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 أدیب كمال الدین

 أسترالیا -أدیالید 

 أیمكنني أن أقول:

 إنّني حیَن جلسُت تحَت ظلِّ الّشجرة

 من الّشروِق إلى الغروب،

 كنُت أكتُب حرفاً 

 یقبُّل امرأةً فاتنة

 أو یحلُّق عالیاً كأّي نسٍر عظیم

 أو یلعُب بلیراِت الّذھِب في صندوٍق عتیق

 أو یسجُد ُمبتھالً بعینین ملیئتین بالدموع

 أو یصرُخ طالباً النّجدةَ من رمحٍ أْسَود بطيء؟

 أیمكنني أن أقول:

 إنّني كنُت أمارُس فعَل الكتابِة نائماً 

 فلّما جاَء وقُت اكتماِل الغروب

 انتبھُت ِمن َرْقَدتي

 ألجَد أّن حرفي قد طار

 وطارْت معھ المرأةُ والنّسُر ولیراُت الّذھب

 والّدموُع والّرمُح األْسَوُد البطيء

 حتّى أنّھ لم یعْد لي أّي سببٍ 

 ألجلَس تحَت ظلِّ الّشجرِة من جدید؟

ا ا ر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 العراق/  ھدى الجاسم
 
 

 سحٌر بعینیِك ُیصبي الروَح والقلبا
 والكحلُ راَق فأغرى الشعر فاقتربا

 
 الشمُس تسطُع بین الغیم تشعلُھُ 

 فتمطر األرَض...إذ یغري الھوى السُحبا
 

 تفّتَح الزھُر وامتّدت نضارُتھُ 
 تسامُر الروَح في شوٍق وقد طربا

 
 وباَح ھمُس نسیم الصبح في رئتي

 أحلى الكالم لكي أحیا بھ ِحقبا
 

 یا شمُس روقي وكوني مثل أغنیتي
 على مدائن قلبي أرسلت ُشھبا

 
 وعانقت في سماء المجد أشرعتي
 فبّت تجتاُحني األحالم مضّطربا

 
 أیقنُت أّن ربیعي في خمائلھِ 

 یحلو ویبدو بثوٍب ناضٍر قشبا
 

 فقمُت أشدو لُھ في الفجر أغنیتي
 وھاَم یعشُق حلم الحّب ُمرتقبا

 
 

 

 

 

 

 

 

 منال الحسن/ ھولندا
 

 أشیاء كثیرة في ھذا العالم

 ال تحتاج الى تجمیل

 هللا مثال

 فھو مكتف بذاتھ

 اللیل بأحالم عاشقة

 استبدلت صالة اللیل

 بكتابة رسائل الغرام

 الصباح بشمسین

 واحدة في السماء

 وأخرى تضيء في األرض

 الجندي الذي عاد

 بخوذة مثقوبة

 وقلبھ یبتسم

 الصدق

 حین ال یحتاج الى شاھد

 أشیاء كثیرة

 ال تحتاج الى تجمیل

 العارف وھو یرقص منتشیا

 في بالط هللا

  النھر یجري

 الطفولة وھي تضحك

 الوردة ال تذبل

 وھي منقوشة على قمیصك

 األیسر  من جھة الجرح

 الحب

 أنت

 أنا حین أكون معك

 وھذه القصیدة التي

 .....  أكتبھا لك

د و 
 

 

 

 
 

 عصام سامي ناجي

  
مع ثورات ال�رب�ی�ع ال�ع�رب�ي   بعض الكتاب قلوبھم

وأقالمھم ضده، وذل�ك ألن ال�م�ن�اب�ر وال�م�ن�ص�ات 
اإلعالمیة التي یع�م�ل�ون ب�ھ�ا م�ن�اوئ�ة ل�ت�ط�ل�ع�ات 
الشعوب نحو الحریة، وھوالء الكتاب طبعا غل�ب�وا 
مصالحھم الشخ�ص�ی�ة ع�ل�ي م�ب�ادئ�ھ�م وق�ی�م�ھ�م، 
وسیخضعون ل�درام�ا الص�ع�ود ال�ھ�ب�وط ، وال�ت�ي 
تتلخص ف�ي ص�ع�ودھ�م ف�ي ھ�ذه ال�ح�ق�ب�ة ول�ك�ن 
سیعقب ذلك الصعود ھبوط أبدي وعندما یرحل�ون 

لھم م�ا   ستصاحبھم لعنات المظلومین، ولن یشفع 
یضمرون داخل ن�ف�وس�ھ�م م�ن ق�ی�م ال�خ�ی�ر، ن�ع�م 
فالنوایا وحدھا ال تكفي ولكن یجب أن ی�ت�ب�ع ت�ل�ك 
النوایا عم�ل .. وع�م�ل ج�اد م�ن ج�م�ی�ع ال�ف�ئ�ات 

المجتمعات العربیة وخصوصا في البالد الت�ي   في
 اشتعلت فیھا ثورات الربیع العربي 

من ال�م�م�ك�ن أن  * التلون من أقذر الصفات التى 
وھذه الصفة باختصار  تتواجد في مثقف أو كاتب 

ھي مسایرة الوضع الق�ائ�م واالس�ت�ع�داد م�ن ذل�ك 
للسلطة بغض ال�ن�ظ�ر ع�ن   المثقف لتقدیم خدماتھ

للح�ك�م، ك�ل  ماھیة تلك السلطة أو كیفیة وصولھا 
ما یعني المثقف ال�م�ت�ل�ون ھ�و ال�م�ص�ل�ح�ة ال�ت�ي 
سیحققھا م�ن إن�ح�ی�ازت�ھ وط�ب�ع�ا ت�ت�ل�خ�ص ت�ل�ك 
المصلحة فى المنصب المرموق الذى ال یس�ت�ح�ق�ھ 
والذى سیجلب لھ المال ال�وف�ی�ر، وھ�ذا ال�م�ث�ق�ف 
ال��م��ت��ل��ون ل��أل��س��ف ھ��و ال��م��س��ی��ط��ر اآلن ع��ل��ي 
المؤسسات الثقافیة في م�ع�ظ�م األق�ط�ار ال�ع�رب�ی�ة 
وھذا ھو سر تدھور الثقافةفي الوطن العربي لمن 

 یسأل عن السبب.
* في أحد الملتقیات األدبی�ة وال�ذي ك�ان ت�ن�ظ�م�ھ 
وزارة الثقافة المصریة وكان علي رأسھا في ذلك 
الوقت ال�وزی�ر ف�اروق حس�ن�ي، ال�م�ھ�م ف�ي ھ�ذا 

 -وكان یحمل عنوان الروایة والم�دی�ن�ة  -الملتقي 
ج�ائ�زة ھ�ذا  رفض ال�روائ�ي ص�ن�ع هللا إب�راھ�ی�م 

الملت�ق�ي وب�رر رافض�ھ ع�ل�ي م�ا أت�ذك�ر ب�ت�ردي 
ب�ھ�ذا ال�رف�ض س�ج�ل   وھ�و األوضاع في مص�ر 

موقف ،لكن السؤال ھو ل�م�اذا ال ن�رى م�ث�ل ھ�ذه 
المواقف من الكتاب!؟ ھل بسبب أن كل م یفوزون 

 في المسابقات یتم اختیارھم بعنایة من قبل 
  السلطة أم لسبب أخر

7 /2 /20020  

 منذ ُإطالق صرخـَتي األولى
 طیورِك موالتي َھجـَمـَْت َمصابیُح 

 على مدني النائمة ِ في دجى الطرقات ِ 
 فَـَشـَبَّ الضوُء في كیاني
 ومشیت ُبین االعشاب ِ
 أركُل االحجاَر بأقدامي

 مشیت ُ... فسمیتـُك ِ ... 
 أنت ِموالتي.

 
 تـََرْھـبـَـَنـُْت في محرابـِِك 

 كي ال  أتدحرُج یوما ً نحو الوادي
 فما زلت ُاغوص في بحرك ِ الھادي 

 ما برحُت أشرُب من ینبوعـِك ِ الصافي
 فما إرتویُت حتى غـزا الشیب ُرأسي

 
 عشقُت شموخ َ قامـتـَِك 

 قـَبَــلـُّت جبینك ِالعالي
 فدبَّ الھوى في فؤادي

 وبقى قلبي یرقُص بین أضالعي
  

 في صومعـتي ... 
 في مھجري ... اآلن

 أُشاھُد شریط َ ذكریاتي
 مزامیرَ  وأنا ما زلت ُ أتلو

 أسطورة َ مآساتك ِ ... مآساتي
 في صخور ِ كھف الزمان واحفر ُ

 حكایاتك ِ ... حكایاتي
 معا ً أجراَس الحنین  ونقرع 

 للنشید األتي.
  

 إعزفي یا موالتي
 بمزماِرك ِ لتشفي دائي
 دقي أجراَس معبدك ِ 

 لتوقَض النائمین َمن غفلتِھم
 أعزفي على قیثارتـِك ِواعلني
 ان العصافیر َ وأْن ھـَجـََرْت 

 تعوُد یوما ًلتمزَق ثیاَب اللیل البالي
  

 كیف ابدأ ..؟!
 ومن أین أبدأ 

 وكیف ابوح ُ لك ِموالتي ..!!
 أمنذ ُ أْن قـَطـَّرت ِ ماِء الحیاة

 في دمائي...؟؟!!.
  

 كلما أُحاول أْن أبدأ ... 
 ألُسجَل كلَّ شقائي وعذاباتي

 تتساقط أمطاُرك ِلتجرَف فایروساتي.
  

 كنُت دوما ًأراك ِ موالتي
 مـُدنا ًبال دخان ِ

 وواحة للعشاق ِ...
 حروفك ِ.. ألوانك ..أسُمكِ 

 باتت رایاتي
 ترفرف فوق رابیتي

  
 جـئت ِ موالتي

 ُشعاعا ًوینبوعا ً
 ففتحت ِ بجیوشك ِ قالعي

 فاْسـتـَْسـلـَمـَْت طربا ً، عشیقاتي
 لك ِ أنت ِموالتي ...

 فنذرت ُ لك جمیع مملكاتي
 

 فـضـت ِ كما یفیُض البحـرُ 
 على صحرائي

 حطمت ِ جدراني
 َسـبـَّحـُْت بإسمك ِ

 فـَصـَفـَّقـَْت لك ِ موالتي، 
 تبجیال، فاكھة َبستاني 

 
 عشقتك ِطفال ً... موالتي

 وما زلت .....
 بعد ان غزا (الطائر) االسود بالدي

  
 عشقتك ِأنت موالتي

 فمن یعَشقـُِك 

 ال یعرف الموت طریقــًا
 لقاماتِك الشامخة ... وقاماتي

 
 من این أبدا موالتي

 من أیـَّة ِ مصادر باتت أقتباساتي
 أِمْن كتب ٍممزقة ٍ یقطُر منھا الدُم القاني

 أو ِمْن أوراق ٍمحروقة ٍفي فصول ِالدخانِ 
 كیف ابدا كلماتي 

 ألنقَش لك ِ حكایاتي
 ألترْك على وجنتیك ِ قبالتي

  
 ال القلب ُ غادَر نبضاتـُكِ 

 وال نبضاتك تنبض خارج نبضاتي
 وال استبدلت ُ ردائـَكِ 
 منذ ان صار ردائي

  
 جمعُت، موالتي،

 بحور الشعـر ألكتب لك قصائدي
 قواف ٍ وأُنظُِّم لِك بیتاً بال اوزان وبال 

 فانطفأت إضاءة المسرح 
 وأظلمْت الصالة

 وبقیت ِ انت ِمشاھد كل فصولي
 وان غاَب النُص....

 فانت تبقین عنوان مسرحیاتي 
  

 عشقتك كتلمیٍذ إبتدائي
 تخرجُت من مدرستـِكِ 

 أألول في الفصل النھائي
 تعلقُت بأھدابِك ... برموشك ِ

 وتعلمُت كتابة حروفك ِ
 من شین الى تاء ِ

 تعلمُت في قالعـِِك 
 ان اكتَب بلون ِدمائك ِ...

 اسماء َ الشھداء ِ
  

 أیا نجمة ً في ظلماتي
 الیِك یا موالتي .... 

 ال أشكو غربتي واغترابي
 كنت ِ وما زلت ِ شمَس  زماني           

 انقذت ِ مركبي من الطوفان
 واطفیت ِ ما َشبَّ فیھ من نیران

 خط  الدمُع  اسُمك ِعلى صفحات دیواني
 وما زلُت أمشي بین االعشابِ 

 اركُل االحجاَر بأقدامي
 مشیت ُ... فسمیتك ِ..
 مشینا... فسمیناك... 

 أنت موالتي.

  ِأم 
    

 موفق ساوا / سیدني

      01  /02 /2013 

في ذلك العھد، في الجامعة، كان 
صوُت ماركس خافتًا مستتًرا ف�ي 
الخالیا، بینما صوُت ال�ج�م�اع�ات 
اإلس�الم��ی��ة زاع��قً��ا ی��ج��ل��ج��ُل ف��ي 
الطرقات ومجالت الحائ�ط. ك�ن�ت 
في زھو الشب�اب أش�ع�ر ب�ن�ش�وة 
التحرر من ال�غ�ی�ب�ی�ات، وب�أن�ن�ي 
سیُد نفسي في ھذا الكون، وكنت 

 أحب سلوى.
أغادُر كلیة الصیدلة قاصًدا كل�ی�ة 
اآلداب ألرى البنوتة الحلوة التي 
تنبھر بقصائدي عن البرولیتاریا 
واآلم���ال ال���م���ن���ش���ودة. نس���ی���ر 
وذراعھا معلقة بذراعي تھم�س: 
ص�ی�دل�يٌّ ش�اع�ٌر ال دواَء ل�ي إال 

 ھو!
ُد س�ی�ق�ان�ن�ا ع�ل�ى  قد نجلُس ونمدِّ
العشب، نتاب�ُع ال�ری�اض�ی�ی�ن م�ن 
الطلبة ف�ي ال�م�الع�ب الص�غ�ی�رة 
بین مباني كلیات المجمع. نس�ی�م 
ال��ب��ح��ر ی��م��رق ف��ي ال��ف��راغ��ات 
الواسعة ویحرك َشعر الطال�ب�ات. 
َش�ع�ري أیًض�ا ك��ان ی�ت�ح�رك م��ع 

 النسیم ألنھ كان طویال وناعًما.
أن��ا وھ��ي ف��ي خ��ل��ی��ة واح��دة 
وثقافتھا ت�دھش�ن�ي. ف�ي ال�ب�دای�ة 
كنت أظن الجنس الناعم ال ثقاف�ة 
لھ وال عمق في ال�ت�ف�ك�ی�ر، ح�ت�ى 
مس��َح��ْت س��ل��وى وغ��ی��رھ��ا م��ن 
عض��وات ال��خ��ل��ی��ة ھ��ذه ال��ف��ك��رة 

 السخیفة بأستیكة.
ول�م ی�ك�ن ی�ج�م��ع ب�ی�ن جس�دی�ن��ا 
س��وى الس��ی��ن��م��ا. أح��ت��ض��ن��ھ��ا 
وأقبلھا. ال شيء أك�ث�ر م�ن ذل�ك 
رب��م��ا ل��ع��دم وج��ود ال��م��ك��ان. 
عرضُت علیھا الذھاب مع�ي إل�ى 
شقة أحد األصدقاء. "تع�رف�ی�ن�ھ، 
إنھ باھر، رفیقنا ف�ي ال�خ�ل�ی�ة"، 

 لكنھا رفضت بإباء.
وعندما قل�ت ل�ھ�ا إن�ن�ي ل�م أع�د 
أتحمل، كانت إجابت�ھ�ا االخ�ت�ف�اء 

ع�ن ع��ی�ون�ي. أذھ�ب إل�ى ك��ل�ی��ة 
اآلداب وأب��ح��ث ع��ن��ھ��ا. أق��ط��ع 
المساف�ات م�ن�دف�ًع�ا ب�ی�ن م�ب�ان�ي 
المج�م�ع وأص�ع�د الس�الل�م ح�ت�ى 
السطوح وأنزل قفًزا وأنا أص�رخ 

 دون صوت: سلوااااااى!
وألن حظي كان سیئًا ت�م ت�أج�ی�ل 
االجتماع المرتقب في الخلیة إلى 
أجل غیر مسمى. حتى ك�ان ی�وم 
امتحانھا، وھي بالتأكید ستحضر 
االم�ت�ح�ان. دم�ع�ت ع�ی�ن�اي وأن��ا 
أمسك بیدیھا اللتین ح�رم�ت م�ن 
تقبیلھما في ال�ف�ت�رة ال�ع�ص�ی�ب�ة. 
ق��ل��ت ل��ھ��ا: خ��الص ی��ا س��ل��وى، 
ھ��ان��ت. ب��ع��د االم��ت��ح��ان ت��ن��ت��ھ��ي 
دراستك وأنا ال یتبقى ل�ي س�وى 
ع�ام واح�د. ام�ت�ح�ن��ي وس�أذھ��ب 

 لمقابلة والدك!
ال أنسى اجتیازي النیل في قارب 
ألص��ل إل��ى ب��ل��دت��ھ��ا. ال��م��ج��داف 
یضرب الماء. كن�ت وح�دي ب�ی�ن 
ال��رك��اب. وح��دي، ف��أب��ي رف��ض 
الحضور معي بحجة أن مثل ھ�ذا 
الطیش سیشغلني عن دراس�ت�ي. 
یا أب�ي أن�ت ال ت�ع�رف أن اب�ن�ك 

 مشغول حتى أذنیھ!
كان والدھا في انت�ظ�اري ج�الًس�ا 
في الحجرة المطلة على الج�س�ر. 
ھ��و وش��ق��ی��ق��ھ��ا ال��وح��ی��د. أم��ھ��ا 
متوفاة. بیده القویة الخشن�ة ش�دَّ 
الرجُل على یدي مرحبً�ا. ح�دث�ت�ھ 
بحرارة وصدق. عاٌم واح�ٌد ی�م�رُّ 
وأفتح الصیدلیة. بل ص�ی�دل�ی�ت�ی�ن 
أفتحھما. واحدة أدیرھ�ا ب�ن�ف�س�ي 
واألخرى تكون ھنا باسمي أیًضا 
في ھذه الب�ل�دة وس�وف ی�دی�رھ�ا 

 شقیق سالي.

أن�ا؟، ان�دھ�ش الش�اب وف�طَّ��ِت  -
الفرحة من خدیھ. س�ی�ك�ون ذل�ك 

 أفضل كثیًرا من الفالحة!
 قل: إن شاء هللا -

وأكثرُت من الوعود والرجل یھزُّ 
رأسھ بالموافقة على كل ما أقول 
وإن كان یقاطعن�ي: ق�ل إن ش�اء 

 هللا.
ونھض الرجل مغم�غ�ًم�ا "ال�ل�ھ�م 
ص��ل ع��ل��ى س��ی��دن��ا م��ح��م��د ف��ي 
األولین وفي اآلخرین وفي ال�م�أل 
األعلى إلى یوم ال�دی�ن" وت�ن�اول 
ال��م��س��ب��ح��ة م��ن ع��ل��ى مس��م��ار 

 بالجدار: 
نذھب لنصلي الجمعة ثم ن�ع�ود  -

لتناول الغداء ونقرأ الفاتحة بإذن 
 هللا.

 زغرد قلبي.
ركبتني الحیرة ثواني م�ع�دودات. 
خ�رج��ن��ا م��ن ال�م��ن��زل أن��ا وھ��و. 

ولمح�ن�ا ش�ق�ی�ق�ھ�ا ق�ادًم�ا م�ب�ت�ال 
بالماء اس�ت�ع�داًدا ل�ل�ص�الة. ل�ك�نَّ 

 لساني اندفع یقول:
ل�ك��ن�ي ات��خ�ذُت م��ن الص�راح��ة  -

مذھبًا الُ  عنھ. أن�ا ال أص�ل�ي ی�ا 
 عمي!

بُ��ھ��ت ال��رج��ل. ن��ظ��ر إل��يَّ االب��ن 
بعینین جاحظتین وشفة ملت�وی�ة. 
ھ��م��ا إل��ى ال��م��س��ج��د وأن��ا ت��ح��ت 
شجرة عند الموردة أمتِّع ال�ن�ظ�َر 
بالماء الذي تفرش الشمس على 
جزٍء منھ مالءة براقة. ل�م أف�ك�ر 
في المالءة بطبیعة ال�ح�ال ل�ك�ن�ي 
فكرت في الش�اب ال�ذي س�أج�ع�ل 
منھ م�دی�ًرا ل�ل�ص�ی�دل�ی�ة ب�ع�د أن 
أدربھ وآتي لھ ب�ب�ن�ت ت�ف�ھ�م ف�ي 
بیع األدویة. وقبل كل ذلك فك�رت 
في حبی�ب�ت�ي ال�ت�ي اق�ت�رب وق�ت 
اقتراننا مًعا. أال یعلم أبوھ�ا أن�ھ�ا 

 أشد مني ابتعاًدا عن الغیبیات؟!
 وكالعادة جلجَل صوُت الخطیب. 

وعندما انتھت الص�الة ول�م�ح�ت 
حش��ود ال��م��ص��ل��ی��ن م��غ��ادری��ن 
المسجد تھلََّل وجھي وأنا أصافح 
 األحباب، وعدنا مًعا إلى المنزل.

تغدینا من األكل الذي صنعتھ ل�ي 
 سلوى بیدھا.

وانتظرت اللح�ظ�ة ال�ت�ي س�ن�ق�رأ 
 فیھا الفاتحة فقال األب:

ك��م��ا ت��ح��دث��ت إل��يَّ بص��راح��ة  -
أتحدث إلیك بصراح�ة أیض�ا. ق�ل 
لي یا دكتور... كیف تقرأ الفاتحة 

 وأنت ال تصلي؟!
حاولت أن أشرح لھ، لكن وجھ�ھ 

 تجھََّم وانغلَق تماًما.
لو غرق بي ال�زورق ف�ي ال�ن�ی�ل 

 لكان األمُر أسھَل بكثیر.

         ا  ق زورق 

محمد محمد 
 السنباطي



أن الكثیر من المختصین ربطوا الشعور بالح�ب ب�ال�ح�ال�ة ال�ن�ف�س�ی�ة،  
والحالة النفسیة تلعب دورا أساسیا في الصحة الع�ام�ة ال�ح�ب ش�ع�وٌر 
جمیل ،عندما نُسأل عن معنى الحب، وما التفس�ی�ر األدق ل�ھ، وك�ی�ف 

نصف ذاك الشعور الذي یعترینا عندما یبدأ في النمو داخل أفئدتنا، ویھیم في أرواحنا.. یعتری�ن�ا 
الجمود، ویغلبنا الصمت، ویتملك منا الجھل. فكیف نعبر عن شعور یع�اش وال یُ�ح�ك�ى، وك�ی�ف 

 نعّرف إحساًسا یضم آالف المعاني، ومئات الكلمات؟
لكن ومع أّن الحب شيء معنوي أكثر منھ مادي، فالبد أن نتفق على أّن لھ تعریفًا ی�خ�ت�ص�ر ك�ل 
معانیھ وحاالتھ. كما أّن الحب ھو مجموعة متنوعة من المشاعر اإلیجابیَّة والحاالت ال�ع�اط�ف�ی�ة 
والعقلیة قویة التأثیر. والحب عطاء عمیق، وتأثر عاطفي بشخص آخر، والشعور برباط داف�ئ، 

 وھو مودة عمیقة.
البد أن نقّر بأّن الحب لیس نوًعا واحًدا، ولیس حكًرا على أشخاص دون غیرھم، بل ھو ش�ع�ور 

 موّجھ للجمیع.
حینما كنا نسمع كلمة حب قدیًما سرعان ما كان یتبادر إلى أذھاننا أن الحبَّ أمٌر غی�ر مش�روع، 
ولكن اآلن أصبح لدینا وعي أكبر، وبدأ مفھوم الحب یمشي في مساره الصحیح، فمن الطب�ی�ع�ي 
أن نسمع ھذه الكلمة وتكون دالة على حب طاھر، وأنا سعیدة جّدًا بالوعي الموجود اآلن ت�ج�اه 
مة ألن ال�ح�ب أس�م�ى  الحب، لشيء أو شخص أو مكان، لذكریات، وال نحصرھا في عالقة ُمحرَّ

 وأجمل من ذلك وعن اختالف صعوبة إظھار الحب لفظیًّا واالعتراف بھ.
في آونة بعیدة كنا نرى الحب شیئًا أساسیًّا ُمسلًَّما بھ، وم�وج�وًدا بص�ورة ط�ب�ی�ع�ی�ة، ل�ك�ن�ن�ا ال  

نتحدث عنھ، وكان تبادل الحب واالعتراف بالمشاعر لیس سھًال، وأعتقد أن ك�ث�ی�ًرا م�ن�ا ل�م�س 
ذلك أثناء نشأتھ في بیئة ال یخبر فیھا األب أو األم بحبھ�م�ا ألط�ف�ال�ھ�م�ا، وال یص�رح�ان أن�ھ�م�ا 
یحاوالن إسعادھم قدر اإلمكان، إیمانًا منھما بأن: أنت ولدي أو ابنتي أنا أحبك ولكن لن أخ�ب�رك 
د لنا ت�وك�ی�ًدا ل�ف�ظ�یًّ�ا أن�ھ ی�ح�ب�ن�ا  رنا دائًما، ویؤكِّ ألنك تعرف ذلك، ُمتَنَاِسیَْیِن أننا بحاجة لمن یذكِّ
ویخاف علینا، باإلضافة لشعورنا بنبرة الصوت وتعابیر الوجھ حینھا، وتأثیرھا على أي ع�الق�ة 
أیًّا كان نوعھا فجمیعنا لدیھ مشاعر وھرمونات وتركیبة معینة، قد ال تكون نسبُھ�ا م�ت�ش�اب�ھ�ة، 
لكنھا موجودة ویختلف ظھورھا حسب البیئة واألشخاص المحیطین وف�ي ال�ن�ھ�ای�ة ك�ل�ن�ا بش�ر 
ولدینا عواطف، نُظھرھا أو ال نُظھرھا باختیارنا، ولیس بضغط من المجتمع أو ال�ن�اس. ال�ح�ب 
یخرج من أعمق نقطة في القلب، ویتدفَّق لألشخاص الذین من المفترض أن یستحق�وه، أت�م�ن�ى 

 لكم أیاًما ملیئة بالحب والسالم والسعادة وراحة البال.

 ا را أ 

 ء  : اد05 ا

تشیر الدراسات إلى أن األحالم ھي في كثیر من األحیان، قصص واقعیة عن حی�ات�ن�ا 
 الیومیة؛ ألن الدماغ یعمل بشكل مختلف تماماً أثناء النوم.

فسرت دیردري باریت، عالمة النفس األمیركیة، وباحثة األحالم في ك�ل�ی�ة ال�ط�ب بـ 
جامعة ھارفارد األمیركیة، مضمون األحالم بأنھ صی�غ�ة أخ�رى ی�ع�ی�ش�ھ�ا اإلنس�ان، 
مختلفة عن الصیغة التي یعیشھا أثناء یقظتھ؛ حیث شرحت أن األب�ح�اث تش�ی�ر إل�ى 
أنھ بینما نحلم، فإننا في الحقیقة نعالج االھتمامات والذك�ری�ات وال�م�خ�اوف ن�ف�س�ھ�ا 
التي تشغلنا عادة خالل الیوم، كما أن األح�الم ال ت�ح�ت�وي ع�ل�ى رم�وز أو ق�ام�وس 

 لمعرفة المعنى الحقیقي لھا.
أوضحت باریت أن العقول تعمل فقط في حالة كیمیائیة حیویة مختلفة للغ�ای�ة، وھ�ذا 

ش�اط�اً ر نیعني أنھ أثناء النوم، یتغیر خلیط المواد الكیمیائیة في الدماغ، وبعض أجزاء من الدماغ تصبح أقل نشاطاً، فیما یصبح البعض اآلخر أك�ث�
بكثیر على سبیل المثال، تصبح القشرة البصریة الثانویة، وھي الجزء الذي یشكل الصور أكثر نشاطاً، حیث یساعد ع�ل�ى إن�ت�اج ص�ور ح�ی�ة ی�ت�م 

األح�الم،  س�ی�ررؤیتھا أثناء النوم، وفي ھذه األثناء تتم تھدئة القشرة المخیة أمام الجبھیة، والتي عادة ما تنتج أفكار األحالم. وال توجد صیغة ل�ت�ف�
األح�الم أن إال أنھا تقدم نظرة ثاقبة حول كیفیة معالجة المخ للمشاكل خالل فترة النوم. یذكر أن العالم النفسي سیجموند فروید، أول من أشار إل�ى 

 لیست خیاالً؛ وإنما ھي معالجة ألفكار الیوم وتخبر اإلنسان أشیاء عن نفسھ.
أفادت دراس�ة ج�دی�دة ب�أن عش�ری�ن دق�ی�ق�ة م�ن 
ممارسة التمارین الریاضیة م�ف�ی�دة ب�ن�ف�س ق�در 

 احتساء القھوة على الذاكرة العاملة.
وفي دراسة جدیدة، قارن الباحثون آثار الكافی�ی�ن 
وال�ت��م��اری�ن ال��ری�اض��ی��ة ع�ل��ى ال�ذاك��رة ال�ع��ام��ل��ة 
وخلصوا إلى أن ممارسة التمارین الشدیدة ج�ی�دة 
للذھن وللجسم أیضاً، بحس�ب م�وق�ع "م�ی�دی�ك�ال 

 نیوز توداي". 
وكانت اآلثار الجانبیة لتناول الكافیین ھي مص�در 

 إلھام لدراسة جدیدة 

وبقدر ما یبدو أن تناول فنجان م�ن ال�ق�ھ�وة أم�ر 
جید، ال یمكن التغاضي عن حقیق�ة أن ال�ك�اف�ی�ی�ن 

 مادة مؤثرة نفسیاً ،ولھا بعض اآلثار الجانبیة. 
وترتبط أعراض مثل ال�ق�ل�ق وارت�ع�اش ال�ج�س�د، 
وبالطبع أعراض االنس�ح�اب، ب�ت�ن�اول ال�ك�اف�ی�ی�ن 

 بشكل منتظم. 
 

أظھرت نتائج الدراسة أن ال�ت�م�اری�ن ال�ری�اض�ی�ة 
 والكافیین لھما تأثیر مماثل. 

وكان التحسن في الذاكرة العاملة للمشاركین ف�ي 
 20التجربة الخاصة بالدراسة مماثالً بع�د قض�اء 

دق�ی�ق�ة ع�ل�ى ج�ھ�از ال�م�ش�ي وأخ�ذ ج�رع�ة م�ن 
 الكافیین. 

وأھ��م م��ا ت��ق��دم��ھ ھ��ذه ال��دراس��ة أن ال��ت��م��اری��ن 
الریاضیة، ب�ف�وائ�دھ�ا ط�وی�ل�ة األم�د، ی�م�ك�ن أن 
تساعد ع�ل�ى ت�ح�س�ی�ن ال�م�زاج وال�ت�رك�ی�ز م�ث�ل 

 الكافیین. 
ووجدت الدراسة أیضاً أن ال�ت�م�اری�ن ال�ری�اض�ی�ة 
یمكن أن تساعد على ت�خ�ط�ي أع�راض انس�ح�اب 

 الكافیین إذا ما قرر المرء تقلیل نسبتھ. 
وأھم األعراض الشائعة النسحاب الكافی�ی�ن ھ�ي: 
الغثیان والتعب وقلة الطاق�ة واالن�ف�ع�ال وت�راج�ع 
الحالة المزاجیة و"ضبابیة الدماغ" وھ�ي ح�ال�ة 

 من انخفاض الصفاء الذھني. 

Wednesday 
AL- iraqia No. 784 • 03 Feb • Year 16 

المراھقون ھم أكث�ر ف�ئ�ة م�ع�ان�اة م�ن ال�م�ل�ل 
والتأفف، وإن س�ی�ط�ر ال�م�ل�ل ع�ل�ى اإلنس�ان 
ب��ع��ام��ة ف��ق��د ال��رغ��ب��ة ف��ي ال��ع��م��ل وال��ع��ط��اء 
واإلن��ج��از، ف��دم��ر ن��ف��س��ھ وض��اع��ت ذات��ھ، 
والمش�ك�ل�ة أن وق�ت ال�ف�راغ ل�دى ال�م�راھ�ق 
یض��ی��ع ھ��ب��اء إذ م��ن الص��ع��ب ع��ل��ی��ھ وح��ده 
استغاللھ، وھنا یأتي دور اآلباء. یرتبط المل�ل 
غالب�اً ب�ك�ث�رة أوق�ات ف�راغ ال�م�راھ�ق؛ وھ�ذا 
یرجع إلى طبیعتھ وقدرتھ على م�ع�رف�ة ذات�ھ، 
ما یسعده وما یسب�ب ل�ھ ال�م�ل�ل، إل�ى ج�ان�ب 
أسلوب تربی�ت�ھ ب�ال�م�ن�زل، ون�ظ�رة ال�وال�دی�ن 

 لمرحلة المراھقة.
عالمات اإلحساس بملل وق�ت ال�ف�راغ ت�ظ�ھ�ر 
جسدیاً في شكل خمول وت�ك�اس�ل ورغ�ب�ة ف�ي 
العزلة، ولكن العالمات الن�ف�س�ی�ة وال�ع�اط�ف�ی�ة 
واالجتماعیة غیر ملحوظ�ة، ورغ�م ذل�ك ھ�ي 
 التي تسبب المشاكل في عالقة األسرة بابنھا.

