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لقد بدا واضحاً لنا بأن ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي   
ف��ي ال��ع��راق ق��د ف��ق��د ھ��وی��ت��ھ وص��ف��ات��ھ 
الس��ی��اس��ی��ة، مس��ت��ب��ع��داً ك��ل ال��م��ح��ددات 
الدستوریة والقانونیة والیمكن تعریفھ ھ�ل 
ھونظ�ام دی�م�ق�راط�ي دس�ت�وري؟ أم ن�ظ�ام 
إسالمي سیاسي؟ أم نظام ذات تركیبة لیس 
لھا شكل أو طعم أو أي معنى من ال�م�ع�ان�ي 
السیاسیة فھذا النظام خلیط عجی�ب غ�ری�ب 
من أشباه السیاسیین، وأش�ب�اه ال�وط�ن�ی�ی�ن 
بالحدود الدنیا وأشب�اه ال�م�ؤم�ن�ی�ن ب�ال�ق�ی�م 
الدینی�ة واألخ�الق�ی�ة وھ�ك�ذا أُری�د ل�ل�ع�راق 
وشعبھ بأن یتحكم فیھ اللصوص والس�راق 
وسیاسیو الصدفة واإلنتھازیة، ول�و ب�دأن�ا 
من رأس الس�ط�ر ل�وج�دن�ا ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�ذي 

م ل�م ی�ل�ِب رغ�ب�ة  2003حصل في نیسان 
الشعب الحقیقیة نحو إعادة الب�ن�اء وإق�ام�ة 

ع��راق ال��دی��م��ق��راط��ی��ة -ال��ع��راق ال��ج��دی��د 
والعدالة االجتماع�ی�ة، ف�ع�ن�دم�ا ت�م إس�ق�اط 
ال�ن��ظ��ام ال��دك��ت��ات��وري ب��واس��ط��ة ال��والی��ات 
المتحدة وحلفائھا، لم یكن ھناك أي إت�ف�اق 
ح��ول ط��ب��ی��ع��ة ال��ن��ظ��ام الس��ی��اس��ي وك��ی��ف 
سیكون، وھنا بدأت حكایة اآلالم والم�آس�ي 
والصراع الدموي بس�ب�ب تش�اب�ك ال�خ�ط�ط 
والس���ت���رات���ی���ج���ی���ات األم���ری���ك���ی���ة ال���ت���ي 

بین االحتالل وبین مجاراة األنظمة  توزعت
ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ال�م��ع�اص�رة ذات ال�ط�ب�ی�ع��ة 
اللیبرالیة وكان الھم األكبر ھو ال�ن�ظ�ر إل�ى 
الشعب العراقي وتقییمھ من قبل األج�ان�ب، 

تقییمھم بأنھ شعب جاھل ول�ی�س ل�ھ  فكان 
تأریخ أو إعترافھم بوجود دولة متكاملة تم 

بعد ثورة ش�ع�ب�ی�ة  1921تأسیسھا في عام 
ثورة العشرین ولكنھا س�رع�ان م�ا  عارمة

إنھارت بس�ب�ب إرت�ب�اط ح�ك�ام�ھ�ا إج�ب�اری�اً 
ب�األس��ت��ع�م��ار وال�ع��م��ل لص��ال��ح أن��ظ��م�ت��ھ��م 
ال�رأس��م��ال��ی�ة وب��ع��د ذل��ك س��ادت األن��ظ��م��ة 
الدك�ت�ات�وری�ة واألن�ظ�م�ة الش�م�ول�ی�ة ال�ت�ي 
تبعتھا. وأم�ت�ث�ال ال�ح�ك�ام األج�ان�ب ال�ج�دد 
ل��ن��ص��ی��ح��ة ال��م��س��ت��ع��م��ری��ن الس��اب��ق��ی��ن
(البریطانیین) بس�ی�اس�ة (ف�رق تس�د) ھ�ي 
األفضل للسیطرة على (الحصان ال�ج�ام�ح) 
وھ��وال��ع��راق وش��ع��ب��ھ ول��ی��د ال��ح��ض��ارات 
والت�أری�خ ال�ط�وی�ل ال�ذي ی�ع�ود إل�ى آالف 
السنین صاحب الثورات واإلنتفاض�ات ض�د 
من یظ�ل�م�ھ. ل�ق�د ك�ان دی�دن الس�ی�اس�ی�ی�ن 
المعارضین من حام�ل�ي ال�ف�ك�ر ال�ل�ی�ب�رال�ي 
وال�دی�ن�ي الس�ی�اس�ي ال�م�ت�زم�ت وال�ق�وم��ي 
المتعصب الذي ھمھ الذات وال�ق�وم�ی�ة ف�ي 
حین من كان معارضاً من ال�دی�م�ق�راط�ی�ی�ن 
والیساریین الیس�ت�ط�ی�ع اإلرت�ب�اط ب�ج�ھ�ات 
أجنبیة دولیة أو إقلیمیة أو یلبي متطلباتھ�م 
ف�ي ال�ح��ف�اظ ع��ل�ى مص�ال��ح�ھ�م، وم�ع ك��ل 

فالحسابات إنق�ل�ب�ت ب�ع�د أن ت�وق�ع  ماتقدم 
العراقیون ب�أن ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة س�وف 
ت��ع��م��ل وم��ن خ��الل ق��وت��ھ��ا االق��ت��ص��ادی��ة 
والعسكریة وتأثیرھا الس�ی�اس�ي، ك�ح�ل�ی�ف 
حقیقي للعراق ب�إع�ادة ب�ن�اء ال�ع�راق ب�ع�د 
التدمیر المستمر، وتساعد على إعادة دور 
وتفعیل مؤسسات ال�دول�ة ل�ی�ك�ون ن�م�وذج 
م��م��ت��از ف��ي م��ن��ط��ق��ة الش��رق األوس��ط 
للدیمقراطیة وال�ح�ری�ة وال�ت�ق�دم وال�ب�ن�اء، 

ع��ام  2003ول�ك��ن م��ا حص�ل م��ن�ذ ال��ع�ام 
السقوط كان مخی�ب ل�آلم�ال ب�ع�د ش�رع�ن�ة 
االحتالل وتكوین ط�ب�ق�ة س�ی�اس�ی�ة ف�اس�دة 
كانت ت�دع�ي ال�م�ع�ارض�ة لص�ال�ح الش�ع�ب 
وتكون مثاالً للنزاھ�ة وال�ح�رص وال�ح�ف�اظ 
على أموال الشعب، ولكن من الم�خ�ج�ل أن 
ھذه الطبقة السیاسیة كانت ت�ت�س�اب�ق ن�ح�و 
النھب والسلب وتكوین ملیشیات تابعة لھ�ا 
وتدافع عنھا وأمریكا بإعتبارھا المس�ؤول�ة 
عن ذلك ألنھ�ا ھ�ي ال�ت�ي أح�ت�ل�ت ال�ع�راق 
ودمرت البُنى ال�ت�ح�ت�ی�ة ول�م تس�ت�ط�ع ب�أن 
تأس�س ال�ب�دی�ل ع�ن ال�ن�ظ�ام ال�دك�ت�ات�وري 
السابق المعادي للشعب. وبدالً م�ن إج�راء 
محاكمات صحیحة وقانونیة لكش�ف آول�ئ�ك 
الذین دمروا الوطن، إختص�رت اإلت�ھ�ام�ات 
على قضایا لیس لھا أھمیة مقارنة بقضای�ا 
اإلبادة وإغتیال وتعذیب وقتل الم�ع�ارض�ی�ن 
وإستخدام األسل�ح�ة ال�ك�ی�م�ی�اوی�ة وت�غ�ی�ی�ر 
الخرائط السكانی�ة أوال�ك�ش�ف ع�ن أس�ب�اب 
الحرب العراقیة اإلیرانیة وإحتالل ال�ك�وی�ت 
وسیاسة الفرد الواحد وال�ح�زب الش�م�ول�ي 
واألضرار التي نتجت عن ھذه الس�ی�اس�ی�ة. 
وبعد تش�ك�ی�ل ال�ھ�ی�اك�ل ك�م�ج�ل�س ال�ن�واب 
والمؤسسات الدست�وری�ة وغ�ی�رھ�ا وال�ت�ي 
كانت حسب قول الش�اع�ر (ع�ل�ُم ودس�ت�ور 
ومجلس أم�ة ك�ل ع�ن ال�م�ع�ن�ى الص�ح�ی�ح 
ُمحرف) ھكذا ك�ان�ت ت�ج�ري األم�ور ت�ح�ت 
االحتالل. وب�ن�ف�س ال�وق�ت ب�رزت ظ�اھ�رة 

السني في عامي -الصراع الطائفي الشیعي 
وتحول إلى ص�راع وق�ت�ال   2006-2007

دموي تس�ب�ب ب�ق�ت�ل اآلالف وت�م ت�خ�ری�ب 
المدن وإزداد ال�ت�دخ�ل األق�ل�ی�م�ي وال�دول�ي 

الملیشیات  وإنقسم المجتمع إلى من یوالي 
اإلی��ران��ی��ة وم��ن ی��وال��ي الس��ع��ودی��ة ودول 
ال��خ��ل��ی��ج وت��رك��ی��ا وأص��ب��ح إع��ادة ال��ب��ن��اء 
والدولة الدیمقراطیة الم�ع�اص�رة ف�ي خ�ب�ر 
كان بل تبخرت كل أحالم الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
بعد أن تحول الفساد إلى قوة ھائلة وشبك�ة 

 غطت البالد مرتبطة بالحكومة العمیقة. 
ثم إدخل العراق وشعبھ ف�ي ح�رب دم�وی�ة 
مع الجماعات المسلحة اإلسالمیة بمختل�ف 
أسماءھا القاعدة وتفرعاتھا وتنظیم الدولة 
األسالم�ی�ة ف�ي الش�ام وال�ع�راق وال�دخ�ول 
بقوة إل�ى ال�م�دن ال�ع�راق�ی�ة دون م�ق�اوم�ة 
وإحتاللھا وإرت�ك�اب أبش�ع ال�ج�رائ�م ب�ح�ق 

وب�ح��ق ال�ب��ش�ر ع�ل�ى إخ�ت��الف  -اإلنس�ان 
إنتماءاتھم، وبحق الحجر وتدمی�ر ال�ذاك�رة 
التأریخیة العراقیة، وم�ن�ذ إح�ت�الل ال�ع�راق 
من ق�ب�ل اإلرھ�اب�ی�ی�ن ت�ك�ون�ت ال�ع�ص�اب�ات 
وإرتكبت ال�ج�رائ�م م�ن خ�الل ال�ت�ف�ج�ی�رات 

 واإلغتیاالت المستمرة. 
 

وب��ع��د م��رور ث��الث س��ن��وات م��ن إح��ت��الل 
وحلفائھ�ا م�ن ج�دی�د   داعش عادت أمریكا

ل��ل��ت��ن��س��ی��ق م��ع ال��ج��ی��ش ال��ع��راق��ي ل��ط��رد 
الدواعش وإست�ع�ادة ال�م�دن وض�واح�ی�ھ�ا. 
ولكن داعش والقوى اإلرھابیة لم تنتِھ بع�د 
إندحارھا والقضاء على ق�ی�ادات�ھ�ا ف�ب�ق�ی�ت 
فلولھا متفرقة جاھزة ل�م�ن ی�دف�ع األم�وال 
للقیام بعملیات عس�ك�ری�ة وت�ف�ج�ی�رات م�ع 

بقاء فكرھا التكفیري ونشره، وھك�ذا ن�رى 
ح��ق��ی��ق��ة م��ؤك��دة ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ال��ط��ب��ق��ة 
السیاسیة وأج�ن�ح�ت�ھ�ا ف�ي ح�ال�ة إح�ت�راب 
وصراع یكون األمن الوطني مھدد وت�ك�ون 
الظروف مھیئة لشن ال�غ�ارت وال�ع�م�ل�ی�ات 
التدمی�ری�ة ول�ك�ن ض�د م�ن؟ ض�د الش�ع�ب 
العراقي بالتأكید ضد الف�ق�راء وال�ب�س�ط�اء، 
وعن�دم�ا إن�ت�ف�ض الش�ع�ب وف�ي ال�م�ق�دم�ة 
الشباب المنكود في إنتفاضتھ المج�ی�دة ف�ي 

وج�ھ�ت ل�ھ ال�ن�ی�ران وقُ�ت�ل  2019تشرین 
المئات وجرح اآلالف وإغ�ت�ی�ال ال�ع�ش�رات 
وخطف قسري وال�خ وإس�ت�ع�م�ال أس�ال�ی�ب 
القمع والتعذیب واإلع�ت�داءات ال�ت�ي ی�ن�دى 
لھا جبین اإلنسان�ی�ة، ف�الش�ع�ب ل�م یس�ك�ت 
وإستمر یقاوم بكل الوسائ�ل الس�ل�م�ی�ة م�ن 
وقفات إحتجاجیة وتظاھرات وإعت�ص�ام�ات 
وأسقط أكث�ر م�ن ح�ك�وم�ة. ول�ك�ن األزم�ة 
أعمق وھي معقدة ع�ل�ى ك�ل ال�م�س�ت�وی�ات 
وال��ت��ي أن��ت��ج��ت واق��ع ال��الدول��ة، دول��ة 
ال�م�ل��ی�ش��ی�ات وأح�زاب اإلس��الم الس��ی�اس��ي 
والقومي. لقد تنفس�ت ال�ط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة 
الص��ع��داء ب��ع��د حص��ول ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 
وبضغوط مستمرة عل�ى ال�ح�ك�وم�ة وع�ل�ى 
المفوضیة العلیا ال�م�س�ت�ق�ل�ة ل�إلن�ت�خ�اب�ات، 
إس��ت��ط��اع��ت أن ت��ؤج��ل م��وع��د إج��راء 
االنتخ�اب�ات ال�م�ب�ك�رة إل�ى ش�ھ�ر أك�ت�وب�ر. 
وبسبب قانون االنتخابات الذي كّرس ت�ع�دد 
الدوائر ومحاولة تف�ت�ی�ت ال�ق�وى ال�ن�اخ�ب�ة 
وكذلك عدم ضمان نجاح العملیة االنتخابیة 
أذا سلكت الطبقة السیاسیة المھیمنة ن�ف�س 
السلوك الساب�ق ف�ال�م�ؤش�رات ت�دور ح�ول 
حاالت ال�والدات ال�ج�دی�دة ل�ألح�زاب ال�ت�ي 
جاءت من رحم األحزاب الفاس�دة ن�ف�س�ھ�ا. 
وعدم وجود بلورة حقیقی�ة ت�م�ث�ل م�ط�ال�ب 
الشباب أوالً والشعب بكل ش�رائ�ح�ھ ث�ان�ی�اً. 
الحكومات السابقة وال�ح�ال�ی�ة ل�م تس�ت�ط�ع 
تنفیذ برامجھا بالرغم م�ن ع�ل�و الض�ج�ی�ج 
حول�ھ�ا وك�ال�ع�ادة ب�رن�ام�ج الس�ی�د رئ�ی�س 

الكاظم�ي ل�م ی�ن�ف�ذ ف�ی�م�ا -مجلس الوزراء 
 یخص المحاور الساخنة :

 
 ملفات الفساد ورؤوس الفاسدین -1
نزع السالح من الملیشیات وحصره بی�د -2

 الدولة
لم ینفذ كشف قتلة المواطنین الناشطین  -3

 ومحاكمتھم
لم یعالج األوضاع االقتصادیة الم�ت�أزم�ة -4

وإرتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الع�م�ل�ة 
ال��ع��راق��ی��ة ف��أزداد ال��ت��ض��خ��م فض��الً ع��ن 
القروض الداخ�ل�ی�ة وال�خ�ارج�ی�ة وھ�ی�م�ن�ة 
مای�ری�ده ص�ن�دوق ال�ن�ق�د ال�دول�ي وال�ب�ن�ك 

 الدولي من شروط للقروض
التردد في إتخاذ القرارات بشأن ال�وض�ع -5

األمني كما حدث مؤخراً مع إرتكاب جریمة 
س�اح�ة -اإلنفجار المزدوج في وسط ب�غ�داد 

ال��ط��ی��ران ح��ی��ث ت��راج��ع رئ��ی��س م��ج��ل��س 
 الوزراءعن إقالة المسؤولین األمنیین. 

إستمرار ھیمنة ال�م�ل�ی�ش�ی�ات ال�م�وال�ی�ة -6
إلیران وغیر الموالیة في الھیمنة وتشك�ی�ل 

ف�الزال ال�وض�ع األم�ن�ي  أحزاب مسل�ح�ة، 

 ھش وأغلب األجھزة األمنیة ُمخترقة 
التراجع عن موعد إج�راء االن�ت�خ�اب�ات  -7

وتأجیلھ. فالشعب العراقي ُم�ح�ب�ط والی�رى 
بارقة أمل ألجل التغییر الحاسم ن�ح�و ب�ن�اء 
الدولة المدنیة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة. ل�ق�د أث�ب�ت�ت 
الكتل السیاسیة وأحزابھا تخلفھا عن رك�ب 
التقدم وبناء دولة المس�اواة دول�ة ال�ع�دال�ة 
االجتماعیة، وبسبب م�ا ت�ح�م�ل م�ن رؤى 
وأفكار التصلح والتنسجم م�ع ال�ت�ط�ور ل�م 
یلمس الشعب من مجلس نوابھ أي ت�م�ث�ی�ل 
حقیقي والینطبق علیھ بأنھ صوت الش�ع�ب 
ولم نسمع صوتھ أو موقفھ ال�ح�اس�م ت�ج�اه 
العم�ل�ی�ة اإلج�رام�ی�ة ف�ي وس�ط ب�غ�داد ب�ل 

 سیاسیو الكتل نائمون. 
 

 واآلن لنقول بصراحة
بأن العملیة السیاسی�ة ال�ت�ي ج�رت ف�ي  -1

العراق بالرغم من الھالة التي أحیطت ب�ھ�ا 
فھي فاشلة في تحقیق إعادة البن�اء بس�ب�ب 
بناءھا على قاعدة المحاص�ص�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
والسیاسیة واإلثنیة أوالً و ضیاع م�ل�ی�ارات 

 الدوالرات وسرقتھا ثانیاً. 
إستیالء قوى األس�الم الس�ی�اس�ي ع�ل�ى  -2

 السلطة والدولة
جمیع البرامج أو الم�ن�اھ�ج ال�ح�ك�وم�ی�ة  -3

فشلت ولم تحقق م�ا ی�ری�ده الش�ع�ب ف�ی�م�ا 
یخص مكافحة ال�ب�ط�ال�ة وال�ف�ق�ر وال�ف�س�اد 
وإرس��اء ق��واع��د ال��ق��ان��ون وت��ع��زی��ز دور 

 الدستور في البالد 
االق��ت��ص��اد ال��ع��راق�ي ض��ع��ی��ف وری��ع��ي  -4

 ومنخور بسبب الطبقة الفاسدة 
الملیشیات أصبحت البدیل عن الس�ل�ط�ة  -5

 األمنیة
التوجد توجھات ح�ق�ی�ق�ی�ة ن�ح�و إن�ج�از  -6

العدید من القوانین ال�ت�ي ت�خ�ص م�ع�ی�ش�ة 
 الشعب وحریاتھ 

 تراجع اإللتزام بحقوق اإلنسان -7
 إزدیاد واقع السجون تدھوراً  -8
التفنن في أس�ال�ی�ب ال�ت�ع�ذی�ب إلن�ت�زاع  -9

 اإلعترافات من المواطنین
 حرمان المتظاھرین من حریة التعبیر  -10
لم تتحقق الوح�دة ال�وط�ن�ی�ة والزال�ت  -11

الطائف�ی�ة ت�ل�ع�ب دوراً ف�ي ت�م�زی�ق وح�دة 
 الشعب وضیاع ھویتھ

لم تحدد السیاسات الخارجیة مع دول  -12
الجوار وكذلك الدول العظمى والمؤس�س�ات 
الدولیة واألمم المتحدة . فھ�ن�اك م�ن ی�ری�د 
ربط العراق بأیة دولة م�ث�ل إی�ران وإت�ب�اع 
سیاستھا وتحمل مشاكلھا بإعتب�ار ال�ع�راق 
وإیران یحم�ل�ون ن�ف�س ال�م�ذھ�ب ال�دی�ن�ي. 
فضالً عن توقف خطط التنمی�ة الص�ن�اع�ی�ة 
والزراعیة وإعادة تأھیل ال�ق�ط�اع ال�خ�اص 
وإنعاش الطبقة الوسطى التي تّم ت�دم�ی�رھ�ا 
وأھم من كل ما ذك�ر ھ�و ض�ع�ف ال�ق�ض�اء 

 والعمل على تسیسھ.

 



إذا ك�ان�ت ال�ذھ�ن�ی�ة ال�ق�وم�ی�ة وال�ب�ع�ث�ی�ة     
الیمینیة المتطرفة والسلوك الفاشي ھو ال�ذي 
ھ���ی���م���ن ع���ل���ى ال���م���ؤس���س���ات األم���ن���ی���ة 
واالستخ�ب�ارات�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي ف�ت�رة ح�ك�م 
دكتاتوریة ح�زب ال�ب�ع�ث وال�دك�ت�ات�ور ص�دام 
حسین ومیَّز تعاملھا مع المواطن والمواطن�ة 
في العراق ولعقود أربعة ت�ق�ری�ب�ا، وإذا ك�ان 
التعذیب في التحقیق والسلوك ال�ھ�م�ج�ي ف�ي 
تحط�ی�م إنس�ان�ی�ة اإلنس�ان وك�رام�ت�ھ وع�زة 
نفسھ، وإذا كانت ھ�ذه األج�ھ�زة ق�د أط�ب�ق�ت 
بقوة عل�ى أن�ف�اس ال�ع�راق�ی�ات وال�ع�راق�ی�ی�ن 
وخنقت أنف�اس�ھ�م وج�ع�ل�ت�ھ�م ی�ع�ی�ش�ون ف�ي 
س�ج��ن��ی��ن، الس��ج��ن الص��غ��ی��ر، دوائ��ر األم��ن 
واالستخبارات والسجون والمعتقالت السری�ة 
والرسمیة، والسجن الكبیر، ھو الع�راق ك�ل�ھ 
الذي عزل ع�ن ال�ع�ال�م ال�خ�ارج�ي وال�ث�ق�اف�ة 
وال��ح��ض��ارة اإلنس��ان��ی��ة، ل��ق��د ك��ان ال��ن��اس 
یعیشون في ظلمتین ق�اھ�رت�ی�ن. س�اھ�م ع�دد 
كبیر من الك�ت�اب وال�ك�ات�ب�ات، والص�ح�ف�ی�ی�ن 
والصحفیات في نشر الكتب والمقاالت لفض�ح 
ذلك الواقع المریر والكشف عن الم�ت�س�ب�ب�ی�ن 
بھ وضحایاه الذین یعدون بمئات اآلالف م�ن 

 البشر في البالد.
حین أُسقط نظام البعث عبر الحرب األمریكیة

البریط�ان�ی�ة ل�م أت�وق�ع م�ن ج�ان�ب�ي خ�ی�راً   -
للشعب والبالد، ألن الشع�ب ال�ع�راق�ي وق�واه 
المعارضة النظیفة والنزیھة لم ت�ك�ن م�ھ�ی�ئ�ة 
لمثل ھذا التغییر، ولكن غال�ب�ی�ة الش�ع�ب ف�ي 
العراق كانت تأمل خیراً بأم�ل ال�ت�خ�ل�ص م�ن 
نظام فاشي دموي مدمر للشخصیة ال�ع�راق�ی�ة 
ووحدة الشعب والوطن. ول�ك�ن م�اذا حص�ل؟ 
الذي حصل ھو ما ت�وق�ع�ت�ھ ال�ق�ل�ة ورفض�ت 
بسبب ذلك الحرب الخارجیة. فم�ن�ذ أن اح�ت�ل 
األمریكیون العراق دأبوا على رسم مستق�ب�ل�ھ 
السیاسي على أساس طائفي مذھبي یض�ع�ف 
قدرة البالد على ال�وح�دة وال�ن�ھ�وض ورس�م 
مستقبل مشرق للشعب والوطن، وھ�و ال�ذي 
رحبت بھ ال�ق�وى ال�ت�ي ش�ارك�ت ب�الس�ل�ط�ة، 
سواء أدركت أم ل�م ت�درك م�ا ی�راد ل�ل�ع�راق 
وشعبھ بھذا النھج الطائفي الم�ق�ی�ت. وك�ان�ت 
في مقدمة من دعا إلى ذل�ك أح�زاب اإلس�الم 
السیاسي الشیعیة التي تأسست في إی�ران أو 
بدعم إیراني عل�ى أس�س م�ذھ�ب�ی�ة ص�ف�وی�ة 

 وتبعیة تامة إلیران.
وأول من بدأ بتنفیذ النھج الطائفي المت�ط�رف 
في الحكومة العراقیة، ال�ت�ي تس�ل�م زم�ام�ھ�ا 
رئیس حزب الدعوة اإلس�الم�ی�ة ف�ي ال�ع�راق 
حینذاك ھو إب�راھ�ی�م ال�ج�ع�ف�ري (األش�ی�ق�ر) 
رئاسة الحكومة، وبمباركة واضحة من ب�ول 
بریمر، فھو الذي جعل أجھزة األمن العراقی�ة 
واستخباراتھا جزءاً تابعاً وخاض�ع�اً ب�ال�ك�ام�ل 
لحزب الدعوة ومن ثم للبیت الشیعي ومرتبط 
م��ب��اش��رة وخ��اض��ع��اً ل��م��س��ت��ش��اری��ن وخ��ب��را 
عسكریین وأمنی�ی�ن إی�ران�ی�ی�ن، رغ�م وج�ود 
الوالیات المتحدة األمری�ك�ی�ة وق�درت�ھ�ا ع�ل�ى 
منع حصول ذلك، ول�ك�ن�ھ�ا ك�ان�ت ت�ری�د ذل�ك 
لتعمیق شق الصف الوطني العراقي وتنش�ی�ط 
الصراعات القومیة والطائفیة، وإیصال�ھ إل�ى 
القوات المسل�ح�ة ال�ع�راق�ی�ة، وم�ن�ھ�ا بش�ك�ل 

 خاص قوات األمن واالستخبارات. 
من ھنا جاء تنسی�ب أك�ب�ر ع�دد م�م�ك�ن م�ن 
أتباع حزب الدعوة الشیع�ة، وم�ن ث�م أت�ب�اع 
أحزاب شیعیة أخرى منافسة ل�ح�زب ال�دع�وة 

في أجھزة األمن العراقیة كلھا واالستخبارات 
 العراقیة والمخابرات العسكریة. 

 
وأغلب ھؤالء كانوا ضمن المیلیش�ی�ات ال�ت�ي 
تشكلت في إیران أو التي شكلت�ھ�ا إی�ران ف�ي 
العراق، ولم تراع ف�ي ھ�ذا ال�ت�ع�ی�ی�ن خ�م�س 

 مسائل جوھریة:
اإلیمان ب�ال�وط�ن ال�ع�راق�ي وب�ال�م�واط�ن�ة  -1

العراقیة والحرص على الشعب والنظرة غی�ر 
 التمیزیة والمتساویة ألبناء وبنات الشعب؛

جرى التركیز عند التعیی�ن ع�ل�ى اإلی�م�ان  -2
بالمذھب الشیعي وااللتزام بالطائفة الشیعی�ة، 
وكراھیة أو معاداة كل من یخ�ت�ل�ف ع�ن�ھ�م�ا، 
بسبب معاناة الشیعیة من م�ظ�ل�وم�ی�ة ل�ح�ق�ت 

 بھم من أتباع المذھب السني!!!
ع��دم االھ��ت��م�ام ب��م�دى ت�وف��ر ال�م��ع��ارف  -3

وال���م���ع���ل���وم���ات وال���ك���ف���اءات األم���ن���ی���ة 
واالستخباراتیة لدى الذین یجري تعیینھم ف�ي 
قیادات وأفراد ھذه األجھزة ب�ل ك�ان وم�ازال 
المھم ھو التزامھم الجانب الشیعي واألحزاب 
الشیعیة وإیران. لھذا ولج�ت ع�ن�اص�ر ك�ث�رة 
جداً ممن ال ی�م�ت�ل�ك�ون ال�م�ع�ارف وال�خ�ب�رة 
وال��ع��ل��م، ب��ل ج��م��ھ��رة م��ن��ھ��م م��ن م��زوري 

   الشھادات وقطیع من التوابع إلیران.
التعاون ال�ك�ث�ی�ف م�ع األج�ھ�زة األم�ن�ی�ة  -4

والمخابراتیة واالستخباراتیة اإلیرانیة بسب�ب 
االرت�ب�اط ال�م�ذھ�ب�ي الش��ی�ع�ي وق�ن�اع�ة ت�ل��ك 
األح��زاب بـ�� "والی��ة ال��ف��ق��ی��ھ" الص��ف��وی��ة 
المعمول بھا في إیران، ول�ی�س ال�م�رج�ع�ی�ات 
الشیعیة التي ال تعمل على وفق ھذه ال�ق�اع�دة 

 الدخیلة على الدین والمذھب الشیعي.
تقدیم أقصى الدعم تشكیل وتوسیع قاع�دة  -5

المیلیشیات الشیعیة المسلح�ة ال�ت�ي ت�ت�ع�اون 
مع أجھزة األمن والمخابرات واالستخ�ب�ارات 
اإلیرانیة وتقویتھا لتكون القوة المدافعة ع�ن 

 الحكم الشیعي المتعاون مع إیران. 
وھنا ال بد من اإلشارة إلى أن الم�ذھ�ب ات�خ�ذ 
كغطاء لخدمة المصال�ح اإلی�ران�ی�ة ومص�ال�ح 
أتباعھا ف�ي ال�ع�راق ول�ی�س س�ك�ان ال�ع�راق 

 الشیعیة.
إن ھذه النھج ال�ط�ائ�ف�ي واإلج�راءات غ�ی�ر   

الشرعیة التي ب�دأ ب�ھ�ا إب�راھ�ی�م ال�ج�ع�ف�ري 
طورھا وعمقھا ووسعھا وشدد من�ھ�ا ن�وري 
المال�ك�ي ال�ذي ح�ك�م ال�ع�راق ل�دورت�ی�ن م�ن 

وب�ذھ��ن�ی�ة اس�ت�ب�دادی��ة  2014ح�ت�ى  2006
شرقیة متخلفة وطائف�ی�ة ع�دوان�ی�ة ب�ام�ت�ی�از 
ومعادیة ل�ك�ل ال�دی�ان�ات وال�م�ذاھ�ب األخ�رى 
وأتباعھا، السی�م�ا ال�م�ذھ�ب الس�ن�ي وأت�ب�اع 
المذھب السني، كما اع�ت�م�د، كس�اب�ق�ھ ع�ل�ى 
الفساد والفاسدین والجھلة وغیر العقالن�ی�ی�ن 
من الخبراء والفنیین الفعلیین ل�وض�ع�ھ�م ف�ي 
م�واق�ع ال�م��س�ؤول�ی�ة ف�ي األج�ھ��زة األم�ن�ی��ة 
وال��م��خ��اب��رات��ی��ة واالس��ت��خ��ب��ارات��ی��ة، إض��اف��ة 

خضوعھا الفعلي والكامل للمس�ت�ش�اری�ن   إلى
والخبراء اإلیرانیین العاملین في العراق وفي 
مكتب رئ�ی�س ال�ح�ك�وم�ة. وك�ان ع�ل�ى رأس 
ھؤالء حتى قتلھ من جانب الوالیات الم�ت�ح�دة 

ال��ج��ن��رال  2020األم��ری��ك��ی��ة ب��ب��غ��داد ع��ام 
اإلی�ران�ي وق�ائ�د ف�ی�ل�ق ال�ق�دس وال�م�س��ؤول 
الفعلي لل�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة ف�ي ال�ع�راق ق�اس�م 

). واشتدت الھیم�ن�ة 2020-1957سلیماني (
اإلیرانیة على ق�رارات ال�ح�ك�وم�ة ال�ع�راق�ی�ة 
وق��رارات أج��ھ��زة األم��ن واالس��ت��خ��ب��ارات 

ونش�اط�ات�ھ�ا وع�الق�ات�ھ�ا ب�ال�ح�ش�د الش�ع�ب�ي 
والمیلیشیات الطائفیة الشیعیة المس�ل�ح�ة ف�ي 
فترة حكم الجزار العراقي عادل عبد الم�ھ�دي 
الذي حدثت ف�ي ع�ھ�ده ان�ت�ف�اض�ة الش�ب�ی�ب�ة 
العراقیة والمجزرة التي نفذھا ب�ح�ق الش�ع�ب 

ق�ب�ل تس�ل�ی�م  2020-2019والوطن في عام 
 الحكم لمصطفى الكاظمي.

ھذه االجھزة األمنیة الم�ت�ع�ددة وال�م�خ�اب�رات 
واالستخبارات العراقیة لم تعرف التغی�ی�ر ف�ي 
الموقف من الشعب والوطن والمواط�ن�ة، ب�ل 
مازالت حبیسة الذھنیة الم�ذھ�ب�ی�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
السیاسیة، وم�ازال�ت األس�م�اء ت�ك�ش�ف ع�ن 
واقعھم المذھبي، وبالت�ال�ي ف�أي ت�غ�ی�ی�ر ف�ي 
األسماء ال یغیر من حقیقة الطبیعة الط�ائ�ف�ی�ة 
السیاسیة لسلوكیات ھ�ذه األج�ھ�زة، إض�اف�ة 
إل�ى اس��ت�م��رار ال��ف�س��اد ف�ی��ھ��ا بس�ب��ب فس��اد 

  المسؤولین عنھا جملة وتفصیال.
إن إجراء تغییر في مواقع ال�م�س�ؤول�ی�ن ف�ي 
بعض األجھزة األمنی�ة ووزارة ال�داخ�ل�ی�ة ال 
ی��ع��ن��ي س��وى إزاح��ة أت��ب��اع ھ��ذا ال��ح��زب 
اإلسالمي من البیت الشیعي وتلك المیلیشیات 
التابعة لھ واست�ب�دال�ھ�م ب�آخ�ری�ن م�ن أت�ب�اع 
حزب إسالمي آخر ومیلیشیات أخ�رى ت�اب�ع�ة 
لھذا ال�ح�زب ول�ی�س ل�م�س�ت�ق�ل�ی�ن ن�زی�ھ�ی�ن 
یؤمنون بالوطن والمواطن وبقضیة الش�ع�ب، 
إذ إن ھذا االستبدال في الغالب األعم ال ی�غ�ی�ر 
من سلوك األج�ھ�زة، ألن ال�ذی�ن ی�ت�س�ل�م�ون 
المسؤولیة ال یختلفون عن الذین كانوا ف�ی�ھ�ا 
وتقاعسوا عن العمل أو لفسادھم أو لض�ع�ف 
خبراتھم ومعارفھم ألنھم تعینوا ع�ل�ى أس�س 
طائفیة وحزبیة ض�ی�ق�ة ج�داً، وھ�م ب�ال�ت�ال�ي 
یخضعون للبیت الشیعي، ال�ذي ی�ن�ح�در م�ن�ھ 
ویدافع عنھ، كما یبدو، الكاظمي ن�ف�س�ھ. وإال 
بماذا نفسر عدم اعتقالھ لقتلة ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 
والكل یعرف من ھم وأك�ث�ر م�ن ی�ع�رف ھ�و 
الكاظمي نفسھ، إذ كان ومازال رئیس ج�ھ�از 

    االستخبارات.
إن م��ك��اف��ح��ة إرھ��اب عص��اب��ات داع��ش 
اإلجرامیة وما یماثلھا من تنظیمات إرھاب�ی�ة، 
أو إرھاب المیلیشی�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة ال�م�س�ل�ح�ة 
ونزع أسلحتھا والدولة العمی�ق�ة ف�ي ال�ب�الد، 

 یتطلب:
 

أوالً: تنظیف األجھزة األم�ن�ی�ة وال�م�خ�اب�رات 
واالستخبارات من كل ال�ح�زب�ی�ی�ن ال�ذی�ن ت�م 
تعیینھم في فترات الحكومات السابقة وع�ل�ى 
أسس حزبیة وط�ائ�ف�ی�ة ب�ح�ت�ة، وج�ع�ل ھ�ذه 
األج�ھ��زة ب��ع��ی�داً ع��ن ال��ح��زب�ی��ة والس��ی��اس��ة 

  واإلخالص للشعب والوطن فقط.
ثانیاً: تطھی�ر ھ�ذه األج�ھ�زة م�ن ال�ف�اس�دی�ن 
والمفسدین ال�ذی�ن ع�رف�وا ب�ال�رش�وة وع�دم 
األمانة ل�ل�ش�ع�ب وقض�ی�ة ال�دف�اع ع�ن�ھ ض�د 
اإلرھاب والعنف، وال�ذی�ن یش�ك�ل�ون ال�ث�غ�رة 

 المستمرة فیھا.
ث�ال��ث��اً: أن ت��ك�ون ل��ألج��ھ��زة األم�ن��ی��ة ك��ل��ھ��ا 
استراتیجیة أمنیة طویلة األمد ورؤیة موحدة 
للمھمات وقیادة موحدة أو مشتركة یس�ودھ�ا 
االنسجام والتعاون المشترك ولی�س ال�ت�ب�ای�ن 

 والصراع الحزبي.
ثالثاً: أن یكون على رأس ھذه األجھ�زة ق�ادة 
أمنیون وطنیون مدنیون مستقلون م�ن ذوي 
ال�م�ع�رف�ة وال�خ�ب�رة وال�ع�ل�م�ی�ة وال�ع�ق�الن�ی�ة 
وبعیدی�ن ك�ل ال�ب�ع�د ع�ن ال�ذھ�ن�ی�ة ال�دی�ن�ی�ة 

والمذھبیة الطائفیة، وأن ی�ل�ت�زم�وا ب�ال�ع�م�ل 
على وفق الدستور ومبادئ ح�ق�وق اإلنس�ان 
وح��ق��وق ال��م��واط��ن��ة ال��ح��رة وال��م��ت��س��اوی��ة 

 والمحترمة.
رابعاً: إبعاد ھذه األجھزة عن العمل ال�ح�زب�ي 
والتدخالت الحزبیة أو الت�دخ�الت ال�خ�ارج�ی�ة 
تحت أي واجھة أو سبب. وھذا ال ی�م�ن�ع م�ن 
التعامل المستقل القائم على أس�اس االح�ت�رام 
والم�ن�ف�ع�ة ال�م�ت�ب�ادل�ت�ی�ن ومص�ال�ح الش�ع�ب 

 والوطن أوالً وقبل كل شي.
خامساً: توفیر مستشارین وخبراء في الجھ�د 
األمني واالستخباراتي من دول صدیقة قادرة 
على تقدیم الخبرة والمعرفة دون التدخ�ل ف�ي 
الشؤون السیاسیة وال�داخ�ل�ی�ة، إض�اف�ة إل�ى 

  خبراء ومستشارین فعلیین من داخل البالد.
سادساً: توف�ی�ر أح�دث األج�ھ�زة واألس�ال�ی�ب 
واألدوات والطرق العلمیة لممارسة م�ھ�م�ات 
األمن والمخابرات واالستخبارات الض�روری�ة 

 لمواجھة قوى اإلرھاب الداخلي والخارجي.
بدون عمل األجھزة األم�ن�ی�ة وال�م�خ�اب�رات�ی�ة 
واالستخباراتیة الناجحة والموفقة م�ن ج�ھ�ة 
وبدون سیاسة وط�ن�ی�ة دی�م�ق�راط�ی�ة واع�ی�ة 
ترافق عمل أجھزة األم�ن م�ن ج�ھ�ة ث�ان�ی�ة، 
ودون قناعة الشعب وثقت�ھ�ا ب�ھ�ذه األج�ھ�زة 
وسیاسة الدولة من ج�ھ�ة ث�ال�ث�ة، یس�ت�ح�ی�ل 
الوصول إلى تطھیر العراق م�ن ھ�ذه ال�ق�وى 
اإلرھابیة المدمرة ومن الموت الیومي ألبن�اء 
وبنات الشعب. ومثل ھذا العم�ل ی�ف�ت�رض أن 
یقترن بمحارب�ة ال�ف�س�اد وال�ف�اس�دی�ن ون�زع 
الس�الح ال�م��ن�ف�ل�ت م�ن أی�دي ال�م�ی�ل��ی�ش�ی��ات 
الطائفیة ال�م�س�ل�ح�ة أو ال�ع�ش�ائ�ر أو األف�راد 
وكذلك القیادات الفاعلة في ال�ح�ش�د الش�ع�ب�ي 
المیلیشیاوي، إضافة إلى جھد كبیر ومست�م�ر 
إعالم�ي ت�رب�وي وت�ث�ق�ی�ف�ي واس�ع ال�ن�ط�اق 
مناھ�ض ل�ل�ط�ائ�ف�ی�ة وال�ف�س�اد وال�ع�ن�ص�ری�ة 
والتعصب الدیني والمذھ�ب�ي وال�ت�م�ی�ی�ز ض�د 
اآلخر وضد المرأة وضد التدخل الخارجي في 
الشأن العراقي واحترام الدستور وال�م�واث�ی�ق 
والعھود الدولیة ال�خ�اص�ة ب�ح�ق�وق اإلنس�ان 

 وحقوق المواطنة.
إن من یرید أن یحمي ال�وط�ن والش�ع�ب م�ن 
العنف واإلرھاب، ع�ل�ی�ھ أن ی�ت�ع�ام�ل ب�ح�زم 
وصرامة وع�دال�ة أیض�اً م�ع واق�ع ال�ف�ج�وة 
المتسعة ف�ي ال�دخ�ل الس�ن�وي ل�ألف�راد وف�ي 
مست�وى ال�م�ع�ی�ش�ة وال�ح�ی�اة وت�ف�اق�م ن�ھ�ب 
ال��خ��ی��رات ال��ن��ف��ط��ی��ة وم��وارد ال��ب��الد وع��دم 
مالحقة القتلة والمجرمین ال�ذي أول�غ�وا ف�ي 
الدم العراقي، دم شھداء االنت�ف�اض�ة األب�رار، 
وإال فاالنتفاضة لن تكون إال ال�ج�واب ال�رادع 
لمن یسیر بالدرب الذي یرفضھ الشعب ال�ذي 
ارت��ف��ع ص��وت��ھ م��ط��ال��ب��اً ب��اس��ت��ع��ادة ال��وط��ن 

 المستباح والحقوق المغتصبة..
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عاودت األطراف التي توظف العنف وإرھابھ   
في خطابھا، لت�رت�ك�ب م�ج�دداً ج�ری�م�ة دم�وی�ة 
إرھابیة أخرى بحق المسالم�ی�ن ف�ي ض�واح�ي 
العاصمة الع�راق�ی�ة! ف�ق�د اس�ت�ھ�دف�ت وحش�ی�ة 
أول�ئ�ك الس�ف�ل�ة، س��وق�اً ش�ع�ب�ی�اً ی�ح�ت�ش�د ف�ی��ھ 
البسطاء بجانب كونھ األقرب لمیدان ال�ت�ح�ری�ر 
إیقونة ثورة أكت�وب�ر ون�ف�ذت ب�م�ن�ط�ق�ة ال�ب�اب 
الشرقي جریمة من جرائم ھمجیتھا وبش�اع�ات 

 …الترویع
وإذا كانت بغداد قد شھدت ھدوءاً نسبیاً بتجنّب 
جرائم التفجیر اإلرھابیة فإنّھا ل�م ت�ت�خ�ل�ص ال 
من السطوة المیلیشی�اوی�ة ال�ت�ي ظ�ل�ت تس�رح 
وت��م��رح وت��ع��ب��ر ع��ن وج��ودھ��ا ب��اس��ت��ھ��داف 
الدبلوماسیین أم في االغ�ت�ی�االت وال�ت�ص�ف�ی�ات 
ال��دم��وی��ة األبش��ع؛ وال م��ن وج��ود ال��خ��روق 
البنیویة الھیكلیة ل�ل�ق�وى األم�ن�ی�ة إل�ى درج�ة 
تمریر جرائمھا عبر الحواجز أو ارتكابھا عل�ى 
مقربة من المفارز من دون أی�ة ردود ت�ع�ك�س 

 ..الواجبات المناطة بتلك المفارز
إن التغییرات في القیادات بوقت س�اب�ق ك�ان�ت 
مجرد تسمیات شكلیة وم�ن�اق�ل�ة ب�م�س�ؤول�ی�ات 
بعینھا لم تمنع من (الترھل) و\أو (االسترخاء) 
والتقصیر على الرغم من كثیر من التصریحات 

قة عقب كل جریمة  !!المسوَّ
وألّن الضحایا من شھداء الوطن ومن أبری�ائ�ھ 
ال�ج�رح�ى وال��م�ص�اب�ی�ن ال ت�ع�ن�ی��ھ�م إْن ك�ان��ت 
الرصاصة تحمل اسم الدواعش أم ال�م�واع�ش 
فھما بنھج واحد وف�ل�س�ف�ة واح�دة، ھ�م�ا ن�ھ�ج 
وف��ل��س��ف��ة ت��روی��ع ال��م��واط��ن��ات وال��م��واط��ن��ی��ن 
وإرھابھم وإی�ق�اع أف�دح اإلص�اب�ات ال�وحش�ی�ة 

 …وبشاعاتھم وسط بسطاء الشعب األبریاء
وبوقت یلتقي الشع�ب ال�ع�راق�ي وق�واه ال�ح�ی�ة 
ع��ل��ى إدان��ة ال��ج��ری��م��ة واس��ت��ن��ك��ارھ��ا، ف��إن��ھ��م 
یؤكدون على موقف التغییر في منظومة ع�م�ل 
الدولة واستعادت�ھ�ا ن�ح�و دول�ة دی�م�وق�راط�ی�ة 
علمانیة ال تتستر بأضالیل وال تسمح بأباط�ی�ل؛ 
عبر فرضھا سلطة القانون القائمة على تنق�ی�ة 
المؤسسات م�ن االخ�ت�راق�ات وت�ن�ف�ی�ذ ھ�ی�ك�ل�ة 
القیادات وتخلیصھا من الترھل فعلیاً بالت�ح�دی�د 

بإبعاد عناصر الدمج وااللتزام ب�ن�ھ�ج ت�ل�ت�زم�ھ 
 …دول العالم التي تحترم نفسھا وشعوبھا

إن ال��م��رص��د الس��وم��ري ل��ح��ق��وق اإلنس��ان 
وجھوده بإطار الحركة الحقوقیة العراقیة یتفق 
وما صدر عن القوى الت�ن�وی�ری�ة م�ن ض�رورة 
االلتفات إلى المواطنین وتلبیة حاجاتھم الملحة 
وتوفیر فرص العمل لھم وت�ح�س�ی�ن ال�خ�دم�ات 
العام�ة والص�ح�ی�ة، وإی�ج�اد أج�واء ث�ق�ة ب�ی�ن 
مؤسسات الدولة، وخاصة األمنیة والعسكریة، 
والمواطنین.أنفسھم؛ األمر الذي یتطل�ب ل�ی�س 

بادعاء  2003مطلب تمدید سلطة َمن َحكم منذ 
إص�الح�ھ أو ت�خ�ل�ی�ھ ع�ن ال�ت�ف�ری�ط ب�م�ص�ال�ح 
المواطنین وأم�ن�ھ�م وس�الم�ت�ھ�م وھ�و م�ا ل�ن 
ی��ح��دث ب��وج��ود ذات ال��ن��ھ��ج وال��ف��ل��س��ف��ة وإن 
تمظھرت تلك القوى بمسمیات ومزاع�م دع�ی�ة 

 .مخادعة
إن ال��ج�ری��م�ة وق��ع�ت ال�ی��وم ب�إط��ار االنش��غ��ال 
ال��م��ف��ض��وح ب��ح��م��ى ال��م��ن��افس��ة والص��راع 
السیاسیین، والتدافع على المواقع والمن�اص�ب 
واقتسام الوطن والناس وخیراتھما غنیمةً بین 

 ..بقایا سلطة األمس التي ثار علیھا الشعب
بغداد دم�اء ب�ن�ات�ك وأب�ن�ائ�ك ل�ن ت�ذھ�ب ھ�دراً 
بوحشی�ة اإلرھ�اب وع�ب�ث أی�ة ردود ش�ك�ل�ی�ة 
علیھ، فرد الشعب آٍت، ل�ن ی�ت�أخ�ر.. والش�ع�ب 
(وحركتھ الحقوق�ی�ة) ال ی�ق�ف ب�م�ط�ال�ب�ھ ع�ن�د 
أعتاب الحكومة االنتقالیة وإجراءاتھا، ول�ك�ن�ھ 
یطالب الحركة الدیموقراطیة الوطنیة العراق�ی�ة 
قبلھا بفرز قواھا وم�ن�ع تس�ل�ل ق�وى ال�خ�راب 
واإلرھاب بتسمیاتھا الزائفة إلیھا، كما یط�ال�ب 
بواجب تحقیق ((الوحدة الش�ع�ب�ی�ة)) وال�ق�ی�ادة 
التي تمتلك ((برنامجاً)) یلتف ح�ول�ھ ال�ف�ق�راء 
لتلبیة مطالب ثورتھم ووضعھا موضع التنف�ی�ذ 
ال تركھا تدور سبھلالً ب�ی�ن م�ن ی�ت�الع�ب ب�ھ�ا 
ویمرر أجندات تمكِّن اإلرھابیین بجناحیھما من 
دواع�ش وم�واع�ش ب�ذات ال�ل�ع�ب�ة ال�م�ك��رورة 

 ..البائسة
أشدُّ إدانة للجریمة اإلرھابیة التي طاولت أھلنا 
ببغداد وأشد استنكار للتراخي والتم�اھ�ل ت�ج�اه 
األرضیة التي اُرتُ�ك�ب�ت ف�ی�ھ�ا ت�ل�ك ال�ج�ری�م�ة، 
باإلشارة إل�ى أرض�ی�ة ارت�ف�اع ص�وت ال�ع�ن�ف 
واالنفالت األمني وتفش�ي وب�اء ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 

 .وتراجع سلطة القانون
فلنكن معاً وسویاً ضد االرھاب ولنختر ط�ری�ق 
االنعتاق والتحرر وبناء السالم.. وكفى ت�الع�ب�اً 
وعب�ث�اً ف�ذل�ك�م ھ�و اس�ت�ھ�داف إرھ�اب�ي س�اف�ر 

 لحیوات الناس ومصائرھم
وحتى نحقق االن�ت�ص�ار ل�دم�اء الض�ح�ای�ا، ف�ال 
عزاء في شھداء الوط�ن والش�ع�ب وال أم�ان�ي 
تھیم في فضاء بال منتھى ب�ل ع�م�ل دائ�ب م�ن 
أجل إنھاء وجود أّي شكل للعنف بدءاً من ت�ل�ك 
السلوكیات الفردیة والشخصیة وما ی�دور ف�ي 
فلك الفئات الصغیرة ولیس انتھاء ب�م�ج�ت�م�ع�ن�ا 
ومكوناتھ جمیعاً.. إننا نمضي من أجل ال�ح�ری�ة 
واالن��ع��ت��اق وم��ن أج��ل ف��رض إرادة الس��الم 
بالسالم وذلكم ھو طری�ق ال�ح�رك�ة ال�ح�ق�وق�ی�ة 

 …وحقوق الناس
 

 المرصد السومري لحقوق اإلنسان
 ھولندا   21.01.2021

 أّ إدام وار  ار ا ا اء  اد
 

 ألواح سومریة معاصرة -

ارتكبت مجدداً تلك القوى اإلرھابیة جریمة ترویع جدیدة ب�ذات ال�ن�ھ�ج وال�ف�ل�س�ف�ة ال�ت�ي  
تستھدف اإلنسان في أمنھ وسالمتھ فتطعن محاوالت كدحھ الیومي من أجل لقم�ة ال�ع�ی�ش 
ترویعا وإرھابا ومحاولة إلخضاعھ لتحكمھا وتسلطھا وتمدیداً لسطوة بلطج�ت�ھ�ا ال�ع�ن�ف�ی�ة 
المتخفیة بأردیة األضالیل واألب�اط�ی�ل.. ووس�ط ت�راخٍ وت�م�اھ�ل وإھ�م�ال ووس�ط انش�غ�ال 
بالصراع السیاسي على اقتسام ما یرونھ غنیمة من الخیرات اندفعوا لینظروا إل�ى م�ج�م�ل 
الوطن والناس ویحیلونھما توھماً في عقولھم العدوانیة الھمجیة ل�غ�ن�ی�م�ة ل�ھ�م! ل�ك�ن رد 
الشعب الذي بدأ بثورة أكتوبر العراقیة یواصل العمل مع كل الخیرین لیقرب موعد الح�س�م 

 أ.د. تیسیر أآللوسي : واالنتصار .. بیان المرصد السومري لحقوق اإلنسان تجدونھ ھنا



على صفحات الفیس بوك دار حوار ب�ی�ن 
عدد من األصدقاء وبین�ي ح�ول ت�ط�ب�ی�ع 
بعض الدول العربیة م�ع إس�رائ�ی�ل، أح�د 
األصدقاء دیبل�وم�اس�ي، وس�أح�اول ن�ق�ل 
ملخص لھذا الحوار للتعرف على ب�ع�ض 
اآلراء في ھذا الموضوع، وسأشیر ل�ھ�م 

 بالحروف األولى.
ب��دأ ال��ح��وار الص��دی��ق(أ)، ك��ت��ب ع��ل��ى 
صفحتھ:" إب�ع�ت�وا ھ�ات�وا خ�ال�د ع�زم�ي 
سفیر مصر في إسرائ�ی�ل إل�ى ال�ق�اھ�رة، 

م�ل�ی�ون ق�دم  200مزقوا إتفاقیة تصدیر 
مكعب ل�م�ص�ر ی�وم�ی�ا، م�زق�وا إت�ف�اق�ی�ة 
المناطق الصناعیة المؤھلة، ال�م�ع�روف�ة 
بإسم "ألكویز"، التي ت�ع�م�ل ف�ي ق�ط�اع 
المالبس والمن�س�وج�ات وال�م�ف�روش�ات. 
مزقوا إتفاقیة السالم، ولنعود مرة أخرى 
إلى زمن الحروب والدمار. ألعال�م ی�ت�ق�دم 
إل�ى األم��ام ون��ح��ن ن��ع��دوا إل��ى ال��وراء. 
ألعداء والك�راھ�ی�ة الت�ج�ل�ب غ�ی�ر ع�داء 

 وكراھیة". 
رد علیھ ألصدیق(د):" ألكالم ده م�ردود 
علیھ،فیھ فرق كبیر بین عالقات رسم�ی�ة 
تتعلق بمصال�ح ال�دول�ة وت�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى 
البعد الرسمي، وبین ال�ت�ط�ب�ی�ع م�ع م�ن 

 یستمر في احتالل األرض".
س�ن�ة  30:" لألسف بقالنا أكتر م�ن   -1

بنقول الكالم ده، ول�م ی�ت�غ�ی�ر أي ش�ئ، 
ألتغییر والتحدی�ث ی�ح�دث أم�ام�ن�ا، ل�ك�ن 
إحن�ا ع�ام�ل�ی�ن ن�ف�س�ن�ا م�ش ش�ای�ف�ی�ن، 
حنفضل على كده كتی�ر؟!، دول ال�خ�ل�ی�ج 
بدأت تستیقظ، وبدأت في التغ�ی�ی�ر، إل�ل�ي 
انا شایفھ في النھایة حیصب في مصلحة 
القضی�ة ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة، ون�ح�ن م�ازل�ن�ا 
نتناقش في التطبیع وتشنجات ل�ن ت�ث�م�ر 
عن أي شئ غیر إن�ن�ا ح�ن�ف�ض�ل م�ح�ل�ك 

 سر".
(د) :" ده رأی��ك، ل��ك��ن الت��ط��ب��ی��ع م��ع 
م��غ��ت��ص��ب��ي األرض، ق��ب��ل رد ال��ح��ق��وق 
ألصحابھا، ودول ال�خ�ل�ی�ج تس�ع�ى ن�ح�و 
الھ�اوی�ة، وال�ع�الق�ات ال�دول�ی�ة ت�ت�والھ�ا 
الدولة، أما التطبیع فھو اختیار الش�ع�ب، 
والشعب یرفض ال�ت�ط�ب�ی�ع ع�ل�ى حس�اب 
القضیة الفلسطینیة، وی�رف�ض ال�ت�ط�ب�ی�ع 
طالما استمر اإلحتالل. الشعب ال�م�ص�ري 
ارتضى قیام الدولة بعالقات رسم�ی�ة م�ع 
إس��رائ��ی��ل الس��ت��رج��اع س��ی��ن��اء، ول��ك��ن��ھ 

 الیرتضي الذھاب أبعد من ذلك".
(ألعبد �):" أذكر حضراتكم إن إسرائیل 
معلقة في ال�ك�ن�ی�س�ت، ی�ع�ن�ي ال�ب�رل�م�ان 
اإلس��رائ��ی��ل��ي، إل��ل��ي ب��ی��م��ث��ل الش��ع��ب 
اإلسرائیلي، خری�ط�ة إس�رائ�ی�ل ال�ك�ب�رى 
(م��ن ال��ن��ی��ل إل��ى ال��ف��رات)، وم��ازال��ت 
موجودة حتى بعد توقیع إتف�اق�ی�ة الس�الم 

، 1979مع مصر في شھر م�ارس ع�ام 
وذل�����ك ألن إس�����رائ�����ی�����ل (دول�����ة) 
توسعیة،ولیس لھ�ا ح�دود ث�اب�ت�ة، وھ�و 

شرط من شروط تع�ری�ف ال�دول�ة، ل�ذل�ك 
أفضل أن أقول علیھا (كیان) إسرائ�ی�ل�ي، 
ول��ی��س��ت (دول��ة)، ت��ق��وم بض��م أراض��ي 
عربیة كلما أتیحت لھا الف�رص�ة، ض�م�ت 
ھضبة الجوالن السوریة، وأخیرا ولی�س 
آخ��را، ض��م��ت ال��ق��دس الش��رق��ی��ة ل��ھ��ا 
وأع��ل��ن��ت م��دی��ن��ة ال��ق��دس ع��اص��م��ة 
إلسرائیل، وتعلم�ون أن ق�رار ال�ت�ق�س�ی�م 

 1947الذي أصدرتھ األمم المتحدة ع�ام 
% م��ن 54ی�ن��ص ع��ل��ى أن إلس�رائ��ی��ل 

األراضي الفلسطینیة، والفلسطینیین لھ�م 
) م�ن 2020%. ألباق�ي اآلن (ع�ام 46

أراضي ف�ل�س�ط�ی�ن ال�ت�اری�خ�ی�ة أق�ل م�ن 
%، بعد أن ض�م�ت إس�رائ�ی�ل إل�ی�ھ�ا 20

% م��ن ھ��ذه األراض��ي، 26أك��ث��ر م��ن 
والزال��ت تس��ع��ى لض��م ال��م��زی��د ل��ب��ن��اء 

 المستعمرات علیھا. 
 (د) :"أ� یفتح علیك سیادة العمید".

(ج) :" ف�ي ك�ل ات�ف�اق�ی�ات الس�الم ف��ي 
العالم حتى بعد الحرب العالمیة ال�ت�ان�ی�ة، 
إن الشعوب تزور بعضھا وی�ك�ون س�الم 
حقی�ق�ي، ل�ك�ن أن�ا ش�خ�ص�ی�ا ش�ای�ف ده 
كراھ�ی�ة الش�ع�وب ال�ع�رب�ی�ة إلس�رائ�ی�ل، 
وبكده نكون بنضح�ك ع�ل�ى ن�ف�س�ن�ا، أن�ا 
زرت إس��رائ�ی��ل م��رت�ی��ن وت��ن�اقش��ت م��ع 
الفلسطینیین وق�ال�وا إن�ھ�م م�ب�س�وط�ی�ن، 
رغم ما نقولھ عنھم إنھم محتلون، وھ�م 

 من باعوا بیوتھم برضاھم".
(د) :" كالم غیر حقیقي حضرتك بتتك�ل�م 

، لك�ن م�ن 1948على الوضع قبل حرب 
جمیع األراضي الفلسطینی�ة  1967حرب 

تحت اإلحتالل، وھناك ف�رق ك�ب�ی�ر ب�ی�ن 
سالم بارد مثل ما فعل�ت�ھ مص�ر واألردن 
الذي یقتصر ع�ل�ى ال�ع�الق�ات ال�رس�م�ی�ة 
فقط، وبین ال�ت�ط�ب�ی�ع ال�ذي ی�ك�ون ب�ی�ن 
الش�ع��وب، والش�ع��ب ال�م��ص��ري س��ی��ظ��ل 
یرفض التطبیع حت�ى ی�ت�م ح�ل ال�ق�ض�ی�ة 

 الفلسشطینیة أوال".
(و) :" أن��ا ش��خ��ص��ی��ا مص��ري ق��ب��ط��ي 
وأرفض ال�ذھ�اب إل�ى إس�رائ�ی�ل ل�زی�ارة 
األم�اك�ن ال�م�ق�دس�ة، ط��ال�م�ا ف�ی�ھ ھ�ن��اك 

 أراضي محتلة".
 

(أ) :" أنور السادات إلرضاء فئة معی�ن�ة 
كانت ضد إتفاقیة السالم قال: الللتطب�ی�ع، 
وف�ي ع��ھ�د م��ب�ارك رددن��اھ�ا م��ن غ��ی��ر 

 100مانعرف معناھا، وحنفضل نقول�ھ�ا 
سنة ولن یتغیر شئ، إسرائیل حتتفاوض 
مع مین، حماس والال أبو م�ازن؟، إل�ل�ي 
حیفید القضیة الفلسطینیة إقامة ع�الق�ات 
دیبلوماسیة بین العرب وإسرائیل ل�ج�ل�ب 

 الثقة وفك حالة التوتر".
(د):" أحترم شخصك الكریم والأقبل ھذا 

 الرأي".
(ألعبد �):" إسرائیل أنشأت مستعمرات 
جدیدة بعد التطبی�ع م�ع اإلم�ارات ب�أی�ام، 

طالعتنا ج�ری�دة  2021ینایر 13وفي یوم 
األخ��ب��ار أل��م��ص��ری��ة ب��م��انش��ی��ت(وزارة 
الخارجیة المصریة تستنكر قیام إسرائی�ل 
ب��ب��ن��اء مس��ت��وط��ن��ات ج��دی��دة)، أي أن 

إسرائیل لم تتغیر بعد التطب�ی�ع م�ع دول�ة 
 اإلمارات ومملكة البحرین".

(د) :" بارك هللا فیك سیادة العمید، أكث�ر 
 هللا من أمثالك".

