
 Wednesday, 13 Jan 21, No. 781 - Year 16 

 

5 Oct  

2005 

Sydney 

 





02  

Wednesday 
ALiraqia  No. 781 

 13 Jan 21 • Year 16 

ا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بقم:: علي حسین/ العراق
    

من المؤكد أن مسؤولینا وسیاسیین�ا ی�م�ت�ل�ك    
الواحد منھم أكثر من جھاز تل�ف�زی�ون، إض�اف�ة 
إلى عدد ال بأس بھ من "الذباب" اإلل�ك�ت�رون�ي 
ومن ال�م�ؤك�د أن�ھ�م یش�اھ�دون ك�ی�ف ت�ت�ع�ام�ل 
مؤسسات الدول مع الكوارث التي تتعرض لھ�ا 

 .بلدانھا
وأكید أنھم تفرجوا مثلنا نحن الشعب المغ�ل�وب 
على امره على رئیسة مجلس النواب األمریكي 
نانسي بیلوسي التي ستدخل عام�ھ�ا ال�ث�م�ان�ی�ن 
بعد أسابیع قلیلة، وھي تصر ع�ل�ى أن ی�ح�اك�م 
دونالد ترامب ألنھ أساء ل�ل�دی�م�ق�راط�ی�ة، وألن 
تس��ب��ب ف��ي ق��ت��ل خ��م��س��ة أش��خ��اص، ال��م��رأة 
الثمانینیة التي تحرص على أن�اق�ت�ھ�ا وت�خ�ت�ار 

 .ألوان مالبسھا، قالت إنھا حریصة على المؤسسات األمریكیة أكثر من حرصھا على نفسھا
أشخاص قتلوا في أعمال العنف التي جرت بعد اقتحام مجلس الشیوخ االمریكي وقفت كل المؤسسات السیاسیة واالمنیة لكي تقتص  5

لھم من القتلة ، فیما رفض قادتنا األمنیون األشاوس عبور عتبة البرلمان لیجیبوا عن سؤال: لماذا في تظاھرات تشری�ن ف�ق�ط، قُ�ت�ل 
 عراقي؟، ولماذا یُخطف الناشطون وتُرمى جثثھم على الطرقات؟ 700أكثر من 

وأنا أتابع ما فعلتھ نانسي بیلوسي كنت أقول لنفسي: ماذا فعل مجلس نوابنا الموقر في كل جرائم القتل والخط�ف ال�ت�ي ت�ع�رض ل�ھ�ا 
شباب االحتجاجات؟، قالت نانسي بیلوسي بوضوح: الخیار، إما تحّمل المسؤولیة أو الذھاب الى البیت . فیما مسؤولونا یؤك�دون ل�ن�ا 

 . كل یوم أن ال أمل في الخروج من ظالم التخلف والسعي لتھدیم الوطن
ترامب محاصر بالعزل والمحاكمة، فیما عاشت ھذه البالد مع مسؤولین مأزومین یتمادون في اإلنكار، ویستسھلون إلقاء المسؤولی�ة 

 ..على غیرھم
ضیاع مئات الملیارات من موازنة الدولة مؤامرة تحاك في الظالم ضد النموذج الدیمقراطي الع�راق�ي.. ال�ج�ھ�ات ال�ت�ي ت�ع�ی�ق ت�ن�ف�ی�ذ 
الخدمات مؤامرة إمبریالیة، غیاب الكھرباء شائعة تتداولھا وسائل اإلعالم المغرضة جمیع ، شم�اع�ات ی�ت�ش�ب�ث ب�ھ�ا ال�م�س�ؤول ھ�و 
ومقربوه.. فنراھم في كل أزمة یطلقون سیالً من االتھامات المبھمة.. یریدون أن "تلتھي" الناس بأحادیث مطاطیة، عن الفشل ال�ذي 
ال یتحملھ أحد، وعن السعادة التي كانت في انتظار الشعب لو أن عادل عبد المھدي لم یقدم استقالتھ، وعن الشھرستاني وع�ب�ق�ری�ت�ھ 

 .التي فرطنا بھا
مئات القتلى كل شھر، والسیاسي العراقي یروج إلنجازات وھمیة من عینة "السیادة " حتى كاد البعض من المقربین، ی�ط�ال�ب�ن�ا ب�أن 

 . نحتفل كل یوم، ألن المسؤول العراقي ال یزال یتمتع بالرفاھیة والجلوس المستمر على كرسي القرار
عودوا إلى صورة نانسي بیلوسي.. ودققوا جیداً في أحادیث سیاسیینا وھم یبررون الفشل والخراب، واسألوا أین ن�ح�ن، ب�ع�د س�ب�ع�ة 

 عشر عاماً من الكالم عن الرفاھیة والسیادة والمستقبل المشرق، وحكومات الشراكة، والمحاصصة اللطیفة، وسیادة القانون؟

 



 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان طالب الطائي/ العراق
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یوجد تاریخ ط�وی�ل ل�ل�ت�ع�ذی�ب ف�ي ال�ع�راق، إم�ت�داداً    
لتأریخ التعذیب في ال�ع�ص�ور وال�ع�ھ�ود ال�م�اض�ی�ة ف�ي 
العالم، كما تطورت أسالیب التعذیب وأدواتھا م�ن إج�ل 
الحصول على المعلومة المطلوب�ة م�ن آالف الس�ج�ن�اء 
والموقوفین والمحتجزین وھذا التنوع یوجد ف�ي ش�ك�ل 
ومضمون التعذیب حیث یأتي تبعاً لإلنظمة والحك�وم�ات 
وعلى مختلف المستویات السیاسیة والدینیة والم�دن�ی�ة 
واإلجتماعیة ألجل إستھداف اإلنسان الذي یمتل�ك ج�زء 
من الوعي أو یمتلك شجاعة اإلعتراض على األوض�اع 

التي تتمیز باإلستبداد والظ�ل�م وإن�ع�دام ح�ری�ة  السائدة 
التعبیر و اإلنسان الذي یقول (ال) للحاكم ی�ت�ل�ق�ى ش�ت�ى 
أصناف التعذیب الدامیة. كما یتبع أن�ظ�م�ة ال�ت�ش�ك�ی�الت 

االقتصادیة التي تمیزت بالصراع ال�ط�ب�ق�ي -االجتماعیة 
حیث نالحظ ف�ي ال�ق�الع اإلق�ط�اع�ی�ة ف�ي أورب�ا أق�ب�ی�ة 
ودھالیز تظم تنوع رھ�ی�ب م�ن أدوات ال�ت�ع�ذی�ب، قس�م 
یخص الطبقة األعلى كاألمراء المتھمی�ن ب�ال�ت�آم�رع�ل�ى 
السلطة السیاسیة والقسم اآلخر ی�خ�ص أب�ن�اء ال�ع�ام�ة 

  والرعاع كما یسمونھم. 
وكانت أبرز وثیقة عالمیة صدرت من األمم المت�ح�دة    

ھي وثیقة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بعد ال�ح�رب 
العالمیة الثانیة وھي وثیقة تأریخی�ة ھ�ام�ة ف�ي ت�أری�خ 
حقوق اإلنسان صاغھ ممثلون من مخ�ت�ل�ف ال�خ�ل�ف�ی�ات 

 القانونیة والثقافیة من جمیع إنحاء العالم.
اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي  

لحقوق اإلنسان ف�ي ب�اری�س ف�ي ال�ع�اش�ر م�ن ك�ان�ون 
الف... وق�د  217بموجب القرار  1948األول /دیسمبر 

ذكرت الوثیقة الدیباجة ومن ث�م ال�م�واد ح�ی�ث أح�ت�وت 
ب�أن�ھ آلی�ج�وز  5مادة. وق�د ذك�رت ال�م�ادة  30الوثیقة 

إخضاع أحد للتعذیب وال للمعاملة أو العقوب�ة ال�ق�اس�ی�ة 
: ت�ؤك�د  6أو الالإنسانیة أو الحاطًّة للكرام�ة. وال�م�ادة 

بأن لكل إنسان في كل مكان بأن یعترف لھ بالشخ�ص�ی�ة 
 القانونیة. 

: الیجوز إعتقال إنس�ان أو ح�ج�ُزه أو ن�ف�ی�ھ 9والمادة 
:لكل إنسان، على قدم المساواة ف�ي  10تعسفاً. والمادة 

أن تنظر قضیتھ م�ح�ك�م�ة مس�ت�ق�ل�ة وم�ح�ای�دة ، ن�ظ�راً 
ُمنصفاً وعلنیاً للفصل في حقوقھ وإلت�زام�ات�ھ وف�ي أی�ة 
تھمة جزائیة ت�وج�ھ إل�ی�ھ.وب�ع�د ذل�ك ص�در م�ن األم�م 
المتح�دة ال�ع�ھ�د ال�دول�ي ال�خ�اص ب�ال�ح�ق�وق ال�م�دن�ی�ة 

، وال��ع�ھ��د ال��دول��ي ال��خ��اص  1966الس�ی��اس��ی��ة س��ن��ة 
ل�ق�د  1966بالحقوق االقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة 

تّمً التصدیق على الوثیقتین تحت أس�م الئ�ح�ة ال�ح�ق�وق 
 . 1976الدولیة سنة 

التعذیب : حسب تعریف ویكیبیدیا ھو مص�ط�ل�ح ع�ام    
یُستعمل لوصف أي عمل یُنزل آالماً جسدیة أو ن�ف�س�ی�ة 
بإنسان ما وبصورة م�ت�ع�م�دة وم�ن�ظ�م�ة ك�وس�ی�ل�ة م�ن 
وسائل إستخراج المعلومات أو الحصول على اع�ت�راف 
أو لغرض التخویف والت�رھ�ی�ب أو كش�ك�ل م�ن أش�ك�ال 
العقوبة أو وسیلة للسیطرة على مجموعة معینة تشك�ل 
خطراً على الس�ل�ط�ة ال�م�رك�زی�ة، ویس�ت�ع�م�ل ال�ت�ع�ذی�ب 
ألغراض أخرى كفرض مجموعة من القیم والمعتق�دات 

اً أخالقیة.  التي تعتبرھا الجھة الُمعذبة قیّمً
یعتبر التعذیب بكافة أنواعھ منافیاً ل�ل�م�ب�ادئ ل�ح�ق�وق   

 1948دیس�م�ب�ر  10اإلنسان التي تم اإلعالن عنھا في 
م تم تشكیل لجنة مراقبة ومنع التع�ذی�ب 1987.في عام 

في ال�دول ال�ت�اب�ع�ة ل�ألم�م ال�م�ت�ح�دة وال�ت�ي تض�م ف�ي 
دولة وبالرغ�م م�ن ت�وق�ی�ع ال�ع�دی�د م�ن 141عضویتھا 

الدول على ھذه اإلتفاقیات إال إن توقعات منظمة ال�ع�ف�و 
الدولیة تشیر إلى إن معظم الدول التلتزم بتطبیق البنود 
الواردة ف�ي ال�م�ع�اھ�دات وت�ح�اول ب�ع�ض ال�دول ال�ت�ي 
تمارس التعذیب حرف معنى التعذیب وإستعمال ت�ع�ب�ی�ر 
(سوء المعاملة) أو (التعسف) أو (التجاوزات) في حین 
كلمة (التعذی�ب) تش�ی�ر إل�ى ش�خ�ص ی�ح�اول ع�ب�ر ك�ل 
الوسائل إنتزاع المعلومات. من جھة أخرى فأن تعریف 
كلمة التعذیب كما ورد في ال�م�ادة األول�ى م�ن إت�ف�اق�ی�ة 

 مناھضة التعذیب ھو :
"األلم أو العذاب ألي سبب من األس�ب�اب ی�ق�وم ع�ل�ى  -

التمییز أیاً كان نوعھ، أو یحرض علیھ أو یوافق عل�ی�ھ 
أو یس�ك�ت ع�ن�ھ م�وظ�ف رس�م�ي أو أي ش�خ�ص آخ�ر 

 یتصرف بصفتھ الرسمیة " 
إت�ف��اق��ی��ة م��ن��اھض��ة ال��ت��ع��ذی��ب وغ��ی��ره م��ن ض��روب    

المعاملة أو العقوبة القاسیة او الالإنسانیة أو المھین�ة، 
إعتمدتھا الجمعیة لألمم المتحدة وفتحت ب�اب ال�ت�وق�ی�ع 

 39/46والتصدیق علیھا واإلنضمام ألیھ�ا ف�ي ال�ق�رار 
ت�أری�خ  1984كانون األول /دیس�م�ب�ر  10المؤرخ في 
 27وفق�اً ل�ل�م�ادة  1987حزیران /یونیة  26بدء النفاذ 

ولھذا ترى الدول األعضاء في ھذه اإلتفاقیة اإلع�ت�راف 
بالحقوق المتساویة وغیر القلبل�ة ل�ل�ت�ص�رف، ل�ج�م�ی�ع 
أعضاء األسرة البشریة وف�ق�اً ل�ل�م�ب�ادئ ال�م�ع�ل�ن�ة ف�ي 
میثاق األمم المتحدة، أساس الحریة والعدل والسلم ف�ي 
العالم وأذ تدرك ان ھذه الحقوق تس�ت�م�د م�ن ال�ك�رام�ة 

 المتأصلة لإلنسان. 
وأذ تضع في إعتبارھا الواجب الذي ی�ق�ع ع�ل�ى ع�ات�ق 

 55الدول بمقتضى المیثاق وبخاص�ة ب�م�وج�ب ال�م�ادة 
منھ، بتعزیز إحترام حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة، 

 5ومراعاتھا على مستوى العالم، ومراعاة منھا المادة 
م�ن  7من اإلعالن العالمي ل�ح�ق�وق اإلنس�ان وال�م�ادة 

العھد الدولي الخاص بال�ح�ق�وق ال�م�دن�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة 
وكلتاھما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذی�ب أو 
المعاملة السیئة أو العقوبة القاسیة أو ال�الإنس�ان�ی�ة أو 
المھینة، ومراعاة من�ھ�ا أیض�اً الع�الن ح�م�ای�ة ج�م�ی�ع 
األشخاص من التعرض للتع�ذی�ب وغ�ی�ره م�ن ض�روب 
المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھین�ة، 

ك�ان�ون األول /9الذي أعتمدتھ الج�م�ع�ی�ة ال�ع�ام�ة ف�ي 
م�ن 26مادة. وب�ع�د 33.تحتوي اإلتفاقیة 1975دیسمبر 

یونیو /حزیران جرى تكریم ھذه اإلتفاقیة بتحدید ال�ی�وم 
العالمي لم�ن�اھض�ة ال�ت�ع�ذی�ب وإع�ت�ب�اراً م�ن س�ب�ت�م�ب�ر 

 دولة قامت بالتصدیق على اإلتفاقیة. 158، فأن 2015
العراق أصدر قانون انضمام جم�ھ�وری�ة ال�ع�راق إل�ى   

إتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ظ�روف ال�م�ع�ام�ل�ة 
 30أو العقوبة القاسیة أو الالانسانیة أو المھی�ن�ة رق�م 

وبالرغم من إنضمام العراق إلى اإلتفاق�ی�ة  2008لسنة 
وشرع ق�ان�ون ب�ذل�ك إال أن�ھ ل�م ی�ل�ت�زم ب�م�ا ج�اء ف�ي 
اإلتفاقیة وإستمرت أسالیب التعذیب إلنتزاع اإلعترافات 
وال���ت���وق���ی���ع ع���ل���ى أوراق م���ج���ھ���زة مس���ب���ق���اً ب���أن 

المتھم على نفسھ ورفاقھ تحت التعذیب الب�ش�ع  یعترف 
الذي تمارسھ األجھزة األم�ن�ی�ة وال�م�ل�ی�ش�ات وال�دوائ�ر 
یة وإستخدام أسال�ی�ب اإلخ�ت�ف�اء ال�ق�س�ري  األمنیة السّرً
وھذا بدأ مع خروج التظاھرات إحتجاجاً ع�ل�ى ال�ط�ب�ق�ة 

 م . 2011السیاسیة الدینیة منذ عام 
تصاعدت المخ�ال�ف�ات ب�ع�د إن�ط�الق إن�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن 

وبعد أن قدّم الشعب شھداء م�ق�اب�ل  2019المجیدة عام 
 700بعض المطالب البسیطة حیث كان العدد تج�اوز ال

 شھید وأكثر من عشرین ألف جریح .
بعد إنضم�ام�ھ إل�ى إت�ف�اق�ی�ة  العراق ملزًما لقد أصبح   

ع ق�ان�ون م�ن�اھض�ة  مناھضة التعذیب الدولیة، أن یش�ّرً
التعذیب على المستوى الوطني وأن تلتزم بھ السل�ط�ات 

-الت�ن�ف�ی�ذی�ة وال�دوائ�ر األم�ن�ی�ة وال�دوائ�ر ال�ح�ق�وق�ی�ة 
المحققین وغیرھم بتنفیذ حرم�ان ال�ت�ع�ذی�ب ب�أي ش�ك�ل 
ومعاقبة األشخاص الممارسین للتعذیب وال�م�س�ؤول�ی�ن 
عنھا .لقد تمت القراءة األولى لمقترح من لجنة ح�ق�وق 
اإلنسان البرلمانیة قبل سنة، وتأتي القراءة الثانیة ب�ع�د 
مرور سنة والزال القانون قید ال�ت�ش�ری�ع وال�م�ن�اقش�ات 

بتأری�خ  32كما جرى في جلسة مجلس النواب المرقمة 
كما الحظنا من خ�الل م�ج�ری�ات أع�م�ال  19/12/2020

الجلسة ھ�ن�اك م�ن أع�ت�رض أس�اس�اً ع�ل�ى ال�م�ق�ت�رح، 
والیتفق مع تش�ری�ع ق�ان�ون خ�اص ب�ت�ح�ری�م ال�ت�ع�ذی�ب 
بإعتبار فقراتھ موزعة بین القوانین األخرى وإال ك�ی�ف 
یفبركون اإلعترافات ت�ح�ت ال�ت�ع�ذی�ب وإت�ھ�ام األب�ری�اء 
بدون أي أدلة وكما سمعنا العدید م�ن األم�ث�ل�ة ش�خ�ص 
ینتزعون منھ اإلعتراف وتألیف م�ع�ل�وم�ات م�زی�ف�ة ث�م 
م إلى المحكمة وتثب�ت ب�راءت�ھ ف�م�ن ال�ذي ی�ت�ح�م�ل  یقّدً
الضرر الذي أصاب المواطن ال�ب�رئ وم�ن�ھ�م ی�ق�ض�ون 
محكومیتھم یجدون المجتمع قد أغلق األب�واب أم�ام�ھ�م 
بدون مصدر عیش وال وظ�ی�ف�ة.وغ�ی�رھ�ا م�ن عش�رات 

 ومئات األمثلة .
لقد لوحظ بأن مشروعي القانونین ، مناھضة التعذی�ب، 

مع  وحمایة األشخاص من اإلختفاء القسري الینطبقان 
المعاییر الدولیة وبما إن المشروعین قید نظر م�ج�ل�س 
النواب، فالتعذیب واإلختفاء القسري مست�م�ران وع�ل�ى 
نطاق واسع في البالد حیث یمارسان بإنتظ�ام م�ن ق�ب�ل 
السلطات التنفیذیة األمنیة والملیشیات. والخالصة ب�أن 
مشاریع القوانین التي تمس حقوق الش�ع�ب وال�ح�ق�وق 
األساسیة لإلنسان ت�دور ف�ي ح�ل�ق�ة ال�ت�أخ�ی�ر وال�ج�دل 
والمناقشات المطول�ة ل�غ�رض ال�ت�س�وی�ف وال�م�م�اط�ل�ة 
ونتیجة ذلك حص�ل اإلس�ت�ق�واء ع�ل�ى ال�ق�وان�ی�ن وع�دم 
اإلمتثال أو اإلستجابة لسلطة القانون مما أدى ذلك إل�ى 
إنتشار الجرائم واإلعتداء على حقوق الناس . مم�ا زاد 
في إنتشار السالح المنفلت والنھ�ب ال�م�س�ت�م�ر ألم�وال 
الشعب تحت مظلة الفساد، وإنتشار الجریمة ال�م�ن�ظ�م�ة 
وغیر المنظمة. كما إن ض�غ�ط ال�ج�م�اھ�ی�ر ال�م�ن�ت�ف�ض�ة 
مستمر على ح�ك�وم�ة ال�ك�اظ�م�ي وال�ط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة 
والمطالبة بإطالق سراح المعتقلین والكشف ع�ن ق�ت�ل�ة 

ذلك لم یتحقق ألن المحاوالت مستمرة  المتظاھرین. إال 
من أجل أن تكون الملیشیات متفوقة على قوة ال�ج�ی�ش 
مما یشیر إل�ى إخ�ت�الل م�ی�زان ال�ق�وى وض�م�ان ب�ق�اء 
الطبقة السیاسیة بوجود الملیشیات التي تعتبر ن�ف�س�ھ�ا 

 فوق القانون والعدالة والدستور .



  
[ت��وق��ف ق��ل��ب الش��اع��ر ال��م��رھ��ف 
ألفرید سمعان (أبا شروق) ص�ب�اح 

 05/01/2021ھذا الیوم المصادر 
عن الخفق�ان وخس�رن�ا ب�ھ إنس�ان�اً 
كبیراً ونبیالً، وشاعراً مج�د ال�ح�ب 
والوطن والش�ع�ب، م�ج�د اإلنس�ان 
المناضل ونض�ال ب�ع�ن�اد م�ن أج�ل 
وطن حر وشعب سعید. في كت�اب�ي 
الموس�وم: "مس�ی�ح�ی�و ال�ع�راق... 
أصالة... مواطنة...انتماء" نشرت 
المقالة اآلتیة عن صدیقي ورفیقي 
الشاعر الفرید أع�ی�د نش�رھ�ا ك�م�ا 

 جاءت في الكتاب].
 1928ولد ألفرید سمعان في عام 

بمدنیة الموصل، ولكنھ تن�ق�ل ب�ی�ن 
مدن كثیرة، منھا البصرة وب�غ�داد، 
بحك�م وظ�ی�ف�ة وال�ده ال�ع�س�ك�ری�ة. 
وببغداد العاصمة حط رحالھ ف�ی�ھ�ا 
ح��ت��ى اآلن. حص��ل ع��ل��ى ش��ھ��ادة 
لیسانس ح�ق�وق ب�ب�غ�داد، ودب�ل�وم 
عال في التخطیط من م�ع�ھ�د األم�م 
المت�ح�دة ب�دمش�ق. م�ارس ال�ع�م�ل 
الص��ح��ف��ي ف��ي ص��ح��ف وم��ج��الت 

في مجاالت  1952عدیدة منذ العام 
األدب والریاضة والسیاسة. وك�ان 
سك�رت�ی�ر ت�ح�ری�ر م�ج�ل�ة ال�ث�ق�اف�ة 
ال��ج��دی��دة لس��ن��وات ك��ث��ی��رة ف��ي 
سبعی�ن�ی�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي وف�ي 
ظروف غایة في الصعوبة والتعقید 
أثناء حكم دكتاتوریة حزب ال�ب�ع�ث 

 وصدام حسین.
برزت موھبتھ الشعریة مبكراً وبدأ 
ب��ك��ت��اب��ة الش��ع��ر ونش��ر قص��ائ��ده 
الشعریة الحدیثة، حیث ص�در أول 

وك�ت�ب  1952دیوان لھ في ال�ع�ام 
الشاعر الكبیر بدر ش�اك�ر الس�ی�اب 
مقدمة لھ�ذا ال�دی�وان. ال�ت�ح�ق ف�ي 
وقت م�ب�ك�ر ب�ال�ح�رك�ة الس�ی�اس�ی�ة 
الیس�اری�ة ال�ع�راق�ی�ة، وك�ان ع�ل�ى 
مقربة من الحركة النقابیة العمالیة 
بالبصرة. وتعرف على الكثی�ر م�ن 
الش��ع��راء وال��ك��ت��اب ال��ع��راق��ی��ی��ن 
ال�ب�ارزی�ن، ال�ك�ال��س�ی�ك��ی�ی�ن م�ن�ھ��م 
وال�م�ح�دث��ی�ن، وك��ان ع�ل��ى ع�الق��ة 
حمیمة مع الشاعر م�ح�م�د م�ھ�دي 
ال��ج��واھ��ري، وھ��و ی��ع��ت��ب��ره أب��رز 
شعرا العرب وأكثرھ�م غ�ن�ى. ك�م�ا 
كتب القصة والمسرحیة وال�م�ق�ال�ة 
السیاسیة والثقافیة واالجتم�اع�ی�ة، 
ولكنھ بقي باألساس شاعراً ب�ارزاً 
وم���م���ی���زاً وأص���در "عش���ری���ن 
مجموعة شعریة وث�الث م�ج�ام�ی�ع 
قصصیة ومسرحیة شعریة ومئات 
المقاالت في الص�ح�ف وال�م�ج�الت 
العراقیة والعربیة، فأن�ا اك�ت�ب ف�ي 
صحیفة ال�ت�أخ�ي وال�ح�ق�ی�ق�ة وف�ي 
طریق الشعب"، كما أشار ال�ف�ری�د 
إلى ذلك في حوار مع الكاتب عالء 
الماجد "بمناس�ب�ة ص�دور دی�وان�ھ 
الشعري (الئحة اتھام) وكتاب (مع 
ال��م��س��ی��رة ال��ث��وری��ة.. ال��خ��ط��وات 
االولى)." في أیلول/سب�ت�م�ب�ر م�ن 

صدر عن دار الرواد ، 1  2016عام 
المزدھرة السیرة الذاتیة ل�ل�ش�اع�ر 
والمناض�ل أل�ف�ری�د س�م�ع�ان ح�ی�ث 
ك��ت��ب ی��ق��ول: "ال أدري م��ن أی��ن 
أبدأ؟ ... یرافقني ھ�اج�س وب�ع�ض 
االعتذار لكي ال تكون ھذه الكلمات 
أغن�ی�ة أت�رن�م ب�ھ�ا وأت�ب�اھ�ى أم�ام 
اآلخ��ری��ن، ألن��ي أع��ل��م أن ل��ك��ل 
مناضل في ھذا الوطن قصة، ولكل 

منھم خطوات أول�ى... وأك�ث�ر م�ن 
ذل��ك ل��ھ��م م��واق��ف وب��ط��والت ل��م 
یس�م�ح ل�ھ�م ال�زم�ن وال�ظ��روف... 

 2وربما االستشھاد بأن تروى ..).
ن�ذك�ر ھ�ن��ا ال�ب�ع�ض م�ن دواوی�ن��ھ 

 الشعریة:
)، رم�اد 1952في طریق الحی�اة (

ات مضیئة ـــ)، كلم1957التوھج (
)، 1962)، ط����وف���ان (1960( 

)، ع�ن�دم�ا 1968أغنیات للمعركة (
)، مراحل في 1971ترحل النجوم (
)، ال�رب��ان (1974دروب اآلالم (

)، ھ��م 1999). الس�ن�ب��ل�ة (1976
)، ال�ت�ع�ب 2010یعرفـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ون (

)، ال��ق��ط��ار (2006ال��م��س��اف��ر (
). لیمون�ا 2013)، الطیور (2011

مس��رح��ی��ة ش��ع��ری��ة، ك��م��ا وض��ع 
دراسة اقتصادیة بعنوان: ص�ن�اع�ة 

      السكر في العراق. 
الشاعر الفرید سمعان یعتبر رم�زاً 
ممیزاً من رموز الحركة ال�وط�ن�ی�ة 
ال��ع��راق��ی��ة ف��ي نض��ال��ھ��ا ال��م��دی��د 
والمریر ل�ت�أم�ی�ن مص�ال�ح الش�ع�ب 
وط����م����وح����ات����ھ ف����ي ال����ح����ری����ة 
والدیمقراطیة والحیاة ال�دس�ت�وری�ة 
وممارسة حقوق اإلنسان وح�ق�وق 
القومیات. لقد ت�ب�ن�ى وم�ن�ذ ص�ب�اه 
الفكر ال�ت�ق�دم�ي (ال�ی�س�اري) ال�ذي 
اق��ت��رن ب��ف��ك��ر ونض��ال ال��ح��زب 
الش�ی�وع�ي ال�ع��راق�ي وع�رف م�ن��ذ 
مشاركتھ في وثبة ك�ان�ون ال�ث�ان�ي 

، وم��ن ث��م ف��ي ع��ام 1948ع��ام 
على إث�ر  1963وفي العام  1952
شباط ال�دم�وي، وع�ان�ي  8انقالب 

في كل ھذه المراحل م�ن ال�ت�ع�ذی�ب 
والحرمان مع رفاقھ ال�م�ن�اض�ل�ی�ن، 
كما كان أحد أب�ط�ال ق�ط�ار ال�م�وت 
ال��ذي ن��ظ��م��ھ ون��ف��ذه ال��ب��ع��ث��ی��ون 

 1963والقومیون في صیف ع�ام 
لیغادر بغداد ب�ات�ج�اه س�ج�ن ن�ق�رة 
السلمان، بأمل أن یم�وت ال�ج�م�ی�ع 
ف��ي ق��ط��ار ال��ت��ح��م��ی��ل ال��ح��دی��دي 
الموصدة أبواب�ھ ف�ي ش�ھ�ر ت�م�وز 
الالھ�ب. وك�ان ع�دد الش�ی�وع�ی�ی�ن 

 500المحشورین في ھذا ال�ق�ط�ار 
مناضل مدن�ي وعس�ك�ري، ب�ی�ن�ھ�م 
العامل والكادح والكاسب والط�ال�ب 
والمعلم والمثقف، بی�ن�ھ�م الش�اع�ر 
والكاتب والروائي والعالم، ب�ی�ن�ھ�م 
المھندس وال�ط�ب�ی�ب واالق�ت�ص�ادي 
وال��م��ؤرخ...، وب��ی��ن��ھ��م ال��م��س��ل��م 
والمسیحي والمندائي واإلی�زی�دي، 
وبینھم الك�ردي، وم�ن�ھ�م ال�ك�ردي 
الفی�ل�ي، وال�ع�رب�ي وم�ن ق�وم�ی�ات 

  أخرى ومن مختلف األعمار.
ل��ق��د ك��ان ال��ف��ری��د س��م��ع��ان، وف��ي 
فترات مخت�ل�ف�ة، واج�ھ�ة نض�ال�ی�ة 
متمیزة للمثقف العضوي المناض�ل 
بحماس وصالبة. فك�ان س�ك�رت�ی�راً 
لھیئة تحریر مجلة الثقافة الجدیدة 
ف���ي ظ���روف ح���رج���ة وت���ح���م���ل 
المسؤولیة بجدارة رغم المصاعب 
الجم�ة ال�ت�ي راف�ق�ت ف�ت�رة ال�ع�ق�د 
الثامن من القرن العشری�ن، وك�ان 
مقر مجلة الثقافة الجدی�دة م�ل�ت�ق�ى 
ال��م��ث��ق��ف��ی��ن والش��ع��راء وال��ك��ت��اب 
واألدب�اء ع�م��وم��اً. وك��ان الش��اع��ر 
حسین م�ردان أح�د رواد ال�ث�ق�اف�ة 
الجدیدة لیلتق�ي بص�دی�ق�ھ الش�اع�ر 

  ألفرید سمعان.
ت�ح�دث أل�ف�ری�د س�م�ع�ان ع�ن دور 
العراقیین المسیحیین في م�خ�ت�ل�ف 

 مجاالت الحیاة بالعراق فقال:
كان المسیحیون في العراق خالل “

القرن الماضي ذا عطاء كبی�ر ج�داً 
في م�خ�ت�ل�ف ال�م�ج�االت ال�ث�ق�اف�ی�ة 
والس����ی����اس����ی����ة واالق����ت����ص����ادی����ة 
والصحفیة، حیث كان ال�ن�اق�د ع�ب�د 
المسیح ثروت من أوائل من تحدث 
بالحداثة قبل ثالثین ع�ام�اً، ب�ی�ن�م�ا 
كان عبد المسیح وزیر ضابطاً ف�ي 
الجیش العراقي برتبة عمید، حیث 
قام بترجم�ة ك�ل أج�زاء ال�ب�ن�دق�ی�ة 
وأسلحة المدفعیة من اإلن�ج�ل�ی�زی�ة 
إلى اللغة العربیة، بینما كان خ�ال�د 
س�ارة م�ن ال�ط�ی��اری�ن ال�ع��راق�ی�ی��ن 
ال��م��ش��ھ��وری��ن وك��ان آم��ر ق��اع��دة 
ج��وی��ة ف��ي م��ح��اف��ظ��ة األن��ب��ار. 
وأض�اف: ھ�ن��اك ش�ع��راء مش��ھ��ود 
لھم، مثل الراحل یوسف الص�ائ�غ، 
وھناك مبدع مس�ی�ح�ي ح�م�ل اس�م 
الصائ�غ أیض�اً ق�ام ب�ك�ت�اب�ة روای�ة 
مھمة قبل مائة عام بحی�ث ی�ع�ت�ب�ر 
عمید ال�روای�ة ال�ع�راق�ی�ة، وھ�ن�اك 
الروائي یوسف حداد من محاف�ظ�ة 
الب�ص�رة، وفض�الً ع�ن ذل�ك ھ�ن�اك 
فنانون مسیحیون منھم المسرح�ي 
روم���ی���و ی���وس���ف وری���ك���اردوس 
یوسف وآزادوھي صاموئیل، ك�م�ا 
أن مؤسس الحزب الش�ی�وع�ي ف�ي 
العراق من ال�ط�ائ�ف�ة ال�م�س�ی�ح�ی�ة، 
وكذلك كانت ھناك عناصر مسیحیة 
في الحركة الوطنیة العراقیة لعب�ت 
دوراً كبیراً في الدفاع عن القض�ی�ة 

 3الفلسطینیة".
ت��ج��س��د دواوی��ن أل��ف��ری��د س��م��ع��ان 
الشع�ری�ة ش�خ�ص�ی�ة ھ�ذا اإلنس�ان 
النبیل، فھو ش�اع�ر ال�ح�ب واألم�ل 
والعمل، شاعر یعیش بین مدینتین 
وی��ع��ش��ق��ھ��م��ا وت��غ��م��ران��ھ ب��ال��ح��ب 
والقدرة على العطاء، ب�ی�ن ال�م�رأة 
الحبیبة، وال�وط�ن ال�ح�ب�ی�ب، ب�ی�ن 
الحبیبة أم ش�روق وب�ی�ن الش�ع�ب 
الذي لم ولن یكل عن ال�دف�اع ع�ن�ھ 
وخوض المعارك في سبی�ل�ھ، ب�ی�ن 
الش�ع�ب ال��ع�راق�ي وح��زب الش�ع��ب 
الذي تبنى نظریتھ وأھداف�ھ والق�ى 
األمرین في سبیلھ�م�ا. إن�ھ ش�اع�ر 
الحب والمرأة وال�وط�ن والش�ع�ب، 
شاعر ال�خ�ی�ال ال�خ�ص�ب وال�رؤی�ة 
الرحبة والمعمقة ورشاقة ال�ك�ل�م�ة 
ودف��ئ��ھ��ا. ل��ق��د ب��دأ ش��ع��ره ب��ھ��ذه 
المقاطع الجمی�ل�ة والش�ف�اف�ة ال�ت�ي 
جسدت منذ البدء مسیرتھ الشعریة 

 4والنضالیة:
 سلیني كیف تنتصُر الشعوبُ 

 ویقصـى عن مواطـننـا غریبُ 
 ویبسُم عن سواد اللیل فجرٌ 

 شــفیف النور لیس لھ نضوبُ 
 ھجرُت الحّب لن أبغي حبیباً 
  فكّل مناضٍل عنــدي حبـیـبُ 

ثم كانت قصیدة الق�ط�ار ف�ي ال�ع�ام 
التي نورد مقاطع منھا ف�ی�ا  2011

 5یلي:
 مسافر مع المتاھات

 قطار الحقد واألحزان والخوف
 وأصداء الوعید

 المرتعش
 یشّق عبر غابات النخیل دربھ

  یرّش بالتراب
 أجواء البساتین
 وجدران البیوت

 كأنھا غمائم اإلرھاب
 ال ندري كیف تعبر الساعات

 ما یجري...
 إلى أین ...؟

 قطار الموت ... واآلھات یمضي
 مع شوارد اللیل البھیم..

 تحدو بھ .... متاعب
 دامیة األوصال ...

  تخذل الخطى 
 تسیر مثلما

 تھیم في فضاء إسراء

  الفراشات وباقات النجوم .....
 ترتفع األنفاس

 ینساب صریر العجالت
 وتحمل األشیاء ظّل بعضھا
 وتكتم األوھام أنغام الرجاء

  ماذا یقولون غدا ألھلنا؟
 أتموت دون أن یلقي علیك صغارك

 نظرة؟
 وتصیح زوجتك الحنون

 ال ترحل..
 أریدك أن تعیش

 أریدك أن تظّل معي
 تحاورني ... تقبلني

 تنادیني..
 أریدك یا حبیبي

  فكیف ترحل..
 كیف ترحل

 الموج والطرقات واألشواق
 أنجم الغد

  والحیاة
ون��ورد أخ��ی��راً رائ��ع��ت��ھ ال��ج��دی��دة 
"الطیور" التي نشرھا ف�ي دی�وان 

 :2013بتاریخ 
 الطیور

 ال شيء في األفق
 ولألرض التي نسكنھا

 وتحتوي األخطاء واألحزان
 وكل ما تكتمھ

 رغائب دامیة مغموسة بالغدر
 واألحقاد

 والقتل وحب الذات
 واللعب على الحبال

 والمحرمات
 نائمة بغبطة فاحشة بین الضلوع

 منذ آالف السنین
 ال أدري كیف غادرت
 أعشاشھا ھذه النجوم

 وال كیف مضت.. لعلھا سارت
 مع قافلة.. مع الغیوم

 لعالم
 ال صوت فیھ لإلرھاب

 ال موت یخطف األرواح من بیوتھا
 وال حمایات تصون قصر حاكم

 مزیف وأدعیاء
 بال ھویات وال أسمال تاریخ

 وال ...
 یوزعون الموت ... والدمار

 في مالعب األطفال
 وال مسدسات كاتمات الصوت

 تسد أبواب الحیاة
 وتقتل الطقوس ... واألنغام والحب

 وأفراح الربیع
 وتكتم الحقائق التي تشیر

 باألصابع البیضاء
 لألصابیع الملوثة
،،،،،،،،،،،،،،،، 
 تختفي ما كادت النجوم

 وتھجر األفق تجاعید الظالم
 تدافعت أنامل غریبة األلوان

 تمتطي السحائب السوداء
 في بحر الفضاء

 تمردت على المسافات
 أبحرت على خیول الكبریاء

 تفرقت تلك الزھور
 عبر متاھات بال اسیجة

 توغلت فیھا ظالل الشرفات
،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

ت�ن�ف�س�ت أج�ن�ح�ة ال�ط�ی�ور ... ف�ي 
 أعشاشھا

 وغادرت فراشھا في نخلة شامخة
 او بین أغصان.. تعیش في أمان

 وانطلقت أجنحة فضیة
 تحاورت أصواتھا

 لتفترش الدرب بما تھوى
 وتفتح الطریق

 امام جیش الشمس
 كي یمتد في مسارب الشمس

 حتى النور لألشیاء
واألك�واخ ... وال��م�زارع ال�ع��ت�ی�ق��ة 

 المخضرمة
 وكل ما تحملھ مخالب الجوع

 لإلنسان
 للمعذبین

 الحالمین بالرغیف والنساء
 وشرشف ملون

 مع شفاه ... امرأة جذابة
 ونشوة وأمنیات

،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
أواه كانت الخرائب ال�ت�ي ت�ن�اث�رت 

 أحشاؤھا
 كانت بیوت الفقراء

 تھجر في صمت قنادیل المساء
 وترتدي ثوبا یلیق باألنسام

 والعطر
 وافیاء الصباح

 وتفتح األزقة التعبى
 لمن یرید شرفة

 للضوء یعشق األغصان والورود
 وباقات الفراشات

 وأصداء النواح
،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 قولي لنا
 أیتھا الطیور التي تھیم

 دونما رقیب
 في عالم بال شوارع.. وال أرصفة

 وال عالمات مرور
 او شرطة مدججین بالسالح

 لكنھم یعاقبون بالرصاص
 قولي لنا

 أیتھا األجنحة المھاجرة
 ردي على أسئلة

 تعیش في أعماقنا
 كل الطیور

 في شتى بقاع األرض
 تشتھي الغناء ... والرقص

 على األغصان
 أو تناجي بعضھا

 إالك ... یا طیورنا
 فأنت آثرت البكاء والنحیب

 (كوكو اختي وین اختي بالحلة
 وشتاكل باجلة وشتشرب ماي هللا

  وین اتنام ابیت هللا)
 لعل بعض الوفاء

 للجثث المقطوعة الرؤوس
 واألشالء

 التي تفرقت على بالط األرصفة
 والتحمت ببعضھا

 ولم تعد تعرف من ھو القتیل
 او لمن تعود ھذه األطراف

 لم یعد لحم فالن او تلك
 لحمھ

 وال عیونھ التي نعرفھا
 نفس العیون

 فقد تفجرت باألمس عبوة
 مجبولة بالحقد

 صبة نارھا على الرؤوس
 والتحمت ببعضھا األجساد

 سالت الدماء
 لونت مضاجع الحب

 والستائر الجذلى
 وأفراح المساء

 تبعثرت حقائب الطفولة الملونة
 وأطبقت على المالعب الخضراء
 مزقت أحلى الشفاه ... والنھود

،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
 ماذا نرى؟

 ماذا تقولون یا أحبتي؟
 الطیور حول ما یجري

وأن��ت��م ت��ع��ل��م��ون أن��ھ��م ی��ل��وح��ون 
 بالسیوف

 لعلھم ال یعرفون
ان الصواریخ التي تأتي بال إج�ازة 

 وال مواعید
ودون ان ت��ع��ل��ن ع��ن وج��ودھ��ا.. 

 جبانة
 ترید ان تقنع من یرسلھا
 بأنھم سحابة في للموت

 تغتال الحدائق الغناء
 او تحاول الرقاب بالسكین

حیث یرسم األوغ�اد أم�ج�ادا ل�ذب�ح 
 األبریاء

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 یا أیھا المتوضئون
 بالقتل والرعب وإھدار الدماء

 لكل صرخة صدى
 لكل مقلة دموع

 لكل شالل ھدیر صاخب
 لسوف تأتیكم غدا

 رسائل الحقد العراقي األصیل
 وسوف تنھال على أوكاركم

 عواصف من الغضب
 غدا تمزق اإلرادة الشماء

 رایات الدمار
 غدا یقودكم الى مزبلة التاریخ

 جیش الشرفاء
،،،،،،،،،،،،،،، 

 صبرا
 عرفناكم ومن تكونون

 ومن یأتي بكم الى دیارنا
 أي سقوف للعار تأویكم

 وتحمي مضجع اآلثام
 والدناءات ... وأسرار السقوط

 اجل عرفناكم
 جئتم مع قوافل الرعب
 تمضغون لقمة ملوثة

 مكشوفة صارت مراسیم األكاذیب
 صرتم فوھة للعار

 أقزاما
 وفرسان انتھاكات

 لصوصا أدنیاء
،،،،،،،،،،،،، 
 أیتھا الطیور

 احملي أنفاسنا الى بیادر الحب
 الى خمائل اللذات
 والجنائن المعلقة

 وضمدي الجراح واآلھات
 بباقات األمل

 وحلقي فوق جباه
 الساسة المخضرمین واللصوص

 وغردي لفجرنا اآلتي
 لكل جرح مثخن

 لكل ثكلى ال یجف دمعھا
 لكل طفل أبعدتھ عبوة ناسفة

 6عن الحیاة والوطن
  المصادر:

أنظر: عالء ال�م�اج�د، ب�ان�ورامـ�ا   
ف�ي ض��ی��اف�ة الش��اع��ر وال��م��ن��اض��ل 

 16ال��ف��ری��د س��م��ع��ان، ب��غ��داد ف��ي 
 .2016أیلول/سبتمبر 

، سیرة ریاض المعموريأنظر:   2
مناضل ....... سیرة وط�ن أل�ف�ری�د 
س��م��ع��ان، م��رك��ز ال��ن��ور ب��ت��اری��خ 

11/02/2016. 
ق�راءة ف�ي أنظر: ناظم ن�اص�ر:   3

قصیدة ال�ط�ی�ور ل�ل�ش�اع�ر ال�ف�ری�د 
، م��وق��ع ال��م��ن�ت��دى... ف��ي س�م��ع��ان
  .2015شباط/فبرایر  27جریدة، 

، لق�اء حذام یوسف طاھرأنظر:   4
م��ع األدی��ب ال��ف��ری��د س��م��ع��ان ف��ي 
ض��ی��اف��ة ال��ن��ور، م��رك��ز ال��ن��ور، 

25/04/2008. 
أنظر: أنظر: آوات حسن أم�ی�ن،   5

دراس��ة ج��دل ال��ن��ض��ال واإلب��داع، 
قراءة في قصیدة (القطار) للشاعر 
أل�ف�ری�د س�م�ع��ان، م�ج��ل�ة ال��ث�ق�اف��ة 

، تش��ری��ن 370ال��ج��دی��دة، ال��ع��دد 
 .2014الثاني 

أنظر: أنظر: ناظم ناصر: طیور   6
سمعا في فضائھا الواسع، ج�ری�دة 

أذار/م��ارس  4ال��زم��ان، ب��ت��اری��خ 
2015. 

 أ. د. كاظم حبیب 
 المانیا
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وا وا ا 
 أ ن  ذ اد 
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ح�ی�ن�م�ا وض�ع م�وظ�ف�و ال�خ�ارج�ی��ة     

البریطانیة والف�رنس�ی�ة وب�ال�ت�واف�ق م�ع 

الروس والطلی�ان خ�ارط�ة ت�وزی�ع إرث 

ام�ب�راط��وری�ة آل ع��ث�م�ان ف�ي ات�ف��اق�ی��ة 

، ل�م ی�ھ�ت�م�وا 1916سایكس بیكو ع�ام 

كثیراً لرغبات الشعوب في ھذه المنطق�ة 

وإنما تحویلھ�ا إل�ى مص�ادر اق�ت�ص�ادی�ة 

ومراكز نفوذ من خ�الل م�ع�اھ�دة س�ری�ة 

بین ال�دول ال�ت�ي ورث�ت ت�ل�ك ال�والی�ات 

وھ��ي ف��رنس��ا وال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة 

وبمصادقة من اإلمبراطوری�ة ال�روس�ی�ة 

وإیطالیا حیث قس�م�ت االت�ف�اق�ی�ة ف�ع�ل�یً�ا 

الوالیات العثمانیة خارج شب�ھ ال�ج�زی�رة 

العرب�ی�ة إل�ى م�ن�اط�ق تس�ی�ط�ر ع�ل�ی�ھ�ا 

ب�ری�ط�ان�ی�ا وف�رنس�ا أو ت�ح�ت ن�ف�وذھ�ا، 

فخصصت االتفاقیة لبریطان�ی�ا م�ایُ�ع�رف 

ال��ی��وم بـ�� ف��ل��س��ط��ی��ن واألردن وج��ن��وب 

العراق ومنطقة صغیرة إض�اف�ی�ة تش�م�ل 

موانئ حیفا وعكا للسماح بالوصول إل�ى 

البحر األب�ی�ض ال�م�ت�وس�ط، أم�ا ف�رنس�ا 

فتسیطر على جنوب شرق تركیا وشمال 

العراق وسوریا ولبنان، ونتی�ج�ة ات�ف�اق 

بال�ی�ول�وج ال�م�ش�م�ول ف�إن  -سازونوف 

روسیا ستحصل على أرمی�ن�ی�ا ال�غ�رب�ی�ة 

باإلضافة إلى القسطنطینی�ة وال�م�ض�ائ�ق 

التركیة الموعودة بالفعل بموجب اتفاقیة 

 ).1915القسطنطینیة (

وافقت إیطالیا على ھ�ذا االت�ف�اق س�ن�ة  

ع�ب�ر ات�ف�اق�ی�ة س�ان�ت ج�ان دي  1917

م��وری��ن ب��ح��ی��ث ی��ك��ون ل��ھ��ا ج��ن��وب 

األناضول، أم�ا م�ن�ط�ق�ة ف�ل�س�ط�ی�ن ذات 

الحدود األصغر من فلسط�ی�ن ال�م�ن�ت�دب�ة 

الالح�ق�ة ف�إن�ھ�ا س�ت�ك�ون ت�ح�ت "إدارة 

  دولیة".

وم�ا ی�ھ�م�ن�ا ف�ي ھ�ذا اإلرث الس��يء    

ال��م��وب��وء ب��األم��راض ال��م��زم��ن��ة، ھ��و 

تأسیس مملك�ة ف�ي ب�الد ال�ن�ھ�ری�ن م�ن 

ویالیتي البصرة وبغداد في ب�ادئ األم�ر 

ثم إلحاق والیة الموصل التي كانت تضم 

كل من كوردست�ان ال�ج�ن�وب�ی�ة ال�ح�ال�ی�ة 

م، ھذه الم�م�ل�ك�ة ال�ت�ي 1925نھایة عام 

أراد مؤسسیھا أن تكون مملكة ألغام ، ال 

یمتلك خرائط توزیع ألغامھا إال أص�ح�اب 

الشأن في بریطانیا وفرنسا، حیث ك�ان�ت 

تمنح كل حاكم یتولى حكم ھذه الم�م�ل�ك�ة 

أو الجمھوریة مجموعة مفاتیح ل�ل�ع�ب�ور 

من خالل تلك األلغام والمضي ف�ي ح�ك�م 

شعوبھا، بینما احتفظت بمفاتیح خط�ی�رة 

أخرى أخفتھا ع�ن�ھ�م إلس�ت�خ�دام�ھ�ا ف�ي 

الوق�ت ال�م�ن�اس�ب ح�ی�ن�م�ا ت�ح�اول ت�ل�ك 

األنظمة أو رموزھا الخ�روج م�ن دائ�رة 

ال��م��ؤس��س��ی��ن ك��م��ا حص��ل ف��ي ن��ھ��ای��ة 

الخمسینیات مع الع�ھ�د ال�م�ل�ك�ي أو م�ع 

ال�زع��ی��م وب��ع�ده ص��دام حس��ی�ن ح��ی��ن��م��ا 

 توھموا بأنھم یقودون مملكة حقیقیة.

