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ال��م��الح��ظ ب��أن ال��ك��ت��ل الس��ی��اس��ی��ة   
ال��م��ت��ن��ف��ذة ال��ت��ي ج��اءت م��ن رح��م 
منظومة ال�م�ح�اص�ص�ة وال�ف�س�اد ق�د 
لعبت دوراً ف�ع�االً ف�ي ت�ف�اق�م األزم�ة 
البنیویة العامة وبعد أن توطنت ھ�ذه 
الكتل ف�ي ال�م�ن�اص�ب وال�م�ؤس�س�ات 
وال��ت���ح���ك���م ف���ي س���ی���اس���ة ال���ب���الد 
وإقتصادھا نت�ی�ج�ة إس�ت�م�راھ�ا وف�ق 
منھجھا الحكومي ون�م�ط ت�ف�ك�ی�رھ�ا، 

حیث ت�ع�ت�ب�ر ن�ف�س�ھ�ا ب�أن�ھ�ا ت�م�ث�ل اإلس�الم 
السیاسي وبعد تمرسھا في عمل�ی�ات ال�ف�س�اد 
وت��داع��ی��ات��ھ ال��ذي ش��م��ل ال��ف��س��اد ال��م��ال��ي، 
واإلداري، وتقسیم المن�اف�ذ ال�ح�دودی�ة ف�ی�م�ا 
بینھا وما تجنیھ من أم�وال، ت�ھ�ری�ب ال�ن�ف�ط 
الخام ، ت�ھ�ری�ب األم�وال، ت�ب�ی�ی�ض األم�وال 
وبعد أن سمنت ھ�ذه ال�ك�ت�ل وإتس�ع ن�ف�وذھ�ا 
وس��ی��ط��رت��ھ��ا اإلق��ت��ص��ادی��ة ت��ح��ت ح��م��ای��ة 
ملیشیاتھا نشأت منھا طبقة سیاسی�ة الت�ق�ب�ل 
بالقلیل وبنفس الوقت التعمل والت�ق�دم ش�ی�ئ 
للشعب وبالتالي نتیجة ھ�ذا ال�ف�س�اد ال�ن�ازف 
والمستمر وھدر األموال ُح�رم، الش�ع�ب م�ن 
أبسط حقوقة في العیش الكریم، ھ�ا ون�ت�ی�ج�ة 
الض��غ��ط ت��ح��ت ش��ظ��ف ال��ع��ی��ش خ��رج��ت 
التظاھرات الشعبی�ة وال�ج�م�اھ�ی�ری�ة ت�ط�ال�ب 
بالتغییر وم�ن�ھ�ا إن�دل�ع�ت إن�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن 

ال���ث���وری���ة. وھ���ذه اإلح���ت���ج���اج���ات  2019
والتظاھرات واإلعتصام�ات ھ�ي إم�ت�داد ل�م�ا 
قبلھا من فع�ال�ی�ات ج�م�اھ�ی�ری�ة واس�ع�ة ف�ي 
السنوات الم�اض�ی�ة ش�م�ل ف�ئ�ات وق�ط�اع�ات 

 إجتماعیة متعددة وبذلك تّم قمعھا.
رفض ھذه الطبقة الس�ی�اس�ی�ة ال�ت�ي  فالشعب

جلبت لھ ال�وی�الت. ل�ق�د ش�ك�ل�ت اإلن�ت�ف�اض�ة 
إنعطافة سیاسیة نحو ال�دع�وة إل�ى ال�ت�غ�ی�ی�ر 
وعدم قبول ن�ھ�ج ال�م�ح�اص�ص�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ة 
والقومیة السیاسیة. لقد تعرضت اإلن�ت�ف�اض�ة 
والحركة اإلحتجاجیة إلى حملة قمعیة منظمة 
بھدف القضاء علیھا حیث إست�خ�دم�ت ال�ق�وة 
قمعاً وقتالً وإغ�ت�ی�االً وإخ�ت�ط�اف�اً وإس�ت�ھ�دف 
الناشطین والعمل على تشویھھا واإلن�ت�ق�اص 
منھا من خالل دس عناصر ت�ع�م�ل ع�ل�ى ب�ث 
الفِرقة ومنع تالحم المتظاھرین والمنتفض�ی�ن 
مع بعضھم. كما إسستغلت الطبقة السی�اس�ی�ة 
جائحة كورونا وقیودھا الصحیة لتعمل ع�ل�ى 
إخالء الساحات والشوارع من ال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن 
بالق�وة وف�رض م�ن�ع ال�ت�ج�وال. وب�ال�م�ق�اب�ل 
فالكتل السیاسیة عندما شاھدت أمواج م�ئ�ات 
اآلالف من البشر، إنتابھا الخوف والقلق م�ن 
أن یح�دث ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�م�ط�ل�وب ب�ع�د ت�غ�ی�ی�ر 
الحكومة الت�ي رش�ح�ت�ھ�ا ال�ك�ت�ل الس�ی�اس�ی�ة 
نفسھا بسبب األزمات والتدھ�ور ال�م�س�ت�م�ر. 
وألول مرة تطرح شعارات وط�ن�ی�ة ول�ی�س�ت 
طائ�ف�ی�ة س�واء م�ن ال�ط�رف�ی�ن ال�م�ت�ن�ف�ذی�ن. 
والغریب إن الجمیع تحدثوا ظاھریاً بالت�غ�ی�ی�ر 

للتخلص من ع�ق�اب الش�ع�ب ول�ك�ن ب�اط�ن�ی�اً 
یقصدون العكس لضمان مكاسبھم وإستم�رار 
ن�ھ�ر األم��وال ال�ت�ي ت�ق�در ب�ال�م�ل��ی�ارات م��ن 

 الدوالرات. 
كما إن الصراع بین الكتل المت�ن�ف�ذة مس�ت�م�ر 
على م�ا ج�ن�ت أی�دی�ھ�م م�ن خ�راب مس�ت�م�ر 
وتجاھل أبسط حقوق الناس والمجتمع وع�دم 
الن�ظ�ر ب�ج�دی�ة إل�ى ال�ب�ن�اء وإع�ادة ھ�ی�ك�ل�ة 
االقتصاد والصناعة والزراعة والھم ال�وح�ی�د 
الذي یحرصون ع�ل�ی�ة ھ�و ت�رض�ی�ة ال�ج�ارة 
إیران والتضحی�ة ب�الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ق�رب�ان 
الحرب التي حص�ل�ت ب�ی�ن ال�ب�ل�دی�ن ن�ت�ی�ج�ة 
العنجھیة وتالعب األجانب في رؤوس ح�ك�ام 
البلدین. فالصراع ال�داخ�ل�ي ح�ول ال�م�ص�ال�ح 
والمكاسب مستم�ر وك�أن ك�ل ك�ت�ل�ة ت�م�ت�ل�ك 
إم��ارة ول��ھ��ذا الی��ت��ف��ق��ون م��ع ح��ك��م ی��م��ت��ث��ل 
للدستور والقوانین ویعمل بإخالص ل�ل�ش�ع�ب 
وأن یك�ون ص�وت الش�ع�ب ھ�و األع�ل�ى ألن 
الشعب ھو مصدر السلطات. وأذا كان الن�ظ�ام 
ھو نظام دیم�ق�راط�ي ن�ی�اب�ي وی�ؤم�ن ب�إرادة 
الش��ع��ب ف��ع��ل��ی��ھ أن ی��وف��ر ش��روط ن��ج��اح 
االنتخابات ووضع ق�ان�ون ان�ت�خ�اب�ات ی�ب�س�ط 
اإلج��راءات وع��ادل وی��وف��ر األم��ن والس��الم 
ل��م��ج��ری��ات ال��ع��م��ل��ی��ة االن��ت��خ��اب��ی��ة. وألن��ھ��م 
ع��اج��زون ع��ن ت��وف��ی��ر الش��روط، ق��ام��وا 
باإللتفاف على موعد االنتخابات المبكرة ك�م�ا 
طالبت بھا اإلنتفاضة وتأجیلھا م�ن ح�زی�ران 
إل�ى تش�ری��ن األول (أك��ت�وب��ر) ورب��م�ا أیض��اً 

ی��ع��م��ل��ون ع��ل��ى ع��رق��ل��ت��ھ��ا وع��دم 
إجراءھا وبنفس الوقت تشتد الحملة 
على النشطاء وشباب اإلنتفاضة .إن 
إستخدام الق�م�ع وال�ع�ن�ف وال�خ�ط�ف 
واإلغتیال الیمكن أن ت�ث�ن�ي الش�ع�ب 
عما یرید . فھو یرید وطن خالي م�ن 
الفساد وتقدیم الحیتان إلى ال�ق�ض�اء، 
یرید نظام دیمقراطي مدني ع�ل�م�ان�ي 
بفصل الدین عن الس�ی�اس�ة، الش�ع�ب 

یرید ال�ع�دال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة، ی�ری�د إس�ت�ع�ادة 
الوطن والروح الوطنی�ة وال�ھ�وی�ة ال�وط�ن�ی�ة 
فالشعب العراقي ذكي ومتفوق علمیاً وثقاف�ی�اً 
عندما تتاح لھ الفرصة للبناء ویمتلك ثروات�ھ 
ویقضي على ال�ف�س�اد ون�ظ�ام ال�م�ح�اص�ص�ة 
واإلحتراب الطائفي والقومي ، فسوف ی�ب�ن�ي 
وطناً جدیداً متقدم في كل ال�م�ج�االت ویس�ب�ق 
دول الجوار في كاف�ة ال�م�ج�االت. ان األزم�ة 
المستعصیة بسبب ال�ك�ت�ل ال�م�ت�ن�ف�ذة أف�رزت 

 تداعیات خطیرة ومنھا:
ال��ع��ج��ز ع��ن دف��ع روات��ب ال��م��وظ��ف��ی��ن  -1

والعاملین في الدولة وع�دم ق�درة ال�ح�ك�وم�ة 
المؤقتة على ت�ن�ف�ی�ذ ب�رن�ام�ج�ھ�ا وخص�وص�اً 
الكشف عن قتلة المتظاھرین وال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن 
وال��ك��ف ع��ن م��الح��ق��ة نش��ط��اء ال��ح��رك��ة 
اإلح��ت��ج��اج��ی��ة وإح��ال��ة ك��ب��ار ال��ف��اس��دی��ن 
والمفسدین إلى القضاء وحصر الس�الح ب�ی�د 

 الدولة.
تفاقم ظ�واھ�ر ال�ب�ط�ال�ة وال�ف�ق�ر وال�ج�وع -2

وال��م��رض وت��دھ��ور األوض��اع الص��ح��ی��ة 
 وتداعیات جائحة كورونا 

تجسد حالة الالدولة وضعف قوة ال�ق�ان�ون -3
وعدم إحت�رام م�ؤس�س�ات ال�دول�ة وس�ی�ط�رة 

 الملیشیات.
عودة نشاط داعش اإلرھاب�ي وإس�ت�ھ�داف -4

المواطنین كم�ا حص�ل ف�ي س�اح�ة ال�ط�ی�ران 
 وصالح الدین.

إس��ت��م��رار ح��دة ال��ن��زاع��ات ال��م��ن��اط��ق��ی��ة -5
والعشائریة وعدم قدرة الدولة بسط سلط�ت�ھ�ا 

 وھیبتھا.
لجوء الحكوم�ة إل�ى اإلق�ت�راض ال�داخ�ل�ي -6

والخارجي وأخیراً طلب قرض م�ن ص�ن�دوق 
 النقد الدولي ستة ملیارات دوالر. 

مصادرة الحریات وحق اإلختالف وتك�م�ی�م -7
األفواه وتقزیم الدیمق�راط�ی�ة م�ع م�م�ارس�ات 
ت�ت��ق�اط��ع م��ع ال��ع��م�ل الس�ی��اس�ي وال�دس��ت��ور 

 السلمي.
الحكومة والطبقة الس�ی�اس�ی�ة ك�ل�م�ا ت�ت�ع�ن�ت 
ب�م�واق��ف�ھ��ا وت��ك�اب��ر، ف��أن األزم��ة مس��ت�م��رة 
والشعب لن یس�ك�ت ع�ن ح�ق�وق�ھ وف�ي أش�د 
الظروف، سوف یستمر باإلنتفاضة السلمی�ة، 
ویفرض إرادت�ھ وھ�ذا ی�ع�ن�ي ك�ف�ى ل�ل�ف�س�اد 
ونھب المال العام وكفى لإلنتظار ف�ي ال�وق�ت 

 الضائع.

 صبحي مبارك/ سیدني

 

 ا اة  

 و ا  
!ا   
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 نھار -خارجي 1لقطة /
، رثَّ�ةُ س�ن�واتصبیّةٌ صغـیرةٌ  سنُّ�ھ�ا عش�رة 

ال�م��الب�ِس، ُمَش��عَّ�ثَ��ةُ الّش�ْع��ِر، ت�ب��دو وك�أنّ��ھ��ا 
 …  خرجـت للـتـوِّ من تحت االنقاض

تجوُب الشواِرَع الُمكتظَّةَ بالن�اِس والس�یّ�اراِت 
وھ�ي ت��ن��ادي ب��أع��ل��ى ص�ْوتِ��ھ��ا: ك�ل��ی��ن��ك��س، 

س��ك��ای��ر إح��ذروا …اِْمَس��ح��وا ُدم��وَع��ك��م ب��ھ��ا
 منھا... كلینكس سكایر ... كلینكس سكایر...

 .......قطع                                           
 نھار -خارجي  2لقطة / 

 تنتبِھُ الصبیّةُ على محل قصاب    
 ... قطع                                             

 نھار -خارجي  3لقطة/ 
 على محل قصاب    

 ... قطع                                             
 نھار -خارجي  4لقطة/

الصبیِّة وھي واقفةٌ أمام الواجھ�ِة ال�زج�اج�ی�ِة  
لمحل القصاب فیقع نظرھا على لعبة م�ع�ل�ق�ة 
كباقي اللحوم االخرى ف�ن�س�م�ع ص�وت�ھ�ا ::: 

 ھذه لعبتي ھذه لعبتي تكررھا عدة مرات 
 ... قطع                                              

 نھار -خارجي  5لقطة/
 لقطة من داخل المحل ..

ب�ع�د  تحاول الصبیّةُ الدخوَل ثّم تتراج�ُع خ�وفً�ا
 ساطور بإتجاھھا.  الان رفع القصاب 

 ..... قطع                                           
 نھار.  -خارجي  6لقطة/

.. القصاب یذھب لی�رد ع�ل�ى  من داخل المحل
ال�ھ�ات��ف... ف��ت�ق�ّرُر الص�ب��یّ�ةُ ال��دخ�وَل ب�ح��ذٍر 
وتنظُر ف�ي ك�ّل االت�ج�اھ�اِت وق�د ب�دا ع�ل�ی�ھ�ا 

 الخوُف..    
  ...... قطع                                          

     نھار -خارجي 7لقطة/
  اللقطة من خارج المحل من خالِل الزجاجِ 

نرى الصبیّةُ ت�أخ�ذ ال�ل�ع�ب�ةَ وھ�ي تض�ح�ُك... 
 تقبّلھا.. تضّمھا إلى صدِرھا وترقُص معھا        

 .......... قطع                                       
 نھار -خارجي 8لقطة/

من�ھ�ا من داخل المحل القصاب وبسرعة یاخذ 
من�ھ�ا وی�دف�ع  اللعبةَ وھي تتمّسُك بھا فیفتّكھا

 ... قطع بھا خارَج المحل فتقع أرًضا
 

 نھار -خارجي 9لقطة/
الصبیّ�ةُ ع�ل�ى األرِض... ت�ن�ھ�ض ب�اك�ی�ةً ث�م 
ت�م��س��ح دم��وع��ھ�ا وت��واص��ل ال��م��ن�اداةَ ع��ل��ى 
بضائِعھا سكایر... ك�ل�ی�ن�ك�س وع�ی�نُ�ھ�ا ع�ل�ى 

  ... اللعبةِ 
 ...... قطع                                           

 نھار -خارجي 10لقطة/
 وھي تتأرجح معلقة في المحل      على اللعبةِ 

 قطع…...                                           
 نھار -خارجي  11لقطة/

تقع علبةُ المنادیِل من ی�ِد الص�ب�یّ�ِة ف�ت�ن�ح�ن�ي 
لرفعھا فتجد عصفوًرا بال اجن�ح�ة ی�ح�اول ان 

 یطیر فیفشل.
 قطع..…                                           

 نھار  -خارجي  /12لقطة
 الصبیّةُ تمشي على الرصیِف فتشاھد                      

  .......قطع                                          

 نھار -خارجي  13لقطة/
سیارة واقفة وبھا سیّدة ٌ مت�ق�ّدم�ةٌ ف�ي الس�نِّ 

 تراقبھا
 قطع...…                                           

 نھار -خارجي  14لقطة/
تتوقف الصبیّةُ أمام سیّارِة الس�یّ�دِة ال�م�س�نّ�ِة 

 لحظاٍت تتأّملھا 
 قطع…..                                            

 نھار -خارجي  /15لقطة
Zoom in  ِعل�ى وج�ھ الس�یّ�دِة ال�م�س�نّ�ة…

 في السیّارِة  وتتخیُّل الصبیّةُ أمَّھا جالسةً 
  قطع…..                                           

 نھار –خارجي  16لقطة/
ھا) ماما من أی�َن …  (الصبیةُ تخاطب طیَف أمِّ

 لِك ھذه السیّارةُ؟
 قطع…                                              

 نھار -خارجي  /17لقطة
السیّدةُ المسنّةُ (تطب�ط�ب ع�ل�ى خ�دِّ الص�ب�یّ�ِة 

م�اب�ِك؟ أن�ا لس�ُت   التي تستفیق من تخیّالتھا)
ِك ...  أمَّ

 قطع…                                              
 نھار -خارجي  /18لقطة

الصبیّةُ (تشیر إلى صورِة فَتاٍة صغیرٍة ُمَعلّ�ق�ٍة 
 بمرآِة السیّارِة) َمن ھذه الفتاةُ!؟

 قطع…                                              
 نھار -خارجي  /19لقطة

 السیدة المسنّةُ: ھذه ابنتي 
 قطع…                                              

 نھار -خارجي  20لقطة/
ٌد أنّھا طالب�ةٌ …  الصبیّةُ: إنّھا جمیلةٌ جدا  مؤكَّ

وھي تدرُس ولیسْت مثلي أنا ت�ب�ی�ُع الس�ك�ائ�َر 
 في الشوارِع ...

 قطع…                                              
 نھار -خارجي  21لقطة/

 …السیًّدةُ تبكي
 قطع…                                              

 نھار -خارجي  22لقطة/
 لم أقِصْد أن أُْبكیَِك …الصبیّةُ: أنا آسفة

 قطع…                                              
 نھار -خارجي  /23لقطة

أن�ا … السیدةُ ال�م�ِس�نّ�ةُ (ب�اك�ی�ةً) ال ت�ت�أّس�ف�ي
أبكي، ألنّھا غادرْت�ن�ي م�ن س�ن�ی�َن وال أدري 

 أیَن ھي!!
  قطع…                                              

 نھار -خارجي  24لقطة /
 آسفة..…آسفة…الصبیّةُ : أنا آسفة

(السیدة مع ن�ف�س�ھ�ا: ان�ھ�ا ط�ب�ق االص�ل) ال 
 تأسفي فأنِت إبنتي اقصد مثُل ابنتي. 

 
 قطع…                                              

 نھار -خارجي  25لقطة /
(فالش باك) عـن�د ال�رص�ی�ف أو س�اح�ة م�ا، 
ِ ال�ف�ن�ان ف�ائ�ق حس�ن  نرى جزء من ج�داری�ة
على حائٍط قدیٍم تھاوى ج�زء م�ن�ھ، وص�ورةُ 

 شابٍّ ُمعلّقةٌ وُمؤطّرةٌ بشریٍط أسوَد.
 ..... قطع                                            

 نھار -خارجي  26لقطة/
طُ شْعَر الفتاِة الجالسِة قبالَتَھا الفت�اة:  األّم تَمشِّ

 !(تصرخ) أییییْي! آخخخخ

...   تحّملي حتّى أنتھ�ي… األّم : أنا آسفة بنتي
 یُسمُع صوت العاصفة.

 قطع…                                               
 نھار -خارجي  27لقطة /

على صورة الشاب ال�م�ع�ل�ق�ة ع�ل�ى ال�ح�ائ�ط، 
 وھي تَـتَـرنّح ثـّم تسقط أرًضا.

 قطع…                                              
 نھار -خارجي  /28لقطة  

تركض األّم وتل�ت�ق�ط الص�ورةَ وتض�ّم�ھ�ا إل�ى 
 صدِرھا باكیةً..!

 قطع…                                               
 نھار -خارجي  / 29لقطة

لقطات متعددة وسری�ع�ة ع�ل�ى األّم والس�یّ�دِة 
 المسنِّة والصبیِّة وھّن یَْبكینَ 

 قطع…                                              
 نھار -خارجي  /30لقطة 

  24العودة إلى اللقطة 
وھ�ي  … الصبیّةُ: نعم ھ�ي تش�ب�ھ�ن�ي ك�ث�ی�ًرا 

 تُناِوُل السیّدةَ علبةَ المنادیل..
 قطع…                                               

 نھار -/ خارجي 31لقطة 
السیّدة وھي تحاول أن تُخِرَج ب�ع�َض ال�ن�ق�ود 

 من محفظتھا... ترفع رأسھا وتلتفُت یمینا.                      
 ...قطع                                               

 نھار -خارجي 32لقطة/
الصبیّة م�ن مس�اف�ة ب�ع�ی�دة... ت�ل�ّوح ب�ی�دھ�ا 

 للسیّدِة وھي تبتسم.
 قطع…                                              

    نھار -خارجي /33لقطة
السیّدة تُلّوح أیًضا ب�ی�دھ�ا ث�ّم تش�ّغ�ل م�ح�ّرَك 
السیّارة وتتقّدم بھ�ا وھ�ي ت�واص�ل ال�ت�ل�وی�ح 

ت�ب�ت�ع�د ...  بیدھا التي ال یظھر منھا غیُر الكفِّ 
 حتّى تختفَي. 

 قطع…                                              
    نھار -خارجي 34لقطة/ 

الصبیّةُ تواصل التلویَح بیدھ�ا ل�ل�س�یّ�دِة وھ�ي 
 تبتسم.

 قطع…                                              
    نھار -خارجي 35لقطة/

تصل السیّدةُ إلى بیتھا ... تستعّد لل�ن�زول م�ن 
 السیّارِة ... یستقبلھا كلبُھا 

  قطع…                                              
    نھار -خارجي 36لقطة/ 

تجلس الصب�یّ�ةُ ع�ل�ى مص�ط�ب�ٍة ف�ي ح�دی�ق�ٍة 
او   عمومیٍة قبالةَ بحی�رٍة ص�غ�ی�رٍة ف�ی�ھ�ا ب�طٌّ 

 طیور.
 قطع…                                              

    نھار -داخلي /37لقطة
تضع السیّدةُ طعاَم الك�ل�ِب ف�ي ص�ح�ٍن خ�اصٍّ 

 فیأخُذ في األكل 
 قطع…..                                            

    نھار -خارجي 38لقطة/
تُخِرُج الصبیّةُ من جیبھا قط�ع�ةَ "ُص�وُم�ون" 
جافّةً.. تقِضُم منھا وترمي إلى ال�ب�طّ وال�ط�ی�ِر 

ِع أمامھا   المتجمِّ
 قطع…                                              

    نھار -داخلي  39لقطة/  
 تتّصل السیّدةُ بزوجھا ھاتفیّا 

 قطع…                                              

    نھار -خارجي 40لقطة/ 
 :  الزوج أمام الموّزِع اآللي للنقود

 انا االن سأسحُب بعض النقوَد …آلووو
 قطع…                                              

    نھار -داخلي 41لقطة/
السیّدة: تَعـرف!؟ التقیُت الیوَم ص�ب�یّ�ةً تُش�ب�ھ 

 إبنتَنا
 قطع…                                              

 لقطات سریعة  42لقطة/
متعددة بین السیّدِة وزوجھا وھ�م�ا ی�ت�ك�لّ�م�ان 

 مًعا وسماع موسیقى جنائزیة (أو حزینة)
 قطع…                                              

     نھار -خارجي 43لقطة/ 
یقفل زوُج السیّدِة ھاتفھ.. یضع النقوَد بجی�ب�ھ 
ویمشي على الرصیف... ی�رى رج�ال م�ع�وق�ا 
(م��ب��ت��ور الس��اق االیس��ر) ی��ف��ت��رش األرَض 

 -زوج السی�دة -ویكشف  فیعطیھ بعض النقودِ 
ی�ب�ت�ع�د الی�س�رى.. ث�م  عن ساقھ االصطناعیة

 وھم یودعون بعضھم بعضا.
 قطع…                                              

    نھار -خارجي 44لقطة/ 
یتجھ الرجل المعوق ص�وَب م�ح�لٍّ ف�ی�ش�ت�ري 

 خبز او صمون وبعض الحلوى.
 قطع…                                              

  وقت الغروب -خارجي 45لقطة/ 
تسیر الصبیّةُ نحو مكان إقامة وال�دی�ھ�ا ع�ل�ى 
الرصیِف وعندما تبلغھما تقبّلھما وتجلس ث�ّم 

   تقول   : أنا تعبانھ، أحّب أن أنامَ 
 األب    : جئت لك ببعض الحلوى

الصبیة : لست بحاجة ال�ى ح�ل�وى...ب�ح�اج�ة 
 تستلقي على األرض وتنام.الى النوم ف

 قطع…                                              
 وقت شروق الشمس -خارجي 46لقطة/

نرى الصبیة ترقص مع لعب�ت�ھ�ا ع�ل�ى م�ك�ان 
تستمّر في ال�رق�ص ب�ف�رح ش�دی�د …  مرتفع 

 وكأنّھا راقصةُ بالیھ.
 قطع…                                              

 47لقطة/
عّدةُ لقطاٍت سریعٍة على العصافی�ر والص�ب�یّ�ِة 

 الراقصة وجداریة الحریة لفائق حسن
 قطع…                                              

 خارجي ... لیل  48لقطة/
لص��وص م��ل��ث��م��ون، ت��ح��ت ج��ن��ح ال��ظ��الم، 
یحاولون سرقة اللعبِة ... تتمّسُك بھا الصب�یّ�ةُ 

ال ال ال تأخذوا لعبتي ال ال (ت�ن�ھ�ض  :وتصُرخ
   :من النوم فزعةً وھي صارخةً) 

 من سرق لعبتي.. أرید لعبتي ... أرید لعبتي
ف�ت�ج�د ل�ع�ب�ت�ھ�ا ت�ت�أرج�ح ب�ح�ب�ل ...    ت�ك�ررھ�ا

 المشنقة العالیة جًد.  
 ..... قطع                                           

 خارجي ... لیل  49قطة/ ل
تبدأ الصبیة بالغناء (أریــد لعبتي)) وھي ت�م�د 
ذراعھا باتجاه ال�ل�ع�ب�ة وخ�ل�ف ال�ل�ع�ب�ة ن�رى 

ث��م نس��م��ع … الس�م��اء ب��ن��ج��وم��ھ��ا الس��اط��ع��ة
 (أرید لعبي)          مجموعة تنشد 

 ... قطع                                              
 

 (وما زالت المجموعة تغني ::       
 أرید لعبتي)                

 ”َ ُأر“ 
 2010/11/22سیدني 

 

 سیناریو فیلم : موفق ساوا/ سیدني
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 تنشر ألول مرة

وا
سا

ق 
وف

 م
م:

می
ص

 ت

”َْ ُأر“  



في فن الروایة نجد حیاة ك�ام�ل�ة ت�ت�ح�رك  
أمامنا، ربما تبدو متشابھة بع�ض الش�يء 
ول��ك��ن��ھ��ا ت��ب��دو ف��ق��ط. وروای��ة م��ح��ط��ة 
المنصورة للكاتب والمترجم محمد م�ح�م�د 
السنباطي تختلف كثیًرا عما ك�ت�ب�ھ س�اب�قً�ا 
من روایات، من حیث الشكل والمضم�ون، 
وھ��ي م��ن أدب الس��ی��ر، وت��ن��ت��م��ي إل��ى 
المدرسة الواقعیة التي تقوم على ت�ف�س�ی�ر 
ف�ن��ي ل��ل��ع�ال��م ح��ی��ث ال��ب��ن��اء ال�م��ت��م��اس��ك، 
وال��ث��ن��ائ��ی��ة الس��ب��ب وال��م��س��ب��ب، ال��دال 
والمدلول... إلى آخر صفات ھذه المدرس�ة 
وخصائصھا التي أنتجت لنا روائع األدبین 

 العربي والعالمي.
وتعالج روای�ة م�ح�ط�ة ال�م�ن�ص�ورة 
ش���خ���ص���ی���ة رج���ل ف���ي خ���ری���ف 
العمریعاني من أمراض الشیخوخ�ة، 
ت��وف���ی��ت زوج��ت���ھ وت���زوج أوالده 
وأص��ب��ح وح��ی��دا ف��ي ھ��ذه الش��ق��ة 
الواسعة بمدینة دسوق، والتي كانت 
تض��ج ب��ال��ح��ی��اة ف��أمس��ى م��ح��اص��را 
ب��ال��وح��دة والش��ع��ور ب��ال��غ��رب��ة م��ع 
اقتراب العمر من نھ�ای�ت�ھ. ی�ت�س�اءل 
ماذا إذا مت؟ لن ی�ع�رف أح�د. رب�م�ا 
یكتشف أوالدي أو أحد من الج�ی�ران 
ذل��ك ب��ع��د أی��ام أو أس��اب��ی��ع. ھ��ذه 
الھواجس شرعت ت�ھ�اج�م�ھ. یش�ع�ر 
بالفراغ الذي یضربھ من كل ج�ان�ب. 
الحل یكمن في أن یجرب حظ�ھ م�رة 
ثانیة ویت�زوج م�ن أخ�رى تس�اع�ده 

  في قضاء حوائجھ.
بدأ رحلة البحث ع�ن ھ�ذه ال�زوج�ة. 
ع��ث��رت ل��ھ إح��دى ال��ج��ارات ع��ل��ى 
مطلقة شابة دون الثالثین ف�رفض�ھ�ا 
أوالده ول�م ی�ح�ض�روا ع�ق�د ال�ق�ران 
وقاطعوه، وتجيء ابن�ت�ھ ل�ت�أخ�ذ ك�ل 
متعلقات أمھا حتى صورتھا رافض�ة 
التحدث معھ. كیف ت�ن�ام أخ�رى ف�ي 

فراش أمھا؟ وإذ تلفظ�ت ال�زوج�ة ب�أل�ف�اظ 
غیر من�اس�ب�ة ع�ن أوالده غض�ب ع�ل�ی�ھ�ا 
وطلقھا. یف�رح األب�ن�اء وی�أت�ون ل�زی�ارت�ھ 
وتعود األمور إلى سابق عھدھا من الوئ�ام 
والح�رارة، ل�ك�ن�ھ س�رع�ان م�ا یس�ت�ش�ع�ر 
الوحدة ویحن إلى تلك المرأة ب�ال�رغ�م م�ن 
ع�دم ق��درت�ھ ع�ل�ى م�ع��اش�رت�ھ��ا م��ع�اش��رة 
األزواج. وزاد م�ن س�وء ح�ال�ت�ھ انش�غ�ال 
األوالد بحیاتھم الخاصة فیستش�ع�ر ال�ن�دم. 
لقد تسرع في موضوع ال�ط�الق؛ ل�ذا ق�رر 
إعادتھا لك�ن أھ�ل�ھ�ا اش�ت�رط�وا ع�ل�ی�ھ أن 
ی�ك��ت�ب ل��ھ�ا نص�ف الش��ق�ة أو ی��دف��ع ل��ھ��ا 
عشری�ن أل�ف ج�ن�ی�ھ. وی�ع�ود أوالده إل�ى 
مقاطعتھ مرة أخرى وتعجب ال�زوج�ة ت�ل�ك 
بأحد أقربائھ فیطلقھا ویطالبھ أھلھا بسداد 
المبلغ أو إعطائھا نصف الشقة فی�دف�ع ل�ھ 

ابنھ البكري رأفت المبلغ المطلوب وت�ع�ود 
العالقة بینھ وبین أوالده الذین یس�ارع�ون 
ھذه المرة بتلب�ی�ة ك�ل ط�ل�ب�ات�ھ خش�ی�ة أن 
یتزوج مرة أخرى، لكن اب�ن�ة أخ�ی�ھ ال�ت�ي 
كان كلفھا من زم�ن ب�ال�ب�ح�ث ع�ن زوج�ة 
تتصل بھ وتخبره بأنھا عثرت على ضالت�ھ 
ال�م�ن�ش�ودة، زوج�ة م�ن��اس�ب�ة ف�ي م�دی�ن��ة 
المنصورة، سنھا م�ن�اس�ب، ت�ق�ط�ن ش�ق�ة 
إیجار قدیم تطل على محطة السكة الحدید. 
ویذھب إلى المنصورة المحطة األخیرة ل�ھ 
ویتزوج ھناك ویرفض األوالد مرة ث�ان�ی�ة 
حضور دعوتھ لعقد القران؛ بل یقوم اب�ن�ھ 
األكبر رأفت ببیع شقة دسوق ویحرمھ من 
ثمنھا ویحدث الخالف ب�ی�ن�ھ وب�ی�ن أوالده 

 من جدید.
وحینما أنجبت ابنة زوجتھ مولودا ط�ل�ب�وا 
م�ن�ھ أن ی��خ�ت��ار ل��ھ اس��م�ا ف�وج��د ن��ف�س��ھ 
وبتلقائیة یختار اسم رأفت ال�ذي ھ�و اس�م 

 ابنھ البكري، وتنتھي الروایة.
یرید الكاتب ھنا إرس�ال ع�دة رس�ائ�ل م�ن 
خ��الل ھ��ذا ال��ع��م��ل ال��م��ل��يء ب��ال��م��ش��اع��ر 

 اإلنسانیة:
تسلیط الضوء على مرحلة من مراحل  -1 

 عمر اإلنسان وھي خریف العمر
العالقة بین الرجل والمرأة لیست ف�ق�ط  -2

عالقة جنسیة، بل إن لھا أب�ع�ادا إنس�ان�ی�ة 
 أكثر.

ع�الق�ة ال�وف�اء وال�رب�اط ال�ق�وي ب�ی�ن  -3
 األبناء واألم حتى بعد مغادرتھا للحیاة.

 
والس��ؤال اآلن م��ا إذا ك��ان ال��ك��ات��ب ق��د 
استطاع أن ینقل ھذا المتن ال�ح�ك�ائ�ي إل�ى 
المتلقي من خالل عملیة السرد، وھل نجح 
في عمل توازن بین ما ھو جمالي وما ھ�و 

 معرفي أم ال.
 أوال: عتبات النص: وتنقسم إلى:

عنوان الروایة، وھو من الع�ت�ب�ات األول�ى 

ف��ي ال��دخ��ول إل��ى ع��ال��م الس��رد/ م��ح��ط��ة 
المنصورة، وللعنوان ھنا داللة خاصة ف�ي 
ھذا العمل؛ فھي ال�م�ح�ط�ة األخ�ی�رة ال�ت�ي 

 وصل إلیھا بطل القصة واستقر بھا.
صورة الغالف: ویتصدرھا ال�ق�ط�ار، وھ�و 
ھنا یعبر عن الرحیل وس�ف�ر اإلنس�ان ف�ي 
الحیاة حیث ینتقل من محط�ة إل�ى أخ�رى. 
یقول السارد في ب�دء ال�روای�ة: "ف�ل�ت�ك�ن 

 المنصورة محطتي األخیرة"
 

 ثانیا: البناء الفني:
استخدم الكاتب تقنیة االسترجاع، واف�ت�ت�ح 
الروایة من نھایتھا تقریبا. یقول: "ی�ج�أر 
القطار، یقترب أك�ث�ر، ی�ط�وح ب�ال�ذك�ری�ات 
ب��ع��ی��دا ع��ن رأس��ھ. ل��م��اذا ن��خ��اف م��ن 
القطارات؟ أحمل ع�ل�ى ك�اھ�ل�ي أك�ث�ر م�ن 

 سبعین خریفا".
الحظ أنھ یقول "سبعی�ن خ�ری�ف�ا" ول�ی�س 
"ربیعا" لیوحي بالغربة والم�ع�ان�اة، ف�ھ�ل 
القطار في نھایة األمر سیصل إلى المحطة 

 أي إلى النھایة؟ ربما.
والكاتب ی�ح�م�ل ال�ج�م�ل ب�أك�ث�ر م�ن 
داللة، ویصبح النص مفت�وح�ا ع�ل�ى 
أكثر من معنى. أیضا یستخدم تق�ن�ی�ة 
"تیار الوعي" وھي تقنیة تعبر ع�ن 
ح��ی��رة واغ��ت��راب اإلنس��ان؛ ف��ھ��ي 
مناسبة للجو النفسي ل�ل�راوي، ك�م�ا 
اس�ت�خ��دم ال��ح�وار اس�ت�خ��دام�ا ج�ی��دا 
وجعل شخوص�ھ ی�ت�ح�دث�ون ب�ح�ری�ة 

 دون تدخل منھ.
 

 ثالثا: اللغة:
وھ��ي أداة األدی��ب ل��ن��ق��ل ال��م��ت��ن 
الحكائي للم�ت�ل�ق�ي، واألدب ھ�و ف�ي 
نھایة األمر نص لغوي، وكلما كان�ت 
اللغة شعریة مح�م�ل�ة ب�الص�ور ك�ان 

 ذلك أفضل.
 

 یقول الراوي:
" ی��غ��وص ال��ق��ط��ار اآلن ف��ي ل��ح��م 
ال��م��ش��ھ��د، رش��ی��ق��اً س��ری��ع��اً، ث��ق��ی��الً 
ومدویاً... ینفض ع�ن ك�اھ�ل�ھ غ�ب�ار 
السفر، ویستعید دفقة من ع�ن�ف�وان�ھ 

 في شیخوختھ الراھنة!"
یقوم ال�ك�ات�ب ھ�ن�ا ب�أنس�ن�ة ال�ق�ط�ار 

 فیصبح ھو والقطار شیئا واحدا.
 وأیضا یقول:

 "كانت الشمس ما تزال طفلة ودیعة"
وال��ن��ص م��ل��يء ب��ھ��ذه ال��ل��غ��ة الش��ع��ری��ة، 
والمكثفة ف�ي ال�وص�ف، وھ�ي ت�ع�ب�ر ع�ن 

 الحالة النفسیة لبطل الروایة.
ھذا وإن التشكیل ال�ل�غ�وي ل�ل�س�ن�ب�اط�ي ال 
یقتصر فقط على تضفیر الن�ص ب�ال�ع�ام�ی�ة 
وخاصة في الحوار، ب�ل اس�ت�خ�دم ك�ل�م�ات 
وجمال محلیة یعبر بھا ع�ن ال�ب�ی�ئ�ة ال�ت�ي 
یعیش فیھا الراوي مثل: "لن یأخذوا من�ي 
أبیض وال أسود" أي كثیرا وال ق�ل�ی�ال م�ن 

 المال.
استخدم الكاتب آیات قرآنیة تتماس، أق�ول 
تتماس وال أقول تتناص، مع دالالت النص 
وك��ذل��ك اس��ت��خ��دم نص��وص��ا م��ن الش��ع��ر 

واألمثال الش�ع�ب�ی�ة ووظ�ف ذل�ك ت�وظ�ی�ف�ا 
 جیدا.

 
رابعا: الشخوص: یصف البعض ال�روای�ة 
بأنھا فن الشخ�ص�ی�ة؛ ف�ھ�ي ت�ل�ع�ب ال�دور 
ال��رئ��ی��س��ي ف��ي إن��ت��اج األح��داث، ورس��م 
الشخ�ص�ی�ات م�ن أھ�م ص�ف�ات ال�م�درس�ة 
الواقعیة، وقد اھتم الكاتب برسم شخوص�ھ 
وخاصة بطل ال�روای�ة ال�ذي ت�دور ح�ول�ھ 
األحداث فوصفھ من الخارج ومن ال�داخ�ل 

 مبینا الحالة النفسیة لھ.
 

 خامسا: الضمائر:
استخدم الكاتب ضمیر األنا، وھو الضم�ی�ر 
الذي دائما ما یستخدم في قصص الس�ی�ر، 
إلى جانب العدی�د م�ن الض�م�ائ�ر األخ�رى، 
وضمیر األنا یضفي على العمل المزید م�ن 

 الصدق.
 

 سادسا: المكان:
اھتم الكاتب بالمكان اھ�ت�م�ام�ا ك�ب�ی�را م�ن 
خالل الوصف ال�دق�ی�ق ال�ب�ارع س�واء ف�ي 
شقة دسوق أو ال�م�س�ج�د اإلب�راھ�ی�م�ي أو 
القطار أو شقة المنصورة. واھتمام الكاتب 
بالمكان راجع إلى معرفتھ بأھمیة ذلك ف�ي 
العمل الروائي باعتباره ی�ح�ت�وي األح�داث 
وی��ل��ق��ي ب��ال��م��زی��د م��ن الض��وء ع��ل��ى 

 الشخصیة.
 

 سابعا: الزمان:
استخدم الكاتب تقنیة االسترجاع للتع�ری�ف 
بالشخصیات واألحداث السابقة وال�الح�ق�ة 
واألمثلة ع�ل�ى ذل�ك م�وج�ودة ب�ك�ث�رة ف�ي 
أرجاء الروایة كما استخدم ت�ق�ن�ی�ة ت�وق�ف 
الزمن لیقوم بالوصف. مثال ذلك: "ألقی�ت 
عیني من النافذة أرقب الفیلالت الم�ن�ث�ورة 
في الغیطان، الورش، الك�ب�اري الص�غ�ی�رة 
فوق ال�ت�رع ال�ب�ائس�ة، ال�م�داخ�ن، ال�ق�رى 
ال��م��ن��س��ی��ة ت��ح��ت ال��غ��ی��وم، اإلع��الن��ات 

 الضخمة.... "
ھذا، ولقد جاءت الروای�ة ف�ي ش�ك�ل ف�ن�ي 
وجمال متوازن ومبرر فنی�ا أل�ق�ى الض�وء 
ع�ل��ى م��رح��ل�ة ھ��ام�ة م�ن ح��ی�اة اإلنس��ان 
ومعاناتھ في خریف عمره ع�ب�ر ع�ن ذل�ك 

    بإیجاز ویسر.
.................... 

وائ��ي ون��اق��د مص��ري م��ن م��ح��اف��ظ��ة ر*  
 البحیرة

طا   وا "رةا " 
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تشكل المشاركة الطوعیة الفاع�ل�ة وال�م�ؤث�رة ف�ي   
أي من مجاالت العمل اإلنساني النبیل، في من�ظ�م�ات 
المجتمع المدني الدیمقراط�ی�ة، ال�ت�ي ت�ت�ج�ھ ص�وب 
الدفاع عن حقوق اإلنسان والحریات العامة وحقوق 
المرأة وحقوق ال�ط�ف�ل أو ح�ق�وق أت�ب�اع ال�دی�ان�ات 
والمذاھب، أو دف�اع�اً ع�ن الس�ج�ن�اء وال�م�ع�ت�ق�ل�ی�ن 
والموقوفین بذمة التحقیق وحمایة ح�ق�وق�ھ�م ال�ت�ي 
تقرھا الدساتیر الدیمقراطی�ة وال�ق�وان�ی�ن ال�م�رع�ی�ة 
ورفض أي ش�ك�ل م�ن أش�ك�ال ال�ت�ع�ذی�ب ال�ن�ف�س�ي 
والجسدي بھدف انتزاع اعتراف�ات غ�ی�ر مش�روع�ة 
منھم أو بھدف االنتقام األیدیولوج�ي أو ال�دی�ن�ي أو 

او الحق العام من الس�ج�ی�ن أو ال�م�ع�ت�ق�ل   السیاسي
والموقوف، إضافة إلى الدف�اع ع�ن األم�ن والس�الم 
في المنطقة والعالم، وضد ال�ع�ن�ص�ری�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ة 
وال�ت��م��ی��ی��ز ال��دی��ن��ي وم��ن أج��ل ال��ح��ق�وق ال��م��دن��ی��ة 
والمھنیة... إلخ. ومن یعمل في ھ�ذه ال�م�ج�االت ف�ي 
بلدان مثل ال�ع�راق أو س�وری�ا أو مص�ر أو ج�م�ی�ع 
الدول العربیة دون اس�ت�ث�ن�اء وف�ي غ�ال�ب�ی�ة ال�دول 
النامیة، ام�رأةً ك�ان�ت أم رج�الً، ل�ن ی�ج�دا أم�ام�ھ�م 
وروداً وریاحی�ن م�ف�روش�ة ع�ل�ى ط�ری�ق�ھ�م�ا غ�ی�ر 
المعبد، بل غالباً ما یتعرضان للمالحقة وال�م�س�اءل�ة 
واالعتقال والتعذیب والسجن بل حت�ى االغ�ت�ی�ال أو 
االختطاف والتغییب. ولكن ف�ي ن�ف�س ال�وق�ت ی�ج�د 
المشارك والمشاركة في ھ�ذه ال�ن�ش�اط�ات ال�م�دن�ی�ة 
والدیمقراطیة لذة خاصة ح�ی�ن ی�ج�دا أن نض�ال�ھ�م�ا 
وعملھما الشاق في ھذا المجال قد أثمر ع�ن إط�الق 
سراح سجین أو إیقاف تعذیب معتقل أو حقق نجاح�اً 
في ضم�ان ب�ع�ض أو ك�ل ح�ق�وق أت�ب�اع ال�دی�ان�ات 
والمذھب المختلفة وحقھم في م�م�ارس�ة ع�ب�ادات�ھ�م 
وطقوسھم المحترمة بكل حریة واطمئنان أو ح�ق�ق 
النازحون بعض حقوقھم المصادرة. كم�ا یس�ع�دھ�م�ا 
أیما سعادة حین یجدا أن المرأة قد حققت بعض أھ�م 
حقوقھا وصوالً إلى التمتع بكل الحقوق وال�واج�ب�ات 
كبقیة المواطنی�ن ال�ذك�ور، ال م�ن ح�ی�ث ال�ت�ش�ری�ع 

 فحسب، بل والممارسة الیومیة.
ال یمكن للعامالت والعاملین في حقل النشاط الم�دن�ي 
الدیمقراطي دفاع�اً ع�ن ح�ق�وق اإلنس�ان وك�رام�ت�ھ 
وحریاتھ العامة أن یتحكموا بأوضاع ب�ل�دان�ھ�م وم�ا 
یتعرضون لھ ع�ل�ى أی�دي ح�ك�وم�ات�ھ�م وأج�ھ�زت�ھ�ا 
األمنیة أو غیرھا، كما ال یمكنھم التحكم بما یع�ان�ون 
منھ على أیدي المیلیشیات الط�ائ�ف�ی�ة ال�م�س�ل�ح�ة أو 
قوى الجریمة المنظمة أو قوى اإلرھاب ال�دول�ي إن 
لم تم�ارس ال�دول�ة بس�ل�ط�ات�ھ�ا ال�ث�الث دورھ�ا ف�ي 
التصدي لھذه القوى ومن�ع�ھ�ا م�ن إی�ذاء ال�ع�ام�الت 
والعاملین النشطاء في منظمات ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي 
الدیمقراطیة. فھم ال یملكون السلط�ة وال ال�ق�وة وال 
یمارسون العنف في نش�اط�ھ�م، ب�ل ھ�م ی�م�ارس�ون 
ع��م��ل��ھ��م ع��ل��ى وف��ق أس��س ح��ق��وق��ی��ة وس��ل��م��ی��ة 
ودیمقراطی�ة ی�ھ�م�ھ�م إی�ق�اف ك�ل أش�ك�ال مص�ادرة 
حقوق اإلنسان. كما ال یمكن إخفاء حقیق�ة مش�ارك�ة 
الحكومات ذاتھا وعبر أجھزتھ�ا األم�ن�ی�ة واإلداری�ة 
واالقتصادیة في إنزال ال�م�زی�د م�ن ال�ت�ع�ذی�ب ع�ل�ى 
مواطنیھا بصیغ كثیرة ومتنوعة ومدمرة، ك�م�ا ھ�و 
الحال في العراق وس�وری�ا ومص�ر والس�ع�ودی�ة ... 

 وغیرھا.

إن عمل النشطاء المدنیین في ال�ح�ق�ول ال�م�ت�ن�وع�ة 
لمنظمات المجت�م�ع ال�م�دن�ي ال ی�خ�ل�و م�ن ع�ث�رات 
ومشاكس�ات وان�ف�ع�االت وأوض�اع ن�ف�س�ی�ة م�ع�ق�دة 
باالرتباط مع أوضاع بلدان�ھ�م، وك�ذل�ك ال�م�ن�افس�ات 
واالختالفات في وجھات النظر والخالفات الشخصیة 
التي كلھا ال تؤثر على العالقة الشخ�ص�ی�ة الس�ل�ب�ی�ة 
بین شخصین مثالً، التي یفترض أن ت�ك�ون م�ھ�ن�ی�ة 
وخاضعة للمعاییر األساسیة التي یعت�م�دھ�ا ال�ن�اش�ط 
المدني في مجال حقوق اإلنسان، وفي المقدمة منھا 
كرامة اإلنسان، ف�ح�س�ب، ب�ل إن�ھ�ا ت�ؤث�ر م�ب�اش�رة 
وشكل سلبي على مجمل عمل ھذه المنظمة أو ت�ل�ك 
من منظمات المجتمع المدني، أو حتى على أكثر من 
منظمتین وعلى النتائج التي یفترض تح�ق�ی�ق�ھ�ا ف�ي 
العمل اإلنساني الذي أخذ الجمیع على عاتقھ تحقیقھ 
دون أن ینتفعوا ك�أش�خ�اص م�ن وراءه. إن أقس�ى 
وأقصى ما یحصل ھي اإلس�اءات الش�خ�ص�ی�ة ال�ت�ي 
تترك جروحاً وندباً ال تزول بسرعة وسھ�ول�ة. وك�م 
یتمنى اإلنسان أن ی�ج�ري ال�ت�ف�ك�ی�ر ب�م�ا ی�ق�ال ق�ب 
خروج الكلمات من فمھ إذ بعدھا ال یم�ك�ن إع�ادت�ھ�ا. 
وكان اإلمام علي مصیباً بما نسب إلیھ قولھ: "ل�ی�ت 
 رقبتي كرقبة البعیر، كي ازن الكالم قبل النطق بھ".

لقد تسنى لي خالل العقود األربعة األخیرة من العمل 
في عدد غیر قلیل من منظمات ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي، 
أحیاناً كع�ض�و ف�ي ال�ھ�ی�ئ�ات ال�ع�ام�ة، وأخ�رى ف�ي 
ھ�ی��ئ��ات��ھ��ا اإلداری��ة، أو ف��ي أم��ان��ات��ھ��ا ال��ع��ام��ة، أو 
كمؤسس أو مس�ت�ش�ار م�ت�ط�وع ل�ھ�ا. وخ�الل ھ�ذه 
الفترة عشت تجارب غن�ی�ة زادت�ن�ي وع�ی�اً وإدراك�اً 
وقناعةً بأھمیة وضرورة ھذا المج�ال ال�ح�ی�وي م�ن 
نشاط اإلنسان دفاعاً ع�ن اإلنس�ان وال�م�ج�ت�م�ع م�ن 
جھة، وزادتني قناعة بوجود كثرة كبیرة من البشر، 
نساء ورجاالً، ممن ال ی�ھ�ت�م ب�أي م�وق�ع ف�ي ھ�ذه 
المنظمات، بل ھمھ یت�رك�ز ع�ل�ى م�خ�رج�ات ال�ع�م�ل 
لصالح اإلنسان، ویسعى بكل الجھود الممكنة تالف�ي 
حص�ول اح��ت��ك��اك��ات أو مش��ك��الت أو ان��ف��ع��االت أو 

إساءات مؤذیة للعمل بشكل عام من جھة ثانیة. كم�ا 
تكونت لديَّ قناعة بأن ھذه المجاالت ال ت�خ�ل�وا م�ن 
مشكالت تحصل أثناء العمل من الممكن معال�ج�ت�ھ�ا، 
ما لم تتغلب النزعة الذاتیة في ع�الق�ات ال�ع�م�ل ف�ي 
الشأن العام. فقد عرفت صیغاً أخرى من عمل بع�ض 
العامالت والعاملین في ھذه الحقول ال�ح�ی�وی�ة م�م�ن 
اعتقد أنھم ما كانوا یق�ص�دون اإلس�اءة أو اإلی�ذاء، 
ولكن أسلوب عملھم وطریق�ة ت�ع�ام�ل�ھ�م م�ع اآلخ�ر 
والزاویة التي ینظرون منھا إل�ى ط�ب�ی�ع�ة ع�م�ل�ھ�م، 
إضافة إلى ع�دم ت�ع�رف�ھ�م وت�ع�ودھ�م ع�ل�ى ال�ع�م�ل 
الجمعي، أو رغبتھم في العطاء الذي یبرزھم كأف�راد 
في المقدمة قیاساً لزمالء لھ�م یش�ارك�ون�ھ�م ال�ع�م�ل 
وفي المنجزات المتحققة، كانت تس�اھ�م ف�ي ت�ع�ق�ی�د 
العالقات الش�خ�ص�ی�ة م�ع زم�ی�الت أو زم�الء ل�ھ�م 
وتتحول األمور إلى نزاعات شخصی�ة ت�ت�رك أث�رھ�ا 
البالغ على مجمل العالقات اإلنس�ان�ی�ة وال�ح�ض�اری�ة 

 الضروریة للعمل.
ال شك في أن الع�م�ل ال�ت�ط�وع�ي ف�ي ھ�ذه ال�ح�ق�ول 
اإلنسانیة النبیلة ھو شرف لكل العاملین، وم�ن ح�ق 
العاملین فیھ أن یعتزوا بذلك وأن یتنافسوا ب�ك�ل ود 
في تقدیم األفضل ال من خالل المنافسة غیر ال�ودی�ة 
واإلیقاعیة باآلخر، بل من خالل ال�م�ن�افس�ة ال�ودی�ة 
التي تحرك اآلخ�ر ص�وب ت�ق�دی�م األفض�ل واألم�ث�ل 
لصالح الناس الذین تسعى ھ�ذه ال�م�ن�ظ�م�ة أو ت�ل�ك 
تقدیم الخدمة لھم ودعمھم أو خالصھم م�ن أوض�اع 

 غیر إنسانیة.
لقد مررت بتجارب غنیة، داف�ع�ة وم�ح�ف�زة وأخ�رى 
محبطة ومضرة. فعلى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال ع�م�ل ب�ع�ض 
األعضاء، شاؤا أم أبوا، بتجمید ف�ع�ل�ي ل�ل�ع�م�ل ف�ي 
منظمة كبیرة ومھم�ة ف�ي أل�م�ان�ی�ا ب�أم�ل ال�ھ�ی�م�ن�ة 
الشخصیة الكاملة علیھا، واعتبارھا تابعة لش�خ�ص 
واحد ال غیر، وبالتالي توقف�ت ھ�ذه ال�م�ن�ظ�م�ة ع�ن 
العمل لصالح الجمیع وغابت ع�ن ال�ن�ش�اط ال�ف�ع�ل�ي 
لصالح اإلنسان ف�ي ال�دول ال�ع�رب�ی�ة، وأع�ن�ي ب�ھ�ا 
"منظمة حقوق اإلنسان في الدول الع�رب�ی�ة/أل�م�ان�ی�ا 
(أمراس)"، التي قطعت حتى ع�الق�ت�ھ�ا ب�ال�م�ن�ظ�م�ة 

 العربیة لحقوق اإلنسان في القاھرة.
إن العمل في ھذه الم�ج�االت ت�ط�وع�ي وی�ح�ق ل�م�ن 
یعمل فیھ أن ینسحب م�ن�ھ ف�ي ك�ل ل�ح�ظ�ة دون أن 
یسبب لھ ولغیره مش�ك�الت ال م�ب�رر ل�ھ�ا، رغ�م إن 
األمل یحدو بي وبغ�ی�ري أن ی�واص�ل ال�ج�م�ی�ع ھ�ذا 
ال��ع��م��ل اإلنس��ان��ي ویس��اھ��م ف��ي زی��ادة ال��م��ؤی��دی��ن 
والملتحقین بالع�م�ل ال�ت�ط�وع�ي واإلنس�ان�ي. ی�ك�ف�ي 
الجمیع ما یعانونھ من حك�وم�ات ب�ل�دان�ھ�م أو ق�وى 
عدوانیة فی�ھ�ا، وال ح�اج�ة ل�ھ�م ل�ن�ش�وء مش�ك�الت 
وخالفات شخصیة ال أساس وال م�ب�رر ل�ھ�ا. ف�ن�ح�ن 
جمیعاً نشكل جزءاً من جمھرة كبیرة من ال�ع�ام�ل�ی�ن 
المخلصین على الصعد المحلیة واإلقلیمیة والدول�ی�ة 
في ھذا المجال وعلینا االنفتاح العقالني واإلنس�ان�ي 

 على الجمیع.
یحق للحزبیین وغیر الحزبیین أن یعم�ل�وا ف�ي ھ�ذه 
المجاالت شریطة أن یتخلى الحزبیون عن حزبیت�ھ�م 
حین یمس العمل مجال نشاط منظماتھم وأن یتح�ل�وا 
بالحیادیة والوقوف إلى جانب المبادئ التي تم�ل�ی�ھ�ا 
علیھم مبادئ المنظمة وق�واع�د ال�ع�م�ل ف�ی�ھ�ا. وأن 
یمتلكوا الشجاعة والحزم في نق�د او إدان�ة ح�زب�ھ�م 
حین ی�رت�ك�ب خ�رق�اً ل�ح�ق�وق اإلنس�ان م�ھ�م�ا ك�ان 
صغیراً. إن قواعد الع�م�ل ف�ي م�ن�ظ�م�ات ال�م�ج�ت�م�ع 
المدني صارمة ویستوجب علینا دارستھا وات�ق�ان�ھ�ا 
وااللتزام بھا ما دمنا قررنا العمل في ھ�ذه ال�ح�ق�ول 

 اإلنسانیة النبیلة.