(ألعبد �):" ألحصول على الحق لم یكن 
أبدا باإلستسالم لألقوى ویصیر صاح�ب�ي 
وحبیبي، إزاي أع�ط�ي األم�ان لش�خ�ص 
بیط�م�ع ف�ي ب�ی�ت�ي وب�ی�ھ�دد مس�ت�ق�ب�ل�ي 
ومستقبل أوالدي وأم�ن�ي واس�ت�ق�راري، 
ال�ت�ط�ب�ی�ع ب�دون خ�ط�وات م�ح�ددة ل�ح��ل 
القضیة الفلسطینیة،وتخلي إسرائیل ع�ن 
أطماعھا، من النیل إلى الفرات، ویس�ج�ل 
ھذا في إت�ف�اق�ی�ات م�ل�زم�ة، ھ�و إع�ط�اء 
الضوء األخضر إلسرائیل للعربدة كی�ف�م�ا 
شاءت،ثم أن�ت ق�ل�ت ی�اص�دی�ق�ي(أ) ،ل�ن 
تستطیع حل القضیة الفلسطینیة البالق�وة 
وال ب�ال�ت�ط�ب�ی�ع، إذن ل�م�اذا ال�ت�ط�ب�ی��ع؟!
،إس��ت��س���الم ورك��وع ل��ل��ذل وال��ق��ھ���ر 
واإلستعباد؟!. ألحریة ل�ھ�ا ث�م�ن دف�ع�ت�ھ 
الجزائر، ملیون شھید، ودف�ع�ت�ھ ف�ی�ت�ن�ام 
وھزمت فرنسا ثم أمری�ك�ا وب�ق�ی�ت دول�ة 
حرة موحدة، ألثوار الف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ون ھ�م 
رأس ال��ح��رب��ة ف��ي م��ع��رك��ة ال��ت��ح��ری��ر، 
وب�ج�ان�ب�ھ��م وم�ن ورائ�ھ��م ب�اق�ي ال��دول 
العربیة، حتى تصبح أمة نفتخر باإلنتماء 
لھا. أل�م�وض�وع ل�ی�س ك�راھ�ی�ة ال�ع�رب 
إلسرائیل، ألم�س�أل�ة ح�ق�وق م�غ�ت�ص�ب�ة، 
وعقیدة ت�وس�ع�ی�ة ع�ل�ى حس�اب ال�غ�ی�ر، 
وقوة العرب في إت�ح�ادھ�م ،وغ�ی�ر ذل�ك، 
إل��ى الض��ی��اع وال��ھ��وان.إذا إس��رائ��ی��ل 
اعترفت بفلس�ط�ی�ن دول�ة مس�ت�ق�ل�ة ذات 
سیادة ل�ھ�ا ج�ی�ش وش�رط�ة، وب�ح�ق�وق 
الفلسطینیین ال�م�ش�روع�ة، س�أك�ون أول 
من یقوم بزیارة إسرائیل وأتعامل م�ع�ھ�ا 

 بحب وصدق وإخالص".
صدق البرلمان الجزائري على اإلق�ت�راح 
الذي قدمتھ النائبة أمیرة س�ال�م ب�ت�ج�ری�م 
الدعوة للت�ط�ب�ی�ع م�ع إس�رائ�ی�ل وأص�در 

یقضي بعقوب�ة  2021ینایر  4قانونا یوم 
السجن لمدة أقصاھا خمسة عشرة ع�ام�ا 
وغرامة مالیة تصل إل�ى م�ل�ی�ون دی�ن�ار 
جزائري، مع إعتبار"جریمة الت�ح�ری�ض 
ع�ل�ى ال�ت��ط�ب��ی�ع وال�دع�وة إل�ی��ھ ج��ن�ح��ة 

 المساس بوحدة األمة".
 23یقول جمال عبد الناصر ف�ي خ�ط�اب 

:" لیس یخی�ف�ن�ا أن ت�ك�ون 1969یولیو 
ھناك بق�اع غ�ال�ی�ة م�ن أراض�ی�ن�ا ت�ح�ت 
احتالل الع�دو، ول�ك�ن ی�خ�ی�ف�ن�ا أك�ث�ر أن 
تعیش أوطاننا كلھا غیر منتبھة ل�ل�خ�ط�ر 
ألمحیط بھا، راضیة باإلستس�الم، ت�خ�ل�ط 
بینھ وبین السالم، بینم�ا ال�ع�دو ی�م�ض�ي 
في تنفیذ مخططاتھ العدوانیة بغیر ق�ت�ال، 
ویحقق مایرید بغیر مواجھ�ة، وی�ن�ت�ص�ر 
علیھا وھي في غیبوبة التمیز فیھا ب�ی�ن 
العدو والصدیق، ب�ی�ن ال�ت�س�ل�ل ال�م�ن�ظ�م 
واألمن الخداع، إن مص�ی�ر الش�ع�وب ال 
تقرره كبوة عارضة وإنما ی�ق�رره ح�ج�م 
اإلرادة الوطنیة والق�وم�ی�ة واس�ت�ع�دادھ�ا 
ل��ت��ق��ب��ل ال��خ��ط��ر وت��ح��م��ل الص��ع��اب". 

 .والحدیث متصل ولن ینقطع األمل

 ....  
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  ھولندا/منال الحسن

 
 

  یا أیھا الوطن الذبیح
  ھا انت ذا

  تفتح صباحك بقرابین جدیدة
  ھاھم مدمنو األوجاع
  أصدقاء الفاقة واأللم

 وعدوا أطفالھم بالحلوى
  وجرعة فرح

  وعدوا نساءھم بطیف عطر
 وفرح ملون یكون ثوبا
  او نسائم ال حزن فیھا

  ...ھا ھم
  یتسابقون مع الشمس

  كي یصلوا إلى ضوء رزقھم
  الذي یأتي على ارض

  مزروعة باالشواك والمحن
  وقد احدودبت ظھورھم

  رغم انھم في ریعان العمر
  جاؤوا لیحلموا بدكة صغیرة

  ینادون فیھا اسراب نوارس الوطن
 كتبوا على جباھھم

  لن نقف على جدار الخوف
 ولن نأبھ بالموت وھو یطاردنا

  عرفناه
 وذقناه

 لكننا ال نریده ان یقطع خطواتنا
  ونحن نركض نھارا كامال
  من أجل ضحكة طفل ینتظر

  ...أیھا الوطن
  ال ترسل اشالءنا لھم

 انھم ینتظروننا
  وقد بدا النشیج یصعد من قلوبھم

  لقد تأخروا
  غابت الشمس
  وغابوا معھا
  سیعلم أطفالكم

  انكم سقیتم الجحیم دمكم الزكي
  وانتم تحلقون إلى العالء

 باجنحة المالئكة
 : لتنشدوا بصوت واحد

  ایھا الوطن 
 لست أرضا وسماء فقط

  بجري  أنت نھر
 یجري

 في أرواحنا
 وخوفا علیك من الذبول

 صرنا نقدم لك في كل یوم
 ورود تبتسم  قرابین
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تنّھمك الطبق�ة الس�ی�اس�ی�ة   
العراقیّة في ترتیبات إج�راء 
انتخابات جدیدة مبك�رة م�ن�ذ 
أك�ث��ر م��ن س�ن��ة، رّداً ع��ل��ى 

، 2019احتجاجات تش�ری�ن 
ال��ت��ي أّدت إل��ى اس��ت��ق��ال��ة 
حكومة عادل عبد الم�ھ�دي، 
وال���دخ���ول ف���ي م���اراث���ون 
ال�م�رش�ح ال�ب�دی�ل ل�ح�ك�وم�ة 
االنتخابات المقترح�ة، وف�ي 
خضم ھذا التھافت على إنتاج برلماٍن بمج�ل�ٍس واح�د ع�ل�ى م�ا ی�ب�دو خ�الف�اً 

 300للدستور، تتكاثر األحزاب تكاثراً شباطیاً وانشطاریاً، حیث تقت�رب م�ن 
حزب تحت ُمسمیات تبعد عنھا الشبھة بالطبقة السیاسیة التي تتحكم بالنظام 

، وال�ت�ي رفض�ت�ھ�ا ت�ظ�اھ�رات 2003البدیل لنظام الرئیس صدام حسین منذ 
مالیین العراقیین في بغداد وفي الوسط والجنوب العراقي، وھي في حقیقتھا 
عملیة تمویھ الستنساخ أحزاب وكتل بعناوین مختلفة عن ال�ن�س�خ األص�ل�ی�ة 
المتنفذة، وھذه المرة بأذرع میلیشیاویة تُھیمن على الشارع، وعلى شریحة 
واسعة من المراھقین المغامری�ن وال�م�ھ�وس�ی�ن ب�ال�ن�ش�اط ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�اوي، 
مستخدمةً أجھزة دعایة تقدمھا مجموعة كبیرة من الف�ض�ائ�ی�ات ال�م�ؤدل�ج�ة 
التي تستثمر نزعات طائفیة وقبلیة وعرقیة في توظیف إش�ك�ال�ی�ات م�ح�ل�ی�ة 
ودینیّة وخارجیة ومن بینھا الخ�الف�ات ب�ی�ن إق�ل�ی�م ك�وردس�ت�ان وال�ح�ك�وم�ة 
االتحادیة بما یتناغم مع إذكاء الشعور بالمظلومیة، جّراء فشل تلك األحزاب 
من إحداث تغییر نوعي في طبیعة حیاة مواطنیھا، وتع�ل�ی�ق األم�ر بش�م�اع�ة 
اإلقلیم، للتغطیة على كمیات الفساد الھائلة التي رافقت حكمھ�ا م�ن�ذ إس�ق�اط 

 نظام البعث وحتى یومنا ھذا.
وفي خضم ھ�ذا ال�م�ش�ھ�د ال�م�ع�ق�د م�ن الص�راع�ات الس�ی�اس�ی�ة ال�ب�ی�ن�ی�ة    

والخارجیة، والتورط في إشكالیات إقلیمیة ودولیة ال مص�ل�ح�ة ل�ل�ع�راق�ی�ی�ن 
فیھا، یبدو أن إجراء انتخابات مبكرة ونزیھة صعباً إن لم یُك مس�ت�ح�ی�الً ف�ي 
ھكذا بیئة ومجتمعات تغّص باألمیة األبجدی�ة وال�ح�ض�اری�ة، وت�ت�ح�ك�م ف�ی�ھ�ا 
األعراف القبلیة والطائفیة، وتفتقد إلى أبسط مفاھی�م ال�م�واط�ن�ة ال�ج�ام�ع�ة، 
وتُشرف علیھا ھیئة انتخابیة مرتھنة لطبقة سیاسیة، أثبتت فش�ل�ھ�ا ال�ذری�ع 
وتسببت وبعد أك�ث�ر م�ن خ�م�س�ة عش�ر ع�ام�اً ف�ي وص�ول ال�ب�الد إل�ى ھ�ذا 
المستوى من االنحدار، حی�ث األزم�ة االق�ت�ص�ادی�ة ال�خ�ان�ق�ة، وع�دم وج�ود 
محكمة اتحادیة دستوریة مكتملة، ناھیك عن طبیعة المجتمع ونسیج عادات�ھ 
وتقالیده التي تؤثر بشكل بالغ على نوعیة من یصل إلى ھیئة التشریع، ف�إذا 
كانت الدیمقراطیة حالً لكثیر من مشاكل النّظم السیاسیة في العالم، فإن أح�د 
أھم أدواتھا ووسائلھا في تداّول السلطة بواسطة صنادیق االق�ت�راع ل�ی�س�ت 
حالً لمشاكل مجتمعنا، ب�ل ب�ال�ع�ك�س ت�م�ام�اً غ�ّدت ك�ارث�ة أك�ث�ر إی�الم�اً م�ن 
الشمولیات التي انفرد فیھا حزب قائد ودكتاتور أوحد، وما یجري الی�وم ف�ي 

، ی�ؤك�د 2003معظم بلداننا الشرق أوسطیة تحدیداً وفي العراق خاصةً من�ذ 
على فشل استخدام ھذه اآللیات وأدواتھا في ھكذا بیئة، وضرورة البحث عن 
وسائل وأدوات أخرى غیر تلك المعتمدة في دول ال�دی�م�ق�راط�ی�ات ال�ع�ری�ق�ة 
والمجتمعات التي تختلف كلیاً ف�ي ت�رك�ی�ب�ت�ھ�ا االج�ت�م�اع�ی�ة وال�ق�ی�م�ی�ة ع�ن 
مجتمعاتنا، مع الحفاظ على روحیة النظام الدیمقراطي والعمل على تك�ریس�ھ 
تربویاً وتعلیمیاً واجتماعیاً، بدءاً من األسرة وال�م�درس�ة إلح�داث ت�غ�ی�ی�رات 

 نوعیة في بناء المجتمع وتھیئتھ لتطبیقات دیمقراطیة ناضجة.

ااوا ات ام 
 

 
 
 
 
 
 
 

 كفاح محمود كریم*                               
 أربیل                         

 س وان ط اة
 دا  مر 

 
 
 
 
 
 

 وعد حسون نصر
  اسوری 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ما من أمر أشدُّ بشاعةً من أن تُقتل نفٌس أو تُنحر لھ�الك�ھ�ا، ف�ان�ت�ح�ار   
كھذا ھو من حاالت الموت التي تنتج بشكل مباشر أو غیر م�ب�اش�ر ع�ن 
فعل سلبي أو إیجابي تقوم بھ الضحیّة بقتل نفسھا، ف�ھ�و أبش�ع ع�دوان 
ضّد النفس! فما حجم الضغط الذي یج�ع�ل ش�خ�ص ی�زھ�ق روح�ھ؟ ھ�ل 
األسباب ھي عجز عن مواجھة الواقع، أو فشل شخصي في المش�ك�الت 
الطارئة، أو یأس لع�دم ال�ق�درة ع�ل�ى ال�ت�ك�یّ�ف م�ع ال�ظ�روف ال�ط�ارئ�ة 

 الُمستجّدة والمفاجئة!؟
أكثر حاالت االنتحار تكون بین جیل الشباب، ولعّل األسباب أبسط بكثی�ر 
من أن تستدعي زھق حیاة، ربما تكون أسباباً نفسیة للكث�ی�ری�ن م�ن�ھ�م، 
وھنا تراودھم فكرة حلم الموت والخالص من حیاتھم لعدم قدرتھم عل�ى 
مواصلة الحیاة في ظّل الم�ع�وق�ات ال�ت�ي تص�اح�ب�ھ�م. ح�االت االك�ت�ئ�اب 
النفسي التي یفقد فیھا اإلنسان أيَّ راب�ط ب�ال�ح�ی�اة، إدم�ان ال�م�خ�ّدرات 
وتعاطیھا وما ینتج عنھا من أفعال ال أخالقیة وانحط�اط وح�ی�اة ال ط�ع�م 
لھا وال غایة إال التھریج، وھنا ال بّد بعد كل ھذا الفراغ أن تُصبح الحیاة 
ُمملّة، المشكالت الصحیة التي تمنع اإلنسان من ممارسة حیات�ھ بش�ك�ل 
طبیعي مثل األمراض الُمستعصیة كالّسرطان، والفشل الكلوّي، واإلیدز، 
وغیرھا من األمراض، البطالة وقلّة المال سبب م�ب�اش�ر ع�ن�د ال�ب�ع�ض 
لالنتحار، كذلك الت�أثّ�ر ب�ب�ع�ض أب�ط�ال األف�الم، ح�االت ال�ح�ب الش�دی�د، 
الفصام، الھوس، الشذوذ الجنسي، كلھا أسباب تؤدي بضعفاء النف�وس 
لالنتحار، لكن البّد من العمل على إیقاف ھذه الظ�اھ�رة س�واء م�ن ق�ب�ل 
منظمات تربویة وإنسانیة بما تقدمھ من توعیة ومع�ال�ج�ة ن�ف�س�ی�ة ع�ن 
طریق ُمختصین ومرشدین تربویین. أیضاً الدور األكبر ی�ك�ون ل�أل�س�رة 
وللوالدین بشكل كبی�ر، وذل�ك م�ن خ�الل ع�الج ح�االت االك�ت�ئ�اب ع�ن�د 
أطفالھم، فال تنتظر حتى یأتي طفلك المراھق إلیك، علیك أنت أن تراق�ب 
حزنھ أو قلقھ، اسألھ عن مشكالتھ واعرض علی�ھ ال�م�س�اع�دة، ت�ح�اور 
معھ لتعرف میولھ وھل لھ میل لالنتحار أم ھو ال یفّكر بطریقة س�ل�ب�ی�ة، 
حاول أن تُبعد طفلك عن العزلة واقِض أكبر وقت ممكن معھ، أَب�ِع�د ع�ن 
متناولھ األسلحة واألدویة وأیّة وسیلة تساعده على القیام بفعل االنتحار 
في لحظة طیش، امنحھ التشجیع والدعم النفس�ي واج�ع�ل وق�ت�ھ م�ل�ی�ئ�اً 
بالنشاطات والریاضة والموسیقا وغیرھا، وتذّكر أن الوقایة من انتح�ار 
المراھقین لیست أمراً ُمستح�ی�الً، وإذا ك�ن�َت ق�ل�ق�اً بش�أن س�ل�وك اب�ن�ك 
المراھق، فتحدث إلیھ وال تترّدد في طلب المساعدة. كذلك یمكن أن یق�ع 
على الدولة القدر األكبر من المسؤولیة بالقیام بواجباتھا تجاه مجتمعھا 
وأبناءھا، وإیج�اد ال�ح�ل�ول ال�م�ن�اس�ب�ة ل�ت�خ�ف�ی�ف م�ع�ان�ات�ھ�م، وت�وف�ی�ر 
االحتیاجات الضروریة التي تكفل للفرد واألسرة حیاة كریمة تغنیھم عن 
العوز، وتوفیر فرص العمل للجمیع، ومّد ید العون للُمح�ت�اج�ی�ن، ودع�م 
المواد األساسیة في حیاة ال�ف�رد م�ن م�أك�ل وم�ل�ب�س وم�راف�ق ح�ی�وی�ة 
ورعایة صحیة حتى یسھم الجمیع في المحافظة على ھ�ذا ال�ف�رد ال�ذي 

 .یشّكل جزءاً من المجتمع
وأخیراً یبقى مدى تعاملنا مع صعوبات الحیاة ووعینا الكافي وت�ح�دی�دن�ا 
الظروف ومواجھة الصعوبات مھماً، وسب�ب�اً م�ب�اش�راً ل�ت�ق�بّ�ل�ن�ا ال�واق�ع 

 .....ورفض االنصیاع لضغط الحیاة ووسوستھا باالنتحار
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 أنا الراعي
  وأنتم الرعیة                 

 أسرح بكم من الصباح إلى المساء
 خرفانا في البریة            

 أضرب، أسجن، أقتل من أشاء
 بكل حریة                   

 وانتم صاغرون تقدمون لي الطاعة
 األبدیة                      

 تلثمون یدي ... تقبلون قدمي
 أقنانا في نظام العبودیة

 
 أفعل ما أشاء مقابل ھدیة

 فأنا الراعي     
 ورایتي اعلى من تمثال (الحریة)

 
 في البرد أتـدفـأ بصوفكـــم
 في الصباح أســرق حلیبكم

 في المساء أشرب خموركم 
 في اللیل أضاجع غلمانكم

 فأنا الراعي وأنتم الرعیة      
 

 أنكح نساء من أشاء، متى أشاء
 وأنتم صاغرون، والجزیة تدفعون

 بالسوط او بالسیف        
  فأنتم الرعیة                    

 
 أخصیكم فردا فردا

 قبل مماتي              
  أخصي أفكاركم، فلن تكونوا شیئا

 في الزمن اآلتي        
 انا الدھر واإلنس والجان

 ألبس ما أشاء
 أشرب ما أشاء     

 أفعل ما أشاء             
 فأنا شیطان یـَخافـًھُ الشیطـان
 وأنا "قدیسكم" في كل مكان
 أفتي ما أشـــاء، ومتى أشـاء
 أَُحلِّ الحـرام، أحـرم الحـــالل
 فأنا سلطـــــان ھذا الزمـــان

 
  أعرف 

  أنكم تَـلعنوني في الظالم
 وأنكم تصلوَن في ھیكلي

 ألھلـَك قـبل األوان
 ولكنكـم في ضــوء النھــار
 تعزفون لي نشید (السالم)

 
  أعرف 

 أنكم بوجھین
 وجھ (إبلیس) و وجھ (قدیس) 

  وأنا بوجھ (إنسان)!!
 

 أْصـَدقـَكــم أْكـَذبـَكم
 أَشـرفَـكـــم أنـذلكــم

 و محرمكـــم زان
 

 أنا مزروٌع في نبضاتكـم
 أحس وأسمع القیل والقال 

  وكل ما یقال
 في السر والعلن... وكل األسرار

 اعرف انكم ...
 في ھیكلي...

 …ترددون ما أقول
 كالببغـــاء            

 وتصمتون عما أفعل بكم
 في الظالم             

 ال تصرخون ألنكم كالخرفان
 …نـیـــام                  

 أنا الفاعل و أنتم المفعول
 و أعرف أنكم في ھیكلي تصلون

 ألھلك قبل فوات األوان 
 

  رعیتي
 یا أجـبـَن الجبناء

 ضعوا في سلتي أعـنابكـم
ُد بھا للعاھرات قصورا  أشیـَّ

 تنطح السماء                 
 

 أنا الراعي وأنتم الرعیة
  فال تخرجوا عن تعالیمي

  و ال َعـليَّ                    
ـلني (هللا) علیكم  َوكَّ

 فأنا الرحمة و انا منھ لكم ھدیة
 ال تنتظروا طوفـان الشعوب
 فأرضي ال تغـرق في البحـر 

 وال تحترق في البریة.
 

 (في الخـــتــــام
سریرا من “  للراعي” یفرشون “  الرعیة” 

ال��ذھ��ب وف��راش��ا م��ن ال��ح��ری��ر ث��م ت��ن��ام 
 أرضا)“ الرعیة”
 

 (ثم نسمع قصیدة الجواھري 
 مغناة مع الناي) ::

 
 (نامي جیاَع الشَّْعِب نامي 
عـــامِ   َحـَرَسـتـِْك آلِھـة ُالطـَّ
 نامي فــإْن لــــم تشـبـَـِعي
 ِمـْن یَـقـْظـٍة فـِمـَن المناِم)

 "اا"  
  (مدرا) ذات ا ااة

 26/02/2011تألیف :: موفق ساوا/ سیدني   
  

 

 المنظر العام: 
(خشبة المسرح فارغة والجمھور في الصالة یفترشون االرض ...  سماع موسیقى مع اصوات الطبول، یھبط من اع�ل�ى 

یرتدي زي الراعي وبیدة عصا ملونة بجمیع االلوان ... لھ لحیھ ط�وی�ل�ة ت�ف�رش مس�اح�ة ال�م�س�رح ب�ع�د وص�ول�ھ خش�ب�ة  -درویش  -خشبة المسرح 
الجمھور ینھض حال ھبوطھ مبجلین ومھلھلین ومصفقین وب�إش�ارة م�ن ی�د ال�دروی�ش ی�رت�دون ق�ن�اع  قرون كبیرة في الرأس...المسرح ... لھ ثالثة 

كالمشعوذین ویتكلم بتعالي وشموخ والجمھور یرقص ع�ل�ى اص�وات ال�ط�ب�ول وھ�ي   یتحرك ویقفز ، یبدأ الراعي، ومن على ُمسَّطحٍ عالٍ  الخرفان ...
 “):الراعي”عبارة عن برامیل النفط ...  دخان كثیف یغطي مساحة المسرح... ثم یبدأ 



   ر اان 
     اّي

 
 

 18/01/2021زینب حداد/ تونس 
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بعد أن ُح�ِم�َل اب�ن ال�ق�ارح إل�ى م�ح�لّ�ھ األخ�ی�ر ”  
ل��ی��ب��ق��ى ك��ذل��ك أب��ًدا … ال��م��ش��یّ��د ب��دار ال��خ��ل��ود

منّعما، ال ت�ج�د   سرمدا،ناعما في الوقت المتطاول
الِغیَر فیھ مزعما" عّمت الرتابةُ الجنّةَ فأوكل َ إل�ى 

أن یحضر م�ن ی�ع�ّم�ر م�ك�ان�ھ   جبریَل علیھ السالم
 …ویقوم بمھاّمھ

وِر أّن أبا دعاس سی�ق�ط�ع الص�راط.  ونُفِخ في الصُّ
أن یحفُْفن بالصراط و أن یغُضْضن   وأُِمَرت الحورُ 

أبصارھّن و یضربن ب�خ�م�ورھ�ّن ع�ل�ى أط�واق�ھ�ّن 
لشدة عفت�ھ  -فأبو دعاس ال یحب الرقاعة و أُِمرن 

أي یغتسلن بماء وضوئھ ال�طَّ�ھ�ور   أن یتزْمزْمن -
ال ترفع الصوت أو ال�راس س�ت�ح�ظ�ى   وكل من…

 بخلوة مع أبي دعاس.
وقطع  -ال أثقل هللا لھ خطوا  -وجاء الشیخ الجلیل 

الصراط في لمح البصر، خفیفا كأن ق�د ُرّك�ب�ت ل�ھ 
بما ی�ج�ب   وبعد أن قام رضوان…أجنحة من نور 

ُسِمع صوت ینادي "أیھا الع�ب�د   من آداب الضیافة
قد عرفناك في الدنیا الفانیة تقیّا ح�ی�یّ�ا، ل�م ت�خ�ل�ط 

ٌ إل�ى   إیمانك بالشوائب ٌ خ�اط�ف�ة إن ھي إال نظ�رات
ی�خ�ال�ف�ك   ربّات الحجال أو صرخ�ةٌ ف�ي وج�ھ َم�ن

ٌ    ویتفّوق علیك بالحجة الرأيَ  ٌ وص�ف�ع�ة أو لط�م�ة
او سبّةٌ وشتمةٌ لكل أنث�ى   لمن یرفع علیك الصوتَ 

َ ِح�ْك��َم��ةَ ل��ق��م��ان وم��ع��ارَف  ال ت��رى أنّ��ك ام��ت��ل��ك��ت
 … سلیمان، وقد غفرنا لك ذلك كلھ

یا عبد هللا كنت طبیبا ورعا ال تداوي الناس إال من 
 … فُصْنَت یدك وعینك  وراء حجاب

واخ�ت�ل�ط ال�ح�اب�ل   ولقد عّمت الفوضى في الِجن�ان
واصبح المغفور لھ�م ی�ت�خ�اص�م�ون ألت�ف�ھ   بالنابل

األس�ب��اب وی��ت�ن��اب�زون ب�األل��ق�اب وان�ق��س�م��وا إل��ى 
 فماذا ترى یا عبد هللا؟  أحزاب

"إنما أُوتیُت ِمْن ل�ُدن ج�الل�ت�ھ  -ال فُّض فوه  -قال 
الحكمة ألكون في الخدم�ة ف�ھ�ل ل�ي أن أس�ت�رش�د 
برأِي شیخي الراشد الرشید، صاحِب الرأي السدید 

م��ّم��ْن   ال�ذي ت�خ��ّرَج ع��ل��ى ی��دی�ھ آالف ال��ق��ان�ت��ی�ن
أسلحتھم للجھاد فذب�ح�وا  أشرعوا في الدنیا الفانیة

ونكحوا وخّربوا وسرقوا لی�رف�ع�وا ك�ل�م�ة اإلس�الم 
وھم الیوم في الجنة ی�ل�ت�ذون ب�م�اء  بین المسلمین

الكوثر والع�ن�ب وی�ت�رش�ف�ون م�ن رض�اب ال�ح�ور 
 خمورا معتّقةً ویختالون في الحریر والذھب.

  
قال جبریل: قد أوكلْت المشیئة ُااللھیة األم�َر إل�ی�ك 

 فافعْل ما تراه.
ی�ب�ن�َي  بعد التفاوض، قّرر الشیخ أب�و دع�اس أن  

 في الجنة جدارا یجعلھا قسمین :
قسم للذین دخلوا الجنة لورعھم في الدنیا الف�ان�ی�ة 
وقس��ٌم ل��ل��ذی��ن ّغ��فِ��َرْت ذن��وب��ھ��م ی��وم ال��ح��س��اب 

 … فبقیت علیھم ھمجیتھم بصّك التوبة  ودخلوا
وقّرر أن تكوَن حراسة القسم األول لرضوان علیھ 

-السالم، وحراسةُ القسم الثاني للشیخ أبو دعاس 
 - حفظھ هللا من كل باس

 
 … وھكذا كان                   

ویوما دخل الشیخ الجلیل حدائق َال�ف�ردوس ب�ح�ث�ا 
تفاٍح ثمُرھا   عن شجرة الولدان فرأى تحت شجرة

ی��اق��وٌت وأوراقُ��ھ��ا زب��رج��د وأغص��انُ��ھ��ا م��رج��اٌن 
الشاعرین أبا نواس وأبا ال�ع�الء ف�ات�خ�ذ م�ج�ل�س�ھ 

وق��ال : أك��ِرْم ب��ك��م��ا ف��ي ال��ج��ن��ان!   ب��ی��ن��ھ��م��ا
مكانكما الحقیقي الدركُ  األسفل من ال�ج�ح�ی�م   إنّما

،أما أنت یا أبا نواس فقد ُعرفت بش�اع�ر ال�خ�م�رة 
التي حّرم هللا شربھا في الدار الفانیة ف�ق�ل�ت ف�ی�ھ�ا 
من لطیف األشعار ما كان یرویھ شیوخ الدین ف�ي 
جلساتھم فیھزھم الطرُب حتى لَیغمسوا لِحاھم ف�ي 

 … یتراّشوا بھا أباریِق الشراب و
ق�راب�ة   لقد زھدت ف�ي ال�دن�ی�ا  و أنَت یا أبا العالء

وسّمْیَت نفسك   الخمسین عاما عندما نُضج عقلك.
لكنك ق�ارب�ت اإلل�ح�اد ب�ك�ت�اب�ك  رھین المحبسین و

فسبحان هللا الذي وسعْت رح�م�تُ�ھ   رسالة الغفران
 كل شيء فغفرلكما وھا أنّكما تنعمان في جنتھ.

بقولي: كم قُ�ب�ل�ٍة ل�ِك   فقال المعري:"انما ُغفِر لي
فیھا الحساَب ألنھا لم تُكتَ�ب  في الضمائر، لم أَخفْ 

 :فقال أبو نواس متخابثا: یا ایا العالء ألسَت القائل
ق�در اع�ت�ق�ادي ك�ان  وطلبُت عندِك راح�ةً، وع�ل�ى

 إداللي(اي ثقتي بمحبتك)
 

             ما زلُت أْبلُُغ ما أُھمُّ بھ
 حتى ھممُت بكوكٍب عال
بھا أي انھا متمنعة) فلقد  (یقصد بالكوكب المتغزل

   امتنعْت علیك النساُء فاضطررَت الى تركھّن،
 

 فقال أبو العالء :
ومتى ك�ان ال�م�ولّ�دون !المولى  أَو تتجّرأ علّي أیُّھا

یفھمون في الشعر، فقال أبو نواس : كیف تنعتن�ي 
بالغباء وأنا القائل في وصف جاریة تغتسل م�ا ل�م 

 یبلغھ األعاریب من البالغة وحسن السبك
 نَضْت عنھا القمیص لصبِّ ماء

  فوّرد وجَھھا فْرطُ الحیاء 
   …………………… 
 فلّما أْن قَضْت وطًرا و ھّمتْ 

 على عَجٍل إلى أخذ الّرداء
 رأت شخص الرقیب على التداني

 على الضیاء  فأسدلت الظالمَ 
ألن�ي ل�م أرض ل�ل�ج�اری�ة   وھذا البیت ُغفر لي بھ

 فجعلت شعرھا حجابا لھا من أعین الرقباء.  عریا
فضحك المعري حتى استلقى وبانت ِسنُّھ و كان قد 
انقلب عماه الى حَور وقال وھو یغ�م�ز الش�ی�خ أب�ا 

 دعاس : 
  بل لعلھ غفر لك بقولك

 مة ردفـا بربریــا      وغزاٍل زاَن بالقا
  بعدما كان عصیّا     قاده إبلیس طوعا
 ِد شرابا ذھبیا    فسقیناه على الور

  وكشفنا عن بیاض   الردف ثوبا قصبیّا
……………….  

 ٍج ركوبا َمْرَوِزیّا       فركبناه بال سرْ 
  أن رأیناه َوِطیــّا    وحمدنا السیر لّما

 
أن�ھ -ال اخاله هللا من�ھ�ا-وفھم الشیخ الجلیل بنباھتھ

واس�ت�ع�ّد  المقصود فانتفض من المجلس مزع�وج�ا
لل�م�غ�ادرة ح�ی�ن أح�اط�ت ب�ھ ط�ائ�ف�ة م�ن ال�ح�ور 
جمالُھّن فوق التقدیر وكنَّ سافرات غیَر مح�ج�ب�ات 
وكنت ترى عصافیر الجنة تقع عل�ى رؤوس�ھ�ن و 
تقبِّلُھّن بمناقیر من عاج و األشجاَر تنكفئ علی�ھ�ن 

ُخھّن بأنواع العط�ور -ونس�ي … كلما مررن فتضمِّ
أن�ھ ف�ي ال�ج�ن�ة و أّن -غفر هللا ل�ھ آف�ة ال�ن�س�ی�ان

السفوَر مباٌح فصاح ف�ی�ھ�ن : َم�ْن أن�تُ�ّن و ك�ی�ف 
 دخلتن بھذا السفور و العھر الى الجنة ؟

فقلن لھ:نحن نساء من أْرٍض اس�م�ھ�ا ت�ون�س ف�ي 
ال��دن��ی��ا ال��ف��ان��ی��ة وق��د وص��ف��تَ��ن��ا ب��ال��ع��اھ��رات 

رأی�ن�ا   ولكن هللا رفعنا إلى ج�نّ�ات�ھ ألنّ�ن�ا  الزانیات
ال��ع��دل م��ن الص��ف��ات االل��ھ��ی��ة ف��ط��ال��ب��ن��ا ب��ھ ف��ي 

وعملنا ع�ل�ى اس�ت�ق�رار ذوات�ن�ا وأَُس�ِرن�ا   معاملتنا
وج��اھ��دن��ا  ب��ال��ف��ك��ر و الس��اع��د، وال��ع��م��ُل ع��ب��ادة،

لالرتقاء بوطننا وحبُّ الوطن من االی�م�ان، ف�م�اذا 
 فعلت انت أیھا العبد المسكین ؟

وأط�ل�ق س�اق�ی�ھ  -حفظ هللا بصره -فأغمض عینیھ 
فاصطادت�ھ أح�داھ�ن ب�األنش�وط�ة وأخ�ذت    للریح

و تضیّق علیھ ال�خ�ن�اق ح�ت�ى ك�ادت   تسحبھ إلیھا
 تقطع عنھ األنفاس وھي تصرخ فیھ :

القوَل یا أبا دعاس، ھل صمَت الدھر ع�ن�ا   اُصُدْقنا
لم تر خیرا فینا؟ ألست إبن امرأة و أخ امراة   ألنّك

 ھل كلھن عاھرات زانیات؟…و
وضربن حولھ حصارا فركبتھ الرعدة و خشي م�ن 
الفتنة وأخذ یقيء و یْسلَُح حتى جاءتھ النجدة م�ن 

و لكي ی�ب�رأ م�ن الص�دم�ة اخ�ت�ل�ى وراء   الزبانیة
رملُھُ ذھ�ب َرغ�ام ب�أرب�ع�ة   كثیب من كثبان الجنة

ویس�ت�م�ت�ع   من الولداِن الحسان یترّشُف رضاب�ھ�م
 بأردافھم...

............................. 
 دیوان سقط الزند البي العالء المعري*

 دیوان ابي نواس**
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 النص األول المعالج 
 فستاني *        لیلى الطیب/الجزائر

 
 الح فجري من جدید

 والبُْرء طابت لھ نفسي
 أتُراني أورثتُھ وجعا

 ألتھجد بترانیم الّشدو
 وأستكین بسكون األلم

 بظالل تَصھل الذاكرة فیھا أسى..
 وأنین الورق یلّحن

 صقیع قصیده.. ؟
 ترى ھل عصیت؟..

 عجول
 ظمأ اشتیاقي

 یا لدامي الوریِد !
 ال معالم لي ...
 أحیاك ، روحي
 طفل عابث..!!

 الحب معھ نسیان
 عانقھُ الھجیرُ 

 وعلى بابِھ ثرثرت
 مناھُل االقدار ..

 كأطیاف ال تسكتني
 ذوارُف دمعٍ.

 تحرق أنفاسي
 والصدى مني كلیم ..

 ابتسامتي سابحةٌ في مسائي
 تحتال على ضحكة أسیرة حزن

رائٌب وجعي   الشَمسـلھب بَ
 في تخوم اآلھاتنايٌ یبكي 

 لیت صوتي یشرق بال ضباب
 لیسقط نبَضةً راجفھْ ،

 یرعد قاب الصمت
 بین منفاي ولقائھ
 ویِحي من أنا ..؟..

 ألصلب على أغصان النسیان
 خطاً أحمر..

 دقت طبول الفراق
 مع تراتیل أمي
 حفیف بداخلي
 باع خمري ..

 غّصات بحلقي تتلصص
 على تریاق الفرح
 عراة بعقیق صفیر

 الّریُح تعوي
 أرتضع من أثداء أبجدیتي ..

 یا غّرید الّروح
 تطایرُت من بین عطرك

 بعثرتني ...
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 خالصة:  -

تكاد تكون ال�م�ف�ردة الش�ع�ری�ة ل�ل�م�رأة 
فیما مضى مف�ق�ودة أو ش�ب�ھ م�ف�ق�ودة 
بزمكانیة متغیرة، ولن�الح�ظ ان م�ع�ظ�م 
الشعر العربي القدیم ھ�و ل�ل�رج�ل ك�ون 
طبیعة العیش ك�ان�ت م�ح�ض ذك�وری�ة، 
وان كانت لبعض الشاعرات القلة م�ث�ل 
الخنساء ما ھ�و إال رث�اء وب�ك�اء ول�ن 
تتطرق أي شاعرة لمقتن�ی�ات ت�خ�ص�ھ�ا 
أو ت��وظ��ف م��ف��رد فس��ل��ج��ی��ة ل��غ��رض 
ت�وص�ی�ل ف�ك�رة م�ع�ی�ن�ة، وھ�ن�ا أش��اره 
واضحة إللغاء معاناة ال�م�رأة ك�إنس�ان�ة 
تعبر عن وجودھا عب�ر وع�ي ال�ت�خ�ی�ل 
لكل احتیاجاتھ�ا ال�م�ادی�ة وال�م�ع�ن�وی�ة، 

تبثھُ تأمال وخ�ی�اال ورؤی�ا ع�ن ط�ری�ق 
أجناس األدب واألخص قصیدة الش�ع�ر، 
ولھذا یعتبر اج�ح�اف ب�ح�ق ال�م�رأة ان 
نقارن مفردة المرأة الشع�ری�ة ب�م�ف�ردة 
ال��رج��ل الش��ع��ری��ة خ��اص��ة ف��ي ت��ن��اول 
مقتنیات المرأة أو من كی�ن�ون�ة خ�ل�ق�ھ�ا 
كأنثى للتعبیر األبعد عن الداللة ل�ت�ث�ب�ت 
ھویتھا اإلنسانیة برؤیة ت�أم�ل�ی�ة ع�ب�ر 
افتراضیة ل�إلل�ھ�ام وال�ت�أم�ل ب�إدراك�ھ�ا 

     ...الحسي
 تمھید

الك�ث�ی�ر م�ن ت�ن�اول ال�ل�غ�ة الش�ع�ری�ة  -
ل��ل��م��رأة وك��ت��ب��وا ع��ن��ھ��ا ب��دالالت��ھ��ا 
واش��ك��االت��ھ��ا ال��ت��أوی��ل��ی��ة ,ل��ك��ن ل��م 
یستطرقوا لتوظیف الم�ف�ردة ال�ن�س�وی�ة 
للتع�ب�ی�ر ع�ن اح�اس�ی�س�ھ�ا وقض�ای�اھ�ا 
ال�ن�ف�س�ی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة ب�م�ش�اع�رھ�ا 
األن��ث��وی��ة, وم��ن خ��الل ھ��ذا ال��ب��ح��ث 

 ... سأتطرق الیھا
رغم جدلیة االختالف واالت�ف�اق ع�ل�ى -

ما یسمى أدب المرأة أو األدب النسائ�ي 
وأیضا أدب األنثى،ولكل من وقف عل�ى 
الح�ی�اد أو م�ن ت�م�رد ب�ال�رف�ض ع�ل�ى 
التمیز، یبقى مس�ت�وى األب�داع م�ن�وط�ا 
بین ما ی�ك�ت�ب�ھ ال�رج�ل أو ال�م�رأة ھ�و 
الحصیلة ال�ن�ھ�ائ�ی�ة وال�رك�ی�زة األدب�ی�ة 
المھمة لألثر ال�م�وض�وع�ي وال�خ�ط�اب 
ال�ذات��ي ل��ن�ق��ل قض��ای�ا وھ�م��وم ال��م��رأة 
بانفعال مؤثر وأسل�وب ج�ذاب م�ت�م�ی�ز 
الص��ی��غ��ة م��ح��ق��ق��ا غ��رض ال��ف��ك��رة، 
وبإشباع ال�رؤی�ا م�ن مش�ارب ال�ح�ی�اة 
وروافد إشكالیاتھا الم�ت�غ�ای�رة ت�خ�ت�ل�ف 
وجھات النظر أو تتشابھ، یبقى النقاش 
م��ح��ور ال��ق��ص��د اج��ت��م��اع��ی��ا وث��ق��اف��ی��ا 
متضارب الرأي، ویبقى ج�ن�س ال�خ�ل�ق 
بالتغایر الفسیولوجي بما تتطلبھ م�ھ�ام 
الحیاة بطبیعة التواجد بین ذك�ر وأن�ث�ى 

... 
وتنعكس خصوصیة الكتابة بتبای�ن أو -

تشابھ اآلراء ضمن مس�ت�وى االن�ف�ع�ال 
ومدى التأثیر النفسي على فكر الك�ات�ب 
ودرجة ثقافتھ ن�ظ�را ل�ل�ت�ع�ای�ش ال�دائ�م 
بنفس المحیط والمؤثرات، ف�ك�ث�ی�ر م�ن 
األدب�اء ك�ت�ب�وا ع�ن أح�اس�ی�س ال�م��رأة 
بعمق وجدانھا مالمسة لمعان�ات�ھ�ا ك�م�ا 
ت��ج��ل��ت ف��ي قص��ص ن��ج��ی��ب م��ح��ف��وظ 
وإحس��ان ع��ب��د ال��ق��دوس وغ��ی��رھ��م، 
جسدوا خلجات م�ا تش�ع�ر ب�ھ ك�م�ا ل�و 
كتبت كثیر م�ن ال�ك�ات�ب�ات م�ث�ل أم�ی�ن�ة 
السعید، وسھ�ی�ر ال�ق�ل�م�اوي وغ�ی�رھ�م 
على سبیل الم�ث�ال ال ال�ح�ص�ر، وب�ھ�ذا 
یجدي االعتقاد أن مبدأ الت�ص�ن�ی�ف ھ�و 
لتشویھ ف�ك�ر ال�م�رأة وع�زل�ھ�ا ب�ح�دود 
التھم�ی�ش ك�أدب نس�وي م�ال�م ی�خ�ص 
قضیة ما للم�رأة ب�رؤى إنس�ان�ی�ة دون 
حكر األدب وتصنیفھ على ذكر أو أن�ث�ى 
رغم فرض التعتیم، ع�ل�ى ان ال ی�م�س 
ما أع�ت�ب�ر اھ�ت�م�ام ب�ف�ك�ر ال�م�رأة ب�ع�د 

 ....اھمالھا لعقود كثیرة
لست بص�دد ال�ت�ش�ع�ب ب�خ�ص�وص�ی�ة  -

ال�م��وض��وع ال��ع��ام، ب��ق��در خص��وص��ی��ة 
اإلش��ارة ل��ط��ب��ی��ع��ة مش��اع��ر ال��م��رأة 
اإلنسان�ة ل�ك�ل م�ا ی�ح�ی�ط�ھ�ا، ت�المس�ھ 
ب��ع��م��ق غ��ی��ر م��أل��وف، ف��ح��ی��ن ت��ت��أزم 
مش�اع�ر ال��ذات الص�ادق�ة ت�ك�م�ن روح 
االست�رس�ال ال�ع�ف�وي ف�ي ل�ذة ال�ت�أم�ل 
وتنھمر من الالشعور معبرة بدق�ة ع�ن 
روم��انس��ی��ة أح��اس��ی��س��ھ��ا ال��رق��ی��ق��ة 
بسیكولوج�ی�ا وج�دان�ی�ة م�ن ت�راك�م�ات 
انفعال العواطف تختزن ف�ي ال�الوع�ي، 
(م��ن ش��ع��ور ب��األل��م واإلح��ب��اط ف��ي 

توجھات ال�م�ی�ول وقص�ور ب�ع�ض م�ن 
رغبات ف�ط�ری�ة وض�غ�وط اج�ت�م�اع�ی�ة 
ضمن أعراف وتق�ال�ی�د م�ت�ھ�ال�ك�ة ض�د 
ج��ن��س ال��م��رأة وف��ك��رھ��ا وفس��ل��ج��ت��ھ��ا 
واح��اس��ی��س��ھ��ا.. وغ��ی��رھ��ا)، ت��وح��ي 
بمكنون النفس عن تجربة ما، فتتف�ج�ر 
طاقات شعریة بقدرة تطویعھا ل�م�ح�اور 
رؤى وتنغیمھا لغة تمرد رغم وجودھ�ا 
المختلف في بی�ئ�ة ال�واق�ع، ف�ت�ب�وح�ھ�ا 
المرأة ب�ط�ب�ی�ع�ت�ھ�ا ال�روم�انس�ی�ة أك�ث�ر 
جماال من طبیعتھا المت�داول�ة ف�ت�ت�ح�ول 
لعالم�ة م�ت�م�ی�زة ل�ھ�ا ص�ف�ات أن�ث�وی�ة 
خاصة ببنیة رمزیة تضیف سی�م�ی�ائ�ی�ة 
مركزة للعنصر باالھتمام الذاتي تغ�ت�ن�ي 

 بسیمیائیة موحیة موشاة بسعة الخیال
.... 
ارتأیت االختیار لب�ع�ض قص�ائ�د ن�ث�ر  -

مختلفة العناوین، بصیغتھا الحداث�وی�ة، 
ترتكز على سیمیائیة عتبات ج�وھ�ری�ة 
ل��رم��وز أن��ث��وی��ة ب��دالالت ش��خ��ص��ی��ة 
مرتبطة بطبیعة المرأة وخصوصی�ت�ھ�ا، 
والتي تعكس رھافة أح�اس�ی�س ال�م�رأة 
بسح�ر ت�ن�اول�ھ�ا ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ع�م�ق 
الشعور متح�ررة م�ن ق�ی�ود ت�ق�ل�ی�د او 
تن�اص ال�م�ف�ردة ال�ن�س�وی�ة ال�م�ع�ت�ادة، 
ونظرا الختالف مق�ت�ن�ی�ات ال�م�رأة ع�ن 
مقتنیات الرجل، بدون فرض عنصری�ة 
ب�ل ب��ط��ب�ی��ع��ة خ��ل�ق ك��ون��ی�ة مس��ت��م��رة 
الوجود ل�ذا ال ج�دوى ل�ل�م�ق�ارن�ة ب�ی�ن 
م��ف��ردات ش��ع��ر ال��رج��ل وال��م��رأة،ألن 
توظیف مف�ردة م�ن م�ق�ت�ن�ی�ات ال�م�رأة 
تختلف عن مفردة مقتنیات الرجل على 
صعید ما تشي بھ المفردة األنثویة م�ن 
داللة غائرة بدال مألوف اللفظة ف�م�ث�ال 
داللة الفستان أو قلم كحل، ال یمك�ن ان 
ی��وح��ي ب��م��ی��زة م��ع��ب��رة ل��رج��ل ألن��ھ��ا 
موسومة بھویة أنثویة ممیزة بكینون�ة 
وجود فطري مت�ج�ذرة األص�ول م�ح�اال 
لنكرانھا، ومنھ یتجلى واضحا أن�ھ م�ن 
خالل توظیف الشاعرة لمف�ردة م�ا م�ن 
الممتل�ك�ات ال�ن�س�ائ�ی�ة وم�ن�ح�ھ�ا دالل�ة 
م�ع�ی�ن�ة ت�خ�ص قض�ی�ة أو ت�ج�رب�ة م��ا 
بتركیبة م�ع�ی�ن�ة ت�ع�ب�ر ع�ن�ھ ب�م�خ�ی�ال 
ش��ع��ري لص��ورة ش��ع��ری��ة م��ع��ی��ن��ة أو 
انزیاح یھبھ التعبیر عن المعان�اة ف�ھ�ذا 
ما یسم�ى ب�األدب ال�ن�س�وي وھ�و أدب 
مستقل یمثل قضیة تخص حیاة ال�م�رأة 
لالختالف الكبیر عما یعبر عنھ ال�رج�ل 

 ...كمفردة تشي لنفس الغرض
وبمالحظاتي المتتابعة لعدة نص�وص  -

لش��واع��ر ات��ق��ن اس��ت��خ��دام ال��م��ف��ردة 
النس�وی�ة وت�ط�وی�ع�ھ�ا ل�غ�وی�ا ب�م�ق�درة 
شعریة لت�ص�وی�ر ح�ال�ة ش�ع�وری�ة م�ا، 
أخترت مبدئیا م�ن نص�وص الش�اع�رة 
لیلى الطیب بما تتناولھ ب�ط�ب�ی�ع�ة أن�ث�ى 
ترسم صورھا بإحساس امرأة، ل�ت�ك�ون 
تجربتھا الشعریة (أنموذجا) لما ت�ك�ت�ب 
ب�ت�ذوق ع�ن ھ�وی�ة أح�اس��ی�س األن�ث��ى 
بتوظیف مقتنیاتھا وممتلكاتھا األنثوی�ة 

 ...ومفردات جسد األنثى
ونظرا لقلة است�خ�دام ھ�ذه ال�م�ف�ردات -

وندرة تطبیقھا وتداولھا كرموز وال�ت�ي 
تعكس رھافة أحاسیس ال�م�رأة بس�ح�ر 
تشكیلھا الفن�ي ك�أدوات ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
عمق الشعور، قد یظنھا الب�ع�ض رؤى 
جریئة لكن ط�ب�ی�ع�ة ال�وج�ود ال�ب�ش�ري 
ت��ف��رض ت��ح��ق��ی��ق ال��ت��ع��ام��ل اإلنس��ان��ي 
ب��أدراك ال��ذات ال��م��وض��وع��ي ع��ب��ر 
م�وس�وع�ة األدب ل�ت��ت�ن�اول��ھ الش�اع��رة 
كرسالة أدبیة وثقافة اجتماعیة بسم�ات 
تخیل تصوغ داللة الم�ف�ردة ال�م�ح�اك�ی�ة 

لخلجاتھا، وتعبر بواسطتھا عما تترك�ھ 
خلفیات وھواجس وسلوكیات ال�ج�ن�س 
اآلخر م�ن أث�ر ف�ي أع�م�اق أن�ث�ى أث�ر 
تجربة عاطفیة بمحیط مجتمع م�ت�ك�ت�م، 
لتجسید َكم المعاناة للمشاعر اإلنسان�ی�ة 
حین تمنحھا المرأة ثقةً بالرجل ویس�ئ 
تقییم�ھ�ا بس�ھ�ول�ة ت�غ�اض�ي والم�ب�االة 

 ... بتجریح
وق��د أت��ق��ن��ت الش��اع��رة م��م��ارس��ة  -

التلقائیة ب�م�المس�ة ت�ف�اص�ی�ل ص�غ�ی�رة 
لمقتنیات ح�ی�اة ال�م�رأة، ق�د ی�ع�ت�ب�رھ�ا 
البعض كمالیة اال أن�ھ�ا ف�ي ال�ح�ق�ی�ق�ة 
ج�وھ��ری��ة ب�ت��ذوق ن��ف��س�ي وش��خ��ص��ي 
تالمس كل تصرف ومشاعر أنث�ى ی�أي 
زمان ومكان، فالشع�ر خ�ط�اب واع�ي، 
واس��ت��دراك ع��الج��ي ل��ب��ع��ض قض��ای��ا 
ال��م��ج��ت��م��ع ب��ت��أث��ر واع��ي ل��م��وض��وع 
انس��ان��ي،وق��د ذك��ر ع��ن رواد قص��ی��دة 
الن�ث�ر وأعض�اء ت�ج�م�ع (ش�ع�ر) ف�ی�م�ا 
یخص مفھوم الشعر (ھو جع�ل الش�ع�ر 
قضیة مس�ت�ق�ل�ة ون�ق�ل�ھ م�ن اع�ت�ب�اره 
انفعاال او وصفا أو حكمة الى اع�ت�ب�اره 
رؤیا في اإلنس�ان وال�وج�ود تس�ت�ش�ف 
العالم وت�رس�م اب�ع�اده) ل�ذا ن�الح�ظ ان 
الش��اع��رة ل��ی��ل��ى ت��ت��ط��رق ل��ق��ض��ی��ة 
اجتماعیة وانسانیة عم�ی�ق�ة ال�م�ش�ك�ل�ة 
بخ�ی�ال م�ع�اص�ر ی�ت�م�اش�ى م�ع ح�داث�ة 
الحیاة، ت�ت�ن�اول ال�م�وض�وع ب�م�ف�ردات 
شجیة األحاسیس وط�اق�ة إی�ح�اء تش�ع 
فیض دالئل، تدوفھا برومانسیة تعابی�ر 
تحمل في طیاتھا مغزى ع�م�ی�ق ت�ت�ع�دد 

 ...تجلیاتھ للقارئ
والتي تتمیز برموز بسیطة م�ع�ن�وی�ة  -

ال��خ��ص��وص��ی��ة ل��ذات ح��اض��رة األن��ا 
المتأثرة برومانسیة الخیال وش�اع�ری�ة 
اإلیحاء عمیقة القصد مألوفة ال�ت�ع�ب�ی�ر 
مختلفة التقلید بإیماءة ان�ث�وی�ة رق�ی�ق�ة 
التلمی�ح ع�م�ی�ق�ة ال�م�ض�م�ون، تُش�ح�ن 
بوحھا بأسمى األحاسیس وتب�ث م�ن�ھ�ا 
ذخیرة دالئل تشي بروح اإلنسانیة وم�ا 
ج��ب��ل��ت ع��ل��ی��ھ األن��ث��ى م��ن مش��اع��ر 
وأح��اس��ی��س ت��ن��درج ب��غ��زارة ال��ح��ن��ی��ن 
ضمن طبیعتھا ال�رق�ی�ق�ة، م�ن خ�الل�ھ�ا 
م�م��ك��ن أن ت��ع�ب��ر ع�ن ل��واع�ج ال��ح��ب 
بتماس ی�ق�ت�رب م�ع ك�ل أش�ی�اء ح�ی�اة 
ال��م��رأة ال��م��ع��ن��وی��ة وال��م��ادی��ة، وھ��ي 
نمنمات صغ�ی�رة ق�د ال ت�ل�ف�ت اھ�ت�م�ام 
الرجل وال تعبر لھ بمغزى م�ع�ی�ن ل�ك�ن 
للمرأة تعني الكثیر لتستخدمھ�ا رم�زی�ة 
بعیدة اإلیحاء فال اس�ت�غ�راب أن تش�ع�ر 
بھا وھي تشاركھا كل تفاصیل ح�ی�ات�ھ�ا 
وھمومھا وتعیش ل�ح�ظ�ات�ھ�ا ب�ال�ل�م�س 
والھمس، فتحاورھا ب�ل�وع�ة ال�ح�ب�ی�ب�ة 
تس��رد ل��ھ��ا وتس��رھ��ا م��ا ی��ج��ول ف��ي 
خ��اط��رھ��ا ی��وم��ی��ا، ألن��ھ��ا ت��ح��اك��ي ك��ل 
خ��ل��ج��ات ال��روح م��ن ح��زن وف��رح 
وت��ق��ل��ب��ات ال��ح��ی��اة ف��ت��ك��م��ن م��ال��ص��ق��ة 
إلنسانی�ة ال�م�رأة وھ�ذا م�ا ن�ق�ص�د ب�ھ 
قض�ی�ة أدب ی�خ�ص ال�م�رأة وب��ال�ت�ال��ي 

 ... تنحو إلنسانیة الموضوع
 
ولنخ�ت�ار دراس�ة ال�ع�ن�اوی�ن ال�ت�ال�ی�ة  -

المكللة برمزیة جذابة وھو (فستان�ي)، 
(وأحمر شفاه) والتي ت�ع�ت�ب�ر ال�م�ع�ادل 
الحسي الذي یس�ت�ث�ی�ر ال�رؤى وی�دع�و 
الى التأمل ب�م�ف�ارق�ات أوج�ھ ال�ت�ش�اب�ھ 
واالخ��ت��الف، ل��ن��ب��ح��ر ف��ي ت��ف��اص��ی��ل 

 ...مضامینھا
(فستان) مفردة تص�رح م�ن ال�وھ�ل�ة -

األولى بنغمة صوتیة لمصطل�ح دالل�ي، 
انثوي ناعم االشارة، ل�ھ خص�وص�ی�ت�ھ 

ال�رم�زی�ة ال�م��ت�غ�ی�رة بس��م�ات ال�ج�م��ال 
واس��ل��وب ت��ذوق م��خ��ت��ل��ف م��ن ام��رأة 
ألخرى بجوھر تأثی�ره وت�أث�ره ن�ف�س�ی�ا 
واج��ت��م��اع��ی��ا، ل��ھ ك��ی��ن��ون��ة مض��م��رة 
بروحانیة ع�اط�ف�ی�ة ل�ل�م�رأة ع�ل�ى م�ر 
العصور بھوی�ة خ�اص�ة ج�دا، و دالل�ة 
لھا صیرورة دائمة غیر مت�ن�اھ�ی�ة ل�ھ�ا 
عالقة بالمحیط الخارجي للشاع�رة ف�ي 
حضوره الزمني والمكاني ب�م�ا ی�خ�ف�ي 
من دالئل من مرحلة ألخرى ف�ت�ت�ج�س�د 

 ... بكینونتھ طبوغرافیة كل أنثى
و(فستان) كوحدة تعبیریة ب�م�ن�ظ�وره  -

ال�ل�س�ان��ي ال�ب��س�ی�ط ك�م�ع��ی�ار حض��اري 
للتراث الفت ب�أس�ل�وب ال�ت�ج�دی�د ال�ت�ي 
تنحو لھ سیمیائیة قصیدة النثر ب�ت�داول 
أش��ی��اء م��ادی��ة بس��ی��ط��ة ت��ج��ذب ف��ك��ر 
المتلقي فتثیر الت�ف�اع�ل ال�ع�اط�ف�ي ب�م�ا 
تخاطب شعوره الحسي بأسل�وب ن�اع�م 
جذاب وبوح رقیق فكل شيء لألنثى لھ 
سطوة ال�ج�م�ال وال�ذوق واألن�اق�ة ف�ي 

 ... فكر الرجل واألنثى
ونالحظ البنیة بإضاف�ة ی�اء ال�م�ت�ك�ل�م  -

(فستاني) یكسوهُ معیارا لغویا بص�ی�غ�ة 
إنیویة التملك، وسیمائیة تضعھ ض�م�ن 
آلیة القصد فترقى لم�ص�ط�ل�ح ت�رك�ی�ب�ي 
بمفھومھ الداللي ین�ق�ل�ن�ا ل�خ�ص�وص�ی�ة 
الذات المتكلمة لتصبح غ�رض�ا قص�دی�ا 
وغایة داللیة بتالزم م�ت�ك�ام�ل ال�ت�ع�ب�ی�ر 
لوظیفة ادائیة ضمن السیاق الت�داول�ي، 
فنستذكر ما عبر ھ�ال�ی�دي ب�ق�ول�ھ ع�ن 
الداللة "الداللة ھي ما یرید المتكل�م أن 
یعبر عنھ، فالمبت�غ�ى م�ن ال�ع�ن�وان م�ا 
تود الشاعرة أن تدلنا علیھ من ظ�اھ�رة 
ملبس لع�م�ق م�ا نس�ج�ت م�ن�ھ ت�ن�اغ�م 

 ... رؤیوي بعید
وق��د ان��دم��ج ال��م��س�ت��وى ال��ت��رك��ی��ب��ي  -

(ال���ن���ح���وي) وال���م���س���ت���وى ال���دالل���ي 
(ال��م���رج���ع���ي، وب��ھ���ذا ت���ك���ون رؤى 
التداولیة بما ن�درك�ھ م�ن دالل�ة ال�ل�ف�ظ 
وما نستدل من معن�اه ال�غ�ائ�ر، ف�ی�ك�ون 
التأویل غیر مقتصر على معنى م�ع�ی�ن 
اال بسیاق ترابطھ بالنص وھ�ذا ی�رس�خ 
التفاعل في ذھ�ن ال�ق�ارئ/ وال�م�ت�ل�ق�ي 
فیبحث عن الم�زی�د م�ن ق�راءة ال�ن�ص 

 ... بلذة االكتشاف
 
وبھذا وظفت الشاعرة رمزا ب�أب�ع�اده  -

ال��ت��راث��ی��ة ل��ت��ول��ی��د دالالت ل��ل��ت��ذوق 
اإلنساني عموما، وألنھ یض�م�ر بص�داه 
أزمنة تاریخ ت�ت�س�م بض�ب�اب�ی�ة ع�ائ�م�ة 
جمالیا مختل�ف�ة ب�أج�م�ال نس�ب�ي ب�دون 
تحدید نوع معین كزي أو لون لتخت�ل�ف 
في ذھن القارئ من ت�راك�م ال�م�ع�ل�وم�ة 
ب�م��ا ی��الئ��م ھ��واه ال��ن��ف��س��ي ومس��ت��واه 
ال��ع��ق��ل��ي وب��ع��ده ال��م��ع��رف��ي، وب��ھ��ذا 
فالفست�ان ی�ح�م�ل ب�خ�ی�وط�ھ ونس�ج�ت�ھ 
مراحل ت�ط�ور حض�اري ألج�ی�ال ع�ب�ر 
األزمنة بروابط مختلفة افتراضیة بب�ع�د 
شمولي ال یمكن االستغن�اء ع�ن ص�دى 
داللتھ وجوده كحدث آني وم�ت�وال�د ف�ي 

 . كینونة النص

اا ا ا  ا دة اول اء ا... 

 بحث وقراءة / إنعام كمونة/ العراق 
ًذه" أ وأ م" :م  ا  



ضیفتنا ھذا األسبوع اإلعالمیة مي عص�ام،    
وال��ت��ي ع��م��ل��ت ف��ت��رة ف��ي ق��ن��اة "ص��ل��ة" 
التلیفزیونیة الفضائیة. تلك ال�ت�ي ج�ع�ل�ت م�ن 
ال��ع��م��ل ب��اإلع��الم ح��ل��م ع��م��رھ��ا ووس��ی��ل��ت��ھ��ا 
وغایتھا، كما أنھا أیًض�ا روائ�ی�ة روم�انس�ی�ة، 
حی�ث أن�ج�زت ح�ت�ى اآلن ث�الث روای�ات ھ�ي 
"قلب نور"، "ل�م أع�د ص�غ�ی�رة"، "ظ�ن�ن�ت�ھ 
وطنًا" قبل أن ت�ج�ع�ل م�ن ال�ق�ص�ة ال�ق�ص�ی�رة 

 بؤرة اھتمامھا األدبي.
 

