ى اش�ت�ھ�ر ب�ھ�ا 
المجتمع المص�ص�رى ب�ع�ی�ًدا ع�ن ال�ع�ن�ف 
ومشاھد العرى وسطوة الغرائز التى ت�م�أل 

 وسائل االعالم.
 

 وماذا عن روایة "مالطا"؟
** ش��ھ��دت ھ��ذه ال��روای��ة ع��ودت��ي إل��ى 

اتجاھي المفضل ف�ى ال�ك�ت�اب�ة وأع�ن�ي ب�ھ 
الواقعیة.  وتتبلور القضیة األساسیة فی�ھ�ا 
حول كون الضمی�ر یس�ب�ق ال�ق�ان�ون، م�ن 
خالل ضاب�ط ش�رط�ة ی�ح�ق�ق ف�ى ج�ری�م�ة 
غ��امض��ة ل��ك��ن��ھ ی��ك��ت��ش��ف أم��وًرا ج��دی��دة 
ویكتسب خبرات تغیر فكرتھ عن الحی�اة و 
تجعلھ یعید ال�ن�ظ�ر ف�ى ت�ف�ك�ی�ره ون�ظ�رت�ھ 
لألشیاء من حولھ. وت�ب�ن�ھ ال�روای�ة ع�ل�ى 
خطورة الم�خ�درات وأث�رھ�ا ال�م�ف�ج�ع ف�ى 
تدمیر الشباب ب�ل وت�دق ن�اق�وس ال�خ�ط�ر 
عن تفشى البلطجة فى المج�ت�م�ع وال�ع�ال�م 
السفلي لبعض العصابات وما یدور بی�ن�ھ�م 
من ص�راع�ات ل�ب�س�ط ن�ف�وذھ�م وارت�ك�اب 

 جرائمھم. 
كتاب "صفحات منسی�ة ف�ى ح�ی�اة ب�ع�ض 
المشاھیر" یعتبر نقلة إلى من�ط�ق�ة أخ�رى 
لم تعھدھا من قبل. أراك تناولت فیھ العدید 
من الشخصیات التاریخی�ة م�ث�ل س�ل�ی�م�ان 
ال��ح��ل��ب��ى وع��م��ر م��ك��رم وأح��م��د ع��راب��ى 
ومصطفى كامل وأدھم الشرق�اوى وأح�م�د 
شوقى وغسان كن�ف�ان�ى وال�دك�ت�ور ج�م�ال 
حمدان والمطرب محمد فوزى واسماع�ی�ل 

 یس ورشدى أباظة وغیرھم.
** بالفعل یا أستاذ محمد، كما تقول، لك�ن 
ھذا الموضوع لیس طارئًا. فبحك�م ع�م�ل�ي 
أخصائیًّا نفسیًّا، أتأمل بیني وب�ی�ن ن�ف�س�ي 
في تاریخ مثل تلك الشخ�ص�ی�ات وأض�ع�ھ�ا 
ع�ل�ى م�ی�زان ال�ع�ق��ل وال�م�ن�ط�ق، وأس�ب��ر 
أغوارھا فأرى بعضھا قد ظ�ل�م�ھ ال�ت�اری�خ 
وبعضھا اآلخر أع�ط�اه ال�ت�اری�خ ف�وق م�ا 
یستحق، ولذا رأی�ت أن�ن�ا ب�ح�اج�ة إلع�ادة 
قراءة ِسیَر كثیر من المشاھیر ب�ع�ی�ًدا ع�ن 
أی��ة ت��وج��ھ��اٍت أو ف��رض��ی��اٍت أو أح��ك��ام 
مسبقة، ومع عصر المعلوم�ات وس�ھ�ول�ة 
تداولھا كان من المفترض كشف كثیر م�ن 
الحقائ�ق ودح�ض ك�ل االف�ت�راءات ل�ك�ن�ن�ا 
وج��دن��ا أن��ف��س��ن��ا أم��ام ك��م ك��ب��ی��ر م��ن 
ال��م��ت��ن��اقض��ات، وت��اھ��ت ال��ح��ق��ی��ق��ة وس��ط 
حمالت التشكیك والتشھیر، بل وأص�ب�ح�ت 
الموضة اآلن ال�ھ�ج�وم ع�ل�ى ش�خ�ص�ی�ات 
ت�اری�خ�ی�ة وإلص�اق ك�م ھ�ائ�ل م�ن ال�ت�ھ��م 
واألغالیط ب�ھ�ا، وتش�وی�ھ ص�ورت�ھ�ا أم�ام 
األجیال الجدیدة. لذا أدلیت بدلوي. وعندما 
كتبت عن أدھم الشرقاوي أج�ری�ت ح�واًرا 

 مع ابن شقیقھ حتى كأنني أحدق بعینیھ.
 

لم یبَق إال أن نتمنى ل�ك ال�م�زی�د وال�م�زی�د 
 من اإلبداع. 

** شكرا وت�ق�دی�را ل�ح�ض�رت�ك ول�ل�م�ب�دع 
الفنان دكتور موفق ساوا رئ�ی�س ت�ح�ری�ر 
العراقیة األسترالیة على ھذه االس�ت�ض�اف�ة 

 التي أثلجت صدري.

 اا اا " اوا اي "
ح ز  

 

 أجرى الحوار: محمد محمد السنباطي/مصر
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ل�ن آت�ي ب��ج�دی�د .. أو ك�م�ا ی�ق��ول أھ�ل�ون��ا 
ُمتَھّكمین [َعبالَك جایْبلَھ بیضة أم صفاری�ن/ 
ُمّح�ی�ن!] ل�ن آت�ي ب�ج�دی�ٍد إذا م�ا قُ�ل�ُت أنَّ 
الشعوَب ال�م�ق�ھ�ورة وال�ُم�س�ت�ض�ام�ة ت�ل�ج�أُ 
وتُبدُع ف�ي إب�ت�ك�ار أس�ال�ی�ب م�اك�رة وغ�ی�ر 
مباشرة ف�ي ھ�ج�اء أوض�اع�ھ�ا ال�م�ع�ی�ش�ی�ة 
وم��ق��اوم��ة اإلس��ت��ب��داد وال��ق��ھ��ر، أیّ��اً ك��ان 
مصدره .. تَُجنِّـُد في ذل�ك الس�خ�ری�ةَ ال�ُم�ّرة 
والنكتة الالذعة، وحتى الف�ك�اھ�ة الس�وداء، 
" غ�ام�زاً  بعضھا یستبطُن ال�ق�ول "ال�ع�اديَّ
ھ�ا ذاك  بصورة ِحكمٍة أو قوٍل مأثور، وأش�دُّ
الذي یتوّسُل الط�ب�اَق ال�ك�ام�ل أو ال�ن�اق�ص/ 
الِحسَچھ/ .. م�م�ا إش�ت�ھ�َر ب�ھ أھ�ل ال�ف�رات 

 األوسط ... یتفاخرون بھ على سواھم. 
المثال األنصع على ذل�ك ف�ي ق�ول الش�اع�ر 
الشعبي النجفي الراحل ع�ب�د ال�ح�س�ی�ن أب�و 

 : َشبَعْ 
      [الحِمد � والُشُكر حسین صایر پاشھ، 

 ! الناس تِلبَْس َجرَملي وآنھ بطرگ دشداشھ
[* 

ما دعاني لھذا المدخل، لقطةٌ وصلتني ع�ب�ر 
الواتس أپ .. إم�رأة ش�ع�ب�ی�ة، ت�ح�م�ُل ھ�ذا 
اإلرث الثقافي، تھجو األوضاع برمتھا دون 
تفاصیل، أو ت�زوی�ٍق وب�دی�ٍع أو غ�ی�ره م�ن 

 الُمحّسنات اللغویة! ترفع یدیھا وتدعو :
ْد وجھ كلَمْن بیَّض وجھ صدام !!]   [هللا یسوِّ

دعاٌء من سبع كلم�ات ی�وج�ُز ك�ل األوض�اع 
عاماً .. أبل�ُغ  17في العراق منذ إحتاللھ قبل 

ف��ي م��ع��ن��اھ��ا م��ن ك��ث��رٍة م��ن ال��ُم��ط��ّوالت 
 ! والتحلیالت

  ..."دعائھا"إقَشعرَّ بدني وأنا أستمع لــ
جَرْت في شت�اء  "حادثةٌ "قَفََزْت إلى خاطري

. وق�ت�ھ�ا ك�ان ال�راح�ل ش�م�ران 1979عام 
الیاسري (أبوگاطع) في زیارتي، ق�ادم�اً م�ن 
براغ .. سھَرنا، أكلنا وشربنا، ثم ماذا ی�دور 

 !!من حدیٍث بین عراقیَّین ُمغتربین ؟
تََسیَّبُت! فحكیُت لھ كیف أنَّ ر. أبو .. ف�الن! 
كان قبل فترٍة قصیرة ف�ي زی�ارة ش�خ�ص�ی�ة 

�تْ " لبرلی�ن، ل�ھ ف�ي ف�ن�دق ش�ت�ات  "! َح�جَّ
برلین، كل لجنة تنظی�م أل�م�ان�ی�ا، ح�ت�ى َم�ْن 
�ل "وع�ث�اء" الس�ف�ر إل�ى ب�رل�ی�َن م�ن  تَحمَّ
خارجھا !! كنُت الوحید من بینھ�م م�م�ن ل�م 
یحظر اللقاء .. أخبروني بعدھا أنھ إستفس�َر 

خشمھ عالي، لیش ما  ....  أما یزال " عني
ك�ان ذل�ك ال�ق�ی�ادي ق�د ج�اء إل�ى   "!إجھ؟

برلین حینھا ضمن سلسلة من الزیارات قام 
ُج ف�ی�ھ�ا إل�ى"أن  بھا لعدد من الب�ل�دان ی�روِّ
الوضع في البالد غیر میؤوٍس منھ .. إذا ما 

 "!تخلّینا عن مواقفنا المتخشبة ...كذا
اللھمَّ ال  "أطلَق أبو گاطع حسرةً َحّرى وقال

تُبارْك في ضرِع وزرِع َمْن یدَّخُر ج�ھ�داً ف�ي 
بع�د  "!! فضح الدكتاتوریة الفاشیة ودحرھا

تلك الزیارة إنتشر دعاء أبي گاط�ع ھ�ذا ... 
 ! ِشفاھاً وكتابة

…………………. 
تُّجار النجف وأغنیاؤه َدَرجوا ع�ل�ى خ�ل�ع  *

پاشا على الشاعر عبد ال�ح�س�ی�ن أب�و   لقب
َشبَْع، لیس سخریةً، بل إتق�اءاً م�ن ھ�ج�ائ�ھ 
وم��ن لس��ان��ھ ال��ذرب! أم��ا ج��رم��ل��ي، ف��ھ��و 

- أل�م�ان�ي -تصحیف شعبي لكلمة جیرَمن�ي 
قماٌش صوفي مستورد من ألمانی�ا یص�ن�ع   

الموسرون منھ ثیابھم الشت�وی�ة، ف�ي ح�ی�ن 
أنَّ ع��ام��ة ال�ن��اس ال ت�ق��وى ع��ل�ي ش��رائ��ھ 

ب�ق�م�اش�ھ�ا  -الج�الب�ھ  -وتكتفي بالدشداشھ 
 العادي الذي ال یقیھم برد الشتاء.

***** 
حفّزتني مقالة د. قاسم حسین صالح [الل�غ�ة 
العربیة .. جمال وبالغة وبیان] ال�م�ن�ش�ورة 

 28.12.2020في الحوار المتمدن بت�أری�خ 

ومواقَع أخرى، مقالة ج�م�ی�ل�ة ورص�ی�ن�ة .. 
أقوُل حفزتني لمقاربة بع�ض ال�ق�ض�ای�ا م�ن 
زاوی�ة، غ�ی�ر م�ا َدَرج�ت ع�ل�ی�ھ ك�ث�رةٌ م��ن 

 ! الكتابات
أقوُل حیَن یتسیَُّد اإلنحط�اط ال�ح�ض�اري،  -1

فأنھ یشمل كل جوانب الح�ی�اة .. ب�م�ا ف�ی�ھ�ا 
اللغة. فال غ�راب�ةَ أْن ن�رى ل�غ�ة َم�ْن تس�یَّ�َد 
المشھد السیاسي ال�ع�راق�ي ف�ي غ�ف�ل�ٍة م�ن 
الزمن، ھاب�ط�ة إل�ى درج�ٍة، ال ت�أخ�ُذ ح�ت�ى 

[ُخ�ْذ م�ن  -ال�ج�اح�ظ  -بنصیحة أبي عثمان 
النحو ما یُجنِّبُ�َك ف�اح�َش ال�خ�ط�أ !] ب�ل أنَّ 
الكثرةَ الكاثرةَ منھم، وكذلك غیر ق�ل�ی�ٍل م�ن 
خ��ط��ب��اء ال��م��ن��اب��ر، ب��ل ح��ت��ى م��ن ب��ع��ض 
المعارضین لھم، یرتكب أفحَش الفُحش ب�أْن 
یرفَع المجرور وینص�َب ال�م�رف�وع دوَن أْن 
یطِرَف لھ جفٌن ... بل أنَّ البعَض ال یُ�ح�س�ُن 
حتى قراءةَ المكتوِب لھ !! ویُصرُّ على ع�دم 
األخذ بنص�ی�ح�ة تس�ك�ی�ن آواخ�ر ال�ك�ل�م�ات، 
تحاشیاً للوقوع في خطأ. ناھیكم عن تشذیب 
وصقِل مخارِج حروف لغتنا الجمیلِة بحقٍّ .. 

 !! كي ال نُكثَِر في التَطلُّب
لس���ُت ُم���غ���رم���اً ب���ب���ع���ض األرق���ام  -2

واإلحصائیات، التي تقول بانَّ م�ع�دل ق�راءة 
 0، 79الفرد العربي سنویاً ال ت�زی�د ع�ل�ى 

ین�ع�ى  "بكائیة" كتاباً. بل یذھب البعض إلى
ك�ت�اب غ�وت�ن�ب�رغ" م�ق�اب�ل ال�ك�ت�اب " فیھ�ا

األلكتروني. صحیٌح أننا لم نعد ب�ح�اج�ة إل�ى 
نحفظ ف�ی�ھ�ا م�ئ�ات وآالف   غرفة في بیوتنا

الكتب والم�وس�وع�ات، وص�ح�ی�ٌح أیض�اً أنَّ 
أط��ف��ال��ن��ا ل��ن ی��ع��ودوا ی��ح��م��ل��ون ع��ل��ى 

ح��ق��ائ��ب م��درس��ی��ة ت��زن ع��دة   ظ��ھ��ورھ��م
ك���ی����ل����وغ���رام����ات، ب����ل ش����رع����وا اآلن 

عنھا بشرائح وتلفون�ات ذك�ی�ة   یستعیضون
تُمكنھم من الحصول على ما یحتاجون�ھ م�ن 
معلوم�ات .. ل�ك�ن ذل�ك ل�ن یُ�ل�غ�ي ال�ك�ت�اب 
الورقي، مث�ل�م�ا أنَّ ال�ف�وت�وغ�راف ل�م یُ�ل�ِغ 
الرسم، والت�ل�ف�زی�ون ل�م یُ�ل�ِغ الس�ی�ن�م�ا ... 
فالكتاب األلكتروني ما ھو إالّ ُمحاكاة لك�ت�اب 
غوتنبرغ ، مع فارٍق أساسي ھو أن األخ�ی�ر 
سیظل قائما لقرون، إذ ما زلنا ح�ت�ى ال�ی�وم 
نرجع إلى كتٍب صدرت قبل عدة ق�رون، ف�ي 
حین أنني لسُت متأكداً من إح�ت�ف�اظ ال�ك�ت�اب 
األلكتروني بمزایاه ال�م�غ�ن�اط�ی�س�ی�ة وخ�زن 
المعلومات ألكثر م�ن عش�ِر س�ن�وات!ع�ل�ی�ھ 

 أزعُم، دوَن أْن ارت�ِك�َب خ�ط�أً ف�ادح�اً! ب�أن
سیظل وال خوف ع�ل�ی�ھ!  "كتاب غوتنبرغ"

فأنسان اإلنترنت ھو إنسان غوت�ن�ب�رغ ألن�ھ 
مضطٌر للقراءة أكثر من السابق بسب�ٍب م�ن 

 !... إزدیاِد فضولھ العام
علینا أن نعترُف من جانب آخر بأن الكتب ، 
بكل أنواعھا تتضّمن حماقاٍت غ�ی�ر ق�ل�ی�ل�ة، 
ل�ك��ن ال��ذي یُ��زھ��ُر ال��ث�ق��اف��ة، ل��ی��س م��ج��رد 
القراءة، بل ماذا نقرأ ؟ ال الحفظ، بل التنقیة 
والفَرز، أي إھمال تلك الح�م�اق�ات، ال�ت�ي ال 
أساس علمي ل�ھ�ا. وال ی�ت�مُّ ذل�ك م�ن دون 
حركة نق�دی�ة ج�ادة، ب�ع�ی�دة ع�ن ال�ُم�ح�اب�اة 

أو ال��ق��ذف وال��ت��ج��ری��ح  "اإلخ��وان��ی��ات"و

 والمناكفة ..إلخ
أنَّ عدد القراء الیوم في تزاید مستمر أك�ث�ر 
بكثی�ٍر م�م�ا ك�ان أواس�ط ال�ق�رن ال�م�اض�ي. 

النت كثیراً، ما عدا أول�ئ�ك،  فالناس تقرأ في
الذین یمضون ساعاٍت ولیالي ف�ي مش�اھ�دة 

  وزیارة مواقع ترفیھیة أو
   حتى إباحیة .. إلخ

فالنت یوفّر لنا كماً ھائالً م�ن ال�م�ع�ل�وم�ات، 
لكنھ ال یقول لنا أیة معلومة صحیحة وأی�ھ�ا 
مشكوٌك بھا ..! وتظل ال�ق�راءة، إْن أحس�نّ�ا 
األختیار ، م�ت�ع�ة تُش�ّذُب ال�ن�ف�س وال�ع�ق�َل، 
تُقّشرھما من بثور الغیِب والخرافة .. ت�ف�ت�ُح 

  ! الذھن على التساؤِل والشك في الیقینیات
ما یُمیُّز عصرنا ال�ح�ال�ي ع�ن ال�ع�ص�ور  -3

السابقة ھي السرعة ال�ھ�ائ�ل�ة. ق�دی�م�اً ك�ان 
الناس الذیَن یریدون الحجَّ إل�ى ال�ق�دس أو 
مكة یس�ت�ل�زم�ھ�م األم�ر ش�ھ�وراً، ی�ك�ت�ب�ون 
وصایاھم ... أما اآلن ف�ال یس�ت�غ�رق م�ن�ھ�م 
سوى ساعاٍت لیص�ل�وا. وك�ان م�ع�دل ع�م�ر 
الفرد قبل بضعة قروٍن ال یزیُد ع�ل�ى أرب�ع�ة 

 عقوٍد أو خمسة،
أي یمكنھ أْن یشھَد تحّوالً تأریخیاً واح�داً .. 
اآلن یعیش الفرد ف�ت�رة أط�ول تُ�م�ك�ن�ھ م�ن 
رؤیة ومعایشة تغیرات وتح�والٍت ت�أری�خ�ی�ة 
عدیدة خالل حیاتھ .. كسقوط إمبراط�وری�ات 
وأنظمة كولونیالیة كما في حال�ة ب�ری�ط�ان�ی�ا 

ِك وإنح�الل اإلت�ح�اد   وفرنسا وإسبانیا، وتفكُّ
الس�وف��ی��ت��ي، وب��دای��ة أُف��ول اإلم��ب��راط��وری��ة 
األمریكیة وتشك�ل ن�ظ�ام ع�ال�م�ي ج�دی�د ... 
وم��ث��ل ذل��ك ع��ل��ى الص��ع��ی��د اإلق��ل��ی��م��ي 
والوطني ...إلخ الفارق األساس اآلن ھو أنَّ 

عص�ب�ي  " درع"على الفرد أن یتس�لّ�َح بـ� 
وفكري معقوٍل یحم�ي ت�وازن�ھ م�ن الش�طَ�ِط 

 !! واإلنفصام .. وحتى من الجنون
التك�ن�ول�وج�ي  -صحیٌح أنَّ التقدم العلمي  -4

الحدیث جلب للبشریة إیجابیاٍت ھائلة ، أكبر 
وأكثر مما شھ�دت�ھ ف�ي ع�م�رھ�ا الس�اب�ق ، 
��َرت ل��ھ��ا ال��ع��ی��ش وال��ت��م��ت��ع ب��ال��ح��ی��اة  یَسَّ
ومباھجھا على ن�ح�و أفض�ل ... إل�خ ل�ك�ن�ھ 

التكن�ول�وج�ي) ج�ل�َب م�ع�ھ  -(التقدم العلمي 
كذلك سلبیات ومخاطر ، لم تعرفھا البش�ری�ة 
سابقا ، َغ�َدْت تُ�ھ�ّدُد ال ال�ب�ش�ری�ة وح�دھ�ا 

  ! بالفناء ، بل العالم بأسره والبیئة برمتھا
دون الخوض في ت�ف�ص�ی�الٍت وإح�االٍت إل�ى 
دراساٍت وأبحاث مختلفة ال یتسع ل�ھ�ا ح�یّ�ٌز 

 محدود .. ودون اإلنزالق إلى إشاعة إجواء
، ن�ق�وُل -نھایة العالم  - "األبوكالیبسوس"

أنَّ السبب في ذلك ال یكمن في ال�ع�ل�م، إن�م�ا 
في الجھات ال�ت�ي تس�ت�غ�ل�ھ ألغ�راٍض غ�ی�ر 
إنسانیة، بل معادیة لھا .. من أجل ت�ح�ق�ی�ق 
غ���ای���ات وأرب���اٍح ج���ن���ون���ی���ة، ال ع���الق���ة 

ب�أن��ع�ت�اق ال�ب�ش�ری��ة وت�وزی��ع ال�ث��روة   ل�ھ�ا
بص�ورٍة تض��م��ن ح�ّداً م��ع��ق��والً م��ن ال��رف��اه 
اإلجتماعي والثقافي للمجتمع�ات اإلنس�ان�ی�ة 
وبما ینسجم مع الحفاظ على البیئة لألج�ی�ال 
القادمة وإستنباط أشكاٍل جدیدة تُعوِّض ع�ن 

 المصادر الطبیعیة الناضبة ...إلخ

لن نتحّدَث ع�ن س�ب�اق ال�ت�س�ل�ح ال�ج�ن�ون�ي 
واألسلحة البیولوجی�ة وال�ج�رث�وم�ی�ة .. ب�ل 
عّما یؤدي إلى تلویث نفسیة وأفكار األجیال 

 ! الناشئة
قبل بضعة عقود جرى اإلنتباه إل�ى م�خ�اط�ر 
بعض البرامج واألفالم ، التي تبثھا القنوات 
التلفزیونیة، ومخاطرھا النفسیة على سلوك 
األطفال والنشء الصاعد، مما ح�دا ب�ب�ع�ض 

 الشركات المنتجة للتلفزیون�ات إل�ى إی�ج�اد
یمن�ع األط�ف�ال م�ن م�ت�اب�ع�ة ب�ع�ض  "قفل"

 ...  البرامج واألفالم دون رقابة من الك�ب�ار
أو تأخی�ر ب�ث ت�ل�ك ال�ب�رام�ج واألف�الم إل�ى 
أوقات یكون قد حلَّ فیھا موعد نوم األطفال! 
لكن بظھور النت، الذي اُشی�ع�ت ب�واس�ط�ت�ھ 
المعلومة عبر الع�ال�م، ب�ع�ی�داً ع�م�ا ع�رف�ت�ھ 
البشریة م�ن رق�اب�ة وحض�ر ف�ي م�اض�ی�ھ�ا 
البعید وحتى الق�ری�ب، وب�ظ�ھ�ور ال�ھ�وات�ف 
الذكیة أصبح النت م�ت�وف�راً ل�ألط�ف�ال، دون 
رقابة األھل. وأصبح بأمكانھم ال�دخ�ول إل�ى 

مة" منّصات وراح�ت ال�ف�ض�ائ�ی�ات  !" محرَّ
تسمح ببث مشاھد وبرامج، وحتى أف�الٍم .. 
یمكن لألط�ف�ال م�ت�اب�ع�ت�ھ�ا وھ�م ی�ت�ن�اول�ون 
العشاء مثالً .. وفي أحیاٍن غیر ق�ل�ی�ل�ة دون 
رقابة من األھل ، بسبب م�ن ظ�روف ع�م�ل 
األھ���ل أو أن غ���رف األط���ف���ال ت���ك���ون 

أو كومبیوترات ..   بأجھزة تلفزیون  مزودة
 . وما إلى ذلك

 "ال�خ�ی�ر" الكامن ف�ي "وھكذا فأنَّ "الشرَّ 
یتمظھر تدریجیاً نحو العَلَن دوّن إرادة منّا !

كان موجوداً على الدوام .. بشكل  "الشرُّ "فـ
أما اآلن فیظھر إلى السطح ،ویصبح   سّريٍ 

 " ال�ذوق " تدریجیاً مألوفاً ، بل جزءاً م�ن
العام !! فاإلحتفاُء ببعض فرق الروك ، التي 

ع��ب��ادة " ت��رّوج ل��ت��ع��اط��ي ال��م��خ��درات أو
، وال�ب�ع�ض اآلخ�ر ی�ب�ث مش�اھ�د "الشیطان

مروعة تسفُح فیھا الدماء بمن�ت�ھ�ى ال�ق�رف 
المازوخي أیام ع�اش�وراء وس�واھ�ا .. أم�ٌر 
ُمقرٌف بالنسبة لي، شخصیاً! وأظلُّ أتس�اءُل 
ھل أن ھذا األحتفاء بالقُب�ح ی�ث�ی�ر ال�ح�روَب 

 !والمذابح ، أم أنھ ردة فعٍل علیھا ؟
لس�ُت أدري، وال أری�د ال�خ�وَض ف�ي ذل�ك، 
فلسُت مستعداً ل�ت�ق�دی�م ح�ك�ٍم أخ�الق�ي ع�ل�ى 
قضیة تتعلَُّق بذائقة الناس .. لكن إْن إستلزم 
األمر إعطاَء ح�ك�ٍم أخ�الق�ي ع�ل�ى ال�ح�روب 
وجوع أكثر من نصف البشریة، سأقول أنھا 

  ! أبشُع شيٍء تمرُّ بھ
 
أعرُف أنَّ الكتابة، واإلبداع بشك�ل ع�ام،  -5

ال یغیُّر الحاضر .. ! وأن�ا لس�ُت م�ھ�ووس�اً 
البشریة منذ فجر   بحل ھذا اللغز، الذي أعیا

التأریخ إلى الیوم، نتیجةً لرغب�ة ال�ف�رد ف�ي 
وما ی�ح�ی�ط   أَْن یرى نتاَج فِعلھ في المجتمع

ب��ھ .. ُم��ت��ح��قِّ��قَ��ةً أم��ام ع��ی��ن��ی��ھ، وھ��و أم��ٌر 
التغ�ی�ی�رات " میكانزمات "مشروع ! بیَد أنَّ 

اإلجتم�اع�ی�ة ل�ھ�ا ق�وان�ی�ن�ھ�ا ومس�ت�ل�زم�ات 
 اإلرادوی�ة" ب�ع�ی�داً ع�ن ..  تََحقُّقھا ع�م�ل�ی�اً 

  ! وما نشتھي"
ق�د ت��ق��رأ ك��ت��اب��اً أو ت��ت��ط�لّ��ع ف��ي ل��وح��ة أو 

إلى لحٍن، یُ�ح�ّرُك دواخ�ل�ك وی�ح�ثُّ�َك   تستمعُ 
ل .. یؤثُّر فیك ، ف�ت�ش�رُع ب�ت�غ�ی�ی�ر  على التأمُّ
طریقة تفكی�رك، غ�داً أو ب�ع�د غ�ٍد ق�د ت�ب�دأُ 

  بالتصرف بشكل مختلٍف ...إلخ
في كل مرٍة نطالُب فیھ المثقف ب�إی�ج�اد ح�لٍّ 
لمشكالت العالم ، نرتكُب خطأً شائعاً .. فھذه 
ل��ی��س��ت م��ھ��م��ة ال��م��ث��ق��ف ! م��ھ��م��ت��ھ أْن 

لتغییر الوعي الجمعي، عبر ح�وام�ل   یحرثَ 
ثقافیة .. ق�د ت�وص�ُل إل�ى  -إبداعیة، فكریة 

إدراك ضرورة تغییر األوضاع القائمة ن�ح�و 
     األفضل، نحو الحریة، فالحریة جماٌل...

 ،َِم ا م إذا 

َِم ا ن ! 
 

 یحیى علوان/ برلین
 



 اب اا 
   اات ا واات ا   ر ا ف
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ینطوي المفھوم بضیاع ال�م�رء وغ�رب�ت�ھ ع�ن    
ذات نفسھ او عن المجتمع الذي ینتمي الیھ, وان 
االغتراب نمط من التجربة یرى الفرد نفسھ فیھ�ا 

اذا ج�از  -كما لو كانت غریبة عنھ فالفرد یصبح 
وش�ع�ور ال�ف�رد   غ�ری�ب�ا ع�ن ن�ف�س�ھ، -الت�ع�ب�ی�ر 

باالنفصال عن ذاتھ وع�دم االن�ت�م�اء ال�ی�ھ�ا, وان 
الحیاة ال معنى لھا وانھا تسیر وفق من�ط�ق غ�ی�ر 
معقول ومن ثم یرى المغترب ان حیاتھ ال ج�دوى 
منھا فیفقد واقعیتھ ویحیا نھب�ا ل�م�ش�اع�ر ال�ق�ل�ق 

 . والالمباالة والفراغ الوجودي
فاألنسان یعیش ح�ال�ة م�ن ال�ھ�رب ال�دائ�م م�ن   

الواقع واجترار شریط الذكریات الجمی�ل�ة وح�ال�ة 
اخرى تقوده الى المستقبل نحو األنا المثالیة التي 
تعبر عن طموحاتھ وآم�ال�ھ ال�م�س�ت�ق�ب�ل�ی�ة, وأم�ا 
الذات الفعلیة فھو یرفضھا وال یقر ب�ھ�ا ل�ك�ون�ھ�ا 
ناقصة بالنسبة الى الذات المثالیة ف�ی�ن�ظ�ر ال�ی�ھ�ا 
ن�ظ��رة الش��ع�ور ب�ال��ن��ق�ص وال�دون��ی�ة وال ت��ك��ون 
بمستوى طموحاتھ طامحا ب�ذات وھ�م�ی�ة ذھ�ن�ی�ة 
حیث الراحة من النقص وجبران الخ�ل�ل ال�ف�ع�ل�ي 
في الشخصیة, فكلما حقق شی�ئ�ا م�ن ط�م�وح�ات�ھ 
وجد نفسھ في بدایة مشواره والزالت تفصلھ عن 
االنا المثالی�ة ف�اص�ل�ة ب�ع�ی�دة بس�ب�ب ط�م�وح�ات�ھ 
المتجددة ورغباتھ الالمتناھ�ی�ة وھ�ذا أح�د اوج�ھ 
االزمة وأحد اس�ب�اب ال�ق�ل�ق واالض�ط�راب ل�ھ�ذا 
ی�ھ��رب االنس�ان م��ن واق��ع��ھ ال��ى ع�ال��م ال�خ��ی��ال 

 . والمثالیة
وت��ج��ع��ل��ھ ی��خ��اف م��ن م��واج��ھ��ة ذات��ھ وواق��ع��ھ  

واالعتراف بوجود النقص, فھو في ح�ال�ة خ�وف 
دائم, خوف مكبوت ال یمكنھ االفصاح واالعتراف 
بھا فیمارس تغطیة الشعوریة على تشوھات ذاتھ 

لتبقى متعالیة عن الخلل في مكنون�ات�ھ ال�داخ�ل�ی�ة 
وبذلك یستمر بالعیش ب�ازدواج�ی�ة وح�ال�ة فص�ل 
بین الطموح والواقع, ب�ی�ن األن�ا ال�ف�ع�ل�ی�ة واألن�ا 

 . المثالیة
ومن ع�ل�م�اء ال�ن�ف�س ال�ذی�ن اھ�ت�م�وا ب�دراس�ة   

م) 1952-1885(االغتراب): ك�اری�ن ھ�ورن�اي (
في نظرتھا   وقد انطلقت الباحثة النفسیة ھورناي

الى االغتراب من مقولة مف�ادھ�ا : إن الش�خ�ص 
یناضل في الحیاة من أجل تحقیق ذات�ھ ف�خ�ال�ف�ت 
فروید في عدة عوامل منھا ال�ع�وام�ل ال�غ�ری�زی�ة 
التي اعتبرتھا ال تعد وأن تكون ع�وام�ل ت�ح�ددھ�ا 
الثقافة، كما إن الذي اعتبره فروید طاقة غریزیة 
فطریة ھو في الحقیقة حاجة عصابی�ھ ل�ل�ع�اط�ف�ة 

  یثیرھا القلق.
تؤكد ھورناي إن لك�ل ف�رد ذات واق�ع�ی�ة وذات   

مثالیة والواقعیة أو الح�ق�ی�ق�ة ت�ت�ض�م�ن األش�ی�اء 
الحقیقیة عن أنفسنا أما المثالیة فھي ت�ع�ك�س م�ا 
یجب أن تكون علیھ، ومن العوامل التي تعت�ب�رھ�ا 
 ھورناي مسؤولة عن عملیة االنفصال عن الذات

:  
ال��ت��ح��رك��ات االی��ج��اب��ی��ة ال��ب��ع��ی��دة ع��ن ال��ذات   -1

الحقیقیة، كالدافع الى المجد والسعي الى االلت�زام 
  . بمثل أعلى غیر ممكن التحقیق

التحركات االیجابیة ضد الذات الحقی�ق�ی�ة ك�م�ا   -2
  . في كراھیةّ الذات وتحطیم الذات

الصراعات العصابیة الشدیدة وال�ت�ي ت�ن�ت�ھ�ي   -3
عامة بأسالیب سلوكیة غیر طبیعی�ة ی�ل�ج�أ ال�ی�ھ�ا 
الفرد م�ث�ل االن�ف�ص�ال ع�ن اآلخ�ری�ن وال�ع�دوان 

 . المزمن نحو اآلخرین
كما وتن�اول�ت ھ�ورن�ي ف�ي ك�ت�اب�ھ�ا (ال�ع�ص�اب   

والنمو اإلنساني) م�وض�وع االغ�ت�راب وط�رح�ت 
  : نمطین لالغتراب عن الذات ھما

االغتراب عن الذات الف�ع�ل�ی�ة : وھ�ذا ال�ن�م�ط   -1
یتحقق في أخفاق الفرد بوجود رغباتھ ومیلھ الى 
تجاوز مشاعره ورغباتھ وأفكاره الى أن تص�ب�ح 
رغبات مكبوتھ وتعتبر ھورن�ي س�م�ة ل�ل�ش�خ�ص 
 المصاب بالعصاب ویشعر بالخجل م�ن مش�اع�ره