 ة  ا ت ع
ما ت ا  ء ا ا 

 أ. د. كاظم حبیب/ المانیا



تحیة لنجیب محفوظ الذي وص�ف�ت�ھ ج�ری�دة  
لوموند ال�ف�رنس�ی�ة ال�ن�اط�ق�ة ب�أس�م ال�ح�زب 
الشیوعي ال�ف�رنس�ي ف�ي ث�م�ان�ی�ن�ات ال�ق�رن 
الماضي، قائلة : { صباح الخ�ی�ر ... ی�ام�ل�ك 

 الروایة} .
فھو كاتب البورجوازیة الصغی�رة وال�ف�ق�ی�رة 
المعدمة والتي تكافح من أجل البقاء، وآلج�ل 
أثبات وجودھا، ف�ھ�و أك�ث�ر ف�ھ�م�اً ل�ل�ط�ب�ق�ة 
الوسطى، وأقدرھم ت�ع�ب�ی�راً ع�ن مش�اك�ل�ھ�ا، 
وأستعراض دقائق حیاتھا، وكش�ف واق�ع�ھ�ا 
وطبیعتھا والظروف الحضاریة والت�أری�خ�ی�ة 
وطبیعة ال�ق�وى األج�ت�م�اع�ی�ة وص�راع�ات�ھ�ا 
وحركتھا التطوریة في الم�ج�ت�م�ع ال�م�ص�ري 
بال�ذات، ووض�ع م�ح�ف�وظ ل�ل�م�ت�ل�ق�ي رؤی�ة 
واضحة عن الظواھر األجتماعیة ب�ت�ق�دی�راٍت 
سلیمة، فھو دیمقراطي تقدمي ف�ي م�ج�ت�م�ع 

 شرقٍي متخلف.
ھو صاحب (الثالثیة) وال�ت�ي ت�ع�ت�ب�ر أفض�ل 
روایة عربیة في تأریخ األدب العربي حس�ب 
رأي أتحاد كتاب العرب، وتتكون الثالثیة من 

 ثالثة حكایات مصریة :
  1956بین القصرین 
  1957قصر الشوق 

  1957السكریة 
وأظھر نجیب محف�وظ ف�ي ال�ث�الث�ی�ة ال�ن�م�ط 
األنساني، معتمدا التحلی�ل ال�ن�ف�س�ي وال�ن�ق�د 
األجتماعي بحیث جعل التأریخ شاھدا حقیقیا 
حیاً في سوسیولوجیة ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�ص�ري 
وتراثھ الحض�اري وال�ع�الق�ات األج�ت�م�اع�ی�ة 
عبر رسم ش�خ�وص ال�روای�ة وت�ن�اقض�ات�ھ�ا 
وأرھاصاتھا الداخلیة وبفطنتھ البارعة عطر 
ب��ی��ن س��ط��ورھ��ا ب��خ��ط ال��ك��وم��ی��دی��ا، ل��ك��ون 

 الكومیدیا طابع أصیل لألمزجة المصریة.
وأن أسلوب محف�وظ م�ت�أث�را ب�ال�م�درس�ت�ی�ن 
الواقعیتین الفرنسیة واألنجلیزیة مع أن�ف�اس 
األدیب الفرنسي " أمیل زوال " وم�درس�ت�ھ 

أي فلسفة المذھب الطبیعي ف�ي   (الطبعانیة)
 الفن واألدب والعلوم الطبیعیة.

روائ�ي مص�ري  2006-1911نجیب محفوظ
أول أدیب عربي حاز جائزة نوبل ف�ي األدب 
، تدور أحداث جمیع روایات�ھ ع�ل�ى مس�اح�ة 
جغرافیة مصر ، ویؤكد في نتاج�ات�ھ األدب�ی�ة 
ثیمة (الحارة) التي توازي العالم، فقد ش�غ�ل 
ذاكرة األمة األدبیة والثقافیة بعالمھ الروائي 
وال��ق��ص��ص��ي ال��م��ت��س��م ب��رم��وزه وش��ف��رات��ھ 
المراوغة والتي أصبحت حبالً س�ری�ا م�غ�ذی�اً 
للسفر ال�ت�راث�ي األدب�ي ل�ع�ص�رن�ا ال�ح�اض�ر 
وراف��داً غ��زی��راً ال ی��ن��ض��ب م��ن األع��م��ال 
الرصینة ذات الشفافیة ال�ع�ال�ی�ة لس�ف�راألم�ة 

  الثقافي ...
فھو الع�زی�ز ف�ي زم�ن ال�ج�دب، فص�اغ ل�ن�ا 
مفھوم الحداثة ببراعتھ الفائقة وبش�خ�ص�ن�ة 
محفوظ المعصرنة بناءاً ومادة وتكنول�وج�ی�ة 
ب���م���ق���ارب���ات ف���ي ال���ت���ط���ور ال���ج���م���ع���ي 
السوسیولوجي والتي یھدف من�ھ�ا م�ح�ف�وظ 
في أعادة ص�ن�ع األنس�ان ال�م�ص�ري ض�م�ن 
حاضره لیستشرق فی�ھ ال�م�س�ت�ق�ب�ل ب�خ�ط�ى 
واع��ی��ة ون��ظ��رة حص��ی��ف��ة وق��درة ع��ل��ى 

األب��ت��ك��ارب��دون ق��ی��ود وی��ج��ع��ل ل��ھ��ا راف��ع��ة 
ھي (التعلیم)، لذا تفتحت أم�ام�ھُ ك�ل   واحدة

سبل ال�م�ج�د ب�ف�وزه بس�ی�م�ی�اء الش�خ�ص�ن�ة 
المحبوبة قب�ل ف�وزه ب�ج�ائ�زة ن�وب�ل، ح�ی�ث 
تمكن برصانة أسلوبھ السحري ف�ي أخ�ت�ی�ار 
األلفاظ من ال�ح�ص�ول ع�ل�ى رض�ا (ال�ی�م�ی�ن 

  والوسط والیسار والقدیم والحدیث).
فن�ج�ی�ب م�ح�ف�وظ م�ؤس�س�ة أدب�ی�ة و ف�ن�ی�ة 
مس�ت�ق�رة وض�ع�ت ھ�ذا األدی�ب األس�ط��وري 
بموقع المؤسس�ة الش�ع�ب�ی�ة، وألن أس�ل�وب�ھُ 
یجمع بین ال�ح�دث ال�ت�أری�خ�ي وال�ح�ك�وات�ی�ة 

  الشعبیة الواقعیة .
ویعتمد الرمزیة الجزئیة وبواقع�ی�ة س�ح�ری�ة 
غریبة ینحو مندمجاً مع الرمز الكلي بدالالٍت 
متعددة منتجاً أكثر م�ن ت�ف�س�ی�ر، وأن ع�ال�م 
محفوظ یضُم بین جنباتھ عدة مدارس في آٍن 
واحد فھو ینحو من الواق�ع�ی�ة ال�ن�ق�دی�ة أل�ى 
ال��واق��ع��ی��ة ال��وج��ودی��ة ث��م أل��ى ال��واق��ع��ی��ة 
األش�ت��راك��ی��ة أض��اف��ة أل��ى ت��زوی��ق ال��روای��ة 
بجمالیات السریالیة، ل�ذا وج�د ال�ن�ق�اد ب�أن�ھُ 
(متحف) أللمامِھ الموسوعي بجمیع م�ذاھ�ب 
ومناھج وأتجاھات النقد األدبي أب�ت�داءاً م�ن 

  التأریخیة وأنتھاءاً ب(البنیویة).
كما تحتوي كتاب�ات�ھ ع�ل�ى م�ف�ارق�ات ت�ن�ح�و 
أحیاناً كثیرة ألى التعداد والتنوع والتض�ارب 
والتعارض ومت�ن�اق�ض األض�داد ف�أن�ھُ ی�ق�دم 
حالة نم�وذج�ی�ة ل�دارس�ي (ال�ھ�رم�ی�ن�وط�ی�ق�ا 

ألل�واٍن   األدبیة )* ف�ھ�و ی�ق�دم م�ادة غ�ن�ی�ة
مغایرة في الدرس النقدي وھ�و م�ا أط�ل�ق�ْت 
علیھ الحداثة األدبیة أسم نقد النقد أو ما بعد 
النقد. وأن كتاباتھ الروائی�ة أو م�ج�م�وع�ات�ھ 
القصصیة تربطھا مج�م�وع�ة م�ن ال�ع�الق�ات 
تتخلل النصوص جمیع�اً وت�وح�ده أل�ى ن�ٍص 
واحد كما نرى ھذا المنظ�ور ف�ي روای�ات�ھ : 
أوالد ح�ارت�ن�ا وال�ل��ص وال�ك�الب وال�ق�اھ��رة 

 الجدیدة وعبث األقدار.
ھ��ذه ال��روای�ة ق��د ك��ت�ب��ھ��ا  --أوالد ح��ارت�ن��ا 

ب�ع�د أن رأى  1952محفوظ بعد ثورة یولیو
أن الثورة أنحرفت ع�ن مس�ارھ�ا، ول�م ی�ت�م 

، ول��ع��ل 2006نش��رھ��ا ف��ي مص��ر أال ب��ع��د 
م��ل��خ��ص ال��ق��ص��ة ت��ب��دأ ب��ب��ط��ل ال��روای��ة 
(الجبالوي) كان شخصاً عنیفاً صلباً متسلطاً 

وھنا ع�ق�دة  -ومزواجا لھُ الكثیر من النساء 
ال�روای�ة ف�ي أح�ت�دام ال�ج��دل ب�ی�ن األوس��اط 
الدینیة بأن محفوظ یقصد بالجب�الوي ال�ذات 
األل�ھ�ی�ة ل�ذا ك�ف�روا ال�ك�ات�ب وم�ن�ع�وا نش�ر 
الروایة ، وتعرض لحادثة أغتیاٍل فاشلة ف�ي 

م�ن ج�ان�ب أنص�ار ال�ت�ی�ار  1994تموز 14
 الدیني المتطرف.

وحسب أعتقادي الفكري وقراءاتي المتع�ددة 
ل�ل�روای�ة وف�ي أزم��ن�ة م�خ��ت�ل�ف��ة : أرى أن 
محفوظ یقصد بال�ب�ط�ل رم�زی�ا ب�ال�ح�ك�وم�ات 
المست�ب�دة ال�ذی�ن ح�ك�م�وا مص�ر ال�ف�راع�ن�ة 
وال�م�م��ال�ی�ك واألت�راك واألس��رة ال�ف��اروق�ی��ة 
وعساكر أنقالب تم�وز، أم�ا األخ�وة ع�ب�اس 

ی�م�ث�ل�ون  -ع�دا أدری�س  -وجلیل ورضوان 
الطبقة الضعیفة والمست�ل�ب�ة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع 

  المصري.

أنتھج فیھا أس�ل�وب�اً رم�زی�اً ی�خ�ت�ل�ف ع�ن  -
أسلوبھ الواقعي ، فھو ینحو في ھذه الروایة 
جاھداً على أبرازالقیم األنسانیة ال�ت�ي ن�ادى 
ب��ھ��ا األن��ب��ی��اء ك��ال��ع��دل وال��ح��ق والس��ع��ادة 
الروحیة ، ولكنھا أعتبرْت نقداً مبطناً لبعض 
ممارسات عساكر الثورة والنظام األجتماعي 

 الذي كان قائماً.
على ال�ع�م�وم ك�ان�ت أك�ث�رج�دالً م�ن ح�ی�ث  -

المضمون ب�ی�ن األوس�اط ال�دی�ن�ی�ة ب�ال�ذات، 
حاول الكاتب أن یصّور للفقراء والم�ع�دم�ی�ن 
مدى الظلم الذي لحق بھم وبالبشریة عموماً 
منذ طرد آدم من الجنة وح�ت�ى ال�ی�وم ح�ی�ث 
األش���رار ی���ع���ی���ث���ون فس���اداً ف���ي األرض 
ویستبدون ویستعبدون الضعفاء وقد غ�ل�ق�وا 
أبواب األمل أمام ال�ط�ب�ق�ات ال�م�س�ح�وق�ة أن 

 تتمتع من نصیبھا في الحیاة.
سلط ضوءاً على العبودیة والقھ�ر م�ب�ی�ن�اً   -

وبجرأة فائقة ح�رك�ة ال�ت�أری�خ ف�ي الص�راع 
الطبقي لل�م�ج�ت�م�ع ال�م�ص�ري ال�ذي ی�ع�ی�ش 
الخوف والجوع ووضوح الفروق ال�ط�ب�ق�ی�ة 
بشكل مذھل ورھی�ب، و وض�ح�ھ�ا م�ح�ف�وظ 
ببراعة بلیغة وھو ی�ح�رك خ�ی�وط ش�خ�وص 
ال��روای��ة ف��ي ت��وزی��ع األرث م��ن ق��ب��ل رب 
األسرة بصورٍة غیر عادلة تكتنفھا األنتقائیة 
واألزدواجیة والت�ح�یّ�ْز وال�ت�ع�س�ف ب�أع�ط�اء 
الحظ األوفر ل (أدھم) والذي یق�ص�د ب�ھ آدم 
وحرمان ( أدریس ) الذي یقصد بھ أبل�ی�س، 
وبھذه الرمزیة وھي الصفة المتعارف علیھا 
عند الحكومات المستبدة، وھي أدانة ل�ل�ن�ظ�م 

  الشمولیة والدكتاتوریة.
وأنھُ لم ینتقص م�ن ال�دی�ن ورم�وزه وال  - 

م�ن ث�واب��ت�ھ ومس��ل�م��ات�ھ ال�ف��ك��ری�ة ب�ل ھ��و 
أستعملھا كماشة نار ف�ي ت�ق�ل�ی�ب ال�ح�وادث 
المأس�اوی�ة ع�ل�ى مس�اح�ة ج�غ�راف�ی�ة مص�ر 
والعالم العربي، وما كانت حكایة (عرفة) في 
نھای�ة ال�روای�ة وال�ت�ي رس�م ل�ھ ش�خ�ص�ی�ة 
معرف�ی�ة وم�وس�وع�ی�ة ل�ك�ي ی�ج�ل�ب أن�ت�ب�اه 
القاريء والمتلقي بأن رافعة التغیی�ر ت�ك�م�ن 
في (التعلیم والمعرفة) الذي یمث�ل�ھ (ع�رف�ھ) 
وجعل العلم البلسم الشافي والطریق ال�ق�وی�م 
ألى " أوالد ال�ح�ارة " ف�ي ال�ن�ھ�وض م�ن 
كبوتھم ، ولعل أھم شاھد على عدم ت�ع�رض�ھ 
لألدیان وبالذات الدین األسالمي ھو ما ج�اء 

الدین الذي --من الروایة ( 583في الصفحة 
ھو منبع قیم ال�خ�ی�ر وال�ع�ل�م ال�ذي ھ�و أداة 

 التقدم والنھضة في حاضرنا ومستقبلنا).
وكان یرى أن الدی�ن ق�د أُس�ت�غ�ّل ووظّ�ف  - 

توظیفاً خاطئاً أدى ألى ش�ق�اء األنس�ان ك�م�ا 
رأی��ن��ا ف��ي س��ط��وة ال��ك��ن��ی��س��ة ف��ي ال��ق��رون 
الوسطى والفتوحات األسالمیة ف�ي ال�ق�رون 
ال��م��اض��ی��ة وت��ع��س��ف ال��دول��ت��ی��ن األم��وی��ة 
وال��ع��ب��اس��ی��ة وع��ب��ث ولص��وص��ی��ة ال��دی��ن 

وتسلطھ على رق�اب ال�ع�راق�ی�ی�ن   الرادیكالي
  بعد األحتالل األمریكي البغیض .

وأعتقد بأن أتھام محفوظ بالزندقة واألل�ح�اد 
فھو محض أفتراء على الرجل حسداً وغی�رة 
لنجوم�ی�ت�ھ األدب�ی�ة ال�م�ت�أل�ق�ة وھ�و األدی�ب 
العربي الوحید الذي فاز ب�ج�ائ�زة ن�وب�ل ف�ي 

األداب ونتاجاتھ الثرة التي وصلت ألى أك�ث�ر 
من خمسین بین روای�ات وقص�ص وب�ح�وث 
ونقد، وسوف أفند بطالن ھذا األتھام الظالم: 
بأن محفوظ في م�ج�م�ل س�ی�ر ال�روای�ة آم�ن 
ب��ال��م��وت ل��ج��ب��الوي، وھ��ل ت��م��وت اآلل��ھ��ة 
؟؟؟وكذا بطلھ العالم�ة (ع�رف�ھ) م�ات وف�ن�ى 
كجسد وبقیت مع�ارف�ھ ش�اخص�ة أل�ى األب�د، 
وھنا أتكأ محفوظ على ركیزتین ف�ي أح�ت�رام 
الثوابت الدینیة وھما {ال�خ�ل�ود � وال�م�وت 
والفناء للبشر وركیزة العلم}، وثم أصطفاف 
أعداء الرجل من رجال ال�دی�ن واألزھ�ری�ی�ن 
والمد األخواني ووعاظ السالطین وج�م�اع�ة 
الوفد وعساكر الثورة البورج�وازی�ة ورج�ال 
الحقبة الملكیة التي عاصرھا الكاتب والذی�ن 
أخضعوا مصر للمستعمر، وھ�و ال�ذي س�فّ�ھ 
آراء من أعت�ق�د وی�ع�ت�ق�د أن األم�ور س�وف 

معلناً حقیقة ت�أری�خ�ی�ة  1952تتغیّْربعد ثورة 
(أن صنماً ھُدم لیبنى صنماً آخ�ر أو ب�ع�ب�ارة 
أدق ذھب الظالم وبقي الظلم) وعرض بشكٍل 
جزئي سل�ب�ی�ات ن�ظ�ری�ة ال�ح�ق األل�ھ�ي ف�ي 
فرض عبودیة بطل الروایة الج�ب�الوي ع�ل�ى 
أسرتھ وھي رموز تشبی�ھ�ی�ة ل�دك�ت�ات�وری�ات 
حكام العرب قدیما وحدیثا ، وأن تش�ب�ی�ھ�ات 
الكاتب لشخوص الروایة بالرموز الدینیة ق�د 
خدم النص والفكرة التي أنشيء م�ن أج�ل�ھ�ا 

 المتن.
أخیراً/ لقد آن األوان ألوالد ھ�ذه ال�ح�ارة أن 
یعرفوا سر ضعفھم وخنوع�ھ�م وأن ی�ث�وروا 
لكرامتھم وكبریائھ�م وأن ی�ل�ق�وا ب�ال�ت�خ�ل�ف 
والجھل واألنقیاد والعبودیة بعیداً، ھ�ذه ھ�ي 
الروح التي تبنتھا الروایة "أوالد حارتن�ا " 
فھو لم یدعو للحرب بل للحوار والس�ل�م ل�ذا 

  أنھُ أستحق جائزة نوبل .
وأن الروایة تبشر بیوٍم یستطیع فیھ األنسان 
أن ینتصر على السلطة ال�غ�اش�م�ة وأدوات�ھ�ا 
الفتوات والبلطجیة وعاظ السالطین والجھ�ل 
وكانت آخر كل�م�ات ال�روای�ة وال�ت�ي ح�رك�ت 

ل�ك�ن  -مشاعري وأحاسیسي من األعم�اق {
ال��ن��اس ت��ح��م��ل��وا ال��ب��غ��ي والذوا ب��الص��ب��ر 
وأستمسكوا باألمل وكانوا ك�ل�م�ا أض�ّر ب�ھ�م 
العنف قالوا البد للظلم م�ن آخ�ر ول�ل�ی�ل م�ن 
نھار ون�رى ف�ي ح�ارت�ن�ا مص�رع ال�ط�غ�ی�ان 
ومشرق النور والعجائب، نعم... نع�م س�وف 
ی��ول��د ی��وٌم ج��دی��د ف��ي ع��راق��ن��ا ال��م��أزوم 
والمسروق وتشرق شمس الحریة في وادي 
الرافدین الجمی�ل وی�ت�ح�ق�ق ش�ع�ار الش�ب�اب 
المنتفض الیوم في عراقن�ا ال�ح�ب�ی�ب {وط�ن 

 آمن وحر}.
*الھیرمنیوطیقا : ھي نظ�ری�ة أدب�ی�ة ت�ع�ن�ي 
بالمعنى الدقیق للكلمة: الدراسة ال�م�ن�ھ�ج�ی�ة 
لط�ب�ی�ع�ة األدب ، ف�ھ�ي م�رت�ب�ط�ة ب�م�ذاھ�ب 
الفلسفة وعلم األجتماع وھي فن دراسة فھم 
النصوص في فقھ الل�غ�ة وال�الھ�وت وال�ن�ق�د 
األدبي لذا یستعمل األصطالح في ال�دراس�ات 

 الدینیة (ویكیبیدیا للحرة )....
  بعض المصادر والھوامش /

 –األسطورة والرمز   –جبرا أبراھیم جبرا  -
  258ص  1973بغداد  –ترجمة 

الرمز والرمزیة في أدب   –سلیمان الشطي -
  29ص 1976الكویت  -نجیب محفوظ

دراسات في النقد واألدب   –لویس عوض  -
  346ص – 345القاھرة ص  –
مص�ادر ن�ق�د  -اح�م�د اب�راھ�ی�م ال�ھ�واري  -

القاھ�رة   –الروایة في االدب العربي الحدیث 
1979 . 

مجلة –عالم نجیب محفوظ   –ادور الخراط  -
 37ص  – 1963المجلة 
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(یأتي زمان عل�ى أم�ت�ي، ال�ق�اب�ض ع�ل�ى  
دینھ كالقابض على جمرة) ال�ن�ب�ي م�ح�م�د 

 ( ص).
 العنوان/

ثالث وستون: عنوان الروایة، داللة ع�ل�ى 
ع��م���ر ال���ت���ق���اع���د االل���زام���ي 
ل��ل��م��وظ��ف ف��ي ال��ح��ك��وم��ة 
ال�ع��راق�ی��ة، وم�ا یس��م�ى بس��ن 

 -التقاعد، والذي اص�ب�ح االن 
 60 -وحسب القانون ال�ج�دی�د 

م��وظ��ف   ع��ام��ا، ح��ی��ث ی��ق��دم
الخدمة العامة عص�ارة ع�م�ره 
وش��ب��اب��ھ وخ��ب��رت��ھ ال��ع��ل��م��ی��ة 
وال�م�ھ�ن�ی�ة م�ن اج�ل الص�ال��ح 

ع�م�ا   نتحدث ھنا  العام، ونحن
یفترض ان یكون علیھ موظ�ف 
ال�خ�دم�ة ال�ع�ام�ة وم�ا عش�ن��اه 
خالل ك�ل ف�ت�رات ال�ح�ك�وم�ات 
السابقة، حیث التفاني واالمانة 
والنزاھة واالبداع، اال م�ا ن�در 
من المرتشین والفاسدین مح�ل 
ن�ب�ذ واح�ت�ق�ار م�ن ال�م�ج�ت�م��ع 
ومحل المحاسبة والع�ق�اب م�ن 
قبل الح�ك�وم�ات، ع�ل�ى ال�رغ�م 
م��ن ق��ل��ة ال��روات��ب وھ��زال��ة 
المعاشات، ولكن مع وفرة ف�ي 
ال��ق��ی��م االنس��ان��ی��ة وال��وط��ن��ی��ة 

 واالخالقیة النبیلة.
ولكن، لألسف الشدید، انقلب ال�ح�ال ف�ي   

زم��ن ال��دی��م��ق��راط��ی��ة، واص��ب��ح ال��ف��اس��د 
والمرتشي ھو السائد، والنزیھ والش�ری�ف 
وال��م��ض��ح��ي ع��م��ل��ة ن��ادرة وم��ح��ل ت��ن��در 

ألنھ لم یلتحق بركب ال�ف�اس�دی�ن،   السفھاء
وی��ب��ق��ى ی��ع��ی��ش ح��ی��اة ال��ف��اق��ة والض��ن��ك 

 والتھمیش.
وبدال من تكریمھ وت�ث�م�ی�ن ج�ھ�ده وم�ا    

قدمھ من خدمات لبلده وشعبھ خ�الل ف�ت�رة 
خدمتھ الطوی�ل�ة، ك�م�ا ی�ج�ري ف�ي اغ�ل�ب 
بلدان العالم التي تحترم مواطنی�ھ�ا وت�ك�رم 
من یستحق التكریم وتوفر لھ ك�ل اس�ب�اب 
الراحة من سكن وسفر وخ�دم�ات ص�ح�ی�ة 
وح��ت��ى زی��ادة ف��ي رات��ب��ھ ع��ل��ى م��ا ك��ان 
یتقاضاه اث�ن�اء ال�خ�دم�ة ل�ت�وف�ر ل�ھ ح�ی�اة 
كریمة، لألسف فانھ في بلدنا یترك لیع�ان�ي 
الكثیر م�ن ال�م�ش�ق�ة وال�ع�ن�اء وال�روت�ی�ن 
القاتل اثناء انجاز معاملتھ التقاعدیة ال�ت�ي 
قد تستمر ألشھر ح�ت�ى ت�ك�ت�م�ل، ك�م�ا ان 
راتبھ یقلص الى ما ی�ق�ارب ال�ن�ص�ف م�م�ا 
كان یتقاضاه اثناء الخدمة، ول�ی�س ھ�ن�اك 
ایة میزات ص�ح�ی�ة او ت�رف�ی�ھ�ی�ة خ�اص�ة 

 بالمتقاعد .
(ولید عبد العظیم ): معلم مخضرم، ع�اش 
زمن الحكم ال�دی�ك�ت�ات�وري، واح�ی�ل ع�ل�ى 
التقاعد ف�ي زم�ن ال�دی�م�ق�راط�ی�ة. ح�ی�ن�م�ا 
یذھب الى مدیریة التربیة؛ إلنجاز مع�ام�ل�ة 

ال�م�وظ�ف�ة  -الت�ق�اع�د، ت�ب�ل�غ�ھ (ح�م�دی�ة) 
بأن علیھ ان ی�ج�ل�ب ك�ت�اب  -المدیریة  في

مباشرتھ وخدم�ت�ھ ف�ي م�درس�ة ال�زھ�ور، 
المدرسة التي ك�ان ی�درس ف�ی�ھ�ا س�اب�ق�ا، 

تداري كبر سنھ وصعوبة س�ف�ره   دون ان
في ظل ظروف تصاعد ع�م�ل�ی�ات االرھ�اب 
ومخاطر السفر، ول�م ی�ن�ت�ص�ر ل�ھ الس�ی�د 
المدیر ال�م�خ�تّ�م ب�خ�ات�م أزرق، آم�را ای�اه 
بتنفیذ أمر (حمدیھ)، وج�ل�ب ك�ت�اب ت�أی�ی�د 
إلكمال المع�ام�ل�ة. ی�ع�رض ع�ل�ی�ھ اح�دھ�م 
خارج الدائرة بان یقدم لھ خدمة في سب�ی�ل 
هللا، وان ینجز لھ معاملتھ ویجنبھ م�ت�اع�ب 

مبلغ م�ل�ی�ون�ی�ن   السفر والخطر مقابل دفع
دینار، یرفض ولید عبد الحل�ی�م ان ی�ك�ون 
راشیا في اخ�ر ع�م�ره، وی�ت�ج�اوز ال�ك�الم 
المھین للمتبرع بالمس�اع�دة ع�ن�د اع�الن�ھ 
الرفض: (درب ال�ك�ل�ب ع�ل�ى ال�ق�ص�اب)، 
منوھا بانھ سیضطر لل�ع�ودة ال�ی�ھ إلك�م�ال 
معاملتھ، كما یعود الكلب للقص�اب ن�ت�ی�ج�ة 

 جوعھ رغم طرده واھانتھ.
یتألم كثیرا، كما انھ یرف�ض م�ق�ت�رح ول�ده 
ریاض ب�ال�م�واف�ق�ة ع�ل�ى ت�ق�دی�م ال�رش�وة 

م�دی�ن�ة   واراحة نفسھ، ویقرر السفر ال�ى
مدرسة الزھور لجلب ال�ك�ت�اب، وال�ذھ�اب 

 لوحده رافضا مرافقة ولده لھ.
تتداعى الذك�ری�ات والص�ور ف�ي م�خ�ی�ل�ة  

ولید، وتبدل االحوال م�ن ح�ال ال�ى ح�ال، 
وك��ی��ف اص��ب��ح ح��ال االنس��ان الش��ری��ف 
الن�زی�ھ، ال�ذي ل�م ی�ھ�ادن ال�دی�ك�ت�ات�وری�ة 
وتحمل ال�ت�ع�ذی�ب واالذى ث�م�ن�ا لص�م�وده 

وعدم افشائھ اسرار الناس والمصلین ف�ي 
المسجد، فقد تف�اج�أ ول�ی�د ف�ي اح�د االی�ام 
بمداھمة م�ن�زل�ھ واق�ت�ی�اده م�ن ق�ب�ل ام�ن 
السلطة الدیكتاتوریة الى دائرة االمن دون 
ان یعرف السبب، فھو لیس س�ی�اس�ی�ا وال 
یتكلم في السیاسة، ول�م ی�ن�ت�ِم ألّي ح�زب 
س�ی��اس��ي، ول��م یس�ب��ب االذى الح��د، ول��م 

 یقصر في واجبھ التعلیمي.
ی�ت�ع�رض ل�إلھ�ان�ة والض�رب وال�ت�ع�ذی��ب  

 ومطالبتھ باالعتراف على جماعتھ!!
ال ی�ن�ف�ع م�ع�ھ�م االن�ك�ار، وك�ون�ھ انس�ان�ا 
مستقال، ال عالقة لھ بالسیاسة، وال ینت�م�ي 
الى أیّة جماعة سیاسیة، فیُضرب ب�ق�س�وة 
حتى ینزف دما من انف�ھ وش�ف�ت�ھ، ویُ�ھ�دد 

 باالغتصاب ان لم یعترف !!!
بماذا یعترف (ول�ی�د ع�ب�د ال�ع�ظ�ی�م)؟ ف�ال  

اعت�راف ل�دی�ھ، اال ك�ون�ھ انس�ان�ا ن�زی�ھ�ا 
شریف�ا ی�ح�ب ال�ن�اس وال�ن�اس ی�ح�ب�ون�ھ، 
ویكره الظلم والظالمین. یتعاطف معھ اح�د 
افراد الشرطة، وھي داللة ع�ل�ى ان ل�ی�س 
كل من انتمى الى قوات االم�ن ھ�و ش�ری�ر 
وقذر وجالد، فقد یكون ھناك من اض�ط�ره 
رغیف الخبر لالنتماء الى ھذه ال�م�ؤس�س�ة 

 االمنیة.
كان معھ عدد من السجناء، منھم الش�اب   

الصلب العنید زھیر ابن الخبازة، وع�ل�وان 
وغیرھم، ولكل منھم سلوكھ وردود ف�ع�ل�ھ 

خنوعا ذل�ی�ال   امام الجالد. فقد كان علوان
متملقا للجالد، وادلى بك�ل اس�م�اء ال�ن�اس 
الذین یدخلون المسجد ألداء الص�الة، وق�د 
كان م�ح�ل اح�ت�ق�ار م�ن ق�ب�ل زھ�ی�ر اب�ن 

 الخبازة ورفاقھ.
بعد ان یئس المح�ق�ق م�ن حص�ول�ھ ع�ل�ى 
معلومة من استاذ ولید، اطلق سراحھ م�ع 

 اعتذار ثعلبي مخزي من قبل الجالد.
 

ب�ع�د خ�روج�ھ م�ن  الھروب من البطولة :
الس��ج��ن، ی��ح��ت��ف��ي ب��ھ اھ��ل��ھ واص��دق��اؤه 
المقربون، ویأخذ الناس بنسج ال�ح�ك�ای�ات 
حول ب�ط�ول�ة االس�ت�اذ ول�ی�د، وم�ق�اوم�ت�ھ 
البطولیة ل�ل�ج�الدی�ن ف�ي الس�ج�ن، وع�دم 
افشائھ أس�رار ال�م�ق�اوم�ی�ن، م�ع اض�اف�ة 
المزید من التزویق والتفخ�ی�م ل�ل�رف�ع م�ن 
شأن ولید، وجعلھ اسط�ورة م�ن اس�اط�ی�ر 
البطولة والصمود، انھا عادة ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الناس، ورغبتھا في تصنیع االبط�ال وم�ن 
ثم تق�دیس�ھ�م وع�ب�ادت�ھ�م، ف�ھ�ك�ذا یص�ن�ع 
الناس اصنامھم. وولید یتساءل: (كم نح�ن 
م�اھ��رون ف��ي ص��ن��اع��ة ال��ب��ط��ل؟ نس��ق��ی��ھ 
دماءنا، نرضعھ أوجاعنا لی�زداد غ�ط�رس�ة 
وع�ن��ف��وان�ا، ن��ق��دم ل��ھ الص��ب�ای��ا ل��ی�ت��م��ت��ع 
بأجس�ادھ�ن، نض�ع ع�ل�ى ص�دره اوس�م�ة 
خیباتنا وھزائمنا لیجلدنا بس�وط ج�ب�روت�ھ 
كل صباح ... حتى اصبح الب�ط�ل ال�م�ق�دس 
الخارج م�ن ق�اع ط�ق�وس�ن�ا ال�غ�ارق�ة ف�ي 
الوھم الراعي والمنقذ والقدوة لكل حلق�ات 

  61-60حیاتنا البائسة ) ص/

مما یجعل ولید عبد العظیم یت�ذم�ر ك�ث�ی�را  
مما یشیعھ الناس عنھ لیصنعوا منھ ب�ط�ال 
ومعبودا للجماھیر، وھو االنسان المس�ال�م 

ع�ق�ل�ی�ة   الكاره للشھرة والزعامة، ویك�ره
وسلوكیة العبید، فھ�و ل�م ی�ك�ن اك�ث�ر م�ن 
انسان مناضل من اجل الحری�ة وال�ك�رام�ة 
االنسانیة، مدافع عن قیم الج�م�ال وال�ح�ب 

وم�ث�ل ھ�ذا   والعدل، كارھا للقبح وال�ظ�ل�م
االنسان ال یفتش عن الش�ھ�رة، وال ی�ری�د 
ان یمتلك العبید، ویكره التقدیس للف�رد ... 

سارتر الفرق بی�ن ال�م�ن�اض�ل   وھنا یصف
ومش�روع ال�ب�ط�ل، ح�ی�ث ی�ق�ول س�ارت�ر، 
واصفا مستجدي البط�ول�ة: (ك�ان م�وظ�ف�ا 
مطمئنا محدود المبادھات، وم�ع�ت�ادا ع�ل�ى 
اك��ت��ش��اف وج��ھ��ھ األل��ی��ف ف��ي ع��ی��ن 

واثقا من ذاتھ، واثقا م�ن ان�ھ ی�ج�د  رفاقھ،
في أعم�اق ذات�ھ إرادة ال�ح�زب ال�ح�ازم�ة 
كصخرة. وھاھو یجد نفسھ م�ھ�ج�ورا ف�ي 
ع�زل�ة ال�ھ�زی��م�ة ال�ت�ي ال ك�ف�ارة ع�ن�ھ��ا، 

واألم�ل ق�د  والحزب قد غل�ب ع�ل�ى أم�ره،
سحق، ویكشف في عیون العدو المنت�ص�ر 
وجھ�ا وحش�ی�ا وم�ج�ھ�وال، ھ�و: وج�ھ�ھ، 

التي كان یدعمھا بالك�ث�ی�ر م�ن  وتنھار أناه
األوامر والخطابات والرسائل وت�ظ�ھ�ر أن�ا 
أخرى، تفرد بائس یذكره على نحو غری�ب 
بالوحدات البرجوازیة، وموتھ الذي موھ�ھ 
طوال حیاتھ بتظاھره انھ سیموت من اج�ل 
القضیة یرتد نحوه ع�ل�ى ح�ی�ن غ�رة، الن 
القضیة قد تمزقت، وألنھ یم�وت م�ن اج�ل 
ال شيء. فھل خسر حیات�ھ؟ وھ�ل رب�ح�ھ�ا 

 األخر؟)
ف�ھ�د  وكم یبدو ھ�ن�ا ال�ف�رق واض�ح�ا ب�ی�ن

ال�ف�رق ب�ی�ن  م�ال�ك س�ی�ف، المناضل وبین
ال�م��ن��اض��ل وط��ال��ب ال��ب��ط��ول��ة، واألم��ث��ل��ة 

 والشواھد كثیرة.
ان المناضلین الحقیق�ی�ی�ن ل�ی�س�وا أب�ط�اال  

بالم�رة، وھ�م (ال ی�ف�ك�رون إال ب�واس�ط�ة 
العقل الكفاحي الذي منحھ�م إی�اه ال�ح�زب، 
لكن لما كان فكرھم یرفض كل ق�ی�د ف�أن�ھ�م 

ن، ال�ى أقص�ى یدفعون بھذا العق�ل ال�م�ك�وَّ 
ن، وعن�د ذل�ك  مداه ویحلونھ الى عقل مكوِّ
سیكونون مناضلین م�ن�ت�ج�ی�ن وم�ج�ددی�ن 
مبدعین، ولیس مجرد ت�اب�ع�ی�ن وم�ن�ف�ذی�ن 

 طیعین.
ولی�د ع�ب�د ال�ع�ظ�ی�م   وھذا ھو الفرق بین 

وزھ��ی��ر اب��ن ال��خ��ب��ازة وغ��ی��رھ��م م��ن 
المناضلین وبین علوان ومن شاك�ل�ھ، م�ن 
أدعیاء البطولة والش�ج�اع�ة ب�ی�ن ال�ن�اس 
وھو منكسر ذلیل جبان في الزنزانة حینم�ا 
یكون بعیدا عن االنظار ...(كل بطل یقت�ح�م 
القدسیة من اوسع ابوابھ�ا ح�ت�ى ل�و ك�ان 

 .61سافال...) ص/
لذلك قرر ان ینتقل من مدرستھ وم�دی�ن�ت�ھ  

الى مدرسة ومدینة اخ�رى، ل�ی�ب�ت�ع�د ع�ن 
مظاھر ووھم التبجیل، ویعیش حیاتھ عل�ى 

 بساطتھا.
وھو مستغرق في ذكریاتھ االلیم�ة، یص�ل  

الى مدینة م�درس�ت�ھ ال�ق�دی�م�ة (ال�زھ�ور) 
،وقد كان الناس ك�ل مش�غ�ول ب�ح�ال�ھ ف�ي 
واقع الخوف م�ن وب�اء ال�ك�ورون�ا ووب�اء 
الفساد والزیف والخرافة والدجل (لو ك�ان 
االمر بیدي لقطعت ك�ل االلس�ن ال�م�ل�ت�وی�ة 
التي تمتھن المواعظ ال�رخ�ی�ص�ة وارح�ت 

. ھ�ك�ذا 72البالد والعباد من ش�رھ�ا) ص/
كان یفكر استاذ ولید، وھو یش�ھ�د ظ�اھ�رة 
النفاق والزیف للكثیر م�ن ادع�ی�اء ال�دی�ن 
والتدین ممن یعتلون المنابر لوعظ ال�ن�اس 
وھم االكثر فسادا وخ�رق�ا ل�ت�ع�ال�ی�م ال�دی�ن 
(اقذر الفساد ما كان ی�ح�ت�م�ي خ�ل�ف اس�م 

 .73هللا ) ص/
یتوجھ الى فندق في ال�م�دی�ن�ة ك�ان ع�ل�ى  

م��ع��رف��ة ب��م��ال��ك��ھ، ف��ی��ش��اھ��د ع��ل��ى ب��اب��ھ 
مكتوب علیھا بدال من ف�ن�دق االم�ل   قطعة

. ث�م 80(جمعیة احباب هللا الخی�ری�ة) ص/

یشاھد ان مدرس�ت�ھ (ال�زھ�ور) ق�د ت�ح�ول 
اسمھا الى مدرسة (ج�ن�د هللا)!، ف�ی�ص�اب 

بسبب ت�غ�ی�ر ك�ل ش�يء ل�ی�ك�ون   بالدھشة
فكر اسالموي مزیف یھ�ی�م�ن   منسجما مع

على ثقافة الق�ط�ی�ع، وأدع�ی�اء ال�دی�ن م�ن 
ال�م�زی�ف�ی�ن وال�م�ن�ت�ف�ع�ی�ن وال�وص�ول�ی�ی��ن 
واالنتھازیین (الناس في ھذا البلد ام�ام�ھ�م 
الظاھر، ولھذا اھ�ت�م�ت ب�ال�ظ�اھ�ر م�ث�ل�م�ا 
اھتمت بالمستور، طالما ان الظاھر یح�ق�ق 

. لذلك اجت�ھ�د 101ما یریده المستور) ص/
الى الح�ف�ر ف�ي ال�م�اض�ي   ھؤالء االدعیاء
لكي یلب�س�وا ك�ل م�ظ�اھ�ر   القریب والبعید

ك�ال�م�ظ�اھ�ر   والتدی�ن  الحیاة بلباس الدین
الشخصی�ة ل�ألف�راد، م�ث�ل اط�الق ال�ل�ح�ى 
وحلق الشارب (اكرموا ال�ل�ح�ی�ة واھ�ی�ن�وا 
الشارب)، وال�ت�خ�تّ�م ب�ال�خ�وات�م م�خ�ت�ل�ف�ة 
االل�وان واالص�ول واالش�ك�ال ول�م�خ�ت�ل��ف 
االغراض كما یدعون، وت�غ�ی�ی�ر االس�م�اء 
فمثال االنت�ق�ال م�ن م�درس�ة ال�زھ�ور ال�ى 
العروبة ومن ثم الى جن�د هللا ...ال�خ، م�ن 

ال�ى   غازي الى قاسم الى جمال الى ص�دام
جلد ومظ�ھ�ر   محمد باقر...الخ. فلكل زمان

وسلوك، طبعا دون تف�ك�ر او ت�دب�ر وان�م�ا 
ھي موجات تأتي ثم تضمحل..وبذلك ی�ح�ل 
الدجل والنف�اق وازدواج الش�خ�ص�ی�ة ف�ي 
مثل ھذه الظروف، فیت�ك�اث�ر اھ�ل ال�ف�س�اد 
وم��م��ارس��ی��ھ، وی��ن��ح��س��ر دور ال��ن��زی��ھ 
والصریح والصادق ف�ي زم�ن (ال�ن�ھ�ض�ة 
الشاملة ) كما یسمونھا، فتكون (ال�ن�زاھ�ة 
في مجتمع غارق في الجھل ان�ت�ح�ار)ص/

102. 
یتوجھ الى ال�م�درس�ة (ج�ن�د هللا)، ح�ی�ث  

تخبره الست ربیعھ بان الس�ج�الت ات�ل�ف�ت 
وال یمكنھا تزویده بمثل ھذا الك�ت�اب ل�ع�دم 
وجود اولی�ات، ف�ی�ع�ود ادراج�ھ وھ�و ف�ي 
حیرة من امره في م�ج�ت�م�ع (ال�ح�ق�ائ�ق ال 
وجود لھا، حلت محلھا الشعارات وال�ك�ذب 

. ی�ع�ود ال�ى 117المطع�م ب�ذك�ر هللا) ص/
حنش ابن حواس الخیاط، الذي اصبح م�ن 
وجھاء المدینة ھو واخوانھ، ح�ی�ث رك�ب 
الجمیع الموجة ال�ط�اغ�ی�ة ف�أص�ب�ح�وا م�ن 
اصحاب الشأن والنفوذ، حن�ش ال�ذي ك�ان 
استاذ ولید معلمھ واستاذه، مازال یذكر ل�ھ 
افضالھ علیھ وعلى والده واخوان�ھ، ف�اراد 
ان یس��اع��ده وی��رد ل��ھ م��ع��روف��ھ ای��ام 

وب�اع�ت�ب�اره اح�د اب�ط�ال م�ق�اوم�ة   زمان،
النظام ال�دی�ك�ت�ات�وري ف�ھ�و ی�م�ث�ل ت�ن�ق�ی�ة 

یرافقھ ویصاحبھ وی�دع�ي   وتزكیة لكل من
قربھ الیھ، یعده حنش ان ال یب�ت�ئ�س اب�دا، 
فالكت�اب س�ی�ت�دب�ر ام�ره ھ�و. ی�م�ك�ث ف�ي 
المدینة بضیافة حنش وك�رم�ھ م�ا ی�ق�ارب 
االسبوع، زار خ�الل�ھ�ا (م�ن�ت�دى الص�ف�وة 

، ل��ی��ل��ت��ق��ي ك��ذل��ك 114االس��الم��ي)ص/
بالشخصیة ال�ھ�ام�ة، ح�ی�ث وع�ده ح�ن�ش 
انھم یترقب�ون ق�دوم�ھ�ا ل�ل�م�دی�ن�ة وال�ق�اء 
خطبة ل�وع�ظ ال�ن�اس ھ�ن�اك، وق�د حص�ل 
ذلك، والمفارقة الكبرى ان ھذه الشخصی�ة 

الجبان الذي   الكبیرة ھو علوان المتخاذل 
اع��ت��رف ع��ل���ى ك���ل ج��م���اع��ت���ھ زم���ن 
الدیكتاتوریة، وق�د ك�ان الش�رط�ي (ق�اس�م 
ابن الحاج ع�ب�د االم�ی�ر) اش�رف وان�ظ�ف 
منھ، ناھیك عن الم�ق�اوم ال�ج�ريء زھ�ی�ر 
ابن الخبازة، وولید یقول (وصلن�ي ص�وت 
یأمر الناس الجالسین ب�ال�وق�وف اح�ت�رام�ا 
للقادم ال�ج�ل�ی�ل، دخ�ل ش�ی�خ ی�ت�ك�ئ ع�ل�ى 
عصاه، اراد أن ی�م�د ل�ي ی�ده ل�ت�ق�ب�ی�ل�ھ�ا، 
فأضعت الفرصة علیھ، عندما م�ددت ی�دي 
لمصافحتھ، اردت ان اقول لھ أن االب�ط�ال 
ال ی��ق��ب��ل��ون االی��ادي، ح��ی��ث وق��د اص��ب��ح 

یذھ�ب ال�ى ح�ب�ل   (الناس صنفان : صنف
المشنقة وع�ل�ى ش�ف�ت�ی�ھ عص�ف�ور ی�غ�ن�ي 
للنصر، وصنف یختبئ بین فخذي زوج�ت�ھ 

خ��وف��ا، وع��ن��دم��ا ت��ت��ب��دل   وھ�و ی��رت��ج��ف
االحوال واالدوار، یطوي النسیان الصن�ف 

االول ویخرج الصنف الثاني حامال ت�اری�خ 
، 139البطولة والشجاعة واالق�دام ) ص/

ولید عبد العظی�م م�ن الص�ن�ف   والشك ان
كان من الصن�ف ال�ث�ان�ي،   االول، وعلوان
ی�ح�ت�ل ارف�ع ال�م�ن�اص�ب،   وھاھ�و ال�ی�وم

اعظم المك�اس�ب، ی�ت�ع�رف�ھ ول�ی�د   ویحصد
ویزوده ب�ورق�ة إلن�ج�از   عن طریق حنش

 معاملتھ وقضاء حاجتھ.
یكشف لھ حنش عن حقیقتھ: فھو ی�ن�اف�ق  

الوض�ع ال�ق�ائ�م ف�ي ال�ع�ل�ن ح�ی�ث ال�زھ�د 
والورع والسعي لمنفعة الناس، بینم�ا ھ�و 
یمارس كل مالّذه الدنیوی�ة ف�ي الس�ر م�ن 
شراب ونساء وما لّذ وط�اب م�ن ال�ط�ع�ام 
وافخر المالبس والسكن الباذخ م�ن ح�ی�ث 
السعة والتأثی�ث، وھ�ذا م�ا ش�اھ�ده ول�ی�د 
ب��ال��ف��ع��ل، ع��اش ول��ی��د وت��ذوق ك��ل ھ��ذه 
الملذات من فیض كرم حنش، لی�ك�ون م�ن 
(اصح�اب ال�رؤوس ال�م�زدوج�ة وااللس�ن 
المتعددة االشد فتكا من جمیع الف�ی�روس�ات 

 .157التي ارعبت العالم) ص/
یجھز لھ حنش كتاب التأیید من الم�درس�ة  

وبأمر م�دی�ر ال�ت�رب�ی�ة خ�وف�ا م�ن الش�ی�خ 
علوان، یرافقھ الى مدینتھ محمال بال�ھ�دای�ا 
الثمینة في حق�ی�ب�ة ك�ب�ی�رة، ت�ك�م�ل الس�ت 
مدیحة ومدیرھا ال�م�خ�تّ�م م�ع�ام�ل�ت�ھ وھ�و 
جالس في غرفة المدیر وبسرعة ق�ی�اس�ی�ة 

 نفوذ الشیخ البطل (علوان).  بفضل
یعود حنش الى مدینتھ ب�ع�د وداع اس�ت�اذ  

ولید مع مزید من الود واالعت�ذار ع�ن اي 
تقصیر. یعیش ولید حالة م�ن االزدواج�ی�ة 
ال��م��ؤل��م��ة، ح��ی��ث ی��ق��ول (ش��ع��رت ب��أن��ي 
محج�وز ب�ی�ن رأس�ی�ن م�ت�ن�اف�ری�ن، رأس 
مس��ت��ن��س��خ م��ن رأس الش��ی��خ ع��ل��وان، 
ورأسي االخر الذي یلقن�ن�ي أن االن�ت�ص�ار 
الحقیقي ھو البحث عن القیم الع�ل�ی�ا داخ�ل 
نفوسنا واالرتقاء بھا الى ع�ال�م الس�ل�وك) 

 .143ص/
وق�د (ك��ان االل��م ی��ت�زای��د، وم��ع وص��ول��ھ 
ذروتھ رأی�ت ال�رأس ال�م�غ�ش�وش یس�ق�ط 
دف��ع��ة واح��دة وھ��و ی��ق��ط��ر ب��ال��ن��ج��اس��ة 
والعفونة ومعھ سقط شعار (جئنا لن�ب�ق�ى)، 

الش��ی�خ ع��ل�وان ی�ت�دح��رج وس��ط   ورأی�ت
الدماء المتعفنة الت�ي خ�ل�ق�ت�ھ�ا الش�ع�ارات 

 .150الكاذبة) ص/
یصحو استاذ ولید على نفسھ، یعود ال�ى   

ذاتھ النقیة القویة الم�ق�اوم�ة ل�ك�ل اش�ك�ال 
ال�ف��س��اد وال��ق��م�ع وال��زی�ف ب��ك�ل ان��واع��ھ 

 ومسمیاتھ.
یترك ول�ی�د م�ت�اب�ع�ة م�ع�ام�ل�ة ال�ت�ق�اع�د،  

ویشعر ان ال مكان لھ في مثل ھذه ال�ح�ی�اة 
ال�م��زی��ف��ة ال�ف��اس��دة، یش��ع��ر ان��ھ ی��ق��ت��رب 

منی�ت�ھ، ف�ی�ھ�ی�ئ ك�ل جس�ده وروح�ھ   من
للرحیل، وبالفعل تغ�ادر روح�ھ ال�ى رب�ھ�ا 
راضیة مرضیة، نقی�ة زك�ی�ة، ل�م ت�خ�ض�ع 
إلغراءات ال�ب�ط�والت وال ال�م�ن�اص�ب وال 

 المكاسب.
كان الروائي احمد ال�ج�ن�دی�ل م�وف�ق�ا ج�دا  

سرد واقع م�ع�اش، ی�راف�ق ت�ح�والت�ھ   في
وت�ب��دالت��ھ واس��ال��ی��ب�ھ ف��ي ع��راق االم��س 
وال��ی��وم، وان ك��ان ی��ق��ول ف��ي مس��ت��ھ��ل 

بانني (دونت م�ا ب�ق�ي م�ن ذی�ول   الروایة
یعني ح�ك�ای�ة اس�ت�اذ ول�ی�د ع�ب�د  -حكایتھ 

ل��م��ن ی��ع��ش��ق ال��خ��ی��ال، ام��ا  -ال��ع��ظ��ی��م 
المغرمون ب�ال�واق�ع ف�ال ام�ل�ك ل�ھ�م غ�ی�ر 
النصیحة باالبتعاد عن قراءة ھ�ذ ال�روای�ة 
التي كتبتھا للمتعة ف�ق�ط، وال ش�يء غ�ی�ر 

 . 5المتعة في ھذه الروایة) ص/
 
لكن م�ن ی�ب�ح�ث ف�ي ال�واق�ع ی�راه اك�ث�ر  

مرارة وتوصیفا م�م�ا وص�ف�ھ وق�دم�ھ ل�ن�ا 
الروائي في روایتھ الجمیلة والمكتملة م�ن 
ح��ی��ث ال��م��ب��ن��ى وال��م��ع��ن��ى، وب��اس��ل��وب 

بلیغ، یحمل بین طیاتھ الكثی�ر م�ن   سردي
  الحس الشعري والبالغي والفلسفي.

روا  ( نٌّث و) ا ا : وا  
 .73(أقذر الفساد ما كان یحتمي خلف أسم هللا ) ص/
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 * كلُّ الطّرق تؤّدي إلى البحر

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

 إذا كنَت شاعراً 

 فتذّكْر أنَّك صحراء،

 كنَت ولم تزْل صحراء،

 فاذھْب إلى المرأِة لتكتمَل وتكتحل.

 المرأةُ ھي البحر.

 اذھْب إلى البحر،

 التقلْق، كلُّ الطّرِق تؤّدي إلى البحر!

 

  * غیاب

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

 لسَت العریس وال العروس.

  ال، ولم أجْد اسَمَك مكتوباً 

 في قائمِة األقارِب أو المدعّوین

 أو الُمشرفین أو الُمنظّمین

 أو قائمِة الُحّراس.

 ال، ولم أجدهُ في قائمِة الُمتطفّلین

 أو قائمِة َمن ال قائمة لھم!

  حسناً، قْل لي بھدوء،

 من دوِن ضجیٍج وُصراخ:

 أّي غیاٍب ھذا؟

 

 * كلُّ شيء یتمرأى بك

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

 مرحى أیّھا الحرف؛

 كلُّ شيٍء یتمرأى بك

 ویسمو مَع سّرك

 ویرقُص مَع أسطورتك.

* 

 مرحى أیّھا الحرف؛

 أیّھا الغامُض كالغیمة

 والُموحُش كالسجن

 والُمرعُب كالزلزال

 والّراقُص كالمطر

 والّشھوانّي كالنھد

 والوحشّي كالنمر

 والغاضُب كالذئب

 والُمحیُّر كالثعلب

 والطّائُر كاللقلق!

 

 * صیحة من خلف الباب

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

  بعَد انتظار أربعین عاماً 

 فتَح الحرُف ُمبتسماً بابھ،

 فانحنیُت أمامھُ باحتراٍم شدید

 وقلُت لھُ في ھدوٍء ُمقّدس:

 ما معنى الحیاة ؟

 وقبَل أن ینطَق الحرُف ببنِت َشفَة،

 خرجْت لي نقطةُ الحرف

 وأغلقت الباب

 ثُمَّ صاحْت:

 یا ھذا إنّھُ لْن یجیب!