* طلبُت منھا ف�ي ال�ب�دای�ة أن ت�ع�ط�ی�ن�ا ف�ك�رة 
 مبسطة عن حیاتھا األدبیة والعملیة، فقالت:

** مي عصام محمد بركات، من م�وال�ی�د أول 
، ب��م�ص�ر ال�ج�دی��دة ب�ال�ق�اھ��رة. ١٩٨٨ی�ن�ای�ر 

حاصلة علي بكالوریوس ع�ل�وم قس�م ك�م�ی�اء 
م��ن ج��ام��ع��ھ ح��ل��وان، ودرس��ت اإلع��الم ف��ي 
جامعة الملك سعود، فضال عن ك�ورس�ات ف�ي 
اإلعالم والتقدیم الت�ل�ی�ف�زی�ون�ي م�ن ال�ج�ام�ع�ھ 
األم��ری��ك��ی��ھ ب��م��ص��ر. ع��م��ل��ت ف��ي "االب��ح��اث 
التسویقیة" في شركات عال�م�ی�ھ ف�ي ك�ل م�ن 

، ٢٠١٧وحتي  ٢٠١٠مصر والسعودیھ من 
وبعد ذلك تبوأت مكاني في اإلع�الم كـ� ُم�ِع�دَّة، 

 spot lightومذیعة ب�رن�ام�ج س�ب�وت الی�ت 
علي قناة "صلة" الفضائیھ في الریاض لم�دة 
عامین. وحدث أن فازت القناه في ذلك ال�وق�ت 
بجائزة أفضل قناة فضائیة س�ع�ودی�ة، ول�ل�ع�ل�م 
فإن فكرة البرنامج كانت فكرتي ومن إع�دادي 
وتقدیمي. البرنامج یلقي بقعة ضوء ع�ل�ي ك�ل 
ش��يء م��ھ��م ف��ي ح��ی��ات��ن��ا: أم��ث��ل��ة ألش��خ��اص 
ناجحین، األحداث التي تحدث ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع، 
فضال عن جزء طبي یخص االھتمام بصحتن�ا، 
وجزء تربوي خ�اص ب�ت�رب�ی�ة أوالدن�ا ت�رب�ی�ھ 

سلیمة. وفي الحقیقة، ظل حلم مزاولة اإلعالم 
یداعبني منذ طفولتي الباكرة، حتى ظنن�ت أن�ھ 
ولد معي. وظ�ل�ل�ت أح�ل�م أن أص�ی�ر إع�الم�ی�ة 
ومذیعة یشار لھا بالبنان كما یقال، ل�ی�س ف�ي 
بلدي مصر فقط، وإن�م�ا ف�ي ال�وط�ن ال�ع�رب�ي 
كلھ. طموح مشروع. وذلك طبًعا ال یتحق�ق إال 
بتقدیم أعمال ی�ك�ون ل�ھ�ا ص�داھ�ا ف�ی�م�ا ی�ف�ی�د 

 الناس ویعلي من قیمة المجتمع. وقد فعلت!.
 

واضٌح تماًما یا أستاذة مي ت�ع�ل�ق�ك ب�ال�ح�ل�م *  
اإلع�الم�ي ل�ت��ف�ض��ی�ل��ك إی�اه ع�ل��ى ال��ك�ی��م�ی��اء، 

  تخصصك األول.
** في الحقیقھ ال أكاد أجزم مت�ى ان�ب�ث�ق ھ�ذا 
الحلم في مخیلتي. الحلم كان م�اث�ال دائ�ًم�ا ف�ي 
ا في مرمى بصري، وأذكر جی�ًدا  أجفاني وممتّدً
وأنا في الصف األول اإلع�دادي م�ن ك�ث�رة م�ا 
كان الحلم مسیطًرا عليَّ وأتحدث عن�ھ ب�ف�رح، 
أن أخي محمد رح�م�ة هللا ع�ل�ی�ھ، ك�ت�ب ع�ل�ى 
ورقة كبیرة "اإلعالمیة مي عصام"، وعلقھ�ا 
على باب غرفتي. ولما رجعت من ال�م�درس�ة، 
وشاھدتھا، بكیت! لم أك�ن أدري ل�م ت�ت�س�اق�ط 

دم�وع�ي ب�ھ�ذه ال�غ�زارة، وك�ان�ت ت�ل�ك ال�م��رة 
األولى التي أعرف فیھا معن�ى دم�وع ال�ف�رح. 
ل�ق�د وج�دت م�ن ی�ع�ت��رف ب�ح�ل�م��ي! ث�م ك��رت 
األع�وام ول��أل�س�ف م�ج�م��وع�ي ف��ى ال�ث��ان�وی��ة 

  العامة كان أقل من الحد األدنى لكلیة اإلعالم.
 

* بالتأكید كانت تلك ص�دم�ة ك�ب�رى، ك�ان هللا 
 في العون!

** بالفعل، لكني قررت أال أستسل�م. إن ش�اء 
لي مكتب التنسیق أن أل�ت�ح�ق ب�ك�ل�ی�ة ال�ع�ل�وم 
جامعة حلوان، فال بأس، لكنني لم أنتظر حت�ى 
أكمل دراس�ت�ي دون م�ع�ان�ق�ة ح�ل�م�ي، ف�ك�ن�ت 
عندما أسمع عن كورس ف�ي اإلع�الم أل�ت�ح�ق 
بھ، وأیة تدریبات خاصة باإلعالم أتقدم إل�ی�ھ�ا 
بشغف. حتى أنھیت دراستي. وعندما س�اف�رن�ا 
إلى السعودیة درست إعالم في جامع�ة ال�م�ل�ك 
سعود، وأى مقابلة أو اختبار ك�ام�ی�را ف�ي أي 
قناة كنت أتقدم. وأذكر أنني ع�ن�دم�ا ك�ن�ت ف�ي 
الصف الثاني الجامعي كنت في ن�دوه ل�دك�ت�ور 
إبراھیم الفقي ف�ي س�اق�ی�ة الص�اوي وط�ل�ع�ت 
علي المنصة معھ وتكلمن�ا، ق�ال ل�ي ق�دام ك�ل 
الناس: "انتي مكانك ھن�ا ع�ل�ي الـ�م�ن�ص�ة ی�ا 
مي، اسعي واجتھدي وافت�ك�ري ان�ي ق�ول�ت�ل�ك 
انك ھتوصلي"، وتلك كانت المرة الثانیة التي 
بكیت فیھا متأثرة بھذا النوع م�ن ال�ت�ش�ج�ی�ع. 

وظلَّ كالم دكتور اب�راھ�ی�م الص�ق�ا ب�أذن�ي م�ن 
الداخل یراود سم�ع�ي ط�وال ال�وق�ت، وظ�ل�ل�ت 
بعدھا ثمانیة أعوام أس�م�ع�ھ وأص�دق ح�ل�م�ي. 
تصارعن�ي ال�دن�ی�ا وأص�ارع�ھ�ا وال ی�ب�رح�ن�ي 
الحلم. واكتشفت مثلم�ا ی�ك�ت�ش�ف ك�ل الش�ب�اب 
فیصطدم بأننا نعیش في م�ج�ت�م�ع "وس�ای�ط" 
وبس، ال یھم م�ن یس�ت�ح�ق وم�ن ال یس�ت�ح�ق 

  وإن كان محدود اإلمكانات.
 

* تقولین إنِك عملِت في م�ج�ال اإلع�الم ل�م�دة 
عامین بالمملكة، فھل تس�م�ح�ی�ن بس�ؤال ع�ن 
"ِزي" اإلعالمیة في القناة التي كنِت تعم�ل�ی�ن 

 بھا؟
** طبًعا أنا كنت م�ح�ج�ب�ة وأرت�دي ال�ع�ب�اءة، 
وعندما عدت إلى مصر وأردت مزاولة الع�م�ل 
في ق�ن�اة مص�ری�ة اش�ت�رط�وا أن أت�ن�ازل ع�ن 
حجابي، لكني رفضت. على فكرة، وأنا أع�م�ل 
في المملكة كانت ش�رك�ات ك�ب�ی�رة ت�رس�ل ل�ي 
عباءات من دبي ألظھر بھا في البرن�ام�ج ل�م�ا 
القوا من تأثیري علي الس�وش�ی�ال م�ی�دی�ا ف�ي 
سیدات وبنات ك�ث�ی�رات ك�ن ی�ل�ب�س�ن ع�ب�ای�ات 
ویحبب�ن�ھ�ا بس�ب�ب ع�ب�ای�ات�ي، وألج�ل ھ�ذا ت�م 
تكریمي في الس�ع�ودی�ة ف�ي ج�م�ع�ی�ة نس�ائ�ی�ھ 
بص��ف��ت��ي أك��ث��ر ام��رة أن��ی��ق��ة وم��ل��ت��زم��ة ف��ي 
ال��ع��ب��ای��ات. وع��ل��ى ف��ك��رة روای��ت��ي "ل��م أع��د 
صغیرة ولیتني بقیت" تناقش ع�الق�ة اإلع�الم 
ب�ال�ح��ج�اب، ال�ب�ط��ل�ة م�ذی�ع��ة وال یس�م�ح ل�ھ��ا 

 بالظھور محجبة.
 

* ھذا موضوع ش�ائ�ك، ف�ھ�ن�اك فص�ی�ٌل ك�ب�ی�ٌر 
یعت�ب�رون ال�ح�ج�اب أو ال�ن�ق�اب ع�ادة ول�ی�س 
عبادة، وم�ن�اقش�ة م�ث�ل ھ�ذا األم�ر تس�ت�دع�ي 
مس��اح��ة أرح��ب، دع��ی��ن��ا اآلن نس��أل��ك ع��ن 
طفولتك الخاصة. ماذا تمثل لك الطفولة ح�ت�ى 

 تتمنین الرجوع إلیھا؟
** تعرف یا أستاذ م�ح�م�د، أن�ا أح�ب ع�م�ري 

حبًّا عظیًما، وذلك ألن أخي وتوءم  2010قبل 
روحي توفي في تلك السنة. في طفولت�ي ك�ان 
أبي في حیاتي، وأیض�ا أخ�ي. أب�ي ال�ذي ك�ان 
یدللني كل التدلیل، وی�ع�ص�ر ال�ح�ب ب�راح�ت�ی�ھ 
وابتساماتھ ویسقیني. وم�ن وق�ت�ھ�ا تش�ق�ل�ب�ت 

 حیاتي رأًسا على عقب، وعانیت الكثیر.
 

 * لكن أكید الزوج عوضك عن األب واألخ
** ال أحَد یعوِّض عن أحد. وإن ك�ان زوج�ي 
رجال فاضال، سان�دن�ي ح�ت�ى أح�ق�ق أح�الم�ي. 

انظ�ر م�اذا ك�ت�ب�ت ع�ن�ھ ش�اك�رة ف�ي روای�ت�ي 
األخ��ی��رة: "حس��ی��ب، أع��ل��ُم ج��ی��ًدا أن اب��ن��ت��ن��ا 
ستعیش عمًرا كامال تش�ك�رن�ي ألن�ن�ي ع�ن�دم�ا 
اخترت رجال یش�ارك�ن�ي إن�ج�اب�ھ�ا ك�ن�َت أن�ت، 
ستحیا ط�ی�ل�ة ح�ی�ات�ھ�ا ف�خ�ورة ب�أن�ك أب�وھ�ا، 

 وستعیش حیاتھا تتمنى أن تجد رجال مثلك"
 

* بالتأكید ستفخر بأنھ أبوھا، لكني أخشى أن 
أقول إنك ربما تصادرین عل�ی�ھ�ا ب�ق�ول�ك إن�ھ�ا 
سیتعیش حیاتھا تتمنى أن ت�ج�د رج�ال م�ث�ل�ھ. 
وكأنھا ال سمح هللا لن تجد أبدا! بالتأك�ی�د أن�ت 

 ال تقصدین ذلك.
** طبًعا ال أقصد ذل�ك. ب�ل أقص�د أن وال�دھ�ا 
شخص مثالي وفوق مستوى الحلم. ع�ل�ى أي 
حال أنا أتمن�ى ل�ھ�ا ف�وق م�ا أت�م�ن�اه ل�ن�ف�س�ي 
وأطلب لھا من سیطیر معھا على سح�اب�ة م�ن 

 السعادة والھناء في أجمل أفق.
 

* في سطٍر واحٍد، حدثینا عن روایتك "ظننتھ 
 وطنًا"

** العیش مع من نحب یشعرنا بال�دفء، أم�ا 
الفرقة فألٌم وحن�ی�ٌن دائ�ٌم ل�ل�ع�ودة إل�ى حض�ن 

 الوطن.
 

 * ھل ھناك ما تودین إضافتھ؟
** أشكرَك ألنَك اختصرَت حیاتي في صفح�ة، 
وأشكر رئیس ال�ت�ح�ری�ر دك�ت�ور م�وف�ق س�اوا 
وأتمنى لھ الشفاء العاج�ل، وأرج�و م�ن ق�راء 
الص��ح��ی��ف��ة ال��م��ح��ت��رم��ة أن ت��ك��ون ق��ل��وب��ھ��م 
ودعواتھم معي فأجد فرصة إعالمیة م�ن�اس�ب�ة 

 لي قریبًا.

"  "اا ااا " " 
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ال ی��زال أدی��ب ك��م��ال ال��دی��ن     
الش��اع��ر ال��ع��راق��ي ال��م��ق��ی��م ف��ي 
أسترالیا یكتب ش�ع�راً ف�ي رح�ل�ت�ھ 
األدبیة وارفة ال�ظ�الل. وم�ن�ھ�ا م�ا 
كتبھ تحت عنوان قصیدت�ھ (رح�ل�ة 

 سریالیة).. 
) التي فیھ�ا ی�ب�دو الش�اع�ر ف�ي 1(

حكي للحظة الم�ج�يء ب�ع�د غ�ی�اب 
طویل فلم یجد ال أوالده وال ب�ن�ات�ھ 
وال أحفاده، إنّم�ا وج�د "قص�ی�دت�ھ 
األخی�رة" ال�ت�ي ل�م ت�ك�ت�م�ل وھ�ي 
تنتظره. فال�ق�ص�ی�دة ھ�ي ب�ان�ت�ظ�ار 
الشاعر بوصفھا لحظتھ اإلبداع�ی�ة 
نافرة الوجود بح�ی�ث تس�ت�ب�دل ك�ل 
ممكن�ات ال�ح�ی�اة ال�م�ادی�ة لص�ال�ح 
ال�م�ع�ان�ي الش�ع�ری�ة م�ا ی�ع�ن�ي أن 
القصیدة ھي الم�وروث ال�ح�ق�ی�ق�ي 
وأنھا الولد أو ال�ب�ن�ت أو ال�ح�ف�ی�د 

 المبذول ولذلك یقول الشاعر:
"فسارعُت إلى ت�ق�ب�ی�ل�ھ�ا م�ا ب�ی�ن 

 عینیھا
 فھبطْت من عینیھا الحالمتین

 دمعةُ طفل یتیم".
  

وبذلك صارت ال�ق�ص�ی�دة م�ؤنس�ة؛ 
صارت طفالً ی�ت�ی�م ال�ح�ال، ل�ی�ع�ود 
الشاعر ویقرأ لنا بیانھ في الع�ب�ور 
الجوھري ف�ي مش�رع�ھ الش�ع�ري 

 ھیاماً:
  

"كثیراً ما أذكُر أسماَء البحاِر التي 
 عبرتُھا؛

 بحر الحرف،
 بحر النّقطة،
 بحر الّرعب،
 بحر اللعنة،
 بحر الطّغاة،

 بحر الكالِب والثَّعالِب والعناكب،
 بحر الكناغر،
 بحر األجساد،

حِك األْسَود.  بحر الضَّ
  

 وعن بحر حیاتھ یستأنف لیقول:
  

  "لكنّي أنسى أن أذكَر بحراً 
 محاه الجغرافیون من الخارطة،

 أظنّھُ بحر حیاتي."
 

 الدور الكوني للشاعر
******************* 

ی��م��ارس الش��اع��ر دوره ال��ك��ون��ي 
عندما یلّف أمكنة العالم الذي نح�ن 
فیھ فیوّدع صوتھ/ قولھ/ قصیدت�ھ/ 
شعره التي اخ�ت�ار ل�ذل�ك م�ل�ف�وظ�اً 
شعریاً ھو "نجم�ة"، وش�أن�ھ أن�ھ 
ب�دا م��ھ��ووس��اً بس��ر ال��ح��ی��اة ل��ك��ن 
سرائره تتغافل عن أن الحی�اة ھ�ي 

 داٌء ال تشفیھ النُّجوم فیقول:
  

 "في كلِّ بلٍد من بلداِن العالم
 أودعُت نجمةً من نجماتي.
 كنُت مھووساً بسرِّ الحیاة

  ولم أعرف أّن الحیاة
 داٌء ال تشفیھ النُّجوم."

  
الش��اع��ر ی��ط��وي ح��االت ال��غ��رب��ة 
والیأس فیعود إلى نجمت�ھ األول�ى؛ 
یعود إل�ى "ال�ن�ق�ط�ة" وم�م�ارس�ة 
السعد بأنطولوج�ی�ت�ھ�ا وی�ؤنس�ن�ھ�ا 

 حتى یُقبّل وحدتھ:
  

 "أنتظر بشوق أْن أدخَل نقطتي
 ألصافَح وحشتي
 وأقبَّل وحدتي".

یصل الشاعر إلى م�ع�ن�ى ال�ج�ن�ون 
في الحیاة أو ج�ن�ون الش�اع�ر ف�ي 

 وجوده الحیاتي فیقول:
  

 "الّشعر جنوٌن جمیل
 أو جنوٌن ُمطلق

 أو جنوٌن سریاليّ 
 أو جنوٌن حروفيّ 

 أو جنوٌن نقطوي.".
ھذه مع�ان�ي ال�ج�ن�ون ف�ي ت�ج�رب�ة 
القصیدة لدى الشاعر أدی�ب ك�م�ال 

الدین ف�ي قص�ی�دت�ھ ال�ت�ي ت�ع�ی�ش 
"ال���ج���ن���ون األخ���ی���ر" ب���م���ع���ن���ى 

 "الجنون السعید".
  

 مضمون ثالثي
************* 

ثمةَ دوام للنقطة وللح�رف ع�ن�دم�ا 
یشتعل الشاعر علیھ�م�ا ل�ی�س�ت�ع�ی�د 
بنیتھ التركیبیة ع�ل�ى ن�ح�و رائ�ق، 
فالج�ن�ون الس�ع�ی�د س�ی�ت�ح�ّول إل�ى 
لحظات أخرى كما كت�ب�ھ�ا ص�اح�ب 

 الرحلة السریالیة قائالً:
  

 "حرفي أحترق
 قد یكون،

 لكنّھ اقترَب حّد الذھول
 بسؤاٍل إبراھیميّ 

 ودمعٍ یعقوبيّ 
 وجماٍل یوسفيّ 

ِم��ن ال��ذي ی��ق��ول ل��ل��ش��يء ك��ن 
 )2فیكون". (

  
األش��ی��اء ع��ن��دم��ا ت��ح��ت��رق ل��دى 
ل إل�ى رم�اد إن�م�ا  الشاعر ال تتح�وَّ
إل��ى ب��وت��ق��ة أخ��رى ت��ق��ت��رب ح��ّد 
الذھول، ق�وام�ھ الس�ؤال ال�م�رّك�ب 
ال��ذي ی��ت��قّ��وم ب��ث��الث ل��ح��ظ��ات 
مستوحاة من التركیب�ی�ة ال�ق�رآن�ی�ة 
التي یعبر عنھا في لغت�ھ ال�دی�ن�ی�ة. 
وق��د س��ع��ى الش��اع��ر ألن ت��ك��ون 
ب��الس��ؤال اإلب��راھ��ی��م��ي، وال��دم��ع 
الی�ع�ق�وب�ي، وال�ج�م�ال ال�ی�وس�ف�ي. 
وھي ثالثیة رائقة رّكب�ھ�ا الش�اع�ر 
في نّصھ الشعري كم�الٍذ إب�داع�ي؛ 
حیث یخت�اط الش�ع�ري ب�ال�م�ع�رف�ي 
الدی�ن�ي ف�ي ظ�ھ�وره ال�ق�رآن�ي م�ا 
 یُحسب للشاعر اشتراكھ اإلبداعي.

****************** 
) األعم�ال الش�ع�ری�ة ال�ك�ام�ل�ة: 1( 

ال��م��ج��لّ��د الس��ادس، أدی��ب ك��م��ال 
الدین، منشورات ضفاف، بیروت، 
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  العنوان
ع�ن�وان ال�روای�ة ی�ؤش�ر ال�ى م��ك�ان، ال�م�ك��ان 
(أزق�ة)، ب�م�ع�ن�ى: الض��ی�ق وتش�اب�ك وت�ق�اط��ع 
الطرق، بمع�ن�ى: ش�ری�ط م�ت�ق�اب�ل م�ن م�ن�ازل 
متواضعة، تضّم ناساً من العامة، البیوت تفت�ح 
أبوابھا ع�ل�ى ال�زق�اق، ول�ك�ن�ھ�ا م�غ�ل�ق�ة ع�ل�ى 

ب�ی�ن ج�دران�ھ�ا وغ�رف�ھ�ا الض�ی�ق�ة.   أسرارھ�ا
فالزقاق لی�س ش�ارع�ا واس�ع�ا، ول�ی�س فض�اء 
رحبا. (أزقة ب�غ�داد): مض�اف ومض�اف ال�ی�ھ، 
أزقة مض�اف م�رف�وع، وب�غ�داد اس�م م�ج�رور 
ك�ون�ھ مض��اف�ا ال��ى االزق�ة، ی��م�ك�ن أن ی�ك��ون 
الزقاق مبتدأ، ولكن این الخبر؟؟ ھل ھو زق�اق 
س��ع��ی��د، زق��اق م��غ��ل��ق، زق��اق ج��م��ی��ل، زق��اق 

 مفتوح؟؟
تتبادر للقارئ أسئلة: أزقة بغداد ما بھ�ا؟ أزق�ة 
بغداد م�ا ھ�و ت�وص�ی�ف�ھ�ا؟ أزق�ة ب�غ�داد ك�ی�ف 
تعیش؟ متى ت�ب�دو س�اك�ن�ة وم�ت�ى ت�دّب ف�ی�ھ�ا 
الحیاة؟ كیف ت�خ�اوت وتس�اك�ن�ت ف�ی�ھ�ا ال�دور 
وال��ن��اس، واالج��ن��اس، واألدی��ان، واألج��ی��ال، 
واألعمال، والمھن؟ لماذا ھذا االختیار لل�ع�ی�ش 

 في ھذه األزقة الضیقة؟
تبقى ھذه األسئلة تدور في م�خ�ی�ل�ة ال�م�ت�ل�ق�ي  

حینما یقرأ الروایة، ك�م�ا ت�دور ال�ن�ح�ل�ة ح�ول 
زھرة لتمتص رحیقھ�ا؛ ل�ت�ن�ت�ج عس�ال ی�ن�ع�ش 
الروح ویبعث الحیویة في الجسد. لكن ن�ح�ل�ت�ي 

ذرف�ت وان�ت�ج�ت دم�ع�ا  -وانا اق�رأ ال�روای�ة  -
ساخنا للنھایة المؤلمة لعشاق دفعوا أرواح�ھ�م 
وشبابھم لوطن وشعب لیعیش حّرا سعیدا یرید 

 قرابینا تفتدیھ، وتصد عنھ كل مكروه.
ھذه ھي صی�رورة الش�ر وال�ع�دوان�ی�ة ح�ی�ن�م�ا 
یعیش الطفل وسط أج�واء ال�ع�ن�ف وال�ح�رم�ان 
والقھر، فھذا ھو س�ن�ان اب�ن ال�رج�ل الس�ك�ی�ر 
مدمن الخمرة والقمار، الذي ی�ق�دم ع�ل�ى ب�ی�ع 
طفلتھ التي لم تبلغ الثالث�ة عش�ر م�ن ع�م�رھ�ا 
(ریام) الى رجل كھل مكروش مك�روه (أخ�ذھ�ا 
ذلك الحقیر، وذھب بعد أن دفع المال ل�وال�دي) 

 .11ص/
ب��ع��د أن اس��ت��ب��اح جس��دھ��ا ب��ھ��م��ج��ی��ة فض��ة، 

في دماء عذری�ت�ھ�ا غ�ی�ر ال�ن�اض�ج�ة   واغرقھا
لتموت أمام أنظار اخیھا ف�ي ب�اب ال�دار، ب�ع�د 
ھربھا من المكروش الذي سیموت ف�ي حض�ن 

 عاھرة مبتذلة.
األم ال��خ��ان��ع��ة ال��خ��اض��ع��ة لس��ط��وة (ال��ف��ح��ل) 
المستھ�ت�ر ب�ك�ل ح�ق�وق ال�زوج�ی�ة واالط�ف�ال، 
والفاقد ل�ح�ّس ال�م�س�ؤول�ی�ة ل�رع�ای�ة ع�ائ�ل�ة، 

إدام�ة ح�ی�اة ال�ع�ائ�ل�ة   لتتحمل ھي مس�ؤول�ی�ة
 كبائعة في السوق.

یتبناه العم (محسن) بعد وف�اة ال�وال�د   * سنان
ثمال في الشارع، العم م�ح�س�ن ع�ازف ال�ع�ود، 
صاحب الروح الشفافة الرقیقة المحبة للج�م�ال 
وال�ح��ی��اة، ال��ذي اح��ت��م��ل ك��ل مس��اوئ س��ن��ان 
وسادیتھ ومشاكساتھ مع الجمیع، أمالً من العم 
أن یجعل منھ شابا سویا محبّا ل�ل�ن�اس ون�اف�ع�ا 

 للمجتمع ولكن...
ی�ت�خ��رج س��ن�ان ض�اب��ط�ا ض�م��ن ق��وات األم��ن 
العراقیة، ھذا السنان صار إسماً على مس�ّم�ى، 
فھو رمز األسنة ال�ج�ارح�ة ال�ط�اع�ن�ة ال�ق�ات�ل�ة 
الحقودة الذي لم یصُح اّال بعد أن انغمس ح�ت�ى 
اذنیھ بالجریمة والقتل وسفك دم�اء االب�ری�اء، 

ول�ل�ث�وار   وقاطع لطرق ال�ع�ش�اق وال�م�ح�ب�ی�ن
ال�م�ن�ت�ف�ض�ی��ن ض�د ق�وى ال�ف��س�اد وال�ج�ری�م��ة 
والتبعیة الذي لم یعِ اّال ب�ع�د ف�وات االوان، إن 
ھ�ؤالء ال��ح��ك��ام ان��م��ا ھ��م س��راق وم��ن��اف��ق��ون 
یحكمون ب�اس�م ال�دی�ن، ویس�رق�ون وی�ق�ت�ل�ون 
بذراع الشیطان ( ال أملك دلیال على ان ب�ع�ض 
العمائم قد نھبت البالد في مساجد الرّب، خ�ل�ف 

 .13منبر السیاسة ) ص/
وھنا، یجدر بنا االشارة الى قض�ی�ة ھ�ام�ة، أال 
وھي: ان الفقر وال�ظ�ل�م وال�ح�رم�ان م�ن ق�ب�ل 
العائلة والمجتمع ال ینتج، بالضرورة ، أف�رادا 
یتوجھون ن�ح�و االن�ت�ق�ام وال�ك�راھ�ی�ة م�ن ك�ل 

یتّسمون بالغل�ظ�ة وال�وحش�ی�ة،   الناس، أفرادا

ب�ل م�ن ال�م�م��ك�ن ج��داً أن ت��ك�ون ردة ال�ف�ع��ل 
إیجابیة، ح�ی�ث ت�خ�ل�ق ھ�ذه ال�ظ�روف إنس�ان�ا 
یسعى ویناضل ویكافح من أجل ت�ف�ھّ�م أس�ب�اب 
ھذه السلوكیات وھذا االستغالل والقھر؛ لیكون 
مناضال صلبا من اجل الحریة والس�ع�ادة ون�ب�ذ 
كّل التقالید المتخلفة، والعمل على بناء مجتم�ع 
العدل والسالم والرفاه والحریة كما ھ�و (آزاد) 
وكما ھو (صفاء بن ثنوة) شھداء ال�ث�ورة م�ن 

 أجل حیاة أفضل...
* أنا التي قتلت روحھا ودفنتھا ھنا، أن�ا ال�ت�ي 
تدعو هللا ف�ي ك�ّل ی�وم ل�ی�أخ�ذ ح�ق (دی�ان�ا) و 
(آزاد) من رقبتك، أنا التي تن�ام ع�ل�ى أم�ل أن 
یكون ذاك الصباح الذي قتلت بھ دیانا كذبة ..) 

 .212ص/
* ھكذا أجابت (ل�ی�ن) ال�م�ج�رم ال�ق�ات�ل س�ن�ان 
(رجال ھزیال بلحیة كثیفة ی�ع�ت�ری�ھ�ا ال�ب�ی�اض، 

. ھذا توصیفھ بعد أن 212ومالبس بالیة) ص/
بدأ یراجع سلوكیاتھ المنحرفة القذرة، مخاط�ب�ا 
(لین) صدیقة (دیانا) الحمیمة، قائالً: (أرج�وك 
یا لین ادعي لي ان یأخذ هللا روحي، أرجوك یا 
لین لم أعد أتحمل أنا أراھ�م ف�ي ك�ل م�ك�ان ال 

 یمكنني أن استریح منذ ثمان سنوات...)
* فمن ھ�ي ل�ی�ن؟ وم�ن ھ�و آزاد؟ وم�ن ھ�ي 

 دیانا؟
* دیانا: إبنة جالل مفوض الش�رط�ة، االنس�ان 
الطیب الحنون المسالم، إب�ن�ة (فض�ة) زوج�ة، 
أو جنّة ، جالل األولى كما تقول دیانا. حیث ان 
جنّتھ الثانیة ھي حدیقتھ الجم�ی�ل�ة ف�ي م�ن�زل�ھ 
الصغیر، الذي یض�م�ھ�ا ب�اإلض�اف�ة ل�ألم واألب 
واألخ الصغیر (ندیم) ندیم دیانا ومثار سعادتھا 

 ومرحھا في البیت.
* أّما لین: فھي صدیقة (دیانا) وت�وأم روح�ھ�ا 
باإلضافة الى كون�ھ�ا زم�ی�ل�ت�ھ�ا ف�ي ال�م�درس�ة 
والدراسة الجامعیة فیما بعد. كانت لین ال یھ�دأ 
لھا بال اال حینما تطمئن ال�ى س�الم�ة وس�ع�ادة 
وأم��ان وراح��ة (دی��ان��ا)، ان��ھ��ا ن��م��وذج رائ��ع 
ل�ل��ع�الق��ات االنس��ان�ی��ة ال��ن�ب��ی�ل��ة، ح��ی�ث ال�ح��ب 

 والصدق والوفاء والتضحیة واالنسجام.
* العم ب�ط�رس: االنس�ان ال�م�س�ی�ح�ي ال�ط�ی�ب 
الحنون المثقف، صاحب المكتبة في المن�ط�ق�ة. 
وھو من تش�ت�ري، او تس�ت�ع�ی�ر (دی�ان�ا) م�ن�ھ 
ال��روای��ات وال��ك��ت��ب ودواوی��ن الش��ع��ر، ف��ھ��ي 

ك�م�ا ت�ق�ول: (أح�ب   عاشقة للش�ع�ر وال�روای�ة
 .7الشعر والروایة كثیرا)ص/

أخذت (دیان�ا) ت�دی�ر ال�م�ك�ت�ب�ة ب�دال ع�ن ال�ع�م 
(بطرس) إلصابتھ بكسر ف�ي ال�ح�وض بس�ب�ب 

 انفجار سیارة مفخخة في الشارع.
كان (بطرس) على عالقة طیبة جدا مع (دیانا)
، یقدر نباھتھا واھتمامھا بالثق�اف�ة واألدب (ال 

، ی�ع�ن�ي 21یا دیانا انت تختلفین عنھم )) ص/
انھا تختلف عن بق�ی�ة ال�ن�اس ال�ع�ادی�ی�ن غ�ی�ر 

 المبالین بالثقافة واألدب .
أثن�اء ادارت�ھ�ا ل�ل�م�ك�ت�ب�ة، ك�ان ی�زورھ�ا ال�ع�م 
(محسن) عازف العود البارع، أح�ب�ھ�ا ك�ث�ی�را، 
واخذ یدربھا على العزف. ھذا ال�م�ح�س�ن إس�م 

تكفل تربی�ة (س�ن�ان)....   على مسّمى وھو من
ی�ق�ص�د وال�د  -وھو القائل: (وقع على االرض 

وھو ثمل، ركضت نحوه أمس�ك ب�ی�دي  -سنان 
وھو یقول: ولدي أمانة لدیك، ثم فارق الحی�اة. 
ومن یومھا وانا أھتم بسنان، وقم�ت ب�ك�ف�ال�ت�ھ 
الى أن اصبح ضاب�ط�ا ف�ي ال�ج�ی�ش، ی�ری�د أن 

وع�ج�زت وأن�ا ات�ك�ل�م م�ع�ھ،   ینتقم من الحیاة
ابتعدي انت وآزاد عنھ یا دی�ان�ا، ف�ال أس�ت�ب�ع�د 
حتى محاولتھ لقتل آزاد فھو یحبك ولكن بق�ل�ب 

 .154أسود) ص/
 

* آزاد: بناء على دعوة من صدیق والد دی�ان�ا 
العم (ادریس) ل�ح�ض�ور زواج ول�ده (حس�ام)، 
فذھبت العائل�ة ج�م�ی�ع�ا (ج�الل وفض�ة ودی�ان�ا 
ون�دی��م الص��غ��ی��ر) ل��م��ش��ارك��ة ع��ائ��ل��ة ادری��س 

تقع   أفراحھا في دارھم في البصرة، الدار التي
دی��ان��ا ل��ت��ت��أم��ل   ب�ال��ق��رب م��ن ال��ن��ھ��ر. ت�ذھ��ب

البساتین، وتشم نسیم الھواء العلیل على ضفة 
النھر، تنزلق قدمھا فتسقط في النھر الذي ك�اد 
ان یبتلعھ�ا ألن�ھ�ا ال ت�ج�ی�د الس�ب�اح�ة ل�وال أن 
انقذھا (آزاد) الذي صادف وجوده بالقرب م�ن 
النھر، ألنھ أیضا من أصدقاء حسام ال�ع�ری�س، 
دون أن تعرفھ دیانا سابقا، تس�ت�ل�ط�ف�ھ وت�ك�ب�ر 
فیھ شھامتھ وروح التضحیة لدیھ حیث منحھ�ا 

 حیاة جدیدة.
معنى (آزاد) في العربیة: ھو اس�م ع�ل�م م�ذك�ر 
فارسي وكردي (ھو الح�ر، ال�ط�ل�ی�ق، ال�ذي ال 
عیب فیھ )، وھنا یم�ك�ن�ن�ا ان ن�ق�ول ان ال�ح�ر 
الطلیق أنقذ (دیانا) الع�راق، االم�ة ال�ع�راق�ی�ة، 
من الغرق والضی�اع . ھ�ذه ال(دی�ان�ا) ( وھ�و 
اسم أحدى المعبودات التي كانت م�ع�روف�ة ف�ي 
الحضارة الرومانیة القدیمة، وكانت الم�ع�ب�ودة 
دیانا ھي المسؤولة عن الصید والقمر، وكان�ت 
ابنة لإللھ جوبتیر كبیر االلھة عند الروم�ان )، 

 ومن أھم صفات دیانا انھا :
* فتاة رقیقة وحساسة وت�م�ت�ل�ك ق�ل�ب�ا أب�ی�ض�ا 

 وطیبا.
 * ھادئة الطباع وعاقلة ورزینة.

* لدیھا حس فني جمیل یج�ع�ل�ھ�ا م�م�ی�زة ع�ن 
 الجمیع.

* تمیل للقیادة وتحمل المسؤولیة ودائما تنجح 
 في ذلك.

* لبقة في ال�ح�دی�ث االم�ر، ال�ذي ی�ی�س�ر ل�ھ�ا 
تكوین العالقات االجتماعیة. نعم، انھ�ا ص�ف�ات 
االمة العراقیة ال�ت�ي م�ی�زت�ھ�ا ب�ی�ن ك�ل االم�م، 

ال��ث��روة وال��ث�ق��اف��ة وال��ف�ط��ن��ة وال��ذك��اء   ح�ی��ث
م�ھ�م�ا   وال�رق�ة  والبالغة والطالقة والم�ح�ب�ة

تكالب ع�ل�ی�ھ�ا ك�ل أش�رار ال�ع�ال�م ف�ي الش�رق 
 والغرب وذیولھم في الداخل.

ان الروائیة على ع�ل�م ب�م�ع�ان�ي   ال أدري، ھل
أس�م�اء أب�ط�ال روای�ت�ھ��ا، أو ج��اء اخ�ت��ی�ارھ��ا 

ف�ي اخ�ت�ی�ار   عشوائیا، فقد كانت موفقة تمام�ا
االسماء لیطابق االسم المسّمى، ك�م�ا ف�ي آزاد 

 ودیانا وسنان على وجھ الخصوص.
تحدث مشادة كالمیة بین س�ن�ان وآزاد بس�ب�ب 
عالقة دیانا بآزاد الذي أنقذھا من ال�غ�رق، ك�ل 
منھم�ا ی�ح�اول أن ی�ك�ون ھ�و االق�رب ال�ی�ھ�ا، 

لیكسب وّدھا. تبقى ص�ورة الش�اب   یستلطفھا 
(آزاد) في مخ�ی�ل�ة (دی�ان�ا) ب�ع�د ع�ودت�ھ�ا ال�ى 
بغداد، فھو الشاب الوسی�م ال�غ�ی�ور ال�م�خ�ل�ص 

 والودود الرزین والمؤدب.
تتم مراسیم الزواج وسط فرح ومرح ال�ج�م�ی�ع 

 ومباركتھم.
تستعرض الكاتبة أحد األم�راض االج�ت�م�اع�ی�ة 
التي مازالت موجودة في م�ج�ت�م�ع�ن�ا ال�ع�راق�ي 
ال��ع��ش��ائ��ري ال��م��ح��اف��ظ، أال وھ��ي ظ��اھ��رة 

اع��ت�رض (ن�ھ��ى) أب��ن��اء   ((ال�نَ��ْھ�َوة)) وك�ی��ف
عمومة (ریام) بنت ادریس لمنع زواج�ھ�ا م�ن 
حبیبھا الذي تقدم لخطبتھا، وك�ی�ف ت�م ت�ج�اوز 
ھذه العقبة بصع�وب�ة م�ن خ�الل ت�دخ�ل ب�ع�ض 
الوجھاء والسادة لحل ھذه العقدة وتراجع آباء 

الى بغداد   عمومتھا عن النھوة... تعود العائلة
بعد انتھاء مراسیم الزواج في الب�ص�رة، وھ�ي 
إشارة الى قوة العالقات االنسانیة واالجتماعیة 
بین العوائل ال�ع�راق�ی�ة ف�ي ال�وس�ط وال�ج�ن�وب 
والشرق وال�غ�رب والش�م�ال، ی�ت�ش�ارك�ون ف�ي 
االفراح واالتراح ال تفّرق بینھ�م ال�دی�ان�ات وال 

 القومیات والطوائف. 
تق�ب�ل دی�ان�ا ول�ی�ن ف�ي ك�ل�ی�ة ال�ت�ح�ل�ی�الت    *

المرضیة، وبعد انتھاء الدراسة یبدأ ال�ت�ط�ب�ی�ق 
والعمل في المستشفى ب�رف�ق�ة ودالل�ة (م�ؤی�د) 
ابن عمة دیانا، فتتطور عالقة حب ب�ی�ن م�ؤی�د 
ولین، وقد كانت عالقة ناجحة وموفقة ان�ت�ھ�ت 

  بالزواج ومباركة دیانا وعائلتھا لھم.
تجري كل ھذه االحداث بالتزامن مع ان�ت�ف�اض�ة 
تشرین الشعبیة الشب�اب�ی�ة ف�ي ك�ل م�ح�اف�ظ�ات 
العراق الوسطى والج�ن�وب�ی�ة، وك�ان م�رك�زھ�ا 

 ساحة التحریر في بغداد.
دیانا تحضر الى الساحة باندفاع الش�ب�اب ن�ح�و 
ال��ت��غ��ی��ی��ر وال��خ��الص م��ن زم��رة ال��ف��اس��دی��ن 
المھیمنة على كرسي الحكم في العراق، شع�ل�ة 
ثوریة یحملھا الشباب ال�ث�ائ�ر، ح�ی�ث ال�ث�ق�اف�ة 

واالنض��ب��اط وال��ت�ن��ظ��ی�م وال�ع��الق��ات   وال�وع��ي
االنسانیة الفیاضة الس�ائ�دة ف�ي ت�ع�ام�ل�ھ�م م�ع 

 بعضھم ومع االخرین.
الساحة تضم الجنسین جنبا الى جنب، دون أیة 
محاولة تحرش او مشاكسة فجة ك�م�ا ی�ح�ص�ل 
في الشارع، فقد ألغى الوعي الثوري لل�ش�اب�ات 
والشباب الغرائز الحیوانیة في ق�م�ام�ة ال�واق�ع 
المتردي للوضع الق�ائ�م، وق�د ن�ذروا ان�ف�س�ھ�م 
السترج�اع وط�ن�ھ�م ال�م�أس�ور م�ن ق�ب�ل ق�وى 
الفساد والنھ�ب وذی�ول ال�ق�وى االس�ت�ع�م�اری�ة 

 العراق وشعبھ.  الطامعة بأرض وثروات

أثار اعجاب (دیانا) الشاب الثوري ال�ذي یش�ع 
انسانیة وث�وری�ة وان�دف�اع�ا ل�ت�ح�ق�ی�ق اھ�داف 
المنتفضین، وتحقیق أھداف الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
عموما، وقیام دولة االنسان، دول�ة ال�م�واط�ن�ة 
الصالحة ولیست دولة ال�ط�وائ�ف وال�م�ك�ون�ات 
كما كرسھا ورسمھ�ا ال�م�ج�رم (ب�رای�م�ر)) ف�ي 
ال�ع��راق م�ن أج��ل ش��رذم��ة الش��ع��ب ال��ع��راق��ي 
وتفتیت وحدتھ الوطنیة؛ لیسھل علیھا ق�ی�ادت�ھ 

 علیھ.  والسیطرة
انھ الشاب ابن ثنوه الذي (أحب ثنوة والعراق، 

ان�ھ الص�ف�اء وال�ن�ق�اء   مكّرسا حیاتھ ألجلھما.
اآلزاد ال�ح�ر ال�ط�ل�ی�ق ال�ذي   واالقدام، كما رآه

تلتقیھ دیانا ھناك، وقد كان مع الشب�اب ال�ث�ائ�ر 
في ساحة التحریر. (آزاد) الشاب الوحی�د ف�اق�د 
األبوین الساكن في دار متھالكة في أح�د ازق�ة 
بغداد، كذلك تواجد سنان باعتباره أح�د ض�ب�اط 
األمن وقواھا القمعیة الممثلة للسلطة، لین�ف�س 
عن حقده وكرھھ وانتقامھ ضد الشباب ال�ث�ائ�ر 
محتفال بوحشیة القوات الحكومیة الملیشیاویة 
القذرة لقمع ال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن ب�ال�رص�اص ال�ح�ي 

 وقنابل الدخان المسیلة للدموع...
آزاد یتردد على مكتبة العم بطرس، یھیم بح�ب 
دیانا، حیث یجلس قبالة غرفتھا لیحظى بنظ�رة 
منھا، وھو القائل: ( ع�ن�دم�ا ت�رتش�ف الش�اي 

 .135أغار من فم القدح وأحسده ) ص/
طبعا یصاب الجمیع بصدم�ة ك�ب�ی�رة م�ن االل�م 

نتیجة اصاب�ت�ھ   واألسى بسبب استشھاد صفاء
في الرأس بقنبلة دخانیة كانت توج�ھ ل�رؤوس 

 وصدور الثوار.
آزاد یغار كثیرا على دیانا، واقت�راب ال�ط�ب�ی�ب  

ی�ث�ی�ر غض�ب دی�ان�ا   منھا في المستشفى، مما
وتخاصم ازاد، احساس األب ج�الل ب�ح�ب آزاد 

وخشیتھ من أن یأخذ ھ�ذا الش�اب اب�ن�ت�ھ   لدینا
م��ن��ھ، آزاد ی��واض��ب ال��ح��ض��ور ال��ى س��اح��ة 
التحریر، كما دینا التي تقول: (ع�ل�ّي أن أع�ود 

. ح�ت��ى 136ال�ى ح��ی�ث ی�ن��ت�م��ي ص��ف�اء) ص/
توصیفات دیانا وحبھا الثوري لصف�اء ب�ن   ان

ثنوة أثار شكوك آزاد بحبھا العاطف�ي لص�ف�اء، 
ولم یستقر فك�ره اال ب�ع�د ان ع�ل�م ان�ھ عش�ق 
الثورة والنقاء والحم�اس والص�ف�اء ال�ث�وري، 
انھ عشق مثل واھداف وقیم صف�اء. (ل�م ی�ك�ن 
صفاء من أھ�ل االرض م�ن ال�ب�دای�ة ل�ق�د ح�ّل 

 .151كضیف ثم رحل ) ص/
آزاد یس�ت�ع�ی�د ع�الق�ت�ھ ب�دی�ان�ا ب�ع�د ال�خ�ص�ام، 
فاألھداف السامیة الك�ب�ی�رة ت�ج�رف ال�خ�الف�ات 
الجزئیة الثانویة البسیطة، وقد كان آزاد یذوب 
في حب الثورة ودیانا وال یبالي بالبرد أو ط�ول 
انتظار، انھ حب شرقي جارف ال یعرف ال�م�ل�ل 
وال الكلل، وك�م�ا وص�ف�ت�ھ دی�ان�ا (ع�ن�ی�د رج�ل 
شرقي كدخان سجائره یحترق وال یبال�ي) ص/

142. 
دیانا تصاب باالنھیار والسقوط في الساحة بعد 
مشاھدتھا الستشھاد احد الث�وار الش�ب�اب ب�ی�ن 
ایدي احد اصدقائھ ورفاقھ وھو یوصي صدیقھ 
(قل لح�ب�ی�ب�ت�ي ان�ي اح�ب�ھ�ا، وای�اك ان ت�ت�رك 

فلم تحتمل المشھد، فتجھر   .125الثورة) ص/
بالبكاء والنحیب والص�راخ وال�ح�زن الش�دی�د، 
یحملھا آزاد ال�ى ال�م�س�ت�ش�ف�ى، ح�ت�ى تس�ت�ق�ر 

  حالتھا ومن ثم الذھاب الى الدار.
تصاب المجموعة بمصاب ألیم وفاجعة م�رض 
العم محسن، وی�م�وت ام�ام أن�ظ�ارھ�م ب�ع�د ان 
اھدى العود لدیانا وھو یقول لھا: (العود أمان�ة 

ن�ظ�رِت   لدیك، تذكریني كلما عزف�ت ع�ل�ی�ھ أو
. وذكر لھ�ا ق�ول ن�ی�ت�ش�ھ ح�ول 154الیھ) ص/

أھمیة الموسیقى كما قال نیتشھ (ان الموسیقى 
 .154الغت احتمال ان تكون الحیاة كذبة) ص/

تنقطع (دیانا) عن ل�ق�اء (آزاد) بس�ب�ب وج�ود 
(بیانكا) الشابة ال�ع�ام�ل�ة ف�ي ال�ح�ان�ة ف�ي دار 
(آزاد)، بعد أن تمكنت من إن�ق�اذه م�ن ال�م�وت 
قتال على ید سنان وزمرتھ، فنقل�ت�ھ ب�ال�ت�ع�اون 
مع (امین) الى دارھ�ا والس�ھ�ر ع�ل�ى ص�ح�ت�ھ 
لحین تعافیھ ولو نسبیا، ونق�ل�ھ ال�ى داره وق�د 

ق�اص�دا دارھ�ا،   كان یلھج باسم الحبیبة دی�ان�ا
ول�ك�ن�ھ ل�ن ی�ت��م�ك�ن م��ن ذل�ك بس��ب�ب ت�دھ��ور 

(دی�ان�ا) ع�ن آزاد   صحتھ... بعد ان ان�ق�ط�ع�ت
كاشفھا بحبھ ولو من باب الدار، س�ی�ط�ر   الذي

زارت�ھ�ا (ب�ی�ان�ك�ا)   علیھا القلق وااللم ب�ع�د ان
وشرحت لھا ك�ی�ف ان�ق�ذت ازاد م�ن ال�م�وت، 

 وھذا ھو سبب تواجدھا في داره...

تقرر دیانا الذھاب ال�ى س�اح�ة ال�ت�ظ�اھ�ر، م�ن 
التحریر الى ساحة الخالني حینما لم ت�ج�د آزاد 
فیھا، تباشر عملیة تطبی�ب وتض�م�ی�د الش�ب�اب 
المصاب بإطالقات ناریة او قنابل غ�از، ول�ك�ن 
حدث ھجوم واسع النطاق من قبل المل�ی�ش�ی�ات 
والقوات الحكومیة على الساحة وحرق الخی�م، 
باإلضافة الى ق�ن�اب�ل ال�غ�از ال�م�س�ی�ل ل�ل�دم�وع 
وخراطیم الماء الساخن ... ال�خ، م�ن وس�ائ�ل 

 القمع ...
یستمر الشباب في التظاھر، تحدث احت�ك�اك�ات  

بین آزاد وس�ن�ان ح�ت�ى ف�ي الس�اح�ة، س�ن�ان 
یحاول الخالص من آزاد لیصفو ل�ھ ال�ج�و م�ع 
دیان�ا ال�ت�ي ك�ان�ت ت�زج�ره بش�دة ك�ل�م�ا ح�اول 

 االقتراب منھا.
یحصل ھجوم واسع في ساحة ال�خ�الن�ي، م�م�ا 
أدى الى قتل وجرح وأسر بعض الثوار، وك�ان 
ضمن األسرى آزاد لیق�ع ب�ی�د ال�م�ج�رم س�ن�ان 
الذي قرر تصفیتھ تحت التعذیب بعد ان رف�ض 

وت�رك�ھ�ا   آزاد رفضا قطعیا االبتعاد ع�ن دی�ان�ا
فریسة لسنان الذئب المفت�رس.. ول�ك�ن یس�ق�ط 
في یده ھذه المرة، حیث جاء أمرا من الجھات 
العلیا ب�إط�الق س�راح ال�ج�م�ی�ع ف�ورا واخ�الء 
سبیلھم فخ�رج آزاد م�ن م�ك�ان األس�ر م�ن�ھ�ك 
القوى لیقصد دار حبیبتھ، فھي ملھمتھ بالحیاة 
واالمل، لكن الذئب المسعور س�ن�ان ی�ع�ت�رض�ھ 
ھو وزمرة م�ن ال�ق�ت�ل�ة بس�ی�ارت�ھ�م الس�وداء، 
ویقوم بتصفیتھ بإطالق ال�ن�ار ع�ل�ی�ھ ل�ی�ف�ارق 

 الحیاة ھناك.
ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ح�زن وأل��م وقس�وة ف�ق��دان 
الحبیب تقرر(دیانا) مواصلة التواجد في ساحة 
التظاھر إلنقاذ ال�ج�رح�ى وال�م�ص�اب�ی�ن ھ�ن�اك، 
لتكمل مسیرة صفاء وآزاد، والسعي ل�ت�ح�ق�ی�ق 
أھداف االنتفاضة، ولكنھا تصاب ب�ط�ل�ق ن�اري 
تفارق الحیاة وھي تحلم باحتضان حبیبھ�ا ل�ھ�ا 
مبشرة إیّاه بانھا التحقت ب�ھ ل�ت�ح�ی�ا ف�ي رح�م 

 الخالدین.
 -:  اسلوب السرد

الكاتبة السرد الروائي بضمیر األن�ا   استخدمت
للشخصیات التي فص�ل�ت�ھ�ا ب�ع�ض�ا ع�ن ب�ع�ض 
وكأنھا تكتب مسرحیة ولیست روایة، ف�ت�ك�ت�ب 
دیانا، آزاد، سنان، بطرس، محسن ... وھ�ك�ذا 
وتتركھ�م ی�ت�ح�دث�ون ، ویس�ردون ح�ك�ای�ات�ھ�م 

 بضمیر المتكلم.
تمتلك الكاتبة لغة مشبّعة بالشعریة والتوصیف 
الجمیل لمشاعر شخصیات روایتھا ال�رئ�ی�س�ی�ة 

لش�د   والثانویة، وتص�وی�ر ال�ح�دث ال�م�ت�ح�رك
القارئ الى مجسم تصویري مؤثر م�ن ال�ب�ی�ت 
الى المكتبة، الى لینا، الى ساحة التحریر، ال�ى 
الخالني، البصرة، بغداد، المستشف�ى، وھ�ك�ذا. 
فللمكان المتغیر وجود ف�اع�ل ی�ع�ط�ي ل�ل�روای�ة 

معادل األحداث الموضوع�ي،   قبوال ویعزز من
على الرغم من ان الص�دف�ة ك�ان ل�ھ�ا حض�ور 

 ولقاء شخصیاتھا .  كبیر في احداث الروایة
أجادت الكاتبة ال�ت�ح�ك�م ب�األح�داث، وم�ج�ری�ات 
الس��رد ال��روائ��ي، واح��ك��ام نس��ی��ج ال��ح��ب��ك��ة 
ال�روائ��ی�ة. ال أخ�ف��ي ھ��ن��ا اع��ج�اب��ي ب�ح��م��اس 

تشری�ن الش�ب�اب�ی�ة،   الكاتبة، وتبنیھا النتفاضة
وایمانھا ال�ك�ب�ی�ر ب�ان�ت�ص�ار االن�ت�ف�اض�ة ال�ت�ي 

ل��ل��ك��ث��ی��ر م���ن   اص��ب��ح��ت ث��ی��م��ة م��ھ���م��ة
الع�راق�ی�ة، م�م�ا ی�ع�ن�ي ان ال�ث�ق�اف�ة   الروایات

والمثقفین واالدباء من مختلف االج�ی�ال ت�ق�ف 
قض�ی�ت�ھ   الى جانب الشعب المن�ت�ف�ض ل�ع�دال�ة

 ومشروعیة اھدافھ ومطالبھ.
                 

بدلیل ان الش�اب الش�ھ�ی�د وھ�و ی�ح�ت�ض�ر ف�ي 
ساحة التحریر أوصى صدیقھ ان یبلغ حبی�ب�ت�ھ 
(قضیتھ) بانھ یحبھا، وان ال یترك الثورة، كم�ا 
ان لین ومؤید أح�ی�اء وق�د ت�زوج�ا الس�ت�م�رار 
االج��ی��ال ال��م��ك��اف��ح��ة م��ن أج��ل ح��ی��اة افض��ل، 
(مصطفى وبیانكا) اصبحا م�ن رف�اق ال�ط�ری�ق 
والعم�ل ال�م�ش�ت�رك، وھ�م یس�ت�م�دون ال�وع�ي 
وتجارب الشعوب ألجل الحریة من مكتبة ال�ع�م 
بطرس، فجذوة االنتفاضة م�ا زال�ت مش�ت�ع�ل�ة 

 والبد من ثورة مؤزرة منتصرة.
أرى ان مدینة النجف ق�د تض�م الش�اب�ة ب�ن�ی�ن 

ال�ن�اض�ج�ة   علي الى قائ�م�ة م�ب�دع�ي ال�روای�ة
الرصینة، فكل الدالئل تشیر ال�ى ان�ھ�ا ت�م�ت�ل�ك 
ال��م��وھ��ب��ة وال��م��خ��زون ال��م��ع��رف��ي وال��ل��غ��وي 

 والحماس واالصرار لتكون روائیة ناجحة.

  وا   روا (أز اد)
    ا أ  اح اا   
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 توطئة :
استطاعت الروایة المغربیة كجنس أدب�ي إب�داع�ي   

ال أدبیة لھ كما األنواع األدبیة األخرى ب�م�ض�م�ون�ھ 
وغایاتھ وإنما بشكلھ عبر فترات زمنیة متفاوتة أن 
تحقق ذاتھا على مستوى التلقي والت�داول ب�ال�ن�ظ�ر 
إلى عدد اإلصدارات التي أغنت الساح�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة. 
ولعل تنوع العناوین وتعدد أسماء ك�ت�اب�ھ�ا وت�ب�ای�ن 
الرؤى واألس�ال�ی�ب م�ا دف�ع ال�ن�ق�د األدب�ي ل�ل�ن�ظ�ر 
والتأمل في األعمال الروائیة وم�ح�اورة أص�ح�اب�ھ�ا 

 وفق آلیات وشروط قرائیة مختلفة.
إن كل كاتب روائي یسعى إلى أن ی�ج�ع�ل إب�داع�ات�ھ 
شرفة یطل منھا القارئ على وجھ الحكایة أال وھ�ي 
العنوان، ولعل الوقوف بشھوة عند أث�داء (م�ط�ب�خ 
الحب) بحثا عن حلیب لقارئ یأبى الفط�ام، م�ا ھ�و 

 إال قطرة من غیث ال یغني المخمصة القرائیة.
 

 في اختیار الموضوعات:
( مطبخ الحب) لیس�ت ب�ال�روای�ة الس�وداوی�ة ال�ت�ي 
تضعك في مستنقع بال قرار كلما ح�اول�ت ال�خ�روج 
منھ تغرق في أعماقھ أكثر، بقدر ماھي س�م�ف�ون�ی�ة 
تعزف تفاصیل مرحلة تاریخیة مر منھا المغرب من 
خ��الل مص��اح��ب��ة ال��ذات الس��اردة ف��ي مس��ارات��ھ��ا 
الحیاتیة المختل�ف�ة، وم�ن خ�الل ع�رض ھ�م�وم�ھ�ا 
وقلقھا الوجودي، یقول الكاتب: ( أف�ك�ر أن أواخ�ر 
التسعینات وبدایة األل�ف�ی�ة ال�ت�ي عش�ت ب�م�رارت�ھ�ا 
وحالوتھا كانت حافلة بالتغی�رات ل�درج�ة أن ال�ب�ل�د 
تحول كثیرا حتى ما عاد یستطیع حمل ن�ف�س�ھ م�ث�ل 
حافلة مثقلة بالمتاع دارت حول ن�ف�س�ھ�ا ل�ت�ت�ف�ادى 
حفرة عمیقة فاختنقت ألن محركھا ضعیف.../ ك�ان 
الكثیر ممن صادقت ظلوا متمسك�ی�ن م�ن أن األم�ر 
سیظل على حالھ فلم یعبؤوا ب�أی�ة م�ب�ادرة / ج�اھ�د 
الكثیر من األساتذة والطلبة في رسم ص�ورة أفض�ل 
لبلد یسیر في اتجاه مج�ھ�ول/ وب�ع�د م�رور ال�وق�ت 
حاولت ان انظر إلى تلك المرحلة ع�رف�ت ان�ن�ي ل�م 
أفھم الكثیر من األمور كنا شبیھین بق�ط�ط ص�غ�ی�رة 
مغمضة ولم یكن ثمة من یمسك بأیدینا ویقودنا إلى 
الخالص لكنھ تاریخ بلد بأكملھ). إن تداخل األحداث 
وتعاقب المشاھد كان من أب�رز ال�ج�وان�ب ال�ف�ن�ی�ة، 
حیث اختبار مدى قدرة الذات على االح�ت�م�ال ع�ب�ر 

مجابھتھا بالكتابة بحثا ع�ن ج�واب لس�ؤال ال�ذات، 
 واستئصاال لبؤس الواقع على مقصلة الیراع.

تأتي اھمیة الروایة فیما تطرحھ من قضایا إنسانی�ة 
جوھریة، ذلك انھا اس�ت�ق�ت م�ادت�ھ�ا الس�ردی�ة م�ن 
الواقع، فاختزلت أحداثھا التي عاشت�ھ�ا الش�خ�وص 
في أفضیة مكانیة ما بی�ن م�دی�ن�ت�ي ال�رب�اط وال�دار 
البیضاء في فضاءات معظمھا م�غ�ل�ق�ة ك�ال�م�ط�ب�خ، 
وال��ب��ی��ت، وم��ق��ر ال��ج��ری��دة، وال��ق��ب��و، وال��م��رك��ب، 
والبحر.. وجمیعھا عالمات تبرر سی�رورة األح�داث 
في تجلیاتھا المختلفة قلقا وحی�رة وص�م�ت�ا ی�ق�ول: 
(أمضینا األیام ونحن في انتظار الوق�ت ال�م�ن�اس�ب، 
كنا نحسب المسافة بین القبو والش�اط�ئ ب�ال�ع�ی�ن)، 
یقول أیضا: (أیادینا على القلوب كلما م�رت دوری�ة 
مراقبة) ولعل ھذا ما شكل في الروایة تناغم�ا ب�ی�ن 
الذات البش�ری�ة، وال�ذات ال�ق�اص�ة ع�ب�ر ت�ف�اع�ل�ھ�ا 

 وبانفعالھا.
إن ال��ك��ات��ب وھ��و ی��رص��د األح��داث ل��ی��ق��دم ص��ورة 
واضح�ة ع�ن تش�ظ�ي ال�ذات، وانش�ط�ارات�ھ�ا ب�ی�ن 
لحظتین، أوالھما تنسج فیھ�ا ال�ذات خ�ی�وط�ھ�ا م�ن 
الراھن وال�ی�وم�ي، وال�ث�ان�ی�ة ت�م�ت�ح ص�ورھ�ا م�ن 
الذاكرة ومن الماضي یقول:( ثم تمضي األی�ام وأن�ا 
أعیش نفس اإلیقاع حین أكون م�م�ت�ل�ئ�ا وم�ن�ت�ش�ی�ا 
أنسى سھام، وحی�ن ات�ذك�ر حض�ورھ�ا أف�ك�ر ف�ی�م�ا 
أقلقھا/ تتحرك ذكریات كثیرة في خ�اط�ري/ أح�ی�ان�ا 
في المرحاض أو المطبخ أو في الصالة ت�ق�ف�ز إل�ى 

 ذھني صور بعیدة أو مشاھد قدیمة)
إذا كانت موضوعات الغرب�ة وال�ح�ن�ی�ن ،والص�راع 
والحیرة، والھویة والیأس واألم�ل أك�ث�ر ال�ق�ض�ای�ا 
التي تناولتھا الروایة، وقدمتھا بسخریة الذعة عبر 
تفعیل المساءلة التي حضرت على ط�ول ص�ف�ح�ات 
الروایة، فإن ذلك لم یكن مجرد سرد م�ج�ان�ي إن�م�ا 
ھو كشف لواقع یغتال ال�ح�ی�اة ،وال�ق�ی�م وال�ذاك�رة، 
لیشرعن المحاكمة الفنیة ف�ت�ت�ح�ول إل�ى م�واج�ھ�ة، 
وما الذات إال رمز لھذه المج�اب�ھ�ة ب�غ�ی�ة ال�ت�ح�رر، 
ورسالة تستدعي من المتلقي وقفة قرائیة م�ت�أن�ی�ة 

 تعید االعتبار للذات.
 