  
أكثر ما یحتاجھ المراھق أمام ھ�ذه ال�م�ش�ك�ل�ة 

 ھو:
* المسامرة ووقوف الوالدی�ن ب�ج�ان�ب�ھ خ�الل 
الص�ع��وب�ات ال��ت�ي ت�واج��ھ��ھ، ب��ل ع��ل��ی�ھ��م أن 
یش��رح��وا الب��ن��ھ��م ال��م��راھ��ق م��دى إدراك��ھ��م 
لصعوبة مرحلة المراھقة ومشاكلھا التي یم�ر 

 بھا.
على اآلباء عدم ت�رك االب�ن ح�ت�ى یص�ل إل�ى 
مرحلة الفراغ الباعث األول للملل، بمحارب�ت�ھ 
وتفادي الروتین ال�ح�ی�ات�ي إن أم�ك�ن، وم�لء 
أوق��ات ال��ف��راغ ب��ال��ج��دی��د ك��ل ی��وم؛ ب��ت��غ��ی��ی��ر 
دیكورغرفتھ كل فترة، ومشاھدة أفالم ج�دی�دة 

 وھادفة معاً.
  

*ما المانع من الذھاب لتناول وجبة م�ا ب�أح�د 
المطاعم، قضاء عط�ل�ة ن�ھ�ای�ة األس�ب�وع ف�ي 
مكان مبتكر، دف�ع االب�ن ل�ال�س�ت�ی�ق�اظ م�ب�ك�راً 
ولعب ریاضتھ المفضلة لیصبح نھاره نشیطاً، 
أن یطلب منھ ال�م�س�اع�دة ف�ي ال�ع�م�ل خ�ارج 

 المنزل أو بداخلھ إن أمكن.
وقت الفراغ یدفع المراھق إل�ى ال�ك�ث�ی�ر م�ن  

التصرفات الخاطئة؛ مثل التعاط�ي وال�ت�دخ�ی�ن 
ومشاركة أصحاب السوء أف�ع�ال�ھ�م، ك�م�ا أن�ھ 

یزید من رفض المراھق وتمرده ع�ل�ى أوام�ر 
 الوالدین في اإلصالح وحسن التنشئة.

  
*شغل الوقت ثقافیاً: ویكون بزیارة المتاح�ف، 
المسرح، قراءة القصص الك�ت�ب وال�روای�ات، 
مشاھدة األفالم العالمیة الشائعة، مع مناقشتھ 
فیما یفعل وإتاحة الفرصة لالبن لتقدیم وجھ�ة 

 نظره فیما یقرأ ویشاھد.
  

*شغل الوقت ریاضیاً: ویبدأ باالل�ت�ح�اق ب�أح�د 
النوادي الریاضیة، ومحاولة م�م�ارس�ة ل�ع�ب�ة 
محببة لالبن مع المواظ�ب�ة م�ن ج�ان�ب األھ�ل 
على تشج�ی�ع االب�ن ع�ل�ى االل�ت�زام بس�اع�ات 
التدریب الجمعي. بعد ذلك األثر سیكون مفی�داً 

 وجذاباً لالبن نفسیاً وجسمیاً واجتماعیاً.
أمام إحساس المراھق بالفراغ وال�م�ل�ل وع�م  

قدرتھ على كیفیة االستفادة من وق�ت ف�راغ�ھ 
على األم أن تدفع�ھ ل�ك�ت�اب�ة م�ذك�رات ی�وم�ی�ة 

الخاصة تعب�ر  -أو مساحتھا -لتصبح مساحتھ 
فیھا بمنتھى الصراحة عن نفسھا ومشاعرھ�ا 

 المختلطة.

مع تقنی�ات ال�ج�وال ال�ح�دی�ث�ة ی�م�ك�ن ل�الب�ن  
التصویر واالحتفاظ بالصور؛ م�م�ا یس�ب�ب ل�ھ 
سعادة غامرة ت�خ�رج�ھ م�ن مش�اع�ر الض�ی�ق 
والقلق والملل، أن یجرب الغناء، تعلم ال�ف�ت�اة 

 المراھقة للطبخ أو التطریز، أو التریكو.
الفراغ العاطفي أكثر م�ا ی�ؤث�ر ع�ل�ى الص�ح�ة 
النفسیة للمراھق ویشعره بالملل الذي یتط�ور 
إل��ى ك��آب��ة وح��زن وتش��اؤم وش��رود ذھ��ن��ي، 
وأحالم یقظة، إضافة إلى رغبتھ في االن�ع�زال 

 واالنجرار إلى بعض اآلفات االجتماعیة.
إن لم یسع الوالدان بجدیة إلى ت�ھ�ی�ئ�ة االب�ن  

المراھق لكیفیة استغالل وقت فراغھ، وإبعاده 
عن األضرار النفسیة واالجتماعیة والدراسیة 
التي تتب�ع ھ�ذه ال�ح�ال�ة فس�ی�غ�رق االب�ن ف�ي 
مشاكل وع�ادات وأص�ح�اب س�وء ل�ن ی�ح�م�د 

 عقباھم.
المراھق�ة م�رح�ل�ة ج�دی�دة وھ�ام�ة ف�ي ح�ی�اة 
االبن، أشبھ بالوالدة الجدیدة. ف�إن ل�م ی�ت�ع�ود 
على عادات صحیة وتربویة سلیم�ة فس�ی�ف�ق�د 
الكثی�ر م�ن ال�م�واص�ف�ات ال�ت�ي ت�ؤث�ر ع�ل�ی�ھ 

 مستقبالً في جمیع مناحي حیاتھ.

 ا دات 

ھل الحظِت أنّك تت�ن�اول�ی�ن ب�ع�ض األط�ع�م�ة 
دون غیرھا، عند الشعور بالتوت�ر، وأنَّ ك�ل 
محاوالتك في عملیّة خسارة ب�ال�وزن غ�ال�بً�ا 

 ما تبوء بالفشل؟
تُس�اع�د اإلج�اب�ات ب�اإلی�ج��اب ع�ن األس�ئ�ل��ة 
ف إلى أنَّ�ك مص�اب�ة ب�ح�ال�ة  اآلتیة، في التعرُّ

 "األكل العاطفي":
. ھل یح�دث أن ت�ت�ن�اول�ي ال�ط�ع�ام، ب�دون 1

 الشعور بالجوع؟
. ھل تأكلین طعاًما أكثر، في حاالت التوت�ر 2

 أو االضطراب؟
. ھل تستخدمین الطعام وسیل�ة ل�م�ك�اف�اءة 3

 النفس؟
. ھل تفقدین السیطرة على نفسك، ع�ن�دم�ا 4

یتعلَّق األمر بالطعام، فال تستطیع�ي ال�ت�ح�ّك�م 
 في نفسك؟

. ھل تشعرین بالتحسُّن، بعد تناول وجبت�ك 5
 المفّضلة؟

   
 بین الجوع واألكل العاطفي

الجوع ھو حاجة فیزیولوجیّة جسدیّة، فی�م�ا 
  األكل العاطفي حاجة نفسیّة أكثر

یختلف الشعور بالجوع عن األكل العاط�ف�ي؛ 
وھنالك العدید من الطرق كي نُمیَّز بی�ن�ھ�م�ا، 
فالجوع ھو حاجة فیزیولوجیَّة جسدیَّة، فیما 
األكل ال�ع�اط�ف�ي ح�اج�ة ن�ف�س�یّ�ة أك�ث�ر، م�ع 
اإلشارة إلى أنَّ األكل العاطفي غالبًا ما یق�ود 
إلى زیادة الشعور ب�ال�ذن�ب، ول�وم ال�ن�ف�س. 
ویزداد األمر تعقیًدا، عند اتّباع المرء حم�ی�ة 
�ة  غذائیّة، كونھ سیشعر فج�أةً ب�ح�اج�ة ُم�ل�حَّ
إل��ى روائ��ح وأك��الت ُم��ح��دَّدة ع��ال��ی��ة ف��ي 
س��ع��رات��ھ��ا ال��ح��راریًّ��ة، وت��ع��جُّ ب��ال��دھ��ون 
والسّكریات البس�ی�ط�ة، ك�ال�ب�ی�ت�زا، ورق�ائ�ق 
�م ب�ال�ك�ّم  البطاطس، والحلویات، بدون التحكُّ

 المتناول منھا!
 عوامل مسؤولة

  
الحمیة القاسیة تلعب دوًرا أساسیًّا في الحثِّ 

  على األكل العاطفي
ال�ع�وام�ل االج��ت�م�اع�یّ��ة: ت�رت�ب�ط ل�ق�اءت�ن��ا  •

�ا  االجتماعیَّة في الوطن العربي بالطعام، م�مَّ

یدفع بكثیرین إل�ى ت�ن�اول ال�ط�ع�ام م�ن ب�اب 
المجاملة، خالل المناسبات والزی�ارات. ك�م�ا 

 یرتبط الطعام بالتدلیل في بعض الثقافات.
اتّباع رجیم قاس: یلعب ال�رج�ی�م ال�ق�اس�ي  •

دوًرا أساسیًّا في الحثِّ على األكل العاط�ف�ي، 
لما ی�ح�م�ل�ھ م�ن ص�ع�وب�ات، وح�رم�ان م�ن 
�ل�ة، م�ا  ة الص�ن�وف ال�ُم�ف�ضَّ الطعام، وبخاصَّ
یدفع بالبعض إلى تناول ھذه األطعمة الغنیَّ�ة 
بالسعرات، بشراھة، وبدون السیطرة ع�ل�ى 

 النفس.
عادات ُمرتبطة ب�ال�ط�ف�ول�ة، ك�أن ی�ت�ن�اول  •

المرء الطعام الذین كان یفّضلھ ف�ي ص�غ�ره، 
او اعتاد على أن یكافئھ أھلھ بھ، بعد ق�ی�ام�ھ 

 بأمر معیَّن.
  

  السیطرة على األكل العاطفي
األكل العاطف�ي غ�ال�بً�ا م�ا ی�ق�ود إل�ى زی�ادة 

  الشعور بالذنب، ولوم النفس
كیف تُساعدین نف�س�ك ف�ي الس�ی�ط�رة ع�ل�ى 

 األكل العاطفي؟
. حاولي أن ترتادي النادي الریاضي، وبذا 1

تُساعدین نفسك ف�ي م�ع�ال�ج�ة الض�غ�وط�ات 
ی�ن ب�ھ�ا، ب�اإلض�اف�ة إل�ى  النفسیَّة التي ت�م�رِّ

تك.  الحفاظ على صحَّ

كي أكثر؛ تعمَّدي صعود الس�الل�م، أو 2 . تحرَّ
المش�ي إل�ى ال�م�ك�ان ال�م�ق�ص�ود ب�ع�د رك�ن 
سیَّارتك ف�ي م�وق�ف ب�ع�ی�د، أو الس�ی�ر ب�م�ا 
یتجاوز العشرة آالف خطوة في الیوم، فكلّھا 
عوامل تمأل الفراغ، وتساعدك في السیط�رة 

 على األكل العاطفي.
ني كلَّ ما تتناولیھ من ط�ع�ام وش�راب 3 . دوِّ

كّل یوم، األمر الذي یُساعدك في االنتباه إلى 
ما تستھل�ك�ی�ھ خ�الل ن�ھ�ارك، م�ع م�ح�اول�ة 
الربط بین بعض الصنوف الغذائیَّة وال�ح�ال�ة 

 العاطفیّة التي تمّرین بھا.
. زیادة كّم األلیاف في طعامك، م�ع ت�ج�نّ�ب 4

تفویت أیَّة وجبة من وجبات الطعام، إذ م�ن 
شأن ذل�ك أن یُس�اھ�م ف�ي الس�ی�ط�رة ع�ل�ى 
ھرموناتك الع�اط�ف�یَّ�ة. ع�م�وًم�ا، ح�اول�ي أالَّ 
تشتري األطعمة غیر الصحیَّة، م�ع ج�ع�ل�ھ�ا 
بعیدة عن ُمتناول یدك، إذ من ش�أن ذل�ك أن 

م بغذائك، بصورة أفضل.  یُساھم في التحكُّ
. استخدمي األوعیة الص�غ�ی�رة لض�ب�ط ك�ّم 5

 الطعام الذي تستھلكیھ.
. تخلِّي عن عادة األكل في ُمقابل ال�ت�ل�ف�از، 6

العادة التي تُشتِّت انتباھك، وی�دف�ع ب�ك إل�ى 
 تناول المزید من الطعام.

 . ال تذھبي في زیارة، وأنِت جائعة.7

 ا اط وزدة ازن

كم عدد المرات التي قررت فیھا أن تبدأ أخیراً في تناول الطعام الصح�ي، أو أن ت�ح�ذف ش�ی�ئ�اً م�ن ن�ظ�ام�ك 
 الغذائي، ثم ینتھي بك األمر إلى العودة سریعاً إلى الطرق الخاطئة؟

حفنة من رقائق البطاطس المحمرة ھنا، شریحة من الكعكة ھناك، وبمجرد كسر وع�دك، ال ی�ب�دو أن ھ�ن�اك 
 أي سبب لمقاومة ھذا التوق إلى نقانق محمرة ورقائق البطاطس في طریق عودتك إلى المنزل.

وحول ھذا الموضوع یقول البروفیسور كریستوف كلوتر، أستاذ علم النف�س الص�ح�ي وال�ت�غ�ذوي ب�ج�ام�ع�ة 
فولدا للعلوم التطبیقیة في ألمانیا، إنھ لیس من السھل كسر عادات األكل الس�ی�ئ�ة، خ�اص�ة وأن ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

 الناس یكافئون أنفسھم بالغذاء.
وترى خبیرة التغذیة إنجرید آكر أنھ قد یكون من المفید إعداد قائمة بخمس وجبات خفیفة تفضلھا. وت�ق�ول: 
"ألن الوجبة الخفیفة التي تحتل المرتبة األولى في قائمتك ال ی�ن�ب�غ�ي ب�الض�رورة أن ت�ح�ذف�ھ�ا م�ن ن�ظ�ام�ك 

 الغذائي".
إذا كانت، على سبیل المثال، الشوكوالتة، فیجب أن تستمر في تناول بعض منھا كل یوم، ك�م�ا ت�ن�ص�ح آك�ر. 

 وتقول إن المفتاح ھو أن تأكلھا بتلذذ ولیس التھامھا فحسب.
ویقول كلوتر إنھ إذا اختار المرء االستغناء عن شيء ما تماماً، فیجب علیھ أن یقیِّم باستمرار م�ا یش�ع�ر ب�ھ 

 دون تناول ھذه الوجبة الخفیفة. ھل یشعر بالتیقظ بشكل أكبر؟ ھل لدیھ المزید من الطاقة؟.
ویكون االستماع إلى صوتك الداخلي ھو فكرة جیدة عندما یتعلق األمر بسلوكیات الغذاء بشكل عام. ھل أن�ت 

 جائع حقاً، أم لدیك توق لشيء ما؟
ویقول كلوتر: "ما ینقص الكثیر من الناس ھو معرفة كیفیة مكافأة أنفسھم بطرق أخرى غی�ر ت�ن�اول ط�ع�ام 
ما". ویوصي بالتفكیر في مكافآت بدیلة، مثل القیام بن�زھ�ة ف�ي ال�ھ�واء ال�ط�ل�ق ب�دالً م�ن ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
المثلجات (األیس ك�ری�م)، أو 
شراء بعض الزھور لمك�ت�ب�ك 

 بدالً من كیس من العلكة.
ولكسر عادات األكل السی�ئ�ة، 
یقول كلوتر إنھ ی�ج�ب ع�ل�ی�ك 
أیضاً أن ت�ول�ي ال�م�زی�د م�ن 
االھتمام للطعام، بما ف�ي ذل�ك 
أخ��ذ وق��ت��ك ع��ن��دم��ا ت��ذھ��ب 
للتسوق ف�ي م�ح�ال ال�ب�ق�ال�ة. 
كما أن تحضیر الطع�ام، م�ث�ل 
عملیة األكل نفسھا، البد م�ن 

  االحتفاء بھ.

اا  اغا و 

ا   ا 
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رغم أجواء ال�ھ�دوء وال�م�ح�ب�ة ال�ت�ي تش�ھ�دھ�ا 
الذي سیع�رض ف�ي  كوالیس مسلسل أسود فاتح

، من بطولة ال�ن�ج�م�ة ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة 2020رمضان 
ھیفاء وھبي، والفنان السوري معتصم ال�ن�ھ�ار، 
ویكمل ھذا الم�ث�ل�ث ال�م�ط�رب ال�م�ص�ري أح�م�د 
فھمي، ل�ك�ن األح�داث س�ت�ش�ھ�د ح�ال�ة درام�ی�ة 
اجتماعیة تغلفھا أجواء من الغموض والتشویق 
واإلثارة، ت�أت�ي ن�ھ�ای�ت�ھ�ا ب�ع�د ال�ح�ب وال�ح�ی�اة 
السعیدة بین الزوجین ھیفاء ومع�ت�ص�م، ب�ح�ال�ة 
انتقام قد ال یتوقعھا كثیرون، إذ تنقلب حیات�ھ�م�ا 

 رأساً على عقب.
إل�ى  في التفاصیل، ینتمي مسل�س�ل أس�ود ف�ات�ح

الدراما المصریة التي یتم تصویرھا في ل�ب�ن�ان، 
من إنتاج (الصباح إخوان) وتألیف أمین جم�ال، 
وإخراج كریم العدل. ویس�ج�ل ال�ف�ن�ان م�ع�ت�ص�م 
النھار م�ن خ�الل ھ�ذا ال�ع�م�ل ع�ودت�ھ ل�ل�درام�ا 
المصریة بعد غیاب عشر سنوات منذ أن ش�ارك 

یجسد معتصم دور (راغب)، رجل أعمال من الطراز الرفی�ع وھ�ذا م�ا  وفي أسود فاتح .في مسلسل السائرون نیاماً 
 یفسر المشاھد في العمل التي تجمعھ بشخصیات مھمة من مصر وإسبانیا. 

أما ھیفاء وأحمد فھمي فھما أخوان تفرقھما األحداث في الحیاة ضمن حبكة درامیة، ونرى ھیفاء تعمل ف�ي م�ج�ال 
الفن والموضة وتزداد ثراء ونجومیة لتصبح سیدة أعمال، وترتبط بمعتصم النھ�ار، وم�ع األی�ام ت�ك�ت�ش�ف خ�ی�ان�ة 
زوجھا لھا، فیتحول الحب إلى عداء وكراھیة، والنتیجة ، قیام ھیفاء بقتل معتصم، الذي تعد مشاركت�ھ ف�ي ال�ع�م�ل 

حلقة، وفي الختام تعود ھ�ی�ف�اء  30حلقة ضمن أحداث العمل الممتدة لـ  16بمثابة ضیف شرف، إذ یشارك فقط في 
لشقیقھا أحمد فھمي الذي یقف بجوارھا ویساندھا في محنتھا تأكیداً على أھمیة رابط األخوة بینھما. ویش�ارك ف�ي 
بطولة العمل إلى جانب ھیفاء ومعتصم وأحمد، الفنانون: صبري فواز، روج�ی�ن�ا، ش�ری�ف س�الم�ة، ع�م�ر الس�ع�د، 

 فراس سعید، رانیا منصور، حسام الجندي وآخرون.
وفي العمل تجسد الفنانة روجینا دور امرأة شریرة تورط ھیفاء في المشكالت وتدخلھا ف�ي ال�ن�ھ�ای�ة الس�ج�ن. أم�ا 
الفنان شریف سالمة فیجسد دور (سیف) صاحب الشخصیة القویة المؤثرة على جمیع األفراد، في دائرة ع�الق�ات�ھ 
مما یسبب صراعاً ألبعد الحدود فیما بینھم. بینما یجسد الفنان صبري فواز دور محامي طیب القلب، یتول�ى قض�ی�ة 

 ھیفاء والدفاع عنھا.
الجدیر ذكره، أن الفنان السوري باسل خیاط كان مرشحاً لمشاركة ھیفاء بطولة ال�م�س�ل�س�ل، ل�ك�ن�ھ اع�ت�ذر بس�ب�ب 
األجر. أما الفنان معتصم النھار فكان مرشحاً أن یشارك ھیفاء وھبي بطولة ف�ی�ل�م�ھ�ا ال�ذي ان�ت�ھ�ت م�ن تص�وی�ره 
بعنوان أشباح أوروبا، والذي كان سابقاً یحمل عنوان عقد الخواجة، لكنھ بعد موافق�ت�ھ ع�اد واع�ت�ذر ع�ن ال�ف�ی�ل�م 

 .جراء انشغالھ حینھا بتصویر الجزء الثاني من مسلسل ما فيّ 

قبل الدخول في تفاصی�ل ال�خ�ب�ر دع�ون�ا ن�ع�ود ق�ل�ی�ال ل�ل�خ�ل�ف،   
حیث تغیرت خریطة الدراما التلف�زی�ون�ی�ة  1995وتحدیدا إلى عام 

ل��ألب��د إث��ر ع��رض مس��ل��س��ل الس��ت ك��وم ال��ك��وم��ی��دي ف��ری��ن��دز 
(Friends)   ،الذي استمر ع�رض�ھ ط�وال ف�ت�رة عش�ر س�ن�وات

 لیحقق شعبیة غیر عادیة استمرت حتى یومنا ھذا.
كانت تلك محطة االنطالق الحقیقیة لجینیفر انیستون، حیث لع�ب�ت 
دور رایتشل غرین االبنة المدلل�ة ال�ت�ي ت�ج�د ن�ف�س�ھ�ا ف�ج�أة ف�ي 
مواجھة مع الحیاة بمفردھا، وعلیھا أن تتحول من ف�ت�اة ات�ك�ال�ی�ة 
من الدرجة األولى إلى امرأة مستقلة تعرف كیف تتخ�ذ ق�رارات�ھ�ا 

 بنفسھا واألھم كیف تخوض معركتھا الخاصة مع العالم.
وھو الدور الذي جعل منھا إحدى محبوبات ھولیود وفتح أمام�ھ�ا 
أبواب السینما التي عشقت وجھھا وعرفت كیف تثبت نفسھا م�ن 

 خاللھا، كونھا إحدى ألطف نجمات الكومیدیا الرومانسیة. 
ع�ام�ا ظ�ل�ت أن�ی�س�ت�ون ت�رك�ز وج�ودھ�ا  15ھك�ذا وع�ل�ى م�دار 

 -م�ن وق�ت آلخ�ر -وجھودھا على السینما، واالكتفاء بال�ظ�ھ�ور 
 بحلقات فردیة ببعض المسلسالت.

ال�ت�ي ط�ال  Friendsمن المحتم�ل أن ت�ف�ش�ل ع�ودة مس�ل�س�ل 
خ�ب�راً ع�ن  RadarOnline.comانتظ�ارھ�ا، إذ نش�ر م�وق�ع 

خالف بین بطلة المسلسل جی�ن�ی�ف�ر أن�ی�س�ت�ون وال�م�ؤل�ف�ة م�ارت�ا 
 كوفمان على أجور الحلقات.

یدور الخالف حول أجر ملیون دوالر كان مخصصاً لكل بط�ل ع�ن 
الحلقة الواحدة في الموسمی�ن ال�ت�اس�ع وال�ع�اش�ر، ل�ك�نَّ مص�دراً 

األجور ھي المشكلة ال�ك�ب�ی�رة ال�ت�ي ال  مقرباً من طاقم العمل قال:
یمكن تجاھلھا بینھما، والتي لن تخ�ت�ف�ي ح�ت�ى تُص�لِ�ح ك�ل�ت�اھ�م�ا 

حسب ھذه الروایة، فقد اعترضت ك�وف�م�ان ع�ل�ى أج�ور  .الوضع
مع أبطال العم�ل  2002الممثلین التي جرى التفاوض بشأنھا عام 

مجتمعین ولیس مع كل واحد منھم على حدة.  وقتھا، حص�ل ك�ل 
من كورتني كوكس ولیزا كودرو وم�ات ل�وب�الن وم�اث�ی�و ب�ی�ري 
ودیفید شویمر وجینیفر أنیستون على ملیون دوالر في كلِّ ح�ل�ق�ة 

 في الموسمین األخیرین.
لكن كوفمان اعترضت على المبلغ الذي رأتھ ك�ب�ی�راً، وق�ال�ت ف�ي 

إن ملیون دوالر للح�ل�ق�ة ال�واح�دة  2015تصریحات صحفیة عام 
یبدو أمراً مثیراً للسخریة بعض الشيء، وق�ال�ت مض�ی�ف�ةً: ل�ن�ك�ن 

 .صرحاء، إنھ مبلٌغ كبیٌر من المال
ھذا االعتراض أشعل خصومة قدیمة بین أنیستون والمؤلفة، فق�د 
قال المصدر: من المعروف أن جین تحمل ضغینة ضد مارتا ل�ع�دم 
دعمھا نسبة أرباح أبطال المسلسل، والتي جعلتھم جمیعاً أغن�ی�اء 

  .للغایة
كما ُذِكَر أن صدیقة أنیستون ال�م�ق�رب�ة وب�ط�ل�ة ال�ع�م�ل ك�ورت�ن�ي 

ط للتوفیق بینھما، ووفقاً للمص�در:  ت�ؤدي »كوكس، تحاول التوسُّ
كورتني دور صانع السالم وتقترح أن تتقابال على ال�ع�ش�اء ل�ح�ل 
ھذه المشكلة، ألنھما إذا لم تفعال ذلك، سیكون وجود جین ومارت�ا 

 .في نفس الغرفة أمراً محرجاً ولیس ممتعاً 
 

كان عشاق المسلسل متحمسین الحتمال�ی�ة ع�ودت�ھ م�رة أخ�رى، 
وقد تأكَّد أن المحادثات جاریة لعودة ال�م�س�ل�س�ل دون ت�ج�ھ�ی�زات 

ال�ت�ي م�ن  HBO Maxمسبقة. وبرغ�م ذل�ك، كش�ف�ت م�ن�ص�ة 
الم�ق�رر أن یُ�ع�رض ع�ل�ی�ھ�ا ال�م�وس�م ال�خ�اص م�ن ال�م�س�ل�س�ل 

 .الكومیدي، أن عرض الموسم ال یزال ممكناً 
ب�م�رور  Friends)، احتفل مس�ل�س�ل 2019في العام الماضي ( 

عاماً على عرضھ وأشعل أبطالھ مواقع اإلنترنت باجتم�اع�ھ�م  25
 معاً في صورة ذاتیة جماعیة.

 ء و ام 

تحقق عادةً األفالم السینم�ائ�ی�ة ال�ت�ي ت�دور ح�ول ط�ب�ی�ع�ة ح�ی�اة 
الرؤساء األمریكیین نسبة مشاھدة عالیة مم�ی�زة ف�م�ا ب�ال األم�ر 
حین ی�ك�ون مس�ل�س�ل ت�ل�ف�زی�ون�ي ح�ول أس�رار وح�ی�اة زوج�ات 

 الرؤساء األمریكیین؟
وبحسب وكالة "األنباء الفرنسی�ة" ،ت�ن�ت�ج م�ح�ط�ة "ش�وت�ای�م" 
األمریكیة المسلسل التلفزیوني ال�ج�دی�د "ف�ی�رس�ت ل�ی�دی�ز" ع�ن 
زوجات الرؤساء األمریكیین، ستؤدي فیھ الممثلة فایوال دی�ف�ی�س 
الحائزة على جائزة أوسكار دور میشال أوبام�ا، زوج�ة ال�رئ�ی�س 
األمریكي السابق ب�اراك أوب�ام�ا. وق�ال�ت "ش�وت�ای�م" إن ف�ای�وال 

 دیفیس ستكون كذلك منتجة منفذة في العمل التلفزیوني.
ووفقاً لموقع "دیدالین"، فإن المسلسل یتناول الحیاة في الجن�اح 
الشرقي للبیت األبیض "إیس�ت وی�ن�ج"، ح�ی�ث م�ك�ات�ب الس�ی�دة 

 األولى، ویركز الموسم األول على میشال أوباما فضالً عن إلیانور روزفلت وبیتي فورد .
، تناول بدایة عالقتھا بباراك أوباما بعنوان "فی�رس�ت دای�ت"، وھ�ي 2016وكانت میشال أوباما محور فیلم قصیر في 

م�ل�ی�ون نس�خ�ة م�ن ك�ت�اب م�ذك�رات�ھ�ا  11,5تعتبر من أكثر الشخصیات شعبیة في الوالیات المتحدة، وبیعت أكثر من 
 "بیكومینج ".

  "مء  ذ  م  ومد اي 

""    ء اؤت ازو"  

عندما تفتح عینیك في الصباح، وتبدأ في التف�ك�ی�ر ب�ال�ح�ل�م 
الذي راودك في منامك ال�ل�ی�ل�ة الس�اب�ق�ة، ف�إن�ھ ی�ب�دو م�ن 
ر تفاصیل الحلم. لكن لماذا ننسى األح�الم  الصعب أحیانًا تذكُّ

 عندما نستیقظ؟
فریق من الوالیات المتحدة األمریكیة والی�اب�ان أج�اب ع�ن 
ھذا السؤال، إذ تبین لھم أن الدماغ ینسى من تلقاء ن�ف�س�ھ 
عندما یدخل الشخص في مرحلة ح�رك�ة ال�ع�ی�ن الس�ری�ع�ة 

(REM) .أثناء النوم 
مرحلة حركة العین السریعة ھي مرحلة من النوم، ت�ح�دث 
بعد إغالق العین بتسعین دقیقة. وتتضمن ش�ل�ل األط�راف، 
وارتفاع معدل ضربات ال�ق�ل�ب، وت�ح�رك ال�ع�ی�ن بس�رع�ة، 

 والحلم.
 ھذه الدراسة تُظھر أن النسیان أثناء النوم یحدث بسبب خالیا عصبیة معینة وھي المسؤولة عن إفراز الھرمون المحفز للشھیة.

وصرح بأن نتائج الدراس�ة ت�ق�ت�رح ”  ھل سبق أن تساءلت لماذا ننسى العدید من األحالم ؟“ سأل توماس كیلدوف المشرف على الدراسة: 
ھو الذي یُحّدد إذا ما كان الدماغ سیتذكر معلومات ج�دی�دة ب�ع�د  (REM)أن تفعیل خالیا عصبیة معینة أثناء مرحلة حركة العین السریعة 

 لیلة نوم عمیقة.
 في الفئران، الذي یلعب دوًرا في تنظیم النوم والشھیة. (MCH)حلّل كیلدوف وزمالؤه خالیا الدماغ المنتجة للھرمون المركز للمیالنین 

كانت نشطةً في الحیوانات أثناء م�رح�ل�ة  (MCH)% من خالیا الغدة النخامیة المنتجة للھرمون المركز للمیالنین 52.8قال الباحثون أن 
 % من الخالیا نشطت عندما كانت الفئران مستیقظة. 35حركة العین السریعة. بینما 

على التعلم والذاكرة. استخدموا أدوات جینیة لتح�ف�ی�ز  (MCH)أجرى الفریق تجربةً أخرى لمعرفة كیف یؤثر الھرمون المركز للمیالنین 
 وتثبیط الخالیا العصبیة وأیًضا اختبارات ذاكرة.

قلل من قدرة الحیوانات على تخزین مع�ل�وم�ات ج�دی�دة أم�ا  (MCH)أظھرت النتائج أن تفعیل الخالیا المنتجة للھرمون المركز للمیالنین 
عند تثبیط الخالیا تحسنت الذاكرة. وفي حین أن الھرمون یكون نشطًا خالل مرحلة حركة العین الس�ری�ع�ة أظ�ھ�رت ال�ف�ئ�ران ت�ح�س�نً�ا ف�ي 

 اختبارات الذاكرة عندما ثُبِّطت الخالیا أثناء النوم.
تساعد الدماغ ع�ل�ى نس�ی�ان ال�م�ع�ل�وم�ات ال�ج�دی�دة غ�ی�ر  (MCH)تقترح النتائج أن الخالیا العصبیة المفرزة للھرمون المركز للمیالنین 

 المھمة، وبما أن األحالم تحدث بشكل رئیسي خالل مرحلة حركة العین السریعة.