 

 * ما الذي تبقّى لي من نبضاِت قلبي؟

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

 ھذه قصیدةٌ تبدأُ من النّھایة،

 نعم، من النّھایِة لتقول:

 ما الذي تبقّى لي من نبضاِت قلبي؟

 وفي التفاصیِل: أنَّ نبضات قلبي

 قد تناھبھا األطبّاء

 ثُمَّ األبناء

 ثُمَّ اللیل

 ثُمَّ البحر

 ثُمَّ الّدھر

 ثُمَّ الحرف

 ثُمَّ النُّقطة...

 حتّى صرخُت:

 ما الذي تبقّى لي من نبضاِت قلبي؟

********** 

 ط ات
 
 
 
 

شكر حاجم الصالحي/
 العراق

 
في نصوصھ المائة التي ضمتھا مجموعتھ الجدیدة (الطائر الملكوت) یواص�ل الش�اع�ر م�ج�ب�ل 
المالكي حرصھ على ان یظل أمیناً على اسلوبھ ورؤیتھ وانشغالھ بالھم الواق�ع�ي/ االج�ت�م�اع�ي 
الذي دأب على كتابتھ منذ بدایاتھ الشعریة, وبمعنى أدق منذ (سور البصرة) مج�م�وع�ت�ھ ال�ت�ي 

, والى ھذا الزمن الذي نقرأ فیھ (طائر الملكوت) وما یمیز تجربة الم�ال�ك�ي 1988اصدرھا عام 
الشعریة حرصھ على ان تظل لغتھ سلیمة و صّوره مستلة من روافد الوجع ال�ع�راق�ي ول�ی�ال�ي 
الھجرات التي عاشھا الشاعر بعیداً عن بصرتھ واصدقاء محبتھ, ومما یدھشن�ي ش�خ�ص�ی�اً ان 
ھذا الشاعر لم یغادر فضاءات قصیدة التفعیلة رغم شیوع نصوص النثر بمخت�ل�ف مس�ی�م�ات�ھ�ا 
واغراءاتھا وانزالقاتھا, ولقد كنت مواظباً على تفحص نتاجاتھ منذ سنوات بعیدة فلم أجد فی�ھ�ا 
غیر الوضوح الفني والصورة المعبرة في جملة شعریة منضبطة ال تقع في مھاوي الترھل وال 
االسفاف وال حتى المباشرة الفجة التي تفقد الشعر طراوتھ وألقھ وتجعلھ ق�ری�ب�اً م�ن ال�ی�وم�ي 
الممقوت الذي ال یمت بصلة الى االبداع الحقیقي .. وھنا تكمن فرادة نصوص مجب�ل ال�م�ال�ك�ي 
وتمیزه في مشھد شعري ملتبس صار العبوه بعدد نخل الب�ص�رة وط�ی�ب�ت�ھ�ا, وع�ل�ى أی�ة ح�ال 
ستكون قراءتي لنصوص (طائر الملكوت) محاولة متواضعة لتسلیط المزید من الم�ح�ب�ة ع�ل�ى 
ھذه النصوص الجمیلة, وسأختار منھا للتمثیل ما تسمح بھ مساحة النشر المتاحة ھ�ذه, وأب�دأ 

 , الذي یقول فیھ: 6بــ (غیث اللؤلؤ) ص 
دقّت ابواب الدار/ وخلف عباءتھا المثقوبة / تلھث أفئدة الزغب االطیار/ ھبّت أمي من رقدتھا / 
فوق غبار العشب,/ وھّزت نخل أصابعھا / فتساقط غیث اللؤلؤ/ والرطُب ال�ق�ن�ط�ار .. ف�ي ھ�ذا 
النص القصیر المكتفي بما فیھ من معنًى یكشف عن حالة انسانیة یرصدھا المالكي بعین المبدع 
فیحولھا الى مشھد یرشح بالصدق والوفاء لمن أرست معالم حیاة مفعمة باألمل لتس�ق�ط غ�ی�ث 
اللؤلؤ والرطب القنطار , وھنا ــ في ھذا النص ــ تتجلى مھارة الش�اع�ر ف�ي ت�ك�ث�ی�ف ل�ح�ظ�ات 
الشعور االنساني وتفرعاتھ الدالة على حسن المعالجة الذكیة وما فیھا من إشارات كاشفة ع�ن 
عمق المعنى وانثیاالتھ المبھجة , أما في (جمال إسطوري) فالموض�وع م�خ�ت�ل�ف وال�م�خ�اط�ب 

 كذلك وھذا ما نكتشفھ في :
كل مرایاك غدت شاحبة / وھي تراك بطلعة وجھ / یفضح لون مرایاك / فمن صاغ صفاء الوجھ 
الدرّي, / وأشعل نور هللا بورد الخدین؟/ من أنت؟ / أ أنِت جمال اسطوري من غرس الجنة / أم 

 40أبھى من كل نضارة ھذا الكون / المبھور بشمس مرایاك / وسحر العینین / ص 
وفي ھذا النص وكما في بقیة نصوص (طائر الملكوت) یحرص المالكي على التقفیة المناس�ب�ة 
وغیر المقحمة وبذلك یكون استخدامھا ھنا مضیفاً للنص قوة إیصالھ وجمالیة اسل�وب�ی�ة ال�ت�ي 
تشیر الى كفاءة واقتدار صانع ماھر في صوغ نص یشي بالكثیر من المعاني التي تف�ی�ض م�ن 
خالل ھذه الجمل المكتنزة التي تنطوي على روح محبة مفعمة بالحنین والصور األخاذة, مثل : 
جمال اسطوري, غرس الجنة, نضارة ھذا ال�ك�ون... وھ�ن�ا ی�ن�دم�ج ال�خ�اص ب�ال�ع�ال�م وال�ذات�ي 
بالموضوعي, فینتج المج�م�وع نص�اً آی�ة ف�ي الس�م�و وال�رق�ة وال�ن�ض�ج, ول�ك�ن الش�اع�ر ف�ي 

 (الطاغوت) یندمج مع ھموم الناس مشاركاً االحتجاج على االضطھاد والظالم :
 تلك فلول خطایانا

 أفواج مالیین الغرقى
 في قاعِ ضالل العصر الماحق

 أغوتنا كل جیوش أبالسةِ 
 الكون,

 ومتنا في غفلتنا
 حتى القانا الرّب ببطن الحوت

 97وأفنانا عن بكرة أبینا الطاغوت !! طائر الملكوت / ص 
في (الطاغوت) أجد أن مجبل المالكي تغالبھ جیوش األبالسة, فتحاول ثنیة عن مقارعة البغ�ي, 
محذراً من نھایات مؤسفة لبني االنسان الذي یلقي اسلحة ال�م�ق�اوم�ة وال�ت�ح�دي, وال أظ�ن ان 
طبیعة الشاعر ھذه تؤشر تراجعاً عن قناعاتھ بقدرة التصدي لكل اعداء البشر الذین ان�ت�ج�ت�ھ�م 
ظروف القھر والضالل في العصر الماحق ... وھذا التراجع ال أراه حال�ة م�ف�زع�ة ف�ي ت�ج�رب�ة 
الشاعر ولكنھ مراجعة لمعالجة واقع یتداعى كما أرى ... وخیر ما نختم بھ ھذا (االنطباع) ھ�ذا 

 النص الباذخ الذي أسماه الشاعر (ھدیل بطعم النواح) والذي یقول فیھ المالكي :
 ولي عش فاختة

 تصطفیني ,
 وأشتاق صوت الھدیل المسجىّ 

 بأعماقھا والنواح
 أغنّى لھا كل فجرٍ 

 وتطوي جناحین من سنبل وارفٍ 
 فوق قلبي الذي
 127... ص   أثخنتھ الجراح

وأخیراً البد من القول ان (طائر الملكوت) توكید على قدرات الشاعر وح�رص�ھ ع�ل�ى ان ی�ظ�ل 
أمیناً لما بدأه في حیاتھ الشعریة الوارفة, ومن ھنا یتوجب علینا قراءة المجموعة كلھا ب�ح�ٍس 
نقدي فاحص تضعھا في مكانھا الالئق في المشھد الشعري العراقي, وتلك من واج�ب�ات ال�ن�اق�د 

 المتخصص .....
                          

 

  
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أدیالید -أسترالیا
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ارك و 
 
 
 
 
 
 
 

 عصام سامي ناجي/ مصر
  

بما أن الحیاة انتصرت علیك، وكما ھو معروف المنتصر    
طبعاً أن  فدعھا تحدد طریقة استسالمك، أعرف  یفرض شروطھ

شریفة في صراعھا معك ...  تلك الحیاة استخدمت وسائل غیر
لقد نصحتك كثیراً،  ھو نتیجة المعركة  لكن المھم في النھایة

لكنك في  ونصحك غیري أن ال تدخل في معارك مع الحیاة
إصرار عجیب لم تلتفت لتلك النصائح ولم تكترث بھااعلم انك 
آخر شيء تحتاجھ ھو اللوم والتبكیت، ولكنھا جمل وعبارات 

 قلناھا لغیرك وال بد أن تقال لك . معلبة
 hgعندما اقتحم أنصار الرئیس األمریكي دونالد ترامب مبنى 

األسبق للوالیات المتحدة جورج بوش  الكابیتول خرج الرئیس
االبن لیقول أن ما حدث ال یحدث إال في جمھوریات الموز، وفي 

م  2016المحاولة االنقالبیة الفاشلة التي حدثت في تركیا عام 
صرح الرئیس التركي السابق عبد هللا جول أن تركیا لیست 

جمھوریات الموز" "جمھوریة من جمھوریات الموز... و 
مصطلح غیر متداول باألوساط العامة، لكن  عزیزي القارئ

السیاسیین یلجأون إلیھ أحیانا لالصطالح، بطریقة ساخرة، على 
دولة غیر مستقرة سیاسیا أو اقتصادیا، أو للتأكید على سیادة 

 .القانون ببلدانھم
بدایة ظھور المصطلح كان في كتاب " الملفوف والملوك " 

م 1904للكاتب األمریكي اولفر ھنري والذي صدر عام 
وكتاب ھنري  واستخدم الكاتب المصطلح للحدیث عن ھندوراس

عن انتقال شركات عبارة عن مجموعة قصصیة ویتحدث فیھ 
الفاكھة األمریكیة إلى ھندوراس ھرباً من بالدھم الباردة، 
لزراعة الفواكھ التي تحتاج أجواء حارة مثل الموز، وذلك 

ولم تكتف الشركات  .مقابل تشیید طرق وموانئ وسكك حدیدیة
األمریكیة بھذا، بل قامت أیضاً بدعم انقالب ضد حكومة 
ھندوراس، لیأتي في السلطة حلیف لھم، لیظھر من ھنا المعنى 
الحقیقي لمصطلح جمھوریة الموز، وھي الدولة التي تتدخل في 

 .توجیھ سیاساتھا شركات أجنبیة
ووفقاً لما ذكرتھ صحیفة الشرق األوسط، فإن جمھوریة الموز 
ھو مصطلح یُطلق عادة للسخریة واالنتقاص من دولة غیر 

وغالباً ما یُستخدم  كما أسلفنا.;مستقرة اقتصادیاً أو سیاسیاً 
مصطلح جمھوریات الموز للتھكم من وإھانة حكومات في دول 
أمریكا الوسطى ومنطقة بحر الكاریبي، وأحیاناً في دول إفریقیا 

  .وآسیا وأمریكا الجنوبیة
 

في بعض األحیان، كانت البلدان التي حصلت على االستقالل من 
القوى االستعماریة في القرنین العشرین والحادي والعشرین 
تمیل إلى تقاسم سمات جمھوریات الموز بسبب تأثیر الشركات 
الخاصة الكبیرة في سیاساتھا؛ على سبیل المثال، المالدیف 

 (شركات المنتجعات)، تشیلي (شركات تعدین أجنبیة)، والفلبین
 (صناعة التبغ، حكومة الوالیات المتحدة وشركاتھا). 

 ، ذكر أمین الخزانة.1986مایو  14وفي 
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 زینب حداد 
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 أخباٌر و ردوُد أفعالٍ 
"سقطت الیوَم طف�ل�ةُ الس�تِّ س�ن�واٍت ف�ي 

 ماتتْ …بالوعِة صرِف المیاهِ 
 ودفنّاھا ثّم عدنا إلى حیاتنا ھانئین  بكیناھا

"س��ق��ط ال��ی��وَم ِمص��ع��ُد ال��م��س��ت��ش��ف��ى 
…وداخ��لَ��ھ ط��ب��ی��ٌب ش��ابٌّ   ال��م��ع��ط��وبُ 

 …مات"
ثّم عدن�ا   تحّسْرنا وتكلّمنا… بكیناه ودفنّاهُ 

 إلى حیاتنا و كأّن شیئا لم یكنْ 
"سقط الیوَم في ال�وادي ب�ع�ُض ال�ت�الم�ی�ِذ 
ال��ع��ائ��دی��ن م��ن م��درس��ت��ھ��م ال��ری��ف��ی��ِة إل��ى 

 ماتوا غرقًا"…أكواخھم في سفحِ الجبل
 بكیناھم ثّم عدنا إلى ھمومنا الیومیّةِ 

 
 فموٌت ؟  أفي كلِّ یوٍم سقوطٌ 

ا … ننّدُد … نشجُب …  نبكي  نأخُذ أقالَمنا ونكتب عن كلِّ سقوٍط قاتٍِل قّصةً قصیرةً ج�ّدً
ت�دوی�ن�ةً ع�ل�ى ص�ف�ح�اِت ال�ت�واص�ِل … نكتب قصیدةً عمودیّةً أو نثریةً … أو طویلةً جّدا

االجتماعي أو مقالةً في تحلیِل الوضعِ السیاسي واالجتماعي نتفنُّن خاللھ ف�ي وص�ف 
ون�ن�ت�ظ�ر …التعالیِق واإلعجاِب و المشاركاِت   الواقعِ و حبِك األسلوِب ثّم نُحصي عددَ 

الموَت من جدیٍد أن یغتاَل أطفالَنا وشبابنا وج�ن�وَدن�ا و أب�ط�الَ�ن�ا ل�ن�س�ت�ع�رَض أق�والَ�ن�ا 
 …وأقالَمنا 

 وبعُد ؟
حتّاَم فیُض الدموعِ من أعیننا وطوفاُن الحبِرمن أقالمنا ونحن في أماِكنا ثابتون وك�أّن 

 الشعَب"لم یعْد یریُدغیَر الموِت البطيِء أو السریع"؟
 فلنغَضبْ 

 ٠لِنُجّمْع دموَعنا ماًءطَھورا نغتسل بھ من القناعِة و الوضاعةِ 
 ٠أَشِعلي نارا في الھشیم وال تُبقي…فیا أیّتھا الجباُل انفجري شظایا

عن كتفیَك "ولتزلزْل زلزالَھا ولتُ�خ�ِرْج أث�ق�الَ�ھ�ا"وْل�تُ�ج�ھ�ْض   ُحطَّ األرضَ   ویا ھرقُل!
 ٠أرحاُمھا األِجنّةَ المشّوھةَ 

 ٠لِتصطفِْق أبواُب السماء و لتُرعِد الّرعوُد ولتتحّوْل البُروُق إلى نار
 ٠اُرُجْم بصخرتك آلھةَ الجبروِت،حطّم القیوَد و ْلتقتِل الموتَ …أیا سیزیُف! تمّردْ 

 اِقطَْع جناحیھ.…ألِق بالنسِر الذي ینھُش كبَدك من علیائھ…أیا برومیثیوس! اِغَضبْ 
لِ�ت�ت�ح�ّوِل … وْل�ی�ت�ح�ّوِل ال�ك�وُن إل�ى ذّراٍت ورم�اد  یا شمُس انتفخي ثّم أطلِقي غازاتِكِ 

 …الكواكُب إلى ُحبیباٍت 
لكن ھبّي و ارفعي عن وجھ األرِض رمیَم ال�ع�ظ�ام   أو صیھدا… یا ریُح ھُبّي صرصرا 

… 
 لِیختلْط الماُء بالماء…یا محیطاُت ارتفعي وازحفي…یا بِحاُر موجي…یا أنھاُر فیضي
اجرفي الجذوَع الیابسة واألوراَق المتس�اق�ط�ة وال�ث�م�اَر ال�م�ن�خ�ورةَ … ولیكِن الطوفان

 بالدود ..... لیكن طوفانا ال یَدُع وال یَذر
یا حّواُء اُخُرجي من جنِّة السكینةِ ومن الخضوع والخنوع وعلّمي آدَم كیف یكوُن للناِر 

 …سكناً وكیف یواجھ سطنائیَل الذي ھو منھ وفیھ 
 …لتنطحِ الرواسي الّرواسي وْلیلتِق الماُء بالماء وْلتنصھر األرُض في السماء 

 …لتصھِل الخیُل عالیًا و لیكن من العصافیر أُسوٌد و ِغیالن 
ُم فال وقت للنومِ   ٠لیستیقْظ النُوَّ

 لنُحّول الكوَن إلى غبار وْلنبنِھ بنظاٍم جدیٍد ،بُرؤیٍة جدیدةٍ 
 فلنغضبْ …ال وقَت للدموع و لالنتظار 

 



ان السبیل إلى معرفة الفرق ب�ی�ن ال�ن�وع�ی�ن,   
ھ�و دراس�ت�ن�ا ل��ل�ب�ن�اء ال�ذي ی��ح�ك�م م�ج�م�وع��ة 
الموتیفات, دراسة متعمقة, من خالل ف�رز ھ�ذه 
المجموعة التي تكون اللحمة األساسیة للحكایة 
الخرافیة عن مجموعة الموتیفات التي ی�ت�ك�ون 
منھا البناء الخاص بالحكایة الشعبیة, وذلك من 

  خالل المنھج المورفولوجي.
وأیضاً, فان الدارس سیجد أمامھ م�ج�م�وع�ة    

من الموتیفات في كال النوعین, فھناك موتیفات 
أساسیة في الحكایة الخرافیة نجدھا نفسھا ف�ي 
الحكایة الشعبیة, كاالحساس بالنقص, والقضاء 
علیھ أو على الشر م�ث�الً، وأیض�اً, ف�ان�ھ ل�ی�س 
بالضرورة أن تكون تلك الموتیفات أو ب�ع�ض�ھ�ا 
في ھذا النوع من الحكایات أو في النوع اآلخ�ر 

 في الوقت نفسھ.
، أم�ا م�ن  -ال�ب�ن�اء   –ھذا من ناحیة الشكل    

ناحیة الوظیفة، فان الدارس لھ�ذی�ن ال�ن�وع�ی�ن 
یجد أن ما ترید أن تق�ول�ھ ال�ح�ك�ای�ة ال�خ�راف�ی�ة 
یكون مغایراً لما ترید الوصول ال�ی�ھ م�ن ھ�دف 
الحكایة الشعبیة. أي ان وظ�ی�ف�ة ال�ن�وع األّول 
تختلف عن وظیفة النوع الثاني. (في حین نجد 
الحكایة الخرافیة تخدم غرضاً نفسیاً واحداً ھ�و 
الكشف عن تج�ارب ال�ال�ش�ع�ور وص�راع�ھ م�ع 
الش��ع��ور م��ن أج��ل ال��وص��ول ب��االنس��ان إل��ى 
شخصیتھ الكاملة، نجد الحكایة الشع�ب�ی�ة ت�خ�دم 
جوانب الحیاة المختلفة التي یع�ی�ش�ھ�ا االنس�ان 
الشعبي.. وھي في الوقت ن�ف�س�ھ ت�ك�ش�ف ع�ن 
شخصیة الجماعات الشعبیة ال�ك�ادح�ة ال�ت�ي ق�د 
یظن انھا تعیش في محیط ض�ی�ق ل�ل�غ�ای�ة، وال 
تعي من مشكالت ال�ح�ی�اة اال ب�م�ق�دار م�ا ی�ھ�م 

  )27(احتیاجاتھا المادیة).
والقاريء للحكایة الخرافیة یجد أن ما ینتھي    

وھ�و ن�ھ�ای�ة   –بھ ھ�ذا ال�ن�وع م�ن ال�ح�ك�ای�ات 
ی�ج�س�د ال�وظ�ی�ف�ة ال�ت�ي ت�ب�ن�ى ع�ل�ى   –مفرحة 

أساسھا جمیع الحكایات من ھذا النوع، في انھا 
تحمل لالنسان القدرة على التخلص من أع�ب�اء 
الحیاة الیومیة المرھ�ق�ة، وإل�ى خ�ل�ق الص�ورة 
المثلى التي تحقق لھ األمل الذي یراوده في أن 
یصبح الناس في ھذا العالم صورة طبق األص�ل 
لھذا البطل الذي یدافع عن وجوده، وك�ی�ن�ون�ت�ھ 
االنسانیة، وأیضاً التأكید علیھا، والوقوف أم�ام 
الطغاة بكل جبروت وكبریاء... ھذا البطل یتس�م 

 )28(بالبطولة والتفاؤل واالیجابیة في سلوكھ. 
وھذا ما نجده في الحكایات الخرافیة، في أن    

النھایة السعیدة التي یرسو عل�ی�ھ�ا ھ�ذا ال�ن�وع 
تتجسد في زواج ال�ب�ط�ل م�ن األم�ی�رة، أو م�ن 
الفتاة التي یحب، والحصول على العرش، ب�ع�د 
أن یقضي على الش�ر، وم�ھ�م�ا ك�ان�ت الص�ورة 

 التي یتمثل فیھا ھذا الشر.
أما بالنسبة لوظیفة الحكایة الشعب�ی�ة، وب�أي    

حال من األح�وال، ف�إن�ھ�ا ت�ھ�دف إل�ى تص�وی�ر 
الشر ثم القضاء علیھ، سواء إن�ت�ھ�ت ال�ح�ك�ای�ة 
بالقضاء علیھ بصورة ت�ام�ة أم ال، ك�م�ا ت�ق�ول 

 الدكتورة نبیلة ابراھیم.
والمالحظة التي أود طرحھا ھ�ن�ا ح�ول ق�ول    

الدكتورة في أن ھ�دف ال�ح�ك�ای�ة الش�ع�ب�ی�ة ھ�و 
تصویر الشر ثم ال�ق�ض�اء ع�ل�ی�ھ، وھ�ذا ال�ق�ول 
یبدو من الصحة " ظاھریاً " ما یجعل القاريء 
والدارس أیضاً ی�ج�د ذل�ك ف�ي ھ�ذا ال�ن�م�ط م�ن 
الحكایات، ولكننا لو درس�ن�ا ال�ع�الق�ة ب�ی�ن ھ�ذا 
النوع من الحكایات وبین الح�ال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة 

 –خ��اص�ة   –واالق�ت�ص��ادی�ة النس�ان��ن�ا ال�ع��رب�ي 
بصورة عامة لعرفنا ان الغایة التي یھدف الیھا 

ھذا النوع من ال�ح�ك�ای�ات ھ�و ت�أك�ی�د انس�ان�ی�ة 
االنس��ان واج��ب��ار اآلخ��ری��ن ع��ل��ى االع��ت��راف 
بوجوده كإنسان یعیش وسط الجم�اع�ة "ان�ظ�ر 
على سب�ی�ل ال�م�ث�ال ح�ك�ای�ة حس�ن آك�ل قش�ور 

وھذا الھم االنساني/االجتم�اع�ي ).  29(الباقالء" 
ھو الھم الرئیس الذي ت�دور ح�ول�ھ ال�ح�ك�ای�ات 

 الشعبیة خاصة.
أما النھایة التي تنتھي الیھا مغامرات البطل،    

وأقصد بھا الحصول على العرش، والزواج من 
األمیرة، أو المحبوبة، فھو الجانب الذي یعكس 
ما قلناه سابقاً في تأكید انسانیة االنسان/الب�ط�ل 
واالعتراف بھا من قبل اآلخ�ری�ن، وھ�ذا ال�ھ�م 

ف�ردي،   االجتماعي/االنساني یرد على شكل ھم
حیث ان البطل ال�ذي وص�ل إل�ى م�ا ی�ری�د ھ�و 

 واحد من الكل، إذن واآلخرین؟
ان انتخاب مثل ھذه الشخصیة من الواقع ھ�و   

بحد ذاتھ انتخاباً اجتماعیاً ل�ھ�ا... ان�ھ�ا ص�ورة 
لجمیع أبناء الشعب... والوصول إلى غایة م�ا، 
ھو ب�ح�د ذات�ھ وص�ول ال�م�ج�م�وع إل�ى ال�غ�ای�ة 

 نفسھا.
وقد انتبھ األس�ت�اذ أح�م�د ع�ب�اس ص�ال�ح ف�ي   

إل�ى   –كتابة معاصرة   –كتابھ عن سیرة عنترة 
ذل��ك. ح��ی��ث اس��ت��ط��اع أن ی��زود ش��خ��ص��ی��ة 
"شیبوب" ببعض األفكار التي كانت بعیدة ع�ن 

 جو السیرة.
وبالطبع, فإن ھذه الفردیة في البطولة لیست    

نقصاً یشوب القص�ص الش�ع�ب�ي ب�ق�در م�ا ھ�ي 
طریقة فنیة في ت�ق�دی�م ھ�ذا ال�ھ�م االج�ت�م�اع�ي 

  والوصول بھ إلى الغایة المنشودة.
ولیس بالشكل والغایة فقط نستطیع أن نح�دد    

أیة ح�ك�ای�ة م�ن ھ�ذه ال�ح�ك�ای�ات ھ�ي م�ن ھ�ذا 
النوع، وأیھما من النوع اآلخ�ر. ف�ھ�ن�اك أیض�ا 
ال��ع��ال��م ال��ذي ت��ت��ح��رك ف��ی��ھ ش��خ��وص ت��ل��ك 
ال��ح��ك��ای��ات... ذل��ك ان��ن��ا ن��رى ف��ي ال��ح��ك��ای��ات 
الخرافیة عالماً مغایراً لما ن�راه ف�ي ال�ح�ك�ای�ات 
الشعبیة... ولیس من السھل التعرف على ذل�ك 
ببساطة القراءة األولى لح�ك�ای�ة أو ح�ك�ای�ت�ی�ن، 
ذلك ألن ھذین العالمین متشابھ�ان إل�ى درج�ة، 
ان أحدھما یتداخل مع اآلخر ویأخذ منھ الشيء 
الكثی�ر إن ك�ان ذل�ك ع�ل�ى ص�ع�ی�د ال�م�ك�ان أو 

 الزمان.
صحیح ان عالم الحكایة الخرافیة عالم مليء    

بالظواھ�ر الس�ح�ری�ة وال�خ�وارق وك�ل م�ا ھ�و 
خرافي بحت، وان عالم الحكایة الشعبی�ة ع�ال�م 
واقعي، أو شبھ واق�ع�ي، إّال أن ال�ت�م�ی�ی�ز ب�ی�ن 
العالمین صعب جداً. حیث ان�ن�ا ك�ث�ی�راً م�ا ن�ج�د 
الحكایات الشعبیة مشبعة بما في عالم الح�ك�ای�ة 
الخرافیة من سحر وخیال جامح لل�وص�ول إل�ى 

 الغایة التي تصبو الیھا.
وقد استطاعت الدكتورة ن�ب�ی�ل�ة اب�راھ�ی�م أن    

تقدم لنا صورة لكل عالم من ھذین ال�ع�ال�م�ی�ن.. 
حیث انھا تقول: (ان العالم ال�م�ج�ھ�ول ال ی�ب�ع�د 
كثیراً عن العالم المعلوم في الحكایة الخ�راف�ی�ة، 
بل ھو قریب منھ كل القرب. ف�إذا رح�ل ال�ب�ط�ل 
الیھ فكأنما انتقل من م�ك�ان آلخ�ر، ال ألن ھ�ذا 
المكان المجھول ق�ری�ب م�ن�ھ، وان�ھ یس�ت�ط�ی�ع 
االنتقال الیھ في خفة ورش�اق�ة حس�ب، ب�ل ألن 

 )30(ھذا العالم لیس مجھوالً بالنسبة الیھ).
 –ان الوصول إلى عالم ال�ح�ك�ای�ة ال�خ�راف�ی�ة   

ی�ت�م بس�ھ�ول�ة، وأیض�اً ف�إن�ھ   –المجھول م�ن�ھ 
معروف لدى بطل الحكایة. وان الوس�ائ�ل ال�ت�ي 
یستعملھا البطل في الوصول إلى ذلك العالم ھي 
وسائل قد استمكنت شرعیتھا إن كان ذلك ل�دى 

البطل أو في فكر المستمع لل�ح�ك�ای�ات م�ن ھ�ذا 
النوع، وأیضاً فإنھا ب�الض�رورة س�ت�ك�ون غ�ی�ر 
قابلة للن�ق�اش خ�اص�ة ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ب�ط�ل ال�ذي 

 یستعملھا ان كان ذلك سحریاً أو واقعیاً.
أما بالنسب�ة إل�ى ال�ع�ال�م ال�م�ج�ھ�ول، وال�ذي    

یتحرك فیھ بطل الحكایة الشع�ب�ی�ة، أو ت�ت�ح�رك 
ضمنھ مجم�وع�ة األح�داث ال�ت�ي ت�ّك�ون ل�ح�م�ة 
الحكایة ذاتھا... ھذا العالم یست�ك�م�ل خص�ائص�ھ 

 –ومقوماتھ المغایرة لما ھو موجود في الواقع 
وواق�ع الش�خ�وص ال�ت�ي   –واقع البطل ن�ف�س�ھ 

 –طال أم قص�ر  –تتحرك فیھ. ذلك بوجود بُعد 
بین عالم البطل اآلني/الواقعي، وعالمھ اآلخ�ر/

، وأیضاً، (العالم المجھول بالنسب�ة ) 31(المجھول
لحیاتنا الواقعیة ینفصل ع�ن ع�ال�م�ن�ا ال�زم�ن�ي. 
ولیس معنى ھذا ان ھذا العالم المجھول ال أث�ر 
لھ في حیاتنا، بل ان�ھ ع�ل�ى ال�ع�ك�س م�ھ�م ف�ي 
حیاتنا وفي سلوكنا النفسي كما ھو لیس ب�ع�ی�داً 
عنا. فھو یؤثر في حیاتنا الیومیة، واالتصال بھ 
یول�د ف�ي االنس�ان ام�الً م�ن ن�وع خ�اص. ان�ھ 
یجذبنا الیھ ولكنھ یردنا عنھ م�رة أخ�رى. وان 
االنسان یشعر، والشك في ذلك، بعالقة ق�ھ�ری�ة 
بینھ وبین ھذا العال�م، ف�ھ�و ی�ث�ی�ر خ�وف�ھ م�ن�ھ 

 )32(وشوقھ الیھ في الوقت نفسھ).

وحتى الغ�ای�ة ال�ت�ي ت�ق�ف م�ن وراء ت�ح�رك    
البطل لخوض غمار المغامرة والوصول بھ إلى 
العالم المجھول تختلف بإختالف نوع الح�ك�ای�ة. 
فبینما نجد بطل الحكایة الخراف�ی�ة ی�دخ�ل ع�ال�م 
المجھول بحثا عن فتاتھ، نجد في الوقت نف�س�ھ 
ان بطل الحكایة الشعبیة عند دخولھ ذلك العال�م 
فإنھ یدخلھ لیكش�ف ع�ن م�ع�م�ی�ات ھ�ذا ال�ع�ال�م 

 المجھول.
یورد الب�اح�ث ف�ردری�ش ف�ون دی�ر الی�ن ف�ي   

كتابھ "الحكایة الخرافیة" بع�ض�اً م�ن ال�ف�روق 
 )33:(بین النوعین، وأھمھا

للحكایة الشعبیة بنیة بس�ی�ط�ة، أم�ا ال�ح�ك�ای�ة  -
 الخرافیة فھي مركبة ذات شكل معین.

الحكایة الخرافیة في العم�وم ال ت�ؤخ�ذ م�أخ�ذ  -
الحقیقة، في حین أن الحكای�ة الش�ع�ب�ی�ة ت�ؤخ�ذ 
ھذا المأخذ، وھي تستدل بشواھد تؤید ما ف�ی�ھ�ا 

 من حقیقة.
ویب�ح�ث "م�اك�س ل�ون�ي" أوج�ھ االخ�ت�الف    

 )34(مؤكداً على: 
ان الحكایة الخرافیة بكل ما فیھا من عن�اص�ر  -

تُعد أدباً، أما الح�ك�ای�ة الش�ع�ب�ی�ة ف�ھ�ي ت�م�ت�زج 
بالواقع الحقیقي في أعمق أعماقھ، ولیس ل�ھ�ا 

 طابع أدبي صرف.
إن الحكایة الشعبیة تصور االنس�ان ال�وح�ی�د،  -

الذي یتصل بالعالم اآلخر وكثیراً ما یخضع ل�ھ، 
أما االنس�ان ف�ي ال�ح�ك�ای�ة ال�خ�راف�ی�ة ف�ی�ت�ص�ل 

 بمحض اختیاره بقوى العالم اآلخر.
الحكایة الخرافیة ذات ط�ری�ق�ة ت�ج�ری�دی�ة ف�ي  -

العرض، كما انھا تسمو ب�ال�م�وض�وع والص�ور 
إلى درج�ة ال�م�ث�ال�ی�ة، أم�ا ال�ح�ك�ای�ة الش�ع�ب�ی�ة 
فحسیة، تصور فیھا الع�وال�م األخ�رى ف�ي دق�ة 
وتفصی�ل ك�م�الب�س األق�زام م�ث�الً، وم�ظ�ھ�رھ�م 
وأعمارھم وأجناسھم ویمتزج كل ھذا بوصف�ھ�ا 

   للطبیعة.
تحاول الحكایة الشعبیة أن تفرض خصائصھا  -

وطبیعتھا، حینما تتناول مخلوقات العالم اآلخ�ر 
فتتحدث عن ماضیھم وعاداتھ�م ال�ی�وم�ی�ة، وال 
تعرف الحكایة الخرافیة مثل ھذا، ف�ھ�ي ت�ح�ك�ي 
ع��ن ال��ع��ف��اری��ت وال��م��ردة وال��ج��ن ول��ك��ن��ھ��ا ال 

 تصفھم.

الحكایة الخرافیة ال تحكي ع�ن ال�ع�ال�م اآلخ�ر  -
من أجل أن تثیر في نفوسنا تصوراً لھ كما ھ�و 
الحال في الحكایة الشعبیة وإنما ن�ج�د ف�ي ھ�ذا 
العالم القوى التي ت�ك�ون مس�اع�دة أو م�ع�ادی�ة 
للبطل، وان تكن لھ وظیفة محددة دائم�اً، وھ�ي 

 أن تقود البطل إلى الھدف المحدد من قبل.
فالم�واھ�ب ال�ت�ي یس�ت�ق�ب�ل�ھ�ا ب�ط�ل ال�ح�ك�ای�ة  -

الخرافیة على سبیل المثال تتحدد بتبعاتھ، ت�ل�ك 
التبعات التي ال یمكن أن تتحق�ق اال ب�م�س�اع�دة 
ھ��ذه ال��م��واھ��ب. أم��ا ال��م��واھ��ب ف��ي ال��ح��ك��ای��ة 

 الشعبیة فھي جزء على الوفاء بتبعات.
ان الحكایة الشعبی�ة ج�ادة ف�ي ط�اب�ع�ھ�ا، أم�ا  -

الحكایة الخرافیة فھي تتحرك بین م�ا ھ�و ج�اد 
 وما ھو ھزلي.

*** 
 الھوامش:

. 21ص  –الحكایة الشعبیة ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة  - 7
واالقتباس مأخوذ من كتاب " الحكایة الشعبی�ة 

 د. عبد الحمید یونس. –" 
 11ص  –عادل أبو شنب  –كان یا ما كان   - 8
 .12ص -المصدر السابق  -9

 .34ص -الحكایة الخرافیة  –10
 . 67ص –المصدر السابق  – 11
 .68ص –المصدر السابق  -12
 . 68ص –المصدر السابق  - 13
عن معنى (العامة) یقول جرجي زیدان في  -14

: ((ج�اء 57كتابھ " العرب قبل االس�الم " ص
السامیون مصر من الشرق، أما بطریق ب�رزخ 
السویس أو ال�ب�ح�ر االح�م�ر، ول�ذل�ك م�ا ب�رح 
المصریون م�ن�ذ ال�ق�دی�م یس�م�ون ب�الد ال�ع�رب 
"االرض ال��م��ق��دس��ة" أو "ارض اآلل��ھ��ة" 
وعرفوا من السامیین عدة ش�ع�وب س�م�وا ك�ال 
منھا بإسم واطلقوا علیھم جمیعا لفظ "عام�و" 
أو "آمو" وھو سامي األصل معناه الش�ع�ب " 

 األمة أو العامة "...)).
قصصنا الش�ع�ب�ي م�ن ال�روم�انس�ی�ة إل�ى   –15

 .171ص  –الواقعیة 
 .44ص –المصدر السابق  -16
  . 127ص –المصدر السابق  -17
دراس��ات   –ال�ع�رب�ي   ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي  –  18

 .192ص –وتحلیل 
 . 205ص –المصدر نفسھ  –19
 . 201المصدر نفسھ حص –20
 .170ص –المصدر نفسھ  -21
 . 96ص –قصصنا الشعبي  –22
 . 18ص –الحكایة الشعبیة الفلسطینیة  –23
 .46ص –المصدر السابق  –24
 .25ص  –المصدر السابق  –25
دراس��ات   –ال��ق�ص��ص الش��ع�ب��ي ال�ع��رب��ي   –26

وت���ح���ل���ی���ل.. وك���ت���اب ال���دك���ت���ورة ن���ب���ی���ل���ة 
 ابراھیم"قصصنا الشعبي ..".

 . 209ص –قصصنا الشعبي ..  –27
 . 132ص  –المصدر السابق  –28
 راجع كتابنا القصص الشعبي .... . –29
 . 121ص  –قصصنا الشعبي ...  –30
تحدثت الدكتورة نبیلة ابراھیم عن ھ�ذی�ن   –31

العالمین بصورة مفصلة في كتابھا اآنف ال�ذك�ر 
وأیضا في م�ق�ال�ت�ھ�ا " ال�م�رأة ف�ي ال�ح�ك�ای�ات 
الخرافی�ة والش�ع�ب�ی�ة " ال�م�ن�ش�ور ف�ي م�ج�ل�ة 

 .1965 – 3العدد  –الفنون الشعبیة المصریة 
 المصدر السابق. –32
 .140ص  –الحكایة الخرافیة  -33
 .141ص  –المصدر السابق  –34

ا ا  دوا ا 
  "ا ا را " 
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 كدُت على وشك أن أكوَن تمثاال

 لكن وشى بي جسدي

 حواء ُال تحتاج بعد الى الموِت كثیرا

 في أرجائي كنت أشعرأنّي ال أسعني

  نقشُت كلَّ ھذه المنحوتات ِمن أموٍركثیرة

 كنُت أنقاد الي طلبھا بایماءة ٍأشبھ بحالِة الورد ِالثمل

  ھذا أفضل أن أتمّرَد كمیّت یرغُب أْن تناَم معھ امراة

  ال شاَن لھا سوى أْن تھتَز من عطّاب رائحة آدم

 ومرایا تستمني من رعشِة الضوء

 وكان أرشیف التراب أمس صحیاّ 

 صالحا ًلالضطجاع على سبیِل الحبّ 

 وكنت على وشك طبعا أكید

 أْن أضیف َوقتا یشخُر الى صبٍر في مزاجي الذاھب

 الى نزوٍة تستسلم ُطواعیة الى سلّمي الموسیقي

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

 ھذا الى حدٍّ ما مكّرٌرالى حدٍّ كبیر

 اذن في عزلتي یخونني النبیُذ مّرات

 وأرى خلفي رمادا یتّدلى من شوارب سلفادور دالي

 وبحذٍر یخفي خوستاف كلمنت نساَء النمسا كلّھا

 وتسقطُ من جسِد راسبوتین الثقوُب كلّھا

 ھذا الى حدٍّ كبیٍرمشھٌد یشبھُ سروالي الداخلي

 في الشتاء 

  وأنا أغسُل شیئا غریباً في جرٍن سرقتھ صغیراً 

  قبل أْن تتّدلى أعضائي

  وتعوي أمام مسحِ الفصجِ 

  قافلةً من القرابین في مساءٍ   وأنا أرتّل

  یقلّني بمفاتیح خمٍر مقّدس

 

  ترانیم

 3ترنیمة 

 أظنُّ أنَّ إإله الذي مرَّ 

 كان یصفُّق بفمھِ 

 ھكذا كان یجھُل أنّھ

 ال یعثر على ناقوس

 لیكسَر زجاَج القنینة وینام

 كان بلیداً جّدا

 كانّھ أبداَ لم یفّكر یوما

 كان یحّدُق الى اصابع قلیلة في یدیھ

 ویحاوُل العثوَر على امرأٍة حمقاء

 ولو مّرة ًكل ّشھر

 برداِء مكعبّات ثلج

  منذ ما یقارب العشاء االزرق

 في لمح ِورد

 ینعي خسوَف فراشة

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

  كاَن فمي ثوبا على حبل

  وسلّة مالبسك الطریّة

 قربي تتبختُر بغنج

 ,تلھُث من البرد

 لرداءِة تجاعید ضوِء الغیم

 سآخذك الى قوِس قزحٍ في شمعتي كي تنتعشي

 2تعویذة

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

 أتفادى منظر الموتى

 یمّرون مشیاً على التابوت

 ما ساروا في نومھم

 لكن في كلِّ مكان

 ینظروَن الى الضوء

 ویبتكروَن ألجسادھم كالَم تعویذة

 ویلّوحون مبتسمیَن ألحالمھم الصغیرة القلیلة

 وقد جرفھا عواء ُالفجر

 یلتقطوَن مع الضوءِ 

 صورا یستنشقونھا في القبر

 كورد یحضن رغباتھم التي سرقھا الماء

  وبیدھم خبٌز وكوب حلیب

 وطحین العید

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

 منذ ُمتحف ٍلم أزرهُ 

 منذ شخٍص لم أره

 مررُت بكمیّة ٍكبیرة منّي

 وكما كنُت قبل قرون

  عاریا من المشي أمرُّ على حانة

 وأشرُب جسدي في قنینة عطر

 وأمسُح بالنبیِذ شفتي امرأة

 في یِد خّزاف

 ومذ عرفْت أصابعي الحمقاء مھّمة َالحبِّ 

 لم أستطع ْأن أفعَل شیئا اال أن أحبّك

 

 Rمزمور

 دائماً الضوُء یحاوُل أْن یسرَق ما یشبھني 

 في الموسیقى

 لكنّي أخرج من جسدي كامالً الیك

 في وقِت فراغِ قوس قزح أناُم مع الماء

 لسُت بارداً ألذوب قریباً بإبتسامِة میّت ماكر

 یوم یسقطُ من اللوحِة خشیة من رّساٍم ثمل

  آخر اللیل یغیظُ بإصبعِھ مؤخرة عّرافة

  في إنتظار ثلجٍ من سماٍء تھزُّ ذیلَھا

 بمندیٍل طویٍل من لیٍل یشبھُ قصبتي الوحیدة المثقوبة

 بزیِت بئٍر یسخُر بال خجٍل من تجاعید أصابع ھواء

 یسھُم في أْن یجَد مكاناً لیرفَع التراُب لھ ورَد الشھوة

........... 

 حینما وبسبِب أْن یثیَر جسده

 یكوُن في ذروِة كسلِھ تماماً 

 ال یرغُب أْن یتذّكَر أنّھ كاَن طاعن إبتسامة

 خالیة من التجاعیِد في لیٍل صالح بحّجِة البرد

 منذ إنشغالِھ بإبتسامة لّذتھ المھّمة في رغبِة مكّعب ثلج

  ال یحتاج سوى الى ال شمعة بضوٍء قصیر من عیونٍ 

 تنضُح فصحاً یجھُل أنَّ الخبَز یتأّملھ بورٍد كثیف الكالم

 لیرسَم بأسود اللیِل خیط َحریٍر بصیغِة أصابع

 لنكھة ِجنّیة نامْت في قعِر فنجان الصلصال مع عّرافٍ 

 یبتكُر معنى بتأویٍل بريء یصلُح في ھدوِء حكمة نبیذ

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

 

 مزمور نمرة فالش

 .ھذا الفُم الذي یمشي الىَّ بسرعِة شعرك الطویل

  وصوت تنقیط عرق قدمیك على الحریِر المبلّل بنبیذٍ 

 .یحتسي ضوَء بصِر عینیك العابرتین الى كالٍم ثمل

یشرُب من شمیِم آنیٍة ترنُّ كلحظِة قرباٍن ف�ي فص�حِ ذاك�رٍة 

افة   أمام كرسي خوص في شتاِء خطایا. تمرُّ على قدحِ عرٍّ

ِ وت�ث�رث�ر, تس�ح�ُق ت�ج�اع�ی�دھ�ا  تجلُس فوق ط�اول�ِة ال�غ�ی�ب

بترتیلِة جنّي م�ا زال ی�ق�ی�ُم ك�ث�ی�راً ف�ي رعش�ِة أص�اب�ع�ك. 

ویدمنك بعحِب إغواء ی�ت�راق�ُص ف�ي ع�ب�ِث ع�واء. ی�ح�ف�ُر 

ُ ل�ھ�وس�ك وأن�ت ت�ح�ف�ری�َن  أصصاً في رائحِة إبطیك. تحتاج

إیقوناِت جسدك في فمي الضاج . بمناقی�ِر ال�ك�الم وح�ك�م�ِة 

الغیب. في قوامیِس عري یتلو أناشید عزلٍة. تكلُّم ال�ج�م�ال 

 عن فكرِة نصِّ الجسد

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

ُ خ�ج�الً ب�ع�واٍء  حقّا اآلَن تمرُّ السماُء بورٍد م�ال�حٍ, ی�ت�س�اق�ط

بسیط. ال یلمح حفَر تجاعیٍد تھذي بحفنِة عمیاٍن فوق دم�ى 

الماء تحتي. أتذّكر فتكي بالضوِء في حنجرِة اللیل المصاِب 

بسوِء فھم حروف فخامة الضریح. وثرثرتي مث�ل ك�م�ن�ج�ٍة 

تضُع إكلی�ل ش�ھ�وت�ي ف�ي ع�رِي ف�راش�اٍت تس�ی�ُل ب�خ�رس 

سواك, في بصِر حزمة غی�ٍم مص�اب ب�ن�س�ی�اٍن أب�ی�ض. ل�م 

یمھلھ لیتكّرر في شمعِ أثداء ندیّة سھوا. وببسال�ِة رغ�ی�ف 

في خرِز الطین, تنھمر بال مأوى إبتس�ام�ت�ي ال�م�س�ت�خ�دم�ة 

قبل البرِق بقل�ی�ل, ك�آل�ھ�ٍة ن�ائ�م�ة ت�خ�وُن ب�الش�خ�ی�ِر ن�ب�ی�َذ 

 .قرابیني

 ت

 
 
 

  
 زھیر بھنام بردى  
 بخدیدا -العراق، نینوى 



تعّود أبناء الشعب العراقي من كل حكومة تأتي أن تبأ   
خطابھا األول بمحاربة الفساد وضرب ال�ف�اس�دی�ن ب�ی�د 
من حدید , وما أن تمر األی�ام, ویش�ھ�د ال�ب�الد أح�داث�ا 
وتحدیات ال تنتھي, حتى یذوب ھذا الحماس, ألن ھناك 
على أرض الواقع قضایا أكثر أھمیة وحساسیة, ویجب 

 ! حلّھا قبل الشروع بحملة مكافحة الفساد
ھكذا تعودنا على ھذه القصة المؤلم�ة ال�ح�زی�ن�ة ال�ت�ي 
ضیّعت ثروات بلد, یعّد من أغنى بلدان العالم من حی�ث 
ثرواتھ وطاقاتھ, لكن إدارتھ حّول�ت�ھ إل�ى أض�ع�ف ب�ل�د 
ومواطنھ یشكو الع�وز وال�ف�ق�ر وال�ح�رم�ان وال�ب�ط�ال�ة 
وفقدان الخدمات, والسبب الح�ق�ی�ق�ي وال�ج�وھ�ري ھ�و 
الفساد, الذي لن تجرؤ أیة حكومة على القضاء ع�ل�ی�ھ 
قضاء حق�ی�ق�ی�ا, رغ�م تش�خ�ی�ص�ھ وت�أش�ی�ره وم�ع�رف�ة 
المفسدین وحیتان الفساد التي تتحكم في كل شيء ف�ي 
البالد, ومن یسعى لمواجھتھا لن یصمد طویال , ل�ذل�ك 
ظل مّدعو محاربة الفساد یبتعدون عن ھذه المواج�ھ�ة 
الصعبة التي ال یقدرون علیھا, وھ�ذا واق�ع ال ی�ح�ت�اج 

 .. جھدا في معرفتھ
أما الحلول المضحكة التي نشھدھا جمیعا, وھي إل�ق�اء 
الق�ب�ض ع�ل�ى ع�دد م�ن ال�ف�اس�دی�ن, وع�رض قض�ای�ا 
فسادھم على القضاء "العادل" فإنھا نوع من ع�م�ل�ی�ة 
ذر الرماد في العیون, ألن الفاسد الذي ی�ل�ق�ى ال�ق�ب�ض 
علیھ, وھو كما نعلم جمیعا لیس من حیتان الفساد التي 
ال یدنو أحد من أسوارھا العالیة, ھذا الذي یلقى القبض 

راح�ة   علیھ یتعرض للسجن لمدة م�ع�ی�ن�ة, وھ�ي م�دة
واسترخاء لھ, لی�غ�ادر ب�ع�دھ�ا وھ�و م�ح�ّم�ل ب�األم�وال 

 ! واألرصدة, وكأنھ كوفئ, ولم یعاقب
م�ا ف��ائ�دة أن یس��ج�ن س�ارق ع�اب��ث ب��أم�وال ال�ع��راق 
وثرواتھ, دون أن تجلب أموالھ وتعاد لخ�زی�ن�ة ال�دول�ة 

 المنھوبة؟
ثم ألیس األجدى واألنفع أن نحارب الفساد بشكل فعلي 
من خالل الممارسات التي مازالت متاحة مش�اع�ة ب�ال 
رادع حقیقي, وال حلول إداریة واقتص�ادی�ة وق�ان�ون�ی�ة 
تغلق كل نافذة للفساد, وتلجم سعي أي ش�خ�ص م�ھ�م�ا 

 كان موقعھ؟
إذا أراد أي مسؤول أن یواجھ الفساد فعل�ی�ھ أن ی�ف�ك�ر 
بخوض أشرس معركة في تاریخ ال�ع�راق, ألن رك�ائ�ز 
الفساد لھم قوة عظمى من الصعب مجاراتھا دون ق�وة 
مقابلة قادرة على دحرھا, والحقیقة أن من بی�ده زم�ام 

علیھ أن یستثمر قدراتھ كقائد,  -بشكل حقیقي  -األمور 
یقود قوة یمتلك أفرادھا إیمانا وطنیا بقدسیة الم�ع�رك�ة 
التي إن نجحت وانتصرت فیھا قوة الخیر, فإننا سنعی�د 
العراق إلى وضعھ الطبیعي, ونعید اقت�ص�اده وث�روات�ھ 
ألبناء الشعب, وإن فشلت ھ�ذه ال�ق�وة ف�ي ال�م�واج�ھ�ة 
الصعبة حتما, فإن قائدھا سیكون بطال وطنیا ح�ق�ی�ق�ی�ا 
یخلده التاریخ ألنھ حاول أن یتصدى ألعتى قوة لكنھ لم 
یستطع تحقیق االنتصار علیھا,. لكنھ ھز أركانھا حتما, 
وربما فتح بابا لمح�اوالت أخ�رى ق�د ت�ت�ج�رأ وت�ح�اول 
ثانیة خوض المعركة حتى تحقی�ق ال�ن�ج�اح وال�ق�ض�اء 
على كل كتلة الفساد والمفسدین المتحك�م�ی�ن ب�م�ص�ی�ر 

 . البلد وقدراتھ الھائلة
إن معاقبة صغار المفسدین , وتوجیھ تھم محددة لھ�م, 
رغم أھمیتھا ووجوب العمل فیھا, إال أنھا ال تحق�ق إال 
نسبة ضئیلة من عملیة محارب�ة ال�ف�س�اد, ال�ت�ي ی�ج�ب 
وكما قلنا أن تبدأ بمعالجة أب�واب�ھ وإغ�الق�ھ�ا ن�ھ�ائ�ی�ا, 
ونخر ق�درات ال�م�ف�س�دی�ن ال�ك�ب�ار, وإال ف�إن ال�خ�راب 
سیشمل كل ش�يء ف�ي ال�ب�الد, وإن�ن�ا ووف�ق االن�ح�دار 
االقتصادي والمالي الشدی�د م�اض�ون إل�ى ھ�اوی�ة م�ن 

 ... الصعب علینا الخروج منھا
 لذلك, كونوا جادین, وكفى ذر رماد في العیون.
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 ر اد ...
 !أ ذر اد ؟

 أد ض
 !ا   

 
 
 
 

وعد حسون نصر 
 اسوری

 
أجساد للعرض، نعم، إن�ھ ح�ال 
شب�اب�ن�ا م�ن ال�ج�ن�س�ی�ن ت�ح�ت 
ضغط الظروف ال�ق�اس�ی�ة وال�وض�ع ال�م�ع�ی�ش�ي 
السیئ والحاجة الماّسة إلى المال، من أج�ل أن 
یسیر مركب الحیاة بكل احتی�اج�ات�ھ األس�اس�ی�ة. 
ھنا حتماً یص�ب�ح اإلنس�ان ن�ظ�ی�راً لس�ل�ع�ة م�ا، 
ون�ت��ع�ام��ل م��ع�ھ ع�ل��ى أن�ھ ج�زء م�ن ال�ع��الم��ة 
التجاریة الخاصة بھذه السلعة، ُمستغلین ع�ق�دة 
الجنس اآلخ�ر، وال�م�ظ�ھ�ر ال�ح�س�ن م�ن ش�ك�ل 
ومفاتن جسدی�ة، وھ�ذا ال ی�ق�ت�ص�ر ف�ق�ط ع�ل�ى 
األنثى في عالم اإلعالن والدعایة، إنما ی�ن�ط�ب�ق 
على الجنسین مع�اً، ب�ح�ی�ث ی�ل�ج�أ ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
أصحاب اإلع�الن�ات وم�ن ل�ھ�م ب�اع ف�ي م�ج�ال 
التسویق التجاري إلى التركی�ز ف�ي إع�الن�ات�ھ�م 
على عارض أو عارضة مّمن یمتل�ك�ون ال�ق�وام 
الجمیل والش�ك�ل ال�ج�ذاب واإلط�الل�ة ال�م�ث�ی�رة، 
لتسویق منتجٍ ما بھدف دفع المشاھد لرؤیة ھذا 
اإلعالن بأشكال ُمثیرة. وقد الحظن�ا ف�ي اآلون�ة 
األخیرة تجّول بعض الشبّان بلباس ع�ل�ى ش�ك�ل 
علبة سمنة أو حلیب أو طماطم، وھذه من أبشع 
أنواع االتجار باإلنسان عندما نجعل منھ س�ل�ع�ة 
ت�ت�ج�ّول ب�الش�ارع ت��ح�ت ض�غ��ط س�ل�ط��ة ال�م��ال 
والحاجة الماّسة إلیھ من قبل شباب یسعى للعلم 
أو تأسیس مستقبلھ، مع ما في ذل�ك م�ن غ�شٍّ 
لإلنسان نفسھ وعدم اح�ت�رام إنس�ان�ی�ت�ھ. وھ�ن�ا 
یصبح اإلنسان نفسھ وسیلة ل�ل�رب�ح وج�زءاً ال 
یتجزأ من السلعة، وحرفاً مرتبطاً باسم العالم�ة 
التجاریة. بالتالي ال یمكن أن نتغافل عن بشاعة 
استغالل أح�د ل�یُ�ك�ت�ب ع�ل�ى ظ�ھ�ره، أو رأس�ھ 
عبارات لإلعالن عن من�ت�ج م�ا وال�ت�ج�ّول ب�ی�ن 
الناس في األماكن المزدحمة، وطبعاً ھذا من�اٍف 
لألخالق وبعید كل الب�ع�د ع�ن اإلنس�ان�ی�ة، ل�ك�ن 
لألسف الحاجة، والض�غ�ط ال�م�ادي، وص�ع�وب�ة 
الظروف، جع�ل�ت م�ن ال�ف�ت�ی�ات س�ل�ع�اً تُ�ع�رض 
متراقصة على الشاشة لت�روی�ج س�ل�ع�ة م�ا م�ع 
التركیز على المفاتن، وإح�دى ت�ل�ك اإلع�الن�ات 
كانت دعایة لعالمة تجاریة باھظة الث�م�ن وھ�ي 
عبارة (عن حذاء نسائي) وقامت مجموعة م�ن 
الفتیات بتمثیل شكل الحذاء عل�ى ال�رف�وف م�ن 
خالل تلوین أجسادھن بألوان الحذاء المتوف�رة، 

 .وأخذ وضعیة الحذاء
كم ھو بشع وقذر ومخّل باإلنسانیة ھذا ال�ف�ع�ل! 
كذلك األمر بالنسبة للشباب الذین یرتدون لباساً 
على شكل شریحة جوال أو ع�ل�ب�ة ط�ع�ام، وك�م 
یؤذي ھذا المنظ�ر إنس�ان�ی�ة اإلنس�ان ب�ت�ل�وی�ث�ھ 

 !للبصر
علینا أن ندرك جمیعاً أن سلطان المال یفوق كل 
شيء، لیس فقط ضعاف النفوس بل الُمحتاجین 
قبل الجمیع، وخاصةً في زمن بات إیج�اد ع�م�ٍل 
أمراً مستحیالً، لذلك یصمت كثیرون عن ج�ع�ل�ھ 
سلعة تتجّول في الطرقات تحت ذریعة أن الوجھ 
مخفي ف�ال خ�ج�ل ف�ی�ھ، ألن ال�خ�ج�ل ی�أت�ي م�ن 
النظر، وھن�ا الب�د أن اإلنس�ان�ی�ة س�ق�ط�ت ل�دى 
أصحاب العالمات التجاریة ألنھا باتت ُمرت�ب�ط�ة 
بعدد النقود، ومقدار ما جناه التاجر، أّما الشاب 
والفتاة، فحاجتھم دفنت شعور اإلنسان ل�دی�ھ�م، 
والشكل الرائع والجسد الم�ف�ت�ون ص�ن�ع م�ن�ھ�م 
سلعة تمنحھم المال تحت ضغوط إكمال التع�ل�ی�م 

 وإثبات الذات. 
لعّل القادم مع العلم یُنسیھم تجوال القھر وب�ی�ع 

 .الروح

 

وانتاج اول مجلس نواب على الطری�ق�ة ال�غ�رب�ی�ة ب�ن�ك�ھ�ة  2005منذ انتخابات       
قبلیة قومیة طائفیة، والمؤسسة التشریعیة العراقیة ناقصة التكوین، ح�ی�ث ن�ص 

على ان البرلمان یتكون من مجلسین ھما مج�ل�س ال�ن�واب  48الدستور في مادتھ 
ومجلس االتحاد، ورغم الحاح القوى الكوردستانیة ومنذ الدورة االولى ل�م�ج�ل�س 
النواب على اصدار قانون مجلس االتحاد والمباشرة بعملھ استكماال ق�ان�ون�ی�ا، اال 
ان االطراف المھیمنة على مراكز القرار استخ�دم�ت اس�ل�وب ال�م�م�اط�ل�ة ب�ح�ج�ج 
واھیة منذ ذلك الحین، على خلفیة مشروع آخ�ر ل�م ی�ع�ل�ن ل�ت�ل�ك ال�ق�وى غ�ای�ت�ھ 
استخدام بعض الیات الدیمقراطیة للوصول الى الھدف االساسي في مركزة الدولة 
وتكثیف السلطات وحصرھا ب�م�ك�ون واح�د، وف�ي ھ�ذا الس�ی�اق ی�رى ك�ث�ی�ر م�ن 
المراقبین والقانونیین ومتخصصي الدستور، ان كل ما صدر من مج�ل�س ال�ن�واب 
یعتبر باطال في ظل غیاب مجلس االتحاد، وھ�ذا م�ا اج�م�ع ع�ل�ی�ھ اغ�ل�ب ف�ق�ھ�اء 

 الدساتیر في الدول العربیة واالقلیمیة.
 