والمتتبع لتاری�خ ھ�ذه ال�م�م�ل�ك�ة م�ن�ذ    

إعالن قیامھا وح�ت�ى ی�وم�ن�ا ھ�ذا ی�درك 

مدى التناحر والتنافس واالحت�راب ب�ی�ن 

أنظمتھا ومكون�ات�ھ�ا، وب�ی�ن ال�م�ك�ون�ات 

ذاتھا، سواء كانت عرقیة أو ق�وم�ی�ة أو 

اجتماعیة قبلیة، وصدق م�ل�ی�ك�ھ�ا األول 

في توصیفھ لھا حینما قال: ( الیوجد في 

العراق شعب عراقي ب�ع�د، ب�ل ت�ك�ت�الت 

بشری�ة خ�ال�ی�ة م�ن أي ف�ك�رة وط�ن�ی�ة، 

متشبعون بت�ق�ال�ی�د وأب�اط�ی�ل دی�ن�ی�ة، ال 

تجمع بینھم جامعة...)، وال�واض�ح ج�داً 

أن الحال لم یختلف الیوم عّما كان عل�ی�ھ 

قبل مائة عام، إن لم یكن قد انحدر أك�ث�ر 

وتفاقمت فیھ األمور إلى المستوى ال�ذي 

نشھده ال�ی�وم، ورغ�م إن ك�ل األن�ظ�م�ة 

كانت تدرك ال�خ�ل�ل ال�خ�ط�ی�ر ف�ي أس�س 

تكوین تلك ال�م�م�ل�ك�ة، إال أن�ھ�م وب�دون 

استثناء ورغم ظھور محاوالت خ�ج�ول�ة 

ھنا وھ�ن�اك إلی�ج�اد ح�ل�ول ف�ي مس�أل�ة 

التكوین كانت كلھا ترقیعیة غ�ی�ر ج�دی�ة 

تعتمد الت�ك�ت�ی�ك وال�ت�ح�ای�ل ل�ل�ع�ودة إل�ى 

األسس القدیمة البالیة، وخیر شاھد تل�ك 

المحاوالت في ح�ل ال�ق�ض�ی�ة ال�ك�وردی�ة 

وفك االشتباك واالرتب�اط ال�ق�س�ري ب�ی�ن 

كوردستان ومملكة األلغام م�ن�ذ ات�ف�اق�ی�ة 

م وح��ت��ى ال��ی��وم، وم��ا 1970اذار  11

ی��ج��ري م��ن إج��راءات ل��إلن��ق��الب ع��ل��ى 

ال��دس��ت��ور وم��ح��اول��ة ت��ق��زی��م ال��ك��ی��ان 

السیاس�ي ل�ألق�ل�ی�م وال�ع�ودة إل�ى ن�ظ�ام 

الحكومة المركزیة الكثیفة اب�ن�ة م�م�ل�ك�ة 

  األلغام!

لتطھیر ھذا الحقل م�ن األل�غ�ام ی�ج�ب    

العودة إلى المربع األول وإعادة صیاغ�ة 

كیان سیاسي كون�ف�ی�درال�ي، أو ك�ی�ان�ات 

سیاسیة تلبي رغبة المكونات المدموج�ة 

قس��راً، واالن��ت��ھ��اء م��ن روای��ة م��م��ل��ك��ة 

 األلغام المرعبة!

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

مستشار إعالمي في مك�ت�ب ال�رئ�ی�س *  

 مسعود بارزاني

 ااق 
!ا  

 كفاح محمود كریم* 
 / أربیل
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 .األرمن في بطون الدولة العثمانیة 
بطل ھذه الروایة شاب ظھر فجأة في قری�ة 
الجزیرة الواقعة في أعالي ال�ف�رات، ظ�ھ�ر 
في مصلى قریة الجزیرة، ال یعلم أح�د م�ن 
أین أتى، عاشوا م�ع�ھ وھ�م ی�ج�ھ�ل�ون أی�ة 
مع�ل�وم�ة ع�ن�ھ، ھ�و الش�ی�خ ع�ل�ي، ھ�ك�ذا 
عرفوه، أبدع وأج�اد ب�ح�ن�ك�ة مس�ل�م ق�دی�ر 
إدارة ھذا المصلى ب�ف�رائ�ض ال�م�س�ل�م�ی�ن، 
حتى شاع صیتھ وتبعھ اھل القریة واحب�وه 
ونسجوا عنھ قصصا خیالیة بقدرات دین�ی�ة 
خالقة وم�ن�ھ�ا: ش�اھ�دوه وھ�و ی�ط�ی�ر ف�ي 
فضاء عال قادما من الحج، وم�ن أم�ث�ال�ھ�ا 
الكثیر. لكن ھذا المصلى ال�م�ظ�ل�ل بش�ج�رة 

 التوت أصبحت سكنا دائما لھ.
عاش مشاكل ھذه القریة وابرزھ�ا مش�اك�ل 
عائلة ح�م�دي، ھ�ذا ال�رج�ل ال�ذي س�اق�ت�ھ 
جحافل الدولة العثمانیة مع مج�م�وع�ة م�ن 
شباب اھل القری�ة، س�اق�وھ�م قس�را مش�ی�ا 
على االقدام خلف حصان رجل ال�ج�ن�درم�ة، 
بسفر طویل حتى ج�زی�رة ال�ق�رم، ل�ی�ش�ھ�د 
قسوة الض�اب�ط ال�ع�ث�م�ان�ي ب�ذب�ح اك�ث�رم�ن 
أرمني باعتبارھم كفرة ل�رفض�ھ�م اع�ت�ن�اق 

 الدین اإلسالمي.
"حمدي رجل یعاني االم�ری�ن م�ن مش�اك�ل 
نفسیة السباب تتعلق بما رآه ھناك، تح�دث 
لزوجتھ ما اخافھ وازعجھ، فقد شارك بقتل 
مجموعة من األرمن، ربطوھم على أعمدة 

خشبیة بعیون وافواه مغلقة بقطع ق�م�اش، 
فأمر الضابط العثماني بقتلھم كونھم ك�ف�ارا 
بعد سوق صغارھم قس�را ال�ى م�ع�س�ك�رات 
التدریب واجبارھم على اع�ت�ن�اق اإلس�الم، 
وحّدث زوجتھ بصوت خفی�ظ: اح�دھ�م أم�ر 
الضابط بتقطیعھ كونھ یعلن عق�ی�دت�ھ ب�ع�زم 
ولم یتراجع، فتقدم الیھ رجل ط�وی�ل م�ت�ی�ن 
وقوي فاخرج لسانھ وضربھ بسكی�ن ح�ادة 
ورماه ارضا فانفجر ب�رك�ان دم م�ن ف�م�ھ، 
فوضع التركي قدمھ عل�ى رق�ب�ت�ھ ف�رفس�ت 
رجاله وارتجف ح�ت�ى ت�وق�ف ك�ل ش�يء" 

 .14ص 2الفصل 
نعود الى الشیخ علي ب�ط�ل ھ�ذه ال�روای�ة، 
ومشاكل ع�ائ�ل�ة ع�ب�دهللا االب�ن ال�وح�ی�د ل 
ح��م��دي وع��ل��وی��ة زوج��ة ع��ب��دهللا ال��ت��ي 
اضطرت السكن تحت شجرة التوت ب�ج�وار 
المصلى بسبب فصل زوج�ھ�ا م�ن م�ح�ط�ة 
النفط، واوالد عبدهللا وھم لھیب ال�ع�ل�م�ان�ي 
الفكر وعمار الضابط المتقدم الذي فقد ف�ي 
الحرب العراقیة اإلیرانی�ة واخ�ت�ھ�م ل�ی�ل�ى، 
وحتى االحفاد عماد ابن الض�اب�ط ال�م�ف�ق�ود 

 عمار واخاه علي.
وقف الشیخ علي الى جانب زوجة عبدهللا، 
عبدهللا الذي اعتقل في نقرة الس�ل�م�ان م�ع 
رفاقھ ومنھم ھرمز یوخنا شیوعي ال�ف�ك�ر، 
وحكم بالسجن بعدھا لسنوات ط�وی�ل�ة، ك�ل 
ھذا بسبب مساندتھ لخنور الشیوعي القادم 

من مدینة العمارة، خنور ق�ائ�د االن�ت�ف�اض�ة 
ضد اإلنكلی�ز ف�ي م�ح�ط�ة ال�ن�ف�ط، ع�اش�ت 
علویة بحیاة ملیئة بالفاقة والحرمان ح�ت�ى 
تسربت حكایات من افواه نسوة عن عالق�ة 
جنسیة بینھا وبین صاحب ال�دك�ان ال�واق�ع 
مقابل المصلى، ھذه االش�اع�ة س�رت م�م�ا 
سبب ذبحھا بسكین حادة من ق�ب�ل زوج�ھ�ا 
عبدهللا ب�ع�د خ�روج�ھ م�ن الس�ج�ن، وك�ان 
برفقتھ ولدیھ لھیب وعمار، كان�ا ش�اھ�دی�ن 
على ذب�ح أم�ھ�م�ا ال�ت�ي رب�ت�ھ�م�ا ب�ال�ع�وز 

 الصعب، امھما البریئة.
عمار یقبل في الكلیة العسكریة ویتقدم بی�ن 
أقرانھ، یدخل صنف القوات الخاصة، یلعب 
دورا بارزا بتحریر الم�ح�م�رة ف�ي ب�واك�ی�ر 
الثمانینات، ثم ین�ق�ل ال�ى ج�ب�ھ�ات أخ�رى، 
ھناك یف�ق�د وھ�و ی�ح�اول ف�ك اس�ر س�ری�ة 
ل��ل��ق��وات ال��خ��اص��ة م��ح��اص��رة م��ن ق��ب��ل 
اإلی�ران��ی��ی�ن. ب��ق�ی��ت زوج��ت�ھ ت��ع�ان��ي األل��م 
وحسرة فقدان الزوج، وت�ق�وم ب�واج�ب�ات�ھ�ا 

 بتربیة ولدیھا عماد وعلي.
لھیب األخ األكبر ل�ع�م�ار ل�ھ م�ی�ل ب�ك�ت�اب�ة 
ال��م��ق��االت، ت��أث��ر ب��ال��ف��ك��ر اإلنس��ان��ي، ق��را 
للماركسی�ة وال�وج�ودی�ة وال�ف�ك�ر ال�ق�وم�ي 
وعمل في مكتبة المدینة، نشر مقطعا عل�ى 
أج��ھ��زة ال��ت��واص��ل االل��ك��ت��رون��ي، ع��دة 
التكفیریون مقاال الحادیاً، اخ�ت�ط�ف ل�ھ�ی�ب 
وحكم بالحرق، عاش لیلة واحدة یس�ت�ذك�ر 
تاریخ عائلتھ مما یعرفھ ومما س�م�ع�ھ م�ن 
أبیھ، وحتى الصبح حیث تم حرقھ كع�ق�وب�ة 

،  2007على ما نشره، حصل ھذا في عام 
إذ انتش�ر ال�ع�ن�ف ال�ط�ائ�ف�ي وال�ت�ك�ف�ی�ري، 
المقطع الذي نشره وسب�ب ح�رق�ھ ھ�و :" 
اذا كان كل ما وصلنا م�ن ب�ط�ون ال�ت�اری�خ 

كما یراھا المت�خ�ن�دق�ون ف�ي   حقیقة مطلقة
القدیم المنقول فقط، فال حوار بھ مما سبب 
ھذا الت�راج�ع ال�ت�اری�خ�ي، م�اذا ن�ق�ول ف�ي 
جاذبیة نیوتن ونسبیة انشتاین وكھرب�ائ�ی�ة 
ادسن؟". ق�ب�ر رم�زي ع�م�ل ل�ھ م�ن ق�ب�ل 

 الحفید عماد عمار في باحة المصلى.
كبر الحفید عماد ابن عم�ار الض�اب�ط ال�ذي 
فقد في الحرب العراقیة اإلیرانیة، ف�ك�ر أن 
یكتب ت�اری�خ ح�ی�اة ع�ائ�ل�ت�ھ ح�ی�ن وج�دت 
زوجتھ العاملة ف�ي اح�دى الص�ح�ف م�ق�اال 
عتیقا بتاریخ بواكیر الثمانینات یتحدث عن 
بطوالت والده عمار، حفزه ھذا عل�ى س�رد 
ت��اری��خ ع��ائ��ل��ت��ھ، ع��م��ت��ھ ل��ی��ل��ى نص��ح��ت��ھ 
بمغادرتھ بغداد والذھاب الى قریتھم/ ق�ری�ة 
الجزیرة وھناك یقابل الشیخ علي ف�ھ�و ق�د 
عاش واشرف ع�ل�ى ت�اری�خ ھ�ذه ال�ع�ائ�ل�ة 
وتحمل قسطا كبیرا من مشاكلھا, ن�ف�ذ أم�ر 
عمتھ وبالفعل غ�ادر ب�غ�داد ب�ات�ج�اه ق�ری�ة 
الجزیرة ومصالھا العت�ی�ق ق�اص�دا الش�ی�خ 

 علي.
 

نعود الى الشیخ علي ول�ق�اءه م�ع ال�ح�ف�ی�د 
عماد، عماد طرق باب المص�ل�ى ف�ل�م ی�ج�د 
استجابة من أحد ما خال بعض الھمھ�م�ات، 
فتح الباب عنوة ودخل لیج�د الش�ی�خ ع�ل�ي 
وھو ینتظر لحظاتھ األخیرة ب�ع�م�ر ی�ق�ارب 

 المئة عام.
استأنف أسئلتھ عن عائلتھ بتفاصی�ل أص�ر 
علیھا عماد، الشیخ یتعذب ویجیب بص�وت 

خفیض یكاد یسمع، وأخی�را ط�رح س�ؤال�ھ 
الصعب وھو:" یا شی�خ األرواح ب�ی�د هللا، 
ولكن قبل أن تنفخھا أخبرني من أنت لتن�ام 
مرتاحا ھ�ادئ�ا وت�الق�ي وج�ھ رب�ك راض�ی�ا 

 مرضیا؟؟.
اجابھ:" أنا أرمني یا ب�ن�ي، ل�م ی�ع�د وق�ت 
إلخفاء الحقیقة، ربي ھو ربك یا بني، نحن 
بشر قیمتنا من أعم�ال�ن�ا، اخ�ف�ی�ُت دی�ان�ت�ي 
للحفاظ على روحي، آآآه أین أھ�ل�ي اآلن؟، 
ثم سألھ عماد: ما اس�م�ك ی�ا ش�ی�خ ع�ل�ي؟ 
أقصد اسمك وأن�ت ف�ي اس�ت�ان�ة؟. أج�اب�ھ: 
غادرتھ من زمان، إسحاق الیھودي جعلني 
اتذكره فكان ین�ادی�ن�ي ب�اس�م�ي ال�ح�ق�ی�ق�ي، 

 .130ص  23ھاكوبیان" فصل 
أعل�ن ع�م�اد وف�اة الش�ی�خ ع�ل�ي ب�م�ك�ب�رة 
الصوت، تجمع حشد كبیر لم ت�ع�ھ�ده ق�ری�ة 
الجزیرة والقرى المجاورة م�ن ق�ب�ل، ق�رر 
عماد أن ی�دف�ن ھ�ن�ا ب�ال�ق�رب م�ن ش�ج�رة 
التوت في باحة المصلى الخارجیة، ش�ارك 
في مجلس الفات�ح�ة ال�ت�ي س�اھ�م ال�ج�م�ی�ع 
بكلفھا وجھدھا، وقد أوصى عماد أن یذك�ر 
تاریخ وفاة الشیخ علي بھذا الیوم منتصف 

ویكتب اسمھ (الشیخ ع�ل�ي  2009حزیران 
 ھاكوبیان).

أص��ب��ح ھ��ذا ال��ق��ب��ر، ق��ب��ر الش��ی��خ ع��ل��ي 
ھاكوبیان مزارا یؤمھ كل من لدیھ مش�ك�ل�ة 
مستعصیة، فسیح ق�ب�ره بس�ی�اج ح�دی�دي، 
وھكذا كانوا یستذكرون حكایاتھ أیام زم�ان 
ومنھ�ا: أن ال�م�س�ج�د ال�واق�ع ف�ي ال�ج�ھ�ة 
الشرقیة لقریة الجزیرة ك�ان ك�ن�ی�س�ة ق�ب�ل 
اإلسالم. وأن القرى التي تبدأ اسماؤھا ف�ي 
الباء المك�س�ورة ھ�ي ق�رى ك�ل�دان�ی�ة م�ث�ل 
"بثنة وبروانة وبشتیة وبربیبي وبرھ�ی�ث�ة 
وبنیاذة. ویقول في ذات مكان مزار الش�ی�خ 
حدید وقبل ھذا التاریخ ب�ك�ث�ی�ر ك�ان ھ�ن�اك 

 یدعى مزار الراھب أدة.  مزار
................................ 

تحدث ال�ن�اق�د ح�م�دي ال�ع�ط�ار ع�ن ھ�ذه   
ال�روای�ة ب�ك�ت�اب�ھ ال�م�وس�وم (ق�راءات ف�ي 
السرد العراقي زمن ك�ورون�ا)، واس�ت�ط�اع 
بقدرة ناقد متمكن تفكیك افك�ارھ�ا وث�ی�م�ھ�ا 
وخفایاھا ودالالتھا، رغم كثرة ش�خ�وص�ھ�ا 
وتعقید وتشابك احداثھا وتعاقب ازم�ن�ت�ھ�ا، 
تحدث عنھا بعوان (راسم ال�ح�دی�ث�ي ی�ق�دم 
سردیة مستل�ھ�م�ة م�ن ال�واق�ع ف�ي روای�ة 

 تحت شجرة التوت).
******* 

طبعت الطبعة األولى في دار امل الجدیدة / 
  2018سوریا عام 

طبع�ت ال�ط�ب�ع�ة ال�ث�ان�ی�ة ف�ي دار ال�ن�خ�ب�ة 
  2020المصریة عام 

ا را وا "تة ا " روا  رأي 
                    ما ون ا  را 



أن سمة ال�ت�ك�رار ال�ف�ن�ي ل�ل�ف�ظ ھ�ي    
أحدى سمات الشعر ال�ع�رب�ي ال�ح�دی�ث، 
فـنجدھـا في قصیدة "أنشودة ال�م�ط�ر" 
للسیاب، أو بعض قصائد ن�زار ق�ب�ان�ي، 
أو ف��ي قص��ی�دة ال��ن��ث��ر..، إال إّن س��م��ة 
ال�ت�ك��رار ال�ف��ن�ي ل�ل�ف��ظ ف�ي دی�وان "ال 
یـ��ع��ن��ـ��ي" ص��یّ��رھ��ا الش��اع��ر ح��م��ی��د 
الحریزي الى سمة اسلوب�ی�ة ف�ي ل�غ�ت�ھ 
الشعریة غیر المشفرة وفي الوقت ذاتھ 
غیر التقریریة، بم�ا ی�ن�اس�ب أن ی�ك�ون 
التكرار الفني من س�م�ات ھ�ذه قص�ی�دة 

اقص�د ال�ق�ص�ائ�د ال�ت�ي ف�ی�ھ�ا   –ولغتھا 
التكرار الفني من الدیوان، وھي واف�رة 

، أما قصائد ال�دی�وان ج�م�ی�ع�ھ�ا -بكثرة 
فلھا شعریة تنم�از ب�ال�رؤی�ة االنس�ان�ی�ة 
وببعد ال�ف�ل�س�ف�ي ال�ی�س�اري ف�ي(وح�دة 
موضوعیة متماسكة بإح�ك�ام مض�م�ون�ا 
وشكال، فـھي تدور في مح�ور ج�ام�ع : 
نقد الظواھر واالفكار العادات المھیمن�ة 
في عصرنا، محلیا وعال�م�ی�ا، إذ یس�ود 
ما خططت ل�ھ االم�ب�ری�ال�ی�ة االم�ری�ك�ی�ة 
ونشرتھ..) وما افرزتھ ت�ل�ك (ال�ف�وض�ى 
الخالقة) من ظواھر في مجتمع�ات دول 
المنطقة ومنھا ب�ل�دن�ا، ل�ت�ك�ون قص�ائ�د 
الدیوان ھا ھنا تھ�دف ال�ى نش�ر ال�ق�ی�م 
اإلنسانیة وال�وط�ن�ی�ة وروح ال�ت�س�ام�ح 
ومكارم األخ�الق ال�ن�ق�یّ�ة ف�ي م�ح�اول�ة 
ل��ت��ص��ح��ی��ح ال��م��ف��اھ��ی��م ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع 
العراقي،أما سمة التكرار ال�ف�ن�ي ل�ل�ف�ظ 
وال��ذي یش��م��ل ال��ك��ل��م��ة ال��م��ف��ردة أو 
ال��ت��رك��ی��ب ال��ل��غ��وي ف��ي ش��ع��ری��ة " ال 
یـعـني" لتكون سمة اسلوبیة، فتت�ج�ل�ى 
بوضوح وّضاء في قصیدة " ال یعن�ي" 
التي تحمل عنوان الدیوان لـیفتت�ح ب�ھ�ا 
الشاعر قصائده بتكرار فني لتركیب (ال 
ی��ع��ن��ي + أنَّ واس��م��ھ��ا وخ��ب��رھ��ا ) أو 

أْن ال�م�ص�دری�ة)،   تركیب ( ال یعن�ي +
  مثلما فیما یأتي مثال ال حصرا :

التي تبدأ بـھذه الصورة الفنیة ( حی�ن   
ف�ي ش�وارع�ن�ا/   الق�م�ام�ة  تمرح أكوام

ل��ی��ل ن��ھ��ار / ال ی��ع��ن��ي / أن��ن��ا ن��ع��ش��ق 
المزابل / بل / لـ�أن�ھ�ا / ت�م�ت�ل�ك ح�ری�ة 
التجمع والتجوال ..) ففي ھذه الص�ورة 
الفنیة یمنح الشاعر أكوام القمامة سمة 
االنسنة ف�ھ�ي ت�ت�ح�رك م�ث�ل االنس�ان ، 
مشیرا الى واجب البلدی�ة ف�ي ال�ن�ظ�اف�ة 
وھو واجب حكومي مھم�ا ع�م�ل ال�ف�رد 
والمجتم�ع ع�ل�ى ج�ع�ل ال�ن�ظ�اف�ة س�م�ة 
الشوارع والس�اح�ات ف�الب�د م�ن أل�ی�ات 
حكومیة ترفع ت�ل�ك ال�ق�م�ام�ة وت�ب�ع�دھ�ا 
وھذا ما أراد قولھ الشاعر حین قال (ال 
یعني أننا نعشق المزابل) فھذا التركی�ب 

ك�ان   (ال یعني + ان واسمھا وخب�رھ�ا)
بمعنى أن�ن�ا نس�ع�ى ج�اھ�دی�ن م�ن أج�ل 
النظافة ولكن ..، ومثل�ھ ( ح�ی�ن ی�دخ�ل 
(القرضاوي ) میدان�ك�م / ال ی�ع�ن�ي أنّ�ھ 
ی�ف��س��ر اح��الم��ك��م / ب��ل / م��ن أج��ل أن 
یقرض حقوق الفقراء/ دستور ال�ث�ورة) 
فـالـ(ال یعني أن .....) ھو رمزیة ج�ل�یّ�ة 
ھي لكل ف�ع�ل ت�ق�وم ب�ھ ال�ج�م�اع�ات أو 
األحزاب المختلفة والمتنوعة ك�م�ا ھ�ي 
تشمل االنظمة المختلف�ة ال�ت�ي ت�م�ارس 
الفعل ذات�ھ ف�ي ك�ل م�ك�ان م�ن االرض 
كذلك، أذ الص�ور ال�ف�ن�ی�ة م�ت�ص�ل�ة م�ع 

انس�ان�ی�ة،   بعضھا في القصیدة بمدلول
أْن   أم���ا ت���رك���ی���ب (ال ی���ع���ن���ي +

ف�ی�ت�ض�ح ف�ي (أن ت�ك�ون   الم�ص�دری�ة)
أْن تص�ب�ح إل�ھ�اً ..)   قائدا / ال یع�ن�ي /

ال   وم���ث���ل���ھ (أن ت���ك���ون ش���اع���را/
أْن تن�ظ�م أب�ی�ات الش�ع�ِر / ..)   یعني / 

أنتجت�ھ�ا   فھذه الصور الفنیة والشعریة
اللغة السھلة ال�م�م�ت�ن�ع�ة وال�م�ت�ح�ص�ن�ة 
بالفلسفة ورؤیة الشاعر للوجود، فھ�ذه 
اللغة حتما یعاضدھا التكرار الفني للف�ظ 
ال�ذي ی�ت�غ��ی�ر ف�ی��ھ ال�م�ع�ن��ى وال�م�دل��ول 
ل��ل��ص��ورة ب��ت��غ��ی��ر ال��ت��ع��ب��ی��ر الش��ع��ري 
واالحتماالت الحیاتیة لیومیات ال�ن�اس.. 
م��ن��ھ��ا ص��ورة م��ن اح��ت��ج��اج��ات ص��ور 

في بغداد بداللة ال�م�ك�ان  2019تشرین 
ساحة التحریر، التي تأخذ بعدا انس�ان�ی�ا 
في المطالبة بحقوق شّرعھ�ا ال�دس�ت�ور 
فتبّخرت من الواقع ؟! (أن ت�ن�زف ف�ي 
میدان التحریر/ ال یعني / أنّ�َك ت�م�وت) 
وھي من التركیب اللغوي (ال ی�ع�ن�ي + 
أن واسمھا وخبرھ�ا)، ف�الش�اع�ر ی�ق�وم 
ب�ت�ص�وی�ر ال�واق�ع ال�ی�وم�ي أو ال�ف�اع�ل 
الیومي بحسب یاسی�ن ال�ن�ص�ی�ر، ال�ذي 
ھو جزء منھ كما كان أبي ذر ال�غ�ف�اري 
في سلمیتھ المطالبة بحقوق الفقراء أو 
مصالح الناس، إذ یرى یاسین الن�ص�ی�ر 
في كتابھ " شعریة الحداثة " أن یك�ون 
المثقف ومنھ الشاعر أن ی�ك�ون م�ث�ق�ف�ا 
عضویا (یتسلح بالمع�رف�ة، وأن ی�ك�ون 
قائدا في مجت�م�ع�ھ، وأن ال ی�ت�وان م�ن 
قول الحقیقیة، ولیس معناه أن ی�ن�س�ج�م 
مع كل تغییر، بل معناھا بل علیھ دائ�م�ا 
أن ی��ك��ون م��ع مص��ال��ح ال��ن��اس ض��د 

أیا كانت ھذه االنظمة..) وذاك   االنظمة
الفاعل الیومي ب�ب�ع�د ت�اری�خ�ي م�ع�رف�ي 
وانساني من خالل التي تمر على جمی�ع 

ی�ح�ج�َب ال�ح�اج�ُب   حقب الت�اری�خ ( أنْ 
الشعَب عن الحاكم / ال یع�ن�ي / ح�م�ای�ة 
المحكوم من ال�ح�اك�م/ ی�ع�ن�ي اس�ت�ئ�ث�ار 
الحاكم الثروة / فیختنق الحاكم بشك�وى 

المحكوم/ یطارد الحاكم أحالم الفقراء / 
ال یعني / عالجاً للسمنة/ ..)، إذ ی�ك�ون 
التركیب اللغوي لـ( ال یعني ) وفي مثلھ 
ھ��ا ھ��ن��ا، خ��ارج ت��غ��ط��ی��ة ال��ت��رك��ی��ب��ی��ن 
السابقین، لیكّون ب�ھ�ذا الش�اع�ر نس�اق�ا 
مغایرا یختلف بحسب المعنى والمدل�ول 
الشعري من الصورة الفنیة والشعری�ة، 
مناحا القصیدة فنیة تركیب الص�ور ف�ي 
وحدة موضوعیة واحدة لھا، ولـت�ت�ص�ل 
بقصائد الدیوان من جھة ثانیة في ھ�ذه 
السمة االسلوبیة وھي ال�ت�ك�رار ال�ف�ن�ي 
للفظ حیث نقرأ م�ن قص�ی�دة "ط�وام�ی�ر 
 ( الخلیقة " یتكرر حرف الس�ب�ب�ی�ة (ألنَّ
حرف توكید فیھا بما یتصل مع ال�وح�دة 
ال��م��وض��وع��ی��ة ف��ی��م��ا س��ب��ق م��ن��ھ��ا 

س�اح�ات / م�دن�ن�ا خ�ال�ی�ة م�ن   ( ألّن /
ص�ور ((ف��ی��روز)) / ف��ق��د اغ��ت�ص��ب��ت��ھ��ا 
عمامة ((ال�خ�ل�ی�ف�ة )).. ف�ی�ظ�ل ی�ت�ك�رر 
(ألن) حتى نھایة القصیدة، ثم نرى اث�ر 
ذلك كلھ على البعد الثقاف�ي ف�ي ظ�ھ�ور 
مدح الس�ل�ط�ة أو ال�ح�اك�م م�ن قص�ی�دة 
"م��ھ��ال��ك ال��دروع " ب��ت��ك��رار ك��ل��م��ة 
(الش��اع��ر) ح��ت��ى ال��ن��ھ��ای��ة م��ن��ھ��ا: 
( الشاعُر / حین ال یحمل مشع�َل / ن�وِر 
الصدق / یحمل فرشاةً لتج�م�ی�ل وج�ھ / 
السلطان) فتتكرر كلمة ( الش�اع�ر) ف�ي 
مواضع مت�ب�ای�ن�ة ت�ك�رار ف�ن�ی�ا ل�ت�خ�ل�ق 
ص��ورة م��خ��ت��ل��ف��ة ل��ك��ن��ھ��ا ت��م��ض��ي ف��ي 
الطریق ذاتھ ھو محاولة تصحیح الق�ی�م 
االنسانیة التي خلّ�ف�ت�ھ�ا ال�دك�ت�ات�وری�ات 
المتعاقبة منذ قرون في تمجید السلطان 
أو السلطة وأیدولوجیاتھ�ا ب�م�ف�ھ�وم�ھ�ا 

 الحدیث.
أما في قصیدة "س�ؤال ؟؟؟" ف�ی�ت�ك�ّون 
نس��ق م��ن ت��ك��رار ال��ت��رك��ی��ب ال��ل��غ��وي 
(جیوبي فارغة / اج�ن�ح�ت�ي ب�ال ری�ش) 

نفسھ لمرتین فقط، ثم یأتي نسق مغای�ر 
لھ في التركیب ھ�و (ج�ی�وب�ي ف�ارغ�ة / 
اج��ن��ح��ت��ي كس��ی��رة) ت��خ��ت��ل��ف ص��ورت��ھ 
المتصلة بھ عن التركی�ب الس�اب�ق وم�ا 

إذ (ج�ی�وب�ي   یكونھ م�ن ص�ورة ف�ن�ی�ة
فارغ�ة / اج�ن�ح�ت�ي ب�ال ری�ش/ ش�ج�رة 

أوراق ق��ل��ب��ي عص��ف��ور   ال��م��أوى ب��ال
صغ�ی�ر/ ال�ى ای�ن ال�م�ف�ر/ م�ن ص�ق�ور 
جائع�ة..) وف�ي ال�م�رة ال�ث�ان�ی�ة ی�ت�ك�رر 
التركیب نفسھ خال�ق�ا نس�ق�ا واح�د ف�ی�ھ 
یتكرر تركیب (الى أی�ن ال�م�ف�ر) ب�ف�ن�یّ�ة 
أیضا والذي ینسجم مع تركیب(ج�ی�وب�ي 
فارغة /اجنحتي ب�ال ری�ش) ف�األج�ن�ح�ة 
مازالت موجودة وأن ك�ان�ت ب�ال ری�ش 
كما في (ج�ی�وب�ي ف�ارغ�ة/اج�ن�ح�ت�ي ب�ال 

ف�أُس /   ریش/ شجرة المأوى اقتلعھ�ا/
الحطاب / م�ع�دت�ي خ�اوی�ة / ف�أل�ى أی�ن 
ال��م��ف��ر/ م��ن ح��اك��م س��رق رغ��ی��َف/ 

ثم یأتي النسق الجدید الم�غ�ای�ر   خبزي)
الذي یكسر توقع نسق التت�اب�ع ب�ت�ك�رار 
التركیب السابق، فیكون النسق الج�دی�د 
(جیوبي ف�ارغ�ة / اج�ن�ح�ت�ي كس�ی�رة / 
شجرة المأوى ایبسھا/ العطش /عیوني 
ال ترى الطریق/ فإلى این المسی�ر/ م�ن 
قاتل فخخ الطرقات)لیتغیر تركی�ب (إل�ى 
أین المفر) الى ( الى این المسی�ر) ب�م�ا 

ف�ي ص�ور   یناسب األجنح�ة ال�م�ك�س�رة
فنیة وجلیة المدلول الشعري ف�ھ�ي م�ن 
السھل المم�ت�ن�ع ، ل�غ�ة س�ھ�ل�ة ل�ك�ن�ھ�ا 
ممتنعة عن اآلخ�ر ب�ال�ف�ل�س�ف�ة وص�دق 
ال�ت��ع��ب��ی�ر ال��ف��ن��ي ل��دى الش��اع�ر ح��م��ی��د 
الحریزي، ومما ت�ق�دم م�ن أم�ث�ل�ة ع�ن 
قصائد الدیوان " لـا یـع�ـ�ن�ي " ب�ك�ث�رة 

ص�ف�ح�ة   399حیث الدیوان یتكون من 
من القطع الوسط. بم�ا ی�ج�ع�ل ال�ت�ك�رار 

             الفني سمة اسلوبیة فیھ .

ا  ار اا 
  دان "  "  اي
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الجدید، نال ال�ط�ال�ب م�ھ�ن�د رض�ا ع�ب�د الس�ع�ی�دي ش�ھ�ادة   العامفي مطلع     
الماجستیر عن رسالتھ (جمالیات المكان في شعر أدیب كمال الدی�ن) ب�ت�ق�دی�ر ج�ی�د 

جامع�ة واس�ط، وب�إش�راف ال�دك�ت�ور س�ع�د ال�ح�س�ن�ي. ت�ّم�ت  -جدا من كلیة اآلداب
 .2021كانون الثاني  5المناقشة بتاریخ 

تناولت الرسالة التي قّدمھا الطالب مھند رضا ع�ب�د الس�ع�ی�دي دراس�ةً ل�ج�م�ال�ی�ات 
المكان في شعر الشاعر ٔادیب كمال الدین، وب�ی�ان دالل�ت�ھ، وأن�م�اط�ھ، وت�وظ�ی�ف�ھ، 
وكیفیة تشّكلھ في أعمالھ الشعریة الكاملة الت�ي ص�درت ف�ي ب�ی�روت (م�ن�ش�ورات 

 ضفاف) في ستة مجلدات كبیرة .
الجدیر بالذكر أّن الكثیر من رسائل الدكتوراه والماجستیر قد نُوقِش�ْت ع�ن ت�ج�رب�ة 

في جامعات تونس والمغرب وإی�ران   الشاعر أدیب كمال الدین الصوفیّة الحروفیّة
 والھند والجزائر والعراق.

 لمزید من التفاصیل یرجى زیارة موقع الشاعر
www.adeebk.com 

 ر  ة
 

"ل ا أد   نت ا"  

 ٓمن یھواه قلمي  السالُم على
 یتغزل بٓك بالقصیِد و بالِشعر

 
 أبیة شامخة بدواوین الشیــم

 مراقصة لِلروایة بنسائم القُبُلِ 
 

 سرمدي  ربیع  تریاق  متوقة
 محبرتي  من  ارتواءا  راجیة

 
 وصال عشقي  من  أین ذاتي

 شتاء غرقي  بین  كیف أغفو
 

 شجني  حتى نھایات  الســالم
 لِسقمي  عنواناً   الرحیل  صار

 
 وئدت حلمي  یا ٓمن  ال عتاب

 محراب شغفي  بین  حیاة  ال
 

 شھد محبتي  أناجیٓك بذكــرى
د  ال غسق  أنادیٓك غراما  أسٌوٓ

 
 مشاعري  متناسي  متى  إلى

 عن جزیرتي  الغیاب  متلھف
 

 عن دنیتي  ُحلمآ راحال  أراكٓ 
 ارتشفھ أریج و ُمنى وسادتي

 
 ظالل أغصاني  تحت  متكأة

 أستنشق من الخیاِل ٓبسمتي
 

 من جدید تعــود لي ضحكتي
 اشراقةعبیر متوجة مالمحي

 
 ریاحیني  مداعبة  الفراشات

  الیاسمین مكلل بالعطرنبضي
 

  حكایة مغمورة بآالم و شجن
   متوجة بِالِملح و عناد الزمن

 
  آھات مع ندم  قُبالت شتاء

  رسالة غرام من فوھة وھم
 

  نوروز المحبة وأكالیل النغم
  لِعناق عشق  مرسى سفینة

 
  صفاء أنھار من غیمات قدر

  ضباب قندیل شموعھ عدم
 

  حكایة قصیدة انتظار زجل
  من ُمھرة أصیلة لِنزار العُمر

 
  عنقودریحان بِخریـف دجل
  قمر الوسادة مع جفاء سمر

 
 نزار ھمساتي  إلیكٓ   أشتاق

 نزار روحي بِجنات بستاني
 

 أشتاق ُحلما مكلال ھمساتي
 معافي شغفي مداوي آالمي

 
 مطوق وسادة حنین أوقاتي

  ربیع أمواج بصحراء بلداني

 

 مصریةوالشوق تاج أشعاري
 تاج محبة بِفردوس األماني

  
 منٓك غزل الكروان بأغصاني
 بٓك عفویةسمر بِشغف اللقاءِ 

 
 ببساتین الربیع العربي  وردة

 من مصرإلى تونس الخضراءِ 
 

 ھاویة النعیم بِجمیع أوطانِي
 بأفئدة األنام  عاشقة البسمة

 
 حالمة تعانقني برحیق أشجارِ 

 ورود وریحان مزینة احساسي
 

  أحیا بِأحضان نظراِت التالقي
 وردة سابحة ببستان ھمساتي

 
 مدللة باالشتیاقِ   أحبو  إلیكٓ 

 نزار مقلتٓيِ یا ترنیمة أقالمي
 

 وقد تملك من مقلتي عبیرالخجل
 كي استبیح بمشاعري إطالة النظر

 
 إلى عینین عانقتني بحنین األمل
 تنثرالفرح بقلبي بھمسات الشعر

 
 ما أنا بواقعي من دون البشر

 كل لحظةماره بِجلیس القلم
 

 سجینةالروایة حبیسة الزجل
 تأخذني متاھة العشق المرتقب

 
 أمیرةبابتسامةیم الروح والعسل

 محلقة بالسحاب بعیدةعن النبض
 

 حالمةبنبیذي تریاق من السحر
 یطوق كؤوسي بقبالت الخمر

 
 زلیخة الھوى بمملكة الحب
 و العزیز معي صادق الوعد

 
 وحدتي دامت وإلى ربي األمر

 و من قصیدتي مداواة القلب
 

 فإن لمحت رومانسیتي بِصدق
 توجتني نسمات ربیعھا بالعشق

   ة اأ 
 

 منى فتحي حامد/مصر       



 را َا َُْ  اِا ع" دام  م" 

 )ٱلنَّحت ٱْلَجمالي في ٱلنُّصوص ٱلشذریة ٱلشعریة عنده(
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 :  تمھید
لَیَْس یَِسیراً على ٱلَْج�م�ی�عِ خ�ل�خ�ل�ة ٱل�لُّ�غ�ة ون�ب�ش 
ج��ی��وب��ھ��ا وٱْالْْح��تِ��ف��اء ب��ٱل��ذَّات وب��ٱْآلخ��ر م��ن 

 .. خاللِھا ..وحده نبض شاعر قادر على فعل ذلك
إْذ یَْحتفي بھا ویَِضیُع بین ُسطُوِرھا ویخ�ت�ف�ي ف�ي 
أْعَماقِھا ..َوْحَدهُ ٱلّش�اع�ر ق�ادر ع�ل�ى ذل�ك..وح�ده 

 .لعناتھا  تُصیبھ سھام
إنَّ ٱلّشاعر یَُرتُِّب ٱنِْوَجاَدهُ بَِص�ْم�ٍت، ل�ك�ن ص�اخ�ٌب 
ھو عندما یَُحاِوُل مالمسة ُسطُوِر ٱْألََخ�ِری�َن؛ فَ�ُھ�َو 
ٌس یُِج�ی�ُد ٱْإلبْ�َح�اَر فِ�ي َدَھ�ال�ی�ز ٱل�لُّ�غ�ة  َصیّاٌد ُمتَمرِّ
فَیَْسبُُر أَْغوارَھا ُدوَن أْن یُْؤِذَي مملَكةَ ٱلُْح�ُروِف .. 
قْد یَبُْدو عنیفاً في بعِض ٱْألْوقَ�اِت .. لَ�ِك�نَّ�ھُ مس�ال�م 
وحنوٌن.. تَِجُدهُ یَنُْحو نَْحَو ٱلنُُّصوِص بُِكلِّ َجوارح�ِھ 
وفَْوضاهُ .. لَِكنَّھُ كثیراً َما تتََص�یّ�ُدهُ ھ�ات�ھ ٱْألَِخ�ی�رة 
فَ��یَ��تْ��ُرُك ق��ل��ب��ھ ف��ي زوای��ٍة م��ا ب��ی��ن ٱلْ��َك��ل��َم��اِت 
�طُ��وِر،فَ�تَ��ل�ب��س�ھُ ویَ�لْ��بَ�ُس��ھ�ا َویَ�ُك��وُن ٱلْ��ِع�ن��اُق  وٱلسُّ

وحِ ٱلشَّاِعریـةِ  ى بٱلرُّ  . ٱلُْمَسجَّ
���ف���اء  إّن َدیْ���َدَن ٱلّش���اِع���ر نَْس���ج ع���وال���م ل���ل���صَّ
�اع�ر غ�ی�ر  وٱلُْحبِّ ..ومن ھذا ٱلُْمنْطلَِق ال یُِجیُد ٱلشَّ
ٱلَْحقِیقة فال یستطیُع طَْمسھا وال َدفْنَھا ألنَّھُ یَْسَع�ى 
َدْوماً لالغتِراِف ِمن ینابیع َص�اف�ی�ة ال َك�َدَر ف�ی�ھ�ا 
�ف�اء  تُباِرُكھُ ُشُموٌس ُمبَاَرَكةٌ َوتَ�نْ�تَ�ِص�ُر أل�وان ٱلصَّ

 .. وٱلُْحّب بما ھي حقیقة تُنشدھا ذاتھ وُروحھ
 : جاَء في شذرة جعل لھا عنوان

 "سلة حب " 
 كانت أصابعي تدلك ٱْإلشارة

ھو ٱلّشاِعُر یَُحلُّ فِي عالِم ٱلُْحبِّ وٱل�تَّ�َس�اِم�ي؛ ف�ق�د 
تَملَّكتْھُ رعشة ٱْإلَشارة فٱھتدى ب�ق�ل�ب�ِھ إل�ى إدَراِك 

ول�ْم یََض�ْل ..ٱْھ�تَ�َدى   سبِیلھا ویَقِینِھا .. فلم یِض�عْ 
إلى َسبِیِل ٱلَْعاِرفِیَن ..ُعّكاُزهُ،ِمظَلّتھُ یقینَ�ھُ ی�ْھ�ت�دِي 

 .بِھ إلى نَْھجِ ٱلّرَشادِ 
 

یَتََوّكأُ َعلَى ُعّكاِز ٱْإلْستَِعارة وٱلَْم�َج�اِز یَ�تَ�َش�ّرب�ھ�م�ا 
 .. فَیَتََدفَُّق َسیْل غزیر من مشاعر جیّاَشـة

 : یقوُل دائما في سلة حبّ 
 قلبِي َصْوَب َضْوء ٱلْقمر  َحَملُْت َسلّة

 ثالث وردات وفَـراَشـة
 

ْھَشِة وٱْإلبَْھارِ   .ُصوٌر َشفّافةٌ ُموِغلةٌ في عوالم ٱلدَّ
 

 :في شذرة أخرى یقول
متِ    َشَمْمُت رائحة ٱلصَّ

  تَْحَت شغاِف قلبھا
 كأنّھُ ثَْوَرة .. ثورة لبركان

ُح أَْع�َم�اق�ھ�ا  �ْع�ُر یَ�نْ�ف�ُذ إلَ�ى ٱْألْرواحِ یَُش�رِّ إنَّھُ ٱلشِّ
ٱلَْخبِیئة بِِم�ْش�رِط ٱلْ�لُّ�َغ�ة..یَ�تَ�َع�طّ�ُر َویَ�تَ�َزنَّ�ُر بِ�ِدْفِء 
ْم�ِت ٱل�نّ�اِط�ِق ٱل�نّ�ازِف ن�ْزف�اً َج�ِم�ی�الً  ٱلِْحْكَمِة وٱلصَّ
لِتَْشییِد َعَوالم ٱلْبََھاء وٱلُْحلم وٱْالْش�ت�ع�اِل ٱلْ�َج�ِم�ی�ِل 

 .ٱْألنیقِ 
یتَملَُّكھُ ٱلْبَْوُح فَیَْھتَِدي إلَى ٱْآلخریَن بیقیِن ٱلَْعاِرفیَن 

ِكیةِ  َوائحِ وٱلُْعطُوِر ٱلزَّ  وبأنِْف خبیٍر بٱلرَّ
ْمِت ٱلَْحِكیِم) (  .عطر ورائحة ٱلصَّ

یَْجَعُل لل�ّص�ْم�ِت َرائِ�ح�ةً وی�ت�َذّوق�ھ�ا ف�ی�ُك�وُن َرْس�م 
ْھَشِة وَمْشھُد ٱلُْعبُوِر / ٱلتََّجلِّي أنیقا َسامیا  ..ٱلدَّ

�ئ م�ن  ٱلشَّاعُر یتسربُل بٱلّصمِت ٱلَْحِكی�ِم ٱلْ�ُم�تَ�َوضِّ
نَبْعِ َشاِعریة ُمْرھفٍة ویُنِْشُد ل�ن�ف�س�ِھ ِمَس�اح�ةً م�ن 

 .ٱلُْمَكاَشفِة وٱلْبَْوحِ 
َویَْس��تَ��ِدلُّ ع��ل��ى ذات��ِھ م��ن خ��الِل ذواِت ٱْآلخ��ری��ن

(مرآتھُ).. فُھَو ٱلُْمِریُد ٱلْ�ُم�تَ�َغ�ّزُل ٱلّ�ذي ٱْم�ت�ألَ م�ن 
فَیِْض ٱلّصْمِت فٱْستغرقتھ سھام ٱلْ�ِع�ْش�ِق ف�ٱنْ�َخ�َرطَ 

ِل وٱلَْحفِْر فِي َذاتِھ وُمِحیِطـھِ   .فِي ٱلتَّأمُّ
 

 وفي نص "مساءات" یُِطلُّ على وطَنِِھ ٱلِْعراق:
  َمَساءات

  فِي ُكّل َمساءٍ 
 تُْسَرُق ُسنْبُلةٌ من فَِم ٱلطُّفُولةِ 

 أنَا فِي َزاِویَتِي ٱلُْمنْفَِرَجـة
كما لو   یُِجیُد ٱلشاعر َھنْدسةَ ُصوِر ٱْأللِم وتشكیلھا

 .. كان مھندسا معماریا..أو طبوغرافیا
 

 : یقول
 أنا في زاویتي ٱلُْمنْفرجة "

 تتساوى ُحُدوُد أْضالِعـي
 عنَد رأس ٱلّزاویة أْمتَدُّ كُمستقیم،

ألقطَع كلَّ ٱلُْخطُوِط ٱلَْوْھِمیة ٱلُْممتَّدة منِّي إلى نُقطة 
 "وْھمیةُ أْخرى

 
 :  إلى قولھ في ذات ٱلنَّص

 َضْوٌء ..أْم ظلٌّ 
 كاَن یُمرُّ من ثقِب ٱلنّافذة

 ُكنُْت جائِعاً ..أغافُل أَنَّاِت ٱمرأَةٍ 
 أَْستَلْقِي أَماِمي أَتراَكُم َمَع نَفِْسي

 ذاَت َمساءٍ 
 سألُت قِطََع مالبِسي ٱلْبالیة َوِوَساَدتِي

 داوود..َعلّمني بَِحقَّك.. َكیَْف یَِطیُر ٱلطًیْرُ 
 ....وٱلِْجبَالُ 

 یَُسبُِّحوَن بَِحْمِدهِ 
�رُّ  بِْر ..أَِعنِّي ..لَ�قَ�د َمًس�نِ�ي ٱلضُّ وأنَْت یا أیُّوُب ٱلصَّ

 ..وھم كافرونَ 
 

  مساٌء قریبٌ 
 فیِھ آالف ٱلّسنابل تُْسرُق مْن فَِم ٱلطُّفُولةِ 

... 
 مساٌء بعیدٌ 

 ٱٰلجَسُد ُمْستباٌح َكأَْرِضي
دى  ٱلَْجفاُف یَأُْكُل ٱلنـَّ

َدى وٱلسَّرابُ   ٱلصَّ
 .َوْجَھاِن لُِعْملٍة واِحَدةٍ 

اِعِر فََكاَن صوتھُ م�ع�ب�را  إنَّ ُجْرَح ٱلَْوطَن ٱنْتقَل للشَّ
عنھ بكل ِصْدٍق.. فٱلّشاعُر رغ�م ٱْغ�تِ�رابِ�ِھ،إالّ أنَّ�ھُ 
یَْحمُل َوطَنَھُ بَِداخلِھ ال یُ�بَ�اِرُح�ھُ..یَ�ْك�تَ�وي ب�ن�ی�راِن 
ٱلْبِعاد عنھ وبِنیران ما تُكابُِدهُ ٱلطّفولة ٱلتي یُْس�َرُق 

 .. رغیفھا وتُْسَرُق منھا ٱلَْحیاة
 ..ُھنَاَك دائما ُجْرٌح نازٌف فِي َمَساِم ٱلْقصیَدةِ 

 یُناِجي أّمھُ،
 : قالت لي أّمي
 حینَما تغَضبُ 

 دْع ٱلْقصیدة تَُربُِّت على َكتِفَیْكَ 
 .. فَإنَّك ِعراقـي

 ذاكرتُك تْحمُل شقاء ٱْألَنْبِیَاء
 ..أّمـي) ھي ٱلَْمـاء (

 تُالِمُسنِي
  َكـٱلْماء

 كبُكاِء أُّمـي َوَوَجعِ ٱلَْخاِصرة
  تُالِمُسنِي وتَلْتَفُّ َحْوَل ِظلِّي

  َكأنَّ ُضلُوعھا ألَُم ٱْألَلْواِن وقََصائِِدي
  یحضرهُ صوُت ٱْألم / ٱلعراق
 .. یلثمھ .. یجعلھُ یُِحسُّ بنزیفھِ 

ھي ٱْألمُّ ٱلَْحقیقیّةُ تَْحضُرهُ أیضاً وتمتزُج بٱلَْمـاِء .. 
 فھي ٱْألّم / ٱلِْوالدةُ.. ٱلَْحاضنةُ ..