نبیلة ونادیة المتنافستان طوال ف�ت�رة ال�ث�م�ان�ی�ن�ی�ات م�ن ال�ق�رن 
الماضي على لقب نجمة مصر األولى، لم یسبق تعاونھن س�اب�ق�ا 
في أي عمل فني، وب�ح�س�ب مص�ادر م�ق�رب�ة اش�ت�رط�ت ال�ج�ھ�ة 
المنتجة موافقتھن على تقاسم الب�ط�ول�ة ح�ت�ى ت�ت�ح�م�س إلن�ت�اج 
المسلسل الذي یضم أربع نجمات وتردد أن الع�م�ل ع�رض ع�ل�ى 
الفنانة لبلبة ولكنھا رفضت االنضمام لصفوف نجومھ لتح�ل ب�دال 

 منھا الفنانة ھالة فاخر.
 5یذكر أن نادیة الجندي تعود إلى الدراما التلفزیونیة بعد غ�ی�اب 

 2015أعوام، حیث إن آخر مسلسل لھا كان "أسرار" ف�ى ع�ام 
مع المخرج وائل فھمي عب�د ال�ح�م�ی�د، ون�اقش�ت خ�الل�ھ قض�ی�ة 
اجتماعیة درامیة من خالل تجسیدھا لشخص�ی�ة ط�ب�ی�ب�ة ب�ال�ط�ب 
الشرعي یقتل زوجھ�ا واب�ن�ھ�ا، وت�ح�اول ال�وص�ول إل�ى ال�ق�ات�ل 
وتصطدم في سیاق الحلقات مع مافیا تجارة األدویة یتورط ف�ی�ھ�ا 

 رجال أعمال كبار.
أع�وام م�ن�ذ ت�ق�دی�م�ھ�ا  8أما نبیلة عبید تعود إل�ى ال�درام�ا ب�ع�د 

ف�ي  2012لمسلسل "كید الن�س�ا" ال�ج�زء ال�ث�ان�ي، وذل�ك ع�ام 
بطولة مشتركة مع فیفي عبده من خالل شخصیة "حالوتھم" وھو مسلسل كومیدي اجتماعي اضافة إل�ى ظ�ھ�ورھ�ا كض�ی�ف�ة ش�رف ف�ى 

 حلقة من حلقات مسلسل "لھفة" مع دنیا سمیر غانم.
المسلسل ال یزال یحمل اسما مؤقتا وھو "نساء من ذھب" وھناك رغبة في اختیار اسم بدیل، وأحداثھ تدور في إطار اجتماع�ي ك�وم�ی�دي 
والفكرة مقتبسة عن فورمات أمریكي، ویقوم بتمصیرھا علیھا الثالثي أمین جمال، وإبراھیم محسن، وأحمد أب�و زی�د م�ع ورش�ة ك�ت�اب�ة، 

 .MBCعلى فضائیة  2020ویتولى مھمة اإلخراج وائل إحسان ومن المقرر عرضھ بماراثون دراما رمضان 

 اأ أو  را  ري  

لطفیلي التاریخ من أھم وأوسع أبوابھ، حیث فاجئ الجمیع بفوزه بالجائزة الكب�رى ل�ن�ق�اب�ة ا   "parasite"دخل فیلم   
أول فیلم ن�اط�ق ب�ل�غ�ة أج�ن�ب�ی�ة ی�ف�وز ب�ج�ائ�زة  "parasite"ممثلي الشاشة بالوالیات المتحدة فجر الیوم. وقد أصبح 

یفوز ب�ل�ق�ب ال�ج�ائ�زة  -بلغة أجنبیة-أوسكار ألفضل فیلم، والذي یتناول فجوة الثروة في كوریا الجنوبیة، ویعد أول فیلم 
عاما. وبالرغم من عدم شھرة أب�ط�ال�ھ، إال أن ال�ف�ی�ل�م  26الكبرى في تاریخ جوائز نقابة ممثلي الشاشة الذي یمتد إلى 

ملیون دوالر من شباك التذاكر في أمریك�ا الش�م�ال�ی�ة ف�ق�ط م�ن�ذ  35.5تفوق على أعمال أخرى كثیرة، وقد حصد الفیلم 
 ملیون دوالر. 165صدوره في أكتوبر، وبلغت مبیعات التذاكر العالمیة حوالي 

، 2016و  2015ساللم الفوز في أعقاب االحتجاجات التي تواجھھا إدارة األكادیمیة منذ عام  "parasite"وقد تسلق 
والتي أجبرت ھولیوود على دراسة "تھمیشھا النظامي لألقلیات"، إذ تعرضت "أكادیمیة الفنون والعلوم السینم�ائ�ی�ة" 
لإلھانة من الغضب الذي أعقب فشلھا في ترشیح أي ممثلین لألقلیات في حفل توزیع جوائز األوسكار في ذل�ك ال�وق�ت، 

 .2020وأدى ذلك إلى مضاعفة عضویة األقلیات بحلول عام 
مرش�ح ل�ل�ج�ائ�زة "م�ل�ّون"،  8500في المائة من الناخبین في األكادیمیة البالغ عددھم  8، كان حوالي 2015ففي عام 

في المائة وذلك یحسب ل�ألك�ادی�م�ی�ة م�ح�اول�ت�ھ�ا ت�ج�اوز غض�ب ال�ج�م�ی�ع  16وتبلغ نسبة أعضاء األقلیات اآلن حوالي 
وإرضاءھم. وحقق الفیلم جائزة أفضل سیناریو أصلي، وجائزة أفضل فیل�م أج�ن�ب�ي، وج�ائ�زة أفض�ل إخ�راج ل�ل�م�خ�رج 

 - ford v Ferrari"بونج جون ھو"، باإلضافة إلى  حصولھ على جائزة أفضل فیلم رئیسي بعد منافسة شرسة مع 
The Irishman - Jojo Rabbit – Joker - Little Women - Marriage Story – 1917 - Once 

Upon a Time in Hollywood. 
المقتب�س م�ن ال�ق�ص�ة  Jokerوفاز النجم خواكین فینیكس بجائزة أفضل ممثل لدور رئیسي عن دوره في فیلم الجوكر 

، ویعیش الجوكر فى مدین�ة ج�وث�ام، وال�ذى Dc Comicاألصلیة للمھرج آرثر فلیك، والتي تعد أشھر شخصیات عالم 
یتعرض لكثیر من الضغوطات الصعبة والظروف القھریة التى تضطره للتحول إلى شخصیة الجوكر. وسبق لـ فین�ی�ك�س 

عاماً) أن فاز بجوائز عدة عن الدور ذاتھ كان أبرزھا (الغولدن غلوب والبافتا)، فیما حصد اللیلة جائزة األوس�ك�ار  45( 
 ترشیحات سابقة لم یحالفھ الحظ في حصد االوسكار خاللھا. 3األولى في مسیرتھ، بعد 

، ألفضل ممثل في دور مساعد عن دوره ف�ي 92وكما كان متوقعاً، حصد النجم براد بیت، جائزة األوسكار في دورتھ الـ 
، بعدما حصد جوائز الغولدن غلوب والباف�ت�ا ع�ن ال�دور ذات�ھ. "Once Upon A Time...In Hollywood"فیلم 

وتعد ھذه ھي جائزة التمثیل األولى لـ براد بیت في تاریخھ مع األوسكار، حیث سبق لھ الفوز بجائزة األوس�ك�ار ألفض�ل 
 حیث كان مشاركاً في إنتاجھ. 2014عام  "Years A Slave 12فیلم عن فیلم "

، ح�ی�ث "Marriage Story"كذلك فازت النجمة لورا دیرن بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن دورھا في فیلم 
حصدت جوائز الغولدن غلوب و البافتا عن الدور ذاتھ.  و یعد ذلك ھو الفوز األول من ب�ی�ن ث�الث ت�رش�ی�ح�ات لـ� ل�ورا 

 Rambling"دیرن لألوسكار، حیث سبق وترشحت لجائزتي أفضل ممثلة في دور رئ�ی�س�ي ع�ن دورھ�ا ف�ي ف�ی�ل�م 
Rose"  وأفضل ممثلة في دور مساعد عن دورھا في فیلم 1991عام ،"Wild"  2014عام. 

 أ   ز

 ذا م ا  م  اح؟



 

في ھذه اللحظة أنت ترید الكثیر في ن�ف�س ال�وق�ت؛ خ�ذ خ�ط�وة إل�ى 
الوراء، وإال فإن األمور سوف تتعقد في العمل. قد ی�ت�ح�ول ال�زم�الء 

 بعیًدا عنك.

ال تصاب بخیبة أمل كبیرة مع سیر مجریات األمور الیوم، فع�ل�ى ال�رغ�م 
من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز ال�ك�ث�ی�ر. ق�اوم ال�رغ�ب�ة ف�ي ل�وم 

 اآلخرین إذا سارت األمور ضد رغبتك.

تبدو األم�ور ف�ي ص�ال�ح�ك ال�ی�وم، ف�اس�ت�غ�ل ال�م�وق�ف ل�الن�ت�ھ�اء م�ن 
المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جدیدة فور االن�ت�ھ�اء م�ن ھ�ذه 

 الخطوة. ثقتك مصدر إللھام اآلخرین، خاصة الذین یعملون معك.

استعد لكل ما ھو غیر متوقع، فالمفاجآت السارة في انتظارك. فوق ذل�ك، 
شریك حیاتك یحتفظ بشيء خاص لك، ولكن ال تجعل توقعاتك ترتفع أكث�ر 

  من الالزم، وكن شكوًرا على كل ما تتلقاه.

لقد اتخذت مساًرا جدیًدا وتتقدم بخطوات نوًعا ما م�ت�ث�اق�ل�ة ف�ي ت�ح�ق�ی�ق 
طموحاتك، ولذلك ودِّع ماضیك وما یتعلق بھ وال تنظر إلى الوراء. احتفظ 
ر تركیزك وطاقتك لما ھو في  فقط بالذكریات الجمیلة دون التقید بھا وسخَّ

 انتظارك.

حالتك البدنیة والذھنیة في أحسن حال، لذا لدیك تأثیر إیج�اب�ي ك�ب�ی�ر ع�ل�ى اآلخ�ری�ن 
الذین یالحظون مدى إیجابیتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التي ت�غ�م�رك 
وتتخلل كل من تتعامل معھ وتؤثر فیھ، فتجدھم خی�ر ع�ون ومس�اع�د ل�ك ف�ي ت�ن�ف�ی�ذ 

  وتحقیق أھدافك التي ظننت أنھا لن تتحقق.

الكثیر من الموضوعات في الوقت الحالي ال تسیر بالسالس�ة ال�ت�ي خ�ط�ط�ت ل�ھ�ا، 
وربما یجب علیك قبول األشیاء التي ال تستطیع تغییرھا. ال تسمح لخیبة أم�ل�ك أن 

 تمنعك من التقدم، وركز على ما ھو آت، وحتى إن استغرق األمر زمنًا أطول.

إذا كانت الشكوك تساورك مؤخًرا وال تستطیع الوصول إلى أیة قرارات،  
تستطیع اآلن رؤیة األشیاء في ضوء أوضح. أنت تشعر بالتوازن الك�اف�ي 

 الذي یمكنك من حصاد الخیر كنتیجة ألي قرار تتخذه.

یأتي الیوم مصحوبًا ببعض المشكالت، فسوف ت�ق�اب�ل م�واق�ف ال ی�م�ك�ن 
التغلب علیھا إال من خالل تغییر رؤیتك لألمور. افصل نفسك ع�ن ك�ل م�ا 

  ھو قدیم ومعروف، وتطلع لكل ما ھو جدید.

اذا كنت ترغب في النجاح وفي تحقیق ش�يء ذو ق�ی�م�ة، ف�ح�ان ال�وق�ت أن 
تتحالف مع اآلخرین، قد یكونوا أقرباء أو أصدقاء أو زمالء ف�ي ال�ع�م�ل. ال 

  تدع الفرصة تفوتك، فیجب علیك االنتفاع من ھذه الفرصة وبذل مجھود.

إذا كانت الش�ك�وك تس�اورك م�ؤخ�ًرا وال تس�ت�ط�ی�ع ال�وص�ول إل�ى أی�ة 
قرارات، تستطیع اآلن رؤی�ة األش�ی�اء ف�ي ض�وء أوض�ح. أن�ت تش�ع�ر 

 بالتوازن الكافي الذي یمكنك من حصاد الخیر كنتیجة ألي قرار تتخذه.

األشخاص في محیط العمل یتعاملون بإیجابیة خاصة معك؛ فانتفع من ھذه ال�ف�ت�رة 
لمواجھة المشاكل الصعبة مع فریقك وبالتالي االق�ت�راب أك�ث�ر م�ن ھ�دف�ك. س�وف 
تساعد الدینامیكیة التي تنمو بی�ن ال�ف�ری�ق ع�ل�ى ال�وق�وف بص�الب�ة أم�ام أص�ع�ب 

  التحدیات والوصول مًعاً إلى النجاح.

 المقادیر
الك�زب�رة : رب�ع ك�وب (ط�ازج�ة  -

 ومفرومة)
 مالعق كبیرة 3الماء :  -
 فصوص (مھروس) 4الثوم :  -
 فلفل أخضر حار : قرن (مفروم) -
الزنجبیل : نصف ملعقة ص�غ�ی�رة  -

 (طازج ومفروم ناعم)
 سمن : ربع كوب -
 قطع 6أفخاذ الدجاج :  -
 ملح : نصف ملعقة صغیرة -
 فلفل أسود : ربع ملعقة صغیرة -
 حبة (مفروم شرائح) 1البصل :  -
كزبرة یابسة : م�ل�ع�ق�ة ص�غ�ی�رة  -

 (مطحونة)
بھارات المساال الھندیة : مل�ع�ق�ة  -

 صغیرة
الكركم : نصف م�ل�ع�ق�ة ص�غ�ی�رة  -

 (مطحون)
 حبات (مبشورة) 3طماطم :  -
 حلیب : ثالث أرباع الكوب -
 كریمة : نصف كوب (سائلة) -
 

 طریقة التحضیر
اخلطي الماء مع الثوم ال�م�ھ�روس 
وال��ف��ل��ف��ل ال��ح��ار وال��زن��ج��ب��ی��ل ف��ي 

م��ح��ض��رة ال��ط��ع��ام ح��ت��ى یص��ب��ح 
 المزیج ناعماً.

س��خ��ن��ي الس��م��ن ف��ي ق��در وت��ب��ل��ي 
الدجاج بالملح وال�ف�ل�ف�ل وأض�ی�ف�ي 

دق�ائ�ق  5الدجاج للقدر وقلبي لمدة 
حتى یتحم�ر م�ن ك�ل ال�ج�ھ�ات ث�م 

 ازیلیھ جانباً في طبق.
 

ض��ع��ي م��زی��ج ال��ث��وم وال��زن��ج��ب��ی��ل 
والفلفل في نفس القدر وقلبي لم�دة 

دقائق ثم أضیفي البص�ل وق�ل�ب�ي  3
 دقائق حتى یتحمر قلیالً. 7لمدة 

أضیفي الماساال والكركم والكزب�رة 
 المجففة وقلبي لمدة دقیقة.

 
 6أضیفي الطم�اط�م وق�ل�ب�ي ل�م�دة 

دقائق ثم أضیفي الدج�اج ال�م�ح�م�ر 
والحلیب والكریمة واتركي المزی�ج 

 حتى یغلي.
خففي النار وغطي القدر وات�رك�ی�ھ 

 دقیقة. 20لمدة 
أضیفي الكزبرة الخضراء واط�ھ�ي 

 دقائق إضافیة. 10لمدة 
قدمي الدجاج مع الصوص س�اخ�ن�اً 
إلى ج�ان�ب األرز ال�م�ف�ل�ف�ل حس�ب 

 الرغبة.

 9تحتوي ھذه الش�ب�ك�ة ع�ل�ى  
)، ك�ل 33Xمرب�ع�ات ك�ب�ی�رة (

 9م��رب��ع م��ن��ھ��ا م��ق��س��م ال��ى 
مربع�ات ص�غ�ی�رة. ھ�دف ھ�ذه 
اللعبة ملئ المربعات الص�غ�ی�رة 

، 9ال�ى  1باالرقام االزمة م�ن 
شرط عدم ت�ك�رار ال�رق�م اك�ث�ر 
من مرة واحدة ف�ي ك�ل م�رب�ع 
ك��ب��ی��ر وف��ي ك��ل خ��ط اف��ق��ي 

 وعمودي.    

 حل الشبكة السابقة
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 المقادیر
 اكواب (منخل) 3دقیق :  -
 سكر البودرة : كوب -
 الزبدة : كوب -
 بیكنج بودر : ملعقة صغیرة -
 حبة (أحمر) 2البیض :  -
 الفانیلیا : ملعقة كبیرة -
 ملعقة كبیرة 2بودرة الكاكاو :  -
 ملح : ذّرة -
 مربى : حسب الحاجة  -

(م��رب��ى مش��م��ش أو ش��وك��والت��ة 
 مذابة / للتزیین)

 
 طریقة التحضیر

اخلطي في وعاء كالً من: الدقیق، 
والملح والبیكنج باودر، ثم ض�ع�ي 

 الخلیط جانباً.
 

ض��ع��ي ال��زب��دة ف��ي وع��اء آخ��ر، 
واخفقیھا جیداً، ثّم أضیفي الس�ك�ر 
تدریجیاً حتّى یصبح القوام ق�ری�ب�اً 
م��ن ال��ق��ش��ط��ة. أض��ی��ف��ي ال��ب��ی��ض 

والفانیلیا، ث�م اخ�ف�ق�ي ج�ی�داً م�رة 
 أخرى.

قس��م��ي ال��ك��م��ی��ة إل��ى قس��م��ی��ن 
 متساویین.

أضیفي نصف كمیة خلیط ال�دق�ی�ق 
إلى القسم األول، ثم اخلطي ج�ی�داً 
حتى ت�ت�ش�ك�ل ع�ج�ی�ن�ة ذات ق�وام 

 متماسك.
أضی�ف�ي ال�ن�ص�ف ال�م�ت�ب�ق�ي م�ن  

خلیط الدقیق إلى القسم الثاني، ث�م 
أضیفي ال�ك�اك�او، واخ�ل�ط�ي ج�ی�داً 
حتى ت�ت�ش�ك�ل ع�ج�ی�ن�ة ذات ق�وام 

 متماسك.
شك�ل�ي ال�ع�ج�ی�ن�ة ب�ال�ھ�ی�ئ�ة ال�ت�ي 
تفضلیھا، ثم رصیھا ف�ي ص�ی�ن�ی�ة 

 الفرن.
تدخل الصین�ی�ة إل�ى ال�ف�رن ع�ل�ى 

درج�ة، ل�م�دة  180درجة حرارة 
 اثنتي عشرة دقیقة.

أخ��رج��ي الص��ی��ن��ی��ة م��ن ال��ف��رن، 
وزی��ن��ي ال��ب��ی��ت��ي ف��ور ب��ال��م��ّرب��ى 

 والشوكوالتة.

 و ا 
ل ا ا  لق اب طأ 

ب���ع���ی���دا ع���ن ال���ورود ال���ح���م���راء 
والش��وك��والت��ة.. ھ��ن��اك أش��خ��اص 
یحتفلون بعید ال�ح�ب ب�ط�رق ج�دی�دة 
جدا وغریبة ربما لم تس�م�ع�ي ع�ن�ھ�ا 

 من قبل.
 في جنوب إفریقیا: قلب على الكم -

بالرغم من أن یوم ع�ی�د ال�ح�ب ی�وم 
تقلیدي، في ج�ن�وب أف�ری�ق�ی�ا إال أن 
ھناك تغییر ی�ح�دث ف�ي ھ�ذا ال�ی�وم؛ 
ح��ی��ث ت��ت��ب��ع ال��ف��ت��ی��ات ت��ق��ل��ی��د ق��دی��م 
ل���م���ھ���رج���ان روم���ان���ي یس���م���ى 

(Lupercalia)  قوم المحبون فیھ بتطریز أسماء من یحبون على األكم�ام وال�ب�ع�ض ی
 اآلخر یطرز قلبًا على األكمام.

 في البرازیل : طقوس الحب السحریة -
یحتفل البرازیلیون بیوم عید الحب في الثاني عشر من یولیة، حیث ی�ؤدون م�ا یس�م�ى 
(سیمباشیوس) وھي تقالید بسیطة للعثور على زوج جید أو صدیق، وفي حالة الل�ج�وء 
إلى أصوات سحریة مثل فكرة جیدة في فبرایر یفعلون شیئًا مثل كتابة أسماء أح�ب�ائ�ھ�م 
على قطع من الورق، ولفھا ووضعھا في زجاج�ة م�ی�اه أس�ف�ل الس�ری�ر وف�ي الص�ب�اح 

 الورقة التي تتفتح بشكل أكثر یكون ھو حبك الحقیقي.
 في ویلز : الملعقة -

ھذا لیس نوع الملعقة التي نعتقدھا فنحت معالق الحب ھو تقلید قدیم ف�ي وی�ل�ز، ح�ی�ث 
اعتاد الشباب على عمل ملعقة من قطعة واحدة من الخش�ب إلع�ط�ائ�ھ�ا ل�م�ن ی�ح�ب�ون، 
وینحتون على الملعقة رموز معقدة وجمیلة عن الحب مثل القلوب أو عقدة، وبرغ�م أن 

 أغلبھم توقفوا عن ھذه العادة اآلن إال أن ھذه العادة مازالت موجودة.
 في الدنمارك : لعبة التخمین -

وتعني حرفیا (رسائل مضحكة) باإلنجل�ی�زی�ة،  (Gaekkebrev)یطلق على ھذه اللعبة 
لكن التقلید رومانسي تماما، حیث یقوم فیھا الناس بكتابة أشعار مضحكة أو مالح�ظ�ات 
عن الحب ویكون التلمیح الوحید للمرسل ھو نقطة لكل ح�رف م�ن اس�م�ھ، ف�ل�و خ�م�ن 
المستلم وعرف من المرسل یحصل على بیضة یوم عید الفص�ح، ول�و ل�م ی�ت�م�ك�ن م�ن 

 التخمین یشترى ھو للمرسل بیضة.
 الفلبین: زفاف في كل مكان -

في الفلبین یستغل الناس یوم عید الحب للزواج ویتشارك آالف األزواج ذك�رى واح�دة 
لیوم زواجھم، ویتجمع مئات آخرون في األماكن العامة لعقد قرانھ�م أو ت�ج�دی�د ع�ھ�ود 

 الزواج.
 في الیابان : الشوكوالتة اإللزامیة -

النساء في عید الحب ملزمات بتقدیم الشوكوالتة للرجال، وفي العمل تعطي النس�اء ف�ي 
المكتب الشوكوالتة لكل رجل من العاملین معھن، وفي الرابع عشر من م�ارس ی�ت�وق�ع 

ب�ت�ق�دی�م ال�ھ�دای�ا  (White Day)من الرجال التعبیر عن عواطفھم في یوم یطلق علیھ 
 مرتان أو ثالث مرات وتكون ھدایا قیمة.

 في ألمانیا: خنزیر الرومانسیة -
بالرغم من أن االحتفال بعید الحب أمر تقلیدي في ألمانیا یتم تقدیم الك�ث�ی�ر م�ن ال�ھ�دای�ا 
على شكل خنزیر فلدیھم الخنازیر تعتبر رمز للشھوة والحظ حی�ث یص�ورون ال�خ�ن�زی�ر 

 بأوضاع مثیرة على الشوكوالتة.
 في تایالند : انسى أمر العالقة الجنسیة -

یعتبر المراھقون في تایالند یوم عید الحب ھو أفضل یوم لیفقدن عذریتھن، ب�ی�ن�م�ا ف�ي 
بانكوك یقوم مسئولوا المدینة بتشجیع األزواج على التخ�ل�ي ع�ن ال�ع�الق�ة ال�ج�ن�س�ی�ة، 

 وعمل زیارة لمتحف أو تأمل الطبیعة أو صید األسماك بدال منھا.
 في تایوان : لغة الزھور -

في تایوان یقدم الرجال الھدایا للنساء في عید الحب، وترد ال�ن�س�اء ال�ھ�دای�ا ف�ي ال�ی�وم 
واح�دة حمراء األبیض.. ویمكن للرجال أیضا تقدیم الزھور ویھتمون جدا بالعدد فزھرة 

زھرة تع�ن�ي  108وردة تعني لألبد و 99وردة حمراء تعني المفضل و 11تعني الحب و
 الزواج.

 كوریا الجنوبیة: جمیع النساء العازبات -
باإلضافة إلى یوم عید الحب والیوم األبیض، یحتفل الناس في ك�وری�ا ال�ج�ن�وب�ی�ة 

إبریل بما یسمى الیوم األسود، حیث تقوم النساء الالتي لم تست�ق�ب�ل�ن  14في یوم 
أي ھدایا في الیوم الذي یسبق عید الحب بتناول الشعریة السوداء وت�واس�ي ك�ل 

 منھم األخرى في حالة العزوبیة.
 
 في أمریكا : إیتي بیتي  -

في مدارس الوالیات المتحدة األمریكیة یتبادل األطفال مئات م�ن م�الی�ی�ن ك�روت 
عید الحب الصغیرة للتعبیر عن الحب والصداقة وأي شيء، وھذا ع�ذر ل�ألط�ف�ال 

 لتقدیم شيء لمن یحبونھم.

  جد 
ا ا  

2020 

 ر  

 مشاھیر
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 مو حزین

 الجن َحزین

 مثل ما تْنكطع جّوه المطر َشّدة یاسمین

 لك مو َحزن، الجن حزین

 مثل صندوك العرس

 ینباع خردة عشك من تمضي السنین

 انَھ كتلك مو حزن

 الجن حزین

 مثل بلبل كعَد مْتأّخر

 لّكھ البستان كلھھ إْبلَیّھ تین

 مو حزن، ال مو حزن

 الجن احبك من جنت یَْسمرجنین

ك�ل�ھ�ا ح�ب    تنثر العطور وتغني ال�ى ال�زھ�ور 

ال ب�غ�ٌض ف�ی�ھ�ا    وعطاء ،،كلھا احساس ووفاء

م�ع�ط�اءة   وال شحناء،ال منافسة ھناك وال ری�اء

بال حدود، مساحة الحب لدیھا بال قیود قاموسھا 

یخلو من مفردات الكره وال�ح�ق�د وال�ن�م�ی�م�ة، ال 

تن�ط�ق س�وى ب�ال�ف�ض�ی�ل�ة م�ن�ط�ق�ھ�ا االحس�اس 

ق�ل�ٌب   والشعور، كبیر ع�ن�دھ�ا ك�ح�ج�م ال�ب�ح�ور

متسع ال حدود لھ، یصل الى الش�م�س ال ی�ت�س�ع 

ل��واح��د او اث��ن��ان،ال ب��ل ی��ت��س��ع الب��ن��اء ال��ی��وم 

 یداوي جرح ھذا، ویمسح دمع ذاك  واالمس

  

 الیاَسمین

ج��ن��س ن��ب��ات��ي یض��م ن��ح��و م��ائ��ت��ي ن��وع م��ن  

الش��ج��ی��رات ال��م��زھ��رة ال��ت��ي ت��ت��ب��ع ال��ف��ص��ی��ل��ة 

الزیتونیة. ینمو زھر الیاسمین بصورة أساسیة، 

ف��ي ال��م��ن��اط��ق ال��م��ع��ت��دل��ة م��ن ال��ع��ال��م ال��ق��دی��م 

وخصوًص�ا م�ن�ط�ق�ة ح�وض ال�ب�ح�ر ال�م�ت�وس�ط 

والمناطق المداریة وشبھ ال�م�داری�ة ف�ي ال�ھ�ن�د 

وجنوب شرق آسیا. والیاسمین من أشھر وأكثر 

 .الزھور المستخدمة في صناعة العطور

 -الوصف النباتي :

أوراق الیاسمین مختلفة باختالف ال�ن�وع ح�ی�ث 

أن بعض نباتات الیاسمین دائ�م�ة ال�خ�ض�رة ف�ي 

حین أن بعضھا اآلخر نفضي یفقد أوراقھ شتاء. 

 كما أنھا متدرجة األشكال.

وتكون أزھارھا بیضاء أو صفراء أو ق�رن�ف�ل�ی�ة 

اللون، وقد یكون لھا رائحة محبوبة لك�ث�ی�ر م�ن 

ال��ن��اس. ی��ع��ت��ب��ر ال��ی��اس��م��ن ال��زھ��رة ال��وط��ن��ی��ة 

إلندونیسیا. كما أن الیاسمین زھرة مشھورة في 

الوطن ال�ع�رب�ي وال�ف�ل�ب�ی�ن وال�ھ�ن�د وب�اكس�ت�ان 

 وسریالنكا.

األزھار بیضاء عطریة م�ح�م�ول�ة ع�ل�ى ن�ورات 

محدودة ذات شعبتین یأخذ في التدویح أكثر مم�ا 

ی��أخ��ذ ف��ي االرت��ف��اع، وھ��و بس��ت��ان��ي وب��ري، 

فالبستاني عل�ى ث�الث�ة أن�واع: أب�ی�ض وأص�ف�ر 

وأسود. وأكث�ره األب�ی�ض ذو أرب�ع ش�رف�ات أو 

خمس، ویكثر في بالد ال�م�غ�رب ال�ع�رب�ي، وف�ي 

فاس خاصة عطر الرائحة، وأعط�ر م�ا ھ�و ف�ي 

زم�ن الص�ی��ف، ی�ت��خ�ذ ف��ي ال��ب�س��ات��ی�ن وال��دور 

معروف مشھور عند المؤرخین، وعند ال�ع�ام�ة. 

 Jasmineتعرف أزھار الیاسمین ((بالالتینیة: 

grandiflorum أیض��اً ب��ل��ق��ب "م��ل��ك��ة ((

الزھور" ولسبب معقول جداً، ف�ال�ی�اس�م�ی�ن م�ن 

أقدم الزھور المستعمل�ة ع�ل�ى ن�ح�و واس�ع ف�ي 

صناعة العطور. عرفھ الفراعنة باسم "أسم�ن" 

ومنھ جاء االسم القبطي "أس�م�ی�ن" ث�م ُح�رف�ت 

إلى "یاسمین" وقد وج�دت أك�ال�ی�ل م�ن زھ�ور 

الیاسم�ی�ن ع�ل�ى رؤوس وح�ول أع�ن�اق م�ل�وك 

وملكات الفراعنة في بعض المعاب�د وھ�و ی�زرع 

بكثرة في جنوب فرنسا ودول أخرى ف�ي ح�وض 

 البحر األبیض المتوسط.

ویتمیز الی�اس�م�ی�ن األب�ی�ض ب�أزھ�اره ال�ك�ب�ی�رة 

المستعملة في صناعة العطور، وتعتب�ر م�ن�ط�ق�ة 

ف��ي ف��رنس��ا، أك��ب��ر م��رك��ز  GRASSغ��راس 

أوروبي إلنتاج روح الی�اس�م�ی�ن ال�ذي ی�ع�د م�ن 

 أطیب أنواع العطور النباتیة.

 شرد اوصفج اوانت شجرة یاسمین

 وحللت دمج طلع ماي الورد

 یل جمالج كطع كلوب البنات

 الساتر هللا شحال بكلوب الولد

 عالجلد جذاب خدران القمیص

 بحجت یغطیج غافي اعلھ الجلد

 الضااك شفتج بعد لیفكر یموت

 ھذا واقع وبدلیل اني استند

 بیج دنیا احساس وتنكط حیاء

 وغافي فوك شفایفج بحر الخلد

 مراد جانن ینطن عیونج بحیث

 اللیل كام نذور برموشج یشد

 حبنھ موحب ھلوكت لحظة ویموت

 حبنھ من ایموت یرجع ینولد

 المكونات الفعالھ لزیت الیاسمین

الیاسمین األصفر موطنھ األصلي ھ�و ال�والی�ات 

ال�م��ت�ح��دة األم��ری�ك��ی�ة وھ�و ش�ج��رة مس��ت�دی��م��ة 

الخضرة مزھرة ذات ساق رفیعة یش�ب�ھ الس�ل�ك 

سھلة التربیة حیث أن�ھ�ا س�ری�ع�ة ال�ن�م�و وذات 

 3رائحة عطریة جمیلة. یبلغ ارتفاع النبتة م�ن 

امتار وھي تفضل اإلضاءة ال�م�ب�اش�رة أو  6إلى 

نصف مظللة، ویفضل ري النبات بشكل م�ن�ت�ظ�م 

 .وھي من النباتات المقاومة للجفاف

أما بالنسبة لألوراق فھي خضراء المعة مل�س�اء 

تنمو بشكل متقابل على األفرع أما األزھار ف�ھ�ي 

 .صفراء سمیكة عطریة قمعیة الشكل

یتكاثر النبات بواسطة البذور والعق�ل الس�اق�ی�ة، 

الكثیر من الناس یس�ت�خ�دم�ون ال�ن�ب�ات ل�غ�رض 

 .التغطیة حیث انھا تتسلق األعمدة واألشجار

أما المعلومة الخطیرة فھي ان كل اجزاء الن�ب�ات 

 -یعتبر سام واعراض االصابة تكون في التعرق 

ان�خ�ف�اض درج�ة  -ارتخاء ال�ع�ض�الت  -الغثیان

اض�ط�راب ع�ن�ی�ف  -ض�ی�ق ال�ن�ف�س  -الحرارة 

 .وتشنج

الجزء النباتي المستعم�ل ع�ط�ری�اً ھ�و األزھ�ار. 

حیث یوجد زیت طی�ار یس�ت�خ�ل�ص م�ن األزھ�ار 

وتختلف نسبتھ في األزھار تبعاً لدرجة ت�ف�ت�ح�ھ�ا 

وتبعاً لساعات النھار، فیق�ل ك�ل�م�ا زادت درج�ة 

حرارة الجو ولذلك تجم�ع األزھ�ار ق�ب�ل ش�روق 

 الشمس.

 خصائص زیت الیاسمین :

سائل أصفر یمیل لالحمرار. ینح�ل ف�ي ال�ك�ح�ول 

% ویعطي رائحة الزھر تماماً.. وإذا ت�ع�ت�ق 90

 یتحول لونھ إلى اللون الداكن..

ط��رق اس��ت��خ��الص ال��زی��ت ال��ع��ط��ري ألزھ��ار 

 الیاسمین.

یتم الحصول على زی�ت ال�ی�اس�م�ی�ن م�ن أزھ�ار 

الیاسمین حدیثة القطف من األنواع الت�ي ت�ن�م�و 

في سوریا وفرنسا وإیط�ال�ی�ا ومص�ر والص�ی�ن. 

ویتم ذلك بواسطة عملیة التشرب واالمتص�اص. 

 وخالصة الیاسمین عبارة عن محلول زیتي.

 

 استخدامات زیت الیاسمین :

یس��ت��خ��دم ف��ي ص��ن��اع��ة أف��خ��ر أن��واع ال��ع��ط��ور 

والروائح والكولونیات وال�ل�وس�ی�ون�ات. وی�دخ�ل 

في معظم مستحضرات التجمیل م�ث�ل مس�اح�ی�ق 

الوجھ وصابون الوجھ وغیرھا. ویس�ت�خ�دم ف�ي 

تغطیة روائح المبیدات الحشریة ال�ت�ي تس�ت�خ�دم 

في ص�ورة رذاذ خ�اص�ة ال�ح�ش�رات ال�م�ن�زل�ی�ة 

 كالذباب والبعوض.

 

 اختیار زیت الیاسمین الجید

تملك أزھار الیاسمین رائحة غری�ب�ة وق�وی�ة، ال 

تشبھ رائح�ة ال�ورود. وب�ال�رغ�م م�ن أن أن�واع 

أخرى من الیاسمیِن تستعمل أیضاً ف�ي ال�ع�ط�ارة 

" ال��وح��ی��د  grandiflorumإال أن ن��وع " 

المستخدم في عطور الیاسم�ی�ن "ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة". 

تملك أزھار ال�ی�اس�م�ی�ن ل�ون ع�ن�ب�ري غ�ام�ق، 

ورائحة غریبة ث�ق�ی�ل�ة ت�ج�ذب ك�ال م�ن ال�رج�ال 

والنساء. وتم�أل رائ�ح�ة ال�ی�اس�م�ی�ِن األن�ف م�ع 

شعور بالدفء، وإحس�اس ك�ام�ل. ی�ع�ت�ب�ر زی�ت 

الی�اس�م�ی�ن م�ن�اس�ب�ا ج�داً ل�ل�م�زج م�ع ال�زی�وت 

األساسیة األخرى، وقدرتھ على تثبیت أي مزیج 

تقریباً یجعلھ زیت أساسیا ال یمكن استبدالھ ف�ي 

العالج بالعطور. یمتزج زیت ال�ی�اس�م�ی�ن بش�ك�ل 

جید مع قشور البرتقال الحلو، وخش�ب الص�ن�دل 

 والفتفیر.