وأنشطتھ وب�ذل�ك ال�ف�ع�ل�ی�ة ل�ھ ب�ال�ف�ع�ل مش�اع�ر 
ورغبات ومعتقدات ولكن یخفق في ال�وع�ي ل�ھ�ا 

  .وإقرارھا
االغتراب عن الذات الحقیقیة : تصف ھورني   -2

ھذا النوع من االغتراب باع�ت�ب�اره اغ�ت�راب�اً ع�ن 
المركز األكثر حیویة لذواتنا یمثل مصدر االھتمام 
العفوي والطاقات وعف�وی�ة ال�م�ش�اع�ر وإن ھ�ذا 
المركز یمثل منبع ال�ق�وى ال�ع�اط�ف�ی�ة وال�ط�اق�ات 
البناءة والقوى الموجھة وال�م�س�ی�ط�رة وال�ق�وى 

 األصلیة التي تسعى نحو النمو والتحقق الفردي
ھ�و   إن الشخص المغترب ع�ن ذات�ھ ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة

ش�ع��ور ب�ع�دم ال�ت�واف��ق   الش�خ�ص ال��ذي ی�ن�ت��اب�ھ

والتطابق بین األھداف والوسائل وی�ع�ی�ش ح�ال�ة 
من الخمول وفقدان الطاقة واإلحباط ویشعر ب�أن 
ذاتھ متخیلة عنھ ومنفعیة أو محاصرة ومنفصل�ة 
عنھ .ان ھذا الشكل من االغتراب یع�د ب�ح�د ذات�ھ 
احدى المسوغات المھیمنة على تفك�ی�ر ال�ف�رد لـ 

 . )(االنتحار
     

ومن الكتاب الذین قدموا للمسرح مواضیع ت�ھ�ت�م 
بالنفس البشریة وص�دام�ھ�ا م�ع ال�واق�ع ال�ك�ات�ب 
تشیكوف فشخصی�ات�ھ ت�ع�ان�ي اغ�ت�راب�اً م�زدوج�اً 
وتتملكھم حالة م�ن ال�ی�أس واالس�ت�س�الم بس�ب�ب 
ضعف إرادتھم فھم یجدون أن ك�ل آم�ال�ھ�م آم�ال 
میئوس منھا ، فھم أناس واقعین ت�ح�ت س�ی�ط�رة 
جھة أعل�ى م�ن�ھ�م (س�ل�ط�ة مس�ت�ب�دة) ف�ق�دم ف�ي 
مس�رح�ی��ت�ھ ذات ال�ف��ص�ل ال�واح�د(ض��رر ال��ت�ب��غ) 
شخصیة (ایفان) الرجل المسلوب االرادة الخ�ان�ع 
تحت سلطة زوجتھ المستب�دة ال�ت�ي ج�ع�ل�ت م�ن�ھ 
انسانا بائسا عدیم الثقة غیر نافع لشيء باألخص 
بعد ان خسر عملھ واحترام الناس لھ ,فأصبح كل 

سنة من ال�زواج  33قبل   حلمھ أن یعود كما كان
شابا یافعا ذكیا ذو قیمة, ال یجد امامھ اال ال�ھ�رب 
من واقعھ المری�ر ال�ى م�ك�ان ی�ج�د ف�ی�ھ ال�راح�ة 

 . والسالم وھذا أقصى حلمھ
لم یكن عبثا من تشیكوف اختیار اسم المسرح�ی�ة 
(ضرر التبغ) بھذا االسم لما للـ (التدخین) اھم�ی�ة 
بالنسبة للمغترب فھي أكث�ر م�ن م�ج�رد ال�ت�ھ�اء, 
فحرق السیج�ارة ھ�ي ب�م�ث�اب�ة ع�م�ل�ی�ة اح�ت�راق 
داخلي ناتج عن التھمی�ش واس�ت�الب لش�خ�ص�ی�ة 
الفرد وم�ق�اوم�ة الش�ع�ور ب�ال�ت�م�زق ب�ی�ن ال�ذات 
الفعلیة الم�ھ�م�ش�ة ال�ح�اض�رة وال�ذات ال�ح�ق�ی�ق�ة 
المثالیة والتي یسعى االنسان للوص�ول ال�ی�ھ�ا او 

 . محاولة استرجاعھا من الماضي االلیم
ایفان : أود أن ألقي بكل ش�يء وأھ�رب دون أن 

ع�ن�دي ب�ی�ن م�ك�ان   أتطلع إلى الوراء .. ال ف�رق
ومك�ان، ف�ال�م�ھ�م ھ�و أن أف�ر م�ن ھ�ذه ال�ح�ی�اة 
الرخیصة القذرة المن�ح�ط�ة, وھ�ذه ال�ح�ی�اة ال�ت�ي 
حولتني إلى رجل أحم�ق ح�ق�ی�ر، إل�ى ھ�رم أب�ل�ھ 

 . یستحق الرثاء
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التحرش ھو كل فع�ل غ�ی�ر م�ق�ب�ول "وق�د   
ینحصر في مجرد نظرة جنس�ی�ة أو ت�ل�م�ی�ح 

ت��ج��اه األن��ث��ى ال��ت��ي   وإش��ارة أو إی��م��اءة"
تتعرض للسلوك، ب�ح�ی�ث ی�ق�ع ال�ف�ع�ل دون 
مواف�ق�ت�ھ�ا ودون الس�م�اح ب�ھ، إل�ى درج�ة 
اقتحام مساحتھا وم�ح�ی�ط�ھ�ا الش�خ�ص�ي أو 
جسدھا بأسلوب ع�دائ�ي م�ق�ص�ود أو غ�ی�ر 

وأعني باألسلوب غی�ر ال�م�ق�ص�ود  -مقصود
كمثال، حالة الشخص الذي یعجب بفتاة، ث�م 
یدفعھ حبھ إلى اإلل�ح�اح ت�ق�رب�اً م�ن�ھ�ا رغ�م 
رفضھا المتكرر لعرض�ھ وإث�ن�ائ�ھ�ا ل�ھ ع�ن 
الفكرة، ھذا الش�خ�ص وإن ل�م ی�ك�ن ی�دري 
ی�م��ارس أس��ل��وب�اً ی��ن��درج ت�ح��ت مس��م��ی��ات 
التحرش حال استمراره في الضغ�ط ع�ل�ی�ھ�ا 
وإزعاجھا بھذا الحب، والشخص الذي یدیر 
شركة تعمل بھا امرأة فی�ح�اول أن ی�ج�ذب�ھ�ا 
بعرض الترقیات والمكافآت الغیر مبررة ھو 

إذن نفھم م�ن ك�ل ذل�ك أن  -متحرش أیضاً 
التحرش ھو كل سلوك ینتھك ح�ری�ة اإلرادة 
والكرامة معاً وما یتصل بذلك من ت�داع�ی�ات 

 " جسدیة وصحیة ونفسیة مؤلمة
 

قد یحدث التحرش في أكثر األماكن ال�ب�ع�ی�دة 
عن التصور، في أماكن عدیدة تت�واج�د ب�ھ�ا 
المرأة أو حیث یتواجد األطفال حتى ال�رج�ال 
في وضح النھار أحیاناً، وقد یصدر السل�وك 
ال��م��ش��ی��ن ع��ن رج��ل مض��ط��رب أو ام��رأة 

 map of "مضطربة ،فقد أثبتت الدراسات
harassment"   أن نس�ب�ة ال�ت�ح�رش ف�ي

%  75.7النھار أعلى من اللیل، أیضاً نسبة 
ممن خضعن للدراسة ُكنَّ مرتدی�ات م�الب�س 
محتشمة، وال یضعن مساحیق تجمی�ل وق�ت 

% ُك�نَّ 2.1تعرض�ھ�ن ل�ل�ت�ح�رش، م�ق�اب�ل 
مرتدیات مالبس تكشف أجسادھن ویض�ع�ن 
مساحیق تجمیل"! وق�د ی�ق�ع ال�ت�ح�رش أو 
اإلعتداء الجنسي في أم�اك�ن ال�ع�م�ل،و دور 

المث�ب�ت  العبادة، أو في بیت األسرة (كما ھو
في بعض الحوادث المؤلمة الفعلی�ة، وال�ت�ي 
تشیر إلیھا الصحف یومیاً) الصادم أن ی�ق�ع 
ھذا النوع من الجرائم في أشد األماكن أماناً 
أو من جھة المفترض حمایت�ھ�م ل�ل�ض�ح�ی�ة، 

  !ومن ھم في محل ثقة
  

سل�ط�ة أع�ل�ى  وغالباً یصدر من شخص ذي
ضد شخص یرزح تحت وصایة تلك السلطة 
وقد ذكر د. حكمت سفیان في كتابھ "الجنس 
السیاسي" بعض القصص عن ال�م�ع�ت�ق�الت 
األمریكیة و أسرار البرامج النازیة، ال�ج�ن�اة 
كانوا من الرؤساء واألثریاء وذوي السلط�ة 
ومن الخالیا التي تعمل لصالح نشر ف�ل�س�ف�ة 

وم�ت�ع�م�دة!، أیض�اً ض�م�ن  تعذیب ع�ل�م�ی�ة 
تعریف التحرش نجد أنماطاً سلوكیة قد تبدو 
بعیدة كل البعد عن معنى ال�ت�ح�رش، ل�ك�ن�ھ�ا 
تشكل صمیم معاناة اإلعتداءات ال�ج�ن�س�ی�ة، 
فالتنمر والعنص�ری�ة ك�الھ�م�ا یش�ك�الن أح�د 
أشكال التحرش وض�م�ن أن�م�اط�ھ ال�ع�دی�ده، 
بحیث یھدف إلیھما الجناة المتحرشون أكثر 
مما یھدفون إلى الجنس أو إلى اإلس�ت�م�ت�اع 
الجسدي بحد ذاتھ. تقن�ی�ات ن�ف�س�ی�ة ل�غ�ای�ة 

إش��ع��ار الض��ح��ی��ة ب��ال��رف��ض "ھ��و ھ��دف 
المتحرش األول" أن یرفضھا ویتنمر علیھا 
من خالل اإلعتداء على حریة إرادتھا بسبب 
جنسھا أو لونھا أو طبقتھا االج�ت�م�اع�ی�ة أو 
عمرھا! لدفع�ھ�ا إل�ى خ�وف وذع�ر ورج�اء 
ون�وع م�ن ال�ع�ب�ودی�ة ال�ت�ي ی�ت�وق�ع�ھ�ا م��ن 
الضحیة ما یزید من متعتھ الجنس�ی�ة؛ ك�ل�م�ا 
رأى الخوف في عیون الضحیة! وكلما سمع 
الصراخ والبكاء فتزداد لدیھ نشوة التف�وق! 
نعم، لدى معظم ال�ج�ن�اة ال�م�رض�ى ل�م ت�ك�ن 
المتعة الجسدیة فعلیاً ھي الھدف الرئی�س�ي، 
بل كان حب السطوة ورغبة السیطرة، وھ�م 
القوة الزائف�ة. وأیض�اً وھ�م ال�ت�ف�وق ال�ذي 

  !یشبھ المخدرات
  

  : سیكولوجیة المتحرش
المتحرش ھو ش�خ�ص ی�ع�ان�ي ب�دوره م�ن  

عقدة نقص وإحس�اس ب�ال�دون�ی�ة واإلھ�ان�ة 
الش�خ�ص�ی�ة، وأظ�ھ�رت   عمیقی�ن ف�ي ب�ن�اء

أغلب التحلی�الت ال�ن�ف�س�ی�ة أن ال�م�ت�ح�رش 
"غیر سوي" وغالباً كان الجان�ي ف�ي م�ث�ل 
تلك القضایا یعاني مرض "اضطراب الھویة 
التعددیة"، وبالتالي یتنقل بین ش�خ�ص�ی�ات�ھ 
بدون عاطفة أو ذاكرة، یم�ارس ع�ن�ف�ھ م�ن 
خالل فرض رغباتھ، وإحكام القوة والشعور 
بھا لیؤكد لنفسھ أنھ ما یزال قویاً، أو لیشھر 
العداء في رسالة ضمنیة تتحدى ال�م�ج�ت�م�ع 
من حولھ، أو ل�ی�ظ�ھ�ر ش�خ�ص�ی�ة س�اخ�ط�ة 
بداخلھ، فھو ال یعادي الضحیة إنما ی�ود ل�و 
یعادي المجتمع بأكملھ ألنھ ناقم علیھ، األمر 
ال��ذي ق��د یص��ل ب��ھ إل��ى ارت��ك��اب ج��ری��م��ة 
اإلغتصاب ألن عقد التربیة الخاطئة ت�دف�ع�ھ 
لذلك، كشحنة غضب مختزنة بال�ت�زام�ن م�ع 
نمو شخصیتھ ما یجعلھ راغباَ في م�م�ارس�ة 
الت�م�ی�ی�ز ال�ذي یش�ع�ر ب�م�رارت�ھ ب�األس�اس 
وإخضاع ضحیتھ لمرارة ھذا التمییز بسب�ب 
نوعھا أو عمرھا الصغیر، ف�ھ�و ف�ي ق�رارة 
ن�ف��س�ھ ك�ان ض�ح��ی��ة وح��ان ال��وق�ت ل�ع��م��ل 
استعراض قوة ولیس استعراض جن�س ف�ي 

 حقیقة األمر. 
 

فقبل أن یتخیر مسلك اإلعتداء الجنسي عقد 
العزم ع�ل�ى م�م�ارس�ة ال�ع�ن�ص�ری�ة ض�دھ�ا، 
بت�ع�ریض�ھ�ا ل�إلك�راه ال�ج�ن�س�ي وإش�ع�ارھ�ا 
باإلھانة والتقلیل من شأنھا أمام ذاتھا، كأنھ 
یخبرھا ضمنیاً من خالل فعلتھ أنھا ضع�ی�ف�ة 
أو كأنھ یوجھ لھا رسالة توح�ي ل�ھ�ا ب�أن�ھ�ا 
مجرد جسد ال غیر، مما یوحي بخلل أكید في 
التربیة، وخلل في تعاریف القوة الشخص�ی�ة 
وتش��وش ف��ي م��ع��ن��ى األخ��الق��ی��ات وف��ي 
القوامیس الخاصة ب�ھ وال�ت�ي ت�ت�ك�ون م�ن�ذ 
طفولة مبكرة جداً، ألسباب بیولوجیة وبیئیة 
م��ث��ل ان��ع��دام ال��ن��ظ��ام وال��ت��ل��وث وال��م��رض 
وألسباب اجتماعیة مثل اإلنھیارات األسری�ة 
والتعرض للعنف األسري واإلھانة وتحط�ی�م 
الشخصیة والقمع والحرم�ان م�ن ال�ح�ق�وق 
البسیطة، المتحرش یختار ضحیتھ للتنفیس 
ع��ن غض���ب��ھ ال���ذي أدى ب���ھ إل���ى ھ���ذا 
اإلضطراب. ال داع�ي ألن تش�ع�ر الض�ح�ی�ة 

  ! بالذنب فال دخل لھا باضطراب الجاني أبداً 
 : أخطاء 
من األخطاء المتداولة وأولھا، ھ�و إق�ح�ام   -

الخطاب الدیني ل�ل�ت�أث�ی�ر ف�ي ب�ح�ث قض�ی�ة 
تحرش بدالً من اللجوء إلى الطب النفسي أو 
خبراء االجتماع والقانون! وبدالً من تحری�ر 
وجھات النظر من األح�ك�ام ال�م�س�ب�ق�ة وم�ن 
الخطاب المقدس الجاھز وضعھ مسب�ق�اً ف�ي 
قضیة حساسة مثل ت�ل�ك ال�ق�ض�ی�ة، ب�ھ�دف 
البرمجة على آراء لیست علم�ی�ة أو ك�اف�ی�ة 
للتحقیق في قضیة اغتصاب لھ�ا ك�ث�ی�ر م�ن 
األب��ع��اد األش��د ت��ع��ق��ی��داً م��ث��الً، وال��ت��ي م��ن 
ال�م��ف��ت��رض أن ت��ؤخ��ذ ب��االع�ت��ب��ار، ف��رؤی��ة 
المشكلة رؤیة عادلة، تؤدي بالضرورة إل�ى 
خطوة تصحیح األوضاع وعالجھا اجتماعی�اً 
ونفسیاً وتربویاً ، وقیل " م�ن أج�ل إی�ج�اد 

  "الحل علینا رؤیة المشكلة بدون مبالغة
في  2010ضمن دراسة لوكالة رویترز عام 

قضایا التحرش الجنسي أثبتت أن مصر ف�ي 
٪! وم�ن ھ�ن�ا  83المرتبة األول�ى ب�ن�س�ب�ة 

لیست الضح�ی�ة ھ�ي ال�م�س�ؤول�ة. ول�ی�س�ت 
الضحیة ھي األضعف بل ھي" ناجیة" قویة 
إن حارب�ت وق�اوم�ت. ع�ل�ی�ن�ا ب�ح�ث أن�م�اط 
التحرش بصدق، إطالقاً م�ن أزم�ات ف�رض 

إل�ى  الوصایة إلى مشك�الت ت�م�ی�ی�ز ال�ن�وع،
التنمر والعنف واإلغتصاب بكل أنواعھ وھذا 

 !ھو الجدیر باإلھتمام فعالً 
نشأت "خریط�ة ال�ت�ح�رش" وھ�ي م�ب�ادرة 
تطوعیة، بدأت بھا "ری�ب�ك�ا تش�او" إح�دى 
مؤسسات المبادرة من أج�ل إن�ھ�اء ال�ت�ق�ب�ل 
المجتمع�ي ل�ل�ت�ح�رش ال�ج�ن�س�ي ف�ي مص�ر 
بالتحدید ، إنھاء العنف ال�ج�ن�س�ي وال�ع�ن�ف 
القائم على النوع وحجج تقب�ل�ھ، وم�ن أج�ل 
دفع المجتمع إلى البحث عن حل�ول ع�ل�م�ی�ة 
بالتحلیل واإلس�ت�ق�ص�اء، وت�وف�ی�ر إم�ك�ان�ی�ة 
اإلبالغ عن التحرش عب�ر ال�ھ�ات�ف أو ع�ن 

  !طریق الموقع اإللكتروني
  
والخطأ الثاني یتعلق بطریقة التحقیق ف�ي   -

قضایا اإلعتداءات ال�ج�ن�س�ی�ة واإلغ�ت�ص�اب 
بنفس الطرق المتبعة للتحقیق في أیة قضیة 
أخرى مثل السرقة أو القتل ب�ح�ی�ث ت�خ�ض�ع 
الضحیة للتحقیق واألسئلة الجارح�ة وال�ت�ي 
عادة تكون مصحوبة بنظرات مھی�ن�ة ت�ق�ل�ل 
من شأن الشاكیة! عادة تُطرح األسئ�ل�ة ف�ي 
أجواء محرجة دون مراعاة لحالة الش�اك�ی�ة 
الصحیة والنفسیة بعد التعرض لضرر وقوع 
الجریمة إن لم تتعرض أقوالھ�ا ل�ل�ت�ش�ك�ی�ك، 
وتكون ُمطالَبة إما بأن تتقدم ببیانات الجاني 
وأوصافھ (وھو شيء ش�ب�ھ مس�ت�ح�ی�ل) أو 
تتس�ام�ح، وف�ي ب�ع�ض ح�االت اإلغ�ت�ص�اب 
یعرضون علیھا حل الزواج بالج�ان�ي، وم�ن 
المؤسف أن بعض األسر ال یقدم�ون ال�دع�م 
بل تجدھم أحیاناً یساھمون في لوم الضحیة، 
وفي النھایة تكون مضطرة إلى التنازل ع�ن 

 ." حقھا في مقاضاة الجاني
  

 البرمجة الدماغیة
قال"ونستون تشرشل" إن اإلمب�راط�وری�ات 

القادمة ستكون امبراطوریات العقول "ومن 
وحي الجملة یتضح أن المتحرش والمجتمع 
الذي یسمح بالتھاون والتخاذل عن الح�ل�ول 
یتحوالن إلى أدوات تخدم فكرة ھدم المجتمع 
ذاتھ لتخدم م�خ�ط�ط�ات خ�ارج�ی�ة، ف�ی�ت�ح�ول 
المجتمع إلى معتقل كبیر للتعذی�ب، ت�ت�ف�ش�ى 
فیھ البرمجة العقلیة التي تتبنى أفكاراً لیست 
من أخالقنا وال من حضارتنا وال من شی�م�ن�ا 
وال من النسیج الفكري للمجتم�ع ال�م�ص�ري 
األصیل، والھدف أن تصیر م�ق�ب�ول�ة ل�دی�ن�ا 
فكرة انتھاك المرأة ألي عذر یبیح الج�ری�م�ة 
ویبررھا ! وی�ت�م إق�ح�ام أف�ك�ار م�دم�رة ف�ي 
عقول جیل بعد جیل، خلف ادعاء كاذب أنھا 
نسیج العقیدة! بعض المشایخ ما ھم بدورھم 

ل�ب�رم�ج�ة ع�ق�ل�ی�ة ف�اس�دة ت�خ�دم  إال أسرى 
بقصدھم أو ب�دون قص�د مص�ال�ح خ�ارج�ی�ة 
وتمتثل لخطاب دخیل خلسة، فلم یعد غ�ری�ب�اً 
أن نسمع فتاوى نكاح المیتة وزواج الصغار 
الشيء الذي جعل األزھر یتأھب للتحقیق مع 
أصحاب تلك الفتاوى مراراً، للوق�وف ع�ل�ى 
المغزى من�ھ�ا ول�م�اذا ق�ی�ل�ت ؟! وأق�ول أن 
الغایة وراء بعض تجار الدین، ھ�ي إرس�اء 
البالدة والسلب�ی�ة ت�ج�اه م�ا ن�ح�م�ی�ھ، ت�ج�اه 
العرض ومعنى الحمى، كي ال نستغرب شیئاً 
بع�د اآلن، أن نص�ی�ر خ�اض�ع�ی�ن ب�إخض�اع 
المرأة وأال نعترض یوما ما وأال نفكر بعقلیة 
ناقدة في حوادث انتھاك المرأة، بل نعتبرھ�ا 
ح��ام��ل��ة اإلث��م و م��ج��رم��ة ب��دورھ��ا ون��ب��رر 
ل�ل�ج�ری��م�ة ب��الس�ی�ر خ�ل�ف ن�داء ال��ب�رب�ری��ة 
وال�ت��وح��ش، الش��يء ال�ذي یس��ب�ب ص��دم��ة 
جماعیة للعقل وبرمجة لألجیال القادمة على 
مفاھیم خاطئة، فالمرأة لیست مخلوقاَ درجة 
ثانیة، ولیست عاراً وعورة، ولیست ناقصة 
عقل، وال تستحق الضرب أو الت�ع�ن�ی�ف م�ن 
أجل التھذیب. بل ببس�اط�ة إنس�ان ،وتش�ك�ل 
نصف مجتمع وبانھیارھا، ی�ن�ھ�ار ال�ن�ص�ف 

  ! اآلخر. وكل شيء معھ یتھدم
ومن خالل نفس الن�ظ�ری�ة ل�ت�ش�رش�ل وھ�ي 
نظریة اقتحام العقول، تتضح أھمی�ة ت�غ�ی�ی�ر 
المناھج الدراسیة بھدف البرمجة العص�ب�ی�ة 
والعقلیة والتي من خاللھا قد نبدأ في العم�ل 
ع��ل��ى ت��رس��ی��خ م��ب��ادئ اح��ت��رام ال��م��رأة، 
والتعریف بالقیم األصیلة والدین المع�ام�ل�ة، 
واستغالل وسائل اإلع�الم ف�ي نش�ر ال�وع�ي 

  .بقیمة المرأة
  
  یقول فلیتشر بروتي 

ال یتوجب على أي شخص أن یدیر عملیة  "
االغتیال, إنھا ت�ح�دث م�ن ت�ل�ق�اء ن�ف�س�ھ�ا, 
والجزء الفاعل في عملیة االغتیال یت�م ع�ن 
طریق السماح بشكل سري لعملیة االغت�ی�ال 
أن تحدث, ھذا ھو العامل ال�وح�ی�د األع�ظ�م, 

أن یلغي أو ی�ق�ل�ل م�ن   إنھ بید من یستطیع
 ".إجراءات األمن االعتیادیة
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 -جاءت نظری�ة ال�ت�ح�ل�ی�ل واالرت�ق�اء  
مدرسة النقد التجدیدیة بصورة واسعة 
كاشتغال نقدي ضمن المساحة األدب�ی�ة 
الشاسعة، لكنھا في ذات الوقت ی�م�ك�ن 
إحالتھا وتط�ب�ی�ق�ھ�ا ع�ل�ى أي ان�ب�ع�اث 
وإنتاج إنساني آخر كالفنون والت�اری�خ 
والسیاسة وغیرھا؛ لكننا ھ�ن�ا ن�ت�ن�اول 
بإیجاز بعض�اً م�م�ا ن�ج�ده ف�ي قص�ی�دة 
النثر التجدیدیة الالحقة زمنیاً بقص�ی�دة 
التفعیلة كونھا األكثر انتشاراً عل�ى م�ا 
یبدو. ونرى واقعاً أنَّ قصیدة الن�ث�ر ل�م 
ت��ح��ددھ��ا ت��ع��ری��ف��ات ت��ح��ص��ر م��ع��ن��اھ��ا 
وماھیتھا إالّ عب�ر ت�ح�ل�ی�ل دق�ی�ق ل�ك�ل 
جوانبھا من قبل ناقد ھو ما ینب�غ�ي أن 
ی��ك��ون ت��ج��دی��دی��اً ك��م��ا ھ��و ل��ون ت��ل��ك 
القصائد التي تحتاج لمن یفسرھ�ا ب�م�ا 
ھي، ولیس بظنّیات خارجیة تق�ل�ل م�ن 
نش�وة ن�ك��ھ�ت�ھ��ا؛ ھ�ذا ال��ت�ح�ل��ی�ل ال��ذي 
فھا بالمعنى العام ال بمفردات قلیلة،  یعرِّ
ھو نتائج بحث الناقد فی�ھ�ا، ال�م�ن�ت�م�ي 
لمدرسة ال�ت�ح�ل�ی�ل واالرت�ق�اء حس�ب�م�ا 
نرى، وما توصل إلی�ھ م�ن م�اھ�ی�ات�ھ�ا 
الكلیة ال عبر تأویل ع�اب�ر، ب�ل ض�م�ن 
تحلیل للمض�م�ون وم�ع�رف�ة ال�ف�ل�س�ف�ة 
الحقیقیة للنص ودوافعھ، وحتى م�ن�اخ 
كتابتھ، اضافة الى جو اللغة االتصال�ي 
التي تدور معھ الكلمات بدالل�ة الص�ل�ة 
أو تولیف المعنى الُمشتق م�ن رس�ال�ة 
الفاعل الُمنتِج ضمن عمل�ی�ة اتص�ال�ی�ة 
مستم�رة ب�ی�ن م�رس�ل وم�ت�ل�ق�ي ع�ب�ر 
وسیلة حسب نظ�ری�ات ع�ل�م االتص�ال. 
وبشكل مختصر یمكن تقسیم ذل�ك ال�ى 
مرتكزات مھمة یشتغل علیھا إي ن�اق�د 

   تجدیدي منھا:
 

 أوالً: الداللة القصدیة
في مرات عدیدة ذك�رن�ا إنَّ أي أدی�ب  

ھو كاتب شعبي ق�ب�ل أن ی�ك�ون ك�ات�ب�اً 
عالمیاً اذا ما سنحت لھ فرصة العالمیة 
الحقاً، ومن بی�ن ط�ی�ات وث�ن�ای�ا األدب 
الشعبي ال�ح�ق�ی�ق�ي ی�رت�ق�ي ال�ى إث�ارٍة 
وإنارٍة في انعطافٍة ت�ن�وی�ری�ة م�ع�رف�ی�ة 
شدیدة بعیداً عن كیل المدیح فقط ل�م�ن 
یس�ت�ھ�وی��ھ�م، ك�ي یُ�ع�ّد أدب��اً ب�دالً ع��ن 
النفاق بعینھ، ألن األدیب بأدب�ھ راص�د 
ص��ادق ل��رح��ل��ة ش��ع��ب ط��وی��ل��ة أح��د 
المساھمین فی�ھ�ا ھ�و، وھ�ذا م�ا س�ار 
علیھ الكاتب المجدد، كأنھ ناق�د بص�ی�ر 
في مختبر رْصِده یشتغ�ل ق�ب�ل ك�ت�اب�ت�ھ 
ككاتب، أو شعریتھ كشاعر، عبر ثقافة 
بمستوى من الرقي الم�ع�رف�ي، ول�ی�س 
وقفات بطیئة على االشتغال ك�ف�ق�اع�ات 

  بأجل قصیر.
ف��إن ج��اء االس��ت��ھ��الل الش��ع��ري م��ث��الً 
بأولى قصائد الدواوی�ن ك�ق�وة ب�ی�ان�ی�ة 

قادرة على سحب المتلق�ي ب�ی�س�ر ال�ى 
اآلتي بعدئٍذ بدالالت توحي الى الھدف، 
وماذا یریده الشاعر حین یقف ع�ن�دھ�ا 
المتلقي، و یصل ل�ح�ق�ی�ق�ت�ھ�ا ال�ف�ع�ل�ی�ة 
والفلسفة الشعریة؛ ھنا ال یجد صعوبة 
الناقد من قول ما عرفھ واستنتجھ بكل 
تأكید. وی�م�ك�ن ل�ن�ا ال�ق�ول أن ال�ب�ؤرة 
الحقیقیة لما جاء بھ الشع�ر ال�م�ك�ت�وب 
ھناك من ھنا تنبث�ق، م�ع ب�ؤر ك�ث�ی�رة 
أخرى یكتشفھا القارئ المثق�ف ب�ی�س�ر 
ل��و تس��ن��ى ل��ھ ق��راءة أي م��ج��م��وع��ة 

 ودیوان.
أیضاً على الناقد معرف�ة أنَّ ال�ف�ل�س�ف�ة 
التي انطل�ق م�ن�ھ�ا الش�ع�ر ال�ت�ج�دی�دي 
الیوم مثالً لم تكن ایدیولوج�ی�ة ن�ت�ی�ج�ة 
اف�راز روح��ي وع��ق�دي؛ ألن�ھ��ا ت��اب�ع��ة 
لعرف أو قانون، لكنھا انبثقت نف�س�ی�اً، 
وشعوراً حضوریاً، من أجل حیاة ح�رة 
كریمة ی�ت�س�اوى ب�ھ�ا ال�ب�ش�ـ�ر؛ ع�ل�ى 
ضوئھا یحلل ویبین ل�آلخ�ری�ن ج�وھ�ر 

 المقاصد.
 

ثانیاً: معرفة م�ح�اور ان�ب�ع�اث ال�ع�م�ل/ 
  وتأتي عبر وظائف منھا:

 االشتغال التكویني:
اذا تناولنا الشعر نرى أنَّ أغل�ب وأھ�م 
المحاور ترتكز عل�ى ال�ل�غ�ة وال�م�ع�ن�ى 
والجمال في تش�ك�ی�ل ال�ب�ن�اء ك�أس�اس 
داخلي متین، أما ال�ن�ث�ر الس�ردي ك�م�ا 
ھي القص�ص، ف�ت�غ�ل�ب ع�ل�ی�ھ�ا ال�ل�غ�ة 
الوصفیة، وماھیّة الصراعات الحدثی�ة 
المخطط لھا، وقیم االنبعاث ال�م�ت�ح�رك 
بین االفعال زمانیاً والدالالت ال�خ�اص�ة 
للمكان حین یشتغل الروائ�ي ف�ي ب�ن�اء 
سرده وحبكة الروایة؛ حت�ى وإْن ج�اء 
التوقیت الزماني عائماً ب�وج�ود م�ك�ان 
غیر محدد. ھذه العوامل جمیعھا ی�ج�ب 
تشخیصھا بدقة من قبل ناقد ی�ن�ض�وي 
تحت لواء التجدیدیة (لیس بالض�رورة 
من اتباع مدرسة التح�ل�ی�ل واالرت�ق�اء) 
كي یوصل ال�رس�ال�ة ب�أم�ان�ة واض�ح�ة 
خالیة من أیة معوقات، وبذا یبتعد ع�ن 
التقریرات السابقة على ما سار ع�ل�ی�ھ 
الس�اب�ق�ون ال��م�ن�ض�وون ت��ح�ت م�ظ�ل��ة 
المنھج الكالسیكي ع�م�وم�اً، وھ�ذا م�ا 

 نسمیھ "االشتغال التكویني".
 

 االشتغال التوظیفي:
في الشعر أیضاً نج�د نص�وص�اً ك�ث�ی�رة 
للشعراء تتعالق كل الصور ال�ج�م�ال�ی�ة 
فیھا لغةً ومعنى في وشائج مبھرة م�ع 
حزنھا (كما ھو الطاب�ع ال�ع�ام ل�ل�ش�ع�ر 

  العراقي الحزین مثالً).
ھنا یتمكن الناق�د م�ن م�ع�رف�ة ال�دالل�ة 
الحقیقیة منذ عنوان ال�ق�ص�ی�دة رب�م�ا، 

ل��ی��ج��د أن��ھ��ا ص��ور ق��د ت��ك��ون ل��ل��ب��الء 
والم�أس�اة، وم�ا ی�ع�ان�ی�ھ االنس�ان، أو 
صور ت�خ�ت�ل�ف ع�ن ذل�ك بش�ك�ل آخ�ر. 
وط��ال��م��ا ت��م��ك��ن ال��ن��اق��د م��ن م��ع��رف��ة 
ال�ت�وظ�ی�ف�ات الش�ع�ری�ة وال�ن�ث�ری�ة ف�ي 
ال�ع�م�ل؛ ف�إن ان�ط��الق�ھ ل�ل�واق�ع ی�ك��ون 
محوریاً ض�م�ن ال�ت�ش�خ�ی�ص ال�واق�ع�ي 
الفعلي بما یحمل الواقع م�ن ان�ف�ع�االت 
حقیقیة ھي النتیجة ال�م�ط�ل�وب�ة أخ�ی�راً 
وإن ساور كل ذلك الكثیر من ال�خ�ی�ال، 
ألّن القصد األساسي والدافع األول ھ�و 
انسان الواقع، ولیس انسان ال�ف�ض�اء، 
ھنا یمكن أن نطلق ع�ل�ی�ھ "االش�ت�غ�ال 

 التوظیفي".
 