 .. ٱْالْمتَِداُد في ُجْرحِ ٱلقصیدة
 ..كما ٱلْماء حانیة َوُدوَدة

  : یقول
 ھي معلقة ثامنة أو تاسعة أو أكثرَ 

 تَُخطُّ َماَءھا على ُجْدراِن ٱلَْمِدینة
 .. إنّھا صوت ونداء ٱلَْحیَـاة

  : یُِضیفُ 
َواحُل تھرُب حینما ینْتحُر ٱلنَّْھرُ   ٱلسَّ

 َوتَْختَفِي ٱلّصالةُ في ٱلَْمرافِئ
 لكن ُسفُنُھا ُمْشَرعةٌ َصْوَب ٱلْبَْحرِ 

... 
ُكل َشْيٍء یُنِْھي َدْوَرتَھُ، وظ�ی�فَ�ت�ھُ، إالّ ٱْألم ت�ْزخ�ُر 
�َخ�اء ..(ُس�ف�ن�ھ�ا ُمْش�َرَع�ةٌ َص�ْوَب  بٱلْعطَاء .. ب�ٱلسَّ

 ٱلْبَْحِر)
ینقُُل لَنا ُصور ٱلْ�َوط�ن ٱلْ�َم�ْك�لُ�وِم/ ٱلْ�َج�ری�حِ..ح�ی�ُث 
مخالب ٱلْفقر وٱلُْجوعِ وٱلْ�َم�ْوِت ..َوَح�یْ�ُث ٱلْ�َح�ْرب 

 .. ٱلْبَاِرَدة ُدونَما ُدَخاٍن تَْعِصُف وتَفْتُِك بماء ٱلَْحیَـاة
 :یقول

 .. َعلَى َعتَبَاِت ٱلَْوطَنِ 
 في كل َمَداَراتِھ یُْزَرعُ 

 ٱلْفقُْر وٱلُْجوُع وٱلَْمْوتُ 
... 

رة  .ھي عتبات وطن تؤثثھا صور نازفة مَدمِّ
 :وفي مقطع شعري آخر

 ..ُصراخ
 ِحینما ُصفِْعُت في ٱلّرصاصة ٱْألُولى

  ثُقِبْت كل ُحروفِـي
 ٱحترقْت أَنْفاِسـي

 أْصبَْحُت َكَوطٍَن َخاوٍ 
 ..أبَْحُث َعن ملَجأ

ھي ذات ٱلّشاعر ُمتََشظِّیة .. ُم�ْح�تَ�ِرق�ة وم�ت�م�زق�ة 
ٱنَْسكَب علیھا َجْم�ُر ٱلْ�وَج�عِ ف�ٱرتََس�َم ف�ي ردھ�ات 

 . ٱلْقَِصیدِة/ ٱلنّص
، لِیَتََجلَّى ذلَك بوضوحٍ ف�ي أنْ�ف�اِس  لوُن ٱْأللَم یَْشتَدُّ
ٱلّشاع�ِر ٱلّض�نْ�َك�ى ٱلْ�ُم�نْ�فَ�لِ�تَ�ِة م�ن قُ�یُ�وِد وأَْغ�الَِل 
ٱْالْسترجاع ألوراٍق من ٱلْم�اِض�ي ٱْألْس�َود..م�اض�ي 

فھو ٱلْ�ُم�ْك�تَ�ِوي   أقْبیِة ٱلسِّْجِن (سجن أبو غریب)؛
نِْكیلِ  َ ِق لَِسْوِط ٱلتَّْعذیِب وٱلًت  بنیراِن ٱلَْجّالِد ٱلُْمتََذوِّ

. 
وھذا ماتبَدَّى في رسائلِھ ٱلُْمَع�نْ�َونَ�ِة بـ�: "ح�ف�الت 
ٱلتَّْعذیِب في ُسُجوُن ٱلّدكتاتور ٱلْمقبور"؛ ٱلْمنكتب�ة 

 ..2020.5.16بھولندا 
ھَي ٱْحتِفالِیةٌ َرْغم ٱلَْوَجعِ ..ٱْحتِفالیة وِغناٌء وُحبُوٌر 
طُوِر ..ُصَراُخ ٱْألَْح�َراِر ف�ي َزن�ازِن  َرْغَم قتاَمِة ٱلسُّ
ٱلَْمْوِت/ ُصراُخ ٱلنُّوِر ِضدَّ ٱلظّالَِم ..ٱنْ�تِ�َص�اٌر ع�ل�ى 
ٱلَْمَواجعِ وكتابة ُسطُوِر ٱلَْكَرامِة وٱلنَّْخَوِة وٱلْ�فَ�ْخ�ِر 

ُمـودِ  الَبَـِة وٱلصُّ  ..بِِمداِد ٱلصَّ
 ُھَو َجَسُد بغداد ٱلَْجِریَحِة یُنَادیِھ فَتَُكوُن ٱْالْستَِج�اب�ةُ 

.. 
 
 كم كلّمُت بغداد)(

 لم یكْن بمقدوري تنَفُّس خطواتِي
 وأْرضُع ِمْن ُجُذوِري سرابا
  بَیَْد أنَّ ٱلِْعْشَق فيَّ َرذاٌذ باردٌ 

 ینْھاُل على شفَتِيَّ 
ِ تَْھدُل بعشقھا ٱْألبِديً   َكانت ُغیُوُم ٱ�َّ

 .كومضاٍت من ٱلْقُبَـلِ 
.. 

 خطواتي َرغیُف ُخبٍْز أَضاَع فََمھُ 
 یتْبُعني فَیَأُْكلُنِـي

 بغداد
 كم مرة بلعتني ٱلَْمَحطّات

 ..َمَضَغتني َوَرمتني
 رأیُت ٱلتّسول رضیٌع یَُدسُّ حلمتَھُ فِي فَِم ٱلطُّفُولةِ 

 
 خطواتي تعدُّ ثُقُوَب نَوافِِذي

َماواتِ   َونُُجـوَم ٱلسَّ
.. 

ٱلّشاِعُر ذاَق من ویْالِت ٱل�تَّ�ْع�ذی�ِب ُص�نُ�وف�اً، ل�ك�نَّ�ھُ 
ُل أَْوراقھُ َویَبُْصُمَھا بِِمداِد ٱلْفَْخـرِ   .یَُسجِّ

��ْخ��ِر ..یَ��ُع��وُد  یَ��تَ��فَ��تَّ��ُق َك��َم��ا َس��ْوَس��ن��ٍة م��ن أُمِّ ٱلصَّ
 .أَقَْوى ..َوَھَذا مایُْستََشفُّ من رسائلھ وتدوینَـاتھ

 
ل�ھ م�ا ی�ل�ـ�ي : ف�ي ھ�ذا ٱلْ�ی�وم   جاء في رس�ال�ةٍ 

ُكنُت ُھنَاَك في صن�ادی�َق ٱلْ�َم�وت�ى   1988-08-08
فَاِق فِي بْرَزخِ ٱل�ّدك�ت�ات�ور ص�ّدام ٱلْ�م�ق�ب�ور  مع ٱلرِّ

 .( یوم في زنزانات ٱْإلعدام 203(من رحلة 
ھ�و َص��ْوتُ��ھُ .. َص��یْ��تُ��ھُ ٱلْ��َم��ْوُج��وُع ل��م یُ��قْ��بَ��ْر..ل��م 
یَنِْكسْر ..ٱنبعَث من َرَماِد ٱْالْحتِراِق لیَْشتَ�ِع�َل ِش�ْع�راً 
ُم��ت��َوھِّ��ج��اً ع��ل��ى َوقْ��عِ ٱالْس��تِ��ْدع��اء ل��ت��ن��ك��ت��َب 
سطُورهُ ..حیاتَھُ ِسیرةً من زمِن ٱْالْع�ت�ق�اِل وٱلّ�ت�ي 
ُد أفْالم ُرْعٍب حقیقی�ة ذاَق  نَھا في مَشاھَد تَُجسِّ َضمَّ
�ُج�ون،ھ�م ك�م�ا  فَ�اق فِ�ي ٱلسُّ وابل م�رارات�ھ�ا وٱل�رِّ
وَسَمُھم رفاق ٱلنِّضاِل ِضدَّ ٱلْفٕاشی�ة ٱلّ�تِ�ي تَ�ْح�بِ�ُس 
أنْفاَس ٱْألَْحراِر وتَْجلِ�ُد َص�ِھ�ی�ل�ھ�م ب�لَ�ھ�ی�ِب ِس�یَ�اِط 

 .ولعنات ٱلّزنازن ٱلْفردیة وٱلَْجَماِعیِة ٱلْمقیتَةِ 
 

 : جاء على لسانھِ 
 ..  لحظات ٱعتقال

في ٱللَّحظِة ٱلّتي تّم ٱْعتقالي ف�ی�ھ�ا، ك�ان َمْش�ھ�داً (
، ال یُ�وَص�ُف .. ل�بَ�َش�اَع�تِ�ِھ  َصْعباً وُمِریعاً وٱلْ�َح�قُّ
ِف عصابة أْزالِم ٱْألْمِن لنِظاِم ٱلْب�ْع�ِث  وَھَمِجیَِّة تََصرُّ
َم�وی�ِة ف�ی�م�ا ھ�م ی�ت�لَ�ذَُّذوَن  ٱلْفاِشي، بأسالیبھم ٱل�دَّ
بٱلّضْرِب ٱلُْمبرح وع�ن�وة ف�ي أْخ�م�اِص ٱلْ�بَ�نَ�ادِق، 
وٱلُْمَسّدسات وٱلّرك�الت وأن�ا ب�ی�ن�ھ�م ال َح�ْول وال 

 .. قوة)
 

 ھو ٱلسَّارُد یَْسرُد ِسیَرتَھُ ٱلُْمقَطَّرِة َوَجعاً... َعَذاباً 
..أَلَماً، یُِطلُّ َعلَى نوافذ َذاتِھ من ِخالَِل ُحُروفِِھ یَنْقُُل 
ثُقُوبَھا وكدماتھا .. تالوینھا ٱلُْمخت�ل�ف�ة ول�ع�ن�ات�ھ�ا 

وِر وٱلْمالَِمحِ   . حتَّى في أَْحلِك ٱلصُّ
 

ِھَي َملَْحَمةُ ٱلّذاِت یَْسُرُدھا بِِشْعریٍّة ُمتََدفِّقٍَة تُالَِم�ُس 
 .ِشَغاَف ٱلُْمَھجِ ِمنَّا فَیَُكوُن لھا صدى/ أصداء

ٱلشَّاعُر ُمنْفتٌح َعلَى ٱلَْعالَِم، ُمَدّجٌج برؤى ومواق�ف 
الیقُف ُم�َح�ای�داً أو ُم�نْ�ك�ف�ئ�اً ع�لَ�ى َذاتِ�ِھ.. یَ�ْرفُ�ُض 

 .. ٱلتّقَْوقَُع وأخذ َمَسافة أمان
�ِل ول�ْالنْ�ِك��تَ�اِب ٱنْ�ِوَج��اداً  ُھ�َو الَ یَ�نْ��َزِوي إالّ ل��ل�تّ��أمُّ
ُد ُس�ْح�ق�اً ل�لْ�ج�الَِّد  ُمتََجّدداً ..أََمالً وٱبْ�تِ�َس�ام�ةً ..یُ�َردِّ

 .ولْأللَـمِ 
 

یوسف   َعلَى َسبِیِل ٱلَْختِْم، ٱلشَّاعر ٱْألدیُب؛ "نعمة
سوداني" رصاصاتھ ٱْإلبَْداع�ی�ة خ�ذل�ت ُك�ّل َوَج�عٍ 
فكانت ِمَساحةً للُْع�بُ�وِر ل�ل�قَ�ارِئ ..ل�تَ�ْخ�تَ�ِرَق أف�ق�ھ 
وتجعلھ یَتََوقّف ِعنَْدھا ..جعلت أوراق ٱلَْوَجع بلیل�ة 
ُمنداة بُروحِ َشاِعٍر یُقَ�ّزُم َج�بَ�ُروت ٱْأللَ�م ..ی�ن�ح�ت�ھُ 
ُمَضادا َحیَویا باعثا على ٱلَْحیاِة ، إی�ذان�اً ب�ٱن�ب�ث�اِق 

 ..صرخة میالدٍ 
ھي ٱلْكتابة ٱْإلبْداعیة عن�دم�ا تُ�ْع�َج�ُن ب�م�اء ٱلْ�ُح�بِّ 
غبة في ٱلَْحیاِة وتَحدِّي ٱلِْم�َح�ن ی�ك�ون أف�ق�ھ�ا  وٱلرَّ

 ..ُمَغایِراً 
قراءة ٱنْطبَاعی�ة ف�ي ت�رات�ی�ل ش�اع�ر   وتبقى ھذه

وأدیب یقارع صوت ٱلَْم�ْوت وٱلْ�ُخ�نُ�وعِ ف�ي جس�ِد 
أمٍة طارح جسدھا ٱلُْعْھر وٱلغرام ف�ٱن�زوت ت�رق�ُب 

 .. خیاناتھا منكسرةً ذلیلةً 



َأم َ   ْأ     
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 اللوحة األولى: رقصة الحیاة

انبعث من اآلالت لحن ھادئ كأنھ الموجة ق�د 
سكنت عنھا ال�ری�ح أو ك�أن�ھ ال�دخ�ان ی�ع�ل�و 

نْقٌر ع�ل�ى األوت�ار ك�ال�م�اء ی�ت�ج�م�ع … خفیفا
 …ثم تتسع البِركة …قطرة فقطرة 

وقف الراقص في المیدان ال�رح�ب م�م�ش�وق 
مد ذراعیھ كالجناحی�ن … القوام،نیّر القسمات

یكاد بھما یجمع القطبین ش�م�اٍل ال�ى ج�ن�وب 
وثبّت قدمیھ على األرض ف�ك�ان ف�ي وض�ع�ھ 
ذاك كالصلیب :ع�م�ودی�ا یس�ام�ق الس�م�اوات 

 …،أفقیا یحتضن األرض،یمتلكھا
بدأت حركتھ لینة مرنة كغصن یغازلھ النسی�م 

ص�ب�اب�ةً ف�ی�رت�ع�ش ل�ھ�ف�ةً تش�ت�ّد   فیثیر ف�ی�ھ
 …مرافقةً إیقاع اآلالت 

ام�ت�زج�ت … أخذ إیقاع اآلالت یعلو ویت�س�ارع
كل النغمات ف�ك�أن�ھ�ا تص�در ع�ن وت�ر واح�د 
وتسربت الموسیقى إلى الرمل ف�ت�م�ّوج وإل�ى 

وإلى الطیور ف�زق�زق�ت وإل�ى   الجبال فتھادت
  …األشجار فتداعت 

تسارعت االیقاعات وعلت والحقتھا حركات  
الجسد محموما متعطش�ا ال�ى اك�ت�ش�اف ك�ن�ھ 

…كان یس�ت�ن�ش�ق روائ�ح األرض… األشیاء
ك�ان یش�ق ف�ي … یكتشف الع�وال�م ال�خ�ف�ی�ة 

كان ك�م�ن … الجبال كھوفا فیقّرب المسافات 
تحول لحمھ الى روح ت�رف�رف ف�ي ال�ف�ض�اء 

ك��ان��ت ال��م��ادة ت��ت��ض��اءل …  ل��ب��ق��ة ش��ف��اف��ة 
فال�ج�س�د وم�ا أك�ل وم�ا ش�رب وم�ا   وتذوب

كل ش�يء … المس وما استنشق وما ضاجع 
 …یصبح روحا …یشّف 

العزف یترامى، یمأل الفضاءات وك�ان جس�د  
الراقص وھو یعلو ویھبط، یت�ق�دم وی�ت�ق�ھ�ق�ر 
والرأس مرفوع والقوام ممشوق وال�ن�ظ�رات 

تنزلقان على وج�ھ األرض   شاردة والقدمان
في حیاء وخشیة، یت�ش�ّرب ال�ن�غ�م�ات ك�ل�ھ�ا، 
یصھرھا نورا ینبث في عظام�ھ وف�ي ل�ح�م�ھ 

ی�ت�ح�رر … ومسامھ فتشرق شموسا في كیانھ
العالم من ثنائیاتھ فیمتزج الداخ�ل ب�ال�خ�ارج، 
والضوء ب�ال�ظ�الم وهللا ب�اإلنس�ان واإلنس�ان 

 …بالشیطان و الماء بالیابسة
حالة من الحلول ینتفي فیھا الع�دد وی�ل�ت�ق�ي   

ك�ان ی�رت�ف�ع وك�أن ف�ي ق�دم�ی�ھ  الجزء بالك�ل
أجنحة یحلق بھا وكلما تسارعت األوت�ارف�ق�د 

حرا ی�دور … الجسد ثقلھ وخرج من الجاذبیة
…في الفضاء یوحد ب�ی�ن الس�م�اء واألرض

حرا یقتنص الحیاة من العشب، من ال�ح�ج�ر، 
م��ن الش��ج��ر، م��ن ال��رم��ل، م��ن ال��م��اء، م��ن 

…الھواء، من الناس حول�ھ، م�ن ال�خ�ش�ب،
ح��را، … ح��را، م��ف��ع��م��ا ب��ال��ح��ب واألح��الم 

 …طموحا، أنیقًا، قویا 
یحتدم التصفیق حول�ھ وت�رت�ف�ع ال�م�وس�ی�ق�ى 
لتكسر الحدود والح�واج�ز ویص�ب�ح ال�ف�ض�اء 

یفقد أحس�اس�ھ ب�ال�ج�س�د …  موسیقى وحركة
أص�ب�ح … لم یعد كائن�ا… وباألرض وبالسماء

 …ھو الكون 
ت�ھ��ادى ال��ع��زف م��ج��ددا وع��اد ال��ى ب�دای��ت��ھ، 
واستقر الجسد ع�ل�ى ال�ی�ابس�ة وق�د س�ك�ن�ت�ھ 
ارت��ع��اش��ة ال��ع��ش��ق والش��وق وم��ّد ال��راق��ص 

و   ذراع��ی��ھ ی��ح��ض��ن ب��ھ��م��ا ق��ط��ب��ي األرض
انتصب قوامھ ممشوقا یسامق السماء ف�ك�ان 

األرض   كالصلیب علیھ المسیح م�ث�بّ�ت ب�ی�ن
والسماء:فیھ من ط�ی�ن األرض ش�يء وم�ن 

 …الروح القدس أشیاء
 

 اللوحة الثانیة: رقصة البطن
نزلت إل�ى … بدأ النغم صارًخا صادعا ناشزا 

على ف�خ�ذی�ھ�ا … حلبة الرقص عاریة أو تكاد
قدماھا … قروح وعلى حلمتیھا مغارز أنیاب 

مش��دودت��ان إل��ى األرض ب��م��س��ام��ی��ر ال��وھ��م 
وذراعاھا ممدودتان أفقیا الى الجانبین فب�دت 
كالمسیح المثبت الى صلیبھ ال�خ�ش�ب�ي، ی�م�د 
ذراعیھ نحو الالنھایة فت�رده ال�ح�دود ویض�م 
قدمیھ في فَرق ووجل، وع�ل�ى ك�ت�ف�ی�ھ ح�م�ل 

مضطھد یتردد ب�ی�ن … ثقیل أحنى منھ الرأس
الرغبة واالستطاعة لیس سوى بطنھا یتث�ن�ى 

ج�وع�ان "ی�دّوخ" … ویتلوى،مھرج یتس�ول
دوام��ة ی��ح��ف��ر … ال��ن��اس ك��ي ی��أك��ل ی��وم��ا 

مسمارھاثقبا في التراب یدور فیھ بال ھ�دف، 
وكلما تسارع دورانھ ع�ُم�ق ال�ث�ق�ُب و غ�رق 

یغوص في الوحل فیعلو ال�دوام�ةَ …فیھ أكثر 
ال تطمح لغیر الھب�وط … الطین فتثقل فتسقط 

 …واالنحدار
قدماھا في األرض ثاب�ت�ت�ان وع�ل�ى ف�خ�ذی�ھ�ا 

ع�اری�ان … العاریین ن�دوب وق�روح وط�ی�ن 
ع�اری�ان ی�رم�ق�ان … فیھم�ا ت�وج�ع و أن�ی�ن 

 اھتزاز البطن في حرقة و مرارة
  یتواصل النغم صارخا صادعا ناشزا رتیبا

وی�ن�س�اب ال�ب�ط��ن ف�ي رح�ل�ة خ�راف�ی�ة ع�ب��ر 
القرون المتشابھة فیرسم في طیاتھ ح�ك�ای�ات 
السحر والش�ع�وذة ول�ی�ال�ي ھ�ارون ال�رش�ی�د 
الح�م�راء، وی�دخ�ل خ�زان ال�ن�س�اءف�ي قص�ر 

ی��زورال��ك��ع��ب��ة ویس��ت��ری��ح ف��ي … ش��ھ��ری��ار
الماخورثم یعود مكرمشا كث�دي ع�ج�وز ف�ی�ھ 
"خبز وحش�ی�ش وق�م�ر"، ف�ی�ھ ش�رق دائ�خ 

ف��ی�ھ ت�آم��ر ع��ل��ى … وت�اری��خ ی��ب�اع ب�ال��دوالر
فیھ ی�ب�ع�ث …  شعوب مقھورة وعلى السالم 

وت�م�وت   الشباب أفواجا ألى الموت بالمج�ان
 …العامالت في شاحنة الھوان

یرتفع صوت المزمار یرّوض الحیة الزاح�ف�ة 
على التراب، ویلھث ال�ب�ط�ن ف�ي ھس�ت�ی�ری�ة 
وجنون حیران جائعا ،یطلب استقرارا وعش�ا 

…غاضبا یرید عینا ترى وقلبا ی�ع�ي… دافئا
رحى تدور تطحن الحصى والرم�ال وال�ج�راد 

…وتطحن نف�س�ھ�ا إن ل�م ت�ج�د م�ا ت�ط�ح�ن�ھ
طاحونةھ�واء عش�ش ال�ب�وم ب�ی�ن ذراع�ی�ھ�ا 

منتصبة في قل�ب الص�ح�راء …واكلھا الصدأ 
وق�دت�أت�ي ف�ت�ق�ل�ع … تن�ت�ظ�ر ری�ح�ا ال ت�أت�ي 

األشجار وتحیي الجراد وال تحرك ل�ط�اح�ون�ة 
ق�د ت�ھ�ب ال�ری�ح ف�ی�ن�ق�ض … الھواء ساكن�ا 

وی�ب�ت�ل�ع   البحر على الجزر المتلفعة بال�ظ�الم
الحوت مراكب السندباد وتسكن األف�ع�ى ب�ی�ن 

 الصحراء  ضلوع
یشتد الضرب على الطبل فیتثن�ى ال�ب�ط�ن ف�ي 

جائعا إلى الخبز وال�ح�ری�ة، … عصبیة وتوتر
غ�اض�ب�ا … إلى شيء من الكرامة اإلنسان�ی�ة 

م�ت�ك�رمش�ا … یطلب عینا ترى وفكرا واع�ی�ا 
ف��ي ث��ن��ای��اه خ��ّزن��ت ال��ق��رون … ع��ج��وزا 

 …المتشابھة ألف مأساة و مأساة
یرقد الربیع ع�ن�د األق�دام ف�ت�ق�بّ�ل�ھ الس�اح�رة 
العجوز فیتمطى ویتثاءب ث�م ی�ن�ب�ت ف�ي ك�ل 

وع��ل��ى   م��ك��ان، ف��ي ال��ج��الب��ی��ب واألع��ّم��ة
ال��ك��راس��ي وال��رؤوس ال��ت��ي عش��ش ف��ی��ھ��ا 
الذباب، ینبت شوكا یكل�ل ال�ب�ط�ن ال�م�رت�ع�ش 

ویدوخ الجمیع ف�ي … وحنظال یمأل الكؤوس 
سكرة الرب�ی�ع ف�ی�رق�ص ال�ب�ط�ن وال�ج�الب�ی�ب 

 ٠والعمائم والكؤوس والكراسي
 

…یرقص ال�ب�ط�ن ج�وع�ا وح�ی�رة وغض�ب�ا 
دوامة ال تني تحفر في التراب ثقبا یھوي بھا 
فتغوص في الوحل فیعلوھا الط�ی�ن ف�ی�ث�ق�ل�ھ�ا 

 …فتسقط 
و یستمر اإلیقاع رتیبا صارخا ناش�زا یص�ّدع 

 …األكوان 
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 .أنا الوحید الذي نجوت من رأسك 
 

 ابتسامتك ھذه
 خیانة ألحزانك المؤجلة

 
 أسكتي ضوضاء فستانك ھذا

 لقد شمر عن أكتافھ،
 .وظن أنھ سوف یخرج معنا اللیلة

 
 أطلقوا سراحي
 عندما اكتشفوا

 .أنني أتلذذ بالعتمة 
 

 ستھبطین على رأسي كتفاحة نیوتن
 وسأفسر ھذا على أنھ

 .ثمة شجرة ترید أن تقول لي نحن ھنا
 

 وأنت تضیقین فستان
 كبریائك

 وتلمین ذیل سوء ظنك بي
 ال تنسي أنك كنت من قبل

 .على مقاس قلبي
 

 مضى عامان
 وأنا أتدرب على دخول

 صفحتك الشخصیة
 مضى عامان

 .وأنا ما زلت أتھجى نصوصك
 

 ستبحثون عني
 وتجدونني بین جبلین

 قولوا لھا
 وجدناه ینزف موسیقى

 وھذه أوراقھ
 .بھا كتابة على ھیئة شعر

 
 وعندما ترید االشتراك في

 قلبي
 ال تنس تفعیل خاصیة

 .الجرس
 

 أي مزاج ھذا الذي
 یمعن في القسوة،

 ویحرضني أن أصنع
 فنجان قھوتي

 .من كحل عینیھا
 

 امرأتان
 امرأة تفكر في رقصة جدیدة

 بعد أن ینتھى قلم الروج
 .من مھمتھ

 وامرأة وحیدة تقلب في ریموت
 التلفاز ربما صادفھا مشھد الثنین

 .یتعانقان
 

 وھم یستخرجون أنفاسي
 من رئتیكِ 

 ینقون نظراتي من بؤبؤ عینیكِ 
 یعقمون جسدك التاریخي

 من أناملي
 سیقولون

  كیف أُصبِت بالحب؟
 قولي لھم: وقعُت في غرام احمد

 .قولي: كنت من المخالطین
 

 دع الفرح
 ینتظرك ولو دقیقة واحدة
 كما كنت تنتظره لسنوات

 دعھ ینتظرك
 .وراقص حزنك النبیل

 
 وانا أمرر رأسي بین ذراعیك

 استوقفني ھذا العقد الذي
 كنت قد أشتریھ لك

 في زمن الحرب العالمیة األولى
 .على كورونا

 
  نتسكع أنا والموت كغریبین

 وكأعداء شرفاء
 نجلس على طاولة واحدة

 ینتظر كل منا
 .من یحاسب على ھذه اللیلة

 
  تفقدت الشوارع الجانبیة

 وجدت الكثیر منھم
 قد عبروا في غفلة

  ..إلى قلبي
 ھذا المسیج بالورد

 ھذا الذي تحرسھ
 دبادیب ال تعض أحدا

 
 تذكر وأنت تعانق الھواء

 أال تدھس ظل حبیبتك
 ستقول وأین ھي اآلن؟

 :اقول
 اخرجھا من دمك وراقصھا

  .على رمل غیابك
 

 استعرت خمس ضحكات
 من مھرج

 ولم یأخذ مقابال
 قال احتفظ بواحدة لك

 .وأنت توزعھا على أصدقائك المؤلمین
 

 كل مرة تجيء لي
 في الحلم 

 وكل مرة أنسى أسألھا
  كیف َعرفِت عنوان غرفتي؟

 
 الوحدة التي كانت

 .مزدحمة بي أفسدھا صوتك
 

 رقصتك ھذه
  تصلح لعید میالدي القادم

  ت ي، ق
 
 
 
 
 
 

 لیلى الطیب
 الجزائر 

 
 
 
 

 
 على حافة السؤال 

 یتقاعس الھوى
 نبض ال یصلح للسكن 

 نشف فمي 
 تورمت أقدام اإلحساس

 .. احتضن وسادتي
 أیعود العناق ... في شحوب اللیل،

 .. القرأ نبضي
 ..من ركام الصمت ؟

 قل لي كیف اخرجك 
 ..وأشھر أفالسي ؟

 حیَن تكوُن كل أفراحي... عورات
*** 

 في رحم الصبح
 دانیھ شمسي .. غفوت على ورق

 حبیبات الرملأفترش 
 وحدي في حقول المدى

 أطرق السمع ملیا
 حافیة القدمین ممتطیة ساقَْیھِ 

 في مھد السطور .. جرحي صداح
 أتراه یحبني!!.. أیا حب؛

 بین المدٍّ والجزر
 عمدني بثغر الصمت
 ألرتدي ثوب القلق

 حبات عرق تخرُج من كعب سریري
*** 

 بالوجع اتمتم لجسٍد ھاربٍ 
 والقرار قراري
 صار لي وطن ؛

 ألمس ھمس الریح
 ألرتق حنجرتھ 

 أكسر أقفال العتاب
 فتصھل االشواق لتنحني على سفح حلم

 مسح الّدمع عن الفرح
 ببكاء الصبار
 أطوي جفوني

 ..سل الوسائد تخبرك ؟
 ..!! كیف عربد زمني

 على خصالت شعري،

 قصیدة: 

أ   صم 
 

 
 

 

 

 

 

 احمد دیاب/ مصر
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 أفتُح النوافَذ بابتسامة  
 تفسیر متعة الغیم 1-

قطٌع من الظالِم ترغُب أن ت�ح�ت�س�ي 
الخمَر م�ن ح�ری�ِر س�ت�ارة ن�اف�ذت�ي، 
ودون أن��اق��ة غ��ب��ط��ت��ِھ ی��ف��تّ��ُش ع��ن 
مزموٍر یحتاج�ھُ ب�ع�ی�داً ع�ن ع�ی�وِن 
الض��وء ال��ف��اره ال��ھ��ن��دام  ی��ت��ع��ّرُج 
مالحقاً أسماَل امرأة تقلّب�ھ�ا ال�ری�اُح 
ینسُج خیوطَ الدانتیل السوداء ال�ت�ي 
تتقّدُم لھا اآللھة قرابین الجنّة بع�ی�داً 
عن أنظاِر المالئكِة الص�غ�ار ال�ذی�ن، 
یع�ص�روَن ال�غ�ی�َم ل�ألیّ�ام ال�م�ب�ارك�ة 
والحریِر ألسم�ال�ن�ا الش�فّ�اف�ة ل�غ�ای�ِة 

وتستعّد لطب�عٍ ی�م�ت�ل�ُك رؤی�ا ٠الیوم 
كثیرة العطِف في تفسیِر متعِة الغ�ی�م 
في الطیِن بكثیٍر من الدھشِة وق�ل�ی�ٍل 

ب��ع��ی��داً ع��ن أرج��اِء  ٠م��ن ال��ح��ریّ��ة
المكان الذي یجھُل س�ع�ادةَ م�ج�ن�وٍن 
ل��ط��ی��ف ف��ي ط��ق��وس��ھ األل��ی��ف��ة م��ع 
فانوٍس وأكواَم ظ�الم أب�ی�ض یس�ی�ُر 
أسفَل عموِد ضوٍء أسوأ ما فیھ، أنّ�ھ 

ی�رت�ط�ُم  ٠بارد اكثر من ط�ع�اِم ث�ل�جٍ 
بس��رع��ِة ھ��واٍء ف��ي إح��دى ل��ی��ال��ي 

في ج�ی�ِب ش�خ�ٍص  ٠تشرین الذھبیّة
وحیٍد یكسُر رائحةَ االوقاِت الصافی�ة 
في صفحة الحیاة القاتم�ة وش�ع�رھ�ا 
الرقیق الطقس، یصُل بمزاِجھ بعی�داً 
عن أنظاِر ال�م�اء، وی�ت�ق�ّدُم ص�غ�ی�را 
ك��ك��ت��اب ل��ی��ك��ب��َر كض��وٍء ی��ع��وُد ال��ى 
ال��م��ن��زِل ف��ي ال��م��س��اء ،ح��ی��ن ت��ب��دأ 
الحّصة األولى من خ�ل�دون�ی�ة ال�ل�ی�ل 
بضجیجٍ متألّم في لھفِة نبی�ذ عّش�اق 
ی��ت��ن��اث��روَن م��ن ط��ع��ِم��ھ ب��غ��زارٍة 
ویلعبوَن ببطٍء ف�ي ط�ی�ٍن یس�ت�وح�ي 

 عمَل ورقة التوت
 

 كثیراً وأنا فقط2-
أنا فقط من یھتّز في غرفتھ المعتمة 
بضوٍء بسیٍط ال یتج�ّوُل ف�ي جس�دي 
كثیراً .وحین أجلُس ولكي أس�ت�ط�ی�ع 
أن أخرَج بحریٍّة ال متن�اھ�ی�ة ف�ات�ح�اً 
الھواء الطل�َق وامش�ي ال�ى ع�ی�وِب 
الطین، أفتُح النوافَذ ب�اب�ت�س�ام�ٍة وال 
أغضب على ال�غ�ی�ِم وأن�ا أرس�ُل ل�ھ 
دخاَن س�ی�ج�ارت�ي، وح�ی�ن أص�ادُف 
ام��رأةً ال ت��خ��ون��ن��ي وھ��ي ت��ل��ت��ق��طُ 
أشالئي وحیاتي ال�ك�ام�ل�ِة الس�اب�ق�ة، 
وأخت�ل�ُف م�ع ذك�ری�ات�ي ال�ى درج�ٍة 
تجعل�ن�ي أص�ّدق�ھ�ا وأص�ادُق ب�ع�ض�ا 
م��ن��ھ��ا ال��ى رت��ب��ِة غس��ِل أج��زاِء 
نضوجي ال�م�ف�ّك�ك�ة، وأع�ی�دھ�ا ال�ى 
س��اب��ِق ع��ھ��دھ��ا بش��ك��ل إی��روت��ی��ك��ي 

أتنّوُع ف�ي ف�ك�رت�ي وأذھ�ُب ٠جّذاب 
إلى ظالٍم غزیر یصلُح للحّب ول�ی�س 

ب�آل�ھ�ٍة س�ح�رٍة وب�ال   لمنف�ى م�ك�ت�ظّ 
نواف�ذ ل�دخ�وِل ال�ح�اوی�ات والض�وِء 
والموس�ی�ق�ى وأش�ی�اء ك�ث�ی�رٍة ح�یّ�ٍة 
ل��م��وت��ى ی��ك��س��روَن أض��رح��ت��ھ��م، 

ویس��ی���روَن ال���ى ع��وان���س ك���ب���ار 
برائحتھم الزنخِة ویتلّصصوَن ع�ل�ى 
أشی�اٍء، ت�ت�م�ّوُج أم�ام�ھ�م وخ�ل�ف�ھ�م 
یتدحرُج األف�ُق م�ع ال�ع�س�ِل وال�ورد 
والضوء وعلى الش�رف�اِت أرج�وح�ة 
الس��ت��ائ��ر وم��ن��اق��ی��ر ط��ی��ٍن أح��م��ر 
وأص��ص ب��ی��ض��اء ف��وق��ھ��ا أق��ف��اُص 
وت��ع��اوی��ذ ك��ات��درائ��یّ��ة ت��ن��وُح ع��ل��ى 
أشخاٍص في نقشاِت الس�ّج�ادة، ف�ي 
صخٍب یضعوَن أصابعھم في ث�ق�وِب 
معلّقة منُذ صیٍف مضى برداٍء أس�ود 

 أنیق وبصیِص بیاضھا المرح
 

 أنتظُر تذھبین الیك3- 
من أجل أن أح�بّ�ك أك�ث�ر س�أع�ی�ُش 
كثی�راً وأتس�لّ�ق ف�ردوس�ِك ب�أص�اب�عِ 
قصبي یحتسي م�ا ف�ي جس�دك م�ن 
عسٍل، أضُع منّي كي ال تؤلمك قلی�ال 
أمكنِة یدي ل�ت�س�م�ع�ي م�ا ت�رغ�ب�ی�َن 
باسترخاء، الرسالةُ ل�ی�س�ْت عص�یّ�ةً 
على الفھِم ضعي شیئاً م�ن الض�وِء، 

ك��ون��ي ٠وأج��ل��س��ي ع��ل��ى رك��ب��ت��ی��ك 
ب��م��زاّج رائ��ٍق ل��ی��س ك��ب��وذّي أو 
صعلوٍك او كاھٍن مغلوب على أم�رِه 

س��أن��ت��ظ��ُر   أودُّ ش��ی��ئ��اً اذھ��ب��ي إل��ّى،
وصولك عاریةً ب�ل�ّذِة ف�ی�ٍض ربّ�ان�ي 
وطقوٍس ال تش�ب�ھُ اال نس�اء أل�ھ�ات 

 وبطریقٍة تشبھُ إحتساء بخاِر نبیذ،
ال تفّكري بالحل�ی�ِب واج�ل�س�ي ع�ل�ى 
ع��ی��ن��ی��ك وحس��ب ط��ری��ق��ة ی��وغ��ا، 

أبِق كم�ا أن�ت  ٠أنِت لنفسك ابتكریھا
وأعبثي براح�ة ال تض�ج�رك أم�اك�ن 
إختلفت م�ع�ك ف�ي ض�وِء ج�ح�ی�م�ي 
ولجلِب ضجیجي الخلی�ج ف�ي ال�ل�ی�ل 
ضعي في عریِك بعَض ال�م�ل�ح وف�ي 
یدیِك الماء بالتراب وأن�زل�ي ح�اف�ی�ةً 
الى ط�ری�ق�ي ال�ع�ل�وي ف�ي الس�م�اِء 
وضعي على قصب�ي ال�ج�اف ال�زی�َت 
الساخن وأعشاباً لم یرھا ك�ل�ك�ام�ش 
في قاربھ وعلى شفتیك ضعي حریَر 
عشبة أوروك ودھشة خ�م�ب�اب�ا م�ن 
مرایا الماِء وتمّردي بكامل ش�ب�ٍق ال 
حدود لتجوالِھ المدھ�ش ف�ي ث�ق�وٍب 
ت��م��ع��ُن ف��نّ��ا ف��ي ط��ق��وِس ال��م��ت��ع��ِة 
واالن��ت��ش��ار وب��ع��د ال��وص��وِل إل��ى 
فراغاٍت متناھ�ی�ة الص�غ�ر أف�رك�ی�ھ�ا 
بزغٍب أصفر یسك�ُب ق�ھ�وةً ح�م�راء 

 في نھایِة الطریق الذي أضعتھ
 نصوص تتسلق یدیك

 أمضي أقّل انخفاضا 1-
كما ترغبین أمض�ي أق�ّل ان�خ�ف�اض�ا 
من تلمیحاتِك األربعی�ن، تس�ری�ح�اُت 
التراب في كّل م�ك�ان ت�ت�س�لّ�ُق ی�دي 
ب��ع��دِد ب��ج��عِ ال��ب��ح��ِر وب��أس��ال��ی��ب ال 
یفھمھا اال متحف الجمال ، أع�ت�رف 
انّھا لیست المّرةُ األول�ى أن أص�ی�َر 
أكبَر سنّا ،كما أقّر وأع�ت�رف أنّ�ي ال 
أتذّكُر یوماً مررُت الیك كطف�ٍل ك�ن�ت�ھُ 

ول�م أك�ْن م�ذھ�الً ب�ت�ات�ا  ٠ذاَت م�ّرة
تفیُض منّي ال�ب�راءةُ ألك�ّوَن وق�ت�ھ�ا 
معي صداقةً متواصلة كي ال أضح�َك 
علیھ، وأحشرهُ ف�ي ذاك�رت�ي ورغ�م 

ك�ن�ُت أس�ت�م�ت�ُع ٠أنّي سافرُت ك�ث�ی�راً 
حین أشعر أنّ�ي ل�م أك�ْن أك�ب�َر س�نً�ا 
،بحكمٍة اتّكرم بھا في نھای�ِة دھ�ل�ی�ٍز 
ی��ل��بّ��ي رغ��ب��ةَ ل��م��س��ي ل��ف��ردوِس��ھ��ا 
ونقوشھا وأبجدیّتھا وتفّضلي مبّك�راً 
ب��م��ص��ادق��ت��ھ��ا ب��أك��م��ل��ھ��ا ل��ألع��ج��اِب 

بعد سھٍر ط�وی�ٍل ف�ي ع�ّب  ٠بمشیھا
اللیِل، ال�ى أْن تش�ّم رح�ی�َق ال�ف�ج�ِر 
الحالك البیاض الذي یسقطُ ك�ح�ص�ى 
صغیرٍة ت�ت�ھ�اوى ب�ل�ّذة ع�ل�ى ك�ت�ِف 
األرض وای�ق�ون�ِة ال�ح�ی�اة، ال�م�ن�ف�ى 
الذي في عذوبِة األسّرة ف�ي ج�م�ی�عِ 
األمكنِة لیس بارداً لرماٍد فوق�ھ ث�ل�ٌج 
على جانبي بورتریت ش�خ�ص�ّي ف�ي 
ال�ف�ان�وِس ال�ذي اس�ت�س�ل�َم الن�اش�ی��ِد 

في فّن موتى المقبرة ال�ذی�ن  ٠الحب
أنتھوا تّوا ب�م�ث�اب�ِة وھ�م ی�ت�خ�یّ�ل�ون 
مصیرھم قبالةَ ن�ب�ی�ٍذ ع�ت�م�ٍة أس�ود، 
ویكتبوَن اف�ت�ت�اح�یّ�ة ش�خ�ی�ِر ال�ل�ی�ل، 
یس��ھ��ُر األح��ی��اء ت��ح��ت ش��م��ٍس ف��ي 
م�ن��ف��ى ح�ی��اٍة ب��ت�ك��ف��ی��ٍر س��اذجٍ وھ��م 
یرّددون ل�ل�م�ّرة األول�ى ب�ع�َد ف�واِت 

أمام مرایا ت�ح�ت�ھ�ا ك�رس�ي  ٠األوان
 أخطاٍء اغتسلوا بھا ببراءة

 
 معابٌد مھجورةٌ  2- 

في البرِد ألعُب بالنرِد وفي الش�م�ِس 
ألعُب بورٍق أعمى وشیوخ بال نساٍء 
ومنفى بال بیٍت ال ی�ب�ق�ى وح�ده ف�ي 
معابد مھجورة، مساء كھنٍة یكتبوَن 
ال��ت��ع��اوی��َذ ف��ي ال��غ��رِف الس��ریّ��ة 
وعّرافاٍت یفتحَن الشرفاِت ب�ت�م�ی�م�ِة 

أمطاٌر ن�ح�ی�ل�ةٌ ب�ال�ح�ّب  ٠برجِ االسد
بحاجٍة إلى أصابع�ي. ال ش�يء ل�دّي 
ألمضي ھ�ِرم�ا ب�الض�وِء، وأت�ن�ّص�ت 
الى نساٍء ی�ل�ب�س�َن ن�ب�ی�ذاً وی�م�دح�َن 

اسطورةَ حلیبي اللیلي المدل�ق ف�وق 
رص�ی�ِف ح�ان�اِت ن�ھ��ر ،ی�ج��ري ف��ي 
الموسیقى الى معبِد أس�ف�اِر م�رث�یّ�ٍة 
خضراء بلوِن امرأة عانس، تستح�ّم 
ب��زی��ّت ی��ت��ن��قّ��ط م��ن ل��وح��اٍت داخ��َل 
كاتدرائیّ�ة رط�ب�ة ك�رم�اٍد ج�اف ف�ي 
صحراٍء متحّولة، صراُخ آلھٍة س�وٍد 
مصحوب بأصابع صفراَء، تمتّد م�ن 

دوَن رأِس   م�ن��ف��ى ی��ك�ت��ُب غ��رائ��ب��ھ
ویخلُع أسمالھُ ف�ي الض�وِء، ٠سطٍر 

یالئمھ أْن یرقَص أماَم حافلِة موتى، 
ی��ت��س��لّ��ق��ون ح��ب��الً أزرَق م��ن م��ّد 

ی��ط��م��ُس أص��اب��ع��ھ  ٠وج��زٍرث��رث��ار
الطریّةَ في صلصاِل خرائب ب�اھ�رة، 
تتعلُّم فّن التجمیِل لتطرَد ظّال ال ینف�ُع 
ف�ي ال��ل�ی��ِل، ورم��اداً ی��ق��ل��ُق م��ن��ف��اي 
االنیق في مقبرةّ ال تست�وع�ُب أك�ث�ر 
من نّص یرثي موَت قل�ب�ي األع�ور، 
وأمس حین ج�ل�س�ُت ق�ب�ال�ةَ ح�ارٍس 
ك��ان ی��ح��ت��س��ي ذك��ری��ات��ي ب��ق��م��ی��ٍص 
شفّاٍف وفٍم من أصِص ن�واف�ذ م�ع�ب�ٍد 
خفیض، یسكُب نبیذا، یعشُق ال�ح�ف�َر 

 في التراب
 

 حلیٌب تحت فانوس3-
أبتكُر وقتاً فخما لتذكاٍررق�ی�ٍق ی�ت�اب�ُع 
طریق�ھ إل�ى خ�ج�ٍل م�اك�ٍر ،ل�أل�س�ف 
یحمُل فك�رة أك�ب�ر س�نّ�ا م�ن ح�ی�ات�ھ 
المبّكرة بأطناِن ورٍد في دّن شھ�وت�ھ 
البذیئة، في مدحِ جنیٍّة تعب�ُث ب�ط�ی�ٍن 
مبعثٍر في ب�ی�ِت ع�ج�وِز ی�ح�ل�ُب ف�ي 
اللیِل الحلیَب من ظّل قص�ٍص ت�ح�َت 
فانوِس لیٍل، یتن�قّ�طُ ع�ط�راً ی�ث�ی�رھ�ا 

ف��ت��رت��ع��ُش وت��ھ��م��ُد ف��ي إھ��ت��زاز ٠
كص�وِت ك�رس�یّ�ھ�ا ال�م�ك�س�ور ٠لذیذٍ 

الذي تسلّقّت فوقھ كثیراً بفتنِة عرٍي 
ب��اذخ ،ن��ك��ای��ةً ب��ال��ورِد ف��ي وق��ِت 
إس��ت��راح��ة الض��وِء ی��ك��ّرُر س��ی��رت��ھ 
الذاتیّة ب�ب�ش�اش�ِة ض�ب�اٍب، ی�ت�ب�خ�ت�ُر 
كغانیٍة تشتاُق الى م�خ�دع ض�رورّي 
لش��ّم رائ��ح��ِة ب��خ��ور م��ن ن��اف��ورِة 
تجاعید ضوٍء، یسیُل حل�ی�ب�اً ط�ازج�ا 
في ثقوِب صلصاٍل یدّسھ عجوٌز ف�ي 
ت��نّ��وِر ال��ف��ج��ِر ق��ب��َل ص��ی��اح ال��دی��ِك 
لالحتفاِء بحكمٍة ناضج�ٍة، ب�وس�ع�ھ�ا 
أن تس�خ�َر م�ن إغ�واِء ل�ی�ٍل أس�ود، 
یدّب أسفل عواِء مجن�وٍن ال یس�م�ح 
للزیِت الذي یعبُث بالضوء أْن یسی�َل 
بحّجة تفكی�ر غ�ی�ٍم، ل�ت�دب�ی�ِر م�ك�ی�دة 
ت��زع��ج��ھ وت��ع��طّ��ُل س��ی��َرهُ ث��رث��رِة 
امرأة ,تستغّل أصاب�َع ی�دی�ھ ب�ث�م�ال�ِة 
ج��ن��ون��ھ ال��ط��ازجِ وغ��ی��ر ال��ط��ام��ح 
وال�م��ال��حِ وغ��ی��ر الص��ال��ح، ال��ھ��واُء 
یكّررهُ في صعوِده بجسارٍة لالحتفاِء 
بنقوِش ط�ی�ٍن، تس�ت�وح�ي أس�ط�ورةً 
عذبةً في الھزیعِ األّول م�ن ال�ك�س�ِل 

ب�م�الم�ح س�وداَء وازع�اجٍ  ٠الرتیب
 أبیَض بعد الواحدِة حبّاً.

-   َاا ُأ 
-   صم 
 

 
 زھیر بھنام بردى  
 بخدیدا -العراق، نینوى 



ضیفتنا الیوم دكتورة ش�ی�ری�ن ال�ج�الب،    
م��درس ع��ل��وم ال��م��س��رح، قس��م ال��ع��ل��وم 
األساسیة، كلیة التربیة للطفولة الم�ب�ك�رة، 
جامعة اإلس�ك�ن�دری�ة، وال�م�ت�خ�ص�ص�ة ف�ي 
ف��ن��ون ال��م��س��رح وال��ت��م��ث��ی��ل واإلخ��راج. 
دكتوراه الفلسفة في المسرح، حیث ك�ان�ت 
أطروحتھا "الدالالت السمعیة وال�ب�ص�ری�ة 
ودورھا في التكوین المعرف�ي ف�ي مس�رح 

 -دراسة في ال�ع�رض ال�م�س�رح�ي -الطفل 
وق��ب��ل ذل��ك ك��ان م��وض��وع رس��ال��ت��ھ��ا 
للماجستیر: "مكونات الصورة المسرحی�ة 

 -بین المبصر والكفیف في مس�رح ال�ط�ف�ل
 دراسة في نظریة الباتافیزیك. 