ھذا السلوك في عدم تأسیس مجلس االتحاد والمحكمة الدست�وری�ة ی�ؤش�ر ال�ى    

محاولة فرض نظام شمولي باستخدام ھیاكل دیمقراطیة عرجاء كما ف�ي م�ج�ل�س 
النواب والمحكمة االتحادیة التي ال تعتبر محكمة دستوریة بل محكمة عادیة اوكل 

 2005الیھا مھمة (الدستوریة)، كما اوكل لمجلس النواب في تشریع قوانین منذ 
وحتى االن حسب مقاسات ما یسمى باألغلبیة، واخرھم�ا ق�ان�ون اخ�راج ال�ق�وات 
االجنبیة وقانون االقتراض الذي تسبب في تعقید الوضع السیاس�ي وال�ع�الق�ة م�ع 
االقلیم بشكل خطیر، واألنكى من كل ذلك تغول مجلس الن�واب واس�ت�ح�واذه ع�ل�ى 
صالحیات السلطة التنفیذیة وارباكھا بت�دخ�الت ومش�اری�ع ط�ائ�ف�ی�ة ب�ح�ت�ة ت�ھ�دد 
المصالح العلیا للعراق وكیانھ السیاسي، وما یحص�ل االن ف�ي م�ح�اول�ة ت�ح�ج�ی�م 
االقلیم وصوال لفرض النظام المركزي الشمولي التي تتضح سماتھ الیوم، م�ا ھ�و 
اال خرق للنظام االتحادي وصیغة التوافق بین المك�ون�ات ل�ح�س�اب م�ك�ون واح�د، 

وح�ت�ى ظ�ھ�ور ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات ال�والئ�ی�ة  2005ومن خالل تفحص ما یجري منذ 
وتعملق نظام الال دولة بدأت ال�دول�ة ب�االن�ح�س�ار ال�ت�دری�ج�ي لص�ال�ح م�ا یس�م�ى 

صناعتھ�ا او ت�دج�ی�ن�ھ�ا   باألغلبیة السیاسیة لطائفة معینة مع ملحقاتھا التي تمت
لصالح تلك االغلبیة، خاصة وان احتالل داعش وما ترتب بعدھا من ھی�م�ن�ة ت�ل�ك 
المیلیشیات على معظم محافظات المكون الس�ن�ي، ل�م ی�ب�ِق ام�ام�ھ�ا ال�ى ال�ج�دار 
الكوردي وحصریا جدار مسعود بارزاني، الذي بقي صامدا رغم م�ا ت�ف�ع�ل�ھ ھ�ذه 
االغلبی�ة ال�ت�ي ام�ت�دت اذرع�ھ�ا ال�ى ك�اف�ة م�راك�ز ال�ق�رار ال�ع�س�ك�ري واالم�ن�ي 
واالقتصادي، ناھیك عن النفط بكل مراحلھ من البئر وحتى ال�ت�ص�دی�ر، وال�م�ع�اب�ر 

 الحدودیة ومعظم العصب االقتصادي والمالي في البالد.
 

ب�دون   من ھنا ندرك تماما لماذا بقي البرلمان بجناح واحدة، وال�ن�ف�ط وال�غ�از    
لم تطبق، وشركة سومو حكرا ألصحاب االغلبیة، ناھیك ع�ن  140قانون والمادة 

ی�رفض�ون أي   مادة دستوریة وقانون متوقفة تماما أو مخترقة من قبل الذین 55
طلبات لتحویل محافظة او ثالث محافظات الى اقل�ی�م، ب�ل ب�اش�روا ح�رب�ھ�م ع�ل�ى 

باست�خ�دام ال�ق�وات ال�م�س�ل�ح�ة  140االقلیم باجتیاحھم للمناطق المشمولة بالمادة 
م، فارضین حصارا اقتصادیا كب�ی�را ع�ل�ى 2017والمیلیشیات الطائفیة في اكتوبر 

% ال�ى 17االقلیم وقطع حصتھ لخمس سنوات متتالیة وتخفیضھا فیما بع�د م�ن 
% في محاولة لتحجیمھ وزعزعة كیانھ، مست�غ�ل�ة ان�خ�ف�اض اس�ع�ار 13أقل من 

ال�ب��ت�رول واالزم�ة ال�م��ال�ی��ة ال��خ�ان��ق�ة بس��ب�ب ال�وب��اء وت��داع�ی��ات�ھ االج�ت��م�اع��ی��ة 
واالقتصادیة، ولذلك اؤكد بان االنتخابات الق�ادم�ة إن ت�ح�ق�ق�ت ل�ن ت�خ�ت�ل�ف ع�ن 
سابقاتھا اال بجدید اخطر وھو ھیمن�ة ال�ت�ی�ارات ال�م�ت�ش�ددة ف�ي ال�ب�ی�ت الش�ی�ع�ي 
السیاسي وتحویل مجلس النواب الى سلطة تشریعیة تنفیذیة مركزیة، م�ع وج�ود 
حكومة ضعیفة ُمسیرة، ومؤسسة عسكری�ة اض�ع�ف، ی�ق�اب�ل�ھ�م ن�ظ�ام ال�ال دول�ة 
ومؤسساتھ المیلیشیاویة التي احتوت معظم المؤسسة االمنیة وتشكی�الت�ھ�ا ع�ل�ى 

 غرار التجربة االیرانیة وربیباتھا في لبنان والیمن.
   

* مثل شعبي مفاده ان رجال تزوج بامرأتین األولى صغیرة اسمھا حانة والث�ان�ی�ة 
كبیرة اسمھا مانة والشیب لعب برأسھا، فكان كلما دخل الى ح�ج�رة ح�ان�ة ت�ن�ظ�ر 
الى لحیتھ وتنزع منھا كل شعرة بیضاء وتقول یصعب علي أن أرى شعرا ش�ائ�ب�ا 
بھذه اللحیة الجمیلة، ثم یذھب الى حجرة مانة فتمسك لحیتھ وتنزع منھ�ا الش�ع�ر 
األسود وھي تقول لھ یغیضني أن أرى شعرا اسود بلحیتك وأنت رجل كبیر الس�ن 
والقدر، ودام ھذا الحال على ھذا المنوال الى ان فقد لحیتھ تماما، فرأى بھا نقصا 

 وقال: بین حانة ومانة ضاعت لحانا!
 

مو م  اقا*! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كفاح محمود كریم*         
 أربیل   

منال الحسن 
  ھولندا
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 ألُّمي، أمینةُ أسراري .. ألقَْت آخر نظرةٍ  
 عاماً، 42على أحالِم بِكرھا .. لم تَرني منذ 

 ! ماتَْت بحسرة رؤیتي
 

 .. ماذا تفعُل خالَل قطیعتین
 َحْجٌر في المستشفى، وَحْجُر كورونا؟
 تَتَسّمُع موسیقى، تقراُ .. ثمَّ تستریح،

فتروُح تُقَلُِّب ذاكرتَك .. أوراقاً قدیمةً ورسائَل لم 
 .. تُبعث

 
أخشى العفویَّةَ، لیس ألنني أُخطِّطُ لكل شيء ..  "

 ! وأریُد كل شيٍء تحَت سیطرتي
إنما ألنَّ العفویةَ قد تدفع إلى السطحِ ما ھو عابٌر، 

 روالن بارت" غیر أصیل
فمن أجِل أْن نستحضر ذاكرة شيٍء ما، نحتاُج إلى 

 صَوٍر تدعم ما نفكر بھ ونجعلھ قابالً للسرد. 
ذلك أنَّ الذاكرة الفوتوغرافیة تقّدُم الداللة البصریّة 
ر، التي بدورھا تكون قابلة لإلستخدام  لعملیة التذكُّ

 في التواصل ... إلخ
 العین الرائیة ھي ما یُحّرُك الذاكرة. فمن یمتلك(
یمكنھ أن یستنھَض ذاكرتھ  "عیناً ُمبصرةً "

ویُحییھا .. وإالّ ستظلُّ نظرةً جامدةً، تُحملُِق في 
الموضوع، عاجزةً عن كشِف التنوع الحیوي 

البصیُر  ( إنغھ بورغ باخمان )...الُمخبّأ في الذاكرة
یستحضُر الذاكرة من خالل تحفیٍز أشدُّ كثافةً لبقیة 

 ) ي.ع.. الحواس..السمع واللمس والشم والتذوق
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 .. كّل صباحٍ، قبَل الفطور، أُصبُّح علیھا بالخیر
 ُمسرعاً أَُمرُّ على صورتھا المشنوقة فوَق الحائِط،

 .. أَتَحاشى ما فیھا من نظرِة إشفاقٍ 
 .. وعتاٍب یُوشُك أْن یتدحَرَج من شفتیھا

لِك ما تبقّى من روزنامِة الكوِن، وأنت  "أقوُل لھا
.. "ھناك، تَِعبُت مثَل حصاٍن عائٍد من معركٍة خاسر

 ! آٍه، كْم تَسلّقنا، ولْم نَزعج نوَم الجبال
 ُدرُت حوَل الشمس، حتى دْخُت،

 بمزماري عَزفُت لكلِّ التائھیَن خلَف الضباب،
 نَبَشُت مدافَِن الھواء .. أَبحُث عنِك،

 بین الغیوم َضیّعُت مراكبي،
 .. إلعنیني ، كما تشائین

 قد ضاَق بي َجَسدي حنیناً لُحضنِك،
 .. والنفُس إستفاضْت ِرقَّةً ثكلى

 .. فأفسحي للقلب قبراً في تُرابك
 سأقطُع العمَر إلیِك ، وفي یدي كأُس الفراغِ ،

 ! وفي الكأِس َدمعة
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 َمْن ذا أسَرَف في ِمنفاخِ الریحِ ..؟
َج الغباَر فُّجنَّ في الصدوِر الَرْبُو ؟  !!أَجَّ

..................... 
 كانت أُمي تَنقُُش الدمَع ،

 َغْزَل َغیبتي ،  تَنتُِف الصوَف وتحوكُ 
 .. تسقي ورَد ذكرايَ 

بقلٍب مھجوٍر مثل بئٍر جفَّ ماؤه.. إمتأل بالوحشة، 
 ! فأتسَع صداه

 .. وجراحي باسماً   فیما كنُت أُفَلسُف َخساراتي
 .. ھَي َمْن حاَكْت بلوَز الصوف لي وإنتظرت

لْم یَُعْد  "الُمحاربُ " : لكنھا َمِرَضْت من خیبِة األمل
 .. ، ولن یعود

 ! لَْن یعود .. لْن یعود
......................... 

 
لّما أَزل وسط الزحاِم، أَركُض على الطریق ، كي ال 

 یتھاوى ظلّي،
فالطُُرقاُت أَكلَْت أَقداَمنا ، وما ِزلُت أَحّدُق في َوشَم 

 .. الظالل
 .. أحلَُم بضوٍء في زحام الظالمْ 

 
4 

 أُّماه .. مثلكم ُكنّا ،
 إذا إنھَمَر القصُف، وَعربَدِت السماء، نَتلو أنفاَسنا،

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

 نََجوُت ونَجوِت،
 كذلك الَضَجُر، ھو اآلخُر نََجا بجلده،

لم یسقْط جثة على رصیِف ما فاَت من حروٍب .. 
 !! وما سیأتي
 .. أْن نَحتِرَس للمّراِت التالیات  لكن علینا

ةٌ ماھرةٌ   ! ألنَّ القذیفةَ الذكیَّةَ لِصَّ
 .. فإقفلي األبواَب والشبابیكَ 

 ! وإقفلي َجَسَدِك جیداً 
 !.. كي ال تُغري طلقةً المعة بتقدیِم موعِد القیامة

 !! فتشطَُب العناَق ساعةَ نلتقي
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 لْم تكْن عاقِراً،
 ! َدحَرَجْت لھذه الدنیا ستةَ رؤوس

 .. كانت ال تنسى الصالةَ في مواقیتھا
أواخر اللیِل، لّما تناُم، تَبتَِھُل كي تراني أعوُد 

 ! سالماً 
 مثَل الُخلِد كنُت أُفتُِّش عن ثَقٍب في ھذه الدنیا،

رٍ   .. ألھَرَب منھا إلى فضاٍء ُمنوَّ

...................... 
 َغفَرُت لھا والَدتي، یوَم لَفَّتِني بفوطٍة 

 من النصائحِ:
 كْن نَظیَف الیِد واللسان، ُمستقیماً .. "

 ! "حتى في أَحزانك
 ... َرَمتِني بأجنحةً رخوٍة في عالٍم ال یعرف الرحمة

ل السیِف رقابُنا،  إمتثَلُت فكانَْت أوَّ
 .. وآخُر الغروِب َحشرجاتنا

 !! وما نَِدمنا
....................... 

 
 !أَتدریَن یا أُّماه ..؟

 رأیُت كثیراً، وقََرأُت ما تَیسََّر لي،
..ألصلھا َتَنّكُر تبتجریدات، َسئمُت الھیاَم

 ! الملموسات
وحیَن إمتثَلُت لضمیري ولحریَّتي، إِنسَحبُت من 
المھرجان، ِصرُت أعزُف تقاسیمي لوحدي، 

 .. "صولو" وأُغنّي
 ! لكْن ما َصفََّق لي أَحدٌ 

د  ! أنا الملموُس، ال الُمجرَّ
 !!أَكاَن علَيَّ أَْن أموَت كي یُصفِّقوا ؟

أم أَْن أخوَن فیرجمونني ضمیراً إنفصَل عن واو 
 !!؟ " طََرفَة" الجماعِة كبعیرِ 
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ھا  أُّماهُ، خبّأُت لِك حكایاٍت كثیرةً ، كنُت سأَقصَّ
 علیك،

 ! لو لَْم تستعجِل الرحیل
........................ 

 
أَحبَبُت، تَولَّھُت وعشقُت كثیراً، لكنني لْم أَغُد 

 !.. خبیراً في الحبِّ 
 بَقیُت ُغّراً .. تُغویني إبتسامةٌ،

، ناھضٌ   .. یُتّوُھني نَھٌد بَضٌّ
 .. تُربُِكني َغمَزةٌ، أَحَمرُّ لھا خجالً 

 ! بعُد عن الحب ، یا أُمي  فأنا لْم اُفطمْ 
 تُكھربُني لَمَسةُ أُنثى .. یَرتَجُّ لھا َجَسدي،

 .. یَرتَجُف السریِر لھا، كرفیِف عصفور
وكلَّما ھّدني الِعشُق َھَویُت أَصرُخ بیَن نَھدین 

 .. بشفاٍه ُمشرَعة
 ! أُفّرطُ الضوضاَء قُبلَة، قُبلة

........................ 
 إْن كنُت نسیُت كثیراً، 

 فما ِزلُت أَحفَظُ عن غیٍب كلَّ الرعشاِت،
 .. وشوشات الوسائد .. وعطورھا

 ! َكتمتُھا، كما یَتَخفّى تحَت الصخِر یُنبوع
....................... 
....................... 

 ! أربعةُ عقوٍد نُرضُع األمل .. ولْم أنتبھ
ْت ولم نلتِق،  أربََعةُ عقوٍد َمرَّ

 ! رنَّ التلفوُن باكراً 
 تطلَّعُت من الشباك .. رماداً كاَن الفجُر،

 .. أحسسُت بلسعٍة في القلب
 ،" ماتَْت أُّمي " : فعِرفتُ 

 .. أَلقَْت آخر نظرٍة / حسرة على َغیبَتي
 َرَحلَْت ، ھادئةً دون وداع ،

 !! كأنھا ستعوُد بعد قلیل ، لنُكِمَل الحكایة

 اُد واس
 

 
 
 

 یحیى علوان/برلین
05/02/2021 



  

Wednesday 
 17 AL-iraqia No. 785 

 10 Feb 21 • Year 16 

 )  ا اب؟(

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 د سجال عبد الوھاب الركابي
 

 

  لیس سیراً على حبل بھلوان         
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  محلّقاً   دعھ         

  بال عنوان… بال اسم                    

 اترك نرجس الروح یفوح        

 غضب  طوفان                     

  طوفان شغف                     

 طوفان فرح                      

  طوفان حزنٍ                       

 طوفان المباالاااة مریرة!                      
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  التضعني في قارورة تحقیق   

  تسأل ما ال أدریھ            

 ؟…؟ ولماذا …؟ وھل …  لمَ                          

 النفَُس مكتوم والرثاثة تُغرق الطفولة           

 قلب الغد نسغ شباب مسكوب  یفطّر  

 بّح الطرُق فھْل فُتَح الباب؟                

      

 منذ األزل حتّى األزل روحي فضاء   

 سؤال ؟  كیف تلفّھا في شبكة           

  ؟  أین الجواب  

 كیف أقرأھم؟

  أشباح ضباب و مسوخ        

  تتراقص على وقع دماء                  

  فتات سماواتي  دعنّي ألمّ 

 بألق الوجود  األحالم  شروخ  أرقّع

  أمتّز ألوان فراشاتھ 

 انصُت لتمتمات مجّراتھ 

 أسري شعاعاً ..................  

  الغروب  أنھمر ..........في ندى                       

 أحطّ على كفَّك غداً   ربّما … َمن یدري 

 ؟…بما رأیت  فأُنبئكَ                                
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   / سوریانسرین سعود
 

 عذرا أیھا النرجس
 نسیت أنك التزھر إال في نیسان

 تبتسم ألي كان  وال
 أحببتك منذ قدیم األزمان

 
 وماارعویت حبي عندما

 عانقتك االفنان 
 

 صرنا بعد الحب جیران
 من بعید نناظر القمر الغیران

 
 یاشامتا بنا كیف تفرق الخلیالن

  ھال عرفت أن الشمس
 والقمر الیلتقیان

 
  مازلت أیھا النرجس أنانیا

 تظن نفسك ملكا وانت
 الشطآن  كالفلك تائھ تھجوك 

 
   ورغم أني كنت أمجدك وأعشقك بجنون

 وحیدة بیدي باقة نرجس تبكیني تحن  تركتني
  األمان واالطمئنان  فاقدة  لراحتیك 

 طرق الحوار بیننا مسدودة بساتر الكبریاء 
 فأین ضاع الحنان

 بعد أن كنا أنا والنرجس للشعر عشیقان وصنوان الیفترقان
 

  كنت تمنحني دفئا عاطفیا
  وأراك وطنا أبدیا

 ال أبدلھ بأجمل االوطان
  

  نرجسیتك وذاتك التي
 تحوم حولھا ھالتك القدسیة

 دمرت حبنا فلم أنت بعد كل ھذا حیران؟
 

  انتصرت نرجسیتك 
 ودفن حبنا حیا

 تحت انقاض األحالم
  وتخدر الوجدان 
 

 وانت مازلت انت ..لم یھتز لك شارب والرف 
 األجفان لك ھدب ونمت قریر العین وأطبق ضمیرك

 
 ولم تذرف دمعا على طلل

  و فراقنا المریر والھجران
 بكالمك المعسول عن الحب عجبا من أین كنت تأتي

 
 وأنت التعرف معناه 
 ...وال أن تحب بإتقان 
 وترید على حبي لك 
 الدلیل و البرھان 
 

  خیبت ظني بك
 ولم أك أظنك یوما تخون نفسك

  والغیالن  و تقدم حبنا حطبا للغیرة
 

 قد كنت أمنحك بال تردد
  نور العین 

 عینیك قربان لضحكة من وسعادتي

ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سامح ادور سعدهللا/ مصر
 

 

 
 أیھا النھر الجاري

 العذب ماؤك 
 أعطني قدًرا من نبعك الصافي 

 و عندي دقیق وملح وزیت 
 أعجن بھم الخبز األبدي 

 أطعم كل الخلق   حلمت یوًما أن
 جاءت الوفود و العظماء 

 رفضوا أكل خبزي 
 لماذا؟

 و انفضوا من حولي 
 رفضوا عمل یدي
 تذوقت طعم الخبز
  كان شھیاً رائعاً 

 فلماذا رفض القوم 
 خبزي 

 ؟سألت الجمع عن خبزي 
 قالوا: 

 أن ھناك من وشى على
 على ھذا النھر

 نھري؟!
 و ماذا عن ھذا النھر قالوا:

 لم یعد للنھر نبع عذب 
 كیف ؟و الخبز شھي 

 قالوا:
 أن النھر لم یعد فیھ حب

 قلت كیف وھو یجري 
 یروي ظمأ األرض 

 ذھبت للنھر أشكو حالي
 وجدتھ یبكي یرثي حال األرض 

 قال :ال
 عیوني جاریة و مائى شھد
 قلبي طاھر ینبض دم الحب 

 عدت من حیث جئت 
  انتظرني عجوز منھك 
 أغمض الزمان عیونھ 

 ورسمت األیام تجاعید الوجھ
 قال لي:

 عاف القوم الخبز الیوم
 ھات الجوعى ھما من 

  ینتظرون طرح النھر



ك�ان الص�دی�ق الس�ی�ن�م�ائ�ي  2014,  29في یونیو    
والباحث في السینما قیس الزبیدي قد اھداني كتابھ : 

مونوغرافیات" ال�ذي ص�در  -في "الثقافة السینمائیة
في سلس�ل�ة اف�اق س�ی�ن�م�ائ�ی�ة/  2013في نھایة عام 

الھیئة العامة لقصور الثقافة في القاھرة وكنب  عل�ى 
أول صفحة لعنوان الك�ت�اب: ص�دی�ق�ي وأخ�ي عص�ام 
الیاسري علك تجد في كتابي بعض المتعة؟ وأستطی�ع 

 –في الثقافة السینمائ�ی�ة “ان اقول إن من یقرأ كتاب 
ال یحصل على مثل متعة كھذه ، إن�م�ا ”  مونوغرافیات

على زاد معرفي كثی�ر،  -كما یتمنى الزبیدي  –یحصل 
ألنني وأنا أعید نشر المقالة مرة أخرى بشكل أع�م�ق 
وإضافات متسعة كان البد منھا ب�ح�ك�م ال�ج�دی�د ال�ذي 
طرأ، خاصة ألن المخرجین الشب�اب خ�الل الس�ن�وات 
المنصرمة قد حققوا للسینما العراقیة منجزات رائ�ع�ة 

 ومھم لكل منھم أن یلتفت إلى أھمیة ھذا الكتاب. 
 لماذا؟

یكتب في المقدمة الناقد السوري زیاد عب�د هللا أن�ھ : 
رصد نقدي ألكثر من مئة ك�ت�اب ص�در ف�ي ال�وط�ن “

العربي لیجعل منھ مؤلفھ قیس الزبیدي نافذة واس�ع�ة 
تطل على الجوانب المختلفة والمتعددة لفن السی�ن�م�ا! 

في فصولھ رصًدا ن�ق�دیًّ�ا وف�ن�یًّ�ا ل�ل�ع�دی�د م�ن “ ونجد 
التجارب والظواھر السینمائیة في ال�ع�ال�م، وی�ح�ت�وى 
على الكتابات ال�ت�أس�ی�س�ی�ة ال�ت�ى ت�ل�زم ل�ب�ن�اء ال�زاد 
المعرفى لكل مھتم ومحب لفن السینما(...) وس�ی�ك�ون 

ھنا تتبع�اً ل�ل�س�ی�ن�م�ا م�ن حس�ن ب�ن ” المونوغراف“
الھیثم والفوتوغراف إلى أیامنا ھذه، وبین الم�ون�ت�اج 
والمیزان سین نجد مساحة لكل ما لھ أن یك�ون ع�ل�ى 
اتصال بمفاصل تاریخ السینما، ولیك�ون ال�ك�ت�اب ف�ي 
مساره السردي مستعیناً بما قرأه الزب�ی�دي م�ن ك�ت�ب 
سینمائیة صدرت بالعربیة سواء المترجمة إل�ی�ھ�ا أو 
المؤلفة بھا، وعلیھ یمس�ي األم�ر أش�ب�ھ ب�ك�ت�اب ف�ي 
كتب، مع آلیة م�ون�ت�اج�ی�ة ت�م�ن�ح�ھ�ا س�ی�اق�اً زم�ن�ی�اً، 
وصراعاً درامیاً تمارسھ تلك الكتب بعضھا مع بعض، 
فتتالقح األفكار، وتخرج منھ مج�ت�م�ع�ة ع�ل�ى ك�ل م�ا 
یرید قیس الزبیدي قولھ لنا، وھو ھام وملّح، ولي أن 
اس�م�ع�ھ أح�ی�ان�اً ك�ن�داء دائ�م وع�م�ی�ق أم�ام ن�داءات 
االستغاثة التي على الثقافة السینمائیة أن تطلقھا ف�ي 

 عالمنا العربي".
صفحة واث�ن�ا عش�ر فص�الً  192یحتوي الكتاب على 

ھاماً من الناحیة الحرفیة والفكریة وغالف ب�ت�ص�م�ی�م 
بسیط ذو مغزى موضوعي. وی�ن�ش�غ�ل ال�ف�ص�ل االول 
بب�دای�ة اخ�ت�راع الص�ورة ال�ف�وت�وغ�راف�ی�ة ب�دءا م�ن 
البصریات العربیة واختراع الفوت�وغ�راف�ی�ا: ال�ك�ت�اب�ة 
ب���ال���ن���ور ال���ى ب���دای���ة الص���ورة ال���م���ت���ح���رك���ة: 
السینماتوغرافیا: النحت في الزمن. وینشغل ال�ف�ص�ل 
الثاني بأھم كتابین حول نظریة فن السینما صدرا ف�ي 
المانیا وھما: م�ن ك�ال�ی�غ�اري ال�ى ھ�ت�ل�ر والش�اش�ة 
الشیطانیة، إضافة إلى أھم كتاب صدر في مص�ر ف�ي 
الخمسینیات الى اھم كتاب ص�در ف�ي ف�رنس�ا ـ� ع�ل�م 
جمال وعلم نفس السی�ن�م�ا ل�م�ی�ت�ري ـ� ھ�ن�ا ی�ع�رف�ن�ا 
المؤلف بمنطق ال�ف�ی�ل�م وم�ف�ارق�ات ال�زم�ن وص�ورة 
الفیلم التي تجمع بین ال�م�اض�ي وال�ح�اض�ر. وس�ی�ب�دا 
الفصل الثالث بصباح خیر السینما في منھ�ج ی�ت�ن�اول 
منطق البحث عن التجریب الك�ت�ش�اف ق�درة الص�ورة 
المتحركة في خ�ل�ق ال�ف�ن الس�اب�ع: اف�الم ال�ت�ج�ری�ب 
االولى ومتعة تذوق السینما كفن وفروقات االستع�ارة 
الشعریة في االدب والسینما، الى دخول السینما عال�م 
الحداثة. وطریف الفصل الرابع: ما ھي السینما؟ ان�ھ 
یتناول طرق وأسالیب الكتابة واإلخراج عند  الموج�ة 
الجدیدة في السینما وسین�م�ا ال�م�ؤل�ف ال�ى اس�ال�ی�ب 
االخراج عند الذین یحبون السینما ال�ت�ي ال ت�ح�ب�ھ�م: 

” الص�ی�ن�ی�ون“ وسنقرأ كیف یتعرض غودار في فیل�م 
الى اطفال ماركس والكوكا كوال! ونق�رأ ف�ي ال�ف�ص�ل 
الخ�ام�س ع�ن ال�م�خ�ت�ب�ر االب�داع�ي وع�الق�ة ال�ن�ق�اد 
بالسینما وكیف یتعرضون ف�ي ح�وارھ�م ال�ى األف�الم 
وكیف یمكن للنقد وال�ت�ق�وی�م ان یس�اھ�م ف�ي ت�دری�ب 
الحاسة النقدیة ومھمة الناقد السینمائي وأسرار النقد 
في الكتابة ع�ن الس�ی�ن�م�ا واألف�الم وح�ول ال�م�ع�ادل�ة 
الصعبة في انجاز ما یُحكى في الروایة وما یُحكى ف�ي 

 السینما؟
وبعد قلیل من الص�ب�ر ل�ن ن�ع�ود إل�ى ق�راءة فص�ول 
الكتاب فصال بعد فصل انما نصل باستمرار في ت�ت�اب�ع 
منھجي الى علم جمال الس�ی�ن�م�ا وج�م�ال�ی�ات ال�ف�ی�ل�م 
ومساراتھ لیس فقط في االفالم ال�ت�ي نش�اھ�دھ�ا إن�م�ا 
ایضا في تلك االفالم التي لم تنجز وبالتالي لن یتسن�ى 

 لنا رؤیتھا!
وقد یبدو ھنا ان نستمر لنع�رف ال�ق�ارئ ب�م�ح�ت�وی�ات 
الكتاب الذي یتعرض ایضا الى مھنة كتابة السین�اری�و 
عن االدیب الكبیر ن�ج�ی�ب م�ح�ف�وظ وال�ى خص�ائ�ص 
السینما في العال�م ال�ث�ال�ث وع�ن ال�م�خ�رج االی�ران�ي 
والشاعر كریمستاني: یلقب بذئب الش�ع�ر والس�ی�ن�م�ا 
المتربص الذي ورث موھب�ة غ�ن�ائ�ی�ة ت�رى ال�ج�م�ال 
والحیاة وسط حتمیة وجود ال یطاق، ویعد أول شاع�ر 
بصري وضع السینما اإلیرانیة على خ�ری�ط�ة ال�ع�ال�م 

 بعد ان سار في طریق:
من أجل ألوصول إلى الجنة/ یتحتم العبور/ من طریق 

 الجحیم.
وعلینا ان نذھب الى السینما في رح�ل�ة ط�وی�ل�ة ك�م�ا 
فعل سید فیلد لنكتشف من جدی�د ارس�ط�و ال�ذي ی�ع�اد 

، الذي ” التماھي“طریقتھ المدھشة والمثیرة في مبدأ 
یعود م�ن ال�م�س�رح ال�ی�ون�ان�ي ال�ى اف�الم ھ�ول�ی�وود 
لتخاطبنا، لكننا سنك�ت�ش�ف ایض�ا غ�ری�م�ھ ال�ُم�غ�ت�ِرب 
والُمغٍرب ب�رت�ول�ت ب�ریش�ت ال�ذي ذھ�ب ب�دوره ال�ى 

 ھولیوود وكتب:
 عند كل صباح

 لكي اكسب قُوتي    
 أذھب الى السوق        

 حیث تباع االكاذیب              
 وأنا               

 حافل باألمل                   
 اصطف بین البائعین                    

نتعرف أیضا على الكاتب العظی�م غ�اب�ری�ی�ل غ�ارس�ی�ا 
ماركیز وواقعیتھ السحریة في السینما ال�ذي رب�م�ا ال 
یعرف إال القلة من محبیھ تلك العالقة ال�وث�ی�ق�ة ب�ی�ن�ھ 
والسینما وإلى بعض االفالم التي حولت من روای�ات�ھ 

ال�ح�ب ف�ي ” و”  حكایة موت مع�ل�ن“ الى السینما مثل 
لكنھ كتب سیناریوھات ك�ث�ی�رة ون�ظ�م ”  زمن الكولیرا

ورشات لتطویر القصص والحكایات في مدرسة سان 
ان�ط��ون��ی��و دي ل��وس ب��ان��ی��وس ال��دول��ی��ة ل��ل��س��ی��ن��م��ا 
والتلفزیون، ل�ی�ت�م ت�ح�وی�ل ال�ح�ك�ای�ات، ب�ع�دئ�ذ، إل�ى 
سیناریوھات في ورشة ماركیز الدائمة في المكسی�ك، 
والھدف من ورشاتھ دعم المدرسة الس�ی�ن�م�ائ�ی�ة ف�ي 

 كوبا مالیاً.
تتوالى إذن فص�ول ال�ك�ت�اب ب�ح�ی�ث یض�م ك�ٍل م�ن�ھ�ا 
م��ج��م��وع��ة م��ن ح��رف��ی��ات الس��ی��ن��م��ا، م��ن��اھ��ج��ھ��ا 
ومصطلحاتھا وأسرارھا، ونت�ع�رف ف�ی�ھ�ا ع�ل�ى اھ�م 
التیارات السینمائیة واألف�الم وال�م�خ�رج�ی�ن: ال�م�ل�ك 
أورسون ویلز: ی�ؤس�س ع�رش ال�ل�ق�ط�ة/ ال�م�ش�ھ�د. 
االیطالي فیللیني: یرى أن أف�الم�ھ الس�ی�ن�م�ائ�ی�ة ھ�ي 
أوالده، أما التلفزیونیة فھي أشبھ بأبناء إخوتھ. بینما 
نتعرف على انطونیوني اثناء ما یكون في الص�ح�راء 
لیرسم قصة عن البحر. ویخبرنا بازولین�ي ان�ھ فّض�ل 
غرامشي على ماركس، ولع�ب�ت أف�ك�اره ك�م�ا ی�ق�ول: 

وك�ان ألص�دائ�ھ�ا ف�ي …  دوراً أساسیا في ت�ك�وی�ن�ي„
مما جعل بازولیني یعارض می�ل “.  داخلي تأثیر حاسم

حزبھ الشیوعي للحكم عل�ى االدب م�ن وج�ھ�ة ن�ظ�ر 
سیاسیة لیضع التساؤل التالي: أن أول�ئ�ك ال�ذی�ن م�ع 
الیسار في األدب، لیسوا دائ�م�اً م�ع�ھ ف�ي الس�ی�اس�ة! 
والمسألة التي تثیر االس�ت�غ�راب ھ�ي ال�ت�ش�اب�ھ ب�ی�ن 
انغمار بیرغمان وارسون ویلز، فإذا م�ا أخ�ذن�ا ف�ی�ل�م 

” المواطن ك�ی�ن“ لبیرغمان وفیلم ” الفراولة البریة“
لویل�ز، ف�أی�ن س�ن�ج�د الص�ل�ة ال�ف�ن�ی�ة ف�ي م�ع�ال�ج�ة 
الموضوع المتشابھ ع�ن�د االث�ن�ی�ن؟ اي ال�ب�ح�ث ع�ن 

ال�ح�ق�ی�ق�ة أن�ي ” الطفولة الضائعة! یكتب ب�ی�رغ�م�ان:
أعیش دائماً وباستمرار في طفولتي، كما أن�ي اس�ك�ن 
باستمرار في حلمي، وم�ن�ھ أق�وم أح�ی�ان�اً ب�زی�ارات�ي 

 ”!للواقع
 

“ ال�رؤی�ة ال�م�زدوج�ة“ ویتابع أندریھ فایدا في كتاب�ھ 
المراحل األساس في عملیة إنتاج ال�ف�ی�ل�م م�ن والدة 
الفكرة إلى السیناریو مروراً بال�ت�ص�وی�ر وال�م�ون�ت�اج 
وحتى لیلة افتتاح، یجدھا طقساً حزیناً، ألن الفیلم إذا 
نجح فسیأتیھ بالمشكالت مع زمالئھ، وإذا ل�م ی�ن�ج�ح 
فستنھال علیھ أیضاً المشكالت. في حفل كھذا ی�ت�وق�ع 

 المخرج حدوث كارثة.
وع��ب��ر ذات ال��م��ظ��ھ��ر الس��ی��اس��ي الص��ری��ح، س��ع��ى 
أنجیلوبولوس وتحت تأثی�ر م�ارك�س وف�روی�د أیض�اً، 
إلى سبر األوضاع االج�ت�م�اع�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة، ع�ب�ر 
تناولھ لتلك الفترات التاریخیة الھامة التي م�ّرت ب�ھ�ا 

وھ�و ”  اإلس�ك�ن�در األع�ظ�م“ بالده الیونان. ففي فی�ل�م 
سیاسي في مسألة السلطة ومعضالت�ھ�ا  -تأمل فلسفي

حاولت أن أصور مناضالً من أجل الحریة ما “یقول : 
إن یصل إلى السلطة حتى یتحول إلى طاغیة مست�ب�د! 
لم أكن أشیر إلى مثال أو نموذج محدد، بل إلى خ�ط�ر 

 ”.الفساد الذي یواجھ كل شخص في السلطة
في الس�ی�ن�م�ا ”  میزان سین“أما بالنسبة إلى تأثیر الــ

الذي أبتكر مكانھ الخاص ف�ي ل�ق�ط�ات ك�ان�ت غ�ال�ب�اً 

تس��ت��غ��رق عش��ر دق��ائ��ق ت��ق��ری��ب��اً، ف��ی��ع��ت��رف ث��ی��و 
أنجیلوبولوس بأنھ مستنبط من أف�الم أرس�ون وی�ل�ز، 
وبالتحدید من استخدام�ھ ال�ل�ق�ط�ة ال�ط�وی�ل�ة وع�م�ق 
المجال البؤري والمونتاج الداخلي ومن توظیف ت�ل�ك 

 العالقة المتزامنة بین الزمان والمكان.
حسب ال�ن�اق�د وول�ف�رام  -كان وسیط المخرج الشعري

شوت ھو الزمن، ال�ذي ی�ت�ی�ح ل�ل�م�ت�ف�رج أن ی�خ�ل�ق 
صوره الخاصة مما یعرض على الشاشة وح�ول ھ�ذا 

أری�د م�ن أف�الم�ي أن ت�ع�ط�ي “ یقول أنجیلوب�ول�وس 
المت�ف�رج اإلحس�اس ب�أن�ھ ذك�ي وم�ت�قّ�د ال�ذھ�ن، أن 
تساعده على فھم وجوده الخاص، أن ت�م�ن�ح�ھ األم�ل 

ویدع�ون�ا ”. بمستقبل أفضل، أن تعلّمھ كیف یحلم ثانیةً 
المخرج الیوناني أخیراً أن ال ننسى أن بعض األف�الم، 
التي تنجح تجاریاً نجاحاً ساحقاً، سرعان ما تت�ع�ّرض 
للنسیان. بینما ت�ت�رك أف�الم أخ�رى، ال یش�اھ�دھ�ا إال 
جمھور قلیل، بصمتھا عل�ى ت�اری�خ الس�ی�ن�م�ا. ول�ع�ل 

ك�ی�ف یص�ن�ع „كتاب شابرول  المترجم إلى األلمانی�ة 
، ھو من أطرف ما یمكن أن یُ�ق�رأ، ألن “ المرء فیلماً 

یستطی�ع “ آراءه مملوءة بالمعرفة والسخریة في آن: 
المرء أن یتعلم من أفالم الماضي ویشرحھ�ا ان�ط�الق�اً 
من العواطف وصوالً إلى التحلیل، ل�ك�ن م�ن دون أن 
یقول: ھكذا فقط تُصنع األفالم، فلكل م�خ�رج ط�ری�ق�ة 
خاصة في التصویر، تختلف عن غیرھ�ا، وال�ط�ری�ق�ة 
الصحیحة عند ھذا المخرج، تكون خاطئة عند مخ�رج 
آخر، بالتالي ال ی�ح�ق ل�ن�ا أن ن�ت�ح�دث ع�ن م�دارس 

ما أردت ق�ول�ھ ف�ي ھ�ذا “ سینمائیة. ویؤكد شابرول: 
الكت�اب، ال یص�ح إال ع�ل�ى ط�ری�ق�ت�ي ال�خ�اص�ة ف�ي 

الطریف ایضا أن یجد شابرول نوع�ان م�ن ”. اإلخراج
المخرجین: الحكواتي والشاعري، الحك�وات�ي ی�ح�ك�ي 
حكایة، ال تعبر عن رؤیة خاصة للعالم، وال ی�ری�د أن 
یوصل خطاباً معیناً إلى المشاھد، إن�ھ ی�ری�د ف�ق�ط أن 
یجد الشكل السینمائي الجذاب للحكایة التي اخ�ت�ل�ق�ھ�ا 
غیره. أما الشاعري فعنده رؤیة للعالم، وھ�اجس�ھ أن 

 یعبر عنھا ویوصلھا إلى المشاھد.
یتساءل الزبیدي في "مونوغرافیات"ـ ك�ی�ف تص�ب�ح 
مخرجاً عظ�ی�م�اً؟ وض�ع ان�درو س�اری�س ف�ي ك�ت�اب�ھ 

ھرماً ص�ن�ف ف�ی�ھ ال�م�خ�رج�ی�ن ”  السینما األمریكیة“
األمریكیین إلى طبقات، وأطلق على ال�ط�ب�ق�ة ال�ع�ل�ی�ا 

، وھي الط�ب�ق�ة ال�ت�ي ان�ت�م�ى إل�ی�ھ�ا “ "مجمع اآللھة
مخرجون ع�ظ�ام ك�غ�رف�ث وش�اب�ل�ن وأرس�ون وی�ل�ز 

واآلن یأتي كین داسنغر ب�ت�ص�ن�ی�ف …  وجون فورد و
مشابھ للمخرج�ی�ن، یض�م مس�ت�وی�ات ث�الث�ة: األول: 
مخرج حرفي، متمكن من أدواتھ التقنیة، یحقق ن�ص 
الفیلم دون أی�ة ق�راءة ل�ل�م�ع�ان�ي ال�م�ت�ض�م�ن�ة ف�ی�ھ، 
وبالتالي ال یضیف عمقاً إلى م�ع�ان�ی�ھ أو مض�م�ون�ھ. 
والثاني: مخرج جید یستخدم تفسیره للنص، ویضیف 
إلى معانیھ معان، لیجعلھا أكثر عمقاً، ویض�ف�ي ع�ل�ى 
سرده تعقیده الواعي. والثالث: مخرج عظیم، ی�ب�ح�ث 
عن معنى عمیق متضمن في النص، ی�ف�س�ره ب�ج�رأة 
مدھشة، ویحقق تصوراً سین�م�ائ�ی�اً ، غ�ی�ر م�أل�وف، 

 یردفھ بصوت بصري قوي ورؤیة خاصة للعالم. 
یستكشف المؤلف ، بشكل م�ف�ص�ل ، أدوات اإلخ�راج 

من المخرجین المھمی�ن ، وی�ب�ح�ث،  14المھنیة عند 
بوضوح ، في كیفیة استخدامھا، وھدفھ تقدیم ال�ع�ون 
لمن ھو محترف لیصبح مخرجاً جیداً ، ولمن ھو جید 
ل�ی�ص�ب��ح م�خ�رج��اً ع�ظ�ی��م�اً. وال یس��ت�ث�ن�ي ال�م�ؤل��ف 
الموھوبین الشباب ، بل یقدم ، أك�ث�ر ،  ل�ھ�م ال�ع�ون 

 الالزم في تعلّم حرفة اإلخراج.
تعرف الموسوعة الروسیة المخرج أن�ھ م�ن ی�ت�رأس 
المجموع�ة ال�ف�ن�ی�ة وی�درس ال�م�واد ال�ت�اری�خ�ی�ة أو 
د الجھود اإلبداعیة للفنی�ی�ن، وی�ن�ظ�م  المعاصرة ویوحِّ

تَ�ك�م�ن ف�ي ”  یَ�ت�رأس“ كل األعمال. تبقى مسألة أن�ھ 
درجة المسؤولیة والمواظ�ب�ة والص�ح�ة وال�وض�وح، 

كیف تَكمن في كشف ما ھو جدی�د ف�ي ”  یَدرس“وأنھ 
د“ المادة ، وأنھ  كیف یظھر الصدام بین ال�م�ادة ”  یُوحِّ

كیف یتم ص�ھ�ر أف�ك�ار ”  یُنِظم“والحیاة الخاصة وأنھ 
ومشاعر الناس غیر ال�م�ت�ش�اب�ھ�ی�ن ف�ي ن�وع�ی�ات�ھ�م 
النفسیة. ویحاول كوزینتسی�ف أن ی�ت�ع�رف إل�ى رأي 

 أربعة مخرجین حول جوھر فن السینما:
رأي األول، إنھ المونتاج إذ ینكشف العال�م م�ن خ�الل 

” لقطات“ حدة نظر العدسة ویتفكك إلى صور منفردة 
لیَتحد مْن جدید على طاولة المونتاج. ورأي ال�ث�ان�ي، 
إنھ شاعریة التصویر ال�دی�ن�ام�ي والش�ع�ور ب�ال�زم�ن 

والتیار الذي یمر عبر الصور. ورأي الثالث، إنھ عالم 
اإلنسان الروحي الذي تك�ش�ف�ھ الش�اش�ة وت�ج�ع�ل م�ا 
یحیط بھ مرئیاً. أما رأي ال�راب�ع ف�إن�ھ ال�ت�غ�ل�ب ع�ل�ى 
تسطیح التصویر وتجاوز تس�ط�ی�ح الش�اش�ة وإی�ج�اد 

الطریف أن األربعة ھ�م ش�خ�ص “.  الشاشة العمیقة„
واحد ھو المخرج السوفییتي غریغوري كوزینت�س�ی�ف 

الذي ھ�و واح�د م�ن “  الشاشة العمیقة„ مؤلف كتاب 
أفضل المخرجین الذین قدموا ھامل�ت ش�ك�س�ب�ی�ر ف�ي 
السینما، إلى جانب عمالقة آخری�ن، ب�ل�غ�ت الس�ی�ن�م�ا 
معھم سن الرشد، أولھم، طبعاً، اإلنج�ل�ی�زي ل�وران�س 

 اولیفییھ.
ن�ق�رأ س�ی�رة  -ثمن الع�ی�د ال�خ�ال�د“ في كتاب كاتانیان 

باراجانوف وحیاتھ الخاصة: مذك�رات ع�ن أع�م�ال�ھ، 
أحادیثھ ونزواتھ، غرابة أطواره، إضافة إلى رسائ�ل�ھ 
من السجن. في الرابعة والستین، سمح لھ، أول مرة، 
بالسف�ر إل�ى روت�ردام، ك�واح�د م�ن أفض�ل عش�ری�ن 

أم�ل “  1988مخرجاً في العالم، للمشاركة في احتفال 
وبدأ بعدئٍذ ینتقل م�ن ب�ل�د ”.  القرن الحادي والعشرین

إلى آخر، یتلقى الجوائز وتنھال علیھ عروض ال�ع�م�ل 
في أوربا وھولیوود (إنھم یجعلونني قرداً مرّوضاً، ال 
أحب ھذه الفنادق الضخمة وال أعرف أن أق�وم ب�ف�ت�ح 
العدد الذي ال ینتھي من صنابیر المیاه في الحمامات، 
وال أن أنام في أسّرة تجعلني أزحف على أربع، ألصل 
إلى الوسادة.. جذوري ومشاعري وآالمي في ب�ی�ت�ي، 
وال أری��د أن أص��ور ف��ي ب��ل��د آخ��ر). وك��ت��ب��ت ع��ن��ھ 

"ال�م�ایس�ت�رو ال�وح�ی�د، ب�ع�د رح�ی�ل ”:  لیبراسی�ون“ 
بازولیني، ال�ذي ی�ج�ع�ل�ن�ا نص�دق األس�اط�ی�ر. م�ح�ت 
السلطة من حیاتھ خمسة عشر عام�اً، وح�رم�ت�ھ م�ن 
إنجاز أفالمھ، وال تُوجد عقوب�ة ج�ن�ائ�ی�ة، ل�م تُس�ج�ل 

 “ضده، وال توجد خطیئة لم تُلصق بھ
والطریف أن نذكر االن إن للزبیدي ك�ت�اب اخ�ر ص�در 
في سوریا عن المؤسسة العامة للسینما في س�ل�س�ل�ة 
تحت عنوان "م�ون�وغ�راف�ی�ات ف�ي ت�اری�خ ون�ظ�ری�ة 
صورة الفیلم" وكان الفنان التشكیلي والكات�ب م�ن�ی�ر 
العبیدي قد كتب دراسة عنھ، اش�ار ف�ي خ�ال�ص�ة م�ا 
كتب : " بما أن السینما ھي أكثر الفنون ج�م�اھ�ی�ری�ة 
وأكثرھا انتشارا على اإلطالق، ح�ی�ث یش�اھ�د األف�الَم 
السینمائیة مئاُت المالیین من الناس على كوكب�ن�ا ك�ل 
یوم، فإن ھذا الكتاب لن یكون موضع اھتمام دارس�ي 
الفن السابع، ممن سیشكل ھذا اإلصدار بالنسب�ة ل�ھ�م 
حدثا مھما مكثفا ویغط�ي ف�ت�رة زم�ن�ی�ة ط�وی�ل�ة، ب�ل 
سیكون كذلك موضَع اھتمام القراء الذي یشكل ال�ف�ل�م 
جزءا من حیاتھم الیومیة، خصوصا أول�ئ�ك ال�ذی�ن ال 
یرغبون في أن یشاھدوا الفلم مشاھ�دة ع�اب�رة ف�ق�ط، 
إنما یتطلعون إلى ال�ت�م�ت�ع ب�ك�ام�ل أب�ع�اده اإلب�داع�ی�ة 
وجوانبھ الریادیة، فالكت�اب یس�ل�ط الض�وء ع�ل�ى م�ا 
یمكن اعتباره طرق تذوق العمل الس�ی�ن�م�ائ�ي وإدراك 
الخفایا الفنیة في صناعة الفلم ض�م�ن ف�ت�رة ان�ج�ازه 

 ودرجة تطور صناعتھ.
 

ف�ي  2019دیسمب�ر, 24وكتب الوین میرخان بتاریخ 
مدونتھ مسودة سینمائیة وھو یح�م�ل غ�الف ال�ك�ت�اب 

 بیده: 
یقدم لنا الكاتب السینمائي القدیر قی�س ال�زب�ی�دي ف�ي 
كتابة الموسوم: مونوغرافیات، في ت�اری�خ ون�ظ�ری�ة 
الصورة في الفیلم، یجعلك تفھم المفھوم الس�ی�ن�م�ائ�ي 
الخالص، مجموعة من المقاالت ذات ك�ث�اف�ة ع�ال�ی�ة 
جداً، وانا اقول كثافة النص وال اق�ول ق�دم ل�ن�ا ن�ص 
م�خ�ت��زل، الن ال��ك�ث�اف��ة ت�ع��ت�ب�ر ض�رب م��ن ض��روب 
البالغة، الرجل قدم لنا عبارات كثیفة وراقیة جداً عن 
فن الصورة في السینما، ولم یقدم لنا عمالً اخ�ت�زال�ی�اً 
یتسر الكثیر من جمالیات ھذا الفن المحدث والقص�ی�ر 
نسبیاً بالسن. كاتب انصح بشدة بقراءتھ النھ یستح�ق 
التبجیل، ولكن مشكلة تب�ق�ى ھ�ي ھ�ي، ع�دد ال�ن�س�خ 
قلیل، ال ارغ�ب ف�ي نش�ره ب�االن�ت�رن�ت ع�ل�ى ص�ورة 
اكروبات او بشكل كتاب الكتروني، سوف انشر مقال�ة 
واحدة فقط من ھ�ذا ال�ك�ت�اب ال�م�ھ�م ع�ل�ى مس�ودت�ي 
السینمائیة في قسم جدید بعنوان (مقاالت س�ی�ن�م�ائ�ی�ة 
مختارة)، حیث اتبع مقولة كارل ماركس: ك�ل حس�ب 
قدرتھ.. وھو أیضا ما نفعلھ ونحن نعید نشر ال�م�ق�ال�ة 
من جدید لینھل المتلقي والسینمائ�ي ال�ح�رف�ي م�ن�ھ�ا 

 حاجتھ!
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ثالثاً : الخیال : یقول (انیشتاین) اّن الخیال اھ�م 
من المعرفة وھذا یعن�ي ب�ان ال�خ�ی�ال ب�ال�ن�س�ب�ة 
لالدب ھو مفتاح العاطفة وانھ اشبھ بالمست�ودع 
الذي تستمد منھ قوى النفس مادتھا االولیة. لذا 
على الشاعر ان ی�م�ت�ل�ك خ�ی�اال خض�ب�ا م�ن�ت�ج�ا 
یجعلنا نتلمس المشاع�ر ون�ت�ص�ورھ�ا ش�اخص�ة 
ملموسة نتحسسھا ون�ت�ش�م�م ع�ط�رھ�ا. ف�ھ�ن�اك 
خیال بسیط وھ�و م�ا ت�درك�ھ االبص�ار وح�اس�ة 
البصر, وھناك الخیال المرّكب عند الشاعر الذي 
یستطیع خلق صور عما یش�اھ�ده او ی�ق�رؤه او 
یحّسھ صورا ال عھد لنا ب�م�ث�ل�ھ�ا ن�ق�ف ع�ن�دھ�ا 
تصیبنا الدھش�ة, ت�ع�م�ل ع�ل�ى اث�ارة ال�ع�واط�ف 
وتمنح القصیدة حیاة متجددة, وتشویقا ی�ج�ت�ذب 
المتلقي الیھا. أّن السیاحة في دی�وان الش�اع�رة 
سیكشف ل�ن�ا ع�ن خ�ی�ال�ھ�ا ال�خ�ص�ب وال�ج�ام�ح 
والمنتج في نفس ال�وق�ت, خ�ی�ال ی�ج�ع�ل ال�ل�غ�ة 
الشعریة لدیھا لغة قادمة مما وراء احلم, خ�ی�ال 
یجعل المفردات المنتقاة بعنای�ة ت�ت�رق�رق ت�ح�ت 
عذب وجمال ھذا الخیال الدكتاتوري. فمثالً نقرأ 
في نّص/ لّذة ناضجة في مواسمھ الماطرة/ م�ن 
خالل العنوان نرى بوضوح طغیان ھذا ال�خ�ی�ال 
الخصب و وفي عنوان آخ�ر ن�ق�رأ/ ف�ي ب�رك�ان 
الوحشة... یتعثر ھ�دی�ل ال�ح�م�ام /, وك�ذل�ك ف�ي 
عنوان آخر/ صیٌف یس�ت�ل�ذ اوج�اع ال�ب�ن�ف�س�ج/, 
ونترك للمتلقي متعة القراءة والسیاحة في ھ�ذا 
الخیال الجمیل وھو یرسم ل�ن�ا أب�داع�اً ح�ق�ی�ق�ی�اً 

 یستحق التقدیر والثناء.
 