  االشتغال المنضبط:
ل ن�ق�دي  ھذا ما یدعونا الیوم الى ت�ح�وُّ
آخر جدید، یدرس جمیع القوى الفاعلة 
في تكامل نصٍّ أو أي (ان�ب�ع�اث) ج�اء 
للحیاة، یبتغي شیئاً ما، عب�ر ال�دراس�ة 
والتحلیل والفھم العمیق لمدلوالت ذلك 
االنتاج، وصوره الخارجیة والداخلی�ة؛ 
الملونة ظاھراً، والمضمرة بین ط�ی�ات 
الكلمات والسطور، أو ت�م�ازج األل�وان 
فیما ب�ی�ن�ھ�ا، وط�ب�ی�ع�ة األج�واء ال�ت�ي 
تس��ب��ب��ت ب��وج��ود االن��ت��اج االب��داع��ي 
والمعرفي، ومدى تأثیر كل ذل�ك ع�ل�ى 
المجتمع العام، وال�م�اھ�یّ�ة ال�ت�غ�ی�ی�ری�ة 
ال�الح�ق�ة ف�ي ت�ن�وع ط�ب�ی�ع�ة ال�ت�ل�ق�ي، 
لیصبح الشعر وغیره في خانة ج�دی�دة 
فارقت في الكثیر من دیباجتھا م�ا ظ�ّل 
علیھ الكثیر من الشعراء وھم یدورون 
في منتجعات ن�م�ط�ی�ة ش�ع�ری�ة واح�دة 
فقط، كغرض واحد فقط ال بدی�ل ع�ن�ھ، 
والذي ال یعني بالضرورة القصوى أنھ 
بتفرعاتھ الوصفیة الكثیرة ھو التجدید 
ال�ل��غ��وي وال��ف��ن��ي وال��واق��ع��ي ف��ح��س��ب 
كالغزل، أو ال�وص�ف، أو رس�م ص�ور 
التاریخ مثال بشخوصھ المعنویة ف�ق�ط، 
أو االس��ت��دالل��ی��ة ك��م��رش��د، رغ��م أن 
بعضھم كتبوا القلیل ف�ي ال�غ�زل، ل�ك�ن 
معھ أیضاً توقفوا عند محطات مختلفة، 
كي ال تتغایر وتتباین م�ع م�ا ل�ھ�م م�ن 

أھداف تنویریة وفكریة ب�ق�ص�د انش�اء 
رسالة م�ن�ش�ودة، وھ�و ال�ذي نس�م�ی�ھ 

 "االشتغال المنضبط".
 

 اإلرادة التولیفیة الُمتوقَعة:
على الناقد م�ع�رف�ة ك�ل ال�ذي أم�ام�ھ، 
ویستفز طاقتھ التحلیل�ی�ة م�ادام بص�دد 
قصیدة تجدیدیة، أو أي عمل ت�ج�دی�دي 
آخر، مستف�ی�داً م�ن ت�ل�ك ال�رؤى، ألن 
العمل أو ال�ن�ص ھ�و ال�ذي ی�ق�ول ك�ل 
شيء وفق خطة مبدعھ ضمن حقیق�ت�ھ 
وجوھره التي البد للناقد من معرف�ت�ھ�ا 
استقرائیاً وتحلیلیاً، یمكن أن نس�م�ی�ھ�ا 
"اإلرادة التول�ی�ف�ی�ة ال�ُم�ت�وقَّ�ع�ة" واذا 
أخفق (النص) فال تستط�ی�ع مس�اح�ی�ق 
التجمیل اللفظیة ومجموعة التب�ری�رات 

 أن تجمل صورتھ.
 

 داللة الصلة:
كیف یكشف الناقد ما یبن�ی�ھ ال�ت�ش�ك�ی�ل 

  الُمنتَج عبر الصور اللونیة؟
من بین اللغة والمضمون یمكن لل�ن�اق�د 
اكتشاف مكنونات ما تج�س�ده الص�ورة 
الشعریة في القصیدة، وما تبثھ نفحات 
القص�ة وال�روای�ة م�ث�الً أو أي ج�ن�س 
أدبي بلغة حیة، أو حركات فنی�ة ب�ل�غ�ة 
الجسد، أو ریشة الفنان وغ�ی�رھ�ا م�ن 
ن�م�ط ت�رك�ی�ب�ي ال�ى آخ�ر، وح�ت�ى م��ن 
مس��ت��وی��ات ال��ت��ش��ب��ی��ھ��ات وال��ك��ن��ای��ات 
واالنزیاحات الكثیرة الم�راف�ق�ة ح�دی�ث�اً 
للقص�ی�دة ال�ت�ج�دی�دی�ة (قص�ی�دة ال�ن�ث�ر 
الواقفة أو النثر األفقي) ضمن م�دل�ول 
ب��ی��ان��ي ھ��و ف��ي ال��واق��ع ال��ت��ش��ك��ی��ل 
التصویري األول بدایة كل عمل أو م�ا 
یمكننا تسمیتھ "داللة الصلة" لیجمعھ 
الناقد أخ�ی�راً بص�ورة واح�دة ج�ام�ع�ة. 
وبھذا ستتحد وتتشكل صور كثیرة لدى 
ال�ن��اق��د م��ن ھ�ن��ا وھ�ن��اك؛ ت�ك��ون ھ��ي 
محصلة بحثھ وما ان�ت�ج�ھ ك�م�ن�ت�ج ف�ي 
الع�م�ل�ی�ة األدب�ی�ة وال�ف�ن�ی�ة اإلب�داع�ی�ة 
برمت�ھ�ا ل�ت�ح�ق�ی�ق وظ�ی�ف�ة ال�ت�وص�ی�ل 
ال��دالل��ي ال��م��ض��م��ر أك��ث��ر م��ن ب��ق��ی��ة 

 الدالالت.



زاق اا   (   راتم )   اءة أو 

اات اا  ول وا   
 

 حیدر عبد الرضا
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 توطئة :
أن أسفار قراءتنا في عوالم شع�ری�ة 
الشاعر الكبیر عبد الرزاق الربیعي، 
وم��ن��ذ ص��دور ك��ت��اب��ن��ا األول ع��ن 
تجربتھ في (مرجعیات الشع�ری�ة) ال 
ی��زال ل��ح��د اآلن یش��ك��ل ف��ی��ن��ا ذل��ك 
الھاجس ال�م�ت�وق�د ف�ي ال�ب�ح�ث ع�ن 
أسرار تجربتھ الشعریة الثمی�ن�ة ف�ي 
نسق وأنساق المرج�ع�ی�ة الش�ع�ری�ة. 
والیوم نجد بین أیدینا أثم�ن ت�ج�رب�ة 
ش��ع��ری��ة م��ن خ��زی��ن ھ��ذا الش��اع��ر 
الكبیر، والتي تتكون ف�ي ح�ق�ی�ق�ت�ھ�ا 
المحتملة من عالقات أولیة س�ب�ب�ی�ة 
ورابطة ما بین (ج�ھ�ات م�وض�وع�ة 
المرجع / بؤرة الف�اع�ل ال�م�ح�وري) 
وعند النظر المعمق ف�ي م�ج�م�وع�ة 
ھذه القصائد ، ن�ج�دھ�ا ع�ب�ارة ع�ن 
س��ی��اق��ات م��ح��ف��وف��ة ب��ل��غ��ة ب��واط��ن 
التخ�ی�ی�ل ال�م�ت�ص�ل ب�ی�ن (م�رج�ع�ی�ة 
المكان ـ مرثیة الذات) وامت�دادا ل�ھ�ا 
نحو موضوعات ك�ی�ف�ی�ة وم�ت�ن�وع�ة 
تص��ب ف��ي أقص��ى ث��ری��ا ال��ع��ن��ون��ة 
المركزیة الموسومة بـ (نھارات ب�ال 
تجاعید) وعلى ھذا ال�ح�ال م�ن ھ�ذه 
العنونة المركزیة ج�اءت�ن�ا ن�زوع�ات 
وأس����ال����ی����ب قص����ائ����د الش����اع����ر، 
كاستدالالت م�ن�ب�ث�ق�ة ف�ي م�ح�اورھ�ا 
ال�م��ن��ع��ك��س��ة م��ن م��واط��ن ق��اب��ل��ی��ات 
خ��اص��ة م��ن ال��ع��الق��ة ال��م��ك��ان��ی��ة 
والزمانیة والذاتی�ة م�ع�ا. وم�ن ھ�ن�ا 
ب��دءا س��وف ن��ت��ع��ام��ل م��ع قص��ی��دة 
(طریق جازان) ع�ل�ى أن�ھ�ا م�رح�ل�ة 
شعریة مخ�ت�ص�ة ب�دالالت م�رج�ع�ی�ة 
المكان و ذائقة المكان االسترجاعیة 

 عبر الذاكرة الشعریة :
 بعض من الضوء

  من شمس "جازان" * یكفي
 لیزھر حقُل الریاحِ 

 و ینبت ورُد الحیاة بكفّي
 و "جازان" مشتى الطیورِ 

 البعیدة
 مسرى ریاح القصیدة

 مرسى احتضارات صیفي .
 

المعادلة الشعریة المعتمدة ف�ي ن�م�و 
وظیفة ھ�ذه ال�ع�الق�ات األول�ی�ة م�ن 
م��ت��ن ال��ن��ص، ب��دت ك��م��وض��وع��ة 
اس�ت��رج�اع��ی�ة ـ� إی��ح�ائ��ی�ة، ف�ي ب��ث 
ح��االت أك��ث��ر حس��ی��ة و واص��الت 
(المكان ـ ال�ذات ـ� م�رج�ع�ی�ة ال�دال) 
للوصول منھا نحو إمكانیة سی�اح�ی�ة 
م��ف��ت��رض��ة ف��ي وص��ف ال��ل��ح��ظ��ات 
المعاشة من أفق المكان، وم�ن أف�ق 
ذلك المع�ط�ى األی�ق�ون�ي م�ن ال�ن�ص 
(ب�ع��ض م��ن الض��وء ـ�� م��ن ش��م��س 
جازان یكفي .. لیزھر حقل الریاح ) 
وعلى ھذا النحو م�ن م�خ�ص�وص�ی�ة 
دال (الض��وء) ی��م��ك��ن��ن��ا ت��أس��ی��س 
الفاعلیة التصدیریة الخالقة لم�اھ�ی�ة 
الع�الق�ة ال�ق�ائ�م�ة م�ا ب�ی�ن الش�م�س 
والمد المجازي في جم�ل�ة ( ل�ی�زھ�ر 
حقل الریاح) اقترانا مسوغا ب�ع�الق�ة 

المعادلة االفتراض�ی�ة ال�م�ؤش�رة ف�ي 
جملة ( وینبت ورد ال�ح�ی�اة ب�ك�ف�ي) 
وطبیعة ھذه ال�رؤی�ة ال�م�ت�ن�اوب�ة م�ا 
بین الجملة األولى والثانیة (ل�ی�زھ�ر 
حقل الریاح = وی�ن�ب�ت ورد ال�ح�ی�اة 
بكفي) بمثابة الرؤیة التشكیل�ی�ة ف�ي 
روح فض�اء ال�م�س��ت�ع�ار م�ن ذاك��رة 
( التأثیر ـ لغة ال�م�ع�ادل ـ� ال�م�ع�ط�ى 
التمث�ی�ل�ي) وص�وال إل�ى اس�ت�ق�ص�اء 
البعد اللحظوي والظرفي ف�ي ج�م�ل�ة 
(وجازان مشت�ى ال�ط�ی�ور ال�ب�ع�ی�دة) 
وتعتبر مماثلة ف�اع�ل ع�الق�ة ال�ح�ال 
بالجمل ، كوسیلة عالق�ة م�رس�ل أو 
كموجھ أولي في محكیات مرجع�ی�ات 
ال��م��ك��ان ال��م��وص��وف��ة ف��ي ال��ح��دود 
المالءمة والمتماث�ل�ة م�ن ال�م�ل�ف�وظ 
الدوالي وھذا األمر ما ینط�ب�ق ع�ل�ى 
ج��م��ل��ة (مس��رى ری��اح ال��ق��ص��ی��دة) 
وجملة (مرسى أحتضارات ص�ی�ف�ي) 
و یمكن�ن�ا ف�ھ�م ال�ع�الق�ة ال�م�رج�ع�ی�ة 
القائمة ما بین ثنائیة ( جھة الم�ك�ان 
ـ جھة الذات ) كمض�اع�ف�ة إج�رائ�ی�ة 
في مساحة الزمن الملفوظ ، و بذلك 
ت��ب��رز ل��ن��ا ال��م��س��اف��ة ال��ك��ی��ن��ون��ی��ة 

بین شعریة مق�اص�د ال�ب�وح   الواقعة
و ج��م��ال��ی��ة االس��ت��ج��اب��ة ال��ن��وع��ی��ة، 
كحاالت عالئقیة منسجمة في أحوال 

 النص الشعري .
 

ـ�� م��رث��ی��ة ال��ذات وح��داد م��رج��ع��ی��ة 
 الرؤیة الشعریة .

و نود ھنا أن نلتفت إلى حال قصیدة 
(على قارعة السحاب) الم�ھ�داة إل�ى 
روح ش�ق�ی��ق الش�اع�ر، وال�ت�ي ھ��ي 
صی�اغ�ة رث�ائ�ی�ة ف�اج�ع�ة ف�ي دائ�رة 
األن��م��وذج الش��ع��ري ال��م��س��ت��ح��دث، 
واألھ�م م��ن ك��ل ھ��ذا أن��ھ��ا ج��اءت��ن��ا 
كحالة تماثلی�ة ـ� م�ع�ادل�ة، ل�ح�ی�وات 
أكثر تصویریة وح�ل�م�ی�ة ف�ي غ�ای�ة 
بواطن المدھش وغیر المسبوق ف�ي 
تداعیات أح�وال ال�م�ل�ف�وظ الش�ع�ري 

 في القصیدة :
 

  إذ یعصُف الظالم
 بطائرٍ 

 ألقى جناحیھ الطویلینِ 
 على قارعِة السحاب

 ثم غاب
 تاركا إیّاي

  بین زحمة األرواح
  و الجراح
  و الحداد

 أشّق دربي .
والشك أن ھذا ال�ت�م�اث�ل ف�ي ل�ح�ظ�ة 
ال��ت��وح��د ال��م��م��ك��ن��ة وال��ت��ي ھ��ي 
مستوطنة داخل طرقات من الوحشة 
والفقدان، من شأنھا شعرنة الغ�ی�اب 
بفقد المحبوب، نحو تجسید إمكان�ی�ة 
م��ج��ازی��ة خ��اص��ة مص��درھ��ا ع��ت��ب��ة 
الفقدان ذاتھ، والذي قاد ب�الش�اع�ر ـ 
ال�ف��اع��ل ال��م��ن��ف��ذ ـ�� ن��ح��و م��خ��اط��ب��ة 
األحوال وااللتصاق ب�أج�ل�ى م�واط�ن 

تش��ك��ی���الت ال���م��ع���ادل��ة ال��ف���اج��ع���ة 
والمتمثلة بداللة ج�م�ل (إذ ی�ع�ص�ف 
ال��ظ��الم، ب��ط��ائ��ر.. أل��ق��ى ج��ن��اح��ی��ھ 
الطویلین ..ع�ل�ى ق�ارع�ة الس�ح�اب)

وتصعد منسوبی�ة ال�ت�وغ�ل ال�زم�ن�ي 
نحو مصارع�ة وحش�ة دال ال�ظ�الم، 
ف�ی��م��ا ت�ب��ق��ى دالل�ة ج��م��ل�ة (ق��ارع��ة 
السحاب) بمثاب�ة ال�ع�الم�ة ال�م�ح�ال�ة 
نحو م�ق�ص�دی�ة م�ا ت�ك�م�ن م�ا وراء 
العوالم الع�ی�ن�ی�ة م�ن زم�ن ال�غ�ی�اب. 
وتأتل�ف ج�م�ل�ة (ث�م غ�اب .. ت�ارك�ا 
إیاي .. ب�ی�ن زح�م�ة األرواح) ع�ب�ر 
ال�م��س��اح��ة ال��م��ض��اع��ف��ة م��ن ع��م��ق 
الفقدان المصور من طرف ال�ف�اع�ل، 
إذ تستقیم ف�ي ذات�ھ�ا م�ع ت�م�ث�ی�الت 
(إنتاج حالة) و تارة تتشظى وح�دود 
القادم م�ن دوال ج�م�ل�ة (ال�ج�راح / 
ال��ح��داد / درب��ي) وتش��ت��غ��ل إح��االت 
الب�ح�ث ل�دى ال�ف�اع�ل الش�ع�ري ف�ي 
م��ن��ط��ق��ة رؤی��ا (ال��م��ی��ت��اف��ی��زی��ق��ی��ا 
التصوریة ) إي نح�و ذل�ك اإلل�ت�ح�ام 
ف���ي رؤی���ا ال���ف���ض���اء اآلخ���ر م���ن 

 أحاسیس و رؤى الفاعل المنفذ :
 باحثا

 في ( وادي السالم)
 عن وجھك المضيء

 في األحالمِ 
 في العیون

  وواجھات العرض
 عن لقطٍة قریبةٍ 

 لمشھٍد جدید.
وت��ن��ط��وي م��وج��ھ��ات ال��م��ش��اھ��د 
الشعریة ھنا، عبر ذل�ك ال�م�وص�وف 
م��ن مس��اح��ة ال��ع��رض ال��دوال��ي، 
استكماال لھ لملخصات دال ( باحثا ) 
واقترانا لھ بكامیرا تس�خ�ی�ر ال�داخ�ل 
والخارج من كثافة الداللة الق�ی�ام�ی�ة 
في ح�ل�ق�ات ال�ج�م�ل (وادي الس�الم/ 
وجھك المضيء/ األحالم / ال�ع�ی�ون/ 
واج��ھ��ات ال��ع��رض/ ل��ق��ط��ة ق��ری��ب��ة/ 
مش�ھ��د ج��دی��د) وت��ن��ت��ھ��ي ال��ل��ق��ط��ات 
المشھدیة في الئحة الع�رض، ل�ی�ب�دأ 
ذلك السفر للروح والمعراج للشاعر 
ف��ي ج��والت��ھ ال��ح��واس��ی��ة وع��ب��ر 
تمظھراتھ�ا ال�دوال�ی�ة ال�م�ق�ی�م�ة ف�ي 
جوھ�ر ال�داخ�ل م�ن إح�ال�ة ال�ع�وال�م 
البرزخیة المتصورة ف�ي م�ل�ف�وظ�ات 

 عالئق الرؤیة :
 وعند باب العالم السفليّ 

  یسقط الضیاءُ 
 من عینیك

 یصعُد العویلُ 
 سائال مدائن السكون :

 ـ من یمسح الوحشةَ 
 عن وجھك یا أخاه ؟

أن حیز أفتراضات الفاع�ل الش�ع�ري 
ھنا من السعة و ال�ت�خ�ص�ی�ص، ف�ي 
مستوى مواقف شاعریة االحس�اس 
بذلك الشق�ی�ق ال�راح�ل ن�ح�و ع�وال�م 
ق��ی��ام��ت��ھ ، ل��ذا ن��ج��د أن م��رج��ع��ی��ة 
م�ح�ددات ذل�ك اآلخ�ر أك�ث�ر اتس�اع�ا 
وتفصیال في مھاد مخی�ل�ة الش�اع�ر، 
بل یجعل منھ ذلك االقتران ب�أس�ب�اب 
المكان و الزمان و ماھیتھ القی�ام�ی�ة 
المؤولة شعرا : (وعند ب�اب ال�ع�ال�م 
الس��ف��ل��ي.. یس��ق��ط الض��ی��اء.. م��ن 
عینیك .. یصعد العویل ) و ما یجع�ل 
آلیة الواصف الشعریة أكثر ت�أث�ی�را، 
ھ��و ق��درت��ھ��ا ع��ل��ى خ��ل��ق واص��ل��ة 
ت��واص��ل��ی��ة م��ن ال��ح��ل��م ال��ب��رزخ��ي 
الواصف لمؤثثات داخ�ل�ی�ة م�ق�رون�ة 
بتلك االست�ج�اب�ة ال�خ�اص�ة م�ن أداة 
الش��اع��ر وخ��ل��ف��ی��ت��ھ ال��م��رج��ع��ی��ة 
الخالدة .. ف�ال�م�واق�ف ف�ي ج�م�ل�ت�ھ�ا 
المتخیلة في سیاقات الم�ل�ف�وظ ل�دى 
المقاطع األخی�رة ، ب�دت ك�م�وق�ع�ی�ة 
مھتاج�ة ف�ي اس�ت�ن�ط�اق م�ق�ت�رح�ات 
دلیل الفاعل الش�ع�ري ع�ب�ر ج�م�ل�ت�ھ 
االستفھامیة المعللة : (ـ من ی�م�س�ح 
الوحشة عن وجھك یا أخاه؟) ف�ھ�ذه 
الص��ورة ال��ت��س��اؤل��ی��ة ف��ي ض��م��ی��ر 
المخاطب ھي بحد ذاتھا دل�ی�ال ع�ل�ى 
أن خطوات الشاع�ر ال�م�ت�خ�ی�ل�ة ف�ي 
ع��وال��م رق��اد ش��ق��ی��ق��ھ ال��ب��رزخ��ی��ة، 
تجسیدا فاعال ن�ح�و االن�ف�ت�اح ع�ل�ى 
مناطق م�رت�ھ�ن�ة ب�أقص�ى ال�ح�س�ی�ة 
األدائیة المشعرن�ة ف�ي ذروة ال�ق�ول 
الواصف، و بذلك یمكن�ن�ا ال�ق�ول أن 
فاعلیة شعریة الرثاء لدى الش�اع�ر، 
تتجاوز ثقافة ( التأبین ) التقل�ی�دی�ة، 
خصوصا وأنھا جاءتنا ـ أي قص�ی�دة 
الشاعر ـ م�ن�ظ�وم�ة دالل�ی�ة ك�اش�ف�ة 
ألھم مرجعیات و عتبات المكان ف�ي 

  الالمكان و الزمان في الالزمان :
  من یبلغ اإللھ

  أن یعّجل القیامة
 لیخرج المنفيّ 

 من منفاه؟

 فیمسُح المسیحُ 
 عن كاھلِھ آالمھ

 من یحمُل الصلیبَ 
 عن ظھري یا أخاه؟

 فاألسى
 ألقى على حشاشتي أساه .

فخاصیة االستقدام في المقاطع (م�ن 
ی��ب��ل��غ اإلل��ھ) أو ج��م��ل��ة (ی��ع��ج��ل 
القیامة ) ت�وغ�ال ن�ح�و أك�ث�ر دالالت 
االس�ت�ف�ھ�ام تس�اؤال، وع�ل�ى ال�ن�ح��و 
ال��ذي ج��ع��ل م��ن دالل��ة ال��م��س��ك��ون 
ب��ال��غ��ی��اب، أك��ث��ر اق��ت��ران��ا وح��دود 
الصرخة الظرفیة للشاعر والمتصلة 
ف��ي ح��دود اس��ت��ث��م��ارات م��رج��ع��ی��ة 
خاصة من صورة المسیح وص�ل�ی�ب 
المسیح، وھذا األمر ما جعل صل�ی�ب 
ال��ف��اع��ل الش��ع��ري، ب��ذل��ك ال��ت��ن��وع 
ال�م��ع��ب�ر ع��ن م�دى ف��داح��ة م��وق��ف��ھ 
الغارق بالفقد و الفقدان (من ی�ح�م�ل 
الص��ل��ی��ب ع��ن ظ��ھ��ري ی��ا أخ��اه .. 
فاألسى، ألقى على حشاشت�ي أس�اه) 
الشاعر ھن�ا ی�ع�ك�س أس�م�ى ط�اق�ت�ھ 
بالحس المأساوي، ف�ھ�و ال ی�ت�وان�ى 
عن تردید الشكایة بك�ث�اف�ة ال�م�دل�ول 
الشجني الذي ألم بھ ل�ح�ظ�ة ال�ف�ق�د، 
بمعنى ما أن المدى التصوري ع�ب�ر 
م��ك��ون��ات أداة الش��اع��ر، أص��ب��ح��ت 
مرتھنة بین صیغة ال�ف�ق�د وان�خ�الع 
الذات الشعریة عن حیاتھا المطمئنة 
األولى ، لذا بدت لنا ب�وص�ف�ھ�ا ذل�ك 

 المتأرجـح بــین حساسیة الفقد 
و وحشة انتظار ملتقى ذلك ال�راح�ل 

 العزیز :
  لكنّنا

  سنلتقي
 ذات صالة

  خلف ساحِل الضیاء
  في ُعاله

 ـ تعلیق القراءة :
الشك أننا حاولنا في مجال ق�راءت�ن�ا 
ل��م��ج��م��وع��ة قص��ائ��د (ن��ھ��ارات ب��ال 
ت��ج��اع��ی��د ) ت��ق��دی��م ت��ل��ك ال��م��ق��ارب��ة 
األول�ى، ال�ت�ي ت�ت��ل�خ�ص ف�ي م�ج��ال 
(شعریة المؤول) والتي ت�ت�م�ث�ل ف�ي 
مرج�ع�ی�ة ال�م�ف�ت�رض ال�م�ك�ان�ي ف�ي 
قص��ی��دة (ط��ری��ق ج��ازان) أم��ا م��ا 
اعتمدناه في قص�ی�دة (ع�ل�ى ق�ارع�ة 
السحاب) فیتمثل بمفھوم ال�م�ح�ت�م�ل 
النقدي منا (مرثیة الذات) والقاب�ل�ی�ة 
ع��ل��ى اس��ت��ن��ط��اق ع��وال��م ال��ق��ی��ام��ة 
الب�رزخ�ی�ة ع�ب�ر أش�ك�ال�ھ�ا ال�دالل�ی�ة 
ال�م�ف��ت�رض��ة حص��را، وب��ھ�ذا ال�ح��ال 
األخ��ی��ر ن��الح��ظ ب��أن ع��وال��م ھ��ذه 
القصیدة تحدیدا أخذت تتلفظ ب�ذات�ھ�ا 
ول�ذات�ھ�ا ط�اق�ة م�رج�ع�ی�ة زم�ك�ان�ی�ة 
خاصة ت�ؤھ�ل�ھ�ا إل�ى ال�ت�ح�ل�ی�ق إل�ى 
غایة الصورة الن�م�وذج�ی�ة ال�ف�اع�ل�ة 
من دوال فضاء التخیی�ل و ص�ن�اع�ة 
المعنى في أبعاد غیریة م�ن ال�ب�دائ�ل 
المحتملة و غیر المحتمل�ة ف�ي أف�ق 
الماقبل و المابعد من ب�ؤرة ش�ع�ری�ة 

 القصیدة .



  

رغ��م ك��ل مس��اوئ ك��ورون��ا ف��ي ال��ح��ج��ر 
الصحي إال أن البعض اس�ت�ف�اد م�ن�ھ�ا م�ن 
خالل تس�خ�ی�ر وق�ت�ھ�م وط�اق�ات�ھ�م ل�والدة 
مواھب جدیدة لدیھم، فعلى سبیل المثال لم 
یكن ولدي آشور یعمل ف�ي م�ج�ال ال�رس�م 
یوما ، كل ما كان یرب�ط�ھ ب�ال�ف�ن ھ�و م�ن 
خالل تصمیمھ لبعض أغلف�ة ال�ك�ت�ب ال�ت�ي 

  كنت أطلبھا منھ وكما مبین أدناه .
إال أنھ وبسبب انحصاره في الب�ی�ت ت�وج�ھ 
نحو الرسم معتمداً على نفسھ، فرسم ع�دة 
لوحات ، ولكن ما لفت ان�ت�ب�اھ�ي ھ�و ھ�ذه 
اللوحة التي أراد ت�ل�ف�ھ�ا ك�ون�ھ ق�د أخ�ط�أ 
فیھا، إال أني منعتھ من ذلك ك�ون ق�راءت�ي 
ورؤیتي لھا جاءت ربما من زاوی�ة أخ�رى 
أي رأیتھا إسقاطات الظرف ال�راھ�ن ع�ل�ى 
استخدامھ اللون بما ی�ن�س�ج�م م�ع ال�واق�ع 
السایكلوجي الذي وجھھُ لیرسم المستق�ب�ل 
انطالقاً من ماضي ك�ئ�ی�ب وح�اض�ر ق�ل�ق، 
فاأللوان ل�ی�س�ت ُم�ج�ّرد م�وج�ات ض�وئ�یّ�ة 
تراھا العین من خالل ال�م�وش�ور، ب�ل ھ�ي 
مرتبطة بالحالة النفسیة لمن یتعامل معھا؛ 
فمنھا إیجابّي یُ�ع�بّ�ر ع�ن ال�راح�ة وال�ح�ب 
والفرح والبھجة، ومنھا الّسلبي الذي یُثیر 
مشاعر القلق واالضطراب والحزن. ح�ی�ث 
تش�ی��ر س��ی��ك�ول��وج��ی�ة األل�وان ال��ت�أث��ی��رات 
العاطفیة التي یتركھا اللون على الشخ�ص 
حین یراھا في جمیع جوانب الحیاة ، فھ�ي 

 عادةً ترتبط بعواطف الشخص .
تثیر األلوان المستخدمة في ھ�ذه ال�ل�وح�ة 
(التي اختارھا ونقلھا من صورة م�وج�ودة 
في األنتریت مع بعض التغیرات البسیط�ة) 
ودرجة ظاللھا إنف�ع�االت م�ت�ع�ددة، ت�وح�ي 
من خاللھا عن حجم الص�راع وال�م�ع�ان�ات 

 م�ن التي ت�ع�رض ال�ی�ھ�ا ال�رس�ام
خ��الل م��ا ت��ع��ك��س��ھ أل��وان ھ��ذه 
اللوحة، ال�ب�اردة م�ن�ھ�ا ك�األزرق 
واألخض���ر م���ث���ال، والس���اخ���ن���ة 
كاألحمر الذي یمیل الى البرتقال�ي 
فض��الً ع��ن األس��ود واألب��ی��ض 
ال��م��س��ت��خ��دم ف��ي ال��ل��وح��ة. ھ��ذا 
التمازج ی�ح�ی�ل�ك ب�ال�ت�وج�ھ ن�ح�و 
الحركة والتوتّر في محیط تع�ك�س 
األلوان المستخدمة ل�دى ال�رس�ام 
صوراً أكثر عمق�ا وت�ك�ث�ی�ف�ا، م�ن 
خالل درجة الض�وء ال�ذي یش�ی�ر 
ال��ى وع��ي ال��ذات ب��ال��ت��غ��ی��ی��رات 
االجتماعیة والسیاسیة، وتقل�ب�ات 
المجتمع في تعام�ل�ھ�م م�ع اآلخ�ر 
وتأثیر القوة والضع�ف ع�ل�ی�ھ�م . 
كل ھ�ذا ج�اء ك�إن�ع�ك�اس ل�درج�ة 
الصراع الكامن في داخل ال�رس�ام 
الذي اضطر ل�ل�ھ�ج�رة م�ن ب�غ�داد 
ال��ى ق��ری��ة دی��راب��ون ف��ي أقص��ى 
الش��م��ال بس��ب��ب األح��داث ال��ت��ي 
توالت االح�ت�الل األم�ری�ك�ي وم�ن 
ھناك الى لبنان بعد غ�زو داع�ش 

ل��ل��م��ن��ط��ق��ة وم��ن ث��م ال��ى ب��الد ال��م��ھ��ج��ر 
 (استرالیا). 

كون ال�ذات ت�ب�ح�ث دوم�ا ع�ن واق�ع آخ�ر 

جدید یكمن في الم�س�ت�ق�ب�ل ل�ی�م�ارس ف�ی�ھ 
سیادتھ وت�ح�ق�ی�ق رغ�ب�ت�ھ ب�دون ح�واج�ز 
ومواقع تضیق التفك�ی�ر وال�ع�م�ل، ھ�ذا م�ا 
عكستھ لي ھذه اللوحة ال�ت�ش�ك�ی�ل�ی�ة ال�ت�ي 
یتفاعل فیھا الشكل والمادة وذاتیة ال�رس�ام 
الموھوب آشور ومشاع�ره، وھ�ي ك�ن�ّص 
صامت ینقلھا إلى ال�م�ت�ل�ق�ي ع�ب�ر األل�وان 
المستوحاة من الطبیعة ال�ح�ام�ل�ة ل�م�ع�ان�ي 
عمیق�ة وت�أوی�الت الن�ھ�ائ�ی�ة ق�ادرة ع�ل�ى 
السمو بذائقة المشاھد، فال تك�ون ال�ل�وح�ة 
حاملة للمعنى فحسب ولكنھا تتحول ب�ذل�ك 

 إلى معنى في حد ذاتھا.
فمعانات الماضي تجسدت بالكتلة الس�وداء 
التي تلف الكرة األرضیة ، ھذا اللون الذي 
عادة یرمز الى السلطة والقوة وكذلك ال�ى 

، فلو أمعنت بماضي العراق  الحزن والشر
ال تجد ف�ی�ھ س�وى ح�روب وم�أس�اة وم�ن 
نتاجھا كان ھذا الكم من النزوح وال�ت�ش�رد 
والتھجیر مما دفع ب�أب�ن�ائ�ھ ل�ت�رك ال�وط�ن 
والھجرة الى عالم آخر یختل�ف ع�ن ع�ال�م 

ط�ف�ول�ت�ھ�م ، 
ھذا الم�ح�ی�ط 
األس���������������ود 
یتخللھ بعض 

النقاط البیض�اء ال�ت�ي ھ�ي ب�ح�ج�م األن�ج�م 
البعیدة في الكون، وھذا اللون یش�ی�ر ال�ى 
البراءة وال�ن�ق�اوة وال�ف�رح والس�الم وھ�و 
یحدد لنا ل�ح�ظ�ات ال�ف�رح والس�ع�ادة ال�ت�ي 
تمتع بھا شعبنا عل�ى م�ر ال�ت�اری�خ ، وق�د 
انعكس ھذا السواد ع�ل�ى ال�ك�رة األرض�ی�ة 
نفسھا حیث یبدو التصحر ح�اض�را ف�ی�ھ�ا، 
فال توجد س�وى بض�ع أش�ج�ار م�ن ال�ت�ي 
تستطیع مقاومة البرد والحرارة، وال ت�زال 
تحمل قلیالً من األبی�ض ال�م�ت�م�ث�ل ب�ن�ت�اف 
الثلج التي احتفظت بھا ھذه االشجار، ھ�ذه 
الكرة التي لونھا باللون األزرق بمس�اح�ت�ھ 
الصغیرة في أعلى األفق، والذي یعبر ع�ن 
السكون والطم�أن�ی�ن�ة ف�ي ح�اض�ره. ی�ل�ی�ھ 
اللون األخضر، وھو لون ال�ط�ب�ی�ع�ة ال�ذي 
یعطي الھدوء والطمأنینة والخص�وب�ة، إال 
أنھ تدرج لیختلط بلون الغروب م�م�ا ت�ف�ق�د 
األرض ب�ع�ض م�ن خص�وب�ت�ھ�ا، ك�ل ھ��ذا 
لیقول ان الحاضر ال یزال یكتنفھ الغموض 
وھو یرى كتلتین تشبھان السحب الغام�ق�ة 
تحمالن ھذه الكرة لتنتشلھا أو ل�ت�ف�ص�ل�ھ�ا 
عن القاعدة المتمثلة بالكتلة الس�وداء .... 
إال أن المستقبل ال یزال یعیش في ن�ظ�رت�ھ 
مغاضا مریرا یبدأ بالل�ون األح�م�ر ال�م�ائ�ل 
الى الب�رت�ق�ال�ي وال�ذي ی�رم�ز ال�ى ال�دف�ئ 
والقوة تارة والى اإلثارة وسفك الدماء في 
األخرى ومن ثم األخضر، وال یزال كالھما 
یحمالن بقعا سوداء لیصل في النھایة ال�ى 
مستقبل ی�راه مس�ت�ق�راً وھ�ادئ�اً ل�ذا ل�ون�ھ 
باللون األزرق الذي یدل على صفاء الل�ی�ل 
و عمق البحار .... كل ھ�ذا ج�اء ك�ن�ت�ی�ج�ة 
السقاطات الواقع الذي عاشھ ال�رس�ام ف�ي 
حیاتھ وھو یتطلع الى مستقب�ل�ھ ف�ي ع�ال�م 
الغربة فاستخدم في لوحتھ ھذه فئتی�ن م�ن 
األلوان، الدافئة والمتمثلة باألحمر ال�م�ائ�ل 
الى البرتقالي والتي یثیر المشاعر ویعط�ي 
الدفئ الذي ربما یتحول الى ح�ال�ة غض�ب 
وااللوان الباردة والمتمثلة باللون األخضر 
واآلزرق ال���ل���ذان ی���ب���ع���ث���ان االحس���اس 

 بالھدوء .