ل ااء واا  ا 
 

 
 

    سیدنيسعدي جبار مكلف/ 
 1الحلقة /    

 صیاغة الذھب والفضة
یعشق الجمال، وال�ح�ل�ي ال ت�ق�ت�ص�ر  اإلنسان

قیمتھا على الناحیة الجمالیة والتزینیة، إن�م�ا 
ھي فن لھ جمالیاتھ وتجلیاتھ تع�ك�س ط�ب�ی�ع�ة 
المجتمع ومكانتھ الحضاریة والثقافیة، ی�م�ت�د 
تاریخ الحلي والزینة عبر التاریخ إلى العصر 
الحجري، فقد اھتم االنسان منذ ذل�ك ال�زم�ن، 
باناقتھ وزینتھ الشخصیة، ف�ال�رغ�ب�ة ف�ط�ری�ة 
لدیھ م�ن�ذ ف�ج�ر ال�وج�ود، ح�ت�ى ف�ي م�راح�ل 
نشوئ�ھ، ع�ب�ر وس�ائ�ل وادوات ع�دة، ف�زی�ن 
جسده بالوشم، ثم الحل�ي ال�م�خ�ت�ل�ف�ة، ك�ان�ت 
الحلي تصنع من الجلد أو أغصان النباتات أو 
الریش أو األصداف أو عظام ال�ح�ی�وان�ات او 
الخرز او اسنان الحیوانات الم�ف�ت�رس�ة ال�ت�ي 
كان یص�ط�ادھ�ا، وقش�ر ب�ی�ض ال�ن�ع�ام، ھ�ذه 
المواد كان یحولھا الى سالسل اشبھ بالع�ق�ود 
او اساور وذلك لوفرة ھذه ال�م�واد وس�ھ�ول�ة 
حفرھا ونظمھا، أما اعتماد الحجارة فاإلنسان 
قد استطاع أن ی�ط�ور الص�ن�اع�ات ال�ح�ج�ری�ة 
وبطریقة بطیئة من القطع الخشنة التي ت�ع�ود 

س�ن�ة  80.000للعصر الحجري القدیم األدنى 
خلت إلى قطع فنیة فاخرة، دقیقة في م�ن�ت�ھ�ى 
ال��رھ��اف��ة، مص��ن��وع��ات ذات اس��ت��خ��دام��ات 
متنوعة، منھا لصناعة بعض أن�واع ال�ح�ل�ي، 
إذ كانت األحجار تثقب ب�ع�د ت�ن�ع�ی�م�ھ�ا وق�ب�ل 
صقلھا إما من جانب أو جانبین متقابلی�ن. ث�م 
تنظم على خی�وط تص�ن�ع أح�ی�ان�اً م�ن أل�ی�اف 
النباتات أو شعر ب�ع�ض ال�ح�ی�وان�ات وك�ان�ت 
ل��ل��زی��ن��ة دالالت وم��ع��ان ش��ت��ى ل��دى ب��ع��ض 
ال�ج��م��اع�ات ف��ي ال��ع��ص�ور ال��ق�دی��م��ة، م��ن��ھ��ا 
استخدام االنس�ان ال�ح�ل�ي ك�ت�م�ائ�م وط�ال�س�م 
ل��ل��ح��م��ای��ة وال��ع��الج م��ن األرواح الش��ری��رة 

 .ولتفادي االعین الشریرة
 

یعود تاریخ الحلي المستخرج من الطبیع�ة أو 
سنة ق�ب�ل  18000من أعضاء الحیوانات إلى 

المیالد، بحسب رؤیة ب�ع�ض ع�ل�م�اء اآلث�ار، 
لعلھ من المفارقات التاریخ�ی�ة أن ن�ع�رف أن 
الرجل في الم�ج�ت�م�ع�ات ال�ب�دائ�ی�ة ك�ان أك�ث�ر 
اھتماماً بالزینة والتحلي من المرأة م�ن أج�ل 
جلب نظر المرأة والتقرب إلیھا بینما لم ت�ك�ن 
المرأة تھتم بزینتھا مثل الرجل م�ك�ت�ف�ی�ة ب�م�ا 
وھبھا هللا من صف�ات أن�وث�ة م�غ�ری�ة، ول�ك�ن 
األم��ور ت��غ��ی��رت ب��ع��د ظ��ھ��ور ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
اإلنسانیة في فجر التاریخ فأخذ االثنان الرجل 

 .والمرأة كل منھما یھتم بزینتھ
لعراق بالد ما بین النھرین مھد الحضارات، ا 

ساھم في ال�ع�دی�د م�ن االب�ت�ك�ارات ال�ع�ل�م�ی�ة 
والف�ن�ی�ة واالدب�ی�ة والص�ن�اع�ی�ة وال�ت�ج�اری�ة 
واالداریة التي تركت بصمة واضحة ل�ج�م�ی�ع 
العقود الالحقة، ابتك�ارھ�م م�ث�ل غ�ی�رھ�م م�ن 
الشعوب وأسلوبھم الخاص في صیاغة للحلي 
الذھبیة والفضیة المطعمة بال�ن�ف�ائ�س وال�ت�ي 
تنسجم مع ذوقھم وثقافتھم، وحملوھا رم�وزا 
وعناصر جم�ال�ی�ة ودی�ن�ی�ة ذات ب�ع�د ق�دس�ي 

وجمالي خاص مازالت آثاره ماثلة في الع�دی�د 
من معالم الحیاة الیومیة للعراقیین في مناطق 
مختلفة من البالد، فھي تجسد مھارة الصائ�غ 
في دقة صناعة الحلیة من خالل عمل�ی�ة ل�ح�م 
األشكال او الزخارف بمھارة ی�دوی�ة، وك�ذل�ك 
اختیار نوع الزخرفة والت�ص�م�ی�م، إذ ت�ت�ن�وع 
أشكالھا فمنھا التطریش، والترمیل، ال�ك�ت�اب�ة 
والخط، وتلوین ال�ذھ�ب، اس�ت�خ�دام األح�ج�ار 
الكریمة المختلف�ة م�ع ال�ذھ�ب وال�ف�ض�ة ف�ي 
عملیة التطعیم الیدوي، وصناعة المجوھرات 
التي قدمت لنا معرفة واسعة حول ال�م�ج�ت�م�ع 
وال�ث�ق�اف�ة واس�ل�وب ال�ح�ی�اة، وك�ان ال�رج��ال 
والنساء یثقبون آذانھم ب�األق�راط وی�ت�ق�ل�دون 
القالئد ف�ي أع�ن�اق�ھ�م وی�زی�ن�ون م�ع�اص�م�ھ�م 

 .باألساور و أصابعھم بالخواتم
بدع السومریون في مجال الصیاغة، وك�ان�ت 
لھم القدرة في صنع ال�م�ج�وھ�رات، وس�ب�ائ�ك 
الذھب والف�ض�ة، ھ�ذه ال�م�ھ�ن�ة ت�ح�ت�اج إل�ى 
حرفي یتمیز بحرف�ی�ة ال�ی�د وخ�ف�ت�ھ�ا وص�ب�ر 
وعزیمة وأمانة ووفقا ألعلى المع�ای�ر، ف�ك�ان 
التزین بالحلي شائعاً بین الرج�ال م�ث�ل�ھ ب�ی�ن 
النساء، فمنھ القالئد الطقسیة التي تلبس ف�ي 
ال�رق��ب�ة والص�ل ال�ذي ی��ل�ب��س ع��ل�ى ال��رأس 
للحمایة والعصائب وال�خ�وات�م واألس�اور ف�ي 
ال��م��ع��اص��م وال��خ��الخ��ی��ل وال��ع��ق��ود واألخ��راز 
ال�ث�م��ی�ن��ة واألح��زم�ة ال�م��ح�الة ب�األح��ج�ار أو 
بالآللئ والمینا، یقول األس�ت�اذ ط�ھ ب�اق�ر ف�ي 
مقدمتھ لكتاب صمویل كریمر والذي ت�رج�م�ھ 
الى العربی�ة، ب�أن الس�وم�ری�ی�ن ع�ل�ى م�اھ�و 
مجمع علیھ، المؤسس�ون األوائ�ل ل�م�ق�وم�ات 
الحضارة والعمران، ح�ی�ث ط�وروا ال�زراع�ة 
والري وإخترعوا المحراث والدوالب والعربة 
وم��خ��رط��ة ال��خ��زف وال��ق��ارب الش��راع��ي 
والبرمشمة واللحام والدھان وصیاغة الذھ�ب 
والترصیع باألحجار الكریمة وعمارة القرمی�د 
العادي والمشوي وإنشاء الصروح وإستعمال 
الذھب والفضة في تق�وی�م الس�ل�ع، ع�ث�ر ف�ي 

مقبرة ملكیة شیدت من اللبن،  16(أور) على 
ق�ب�ر)، وك�ان ب�ك�ل  2500تحتوي على نحو (

مقبرة بئر وك�ان ال�م�ل�ك ال�م�ی�ت ی�دف�ن م�ع�ھ 
جواریھ بمالبسھن وحلیھن بعد قتلھن ب�الس�م 
عند موتھ، وكان للمقبرة قبة، مما ی�دل ع�ل�ى 
أن أصل القبة یعود إلى حضارة بالد م�ا ب�ی�ن 
النھرین، وقد أمدتن�ا ال�م�ق�ب�رة ال�م�ل�ك�ی�ة ف�ي 
(أور) بمجموعات فریدة من اآلث�ار ال�ذھ�ب�ی�ة 

بین أھم القبور التي  والنفیسة، مجموعة من 
شبعادوعثر عل�ی�ھ�ا م�ع  عثر علیھا قبرالملكة

حلیھا ومصوغاتھا، والقسم األكبر من القبور 
والتي وجدت فیھ ال�ن�ف�ائ�س ال�م�ت�ن�وع�ة م�ن 
الحلي الھبیة والفصی�ة ال�م�ط�ع�م�ة ب�ال�ح�ج�ار 
الكریمة وال سیما الالزود والتي تعتبر واح�دة 
م��ن ال��م��واد االك��ث��ر ق��ی��م��ة، ك��ل ال��ج��واھ��ر 
ون��ف��ائس��ھ��ا ت��رج��ع ال��ى ب��دای��ة عص��ر ف��ج��ر 
السالالت الثالث، ففي تعلیق (ال ندري ب�ارو) 
عن حلقة عنان ال�ح�ص�ان ع�ث�ر ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي 

المقبرة الم�ل�ك�ی�ة ق�ائ�الً ((ھ�ذه ال�ق�ط�ع�ة م�ن 
المقبرة الملكیة في اور ل�ی�س�ت س�وى م�ث�ال 

الفنیة الرائ�ع�ة  -بین العدید من ھذه النتاجات 
التي تبرر لنا أن نصف الفنانین الس�وم�ری�ی�ن 
بأنھم أعظم من ج�م�ی�ع ال�ف�ن�ان�ی�ن ال�ق�دام�ى، 
فلیست ھناك مدینة أخ�رى ف�ي ال�ع�ال�م، وف�ي 
النص�ف األول ل�ألل�ف ال�ث�ال�ث ق�ب�ل ال�م�ی�الد 
تستطیع أن تتب�اھ�ى ب�م�ث�ل ھ�ذه ال�وف�رة م�ن 
النتاجات الفنیة التي نفذت بمثل ھ�ذه الص�ف�ة 

ال�م�ل�ك�ة  -آب�ي  -الكاملة)) لقد اخ�ت�ارت ب�و 
شبع�اد ال�ق�الئ�د ال�ت�ي خ�رزات�ھ�ا م�ن ال�ذھ�ب 
والفضة ومخ�ت�ل�ف أألح�ج�ار ال�ك�ری�م�ة وھ�ي 
تعتبر من النفائس الفری�دة ال�ت�ي وج�دت ف�ي 
المقبرة وكذلك شرائط ذھبیة وزھ�ور ت�ع�ت�ب�ر 
من زینات الرأس البدیعة حتى عل�ب�ة ال�زی�ن�ة 
اختارتھا بعنایة ف�ائ�ق�ة م�ن ال�ذھ�ب، وك�ذل�ك 
أكلیل من الذھب الخالص ال�ذي ش�ك�ل أوراق 
الصفصاف أو اوراق شجر الزان ال�م�زخ�رف�ة 
بالذھب وقد أرتفعت فوق�ھ ث�الث زھ�ور ت�ب�دأ 
من مؤخرة األكلیل الخلف�ی�ة وت�ن�ح�ن�ي ح�رك�ة 
الخطوط الثالثة برقة مش�ك�ل�ة نص�ف أق�واس 
تتطاول فیھا األدوار الثالثة، وھو عبارة ع�ن 
سالسل م�ن ال�خ�رز ال�م�ص�ن�وع م�ن ال�ذھ�ب 
وال��ف��ض��ة واألح��ج��ار ال��ك��ری��م��ة، ك��ان��ت ھ��ذه 
السالسل تنتظم بخیوط وتتص�ل ب�ط�وق ح�ول 
العنق ثم تتدلى ھذه الخیوط على األكتاف أم�ا 
األقراط التي تلبسھ�ا ف�ي اذن�ی�ھ�ا ھ�ي اق�راط 
ھ�الل��ی��ة الش��ك��ل ك��ب��ی�رة ال��ح�ج��م وھ�ي غ��ی��ر 
مسبوقة في جمیع ال�ح�ل�ي وال�ج�م�ال�ی�ات ف�ي 
السابق، ك�م�ا وج�د ف�ي ق�ب�رھ�ا ث�الث أخ�ت�ام 
اسطوانیة من الالزورد تحمل اح�دھ�ا أس�م�ھ�ا 
ولقبھا، جاء ذلك من خالل ال�ت�ن�ق�ی�ب�ات ال�ت�ي 
أجراھا "وولي" في المقابر الملكیة وللف�ت�رة 

، و من خالل العدد الھ�ائ�ل م�ن 1922-1933
المنحوتات االنثویة السومریة نالحظ اھ�ت�م�ام 
المرأة بالتزیین والتجمل بالقالئد، فض�الً ع�ن 
الوشم الذي یُنقش على أك�ت�اف ال�ن�س�وة ك�ل 
ذلك عالمات ودالالت للظھور بالمظھر الالئق 
والجمیل، كما إعتادت النسوة ال�ت�زی�ن ب�زوج 
من الحلي ع�ل�ى ج�ان�ب�ي أرن�ب�ة األن�ف ال�ت�ي 
أثبتت صف�ة ال�ت�واص�ل ال�ح�ض�اري ال�ح�ی�وي 
لحضارة العراق ظھورھا لوق�ت ق�ری�ب ع�ل�ى 
وجوه النسوة في الریف العراقي، ویع�رف�ن�ھ�ا 
باسم (ال�خ�زام�ة) فض�الً ع�ن ت�زی�ی�ن الش�ف�ة 
السفلى لھذه الكائنات البشریة بزوج آخر من 
ال�ح��ل�ي ال��ت�ي ت�ت��ك��ون م��ن ن��وع خ�اص م��ن 
االحجار الكریمة الجمی�ل�ة األل�وان، ع�ل�ى م�ا 
یبدوا فأن الصاغة الفنانون كان�وا ی�ت�م�ت�ع�ون 
بذوق رفیع باختیار األدوات الدق�ی�ق�ة الص�ن�ع 
لصیاغة الذھب والفضة واألح�ج�ار ال�ث�م�ی�ن�ة 
األخرى، فكثرة الحلي المكتشفة لم تكن حك�راً 
على الطبقة الحاكمة او النخبة الغنیة كما ف�ي 
مصر القدیم�ة ال�ت�ي اش�ت�ھ�رت ھ�ي االخ�رى 
بجمال ورقي الحلي، بل كانت م�ن�ت�ش�رة ب�ی�ن 
جمیع السكان، وھذا یكشف لنا عن المست�وى 

  .الفني الذي وصل الیھ ھؤالء الصاغة
العصر البابلي كانت الن�س�اء ت�ت�ح�ل�ي ب�ق�الدة 
عریض�ة ج�دا وم�ح�ب�ك�ة ح�ول ال�ع�ن�ق، وف�ي 
ولكثرة مبالغة النساء بزینت�ھ�م وح�ل�ی�ھ�م ف�ي 
تلك األزمنھ، فھناك طرفة تروى وھي: یحك�ى 
أن أحد الملوك أصدر یوماً قراراً بمنع النساء 
م��ن ل��ب��س ال��م��ج��وھ��رات وال��ح��ل��ي، ف��ق��وب��ل 
بانتفاضة نسائ�ی�ة ت�م�ث�ل�ت ب�ع�ص�ی�ان ش�ام�ل 
ورفض للطاعة، مع تعمد تح�دي ال�ق�رار م�ن 
خالل المبالغة في ارتداء ال�م�ج�وھ�رات. أم�ام 
ھذا الواقع ال�م�ت�أزم، اس�ت�ع�ان ال�م�ل�ك ب�أح�د 
الحكماء، فنصحھ بتبریر القرار ع�ل�ى أس�اس 
أن الجمیالت ال یحتج�ن ل�ل�زی�ن�ة وأن ال�ق�رار 
سیسري على الق�ب�ی�ح�ات ف�ق�ط. وم�ا ھ�ي إال 
لح�ظ�ات ح�ت�ى ت�خ�ل�ت ال�ن�س�اء ن�ھ�ائ�ی�اً ع�ن 

بلغت الحلي الذروة ف�ي ال�ع�ص�ر  .المجوھرات
العباسي لتواكب ما بلغتھ ال�دول�ة اإلس�الم�ی�ة 
من ازدھار وثراء وت�رف، ون�ت�ی�ج�ة الن�ت�ق�ال 
ف��ن��ون الص��ی��اغ��ة ال��ت��خ��ری��م��ی��ة، وال��ح��ف��ر، 
والترصیع، إلي بالد الع�رب بس�ب�ب انص�ھ�ار 
الحضارات القائمة آنذاك ب�ف�ض�ل ال�ف�ت�وح�ات 
اإلس��الم��ی��ة، وی��ذك��ر ال��ب��ی��رون��ي أن ھ��ارون 
الرشید كان شدید الولع بال�ج�واھ�ر، ح�ریص�اً 
على اقتنائھا، حتى إنھ اشت�رى ف�ص ی�اق�وت 
أحمر بأربعین ألف دینار ونقش علیھ اس�م�ھ، 
وقد بالغ العباسیون في اقت�ن�اء ال�م�ج�وھ�رات 
حتى نظموھا في عصائب نسائھم كم�ا ف�ع�ل�ت 
أخت الرشید، كانت المرأة العباسیة، تخصص 
جزءا كبیرا من وق�ت�ھ�ا ل�ل�ع�ن�ای�ھ ب�م�ظ�ھ�رھ�ا 
وجمالھا، ولم تكن ھذة العنایة تق�ت�ص�ر ع�ل�ى 
طبقة معینة من النساء بل كانت شائ�ع�ة ب�ی�ن 
الجمیع، منھا تقلید زوجات الخلفاء واالم�راء 
والسالطین وكبار ال�ت�ج�ار، وال�ج�واري، وق�د 
تزینت المرأة في ذلك العصر بأنواع م�ت�ع�ددة 
من الحلي منھا زینة الرأس والشعر وارت�داء 
التیجان كحلي للرأس أما العصائب فكانت من 
أھم حلي الجبین، بین�م�ا ك�ان�ت زی�ن�ة ال�ع�ن�ق 
القالئد والمخنقة والتي كانت تلتصق بالرق�ب�ة 
التصاقا ش�دی�دا، أم�ا زی�ن�ة األط�واق ف�ك�ان�ت 
عبارة عن حلقة مستدیرة تحیط بالعنق، ك�م�ا 
كانت موجودة في العصر السومري والباب�ل�ي 
مع اختالف الخامات والزخارف المستح�دم�ة، 
وأق�ب��ل�ت الس�ی��دات ف��ي ب�غ��داد ع��ل�ى اق�ت��ن��اء 
واستخدام الحلي في زینتھن إلى حّد اإلف�راط، 
وتركت السیدة شجاع أم المتوكل م�ن ال�ح�ل�ي 
والجواھر ما قی�م�ت�ھ م�ل�ی�ون دی�ن�ار، أم�ا م�ا 
خلفتھ قبیحة أم المعت�ز وزوج ال�م�ت�وك�ل م�ن 
الحلي فإن قیمتھ تفوق ملیون�ي دی�ن�ار، وف�ي 
المتحف العراقي مجموعة ت�ع�ود إل�ى قص�ور 
ب�غ�داد ف�ي ال�ع�ص�ر ال��ع�ب�اس�ي، ف��ی�ھ�ا أق��راط 
وأط�واق وأس�اور وخ��وات�م، ك�ان��ت ص�ی��اغ��ة 
المعادن والمجوھرات ح�ك�راً ع�ل�ى الص�اب�ئ�ة 
والیھود حیث بقیت في ای�دی�ھ�م ال�ى م�ا ب�ع�د 

 .الحرب العالمیة الثانیة
 ..............نلتقیكم في العدد القادم

 ا  اق
 

 
 سرمد   

اسطیفانا                       
 سیدني
 

 
  رفرف یا علمنا و علي فوك لفوك

  الترفھ  رفرف للكلوب الصافیة
  تحت ظلك مشینا و كلنا محتفلین
  و اجواء المحبة اتسود و األلفھ
  التمینا أھل جیناك من كل صوب
  مثل عریس اجینا الیوم دنزفھ

  أبأسمك ھتفنا اعراق علو الصوت
  و یمر أسمك عسل من تلفظھ الشفھ
  وي نبض الكلب أسمك عزفتھ الحان
  تعال افتح ضلوعي و اسمع لعزفھ

  و سید األوطان  یا مھد الحضارة
  األزل ما یخفت و یطفھ  یا نور

 ابفھرس التاریخ  أقره أسم العراق
  و لوحده ابكفھ  ابكفة الدول

  واكف ما طحت مثل الجبل ظلیت
  یا محلى ثباتك محلى ھالوكفھ

  شما ضاكت علیك ایزید بیك الحیل
  شما دار الزمان شما عكس ظرفھ
  محد واجھك كلھم غدر طعنوك
 ال یفرح عذول و بیك یتشفھ

  بقیت بعنفوانك مضرب األمثال 
  ظل حایر عدوك داخ و تخفھ

  ضحكني الزغیر ایقارع العمالق
  لو یرفع ادیھ ما یوصل لجتفھ
  لقنھم درس علمھم انتھ استاذ
  وي المعتدي ال تاخذك رأفھ

  عراق انتھ الكلب و الروح و الوجدان
  ألك حب و اشتیاق و عاطفة و لھفھ
  عراق انتھ العشك و لشوفتك حنیت
  من یوم اللي عفتك عیني ما تغفھ

  تظل ذاتي و كیاني و مھجتي و مبغاي
  تظل جرحي الغمیج الما أحب یشفھ

  معتز بجروحك ما احط اضماد
  ما أحلى جرح انتھ سبب نزفھ

  یا وصفة شفاء لكل طریح افراش
  شتظن المریض ایغیر الوصفھ
  شحجیلك بعد كل السوالف بیك
  بردانھ السوالف بیك بس تدفھ

  شما نحجي و نسولف یعجز التعبیر
  تظل فوك الوصف ما نكدر انوصفھ

 1الحلقة /  -وارث  ا   ا وا   ااق 
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كان لنا فرصة طیبة أن تلت�ق�ي ج�ری�دة ال�ع�راق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة 

 بالمایسترو الفنان عمار شكري فاھال وسھال بكم.

  

  حدثني عن بدایة انطالقتك الفنیة ؟  -

منذ صغر سني و كانت ب�ذور ال�م�وھ�ب�ھ   * تولعت بالموسیقى

وتكبر معي، في المرحلة االبتدائیة ك�ن�ت اش�ارك   تنمو داخلي

في مراسیم رفع العلم العراقي وأنشاد النشید الوطني، ول�ألول 

تعرفت إلى السلم الموسیقي ون�ط�ق ح�روف�ھ ك�ان�ت ع�ام   مرة

على ید الفنان الكبیر (االستاذ شوكت رشید رح�م�ھ هللا) 1984

والتحقت بمجموعة من الدورات لتع�ل�ی�م ال�م�وس�ی�ق�ا وال�م�ق�ام 

العراقي، وأشرف على تدریسي اسات�ذة ل�ھ�م ب�اع ط�وی�ل ف�ي 

مجال الموسیقا أذكر منھم االستاذ ج�الل ال�ون�داوي واالس�ت�اذ 

  صالح النقاش وغیرھم ..

شارك�ت ف�ي م�ھ�رج�ان ال�رب�ی�ع ض�م�ن ف�رق�ة  1988في عام 

موسیقیة، وأعتبر تلك المشاركة االنطالقة الح�ق�ی�ق�ی�ة ل�ي ف�ي 

 عالم الموسیقا.

 

ھل الفنان ھو من یقرر أن یصبح م�ؤل�ف م�وس�ی�ق�ي ... أم   -

التألیف الموسیقي ھو أحساس وإلھام مثل القصیدة الش�ع�ری�ة 

  لیس لھا مكان أو زمان؟

* من المعروف أن الفن عموما ًھو أحساس وحسب نوع ھ�ذا 

الفن لكن المقولة السائدة تقول أن أكثر الفنانی�ن أحس�اس�ا ھ�م 

الموسیقیین ألنھم یترجمون األحاسیس بطریقة أكثر ع�م�ق و 

  تأثراً.

 

  ماھو الفرق بین مؤلف مقطوعة موسیقیة و ملحن؟  -

* الفرق كبیر، الملحن ی�ق�رأ ن�ص األغ�ن�ی�ة وی�ت�ف�اع�ل م�ع�ھ�ا 

بطریقة لحنیة، اما التألیف ھو عبارة عن قصة مصغرة تحك�ى 

بطریقة لحنیة، ومحبي الموسیقا وحدھ�م یس�ت�ط�ی�ع�ون ق�راءة 

 ھذه القصة.

 

ونحن في ظل االیقاعات السرعیة عندما تقدم أغنیة ق�دی�م�ة   -

بتوزیع موسیقي جدید ھل یضر أو یؤثر على اللحن األس�اس�ي 

  لألغنیة و یضیع القدیم أمام الحدیث؟

* أنا من مشجعي أحیاء الموسیقا التراثیة شریطة الم�ح�اف�ظ�ة 

على المیلودي األصلي والمق�ام وھ�ن�اك ال�ك�ث�ی�ر م�ن األم�ث�ل�ة 

لفنانین قدموا الت�راث ب�أس�ل�وب عص�ري م�ث�ل ال�ف�ن�ان ال�ھ�ام 

المدفعي حیث نشر التراث العراق�ي ب�ك�ل أن�ح�اء ال�ع�ال�م ون�ال 

  أعجاب الكثیرون.

 

أیھما یأخذ وقت أكثر في تل�ح�ی�ن ، ال�ق�ص�ی�دة أم األغ�ن�ی�ة    -

  المكتوبة باللغة العامیة؟

* من المعلوم أن القصیدة تأخذ ال�وق�ت األط�ول بس�ب�ب ت�ع�دد 

وخصوصاً إذا ك�ان�ت ال�ق�ص�ی�دة   أبیات الشعر الوزن والقافیة 

قصیدة نثر، حیث ت�ح�ت�اج ال�ى ت�ح�وی�الت إی�ق�اع�ی�ة وط�ب�ق�ات 

 صوتیة منوعة حتى تأخذ الشكل النھائي.

 

 لدیك عدة مقطوعات موسیقیة أیھم األقرب إلى قلبك؟   -

ل�ھ�ا رك�ن   *  لكل قطعة موسیقیة من مقطوعاتي الموسیق�ی�ة

خاص في ذاكرتي ألن كل قطعة عبرت عن احساس معین ف�ي 

 وقتھ ..

 

  ھل حدث و أن ألفت مقطوعة موسیقیة ألمرأة ؟  -

مع أحاسیسي و كلم�ات ل�م   * نعم كل مقطوعاتي ھي محاورة

، ترجمتھا عبر س�ل�م ال�م�وس�ی�ق�ا  تسطر، لم استطع البوح بھا

لتعزفھا أناملي وتغنیھا االوتار عبر مقطوعات خالدة ت�ن�اث�رت 

  من روحي لتعبر إلى العالم.

 

لماذا موسیقانا مازالت محدودة أو م�ح�ص�ورة ف�ي ع�ال�م�ن�ا   -

  العربي؟

* السبب أن الفن في عالمنا العربي ی�واج�ھ ھ�ج�م�ات ف�ي ك�ل 

  وقت حیث أن المبدع في عالمنا العربي یھاجم إذا كان ناجحاً.

 

الموھبة الجیدة كیف یمكنھ�ا أن ت�ظ�ھ�ر وت�ق�ف ف�ي الص�ف  -

االمامي وإلى ماذا تحتاج ل�ك�ي ت�ك�ون ف�ي ال�م�ق�دم�ة ف�ي ھ�ذا 

  العصر وسط ھذا الكم الھائل من منافسات؟

* في بالد الغرب یستطیع أي شاب أن ینتج لنفسھ الن ث�ق�اف�ة 

الموسیقا تبدأ عندھم من الصغر أما عندنا فإن االنت�اج ی�ع�ت�ب�ر 

  مكسب مادي بحت دون اعطاء الفن االعتبارات.

 

  ما ھو تعریف الموسیقا برأیك؟ -

 * الموسیقا بالنسبة لي ھي الھواء الذي اتنفسھ.

  

وفي نھایة ھذا اللقاء ال�ل�ط�ی�ف اش�ك�ر ج�م�ی�ع ال�ع�ام�ل�ی�ن ف�ي 

العراقیة واخص بالشكر والعرفان رئ�ی�س ال�ت�ح�ری�ر   الجریدة

الدكتور موفق ساوا والصدیقھ العزیزة االستاذة تارا إیب�و م�ع 

  تمنیاتي لكم بكل الموفقیة والنجاح.

 

  المایستروعمار شكري :  نبذة عن حیاة

عمار شكري محمود م�ل�ح�ن وم�وزع م�وس�ی�ق�ي م�ن م�وال�ی�د 

، حاصل على شھادة الدكتوراه بالموسی�ق�ا 1973عام   كركوك

  في القاھرة  من المعھد العالى للموسیقا

 اشترك في عده مھرجانات دولیة ومحلیة نذكر أھمھا : 

 1994 -1993لعامین متتالین    مھرجان بابل الدولي

ف�ي   مھرجان االغنیة الطالبیة االول والثاني والثالث وال�راب�ع

 1996،  1995، 1994،  1993بغداد العوام 

حائز على قالدة االبداع من مھ�رج�ان ت�ق�رأ ف�ي ك�رك�وك ع�ام 

2018 

خاصل على عدة شھادات تقدیریةعراقیة ودولیة ودرع أفض�ل 

 2018فنان عام 

م�ق�ط�وع�ة  284لھ عدة مؤلفات موسیقیة حی�ث ب�ل�غ ع�ددھ�ا 

  موسیقیة..

رئیس جمعیة جمعیة الموس�ی�ق�ی�ن ال�ع�راق�ی�ن ف�رع ك�رك�وك  -

سابقا، عمل كمق�دم وم�ع�د ل�ب�رن�ام�ج ن�ج�وم ال�ف�ن ف�ي إذاع�ة 

الرشید.. مدیر إذاعة الرشید ك�رك�وك س�اب�ق�ا م�دی�ر م�ؤس�س�ة 

س��اون��د م��ی��وزك ل��الن��ت��اج وال��ت��وزی��ع . ل��ھ اع��م��ال م��ع ع��دة 

ع�راق�ی�ی�ن وع�رب م�ن مص�ر وال�م�غ�رب وال�ج�زائ�ر   فنان�ی�ن

  واالمارات

  مؤسس مھرجان االغنیة التراثیة في كركوك 

  حائز على قالدة االبداع من مھرجان تقرأ في كركوك

 اا اا   او ر ي
-  ا   ت .. تا   ا ر"  "أوا  

 
 

  حوار : تارا إیبو/ أربیلاجرى ال
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ص�اح�ب دی�وان  -كان اب�و م�ح�م�د ب�ن خ�ل�ی�د 
في ایام الناصر لدین هللا ی�ق�ول ل�م�ن  -الخراج 

قال لھ: قد قیل عنك ان واس�ط�ا وال�ب�ص�رة ق�د 
خربتا لشدة العنف باھلھما في تحصیل االموال 
فق�ال اب�و م�ح�م�د: م�ادام ھ�ذا الش�ط�ر ب�ح�ال�ھ 
والنخل نابتا في منابتھ بحالھ م�ات�خ�رب واس�ط 

  ”.والبصرة ابدا
ك�ان “:  مواعید ع�رق�وب” ومن االمثلة قولھم: 

عرقوب رجال من العمالقة ، فأتاه اخ لھ یس�ال�ھ 
شیئا یعطیھ من ثمار نخلة. فق�ال ل�ھ ع�رق�وب: 
اذا طلع نخلي. فلما طلع اتاه فقال لھ: اذا اب�ل�ح. 
فلما ابلح اتاه . فقال اذا زھا ، ف�ل�م�ا زھ�ا ات�اه 
فقال : اذا ارطب. ف�ل�م�ا ارط�ب ات�اه ف�ق�ال: اذا 
اتمر، فلما اتمر ج�زه ل�ی�ال ول�م ی�ع�ط�ھ ش�ی�ئ�ا. 