رابعاً : األیحاء : یستطیع الش�اع�ر ال�ح�اذق ان 
یستخدم اإلیحاء بطریقة ابداعیة یعبّر ف�ی�ھ ع�ن 
مواقفھ النفسیة, كونھ من العناصر المھم�ة ف�ي 
بناء القصیدة فھو یلعب دورا مھما في ع�م�ل�ی�ة 
االبداع ویمنحھا العمق والتأثیر لدى ال�م�ت�ل�ق�ي. 
فاإلیحاء یستخدم للتأثیر في ذھن المتلقي بفكرة 
معینة, وكلّما كان االیحاء قّویا ازداد تأثیره, ل�ذا 
البّد ان یتقن الشاعر طریقة یحدث فیھ�ا ت�أث�ی�را 
ایجابیا یرسم من خاللھ صورا تتزاحم ف�ي ذھ�ن 
المتلقي وتثی�ر ان�ت�ب�اھ�ھ وھ�ذا م�ا یس�ع�ى ال�ی�ھ 
الشعر. وھناك ط�رق یس�ت�خ�دم�ھ�ا الش�اع�ر ف�ي 
االیحاء عند المتل�ق�ي, ف�ام�ا ی�ك�ون ع�ن ط�ری�ق 
المفردة التي تدخل في النسیج الشعري, او ع�ن 
طریق الصورة الغریبة والمثیرة, او عن طری�ق 
االلوان التي یستخدمھا في داخل ھ�ذا ال�ن�س�ی�ج, 
وكل واحدة ستؤثّر حتما على ح�واس ال�م�ت�ل�ق�ي 
وتثیر دھشتھ . ونستطیع مالح�ق�ة ھ�ذا األی�ح�اء 
في كتابات الشاعرة, فمثالً نقرأ/ حقائب الرحیل/ 
في الزمن الھالمي سیبق�ى ال�ت�ائ�ھ م�ع�ل�ق�ا ب�ی�ن 
الضباب وغبش المرایا وحیدا سیھوي بغتة من 
السماء االربعین ال�ى م�ا ت�ح�ت ال�ع�دم م�ن�ت�ك�ب�ا 
ساریات الوق�ت ال�ھ�ش�ة ل�ی�ت�أرج�ح ب�ی�ن ب�روق 
البدایات و عبث ال�ن�ھ�ای�ة.../ وك�ذل�ك ف�ي/ ح�ل�م 
باسق الت�ح�ل�ی�ق/ ح�ل�م یس�ت�ف�ز ش�س�اع�ة االف�ق 
یمتھن التحلیق یعوم فوق ینابیع العواطف ی�ط�أ 
جزرا ھ�اج�ع�ة الص�م�ت ل�یّ�ن�ا ی�رت�ب اص�ط�ف�اف 
النجوم یفت�رش ح�ق�ول الض�ب�اب ی�ت�رك ال�ع�ط�ر 
یعانق روافد ال�ق�ص�ی�د وب�ی�ن اج�ن�ح�ة ال�ك�ل�م�ات 
تختبيء اغوار اللھفة ی�م�ط�ر ص�ب�اح�ات ت�ت�دف�أ 
بشم�وس ال�ل�ذة ف�ي م�ن�اف�ي ال�خ�ل�وة /. وع�ل�ى 
المتلقي ان یكون متلقیاً مبداعاً لیستلّذ بك�ل ھ�ذا 

 الخیال الذي یعص األحاطة بھ في ھذه القراءة.
 

خامس�اً : األن�زی�اح : ان�ت�ابَ�ن�ي ش�ع�وٌر ع�م�ی�ٌق 
ورھبةٌ ِمن لغِة ھذا الّدیواِن؛ لغةٌ غریبةٌ ال تشبھُ 
لغةَ أھ�ِل األرض، ِح�ی�َك�ْت ب�ط�ری�ق�ٍة م�خ�ت�ل�ف�ٍة، 

جعلْتني أقُف َمصعوقًا أماَم طوفانِھ�ا ورھ�ب�تِ�ھ�ا، 
لغةٌ عذبةٌ، لكنّھا جامحةٌ ال تَنقاُد إلیَك بس�ھ�ول�ٍة، 
بل تجعلَُك تقُف ُمتحیًّرا كیَف تَلُِج إلیھا، وِمن أّي 
األبواِب تدُخلُھا، لغةٌ ال یُجیُدھا إّال القلیُل الق�ل�ی�ُل 
مّمِن اكتشفوا ِسرَّ اللّع�ب�ِة، وأج�ادوا ص�ی�اغ�تَ�ھ�ا 
بِحَرفیٍّة عالیة، وسأقتصُر ھنا على االن�زی�اح�اِت 
اللّغویِّة في ھذا الّدیوان، لِم�ا ل�ھ�ا ِم�ن َج�م�ال�یّ�ٍة 
، ویُ�ث�ی�راِن  أّخاذٍة تُق�ل�ُق، وِس�ح�ٍر أن�ی�ٍق یَس�ت�ف�زُّ
َل والتّأویَل. إنّھا اللّغةُ الّشاّذةُ غیُر  الّدھشةَ والتّأمُّ
المألوفِة، تعتمُد التّحریَف واإلغراَب، وطغیانَ�ھ�ا 
وتدمیَرھا لنِظام الواقع. إنّھا اللّغةُ الّ�ت�ي ت�ب�ت�ع�ُد 
عِن الخطابِة، ت�ت�ف�ّرُد ب�م�ا تَ�ح�م�ُل ِم�ن ط�اق�اٍت، 
وكأنّنا ن�ت�ل�مَّ�ُس ھ�ذِه ال�َم�ش�اع�َر واألح�اس�ی�َس، 
 ، ونستنشُق عبیَرھا الطّ�اغ�َي ف�ي ج�وٍّ ش�اع�ريٍّ
ونتذّوُق حالوتَھا. لغةٌ ھادئةٌ امتلكْت مقدرةً على 
ُص��ن��عِ ھ��ذا ال��ع��ال��ِم ال��ّزاخ��ِر ِم��َن االض��ط��راِب، 
�ح�ِر ال�لّ�غ�وّي. ف�ي  وَمْزِجِھ، وإعادِة تَدویِرِه بالسِّ
ھذا الدیوان نجد الكثیر من األنزیاحات الل�غ�وی�ة 
فمثالً نجد / االنزیاُح اللّغويُّ الّذي یُجّسُد ص�ورةً 
شعریّةً جدیدةً ُمختلفةً عن الواقع، حیُث نجُد ھنا 
رسًما قَواُمھُ الكلماِت، یمتلُك إدراًكا ِحّسیًّ�ا یَ�ن�فُ�ُذ 
إلى أعماِق األشیاء، وكأنّھ حالةُ استرجاعٍ ذھنيٍّ 
محسوٍس/ كما في/ ت�ع�ال...ن�خ�ض�ر م�ع�ا/ ع�ل�ى 
اغصان اشجارنا الناعمة ظاللھا اھ�ت�زت ت�ح�ت 
سماوات بلوریة یسیل م�ن مس�ام�ھ�ا ش�ھ�د داٍم 
َربى على ظفائرھا قلب نجمة یرتعش كعص�ف�ور 
الشوق ی�ن�ق�رع�ل�ى ف�اك�ھ�ة ال�ح�ب ال�ی�اق�وت�ی�ة/. 
وكذلك/ االنزیاُح اللّغويُّ الّذي یُج�ّس�ُد ال�ع�اط�ف�ة/ 
فالعاطفةُ ھي ھذا الكمُّ ِمَن الَمشاعِر واألحاسیِس 
الّتي تنتاُب الشاعَر في لحظ�ٍة ُم�ع�یّ�ن�ٍة، وتُ�ك�ّوُن 
انفعاالٍت وجدانیّةً، ومن خالِل الق�ص�ی�دة یُ�ح�اوُل 
التّخلَُّص منھا، وإسقاطَھا على الورق، إذ ت�ن�ب�ُع 
ِمن ینابیعِ الّروحِ البعیدِة دوَن تَكلٍُّف أو تزی�ی�ٍف, 
كما في/ ذاكرة تش�رق ب�ال�ح�ن�ی�ن/ ھ�ذه ال�ذاك�رة 
تستنھضني الی�ك ع�ل�ك ت�ذود رم�ح ال�م�س�اف�ات 
ال��ع��ات��ی��ة بص��ول��ج��ان��ك الّش��بِ��ق/. وایض��اً ن��ق��رأ/ 
االنزیاُح اللّغويُّ الّذي یُجّسُد األح�اس�ی�س/ وھ�و 
رّدةُ فِعٍل ال إرادیٍّة لِ�م�ا ن�ت�أثّ�ُر ب�ِھ ِم�َن ال�م�ح�ی�ِط 
الخارجّي، وھي الّتي تُھفھُف بأعماقِنا، وتمنُحنا 
المتعةَ، والّشعوَر بالَجمال، وال�نّ�ق�اَء والّص�دَق، 
كما في/ تسابیٌح تُحنِّطُ الیَباب/ على حیِن سكین�ٍة 
�ُل ُس�ن�ب�الٌت  عن َصخِب صوت ال�َح�َس�رات تَ�تَ�رجَّ
بَ�ِق تَ�ت�م�غَّ�طُ  یابِسات تُفتُِّت أمانینا المبَرقَشِة بالشَّ
على َشمِس قوِس قزحٍ تَْعتاُش َغّص�ةَ ال�ِح�ْرم�اِن 
في ریاِض آماِدنا البعیدِة تبُعثُر َشْمَل تس�اب�ی�ِح�ن�ا 
جاِء/. أّن لغة الدیوان ھذا ما ھ�ي  الَمْھمورِة بالرَّ
إالّ ل�غ�ة ت�ع�ّج ب�م�خ�ت��ل�ف األن�زی�اح�ات ال�ل�غ�وی��ة 

 والصوریة والشعوریة واالحساسیة وغیرھا.
 

سادساً : الموسیقى: ال�م�ف�ردة ف�ي الش�ع�ر ھ�ي 
األداة ال��ت��ي ت��ع��بّ��ر ع��ن الص��ورة وال��خ��ی��ال 
والموسیقى والعواطف والمشاعر داخل النسیج 
الشعري, وتنقل أفك�ار الش�اع�ر ال�ى ال�م�ت�ل�ق�ي, 
فالجملة الشعریة م�ث�ال ت�ت�ك�ون م�ن م�ف�ردات / 
حرف أسم / فعل/, وكلّ�م�ا ت�آزرت م�ع ب�ع�ض�ھ�ا 
اع��ط��ت��ن��ا ص��ورة واض��ح��ة ال��م��ع��ال��م ت��دھش��ن��ا 
بجمالیتھا وخیالھا الخصب وت�دغ�دغ مش�اع�رن�ا 
وأحاسیسنا وت�ط�رب�ن�ا ب�م�وس�ی�ق�اھ�ا. ان ال�ل�غ�ة 
السردیة التعبیریة منحت الشاعر فضاء شاسع�ا 
وفسحة كبیرة ألستثمار طاقاتھا, ومنحتھ ایض�ا 
زخما شعوریا ق�ویّ�ا وك�ذل�ك ای�ق�اع�ا م�وس�ی�ق�یّ�ا 
تطرب ل�ھ االذن وال�ن�ف�س. اّن ك�ل م�ف�ردة ف�ي 
القصیدة السردیة تمتلك جرسا ورنینا یس�ت�ط�ی�ع 
الشاعر من خالل اخ�ت�ی�اره الص�ح�ی�ح ل�ل�م�ف�ردة 

وقوة رنینھا وموسیقیتھا ومجاورتھا ل�ل�م�ف�ردة 
ان یش�ّك�ل   االخرى وتآلف االلفاظ م�ع ب�ع�ض�ھ�ا

منھا مقطوعة موسیقة داخل القص�ی�دة, وك�ذل�ك 
المفردات مع بعضھا في نفس المقطع بامكان�ھ�ا 
ان تعطینا موسیقى خاصة بھذا المقطع, وھ�ك�ذا 
في مجاورة المقاطع م�ع ب�ع�ض�ھ�ا وانس�ج�ام�ھ�ا 
وتنافرھا اذا لم تكن متكلفة سوف تس�م�ع االذن 
انغاما تنبعث من داخ�ل ال�ق�ص�ی�دة. وك�ل�م�ا ك�ان 
الشاعر حاذقا في اختیار المف�ردة ذات ال�ج�رس 
الموسیقى وعمل على حذف ال�م�ف�ردة ال�ب�ائس�ة 
موسیقیا والتى ال ت�ح�م�ل ج�رس�ا م�ع�ی�ن�ا ك�ان�ت 
الموسیقى صافیة وواضحة وساحرة تنبعث م�ن 
القلب وتدخل ال�ى ال�ق�ل�ب ن�ت�ح�ّس�س�ھ�ا ونش�ع�ر 
برطوبتھا وھ�ي ت�غ�م�رن�ا ب�ف�ی�ض م�ن ال�م�ت�ع�ة 
والدھشة. نفس المفردة في المقطع الواح�د م�ن 
القصیدة تستطیع ان تبعث في اعماقنا موسی�ق�ى 
خاصة عن طریق ما توح�ي ال�ی�ھ م�ن م�ع�ن�ى , 
فمثالً نقرأ في نّص/ امنیاٌت مؤّجلة/ ھ�ذه ال�ل�غ�ة 
ال��ن��اع��م��ة وال��م��وح��ی��ة ب��ال��م��وس��ی��ق��ى ال��ھ��ادئ��ة 
المترقرقة من خالل مفراداتھا كـ مفردة/ یناب�ی�ع 
األحالم/ نستشعر من خاللھا عذوبة الموس�ی�ق�ى 
الموحیة , وكذلك مفردة / تھذي/ تمطر/ ال تلبث 
أن ت�ع�ل�و ھ�ذه ال�م�وس��ی�ق�ى م�ن خ�الل م�ف��ردة/ 
ال��ب��ن��ادق/ ال��م��داف��ع/ وك��أّن الش��اع��رة ت��ع��زف 
موسیقاھا باوتار رقیقة ث�م تس�ت�ف�ّزن�ا ب�اص�وات 
عالیة, وكأنّنا أمام نسیج موسیقي تت�ن�اغ�م ف�ی�ھ 
األصوات بینھا عالقة تمتزج في نغماتھ بطریقة 
تثیر في المتلقي ھّزة موسیقیة موحیة ت�ن�س�ج�م 
ووقع المفردة الموحیة . وف�ي ن�ّص آخ�ر ن�ج�د 
أستخدام الرم�ز ال�ت�أری�خ�ي وال�ظ�رف ال�زم�ان�ي 
والمكاني وقد ولّدا لنا حركة زم�ن�ك�ان�ی�ة أوح�ت 
بموسیقى أنب�ع�ث�ت ف�ي داخ�ل ال�ن�ف�س وح�ّرك�ت 
المشاعر العمیقة, كما في نّص/ ق�الع�ھ�ا ت�رق�ب 
بیارق الفتح/ فیبدأ الن�ّص../ كـ� س�ور ع�ّك�ا ل�ن 
یزعزھا ندف صلیات ن�اب�ل�ی�ون ال�ھ�ارم�ة ع�ل�ى 
شطوط وجد تعمد الحنین ت�ھ�م�س ل�ھ ب�ظ�ل�م�ات 
الفقد تطلق أجنحة أمنیات تتوارى خل�ف حش�ود 
مواثیق منحوت�ة ع�ل�ى ج�ی�د حص�ون�ھ�ا../, ل�ق�د 
استطاعت مفردات ھذا النّص ان تنقل ل�ن�ا ع�ّم�ا 
یج�ول م�ن ھ�واج�س وأف�ك�ار, وان ت�خ�ل�ق ل�ن�ا 
موسیقى قادرة ان نستشعرھا بعدما أس�ت�خ�دم�ت 
ال��زم��ن ال��م��اض��ي وأث��ارت ص��ورھ��ا الش��ع��ری��ة 
وتآلفھا مع بعضھا إیقاعاً حّسیاً یت�م�لّ�ك�ن�ا ك�لّ�م�ا 
تعّمقنا في خفایا القص�ی�دة. ون�ج�د ذل�ك م�ت�م�ثّ�الً 

 ایضا في نّص/ بُراق في البیت العتیق/.
 

سابع�اً : ال�رس�ال�یّ�ة : األدب رس�ال�ة انس�ان�یّ�ة, 
والرسالیّة مھمة في الشعر وق�د ت�ك�ون رس�ال�ة 
جمالیّة فنیّة أو رس�ال�ة اج�ت�م�اع�ی�ة, ف�ال�رس�ال�ة 
الجمالیة الفنیة تعني الغوص في تجربة الشاعر 
عمیقا بینما الرسالیة األجتماعیة ت�ع�ن�ي ك�ل م�ا 
یكون خلف النّص من رس�ائ�ل وب�وح. ف�ي ھ�ذا 
الدیوان نجد الكثیر من النص�وص تش�ھ�د ب�ھ�ذه 
الرسالیة التي أستطاعت الشاعرة أن ت�رس�م�ھ�ا 
لنا بوضوح , فمثال نجد ھذه الرسالی�ة ف�ي/ ف�ي 
لجوء المخیّم ... یدّوي انین الع�ودة / ف�ھ�ا ھ�ي 
تقول ../ حین تمّر أمام م�ن�ازل أل�ت�ح�ف�ت غ�ب�ار 
النكبة, تحیض أزقّتھا ُرفات نكوص أّمة تسلّق�ت 
ساللم التشّرد, أو تلتقي عجو زاً حفرت النك�س�ة 
اخادیدھا على ُمحیاھا, تفوح من الحاظھا رائحة 
ال��ب��ی��ارات ت��امس��ل��وب��ة.../, وف��ي ن��ّص/ ُج��رف 
سالحف ھتلر/ عندم�ا أش�ت�ھ�ت س�الح�ف ھ�ت�ل�ر 
الزح�ف ال�ى ع�ّزة ك�ان�ت ق�د ع�ب�دت مس�ال�ك�ھ�ا 
بطاغوت الك�رھ�ی�ة م�اس�خ�ة ك�رام�ة ال�ع�م�ام�ات 

المنشغ�ل�ة ب�م�ب�اراة م�انش�س�ت�ر../, وف�ي ن�ّص/ 
أستغاثاتك جمرات تعّمدھا آیات الرباط/ ن�ق�رأ../ 
فلسطی�ن أیّ�ت�ھ�ا ال�غ�ارق�ة ف�ي ك�ب�ری�اء ال�ذاك�رة 
عطایاك ال یسّدد فواتیرھا إالّ حنظل الفتنة حزن�اً 
نما في طینك خّصب صراخك الم�ك�ب�وت وھ�اھ�م 
أوالد السلطان یقرعون حلق الجائعین بـ عص�ى 
الجمرات فساداً.../, وكذلك نقرأ في نّص/ وط�ن 
نسك�ن�ھ/ م�ن�ذ ان أزھ�رت ع�روق�ي ع�ل�ى وج�ھ 
األرض وانا أفتّش ف�ي س�ری�ر ھ�ذا ال�ع�ال�م ع�ن 
وطن یزّملن�ي.../. ن�الح�ظ ف�ي ھ�ذه ال�ن�ص�وص 
بصورة خاصة والدیوان بص�ورة ع�ام�ة غ�رب�ة 
الذات الشاعرة وتشظّیھا نتیجة ف�ق�دان ال�وط�ن, 
أنّھ الواقع المریر والمؤلم حینم�ا یُ�ف�ق�د ال�وط�ن 
ویفقد مالمح الجمال والھیبة والبھ�اء والس�الم, 
وت��خ��یّ��م ف��ي رب��وع��ھ ال��خ��ف��اف��ی��ش وال��رص��اص 
والمجنزرات والعقم والخواء, بینم�ا ال�ل�ص�وص 
ینتشرون على خارطتھ مّزیفون في ك�ّل ش�يء, 
یلبسون ثیاب الخداع ال�ج�م�ی�ل�ة, ح�ت�ى ش�وارع 

  الوطن تفقد الحیاة بسبب ھذا الواقع المزري.
 

ثامناً: توّھج ال�م�ش�ھ�د الش�ع�ري: أّن الش�اع�رة 
اجادت صناعة المشھد الشعرّي المت�ح�رك أیّ�م�ا 
أجادة, وھذا یتطلب إستحضار وتداخ�ل األزم�ن�ة 
واألم�ك��ن��ة وش�ح��ن��ھ��ا ب��ال��م��زی�د م��ن ال�م��ش��اع��ر 
المتأججة, یحتاج الى وعّي متّقد یسبح في خیال 
خصب منتج ذكّي یعرف ك�ی�ف یص�ی�غ ال�م�ق�ط�ع 
الش��ع��ري وای��ن یض��ع ال��م��ف��ردات ویص��ب��غ��ھ��ا 
بضربات رشیقة تبھر وتستفّز وتنشتل المتل�ق�ي 
من الواقع وتأخذه الى واقع آخر یجد فیھ المتعة 
النفسیة ویتلمظ اللّذة األب�داع�ی�ة. ھ�ذا ال�م�ق�ط�ع 
سیكون موجزا مرّكزا مرّمزاً مكثّفا ی�م�ت�ل�ك م�ن 
المقدرة ما یحّرك بھ وعي المت�ل�ق�ي وی�ن�ف�ذ ف�ي 
العمق األنساني, فكلما ت�ح�ّررت م�خ�ی�ل�ة ال�ذات 
الش��اع��رة ع��ن ق��ی��ود ال��زم��ن واب��ت��ع��دت ع��ن 
السطحیة والمباشرة وجنحت الى م�ا ھ�و غ�ی�ر 
مألوف ومعتاد, امتلك النسی�ج الش�ع�ر إض�اءات 
وتوّھجات ودالالت تجعلھ ینفتح ع�ل�ى ت�أوی�الت 
م��ت��ع��ددة. اَن الس��ی��اح��ة ف��ي دی��وان الش��اع��رة 
الفلسطینیة: رحمة عنّاب انّ�م�ا ھ�ي س�ی�اح�ة او 
نزھة ب�ی�ن ج�م�ال�ی�ة ال�ل�غ�ة وص�دق ال�م�ش�اع�ر 
وجموح الخیال, وھي ایض�ا ت�رن�ی�م�ات إن�ث�وی�ة 
یدثّرھا ص�راع ن�ف�س�ّي ی�رق�د ع�ل�ى م�ن�اب�ع م�ن 
العواطف والح�رم�ان وال�ج�م�ال ال�ن�ق�ّي. ج�م�ی�ع 
نصوص الدیوان خیر دلیل على توّھج المشاھ�د 
الشع�ری�ة ل�دى الش�اع�رة , ف�م�ث�الً ن�خ�ت�ار ھ�ذه 
المشاھد الشعریة الم�ت�وّھ�ج�ة ف�ي ن�ّص/ ذاك�رة 
تشرق بالحنین/..ھذه الذاكرة تستنھضن�ي إل�ی�ك 
علّك تذود رمح المسافات بصولج�ان�ك الش�ب�ق/, 
وكذلك في نّص/ حل�م ب�اس�ق ال�ت�ح�ل�ی�ق../ ح�ل�م 
یستفّز شساعة األفق یمتھن التحلیق یعوم فوق 
ینابیع العواطف یطأ جزراً ھاجعة الصم�ت ل�یّ�ن�اً 
یرتّب إصطفاف النجوم../, نس�ت�ش�ُف م�ن خ�الل 
ھذه الن�ص�وص وغ�ی�رھ�ا م�ا ت�ح�م�ل�ھ م�ن ذات 
مشتعلة بالعواطف وصوت شعري أنثوي رقی�ق 
یستطیع صناعة المقطع الشعري بصور ت�ت�وال�د 
ال ینتابھا الترّھل أو الخمول وینف�ذ ع�م�ی�ق�ا ف�ي 
النفس ویجعل المتلق�ي ی�ق�ف ع�ن�دھ�ا م�ن�ب�ھ�راً, 
م�ق�اط��ع ت��م�ت��ل�ك س�ّر األی�ج��از وال��ت�رك��ی�ز, ل�ق��د 
استطاعت الشاعرة أن تمسلك بثقة بخیوط لغبة 
اللغة وط�ّوع�ت�ھ�ا ف�ي م�ح�اول�ة ألث�ارة مش�اع�ر 
المتلقي وان تُلھب وجدانھ في لغة یغلب عل�ی�ھ�ا 
ھذا الصفاء الروحي مما أن�ع�ك�س ع�ل�ى ل�غ�ت�ھ�ا 

 فجاءت صافیة كأنّھا الینبوع العذب.
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 توطئة :
یتمیز الذھن الحكائي االستداللي في مخ�ی�ل�ة و تص�ورات 
اإلجراء األدائ�ي ف�ي ت�ج�رب�ة ع�وال�م أق�اص�ی�ص ال�ك�ات�ب 
األمریكي الكب�ی�ر إدغ�ار أل�ن ب�و ، ع�ل�ى أن�ھ�ا ال�ظ�اھ�رة 
الالشعوریة و الإلرادیة في التع�ام�ل م�ع األش�ی�اء ض�م�ن 
خطوط ومؤثرات نفسانیة ـ باطنیة ، و عند ال�ت�رك�ی�ز ف�ي 
إیحاءات مسار أحداث قصة ( القط األسود / ترجمة خالدة 
سعیدة ) نعاین مدى تحول الوعي إلى الالوعي و الشعور 
إلى الالشعور و العقل الباطن المسكون بقابلیات س�اح�ق�ة 
من الوھم و الع�ص�اب�ی�ة ال�ن�ف�س�ان�ی�ة ال�م�س�ت�ودع�ة داخ�ل 
الصورة االنتاجیة في إدراك تشكیل الصور و المواقف و 

 حاالت األشیاء .
 

 ـ الشخصیة المحوریة و عصابیة الالوعي .
یظھر لنا أوال و عبر وحدات تمھیدیة من ص�وت الس�ارد 
العلیم بمقدمات تتابعیة خطیة جاءتنا تم�ث�ی�ال ع�ل�ى لس�ان 
حال الشخصیة المحوریة ، تبرر للقارىء حریة اإلفض�اء 
بما یخالج ثیمات حكایتھا الغرائبیة مع نمو مجرى حی�ات�ھ 
الشخصیة إلى جانب وجود زوجتھ . و ق�د أظ�ھ�ر الس�ارد 
على لسان حال الشخصیة حكایة قصتھ ، و مدى حمیمی�ة 
عالقتھ بمجموع الحیوانات األلیفة ف�ي م�ن�زل�ھ ، و ال�ت�ي 

و ذل���ك  تتكون من األسماك الذھبیة و القرد و األرانب
القط األسود الذي یدعى ب( بلوتو ) و قد أسھ�ب الس�ارد 
في رصد مراحل حیاة طفولة الشخصیة ، و كیفیة ك�ون�ھ�ا 
من أبرز الناس إقتدارا على عشق الح�ی�وان�ات ، م�ا راح 
یعكس مدى أنسانیتھ إزاء عالقت�ھ ب�ذل�ك ال�ق�ط األس�ود : 
( كان بلوتو ـ و ھذا أسم القط ـ حیواني المدلل و أن�ی�س�ي 
المفضل . أطعمھ بنفسي ، و یالزمني حیثما ت�ح�رك�ت ف�ي 
البیت .. بل كنت أجد صعوبة لمنعھ م�ن ال�ل�ح�اق ب�ي ف�ي 
الشوارع . دامت صداقتنا على ھذا الحال سنوات عدیدة ، 
تبدل خاللھا مزاجي و ساء سلوكي ب�ف�ع�ل اإلدم�ان ع�ل�ى 
المسكرات ـ أني أحمر خجال إذ أع�ت�رف ب�ذل�ك ـ� و ی�وم�ا 

یوم تزایدت حدة مزاجي و ش�راس�ت�ي و اس�ت�ع�دادي   بعد
للھیجان ، و ت�زای�د اس�ت�ھ�ت�اري ب�م�ش�اع�ر اآلخ�ری�ن . / 

القط األسود ) في ھذه النقطة األولى من ع�ت�ب�ات   12ص
النص یختفي خلف صوت السارد العل�ی�م ، ذل�ك الص�وت 
الش�خ��وص��ي ال�ذي ی��ت��وزع م�ا ب��ی��ن (ص��وت الس��ارد = 
الشخصیة ذات�ھ�ا ) وص�وال م�ن�ھ�م�ا إل�ى ذل�ك ال�ن�م�وذج 
المتحول أو المرھون تحت ضغط وسائل المس�ك�رات، ل�ذا 
وجدنا عملیة التحول وإخفاء الوجھ الف�ع�ل�ي م�ن ھ�اج�س 
الشر والشراسة، ھو ولید مرحلة سلوكیة مزاجیة قدی�م�ة 
في حقیقة حیاة الشخصیة، ولیس أبدا الحالة مستجدة في 
عنفوان األداة السلوكیة الحدیثة لدى الشخصیة ، خ�اص�ة 
و أن المادة الفعلیة من سمات أفعال الشخصیة، ع�ادة م�ا 
تحكمھا مساحة متغایرة من العقل الباطن االستعادي، مما 
راح یجعل حالة التنافر السلوكي لدى الشخصی�ة ك�ن�زع�ة 
ض�دی��ة م��ع ط�ب��ی��ع�ة ھ��واج�س اخ�ت��الف ال�واق��ع ال�ج��دی��د 
للشخصیة ذاتھا . لذا نقول أن نزعة الت�ح�ول ف�ي م�رك�ب 
الشخصیة، ھو سیرورة قبلی�ة م�ت�رس�ب�ة ف�ي ق�اع ال�ذات 
القدیمة، ولیس محض تمظھرات م�ح�دث�ة ودخ�ی�ل�ة ع�ل�ى 
طبیعة الشخصیة في واق�ع�ھ�ا ال�ن�ص�ي : (ول�ك�م ع�ان�ی�ت 
وتألمت بسبب التعابیر القاسیة التي رح�ت أوج�ھ�ھ�ا إل�ى 
زوجتي، حتى أنني في النھایة لجأت إلى العنف الج�س�دي 
في التعامل معھا.. وبالطبع فقد أستشعرت حیوانات�ي ھ�ذا 
التغیر في م�زاج�ي .. ول�م أك�ت�ف ب�إھ�م�ال�ھ�ا، ب�ل أس�أت 
معاملتھا .. وإذا قد بقي لبلوتو بعض االعت�ب�ار م�م�ا ح�ال 

 ).12دون إساءتي إلیھ./ ص
 
ـ المسرود القصصي بین االستب�اق ال�خ�ارج�ي و زم�ن  1

 الداخل النصي :
و قد تعددت مبررات الشخصیة في الحكایة، وعبر حرك�ة 
خاصة من التحول في موجھات السلوك بفعل أزمة نفسیة 
حادة ، یمكننا أعزاءھا إلى مواقف خارج زمن الحكایة و 
لیس داخل زمن خطاب القصة ، نظرا ألن سمات االستباق 
الخارج عن زمن الحكایة ، كان تمھیدا یتوازى مع تعق�ی�د 
الداخل من مركب الشخصیة ، و ب�ھ�ذا األم�ر ف�إن ح�دود 
الوظیفة في النص ھي حالة من وجھة النظر في اللح�ظ�ة 
الخارجة عن حكایة الشخصیة في خطاب النص ، و إال ما 
مستوى إمكانیة الخمرة في قلب سم�ات ش�خ�ص�ی�ة ك�ل�ی�ة 
أخذت تعترف بذنوبھا في اآلن نفسھ ھي مصرة على دوام 
فعل العنف في ذاتھا؟ قد تكون ھناك م�واق�ف م�ت�وق�ع�ة و 
غیر متوقعة داخل زمن الن�ص، ال�م�ت�وق�ع م�ن�ھ�ا إن ھ�ذا 
الرجل یعاني من مأزومیة انفصامیة خ�اص�ة ، أم�ا غ�ی�ر 
المتوقع منھا ، ھو ما یتعلق بالحذر والقلق من م�أل�وف�ی�ة 
وحمیمیة أفعال القط المداعبة إلطراف جسد الش�خ�ص�ی�ة، 
وبالمحافظة الخاصة من الشخصیة على مق�ام ك�ون�ھ ھ�و 
السید في المنزل ، یسعى ضمنا إلى خلق عادات عدوانی�ة 

رادعة نحو تصرف حمیمیة تلك الحیوانات، ومن ضمنھ�ا 
القط ، و لكن ما ھو أشد غرابة ف�ي ال�ن�ص، ھ�و ش�روع 
الشخصیة إلى اقتالع عین القط بواسطة آلة حادة : ( ذات 
لیل كنت عائدا إلى البیت من البلدة التي كثر ترددي إلیھ�ا 
وقد تعتعني السكر، وخیل إلي أن القط یتجن�ب حض�وري، 
فقبضت علیھ ، وإذا أفزعتھ ح�رك�ات�ي ال�ع�ن�ی�ف�ة ج�رح�ن�ي 
بأسنانھ جرحا طفیفا ، فتملكني غضب األبالسة. و ب�دا أن 
روحي القدیمة قد اندفعت على الفور طائرة م�ن جس�دي، 
وأرتعد كل عرق في ھیكل�ي ب�ف�ع�ل ح�ق�د ش�ی�ط�ان�ي غ�ذاه 

فتناولت من جیب سترتي م�ط�واة ، ف�ت�ح�ت�ھ�ا،   المخدر ..
وقبضت على عنق الحیوان الم�س�ك�ی�ن واق�ت�ل�ع�ت ع�ام�دا 

) ف��ف��ي ح��ك��ای��ة 12أح��دى ع��ی��ن��ی��ھ ع��ن م��ح��ج��رھ��ا!./ص
الشخصیة یكمن االستعمال لالستباق ال�خ�ارج�ي، ع�وض�ا 
عن االستباق الداخلي، و ذلك لضیق زمن مساحة الح�دث 
في القصة القصیرة، وخصوصا أن االس�ت�ب�اق ال�خ�ارج�ي 
متشابھ إلى حد كبیر مع مؤھالت الشخصیة ف�ي ال�ق�ص�ة، 
وقد تعددت إمكانیة الشخصیة فیھا بوصفھا آلیة انفصامیة 
تكن لألشیاء عاطفة طارئة ف�ي زم�ن ال�ل�ح�ظ�ة ال�م�ع�اش�ة 
قسرا، ولكنھا سرع�ان م�ا ت�ع�اودھ�ا روح�ھ�ا ال�ع�دوان�ی�ة 

  السوداویة في االستباق الخارجي .
 
ـ إبطاء مساحة الس�رد و ت�ن�اس�ب وق�ائ�ع ال�ق�ص�د ف�ي  2

 الالوعي :
وفي ھذا المبحث الف�رع�ي س�وف نس�ت�ع�رض و ن�ت�ن�اول 
تحلیال عبر كیفیة انتقاالت الشخصیة نحو مراح�ل خ�اص�ة 
من أبطاء عملیة السرد والس�ارد، ت�وغ�ال ف�ي ال�وظ�ی�ف�ة 
الوصفیة بین المشھد والتصوی�ر ال�ع�رض�ي، وع�ل�ى ھ�ذا 
النحو نعاین حجم مبالغة ألن بو في تفعیل دور الشخصی�ة 
في اإلیحاء بمبرراتھا الواھنة و الم�ریض�ة ح�ی�ال مش�ھ�د 
قتلھا للقط : (في ھذه األثناء أخذ ال�ق�ط ی�ت�م�اث�ل ل�ل�ش�ف�اء 
تدریجیا .. صحیح أن تجویف الع�ی�ن ال�ف�ارغ ك�ان یش�ك�ل 
منظرا مخیفا، لكن لم یبد علیھ أنھ یتألم وعاد ی�ن�ت�ق�ل ف�ي 
البیت كسابق عھده، غیر أنھ، كما ھو متوقع، كان ینطلق 
و قد استبد بھ الذعر كلما اقتربت منھ. كانت ما تزال ل�دي 
بقایا ممن القلب القدیم بحیث ین�ت�اب�ن�ي ال�ح�زن إزاء ھ�ذه 
الكراھیة الصارخة یبدیھا لي كائن أحبني ذات ی�وم. ل�ك�ن 
سرعان ما حل االنزعاج محل الحزن. وأخیرا جاءت روح 
االنحراف لتدفعني إلى السقوط الذي ال نھوض منھ. وھذه 
الروح ال تولیھا الفلسفة أي اعتبار .. مع ذلك لست واثق�ا 
من وجود روحي في الحیاة أكثر من ثقت�ي أن االن�ح�راف 

) 13واحد من النوازع البدائیة في الق�ل�ب ال�ب�ش�ري./ ص
لنفترض بدءا أن الشخصیة كانت ت�ھ�دف إل�ى ن�ق�ل واق�ع 
األحداث إلى نقطة نسبیة من ن�وازع الش�ر ف�ي الس�ری�رة 
اآلدمیة ، بید أن ھذا األمر ھو ت�ك�م�ل�ة م�ن خ�الل م�ج�رى 
سرد بؤرة النص، إذا ما دخل وجھ المسكرات في م�وق�ف 
الشخصیة االنف�ص�ام�ي ؟ ف�ي ب�دای�ة ال�ن�ص م�ل�وح�ا ل�ن�ا 
بالتركیز على ھذه الجمل : (تبدل خالل�ھ�ا م�زاج�ي وس�اء 

) ع�ل�ى م�ا 12سلوكي بفعل اإلدمان على المسكرات./ ص
أظن أن ھناك حالة من االزدواجیة في س�م�ات أوص�اف ـ 
ألن بو ـ لحالة شخصیتھ فھو اآلخ�ر ال ی�ع�ل�م م�ا أس�ب�اب 
تحول شخصیتھ على ح�د ت�ق�دی�ري، ف�م�رة ی�ع�زوھ�ا إل�ى 
المسكرات، ومرة أخرى إلى فلسفة غ�ی�ر م�ب�رھ�ن�ة ح�ول 
طابعیة وجذریة الشر في القلب البشري مؤخرا عل�ى أی�ة 
حال نعود إلى أسباب إبطاء مساحة ال�زم�ن الس�ردي ف�ي 
النص، وذلك نظرا إلى ت�ع�ل�ی�ق أھ�م�ی�ة وت�ك�ث�ی�ف ال�ف�ع�ل 
الحاصل في الشكل التبئیري المركز ف�ي ع�م�ل�ی�ة الس�رد، 
وھو األمر الذي جعلنا ننظر إلى مشاھ�د وف�ق�رات ال�ن�ص 
بوصفھا الموصوف الواقع في مسافة الغایة والقصد م�ن 

 الفعل الشخوصي .
ـ الوجود العضوي ل�ل�م�ك�ان و م�ج�ری�ات ع�الق�ة الس�ارد 

 بالشخصیة.
في قصة (القط األسود) ی�ل�ع�ب ال�ع�ن�ص�ر ال�م�ك�ان�ي دورا 
مرتبطا بمالمح و سمات و مكونات الشخصیة القصصیة، 
حیث یرتبط الواقع داخل عوالم الشخصیة ال�ن�ف�س�ی�ة، ل�ذا 
نجد طبیعة الوصف المكاني للسارد، أضحى یظھر القابلیة 
العاملیة للمكان، وكأنھ تلك الفسحة المنزویة داخل جدران 
دھلیز مبطن، حیث یجرى التبئیر من الخارج ع�ل�ى لس�ان 
السارد العلیم، أما من یقوم بأفعال المساحة التمثیلیة م�ن 
النص ، فھو الشخصیة الساردة بواسطة ظلیة ضمیر األنا 
المخصوصة في النص تمثیال : (ھ�ذا ال�ج�دار ال�ذي ن�ج�ا 
بمفرده لم یك�ن س�م�ی�ك�ا ألن�ھ ج�دار داخ�ل�ي ی�ف�ص�ل ب�ی�ن 
الحجرات ویقع وسط البیت ، و إلیھ كان یست�ن�د س�ری�ري 
من جھة الرأس. وقد صمد طالء ھذا الجدار كان یتجمھ�ر 
حشد من الناس، وبدا أن عددا كبیرا منھم یتفحص جان�ب�ا 
مخصوصا منھ باھتمام شدید .. دنوت ألرى رس�م�ا ع�ل�ى 
الجدار األبیض كأنھ حفر نافر یمثل ق�ط�ا ع�م�الق�ا .. ك�ان 
الحفر مدھشا بدقتھ ووضوحھ، وبدا حبل یلتف حول عنق 

) أن الوجود المحوري للمكان كما ق�ل�ن�ا 13الحیوان./ ص
س�ل�ف�ا ، ی�ت�ض��ح م�ن خ�الل�ھ ذل�ك االخ�ت�الف ومس�ب�ب�ات��ھ 

وعالماتھ ، ھا ھنا تظھر آثار عملیة قتل القط مشنوقا من 
قبل الشخصیة في حادث و زمن سابق من النص ، ولك�ن 
الغریب في األمر ھو كیفیة إتمام ھذا الرسم على الج�دار، 
أو باألحرى كیف یكون شبح ھذا ال�ق�ط م�الزم�ا ل�م�س�رى 
متخیل من قبل الشخصیة و الناس المتجمھرة أمام صورة 
وھیكل الجدار؟ ما ی�ج�ع�ل�ن�ا ن�ن�ظ�ر إل�ى أح�داث ال�ق�ص�ة، 
بوصفھا آلیة تشخیصة إلى ح�ال�ة م�ن ح�االت االن�ف�ص�ام 
العصابي لدى الشخصیة، ھو ما یجعلنا ننظر إلى مس�اح�ة 
مقدمات النص على أنھا الحركة الباطنة لدواخل و حاالت 
الشخصیة المعاقة، وصوال إلى الوجود المضمر إلى روح 
ذلك الق�ط الش�ب�ح�ی�ة ف�ي إی�ھ�ام�ات و ت�داع�ی�ات م�خ�ی�ل�ة 
الشخصیة ذاتھا: (عندما وقع نظري ألول مرة ع�ل�ى ھ�ذا 
الشبح ـ إذ لم أكن أستطیع أن أعتبر أقل من ذل�ك، أس�ت�ب�د 
بي العجب و أفظع الذعر.. غیر أن التفكیر ال�م�ح�ل�ل ج�اء 
ینقذني من ذلك . لقد كان القط على ما أذك�ر، م�ع�ل�ق�ا ف�ي 
حدیقة متاخمة للبیت ، فلما أرتفعت صیحات التحذی�ر م�ن 
النار غصت الحدیقة فورا بالناس ـ وال بد أن ش�خ�ص�ا م�ا 
قد انتزعھ من الشجرة وقذف بھ عبر النافذة إلى غرفتي./ 

) كان من المم�ك�ن أن ی�ت�س�ع ت�ح�ل�ی�ل الش�خ�ص�ی�ة 14ص
االن�ف�ص�ام�ی�ة ن�ح�و ب�دائ��ل أخ�رى م�ن ن�وازع الض�م�ی��ر، 
والخروج بنتیجة مریحة نفس�ی�ا ل�ق�ل�ب و م�ی�ول ال�ف�اع�ل 
القاتل، وذلك ما غدت تكشفھ لنا تحوالت الشخصیة بعد ما 
فاض بھا شعورھا بتأنیب الضمیر وتصاعد وتی�رة ال�ن�دم 
بھا، وذلك ما بدا لنا واضحا عندما ذھبت الشخ�ص�ی�ة ف�ي 
أحدى لیالیھا الماجنة بالخمر والمثول إلى أقصى درج�ات 
تواصل جلد الضمیر لھا . یتضح لن�ا م�ن خ�الل ال�ف�ق�رات 
الالحقة من النص، أن الشخصیة قد صادفھا مرأى نق�ط�ة 
سوداء واقفة فوق أحدى ھامات برام�ی�ل ال�ح�ان�ة، وع�ن�د 
تدقیقھا في سحب الظالم في م�ك�م�ن ذل�ك الش�يء، ت�ب�ی�ن 
للشخصیة أنھ قطا بذات السمات السابقة للقط الذي ق�ت�ل�ھ 
شنقا : (وعلى مدى أشھ�ر ل�م أس�ت�ط�ع أن أت�خ�ل�ص م�ن 
ھاجس القط ، خالل ھذه الفترة عاودني شعور بدا لي أن�ھ 
الندم، ولم یكن في الحقیقة كذلك لم یكن أك�ث�ر م�ن أس�ف 
على فقد حیوان، وتفكیر بالحصول على بدیل م�ن ال�ن�وع 
نفسھ وشكل نفسھ/ وما سبب دھشتي ھو أنني ل�م أت�ب�ی�ن 
للحال طبیعة الشيء الواقف فوقھ.. دنوت ولمستھ بی�دي. 
كان قطا أسود ـ قطا كبیرا جدا ـ في حجم بلوتو ویش�ب�ھ�ھ 
تماما باستثناء شيء واحد، إذ لم تكن ف�ي أي م�ك�ان م�ن 
جسم بلوتو شعرة بیضاء واحدة، وكانت لھذا الق�ط ب�ق�ع�ة 
بیضاء غیر واضحة الحدود تتوزع على م�ن�ط�ق�ة الص�در 

 ) .14بكاملھا./ ص
 

 ـ الخلق القصصي بین عدوانیة الذات و عقدة السوداویة .
في الجزء الثاني من ترابط عالقة الشخصی�ة ب�ذل�ك ال�ق�ط 
األسود الجدید ، توافینا ذات السوداویة المقیتة م�ن ق�ب�ل 
مزاجیة الشخصیة القصصیة ، إذ ی�ل�ع�ب ف�ي ال�م�ح�ب�وك 
السردیـ التبئیري، معطى غرائبیا م�ن ن�اش�ط�ی�ة ال�م�ح�ور 
المركزي (الفاعل المنفذ) الذي یتسم ب�أقص�ى م�ح�م�والت 
العدوانیة على ذلك المخلوق األسود الجدید، وھكذا فعالیة 
مركبة تكراریة، تشكل بعدا جدیدا أكثر إقرارا ب�م�أزوم�ی�ة 
ھذه الش�خ�ص�ی�ة ال�دال�ة ع�ل�ى ع�دوان�ی�ت�ھ�ا وم�رض�ی�ت�ھ�ا 
المستوعبة: (ما أكد كرھي لھذا الحیوان ھ�و اك�ت�ش�اف�ي، 
صبیحة الیوم التالي لوصولھ أنھ مثل بلوتو، قد فقد أحدى 
عینیھ، غیر أن ھذا زاد عطف زوجتي عل�ی�ھ، ألن�ھ�ا ك�م�ا 
ذكرت ، تملك قدرا عظیما من المشاعر االنس�ان�ی�ة / ك�ان 
ھیام القط بي یزداد بازدیاد بغضي لھ.. فكان یتبع خطواتي 
بثبات یصعب إیضاحھ للقارىء.. ف�ح�ی�ث�م�ا ج�ل�س�ت، ك�ان 
یجث�م ت�ح�ت م�ق�ع�دي، أو ی�ق�ف�ز إل�ى ك�رب�ت�ي وی�غ�م�رن�ي 
بمداعباتھ المقززة/ ومع أنني كنت أتحرق في م�ن�اس�ب�ات 
كھذه لقتلھ بضربة واحدة، فقد كنت أمتنع عن ذلك بسب�ب 

) قد یطول 15من ذكرى جریمتي السابقة إلى حد ما./ ص
احساس العنف والرھاب داخل س�رائ�ر واق�ع الش�خ�ص�ی�ة 
فترة من الوقت، أي بمقدار ما تتراجع وتمحى ذكرى القط 
القدیم، ولكننا حسبنا أن للزمن داخل الشخصیة م�ح�ددات 
ثابتة وضمن فترة نفسیة مأزومة معینة، ولكن األمر بات 
یتصاعد بالشخصیة نحو فترات زمنیة ال ی�م�ك�ن احص�اء 
حساباتھا الظرفیة والمزاجیة. وإذا ما تفح�ص�ن�ا ال�ب�ن�ی�ات 
الالحقة من منظور العنف لدى الشخصیة حیال ذلك القط ، 
لوجدنا أن األمر قد طال كل األبعاد التقدیریة من ال�ج�ان�ب 
النفسي، بل أن الش�خ�ص�ی�ة وص�ل ب�ھ�ا ال�ح�ال إل�ى ق�ت�ل 
الزوجة بطریقة غاضبة وم�ن�ت�ق�م�ة ب�ع�د أن ك�ان ال�ف�أس 
مسددا إلى ذلك القط قص�دا ب�ق�ت�ل�ھ، غ�ی�ر أن�م�ا ح�دث أن 
الزوجة قد تحاشت ومنعت تصویب الضربة إلى ذلك القط، 
فما كان بالرجل إال أن أستشاط وراح یوجھ بنصل الف�أس 
إلى رأس الزوجة مخلفھا میتة، دون المساس بذلك ال�ق�ط 
الذي فر إلى مكان خفي من ال�ق�ب�و: (ت�ب�ع�ن�ي ال�ق�ط ع�ل�ى 
الدرج وكاد یرمیني، فستشاط غضبي ال�ج�ن�ون�ي، رف�ع�ت 
فأسا، متناسیا ما كان من خوفي الصبیاني الذي أوق�ف�ن�ي 
حتى اآلن، وسددت ضربة إلى الحی�وان ك�ان�ت س�ت�ق�ض�ي 

علیھ لو أنھا نزلت حیث تمنیت، غیر أن ید زوجتي أوقفت 
ھذه الضربة. كان ھذا التدخل بمثابة منخاس دفع بقبضتي 
إلى الھیاج الشیطاني، أنتزعت یدي من قبضة زوجت�ي و 
دفنت الفأس في رأسھا، فسق�ط�ت م�ی�ت�ة دون أن تص�در 

 ).16عنھا نأمة./ ص
 ـ رھبانیة تحنیط الزوجة داخل مدفن الجدار : 1

و إذا ما تفحصنا منطق االشتغال الحكائي في منجز قص�ة 
(القط األسود) الحظنا بأن ألن بو یس�ت�ث�م�ر ط�ری�ق�ة دف�ن 
الزوجة في النص بذات كیفیة الطریقة التي كان یدفن بھا 
ال�رھ�ب�ان ض�ح�ای�اھ�م ف�ي م�داف�ن ال�ج�دران ف�ي ال�ق��رون 
الوسطى على حد تعبیر ف�ق�رات إح�االت ال�ق�ص�ة : (ك�ان 
القبو مناسبا لمثل ھذه ال�غ�ای�ة . ف�ق�د ك�ان ب�ن�اء ج�دران�ھ 
مخلخال وقد تم توریق الجدران حدیثا بم�الط خش�ن ح�ال�ة 
الرطوبة دون تصلبھ. وفوق ذلك كان في أحدى ال�ج�دران 
تجویف بشكل المدخنة ت�م ردم�ھ ب�ح�ی�ث تس�ت�وي أج�زاء 
الجدار. وتأكد لي أن باستطاعتي انتزاع ق�ط ال�ط�وب م�ن 
ھذا التجویف و إدخال ال�ج�ث�ة، وب�ن�اء ال�ت�ج�وی�ف ل�ی�ع�ود 
الجدار كما كان بحیث ال ت�رت�اب ال�ع�ی�ن ف�ي أي ت�غ�ی�ی�ر./ 

وتتمثل بالغة و إجرائیة إتمام الجریمة على أت�م   )16ص
وجھ، ولكن الغریب في األمر، ھو غی�اب ذل�ك ال�ق�ط ع�ن 
مسرح ظھوره المعتاد و مطمئن في أرجاء البیت بعد عدة 
أیام من الحادث، وعلى ھذا النحو أخ�ذت ت�خ�ض�ع ج�م�ی�ع 
محفزات الشخصیة إلى البحث الناق�م ع�ن ذل�ك ال�ح�ی�وان 
المتسبب بتلك الجریمة، ولكن دون ج�دوى م�ن م�ح�اول�ة 
العثور علیھ في البیت. في الحقیقة ل�دی�ن�ا ب�ع�ض ال�م�آخ�ذ 
على حبكة قصة ألن بو، والبد لنا من توضیحھا كمساءلة 
جادة في قراءة مقالنا ھذا: كیف لرجال الشرطة ذلك العلم 
بمقتل الزوجة؟ لقد ج�رت األح�داث ف�ي ال�ن�ص ب�م�وج�ب 
تالحم محفزات داخلیة للشخصیة وزوجتھ والقط األس�ود، 
ودون أدنى عالقة م�ا ب�ال�ث�الث�ة ح�ی�ال ال�ع�ال�م ال�خ�ارج�ي 
للمنزل؟ أقول كیف تم إبالغ مخفر ورج�ال الش�رط�ة ع�ن 
زمن وقوع الجریمة، خص�وص�ا وأن ع�الق�ة ال�زوج م�ع 
زوجتھ لم یسبق لھا أي سابقة إشكالیة أو خالفیة ما حیث 
یتطلب أمرھم حینذاك متابعة و م�راق�ب�ة م�ن ق�ب�ل رج�ال 
الشرطة؟ أقول شخصیا أن مسأل�ة ق�دوم رج�ال الش�رط�ة 
تحت ھذا السقف القصیر من الزمن ق�د ی�ك�ون م�ن ق�ب�ی�ل 
سوء التخطیط والحنكة من قبل ألن بو في نسیج التكوی�ن 
الحبكوي لنصھ؟ على أیة حال تحقق رج�ال الش�رط�ة ف�ي 
مكان وقوع شبھة جریمة قتل الزوجة، دون سابق توكی�د 
منھم على أن الزوجة مقتولة عل�ى م�ا أظ�ن؟. وال�غ�ری�ب 
أیضا في األمر أن ألن بو راح یسلم میثاق جری�م�ت�ھ إزاء 
مكان مدفن الجثة بھذا الفعل االستعراضي الفج م�ن ق�ب�ل 
الشخصیة : (ھل أنتم ذاھبون أیھا السادة؟ـ ھذه ال�ج�دران 
متماسكة تماما، وھنا و بنوع من الزھو المتشنج، طرقت 
طرقا قویا على الج�دار ب�ع�ص�ا ك�ان�ت ب�ی�دي، ت�م�ام�ا ف�ي 
الموضع الذي أخفیت فیھ زوجة قلبي/ لم ت�ك�د أھ�ت�زازات 
ضربتي تغرق في الصمت حتى جاوبني صوت م�ن داخ�ل 
القبر! صرخة مكتومة متقطعة ب�دأت ك�ب�ك�اء ط�ف�ل، ل�ك�ن 
سرعان ما أخذت تتعاظم و تتضخم لتغدوا صرخ�ة واح�دة 
ھائلة مدیدة شاذة غریبة و غیر آدمیة ب�ال�م�رة / ل�ل�ح�ظ�ة 
واحدة ظل فری�ق الش�رط�ة مس�م�را، ع�ل�ى ال�درج ب�ف�ع�ل 
الرعب / تھدم الجدار، انھار قطعة واحدة. كانت الجثة ق�د 
تحللت إلى درجة كبیرة وغ�ط�اھ�ا ال�دم ال�م�ت�ج�م�د، وھ�ي 
تنتصب واقفة أمام عین المشاھدین وعل�ى رأس�ھ�ا ی�ق�ف 

 ).17القط األسود./ ص
 ـ تعلیق القراءة :

في الواقع أن عوالم أقاصیص الكاتب األم�ری�ك�ي ال�ك�ب�ی�ر 
إدغار أل�ن ب�و ك�ل�ھ�ا ت�ع�ت�م�د ھ�ذه ال�م�ع�ادالت وال�دالالت 
الغرائبیة من البدائل المغایرة لمخ�ال�ف�ات س�ن�ن ال�م�الم�ح 
الواقعیة المصورة، وم�ا وج�دن�اه ف�ي ح�ال دالالت قص�ة 
(القط األسود) ما ھي إال ذلك االنفراد وال�ت�ف�رد وال�ت�أث�ی�ر 
الكبیر في حكي أحوال النص القصصي، الذي غدا لنا ف�ي 
غایة العمق و التك�ث�ی�ف وس�م�و األداة ال�ب�ن�ائ�ی�ة ال�ن�ادرة 
لنموذج النص القصصي العالمي. وقد ی�ك�ون م�ف�ی�دا م�ن 
جھة ھامة، دراسة مجمل عوالم أق�اص�ی�ص ھ�ذا ال�ك�ات�ب 
المھیب، ألننا وجدنا في أدبھ القصصي الكالسیكي الثمین، 
حقیقة و أصالة و ھویة المش�روع ال�ق�ص�ص�ي ال�ح�ك�ائ�ي 
النادر من نوعھ، والذي راح یقدم لن�ا خ�اص�ی�ة ع�الئ�ق�ی�ة 
جادة وجدیدة في مدلول النص القصصي ضمن م�ؤھ�الت 
حقیقة وخلفی�ة ج�م�ال�ی�ة ف�ي م�ق�ول�ة ال�ت�ح�ل�ی�ل ال�ن�ف�س�ي 
والرمزي والغرائبي توظیفا مكینا یس�ت�ح�ق ك�ل ال�دراس�ة 

 واالھتمام النقدي.