  اة ار -اطت ا  ار اان  
 للموھوب آشور نزار نموذجا

 رانينزار حنا الدی
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لم تبرح مواطن الوجع في وطنھا الغائب ع�ن   
معناه حروفھ�ا ال�م�ث�ق�ل�ة ب�ھ�م�وم ذل�ك ال�غ�ی�اب 

 .المریع
الكلمة في القصیدة تبحث عن أرض ل�ھ�ا وع�ن 
مستقر لمعناھا في رحلة تشعر وكأنھا نبش في 

 .الماضي عن معنى منشود للحاضر
الوطن ذلك الھاجس الذي ال یمكن إال أن ی�ك�ون 

 .حاضرا بأقصى حدود الوجع
الوطن الذي كان ولم یعد.. یت�ج�س�د ف�ي م�ع�ظ�م 
قصائد الشاعرة جسدا لروح تحمل بین انفاسھا 
ما ال یط�اق م�ن ص�ور ت�ث�ی�ر ش�ج�ن الص�خ�ور 

 .وتنزل دموع الجبال
بین روح الشاعرة المرھفة وعمق وجع الوطن 
حكایة تحدثت عنھا الحروف وقالتھ�ا ال�ك�ل�م�ات 
بلغة مبتكرة وأسل�وب ج�دی�د ع�ن ك�ل أس�ال�ی�ب 

 .اإلحساس بالفقد أو الرثاء
ومن ھنا البد من أن اعید ع�ل�ى ال�م�س�ت�م�ع م�ا 
أقولھ دائما وما سأبقى اكرره بأن الشاعر الذي 
الیكون وطنھ ھاجسھ األول فال یمكن ان ی�ك�ون 
ش��اع��را وإن ك��ان ذا س��ط��وة وس��ل��ط��ة ع��ل��ى 
مفرداتھ. فما من شيء یمكن أن یحرك مشاع�ر 
اإلنسان في الشاعر كأنین وطنھ ووج�ع ش�ع�ب�ھ 
ودمار مدنھ وشوارعھ وضیاع معنى أن ی�ك�ون 

  .فیھ اإلنسان إنسانا
ترجمت الشاعرة الكث�ی�ر م�ن مش�اع�رھ�ا ت�ج�اه 

بالعدید من الصور الشعریة التي ب�دأت   وطنھا
  .بالوطن وانتھت بھ

ومن الجدیر بالذكر والالفت للنظر بأن وداد ق�د 
آثرت على ذاتھا إال أن تكون شاعرة وطنھا من 
خالل اھدائھا مجموعتھا ھذه لھ ب�ك�ل�م�ات ق�ل�ت 

 :بعددھا فاضت بمعناھا حیث قالت
(إلى فجر طال غیابھ... وغروب أبى الرحی�ل... 

  إلى وطني)
ومن خالل تلك الكلمات المقتضبة العمیقة عمق 
الجرح في القلب المضم�خ ل�ك ان ت�ت�ص�ور م�ا 
یمكن ان تحمل المجموعة للوطن ذل�ك ال�غ�ی�اب 
الذي طال على من ینتظر عودتھ وھو ینفق في 
ھذا االنتظار أجمل سنین العمر والغ�روب ال�ذي 
ال ینوي الرحیل والذي أثقل مافیھ خ�ط�أه ال�ت�ي 
داست من غیر شفقة كل شيء مزھ�ر م�ث�م�ر... 
مابین ھاتین العبارتین مس�اح�ة م�ن ال�وج�ع ال 

 .یمكن لنا إن نحدھا بحدود او نتخیل لھا مقدارا
لقد استوق�ف�ن�ي ھ�ذا اإلھ�داء ل�ق�وة ع�ب�ارت�ی�ھ.. 
فتمنیت فعال في حینھا أن أجد بی�ن ط�ی�ات ت�ل�ك 
المجموعة ما یمك�ن ان ی�ف�ي ب�م�ع�ان�ي ھ�ات�ی�ن 
العبارتین. وال اكتم القاريء سرا بأن�ي ل�م أك�ن 
واثقا للوھلة األولى من أن وداد ست�ت�م�ك�ن م�ن 
احتواء الم�ع�ن�ى ل�ذل�ك اإلھ�داء ف�ي نص�وص�ھ�ا 
الشعریة. ھذا لیس ألنني أش�ك ف�ي ام�ك�ان�ی�ت�ھ�ا 
الشعریة على احتواء ذلك المعنى ل�ك�ن الس�ب�ب 
كان في أن العدید من الشع�راء والش�واع�ر ف�ي 
زمننا ھذا ولألسف الشدید یفتتحون دواوی�ن�ھ�م 
ومجموعاتھ�م الش�ع�ری�ة ب�إھ�داءات وم�ق�دم�ات 
غالبا ما تكون بال عالقة تذكر بمحتواھا او انھم 
لم یتمكنوا لس�ب�ب او آلخ�ر م�ن ت�ج�س�ی�د ت�ل�ك 
االھداءات او المقدمات او اإلیفاء بھا من خ�الل 
ال��ن��ص��وص ال��ت��ي ت��ح��ت��وی��ھ��ا م��ج��ام��ی��ع��ھ��م او 

  .دواوینھم
ومن ھنا كانت البدایة ف�ي ت�رك�ی�زي ب�ق�راءت�ي 

ب��ح��ث��ا ع��ن م��ب��ت��غ��اي وع��ن إج��اب��ة لس��وال��ي 
تطمئن�ن�ي.. ھ�ل س�ت�ف�ي وداد ب�ع�دھ�ا ل�ق�ارئ�ھ�ا 
فاإلھداء ھنا بمثابة عھد ووعد البد من اإلی�ف�اء 

  .بھ
وما ان بدأت القراءة حتى استوقفني العدید من 
الصور والنصوص التي بددت شك�وك�ي األول�ى 
وفاقت حدود تصوري وھذا م�اج�ع�ل�ن�ي ات�ن�اول 
الوطن في ق�راءت�ي ل�ن�ص�وص وداد اوال دون 
غیره من ضمن م�ا س�ات�ط�رق ال�ی�ھ الح�ق�ا ف�ي 

  .مقالت أخرى بإذن هللا
  ففي قصیدة (الفرح الشرید)

تمكنت الشاعرة ان تسرق من القصیدة روعتھا 
وإن تمنحھا للوطن مغتن�م�ة ف�رص�ة انس�ی�اب�ی�ة 
الحرف ورقة الكلمة لتجسد معنى وجع الحسرة 
في عیون طفل صغیر یحلم بالعید في مدین�ة ل�م 

  تبن أسوارھا یوما.
 

 نص:
  (جاء العید 

 خلف أبواب مدینتنا
 واسوارھا العالیة التي لمتبن یوما

 قالوا: انھا شیدت ورممت وزخرفت
  احالم طفل صغیر

  یبكي لعبة العید
 وأم ثكلى

 تعید رسم مالمح األیام الموشحة بالذكریات
 تخبز األلم بالصمت وتستزید).

من تلك الصورة یمكن أن ندخل مخیلة الشاعرة 
وھ��ي ت��رى ف��ي اح��د أوالدھ��ا الص��غ��ار ال��ذی��ن 
الیفارقونھا وھو یشھد العید في مدینة كانت قد 
شھدتھا في طفولتھا على غی�ر ص�ورت�ھ�ا ب�ی�ن 
الماضي من الزمان والحاضر فما ك�ان ذل�ك إال 
نزف ذاكرة مورقة على أعتاب حاضر اجرد إال 
من الجفاف والضیاع فال الطفل یحلم بال�م�م�ك�ن 
وال االم عادت تشعر بوجود ذل�ك ال�زم�ن ل�ت�ل�ك 

  .المدینة المفقودة
فالطفل ال یملك س�وى أن ی�ح�ل�م واالم الت�م�ل�ك 
سوى أن تخ�ب�ز م�ن حس�رت�ھ�ا االل�م ب�الص�م�ت 

  وتستزید.
لم تكن تلك الصورة المؤلمة عن الوطن الممثل 
بالمدینة صورة م�ب�اش�رة م�ع�ھ�ودة مس�ت�ھ�ل�ك�ة 
لكنھا كانت صورة عمیقة الدالالت والمعنى مما 
جعلھا من أكثر صور القصیدة لفتا لإلنتب�اه م�ع 
انھا وكما أراه كانت م�ح�ور ج�م�ی�ع م�ارس�م�ت 
وداد من صور شعریة في تلك ال�ق�ص�ی�دة ال�ت�ي 

وف�ي قص�ی�دت�ھ�ا جس�ور..   .تعددت فیھا الص�ور
 :تقول الشاعرة

 
 :نص

 نرصع اللحظة دفقا فدفقا
 كحبات الرمان
 كانفاس الزمن
 كخطى المكان

 (كالوطن تنسجھ خیوط العنكبوت).
نالحظ ھنا من غیر تكلف او تصنع ذلك التوات�ر 
اإلیقاعي للصورة الشعریة المنسابة ك�انس�ی�اب 
جدول ترقرق إل�ى مس�ام�ع ال�م�ن�ص�ت�ی�ن ول�ك�ن 
الحرفنة وخبرة الصناعة قد ل�ع�ب�ت دورھ�ا ف�ي 
تجسید ھذه الصورة تجسیدا اكبر من أن ی�ك�ون 
ذاتیا بابعاده من خالل اس�ت�دع�اء ال�وط�ن ل�ھ�ذه 
الصورة دون انفع�ال ش�ع�ري ی�م�ك�ن أن ی�رب�ك 
المشھد وإن یخرج تلك االنسیابیة ع�ن زھ�وھ�ا 
األخاذ وھذا بطب�ی�ع�ة ال�ح�ال ی�رج�ع إل�ى حس�ن 
اختیار اسلوب االستدعاء فالعبارة ھنا (كالوطن 

نسجتھ خیوط العنكبوت) التقل بإیقاعھا الزمني 
عن اإلیقاع الزمني لما قبلھا من عبارات (دفق�ا 
فدفقا) (حبات الرمان) (أنفاس ال�زم�ن) (خ�ط�ى 
المكان) فالكل ھنا یشیر إل�ى ای�ق�اع�ات زم�ن�ی�ة 
بطیئة توحي إلى بدایة النھایة لھا إن ل�م ت�ك�ن 

  .نھایات بعیدة
ومن خالل تلك العبارة تمكنت وداد ان ترسم لنا 
صورة الوجع المعربد في ضمیرھا للوطن دون 

من خاللھا ان   أن تسمعنا صرختھا التي لم ترد
تخرجنا عن ھدوء إیقاع الصورة لكنھا أحسنت 

ب�ان�ی�ن ال�ح�رف   في التع�ب�ی�ر ع�ن ذل�ك ال�وج�ع
  .ووجع الكلمة

فلیس أقسى من أن ی�ن�س�ج ال�ع�ن�ك�ب�وت ال�وط�ن 
خیوطا لم تك�ت�م�ل ب�ع�د رغ�م ك�ل م�اف�ي نس�ی�ج 

  .العنكبوت من وھن وضعف
الیمكن أن أقول بأن وداد قد اقحمت الوطن ھن�ا 
اقحاما الزما بل ان�ھ�ا اخ�ت�ارت�ھ ط�وع�ا ل�ی�ك�ون 
المحور البلیغ لكل األحاسیس والمشاعر مھ�م�ا 

  .كانت ذاتیة في دالالتھا
وتستمر الشاعرة بقصیدتھا حتى یستفحل فیھ�ا 
الوجع فیھا فتضمح�ل وت�ی�رة ال�ھ�دوء ل�ی�ظ�ھ�ر 
الصوت ویسمع الوجع عندما تقول متخلیة ب�ال 

  أرادة عن رباطة جأشھا:
 نص

  (كعذابات وطني
 یناجي الدجى لحظة الغسق

 نحوك من الذكریات بقایا المعنى
  ونواسي اإلجابات بطیف ھسیس شارد)

 أما في قصیدتھ رسائل القدس
فقد تخل�ت وداد ع�ن ع�رش أن�وث�ت�ھ�ا وت�رك�ت 
سماء سیدة الفجر وكأنھا قد ھبطت إلى األرض 
حاملة بكلتي یدیھا س�ی�ف�ا ون�ب�ال وف�ي ص�درھ�ا 
زمجرة الرعود والبروق كلمات م�ت�ق�دة غض�ب�ا 
لتعبر من خاللھن عن وجع م�زم�ن ت�م�ك�ن م�ن 
قلبھا الصغیر الغض ال�داف�ق ح�ت�ى ارھ�ق�ھ ح�د 
اإلعیاء ذلك وجع القدس التي تخلى عنھا اقزام 
َ ھ�ي  القوم وما أبلغ ذلك الدخول إل�ى ال�ق�ص�ی�دة

 : تقول
 

 :نص
 (جف االبحر

 ومازال العرب على كراس من سراب)
ھنا تتالق روعة االستعارة تالقا م�ل�ف�ت�ا ل�ل�ن�ظ�ر 
ب�أل�ح�اح ح��ی�ن یس�ت��دع�ى الس�راب ذل�ك ال�وھ��م 
الخادع للبصر والبصیرة لیكون ماھیة الكراسي 
والعروش العربیة ال�ت�ي م�ازال ی�ع�ت�ل�ی�ھ�ا اھ�ل 
السلطة في بالد العرب رغم جفاف البحر ال�ذي 

الیمكن أن یكون في ت�ل�ك الص�ورة إال ب�م�ع�ن�ى 
  .األمة ومجدھا وتاریخھا

وإذا كانت القصیدة في اولھا إقالع إل�ى م�دی�ات 
االبداع التجسیدي ف�ل�ن ی�ك�ون ھ�ذا اإلق�الع إال 

  .إقالع محترف متمكن
وتستمر وداد بقصیدتھا تحك�ي ل�ل�ق�دس روای�ة 
قومھا وتروي لھ�ا روای�ة ال�ت�ش�رذم وال�ت�ش�رد 

 : والتقتیل والتھجیر فتقول
 :نص

 في عیون بال ضیاء  (جف البحر 
 راینا الدمار

 والف جار رحل یرثي حال الدیار).
وم���ا ان ی���درك ال���ق���ارئ ت���ل���ك الص���ورة 

حتى تتجلى لعینیھ صورة اآلالف م�ن   الشعریة
خیام المھاجرین والمشردین ھنا وھ�ن�اك ل�ی�س 
عن القدس فقط ب�ل ع�ن ك�ل م�ا وص�ل�ت إل�ی�ھ 

  .األیادي السوداء في بالد العرب
ولقد كانت صورة ختام تلك القصیدة م�ن أروع 

م�دوی�ة ب�أع�ل�ى   صورھا ح�ی�ث ك�ان�ت ص�رح�ة
 :صوت عل ھناك من یستفیق. فتقول

 
 نص

  (على حبل عروبتنا 
 علقنا اثداء الثكالى

 وأنین فجر ھجره المعنى
 سملھ لیل بال نھایة

 ابتلعتھ سرادیب الغوایة
  .وذاك یاقدس اصل الحكایة)

وقبل ان نغادر فضاء ھذه ال�ق�ص�ی�دة وع�ال�م�ھ�ا 
علینا أن نشیر إلى أن وداد قد ذھبت في العدی�د 
من جملھا ومقاطعھا إلى السجع ك�م�ا ورد ف�ي 
المقطع األخ�ی�ر ال�ذي أش�رن�ا إل�ی�ھ (ال�ن�ھ�ای�ة.. 
الغوایة.. الحكایة) وھذا وإن كان غیر ضروري 
في قصیدة نثر كما یطلق عل�ی�ھ�ا ج�زاف�ا إال إن 
الش�اع�رة ھ�ن�ا ق�د ت�رك�ت الن�ف�ع�االت�ھ�ا ال�ع�ن�ان 
ل�ت��ت��ص�رف ف��ي ش�ك��ل ال�ن��ص ف��ال�زم��ت��ھ�ا ت��ل��ك 
االنفعاالت بما ظھر من السجع بدال عن القاف�ی�ة 
في قصیدة العمود التي اعتلت وداد ناصیتھا في 
العدید م�ن قص�ائ�د ھ�ا وم�ا ك�ان ذل�ك اال أم�را 
طبیعیا لشاعر یكتب النوعین من الشعر ف�ي أن 

 .تظھر سطوة ھذا على ذاك وبالعكس
 أما ما جاء في قصیدتھا مدینة بال باب

تعود بنا وداد الشاعرة الناضجة نضوج ال�ق�م�ر 
لیلة اكتمالھ إلى طفولتھا البكر لتستحض�ر ب�اب 
مدیتھا التي لم تكن ذات باب یوما ف�ي أس�ل�وب 

  .قریب من الفانتازیا الموجعة
فتحكي لنا عن باب مدینتھا التي لم ت�ك�ن ب�ب�اب 

تك�م�ن   وعلى الرغم من ذلك فإنھم خلعوه وھنا
الداللة على معنى ذلك الب�اب ال�ذي ل�م ت�ق�ص�ده 
وداد بابا عادیا بل ذھبت إلى معناه األكبر ال�ذي 
یدلل على األمن واألمان. وما اكت�ف�وا ب�ھ�ذا ب�ل 
انھم مزقوا الطرق�ات ف�ی�ھ�اوح�ط�م�وا جس�ر ھ�ا 

  .القدیم لیشیدوا فیھا جسور الغیاب
واغتصبوا حروف حكایتھا المحببة التي ك�ان�ت 

 .تقصھا جدتھا لھا على ضفاف التاریخ
ولیس من مطلع على ادب المقاومة الفلسطینیة 
یمكنھ ان ینتزع روح ھذا النص من روح ذل�ك 

وھذا ما یأتینا بالدلیل ال�ق�اط�ع ع�ل�ى أن  .األدب
وداد في ھذه القصی�دة ق�د ك�ان�ت ام�ت�داد ل�ت�ل�ك 
ال�روح�ی�ة وأن ت�ب�اع��دت ال�م��س�اف�ات ج��غ�راف�ی��ا 
واختلفت الم�آس�ي ف�ي واق�ع�ھ�ا ول�ك�ن ال�ع�ام�ل 

 .المشترك بأن الوجع واحد والزفرة واحدة
............................................ 

 مقیم في تونس* شاعر وناقد عراقي 

  اءات   ( داد)
ا وداد ر مة ا 

  

 29/12/2020تونس    / بقلم:عالء االدیب* 
 القراءة االولى ::: حضور الغیاب لصورة الوطن في ضمیر الشاعرة وداد الحبیب 



الفنان العراقي المغ�ت�رب "إی�اد ال�م�وس�وي"   
یرسم الحقیقة اإلنسانیة في ل�وح�ات تش�ك�ی�ل�ی�ة 
تعبر بمجموعة من التراكیب ومعالجات بصریة 
ع�ن ال��وج�دان��ي وال�ح��س�ي ل�ح��ال�ة إج��ت�م��اع�ی��ة 
وإنسانیة عامة تخص البشر جمیعاً، وبمختل�ف 
الحاالت االنفعالیة، وف�ي ال�ت�واص�ل ال�م�س�ت�م�ر 
لألحداث والتغیرات التي تست�ج�ی�ب ل�ھ�ا أن�ام�ل 
ال��ف��ن��ان ف��ي رس��م م��ع��ال��م ال��وض��ع ال��م��ع��اش 
وانعكاساتة النفسیة والعاطفیة وتشفیر اللوح�ة 
الص��اخ��ب��ة ب��األض��واء وال��م��الم��ح ال��ب��ش��ری��ة 
المتوجسة والتي یراھا بدق�ة م�ت�ن�اھ�ی�ة، ح�ی�ث 

السؤال واالستفھام الذي ی�ن�ط�وي   یتدفق منھا
في الصورة وی�ت�خ�ذ م�رك�زی�ت�ھ وق�درت�ھ ع�ل�ى 
ت�وط��ی��د ال��ع��الق��ة ال��ب��ص��ری��ة ف��ي اج��واء وب��اء 

 .كورونا
 "اللغة المباشرة"

) عمالً ف�ن�ی�اً 50یقدم الفنان "ایاد الموسوي" (
زیتیاً على كانفس صغیر ومتوسط وك�ب�ی�ر ف�ي 
ال��ت��ن��وع ب��ی��ن أف��ك��ار ال��خ��وف م��ن ال��م��ج��ھ��ول 
ومحاولة خلق بصیص األمل والبحث عن نقطة 
بیضاء في ظل ما تعاني ال�ب�ش�ری�ة م�ن ق�ت�ام�ة 
الصورة العامة في ظل تفشي فیروس ك�ورون�ا 
ال�م�س�ت�ج��د، ال�ت�ي ع�ب�ر ف�ی��ھ�ا ع�ن ال�م�ش�اع��ر 

اإلنسانیة ب�ك�ل ش�ف�اف�ی�ة وذل�ك ب�م�زج األل�وان 
الحارة والباردة التي تعبر عن الحالة المع�اش�ة 
وتعبر كذلك عن فلسفة صادمة لتتبع للمج�ھ�ول 
ومحاولة القاء الضوء على المستقبل وتعم�ی�ق 
الرؤیة للقضایا اإلنسانیة المرتبكة والتي ت�دور 
في خلجات النفوس في ظ�ل ج�ائ�ح�ة ك�ورون�ا، 
فالتجرید والتعبیریة تسیطر ع�ل�ى أع�م�ال ھ�ذه 
المجموعة وھي تنط�ل�ق ب�ع�ف�وی�ة ال�ف�ن�ان ای�اد 
ال��م��وس��وي، وت��ع��ك��س إح��اس��ی��س��ة ال��داخ��ل��ی��ة 

  الصادقة.
  

 "انعكاس الذات اإلنسانیة"
یحاول الفنان في ھذه التجربة ال�ت�ل�ق�ائ�ی�ة دم�ج 
بالیتة األلوان الحارة والباردة لیعبر عن اختالط 
المشاعر وتناقضھا في ان واحد، ف�ي م�ح�اول�ة 
منھ للبحث عن االستقرار النفسي ولو المؤقت، 

، 19في ظل االختالل مع جائحة كورونا (كوفید 

ذلك ال�وب�اء ال�ذي ف�ت�ك ب�ال�ك�ث�ی�ر م�ن األرواح 
یخزن   البشریة في المعمورة. فالحجر والعزلة

واقع األفكار بتقلباتھا قد افرز أفاقا إبداعیة لدى 
الفنان ایاد غ�ی�ر مس�ب�وق�ة، ورؤی�ة تش�ك�ی�ل�ی�ة 
انتجت تقنیاتھا الجدیدة، فنرى التكنیك ال�ل�ون�ي 
والھارموني المتناغم الذي یبرز اللون األخضر 
المتصل بالطبی�ع�ة وی�رت�ب�ط ب�ال�ت�ج�ل�ی�ات ال�ت�ي 
تحدثھا المتغیرات وما یمر بھ العنصر البش�ري 
ال��م��ت��أج��ح ب��ی��ن االخ��ب��ار ال��م��ت��ض��ارب��ة، ح��ت��ى 

الصواب أو التأكد من   اإلنسان بتتبع الخبر  اثر
صحتھ، وقدم الفنان تجربة تشكیلیة تعكس ك�ل 
ھذا الخضم من الدالالت ناشدا رغ�ب�ة انس�ان�ی�ة 
ف�ي األب��دی�ة وال�خ�ل��ود وض��م�ن دالئ��ل ال��ع�ی��ش 
واالستمرار والتفاؤل ب�اإلض�اف�ة إل�ى ط�م�وح�ة 
لتحقیق الوفاق والسع�ادة وال�ن�ظ�رة اإلی�ج�اب�ی�ة 
للحیاة، وھذا یبرز التوجھ نحو مظاھ�ر ال�ح�ی�اة 
المختلفة والعالقة بالقوة واإلقتصاد وال�ت�ط�وی�ر 

  واإلرتقاء
  

 "الشعور بالخطر وتمویھ الخبر"
یشعر الفنان "ایاد الموسوي" باستیالء الل�ون 
األسود لمساحات كبیرة من اللوحة لت�ع�ب�ر ع�ن 
ھذا التوتر االنساني، وموجة الت�س�اؤالت: ال�ى 
متى سیظل البشر یھرعون خل�ف األخ�ب�ار ھ�ل 
ھي صحیحة أم مزیفة؟ وم�ت�ى ی�ع�ی�ش ال�ب�ش�ر 

العالم المضطرب اساس�ا وق�ب�ل   بصدق في ھذا
الجائحة؟، ربما یحس الفنان بالھوة بینھ وبی�ن 
الواقع والدور الخطیر ل�إلع�الم وم�ا ت�ق�وم ب�ھ 
وسائل االتصال في نش�ر األخ�ب�ار ب�م�ا ی�واف�ق 
مصالح وس�ی�اس�ات ال�دول ول�ی�س ب�الض�رورة 

تحمي مصالح االنسان، لذلك ت�ذھ�ب ال�ح�ق�ائ�ق 
إدراج الریاح، بین ما ھو صحیح وزائ�ف وم�ا 
ھو واقعي، وفي ھذه اللوحات ت�ظ�ھ�ر ال�ع�ی�ون 
حیث یكون كل شيء م�ظ�ل�م، وت�وح�ي ال�وج�وه 
الشاحبة المتألمة والحائرة في مص�ی�رھ�ا أم�ام 
صراع مع الفیروس یبدو ال متناھي، لیتع�ای�ش 
معھ الفن بأقصى محتویاتھ ومفھومھا العم�ی�ق 
وال��دف��ی��ن ف��ي ع��ب��ق��ری��ة ال��ف��ن��ان وال��ذاك��رة 

خ�ل�ف تس�اؤالت   والمتغیرات المفاجئة القاب�ع�ة
واس��ت��ف��س��ارات ح��ول الض��واھ��ر اإلع��الم��ی��ة 

 . وانحدارھا نحو أنماط جدیدة وغریبة
 
  "تشكیالت جدلیة"

قدم الفنان تقاربا فنیا تشكیلیا تمیز بالتعبیر عن 
أفكار مختلفة ، حیث أستخدم ال�ف�ن�ان ال�خ�ط�وط 
والمعالجات المتفاوتة بین ع�دة ن�ق�اط ل�ی�ج�س�د 
بصریاً األبعاد ال�ث�الث�ی�ة وق�درت�ھ�ا ع�ل�ى خ�ل�ق 
السراب والوھم الذي یعیشھ األنسان، واإلیحاء 

ال�ح�ی�اة   بحقائق نراھا حسیاً ت�ؤدي إل�ى ف�ك�رة
والموت ورحیل اإلنس�ان ، ل�ك�ن ل�ی�ج�س�د ق�وة 

وال����ت����ج����دد   اإلنس����ان واحس����اس����ة ب����األم����ل
بعد كل مرحلة صعبة ی�م�ر ب�ھ�ا   واالستمراریة

في الحیاة . مستعینا بقوة ال�ط�ب�ی�ع�ة ال�م�ل�ھ�م�ة 
لإلبداع وال�خ�ی�ال، وط�ب�ی�ع�ة اإلنس�ان وال�ف�ن�ان 
بشكل خاص ھو التعبیر عن رغبة وقوة البق�اء 

بالنتاج الفني الذي ی�وث�ق ل�ھ�ذه   یتجسد  وذلك
 .المرحلة من حیاة البشر

 
 "رسالة الفن في التوعیة"

تساھم رسالة الفن في نشر المشاعر اإلیجابی�ة 
واالنسانیة وتجاذباتھا حول فی�روس ك�ورون�ا، 
وی�دخ�ل ال�ل�ون ع�ن�ص�را اس�اس�ی�ا ف�ي ت�ك�وی��ن 

لخلق أجواء إیجابیة ت�ح�م�ل ال�م�ع�ان�ي   اللوحة
والعواطف وال�م�ش�اع�ر ال�وج�دان�ی�ة، ی�خ�ت�ص�ر 
الفنان ویقدم الرؤى في أع�م�ال�ھ ال�ف�ن�ی�ة ال�ت�ي 
أفرغ فیھا مشاع�ر األم�ل وال�ت�ف�اؤل وال�م�ح�ب�ة 
والمودة، والسالم، حیث تنطق األفكار بك�ل�م�ات 
من عمق المشاعر الصادقة التي ال تت�غ�ی�ر ف�ي 
ال�ل�ح�ظ�ات الص�ع�ب�ة، وی��رك�ز ع�ل�ى ال�م�ش�اع��ر 

اإلیجابیة والشعور باألخرین من خ�الل رس�ال�ة 
الفن السامیة ال�ت�ي ت�م�س�ح ع�ن ال�روح غ�ب�ار 
الحیاة، فراحت ف�رش�اة ای�اد ال�م�وس�وي ت�رف�ل 
باإلبداع الثري والعواط�ف وال�ح�االت ال�ذھ�ن�ی�ة 
الت�ي ت�ث�ی�رھ�ا وت�ط�ورات واألح�داث ف�ي زم�ن 

 :كورونا فیقول الموسوي في مداخل اللوحات
(لن أقول وداًعا، سیسدل الستار ثانیة، ون�ع�ود 

 إلى حضن الحیاة)
(في ذلك البیت، المضیف الجنوبي تراكم الك�رم 

 والسخاء، تراكم األمل مع حظر التجوال)
(في حمرة ھذا الوجود المنكم�ش ع�ل�ى ن�ف�س�ھ 
زرعتك أمالً في قلبي ارجوك أمنحني شیئاً م�ن 

 ثمارك)
(سومر لن تسقط الحضارة، قد تس�ق�ط األزھ�ار 
حیناً ل�ك�ن�ھ�ا س�ت�ورق ث�ان�ی�ة ع�ن�د اب�ت�س�ام�ت�ك 

 القریبة)
(صباحك وردي، خذ أِعماق روحي وھي تبحث 

 عنك شراعاً لسفینتنا القادمة).

 إد اي: 

 أزاء دن اما ا  ل درا19 أ 
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 كوثر نزھة/ سوریا

 القلُب بوصلةُ التَّائھین 
 وقلبي یُشیر إلیَك دائماً 

یاع   .. فیحلو في عینيَّ كلُّ الضَّ
..... 

 كیف یحاوُر اللَّیُل ُجموَع لیالیھ الخفیَّة !؟ 
 كیف تأوي الموسیقى إلى ُحضِن الشَّجر !؟ 

مت تنتفُض الحقائق !؟  كیف من الصَّ
 كیف لصوتَك أال یردَّ للُعمر َدین !؟

  ! وبعدك بتسألني كیفك
..... 

  .. نحن نركض لنصل
ثم نكت�ش�ف أن وص�ول�ن�ا ك�ان م�ح�ض ب�دای�ِة 

 أخرى، 
  .. ننظُر إلیھا بتمعُّن

 .محاولین الوصول .نحیُك أفكارنا حولھا 
  ! من جدید

كض ونامْت على ھمسات األحالم   تعبنا الرَّ
  .. كلُّ خطواتِنا

من !؟   أما من لحظِة توقُف ھذا الزَّ
.....  