 بالغة السخریة :
ھل كانت سیرة الرجل إال رحلة إلى العوالم السف�ل�ى 
ب�ال��م��غ��رب؟ س��ؤال أس��س ل�ل��ع��الق��ة ب��ی��ن ال��روای��ة 
والقارئ، ویتفرع إلى أسئلة م�رت�دة ع�ل�ى الس�ؤال 
ذاتھ، وھل من خسر ح�ی�ات�ھ ب�ی�ن ال�دار ال�ب�ی�ض�اء 
والرباط وسط كل ھذا الكم من البشر سیربحھ�ا ف�ي 
مكان آخر؟ ان الروایة في جوھرھا ال تنف�ص�ل ع�ن 
ذلك التساؤل التصویري الذي یضفي علی�ھ�ا ص�ف�ة 
الدیستوبیا التي تزداد قتامة مع نھایة الروایة حی�ن 
یتحول السارد إلى مجرد جثة أدمنت الجلوس ع�ل�ى 
كرسي المطبخ بفعل العطالة، یقول:" ف�ك�رت أن�ھ�ا 
قد تكون على حق فیما تقول. ربما كانت الجثة فعال 
موجودة، ورب�م�ا ك�ان�ت ج�ث�ة الص�راح�ة والص�دق 

المفقودین في حیاتنا المشتركة، وربما كانت جثت�ي 
بمعنى آخر مختلف. ھل یكون الرجل المع�ط�ل غ�ی�ر 
جثة عطنة ال یرغب فیھا أحد؟". إن ق�ول ال�ك�ات�ب 
ی�ع�ن�ي أن ال�روای�ة م�ح�ك�وم�ة ب�م�ن�ط�ق الس�خ�ری��ة 
وببالغتھا الت�ي ت�ح�ت�ل م�ك�ان�ة م�ھ�م�ة ف�ي ال�ع�م�ل 
الروائي، خاصة وأن السادر بدا طیلة الروایة ناقما 
على الزمن الذي یتردى باستمرار، ومنتقدا ألحوال 
البالد والعباد یقول : أمام البرلمان مس�اح�ة عش�ب 
أخضر، والمبنى كبیر وأن�ی�ق، ع�ل�ى ال�ع�ش�ب ی�ج�د 
المعطلون ، وكل الم�ظ�ل�وم�ی�ن فض�اءا ألجس�ادھ�م، 
رایاتھم منصوبة ھنا وھ�ن�اك م�ث�ل ف�ی�ل�م ت�اری�خ�ي 
تصور مشاھد منھ في الھواء الطلق/ ك�ان ع�م�ري 
ینقضي أدركت ذلك من اول عصا أصابتني/ ب�ی�ن�م�ا 
غیرھم من الناس ظلوا في الوطن یطحنھم الوقت ) 
وھذا یوحي بتناقض بین مھمة ال�ن�ق�د االج�ت�م�اع�ي 
والنقد السیاسي التي اضطلع بھا، ویزداد إنتاج ھذا 
التناقض للسخریة في العنف ال�ذي ی�م�اَرس ع�ل�ی�ھ 
حین تھجره سھام، ی�ق�ول: ( ھ�ل ك�ان�ت ل�دي ی�وم 
غادرت حبیبتي سھام دون وداع رغبة دفینة آث�م�ة 
في ال�ف�ك�اك م�ن ع�الق�ت�ن�ا؟، وی�ث�ور ض�ده م�ھ�دي 
ویستشعر حس�د ع�ث�م�ان، ی�ق�ول :(وك�ان ع�ث�م�ان 
الوحید الذي یعرف حكایاتي وح�ق�ی�ق�ت�ھ�ا أك�اد ارى 

 الحسد في عینیھ).
 

 خاتمة
إذا كانت الذات الساردة تعیش في الروایة الحض�ور 
ال الغیاب، والحاض�ر ال ال�م�اض�ي، ف�إن ت�م�ث�الت�ھ�ا 
لألحداث تحمل معنى مزدوجا ب�ی�ن ال�م�اض�ي ال�ذي 
ورثھ ال�ح�اض�ر، وال�ح�اض�ر ال�ذي ف�ق�د ال�م�اض�ي، 
وبالتالي یجد القارئ نفسھ ب�ی�ن ھ�وی�ة م�ت�ص�دع�ة 
وذات منشطرة، ذات تعیش الحاض�ر وھ�و ع�م�ل�ھ�ا 
(الكتابة)، وتعیش الماضي الذي ھو ذاكرت�ھ�ا. ھ�ي 
ذات تتموضع في مقام سوسیو ثق�اف�ي ل�ك�ن�ھ�ا ذات 

 إنسانیة وكونیة تبحث عن وجود إنساني حر.
أخلص إلى أن أكثر ما میز الروای�ة ال�ج�راءة ع�ل�ى 
طرح السؤال، ثم إن الكاتب وإن اعلن التمی�ز ع�ب�ر 
قطیعتھ مع التراكم الروائي المغ�رب�ي غ�ی�ر أن�ھ ل�م 
ی�ت��خ�ل��ص م�ن ارت��ب�اط��ھ ب�ال��ذات، أض�ف ت��ع�اط��ی��ھ 
السطحي مع الفضاء، غیر أن الروایة صیغت بل�غ�ة 
جمیل محم�ل�ة ب�ال�دالالت ال�رم�زی�ة، وس�رد ت�وخ�ى 
التحلیل النقدي لمظاھر التش�وه واالخ�ت�الل واض�ع�ا 

 الواقع على مرآة التشریح.
................................................................ 
 الرباط -* استاذة باحثة بكلیة االداب/ جامعة محمد الخامس 
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اللغة الھامسة : ال�ھ�م�س ھ�والص�وت ال�خ�ف�ّي -2
وال��ذي الن��ك��اد نس��م��ع��ھ, والش��ع��ر ال��ھ��ام��س 
ھوالشعرالحّي الذي یتدفق صافیا ك�ال�ی�ن�ب�وع م�ن 
الذات الشاعرة لیست�ق�ب�ل�ھ�ا ل�م�ت�ل�ق�ي دون ع�ن�اء 
اومش�ق�ة, ت�ت�م�یّ�زال�ل�غ�ة بش�ف�اف�ی�ت�ھ�ا وع�ذوب�ت�ھ��ا 
الجمی�ل�ة. ك�ث�ی�رة ھ�ي ال�ل�غ�ة ال�ھ�امس�ة ف�ي ھ�ذا 
الدیون, ونجد الك�ث�ی�ر م�ن ھ�ذه ال�ل�غ�ة ال�ھ�امس�ة 
مبثوثة ومتداخلة مع تجلّی�ات أخ�رى, وس�ن�خ�ت�ار 
مقاطع نّصیة من بعض ھذه القصائ�د, ف�م�ث�ال ف�ي 
قصیدة / عاھدتَك أالّ اشرك بمالئكتك بشراً/, فم�ن 
خالل ھذا العن�وان نس�ت�ش�ع�ر ب�ھ�ذه ال�ل�غ�ة وھ�ي 
تھمس ھمساً رقیقاً ع�ذب�اً, ف�ي ت�رّف ةت�ح�لّ�ق�ةق�د 
صّورت لن�ا ال�ذات الش�اع�رة وخ�ل�ج�ات�ھ�ا أص�دق 
تصویر وأعمق , فمثالً تق�ول ف�ي م�ق�ط�ع نّص�ي/ 
تحرسن�ي إنّ�م�ا اس�ت�ح�ض�رت�ك دع�وات�ي ت�رّج�ل�ت 
ھرولةً تُخلُّف سماواتك الع�ال�ی�ات ت�ھ�ف�ھ�ف ع�ل�ى 
جدران وحدتي / ھ�ن�ا ن�ت�ل�م�س ب�وض�وح ن�ب�رات 
صافیة منّغمة تمتلك من األیحاء والعذوبة والرقّ�ة 
مما تنقل المتلقي الى عوال�م ب�ع�ی�دة داخ�ل ال�ذات 
الشاعرة, وفي قصیدة أخرى ب�ع�ن�وان/ ب�األم�س/ 
نقرأ ھذه اللغة الھامسة/ تمشي على الم�اء ب�غ�ی�ر 
بلل وتسیر الجبال بترنیمة س�ح�ر ت�م�س�ك عص�ب 
الدھشة فتستیقظ اآلمال منتشیة / ھ�ن�ا ن�ج�د ب�أّن 
اللغة الھامسة توحي لنا بانّ�ھ أث�ی�ری�ة ن�اب�ع�ة م�ن 
وجدان الذات الشاعرة, ھادئة ح�ّرة غ�ی�ر م�ق�یّ�دة 

 بأي زمن او مكان .
اللغة الصوفیة : ھي لغة األشراقات المنبعث�ة م�ن 
أع�م��اق ال��ق��ل��ب ن��ت��ی��ج��ة ل��ل��ص��راع��ات ال��ن��ف��س��ی��ة 
وال��م��ك��اب��دات واألزم��ات وال��م��رارات, ع��ب��ارات��ھ��ا 
ترانیم تخرج من األعم�اق م�ك�ت�وب�ة ف�وق س�ط�ح 
الروح البھیّة, لغة حّب عظیم وتجلّي وسالم, ل�غ�ة 
ترتعش كاألغصان الطریة كلّما داع�ب�ت�ھ�ا ال�ری�ح, 
غّضة متفت�ح�ة ك�األزھ�ار ت�ف�وح ب�ال�ع�ط�ر إذا م�ا 
أحّست بالھناء والھدوء والسك�ی�ن�ة, ف�م�ث�ال ن�ق�را 
للشاعرة في قصیدة/ سیّد الشبق/ جنّاتنا اآلھ�الت 
بفیض الشغف سنھرول إلیھا آیبون نقّوم م�الم�ح 
إغ��ت��راب األی��ام اآلف��ل��ة ن��ب��لّ��ل غّص��ة ال��دروب 
الظامئة../ لقد كانت ھذه اللغة الجسر الذي ت�ع�ب�ر 
علیھ الروح في محاول�ة ل�ل�ك�ش�ف وال�ب�ح�ث ع�ن 
األطمئنان والخالص, كونھ�ا ن�اب�ع�ة ع�ن ت�ج�رب�ة 
صادقة, لغة شفیفة طفح بھا القلب المب�ت�ل�ى عش�اً 
ووجداً وھیاماً , لغة جّوانیة حواریة مالمحھا تن�ّم 
عن تجربة روحیة نقیّ�ة. م�ت�ى م�ا أُب�ت�ل�ي ال�ق�ل�ب 
ب��ن��ی��ران ال��ح��ّب وعص��ف��ت ب��ھ م��واج��ی��د ال��بُ��ع��د 
والحرمان, حدثت في أع�م�اق ال�ن�ف�س ص�راع�ات 
نفسیة ومكابدة تستدع�ي م�ن�ھ�ا االح�ت�م�اء خ�ل�ف 
جدار الصمت والرمزیة وعدم التصریح او ت�ع�ل�ن 
ال�ت�م�ّرد واالفص�اح ع�ّم�ا ی�ع�ت�ری�ھ�ا م�ن م�رارات 
واخفاقات وعثرات ف�ي م�ح�اول�ة ل�ل�ت�خ�لّ�ص م�ن 
ضغوطات قد تؤدي الى حّد االنف�ج�ار, ف�ك�ی�ف اذا 
كان ھذا القلب قلب شاعر .. وكیف ل�و ك�ان ق�ل�ب 

  شاعرة ..؟؟ !.
أّن الذات الشاعرة ال�م�ب�ت�ل�ی�ة دائ�م�ا ت�ب�ح�ث ع�ن 
النجاة وتشرئب كلماتھا نحو الضیاء, وقد ت�رت�ف�ع 
وتسمو عن االرض وما فیھا من المحن واللج�وء 
ال��ى الس��م��اء وال��ت��ق��ّرب م��ن ال��ذات ال��م��ق��ّدس��ة 
واالحتماء تحت انوارھا القدسیة, فتكون حی�ن�ذاك 
اللغة عبارة عن م�ف�ردات م�ك�ت�وب�ة ف�وق س�ط�ح 
الروح بھیّة, انھا عبارة عن ترانیم من�ت�زع�ة م�ن 
أعماق ھذه الذات, لغة حّب عظیم وتجلّ�ي وس�الم 
لغة راعشة كالغصن الطرّي حین تداعب�ھ ال�ری�ح, 
غّضة متفت�ح�ة ك�االزھ�ار ت�ف�وح ب�ال�ع�ط�ر اذا م�ا 
أحّست بالھ�ن�اء وال�ھ�دوء والس�ك�ی�ن�ة, وض�ام�رة 
تتوّشح بالسواد اذا ما انتابھا الھجر وال�بُ�ع�د ع�ن 
الحبیب. ونجد ذلك متمثّالً في قصیدة/ ك�م�ا ی�ھ�بُّ 
الحبق عبیرهُ للوادي/ وھبتك ایام الشوق الجزی�ل 

عطاًء ال یھتدي اال لمدائنك الظام�ئ�ة ب�ذاراً ان�ث�ره 
ینبت في روحي ازھارا أنعش بیات أرضك أحی�ی�ھ 
اشجاراً ثمارھا ت�ت�ف�اخ�ر جس�ارةً ت�ن�ض�ج ك�روم�ا 
عرائشھا تذكاراتنا ال�ن�اع�م�ة ج�دی�ر ان�َت ب�ف�ورة 
مالحم القصید غائر في دسائس االحالم الشاھ�ق�ة 
تتجرد كلما عرتھا یقظة الغیاب ات�ن�ف�س فص�ول�ك 
رحیقا محموال على اثیر الشغ�ف ی�ا م�وس�م�ا م�ن 

 مواسم الغناء ../ .
لغة المرآیا والنّص الفسیفسائي : ھي لغة المرآی�ا 
والنّص الفسیفسائي وھي احدى مظاھر السردی�ة 
التعبیریة, اّن المتعارف علیھ في اللغة لكل ن�ق�ط�ة 
معنویة تعبیرا لفظیا واحدا الذي یعبّر عنھا, ل�ك�ن 
ماتفعلھ لغة المرآیا ھو االنطالق من معن�ى واح�د 
وبوحدات لفظیة متع�ددة , وب�م�ع�ن�ى آخ�ر ی�ع�ن�ي 
وحدة المعنى وتعدد االلفاظ, فیكون لدینا تناص�ات 
متكررة, أي ت�ن�اص ب�ی�ن وح�دات ال�ن�ّص ن�ف�س�ھ 
ول�ی��س ت��ن��اص م��ع نص��وص أخ�رى. ان ت��ن��اول 
الفكرة واالشتغال علیھا عن طریق تراكیب لفظیّة 
مختلفة یمّكننا من ال�ن�ظ�ر ال�ى ال�ن�ّص م�ن زوای�ا 
مختلفة, وھذا یعني بأّن ھذا لنّص متعدد ال�زوای�ا, 
وفیما نظرنا الى ھذه التركیب اللغویة فیما ب�ی�ن�ھ�ا 
سنراھا تراكیب فسیفسائیة, أي اّن كل تركیب فیھ 
یكون بشكل مرآة, فیمكننا حینھ�ا اّن نص�ف ھ�ذه 
اللغة بلغة المرآیا بینما نستطیع ان نص�ف ال�ن�ّص 

 بالفسیفسائي.
اّن لغة المرایا والنّص الفس�ی�ف�س�ائ�ي ت�ح�ق�ق ل�ن�ا 
تجلّي كبیر للفكرة والمعنى وترّسخ ھ�ذا ال�م�ع�ن�ى 
لدى المتلقي ھذا من جھة , ومن جھة أخ�رى اّن 
تعدد صور الفكرة داخل النسیج الش�ع�ري ی�ح�ق�ق 

 لنا الحركة فیھ .
في دیوان الشاعرة ھناك أكثر من نّص لغت�ھ ھ�ي 
لغة المرایا, وك�ّل ن�ّص م�ن�ھ�ا ی�ت�ك�ون م�ن ث�الث 
فقرات نّصیة كل فقرة ُكتبت ببناء جملي متواص�ل 
ولغة مكثّفة وببوح توصیلي شدید مصحوبا ب�ھ�ذا 

 الكّم من العاطفة.
فمثالً نّص/ عصفور سومري.. یعشعش في رح�م 
احالم�ي/ ج�اء ع�ل�ى ش�ك�ل ث�الث ف�ق�ران نّص�ی�ة 
م�ح�ك�م�ة ال�ب�ن�اء ادرام�ي وال�ھ�ن�دس�ي وال�ل�ف�ظ��ي 
والشعوري والح�ّس�ي, ی�م�ت�از ب�وح�دات ت�رك�ی�ب�ة 
فقراتیة في تعبیر واحد, حاولت الشاع�رة ف�ي أن 
ترسم ل�ن�ا م�الم�ح ال�ذات األخ�رى ب�دقّ�ة وبش�ك�ل 
تعبیري غیر مع�ھ�ود وبش�خ�وص نّص�ی�ة م�ل�ّون�ة 
ومتعددة تشترك جمیعھا في مھ�م�ة واح�دة وھ�ي 
الوصف ورسم مالمح ھذه الذات األخ�رى. وھ�ذا 
ما نجده أیضا في نّص/ َمْن یأخذني إل�ی�ك ی�ط�وي 
صحائف الرحیل األشعث..؟! ./ الذي ُك�ت�ب ب�ل�غ�ة 
تجردیة مدھشة جداً, وكذلك في نّص/ ابنة الجبل/ 
حیث نجد كیف تتفتّق الذات الشاعرة في ط�ری�ق�ة 
كتابة النّص العظیم ب�ل�غ�ت�ھ ال�م�ب�ھ�رة وج�م�ال�ی�ت�ھ 
الفّذة, وكذلك نجد ل�غ�ة ال�م�رای�ا ف�ي ن�ّص/ ع�ل�ى 
ضوئھ النائي ... ارتقیھ وطناً/. ف�م�ث�ال ف�ي ن�ّص/ 
م��ن ی��اخ��ذن��ي ال��ی��ك ی��ط��وي ص��ح��ائ��ف ال��رح��ی��ل 
االشعث؟/ نرى ب�أنّ�ھ ی�ت�ك�ون م�ن ث�الث�ة م�ق�اط�ع 
نّصیة مختل�ف�ة ال�ت�ع�ب�ی�رات وال�م�ف�ردات ول�ك�ن�ھ�ا 
تتحّدث عن موض�وع واح�د, وھ�ذا ھ�و ال�م�ق�ط�ع 
األول/ نستجیر ایاما خفافا نتمم ف�رائ�ض عش�ق�ن�ا 
تدفأت في اروقتھا مشاعرا ملغومة نجني ثم�ارھ�ا 
في فالة سماواتنا تتوھج نتشمس ربیعھا الناض�ج 
تعتقھا امالنا محتشدة ھناك../ وھذا ھ�و ال�م�ق�ط�ع 
الثاني/ وراء معجزة التولھ معابد الشغ�ف ال�ل�دود 
اك��ت��ظ��ت س��ف��ن ھ��ذی��ان ج��ام��ح��ة ھ��ی��ج��ت اس��ّرةً 
االش�ت�ی�اق ع�ل�ى زن�د الص�م�ت ت�رت�ع�ش ورغ��وة 
ال�رغ�ب��ة ت��دغ�دغ ح�دود ال�م�س��اس س��وی�ة ن�ق��ّزم 
شواھق الظالم معا نزھد عن كاھل الدنیا نلفظ كل 
خیاالت راقصت اوھام االمان�ي م�ف�ع�م�ان ب�م�ی�الد 
قمرّي نرتل ل�ل�س�ح�ر س�م�ف�ون�ی�ة الض�وء ن�ن�س�ج 

الصبر اردیة ف�رودس ت�رت�ق ج�ی�وب ال�م�س�اف�ات 
نشعل ھتاف النوافذ لقاء فراشات برتقالیة ف�م�ت�ى 
یا سید الشفق یأزف عطرك یلفني یقت�ل�ع ك�ب�ری�اء 

ن�ت�اب�ع   اسواري!./ وھ�ذا ھ�و ال�م�ق�ط�ع ال�ث�ال�ث/
مسیرة احالمنا ال تذعرھا م�داءات األس�ى ن�ب�خ�ر 
شھقاتنا النامیة تمائ�م�ا ع�رج�ون�ی�ة ف�ي اع�م�اق�ن�ا 
تتوقدوكیف الم�ل�م ص�راخ ال�ط�رق�ات اح�ط رح�ال 
الغربة وظل�ك ال�ف�اره ی�ت�ب�ع�ن�ي./ ون�ت�رك ال�ب�ق�یّ�ة 
للمتلقي في أن یكون مبدعاً یرتق�ي ال�ى مس�ت�وى 

 االبداع الحقیقي في ھذا الدیوان .
 

الُكتل التعبیریّة : ف�ي ھ�ذا ال�دی�وان ن�ح�ن الن�ج�د 
كلمات وأنما نجد مشاعراً أنسانیّة حقیقیة تت�ج�لّ�ى 
من خالل ھذه الكلمات, نجد ھنا ُكتل ھائ�ل�ة م�ن�ھ�ا 
مبثوثة بین دفتي ھذا الدیوان , وعوالم ش�ع�وری�ة 
وتأثیریة عمیقة عذبة ورق�ی�ق�ة ج�یّ�اش�ة, أّن ھ�ذا 
الدیوان ھو عبارة عن عالم فسی�ح م�ن ال�ج�م�ال, 

التعبریة أنّما ھ�ي ت�ن�ب�ع  -وأّن ھذه الُكتل الكتابیة 
من األعماق البعیدة لتطفو اك�ث�ر ع�م�ق�ا واب�ھ�ارا 
ففیھا نرى الشعور االنساني وت�ج�س�ی�ده وت�ج�لّ�ي 
األثر ال�ج�م�ال�ي، أي رؤی�ة ال�ك�ی�ان�ات واالن�ظ�م�ة 
الماوراء نصیة العمیقة في الوعي الم�ن�ت�ج�ة ل�ك�م 
كبیر من المعاني الجمالیة والت�أث�ی�ری�ة ال�النص�ی�ة 
وتجلیھ�ا ب�ق�وة ف�ي ال�ك�ت�اب�ة. ون�ج�د ھ�ذه ال�ُك�ت�ل 
التعبیریة في قصیدة/ فتنة الق�ل�ب/ ح�ی�ث ی�ت�ج�لّ�ى 
ذلك من خالل ھذا المقطع النّصي المبھر/ أتق�لَّ�ُدك 
حباً الزوردیاً كل صباح یُْبِحر في م�دن ف�ان ك�وخ 
العائمة بطیش األلوان یُْزھُر أن�غ�ام�اً م�اس�ی�ةً ف�ي 
حنجرة الفیروز یَسكبُھا فیَض ض�ی�اء یس�اف�ُر ف�ي 
جزر الروح یصحو ف�وق ج�ف�ون�ي ألت�ال�ش�ى ف�ي 
لھیب حلمي ك�ف�راش�ٍة ھ�اَج�ْت�ھ�ا أط�ی�اف�ك ت�وھ�ج�اً 
تَنَسِرُب حناناً یُْدِمنُھ أُفق عیون�ي وھ�ا أن�ا أج�ل�س 
على َدّكِة الشوِق أُجاري أشواط الغیاب وال�ح�ن�ی�ن 
ی�ق��ُض��م ِش��ب��اك الص��ب��ر./, وك��ذل��ك ف��ي/ س�ھ��ولُ��ك 
الصاخبة تَتَرنَّح بِخْمرِة ِعْط�ري / م�ن خ�الل ھ�ذا 
المقطع النّصي العظیم/ أِعنّي بقوٍة أُذی�ُب ص�ف�ی�ح 
األزمنة ال�ق�اح�ل�ة أَْف�ِرْغ قِ�ْط�َر الص�ب�ر ف�ي ُرم�ل�ِة 
العیون وأمسح رزایا عفّ�نَ�ت أوِرَدة ال�طُّ�ْھ�رأْج�بُ�ر 
م أطالل م�دٍن  ُحزن نایات بكت صراَخ الضلوع َرمِّ
شیّختھا أناقة وھن ال�ح�ك�م�ةف�ي َش�ذرات�ك یَ�ع�بِ�ُق 

 طوفان الّشبَق/ .
اللغة القاموسیّة : حی�ن�م�ا ی�ك�ون ال�ظ�رف ق�اس�ی�اً 
والزمن كئیاً ممتلىء بالمحن والخراب واألزم�ات 
والفتن والضیاع والقبح, تظھر مفردات قاموسیّ�ة 
تتناسب وحجم الم�ح�ن�ة ال�ت�ي ی�ع�ی�ش�ھ�ا الش�اع�ر 
وتتجلّى غربتھ وتشظّیھ من خاللھا, فال أناقة ف�ي 
المفردة وال عذوبة, ویظھر تاثیر ذلك في النسی�ج 
الش�ع�ري وف�ي م�زاج ال�ج�و ال�ع�ام ال�ذي ی�ك�ت�ب��ھ 
الشاعر, وتظھر القصدی�ة ال�م�ت�ع�ّم�دة ف�ي ش�ح�ن 
أجواء النّص بكل ھذا الشعور الع�ن�ی�ف م�ن األل�م 
والخوف والقل�ق وال�م�وت وال�خ�ذالن وال�ت�ص�ّدع 
واألسى واللوعة, زاخر ھذا الدی�وان ب�ال�م�ف�ردات 
التي ترسم ل�ن�ا م�زاج الش�اع�رة ل�ح�ظ�ة ال�ت�وھ�ج 
الكتابي لدیھا, مفردات تنّم ع�ن ال�خ�وف وال�دم�ار 
والموت والتشظّي .. الخ, مف�رادات كـ�/ ال�م�ح�ن/ 
الظالم / الوجع / قلق/ غمامات/ مھزوم / نعوشاً/ 
یغتال/ م�ع�ول/ ش�اح�ب/ م�ب�ح�وح�ة/ ال�ع�واص�ف/ 
الھشیم / الفواجع / یغرق/ لھیب/دموع/ ع�ذاب / 
شتاء / قاحل / تتناھب/ ھیاكل/ معطوبة/ الخیان�ة/ 
االطالل/ البرد/ بشرھة/ قضم/ الخذالن/ مغت�رب�ة/ 
تلفحھا/ وجع / مریب/ تواط�ئ�ت/ ل�غ�ز/ ال�ھ�م�وم/ 
یابسة/ یغرقھا/ ن�ھ�م/ ال فض�اء/ ت�ئ�ن/ م�آق�ی�ھ�ا/ 
الجرح / تصلب/ قاااااحلة/ األسى/ تصدع/ غرق/ 
أھ�ت�رأ/ م�رارات/ ش�ت��ت/ آآآآه/ ن��زف/ ال��ل�وع��ة/ 
توھمنا/ السراب/, ھذه المفردات جاءت مجت�م�ع�ة 
في نّص واحد فقط, فما بالنا في بقیّ�ة ال�ن�ص�وص 

 األخرى..؟!. لقد امتلكت الشاعرة قاموسیة
مفردات خاصة بھا رسمت لنا وجھ العالم الق�ب�ی�ح 
والموب�وء, ع�ال�م م�ل�يء ب�ال�ف�ج�ی�ع�ة وال�ف�ض�ائ�ع 
والتشت�ت, وس�ی�ج�د ال�م�ت�ل�ق�ي ف�ي ھ�ذا ال�دی�وان 
الشيء الكثیر من ھذه الل�غ�ة ال�ق�ام�وس�ی�ة. وھ�ذا 
االس��ل��وب ان��م��ا ك��ان الج��ل ایص��ال ث��ق��ل االزم��ة 
وبعدھا النفسي االح�ت�الل�ي ال�م�س�ت�ب�ی�ح ل�النس�ان 
والذي حّل محل ما ھو مح�ل�ي وم�أل�وف ب�م�ا ھ�و 
غریب و وحشي. ل�ق�د ع�بّ�رت نص�وص ال�دی�وان 
ع��ن م��زاج الش��اع��رة ب��ھ��ذه ال��ج��م��ل الش��ع��ری��ة 
االنتقائیة وأجادت في ان تكسب�ھ�ا ب�ع�داً ش�ع�وری�اً 

ً فذا.  وتعبیریّا
ثانیاً : الصورة الشعریّة: ان العاطفة بدون ص�ور 
تعتب�ر ع�م�ی�اء والص�ورة ب�دون ع�اط�ف�ة ت�ع�ت�ب�ر 

 فارغة .
الصورة الشعریة : رس�م ع�ن ط�ری�ق ال�ك�ل�م�ات 
وھي ادراك حّسي ینفذ الى ب�اط�ن االش�ی�اء وھ�ي 
تعّد عنصرا مھما في بناء القصیدة الشعریة تؤث�ر 
في المتلقي وتبرز المعاني. فالشعر ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
الصورة وھي تختلف من شاعر الى ش�اع�ر اخ�ر 
ف�ال ش�ع�ر ب�دون تص�وی�ر. ع�ن ط�ری�ق الص��ورة 
الشعریة یتّم التفاعل ما بین الش�اع�ر وال�م�ت�ل�ق�ي, 
وكلما كان الشاعر ح�اذق�ا وم�ب�دع�ا یس�ت�ط�ی�ع ان 
یعبّر وبلغة شعریة تستثیر حواس المتلقى وتبعث 
فیھ روح المشاركة. الصورة الشعریة تتكون م�ن 
االیقاع والوزن واالی�ح�اء وال�ل�غ�ة وال�م�وس�ی�ق�ى 
واالح��اس���ی��س وال��م���ش���اع��ر, وھ��ي (الص���ورة 
الشعریة) مرتبطة ارتباطا ةثی�ق�ا ب�خ�ی�ال الش�اع�ر 
وافكاره, الن عن طریق الخیال الخصب یستط�ی�ع 
الشاعر ان یعبّر عّما في داخلھ ویفّجر افكاره ك�ي 
تصل الى ال�م�ت�ل�ق�ى ص�ورا م�ل�م�وس�ة ن�ت�ح�س�س 
عطرھا ونتشّمم ألوانھا. الشاعر ال�ح�ق�ی�ق�ي ی�رى 
صوت العصفور كما یسمع�ھ ویص�ّور ل�ن�ا ال�ری�ح 
مجّسمة ویستطیع ان ی�ؤنّس�ن ال�وج�ود وی�ل�ب�س�ھ 

 عواطف وخلجات ومشاعر انسانیة.
الص��ورة الش��ع��ری��ة تس��ت��ط��ی��ع اداء وظ��ی��ف��ت��ھ��ا 
التوصیلة عن طریق (الرمز/ االستعارة/ التشبیھ/ 
المجاز/ والكتابة), ولكل واحدة م�ن�ھ�ا ت�ف�س�ی�رات 
خاصة بھا. وتتیح للشاعر ان یأخذنا ال�ى ع�ال�م�ھ 
الفسیح ویقحمنا عنوة فیھ, فھو یك�ت�ب ال�ق�ص�ی�دة 
في ذاكرتھ ومن ثّم یرسمھا ع�ل�ى ال�ورق زاھ�یّ�ة 
االلوان بّراقة الصور ویبعث فیھا الروح والجمال 
ویلبسھا حلّة جمیلة تجعل المتلقي یتف�اع�ل م�ع�ھ�ا 
ویعیشھا ویت�أم�ل�ھ�ا وی�غ�رف ف�ي ت�أوی�الت�ھ�ا. ان 
الشاعر ال�ح�ق�ی�ق�ي ی�ج�ب ان ی�ك�ون ك�ال�م�ون�ت�ی�ر 
السینمائي الحاذق یستطیع ان ی�ح�ذف ال�م�ش�اھ�د 
(الصور الش�ع�ری�ة) ال�ت�ي ت�رّھ�ل ال�ق�ص�ی�دة وان 
یضیف مشاھد/ صور ش�ع�ری�ة ت�ج�ع�ل ال�ق�ص�ی�دة 
تتوّھج اكثر ویكون منتھبا لئال تتسلل الى قص�ی�دة 
نفایات وزوائد تش�ت�ت ف�ك�رة ال�ق�ص�ی�دة وت�م�ح�و 
بریقھا. في ھذا الدیوان سنجد الكثیر م�ن الص�ور 
الشعریة البراقّة والمشحونة بال�ع�اط�ف�ة وال�خ�ی�ال 
ال��خ��ص��ب, ص��وراً ت��م��ت��از ب��ج��م��ال��ی��ت��ھ��ا وب��ھ��اء 
أنزیاحاتھا, فمثالً نقراّ للشاعرة ف�ي ن�ّص/ ش�ت�اء 
تتناھبھ المحن / یكفي ھذا العنوان لنرى بوضوح 
عظمة الصورة الشعریة لدیھا/ مرة اخ�رى اف�ت�ح 
ابواب ال�م�ح�ن؛ی�ن�دل�ق ب�ح�ر ال�ظ�الم ع�ل�ى أذرع 
الشروق یسوق ادغ�ال ال�وج�ع، رف�وف ال�ذاك�رة 
یتحلزن علیھا قلق مستدیم؛ ت�ع�ج غ�م�ام�ات ارث 
مھزوم مطرزة حص�ون�ھ ن�ع�وش�ا ث�ق�ی�ل�ة، ی�غ�ت�ال 
اشجاره معول شاحب بدد اجنحة الفجر وسف�ائ�ن�ھ 
مبحوحة تشق خلجان العواصف فیندلع الھ�ش�ی�م/ 
ونترك الباقي للمتلقي لی�ع�ی�ش ف�ي أج�واء ص�ور 
الشاعرة ویتحّس�ھ�ا وی�رى ب�وض�وع ش�ف�اف�ی�ت�ھ�ا 

 الرقیقة.
 3نلتقیكم في العدد القادم والحلقة /



جاءت روایات أیزابیال ألل�ی�ن�دي ك�ي   
تعالج وتفند العدید من اآلراء الخاطئ�ة 
كي تتحول أعمالھا إلى أكثر ال�روای�ات 
شعبیة في العالم ، وأخذت ال�ن�ج�وم�ی�ة 
والصدارة بین كتاب أمریكا الالتین�ی�ة، 
وروایاتھا األدبیة تعد من أھم أص�وات 
األدب والذي یسمى ب(جیل ال�واق�ع�ی�ة 
لألرواح السحریة) والذي عبر ع�ن�ھ�ا 
الروائي غابریل غ�ارس�ی�ا م�ن خ��الل 

  رائعتھ " مائة عام من العزلة".
وھ��ن��ا أن��ف��ردت "أی��زاب��ی��ال ب��أط��الل��ة 
حداثویة في ع�ال�م األدب ال�ت�ي ھ�ي" 

بتولیفة ال�ح�ب�ك�ة   الواقعیة السحریة"
السردیة مع أسطورة الفانتازیا العالیة 
في ملحمة عائلیة ترقى إلى ما ی�ع�رف 
حداثویاً باألدب الملحمي حیث وج�دت 
الروائیة العبقریة التشیلیة تف�اس�ی�رھ�ا 
في حرك�ة ال�ت�أری�خ ال�ت�ي ھ�ي ذاك�رة 
األم��م والش��ع��وب ف��ي ص��راع��ات��ھ��ا 
الطبقیة ، وھ�و ش�يٌء ط�ب�ی�ع�ي ح�ی�ن 
تنحو الطب�ق�ات ال�ف�ق�ی�رة إل�ى م�ا ھ�و 
معروف بألعاب ال�ح�ظ ول�و أن�ھ�ا م�ن 
أخ�ت�راع�ات م�اف�ی�ات ال�م�ال وال�ف�س��اد 
ل�ل�وص�ول إل��ى ال�م�ال الس��ھ�ل، وھ�ن��ا 
تقول : أیزابیال (أنھم نس�ی�وا أن ھ�ذا 
ال��ط��ری��ق ال ی��ف��ی��د أال م��م��ارس��ی��ھ��ا 
ومشغلیھا وأن الثروة الحق�ی�ق�ی�ة ھ�ي 
(ال�م��ع��رف��ة) وت��ردف ھ��ل ت��واف��ق��ون��ي 

 الرأي؟ ) .
وف���ي ح���واری���ات ال���روای���ة "ب���ی���ت 
األرواح" توضحت ھویتھا الی�س�اری�ة 
الثوریة عند ت�ع�رض ب�ی�ت�ھ�ا وب�ی�وت 
المحاصرین لمداھمات سلطوی�ة غ�ی�ر 
قانونیة بأمر م�ن ب�وش ب�ال�ق�رب م�ن 
مسكنھا عند خل�ی�ج س�ان ف�رنس�س�ك�و 
وجدت أللیندي نفسھا تقود ال�م�س�ی�رة 
األحت�ج�اج�ی�ة وت�ردد ن�ف�س ش�ع�ارات 
السبعینات في تشیلي { الشعب المتحد 
لن یقھر} لذا عرفت أللیندي ع�ل�ى أن 
تكون ناشط�ة نس�وی�ة وھ�ي أول م�ن 

 تبنى شعار {المذھب النسوي}.
 

 روایة "بیت األرواح"
  طقوس أیزابیال في الكتابة 

لكل كاتب طقوسھ الخاص�ة ع�ب�ر م�ا   
مّر بھ من ظ�روف ن�ف�س�ی�ة وج�م�ع�ی�ة 
عندھا ی�ب�دع ب�ن�س�ج ال�ح�رف، ف�م�ث�ال 
أجاثا كریست�ي أل�ھ�ام�ھ�ا ال�ح�م�ام ھ�و 
المكان المالئم الذي ت�أت�ي ف�ی�ھ أفض�ل 
األفكار، أرنست ھمنغواي أدیب ن�وب�ل 
الذي فضل الكتابة واقفاً على ق�دم�ی�ھ، 
وی�ك�ت��ب ال�م��س�ودة ب��ق�ل�م ال�رص��اص، 

وال�ج��واھ�ري الش��اع�ر ی�ك��ت��ب ش��ف��رة 
ستین بیتاً شعریاً على علبة السك�ای�ر، 
وتعتبر أللیندي من م�ب�دع�ات ال�ح�رف 
ق��دم��ت ل��ل��ق��راء أج��م��ل تش��ك��ی��ل��ة م��ن 
منجزات أدبیة في األدب الالتیني منھا 
بیت األرواح، وب�اوال، وأب�ن�ة ال�ح�ظ، 
وصورة عتیقة، وأفرودیت، فأیزاب�ی�ال 
أللین�دي ال�روائ�ی�ة ال�ت�ش�ی�ل�ی�ة ت�ك�ت�ب 
بص��ح��ب��ة ال��زھ��ور وت��وق��د الش��م��وع 
ل�ألرواح وت��ح��ی��ط ن��ف��س��ھ��ا ب��ال��ب��خ��ور 
وتجلس ع�ل�ى م�ك�ت�ب�ھ�ا ف�ي الص�ب�اح 
الباكر وتقول: أنھا تجھز تلك األج�واء 
وال تعلم تح�دی�داً م�اذا س�ت�ك�ت�ب ع�ل�ى 
وجھ الدقة، وعادة تكتب مباشرة عل�ى 
الكومبیوتروال تستخدم األوراق أال م�ا 

  ندر .
ت���دور س���ردی���ات ال���روای���ة "ب���ی���ت 
األرواح" نھایة القرن ال�ت�اس�ع عش�ر 
في دولة تشیلي، نُشرْت ال�روای�ة ع�ام 

، حازت الكاتبة بھا على جائ�زة 1982
األدب البارانومي، وتُ�رج�م�ْت إل�ى م�ا 
یقارب ال�ث�الث�ی�ن ل�غ�ة، وح�ول�ْت ھ�ذه 

ب�ط�ول�ة  1993الروایة إلى فیلم سن�ة 
الممثلة األمریكیة (می�ری�ل س�ت�ری�ب)، 
وأجواء الروایة األسطوریة المع�ت�م�دة 
على التولیف الجمیل والرائع ب�ال�رب�ط 
بین ال�واق�ع واألس�ط�ورة وب�ع�ب�ق�ری�ة 
ن��ادرة وب��ح��ب��ك��ة درام��ی��ة ت��رق��ى إل��ى 

ذات ال��ن��ھ��ای��ات ال��ح��زی��ن��ة   ال��م��ل��ھ��اة
والمؤرقة أحیاناً كثیرة بید أنھا ب�ق�ی�ت 
عالقة بالروح لتجربة عایشھا ال�ك�ث�ی�ر 
منا حتى وأن ل�م ی�ق�م ب�أط�الل�ة ع�ل�ى 
مجریات أحداث الروایة، وتتمكن ھ�ذه 
العجوز المعجزة من التأثیر ال�م�ب�اش�ر 
في تحریك خیوط اللعبة الدرامات�ی�ك�ی�ة 
في مالمسة أحاسیس الروح للم�ت�ل�ق�ي 
بمش�اھ�دة أج�واء ال�ع�ن�ف وال�ح�رائ�ق 
اآلدمی�ة ل�ل�م�اض�ي ال�ب�ع�ی�د وال�ق�ری�ب 
لتكّوْن منھا سحابة داكن�ة م�ن األس�ى 
في ال�ح�اض�ر، وت�ب�دأ ال�ع�م�ل ف�ي ك�ل 
روایة بعد أجراء بعض طقوس التأم�ل 
التي تشمل أشعال الش�م�وع وت�ب�خ�ی�ر 
أجواءھا بتمتماٍت سح�ری�ة م�ت�ن�اغ�م�ة 
مع الوجدان وھي ت�ق�ول: {أن�ا أم�رأة 
سیاسیة تكتب التأریخ ال�خ�ف�ي ل�ل�ح�ب 
والجنس والعواطف من دون األھتم�ام 
باألس�ب�اب األق�ت�ص�ادی�ة ال�ت�ي خ�ل�ق�ت 
أحداث التأریخ ، أنا مھتمة بما ی�ح�دث 
ل��ل��ن��اس، ألم��ي وج��دت��ي وق��ری��ب��ات��ي 
وال��ن��س��اء ف��ي الش��ارع واألط��ف��ال}، 
وھوشيٌء جدید وطاريء لم یُذكْر ف�ي 
نصوص الكتب الرسمی�ة، وأك�ت�ش�ف�ت 

خالل غربتھا في فنزویال: {بأن جذور 
األنس��ان ت��رت��ب��ط ب��دواخ��ل��ھ ول��ی��س 
بجغرافیة األرض، وھي تقول ل�ج�دھ�ا 
في أول الروایة كرسالة : بأن ال�ن�اس 
یموتون فقط حینما تنساھم ، وأن�ا ل�ن 

  أنساك مطلقاً.
وأنھا تروي وقائع حقیقیة م�ع ش�يء 
من الخیال، وھي حقاً م�ل�ح�م�ة رائ�ع�ة 
ت��روي م��ج��ری��ات ت��ل��ك األس��رة ال��ت��ي 
وظف�ت�ھ�ا أی�زاب�ی�ال ف�ي ب�ی�ت األرواح 
تعایش مجریات زمنھا وتأریخھا ، بید 
أن ھذه المعایشة المسكون�ة ب�األرواح 
قد تجاوز قدرھم الزمن والتأریخ ككل، 
وأن الشقاء یتطور بریش�ت�ھ ال�ب�ارع�ة 
الس��ح��ری��ة ف��ی��ن��ق��ل��ب إل��ى (م��ق��اوم��ة) 
والثروة تتحول إلى طاغی�ة مس�ت�ب�دة، 
وأن تفسیر أحداث الروایة تسیر ب�ك�ل 
أنسیابیة شفاف�ة ت�ك�اد ت�ك�ون ف�ط�ری�ة 
طوعیة فیھا كل شيء ھش وكل شيء 
عمیق وك�ل ش�يء ت�ف�س�ی�ره ص�ع�ب، 
وترفض أن ی�ك�ون ھ�ذا ق�درھ�ا، ألن 
مصیر الشعوب ال یمكن أال أن ی�ك�ون 
جمیالً، غ�ی�ر أن ال�ك�ات�ب�ة وال�روائ�ی�ة 
التشیلیة الیساری�ة ال�واق�ع�ی�ة ت�ك�ش�ف 
عن سر الخطأ والصواب وت�رى ع�ب�ر 

المش�ق�ة واألل�م ال�م�ت�ج�ّس�ْد ب�الص�راع 
ال�ط��ب��ق��ي ل��ل��وص��ول إل��ى ال��م�س��ت��ق��ب��ل 

وت��ح��ل��م ك��م��ا  --ب��أن��واره ، وت��ح��ل��م 
ھ�ودی��دن الش�ع��وب ف�ي أدم��ان�ھ��ا ف��ي 
تعاطي ھ�ذا ال�م�س�ك�ن (ال�ح�ل�م) رب�م�ا 
وب��ال��ت��أك��ی��د ت��ت��ح��ق��ق األل��وان ألنّ��ھ��ا 

مغموسة بدم تل�ك الش�ع�وب ، وت�ح�ث 
ع��ل��ى ت��ك��م��ل��ة مس��ی��رة األل��ف م��ی��ل 
بالتضحیات ونور األعم�ال ألن�ھ�ا م�ن 
رؤى الش��ع��وب ال��م��ق��ھ��ورة ال��ت��واق��ة 
ل��ل��ت��ح��رر واألن��ع��ت��اق ت��ل��ك ھ��ي ب��ی��ت 
األرواح وترید أن تقول في ال�ن�ھ�ای�ة: 

تجربة تش�ی�ل�ي خ�ط�أھ�ا وص�واب�ھ�ا -{
والتضحیات العظیمة تتلخص بش�ھ�ادة 

 "أللیندي" واألمل الذي ال حدود لھ}.
لذا أصبح�ت روای�ة "ب�ی�ت األرواح" 
تجّسد الواق�ع�ی�ة الس�ح�ری�ة ال�م�ط�رزة 
بالفنتازیة السحریة ، فكان�ت م�ح�اول�ة 
جادة ألستعادة ال�وط�ن ال�ذي خس�رت�ھُ 
والعائلة التي فقدتھا ، بل ھي ال�روای�ة 
التي أوصلت مؤلفتھا إل�ى ال�ن�ج�وم�ی�ة 
وحازت الكاتب�ة ع�ل�ى ج�ائ�زة "األدب 
البانورامي" لكون الروایة ل�ھ�ا أب�ع�اد 
سیاسیة وس�وس�ی�ول�وج�ی�ة وت�روی�ھ�ا 
بشفافیة سامقة من خالل شریط مذھل 
من الواقعیة السح�ری�ة ع�ب�ر ت�ول�ی�ف�ة 

 فنتازیة محببة.
وأخیرا تكتمل الم�ت�ع�ة ب�ق�راءة روای�ة 
بیت األرواح ألیزابیال ال�ل�ی�ن�دي ح�ت�ى 

 تغدو قھوتك بطعم الكتب...
 2021في كانون ثاني 

ّا ّاا 
 روا   يأ ا "رواحا " 
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ما وج�دت�ھ ف�ي الش�اع�ر األدی�ب الس�م�اوي    
الجمیلة ھذه،   حینما قرٔات مجموعتھ الشعریة

الصورة الواقعیة والخیال الذي یمتطي صھ�وة 
 .. اللغة أالدبیة الرفیعة المستوى

البالغة في اللغة ركیزة لل�خ�ی�ال ال�ذي الت�ل�ّم�ھ 
 ..  حدود

 .. أالصالة في الشعر
قدرتھ على ٔان ی�ك�ن�ي، وی�ج�ی�ز، ویش�ب�ھ، ف�ي 

 .مقاییس واعتبارات النسیج الشعري للقصیدة
 :  قراءة فنیة

المجموعة الشعریة (ٔاطفٔییني بنارك) لٔالس�ت�اذ 
 الشاعر العراقي الكبیر یحیى السماوي...

توقفت كثیرا ل�م�ع�رف�ة ك�ی�ف�ی�ة ب�ن�اء الص�ورة 
الشعریة في الحب والعشق وال�ج�م�ال آالخ�اذ، 
ھنا انعكست انطباعاتي عن ھ�ذه ال�م�ج�م�وع�ة 
ال��ت��ي ش��ع��رت ب��ھ��ا ك��ٔان��ھ��ا ت��نّ��ور ش��ع���ر 

  ! غمرني بدفٔیھ وحبھ وعشقھ  دافئ 
 .. ٔاھدیك ماكتبت

الیك ٔایھا المعلم الجلیل .. صدیقي الغالي 
 .. الرأیع أالستاذ المناضل یحیى السماوي

 .. ٔاحییك بٔاجمل المحبة
ٔاستمیحك عذراً صدیقي الشاعر، ٔالن المفاجٔاة 
كانت كبیرة وجمیلة حینما استل�م�ت بص�ن�دوق 
البرید ھدیتي الكبرى م�ع ب�دای�ة ح�ل�ول ال�ع�ام 
الجدید، والذي ب�دٔا ع�ل�ّي ف�ع�ال ب�خ�ی�ر وب�رك�ة 
ومحبة، ھدیة منك شاعرنا الكبیر ؤانت المقیم 
في استرالیا عن إستالم مجموعتك�م الش�ع�ری�ة 

  ! )الموقرة (ٔاطفٔییني بنارك
قلبت الصفحة أالولى وجدتك و أالھداء ك�ٔان�م�ا 

 .. ٔاغنیة للمناضلین الشرفاء
 ثم رحت منصرفا للولوج لعالم

ال��ح��ری��ق ٔام إالش��ت��ع��ال) ال��ذي ٔاب��ھ��رن��ي ف��ي ( 
حرأیقھ الوجدانیة التي ت�ف�وح عش�ق�ا وم�ح�ب�ة 
وغنجاً ودالالً للح�ب�ی�ب�ة وال�م�ع�ش�وق�ة وش�وق�اً 
وھیاماً من (تنوره الشعري وما إح�ت�ط�ب م�ن 
براري أالب�ج�دی�ة وواح�ات�ھ�ا), ال�ذي ش�م�م�ت 
دفء حروفھ ورأیحتھ العطرة وتدثرت ب�ل�غ�ت�ھ 

  .. أالكثر جماال
كانت حزمات الحطب لھذا الدفء م�ن (ع�ب�ی�ر 

 !  شعره وعبیر عشقھ الضؤیي).
 

 .. ٔاطفٔییني بنارك
إسم المجموعة التي تدل على ٔان كل الق�ص�أی�د 
ف�ی�ھ�ا ح�رأی��ق وإش�ت�ع�االت م�ن ن�وع خ��اص: 

 : صورة من فاتحة المجموعة
  ھاجرُت وحدي

 .. حامالً بعضي معي
 وتركُت بعضي في مالذِك الیِٔذاً 

 خوفاً عليّ 
 من احتماِل الالرجوعِ 

 إلى ِظاللِك ..ِ
 فالطریُق معبَُّد بالجمرِ 

 ترقبُھُ الُضباعُ 
 "وما تبقّى من ساللِة "ٔاخوِة الّصدیِّق یوسفَ 

 والذٔیاُب الغادرة ْ
وجدت المجموعة ھ�ذه مس�ك�ون�ة ب�ال�ع�ن�اوی�ن 
وأالس�رار ول�غ��ات الش��ع�ر الس�ك��رى ال��م�ل��ی�ٔی��ة 
بالعشق والحب والوجدان في كل أالوقات عند 

  .. الفجر والمساء وما بینھما
 

في ھدٔاة اللیل ف�ي الس�ح�رع�ن�د ال�غ�س�ق ح�ت�ى 
 ! ظننت بان شاعري الكبیر الیعرف النوم

إنھ عاشق ٔابدي ھواجسھ في عشقھ ھذا ن�ج�د 
 . القلق والسھر والغیرة والعذاب

وھنا یتجلى لنا إالبداع ف�ي م�وس�ی�ق�ا الش�ع�ر, 
وإرتباط ٔانغام القصیدة ببع�ض�ھ�ا ال�ب�ع�ض ال�ى 
اخر القف�ل�ة نش�ع�ر وك�ٔان ج�وھ�ر ال�ح�رف ٔاو 
الكلمة ٔاو تشكیل الصورة ھ�و ن�غ�م ب�ح�د ذات�ھ 
یرتبط بالصورة أالخرى المكملة للكالم فتسمع 
رنیناً خاصاً وإیقاعاً ج�م�ی�الً وت�ف�اع�الً ی�ط�رب 

 : الروح، قصأید فیھا معاٍن معطرة
 

  كّذبُت صدقي كي ٔاصدّق كذبھا
 فٔاتیتُھا ُمْستٔاذناً َشَرَف الّدخول ْ

 .. في بیِت طاعتِھا
 .. ٔابَّشُر بالفسیِل النخلَ 

 .. والتنوَر بالمحراثِ 
 .. والصحراَء بأالنعاِم والمطِر الَھطول ْ

 وازُف للكاس الحرامِ 
 بشارةَ الخمِر الحالِل بِزّق مأیدِة الّذھولْ 

 
من قصیدة الى ٔاخرى مسافات تدعونا للدھشة 

 ! القادمة
بماذا یفكر شاعرنا حینما یدخل ع�ل�ى م�خ�دع  

ال��ق��ص��ی��دة أالخ��رى؟ ف��ھ��و م��ن ی��رس��م ل��ن��ا 
واللون من ھذا الشعر عبر تفجیر اللغة   أالدب

 . وإنتاج إستعارات جدیدة لم نٔالفھا سابقا
 

  : وكما قالوا
الشعر شراب لذیذ الن�ع�رف م�ن ٔای�ن ی�ت�ك�ون ( 

 !)وماھي عناصره
یحتاج الى ھ�دوء وس�ك�ون   فالشاعر البد ؤان

ٔاسراره ومشاعره وإعترافاتھ ال�خ�اص�ة!   ٔامام
ٔالن الشعر كما ھو معروف یسك�ن�ھ ال�غ�م�وض 

 . تبعا لما یفكر بھ الشاعر
 : قصأید شعر مثیرة, وعناوین كبیرة

لكن النوافذ ساھرة، البشی�رة،   عیناي نأیمتان
شمس عمري، ٔانجدی�ن�ي، ھ�ی�ام، رغ�ی�ف م�ن 
الشبق على مأیدة من العفاف، افتضاح، ٔارب�ع 
خرزات من طین القلب، كل وماجب�ل ع�ل�ی�ھ .. 

 !! الى آخر باقة نبض وتفاحة
ش�اع��ر ی��م�ت��ل�ك ال�ق��درة ع��ل�ى رٔوی�ة أالش�ی��اء 
وتوظیفھا للقارٔي كصورة بصری�ة وس�م�ع�ی�ة, 
كما یوصلھا ٔایضا لوحة تشكیل�ی�ة ت�ت�ال�ف م�ن 
عناصر اللون واللغة وإالیحاء فیش�ك�ل ص�وراً 

 . مكملة للكالم
ؤانا ٔاتفحص بتمعن قصأی�د ش�اع�رن�ا ال�ج�ل�ی�ل 
وما خطھ فكره وعقلھ مع قلق نبضات ال�ق�ل�ب 
یت�س�ل�ل ح�ب�ھ وی�ت�وغ�ل ف�ي م�ح�راب ال�ق�ارٔي 
فیجعلھ خاشعا متعبداً زاھدا ًفي درجات ال�ح�ب 
لیصنع منھ عاشقا ًیحب الحیاة حتى یثملھ م�ن 
شرب دعاء الحب والش�وق وی�الم�س ش�غ�اف 

  : قلبھ
 : صورة من البشیرة یقول
 .. الھوى مْن ُدبٍُر قَّد سفیني

 .. والدُّجى من قُبٍُل قَدَّ شراعي
 ! فاْصطفاِك هللاُ لي طوَق نجاةِ 

 
 .. شاعر شفیف الروح

قصأیده ندیة ك�ال�ورد, ص�وت�ھ�ا ی�ن�ع�م ب�ھ�دی�ل 
 . الحمأیم

شخصیة متمردة على القی�م ال�م�أل�وف�ة وع�ل�ى 
 .ماھو تقلیدي بصریا

ش�خ�ص�ی�ة ش�اع�ری�ة ف�ذة ت�ع�ت�م�د إالب�داع ف��ي 
التعامل مع الالمرٔی�ي وت�ف�عِّ�ل�ھ ب�ك�ل ٔاب�ج�دی�ات 
الحیاة .. شخصیة تعیش في فضاءات المح�ب�ة 
والعشق الدأیم الذي الیتوقف ل�ح�ظ�ة ف�ي ھ�ذا 
الزمن الذي نثر غ�ب�اره ال�ك�ث�ی�ف ع�ل�ى ن�واف�ذ 

یھدم عوالم قد الفناھا س�اب�ق�اً ف�ي  الحیاة. نراه
ذاكرتنا وفي حواسنا, ومن ثم یعید بناءھا م�ن 
جدید, فمن الحدس والتخیل للنزعة ال�ج�م�ال�ی�ة 
من خالل إالنفعاالت العاطفیة والحیات�ی�ة ال�ت�ي 
تتمثل بٔاجمل معاني تقلبات حاالت الحب یتغنى 
شاعرنا بالع�ش�ق والص�ب�ا وال�غ�رام ل�ل�ح�ب�ی�ب�ة 
والش�غ�ف وال��وج�د وال��ود والس�ھ�ر وال�ل�وع��ة 
لكیانھ والصبابتي والھوى الم�خ�ب�ول وال�ھ�ی�ام 
عن عمق مشاعره وح�ب�ھ, ك�ل ھ�ذه ال�دالالت 
تشیر وتٔوكد على إعالن بیان للحب الدأیم ف�ي 
قلب وعقل و ٔافكار مبدعنا ال�ع�اش�ق, ال�ل�ھ�ف, 

ٔاح�م�ر ب�ٔان   الولھ في حبھ ھذا لحبیبتھ وب�خ�ط
اللوعة مازالت فیھ , وان جذوة الحب مازال�ت 

  .مشتعلة, ؤانھ عاشق ٔابدي

لذلك حینما نتتبعھ نجده یحاول إل�ق�اء ال�ق�ب�ض 
على لحظات الجمال من خالل العش�ق وال�ح�ب 
المتطرف الذي یقوده الى المغ�ام�رة الش�ع�ری�ة 
البصریة التي لم نجدھا إال في قلٍب ثایٍٔر وف�ی�ھ 
من الھیجان ل�ل�م�ح�ب�وب ورق�ة ش�وق ف�ي آن 

 .واحد
 : صورة من شمس عمري یقول فیھا

 .. تایِٔباً جٔیتَك من ٔامسي
 .. ٔاسیفاً 

 .. تأیھا ً ٔابحُث عني
 َمْن لطفِل .. جاَوَز الستینَ 

 یحبو
 ُمطفٔا الفانوِس والجفنِ 

ؤان��ا ٔات��اب��ع ؤاق��رٔا ج��م��ال ال��ق��ص��أی��د ب��اح��ث��اً 
منقباً ٔاحاول ٔان ٔافھم,أ فسر ؤاحلل تلك الصور 
الجمالیة وال�ع�ب�ارات ال�ق�ص�دی�ة ب�اس�ت�خ�الص 

خصأیص جمیل�ة ج�دی�دة ف�ن�ی�ة خ�ط�ی�رة ع�ن�د 
شاعرنا, حتى جعلني ٔاعیش القل�ق ؤان�ا ٔاق�وم 
بعملیة إس�ت�ك�ش�اف وم�ت�اب�ع�ة دق�ی�ق�ة ل�خ�ب�ای�ا 
النصوص في متن القصیدة وفضاءاتھا, ٔابحث 
ٔایضا عن الذأیقة الفنیة الجمالیة, ٔاي ال�ع�الق�ة 
بین القصیدة وم�ح�ت�واھ�ا وب�ی�ن�ي ٔان�ا ال�ق�ارٔي 

 !الناقد, وما ھو تٔاثیرھا علي ّ
ٔاتابع فن القول (للسماوي) في قصأیده بش�ك�ل 
نقدي, كیف یوجھ رسأی�ل�ھ الش�ع�ری�ة بص�ورة 

 ! العشق والحب الى آالخر, فكلنا عشاق
كیف تنط�ب�ق ٔاف�ك�ار وع�واط�ف ال�ق�ارٔي ال�ت�ي 
تدخل ٔاجواءه وتٔوثر على مزاجھ, فھ�و ی�رس�م 

 . ٔایضا خارطة طریق بافكاره للعشاق
أالستاذ السماوي شاعر یقدم لنا ھ�دی�ة عش�ق 
وحب في منجزه إالبداعي الكبیر, ھ�دی�ة ع�ب�ر 
بھا عن ذاتھ الشعریة المحبة, العاشق�ة, ی�ع�لّ�م 

 القارٔي في كل المراحل العمریة كیف نحب؟؟
 

 .. إذن ھو مدرسة حب
ٔادركت ٔان ماكتبھ شاعرنا في ھذه المج�م�وع�ة 
ٔانما ھو ی�ت�ع�ل�ق ب�ع�ال�م خ�اص م�ن ال�ع�الق�ات 
الجمیلة تستقر على الواقع, عالق�ات م�ت�ج�ددة 
آتیة من خزین الذاكرة إالنف�ع�ال�ی�ة والص�وری�ة 
ً ون�ف�ًس�ا ب�ل ٔاق�ول  ٕالنسان عاش ال�ل�غ�ة روح�ا
رٔیتی�ن ل�ھ, ض�م�ن م�ن�اخ�ات م�ت�ع�ددة وغ�رب�ة 
وإنتقاالت من وداع وفقدان ولقاءات من مكان 
ً  ف�ي رٔوی�ت�ھ  الى آخر كان فیھا مناضالًمتجددا
التي تذھب بنا الى تاریخ الشع�ر ك�ل�ھ ل�ی�وم�ن�ا 
ھذا حامالً معھ ذاتھ الش�ع�ری�ة وم�ات�ح�م�ل م�ن 

 ..  جمال وطیبة ورقة وإنسانیة
 : صورة من ھیام

 حاولتُ 
 ٔآال التقیِك على دروب ِ

 الذاكرة ْ
 ٔاطعمُت للنیراِن اوراقي القدیمة َ

  واعتكفت عن الھوى
فاْغتاظَ  قلبي ..لم ٔاكنْ  ٔادري بٔانِك تُْنبِضین بِھ 

 الرفیفَ 
 ؤاّن حربي ضدَّ ٔامسي دون یومكِ 

 خاسرة ْ
ٔاراه م��ح��ل��ق��ا ب��م��دی��ات خ��ارج��ة ع��ن ح��دوده 

  : التخیلیة , وبالنسبة لي ھذا ھو
جوھر إالبداع الحق�ی�ق�ي ف�ي ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ة 
حینما یترك العنان للمخیل�ة وال�خ�ی�ال ال�ذھ�اب 
والتحلیق الى ٔابعد مدى، فیطل علینا ب�ق�ص�ی�دة 
غرام وحب ٔاخرى ٔاكثر ج�م�اال وت�أل�ق�ا م�ل�ی�ٔی�ة 
بالصور الجمالیة الحدیثة ال�م�ت�ج�ددة, ح�ی�ن�ھ�ا 
نرى شخصیتھ الخیالیة التي ت�م�ت�ط�ي ص�ھ�وة 
اللغة أالدبیة الرفیعة المستوى,ٔالن كل مای�ٔات�ي 
في ھذه القصأید ٔاس�اس�ھ ال�ب�الغ�ة ف�ي ال�ل�غ�ة 
وھي ركیزة للخیال الذي الت�ل�م�ھ ح�دود ف�ھ�و, 
یكني, ویجیز, ویشبھ, في مقاییس وإعتبارات 

 . النسیج الشعري للقصیدة



أص�در ال��زم�ی�ل ی�وح�ن��ا ب�ی��داوی�د ك��ت�اب��ھ   
الموسوم (س�ف�ر ب�ل�ك) ال�ذي ت�ن�اول ف�ی�ھ 
مذابح ومجازر الع�ث�م�ان�ی�ی�ن وم�ن م�ع�ھ�م 
ب��ح��ق ش��ع��ب��ن��ا الس��ری��ان��ي (س��ورای��ي) 

م�ا ل�ف�ت ان�ت�ب�اھ�ي ف�ي ب�دای�ة وواألرمن، 
تصفحي للكتاب ھو اھدائھ ال�ج�م�ی�ل ال�ذي 
جسد لي مدى اخال�ص�ھ ل�ق�ض�ی�ت�ھ ودم�اء 

 شعبھ وھو یقول :
إل�ى أرواح األط��ف��ال ال��ذی��ن س��ق��ط��وا ف��ي 

 الطرقات ودفنوا تحت الثلوج...
إلى أرواح العذارى اللواتي رفضن تدنیس 

 كرامتھنَّ وشرفھن ...
إلى أرواح األمھات اللواتي شاھدن الرمق 

 األخیر ألوالدھَن ...
 إلى ....