 اءة   ( ا اد )       
 ر أإد ا   

ا وا 
 ا ا و ا ا اا   

 

  حیدر عبد الرضا
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 نص الثاني المعالج ال
 == أحمر شفاه =

 لیلى الطیب/ الجزائر
 على ناي الحزن
 أنفاس مصلوبة

 خثار إلحساس مبھم
 من مصل تریاق

 وضّمِة صدرِ 
 ھناَك ابقَ 
 في ُسباتك

 سأقمط شفاھي
 عساه ینطفئ الصمت

 !!..ونروي القصیدة
 لعلني الملم ماكان منك

 وشموس الفرح تضيء
 على أبواب السدیم

 تركت خلفي ارثا فقیرا
 بھ كدري

 من كھف مظلم
 ..أشطُب یوًما من العمرِ 

 سرق بسمتي
 في ھزأة الصمت

 حبٌّ معاٌق ..كالَوَدقِ 
 عجبت لخافقي

 ھل بَقَِي لي
 ..!!أحمر الشفاه ؟

 ..!! أو ضیعتھ على صدر الھوى
 ألذرف اآلھات

 كیف لمیالد حلم
 ....!!أن ینسى لمسة حب ؟

 لتثاؤب ذاكرتي المثقوبة
 سرائر البوح

 ضجت ثرثرتي
 وألف ألف سؤال

 على حجر المرمر
 بقایا صور.. تمتمات رثاء

 ..!! أیا وحدتي
 آسنة أحالمي

 تعتكف فرحتي
 تلوكني صحارى الحیرة

 من ظئر صمتھ
 شربت الجفا

 یالصقنا الفجر
 ھي لیلةٌ 

 على اوج القمر
 أْكتم َوجِعي

 قلبي للظى ھرم
 أیُّھا العجول

 أھدیتَك كلَّ اوقاتي
 في یم االنتظار

 ..تاھت خطاي
 ..متى تمزق ثوب النبض ؟

 حبلى برماد ذكراه
 المخاض عقیم

فس��ت��ان) م��ف��ردة تص��رح م��ن (
ال�وھ�ل�ة األول��ى ب�ن�غ�م��ة ص�وت�ی��ة 
ل�م�ص��ط�ل��ح دالل��ي، ان��ث�وي ن�اع��م 
االشارة، لھ خصوصیتھ ال�رم�زی�ة 
المتغیرة بسمات الجمال واس�ل�وب 
تذوق مختل�ف م�ن ام�رأة ألخ�رى 
ب�ج�وھ��ر ت�أث��ی�ره وت��أث�ره ن��ف�س�ی��ا 
واجتماعیا، ل�ھ ك�ی�ن�ون�ة مض�م�رة 
بروحانیة عاطفیة للمرأة على م�ر 
ال��ع��ص��ور ب��ھ��وی��ة خ��اص��ة ج��دا، 
وداللة لھا ص�ی�رورة دائ�م�ة غ�ی�ر 
م�ت�ن�اھ�ی�ة ل�ھ�ا ع�الق�ة ب�ال�م�ح�ی��ط 
الخارجي ل�ل�ش�اع�رة ف�ي حض�وره 
الزمني والمكاني ب�م�ا ی�خ�ف�ي م�ن 
دالئل من مرحلة ألخرى ف�ت�ت�ج�س�د 

 ... بكینونتھ طبوغرافیة كل أنثى
و(فس��ت��ان) ك��وح��دة ت��ع��ب��ی��ری��ة -

بمنظوره اللساني البسیط ك�م�ع�ی�ار 
حضاري ل�ل�ت�راث الف�ت ب�أس�ل�وب 
التجدید التي تنحو ل�ھ س�ی�م�ی�ائ�ی�ة 
قصیدة النثر بتداول أشی�اء م�ادی�ة 
بسیطة تجذب فكر المتلقي ف�ت�ث�ی�ر 
التف�اع�ل ال�ع�اط�ف�ي ب�م�ا ت�خ�اط�ب 
شعوره ال�ح�س�ي ب�أس�ل�وب ن�اع�م 
ج�ذاب وب��وح رق��ی�ق ف��ك��ل ش��يء 
لألنثى لھ سطوة ال�ج�م�ال وال�ذوق 

 ... واألناقة في فكر الرجل واألنثى
ون��الح�ظ ال��ب��ن��ی��ة ب��إض��اف��ة ی��اء  -

المتكلم (فستاني) یك�س�وهُ م�ع�ی�ارا 
لغ�وی�ا بص�ی�غ�ة إن�ی�وی�ة ال�ت�م�ل�ك، 
وس��ی��م��ائ��ی��ة تض��ع��ھ ض��م��ن آل��ی��ة 
القصد فترقى لمص�ط�ل�ح ت�رك�ی�ب�ي 

ب��م��ف��ھ��وم��ھ ال��دالل��ي ی��ن��ق��ل��ن��ا 
ل��خ��ص��وص��ی��ة ال��ذات ال��م��ت��ك��ل��م��ة 
ل�ت��ص�ب��ح غ��رض�ا قص�دی��ا وغ��ای��ة 
داللیة ب�ت�الزم م�ت�ك�ام�ل ال�ت�ع�ب�ی�ر 
ل�وظ��ی��ف�ة ادائ��ی�ة ض��م�ن الس��ی��اق 
ال��ت��داول��ي، ف��ن��س��ت��ذك��ر م��ا ع��ب��ر 
ھالیدي بقولھ عن الداللة "الدالل�ة 
ھي ما یرید المتكلم أن یعبر ع�ن�ھ، 
فالم�ب�ت�غ�ى م�ن ال�ع�ن�وان م�ا ت�ود 
الشاعرة أن تدلنا علیھ من ظاھ�رة 
ملبس لعمق ما نسجت منھ ت�ن�اغ�م 

 ... رؤیوي بعید
وقد اندمج المس�ت�وى ال�ت�رك�ی�ب�ي -

(ال�ن��ح��وي) وال��م�س��ت��وى ال��دالل��ي 
(المرجع�ي)، وب�ھ�ذا ت�ك�ون رؤى 
الت�داول�ی�ة ب�م�ا ن�درك�ھ م�ن دالل�ة 
ال��ل��ف��ظ وم��ا نس��ت��دل م��ن م��ع��ن��اه 
ال��غ��ائ��ر، ف��ی��ك��ون ال��ت��أوی��ل غ��ی��ر 
م�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى م�ع�ن�ى م�ع�ی�ن اال 
بس��ی��اق ت��راب��ط��ھ ب��ال��ن��ص وھ��ذا 
یرسخ التفاعل ف�ي ذھ�ن ال�ق�ارئ/ 
والمتلقي فیبحث عن ال�م�زی�د م�ن 

 ... قراءة النص بلذة االكتشاف
وب�ھ�ذا وظ�ف��ت الش�اع�رة رم��زا  -

بأبع�اده ال�ت�راث�ی�ة ل�ت�ول�ی�د دالالت 
للتذوق اإلنسان�ي ع�م�وم�ا، وألن�ھ 
یضمر بصداه أزمنة تاری�خ ت�ت�س�م 
بضبابیة عائمة ج�م�ال�ی�ا م�خ�ت�ل�ف�ة 
بأجمال نسبي ب�دون ت�ح�دی�د ن�وع 
معین كزي أو ل�ون ل�ت�خ�ت�ل�ف ف�ي 
ذھن القارئ من تراكم ال�م�ع�ل�وم�ة 
بما یالئم ھواه النف�س�ي ومس�ت�واه 
العقلي وب�ع�ده ال�م�ع�رف�ي، وب�ھ�ذا 
فالفستان یحمل بخیوطھ ونس�ج�ت�ھ 
م�راح��ل ت��ط��ور حض��اري ألج��ی��ال 
ع�ب�ر األزم�ن�ة ب�رواب�ط م�خ�ت��ل�ف��ة 
افتراضیة ببعد شم�ول�ي ال ی�م�ك�ن 
االس��ت��غ��ن��اء ع��ن ص��دى دالل��ت��ھ 
وجوده كح�دث آن�ي وم�ت�وال�د ف�ي 

 ... كینونة النص
أما العنوان اآلخر (أحم�ر ش�ف�اه) -

أتسم ب�ت�رك�ی�ب�ة م�ت�زاوج�ة م�ادی�ا 
ومعن�وی�ا، ورم�زی�ة ع�ت�ب�ة ت�ث�ی�ر 
التساؤل من أول وھ�ل�ة االھ�ت�م�ام 
ب��أدوات ال��زی��ن��ة وال��ت��ج��م��ل ل��دى 
المرأة، ل�ت�ب�دو أك�ث�ر خص�وص�ی�ة 
بمظھرھا األجمل كما ی�وح�ي دال�ھ 
ظاھریا، فالتجم�ل ص�ف�ة م�ت�غ�ی�رة 
ضمن حدود حالة نفسی�ة م�ع�ی�ن�ة، 
ف��ی��ب��وح ب��اط��ن رم��زی��ت��ھ دالئ��ل 
زمكانیة ال تحصى ت�ل�وح ف�ي اف�ق 
ال��م��راس��ی��م الش��ع��ب��ی��ة ب��ن��ك��ھ��ة 
اج��ت��م��اع��ی��ة ل��م��م��ارس��ة ط��ق��وس 
ال�ف�رح، ك�م�ا ت�زی�ح ال�ن�ق�اب ع��ن 
ت��اری��خ ط��ب��ی��ع��ة ح��واء األزل��ی��ة 
لالستزادة من الجمال وكما ن�ع�رف 
لتلبس الحریر وت�ت�زی�ن ب�ال�ذھ�ب، 
ھكذا خلقت الزینة للم�رأة ل�ت�ج�م�ل 
الجم�ال ال�رب�ان�ي، وم�ن�ھ ت�ت�ج�ل�ى 
دالئل تراثیة تفتح شھی�ة ال�ن�ق�اش 
والمت�اب�ع�ة ل�خ�ط�اب ع�ام ب�إح�ال�ة 
تأویلیة أن التزین والتجمل شع�ور 

 .... حسي متناغم بارتیاح نفسي
وبمتعة ال�ت�أوی�ل ل�ل�ع�ن�وان رب�م�ا -

یش�ي ب��ل�ون�ھ األح�م�ر ل�ح�م��ی�م�ی��ة 
من�اس�ب�ة م�ع�ی�ن�ة أو ذك�رى ح�ی�ة 
حاضرة غائبة، ف�ی�ھ�م�س ت�أوی�ل�ھ 
بشفاه رغبة ساكنة صمت أم�ن�ی�ة، 
لذا الشاعرة تختار ال�ل�ون ب�ق�ص�د 
محبب ومخف�ي ل�ح�ب�ی�ب�ة ع�اش�ق�ة 
بعاطفة أنثى متمردة على محیطھ�ا 
وبیئتھا، وقد تشیر بت�أوی�ل رح�ل�ة 
حب بأسرارھا المتكافئة أو ال�غ�ی�ر 
متكافئ، وكذلك یم�ك�ن ت�أوی�ل�ھ أن 
اللون األحمر ھو ما تنطقھ الشف�اه 
من رفض لحالة معین�ة أو س�ل�وك 

یمسھا بخ�ط�ر ال�ت�ص�رف ب�ھ�م�س 
خفي أو سوء ظن بمجتم�ع م�ك�م�م 
حریة التعبیر لمشاعر أنثى، ك�ذل�ك 
یمكن ألحمر الشفاه ذك�رى ع�ال�ق�ة 
في خ�ارط�ة األی�ام ب�ت�ج�رب�ة ح�ب 
الذع للحواس، ویبقى التأوی�ل ف�ي 
فكر المتلقي بشوقھ إلكمال عت�ب�ات 
النص والت�ع�رف ع�ل�ى مض�م�ون�ھ 
بما یمتعھ التروي للت�ب�ص�ر ب�رؤى 
ع���ذب���ة، وم���ا ی���ث���ري فض���ول���ھ 

 ... ومستوى انفعالھ لتتفتح األفاق
ف��دالل��ة ال��ب��ح��ث ع��ن ال��زی��ن��ة  -

واألناقة والجمال جانب من م�ت�ع�ة 
المرأة والتمتع بأنوثت�ھ�ا، م�ق�ت�رن 
بصفات من طبیعة رقة المرأة ك�م�ا 
ھو مألوف ومتعارف ع�ل�ی�ھ وب�م�ا 
تحمل من ف�ك�ر واع�ي ب�م�س�ت�وى 
ثقافي أو م�رك�ز اج�ت�م�اع�ي رغ�م 
كون التزین شخصي بالتقید بھ أو 
اھمالھ بتفاوت مق�ص�ود وع�ق�دي، 
فنالحظ ما نسبت الشاعرة بمف�ردة 
الفستان لھا بشكل محبب ب�ت�م�وی�ھ 
أن��ث��وي رائ��ع، ق��د یش��ی��ر ل��دالل��ة 
أعمق لذكرى مكان أو زمن مع�ی�ن 
بما تراه حبیبا أو وطنا ی�ح�ت�وی�ھ�ا 
أو تحتویھ یالمسھا الرؤى وی�م�أل 
علیھا الھمس، فتلبسھ جلدا یلت�ف�ع 
شریانھا ویالصق روحھا فیصع�ب 

 ....انتزاعھ والتخلي
كما وظفت أحمر الش�ف�اه ب�ع�م�ق  -

الفكرة بتأویالت م�ت�ع�ددة، ت�زاح�م 
ذھن القارئ ل�ی�س�ت�ق�ص�ي دالئ�ل�ھ، 
ب��م��ا ی��خ��ف��ي م��ن دالئ��ل م��ت��ع��ددة 
اإلشارة، كثی�رة االح�ت�م�االت ل�ك�ال 
العنوانین، ولربما تتغزل الشاع�رة 
ب�م�ا ت�ق�ت�ن�ی�ھ م�ادی�ا أو م�ع�ن�وی��ا؟ 
ولربما اف�ت�ن�ان�ا وغ�رورا ب�ج�م�ال 
االخ�ت��ی��ار وغ��ن��ج أن��ث��وي ی��وح��ي 
لعاطفة حمیمیة تبتغیھا واق�ع�ی�ا أو 
ذكرى تغازل خیال�ھ�ا م�ن ت�ج�ارب 
انسانیة، وبھذا نتطلع ب�ك�ث�ی�ر م�ن 
أسئلة االنفع�ال وغ�م�زات ت�ع�ج�ب 

 ...تغمر متابعتنا
قراءة بعض من الصور الشعری�ة -

األن��ث��وی��ة ال��ت��ع��ب��ی��ر وال��ن��س��وی��ة 
 ...الرموز

ل��ن��ق��ت��ط��ف ب��ع��ض م��ن رؤى -
الش�اع��رة م�ن ع��ت�ب��ات ال�ن��ص��ی��ن 
ونحط رح�ال�ن�ا ع�ل�ى ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الشواھد الم�س�ت�خ�دم�ة ك�م�ف�ردات 
نسویة بح�ت�ة ت�ع�د دالئ�ل وش�م�ت 
ب��روح أن��ث��ى وفس��ل��ج��ة وج��ود، 
ب��اس��ت��خ��دام م��ا ی��ن��اس��ب ال��م��رأة 
بالمقابل ال ت�ت�ن�اس�ب م�ع ط�ب�ی�ع�ة 
تكوین الرجل ومنھا صور شعری�ة 
ال ی��ل��ی��ق اال ان ت��ب��وح��ھ��ا أن��ث��ى 
سأتن�اول�ھ�ا الح�ق�ا ب�ت�ف�ص�ی�ل م�ن 
نص��وص��ھ��ا م��ث��ل(رائ��ٌب وج��ع��ي 

، ارتض��ع م��ن سمار الشَمس ـِ��ب 
أثداء أبجدیتي .. بف�س�ت�اِن ح�ب..، 
س��أق��م��ط ش��ف��اھ��ي، ھ��ل ب��ق��ى 
ل�ي ..أح�م�ر الش�ف�اه ؟!..، ح�ب�ل��ى 
ب��رم��اد ذك��راه،ال��م��خ��اض ع��ق��ی��م) 
ولنتابع مكن�ون�ات ال�ق�ص�د ب�دالل�ة 
األحاسیس،فما یعني لوج�ودھ�ا إال 
ترجمة لھویة أنثویة بحتة، ولتك�ن 

 ...على سبیل المثال ال الحصر
نرى النكھة األنثوی�ة ال�م�ف�ردات  -

) في الص�ورة الش�ع�ری�ة ال�ت�ال�ی�ة
سمار الشَمس) ـِ��ب رائ��ٌب وج��ع��ي 

م��ج��از ت��وھ��ج ال��ت��ع��ب��ی��ر ب��ج��م��ال 
االنزیاح، وت�ط�وی�ع ال�ل�غ�ة ب�رم�ز 
ال��ط��ب��ی���ع��ة ل��م���ف��ردة الش��م���س 
وتوظیفھا ضمن عناص�ر ال�ج�م�ل�ة 
ب��م��ا یس��ب��ق��ھ��ا وی��ل��ح��ق��ھ��ا أوح��ت 
بمكنون عمیق عن وجع ال�ف�راق، 
فنرى طاقة تغایر رائعة ب�ال�ت�ج�اوز 
عن المألوف، بأسلوب فني ممی�ز، 
فالسمار سمة جمالیة تبحث ع�ن�ھ�ا 

ال��م��رأة أح��ی��ان��ا ل��ت��ت��زی��ن ب��ھ��ا، 
بصیرورة زمنیة ح�ی�ن ت�ع�رض�ھ�ا 
ألشعة الشمس بفت�رة م�ع�ی�ن�ة، أو 
تطلبھا بص�ی�غ�ة ع�الج�ی�ة ل�ت�ح�ول 
اللون، ونرى في معجم�ی�ة (رائ�ب 
وسمار ) كالھما تحول بعد تف�اع�ل 
كیمیائي بتأثیر ح�راري، ول�ل�وق�ت 
الدور الفع�ال ب�خ�ال�ص�ة ال�ت�أث�ی�ر، 
احالة ت�أوی�ل�ی�ة ل�م�رح�ل�ة ال�ع�ش�ق 
بغرام مت�ج�ذر ال�روح ب�أح�اس�ی�س 

 ...وجدانیة
ك��م��ا ن��الح��ظ تض��اد اس��ت��ع��اري  -

مكثف لرمزیة السم�ار والش�م�س، 
فكما نعرف أن داللة رمز الش�م�س 
ایحاء للتوھج والوضوح والضوء 
الس��اط��ع، إش��ارة دالل��ی��ة غ��ائ��رة 
للنھار أما السمار فیع�ن�ي ال�ع�ت�م�ة 
وال��ل��ون ال��ق��ات��م، تص��وی��ر ب��اذخ 
الجمال باختالف متمازج وت�ج�اور 

 ... متوافق
من نص فستاني ن�ل�ت�ق�ط ص�ورة  -

شعریة رائعة جدا مزھرة باألنوث�ة 
وط��ب��وغ��راف��ی��ة ال��م��رأة ك��م��ا ف��ي 
(أرتض��ع م��ن أث��داء أب��ج��دی��ت��ي ) 
توظیف مكثف للم�ف�ردة ال�ن�س�وی�ة 
(أرتض��ع، أث��داء )م��ق��درة أدب��ی��ة 
باس�ت�خ�دام أدوات ف�ن�ی�ة ب�ت�ع�ب�ی�ر 
بسیط بإیحاء ع�م�ی�ق، ی�ك�م�ن ف�ي 
أف��ق ت��داول��ھ تض��اد غ��ی��ر ظ��اھ��ر 
نستقرئ زمنیة تحول مواربة بی�ن 
الجدب والنماء أو الفقد والتواج�د، 
اح��ال��ة ت��أوی��ل��ی��ة نس��ت��دل م��ن��ھ��ا 
ال��رض��وخ ت��ح��ت وط��أة ال��وج��ع 

 ...تصبرا بمرار موجوع
ن�رى ص��ورة ش��ع�وری��ة ب��ط�اق��ة  -

جمال�ی�ة ان�ث�وی�ة ال�ت�ذوق، ب�ب�ی�ان 
التعب�ی�ر وأدوات ت�ق�ن�ی�ة ف�ت�ق�ول، 
(ت��ط��ای��رُت م��ن ب��ی��ن ع��ط��رك) 
استعارة رائ�ع�ة م�ك�ی�ن�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر 
رق��ی��ق��ة االن��زی��اح ب��ب��الغ��ة ل��غ��ة 
ألبستمولوجیا أنثى مدرك�ة لص�ف�ة 
الوصف متحسسة لشفافیة اق�ت�ن�اء 
المفردة النسویة م�ن م�ق�ت�ن�ی�ات�ھ�ا 
األن��ث��وی��ة ب��م��ق��ارب��ة دالل��ی��ة ب��ی��ن 
ال��م��اض��ي وال��ح��اض��ر ب��زم��ك��ان��ی��ة 
غائرة، فكیف تتطایر الشاع�رة ان 
لم تكن عطرا ؟؟، إی�ح�اء ع�م�ی�ق 
ومتواري ورمزیة م�ع�ب�رة ب�ب�ی�ان 
التشبی�ھ ألن�ث�ى رق�ی�ق�ة وم�ب�ال�غ�ة 
ال��ج��م��ال ب��م��ا تس��ت��ح��ق��ھ ذات��ھ��ا 
وتقییمھا، تمازج متمكن بتوظ�ی�ف 
بینیة الزمن ل�دالل�ة ت�ع�دد وت�ك�رر 
الحدث، كما تحیل لدالل�ة ت�أوی�ل�ی�ة 
مبرر عما تعتقده ولتص�ور م�ت�ان�ة 
تلك العالقة مشبھ وج�ودھ�ا ع�ط�ر 
حیاتھ، فتطای�ر ذل�ك ال�ع�ش�ق ك�م�ا 
یتطایر العطر ونفذ زمانھ م�ث�ل م�ا 
تس��رب��ت أی��ام ول��ھ��ھ، تش��ب��ی��ھ 
استعاري رائع جدا عن ب�ق�ای�ا أث�ر 
وذكرى العالقة ألن ل�ل�ع�ط�ر وق�ت 
زم��ن��ي وت��ن��ف��ذ رائ��ح��ت��ھ، اح��ال��ة 
تأویلیة مكتملة التضاد بین ماض�ي 
ومستقبل داللة ل�إلھ�م�ال ونس�ی�ان 

 ...الحب
وعت�ب�ة خ�ات�م�ة ل�ن�ص فس�ت�ان�ي -

ب��ت��وظ��ی��ف ع��ذب (ب��ع��ث��رت��ن��ي... 
بفستان ح�ب)، ف�ك�م�ا ن�ف�ذ ع�ط�ر 
وجودھا بمعالم الحب�ی�ب ت�ب�ع�ث�رت 
آمالھا وأحالمھا وحی�ات�ھ�ا، واألن�ا 
ال�م��ج��روح��ة ب��ال��م�ع��ن��ى ال��م��وح��ى 
لمناجاة الحبیب بضم�ی�ر ال�م�ت�ك�ل�م 
ب��دالئ��ل��ھ��ا ال��غ��ائ��رة ال��ب��ع��د، م��ث��ل 
(عطرك وبعثرتني) وما بین (أن�ت 
وأنا) تمازج متواصل بلغ�ة رائ�ع�ة 
أن تختم�ھ�ا ل�ی�ل�ى ل�ت�ع�ود ع�ل�ی�ن�ا 
بالعنوان (فستاني) ببراعة وذك�اء 
لتلفت القارئ ما تعنیھ م�ن ت�ك�رار 
إلیحاء دالل�ي ن�درك م�ن�ھ ت�أك�ی�ده 
الوجودي في كیان النص فی�ت�ض�ح 

مض��م��ون م��ا ی��ح��ت��وی��ھ ال��ع��ن��وان 
 ...بخاتمة تسترجعھ بدالئل أخرى

وبعد أن ت�غ�ی�ر م�ك�ان ال�م�ف�ردة  -
ضمن نسق آخر اصبح لھ�ا ق�ی�م�ة 
لس�ان��ی��ة أخ��رى وم��ع��ن��ى ل��ل��دالل��ة 
وعالقتھا التزام�ن�ی�ة ف�ي ت�رك�ی�ب�ة 
النسق أضفت علیھا ع�م�ق�ا آخ�ر، 
وبذا خلقت الشاعرة داللة م�ك�ی�ن�ة 
برمز الفستان وبكل ما یحوي م�ن 
ذرات تنسج زمان ومكان لعالق�ات 
إنسانیة حمیمی�ة ال�ع�ش�ق ب�ف�ط�رة 
نقی�ة ال�رغ�ب�ات وم�ا ج�ب�ل ع�ل�ی�ھ 
البش�ر ب�غ�ری�زة الس�ك�ن�ى، ف�ن�ق�رأ 
ال��ح��ب م��ل��ك��وت ق��ائ��م ف��ي ذات 
الش��اع��رة رغ��م ال��ب��ع��اد ووج��ع 
ال��ف��راق، وی��ب��ق��ى األم��ل ك��أس 
العشاق باسترجاع زمن الذك�ری�ات 

 ... أو قدر یعاود
وبانعطافة على نص أحمر شف�اه  -

نقتط�ف ص�ی�غ�ة رائ�ع�ة ل�ل�م�ف�ردة 
النسویة، بلكنة أنثى خ�الص�ة ك�م�ا 
في (سأقمط شف�اھ�ي )ف�ی�ب�دو م�ن 
استخدام حرف الس�ی�ن ال�ذي ی�دل 
على نیة ال�ف�ع�ل ف�ي ال�م�س�ت�ق�ب�ل، 
وإی��ح��اء دالل��ي ع��ن ال��ت���ف��ك���ر 
وممارسة التعقل بص�م�ت م�ب�ال�غ، 
داللة عمیقة بفلسفة حوار تكنیك�ي 
لغریزة أنث�ى ب�ان ال�ك�ت�م�ان ع�ل�ى 
مض�ض ب��م��ح��ض ق��ھ��ر ال��خ��ن��وع 
كأجدى الحلول ألنثى ف�ي م�ج�ت�م�ع 
ب�ت�ق�ال�ی�د ش�رق��ی�ة، ل�رب�م�ا ت�أوی��ال 
غوایة السترجاعھ، ف�ن�رى ع�م�ق 
االنزیاح الداللي المختزل وقصدی�ة 
تش��ي ب��ت��ض��اد ع��ك��س��ي م��ا ب��ی��ن 
الص��م��ت وال��ك��الم، وم��ا یش��ی��ر 
الت�ع�ط�ش ل�رؤی�ة ال�ح�ب�ی�ب ب�ع�دم 
التواصل معھ احالة تأویلیة ل�روح 
صوفیة ال�ت�ل�ذذ ب�ع�ذاب االن�ت�ظ�ار، 
وف��ل��س��ف��ة ال��ن��ق��اء ال��وج��دان��ي 
ألحاسیس المرأة... أسل�وب ب�ل�ی�غ 
للداللة عن وجع المعاناة بق�س�ری�ة 

 .... السكوت
ونستمر ب�م�ف�ارق�ة أح�م�ر ش�ف�اه -

(ع��ج��ب��ت ل��خ��اف��ق��ي..ھ��ل ب��ق��ى 
لي ..أحمر الش�ف�اه ؟!!.) ت�ح�ادث 
الشاعرة وجدانھا الروحي ب�ح�وار 
ضمني وتساؤل بدھشة أح�اس�ی�س 
أنثى استفاقت على ألوان الج�روح 
الحسیة والنفسیة بقس�وة ح�ب�ی�ب، 
فالتجمل لألنثى ج�زء م�ن ال�ق�ب�ول 
على الحیاة وتصرف طبیعي بف�رح 
فلمن تتجمل !؟، ذل�ك ی�ت�ب�دى م�ن 
تراكم وجع الشعور بوقع ال�خ�ی�ب�ة 
وفداحة الصدمة، ت�ل�ج�أ ل�الن�ع�زال 
في مع�ب�د ال�روح، ف�ن�الح�ظ نس�ق 
الترابط ببنیة اللغة الشعریة یحق�ق 
االنسجام بتكرار م�ف�ردة ال�ع�ن�وان 
(أح��م��ر الش��ف��اه) ص��وت ت��أك��ی��د 
الداللة،إلی�ح�اء ال�ن�زوع الص�وف�ي 
العذب بأنوثة نقیة الدل�ی�ل ص�اف�ی�ة 
السریرة بتصوف م�خ�ت�وم ب�ع�ذاب 
وح��زن ح��ی��ر أم��ر ع��الق��ت��ھ��ا م��ع 
ال��م��ح��ب��وب، ف��أھ��م��ل��ت ال��ت��واص��ل 
بمحیط اھتمامھا وولعھ�ا األن�ث�وي 
ب��زی��ن��ت��ھ��ا وج��م��ال��ھ��ا ف��غ��دت ال 
تستطیب مناجاة مقتنیاتھا األق�رب 
لقلبھا والتي كانت جل اھ�ت�م�ام�ھ�ا 
واقرب رفقة مع الحبیب اص�ب�ح�ت 
اآلن تأجج ذاكرتھا بألم غیابھ، فال 
تحبذ استخ�دام�ھ�ا، وال تس�ت�س�ی�غ 

 ... التجمل
وقد تنفتح أواصر ال�دالل�ة ع�ل�ى  -

المفردة النسویة في رؤى ال�ق�ارئ 
لتأویلھ بما كان ألحمر الشف�اه م�ن 
رغ�ب��ة دف��ی��ن�ة ب��ال وع��ي ألم�ن��ی��ة 
خاصة لرمزیة أحمر الشفاه تت�وق�د 
ب��رؤی��ت��ھ أو م��المس��ت��ھ ب��م��ن��اج��اة 
روحیة مس�ت�م�د زف�رات األش�واق 
م�ن ك�ب��د االن��ت��ظ�ار ع�ل��ى م��ن��وال 

 ... الحزن ولوعة الفراق
ونالحظ ان�ح�راف ال�ل�غ�ة ب�ف�ن�ی�ة -

ال��ت��ش��ك��ی��ل م��ن ع��دة م��ت��ض��ادات 
متتالیة ب أنثویة واضحة كم�ا ف�ي 
الصورة الشعری�ة اآلت�ی�ة (ح�ب�ل�ى 
ب��رم��اد ذك��راه) ال��ح��ب��ل��ى م��ف��ردة 
نس�وی�ة ب�ح��ت�ة فس��ل�ج��ی�ة ال��خ�ل��ق 
ومعجمیة دال عل�ى رم�ز ال�ع�ط�اء 

 ... ودالئلھ النماء بضوء الحیاة
واس�ت�ك�م�اال ل�دالل�ة ال��ت�ض�اد ف��ي -

الص�ورة الش�ع�ری��ة م�ن اإلن�زی��اح 
التالي (ب�رم�اد ذك�راه) ب�م�ا یش�ي 
داللة الرماد من بقایا النار ی�ع�ق�ب�ھ 
البرد والجمود، وت�أوی�ال م�ا ب�ی�ن 
جذوة اشت�ع�ال ال�ح�ی�اة واج�ھ�اض 
ج�ن�ی��ن ال��ح�ب ق�ب�ل والدت�ھ ب�ی��ان 
استعاري مترف ال�م�ع�ن�ى ب�ب�الغ�ة 
تعبیر، ولربما یكون جذوة متخفیة 
تأویال إلحیاء األمل، فیتوھج ذھ�ن 
ال�ق�ارئ ل�ی�ب�ح�ث ع�ن م�دى رؤاه 

 ... بروعة تشكیل الصورة
وبطاقة جوھریة للذات األن�ث�وی�ة  -

ن��الح��ظ��ھ ف��ي ال��ت��ض��اد اآلت���ي 
(المخاض عقیم) استع�ارة م�ؤث�رة 
نفسیا بحس أنثى وس�ی�ك�ول�وج�ی�ة 
مشاعر تكوینیة ل�ل�م�رأة وخ�اص�ة 
طبیعة األم، فكیف یكون الم�خ�اض 
ع��ق��ی��م؟، ف��ال��م��رأة ذروة ح��ن��ان 
ودفء، والحبیبة كیان للم�ش�اع�ر، 
فھي األم الرؤوم یخیب است�ن�ش�اق 
أم�وم�ت�ھ��ا ح�ی��ن ف�ق�دان ول�ی�دھ��ا، 
ن��الح��ظ ت��آل��ف وت��خ��ال��ف ب��م��ج��از 
مكتنز من صمیم الح�ی�اة، ب�ت�ن�اغ�م 
التضاد وعمق المضمون ب�ان�ت�ق�اء 
مف�ردات نس�وی�ة دالل�ی�ة ال�م�ع�ن�ى 
ببنی�ة ب�اط�ن�ی�ة ال�ن�غ�م�ات بص�وت 
انثوي، فال مخ�اض ب�دون ع�ط�اء 
إال أن اللغة الشعری�ة ف�ي ت�رك�ی�ب 

 ...االنزیاح ادى مراد اإلیحاء
وق��د ت��وح��ي ب��ت��أوی��ل آخ��ر م��ن -

ال��ع��الق��ات اإلنس��ان��ی��ة ل��ل��رغ��ب��ات 
مكتومة ف�ي أح�الم الش�اع�رة وال 
تص��رح ب���ھ���ا األن���ث���ى ع���ال���ی���ا، 
نستقرؤھا عمق فلسفي وت�ف�س�ی�ر 
ن��ف��س��ي م��ؤث��ر ع��ل��ى ال��ع��الق��ات 
االنسانیة، نتلمس منھا ك�ث�ی�ر م�ن 
عالمات االستغراب ال�ت�ي ت�ف�رض 
مغزى السبات ف�ي ع�ال�م الص�م�ت 
بألم مكبوت واالب�ت�ع�اد ع�ل�ى أم�ل 

 ...استعادة الحبیب
وتبقى أحاسیس األنثى م�خ�ت�ل�ف�ة -

الفطرة قد ال یفھمھا نصفھا اآلخ�ر 
بس�ھ�ول��ة ت��ح�ت ض��غ�ط ال�ت�ق��ال�ی��د 
وال�ت��ح��ی��ز ال��ذك��وري وخ�وف��ا م��ن 
ال��خ��روج ع��ن ق��ی��د ال��م��ج��ت��م��ع 
والع�ش�ی�رة ب�اإلفص�اح ع�ن وع�ي 
وثقافة اجتماعیة ف�ھ�ل ی�وج�د ف�ي 
ك���ی���ان ال���ك���ون غ���ی���ر ال���رج���ل 

 ...والمرأة..؟؟
وع�ب��ر م�ا ت�ق��ت��ن�ي ال��م�رأة م��ن  -

أدوات زینة أو فستان ترتدی�ھ ف�ي 
ذكرى حب، یبقى منقوشا ب�ق�ل�ب�ھ�ا 
وجسدھا وروحھا متمس�ك�ة ب�ھ ال 
تخلعھ تراه كل حین وتزین شفاھ�ا 
بما یط�ی�ب ذك�راه!!، ف�ھ�ل ی�ك�ون 
بدیال للحبیب ..!!، لربما س�ی�ك�ون 
الفستان شبیھ الرؤیا ون�ق�ی�ض�ھ�ا، 
وقد یكون الفس�ت�ان رم�ز ت�أوی�ل�ي 
ألب�دی��ة مش�اع��ر ل��زم�ان وم��ك��ان، 
وأحمر شفاه رمز ذاكرة ال ی�ط�ال�ھ 
نس��ی��ان، وی��ب��ق��ى ك��ی��ان وج��ودن��ا 

 ...!طریدا للقدر

ا ا ا  ا دة اا... 
 2/ الجزء بحث وقراءة / إنعام كمونة/ العراق 

ًذه" أ وأ م" :م  ا  



كان یُ�وقِ�ف س�ی�ارت�ھ ف�ي س�اح�ِة ال�م�ت�ج�ِر    

الكبیر، عندما حانت منھ إلتف�ات�ةٌ ع�اب�رةٌ إل�ى 

�رت ق�دم�اه،  نافذة سیارٍة تھُمُّ بالخروج، تس�مَّ

وتلبَّستھ الدھشة، حاول أن ینادیھا .. یص�ی�ح 

باسمھا.. انعقد لسانھ، وذاب�ت ال�ح�روف ف�ي 

 حلقھ، وغاص في الصمت. 

 

كانت ھ�ي .. ب�ب�ھ�ائ�ھ�ا .. ورون�ق�ھ�ا ..زھ�رة 

ب��ریِّ��ة، ل��م ت��ن��ل م��ن��ھ��ا األی��ام، ول��م ت��خ��دش 

نضارتھا، كأنما لم یمرُّ سوى الربیع ع�ل�ی�ھ�ا، 

عیناھا .. الص�دی�ق�ت�ان.. ط�ف�ل�ت�ان ل�م ی�ب�رح�ا 

ح��دائ��َق ال��ب��راءة، ون��ج��م��ت��ان ف��ي س��م��اٍء ال 

تزورھا غیوم، لكم سافر فیھ�م�ا .. وط�ال ب�ھ 

 السفر.

ثالثون عاماً من ُعمرِه تن�ط�وي اآلن أم�ام�ھ، 

وھا ھي تُطلُّ علیھ من ن�اف�ذة س�ی�ارة، ك�ب�دٍر 

ھبط من علی�ائ�ھ ع�ل�ى ش�رف�ت�ھ ف�ي ال�ظ�الم، 

یحتویھ ب�ی�ن  جاھَد أن یتلمسھ .. یتحسسھ .. 

ذراعیھ .. نأى عنھ، واحتوت ذراعاه ال�ف�راغ 

 بینما احتواه الصمت والذھول. 

 

إلتفاتةٌ عابرةٌ .. خلعت أن�ف�اس�ھ م�ن ص�دره،  

وسحبتھ سحباً إلى الماض�ي، ث�م ت�وارت ف�ي 

الغیاب كما جاءت. تركتھ وھ�و ی�ت�اب�ع ب�ق�ای�ا 

عطرھا الذي مأل المكان، وحملھ إل�ى فض�ائ�ھ 

الخاص البعید. كان یحملھا ف�ي دم�ھ، ی�ت�ن�ق�ل 

بھا م�ن ب�ل�د إل�ى ب�ل�د، ت�الزم�ھ ف�ي حض�رة 

البشر، وفي غیابھم، تصاحبھ حیناً، وتط�ارده 

أحیاناً، لم یتبدد وجھُھا بین سحابات ال�وج�وه 

التي مّرت في س�م�ائ�ھ، ك�أن�م�ا ھ�ذه ال�وج�وه 

أم�ط��اٌر تُ��ج�ل��ي ال��غ�ب��ار ع��ن ص��ف�اء وج�ھ��ھ��ا 

 فتكشُف عن مكمن جوھره. 

لم یكن یفكر فیھا، في تل�ك ال�ل�ح�ظ�ة ال�ع�اب�رِة 

ال��غ��ام��رة، ح��ی��ن��م��ا أط��لَّ��ت ع��ل��ی��ھ م��ن ن��اف��ذة 

السیارة، كما تطلُّ شمٌس ب�ی�ن ال�غ�م�ام، ك�ان 

منشغالً حینھا بقائمةُ المشتری�ات ال�م�ت�خ�م�ة، 

التي طلبت�ھ�ا زوج�ت�ھ، وی�خ�ش�ى أن ت�خ�ون�ھ 

ذاكرتھ فیقُع تحت مقصلة ال�ت�ق�ری�ع ال�م�ع�ت�اد 

 .منھا

لم یفكر فیھا، ول�م ت�ك�ن ل�ت�غ�ی�ب ع�ن�ھ، ك�ان 

یخبِّئھا ف�ي ح�ن�ای�ا أض�ل�ع�ھ، وف�ي م�ط�وی�ات 

ذاكرتھ، تقتحم سكونَھ تارةً، وتارةً یستدعیھ�ا 

ك��ل��م��ا اس��ت��دع��ى ال��ط��ف��ول��ةَ، وأح��الَم الص��ب��ا 

وذكریاِت األمس السعیدة، كوردٍة ج�فَّ�ت ب�ی�ن 

صفحاِت كتاِب حی�ات�ھ، ی�ن�ع�م ب�رؤی�ت�ھ�ا ب�ی�ن 

الحین واآلخر، یجاھد أن یست�ج�م�ع ع�ب�ی�َرھ�ا 

د بمرور الزمن، ثم یعی�دھ�ا إل�ى  الذي كاد یتبدَّ

ي لتطوی�ھ�ا الص�ف�ح�اُت س�اك�ن�ةً  مخبئھا السرِّ

وادعة. ھكذا ظلَّت جوھرتھ الثمینة، یلتقطَُھا، 

یمسُحَھا بلطٍف، یستجلي بریقَھا، ثم ی�ع�ی�ُدَھ�ا 

إلى مكمنھا خش�ی�ة ال�ل�ص�وِص وال�م�ل�وث�ات؛ 

لتبقى كما ھي خارج الزمن، ال یطال�ھ�ا غ�ب�اُر 

 السنین. 

ھ�ي اآلَن ت��خ�رج م�ن م�ك��م�ن��ھ�ا، ف�ي ن�ظ��رة 

 عابرة، كیاناً حیّاً نابضاً أمام عینیھ. 

ثالثون عاماً مضت منذ أن أط�لّ�ت ع�ل�ی�ھ م�ن 

فُرجِة باب شقتھا، المقابل لباب شقتھ، وج�ھ�اً 

لوجٍھ، یوم زفافھا. كانت المسافةُ بینھما أكثر 

قرباً من باب الشق�ت�ی�ن، ت�واف�ٌق ف�ي ال�ع�م�ر، 

وترافٌق في الدراسة، ك�ان یض�م�ھ�م�ا ط�ری�ٌق 

واحد للمدرسة، وتج�م�ع�ھ�م�ا ق�اع�ةٌ دراس�ی�ة 

واحدة، لم یكن یبعد مقعُده عن مقع�دھ�ا أك�ث�ر 

مما یبعد باُب شقتِھ عن باِب شقتھا. ُعمٌر م�ن 

الذكریات ممتٌد بینھما، تناث�رت ح�بّ�ات�ھ ع�ل�ى 

ُسلِّم المنزل، وف�ي ال�ط�ری�ق إل�ى ال�م�درس�ة، 

وفي فنائھا، وعلى المق�اع�ِد، وف�ي ص�ف�ح�اِت 

الكتِب الدراسیة، وكراساِت الواجب المنزل�ي، 

ت��ت��ألألُ ع��ل��ى ج��ن��ب��ات��ھ ح��ك��ای��اٌت، وأح��داٌث، 

وم��ح��اوالٌت ش��ع��ریَّ��ة س��اذج��ة، وض��ح��ك��اٌت 

عفویة، ونظرات حال�م�ةٌ س�اھ�م�ة، ی�ت�ذك�رھ�ا 

 جمیعاً، یحیا بھا .. وفیھا.

 

تتشبث تفاصیلھا بجدار ذكراتھ، ی�ع�ل�م ج�ی�داً  

تاریَخھا جمیعاً، ومواقَع حدوثِھا، م�ع�ال�َم�ھ�ا، 

تأویالتِھ�ا، إّال ھ�ذه ال�ن�ظ�رة األخ�ی�رة، ال�ت�ي 

استعصى ع�ل�ی�ھ ت�ف�س�ی�رھ�ا، ح�ی�ن تش�اب�ك�ت 

نظراتُھ�م�ا ع�ب�ر ال�ح�یِّ�ز الض�ی�ق ب�ی�ن ب�اب�ي 

 شقتیھما یوَم وداعھا. 

 

تزوجت وحیدةُ والدیھا، وس�اف�رت إل�ى دول�ة 

أوربیة، لم یتعقب أخ�ب�اَرھ�ا، ال�ت�ي ان�ق�ط�ع�ت 

عنھ، عندما اضطرتھ ظروُف أسرتِھ أن تن�ق�ل 

محَل إقام�ت�ھ�ا ب�ع�ی�داً إل�ى أط�راف ال�م�دی�ن�ة. 

توارت عنھ سنوات، وتوارت أخ�ب�ارھ�ا، ول�م 

یتواَر طیفُھا الوفي فكان ال�م�ق�ی�َم ال�زائ�َر ف�ي 

خاطره. إنشغل ظاھریاً بعملھ، وجرفتھ الحیاةُ 

ج .. ُرزق ب�إب�ن�ة ج�م�ی�ل�ة  ھ�ا. ت�زوَّ في ِخَضمِّ

وولٍدین مشاكسین، أنَسوه الكثی�َر م�م�ا ك�ان، 

بینما بق�ی�ت ھ�ي ع�ل�ى رف�وف ال�ذاك�رة، ف�ي 

خزانٍة ُمحَكمة الغلق. لم یكن لیجرؤ أن یت�ق�دم 

لوالدھا، وھو الطالب في السنة النھائ�ی�ة م�ن 

البكالوریوس، ولم یكن أبوھا لیتأخَر في ال�رِد 

على ذلك الم�ھ�اج�ر ال�ث�ري، ال�ذي ھ�ب�ط م�ن 

السماء، لیقتنصھا ویطیُر بھا إلى بالد بعی�دة، 

 حیث احتواھا الضباب والغیاب. 

وھا ھي تختف�ى ث�ان�ی�ةً، ت�ت�ب�دد ف�ي ال�ف�راغ، 

یبتلعُھا الزحاُم والغیاب، بین�م�ا ان�ح�ن�ى ق�ل�ب�ھ 

یستجمع ما تناثر من عقد الذكریات على ُسلَِّم 

المنزل، وفي فن�اِء ال�م�درس�ة، وع�ل�ى م�ق�ع�ِد 

ال��ف��ص��ل ال��دراس��ي، وف��ي ص��ف��ح��ات ال��ك��ت��ب 

الدراسیة وكراسات الواجب المنزلي، وی�غ�ف�و 

لحظاٍت في حدائقھا العاطرة؛ یفیَق منھا ع�ل�ى 

رنَّة ھاتفھ المحمول، توقظھ من غفوتھ، تش�دُّ 

أذنھ وتصفع غ�ی�اب�ھ، وت�ج�م�ع ش�ت�ات�ھ ال�ذي 

ك�ان�ت  تبعثر ف�ي س�اح�ة ال�م�ت�ج�ر ال�ك�ب�ی�ر.. 

 زوجتھ .. تتعجُل عودتھ. 
 ……………... 

……………….. 

      ترمیم وصیانة اآلثار رئیس قسم * 
 جامعة المنیا/ مصر - كلیة الفنون الجمیلة

  ة   

 

    إ ة
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 بقلم :  
 أ. د. محمد أبو الفتوح محمود غنیم* 
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ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن (ع��ط��ش      
الیاسمین) ھ�و ع�ن�وان إح�دى قص�ائ�د 
ھذا الدیوان، إالَّ أننا ال نسطیع أن ننكر 
م�دى ت�وف�ی�ق الش�اع�رة ف�ي اخ�ت�ی�اره 
كعنوان للدیوان في كل شامل ومتحد ، 
حیث جاء كعنوان دال ع�ل�ى م�ا ت�م�ده 
قصائد الدیوان ال�واح�دة ت�ل�و األخ�رى 
من حالة ع�اكس�ة ل�ل�ع�ط�ش ال�ع�اط�ف�ي 
األن�ث�وي ل�الك��ت�م��ال ب�اآلخ��ر ال��رج�ل / 
الحبیب أو المعش�وق، وھ�و م�ا ی�ؤك�د 
بدایةً تباھي الدفوع العاطفیة كف�ج�رات 
لل�ھ�وس االب�داع�ي ل�ج�ل قص�ائ�د ھ�ذا 
الدیوان باستثاء رب�م�ا قص�ی�دة واح�دة 
جاءت فارقة ت�م�ام�اً أو خ�ارج س�ی�اق 
الوحدة الموضوعیة ونعني بھا قصیدة 
( سایس عربیات ) التي تطرح تج�رب�ة 
انسانیة بامتیاز ولو أنھا ت�غ�رد خ�ارج 

  السرب ..
وإذن ف (ع��ط��ش ال��ی��اس��م��ی��ن) ھ��و 
المعادل الموضوعي األكثر تعبیراً ع�ن 
الحالة الع�ام�ة ونس�ت�ط�ی�ع ت�ل�م�س�ھ أو 
االحساس بھ في ك�ل قص�ائ�د ال�دی�وان 
وھو ما یؤكد أنھ لی�س م�ج�رد ع�الم�ة 

م�ع�ل�ق�ة ع�ل�ى   للبدایة أو مجرد الف�ت�ة
قارعة ال�دی�وان ب�ق�در م�ا ی�ن�ج�ح ف�ي 
ت�ھ��ی��ئ�ة ال��م�ت��ل��ق�ى وم��غ�ن��ط��ة وج��دان��ھ 
لمع�ایش�ة أك�ث�ر اس�ت�م�ت�اع�اً .... وھ�و 
بالتالي ما یجعل من القصی�دة األخ�ی�رة 
التي تحمل نفس العنوان ھي القص�ی�دة 

 الماستر للدیوان .
سأقف وق�ف�ة خ�اص�ة ع�ل�ى ال�ق�ص�ی�دة 
األولى المعنونة (كیوبید) ثم أمُر ع�ل�ى 
قصائد الدیوان مرورا سریعاً ب�ع�د ذل�ك 

 –فقط لبلورة مناطق التوفیق والنجاح 
وم��ن��اط��ق   –ول�ن أق��ول ال��ت��م�ی��ز اآلن 

اإلخفاق وعلة ھذا وذاك حتى ی�ت�س�ن�ى 
للشاعرة التركیز على مناطق نج�اح�ھ�ا 
ومحاولة تجذیرھا وتث�ب�ی�ت دع�ائ�م�ھ�ا 
وتطویرھا ، ومن ناحیة أخرى ت�ف�ادي 
مناطق اإلخفاق فیم�ا س�ت�ن�ج�زه الح�ق�اً 
باعتبار أن ھذا الدیوان ھو مل�م�وس�ھ�ا 
األول ، ول��ل��ت��ج��رب��ة األول��ى ع��ادة 
أخطاؤھا التي نتعلم م�ن�ھ�ا وت�ل�ك أھ�م 

 مھمات النقد الشریف .
 

تعد قصیدة كیوبید معالجة أكثر ت�م�ی�زاً 
عن باقي معال�ج�ات ال�ت�ج�رب�ة ف�ي ك�ل 
القصائد ، حیث ھي القصیدة ال�وح�ی�دة 
التي استلھمت ال�م�ث�ی�ول�وج�ی�ا ل�خ�دم�ة 

ال�ط�رح الش�ع�ري وب�ل�ورة ال�ح�ال�ة ... 
فالمعروف أن كیوبید في المثیول�وج�ی�ا 
الرومانیة ھو إبن آلھة الحب والج�م�ال 
فینوس وق�د ص�ورت�ھ األس�ط�ورة ف�ي 
شكل مالك طفل ذو ج�ن�اح�ی�ن وی�ح�م�ل 
قوساً وسھاماً یرمي بھا قلوب ال�ب�ش�ر 
فیجرحھا ویشعل ب�ھ�ا ع�اط�ف�ة ال�ح�ب 

 وال فكاك منھا .......  التي ال خالص

ش��اع��رت��ن��ا / م��ن��ال م��ح��ي ت��رى أن 
ھ���ذاال���م���الك غ���ی���ر س���ع���ی���د ب���ھ���ذه 

الُمكلف بھا من قبل أمھ آل�ھ�ة   المھمة
الحب والجمال ، فھو یبكي بالفعل كلم�ا 
أصاب بسھمھ قلب وكأنھ ی�ك�ت�وي ھ�و 
ن��ف��س��ھ ب��ج��رح ال��ح��ب ، ل��ذا ف��ھ��ي 

 في ُمستھل قصیدتھا :  تتسائل
 

 لیھ بتزید دمعة كیوبید
ا یصیب بسھامھ الورد ؟!  لمَّ

ھذا السؤال التعجبي یُخبئ ش�ئ م�ا ل�م 
تفصح بھ الشاعرة ، أو لعلھا بالفعل ال 
تعرفھ ، ولنا أن نالحظ أن ال�ورد ھ�ن�ا 
ھو المعادل الموضوعي لقلوب ال�ب�ش�ر 
نساًء أو رجاالً (واألقرب بطبیعة الحال 
ھنا قل�ب ال�م�رأة / الش�اع�رة ذات�ھ�ا ) 

 ولذلك فھي تحاول اإلجابھ عنھ :
 

  علشان سھم الحب بیكوي
 أي قلوب بتحب بجد .

البد أن نقف لحظة عند كلمة : ب�ج�د .. 
ألنھا تؤكد أن ذلك لن یحدث في حاالت 
الحب الكاذب أو ال�م�زی�ف وم�ن ش�أن�ھ 
إذن أن یفضح كذب الحب أو زی�ف�ھ إن 
لم یكت�وي ب�ال�ف�ع�ل .. وم�ع اس�ت�ط�راد 

  الشاعرة یتأكد معنى الذاتیة :
 

  رغم الشوك اللي بیحمیھا

  ومقویھا في عز البرد
  جالھا سھم الحب قطفھا
ا شاف العود یشتد ..  لمَّ

نالحظ ھنا تجانس المستوى التعب�ی�ري 
من خالل اختیار الق�ام�وس ال�ل�ف�ظ�ي : 
الورد / الشوك / قطفھا / الع�ود ... ث�م 
یكشف الرمز عن داللتھ ح�ی�ن�م�ا ی�أت�ي 

 المفتاح الدال :
 

  شاف ضحكتھا یوم فرحتھا
 رقصت فوق غمازة الخد .

ولن یلتفت إلى غمازة الخد وأثرھا ف�ي 
ت�ج��ل��ی��ة ج��م��ال ال��م��رأة س��وى ال��ح��س 

 األنثوي على األرجح ..
وھكذا حتى تصل ب�ن�ا الش�اع�رة ل�ألث�ر 

 المرجو مع نھایة القصیدة :
 

  قام كیوبید من شدة ألمھ
 رافض یبقى مالك للحب .