 فضربت بھ العرب المثل في خلف الوعد.
التمر ف�ي ال�ب�ئ�ر وع�ل�ى :” ومن االمثال قولھم 

واص��ل��ھ ان م��ن��ادی��ا ك��ان ف��ي ”  ظ��ھ��ر ال��ج��م��ل
الجاھلیة ی�ق�ف ع�ل�ى اط�م (حص�ن) م�ن آط�ام 
المدینة حین یدرك التمر وینادي بذلك. اي م�ن 
سقى ماء البئر ع�ل�ى ظ�ھ�ر ال�ج�م�ل ب�الس�ان�ی�ة 
(الساقیة او الناعور) وجد ع�اق�ب�ة س�ق�ی�ھ ف�ي 

 تمرة.
” حیاة النبات والحیوان”لقاھري صاحب كتاب 

تش��ب��ھ ال��ن��خ��ل��ة االنس��ان ف��ال��ن��خ��ل��ة ذات ج��ذع 
منتصب ومنھا الذكر واالنثى وانھا الت�ث�م�ر اال 
اذا لقحت. واذا قطع رأسھا ماتت واذا ت�ع�رض 
قلبھا لصدمة قویة ھلك�ت. واذا ق�ط�ع س�ع�ف�ھ�ا 
التستطیع تعویضھ من مح�ل�ھ ك�م�ا الیس�ت�ط�ی�ع 
االنسان تعویض م�ف�اص�ل�ھ. وال�ن�خ�ل�ة م�غ�ش�اة 
باللیف الشبیھ بشعر الجسم في االنس�ان، ف�ھ�ل 

  التكون ھذه الصفات شبیھة بصفات البشر؟
مخ�ت�ص�ر ” وقد ذكر ابن الفقیھ الھمذاني بكتابھ 

ان الھل ال�ب�ص�رة م�ن ال�ن�خ�ی�ل ”  كتاب البلدان
وانواع التمور ماع�دم م�ث�ل�ھ ف�ي ج�م�ی�ع ك�ور 

 النخل .
وذك��ر ال��ج��اح��ظ ان��ھ��م احص��وا اص��ن��اف ن��خ��ل 
ال��ب��ص��رة دون ن��خ��ل ال��م��دی��ن��ة ودون مص��ر 
والیمامة والبحرین وع�م�ان وف�ارس وك�رم�ان 
ودون ال��ك��وف��ة وس��وادھ��ا وخ��ی��ب��ر وذوات��ھ��ا 
واالھ��واز وم��ا ب��ھ��ا وای��ام ال��م��ع��ت��ص��م : واذا 

 ثالثمائة وستون ضربا.
ك�ت�اب ” وذكر ابو حنیفة الدینوري في م�ؤل�ف�ھ 

ان كل ما الیعرف اسم�ھ م�ن ال�ت�م�ر ” :  النبات
 “.فھو دقل. واحدتھ دقلة وھي االدقال 

وقد اشار محمد بن احمد ابي الم�ط�ھ�ر االزدي 
لجمل�ة ” حكایة ابي القاسم البغدادي ” في كتابھ 

انواع من التمور العراقیة المشھورة في بغ�داد 
وال ارى ” في المائة الرابعة للھجرة م�انص�ھ: 

فیھا (اي في بالد ایران) بسرماء س�ك�ر ی�ن�ق�ت 
في الفم كأنھ الفاینذ الخزائني، بسرة منھ خ�ی�ر 
من نخلة، وشمراخ خیر من قراح، وال الس�ك�ر 
وال ال�ج�س�ی�وان وال ال�ط�ب�رزد (ال�ت�ب�رزل) وال 
االزاد (ال��زھ��دي) وال��ق��رش��ھ وال��خ��اس��ت��وي 
(الخستاوي) والمشمشي والعبدسي والخرك�ان 
والع�روس وال�ھ�ل�ی�اث وال�ح�م�ران وال�ھ�ی�رون 

والباذنجان والمادیان وال المشان والص�ع�ت�ري 
والمعقلي والبسر المطبوخ وال التمر ال�م�ص�ن�ع 
البرھیمي والصرفان والبرني وال ال�م�ل�ع�ق وال 
الصیحاني والعمري وال البدالى وال�ف�رش�ى وال 
البربن واالزاد العلك اللزج الذي كانھ ال�ق�ن�د او 

 “.شھد مقمع بعقیق 
احسن التقاسی�م ف�ي م�ع�رف�ة ” وجاء في كتاب 

لصاحبھ شمس ال�دی�ن اب�ي ع�ب�د هللا ”  االقالیم 
محمد بن احمد ب�ن اب�ي ب�ك�ر ال�ب�ن�اء الش�ام�ي 
المقدسي المعروف بالبشاوري وھ�و م�ن اھ�ل 

وبالبصرة من ” المائة الرابعة للھجرة مایأتي: 
اجن�اس ال�ت�م�ور تس�ع�ة وارب�ع�ون : الض�ب�ي، 
الحرثي، الخیشوم، الصحري، السكر، البشكر، 
ال��ط��ب��رزذ، االح��م��ر، االص��ف��ر، ال��خ��س��ت��وان��ي، 
المعقلي، االزاذ، الھلیاث، الكرام�ي، ال�ق�ث�ری�ة، 
ال��ق��ری��ط��ي، ال��ھ��ی��روم، ال��ب��دال��ى، ال��ری��ف��ي، 
العروسي، الباذنجاني، االبرھیمي، الزن�ب�وري، 
الیع�ض�وض، ال�ب�رن�اج، ال�م�ح�در، ال�ب�ی�رون�ي، 
الشویقي، الجیشوان (او الخیشوان)، العمري، 
ال��ق��رش��ي، ال��ی��م��ام��ى، ال��ب��رن��ي، الس��ھ��ری��ز، 
الخركان، الحاسران (كذا)، االصفر، المحك�رم، 
ال��ق��ص��ب، ال��ج��ن��ان��ي، ال��م��دح��رج، ال��ف��ران��ي، 
الشرقي، الخوارزمي، الفحل، المأبوري، بیض 
البغل، الفاوسان. وبھا : ص�ی�ح�ان�ي ن�ق�ل�ھ اب�و 
احمد الم�وس�ائ�ي م�ن ال�م�دی�ن�ة . وال ی�ن�ق�ط�ع 

 “.الرطب من البصرة اال شھرین
ولقد وصف خالد بن صفوان ل�ع�ب�د ال�م�ل�ك ب�ن 
مروان االموي في االشادة بم�ح�اس�ن ال�ب�ص�رة 

اول�ھ ال�رط�ب واواس�ط�ھ ال�ع�ن�ب وآخ��ره ”…  
القصب. فاما الرطب ع�ن�دن�ا ف�م�ن ال�ن�خ�ل ف�ي 
مباركھ كالزیتون عندكم في مناب�ت�ھ : ھ�ذا ف�ي 
افنانھ كذاك على اغصانھ. ھذا في زمانھ ك�ذاك 
في آبانھ من الراسخات في الوحل ال�م�ط�ع�م�ات 
في المحل الملقحات بالفحل، یخ�رج�ن اس�ف�اط�ا 
عظاما واوساطا ضخاما، وفي روایة: یخ�رج�ن 
اسفاطا واوساطا كانما ملئت ریاطا، ثم یتفل�ق�ن 
عن قضبان الفضة منظومة بال�ل�ؤل�ؤ االب�ی�ض، 
ثم تتبدل قضبان ال�ذھ�ب م�ن�ظ�وم�ة ب�ال�زب�رج�د 
االخضر، ثم تصیر یاق�وت�ا اح�م�ر واص�ف�ر، ث�م 
تصیر عسال في شنة من سحاء لیست ب�ق�رب�ھ. 
وال اناء ح�ول�ھ�ا ال�م�ذاب ودون�ھ�ا ال�ح�راب ال 
یقربھا الذباب مرفوعة عن التراب، ث�م تص�ی�ر 
ذھ��ب��ا ف��ي ك��ی��س��ة ال��رج��ال یس��ت��ع��ان ب��ھ ع��ل��ى 

 “.العیال
 

وذكر یاقوت الحموي ف�ي س�ی�اق ك�الم�ھ ع�ل�ى 
لما نزل ع�ت�ب�ة ب�ن ” البصرة : قال االصمعي : 

غزوان الخریبة، ولد بھا عبد الرحمن ب�ن اب�ي 
بكرة. وھو اول مولود ولد بالبصرة. فنحر ابوه 

 جزورا اشبع منھا اھل البصرة.
وكان تمصیر البصرة ف�ي س�ن�ة أرب�ع عش�رة، 
قبل الكوفة بستة اشھر. وك�ان اب�و ب�ك�رة اول 
من غرس النخل بالبصرة. وق�ال : ھ�ذه ارض 

 “.نخل ثم غرس الناس بعده 
 

وقد اشار ابن الكلبي وغیره من ال�ق�دام�ى ال�ى 
المواضع ال�ت�ي ق�دس�ھ�ا ال�ج�اھ�ل�ی�ون، ل�وج�ود 
االشجار المقدسة فیھا، ومنھ�ا ن�خ�ل�ة ن�ج�ران. 

وھي نخلة عظیمة كان اھل البلد من االعراب ” 
یتعبدون لھا، ولھا عید في كل سن�ة، ف�اذا ك�ان 
العید علقوا علیھا كل ثوب حسن وجدوه وحلي 
النساء، فخرجوا الیھا ی�وم�ا وع�ك�ف�وا ع�ل�ی�ھ�ا 

اما الدافع الى عبادتھا فھو ض�خ�ام�ت�ھ�ا ”.  یوما
 وقوتھا وثمرھا الكثیر ونفعھا الغزیر.

 رأى اعرابي دقیقا وتمرا. ”
فاشترى التمر وعاف الدقیق ف�ق�ی�ل ل�ھ: ك�ی�ف 
وسعر الدقیق والتمر واحد؟ قال ان ف�ي ال�ت�م�ر 

 “..ادمة وزیادة حالوة
.................................. 

 المعھد العالى للفنون الشعبیة أكادیمیة الفنون* 
 دراسات علیا

 لیسانس اداب لغات شرقیھ
 سوھاج

Cairo University  جامعة القاھرة 
 مدینة الجیزة

       ا أم  
  

 
 
 
 

 
 اسماعیل خوشناو

 

 أَعذریني
 أنا السَّبب

 كلوٍح اِرتَدى  لیلٌ 
 مالبساً تَروي اْلھناء

 نجوُمھُ بِألوانٍ 
  تفوُح بِالسَّعادةِ 

 لِلقلِب ُكلَّما اْشتھى
 قمُرهُ بِالبھاءِ 

 قد أضاَء ُكلَّ الثَّرى
 إذا اْللَیُل لو أظلمَ 
 والنَّظُر قَد ادَّعى

 شلَّ اْلعمى
 ثاَر اْلغضب

  یا لیُل إنَّك السَّبَب
 قصائدي

 على ُغصِن دیوانھا
 قَد أثمرتْ 

 كلماتي كأزھارٍ 
 على أمواِج اْلحیاةِ 

 بِعطِرھا
 تواترتْ 

  لو قدََّر َربِّي یوماً 
 قصائدي تغیََّرتْ 

 ِمْن أبیَض ألسودَ 
  ذبَلَتْ   وروُدھا

 اْلُكفُر َمدَّ ِرجلَھُ 
  ھي السَّبَب
  حتَّى اْلقََدر
 یَوٌم ُحزنٌ 
  یوٌم َغَزل
 في إألولِ 

 كبقیِة ما ُذِكر
 ال َمفرَّ 

 اْلقدُر ھو السَّبب
  اللیلُ   أنا

  وھتاُف اْلقصائدِ 
 واْلقدُر بِنھیِھ وما أََمر

  أعذریني
  والدُّموُع قد أشاعتْ 

 ُكلَّ اْلَخبر
  ال محالَ 

 ِمْن أجلكِ 
 سأقولُ 

 بأنني أنا السَّبب
**************************** 

  ا اد
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 !! سعاد نعیم
 

 صوتك یأتي من بعید
 ...كل شيء تركتھ ینادیك

 !!! یعذبني صداك
 وإغفاءة عیونك

 !!! أبحث عنك بخیوط الفجر
 .. أسمعك في مآذن صباح وتراتیل سماویة

 وحین یلوح عطرك مع عطري
 إلیك وكل زاویة من بیتي  یزداد حنیني

 وفي كل أغنیة حّب . لنا فیھا ذكرى
 كتبت على حائط أو ورق أو غصن شجر

 أتأمل غدي بعینیك الناعستین
 ورائحة قھوتي تشتاق شفتیك

 طالت غربتي 
 ورماد سكائري تطایر مع الذكریات

  ومن دخان الذكریات
 اكتب اشتیاقي إلیك

 حبي لك لن ینتھي ولن یموت
 حلمي فیك یسابق وعیي

 فأما ان تأتین أو تأتین
 وا{ى غدي بین عینیك,  

 ...حلما لماٍض بعید
 
 

******************************* 
 

  ه 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 كندادشتو الریكاني/ 
 
 

 حین تبتسم لي یحمر وجھھا
 تسكن الشمس

 وجنتیھا
  دفئھا یالمس قلبي

 فیسرع كطفل صغیر لیَرتمي
 بین یدیھا

 ترفعھ وتالعبھ كیفما تشاء
 ترضعھ من حنانھا

 تغمره بفیض قبالتھا
 وتختم بابھ بشمع الوفاء

 لیبقى وفیاً لھا
 یحبھا ویسعد حیاتھا

  ھذه ھي حبیبتي
 ال تحسدوني علیھا

 كان قلبي أرضا قاحلة
 قبل أن ألتقیھا

 إخضرَّ في حبھا
 من یوم لقائي بھا

 فأصبح بستانا من الورود
 یزید من عطرھا وجمالھا

 تبھرني وتسحرني بإبتسامتھا
 وتجعلني كقطعة ُسكرٍ 

 أذوب في ھواھا
 مرت علینا عشرات السنین

 ال زلت أشعر انھا في ریعان شبابھا
 فأصبحُت أكثر مغرماً في حبھا
 تلھمني شعرا وتزیدني عشقاً 

 عند سماعي كلماتھا
  فأكتب من حنایا قلبي

 أجمل قصیدة لھا
 ھذه ھي حبیبتي

 ال تحسدوني علیھا..!!.

 زینب محمد عبد الرحیم  
 مصر 

 ااث اا و دب ااث ا 
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المحتجون العراقیین یوقدون الشموع على أرواح الضحای�ا  

التي سقطت في المظاھرات المناھضة للحكومة ف�ي م�دی�ن�ة 

 كربالء جنوب بغداد

 

خ�رج ال�ع��راق�ی�ون م��رة أخ�رى إل��ى الش�ارع وھ��م م�ازال��وا 

یرفضون قبول رئیس الوزراء "الجدید". حس�نً�ا، ال ی�وج�د 

شيء جدید عن محمد توفیق عالوي. إنھ ج�زء م�ن ال�ن�ظ�ام 

النظام الذي تم إرساؤه بعد ال�غ�زو األم�ری�ك�ي؛ ھ�ذا  -القدیم 

النظام الطائفي الفاشل الذي تسبب في الكثی�ر م�ن ال�م�ع�ان�اة 

للعراقیین. إن النظام الذي أسستھ الوالیات المتحدة لم یمن�ح 

العراقیین المزید من الحریة والكرامة واألمن وال مستوی�ات 

معیشة أفضل مما كان في عھد ص�دام حس�ی�ن. ل�ق�د ان�ت�ھ�ى 

األمر، حتى لو كان ذلك ع�ن غ�ی�ر قص�د، ف�ق�د م�ن�ح رج�ال 

المیلیشیات األمیین السیطرة على البالد. وھك�ذا، ف�ب�دالً م�ن 

أن یسیطر على البالد دكتاتور واحد، ف�إن الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 

 وقع تحت سیطرة علیھ من البلطجیة.

لقد كان لدى جورج دب�ل�ی�و ب�وش رؤی�ة، وال�ت�ي ق�د ی�ق�ول 

البعض إنھا طوباویة والبعض اآلخر یقول مكیافیلي، ل�ن�ش�ر 

الدیمقراطیة في الشرق األوسط. وكانت النتیج�ة ق�ی�ام ح�ك�م 

طائفي في العراق. وبدأت العملیة بوضع دستور ال صل�ة ل�ھ 

بالنسیج االجتماع�ي ل�ل�ب�ل�د، ح�ی�ث قس�م ال�دس�ت�ور ال�ج�دی�د 

الشعب العراقي إلى شیعة وسنة وأكراد. لذا ف�ع�ن�دم�ا ی�ن�ظ�ر 

القانون إلى كل مواطن وی�ت�ع�ام�ل م�ع�ھ ع�ل�ى أن�ھ س�ن�ي أو 

شیعي أو كردي، فإن المواطن سوف ینظر إلى ن�ف�س�ھ ع�ل�ى 

 ھذا النحو قبل أن یعتبر نفسھ عراقیاً.

لم تستثمر الحكومة الفاسدة أموالھا في أي ق�ط�اع إن�ت�اج�ي، 

وبدالً من ذلك استخدمت التسھیالت الحكومیة كأبقار حلوب�ة 

نقدیة. واستعان الزعماء الطائفیون المخت�ل�ف�ون ب�أش�خ�اص 

أمیون لمجرد زیادة قاعدة الناخ�ب�ی�ن. وع�الوة ع�ل�ى ذل�ك ، 

ُمنحت العقود الحكومیة بأثمان اسطوریة إلثراء السیاسی�ی�ن 

 وأتباعھم.

إن الوضع العراقي مشابھ جدا للوضع في لبن�ان. وم�ع ذل�ك 

، فإن ال�ج�ان�ي ف�ي ال�ع�راق واض�ح ل�ل�غ�ای�ة: إن�ھ ال�والی�ات 

المتحدة. على الرغم من أنھ ال یمكن للمرء أن یلوم أم�ری�ك�ا 

فقط على كل ما جرى من مصائب لل�ع�راق ، إالّ أن ال�ن�ظ�ام 

الحالي قد تأسس في أثناء سیطرة الوالیات ال�م�ت�ح�دة ع�ل�ى 

البالد. وبالتالي فھي ت�ت�ح�م�ل مس�ؤول�ی�ة ك�ل م�ا ج�رى م�ن 

كوارث عل�ى ال�ع�راق�ی�ی�ن. واآلن ب�ع�د أن أدرك�ت ال�والی�ات 

المتحدة الوحش الذي خلقتھ، فإنھا راح�ت ت�ح�اول ت�دم�ی�ره 

عن طریق ممارسة أقص�ى ق�در م�ن الض�غ�ط ، ك�ج�زء م�ن 

استراتیجیة الرئیس دونالد ترام�ب إلض�ع�اف األع�داء. ل�ق�د 

ھدد وزیر ال�خ�ارج�ی�ة األم�ری�ك�ي م�ای�ك ب�وم�ب�ی�و ب�م�ع�اق�ب�ة 

ال��م��س��ؤول��ی��ن ع��ن ال��ف��س��اد وال��م��س��ؤول��ی��ن ع��ن م��ھ��اج��م��ة 

المحتجین. وفرضت واشن�ط�ن ف�ي دیس�م�ب�ر/ ك�ان�ون األول 

العقوبات على ث�الث�ة م�ن ق�ادة ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات ال�ذی�ن ك�ان�وا 

 یھاجمون المحتجین بدعم من حكام إیران.

وحسب منطق الوالیات المتحدة ، فإن الح�ك�وم�ة ال�ع�راق�ی�ة، 

شأنھا في ذلك شأن الحكومة في لبنان، ھي حل�ی�ف�ة إلی�ران، 

وعندما تسقط ، ستضعف إیران. ومع ذلك ، ف�إن ت�رك ب�ل�د 

في حالة انھیار ال یحل المشكلة. ففي خالل الحرب العال�م�ی�ة 

الثانیة، دمرت الوالیات المتحدة ألمانیا النازی�ة، ول�ك�ن ك�ان 

لدیھا خطة إلعادة بنائھا. أما الیوم ف�إن ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 

تشجع تفكیك ال�ن�ظ�ام ال�ط�ائ�ف�ي ال�ف�اس�د ال�ذي أس�س�ت�ھ ف�ي 

العراق، لكن المشكلة ھي أنھ ال توجد خطة واضحة ل�ت�ق�دی�م 

البدیل. ومع ذلك، فإن العراقیین ال یعولون عل�ى أي ش�ع�ور 

أمریكي بالذنب أو أیة مسؤولیة تتحملھا في السیط�رة ع�ل�ى 

 بالدھم.

ومن المثیر لإلعجاب مشاھدة مثابرة الشعب العراقي، ال�ذي 

ال یردعھ أو یخیفھ القمع الوحشي الذي تمارسھ الدولة ض�د 

احتجاجاتھم. وتظھر االحتجاجات أیضاً درجة من ال�ت�ن�ظ�ی�م. 

فعلى ال�رغ�م م�ن اغ�ت�ی�االت األعض�اء ال�ب�ارزی�ن، تس�ت�م�ر 

االحتجاجات الشعبیة في اك�ت�س�اب ال�زخ�م. ول�دی�ھ�م رس�ال�ة 

واضحة ومطالب واضحة. كما ھو الحال ف�ي ل�ب�ن�ان، ول�ك�ن 

من الصعب للغایة أن یستجیب الن�ظ�ام ال�ح�ال�ي ل�م�ط�ال�ب�ھ�م. 

فالنظام العراقي غارق في الفساد. وبالتالي فإن�ھ غ�ی�ر ق�ادر 

وغیر راغب في إجراء إصالحات. ول�ی�س ل�دى ال�ح�ك�ام م�ا 

یقدمونھ لقواعدھم سوى سلعة الطائفیة. ومرة أخرى، ك�م�ا 

ھو الحال في ل�ب�ن�ان، ف�إن ال�ع�راق�ی�ی�ن أض�ح�وا أس�رى ف�خ 

الدیمقراطیة. ماذا باستطاعتھم ان ی�ف�ع�ل�وا؟ ك�ی�ف ی�م�ك�ن�ھ�م 

الفرار من ھ�ذه ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ال�زائ�ف�ة غ�ی�ر ال�ت�م�ث�ی�ل�ی�ة؟ 

والقضیة العراقیة أكثر حدة من م�ث�ی�ل�ت�ھ�ا ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة ، ألن 

القوات المسلح�ة ط�ائ�ف�ی�ة ومس�یّ�س�ة. وق�د نش�روا أخ�ب�اراً 

مزیفة لتشویھ سمعة االحتجاجات ، ووصفوا ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 

بأنھم "مخربون". وال یُنظر لحد اآلن إلى الجیش عل�ى أن�ھ 

 یقف إلى جانب الشعب.

إن البدیل أمام المتظاھرین العراقیین ھو الع�م�ل ع�ل�ى ب�ن�اء 

شبكات مناطقیة ومھنیة وقطاعیة. وم�ت�ى م�ا ت�ت�ش�ك�ل ھ�ذه 

الشبكات، یصبح باإلمكان ال�ت�واص�ل ب�ع�ض�ھ�م م�ع ال�ب�ع�ض 

ووضع خطة للبلد، خطة شاملة ل�إل�ص�الح تش�م�ل م�خ�ت�ل�ف 

القطاعات، بما في ذلك المالیة والتعلیم وال�ط�اق�ة وال�رع�ای�ة 

الصحیة. عندما یتحقق ھیكل لھ�ذه الش�ب�ك�ات وی�ت�م إض�ف�اء 

الطابع الرسمي على قنوات االتصال، ویمكن ل�ل�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 

اإلعالن عن تشكی�ل ح�ك�وم�ة ان�ت�ق�ال�ی�ة م�وازی�ة م�ع خ�ط�ة 

إصالح ملموسة وقانون ان�ت�خ�اب�ات ج�دی�د، م�م�ا ی�ؤدي ف�ي 

 نھایة المطاف إلى وضع دستور جدید للعراق.

ومع ذلك ، وحتى ال یجري التعامل م�ع ح�راك�ھ�م ع�ل�ى أن�ھ 

 -مجرد تمرد، یجب علیھم التواصل مع ال�م�ج�ت�م�ع ال�دول�ي 

الدول العربیة المجاورة والوالی�ات ال�م�ت�ح�دة وال�م�ف�وض�ی�ة 

م��ن أج��ل ال��ح��ص��ول ع��ل��ى  -األوروب��ی��ة واألم��م ال��م��ت��ح��دة 

اعترافھم. وفي ھ�ذه ال�ح�ال�ة، وب�م�ج�رد االع�ت�راف ب�ھ�ی�ك�ل 

المحتجین على المستوى الدولي ، س�ی�ت�ع�ی�ن ع�ل�ى ال�ن�خ�ب 

الفاسدة الحالیة التنحي، ألنھ�م س�ی�ف�ق�دون ش�رع�ی�ت�ھ�م. ل�ن 

یحدث االنتقال بسالم. فلدى ھؤالء السیاسیین می�ل�ی�ش�ی�ات�ھ�م 

وبلطجیتھم، وھم على استعداد للخروج إل�ى الش�ارع وذب�ح 

األش��خ��اص ال��ذی��ن ی��ط��ال��ب��ون ب��ال��ك��رام��ة. وم��ع ذل��ك، ف��إن 

االعتراف الدولي وتط�ب�ی�ق الض�غ�ط ال�دول�ي م�ن ش�أن�ھ أن 

 یعطي المحتجین زخماً ھائالً إضافة إلى الحمایة الحمایة.

كان لدى مستشار األمن القوم�ي األم�ری�ك�ي الس�اب�ق ك�ول�ن 

باول یستند على"قاعدة الفخار بارن" ال�ت�ي ت�ن�ط�ب�ق ع�ل�ى 

في حالة قیام المشتري بك�س�ر ال�ف�خ�ار   الحرب. والتي تقول

عرضاً فعلیك أن تتحمل النتائج: "أنت تح�ط�م ال�ف�خ�ار، إذن 

أنت تملكھ". وأصبحت فیما بعد عقیدة سمیت باسم�ھ. ع�ل�ى 

أي حال، لقد أدت أخ�ط�اء ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة وس�ی�اس�ات�ھ�ا 

السیئة إلى تحطیم العراق. لقد حان الوقت اآلن ألم�ری�ك�ا أن 

تتحمل تلك األخطاء وتصحیحھا. ال یتحقق ذلك إالّ من خ�الل 

السماح لسقوط البالد بالھبوط ، ولكن بمساعدة الم�ح�ت�ج�ی�ن 

على تشكیل حكومة تمثیلیة قادرة ع�ل�ى إج�راء اإلص�الح�ات 

 وتحقیق تطلعات الشعب العراقي.

   ات اة ااق، 

 و  ان أن   ار  أء
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ت��م��ت��از ال��م��ج��م��وع��ة ال��ق��ص��ص��ی��ة   

(المصاب�ح ال�ع�م�ی�اء) ل�ل�ق�اص ح�م�ی�د 

 1الحریزي الصادرة عن دار ت�م�وز ط

على استحضارھا قدر ك�ب�ی�ر   – 2019

ما ھیمنة المقوالت واالطر وال�ت�ق�ال�ی�د 

واالغراض االجتم�اع�ی�ة ك�م�رج�ع�ی�ات 

فكریة ذات طابع اقناعي مھیمن ع�ب�ر 

درامیة السرد ولغتھ الحمیمیة القریبة 

م��ن وج��دان ال��ق��اريء ، م��ن خ��الل 

التركیز على الھموم ال�ی�وم�ی�ة وع�ب�ر 

م��ن��ح ال��ح��ی��وان وال��ط��ائ��ر مش��ارك��ة 

 في محاكاة الواقع ونقده .  محوریة

فالكاتب القاص یرى انھ م�ع�ن�ي ب�ام�ر 

اظھار الھم السیاسي االیدولوجي م�ن 

خالل توظیف الصراع الطبق�ي وال�ھ�م 

االج��ت��م��اع��ي وفض��ح اس��ت��رات��ی��ج��ی��ة 

التزییف التي ت�ل�ب�س�ھ�ا ال�ب�ع�ض ع�ب�ر 

التوظی�ف ال�دی�ن�ي وال�ك�اری�زم�ا ال�ت�ي 

ففي قص�ة   افرزتھا لعبة تبادل االقنعة

(بصمة كلب) حیث طشف السرد عب�ر 

بصمة كلب عن استبطان موكد ألدان�ة 

واقعیة یفصح عنھ�ا الس�رد ب�اس�ل�وب 

فال�ق�اص ال�ح�ری�زي ی�م�ت�ل�ك  -تھكمي 

ادواتھ الفنیة الجمالیة ف�ي تش�خ�ی�ص 

مكونات الص�راع وت�ج�اذب�ات ال�ح�ك�ي 

وكذلك یمتلك الرؤیة ال�ت�ي تص�ل ال�ى 

اقصر الطرق ، فالكتابة   القاريء عبر

ع��ن��ده م��ن دون ت��أوی��ل واس��ت��ن��ط��اق 

لحفریات الوعي الجماھیري الج�م�ع�ي 

والشعبي تبدو سطحیة وجاف�ة ، ف�ل�ذا 

عمد الكاتب في مجم�ل قص�ص�ھ ع�ل�ى 

ت��ح��ف��ی��ز وت��أث��ی��ث ال��ج��و ال��ن��ف��س��ي  

القصصي لما لھ من دور في التماسك 

الفني للسرد الممھد لل�ب�ن�ی�ة الس�ردی�ة 

 التي تنبيء عن الحدث .

 

وكذا تأتي قصة التوكي لت�ش�ك�ل ادان�ة 

ت�زوی�ج ال�ق�اص�رة   لظلم الطفولة عبر

است�س�الم�ا ل�ع�رف اج�ت�م�اع�ي ب�ائ�س 

الیرع�ي ال�ح�ق�وق االنس�ان�ی�ة ل�ل�م�رأة 

والطفولة وعیا ووج�ودا ح�ی�ث ك�ان�ت 

الضحیة طفلة لما تزل تفكر بی�وم�ی�ات 

الطفولة من براءة ولعب ولھو وھك�ذا 

یفصح ال�ك�ات�ب ال�ح�ری�زي ف�ي س�رده 

الرامي بف�ض�اءات�ھ الض�اج�ة ب�االدان�ة 

 والسخریة من اعراف بالیة بائسة .

في قصة (غیرة ك�ل�ب) ی�ع�ود ال�ك�ات�ب 

الحریزي الى اضفاء الطباع االنسانیة 

على عوال�م س�ردی�ات�ھ م�ن ح�ی�وان�ات 

الس��ت��ن��ط��اق م��ا ت��ج��ی��ش ف��ی��ھ��ا م��ن 

سلوكیات وانف�ع�االت ف�ھ�ن�اك م�ق�ارب�ة 

وجدانیة اسقاطیة بین عال�م ال�ح�ی�وان 

 –ال�ك�ل�ب�ی�ن  –واالنسان بین الجرزین 

(فتنة ومسرور) وبین الح�ب�ی�ب�ی�ن م�ن 

صنف البشر والعالقة ال�ح�م�ی�م�ة ب�ی�ن 

ومزیون�ھ) ف�ال�ك�ات�ب ح�اول   -(صابر 

ایجاد توازن موضوعي وج�دان�ي ف�ي 

ع��الق��ة ال��ح��ب وال��غ��ی��رة ب��ی��ن ع��ال��م 

االنسان وعالم الح�ی�وان ف�ي ال�رغ�ب�ة 

والمیل  والعشق والغنج وانتقاالت لھا 

اسبابھا ال�ع�م�ی�ق�ة ال�ف�ائ�رة ف�ي ن�ف�س 

الحیوان حینما یحرم  رغب�ات�ھ وت�ھ�دد 

كرامتھ وتخونھ الح�ب�ی�س�ة بس�ب�ب م�ا 

فیصور لنا السرد م�دى ت�ف�ج�ر غ�ی�رة 

الكلب  مسرور  وان�ت�ص�اره ل�ك�رام�ت�ھ 

حینما وجد عشیقتھ الكلبة فتنة تخونھ 

من الكلب بكوع حیث ان�ت�ھ�ت ال�ق�ص�ة 

بتصویر فجائعي ودرامي لنھایة رحلة 

عش�ق وأدت�ھ�ا ال�رغ��ب�ة وال�خ�ی�ان�ة .. 

اع��راف   ی�ن��ت��ص��ر ال��ك��ات��ب ل��م��ف��ردات

اجتماعیة یعكس�ھ�ا ب�ت�وظ�ی�ف س�ردي 

ع��ل��ى م��ك��ون��ات ع��وال��م��ھ الس��ردی��ة 

 باسلوب ذكي .

قص�ة ال��ت��وك��ي \ ح��م��ی��د ال��ح��ری��زي . 

 الفضاء النفسي ))

ی��ب��دو ال��ج��و ال��ق��ص��ص��ي ف��ي قص��ة 

(الت�وك�ي) ع�الم�ة ب�ارزة ت�ق�ف ع�ل�ى 

مرم�ى ن�ظ�ر ال�ق�اريء، ع�ل�ى ام�ت�داد 

ویكون ھ�ذا ال�ج�و  –الملفوظ السردي 

القصصي یشكل دورا مھما في تحقیق 

فھو ال�م�م�ھ�د   –التماسك الفني للسرد 

لموضوع الب�ن�ی�ة الس�ردی�ة ال�م�س�ای�ر 

ال��م��ن��ب��يء ع��ن وق��وع   –الح��داث��ھ��ا 

 احداثھا .

*ب�ط��ل�ة ال�ق��ص�ة ال��ت�ي ت�دور ح�ول��ھ��ا 

االحداث على خ�الف ب�اق�ي ال�ق�ص�ص 

ت�ع�ان�ي  -الشخصیة ھي طفلة قاصرة 

م��ن اض��ط��ھ��اد ال��ع��رف االج��ت��م��اع��ي، 

فالطفل�ة ت�ح�ظ�ى ب�م�ك�ان�ة م�ھ�م�ة ف�ي 

الس��رد وم��ع ان دورھ��ا ك��ان س��ل��ب��ی��ا 

استقبالیا بس�ب�ب ص�غ�ر س�ن�ھ�ا وق�ل�ة 

ت��ج��رب��ت��ھ��ا وھ��ذا م��ا ی��ك��ون ع��ن��ص��ر 

 لقضیتھا..  مناصر

 

*كان ھناك تباین واض�ح ف�ي ت�وزی�ع 

ال�ق�وى ال�ف�اع��ل�ة ف�ي ھ��ذه ال�ق��ص�ة ، 

ان ال��ط��ف��ل��ة ومص��ی��رھ��ا   ف��ن��ل��م��ح

وت��ج��ج���رب��ت��ھ���ا ف��ي ج��ھ��ة وب��اق���ي 

الشخصیات االھل والزوج واالع�راف 

وال���ق���وى الس���ائ���دة ف���ي ال���ج���ھ���ة 

ولعل القاص یشیر الى غلب�ة   المقابلة

ال���ج���ھ���ل وال���ت���خ���ل���ف وال���م���ع���ای���ی���ر 

االجتماععیة المتخل�ف�ة ع�ل�ى ال�ب�راءة 

والنقاء والصدق . وھي غلبة تنصھ�ر 

في عمق البنى االجتماعیة الفاعلة في 

 وعي المجتمع ...