وھو بھذا لخص بجدارة قراءتھ لما ح�دث 
  وكأنھ كان شاھداً.

وثانیا لفت انتباھي ھذا الصراع والتش�رذم 
الذي ال زلنا نعانیھ ول�م نس�ت�ط�ع ت�خ�ط�ی�ھ 
وكأننا ال زلنا ت�ح�ت وط�أة الس�ی�ف ول�ك�ن 

 بشكل آخر... 
الكاتب استخدم التسمیة في كت�اب�ھ االق�وام 
المسیحیة (الكلدان واآلشوریین والسریان 
واألرمن ) واآلباء األفاضل ف�ي ك�ل�م�ات�ھ�م 
عن الكتاب نراھم ال یزالوا ھم اآلخر تح�ت 
وطأة خالف التسمی�ة ف�غ�ب�ط�ة ال�ب�ط�ری�رك 
ساكو ف�ي ك�ل�م�ت�ھ ع�ن ال�ك�ت�اب اس�ت�خ�دم 
ال�ت��س�م��ی�ة ال�م��س�ی��ح�ی��ی�ن أو ال��م�س��ی�ح��ی��ة 
ال�م�ش�رق�ی�ة وال�ت�ي ت�ج�م�ع�ن�ا م�ع األرم��ن 
والیونانیین و...اللذین اسشھدوا أبان ھ�ذه 
ال��م��ذاب��ح م��ع األش��ارة ال��ى ب��ط��ری��رك��ی��ة 
قوجانس وعائ�الت اآلش�وری�ی�ن... وآالف 
الكلدان، یبدو لي إن غبطتھ أراد بتسمی�ت�ھ 
ھذه تعبیراً عن أبناء كنیسة المشرق الت�ي 
تجزأت لكنیستین، والمطران د. أمیل ن�ون�ا 
استخدم كما ال�م�ؤل�ف (األرم�ن وال�ك�ل�دان 
واآلشوریین والس�ری�ان) وال�م�ط�ران م�ار 
میلس یست�خ�دم ال�ت�س�م�ی�ة (اآلش�وری�ی�ن، 
الكل�دان، الس�ری�ان) واألرم�ن وال�م�ط�ران 
باسیلیوس جرجس القس موسى یست�خ�دم 
في مقدمتھ عن الكتاب التسمی�ة (ال�ك�ل�دان 
والسریان واآلشوریین فضالً عن األرمن) 
والمطران مار یعقوب دانیال یست�خ�دم ف�ي 
كلمتھ عن الكتاب التس�م�ی�ة : ش�ع�ب ب�الد 

الس�ری�ان)  -الكلدان -الرافدین (اآلشوریین
رغ��م ان��ھ��م ك��ان ب��ام��ك��ان��ھ��م ت��ج��اوز ھ��ذا 
الصراع في التسمیة من خ�الل اك�ت�ف�ائ�ھ�م 
باستخدام أبناء كنیسة المشرق طال�م�ا ھ�م 
رجال دین أوالً وكون المذابح بدافع دی�ن�ي 
ال ق��وم��ي، ف��ال��ق��ارئ وخص��وص��ا ف��ي 
المستقبل البدَّ أن یصطدم م�ع ھ�ذا ال�واق�ع 
المریر الذي ال یزال أبناء ش�ع�ب�ن�ا ال�واح�د 
ی�ع�ان��ی�ھ بس��ب�ب األخ�ط�اء ال�ت��ي أرت�ك��ب�ھ��ا 
اآلخرون بحقنا وأنا عل�ى ی�ق�ی�ن ل�و ط�ب�ع 

سنة وأكث�ر ل�م�ا أحس�س�ن�ا  30الكتاب قبل 
بھذا الصراع الداخلي في الت�س�م�ی�ات وم�ا 

لدینا من الكتب التراثیة والمجالت السابقة 
شاھد على ذلك. ربما ك�ان ھ�ن�اك م�ا دف�ع 
الكاتب الس�ت�خ�دام�ھ ھ�ذه ال�ت�س�م�ی�ة ك�ون 
المذابح كانت بداف�ع دی�ن�ي ف�ك�ل مس�ی�ح�ي 
بنظرھم كان یستحق الذبح وھناك شریح�ة 
من أبناء الكنیسة الكلدانیة طالتھم المذابح 
وشردوا من قراھم، إال أن أغ�ل�ب ال�ل�ذی�ن 
یكتبون عن المذابح یصورون بأن ال�ل�ذی�ن 
أستشھدوا ع�ل�ى ھ�ذا ال�م�ذب�ح ك�ان�وا م�ن 
أبناء الكنیسة اآلثوریة (كما یذھب الك�ث�ی�ر 
م��ن ك��ت��اب��ھ��م) أو م��ن أب��ن��اء ال��ك��ن��ی��س��ة 
السریانیة (كما دونت بأقالم ك�ت�اب�ھ�م) ل�ذا 
یكون الكت�اب ق�د ت�م�ی�ز ب�الش�م�ول�ی�ة أوال 
وزود مكتبتنا بحقائق وم�ع�ل�وم�ات وأرق�ام 
مھمة عن ما ط�ال الس�ی�ف ل�رق�اب أب�ن�اء 
شعبنا وما طالھم من تشرید وخاصة كانت 
مكتبتنا تفتقر ل�ت�س�ل�ی�ط الض�وء ع�ل�ى م�ا 
قدمتھ كنیستن�ا ال�ك�ل�دان�ی�ة م�ن تض�ح�ی�ات 

 فخیرا فعل لنا الكاتب.
أسترالی�ا  -صدر الكتاب في مدینة ملبورن 

) ص�ف�ح�ة ح�ج�م 424ویضم بین دف�ت�ی�ھ (
A5   تتخللھا خرائط وجداول وصور، وإن

دل على شئ إنما یدل على منھجیة الكتاب 
ورغبة المؤلف العطاء ص�ورة ص�ح�ی�ح�ة 

 عما یرید أن یقولھ.
أراد المؤلف أن یعطي ت�م�ھ�ی�دا م�خ�ت�ص�را 
ك��أرض��ی��ة ی��ب��ن��ي ع��ل��ی��ھ��ا ب��ح��ث��ھ ف��ت��ن��اول 
األضطھادات ال�ت�ي ط�ال�ت اب�ن�اء ك�ن�ی�س�ة 
الم�ش�رق ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة ب�دًء م�ن أح�وال 
ال��م��س��ی��ح��ی��ی��ن ف��ي ع��ھ��د الص��ف��وی��ی��ن 
والع�ث�م�ان�ی�ی�ن م�رورا ب�ح�م�ل�ة ن�ادر ش�اه 
االولى في بغداد والموصل وھجوم م�ح�م�د 
آغا الراوندوزي (الملقب میر ك�ور) ع�ل�ى 
المنطقة والتي طالت المسیحیین في سھ�ل 
نینوى وأل�ق�وش وع�ق�رة وط�ور ع�ب�دی�ن 

مثلما طالت األیزیدیین و... كما تحدث عن 
أمیر بھدینان ع�ل�ى  -حملة إسماعیل باشا 

ألقوش وحملة بدرخان ب�ك ع�ل�ى م�ن�ط�ق�ة 
حكاري ھذه الحمالت التي امتدت لسن�وات 
راح ضحیتھا عش�رات اآلالف م�ن أب�ن�اء 
كنیسة المشرق المتواجدین في ال�م�ن�ط�ق�ة 

ح��ك��اري وع��رض   وب��األخ��ص ف��ي ق��رى
الك�ات�ب ف�ي ك�ت�اب�ھ ھ�ذا ج�داول وخ�رائ�ط 
مھمة تبین م�واق�ع وأع�داد أب�ن�اء ش�ع�ب�ن�ا 

 ھناك. 
ومن ثم تناول الكاتب المذابح الت�ي ط�ال�ت 
األرمن في الفصل الثاني من ال�ك�ت�اب ب�ع�د 
أن سلط الضوء على تاریخھم وھج�رات�ھ�م 
لتكون األرضیة التي من خ�الل�ھ�ا ی�ت�ن�اول 
قضیتھم ومأساتھم ومن الجدیر بالذكر ان 
الكاتب ی�وح�ن�ا ب�ی�داوی�د ت�ن�اول م�وض�وع 
ال�م�ذاب�ح م�ن ك�ل ج�وان�ب�ھ�ا، ف�ل�م ی�ط��رح 
الجانب السلبي فقط كما یفعل ال�ب�ع�ض ب�ل 
تناول أیضا الجانب االیجابي لدى ال�ب�ع�ض 
من ق�ادة ال�م�ن�ط�ق�ة ال�ذی�ن ت�ع�اط�ف�وا م�ع 
المسیحیین فضال عن م�ا أف�رزه م�ن ب�ی�ن 
السطور الجانب السلب�ي ل�ل�دول ال�ع�ظ�م�ى 

ب�ری�ط�ان�ی�ا)  -أل�م�ان�ی�ا  -روسیا  -(أمریكا 
تجاه قضیتنا كونھ�م ك�ان�وا ی�ن�ظ�رون ال�ي 
المذابح التي ط�ال�ت ش�ع�ب�ن�ا ك�م�ت�ف�رج�ی�ن 
بسبب خالفاتھم ومصالحھم ویكون الكاتب 
بھذا قد دعانا الى قراءة ال�ت�اری�خ م�ن ك�ل 

 جوانبھ لنستفید من اتخاذ قراراتنا.
 

في الفصل الثالث من الكتاب تناول الكات�ب 
المذابح التي طالت الكلدان بعد أن ع�رض 
تمھیدا لت�ع�ری�ف�ھ�م ودورھ�م ف�ي ال�ت�اری�خ 
وكنیستھم المشرقیة أوال والكلدانیة ث�ان�ی�ا 
(بعد اتحادھا مع روما) م�ب�ی�ن�ا م�ن خ�الل 
ج��داول ت��ع��دادھ��م وأب��رش��ی��ات��ھ��م وع��دد 
شھدائھم ... بال�ح�ق�ی�ق�ة ق�دم ال�ك�ات�ب م�ن 
خالل جداولھ مصدرا مھما ل�م�ن ی�ری�د أن 

  یتناول الموضوع من نواحي أخرى.
 

وف��ي ال��ف��ص��ل ال��راب��ع ت��ن��اول م��ن ج��دی��د 
ال��م��ذاب��ح ال��ت��ي ط��ال��ت اآلش��وری��ون ب��ع��د 
الحرب العالمیة األولى مس�ت�ھ�ال ب�م�ق�دم�ة 
عن أصلھم ودورھم في التاریخ والحروب 
التي طالتھم في منطقة حكاري ثم أروم�ی�ة 
بعد انسحاب الروس البالشفة م�ن س�اح�ة 
المعركة لیبقوا وحیدین مما دفعھم لل�ج�وء 
الى الحضن البریطاني الماكر وما حل بھم 
من خالل رحلة ال�م�وت م�ن أروم�ی�ة ال�ى 

الت�ي ط�ال�ت�ھ�م   العراق (بعقوبة) والمذابح
في العراق ومن ثم طرح الك�ات�ب ال�ن�ت�ائ�ج 
ال�ت��ي ت��وص�ل ال��ی��ھ��ا م��ن خ��الل ت�ق��ی��ی��م��ھ 
لطم�وح�ات ال�ح�رك�ة ال�ق�وم�ی�ة اآلش�وری�ة 

 وأسباب فشلھا.
وف��ي ال��ف��ص��ل ال��خ��ام��س ت��ن��اول ال��ك��ات��ب 
السریان من ح�ی�ث أص�ول�ھ�م ال�ت�اری�خ�ی�ة 
واشكال التسمیة ومدارسھم الفكریة وم�ن 

ثم تناول االضطھادات التي ط�ال�ت�ھ�م ع�ب�ر 
التاریخ وباالخص أبان مذابح س�ی�ف�و ف�ي 
كل منطقة من مناطقھم . ویكون ب�ھ�ذا ق�د 
قدم طرحا وعرضا لكل منطقة تواج�د ب�ھ�ا 
شعبنا كي یستفید منھا أبناء ھذه المناط�ق 
والقرى وھم یستذكرون ویدونون تع�ری�ف�ا 

 عن قریتھم الجیالھم الالحقة .
وأنھى الزمیل یوحنا بیداوید كتابھ بخاتم�ة 
عرض فیھا ما توصل الیھ في جولتھ ھ�ذه 
أھم العوامل التي ساعدت على نشوء ھ�ذه 

 المذابح ملخصا أیاھا بـ :
ال��ع�ام��ل ال��دی�ن��ي ال�ذي اس�ت��ن�د ع�ل��ی��ھ  -1

السالطی�ن ال�ع�ث�م�ان�ی�ی�ن الط�ال�ة ح�ك�م�ھ�م 
وتوسیع امبراطوریتھم من خالل تالعب�ھ�م 

 بمشاعر المسلمین.
الدور السلبي للبعثات التبشیری�ة ال�ت�ي  -2

أتت الى الش�رق ف�ي ال�ق�رن�ی�ن األخ�ی�ری�ن 
والتي كان لھا (كما ی�ق�ول ال�ك�ات�ب) دورا 
في حصول ھذه المذابح لط�م�وح�ات�ھ�م ف�ي 

 استعمار المنطقة من قبل حكوماتھم.
العامل األقتصادي واالج�ت�م�اع�ي ال�ذي  -3

دفع االمبراطوریة العثمانیة للتخ�ل�ص م�ن 
ھ�ذه األق�وام ل��ال�س��ت��ی�الء ع�ل��ى أم�وال��ھ��م 
وممتلكاتھم فضال عن م�ا ك�ان ی�م�ت�از ب�ھ 
العثمانیون م�ن ن�ظ�رة ش�وف�ی�ن�ی�ة الل�غ�اء 
اآلخر وخصوص�ا ف�ي ال�رب�ع األخ�ی�ر م�ن 

 القرن التاسع عشر.
وفي السطور األخیرة ش�دد ال�ك�ات�ب ع�ل�ى 
ضرورة كتابة التاری�خ ك�ي یس�ت�ف�ی�د م�ن�ھ 
األجیال الالحقة كي ال تصبح قضی�ت�ن�ا ف�ي 

 طي النسیان.
فضال عن عرضھ في ك�ت�اب�ھ ھ�ذا م�الح�ق 
مھمة كشاھد على ح�ق�ی�ق�ة م�ا ح�دث م�ن 
خالل بعض الرسائل التي ألحق�ھ�ا ال�ك�ات�ب 

 في نھایة الكتاب.
بالحقیقة كانت جولة طویل�ة وم�ث�م�رة ف�ي 
سفر التاریخ من خالل كتابھ ھذا لمن یرید 
االستفادة منھ كي یدلو بدلوه ف�ي ق�راءت�ھ 
ھو اآلخر للتاریخ ، أھنئ زم�ی�ل�ي ی�وح�ن�ا 
بیداوید على كتابھ ھذا على أم�ل ان ن�رى 
لھ ال�م�زی�د م�ح�اوال ل�م ص�ف�وف وج�روح 

فھذه المجازر كما أفرز ل�ن�ا   شعبنا الواحد
ال��ك��ت��اب وح��دت��ن��ا مس��ی��ح��ی��ا م��ع األرم��ن 
والیونان بنظر فاعل�ی�ھ�ا خ�ارج ال�م�ذاھ�ب 
وقومیا كوننا شعب واحد ل�ن�ا ل�غ�ة واح�دة 
وتاریخ وتراث واحد ، فسیفھم كان یج�م�ع 
رقابنا كرقبة واحدة حین یحص�دن�ا وخ�ی�را 
فعل زمیلي الكاتب حین عرج عل�ى ب�ع�ض 
الطروحات االیحابیة لدى القلیل من الق�ادة 
العثمانیین والكورد وھو بھذا یقول عل�ی�ن�ا 
قراءة ال�ت�اری�خ ب�ع�ی�ن�ی�ن ال ع�ی�ن واح�دة 
فالحكمة تقتضي حفاظنا على خ�ط ال�وس�ط 
المعتدل في اتخاذ قراراتنا ب�دال م�ن ح�رق 
األخضر والیابس... فالف ت�ح�ی�ة ل�زم�ی�ل�ي 
على الجھد الذي بذلھ في كتابھ ھ�ذا وھ�و 

   یستحق كل الثناء ...
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إن مفھوم الحكایة "الخرافیة" بالنسب�ة إل�ى    
األخ�وی�ن "ج��رم" ك�م��ا ت�ب�یّ��ن ذل�ك م�ن خ��الل 
أبحاثھما حول ھذا النوع من الحكایات یتلخ�ص 

 )10(في: 
إن ال��ح��ك��ای��ة ال��خ��راف��ی��ة، وإن أح��اط ب��ھ��ا  - 

الغموض أو أصابھا التحویر، إّال إنھا تعد بقای�ا 
حكایات بالغة القِدم تتحدث ع�ن ق�دم�اء اآلل�ھ�ة 

 واألبطال.
أي أن األخوین "ج�رم" ب�م�ف�ھ�وم�ھ�م�ا ھ�ذا    

للحكای�ة ال�خ�راف�ی�ة ی�ق�ت�رب�ان إل�ى ج�و وع�ال�م 
اإلسطورة، حیث إنھما حاوال ف�ھ�م ھ�ذا ال�ن�وع 
م�ن ال�ح��ك�ای��ات ف��ي ص�ورت��ھ اإلج��م�ال��ی�ة، أم��ا 
بالنسبة لعلماء األساطیر ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة، وع�ل�م�اء 
األساطیر الفلكیة، فإنھم یرون ف�ي ھ�ذا ال�ن�وع 
محاكاة ل�ل�ظ�واھ�ر ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة، أو ال�ج�وی�ة أو 

 ). 11(لفصول السنة وإلسماء األفالك 
ھؤالء وغیرھم من األنثروبولوجیین ك�ت�ای�ل�ور 
والنج یفھمون الحكایة الخرافیة على إنھا نم�ط 
أو حصیلة ألنماط وأشك�ال اإلس�ط�ورة إن ك�ان 
ذلك من خالل محاكاتھا للظواھر الطبیعیة ع�ن�د 
علماء الطبیعة أو للظواھر المت�ع�ل�ق�ة ب�ف�ص�ول 
السنة أو أسماء األفالك ك�م�ا ھ�و ع�ن�د ع�ل�م�اء 

 الفلك.
ویرى الباحث الفرنس�ي "س�ان�ت ب�ی�ف" ف�ي   

م�م�ا )  12( الحكایات الخرافیة بقایا طقوس قدی�م�ة
یقرب مفھومھ ھذا إلى المفاھیم السابقة في أن 
الحكایة ما ھي إّال إسطورة مھش�م�ة، أو ب�ق�ای�ا 
أساطیر قدیمة تتخذ لھا من الظواھر الطب�ی�ع�ی�ة 
والفلكیة والمعتقدات الدینیة والطوطمیة طریق�ا 

 لھا لتجسید الفكرة أو الحركة التي ترید.
والطریف، إن المدرس�ة ال�ن�ف�س�ی�ة ت�رى ھ�ذا   

النوع من الحكایات على إن�ھ�ا رم�ز ل�ل�ظ�واھ�ر 
 )13(الجنسیة. 

ومن خ�الل ال�ت�ط�ور ال�ذي أص�اب ال�م�ج�ت�م�ع   
والحضارة، فقد أصبحت ال�ح�ك�ای�ات، وب�ع�د أن 
كانت بقایا مھشمة من أساطیر قدیمة، ذات نمط 
خاص بھا، على الرغم من أنھا ال تبتعد ك�ث�ی�راً 
عن اإلسطورة من حیث جنوح�ھ�ا إل�ى ال�خ�ی�ال 
(الفان�ت�ازی�ا) وم�ا ف�ی�ھ�ا م�ن خ�وارق وأج�واء 
میتافیزیقی�ة وس�ح�ری�ة ك�ذل�ك. وأیض�اً، ف�إن�ھ�ا 
إقتربت شیئا فشیئا من الحكایات الشع�ب�ی�ة ب�م�ا 
لھا من عالم شبھ واقعي، وشخصیات تحمل من 
الواقع السمات الكثیرة على الرغم من أنھا غیر 
م��ج��س��دة، أن��ھ��ا أن��م��اط ش��خ��وص، ف��أص��ب��ح��ت 
بالتالي، نوعاً م�ن ان�واع ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي، 
الذي یعبّر تعبیراً رومانسیاً ع�ن آم�ال الش�ع�ب 
الذي كان یرتاح إلى ھذا التعبیر ألنھ یصّدر ل�ھ 
العالم ال�ج�م�ی�ل ال�ذي یص�ب�و إل�ی�ھ ك�م�ا ت�ق�ول 

 الدكتورة نبیلة ابراھیم.
 -مھما كان نوعھا  -إن دارس األنواع األدبیة   

وخاصة المتعلق من�ھ�ا ب�ت�ف�ك�ی�ر وع�ق�ل�ی�ة إب�ن 
الشعب، یجد أن م�ا یص�ی�ب�ھ�ا م�ن ت�ط�ور، ھ�و 
تحصیل حاصل للتطور الذي یصیب ھذه ال�ف�ئ�ة 

، ذل�ك ) 14( من أبناء الشعب، وأقصد بھم الع�ام�ة
إلن ھذا النمط، القصص الشعبي، یعّد الوس�ی�ل�ة 
الوحیدة التي تعبر الجماعة الشعبیة من خ�الل�ھ 

 )15.(عن تماسكھا
ولما كان ھذا النوع األدبي یرتبط ج�دل�ی�اً م�ع   

روح وت�ف�ك�ی��ر وع�ق�ل�ی��ة ھ�ذه ال�ج��م�اع�ة ف�إن��ة 
س�ل�ب�اً أو ای�ج�اب�اًـ  -بالض�رورة س�وف ی�ت�ط�ور

بتطور المجتمع الذي یعیش ف�ی�ھ إن ك�ان ذل�ك 
على الصعی�د اإلج�ت�م�اع�ي أو ال�ث�ق�اف�ي وح�ت�ى 

  اإلقتصادي و السیاسي.
ولھذا فاننا نرى األساط�ی�ر ال�ت�ي ت�ع�ی�ش ف�ي   

المجتمع البدائي ال تجد لھا مكاناً في الم�ج�ت�م�ع 

ال�ذي یص�ی�ب ت�ف�ك�ی�ره وث�ق�اف�ت�ھ ن�وع م�ا م��ن 
التطور. والشيء نفسھ یقال عن المجتمع الذي 
یتطور فیھ التفكیر من خرافي ش�ب�ھ أس�ط�وري 
إلى تفكیر یجن�ح ل�ل�ع�ق�الن�ی�ة، وت�رج�ی�ح ال�رأي 
الصائب في التعامل الیومي, حیث ینعكس ھ�ذا, 

أدب�ی�ة   من أع�م�ال  بالضرورة, على ما یبدعھ
 كانت أم فنیة.

ومن ھذا المنطلق فإن الت�ط�ور ال�ذي أص�اب    
ف�ي م�ادت�ھ,  -الخرافي منھ  -القصص الشعبي 

إل�ى ن�وع آخ�ر, ی�ع�ق�ل�ن  -أو جزء منھ  -أحالھ 
األمور ویتعامل مع الواقع بواقعیة ربما ت�ك�ون 
مشوشة. ھذا النوع األدبي أطل�ق ع�ل�ی�ھ ص�ف�ة 
الشعبیة, فأصبح لدینا الحكایات الشعبیة, وھ�ي 

  القصص الشعبي.  نوع آخر من أنواع
تقول الدكتورة نبیلة ابراھیم في كتابھا القیّ�م    

"قصصنــا الشعبي...": (وعندما تتطور الحیاة 
وتتطور معھا أنماط ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي, ی�ج�د 
القاص نفسھ حراً ومقیداً في الوقت نفسھ, فھو 
مقید بأنماط وص�ل�ت ال�ی�ھ ذات ب�ن�اء ت�رك�ی�ب�ي 
واضح ومحدد. ولكن ھذا البناء الت�رك�ی�ب�ي م�ن 
المرونة والشمول بحیث یمكن للق�اص م�ن أن 
یتحرك في نطاقھ في شيء م�ن ال�ح�ری�ة, ف�ھ�و 
یختار من الوظائف ما یالئم ظروفھ الحضاری�ة 
وأحوالھ النفسیة, وفي وسعھ كذلك أن یغیر من 
ترتیب الوح�دات ال�وظ�ی�ف�ی�ة ك�ی�ف�م�ا ش�اء. أم�ا 
بالنسبة للشخوص, فھو حر في أن یختار منھا 
ما یتالءم كذلك مع ظروفھ الحضاریة واح�وال�ھ 
النفسیة، وفي وسعھ كذلك أن یغیر من ت�رت�ی�ب 
الوحدات الوظیفیة كیف�م�ا ش�اء. أم�ا ب�ال�ن�س�ب�ة 
للشخوص، فھو حر في أن ی�خ�ت�ار م�ا ی�ت�الئ�م 
كذلك مع ظروفھ الحضاریة وھو فضالً عن ذلك 
حر في إكساب شخوصھ الطبیع�ة ال�ت�ي ی�رغ�ب 
فیھا, لكي تكون معبرة عن مشكالتھ ال�ن�ف�س�ی�ة 

 )16(التي یعایشھا في حیاتھ الیومیة). 
*** 

ھي نوع آخر  -كما قلنا  -والحكایات الشعبیة    
من أنواع القصص الشعبي یرتك�ز ع�ل�ى ف�ن�ی�ة 
تقوم بدور تعبیري عن الحیاة الیومیة المعاشة 
بكل مشاكلھا وتعقیداتھا من خ�الل م�ا ت�ط�رح�ة 
من عالقة بین الواقع المعاش للج�م�اع�ة وھ�ذه 
الجم�اع�ة ن�ف�س�ھ�ا ف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ. وت�ؤك�د 
الدكتورة نبیلة ابراھیم خالل حدی�ث�ھ�ا ع�ن ھ�ذا 
النوع من الحكای�ات ع�ل�ى إخ�ت�ف�اء الش�خ�وص 

  )17(الشریرة التي تھدد بطل الحكایة الخرافیة. 
ومن ھذه الخاصیة التي تفترق بھا ال�ح�ك�ای�ة    

الشعبیة عن الخرافیة ف�إن�ھ ب�الض�رورة س�وف 
یختلف الخطر الذي ی�ھ�دد إنس�ان الش�ع�ب�ی�ة أو 
بصورة أدق بطل الحكایة الشعبی�ة... ف�إذا ك�ان 
الخطر الذي یھدد ال�ب�ط�ل ف�ي ح�ك�ای�ة (ال�ع�ص�ا 

م�ث�الً، ھ�ي ش�خ�ص�ی�ة ال�ع�ج�وز )  18( السحریة) 
الساحرة (ال�غ�ول�ة ف�ي إح�دى ص�ورھ�ا), وھ�و 
التجسید المباشر للخ�ط�ر ال�م�ق�ام ع�ل�ى رك�ائ�ز 
سحریة، فإنة بالضرورة سوف یكون م�خ�ت�ل�ف�اً 
عما ھو في الحكایة الشعبیة, فنج�د إن ال�خ�ط�ر 
ال��ذي ی��ھ��دد ال��ب��ط��ل ف��ي ح��ك��ای��ة (ال��ع��ج��وز 

متأت من ال�دور الش�ری�ر ال�ذي )  19(والشیطان) 
تلعبة العجوز بعد إتفاقھا مع الشیطان, واإلثنان 
یشكالن الخطر ال�رئ�ی�س وال�ت�ج�س�ی�د ال�م�ط�ل�ق 

  لظاھرة الشر.
صحیح إن الحكایة الخرافیة تتن�اول ال�ع�الق�ة    

بین اإلنسان والواقع من خالل خیط رفیع یرب�ط 
اإلثنین ببعضھما, وھذا الخیط ھو أما أن یك�ون 

أو ھكذا ترید  -الشر قوة مضادة للخیر المتمثل 
في نفسیة األنسان وصفات�ھ�ا، أو أن  -الحكایة 

ی��ك��ون ھ��ذا ال��خ��ی��ط ھ��و ق��وة خ��ف��ی��ة غ��ی��ب��ی��ة, 

متجسدة بشكل ما (ح�ی�وان,  -ربما  -إسطوریة 
نبات, جماد, وحتى إنسان) أو ظ�اھ�رة م�ع�ی�ن�ة 
كالسحر مثالً, ول�ك�ن ھ�ذا ال�ق�وة ال�غ�ی�ب�ی�ة ھ�ي 

 تجسید آخر للشر نفسھ.
ھ��ذه ال��ع��الق��ة, ب��ی��ن اإلنس��ان وال��واق��ع, ف��ي    

الحكایة الخرافی�ة, ھ�ي ن�ف�س�ھ�ا ال�ع�الق�ة ال�ت�ي 
تربطھما سویة في الحك�ای�ة الش�ع�ب�ی�ة.. ول�ك�ن 
الفرق بین ھذین النوعین في الحكایات ھو ف�ي 
تجسید الخیط الذي یربطھ�م�ا, ف�ن�ج�د م�ث�الً ف�ي 

 ).20(حكایة (الشیخ الكریم) 
ان ھذا الخیط الذي یربط (الشیخ) بطل الحكای�ة 
بالواقع الذي یعیشھ متمثالً باحساسھ ب�ال�ن�ق�ص 

  الحاصل في حیاتھ (فقر بعد غنى).
فھذا ال�خ�ی�ط ال�ذي ی�رب�ط اإلنس�ان ب�واق�ع�ھ,    

أن  -أي ال�ب�ط�ل/اإلنس�ان -والذي یج�ب ع�ل�ی�ھ 
یتحرك من خاللھ لل�وص�ول إل�ى م�ا ی�ری�د، أي 
القضاء على النقص والعودة إل�ى ال�واق�ع, ھ�و 
نفسھ الشر, متجسداً بصورة مختلفة تأخ�ذ م�ن 
الواقع بعض مقوماتھ, ویخت�ل�ف ع�م�ا ھ�و ف�ي 
الح�ك�ای�ة ال�خ�راف�ی�ة, ف�ل�ی�س ھ�و ب�الش�خ�ص�ی�ة 
الشریرة (الغولة) كما في (العصا السحریة) وال 

وان��م��ا ھ��و )  21( ھ��و (الس��ع��الة) ف��ي (ح��دی��دان)
اإلنس�ان ن��ف�س��ھ ال��ذي س��ل��ب زوج�ة (الش��ی��خ) 
وكذلك ھو (النھر) الذي غرق فیھ إبنھ (قض�اًء 
وقدراً) وھو (الذئب) الذي سرق إب�ن�ھ ال�ث�ان�ي, 

  وھذه القوى جمیعھا خارجة عن نطاق السحر.
ولھذا, فإننا لو جردنا الحكایة الخرافیة من كل   

شخوصھا ووظ�ائ�ف�ھ�ا ل�وج�دن�اھ�ا ت�ھ�دف إل�ى 
تصویر الشر ثم القضاء علیھ، وھذا بعینھ ھ�و 
الھدف الذي تھدف الیھ الحكایة الشعبیة, سواء 

  )22.(انتھت بالقضاء على الشر أم ال
أن إرتباط الح�ك�ای�ة الش�ع�ب�ی�ة ب�ال�واق�ع, ھ�و    

العامل الوحید الذي من خاللھ یمكن�ن�ا ال�ت�ع�رف 
على ھذا النوع من الحكایات أوالً, و ث�ان�ی�اً, إن 
صیاغة مفھوم خاص بھا یبعدھ�ا ع�ن م�ف�ھ�وم 
الحكایة الخرافیة, یعد مھمة صعبة, ألن التعامل 
مع أیة حكایة كانت لتحدید المصطلح ی�ج�ب أن 
یتم بحذر ودقة, ولھذا فان دراس�ة اإلخ�ت�الف�ات 

 بین النوعین یزیدنا معرفة بكل نوع منھما.
یقول األس�ت�اذ ن�م�ر س�رح�ان ع�ن ال�ح�ك�ای�ة    

الشعبیة: (ویشمل اصطالح الح�ك�ای�ة الش�ع�ب�ی�ة 
ذلك الحشد الھائل من الس�رد ال�ق�ص�ص�ي ال�ذي 
تراك�م ع�ب�ر االج�ی�ال وال�ذي ح�ق�ق ب�واس�ط�ت�ھ 
االنسان كثیرا من مواقفھ ورسب الجانب الكبیر 

 )23.(من معارفھ) 
لقد وقع األستاذ نمر في سوء فھم المص�ط�ل�ح   

الفولكلوري"الحكایة الشع�ب�ی�ة"ع�ن�دم�ا ت�ح�دث 
عن ھذا (الحشد الھائل من الس�رد ال�ق�ص�ص�ي) 
حیث أطلق علیة اصطالح "الحكایة الشع�ب�ی�ة" 
دون استیعاب المعنى الحقیقي لكل مصطلح من 

  ھذه المصطلحات المتعارف علیھا.
 
صحیح ان ھ�ذا (ال�ح�ش�د ال�ھ�ائ�ل م�ن الس�رد   

القصصي) یعّد من الق�ص�ص الش�ع�ب�ي, ول�ك�ن, 
ماذا نقول عن بعض من ھذا (الح�ش�د ال�ھ�ائ�ل) 
الذي یأخذ من عالم اإلسطورة, وعالم الحیوان, 
وعوالم السحر والخ�وارق... ال�خ؟ ھ�ل ی�م�ك�ن 
ادراج ذلك مع تلك الحكایات ال�ت�ي ت�ت�س�م ب�ك�ل 
صورة وأحداث ال�واق�ع ال�م�ع�اش؟ وھ�ل ت�ق�ف 
أیضاً مع تلك الحكایات التي تتحدث عن ب�ع�ض 
المتعقدات الدینیة.. أو غیرھا؟ أم أن ل�ك�ل ن�وع 
من ھذه االنواع ھدفاً معیناً, أو أنھا تقوم ع�ل�ى 
األسس الفنیة والفكریة نفسھا, وت�رت�ك�ز ع�ل�ى 
المقومات األساسیة التي تقوم علیھا الحك�ای�ات 

  الشعبیة نفسھا؟

ویقول كذلك: (إن الم�ق�ارن�ة ب�ی�ن اإلس�ط�ورة   
والحكایة الخرافیة الشعبیة, تكشف أوجھ الشبھ 
والخالف وبالتال�ي ت�ع�ط�ی�ن�ا ال�ف�رص�ة إلص�دار 
الحكم ال�ن�ھ�ائ�ي ع�ل�ى م�دى ال�ع�الق�ة ب�ی�ن�ھ�م�ا, 
فاألولى تبحث في حیاة وأعمال آلھ�ة وأنص�اف 
آلھة, والثانیة تتناول حیاة مل�وك وش�خ�ص�ی�ات 

 )24(إنسانیة بحتھ).

یص�ی�ب  -ولل�م�رة ال�ث�ان�ی�ة -في ھذه السطور   
المصطلح الفولكلوري عند األستاذ نم�ر ب�ع�ض 
الغم�وض. ح�ی�ث إن�ھ ی�ط�ل�ق ع�ل�ى ك�ل أن�واع 
القصص الشعبي التي (ت�ت�ن�اول ح�ی�اة ال�م�ل�وك 
وشخصیات إنسانیة بحتة) مصطلح "ال�ح�ك�ای�ة 

  الخرافیة الشعبیة".
من خالل ھذین المصطلحین اللذین حدد بھم�ا   

األستاذ نمر سرحان نوعین من أنواع القصص 
الشعبي, یبرز سؤال مھم حول التداخل الحاصل 
بین ھذین النوعی�ن (اإلس�ط�ورة) و (ال�ح�ك�ای�ة 
الخرافیة الشعبیة) حیث إن الكثیر من ح�ك�ای�ات 
ال�ن�وع األخ�ی�ر ن�ج�دھ�ا أس�اس�اً م�ع�ت�م�دة ع�ل��ى 
م��ج��م��وع��ة م��ن ال��م��وت��ی��ف��ات ذات الص��ب��غ��ة 

ھ�ل  -بل إنھا إسطوریة ح�ق�ی�ق�ة  -اإلسطوریة 
نض�م�ھ�ا إل�ى خ�ان�ة اإلس�ط�ورة, أم إل�ى خ�ان�ة 

 الحكایات الخرافیة؟
فاذا علمنا أن اإلس�ط�ورة م�اھ�ي إّال: (قص�ھ    

وجود ما...فھي تروي كیف نشأ ھذا الشيء أو 
ذاك, إن��ھ��ا تص��ور خ��ارق ل��ل��واق��ع وت��ف��ت��رق 
بالطقوس فھي حكایة إلھ أو شبھ إلھ أو ك�ائ�ن 
خارق تفسر بمنطق اإلنس�ان ال�ب�دائ�ي ظ�واھ�ر 
الحیاة والطبیعة والكون وال�ن�ظ�ام اإلج�ت�م�اع�ي 
وأولیات المعرفة وھي تنزع في تفسی�رھ�ا إل�ى 
التشخیص والتمثیل والتجسیم وتنأى بج�ان�ب�ھ�ا 
عن ال�ت�ع�ل�ی�ل وال�ت�ح�ل�ی�ل وتس�ت�وع�ب ال�ك�ل�م�ھ 
وال�ح�رك�ھ واالش�اره واإلی��ق�اع وق�د تس�ت�وع��ب 

 )25(تشكیل المادة).
اذا عرفنا ذلك عن اإلسطورة كما أراد األستاذ   

-نمر, فإننا نقف حائرین أمام ھذا الحشد الھائل
م�م�ا یس�م�ی�ھ بـ�� "ال�ح�ك�ای�ة ال�خ�راف�ی��ة  -أیض�اً 

صورة  -ھذا الحشد -الشعبیة" والذي یكون فیھ
طبق األصل لما أراد قولھ عن اإلسطورة ع�ل�ى 
إنھا حكایة ((كائن خارق تفسر بمنطق اإلنسان 

 البدائي ... الخ).
 
إن مصطلح "الحكای�ة ال�خ�راف�ی�ة الش�ع�ب�ی�ة"   

مصطلح فضفاض, أذا أردنا من�ھ (ھ�ذا ال�ح�ش�د 
الھائل) من الحك�ای�ات, واألج�در ب�ن�ا أن ن�ق�وم 
بعملیة فرز لما جمعھ األست�اذ ن�م�ر ون�ق�ول إن 

  ھناك حكایة خرافیة, وھناك حكایة شعبیة.
والجدیر بالذكر ان الفروق ال�ت�ي ت�ن�ش�أ ب�ی�ن   

ھذین النوعین, لیس من السھل التعرف علیھ�ا 
ببساطھ, ذلك لو نظرنا إلى البناء ال�ف�ن�ي ال�ذي 
یحكم كال النوعین فق�ط، ف�ك�ل ن�وع م�ن ھ�ذی�ن 
ال�ن�وع�ی�ن یس�ت�ع�م�ل قس�م�اً أو م�ج�م�وع�ة م�ن 
الموتیفات أو الجزئیات التي كّونت بمجموع�ھ�ا 
ھذا الھیكل البنائي أو ذلك لل�ح�ك�ای�ة. ذل�ك, ألن 

 -جمیع ھذه الموتیفات أو الوحدات ال�وظ�ی�ف�ی�ة 
كما استنتجھا بروب, والتي بنى علیھ�ا أس�اس 
منھجھ الم�ورف�ول�وج�ي, وأس�ت�ط�اع م�ن خ�الل 

 -ة البنــاء الفـني للحكایة الخرافیة فق�ط ــدراس
ھي الملحمة األساسیة التي تكّون المجموع ) 26(

الشامل للحكایة ان اجتمعت, وأیضاً, فلو ترك�ن�ا 
للحكایة ودرسنا البطل فإن�ن�ا ال  -شكالً  -البناء 

-نخرج بسھولة بنتیجة تحدد لنا نوعیة البطل 
في كل حكایة... وحتى الواقع التي تنھ�ل  -مثالً 

منھ وتصوره ھو واقع متشابھ لحد ما... ل�ك�ن�ھ 
 في الوقت نفسھ یختلف عنھ اختالفاً كلیاً.

ا ا  دوا ا 
 "ا ا را "-  وا ا
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لیس من موقعِ ال�م�ش�اھ�ِد   
والمراق�ِب ال�ب�ع�ی�د، أو م�ن 
م�ك��ت��ِب ال�ُم��ح��لّ��ِل ، ب��ل م��ن 
موقعِ مواط�ٍن ی�ع�رُف ط�ع�َم 
المرارة ولدیھ إرادةٌ سلی�م�ة 

أو م�ط�ع�وٍن   َم�ك�ل�وم�ةٍ  غیر
 ! بسالمتھا

ثَمةَ َمْن یُریدنا أَْن نصیَر ُحـداةً وراَء قوافلھم .. وأَذن�اب�اً 
لكنني سأُشقُّ وحشتي وأطل�ُع م�ن�ھ�ا،  .. "قوافیھم" في

كما تنبُُت زھرةٌ بین ضلوعِ الصخ�ر .. س�یَّ�َد ال�ن�ش�وِة ، 
 !! قاھَر الیأِس والنََدم

................... 
تحَت قوان�ی�ن اإلح�ت�الل   بالٌد صارت البھَجـةُ فیھا تَــَرفَاً 

!  "ال�رج�ال" والھزیمــة .. أمسى الَغدُر فیھـــا من ِشیَمِ 
اإلخ�الُص   یوَم ھاَم القط�ی�ُع ف�ي زم�ن ال�ق�ھ�ر .. وغ�دا

والوفــاُء غباراً في أسواِق الخیانِة والنخاسة، في زم�ن 
   .. الكذب والتذلُِّل والریاء والخرافــة

ھْت فین�ا  !"ظالُل هللا" قتَلَْت فینا القدَرةَ على الفَرحِ، شوَّ
  .. سـرَّ الطفولـة وأَطفـأْت بھـاَء العمـر

سـَرقَْت تأللَؤ البھجِة وفیَض النــور، فلم یُعد في الوجوه 
  غیَر أَلٍَم ُمستداٍم وشوٍق لتناھیَد أَضَحتْ 

ال�ت�ق�ـ�وى " ُمنًى.. ! فتَكشََّف لنا أَنَّ ما یتَستَُّر خلَف قن�اع
لیس إالّ مخ�ال�َب ال�ج�ش�عِ ، نَ�َھ�َم الض�ب�اعِ  !"والشھادة

ونفاَق الثعالِب .. الَسفَلَةُ یتبعوَن ال�ط�غ�اِة دوم�اً، م�ث�ل�م�ا 
 !! تلتَِصُق بَرادةُ الحدیِد بالمغناطیس

بالدي، التي لیست ب�الدھ�م ، ص�ی�ّروھ�ا َم�رب�ط�اً ل�خ�ی�ِل 
األَغراِب في ما وراء الحدود، وللدھ�م�اِء تَ�تَ�غ�نّ�ى ، ف�ي 
البصرة الفیحاء بالنشیِد الوطني لبالٍد ال تُریُد الخیَر ل�ن�ا 

  !! ولبالدنا
غاندي : َمْن یأكُل م�ن خ�ی�راِت ب�الده ویُ�خ�لِ�ُص ل�ب�ل�ٍد *

 ! آخَر .. خائٌن لبالده
نابلیون إحتقََر ضابطاً إیطالیاً إنضمَّ لجیشھ ضد ج�ی�ش *

 !" خاَن بلََدهُ   ال أحترمھ، ألنھ ": بالده (إیطالیا)، قائالً 
وھ��ك��ذا ف��م��ن أج��ِل االّ ن��ب��ق��ى ف��ي غ��رب��ٍة دائ��م��ٍة، 

�َر ع�ل�ى َش�ف�ی�ِر ال�ق�ن�وِط   سنُرِضعُ  ِذكرانا ك�ي ال نَ�ت�س�مَّ
   واإلحباط

وسأدفُع ب�ح�زن�ي وح�ق�دي إل�ى م�داه األقص�ى .. أدع�و 
یَلِدَن في ھذا الزم�ن ال�خ�س�يء! إْذ ك�ی�َف   العراقیات االّ 

اآلَن لیكونوا أسویاَء وأصحاَء ف�ي   یُراُد ألطفاٍل یولدون
   !!بیئٍة حقیرٍة، موبوءٍة بكلِّ المعاني؟

لْن یصبحوا إالّ قَتَلَةً ، لصوصاً وَجَھلَ�ةً ... وف�ي أحس�ِن 
األح��وال ك��ّذاب��وَن، م��ن��اف��ق��ون، ال یص��ل��ح��ون لش��يٍء، 

الخراِب وتشویھ كل ش�يٍء .. ح�ت�ى ال�ب�ی�ئ�ِة   لزیادةِ   إالّ 
 !! الطبیعیة

.........................  
  .. القمُع یقضي علینا  ال السیُف وال

إنما عجُزنا عن إجت�راحِ وإس�ت�ن�ھ�اِض أدوات ال�ت�غ�ی�ی�ر 
 !! الالزم
 2021ـ/ 14/1برلین 

ا  : 
 ََ .. د َوط أ  سَأ ! 

 

 یحیى علوان/ برلین

 غادة إبراھیم الحسیني  
 لبنان           

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  األلحان  عازف   یا -
  الوتر  فوق  من
 مني   ضیعت  المالمة  أن

 ...العُمر
 
 المطر  حبات تحت -2

 كي  وجھك  أحتاج
 ...  نشوى  الروح  یعید

 
  العیون  سر  الحب -3

 ... الظنون  تفضحھ  حاشاه
  الروح  سارق  یا -4

 ... بریقھا  إلیھا  أعد
 
  بالیاسمین  معطر  الصباح  ھذا -5

 ... الحنین  بادلني  فتعال
 
  تشرق  التي  الصباح  شمس  الحب -6

 ...ناضره  فتجعلھا  الوجوه  على
 
 مضى  عام -7

 ویجیئ عام
 واجعل  یارب

  سالم  أیامي  كل
 العالمین  قلوب  إمأل
  لألنام  خیر  بكل

  بینھم  یجمع  الحب
  األمام  نحو

 الجدید  عامھم  ویعود
 ..سقام  او  خوف  بدون

 
  طیفك  أعانق  الصباح  مع -8

  شعري  شمس  فتشرق
 ..  حنانك   من
 
  القمر  ضوء  في   األحالم  نرسم  تعال -9

..  الشجر  أوراق  بین  یحلو  العذب  والغرام
 

 الصدق  للقاح  العالم  یحتاج -10
 .. مشرقاً   الكون  وجھ  لیعود

 
 مؤنسي  حبك  فإن  ارتحلت  مھما -11

 ...الوجدان  ویغمر  الفؤاد  یشفي

  وت  
     

یجب أن یعلم الوالدان أن الطفل مھما أُعطي من معلومات ولُ�ق�ن م�ن 
توجیھات وأوامر فإنھ بالطبیعة لن یس�ت�ج�ی�ب ب�ق�در س�ع�ی�ھ ون�ھ�م�ھ 

 .الفطري لتقلید مایراه من سلوكیات وطبائع مختلفة
ونجد بعض األطفال یتعرضون إما للعنف األسري أو رب�م�ا ال�ت�ج�اھ�ل 
لرغباتھم كوسیلة ضغط من األبوین لتقویم سلوكی�ات�ھ�م، ول�ك�ن ھ�ذه 
األسالیب لھا من األثر النفسي والسلوك�ي م�ای�ط�ب�ع ع�ل�ى ش�خ�ص�ی�ة 

 .الطفل فیما بعد، وذلك سواء داخل المنزل أو خارجھ
ومن المشكالت التي تواجھ اآلباء تعلق األطفال ب�اس�ت�خ�دام األج�ھ�زة 
الذكیة كالھاتف أو التابلت.. ومن الطب�ی�ع�ي أن األط�ف�ال ف�ي األع�وام 
األولي ربما تكون المشكلة یسیطة سطحیة األثر علیھم ولكن ب�ب�ع�ض 
العصبیة أو الجھل بالش�يء م�ن ق�ب�ل األب�وی�ن أو أح�دھ�م�ا ن�ج�د أن 
أسالیب تعاملھما مع الطفل لحل المش�ك�ل�ة رب�م�ا ت�زی�د م�ن ح�ج�م�ھ�ا 
وتعمق تأثیرھا السلبي علیھ. فإذا تم توجیھ الطفل بشكل س�وي رب�م�ا 
نتالقي حدوث تلك المشكل�ة، ب�ی�ن�م�ا ع�ك�س ذل�ك ف�ق�د یص�ل ال�ط�ف�ل 

 .لمرحلة إدمان استخدام األجھزة الذكیة
 :ومن أسباب ھذه المشكلة

لجوء األم إللھاء الطفل بمشاھدتھ للھاتف أو التابلت لكي تس�ت�ط�ی�ع _
 .إتمام مھامھا المنزلیة

فانشغال الطفل عنھا ربما تجد فیھ بعض الھدوء؛حیث الیبكي ال�ط�ف�ل 
 .والیرھقھا

أن یرى الطفل والده یعود من العمل متابعاً لمھام عملھ ب�اس�ت�م�رار  _
 .عبر األجھزة الذكیة داخل المنزل

أن یرى األم منشغلة باستمرار باستخدام الھاتف أو التابل�ت بش�ك�ل  _
 .یثیر فضولھ للحصول علیھا

شعور الطفل بالوحدة أو التجاھل من قِبل اآلخرین مم�ا ی�ؤث�ر ع�ل�ى _
ثقتھ بنفسھ، فیما یشعر بأن الھاتف یمأل ف�راغ�ھ وی�ل�ب�ي م�ت�ط�ل�ب�ات�ھ 

 .الطفولیة في توافر األلعاب والفیدیوھات والتطبیقات المختلفة
إھداء الطفل أیاً من تلك األجھزة كنوع م�ن ال�م�ك�اف�أة أو ال�رف�اھ�ی�ة _

 .لیستخدمھ دون وعي أو رقابة، ومایتبع ذلك من مخاطر
لذلك فعلى الوالدین وضع ثوابت م�ح�ددة ت�ح�د م�ن ت�ع�ود ال�ط�ف�ل أو 

 :تعلقھ باستخدام تلك األجھزة سواءاً لھما أو للطفل مثل
مراعاة لغة الحوار وت�ب�ادل األف�ك�ار وج�ھ�اً ل�وج�ھ م�ع ال�ط�ف�ل م�ع _

 . تخصیص وقت لذلك بشكل یومي
مراعاة التفرغ قدر اإلمكان خالل ھذا الوقت لالستماع والتحدث م�ع _

الطفل مھما كان كالمھ بسیطاً أو ُمكرر بحیث یشعر بشغف ال�وال�دی�ن 
 . للحوار والجلوس معھ دون ملل

مراعاة أال تكون صیغة الكالم من األب�وی�ن مش�ب�ع�ة ف�ق�ط ب�األوام�ر _
والنواھي_ ولیكن سمة مجال للمناقشة والحكي الُمبسط_ فیكون ل�ھ�ا 

 .األثر النفسي والسلوكي المرغوب لدى الطفل بشكل أفضل
مراعاة تحدید أوقات محددة الستخدام ال�وال�دی�ن ل�ألج�ھ�زة ال�ذك�ی�ة _

بشكل یعطي للطفل قدر من اإلھتمام واإلجتماعیة وعدم الشرود ع�ن�ھ 
ألجل شيء آخر.. فھو ال یعلم أھمیة مای�م�ك�ن إن�ج�ازه ع�ب�ر ال�ج�ھ�از 

 .الذكي بقدر مایرى في ذلك من إھمال والمبااله بوجوده
وألن األم ھي المتواجدة معظم الوقت مع الط�ف�ل ف�ع�ل�ی�ھ�ا اإلن�ت�ب�اه  _

ألن ربما یتعلق الطفل باألجھزة ااذكی�ة ل�م�ج�رد … لھذه الجزئیة جیداً 
 .مالحظتھ إلدمان األم استخدامھا طوال الیوم

أن یتم إش�راك ال�ط�ف�ل ف�ي م�ج�االت ری�اض�ی�ة أو دراس�ی�ة بش�ك�ل _
منتظم .. كذلك اإلھتمام بإكتشاف م�واھ�ب�ھ وال�ع�م�ل ع�ل�ى ت�ن�م�ی�ت�ھ�ا 

 .لتدعیم قدراتھ تقویة شخصیتھ
أن یتم تحدید وقت بسیط للطفل الستخ�دام األج�ھ�زة ال�ذك�ی�ة بش�ك�ل _

منتظم تحت رقابة وإش�راف األب�وی�ن ب�ح�ی�ث ی�ل�غ�ي ل�دی�ھ ال�ف�ض�ول 
 .للحصول علیھا.. وكذلك عدم تمدید الوقت كلما أراد

أال یتم إرغامھ على مشاھدة موضوعات أو ألعاب مح�ددة مس�ب�ق�اً.. _
فعلى الوالدین ترك المجال لھ لیختار مایشاھده ضمن موضوع�ی�ن أو 
أكثر بحیث یكون كل منھما مفید لھ ویكون ال�وال�دان ع�ل�ى إس�ت�ع�داد 
لتقبل اختیار الطفل.. وتشجیعھ لتدعیم ثقتھ بنفسھ واستقالل�ی�ت�ھ م�ن�ذ 

 .الصغر
خلق موضوعات مشتركة ل�ل�ق�راءة أوال�ح�وار م�ع ال�ط�ف�ل، ك�ذل�ك  _

توجیھھ ومساعدتھ ف�ي آداء األنش�ط�ة ال�م�ن�اس�ب�ة ل�ھ�ذه ال�م�رح�ل�ة 
العمریة بحیث یعتاد الطفل على التفاعل واإلجتماع�ی�ة وع�دم الس�ع�ي 

 .واإلنشغال طوال الوقت باألجھزة الذكیة

 إدن اطل
 ة ا 

 

 اإلمارات بقلم/زھرة یونس
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الكتابة ع�ن ش�ع�ر زھ�ی�ر ب�ھ�ن�ام ب�ردى   
تعني الكتاب�ة ع�ن ع�م�ر ش�ع�ري ت�ج�اوز 
األربعین عاماً من التورط الجمیل في ھ�ذا 
العالم الحالم ب�ال�ج�م�ال، وال�ح�ام�ل ل�إلرث 
اإلنس��ان��ي ب��ك��ل م��ت��غ��ی��رات��ھ وث��واب��ت��ھ، 
متناقضاتھ ومتجانساتھ، تورط مفعم بل�ذة 
الكتابة وم�ت�ع�ة ال�غ�وص ف�ي ك�ن�ھ ال�ذات 
واآلخر والـــ (ماحول)، والسعي ال�دؤوب 
لكشف الجمالیات المتواریة ف�ي ك�ی�ن�ون�ة 
الكون ومافیھ من كائن ومكین، تورط ظل 
الشاعر في كل ما كتب وكش�ف م�خ�ل�ص�اً 
لذاتھ التي جعل منھا قطب الرحى، وكل�م�ا 
حولھ یدور في فلكھ، تورط یشتغل بوعي 
شعري عاٍل وقصدیة منبث�ق�ة م�ن خ�زی�ن 
معرفي بأدوات وآلیات الك�ت�اب�ة الش�ع�ری�ة 
من جھة، وبثقافة منفتحٍة ع�ل�ى ق�راءات 
ومواقف ورؤى ال تقبل األسر أو القوقع�ة 

 فیما ھو محلي من جھة ثانیة.
إن التاریخ الشعري لزھی�ر ب�ھ�ن�ام ب�ردى 
یزیح الستارة عن عشر مجامیع شعری�ة، 
فضًال عن نصوص شعریة مت�ن�اث�رة ب�ی�ن 
مجالت وصحف عراقیة وعربیة اب�ت�دأھ�ا 

، 1973بصحیفة الرسالة الموصلیة عام 
لیعلن عن والدة شعریة لشاب في مق�ت�ب�ل 
عقده الثاني، وعن انتمائھ لج�ی�ل ش�ع�ري 
عراقي ظل یس�ع�ى ج�اھ�داً ل�ل�خ�روج م�ن 
معطف الجیل الستیني الذي فرض ھیمن�ة 
كبیرة على الس�اح�ة الش�ع�ری�ة ال�ع�راق�ی�ة 
وحتى العربیة، ھو (ال�ج�ی�ل الس�ب�ع�ی�ن�ي) 
الذي سعى إلثبات كیانھ ووجوده وھویت�ھ 
الشعریة المستقلة والممایزة عن س�اب�ق�ھ 

 والحقھ.
وحمل ھذا التاریخ ف�ي ط�ی�ات�ھ ش�اع�ری�ة 
متنامیة ومتطل�ع�ة ل�ل�ك�ش�ف واالك�ت�ش�اف 
والمتابعة، شاعریة تؤمن بأن الش�ع�ر ل�م 
یع�د ذاك ال�ف�ن ال�م�ت�ك�ئ ع�ل�ى ال�م�وھ�ب�ة 
والتقوقع ف�ي أس�وار ال�ن�وع أو ال�ج�ن�س 
األدب�ي ال��خ��ال��ص، ال��ت�ي ال ت��أت��ی��ھ ری��اح 
التغییر والتھجین األجناسي من بین ی�دی�ھ 
أو من خلفھ، شاع�ری�ة ت�رى ف�ي الش�ع�ر 
ثقافة جامعة شاملة، تنھل من ك�ل ف�ن�ون 
القول والسمع وال�رؤی�ة، وت�ن�ص�ھ�ر ف�ي 
بوتقة الوجود اإلنسان�ي ال�ع�اب�ر ل�ل�ج�ن�س 
واللون والمذھب والدین والعرف والعرق 
والتعصب والجغرافیة، لیغدو في الن�ھ�ای�ة 
م��ظ��ل��ة یس��ت��ظ��ل ب��ھ��ا اإلنس��ان/ الش��اع��ر 

  والقارئ أینما وحیثما كان وسیكون.
أما الحدیث عن شعره فیعني الول�وج ف�ي 
حقل من الرؤى وال�ج�م�ال�ی�ات ال�ق�رائ�ی�ة، 
ال��ن��اب��ع��ة م��ن ف��ل��س��ف��ة ورؤی��ة واع��ی��ة، 
وخ�ارط��ة ط�ری��ق م��رس�وم��ة وم�خ��ط��ط��ة 
بحنكة شاعر مثقف، وخیال یجید امت�ط�اء 
فرس الشعر، وعاشق لیس ل�ھ إالّ ال�ح�ب 
سالًحا لمواجھة ھ�ذا ال�ع�ال�م ب�ك�ل ق�ب�ح�ھ 
وجمالھ، ووداعتھ وغضبھ، فالحب ب�ی�ت�ھ 
وم��الذه، وط��ع��ام��ھ وش��راب��ھ، وف��رح��ھ 
وشقاؤه، إلیھ یستكین ومنھ یھ�رب، وب�ھ 

یحلق في عالم الخیال، وبفرش�ات�ھ ی�رس�م 
 لوحات الواقع.

كثیرة ھ�ي ال�م�داخ�الت ال�ت�ي ی�م�ك�ن م�ن 
خاللھا المرور إلى م�ت�ن الش�اع�ر، ول�ع�ل 
م�ن أھ��م��ھ��ا أن ش��ع��ره ذك��وري ال��ھ��وى 
والتشكل، وما أقصده بذلك ھو أنھ مث�ل�م�ا 
ظھرت لدینا نظریة الجنوسة ال�ت�ي وق�ف 
الدرس النقدي عندھا كثیراً في الس�ن�وات 
والعقود األخیرة، یمكن لن�ا ال�ح�دی�ث ع�ن 
نظریة مقابلة تعنى بتسلیط الض�وء ع�ل�ى 
الذكورة ب�وص�ف�ھ�ا ث�ق�اف�ة وم�ت�ن�اً، ل�ی�س 

ك�م�ا -بالضرورة أن یقع علیھا حیف كبیر 
ھو حاصل في مسببات ظ�ھ�ور ال�ن�ظ�ری�ة 

ح��ت��ى ن��ت��ن��اول��ھ��ا ب��ال��ن��ق��د  -ال��ج��ن��وس��وی��ة
والدراسة، وكل ما عدا ذلك م�ن مس�ارب 
قرائیة یمكن أن نجد لھا مماثًال أو م�ق�اب�ًال 
أو م��ن��اظ��ًرا أو م��م��ای��ًزا ف��ي ال��ن��ظ��ری��ة 
الذك�وری�ة، م�ع اإلق�رار أن ل�ك�ل م�ن�ھ�م�ا 
كینونتھا ال�خ�اص�ة ورؤی�ت�ھ�ا وخ�ط�اب�ھ�ا. 
وشعر زھیر یمكن أن یكون مثاالً تطبیقی�اً 
للخطاب ال�ذك�وري، ل�ی�س ف�ي ت�ج�س�ی�ده 
ل��ل��ف��ح��ول��ة ال��ت��ي ن��ج��دھ��ا ف��ي ال��م��وروث 
والحاضر الشعري العربي، والتي ج�اءت 
على حساب قمع األنوثة، بل في تجس�ی�ده 
للنظریة الذك�وری�ة ب�رؤی�ت�ھ�ا ال�ح�داث�وی�ة 
الباحثة عن شعرنة الوجود الذكوري، بما 
ھ��و ع��ل��ی��ھ، وم��ا ی��ح��ل��م وی��ط��م��ح إل��ی��ھ، 
والساعی�ة إل�ى ت�رس�ی�خ ث�ق�اف�ة وع�الق�ة 
جدیدة مع األنوثة بوصفھا ج�زءاً رئ�ی�س�اً 
ومكمًال لھا، عالقة قائمة ع�ل�ى ال�ت�ك�ام�ل 
من جھة، وعلى اإلستقاللیة ف�ي ال�ھ�وی�ة 
والتفكیر والرغبة، والحریة في الفعل من 
جھة أخرى. وفي ھذا الصدد ن�ح�س�ب أن 
ال��دراس��ات ال��ت��ي س��ل��ط��ت الض��وء ع��ل��ى 
الجسد في شعر الش�اع�ر، وإن ك�ان�ت ق�د 
أضاءت جانبًا من جوانب ال�ذك�ورة ع�ن�ده 
إال أنھا أغفلت عن ج�وان�ب ك�ث�ی�رة ظ�ل�ت 
م��ت��واری��ة وم��م��ت��ن��ع��ة ع��ن ال��ك��ش��ف 
واالكتشاف، وبحاجة إلى تسل�ی�ط الض�وء 
علیھا، ھذا فضالً عن أن دراس�ة ال�ج�س�د 
لدیھ ال تشكل غیر جزء یسیر من النظریة 

-  الذكوریة في شعره، من ھ�ن�ا ن�ح�س�ب
أن ت�ط�ب�ی�ق ن�ظ�ری�ة ال�ذك�ورة  -وبكل ثقة

ب�م�ف�ھ�وم�ھ��ا ال�ح�داث�وي ال��م�ت�ص�ال�ح م��ع 
النظریة النسویة ولیس�ت ال�ع�ك�س، ع�ل�ى 
شعر زھیر بھنام بردى یمكن أن ی�ف�ض�ي 

 -إلى دراسة مھمة في الحقل األك�ادی�م�ي 
أو في الحقل الن�ق�دي  -في الدراسات العلیا

 العراقي.
 