 
بعد الترحیب بھا س�أل�ت�ھ�ا ع�ن نش�أت�ھ�ا  -

 وبدایة تعلقھا بالمسرح فقالت:
** كنت األخت الكبرى ألس�رة س�ك�ن�دری�ة 
من أصول صعیدی�ة، ت�رب�ی�ت وت�رع�رع�ت 
على حب القراءة وال�ق�ص�ص وال�ح�ك�ای�ات 
بین أحضان جدتي عزیزة، فمع�ھ�ا ط�وف�ت 
في ال�ب�الد ال�ب�ع�ی�دة وال�ُج�ُزر ال�م�س�ح�ورة 
وحلَّقنا مًعا كالحمام حول قصور األم�ی�رات 
والشاطر حسن والسندباد فاستیقظ بداخلي 
حب التخی�ی�ل ون�غ�م األح�اس�ی�س وأدرك�ت 
أھمیة الحكایة ودورھا في تطویر مھ�ارات 
اللغة والمعرفة وتنمیة الخیال، خاصة ف�ي 
مراحل الطفولة المب�ك�رة. عش�ت ب�دای�ات�ي 
في المملكة العربیة السعودی�ة ف�زاد ح�ب�ي 
للغة الع�رب�ی�ة وھ�ن�اك ب�دأت أك�ت�ب أب�ی�اتً�ا 
شعریة وجدت استح�س�ان أس�ات�ذت�ي وم�ن 
حولي. وفي وطني التحقت ب�ك�ل�ی�ة اآلداب 
قسم اللغة ال�ع�رب�ی�ة وم�ن�ھ�ا ال�ى م�ع�ت�رك 
الحیاة والعمل في مجال التربیة وال�ت�ع�ل�ی�م 
كمعلمة للغة العربی�ة ث�م م�وج�ھ ل�ل�ت�رب�ی�ة 
المسرحیة وتلك كانت ال�ب�دای�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة 
لتفجیر العشق الكام�ن ب�داخ�ل�ي ل�ل�م�س�رح 
ف�ال�ت�ح��ق�ت ب��ك�ل�ی�ة اآلداب قس�م ال�م�س��رح 

وتبدلُت كلیا فتناغمت أنا والمس�رح س�ویًّ�ا 
وصرنا رفیقَي درٍب طویل. وب�ال�رغ�م م�ن 
تفوقي وحصولي على المرتب�ة األول�ى ل�م 
أتمكن من التعیین في ك�ل�ی�ة اآلداب وك�ان 
ذلك من أروع ما صنعھ القدر؛ فقد ع�ی�ن�ت 
معیده في كلیة التربیة للط�ف�ول�ة ال�م�ب�ك�رة 
ج��ام��ع��ة االس��ك��ن��دری��ة وب��دأت أنس��ج م��ن 
المسرح میدانا فسیحا لمنح الطفل المعرفة 
والمھارات وال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ال�ذات وت�ق�ب�ل 
اآلخر وتنمیة الخیال والتخی�ل خ�اص�ة ف�ي 
مرحلة الطفولة المبكرة. ومن یومھ�ا ب�ات 
المسرح موطني ال�ذي ال ی�م�ك�ن أن أح�ی�ا 
بعیدا عن ضفافھ اإلبداعی�ة س�واء ت�أل�ی�ف 
النص أو إخ�راج�ھ أو ت�دری�ب�ات ال�ت�م�ث�ی�ل 
ووض��ع ال��رؤی���ة اإلخ���راج���ی��ة ش��ام���ل���ة 
س�ی�ن��وغ�راف��ی�ا ال�ع��رض ال��م�س��رح�ي ب�ك��ل 
َمى ل�م�ا ی�م�ت�ل�ك�ھ  أشكالھ خاصة مسرح الدُّ
من مكانة كبیرة في نفوس أطفال المرحل�ة 

 المبكرة .
 
: یا لھا من قصة كفاح أھن�ئ�ك ع�ل�ی�ھ�ا!   -

واآلن ل��ن��دخ��ل ف��ي م��وض��وع ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي ن��ت��ل��م��س أس��ب��اب االھ��ت��م��ام 

 المنقطع النظیر الذي یولیھ لھ الناشئة...
** السبب ع�ل�ى األرج�ح أن ال�ع�ال�م ب�ات 
یعاني ال�ك�ث�ی�ر م�ن الص�راع�ات واألزم�ات 
التي صار لھا تأثیٌر كبیٌر على حی�اة ال�ف�رد 
وتطلعاتھ، األمر الذي انعكس على ال�ح�ال�ة 
ال��ن��ف��س��ی��ة وم��دى ال��ق��درة ع��ل��ى م��واك��ب��ة 
المواقف واألحداث بالصورة، التي ج�ع�ل�ت 
البالغین غیر مھیئین للقیام بدورھ�م ت�ج�اه 
األبناء وخاصة الص�غ�ار، ح�ی�ث ال�ت�وج�ی�ھ 
والتوعیة. ف�ب�ات الص�غ�ار ب�ال ت�وج�ی�ھ أو 
إرش�اد، األم�ر ال�ذي ج�ع�ل م�ن�ھ�م م�ع�ل�ًم��ا 
ومتعلًما في الوقت ذات�ھ، خ�الل ال�ح�ص�ول 
ع���ل���ى ال���م���ع���رف���ة أی���ا ك���ان مص���درھ���ا 

 وتوجھاتھا.

: أال ت�ری�ن م�ع�ي أن ل�ذل�ك س�ل�ب�ی�ات�ھ   -
 وإیجابیاتھ؟

** تتمثل اإلیجابی�ة ف�ي ح�ال ت�واج�د م�ن 
یبث القیم البناءة في نفوس الناش�ئ�ة م�ث�ل 
حب ال�وط�ن وال�ت�س�ام�ح واح�ت�رام اآلخ�ر 
وغیر ذلك من القیم شدیدة األھمیة، بی�ن�م�ا 
تتمثل السلبیة في تدھ�ور دور م�ؤس�س�ات 
التنشئة األصیلة كاألسرة فص�ار الش�ب�اب، 
واسمح لي بأن أستعیر قول م�ن ق�ال�وا إن 
سائل التواصل االجتماعي اس�ت�ول�ت ع�ل�ى 
عقول النشء والشباب إلى درجة اإلدمان، 
وبدأت تھدد كثیًرا م�ن ال�ق�ی�م ال�ت�ي ك�ان�ت 
تحرص علیھا األسرة، فقد ص�ار الش�ب�اب 
خاضغین لقیم العالم االفتراضي التي تبثھ�ا 

 تلك الوسائل على مدار الساعة.
 
لِیَن األسرة بعَض المسئولیة   - : لعلِك تَُحمِّ

 عن ھذا "اإلدمان"؟
** لألسرة أھمیتھا التي ال یس�ت�ط�ی�ع أح�ٌد 
إنكارھا، وأخشى أن أقول إن الموب�ای�ل أو 
الالبتوب سبٌب في انتزاع ال�ف�رد وخ�اص�ة 
الطفل من واق�ع�ھ وج�ع�ل�ھ م�أس�وًرا داخ�ل 
عوالم افت�راض�ی�ة، ق�د ت�ك�ون ب�ع�ی�دة ع�ن 

 الرقابة الوالِِدیَِّة في كثیر من األحیان.
 
: ألیس من الواجب بذل الجھ�ود ل�ج�ع�ل   -

مواقع التوصل االجتماعي وس�ی�ل�ة ت�ع�م�ل 
على جمع الشمل وتوفیر الدعم والتوعیة، 
وتحویل اآللة من وس�ی�ل�ة اغ�ت�راب�ی�ة إل�ى 

 وسیلة تواصلیة فعالة؟
** بالفعل، وخیر مثال ع�ل�ى ذل�ك دراس�ة 
أجریت مع شریحة فوق خمسة آالف ف�رد 
من جمھور مواقع التواص�ل االج�ت�م�اع�ي، 
ھم جم�ھ�ور ص�ف�ح�ات ت�م انش�ائ�ھ�ا ع�ل�ى 
برنامج فیس ب�وك وت�وی�ت�ر، ب�ھ�دف نش�ر 
التوعیة بجائحة ك�ورون�ا وط�رق ال�وق�ای�ة 
وال�ح�د م�ن ان�ت�ش�ار ال�ع�دوى، ل�ی�س ھ��ذا 
فحسب بل العمل خاللھا على خلق ق�ن�وات 
اتصال بین الطفل والقائمین على تن�ش�ئ�ت�ھ 
سواء أكان داخل أسرتھ أو في المؤسسات 
المنوطھ بتوجیھھ. حیث إن التواص�ل ع�ن 
بعد جزء ال ی�ت�ج�زأ م�ن ح�ی�اة ال�ف�رد ب�ع�د 
ك��ورون��ا، األم��ر ال��ذي ی��ح��ت��م ت��وظ��ی��ف��ھ 
وتطویعھ بما یناسب التخصصات المختلفة 

 لتحقیق األھداف المنشودة.
 
: وما ھي اآللیات التي است�خ�دم�ت�م�وھ�ا   -

 في ذلك؟
حدث ھذا خالل توظیف فنون المسرح م�ن 
اإلبھار والتشویق وال�ح�ك�ي وال�م�وس�ی�ق�ى 
والمؤثرات والدم�ى ب�أن�واع�ھ�ا ، بص�ورة 
تتوائم مع ماھیة مواقع التواصل عن بع�د، 
لتقریب المسافات الفكریة وتحقیق ال�ھ�دف 
التوعوي المنشود. لذل�ك س�ع�ت ال�دراس�ة 
إلى توظیف فن�ون ال�م�س�رح، ب�اع�ت�ب�ارھ�ا 
وسی�ل�ة ف�اع�ل�ة ل�ل�ط�ف�ل ل�ل�ق�ی�ام ب�ال�دوور 
التوعوي المنشود بماھیة جائحة كورون�ا، 

 وطرق الوقایة منھا والحد من انتشارھا.

: ھنا على الفور ی�ط�ف�و س�ؤال: وم�اذا   -
ع��ن اإلج��رائ��ات االح��ت��رازی��ة وال��ت��زاح��م 

 االجتماعي؟
** معك حق فال�م�س�رح ط�ق�س اح�ت�ف�ال�ي 
یعتمد على الجمھور وتواج�ده اآلن�ي، ف�ي 
أثناء اللعبة المسرحیة، وذلك یتعارض مع 
حتمیة التواجد في المنزل، فك�ی�ف س�ن�ق�دم 
عرض مسرحي جم�اھ�ی�ري ف�ي ظ�ل ھ�ذه 
الظروف؟ من ھنا جاءت فكرة البحث ع�ن 
طریقة تتناسب م�ع ك�ل ت�ل�ك ال�م�ع�وق�ات، 
شریطة أن تحقق المتعة والتشوی�ق فض�ال 
عن ابتكار ط�رق ت�ف�اع�ل ح�ق�ی�ق�ي ألف�ك�ار 
إبداع�ی�ة بس�ی�ط�ة غ�ی�ر م�ك�ل�ف�ة ومس�ل�ی�ة 
مشوقة مبنیة على تنمیة مھارات ال�ط�ف�ل، 
وب��ث روح األل��ف��ة وال��م��ح��ب��ة ب��ی��ن أف��راد 
ال��م��ج��م��وع��ة س��واء داخ��ل األس��رة أو 
خارجھا، خاصة وھم في حالة ضیق شدید 
بسبب منعھم من الخروج وال�ل�ع�ب خ�ارج 

 المنزل.
َم�ى" ل�ت�ق�دی�م  ھنا برزت أھمی�ة دور "ال�دُّ
فنون المسرح بشكل افتراض�ي، ل�ت�ح�ق�ی�ق 
الھدف التوعوي والتشویقي بما ی�ت�ن�اس�ب 

فضال ع�ن   مع كافة اإلجراءات االحترازیة
امكانیة الت�ن�ف�ی�ذ ب�ف�رد واح�د. وص�ار م�ن 
األفضل توظیف عروض مسرح افتراضیة 
للطفل، باستخدام ال�دم�ی�ة وف�ن�ون ال�ح�ك�ي 
لتقدیم توعیة ح�ول ج�ائ�ح�ة ك�رون�ا ھ�دف 
الوقایة وال�وع�ي.وص�ار ی�ت�وج�ب إكس�اب 
مھارات تنفیذ الدمى بأبسط الطرق وع�م�ل 
مسرح صغیر داخل المنزل، حت�ى ت�ت�م�ك�ن 
األم من توظیفھ للتوعیة بماھیة ال�ج�ائ�ح�ة 

 وطرق الوقایة منھا.
تستھدف تنمیة مھارات الطفل الس�ت�خ�دام  

امكانات العالم االفتراضي ب�م�ا ی�ت�ف�ق م�ع 
میولھ ، ولیس العكس حیث یستخدم العالم 
االفتراضي عقول أطفالنا وی�وج�ھ�ھ�ا ك�م�ا 

 یحلوا لصانعیھ .
 
: وم�ا ال�دور ال�ذي ق�م�ِت ب�ھ ف�ي ھ�ذا   -

 المجال؟
** أنش�أت م�ج�م�وع�ة ع�ل�ى ال�ف�ی�س�ب��وك 
أطلقُت علیھ�ا اس�م "ال�م�س�رح وال�ط�ف�ل.. 
فن .. علم .. نمو .. ارت�ق�اء ..م�ھ�ارات .. 
تقبل" كما أنش�أت ق�ن�اة ع�ل�ى ال�ی�وت�ی�وب 
بعنوان "قناة المس�رح وال�ط�ف�ل واألس�رة 
مع دكتورة شیرین الجالب" وق�د ح�ظ�ی�ت 
بعدد كبیر من المشتركین م�م�ا أس�ھ�م ف�ي 
م��ن��ح��ي ال��ت��ك��ری��م كش��خ��ص��ی��ة م��ن أك��ث��ر 

 .2020الشخصیات المؤثرة في 

 اا اا " د.  اب، "
ح ز را   

 

 أجرى الحوار: محمد محمد السنباطي/مصر
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مماالشّك فیھ اّن الموھبة قد تم�وت وت�ن�ت�ھ�ي 
بالتدریج اذا ل�م یس�ت�ط�ی�ع الش�اع�رت�ط�وی�رھ�ا 
واس��ت��ث��م��ارھ��ا أقص��ى إس��ت��ث��م��ارع��ن ط��ری��ق 
االطالع عل�ى ت�ج�ارب االخ�ری�ن واالس�ت�ف�ادة 
م�ن�ھ��ا واالت�ك��اء ع�ل��ى ال�م��خ�زون ال��م�ع�رف��ي 

وتسخ�ی�رال�خ�ی�ال ال�خ�ص�ب ف�ي ان�ت�اج   لدیھ,
وكتابة كتابات متمیّزة ومتفّردة تحمل بصم�ت�ھ 
الخاصة التي عن طریقھا یُعرف ویُستدّل ب�ھ�ا 
على إبداع�ھ, وق�د ت�م�وت ایض�ا اذا ل�م ت�ج�د 
التربة الصالحة والمناخ ال�م�الئ�م ألنض�اج�ھ�ا, 
وقد تنتھي حینم�ا ل�ْم ت�ج�د َم�ْن ی�ح�ن�و ع�ل�ى 
بذورھا التي تبذرھا ویعتني بھا ویُسقیھا م�ن 
الینابیع الصافیة والنقیّة, فالبّد م�ن ال�ت�واص�ل 
والتالقح مع تجارب االخرین الناجحة والعم�ل 
على صقل ھذه الموھبة وتطویرھا واالھت�م�ام 
بھا وتشجیعھا والوقوف الى جانب�ھ�ا ق�ب�ل أن 

 تُجھض.
یقول سركون ب�ول�ص: (ون�ح�ن ح�ی�ن ن�ق�ول 
قصیدة النثر فھذا تعبیرخ�اط�ىء, ألّن قص�ی�دة 
النثر في الشعراألوربي ھي شيء آخ�ر, وف�ي 
الشعر العربي عندما نقول نتحدث عن قصی�دة 
مقطّعة وھي مجّرد تسمیة خاطئة, وأنا أسّمي 
ھذا الشعر الذي أكتبھ بالشعر الحّر, ك�م�ا ك�ان 
یكتبھ إلیوت وأودن وكما كان یك�ت�ب�ھ ش�ع�راء 
كثیرون في العالم. واذا كانت تسمیتھا قصی�دة 
النثر, فأنت تبدي جھلك, ألّن قصیدة النثر ھ�ي 
التي كان یكتبھا بودلیر ورام�ب�و وم�االرم�ی�ھ, 
أي قصیدة غیرمقطّعة). م�ن ھ�ن�اب�دأن�ا ن�ح�ن 
وأستلھمنا فكرة القصیدة/ السردیّةالتعب�ی�ریّ�ة/ 
باألتكاء على مفھ�وم ھ�ن�دس�ة قص�ی�دة ال�ن�ث�ر 
ومن ثّم التمّرد والشروع ف�ي ك�ت�اب�ة قص�ی�دة 
مغایرة لما یُكتب من ض�ج�ی�ج ك�ث�ی�ر ب�دع�وى 
قصیدة نثر وھي بریئة كل البراءة من ھذا االّ 
القلیل ممن أوفى لھ�ا حس�ب�م�ا ی�ع�ت�ق�د/ وھ�ي 
غیرقصی�دة ن�ث�ر / وأب�دع ف�ی�ھ�ا ای�م�ا اب�داع 
وتمیّز, ونقصد انّما یُكتب الیوم انما ھ�و ن�ّص 

 حّر بعید كل البُعدعن قصیدة النثر .
 -اذا كان السرد النثري ھ�و س�رد قص�ص�ي  

حكائي ی�ق�ص�د ال�ح�ك�ای�ة اوت�وص�ی�ل�ي بش�ك�ل 
خطاب ورسالة أو ال�وص�ف, ف�أّن الس�رد ف�ي 
الشعر ھ�و س�رد الب�ق�ص�د الس�رد, ھ�والس�رد 
الذي یمانع ویقاوم السرد, أنّھ الس�رد ب�ق�ص�د 
األی��ح��اء وال��رم��ز ون��ق��ل األحس��اس وت��ع��ّم��د 
األبھار وتجلّي ل�ع�وال�م الش�ع�ور واألحس�اس 
وتعظیم طاقات اللغة, فأنّما نقصده بالتعب�ی�ریّ�ة 
أواللغة التعبیریّة فھي اللغة التي تتح�دث ع�ن 
المشاعر والعواطف والح�االت ال�ذھ�ن�یّ�ة ع�ن 
طریق تكثیف اللغ�ة وأن�زی�اح�ات�ھ�ا ال�ع�ظ�ی�م�ة 
والدھشة المبھرة, أنّھا التعب�ی�ر ع�ن مش�اع�ر 
ال�ذات األنس��ان��یّ��ة وع��ّم��ا ی��دور ف��ي داخ��ل��ھ��ا 
وأعماقھ�ا, وم�ا یس�ت�غ�ور ف�ي ع�وال�م ال�ذات 
األبداعیّة الخالّبة والغامضة, وع�ن ط�ری�ق�ھ�ا 
یمكننا أن نتلّمس ونشاھد ال�ع�وال�م ال�داخ�ل�ی�ة 
ل�ل�ش�اع�ر., أنّ�ھ�ا ال�ت��ج�رب�ة ال�داخ�ل�یّ�ة ل�ل��ذات 
الشاعرة والتي البّد لھا م�ن أن ت�ظ�ھ�ر ع�ل�ى 

 السطح وتستفّز المتلقي.
ویخطىء َمْن یظّن ویعتقد بأّن التعبی�ریّ�ة ھ�ي 
الكالم المعبّر عنھ بالحكي والق�ص�ة واألنش�اء 
العادي والسطحي, لھذا فأّن الكتابة المب�اش�رة 
والسطحیة تجعل العقل تابعا لمایقرأ, وحی�ن�ھ�ا 
یكون العقل أعمى وب�ل�ی�د ی�ع�ی�ش ف�ي رت�اب�ة 

وخمول , عكس الكتابة باللغة التعبیریّة ال�ت�ي 
تحتاج الى قارىء یمتلك حدسا یق�ظ�ا نش�ی�ط�ا 
مبدعا, حدس قوّي یمّكنھ من أكتشاف العوال�م 

أّن ال�ل�غ�ة   الداخلیة ال�ب�ع�ی�دة ع�ن�د الش�اع�ر,
التعبیریّة ھي التعبیرعن القیم المع�ن�وی�ة ل�دى 
الشاعر بدال عن محاكاة الواقع, أنّھا ال�ت�ع�ب�ی�ر 
عن مشاعر الذات, أنّھا الذاتیة األبداعیة الت�ي 
تغور في العوال�م ال�دف�ی�ن�ة وال�غ�امض�ة ل�ھ�ذه 
الذات, أنّھا التعبیر ع�ّم�ا ی�دور وی�ت�ج�لّ�ى ف�ي 
داخل األنسان. أنّھا األش�راق�ات ع�ن ال�ح�االت 
الذھنیة والنفسیة دون ال�ل�ج�وء ال�ى ال�خ�ی�ال 
والرومانسیة, ھي أنعكاس لمایحدث ف�ي ھ�ذا 
العالم من الخ�راب وم�دى ت�أث�ی�ره ف�ي ن�ف�س 
الشاعر, أنّھا الرؤی�ة ال�ع�م�ی�ق�ة وال�ت�أّم�ل ف�ي 
أعماق الذات.أّن الكتابة عن الشاعرة : رحمة 
عناب تتطلب جھداً وص�ب�راً ك�ي ن�ت�م�ك�ن م�ن 
األمساك بجمال المفردة ال�م�م�زوج�ة ب�دھش�ة 
الفقرة النّصیة وعظمة اللغة المبھ�رة , ف�ھ�ي 
الشاعرة المخلصة ل�ق�ص�ائ�دھ�ا وال�ت�ي ت�أت�ي 
دائماً من أعماق الذات البعیدة مشحونة بزخ�م 
شعوري عنیف, وأخ�ت�ی�ار ذك�ّي وم�وفّ�ق ف�ي 
رسم الصورة الشعریة الت�ع�ب�ی�ریّ�ة م�ن خ�الل 
المفردة األكثر تأثیراً في المتلقي والن�ف�اذ ال�ى 
ذاكرتھ . أّن أغ�ل�ب نص�وص الش�اع�رة ت�أت�ي 
دائماً على شكل كتلة واح�دة وب�ف�ق�رة نّص�ی�ة 
واحدة وھذا مایس�ت�دع�ي ال�ى وج�ود ق�ارىء 
مجتھد ومبدع كي یتم�ك�ن م�ن ف�ّك ش�ی�ف�رات 
ھذه النصوص ومعرفة الدالالت ال�ت�ي ت�وح�ي 

 بھا .
وھنا سنتحّدث عن ((التجلّیات األب�داع�ی�ة ف�ي 
القصیدة السردیّة التعبیریّة)) لدى الشاعرة : 
رحمة عناب وعن دیوانھا ال�ب�ك�ر ھ�ذا (وراَء 
ھذا الغموض تتكّوُر قنادی�ل�ي راش�ع�ةً). وراء 
ھذا الدیوان سنقرأ ھذه اللغة المرمزة ب�ع�ن�ای�ة 
فائقة وابداع فّذ, سنجد بأّن قصائد ل�ب�ش�اع�رة 
تتجّمع بطریقة ملفتتة للنظر, وتفت�ح اب�واب�ھ�ا 
مشرعة امام المتلقي لألبح�ار ف�ي ی�ن�اب�ی�ع�ھ�ا 
السّریة, قصائد ترتعش خشیة وق�ل�ق�ا ك�ون�ھ�ا 
قصائد اولى للشاعرة , وكون التجربة األول�ى 
للشاعرة ھي األولى, لذا لن یھدأ لھا بال ول�ن 
تشعر باألرتیاحواألطمئنان والسكین�ة, ل�ط�وح 

الشاعرة في ان تكون ھذه التج�رب�ة (األول�ى) 
تجربة حقیقیة تس�ت�ح�ق األھ�ت�م�ام�واألل�ت�ف�ات 
إلیھا, وقد كانت ف�ع�ال ھ�ذه ال�ت�ج�رب�ة األول�ى 
مث�ی�رة ب�م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن ع�ظ�م�ة ل�غ�ة وخ�ی�ال 
دی�ك��ت��اوري ج��ام��ح ورھ��اف��ة إحس��اس ورقّ��ة 
مشاعر ورسالیّ�ة ف�ن�ی�ة وإج�ت�م�اع�ی�ة وب�وح 
أقصى وتجلّیات مبھرة للسردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة, 
م�ن ال��ل��غ�ة ال��م��ت�م��وج��ة, إل�ى ال��ب��ول�ی��ف��ون��ی��ة 
والفسیفس�ائ�یّ�ة وال�ل�غ�ة ال�ت�ج�ری�دی�ة وال�ل�غ�ة 
التعبیریة واللغة الھامسة والمستقبلیة والل�غ�ة 

  القاموسیةووقعنة الخیال.
سننتطرق اآلن ع�ن ج�م�ال�ی�ات ھ�ذا ال�دی�وان 
ونفت�ح أب�واب ك�ن�وزه أم�ام ال�م�ت�ل�ق�ي ل�ی�ج�د 
ویتلّمس النواحي األب�داع�ی�ة ف�ی�ھ, وس�ت�ك�ون 

 محاور القراءة كما یلي :
اوالً : اللغة الشعریّة : اللغة ھي الجناح ال�ذي 
بھ یحلّق الشاعر بعیدا وتتشّكل القصیدة ح�یّ�ة 
نتلمس عطرھا وتالحقنا ص�ورھ�ا ب�دھش�ت�ھ�ا 
وعمقھا وفضاء تأویلھا واالستئناس ب�ل�ّذت�ھ�ا 
الحسیّة والجم�ال�ی�ة ت�م�أل ارواح�ن�ا ب�ال�ج�م�ال 
واللذة, اللغة ھي الشجرة الوارفة التي تحت�ھ�ا 
نستظّل ف�ی�ئ�ھ�ا وت�أخ�ذن�ا ال�ى ع�وال�م ب�ع�ی�دة 
تنتشلنا من كّل ھذاالضج�ی�ج ال�ذي ع�ّم االف�ق 
وس�ّد م�ن�اف�ذه وان�ت�اب�ن�ا خ��م�ول ف�ي ال�ذاك��رة 
ونقطف ثمارھ�ا ن�اض�ج�ة ل�ذی�ذة. ال�ل�غ�ة ھ�ي 
ال�ی��ق�ظ��ة وال�ن��ش��وة وال��دفء والض�وء ال��ذي 
ینبعث من اعماق الذات تس�ح�ب�ن�ا م�ن ن�وم�ن�ا 
العمیق تستفّز خمولنا. على الشاعر الحقی�ق�ي 
ان یمتلك لغة خاصة بھ یحنو علیھا ویشّذب�ھ�ا 
ویعمل علیھا كالمونتیر الذكي یقطع المش�اھ�د 
التي تجعل القصیدة مترھّلة ویضیف الیھا م�ا 
یوھّجھا اكثر ویفتح ل�ل�م�ت�ل�ق�ي أف�ق�اً ش�اس�ع�ا 
للتاویل , یغامرالشاعر بلغتھ ویرتفع عن ل�غ�ة 
ال�واق�ع ك�ون�ھ�ا الت�م�ت�ل�ك ع�ن�ص�ر ال�م�ف�اج�أة 
والغوایة یجعل منھا قطعة مش�ح�ون�ة تس�ت�ف�ّز 
الخیال وتمارس االنزیاح الشدید حیث ن�ھ�رب 
الیھا من نھارنا المكسو ب�ال�ت�ش�ت�ت والض�ی�اع 
والحیرة نتیجة ما یكت�ب�ا ل�ی�وم ب�اس�م قص�ی�دة 

 النثروھي براءة من ھذه التھمة.
 ویمكننا تقسیمھا الى : 

اللغة التعبیریّة : أّن ال�ل�غ�ة ف�ي ال�ق�ص�ی�دة -1

التعبیریة عبارة عن كتل من المشاعر الدفین�ة 
المتأججة والباحثة ع�ن األن�ط�الق م�ن داخ�ل 
الذات الى الواقع الحقیق�ي, وف�ی�ھ�ا ن�ج�د ك�ّم�اً 
ھائالً من ھذه المشاعر واألحاسیس المرھ�ف�ة 

أّّن اللغة التعبیریّة دائما تسعى ال�ى   والعمیقة.
خ���ل���ق فض���اءات واس���ع���ة ع���ن ط���ری���ق 
تسخیرالخیال الخصب ورسم ھ�ذه ال�م�ش�اع�ر 
واألحاسیس بطرق ابداعیة خالّقة. أّن ال�ل�غ�ة 
التعبیریّة تحاول ان تبّث النشاط والحیویة ف�ي 
عقل األنسان, فال تنقل صور الواقع كم�ا ھ�و, 
فھي تبتعد كثیرا عن ھذا الواقع, أّنّھ�ا غ�راب�ة 
اللغة وانزیاحاتھا العظی�م�ة ب�ط�ری�ق�ةاب�داع�ی�ة 
محببة تجعل األلفة م�اب�ی�ن ال�م�ت�ل�ق�ي وال�ذات 
الشاعرة المأزومة ن�ف�س�ی�ا وع�اط�ف�ی�ا, ال�ذات 
المملوءة بالقلق والیأس والغربة, الذات ال�ت�ي 
ترى القادم مجھ�وال م�ظ�ل�م�ا ی�ع�ّج ب�الض�ی�اع 
والغربة والتشاؤم,. كلّما تزداد األزمات تظھ�ر 
القصیدة التعبیریّة عند شاعرھا بعدما ینصھر 
ال�وج�ود ف�ي خ�ی�ال��ھ وأع��م�اق�ھ, ف�م��ن خ��الل 
قصیدتھ (التعبیریّة) یحاول الش�اع�رأن ی�ف�رغ 
الشحنات العاطفیة الھائلة في أعم�اق�ھ, ف�ن�راه 
كأنّھ یقّدم جزء منذاتھ, أویق�ت�ط�ع أج�زاء م�ن 
قلبھ الرھیف المفعم بصدق المش�اع�ر وك�ت�ل�ة 
من األحاسیس وال�ع�واط�ف ال�ع�اص�ف�ة, ف�م�ن 
خالل كتابات الشاعر یمكننا ان نرى ب�وض�وح 
عوالمھ الدفینة ومشاعره الرقیق�ة. أّن ال�ل�غ�ة 
التعبیریّة ھي اللغة البلّوریّة الت ینكتشف م�ن 
خاللھا العوالم الداخلیة والدفینة ل�روح ال�ذات 
الشاعرة, فھي بمقدورھ�ا أن ت�ق�ّدم ل�ن�ا ق�دراً 
كبیراً من العالم الباطني مقابل قدراً قل�ی�الً م�ن 
ال��ع��ال��م ال��خ��ارج��ي ,.ل��ق��دأس��ت��ط��اع��ت ال��ل��غ��ة 
التعبیریّة أن تمنح الش�اع�رة ال�ح�ّری�ة ف�ي ان 
تعبّرعن أعماقھا البعیدة . أنّھا ل�غ�ة األع�م�اق 
التي تجعل روح الذات الشاع�رة ب�ّراق�ة وم�ن 
خاللھا نتمكن من رؤیة ت�ل�ك األع�م�اق ك�ی�ف 
تتجلّى اشراقاتھا بوضوح, ت�ل�ك ال�روح ال�ت�ي 
تكون كالبلّور شفّافة رقیقة ناع�م�ة ال�م�ل�م�س 
من خاللھا تنفذ اشعة الشمس. ففي قصیدتھا/ 
وجھي.. صبٌح مدلھم الشروق/ نرى بوض�وح 
عظمة اللغة التعبیریة وسحرھا من خالل ھذه 

/ مفجوٌع فؤادي غیماتھ تمطر سیول  المقاطع
/ یبصرني  جمرات تكوي أیام البھجة/, وكذلك

لیل تنازعت خیباتھ تغفو على شغاف دف�ات�ري 
ترتدي/, وأیضا نقرا لھا / آآلن وق�د أث�ك�ل�ت�ن�ا 
فصول أستدام جدب أقدارھا من یدرأ متاریس 
الضیاء عن أفقنا البعید ویع�ص�م أب�واب�ن�ا م�ن 
ص�ری�ر ی�غ�ل��ف زف�ی�ر خ�وف��ن�ا الش�اھ�د م��وت 
ضحكاتنا / .. ونترك ھذه القص�ی�دة ل�ل�م�ت�ل�ق�ي 
لیستمت�ع ف�ي ق�راءت�ھ�ا وت�ل�م�ظّ ع�ذوب�ت�ھ�ا . 
ل�ق�دأس�ت�ط�اع�ت الش�اع�رة ع�ن�ط��ری�ق ل�غ�ت�ھ��ا 
التعبیریّة ھذه التعبیرعن ال�ج�ان�ب الش�ع�وري 
المتم�ثّ�ل ع�ن ح�االت ال�ف�رح وال�ح�زن وم�ن 
الحاالت ال�ن�ف�س�یّ�ة ال�ت�ي ب�ق�ی�ت ت�ت�أّج�ج ف�ي 
أع�م�اق��ھ�ا, واس�ت��ط�اع��ت األل�ف��اظ ع��ل�ى ن�ق��ل 
المشاعر الدفینة والعمیقة بص�دق وش�ف�اف�یّ�ة, 
وجعلت المتلقي ی�ت�ف�اع�ل م�ع�ھ�ا ع�ن ط�ری�ق 
ال��ت��أث��ی��ر ال��ح��ّس��ي واألی��ح��اء وال��ت��أوی��ل, 

 -وأستطاع�ت أن ت�ف�رز ت�ع�ب�ی�رات أنس�ان�یّ�ة 
ت�خ�اط�ب األنس�ان ف�ي ك�ّل م�ك�ان  -وجدانیّة 
 وزمان .

 2نلتقیكم في الجزء / 
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یشكل الواق�ع ال�ع�راق�ي ال�م�ت�ش�ظ�ي ت�ھ�دی�داً    

ح�ق��ی�ق��ی�اً إلن��ج�ازات ث�ورة تش��ری�ن وم�آالت��ھ��ا 
المستقبلیة، خاصة مع قرب إجراء االنتخابات 

 .القادمة
فالقوى التشرینیة الشبابیة منقسم�ة س�ی�اس�ی�اً 
بین مقاطعي العملیة السیاسیة، وأولئك ال�ذی�ن 
یتحالفون مع السیاسیین االنتھازیین، أو الذین 
ینجذبون الى الشعبویین ممن یختزلون مطالب 
ثورة تشرین في العداء إلیران والتخل�ص م�ن 
عمالئھا في السلطة، في حین یح�اول آخ�رون 
من التشرینیین أن ی�ؤس�س�وا ق�وى س�ی�اس�ی�ة 

 .جدیدة لتكملة مسیرة الثورة
وف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ ان�ك�ش�ف تض�اد ال�ت�ی�ار   

الص�دري الس�ی�اس�ي م�ع ث�ورة تش�ری�ن ع�ب��ر 
تحولھ نحو ترمیم البیت الشیعي وابتعاده ع�ن 
التوافق مع القوى الوطنیة ال�م�دن�ی�ة ش�رك�ائ�ھ 

 السابقین في تحالف سائرون.
أما ال�ق�وى ال�م�دن�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة وھ�ي األق�رب 
مفاھیمیاً وقیمیاً من ثورة تش�ری�ن، ف�ال ی�زال 
خطابھا السیاسي غیر ناضج، فال ھ�ي ت�ج�ذب 
التشرینیین بعاطفتھم وال ھي ت�ك�س�ب�ھ�م ع�ب�ر 
خطة طریق واقعیة وواض�ح�ة. ف�ك�ی�ف ی�م�ك�ن 
حمایة منجزات الثورة من ال�ق�وى ال�م�ض�ادة؟ 
وما ھي األولویات لقوى الثورة وجم�اھ�ی�رھ�م 
الساندة من أجل استمرار الثورة في مسیرتھ�ا 
باتجاه تحق�ی�ق أھ�داف�ھ�ا ال�راس�خ�ة ف�ي وع�ي 

 الغالبیة من العراقیین؟
 

  نحو مشروع وطني ذو أولویات محددة
إن القصور في الرؤیة السیاسیة لثورة تشرین 
بالنسبة للسیاسات المطلوبة لتحقیق أھ�داف�ھ�ا 
یمكن أن یعّرض الثورة الى مخاطر ج�دی�ة، إذ 
یمكن أن تستغل ال�ق�وى الس�ی�اس�ی�ة ال�م�ض�ادة 
واالنتھازیة ھذا القصور بحیث ترضي مشاعر 
بعض جماھیر المحتجین ب�إج�راءات م�ح�دودة 
بینما تعمل على تنف�ی�ذ أج�ن�دت�ھ�ا ال�خ�اص�ة م�ا 
یمكن أن یُدخل العراق في نفق مظلم آخر. كما 
إن ت��ب��نّ��ي أط��راف م��ح��س��وب��ة ع��ل��ى ح��رك��ة 
االحتجاجات الشبابیة لرؤیة سیاسیة ضیقة أو 
جدالیة یمكن أن ی�ث�ی�ر االن�ق�س�ام ب�ی�ن ال�ق�وى 
الداعمة للثورة وجماھیرھا ویعزز م�ن ت�أث�ی�ر 

  .القوى السیاسیة المضادة واالنتھازیة
لذلك تحتاج ثورة تشرین الى رؤی�ة س�ی�اس�ی�ة 
تمثل مشروعاً وطنیاً یم�ك�ن أن ی�ل�ت�ف ح�ول�ھ 
جمھور واسع من المسان�دی�ن م�ن أج�ل ب�ن�اء 
تحالف انتخابي قوي تعبر بھ الثورة من خ�الل 
االنتخاب�ات ال�ق�ادم�ة ن�ح�و ت�ح�ق�ی�ق ال�ھ�ی�م�ن�ة 
الثقافیة التي تمثل الضمان الحقی�ق�ي ل�ح�م�ای�ة 

 .مسیرة ثورة تشرین باتجاه تحقیق أھدافھا
من ھذا المنطل�ق ت�ط�رح ھ�ذه ال�م�ق�ال�ة رؤی�ة 
للمشروع الوطن�ي ل�ث�ورة تش�ری�ن ی�م�ك�ن أن 
تشكل أساساً للبدء في مناقشة ھذا الم�وض�وع 
المھم، وخاصة م�ن ق�ب�ل ال�ق�وى ال�ت�ش�ری�ن�ی�ة 
واألحزاب المدنیة الوطنیة ومنظمات المجتم�ع 
المدني، بما یؤدي إلى رفع سقف مطالب ثورة 
تش�ری�ن م�ن ج�ھ�ة وف��رز ال�ق�وى الس�ی�اس�ی��ة 

  .االنتھازیة من جھة أخرى
تستند ھذه الرؤیة على ثالثة رك�ائ�ز أس�اس�ی�ة 
آخذین في االعتبار أھداف ث�ورة تش�ری�ن ف�ي 
التحول نحو مجتمع عراقي مستقر ودولة ذات 
سیادة وطنیة تعمل لخدمة مصالح ال�ع�راق�ی�ی�ن 

بدون تمییز. وھ�ذه ال�رك�ائ�ز ت�ت�ض�م�ن: دول�ة 
سیادیة وطنیة، ونظام ال مركزي اتحادي، م�ع 
الحفاظ على الدیمق�راط�ی�ة وال�ت�داول الس�ل�م�ي 

  للسلطة.
فإذا ما س�ار ال�ع�راق ب�ات�ج�اه ھ�ذا ال�م�ش�روع 
الوطني الذي یوفر لھ مجتمعاً مستقراً سیاسی�اً 
ودول��ة ف��اع��ل��ة، ف��ذل��ك ی��ح��ق��ق ل��ھ األس��اس 
المطلوب إلك�م�ال ح�ل ب�ق�ی�ة مش�اك�ل ال�ع�راق 
المتصلة ببعضھا، مثل الفساد اإلداري وتطویر 
االقتصاد وتحسین الخدمات ومعالجة المشاك�ل 

 .االجتماعیة
 

  الدولة السیادیة الوطنیة
السیاسي من خل�ل ب�ن�ی�وي  2003یعاني نظام 

متصاعد في السیادة منذ ت�أس�ی�س�ھ، إذ وص�ل 
حالیاً الى مدیات تقوضت فیھا س�ل�ط�ة ال�دول�ة 
ع��ب��ر ال��ف��ش��ل ف��ي ح��م��ای��ة ال��م��واط��ن��ی��ن م��ن 
االعتداءات، وف�ي ف�رض ال�ق�ان�ون، م�ا ی�ھ�دد 
السلم واالستقرار المجتمعي. ویم�ك�ن اع�ت�ب�ار 
تمدد نشاط الجماعات المیلیشیاویة تحت مظلة 
الحشد الشعبي إستخباراتیاً واقتصادیاً وقتال�ی�اً 
أھم التھدیدات لسیادة ال�دول�ة كس�ل�ط�ة ردی�ف�ة 

  ومنافسة للدولة وال تمتثل ألوامرھا.
واألم��ث��ل��ة ك��ث��ی��رة ح��ول ت��ح��دي ب��ع��ض ھ��ذه 
الجماعات المسلحة لألوامر القضائیة باعتقال 
أفراد منھم، واستخفافھم وازدرائ�ھ�م ل�رم�زی�ة 
الجیش العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، 
ب��اإلض��اف��ة ال��ى أع��م��ال ع��ن��ف وق��م��ع ب��دون 
محاسبة ضد مواطنین وم�ؤس�س�ات م�ع�ارض�ة 
لھذه المیلیشیات. واّدى ذلك بف�ص�ائ�ل ال�ح�ش�د 
الشعبي التي ال ت�ت�ق�ب�ل ھ�ذا ال�ت�ح�دي لس�ل�ط�ة 

ال�ى ال�ع�م�ل  -مثل "حشد الع�ت�ب�ات"  -الدولة 
على ارتباطھا المباشر بالق�ائ�د ال�ع�ام ل�ل�ق�وات 
المسلحة للحفاظ على س�م�ع�ت�ھ�ا وإلب�ع�اد ھ�ذه 
الفصائل عن "كل ما یلوث توجھاتھم ویحرف 

 ."مساراتھم
وألنھ ال ی�م�ك�ن ت�ح�ق�ی�ق م�ج�ت�م�ع مس�ت�ق�ر أو 
اقتصاد مزدھر أو عالقات خ�ارج�ی�ة م�ت�وازن�ة 
بدون احتكار الدولة المطلق إلستخدام ال�ع�ن�ف 
داخ��ل ح��دودھ��ا، ل��ذل��ك ف��أح��د ال��ح��ل��ول ل��ھ��ذه 
التحدیات ھو العمل على إعادة ھیكل�ة ال�ح�ش�د 
الشعبي لیكون تحت سلط�ة األج�ھ�زة األم�ن�ی�ة 
الوطنیة م�ع دم�ج ق�وات�ھ ال�م�ق�ات�ل�ة ب�ال�ق�وات 
األمنیة االتحادیة وطرد م�ج�ام�ی�ع ال�م�ق�ات�ل�ی�ن 
الذین یشك بوالئ�ھ�م ل�ل�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة وع�دم 
اطاعتھم لألوامر ال�ع�س�ك�ری�ة، ب�اإلض�اف�ة ال�ى 
تجریم والمعاقبة الشدیدة ألي ت�ح�دي لس�ل�ط�ة 
الدولة لردع المجموعات المسلحة وال�ع�ش�ائ�ر 

 .غیر المنضبطة
أما بالنسبة الى التدخل الخارجي، فقد أصبحت 
موافقة ایران وامریكا على الحكومات العراقیة 
عند تشكیلھا أحد األعراف السیاس�ی�ة ل�ل�ن�ظ�ام 
السی�اس�ي ال�ح�ال�ي، ب�ی�ن�م�ا تس�ت�ب�ی�ح ال�ق�وات 
التركیة األراضي العراقیة بدون رادع. ویمك�ن 
معالجة ذلك عب�ر ال�ع�م�ل ع�ل�ى ال�ت�وص�ل ال�ى 
اتفاقیات ش�ف�اف�ة م�ع ك�ل م�ن ای�ران وت�رك�ی�ا 
وامریكا لحمایة الم�ص�ال�ح ال�م�ش�روع�ة ل�ھ�ذه 
البلدان في العراق مقابل ال�ت�ع�ھ�د ب�ع�دم خ�رق 
سیادة العراق والتجاوز على حدوده وال�ت�دخ�ل 
في شؤونھ الداخلیة. وف�ي ن�ف�س ال�وق�ت ی�ت�م 
تشریع وتنفیذ قانون منع مزدوجي ال�ج�ن�س�ی�ة 
من تسلم مناصب علیا في الدولة م�ع تش�ری�ع 
وتنفیذ قانون لتجریم التعاون غیر القانوني مع 

 .القوى السیاسیة الخارجیة
 

 نظام المركزي اتحادي
لم یكن تبني النظام الالمركزي االتحادي ل�ح�ل 
القضیة الكردیة في العراق ھو فكرة طارئة أو 
نتاج ظروف معینة، بل ھو نتاج تطور ف�ك�ري 
عضوي لفئات متعددة من الشعب العراقي ف�ي 
األربعینیات والخمسینیات من القرن الماضي، 

أقّرت بمفھوم الشراكة في الوطن بی�ن ال�ع�رب 
والكرد مع االعتراف بالحقوق القومیة لكلیھما 
كبدیل لمفھوم الھویة العربیة األحادیة ل�ل�دول�ة 
العراقیة التي أسسھا االحتالل البریطان�ي ب�ع�د 

 .الحرب العالمیة األولى
ورغم ذلك، ل�م ت�ع�م�ل ج�م�ی�ع أن�ظ�م�ة ال�ح�ك�م 
الجمھوري في العراق والتي اعترفت بح�ق�وق 
الكرد القومیة ع�ل�ى ت�ط�ب�ی�ق ح�ق�ی�ق�ي ل�ن�ظ�ام 
الم�رك��زي ات�ح��ادي یض�م��ن ل�ل��ك��رد م��م��ارس��ة 
حقوقھم القومیة بل استخدمت العنف في ق�م�ع 
الحركات الكردیة المعارضة التي كانت تط�ال�ب 

 .بھذا النظام
فالمعضلة في عالقة إقلیم ك�ردس�ت�ان ب�ال�دول�ة 

ھي عدم تأسیس ھذه  2003العراقیة في نظام 
العالقة على أسس اتحادیة س�ل�ی�م�ة ب�ل ك�ان�ت 
على أسس ت�ع�ك�س واق�ع ع�دم ال�ت�وازن ب�ی�ن 

وب�ی�ن دول�ة  1991اإلقلیم شبھ المستقل من�ذ 
المكونات الضع�ی�ف�ة وال�ف�اق�دة ل�ل�س�ی�ادة وق�ت 

. وظلت ھذه 2005كتابة الدستور العراقي في 
العالقة لحد الیوم تتراوح حسب واقع الت�وازن 
بین الطرفین بال ضوابط دستوریة واضحة بل 
ی�ت��م ت��أج�ی��ل ال�خ��الف�ات دون حس�م��ھ�ا حس��ب 
ات�ف��اق��ات وق��ت��ی��ة ت��ؤدي ب��ال��ت��ال��ي ال��ى ت��راك��م 
للمشاكل تنذر باالنفجار حیث ی�ت�م اس�ت�غ�الل�ھ�ا 
عاطفیاً بین الحین واآلخر لتغلیب طرف ع�ل�ى 

 .آخر
لذلك یكون الحل لھ�ذه ال�م�ش�ك�ل�ة ع�ب�ر إع�ادة 
تأسیس الع�الق�ة ب�ی�ن ال�ط�رف�ی�ن ع�ل�ى أس�س 
فیدرالیة سلیمة تكون الغلبة ف�ی�ھ�ا ل�ل�ح�ك�وم�ة 
االتحادیة فیما یتعلق بإدارة االقتصاد ال�وط�ن�ي 
والدفاع عن حدود ال�ع�راق ال�خ�ارج�ی�ة وإدارة 
المنافذ الحدودیة والسیاسة الخارجیة ل�ل�دول�ة 
العراق�ی�ة وت�ط�ب�ی�ق ال�ق�وان�ی�ن االت�ح�ادی�ة ف�ي 
اإلقلیم. وفي الوقت ن�ف�س�ھ ت�ت�ع�ھ�د ال�ح�ك�وم�ة 
العراقیة بحم�ای�ة م�م�ارس�ة ال�ك�رد ل�ح�ق�وق�ھ�م 
القومی�ة وحص�ول�ھ�م ع�ل�ى اس�ت�ح�ق�اق�ھ�م م�ن 
الواردات االتحادیة. كذلك ینبغي إنھاء الصراع 
حول "المناطق المتنازع علیھا" بالتوافق مع 
جمیع فئات م�ج�ت�م�ع�ات ھ�ذه ال�م�ن�اط�ق ب�دون 
اللجوء ال�ى حس�م ال�خ�الف�ات ع�ب�ر األغ�ل�ب�ی�ة 
العددیة. كما یمكن أن ت�ؤدي أط�راف ح�ی�ادی�ة 
موثوقة مثل ممثلیة األمم المتحدة دوراً م�ھ�م�اً 
في عملیة ب�ن�اء ال�ث�ق�ة ب�ی�ن ح�ك�وم�ة اإلق�ل�ی�م 
والحكومة االتحادیة لل�وص�ول ال�ى االت�ف�اق�ات 

 .الجدیدة وتنفیذھا على االرض
إن تأسیس عالقة قویة ومستدامة ب�ی�ن إق�ل�ی�م 
كردستان والح�ك�وم�ة االت�ح�ادی�ة ع�ل�ى أس�س 
فیدرالیة سلیمة مھم أیضاً كنموذج ألي عالق�ة 
مستقبلیة مع أقالیم المرك�زی�ة أخ�رى ق�د ی�ت�م 
تشكیلھا ضمن الدولة العراقیة، وھو أمر لیس 
بالضرورة س�ل�ب�ي ب�ل ی�م�ك�ن أن یش�ك�ل ح�الً 
مستداماً لكثیر من ال�م�ش�اك�ل ال�م�ن�اط�ق�ی�ة ف�ي 
الدولة العراقیة اذا تم حسب نمٍط یحفظ فاعلیة 

 .السلطة االتحادیة ومصالح العراق الوطنیة
 

 الدیمقراطیة والتداول السلمي للسلطة
النی�اب�ي م�ع ان�ت�خ�اب�ات�ھ  2003لقد أثبت نظام 

الدوریة فشلھ في ت�أس�ی�س ع�م�ل�ی�ة س�ی�اس�ی�ة 
دیمقراطیة سلیمة یكون أحد أطرافھا في الحكم 
بینما یكون الطرف اآلخر معارض لھ، یحاسبھ 
ویسعى لیكون بدیالً ع�ن�ھ. ف�ق�د ك�ان�ت ج�م�ی�ع 
ال�ك�ت�ل ال�رئ�ی�س�ی�ة ت�ح�ك�م ع�ب�ر ال�م�ح�اص�ص��ة 
ال��م��ك��ون��ات��ی��ة ع��ن ط��ری��ق ت��ق��اس��م الس��ل��ط��ات 
واالمتیازات بینھم ما أّدى الى تأصیل الطائفیة 
وانتش�ار ال�ف�س�اد ال�م�ال�ي واإلداري وتش�ری�ع 

 .قوانین تخدم المصالح الفئویة ولیس الوطنیة
بالرغم من ذلك، ی�ب�ق�ى ال�ن�ظ�ام ال�دی�م�ق�راط�ي 
والتداول السلمي للسلطة ھو ركن أساسي من 
أركان استقرار المجتمع الع�راق�ي، ف�ال�ت�ج�رب�ة 
التاریخیة في العراق ال�ح�دی�ث تش�ی�ر إل�ى أن 
جمیع فئات المجتمع العراقي دفعوا ثمناً باھظاً 