ا عن المخب�وء أو ال�م�س�ك�وت ع�ن�ھ  أمَّ
الذي قلنا أن الشاعرة لم تفصح ب�ھ أو 
لعلھا ال تعرفھ فھو أن كیوبید ب�ال�ف�ع�ل 
قد أصاب نفسھ ب�أح�د س�ھ�ام�ھ ف�ج�رح 
ووقع في غرام امرأة تدعى (بسایك�ي) 
أحب�ھ�ا ح�ب�اً ش�دی�داً، ل�ك�ن�ھ خ�اف م�ن 
غضب أمھ فاحتال على إخفاء حبھ بأن 
أمر والد حبیبتھ أن یأخذھا إلى جزی�رة 
غامضة بعیدة ُمرعبة وأخبره أن ابنت�ھ 
ستتزوج ھناك من شخ�ص ل�ن ی�ظ�ھ�ر 
لھا إال ف�ي ال�م�س�اء ول�ن ت�رى غ�ی�ر 
طیفھ .. ل�ك�ن (بس�ای�ك�ي) ال�ت�ي ك�ان�ت 
سعیدة جداً بالزواح من حب�ی�ب�ھ�ا ال�ذي 
ت��ب��ادل��ھ ال��ح��ب اح��ت��ال��ت ھ��ي األخ��رى 
فأشعلت الضوء وھو ن�ائ�م واك�ت�ش�ف�ت 
أنھ كیوبید فازداد حبھا لھ ، وان�ف�ض�ح 
األمر وعلم�ت ف�ی�ن�وس ف�غ�ض�ب�ت ف�ي 
البدایة وفرقت بینھما ولكنھا رقت بع�د 
ذلك ووافقت ع�ل�ى زواج�ھ�م�ا ب�ع�د أن 
وضعت لعنة تجعل بس�ای�ك�ي ت�ن�ام وال 

 تفیق إالَّ مع قبلة حب من كیوبید .
ھكذا نجحت ش�اع�رت�ن�ا ف�ي اس�ت�دع�اء 
وت��وظ��ی��ف أس��ط��ورة ك��ی��وب��ی��د م��ن 
المثیولوجیا الرومانیة فأنتجت بال�ف�ع�ل 

  قصیدة شدیدة التمیز ..
نتسائل : لماذا لم تحاول استخدام ھ�ذه 
التقنیة الفنیة سوى في ھذه ال�ق�ص�ی�دة 

 فقط ؟
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 ل / ة ا  
 
 
 

  بقلم/ محمود عبد الصمد زكریا
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َ زٍف ُام 
 
 
 
 
 
 

 د. نصر عبد القادر
 مصر

 
 سارٌب باللیِل ..دامى الُخطُواتِ 
 ساھٌر .. أعزُف تحَت الُشُرفاتِ 

 للحیارى..والسھاَرى
 والجمیالِت اللواتى

 رَسَم الشوُق على أجفانِھنَّ ..
 الفارَس األشھَب .. والصبَح الُمواتى

 وتٌَر كالنصِل .. یدَمى فى لھاتى
 ینثُُر األنغاَم فى أرٍض َمواتِ 
 یُطلُق األحالَم ..فى لیِل الغُفاةِ 
 فحیاتى اللیُل.. واللیُل حیاتى

اُف كلِّ األزِمنةْ     وأنا ..طوَّ
اُب كلِّ األمكنةْ   وأنا ..جوَّ

  وصدیُق الُسھِد من ألِف سنةْ 
 ربما حلَّْقُت فوَق المئَذنةْ 
 ربما أھبطُ عْبَر الِمدَخنةْ 

 راشقاً فى كلِّ مْھٍد َسْوَسنةْ 
 وأغنِّى لعیوٍن آِمنةْ 

 أمضى ..كسحاٍب یتالشى  ثُمَّ 
 أصَحُب األحزاَن ..فْوَق الطُُرقاتِ 

           ** 
 ھاَك ُشبَّاَك الحبیبْ 

 وبصیٌص شاحٌب منھُ ارتمى فوَق الُدروبْ 
 ُغذَّ فى السْیِر إلى الدرِب القدیمْ 

 آِه یا لیالَى ..یاُحلَم اللیالى القَُزحیَّةْ 
 یادَم العصفوِر.. فى أیدى السنینْ 

 جئُت یا لیالَى ..أسقیِك حنینى ولُحوني
 فافتحى نافذةَ القلبِ الذى یُذكى ُشجونى

اَس أالَّ یقتُلونى  وأُمرى أھلَِك والُحرَّ
 عبَثاً ..حاوْلُت أن أُْخفى أنینى .. فاعُذِرینى

ةَ فى صوتى الحزینِ   وارَحمى البُحَّ
 واتركینى أتَداوى بالجنونِ 
 للریاحِ   واتُركى األمطاَر تھمي ..واتركینى

ى بالجراحِ   َخلَِق الثْوُب وصدرى .. قد تعرَّ
ى .. طولَ   بالنُّواحِ   لیلى  فدعینى أتَعزَّ

   فإذا الصبُح أتَى أھُرُب من وجِھ الصباحِ 
 فى انكساٍر أتَواَرى

 ربما آوى إلى ركٍن بعیٍد..فى حدیقةْ 
 واضعاً دمعى ..وآھاتى , وماضى ذكریاتى

 ومراراتِ الھزیمةْ 
 وصباباتى ..وأحالمى القدیمةْ 
 تحَت رأسى ..كى أناْم .....

 

 

 أاق ط اء
ا    

 
 قراءة : طالل سالم الحدیثي

یصحح القول عند شاعر م�ب�دع ون�اق�د مض�يء  
(أن الشعر تعبیر موقع بالصور)  ولن ندخل في 
تح�ل�ی�ل ك�ل�م�ة (م�وق�ع) ال�ت�ي ال ب�د أن ت�ع�ن�ي 
الموسیقى في الشعر ، بك�ی�ف�ة م�ا (ك�ی�ف ن�ق�رأ 
الش�ع�ر، أح�م�د ی�وس�ف داود م�ج��ل�ة ال�م�ع�رف��ة 

 ).1079؛ دمشق  206؛205العددان 
وقراءتي لشع�ر ھ�ذا الش�اع�ر ف�ي م�ج�م�وع�ت�ھ 
االولى (أشواق طائر الماء) بنی�ت�ھ�ا ال�رئ�ی�س�ی�ة 
الصورة وم�ا ی�ت�ب�ع�ھ�ا أو ی�ت�ن�اغ�م م�ع�ھ�ا م�ن 
م��وس��ی��ق��ى . وأحس��ب الص��ورة روح الش��ع��ر 
وأحسبھا مع الموسیقى (كینونة) القصیدة الت�ي 
تستھویني وتمتعنا وتثیر في نفوسنا ما ت�ث�ی�ره 
االشیاء الج�م�ی�ل�ة ب�أي ش�ك�ل ظ�ھ�رت ، ول�ع�ل 
(كینونة القصیدة ) ال تتعلق بالجمال وحسب بل 
تتعلق ب�ال�م�ق�درة الش�ع�ری�ة ال�ت�ص�وی�ری�ة ع�ن�د 
الشاعر وال�رس�ام وال�ك�ات�ب ف�ي ف�ن�ون ال�ق�ول 
المتعددة ، ومن ال�ح�ت�م أن األم�ر ھ�ن�ا ی�ت�ع�ل�ق 
بالصور الشعریة ما دمنا نتحدث عن مج�م�وع�ة 
شعریة لشاعر شاب ھو ثائر ثابت في مجموعة 
أولى لھ عنوانھا (أشواق طائ�ر ال�م�اء) وط�ائ�ر 
الماء ھنا ھو (النورس) بالتحدید ، ول�ل�ن�ورس 
طباع أھمھا (الترحال) فھو ط�ائ�ر ال یس�ت�وط�ن 
أرضاً ، ولكنھ یعود الى األرض التي فیھا الم�اء 
بعادة سنویة یغادرھا صیفاً وی�ع�ود ل�ھ�ا ش�ت�اء 
فھو رحالة شتوي منتظم في ح�ل�ِھ وت�رح�ال�ِھ ، 
فما أن تظھر بوادر الشتاء ح�ت�ى ت�راه م�رف�رف�اً 
بجناحھ عائد الى نھ�ر ال�م�اء ال�ذي غ�ادره ف�ي 
بدایة الصیف ، ف�ھ�و ط�ائ�ر م�رت�ح�ل ك�ارت�ح�ال 
الناقة في طلب المرعى وكارتحال ط�ائ�ر ال�ق�ط�ا 

 وراء موسم الحصاد.
وفي الرحیل تنمو (أشواق) وینمو حنین ، وھنا 
ترتسم الصورة صورة  (أش�واق الش�اع�ر) م�ع 

أشواق طائ�ر ال�م�اء ، ف�ك�أن ط�ائ�ر ال�م�اء ھ�و 
الشاعر وكأن الشاع�ر ھ�و ط�ائ�ر ال�م�اء وھ�ذه 
أشواقھ ، ولنقرأ بعض ھذه األشواق م�ن خ�الل 

 ما قالھ الشاعر :
األشواق النابعة من صم�ی�م ال�ب�ع�د ،، األش�واق 

 المنبعثة عن الرحیل یقول:
 أتیـھ فـي طرقـاٍت لسـت أعـرفھا
 وترھق الروح من أھوالھا العلل
 أبقـى أنــادي بآنـاتـي وأوردتـي
 تبقى خطاي على النارین تنتقل

 ویقول : 
 أطوف لیلي وناري ملء أوردتي
 ال مستغیـث لھـا أو راحـم رحمـا

 
 كسـاري البیـد وھـم ظـل یتبعـھ
 وعاد یحمل أوجاعاً بـھ وعمى

 ویقول:
 طـال البعـاد وآھــة تجتاحنــي
 للوصل حرفي یا زمان رسول

 ویقول :
 شدوا الرحال وساروا موكباً عجالً 
 والدھـر مـن بعدھم نـاراً یساقینـي
 یا راحلیـن فھـل للوصــــل ثانیــة
 فالبین من بعدكم أبكى (حیاطیني)

ھذه رح�ل�ة الش�اع�ر ث�ائ�ر ث�اب�ت وھ�ذه ب�ع�ض 
أش�واق�ھ ص�اغ�ھ�ا ف�ي قص�ائ�د ج�م�ی�ل�ة ال�ب�ن�اء 
والمعنى وأني ألرجو لھ التوفی�ق ف�ي مس�ی�رت�ھ 
الشعریة نحوى اكتمال أع�ل�ى ف�ي ذرى الش�ع�ر 
التي لن یصلھا إال مكتٍو م�ث�ل�ھ وع�اش�ق ل�ل�ك�ل�م 
مثلھ ومھموم مثل�ھ ف�ي م�دارج عش�ق ال�وط�ن 
وعشق ناسھ وعشق ترابھ. وتلك مزیة الشاعر 

 .في مراتب العشق
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ی��ط���رح ال���ن��ق���د ال���روائ���ي 
واالدبي بشكل عام إشكالی�ة 
ن���ظ���ام وم���رج���ع وأس���س 
ومعاییر لھذا الجنس االدبي 
أو ذاك، وكلما خرج ال�ن�ص 
م��ن دائ��رة ت��ل��ك ال��ث��واب��ت 
ال��ن��ق��دی��ة ال��م��ع��ت��م��دة ف��ي 
مدارس النقد ك�ل�م�ا اع�ت�ب�ر 
النص الروائي أو غیره من 
ال��ن��ص��وص األدب��ی��ة ش��اذا 

 .وغیر طبیعي وغیر مقبول
ولكن الیوم ھناك م�ن ی�دل�و 
بدلوه ویقول ھلموا لن�ك�س�ر 
تل�ك ال�م�ع�ای�ی�ر والض�واب�ط 
ونخترق حتى أسوار قواعد 
اللغة العربیة أو م�ا تس�م�ى 
أحیانا لغة قریش ، وی�راھ�ا 
م��ق��ی��دة ل��الب��داع ك��ن��ظ��ام 
دكتاتوري یسوق شعبھ كما 
ی��ود ھ��و ف��ق��ط ال غ��ی��ره، 
فیرون أصحاب ھ�ذا ال�رأي 
نصاً أدبیاً یعبر عن م�ت�خ�ی�ل 
صاحبھ وقناعت�ھ، ك�الش�ع�ر 
الش��ع��ب��ي ال��ذي ج��ع��ل م��ن 
م��ظ��ف��ر ال��ن��واب وس��ع��دي 
الحدیثي آیقونتان یذك�رھ�م�ا 
ویت�ف�اع�ل م�ع�ھ�م�ا الش�ارع 
ال��ع���راق���ي ب���م���س���ت���وی���ات���ھ 
ال�م�خ�ت��ل�ف�ة وأم��ث�ال ھ��ؤالء 
كثر، أو كاالغاني الش�ع�ب�ی�ة 
الراقصة التي اعت�م�دت ف�ي 
مناسبات الزواج وغ�ی�رھ�ا، 
والشعر الشعبي والحكای�ات 
الش��ع��ب��ی��ة واالس��ط��وری��ة، 
والمسرح الھزل�ي ل�م�ن ل�م 
ی��ط��ل��ع ع��ل��ى أس��س ھ��ذا 
االب��داع، ف��ل��ھ��ذه رواج ال 
یمكن اھمالھ أو تجاھلھ م�ن 
أصحاب الرأي اآلخر. وكم�ا 
یقول الفیلسوف البریط�ان�ي 
 آدم سم�ی�ث ف�ي االق�ت�ص�اد

وغ�ی�ره (دع�ھ ی�ع�م�ل دع�ھ 
ی��م��ر)، وم��ا ی��دع��م رأي 
ھ��ؤالء ال��ق��ول ال��م��ع��روف 

والذي ی�ؤك�د الص�راع ب�ی�ن 
الرأیین( ھل الفن ل�ل�ف�ن أو 
الفن للحیاة)، أي ھ�ل ال�ف�ن 
للنخ�ب�ة ف�ق�ط؟!. أم ل�ع�م�وم 
ال��ن��اس ال��ذی��ن ع��ل��ی��ن��ا أن 
نص��ل��ھ��م ون��ح��اك��ی��ھ��م، أل��م 
تسقط ال�ھ�ت�اف�ات الش�ع�ب�ی�ة 
أنظ�م�ة دك�ت�ات�وری�ة ق�اھ�رة 
ع���ج���زت ال���ن���خ���ب ع���ن 
اسقاطھا؟ ألم ت�ك�ن ال�ن�ك�ت�ة 
الس��ی��اس��ی��ة س��ی��ف��ا ق��اھ��را 

 .ألعتى األنظمة
وھنا سأت�ط�رق ال�ى روای�ة 
ت��ع��د م��ن الص��ن��ف األول 
ال��م��رت��ب��ط ب��أواص��ر ال��ن��اق��د 
الملتزم وتكاد تكون مصدرا 

 212ل�ھ ك��م�ا ورد ف��ي ص
للناقد القدیر حمدي الع�ط�ار 

 "ف��ي ك��ت��اب��ھ ال��م��وس��وم
ق�����راءات ف�����ي الس�����رد 

، "زمن ال�ك�ورون�ا  العراقي
ونقده لروایة للشمس وج�ھ 
آخر للروائي تحسی�ن ع�ل�ي 

 .كریدي
روایة واقعیة السرد، ت�دور 
أحداث�ھ�ا ف�ي ث�الث�ة أم�ك�ن�ة 
(ف��رنس��ا، ال��ع��راق، ای��ران) 
ب��االس��ت��ذك��ار واالس��ت��رج��اع 
وال��رؤى ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ی���ة 
ل��الح��داث، أم��ا أزم��ن��ت��ھ��ا 
فتكون بواكیر ال�ت�س�ع�ی�ن�ات 
ھي محورسردھ�ا، م�ا خ�ال 
االس��ت��رج��اع واالس��ت��ذك��ار 
فیذھب بك الى ال�ث�م�ان�ی�ن�ات 

 .أو غیرھا
 :أبطالھا

ی��وس��ف األب: ع��اش ف��ي 
قریة االع�ی�وج / ال�ع�م�ارة، 
قصی�ر ال�ق�ام�ة ج�دا وك�أن�ھ 
قزم، انتمائ�ھ ل�ل�ح�زب ك�ان 
تحقیقا للمصلحة وت�ع�ویض�ا 

 .عن نقص خلقي
وس�ام اب��ن ی�وس��ف: ت��دور 
االحداث ح�ول�ھ، ع�اش ف�ي 

بواكیر شبابھ في فرنسا مع 
والده الذي نقل الى مدرس�ة 
عراقیة ھناك بأوامر حزبیة 

 .تكریما لھ
نیكول: فتاة فرنسیة صدیقة 
وس��ام ول��ھ ع��الق��ة ح��ب 
ارتقت الى ع�الق�ة ج�ن�س�ی�ة 

 .سببت حملھا
ع��ب��اس: س��ائ��ق ت��اكس��ي، 
أستأجره وسام الیصالھ الى 

 .عرس صدیقھ
خلیل ث�اب�ت: رف�ی�ق ح�زب�ي 
متقدم ع�ث�ر ع�ل�ی�ھ م�ق�ت�وال 
قرب ب�رك�ة م�اء وھ�و ف�ي 
سیارتھ، عثر علیھ من قب�ل 
ع��ب��اس س��ائ��ق ال��ت��اكس��ي 

 .ومعھ وسام
من ھنا بدأت المشكلة، ی�ع�د 
ھ�ذا ال��ح��دث م��رك��ز دوران 
ك��اف��ة االح��داث ب��ت��ق��ن��ی��ة 
سردیة، لیعتقال ویغی�ب�ا ف�ي 

 .قھر السجون العراقیة
وس��ام دخ��ل ال��ع��راق ق��ب��ل 
أس�ب�وع م�ن ال�ح�دث ت�ح��ت 
ض�غ�ط وال�دت��ھ ال�ت��ي ت��روم 

 .رؤیتھ
ت��دور االح��داث وی��ع��ت��رف 
عباس تحت عنف التعذیب، 
اع�ت��رف ب��ان�ھ ووس��ام م��ن 

 .قتال الرفیق الحزبي
ت��ن��ت��ھ��ي ال��روای��ة ب��ھ��روب 
وسام من المعتقل ووصولھ 
ال�ى إی�ران ع�اب��را االھ��وار 
بعملیة مأساویة وتراجیدی�ة 
صعبة، وھكذا ی�روم وس�ام 

ال�ت�ي   العودة الى عش�ی�ق�ت�ھ
 .حملت منھ

روای��ة ت��م��ت��از ب��ال��ح��ب��ك��ة 
وجمال السرد، تظھر لك م�ا 
حصل ف�ي س�ج�ون ال�ع�راق 
من عنف واغتصاب ول�واط 
ومخدرات ورشا، والحقیق�ة 
أن حال ھذه السجون الی�وم 
أس��وأ م��م��ا ك��ان��ت ع��ل��ی��ھ 

أرھ�اب  4سابق�اً، ف�ق�ان�ون 
س��اق ال��ى اإلع��دام أب��ری��اء 
وال��ع��ك��س ص��ح��ی��ح، ف��ك��م 
مجرما تخلص من العق�وب�ة 

 .بالرشا
ھذه النماذج الملتزمة أراھا 
ال�ی�وم ت�ب�ح�ث ع�ن ال�ن�خ�ب 
التي قد تجد وقتا لق�راءت�ھ�ا 

عنھ�ا. ف�ي ح�ی�ن أو الكتابة 
ل�ل�ف�ن الش�ع�ب�ي غ�ی�ر   تج�د

الملتزم اق�ب�اال وج�م�ھ�وراً.. 
 .وعلینا احترامھ وقبولھ

  دا ا   

 /آ و  روا 
 .ي   واا 

 

 

 الروائي راسم الحدیثي/ العراقبقلم: 
 أبواب اآللھة غادرت رمادھا 

 وخاطت من طھرھا 

 لوحات العالم السفلي 

*** 

 

 تبتسُم للماضي وتحزُن على المستقبل 

 تمضغ رمادھا السماوي 

 وھي تعزُم الرحیل بھیئة عصافیر 

 مّرت ذكریاتي الصدئة أمامي 

 وھي تحمُل تجاعید إنتظاري الغامض 

ھكذا تضحك الشمس من تقاویم عھ�دي 

 العابسة 

*** 

 منذ إنھمار الضوء على الكون 

 كنُت أتجوُل في مؤخرة الھواء

 علّھ أعثُر على جسدي المتغیّم 

 تحت یافطتي ذھول إمرأة 

 تستیقظ من عتمتھا 

*** 

ھ�ذا ال��ھ��واء ل��م ی��دل��ُق ح��رارت��ھ ع��ل��ى 

 معبدي 

 مجرد غیمة تبرُد زخاتھا 

 لتحوي كأسي 

*** 

 مرایا اللیل تبعثُر أشالئي 

 بفوھة مصباح 

 كّل لیلة أحمُل عّكازي المقّوس 

 أرفسھ في زجاج الرغبات 

 كي ینیر لي كوكب األمنیات 

 ال أقدر أن أتخلّص من نومي 

 وعیونك ترتعُش من برد الشتاء

*** 

 جفّت دموع األبریاء 

 وما قلبت الغیمة نفسھا للنماء 

 كان الظل یسقط كنجم من السماء 

 یتدحرُج خلسة عبر ثقوب الماء 

*** 

 أنحني بظّل عكازة إجالالً لعناوین الحب 

 أتالشى في مجرات الكون 

 ألخلط الھواء بالغبار 

 ألتقطُ مرایا نفسي الملتھبة 

 وھي تسكُب النبیذ في جرار العمر

*** 

 سأزیل الظالم بذیل الفجر 

وأت��ق��رف��ُص ب��خ��ف��وت داخ��ل ف��ردوس 

 الكلمات 

 حتّام یبقى الظالم یالمسني؟ 

 وأنا في العقد الخامس من عمري 

 كّل الكائنات تركُض خلفي 

 كطبشور ینثُر فتاتھ للمتعلمین 

*** 

 أدخُل رصیف الذاكرة برایة بیضاء 

 لتغدو إیماءاتي قھقھات ضوئیة 

 یتسلّى بھا الجمال بنظارات فارغة 

*** 

أصیُخ السمع لتماثیل جردت في نی�ن�وى 

 من تفاصیلھا 

 أستلُف رأس سنطروق 

 لیقف خشیة أمام إلھ الشمس 

*** 

 كنُت یوماً ألوُح بأكمام السماء

 أللمس الظھیرة المشبعة باألنفاس 

 أتمایُل كّل لحظة بظالل متكسرة

*** 

 ما زال قوس روحي أخضر 

 یتعثر بلحیة آشور 

وھو ینقُش شعارات ی�ح�س�دن�ي ال�غ�رب 

 علیھا 

*** 

 أسمُع الیوم یباب قبّرة موّشحة 

 أذھلت رخام قببي 

وقفُت أمامھا كضریح یلمُع ف�ي خ�زان�ة 

 المومیاء

 تلك األصوات تدخلني في أنیاب عاجیة 

*** 

 تمّر أمامي كشقائق النعمان 

 تتدلّى حلماتھا في فم النحل 

 حینھا یسري الشھد بروح منحوتاتي 

 تخرُج من خزانتھا كفراشات األساطیر

 تتحرُك بأنفاس الھثة 

 مقمرة كالقنادیل 

*** 

أشاكُس ع�ال�م�ھ�ا ال�م�أل�وف ف�ي س�وق 

 عكاظ 

 كأّن سّرتھا قیثارة بابل 

 تعزُف سیمفونیة لإللھ مردوخ 

 مّرت سنین وقرابین المعبد ال زالت 

 تنسُج خیوط حریرھا بنوافذ أحالمي 

*** 

 كّل مساء أعقُد صفقة 

 لتأویل إیقاعاتي المنسیة 

 ربّما أمشي على الموج كقشة 

 تبرُق فضاءاتھا في راسن الغد 

 كإسطورة تنزُل من برج الكلمات...

  ا 
  ج ات

 
 

 العراقكریم إینا /   



التنجید مھنة قدیمة تسل�ل�ت م�ن أی�دي 
الجدات الى ال�م�ن�ج�دی�ن ال�م�ح�ت�رف�ی�ن، 
وباتت من التراث والفلكلور، الذي ف�ق�د 
سطوتھ على الساحة الشعبیة، ب�ع�د أن 
كان المسیطر على كل حفالت ال�ت�ن�ج�ی�د 
بالحواري واألزقة والدروب، التي ك�ان 
بمجرد وصول صداھا إلى األذان، یع�ل�م 
ال�م��س�ت��م�ع��ون ب��أن ھ�ن��اك ع��رس ق��ی��د 
ال��ت��ج��ھ��ی��ز، ووص��ل ل��م��رح��ل��ة إع��داد 

 اللحفان والمخدات والمطارح.
بتغییرات كثیرة مرت حفالت الت�ن�ج�ی�د، 
الت�ي ك�ان�ت ت�ق�ام ف�ي أف�ن�ی�ة ال�م�ن�ازل 

القدیمة وعلى األسطح، وت�ب�دأ ب�دع�وة 
ب��ع��ض ال��ن��س��اء والص��ب��ای��ا م��ن أھ��ل 
ال�ع��روس ح��ول ال�م��ن��ج�د، وھ��و ی��ق��وم 
ب�ع��م��ل�ھ، ی��ح�م��ل��ن ال��دف��وف وی��ت��غ�ن��ی��ن 
باألغاني التراثیة والفلكلوریة، وغیرھا 
مما اعتدن علیھ وت�وارث�ت�ھ�ا األج�ی�ال، 
حتى نھایة نھار ی�وم ال�ت�ن�ج�ی�د، وس�ط 

 جمع من الجیران واألحبة.
ول��ك��ن ب��ع��د ظ��ھ��ور أج��ھ��زة تس��ج��ی��ل 
األغ��ان��ي، ون��ت��ی��ج��ة ل��ت��ط��ور األف��ك��ار 
المجتمعیة ظھرت عادات وأفكار جدیدة 
لیوم التنجید، وأصبح الم�ش�ھ�د الس�ائ�د 
لھ ھو تجمع الشباب والبنات من أب�ن�اء 
الحي، وأھالي الع�روس�ی�ن أم�ام م�ن�زل 
ال��ع��ری��س ال��م��ت��واج��د ف��ی��ھ ال��م��ن��ج��د، 
ی��ت��راقص��ون ع��ل��ى أن��غ��ام األغ��ان��ي 
الش�ع��ب��ی��ة، مس��ت��ع��رض��ی��ن م��ف��روش��ات 
وأثاث العروس معلقة على حبال ممتدة 
ب��ع��رض ال��ح��ارة ال��ق��اط��ن ب��ھ��ا م��ن��زل 
العریس، ویت�س�م�ر ال�وض�ع ع�ل�ى ھ�ذا 
الحال ح�ت�ى ی�ن�ت�ھ�ي ال�م�ن�ج�د م�ن دق 
وع�زق م�رات�ب وم�ف�روش�ات ال��زواج، 

 وحالیا انقرضت ھذه العادات.
ولسنوات طویلة تربع�ت ت�ل�ك ال�م�ھ�ن�ة 
على عرش ال�ح�رف ال�ی�دوی�ة، وظ�ل�ت 
واح�دة م�ن أب�رز وأھ�م م�ع��ال�م رح�ل��ة 
ال�ت�ج��ھ�ی��ز ل��ل�ع�رس، وك�ان أص�ح��اب�ھ��ا 
یتنافسون فیم�ا ب�ی�ن�ھ�م ع�ل�ى ص�ن�اع�ة 
أفضل المفروشات، فأخرجت أجیاال من 
المن�ج�دی�ن ال�م�ھ�رة ف�ی�ھ�ا، وان�ت�ش�رت 

  محالتھم في كافة األحیاء الشعبیة.
والمنجد یسمى القط�ان (ال�ن�داف) ھ�ذه 
الحرفة كانت خیر شاھد على ال�ت�اری�خ، 
فالقطان والنداف اسمان لحرف�ة واح�دة 
لكننا ال نجد لھا الیوم أثراً إال الذك�ری�ات 
ع�ن�د اآلب�اء واألج�داد اس�ت�م�رت ح�ت�ى 
الخمسینیات وھي حرفة یدویة ت�ع�ت�م�د 
على مادة القطن فتحولھ إلى ص�ن�اع�ات 
ومنتوجات مختلفة كالمسان�د وال�م�خ�اد 

وال��ب��ط��ان��ی��ات واألغ��ط��ی��ة (ال��ل��ح��اف) 
 والمطارح والفرش.

تعد مھنة التنجید من المھن ال�ت�ي ل�ھ�ا 
ج�ذور ف�ي ال�ت�اری�خ، ع�رف�ت�ھ�ا م�ع�ظ�م 
الحضارات القدی�م�ة م�ث�ل ال�ف�رع�ون�ی�ة 
واإلغریقیة والرومانیة، وف�ي ال�ع�ص�ر 
الحدیث ال یجد مكاناً إال وبھ أثر لمھ�ن�ة 
التنجید، تعتب�ر م�ن أھ�م ال�م�ھ�ن ال�ت�ي 
عرفت في تاریخ العراق، كما تعد مھنة 
التنجید مھنة تراثیة، یعود عمرھا إل�ى 
مئات السنین، لكن ما یجمع المن�ج�دی�ن 
في العالم ھي حرفة ت�ت�وارث ع�ادةً أب�اً 
ع�ن ج�د، وع�ل�ى ال��رغ�م م�ن ال�ت�ط��ّور 
الص��ن��اع��ي واالع��ت��م��اد ع��ل��ى اآلالت 
الحدیثة في معظم المھن وال�ح�رف، إال 
إننا ن�ج�د ال�ب�ع�ض ی�ت�م�س�ك ب�األص�ول 
واألس�ال��ی��ب ال��ق��دی��م��ة، ل��ی��ت��ح��دى ب��ھ��ا 
ال�ت�ط��ور ب��أدوات�ھ ال��ب�دائ��ی�ة، وخ��ب�رت��ھ 
الع�ال�ی�ة، ل�ك�ن م�ا م�دى ال�ق�درة ع�ل�ى 
م��واج��ھ��ة ال��ت��ح��دي ف��ي ظ��ل ال��غ��زو 
الص��ن��اع��ي ال��ح��اص��ل، ف��ق��ب��ل ان��ت��ش��ار 
تكنولوجیا صناعة الوسائ�د واألغ�ط�ی�ة 
وال�ب��ط��ان��ی��ات وال��ف��رش، ل��م ی��ك��ن ف��ي 
المنزل سوى اللحاف كوسیلة ل�ل�ت�دف�ئ�ة 
والوقایة من برد الشتاء ، وكان�ت ھ�ذه 
المھنة تدخل في مست�ل�زم�ات ت�أس�ی�س 

 كل منزل جدید.
وھي من ال�م�ھ�ن ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة ال�ق�دی�م�ة 
ول��أل��س��ف ھ��ي ف��ي ط��ری��ق��ھ��ا إل��ى 
االنقراض، أو انقرضت تقریبا في أكث�ر 
ال�م�ن��اط�ق ف�ي ال�وق�ت ال�ح��ال�ي، ل�ع��دم 
االھتمام بھا من قبل المعنیین وإھمالھا 
من قبل ال�ج�م�ی�ع. وال�ت�ن�ج�ی�د ھ�ي م�ن 
الحرف الیدویة الفنیة، التي تجمع ب�ی�ن 
حرفیة الصنعة، وتجلیّ�ات ال�م�ب�دع ف�ي 
إضافة شیئاً من روح�ھ وإب�داع�ھ ع�ل�ى 
المنتج الذي یقوم ع�ل�ی�ھ، وھ�ي م�ھ�ن�ة 
تستوع�ب االج�ت�ھ�اد، وت�ط�ل�ق ال�ع�ن�ان 
ل��إلب��داع��ات ال��ف��ردی��ة، وتُس��اع��د ع��ل��ى 
التمیّز واإلضافة، الرتباطھا بمق�ت�ن�ی�ات 
البیت وتجھیزه م�ن ن�اح�ی�ة، وال�وض�ع 
االقتصادي لصاحب المنتج وما یراف�ق�ھ 
من بذخ في خامات المش�غ�ول، خ�اص�ة 
بعد أن كان التنجید یعتمد ع�ل�ى ص�وف 
الغن�م وال�م�اع�ز وال�خ�ی�وط واألق�م�ش�ة 

 المستخدمة.
صاحب الحرفة والمھنة ال�ذي ی�ت�ع�ام�ل 
مع مادة القطن الخام، ومن خ�الل ذل�ك 
یوف�ر ل�ألف�راد ول�أل�س�ر وال�ب�ی�وت، م�ا 
یحتاجونھ من مخ�ت�ل�ف أن�واع األث�اث، 
التي یحتاج إل�ی�ھ�ا ك�ل ف�رد ك�م�ا ی�ق�وم 
القطان حسب الطل�ب ب�ت�ج�ھ�ی�ز األث�اث 
الالزم لغرف الن�وم، وغ�رف اس�ت�ق�ب�ال 
الضی�وف وم�ا ی�ح�ت�اج�ھ ال�ح�ج�اج ف�ي 
موسم الحج من الف�رش وغ�ی�ره أث�ن�اء 
أداء فریضة الحج ق�دی�م�ا، ك�م�ا ی�ع�م�ل 
القطان على ت�ج�ھ�ی�ز غ�رف األع�راس 
ومناسبات حفل ال�زواج وال�م�ن�اس�ب�ات 
المختلفة، ول�ھ�ذا ف�إن ح�رف�ة ال�ق�ط�ان 
عادة تكون لصیقة باإلنسان من�ذ ال�ق�دم 
لحاجتھ إلى أنواع مختل�ف�ة م�ن األث�اث 
المنزلي وغیره، ولقد ك�ان ال�خ�ان ھ�و 
أول األماكن في ج�م�ع أص�ح�اب ح�رف�ة 
التنجید فاحتض�ن ع�ددا م�ن ال�دك�اك�ی�ن 
أص��ح��اب��ھ��ا ال��ذی��ن ی��ع��م��ل��ون ف��ي ھ��ذه 

 المھنة.
أما العوامل التي أدت إل�ى ان�دث�ار ھ�ذه 
المھنة، م�ن�ھ�ا ظ�ھ�ور اإلس�ف�ن�ج ال�ذي 
اكتسح السوق واح�ت�ل م�ك�ان الص�وف 
والقطن وذلك لسھولة تنجیده، وتقل�ص 
عدد م�ع�ل�م�ي ھ�ذه ال�ح�رف�ة وال�م�ردود 
ال��م��ادي ال��ق��ل��ی��ل ال��ذي ت��ع��ود ب��ھ إل��ى 
الحرفي، باإلضافة إلى عدم وج�ود م�ن 
یرعى ھذه المھنة وی�ھ�ت�م ب�ت�وس�ی�ع�ھ�ا 
وتطویرھا. فقد غزت األغطیة واللح�ف 
والوسادات الجاھزة ك�ل ال�ب�ی�وت، ول�م 
یعد الجیل الجدید یھتم على ماذا سی�ن�ام 
أو ماذا س�ی�ض�ع ت�ح�ت رأس�ھ، م�ع إن 
النوم على القطن والصوف یُفید الجسم 

 ویریحھ.
ف�ي ال��م��اض��ي ك��ان��ت أم ال��ع��روس أو  

العریس تجھز جھاز ابنتھا وابنھا، م�ن 
لح�ف وف�رش ووس�ادات ذات أق�م�ش�ة 
حریریھ ملونھ وجمیلة، وكان ال�م�ن�ج�د 
یتفنن كثیراً بزركشة اللحف، والتطری�ز 
ع��ل��ی��ھ م��ن ال��رس��وم��ات واألش��ك��ال 
الھندسیة حسب ال�ط�ل�ب م�ن�ھ�ا ط�ی�ور 
ال���ح���ب، ال���ن���ج���م���ة، ال���وردة، ورق 
الصنوبر، وغیرھا م�ن األش�ك�ال ال�ت�ي 
كانت تلقى طلباً، ورغم ظھور ال�ل�ح�اف 
والبطانیات المصن�وع�ة أل�ی�اً وال�ذي ال 
تحتاج في صناعتھ إلى المنج�د ك�ون�ھ�ا 
تصنع من ال�ف�ای�ب�ر وت�خ�اط ب�م�اك�ی�ن�ة، 
ولیس بالید كما كان اللح�اف ال�ق�ط�ن�ي، 
إال أن ال�م��ن��ج�د م��ا زال م�ن��ت��ش�ًرا ف��ي 

  البلدان العربیة
وخ��اص��ة ف��ي األری��اف، وإن ك��ان ق��د 
خسر ال�ك�ث�ی�ر م�ن زب�ائ�ن�ھ ب�ف�ع�ل ھ�ذا 
التطور وانت�ش�ار ال�ب�ط�ان�ی�ات ورخ�ص 

 سعرھا.
البد للمنجد من ح�ی�ازة أدوات م�ھ�ن�ت�ھ 
الرئیسیة، فالقوس وھ�و أداة خش�ب�ی�ة 
مقوسة یتراوح طولھا من متر إلى متر 
ونصف مربوطة بوتر غل�ی�ظ، ویص�ن�ع 
الوتر من األمعاء ال�دق�ی�ق�ة ل�ل�خ�روف، 
ویلزم للوتر الواحد أربعة أمعاء تش�ك�ل 
أربعة بتوت ھي المادة األول�ی�ة ل�ل�وت�ر 
ویفضل أن تكون األمعاء لخراف بل�غ�ت 

 سنة من العمر.
وال�م�ط�رق�ة وتس�م�ى ال�ج�ك وھ�ي أداة 
خشبیة قصیرة بنھایة ع�ریض�ة، ول�ھ�ا 

س�م، ب�اإلض�اف�ة ال�ى  15مقبض بطول 
عص��ا م��أخ��وذة م��ن ش��ج��رة رم��ان أو 
خیزران. مع خ�ی�وط ب�ی�ض�اء وم�ل�ون�ة 
وأبر خیاطة كبیرة والكشتبان ومشرط�اً 

 حاداً ومقص.
تبدأ عملیة التنجید بإحضار ال�ق�ط�ن أو 

الص�وف ل�ل��م�ن�ج��د ب�ع��د غس�ل��ھ ج�ی��داً، 
وتنشیفھ، ویقوم المنجد بفرد القطن أو 
الصوف ویفك�ك ال�ك�ت�ل ال�م�ت�ل�ب�دة ع�ن 
بعضھا، وفصل ما بھ من بق�ای�ا خ�ی�وط 
أو شوائب، وبعدھا یبدأ المنجد بعمل�ی�ة 
النفش أو ال�ت�ن�ع�ی�م م�ن خ�الل الض�رب 
ب�ال�ع�ص��ا ع�دة م��رات، وی�ق�ل��ب إلت�م��ام 
عملیة التفكیك وفرز الرمال والش�وائ�ب 
منھ، ثم یقس�م�ھ�ا إل�ى أقس�ام ص�غ�ی�رة 
بانتظار عملیة الندف، وحدیث�اً ظ�ھ�رت 

 آالت كھربائیة خاصة للنفش والتنعیم.
یجلس المنجد قبالة كومة القطن، تاركاً 
مساحة لنثر الق�ط�ن ال�م�ن�دوف، وت�ب�دأ 
العملیة بضبط الوتر عن طری�ق إص�ب�ع 
ال�دوزان، ح��ی�ث یش��د ال�وت��ر ویض��رب 
علیھ بالمدقة، والمنجد الخبیر ی�ت�ع�ام�ل 
مع قوسھ كما یتعامل ال�م�وس�ی�ق�ى م�ع 
أوتار آلتھ، یالمس الوتر كومة ال�ق�ط�ن 
ف��ي ال���ث��ل���ث األول م��ن���ھ، ویض���رب 
بالمطرقة عند المنتصف أو بدایة الثلث 
األخ��ی��ر ف��ی���ص��در ن��غ���م��ة ع��ریض���ة 

ت�ل�ت�ف أل�ی�اف ال�ق�ط�ن ع�ل�ى   مكتومة،
الوتر، یرفع القوس إلى ال�ھ�واء وی�دق 
المدقة الثابتة فینثر الوتر حمولتھ بعیداً 
ع�ل��ى ش�ك��ل خ�ی��وط م��ف�ك��ك��ة رھ��ی��ف��ة، 
ویص��در ص��وف��اً ح��اداً وق��وی��اً، وب��ھ��ذه 
اآللیة المتكررة یق�وم ال�م�ن�ج�د بس�ح�ب 
قسم من القطن محوالً إی�اھ�ا إل�ى قس�م 
كبیرة م�ف�ك�ك، وب�ی�ن ال�ح�ی�ن وال�ح�ی�ن 
یتوقف المنجد لنتطیف الوتر مما ع�ل�ق 
بھ م�ن ب�ق�ای�ا ق�ط�ع ال�ق�ط�ن الص�غ�ی�رة 
المعلقة على الوتر والت�ي ت�ؤث�ر ع�ل�ی�ھ 
ونغمتھ، ویدرك المنجد ذلك م�ن ت�غ�ی�ر 
النغمة وقلة ما ی�ج�ذب�ھ م�ن ق�ط�ن م�ن 
القسم األساسي، ویقال عن ھذه الحال�ة 

 أن الوتر ثقل وبربط.
قدیماً كانت عم�ل�ی�ة ح�ل�ج ال�ق�ط�ن ت�ت�م 
یدویاً بواسطة آلة خشبیة، ع�ب�ارة ع�ن 
دوالب یدار یدویاً ویقوم ب�ع�زل ال�ق�ط�ن 
عن البذور عند جني مح�ص�ول ال�ق�ط�ن 
وفي الخریف، وبعدھا تبدأ عملیة ن�دف 
القطن. جاءت تسمیة الندف م�ن ن�ف�ش 
القطن والتي تتم بواسطة ضرب القط�ن 
بآلة ذات وتر غلیظ عل�ى ش�ك�ل ق�وس. 
أما ندف الصوف ی�ت�م ع�اده ف�ي فص�ل 
الربیع وذلك ب�ع�د ع�م�ل�ی�ة ج�ز ص�وف 

 األغنام.
یبدأ "النداف" عملھ بنثر القط�ن ع�ل�ى 
حصیر لیعرضھ ألشعة الشم�س ل�ف�ت�رة 
من الزمن لتسھل عملیة تنظیف القط�ن 
وتقلیبھ، وت�خ�ل�ی�ص م�ا ع�ل�ق ب�ھ م�ن 
شوائب وأجزاء قطنیة متماسكة، وت�ت�م 

 ھذه العملیة بواسطة "الجك،
بعد تجھیز الصوف یقوم المنجد بمليء 
القماش المفّصل والمحاك مسبقاً حسب 
الطلب سواء أكان مخ�دة أو ل�ح�اف أو 

غیرھا ثم ی�ق�وم ب�خ�ی�اط�ت�ھ�ا ویض�ی�ف 
 علیھا نقشات للتزیین.

وع��ادةً ی��ح��ت��اج ت��ن��ج��ی��د ال��ل��ح��اف إل��ى 
طبقتین م�ن ال�ق�م�اش، ط�ب�ق�ة س�ف�ل�ی�ة 
ویفضل استخدام القماش الخام القطن�ي 
األبیض اللون، والطبقة العلوی�ة ت�ك�ون 
من الساتان الملون، وھناك عدة أل�وان 
م��ن��ھ��ا األص��ف��ر واألزرق وال��زھ��ري 
وغیرھا من األل�وان، والس�ات�ان أن�واع 
متعددة منھا الس�ات�ان ال�ح�ری�ري وھ�و 
األفض��ل واألط��ول ع��م��راً، والس��ات��ان 
ال�م�م��زوج ب�خ��ی�وط ال�ب�ول��ی�س�ت��ر وھ��و 
أرخص وأقل جودة، والزبون ھو ال�ذي 
ی��خ��ت��ار ویش��ت��ري ن��وع��ی��ة ال��ق��م��اش 

 المستخدم حسب إمكاناتھ المادیة.
وبالنسب�ة ل�ل�ف�رش یس�ت�خ�دم ال�ق�م�اش 
حس��ب ن��وع��ھ��ا، إذا ك��ان��ت ال��ف��رش��ة 
مخ�ص�ص�ة ل�ت�م�د ع�ل�ى األرض ت�ن�ج�د 
بقماش خام أبیض، ویخ�اط ل�ھ�ا ك�ی�س 
قماشي ملون یغلفھا بالكامل لحم�ای�ت�ھ�ا 
والحفاظ على نظ�اف�ت�ھ�ا، وی�م�ك�ن ف�ك�ھ 
بسھولة وغس�ل�ھ ك�ل�م�ا اتس�خ وإع�ادة 
ت��غ��ل��ی��ف ال��ف��رش��ة ب��ھ، أم��ا ال��ف��رش��ة 
المخصصة ل�ل�س�ری�ر ی�م�ك�ن اس�ت�خ�دام 
القماش ال�ق�ط�ن�ي األب�ی�ض أو ال�م�ل�ون 
حسب طلب ال�زب�ون، وال ت�ح�ت�اج إل�ى 

 كیس قماشي لتغلیفھا.
وعند تجھیز اللحاف یستوع�ب ال�واح�د 

كی�ل�وغ�رام م�ن ال�م�ادة  15-12ما بین 
المراد تصنیعھا منھا، ویقل الوزن كلما 

 صغر اللحاف.
ویس�ت�خ�دم ال�م�ن�ّج�د ال�ع�ص�ا ال�خ�ف�ی�ف��ة 
واللینة، لتحریك الصوف أو القطن م�ن 
مكان إلى آخر، ل�ت�وزی�ع الس�م�اك�ة ف�ي 
الفرشة أو ال�ل�ح�اف أو زی�ادت�ھ�ا وف�ق 
الحاجة، لتعذر استخدام الیدین في ھ�ذه 
الحالة، ل�ت�أث�ی�ر ال�ث�ق�ل ع�ل�ى مس�ت�وى 
القطن، ما قد یج�ع�ل�ھ غ�ی�ر م�ت�س�اوي، 
فتظھر مع االست�خ�دام ن�ت�وءات ت�ج�ع�ل 
المنّجد یعید التنجی�د م�ن ج�دی�د، وب�ع�د 
االن��ت��ھ��اء م��ن ت��وزی��ع ال��ق��ط��ن داخ��ل 
القماش، تتم حیاكة فتحة القالب، وم�ن 
ثم ت�أت�ي ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ض�ری�ب ل�ت�ث�ب�ی�ت 
الصوف مع الق�م�اش، وھ�ي ال�خ�ی�اط�ة 
بش��ك��ل ط��ول��ي وع��رض��ي، ب��اس��ت��خ��دام 
اإلبرة الطویلة مخاط والخیوط الق�وی�ة، 
بمساعدة الكتشبان وھ�و أداة م�ع�دن�ی�ة 
تش��ب��ھ وع��اء ص��غ��ی��را ب��ح��ج��م أن��م��ل��ة 
اإلصبع، خشن من الخارج وأملس م�ن 
ال�داخ��ل، ی��وض��ع ف��ي أص��ب��ع ال��م��ن��ّج��د 
لحمایتھ من وخز اإلبرة، ویس�اع�د ف�ي 

 غرزھا في قالب اللحاف أو الفرشة.
وأفضل أنواع الوسائد المحش�و ب�ری�ش 
النعام والبط والقطن األص�ل�ي وال�ق�ط�ن 
الصناعي بأنواعھ، والقطن مھم للكثی�ر 
من الناس ممن یع�ان�ون م�ن مش�ك�الت 
ف�ي ال��رق��ب�ة وال��ظ��ھ��ر وال��ع��م��ود، وذو 
أھمیة مالئمة للوسادة من حیث وزنھ�ا 

 ومطابقتھا للشروط الصحیة.
  المصادر

 ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة
 وكاالت. مواقع األخبار. الدستور ـ طلعت شنا

  20 ج/ أ زن    

ا   
 

 

 

 إعداد: 
 بدري نوئیل یوسف 

26  

Wednesday 
AL iraqia No. 785 

10 Feb 21 • Year 16 



ل��م أب��ك "وح��ی��د ح��ام��د " ف��ق��د أدى    
الرسالة على أكمل وجھ، وأج�م�ل وج�ھ! 
ورب�م��ا ب��ك��ی�ت أب��ط��ال أف�الم��ھ ورأی��ت��ھ��م 

 یتسلمون العزاء ویذكروننا بسیرتھ. 
ی�ن�ای��ر   2ق�ب�ل وف�ات�ھ وم�ن�ذ ذل�ك ال�ی�وم 

، ق�د أخ�ب��رن�ا ب��األص�ل م��ن خ��الل 2021
ال�ك�ت��اب�ة والس�ی��ن�م�ا واإلذاع�ة ع�ن ت�ل��ك 
الشخصیات الغریبة وخلق�ھ�ا وس�خ�رھ�ا! 
أدرك من بعد األس�ت�اذ أن ل�دی�ن�ا قص�ص 
كثیرة مع سبق السریة والكتمان أحیان�اً، 
تنھمر على سفح الواق�ع. ل�ی�ت�ح�ط�م أل�ف 
برئ وألف جالد . فأین رسالة الفن الیوم 
من خرائط الحقیقة، وأین ھي م�ن لس�ان 

  حال الشارع المصري ؟!
 

  فیلم البرئ..ولحظة اإلكتشاف الباھرة!
ثالثة أنواع من السجناء كإشارة سریعة  

عن نوعیة المعتقلین السیاسیین ،ال�ع�ال�م 
البیولوجي وق�ام ب�ال�دور ج�م�ی�ل رات�ب، 
والروائي ال�ك�ات�ب ال�م�ث�ق�ف وجس�د ذل�ك 
ص�الح ق��اب�ی��ل، وال��ن�اش��ط ال��م�داف��ع ع��ن 
حقوق ال�م�رأة، جس�د الش�خ�ص�ی�ة أح�م�د 
راتب، فلیس في المعتقل السیاسي سوى 
أبری�اء م�ت�ن�وری�ن. ھ�ن�اك ت�ج�د ال�ع�ق�الء 
واألكثر جرأة فقط ، ومع تط�ور األح�داث 

 تدرك أن الضحایا ینقسمون إلى:
"الضحیةالسجین" و"الضح�ی�ةال�ج�الد" 
وعن الجالد ف�ھ�و ال�ذي ی�راق�ب األس�ی�ر 
خارج القضب�ان وی�ن�ف�ذ أم�ر ق�ائ�ده دون 
تفك�ی�ر. ف�األم�ر ح�ازم ك�الس�ی�ف ن�اف�ذ ال 
محالة، وشخصیة الجندي الت�ى ق�ام ب�ھ�ا 
ال��ك��ب��ی��ر ال��راح��ل "أح��م��د زك��ي" ك��ان 

ال��ذي ی��ت��ع��رض ل��ال��س��ت��غ��الل   ال��ج��ن��دي
والخ�اض�ع ھ�و ن�ف�س�ھ ل�ب�رم�ج�ة ذھ�ن�ی�ھ 
تحتكر قرارتھ العقلیة، سج�ن�ھ ال�م�ع�رف�ي 
م��ن ن��وع أع��ن��ف ب��ك��ث��ی��ر م��ن س��ج��ون 
ال�م�ع��ت�ق��الت الس��ی�اس��ی�ة، ك�ال ال�ن��وع�ی��ن 
اجتمعا على "حب الوطن" األسی�ر ب�رئ 

بريء   وأیضاً الجالد "أحمد سبع اللیل"
إن لم نقل تح�ك�م�ھ الس�ذاج�ة وال�ب�س�اط�ة 
الشدیدة وشيء من الجھل الری�ف�ي..! ل�م 
ی�ك�ن وح�ی�د ح�ام�د یس�ل�ط الض�وء ع�ل��ى 
جرائم المعتقالت قدر تسلیط الضوء على 
اس�ت�رات�ی�ج�ی�ة ب�رم�ج�ة ال�وع�ي وال�ق��رار 
والتي قد یخضع لھا الجندي الذي یتل�ق�ى 
أوام�ره م�ن ق�ادت�ھ، أیض�اً ھ�ن��اك م�ج��از 
وكنایة عن است�غ�الل ال�ب�س�ط�اء ع�م�وم�اً 
وت��ج��ن��ی��د ق��واھ��م ل��ل��وق��وف ف��ي وج��ھ 

ن�وای�اھ�م ال�ط�ی�ب�ة   المعضالت وتس�خ�ی�ر
وط�م��وح��ات��ھ�م ال��ب��س��ی�ط��ة، ل��ن��ج�د ل��دی��ن��ا 
العسكري البسیط " أحمد س�ب�ع ال�ل�ی�ل" 
والذي یحلم ببن�اء ش�خ�ص�ی�ت�ھ وف�ردی�ت�ھ 
والتعبی�ر ع�ن ح�ب�ھ ل�وط�ن�ھ واس�ت�ع�داده 
للموت في سبیلھ بن�وای�ا ص�اف�ی�ة ال�والء 

للدین وهللا والوطن والقائد، لم یعد یفرق 
بین مفھومي الطاعة والوالء وبین إلغاء 
عقلھ وقبول الخضوع التام ل"شرك�س" 
ل�درج�ة ال�وص�ول إل��ى ح�ال�ة ھ�ي أق��رب 
للتنویم المغناطیسي والبرمج�ة ال�ع�ق�ل�ی�ة 
إلى حد أنھ قتل السجین الذي كان ی�ع�م�ل 
بمھنة ك�ات�ب قص�ص وروای�ات، ورب�م�ا 
ح�م��ل��ت قص��ص��ھ إس��ق��اط�ات ت��رم�ي إل��ى 
الحریة والتي یبدو أنھا قد زجت ب�ھ إل�ى 
السجن. " رشاد ع�وی�س" ال�ق�اص أدى 
دوره "صالح قابیل" وأظ�ھ�ر ف�ی�ھ ق�وة 
وسرعة بدیھة ما یعكس سمات ال�روائ�ي 
في الفیلم و المتطلع إلى سماء وح�ری�ةو 
إلى الھرب نحو الحیاة، فقتلھ أحمد زك�ي 
أثناء مالحقتھ وھو ینظر في عیون قائده 
"حسین فھم�ي" وی�ود ل�و ی�ن�ال رض�اه 
بھذا القتل، فیشعر بالبطولة والث�ن�اء ف�ي 
ذاتھ ویحس أنھ المحارب المق�دام ص�ائ�د 
العدو الل�دود، وف�ي ذات ال�وق�ت ت�ظ�ھ�ر 
نظرة ت�ع�ط�ش إل�ى ال�ق�ت�ل غ�ی�ر م�ب�ررة 
وھ��ذی��ان وش��رور ف��ي ع��ی��ون ش��رك��س 
"القائد" فكان واقفاً ینتظر جندیھ لیف�رغ 
من القتل ب�ی�دی�ھ وب�م�ا ی�ن�اس�ب مص�ال�ح 
أنانیتھ الفردیة التي ال ت�ت�ص�ف ب�ال�ح�ی�اد 
وال الواجب في ش�يء، ی�ب�ت�س�م ب�ف�خ�ر" 
أحمد سبع اللیل" العسكري ذو ال�م�ع�ان�ي 
الخام دون أن یدرك سوى معانی�ھ ط�ی�ب�ة 
النوایا.. أن�ھ" ی�ح�ارب أع�داء ال�وط�ن" 
ولكن تحت ظل مسمیات " ح�ب ال�وط�ن 
والطاعة " كان كبح صوت العقل إن ل�م 
نقل الضمیر.. ومع تصاعد ال�ع�ق�دة ی�رى 
نفس�ھ أخ�ی�راً ال ی�ح�ارب أع�داء ال�وط�ن 
وحس��ب.. ب��ل ی��ح��ارب ال��وط��ن ن��ف��س��ھ! 
وتتكشف لھ حقیقة الدف�اع ع�ن ال�وط�ن، 

ف�ام�ت�زج�ت   لقد اختلطت علیھ الم�ش�اع�ر
بالدم�اء ال�ط�ی�ب�ة ،دم�اء س�ج�ن�اء ال�رأي 
ال��م��ظ��ل��وم��ی��ن وال��م��ح��ب��ی��ن ل��ل��وط��ن ع��ن 
ج���دارة .األوام���ر ال���ع���س���ك���ری���ة م���ن" 
شركس" بدأت تتحول في عین ال�ج�ن�دي 
إلى معاول لھدم ثوابت وقناعات أص�ی�ل�ة 
لدى "سبع الل�ی�ل" ال�ح�ق�ان�ي وال�ج�ن�دي 
البسیط یعي تلك اللح�ظ�ة م�ا ی�ح�دث م�ن 
حولھ. فالوعي ھو األساس.. إیقاظ العقل 
الناقد، ذلك ال�م�وض�وع ال�ذي س�دد إل�ی�ھ 
وحید حامد أكثر م�ن س�ھ�م ف�ي أف�الم�ھ، 
وكل طریقة لھا قصة ولغة.. أن األس�ري 
في المعتقل السیاسي ال�ذي ی�ق�ف أم�ام�ھ 
حراسة لیل نھار ل�ی�س�وا س�وى أب�ری�اء، 
وأنھ ھو نفسھ ال�ج�ن�دي األس�ی�ر، أس�ی�ر 
ال��ط��اع��ة ال��ع��م��ی��اء. ف��ي ف��ی��ل��م ال��ب��رئ.. 
تتصاعد أغنیة من كلمات "عبد الرحم�ن 
األب��ن��ودي" ت��ع��ك��س ال��ح��وار ال��داخ��ل��ي 
للجندي المصدوم : "الدم اللى فى أیدی�ا، 
اللى بینده علیا؛، وی�ق�ول�ى ق�ت�ل�ت م�ی�ن، 

یقولى یا إنسان، ت�ف�رق الس�ج�ان، أزاى 
من السجین، قلبى ال�ل�ى ك�ان ب�رئ، زى 
الطیر الطلیق، أزاى ضلت ع�ی�ون�ھ، ل�م�ا 

  شاف الطریق.."
 