وم�ن ال��م��داخ��الت ال��م��ھ��م��ة ف��ي ش��ع��ره، 
تشكیلھ الدینامي الحر والمنفتح ع�ل�ى ك�ل 
ما ھو جدیر باألخذ والتبني، وال�م�ح�اورة 
والنق�اش وال�ج�دال، وال�ك�ش�ف ع�م�ا ھ�و 
جدید من م�ع�اٍن خ�ارج م�ا ھ�و م�ت�داول، 
وعبور الس�ائ�د إل�ى ال�غ�ری�ب وال�ع�ج�ی�ب 
والمدھش من الرؤى واألفك�ار، وت�ج�اوز 

النمط الواحد إلى االنصھار والت�الق�ح م�ع 
األنماط المتجاورة والمتباعدة، واستثماًرا 
أم��ث��ل ل��ل��ط��اق��ات الش��ع��ری��ة ف��ي الس��رد 
والتشكیل والسینما والمسرح، وف�ي ھ�ذا 
المسار ال بد من الت�ن�وی�ھ ب�ذاك ال�م�ن�ح�ى 
الرؤیوي المشترك بین س�رك�ون ب�ول�ص 
وزھیر بردى في رسم م�ع�م�ار ال�ق�ص�ی�دة 
ذي الروح وال�ن�ك�ھ�ة وال�ط�ع�م الس�ردي، 
وف��ي األف��ق ال��ج��م��ال��ي ال��م��ت��ش��ك��ل ع��ب��ر 
ال��ت��ج��رب��ة الش��ع��ری��ة بش��ق��ی��ھ��ا ال��واق��ع��ي 

 -وھ��ك��ذا أرى–وال�خ��ی��ال�ي، ورب��م�ا ك��ان 
ل��ل��م��س��ی��ح��ی��ة روح��اً وع��ق��ی��دة وط��ق��وس��اً 
وت��ج��رب��ة ح��ی��ات��ی��ة ف��ع��ل��ھ��ا الس��اح��ر ف��ي 
شعرھما وتجربتھا اإلبداعیة، تظ�ھ�ر ھ�ذا 
على نحو جلي في توظیفھم�ا ال�م�وروث�ي 
واألسطوري معاً، فضالً عما ھو واق�ع�ي، 
ومثل ھذا المنحى أكبح جماح الغنائیة في 
الشعر لصالح الرؤیة الشاملة للذات والـــ 
(ماحول)، على نحو تن�ص�ھ�ر ف�ی�ھ ال�ذات 
في الجماعة، وتنصھر فیھ الج�م�اع�ة ف�ي 
الذات، لیشكل في ال�ن�ھ�ای�ة ت�ل�ك ال�ع�الق�ة 
التوحدیة بعصب القضیة الوجودیة لل�ذات 
والجماعة الحاملة ألشكالیتھا (األكثریة /
واألقلیة، المركز/ والھامش) معھا، تغ�دو 
فیھا صورة الواقع المغیب�ة أك�ث�ر ب�روًزا، 
واستجابة للتحوالت العمی�ق�ة والش�ام�ل�ة، 
وأعمق ت�ع�ق�ی�ًدا ف�ي ع�رض�ھ ل�الخ�ت�الف 
والتباین في وج�ھ�ات ال�ن�ظ�ر م�ن ج�ھ�ة، 

 ومع اآلخر من جھة أخرى.
 

التشكیل الدینامي الحر والمنفتح في شعر 
الشاعر یظھر أیضاً في الصورة الشعری�ة 
التي ت�ج�اوزت ح�دودھ�ا ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة إل�ى 
فضاء أرحب یتج�اوز الص�ورة الش�ع�ری�ة 
إل��ى الص��ورة ال��ت��ش��ك��ی��ل��ی��ة والص��ورة 
السینمائیة عب�ر ت�ع�اش�ق ك�ب�ی�ر ب�ی�ن ف�ن 
القول وبین فن الرسم من جھة، وبین فن 
القول وبین فن السینما من جھ�ة أخ�رى، 
كما یتجاوز الصورة الشعریة ال�م�س�ت�ق�ل�ة 
في القصیدة إلى الصورة العنقودیة، تغدو 

الص�ورة ب�ن�ی�ة ف�ي  -أي في الش�ع�ر–فیھ 
م��ع��م��ار الص��ورة ال��ك��ل��ی��ة أو الص��ورة 

   الكبرى،
ھذا المنحى من التشكیل الرؤیوي الشامل 
المعتمد على الص�ورة ال�ك�ب�رى ال�ح�اوی�ة 
ل�ك��ل ج�زئ��ی��ات الص�ور الص��غ��رى ی��م��ن��ح 
النصة دفقة وقوة شعریة تش�ح�ن ال�ن�ص 
الشعري بعمق إحساسي أع�ل�ى، وت�رف�ده 
بقوة قصدیة مذھلة، وتفّجر ف�ی�ھ م�ك�ام�ن 
اللذة الق�رائ�ی�ة، وس�ح�ر ال�ت�ت�ب�ع ل�خ�ی�وط 

ج�م�ال�ی�ت�ھ   التشكل الصوري المفضي إلى
ودالالت��ھ ال��ق��ری��ب��ة وال��ب��ع��ی��دة. وت��ج��ع��ل 
الالمرئي فیھ مرئیاً عبر ال�م�خ�ی�ال ال�ح�ي 
القادر عل�ى ت�خ�ی�ل ول�م�ل�م�ة م�ت�ش�ظ�ی�ات 
وجزئیات الصورة الشعریة، فتصبح بذلك 
الصورة الشع�ری�ة ال�ك�ب�رى ب�ؤرة ل�رؤى 
وعواطف وأح�اس�ی�س الش�اع�ر، وفض�اًء 

 رؤیویاً شامًال لمقصدیات ودالالت النص.
التشكیل الدینامي الحر یت�ج�ل�ى أیض�ا ف�ي 
إنصھار الشعر عند الشاعر في بوتقة م�ا 
ھو سیرذاتي عبر قصائد مكرس�ة ل�ل�ب�وح 
الشفاف عن واق�ع م�ع�اش ظ�ل ح�ی�اً ف�ي 
الذاكرة منذ الطفولة الت�ي ت�م�ث�ل م�ن�ط�ق�ة 
ش�ع�ری�ة ك�ث�ی�رة ال�ح�رث م�ن ق�ب�ل ش�ت��ى 
أصناف المبدعین، ألنھا منطقة حیة غ�ی�ر 
قابلة للموت في ذاكراتنا الت�ي م�م�ك�ن أن 
تنسى أو تتناسى، لكنھا تظل على ع�الق�ة 
مشیمیة بال�ط�ف�ول�ة، وم�روًرا ب�ال�م�راح�ل 
األخ��رى وص��وًال إل��ى ح��اض��ر الش��اع��ر، 
والتجربة الشع�ری�ة الس�ی�رذات�ی�ة ت�ج�رب�ة 
حداثویة تتجاوز مجرد الحدیث عن الذات 
كما یم�ك�ن أن ن�رص�دھ�ا ف�ي ك�ل الش�ع�ر 
العربي عبر عص�وره ال�م�خ�ت�ل�ف�ة، ألن�ھ�ا 
غدت الیوم نوًعا أدبیا مستق�ًال ل�ھ آل�ی�ات�ھ 
الكتابیة والقرائیة وتنطل�ق ع�ب�ر ت�ع�اش�ق 
بین آلیات ال�ن�ص الش�ع�ري وب�ی�ن آل�ی�ات 
النص السیرذاتي ذات ال�ط�اب�ع الس�ردي، 
واالعتماد الكبیر على الذاكرة، فضال ع�ن 
طبیع�ة ال�ت�واف�ق ال�ق�رائ�ي ب�ی�ن ال�م�ؤل�ف 
والقارئ على سیرذاتی�ة ال�ن�ص ع�ب�ر م�ا 
یس��م��ى ب��ال��م��ی��ث��اق الس��ی��رذات��ي، وك��ذل��ك 
التوحد التام بین المؤلف (ال�ك�ائ�ن ال�ق�اب�ع 
خ��ارج ال��ن��ص)، وب��ی��ن ال��ك��ائ��ن ال��ورق��ي 
المعروف بـ (الش�خ�ص�ی�ة ال�م�رك�زی�ة ف�ي 
ال��ن��ص)، ع��ب��ر م��ا ی��ع��رف ف��ي ال��ن��ص 
السیرذاتي بــ (التطابق بین أن�ا ال�م�ؤل�ف، 
وأنا السارد، وأنا الشخصیة ال�م�رك�زی�ة)، 
ونص��وص الش��اع��ر الس��ی��رذات��ی��ة ج��اءت 
مستوفیة لھذه اآلل�ی�ات الس�ی�رذات�ی�ة م�ع 
االحتفاظ بآلیات الكتابة الشعریة، راس�م�ة 
بذلك جمال�ی�ات تش�ك�ی�ل�ی�ة ج�دی�دة ورؤى 
داللة مفعمة ب�م�ا ھ�و ذات�ي م�ن ت�ج�رب�ة 

 الشاعر المعاشة.
 أخیراً یمكنني القول: 

إن القارئ ل�ت�ج�رب�ة زھ�ی�ر ب�ھ�ن�ام ب�ردى 
الشعریة یجد نفسھ أمام ت�ج�رب�ة ش�ع�ری�ة 
ث��رة، ت��ن��ط��وي ع��ل��ى م��واق��ف ورؤى 
ومقصدیات ودالالت ق�رائ�ی�ة ن�اب�ع�ة ع�ن 
شاعر مثقف، است�ط�اع وع�ب�ر أك�ث�ر م�ن 
أربعة عقود بناء مملكتھ الش�ع�ری�ة ع�ل�ى 
وفق طرز معماری�ة ومض�ام�ی�ن رؤی�وی�ة 
وفكریة، تعكس ف�ي م�ج�م�ل�ھ�ا ش�خ�ص�ی�ة 
شعریة فذة قادت دفة نصوصھا الشع�ری�ة 
بحنكة ربان ماھر، ووجھتھا نحو مناط�ق 
شعریة تحمل في طیاتھا روح ال�م�غ�ام�رة 
الشعریة بم�ف�ھ�وم�ھ�ا ال�ف�اع�ل وال�م�غ�ای�ر 
والمؤثر في النص الشعري، یبرھن عل�ى 
ذلك البحوث والقراءات التي تناول�ت ھ�ذا 
الشعر والتي ح�م�ل�ت ف�ي ط�ی�ات�ھ�ا ق�ی�م�ة 
قرائیة نقدیة ت�ع�ك�س ج�م�ل�ة م�ن ال�رؤى 
القرائیة النابعة من ثقافات قرائیة ممای�زة 

  ومختلفة.
....................... 

 * جامعة الحمدانیة/ كلیة التربیة

 ات اا   ز  دى 
 

 أ. د خلیل شكري ھیاس*



  ا ا  اءة  اد  ا   (َُِّا َِ)  
 اور ا    اد و اود  ذوات اء   

 
 /العراقحیدر عبد الرضا
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 توطئة:                
لعل فضاء القراءة إل�ى م�ج�م�وع�ة 
قص��ائ��د (ص��ح��ی��ف��ة ال��م��ت��ل��م��س) 
للشاعر عبد األم�ی�ر خ�ل�ی�ل م�راد، 
تقودنا نحو تلك العالق�ة ال�ن�س�ق�ی�ة 
المتأسسة ما بین ثن�ائ�ی�ة ال�وج�ود 
وال��الوج��ود ف��ي ذوات األش��ی��اء 
احتماال،وصوال منھا إلى استك�م�ال 
وقائع ضمنیة أنا الش�اع�ر/ اآلخ�ر 
المرجعي، اقترانا ب�أس�ب�اب ال�ق�ول 
الش���ع���ري وأح���وال���ھ ال���ح���س���ی���ة 
المتواشجة وآفاق إج�رائ�ی�ة ذات�ی�ة 
موصول�ة م�ن ال�وع�ي ال�م�ح�م�ول 
بأیقونة أسئلة و مق�اص�د ال�م�ع�ن�ى 
ال���م���ض���م���ر ف���ي ع���الق���ات دوال 
ال��ق��ص��ی��دة. وع��ن��د ق��راءت��ن��ا إل��ى 
األن��م��اذج الش��ع��ری��ة ف��ي م��ن��ج��ز 
ال�م�ج��م�وع��ة، ت��واج�ھ��ن�ا ك�ی��ف�ی��ات 
ومرجعی�ات خ�اص�ة م�ن أم�ك�ان�ی�ة 
النص الشع�ري، وذل�ك ب�دءا م�م�ا 
تنتجھ دعوات المبعث الدالل�ي ف�ي 
ح��دود ال��ن��ظ��رة اإلی��ح��ائ��ی��ة ف��ي 

  شاعریة النص .
 

ـ منظور الرؤیة و مواجھة ال�زم�ن 
 المرجعي .

عند قراءتنا إلى قصیدة (صح�ی�ف�ة 
المتلمس) تواجھنا مثالیة ال�ع�الق�ة 
المرتبط�ة م�ا ب�ی�ن خ�اص�ی�ة األن�ا 
الش��ع��ری��ة وأف��ق أس��ف��ارھ��ا ف��ي 
مركب�ات األط�الل م�ن ال�ت�ف�اص�ی�ل 
واالستعارات المتندرة في ب�واع�ث 
األحس�اس ال�ف��اح�ص ف�ي م�ل��ف��ات 

 حاالت القصیدة :
 

 َكْم مرَّ ِمَن األَزمانْ 
 َوأنا َكصیّاٍد یُْبِحُر في الَمْخطوطاتِ 

(َم��ْخ��ط��وط��اٍت ل��ل��ح��بِّ وأخ��رى 
 للَموِت)

أُْحِص�ي الُ��م��دنُ��َن ال�ب��اق��ی��ةَ (ب��اب��َل، 
 دلموَن، الحیرةَ، سومرَ 

 َوأكْد )
 َوالُمدَن الزائلةَ (نَْحُن)

َوت��اری���َخ األش��خ���اِص (ُم��لُ���وك���اً، 
 َصعَالیَك ، ُغالةً ،
  80ُشعراء ) . / ص

 
إذا تعاملنا مع ھذه المقاطع األولى 
من النص، على أس�اس م�ن أن�ھ�ا 
مخطوطة ف�ي م�ؤش�رات (ال�ذاك�رة 
السیر ذاتی�ة / وث�ی�ق�ة األم�ك�ن�ة ) 
فلربما ق�د ال ن�ق�ف ع�ل�ى واص�ل�ة 
ال��ع��الق��ة الش��ع��ری��ة ال��ت��ام��ة م��ع 
مرجعیة م�خ�ی�ل�ة األم�اك�ن إال م�ن 
زوای��ا نس��ب��ی��ة ف��ي ال��م��ق��ایس��ة 
واالحتواء االس�ت�دالل�ي ال�م�ح�ض، 
ن��ق��ول م��ن ج��ھ��ت��ن��ا ال��خ��اص��ة أن 

الش��اع��ر أراد ت��أس��ی��س ل��ن��ص��ھ 
استراتیجیة خ�اص�ة م�ت�ك�ون�ة م�ن 
عالقة أنا الشاعر وحدود تعام�الت 
المستوى ال�ن�س�ق�ي م�ن ال�ت�ن�اص 
ودالالت المحاكاة المتباینة ومسار 
مش��خ��ص��ات ل��غ��ة ال��م��وض��وع��ة 
الشعری�ة، وھ�ذا األم�ر ب�دوره م�ا 
جعلنا نواجھ جملة مفھوم (منظ�ور 
الرؤیة) عبر سرانیة وعلنی�ة إزاء 
م��ح��ددات ج��م��ل (ك��م م��رة م��ن 
األزمان / وأنا كص�ی�اد ی�ب�ح�ر ف�ي 
المخطوطات = مخطوطات ل�ل�ح�ب 
وأخ�رى ل��ل�م��وت) أي أن م�ح��اور 
المرجعیة الزمانیة  المكانیة أخذت 
ت��ح��ض��ر ف��ي م��ح��م��والت ع��الق��ة 
قصدیة م�واض�ع مس�ت�ت�رة (ال�ذات 
الشاعرة ـ األداء ـ تحول الحاالت ـ 
تحول الزمكانیة = عالقة ت�ن�اف�ذی�ة 
قید الفاعل المن�ف�ذ) وھ�ك�ذا ت�ب�ق�ى 
ركیزة الواصلة ال�م�وض�وع�ی�ة م�ا 
بین األزم�ان واألم�ك�ن�ة وال�ذوات، 
كمفصلیة م�ن�ف�ذة أخ�ذت ت�ح�ددھ�ا 
عالقة األن�ا / ف�اع�ل ال�ح�ال�ة، ف�ي 
م��رح��ل��ة ال��ب��ح��ث واالس��ت��ق��ص��اء 
(كصیاد یبحر ف�ي ال�م�خ�ط�وط�ات/ 
أحص��ي ال��م��دن ال��ب��اق��ی��ة/ ال��م��دن 
الزائلة نح�ن/ ت�اری�خ األش�خ�اص) 
وال��ت��ع��ام��ل األوح��د ف��ي وظ��ی��ف��ة 
ال��وح��دات ی��ب��ق��ى ف��ي م��ج��م��وع��ة 
الجمل، م�ا ی�م�اث�ل ع�الق�ة ع�ادل�ة 
ومتفاعلة في اإلحصاء ال�ت�ذوی�ت�ي 
إلى محاور العالمة المرج�ع�ی�ة ف�ي 

 جمل المدن و دالالت األمكنة :
 

ِمْن كلكامَش إلى َعْبَد األَم�ی�ر..و... 
 و ...و

 (َوال تاریَخ إالّ تاریُخ األَشخاِص)
ى أَْبراجي بِكآبةٍ   أَتَھَجَّ

كأَنّني َعل�ى َش�ف�ا ُح�ف�َرٍة ِم�ْن ھ�ذا 
 العالَمْ 

  80أقُف ... !. / ص
الش��اع��ر یس��ع��ى إل��ى اس��ت��ع��ادة 
ت��واری��خ األج��ن��اس اآلدم��ی��ة، ف��ي 
سیاقیة جذریة متنوعة، ب�دءا م�ن 

حتى م�رح�ل�ة الش�اع�ر وكلكامش  
ن��ف��س��ھ ن��زوال إل��ى م��ت��ش��ك��الت 
الصیرورة المتنوعة في كرنف�ال�ی�ة 
فض��اءات ال��ت��ن��ق��ی��ط ف��ي ب��ن��ی��ة 
المحذوف ، فیم�ا ت�ب�ق�ى م�روی�ات�ھ 
تحوي ذلك ال�ح�دوث ال�ع�دم�ي م�ن 
جم�ل�ة (أت�ھ�ج�ى أب�راج�ي ب�ك�آب�ة) 
واللقطة الثانیة ھي حالة توك�ی�دی�ة 
في مجال االنفصال أو الال تواص�ل 
م��ع ع��دم��ی��ة ال��وج��ود ف��ي ح��راك 
األشیاء الخارجة من معنى موقفیة 
الشاعر االعتباری�ة (ك�أن�ن�ي ع�ل�ى 
شفا حفرة من ھ�ذا ال�ع�ال�م) . أم�ا 
الح�ال ف�ي قص�ی�دة (األرج�وح�ة ) 

  حیث نقرأ :

 
 ِظالّنا یَْقترباِن ِمَن العَتَبة

 ھذا یَتََخلَُّق في نَْھر العُْمِر ....
 َخفِیاً 

 تُُخوَم الَوْقِت ....  َواآلخُر یَْفتَضُّ 
 78َویَْمِضي . / ص

 
عالقة المفتتح الصوري في النص 
، تزدحم في ح�ی�ز ش�ع�ري م�ل�ت�ئ�م 
على كینونتھ الذاتیة وس�ی�رة ذل�ك 
المنشطر نحو حساس�ی�ة ت�ف�ارق�ی�ة 
من الوجود اآلخر (ظالنا یق�ت�رب�ان 
من العتبة .. ھذا یتخل�ق ف�ي ن�ھ�ر 
العمر .. خف�ی�ا .. واآلخ�ر ی�ف�ت�ض 
ت��خ��وم ال��وق��ت .. وی��م��ض��ي) م��ن 
الواضح أن ھذه الع�الق�ة ال�ن�ص�ی�ة 
ف��ي م��ت��ن مس��ت��وى ال��م��ق��ارب��ة 
مرتبطان أرتباطا وثیقا في م�ھ�م�ة 
مسافة الزمن والفعل ال�دوال�ي ل�ذا 
نجد مضمار المدلول یعتمد مطابقة 
ما منشطرة من شیف�رة (ال�وج�ود/ 
ال�الوج��ود/ األن��ا/ اآلخ��ر) وص��وال 
إلى غ�ای�ة ال�م�ت�ح�دث ت�ع�دی�ال ف�ي 
مس�ار ال��ع�الق��ة ال��ت�وص��ی��ف�ی��ة ف��ي 
حاالت موجھات المتكلم ووظ�ائ�ف�ھ 

 األحوالیة :
 

ُع ف�ي ف��اتَ�ح��ِة ال�ِخ��ْص��ِب ...  یَ�تَ��وزَّ
 فُُصوالً 

  ِمْن ُخبٍز َودماء
 ھذا ِظلُّك ... أْم ِظلّي ...

 أَْم نَصُل قَتیلْ 
 یَْقذفُني كاألُْرُجوحِة في الَحلَبة

  َویَلُمُّ بقایاَي ُحقوالً ِمْن ِشْعرٍ 
  78َوُرواْء . / ص

 
 ـ التبدیل واالستبدال :1

ت��ت��ك��ش��ف ال��دوال ف��ي ال��م��ق��اط��ع 
ال��م���ع���روض���ة أع��اله ف���ي ن���ص 
ال�ق��ص��ی��دة ع��ن ح��االت اب��دال��ی��ة ـ 
اس��ت��ج��اب��ی��ة ش��ب��ھ تض��ام��ن��ی��ة 
وحساسیة وظیف�ة االس�ت�ب�دال ف�ي 
مستویات حراك الجمل، مما ج�ع�ل 
الخطاب في المقاطع أك�ث�ر ت�داخ�ال 
وتفاع�ال م�ا ب�ی�ن ث�ن�ائ�ی�ة اإلب�دال 
واالستبدال، وصوال نحو ال�رك�ی�زة 
ال��ذات��ی��ة ال��م��ض��م��رة ف��ي الس��ی��اق 
ال���دال���ي، وع���ل���ى ھ���ذا ال���ن���ح���و 
نستعرض ما قالھ الناقد السیمیائي 
جوزیف كورتیس من ھذا ال�ق�ول: 
( مشكل االستب�دال ك�ل�ھ ن�وع م�ن 
العملیة المعكوسة ل�ل�ت�ب�دی�ل وف�ی�ھ 
الدال ی�م�ك�ن أن ی�ق�اب�ل م�دل�والت 
مختلفة، وبالعكس نف�س ال�م�دل�ول 
یمكن أن تعبر عنھ دوال مختل�ف�ة./ 
س��ی��م��ی��ائ��ی��ة ال��ل��غ��ة ـ�� ج��وزی��ف 

) وبھذا ال�م�ع�ن�ى 64كورتیس/ ص
یمكننا معاینة اإلجراء االست�ب�دال�ي 
في جملة ( ھذا ظ�ل�ك .. أم ظ�ل�ي) 

أن 
ال��ت��ع��ادل االف��ت��راض��ي ف��ي ب��ن��ی��ة 
االست�ب�دال ھ�ن�ا ت�ك�ش�ف ل�ن�ا ع�ن 
حاصلیة الناتج في بنیة الم�ح�ذوف 
من الفضاء النصي ـ اق�ت�ران�ا ل�ھ�ا 
ب�ذل��ك ال��ح�اص��ل ال�م��ف�ت��رض ب��ی��ن 
ال��ع��الق��ة اإلش��اری��ة ال��واردة ف��ي 
ال�ج�م��ل�ة، وذل�ك ال�م�دل��ول ال��ق�ائ��م 
بینھما في مسار التبدی�ل ال�دالل�ي، 
وذلك ما یجعلن�ا ن�ف�ھ�م ج�م�ل�ة (أم 
نص���ل ق���ت���ی���ل ) ع���ل���ى أن���ھ���ا 
المخصوصیة المرجح�ة ف�ي دالل�ة 
المحتمل الذي ھو بمثاب�ة ال�ع�الق�ة 
المماثلة في مسار الوظیفة الظلی�ة 

 المتقادمة من دلیل األرجوحة .
ـ��� أنس���ن���ة الص���ورة الش���ع���ری���ة 

 وحساسیة األستدعاء المضمر.
ت��ت��أك��د أنس��ن��ة ح��االت الص��ورة 
الشعریة في منحى بن�ی�ات قص�ائ�د 
م��ج��م��وع��ة الش��اع��ر، ن��ح��و ذل��ك 
التفعیل الداللي المخ�ص�وص ع�ب�ر 
وح��دات ال��ب��ن��ی��ة ال��دوال��ی��ة ف��ي 
القصیدة و محتمالتھا ال�م�ت�ش�ك�ل�ة 
في خلق الصورة التشكیلیة األكث�ر 
غورا ف�ي ك�وام�ن ل�غ�ة ال�م�ح�اور 
الشعریة، وبھذا الص�دد ت�واج�ھ�ن�ا 
قص���ی���دة (ال���ط���ائ���ر) وقص���ی���دة 

 (العتایج ) وقصیدة (الشاعر) :
 

  َجَسٌد ناِحٌل كالقَِصیدة
 ال َزاَد غیُر ھَِشیِم الُحُروفِ 

َوبُْرُعُم َضْوٍء یُزنِّ�ر ف�ي ال�ذاك�رة./ 
 50ص

ت�ت�أك�د م�ن ھ�ذا ال�ف�ض�اء م�ح�اور 
أنس���ن���ة ال���ذات الش���اع���رة إل���ى 
م��ح��م��والت أح��وال��ھ��ا ال��داخ��ل��ی��ة 
ال�م�ؤول�ة ب�أوص�اف�ھ�ا م�ن ن�اح�ی��ة 
االستثناء واللحظ�ة ال�ق�اس�ی�ة م�ن 
استجابة صوت أنسانیة الشاع�ر ـ 
تعبیرا صوریا ظاھرا أخذ ی�ك�ش�ف 
عن أشد ال�ل�ح�ظ�ات ف�ي انس�ان�ی�ة 
أح��وال الش��اع��ر وأنس��ن��ة دوال��ھ 
الواصفة، والحال یطرح ذات�ھ ف�ي 
قصی�دة (ت�ق�اس�ی�م ال�ن�اي األول�ى) 

وقص��ی��دة (إی��م��اءات 
بعیدة) وال�ح�ال أیض�ا م�ن أنس�ن�ة 
ال��م��ح��اور ف��ي قص��ی��دة (ق��ط��اف) 
ال��م��ھ��داة إل��ى ال��ك��ات��ب ن��اج��ح 

 المعموري :
 

  بِأيِّ فٍَم َستَقُوُل القَِصیدة
بَابَةُ َداَرْت بِنَا ِمْن َزَمانْ   الرَّ

 َوَعلَى حائٍِط ِمْن َرِمیِم البَقَایا
  َرأَْیُت الَمِدینةَ تَْبِكي .. َوفَانُوَسھا

  30ُجثَّةً فِي الظَّالْم./ ص
 

 ـ تعلیق القراءة :
الش���ك أن م���وج���ھ���ات قص���ائ���د 
مجم�وع�ة (ص�ح�ی�ف�ة ال�م�ت�ل�م�س) 
للشاعر المتفرد عبد األمیر خ�ل�ی�ل 
مراد ، بمثابة فض�اءات ل�ل�ن�م�وذج 
الشعري المتمخ�ض ع�ن ف�اع�ل�ی�ة 
مركزة في أدق ت�ف�اص�ی�ل ش�ع�ری�ة 
الواقعة المرجعیة و س�م�و ال�دالل�ة 
المنفتحة نحو لغة المعطى الداخلي 
وال��خ��ارج��ي م��ن ط��اق��ة ال��رؤی��ا 
اإلیحائیة المؤثرة لدى الش�اع�ر .. 
أقول حاولنا في الفروع المب�ح�ث�ی�ة 
م��ن م��ق��ال��ن��ا ھ��ذا، ت��ق��دی��م ق��راءة 
بسیطة و م�ق�ت�ض�ب�ة ع�ن س�م�ات 
اإلج��رائ��ی��ة ال��دوال��ی��ة ف��ي م��ت��ون 
قصائد المجموعة ، و الت�ي أخ�ذت 
تكشف لنا بالوقائ�ع ال�ن�ص�ی�ة ع�ن 
عالقات دالالت القصائد ال�م�ح�م�ل�ة 
بطبیعة مركزة في جم�ال ال�ل�غ�ة و 
نصاعة األسلوب الشعري ال�م�ت�اح 
في مجال نصوص المجموعة عب�ر 
كامل وظائفھا التي ال تتوقف عل�ى 
مس��ارات الش��ع��ری��ة اآلن��وی��ة م��ن 
مساحة لغة الش�اع�ر ال�ذات�ی�ة، ب�ل 
أنھ�ا ذل�ك ال�خ�ط�اب ال�ح�ل�م�ي ف�ي 
الزمن والالزمن وعبر م�ق�ت�رح�ات 
ذلك ال�ب�دی�ل ال�ع�دم�ي م�ن ج�دوى 
تحاوریة وج�ودن�ا ال�ن�س�ق�ي ع�ل�ى 
شاشة ال�وج�ود أو ال�الوج�ود ف�ي 
ذاتیة األشیاء المصورة في مضمر 

  القصیدة .



العراق من أكبر الدول ال�ع�رب�ی�ة وأك�ث�رھ�ا 
تنوًعا، من ن�اح�ی�ة ال�ل�ھ�ج�ات وال�ث�ق�اف�ات 
والعادات والتقالید، یس�ت�خ�دم ال�ع�راق�ی�ون 
كلمة "فرفوري" لإلشارة إلى ال�خ�زف أو 
ال��ب��ورس��الن، وال��م��ع��روف اس��ت��خ��دام��ھ 
لصناعة األوان�ي ال�م�ن�زل�ی�ة، ك�الص�ح�ون 
وأباریق الشاي واألط�ب�اق ال�ك�ب�ی�رة، ك�م�ا 
یستخ�دم ف�ي ص�ن�اع�ة ال�ت�م�اث�ی�ل، ف�یُ�ق�ال 
"ماعون فَْرفُوِري" أي طبق من ال�خ�زف، 
ك�م�ا یُص�ن�ع ال�ب�الط م�ن ال��خ�زف أح�ی�انً��ا 

 لتزیین األرضیات في األبنیة.
ی��ق��ول ص��اح��ب ت��اج ال��ع��روس: "وق��ْوُل 
الَعامَّة: ال�فُ�ْرفُ�وِرّي، ل�ھ�ذا ال�َخ�َزِف ال�ذي 
�ی�ن َغ�لَ�طٌ، وإِنّ�َم�ا ھ�و  یُْؤتَ�ى ب�ھ م�ن الصِّ
�ی�ن،  الفُْغفُوِرّي نسبھً إِلى فُْغفُور َم�لِ�ِك الصِّ
كاَن في طاعتِھ الملوك الحاكمین في الب�الد 
الواسعة، الواقعة بین الحلة والصین، وق�د 

ع��ام وھ��و م��ن الس��الل��ة  62داَم ح��ك��م��ھُ 
االرشكیة، ومن الممكن أن تكون فئ�ة م�ن 
الملوك االرشكیین إن لم یكونوا ج�م�ی�ع�ھ�م 
قد لقبوا ب بغ�ب�ور اب�ن اآلل�ھ�ة، وأص�ب�ح 
شكل آخر لكلمة فغفور وھو فخ�ف�ور ال�ت�ي 
یعتقد أن كلمة فخار قد اشتقت من�ھ�ا، ك�م�ا 
أننا نرى أن كلمة فرفوري العامیة ویُقَص�د 
بھا الخزف الصیني ما ھَي إال ت�ح�ری�ف ل 

  فغفوري.
تعتبر مھ�ن�ة إص�الح األوان�ي ال�ف�خ�اری�ة، 
وكذلك األوان�ي ال�ت�ي تص�ن�ع م�ن ال�ط�ی�ن 
اللین من المھن الق�دی�م�ة، وال�ت�ي ت�زام�ن 
ظ��ھ��ورھ��ا م��ع ظ��ھ��ور ص��ن��اع��ة ال��ف��خ��ار 
واألوان�ي ال�ح��ج��ری�ة. وق�د ت��ط�ورت ھ��ذه 
ال�م�ھ�ن�ة ع�ب�ر ال�زم�ن، وش�م�ل�ت إص��الح 
األواني الفخاریة والخزف�ی�ة وال�زج�اج�ی�ة، 
وبقیت في صورتھا التقلی�دی�ة ح�ت�ى ع�ھ�د 
قریب. ھذا، وقد ظھرت أنماط حدیثة ل�ھ�ذه 
المھنة، متمثلة في مھن�ة ت�رم�ی�م ال�ت�ح�ف 
واألواني األثریة، واألوان�ي ال�م�ھ�م�ة، أي 

التي ل�ھ�ا رم�زی�ة م�ھ�م�ة أو ذات ال�ث�م�ن 
 الغالي.

تشیر نتائج التنقیبات األثریة إلى أن مھن�ة 
إصالح األواني ال�ف�خ�اری�ة أو ال�ح�ج�ری�ة، 
ظھرت ف�ي ال�ح�ض�ارات ال�ت�ي نش�أت ف�ي 
م�ن�ط�ق�ة الش�رق األوس��ط م�ن�ذ أك�ث�ر م��ن 

عام، كما تشیر الدالئل األثری�ة إل�ى  8000
أن ھذه ال�م�ھ�ن�ة، ارت�ب�ط�ت ف�ي ال�غ�ال�ب، 
ب��األوان��ي األث��ری��ة ول��ھ��ا ح��دث وع��ال��ی��ة 
الجودة، وتم العثور على آنیة نُذریة ت�ع�ود 
إلى ح�ق�ب�ة ال�ورك�اء، وھ�ي آن�ی�ة ت�ح�م�ل 
رسومات تمثل تقدیم الطع�ام إل�ى اآلل�ھ�ة، 
ھ�ذه اآلن�ی�ة ان�ك�س�رت ف�ي ت�ل�ك ال�ح�ق�ب��ة 
القدیمة، وتم إصالحھا بعنایة ش�دی�دة ع�ن 
طریق صنع ثقوب في القطع ال�م�ك�س�ورة، 
وإع��ادة لص��ق��ھ��ا ب��اس��ت��خ��دام ق��ط��ع م��ن 
النحاس. ھ�ذا وق�د ت�ع�ددت ط�رق إص�الح 
األواني الفخاریة في الحقب القدیم�ة، وق�د 
اشتھرت طریقت�ان ف�ي ال�ح�ض�ارات ال�ت�ي 
ق��ام��ت ف��ي الش��رق األوس��ط، األول��ى، 
باستخدام النورة، حی�ث ت�ط�ل�ى ال�م�ن�اط�ق 
ال�م��ك��س��ورة أو ال��ث�ق��وب ال��م��وج��ودة ف��ي 
الفخار بالنورة. أما الطریقة الثانیة، وھ�ي 
الطریقة األكثر انتشاراً، والتي بقیت ح�ت�ى 
العصور ال�ح�دی�ث�ة ف�ھ�ي ع�م�ل�ی�ة خ�ی�اط�ة 
اآلنیة، وذلك ب�ث�ق�ب األج�زاء ال�م�ك�س�ورة 
ب��م��ث��ق��اب خ��اص، وم��ن ث��م لص��ق ھ��ذه 
األجزاء مع ب�ع�ض ب�اس�ت�خ�دام خ�ی�وط أو 
قطع من النحاس، وق�دی�م�اً ك�ان یس�ت�خ�دم 
القار كمادة الص�ق�ة ت�وض�ع ب�ی�ن ال�ق�ط�ع 
المكسورة، وھذه المادة تم استب�دال�ھ�ا ف�ي 

العصور الحدیثة بالشحم وبیاض ال�ب�ی�ض، 
باإلضاف�ة إل�ى أن�واع أخ�رى م�ن ال�م�واد 
الالصقة، وعثر في مدینة الك�وف�ة ف�ي ت�لِّ 
الصیاغ، على صحن كان مك�س�وًرا، ی�ع�ود 
إلى القرن الثامن الم�ی�الدي، وق�د أج�ری�ت 
علیھ عمل�ی�ة تص�ل�ی�ح وص�ی�ان�ة ف�ي ت�ل�ك 
الفترة، إذ جرى تصلیحھ بمسامی�ر ح�دی�د، 
والذي یعود إل�ى ن�ھ�ای�ة ال�ع�ص�ر األم�وي 
وبدایة العصر العباسي، دلیل ك�ب�ی�ر ع�ل�ى 
أثریة ال�م�ھ�ن�ة ح�ی�ث ت�ظ�ھ�ر ع�ل�ی�ھ آث�ار 

 الخیاطة التي جرت علیھ في حینھ.
أیام زمان تصن�ع األوان�ي واألب�اری�ق م�ن 
خلیط مواد بعضھا مصن�وع م�ن ال�خ�زف، 
وبعضھا من الطین أو ال�زج�اج، وی�ت�ف�ن�ن 
المھرة في صناعتھا، ففي الس�اب�ق ك�ان�ت 
حرفا یدویة یصنعھا أحد المھرة الفنان�ی�ن، 
مما یجعل سعَرھا مرتفعا، وی�زداد الس�ع�ر 
كلما زادت قیمة المصنوع الفنیة من حی�ث 
ال��زخ��ارف واألل��وان، وی��ك��ت��ب ت��وق��ی��ع 
المحترف، أما الیوم فقد ساھمت المص�ان�ع 
وتوفر المواد األولیة، ووسائط ال�ن�ق�ل ف�ي 
انخفاض األسعار، ما جعل أسع�ارھ�ا ش�ب�ھ 
مجانیة، وجعل أغلب الناس ال تعبأ بتكس�ر 

األواني أو تھشمھا، فالحیاة ال�ب�س�ی�ط�ة، 
والحرمان، وضع�ف ال�وض�ع ال�م�ع�ی�ش�ي، 
وحرص اإلنسان على الحفاظ على أوان�ی�ھ 
وحاجیاتھ المنزلیة، كلھا عوامل س�اھ�م�ت 

 في ازدھار مھنة خیاطة الفرفوري.
ل�م ت��ع��د ھ��ذه ال��م��ھ��ن��ة م�وج��ودة ح��ال��ی��ا، 
واختفت تماما من الوجود الرتفاع ال�ق�درة 
الش��رائ��ی��ة ل��دى ال��ن��اس، واخ��ت��ف��اء م��ن 
یزاولھا، لتبقى شیئا من التاری�خ وت�ن�درج 
من ضمن الموروثات الشعبی�ة ال�ع�راق�ی�ة، 
ول��م ی��ب��ق م��ن��ھ��ا إال ال��ل��وح��ات والص��ور 
المحفوظة للذكریات الجمی�ل�ة، م�ع ب�ع�ض 

  األواني واألطباق القدیمة والتي صلحت.
لم تكن مھنة تصلیح الصح�ون واألب�اری�ق 
واألواني وخیاطتھ�ا، م�ھ�ن�ة ش�ع�ب�ی�ة م�ن 
التراث القریب كم�ا ص�نّ�ف�ھ�ا ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
المؤرخین والباحثین والص�ح�ف�ی�ی�ن، ف�ق�د 
أث�ب�ت�ت ال�ت�ن�ق�ی��ب�ات األث�ری�ة، أن خ�ی�اط��ة 
(ال��ف��رف��وري) م��ھ��ن��ة أث��ری��ة ب��دأت ق��ب��ل 
المیالد، لقد انقرضت ھ�ذه ال�م�ھ�ن�ة ال�ت�ي 
عاشت منذ عشرات السنین وظلت ق�ائ�م�ة 
حتى خمسینات القرن الماض�ي، وق�د ك�ان 
أك��ث��ر م��ن ی��زاول��ھ��ا ھ��م اإلی��ران��ی��ون 
المتواجدون في العراق، خالل تلك الحق�ب�ة 
ال��زم��ن��ی��ة م��ن ال��ت��اری��خ ت��ارك��ةً خ��ل��ف��ھ��ا 

  الذكریات.
خ��ی��اط��ة ال��ف��رف��وري م��ن ال��ح��رف ال��ت��ي 
انتشرت في العراق، واالعتزاز ب�ال�ق�ط�ع�ة 
المكسورة واقترانھا بذكرة شخص غ�ائ�ب 
عن العائلة، كلھا تدفع الع�ائ�ل�ة ل�الح�ت�ف�اظ 
بحاجیاتھا القدیمة، باعتب�ارھ�ا (أن�ت�ی�ك�ة)، 
ومن الخطأ االستغن�اء ع�ن�ھ�ا ول�م ت�ت�ع�ود 

العائل�ة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي ذل�ك ال�زم�ن ع�ل�ى 
التجدید، كما ھو الیوم وعل�ی�ھ م�ن ال�ن�ادر 
استب�دال ال�ت�آل�ف إال إذا ف�ق�د اف�ت�راض�ی�ة 
االنتفاع منھ، ثم أن ربات ال�ب�ی�وت بش�ك�ل 
خاص یعتزون بالنف�ائ�س م�ن ال�ح�اج�ی�ات 
والمواد المنزلیة، ألن�ھ�ا ك�ان�ت ج�م�ی�ع�ھ�ا 
مستوردة لذلك تفض�ل ال�ن�س�اء إص�الح�ھ�ا 
ب��دل أت��الف��ھ��ا ورم��ی��ھ��ا، والن م��ث��ل ھ��ذه 
األوعیة كلھا من الخزف الص�ی�ن�ي غ�ال�ی�ة 
الثمن نسبیاً باستثناء (الكتلي) ال�م�ص�ن�وع 
من المعدن. كان خیاط ال�ف�رف�وري ی�ت�ن�ق�ل 
بین األحی�اء الس�ك�ن�ی�ة واألزق�ة ال�ق�دی�م�ة 
وال�م��ن�اط��ق ال��ری�ف��ی�ة ال�م��ج�اورة ل�م��رك��ز 
المحافظة، وخاصة بیوت العوائ�ل ال�غ�ن�ی�ة 
وال��م��ع��روف��ة، ی��ن��ش��د ل��ھ��م ف��ی��ھ��ا خ��یّ��اط 
ال��ف��رف��وري بص��وت��ھ الص��دَّاح، ویص��ل��ح 

  بأناملھ تلك
الحاجیات، لعلھ یعید إلى الناس بس�م�ت�ھ�م، 

 بإصالح ما تكسَّر من أباریقھم وأوانیھم.
وبھذه الصیحات المألوفة لھ لدى ال�ج�م�ی�ع 
(خیاط فرفوري... فرفوري خیاط)، یتجم�ع 
األطفال حولھ وكل یرید أن ی�رش�ده ع�ل�ى 
بیت والدتھ طلبا لخدماتھ، فتخرج ال�ن�س�اء 

وتقف عند عتبة الباب تحملن بأیدھ�ن م�ن 
األب��اری��ق والص��ح��ون ال��م��ص��ن��وع��ة م��ن 
الفرفوري التي تعرضت للك�س�ر، وت�ج�ري 
ال�م��ع��ام��ل��ة واالت��ف��اق ع��ل��ى ق��ی��م��ة األج��ر 
الخاص لكل إناء مقدما. بعد انتھاء ال�ع�م�ل 
یستلم خیاط ال�ف�رف�وري ال�م�ب�ل�غ ال�م�ت�ف�ق 
علیھ وان لم یكن ماالً فبالمقایضة وغ�ال�ب�اً 
ما تكون بالدھن الحر أو ال�رز ال�ع�ن�ب�ر أو 

 غیر ذلك.
من الملفت للنظر أن الرجال ال ی�ت�دخ�ل�ون 
في ھذه الحالة على األط�الق وذل�ك ی�ع�زو 
لسببین أولھما انھ ف�ي ھ�ذا ال�وق�ت ال�ذي 
یحضر صاحب ھذه المھنة ل�ل�ع�م�ل ی�ك�ون 
معظم الرجال في أشغ�ال�ھ�م أو ف�ي ال�دوام 
الرسمي، وثانیھما یترفع الرجال الى م�ث�ل 
ھذا العم�ل ألن�ھ ل�ھ مس�اس ب�الش�خ�ص�ی�ة 

 والمقدرات.

وأكثر ھذه العوائل تمتلك ص�ح�ون ن�ادرة  
ف��ی��ھ��ا ص��ور م��ل��وك ورؤس��اء وف��ن��ان��ی��ن 
مصنوعة یدویًّا ب�ی�د م�ح�ت�رف�ی�ن، ع�ل�ی�ھ�ا 

واس�م�ھ، وھ�ذه س�ع��ر   إمض�اء ص�ان�ع�ھ�ا
شرائھا مرتفع جًدا، وت�ح�ت�اج إل�ى م�ھ�ارة 
ودقة في عملیة تصلیحھا، ویطلب صاح�ب 
المھنة أجوًرا مرتفعة حسب نوعیة الم�ادة 
وصناعتھا وقیمتھا الشرائیة، ألنھا تحت�اج 
إلى وقت طویل وجھ�د ودق�ة ف�ي ال�ع�م�ل، 
وی�ت��ك��ف�ل ب��إع�ادة ال��ت�ح��ف وال�م��زھ��ری��ات 
واألنتیكات الكبیرة والثمینة التي ت�ت�ع�رض 
للكسر الى ش�ك�ل�ھ�ا األص�ل�ي وإص�الح�ھ�ا، 
وكان عمل�ھ ی�ل�ق�ى ال�رض�ا وال�ق�ب�ول م�ن 
العوائ�ل ك�ون�ھ�م ی�ع�ت�زون ب�ھ�ذه ال�ت�ح�ف 
الثمینة، وكانوا كرماء معھ في الدف�ع، ف�ال 
یقوم الخیاط بل�ص�ق الص�ح�ن أو ال�ق�وري 
واإلبریق، ألنھا طریقة فاشلة، بل یخیط�ھ�ا 
بسلك رفیع من أج�ل ال�م�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ی�ھ�ا. 
وكان اغلب زبائ�ن خ�ی�اط ال�ف�رف�وري ھ�م 
أصحاب المقاھي لخ�ی�اط�ة ق�واري الش�اي 
الث�م�ی�ن�ة ال�ن�ادرة. إذ ی�ق�وم ھ�ذا ال�خ�ی�اط 
بتحزیمھ بأشرطة معدنی�ة ت�ف�ادی�ا ل�ك�س�ره 
بالحرارة المستمرة، وغالبا ما ی�ك�ون ھ�ذا 

 العمل بشكل ھندسي جمیل.
وطریقة تصلیح إبری�ق الش�اي (ال�ق�وري) 
یتم بوضع قاعدتین دائریتین مصنوع�ت�ی�ن 
من الحدید أو النحاس في أع�ل�ى اإلب�ری�ق 
وأس�ف�ل�ھ، وی��ق�وم ال�خ��ی�اط ب�ت�وص��ی�ل�ھ�م��ا 
بواسطة قطع معدنیة، ویصبح شكل�ھ م�ث�ل 
ش��ب��ك��ة ت��ح��ی��ط ب��اإلب��ری��ق ت��ق��ی��ھ ال��ك��س��ر 

أما األوان�ي والص�ح�ون، وب�ع�د   وتحمیھ.
ثق�ب ف�ي ق�ط�ع�ت�ي اإلن�اء ال�م�ك�س�ور م�ن 
الجھتین، یربطھما بواسطة قطعة مع�دن�ی�ة 
صغیرة، بعدھا یضع مادة صمغیة س�ری�ع�ة 
التصلب، لیقوم بلصق المادة ب�ع�د رب�ط�ھ�ا 
بالمسامیر النحاسیة أو الحدیدیة، من أج�ل 

 إرجاعھ إلى ما كان علیھ قبل الكسر.
ھ�ذا ال��رج��ل ك��ان ی��رت��دي ال��دش��داش��ة أو 
البنطلون الواسع، والقمیص والس�ت�رة أو 
م��ع ك��ی��وه ب��ی��ض��اء ویض��ع ع��ل��ى رأس��ھ 
(عرقجین) یلف علیھ (جراویة) ب�غ�دادی�ة، 
یقوم صاحب الم�ھ�ن�ة ب�ف�رش ق�ط�ع�ة م�ن 
القماش أعدھا خصیصا لھذا الغرض، ف�ي 
ظل أحد البیوت ویجلس علیھا ولھ ج�ل�س�ة 
خاصة أث�ن�اء ع�م�ل�ھ، ف�ھ�و ی�ث�ن�ي رج�ل�ھ 
الیمنى أو الیسرى فیجعل مست�وى رك�ب�ت�ھ 
بمستوى صدره، متكئاً علیھا تساع�ده ف�ي 
ثبات ودق�ة ال�ع�م�ل، خ�اص�ة ف�ي ت�ث�ق�ی�ب 
الخزف وطرق الشرائط المعدن�ی�ة، ی�ح�م�ل 
عدتھ الت�ي دون ع�ن�اء ف�ي خ�رج یض�ع�ھ 
ع��ل��ى ك��ت��ف��ھ، وھ��و ی��ج��وب ف��ي األزق��ة 

 والحارات.
بعدما یتفق مع صاحب القطع الم�ك�س�ورة، 
ینزل كیس العدة من عل�ى ك�ت�ف�ھ وی�خ�رج 
أدواتھ م�ن ال�خ�رج، وھ�ي أدوات ع�م�ل�ھ 

ال��خ��ف��ی��ف��ة ك��األس��الك ال��رف��ی��ع��ة (الس��ی��م) 
وش�رائ��ط م��ع��دن�ی��ة ال ی��ت�ج��اوز ع�رض��ھ��ا 
العشرة ملم، وعلبة من مسحوق ال�ب�ورك، 
وعلبة تحتوي على سائل بیاض ال�ب�ی�ض، 
وقوس (كوز) صغیر یست�خ�دم ف�ي دوران 
مثقب خشبي، یح�م�ل ف�ي ن�ھ�ای�ت�ھ ق�ط�ع�ة 
حدیدیة تشبھ المسمار یست�خ�دم ف�ي ث�ق�ب 
الجھ�ة ال�خ�ل�ف�ی�ة ل�ل�وع�اء ال�م�ت�ص�دع أو 
المكسور بقدر ما یمكن ل�ل�س�ل�ك ال�م�ع�دن�ي 
الدخول فیھ. وھناك أیض�ا ب�ع�ض األدوات 
كالمطرقة الصغیرة وال�ك�م�اش�ة ب�اإلض�اف�ة 

 لقطعة قماش للتنظیف.
وأثناء عملھ غیر آبھ بالعیون التي ت�ح�دق 
بعجب وانبھار من قبل النس�وة واألط�ف�ال، 
الذین یلتفون حولھ وقد تسم�رت أع�ی�ن�ھ�م 
علیھ، یبدأ بعملھ ویضع القطعة المكس�ورة 
بجوار القطعة األخرى، لیقوم بالت�أش�ی�رات 
علیھما بالقلم ومن ثم بثقب ما تم ت�أش�ی�ره 
بواسطة المثقب الیدوي، بتثقیب القطعتی�ن 
المكسورتین ثقوب م�ت�ق�اب�ل�ة، ف�ب�واس�ط�ة 
مبرد ناعم جدا ینظف ال�ق�ط�ع ال�م�ك�س�ورة 
یقوم ثم بربطھما بسلك م�ع�دن�ي ب�ق�وه ق�د 
أعده مسبقا لل�ع�م�ل، ویض�ع م�ادة راب�ط�ة 
شدیدة التماسك والتصلب تم�ن�ع ال�ن�ض�وح 
إذا ما ملئ اإلناء بالس�وائ�ل وھ�ي ال�ن�ورة 
المخلوطة ببیاض البیض. ویتأكد من ع�دم 
نفاذ السوائل م�ن اإلن�اء وب�ع�د أن ی�ن�ھ�ي 
الخیاط عملھ ھذا یك�ون اإلن�اء ق�د اك�ت�م�ل 
العمل فی�ھ وق�د ع�اد ال�ى ش�ك�ل�ھ الس�اب�ق 
فیقوم بمسحھ من كل ما تعلق بھ م�ن أث�ار 
العمل لیسلمھ الى صاحبتھ ویست�ل�م ق�ی�م�ة 

 األجر المتفق علیھ.
وی��ع��رض ف��ي اح��دى ق��اع��ات ال��م��ت��ح��ف 
البغدادي مجموعة ل�وح�ات زی�ت�ی�ة ل�رواد 
الرسم العراقي والتي تمثل تق�ری�ب�اً م�ع�ظ�م 
المھن والتقال�ی�د وال�ع�ادات وال�م�ن�اس�ب�ات 
التي یمارسھا أھل بغداد ومن ھذه ال�م�ھ�ن 
ھي مھنة خیاط ال�ف�رف�وري م�ازال�ت ھ�ذه 
الشخصیة یعیش بیننا رغم انقراض مھن�ة 
تصل�ی�ح األوان�ي واألب�اری�ق، ف�ال ب�د م�ن 
االلتفات لھذه ال�م�ھ�ن�ة ال�ت�ي ع�اش�ت م�ع 
المجتمع العراقي سنین طویلة، وح�اف�ظ�ت 
على مقتنیاتھ الخزفیة والطینیة عبر مئ�ات 
األعوام، بحالوتھا وم�رارت�ھ�ا، وح�ت�ى ال 
ینقرض ھذا التراث، فھي دعوة للمھتمی�ن 
لت�وث�ی�ق وج�م�ع األدوات. ف�ربّ�م�ا یص�ب�ح 
المتحف البغدادي یوما، شاھدا ح�ی�ا ع�ل�ى 

  تأریخ العراق العریق.
 المصدر

 وكاالت ، مواقع التواصل االجتماعي.
 الموروث الشعبي العراقي رحیم المبارك

  19 ج/ أ زن    

    اري
 
 

 

 إعداد: بدري نوئیل یوسف 
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یتبنى الفنان العالمي نصیر شمة رس�ال�ة ی�ج�م�ع 
اإلیقاع والتناغم بین الحیاة اإلنسانیة بشمولیتھا 
وفن الموسیق�ى ف�اإلی�ق�اع وال�ت�ن�اغ�م ال ی�ت�ع�ل�ق 
بالموسیقى وح�دھ�ا، وم�ن ال�ط�ب�ی�ع�ي ان ی�أخ�ذ 
ال�ن��ش��اط اإلنس�ان��ي ح��ی��زا ھ��ام��ا واس�اس��ی��ا م��ن 
اھتماماتھ، وتتجلى رفعة القیم اإلنسان�ی�ة  ال�ت�ي 

وی�ع�زف   یحملھا في نشاطاتھ من أجل اإلنسان،
ل��ح��ن ال���ح��ی��اة ف���ي ت��ن���اغ��م م��ع إب��داع��ات���ھ 

لتعبر عن رؤیة عمی�ق�ة ل�ب�ن�اء ف�ن�ي   الموسیقیة
وإنساني. لخصتھ ریشة آلة العود للفن�ان نص�ی�ر 
شمة، في سل�س�ل�ة م�ن اإلن�ج�ازات ال�ق�ی�م�ة ف�ي 
مساعدة ودعم لبناء مجتم�ع�ات ح�ی�وی�ة ت�ن�ب�ض 
ب��ال��خ��ی��ر وال��ح��ی��اة وت��ع��زز ح��ق��وق اإلنس��ان 
وحمایتھا، ونشر سبل الع�دال�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة.  
وت�ث�م�ی�ن��اً ل�ج�ھ�وده ال�م�ب�ذول�ة ودوره ال�ح�ی��وي 
والمھم واھتماماتھ بالقضایا اإلنس�ان�ی�ة والس�الم 

"،  ل�ن��اح�ی��ة  ٢٠٣٠ال�ع�ال��م�ي، وف�ق رؤی�ة "
ب�م�ن�ح�ة  تحقیق أھداف التنمیة المست�دام�ة. ك�رم

المنظمة ال�ھ�ول�ن�دی�ة ال�دول�ی�ة ل�ح�ری�ة وح�م�ای�ة 
" L.o.p.h.Rحقوق اإلنسان والسالم العالمي"

فنان الیونسكو للسالم السفیر األممي الموسیقار 
الكبیر نصیر شم�ة. "ج�ائ�زة ش�خ�ص�ی�ة ال�ع�ام" 

 ٢٠٢٠الدولیة األكثر تأثیراً في العالم لس�ن�ة، "
" تقدیراً لجھوده الثقافیة وال�ف�ن�ی�ة واإلنس�ان�ی�ة 

 المتفانیة. 
استطلعت "الجریدة العراقی�ة االس�ت�رال�ی�ة" ف�ي 
ھذه المناسبة آراء و انطباعات لعدة شخ�ص�ی�ات 

وقمنا بذلك طرح سؤال   ثقافیة وفنیة واعالمیة،
حیال الدور المھم للفنان ال�ع�راق�ي نص�ی�ر ش�م�ة 
والرسالة التي یتبناھ�ا : م�ا ھ�و اإلن�ط�ب�اع ع�ن 
الدور الرائد والمھم للسفیر األممي والموسی�ق�ار 
العالمي نصیر شمة منذ سنین طویلة ف�ي خ�دم�ة 
فن الموسی�ق�ى وخ�دم�ة اإلنس�ان�ی�ة ف�ي ال�ع�راق 

 والوطن العربي ومناطق أخرى في العالم؟.
 
 "الفن ضرورة" 

إیاد الموسوي/ فنان تشكی�ل�ي ع�راق�ي / دب�ي : 

الفنان نصیر شمة تتوج ھذه الشھادة ال�ع�ال�م�ی�ة 
نجومیة عازف العود العراق�ي، ع�ل�ى أك�ث�ر م�ن 
مستوى فني  فقد طور نصیر شم�ة ال�م�وس�ی�ق�ى 
األص�ی��ل�ة ف�ي ال�ع��راق وج�م��ی�ع أن�ح��اء ال��وط��ن 
العربي، من خالل تأس�ی�س�ھ ل�ب�ی�ت ال�ع�ود ال�ذي 
ت�ح��ول إل��ى م��ع�ھ��د م��وس�ی��ق�ي یس�ت��ق�ب��ل أج��ی��ال 
الموھوبین ویرفد الفن والثقافة الموسی�ق�ی�ة م�ع 
فرق سمفونیة، وتعاون مع موسیقیین عالمی�ی�ن 
من جمیع أنحاء العالم . وحقق رؤی�ت�ھ أن ال�ف�ن 
ضرورة لحیاة اإلنسان وذلك ساھم ف�ي ج�ھ�وده 
اإلنسانیة ل�دع�م ال�الج�ئ�ی�ن، وھ�و س�ف�ی�ر األم�م 

المتحدة لألعمال اإلنسانی�ة وس�ت�ب�ق�ى إن�ج�ازات�ھ 
 السامیة مفخرة عراقیة وإنسانیة

 "شخصیة مؤثرة" 
مجاھد ابو ھیل/ رئیس منظ�م�ة ن�خ�ی�ل ع�راق�ي/ 
العراق: الموسیقار نص�ی�ر ش�م�ة ت�ج�رب�ة ف�ن�ی�ة 
فریدة ومھمة تستح�ق ال�وق�وف ع�ن�دھ�ا ط�وی�ال 
لكونھ نقل الموسی�ق�ى ال�ع�راق�ی�ة وأوت�ارھ�ا ال�ى 
ال�ع�ال�م�ی�ة. واس�ت�ط�اع أن ی�غ�ادر م�ح�ل�ی�ت�ھ ال��ى 
فضاءات عالمی�ة واس�ع�ة، وھ�و م�ن ال�ف�ن�ان�ی�ن 
القالئل جدا في ال�ع�ال�م ال�ذی�ن أھ�ت�م�وا ب�ق�ض�ای�ا 
شعوبھم وبلدانھم باإلضافة الى أھتمامھ بقض�ای�ا 
اإلنسانیة بشكل عام. كنت شاھدا ع�ل�ى م�واق�ف 

كثیرة لھ منھا مش�روع "أل�ق ب�غ�داد"، وإع�ادة 
الحیاة إلى ساحاتھا المھملة، بھ�م�ة ھ�ذا ال�رج�ل 
أستطاعت بغداد أن تستعید عافیت�ھ�ا ال�ج�م�ال�ی�ة. 

كم�ا   وأن تمسك بما تسرب منھا نتیجة الخراب،
أعانني كثیرا ف�ي مش�اری�ع ت�خ�ص ال�م�وس�ی�ق�ى 
والھویة الفنیة لشبكة اإلعالم العراقي یوم ك�ن�ت 
رئ��ی��س��ا ل��ھ��ا. وال أنس��ى اس��ت��ج��اب��ت��ھ الس��ری��ع��ة 
ل�م��ش�روع م��ت�ح��ف اإلع�الم ال��ع�راق��ي اذ س��ع��ى 
مجاھدا إلنجاح المشروع وتوفیر الدعم ال�م�ادي 
لھ حتى بعد خروجي من رئ�اس�ة الش�ب�ك�ة، ألن�ھ 

أن ال��م��ش��اری�ع أك��ب��ر م��ن األش��خ��اص.   ی�ع��ت��ق��د
شھادتي ب�ال�م�وس�ی�ق�ار ال�ك�ب�ی�ر نص�ی�ر ش�م�ة ال 
تضیف ل�ھ آی�ة إض�اف�ة ألن�ھ ش�خ�ص�ی�ة م�ؤث�رة 
ومھمة في كل األعوام ولیس في عام واحد فق�ط 

 " ٢٠٢٠أخذ أخذ فیھ بجدارة شخصیة العام"

 
 "الصعید اإلنساني"

أیسر فاھم/ أس�ت�اذ ج�ام�ع�ي دك�ت�وراه تص�م�ی�م/ 
العراق: الموسیقار نصیر شمة ق�ام ب�دور م�ھ�م 
ف�ي الس�اح�ة ال�ع�رب�ی�ة، ف�ق�د ت�ج�اوز م�ح�دودی�ة 
اإلبداع الفني لیبدع على الصعید اإلنساني أیضا.  
حیث سجل لھ التاریخ تلك الرأفة وذل�ك ال�ع�ط�ف 
والرحمة التي كنھا ألبناء الش�ھ�داء وال�م�رض�ى 
والمحتاجین على الصعید المادي، ومدھ�م ب�أم�ل 
المستقبل بمعزوفاتھ ولحن عوده الشجي، وھ�و 
بھذا من القالئل ممن كرسوا أنفسھم لفعل الخیر 
وال��ع��م��ل اإلنس��ان��ي ول��ھ ف��ي ذل��ك ش��اھ��دا.  

فالمبادرات والمستشفیات واألمسیات والمح�اف�ل 
 المختلفة مع الشخوص تقر بذلك. 