  ..كلُّ شيء مستمرٌّ في طریقِة حدوثھ
 الشَّمُس تُلقي الفجَر بین یدي األرض ، 

  .. فیعرُج النُّور إلى قلِب الَغمام
  .. الورُد نائم

ِ وَسالم   ! النَّسیُم یتأرجُح بین حرِب
  .. كلُّ شيء مستمرٌّ في طریقِة حدوثھ

تاء حيٌّ في قلبي أبداً    ! الشِّ
  .. یوقِظُ الجنوَن والحنین

..... 
  .. تمشي تاركاً وراءك ِظلَّك
  .. والبحُر في عینیَك وحید
 أيُّ لوعِة سكنت القلب 

  .. ! الحقْت فیك أوجاَع السَّراب

ٌَف و أِِا 

 اسماعیل خوشناو/العراق
 

 إِلى َمتَى
 َسأَْكتُُب َعْنك
 وإِلى َمتَى

 أَُجرُّ َكلِماتِي لَِكي تَراكِ 
  إِلى َمتَى َغَزلي
 یَْغِمُض َعْینیھ

 و یَتَواَرى َعْن لِقاِء ِسواكِ 
  َھْیھات لِقَْلبي

أَ بِاْقتِراِف َذْنبٍ   أَْن یَتََجرَّ
  ویَقوَل لَِوْھلَةٍ 

 یا َمْن بَعُْدِت َعنِّي
 حاشاكِ 

 حاَرتِ اْلقَصیَدةُ 
 أَْن تَِجَد لِجمالِِك بَْحَراً 

  فَُكلُّ اْلبُُحورِ 
 تَلیُق بَِمْن أَْدناكِ 

  على َساِحِل اْلقُلُوبِ 
 أَْنتِ قَضیَّتي

راعِ    على َساَحِة الصِّ
  تُْرَسُم َشھاَدتي
 أَْو أَناُل َھواكِ 

 ُكلُّ اْلعُْمي
 أَناَر أَْبَصاَرھُْم َجمالُكِ 

 واْلبَصیرُ 
كِ   یَْخَشى ِمْن ُعلُوِّ ُسُموِّ

 أَْن ال یَراكِ 
تِ اْألَعیُُن أَماَم ُحْسنِھا  قَْد َخرَّ

 فَما عاَدْت دقَّاُت اْلقُلُوبِ 
 تُنَْظُمھا َرقَمٌ 

 فَُسْبحاَن َربِّي
اكِ   بُِكلِّ ھذا اْلَجماِل َسوَّ

  إِلى َمتَى
  أَُجرُّ َكلِماتِي لَِكي تَراكِ 

 أَرُجوكِ 
 ً ْرتِ لَھُنَّ َشْنقَا  لَْو قَرَّ

              فَْلتَُكِن اْلحاِكَمةُ النَّافَِذةُ 
                  لَِشْنقِھِنَّ 

 یَداكِ 
                          2016/10/27 

 * ف اأ * 
 

 أنا وفناجین اللیل نسینا دروبھ 
 نمشي الھوینى

 نعانق أغصان األمل
 وعقارب االنتظار تلدغ 

 سھاداً ممالً 
 نتسول ثدي البقاء

 والجسد مثقل بالخیبات؟
 تتبرج شفاه الذاكرة 
 ترتّل آیات الّشوق توقا

 واخلد لفجر یبقي خریفیا
** 

 اتنفس من رئة الفقد 
 وأركلُھا بأقدامِ 

 تخسُف مسارَب أوردتي
 حزمُت أمتعة الھوى

 مصلوبة على ورقة بیضاء
 تطمسھا ظلمة الشتاء

 التصق بثوبي
 ..وأشدو لھ : في أي حضن سأرتمي ؟

** 
 .. شّح الصوت

 فلم تتجّمل الوسادة؟
 وكل خل مع خلیلھ 

 یاولید النبض 
 كل شيء ساكن

 تعال أسقك
 وأعلن توبتي

 أنا في خریف العمر
 وما زلت أخاف القُبل

 تعال نغازل الفجر
 في جبِّ الظلمات 

 لبعض الوقت
** 

 صقیع الّصبر یصطلي
 دون حمحمات اللیل

 ویح الّروح 
 لَم لزمت السكون 

 في حضن كھف مھجور ؟
 سعیر الّزفیر یلتھب

 یا ثرثرة الحلم 
  ... أ لبّیِت ؟

 رمْیُت وجھھ في الفجر
 غازلني مسیجا بالعطر
 اخذ من شعري ضفیرة

 وروحي الورقاء
 أتت دون نداء

 َعثرت على قُبلٍة على شفتيّ 

 لیلى الطیب/الجزائر 



األسطورة  من الع�ن�اص�ر ال�ت�ي ق�د ال  
یخلو منھا نّص أدبي ، ف�ھ�ي ال�م�ع�ی�ن 
الذي ال ینضب عند األدباء ، وقد تكون 
عند الش�ع�راء ل�ھ�ا ال�م�ك�ان�ة االس�م�ى 
واألع��ل��ى ،ف��ق��د دأب األدب��اء ع��ل��ى 
توظیفھا في إبداع�ات�ھ�م األدب�ی�ة  ب�م�ا 
ی��ن��اس��ب م��ج��ت��م��ع��ات��ھ��م وق��ن��اع��ات��ھ��م 
وأفكارھم ، وبغض ال�ن�ظ�ر ع�ن ت�ن�وع 
األس��اط��ی��ر ومص��ادرھ��ا، إال أن ل��ھ��ا 
الحضور الممیز في النص األدبي  وق�د 
عرفوا األسطورة فقال�وا : األس�ط�ورة 

تفسیر أو قص�ة رم�زی�ة ت�روي »ھي: 
حادثة غریب�ة، أو خ�ارق�ة ل�ل�ط�ب�ی�ع�ة، 
ت�وج��د ف��ي ث��ق��اف��ة ف��رع��ی��ة، وت��ت��م��ی��ز 
األسطورة بتناقلھا، وان�ت�ش�ارھ�ا ع�ل�ى 
نطاق واسع، وتأثیرھا العمیق ن�ت�ی�ج�ة 
ما تنطوي علیھ من ح�ك�م�ة، وف�ل�س�ف�ة 

  «وإثارة وإلھـام
وقد تعددت تعریفات األسطورة ل�ت�ع�دد 
أنواعھا وطبقاً للمناھج التي تن�اول�ت�ھ�ا 
ب��ال��دراس��ة، ولس��ن��ا بص��دد ال��خ��وض 
ب��ت��ع��ری��ف األس��ط��ورة  وال��خ��وض 
بتفاصیلھا ، بقدر ما یھ�م�ن�ا  ت�وظ�ی�ف 
األس��ط��ورة ف��ي دی��وان الش��اع��رة د. 
كریمة عیس�اوي (ب�ق�ای�ا ام�رأة ) ف�ق�د 
أول��ت الش��اع��رة اھ��ت��م��ام��اً خ��اص��اً 
باألسط�ورة ، ون�ج�ح�ت ف�ي ت�وظ�ی�ف 
األسطورة  في ثن�ای�ا قص�ائ�دھ�ا  وف�ي 
م�واق�ع م�ت�ع�ددة م�ن دی�وان�ھ�ا (ب�ق�ای�ا 

 امرأة) 
ففي قص�ی�دة (ال�ح�ل�م االی�ك�اروس�ي )  

 تقول الشاعرة : 
 .. وأنت تزحفین إلینا

 معلنة
 ...دقات الوداع

 تسرقین،
 ھذا الحلم االیكاروسي

 تلفینھ بصرخات الجیاع
 على أبواب الشبع،

 تلونینھ بسواد الثكالى
................. 

 تكتب على جماجمكم المسطحة
 مات الحلم االیكاروسي

 ونسي صوتا یصدح،
 ستسقط شالالت بیضاء
 من سیول عتمة السماء

 ...فتفرون كالجرذان
 إلى مواقد الخشب

 ویبقى الصبي یدون
 التفاھات البشریة

 على األرض الیباب
ففي ھذه القصیدة تستحض�ر الش�اع�رة 

 .أسطورة أیكاروس ،
توظف ھذه األسطورة  في الحلم ال�ذي 
ال یأتي ، حلم كح�ل�م ای�ك�اروس ، ف�ق�د 
كان یحلم بالح�ری�ة ، ب�أن ی�خ�رج م�ن 
سجنھ، إال أنھ قد نسي أن جن�اح�ی�ھ ق�د 
تم تثبیتھما بالشمع ، ف�ك�ان�ت الش�م�س 
والحریة عدوا لھ، فقد وظفت الشاعرة 
ھ�ذه األس�ط�ورة  ف��ي وص�ف ح�ل�م ال 

 یتحقق . 
وفي قصیدة (خیوط ال�ب�وح ) ت�وظ�ف  

الشاعرة د. كریمة عیس�اوي ، م�ف�ردة 
(ال���رخ) ، وت���خ���ت���ار ھ���ذا ال���ط���ائ���ر 
األسطوري لحمل عباراتھا وحروفھا ، 
وفي ذلك أكثر من دالل�ة ، ف�الش�اع�رة 
یحق لھا أن تفخر بما یخط یراع�ھ�ا  ، 
بعد أن أصابھا التعب  ، وخ�ل�دت إل�ى 

 النوم . 

 "...أحضن حروفي من وحشة الغیاب
 أنسج من خصالت العبارة

 جدائل معلقة بجداول الحیاة
 یحملھا الرخ بین جناحي السماء

 یغوص في بحور المعنى
 ....في المساء أعود لطاولتي القدیمة

 أعناق یراعي الصغیر
 أنام على كراستي" 

وفي قصیدة (كفن الرزایا) ترد م�ف�ردة 
أورفیوس وأروفیوس م�ن األس�اط�ی�ر 
ال�ی�ون�ان�ی�ة ، وظ��ف�ت الش�اع�رة  ھ��ذه 
المف�ردة ف�ي ال�ق�ص�ی�دة ، ف�ق�د اع�ت�اد 
الش��ع��راء ال��م��ن��اداة ع��ل��ى أص��ح��اب��ھ��م 
وأصدقائھم لیحم�ل�وا ش�ی�ئ�اً م�ن ال�ھ�م 
عنھم ، ی�واس�وھ�م ، أو یش�ارك�ون�ھ�م 
أفراحھم ودائماً سواء ف�ي األف�راح أو 

 األحزان نبحث عن األصدقاء 
 " أورفیوس یا صدیقي 

 تمسك بیدي

 ورفرف فوق ضباب الرؤیا
 فحوافر أسنة الھزیمة تحیك
 كفن الرزایا على قفر األیام،

 تمسك بیدي ... 
 وامش ... 

 على لجة سحاب مرآتي
 أورفیوس یا صدیقي

 التفت كي أسقط منك .. 
 رویدا

 رویدا " 
وفي قصیدة (تری�اق خ�ی�ان�ة ) ت�ت�ك�رر 
مفردة أورفیوس  وتوظف�ھ�ا الش�اع�رة 
ف�ي س��ی�اق آخ�ر ، ف��ھ�ذه الش�خ��ص�ی��ة 
األسطوریة  الیونانیة  كما قلنا لھا ف�ي 
الغناء والموسیقى ، ف�ق�د ك�ان ی�ع�زف 
ویؤلف األغاني لحبیبتھ ، فق�د وظ�ف�ت 
الش��اع��رة ھ��ذه األس��ط��ورة  ف��ي ھ��ذا 

الجانب ، فالشاعرة تراه ی�ع�زف أوت�ار 
 الملحمة الخالدة : 

 "أورفیوس الصاعد إلى العالم السفلي
 یعزف أوتار الملحمة الخالدة،

 ...ھا ھي عشتار تحمل عنھ الكمنجات
 لیَْعِزف اآلحجیات قربانا أمام 

 إیزیس في بستان الزعتر"
بقي أن نقول أن الش�اع�رة د. ك�ری�م�ة 
عیساوي استطاعت ب�ف�ض�ل ث�ق�اف�ت�ھ�ا 
ال��واس��ع��ة واط��الع��ھ��ا ع��ل��ى مص��ادر 
م�ت�ن��وع�ة م�ن ال�ث��ق�اف��ة ، وم�ق��درت�ھ��ا 
اللغویة، وأسلوبھا المت�م�ی�ز ، م�ن أن 
تأسس لنفسھا خط مسیرتھا الش�ع�ری�ة 
الخاص بھا ، وقد است�ط�اع�ت ت�ط�وی�ر 
أدواتھا الفنیة لتسمو بھا نح�و األب�داع 
والتجدید ل�ی�الئ�م م�ق�ت�ض�ی�ات ال�ت�ط�ور 
وال��ح��داث��ة ف��ي ال��م��س��ی��رة الش��ع��ری��ة 

 المعاصرة.
ویظل دیوان (ب�ق�ای�ا ام�رأة) ال�ب�ط�اق�ة 

الرابحة للدخول إلى محراب الشعر من 
 أوسع أبوابھ .  

....................... 
محمد عاطف غ�ی�ث، ق�ام�وس ع�ل�م  - ( )

االج��ت��م��اع دار ال��م��ع��رف ال��ج��ام��ع��ی��ة، 
 .296ص

 17دیوان بقایا امرأة  ص 
أسطورة من المیثولوجیا الیونانیة  تحكي  

، ال�ذي ك�ان م�ح�ت�ج�زا “إیكاروس“قصة 
ع�ق�اب�ا ”  ك�ری�ت“ وأباه في متاھة جزی�رة 

، م�ل�ك ال�ج�زی�رة. “ م�ی�ن�وس“ لھ�م�ا م�ن 
ل�ل��ھ��رب م��ن ع��ق��اب م��ی��ن��وس، اس��ت��ع��ان 
االثنان بأجنحة ث�بّ�ت�اھ�ا ع�ل�ى ظ�ھ�ری�ھ�م�ا 
بالشمع، أثناء ھروبھ من منفاه الم�ت�اھ�ة، 
حلّق االبن إیكاروس قریبا م�ن الش�م�س، 
متجاھال نصیحة والده، فھوى صریعا بعد 
ان أذابت أشعة الشم�س الش�م�ع ال�م�ث�بّ�ت 

الُرّخ  ط�ائ�ر أس�ط�وري ھ�ائ�ل   لجناحیھ،
الحجم، تذكر ب�ع�ض ال�روای�ات أن�ھ ق�ادر 
على حم�ل ك�رك�دن، وق�د ورد ذك�ره ف�ي 
رحالت السندباد البحري ف�ي ك�ت�اب أل�ف 
لیلة ولیلة  وقد ورد ذكره في رح�ل�ة اب�ن 
بطوطة عند حدیثھ في رحلة خروجھ م�ن 
الصین إل�ى ال�ھ�ن�د، وی�رج�ع أص�ل ذك�ره 
للرحالة ماركو بولو، الذي أشار إلی�ھ ف�ي 
وصفھ لمدغشقر والجزر األخ�رى ق�ب�ال�ة 
ساحل أفریقیا الشرقیة، كما تّم ذك�ره ف�ي 
الحكایات العربیة، حیث تّم وصفھ ب�ك�ون�ھ 
ط��ائ��ر ك��ب��ی��ر اس��ت��ط��اع ح��م��ل ال��ف��ی��ل��ة 
وال�ح�ی�وان�ات األخ�رى ال�ك�ب�ی�رة ل�ی�ت�غ�ذى 

 .علیھا
 26دیوان بقایا امرأة ص 

وھو كاتب وموسیقي أسطوري إغ�ری�ق�ي 
ونبي في الدیانة الیونانیة ال�ق�دی�م�ة وف�ي 
المیثولوجیا اإلغریقیة وقد تم تألیف ع�دة 
قصص حولھ وحول حیاتھ، وقد ق�ی�ل أن�ھ 
ألف عدة أغاني ألجل زوج�ت�ھ ی�وری�دی�س 
من العالم السفلي اإلغریقي. تعلم ال�ع�زف 
من أبوه  أبولو ف�اص�ب�ح ب�ع�زف�ھ ی�ج�ت�ذب 
ال��ح��ی��وان��ات وح��ت��ى ال��ج��م��اد م��ن ح��ول��ھ 
لیستم�ع�وا ألل�ح�ان�ھ. ك�ت�ب ع�ن�ھ ش�ع�راء 

 رومانیین مثل أوفید و جوفینال
 58دیوان بقایا امرأة ص 
 77دیوان بقایا امرأة  ص 

 اص اري  دان ( اأة) 

 للدكتورة كریمة نور عیساوي من (المغرب)
 

 بقلم الناقد / محمد رمضان الجبور/ األردن 
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ك��ت��ب د.ھـ��.ل��ورن��س ال��ع��دی��د م��ن 
ال��روای��ات وأھ��م��ھ��ا روای��ة عش��ی��ق 
(اللیدي تشاترلي) التي ص�درت ع�ام 

م، ول�م ت�ن�ش�ر ك�ام�ل�ة إال ف�ي 1928
بدایة الستینیات، وق�د أث�ارت ض�ج�ة 
ف�ي ح��ی��ن��ھ��ا ل��ج�رأت��ھ��ا ف��ي تص��وی��ر 

 العالقات الجنسیة.
ج��دد ل��ورن��س ف��ي أس��ل��وب الس��رد 
ال��روائ��ي ك��ي ی��ت��م��ك��ن م��ن تص��وی��ر 
النفس البشریة أو اإلنس�ان ال�ك�ام�ل 
كما یراه، فھو یرى أن وظیف�ة ال�ف�ن 
ھي الكشف عن العالقة بین اإلنس�ان 
وعالمھ المحیط في اللح�ظ�ة ال�ح�ی�ة، 
وھذا الرأي ق�ائ�م ع�ل�ى ق�ن�اع�ت�ھ أن 
اإلنسان یحقق ذاتھ بتكوین عدد م�ن 
العالقات الحیة بم�ح�ی�ط�ھ، وال�روای�ة 
وحدھا في رأی�ھ ھ�ي ال�ق�ادرة ع�ل�ى 
تقدیم الحیاة بأكملھا، وأھم الع�الق�ات 
ھي العالقة بین الرجل والمرأة، فھي 
دائمة التغیّر والمفتاح الرئیس للحیاة 

 اإلنسانیة.
 

 رؤیة لورنس في الروایة/
ن�ت��وص��ل م��ن خ��الل ت��ح��ل�ی��ل ال��ن��ص 
واستنطاق متونھ أن ال�ك�ات�ب أرس�ل 
رسائلھ، وبثھا قصدیاتھ المعبرة عن 
ف��ل��س��ف��ت��ھ ال��م��خ��ت��زل��ة؛ ب��أن ال��ح��ی��اة 
مستمرة، وأن اإلنسان كفیل بتحقی�ق 
ذاتھ إن أدرك القیم الحقیقیة ل�ل�ح�ی�اة 
اإلنسانیة، وقد تمثلت فلسفة الك�ات�ب 
ف��ي تض��اع��ی��ف ال��روای��ة ب��م��ظ��اھ��ر 

 أھمھا:
* مصارحة الذات، أو التعري الذاتي 
من خالل مك�اش�ف�ة داخ�ل�ی�ة، ی�ت�ول�ى 
تدوینھا الراوي العلیم والراصد ل�ك�ل 
نوازع الذات الداخلیة، فتظھ�ر ع�ل�ى 
لسان�ھ ت�م�ث�ی�الت ال�وع�ي أو ح�االت 
التداعي ال�م�ط�اب�ق�ة الع�ت�راض�ات أو 
تطلعات الشخصیة، وھ�ي ت�ن�ب�ع م�ن 
العقل الباطن ومحاولة التعبیر عن�ھ�ا 
في تصرفات تلقائیة، وتكریسھ�ا ف�ي 
ال��ع��الق��ات م��ع اآلخ��ری��ن، ك��م��ا ف��ي 
ال�ك�ش��ف ع��ن ال��ت�ج�رب��ة ف��ي ل��ح�ظ��ة 
التجربة نفسھا، ونقلھا ب�ك�ل ث�رائ�ھ�ا 

 كما في حال اللیدي تشاترلي.
* الغربة التي ی�ح�ی�اھ�ا اإلنس�ان ف�ي 
ظل مجتمع صناعي یخضع لم�ع�ای�ی�ر 
ال إنسانیة، وما تت�رك�ھ م�ن أث�ر ف�ي 
حالتھ النفسی�ة وح�ی�ات�ھ ال�ع�اط�ف�ی�ة، 
الت�ي أدت إل�ى ان�ف�ص�ال ال�ف�رد ع�ن 
الطبیع�ة وم�ا ی�ع�ن�ی�ھ ذل�ك م�ن ف�ق�ر 
روح��ي، ف��ك��ان ی��ت��وق ل��ل��ع��ودة إل��ى 
أحضان الطبیعة، والع�ی�ش ب�ب�س�اط�ة 
اإلنس�ان ال�م��ت�آل�ف م��ع ب�ی�ئ��ت�ھ وك��ل 
ال��م��وج��ودات ف��ی��ھ��ا، وھ��ذه ال��رؤی��ة 
تتجلى ف�ي رم�زی�ة ك�وخ ال�ب�س�ت�ان�ي 
ال�ع�اش�ق م�ل��ورد، وتص�ور ف�ي ذل��ك 
خ���الص اإلنس���ان، س���اخ���ًرا م���ن 
ال�ع�ق�الن�ی��ة وال�م�ج��ت�م�ع�ات ال�ح�دی�ث��ة 
واآللیة التي تقتل مناب�ع ال�ح�ی�اة ف�ي 
اإلنسان، فالكاتب مھتم بالكائن ال�ذي 
یحقق ذاتھ بوساطة إقامة عالقة حیة 

مع المحیط، وال س�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ وب�ی�ن 
 المرأة التي تكملھ روًحا وجسًدا.

* إن اإلنس�ان أص�ب�ح ع�ب�ًدا ل�آلل�ة، 
فالعمال ضحایا اآللة، كما في تناول�ھ 
واقع عمال المناجم البائس وك�ی�ف�ی�ة 
تبعیتھم لآللة ول�رب ال�ع�م�ل، وی�رى 
كذلك أرباب العمل وأصحاب رؤوس 
األموال عبیًدا لآللة، ف�ھ�م م�ن�ق�ادون 
لھا وأرتبط معنى وجودھم بھا، تعبر 
ع�ن ھ�ذه ال�ح��ال�ة ش�خ��ص�ی��ة (ل��ورد 
تش��ات��رل��ي)، ك��م��ا اس��ت��ھ��زأ ال��ك��ات��ب 
بالحیاة البوھیمیة التي یھ�رب إل�ی�ھ�ا 
بعض الفنانین واألثریاء، یتمث�ل ف�ي 

 میخائیل كاتب التمثیلیات.
 

 رحلة مع شخصیات الروایة
على وفق التنظیرات النقدیة یم�ك�ن�ن�ا 
محاكة الشخصیات وح�رك�ت�ھ�ا داخ�ل 
المتن الس�ردي، ف�ل�و ج�ع�ل�ن�اھ�ا ف�ي 
موشور الن�ق�د وم�ح�ددات�ھ ف�ي وق�ت 
ص��دور ال��روای��ة ألم��ك��ن��ن��ا م��الح��ظ��ة 
مغایرة ل�م�ا ھ�و س�ائ�د ف�ي ت�ق�ن�ی�ات 
الكتابة وأن�واع الش�خ�ص�ی�ات، ف�ك�ان 
ل��ل��ت��وص��ی��ف ی��أخ��ذ م��ن��ح��ى وج��ود 
شخصیة رئیسة تستحوذ على الحی�ز 
األكبر وعلى االھتمام األكثر من قب�ل 
الكاتب المتخفي خلف السارد العلی�م، 
وتبقى الشخصیات األخرى ساندة أو 

 تابعة أو ھامشیة.
اعتمدت أكثر األعمال على شخص�ی�ة 
البطل وھ�ي تس�وق األح�داث، وب�ع�د 
ذلك تراجعت وانجرفت مع األح�داث، 
وغ��دت ت��ح��اول أن ت��ت��ع��ای��ش م��ع 
الظروف وأحیانا ت�ن�ح�و ل�الن�ت�ف�اض 
علیھا، ولكن بالنتیجة تغدو من�س�اق�ة 
مع تدوین التف�اع�الت ال�رافض�ة م�ن 
خالل البوح النفسي الدقیق بعیًدا عن 
البطولة المطلقة والمنتصرة في أكثر 
األعمال، ابتعدت األعمال الالحقة في 
التركیز على مالمح البطل ورب�م�ا ال 
تسبغ ع�ل�ی�ھ�ا أس�م�اًء، وت�ع�ت�م ح�ی�ز 
األحداث كي ت�ب�دو وح�دات ال�ف�ض�اء 
الروائي عائمة ویمكن أن ت�أخ�ذ أي 
حیز یتصوره ال�م�ت�ل�ق�ي ف�ي ع�م�ل�ی�ة 
التسارد بین البث الروائي والم�رس�ل 

 إلیھ القارئ.
ن��ل��ح��ظ حض��ور الش��خ��ص��ی��ات ل��دى 
لورنس بشكل فني؛ فقد رسمھا بدقة 
وحدد فوارقھا المظھریة وال�ن�ف�س�ی�ة 
عبر تباین مواقفھا وت�ن�وع أس�ال�ی�ب 
مواجھتھا للمواقف والتعبیر ع�ن�ھ�ا، 
وتمیزت شخصیة اللیدي بمحوریتھ�ا 
في شبكة العالقات الشخ�ص�ی�ة داخ�ل 
المتن الروائي، وس�ج�ل�ت حض�ورھ�ا 
في كل المشاھد والح�وارات، ق�دم�ھ�ا 
الكاتب منذ مدخل الروایة، وتواصلت 
في الحضور حتى في المشاھد ال�ت�ي 
ت���ح���ض���ر ف���ی���ھ���ا، ف���ف���ي الص���راع 
االجتماعي بین حارس الغابة مل�ورد 
وبین زوجتھ كانت اللیدي س�ب�بً�ا ف�ي 
عودة زوجة الحارس ف�ھ�ي ب�ع�د أن 
ھجرتھ وانجرفت باحثة عن متع�ت�ھ�ا 

الجسدی�ة ل�دى رج�ال آخ�ری�ن، م�م�ا 
اضطره إلى إكمال إجراءات الط�الق، 
ل��ك��ن��ھ��ا ت��ع��ود إل��ی��ھ مس��ت��ن��دة إل��ى 
مع�ل�وم�ات ع�ن وج�ود ع�الق�ة غ�ی�ر 

 شرعیة بین ملورد وامرأة أخرى.
ك��ذل��ك ف��ي مش��ھ��د ان��ھ��ی��ار ك��ل��ف��ورد 
تشاترلي ب�ع�د ت�ل�ق�ی�ھ ط�ل�ب ال�ط�الق 
الموجھ إلیھ من (ال�ل�ی�دي) وم�وق�ف 
الممرضة (بول�ت�ون) ف�ي ال�ت�خ�ف�ی�ف 
عنھ ولجوؤھ�ا إل�ى اس�ت�درار دم�ع�ھ 
ل��ل��خ��روج م��ن ص��دم��ت��ھ ال��ن��ف��س��ی��ة 
والتخلص من حالة الضغط بسبب�ھ�ا، 
وحضرت في اللقاءات ال�ت�ي ج�م�ع�ت 
أباھا (السیر مالكولم) م�ع (م�ل�ورد) 
وكذلك في اج�ت�م�اع ال�ف�ن�ان (دن�ك�ان 

 فوربز) مع (ملورد).
حتى في المشھد األخی�ر ال�ذي ی�ب�دو 
ف�ی�ھ (م�ل�ورد) وح�ی�ًدا ف�ق�د ح�اض�رة 
بقوة، فقد كتب یخب�رھ�ا أن�ھ یس�اب�ق 
الزمن، ویبذل الجھود لت�ع�ل�م ك�ل م�ا 
تتطلبھ الحیاة الزراعیة كي یؤمن لھا 
مس�ت�ق�ب�ل�ھ�ا ھ�ي وم�ول�ودھ�م�ا ال�ذي 
سیكون خالًصا ل�ھ�م�ا ب�ع�د إج�راءات 

 الطالق لكلیھما.
نخلص من ھذا التقدیم أن (ال�ل�ی�دي) 
ھي الشخصیة الرئ�ی�س�ة ع�ل�ى وف�ق 
مواصفات النقد حینھا، تأسیًسا عل�ى 
المساحة الت�ي ش�غ�ل�ت�ھ�ا ف�ي ال�م�ت�ن 
الروائي وحضورھا في كل الحوارات 
وال��م��ش��اھ��د الس��ردی��ة، أو ك��ون��ھ��ا 

 العنصر المؤثر في األحداث.

في تحل�ی�ل ھ�ذه ال�م�ظ�اھ�ر الس�ردی�ة 
یمكن عّد (اللیدي تشاترلي) شخصیة 
رئیسة، وبال تردد توصف شخصیات 
مثل شقیقت�ھ�ا (ھ�ی�ل�دا) وال�م�م�رض�ة 
(ب��ول��ت��ون) وك��ات��ب ال��ت��م��ث��ی��ل��ی��ات 
(میخائیل) والسیر (مالكولم) والفنان 
(دنكان) ب�أن�ھ�ا ث�ان�وی�ة، وھ�ن�اك م�ا 
تتبعھا من الشخ�ص�ی�ات ال�ھ�امش�ی�ة، 
مثل زوجة ملورد وص�اح�ب ال�ف�ن�دق 
وق�ائ��د ال��م�رك��ب ومس��اع�ده وع��م��ال 
المناجم، لكن ماذا نصنّف شخصی�ات 
مثل زوج اللیدي (البارون) وحارس 
ال��غ��اب��ة (م��ل��ورد)؛ ف��ھ��م��ا ال ی��م��ك��ن 
وص�ف��ھ��م��ا ب��ال��ث��ان��وی�ة ل��ك��ن�ھ��ا غ��ی��ر 
رئیسة، وفي الوقت ن�ف�س�ھ ی�ن�ط�ب�ق 
علیھما توصیف أنھا ل�ی�س�ت س�ان�دة 
للشخصیة المحوریة [الرئیسة]، فقد 
كانت في خانة ال�ت�ف�اع�ل وال�ن�دی�ة لـ 
(اللی�دي تش�ات�رل�ي)، وف�ي مس�ت�وى 
تأثیر واحد من القوة، ولھما حض�ور 
واضح في ثنایا النص، وھ�ن�ا ی�م�ك�ن 
تسجیل أن (د.ھـ.لورنس) تجاوز ھذا 
ال��ت��ص��ن��ی��ف ت��ق��ن��یً��ا ب��أن ج��ع��ل ع��دة 
شخص�ی�ات رئ�ی�س�ة، أو أن�ھ س�ح�ب 
البساط من ت�ح�ت ال�ب�ط�ل ال�م�ط�ل�ق، 
وجعل لھ أنداًدا ب�أس�ل�وب�ھ ال�ن�ف�س�ي، 

 وقارب لھ شخصیات أخرى.
حضرت في الروایة ثالث شخصی�ات 
رئ��ی��س��ة ھ��ي ال��ب��ارون وال��ل��ی��دي 
وملورد، أو أنھ أوجد صنفًا رابًعا من 
الشخصیات ت�ت�راوح ب�ی�ن ال�رئ�ی�س�ة 

والثانویة، وتمثل بالب�ارون وم�ل�ورد 
ألنھا غیر ثانویتین وغیر رئی�س�ت�ی�ن 
حسب التصنی�ف ال�ع�ام�ودي، وب�ھ�ذا 
یمكن إسباغ تسمیة [غیر رئ�ی�س�ة]، 
وھو مصطلح جدید لم ی�ك�ن م�ت�داوالً 

 حین صدور الروایة.
 

 تنمیط الشخصیات/
في دراسة أن�م�اط الش�خ�ص�ی�ة داخ�ل 
ال��م��ت��ن ال��روائ��ي؛ ف��ق��د ج��اءت ك��ل 
الش�خ��ص�ی��ات م�دورة ون�ام��ی��ة، ف��ق��د 
الحظ�ن�ا وم�ن خ�الل ت�ف�ك�ی�ك ش�ب�ك�ة 
العالقات بینھا أنھا تلجأ إل�ى ت�غ�ی�ی�ر 
مواقفھا، وتفاجئ�ن�ا ب�ات�خ�اذ ق�رارات 
تخالف ما تؤمن بھ، وھذه المتغیرات 
تتمأسس على دوافع منھا مصل�ح�ی�ة 
مادیة، وأخ�رى ل�ت�ح�ق�ی�ق رغ�ب�ات�ھ�ا 

 والحصول على المتعة الجسدیة.
 مخرجات الروایة/

* ال�روي ك�ان ع�ل�ى لس�ان ال�راوي 
 العلیم والراصد وأحیانا كلي العلم.

* یخرج الكاتب عن النص وال سیما 
في نھایات المش�اھ�د الس�ردی�ة ع�ب�ر 
تس��ط��ی��ر آرائ��ھ وت��وج��ی��ھ م��واع��ظ 
واستنتاج�ات ت�ؤث�ر ع�ل�ى انس�ی�اب�ی�ة 

 السرد ومستوى تلقي الخطاب.
* تص��وی��ر ال��ع��الق��ات ال��ج��ن��س��ی��ة 
واللحظات الحمیمة بشكل فن�ي، ع�ن 
ط�ری�ق ال�ت��ھ�ی�ئ�ة ال�ن�ف�س�ی��ة ل�ل�ح��دث 
وعبارات التبریر لما سیحصل، كأن�ھ 
نتیجة تتوج رغبة وحالة سبقتھا، لم 
یقحم مشاھد اإلث�ارة بش�ك�ل م�ف�ت�ع�ل 
إنما لخدمة العمل السردي (كما یفعل 
بعض الكتاب في إقحامھم ال�م�ش�اھ�د 
الحمیمیة لدغدغة مش�اع�ر ال�ق�ارئ؛ 

 كي یتواصل معھم).
* عبّر لورنس عبر فضائھ الس�ردي 
ع��ن رؤی��ت��ھ ل��ل��ح��ی��اة وال��ع��الق��ات 
اإلنسانیة، والروایة وحدھا في رأی�ھ 
ھ��ي ال��ق��ادرة ع��ل��ى ت��ق��دی��م ال��ح��ی��اة 
بأكملھ�ا، وأن ال�ع�الق�ة ب�ی�ن ال�رج�ل 
والمرأة دائمة متغیّرة وم�ف�ت�اح م�ھ�م 

 للحیاة.
* ك��ل ش��خ��ص��ی��ات��ھ��ا ن��ام��ی��ة وغ��ی��ر 
مس��ط��ح��ة، وھ��ذه م��ی��زة ن��ادرة ف��ي 
األع��م��ال ال��روائ��ی��ة، ف��ق��د أط��ل��ق 
لشخ�ص�ی�ات�ھ ح�ری�ة ال�ت�ص�ری�ح ع�ن 
مكنوناتھا واح�ت�ی�اج�ات�ھ�ا ال�ن�ف�س�ی�ة، 
ورسم زوایا نظرھا عن مجمل رؤاھا 

 عن الحیاة والعالم.
* ھناك الكثیر من الفراغ�ات ت�خ�ل�ت 
الروایة وھو أسلوب جدید كي یك�ون 
ال�م��ت�ل��ق�ي مش��ارًك�ا ف�ي ال��ع�م��ل ب��ع��د 
مبادأتھ في ملء ما شغر من وح�دات 
السرد، أي أن ھناك مسكوتًا عنھ في 

 متون الروایة.
* ھناك رموز ف�ي ال�روای�ة ق�د ی�م�ر 
علیھا المتلقي وی�ق�ب�ل�ھ�ا ألن ال�ع�م�ل 
م�م�ت�ع، وی�غ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن ب�ع�ض 
اإلش�ك��االت، م��ا رم��زی��ة ال�ك��وخ ف��ي 
م��ج��م��ل الس��رد؟ م��ا رم��زی��ة مش��ھ��د 
اندماج حارس الغابة وھ�و ع�اٍر م�ع 
المیاه الرقراقة في بیئة عذراء یلفھا 

 اللون األخضر؟
* ع��ت��ب��ة ال��ن��ص (عش��ی��ق ال��ل��ی��دي 
تش��ات��رل��ي)، ی��ق��اب��ل��ھ��ا ف��ي ال��ل��غ��ة 

 Lady Chatterley'sاالنكلیزیة [
Lover وبع�د ف�راغ�ن�ا م�ن ت�ت�ب�ع ،[

خی�وط الس�رد وج�دن�ا أن ش�خ�ص�ی�ة 
(اللیدي) ھي المحوریة أو الرئیس�ة، 

 لكن/
ل��م��اذا ك��ان ع��ن��وان ال��روای��ة ب��اس��م 
العشی�ق (م�ل�ورد)، ول�م ت�ك�ن ب�اس�م 

  (اللیدي تشاترلي)؟! مجرد تساؤل.