 

*ل��ع��ل م��ا ی��زی��د ال��ت��ق��ارب ال��ذھ��ن��ي 

والوجداني بین الشخصیات ال�ث�ان�وی�ة 

والطفلة في الحكي ویجسد احس�اس�ھ�ا 

بالفراغ والضی�اع وال�دون�ی�ة وال�ف�زع 

وب��ال��ت��ال��ي ی��وص��ل��ھ��ا ال��ى ل��ح��ظ��ة 

ب��ی��ن ت��ق��اط��ع  -وال��زی��ف  ال��م��ف��ارق��ة

(ال�ث�واب�ت وال�رم�وز ال�ت�ي  -المصائر 

استخدمھا ال�ق�اص ب�ت�وظ�ی�ف مص�ی�ر 

اضفت على القصة عوام�ل  -مأساوي 

فالدم عنصر مھ�م ف�ي  -ادانة تراكمیة 

تج�س�ی�د ف�ح�ول�ة ال�زوج ل�ی�ب�دو ع�ل�ى 

وھ�و   المستوى ال�واق�ع�ي ال�م�ن�ت�ص�ر

الرمز ال�ف�اض�ح ب�ل�ون ح�م�رت�ھ زی�ف 

االب��وة) ع��ل��ى  -ال��رع��ای��ة (االم��وم��ة 

صعید االسرة والمجت�م�ع ـ� اذا ك�ان�ت 

الضحیة براءة الط�ف�ول�ة وم�ج�ھ�ول�ی�ة 

مص��ائ��رھ��ا ال��م��ن��ف��ت��ح��ة ع��ل��ى فض��اء 

 التأویل.

 

قریبة  -قصة ناجحة  -*قدم الحریزي 

التناول بعیدة الغور تصدت الموض�وع 

ش��ائ��ك وخ��ط��ی��ر دون ان ت��ف��ش��ل ف��ي 

وقد  -ایصال التجربة ذھنیة او عملیة 

قدمت القصة ادانة واض�ح�ة وم�وق�ف�ا 

 معارضا الضطھاد الطفولة.

 

*اذ یرفض القاص ان ی�ؤس�س وع�ي 

البطلة (الطفلة) على مفھوم الجنس ، 

فالجن�س ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ھ�ا ك�ان ت�ج�رب�ة 

اكس�ب الس�رد ردود   مفارقة وھذا ما

 فعل مناصرة الرادة القاص.

 

 

*وب��ھ��ذا یش��ك��ل ال��وع��ي الش��ع��ب��ي 

ف�ن�ی�ة   ومرجعیاتھ المھیم�ن�ة وظ�ائ�ف

غائرة في تجلیات الحدث ف�ي قص�ص 

المصابیح العمیاء ل�ل�ق�اص ال�ح�ری�زي 

وك��ی��ف اف��رزت ھ���ذه ال��م���ص��اب��ی���ح 

عاكسة وناقدة بتھكم ومرارة   جدلیات

فداح�ة ال�ج�راح ال�غ�ائ�رة ف�ي ض�م�ی�ر 

الكائن  وھو یواجھ یوم�ی�ات ص�اخ�ب�ة 

 ضاجة بالعنف وااللم .

 

*قراءات المصابیح ال�ع�م�ی�اء ت�ت�ط�ل�ع 

لمراجع�ة ال�ذات م�راج�ع�ة ال�ق�ن�اع�ات 

السلبیة ال�ت�ي ع�ط�ل�ت ب�وادر الص�ن�ع 

 والجمال واالمل.

 

*ضحایا المصابیح العمیاء في التوكي 

وغیرھا من القصص تواجھ مرجعیات 

ت��أھ��ی��ل   ال��وع��ي الش��ع��ب��ي ب��اع��ادة

ومراج�ع�ة وم�واك�ب�ة ل�ل�ع�ص�ر لص�ن�ع 

 مستقبلھا الجدید .

 

*وفي قصة ( نداء طائر الحجل) یعود 

الكاتب ومن فضاء مرجعیات ش�ع�ب�ی�ة 

الخطاب المھیمن ف�ي   وضمن اسلوب

الریف الع�راق�ي ال�ى ال�م�زاوج�ة ب�ی�ن 

الحقوق المھدورة ل�ل�ط�ف�ول�ة وب�راءة 

الطیر مشمش وھو االسم الذي یط�ل�ق 

على (طائر الحجل) فعمل القاص على 

حال�ة ال�ت�ح�ام�ی�ة وج�دان�ی�ة ب�ی�ن ذات 

الطفل الح�روم م�ن ص�دی�ق�ھ مش�م�ش 

وبین الطائر مشمش فھھو یتط�اب�ق�ات 

بالبراءة والقرب الروحي والعشق ... 

في ادان�ة واض�ح�ة ل�م�ن�ظ�وم�ة ال�ق�ی�م 

الظالمة التي یمثلھا ( ابو اس�م�اع�ی�ل) 

الكریھ بتاریخھ القمعي الذي یعبر عن 

 منظومة الظلم واالغتصاب .

 

 -*ح�ی��ث رك��ز الس��رد ع��ل��ى ج��زئ��ی��ة 

اغ����ت����ص����اب ح����ق����وق ال����ط����ف����ول����ة 

ببرائتھاوصفائھا عب�ر ال�ت�ف�ری�ق ب�ی�ن 

 الطائر مشمكش والطفل عنید .

 

ال�ق�اص ال�ح�ری�زي ی�غ�ور   *ان خی�ال

عمیقا في تفاصیل المشھد االجتماعي 

عب�ر   من اجل انضاج الحبكة السردیة

الحكي على لسان الطائر وھو یشتك�ي 

 –یومیات عذاباتھ لص�دی�ق�ھ ال�ب�ريء 

وتعرضھ للتعذیب م�ن وحش�ی�ة  -عنید

كان یتف�ن�ن   ابي اسماعیل وولده الذي

في اسالب التعذیب وال�ق�ص�ة م�ق�ارب�ة 

وجدانیة بین الواقع المقموع من ق�ب�ل 

رمزیات القمع السلطوي التي یمث�ل�ھ�ا 

ابي اسماعیل  كأیقونة للقمع والسل�ب 

والتعذیب مع�ب�را ع�ن ذل�ك بس�ردی�ات 

تخیلیة ع�ل�ى لس�ان ال�ط�ائ�ر مش�م�ش 

حیث منح الطائر فرصة لتمثیل عاكس 

عن واقع االنسان المقموع بی�وم�ی�ات�ھ 

ب���ال���خ���واء وال���ظ���ل���م    الص���اخ���ب���ة

 والفجیعة ..

 

یص�ور   –*ف�ي قص�ة ف�خ�اخ ال�ج�ن�ان 

القاص حالة الحب المقموع بین اسعد 

وازھار ح�ی�ث ش�ك�ال ط�رف�ي ال�ع�ش�ق 

العذري النبیل حیث یسعى كل م�ن�ھ�م�ا 

المرتقب بین الحبیبین من اج�ل   للقاء

اللق�اء ف�ي ال�م�ك�ان ال�خ�ط�أ وال�زم�ان 

الخطأ حیث ك�ان ال�ل�ق�اء ف�ي مص�ی�دة 

فخاخ جنون االرھاب ویومیات العذاب 

ح��ی��ن��م��ا ی��ك��ون ف��ي دوام��ة   ال��ع��راق��ي

فكان اللقاء قنطرة   –الموت والتفخیخ 

للعبور وج�دان�ی�ن�ا ب�ال�ح�ب�ی�ب�ی�ن جس�دا 

وروحا م�ن ال�ی�وم�ي ال�م�ت�ن�اھ�ي ال�ى 

االخروي  المطلق ... فجح السرد ف�ي 

ایصال عمق المأساة وف�داح�ة االس�ى 

في ارض یجھض فیھا الحب وال�ن�ق�اء 

 وحرارة اللقاء .

 

* في قص�ة ((دم�وع م�رھ�ون) ادان�ة 

واضحة یفضح عنھا السرد بتج�ل�ی�ات�ھ 

الفن�ی�ة وت�وظ�ی�ف�ھ الس�ل�وب ال�درام�ي 

لیومیات التحول والبحث ع�ن مص�ی�ر 

الذات والعائلة بعد التح�ول الس�ی�اس�ي 

واالقتصادي من اقص�ى ال�دك�ت�ات�وري 

الى اقصى الدیم�ق�راط�ی�ة ال�م�ف�ت�رض�ة 

ول�ك�ن�ھ   بالحق�وق وال�ع�م�ل وال�ح�ری�ة

الزیف ال�ذي ك�ب�ل ك�ل ش�يء  واح�ال 

واقع التغییر الى یومیات تفخیخ وصل 

(ال��ك��ل��ب ح��م��ور) ب��دالل��ت��ھ ال��رم��زی��ة 

وذاكرة الماضي یتعرض على  رائح�ة 

مرھون ال�م�س�ت�س�ل�م لص�ورة ال�م�وت  

والرعب تحوالت سردیة سری�ع�ة ب�ی�و 

میات مرھون م�ن م�واج�ھ�ة ھ�م�رات 

المحتل الى ال�م�ش�ارك�ة ف�ي ی�وم�ی�ات 

الموت وال�خ�واء م�ع ج�م�وع الش�ع�ب 

 المغلوب على امره .

   ظ ا ت ا 

    ((ا اء ))                          

 بقلم الناقد ظاھر حبیب الكالبي ص  اي
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ھي واح�دة م�ن ب�ی�ن ق�ل�ة ن�ادرة   
مازالت تنتج نصوصاُ ت�رش�ح ع�ن 
فھم واٍع لوظیفة الشعر بإستلھام�ھ 
لمفردات الحی�اة ال�ی�وم�ی�ة وج�ع�ل�ھ 
وسیلة واداة للتعبیر عن مكن�ون�ات 
ال��ن��ف��س ال��م��ش��ت��ع��ل��ة ب��إف��رازات 
تس��ت��وج��ب ال��ت��ص��دي ل��ھ��ا وفض��ح 
القبیح منھا, ورسمیة مح�ی�ب�س ل�م 
ت��ك��ن إال ذل��ك الص��وت ال��ف��اض��ح 
ل��ل��ت��ردي الض��ارب ب��اط��ن��اب��ھ ف��ي 
مفاصل زمننا المحاص�ر ب�األزم�ات 
وال��ح��روب وال��دم��اء, وم��ن��ذ أن 
تعرفت على متنھا الشعري لم أج�د 
في نصوصھا غیر الجرأة والصدق 
والمتعة التي أص�ب�ح�ت وم�ا زال�ت 
من سماتھا الشعریة الراقیة, وھ�ي 
بھذا تحقق حضورھا ال�الف�ت م�ن�ذ 
م�ج��م�وع��ت�ھ��ا األول�ى ال�ى (ط�ل��ق��ة 
أنثى) التي توفر ل�ل�ق�ارئ ال�م�ن�ت�ج 
فسحة من الطاقة في التمازج معھا 
وتمنحھ حریة مطلقة في اس�ت�ك�ن�اه 
نص��وص��ھ��ا وت��أوی��ل��ھ��ا ب��م��ا ق��د ال 
یتطابق مع رؤیة رسمیة م�ح�ی�ب�س 
كصانعة ماھرة لنصوصھا المعب�رة 
عن تجربة نابضة بالتفاعل الخالق 
والتأثیر ال�م�ت�ب�ادل م�ع م�ت�ل�ق�ی�ھ�ا, 
وأول ما ی�ل�ف�ت االن�ت�ب�اه ف�ي ھ�ذه 
ال�م�ج��م�وع��ة ع��ن�وان�ھ��ا األش��ك�ال��ي 
ال�م��س��ت��ف��ز ((ط��ل��ق��ة أن�ث��ى)) ال��ت��ي 
أعادت الى األذھان حضور عن�وان 
م��ج��م��وع��ت��ھ��ا ال��ت��ي ص��درت ق��ب��ل 
سنتین ب�ع�ن�وان ((ش�غ�ب أن�ث�وي)) 
وما رافقھا من االصداء والكت�اب�ات 
ال��م��رح��ب��ة بص��دورھ��ا وم��ت��ون��ھ��ا, 
ویبدو ان رسمیة محیبس م�اض�ی�ة 
ف�ي ت��وك�ی��د ج��ن�وس��ت�ھ��ا االن��ث�وی��ة, 
ف��ال��ط��ل��ق��ة أن��ث��ى ورس��م��ی��ة إم��رأة 
عراقیة من الشطرة نالت من الظلم 
االج��ت��م��اع��ي ك��غ��ی��رھ��ا م��ن ان��اث 
مجتمعن�ا, ول�ك�ن�ھ�ا ل�م ت�ت�م�ك�ن إال 
بالشعر من مقاومة ظالمیھا فكان�ت 
(طلقة انثى) التعبیر المج�ازي ع�ن 
قوة االرادة والثقة ب�ال�ن�ف�س ع�ل�ى 
اث��ب��ات ك��ی��ن��ون��ت��ھ��ا االنس��ان��ی��ة ف��ي 
مجتمع ذكوري مستب�د, وم�ن ھ�ن�ا 
وازاء ھ��ذا ال��ت��ق��وی��ل وال��ت��أوی��ل 
لنصوص رسمیة محیبس أجد أنھ�ا 
حققت وجودھا وقدمت لقارئھ�ا م�ا 
یؤكد انسانیتھا عبر ھ�ذه نص�وص 
(طلقة أنث�ى) ال�ت�ي ت�ف�ی�ض ش�ع�راً 
نابضاً وم�ع�ب�راً ع�ن ح�ی�اة م�ل�ی�ئ�ة 

بالصبر واألمل, وألن رسمیة تقول 
وتفصح عن ھ�وی�ت�ھ�ا وان�ت�م�اءھ�ا 
فھي توضح و تس�ت�ث�م�ر وج�ودھ�ا 
االنساني الممتد في جنوبھا المتخم 
باألساطیر والقصص المثیرة ((أن�ا 
شاعرة الجنوب / نشأت على ضفة 
نھر من القصائد / یُدعى الغراف / 
لھذا یترقرق ال�م�اء / م�ن ح�روف 
قصیدتي / كلما جن اللیل / ف�ت�ح�ت 
نوافذي/ ودعوت الظالم صدیق�ي / 
الى سھرة ممتع�ة / ... / أق�ول :/ 
أن��ت ك��ت��اب ع��ظ��ی��م ی��ا ص��دی��ق��ي / 
ویقول انِت قارئة جیدة / ل�م�ا ب�ی�ن 

, اذن فھذه ھي 6,  5السطور / ص 
رسمی�ة م�ح�ی�ب�س الش�اع�رة ال�ت�ي 
ت��ط��ل��ق ع��ل��ى ن��ف��س��ھ��ا (ش��اع��رة 
الجن�وب ) وھ�ي ك�ذل�ك ك�م�ا أرى 
لتفردھا ومثابرتھا واق�ت�راب�ھ�ا م�ن 
ھموم ناس�ھ�ا وم�خ�اط�ب�ت�ھ�م ب�ل�غ�ة 
شف�ی�ف�ة م�ت�داول�ة م�ن ق�ام�وس�ھ�م 
ال���ی���وم���ي ال���ث���ري ب���ال���م���ع���ان���ي 

 والدالالت ...
 

نصاً أغلب�ھ�ا  49في ( طلقة أنثى ) 
من نصوصھا القصیرة , ولم ی�ك�ن 
م�ن ب�ی��ن ع��ن�وان��ات�ھ��ا نص��اً ب��أس��م 
(طلقة أنثى) بمعنى ان جم�ی�ع ھ�ذه 
النصوص ھي (طلق�ات) اج�ت�م�ع�ت 
في طلقة نافذة ف�أص�ب�ح�ت ع�ن�وان�اً 
داالً وموحیاً وملخصاً ل�م�ت�ن ب�ق�ی�ة 
نصوص المجموعة الممیزة والتي 

اذ  43من بین�ھ�ا ( قص�ائ�د ) ص 
 ) :2تقول رسمیة في (

 رسائل الحب القدیمة
 تبدو أشــــبھ بجثث

 ال تلیق بھا سوى النار
 على طریقة الھنود

 حین یحتفون بموتاھم
 ) :3وفي نص (

 كلما اردت كتابة قصیدة
 تحّول دمي الى جمر

 وركض القلم الى أصابعي
 مھالً سأكون على وضوء

 44.... ص   فأنا في حضرتھ
وھكذا ھي نصوص ( طلق�ة أن�ث�ى) 
مس���ت���ل���ة م���ن ح���ی���اة رس���م���ی���ة 
ومكابداتھا, وھذا برأیي المتواض�ع 
من انبل الش�ع�ر وأج�م�ل م�ق�اص�ده 
فھو یخاطب الناس جمیعاً بعب�ارات 
م��ن نس��خ ال��ح��ی��اة ال��ی��وم��ی��ة وال 
یستحضر لغة القوامی�س وتص�ح�ر 
مفرداتھا , وبذل�ك ت�ت�أل�ق رس�م�ی�ة 
محیبس فیم�ا ت�ن�ت�ج م�ن نص�وص 
تحس من خ�الل�ھ�ا ب�ن�ب�ض ال�روح 
األنسانیة و تجلیاتھا ومن نصوص 
(طلقة أنثى) الباذخة ن�ص (ش�اع�ر 

 دون قصیدة ) الذي یقول:
كحدیقة بال زھرة / كالھ�م�ا ع�اط�ل 
عن انتاج الجمال / ك�ل�م�ا ت�ك�ال�ب�ت 
علّي الھموم / لذُت بالش�ع�ر / ك�م�ا 
ت��ل��وذ ح��م��ام��ة خ��ائ��ف��ة / بش��ج��رة 

 113عمالقة / ص 
 

ان رسمیة م�ح�ی�ب�س ب�ھ�ذا ال�ن�ص 
ال�دال ت�ج��د خ��ال��ص�ھ��ا ف��ي الش��ع��ر 
والشعر وحده عندما تتكالب علیھ�ا 
ھ��م��وم ال��ح��ی��اة وذك��ری��ات ال��زم��ن 
الغابر, وبذلك ف�أن ال�م�ن�ت�ج�ة ھ�ن�ا 
كائن فاعل في إعادة صیاغة الحل�م 
االنساني وردم فجوات القبح ال�ت�ي 
تلوث معانیھ ال�ج�م�ی�ل�ة, وق�ب�ل أن 
أختتم ھذا االن�ط�ب�اع أود ان أل�ف�ت 
انتباه المبدعة رسمیة محیبس ال�ى 
م��ا أراه ت��ك��راراً (ع��ن قص��د أو 
دونھ ) ف�ي نش�ر ن�ص بص�ی�غ�ت�ی�ن 

ال��ذي  23م��ث��ل ن��ص (ب��ی��ن) ص 
كررتھ في نص (منت�ص�ف ال�درب) 

 47ونص ( ربیع ) ص  117ص 
الذي أعادتھ ف�ي ن�ص (اخض�رار) 

, ولكي ال ی�ك�ون ال�ك�الم  115ص 
ج��زاف���اً أورد ھ���ذی���ن ال���ن���ص���ی���ن 
المتماثلین واع�ت�ذر ل�رس�م�ی�ة ع�ن 

 وقاحتي ھذه : في نص (ربیع) 
 

 تقول الشاعرة :
حین رأیت الھواء / ی�م�ش�ط ش�ع�ر 
شجرتنا العجوز / وی�خ�ل�ص�ھ�ا م�ن 
ال��ورق األص��ف��ر / أدرك��ت ب��أن 
االشجار تشیخ ایضاً / وتبكي دون 
ان نرى دم�وع�ھ�ا / ل�ك�ن�ھ�ا ت�ع�ود 
خضراء / م�ا أن ت�م�س�ھ�ا اص�اب�ع 

 47الربیع ..... ص 
وف���ي ن���ص (اخض���رار) ت���ق���ول 

 الشاعرة :
حین رأیت الھواء / ی�م�ش�ط ش�ع�ر 
ش�ج��رت�ن��ا / ادرك�ت ب�أن االش�ج��ار 
تشیخ ایضاً / وتبكي دون أن تنتب�ھ 
لدموعھا / ل�ك�ن�ھ�ا ت�ع�ود خض�راء 
وارف��ة / م��ا أن ت��م��س��ھ��ا اص��اب��ع 
الربیع / وھذا ما ال قدرة ل�ن�ا ن�ح�ن 
الحطابین / ذوي الفؤوس القاس�ی�ة 

 115على صنعھ ...ص 
وأخ��ی��راً أرى ان (ط��ل��ق��ة أن��ث��ى) 
م��ج��م��وع��ة نص��وص ت��م��ت��ل��ك ق��وة 
حضورھ�ا وف�اع�ل�ی�ت�ھ�ا ألن�ھ�ا م�ن 
مصنع الشعر الحقیقي ال�ذي ت�دی�ر 
ادواتھ رسمیة محیبس بكل م�ھ�ارة 
واتقان وتجارب متراكمة ... وھ�ذا 
ك���ل���ھ م���ا یس���ت���ح���ق ال���ث���ن���اء 

 واألعجاب ......
********* 

7/1/2020 

   أم ط ... 
 
 
 

        بقلم: شكر حاجم الصالحي         

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشاعر خالد اغباریھ
 

 وأرسمك لوحة فاتنة

 تشبھني .. تشبھك

 تشبھنا كثیًرا

 كلقائنا كسھرنا 

 دون خوف

 على قافیة قصیدة

 كحرف .. كأمنیة تحققت

 . كحسناء أقبلت

 .. ال علیك

 فكأس الحنین مترعة

 على مرمى اشتیاق

 فاسكبي حضورك 

 من خلف الحرف

 خلف قصائد تحلق 

 خلف ھمسك والغیوم

 فأسمعك كلمات

 لیست كالكلمات

 ثم أعود لحنیني واالشتیاق

 لیس معي شيء

 إال حروف ودندنات

 وتمتمات كنت أسمعھا

 عند كل لقاء

 لھا مالمح أراھا في حدیثنا

 وكان الكالم یختنق كلما یبتدئ

 ویزدحم كثیًرا كلما ینتھي

 وكان لقاؤنا 

 خلف موعد القصیدة یختبئ

 لن أترك عرشك

 عند حروف قصیدتي

 لن أسافر إلى فراشاتي وألواني

 فإني وجدتني ھناك

 ُمتََّكأً للوحتك على جدار قصیدتي

 كیف ولَِم وصلت، وكنت ؟

 ..ال علیك

 سأروي حاجتك

 بھمس قلبي وما حوى

 أال تعلمین ؟

 أني أحببتك بقصائدي

 دون قصائد األولین

 قصائد الملّوح والعبسي

 فالصمت كان حدیثي

 وقلبك كان ینبض بین أضلعي

 .. وھذا یكفیني



في تاریخ الھ�ن�د ال�ق�دی�م�ة ، أی�ام االس�ك�ن�در    
الكبیر ك�ان ث�ّم�ةَ م�ل�ٌك ح�ك�ی�م وش�ج�اع ی�دع�ى 
"بوروس". وكان لھ ولدان توأمان ولِدا ت�ح�ت 

سّماھما " جاف " و " طالق�ان�د   برج الجوزاء
". كانا متشابھین تماماً . بیَد أنَّ�َك ال تس�ت�ط�ی�ع 
رؤیة أخوین متباینین مثلھما في الوقت نفسھ . 
تربّیا ألْن یكونا أخوین باھرین في ك�ل ش�يء . 
ف��ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ك��ان ج��اف ك��ث��ی��ر ال��ت��أم��ل 
وال��ت��س��اؤل ل��م��اذا ت��ب��دو الس��م��اء زرق��اء ك��ان 
طالقاند شاباً ال یساوره التفكیر في أمور الك�ون 
، بل منشغالً كان في الصید وال�رم�ای�ة وال�ق�ت�ال 
والریاضة . وبینما كان جاف یمكث في ال�ق�ص�ر 
ی��ق��رأ ال��م��خ��ط��وط��ات وی��ع��زف ع��ل��ى اآلالت 
الموسیقیة ویكتب االب�ت�ھ�االت واألدع�ی�ة ب�ح�ق 
اآلل��ھ��ة ك��ان ط��ال��ق��ان��د م��ن��ط��ل��ق��اً م��ع الص��ق��ور 
والبیزان ، صارفاً یومھ في رحالت الص�ی�د ف�ي 
براري المملك�ة س�اب�ح�اً ف�ي ج�داول ال�ج�ب�ال ، 
متجرئاً على تسلّق ال�ق�م�م ال�م�ع�ت�م�رة ال�ث�ل�ج ، 
ممتطیاً صھوة جواده لعش�رات األم�ی�ال ی�وم�یّ�اً 
سعیاً ألن یص�ب�ح أحس�ن َم�ن ی�ج�ی�د اس�ت�ع�م�ال 
الس��الح ف��ي م��م��ل��ك��ة "ب��وروس " ع��م��وم��اً، 
ب س��ھ��ام ف��ي ج��ی��ش��ھ ، وأك��ف��أ  وأفض��ل مص��وٌّ
مرّوض فیل�ة ، وم�الك�م ، ومص�ارع ب�إم�ك�ان�ھ 

 تحّدي أقدر وأشجع بطل على األرض .
ومن یوم مجیئھما إل�ى ال�ح�ی�اة ع�ھ�د ب�ھ�م�ا    

الملك بوروس إلى شیخٍ عجوز یعمل خادماً ف�ي 
القصر، ویولیھ الثقة الكبیرة اس�م�ھ "س�اس�ا". 

 فصار "ساسا" ھذا معلِّماً للصغیرین .
حین شرع یعلمھما السباحة في النھر أظھ�ر     

م�ن�ذ ال�وھ�ل�ة   طالقاند اھتماماً وولع�اً ش�دی�دی�ن
األولى ؛ وراح یشق طریقھُ نح�و ض�ف�ة ال�ن�ھ�ر 
البعیدة بینما وقف جاف وسط ال�م�اء م�ت�س�ائ�الً 
لماذا یجري التیار إلى ھذه ال�ج�ھ�ة ول�ی�س إل�ى 
أخرى ؟ وما الذي یج�ع�ل ال�م�اء ی�رغ�و وی�زب�د 
؟ ... وعندما جِھَد ساس�ا ف�ي ت�دری�ب�ھ�م�ا ع�ل�ى 
رمي السھام تمكَّن طالقاند من أن ی�ل�وي ویش�د 
أقوى وتر ویطلق السھ�م ن�ح�و أھ�داٍف م�ح�ددَّة 
في األفق بینما سحَب جاف وت�ر ال�ق�وس وراح 
یسترق السمع إلى اھتزازاتھ واضعاً إی�اه ق�رب 
جذع شجرة مجّوف ، متسائالً عن كیفیة ت�وال�د 
األصوات ... ویوم أخذھما ساس�ا ع�ل�ى ظ�ھ�ور 
الخیل لتعلیمھما الطعن بالرماح نخس ط�ال�ق�ان�د 
حصانھ وانط�ل�ق ف�ي م�ح�اول�ة ق�ت�ل ال�خ�ن�ازی�ر 

م�ن�ظ�ر   الوحشیة بینما أشاح جاف بوجھھ ع�ن
 الدم .

اس�ت��ط��اع ط��ال��ق��ان�د ج��ل��َب أن��ی��اب ال�خ��ن��ازی��ر    
 المتوحشة التي تمكَّن من قتلھا وقّدمھا ألبیھ .

_ " وما الذي أتیَت بھ ، ی�ا ج�اف؟" ... س�أل�ھ 
 الملك بوروس .

عرَض جاف ص�ورةً رس�م�ھ�ا ألخ�ی�ھ ال�ت�وأم    
ممتطیاً جواده ، طاعناً خن�زی�راً وحش�ی�اً ب�رم�حٍ 
نافٍذ ٌمظھراَ عیني الخنزیر م�ت�خ�اذل�ت�ی�ن ل�ح�ظ�ة 
تفّجر الدماء من جنبھ ال�ط�ع�ی�ن ك�أنّ�ھ ی�ل�ت�م�س 
الرحمة . كانت الص�ورة تُ�ظ�ھ�ر ال�ح�ص�ان م�ن 

 جنبھ والفارس من الخلف .
د م�الم�ح ال�ف�خ�ر وال�ك�ب�ری�اء  _ " لماذا لم تجسِّ
المرتسمة على وجھ أخیك لحظة االنق�ض�اض ؟ 

 " ... سألھ الملك .
_ " لم أقَو على رسم وجھي یومض بالكبری�اء 

إذ ك�ان�ا   في مشھِد قتٍل . " ... أج�اب ج�اف ،
م��ت��ش��اب��ھ��ی��ن ج��داً ف��ي ال��م��الم��ح وال��ت��ج��س��ی��م 

  الجسدي .
حین بلغا الثامنة عشرة تواردت األن�ب�اء ع�ن    

غزو االسكندر األغریقي لألقالیم القریبة ؛ وأنَّ 
اإلغریق _ وھذا ما ج�ل�ب�ھ ن�اق�ل�و األخ�ب�ار إل�ى 
بالط الملك ب�وروس _ ی�ع�س�ك�رون ع�ل�ى ب�ع�د 

 مائتي میل من المدینة .
"م�ا ال�ذي ی��ری�ده ھ�ذا االس��ك�ن�در ؟ " ...   _

تس�اءل ال��م��ل��ك ب��وروس : " أال ی��ع��رف أن��ن��ا 
 األقوى واألشد بأساً في ھذا العالم . "

" لقد تغلََّب على مملكة نیكایا ، ویسعى ألن   _
یكون سیداً على عموم الھند . ل�ق�د وع�َد ب�ذل�ك 
جنده المتعطّشین للذھب الخزین في أرضنا كم�ا 

 أجابھ حاملو األخبار .  یعتقدون . "
_ " سوف نتحدث إلی�ھ�م ون�ت�ح�اور ف�ي أم�ور 
السالم في الوقت الذي نستعدُّ ل�ل�ح�رب . " ... 
قال الملك طالباً إحضار ولدیھ ؛ في وقت ان�ت�اب 
المجتمعین في ال�ب�الط ق�دٌر ك�ب�ی�ر م�ن ال�خ�وف 
والقلق . كانت الروایات تص�ل إل�ى ال�ھ�ن�د ع�ن 
ج�ی��وش االس�ك��ن��در ال�زاح��ف��ة دون ت��وق��ٍف وال 
ھوادة من مقدونیا عبر بالد فارس وأفغانس�ت�ان 
؛ واآلن یطرقوَن األبواب . إال أنھم توق�ف�وا ف�ي 
الممرات الجبلیة بعد أن توع�دَّوا بص�ب ال�ح�م�م 

 على مملكة بوروس .
_ " سنرسل لھم سفیراً . " أخبر المل�ك رج�ال 
البالط بحضور ولدیھ " ج�اف " و" ط�ال�ق�ان�د 
" ." سوف نتصّدى لإلغریق قب�ل أن ی�وط�ئ�وا 
ممر خیبر ، ویجب جع�ل�ھ�م ی�درك�ون أنَّ ل�دی�ن�اً 
أرضاً كافی�ة ل�ت�ك�ون ق�ب�وراً ل�ج�م�ی�ع اإلغ�ری�ق 

 وحشودھم المتقدِّمة . " .
تكلَّ�َم ب�ع�ده ط�ال�ق�ان�د ق�ائ�الً : " دع�ن�ي أذھ�ب 

ھم بنفسي ، یا أبي . "  وأھددُّ
_ " ل�دی�ك ع�م�ٌل آخ�ر ع�ل�ی�َك ال�ق�ی�ام ب�ھ ، ی�ا 
طالقاند . " ... أجابھ ال�م�ل�ك وأك�م�ل : " ل�ق�د 
أصبحُت عجوزاً ، أّما أنَت فراشد اآلن وأحس�ن 
جندي في جیشي . أریدَك أن تعد العّدة للحرب . 

ستكون قائداً للجیش والمشاة وراك�ب�ي ال�ف�ی�ل�ة 
ورماة السھام . كما أنَّ ع�ل�ی�َك الش�روع وم�ن�ذ 
اللحظة بإعطاء التعلی�م�ات لص�ان�ع�ي األس�ل�ح�ة 
والدروع ، وت�ع�ی�ی�ن ض�بّ�اط�اً أك�ف�اء، وت�ح�دی�د 

  أماكن معاركك مع اإلغریق . "
قلیالً والتفت الملك إلى ولده " جاف " : أّم�ا    

فستذھب إلى االسكندر مع بعض الح�ّراس   أنتَ 
المسلحین . أنَت رجٌل صاحب كلمة . س�ت�خ�ب�ره 
بأننا الھنود لس�ن�ا ل�ع�ب�ة س�ھ�ل�ة ، وأنَّ ال�م�ل�ك 
بوروس سیمن�ح ال�ع�ف�َو ل�ل�ص�ب�ي االس�ك�ن�در ، 
غافراً ل�ھ أخ�ط�اءه وم�ح�اوالت ع�ب�ث�ھ بش�ؤون 
السالم والمملكة واإلش�اع�ات ال�ت�ي ی�ط�ل�ق�ھ�ا . 
واخبره أیضاً أنَّ بمقدوره العودة من حی�ث أت�ى 

 قاطعیَن لھ عھَد أْن ال نتعقَّبھ ألننا كرماء . " .
_ " لقد سمعُت ع�ن االس�ك�ن�در . " ... ت�ك�لَّ�م 
جاف في الوقت الذي كان رجال البالط یصغ�ون 

إنّھُ لیس من الرجال الوضیعین .   صامتین : "
فقد استطاع التغلّب على نصف العالم المع�روف 

 ؛ وعلینا التحّدث عن السالم إذا كنّا نُـ..... " .
_ " السالم ؟! " ... ھتَف المل�ك م�ح�ت�ّج�اً : " 
أي سالٍم ، یا جاف . نحُن نمت�ل�ك أق�وى ج�ی�ش 
تعرفھ الھند والعالم بأكملھ ، وستُعط�ى ال�ق�ی�ادة 
إلى أخیك طالقاند . فكیف تری�دن�ا ال�ت�ح�دث ع�ن 

 السالم ؟ ! " .
لم ینطق جاف بحرف ؛ عن�دھ�ا أم�ره ال�م�ل�ك    

بغضون ساعتین ص�ح�ب�ة خ�م�س�ی�ن   باالنطالق
جن�دی�اً ل�م�ق�اب�ل�ة االس�ك�ن�در وتس�ل�ی�م�ھ رس�ال�ة 

 التھدید .
 حین غادر جاف التفَت الملك إلى طالقاند : 

_ " لقد س�م�ع�ت أنَّ ھ�ذا اإلغ�ری�ق�ي اب�ن زن�ا 
ومخادع ، وربّما ال یع�ود أخ�وك ح�یّ�اً أو ربّ�م�ا 

 سیحتفظ بھ كرھینة . "
ت�ف�ّوه   _ " كان عليَّ أن أذھب بن�ف�س�ي ." ...