 " أیقونة السالم والمحبة " 
ص��الح ك��رم / م��خ��رج وم��ن��ت��ج س��ی��ن��م��ائ��ي 
وتلفزیوني/ العراق :حینما نتح�دث ع�ن ال�ف�ن�ان 
ال�م�وس�ی�ق�ار نص�ی�ر ش�م��ة ع�ل�ی�ن��ا أن نس�ت�ذك��ر 
ال��ع��وام��ل، ال��ت��ي راف��ق��ت مس��ی��رت��ھ اإلب��داع��ی��ة 
المتمیزة التي سجلت حض�ورھ�ا م�ن�ذ أك�ث�ر م�ن 
ثالثین عاما. وكانت سمات الحضور والتمیز ف�ي 
مسیرة الف�ن�ان نص�ی�ر ش�م�ة، ت�ت�ج�ل�ى ف�ي ن�ب�ل 
أخ��الق��ة ومص��داق��ی��ت��ھ وم��ح��ب��ت��ھ وت��ع��ام��ل��ھ م��ع 

 األخرین.  
وعلى إی�ق�اع ھ�ذه ال�م�ح�ب�ة ال�ت�ي ت�زام�ن�ت م�ع 
موھبتھ الموسیقیة الفذة تصاعد إی�ق�اع ش�ع�وره 
اإلنساني بالتف�ان�ي م�ن أج�ل ت�وظ�ی�ف حض�وره 
ال��ع��ال��م��ي وم��ؤل��ف��ات��ھ ال��م��وس��ی��ق��ی��ة وت��أث��ی��رھ��ا 
وانتشارھا لخدمة القضایا اإلنس�ان�ی�ة. وق�د أخ�ذ 
النشاط اإلنساني حیزا كبیرا م�ن ج�ھ�ده ووق�ت�ھ 
واھتماماتھ، وحقق نجاحات كبی�رة ف�ي ت�ح�ق�ی�ق 
الدعم الصحي والم�ادي وال�م�ع�ن�وي ل�ل�ن�ازح�ی�ن 
والمرضى من األطفال ذوي العالج�ات ال�خ�اص�ة 
وسواھا من المنجزات، التي سج�ل�ت حض�ورھ�ا 
في المحافل الدولیة. یبقى الفنان الرائع الح�ب�ی�ب 
نصیر شمة أیقون�ة الس�الم وال�م�ح�ب�ة ون�ب�راس�ا 

 للفن الھادف الراقي .
 "العالمة الفارقة " 

عماد نافع/ ف�ن�ان تش�ك�ی�ل�ي/ م�خ�رج مس�رح�ي/ 
الع�راق: ق�ب�ل ك�ل ش�يء ال�ف�ن رس�ال�ة س�ام�ی�ة 
والفنان الحقی�ق�ي، ھ�و ال�ذي ی�ح�م�ل رای�ة ھ�ذه 
الرسالة بك�ل إخ�الص وأم�ان�ة وش�ج�اع�ة، ھ�ذه 
الحاالت تعد قل�ی�ل�ة أو ن�ادرة ب�األوس�اط ال�ف�ن�ی�ة 
والثقافیة عربیا ومح�ل�ی�ا. وی�ب�ق�ى أس�م ال�ف�ن�ان�ة 
األمریكیة أنجلینا جولي سفیرة النوای�ا ال�ح�س�ن�ة 
منذ عقدی�ن م�ن ال�زم�ن، ھ�ي األب�رز ب�الس�اح�ة 
لمنجزھا اإلنساني الكبیر سواء مع الالجئ�ی�ن أو 
النازحین والفقراء واألیتام. ول�ك�ن أب�ن ال�ع�راق 
ال�ب�ار ال�ف�ن�ان وال�م�وس��ی�ق�ار ال�ع�ال�م�ي "نص�ی��ر 
ش�م�ة"، "س��ف�ی�ر ال�ی�ونس�ك��و ل�ل��س�الم"، ص��ار 
العالمة الفارقة بالوسط الفني والثقافي ال�ع�راق�ي 
والعربي والعالمي. فأینما تذھب تج�د ل�ھ بص�م�ة 
ف�ن��ی�ة م�درس��ة م�وس��ی�ق��ی�ة، أن��ھ ی��ن�ش��ر ال��ف��رح 
والمسرات عبر آل�ة ال�ع�ود ال�ت�ي ت�ح�م�ل أس�م�ھ 
وتعترف لھ بالریادة. ولم یكتفي ب�ذل�ك ب�ل س�ع�ى 
أن یرى ب�غ�داد أج�م�ل ب�ع�دم�ا ع�ان�ت م�ن دم�ار 
الحروب المتالحقة. بید إن�ھ�ا أب�ك�ت ال�ج�واھ�ري 
والسیاب ونازك المالئكة وجمیع الشعراء ال�ذی�ن 
عشقوا جدائلھا الط�وی�ل�ة وع�ی�ون�ھ�ا ال�ع�س�ل�ی�ة، 

 "بغداد والشعراء والصور". 
 

 وما مشروع شمة األخیر
"ألق بغداد"، إال نموذجا حیا لسلوكھ اإلنسان�ي  

الالفت ولعشقة الالمتناھي لبلده وشعبھ ب�ال�رغ�م 
من إنشغاالتھ ومنجزه الفني الكبیر. ألنھ العارف 
بطبع الحبیبة بغ�داد ف�ھ�ي ت�خ�ل�د م�ب�دع�ی�ھ�ا أب�د 
الدھر، كما خلدت في السابق النحات جواد سلیم 
صاحب نصب "الحریة" ف�ي س�اح�ة ال�ت�ح�ری�ر. 

 مبارك للفنان نصیر شمة عشق بغداد. 
 

 "مسیرة إبداعیة"
حسن الموسوي/ روائي/ العراق: یعتب�ر نص�ی�ر 

" ف��ي م�دی��ن��ة 1963ش�م��ة وال��ذي ول�د ع��ام "

الكوت العراقیة من المبدعین الذین حملوا ھموم 
الوطن في المحافل الدولیة، وك�ان خ�ی�ر س�ف�ی�ر 
للعراق مع الق�ی�ص�ر ك�اظ�م الس�اھ�ر وال�م�ب�دع�ة 
الراحلة زھ�ا ح�دی�د، وت�ع�ت�ب�ر رح�ل�ة ش�م�ة ف�ي 
مسیرتھ اإلبداعیة، من المحطات الم�ث�ی�رة ف�ل�ق�د 
إنتقل من المحلیة الى العال�م�ی�ة. واس�ت�ط�اع م�ن 
خاللھا أن ینال العدید من الجوائز، وكان آخرھ�ا 
شخصیة العام لمشاركتھ في األعم�ال اإلنس�ان�ی�ة 
حول العالم ولعل أبرز إن�ج�ازات�ھ ع�ل�ى الص�ع�ی�د 
المحلي فقد تمثلت في مش�روع "أل�ق ب�غ�داد"، 
حیث تم تأھی�ل أك�ث�ر م�ن عش�ری�ن س�اح�ة م�م�ا 
أضاف مسحة من الجمال على العاصم�ة ب�غ�داد. 
وعلى الصعید المھني فقد تمكن شمة من إضافة 
الوتر الثامن للعود وت�م�ك�ن م�ن إخ�ت�راع ط�رق 

 عدیدة للعزف.

  ن ما 
 رسالة إنسانیة وفنیة من العراق إلى العالم

 
 

  استطالع وقلم  / د. دنیا علي الحسني / العراق



جیفارا.. التجسید الحقیقي لصراع الفرد المؤث�ر    
أو قوة الجمھور الثائر وال�م�ح�رك ض�د ال�ت�ك�وی�ن 
الشامل للبنیة السیاس�ی�ة وال�ظ�روف اإلق�ت�ص�ادی�ة 
ومصالح النخبة والرأسمالیة ،تلك الشبكة الكائ�ن�ة 
كصورة كلیة وعمیقة أكثر مما یبدو، وھذا ی�ك�ف�ي 
إلرباك الیمین الممثل في أمریكا والیس�ار ال�زائ�ف 
ذاتھ وأعني بالیسار ال�زائ�ف اإلت�ح�اد الس�وف�ی�ت�ي 
آنذاك ، ولكن نتوقف أیضاً لمالحظة مقدار س�ط�وة 
المؤثرات الواقعیة والخارجیة المحیطة بكل قضیة 
سیاسیة أمام اإلرادة الفردیة، لنتسائل ھ�ل نص�ی�غ 
األحداث والظروف فعالً؟ ھل نحركھا ونشكلھا، أم 
تشكلنا ھي وتحرك مسارنا تلك الظروف؟ وھذا ما 
حدث مع تشي جیفارا. الرجل الذي اعتاد أن یش�ن 
ھ�ج��وم��اً ن��ق��دی��ا الذع��اً ورادی�ك��ال��ی��اً م��ن م�ن��ط��ل��ق 
ماركسیتھ النقیة واألصی�ل�ة ل�دراس�ة م�ب�ك�رة ع�ن 
م��ب��ادئ م��ارك��س وان��ج��ل��ز ض��د ال��رأس��م��ال��ی��ة 
واإلمبریالیة المحیطة والممثلة في الدول العظ�م�ى 
والقوى المسیطرة على دول العالم الثالث الن�ام�ی�ة 
واالتحاد السوفی�ی�ت�ي ذات�ھ، وال�ذي ان�ت�ق�ده بش�دة 
مدھشة ألن�ھ ان�ح�رف ع�ن م�ب�ادىء ال�م�اركس�ی�ة 
واإلشتراكیة ف�ت�ن�ب�أ ل�ھ تش�ي ج�ی�ف�ارا ب�اإلن�ھ�ی�ار 
وحلول الرأسمالیة في دول العالم من جدید! وف�ي 
ھذا المقال أحاول أن أتمس�ك ب�ن�ظ�رة ت�ق�وم ع�ل�ى 
تحلیالت موضوع�ی�ة ل�ل�رم�ز ال�ث�وري الش�ع�ب�وي 
جیفارا مع قابلیة الشك وكراھة تقدیس التابوھ�ات 
الناتجة عن تداعیات ابتزاز ع�اط�ف�ي ب�اإلس�ت�م�ال�ة 
الدعائیة المستمرة في س�رد األح�داث ال�ت�اری�خ�ی�ة 
والمغاالة في التحیز لھ أو ضده. وال�ت�ي وق�ع ف�ي 
شراكھا الكثیر من الكتاب والباحثین المعجب�ی�ن أو 
المعادین لفكر جیفارا بمحض عاطفة غیر م�ب�ررة 
ونزوع أجوف نحو اإلسقاطات الذاتیة والشخصنة 
من جھة المؤلفین. فال یصح الحكم بإخفاق جیفارا 
في بولیفیا ، أو نقول أنھ أخفق في المجمل م�ث�الً. 

  !لمجرد أنھ قتل وتعرض للخیانة ھناك
ومن أق�رب األم�ث�ل�ة ل�ن�ا، رؤی�ة ال�ك�ات�ب ال�ك�ب�ی�ر 

ال�ت�ي ق�دم�ھ�ا م�ن  "محمد حسنین ھ�ی�ك�ل"الراحل
خالل لقاءات وأحادیث جیفارا وعبد ال�ن�اص�ر ف�ي 

فخالل قراءة الكتاب  "عبد الناصر والعالم"كتابھ  
سوف یالزمك شع�ور ق�وي ب�ت�ح�ی�ز ھ�ی�ك�ل ل�ع�ب�د 
الناصر انطالقاً من حبھ لصورة ال�ن�اص�ر ال�زع�ی�م 
مما جعلھ عن قصد أو غ�ی�ر قص�د ی�خ�ل�ع ص�ف�ات 
الثوري الطائش والفتى الح�ال�م م�ن ج�ھ�ة أخ�رى 
على جیفارا! بل ذھب إلى البعید أحیاناً في ب�ع�ض 
التعابیر وأوحى لنا أن جیفارا یتحرك من منطلقات 
كئیبة، م�ن خ�الل ع�ب�ارات ص�اغ�ھ�ا ع�ل�ى لس�ان 
جیفارا، لیوحي بأنھ مجرد رجل ذو روح انتحاریة 
متشائمة سوداویة ولدیھ عقدة المسی�ط�ر ال�ت�ائ�ھ، 
ویبدو ذلك جلیاً في تدوینة ھیكل لسردیة ال�وق�ائ�ع 
التاریخیة حین أشار عبد الناصر ع�ل�ى ح�د ق�ول�ھ 

 " إلى جیفارا بیده نحو المصانع والجمھور قائالً 
لن تجني ذلك إال إذا ش�ی�دت مص�ان�ع وم�ؤس�س�ات 

وكان عبد الناصر یكن مح�ب�ة واح�ت�رام�اً   "للشعب
للثورة الكوبیة وجیفارا، ورغم ذل�ك ع�ب�ر ھ�ی�ك�ل 

 عن تحذیر عبد الناصر لجیفارا م�ن ال�ذھ�اب إل�ى
، وكان قد مر بھا قب�ل 1965 "الكونغو كینشاشا"

ح�ی�ث ف�وج�ئ ب�ع�دم وج�ود "بولیف�ی�ا"الذھاب إلى
قاعدة ثوریة وقتل ھناك بأمر من زعی�م ب�ول�ی�ف�ی�ا 
الذي تلقى اتصاالً م�ن االس�ت�خ�ب�ارات األم�ری�ك�ی�ة 
المركزیة فتم إعدامھ بمعاونة القوات الب�ول�ی�ف�ی�ة، 

مع اقتراب اللق�اء "عبد الناصر "بینما كان یحذره
أن " األخیر بینھما ق�ائ�الً: ب�ح�س�ب ك�ت�اب ھ�ی�ك�ل

خوض ثورة سیُفسر على أنھا ن�وع م�ن ال�ت�دخ�ل 
في إرادة السكان واألھالي األصلیین م�ح�ذراً إی�اه، 

سأقرر أین سأعثر على م�ك�ان  "فرد علیھ جیفارا
أكافح فیھ من أجل الثورة العالمیة، وأق�ب�ل ت�ح�دي 

ولماذا تتحدث دائ�م�اً  "فسألھ عبد الناصر" الموت
علینا أن ن�م�وت م�ن أج�ل ! عن الموت؟ إنك شاب

الثورة إن كان ذلك ضروریاً، ول�ك�ن م�ن األفض�ل 
أما ھیكل فیأت�ي ل�ی�خ�ت�ت�م  "بكثیر أن نعیش ألجلھا

 "بعبارة ضیقة ومدججة باألحكام المقتضبة فیقول
وی�ن�وه  " أخفق جیفارا.. ثم تعرض للخیانة ومات

في النھایة عن شجاعة ج�ی�ف�ارا أث�ن�اء اس�ت�ق�ب�ال 
 " ذھ�ب ج�ی�ف�ارا "الموت تنویھاً قصیراً وی�ق�ول

وللحقیقة لم یھمل ھیكل أبداً خلْع ش�ع�وره ال�ذات�ي 
ناحیة جیفارا، باإلنتقاص من إنجازاتھ خالل س�رد 
األحداث مسترسالً بقلیل من الجور ال�ُم�ك�لَ�ل ب�ھ�ذا 
الحكم على الث�ورة ال�ك�وب�ی�ة! دون ت�ك�ل�ف ع�بء 
إشارة عابرة إلى الثورة الكوبیة ودور جیفارا ف�ي 
إفریقیا وأمریكا الالتینیة، متناس�ی�اً أیض�اً ك�ل�م�ات�ھ 
ومخطوطات جیفارا العابرة لألزمنة وللمكان،فتلك 
الكلمات رب�م�ا ك�ان ی�ن�ب�غ�ي ل�ھ�ا أن ت�وض�ع ف�ي 

 الحسبان بجوار إسقاط ھیكل الشخصي في كلمتھ
ولم یتذك�ر أیض�ا رؤى ج�ی�ف�ارا  " أخفق جیفارا"

التي أصابت في كثیر من األمور مثل م�خ�ط�وط�ات 
والتي اخ�ت�ف�ت ل�خ�م�س�ة  "الدلیل السوفیتي" نقده

عقود، مما یدلل على قطع تشي الشوط الت�ح�رري 
األعنف في تحطیم الحصار الع�ق�ل�ي الس�ائ�د ح�ت�ى 
وإن كان ھذا الحصار شیوعیاً، وھذا ما تحل�ى ب�ھ 

ون�ج�ح   ، !جیفارا في خصالھ فعالً.. التمرد الی�ق�ظ
ھیكل في إظھار الناصر بمظھر الحكیم ذو الن�ظ�رة 
الثاقبة بجوھر ال�ك�ت�اب ال�ت�اری�خ�ي ب�ی�ن�م�ا أظ�ھ�ر 
جیفارا إلى جواره بم�ظ�ھ�ر ال�ف�ت�ى ال�م�ق�ب�ل ع�ل�ى 
اإلنتحار والتشاؤم ذو الطموحات ال�ت�وس�ع�ی�ة إل�ى 
درجة كادت تجعل من ج�ی�ف�ارا رج�الً ال ی�ن�اھ�ض 
رغبات اإلمبریالیة واإلستعمار والعنف والھ�ی�م�ن�ة 
وحسب، بل یتحلى بكل تلك الصفات التي یحاربھ�ا 
ویكرھھا ویمقتھا أیضاً!! وفعالً ق�د أوغ�ل ھ�ی�ك�ل 
خالل القطعة الناصریة الجیفاریة بإصرار م�ت�أف�ف 
في ذلك الحكم الذي یخصھ ، مما یجع�ل�ن�ا ن�ت�وق�ف 
لنتسائل، من أین أتت األحكام العشوائی�ة ال�ج�ائ�رة 
حقاً في المطلق ؟ وھل لنا أن نحكم ع�ل�ى ج�ی�ف�ارا 
وكفاحھ وما حققھ ببساطة عبر اخت�ب�ار ال�ك�ل�م�ات 

دون دراس�ة واع�ی�ة  "أخ�ف�ق" الفردی�ة الس�ھ�ل�ة
علمیة بعیدة عن المغاالة وع�ن ال�ت�ی�ار ال�ع�اط�ف�ي 
السائد، ولیس إرضاءاً لبعض السیاسیین كما فع�ل 
ھیكل لیشبع الناصر ازدھارا ولمع�ان�اً وب�ال�م�ق�اب�ل 

ل�ك�ن ی�ج�در ب�ن�ا أیض�ا   !یشبع جی�ف�ارا ت�ن�ك�ی�الً ؟
اإلشارة إلى العالقة الجیدة التي كانت ع�ل�ى أرض 
الواقع بین الرجلین وتب�ادل اإلح�ت�رام ل�إلن�ج�ازات 

بمص�ر  1952یولیو  23فكان جیفارا معجباً بثورة
، وأعجب الناصر بكفاح جیفارا العالم�ي و ن�ج�اح 
الثورة الكوبیة والحركات ال�ت�ح�رری�ة وق�د ی�ك�ون 

 نصحھ بالفعل كي یدفعھ للعزوف عن الذھاب إل�ى
  !.. "الكونغو"

أود اإلش�ارة إل�ى خ�ط�ورة ال��ت�الع�ب ب�ال��ت�ق�ن�ی��ات 
الكتابیة لصیاغة الفوارق المعنویة والتضلی�ل ف�ي 
التعبیر المحك�ي وال�ن�ق�ل�ي ل�ل�م�واق�ف واألح�داث.. 
علینا اإلنتباه إلى تلك الشعرة الرفیعة بی�ن ت�أل�ی�ف 
ال��ت��اری��خ ون��ق��ل��ھ، ح��ی��ث أن ان��ع��دام ال��رج��اح��ة 
الموضوع�ی�ة ق�د یص�دِّر ل�ل�ق�ارئ ب�ع�َض األف�ك�ار 
المشبعة بذاتیة المؤلف ویحاصر ع�ق�ل ال�م�ت�ل�ق�ي 

بخفة الید والخداع البصري! ول�ك�ي  كفعل الساحر
أتجنب الوقوع في فخ الالحیاد واختفاء اإلنصاف، 
والذي یھوى بعض براعم وكبار الك�ت�اب ال�وق�وع 
فیھ بأریحیة وثقة وتص�م�ی�م ف�والذي ؛ ل�ن أت�ب�ع 

  ! الھوى قدر اإلمكان
وسأعرض ھنا نماذجاً ع�ن ال�ج�وان�ب ال�م�خ�ت�ل�ف�ة 
التي شكلت اإلتجاھات الفكریة لج�ی�ف�ارا؛ ونش�أت�ھ 
التي كان لھا األثر في حبھ لخوض ال�ث�ورات ك�م�ا 
ولدت بداخلھ رغبة الكف�اح ال�ع�ال�م�ي. وق�ب�ل ذل�ك 
دعنا نوقف الولع باألغنیات الجیفاریة العاطفی�ة ، 
ونلقي نظ�رة ح�رة ع�ل�ى ك�ام�ل اإلت�ھ�ام�ات ال�ت�ي 
الحقت جیفارا من وحي نقدیات ھامة لبعض كتاب 

  ..یعیشون في أنحاء العالم

 : الثورة والدیمقراطیة*
ومن أھم تلك اإلتھامات المحللِة لجیفارا ، اتسام *

شخصیتھ بغریزة الدفاع العاط�ف�ي ن�ح�و ال�ف�ق�راء 
والكادحین والشجاعة المتھورة غیر المح�س�وب�ة. 

 لذا لم یكن جیفارا دیمقراطیاً 
غ��ی��اب ال��رؤی��ة وال��خ��ط��ط الس��ی��اس��ی��ة وف��ق��د *

التصورات للسلطة الشعبیة، والتي ك�ادت ت�م�ك�ن�ھ 
من تكوین م�ج�م�وع�ات ع�م�ال�ی�ة ل�و اھ�ت�م ق�ل�ی�الً 
بمتابعتھا، لتشكیل ق�وى واض�ح�ة م�ت�م�رس�ة ف�ي 
الحكم ومكونة من الفئات التي ظل یدافع عنھا من 
المضطھدین والكادح�ی�ن م�ث�ل ال�ع�م�ال، والس�ود، 
وال��ن��س��اء، ویش��اع ع��ن��ھ أن��ھ ل��م ی��دف��ع��ھ��م ف��ع��الً 

 للمساھمة في الحراك السیاسي. 
وأدلى مؤخ�را ف�ي ھ�ذا الش�أن رئ�ی�س ال�ب�رازی�ل 
بولسونارو الیمیني المتط�رف ب�ت�ص�ری�ح ق�ائ�الً : 
ج�ی��ف��ارا ال ی�ل��ھ��م س��وى ال��م��ھ��م��ش�ی��ن وم��دم��ن��ى 

 المخدرات وحثالة الیسار
ك�م�ا ذك�ر ب�ع�ض رف�اق ج�ی�ف�ارا م�ی�ل�ھ ل�ل�ع�ن�ف *

المتطرف وأنھ لم ی�رح�م ال�م�ع�ت�ق�ل�ی�ن، أن نص�ی�ر 
الفقراء كان قاسیاً متطرفاً ب�دوره ع�دی�م ال�رح�م�ة 
ولم یتورع عن قتل الفقراء وال�ب�س�ط�اء أن�ف�س�ھ�م 
أحیاناً؛ لمجرد اشتباه بتھمة م�ن�اھض�ة وم�ح�اول�ة 
إجھاض الثورة. وخالل منصب�ھ ب�اإلش�راف ع�ل�ى 
محاكم المعتقالت العسكریة والنظ�ر ف�ي ال�ط�ع�ون 

كان ینفذ األحكام ب�ال ھ�وادة ح�ت�ى   لجرائم حرب،
وإن تأكد من براءة المدانین ل�ی�ق�ت�ل�ھ�م ب�دم ب�ارد، 

شخصاً، وق�ت�ل م�ائ�ة  500فقیل أنھ تورط في قتل 
بیده ، ویُحكى أن امرأة من أھل سجین في قض�ی�ة 
خیانة، جثت عل�ى ق�دم�ی�ھ�ا م�ت�وس�ل�ة إل�ی�ھ ب�ع�دم 
إطالقھ النار أو تنفیذ الحكم ع�ل�ی�ھ وق�دم�ت م�ل�ف 
براءة السجین ، ولكنھ لم یعبأ لذلك وأطل�ق ع�ل�ی�ھ 
النار، فكان یقتل قائالً للسجناء :أن مج�رد ارت�داء 
البدلة الزرقاء للسجن، سبب یكفي لتنفیذ اإلع�دام! 
فالقتل لدى جیفارا البطل المش�ف�ق ع�ل�ى ال�ف�ق�راء 
كان لعبة یلعبھا بدم بارد ! كما قیل على لسان أحد 
 رفاق جیفارا الثوریین في تحقیق مطول ب�م�ج�ل�ة

 ب�ع�ن�وان 2009الفرنسی�ة ع�ام  " اإلكسبریس"
 " تحقیق واعترافات حول جرائم التشي جیفارا"

وقد أحدث ضجة إعالمیة وع�ال�م�ی�ة، وذك�ر ع�دة 
شھادات لرفاق درب ج�ی�ف�ارا وأن�اس ق�د وج�دوا 
وثائق رسمیة خطیرة فنشروھا على المأل وللعال�م 
وھربوا بعیدا عن عیون كاسترو.. وق�ال ج�ی�ف�ارا 

إن شكلیات الم�ح�اك�م�ات ت�ف�اص�ی�ل “: في مذكراتھ
برجوازیة تافھة ال ینبغي االل�ت�ف�ات إل�ی�ھ�ا، ف�ت�ل�ك 
ثورة، ولذلك یجب على الثوار أن یكونوا آالت قتل 

 ” !..باردة
 
رغم مناھضة جیفارا للھیمنة، وص�ف�ھ ال�ب�ع�ض *

بتلك السمة؛ سمة الھیمنة بس�ب�ب م�ح�اوالت�ھ ف�ي 
القضاء الكامل على تنافسیة الرأس�م�ال�ی�ة، واُت�ھ�م 

على الحیاة اإلقتصادیة.   أنھ یطمح بدوره للسطوة
وأنھ لم ینجح في الجمع بین سیاسات ال�ث�ورة ف�ي 
ك��وب��ا وص��ی��اغ��ت��ھ��ا ف��ي ھ��ی��ئ��ة ال��دی��م��ق��راط��ی��ة 
واإلشتراكیة الفعلیة . ومن كوبا ھناك م�ن یص�ف 
كاسترو زعیمھم وزعیم الثورة ال�ك�وب�ی�ة ورف�ی�ق 
جیفارا بالبطل ال�ذي ح�ررھ�م أو ب�ال�دی�ك�ت�ات�ور .. 
وتروي بعض الحكایات ب�ال�م�ن�اس�ب�ة أن ك�اس�ت�رو 
تعمد إرسال جیفارا إلى بولیفیا لیلقى حتفھ وامتنع 
ع��ن إع��ط��اء األوام��ر إلن��ق��اذه ھ��ن��اك، ف��ل��م ی��ك��ن 
الفالحون البولیفیون یحتاجون إلى ثورة ك�ون أن 
معظمھم أصبح مالكاً لألراضي بتعدیالت زراع�ی�ة 
حصلوا علیھا حدیثاً وحین ذھب ج�ی�ف�ارا ل�م ی�ج�د 
قاعدة ثوریة تسعفھ ھناك، وقیل أنھم اس�ت�ن�ج�دوا 
_جیفارا ورفاقھ_ برسائل إلى كاستروا ولم یأتھ�م 
الرد مما زاد الوضع عزلة وسوءا، ح�ت�ى اع�ت�ق�ل 
جیفارا لمدة یومین، ثم قتل على ید جندي بولیف�ي 
متردد بأمر من زعیمھم مع حضور االستخ�ب�ارات 

األمریكیة خلف المشھد الدامي ،قتل جیف�ارا رم�ی�ا 
بالرصاص وقیل أنھ كان یعلم بالخیان�ة، وق�د ك�ان 
ف����ي إم����ك����ان ك����اس����ت����رو إرس����ال إم����دادات 

لمساندة جیفارا والج�ن�ود ف�ي ب�ول�ی�ف�ی�ا   عسكریة
  .ولكنھ تركھ یواجھ حتفھ

 
الظروف السیاسیة والمصالح اإلقت�ص�ادی�ة، ھ�ل *

صاغت مص�ی�ر ج�ی�ف�ارا وزل�زل�ت�ھ ؟ أم ص�اغ�ھ�ا 
  !ومن ینتصر؟  !وزلزلھا ھو؟

ولإلقتراب من اإلج�اب�ة ع�ل�ى ذل�ك، ی�ج�ب وض�ع 
المقاربات العملیة من واقع نشأة جیفارا وع�وام�ل 
وعیھ المبكر ومسلكھ السیاسي وقضایاه الث�وری�ة 

  ..ونھایتھ إلى جوار اإلتھامات السابقة
 
  ..نشأة جیفارا المبكرة ومسارات الوعي*

روس�اری�و  -ولد إرنستو تشي جیفارا باألرجنتین 
في بیت ماركسي، ألم وأب م�ن  1928یونیو  14

عائلة أرستقراطیة ھبطت إلى الطبقة ال�م�ت�وس�ط�ة 
وعایشتھا بسبب أزمات مادیة مرت ب�ھ�ا أس�رت�ھ، 
ك�ان األب واألم م�ت�ح�رری�ن م�ن ق�ول�ب�ة ال�ع�ادات 
الجامدة ومنقلبین علیھا، فتزوجا رغماً ع�ن أن�ف 
عائلتیھما وتمردا على ط�ق�وس ال�ع�رس الس�ائ�دة 
بھذا الوقت، وك�ان األب م�ن�ف�ت�ح�ا نش�ی�ط�اً ی�ت�س�م 
بالخفة م�ث�ق�ف ،واألم م�ث�ق�ف�ة م�اركس�ی�ة م�ح�ب�ة 
للقراءة والمطالعة ذات إرادة صلبة، ك�ان�ت ام�رأة 
حرة ماركسیة وكانت مقدامة، فكبر جیفارا متأث�را 

م�او  "بأفك�ار ب�ی�ت�ھ الش�ی�وع�ي وأع�ج�ب ب�أف�ك�ار
بیت أس�رت�ھ ض�م م�ك�ت�ب�ة رائ�ع�ة ل�ل�ك�ت�ب  ."تسي

العدیدة مما جعلھ ینشأ محباً للفلسفة وعلم النف�س 
واإلجتماع وعلم اإلقتصاد والتاریخ واألدب، ومم�ا 
زرع في جیفارا خص�االً إب�داع�ی�ة ون�ھ�م�اً ج�ائ�ع�اً 
لقراءة متالح�ق�ة وك�ان ال یش�ب�ع، ف�ك�ان�ت إح�دى 
ع�ادات�ھ ف�ي ال��ق�راءة ت�ح�ض�ی��ر مس�ودة ب�أس�م��اء 
عشرات العناوین للكتب والم�ؤل�ف�ات ال�ت�ي ی�ن�وي 
قراءت�ھ�ا وك�ان ی�ق�رأ ف�ي أم�اك�ن وع�رة یص�ع�ب 
تصدیقھا ، فق�رأ م�ب�ادئ ال�م�اركس�ی�ة واع�ت�ن�ق�ھ�ا 
خاصة م�اركس�ی�ة س�ت�ال�ی�ن دون خ�ل�ف�ی�ة ل�ی�ن�ی�ن 

لقد أتیت إلى الشیوعیة بسبب  ": الماركسیة، قال
م�م�ا ش�ك�ل ل�دی�ھ ت�راث ال�دی�م�ق�راط�ی�ة  "ستال�ی�ن

ال��م��اركس��ی��ة ل��ل��ت��ن��وی��ر ال��رادی��ك��ال��ي ت��ح��ت ظ��الل 
الستالینیة.. ودرس ال�ط�ب ف�ي ج�ام�ع�ة ب�وی�ن�س 

ل�ی�ذھ�ب ف�ي  ١٩٥١آیرس التي غادرھا في العام 
جولھ حول العالم ث�م ع�اد إل�ى ك�ل�ی�ت�ھ ف�ي ال�ع�ام 
التالي، وأصبح جیفارا مع مرور الوق�ت ال�ط�ب�ی�ب 
والكاتب والزعیم الثوري وقائد ح�رب ال�ع�ص�اب�ات 
إلى جانب تقلده العدید من الم�ن�اص�ب ف�ق�د أص�ب�ح 
أیضاً رئیساً للقوات المسلحة الت�ن�ف�ی�ذی�ة ورئ�ی�س 
البنك الوطني وقائماً ع�ل�ى ال�م�ح�اك�م ال�ع�س�ك�ری�ة 

 في حیاتھ كتابھ  إلعادة النظر في الطعون، وكتب
وكتیب یحوي سیرتھ ال�ذات�ی�ة  "حرب العصابات"

 .. "مذكرات شاب ع�ل�ى دراج�ة ن�اری�ة" بعنوان
وساعده تنقل عائلتھ كثیرة األسفار على استشعار 
جمال الحریة والطبیعة النقی�ة واس�ت�ن�ش�اق ھ�واء 
الغابات، فقد كان یعاني من داء الربو؛ الداء ال�ذي 
علمھ الصبر والمقاومة منذ كان رض�ی�ع�اً، ف�ت�ع�ود 
أن یصارع المرض في ن�وب�ات ق�ات�ل�ة وی�ق�ال أن 

ط�ل�ب�اً  "ب�اب�ا. إب�ره" أولى الكلمات التي نطق ب�ھ�ا
للدواء الذي یریحھ ویخل�ص�ھ م�ن ن�وب�ة اخ�ت�ن�اق 
قاتلة لیلتقط أنفاسھ ،ج�ی�ف�ارا ال�ذي راف�ق�ھ ش�ب�ح 
الموت منذ نعومة أظافره، فتعلم الشج�اع�ھ. ت�ع�ل�م 
أال یخشاه ؛بل أیضاً كیف یشاغبھ ویقاومھ بص�ب�ر 

  . وثقة مدھشین
 نلتقیكم في العدد القادم

 ..ُ ""  را  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 سارة فؤاد شرارة/ مصر               الجزء االول
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 بقلم: 
  میثاق كریم الركابي
 العراق/ الناصریة

 
أحبك لكني امرأة ال تتنازل عن حزن�ھ�ا بس�ھ�ول�ة ل�ت�ط�ارد خ�ی�ال�ك 

 . وتنشد لھ مالحم الغرام
بلغت ذروة الوجع حتى صرت ك�ال�ن�ھ�ر ب�ح�زن�ي..أج�ري   أنا امرأة

دون تعب وأشطر المدن دون ندم وأترك على ض�ف�ت�ي ك�ل م�الح�م 
 .العطش

 فھل تتخیل أن رحیلك سیترك أثرا بجسد لیلي..؟
أنا أعلن موتك كلم�ا زاد الش�ی�ب بش�ع�ري وأغ�ل�ق أب�واب ذك�راك 
بندم ,حتى صوتك الذي یدخل خلسة الى روحي قطع�ت ع�ل�ی�ھ ل�ذة 

 .الحنین
قلبي العاقر ال یجید الحب ال یجید الشوق ال یجید ال�ث�ق�ة ال ی�ج�ی�ن 

 .حتى النظر الیك
 فكن مھموما وتعیسا كما العراق..وأترك لي ما بقي مني

أتعلم .. ما أبشع الرجل حین تنكسر ھیبتھ بمرآة حبیبتھ..وما أقسى 
 .تلك الضلوع التي ضمت قلبك المسكین

قلبك الذي كان دجلتي وفراتي كان شروقي وغ�روب�ي ك�ان ك�ف�ري 
 .وایماني

 .قلبك كان معجزتي الثامنة التي تغسلني من كل ذنوبي
 ..وصدرك كان أحب البساتین الي

كن وحیدا وتعیسا كینبوع غضبت علیھ الطبیعة حتى جف حزنا من 
وحدتھ، أو مثل بحار خسر كل وعوده ل�ح�ب�ی�ب�ت�ھ وال�ب�ح�ر ی�م�ض�غ 

 .عمره على مھل
 حتى ذراعك األیسر الذي كان ینتظرني سیحاسبك على ھذا الغیاب

  أنا ال أحبك..لكني أشفق علیك
أشفق على المجتمع الذي وھبك ال�ح�ری�ة والس�ل�ط�ة وج�ع�ال م�ن�ك 

 .مخلوقا مسكینا تجرح كل أنثى تمر على بابھا
 .. ما ھكذا الحب أیھا الدیناصور

 :لطالما تسألني صدیقتي
 لماذا الرجل ال یكون في الحب كالمرأة ...؟

 :أجیبھا
  الرجال یا صدیقتي في الحب مذاھب

منھم من یرى الحب حاجة یومیة ویمكن بأي امراة جمیلة ان یتخذ 
ومنھم من یرى ان ال�ح�ب م�ج�رد تس�ل�ی�ة جس�دی�ة واف�راغ   الحب

 !..حماس الذكورة بأي وعاء انثوي حتى لو كانت بشعة
ومنھم من یرى الحب اسط�ورة ق�دی�م�ة ل�م ت�ع�د م�وج�ودة اال ف�ي 

  القصص والشعر
ومنھم من یرى الحب واجب شرعي واجتماعي إلستمراریة النسل 
وبغض النظر ان كان النسل یكون نافعا ام ضارا للمج�ت�م�ع وح�ت�ى 

 !!..البیئة
ومنھم من یرى الحب انتماء ووطن ورائحة امھات ووفاء صداق�ة 

 ....وھذا النوع غیر متوفر
 فعلى أي مذھب رجالنا.....؟

  ستبقى وحیدا وتعیسا وسأبقى امرأة عنیدة ومتمردة
سیبقى الحب عندي أكذوبة یتداولھا الناس وبأن خلفھ�ا س�ع�ادة ال 

  توصف
 .تذكر..أن الحب أال تجد الخذالن عند من أحببت
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 ...سنمسك القمر
 نقتاده إلى البیت الحزین

 ستفرح أمي كثیرا
 یضيء في الظالم عند نخلتنا القدیمة

 مقطوعة الرأس
 فال ظالل لھا أال ظاللنا

  ترقبنا حین یحین موسم الربیع
 تسیر في حدیقة الموتى

 وتزرع نفسھا في دفاتر الحنین
 تعال یااخي فكم تمر أعوام والتجيء

  سنمسك القمر
 نحبسھ في الدفاتر التي ظلت ھناك

 ...نشخبط بعض وجوه اھلنا في نكرة السلمان
 ونرتدي للعید اكفاننا الممزقة

 ...یالثأرنا التلید
 مازال في القبو الذي یحفظ أسمائنا

 بعض من النبیذ
 والطیر تأكل من رؤوسنا

 كأننا خلقنا لكي نموت
 وأسمنا الفیلي وصمة مجدنا

 في كل ماتجود بھ الوعود
 نموت أوال نموت

 تأخذ الحكایة اكثر من مسار
 یسحبنا الضیاء للبعید

 في خانة األنتظار
 یمر عیدنا یجوس في المرایا

 ویمسح الصور
 وینفخ الغبار عن فرحة كانت ھنا

 عن ضحكة تمرغت في وحل احالمنا المؤجلة
 أیامنا المؤجلة

 وجوھنا المؤجلة
 في وطن تنبت فیھ أجسادنا

 لموسم أخیر
 على حواف الھاویة

 تعال أخي لنلعب غمیضة القدر
 فنختبئ

 خلف الغول نفسھ
  وننتقي العویل من غاباتنا

 في لوحة المطر
 ...غدا

 الوقت للغد
 الوقت للحیاة عندنا

 ...نحن خیاالت ظل تسیر لتمسك القمر
 

أ ... 

 شعر 
 رزاق مسلم الدجیلي

 العراق 
 
 
 

 غیر المنى والشوق لم اجد

 فاشفي رؤى المجروح یاسندي

 لیس الھوى شي لنأ خذه

 بالمال او یملى على احد

 الحب أغلى ما نصون بھ

 أیا منا في عیشھا الرغد

 یاحلوة قد سببت سقمي

 نار تأجج في الھوى الصرد

 شیئان یاسمراء یجمعنا

 في ھذه الدنیا على المدد

 قلبي وقلبك مالھم تركوا

 مني انین الروح في صفد

 في الحب أیاما نجربھا

 التبتدي في الھجر والنكد

 تیھي على قلبي ھوى عطرا

 كوني لنا كالروح للجسد

 تلك االماني یالھا كبرت

 كم خلتھا تبقى إلى األبد

 ھیا ادخلي روحي وعاطفتي

 او لملمي األحزان واتحدي

 

 ات

 ملكشاھي/اربیل ظمیاء

 ت  



 ” ح “ ح /.ة د  

 
 بقلم/ محمود عبد الصمد زكریا / مصر

تتجلى شعریة السینما في ف�ی�ل�م   
(الدنیا على جن�اح ی�م�ام�ة) ال�ذي 
أخرجھ / عاطف ال�ط�ی�ب و ب�رع 
في رسم بسم�ة أم�ل ح�ال�م�ھ ف�ي 
الملیونی�ره ال�ب�س�ی�ط�ھ وال�م�ج�رم 
الظریف بدایة م�ن ھ�ذا ال�ع�ن�وان 
الذي اقترحھ الف�ن�ان ال�م�رح�وم / 
وح���ی���د ح���ام���د ج���اع���الً م���ن 

رم��زاً إلی��م��ان خ��ط��اب   ال��ی��م��ام��ة
 جس�دت�ھ�ا بطلة الس�ن�اری�و ال�ت�ي

ع�ل�ى الش�اش�ة ال��ف�ن�ان�ة م�ی�رف��ت 
ال��ت��ي ف��ازت ب��ب��ری��ت��ھ��ا   أم��ی��ن

وانعتقت من داجنیتھا ب�ع�د م�وت 
زوج��ھ��ا ال��ذي دج��ن��ھ��ا س��ن��وات 
طویلة من حیاتھا ومن ثم ورث�ت�ھ 
لتصبح ملیونی�رة ف�ت�ع�ود ب�اح�ث�ة 

الذي فقدتھ لتمارس   حبیبھا  عن
معھ حیاة البری�ة ال�م�ن�ع�ت�ق�ة م�ن 
قیود األعراف والتقال�ی�د م�ح�م�ل�ة 
ب��أف��ك��ارھ��ا ال��خ��ارج��ة ع��ن ھ��ذا 
الصندوق التقلیدي أو ال�م�ت�ح�ررة 
من قفص الدجاج ، ھ�ك�ذا ی�ع�م�د 
ال��م��رح��وم / وح��ی��د ح��ام��د ل��ح��ل 
االشكالیة ال�م�أس�اوی�ة ل�وض�ع�ی�ة 

 .  المرأة الشرقیة
 

لعل ھذه الشاع�ری�ة ك�ان�ت داف�ع�اً 
لش��اع��رت��ن��ا د. / ص��ب��اح غ��ری��ب 
القتباس ھذا العنوان (على جن�اح 
یمامة) لیكون ع�ن�وان�اً ل�دی�وان�ھ�ا 
غیر أنھا قد بنت محمول عنوانھا 
على المجھول فلم تصرح بماھی�ة 
المحمول على جناح یمامتھ�ا ف�ي 
حین صرح وحید حام�د ب�ھ ب�ھ�ذا 
اللفظ الشمولي الع�ام (ال�دن�ی�ا) .. 

داللة ھذا المجھ�ول ع�ل�ى   لتنفتح
فض���اءات ع���دة م���ن���ھ���ا ح���ی���اة 

الش��اع��رة وذات��ھ��ا ال��م��ت��م��ردة أو 
ال��ب��ری��ة وم��ح��م��ول ال��دی��وان ف��ي 
شمولیتھ وكلیتھ وكل ما ی�ط�رح�ھ 
من مشاعر وأفكار عب�ر قص�ائ�ده 

 .. المتنوعة
  

تتمیز شعری�ة د. ص�ب�اح غ�ری�ب 
بدرامیة طرح عالقتھا ومعانات�ھ�ا 
مع المجتمع ف�ھ�ي م�درك�ة ل�ھ�ذا 
الصراع لیس عن طریق المعرف�ة 
فقط ، ب�ل ب�ال�م�ع�ایش�ة وال�ح�دس 
مما یجعل الحزن كعاطفة انسانی�ة 
یحتل مس�اح�ة غ�ی�ر ص�غ�ی�ر ف�ي 
قصائدھا فیصل األمربحدسھا إلى 
نوع من ال�ت�خ�م�ی�ن أو ت�وق�ع أن 
قصیدتھا بمثابة دمعة س�واء ف�ي 

 :  عینھا أو في عیون اآلخرین
  غنوتي جایز تكون

  دمعة تحرق في العیون
 

فتجع�ل م�ن ذل�ك قض�ی�ة وت�روح 
تناقشھا عبر قصیدتھا (غ�ن�وت�ي) 
ف���ت���ل���ت���م���س اآلث���ار واألس���ب���اب 
وال��م��ب��ررات وال��ن��ت��ائ��ج .. وق��د 
ت��أثَّ��رت ھ��ذه ال��رؤی��ة ب��م��وروث 
ال��ج��م��اع��ة ال��روح��ي أو ال��وع��ي 
الكلّي الذي یحك�م س�ل�وك األف�راد 
وال�ج��م�اع��ات، وی��ھ�ی��م�ن ع�ل��ی��ھ، 
وھ��ي غ��ن��ائ��ی��ة وم��ث��ال��ی��ة، ف��ي 
م��ج��م��ل��ھ��ا، وذات إی��ق��اع م��ح��م��ل 
 بالشجن..یطرح ال�ذات الش�اع�رة

ك�روح م�ت��ألِّ��م�ة، ل�ك��ن��ھ�ا ل�ی��س��ت 
مأساویة، فھي أقرب إلى م�ا ھ�و 

ب��دائ��ي أو ف��ط��ري ل��دى اإلنس��ان 
ف��ی��ن��ج��ز ح��ال��ة م��ن ال��ت��ع��ای��ش 

 : المتسامي حتى مع الكدب
  

  وقالوا الناس : بالش حتموت
 وقلت : یا ریت ما دام ح یعیش

 حقیقتك ایھ ؟  .. لكن شفتك
  أكن الصورة دي لمالك

 وجوه القلب دي مصیبتك
 . مالك كداب

وھي تسمو بالتجربة من الخ�اص 
 : إلى العام (األوطان)

 یا كدبة اتحولت لمالك
  أنا تعب الكالم مني

 وخلص الحبر م األوطان
  تراتیل الصالة خلصت

 . وخلصت جلسة الغفران
 

مما یجعل�ن�ي أذھ�ب إل�ى أن ھ�ذا 
المقطع وال�ذي ی�أت�ي ف�ي ن�ھ�ای�ة 
القصیدة كأثر أو كنتیج�ة ھ�و ك�ل 
القصیدة ... ومن الالف�ت ب�ال�ف�ع�ل 
أن معظم نھای�ات ال�ق�ص�ائ�د ع�ن�د 
ھذه الشاعرة ھي لب القصائ�د أو 

   زبدتھا .. فقولھا على سبیل
  مسموح لكل الخلق

اال البني آدمی�ن ... ھ�و خ�ال�ص�ة 
 قصیدتھا 

 (مفیش حبیب مضمون)
 

 : وكذلك قولھا
رمیت شباك األم�ل ط�رح الش�ب�ك 

 تعابین

سكنت ھنا ف داري في شكل بني 
 آدمین. 

(مع روع�ة الص�ورة الش�ع�ری�ة) 
 ھي خالصة الق�ص�ی�دة .. وھ�ك�ذا

فالتجربة كلّھا تقوم عل�ى إدراك ..
أھّمیّة الصراع في كّل شيء: ف�ي 
ال��ع��ال��م، وف��ي ال��م��ج��ت��م��ع، وف��ي 
ال��ذات، إّال أن��ھ��ا ت��أخ��ذ، ف��ي ك��ّل 
ن��وع، ش��ك��الً م��م��یَّ��زاً؛ ف��ي إط��ار 

 . الصراع العامّ 
  

 إن ع��ذاب��ات ال��ذات الش��اع��رة
وصراعھا م�ع ك�ّل ال�ق�وى ال�ت�ي 
تسیطر، وتدفع المصائر البشری�ة 
إلى الھاویة ھي محور ال�ت�ج�رب�ة 
األساسي، وإن أخذت أنماط�اً ف�ي 
عة، بح�س�ب م�ا ی�م�ّر  األداء متنوِّ

 .بھا من اختبارات
 

ورغم تسی�د الس�م�ة ال�م�أس�اوی�ة 
للطرح الشعري والتي تُع�ل�ي م�ن 
درامیتھ إال أن الذات الش�اع�رة ال 
تبدو ضعیفة أو ھشة، ب�ل ت�خ�ب�ئ 
دائ��م��ا ق��درت��ھ��ا ع��ل��ى الص��م��ود 
والتحدي من خالل فعل المواجھة 
الذي ال یخلو من استخ�دام أل�ف�اظ 

  نابیة على غرار
نجاسة ودناسة ون�ت�ان�ة وداھ�ی�ة  

  .. وخیبة وجربوع
او من خالل التساؤل االستعالئي  

  االستنكاري : لیھ؟
مع واف�ر ت�م�ن�ی�ات�ن�ا ب�ع�ام م�ث�م�ر 

 . بالنشاط والفعالیة
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(ی��خ��ل��ط ال��ك��ث��ی��رون ب��ی��ن ال��ت��ش��ب��ی��ھ :ی��ق��ول أدون��ی��س
والصورة،حتى لیندربین قّراء الشعر الجدی�د ون�اق�دی�ھ َم�ن 

   .یمیزون تمییزا صحیحا بینھما
التشبیھ یجمع بین طرف�ی�ن م�ح�س�وس�ی�ن،ان�ھ ی�ب�ق�ى ع�ل�ى 
الجسر ال�م�م�دود ب�ی�ن االش�ی�اء، ف�ھ�و ل�ذل�ك اب�ت�ع�اد ع�ن 
العالم،اما الصورة فتھدم ھذا الجسر،النھا توحد فیم�ا ب�ی�ن 

 )6( االشیاء،وھي اذ تتیح الوحدة مع العالم، تتی�ح ام�ت�الك�ھ)

ل�ع�الق�ة   ان المجاز ھو استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ
ب�ی��ن ال��م��ع��ن�ی��ی��ن م��ع ق��ری�ن��ة م��ان��ع��ة م�ن ارادة ال��م��ع��ن��ى 
الحقیقي،والعالقة بین المعنى الحقیقي والمعن�ى ال�م�ج�ازي 

وقد تكون غیرھا والق�ری�ن�ة ق�د ت�ك�ون   قد تكون المشابھة
ان لغة المجاز،ھي لغ�ة م�ن�زاح�ة ).  7(لفظیة وقد تكون حالیة
واالستعارة ھي صورة م�ن ص�ور )  8( وھي (لغة داخل لغة)

المجاز،ومثال على ذلك،لو اردنا ان نعبّر عن حركتي(ال�م�د 
والجزر) في ال�ب�ح�ر،ول�ن�ص�ور(ع�ن�ف ال�م�د) دون(رخ�اوة 
الجزر)، ومن ھذا العنف في المد الذي یصور البحر ھائج�ا 
ھاجما على الیابسة،لنختر مفردات(حقیق�ی�ة) ت�ق�ل�ی�دی�ة ث�م 

 نعید تصویرھا باألستعارة
 )المد(الحقیقي

  االستعارة)-مد   مد البحر:(حركة تقلیدیة معروفة -1
ثورة البحر: (البح�ر س�اك�ن ف�ث�ار ألح�ت�الل بص�ورت�ھ�ا  -1

واس�ب�اب�ھ�ا ال�ع�ل�م�ی�ة  االعتیادیة للجم�ی�ع قس�م م�ن س�اح�ل
  واضحة)

 )مّد الجنون:(ُجّن البحر بسبب الریاح والقمر -2 
 )ھیجان البحر:(ھاج بسبب العصف واضطراب الریاح -3
 )سیاط البحر (أمواجھ تضرب الساحل كانھا سیاط -4
ص����رخ����ة ال����م����اء:(اص����وات االم����واج وال����ری����اح   -5

 )الساحل  تضرب
لسان البحر:(ھاج ال�ب�ح�ر وغض�ب ف�م�د لس�ان�ھ ع�ل�ى   -6

 )الساحل
ھذه ابسط اش�ك�ال (االس�ت�ع�ارة)، وق�د رف�ع�ن�ا ك�ل�م�ة(م�د)

مثل(ثورة/ھیجان/سیاط ..ال�خ) ث�م   وابدلناھا كلمات اخرى
رفعنا كلمة (البحر) وابدلناھا بكلمات(الجنون/الم�اء) وف�ي 

ثالثة استبدلنا(مد البحر)ب(صرخة الماء)، ولو سأل�ن�ا ای�ة 
واالرق�ى وص�ف�ا،  صورة من ھذه الصور ھي االدق تعبی�را

الختلفت االراء وطالت الجدلیات، وھذه ھي حال االستعارة 
بحث دائم لخلق المعاني الخاصة، فم�ن واج�ب ال�ن�اص ان 
یحرث في ارض الكالم بحثا ع�ن اس�ت�ع�ارات ق�ادرة ع�ل�ى 
تحویل العبارة من (طبائع ال�ت�ق�ل�ی�د) ال�ى (آف�اق ال�ت�ج�دی�د 

 .)والتخیل
وثمة وسائل كثیرة لمساندة الفعل الصواب، فالب�ح�ر ی�ت�أل�م 
عند فقدان كآئناتھ، ویضحك عندما تنجو ھذه الكائنات م�ن 

  .الغوائل والمصائب واالعتیاالت
ان االستعارة التي ھي ابنة االنزیاح تمر ببص�م�ات�ھ�ا ع�ل�ى 
مسامات النص بطرق مباشرة أو غیر مب�اش�رة، اي ب�ق�در 
ما یسمح لنا ذكاؤنا من طرح جدلیات قد یصل بعضھا ح�داً 
تشطح بنا من خاللھ التخیالت بعیداً،وقد یخرج�ن�ا ھ�ذا م�ن 

ویض�ع�ن�ا ف�ي   بالغة(أتأملھا فیضيء قلبي) للدكتور ع�ل�ي
تك�ھ�ن�ات واف�ت�راض�ات اخ�رى الن�ت�م�ن�اھ�ا م�ن خ�الل ھ�ذه 

 .الدراسة، والفرق بین (التجریب) و (التخریب) نقطة
ھ�و ان   كتاب مفت�وح ام�ام م�ن اراد  خوشناو  شعر  لكن

ی��ك��ون م��ف��ت��وح��ا ل��ھ��م ف��ح��س��ب، ون��ح��ن ب��ح��اج��ة ال��ى
 :(شعریةالقراءة) التي قال عنھا ادونیس

في ظني انھا قضیة اساسیة ملحة،ال بكون�ھ�ا ن�وع�ا م�ن ((
نقد النقد وحسب،بل ألن للقراءةایضا جمالیة خاصة ت�ف�ق�د 
حین تفقدھا، جدواھا وقیم�ت�ھ�ا، ان ق�راءة ال�ن�ص االدب�ي 
تقتضي ادبیة القراءة، وتلق�ي ال�ج�م�ال ی�ف�ت�رض ج�م�ال�ی�ة 
التلقي، او لنقل بعبارة ثانیة، ان ادب الكاتب، ی�وج�ب ادب 

 9)القارىء)) ( 
ان ب��ام��ك�ان الش��ع�ر ان ی�ق��ول ویص�ّرح ویص��رخ وی��ح��ب 
ویعشق دون ان یعلن ذلك امام المأل، وھذا ھ�و االن�زی�اح، 
وھذه ھي االستعارة، ك�م�ا وج�دن�اھ�ا ف�ي دی�وان (ن�وارس 

 .االمل) للشاعر اسماعیل خوشناو.. وقد نجح في ذلك
أما جان كوھن فإنھ یذھب في كتابھ (بنیة اللغة الش�ع�ری�ة) 
إلى معاینة مفھوم البن�ی�ة ب�وص�ف�ھ ال�ن�ظ�ام األش�م�ل ل�ل�غ�ة 
الشعریة, استنادا إلى آلیة النظم في ال�م�س�ت�وى الص�وت�ي, 

وآلیتي اإلسناد والتحدید في المستوى الداللي, ویخرج م�ن 
ذلك إلى النسق الذي یؤلفھ ترتیب الكلمات, ویتمخض ع�ن 
الوظیفة الشعریة, لذا فإن كوھن ی�ق�ت�رح م�ف�ھ�وم�اً ش�ام�الً 

ب�ی�ن الش�ك�ل  -ی�امس�ل�ی�ف -وعمیقاً للبنیة, یفرق فیھا م�ع 
والمادة, ویعد الشكل في مض�م�ون�ھ ال�ب�ن�ی�وي: م�ج�م�وع�ة 
العالقات المعقودة بكل عنصر داخل النسق, ومجموع ھ�ذه 

وق�د ).  10( العالقات ھو الذي یسمح بأداء وظ�ی�ف�ت�ھ ال�ل�غ�وی�ة
یكون عبد القادر الجرجاني أول من أدرك حقیقة أن ال�ل�غ�ة 
(لیست مجموعة من األلفاظ, بل ھي مجموعة من العالقات

ومن ھنا ت�ظ�ھ�ر ل�ن�ا ب�وض�وح أن ف�ك�رة ال�ن�ظ�م ع�ن�د ).  11
الجرجاني ھي فكرة بنیویة محض, وقد سبقت جھود النقاد 
والفالسفة الغربیین بقرون, فھو أول من أخرج النح�و م�ن 

أما إذا ك�ان ك�ل�ود ).  12(إطار الكل عندما أخضعھ لفكرة النظم
لیفي شتراوس ھو أول من تناول مف�ھ�وم ال�ب�ن�ی�وی�ة, ف�إن 
النقاد العرب القدامى لم یستعملوا مف�ھ�وم (ال�ب�ن�ی�ة) ع�ل�ى 
نحو واضح ومباشر إنما أشاروا إلى مفھوم مقارب للبن�ی�ة 

وھ�ك�ذا وص�ل�وا ),  13( ھو (البناء) أو (المبنى) أو (الن�س�ی�ج)
إلى حقیقة المصطلح إال أنھم لم یتداولوا صی�غ�ة ال�م�ف�ھ�وم 
الغربي للبنیة أو المبنى نفسھ الذي شاع تداولھ في العصر 

 .الحاضر
وبعیداً عن اختالف التسمیات حول (البنیة) و(ال�ب�ن�ی�وی�ة), 
فإن الجرجاني حینما قال إن ص�ن�اع�ة األل�ف�اظ ال�م�س�ب�وك�ة 
سبكاً دقیقاً تؤدي إلى صناعة فكر عمیقة, فأن�ھ ك�ان ی�ؤك�د 
في كتاب (دالئل اإلعجاز) على صناعة البالغة في ترك�ی�ب 

لكنھ لم ینس (شرف ),  14( اللفظ وإخراج الكالم مخرجاً حسناً 
المعنى) حین قال (انھ ال یتصور أن تعرف لف�ظ�اً م�وض�ح�اً 
من غیر أن تعرف معناهُ وال أن ت�ت�وخ�ى ف�ي األل�ف�اظ م�ن 
حیث ھي ألفاظ ترتیباً ونظماً, وانك ت�ت�وخ�ى ال�ت�رت�ی�ب ف�ي 

ث�م یض�ی�ف (وان�ك إذا  ) 15( المعاني وتعمل ال�ف�ك�ر ھ�ن�اك) 
فرغت من ترتیب نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فك�راً ف�ي 
ترتیب األلفاظ, بل تجدھا تترتب لك بحكم أنھا خدم للمعان�ي 
وتابعة لھا وأن العلم بمواقع ال�م�ع�ان�ي ف�ي ال�ن�ف�س, ع�ل�م 

فمن ھن�ا ت�ن�ش�أ ).  16(بمواقع األلفاظ الدالة علیھا في النطق)
فكرة ترابط واتص�ال وانس�ج�ام ع�ن�اص�ر ال�ن�ص ب�ع�ض�ھ�ا 
ببعض, لتتشك�ل م�ن خ�الل وح�دة ال�ن�ص ووح�دة الش�ك�ل 
ووحدة الموض�وع, وأن ال�ن�ص/ ال�ق�ص�ی�دة ل�ی�س إال ُك�الً 
یتضمن أجزاء متناسقة ومتماسكة فنیاً وعضویاً, أي أن�ھ�ا 
كتلة لغویة ذات خص�ائ�ص ف�ن�ی�ة ع�ال�ی�ة ال�ج�ودة, وأج�ود 
الشعر ما رأیتھ متالحماً, سھل المخارج, فی�ع�ل�م ب�ذل�ك ان�ھ 

 .)17(افرغ فراغاً جیّداً وسبك سبكاً واحدا 
إن (البنیة) ھي ال�وس�ی�ط ال�الئ�ق وال�م�ن�ط�ق�ي ب�ی�ن ال�ل�غ�ة 
والنص األدبي, ألن ھذا األخیر ھو عبارة عن كتلة ل�غ�وی�ة 
مكتفیة بقدراتھا وم�ت�ج�وھ�رة وش�دی�دة االل�ت�ح�ام ب�ع�ض�ھ�ا 

 .ببعض
ولیس بالضرورة أن تتسلح القصیدة بكم كبیر أو ھائل م�ن 
المفردات, لتتمكن من خالل ذلك من تقدیم الدالالت الكثی�رة 

بل ع�ل�ى ) 18(التي تحیل على عدد غیر محدود من القراءات 
عكس ذلك فبإمكان اقل ما یمكن من المفردات التي ت�ع�ت�م�د 
منھج االقتصاد في اللغة, لكن بإمكانھا في الوقت نفسھ أن 
تقول الكثیر. وإذا كان من المفروض أن لكل بنیة شعریتھ�ا 
الخاصة أو قوانی�ن�ھ�ا, ف�إن (ك�م�ال أب�و دی�ب) یش�ك�ك ف�ي 
جدوى تحدید الش�ع�ری�ة ع�ل�ى أس�اس ال�ظ�اھ�رة ال�م�ف�ردة 
المستقلة, كاإلیقاع واإلیقاع الداخلي, والقافی�ة, والص�ورة, 
والرؤیا, كعناصر یقوم علیھا التشكیل الشعري, ویرى إل�ى 
أن الحل یكمن في البنیة الكلیة, إذ ((ھ�ي وح�دھ�ا ال�ق�ادرة 
على امتالك طبیعة متمیزة, بإزاء بنیة أخرى مغایرة لھ�ا))

), وھو یرى أیضاً أن البن�ی�ة ت�ق�وم ع�ل�ى خ�اص�ی�ت�ی�ن 19( 
 )20أساسیتین, بل یؤكد على ذلك وھما: الكلیة والعالئقیة(

 رة اء او ر ا) 
  و) -مارس ا-  دان 

 
 ثانيالجزء الكمال عبد الرحمن   



 كان َ  
 ومازال َ

 نھاراً َضریراً 
 . عّكازه ُ اللیل

* 
 حقل ُ ألغاٍم قدیم

  نرقُص فوقَھ ُ اآلن
 . دون احتراس

* 
 كما في الحكایات

  قیل لھ ُ : ال تفتح تلك الباب ، اختر سواھا
  لم یسأل : لماذا ؟ .. كیف ؟

 لم یختر
 ھي التي انفتحت
 . ھو الذي اختفى

* 
 وقف حائراً بین رصیفَین

 تمنّى وقتَھا
 . لو أّن الشوارع َ بال أرصفة

* 
 عربة ٌ بحصاٍن َھزیل
 حوذّي ٌ بسوٍط ال یھدأ

 كلّما صاح : دیخ ...أجفل ُ
 . ُمتلّمساً أضالعي

* 
 سأترك سؤاَل القصیدِة ُمعلّقاً 

 . برقبِة المعنى
 المعنى

 . عربة ُ إسعاٍف عاطلة
* 

 خطوات ٌ ُمتعثّرة ٌ في الظالم
 طََرقات ٌ َخجولة ٌ

 كما لو أنّھا نَقَرات ٌ َخفیضة ٌ على الباِب الخطأ
 َسحابة ٌ من ورق

 أتلك َ ھَي أحالمنا أیّھا العزیز أنكیدو ؟
* 

 ونحن نُشیّع الَجمال الى مأواه ُاألخیر
 البّد لنا من إطالق

 . آالف القصائد
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   ٌ ورق
 
 

  قصیدة للشاعر العراقي علي نویر
 

  ترجمة صبا الصباح/ العراق

  A Cloud of Paper 

************ 

It was 

And still 

A blend day 

The night is its crutch. 

* 

 

An old minefield 

Now, we dance above  

Carless. 

* 

 

As in the Tales 

He is told: Do not open that 

door, 

 choose another 

He did not wonder: 

Why?..How? 

He did not choose 

It is opened 

He disapeared 

* 

 

Between two pavements,  

He stood baffled and wish 

If the streets without them. 

* 

A carraige with a weaken 

horse 

A coachman with a restless 

lash 

When he called "Yah".. I 

flinch 

Touch my ribs. 