 ادة إ  اي
( يا ) روا  ت 

 
 مھدي علي ازبین



لكل بلد من البلدان ریاضة تقلیدیة یع�ت�ز    
بھا، وی�ق�ی�م ل�ھ�ا ال�ب�ط�والت وال�م�واس�م، 
والزورخانة حالھا حال ال�ف�ن�ون ال�ق�ت�ال�ی�ة 
المعروف�ة ك�ری�اض�ة ال�ك�ی�ن�دو وال�ج�ودو، 
باإلضاف�ة إل�ى ری�اض�ة الس�وم�و. وك�ان�ت 
الزورخانة الریاضة الش�ع�ب�ی�ة األول�ى ف�ي 
العراق، وأبطالھا یحظون باحترام وتق�دی�ر 

 األھالي فضالً عن المسؤولین.
ب�دأت أوال ف��ي زورخ��ان�ات داخ��ل ب��ع��ض 
مقاھي بغداد الشع�ب�ی�ة، وم�ن أھ�ل ب�غ�داد 
الذي كان یتتبع أخبار الزورخانة في (ب�الد 
فارس) موطنھا األصلي ثالثة ش�ب�اب، إذا 
لم تكن تقام على ارض بغداد والى ما ق�ب�ل 
منتصف ثالثینات القرن التاسع عش�ر، ل�م 
یكن ھنالك أي بیت من بیوت ال�زورخ�ان�ھ، 
حیث است�ھ�وت�ھ�م ھ�ذه ال�ری�اض�ة ع�ن�دم�ا 
س�م�ع�وا أن اح�د أم��اك�ن ال�زورخ�ان�ة ف��ي 
(طھران) سیقیم بطولة، سافروا الى ھن�اك 
عن طریق (خانقی�ن) وحض�روا االح�ت�ف�ال 
ولكن لم یسمح لھ�م ب�ال�م�ش�ارك�ة وع�ادوا 
الى (بغداد) لینقلوا ما شاھدوه الى م�ح�ب�ي 
ھذا النوع من ال�م�ص�ارع�ة وق�ام رم�ی�ض 
ال�ھ�اش�م��ي ب�ف��ت�ح زورخ�ان��ة ف�ي (م�ح�ل��ة 
الدھانة) وھذا ما عملھ مص�ط�ف�ى ال�دوري 
في (محلة باب األغا) ودرویش ع�ل�ي ف�ي 
(الكاظمیة) حیث تعتبر ھ�ذه ال�زورخ�ان�ات 

 االولى في بغداد.
الزورخانة وھي كلمة فارسیة بمعنى ب�ی�ت 
القوة، والكلمة مكونة من مقطعی�ن (زور) 
  وتعني القوة، و(خانة) معناھا الم�ك�ان أو 

البیت، وھي تشیر الى المكان الذي یتدرب   
بِھ المصارعون على الری�اض�ة الش�ع�ب�ی�ة، 

ث�الث�ة آالف      یعود تاریخ ھذه الریاضة الى 

عام خلت. وإلى طقوس ال�م�ص�ارع�ة ل�دى 
السومریین وال�ب�اب�ل�ی�ی�ن، وق�د م�ارس�ت�ھ�ا 
شعوب المنطق�ة ب�اع�ت�ب�ارھ�ا ع�دة أل�ع�اب 
ریاضیة متناسقة، تؤدي إلى تكوی�ن ب�ن�ی�ة 
جسمیة سلیمة یحتاجھا المقاتل لكي یك�ون 
ق��ادراً ع��ل��ى اس��ت��خ��دام الس��ی��ف وال��رم��ح 
والترس وغیرھا. ولذلك نرى أن األدوات 
المستخدمة ف�ي ھ�ذه ال�ل�ع�ب�ة ل�ھ�ا ع�الق�ة 
باألسلحة التقلیدیة، فمثالً األمیال تس�ت�خ�دم 
لرفع كفاءة المقاتل في اس�ت�خ�دام الس�ی�ف 
والكبادة لرفع كفاءتھ ب�اس�ت�خ�دام ال�ق�وس 
والحجر أو السنك لكفاءة استخدام ال�ت�رس 
أو الدرع. وتتطابق مھام األدوات األخ�رى 
مع األسلحة ال�م�س�ت�خ�دم�ة ف�ي ال�ج�ی�وش 

 القدیمة.
وتدل اآلثار التي اكتشف�ھ�ا ال�ب�اح�ث�ون ف�ي 

قریة (خفاج�ة) دی�ال�ى، ب�أن الس�وم�ری�ی�ن 
كانوا یزاول�ون ال�م�ص�ارع�ة وی�خ�ل�دون�ھ�ا 
برسوم�ھ�م ال�م�ن�ق�وش�ة ع�ل�ى ج�دران�ھ�م، 

 4450وت�ع�ود ھ�ذه اآلث�ار ال�ى ح�وال�ي (
ق.م)، كما أن الكرد المدیین والكاشیین ق�د 
م��ارس��وا ال��م��ص��ارع��ة وف��ع��ال��ی��ات ال��ق��وة 

 الجسدیة ألغراض عسكریة وقتالیة.
الزورخانة لعبة ت�زرع األخ�الق ال�دی�ن�ی�ة، 
وتعزز التربیة الص�ح�ی�ح�ة ال�ق�ائ�م�ة ع�ل�ى 
احترام النفس واآلخ�ری�ن. ھ�ذه ال�ری�اض�ة 
تقوي الجسم بسبب التمارین القاسیة الت�ي 
یمارسھا الالعب، وت�ق�وي ال�ن�ف�س ألن�ھ�ا 
تعلم االنضباط وعدم االنفعال والدقة ب�أداء 
الحركات، وتجمع بین الفن وروح ال�دع�وة 

والری�اض�ة وت�ح�م�ل ف�ي ط�ی�ات�ھ�ا رائ�ح�ة   
التاریخ والقیم العریقة، ول�ھ�ذه ال�ری�اض�ة 
تقالید أخالقیة یجب أن ی�ت�ب�ع�ھ�ا ال�الع�ب، 
منھا أن یكون نظی�ف�ا وذا أخ�الق ف�اض�ل�ة 
ونبیل�ة، وی�ت�م�ت�ع ب�روح ال�ت�واض�ع، وأال 
یكون مغترا بقوتھ وی�ك�ون أم�ی�ن�ا وم�ح�ب�ا 
ألھلھ. وتتوق�ف ف�ع�ال�ی�ات ھ�ذه ال�ری�اض�ة 
خالل فصل الشت�اء ل�ت�س�ت�أن�ف ث�ان�ی�ة ف�ي 

 فصل الربیع من كل عام.
یعتبر مبنى الزورخانة من ض�م�ن األب�ن�ی�ة 
الدینیة لما تمت�از ب�ھ م�ن م�ج�م�وع�ة م�ن 
الوحدات والع�ن�اص�ر، ال�ى ج�ان�ب أھ�م�ی�ة 
وض��رورة ال��ط��ھ��ارة ل��ك��ل ال��ری��اض��ی��ی��ن 
ال�ع��ام��ل��ی��ن ب��ھ��ا، خ��اص��ة اذا ك��ان ی��دخ��ل 
المنط�ق�ة ال�م�رك�زی�ة ب�ھ�ا الب�د أن ی�خ�ل�ع 
حذائھ، وانتشرت الزورخانة في كردست�ان 
ف��ي ال��ق��رن ال��ث��ام��ن عش��ر وع��رف��ت بـ 
كاماندي، الى جانب أن بعض ال�ی�ھ�ود ف�ي 

 تھران وشیراز كانوا یمارسونھا.
كانت الریاضة األش�ھ�ر ف�ي ب�غ�داد ل�ق�رن 

وان�ت�ھ�ت س�ن�ة  1850كامل ابتدأتٔ  سنة 
وذھبت ھذه الری�اض�ة وك�أن أھ�ل  1950،

بغداد لم یسبق لھم ممارس�ت�ھ�ا، ی�وم ك�ان 
صداھا مماثل لص�دى ری�اض�ة ك�رة ال�ق�دم 
الحالي، فھي الریاضة األولى في بغداد، ال 
بل تجاھلھا الكثیرون حتى أن�ھ�ا ل�م ت�ذك�ر 

 في المناسبات الریاضیة،
اش��ت��ھ��رت ھ��ذه ال��م��ص��ارع��ة ف��ي ب��ع��ض 
محالت بغداد ال�ق�دی�م�ة، ك�ال�ف�ض�ل، وب�ن�ي 
سعید، والعوینة، والقش�ل�ة، وال�ك�اظ�م�ی�ة، 
وال��دھ��ان��ة، وال��م��ھ��دی��ة، وب��اب األغ��ا، 
والس��ف��ی��ن��ة، وس��واھ��ا م��ن ال��م��ح��الت 

 البغدادیة. 
م�ن  16في ألـ » الیونسكو«سجلت منظمة 

، ھ�ذه ال�ری�اض�ة 2010تشرین الثاني عام 
في قائمة تراثھا المع�ن�وي. ك�م�ا ج�اء ف�ي 

األل��م��ان��ی��ة،  «ب��روك ھ��اوس»م��وس��وع��ة 
وتحدیداً في مجلدھا ال�خ�اص ب�ال�ری�اض�ة، 
إن ری��اض��ة ال��زورخ��ان��ة ھ��ي م��ن أق��دم 
األلعاب الریاضیة الخاصة بكم�ال األجس�ام 

 في العالم. 
یجري فیھا الالعبون م�خ�ت�ل�ف ال�ح�رك�ات 
برفع أشكال متن�وع�ة م�ن ق�ط�ع ال�ح�دی�د، 
وتجري حركات الالعبین فیھا متزامنة مع 
إیقاعات خاصة من ض�ارب ع�ل�ى ال�دن�ب�ك 
ال��ك��ب��ی��ر، وھ��ذا ال��دن��ب��ك یس��م��ى (زرف) 
باصطالح الالعبین، وكذلك ع�ل�ى ال�ب�ع�ض 
ق�راءة ال�م�ق�ام��ات ال�ع�راق�ی�ة ال�ت�ي م�ن�ھ��ا 
الحماسیة، ومن الطبقات العالیة مثل م�ق�ام 
ال��ح��الوي وال��ن��اري وال��م��ح��م��ودي، م��ع 
م��راع��اة ال��وح��دة اإلی��ق��اع��ی��ة م��ن م��ؤدي 
الضرب على الدنبك، حیث یكون من الذین 
لھم خبرة بأوزان اإلی�ق�اع�ات ال�م�خ�ت�ل�ف�ة، 
التي تتناسب وتتناغم مع تل�ك ال�م�ق�ام�ات، 
وھ��ذا الض��ارب ع��ل��ى ال��دن��ب��ك یس��م��ى 

 (المرشد) أو(الماندیر).
تألفت بنایة الزورخان�ة م�ن م�ب�ن�ى تش�ب�ھ 

ھندستھ المعماریة م�ب�ن�ى ال�ح�م�ام ال�ع�ام، 
الذي كان یقع بالقرب من�ھ ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن 
األحیان، وقد كانت الغرفة ال�رئ�ی�س�ی�ة ف�ي 
الزورخانة تق�ع ت�ح�ت م�ن�س�وب مس�ت�وى 
الش�ارع، وذل��ك ل��ت��وف�ی��ر درج��ات ح��رارة 
ثابتة، ومنع األتربة والق�اذورات ال�ت�ي ق�د 
تلحق الضرر بالریاضیین، ویدلف ل�م�ب�ن�ى 
الزورخانة من خالل سلم ھاب�ط ب�ث�الث أو 
أربع درجات، والمبنى الرئیسي خال�ي م�ن 
الفتحات للتھویة أو اإلضاءة إال تل�ك ال�ت�ي 
تقع في س�ق�ف�ھ�ا، ف�ت�ح�ت�وي ع�ل�ى ن�واف�ذ 
لإل�ض�اءة وال�ت�ھ�وی�ة، أم�ا ال�م�ك�ان ال�ذي 
یتدرب فیھ الالعبون فیسمى بـ� (ال�ج�ف�رة) 
وھو مكان م�ن�خ�ف�ض ت�ح�ی�ط ب�ھ ك�راس�ي 
المتفرج�ی�ن، وی�راف�ق�ھ�م ع�ادة، (م�ن�ش�د) 
یج�ل�س ف�ي م�وق�ع م�رت�ف�ع ی�ق�رأ ال�م�ق�ام 
ال�ع�راق�ي، وأم�ام�ھ ج�رس ی�ق�وم ب�ق�رع��ھ 
لتنبیھ ال�ح�اض�ری�ن ح�ی�ن ی�ب�دأ ال�ن�زال أو 

 التمرین شخصیة مھمة.
وأول ما یلفت نظر الذي یدخل ال�زورخ�ان�ة 
انخف�اض ب�اب�ھ�ا ال�خ�ارج�ي، م�م�ا ی�ح�م�ل 

انحناء رأس�ھ ق�ل�ی�ال أث�ن�اء    المشارك على 
ال�دخ�ول، وھ�ي ح�رك�ة ت�دع�و ل�ل�ت�واض��ع 
واالبتعاد عن الغرور وال�ط�غ�ی�ان، ال�ل�ذی�ن 

ما یصاحب�ان ال�ری�اض�ی�ی�ن وأق�وی�اء    كثیرا 
األجسام، إضافة الى أن�ھ�ا ت�ح�م�ل م�ع�ان�ي 

دالالت ھ�ذه ال�ری�اض�ة       لیست بعی�دة ع�ن 
االجتماعیة والدینیة وال�ت�اری�خ�ی�ة. وب�ی�ت 
الزورخانة عبارة عن قاعة ك�ب�ی�رة ی�ك�ون 
مدخلھا عب�ر ب�اب ص�غ�ی�ر، وف�ي ال�وس�ط 
حفرة تسمى الجفرة، تب�ن�ى ع�ادة ث�م�ان�ی�ة 

 4األضالع وأحیاناً سداسیة، ویبلغ طولھا 
أمتار، فی�م�ا یص�ل  4أمتار وعرضھا  5أو 

عمق الجفرة ن�ح�و م�ت�ر واح�د، وأرض�ی�ة 
الحفرة مھیأة بش�ك�ل ج�ی�د ب�ح�ی�ث ت�ك�ون 
مالئمة لل�ع�ب.  وی�ت�م رش ھ�ذه ال�ح�ف�رة 
ب��ق��ل��ی��ل م��ن ال��م��اء ی��وم��ی��اً وق��ب��ل ال��ب��دء 
بممارسة ال�ری�اض�ة. وم�ن ج�ھ�ة الس�ق�ف 
یوجد فتحة مزججة أحیانا لدخول الض�وء، 
وتنتشر فتحات صغی�رة تس�م�ى ال�روزای�ن 

 لتغیر الھواء وتكون بالعادة مظلمة.
تتوسط مبنى ال�زورخ�ان�ة ح�ف�رة وتس�م�ى 
بالجفرة، غرفة یجلس فی�ھ�ا ال�م�ت�ف�رج�ون 
ویض�ع ف��ی�ھ�ا ال�م�ص��ارع�ون وال��الع�ب��ون 
حقائبھم الریاضیة وأمتع�ت�ھ�م الش�خ�ص�ی�ة 
ویرتدون الوزرة ال�خ�اص�ة ب�ال�ل�ع�ب�ة. أم�ا 
جدران الجفرة، فیتم طالؤھا بمخ�ل�وط م�ن 
التراب األحمر ومسحوق الك�ل�س وأل�ی�اف 
القصب وتغطى حافتھا بالخش�ب ب�دالً ع�ن 
ال��ط��اب��وق، وذل��ك ت��ف��ادی��اً ل��ج��رح أجس��اد 
الالعبین والمصارعین أثناء م�م�ارس�ت�ھ�م 
األلعاب والحركات الریاضیة ف�ي ال�ح�ف�رة. 

 12ویضم فریق الالعبین في الغ�ال�ب م�ن 
ش�خ�ص��ا وق�د ی�زداد ف��ي ب�ع��ض  14ال�ى 

الع�ب�ا، ی�رت�دون  30األحیان ل�ی�ص�ل ال�ى 
كلھم ل�ب�اس�ا م�وح�دا م�ؤل�ف�ا م�ن ق�م�ی�ص 
ریاضي عادي، وسروال قصیر یص�ل ال�ى 
الركبة، ویحتوي رسوما ھندسیة خ�اص�ة، 
وھذه النقوش على سراویل الالعبین ھ�ي 
ذاتھا الرسوم التي وجدت على أقدم أن�واع 
السجاد اإلیراني، وتبدأ الریاضة ب�ط�ق�وس 
خاصة یحرص ال�الع�ب�ون وال�م�ش�ارك�ون 
مراعاتھا، وتقوم على تمجید ق�ی�م ال�ف�ت�وة 
وأخالق الفروسیة والریاضیون، وت�ع�ت�م�د 
ال�خ��ط��وة األول��ى ب�ع��د ذل��ك ع��ل��ى ال��ق��ی��ام 
بحركات ریاض�ی�ة روت�ی�ن�ی�ة، ت�ھ�دف ال�ى 
إحماء جسم الالعب وتأھیلھ لدخول اللعب�ة 
العنیفة، وینتظم الالعبون في م�ج�م�وع�ات 
مستخدمین أدوات ھذه الریاضة ال�م�س�م�اة 
بالـ (میل) والقوس. والمی�ل ھ�و م�خ�روط 
خشبي ثقیل ینتھي بمقبض یحركھ الالع�ب 

ف��وق ك��ت��ف��ھ وح��ول راس��ھ ویس��ت��خ��دم 
الریاضي عادة أدات�ی�ن ی�ح�رك�ھ�م�ا بش�ك�ل 
دائري حول كتفیھ، ویرمیھما ال�ى األع�ل�ى 
ثم یتلقفھما وھما في حالة دوران، وبع�ض 
الالعبین السیما ال�ھ�واة م�ن�ھ�م ی�ح�م�ل�ون 
مخروطا واحدا. وھذه األعم�دة ال�خ�ش�ب�ی�ة 
الغلیظة كانت تستخدم قدیما في ال�ح�روب، 
والقوس وھي عمود م�ن ال�ف�والذ ی�رت�ب�ط 
طرفاه بسلسلة یح�رك�ھ�م�ا ال�الع�ب�ون ال�ى 
األعلى یمینا وشماال فھي م�ن تش�ی�ر ال�ى 
القوس التي استخدمت ف�ي ال�ح�روب م�ن�ذ 
ال��ق��دم وی��راف��ق م��م��ارس��ة ال��ری��اض��ی��ی��ن 
حركاتھم ضرب على الطبل، وق�د یس�ت�ب�دل 
مالبسھم البنطلون ال�ق�ص�ی�ر، إل�ى ق�م�اش 
ملفوف حول الوسط ویمر ب�ی�ن الس�اق�ی�ن، 
ی�ط��رز أح��ی�ان��ا ب��زخ��رف�ھ ن�ب��ات�ی��ھ، وع��ن��د 
المصارعة كانت تلبس بعض الجلود ح�ول 

 منطقة الركبة.
واألدوات المستخدمة الجرس الذي یش�ب�ھ 
الجرس المستخدم التمرینات، ویتكون م�ن 
وعاء نحاس مقلوب ویتم ت�ع�ل�ی�ق ش�ری�ط 
م��ن م��ن��ت��ص��ف��ھ، وی��خ��ل��ق ص��وت ع��ن��د 
اصطدامھ بجدران الوعاء، ی�دق ال�م�رش�د 
علیھ عند دخول شخص م�ھ�م أو ل�ت�غ�ی�ی�ر 
حركة أو لل�ت�وق�ف وھ�ي أدوات ی�ف�ھ�م�ھ�ا 

 ویعیھا الریاضیین. 
والطبل الذي یغلب صوتھ على الموس�ی�ق�ى 
والتي تسیر معھا جنبا الى ج�ن�ب ال�ھ�ت�اف 
بقصائد مناسبة وملحمات. وطبلة الم�رش�د 
یشبھ الدف، مصنوع من الطین مع ف�ت�ح�ة 
واسعة مغط�اة ب�ب�ش�رة رق�ی�ق�ة م�دب�وغ�ة. 
والضرب اإلیقاعي الذي یس�ب�ب�ھ ال�م�رش�د 
في تمارین وحركات إیقاعیة وم�ت�ن�اغ�م�ة، 
یحاول من خاللھا خل�ق اھ�ت�م�ام وح�م�اس 
لدى الریاضیین والمشاھ�دی�ن. ف�ي ب�ع�ض 
األحیان یوقد المرشد نارا بجانبھ لتسخ�ی�ن 

 جلد الطبلة لیعلو صوتھا.
والمیل ھو عبارة ع�ن م�ع�دات مص�ن�وع�ة 

 10من الخشب على شكل قنینة ت�زن م�ن 
 6ال�ى  1كجم. وھناك أحم�ال م�ن  30إلى

كجم، وخاصة لھؤالء الذین یلعب�ون ب�ھ�ذه 
في حركات بھلوانیھ ش�دی�دة اإلت�ق�ان ول�ھ 
جذوره في العصور القدیمة، ألن مؤسس�ي 
ھذه الریاضة ك�ان�وا یس�ت�خ�دم�ون م�ع�دات 
مثل النادي الھندي لتناسب أجسادھم ربم�ا 
كانت ھذه األداة تشبھ صولجان الحدی�د أو 
الخشب في البدایة وك�ان یس�ت�خ�دم ل�ب�ن�اء 

األجس��ام وال��ق��ت��ال ب��واس��ط��ة ص��ول��ج��ان، 
وكانت تعرف بنفس االسم، ثم تم تطویرھا 
لتناسب عدد أكبر من الریاض�ی�ی�ن وھ�ن�اك 

 65ك�ج�م م�ع ارت�ف�اع  2میل للترفیھ یزن 
س�م، ھ��و أص��غ�ر وأقص�ر ب��ح�ی��ث ی��م�ك��ن 

ك�ج�م  3استخدامھ للعب، ومیل خفیف یزن 
سم، كان یستخدم للترفی�ھ ف�ي  70بارتفاع 

الماضي ، ولكن أصبح یستخدم ف�ی�م�ا ب�ع�د 
للعب والتمارین ال�ب�س�ی�ط�ة، وم�ی�ل ث�ق�ی�ل 

 110ك�غ�م وارت�ف�اع�ھ  30یصل وزنھ إلى 
سم. ویست�خ�دم ل�ل�م�ت�خ�ص�ص�ی�ن. وھ�ن�اك 
السلسلة والقوس التي  تعتبر أحد األدوات 
الریاضیة بالغھ األھمیة، وفي نفس الوق�ت 
تحتاج قوة عضلیھ ومھاره عال�ی�ة، ت�ك�ون 
األق��واس م��رن��ة ح��ت��ى تس��ت��خ��دم ف��ي 
ال��ت��دری��ب��ات، وق��د ك��ان ال��ق��وس ال��رق��ی��ق 
یستخدم في التمارین لتقویة أكت�اف ح�ام�ل 
السھم، كانت كل�ت�اھ�م�ا مص�ن�وع�ت�ی�ن م�ن 
الحدید النقي ذو شك�ل ق�وس وث�ق�ل ع�ل�ى 
رأسین، وسالسل طویلة وسلسلة لل�ح�ف�اظ 
ع��ل��ى ال��ت��وازن، وق��د ع��رف��ت الس��ل��س��ل��ة 
والقوس نوعین واحد للمبتدئی�ن وال�ث�ان�ي 
ثقیل للریاضیین ال�م�ھ�رة، وق�د ك�ان وزن 

كجم وطول ال�ق�وس  14السلسلة والقوس 
سم، والدرع أو السنك وھو المع�دات  150

المستخدمة بشكل متكرر في ال�زورخ�ان�ة، 

عباره عن قطعتین من ألواح كبیرة بش�ك�ل 
مربع في ال�ج�زء ال�ع�ل�وي، وم�ت�ع�رج ف�ي 
النھایة، في منتصف كل منھا ی�وج�د ث�ق�ب 
ومقبض على جانبین، یتم لص�ق�ھ ب�ق�ط�ع�ة 
من قماش لمنع خدش أیدي ال�ری�اض�ی�ی�ن، 
لیس للدرع وزن م�ح�دد وی�ع�ت�م�د ح�ج�م�ھ 
على قدرة الشخص الذي یستخ�دم�ھ، وف�ي 

كغ�م،  20المسابقات الدولیة تزن كل قطعة 
والتخت لوح�ة ض�غ�ط ودف�ع وھ�ي ل�وح�ة 

 8س�م وع�رض  70الدفع ذو أرجل بطول 
س�م م�م�ا ی�ج�ع�ل�ھ�ا  5سم وأرجل بارتفاع 

أعلى من األرض بمسافھ صغیرة، وتعت�ب�ر 
ل��وح��ة ال��دف��ع ل��ی��س��ت إح��دى ال��م��ع��دات 
الرئیسیة في الزورخانة ألنھ من ال�م�م�ك�ن 
وضع األیدي على األرض وأداء التم�اری�ن 

 بدونھا. 
أثناء المراسم واالحتفاالت الت�ي تش�ھ�دھ�ا 
الزورخانة ھو نثر الورود. وھذا االحت�ف�ال 
یكثر إقامتھ عادة في لیالي ش�ھ�ر رمض�ان 
ال��م��ب��ارك وك��ذل��ك ل��الح��ت��ف��اء ب��األب��ط��ال 
ال��م��ع��روف��ی��ن وال��م��خ��ض��رم��ی��ن ال��ك��ب��ار 

 وتكریمھم.
 المصادر

 –ت�واص�ل اج�ت�م�اع�ي   –مصادر: وكاالت 
 نشر محرري الموقع

 العربیة 
 طارق حرب، جریدة الزمان
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  ّحیا هللا ضیوف الشام
  "الوردة في "سوق الھال

  قالتھا بھدوء ودالل
  ....وأنسلّت

  ما بین زحام االقدام
  من أین تجئ الموسیقا

  وتفیُض االنغام
  وإآلم المسرى
  ورمیم الذكرى

  یفقأُ عین الترحال؟
  سامنحي یا بابا

  نبع "الفیجة" ھذا
  أم سرب یمام؟

  تلك حمامات طارت
  من حقل الزیتون

  واشتبكت في الغیم
 مرایا وعیون

 ھذي صبایا تتھادى
 في مرح وجنون
 وغریب یتلمض

 في فردوس االحالم
 :یغني

 یاما للشام یلّھ یمالي"
 "طال المطال یا حلوه تعالي

 ولم یطل غروبھ
 في فائض الكالم

 فأسرج الدموع واكتفى
 بغربة السؤال

 وما رأى في خوضھ
 سوى خرائب النزال

 وفي انتظاره
 فداحة القنوطِ 

 والسقوطِ 
 في مسارب الزحام

  فآثر الھروب
  صوب جمرة الظالم

  في صولِة بھیّة
  لكي ینامْ 

  وفي سریر نومھ
  رأى صبیّة ممشوقة القوام

  تقرأ فوق رأسھ
 .تعویذة السالمْ 

   ة 

 منى العقدة/ مصر
  

 اكتب على بابي أم لسبعة اطفال
 یخبرني رجل انھ یحب الصغار

 ویعشق رائحة الثوم
 ویقدس الحیاة العائلیة

 ویراقب انحناءة جسدي عند تنظیف ارضیة المطبخ
ی�رس��ل ل��ي دع��وة ل��ح�ض��ور أح��دث أف��الم ال��رس��وم 

 المتحركة
 وبرامج الطبخ

یتعھد لي ان ی�خ�وض م�ن اج�ل�ي م�ع�ارك ط�واب�ی�ر 
 الخبز

 والسوبر ماركت
وان یش��ارك��ن��ي ذات ال��ط��م��وح ف��ي ص��ن��ع غ��رف��ة 

 للضیوف
 ونقل غرفة الطعام بسطح المنزل!!

 اكتب على بابي عجوز
 یأتیني الزاھدون في الفتیات
 یتذرعون بافتقادھم للنضج

 وحاجتھم لذات الخبرة والعقل
 یرفعون رایة عشقھم للشعر االبیض

 وان التجاعید تزید النساء جاذبیة
 وأن الشباب یبدأ بعد الستین

 !!وان المرأة تزداد تألقا بعد السبعین 
 اكتب على بابي طفلة
 یأتیني رجل بحلوى

 وآخر بدمیة
 یخبرني رجال انھ یفتقد البراءة

 وان االطفال أحباب هللا
 !!وان العمر المناسب للعشق عشر سنوات 

 اكتب على بابي حزینة
 یحضر رجل كل ادوات البكاء

 المندیل للدموع
 واالسود للحداد

 !!والثرثرة للمواساة 
 اكتب على بابي ممنوع االقتراب

 یقترب احدھم
 اكتب على حائطي ممنوع الدردشة

 یتحدثون
 اكتب على بابي نائمة

 !!توقظني رنات رسائلھم 
 تركت بابي فارغا

 حین ایقنت ان
 ال جدوى من صد رغبات الرجال

 ان كنت قتیلة
 !!سیتغزل احدھم بجثتي 

  

 كم تنسمت

 الخواطر

 أحمل األفكار

 واألشعار

 في جوف

 المخاطر

 أزرع األشجار

 واألزھار

 في عزم

 المثابر

 أرصد الحب

 مشاعر

 أنقش اآلمال

 واألحالم

 في كف

 المصائر

 وبقلبي الصدق

 حائر

 كم تمردت

 على نھج

 القبیلة

….. 

 والي مصر القدیمة

  رحت أسعى في المدینة

  وتقصیت مبانیھا

 الحزینة

 تھت في عز النھار

  وتسلقت الجدار

  باحثا عن ضوء نار

  واللیالي في بالدي

 برقھا برق الذھب

 وصبایاھا عجب

  شطھا شط الغضب

  صوتھا غني طرب

 لحنھا صوت العرب

……. 

 وعلى باب العرب

 ثار قلبي واضطرب

 صار قلبي كالحجر

 واألماني كالبشر

 طرق تبدو كثیرة

 إنما من سبِل المنجى فقیرة

 غیبت وجھ القمر

 وخبت فیھا الصور

 وَربَت فیھا الحكایا

 مثل زخات المطر

 ضجر

 ضجر

 ضجر

 لم یعد في األرض

 خصب

 جف ضرع الشاة

 من ھول الخطر

  والسحاب الحرُّ ینأى

  دوَن أن یلقي المطر

 ووجوه الناِس تخلو من نضر

  ا    

 
 
 
 
 

 

 ناصر رمضان عبدالحمید 
 مصر           

 شكر حاجم الصالحي
 العراق

   



تحت مظلة الحرب یبدو االمر لم یق�ف ع�ن�د    
التعري الجسدي ف�ق�د ت�ج�اوز ال�ج�س�د ل�ی�ص�ل 
للفكر، یخلع عنھ ثوب العف�ة ت�ح�ت مس�م�ی�ات 
عدیدة/ الحاجة، القھ�ر، ال�ذل، ال�ح�رب،/ ن�ع�م 
الحرب خلعت عن أخالقنا مالبسھا عرتھا م�ن 
مبادئھا لتكون المرأة المق�ات�ل األول ف�ي ھ�ذه 
الحرب الشرسة تصارع الظروف ت�ارة ت�ھ�زم 
ق��ھ��رھ��ا واخ��رى ت��ق��ع أس��ی��رة ح��اج��ات��ھ��ا 
ومستلزماتھا ، وھ�ن�ا ت�غ�رس ال�ح�رب ب�راث�ن 

 القھر أكثر فأكثر بجسد المرأة النحیل.
 

ھذه المرأة المھزومة م�ن ك�ل األط�راف ف�ق�د 
ھجرت ، وفقدت البیت واألمن واألمان، فقدت 
االس��رة، ف��ق��دت األب��ن، األخ، ال��ع��م��ل، ح��ت��ى 
الحب، والضحكة، والسعادة، ھزمت وأصبحت 
مثل أي غص�ن ی�اب�س, وب�ات ح�ط�ب م�رم�ي 
ینتظر عود ثقاب یحرق داخ�ل�ھ ل�ك�ي ی�ط�ع�م�ھ 
القلیل من الدفء، ولیس المھم إن صار بعدھا 
رماد، وھنا اضطرت الكثیر من النساء لل�ع�م�ل 
بعد كل ھذه الھزائم, م�ن�ھ�ن م�ن ت�خ�ل�ی�ن ع�ن 
الدراسة واتجھن للعمل في ورشات صغیرة أو 
محال تجاریة، ومنھن لم ت�ك�ن ب�األس�اس م�ن 
أصحاب الشھادات وال تملك خبرة ب�أي م�ج�ال 
اتجھت ألعمال التنظیف وما شابھ من أع�م�ال 
منزلیة ال ت�ح�ت�اج س�وى خ�ب�رت�ھ�ا ف�ي ادارة 
المنزل وم�ن�ھ�ن م�ن ع�م�ل�ت وب�ق�ی�ت ت�درس 
وكانت في الم�ج�ال�ی�ن ن�اج�ح�ة وم�ث�ال ال�م�رأة 
المعطاء القویة والصابرة والطموحة وك�أن�ھ�ا 
شجرة كلما اشتد الخری�ف ع�ل�ی�ھ�ا ت�زھ�ر ف�ي 
ربیعھا أكثر وأكثر لت�ع�ط�ي ح�ل�و م�ذاق�ھ�ا م�ن 
فاكھة النجاح للمجتمع، واألشد جماال "وفتن�ة 
صاحبة قوام جمیل ممن یرغبن الجاه وال�م�ال 
والمظھر األنیق دون تعب اختصرت ال�ط�ری�ق 
على نفسھا من ھذا الش�ق�اء وال�ع�ن�اء وب�ات�ت 
تبیع الھواء والغمز واللمز مقابل فستان جمیل 
أو عطر باریسي او ح�ت�ى ع�ق�د یش�ع بص�ف�ار 
الذھب الخالص لتذوق حالوة القادم مغم�وس�ة 
ب��م��رارة ال��م��اض��ي، وأخ��رى ك��ان��ت م��ج��ب��رة 
وظروفھا القاسیة ساقتھا مجبورة ل�ت�ق�ع ب�ی�ن 
مخالب ثعالب الحروب وتجار األجس�اد ل�ت�ج�د 
نفسھا بائعة ھوى مرغمة مق�ی�دة بس�ی�اط م�ن 
الذل والقھر فإن لم تكن خیر جلیس ف�ي ل�ی�ل�ة 
حمراء لتاجر كبی�ر أو س�ی�اس�ي م�ھ�م س�ت�ج�د 
ن�ف�س�ھ��ا ت�ف�ت��رش األرض ف�راش��ا" والس�م��اء 
غطاء" وحذائھا وسادة رأسھا بجوار ج�دران 
باردة بإحدى األزقة المظلمة وھ�ن�ا س�ت�ن�ھ�ش 
جسدھا الوحوش البشریة في ابخس األثم�ان، 
لذلك ترضخ مجبرة وتسكت عل�ى االس�ت�ب�اح�ة 
لكي ال تذوب قطعة السكر بفمھا وھو م�م�ت�ل�ئ 
بالدم المالح.  ن�ج�د أن ال�ك�ث�ی�ر م�ن األس�ب�اب 

دفعت بالنساء ل�ت�س�ق�ط 
ف��ي مص��ی��دة ال��دع��ارة 
ولعل الزواج ال�ق�س�ري 
وال���م���ب���ك���ر وخ���اص���ة 
للقاصرات جعل البعض 
منھن یھرب من الواقع 
لعیش تجربة الع�الق�ات 
ال��غ��ی��ر ش��ری��ع��ة وھ��ن��ا 
استغلت بعض الفت�ی�ات 