بسبب احتكار السلطة من قبل فئات مجتم�ع�ی�ة 
ضیقة وبسبب ضعف تم�ث�ی�ل م�ج�ت�م�ع ال�دول�ة 

 السیاسي للمجتمع العراقي األوسع. 
لذلك ال یكمن الحل في ال�غ�اء ت�ج�رب�ة ال�ن�ظ�ام 
النیابي، بل في تعدیلھ بات�ج�اه ح�ل اإلش�ك�االت 

 .التي فیھ
ف�ال��ن��ظ��ام ش��ب�ھ ال��رئ��اس��ي ال��ذي ی��ج��م��ع ب��ی��ن 
خصائص النظام البرلمان�ي ال�ن�ی�اب�ي وال�ن�ظ�ام 

 -مثل النظام السیاسي ف�ي ف�رنس�ا  -الرئاسي 
یمكن أن یمثل حالً م�ن�اس�ب�اً. ف�رئ�ی�س ال�دول�ة 
الذي یُنتخب مباشرة من الشعب لھ صالح�ی�ات 
واسعة مثل الموافقة المشروطة على ق�رارات 
الحكومة باإلضافة إلى الحق المشروط في حل 
البرلمان وفرض قانون ال�ط�وارئ واس�ت�ف�ت�اء 
الشعب في األمور ال�م�ھ�م�ة، ف�ي ح�ی�ن ت�ب�ق�ى 
الحكومة تمثل األغلبیة البرلمانیة مع صالحیة 
عزل رئیس الحكومة أو الوزراء. ف�ی�م�ك�ن أن 
یمثل التح�ول ن�ح�و ھ�ك�ذا ن�ظ�ام س�ی�اس�ي ف�ي 
العراق خطوة باتجاه توازن جدید بی�ن س�ل�ط�ة 
الرئیس الموسعة وسلطة البرلمان المحددة ما 
یتیح استقالالً أكثر ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ت�ن�ف�ی�ذی�ة ع�ن 
السلطة التشریعیة وب�ال�ت�ال�ي ت�ن�ف�ی�ذ ب�رن�ام�ج 
حكومي ببعد وط�ن�ي ب�ع�ی�د ع�ن ال�م�ح�اص�ص�ة 

 .وتقاسم السلطة
وإذا كانت ھذه الرؤیة للمشروع الوطني لثورة 
تشرین ال تتناول أموراً مھ�م�ة م�ث�ل م�ح�اك�م�ة 
قتلة المتظاھرین ومح�اس�ب�ة ك�ب�ار ال�ف�اس�دی�ن 
ومعالجة الوضع االقتصادي السيء وتح�س�ی�ن 

ع��ل��ى أھ��م��ی��ة ھ��ذه ال��م��واض��ی��ع   –ال��خ��دم��ات 
، ف�ذل�ك ی�ن�ط�ل�ق –ومحوریتھا للشارع العراقي

من أن أیة حلول مقترحة ل�ھ�ذه األم�ور ب�دون 
بسط سیطرة الدولة ع�ل�ى ال�م�ن�اف�ذ ال�ح�دودی�ة 
وقدرتھا على ردع المعتدین وتطبیق القوانی�ن 
في كل انحاء العراق ھي حلول ترقیع�ی�ة أو ال 
حلول، كمحاوالت حكومة الكاظمي في تح�ری�ر 
سجاد العراقي من خاطفیھ والتي ان�ت�ھ�ت ال�ى 
تراجع قوات مكافحة اإلرھ�اب ن�ت�ی�ج�ة ت�ھ�دی�د 
ال��ع��ش��ائ��ر ل��ھ��م ل��م��داھ��م��ت��ھ��م م��ن��زل رئ��ی��س 

 .عشیرتھم
ك�م��ا م��ن ال��م��ھ��م ج��داً ال��ت��أك��ی��د ب��أن الص��راع 
السیاسي الحالي ھو بین معسكر وطني یسع�ى 
لبناء دولة المواطن�ة الس�ی�ادی�ة ض�د م�ع�س�ك�ر 
الالدولة الذي یحتمي بمبررات طائفیة واث�ن�ی�ة 
وس��ی��اس��ی��ة ل��ب��ق��اء دول��ة ال��ن��ف��وذ ال��خ��ارج��ي 
وعمالءھ�م ال�م�ح�ل�ی�ون. ف�ھ�و ل�ی�س ص�راع�اً 
أیدیولوجیاً بین القوى المدنیة العل�م�ان�ی�ة ض�د 
التیارات اإلسالم�ی�ة، ألن ھ�ذا ھ�و أقص�ى م�ا 
تتمناه أحزاب اإلسالم السیاسي إلعادة ت�رم�ی�م 
قاعدتھا الشعبیة الت�ي ت�آك�ل�ت بس�ب�ب فش�ل�ھ�ا 
المدوي في تحقیق أي انجاز لجمھ�ورھ�ا م�ن�ذ 

2003.  
من ھنا تأتي أھمیة تبني ال�م�ش�روع ال�وط�ن�ي 
ل�ق�وى ال�ث�ورة، ال�ذي ال ی�ك�ت��ف�ي ب�الش�ع��ارات 
والحلول المبھمة، بل یطرح الحلول ال�واق�ع�ی�ة 
لمناقشتھا ف�ي ال�ف�ض�اء ال�ع�ام وب�ن�اء اج�م�اع 
الجماھیر الساندة للث�ورة ح�ول�ھ�ا. ف�ال ی�ك�ف�ي 
طرح شعار حصر الس�الح ب�ی�د ال�دول�ة ب�دون 
م�ن�اقش�ة ك��ی�ف�ی�ة ح�ل ت�ح�دی��ات ت�ع�دد والءات 
الجماعات المیلیشیاویة ت�ح�ت م�ظ�ل�ة ال�ح�ش�د 
الشعبي كسلطة ردیفة للدولة ال تأتمر بأمرھ�ا. 
كذلك ال یكفي شعار انھاء الم�ح�اص�ص�ة ب�دون 
مناقشة تعدیل النظام النیابي الحالي ومع�ض�ل�ة 
الكتلة األكبر واستغالل ال�ن�واب ل�ن�ف�وذھ�م ف�ي 

  .السلطة التنفیذیة
 

آن األوان للقوى الوطنیة العراقیة الحقیقیة أن 
یتركوا ترددھم وضبابیة رؤیت�ھ�م الس�ی�اس�ی�ة، 
واال س��ت�ب��ق�ى األح�داث ت��ت�ج��اوزھ�م وی�ظ��ل��ون 
یراھنون على حركة احتجاج قادمة ق�د ی�ط�ول 
انتظارھا كما في الربیع العربي او تأتي ُمّدِمرة 

 .وتأكل األخضر والیابس

 
 
 
 فراس ناجي/ سیدني
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اع�ت�ب�ر م�ی�ش�ال ڤ�ان�وس�ت�ی�ز    
ال��روای��ة ال��ت��اری��خ��ی��ة ال��م��ح��ل 
األفضل الذي تجد ف�ی�ھ ج�دل�ی�ة 
الواقع والممكن، وأنسب مجال 
للتح�ق�ق ی�م�ك�ن أن ت�ث�ار ف�ی�ھ 
حركة االعتقاد وعدم االعتق�اد، 
مھددة على الدوام بالذوبان في 
واق����ع ض����روب ال����خ����ط����اب 
ال��م��ع��رف��ي، وأن ال��ت��خ��ی��ی��ل 
ال��ت��اری��خ��ي خ��ط��اب م��ف��ارق��ة 
ساخرة وبارودیا ق�ائ�م�ة ع�ل�ى 
ال����ت����ھ����ج����ی����ن واألس����ل����ب����ة 
ومستنسخات تناصیة یراد ب�ھ�ا 
ال�ح�وار وال�ت��ف�اع��ل م��ن خ��الل 
جدلیة الھدم والبناء واالن�ت�ق�ال 
بین الماضي والح�اض�ر ل�ب�ن�اء 

 .المستقبل والممكن المنشود
أن روایة لبابة السر تقوم على 
اس�ت�رات�ی�ج��ی�ة س�رد ال��ت�خ�ی�ی��ل 
التاریخ�ي ض�م�ن ال�م�ت�وال�ی�ات 
الس��ردی��ة ال��م��ت��واش��ج��ة، وق��د 
تج�اوزت ال�روای�ة ال�ت�اری�خ�ی�ة 
التقل�ی�دی�ة ت�ج�ری�ب�ا وت�أص�ی�ال. 
وترت�ب ع�ن ھ�ذا أث�ب�ات أن�ھ�ا 
قصة متخیلة، ك�ت�ب�ت ف�ي ظ�ل 
الحاضر الواقعي، وھي تتطل�ب 
قارئاً نوعی�اً ذا ارت�ب�اط وث�ی�ق 
ب��ال��ت��اری��خ، ی��ن��م��از بس��رع��ة 
البدیھة وقوة الربط في ال�م�ت�ن 
التاریخ�ي ب�ف�ض�اء ال�م�خ�ی�ل�ة، 
حی�ث یس�ت�ث�م�ر ش�وق�ي ك�ری�م 

حسن م�ادة ال�ت�اری�خ م�ن�ط�ل�ق�اً 
ل��ع��م��ل��ھ اإلب��داع��ي ال��ت��خ��ی��ل��ي، 
وی��ق��دم��ھ ل��ن��ا ب��وص��ف��ھ م��ادة 
إب�داع�ی�ة ت�خ��ی�ل�ی�ة، خ��ل�ف�ی�ت�ھ��ا 
التاریخ وحاض�رھ�ا اآلن�ي م�ن 
خ���الل ال���م���ن���ھ���ج ال���رم���زي، 
وم��ن��ط��ل��ق��ات نس��ی��ج م��ت��ن��ھ��ا 
السردي الث�ی�م�ة ال�ت�اری�خ�ان�ی�ة 
وال�زم��ك��ان��ی��ة، ب��ق��ص��د تش��ی��ی��د 
فض���اء روائ����ي م����ح���ف����وف 
ب���ال���ت���ش���وی���ق وال���م���ك����اره 
واإلسقاطات والمصاعب، وھي 
مزیج ما بین التناول التاریخ�ي 
والتخیل التاریخاني وال�ح�اض�ر 

 . المترمز
(كنا نراه أینما اتجھت ت�رات�ی�ل 
ألسنتنا، نھمس لحضوره فتمأل 
المعابد بش�ذا الص�ن�دل واآلس 
وتعتمر قلوب الكھن�ة ب�ن�داءات 
التكبیر الستلھام، نبص�ره أم�الً 
في الوصول إلى خالص أبدي) 

 7ص
ف��الس��ارد ھ��ن��ا ی��ع��ی��د إن��ت��اج  

التاریخ وإض�ف�اء ظ�الل�ھ ع�ل�ى 
شخصیات ال�روای�ة وأح�داث�ھ�ا 
وط��ری��ق��ة س��ردھ��ا، وت��ج��ل��ى 
إب����داع����ھ الس����ردي وف����ق 
اس���ت���رات����ی���ج����ی���ة ال����ح���ف����ر 
األنثروبولوجي جمع من خاللھ 
عش�����رات الش�����خ�����ص�����ی�����ات 
التاریخیة، یستنطقھا ویش�ظّ�ي 

صوت�ھ ع�ب�رھ�ا ف�ي اس�ت�ع�ان�ة 
 .بشذرات التاریخ النادرة

(بیل شاحر وجھ اعرفھ جی�داً.. 
معجون بھیبة مردوك وم�ع�ط�ر 

 9بروائح المعابد العشر) ص
(م�ا ك��ان ع��ل��ى ال��م��ل��ك األج��ل 
ن��ب���وخ��ذ نص��ر أن یس���ل��م���ھ 

 10صولجان الفكرة) ص
وت���ت���ض���م���ن أیض���اً ال���ن���س���ق 
اإلیكولوجي، وتص�ن�ی�ف ال�ف�رد 
ومجم�وع�ة م�ن ن�وع م�ع�ی�ن، 
ذاتیاً ظ�اھ�ری�ا أو وراث�ی�ا ع�ن 
ب�����اق�����ي األف�����راد، ح�����ی�����ث 

ال���ب���ن���اء وال���ن���ظ���م   تض���م���ن
االجتماعیّ�ة، وأیض�اً ت�ت�ض�م�ن 
ال����ط����ب����ق����ات وال����ط����وائ����ف 
االجتماعیّة، والنظم السی�اس�یّ�ة 
واالق��ت��ص��ادیّ��ة وال��ع��ق��ائ��دیّ��ة، 
بخصائص متكیف�ة م�ع م�وائ�ل 
م��خ��ت��ل��ف��ة م��ن خ��الل ال��ج��دال 
والنقاش ال�دائ�ر ب�ی�ن ال�راوي 
(ذات شوقیا) ومعلمھ من أج�ل 
أفض��ل ع��م��ل��ی��ة ان��دم��اج رغ��م 
الفاصل في التسل�س�ل ال�زم�ن�ي 
ال��ت��اری��خ��ي ض��م��ن ال��م��س��اف��ة 
ال��م��ك��ان��ی��ة ال��واح��دة وع��ی��ش 
الشخصیات الحیة بش�ك�ل غ�ی�ر 
مستقل عن ب�ع�ض�ھ�ا ال�ب�ع�ض، 
لدرجة وجود تفاعل أو احتك�اك 
بینھا تختلط وتشترك في ن�ف�س 

 .المحنة
 
 (من أین أتتك الرؤیا یا فتى -

ق��ل��ت وأن��ا أغ��ص ف��ي م��رارة 
 كلماتي

ال أدري م��ع��ل��م��ي .. ل��ك��ن��ي  -
  24رأیت!! ) ص

(ی��وم ع��اد ال��ج��ن��د، وام��ت��ألت 
الشوارع بالت�رات�ی�ل واالغ�ان�ي 
وش��م��رت نس��وة ب��اب��ل ع��ن 
ابتس�ام�ات ف�ارھ�ة ظ�ل�ت أم�ي 

 30حبیسة مدامعھا) ص
(شوقیا .. من أین لك كل ھذا یا 

 ولدي؟
البحث ومنادمة س�ن وم�ردوك 
ودیموزي وشمش.. واكتش�اف 
المعنى عند تراتیل ال�م�ع�اب�د .. 
وسنوات ال�وح�دة ال�ت�ي أك�ل�ت 

 ..عمر أمي
م��ا ال��ح��رب .. وم��ن ذا ال��ذي 
اع��ط��ى ل��ھ��ذه اآلالت ال��ق��ات��ل��ة 

 31معنى االحترام) ص

ذھب شوقي ك�ری�م حس�ن إل�ى 
ال�م�ذھ��ب ال��رم�زي ال�ت��اری�خ��ي 
وھو مذھب ای�ج�اب�ي ت�ع�ب�ی�ري 
ع��ن ال��م��ع��ان��ي ال��ك��ام��ن��ة ف��ي 
النفس، التي ال تستطیع ال�ل�غ�ة 
بصورت�ھ�ا ال�م�ع�ت�ادة ال�ك�ش�ف 
عنھا، ولذلك عمد شوقي كری�م 
حس��ن إل��ى اس��ت��خ��دام ای��ح��اء 
الكلمات وای�ق�اع�ھ�ا وظ�الل�ھ�ا، 
ورسم صور ظلیلة والتعبی�رات 
المفاجئة، ل�ی�ض�ع ال�ق�ارئ ف�ي 
دائرة الشع�ور ال�ذي ی�ح�ب أن 

 یوصلھ إلیھ
(ال أرید كتابة أش�ی�اء ی�ع�رف�ھ�ا 
ال���ن���اس م���ن أزل األع���وام) 

 32ص
فالرمز اتجاه فني یغل�ب ع�ل�ی�ھ 
سیط�رة ال�خ�ی�ال ت�ج�ع�ل�ھ دال�ة 
أول��ی��ة ع��ل��ى أل��وان ال��م��ع��ان��ي 
العقلیة والمشاع�ر ال�ع�اط�ف�ی�ة، 
وتنص على ت�وض�ی�ح ال�ت�أث�ی�ر 
والترابط المتبادل بین الماض�ي 
والحاضر، وھو نسیج متشاب�ك 
یؤثر في وحدة النص وتس�م�ح 
باستمراریة التشویق والمعرفة 
من خالل طغیان عنصر الخی�ال 
الذي من شأنھ أن یسمح للعقل 
والعاطفة أن یعم�ال ف�ي خ�دم�ة 
ال��رم��ز وب��واس��ط��ت��ھ، وی��ع��ب��ر 
السارد عن غرضھ ب�ال�ف�ك�رة ، 
ف��إن��ھ ی��ب��ح��ث ع��ن الص��ورة 
الرامزة التي تشیر في النھ�ای�ة 

 .إلى الفكرة والعاطفة
(أرباب ال ھم لھم غیر ب�ك�ارات 
ال��ع��ذارى وخ��م��ور م��ع��ت��ق��ة 
ویھرقھا ال�ك�ھ�ن�ة ف�وق أس�رة 

 35المعابد) ص
(أع��ل��ن��ت ص��راح��ة ع��داوت��ي 
ألرباب بابل وسومر بل تجرأت 
ول��ع��ن��ت م��ردوك أم��ام ك��ھ��ن��ة 

 40المعبد األول). ص
لقد جاءت اللغة المع�ت�م�دة ف�ي 
بناء روایة ( لبابة السر) ع�ب�ر 
تمظھراتھ�ا وتش�ّك�الت�ھ�ا، ل�غ�ة 
فصیحة، تحمل ف�ي س�ی�اق�ات�ھ�ا 

 .روح الزمن التاریخي
(في كل مكان، أبوك كان صدقاً 
لي، معاً ت�ج�اوزن�ا ح�دود ب�اب�ل 

 للوصول الى الھدف المعني
أو ك�ن�ت م�ق�ات�الً م�ع ال�م�ل�ك  -

 41نبونید؟) ص
كما تس�ھ�م ال�ل�غ�ة ب�إح�االت�ھ�ا  

وإیحاءاتھا ف�ي إن�ت�اج خ�ط�اب 
ال��م��ن��اظ��رات وال��م��راس��الت، 
وت��خ��دم ف��ي ال��ت��وق��ی��ت ذات��ھ 
بإیصال ما یضمره المؤلف م�ن 
موقف أخالقي وفك�ري ی�ت�م�ث�ل 
ف���ي كش���ف ال���غ���ط���اء ع���ن 
المظ�ل�وم�ی�ة ال�م�س�ك�وت ع�ن�ھ 
والمضمر في ھام�ش م�دون�ات 
التاریخ والرغبة ال�واع�ی�ة ف�ي 
فضح وكشف جرائم ال�ت�زی�ی�ف 
التاریخي في ت�ف�ك�ی�ك ال�ت�اری�خ 
وال�ح��اض�ر ث��ق�اف��ی�اً وس��ی�اس��ی��اً 
واجتماعیاً تفكیكاً ی�م�ّك�ن�ن�ا م�ن 
إعادة قراءة التاریخ والت�ع�رف 
على مواضع التأزم وال�ت�ن�اح�ر 

 .وصراع األفكار الدامي
(محن�ة أن ت�رم�ي ث�ل�ك ال�ی�ھ�ا 
خوف السقوط... ھذه ھي باب�ل 
شجرة یابسة.. وال شيء ح�ت�ى 
أنت نبونید الذي كان�ت الش�ف�اه 
ال تك�ف ع�ن ال�ل�ھ�ج ی�ف�ع�ال�ھ، 
ھاھو اآلن یلوم وحدتھ بانتظار 
ال��رح��ی��ل ال��ى ع��ال��م األس��ف��ل) 

 45ص
عمل السارد باقتدار على ج�ع�ل 
األزمنة والفضاءات متواش�ج�ة 
مع بعضھا م�ن خ�الل الص�وت 
الواحد في تقنیات الس�رد ك�م�ا 
اعتمد البنیة السردیة في م�ت�ن 
ال��روای��ة ع��ل��ى خ��ل��خ��ل��ة ب��ن��اء 
السرد، وال�ع�م�ل ع�ل�ى إف�ق�اده 
التسلسل ال�م�ن�ط�ق�ي وال�ت�ت�اب�ع 
المعتاد. ویتجلى ذلك من خ�الل 
الحوار وإسقاط أحداث الحاضر 
ع��ل��ى ش��واھ��د ال��ت��اری��خ ف��ي 
انعكاس مرآوي، وھو ما یجعل 
المتلقي في حالة ارتباك وق�ل�ق 
یتطلّب�ان م�ن�ھ ش�دة ال�ت�رك�ی�ز، 
وق��وة ال��رب��ط، ورّد ال��ح��دث 
ال�الح�ق ع�ل�ى الس�اب�ق، ح�ت��ى 
ی�ت�س�ن�ى ل�ھ اإلح�اط�ة ب�م�ع�ال��م 

 .السرد الروائي
 

(و ما العمل شوقیا.. مالعم�ل؟) 
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المكان في الروایة ھو ال�م�ك�ان 
اللفظي "التخیی�ل�ي"؛ ب�م�ع�ن�ى 

 أدّق، ھو المكان الذي ترسم.

را ا ور (ا ) روا 

 
 رسول یحیيبقلم:: 



الذي شوقني وشدني للكت�اب�ة ع�ن روای�ة    
"وك��رالس��ل��م��ان" ل��ل��روائ��ي ش��الل ع��ن��وز: 
تحدث الروائي قائالً أستغرقُت ف�ي ك�ت�اب�ت�ھ�ا 
ق�راب�ة ال��خ�م�س س�ن�وات، ومش��ك�ورا وھ��و 
یھدیني ملف الروایة وأنا بعی�دا ع�ن وط�ن�ي 
األم، وتأثرت ح�ی�ن ی�ب�دأ ال�روای�ة ب�ال�ك�ل�م�ة 
المعتادة : أھدي ھذا الجھد ال�م�ت�واض�ع إل�ى 
ضحایا الحرب الذین خسروا أم�ان�ی�ھ�م، إل�ى 
كل ال�ذی�ن أك�ت�ووا ب�ن�ارھ�ا، إل�ى األنس�ان�ی�ة 
المعذبة بسبب حماق�ات مش�ع�ل�ی�ھ�ا، ول�ت�ك�ن 
روایتي شاھدة دم�وی�ة ال�ح�رب ف�ي ت�ع�اس�ة 

  البشریة وشیوع الجریمة على األرض.
وحقاً أن روایة "وكر السلمان" منجز كب�ی�ر 
مكتمل األوصاف في اللغة واألسلوب والبنیة 
ال��م��ع��م��اری��ة وال��ن��س��ق الس��ردي ب��الش��ك��ل 
والمضمون، ون�ج�ح ال�روائ�ي الش�اع�ر ف�ي 
أظھار مأساة جیل الحرب العبثیة وال�ح�ص�ار 
الظالم على وطننا ال�ح�ب�ی�ب وت�أس�ى ل�ل�ذی�ن 
ولدوا أبان تلك الح�رب وأك�ت�وت ط�ف�ول�ت�ھ�م 
المب�ك�رة ب�م�أس�ي حص�ار ال�م�وت ال�ب�ط�يء 
وتھجروا قسراً ویكشف ل�ل�ق�اريء ح�ك�م�ت�ھ 
الشخصیة {إن السعادة تنبثق م�ن ل�ی�ل األل�م 
الطویل}، فھو كاتب قدیر م�ح�ت�رف وخ�ب�ی�ر 
قانوني وسایكولوجي في البحث في أع�م�اق 

 -البشریة وزوایاھا المظلمة، فش�الل أوغ�ل 
ب�م�ی�ت�اف�ی�زی�ق�ی�ا  -بروایتھ "وكر الس�ل�م�ان"

ال�ك�ی�ن�ون�ة ال�ب�ش�ری��ة وب�ن�ھ�ای�ات م�م�زوج��ة 
 بالبراكماتیة المطابقة للواقع .
ت�ح�م�ل ك�ل  ت�ھأن سیمیائیة العنوان في روای

مفردات الس�ی�م�ی�اء ال�ت�ي ھ�ي أداة ل�ق�راءة 
الس�ل��وك ال�ن��ف��س�ي ال��ب��ش�ري ف��ي م��ظ��اھ��ره 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ب��دءاً م��ن األن��ف��ع��االت م��روراً 
ب��ال��ط��ق��وس األج��ت��م��اع��ی��ة واألن��ت��ھ��اء ع��ن��د 
اآلیدیولوجیات ، لكون ال�ع�ن�وان ھ�و ھ�وی�ة 
النص وال�م�دخ�ل ال�ذي ی�ح�ت�اج�ھ ال�م�ت�ل�ق�ي 
لسردیات ال�م�ض�م�ون ال�ن�ص�یّ�ة وھ�ي ال�ت�ي 
جذبتني أسیرا رغماً عني ألدخ�ل ال�م�ت�اھ�ات 
المظلمة والموحشة لقبو الشیطان في قضاء 
السلم�ان مس�ق�ط رأس وال�د ب�ط�ل ال�روای�ة 

ال�ذي   نعمان، والمتقاربة مع نك�ر الس�ل�م�ان
ھو سجن موحش في ق�ل�ب ص�ح�راء ب�ادی�ة 
الس��م��اوة أب��ت��ك��رھ��ا ال��م��ح��ت��ل األن��ك��ل��ی��زي 
وأستخدمتھا جمیع األنظمة منذ تأسیس ھ�ذا 
الوطن الجریح م�ا ع�دا ن�ظ�ام ال�ج�م�ھ�وری�ة 
األول�ى ب��زع��ام�ة ع��ب��دال�ك��ری��م ق�اس��م، ل��زج 

 األحرار من وطني .
أس��ل��وب ال��روائ��ي ش��الل ع��ن��وز ف��ي نس��ج 

 عناصر الروایة وبنیتھا:
في سبیل السعي لتعری�ف ال�روای�ة ی�ط�رق  -

ال��روائ��ي ال��ع��ب��ق��ري ش��الل ع��ن��وز ب��اب 
األست�خ�دام�ات واألغ�راض ل�روای�ت�ِھ "وك�ر 
السلمان" ویلقي الضوء ال�ك�اش�ف ب�رش�اق�ة 
وشفافیة متناھ�ی�ة ع�ل�ى س�ردی�ت�ِھ ال�ن�ص�یّ�ة 
ورؤیة الحیاة وتفسیرھا والترویج ل�ل�دع�ای�ة 
لتقدیس المثل العلیا القیمیة وترسیخ الس�الم 
ال��ع��ال��م��ي م��ن خ��الل أس��ت��خ��دام��ھ ال��ع��ق��ل 
والالوعي، وأثرى السردیة ب�ت�ع�زی�ز ال�ف�ك�ر 
والھویة ألثراء اللغ�ة ع�ن�د ال�ق�اريء، ف�ھ�و 
بأعتقادي واحة فكر وخ�ی�م�ة أب�ت�ك�ار وب�ی�ت 

للحكمة وغیم�ة م�ط�ر ت�ح�طُ ح�ی�ث األب�داع، 
البطل الرئ�ی�س�ي ف�ي ح�وارات ال�روای�ة ھ�و 
نعمان الطالب ال�ج�ام�ع�ي ش�اب ف�ي م�ق�ت�ب�ل 
العمر یجمع ك�ل ص�ف�ات ال�ج�ن�ت�ل م�ان م�ن 
رجولة ومروءة وذكاء متوقد ذات شخص�ن�ة 
كارزمیة، وقع في شباك حٍب حقیقي ملت�ھ�ب 

سن�اء ط�ال�ب�ة ب�ورج�وازی�ة ذات ج�م�ال   مع
بارع وأخاذ، وكان الزمن المخملي ال�ج�م�ی�ل 

فاق البطل نعمان م�ن أح�الم ال�ی�ق�ض�ة   لھما
الوردیة الجمیلة، بتبل�ی�غ ال�ت�ج�ن�ی�د (الس�يء 
الصیت) ألداء الخدمة العس�ك�ری�ة، ویس�وق�ھ 
ق��دره ال��م��ح��ت��وم إل��ى ج��ب��ھ��ات ال��ق��ت��ال ف��ي 
ثمانی�ن�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي وی�خ�وض ھ�ذه 
ال��ح��رب ال��ق��ذرة ال��ت��ي وص��ف��ھ��ا ال��روائ��ي 

:  44والشاعر المبدع شالل بق�ول�ھ ف�ي ص
{إن الحرب ال تورث سوى الویالت وال�دم�ار 
وال�ق��ت��ل��ى واألی��ت��ام وال�م��ع��اق��ی��ن وال��ن��ف��وس 
المریضة، توحش دمار تنكی�ل ظ�ل�م ط�غ�ی�ان 
فھي عدو األنسان، ومن قال إن الحرب فیھا 
م��ن��ت��ص��ر؟! وھ��ي تس��رط��ن ال��ن��ف��وس}، 

ال��م��واط��ن��ة وال��م��روءة   وت��ت��ص��اع��د ث��ق��اف��ة
واألنسنة في أعماق الذات للروائ�ي ال�م�ب�دع 
ش��الل ع��ن��وز، وك��أن��ي أراهُ وب��ی��ده ش��ع��ار 
مكت�وب ع�ل�ی�ھ: م�ت�ى یص�در ق�ان�ون دول�ي 

  بتحریم الحرب أیاً كانت؟! .
وب�روای�ت�ھ "وك�ر الس�ل�م�ان" أب�دع وھ�و  -

یحتفي ضمن فصول الروایة بق�ض�ای�ا ال�رأي 
والثقافة والتأریخ والقانون والش�ع�ر ض�م�ن 
ال��م��أل��وف م��رك��زاً ب��ع��م��ل��ھ ع��ل��ى األش��ك��ال 
األبداعیة ویت�واص�ل م�ع ال�م�ب�دع�ی�ن أی�ن�م�ا 
وج��دوا، وال��غ��ری��ب أث��ن��اء الس��رد ال��ب��اذخ 
والشھي لم یتق�رب ب�ال�م�س�اس م�ن األدی�ان 
والقومیات واألقلیات والثقافات المحلیة وك�ل 
ما یثیرالنعرات والك�راھ�ی�ة، ھ�و م�ن ك�ت�اب 
الواقع على نحٍو متمیّز حیث الخیال والع�م�ق 
دون غموض أو تقی�ی�د وع�م�وم ال�م�ب�ال�غ�ة، 
نجح شالل في توظیف القان�ون ف�ي روای�ت�ھ 
"وكر السلمان" متقارباً مع توفیق ال�ح�ك�ی�م 
في روایتھ عصفور من الش�رق، وت�وظ�ی�ف 
ص��ب��ر ھ��م��ن��غ��واي ف��ي روای��ت��ھ الش��ی��خ 
وال��ب��ح��ر،وك��ذا ت��وظ��ی��ف تص��ارع األض��داد 
(الجنون والعقل، ال�خ�ی�ر والش�ر، ال�رح�م�ن 
والش��ی��ط��ان، ال��ح��رب والس��الم، ال��ح��ق��ی��ق��ة 
والزی�ف) م�ن دیس�ت�وف�ی�س�ك�ي ف�ي روای�ت�ھ 

 األخوة كارمازوف.
وأعت�ب�رهُ م�ن رواد ال�ت�ح�دی�ث ف�ك�ان ف�ي  -

روایتھ ھذه موفقاً في توظیف تقن�ی�ات ال�ف�ن 
الروائي وأبعاده عن الخ�ط�اب�ة وال�ت�ق�ری�ری�ة 
ال��ت��ي رب��م��ا وج��دت ف��ي أدب��ی��ات ال��ق��رون 
السابقة، فھو رس�م األح�داث والش�خ�ص�ی�ات 
بشكل مقنع یدع�و ال�ق�ارئ ل�ل�غ�وص ف�ی�ھ�ا، 
وشكلت الروایة م�دخ�ال أس�اس�ی�اً ل�م�ن�ظ�ري 
تجار الحروب وعشاق السالم العالم�ي، وأن 
دراسة تجربة شالل عنوز ج�ع�ل�ت�ن�ي أع�ت�ق�د 
جازما أن ھ�ذا ال�روائ�ي الش�اع�ر ق�د أت�ق�ن 
مفھوم المتضادات والمتقاطعات مثل الحری�ة 
والع�ب�ودی�ة، الس�وي وال�م�ن�ح�رف، ال�ح�رب 

 والسالم .
طرز روایتھ بالشعر وم�ن أرق�ى ص�ن�وف�ھ  -

الشعر الغزلي وال�ع�ش�ق ال�م�م�ن�وع ووص�ف 
الحرب الطاحنة، یوحي للمت�ل�ق�ي أن الش�ع�ر 
أرقى أشكال التعبیر اللغوي وھ�و م�ن أوائ�ل 
الفنون ال�ع�رب�ی�ة ال�ج�م�ی�ل�ة، ول�ل�ب�ح�ث ع�ن 
التكامل الجمالي في روایتھ تألق في ال�ب�ح�ث 
عن األیحاءات في أستالبات الوعي ب�ال�ق�ھ�ر 
فھو ح�ق�اً أب�ھ�ج�ن�ا ب�أب�ی�ات ق�م�ة ب�األش�راق 
الرومانسي للحب ممزوجة بنفثات م�وج�ع�ة، 
فھي إذاً ذات طابع درامي في بناء م�ع�م�اري 
رصی�ن ت�ب�رز م�رك�زی�ة األنس�ان والص�راع 
الطبقي وت�ن�اقض�ات�ھ یس�ت�ح�ض�رھ�ا الش�اع�ر 

وھ�و ی�ق�ول :  -والروائي في ھذه األب�ی�ات 
على لسان سناء م�م�ث�ل�ة ال�روای�ة األن�ث�وی�ة 

 وھي تداعب مشاعر حبیبھا نعمان :
فأعلم إني أروض النفس على أن ال ت�ف�ارق 

  طیفك
 متى یا ترى ترقص األماني ویورق التوق؟!

ورد الشاعر والروائي شالل على لسان بطل 
 الروایة الرئیسي نعمان

  أیتھا الغافیة فوق مفازات روحي
 الدافقة بالغناء على منائر األحالم

وھو شاعر متمكن فذ لھ منجزات ثّرة وثریة 
مثل : مرایا الزھور، وبكى الماء، السماء لم 
تزل زرقاء، دیوان حدیث الیاسم�ی�ن، دی�وان 

 صدى الفصول) .
تمكن م�ن رس�م الس�ع�ادة ب�أرق م�ع�ان�ی�ھ�ا -

ورسم الوجع والحزن بأبشع معانیھ، وعّرى 
واقع الحرب المأس�اوی�ة ب�ك�ل ج�رأة، وب�یّ�ن 
ع��ب��ث��ی��ة ال��ح��ی��اة ف��ي ج��غ��راف��ی��ة الص��ح��راء 
المستلبة، یأمر أبطال ال�روای�ة أن ی�ع�ایش�وا 
الجفاف الروحي على رمال ت�ب�ت�ل�ع ال�دم�وع 
وعرق ح�م�ى ال�ی�أس واألس�ت�الب ال�ن�ف�س�ي 
والمادي كالثقوب السوداء في درب ال�ت�ب�ان�ة 

 الموحش .
وكذا عمل على تكثیف ال�ق�ص�ة ب�أخ�ت�ص�اٍر  -

عاجل لینقلك إلى حدٍث مستجد (تق�ّزْم) زم�ن 
العشاق بحسابات النظریة النسبیة (مج�الس�ة 
الحبیب لیوم یختصرھا الروائي البارع شالل 
بجلسة سویعات في كازینو ال�ب�رازی�ل�ی�ة ف�ي 
شارع ال�رش�ی�د أو ف�ي م�ط�ع�م دن�ان�ی�ر ف�ي 

 المنصور).
المیل الواضح للح�داث�ة وال�ت�ج�ری�ب ب�ل�غ�ة  -

 جمیلة مھذبة .
التنویع في النص الس�ردي ب�ی�ن ل�ح�ظ�ات  -

رومانسیة في شارع ال�ن�ھ�ر وال�ك�اف�ی�ت�ری�ات 
وذكریات ال تنسى على ضفاف دجل�ة ال�خ�ی�ر 
وإلى ساحات القتال حیث ال�م�وت ال�م�ج�ان�ي 
ودخان ك�ث�ی�ف م�م�زوج ب�ع�واص�ف ت�راب�ی�ة 

وأص�وات ال�م��داف�ع وتص�دی��ر ال�ج�ن��ائ�ز إل��ى 
ال��ع��راق، وھ��ذا وذاك رس��م��ھ��ا ب��واق��ع��ی��ة 
مشھودة ویمیل أحیاناً إلى الم�زج ب�ی�ن ت�ل�ك 

 األحداث بمزج الخیال بالحقائق الواقعیة
وینقلنا برشاقة وش�ف�اف�ی�ة روائ�ي ش�اع�ر  -

ورجل قانون إلى دراسة م�ف�ھ�وم ال�ج�ری�م�ة 
والذي ھو الجزء ال�ب�ول�ی�س�ي م�ن ال�روای�ة، 
فھو یقول في مفھوم ال�ج�ری�م�ة {ال�ج�ری�م�ة 
ظاھرة أجت�م�اع�ی�ة أزل�ی�ة ی�رت�ب�ط وج�ودھ�ا 
ب��ب��دای��ات وج��ود ال��م��ج��ت��م��ع��ات األنس��ان��ی��ة، 
والجریم�ة ت�ح�دث كس�ل�وك ع�دوان�ي ج�راء 
تضارب وتعارض س�ل�وك األف�راد ل�ت�ح�ق�ی�ق 

}، ن�ع�م ت�ك�ون 11رغبات�ھ�م وأھ�وائ�ھ�م ص
روایة "وكر السلمان" شاھدة عل�ى دم�وی�ة 
الحرب العراقیة األیرانیة وأثارھا الم�س�ت�ل�ب�ة 
ودورھا الخطیر في تعاسة العراقی�ی�ن وك�ان 
من مخرجاتھا شیوع الج�ری�م�ة ف�ي األرض 
العراقیة، وألن ال�ح�رب ھ�ي ال�ج�ری�م�ة األم 
التي تفرخ الجرائم الفتاكة األخ�رى، وول�دت 
أجیاالً من المعاقین نفسیاً ، فأصل ال�ج�ری�م�ة 
ح�دث�ت ع�ل�ى ج�غ��راف�ی�ة ال�ح��دود ال�ع��راق�ی��ة 
األیرانیة بطلھا شخص مع�اق ن�ف�س�ی�اً وأح�د 
ضحایا ھذه الحرب، وحظھُ ال�ن�ح�س ن�ع�م�ان 
أصیب بأصابة بلیغة خضع لت�داخ�ل ج�راح�ي 
خرج من المستشفى بتق�ری�ر ط�ب�ي مش�ؤوم 
(بتر جزء من الساق م�ع ذك�وری�ت�ھ)، رب�م�ا 
ھي من الروایات القلی�ل�ة ال�ت�ي ن�ح�ت ب�ھ�ذا 

 المنحى بأقترابھا من الجرائم البولیسیة .
وتلبستھ شیاطین سایكولوجي األنسان الغی�ر 
سوي أثر جینات الحرب الكراھ�ی�ة وال�ح�ق�د، 

(األن�ا) ف�ي   واألنتقام، والقتل، ول�ع�ب�ت آف�ة
رأس نعمان أن ی�خ�ف�ي ال�خ�ب�ر ال�ت�راج�ی�دي 
المأساوي عن سناء، ویستدرجھا ب�ع�د ی�وم 

إلى وكر الشیطان حیث سكن�اه   من خطوبتھا
في قضاء السلمان، وی�ظ�ھ�رإن�ھُ أدم�ن ال�دم 
والقت�ل وغ�درأع�ز وأق�رب أص�دق�ائ�ھ ن�اظ�م 
ومھند وناصر، وھنا ینقلنا الروائي بحرك�ات 
رش�ی�ق��ة ومش�ّوق��ة م��ارأ ب�م��دی�ن�ة الس�م��اوة 
شاھدة التأریخ على مذبحة "قطار ال�م�وت" 
وأس��ت��الب��ات��ھ ال��روح��ی��ة، ول��ع��ب ال��روائ��ي 
وبمھارت�ھ ال�ف�ّذة ب�م�ذھ�ب ال�ح�ب وال�ع�ش�ق 
الملتھب بی�ن ال�ح�ب�ی�ب�ی�ن (ن�ع�م�ان وس�ن�اء) 
وبفعل صواعق تراجیدیات وم�آس�ي ال�ح�رب 
أس��دل الس��ت��ار ب��ذب��ح ذل��ك ال��ح��ب ال��ع��ذري 
الملتھب بغدر العاشق الولھ�ان ب�أن ی�ن�ت�ھ�ي 
بنھایة مأس�اوی�ة یس�ودھ�ا ال�دم وال�ج�ری�م�ة 
بسكین العاشق الغیر سوي نعمان وی�ذك�رن�ي 
بروایة "بائ�ع ال�ح�ل�ی�ب" آلن�ا ب�ی�ری�ن�ز ف�ي 
مفھوم العنف ضد ال�م�رأة، ورس�م ال�روائ�ي 
شالل عنوز نھایة سفاح السلمان بال�ت�ال�ش�ي 
في تیھ الصحراء ومتاھات الجفاف ال�روح�ي 

 والجسدي وطعاما مّراً للذئاب المتوحشة.
................. 

 / دا ا  
 وا ل ز !؟ وا "و ان"
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قبل عقدین من الزمن قرأت لھ م�ح�اوالت�ھ األول�ى    
في كتابة الشعر واإلبحار في شواط�ئ�ھ وم�وج�ات�ھ 
المتالطمة, وخمنّت ان كامل حسن الدلیمي یمت�ل�ك 
أدوات الشاعر, لغة سلیمة, ومعرفة تفصح ع�ن�ھ�ا 
قراءاتھ وحوارات�ھ م�ع أق�ران�ھ ف�ي م�ك�ت�ب أھ�لّ�ھ 
للطباعة الذي یمت�ل�ك�ھ وی�دی�ره ب�م�ھ�ارة ون�ج�اح, 
وعندما ترسخت عالقتي الثقافیة بھ اقترحت علیھ 
ان یولي نظم الشعر جل اھ�ت�م�ام�ھ وان ال یض�ی�ع 
وقتھ في تجارب لم یحن وقتھا بالنس�ب�ة ل�ب�دای�ات�ھ 
الرصینة, وھكذا مأل ال�م�ش�ھ�د الش�ع�ري حض�وراً 
الفتاً وأصدر مجموعاتھ الشعریة التي نالت بعض 
االس��ت��ح��س��ان واألع��ج��اب م��ن ل��دن االص��دق��اء 
والمعارف, لكن كامل حس�ن ال�دل�ی�م�ي ال�ذي ك�ان 
یفور طموحاً راح یبحث ویقرأ وی�ت�ع�ل�م اك�ادی�م�ی�اً 
ویثبت لمن حولھ ان طموح االنسان ال ی�ق�ف ع�ن 
حدود, فأصدر كتابین ضمأ مقاالتھ وافكاره في م�ا 
یدور في الحیاة الثقافیة العراقیة من حراك منت�ج, 
ویأتي (أیرقص الرصیف) دیوان ال�ج�دی�د الص�ادر 
عن دار النخبة المصریة لیج�دد ال�ث�ق�ث�ة ب�ق�درات�ھ 
األبداعیة وجدارتھ في وضع بص�م�ات�ھ ال�م�ض�ی�ئ�ة 
في خریطة الشعر العراقي الذي یعاني من الترھ�ل 

 واالنفالت تحت مختلف المسمیات الوافدة ....
ان نص��وص (أی��رق��ص ال��رص��ی�ف) ب�م��ج��م�وع��ھ��ا 
تفصح عن م�وق�ف واض�ح وم�ن�ح�از ال�ى قض�ای�ا 
الوطن وھموِم المواطن, ومن ھ�ن�ا وع�ل�ى ض�وء 
ھذا الفھ�م ج�اءت ال�ن�ص�وص ح�یّ�ة مس�ت�ق�اة م�ن 
م��ع��ان��اة االنس��ان ومش��ك��الت عص��ره ال��راھ��ن, 
وسیتضح ھذا االنتماء الواعي واالنحیاز المب�دئ�ي 
من خالل الشواھد التي ستكون ام�ث�ل�ة ت�ط�ب�ی�ق�ی�ة 
معبرة وساعیة الى إدانة كل ما ھو قبیح وم�ع�ادي 
لألرض وألنسانھا الصاب�ر .. ع�ل�ى ان اھ�ت�م�ام�ھ 
بقض�ای�ا ش�ع�ب�ن�ا ال ت�ع�ن�ي انس�الخ�ھ ع�ن ال�واق�ع 
االج��ت��م��اع��ي ال��ذي ی��م��وج ب��ال��ت��ق��ال��ی��د وال��رذائ��ل 
واالع��راف ال��م��ت��وارث��ة .. ف��ھ��و ی��ق��ول م��ث��الً ف��ي 

 : 44(أرجوحة) ص 
أغمضت لكي اخ�ب�رھ�ا/ ان ق�واف�ل�ن�ا ت�رح�ل/ ب�ع�د 
الفجر ستمضي/ والنادل في ظھر الریح/ یمأل م�ن 
ندم الع�م�ر ك�ؤوس/ ی�ا ت�ل�ك .. ال�م�غ�روس�ة ف�ّي/ 
جھاتي دونك حقل یتصح�ر/ أخش�ى ع�ودك ی�ذب�ل/ 
وردك .. شھدك یتبدى../ طفلة روحي .. كل مساء 
تأتي/ تطرق بیدیھا الباب/ أقرأھا بعن�ای�ة/ وك�أن�ي 

 قد طفت بألف كتاب ...
ان (ارجوحة) تكشف عن ع�الق�ة انس�ان�ی�ة ق�ل�ق�ة 
فرضتھا طبی�ع�ی�ة ال�ت�ق�ال�ی�د وس�ی�ج�ت�ھ�ا ب�ق�ی�ودھ�ا 
المحكمة ولذا ظل المحب (یتأرجح) بانتظار ھدوء 
ریاح التعصب وال�ك�راھ�ی�ة ال�ت�ي تس�ود م�ج�ت�م�ع 

الشاعر العاشق, الذي ظل یتمنى لقاء الحبیب�ة رغ�م 
كل الحواجز والضغائن .. لكن كامل حسن ال�دل�ی�م�ي 

 في (قلب) یذھب بعیداً في األمل والرغبة فیقول:
كانت تشبھني جداً/ سحنتنا من ذات الط�ی�ن/ ح�رارة 
ك�ف�ی��ھ�ا ق�ب��س م�ن ن�اري/ خ�داھ��ا وال�ت��ف�اح ال�ذاب��ل 
صنوان/ في فمھا ب�ی�ت الس�ك�ر/ ورض�اب م�ع�س�ول 

و (ق�ل�ب) ن�ص  122یتضور/ تشبھ�ن�ي ج�داً... ص
وصفٌي مفعم بالعذوب�ة وال�ج�م�ال یس�ت�ف�ز ال�ج�وارح 
ویلھب القلوب ألني مافي سطور (القلب) كل ح�رف 
ینبض بالوفاء والصدق والصور التي تثیر الش�ج�ن 
والذكریات, ومن ھنا تتول�د ال�ت�ج�رب�ة ال�م�ح�س�وس�ة 
بتفاصیلھا الموجعة وتظل شاھداً على ال�وف�اء ال�ذي 

 تراجع في ھذا الزمن العاصف ...
ومن اجمل نصوص (أیرقص الرصیف؟) نص اذان 
الشارع الذي كشف فیھ الش�اع�ر خ�ال�ص�ة أش�واق�ھ 
وصاغھ بعبارات مشرقة ومشاعر جیاش�ة ال ت�م�ن�ع 

 تدفقھا سیول المشاكل واحتراقات المدى .....
للشارع آذان/ وبین الحانة والمقھى/ مخمور بك حد 
الھذیان/ یمزج بالقھوة خمر رضابك/ ویداعب شف�ة 
الفنجان/ یلھج بإسمك نفخة ناي/ وعلى االوتار یمر 

 بكل حنان / إلى ان .... یقول :
ما أشھى شرب الظمآن/ یسكن ثورة مرقد/ تس�ري 
خدراً في الشریان/ ھا ھو عطرك یدنو/ ی�ث�م�ل رئ�ة 

  ,146الكون/ كخمرة ... عتقھا الرھبان ... ص 
وھكذا یفصح كامل حسن الدلیمي عن مھ�ارت�ھ ف�ي 
رسم صورة مشتھاة لحبی�ب�ة ال�روح ال�ت�ي ش�غ�ل�ت 
حواسھ واشعلت مجامر قلبھ العاش�ق, ص�ح�ی�ح ان 
كامل حسن استفاد من مأثورنا الشعبي الذي ی�ق�ول 
ان للحائط آذان, ل�ك�ن�ھ ن�ج�ح ف�ي ھ�ذا االس�ت�ث�م�ار 
وحقق قدرة ملموسة في ایصال ال�م�ع�ن�ى ال�ى م�ن 
اراد ان یع�ی�ش ل�ح�ظ�ات ص�دق�ھ ال�ف�اض�ح�ة... إن�ھ 
الشعر الذي ینبع من اإلحساس والتجربة ال�ی�وم�ی�ة 
التي تموج بھا عالقاتنا االجت�م�اع�ی�ة ال�م�ت�ش�اب�ك�ة, 
وم�ن اج�م�ل نص�وص (أی�رق�ص ال�رص�ی�ف؟) ھ�ذا 
النص المشتعل بالحنین واألمل فھو في (ال�م�غ�نّ�ي) 
أطول نصوص المجموعة یؤكد مرة اخرى واخرى 
ت�م�ك�ن�ھ م�ن أدوات�ھ الش�ع�ری��ة ع�ب�ر ل�غ�ة س�ل�ی�م��ة 

 وعروض یفیض وجعاً وتدفقاً :
م��ن ح��ن��ج��رة ال��رغ��ب��ة س��أغ��نّ��ي/ س��أم��زق أث��واب 
معاناتي/ وعلى غصن من زیتون�ة ج�ارت�ن�ا/ أرس�م 
حلماً بجناح�ی�ن/ ع�اش ال�ح�ل�م ی�ت�ی�م�اً ی�ا ج�ارت�ن�ا/ 
وتناثرنا كدقیق بفم الریح ..../ سأغ�نّ�ي واغ�نّ�ي ال 
وطن لدي سوى قبر/ ب�ح�روف�ي اح�ف�ره وازج�ج�ھ/ 
وأغلّق كل نوافذه / وأغنّي من حنجرة ال�م�وت .... 

 198ص 
وبمھارة معھودة یسترسل الشاعر في الكشف ع�ن 
مخبوءات ذاتھ المضطربة, ویم�ض�ي مش�ت�ع�الً ف�ي 
[مجمرة الوجد والعشق الص�وف�ي, وف�ي نص�وص�ھ 
الق�ص�ی�رة ال�ت�ي وض�ع�ھ�ا ف�ي خ�ات�م�ة (أیـ�ـ�رق�ص 

ـ�ـ  210توت على الص�ف�ح�ات (ـــالــرصیف؟) واس
) تتجلى قدرة الشاعر في اختزال معانات�ھ ف�ي 217

 بضعة سطور دالة على أوجاعھ ومكابداتھ :
 على بعد سكین

 وقبضة خنجر .. كان یصرخ
 أدمى معصمي ... !!