* 

 

I will leave poem's question  

Hanging on the mean neck 

The mean, 

Is a broken ambulance. 

 

* 

 

A faltering steps in the dark 

A shyness roads 

As if they are calm nocks, 

On the wrong door 

A cloud of paper 

Are those our dream, Oh 

dear Ankido? 

 

* 

 

While we follow the beauty,  

to a final rest place  

We must free,  

Thousand poems 



 ُوج..ُوج..ُوج

  
 
 
 

د. نصر عبد القادر 
 مصر

 
 
 

 

 حینما ھمَّ أن ینطَلِقْ 
 كبَّلتھُ تُخوُم األُفُقْ 

        ** 
 كاَن في َخْطِوِه َمسُّ ریٍح ..

 وفي روِحِھ مسُّ بَْرقْ 
 كاَن في َسْبِحِھ..فوَق موِج الصھیِل..

 ِشھاباً مَرقْ 
 تتَوھَُّج أحالمھُ في الَحَدقْ 

  ویُدفُّ بأجنحٍة نُِسَجْت من ألَقْ 
             ** 

 كاَن یحلُُم أن یختَِرْق..
 قُبَّةَ الجاذبیَِّة..یُبِحُر في منھِل الروِح..

 یرُسُم في صفحِة الكْوِن لوحتَھُ المْشتَھاةَ 
 بزیِت الَشفَقْ 

 كاَن یبغي الخروَج ..
 ویبغي العروَج..
 ویبغي الُولوَج ..
 لزیتونِة النوِر ..

 حیُث الضیاُء الذي شعَّ كلَّ الضیاِء..
 وحیُث الجماُل الذي منھُ كلُّ الجماِل انبثَقْ 

 ھائماً في المداراِت ..یْذَرُعھا طبَقاً عن طبَقْ 
 ُمصِعداً في معارِج أشواقِھ ..

  یأُخُذ الشمَس في صدرهِ 
 ویُعیُد انتثاِر الكواكِب ..

 یقطُُف زھَر النجوِم..
 ویغفو على قَمٍر في رؤاهُ اتََّسقْ 

             ** 
 حینما ھمَّ أن ینَعتِْق ..

ةٌ كالفلَقْ   أطبََق األْفُق ..وارتطَمْت ُغرَّ
 وتناثَر فوَق الثرى.. ُحلمھُ المؤتَلِقْ 

 راَح یعَرُك دائرةَ األْفِق ..
 تنزو قوادُمھُ في الفضاِء..یُدقُّ بحافِرِه ..

 یُطلُِق الناَر من صخرِة المستحیْل ..
 صاَر عاصفةً من صھیْل ..

اِن وْھجاً ..  الجناحاِن منھُ یُضخَّ
 یسیالِن ُمْھالً ..ویْزَورُّ منھُ العُنُقْ 

 ُمرِسالً في العواصِف معَرفةً من لھیبْ 
                ** 

  الجواُد الذي لْم یُِطْق ..
 َسْحَق أحالِمِھ فوَق خطِّ األُفُقْ 

 صاَر جسماً من الناِر..
 یُحِرُق ماحولَھُ .. واحتَرقْ 

 صاَر ُشعلةَ نوٍر ..
 ُمعلَّقةً في األفُْق ..! !
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 منى فتحي حامد/مصر

 
 

  أبدا و  دائما  بقلبي
  ھو الحبیب األغلى                          

 ضحكاتي  نبض  ھو
  ھو الفؤاد و ما ھوى                         

  معھ قھوتي  تذوقت
 نبیذ المحبة  وشھد                          

 ھیام  ثم جلسنا بین
  و تربعنا  األقحوان                           
  ذكریات عشق متأللئة
  بمشاعرنا لن تُنٓسى                           
 كانت رومانسیة دافئة
 مشاعر عذبة  بأحن                          
 صار فارسا ألحضاني
  بین شتاء مضجعنا                           

  أجملھا  ما  لیلة  في
  عانقتني قبالتھ ولعا                          

 أشواق و   احتیاج 
  ود صادقة  للمسات                          
  ارتشفت منھ الخیال
 نزار لِھمساتي الندیة                         
 توجني وردة جبینھ

 معشوقتھ المخملیة                          
 بدنیانا  فرحین  لسنا

 أرواحنا  غیاب  مع                          
 مغیبین  باألنین  بتنا

  من كثرة آه أوجاعنا                         
 باللقاء   شغفآ     نھیم

  لمداواةجراح ضفافنا                        
 الغرام  مقلتیھ  فمن

  بجلید شجن أقالمنا                          
 نرتوي  بالُحب أشتاق

  أمدا  بجنات ُحلمنا                           
 أمیرة الربیع بأشعاره
 وُمنى أیامھ العطرة                          

    تمشي ویمشي خلفَك الترحالُ  
 وعناُء خطوتك الطریق سؤالُ 

 
    كیَف الوصوُل إلى ضفاِف حقیقةٍ 

 أخفت األقوالُ    ما   أفكارھا 
 
 وھالُل حكمتھا الدلیل مغیّبٌ  
 في أفِق دھٍر مالھُ آجالُ  

 
    قد ضللوا وحي الجھاِت ولم تزل

 خلَف الضیاِع یقودَك الترحالُ 
 

    آمنَت بالطرقاِت لم تؤمن بھم
 یوما ولم یطرق رؤاك ضاللُ 

 
    إثمھم  لآلَن تقترف المسافةُ 

 وتسیُر خلَف غیابَك اآلمالُ 
 

    ھي أبصرت بخطاَك غایتھا التي
 قُتِلْت فلم یُعرْف سواَك نضالُ 

 
     تدریَك تبتكُر الضیاع وسیلةً 

 في المحاِل محالُ   فیھا ضیاعكَ 
        

    تدریَك تشرُب من حیاِض خواطرٍ 
 یجري بأحرفھا إلیــــــــــَك زاللُ 

 
    كم أّرقت فیھا انتــــــــظارَك أنھرٌ  

 لم یغتــــــــــرف من بوحھا شّاللُ 
 

    كانت حكـــــــایةَ عاشٍق لم ینتظرْ 
 یومــــــــــا تخلُّد عشقھُ األجیالُ 

 
    أو یّدعي معنـــــًى یناقض ما یرى

 كیما یـــــــقال عن الیمیِن شمالُ 
 

    في معجِم الـــوطِن المغیِّب حرفھُ 
 قیٌم تــــــــــترجُم صدقھا األفعالُ 

 
  كانت أمــــــــــانیھ القصیدة جنّةً 
 فیھا إلى مـــــــعنى الجماِل جمالُ 

 
    حكمةٍ   فیھا من اإلحـــــساس لھفةُ 

 بالســـــــــــطِر یكنزھا لدیِھ مثالُ 
 

    قد طــــــــــــلَّق الدنیا ثالثا حینما
 ُعِرضــــــَت علیِھ كنوزھا والمالُ 

 
    بغضھا  لم یرتكــــب إّال خطیئة

 فتـــــــزاحمت في ظلمِھ األھوالُ 
 

 یدري ضـــــریبتھُ العناء ولم یزل
 یمشي وخطـــــــوتھُ العناء جاللُ 

 
    یوما سیـــــــــبلُغ ما یشاُء فتنحني

 لوصـــــوِل خطوتِھ الرؤى أمیالُ 

 (  ٌ اُل)

 أحمد 
 مانع الركابي

 العراق 



  رب ار
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناصر رمضان عبد الحمید 

 الحب أنت شرعتھ

 والحب أن نھواكَ 

 مھما أحب العاشقون

 فال أحب سواكَ 

 علمتني معنى الجمال

 حمیتني بقواكَ 

 وسقیتني ماء الحیاة

 بسطت لي یمناكَ 

 مازلت نوري في الوجود

 أضأتھ بسناكَ 

 من خلف بابك ال أعود

 ألجتلي مرآكَ 

 دمعي على خدي

 یسبح ضارًعا برجاكَ 

 ویدي ستضرع بالحنین

 تعانق االفالكَ 

 والقلب في خفقاتھ

 قد ذاب في نجواكَ 

 روحي ترفرف كالطیور

 تحوم عبر سماكَ 

 وأظل أصعد

 بالدعاء

 وأرتقي لُعالكَ 

 جسدي بال جسدٍ 

 وعقلي یھتدي بھداكَ 

 روحي بال كیفیة

 مزجت بقطر نداكَ 

 بشر ٌوال بشر أنا

 أرنو إلى مجالكَ 

 حبي یسابق خطوتي

 حبي نسیم رضاكَ 

 معراجك األسمى

 علیھ سأرتقي

 بحماكَ 

 بالحب أصعد للعال

 یارب جل ُعالكَ 
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 الشعراء یكتبون قصائدھم
 بقلم الحبر او قلم الرصاص
 اال انا اكتب القصیدة دائما

 بدمع العیون
 اجمع الكلمات من ثنایا القلب

 وأخرزھا في خیط األمل
 ألجعل منھا ِعقد ألماس

 ألھدیھ الیھا في عید میالدھا
 المیمون

 رغم ان دموعي غالیة جدا
 إّال انھا ترخص ألغلى الناس
 طالما تجعلھا اسعد انسانة

 في ھذا الَكون
 ال تلوموني لو بالغت فیھا كثیراً 

 فھي تاج على الرأس
 ال تشبھھا إمرأة اخرى في صفاتھا

 في الشكل وال في اللَون
 حین التقیھا أبحر في عینیھا

 بكل شعور وإحساس
 حتى أصل الى مرفأ البر واألمان

 عند قلبھا الحنون
 أسكن فیھ كأمیر یھوي العشق

 بال مقیاس
 یأبى ان یكون في الحب َكغیره

 یحمل شكاً او ظنون
 ألن الحب الصادق ینبع من القلب

 بكل قوة وحماس
 یرسم طریق الوفاء على خارطة

 فیھا أشكاال وفنون
 الى ان یصل الى غایة تلمس الشفاه

 حافة الكأس
 یُبَشر بوالدة طفلھ البِكر الجمیل

 ..!!. من رحم السكون
 
 

  ادة
 
 
 
 

 دشـتو آدم الریكاني
 كندا 

24/1/2021  



من مقتضیات الشعر ھ�ي (الص�ب�اب�ة وال�ھ�وى)،     
فحین تصلح السلیقة وتتحرك القریحة یولد االب�داع، 
وینشأ شعراء جیل یھتمون كثیراً بح�ق�ول الص�ب�اب�ة 
التي یقضونھا وتتفتح أبواب ال�خ�واط�ر ف�ي ب�ال�ھ�م 
یعیشون الصبا، ال ألن�ھ�م ی�ت�ص�اب�ون وان�م�ا ألن�ھ�م 
ع��رف��وا ال��غ��زل ف��أح��ل��وا األج��ادة ف��ی��ھ واْن وق��ع 

ف�ال�غ�زل ھ�و االرث ال�ذي ال ت�الك   عل�ی�ھ�م،   اللوم
 . معانیھ وال تَُرّث أوصافھ وال تُزجى بضاعتھ

جع�ف�ر   عند ھذا المیزان ینضج الغزل عند شاعرنا  
الخطاط، فاننا اذ نفتش في صوره عن�د ك�ل قص�ی�دة 
فانھ یطول بنا ال�ج�ھ�د ألن�ن�ا ن�ج�د أن االوص�اف ال 
تنتھي ع�ن�د ح�ّد، ف�م�ا ب�ی�ن ال�غ�روب ال�ذي ی�ك�ت�ب 
معشوقتھ رس�ائ�ل م�ج�ھ�ول�ة ال�ع�ن�وان ال�ى م�ت�اھ�ة 
یرسمھا سراب وقد عصفت بھا الریح ال�ى ال�م�رای�ا 

  . والمالمح والشیب
الى ذلك الربیع الذي ق�ت�ل�ھ ف�ی�ھ ع�واذل�ھ ن�ج�د ت�ل�ك 
المنظومة الرائعة في حسنائھ وملھمة أوجاعھ حی�ن 
نجدھا أنھا األْلیَق باستقبالھ لھا بین اصطبار وأس�ًى 
في خیال ھو األفطن، وتمیز ھو األص�ف�ى م�ن دون 
ان تشوبھ الصنعة المتكلفة بما یرقى عنده التن�اس�ب 
المحكم واالسھاب البالغ وبما ال یشبھ اھ�ل ال�ت�ق�ل�ی�د 
في شعر الغزل ال�ذي ی�ؤدي ال�ى ت�ع�ط�ی�ل ال�م�دارك 

 .والحواس
 مازال یكتبك الغروب رسائالً 
 مجھولة العنوان بین رسائلي
 لآلن یرسمني السراب متاھة 

 عصفت بھا ریح الخریف القاحلِ 
 

فیھ�ا (خ�ط�اط�ن�ا) م�ج�ن�ون�اً   وفي اللحظة التي یكون
ومعتالً فانھ یصور لنا االحساس الكثی�ف بش�اع�ری�ة 
حقیقیة ، فولدت عنده الص�ور ال�ج�م�ی�ل�ة ال�خ�ص�ب�ة 

  والتي تشع في كل اتجاه كلما أوغلنا فیھا
 أمسیت مجنوناً وعقلي اعتال

 وفقدت ذاك توازني فاختال
ان مثل ھذا النوع من الغزل یتطلب اح�اط�ة ب�ث�ق�اف�ة 
كبیرة ومعرفة بالشعر وخبرة بتوقیع األل�ح�ان ع�ل�ى 
المعاني ومطلعاً على أن�اش�ی�دھ�ا، بص�ی�راً ب�األط�وار 

 . النفسیة اضافة الى االحتكام بالقلب
فھو بعد ذلك یعترف بھزیم�ت�ھ ع�ن�د ع�ی�ون ذب�اح�ٍة 
رموشھا ألنھ احتكم الى قلبھ رغم م�ا ت�واف�رت ف�ی�ھ 
شروط البسال�ة والش�ج�اع�ة ف�ھ�و ی�ج�د ن�ف�س�ھ ف�ي 
أعضل المشكالت ال�ت�ي ت�ف�رغ ھ�و ل�درس�ھ�ا س�ن�ّي 
عمره , بید أن التفوق في میدان الفروسیة ال ی�ف�ی�د 
التفوق على جفون ف�ت�اك�ة ول�واح�ظ ت�أس�ره ب�ج�رأة 

 -: التحدیق واالفصاح
 أعلنت في ھذي العیون ھزیمتي

 مستسلماً في رمشھا الذباحِ 
والخطاط یعرف نفسھ على أنھ رج�ل أخص�ائ�ي ف�ي 
الشعر وھو الذي قضى عمره في فنھ باحثاً م�ن�ت�ق�ی�اً 
فاذا عرضت علیھ مسألة ف�ان�ھ یص�ی�ب وال ی�خ�ط�ئ 

 .ویبرم وال ینتقض
وحري بنا أن نعلم مبلغ عصامیتھ في الش�ع�ر ح�ت�ى 
لم یغفلھ النقاد عن امضاء اسمھ في دراساتھم حت�ى 

 . أصبح ذلك شرطاً ضروریاً لنجاحات دراساتھم تلك
ولفرط بّر شاعرنا بقلبھ وحرصھ على اخت�ی�اره ألي 
معشوق صادق، فإنھ یجتھد في خشیتھ علیھ من ان 
یرقھ ھیام ویتعلق بھوًى ألن ذلك مما یجرحھ جرح�اً 
عمیقاً في حشاه ال یض�م�د ألن�ھ ی�ح�س ان ح�وراء 
واحدة كافیة على ان یحترق بنارھا ب�ق�ی�ة ع�م�ره ال 

  -: سیما انھا امرأة مجھولة الباب ، كتومة األسرار
   فمشاعري یحرى وقلبِك بابھا

  واذا جفوَت فأي باب أطرقُ 
 

فانثى شاعرنا لیست ك�غ�ی�رھ�ا م�ن االن�اث ف�ھ�ي ال 
تتواجد اال في قصور األلف لیلة ولیلة, وھو ال ی�رى 
نفسھ اال حائراً أمامھا ال یفقھ ش�ی�ئ�اً س�وى ال�غ�ی�رة 
التي أعمت كیانھ بأجمعھ وغیرتھ ت�ل�ك ھ�ي م�م�ا ال 
یفھم الجمال اال شاعر جمیل بأری�ح�ی�ٍة ف�ن�ی�ة أدب�ی�ٍة 
یقنع قارئھ بتلك المشاعر التي تخال�ج ف�ؤاده، وھ�ي 
شكوى یصنفھا المغرمون بأخیلة أبانَھا لقارئھ دون 

أمامھم، أو تزویقات یبیعھا علیھم   مبالغات یبتكرھا
  : أو ریشة یرّوجھا كبضاعة مزجاة

  كیف ال أكتوي لظاِك وكلّي
 مستمیٌت بعشقھ غیّارُ 

 
أنھ ینادي بأعل�ى ص�وت�ھ ك�م�ن ی�ن�ادي ف�ي ق�وارع 
الطرقات یطلب ان ی�دل�ھ أح�د ع�ل�ى حس�ن�ائ�ھ ال�ت�ي 

 :ترتشف من الماء العذب وتغرف منھ غرفة الحسن
 

  وانا الشاعر الذي تاه منھ
  بین حرفین عقلھ والقرارُ 

 
وھي اذ ذاك تكون ال�م�ع�ی�ار ل�م�ع�ن�ى وج�وده ول�م�ا 

 . یحسھ في حیاتھ الروحیة والفكریة
لقد شاء هللا أن یفیض ع�ل�ى ش�اع�رن�ا م�ن ال�ج�م�ال 
والنبل ما جعلھ متقناٌ لفنھ ب�ف�ص�اح�ة ت�ام�ة وط�ب�ق�ة 
راجحة, فھو اذ یصور المظھر بروحھ الجمیلة ف�إن�ھ 
یعیش أعماقاً تجیش في ضمیره, تتداف�ع ت�ی�ارات�ھ�ا, 
وتختلف متجھاتھا, وت�ت�ج�اوب أص�وات�ھ�ا, ف�ح�ی�ات�ھ 
بفنّھ, یعیشھ بكلّھ, ویتحسس كل خطرة من خطراتھ, 
تتضاعف تلك الخطرات حیناً وھي م�وق�ن�ة, وت�ك�رر 

 . حیناً وھي شاّكة
وتلك إف�اض�ة اخ�رى م�ن ی�ن�اب�ی�ع غ�رام�ھ ال�ذي ال 
ینتھي, تلك الینابیع الموصولة بالجّد والرضا ت�دخ�ل 
ذلك العالم الرحب ویحس ماال یح�س�ھ س�واه وك�أن�ھ 
نفوس اجتمع�ت ب�ن�ف�س واح�دة أح�ال�ت�ھ ال�ذك�ری�ات 
عصفاً وأصبح خائ�ر ال�ق�وى ال ی�ل�ت�ف�ت ال�ى ش�يء 
سوى تلك الرسائل التي یشم ع�ط�رھ�ا ف�ل�م ت�ل�ت�ب�س 
علیھ موارد المعرفة ولم ی�ل�ت�ف�ت ال�ى م�رآت�ھ ال�ت�ي 
تنبىء عن حالھ ومصیره الذي صار الیھ ب�ع�د وج�ع 
مرَّ علیھ وھجٍر نما ف�ي حش�اش�ت�ھ , وھ�و ی�ت�وس�ل 
بأنثاه بنفس خاویة, ف�ق�د ن�ھ�ش الض�ی�اع م�الم�ح�ھ 
وباعتھ الغربة الى مھازل الشیب وسراب ال�ك�ھ�ول�ة 

  -: حیث خیال ثاٍو , وبصیص أمل خاٍو , فھو یقول
      حتام یتبعنى سـراب كھولتي
 حتام یجعلني انتظارك مبھما

 حتام , أنّى , كیف أین الى متى؟

  أتوسل المرآة أن تتكلـما  
وحین یتطفل ال�ل�ئ�ام ع�ل�ى م�ائ�دت�ھ ال�خ�اص�ة ن�رى 
عجباً , فلم یعد ذاك اللھوف األولّي, فقد قرر تصفی�ة 
الحساب مع معشوقتھ ف�ی�ك�ّف ع�ن ش�غ�ف�ھ وھ�واه, 
مدبراً عنھا , عاكفاً على مم�ارس�ة ال�الم�ب�االة وط�يِّ 

ب�دم�وع ال�ن�دم ال�ى س�ل�ة   البرید الذي أرسلتھا الی�ھ
 . المھمالت
 :  فھو یقول

  قررُت تصفیة الحساب لحبنا
 وأكفُّ عن شغف الھوى وتذلّلي

 
ویستمر في تدثره بِبُردة ال�م�ج�روح م�ن م�ع�ش�وق�ة 
طالما أوجعتھ بأنواع الن�وى وط�ال�م�ا س�خ�رت م�ن�ھ 
وھزئت من لھ�ف�ت�ھ وت�وس�ل�ھ ف�ع�ف�ا ع�ن�ھ�ا ح�ل�ی�م�اً 
مسامحاً , لكن األثقال والھموم ی�م�ك�ن ل�ل�ع�اش�ق أن 
یتحمل عبئھا إال الغدر فھو عبء ث�ق�ی�ل ق�ادٌر ع�ل�ى 
فّض بكارة النسیان لشاعرنا ، وقادٌر على أن ی�ق�ول 
قولتھ األلیمة (لسِت لي) حین تط�رق ب�اب ال�رج�وع 
الى أحضانھ , فھو یقول ف�ي واح�دة م�ن أج�م�ل م�ا 

 -: قالھ
 

    الغدر فّض بكارة النسیان بي
 ال تطرقي باب الرجوِع .. فلسِت لي

  
ومثل ذلك العبء الثقی�ل ی�ودي ال�ى ھ�اوی�ة ال�ق�رار 
( قررُت تصفیة الحساب بحبنا) , ومثل ھ�ذا ال�ق�رار 
یحتاج الى اكثر من ساعة تأمل لھ , فمعشوقت�ھ ھ�ي 
تلك التي جافتھ ظلمة اللیالي ألجلھا , وھي تلك التي 

 .جافاه النوم في وحشتھ
ساعة التأمل تلك تحتاج م�ن�ھ أن یس�م�و ف�ی�ھ�ا ال�ى 
أسمى معارج العاشقین لتمتاز مداركھ ویت�وف�ر ذل�ك 
الشعور الموصول بالقرار الصائب دون ن�دٍم ل�ح�ظ�ةً 
 ما , ودون أن یستجلب لعّذالھ الحجة للھزء بعش�ق�ھ

:- 
 وبي وجٌد تغلغل في ضلوعي

  وخارت من صبابتھ العظامُ 
 وبي من حزن ما أشكو أنینٌ 

 تناقلــھ العـــواذل واللئــامُ 
 

أنھ یصون حبھ قبل أن یرتّد عنھ ،ألن ما بینھما م�ن 
حبل مودة كاٍف ألن یعصمھ من القرار الھاویة ال�ذي 
قد یستبّد بعقلھ أو یسیطر على میولھ لحظة ان�ف�ع�ال 
غیر مدروسة, فال اج�ح�اف وال اس�ت�ب�داد, إذ وج�ب 
علیھ أن یبادر تارة أخرى ك�م�ا ف�ي س�اب�ق�ات�ھ, وأن 
یمھل روحھ التي تحترق بنار القرار الھاوی�ة عس�ى 
أن یبدد القدر اسباب القطیعة وی�ف�ك ط�ال�س�م ع�ودة 
المعشوقین الى شجرتھما المثمرة بالحب، والی�ان�ع�ة 

 . بالقبالت
إنھ ینھار تارة اخرى ، لكنھ ھذه الم�رة ھ�و ان�ھ�ی�ار 
عاش�ق أم�ام عش�ق�ھ األب�دي ف�ی�ن�ھ�ار م�ع�ھ ال�ق�رار 
الھاویة وكأنھ لم یقرر ذات ساعة , وك�أن�ھ ل�م ی�ِع�د 

 -: نفسھ وعد القطیعة الذي ابرمھ علیھا فیقول
 

 وعدتُِك أن اغیب وخنُت وعدي
 فشلُت إزاء ما فعل الغــرامُ 

 وحقِك ما سلوُت ورّق جفني
  وما تاب الفـؤاد المستھامُ 

إنھا الحقیقة التي ح�اول أن ی�ك�اب�ر ف�ی�ھ�ا ش�اع�رن�ا 
نفسھ، وھي لیست محاباة من عنده إنما ھي النف�س 
المالئكیة التي یتحلى بھا شاعرنا الخطاط من س�ب�ك 

 . ولباقة ومداراة ألنثاه
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ا)   ةم( 

  الناقد عبد الباري المالكي
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 قصة قصیرة

ات ا   
 
 

 أمل سلمان / سوریا
 
 

طفلة أمض�ت   أتت في خریف العمر، وبعد انتظار طویل،  اسمتھا امھا (نوارة)
امھا سبعة وعشرین عام وھي تحاول انجاب طفل ل�زوج�ھ�ا ال�وف�ي، ال�ذي ل�م 

 یتركھا ولم یخف حبھ لھا.
كانت حسرتھما الوحیدة عدم وجود طفل في حیاتھما البسیطة والفقیرة وبع�د   

محاوالت یائسة وفاشلة قطعوا األمل في اإلنجاب، وبعد ان تركا كل المح�اوالت 
بدون أن تعرف، ذھبت للطبی�ب ل�ت�ش�ك�و م�ن أع�راض   الحثیثة في اإلنجاب حدثت المعجزة اإللھیة، حملت حسناء

  الغثیان والوھن لیخبرھا بأنھا حامل، وھي في سن السابعة واألربعین وھذه من الحاالت النادرة.
بكت من شدة فرحتھا، وكان زوجھا یاسین أشد فرحاً منھا، جھزا كل حاجیات المولود عندما ابص�ر ال�ن�ور وأت�ت

استبشر بھا یاسین خیراً لكن القدر لم یمھلھ لیسعد بھا، على ح�ی�ن   (نوارة)، طفلة مكتملة الصورة رائعة الجمال،
غرة دھستھ احدى السیارات العابرة، وھو یحمل لھا عربة لتتعلم المشي سریع�اً، ون�وارة ل�م ت�ت�م ع�ام�ھ�ا االول. 

  وكانت خیاالتھ تدور معھا اینما تدور فیھا في ارجاء البیت، ولكن القدر كان لھ حساب آخر.
تنغصت فرحة حسناء، بموت معیلھا وحبیبھا، فوضعت نصب عینیھا نوارة، ع�م�ل�ت خ�ادم�ة ف�ي ب�ی�وت ال�ن�اس، 

 وربتھا بالحرص والخوف علیھا من كل شيء، الناس الھواء الجراثیم وو.
ال�ف�واك�ھ ك�ال�ت�ی�ن   وتحضر لھ�ا  الفاقة كانت تطعمھا الذ طعام تحصل علیھ، وفي أحیان كثیرة تتسلق الجبال  رغم

  والعنب من كروم اآلخرین الذین تعمل في أراضیھم
كبرت نوارة أصبحت صبیة جمیلة في العشرین من العمر، ولكن بسبب وضعھا المادي الفقیر وعدم تكملة دراستھا 
بسبب حرص وخوف أمھا علیھا، كان حظھا قلیال ممن تقدم لخطبتھا، ولم یشفع لھ�ا ج�م�ال�ھ�ا ال�م�ث�ی�ر ووج�ھ�ھ�ا 

  القمري الواسع.
وفي إحدى األیام ذھبت مع أمھا لخالتھا في مدینة أخرى وفي الحافلة حدق رجل اربعیني بھي الطلع�ة ب�ھ�ا، ت�ق�دم 

 من أمھا وخاطبھا:
  ـ ھل تعرفیني یا خالة حسناء؟

 اعتذرت لھ بأنھا ال تعرفھ، فعرفھا بنفسھ:
  ـ انا ممدوح القصاب كنت ازوركم في صغري مع ابي، فھو صدیق زوجك المرحوم یاسین.

ـ آه نعم یا بني تذكرت قالتھا حسناء بعد ان تمعنت بمالمحھ واخذت تستعرض ذكریات م�اض�ی�ھ�ا ال�ب�ع�ی�د، ع�ن�دم�ا 
لعند اختھا، ثم عاد إلیھم مرة أخرى وأوصلھم بسیارتھ الفخم�ة إل�ى ب�ی�ت�ھ�م   وصلوا للمدینة أصر على مرافقتھما

  عند عودتھم إلى مدینتھم االصلیة بعد انتھاء الزیارة.
طلب من حسناء ان تسمح لھ بزیارتھم من فترة ألخرى لیطمئن علیھم، أغدق علیھ�م ب�ال�م�ال وال�ث�ی�اب وال�ط�ع�ام 

  اشترى بیتا في مدینتھم وفي حیھم وبعد جھد جھید تقدم لخطبة نوارة
  فرحت حسناء ولكنھا تخوفت من فارق السن بینھما فھو أكبر من ابنتھا بربع قرن

 لكن نوارة وافقت واسكتت مخاوف أمھا بأنھا احبتھ من قلبھا.
تزوجا واحسن ممدوح معاملتھا كطفلتھ وحبیبتھ وزوجتھ أنجبت لھ خمسة أبناء ولم تبلغ الثالثین من ال�ع�م�ر، ل�م 

 یختلفا یوماً حتى دخلت لحیاتھما لعنة ( الفیس بوك).
كان ممدوح یغار على نوارة جداً ویمنعھا من استخدام جوالھا في انشطة التواصل االجتماعي، حتى اقنعتھ بداللھا 
وغنجھا علیھ، قامت بإنشاء صفحة باسمھا ووضعت صورة مستعارة علیھا، وبدأت طلبات الصادقة من رجال كثر 

 من دول مختلفة.
خاف ممدوح من نوارة أن تزلق في شباك التواصل االجتماعي، وأخذ یراق�ب م�ن ی�ت�ح�دث ل�ھ�ا أو ی�ع�ل�ق ع�ل�ى  

 منشوراتھا، وكان یقطع الشبكة في اثناء الصباح، حتى یضمن أن نوارة خارج (الفیس) بغیابھ
لكن نوارة دخلت بالمحظور وأخذت تستقبل الطلبات وترد على المحادثات في غیابھ او اثناء ن�وم�ھ، ذھ�ل�ت ب�ھ�ذا 
العالم الواسع واقتنعت بكذبھ الكبیر وراحت ترسل صورھا لمن ھب ودب لتسمع كلمات الثناء على جمالھا الباھر، 

  وكیف تفنیھ مع رجل عجوز
كان جارھا محمد أحد أصدقاءھا وھو شاب في نفس عمرھا تملقھا بالكالم المعسول وغرھا بال�وع�ود، ف�ي وق�ت  

  كان زوجھا یضیق علیھا الخناق ویحذف صفحاتھا واحدة إثر أخرى.
ضاقت بھ ذرعا وحسبتھ عدواً یستغل شبابھا بأنانیتھ، ویقضم ثمرة عمرھا بخبث، تواصلْت مع محمد وارسلت ل�ھ 
صورھا وھي شبھ عاریة استجابة لرغباتھ الدنیئة، لكنھا لم تجرؤ على الخیانة حتى أخذ محمد ی�ھ�ددھ�ا ب�الص�ور 

 وبأنھ سینشرھا على العام إن لم تأتي بیتھ وتلبي طلباتھ، ذھبت نوارة إلیھ نادمة كارھة لنفسھا.
استغلھا كأداة جنسیة رخیصة ثم قذفھا إلى الخارج كإحدى النفایات القذرة، وراح یطلبھا متى م�ا اح�ت�اج إل�ی�ھ�ا،  

  الغت صفحتھا لكنھا لن تلغي أثر الخطیئة.  یھددھا فتاتي طائعة وترحل كعبدة ذلیلة، فقدت حبھا (للفیس بوك)
أحس ممدوح بارتباكھا وتغیبھا، وراح یراقبھا حتى رآھا تدخل بیت جاره األعزب! فأختنق ق�ل�ب�ھ ف�ي ص�دره، ل�م 

  خدعتھ وضیعت حبھ الكبیر لھا؟ واین یذھب بأوالده الخمسة.
واجھھا بالحقیقة بعد ان ضبطھا بیت جاره، واراد قتلھ، لكنھ تراجع في اللحظة األخیرة، أعاد نواره لبیتھا القدی�م  

 عند امھا حسناء مطلقة وحیدة مع ھاتفھا النقال وصفحة (فیس بوك) محذوفة

 ة ات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سامح ادور سعدهللا/مصر
 

 ؟ھل جفت بحیرة الكلمات 
 و شح ھطول النغم
 و لم یعد لھما أثر 

 سحب و غیوم و ظالم 
 طمست صفحة السماء 

 ما أختفت أو ھربت 
 و لكن من المنابع جفت 
  و عند النجوم ما وجدت
 و أنت یا صاحب القلم 

 صرت صامتًا 
 مثل الصنم 

 جامد المشاعر حجر 
 كنت باألمس أجول 

 بالداخل عندك 
 صدمتني جمود مشاَعرك

 و تعثرت روحى بقفار القلبِ 
 جحًرا تلو اآلخر 

 و ظلمات العالم من حولك 
 منتشیة تمرح الداخل  

 رویًدا  ببروده تسري عندي رویًدا 
 ال تناغم ال سالم 

 قلبًي ھنا حائر 
 یتساءل و ال جواب ؟!

 بین األموات أنت؟ أمن 
 و لكن كیف ؟
 أراك تضحك 
 أراك تمشي 
 أراك تغني 

 وأي قناع یخفي؟
  مالمح ھذا العابث

 ظلمة الوجھ تبكیني 
 و موت المشاعر 

 یؤلمني 
 فھل حقا

 جفت بحیرة كلماتك؟
 أم لھذه الدنیا ال تبالي 
 أم فضلت حب الصمت

 عن مجاراة الیوم و الغدِ 
  أنصت الیوم و أسمعني

  الیوم تسرق منك األحالم
  و الغد عید میالد أوھامك 
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  ءو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   نرجس عمران/ سوریا  

  
  

  تناجیھ الحیاة  قلبي  ساكن

  أن تعال طر بنا نحو المغیب

  

  كل نبض ألتقیھ قال جھرا

  صار ذكرى من دنانا كالربیب

 

 دروبا في منام  اجعل العمر

     ھات بعضا من لقاء كالقریب

  

  كل وعد قد غدا عارا لنا ..إذ

  لم یكن فینا وفاء للحبیب

 

  صار صوتي في الجوى رجع أنین

 غاب سعدي وسالني في اللھیب

 

  كنت یوما باسما في ملتقاه

  النحیب  لي یبدو كترنیم  بات

  

  أكیدا  بعدك العمر بدا ..موتا

  كیف ال یحفل إال بالطبیب ؟ 

  

 بغداد عذًرا ..

 یومك مختلف

 مع فجرك األحمر

 لم تقرعي طبل القیامة

 فقد قرعوا لك

 طبل زفاف الزھور

روا یومك بحقدھم  فجَّ

 والشیطان انبھر بفعلھم

 یرفع قبعتھ بانحناء

 لفسادكم ..

 لسفككم دم بغداد

 أكتب لوجھك الوّضاح

 وأسكب علیك غیثًا وسحبًا

 الموت فیك یتھاوى

 وعصافیر فجرك

 تغنّي حزنًا

 وعلى جباه القبور

 الورد یستعر حرقًا

 والضباب یتدلّى زمنًا

 نیران ودمار

 دموع ودماء

 أطفال ونساء

 وشمس مدینتي أفلت

 كعقد لؤلؤ في جید فتاة

 في لیلة زفافھا ُذبَِحت

 وبدمھا تلطَّخ

 وُحزًن تبعثرت شذراتھ

 كأوراق خریف

 أعتذر لك یا عراق الرشید

 فقد تبین ان أخوتك وأبناء عمومتك

 قد توّرطوا بالقتل

 سأعلن ِحدادي

 وفي العید

 ألبس ثوب مأساتي

 والموت طلبني

 فأنا للشھادة مداد

 ودمنا ما زال ینزف

 في وحل المعاناة

 فھم بقصور عاجیة

 بثیاب بالزمرد مرصعة

 كبیاض الثلج كناصعة

 لم تمسسھم أي بعوضة

 للعراق خذوني

 كي یرشدوني

 قصیدة 
 

 اد ادة
 
 
 
 
 

 فلسطین /خالد اغباریةد.                 
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مددُت یدي إلى حیث ج�ی�ب س�ت�رت�ي أب�ح�ث    
عن علبة ث�ق�اب, ف�إذا ب�ی�دي ت�الم�س أش�ی�اء 
سرعان ما تناثرت بین أن�ام�ل�ي.. إنّ�ھ�ا بض�ع 
وریقات من زھرة الیاس�م�ی�ن ی�ابس�ة, وب�دأت 
أعبث فیھا فإرتعشت كفّي وأطبقت ع�ل�ى ھ�ذه 
الزھرات الی�ابس�ة.. ك�ان�ت ل�ی�زا ت�ح�ّب زھ�رة 
الیاسمین وقلّما وجدتھا خال�ی�ة م�ن�ھ, وك�ان�ت 
مغرمة بھ إلى حد بعید وتتفنّن بھ وتجعل من�ھ 
عقداً جمیالً.. عندما إلتقیت بھا أًول مرة كانت 
ظاھرة من بین كّل الناس, بجمال�ھ�ا ووق�ارھ�ا 
وحسن ھندامھا وق�ام�ت�ھ�ا ال�رش�ی�ق�ة.. وت�ك�اد 
تكون طفلة بعینیھا..ع�ی�ن�ا ال�ع�ص�ف�ور ال�ف�رح 
وبجسدھا العسلي الذي ال تزال أشعة الشم�س 
واضحة علیھ.. تعلو وجھھا إبتسامة طفول�ی�ة 
رقیقة.. نظرت إل�ی�ھ�ا ب�ن�ظ�رة م�ل�ی�ئ�ة بس�ح�ر 
غریب لم أتلّمسھ م�ن ق�ب�ل ف�ي ع�ی�ن�ي أح�د.. 
نظرة یجتمع فیھا الولھ المدلّل وقد تعلّقت بھذا 
الولھ فرص العمر. عندما تعّرفت علیھا للمرة 
األولى لم أس�ت�ط�ع الس�ی�ط�رة ع�ل�ى ی�دي ك�ي 
أمّدھا لمصافحتھا فإرتعشت في یدھا وشع�رت 
ساعتھا بأنّي مھزوز, غیر واثق بموقفي, أكاد 
أفقد السیطرة على أعصابي, وبحثُت جاداً عن 
كلم�ة ف�ي رأس�ي أن�ط�ق ب�ھ�ا.. فض�اع�ت ك�ّل 
الكلمات. وفجأة وجدت أنّني أبحث عن كلم�ات 
غیر التي أعرفھا, كلمات تقول أشیاءاً جدیدة. 
نظرة تستعمق الجراح وتشفیھا معاً, أردُت أن 
أحّدد أفكاري في صیغ ما خ�ط�رت ب�ب�ال�ي م�ن 
قبل.. أحّست لیزا بما أنا علیھ ف�راح�ت ت�ت�ك�لّ�م 
بصوتھا العذب فبّددت ع�ن�ي ھ�ذه ال�ع�زل�ة, إذ 
ك�ان��ت ك��ل�م��ات�ھ��ا تص��ل��ن�ي ك�أنّ��ھ�ا س�م��ف�ون��ی��ة 
بیتھوفن.. كلمات مملوءة بالثقة م�ّم�ا أدخ�ل�ت 
إلى نفسي الھدوء واإلطمئنان.. لماذا ال تتكلّم؟ 
وفجأة قفزت الكلمات في رأسي وق�ل�ت (أنّ�ن�ي 
جداً سعید) وبقینا ج�الس�ی�ن ال ی�ع�رف أح�دن�ا 
اآلخر سوى القلیل إالّ أنّھ ما م�ن ش�ك ب�أنّ�ھ�ا 
كانت ھناك رابطة تفاھم صامت بیننا ی�ح�ّس�ھ�ا 
كّل منّا, ولقد وجدت راحة في مشاركت�ھ�ا ھ�ذا 
الصمت الطارىء والصداقة الخفیة, ولق�د ب�دا 

ض�یّ�ق   لي أّن كالنا لم یحصر تفكیره بم�ح�ی�ط
إمرأة برجل أو   فیطمح إلى الرابطة التي تربط

ربّما كنّا نتھیّأ إلى اإلقتراب من تلك األف�ك�ار.. 
 ھكذا بدا لي.. 

في الیوم التالي ذھ�ب�ت إل�ى م�رس�م�ي وب�دأت 
أرسم لوحة تمثّل حق�الً م�ن زھ�ر ال�ی�اس�م�ی�ن 
وأبدعت بكل ما أوتیت ب�ھ م�ن ال�ف�ن ب�إح�دى 
الزھرات, فخرجت إلى األنظار وھ�ي آی�ة م�ن 
الجمال والفن الرفیع.. كانت فكرة مقاب�ل�ت�ي لـ 
(لیزا) ال ت�زال ع�ال�ق�ة ف�ي ذھ�ن�ي, وب�ع�د أن 
إنتھیت من رسم الل�وح�ة أخ�ذت ل�ي م�وض�ع�اً 
على الكرسي الذي یقع من قرب باب الم�رس�م 
المطل على الشارع وبدأت أتأّم�ل ال�ن�اس ف�ي 
ذھابھم وإیابھم وھم یتح�ّرك�ون ك�خ�ل�ی�ة ن�ح�ل 
فإستمتعت بمنظرھم الجمیل ھذا, وال أعلم ك�م 
من الوقت بقیت ع�ل�ى ھ�ذه ال�ح�ال�ة.. وف�ج�أة 
وقعت عیناي على فتاتین تسیران معاً فتبین�ت 
على الفور بأن أحدھما لیزا و وجدتني ودون 
وعي مني اتجھ نحوھما وبادرتھما ب�ال�ت�ح�ی�ة 
ودعوتھما الى مرسمي.. وجدتنا نحن الث�الث�ة 
ن�ت��ج��ول ف�ي ال��م��رس�م وك��ان��ت ل��ی��زا ت�ت��م��ع��ن 
باللوحات كفنان خبیر بشؤون الرس�م وت�ب�دي 
بمالحظات تنم على معرفة وذوق رف�ی�ع ك�م�ا 

تنسى أن تثني على ال�رس�وم .. وت�وق�ف�ت  لم 
أمام إحدى ال�ل�وح�ات وك�أن�ھ�ا ت�ری�د أن تش�م 
رائحة الیاسمین المرسوم علیھا، ثم استدارت 
حیث كنت أسیر ب�ال�ق�رب م�ن�ھ�ا، وق�ال�ت ك�ان 
ی��ج��ب أن ت��ك��ت��ب ف��ي أس��ف��ل الص��ورة ح��ق��ل 
الیاسمین ولیس بزھرة الیاسمین .. فاق�ت�رب�ت 
منھا وھ�م�س�ت ب�أذن�ھ�ا م�ح�اوال ع�دم س�م�اع 
أخ�ت��ھ�ا، وق��ل�ت ل�ھ��ا أن�ي أری�د ھ��ذه ال��زھ��رة 
فقط ..فأدرك�ْت ال�م�غ�زى وإح�م�رت وج�ن�ت�اھ�ا 
واكتفت بابتسامة جمیلة..عند انتھاء ال�زی�ارة 
أھ�دی�ت ل�ھ�ا ال�ل��وح�ة.. ذك��رى زھ��رة م�ل��ی�ئ��ة 
بالحیویة والح�ی�اة ال�ب�اس�م�ة.. زھ�رة ت�ن�ض�ح 
بالجمال في حقل تحمل اللون والسحر وال�ف�ن 
وحس�ن اإلب�داع.. س��م�ع�ت م�ّرة ص�وت�ھ�ا ف��ي 

ال�ھ�ات��ف ت��دع�ون�ي ل�ح��ض�ور دع��وة, ول��ك�نّ��ي 
إع�ت�ذرت رغ�م ح��بّ�ي ل�ھ�ا وت�وق��ي ل�رؤی��ت�ھ��ا 
إلعتقادي أّن إعتذاري ھذا س�ی�زی�دھ�ا ت�ع�لّ�ق�اً, 
ولكن لم أنسى أن أدعوھا ل�زی�ارة م�رس�م�ي.. 
جاءتني في الیوم التالي وتوقّعت بأنّھا س�وف 
تؤنّبني لعدم تلبیة دعوتھا یوم أمس ولكنّھا ما 
أن إستقّرت حتى شعت بإبتسامة رقیق�ة ع�ل�ى 
شفتیھا المكتنزت�ی�ن.. إن�ت�اب�ت�ن�ي رعش�ة وأن�ا 
أستعید جالل ذلك التسامح العمیق الذي خلّ�ف�ھ 
الصمت لكي أتعّرف.. وك�ّررت ش�ك�رھ�ا ع�ل�ى 
الصورة التي أھدیتھا لھا باألمس. تكّرر ل�ی�زا 
زیاراتھا للمرسم كلّما سنحت لھا الفرص.. ثّم 
تعّرفت بأھلھا فوجدتھم على درجة عالیة م�ن 
الثقافة والنضج مّما شّجعن�ي ع�ل�ى زی�ارت�ھ�م 
بین ال�ح�ی�ن واآلخ�ر.. وب�ال�م�ق�اب�ل ھ�م أیض�اً 
ت��ع��ّرف��وا ب��أھ��ل��ي م��ّم��ا زادت رواب��ط ال��ع��رق 
والصداق�ة وال�ح�ب اإلنس�ان�ي ال�ط�اھ�ر ب�ی�ن�ي 

 وبینھا.. 
ذات یوم وجدتنا نح�ن اإلث�ن�ی�ن ن�ت�س�لّ�ق ق�م�ة 
الجبل.. كانت الشمس تقف في الع�م�ق غ�رب�اً, 
وال��ج��زء الش��رق��ي ی��ق��ع ف��ي م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ل, 
واألرض المسطّحة الم�ح�ددة تس�ط�ع ب�ل�ون�ھ�ا 
الذھ�ب�ي, وف�ي األف�ق ت�رى ن�ھ�ای�ات الس�م�اء 
تختفي بإرت�ع�اش..ك�ان�ت ال�ب�ی�وت ال�م�ت�ن�اث�رة 
والش��وارع وال��ط��رق��ات واألش��ج��ار ت��الم��س 
ھامات�ھ�ا الس�ف�ح, ك�ّل األش�ی�اء ع�ل�ى األرض 
السھلة على مّد البصر تبدو من فوق ضئیل�ة, 
تبدو أصغ�ر م�ن ل�ع�ب األط�ف�ال, ھ�ن�ا س�ی�ارة 
تتدّرج ببطء, وأخ�رى ھ�ن�اك أك�ث�ر ب�طء. م�ن 
إحدى المداخن یت�ص�اع�د دّخ�ان, ك�أّن ال�ن�اس 
یتحّركون, وكلّ�م�ا أط�ل�ن�ا ع�ل�ى األرض ی�ب�دو 
جمالھا وحیویتھا, ولكن ال�م�ن�ط�ق�ة ص�غ�ی�رة, 
فبالتأكی�د ی�ب�دو ك�ّل ش�يء م�ت�ح�ّرك�اً وی�ع�ط�ي 
إنطباعاً أكثر واقعیة وم�ن ھ�ن�ا ی�ن�ظ�ر إل�ی�ھ�ا 

 المرء وكأنھا من كوكب آخر.
 

في أحد األیام إتّفقنا على رسمھا.. كم ش�ع�رت 
ب��الس��ع��ادة ب��أن أرس��م ذل��ك ال��وج��ھ ال��ج��م��ی��ل 
وألظھر أساریره وفتنة مالمحھ. ب�إم�ك�ان�ك ی�ا 
عزیزتي أن تتحّدثي بحریة وأنا أرس�م�ك.. ث�ّم 
راح ھو یتحّدث بدالً م�ن�ھ�ا ح�ی�ث ك�ان بص�ره 
مشدوداً بین الوجھ ومسند الرسم متجّوالً بین 
اإلثنین. أینبغي لنا أن نخفي الحب كما ن�خ�ف�ي 
ملعقة فّضة عن أن�ظ�ار م�ع�روف�ة ب�الس�رق�ة؟. 
الحق ھو أن ال نخف�ي ال�ح�ب ھ�ك�ذا دائ�م�اً م�ا 
یعرفھ أّي إمرء.. (ما كان علینا لنخفي ال�ح�ب 
ھكذا دائماً) أعاد القول ث�ان�ی�ة (أس�أل ن�ف�س�ي 
كیف یمكن للمرء أن ی�م�ّج�د ال�ج�زء ال�روح�ي 
والس�م��اوي م��ن ال��ح�ب, إذا إح��ت�ق��رن�ا ال�ح��ب 
الدنیوي وحرمناه إستفزینا منھ إذن لن یصبح 
الجزء فحسب بل الك�ل ك�ذب�اً). ب�ع�د أن أن�ھ�ى 
الرسم ووضع اللمسات النھائیة على اللوحة.. 
قال لھا أترغبین ب�ال�ت�ط�لّ�ع إل�ی�ھ�ا؟.. ن�ھ�ض�ت 
بصمت وتقّدمت منھ ثّم وقفت أم�ام ال�ل�وح�ة.. 
(ھ��ل تس��م��ح��ی��ن ل��ي ب��إھ��دائ��ك ال��ل��وح��ة ی��ا 
ع��زی��زت��ي؟. (ق��ال��ت ك��ال ف��ن��ح��ن س��ن��ع��لّ��ق��ھ��ا 
بالكنیسة).. أدار نفسھ نحوھا إبتسمت ل�ح�ظ�ة 
تطلّعت من نافذة إلى نافذة أخ�رى ث�ّم وّج�ھ�ت 

(من األفضل أن نختار لمنزل�ن�ا  -قولھا بقصد:
ستائر ت�ن�اس�ب أل�وان ال�ل�وح�ة) إن ك�ان ھ�ذا 
یناسبك.. نظر إلیھا بعینین ثاب�ت�ة ف�ت�م�ت�م م�ع 
نفسھ وھو یمسك یدھا ھل حقاً أنا معجب ب�ھ�ا 
كثیراً؟.. وكث�ی�راً م�ا ن�ب�ع م�ن ض�م�ی�ري ھ�ذا 

السؤال الصامت ونبعت معھ إجاب�ت�ھ (ح�ت�م�اً) 
وإال لما رسمتھا بھذا الشكل الرائع الذي ف�ی�ھ 
كثیر من اإلبداع والفن.. وھكذا وجدتني أرسم 
لھا أجمل صور وكانت تساعدن�ي ف�ي ع�م�ل�ي 
ھذا, وكنّا نقرأ س�وی�ة ال�ك�ت�ب ون�ت�ن�اق�ش ف�ي 
فحواھا ونتعاون على إختیار األحسن والمفید 
منھا.. ووجدتھا على فطنة كبیرة وسلیمة في 
اإلختیار ھذا.. وك�ان�ت ی�وم�اً ب�ع�د ی�وم ت�زداد 
مكانتھا في قلبي وعقلي ألنّھ�ا ك�ان�ت ف�ي ك�ّل 
ی�وم ت�ك��ش��ف ع��ن س��ّر ج�دی��د ع��ن م�دارك��ھ��ا 
وثقافتھا.. وصارت جزءاً ال یتجزأ من حی�ات�ي 
حت�ى أّن أق�ّل ح�ادث ك�ان یص�ی�ب�ھ�ا ك�ان ل�ي 
كمفاجأة وأحسسُت كأّن إیمان ساح�ر یص�ل�ن�ي 
بجوھر األشیاء ویجعلني أتّصل مع الالن�ھ�ای�ة 
وعلقت في جذور ھذا الكون وخیل لي أّن ك�ل 
ما في الوجود كان ماثالً أمام ناظري وكّل ذلك 
ألّن لیزا كانت م�وج�ودة.. ھ�ك�ذا ك�ان�ت األی�ام 
بالنسبة لنا كحلم جمیل وكأنّنا ال نع�ی�ش ع�ل�ى 
ھذه األرض التي ال تخلو من المآسي ب�ل ف�ي 
جنة ال نعرف فیھا إال الحیاة السعیدة.. إلى أن 
جاءت الصدمة.. فقد مرضت ل�ی�زا وك�ن�ت ك�ّل 
یوم أذھب لزیارتھ�ا ف�ي ال�م�س�ت�ش�ف�ى, وط�ال 
مرضھا.. ولم أنقطع عن زی�ارت�ھ�ا ك�ّل ی�وم.. 
فنجلس سویة ل�ح�ظ�ات ت�ط�ول ون�ح�ن ن�ب�ن�ي 
اآلمال ونخطّط لمستق�ب�ل�ن�ا.. وف�ي أح�د األی�ام 
وكانت صّحة لیزا ق�د س�اءت وب�دأت ح�ال�ت�ھ�ا 
بالتدھور وبینما أنا قریب من سریرھا سمعت 
الطبیب یھمس في إذن والدھ�ا, ف�ف�ھ�م�ت ب�أّن 
حالتھا میؤوسة وال أم�ل م�ن ش�ف�ائ�ھ�ا.. ك�ان 
الصمت المط�ب�ق ی�ل�ف�ن�ي ف�ي ھ�ذه ال�ل�ح�ظ�ات 
الصعبة وأنا أتطلّع من النافذة ج�ال ب�خ�اط�ري 
األوقات الممتعة التي عش�ن�اھ�ا م�ع�اً.. ك�ل م�ا 
عشن�اه ك�ان رائ�ع�اً واآلن ی�ری�د ال�م�رض أن 
ینسي كّل شيء.. یرید أن یمحو آثار األش�ی�اء 
الجمیلة, یرید أن یجعل من شجرة حبنا ذاب�ل�ة 
م��ی��ت��ة واألس��وأ م��ن ذل��ك ی��ح��اول أن ی��م��ن��ع 
المستقبل من أن یرى النور.. یرید أن ی�م�ح�و 
الماضي وآثاره ویرمیھ في البئر كدمیة القش 
الصفراء القبیحة, حالما یأتي الربیع, وحال�م�ا 
یبعث كّل شيء م�ن ج�دی�د.. ك�ل ھ�ذه األف�ك�ار 
جالت في رأسي ورجعت إلى المرسم ب�ع�د أن 
أحسسُت أّن قدماي ال تقوى على حمل جسدي 
الذي أصبح یترنّم وأحس�س�ُت ك�أّن ش�ی�ئ�ا ف�ي 
صدري یمّزق نفسھ وأّن قشعریرة باردة ت�دّب 
ف�ي أعص�اب�ي وك��ان ج�ل�دي ی��ت�ك�رم�ش ف��وق 
عظامي.. كنُت أرد أن أثور.. أن أح�طّ�م ش�ی�ئ�اً 
وضغطُت على أعصابي بقّوة ودخلت الم�رس�م 
وإرتمیُت على أحد المق�اع�د وع�لّ�ق�ت ع�ی�ن�اي 
بالس�ق�ف.. ول�م أن�م ك�أّن ال�ب�رك�ان ال�ذي ف�ي 
صدره یصعد إل�ى الس�م�اء ال ی�دري ب�ھ أح�د 
سواي.. وتركت البركان ی�أخ�ذ ب�ن�ب�ض ق�ل�ب�ي 
وھدوئي.. وشحنة ك�ب�ری�ائ�ي ھ�ل ت�دري ھ�ذه 

ك�ان الص�ب�اح  اآلنسة كم أصب�ح�ت اح�بّ�ھ�ا؟.. 
فأسرعت إلى الستشفى فما أن دخ�ل�ت�ھ�ا ح�ت�ى 
أن إنتابني شعور لم أشعربھ من قبل وخیّل لي 
بأن أسمع أصوات موسیقى حزین�ة.. أص�وات 
أوتار رخیمة قادمة من أرجاء بعیدة, جعلتن�ي 
أحلّق في الخیال مندھشاً.. ودخلت غرفة ل�ی�زا 
وبیدي باقة م�ن زھ�رات ال�ی�اس�م�ی�ن كس�اب�ق 
عادتي عند زیارتھ�ا ألق�ّدم�ھ�ا ل�ھ�ا ف�وج�دت�ھ�ا 
نائمة بخشوع وس�ك�ون وی�دھ�ا م�ط�ب�ق ع�ل�ى 
زھره من أزھار الیاسمین.. وسمعت أص�وات 
المالئكة وكأنّ�ھ�ا ت�ح�وم ف�وق ف�راش�ھ�ا وھ�ي 

تعزف سمفونیة السماء.. فتسّمرت في مكان�ي 
من ھول الشعور المھیب الذي تملّكني في تلك 
اللحظة, وسألت نفسي ماذا جنت ھ�ذه ال�ف�ت�اة 
البریئة التي لم یمتد بھا العمر بعد حتى ت�ق�ف 
على األرض وتسیر في زحام الحیاة وی�ت�ع�ّك�ر 
نقاؤھا بضجیجھا.. لتكون فریسة ھذا المرض 
العضال.. أھي إرادة هللا.. نعم أنّھا إرادة هللا.. 
هللا ال��ح��ق.. ھ��ذا م��ا ت��ع��ل��م��ن��اه م��ن ال��ك��ت��ب 
السماویة.. ھو القادر ع�ل�ى ال�ح�ی�اة وال�م�وت 
والمرض وكّل شيء.. ھو المس�ؤول ع�ن ك�ل 
ھذا.. فكیف یعاقب ویعّذب اإلنسان ع�ل�ى ذن�ب 
ھو غیر مسؤول عنھ.. ول�م�ج�ّرد أّن الس�م�اء 
ظلمتھ فكان نصیبھ العذاب.. ال ألف مرة ال.. ال 
یمكن أن یكون ھذا هللا.. إّن هللا یعرف ال�ن�اس 
منذ أن خلقھم وھو أرحم بھم من أن ی�ت�رك�ھ�م 
ل�ب��راث�م الش�ر وال�ع��ذاب.. إنّ��ھ هللا.. ال��رؤوف 
الرحیم.. إنّھ الحب وھو السالم.. إذ الب�ّد وأّن 
ھناك تفسیراً آخر للخیر والش�ر وال�ع�ذاب..!! 
إذاً من المسؤول عن كل ھذا؟.. القدر.. القدر.. 
كم أنت مسك�ی�ن أیّ�ھ�ا ال�ق�در.. ك�ّل ش�يء ف�ي 
حیاتنا أصب�ح ال�ق�در س�يء.. وم�ا ھ�و ال�ق�در 
ھذا؟.. إنّھ شيء خارج عن إرادتنا یح�دث ف�ي 
الغالب دون أن یكون لنا س�اب�ق م�ع�رف�ة ب�ھ.. 
ول��ك��ن ی��ا ت��رى م��ا ھ��ي م��اھ��ی��ت��ھ؟.. ول��م��اذا 
یحدث؟.. ولو لم ی�ك�ن ال�ق�در ك�ی�ف ك�ان ھ�ذا 
الكون؟.. ھكذا سیظّل اإلنسان حبیس ن�ف�س�ھ.. 
سیعیش وعمره ال یعرف عمرة ن�ف�س�ھ ھ�ذه.. 
وال ی��رى غ��ده وال ی��م��س��ك ب��أمس��ھ.. أنّ��ھ ال 
یستطیع أن یرسم لنفسھ صورة أبدیة یضعھ�ا 
داخل إطار ویعلّقھا أمامھ ویقول: ھذا ھو أنا.. 
أبداً أنا (أنا) غداً وغیره أنا أمس.. أن�ا ال�ی�وم 
سعید وأنا غداً نفسھ.. أنا ال�ی�وم أح�ب.. وأن�ا 
غداً ال أحب.. أنا الیوم أح�ل�م وغ�داً ال أح�ل�م.. 
كیف یرسم اإلنسان ھذه (األنا).. كی�ف ی�رس�م 
نفسھ وھو ال یعرف�ھ�ا.. وال ی�ع�رف ل�ھ�ا ح�االً 
مس��ت��ق��راً ف��ي ی��وم واح��د وال ف��ي دق��ی��ق��ة 
واحدة..وال في لح�ظ�ة واح�دة.. إّن ك�ّل ش�يء 
یمكن أن یحدث لھذه النفس في كّل وقت.. ب�ل 
لیس ھناك ما ال نستطیع أن نسّمیھ الیوم.. كّل 
األیام أمس.. وكّل األیام غداً.. ال تك�اد ت�م�س�ك 
بیومك حتى تجده أمس أو غداً.. وبقیت ھ�ك�ذا 
جامدا.. بدون أن أبدي أّي حراك.. أمام جثمان 
لیزا وكأنّي أسمعھا تخاطب�ن�ي.. ھ�ل ت�ذك�ر ی�ا 
حبیبي الیراع الذي یضيء دفعة واحدة.. ت�ل�ك 
الحشرة الصغیرة المضیئة ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ق�ف 
على الشجرة عندما كنّا نس�ی�ر وال�ق�م�ر غ�ی�ر 
مضيء وكنا نرقب الیراع.. وال تمّر فترة حتى 
تنطفىء وبعد ذلك لم یبقى شيء غیر ال�ن�ج�وم 
وبفترة وجیزة یضىء الیراع بالوھج الذھبي.. 
أجل كّل ذلك مثل حبنا الذي أص�ب�ح ذك�ری�ات.. 
شّع ثّم إنطفأ إلى األبد.. فإنتظرني ی�ا ح�ب�ی�ب�ي 
في الدنیا اآلخرة.. حتماً سنلتقي ویب�دأ ش�ع�اع 
حبّنا باإلنبعاث مرة أخ�رى ك�م�ا ك�ان�ت ت�ف�ع�ل 
الیراع.. وداعاً لیزا.. لقد إنطفأ ما كان مشتعالً 
في قلبنا.. لقد تركتیني وحیدا أصارع الح�ی�اة, 
وأنت تعلمین أّن الحیاة من بعدك مست�ح�ی�ل�ة.. 
من یفّكر مثلي في ھذا الوقت المخیف.. ك�ی�ف 
تمشي ساعة الید؟ كیف یمشي زماني؟ لحظ�ة 
بعد لحظة؟ ثانیة بعد ثانیة؟ ال أرید أن أص�ّدق 
أّن ال��زم��ان ی��م��ك��ن��ھ أن ی��ح��ارب��ن��ي وی��م��س��ح 
مساحات جلدي من جسدي, ال أرید أن أص�دق 
ما حدث.. أعدت باقة الورد إلى حبیبي وأقفلت 
راجعاً أھیم في الشوارع ك�ال�ط�ف�ل ال�ت�ائ�ھ ف�ي 
الشوارع ال نھایة لھا.. ال أحد یعطیني عم�ري 
وال أحد یسأل عني.. م�ج�رد ك�وم�ة م�ن ل�ح�م 
وعظام وذكریات تمشي وتسأل ث�ّم ت�ب�ك�ي, ال 
أعرف بالضبط كم أحبتني لیزا ولكن�ي أع�رف 
كم كنت أحبھا.. ذلك الحب الخارق الذي ف�ّج�ر 
في أعماقي حجم اللوعة والل�ذة ألیّ�ام غ�یّ�رت 
حیاتي كلّھا, ثّم تركتني أتخبّط ك�ی�ف�م�ا إتّ�ف�ق.. 
إستریحي یا لیزا ونامي في م�رق�دك ف�ال أح�د 

ھ�ذه ھ�ي  " ..یستطیع أن ینھضك بع�د ال�ی�وم
الحیاة تمثّلھا اللیالي على ملعب الدھ�ر ن�ظ�ی�ر 
مأساة وتنشدھا األیام كأغ�ن�ی�ة وف�ي ال�ن�ھ�ای�ة 

 ."تحفظ األبدیة كجوھر

ة از

 عبد المسیح بدر حنو
 بغدیدا/ العراق 
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