 طالقاند .
_ " ھذه لیست رغبتي . علیَك أن ت�ب�رھ�ن ب�أنَّ 
ھؤالء اإلغریق غ�ی�ر ال�م�ن�ھ�زم�ی�ن ال�ت�ق�وا ن�ّداً 
نظیراً لھم . وھا نحُن بعثن�ا ل�ھ�م أم�ی�راً م�ل�ك�یّ�اً 

 لنثبت أننا ال نھاب شیئاً " .
ال�ت�وأم ؛   بدا طالقاند حائراً ، قلقاً على أخی�ھ   

وھو یعرف لو أنَّ جاف  نقل تھدیدات أبی�ھ إل�ى 
 االسكندر سیكون في مأزق خطیر .

ل��ك��نَّ االس��ك��ن��در ل��م ی��ف��ع��ل ب��م��ث��ل م��ا خ��ّم��ن��وا 
، بل عاد جاف بعد ست�ة أی�اٍم قض�اھ�ا   وشكّكوا

ب الجیش ویعد الِعّدة ... عاد ج�اف   طالقاند یدرِّ
إل�ى ال��م�دی��ن��ة ٌم��رھ��ق�اً ، ل��ك�نّ��ھ ف�ي ط��م�أن��ی��ن��ة 

  واستقرار . اتّجھ مباشرة لیطلع الملك .
_ " وھكذا .. وافق االسكندر ، وسوف یع�ود . 

 ألیَس كذلك ؟ " ... تساءل الملك .
 _ " كال ! " ... أجاب جاف .

 _ ھل سلّمتھ رسالتي ؟ " .
_ " كال یا أبي ، لم أفعل ذلك . لقد تج�ّول�ُت ف�ي 
معسكره ؛ وقد استقبلني بأدٍب ودم�اث�ة خ�ل�ق ؛ 
ودعان�ي ل�ل�ب�ق�اء ف�ت�رة أط�ول . قض�ی�ُت بض�ع 
ساعات حول المعسكر ُمحسناً ض�ی�اف�ت�ي . ل�ق�د 
وجدُت جموعاً كبیرة م�ن ال�رم�اة ل�دی�ھ . رم�اة 
مقدونیین بارعین ، وكتائب فرسان ، وراك�ب�ي 

 خیول ، و .... "
_ " ال أرید معرفة ُدمى االسكن�در ال�ت�ي ی�ل�ع�ب 
بھا . " ... نطق الملك ب�وروس ، وأك�م�ل : " 

 أخبرني ، ماذا قلت ؟ " .
_ " اطَّ��ل��ع��ُت ع��ل��ى ق��ّوة ج��ی��وش��ھ فس��اورن��ي 

. : "   الخوف على مملكتنا . " ... أجاب جاف
لق�د أحس�ن اإلغ�ری�ق اس�ت�ع�دادات�ھ�م ف�ع�رض�ُت 

 علیھم توقیع معاھدة . " .
_ " معاھدة ؟! .. وھ�ل ط�ل�ب�ُت م�ن�ك ذل�ك ؟! 
" ... بدا الملك ف�ي أقص�ى ث�ورت�ھ ؛ ف�ق�اط�ع�ھ 

  طالقاند :
  _ " دعنا نستمع لما یقولھ أخي . "

استمر جاف یتكلَّم : " أخ�ب�رت�ھ أن ال�ح�رب    
تعني س�ف�ك ال�دم�اء ل�ك�ن�ن�ا نس�ت�ط�ی�ع حس�م�ھ�ا 
بإعطاء األرض الواقعة في الجانب اآلخر لن�ھ�ر 
الھندوس إن قدََّم وعَد شرف باحترام م�م�ل�ك�ت�ن�ا 

 و ........ "
ی��ا   _ " خ�ائ�ن ! " ... ان�ت�ف�ض ال��م�ل�ك . "

طالقاند : ضع ھذا الخائن قیَد االع�ت�ق�ال .. ُخ�ذ 
ال أری�د أن ت�ق�ع ع�ل�ی�ھ   ھذا الجبان من ھ�ن�ا .

 عیناي . ".
  بعدھا التفت الملك إلى ساسا :

_ أھذا كل ما تربّى علیھ ولدي؟ .. ینقلب ضّدي 
نا الغزاة !  " .  وضد رغباتي عندما یھددُّ

. فقط دار ب�ع�ی�ن�ی�ھ ع�ل�ى   لم یرد جاف بشيء  
البالط . خطا بعدھا طالق�ان�د إل�ى أم�ام م�م�س�ك�اً 

 بكتِف أخیھ التوأم .
_ " ع�ن�دم�ا أص�ب�ح ق�ائ�داً ل�ل�ج�ی�وش س�أك�ون 
مسؤوالً عنھ . " ... قال ذلك ثم ق�اده خ�ارج�اً ، 

  یتبعھما ساسا .
_ " لماذا ال تتراجع وتقّدم اعتذاراً ألبی�ك ح�تّ�ى 

  اذا نشبت الحرب تكون جنب أخیك ؟
 لم یفھ جاف برد . بل اكتفى بالصمت .

_ " ساسا ؛ اعتِن بھ . " ... قالھا طاقان�د : " 
لن یغفر لھ أبي حتى نكسب الحرب ؛ وسأك�لّ�م�ھ 
بنفسي .. ثم أنني أف�ھ�م أخ�ي ، إنّ�ھ ع�ن�ی�د وال 

 یعرف التراجع . " .
ترك طالقاند أخاه في مالٍذ منزٍو ف�ي ال�ق�ص�ر    

ال یصل إل�ی�ھ س�وى س�اس�ا ؛ وت�وّج�ھ إلك�م�ال 
 االستعدادات الالزمة لمواجھة االسكندر .

تلك اللیلة أرسل جاف الخ�ادم س�اس�ا ل�ی�دع�و    
أخاه للحضور . ول�ّم�ا حض�ر ط�ال�ق�ان�د خ�اط�ب�ھ 

 جاف :
" لق�د اطّ�ل�ع�ُت ع�ل�ى ق�وى وت�ع�داد حش�ود   _

 . " .  االسكندر ، وعلینا تھیئة ما یضاھیھم
أطلع جاف أخاه عل�ى ق�وة واس�ت�ع�داد ال�ع�دو . 
أطلعھ عل�ى س�رای�ا ف�رس�ان�ھ وخ�ط�وط مش�ات�ھ 
ومجامیع الفیلة ورماة السھام ، م�ق�ارن�اً إیّ�اھ�ا 

 بخطوط فرقھم المھیأة .
_ " وم���اذا ع���رف���َت ع���ن���دم���ا ك���ن���َت ف���ي 

"؟ " ... س�أل�ھ ط�ال�ق�ان�د  :" إنَّ   معسكرھم
االسكندر ھذا یُعتبر قائدھم وبط�ل�ھ�م ال�ع�ظ�ی�م ، 
وبدونھ تنعدم لدیھم القدرة على اح�ت�الل نص�ف 
العالم . فإذا استطعت اغ�ت�ی�ال�ھ أو أس�ره أرب�ح 

 الحرب ال محالة . " .
وق�ت وص�ل�ت إل�ى   كان فصُل أمطاٍر ك�ث�ی�ف�ة   

طالقاند أخبار مفادھا أنَّ جیوش األعداء عب�رت 
مم�رَّ خ�ی�ب�ر وھ�ي اآلن ت�ع�س�ك�ر ع�ن�د الض�ف�ة 

تمكنوا من الزح�ف   األخرى لنھر الھندوس . إذْ 
تحت جنح الظالم واستطاعوا أخ�ذ م�وط�ئ ق�دم 
لھم ، وتمكنت جحافل المشاة من عب�ور ال�ن�ھ�ر 

ل�ل�ت�ع�رف   Vثم انقسمت إلى قسم�ی�ن ب�ح�رك�ة 
على األرض ب�ع�د ن�ج�اح�ھ�ا ف�ي نص�ب جس�ور 

 تربطھم بحشود قواتھم األساسیة .
 سمَع جاف كل ھذا من الخادم ساسا ..    

 فعل أخي طالقاند ؟ "  _ " وماذا
_ " أس��رع ب��إرس��ال س��ریّ��ِة ف��رس��ان ل��ك��س��ر 

 خطوطھم من مركز تحركھم . " .
  _ " وھل ھو في القصر اآلن ؟ "

  _ " أي قصر ! أنھ یقود الجیش بنفسھ . "
  " وأبي ؟ "  _

_ َجِھَد طالقان�د ف�ي ج�ع�ل�ھ ب�ع�ی�داً ع�ن س�اح�ة 
 المعركة بعدما قِدر على إقناعھ .

 _ وھل یقود االسكندر جیَشھ بنفسھ ؟ ؟
_ " تبدو شدید االھتمام بھذه المعرك�ة . ل�م�اذا 
ال تطلب العفو من الملك وتقن�ع�ھ ب�الس�م�اح ل�ك 

... س�أل�ھ   بالقتال جنباً إلى جنب مع أخیك ؟ "
 ساسا .

_ أرید أن أساعد طالقاند ؛ ك�م�ا ت�ع�ل�م ال أج�ی�د 
استعمال الس�ی�ف أو ال�ط�ع�ن ب�ال�رم�ح . ل�ك�نَّ�ي 

 أستطیع مساعدتھ من مكاني . " .
 من ھنا ؟! "  _ "

_ " نعم . إنَّ م�ا ی�ع�ان�ی�ھ أخ�ي ل�ی�س ض�ع�ف  
المقاتل لدیھ ، إنّما ھو بحاجة إلى خطة للقتال . 

. " 
_ " ربّما ؛ لكن ما لم تعت�ذر ألب�ی�ك ف�ل�ن ت�ح�ظ 
بإلقاء نظرة ولو خاطفة على ساحة الم�ع�رك�ة . 

 إنَّك رھن االعتقال .. تذكَّر ذلك ، یا جاف . " .
_ ستكون أنَت عیني وأذني .. اج�ل�ب ل�ي اآلن 

 بعض القطع الخشبیة مع سكین النحت .
ساور الخادم اعتقاد أن األم�ی�ر ال�ج�ب�ان ف�ق�َد    

 عقلھ ؛ لكنھ فعَل ما أُمر بھ .
في الیوم ال�ت�ال�ي ج�اء س�اس�ا ل�ی�ن�ق�ل أخ�ب�ار    

ال��م��ع��رك��ة إل��ى األم��ی��ر ج��اف ف��وج��ده ج��الس��اً 
القرفصاء وقد رسم ساحة القتال ع�ل�ى األرض 

 ، مثبّتاً علیھا بضعة ھیاكل خشبیة منحوتة .
 " أخبار سیئة ! " ... قالھا الخادم ساسا .  _

_ " م�اذا ح�دث ف�ي س��اح�ة ال�م��ع�رك��ة ؟ ھ��ل 
 استسلمت تشكیالت المشاة اإلغریق ؟ " .

_ " لقد ارتكب طالق�ان�د خ�ط�أً جس�ی�م�اً ع�ن�دم�ا 
أرس��ل ال��خ��ی��ال��ة ل��م��ھ��اج��م��ة م��ق��دم��ة ال��م��ش��اة 
اإلغریق . لكن االسكندر تمكن من عبور الن�ھ�ر 
ع�ب�ر أك�ث�ر م�ن م�وق�ع ؛ ول�م ت�م�ر س�اع�ة أو 
ساعتان حتى ك�نّ�ا س�ن�ح�ط�م م�رك�زھ�م ل�وال إن 
ُخِرقَت خطوط فرساننا راكبي الخیول فاست�ط�اع 
مشاة العدو التمركز فیھا فاضطرت خیولنا إل�ى 

 التراجع .
_ " التراجع ؟! ألم یدعمھم ب�ال�م�ش�اة ك�ظ�ھ�ی�ر 

لھم ؟! " ... تس�اءل ج�اف م�ن�دِھش�اً . ش�رع 
 یذرع األرض جیئةً وذھابا .

_ " ك�ال ، أی�ھ�ا األم�ی�ر . ل�ق�د أُج�ب�روا ع�ل�ى 
التراجع ب�ع�د أن ت�ك�بّ�دوا ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ق�ت�ل�ى 

 والجرحى . " .
_ " ألم یدرك أخي طاقاند بأنَّ الم�ش�اة وح�دھ�م 
الذین یستط�ی�ع�ون ال�ت�م�ّس�ك ب�األرض ؟.. ك�ان 
بإمكانھ أن یكّرس الفرقة الخیالة ل�إلغ�ارة ف�ق�ط 
ولیس اإلمساك والتشبّث بالمنطقة ... وھ�ل م�ا 

 زال أخي سالماً؟ " .
_ " عرفُت أنّھ ُجرَح جرحاً طفیفاً ؛ ل�ك�ن�ھ ع�اد 

 إلى المعسكر مجدداً . " .
_ " وھل بمقدورَك إحضاره إلى ھنا ، یا ساسا 

 ؟ " .
_ " أظنُّھُ منشغل جداً . التشاورات م�ھ�م�ة م�ع 

 الضباط ھذه اللیلة . " .
_ " اخ��ب�ره بض��رورة ال�م��ج��يء . اخ��ب��ره أنَّ 
المعركة ھذه یجب أن تدور تحت برج ال�ج�وزاء 

 فنحن توأمان . نحن رجٌل واحد . " .
حمَل ساسا الرسالة إلى ط�ال�ق�ان�د ، غ�ی�ر أنَّ    

 طالقاند لم یكلّف نفسھ بالحضور .
مّرةً أخرى ؛ وعند انقضاء الی�وم ال�ث�ال�ث أو    

الرابع حمَل ساسا أنباًء مح�زن�ة ع�ن ال�م�ع�رك�ة 
شاھدھا من على األبراج الموزَّعة على أس�وار 

 المدینة .
_ " أفلح اإلغریق في عب�ور ال�ن�ھ�ر ی�دع�م�ھ�م 
المشاة ، واستطاع�وا ال�ت�م�رك�ز ف�ي م�واق�ع�ھ�م 

ب��ع��دم��ا س��ل��ك��وا ط��ری��ق ال��خ��داع   ال��ج��دی��دة
  والمناورة . " .

؟ " ... تس�اءل ج�اف . أبص�ره   _ وماذا بع�د
ساسا ی�ع�ود إل�ى ال�دم�ى ی�غ�ی�ر أم�اك�َن ال�ق�ط�ع 

 الخشبیة المنحوتة .
_ " إنَّ مجامیع فیل�ة اإلغ�ری�ق ت�ح�رك�ت ن�ح�و 

وم�ن   ال�ج�س�ور ، وھ�ي اآلن خ�ل�ف مش�ات�ھ�م
المتوقَّع عبورھ�ا غ�داً . ل�ذا ف�انَّ ع�ل�ى س�رای�ا 
فیلتنا المرور خالل مشاتنا ھ�ذه ال�ل�ی�ل�ة .. وم�ا 

 ھي أخبار االسكندر نفسھ ؟ " .
_ " كان ح�اض�راً ف�ي ال�م�ع�رك�ة ، واس�ت�ط�اع 
طالقاند مشاھدتھ على رأس كتیبة خیّالة فاندفع 
صوبھ مع مجموعة من رم�اة الس�ھ�ام ، ل�ك�ن�ھ 
تمكَّن من الثبات بأرٍض خل�ف ح�رس�ھ ال�خ�اص 

 من المشاة . " .
 حرَّك جاف قطعھُ المنحوتة مّرةً أخرى .

أنَت تتصرَّف بمنحوت�ات�ك ك�األب�ل�ھ ب�ی�ن�م�ا   _ "
مملكتنا تت�ع�ّرض ل�ل�خ�ط�ر ! " ... ق�ال س�اس�ا 

 محتّجاً .
_ " احضر لي طالقاند . ھا أنا أرى م�ا ی�ب�یِّ�ت�ھ 
ق�اً ف�ي رق�ع�ت�ھ  اإلغریق . " ... قال ج�اف م�ح�دِّ

 الصغیرة التي تفترش األرض .
  _ " لن یأتي ، أیھا األمیر . "

_ " حسناً إذاً .. خذ ھذا التنبؤ واخ�ب�ره ب�ت�وقّ�ع 
حدوثھ . غداً سیتحرك خیّ�ال�ة اإلغ�ری�ق ورم�اة 
السھام عبر األراضي المفتوحة یسارھم باتج�اه 
المدینة . ومن خلفھم سیدعمھم المش�اة ، ول�ن 
یھاجم االسكندر الخ�ط�وط ال�ت�ي أع�ددن�اھ�ا ف�ي 

 الجھة الیمنى بمواجھة جسورھم . " .
عاد ساسا إلى جاف بعد انت�ھ�اء ل�ی�ل�ة ال�ی�وم    

 التالي .
_ " لقد حدَث ما تكھنَت بھ ! " ... ق�ال س�اس�ا 

 " أي سحٍر لدیك ؟! " .
_ " لیس السحر إنَّما المنطق ال�ذي ك�ان ع�ل�ى 
طالقاند التمسك بھ في تقّدمھ إل�ى األم�ام . أّم�ا 

 اآلن فقد وقع في المصیدة . " .
وبینما كان جاف یواصل ح�دی�ث�ة إل�ى س�اس�ا    

دخل طالقاند الغرفة فج�أةً وق�د ارتس�م�ت ع�ل�ى 
 وجھھ سیماء اإلرھاق .

_ " لقد تسلّمت رسالت�ك وت�ن�ب�ؤك . "... راح 
 یحدِّق في المنحوتات الصغیرة على األرض .

_ " ال تجازف بقیادة القّوة المھاجمة غداً ، ی�ا 
  أخي . " ... تكلَّم جاف .

_ " أعتقد أننا سنرغم اإلغریق عل�ى ال�ف�رار . 
لقد سحبوا ھذا الیوم كتیبتین من رم�اة الس�ھ�ام 

 في الجبھِة الیمنى . "
_ " دْع مكانك ألبینا ال�م�ل�ك ، واب�َق أن�َت غ�داَ 
عند أسوار المدینة . ادف�ع مش�ات�ك إل�ى األم�ام 
كي تتمكَّن س�رای�ا ال�ف�ی�ل�ة م�ن ال�ت�ح�رك خ�ارج 

  المدینة . "
  بدا طالقاند فاقد الصبر ، مشحوناً بالسخط .   

_ " تعال ؛ اقترب . " ... قاده جاف إل�ى ح�ی�ث 
القطع المن�ح�وت�ة ال�ت�ي رتّ�ب�ھ�ا م�ن ق�ب�ل .: " 
انظر . ھذا ھو االسكندر ، وھ�ذا ھ�و ج�ان�ب�ن�ا . 
ھنا كتائبنا من المش�اة . ل�ق�د ح�ددُت م�وق�ع�ھ�م 

بدقّة كما أعلمن�ي س�اس�ا . " ... أمس�ك ج�اف 
بقطعة ثم حّركھا على الرقعة الم�رس�وم�ة ع�ل�ى 
األرض : " علیَك إعطاء سرایا الفیلة الف�رص�ة 

بأقصى سرعة . حی�ن�ذاك   لعبور ساحة المعركة
ی�ك��ون�وا ق��د أمس��ك��وا ب��ك��ام�ل ال��م�س��اح��ة ال��ت��ي 
أمامھم . سیضطر االسكندر بسبب ذلك للت�ح�ّرك 
م ف��رق��ة مش��اة إلع��اق��ة  ج��ان��ب��اً . ع��ن��دھ��ا ت��ق��دِّ

 تحركھم . " .
_ " ال ش��كَّ أن��َك م��ج��ن��ون . " ... ص��رخ 

سأتسبب بمجزرة إن أم�رت ب�ت�ق�ّدم   طالقاند :"
 ھؤالء الجنود ! " .

 _ " إنّھ الثمن الواجب دفعھُ . " .أجابھ جاف .
_ " سبعم�ائ�ة رج�ل ؟ .. ول�م�اذا ال ن�ج�ع�ل�ھ�م 

 یتراجعون ؟ " .
_ " علیھم اإلمساك بأبعد ما یكون م�ن األرض 
، وباستقامٍة حتى ضفة النھر . ال وق�ت ل�ل�ق�ل�ق 
بشأنھم . اتركھم ھناك . أّم�ا ال�خ�یّ�ال�ة ف�أم�رھ�م 
ب��ال��ت��ح��رك خ��ارج ال��م��دی��ن��ة ألنَّ االغ��ری��ق 
سیكرسون ھجماتھم باتج�اه ال�م�دی�ن�ة ف�ي ذل�ك 

 الوقت . " .
_ " تسلّى بألعابَِك وُدماك ، واترك الحرب لي . 
" ... ق��ال�ھ��ا ط�ال��ق�ان��د س�اخ��راً ق��ب�ل م��غ�ادرت��ھ 

 المكان .
في الیوم التالي ؛ وت�ح�دی�داً وق�ت ال�ظ�ھ�ی�رة    

اندفع ساسا إلى الغرفٍة حیث یُعتقَل جاف . ك�ان 
وجھھ یُنب�ئ ب�ك�ام�ل ال�ق�ّص�ة . وف�ي ال�م�س�اف�ة 
القریبة استطاع جاف سم�اع ق�رق�ع�ة الس�ی�وف 
وص��رخ��ات ال��رج��ال . ال��ذع��ر ف��ي الش��وارع 

 وأصوات الموت تعلو فوق األشیاء .
 " أنھم فوقنا ! اإلغریق ! "  _
 _ " أین طالقاند ؟ " . 

_ " لم ی�أخ�ذ ب�ن�ص�ائ�ح�ك . خ�رج ع�ل�ى رأس 
الس�رای��ا ھ�ذا الص��ب��اح ، وق��د ح��دث م��ا ق��ل��ت��ھ 
بالضبط . ب�اغ�ت�ن�ا االس�ك�ن�در خ�ارق�اً ال�م�دی�ن�ة 

 بنفسھ .. وھا نحن نخسر كلَّ شيء . " .
_ " ال بدَّ أنَّ اإلغریق اختاروا أرض ال�م�ع�رك�ة 
بأنفسھم . " قال جاف ؛ ثم تس�اءل : " وم�اذا 

 " .  عن أبي ؟
_ " قاتل مثل رجٍل مجنون . حالما سمع بسوء 
الموقف لبس درَعھُ واندفع خارجاً . االس�ك�ن�در 
أعطى تعلیمات بتطویقھ وعدم المساس بھ . ل�م 
یكن لدیھ وقت ل�ل�ت�راج�ع ، فض�ب�اط االس�ك�ن�در 
دخ��ل��وا ال��م��دی��ن��ة وآخ��رون ی��ح��اص��رون��ھ��ا م��ن 

 الخارج . " .
َك ب�ع�ض     قرف�َص ج�اف ع�ل�ى األرض . ح�رَّ

 القطع المنحوتة . حدََّق فیھا مصعوقاً .
وص�ل�ت أخ�ب�ار م�ق�ت�ل ط�ال�ق�ان�د إل�ى ال�م�ل��ك    

  بوروس في القصر من فم االسكندر .
_ " افعل ما تشاء أیھا اإلغریقي . " ... ن�ط�ق 

 الملك بوروس .
" أعترف أنَك قاتلَت بش�ج�اع�ٍة ووھ�ب�َت ول�َدَك 
ف��ي ھ��ذه ال��م��ع��رك��ة . " ... ق��ال االس��ك��ن��در 
ال�م��ن�ت��ص�ر : " م�ا واج�ھ��ُت خص��م�اً ش�ج��اع��اً 
كمواجھتي لھذا الش�اب ؛ ول�و ك�ن�ُت أس�ت�ط�ی�ع 
اعادة عقارب الساعة لفعلت كي ما یبقى ول�ُدَك 
حیّاً . لقد خسرَت ولدك لكنَك لم تخسر ك�رام�ت�ك 
ومملكتك . وبالرغم من أنھا كلّفتني من ال�دم�اء 
أكثر من أیِة حملٍة فإنّي أعید إل�ی�َك م�م�ل�ك�ت�ك . 
عندما جاءني ھذا الشاب أول م�ّرة ل�ل�ت�ف�اوض 
معي وتحدَّث عن السالم خلتھ جباناً . ك�م ك�ن�ُت 
مخطئاً . في األیام الستة األخیرة للقتال شاھدتھ 
كالعفریت . أّم�ا اآلن س�أت�رك�ك ألح�زان�ك أی�ھ�ا 
الملك فلیَس من السھل فقدان ال�ول�د ال�وح�ی�د . 

. " 
غمرت الدموع عیني الملك ، فصرخ :" ول�دي 
الوحید ! " . أح�ن�ى االس�ك�ن�در رأس�ھ وخ�ط�ا 

 متراجعاً إلى الخلف ، وخرج .
ب�ع��دھ�ا رف�ع ال�م��ل�ك جس��َد ط��ال�ق��ان�د ب�ذراع��ی��ھ 
الواھنتین وحملھ خالل ممرات الق�ص�ر وص�والً 

  لغرفة جاف .
_ " أنَت تبدو شبیھاً بھ . ذل�ك غ�ری�ب ح�قّ�اً ! 
" ... قالھا الملك بوروس م�خ�اط�ب�اً ج�اف : " 
ل�ق�د ق�ات�ل ك�رج�ٍل ل�م ی��ق�ات�ل م�ث�ل��ھ أح�د ع�ل��ى 
ره أن�ت .  اإلطالق . أخطأ اإلغریقي حینما تص�وَّ
أعتقد أنَّ ولدي ال�وح�ی�د م�ات ھ�ذا ال�ی�وم . ل�م 
أصحح كالمھ . إنّھ ولدي الوحید حقّاً . أنَت ھن�ا 
جلسَت تتسلّى بدماك الغبیة ب�ی�ن�م�ا ض�ّح�ى ھ�و 

 بحیاتھ . " .
خ��ط��ا ال��م��ل��ك إل��ى األم��ام رافس��اً ال��ق��ط��ع    

 المنحوتات الصغیرة المثبتة على األرض .
_ " سأشیُح بوجھي عن�ك . " ق�ال م�خ�اط�ب�اً  

:"  وعندما سیأتي الحدیث عن مملك�ت�ن�ا   جاف
في األزمنة القادمة س�وف ی�ت�ذكَّ�رون ط�ال�ق�ان�د 
َف االسكندر  الفارس والرجل الشجاع الذي تشرَّ

 بمقاتلتھ . أّما أنَت فلم تفعل شیئاَ . "
تقّدم ممتلئاً غیظاً وحزناً فبصق في وجھ ول�ده   

الحي ؛ وأدار ظھره إلى األبد عن ال�رج�ل ال�ذي 
سوَف یُذكر _ ك�م�خ�ت�رع الش�ط�رن�ج _ ع�ن�دم�ا 

 یُنسى جمیُع األبطال المھزومین .
 

...………… 
(*) ولَد في بونا جنوب مدینة " بومبي " الھن�دی�ة . ق�ِدَم إل�ى 

ل�دراس�ة ال�ل�غ�ة االن�ك�ل�ی�زی�ة ف�ي ج�ام�ع�ة  1962انكل�ت�را ع�ام 
كمبردج . بعدھا أصبح ولعدة سنوات استاذاً في الجامعة نفسھا 
قبل أن یتخلّى عن التدریس نھائ�ی�اً وی�رّك�ز اھ�ت�م�ام�ھ لش�ؤون 
الكتابة والصحافة .... قصتھ " تحت برج الجوزاء " م�أخ�وذة 

  Trip  Trap  من مجموعتھ الق�ص�ص�ی�ة " ك�ب�وة ف�خ "
 1982الصادرة عام 
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  قصة مترجمة   

      Under Geminiج ازاء

 
 السماوة -ترجمة:زید الشھید      تألیف : فاروق دوندي * 

 



ما الذي حدث؟ الذي حدث أنني اكتشفت فجأة أن الع�م�ر  

مضى.. وأن القلب قد تیبس من التھمیش والعیش ع�ل�ى 

رصیف الحیاة.. وأن األیام تركض وأنا ما زلت بان�ت�ظ�ار 

 أن تتوقف صافرة القطار عن الصفیر دون جدوى..

أنا مواطنة عادیة.. موظفة من ال�درج�ة ال�ث�ان�ی�ة.. ل�دّي 

ولدان أجھد إلسعادھما.. أعود كل یوم إلى البیت محملّ�ة 

بأكیاس البطاطا والخیار والبندورة.. أضعھا في حض�ن�ي 

حین أركب "السرفیس" فإذا صدف ركوبي في ال�م�ق�ع�د 

األول كنت مؤھلة لشغ�ل وظ�ی�ف�ة ال�ج�اب�ي أت�أث�ر ب�غ�الء 

المعیشة وزی�ادة األس�ع�ار وح�وادث ال�م�رور وت�ق�ل�ب�ات 

الطقس.. ب�ال�م�ق�اب�ل ال ی�ھ�م�ن�ي ارت�ف�اع س�ع�ر ال�دوالر 

والذھب فأنا ال أملك شیئا منھا.. ال أشغل بال�ي ب�ان�ت�ظ�ار 

الترفیعات ألنني أعلم أن الدولة ال توزع الیاسمین ع�ل�ى 

 موظفیھا..

 

خمسة عشر عاما مضت وأنا تمضغني لعنة الرتابة مث�ل 

سیزیف*) حتى مللت ذلك المعتقل. أخ�رج ص�ب�اح�ا م�ن 

بیتي یملؤني أمل بحدوث معجزة في حیاتي.. أو انف�ج�ار 

بركاني ینتشلني من تلك ال�دائ�رة الس�خ�ی�ف�ة ال�ت�ي أدور 

  ضمنھا كثیران الطواحین..

أصل إلى مقر عمل�ي.. وب�ع�د دق�ائ�ق أج�دن�ي م�ح�اص�رة 

بجیش من المراج�ع�ی�ن وأط�ن�ان م�ن ال�ورق األب�ی�ض.. 

ینتھي الدوام في آخر النھار وقد ھرب األم�ل واإلش�راق 

 لیحل محلھما القنوط والغروب.

الحی�اة م�ج�رد مس�رح�ی�ة م�م�ل�ة.. أب�ط�ال�ھ�ا م�ع�ل�وك�ون 

ومخرجھا فاشل.. والمتفرجون فیھا "كومبارس" أشب�ھ 

بمومیاءات سوداء ال عمل لھا إال الوقوف في رتل أم�ام 

الفّران والبقال واللحام ومواقف الباص�ات.. ف�إذا س�ارت 

سارت بخطى متثاقلة كما لو أن�ھ�ا أك�ث�رت م�ن ت�ع�اط�ي 

 المھدئات والمنومات ومضادات االكتئاب..

زوجي شبح ھارب من بیت لم یعد یت�س�ع ألن�ف�اس�ھ.. ل�م 

یستطع أن ی�ج�ع�ل م�ن�ھ ج�ن�ة خض�راء ف�ت�رك�ھ ل�ل�ری�اح 

الضاریة تعوي فیھ أذكر آخر مرة تجادلنا فیھا.. اتھمن�ي 

بكل صفاقة بأنني مقصرة بحقھ حین أن�ام ب�اك�را ألف�ی�ق 

على الدوام في وظیفتي فال أشاركھ الس�ھ�ر.. ول�م ی�رف 

لھ جفن وھو یعلن أن زوجة مثل�ي ال ت�ن�اس�ب�ھ.. وب�دأت 

فترات غیابھ عن البیت تطول حتى ص�ارت أی�ام�ا.. ب�ع�د 

فترة كلمني بالھاتف وط�ل�ب أن ن�ل�ت�ق�ي ف�ي م�ك�ان ك�ن�ا 

نرتاده قبل الزواج.. وكأنھ مص�م�م ع�ل�ى نس�ف ك�ل م�ا 

یحمل من ذكریات جمیلة عشناھا م�ع�ا.. ان�ق�ب�ض ق�ل�ب�ي 

یومھا لكنني خرجت أجر أق�دام�ي ف�ي ش�وارع م�ك�ت�ظ�ة 

بالمارة.. وكأنني لم أعرفھا م�ن ق�ب�ل أو ك�أن�ھ�ا م�دی�ن�ة 

نسیھا الزمن فضاعت معالمھا وام�ح�ت قس�م�ات وج�وه 

ساكنیھا.. بعد دقائق وصلت إلى المقھى القدیم.. خ�ل�ع�ت 

معطفي األسود الواقي من المطر وألقیتھ بال مباالة عل�ى 

كرسي بجانبي وفوقھ "شنت�ط�ي" الص�غ�ی�رة.. ك�ان ك�ل 

شيء على حالھ كما تركت�ھ وك�م�ا أذك�ره م�ن�ذ س�ن�ی�ن.. 

الكراسي بمفارش�ھ�ا ال�ح�م�راء وال�ط�اوالت ب�أغ�ط�ی�ت�ھ�ا 

 الزرقاء والمصابیح بأنوارھا الكسلى شبھ النائمة..

 ـ مرحبا..