 213نص/ سكین ص 
 وھذا (فقد) یقول فیھ :

الفقد یا صدیقتي ان ترجم المیاه لثغة الزیتون,/ ان 
تشیخ زھرة القرنفل, ان ت�ب�رد ال�رؤوس/ ح�ی�ث ال 

 217جنون ... ص 
 

وفي الختام البد من التنویھ ان (أیرقص الرصیف) 
تجربة تستحق اإلشھار والدراسة ال�ن�ق�دی�ة ال�ج�ادة 
ففي ھذا ال�م�س�ع�ى م�ا یض�ع االم�ور ف�ي نص�اب�ھ�ا 

   الصحیح ویقول ما تستحقھ التجارب المبدعة ..

اا و  

 متعب وجھ المرایا
 متعب وجھ القمر
 تائھ بین الزوایا
 وعذابات السھر

 حامل بین الحنایا
 نار شوق مستعر

 ضائع من غیر حب
 ھائم بین البشر
 كلما یمم قطرا

 جاءه لفح القدر
 فإذا القلب صریع
 بین أنیاب الكدر

 متعب وجھ المرایا
 متعب وجھ القمر

* * * 
 صرت أمشي في طریقي

 في شكوك وحذر
 وكأني في ذھول
 أتردى في الحفر

 ھل حیاتي ترھات
  غیر أحوال البشر

 حیثما سرت یباریني
 عناء وخطر

 وأنا مثل غریق
 في ھبوط مستمر

  صرت أمضى كغریب
 أدمعي تروي الزھر
 ضاع مني كل شيء

 واختفى مني األثر
 متعب وجھ المرایا
  متعب وجھ القمر

* * * 
  وأنا ما زلت أحیا
 دون مال أو ثمر

 دون أطفال تنادیني
 بحب للسمر

 فلذات لي أراھم
 وبھم عیني تقر 

  أمنیات تتوالى
  مثل زخات المطر

  أین راحت أین ولت
  لم تعد قید النظر
 ال حیاة دون حلم
  ما من الحلم مفر

 متعب وجھ المرایا
  متعب وجھ القمر

* * * 
  كنت كالصبح وضوحا

  وشعاعي منتشر
 كنت كالنسم علیال

  في العشایا والسحر
  كنت كالشمس ضیاء

 بین لوحات الصور
 قد تالشى كل شيء

  وتولى وانحسر
 وأحاطت بي عذابات

  مثل وخزات األبر
 ما تبقى من وجودي
 غیر شعري والوتر
  متعب وجھ المرایا
  متعب وجھ القمر

* * * 
 أنا إنسان وقلبي

 لم یكن یوما حجر
 إنما ھذا نصیبي
 إنھا كف القدر

 ھؤالء الناس حولي

 في صراع وضرر
 كیف لي أن أتقیھم
  إن أرادوني بشر؟

  مسني الیأس فمنھم
 یتغشاني كدر

  ...مع أني منذ أن كنت
  محب للبشر

 متعب وجھ المرایا
  متعب وجھ القمر

* * * 
  صرت من خوفي أعاني

  ومن الناس أفر
 وعیون الناس حولي

 كلھیب من سقر. 
 كدت من ثورة أفكاري

 وحزني أنفجر
 متعب حتى یراعي
 لیس في ذلك سر

  ..تھت في الموج
 وھذا الموج شیطان أشر

  ...شل عزمى
 أذھب العقل وأنساني الفكر

 متعب وجھ المرایا
  متعب وجھ القمر

* * * 
 بین ماض قد تولى
 صار ذكرى وخبر

  وغد لست أرى
 لي فیھ ما یمحو الضجر

 أملي باق بشعري
  فھو عمري المنتظر

 أنا أدعوه وسعدي
 إن أجده قد حضر

 ألغني كھزار
  صوتھ ھمس السحر
  ملء أشعاري بھاء
 فیض وجداني درر
 متعب وجھ المرایا
 متعب وجھ القمر

* * * 
 یا إلھي كن معیني

 كن رفیقي في السفر
 كن ضیائي وھوائي

  واألماني والوطر
 كن یقینا أستقي

  منھ المعاني والعبر
 كن ربیعا وسالما

 لفؤادي والنظر
 واشتملني منك بالعفو

 وبالعطف األبر
 ألكف الضر عن

  وجھ المرایا
 والقمر.

 ناصر رمضان عبدالحمید/ مصر   

   أ ا؟

 

 شكر حاجم الصالحي
  10/12/20العراق 



م ع�رض ت�وم�اس 1877في حزیران عام 
أدیس�ون م�ك��ت�ش�ف ال�ك�ھ��رب�اء، م��خ�ط�ط��اً 
متسخاً بالدھون قذر المظھر، وق�دم�ھ إل�ى 
المیكانیكي السویسري كرونی�س�ي، ط�ال�ب�اً 
منھ أن ینف�ذه. أن�ح�ن�ى الس�ویس�ري ع�ل�ى 
المخطط ولم یكن سوى قم�ع واح�د وإب�رة 
وذراع ومقبض دوار متصل ب�ھ�ا، ع�ن�دھ�ا 
راھ��ن أدیس��ون ع��ل��ى تس��ج��ی��ل ص��وت 
المیكانیكي وأذاعتھ، وم�ع أن األخ�ی�ر ل�م 
یصدق ادعاءات أدیسون، لكنھ وافق عل�ى 
ص�ن��ع ال��م�خ��ط��ط، ع�ل��ى ش��رط أن ی��ق��ب��ل 
المراھنة معھ على ع�ل�ب�ة م�ن الس�ج�ائ�ر، 
وبالفعل أجھد المی�ك�ان�ی�ك�ي ن�ف�س�ھ ش�ھ�راً 
كامالً لتنفیذ مخطط أدیسون. وفي الم�وع�د 
المقرر الختبار الجھاز تقرب أدیس�ون م�ن 
الجھ�از وق�رب ف�م�ھ م�ن ال�ق�م�ع، وأنش�د 
بصوتھ األجش أغنیة شعبیة ك�ان�ت ذائ�ع�ة 
ح��ی��ن��ذاك، وأض��اف ض��ح��ك��ة ع��ل��ى آخ��ر 
األغنیة، بعد ذاك أدار ذراع الجھاز وق�رب 
أذنھ التي لم تكن تسمع ج�ی�داً م�ن ال�ق�م�ع 
وسمع الجھاز وھو یردد ذات األغ�ن�ی�ة ث�م 

 الضحكة العالیة.
ھ�ذه ھ��ي قص��ة اخ�ت��راع ال�ف��ون��وغ��راف، 
الفكرة األولى ألستودیوھ�ات ال�ی�وم، ف�ف�ي 
ذلك الیوم نجح أدیسون واس�ت�ق�ب�ل�ت دن�ی�ا 
الصوت والموسیقى مولوداً ج�دی�دا، وھ�ذا 
الجھاز الذي س�م�ی�ا ال�ف�ون�وغ�راف ج�ھ�از 
ینتج أص�واتً�ا س�ج�ل�ت ع�ل�ى أس�ط�وان�ات 
سمعیة. وتعرف أیضا باسم الكرام�اف�ون�ات 
أو الحاكیات، ویعمل الطراز القدیم بطریقة 
التسجیل التّماثلي. وفي ھذه الطری�ق�ة ی�ت�م 
تخزین ما یماثل موجات الص�وت األص�ل�ي 
ف��ي ش��ك��ل م��وج��ات م��غ��ل��ول��ة ف��ي م��ج��اٍر 
حلزونیة ع�ل�ى س�ط�ح ق�رص ب�ال�س�ت�ی�ك. 
وبینما یدور القرص ع�ل�ى ال�ف�ون�وغ�راف 
تركب إبرة تس�م�ى الس�ن ع�ل�ى ال�م�ج�رى 
وتعمل الموجات ف�ي ال�م�ج�رى ع�ل�ى ھ�ز 
الس��ن. وب��ع��د ذل��ك ی��ت��م ت��ح��وی��ل ھ��ذه 
االھتزازات إلى إشارات كھرب�ائ�ی�ة ی�م�ك�ن 
تحویلھا مرة أخرى إل�ى ص�وت ب�وس�اط�ة 

 مكبرات صوت.
دخل الغ�رام�اف�ون إل�ى ال�ع�راق ف�ي ب�ادئ 
األمر بصورة محدودة وقلیلة فأقب�ل ع�ل�ی�ھ 
المترفون وتدریجیاً انتشر في المقاھ�ي ث�م 
في البیوت البسیطة، كانت العجائز ی�خ�ف�ن 
منھ ویقل�ن إن�ھ ص�ن�دوق أس�ود مس�ك�ون 

بالجان، وھناك من وقف ض�ده ودع�ا إل�ى 
تكسیره ل�ك�ن وب�م�رور ال�وق�ت ك�ان�ت ل�ھ 
الع�دی�د م�ن ال�وظ�ائ�ف، ل�ع�ل م�ن أھ�م�ھ�ا 
وأب��رزھ��ا تس��ج��ی��ل وإذاع��ة ال��م��وس��ی��ق��ى 

 وقراءة الكتب للمكفوفین.
فلم یكن الش�اب ف�ت�ح�ي وھ�و م�ن م�دی�ن�ة 
الموصل موسیقیا أو م�ط�رب�ا، ب�ل م�ج�رد 
مصلح أسلحة ال تعدو ع�ن ك�ون�ھ�ا ب�ن�ادق 
بدائیة قدیمة مصنوعة في إسطنبول، ك�ان 
یستخدمھا الجیش ال�ع�ث�م�ان�ي آن�ذاك، وق�د 
سعى المتالك أحد (الك�رام�اف�ون�ات) ك�ون�ھ 
ھاویا لسماع الموسیقى والغناء، أما كلم�ة 
جقاقجي فھو لقب مھنتھ، وككلمة ش�ع�ب�ی�ة 
دارجة على من یعمل في تصلی�ح ال�ب�ن�ادق 
في األسواق، ول�ی�س ف�ي ال�ج�ی�ش ف�ق�ط، 
وجاءت التسمیة من صوت البندق�ی�ة ع�ن�د 
حشوھا خالل عملیة التصلیح وت�ج�رب�ت�ھ�ا 
قبل تسلیمھا إل�ى ال�زب�ون، ف�ھ�ي ع�ن�دم�ا 
تفتح تصدر صوت (جق) وع�ن�دم�ا ت�غ�ل�ق 
(ماق) وعند إطالقھا (جي) وك�ان ال�ن�اس 
یس��م��ون مص��ل��ح األس��ل��ح��ة ف��ي ت��رك��ی��ا 
جقماقجي ومن ھنا جاء اللقب الذي حص�ل 
علیھ من إسطنبول مالزماً لھ ح�ت�ى وف�ات�ھ 

 ولألفراد عائلتھ.
وكانت االن�ط�الق�ة م�ن ش�ارع غ�ازي ف�ي 
الموصل، واقتصرت البدایة على اس�ت�ی�راد 
بعض ال�م�واد ال�ت�ي ل�ھ�ا ع�الق�ة ب�ال�غ�ن�اء 
وال����م����وس����ی����ق����ى وبص����ورة خ����اص����ة 
الكرامافونات، ف�ت�رس�خ�ت ال�ھ�وای�ة ل�دی�ھ 
لجمع األغاني، وھاجر إلى ب�غ�داد وأس�س 
أول شركة أسطوانات في ال�ع�راق، ب�دای�ة 

ولكنھا لم تك�ن  1918تأسیسھا كانت العام/
تتخص�ص ب�ال�ف�ن وال�م�وس�ی�ق�ى وال�غ�ن�اء 
وكانت تبیع أسطوانات شركة (بیض�اف�ون) 
دون القیام بعملیات التسج�ی�ل، ال�ت�ي ب�رع 
بھا الحقاً ثّم تطورت وقام ب�ب�ی�ع  ال�ح�اك�ي 
(الكرامافون) الذي یعمل بواسطة ت�دوی�ره 
بالید، لكي یواصل الك�الم أو ال�غ�ن�اء م�م�ا 
نسمیھ في الع�راق ب�ل�ھ�ج�ت�ن�ا ال�دارج�ة " 
التكویك " وأج�زاء أخ�رى م�ن األج�ھ�زة 
الكھربائیة البسیطة، التي وصلت ل�ل�ع�راق 
في أول بدایة الكھرباء كما ق�ام ب�اس�ت�ی�راد 
األسطوانات ال�ت�ي ت�وض�ع وت�رّك�ب ع�ل�ى 
الحاكي وعل�ى ن�ط�اق واس�ع، وال�ت�ي ب�دأ 
الغرب بصنعھا من الحجر ، وھو االب�ت�ك�ار 
األول في عالم صناعة األسطوان�ات ح�ی�ث 
ال��ح��ج��ر األص��م الص��ل��د، 
یتفتق ویصدر الحان عذبة 
شجی�ة ت�رخ�ي األعص�اب، 
وتبعث الس�ع�ادة وال�ھ�ن�اء 
واالسترخاء في الن�ف�وس، 
م��ث��ل��م��ا ف��ط��َر ق��ل��ب م��ال��ك 

الشركة فتحي جق�م�اق�ج�ي،  
وجعلھ یعشق الغن�اء وھ�و 
ال��ذي ك��ان ق��د ت��م���ّرس 
بإصالح وصیانة األس�ل�ح�ة 
القاتلة الفتّ�اك�ة، ی�وم ك�ان 
یعمل في الجیش العثم�ان�ي 
ی��ق��وم ب��إدام��ة وص��ی��ان��ة 
ال����ب����ن����ادق وال����م����داف����ع 
وال��م��س��دس��ات ال��ب��دائ��ی��ة 

 الصنع.
ع��م��د ج��ق��م��اق��ج��ي ال��ى 
تأسیس أستودیو تس�ج�ی�ل 
خ��اص ب��الش��رك��ة ال��ت��ي 
أسسھا، وب�دأ ب�ت�س�ـ�ج�ی�ل 
ح��ف��ـ��ـ��الت ال��م��ط��رب��ی��ن 
الخاصة في وقت ل�م ی�ك�ن 
ھنالك أي أستودیو تسجیل 
في العراق، عدا أس�ت�ودی�و 

اإلذاعة الالسلكیة، حیث كانوا یستضیف�ون 
المطرب والفرقة ال�م�وس�ی�ق�ی�ة وال�ك�ورس 
معاً، ویتم التسجیل ومن ثم ت�رس�ل نس�خ�ة 
التسجیل الى معامل صناع�ة األس�ط�وان�ات 
الحجریة في الیونان، ل�ی�ت�م اس�ت�ن�س�اخ�ھ�ا 
حسب العدد المط�ل�وب ل�ت�ع�اد ب�ع�دھ�ا ال�ى 
ال��ع��راق ف��ت��ت��ول��ى الش��رك��ة تس��وی��ق��ھ��ا 

 وتوزیعھا.
انتقل مكان الشركة ال�ى م�ن�ط�ق�ة ال�ح�ی�در 

، ب�ع�دھ�ا ال�ى م�ك�ان�ھ�ا 1938خانھ ال�ع�ام 
المعروف في م�دخ�ل ش�ارع ال�رش�ی�د م�ن 

ف�ت�ح  1944جھة الباب الشرقي. وفي عام 
األبن الثاني عب�د هللا ف�رع�ا ل�ل�ش�رك�ة ف�ي 
منطقة الحیدر خانة (مقابل مق�ھ�ى خ�ل�ی�ل) 
في منتصف شارع ال�رش�ی�د، ث�م ت�وس�ع�ت 
وفتح األبن الثالث سامي الذي ك�ان ط�ال�ب�ا 
في كلیة الت�ج�ارة، ف�رع�اً آخ�ر ف�ي ال�ب�اب 

، ع�ن�د م�دخ�ل ش�ارع 1951الشرقي عام 
 الرشید باإلضافة الى فرع الحیدر خانة.

تمیز المرح�وم ع�ب�د هللا ب�ال�ت�رك�ی�ز ع�ل�ى 
ھ�وای�ت��ھ ال��م�ف��ض�ل��ة، وھ��ي ال��ت�س��ج�ی��الت 
والمسجالت وكان یھتم بت�س�ج�ی�ل ح�ف�الت 
المطربین العرب وال�ع�راق�ی�ی�ن، ف�ي ح�ی�ن 
رك��ز ال��م��رح��وم س��ام��ي ع��ل��ى تس��ج��ی��ل 
األسطوانات وتط�وی�رھ�ا وتص�ن�ی�ع�ھ�ا ف�ي 
الس��وی��د وب��اكس��ت��ان، ب��اإلض��اف��ة ال��ى م��د 
جسور تواصل مع الفنانین ال�ع�رب، م�ث�ل: 
أم كلثوم، وم�ح�م�د ع�ب�د ال�وھ�اب، وع�ب�د 
ال�ح��ل��ی�م ح��اف�ظ، وم��ح�رم ف��ؤاد، وص��ب��اح 
وف��ائ��زة أح��م��د...ال��خ وم��ع ال��ف��ن��ان��ی��ن 
العراقیین، مثل: ناظم الغزالي، وحض�ی�ري 
أب��و ع��زی��ز، وزھ��ور حس��ی��ن، وس��ل��ی��م��ة 
مراد،...وغیرھا ویحتفظ ع�ب�د هللا ب�ن�س�خ 
أصلیة لتسجیالت نادرة كانت تغلط فیھا أم 
كلثوم، فتعید التسجیل أكثر من م�رة وھ�ي 
جزء من مكتبة صوتیة ضخمة فیھ�ا أك�ث�ر 
من تسجیل لألغنیة الواحدة، باإلضافة إل�ى 
األشرطة التي تس�ج�ل اإلح�داث وال�وق�ائ�ع 
ال��ن��ادرة، وھ��ي م��ازال��ت م��وج��ودة ل��دى 
أحفاده، وقد عرضت الحك�وم�ة ال�ك�وی�ت�ی�ة 
عرضا لش�رائ�ھ�ا ف�ي س�ب�ع�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن 
الماضي، إال أن ح�ف�ی�د ج�ق�م�اق�ج�ي رف�ض 
بیعھا برغم المبالغ الك�ب�ی�رة ال�ت�ي دف�ع�ھ�ا 
الكویتیون إذ اعتبرھا ثروة وطنیة ث�م�ی�ن�ة 
وج��زءا م��ن ت��اری��خ الش��رك��ة وال��ت��راث 

 العراقي .
اتخذت محال جقماقج�ي ف�ي ب�دای�ة ش�ارع 
الرشید من ج�ھ�ة ال�ب�اب الش�رق�ي م�وق�ع�ا 
متمیزا منذ سبعینیات القرن ال�م�ن�ص�رم إذ 
كانت مرجعا ل�ط�ل�ب�ة م�ع�اھ�د ال�م�وس�ی�ق�ى 
والغناء في بغ�داد وال�م�ح�اف�ظ�ات، وك�ذل�ك 
لجمیع ھواة الموس�ی�ق�ى وال�غ�ن�اء، وأالف 
األسطوانات لمختلف المطربین العراق�ی�ی�ن 
والعرب المشھورین وغ�ی�ر ال�م�ع�روف�ی�ن، 
كما كانت مرجعا لطلب�ة م�ع�ھ�د ال�دراس�ات 
النغمیة اذا كان خزینھا الموس�ی�ق�ي ھ�ائ�ال 

 وتحتفظ بأندر التسجیالت غیر المتداولة.
وف�ي ك�ث��ی�ر م�ن األح�ی��ان ك��ان�ت اإلذاع��ة 
وال��ت��ل��ف��زی��ون تس��ت��ع��ی��ن ب��ت��س��ج��ی��الت 
الجقماقجي، لتقدیم بعض البرام�ج ال�ف�ن�ی�ة 
التي ال ت�ج�د ل�ھ�ا أرش�ی�ف�ا ف�ي م�ك�ت�ب�ت�ھ�ا 
الحكومیة، وكباقي الرموز الت�راث�ی�ة ال�ت�ي 
اندثرت بسبب اإلھمال وعدم االھتم�ام م�ن 
قبل المؤسس�ات ال�رس�م�ی�ة ال�م�ع�ن�ی�ة، ل�م 
تستطع آخر بقایا أول شرك�ة تس�ج�ی�ل ف�ي 
العراق، م�ن م�ق�اوم�ة ری�اح ال�ت�ج�دد ف�ي 
تقنیات ع�ل�م ال�ت�س�ج�ی�ل، وب�روز أق�راص 
السي دي وأنظمة البلوتوث وغیرھما م�ن 
الوسائل األخرى، لكن السبب الح�ق�ی�ق�ي و 
الرئیس في تال�ش�ي ش�رك�ة ال�ج�ق�م�اق�ج�ي 

للتسجیالت ھ�و الم�ب�االة ال�ق�ائ�م�ی�ن ع�ل�ى 
المؤسسات ال�ت�راث�ی�ة، وت�رك�ھ�ا ل�وح�دھ�ا 
تواجھ مختلف التجاوزات والمضایقات م�ا 
ج��ع��ل��ھ��ا ت��غ��ل��ق أب��واب��ھ��ا ف��ي م��ن��ت��ص��ف 
التسعینیات، ولم یبق م�ن�ھ�ا س�وى االس�م 
ال��ذي م��ازال ع��ال��ق��ا ف��ي أذھ��ان م��ح��ب��ي 

 الموسیقى والغناء.
بن�ى ال�ح�اج ف�ت�ح�ي أول  1948وفي سنة 

استدیو خاص في العراق   ف�ي (م�ن�ط�ق�ة 
عكد النصارى)، وسرعان م�ا ذاع ص�ی�ت�ھ 
واقب�ل ال�ن�اس ع�ل�ى ش�راء أس�ط�وان�ات�ھ، 
وعمل على تأسیس أستودیو خاص بھ في 
منطقة البتاویین وكان ھذا األستودیو أكثر 
سعة وتقنیة من األستودیو الصغ�ی�ر ال�ذي 
أنشأه أول األمر وتم استئج�اره ب�ال�ت�ع�اون 
مع أحد مھندسي الصوت العاملین في دار 
اإلذاعة العراقیة، وھو السید ناجي ص�ال�ح 
وبصحبتھم�ا ال�م�وس�ی�ق�ار ج�م�ی�ل بش�ی�ر، 
وجذب أكثر المط�رب�ی�ن وس�ج�ل أغ�ان�ی�ھ�م 
بأسطواناتھ، ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ب�اع ب�ك�م�ی�ات 
كبیرة. ومن ذلك األستودی�و ص�دح ص�وت 
مطربي بغداد مثل محمد القبانجي، ورشی�د 
القندرجي، وسلیمة مراد، وزكی�ة ج�ورج، 
ومنیرة الھوْزوز، وانصاف من�ی�ر، ورض�ا 
علي، وناظم الغزالي، وغیرھم الكثیر م�م�ا 
یصعب حصرھم كما سّجل أغاني م�ط�رب�ي 
ال��ری��ف ال��ع��راق��ي أم��ث��ال داخ��ل حس��ن، 
ومسعود العمارتلي، وحضیري أبو عزی�ز، 
وناصر حكیم، ولمی�ع�ة ت�وف�ی�ق، ووح�ی�دة 

 خلیل، وزھور حسین.
بالرغم من أن العراق كان سبّ�اق�ا ل�ل�ك�ث�ی�ر 
من الدول، الع�رب�ی�ة وغ�ی�ر ال�ع�رب�ی�ة ف�ي 
التأسیس المبكر لدار اإلذاعة الال�س�ل�ك�ی�ة، 
وانتشار موجات ال�رادی�و وس�م�اع�ھ�ا ف�ي 
أكثر بقاع بالد الرافدین حتى البعیدة منھ�ا، 
والذي كان ال یخلو م�ن نش�ر ال�ع�دی�د م�ن 
األغاني والموسی�ق�ى ال�ى الس�ام�ع�ی�ن ف�ي 
أوقات م�ت�ف�رق�ة، ب�اإلض�اف�ة ال�ى األخ�ب�ار 

 والتمثیلیات 
اإلذاعیة والنشاطات األخرى لكنھ ل�م ی�ك�ن 
بدیال ومنافسا لشركة ج�ق�م�اق�ج�ي وع�ج�ز 

 عن تحویل أنظار الناس 
إلیھا بل كان شریكا وفی�ا ل�ھ�ا ف�ي ت�غ�ذی�ة 
أرواح الس�ام�ع�ی�ن وف�ت�ح آف�اق ع�ق�ول�ھ�م 
وتنویرھم، لم یكتِف فتحي بجم�ع م�ط�رب�ي 
العراق ونشر إبداعاتھم ال�غ�ن�ائ�ی�ة، وك�ان 
ولداه نجم الدین وع�ب�د هللا ھ�م�ا ج�ن�اح�اه 
الطائران الى ال�ق�اھ�رة وب�ی�روت ودمش�ق 
وحلب ب�ی�ن ح�ی�ن وأخ�ر، ل�ی�ج�ل�ب�ا أح�دث 
األسطوانات ألشھر المطربین، م�ن مص�ر 
وس��وری��ا ول��ب��ن��ان وال��ت��ي ك��ان��ت ت��ل��ك 
األسطوانات الحجریة تط�ب�ع ف�ي ال�ی�ون�ان 

وبعض دول أوروبا، بعد أن ی�ت�م تس�ج�ی�ل 
األصوات في تلك المدن أوال ثم ترسل ال�ى 
ال�خ��ارج ألج��ل ط��ب��ع��ھ��ا. وق��د ح��از ع��ل��ى 
أسط�وان�ات س�یّ�د دروی�ش وم�ح�م�د ع�ب�د 
ال��وھ��اب وأم ك��ل��ث��وم وف��ری��د األط��رش 
وأسمھان وعبد الغني السید ومحم�د ع�ب�د 
المطلب وودیع الصافي وحلیم الرومي م�ع 
ألحان األخوین رحباني ال�م�ج�ددی�ن ل�روح 
الغناء العربي وقتذاك، لی�س ھ�ذا ف�ح�س�ب 
بل اھتم�ت ش�رك�ة ج�ق�م�اق�ج�ي ب�ت�س�ج�ی�ل 
أصوات خیرة المن�ش�دی�ن، وق�ّراء ال�ق�رآن 
الكریم والموش�ح�ات ال�دی�ن�ی�ة، وی�ن�در أن 
یخیب أي واحد حینما یطلب أسطوانة من�ھ 
حتى للمطربین قلی�ل�ي الش�ھ�رة، ح�ت�ى أن 
دار اإلذاع��ة ال��ع�راق��ی��ة ك�ث��ی��را م�ا ك��ان��ت 
تستعین بھا حینما لم ت�ج�د ف�ي أرش�ی�ف�ھ�ا 
رغم سعتھ، عند ت�ق�دی�م ب�ع�ض ب�رام�ج�ھ�ا 

 الغنائیة.
بعد وفاة الحاج ف�ت�ح�ي م�ؤس�س الش�رك�ة 
تس��ل��م إدارت��ھ��ا ول��ده ع��ب��د هللا ف��ت��ح��ي 
چقماقچي، وكان مولعا بأغلب ال�م�ط�رب�ی�ن 
المصریین وب�األخ�ص ع�ب�د ال�وھ�اب وأم 
كلثوم، واحتف�ظ ع�ب�د هللا ب�ن�س�خ أص�ل�ی�ة 
لتسجیالت نادرة وھ�ي ج�زء م�ن م�ك�ت�ب�ة 
صوتیة ضخم�ة ف�ی�ھ�ا أك�ث�ر م�ن تس�ج�ی�ل 
لألغنیة الواحدة، باإلضافة ال�ى األش�رط�ة 
التي مازال�ت م�وج�ودة ل�دى أح�ف�اده وق�د 
شھدت تسجیالت جقماقجي تط�ّورا م�ل�ف�ت�ا 
لألنظار بعد أن آل�ت أدارت�ھ�ا ال�ى س�م�ی�ر 
الحفید الوفّي للجد فتحي جقماقجي، بسب�ب 
تعلّق�ھ ب�ال�م�وس�ی�ق�ى ال�غ�رب�ی�ة وب�األخ�ص 
الكالسیكیة منھا، ال�ى ج�ان�ب ال�م�وس�ی�ق�ى 
الشرقیة وال�ع�رب�ی�ة ع�ل�ى األخ�ص، ف�ف�ي 
الثمانینات وصلت السیمف�ون�ی�ات ال�ب�اھ�رة 
ل��ل��ع��م��ال��ق��ة ب��اخ وب��ی��ت��ھ��وف��ن وھ��ای��دن 
وجایكوفسكي ونقلت محبي الموسیقى ال�ى 
عالم آخر لم تألفھ من قبل ولم تعتْد عل�ی�ھ�ا 
أسماعھم فصاروا یھیمنون ببحیرة الب�ج�ع 
والف لیلة ولیلة وحالّق أشبیلیة، وم�ع�ظ�م 

 سیمفونیات صانعي الموسیقى الغربیة.
بعد شیوع عالم الكاسیت الصغیر وانتش�ار 
أج��ھ��زة ال��ت��س��ج��ی��ل، ح��ی��ث واك��ب��ت ھ��ذه 
التطورات في اتساع الثقاف�ة ال�م�وس�ی�ق�ی�ة 
ولم تعد تقتصر على النخبة، وكانت شرك�ة 
ج�ق�م�اق�ج��ي ف�ي الص��دارة ل�م�واك��ب�ة ت�ل��ك 
ال��ق��ف��زات الس��ری��ع��ة ف��ي نش��ر اإلب��داع 

 الموسیقي على أوسع نطاق.

  18 ج/ أ زن    

 تاما   
 
 

 

 إعداد: بدري نوئیل یوسف 
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تع�د ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة م�ن ال�ل�غ�ات اإلنس�ان�ی�ة   
السامیة والتي ما زالت محافظة على تاری�خ�ھ�ا 
اللغوي وال�ن�ح�وي ع�ل�ى م�ر ال�ع�ص�ور، وم�ن 
اللغات العالمیة األكث�ر إن�ت�ش�اراً ح�ی�ث ی�ح�ت�ف�ل 

" دیس�م�ب�ر م�ن ك�ل ع�ام ب�ال�ی�وم 18الع�ال�م "
العالمي للغة العربیة، التي تعد ركناً من أرك�ان 
التنوع الثقافي للبشریة. یتوزع المتحدثون بھا 
بین المنطقة العربیة وعدد من المناطق األخرى 
المجاورة ولھا أھمیة قصوى لدى ال�م�س�ل�م�ی�ن 
م��ن ش��ت��ى ب��ق��اع األرض ألن��ھ��ا ل��غ��ة االس��الم 
والمسلمین والقرآن ال�ك�ری�م. ك�م�ا إن ال�ث�ق�اف�ة 
العربیة غنیة جداً بالعدید من المؤلفات ب�ال�ل�غ�ة 
العربیة ال�ت�ي س�ادت م�ج�ال الس�ی�اس�ة وال�ع�ل�م 
واألدب لعدة حضارات إنسانیة عریقة في قرون 
عدیدة، وبدأ اإلھتمام العالمي في اللغة العرب�ی�ة 
یظھر منذ منتصف القرن العشرین للمیالد حیث 
أصدرت الجمعیة العامة لھیئ�ة األم�م ال�م�ت�ح�دة 

" دیسمبر ع�ام 18) في " 3190قرارھا رقم ( 
1973 ،

بإدخال اللغة العربیة ضم�ن ال�ل�غ�ات ال�رس�م�ی�ة 
ولغات العمل في ھیئة األمم المتحدة. وأدى ذلك 
إلى إعتمادھا كواحدة من اللغات العالمیة ال�ت�ي 
تستخدم في المؤتمرات الدولیة، ول�ھ�ذا أص�ب�ح 

"دیسمبر من كل عام ھو ال�ی�وم ال�ع�ال�م�ي 18"
 .للغة العربیة

الجریدة العراقیة األسترالیة" إستطلعت آراء "
متعددة لنخبة من الخبراء واألدباء والمھت�م�ی�ن 
لتطرح ع�ل�ی�ھ�م ث�م�ة أس�ئ�ل�ة ب�خ�ص�وص ھ�ذه 
المناسبة، كیف تقیم مجامیع اللغة العربی�ة ف�ي 
العالم العربي بأنھا ضرورة أم ترف ؟. وما ھي 
الحلول التي تق�ت�رح�ھ�ا ل�ت�ط�وی�ر واق�ع�ھ�ا أم�ام 

 .التحدیات التي تواجھھا؟
  " لغة حیة متطورة "

أحمد خی�ال ال�ج�ن�اب�ي/ أدی�ب/ أ.م. د. ج�ام�ع�ة  
بغداد/ العراق: تعد اللغة ال�ع�رب�ی�ة م�ن ال�ل�غ�ات 
العالمیة نسبة إلى عدد المتحدثین بھا في العالم 
وأیضاً لقدرتھا على استیعاب حركة التطور في 
مجاالت الحیاة كافة، فھي لغة حیة وم�ت�ط�ورة، 
ذو ق��درة ع��ل��ى اس��ت��ی��ع��اب م��ف��ردات ال��ح��ی��اة 
المتغیرة. وأیضاً ھي أثبتت ق�درت�ھ�ا اإلب�داع�ی�ة 
الخالقة بإحتواء األفكار الجدیدة، واتساعھا مع 
اإلنزیاحات الواسعة للتعبیر األدبي، وال شك أن 
ھذا لیس غریباً على ھذه اللغة ال�ت�ي ن�زل ب�ھ�ا 
القران الكریم، وك�ان�ت ف�ي مس�ت�وى ال�خ�ط�اب 
اإللھي لتحمل الرسالة وت�ك�ون وس�ی�ط�اً ل�غ�وی�اً 
مھماً بین هللا وخلقھ. وأعتقد أن مجامیع الل�غ�ة 
العربیة حاولت منذ ت�أس�ی�س�ھ�ا ع�ل�ى دی�م�وم�ة 

وذل�ك ب�ج�ع�ل�ھ�ا ت�واك�ب   حیویة اللغة العربی�ة،
تطور المصطلحات في فروع العلوم كافة، رغم 
أن ھذا األمر صعب جداً لكنھا أجتھدت في ذل�ك 
حرصاً منھا على سالمة اللغة العرب�ی�ة. وال�ذي 

علینا أن نعرفھ أن اللغات الحیة ھي ال�ت�ي ل�ھ�ا 
القدرة ع�ل�ى اس�ت�ل�ھ�ام مص�ط�ل�ح�ات وم�ف�اھ�ی�م 
التطور دون أن تفقد خصوصیتھا، فال بأس أن 
نجد مصطلحات أعجمیة تختلط باأللفاظ العربیة 
وتنسجم مع أسالیبھا، فھذا م�ا ی�ح�دث ف�ي ك�ل 
اللغات شرط أن ت�ب�ق�ى ھ�ذه ال�ل�غ�ات م�ح�ت�ف�ظ�ة 
بنظامھا الخاص، وت�ك�ون ال�م�ف�ردات ال�دخ�ی�ل�ة 
جزءاً من اللغة التي اس�ت�ع�ارت�ھ�ا ون�ل�ح�ظ ھ�ذا 
بشكل واضح في القرآن الكریم بإعتم�اده ع�ل�ى 
ألفاظ أعجمیة على وفق أحكام اللغ�ة ال�ع�رب�ی�ة. 
لذا ال خوف أبداً ع�ل�ى ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة. ورغ�م 
شیوع اللھجات العامیة للمتحدثی�ن ب�ھ�ا ف�إن�ھ�ا 
ستبقى اللغة الحاكمة ولغة الخطابات بأشكال�ھ�ا 

 .كافة
 " مواجھة التحدیات "

سمر ابو سعود الدیك/ أدیبة سوریة / ف�رنس�ا: 
اللغة العربیة لغة جامعة شاملة إنھا لغة القرآن 
ال�ك�ری�م ال�ذي ص��ان�ھ�ا وح�ف�ظ�ھ��ا م�ت�ح�دی�اً ك��ل 
العراقیل فالقرآن كان والی�زال س�ب�ی�ك�ة ذھ�ب�ی�ة 

للغة ال�ع�رب�ی�ة، واآلن ت�واج�ھ ل�غ�ت�ن�ا ال�ع�رب�ی�ة 
تحدیات عدیدة. حیث أصبحت لغة التدریس ف�ي 
معظم المدارس والج�ام�ع�ات ال�ع�رب�ی�ة "ال�ل�غ�ة 
اإلنكلیزیة أو الف�رنس�ی�ة" خ�ال ب�ع�ض األق�ط�ار 
العربیة، كذلك أصبح عند بعض المث�ق�ف�ی�ن م�ن 
عالمات الرقي التحدث بالل�غ�ة األج�ن�ب�ی�ة، م�م�ا 
جعل عامة الناس یسرعون لتعلمھا في المراكز 
الثقافیة المنتشرة في البالد. واج�ب�ن�ا أن ن�ق�ف 
بوجھ تلك التحدیات بكل ما أوتینا من قوة ك�م�ا 
یتوجب علینا الوقوف ضد ھذا التیار من خالل: 
التوجھ الث�ق�اف�ي وال�ت�وج�ھ ال�ع�ل�م�ي وال�ت�وج�ھ 
اإلداري: الذي یتمثل في التخ�ط�ی�ط ب�أن ت�ك�ون 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ی��ة ف��ي ال��م��دارس وال��ج��ام��ع��ات 
ودراستھا بشكل موسع وفق منھ�ج�ی�ة ع�ل�م�ی�ة 
متطورة وتقدیم الدعم الالزم بإستخدام التقنیات 
الحدیثة وتعریب ما تح�ت�اج�ھ ال�دراس�ة ب�ال�ل�غ�ة 
العربیة بأسالیب متطورة ومنفتحة على العالم./ 
التوجھ الدراسي والعملي: یتم�ث�ل ف�ي ت�وس�ی�ع 
استعمال أنماط اللغة العربیة مع التصاق الطلبة 
والمتعلمی�ن ب�وس�ائ�ل ال�ت�ك�ن�ول�وج�ی�ا ال�ح�دی�ث�ة 
وت��ع��ری��ب األج��ھ��زة وال��م��ع��دات ال��دراس��ی��ة 

والتعلیمیة مثل الھواتف المحمولة والحواسیب 
المختلفة والمستلزمات الطبیة والتقنیة. وعل�ى 
الجامعة العربیة ومجامیع اللغة العربیة بش�ك�ل 
عام أن تأخذ على عاتقھ�ا ھ�ذه األم�ور ب�ج�دی�ة 
والمواظبة على حمایة اللغ�ة ال�ع�رب�ی�ة إل�ى أن 

  .تستقیم األمور
  " حفظ اللغة"

خدیجة بو علي/ أدیبة مغرب�ی�ة : ف�ي ال�ث�ام�ن  
عشر دیسمبر من كل عام یحتفى باللغة العربیة 
ج�م�االً وج�ذوراً وم�م�ا ی�زی�دھ�ا ف�خ�راً وإج��الالً 
إلرتباطھا المتین بالقرآن الكریم. فكان ھذا سبباً 
كافیاً لركوبھ�ا ص�ھ�وة الص�م�ود وال�ع�زة ع�ب�ر 
ال�ع��ص��ور، وم��ك�م��ن ق��وة ض��ارب�ة ف��ي ال��م��دى 
واألفق. أختی�ر ھ�ذا ال�ت�اری�خ ألن�ھ ص�در ق�رار 
بإدخال اللغة العربیة ضم�ن ال�ل�غ�ات ال�رس�م�ی�ة 
ولغات العمل في األم�م ال�م�ت�ح�دة. وق�د أخ�ت�ی�ر 
عنوان "مجامیع اللغة ال�ع�رب�ی�ة" ض�رورة أم 
ترف" لتسلیط الضوء ع�ل�ى دورھ�ا ف�ي ح�ف�ظ 
اللغة وصونھا فالمجامیع الل�غ�وی�ة ت�ت�غ�ی�ر ف�ي 

برامجھ�ا ومش�روع�ات�ھ�ا ل�ل�ت�ق�وی�م وال�ت�وج�ی�ھ 
وتحسین استعمال ضاحدة كل نقص أو تقص�ی�ر 
یستھدف اللغة. من ھنا یتضح أن مجامع اللغ�ة 
العربیة لی�س�ت ت�رف�اً ال�ب�ت�ة، ب�ل ھ�ي ض�رورة 
یستلمھا الخوف من شلح الكثیر من جمالیات�ھ�ا 
أو إتالف بعض ممیزاتھا في ردھات ال�ت�ج�اھ�ل 
والنسیان. من أھداف مجامیع ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة 
خاصة في صف�وف األط�ف�ال والش�ب�اب، ال�ح�ث 
على المطالع�ة وال�ت�ح�ف�ی�ز ب�ط�رق ش�ت�ى ع�ل�ى 
القراءة : مسابقات في الجمال " تحدي القراءة 
ف�ي ال�وط�ن ال�ع�رب�ي" ع�ق�د ورش�ات ون��دوات 
بإعتماد اللغة العربیة، وذل�ك ل�ت�م�ك�ی�ن ال�ج�ی�ل 

  .الصاعد من اللغة العربیة نطقاً 
  " شیوع لھجات محلیة"

حسن الموسوي/ روائي/ العراق: ت�م�ر ع�ل�ی�ن�ا 
ھذه األیام الذكرى السابعة واألرب�ع�ی�ن ل�ذك�رى 
إعتماد اللغة العربیة كإحدى ال�ل�غ�ات ال�ع�ال�م�ی�ة 
المعتمدة في ھیئة األمم المتحدة والذي یصادف 

"، كم�ا ت�م إع�ت�م�ادھ�ا 1973" دیسمبر "18"
كواحدة من اللغات الت�ي ی�ت�م إس�ت�خ�دام�ھ�ا ف�ي 
المؤتمرات الدولیة، ومن أجل المحاف�ظ�ة ع�ل�ى 
اللغة العربیة بع�د ش�ی�وع إس�ت�خ�دام ال�ل�ھ�ج�ات 
المحلیة في أغلب الدول ال�ع�رب�ی�ة. ی�ج�ب ع�ل�ى 
الحكومات العربیة إصدار بعض القرارات الت�ي 
تصب في مصلحة الحفاظ على ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة 
مثل إعتماد التكلم باللغة العربیة الف�ص�ح�ى ف�ي 
الجامعات والمعاھد وتشجیع القراءة ل�م�خ�ت�ل�ف 
فئات المجت�م�ع وإق�ام�ة ال�م�ھ�رج�ان�ات األدب�ی�ة 

 .وإدامة عمل مجامیع اللغة العربیة
 " مراجعة نقدیة"

لطیف عبد سال�م / أدی�ب وب�اح�ث / ال�ع�راق : 
یمكن الجزم أن م�ج�ام�ی�ع ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة ف�ي 

البلدان العربیة تبقى ضرورة ال یمكن اإلستغناء 
عنھا؛ بالنظر ألھمی�ة دورھ�ا ف�ي ح�ف�ظ ال�ل�غ�ة 
العربیة الفصحى، والمت�أت�ی�ة م�ن إض�ط�الع�ھ�ا 
بمھمة صون م�واردھ�ا وأدوات�ھ�ا وخ�دم�ات�ھ�ا. 
والسیما تعریب المصطلحات العلم�ی�ة واألدب�ی�ة 
والسیاسیة، فضالً عن معالجة المشكالت ال�ت�ي 
تواجھ ھذا التعریب، ما یعني أن الحج�ة ق�ائ�م�ة 
إلى دورھا، إال أن ما ظھر من م�خ�رج�ات ت�ل�ك 
المجامیع؛ یلزمنا اإلقرار في ارتھان وظ�ائ�ف�ھ�ا 
بمراجعة نقدیة شاملة. وفي ظل التحدیات الت�ي 
تواجھھا اللغة العربیة، یمك�ن إج�م�ال ال�ح�ل�ول 
المقترحة لتطویر واقعھا في المحاور ال�ت�ال�ی�ة: 
الركون إل�ى ت�ب�ن�ي مس�ار م�وح�د ف�ي ت�رج�م�ة 
المصطلحات إلى لغة الضاد، وتف�ع�ی�ل إج�م�ال�ي 
نتاج اللغة العربیة ال�ع�ل�م�ي ال�ذي ی�ك�اد ی�ك�ون 

ت�رس�ی�خ ال�وع�ي   .معدوماً في الوقت ال�ح�اض�ر
الشعبي بأھمیة ال�خ�روج م�ن دائ�رة ال�ل�ھ�ج�ات 
الدارجة، ح�ث أص�ح�اب ال�ت�خ�ص�ص وال�ك�ت�اب 
وغیرھم عل�ى ول�وج م�ع�ت�رك ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة 
ال��راھ��ن ع��ب��ر م��ب��ادرات رص��ی��ن��ةم��ن ش��أن��ھ��ا 
المساھمة في مواجھة ما تعانیھ لغة الضاد من 

ال�م�ش�روع�ات   أزمات. فضالً عن المشاركة في
الھادفة إلى تطویر مناھجھ�ا وإع�داد ال�م�ع�اج�م 

 .الحدیثة المواكبة للثورة المعلوماتیة
  "أزمة حمایة اللغة العربیة"

عبد الناصر الجوھري / أدیب/ عض�و م�ج�ل�س 
إدارة إت��ح��اد ك��ت��اب مص��ر : أق��در م��ا ت��ق��دم��ھ 
مجامی�ع ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة ف�ي ال�وط�ن ال�ع�رب�ي 
وخاصة األقدم وھم : المجمع الع�ل�م�ي ال�ع�رب�ي 

) وال�م�ج�م�ع ال�ع�ل�م�ي ال�ع�رب�ي 1919بدمشق (
) وم�ج�م�ع ال�ل��غ�ة ال�ع�رب�ی��ة 1947ال�ع�راق�ي ( 

) وما بذلوه من جھد ل�ل�ح�ف�اظ 1932بالقاھرة (
على اللغة وتطویرھا، ولكني أرى أن ب�ع�ض�ھ�ا 
مقصر في إصدار معاجم اللغة العربیة، وتحقیق 
التراث العربي وب�ح�ث قض�ای�ا ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة 
وسالمتھا والحافظ علیھا. ألنھا ضرورة ألزم�ة 

ف�ال أم�ة "  حمایة اللغة العربیة بمثابة الھویة،
بال ل�غ�ة " ك�م�ا أن ال�ل�غ�ة ھ�ي ق�ل�ب ال�ھ�وی�ة 
وشریانھا. فھل یصبح القلب ھامش�اً؟. ع�م�ل�ی�ة 
تجرف اللغة ال�ع�رب�ی�ة ی�ج�ب أن ت�ت�ص�دى ل�ھ�ا 
م�ج�م�ع�ات ال�ل�غ�ة ال��ع�رب�ی�ة ع�ن ط�ری�ق زی��ادة 
المیزانیة لھا، إلصدار المعاجم وانتقال تبعیاتھا 
لوزارة مستقلة، ومنحھا الضبطیة القضائیة في 
حمایة اللغة العربی�ة. وزی�ادة عض�وی�ت�ھ�ا إل�ى 
خمسین بدالً من عشرین عضواً ف�ق�ط، وت�ك�ون 
الزیادة من أساتذة الجامعات وأوائل ال�خ�رج�ی�ن 
م�ن أص�ح��اب ال��دك�ت��وراه ف��ي ال��ل�غ��ة ال��ع�رب��ی��ة 
والماجستیر وتكون عضویة منسبة، وأیضاً من 

ویكون عضواً ب�إت�ح�اد   . شعراء الفصحى التقاة
كتاب وطنھ و مارس الكتابة عشرین عاماً على 
األقل. أما الحل�ول: إص�دار ال�م�ع�اج�م ل�ت�ع�ری�ب 
مصطلحات اللغات األجنبیة، وإیج�اد ب�دی�ل ل�ھ�ا 
في عصر الع�ول�م�ة. ك�م�ا ی�ج�ب وض�ع ب�رام�ج 
وآل�ی�ات ل�ل��ن�ھ��وض ب��ھ�ا ف��ي اإلع��الم ال��م�رئ��ي 
وال�م�س�م�وع والص��ح�ف وال�م�ج��الت ال�ع�رب�ی��ة. 
والتدخل لدى وزارات التربیة والتعلیم ل�ل�ح�ف�اظ 
على مدرسي اللغة الع�رب�ی�ة وإن�ق�اذ م�ا ی�م�ك�ن 
إنقاذه من عدم تھجیرھم من ال�م�ھ�ن�ة، وزی�ادة 
تحفیزھم بالمادیة ورعای�ت�ھ�م. وال�ت�أك�ی�د ع�ل�ى 
تعیین مدرسین أكفاء لمرحلة الح�ض�ان�ة وع�دم 
تعلیمھم اللغة األجنبیة ق�ب�ی�ل ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة، 
إقامة مسابقات ل�ل�ش�ع�راء واألدب�اء م�ن ك�ت�اب 

 .الفصحى ورصد الجوائز لھا

ا ا وا  ا ؤا  
 
 
 

  تحقیق / د. دنیا علي الحسني / العراق
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لقد صار حتمیا علینا أن ن�ع�ی�د ال�ن�ظ�ر ال�ی�وم    
بمفھوم الشعر في ظّل الحداثة التي دخلت ع�ل�ى 
جمیع مفاصل ال�ح�ی�اة وم�ظ�اھ�رھ�ا واألدب م�ن 

 .ضمنھا
على أن تكون تلك الحتمیّة موضوعیّة من�ط�ق�یّ�ة 
ت�ع��ت�م��د األس�س ال��م�ق��ن��ع�ة وال��دالالت الش��اھ��دة 
الراسخة التي التترك ألح�د م�ج�اال ل�ل�خ�الف أو 
اإلختالف. وال تسمح للمتزمتی�ن ب�ال�ب�ق�اء ع�ل�ى 

 . تزمتھم
ولھذا علینا أوال أن ندخل الى مفھوم الشعر أوال 

 ..من الجانب اللغوّي لھذا المصطلح
 

ولو عدنا ألصل كلمة الشعر فھي كلم�ة م�ت�أتّ�ی�ة 
من الشعور أو المشاعر (انظر ماورد في معجم 

 :)تاج العروس
معنى شعر في لس�ان ال�ع�رب َش�َع�َر ب�ھ وَش�عُ�َر 
یَْشعُر ِشْعراً وَشْعراً وِشْعَرةً وَمْشعُوَرةً وُش�عُ�وراً 
وُشعُوَرةً وِشْعَرى وَمْشعُوراَء وَمْشعُوراً األَخیرة 
عن اللحیاني كل�ھ َع�لِ�َم وح�ك�ى ال�ل�ح�ی�ان�ي ع�ن 
الكسائي ما َشَعْرُت بَِمْشعُوِره ح�ت�ى ج�اءه ف�الن 
وحكي عن الكسائي أَیضاً أَْشعُُر فالناً م�ا َع�ِم�لَ�ھُ 
وأَْشعُُر لفالٍن ما عملھ وما َشَعْرُت فالناً ما عملھ 
قال وھو ك�الم ال�ع�رب ولَ�ْی�َت ِش�ْع�ِري أَي ل�ی�ت 
علمي أَو لیتني علمت ولیَت ِشعري من ذلك أَي 