من خالل ھذه العالقات وخاصة بعد ال�ت�ع�رض 
لالبتزاز لتصبح وسیلة للمتعة بید المستغ�ل�ی�ن 
وأداة ربح لتكون ھذه الخطوة أول خط�وة ف�ي 
ط��ری��ق ال��دع��ارة، أیض��ا" وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعي وخاصة (الفیس ب�وك) وال�ت�ع�ارف 
من خاللھ على شبان بغایة ال�زواج  او ح�ت�ى 
الفسح والسھرات أو المال فقد ترسل الب�ع�ض 
من الفتیات صور لھا بعد أن ت�رت�اح أو تص�ل 
العالقة لحد ما مع الشاب لیق�وم ال�ب�ع�ض م�ن 
الشباب باستغالل ھذه الصور ل�الب�ت�زاز وھ�ن�ا 
تجد الفتاة نفسھا ض�ح�ی�ة وم�ج�ب�رة ب�ط�ری�ق�ة 
قسریة على فعل الدعارة،على الرغم من ھ�ذه 
االسباب تبقى الدعارة بك�اف�ة أش�ك�ال�ھ�ا س�وء 
كانت شبھ علنیة أو م�خ�ف�ی�ة أو م�ن�ظ�م�ة ل�ھ�ا 
أرباب تقودھا, ج�ری�م�ة بش�ع�ة ب�ح�ق ال�ن�س�اء 
وحتى وإن ك�ان�ت ال�م�رأة ن�ف�س�ھ�ا ت�رغ�ب أن 
تكون سلعة یجب أن یخضع م�رت�ك�ب�ی�ھ�ا ألش�د 
أنواع العقوبات، وخاصة أن ھناك دول تعت�م�د 
على الدعارة كوسی�ل�ة م�ن وس�ائ�ل الس�ی�اح�ة 
وھ��ن��ا تص��ب��ح ال��م��رأة اداة تس��ل��ی��ة ووس��ی��ل��ة 
للعرض .. والطلب لذلك یجب أن تحفظ كرام�ة 
المرأة فھي م�واط�ن ل�ھ ك�ی�ان�ھ وح�ق�وق�ھ ف�ي 
المج�ت�م�ع ،ل�ذا ع�ل�ى ال�م�ن�ظ�م�ات ال�ح�ق�وق�ی�ة 
وال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ي ت��ع��ن��ى بش��ؤون ال��م��رأة 
وحقوقھا أن تحفظ ما تبقى من اش�الء ب�ج�س�د 
ال�م�رأة ال�م�م�زق ب�ف��ع�ل ال�ح�روب م�ن ن�ھ��ش 
الوحوش البشریة ،فال یمكن أن نبني مج�ت�م�ع 
بنصف مشلول وال ی�م�ك�ن أن ن�خ�رج ل�ل�ع�ال�م 
بجیل تربى على ید امرأة تعرت للقھر ل�ت�ط�ع�م 
االفوه فطعم الذل عفن وال یمكن أن یخرج من 
الروح زھر ویاسمین، لذا احموا ال�ن�س�اء م�ن 
انفس�ھ�ن أوال" ب�ال�ث�ق�اف�ة وال�وع�ي وم�ن ث�م 
احموا اجسادھن من ب�راث�ن ال�ق�ھ�ر وم�خ�ال�ب 
الضباع، فالمرأة أم واألم م�درس�ة وال ی�م�ك�ن 
للمدرسة أن تعلم الفجور ألن بالعل�م وال�وع�ي 
ترفرف الفضائل على رایة األخالق المنصوبة 
فوق م�ج�ال�س ع�ل�م�ن�ا ودور دراس�ت�ن�ا وھ�ن�ا 
نستطیع التمیز بین عطاء الحب ل�ل�ح�ب وب�ی�ن 
عطاء اللذة للمتع�ة، ف�ال�م�رأة ھ�ي ال�ح�ب وال 
ی�م�ك��ن ل�ل��ح�ب أن ی�ب��اع ب�ق��روش ال�ذل ع�ل��ى 

 . عروش القھر في اللیالي الحمراء

  ت قأ 
 
 

 وعد حسون نصر/سوریا
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..وا ا  
 وو ارب 

 
 

 زھرة یونس :بقلم
  مصریة مقیمة باإلمارات العربیة المتحدة

 
إن ما یشھده العالم من ھجمات إرھاب�ی�ة بص�ف�ة    

عامة لیس ألح�داث ع�اب�رة أو س�ل�وك�ی�ات ف�ردی�ة 
ناتجة عن تأثر بظواھر وأحوال بعینھ�ا، إن�م�ا ھ�ي 
نتاج أفكار مسمومة تُبث لتجنید العقول وتوجیھھ�ا 
وفق أیدولوجیات وأفكار عمیقة متجذرة في نفوس 
أصحابھا، ھؤالء من ال یروا ف�ي ال�ع�ال�م م�ن ف�ك�ر 
صائب سوى فكرھم، أما غ�ی�رھ�م ی�رم�وه ب�ال�ك�ف�ر 
والدونیة بل ویطلقون األح�ك�ام ع�ل�ى م�ع�ارض�ی�ھ�م 
ویحلون إھدار الدماء وتدمی�ر ال�م�ن�ش�آت وت�روی�ع 
اآلم�ن�ی��ن، وی��ت�خ��ذون ال��ع�ن��ف وس�ی��ل�ة ف�ي ت�ن��ف�ی��ذ 
أھدافھم، والیمیز اإلرھاب في اختیار ضحایاه ب�ی�ن 

 .كبیر وصغیر،نساء وأطفال وشیوخ
 

بأي حق یمارسون سطوتھم؟، ومن ی�دع�م�ھ�م ف�ي 
 !تنفیذ كل ھذا العبث؟

ولكي یبدأ اإلھارب في نشر أف�ك�اره ف�ي ب�ل�د ت�ج�د 
التضاربات الفئ�وی�ة أو ال�ع�ن�ص�ری�ة أو ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
والمذھبیة التي تھدد سلم البالد واستقرارھا، ت�ج�د 
الفتاوى الدینیة الداعمة للتطرف والتي تخرج م�ن 

 .أفواه مدعیة للتدین ومفتقدة لھ
 
أما عن اإلعالم: فإذا لم یك�ن ذو ق�وة م�ؤث�رة ف�ي  

لذا  صد تلك األفكار وفضحھا، فإنھ یعتبر داعما لھا
یجب مجابھة تل�ك الس�م�وم ال�ف�ك�ری�ة وال�ع�ق�ائ�دی�ة 
العمیقة بما یوازیھا من محت�وى إع�الم�ي ی�ن�ھ�ض 
باألجیال الشابة لتتضح لھا ال�رؤی�ة الس�ل�ی�م�ة م�ن 
أجل التعاون مع الجھات المختلفة سواء أمن�ی�ة أو 
مدنیة لنبذ مبادىء ال�ت�ط�رف ال�ذي ی�م�ث�ل ال�ت�رب�ة 

 .الخصبة لإلرھاب
 

كما یجب التركیز على طرح األفك�ار والس�ل�وك�ی�ات 
ك�ذل�ك  التي تبث روح اإلنتماء وتدعو لتق�ب�ل اآلخ�ر

فالتعلیم لھ دور أساسي في ھذا الصدد، وذلك بدایة 
من مراحلھ األولى. حیث یجب أن ی�راع�ي خ�ب�راء 
المناھج والتربیة عند وضع المن�اھ�ج ب�ث األف�ك�ار 
اإلیجابیة والنماذج التاریخی�ة ال�ت�ي ت�م�ث�ل ال�ق�دوة 
السویة في اإلنتماء والوطنیة، اإلھت�م�ام ب�ت�دری�س 
مادة التربیة الدینیة بالمدارس لنشر الوسطی�ة ف�ي 
الدین وعدم ترك المجال للتطرف أن یتوغل لعق�ول 
النشء، اإلھتمام بالكشف عن المواھب وال�ق�درات 
اإلبداعیة لدي الطالب والعمل عل�ى ت�ن�م�ی�ت�ھ�ا ل�م�ا 
ل��ذل��ك م��ن أث��ر ف��ي دع��م ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف��س وب��ن��اء 
الشخصیة السویة الفاع�ل�ة، نش�ر ث�ق�اف�ة ال�ت�ط�وع 
والعمل اإلجتماعي منذ الصغر لدى التالمیذ لتنشئة 
أجیال سویة حریصة على خدمة المجتمع والحف�اظ 

 .علیھ



”اا اا “  
ا  ال / ا د 

 

  حوار الكاتبة الجزائریة: نوال سلیماني
 

 (إمرأة من فوالذ، كافحت من أجل الذات والنجاح.)
  *حطمت قیودي حینما تذوقت من مرارة ھذا الزمن

 *أكتب أللمي وللحیاة الیومیة التي تصادفني مع اآلخرین

29  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 780 

 06 Jan 21 • Year 16 

ضیفتن�ا ل�ھ�ذا ال�ع�دد م�ن "ال�ع�راق�ی�ة   
االس��ت��رال��ی��ة"، ك��ات��ب��ة ك��اب��دت بش��ق 
ن نفسھا وتبن�ي ب�ال�ح�رف  األنفس، لتكوِّ
طریقھا، فلیس سھالً أن ت�ك�ُوَن م�ن اال 
شيء شخصاً ذا ق�ی�م�ة ف�ي م�ج�ت�م�ع ال 
یؤمن بالمواھب وال ی�دع�م�ھ�ا، ول�ج�ت 
لعالم ال�ك�ت�اب�ة وھ�ي ال ت�زال ف�ي س�ن 
مبكر، منذ نعومة األظافر، حینما أدركت 
أن الق�ل�م دواء ل�ك�ل داء، وراح�ة ل�ك�ل 
مكتئب، تتمیز بحضوٍر فاعل ونشیط في 
المشھد الثقافي في مسقط رأسھا وعب�ر 
والیات الوطن، كما إنھ�ا رئ�ی�س�ة ن�ادي 
طاغست تقرأ، وقد أص�درت ح�ت�ى اآلن 
خمسة إصدارات ورقیة، باإلضاف�ة إل�ى 
مشاركات في كتب جامعة داخل الجزائر 
وخارجھا، حصلت ع�ل�ى ل�ق�ب س�ف�ی�رة 
المرأة العربیة في بناء األوط�ان ب�دول�ة 
مصر، وعلى شھادة أفضل الشخص�ی�ات 
االنسانیة لرؤیة منھجیة المرأة العربی�ة 

م�ن االك�ادی�م�ی�ة ال�دول�ی�ة.  2021لعام 
 فأھالً ومرحباً بھا.

 
*كیف تعیشین مع الوضع الراھ�ن، ف�ي 
ظ�ل ظ��روف ال��ج��ائ��ح��ة (ك��ورون��ا) ھ��ل 
تغیرت نشاطاتك أم وجدت ھ�ذا ال�وض�ع 

 مناسباً لتبدعي أكثر؟
ـ لقد أجل ھذا الوباء بعضاً من أحالم�ن�ا  

لكنھ لم یلغیھا فبعد م�رور ھ�ذا ال�وض�ع 
إن شاء هللا، س�ت�ك�ون ھ�ن�اك نش�اط�ات 
م��ك��ث��ف��ة ف��ي والی��ت��ي وع��ب��ر ال��والی��ات 
القریبة األخرى، حالیاً أنشط اف�ت�راض�یً�ا 
بعدما كانت ك�ل نش�اط�ات�ي ع�ل�ى أرض 
الواقع أسبوعیاً، وأح�ی�انً�ا ی�وم�ی�اً، أم�ا 
بالنسبة لإلبداع فمنذ مدة لم أكتب ألنن�ي 
وسط زحام عم�ل�ي ال�ی�وم�ي ومش�اری�ع 

 أخرى.
 

* في أول عمل لك، كیف جاءت ظروف 
كتابة روایة (غرب�ة الش�ارع ال�ل�ی�ل�ي)؟ 

 وعلى من تحكي؟
ـ ك�ان�ت ال�ظ�روف وق�ت�ھ�ا ص�ع�ب�ةً ج�داً 
بالنسبة لطفلة في سن المراھقة، ح�ی�ث 
كنت أعیش بین واقع ذلك الشارع ق�ل�بً�ا 
وقالبًا ألدونھا وم�ن دون س�اب�ق ان�ذار 

م، كنت دائماً ما احت�ف�ظ ب�ھ�ا 2009سنة
خوفاً أن ی�راھ�ا أح�د، وب�ع�د أك�ث�ر م�ن 
عشر سنوات خرجت للنور في طبع�ت�ھ�ا 

والحمد � على ن�ع�م�ھ.   األولى والثانیة
تحكي عن قصة مراھقة ع�اش�ت غ�رب�ة 
فقرھا وموت أخیھا البكر وھ�ج�رة االخ 
األصغر لتصبح غریبة في ذل�ك الش�ارع 

 الذي احتواھم ألكثر من عشرین عاماً.
 

* لكل عذراء دمعة، قد ت�ك�ون ح�رم�ان�اً 
من الزواج، أو انج�اب�اً ب�ال زواج..ال�خ، 
على من تتمحور أحداث روای�ة (دم�ع�ة 

 عذراء)؟
ـ دمعتي ال تتمحور على ما ذك�رت ل�ق�د 
تحدثت فیھا، عن المطلقة قبل ال�دخ�ول، 
وكثیًرا ما نسمع عن ھذه القصص م�ن�ذ 
عصور ھي استحالة بین الزوج�ی�ن ف�ي 
حدوث العالقة الشرعیة كنتیجة حت�م�ی�ة 
لمیثاق رسمي فیكون زواج ح�ب�ر ع�ل�ى 
ورق، وبعدھا تكلل ھذه العالقة بالف�ش�ل 
لسوابق الزوج والذي حطم ھذه العالقة 
بفعل فاعل، فتظلم المرأة وتوجھ لھا كل 
أصابع االتھام، فال سبیل لھا إال الدم�وع 
والنھوض بآفاق ج�دی�دة ت�خ�رج�ھ�ا م�ن 

 ھذه الدوامة ومن القیل والقال.
 

« * یقول األدیب الكبیر نجیب م�ح�ف�وظ:
أشد أنواع الغربة ھو ما تش�ع�ر ب�ھ ف�ي 

، ماذا تقولین أنت عن الغ�رب�ة؟، «وطنك
 ومتى تحسین بالغربة؟

ـ الغربة المستني وأن�ا ب�ی�ن عش�ی�رت�ي 
ف�ب�ال�ن��س�ب�ة ل�ي ش�يء ق�ات�ل وف�ي ج��ل 
كتاباتي تحدثت عنھا وأبدعت فیھا ألبعد 
حد، أول م�رة ش�ع�رت ب�ال�غ�رب�ة ح�ی�ن 
ظلمت ذات خیبة فآذاني ال�م�ج�ت�م�ع ح�د 

 النخاع ولن أنسى غربتي تلك أبداً.
 

* للمرأة آالم ت�ت�ط�ور ل�ت�ص�ل ألم�راض 
نفسیة، ما أھم م�ا نص�ح�ِت ب�ھ ال�م�رأة 

 المنھارة في كتابك (حطمي قیودك)؟
ـ� أھ�م م�ا دون�ت��ھ ال نص�ح ب�ھ ال�م��رأة 
المنھارة ھ�و، إن ت�ق�اوم وت�ق�ت�ل�ع ذل�ك 
السكین الذي غرس فیھا بكل م�ا ت�م�ل�ك 
من ق�وة وإرادة، أن ال ت�ت�م�س�ك ب�ذل�ك 
الماضي اللع�ی�ن، أن ت�دوس ع�ل�ى م�ن 
تعمد كسرھا سواًء الصدیقة أو الحب�ی�ب 
أو األقارب، ألن التمس�ك ب�ت�ل�ك ال�ق�ی�ود 
مضیعة لل�وق�ت ال أك�ث�ر وال أق�ل، وم�ا 
قصدتھ ودون�ت�ھ ف�ی�ھ�ا ح�ق�ی�ق�ة ال�رج�ل 

  العربي.
 

* متى حطمت سوزان سوكال قی�ودھ�ا؟ 
وأعلنت صرختھا كمبدعة؟ وھل تَ�ط�لَ�ب 
من العائلة التدخل، أم أن المرأة في ح�د 
ذاتھا ھي من یجب أن تُخرج نفسھا م�ن 

 اآلالم؟
ـ حطمت ق�ی�ودي ح�ی�ن�م�ا ت�ذوق�ت م�ن  

مرارة ھذا الزمن ما یكفي من الجرعات 

بشخصیة ق�وی�ة،  «سوكال سعاد»ألكون
ول�ی��س��ت م��ج��رد م��ظ��ھ��ٍر، ی��ن��ت�ظ��ر م��ن 
اآلخرین التغییر، أعلن�ت ص�رخ�ت�ي ف�ي 
سن صغیرة جداً حیث ك�ت�ب�ت ل�ل�ق�ض�ی�ة 
ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ی��ة، ول��ل��ع��ش��ری��ة الس��وداء 
و"لشوارع األھراس" واآلن بلغت سن 
الثالثین ولم یحدث أن طلبت من العائل�ة 
التدخل في أمور ت�ع�ن�ی�ن�ي وأع�ل�م أن�ھ�ا 
سترھقھم، كنت أنا المرأة وال�رج�ل ف�ي 
نفس الوقت ألني تعودت وم�ن�ذ ن�ع�وم�ة 
أظافري أن أكون مسؤولة عن قرارات�ي 
عن أمنیاتي وعن أحالمي، وحتى آالمي 
ولن أسمح ألي موقف یحدث مع�ي ب�أن 
تدفع عائلتي ثمنھ والحمد � كنت ل�ھ�ا، 
أخرجت ن�ف�س�ي م�ن دوام�ة ال�ع�راق�ی�ل 
واألحزان بذاتي وشخصیت�ي، وإی�م�ان�ي 
القوي با� وبأن القادم س�ی�ك�ون أج�م�ل 

 بفضل هللا.
 

* ما ھي األفكار، وال�ق�ی�م، وال�م�ب�ادئ، 
التي تحملینھا، وتؤمنین، بھا وتدافع�ی�ن 

 عنھا ؟
ـ لي فكرة واحدة، وقیمة واحدة وم�ب�دأ  

واحد أؤمن بھ وأداف�ع ع�ن�ھ، أال وھ�و، 
الحق ألن أبشع شيء بالكون ھو الظلم، 
ودائما أعمل بصدق، ألنھ عنواني األول 

 في ھذه الحیاة الصعبة.
 

الكتابات النسائی�ة   * ھل ترین فرقًا بین
 وبین الكتابات الذكوریة؟

ـ في ھذا األمر لكل من الطرفین وج�ھ�ة 
نظر مختلفة، ربم�ا ت�ت�ش�اب�ھ م�ن ح�ی�ث 
المواضیع ولكن تختلف من حیث السرد 

 والشخوص، واألماكن.
 

 * ما أھم تطلعاتك للمستقبل؟
ـ أھمھا الدراسات العلیا، خارج الوط�ن، 
تكث�ی�ف ال�م�ش�اوی�ر ال�ث�ق�اف�ی�ة، واب�راز 
وابقاء اسمي في الساحة األدب�ی�ة، ب�م�ا 

 یلیق بأعمالي وطموحي.
 

* لكل كاتب قضیة یحاول الوصول ب�ھ�ا 
إل�ى وج��دان وع��ق��ل ال��ق��ارئ ف��م��ا ھ��ي 

 قضیتك األولى؟
ـ قضیتي األولى ھي اس�ت�ی�ع�اب ال�واق�ع 
الذي یتعایش معھ الكل، و كثیراً ما أرید 
أن أجعل القارئ یشعر بواقعنا األلیم من 
خالل كتاباتي ألن قضیتي قضیة واقع�ی�ة 
ألف بالمائة، وأسعى لبناء من الالشيء 
أشیاء جمیلة، كما س�أری�ھ�م ل�ل�غ�ی�ر أن 
بإمكانھم أن یفعلوھا ب�إرادت�ھ�م وص�ب�ر 

 وقوة، سیصلون لما یریدونھ.
 

* م��ت�ع��ي ال��ق��راء ب��م�ق��ت��ط�ف م�ن أھ��م 
 أعمالك:

  ـ مقطع من غربة الشارع اللیلي
ض�ى،  " لیس ِمَن الشَّماتَِة إْحَساُسنَا بالرِّ
وِعْرفانُنا بنعَمِة الم�ع�اف�اة ِع�ْن�َد ُرؤی�ت�نَ�ا 
للمبتلین، ومن ضاقت بھم الّدنیا ب�ی�نَ�َم�ا 
نرفُُل نحن في ال�نِّ�َع�ِم ون�ح�ی�ا ف�ي س�ع�ِة 
العْیِش، وتََرفِھ، لكن وبشك�ٍل م�ا ی�خ�ب�و 
فینا الرضى نُْھِم�لُ�ھُ ب�غُ�م�وٍض وغ�راب�ٍة 

  ِعْنَدما یكون المبتلى شخصا
نحبُّھ؛ أراني والّرضى ال یجد طریقھُ إلى 

م�رارات�ھ�م   قلبي بینما یتجرع األقربون
في صمت، ال یمكن أن أستشعر النّ�ع�م�ة 
كما یجب علّي أن أفعل وأنا أرى أق�رب 
الّصدیقات إل�ى ق�ل�ب�ي ت�ت�ق�طّ�ع روح�ھ�ا 

 النقیّة تحت سیاط الحزن ."
 

* م�اذا ت�ق�ول س�ع�اد س�وك�ال ل�م�ح�ب�ي 
 القراءة والكتابة حول العالم؟

ـ أقول ل�ھ�م م�ا خ�اب اخ�ت�ی�ارك�م ل�ھ�ذا 
المجال ألن�ھ ل�ن ی�ك�ون أل�م وص�اح�ب�ن�ا 

 الكتاب والقلم.
 

*ھل ساھمت الكتابة في بناء شخ�ص�ی�ة 
 سعاد؟

ـ نعم جعلت مني شخصیة اخرى لطالم�ا 
  كنت احلم بھا

 
*لمن ت�ك�ت�ب س�ع�اد، ألل�م�ھ�ا، أو آلالم 

  اآلخرین؟
ـ أكتب أللمي ول�ل�ح�ی�اة ال�ی�وم�ی�ة ال�ت�ي 
تصادفني مع اآلخری�ن إذن أن�ن�ي ك�ت�ب 

 للوجع بصفة عامة.
 

*ما الذي یطیب خ�اط�رك أك�ث�ر ع�ن�دم�ا 
تجرحی�ن؟ ق�راءة س�ط�ور تش�ب�ھ�ك، أم 

 الھروب ألماكن ھادئة؟
ـ الكتابة وحدھا من تجعلني أتملص م�ن 

 كل شيء.
 

*الك�ات�ب�ة س�ع�اد س�وك�ال دم�ت الم�ع�ة 
الحرف.. وذائ�ق�ة ل�م�ع�ان�ی�ھ ال�ع�م�ی�ق�ة، 
وشكرا لك على منحنا القلیل من وق�ت�ك، 
ونتمنى لك التوف�ی�ق وال�ن�ج�اح ف�ي ك�ل 

 أعمالك األدبیة.
ـ جزیل الشكر لإلعالمیة نوال س�ل�م�ان�ي 

ال���ع���راق���ی���ة ” ول��ك���ل ط���اق���م ج���ری���دة 
على ھذه االلتفاتة الط�ی�ب�ة، “  االسترالیة

 ودمتم بخیر وسعادة.
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1 
 كنت شاعرا
 كم تنسمت

 الخواطر
 أحمل األفكار

 واألشعار
 في جوف
 المخاطر

 أزرع األشجار
 واألزھار
 في عزم
 المثابر

 أرصد الحب
 مشاعر

 أنقش اآلمال
 واألحالم
 في كف

 المصائر
 وبقلبي الصدق

 حائر
 كم تمردت
 على نھج

 القبیلة
 
2 

 والى مصر القدیمة
 رحت أسعى في المدینة

 وتقصیت مبانیھا
 الحزینة

 تھت في عز النھار
 وتسلقت الجدار

 باحثا عن ضوء نار
 واللیالي في بالدي
 برقھا برق الذھب

 وصبایاھا عجب
 شطھا شط الغضب
 صوتھا غني طرب

 لحنھا صوت العرب

3 
 وعلى باب العرب

 ثار قلبي واضطرب
 صار قلبي كالحجر

 واألماني كالبشر
 طرق تبدو كثیرة

 إنما من سبِل المنجى فقیرة
 غیبت وجھ القمر

 وخبت فیھا الصور
 وَربَت فیھا الحكایا
 مثل زخات المطر

 ضجر
 ضجر
 ضجر

 لم یعد في األرض
 خصب

 جف ضرع الشاة
 من ھول الخطر

 والسحاب الحرُّ ینأى
 دوَن أن یلقي المطر

 ووجوه الناِس تخلو من نضر
 
4 

 صرت للخلف

 وصار الشك معراجي
 وزادي

 كیف لإلنسان أن یحیا طلیقا
 في بالدي

 كبَّلوه .. فغدا
 زارعا من غیر فأس

 حاصدا من غیر غرس
 شاربا من غیر كأس
 عالما من غیر درس

 ویغني یا بالدي
 لك حبي وفوادي

 صرت في واد سحیق
 ال أرى غیر األعادي 

 صرت للجھل وللفوضى اغني
 طائرا دون جناح
 حالما دون صباح
 وتغطیني جراحي

 ”یا بطل“ثم أُدعى 
 اوھموني في الصغر

 انني كّل الوجود
 انني سر الخلود

 انني رمز الحضارات 
 التي شبَّت بساحي

 انھ الدجال قد عاصرتھ

 ماشیا في الناس 
 یھذي دونما أدنى خجل

 انت مصري
 فتمھل وانتظر

 والتجأ للصبر دوما
 وعلى هللا اتكل

 
5 

 ال تسافر في الخیال
 أو تحلق عالیا فوق التالل

 بین كراس الحیاة
 أنظم الشعر مثل

 وتلحف بالقبل
 وتغنى باألمل

 واجعل النظم عمل
 غایة المرء

 كالم في كالم
 في جمل

 قولنا لفظ مفید
 كاستقم

 اي فاعتدل
 
6 

 ذا اعتقاد قد تبناه الكبار
 وربا فیھ الصغار

 دونما ادنى حساب
 دونما أدنى عقاب

 في بالدي یا بالدي
 كلنا اضحى مصاب
 واألماني والحكایا
 لم تكن غیر خراب
 والعال بین البرایا

 دربھ درب الصعاب
 مضمر بین الكتاب

 في بالدي
 یا بالدي

 كلنا صرنا
 ..ذئاب

  ا 
 
 
 

ناصر رمضان عبد الحمید/  
 مصر

 

 ..كیف ابتدأ القصیدة
 ..ومن أي بحر ارتقي كلماتھا

مازلنا أصدقاء انا وھي ن�ع�وم ف�ي ب�ح�ر م�ن 
 ..الحروف والكلمات

 ..القصائد تستوقفني دائما
 في كل مكان،

 ..في الشارع، والبیت، والمدرسة
 ..احاول ان اصارحھا بحبي

 ..لكنھا تحاول الھرب
 فاسترضیھا بقوامیس عشقي لھا

***** 
 

 ..كیف ابتدأ القصیدة
 وكیف أبوح لھا عن شوق اللقاء

 ..صحیح اننا أصدقاء

 ..حتى وان غابت عني
 رغم أنھا تعرف انني اعشقھا دائما

 ..تتسلل إلى غرفتي عبر النافذة
 اتوق إلیھا، واتركھا تنام معي حتى الصباح

****** 
 كیف ابتدا القصیدة

 وھي تدرك ان بیننا دالل وشغف شفیف،
 احبھا،

 واكابد من أجلھا،
 شباك غرفتي،  وانظر إلى

 ..لعلھا تأتي بعد ألم وفراق
 ..وحین تأتي

 ..اقبل شفتیھا الجمیلتین
  ..وابوسھا ألنني على احرمن الجمر

 من أجل العناق

  اأ اة
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 رزاق مسلم الدحیلي

 العراق
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لقد فط�ن�ت مص�ر ال�ق�دی�م�ة ب�دور     
األبناء منذ الصغر ، وقد ال یكون م�ن 
قُبیل المبالغ�ة أن یُ�ن�زل ال�م�ص�ری�ون 
القدماء العلم والمتعل�م�ی�ن م�ن�زل�ة ال 
تس�اوی�ھ��ا م�ن��زل�ة، ف��ق�د ك��ان�ت أرف��ع 
المنازل في مصر القدیمة ال ی�ت�والھ�ا 
غیر المتعلمین ، ل�ذل�ك أھ�ت�م اآلب�اء 
بالتربیة العقلیة ألبنائھم منذ السنوات 
األولي لھم ، وھو ما تؤكده ال�ح�ك�م�ة 

  .عنوان المقال
ویقول قدم�اء ال�م�ص�ری�ی�ن، إن آذان 
الصبي في ظھرة ، فھو یُصغي عندما 
یُضرب ، وإذ عبر قدماء الم�ص�ری�ی�ن 
عن نظریتھم في التعلیم بھذا ال�ق�ول، 
وضعوا عده ممیزات لمختل�ف أن�واع 

  . التعلیم
  -: مصادر التربیة والتعلیم الرئیسیة

نصائح الشیوخ والحكماء وتعالیم�ھ�م 
، ومنھا في عص�ر ال�دول�ة ال�ق�دی�م�ة 
علي سبیل المثال تعالیم " بتاح حتب 
" وكاجمني " وفي الدولة ال�وس�ط�ي 
ظھرت تع�ال�ی�م "غ�ت�ي ب�ن دواوف" 
البنھ "بیي " یبَن فیھا ال�رج�ل الب�ن�ھ 
قیم العلم وضروره طلبھ أثناء ركوب�ھ 
النھ�ر م�ع�ھ مص�ع�دا إل�ي ال�ع�اص�م�ة 

  . لُیدخلھ المدرسة
تراجم األف�راد وب�خ�اص�ة م�ا یص�ور  

أی�ام الص�ب��ا م��ن ح��ی�اه أص�ح��اب�ھ��ا ، 
واألستدالل منھا علي معلومات قی�م�ة 
تتصل ب�ال�ن�ظ�ام ال�م�درس�ي وم�راح�ل 

  .الدراسة وحیاه التالمیذ
تمارین مدرس�ی�ة وك�ت�ب م�ن�س�وخ�ة، 
وھ��ي تص��وی��ر ل��م��ن��اھ��ج ال��دراس��ة 

  . وموادھا وطرق التدریس
ولقد توفرت للحركة العلم�ی�ة ب�م�ص�ر 
القدیمة ، اختراع الكت�اب�ة، ال�ت�ع�ل�ی�م، 
واكتساب المع�ارف ف�ي اآلداب وف�ي 

  . فروع العلم المختلفة
ھا ھي حضارة مصر القدیمة ع�ل�ی�ن�ا 
من جانب آخر، وربما ظل ھذا الجانب 
یحیر علماء ت�رب�وی�ی�ن ك�ث�ی�ری�ن إل�ى 
وقتنا ھذا، تلك الق�ض�ی�ة ال�ت�ي ت�ح�دد 
مدى تقدم ورقي األمم أو ال�ت�ص�ن�ی�ف 
والمكانة ال�ت�ي أح�رزت�ھ�ا ف�ي س�ب�اق 
الحضارات أال وھي قضی�ة ال�ت�ع�ل�ی�م، 
لنرى ما وصلت إل�ی�ھ حض�ارة مص�ر 
القدیمة وكیف كانت مدارس الحكومة 
وم���ا ھ���و ن���وع ال���ورق وال���ح���ب���ر 
المستخدمین وك�ذل�ك م�راح�ل ت�ط�ور 
ال��ك��ت��اب��ة وم��ا ھ��ي أش��ك��ال ال��ك��ت��اب��ة 

  .المصریة القدیمة
  : التعلیم في عصر الدولة الحدیثة

وقد وصلت إلینا كراسات من ع�ھ�د   
ال��دول��ة ال��ح��دی��ث��ة وف��ی��ھ��ا إص��الح 
المدرسی�ن ألخ�ط�اء ال�ت�الم�ی�ذ ی�زی�ن 
ھوامشھا؛ وھذه األخ�ط�اء ت�ب�ل�غ م�ن 
الكثرة حداً یجد فیھ تلمیذ الیوم كثی�راً 
م��ن الس��ل��وى. وك��ان اإلم��الء ون��ق��ل 
النصوص أھم طرق التعلیم ، وك�ان�ت 
ھذه الدروس تكتب ع�ل�ى الش�ق�ف أو 
على رقائق من الحجر الجیري وك�ان 
أك��ث��ر م��ا ی��ع��ل��م ھ��و ال��م��وض��وع��ات 
التجاریة، وذلك ألن المصریین ك�ان�وا 
أول األقوام ال�ن�ف�ع�ی�ی�ن ، وأع�ظ�م�ھ�م 
إستمساكاً بالنظریة النفعیة ؛ وك�ان�ت 
الفضیلة أھم الموضوعات التي یكتب 
فیھا المعلمون ، وكانت مشكلة النظام 
أھم المشاكل التعلیمیة في تلك األیام ، 
ك�م��ا ھ��ي أھ��م مش�اك��ل��ھ ف��ي ال��وق��ت 
ال��ح��اض���ر. وق��د ج��اء ف���ي إح���دى 
ال��ك��راس��ات: "ال تض��ع وق��ت��ك ف��ي 
التمن�ي، وإال س�اءت ع�اق�ب�ت�ك. اق�رأ 
ب��ف��م��ك ال��ك��ت��اب ال��ذي ب��ی��دك؛ وخ��ذ 
النصیحة ممن ھو أعلم منك". ول�ع�ل 
ھذه العبارة األخیرة من أقدم ما عرف 
من الحكم في أی�ة ل�غ�ة م�ن ال�ل�غ�ات. 
وكان النظام صارماً یقوم على أبس�ط 
الم�ب�ادئ. وق�د ج�اءت ت�ل�ك ال�ع�ب�ارة 
المنمقة اللفظ في إحدى المخطوطات: 
"إن ل�ل�ش�ب�اب ظ�ھ�را، وھ�و ی�ل�ت�ف�ت 
للدرس إذا ضرب ... ألن أذني الشاب 
في ظھره" ، وكتب تلمیذ إلى مدرس 
سابق یقول: "لق�د ض�رب�ت ظ�ھ�ري، 
فوصل تعلیمك إلى أذني". ومما ی�دل 
على أن ھذا ال�ت�دری�ب ال�ح�ی�وان�ي ل�م 
یفلح على الدوام م�ا ج�اء ف�ي إح�دى 
البردیات التي یأسف فیھا مدرس ألن 
تالمیذه السابقی�ن ال ی�ح�ب�ون ال�ك�ت�ب 

  .بقدر ما یحبون الخمر
لكن عدداً كبیراً م�ن ط�ل�ب�ة ال�ھ�ی�اك�ل 
تخرجوا رغم ھذا على أیدي ال�ك�ھ�ن�ة 
ودخلوا ال�م�دارس ال�ع�ل�ی�ا ال�م�ل�ح�ق�ة 
بم�ك�ات�ب خ�زان�ة ال�دول�ة، وف�ي ھ�ذه 
المدارس، وھي أق�دم م�ا ع�رف م�ن 
المدارس التي تعلم نظم الح�ك�م، ك�ان 
الكتبة یدرسون نظم اإلدارة ال�ع�ام�ة، 
حتى إذا ما أتموا دراستھم قضوا مدة 
ال��ت��م��ری��ن ع��ن��د ب��ع��ض ال��م��وظ��ف��ی��ن 
یعلمونھم بكثرة ما یعھدون إلیھم م�ن 
األع�م��ال. ول�ع��ل ھ��ذه ال��ط��ری�ق��ة ف��ي 

الحصول على الموظفین العم�وم�ی�ی�ن 
وتدریبھم أفضل م�ن ال�ط�ری�ق�ة ال�ت�ي 
نتبعھا نح�ن ف�ي ھ�ذه األی�ام ط�ری�ق�ة 
إختیار الموظفین على أس�اس أق�وال 
الناس فیھم ، واست�ع�دادھ�م ل�ل�ط�اع�ة 
والخ�ض�وع، وم�ا ی�ث�ار ح�ول�ھ�م م�ن 
دع�اوى. وع�ل�ى ھ�ذا ال�ن�م�ط أنش��أت 
مصر وبابل في عصر واح�د ت�ق�ری�ب�ا 
أقدم ما عرف من النظم المدرسیة في 
التاریخ. ولم یرق نظام التعلی�م ال�ع�ام 
للشبان فیما بعد إلى ھ�ذا ال�م�س�ت�وى 
ال��ذي ب��ل��غ��ھ ف��ي أی��ام ال��م��ص��ری��ی��ن 