رفعت رأسي ألجده أمامي كأنما األرض انشقت عنھ.. ال 

ریب في أنني كنت غارقة في تأمالتي إلى ح�د ل�م أن�ت�ب�ھ 

معھ إلى دخولھ.. كان كالمقھى القدیم لم یتغیر شيء فیھ 

سوى بروز عظام وجنتیھ وبریق جدی�د ف�ي ع�ی�ن�ی�ھ ل�م 

أعھده من قبل.. سحب كرسیا جلس علیھ وت�اب�ع ب�م�رح 

 مزیف مصطنع:

 ـ كیف حال األوالد؟

إنھ ما زال ی�ذك�ر أن ل�ھ أوالداً.. أل�ی�س ذل�ك غ�ری�ب�ا؟.. 

نظرت إلیھ بصمت.. فلم یملك إال أن ی�ب�ادل�ن�ي ص�م�ت�ي.. 

ھناك نظرات ال یستطیع اإلنسان إال أن یصمت أم�ام�ھ�ا.. 

وھناك صمت طافح بالصراخ.. مملوء باآلھ�ات.. اس�م�ھ 

 صمت ومع ذلك یمكن سماعھ..

مّد یده إلى جیبھ بأصابع مرتجفة.. وأخرج م�ن�ھ�ا ورق�ة 

مطویة وقلما.. كتب على ظھر الورقة المطویة كلمتی�ن.. 

ووضعھا أمامي.. وألقى على الطاولة ورق�ة ن�ق�دی�ة م�ن 

فئة المائة لیرة.. ثّم خرج.. ولم أك�ن ب�ح�اج�ة إل�ى ف�ت�ح 

الورقة المطویة ألع�رف أن�ھ�ا ع�ق�د زواج�ن�ا.. وال إل�ى 

قراءة الكل�م�ت�ی�ن ع�ل�ى ظ�ھ�رھ�ا ألف�ھ�م أن�ھ م�ن ال�ذی�ن 

یتوھمون أن الزواج یبدأ بكلمتین ف�ي ورق�ة.. وی�ن�ت�ھ�ي 

 بكلمتین على ظھرھا..

لملمت دموعي.. وضعت الورقة ف�ي الش�ن�ط�ة.. ل�ب�س�ت 

معطفي.. وخرجت ألواجھ الریاح والمطر.. وف�ي رأس�ي 

أمر واحد ال ثاني ل�ھ.. ھ�و أن أص�ل إل�ى ال�ب�ی�ت ألن�ع�م 

بالدفء بین أوالدي.. صحیح أن جانبا مني ما زال یحبھ 

ویحن إلیھ.. وأن جانبا آخر ی�ن�زف أل�م�ا م�ن س�ك�اك�ی�ن 

الكلمات األخیرة.. وأن جانبا ثالثا یشعر ب�م�رارة ال�ف�ش�ل 

في اختیار رفیق الدرب.. لكن جانبا أخی�را ف�ي أع�م�اق�ي 

یؤمن أن الدفء بین أوالدي كفیل بإسكات كل ال�ج�وان�ب 

 األخرى.

*  *  * 

ما الذي حدث؟ الذي حدث أنن�ي اك�ت�ش�ف�ت ب�ع�د خ�م�س�ة 

عشر عاما فقدت اھتمامي بك�ل ش�يء.. وأن�ن�ي اع�ت�دت 

  على السیر في الظالم دون أن أتعثر..

الذي حدث أن�ن�ي م�ا زل�ت أن�ت�ظ�ر دوري ع�ن�د ال�ف�ران 

واللحام والبقال آخر كل شھر.. وأنا أحلم بقبض ال�رات�ب 

  في مطلع الشھر الجدید..

الذي حدث أن العواصف التي اعتادت أن ت�ھ�ز ج�ذوري 

في البدایة.. تكاد أن تختفي اآلن.. لقد تغیرت في داخ�ل�ي 

أشیاء كثیرة.. أبرزھا أن دموعي لم تعد ت�ھ�ط�ل ب�غ�زارة 

 كلما نزل المطر.

15
Wednesday 

AL- iraqia No. 784 • 03 Feb 21 • Year 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذكریـــات موظفـــة من الدرجة الثانیة -4   



  
Wednesday 

AL- iraqia No. 784 • 03 Feb 21 • Year 16 

تقالید القھوة العربیة موروثة ومن غیر المم�ك�ن  
مغادرتھا أو التخلي عن�ھ�ا، ف�ح�ی�ن ی�دخ�ل س�اق�ي 
القھوة (القھوجي) إلى المضیف أول ما یق�وم ب�ھ 
إسقاء الدلة، أي أنھ یصب الق�ھ�وة ف�ي ال�ف�ن�ج�ان 
ومن ثم یعیدھا من الفنجان إلى الدلة وھذه الحالة 
تعرف بـ حق الدلة، للقھ�وة ع�ادات لص�ب�ھ�ا ل�دى 
أبناء البادیة من�ھ�ا: مس�ك ال�دل�ة ب�ال�ی�د ال�ی�س�رى 
والفناجیل بالید ال�ی�م�ن�ى، وال�وق�وف أث�ن�اء ص�ب 
القھوة، واإلنحناء إثناء تقدیم الفنجال، و أن یق�ال 
لمن تقدم لھ الفنجال تقھوا أو تفض�ل، واالع�ت�دال 
بعد صب القھوة، حمل الفناجیل بالید، وأن یعط�ي 
أول فنجال للضیف أو لألمیر أو لشیخ القب�ی�ل�ة أو 
عقید القوم أو الفارس الشجاع أو للكریم أو لألب 
أو لألكبر سناً أو لمن یجلس بصدر المجلس، وأن 
ال یصب القھوة أحد الضیوف، أن ال یصب القھوة 
األب واالبن الم�وج�ودان، وأن ال یص�ب ال�ق�ھ�وة 
األخ األكبر في وجود أصغر منھ سناً من أخ�وت�ھ، 
وأن یبدأ بصب من الیمین نحو الب�س�ار. وال�عُ�رف 
السائد في إكرام القھوة أنھ�ا ت�ك�ون (خ�ص)، أي 
تخص أوالً الشخص المھ�م ف�ي ال�م�ج�ل�س، ع�ل�ى 
العكس من الشاي الذي یقدم ل�ل�ض�ی�وف (ك�ص)، 
أي ب��دءاً م��ن الش��خ��ص األول وتس��ت��م��ر حس��ب 

 الجلوس.
ویقدم الفنجال لیس مملوءاً بالقھوة، وإنما تُص�ب 
القھوة بنص مقدار الفنجال وإذا ملئ وتم تقدی�م�ة 
للضیف یعد إھانة. أما عند الب�ع�ض ف�ی�ش�ت�رط أن 
یكون الفنجال مملوءاَ بالقھوة ح�ت�ى أن ن�ق�ص�ان�ھ 

 یعّد إھانة لھم.
مھارةُ صّب القھوة أیًضا أن تُحِدَث صوتًا خ�ف�ی�فً�ا 
نتیجة مالمسة الفناجیل أي الكاسات ال�ت�ي تص�ب 
فیھا القھوة ومفردھا فن�ج�ال ب�ب�ع�ض�ھ�ا ال�ب�ع�ض. 
وكان یُقَصد بھذه الحركة تنبی�ھ الّض�ی�ف إذا ك�ان 
سارًحا، كما تقدم ف�ي األف�راح، أم�ا ف�ي األح�زان 
كالعزاء فعلى مقدم القھوة أال یص�در ص�وت�اً ول�و 
خفیفاً، كما أّن ِمن مھارة شرب ال�ق�ھ�وة أن ی�ھ�ّز 
الّشارب الفنجان یمینًا وشماالً حتّى تب�ّرد ال�ق�ھ�وة 
ثم یقوم برشفھا بسرعٍة، بل�غ م�ن اح�ت�رام ال�ب�دو 
والعرب في الّسابق للقھوة أنّ�ھ إذا ك�ان ألح�دھ�م 
طلب عند شیخ العشیرة أو الُمض�ی�ف، ك�ان یض�ع 
فنجان قھوتھ على األرض وال یش�رب�ھ، ف�ی�الح�ظ 
الُمضیف، أو شیخ العشیرة ذلك، فیُبادره بالسؤال 
عن حاجتھ فإذا قضاھا ل�ھ، أََم�ره بش�رب ق�ھ�وت�ھ 
اعتزاًزا بنفسھ. وإذا ام�ت�ن�ع الّض�ی�ف ع�ن ش�رب 
القھوة وتجاھلھ الُمضیف ولم یسألھ ما طلبھ ف�إّن 
ذلك یُعّد عیبًا كبیًرا في ح�قّ�ھ، وی�ن�ت�ش�ر أم�ر ھ�ذا 
ال�خ�ب��ر ف��ي ال��ق�ب��ی�ل�ة. وأص�ح��اب ال��ح�ق��وق ع��ادةً 
یحترمون ھذه العادات فال یبالغون ف�ي ال�م�ط�ال�ب 

 التّعجیزیة وال یطلبون ما یستحیل تحقیقھ.
الفنجـال األول یسمى الھـیف وھو الف�ن�ج�ال ال�ذي 
یحتسیھ المعزب أو المضیف قبل ما یمد ال�ق�ھ�ـ�وة 
لضیوفھ وقدیم�ا ك�ان�ت تس�ري ھ�ذه ال�ع�ادة ع�ن�د 
ال�ع�رب ل�ی�أم��ن ض��ی�ف�ھ��م م�ن أن ت��ك�ون ال��ق�ھ��وة 
مسمومة أما حدیثا ف�ج�رت ھ�ذه ال�ع�ادة ل�ی�خ�ت�ب�ر 
المعزب جودة وصالحیة القھوة قبل تقدیمھ�ا إل�ى 

 الضیوف خوفا
الفنجـال الثاني یسم�ى الض�ـ�ی�ف وھ�و ال�ف�ن�ج�ـ�ال 
األول الذي یقدم للضیف وھو واجب الضیافـة وقد 
كان الضیف قدیما في البادیة مجـبرا عل�ى ش�رب�ھ 
إال في حالـة العداوة أو أن یك�ون ل�ل�ض�ی�ف ط�ل�ب 
صعب وقوي عند المضیف فكان ال یشربھ إال بع�د 

 وعـد من المضیف أو المعزب بالتلبیة
الفنجـال الثالث یسمى الكـیف وھو الفنجـال ال�ذي 

یقدم للضیف وھو لیس م�ج�ـ�ب�ر ع�ل�ى ش�رب�ھ وال 
یضیر المضیف إن لم یش�رب�ھ الض�ی�ف إن�م�ا ھ�و 
مجـ�رد ت�ع�دی�ل ك�ی�ف وم�زاج الض�ی�ف وھ�و أق�ل 

 فناجیل القھـوة قـوة في سلوم (عادات) العرب.
الفنجـال الرابـع یسمى الس�ـ�ی�ف وھ�و ال�ف�ن�ج�ـ�ال 

 الرابع الذي یقدم للضیف وھذا الفنجـال
غالبـا ما یتركـھ الضیف وال یحتسـیھ ألن�ھ أقـ�وى 
فنجـال قھـوة لدى عرب البادیـة إذا أنھ یعـ�ن�ي أن 
من یحتسـی�ھ ف�ھ�ـ�و م�ع ال�م�ض�ی�ف ف�ي الس�ـ�راء 
والضـراء ومجـبر على الدفـاع عنھ بحـد السـی�ف 
وشریكھ في الحـرب والسل�م ی�ع�ادي م�ن ی�ع�ادی�ھ 
ویتحالف مع ح�ل�ف�ـ�اؤه ح�ت�ى وإن ك�ان م�ن ب�ی�ن 
حلفائھ من ھم أعداء لھ في األصل أعداء للضیف. 
فقد كان ھذا الفنجـال ع�ب�ارة ع�ن ع�ق�د ت�ح�ـ�ال�ف 
عسكري ومدني ومیثاق أم�ن�ي م�ا ب�ی�ن الض�ی�ف 
والمضیف وقد كان ھذا ال�وض�ـ�ع ی�ح�م�ل ال�ن�ـ�اس 
أمورا شداد ویواجھون الم�وت وال�دمـ�ار بس�ب�ب�ھ 
فلذلك كانوا یتحاشـونھ وی�ح�ت�رص�ون م�ن�ھ أش�ـ�د 
الحـرص أما شرب أكثر من ثالثة فناجـ�ی�ل ف�ع�ادة 

  یعملھا أھل وذوي
 صاحب القھوة وأفراد قبیلتھ وأنسبائھ وذوو الدم

وھناك فنج�ـ�ال اس�م�ھ ال�ف�ارس ل�ك�ن م�ن ی�ط�ل�ب 

شخص ما بدم أو ثأر أو ما ش�اب�ھ إن ك�ان ش�ی�خ 
القبیلة أو كبیر في السن أو ام�رأة ی�ج�م�ع ش�ب�اب 
القبیلة وفریسھ�ا. ویص�ب ال�ق�ھ�وة ف�ي ال�ف�ن�ج�ال 
ویرفعھ عالیا على رؤوس األشھاد وأمام الجم�ی�ع 
ویقـول: ھــذا فنجـال فـالن بن فـالن م�ن یش�ربـ�ھ 
أي من یأخذ حقنا أو ثأرنا أو دمنا منھ؟ فیقوم أحد 
فرسان القبیلة ویقـول : أن ل�ھ وی�أخ�ذ ال�ف�ن�ج�ـ�ال 
ویشربـھ ویذھب في طلب ھذا الشخص وال یعـ�ود 
إلى قبیلتھ إال بعد إحضـار البینة ع�ل�ى أن�ھ ان�ت�ق�م 
لصاحب الفنجـال من الشخص المطلوب وإال ف�ل�ھ 
أحد خیارین إما أن یجلي من قبیلتھ وال یعـود لھ�ا 
أبد لما لحقھ من ذل وعار وصم بھا جبی�ن�ھ. وإم�ا 
أن یعود محمال بالخ�زي وال�ع�ار ویص�ب�ح م�دع�اة 
لسخریة أفراد القبیلة ص�غ�ی�رھ�ا وك�ب�ی�رھ�ا رج�اال 
ونساء وال یتزوج من�ھ�ا وال ی�خ�رج ل�ل�ح�رب م�ع 

  فرسانھا
ویذكر أن العُرف السائد ال یجیز للضیف أن یطلب 
فنجاناً رابعاً ذلك ألن الدلة تجلس على ثالثة أرجل 
ومن یرید الفنجان الرابع فذلك یعني أن لدیھ طلب�اً 
مع�ی�ن�اً أو مش�ك�ل�ة مس�ت�ع�ص�ی�ة ال�ح�ل ع�ن�د أھ�ل 
المضیف وعندھا ال بد من االنت�ب�اه ل�ھ�ذه ال�ح�ال�ة 
والقول للضیف من أكبر الموج�ودی�ن أو أك�ث�رھ�م 
جاھاً (ابشر) أي بمعنى أن القضیة التي جئت م�ن 

 أجلھا ستُحل.
یعتبر تقدیم القھوة أحد الجوانب المھمة من حسن 

 الضیافة في المجتمعات العربیة ورمزاً للكرم.
إعداد القھوة تقلیدیاً أمام الضیوف. وتبدأ العملیة  

باخ�ت�ی�ار ح�ب�وب ال�ق�ھ�وة، وم�ن ث�م ت�ح�م�ی�ص�ھ�ا 
تحمیصاً خفیفاً على النار في مقالة لیست عمیقة، 
وتوضع القھوة بعد ذلك في ھاون نح�اس�ي وتُ�دق 
بمدق نحاسي. ثم توضع القھوة المطح�ون�ة ع�ل�ى 
النار في دلّة نحاسیة كبیرة ویضاف إلیھ�ا ال�م�اء. 
وبعد أن یك�ت�م�ل ت�خ�م�ی�رھ�ا تس�ك�ب ف�ي ف�ن�اج�ی�ن 
صغیرة. وتقدم القھوة أوالً للضیف األكثر أھ�م�ی�ة 
أو األك�ب��ر س��ن�اً. وتس�ك��ب ال��ق�ھ��وة ب��م�ق��دار رب��ع 
الفنجان ویعاد السكب عند ال�ط�ل�ب. وال�م�م�ارس�ة 

الشائعة ھي شرب فنجان واحد على األقل على أال 
یزید العدد على ثالثة ف�ن�اج�ی�ن. ویش�رب ال�ق�ھ�وة 
ال�ع�رب��ی�ة ال�رج�ال وال�ن��س�اء م��ن ج��م�ی�ع ش�رائ��ح 
المجتمع، وال سیما في المنزل. وی�ع�ت�ب�ر الش�ی�وخ 
ورؤس��اء ال��ق��ب��ائ��ل ال��ذي ی��ق��دم��ون ال��ق��ھ��وة ف��ي 
مجالسھم، والبدو من الرجال والنساء الكب�ار ف�ي 
السن وأصحاب المت�اج�ر ال�م�ت�خ�ص�ص�ة ف�ي ب�ی�ع 
القھوة حَملة ھذا التراث واألمناء على استمراره. 
وتُنقل المعارف والتقالید الخاصة بالقھوة العربیة 
في إطار العائل�ة وتُ�ك�ت�س�ب م�ن خ�الل ال�م�راق�ب�ة 
والممارسة. ویتعلم الشباب كیفیة اخ�ت�ی�ار أفض�ل 
 حبوب القھوة من خالل مرافقة الكبار إلى السوق.

القھوة العربیة األصیلة ھي مشروب منبھ یش�رب 
ساخناً، ویتدرج لونھا من األصفر (األش�ق�ر) إل�ى 
األسود مروراً باللون البنّي، حسب درج�ة ح�م�س 
حبوب القھوة، ویشتھر بھ�ا أھ�ل ش�ب�ھ ال�ج�زی�رة 
العربیة والعراق وبالد الشام ومصر وتتمیز بأنھا 
مرة ولیس فیھا سكر بتاتا. وھ�ي م�درج�ة ض�م�ن 
القائمة التمثیلیة للتراث الثقافي غیر ال�م�ادي ف�ي 
منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة لع�ام 

2015. 
أول من جاء بھا إلى ال�ی�م�ن م�وط�ن�ھ�ا األول ف�ي 
الجزیرة العربی�ة، ھ�و رج�ل دی�ن م�ن أھ�ل ع�دن 
اسمھ جمال الدین أبو ع�ب�دهللا م�ح�م�د ب�ن س�ع�ی�د 
الذبحاني الذي عاش في منتصف ال�ق�رن ال�ت�اس�ع 
ال��ھ��ج��ري (م��ن��ت��ص��ف ال��ق��رن ال��خ��ام��س عش��ر 
المیالدي) من ال�ح�ب�ش�ة ح�ی�ث ك�ان یس�اف�ر ل�ھ�ا، 
وقّدمھا ألھل بیتھ وأص�دق�ائ�ھ وض�ی�وف�ھ ل�ت�ع�دی�ل 
المزاج وللتعاف�ي م�ن ال�وھ�ن واإلج�ھ�اد، ث�م ب�دأ 
المزارعون في الیمن في زراعة البن بعد انت�ش�ار 
شربھا في الطبقة العلیا وبعد ذلك ق�لّ�دھ�م ال�ع�ام�ة 
وانتشر شربھا ب�ی�ن ال�ی�م�ن�ی�ی�ن وأص�ب�ح�ت ع�ادة 
اجتماعیة یومیة، بعد ذلك انتقلت إلى مكة، فعّم�ت 
الحجاز، ذلك بعد أن انتشرت في مص�ر ب�واس�ط�ة 
طالب یمنیین أخذوھا معھم في رواقھم في ج�ام�ع 
األزھر ل�ال�س�ت�ع�ان�ة ب�ھ�ا ع�ل�ى الس�ھ�ر م�ن أج�ل 
المذاكرة والدرس، ثم انتقلت إلى نــجد (المن�ط�ق�ة 

الوسطى بالجزیرة العربیة)، وفي القرن الخام�س 
عشر وصلت القھوة إلى تركیا ومن ھ�ن�اك أخ�ذت 

م. ث�م ن�ق�ل�ت 1645طریقھا إلى فینیسیا ف�ي ع�ام 
م ع�ن ط�ری�ق 1650القھوة إلى إنجلترا في ع�ام 

تركي یدعى باسكا روس�ي ال�ذي ف�ت�ح أول م�ح�ل 
قھوة في شارع ل�وم�ب�ارد ف�ي م�دی�ن�ة ل�ن�دن ع�ام 

م، فأصبحت القھوة العربیة ق�ھ�وة ت�رك�ی�ة، 1652
وقھوة إیطالیة، وقھوة بریطانیة ب�ع�د أن ت�دخ�ل�ت 
 أمزجة ھذه الشعوب ورغائبھم في تجھیز القھوة.

وك�ان ال�ط�ب�ی�ب ال�ّرازي ال�ّذي ع�اش ف�ي ال�ق��رن 
العاشر للھجرة أّول َمن ذكر ال�ب�ن وال�ب�ن�ش�ام ف�ي 
ك��ت��اب��ھ "ال��ح��اوي". وك��ان ال��م��ق��ص��ود ب��ھ��ات��ی��ن 
الكلم�ت�ی�ن ث�م�رة ال�ب�ن وال�م�ش�روب. وف�ي ك�ت�اب 
"القانون في الطّب" البن سین�ا ال�ّذي ع�اش ف�ي 
القرن الحادي عش�ر، ی�ذك�ر ال�ب�ن وال�ب�ن�ش�ام ف�ي 

دواء. ل�م ی�ك��ن دخ��ول  760الئ�ح�ة أدوی�ٍة تض�م 
القھوة إلى المجتمعات العربیة بھذه السھولة، بل 
لقیت معارض�ة رج�ال ال�دی�ن ف�ي ال�ی�م�ن ومص�ر 
ومكة المكرمة ونجد وصل�ت ف�ي ب�ع�ض األوق�ات 
إلى التحریم، بل إن أھل نجد كانوا یمنعون الن�اس 
العائدین من الحج من جل�ب ح�ب�وب ال�ق�ھ�وة م�ن 
الحجاز، وظھرت ھذه الم�ع�ارض�ة ألس�ب�اب ع�دة، 
منھا، أن لھا مجالس تعقد من أجلھا مدعاة ل�ل�ھ�و 
ومضیعة للوقت ومصدة عن االس�ت�غ�ف�ار وع�ب�ادة 
هللا خصوص�اً ع�ن�د م�ق�ارن�ت�ھ�ا ب�م�ج�ال�س ال�ذك�ر. 
ارتبطت بشرب التنباك (ال�دخ�ان) وب�ال�ت�ال�ي رأوا 
فیھا ما یرون في الدخ�ان م�ن ال�ت�ح�ری�م وال�ك�ره. 
البعض من رج�ال ال�دی�ن ع�ّد ال�ق�ھ�وة ن�وع�اّ م�ن 
المسكرات والمثبطات لما یرون�ھ م�ن األن�س ف�ي 
سلوك شاربھا یعد غری�ب�اَ آن�ذاك. أم�ا اآلن ف�ت�ع�د 
القھوة مشروب�اً م�ف�ض�الَ ورائ�ق�اَ ی�ج�ل�ب األن�س، 

 والسعادة ویعدل المزاج.
وتثور في المقابل ثائرة المضیف إذا أخ�ب�ره أح�ٌد 
أّن قھوتھ فیھا خلل أو تغ�یّ�ر ف�ي م�ذاق�ھ�ا ن�ت�ی�ج�ة 
احتراق حبوبھا أثن�اء ال�ح�م�س (ال�ت�ح�م�ی�ص) أو 
سقط فیھا حش�رة، ویُ�ع�بّ�رون ع�ن ذل�ك ب�ق�ول�ھ�م 
قھوتك صایدة، وال بُّد في ھ�ذه ال�ح�ال�ة أن یُ�غ�یّ�ر 

 الُمضیف قھوتھ حاالً ویستبدلھا بأخرى.
وطریقة تحضیرھا تُحّمص (تُحمس) الق�ھ�وة أّوالً 
على النار ب�واس�ط�ة إن�اٍء م�ع�دن�ٍي م�ق�ع�ٍر یُس�م�ى 
"المحماس�ة" ل�ھ ی�د ح�دی�دی�ة ط�وی�ل�ة، وتُ�ح�ّرك 
حبوب القھوة بھدوء وبدون استعجال حتى تنضج 
جمیع جھات�ھ�ا ب�واس�ط�ة ُعص�یّ�ت�ی�ن م�ن ال�ح�دی�د 
تشبھان الملعقة الطّویلة. ثم تُدق القھوة بواسط�ة 
إناٍء معدنٍي یُسّمى "النّجر" وتوضع مع بھاراتھا 
المع�روف�ة، ك�ال�ق�رن�ف�ل (ال�م�س�م�ار) وال�ّزع�ف�ران 
والھیل، في دلٍة كبیرٍة تُسّمى القمقوم أو الم�ب�ھ�ار 
ثم تُسَكب بعد عّدة عملیاٍت ُمرّكبٍة في دلٍة مناسب�ٍة 
وتُقّدم للّضیوف، ك�م�ا یض�اف إل�ی�ھ�ا ف�ي ع�ادات 
بعض المناطق من الجزیرة العربیة الزنج�ب�ی�ل أو 
الق�رف�ة (ال�دارس�ی�ن)، ك�م�ا یش�رب قش�ر ح�ب�وب 
القھوة في بعض المناطق مثلما تش�رب ال�ق�ھ�وة، 
وذلك بوضع القشر في ماء ساخن في ال�ل�ی�ل، ث�م 

 تطبخ في الصباح لمدة كافیة وتقدم للشرب.
 

وأخیرا: القھوة في العُرف العربي لیس�ت ارت�واء 
ب��ل ك��ْی��ف وف��ن وذوق ف��ي ال��ت��ج��ھ��ی��ز والّص��ب 
والتناول، كما أنھا لیست للّسلم فقط ب�ل تس�ت�خ�دم 

  للحروب. فكافّة القبائل في السابق، إذا حدث
بینھا ش�ج�اٌر أو م�ع�ارك ط�اح�ن�ةٌ وأع�ج�ز إح�دى 
القبائل بطل معین، كان ش�ی�خ ال�ع�ش�ی�رة ی�ج�ت�م�ع 
بأفرادھ�ا وی�ق�ول ل�ھ�م َم�ن یش�رب ف�ن�ج�ان ف�الن 
ویشیر بذلك للبطل اآلنف الذكر (أيَ من یتكفّل ب�ھ 
أثناء ال�م�ع�رك�ة، وی�ق�ت�ل�ھ) ف�ی�ق�ول أش�ج�ع أف�راد 
القبیلة: أنا أشرب فنجانھ. وبذلك یقطع على نفسھ 
عھداَ أمام الجمیع بأن یقتل ذلك البطل أو یُقتَل ھو 
في المعركة. وأّي عاٍر ی�ج�ل�ب�ھ ھ�ذا ال�ّرج�ل ع�ل�ى 
قبیلتھ إذا لم یُنفّذ وعده، ھكذا تحّولت القھ�وة م�ن 

 رمٍز لأللفة والّسالم إلى نذیر حرٍب ودماٍر.

 اة ا . .اث ور امر.
 
 

 

 

 2إعداد: بدري نوئیل یوسف     الجزء / 
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فلسطین قضیة شغلت العالم بشكل عام والعال�م ال�ع�رب�ي 

بشكل خاص لعلھ البلد الذي كتب علیھ القتال والمقاومة 

مدى الحیاة فمنذ قرار (بلفور) ومنحھ ف�ل�س�ط�ی�ن وط�ن 

للیھود تغیر تاریخ ھذا البلد الصامد ل�ی�ج�د ن�ف�س�ھ أم�ام 

ثورة الحق, (األرض المسلوبة ھي م�ل�ك ألھ�ل�ھ�ا وح�ق 

مشروع) ھنا ألبد للعرب أن تقف بوجھ سلخ ف�ل�س�ط�ی�ن 

من خارطة الوطن العربي وبالتالي ال�ت�ص�دي ل�م�ؤام�رة 

صھیونیة ترید زرع السم بین الش�ع�ب ال�واح�د ب�ف�رض 

حدود بین األش�ق�اء, ل�ك�ن ل�أل�س�ف ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�دول 

العربیة وقفت مكتوفة األیدي تنظ�ر م�ن ب�ع�ی�د ب�م�ن�ظ�ار 

الرحمة لفلسطین, فباتت كلمة تلفظ على الشفاه ولم یع�د 

ھناك حق مسلوب ألن البترول غمر الخری�ط�ة ال�ع�رب�ی�ة 

ودمغ فلسطین ب�ل�زوج�ة ال�ذھ�ب األس�ود, ون�ام ص�الح 

الدین على ضفاف ب�ردى ح�ال�م ب�ب�ل�د ال�ع�رب وأب�ن�ت�ھ�م 

المغتصبة أمام عیون األخوة, ولم تنفع ثورة الق�اوق�ج�ي 

لردع المغتصب ألن ال�خ�ی�ان�ة ك�ان�ت أق�وى م�ن ص�وت 

الحق فباتت فلسطین افتتاحیة المح�اف�ل ب�ب�ض�ع ك�ل�م�ات 

تواسي الشعب المسكین بعیونھ الحائرة, لجس�ر ال�ع�ودة 

لبلده وأرضھ لشج�ره ول�ی�م�ون�ھ ل�ل�ق�م�ر ال�غ�اف�ي ع�ل�ى 

حكایات الحب, واألمجاد لكن ید واحدة ال یمكن أن ت�ق�ف 

ب��وج��ھ ال��م��ع��ت��دي ,ف��ال ی��م��ك��ن ل��ل��م��ق��اوم��ة ب��ل��ب��ن��ان 

وسوریة ,وبعض الدول العربیة التي جعلت من فلسطین 

قضیتھا األولى ل�درب الس�الم أن ت�ق�ف ب�وج�ھ ع�دوان 

مدعوم من األشقاء, فكیف للحق أن یعود وب�ی�ن األخ�وة 

خالف ومصالح ,فالبد أن یغلق باب الماضي على ك�ت�اب 

التاری�خ ویض�ی�ع ال�م�ف�ت�اح بس�رداب ال�ت�ق�س�ی�م, وت�ن�ام 

فلسطین على ضیم الھزیمة, والتجاھل من األشقاء, ف�ال 

عودة بعد أن اندفع النفط من أرض العرب, وسار بسیلھ 

نحو الغرب, وم�د ال�دوالر ن�ف�وذه ب�رای�ٍة ت�رف�رف ف�وق 

سماء الخلیج, فبات شعار إسرائیل م�ن ال�ف�رات ل�ل�ن�ی�ل 

أغنیة بفم طفل الخلیج ,بعد أن علم�وه األھ�ل أن أخ�وك 

الیمني ھو عدوك وشقیقك السوري جسر م�ن�ی�ع ب�وج�ھ 

أحالمك وطیب طعامك, فال قضیة بین أطراف متض�ارب�ة 

المصالح ترد, وإن ت�م ف�ت�ح م�ل�ف ال�ح�وار ب�ھ�ا ی�ك�ون 

 لنشوب خالف جدید!َ؟... 

لطالما كل من�ا ی�غ�ن�ي ب�وادي م�ردد ھ�ت�اف ال�م�ص�ل�ح�ة 

ش�ف�اه   الفردیة ستبقى فلسطین كلمة اعتیادیة فقط عل�ى

الخطباء بالمحاف�ل وب�ی�ت ش�ط�ره ل�دع�م قص�ی�دة بش�دة 

التصفیق, فقد ضاع الحق مع ض�ی�اع ال�م�ط�ال�ب وك�ت�ب 

على شعبھا النضال بید واحدة ال یھم أن تصفق, ال�م�ھ�م 

أن ال یزعج التصفیق األشقاء ویشوه الصورة الجم�ی�ل�ة 

لھم بوجھ العدوان, ولتنام فلسطین على ضیمھا ولی�ن�ع�م 

ال��خ��ل��ی��ج ب��ح��الوة م��ذاق الش��وك��والت��ھ الس��ویس��ری��ة, 

ب�الد ال�ع�رب أوط�ان�ي ... نش�ی�د األط�ف�ال وھ�م   ولتك�ن

 ...یلعبون باألزقة 

ا  ا   
 

 وعد حسون نصر/ سوریا
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  اة
 
 
 

 مریم غریر. سوریة
 

 ...یاظالما ...أین كالمك
 ... وأین ارتعاد توقك

 ...فوق مرافئ نظراتك
  رصفت فوق رفوف قلبي

 نبضات الحنین ..للقائك
 كم قلت لي لیس ھناك بعد

 ...وھاقد غیرت خطابك
 ونسیت والءك

 واألسف ضج بأحداقك
 ..قلت أنك تمقت االغتراب

 ... وحزمت إلیھ الحقائب
 وتركت منك ...عذابك
 ...قیدت معاصم كلماتي

 ...بجور عنادك
 ...أیا جائرا بخطابك

 أھدیتني خریفا...وشحتني أنینا
 ..وبادلتني صمتا...بجوابك

 .....غیرتني
 فقد قللت رصید والئي

 ... وداویت جرح وفائي
 بنیران اشتعلت ...بفتیل نكرانك

 عھدا......سأنظف دمائي من شوقي
 ...وأنزع أشواك القھر من خاصرتي

 وماأقساك...مسننة أشواكك
 ... وألملم نبضا أشعثا
 من طرقات حنیني

 ...وأدحر محاولة اقترابك
 ....ابق بعیدا

  ألعید تصفیف تجاھلي
 وقسما ... سأفقدك صوابك

    د س
 

 

 رنا محمود. ..سوربة
 

 
 

 في صفقة للقرن صارت معلما
  كّل یحابي ذلّھ مترنما

 
  ھذي بالدي في المجالس سلعةٌ 
  بئسا لھم فالقدس لیست مغنما

 
  صھیوُن تبّا من ھداك حمامنا

  أقصى یباع فلیس یرجو مسلما
 

  من للذئاب وقد تكّشر نابھا
  كّل نیام فكیف ترجو مرحما

 
  انزع لثامك ال تقاوم صاغرا
  انزع فؤاده بالیمین مصّمما

 
  ھذا التّراب ال یباُع مقّدسٌ 
  دٌم یساُل ألجلھ كي ینعما

 
 عھٌد إلیِك سراُجنا وخیولنا
 وغداً نعود ومن یردُّ محتّما



aliraqianewspaper@gmail.com 
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