 .لیتني َشَعْرتُ 
 

إذن فتعریف الشعر عل�ى أنّ�ھ ال�ك�الم ال�م�وزون 
المقفى ذو المعنى الیمك�ن أن ی�ك�ون ال�ت�ع�ری�ف 
الحقیقي لھ فالكث�ی�ر م�ن ال�م�وزن ال�م�ق�ف�ى ذي 
المعنى الیمكن أن یكون شعرا لفقدانھ الشاعریّة 

 .المتأتیة منھا كلمة الشعر بحسب المعنى لغویّا

فالیمكن اعتبار ألفیّة ابن مالك مثال م�ن الش�ع�ر 
رغم انھا موزنة مقفاة لكنّھا من الكالم المنظوم 

 . ألغراض تعلیمیّة و یمكن اعتبارھا نظما فقط
كالمنا لفظٌ مفید كاستقم واسم وف�ع�ل ث�م ح�رٌف 

واحده كلمـةٌ والقول عم وكلمـة ب�ھ�ا ك�الم   الكلم
بالجـر والتنوین والندا وأل ومسند لالسم  قد یؤم

إضافة الى إّن ھذا التعریف للش�ع�ر   تمییٌز حصل
قد اعتمد في زمن لم تظھر فیھ م�ع�ال�م ال�ح�داث�ة 
وكان من األجدر أن یعاد النظر فیھ ب�ع�د ظ�ھ�ور 
حركة التجدید األولى الم�ت�م�ث�ل�ة ب�ظ�ھ�ور ش�ع�ر 

 . التفعیلة
فل�ی�س م�ن ال�ع�دل أن ی�ك�ون مص�ط�ل�ح الش�ع�ر 
منضویا تحت رایة العمود الخلیلي مع اعتراف�ن�ا 
بشعر التفعیلة .فأما أن نلتزم بھ وننكر اعترافن�ا 

 .بشعر التفعیلة وأما أن نطلق المعنى من أسره
أما بخصوص الشعر الحّر الذي أطلق على شعر 
التفعیلة فال یمكن أن ی�ك�ون ح�ّرا والی�م�ك�ن أن 

 . تطلق علیھ ھذه التسمیة
حیث الیمكن أن نقول حّرا على من تخل�ص م�ن 

 .قیود الید وأبقى قیود األقدام
فرواد حركة شعر الت�ف�ع�ی�ل�ة ق�ام�وا ب�ال�ت�خ�ل�ص 
شطري العم�ود ال�خ�ل�ی�ل�ی�ة ل�ك�ن�ھ�م اب�ق�وا ع�ل�ى 
اإللتزام بالتفعیلة على الرغم من انھم كس�روھ�ا 

 . او جزؤوھا احیانا
لھذا فإنّھم لم یطلقوا لحریتھم العنان ل�ل�ت�خ�ل�ص 

 .من كّل مایتعلق بآثار الموروث
قد یكون ذلك ألسباب تتعلق بما جابھتھ حركتھم 
من رفض ومن تصد ّ لھ�ا ف�ي وق�ت�ھ�ا أو ربّ�م�ا 
ألنّھم ما أرادوا أن تكون الحداثة مفاجئة قدر ما 
أرادودوھا أن تكون على شكل جرعات یمكن أن 

 . یتقبلھا الناس
لذا فإن المصط�ل�ح األص�ل�ح ل�ل�ش�ع�ر ال�ح�ّر ھ�و 

 .(شعر التفعیلیة) بعیدا عن كلمة حرّ 
 

وإذا كان ھنك من ھو حّري ب�م�ص�ط�ل�ح الش�ع�ر 
الحّر فھو (الشعر المنثور) ألن اصحاب مدرسة 
الشعر المنثور ھم الذین اخ�ذوا ع�ل�ى ع�ات�ق�ھ�م 
فعال أن یحققوا الحریّة الكاملة بالتخلص من كّل 
اآلثار الخلیلیّة التي كان بعضا لیس یسیرا منھ�ا 
عالقا بشعر التفعیلة كالتفعیلة والقافی�ة اح�ی�ان�ا. 
لكّن اصحاب مدرسة الشعر المنثور ق�د ح�ّم�ل�وا 
انفسھم أكثر مما تحّملھ رواد العمود والتفع�ی�ل�ة 
من مسؤولیة ثمنا لھذه الحریّة . حیث انّ�ھ�م ق�د 
حّملوا انفسھم خلق جمیع الجمالیات والص�ف�ات 
التي تخرج بنصوصھم من اطار النثر المتعارف 
عل�ی�ھ ال�ى اط�ار الش�ع�ر ال�م�ن�ث�ور.(اإلی�ق�اع�ات 

 ).جمالیة الصورة ... الخ-التكثیف  –الداخلیة 
ورّب قائل یقول كیف لك ان تطلق على قص�ی�دة 
النثر بالشعر المنثور مع اّن الشعر شيء والنثر 

 . شيء
وھنا أذكر من یسأل ھذا الس�ؤال ب�أن�ن�ا ل�م ن�ع�د 
نركن لت�ع�ری�ف الش�ع�ر ب�أن�ھ ك�ل ك�الم م�وزون 
ومقفى ولھ معنى كما اسلفنا في بدایة مق�ال�ن�ا . 
بل على المعنى الحقیقي للشعر والذي استنبطن�ا 
منھ مفھومنا الج�دی�د ل�ھ ع�ل�ى ض�وء ال�ح�داث�ة 

 :ومتطلباتھا وھو

الشعر : تجسید لغوّي مموسق جزیل الم�ع�ان�ي ( 
قویم البیان مقروء أو مسموع یعبّر عن مشاعر 
الشاعر أو مایتقمصھ لضرورة ما . یتم�یّ�ز ع�ن 
غیره من النصوص بشاعریتة وجمالیة ص�وره 

 . الشعریّة وموسیقاه
ولیس الشعر كما قال السال�ف�ون ب�أنّ�ھ ك�ّل ك�الم 
موزون ومقفى. فلیس كّل كالم موزون وم�ق�ف�ى 

 .)یمكن ان یكون شعرا
ویش�ت�رك ك�ل م�ن ال�ع�م��ود وال�ت�ف�ع�ی�ل�ة وال�ح��ّر 

 .بمشترك واحد فقد ھو شاعریّة النص
فإذا فقد الن�ص ف�ي أّي ن�وع م�ن ھ�ذه األن�واع 

 .شاعریتھ خرج عن مفھوم الشعر

 إ 
ا  

 اا ظ  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 تونس / بقلم: عالء االدیب*

وداع أ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 نرجس عمران / سوریا 
 
 
 

  وعشرین وعشرین لمـــــاذا؟
 جاز؟  صمیم القلب ذبحا كیف

 
  ال میسم الغالي عجالة  أخذت

 وھل من قبلھ القوا احتــرازا ؟
 

  قلــوب  فــال ھنــا وال ھـانـت
 ولم یك فیـك ال زیتـا وكـــــازا

 
 ألم تكفیك ال ھذي وھــــــذا؟

 وال من روحنا ما الموت حاز
 

  لنــا هللا لنــا فیــــھ یقــــــین
  لــذا فـیـنـا الثبات علیك فــاز



ذ ظ و  ظ 
 
 
 

   
 

     
 
 

       
  میثاق كریم الركابي   

 العراق/الناصریھ  

ال أعرف كیف للبعض أن یسمح لنفسھ بال�ت�م�ادي ف�ي إب�داء وف�رض رأی�ھ     
بشؤون اآلخرین ویحسب نفسھ الوصي المرشد والحكیم علیھ إن كان قریبا أو 

 !..غریبا
حاولت بشتى الطرق أن تقنعني بشمائل وص�ف�ات (ال�ع�ری�س) وتش�رح ل�ي ع�ن ال�ح�ی�اة 
الزوجیة وحالوة اإلستقالل وانھاء حكم السجن والعب�ودی�ة ف�ي ب�ی�ت األھ�ل وأن ال�ن�ور 
والسعادة ستكون ببیت ذاك الزوج وستحلو ك�ل م�رارات ال�ح�ی�اة ب�ھ�ذا ال�زوج ال�ذي ال 
أعرف منھ اال أنھ من وجھة نظرھا (عریس لقطة) ولو عشت ألف عام ف�ل�ن أج�د ھ�ك�ذا 

 !!..معجزة
ھي تتحدث وتمتدح وتشرح باسھاب عن الزواج وایجابیاتھ واني بھذا العمر األرب�ع�ی�ن�ي 
لن أحصل على فرصة مثالیة كالتي زارتني وأني األكثر حظا بھذا(العریس اللقطة) ألن�ي 
بذبول العمر كما تنظر الي ھي ومثیالتھا بھذا المجتمع العلیل، "حدیثھا كلم�ة ح�ق أری�د 

 "بھا باطل
أنظُر الیھا وبداخلي مھرجانات من الضحك على كیفیة تفك�ی�رھ�ا ون�ظ�رت�ھ�ا ل�ل�زواج ب�ل 
سخرت كثیرا من الحیاة التي جعلت من مثیالتھا تھدیني خبرتھا وح�ك�م�ت�ھ�ا ف�ي ال�ح�ی�اة 

 !!.. وھي المثال السيء للمتزوجات
ال أدعي أني أعلم الكثیر لكني أعرف ما ھو مناسب لقناعاتي وطموح�ي ك�ام�رأة واع�ی�ة 

 .وكمثقفة قلیال
 :سیدتي المتزوجة وانت تنعمین علي بنصائحك الذھبیة عن حالوة االستقاللیة بالزواج

أال تعلمین ان لم یكن االختیار دقیقا لشریك الحیاة وبأنھ المالئم لخوض م�ع�رك�ة ال�ح�ی�اة 
 .فال داعي لألقتران أصال

 

 .وأكرر مالئم ولیس الفارس الذي نرسمھ بأحالمنا
وبصراحة أنا من أنصار مبدأ ظل الحائط أفضل من ظل ملیون ذك�ر ألن ال�ح�ائ�ط اس�ت�ن�د 
علیھ وال یذلني باالستناد عكس الذكور التي نراھا كل یوم وفي كل مكان وكیف یح�ول�ون 
بیت الزوجیة الى جحیم ال یتوقف عن الموت واالذالل واالھانات وكل أن�واع ال�ع�ن�ف ان 

 .كان لفظي أو جسدي أو حتى نفسي
السند الحقیقي ھو نیل الشھادة واالستقالل م�ادی�ا ,الس�ن�د ال�ح�ق�ی�ق�ي ان أحص�ن ع�ق�ل�ي 
بالقرآءة واالستفادة من التجارب التي أراھا..السند الحقیقي أن أكون فردا ناف�ع�ا أس�اھ�م 
في بناء المجتمع والذي أصال ھو متآكل ال أن أكون محض وع�اء ل�ل�ن�س�ل وأزی�د أزم�ة 

 .المجتمع بعاھات جدیدة
لكن یا مصیبتي وأنا أرى شماتة النساء للنساء وجعل الغیر متزوجة عل�ك�ة ب�اح�ادی�ث�ھ�ن 

 !!..وانھا انسانة غیر كاملة ألنھا لم تقترن ولم تنال شرف االتكاء على ظل ذكر
 

 متى تتغیر نظرة النساء عن الزواج...؟
وأن ظل الذكر الذي یدخلھا في عبودیة اسوء من تلك التي عاشتھا ببیت أھلھا ھو ال�ح�ل 

 األفضل واألنسب للخالص من صفة (العانس)
متى تعي النساء أن الحیاة أكبر وأعمق من زواج قائم على أسس رخوة بھذا ال�م�ج�ت�م�ع 

 .المتھالك والمتعفن فكریا وعقائدیا وحتى انسانیا
لكن یا أسفي یبدو أن سبات العقل النسائي والذي أغلبھ ین�ق�اد ن�ح�و ت�رھ�ات ال�ن�ظ�ری�ات 

 .التي یتوارثھا من األعراف المتصدأة لم ولن یصحو من غفوتھ
 

  ة 
  اب

 
 
 

 
وعد حسون نصر/ 

  سوریة
 
 

 

كل مجتمع یحمل م�ورث�ات�ھ وق�ی�م�ھ     
من جیل آلخر، وكلُّ جیل یأخذ منھا م�ا 
یناسبھ ویترك م�ا ال ی�ن�اس�ب�ھ، ول�ك�ن 
تبقى ھناك قیم أساسیة ی�ت�ف�ق ع�ل�ی�ھ�ا 
الجمیع كالسرقة والقمار، واالغتص�اب 
وال�ق��ت�ل وغ�ی��رھ�ا ال�ك��ث�ی��ر م��ن ال��ق�ی��م 
الخاطئة وال�م�رف�وض�ة ب�ال�م�ط�ل�ق م�ن 

 .الفرد والمجتمع
إالّ أنھ مع نشوب الحرب وما خلّفتھ من أزمات أخالقیة ح�ت�ى 
أصبحت بعض المفاھیم المرفوضِة تلقائیاً ھي السائدة، ال ب�ل 
یتحدث البعض عنھا مبررین ألن�ف�س�ھ�م تص�رف�ات�ھ�م وتش�ّوه 
قیمھم، انطالقاً من أن الغایة مبرر للوسیلة، لذلك بات الج�وع 
مبرراً للسرقة وغیرھا، والقتل ع�م�داً ث�أراً ل�خ�الف�ات ق�دی�م�ة 
مبرراً للدفاع عن ال�ن�ف�س. ك�م�ا س�ادت ح�ال�ة م�ن ال�ف�وض�ى 
العارمة التي تُبررھا الظروف الصعبة التي فرضتھا ال�ح�رب، 
حتى الرحمة والشفقة باتت بلغة الحرب طی�ب�ة ق�ل�ب رع�ن�اء! 
لقد اختلفت المفاھیم في ظّل العنف وبات جیل بأكمل�ھ ض�ائ�ع�اً 
بین العیب والحرام، وبین األخالق والفضیلة.. ن�ح�ن ال ن�ری�د 
مدینة أفالطون بكل فضائلھا، لكننا نرید جیالً سلی�م�اً م�ق�ت�ن�ع�اً 
أن ھناك تصرفات وسلوكیات ص�ح�ی�ح�ة م�ت�ف�ق�اً ع�ل�ی�ھ�ا م�ن 
الجمیع، وموروثاً یجب أن تنقلھ تلك األجیال معھا من ح�ق�ب�ة 
إلى أخرى، وأن قیمنا لیست موضة مجرد أن بطلت ن�ن�زع�ھ�ا 
عنا لتُرمى في القمامة. فال یمكن لي أن أب�رر ال�دع�ارة ع�ل�ى 
أنھا غایة لتأمین مستلزماتي المادیة، وأط�رح�ھ�ا ع�ل�ى أن�ھ�ا 
مقبولة وأفرض رأیي على الجمیع بأنھ صحیح رغ�م بش�اع�ة 
السلوك، فھنالك طرق كثیرة سلیمة یمكن من خالل�ھ�ا ت�أم�ی�ن 
حاجاتي المادیة دونما جعل جسدي ھو الوسیلة، وھذا ینطب�ق 
على السلوكیات الخاطئة األخرى، إالّ أن شبابنا لم یعودوا ف�ي 
ظّل أزمتھم األخالقیة ق�ادری�ن ع�ل�ى ال�ت�م�ی�ی�ز ب�ی�ن األخ�الق 
واالنحالل الخلقي. فلكل سلوك غایة تبرره حتى سقطت ال�ق�ی�م 
في مستنقع من القذارة الفكریة شّوھت ج�ی�الً ب�أك�م�ل�ھ ت�ح�ت 
سماء حربنا، وزدنا نحن علیھا التشوه بمقول�ة (إن ل�م ت�ك�ن 

 .ذئباً أكلتك الذئاب)! وبتنا جمیعاً ذئاباً لم یعد بیننا حمل ودیع
ھذا ما صنعتھ الحرب وفرضھ علی�ن�ا م�رت�زق�ت�ھ�ا وتُ�ّج�ارھ�ا، 
فھدمت الدولة وضاعت بضیاع أجیالھا، ونام أف�الط�ون ع�ل�ى 
حطام مدینتھ الفاضلة، وحتى ابن خلدون لم یس�ت�ط�ی�ع ن�ف�ض 
الغبار عن كتاب التاریخ، وسقطت القیم تحت ح�ط�ام ال�ت�اری�خ 
على جدران قلعة ُجلّق مع بزوغ فجر شع�ارات خ�طّ�ھ�ا ت�ج�ار 
الحروب على جدران قلعة الص�م�ود، فض�ع�ن�ا ب�ی�ن ال�ك�ل�م�ات 
ونس��ی��ن��ا ج��وھ��رھ��ا وص��ارت اإلنس��ان��ی��ة واألخ��الق وال��ق��ی��م 

 .خارجھا، والشكل یحتل المضمون
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    ً)   اءةّا   (  
          ا  و م  ا د  ت اإ  

 
 /العراقحیدر عبد الرضا
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 توطئة :
إن التعام�ل م�ع ط�اب�ع�ی�ة ال�ن�ظ�ائ�ر 
ال�م��م��ك��ن��ة ف�ي م��خ��ت��زل تص��ورات 
وموجھات بنى ومعن�ى ال�ن�ص�وص 
ال��م��س��ت��ف��ادة م��ن أت��ون ت��ح��ق��ق��ات 
محاور المع�ن�ى ال�م�خ�ص�وص م�ن 
ال�ف�ك�رة الش�ع�ری�ة ال�م�ت�داول�ة م��ن 
إحالة العالقة القصدیة واإلی�ح�ائ�ی�ة 
وأھ�م��ی��ت�ھ��م��ا ف��ي أب�ع��اد ال�خ��ط��اب 
الش��ع��ري. وق��د ت��م��ن��ح��ن��ا ھ��ذه 
ال��ن��ص��وص م��ن ج��ھ��ة م��ا روح 
ال�ت��أوی�ل ل�م��ا ن��ت��ع�رف ع�ل��ی�ھ م��ن 
س�ی�اق��ات�ھ�ا ال�خ�اص��ة وال�م��ض�اف��ة، 
والتي تنتمي بدورھا إلي مؤش�رات 
حادثیة ما، تس�ت�وف�ى م�ن خ�الل�ھ�ا 
مقدماتھا التعل�ی�ل�ی�ة و ال�ت�رك�ی�زی�ة 
الكامن�ة ف�ي م�ن�ح�ى ط�ب�ی�ع�ة ت�ل�ك 
المحموالت المضمرة م�ن ال�دالالت 
المتحاورة مع نظائرھا الممكنة ف�ي 
خطاب ال�ن�ص الش�ع�ري. م�ن ھ�ن�ا 
یمكننا افتراض وجوه المالءمة في 
نصوص مج�م�وع�ة (م�ع�ن�ًى ع�ل�ى 
التّل) للشاعر السوري الكبیر صقر 
علیشي ، كما یمك�ن�ن�ا م�ن خ�الل�ھ�ا 
فھم مخصوصیة الراوابط و الراب�ط 
العالئقي الممتد من أذونیة قب�ول�ی�ة 
الدال كوظیفة م�ن�اس�ب�ة إلس�ت�ق�ب�ال 
إح��االت ال��م��ع��ن��ى ال��م��وظ��ف ف��ي 
مضمرات مترابطة من الق�ص�د ف�ي 
العالقة النصیة ال�م�ت�ف�اع�ل�ة. ن�ق�رأ 
بھ�ذا الص�دد قص�ی�دة (ال�م�ف�ات�ی�ح) 
نموذجا تطبیقیا نسع�ى م�ن خ�الل�ھ 
إلى توضیح أھم ف�ق�رات م�ب�اح�ث�ن�ا 
الدارسة للقیمة اإلحالیة و المح�ال�ة 

  في مضمر الداللة الشعریة :
 لینظْر لھا

 من لھ نظرٌ 
 أْو لیمسكْ 

 بھا إن أراَد.
 لیقرْأ علیھا العالمةَ 

 واضحةً 
 لیس في األمر غشٌّ 

قص���ی���دة:  9وال س���ح���ُر،./ ص
  المفاتیح

 
أن فعل القراءة إلى مق�اط�ع ال�ن�ص 
األولى، لربما تلھمنا حریة التع�ام�ل 
م��ع ن��ظ��ی��ر اإلن��اب��ة الش��ی��ف��رات��ی��ة، 
ومھام ھذه اإلنابة في تدشین جملة 
خ��اص��ة م��ن اإلح��ال��ة واإلش��ارة 
والتوریة في مرئیة وظیفة الدالل�ة. 
ولكننا عندما نتنبھ إلى ثریا عن�ون�ة 
(ال��م��ف��ات��ی��ح) تس��اورن��ا ب��رق��ی��ات 
وأب��ج��دی��ات ال��ت��رم��ی��ز االخ��ت��زال 
م���ؤدی���ات خ���اص���ی���ة م���ح���ددات: 
(المفاتیح ـ العالقة التأویلیة/ ین�ظ�ر 
لھا من لھ ن�ظ�ر ـ� ع�الق�ة ج�ھ�ة ـ 
مرحلة فاعل الحال�ة/ أو ل�ی�م�س�ك، 
بھا إن أراد ـ كفاءة األداة / ل�ی�ق�رأ 

علیھا عالم�ة واض�ح�ة ـ� ال�ت�راب�ط 
بمواجھة الفعل التأویلي / لیس ف�ي 
األم�ر غ�ش وال س�ح�ر ـ� ال�ع�الق�ة 
المفترضة ـ مص�داق�ی�ة م�وض�وع�ة 
الظاھر من ال�ت�ع�ام�ل ال�م�ل�ف�وظ�ي) 
وتباعا ت�واف�ی�ن�ا ج�م�ل�ة م�ت�وال�ی�ات 
المقاطع الالحقة، بم�ا ی�ج�ع�ل ف�ھ�م 
أبعاد الربط ببث دلی�ل (ال�م�ف�ات�ی�ح) 
فیما تكمن إرجاعیة العالقة اآلنویة 
إزاء م��ح��ص��الت ال��راب��ط ال��دالل��ي 
ال��م��ض��م��ر ذات��ھ ب��وظ��ی��ف��ة أس��رار 

 اللحظة القولیة :
 ھا ھي كل المفاتیحِ 

 في قبضتي
 وال ثمَّ بابْ 

  ما عملي بالمفاتیح
 ما نفعھا !

 ما داللتھا في الحساْب؟!
 ألرِم بھا قاَع نفسي ...

 ألرِم بھا 
 و ْلترنَّ عمیقاً ھناكَ 

  10فأنصُت مستمتعاً بالرنیْن./ ص
و یبدو أن لسیاق جملة ال�ق�ص�ی�دة، 
ذلك الوخز المحتمل، وذلك الوص�ل 
العدمي م�ع ع�الق�ة وص�ال وج�ود 
مفاتیح األشیاء، ولكن ما قی�م�ت�ھ�ا؟ 
دون وجود الوسائل ال�م�ت�اح�ة ف�ي 
الوصول إلى روح األش�ی�اء ذات�ھ�ا. 
الش��اع��ر ع���ل��ی��ش���ي ی��ق���دم ل��ن���ا 
استراتیجیة دلیل وأداة (المف�ات�ی�ح) 
من جھات ذات خصوصیة سران�ی�ة 
وخاصة في رابط القصد الش�ع�ري، 
لذا نجد حوادث الملفوظ و التلفظ ، 
ھي بمثابة اإلضاف�ة ال�راج�ح�ة ف�ي 
كفة الإلضافة في محصالت المعنى 
النصي : (ما نفعھا! .. م�ا دالل�ت�ھ�ا 
ف��ي ال��ح��س��اب؟!.. ألرم ب��ھ��ا ق��اع 
نفسي) وتتجمل قیم المح�ذوف ف�ي 
صرخة ال�ب�ی�اض الش�ع�ری�ة، ح�ت�ى 
لیتسنى لشاعرھا نشویة االنت�ع�اش 
في س�ق�وط�ھ�ا ال�الزم�ن�ي ف�ي م�ن 
الفراغ و في قاع الك�ی�ان م�ن األن�ا 
ال���خ���اص���ة واإلش���ارة م���ن ق���اع 
الخصوص�ی�ة ال�ع�ام�ة وب�م�واج�ھ�ة 

(فأنصت مستمتع�ا   دالالت المضمر
 بالرنین) :

 ال باب للحلمِ 
 ال باَب للیلِ 

 ال باَب للغیبِ 
 ال باَب للناسِ 
 ال باَب للبابِ 

ما عملي بالمفاتیح یا ع�ال�م�ی�ن؟!./ 
 11ص

الشك أن حركة الوقوف األح�وال�ی�ة 
ف�ي زم��ن ل��غ��ة الش��اع��ر، م��ا راح 
یضفي بعالقات دوال ال�رؤی�ة ن�ح�و 
حجب دائئبة من عدمیة الوجود أو 
الالجدوى من الوجود عبر من�ط�ق�ة 
المرور الحلمي إلى ضفة العالم�ات 
الحی�وی�ة ، ال�ت�ي ی�م�ك�ن وص�ف�ھ�ا 
بمكونات طاق�ة تش�ك�ی�ل ال�ك�ی�ن�ون�ة 

اآلنویة للشاعر (ال بابا للحل�م .. ال 
باب للیل .. ال باب للغیب .. ال ب�اب 
للناس) وتتكامل درامی�ة وف�اع�ل�ی�ة 
(كینونة العدم) في مساحة وعالمة 
أنتاج ملحمة النمذجة التشكیلیة في 
النص، وحتى حلول معط�ى ج�م�ل�ة 
(ما علمي بالم�ف�ات�ی�ح؟!) ال�م�ذی�ل�ة 
بمتوالیات االستفھام و نمو ع�الم�ة 
التعجب. ومن ھ�ن�اك ت�ق�ول الح�ق�ا 
مواضع الجمل القول�ی�ة ف�ي ح�دود 
ت��م��ظ��ھ��رات الس��ؤال وال��م��س��اءل��ة 
العدمیة المحف�وف�ة ب�روح ت�ن�ض�ی�د 
حركیة الالجدوى الكامنة من وراء 
ذاكرة العتبة العنوانی�ة األول�ى م�ن 

 النص :
 ذاً ‘أیكفي 

 أن أعلقھا فتخشُّ على جانبي،
 حین أمشي
  و أزھو بھا

وكأن�ي أم�ی�ٌر ع�ل�ى ال�ع�اب�ری�ن؟. / 
 11ص

إن قیمة المفارقة الفنی�ة ف�ي دالل�ة 
ال��م��ض��م��ر م��ن وظ��ی��ف��ة ال��دوال، 
تنعطف بنا نحو تشك�ی�ل ح�ال�ة م�ن 
ح��االت األس��ى ال��م��ك��رس ب��ح��ج��م 
عالمة تقارب األفعال المتمث�ل�ة ف�ي 
إش��ك��ال��ی��ة وم��أزق ال��ن��ی��اش��ی���ن 
واألوس��م��ة ال��ك��اذب��ة، وال��ت��ي ال 
ض��رورة م��ن وج��ودھ��ا ف��ي زم��ن 
الالحرب أو الال أبواب ف�ي قص�ی�دة 
الشاعر وھي قد ال تس�ت�ج�ی�ب ف�ي 
شكلھا المعھود ، ألن�ھ�ا ق�د ف�ق�دت 
مش�روط��ی��ة اق�ت��ران��ھ��ا ب��ج��وھ��رھ��ا 
الحقیقي، بعیدا عن أبواب ومفاتی�ح 
الشاعر الحلمیة المراد من خ�الل�ھ�ا 
ذلك ال�ق�ص�د ال�ك�ام�ل ف�ي س�ران�ی�ة 

 المعنى .
 

ـ المعادل النصي ولع�ب�ة االن�م�وذج 
 الدال .

لقد تجاوز الشاعر ف�ي ب�ع�ض م�ن 
نماذج قصائد م�ج�م�وع�ت�ھ م�وض�ع 

(ال�ل�ف�ظ ـ� ال�م�ع�ن�ى)   بحثنا، ثنائیة
وأصبحت القصیدة ل�دی�ھ ت�ق�دم ف�ي 
ذات��ھ���ا ش���ك���ال م��ا م���ن ب���الغ���ة 
(ال�م�ی�ت�اش��ع�ري) ف�ال�ق��ص�ی�دة ل��دى 
م��ج��م��وع��ة الش��اع��ر، ب��ل��غ��ت م��ن 
االتصال في المی�ت�اش�ع�ري ح�دا م�ا 
یؤھلھا إلى أن تكون (مع�ن�ى داخ�ل 
المعنى) فیما تبقى معاینة الع�الق�ات 
المت�ب�ادل�ة م�ا ب�ی�ن ف�ئ�ات ال�دوال، 
إسھ�اب�ا ف�ي أع�ل�ى ن�اص�ی�ة االداء 
اإلیحائي المؤثر. من ھنا ت�واج�ھ�ن�ا 
طبقات المضمر م�ن دالل�ة ال�ق�ص�د 
النصي، عندما نقرأ م�ا ج�اءت ب�ھ 

 قصیدة (كتابة أخیرة للنص) :
 إِذ التفتُّ 

 لم أجد بین طیوري ھدھداً !!
 أرسلت الستدعائِھ

 في الحال ْ
*** 

 كما القطا
 نامْت ھنا فاصلةٌ ،
 و أخَذ الظلُّ مكانَھُ 

  25ص 24وماْل . / ص
ی�ت�ج��ول الش�اع��ر ب�م��ع�ی�ة ال�ف�اع��ل 
الصوري في مؤثثات بی�اض ورق�ة 
ال��ك��ت��اب��ة، ب��ح��ث��ا ع��ن أم��اك��ن ب��دأ 
وصفتھ الكتابیة ، لذا ن�راه ی�ت�ح�ك�م 
في ح�رك�ة وض�ب�ط م�ج�ال ال�رؤی�ة 
وتحوالت الع�ب�ارة ب�م�ا ی�ت�م�م ت�ل�ك 
المالءمة ب�ع�م�ل�ی�ة اإلح�اط�ة ع�ل�ى 
كشوفات النص (إذ ألتفت .. لم أج�د 
ب��ی��ن ط��ی��وري ھ��دھ��دا) وی��خ��ف��ي 
المتكلم في الن�ص ك�ام�ی�را ال�رؤی�ة 
ال��م��ح��ای��ث��ة ل��ب��وص��ل��ة الش��اع��ر، 
مسترجعا حكایة ھ�دھ�د س�ل�ی�م�ان، 
لتشغل تعویضا بالفعل الكتابي، كم�ا 
أن جمل ال�م�ض�اع�ف�ة ف�ي الش�ط�ر 
اآلخر من ال�ن�ص، أخ�ذت ت�ح�م�ل�ن�ا 
نحو مدار المسافة النواتیة في اداة 
الحرك�ة ال�ك�ت�اب�ی�ة و أف�ق�ھ�ا (ك�م�ا 
القطا .. نامت ھنا فاصلة .. و أخ�ذ 

 الظل مكانھ ومال).
 

 ــ تعلیق القراءة :
لقد بدت تجربة قص�ائ�د م�ج�م�وع�ة 
(معنى على التل) بمثابة ح�ال�ة م�ن 
كائنیة (إحاالت الم�ع�ن�ى) وال�ن�زوع 
إلى ذروة (مض�م�ر ال�دالل�ة) ف�ی�م�ا 
تبقى نظائر خطاب القصیدة، موقف�ا 
شعریا ھاما إزاء حس�اس�ی�ة ال�ذات 
في مقایس�ة ال�م�ع�ن�ى االع�ت�ب�اري، 
ومقیاسا ألداة العالق�ات األح�وال�ی�ة 
ال�راج�ح�ة ف�ي مص��ن�ف�ات ال�م�ع�ن��ى 

التوالدي الكامن في معرفات ذھنی�ة 
وذات��ی��ة ال��ن��ص الش��ع��ري ل��دى 
منظومة آلی�ات م�ج�م�وع�ة قص�ائ�د 

  الشاعر :
 معنًى على التلّ 

 و الوادي العمیقُ 
 ھنا

 معنى على التلّ 
 و الوادي العمیقُ 

 أنا
 و الغیم خاطرةٌ 

  29في النفس تنتقُل. / ص
أن جملة الت�غ�ای�رات ال�ت�ح�وی�ل�ی�ة ـ 
البدائل ـ في منط�ل�ق�ات وم�ؤش�رات 
ن��م��وذج قص��ی��دة الش��اع��ر، ت��ب��دو 
خاضعة في م�ن�ح�اھ�ا ال�ن�ص�ي إل�ى 
عالقة انتقائیة متكونة م�ن إح�ال�ی�ة 
(المكون اللفظي ) وصوال إلى أدق 
ب�ن�ى ت�وال�د دالل�ة ال��م�ض�م��ر، م��ن 
فلسفة العالقة النصی�ة ال�م�ت�راب�ط�ة 
والمحققة في االستجابة ال�ق�رائ�ی�ة، 
امتدادا إلى نصوص شعریة م�ع�ن�ى 
المعنى. و ب�ھ�ذا الص�دد ال یس�ع�ن�ا 
س�وى ت�ل�ف�ظ ال�م�زی�د م�ن ك�ل�م�ات 
ال��ت��ق��دی��ر واالح��ت��رام إل��ى ت��ج��رب��ة 
الشاعر الكبیر (صقر علیشي) ألنھ 
أتحفنا بظاھ�رة ش�ع�ری�ة، ھ�ي ف�ي 
أقص�ى ح��دود ال�ع��الم�ة ال�ج�م��ال�ی��ة 
الفنیة والذھ�ن�ی�ة ال�م�ع�ززة ب�ط�اق�ة 
وذائقة و معیار إحاالت المعنى ف�ي 
مسار دالالت المضمر م�ن أی�ق�ون�ة 
أفعال وح�االت ال�ع�الق�ات ال�ن�ص�ی�ة 
المتفاعلة والموف�ق�ة ف�ي ت�م�اث�الت 

 مقولة شعریة القصیدة.



یأخذنا الصحفي والكاتب الكبیر م�ح�م�ود ع�وض م�ن      
خالل كتابھ الوثائقي (وعلیكم السالم )، ل�م�ف�ھ�وم الس�الم 
اإلسرائیلي للفحص قائال: "ظل أحد األس�س ال�ت�ط�ب�ی�ق�ی�ة 
الدائمة في مفھوم األمن اإلسرائیلي ھو عدم التع�ام�ل م�ع 
العرب مطلقا باعتبارھم طرفا واحدا أو مص�ل�ح�ة واح�دة، 
وإنما كعدة أطراف مستقلة عن ب�ع�ض�ھ�ا ال�ب�ع�ض، وذات 
مصالح یجب أن تجعلھا إسرائیل مت�ن�اقض�ة م�ع ب�ع�ض�ھ�ا 
البعض، إن ھذا المدخل یجعل أوال كل دولة عربیة أضعف 
من مواجھة إسرائیل مما لو كانت جزءا من جبھة عربیة 
متحدة، وھو ثانیا یعطي إلسرائیل ف�رص�ة ال�وق�ی�ع�ة ب�ی�ن 
األطراف العربیة ذاتھا، وتنمیة متناقضاتھا م�ع ب�ع�ض�ھ�ا 
البعض. ولقد ارتبط ھذا األسلوب بأن إسرائیل من اللحظة 
األولى لقیامھا بالمنطقة. ف�رغ�م أن ج�ی�وش خ�م�س دول 

ك�ط�رف  1948عربیة ھي التي دخلت حرب فلسطین عام 
واحد إال أنھ حینما حانت لحظة التفاوض من أجل الھ�دن�ة 
أصرت إسرائیل على التفاوض مع ك�ل دول�ة ع�ل�ى ح�دة، 
وھكذا أصبحت ھناك إتفاقیة ھدن�ة مص�ری�ة إس�رائ�ی�ل�ی�ة، 
وسوری�ة إس�رائ�ی�ل�ی�ة، ول�ب�ن�ان�ی�ة إس�رائ�ی�ل�ی�ة، وأردن�ی�ة 

 إسرائیلیة.
من لحظتھا حرصت إسرائیل على ضرب كل طرف عربي 
باآلخر فأبلغت السوریین مثال ب"أننا ن�ع�ت�ب�ر أن س�وری�ا 
ھي الركیزة في ھذا الشرق األوس�ط ون�رى أن�ن�ا إذا ك�ن�ا 
على وفاق مع سوریا ، فإننا ی�م�ك�ن أن ن�ج�ع�ل م�ن ھ�ذه 
المنطقة قوة ثالثة في العالم، ونحن ندعو سوریا إلى عھد 
من الوفاق تكون معنا ونكون معھا، لنؤلف معا مس�ت�ق�ب�ل 

 القوة في العالم.
وفي نفس الوقت كانت إسرائیل تحاول التوصل إلى اتفاق 

 مع مصر واإلتصال سرا بمصر من خلف ظھر سوریا، 
مؤكدة لمصر أن قبولھا لسالم منف�رد م�ع إس�رائ�ی�ل ق�ب�ل 
العرب اآلخرین، سیخلق تعاونا مصریا إسرائیلیا یض�ط�ر 
المنطقة بأسرھا الخضوع لھ والسی�ر ف�ي ط�ری�ق�ھ، وألن 
إسرائیل ترى أن مصر ھي وحدھا التي تمثل شی�ئ�ا ھ�ام�ا 
في المنطقة من دون الدول العربیة األخرى، فإنھ�ا ت�ب�ادر 
إلى تقدیم ھذا العرض المدھش ل�ل�س�الم ال�م�ن�ف�رد م�ع�ھ�ا. 
نفس الشئ فعلتھ إسرائیل مع األردن، ومع لبنان وب�رغ�م 
أن أي طرف عربي لم یقبل وقتھا أن ی�ق�ع ف�ي ھ�ذا ال�ف�خ 
اإلسرائیلي المنصوب لھ، إال أن إسرائ�ی�ل ظ�ل�ت ت�ح�رص 
 دائما على أن تتعامل مع العرب منفصلین ولیسو متحدین، 
وال تتعامل معھم حربا أو سالما كقوة متحدة، أو ك�ج�ب�ھ�ة 

 واحدة.
فنفس األسلوب الذي مارستھ إسرائیل في ال�ت�ف�اوض م�ن 

، مارستھ أیضا في الت�ف�اوض م�ن 1949أجل الھدنة عام 
، ث�م 1973أجل السالم في مؤتمر ج�ن�ی�ف ف�ي دیس�م�ب�ر 

حاولت أن تفرضھ أیضا في التحضیر الست�ئ�ن�اف م�ؤت�م�ر 
، لقد أصرت على الدخول في مفاوضات 1977جنیف عام 

 منفصلة مع مصر، ومع سوریا، ومع األردن. 
وظل األمر كذلك إلى أن ت�م نس�ف ف�ك�رة م�ؤت�م�ر ج�ن�ی�ف 

نھائیا بع�د ن�ج�اح�ھ�ا ف�ي ال�ت�ف�اوض م�ب�اش�رة م�ع مص�ر 
بمفردھا ع�ق�ب م�ب�ادرة الس�ادات ب�ال�ذھ�اب إل�ى ال�ق�دس. 
والواقع أن إسرائیل حاولت باستماتة تقدی�م ھ�ذا اإلغ�راء 

مباش�رة،  1967مبكرا إلى مصر في أعقاب ھزیمة یونیو 
وقد مارست كال م�ن أس�ل�وب اإلغ�راء وأس�ل�وب الض�غ�ط 
عسكریا وسیاسیا باإلشتراك مع الوالیات المتحدة ب�إق�ن�اع 
مصر بالخروج من الصراع مقابل استعادة سیناء كام�ل�ة، 
وبغیر أي قیود تستلزم ن�زع س�الح�ھ�ا، ب�ال ج�دوى، وق�د 
كشف جمال عبد الناصر ع�ن ذل�ك ف�ي ل�ق�اء م�ع أس�ات�ذة 

عقب مظاھرات الطلبة  1968وطالب الجامعات في نھایة 
الشھیرة وقتھا. ق�ال ع�ب�د ال�ن�اص�ر:"إن�ن�ي أس�ت�ط�ی�ع أن 
أستعید لكم سیناء كلھا غ�دا إذا أردت�م". ث�م س�ك�ت ع�ب�د 
الناصر لحظة قلیلة قبل أن یضیف قائال:"ولكن أحدا منكم 
لم یتساءل عن ثمن ذل�ك، إن ال�ث�م�ن ھ�و أن ی�ك�ون ھ�ذا 
سالما منفصال لمصر مع إسرائیل، وتخ�ل�ی�ا مص�ری�ا ع�ن 
القضیة القومیة، وإنفصاال كامال لمصر عن العالم العربي. 
فھل أنتم مستعدون لكل ھذه النتائج؟.". وبال�ط�ب�ع رف�ض 
الجمیع في ذلك الوقت تسدید مصر ھذا ال�ث�م�ن ت�ح�ت أي 

 ظروف، وبرغم أي ضغط.
والواقع أن عبد الناصر كان لدیھ وقتھا ع�رض�ا أم�ری�ك�ی�ا 

بالنس�ب�ة  1967یونیو  4رسمیا بعودة إسرائیل إلى حدود 
للجبھة المصریة وحدھا، وقد رفضھ عبد الناصر رس�م�ی�ا 
أیضا ألنھ حل منفصل مع مص�ر وح�دھ�ا، وألن�ھ رأى أن 
مصلحة مصر تحتم اإلصرار على التسویة الشاملة ال�ت�ي 

ع�ل�ى ال�ج�ب�ھ�ات  1967یونیو  4تعید إسرائیل إلى حدود 
السوریة واألردنیة والمصریة معا، ولیس عل�ى ال�ج�ب�ھ�ة 

 المصریة وحدھا".
 

وأت��ع��ج��ب م��ن ال��ع��رب، أال ی��ق��رأون وإذا ق��رأوا، أال 
ع�ام�ا ت�ت�ب�ع  73یستوعبون؟!. إسرائیل منذ نشأتھا من�ذ 

سیاسة واح�دة وھ�ي ع�دم ال�ت�ع�ام�ل م�ع ال�ع�رب م�ط�ل�ق�ا 
باعتبارھم طرفا واحدا، أو مصلحة واحدة، ومع ذل�ك ف�ي 
كل موقف یھرولون إلیھا فرادى، كل طرف ب�ن�ف�س�ھ ف�ق�ط 
منفصال عن اآلخرین، سعیا وراء كسب ما، ویلقي بنفسھ 
في الفخ اإلسرائیلي، ثم یكتش�ف أن�ھ ج�رى وراء س�راب�ا 
ولم یحصد سوى الخیبة والخسارة ؟!. إختف�ت ف�ل�س�ط�ی�ن 
من ع�ل�ى خ�ری�ط�ة ال�ع�ال�م، وإس�رائ�ی�ل ت�ت�وس�ع وت�ت�م�دد 
ومستمرة في بناء المستوطنات واإلستیالء على األراضي 
الفلسطینیة، فبعد أن كان قرار التقس�ی�م ال�ذي ص�در ع�ام 

% م�ن ف�ل�س�ط�ی�ن، أس�ت�ول�ت 54یحدد إلسرائ�ی�ل  1947
% م�ن أراض�ي 80إسرائیل ح�ت�ى ال�ی�وم ع�ل�ى ح�وال�ي 

فلسطین التاریخیة، ولم تتوقف عن اإلستیالء على المزید 
والمزید،والقدس أصبحت عاصمة إسرائیل، وضمت إلیھا 
ھض�ب�ة ال�ج�والن الس��وری�ة، ول�م ت�ت�زح��زح ع�ن ھ�دف�ھ��ا 
المقدس، "إسرائیل الكبرى من النیل إلى ال�ف�رات"، ول�م 
تعر أي انتباه لمبادرة السالم العربیة التي أطلقھا م�ؤت�م�ر 

ووافق علیھا الم�ل�وك  2002القمة العربي في بیروت عام
والرؤساؤ واألمراء ال�ع�رب ب�اإلج�م�اع، ك�ل ھ�ذا وغ�ی�ره 
الكثیر والعرب یھرولون إل�ی�ھ�ا ف�رادى بس�رع�ة غ�ری�ب�ة 
لتحقیق التطبی�ع ال�ك�ام�ل م�ع�ھ�ا.ی�ا أم�ة (إق�رأ)، وم�ھ�ب�ط 
الدیانات، ألم تقرأوا (واعتص�م�وا ب�ح�ب�ل هللا ج�م�ی�ع�ا وال 
تفرقوا)، و(ید هللا مع الجماعة)، و(اإلتحاد قوة)، (والبیت 
الذي ینقسم على ذاتھ یخرب). أنا الأت�دخ�ل ف�ي ش�ؤون�ك�م 
الداخلیة، وأعترف بسیادة كل دولة، وإستقاللیة قراراتھ�ا 
وسیاساتھا طبقا لما تملیھ علیھا مصلحتھا، ولكني أع�ل�م 
أنھ یجمعكم مجلس التعاون الخلیجي، ول�ن أق�ول ج�ام�ع�ة 
الدول العربیة، لماذا لم تدعو المجلس لإلنعق�اد وت�ب�ح�ث�وا 
األمر براجماتی�ا، أي أن ی�ك�ون ھ�ن�اك م�ق�اب�ل ل�ل�ت�ط�ب�ی�ع 
وتتفقون على ھذا المقابل خطوة بخطوة، أما أن ت�ع�ط�ون 
شیئا دون مقابل فھذا ماال یقره سی�اس�ة رش�ی�دة والدی�ن، 

 وال یصب في الصالح العربي.
 والحدیث متصل ولن ینقطع األمل  

   .............................                                        
     11/1/2021  

 ....  
   ا و .... اا وا .... اإ 

 
 تادرس عزیز بدوي/ سیدنيعمید (م) مھندس، 

 ... ا ا  
  و ات

 

 
 
 
 
 

 

 
 

  ھولندا/منال الحسن
 

 

احتفل العراقیون بالذكرى المائة لتأسی�س ال�ج�ی�ش ال�ع�راق�ي ال�ب�اس�ل 
الذي تشكلت أولى نواة لھ في الس�ادس م�ن ك�ان�ون ال�ث�ان�ي ع�ام., إذ 
شّكلت أول حكومة عراقیة بادرت ببناء نواة الج�ی�ش ال�ع�راق�ي ب�ف�وج 
اإلمام موسى الكاظم وقد جاء ذلك بَعد ثورة ال�ع�ش�ری�ن ض�د االح�ت�الل 

 . البریطاني في العراق
وقد تطّور الجیش العراقي, وعرف بین ج�ی�وش ال�م�ن�ط�ق�ة ب�أن�ھ م�ن 
أقواھا فقد شارك في كل المعارك التي خاضھا ال�ع�رب ض�د إس�رائ�ی�ل, 
وأعطى صورا بالبطولة والتضحیة كما أعط�ى ع�ددا غ�ی�ر ق�ل�ی�ل م�ن 

أم ف�ي ح�رب  1967أم في حرب عام  1948الشھداء سواء في حرب 
, كما خاض حربا طویلة مع إیران, وظل عط�اؤه مس�ت�م�را 1973عام 

ال�ق�وى   حتى مساھمتھ في القضاء على تنظیم داع�ش اإلرھ�اب�ي م�ع
الساندة لھ من المتطوعین الملبین لفتوى الجھاد الكفائي التي أطلقتھ�ا 
المرجعیة العلیا الرشیدة في النجف األشرف, وبمناسبة دخول ج�ی�ش�ن�ا 
عامھ المائة نھنئھ قیادة وضباطا ومراتب ونستذكر ش�ھ�داءن�ا األب�رار 

 ... الذین شكلوا سمة مھمة من سمات التضحیة والبسالة والبطولة
أنا شخصیا, في كل سنة وفي ھذا الیوم أشعل شم�ع�ة خ�اص�ة ل�وال�دي 
الذي كان ضابطا في الجیش, وتعّرض لظلم كبیر ادى إلى تركھ ال�ب�الد 
في لیلة ظلماء, لیلقى نھایتھ غریبا في القاھرة, ب�ع�د أن ع�اش ب�ع�ی�دا 
عنا نحن عائلتھ, وترك في حیاتنا غصة وألما وإحساسا بظ�ل�م�ھ, وق�د 

. وأنا أرم�ي ف�ي ھ�ذا .كتبُت عنھ نصا شعریا اسمیتُھ "ھاتف الموت" 
العنوان الذي قد یبدو غریبا للوھلة األولى, إلى دور الھاتف األرض�ي, 
الذي رن في بیت عمي , وكان على طرفھ اآلخر ج�ارن�ا "ال�ی�ھ�ودي" 
الذي تم تسفیره من العراق إلى إسرائیل, ویعلم الجمیع أن ال�ھ�وات�ف, 
والسیما تلك التي تتلقى مكالمات من خارج البالد, تكون تحت الرق�اب�ة 
الشدیدة, وحین سأل جارنا عن والدي الضابط حینھا, قامت الدنیا ول�م 
تقعد كما یقال, وبعد أن جاء والدي للب�ی�ت, قص�ده ض�اب�ط ص�دی�ق ل�ھ 
وأبلغھ ضرورة ترك البالد فورا, ألن ھناك قضیة ستكون ضده, وھ�ذه 
القضیة حتما ستؤدي إلى قرار خطی�ر بش�أن�ھ , ل�ذل�ك ت�رك�ن�ا وال�دي, 
ومضى إلى إقلیم كردستان, ومن ھناك إلى مصر, كان ذلك قب�ل وق�وع 
الحرب العراقیة االیرانیة, وانقطعت أخباره عنا سنواٍت طوی�ل�ة, ح�ت�ى 
عرفنا أنھ یعاني من مرض في مصر, وأدى ھذا الم�رض إل�ى وف�ات�ھ, 

 ... وھو بعید عنا, رحمھ هللا وأدخلھ فسیح جناتھ
ولي وقفة مطولة وتفصیلیة حول والدي ال�م�ظ�ل�وم, ال�ذي ك�ان أدی�ب�ا 
وشاعرا وكاتبا درامیا, قدم أعماال ونصوصا مھ�م�ة وج�م�ی�ل�ة, ول�ك�ن 
سرق ما سرق منھا , وضاع ما ضاع منھا, لیكون ف�ي ذل�ك م�ظ�ل�وم�ا 

 ... لمرتین
ال أرید ھنا أن أثیر مواجع القراء, وال مواجع وأحزان ع�ائ�ل�ت�ي ال�ت�ي 
مازالت تحتفظ بأدق تفاصیلھ, وتعیش الحزن الم�ت�ج�دد ع�ل�ى ف�ق�دان�ھ, 
لكنني أشیر ھنا إلیھ بمناسبة احتفال الوطن بعید الج�ی�ش األغ�ر ال�ذي 
كان فیھ الراحل العزیز ضابطا مخلصا شجاعا نزیھا بش�ھ�ادة زم�الئ�ھ 

 . وأقرانھ من الضباط والمراتب أیضا
نعم لي مع حیاتھ ومعاناتھ وبعض من تجربتھ األدبیة والكتابی�ة وق�ف�ة 
ستطول حتما, وأكتفي ھنا بھذه اإلشارة العابرة إلیھ, متمنی�ة ل�ل�ج�ی�ش 
العراقي الباسل التقدم واالزدھار وأن یبقى حقا سورا من�ی�ع�ا ل�ل�وط�ن, 
یحمیھ من شرور األعداء و ویجسد أعلى ق�ی�م ال�ب�ط�ول�ة والش�ج�اع�ة 
والتضحیة ... وكل عام وعراقنا األبي بخیر وعزة وكرامة نتمناھا لھ�ا 

 . دائما
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الشك ان الشاعر یحتاج أحیان�ا    
الى قول ماال یقال ولكن ب�ط�ری�ق�ة 
غیر مباشرة ، فیقول اشیاء وھ�و 
الیعنیھا، وانما یعني بھا م�ق�اص�د 
أخ��رى، ف��اذا ت��ك��ررت م��ف���ردة 
(الشمس) مث�ال ف�ي قص�ی�دة م�ا، 
فھو قد الی�ع�ن�ي الش�م�س، وان�م�ا 
ی��ق��ص��د ب��ھ��ا (ال��ح��ری��ة) ول��ك��ن��ھ 
الی��ذك��رھ��ا ص��راح��ة، خ��وف��ا م��ن 

 .نتائج او عواقب مضرة
إن الش��اع��ر ی��ھ��دُف إل��ى إب��ھ��ار 
ه ل��ق��ص��ی��دت��ھ،  ال��م��ت��ل��قِّ��ي وش��دِّ
مستعمًال عدًدا م�ن ال�وس�ائ�ل ف�ي 
تحقیق غایت�ھ، وم�ا االن�زی�اُح إال 
وسیلةٌ من ھذه الوسائل، ب�ل ھ�و 
أش��ھ��رھ��ا وأھ��م��ھ��ا، وج��ام��ع��ھ��ا 
وبوتقتھ�ا ال�ت�ي ت�ن�ص�ھ�ر ف�ی�ھ�ا؛ 
فاالنزیاح من ال�ظ�واھ�ر ال�ُم�ھ�مَّ�ة 
في ال�دراس�ات األس�ل�وب�ی�ة ال�ت�ي 
ت�ق��ارب ال��ن��ص األدب��ي ع��م��وًم��ا، 
��ع��ري ع��ل��ى وج��ھ  وال��ن��ص الشِّ
الخصوص، ب�اع�ت�ب�ار أن ال�ن�ص 
الشعريَّ یُم�یِّ�ز ن�ف�س�ھ ب�ال�خ�روج 

 .عن المألوف
واالن��زی��اُح ف��ي ال��ل��غ��ِة ی��رت��ب��ط  

بالذَّھاب والتباعد والتنحي، وف�ي 
كل ھذا تغییٌر لحالة معی�ن�ة وع�دم 
االلتزام بھ�ا، وإن ك�ان�ت ال�دالل�ة 
اللُّغویة األولى مرتبطةً بال�م�ك�ان، 
فإن األمر یتوسَّع لغی�ره، ف�ی�ق�ال: 
زاح عنِّي المرُض أو الباطُل: زال 

 .عنِّي
وق��د اش��تَ��َھ��ر م��ف��ھ��وُم االن��زی��اح 
وانتشر ف�ي ال�دراس�ات ال�ن�ق�دی�ة 
واألسل�وب�ی�ة، وك�ان الس�ب�ُب ف�ي 
االھت�م�ام ب�ھ�ذا ال�م�ف�ھ�وم ی�رج�ع 
ب���األس���اس إل���ى ال���ب���ح���ث ع���ن 
خصائ�َص م�م�ی�زة ل�ل�غ�ة األدب�ی�ة 

 .عموًما، والشعریة خصوًصا
  

وقد تبنَّى ھذا الم�ف�ھ�وَم ع�دٌد ِم�ن 
الباحثین والن�ق�اد، وم�ن�ھ�م ج�ون 
ك��وھ��ن ال��ذي ی��رى "أن الش��رط 
األس��اس��ي والض��روري ل��ح��دوِث 
الشِّعری�ة ھ�و حص�ول االن�زی�اح، 
باعتباره خ�رقً�ا ل�ل�ن�ظ�ام ال�لُّ�غ�ويِّ 
المعتاد، وممارسة استیطیق�ی�ة"(

1(. 
  