  .األقدمین إال في القرن التاسع عشر
وكان یسمح للطالب في الفرق الراقیة 

وھ�و م�ن أھ�م  -أن یست�ع�م�ل ال�ورق
السلع في ال�ت�ج�ارة ال�م�ص�ری�ة وم�ن 
أعظم النعم الخ�ال�دة ال�ت�ي أن�ع�م ب�ھ�ا 
الم�ص�ری�ون ع�ل�ى ال�ع�ال�م ، وك�ان�ت 
طریقة صنعھ أن تق�ط�ع س�وق ن�ب�ات 
البردي ش�رائ�ح وت�وض�ع م�ت�ق�اط�ع�ة 
بعضھا فوق بعض ثم تضغط ویص�ن�ع 
منھا الورق عماد المدنیة، (وأعظمھا 
سخف�ا) وحس�ب�ن�ا دل�ی�ال ع�ل�ى حس�ن 
ص��ن��ع��ھ أن م��ا ك��ت��ب ع��ل��ی��ھ م��ن 
المخطوطات منذ خمسة آالف ع�ام ال 
یزال حتى اآلن باقیا متم�اس�ك�ا س�ھ�ل 
القراءة. وك�ان�ت ال�ك�ت�ب تص�ن�ع م�ن 
األوراق بضمھا إلى ب�ع�ض وإلص�اق 
الطرف األیمن م�ن واح�دة ب�ال�ط�رف 
األیسر من التي تلیھا، ف�ت�ك�ون م�ن�ھ�ا 
ملفات ما ی�ب�ل�غ ط�ول ال�واح�د م�ن�ھ�ا 
أحیانا نح�و أرب�ع�ی�ن ی�اردة ؛ وق�ل�م�ا 
كانت تزید على ھ�ذا ف�ي ال�ط�ول ألن 
مصر لم یكن فیھا مؤرخون مول�ع�ون 
بالحشو واللغ�و ، وك�ان�وا یص�ن�ع�ون 
حبرا أسود ال یتالشى بمزج الص�ن�اج 
والصمغ النباتي بالم�اء ع�ل�ى ل�وح�ة 

  من الخشب.
نستنتج م�م�ا س�ب�ق ان ال�م�ص�ری�ون 
القدماء اسھموا في اإلرتقاء بمستوي 
التعلیم مثل أختراع ورق البردي م�ن 
أجل التدریب علي الكتابة، والمكتبات 

  العامة.
  : نظام التعلیم في مصر القدیمة

المصری�ی�ن ال�ق�دم�اء ح�رص�وا ع�ل�ى 
االھت�م�ام ب�ال�ت�ع�ل�ی�م ف�اآلب�اء ب�م�ص�ر 
القدیمة غرسوا في أبنائھ�م م�خ�ت�ل�ف 
ال��م��ب��ادئ ال��ت��رب��وی��ة، وك��ان أب��ن��اء 
الفالحین یتلقون تعلیماً رسم�ی�اً أدن�ى 
یقتصر على كیفیة زرع البذور وجني 

الثمار وجمع المح�ص�ول، ف�ی�م�ا ك�ان 
الحرفیون یعلم�ون أط�ف�ال�ھ�م م�ب�ادئ 
حرفھم وصناعتھم، أما الطبقة العلیا، 
ف��ق��د اع��ت���م��دت ع��ل���ى م���درس��ی���ن 

 .متخصصین في تعلیم أبنائھا
وكان أبناء الطبقة المت�وس�ط�ة ك�ان�وا 
یذھبون إلى المعابد لتلق�ي ت�ع�ل�ی�م�ھ�م 
تحت رعایة مع�ل�م ب�ع�ی�ن�ھ، وش�م�ل�ت 
المناھج التربیة وال�ق�راءة وال�ك�ت�اب�ة 
وحفظ النصوص األدبیة والح�ك�ای�ات، 
وإع��ادة ك��ت��اب��ة ال��ن��ص��وص، وأداء 
ال��ت��م��اری��ن ع��ل��ى أل��واح خش��ب��ی��ة أو 
حجریة، واستمر التعلیم ع�ل�ى ن�ف�س 
ال��ن��م��ط إل��ى عص��ر خ��الف��ة ووالی��ة 
المسلمین مع اختالف بسیط في مكان 

  .التعلم
ال��ت��ع��ل��ی��م ف��ي مص��ر ال��ق��دی��م��ة ك��ان 
ض���روری���اً ل���الرت���ق���اء ف���ي الس���ل���م 
االجتماعي، وك�ان ھ�ذا واض�ح�اً م�ن 
ال��ف��ج��وة ال��ق��ائ��م��ة ف��ي مص��ر ب��ی��ن 
المتعلمین واألمیین عبر كل الع�ص�ور 
التاریخیة ، وكان الفنانون والنحاتون 
من المتعلمین إذ كان علی�ھ�م ت�ح�وی�ل 
النصوص المختصرة والمدونة ع�ل�ى 
ورق البردي أو على كسر الفخار إلى 
ك�ت�اب��ة ھ�ی��روغ�ل��ی�ف�ی��ة ع�ل��ى ج��دران 
المقابر والمعابد ونقشھا أیض�ا ع�ل�ى 
التماث�ی�ل، وھ�و م�ا ی�ت�ط�ل�ب م�ع�رف�ة 

 .ودرایة بالكتابتین
غالبیة الطبقة البیروقراطیة في مصر 
القدیمة كانت تتشكل من الكتبة الذی�ن 
أس����ھ����م����وا ب����أدوار ب����ارزة ف����ي 
المشروعات الحكومیة، حیث لم ی�ك�ن 
موقع الكاتب في المجتم�ع ال�م�ص�ري 
القدی�م ی�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى م�ھ�ام ت�دوی�ن 
النصوص والوثائق فقط وك�ان ب�ق�در 
االھتمام بالتربیة الجسمانیة ل�ل�ط�ف�ل، 
كان ھناك اھتمام بالت�رب�ی�ة ال�روح�ی�ة 
والعقلیة لھ ك�م�ا اتض�ح م�ن نص�ائ�ح 
ال��ح��ك��ی��م "آن��ي"، وی��م��ك��ن اع��ت��ب��ار 
مدرسة "آني" أشبھ بروضة أط�ف�ال 
لكن الحقیقة أن ال�دراس�ة ال�ج�ادة ل�م 
تكن دائماً تبدأ في ھذه السن المبكرة، 
كما ف�ع�ل "آن�ي"، ف�ق�د ك�ان ی�ت�ع�ل�م 
القراءة والكتابة ع�ل�ى أی�دي وال�دی�ھ 
قبل دخول المدرسة، وك�ان ال�وال�دان 
حریصی�ن ع�ل�ى دف�ع أب�ن�ائ�ھ�م�ا إل�ى 
التعلیم، ناصحین لھ�م ب�أن یص�ب�ح�وا 
ُكتّابًا وعلى طلب ال�م�زی�د م�ن ال�ع�ل�م 

 . ومالزمة الكتب

 أھتمام اآلباء بتربیة األبناء في مصر القدیمة

 "مرأس ا   ...  " 
 
 

  علي سرحان / مصر



ما قبل القول: یقول الشاعر المبدع (مظفر   
 النواب):

 ما أظن أرضاً رویت بالدم
 والشمس كأرض بالدي

 وما أظن حزناً كحزن الناس فیھا
 ولكنھا بالدي...

 ال أبكي من القلب
 وال أضحك من القلب

 وال أموت من القلب... إال فیھا....
فظاھرة الحزن واألل�م م�ن ال�ظ�واھ�ر ال�ت�ي 
عرف بھا الشعر العربي المعاصر، فالشاع�ر 
عموما یجعل من الحزن ب�اب�ا ل�ل�دخ�ول إل�ى 
الفن واإلبداع والتعبیر عن خوال�ج ال�ن�ف�س، 
فالشعر المعاصر كما عبر عنھ إسماعیل عز 
ال�دی��ن ب��ق��ول��ھ: "وف��ي ش��ع��رن��ا ال��م��ع��اص��ر 
استفاضت نغمة الحزن حتى صارت ظ�اھ�رة 
تلفت النظر، بل یمكن أن یقال إن الح�زن ق�د 
صار محورا أساسی�ا ف�ي م�ع�ظ�م م�ا ی�ك�ت�ب 

)، و 1الشعراء المعاصرون من قص�ائ�د" (
قد تفرد بھا الشعر العراقي حیث شكلت ھ�ذه 
الظاھرة ، حالة انفعالیة، ووسیل�ة ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر 
عن الواقع العراقي وم�ا ی�ع�ان�ی�ھ م�ن م�آٍس 
وآالم تواترت علیھ عبر السنین، ح�ت�ى ب�ات 
األلم والحزن السمة ال�م�ع�ب�رة ف�ي ش�ع�رھ�م 
ل��ی��ط��ل ع��ل��ی��ن��ا الش��اع��ر م��دی��ح الص��ادق 
بمجموعتھ الشعریة التي تحمل عنوان (ل�ي 
في العراق حبیبة)، التي ضمت بین ط�ی�ات�ھ�ا 

قصیدة، والتي صدرت عن دار المخ�ت�ار  24
 للنشر والتوزیع.

بادئ ذي بدء یمكن أن ن�ن�ط�ل�ق م�ن ع�ت�ب�ة 
العنوان (لي في العراق حبیبة) كعتبة نصی�ة 
لھا دالالتھا فالعنوان ال ینطق عن الھوى بل 
یأتي إلثبات شيء واقع في نفس�ی�ة الش�اع�ر 
یبحث عنھ في جرعات ھ�ذی�ان�ھ وع�ن ذات�ھ 
التي تعاني غرب�ة الش�اع�ر وآالم�ھ وغ�رب�ة 
الوطن وأحزانھ، ومع ھذا ف�الش�اع�ر م�دی�ح 
الصادق قد مدح ح�ب�ی�ب�ت�ھ (ال�ع�راق) م�دح�ا 
ص��ادق��ا م��ع م��ا ت��ح��م��ل��ھ ج��م��ل��ة ال��ح��االت 
الوجودیة التي ی�ك�اب�دھ�ا ال�وط�ن م�ن وج�ع 
وق��ل��ق وح��زن وأل��م ان��ع��ك��س��ت ع��ل��ى روح 

 النص.
من الم�الح�ظ ع�ن�د تص�ف�ح�ن�ا ل�ل�م�ج�م�وع�ة 
الشعریة (لي في العراق حبیبة) أن�ھ�ا ب�ن�ی�ت 
على ثنائیة الحزن واأللم وھ�و ن�ت�اج ل�واق�ع 
اجتماعي مر بھ العراق وم�ا زال ی�م�ر ب�ھ، 
مما جعل ھذا الواقع محركا أساس�ی�ا وس�م�ة 
بارة في نصوصھا، فنرى الش�اع�ر ی�ح�ت�رق 
وھو یحم�ل ف�وق ك�اھ�ل�ھ ھ�م�وم وف�واج�ع، 
ال�وط�ن ی�ق�ول ف�ي ن��ص (ح�ب�ی�ب�ت�ي ووج��ھ 

 الوطن):
 "أنَّى ولیت وجھي

 فثمَّ وجھان بال ثالث
 حبیبتي التي سرقت نومي

 وفي محجریھا كل مكر النساء
 شاحبا مثلما الموت في مقلتیھا نائما

 كان وجھ الوطن"
كما تجتمع األغراض وتتناس�ق ف�ي قص�ی�دة 
واحدة بانسیابیة مده، فالشاعر ح�ی�ن ی�ع�ب�ر 
عن خوالج النفس م�ن آالم وأح�زان، ف�ھ�و 
یعبر من خ�الل�ھ�ا ع�ن ت�ج�ارب وأح�اس�ی�س 
جماعیة یحس بھا كل عراقي، ألن ال�ك�ت�اب�ة 
الشع�ری�ة تس�ت�وج�ب ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ال�واق�ع 

المعیش وعن آالم المس�ت�ض�ع�ف�ی�ن وأوج�اع 
الوطن الذي تتواتر علیھ األح�زان وق�د ذك�ر 
الشاعر (مجزرة سبایكر) التي ارتكبت بح�ق 
أبناء العراق والتي راح ضحیتھا اآلالف م�ن 
الشباب في عم�ر ال�زھ�ور ت�رك�وا ال�ح�س�رة 
واأللم عند ذویھم وفي الع�راق ك�ك�ل، ح�ی�ث 

 یقول في نص (حبیبتي ووجھ الوطن):
 "آه، بقدر النازحین عن دیارھم

 وزفرة حرى
 مثل تنھیدة أم المعلق في الجسر

 وشھقة الرضیع الذي
 في سبایكر غدرا أبوه قتل

 بكت عینا حبیبتي دمعا
 موشحاً دما"

كما یتجلّى معجم الحزن والموت في ال�ك�ث�ی�ر 
من النصوص سواء م�ن ع�ن�وان�ھ�ا أم ب�ی�ن 
ثنایا النص والت�ي ت�ح�رك ف�ي داخ�ل�ن�ا ت�ل�ك 
االستجابات المخت�زل�ة وال�دالالت ال�ت�ي م�ن 
شأنھا أن ت�ظ�ل�ل�ن�ا بس�ح�اب�ة س�وداء ق�ات�م�ة 
انعكست على صفحات الدیوان فبدا م�ع�ج�م�ا 
الحزن والموت طاغیین م�ع وج�ود ف�رص�ة 
الستعادة ال�ن�ب�ض وال�ت�ق�اط األن�ف�اس ك�ل�م�ا 
أغرقنا الشاعر في السوداویة رغ�م م�ا ف�ي 
نصوصھ من أمل وحب، لكن الشاعر م�دی�ح 
الصادق عندما یستع�ی�د ص�وت�ھ وس�ی�ط�رت�ھ 
على النّص یعود إلى حزنھ وآالمھ یقول ف�ي 

 :111نص (دم في السماء العراقیة) ص
 "أفواج األرامل الالئي

 خضبن الكفوف من دم الشھداء
 الزاحفین وقد

 لبسوا الصدور دروعا لھم
 كنائس قد فجرت صلبانھا

 والمصلون تقطعت أوصالھم
 في المعابد، في الجوامع

 دم في السماء، دم في الشوارع
 الموت مجانا یوزع

 في كل بیت، في كل حي"
لتكون الصورة أكث�ر م�ب�اش�رة وأق�در ع�ل�ى 
التعبیر في حالتھ النفسیة ووجدانھ الخ�اص، 

رار كلمة (الدم) التي تكـررت أكـ�ث�ر م�ن ـفتك
مرة) في ال�م�ج�م�وع�ة ل�ی�س�ت م�ف�ردة  19(

مفرغة من كل معانی�ھ�ا ودالالت�ھ�ا ب�ل أن�ھ�ا 
تمثل الغربة والح�زن وال�م�وت ال�م�س�ی�ط�ر، 
فالحزن (خبز الشعراء) كما ق�ی�ل ع�ن�ھ، أم�ا 
ال�ف�رح وال�ت�ف��اؤل ف�ھ�و اس��ت�ث�ن�اء، وص��دق 

الشاعر محمد الماغوط ح�ی�ن ق�ال: "ل�ی�س 
الفرح مھنتنا" وبذلك یحاول الشاعر م�دی�ح 
الصادق أن یضعنا أمام حقیقة إحساسھ بھذا 
الوطن في ذاتھ وانعكاس لما یمر بھ ال�وط�ن 
على نفسیتھ، كما أن التك�رار ال�م�ت�ع�ّم�د ف�ي 
الدیوان واإلیقاع السریع لأللفاظ وال�ك�ل�م�ات 
مع كثافة الصور ب�دوره ی�ع�ك�س ل�ن�ا ح�ال�ة 
واقعیة یجسدھا تارة ویخف�ی�ھ�ا ت�ارة أخ�رى 

 في ثنایا النص.
الشاعر مدیح الصادق حزین ومتألم لوطن�ھ، 
یجعل من ال�ح�زن ب�اب�ا ل�ل�دخ�ول إل�ى ال�ف�ن 
واإلبداع ولكنھ یحول ھذا األلم والح�زن إل�ى 
فل�س�ف�ة ش�ع�ری�ة، وف�ي خض�م ھ�ذا ال�وج�ع 
واألل��م، ال ی��ن��س��ى ھ��م��وم األم��ة ال��ع��رب��ی��ة 
واإلسالمیة، حیث یقول: في ن�ص (ت�رات�ی�ل 

 :104الدماء) ص
 " دم یسیل

 دم بال ثورة یراق
 كما في الشام

 في القدس، وفي تعز
 یموت الصائمون قبل وبعد الصوم

 والحالمون بثوب العید
 مثلما یرتدي صغار السالطین

 المحتمین وراء الدروع
 وخلف متاریس أبناء الخائبات

 كما یموت الفتیة األحرار في العراق"
وأحیانا في تكرار بعض الحروف بعینھا ف�ي 
النص، مّما یعطي األلفاظ التي ترد فیھا ت�ل�ك 
الحروف أبعاداً تك�ش�ف ع�ن ح�ال�ة الش�اع�ر 
النفسیة والتي نج�دھ�ا م�ت�وات�رة ف�ي ب�ع�ض 

 414السطور كتكرار حرف الشی�ن ق�راب�ة (
م���رة) وھ���وم���ن ال���ح���روف الش���ج���ری���ة 
المھموس�ة، وق�د اع�ت�ب�رت ال�ن�ق�اط ال�ث�الث 
دموعا تساقطت من عین العاشق، فالش�اع�ر 
مدیح الصادق یعاني فراق محبوبتھ (العراق 
واألم) یحن إلیھا، حین یقول ف�ي ن�ص (ل�ي 

 :23في العراق حبیبة) ص
 "لیست ككل النساء حبیبتي

 وما ھو كسحر الباقیات جمالھا
 بابل في عینیھا أرى

 وفي القامة سومر الح لي ملوكھا
 ذوائب الشعر تحكي لنا

 آشور وما حكت
 لشھرزاد من قصص، شھریار

 وأخبارھا العجیبة

 ھناك في العراق لي حبیبة"
م�رة)  219ویلیھ حرف السین أك�ث�ر م�ن (

ویمتاز ھ�ذا الص�وت بص�ف�ی�ر ع�ال ی�وح�ي 
بنفس قلقة، ویدل عل�ى ال�ح�رق�ة واالن�ح�دار 
والع�ل�و وی�ن�س�ج�م ھ�ذا م�ع رؤی�ة الش�اع�ر 
لواقعھ وما یحیط بھ من ظلم واستبداد رغ�م 
أن ھ�ذا ال�ح�رف ح��رف م�ھ�م�وس ب�ج��رس 
إیقاعي ترتاح لھ األذن، یشبھھ الص�وف�ی�ون 
بالمشط الذي تمشط بھ الجمیلة شع�رھ�ا، أو 
یشبھونھ بالمحبوب یقول ف�ي ن�ص: (ب�اق�ة 

 :41ورد ألمي) ص
 " أنھار ھذي األرض
 من نبع أمي... تجري

 منھا الخیر، منھا الطیب
 منھا ترضع الذمم

 بل سلة الخبز
 تمسي جبال

 إن المست كفیك
 وإن ھبت ریاح الشر

 فدعواك لجرحنا بلسم"
والشاعر م�ن خ�الل ت�ك�رار ھ�ذه ال�ح�روف 
یجعل من المتلقي متھیئا للدخول إل�ى ع�م�ق 
النص الشع�ري خ�اص�ة أن ت�ك�رار ال�ح�رف 
یحقق أثرا واضحا في ذھن المتل�ق�ي ویش�ده 
ن�ح�و ال�م�ع��ن�ى ال��ذي ی�ری��د الش�اع��ر م�دی��ح 
الصادق التعب�ی�ر ع�ن�ھ ف�ي نص�وص�ھ ال�ت�ي 
یس��ت��ع��رض م��ن خ��الل��ھ��ا أح��داث��اً واق��ع��ی��ة 
وتاریخیة في شكل قبسات شعریة تعبر ع�ن 
حالتھ بعیدا عن أمھ ال�ع�راق، ح�ی�ث ی�ج�س�د 
ویصور الحیاة الواقعیة ب�ع�ی�دا ع�ن ال�وط�ن 
والتي یعیشھا بكل ما فیھا من م�آٍس�وأح�زان 

 انعكست على نفسیتھ.
في الختام یمكن القول إنھمن خالل ت�ن�اول�ن�ا 
لشع�ر م�دی�ح الص�ادق ن�الح�ظ ھ�ذا ال�ح�زن 
الكامن في العمق ال�م�ن�ت�ش�ر ب�ی�ن الس�ط�ور 
المبعثر في العواطف الكامن�ة ف�ي نص�وص�ھ 
بدت صریحة تارة وخفیة تارة أخرى تقودن�ا 
إلیھا موسیقا الشجن والفرح لتحم�ل�ن�ا ع�ل�ى 
أجنحة المعنى لیبعث برسائل إل�ى ال�م�ت�ل�ق�ي 
الذي یبحث ع�ن روح ال�ن�ص دون ت�ن�م�ی�ق 
وتزویق لفظي فالعبارة سھلة بسیطة تح�رك 
وجدان المتلقي وت�ف�ت�ح ل�ھ مس�ارب ال�ن�ص 
وترسم لھ جغرافیة مروره عبر ثنایاه، وھ�و 
بذلك یخالف رأي الّشاعر أدونیس في قولھ: 
"القارئ یحّدد الكاتب من الخ�ارج وال�ك�ات�ب 
یحّدد نفسھ م�ن ال�ّداخ�ل". ل�ی�ك�ون ال�ت�م�ی�ز 
والتفرد ویحصل التفاع�ل وال�م�ت�ع�ة، فش�ع�ر 
مدیح الصادق وما یحملھ من رؤیة إبداع�ی�ة 
وعمق شعري متأصل وما تمیز بھ في بن�ی�ة 

 الروح المملوءة بالشجن والحزن.
لننتِھ ف�ي خ�ال�ص�ة ال�ق�ول إل�ى أن ظ�اھ�رة 
ال��ح��زن ف��ي الش��ع��ر ال��ع��راق��ي ال��ح��دی��ث 
والمعاصر عموما قد شكلت ع�الم�ة م�م�ی�زة 
وفارقة حتى أصبح الم�ح�رك األس�اس�ي ف�ي 
عملیة اإلبداع الش�ع�ري ال�ع�راق�ي ل�ی�ف�ی�ض 
حزناً وبكائیة في لغتھ وع�اط�ف�ت�ھ وت�ك�وی�ن�ھ 
الوجداني، و ھنا تحضرني الس�اع�ة م�ق�ول�ة 
لبلزاك یقول ف�ی�ھ�ا: "األل�م ال ن�ھ�ائ�ي، أم�ا 

 ).2الفرح فمحدود" (
.................................... 

) ن��اق��د 2007-1929) ع�ز ال��دی��ن اس��م�اع��ی��ل:(1( 
 وأستاذ جامعي مصري.

( اقا  ) ا ل ا  (ن واا ) 

 للشاعر العراقي مدیح الصادق/ كندا  
 

 بقلم الناقد محمد الھادي عرجون/ تونس
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  یجلُس الورُد بإرجوحتك
  فیتناثُر الطیُب على خدیك

  یلمُع منك قوس قزح
  وینھمُر الشالل كمنادیل العطسة

  مّر حبیبتي لي
  ككروم جدي النعساء

  ضحكتھا تموُج تفترُش سریرنا األخضر
  من نرجس األودیة

  كالنا نتعفُر بالدمع والقبالت
  حین یفیُح النھار تنھزُم الظالل

  تشُع الشمُس على طریقنا الخزفي
  حبیبتي البعیدة إلّي قریبة

  كنا نتراقُص كالظل
  نغدو شعاعاً لألعاصیر المنكسرة

  نتمسُك بجدائلھا
  ثّم نلتحُف بالمساء

  من قلبینا تضيُء الشموع
  ومن أسفل أقدامنا ینبُت الزھر

  حین یأتي الخریف
  تنزُع الریُح جلدھا

  ویزوُل من الغیوم عماھا
  أتمّرُغ بالظّل كدمیة بالیة

  وحبیبتي ما زالت تحصي األفق البعید
  وھو یكتظّ بالدخان

  غرقت عیناي بحبّھا
  وھي تغوُص في أصداف میتھ

  نغني ونرصُف اللحظات ونصافُح الدموع
  علّھ الشوق یخبئنا خلف التالل

  من متاھات عینیك

  أمخُر ذاكرتي العاطلة
  فیعلو الغبار من معابد عتیقة،

  بدون خطى أو نشید، غداً تشرُق الشمسُ 
  ویزوُل من السحب الخجل والدموع

  نجوٌم تحّز األفق بظالل الخطى
  یعترینا غموٌض شرس

  وحشرجةٌ عمیاء
  لمشھد مختصر

  وطیٌن یضاجُع الموت
  بنیران تلھُب الشھوة

  فیحتُر الشفق ویحترق
  الفالسفة یتنبأون بمزاریب المطر

  كعیون المعة في میاه ضحلة
  من أبراج الشمس الشقراء

  أرى الماعز یعلُك الوقت
  بین السراب واألفق

  وكلّما ولد صباح جدید
  نمت بین أحضانھ الورود

  العصافیر من حولھا تلوُن القبالت
  أنفاُس حبیبتي كالفراشات
  تشھُق كفضة في عیوني

  حینھا كساني الصمُت بالحكمة
  كان صمتاً ینوُس شعاعات من حریر

  وحیداً أتیھ في مرام عشقھا
  مشاھٌد تبكي تلتوي كشموع

  تھتّز وتنضُح دموعاً 
  أقنعة تطمرھا النشوى
 خلف شموع اإلنتظار

  تتقمُص أحالمھا بسكون 
  القمُر یتدحرُج مرحاً 

  وكالنا نطیُر إلى بقاعھ الملونة
  لنلمس ھمساتھ السجینة
  وھي على بساط أخضر

  یطیُر خلف شھواتنا
 ھیاكٌل مصطنعة وزوابع

  تخّض الموج حّد الزرقة 
  كي تدُب البسمة في شفتینا

  یسیُل القرنفُل من عیوننا
  ...كأنّنا في رعشة المیالد

 ُام 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   كریم إینا/ العراق

ح��اول م��راراً أن ی��ھ��رب م��ن    
الح�زن ال�ذي الزم�ھ م�ن�ذ وف�اة 
زوجتھ ، ول�ك�ن ك�ل م�ح�اوالت�ھ 
ب��اءت ب��ال��ف��ش��ل ح��ت��ى اآلن ، 
نصحھ بعض األصدقاء بال�زواج 
من منطلق أن زوجت�ھ ال�ج�دی�دة 

..  ستنس�ی�ھ ال�زوج�ة الس�اب�ق�ة 
ولكن كیف ینسى إنسان�ة قض�ى 

 كثیرة   معھا سنوات
م��ن ح��ی��ات��ھ!!!؟، وح��ت��ى وإن 
اس��ت��ط��اع أن ی��ت��ج��اوز مس��أل��ة 
السنوات الك�ث�ی�رة ت�ل�ك ، ك�ی�ف 

لھ نسیان ت�ل�ك اإلنس�ان�ة  یتثنى 
وكل شيء ف�ي ال�م�ن�زل ب�ل ف�ي 
الشارع والم�دی�ن�ة ی�ذك�ره ب�ھ�ا، 
نعم ھو بال شك یدرك أن "الحي 
أبقى من المیت" كما ی�ق�ول�ون، 
ولكن الحزن شعور ال إرادي فال 

ی�ری�د أن ی�ع�ی�ش�ھ ، ف�ھ�و   أحد
ش���يء ق���اس ج���داً ، ی���ج���ع���ل 
الشخص مثل الشمعة الضع�ی�ف�ة 

وضعت ف�ي م�ھ�ب ال�ری�ح  التي 

 العاتیة .
أخ��ذ أدوی��ة ك��ث��ی��رة ل��ل��ح��زن 
واالكتئاب ولكنھا لم تجدي نف�ع�ا 
، ولم یكون لھ�ا ت�أث�ی�ر ی�ذك�ر ، 

ت��ذك��ر  وب��ع��د أن ض��اق ذرع��اً 
مقولة أم�ھ أن ال�زم�ن وال�زم�ن 
وحده كفیل أن یقضى ع�ل�ي ك�ل 
ھ��ذا ال��ح��زن، وھ��ن��ا ق��رر أن 
یتعایش مع الحزن ویحبھ ح�ت�ى 

 یرحل كما رحل 

 كل شيء أحبھ.
قال: لي صدیقي ھناك میزة في  

ال��رح��ی��ل ال��م��ب��ك��ر ع��ن ال��ح��ی��اة 
،وھذه المیزة ھي أن أص�دق�اءك 
وأسرت�ك وال�م�ح�ی�ط�ی�ن ب�ك ل�ن 

ألن�ھ  یحزنوا علیك لفترة طویلة 
لن یكون ھناك ذك�ری�ات ك�ث�ی�رة 
ب�ی�ن�ك�م، ف�ق��ل�ت ل�ھ ف�ي أع��راف 
ال��ح��ب وال��ت��ع��ل��ق ال��وق��ت ل��ی��س 

 بالقضیة المھمة

قد یرى شخصا آخ�ر   فالشخص
ل��ع��دة م��رات وی��ح��ب��ھ، وع��ل��ي 
ال��ع��ك��س م��ن ذل��ك ق��د ی��ع��ی��ش 
الشخص م�ع أخ�ر س�ن�وات وال 
یحدث الحب واالرتباط اإلنساني 

 .بشتى أنواعھ
الحب األول ال یمك�ن أن ی�ن�س�اه 
اإلنسان ألنھ ی�ع�ی�ش�ھ وھ�و ف�ي 
ك�ام��ل ل��ی�اق��ت�ھ ال�ن��ف�س��ی�ة ح�ی��ث 
سنوات الحیاة األولى والمشاعر 
البكر التي ال تطغى عل�ی�ھ�ا ل�غ�ة 
المصال�ح وع�وائ�ق ال�ح�س�اب�ات 
المدارة من قبل العقل ،في الحب 
األول یا حضرات ی�ك�ون ال�ق�ل�ب 
ھ���و س���ی���د ال���م���وق���ف، وھ���و 
ال���م���س���ی���ط���ر، وأت���ذك���ر أن���ي 

قصة م�ن�ذ ع�دة س�ن�وات   كتبت
ف�ي   عن صراع القل�ب وال�ع�ق�ل

مس��أل��ة ال��ح��ب، وف��ي ال��ن��ھ��ای��ة 
جعلت القلب ین�ت�ص�ر وذل�ك ألن 
ھناك أشیاء ال ی�ج�ب أن ن�ج�ع�ل 

 العقل یتحكم بھا.

 ط  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 عصام سامي ناجي 
 مصر 
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 تركت لي حسرة في القلب

 فلم أحتملھا 

 فأین عزاءك یا ربي 

 منتشًرا فى قلبى ألماً  

 صنع ظلمة جعلتني ال أرى 

 سوى العالم بعیون سوداء 

 یأتي نوًرا لي رجاء یارب یوًما 

 األفئدة المظلمة یسطع داخل 

 و یكون لقلبي فیھ نصیباً  

 حواجب متعددة عیوني یلبسھا السواد

 لیس لي رفیقًا اشكوه وحدتي 

 رحل رفیق دربي 

 أتوسلھ أناجي اللیل  

 كي یختصر ساعاتھ الطویلة 

 النھار الكئیب سریًعا یرتحل

 لساعات الیوم جماًال و ال مودتاً   لم یعد 

 بل صار حائط صد ال معنى لھ 

 كالوحة بھیمیة ال جمال فیھا 

 ارجوه دوًما ان یختفي 

 یوًما جمیلة ضیاء شمسھ وال  

 فما أشبھ الیوم بالبارحة 

 حباتھ صارت كعنقود عنب متشابھة 

 الساعة صرت أسیر 

 وقتھا التي ال ینقضى مرارة 

 انوى الرحیل لذاتى 

 و لكني ال أدري أین المسیر 

 یوًما یوًما یوارى 

 و ال أجد لذة یا یومي الحزین 
 

 سامح ادور سعدهللا
 مصر

  دع ة 

 كالظّل من فكري وجودَك حادثُ 

 یا شعُر ثّم الماُء شيٌء ثالثُ 

 تمتدُّ في لغتي شواطئَك التي

 كالحّب... فیھا للحیاِة بواعثُ 

 إذ أّن سومَر ال تزاُل حكایةً 

 فیھا تراثي ھا ھنالَك ماِكثُ 

 دّونُت أمسي في الحیاِة معارفا

 كي ال یضّل عن الحقیقِة باحـثُ 

 وصنعُت من قیِم الحیاِة سفینةً 

 فیھا نـــــــجاةٌ لو تحّل كوارثُ 

 لو متُّ یوما إّن حرفي نسلھُ 

 ساٌم وحاٌم ... بعد ذلَك یافــثُ 

 ولذاَك شعري للقوافي والدٌ 

 وإلى المعاني والقصیدة وارثُ 

 یبقى العراق مسلةً شعریّةً 

 وحضارةً مھما تمرُّ حوادثُ 

 (م ٌري) 

 أحمد مانع الركابي
 الناصریة -العراق

 دموع النّیل تنھمر حیارى

 تبكي مصر والّشام

 وأحالم العذارى

 تبكي عراقا ما عاد سالما

 نحروا فُراتھ

  أھدوه قربانا

 لرعاة األْمریكان

 !مالئكة الّرحمة واألمان

 صلبوا النّخل في األرحام

 سرقوا من خزانة التّاریخ

 شموس العرب

 قصائد المتنبّي

 وأبي تّمام

 مجَد ھارون الّرشید

 وبني حمدان

 سحقوا االنسان

 جّوعوا خبزه

 سحلوا كْرمھ

 وتعّمدوا بدم األوطان

 صلّوا للربّ 

 تیّمنا

 بتناحر عبس وذبیان

 بترك "لیلى" لبیتھا

 !!مرتعا.. للخصیان

 حزنھا على كتفیھا

 والّدمع یجّر أنین الفناء

 في زمن العھر والّدماء

 كفنھا یھتّز في كّل صحراء

 یدعوھا الى الموت

 یحاور طائَر روحھا

 في رحلة نْفیھا

 إلى جزر النّسیان

 في مالجئ الھوان

 یسافر صمتھا في فتات الّصبر

 إلى فصول الجْمر

 وطعُم اللّظى ألوان

 في تونس

 خنساء سوریة

 لوز عینیھا آیة ربّانیّة

 ..تستجدي رغیفا

 !!یا للعار

 صھیل جیاد بني أمیّة

 ٱلجمھ التّتار

 كالب النّفط

 نھشوا لحم اإلباء والوقار

 وحّولوا األوطان

 إلى أوكار ذئاب

 تراقص غیالن الّرجعیّة

 !!على إیقاع الثّوریة

 آه!یا زماني

  !یا زمان الھمجیّة

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

من المج�م�وع�ة ش�ع�ری�ة س�ن�ة * 

 :عنونتھا 2019

  "یا زماني..كفاني"

را  ّا ا * 
 
 
 
 

 عائدة الّرباعي/ تونس 
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