ف�ي ش�ع�ر اس�م�اع�ی�ل خ�وش�ن�او، 
ی�ك�ون االن��زی�اح ل��غ�ای�ات ل�غ�وی��ة 
وابداعیة اكثر منھ لغایات اخ�ف�اء 

  :حقائق
 

  على اْألُفُقِ 
 تَُجوُب اْألَحالُم ُمغِریَةً 

 َوَكفُّ اْلیَدِ 
 َعْن نَْیِل اْلَمراِم ِصیامٌ 

حتِكاُر في َوطَنِي   اْالِ
 ِسْلَعةٌ َمرُغوبَةٌ 

  ُھَراُء أَْھِل اْلَجْھلِ 
 ِحَكمٌ 

 َوأَْھُل اْلِعْلمِ 
 أَْفواِھِھمْ   ُسلِّطَ على
 قَْیٌد و لِثامٌ 

 :ونقرأ ایضا في مكان آخر
 لَقَد َحَزْمتُ 

 ِمْن قَْھِر اْلُھُمومِ 

 أْمتَِعتي
 و ِعْنَد اْألَثَرِ 

 لََوحاُت آھاتٍ 
  تَرِوي

 قَِصَص ُمَعاناتي
 َعَصى على النُُّجومِ 

 نَْسُج ُحْلمٍ 
  وأَصاَب السَّوافُ 

  أَحُرفُي
 وَغالیاتِي

  َجاُروَشةُ اْلیَأْسِ 
  طََحنَْت ُكلَّ لَحنٍ 

 فَما َعاَد نََغمٌ 
  لَِرْقصِ 

  اْلَمَشاِعرِ 
 :ونقرأ

 على َمْتِن قَصیَدتي
تِي  َشابٌّ َوِسیٌم قِصَّ

 َزْغَرَدةٌ 
فاِه تَرقُصُ   على الشِّ

 في ِحْلیَةٍ 
 قَد أُْغِرقَْت أُْمنیَتي

 ُزُھوٌر اِصطَفَّتْ 
 على َحافَِة الطَّریق

  تَْغُزو َخدِّي
   و تَْنِوي

 اِحتِالالً َسرَمِدیَّا لَِرْغبَتي
 طَْبطَبَةٌ 

 بَیَن اْألَیاِدي َرْقَصةٌ 
  اِحتِفالٌ 
 یُغاِزلُ 

 ُكلَّ َوتَرٍ 
عندما قال الجرجاني ان ص�ن�اع�ة 
األلفاظ الم�س�ب�وك�ة س�ب�ك�ا دق�ی�ق�ا 
ت���ؤدي ال���ى ص���ن���اع���ة ف���ك���ر 
عمیقة،فأنھ كان یؤكد ف�ي ك�ت�اب�ھ 
دالئ��ل األع��ج��از ع��ل��ى ص��ن��اع��ة 

الفظ واخ�راج   البالغة في تركیب
)،ل�ك�ن�ھ ل�م 2الكالم مخرجا حسنا(

 :ینَس (شرف المعنى ) حین قال
أن�ھ الیُ��ت��ص��ورأن ت�ع��رف ل��ف��ظ��ا (

موضحا من غیر ان تعرف معن�اه 
وال ان ت�ت�وخ�ى ف�ي األل�ف�اظ م�ن 
ح���ی���ث ھ���ي ال���ف���اظ ت���رت���ی���ب���ا 
ونظما،وأنك تتوخى الترت�ی�ب ف�ي 
المعاني وتعمل الفكر فی�ھ ھ�ن�اك) 

 :ثم یضیف
وأن��ك أذا ف��رغ��ت م��ن ت��رت��ی��ب (

نفسك لم تحتج ال�ى أن تس�ت�أن�ف 
أأللفاظ،بل تجدھا   فكرا في ترتیب

ب��ح��ك��م أن��ھ��ا خ��دم   ت��ت��رت��ب ل��ك
للمعاني وت�اب�ع�ة ل�ھ�ا وان ال�ع�ل�م 
بمواقع المعاني في ال�ن�ف�س،ع�ل�م 
مواقع األلفاظ الدال�ة ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي 

تنش�أ ف�ك�رة   ) فمن ھنا3النطق)(
ترابط واتصال وانسجام ع�ن�اص�ر 
النص بعضھا بب�ع�ض، ل�ت�ت�ش�ك�ل 
من خ�الل وح�دة ال�ن�ص ووح�دة 
الشكل ووح�دة ال�م�وض�وع، وان 
النص/ الق�ص�ی�دة ل�ی�س�ت اال ُك�الّ 
ی��ت��ض���م��ن اج��زاء م���ت��ن���اس��ق���ة 
ومتماسكة فنیا وعضویا،اي انھ�ا 
كتلة لغویة ذات خص�ائ�ص ف�ن�ی�ة 
عالیة الج�ودة،وأج�ود الش�ع�ر م�ا 
رأی����ت����ھ م����ت����الح����م����ا،س����ھ����ل 
ال�����م�����خ�����ارج،أف�����رغ ف�����راغ�����ا 

 .)4وسبك سبكا واحدا(  جیدا
ك�م��ا تش��ت�غ��ل قص��ائ�د اس�م��اع�ی��ل 
خوشناو في مج�م�وع�ت�ھ(ن�وارس 
االمل) عامة على االستعارة الت�ي 
ھي صورة من ص�ور (ال�م�ج�از) 
ف�ي ال��ل��غ�ة، وب��خ��اص�ة قص��ی��دت��ھ 
(قصیدتي...)، حیث تت�ش�ك�ل ھ�ذه 
القصیدة من خالل عدد كب�ی�ر م�ن 
الصور،یقوم بعضھا على الجدلیة 
،واالخرع�ل�ى ال�ت�ن�اق�ض وغ�ی�ره 

 .على المفارقةوغیر ذلك
ف�ي (ن��وارس االم��ل) اس�م��اع��ی��ل 

 :خوشناو نقرأ
 على َمْتِن قَصیَدتي1- 
تِي2-  َشابٌّ َوِسیٌم قِصَّ
 قَد أُْغِرقَْت أُْمنیَتي3-
  تَْغُزو َخدِّي4- 
 اِحتِالالً َسرَمِدیَّا لَِرْغبَتي5-
 بَیَن اْألَیاِدي َرْقَصةٌ 6-
 َجنَّاٌت تَِسیرُ 7-
  ِحسِّي  تَحتَ 8-
 و َسواِحِل ُرْؤیَتي9-

تٌتَعانَُق اْألمواُج فِ�ی�م�ا بَ�ی�نَ�ھ�ا 10-
 قُبُالتٌ 

 تَْشَھُر في ُكلِّ َصْوبٍ 
 َكلِماِت قَِصیَدتي

 َملٌِك أَنا
  اِبتِساماتٌ 

  نََسَجتْ 
 ُعشَّ ُخْلدٍ 

 على لَْوَحِة رایَتِي
  ِسلَعةُ اْلَحیاةِ 
 باِھظَةُ الثََّمن

ْبَحارَ   والُكلُّ یَْھَوى اْإلِ
 على نَْھِجي

 و ُسنَّتِي
 

أضف ال�ى ذل�ك (تَْش�َھ�ُر ف�ي ُك�لِّ 
 َصْوبٍ 

  َكلِماِت قَِصیَدتي/ نََسَجتْ 
ُعشَّ ُخ�ْل�ٍد/ ع�ل�ى لَ�ْوَح�ِة رایَ�تِ�ي/ 

 باِھظَةُ الثََّمن
ْبَحارَ   والُكلُّ یَْھَوى اْإلِ

 على نَْھِجي
 و ُسنَّتِي)

 
ان ت��ع��ری��ف االس��ت��ع��ارة ع��ل��ى 
بس��اط��ت��ھ وش��ی��وع ت��داول��ھ ف��ي 
ال���ك���ت���اب���ة ف���ی���ھ ش���يء م���ن 

فثمة سّر ھنا، وت�ف�س�ی�ر   االبھام،
(او م��ق��ت��رح ت��ف��س��ی��ر)ھ��ن��اك، 

م�ن   وغموض ف�ي ھ�ذا ال�ج�ان�ب
الت�ع�ری�ف، ووض�وح (او ب�ع�ض 

 .وضوح)ھناك
ھ�ي  االستع�ارة ب�ب�س�اط�ة ش�دی�دة

(تش��ب��ی��ھ ُح��ذف أح��د ط��رف��ی��ھ 
الرئیسین(المشب�ھ) أو (ال�م�ش�ب�ھ 
ب��ھ) ب��ع��د ح��ذف أألداة ووج��ھ 

)، وھ���ي ن���وع���ان 5الش���ب���ھ) (
 .(التصریحیة) و(المكنیة)

واساس جمال االستعارة ف�ي ك�ل 
االح��وال(ان ت��ك��ون م��ع��ب��رة ع��ن 
شعور االدیب (ال�نّ�اص) م�الئ�م�ة 
للفكرة م�ت�س�ق�ة م�ع غ�ی�رھ�ا م�ن 
الصور ف�ي ال�م�وض�وع)،ك�م�ا ان 
ھذه االستعارة ل�ھ�ا ال�ق�درة ع�ل�ى 
(جعل غیر المحس محس�ا وغ�ی�ر 
الش�خ��ص ش��خ��ص��ا) وب��ام��ك��ان��ھ��ا 
(خ��ل��ق ص��ور خ��ی��ال��ی��ة م��ت��ع��ددة 
باستعارة شيء لشيء اخر ل�ی�س 

م���ن 

طبعھ) وكذلك ف�ان ف�ی�ھ�ا (ت�ح�وال 
من طب�ائ�ع ال�ت�ق�ل�ی�د ال�ى ط�ب�ائ�ع 
التجدید والتخیل)،ولكن ھ�ذا ك�ل�ھ 
الیقارن بتعریف أالستع�ارة ع�ل�ى 
انھا(حاجة نفسیة یُرو�بھا ظمأھ�ا 
ب��ال��خ��روج م��ن ق��م��ق��م ال��م��ع��ان��ي 

ال�م�ك�ررة)  ـ�  الجاھزة(الت�ق�ل�ی�دی�ة
ال��ى م��ج��رات ال��ت��خ��ی��ل والس��م��و 

م����رورا ب���ال����رؤى  ال���وج���دان���ي
وال����ك����واب����ی����س وال����خ����راف����ات 

والتواریخ وغی�ر ذل�ك  واالساطیر
مما یجعل النفس ف�ي ل�ھ�اث دائ�م 
ل��خ��ل��ق الص��ورة االخ��رى ال��ت��ي 
تؤطر اب�داع ال�ن�ص ب�االس�ت�ع�ارة 
التي (ھي م�ن�ف�ذ م�ن االح�ت�ب�اس 
ن��ح��و فض��اءات ل��دى ال��ن��اص). 
االستعارة لدى اسماعیل خوشناو 
ال ت�ن�زل ال�ى مس�ت�وى ال�ت�ش�ب�ی�ھ 
التمثیلي (التقلیدي) بل تسمو الى 
اعالي الكالم حیث ك�م�ا ن�راھ�ا او 
نتخیلھا من خالل النص، فلی�س�ت 
االس��ت��ع��ارة ألص��اق��ا قس��ری��ا او 
فوضویا لدالّین لغویین الی�ت�ع�ال�ق 
ف��ی��ھ��م��ا ال��ل��ف��ظ م��ع س��ر اس��رار 
ال�م��ع��ن��ى،ب��ل ھ��ي ف��ل��س��ف��ة خ��ل��ق 
(المعنى الخاص) عبر تش�ك�ی�الت 
ل�ف��ظ��ی��ة اّخ�اذة م��ن��ت��خ�ب��ة ب��وع��ي 
بالغي راق ت�رف�ع ال�م�ع�ن�ى ع�ن 
مستوى (التشبیھ الكالسیك�ي) أو 
(التخیل المنقوص) او (االس�ط�رة 
المھلھلة)او(العمایة الت�ي ت�دع�ي 

 : الغموض)
 

 اْلُعْمُر یَْشُكو
 واْلَحالُ 

َمنِ    یَُسوُق َعقَاِرَب الزَّ
 إِلى اْلمآلِ 

 اْلَمْوُت یَْقتَِربُ 
ذیلَةِ   وأَْھُل الرَّ

 یَطِمُسوَن َمَعالَِم اْلَجَمالِ 
 على اْألََصابِعِ 

 تُِضيُء اْلَكلَِمةُ َزْھَرتَھا
  وبِاْلقرِب ِمْن َعطِرھا

 َمْكٌر و َعْزمٌ 
 لِقَْلعِ َمنَابِعِ اْألَْخیارِ 

 تََمنَّیُت یَوماً 
 أَْن یَحِملَنَِي اْلبَحُر و َعائِلتِي

 فَِمْنُھمْ 
 َصدُر بَْیٍت یَُغنِّي

 وَعُجٌز یَْنفُُخ في اْلِمْزمارِ 
 َوَھْبُت لَِمْن َحولي

  ِدْفَء َمْملََكِة قََصائِدي
 وقْد بِتُّ في َوطَنٍ 

 بِال َدارٍ   َمأَْوًى،  بِال
 ُكلُّ اْلَموازینِ 

 لِنُطِق اْلَحقِّ َمْھَزلةٌ 
....................... 

 *ناقد من العراق

 رة اء او ر ا) 
  و) -مارس ا-  دان 

 

  كمال عبد الرحمن*   الجزء األول
 



التقیُت مسؤول متحف "أم كلثوم"، متحف یح�م�ل   
"س�ی�دة ال�غ�ن�اء ال�ع�رب�ي" ـ� كامل السیرة الذاتی�ة ل

والذي یقع على ضفة نھر النیل ب�م�ص�ر ویس�ت�ق�ب�ل 
الزوار من جمیع أنحاء العالم . أجاب األستاذ "حاتم 
البیلي" بغایة الحفاوة والترحیب مخ�ت�ل�ف األس�ئ�ل�ة 
المطروحة بشأن متحف كوكب الشرق والذي یعكس 
ذاكرة غنائیة تصدح باألغنیات إلى جوار نھر النیل. 
ثم استرسل "أ.حاتم" متح�دث�اً ع�ن ال�م�ت�ح�ف م�ن�ذ 
إطالقھ، قائالً : المت�ح�ف ت�م اإلن�ت�ھ�اء م�ن إنش�ائ�ھ 

، ع�ل�ى ی�د 2001دیسم�ب�ر ال�ع�ام  28وافتتاحھ في 
الس�ی�دة "س�وزان م�ب��ارك" ف��ي حض��ور "ف��اروق 
حسني" معالي وزی�ر ال�ث�ق�اف�ة األس�ب�ق، وم�ح�اف�ظ 
القاھرة األسبق "عبد الرح�ی�م ش�ح�ات�ة"، وأك�د أن 

متر، وبسؤالھ أیضاً عن أقسام  300مساحتھ تقارب 
المتحف قال أنھ عبارة ع�ن ع�دة أقس�ام  ف�ات�ری�ن�ة 
زجاجیة تضم فساتین ثمانیة، بینھم فس�ت�ان م�ط�ع�م 
كلھ باللؤلؤ الحر، والفساتین تمتاز باختالف األلوان 
ورقة المودیالت المزدحمة ب�ت�ط�ری�ز أن�ی�ق وخ�الب 
لطالما كانت تھواھا " السیدة " ب�أذواق م�زخ�رف�ة 
مثل الزیتي والبیج والبنفسج�ي وال�ذھ�ب�ي واألس�ود 
المزركش والكحلي مع منادیلھ�ا ال�خ�اص�ة، وك�ان�ت 
تنتقي أروع م�البس�ھ�ا م�ن ب�ی�وت أزی�اء ع�ال�م�ی�ة 
وأوروبیة وفرنسیة مثل "ك�ریس�ت�ی�ان دی�ور" ك�م�ا 
تتخیر أي أمیرة أو برنسیسة أزیائھا في ذلك العھد، 
وأردف.. تلك الفاترینة ھ�ي أش�د م�ا ی�دی�ر رؤوس 
الزوار بإعجاب ودھشة. باإلضافة إل�ى ذل�ك ت�وج�د 
بالمتحف فتارین المقتنیات المتنوعة مثل ن�ظ�ارة أم 
كلث�وم الش�ھ�ی�رة ال�م�ط�ع�م�ة ب�األل�م�اس وال�ب�روش 
األلماسي بكاملھ، وفي جانب آخر عودھا ال�خ�ش�ب�ي 
الخاص، ونوت موسیقیة وخطابات مرس�ل�ة إل�ى أم 
كلثوم من سیاسیین وقادة وشخصیات عامة ومن�ھ�ا 
خ�ط�اب م�ن وزی�ر الش�ؤون اإلج�ت�م�اع�ی�ة" ح�اف��ظ 
بدوي" كشكر وتقدیر ل�ج�ھ�ود أم ك�ل�ث�وم ال�ق�وم�ی�ة 
واإلجتماعیة، وعقود عمل وقعتھا بنفسھا وعدد من 
أوراق القصائد التي غنتھ�ا س�ی�دة ال�غ�ن�اء ال�ع�رب�ي 
مكتوبة بأقالم وخطوط شعرائھا مث�ل أغ�ن�ی�ة "أن�ت 
عمري" بخط ید م�ؤل�ف�ھ�ا "أح�م�د ش�ف�ی�ق ك�ام�ل" 
وأغنیة" لیلة حب" لنفس المؤلف ع�ل�ى ورق م�ن 
مكتب محمد عبد الوھاب، وأغنیة "ح�ی�رت ق�ل�ب�ي" 
بخط ید "أح�م�د رام�ي" وقص�ی�دة "س�ل�وا ك�ؤوس 
الطال" بخط ی�د أح�م�د ش�وق�ي، وأغ�ن�ی�ة "ب�ال�ح�ب 
وحدة" بخط ی�د م�ؤل�ف�ھ�ا ع�ب�د ال�ف�ت�اح مص�ط�ف�ى، 
وقصیدة "ھذه ل�ی�ل�ت�ي" ب�خ�ط ی�د ج�ورج ج�رداق، 

وأغنیة" الحب كدة" بخط ید بیرم التونسي، وأیضاً 
قصیدة "نھج البردة"ألحمد شوقي بخ�ط ی�د" س�ی�د 
عبد القوي" كبیر الخ�ط�اط�ی�ن آن�ذاك، وال�ن�ی�اش�ی�ن 
ومنھا وسام الجمھوریة ال�ت�ونس�ی�ة وق�الدة ل�ب�ن�ان 
ووسام نقابة الموسیقیین اللبنانیین ووسام اإلمتی�از 
الباكستاني ووسام الكفاءة الف�ك�ری�ة م�ن ال�م�غ�رب، 
ووسام اإلستحقاق السوري ووسام رابطة ج�م�ھ�ور 
اإلتحاد السكندري من مصر، ووسام مھدى من أحد 
المواطنین المصریین وقالدة النیل وم�ف�ت�اح م�دی�ن�ة 
طنطا رائع المنظر، كل ذلك محاط بباقة من الصور" 
بأسلوب الك�والج" ت�ت�درج ع�ل�ى أرك�ان ال�م�ت�ح�ف 
بترتیب زم�ن�ي ی�ع�ك�س ح�ی�ات�ھ�ا م�ن ال�ع�ش�ری�ن�ات 
واألربعینات حتى السبعینات، وقال أ. حاتم ال�ب�ی�ل�ي؛ 
لدینا عرض الص�ورة ف�ي ق�اع�ة ب�ان�ورام�ا ت�ت�درج 
بمراحل عمریة مختلفة للعظیمة أم ك�ل�ث�وم ت�ع�ك�س 
لحظاتھا الخاصة مع المقربین مثل صورة نادرة ألم 

دق�ی�ق�ة، ول�دی�ن�ا ص�ور  15كلثوم مع والدتھا مدتھا 
مأخوذة من حفالتھا مثل صورة استقبال الشیخ زاید 
باإلمارات" ألم كلثوم" ولقطات ومشاھد من األفالم 
الستة التي مثلتھا مع أبطالھا. مواكباً لذلك ال�م�س�ار 
الزمني الذي یتبناه المتحف طریقة عرض النیاشین 
واألوسمة المتعددة و التي حصلت علیھا أم ك�ل�ث�وم 
مصف�وف�ة ف�ي ف�ت�اری�ن م�م�ت�دة وم�ق�اب�ل�ة ل�ل�ص�ور 
الفوتوغرافیة بطول المتحف مع إضاءة دافئة تش�ع 
برائحة المسیرة الغنائیة المبھرة، إذا ان�ع�ط�ف�ت م�ع 
طریق المتحف ستجد ف�ات�ری�ة داخ�ل�ی�ة تض�م ج�واز 
السفر الدبلوماسي وجواز السفر العادي، وعضویة 
نادي، ومفكرات صغیرة بخط ید أم ك�ل�ث�وم، وی�وج�د 
جرامافون بمكبر صوتي على ال�ط�راز ال�ك�ال�س�ی�ك�ي 
ب���دی���ع ال���م���ن���ظ���ر أھ���دت���ھ ش���رك���ة اإلن���ت���اج 
"ھیزماسترفویس" ألم كلثوم ،كما أن ھناك فاترینة 
ممیزة تعرض كل م�ذی�اع ورادی�و اح�ت�ف�ظ�ت ب�ھ أم 
كلثوم في بیتھا بأشكال مختلفة واسطوانات غنائ�ی�ة 
وتسجیالت نادرة لھا، ومكتبة تحوي مجل�دات ألھ�م 

ودراس�ات م�ع�اھ�د  1924كتابات صحفیة عنھا منذ 
الفنون والموسیقى التي ناقش�ت ص�وت وإن�ت�اج أم 
كلثوم الغنائي. باإلضافة إلى ق�اع�ة ع�رض س�ی�ن�م�ا 

تعرض أفالماً وثائ�ق�ی�ة وتس�ج�ی�ل�ی�ة ع�ن ح�ف�الت�ھ�ا 
وأفالمھا وحیاتھا منذ والدت�ھ�ا وط�ف�ول�ت�ھ�ا وح�ت�ى 
وفاتھا وتعرض جنازتھا وھي مصنفة ض�م�ن أك�ب�ر 

دق�ی�ق�ة م�ن  ٢٥ثالث جنازات في التاریخ في حدود 
إنتاج صندوق التنمیة الثقافیة مترجمة إلى ال�ل�غ�ات 
اإلنجلیزیة والفرنسیة، والمكتبة "السمع بص�ری�ة" 
والمزودة بالكثیر من ال�ك�ت�ب ال�م�وس�ی�ق�ی�ة ال�ھ�ام�ة 
وشاشات كمبیوتر تعمل باللمس، وبس�ؤال ا. ح�ات�م 
عن كیفیة جمع مقتنیات المتحف العامر بما ی�خ�ص 

 3سیدة الغناء العربي، أجاب بأن أم كلث�وم ت�وف�ی�ت 
بقص�ور ف�ي ال�ق�ل�ب ع�ن ع�م�ر  1975فبرایر سنة 

عاماَ، فبدأ ال�ت�ف�ك�ی�ر ف�ي إنش�اء م�ت�ح�ف  76یناھز 
یعكس تاریخھا الغنائ�ي ومش�وارھ�ا ال�ف�ن�ي ال�ث�ري 
،وكان ذلك بعد وفاتھا بعشرین عاماً ،أي في أواخر 
التسعینات وبتوجیھ من الف�ن�ان "ف�اروق حس�ن�ي" 
بدأت آنذاك مجموعة من العاملین ب�وزارة ال�ث�ق�اف�ة 

، وما س�اع�د 1998بخطوة جمع المقتنیات منذ عام 
في ذلك الھدف ھو التواصل الم�ث�م�ر ب�ی�ن م�ج�ت�م�ع 
المثقفین ؛ فمن كان یمل�ك ش�ی�ئ�اً ذو ص�ل�ة بس�ی�دة 
الغناء أم كلثوم لم یضن بال�م�ش�ارك�ة واإلھ�داء إل�ى 
المتحف بامتنان وتعاون مع ف�ك�رة ال�م�ش�روع م�ن 
عائلتھا وم�ح�ب�ی�ھ�ا ! م�م�ا س�ھ�ل ك�ث�ی�راً ال�وص�ول 
لمقتنیات من الماضي تملك�ھ�ا ال�ع�ائ�ل�ة واألص�دق�اء 
والمعارف والمعجب�ی�ن ب�ھ�ا. وبس�ؤال�ھ ع�ن س�ب�ب 
اختیار متحف أم كلثوم لیجاور قص�ر ال�م�انس�ت�رل�ي 
ومقیاس ونھر النیل، برغم أن الوالدة والمن�ش�أ ألم 
كلثوم في "طم�اي ال�زھ�ای�رة" أج�اب ب�أن الس�ب�ب 
یكمن في الرؤیة العامة ألم ك�ل�ث�وم "ك�ھ�رم راب�ع" 
یلیق بھ النیل ھذا الموقع البھي والجذاب للسائحی�ن 
إلى ج�وار قص�ر ال�م�انس�ت�رل�ي ل�ی�ك�ت�م�ل ال�م�ش�ھ�د 
المصري الجلیل في ھذا المكان على جانب من نھ�ر 
النیل. حیث أن بیتھا األصلي كما نعلم تم بی�ع�ھ م�ن�ذ 
زمن وتحول إلى فندق حالیاً ،ومن الصع�وب�ة أیض�اً 
االنتقال إلى "طماي الزھایرة " إلقامة ال�م�ت�ح�ف ، 
فأخذنا باإلعتبار أن الجنسیات المھتم�ة ب�أم ك�ل�ث�وم 
عالمیة ومختلفة مثل شرق آسیا وأمریكا الالت�ی�ن�ی�ة 
واألرجنتین والب�رازی�ل وال�ی�اب�ان وم�خ�ت�ل�ف ال�دول 
العربیة وال�دارس�ی�ن م�ن ال�م�ص�ری�ی�ن أو األج�ان�ب 
الحاضرین بتواجد أسبوعي لعمل المشاریع.. ل�ذل�ك 
كان اختیاراً صائباً لذلك الموق�ع ال�م�م�ت�از ب�روض�ة 
المنی�ل ،وف�ي ن�ھ�ای�ة ال�ح�وار أك�د ال�م�س�ؤول ع�ن 
المتحف" أ. حاتم البیلي" أن الحیاة دب�ت ف�ي ھ�ذه 
البقعة الھامة فق�ب�ل إنش�اء ال�م�ت�ح�ف ك�ان�ت ب�ق�ع�ة 
المانسترلي قبل قرار ترمیمھا بفترة التسعینات قلما 
تستخدم إال كمخازن لوزارة التربیة والتعلیم وقبل�ھ�ا 
كانت مبیتاً للجیش، أما اآلن فقد جم�ع م�ت�ح�ف" أم 
كلثوم" كل شيء جنباً إلى جنب، جمع الفن وال�ن�ی�ل 

 والماضي الجمیل ..!

 " أ"  
   

 "وم  ةذا " 
 

 سارة فؤاد شرارة / مصر
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 اتذكرھا 
 یوم كانت ھنا

 كانت دوماً تحب الحیاة
 تغنى و ترسم للسماء

 یوم كانت تعشق نجم في السماء
 تسرح طویال نحو زھر الفضاء

 شعرھا المفرود تعزف علیھ
 تنبع من فیض القلبن .الحا

 دون عناء 
 ما كنت عاشقا لھذا الفجر كھؤالء

 لكنھا علمتني للوجود الوفاء

 إلیھا  تنسي الھموم إذا نظرت 
  ما كنت یوما

 أحسب ھذا الحساب
 اضطرتني النجوم لھذا الشقاء 

 اقتربت منھا ما اقتربت 
 أنا ھنا وھي ال ترید البقاء  

 كم مرة ناجیتھا تؤنس وحدتي
 تدمع عیوني إلیھا وما جدوى البكاء 

 أخبرتھا معي تبقى 
  أبت وكان علیھا الرحیل بعیًدا

  بعد السماء
 

 ..انا وانت تعاھدنا على الحب

 ..في كل لحظاتنا العبارة

 وكل اشواقنا واحالمنا المؤجلة

 وعلى مر أیامنا اآلتیة والغابرة

 ..تعاھدنا ان نكون أوفیاء

 ..واصدقاء

 وعشاق ننتظر غیمتنا الماطرة

 انا وانت كل شيء في ھذه الدنیا

 وبكل مافیھا

 من ألم، واحزان، واشجان

 ..ومن ضحكات األحبة

 وفي كل لحظة حب في بیوتنا العامرة

 انا وانت الننسى بعضنا

 حتى لو یأخذنا النسیان

 أیامنا تمتد إلى ماالنھایة

 وصبرنا ھو واحة عشق ابدیة

 ..وحین اسأل عنك

 ..اقول وبال تردد

 اراك في كل مكان وزمان

 وفوق كل ساریة عالیة

 ترفرف فوق ساحة الحریة

 ..انا وانت

 ظل واحد الینتھي

 تركنا كلمتنا أمام أسئلة المرایا

 ..وتعلمنامعا فرحة العصافیر إلى البیادر

 ..ووشوشات الحب

 وتعلمنا معا حلو الحكایا

 ..انا وانت

 كتبنا للتاریخ ذكرى

 وقصصا للحب،

  ،..على مر العصور

 ونشیدا تحفظھ كل الصبایا

 انا وانت كتبنا احلى القصائد،

 على ضفاف دجلة والفرات

 والحدقات  ونامت حكایانا بین االھداب

 ففیك یأخذنا كل شيء

 ذكریات ابي وامي واخوتي

 ،..ومایرسمھ األطفال

 في ثنایا االوراق

 وحین تتوثب كل االسئلة

 ترتسم الفرحة فوق الشفاه الیابسة

 لیقولون انھ العراق

 

وام ام 

 رزاق مسلم الدجیلي
 العراق

 المتّعثِر  الحاضرُ 
 نََزَع الَماِضي َعْن الَحاِضِر ثَْوبَھ

 الَحاِضُر .. بَانَْت َسْوأَتُھ
  یَتَلَْفُت َحْولَھ -َخَجالً  -طَفََق 

  َوَمَضى یَْعُدو
  فِي َجْوِف الطُُرقَات
ا یَْستُُره  یَْبَحُث َعمَّ

ةَ   یَْستَْجِدي الَمارَّ
 َعْطفَاً .. َوِرَداء

ةُ .  َكانَْوا ُغَربَاء  .الَمارَّ
 ُكلٌّ فِي الَغفلَِة یرتحلُ 

ھ  ویصارُع َھمَّ

  َعَرایَا .. َكانُوا
 إِالَّ ِمْن بَْعِض َحیَاء

  یَْستَْجُدوَن الِسترَ 
 -بَِال َجدَوى -

 ُصُخوَر األَْرضِ 
 أشجاَر الغاباتِ 

َحَراء  وِرَماَل الصَّ
 َغطَّى الَحاِضُر َوْجَھھ

 َوَمَضى فِي َجوِف طَِرْیٍق .. َوْحَده
  یَتََعْثُر فِي أَْذیَاٍل ِمْن َخَجلِھ

 یَتََعْثرُ 
 من دوِن ِرَداء

  ة "وء"
 
 
 

 د. محمد أبو الفتوح محمود غنیم   
 مصر 

ا 
 

 سامح ادور سعدهللا
 مصر
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صدر للشاعر الس�ری�ان�ي بش�ار ال�ب�اغ�دی�دي م�ج�م�وع�ة    
الطبعة األول�ى س�ن�ة  شعریة بعنوان: "البكاء لمن بغدیدا"

مصّمم الغالف: الباغدیدي الرسوم الداخلیة ال�ف�ن�ان  2006
عماد بدر التصمیم والتنضید مكتب الفادي/ رنا بھنام/ ق�ره 
قوش طبعت المجموعة في مكتبة كاترینا/ فراس كوركیس/ 

) صفحة إحتوت المجم�وع�ة 176قره قوش یقع الكتاب بـ (
) قصیدة والكتاب من الحجم ال�م�ت�وس�ط ب�ق�ی�اس(21على (

24x 16 "بدأ الشاعر بأّول قصیدة عنوانھا: "أب�ا ج�ن�ی�د (
كان یعلم ق�ی�اس ال�زم�ن ل�م�وع�د ال�م�وت وخ�ط�وات�ھ  1ص

تتقاسم المستقبل تودعھُ بص�م�ت رھ�ی�ب، یص�ور الش�ھ�ی�د 
/ أیّ�ھ�ا 3بالوطن الذي تستقبلھُ الرایات حیث یقول: في ص

الوطن الذي أھوى/ ھا أنذا أستقبُل وطناً یسمو ب�ال�رای�ات/. 
لیس غریباً على الشاعر بإدخالھ رموز دینیة ك�الس�اروف�ی�م 
یأمل بخروج شعبھ من دھلیز ما ك�ال�ج�ب ل�ی�ل�ت�ق�ي ب�وط�ن 

 الحب. 
یُدخل في ھذه المجموعة كلمات لم تطرق على بال المتلقي 
مثل: توأتمني، ومق، أتأفّف، الطوى، األوام، القسیب...إلخ 
إّن ھذه المعاني كأنّھا معرضة للشاعر ولھُ أن یتكل�م م�ن�ھ�ا 
فیما أحّب وآثر، والشعر فیھ صور مؤثرة في نفس المتأدب 
كالفضة للصیاغة. تتضح ھنا رفعة ونزاھة وأسر وق�ن�اع�ة 
للحب الغریب فھو یصُف شیئاً ما وصفاً حسناً كق�ول�ھ: ف�ي 

/ أیّھا الكون المرسوم في زھو األمل/ ال�ل�ف�ظ ع�ن�دهُ 13ص
یتصف بسھولة المخرج غیر متك�لّ�ف یس�ت�س�ی�غ�ھُ الس�ام�ع 
وھذا یرجع إلى إبتكاره للمعاني بإسلوب بسیط. یتحدث عن 
الحریة.. العدل.. السالم أمالً بالعودة م�ع ش�روق الش�م�س 

قصیدة بعنوان: أنانیة العینین حیث یقول: /  16ولھُ في ص
في عروقي یسكُن الحب وطریقي/. لم یر نعم ھنا لم یفصح 
عن شيء أرھقني صم�ت�ھ�ا ب�ل ت�رك ال�ج�واب ل�ل�م�ج�ھ�ول 
كفضاء مفتوح یبحُث عن معبر لوجوده. دائماً ال�ب�اغ�دی�دي 
یترك وراء كل كلمة نقطتین داللة على تكملة الجملة ف�ی�ھ�ا 

م�ن ن�ف�س  19فیكتُم أنفاسھُ في صراخ عین�ی�ھ�ا. وف�ي ص
القصیدة یقول: / وغداھا.. ومستقبلھا.. وأنآھا.. من�ت�ظ�راً.. 
رؤیة قمراً في لیلة أیلولیة /. كنُت أتمنّى لو قال رؤیة القمر 
في لیلة أیلولیة كان أعتى وأوقع في نفس المتل�ق�ي. ی�ؤك�د 
ضرورة إكمال الرجل نصف دینھ بالزواج فیصفھا بالك�ائ�ن 
الواحد ال إثنین یحاول أن یستنطق الكالم بفلسفة خاصة بھ 
بعد اإلستعانة بالموروث الدیني وتأتي قصیدة أبدیة ال�دم�ع 

التي أھداھا للصدیق عدنان متي حبش یقول: فیھا /  22ص
لماذات تدمي قلبي/ تخرُق جسدي الوھین ولو قال جس�دي 
الوھن أفضل كي تبعد عنھُ الجراحات الن�ت�ن�ة ن�راهُ ی�ت�غ�نّ�ى 
بصمت قاسي لیرسم مشاكسة في صوره الشعریة وت�ظ�ھ�ر 
ھنا صورة جمیلة من نفس القصیدة / وأنتّن أیّتھا العذارى/ 
إلى متى تبقین سراً عبداً للخیال/ ول�و ق�ال ع�ب�ی�د ال�خ�ی�ال 

یقول: / یرتوي المد  27أجمل كون العذارى جمع. وفي ص
 اآلسن/ ینتظر حمامة الزیتون/ ووالدة دون ألم/. 

مجرد تلمیحة یرمز بھا إلى النبي نوح أثناء الط�وف�ان ب�ع�د 
أن أرسل الحمامة التي جلبت لھُ غصن الزیت�ون. أرى ف�ي 
ھذه القصیدة تضاد كالخیر والشر الغن�ي وال�ف�ق�ی�ر األس�ود 
واألبیض فرائحة المسك بعیدة كل البعد عن النفتالین ال�ذي 
یوضع في المالبس لیبعد الفئران والحشرات عنھا وال زال 
یشفي نزیف القلب بمشارط مستبدة. یق�ول أیض�اً/ وی�ن�ھ�ي 
قرع الطبول/ في رح�ی�ل الص�خ�ر/ وال�م�ط�ر.. وال�ب�ح�ر أن 
یسوق في درب الجلجلة/ ولو قال: أن یساق تك�وُن أظ�رف 

ت�ظ�ھ�ر م�ق�اط�ع ل�ق�ص�ی�دة  36كثیراً في ن�ظ�ري. ف�ف�ي ص
السائرون إلى األبدیة حیث یقول:/ وشھ�ر اآلالم.. ال�م�اء.. 
الشجر.. األرض.. الحجر.. آوه/. تنھدات مالك جریح ع�ل�ى 
الطریق لو أضاف أ لـ آوه أصبحت أّواه نقیة تشفي ال�ق�ل�ب 
فھو یكرر بعض الكلمات كالوطن، ویصرخ، والس�اروف�ی�م، 
الماضي وھي ثیمات تومىُء لصحوة أزل�ی�ة وم�ن قص�ی�دة 
الحزن الزمن/ أیّھا الطیُر الودید/ رأیُت الوطن ی�ب�ك�ي/ م�ن 
نافذة الطفولة/ والطیر ال�ودود أراهُ أس�ھ�ل ل�ف�ظ�اً م�ا زال 
یتحدُث عن بصیص التباشیر كونھ ال یعكس بصی�ص�ھُ ألیّ�ة 
نافذة مشرقة. تنھمُر العبارات لدیھ كش�الل م�دّوي ب�ھ�دوء 
رزین مع كّل نبضة تحسسنا ب�أم�ن�ی�ة ی�ط�وُف ف�ی�ھ�ا ق�وس 
قزح، یعتري شعر ال�ب�اغ�دی�دي مس�ح�ة م�ن ال�ح�زن وھ�ذا 

/ 72الشيء لیس غریباً على العراق�ی�ی�ن ح�ی�ن ی�ق�ول: ص
إحملوا معكم شمعة ومبخرة.. دمعة وشج�رة/ وأغ�رس�وھ�ا 

یسیُل عسل قصیدة ب�غ�دی�دا م�ن  74في متكأي/. أّما في ص
الفم كمیاه الس�واق�ي ال�ق�ص�ی�ة ب�أل�ط�ف ال�ق�ب�الت األی�اری�ة 
وسكاكر الجد یا سالم على ھذه األلفاظ الجلیة ال�ت�ي ت�ح�وُم 
كالسنونو على قباب الدار كأنّھ یطّعم اللؤلؤ بال�ذھ�ب. وف�ي 

یقول: / ذاكرتي وملفاتي الباقیة/ كنُت أراك كالن�دى  77ص
في قطرة التاریخ/ على أوراق سعت أن ت�ج�ث�وا ب�ع�ی�داً../. 
وھنا األلف بعد واو تجثوا زائدة ربّما السبب یعود لل�ط�ب�ع، 

كالمھُ ال نشبع منھُ أبداً فھو كالطفل یحبو في زوایا العت�م�ة 
كلھفة عاشق یذكرني بالصبیة الذین یجتمعوا على إھزوجة 
ویرقصوا بقولھم: م�ط�ر م�ط�ر ع�اص�ي هللا ی�ط�ول راس�ي 
راسي بالمدینة تایجي حبینھ أّم الغیظ غیضینا لوال ال�م�ط�ر 
ما جینا. كانت أیام حلوة یش�اك�س ف�ی�ھ�ا الص�ب�ی�ة ط�ق�وس 
الغزل. یشیر الشاعر ھنا إلى الزمن الغابر بمقھ�ى ی�ع�ق�وب 

أب�ان  1914وبستان قاشا وقنطرة إینا التي تم بناؤھا عام 
الحرب العالمیة األولى على ید أربعة بنائین وكوبلیلي ھ�ي 
أداة لتثبیت الحمیر عند حرث األرض. من خ�الل م�ا ت�ق�دم 
نستشف عنصر التكثیف بلغة الحدث فلم یجف على كتاب�ت�ھ 
الحبر السفر مبتكر وحین نرید المواصلة إبتكاراً ال ب�ّد م�ن 
إیجاد حیثیات إلبداع النص فالمتلقي ت�غ�ی�ر ل�ی�س م�ح�ن�ط�اً 
یراقب ما یطرح أثناء الكتابة كي ال یبقى نسخ لآلخ�ری�ن ال 
بّد اإلستحضار لھذا اإلنقالب لمعطیات مغایرة. فلكل عص�ر 
أدواتھ ومفاتیحھ التي ھي غایة الشعر فالش�اع�ر ی�ج�ب أن 
یضع المتلقي نصب أعینھ فالفكر البشري م�ت�خ�م ب�األف�ك�ار 
وكلّما كان الشكل أكثر إثارة حققت ال�ف�ك�رة والدت�ھ�ا ع�ل�ى 
حسب قول: سفر الجامعة ال جدید تحت الش�م�س. ی�ت�م�ك�ن 
الشاعر من صیاغة الفكرة ب�ح�د ذات�ھ�ا ف�ال�م�وس�ی�ق�ى ھ�ي 
الشكل الجدید للشعر یحول األفكار الدینیة إلى خطاب الشعر 
لیس مقحماً في النص بل إنسیابیاً لتم�ج�ی�د اإلل�ھ ال�ع�ظ�ی�م، 
یدخُل في شعره رؤیة إیمانیة لتعلیم اإلنسان المح�ب�ة ال�ت�ي 
ھي ضد الشر ھذا التضمین الغ�ی�ر ال�م�ب�اش�ر ھ�و ض�رورة 
المؤلف تمأل الشعر بكل جوارحھ ك�ي یس�ت�ح�ض�ر ج�وان�ب 
ضعیفة وقویة, حیث یكثُر الحدیث علیھ وھذا یرجع للنضج 
في الرؤیة ذات صبغة دینیة. خلد الشاعر بشار عدد ك�ب�ی�ر 
من الموتى الذین راحوا ضحیة الوطن وال زال یحلُّق عالی�اً 
إلى أجل غیر مسّمى. أتمنّى لھُ الموفقیة والنجاح في عمل�ھ 

   خدمة للمشھد الشعري السریاني والعربي. 

 ا    
   اء  ا؟!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   كریم إینا/ العراق

م��ازال ال��رئ��ی��س األم��ری��ك��ي    
المنتھیة والیتھ "ترامب "ی�ع�ی�ش 
في ع�ال�م�ھ ال�م�وازي وی�ع�ل�ن ف�ي 
إصرار عجیب أنھ ھو من ربح ف�ي 
االنتخابات األخیرة، وھذا اإلصرار 
عزیزي القارئ لی�س ال�م�ش�ك�ل�ة ، 
ولكن المشكلة في العدد الكبیر م�ن 

ال��م��واط��ن��ی��ن األم��ری��ك��ی��ی��ن ال��ذی��ن 
یصدقون مثل ھذه المزاعم التي ال 
دلیل مادي ع�ل�ی�ھ�ا ،ب�ل وی�دف�ع�ھ�م 
الحماس والغضب إلي اقتحام مبنى 
الكابیتول حیث اجتماع الكون�غ�رس 

ل�ل�ت�ص�دی�ق ع�ل�ي ن�ت�ائ�ج   بغرفتیھ

یجعلنا  االنتخابات ، وطبعا ھذا كلھ 
نرحب بالوالیات المتحدة في العالم 
الثالث ، وكما ھو معروف نحن من 
العالم الثال�ث ألن�ھ ال ی�وج�د ع�ال�م 

 رابع . 
أنتظر لفترة ط�وی�ل�ة م�ن أج�ل أن  

ولم یحدث ھ�ذا،  یتحقق ذلك الحلم 
الرحیل وت�رك   وعندما أوشك علي

الحیاة، أصبح ال�ح�ل�م ف�ي م�ت�ن�اول 
ی��دی��ھ، ل��م ی��ف��رح س��اع��ت��ھ��ا، ألن 
األشیاء الت�ي ال ت�أت�ي ف�ي ال�وق�ت 
المحدد والمیعاد المناسب ال تجل�ب 
معھا السعادة بقدر ما تجلب م�ع�ھ�ا 

بینما كان ف�ي   الندم علي االنتظار،
وسع اإلنس�ان ال�ب�ح�ث ع�ن أح�الم 

 أخرى وتحقیقھا . 
عندما نفقد الشھیة ع�ل�ي األح�الم، 
ف��ق��ل ع��ل��ي ال��دن��ی��ا الس��الم ،ألن��ھ 

ساعتھا لن یكون ألي شی�ئ�ا ق�ی�م�ة 
وس��ت��ت��س��اوى ل��دی��ن��ا ال��ح��ی��اة م��ع 
الموت، فتمسكوا ب�م�ا ب�ق�ي ل�دی�ك�م 
م��ن أح��الم وم��ھ��م��ا وج��ھ��ت��م م��ن 
مصاعب ال تفرطوا فیھا ، ف�م�ج�رد 
القدرة علي الحلم ف�ي ھ�ذا ال�زم�ن 
والس��ع��ي ال��ج��اد ل��ت��ح��ق��ی��ق ذل��ك 

 ھو إنجاز.  الحلم
ظھور شخصیات سیئة في حیاتنا   

أم��ر ع��ادي، ول��ك��ن األم��ر ال��غ��ی��ر 
ع���ادي ھ���و أن ت���ح���ت���ل ت���ل���ك 
الشخصیات مساحات من تف�ك�ی�رن�ا 
ویكون لھا تأثیرا في قراراتنا، ألنھ 
حینھا سنن�ج�رف ف�ي ات�ج�اه الش�ر 
وكل ما ھو سيء، وسوف یت�وق�ف 
الض��م��ی��ر ع��ن ع��م��ل��ھ ال��م��ع��ت��اد 
وس��ن��ص��ن��ع ألن��ف��س��ن��ا م��ب��ررا ل��ك��ل 

  الخطایا التي سنرتكبھا. 

ر اما 
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