 الوطن في مفردات وحید حامد
ما ھو إال ترجمات الشعب ال�ك�ادح، وم�ا  

ھو إال حریة ال�رأي ال�ت�ي ی�ب�ح�ث ع�ن�ھ�ا 
المواطن في ص�وت�ھ وع�ق�ل�ھ وك�رام�ت�ھ، 
فالوطن في فیل�م ال�ب�رئ م�ث�الً ھ�و وج�ھ 
صدیقھ" مم�دوح ع�ب�د ال�ع�ل�ی�م" الش�اب 
الجامعي المتنور وال�ذي نش�أ ف�ي ق�ری�ة 
وحلم ب�م�ص�ر ك�ب�ل�د أفض�ل ألن�ھ ی�ح�ب�ھ�ا 
ویحب ج�ی�ش ب�ل�ده ب�ل وی�ف�خ�ر ب�ھ ف�ي 
عباراتھ في مقدمة الفیلم، أما عن نھایتھ 
فق�د ق�ت�ل�ھ الض�اب�ط "ش�رك�س" ب�ل�دغ�ة 
ثعبان ثمناً لك�ل ھ�ذا ال�ح�ب، إن�ھ ال�ع�ب�ث 
ال��ذي ی��ت��ج��ل��ى ف��ي ن��وع��ی��ة "ش��رك��س" 
الدیكتاتور الذي ال یصب�ر ل�ح�ظ�ة ل�رؤی�ة 
الحقائق من أع�ل�ى ح�ت�ى وھ�و ی�م�ت�ط�ي 
حصانھ وینظر بنظرة فوقیة م�ن ع�ل�ی�ھ.. 
فیفقد وجھتھ وھدفھ وف�روس�ی�ت�ھ وب�ل�ده 
من حساباتھ! والوطن أیضاً ی�ت�ج�ل�ى ف�ي 
وجھ العالم الباحث وھ�و ال�روائ�ي ال�ذي 
یكتب ع�ن ال�ج�رائ�م وال�ت�ج�اوزات ب�ح�ق 
الشعوب، وھو الناشط المطالب ب�ح�ق�وق 
المرأة، أما أحمد زك�ي ال�ج�ن�دي ال�ط�ی�ب 
ولكن المدافع عن الحق فیجد نفسھ فجأة 
یحارب الوطن ذاتھ! بم�الم�ح�ھ ال�ح�ام�ل�ة 
ألھلھ وألصدقائھ وللذاكرة ، وال�دم ع�ل�ى 

ف�ت�ت�راءى ل�ھ   یده یسألھ : قت�ل�ت م�ی�ن؟
مالمح صدیقھ والذي لطالم�ا ك�ان س�ن�ده 
یص�د ع�ن��ھ م�ت��ح�رش�ی��ھ، ف�ی��درك ن�وای��اه 
البریئة عن ظھر قلب، فلیس من الممكن 
أن ی��ن��ت��ع��ل "حس��ی��ن وھ��دان" ب��ع��ض 
الكلمات ضد بلده لیزور بھ�ا ال�ح�ق . أو 
یدنس رسالتھ كشاب واعٍ صاح�ب ك�ل�م�ة 
حق، ھو الصدیق ال�ذي ل�ط�ال�م�ا س�ان�ده 
ودافع عنھ فوثق بھ. فكیف یق�ت�ل�ھ ب�ت�ل�ك 
البساطة لمجرد تنفیذ األوامر وھو األكید 
أنھ" بريء" وھنا تجلت لحظة عص�ی�ان 
أمر قائده وال�ت�م�رد. ك�ان�ت ج�رأة وح�ی�د 
ح��ام��د ت��ت��ج��ل��ى ف��ي م��ن��اقش��ة ال��ب��رم��ج��ة 
الدماغیة وعرض ال�م�ف�ارق�ة ب�ی�ن ح�ف�ظ 
النظام و بین التسلط ال�ع�ب�ث�ي م�ا ی�ن�ت�ق�ل 

إل��ى ح��ال��ة ف��وض��ى، وح��ی��ن   ب��ال��ج��م��ی��ع
ی��ت��ك��ش��ف ألح��م��د زك��ي ال��ج��ن��دي زی��ف 
ادعاءات شركس فجأة بعد أن كاد یف�دی�ھ 

ی�درك أن   بدمھ بدوافع الوالء والطاعة،
شركس ھو نفس�ھ ع�دو ال�وط�ن ب�ظ�ل�م�ھ 
واستغ�الل س�ل�ط�ت�ھ وج�ب�روت�ھ ف�ی�رف�ض 
تنفیذ أوامره ألول م�رة وت�ب�دأ ال�ن�ھ�ای�ة! 
وب��ال���ن���ظ��ر إل���ى ش��خ���ص���ی��ة الض���اب���ط 
"شركس" فحیاتھ الشخص�ی�ة ف�ي ب�ی�ت�ھ 

ممتلئة بالمشاكل، وتجلى ذلك في ل�م�ح�ة 
عبقریة بمحادثة ھ�ات�ف�ی�ھ خ�اط�ف�ة ب�ی�ن�ھ 
وبین ابنتھ الت�ي تش�ك�و ل�ھ م�ن ال�وح�دة 
وإھمال أمھا لھا ، فالضابط الع�اج�ز ع�ن 
حل شؤون بیتھ یصب جام غض�ب�ھ ع�ل�ى 
األس��ی��ر ال��م��ظ��ل��وم وی��م��ارس ج��رائ��م��ھ 
بتجمیل وتدلیس الحقائ�ق أم�ام رؤس�ائ�ھ 
وجنوده واإلعالم لیشعر بالق�وة ألس�ب�اب 

 عمیقة خفیة جداً. 
وكان األولى أن یركز ص�رام�ت�ھ ل�ی�واج�ھ 
بھا مشكالتھ الشخصیة مع زوجتھ ال�ت�ي 
تھمل ابن�ت�ھ الص�غ�ی�رة، فض�الً ع�ن ذل�ك 
یصب جن�ون�ھ ع�ل�ى ال�م�س�اج�ی�ن وع�ل�ى 
الجنود المنساقین لطاعتھ رغم أنھ یش�ع 
بحالة نفسیة تقترب من ج�ن�ون ال�ع�ظ�م�ة 
والفصام بسبب عدم مواجھة حقیقیة م�ع 
أزماتھ ومع الذات! ف�ال أح�د ف�ي ال�ف�ی�ل�م 
یواجھ األعداء الحقیقیین سوى األبریاء، 
واألب���ری���اء دائ���م���اً ی���وج���دون ب���داخ���ل 
المعتقالت، وأحم�د س�ب�ع ال�ل�ی�ل ی�ح�ارب 
أعداء الوطن مراراً، بینما ھو في الواقع 
العملي ی�ح�ارب أھ�ل�ھ ون�ف�س�ھ ب�دال م�ن 
التركیز على حربھ مع األعداء الفع�ل�ی�ی�ن 
لمصر. واألعداء على الحدود.یقف ع�ل�ى 
رأسھ من یكبح حریتھ ویس�خ�ره ب�ب�ع�ض 
األوامر والنواھي، فال یھ�زم ف�ع�الً ع�دواً 
حقیق�ی�اً، ذل�ك إالس�ت�ب�داد ال�ذي ال ی�ت�ی�ح 
الس��ؤال ال��وج��ودي ع��ن ال��ج��دوى. ف��ي 
مشھد الحل المدجج بالمج�ازات م�ا ب�ی�ن 
رمزیة السالح الذي یسقط ع�ل�ى األرض 
ویجاوره الناي. عزف الجندي لحظھ قبل 
اإلنتقام من شركس ومن ثم مقت�ل�ھ ع�ل�ى 

   ید برئ آخر!
إلى أي شيء یدفعنا وحید حام�د ل�ف�ھ�م�ھ 
عبر تلك المجازات ؟ سؤال بس�ی�ط.. م�ن 
العدو الحقیقي؟! وكیف ی�ع�ی�ش ال�ب�ع�ض 
قصصاً ب�ط�ول�ی�ھ ت�ح�ت ش�ع�ارات زائ�ف�ة 
واھیة. فنبل الغایة ال یغني ع�ن ش�رع�ی�ة 
الوسیلة. واجتمع الك�ل ع�ل�ى ن�ب�ل غ�ای�ة 
واحدة ھي"حب الوطن" ولذلك كان الب�د 
من اختم�ار وت�ط�ور ال�ع�ق�دة ف�ي ل�ح�ظ�ة 
الكشف . حین اكتشف سبع اللی�ل م�ع�ن�ى 
الدم والحمى وعرف أن العدو ال�ح�ق�ی�ق�ي 
لیس في الداخل وعرف "أن الم�ب�ادئ ال 
تتجزأ" ! إنھا الیقظة نفس الفك�رة ال�ت�ي 
لطالما نادى بھا" وح�ی�د ح�ام�د" ب�ج�ھ�د 
صادق في أف�الم�ھ م�ث�ل ال�وع�د وال�غ�ول 
والمنسي والنوم في العس�ل واإلرھ�اب�ي، 
أبطالھ جمیعھم یقف�ون ذات ال�وق�ف�ة م�ع 
الذات وذات اإلن�ق�الب ع�ل�ى ال�م�ن�ظ�وم�ة 
الحتمیة.. ومع مفردات األستاذ وال�ك�ب�ی�ر 
الراحل "وحید حامد" فالمعاني ت�ج�ت�م�ع 
ب��ال��ح��ری��ة ی��م��وت ال��م��ؤل��ف وح��دی��ث��ھ ال 

  ینتھي !

 ة ااة ا ات أ 

"  و " 
! وا  إ َُ  
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 صدیقتي البعیدة...القریبة
ال أخبار عاجلة عندي سوى تلك األشجار التي تنثر ف�ی�ئ�ھ�ا 
على روحي..كنت أصلي كثیرا من أجلھا ك�ي ال ی�داھ�م�ھ�ا 
الخریف لكن یبدو أن ارادة الطبیع�ة أق�وى م�ن ك�ل ش�يء 
حتى حولتھا لبقایا فروع یداھمھا البرد وتعبث ب�ھ�ا ال�ری�ح 

 .والمسكن الموحش للعصافیر الحزینة
قلبي یبلغك السالم ..... قلبي الذي یألفك منذ س�ن�وات ب�ات 
غیر صالحا للحب وال�ح�ی�اة وح�ذار ان ت�ق�ول�ي "م�ا ھ�ذا 

 "!!..الشاؤم
صدقیني لیس تشاؤما بل ھو الواقع العل�ی�ل ال�ذي ن�ع�ی�ش�ھ 

 .باجبار في ھذا الوطن المنكود
لم أعد أصلي كثیرا كما عاھدتن�ي وص�رت أك�ت�ف�ي ب�وض�ع 

 !!..یدي على جرحي وأقول..سبحانك یا وجع
الشوارع بمدینتي الصغی�رة ال�م�ك�ت�ظ�ة ب�ال�ح�ی�اة وح�ق�ی�ق�ة 
أستغرب منھم ع�ل�ى ھ�ذا االص�رار ل�خ�وض ال�ح�ی�اة وك�ل 

 .تفاصیلنا آیلة للخراب وربما أبعد من الخراب بكثیر
لست مستاءة .... وحق مدینتك المشحونة بالضباب بل ھ�و 

 .نزیف یأبى أن یتوقف..وتعلمین عن أي نزیف اتحدث
 ...انھا الحرب ومخلفاتھا

قبل ان أكتب الیك صادفني رجل ط�اع�ن�ا ف�ي الس�ن غ�ل�ب�ھ 
 !!..العوز والتعب طرق الباب یستجدي بعض المال

بقیت صورتھ عالقة بذھني ورب�م�ا ھ�و م�ن زاد ح�م�اس�ي 
 .للغرق في الحزن أكثر ... لیتني كنت جثة وال أحترق ھما

 .ال أشعر بنبضي .. وكل من قال أحبِك أرسلتھ لمقبرة أیامي
ھ�ل ی�ع�ق�ل ی�ا ص��دی�ق�ت�ي أن�ي وص�ل��ت ال�ى ھ�ذا ال�ن�ح��ول 

 الروحي..؟
 .ما أتعس المرء الذي تتكاثر ھمومھ كل صباح

ما أتعس المرء الذي یصر ع�ل�ى ان�ت�زاع اس�م وط�ن�ھ م�ن 
 .عینیھ لیعیش برفاھیة الحنین

وما اتعسني ألني امرأة تدھش الجمیع وأنا روحي ض�م�ھ�ا 
 .قبر قدیم منسي

یقال أن المدن المھدمة یصلحھ�ا ال�زم�ن وك�ذل�ك األرواح, 
لكني أرى ان األرواح كما الثیاب ال�ب�ال�ی�ة ف�ال ج�دوى م�ن 

 .اصالحھا
 . أنا مصابة بعدم االنتماء..وھذه ھي الحقیقة

كل من یھدیني الح�زن ال ان�ت�م�ي ال�ی�ھ.. وط�ن�ي.. اھ�ل�ي.. 
 .مدینتي..وحتى عمري ..اصدقائي

أحاول ان أعتزل كل شيء وأي شيء ل�ك�ن ب�ع�ض األم�ور 
 .والواجبات تجرني عنوة وتقلق علي عزلتي

 لماذا ال انتمي للحیاة یا صدیقتي...؟
 لماذا زھرات النرجس لم یعد ینمو بحدائق نفسي..؟

لماذا أمضي نحو ال شيء وترسمني االیام خ�اال ع�ل�ى خ�د 
 !!..الندم

عذرا ألني أتعبتك بھذیاني..لكن كنت اح�اول ان ارد ع�ل�ى 
 .سؤالك عني...قبالتي لقلبك الحنون

  
 

 

َ  َنَّ ا 
         ..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نیسان سلیم رأفت
 راقــالع

 كٔانَّ الوقَت قد تٔاخر
  لتعوَد ٕالى حلِمھا القدیم 

 تھروُل بضعِف عشرینھا
 مستنجدةً بالمدِن الَّتي ضاقت بھا شوارُعھا 
  حتى بدٔاْت ساعاُت شموِسھا باالنطفاءِ  

  تكبُر فیھا وحشةُ الدروبِ 
  تغوُص ٔاصابُعھا بوحِل الماضي
  وھي تعضُّ على یباِس جراِحھا
  بعطِش الّصبّار بكلِّ حلكِة اللیلِ 

  یرتدي جسُدھا الدانتیال
 ترخي ثیابَھا

یَح تعبُث بشعِرھا   وتترُك الرَّ
  تَنفُث ٔانفاَس سجارتِھا 

 تمرُح بدوأیِر دخانِھا
ماَد على ضوء ذاكرتِھا الواھنةِ    . تنثُر الرَّ
 كٔانَّ الوقَت قد تٔاخر 

  وما تزال ترتدي نظَّارتھا السَّوداء
 حتى تخفي تمّعنَھا بخطوِط جبینھِ 

  وھي تحمُل ٔاوزاَر دھشتھِ 
  ال شيء یفرُحھا

 ٔاكثر ِمْن ٔاْن یُقال لھا ٔانَّھا تشبھ ٔابیھا
 كاَن یعشُق تمشیطَ ضفأیِرھا 
 كما ینسُج العنكبوُت بیتَھُ  
  المرة الوحیدة التي نَسیْت فیھا ذكراه 

 ھي موتھ مَع كلَّ حربٍ 
         ***** 

 كٔانَّ الوقَت قد تٔاخر 
 . على كتابِة قصیدٍة تعیُد شفاَء اللقاءِ  

 باقةُ ورٍد وبعٌض من الشموع ِالحمراءِ 
 " ودیواُن "حارُس الحقولِ  
 بعَد قیامتِھ أالولى 
 تكدسْت خلفھُ المواعیُد المٔوجلةُ ، 

حیلِ    الحروُب الَّتي دفعتنا ٕالى الرَّ
 وصدى صمتِنا یكرُر ٔاعذاَرهُ 

 عن ٔاجمَل روایِة عشق ٍ 
ھا  قتلَھا بطالُن سرِّ

  كلُّ شيٍء تغیَّرَ  
 وحیداً یجالُس طاولتَھُ 

 یتبّحُر في مبتغاه البعیدِ 
  َكْم من عطٍش رافَق جریان ٕایاِمھ 

  ساقتھا ُخطى التمني  َكْم من متاھةٍ 
  وھو ینتظُر قدوَمھا

 مع حقیبٍة وكتاٍب یحمُل توقیَعھُ 
 .... وٕاھداءٍ  

ِل وآخِر حرفین من ٔاسمھما   بٔاوَّ
 ..... لقد تٔاخَر الوقُت على

 ..!إالھداءِ 
 

  (ل ا) 
  

 
 
 
 
 

أحمد مانع الركابي  
  الناصریة

                  
  لوحدي بعدكم بالداِر باقِ  

 یسائلني الفراُق عن التالقي

 

 أعاقُر كأَس ذكرانا ألنّي  

 أكابُد بعدكم ناَر احتراقي 

 

 یَساريُّ الھوى تدریَن أنّي

 أكاُد أذوُب من فرِط اشتیاقي

 

 علیٌل لیس یشفیني دواءٌ 

 طبیبي غاَب عن أرِض العراقِ 

 

  طبیبي لیَس في برٍّ وبحرٍ 

 طبیبي مثل ماٍء في السواقي

 

  إذا ما غاَب یذبُل كّل صبحٍ 

 ویجري الوقُت من دوِن اتساقِ 

 

 ما جاء تزدھُر األماني  ولو

 وكالعشاِق تصبُح في عناقِ  

 

 ویحتلُّ الصباُح مساَء لیلٍ 

 وینتصُر الوئاُم على الشقاقِ 

 

 طبیبي غائٌب یوما سیأتي

 یسیُر بخطوٍة من غیر ساقِ 

 

 طبیبي ...أْن یَعود إلى بالدي

 جماُل األمِس في أحلى وفاقِ 



ت��ع��ت��ب��ر ال��ن��ص��وص ال��م��س��رح��ی��ة    
م�ن أرق�ى أل�وان األدب،   المق�روءة،

وھ��ي ال ت��ق��ل أھ��م��ی��ة ع��ن الش��ع��ر 
والروایة والقصة القصیرة، بفضل م�ا 
تتضمنھ من أحداث وحوارات ش�ی�ق�ة، 
باإلضافة إلى ال�م�ن�اظ�ر، ال�ت�ي ی�م�ك�ن 
للذھن اس�ت�ح�ض�ارھ�ا، ح�ت�ى وإن ل�م 
تجّسد على خشبة المسرح م�ن خ�الل 
إخراج ودیكورات وممثلی�ن. ف�ح�ی�ن�م�ا 
كانت النصوص المسرحیة ت�ط�ب�ع ف�ي 

ف�ی�ھ�ا  كتب، بشكل موسع، ك�نّ�ا ن�ج�د 
االن���ب���ھ���ار وال���ت���م���ی���ز ف���ي أرق���ى 

عم�دت  المستویات، نصوص مسرحیة
إل�ى ت�وج�ی�ھ ال�م�ف�اھ�ی�م ن�ح�و قض�ای�ا 

وعلى أكثر من ن�ط�اق، م�ثّ�ل�ت  حیویة
ل��دی��ن��ا ك��م��ثّ��ق��ف��ی��ن، ول��دى ش��رائ��ح 

ف��ي ف��ھ��م  ح��اف��زاً ق��وی��اً  ال��م��ج��ت��م��ع،
ال��م��اض��ي وم��ا تض��م��ن��ھ م��ن أح��داث 

 .مھمة
تلك النصوص ال�م�ق�روءة اس�ت�خ�ل�ص 
معظم أفك�ارھ�ا ال�م�ؤل�ف�ون م�ن ك�ت�ب 
التاریخ ع�ل�ى ش�ك�ل إس�ق�اط�ات ع�ل�ى 
الواقع، ومن ثم السریان بھ في ط�رق 
تّمھد للتغییر أو الت�ص�ح�ی�ح ل�ل�ح�اض�ر 

 .المعاش
تمیزت بقیمتھا األدب�ی�ة  نصوص   إنّھا

وحتى الفنیة، سواء ُمثلت على خشب�ة 
المسرح أولم تُمث�ل، ك�ت�بَ�ھ�ا و وض�ع 

مؤلفون مسرحیون ك�ب�ار،  مالمحھا، 
ق�دم�وا ل�ن�ا أج�م��ل إب�داع ل�ھ�م، ع�ل��ى 

 كتب مقروءة. شكل 
ولكن، مؤخًرا و ف�ي ظ�ل م�ا تش�ھ�ده 
الحركة اإلبداعیة العربیة م�ن ت�راج�ع 

الن�ص  مستمر، نالحظ وبّكل أسف أّن 
المسرحي ال�م�ق�روء وال�م�ط�ب�وع ف�ي 
كتاب، ھو من أكثر األج�ن�اس األدب�ی�ة 

ح�رك�ة ط�ب�اع�ة  غیابً�ا، م�ق�ارن�ة م�ع 
والدواوی�ن وال�م�ج�م�وع�ات  الروایات 

ال��ق��ص��ص��ی��ة، ال��تّ��ي ت��ك��اد ت��ك��ون 
 دائمة. مستمرة

إّن النّص المسرحي المطبوع لم ی�ع�د  
موجوداً إال في حاالت نادرة، ومن ث�م 
فإننا ما نشاھده اآلن م�ن مس�رح�ی�ات 

ال  تعرض على خشبة المسرح، أحیان�ا
نص��وص ل��ھ��ا م��ن األس��اس، ف��ھ��ي 

ض�ع�ی�ف�ة،   ترجمة لمواقف ارت�ج�ال�ی�ة
تفتقد إلى مقومات المسرح من م�ع�اٍن 
ومض��ام��ی��ن ورؤى وت��ف��اع��ل، م��ع 
القضایا المطروحة والراھنة، ال تلّ�ب�ي 
إال ال��ح��اج��ات ال��خ��اص��ة ب��الض��ح��ك 
والفرفشة، والتسل�ی�ة وقض�اء أوق�ات 

 .سعیدة، ال تعقبھا أي فائدة تُذكر

لقد نسینا نحن معشر ال�م�ث�ق�ف�ی�ن، أن 
النص المسرحي یمكنھ أن یكون كتاب�اً 
شیّقاً وملھماً قد تكون أھمیتھ أكبر من 
ال��روای��ة أو الش��ع��ر، نس��ی��ن��ا ك��ذل��ك 

دف�ت�ي  ال�م�ّج�س�د ب�ی�ن  الم�س�رح  أّن 
كتاب، لھ أیضاً جمالیاتھ، ف�ھ�و ی�ف�ت�ح 
ل��ل��خ��ی��ال ن��واف��ذ واس��ع��ة، ت��ّم��ك��ن 

م���ن أن ی���ت���خ���ی���ل وج���وه  ال���ق���ارئ
الشخصیات وح�رك�ات�ھ�ا وان�ف�ع�االت�ھ�ا 
واألمكنة وغیرھا، فال�نّ�ص ال�م�ك�ت�وب 

ی��م��ك��ن��ھ أن ی��ت��ف��ّوق ع��ل��ى  ال��م��ق��روء
الخشبة بإمك�ان�ی�ة اس�ت�ع�ادة ال�م�ش�ھ�د 
وقراءتھ كما یحلو ل�ل�ق�ارئ و وق�ت�م�ا 

 یشاء..
النص ال�م�س�رح�ي ل�ھ ال�ق�درة ع�ل�ى  

االحتواء، بس�ب�ب م�ا ی�ت�م�ت�ع ب�ھ م�ن 
فضاء واسع، یستقبل كل ما لھ ع�الق�ة 
باإلنسان، ب�آالم�ھ وأح�زان�ھ، ب�ف�رح�ھ 
ون�ج�اح�ھ، ب�ط�م�وح�ات�ھ  وم�ح�اوالت�ھ 
ل��ت��غ��ی��ی��ر أوض��اع��ھ ال��م��ال��ی��ة، ب��إب��رام 

ب�ّدق�ة   ل�ل�ن�ج�اح صف�ق�ات وال�ت�خ�ط�ی�ط 
 ومھارة وحنكة. 

وص��ّح��ة م��ا ذك��رت��ھ أع��اله، ی��ؤك��ّدھ��ا 
النّص الم�س�رح�ي ال�م�م�ت�ع ال�م�ت�م�یّ�ز 
"س��وق ال���ك��الم"، ت���ل���ك ال���لّ���وح���ة 

المقروءة الرائعة، و ال�تّ�ي ل�م   الفنیّة
واحد   یغب عنصر التشویق في مشھد

من مشاھدھا، ب�ق�ل�م ال�دك�ت�ور األدی�ب 
الناقد مصطفى عط�ی�ة، الص�ادرة ع�ن 

 م.2016دار النسیم (القاھرة) سنة 
مس��رح�ي ق��ائ�م ب��ف�ص��ول��ھ   ھ�و نّ�ص

الثالث، على صفقة فریدة من ن�وع�ھ�ا 
یرید بطل المسرحیة "ماجد " الش�اب 

ف��ي األن��اق��ة،   ال��ث��الث��ی��ن��ي، ال��م��ف��رط
الممتلئ الجسم، المختال في مش�ی�ت�ھ، 
المبالغ بثقتھ في نفسھ، تحقیقھا ع�ل�ى 
أرض الواقع، صفقة مبنیة على ف�ك�رة 
جدیدة فریدة من نوعھا، أساسھا ّح�ق 
مبصر أریَد بھ باطل ض�ری�ر، أوج�دھ�ا 
ھو وال�تّ�ي، حس�ب رأی�ھ، "س�ت�ك�س�ر 
النمطیة و تھدم المعھود وتحطّم الفكر 
السائد، الشعلة التّي ستش�ع�ل ال�ذھ�ن، 
وتثیر األلباب، وتجعل العیون ت�ت�ق�لّ�ب 
في المحاجر، واألسئلة ت�ت�راك�م ع�ل�ى 

 األسئلة".
 

ال�نّ�ص ال�م�س�رح�ي،  لقد أج�اد ك�ات�ب 
رسم معالم الشخصیة البطلة، و صّور 
لنا "ماجد" الّذي یسعى إلى الس�ب�اح�ة 
عكس التیّار، من أج�ل ن�ی�ل ال�م�ن�ف�ع�ة 
ولو على حساب المب�ادئ وال�ف�ض�ی�ل�ة 
والتقالید والع�رف، ب�إنش�اء ج�م�ع�ی�ت�ھ 

تدافع على حقوق ال�ّرج�ل، وك�ذا ع�ن 
میراثھ المكتسب من التقالی�د وال�ق�یّ�م، 
والّذي حسب رأي البطل، قد ضاع ف�ي 

 معترك الحیاة الحدیثة.
ویحتدم الجدال بینھ وبین شركائھ م�ن 
اجل ایجاد اسم لجم�ع�ی�ة"س�ي س�یّ�د" 
والتّي من ش�ان�ھ�ا إع�ادة األم�ور إل�ى 
نصابھا، وتصحی�ح ال�رؤى ال�خ�اط�ئ�ة 
التّي وضعت الّرجل في قفص االتھ�ام، 

تلك التّ�ي ت�ع�ّود  ورجّحت كفّة المرأة، 
مقھ�ورة مس�ل�وب�ة  المجتمع أن یراھا 

اإلرادة، الضحیّة ال�م�س�ك�ی�ن�ة ال�تّ�ي ال 
 ناصر لھا.

بطل المسرحیة، ال یھّمھ م�ا ی�ق�ال أو 
ما قد قیل، مصّمم ھو على المع�ارض�ة 
وقل�ب ال�م�وازی�ن، ف�ل�و م�دح ال�نّ�اس 
الفول، سیمتدح ھو اللحم، وإن ع�ادوا 
وامتدحوا اللّحم سیّذمھ ھو نكایة بھ�م. 
أّما إذا رأوا أّن ال�دی�ك�ت�ات�وری�ة وب�االَ، 

وسیم�ت�دح   فسیكون ھو على النقیض
 ھتلر وموسولني وصّدام حسین.

إنّھ لیّحز في نفس�ي أّن ب�ع�ض اآلراء 
بأن العمل المقروء ُك�ت�ب  األدبیة ترى 

یُ�م�ث�ل ع�ل�ى م�ن�ص�ة  للقراءة، ال لكي 
وأّن ق���راءة ال���م���س���رح  ال���م���س���رح،

المكتوب تحیلنا إلى زمن القراءة ب�ك�ل 
 ما انطوت علیھ الكلمة من معنًى.

ھكذا آراء، من وجھة نظري، ال تخ�دم 
النّص المسرحي الجیّد الكتابة، الشی�ق 
المحتوى على شاكلة "سوق ال�ك�الم" 
للدكتور مصطف�ى ع�ط�ی�ة، ب�ل ت�ح�ك�م 
علیھ بان یظّل حبیس المكتب�ات ودرج 

 المكاتب المعتمة. 
 

یج�ب أن ی�ن�قّ�ب ال�م�س�رح�ی�ون ع�ل�ى 
النصوص الجیّدة التّي حكم عل�ی�ھ�ا أن 
تظّل م�ق�روءة، وت�ح�وی�ل�ھ�ا ل�ع�روض 
مسرحی�ة أس�اس�ھ�ا ال�ت�ك�ام�ل، ت�م�ن�ح 

ال��ت��واص��ل م��ع ال��ج��م��ھ��ور  ف��رص��ة 
المتفّرج، وفق رؤیة فنی�ة وج�م�ال�ی�ة، 
تُ�ّرَس�خ ب�ت�ط�وی�ر آل��ی�ات ال�ت�لّ�ق�ي ف��ي 

 .المسرحیة المقروءة
 

كما یجب أن تتّوفر حركة جادة ل�ن�ش�ر 
النصوص المسرحیة في كت�ب، وع�دم 
الركون إلى الیأس الذي أص�اب ك�ت�اب 
الم�س�رح ال�ج�اّدی�ن، وش�ع�ورھ�م ب�أن 
نصوصھم ال یقرأھا أحد، ومن ثم ترك 
الساحة خالیة من نصوص مسرح�ی�ة، 
تساھم في كشف الواقع، ورفع ال�غ�ب�ن 

المتفّرج والق�ارئ  الذھني عن ّكل من 
 على ّحد سواء.
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 وھیبة سقاي/الجزائر 

و أ م!.. 
  

 
  صموئیل أدیب/مصر

 
 

عاماً وھ�ل ك�ن�ت س�ت�ھ�ت�م  30سألتھ ذات مّرة، لو عاد بك الزمان 
  بالدكك؟

سن�وات. ی�وم�ھ�ا ك�ان  7كان ذلك بعد أن أجرى آخر عملیة لھ منذ 
یبیت في المستشفى.. لمحت في عینیھ دموعاً.. لم أعرف ھل ھ�ي 
بسبب آالم الجراحة أو حسرة على الزمن الماضي .. بعدم�ا قض�ى 

  ..معظم سنوات عمره على السریر في المستشفیات وبین األطباء
جیل عبد الناصر والثورة...الذي ی�رى أن هللا  .. األستاذ نبیل أدیب

سیحاسبنا بمعیار "كن أمیناً حتي المنتھى" .. المعلم الذي أوكلت�ھ 
الوزارة بمھمة اإلشراف على لجان االمتح�ان�ات ف�ي ق�ری�ة ن�ائ�ی�ة 
فذھب إلیھا.. لیكتشف أن (دكك ال�ت�الم�ی�ذ) م�ع�ظ�م�ھ�ا م�ك�س�ورة.. 
فیعترض.. كیف سیكتب التالمیذ إج�اب�ات األس�ئ�ل�ة ال�ت�ي س�ت�ح�دد 
مصیرھم ومستقبلھم وحیاتھم على (دكة) ال یستطیع�ون ح�ت�ى أن 

  !!..یجلسوا علیھا
لیستدِع باقي المدرسین والفراشین ویحاول تصل�ی�ح ب�ع�ض�ھ�ا ف�ي 
مھمھ سستغرق ساعات .. بمسمار ھنا وتعدیل ھن�اك.. ی�رف�ع م�ع 
الفراش ھذه فھي مھّشمة تماماً و یحّضر أُخرى .. بینما یفعل ذل�ك 
أصدر عموده الفقري ص�وت�اً و س�رت ك�ھ�رب�اء ف�ي ك�ل جس�ده.. 

یتحامل على نفسھ یومان ق�ب�ل أن ی�ع�ود إل�ى …  لیصرخ من األلم
المنزل محموال في سیارة إس�ع�اف.. ل�ن�ع�رف ب�ع�دھ�ا أن�ھ أص�ی�ب 

  ..بانزالق غضروفي
عاٌم بعد عام، قضاھا والدى في المستشفیات بعدما فشلت جراح�ة  

ال��غ��ض��روف األول��ى وال��ث��ان��ی��ة وج��راح��ات أُخ��رى وتس��ب��ب��وا ل��ھ 
بمضاعفات خطیرة أجبرتھ أن یمضي بقی�ة ح�ی�ات�ھ ی�م�ش�ي ع�ل�ى 
عكاز.. وأجبره األلم على تناول أدویة المسكنات حتى أع�ل�ن ك�ب�ده 
إضراباً عن العمل مرات عدیدة وأعلنت الكلى أنھا لم تعد تح�ت�م�ل، 
فقررت أیض�ا إض�راب�اً ج�زئ�ی�اً.. وت�غ�یّ�ر م�زاج�ھ ف�أص�ب�ح ش�دی�د 

  …العصبیة
وكان عليَّ أن أواجھ الحیاة بمفردي خارج المنزل، ألنھ لن یك�ون  

معي في أي مكان، بسبب عدم استطاعت�ھ أن ی�ج�ل�س أو ی�م�ش�ي 
لفترات طویلة.. وال أن ی�خ�رج م�ع�ن�ا ح�ت�ى ل�زی�ارة األق�ارب ف�ي 

 ..األعیاد
سنوات عدیدة مّرت أصبحت أعرف فیھا كل أسماء دكاترة العظام  

والكلى والمخ و األعصاب... بینما یحفظ األطفال أسماء المم�ث�ل�ی�ن 
 ...والمغنین

تذّكرت كل ھذا وأنا جالس على الكرسي في جواره بع�د أن أج�رى 
آخر جراحة... سألتھ ھل ل�و ع�ل�م وق�ت�ھ�ا أن أم�ان�ت�ھ ف�ي ع�م�ل�ھ 

سنة من الس�ج�ن ف�ي ال�م�س�ت�ش�ف�ی�ات، ھ�ل ك�ان  30ستتسبب لھ 
سیفعلھا؟!.. فجریمتھ (بأمانة الفعل) كل�ف�ت�ھ س�ج�ن�اً ت�ج�اوز زم�ن 
سجن تاجر المخدرات.. وكلفني أننى عشت ال أح�م�ل ل�ق�ب ی�ت�ی�م، 

  . وإنما ال أقدر أن أُمسك یدیھ حتى في حفلة التخرج من الكلیة
لم یُجبني.. لمحت الدموع في عینیھ.. لم أكن أعرف ھل ھي دموع 

  …ألم الجراحة أم الندم على الماضي
بینما أكلّمھ كان أخي خارج الغرفھ ... لم أنتبھ لھ إال ع�ل�ى ص�وت 

الھي یسترك و ما یحوجك) . اتّضح أن أخ�ي   ممرضة و ھي تقول
الحظ أن( فیشة) الكھرباء في الحائط ال تعمل.. فقرر أن یص�ل�ح�ھ�ا 
ویعید إصالح وت�رت�ی�ب األس�الك ال�م�ن�ت�ش�رة ف�ي أرض�ی�ة ط�رق�ة 

  ..المستشفى 
فالعرق دساس.. و بالرغم من خط�ورة م�ا ف�ع�ل�ھ و إن�ھ�ا ل�ی�س�ت 
مسؤولیتھ إّال أنھ قرر أن یفعلھا باألدوات التي یحملھا مع�ھ دائ�م�ا 

  ..بحكم وظیفتھ كمھندس شبكات 
عندھا نظرت إلى والدي.. كان نائماً.. ولكني تخی�ل�ت اب�ت�س�ام�ت�ھ.. 
بینما ترن في ذھني كلمات الممرضة العجوز وفرحتھا المرس�وم�ة 
على وجھھا بسبب فیشة كھرباء قریبة من مك�ت�ب�ھ�ا س�ت�وف�ر ل�ھ�ا 

 .الراحة
  عزیزى القارئ

ال یستطیع أحد في الدنیا أن یعوض والدي، عن سنوات أفناھا بین 
آالمھ وبین إصراره على أداء رسالتھ المقدسة، الت�ي خ�ّرج ف�ی�ھ�ا 
أجیال بالرغم م�ن م�رض�ھ، أو ی�ع�وض�ك أن�ت ع�ل�ى أم�ان�ت�ك ف�ي 

ولكنك مثلھ.. تفعل ذلك من أجل ھ�ذه ال�دع�وة .. ت�ح�رق  عملك ...
نفسك من أجل راحة اآلخرین. و تتعب من أجلھم... لذا ارجوك كن 
عطوفا علي اآلخرین المتعبین.. فربما ھم تعبوا من أجلك انت دون 

  أن تدري.
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تجسد الباحثة العراقیة "د. والء البكري" نموذج�ا 
ملھما للشباب والم�رأة ف�ي ال�ع�ال�م ال�ع�رب�ي، ب�ع�د 
حصولھا على المركز األول ووسام التمیز الذھ�ب�ي 
للھیئة العالمیة األمریكیة لإلختراع. حسب تصریح 
إدارة الھیئة العالمیة األمریكیة لإلختراع والتنم�ی�ة 
المسج�ل�ة ف�ي ال�ك�ون�غ�رس األم�ری�ك�ي، وت�م�ی�زت 

"، م�خ�ت�رع وب�اح�ث م�ث�ل�وا 113البكري من بین 
بلدانھم. إذ أثمرت التصنیفات العلمیة األخیرة ع�ن 

" مخترع وباحث تنافسوا ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�م 13إختیار
لیتم أخیرا منحھا الوسام الذھب�ي ب�اس�ت�ح�ق�اق ف�ي 
میدان الصح�ة إلخ�ت�راع ع�الج مض�اد ل�ل�س�رط�ان 
وحصولھا على براءة إخ�ت�راع ب�إس�م�ھ�ا م�ع�ت�م�دة 

 رسمیا.
 

"الجریدة العراقیة األسترالیة" إستضافت د. والء 
البكري وتحاورنا معھ�ا ف�ي ل�ق�اء خ�اص وم�م�ی�ز 
ضمن سعیھا في البحث العلمي الطبي وما ت�ق�دم�ة 

أث�ب�ت�ت ج�دارت�ھ�ا وت�م�ی�زھ�ا   من انجازات ك�ب�ی�رة
 عالمیا. 

 
*بدایةً  نحاول أن نتعرف ع�ل�ی�ِك وع�ل�ى س�ی�رت�ِك 

 الشخصیة والعلمیة.؟ 
 الباحثة العراقیة "والء ناظم البكري"  -
" تحصیلي الدراسي ماجستیر 1987من موالید " 

 -إنس�ان�ی�ة  -ع�ل�م�ی�ة  -طبیة مؤھالتي/ ع�م�ل�ی�ة 
"ری��اض��ی��ة" /"ع��م��ل��ی��ا":م��ك��ت��ب وزی��ر الش��ب��اب 
وال��ری��اض��ة ع��دن��ان درج��ال. وس��ف��ی��رة ال��ع��ل��م��اء 
واألك��ادی��م��ی��ی��ن ل��ل��ج��ودة وال��ت��م��ی��ز ال��ب��ری��ط��ان��ی��ة. 
"علمیا": باحثة بایولوج�ی�ة وم�خ�ت�رع�ة حص�ل�ت 
على براءة إخت�راع ف�ي إن�ت�اج األدوی�ة ال�م�ض�ادة 
للسرطان. حیث اكتشفت نوع من أن�واع ال�ب�ك�ت�ری�ا 

 "". NCbiوتسجیلھا في بنك الجینات العالمي 
"ریاضیا": رئ�ی�س�ة ل�ج�ن�ة الس�ی�دات ف�ي إت�ح�اد 
ال��ع��راق��ي ل��ل��س��ی��ارات وال��دراج��ات ال��ن��اری��ة وأول 

في تاریخ العراق أمثل المرأة الع�راق�ی�ة ف�ي   امرأة
"" س�ن�ة 116إتحاد الدولي للسیارات، بعد مرور 

على تأسیس اإلتحاد الدولي للسیارات ولم یش�ت�رك 
""./ "إنسانی�ا": ن�ائ�ب 2021بھ العراق إال سنة 

 رئیس منظمة "ایدي بایدك" لإلغاثة والتنمیة.
رئیسة لج�ن�ة ال�م�رأة  -رئیسة لجنة الوالء العراقي

ال��ع��راق��ی��ة ف��ي ال��م��ن��ظ��م��ة ال��دول��ی��ة ل��ن��س��اء 
Wال���������ع����������راق." o m e n  a s s e m b l y  

International Iraqi ." 
 

* ما ھي المحطة المفصلیة لمسیرت�ِك ف�ي م�ح�ور 
التحدي السیما ھناك تحدي ع�ل�م�ي ف�ي ال�ت�ج�ارب 
والبحوث وتحدي أكادیمي أمام األساتذه في الھیئة 

 العالمیة األمریكیة.؟ 
المحطة المفصلیة حص�ل�ت ع�ل�ى ال�م�رك�ز األول  -

ألفضل مخترعة تمثل بالوسام التمیز الذھب�ي، م�ن 
الھیئة العالمی�ة األم�ری�ك�ی�ة ل�إلخ�ت�راع وال�ت�ن�م�ی�ة 
والمسجلة في الكونغرس األمریك�ي. وی�ع�ت�ب�ر أول 
وسام ذھبي یص�در م�ن ال�ھ�ی�ئ�ة ال�ع�ال�م�ی�ة، ب�ع�د 

"، م�خ�ت�رع وب�اح�ث م�ن ك�ل ال�دول 113إختیار"
للت�ص�ف�ی�ات األخ�ی�رة، وال�ح�م�د � حص�ل�ت ع�ل�ى 
الوسام بجدارة ومنافسة قویة. ك�ان ال�ت�ح�دي ج�دا 
صعب مع المخترعین من كل دول ال�ع�ال�م وأخ�ذت 
المركز االول، حیث أن شروط الفوز تك�ون ض�م�ن 
األمراض المستعصی�ة، وت�واك�ب ال�زم�ن وال�ع�م�ر 
وكذلك القدرة على تنفی�ذ ال�م�ش�روع وط�ل�ب م�ن�ي 
على تھیئة فریق ع�ل�م�ي م�ن دول ال�ع�ال�م ل�وض�ع 

 البحوث على قید التنفیذ.
 

* كیف تعامل معِك األساتذه والعام�ل�ون م�ع�ِك ف�ي 
سنوات الدراسة وال�ب�ح�ث ال�ع�ل�م�ي ع�ن�دم�ا ك�ن�ت 
تفصحین عن ھذا الحلم الذي ح�ق�ق�ت�ھ ب�ك�ل ن�ج�اح 

 وتمیز؟ 
الحمد � ك�ان ت�ع�ام�ل�ھ�م م�ع�ي رائ�ع ج�دا، وال  -

یسعني اال أن أقدم شكري وامتناني لعم�ی�د ال�ك�ل�ی�ة 
"د. نصره جان" على دعمھا ومواقفھا ال�ج�م�ی�ل�ة 
معي، "د. ناجي سوادي" سابقا رئیس قسم عل�وم 
الحیاة، "د. شی�م�اء"، "د. نض�ال حس�ی�ن"، وال 
أنسى الجھود القیمة في الدعم والمتابعة م�ن "د. 
رباح" المشرف على البحث وھو دكتوري الممی�ز 
یستحق كل الشكر والعرفان لما قدمھ م�ن إخ�الص 

في أداء مھنتھ العلمیة فترة إدارتھ م�ع�ي،   وتفاني
"د. سمیر مش�رف"، " د. خ�ال�د ف�اروق" ،"د. 
مثنى" كلھم داعمین ومشجعین لمسیرتي العلم�ی�ة 

 والعملیة تحیاتي وتقدیري لھم جمیعا.
 

* كیف وجدتي النظرة ال�ن�م�ط�ی�ة ل�ل�وج�ھ�ة اآلخ�ر 
للمرأة العربیة والشرق أوسطیة ھل تم اإلع�ت�راف 
بھ واختلفت الع�ق�ل�ی�ات و وج�دت�ي ال�دع�م ال�دول�ي 

 المشترك؟ 
الصراحة ال نس�ت�ط�ی�ع ن�ن�ك�ر أن ھ�ن�اك ص�ورة  -

نمطیة، قد تكون سل�ب�ی�ة أو ت�ك�ون إی�ج�اب�ی�ة ع�ن 
المرأة في كل الدول . بذلك الصورة ال�ت�ي ت�ظ�ھ�ر 
في اإلعالم مختصره وغیر كاملة ونحن إذا أردن�ا 
تغییر الصورة یجب أن نغیر الواقع. ولھذا السبب 
استطعنا نثبت للعالم أن ال�ن�س�اء ال�ع�رب�ی�ات رغ�م 
الصعاب أستطع�ن أن ی�ح�ق�ق�ن إن�ج�از ون�ج�اح و 
ویثبتن وجودھن بعطائھن اإلنساني، وال�ح�م�د � 
أوصلنا صورة تعكس حقیقة المرأة بقوة ایم�ان�ھ�ا 
في قدرات�ھ�ا اإلب�داع�ی�ة ال�خ�الق�ة ع�ل�ى م�خ�ت�ل�ف 
األصعدة، وأن مكانھا لیس في البی�ت ف�ق�ط ألن�ھ�ا 
تبدع وتبتكر رغم الصعاب وتن�اف�س دول�ی�ا. وأم�ا 
بالنسبة للدعم والتعاون ال�دول�ي وج�دت�ھ ح�اض�ر 
اعالمیا والعمل على إظھاره ل�ل�ع�ل�ن و ال�ب�دأ ف�ي 

والتھیئة للسفر م�ن أج�ل تش�ك�ی�ل ف�ری�ق   التنفیذ
علمي من م�خ�ت�ل�ف دول ال�ع�ال�م. وك�ذل�ك ال�دع�م 
اإلعالمي والتعاون م�ن ق�ب�ل ال�م�ن�ظ�م�ة ال�دول�ی�ة 
لنساء ال�ع�راق ف�ي ل�ن�دن. ك�ان تش�ج�ی�ع�ھ�م ج�دا 
ممتاز. وأقدم شكري وتقدیري للدك�ت�ورة س�ن�دس 

لدورھن الكبیر والرائ�ع   الحسني، واألستاذة لیلى
في إظھار النساء العراقیات ف�ي ال�دول ال�غ�رب�ی�ة. 
واختاروني رئیسة لجنة ال�م�رأة ف�ي ال�م�ن�ظ�م�ة، 

وكذلك الوقفة المشجعة إلظھار الكفاءات ال�ع�ل�م�ی�ة 
من قبل األكادیمی�ات األورب�ی�ة وم�ن�ظ�م�ة ال�ت�ب�ادل 
الثق�اف�ي األورب�ي ف�ي ب�روكس�ل ل�ل�دك�ت�ور عص�ام 
البدري وش�ب�ك�ة س�ف�راء ال�ع�ل�م�اء واألك�ادی�م�ی�ی�ن 
للج�ودة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة وم�ن ال�ك�وی�ت والس�ع�ودی�ة 
واإلمارات. وكذلك وضع خطة ع�م�ل م�ع مس�ؤول 
مجلس الوزراء الشباب العربي في ج�ام�ع�ة ال�دول 
العربیة. وقد قدمت عدة توصی�ات وال�ح�م�د � ت�م 
األخذ بھا في جام�ع�ة ال�دول ال�ع�رب�ی�ة، وك�ان م�ن 
بینھا فتح التواصل مع دائ�رة ال�م�رأة ف�ي ج�ام�ع�ة 
ال��دول ال��ع��رب��ی��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دی��م ال��ن��س��اء 
ال��م��ت��م��ی��زات واالس��ت��ف��ادة م��ن ت��ج��ارب ال��ن��س��اء 
الناجحات ف�ي ال�دول ال�ع�رب�ی�ة ح�ول ت�ع�زی�ز دور 
المرأة في الم�ج�ت�م�ع. م�ن خ�الل إنش�اء وت�وث�ی�ق 
إنج�ازات ال�رائ�دات وت�م�ك�ی�ن�ھ�ن وإظ�ھ�ار ص�وره 
المرأة العربیة في العالم لمختلف المجاالت العلمیة 

 والریاضیة واإلنسانیة واإلعالمیة واإلبداعیة.
 

* بحثِك حظي باھتمام كبیر على المستوى العالمي 
م�ا ھ��و ال��ھ��دف ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل م��ن ھ��ذه ال��دراس��ة 

 واالختراع الذي أنجزتھ .؟
الحمد والشكر � أن االخ�ت�راع ح�ظ�ي ب�اھ�ت�م�ام  -

كبیر على المستوى العالمي. والھدف من الدراس�ة 
والبحث ھو تطبیق المش�روع ع�ل�ى أرض ال�واق�ع 
لمساعدة مرضى السرطان، للتخ�ل�ص م�ن م�رض 
مستعصي وممی�ت أدى ب�ح�ی�اة ال�ك�ث�ی�ری�ن. وھ�ذا 
االنجاز بصمة أم�ل ل�م�رض�ى "الس�رط�ان"، وأن 
الشفاء لیس مستحیل مع رب العالمی�ن ول�ك�ل داء 

 دواء وسیتم التنفیذ عن قریب. 
 

* ھل شاركتي في مؤتمرات بحثیة مع م�ؤس�س�ات 
وجامعات عالمیة أخرى وما الجوائز التي حصلتي 

 علیھا في حیاتك العلمیة والعملیة.؟
نعم شاركت في مؤتمرات ب�ح�ث�ی�ھ ع�ال�م�ی�ة م�ن  -

بینھا مؤتمر لألبحاث العلمیة ھو مؤتمر إسطنب�ول 
 -مؤتمر جویدي لألبحاث األمریكی�ة -الدولي الثالث

إضافة إلى ال�ع�دی�د  -مؤتمر إتحاد الجامعات الدولي
من المؤتم�رات ال�ع�ل�م�ی�ة االف�ت�راض�ی�ة ع�ن ب�ع�د. 
والجوائز التي حصلت علیھا كأس العالم لمبدع�ی�ن 
العرب في لندن والق�الدة ال�ذھ�ب�ی�ة وس�ام ال�ت�م�ی�ز 

 -الذھبي للھی�ئ�ة ال�ع�ال�م�ی�ة األم�ری�ك�ی�ة ل�الخ�ت�راع
المدالیة الذھبیة لوزارة الشباب والریاضة ل�ل�م�رأة 

 -ع�ل�م�ی�ا -العراقیة المتمیزة والمت�م�ث�ل�ة: ع�ال�م�ی�ا
وكرمت بكتب شكر وتق�دی�ر م�ن  -وریاضیا وعملیا

م��ع��ال��ي ال��وزی��ر وم��ؤس��س��ات دول��ی��ة وع��راق��ی��ة 
والمحافظین باالض�اف�ة إل�ى ال�ع�دی�د م�ن ال�ج�وائ�ز 

 التقدیریة ضمن ورش علمیة وعملیة. 

* كم أستمرت مدة البحث ال�ع�ل�م�ي ال�ط�ب�ي وم�اذا 
 تضمنت براءة االختراع الواعد ؟

تمثلت في البدایة دراسة وب�ح�ث   فكرة االختراع -
عن عالج مضاد للسرطان لعدة س�ن�وات، وب�ع�دھ�ا 
قدمت على الم�اجس�ت�ی�ر. ح�ت�ى أث�ب�ت ف�ي ع�م�ل�ي 
اختراع عالج مضاد لسرطان ال�ث�دي و ال�م�ب�ی�ض 
والقضیب والخصیتی�ن وع�ن�ق ال�رح�م ویس�ت�ع�م�ل 
الدواء لمنع ت�ك�وی�ن الس�ائ�ل داخ�ل غش�اء ال�رئ�ة 
ویعالج األورام اللیفی�ة وال�ل�م�ف�اوی�ة. ح�ی�ث ب�دأت 
خطواتي األولى ب�ت�ن�ف�ی�ذ ال�ت�ج�ارب وك�ان�ت ال�م�دة 
تقریبا أكثر من أربع�ة س�ن�وات، وح�ال�ی�ا م�ا زل�ت 
مستمرة للعمل على ت�ط�وی�ره ح�ت�ى یش�م�ل أن�واع 
أخرى من السرطان. تشمل سرط�ان ال�دم وال�ج�ل�د 
والمعدة واألنواع األخرى. وكانت السنوات الثالث�ة 
األولى بجھد متواصل یومیا في المركز وبعدھا في 
المختبرات األھلیة. إلى أن أكتمل البحث في السن�ة 
الرابعة بدراسة وتقاریر في البیت بدون انق�ط�اع ، 
ألن الیوم الواحد إذا ت�رك�ت ف�ی�ھ ال�ع�م�ل وال�ب�ح�ث 
یفشل، ألنھ یحتاج إلى متابعة وجھد مستمر وحفظ 
بمكان. وتمثلت سنوات البحث بالقلق من النت�ی�ج�ة 
الحتمیة كیف ستكون.؟ ولكن قوة إیماني وت�وك�ل�ي 
على هللا بكل خطوة كانت النتیجة ایجابیة ب�ام�ت�ی�از 

 والحمد � .
 

* ھ��ل س��وف تس��ت��ث��م��ری��ن األب��ح��اث واالخ��ت��راع 
بالنھوض في قطاع ال�ب�ح�ث ال�ع�ل�م�ي ال�ط�ب�ي ف�ي 

 العراق.؟ 
نعم سأعمل ع�ل�ى ھ�ذا الش�يء ب�ت�ك�وی�ن ف�ری�ق  -

علمي طبي من مختلف دول العال�م أن ش�اء هللا ، 
حیث طلب مني ومن المخترعی�ن ف�ي دول ع�ال�م، 
بعمل مشترك من أجل عالج السرطان وال�ن�ھ�وض 
ب���واق���ع ص���ح���ي ی���واج���ھ األم���راض ال���ج���دی���دة 
والمستعصیة وسیكون اإلعالن عن ھذا العم�ل ف�ي 
العراق، والتعاون المشترك مع دول العالم لمواكبة 

 كل تطور علمي طبي حدیث . 
 

* ما مدى آلیة التمكین لھذا االختراع ف�ي ت�ط�وی�ر 
 العالجات الذكیة، أ تعتمد على تقنیة معینة.؟

آلیة التمكین عالیة ج�دا ف�ي ت�ط�وی�ر ال�ع�الج�ات  -
باالعتماد على تقنیات مختلفة ومتع�ددة وس�ت�ك�ون 

 النتیجة إیجابیة بدعم وتعاون دولي مشترك.
 

 * الكلمة األخیرة في نھایة الحوار.؟
في نھایة ال�ح�وار ش�ك�ري األول واألخ�ی�ر ل�رب  -

العالمین جل جاللھ على أنھ خلقني ام�رأة ع�رب�ی�ة 
مسلمة، وبلغني ھذا العلم وھذا ب�ح�د ذات�ھ إن�ج�از. 
واستطعنا نحن العرب عامة والعراقیین خاصة بعد 

الت�وك�ل ع�ل�ى هللا أن ن�ح�اف�ظ ع�ل�ى ب�ق�اء ال�ع�ل�م 
والمعرفة في العراق والبلدان الع�رب�ی�ة ع�ل�ى م�ر 
العصور واألزمان. وشكري وامتناني ل�ل�ص�ح�ف�ی�ة 
الرائعة "دنیا ع�ل�ي ال�ح�س�ن�ي" ب�دون م�ج�ام�ل�ة 
إعالمیة مبدعة بكل أسئلت�ھ�ا واس�ل�وب�ھ�ا ال�راق�ي 
المتمیز، أمنیاتي أن تستمري للصعود في ع�م�ل�ك 
ألن أنت م�ن اإلع�الم�ی�ات ال�ع�راق�ی�ات ال�رائ�دات. 
وشكري واحترامي إلى م�ن وق�ف ب�ج�ان�ب�ي أم�ي 
أب��ي وأخ��وان��ي واخ��وات��ي ھ��م الس��ب��ب ف��ي ك��ل 

بدعواتھم ووقفتھم مع�ي ب�ك�ل خ�ط�وة ف�ي   نجاح
والعرفان، للموس�ی�ق�ار ال�ع�ال�م�ي   حیاتي. والشكر

المبدع "نصیر شمھ" الع�راق�ي ال�ذي ل�م ی�ن�س�ى 
بلده وھو خارج الع�راق ت�ك�ف�ي م�واق�ف�ھ ال�ب�ط�ل�ة 
للدفاع عن ال�ع�راق، وإظ�ھ�ار ال�ك�ف�اءات بص�ورة 
الئق�ة ل�ل�ع�ال�م وش�ك�ري ل�م�ع�ال�ي وزی�ر الش�ب�اب 
والریاضة "ع�دن�ان درج�ال"، ألن�ھ ع�م�ل ع�ل�ى 
ضمان حقوق المرأة العراقیة وإظھ�ارھ�ا ع�ال�م�ی�ا 
في مختلف المجاالت في وقت نفتقد وزارة المرأة 
في العراق ف�ك�ان ع�وض�ا ل�ل�ح�ف�اظ ع�ل�ى ح�ق�وق 

 النساء وتمكینھا دولیا.

"اا اة اا" إ  

 اءة إاع  ج اطن ا وء اي 
 
 
 حاورتھا / د. دنیا علي الحسني 

 العراق  
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عند صخرة اعتلیتھا كمل�ك�ٍة ت�ت�ط�ل�ع إل�ى أط�الل  
عرٍش ولّى زمنھ على أیدي الطغاة رحِت تتابعی�ن 
موج البحر المتكاسل، یتح�رش رذاذه ف�ي ح�ی�اٍء 
بأطراف خصل شعرك الت�ي ل�م ی�روض�ھ�ا مش�ط، 
عیناِك المنتفختان من قلة النوم وتذبذب�ھ تص�ب�ان 
الدمع في صمٍت فوق أسیل خدیِك، ال تمیزین بین 
األصوات المَدویة في أنحاء المدینة، تن�ت�ش�ر م�ن 
حولك أع�م�دةٌ م�ن ال�دخ�ان األس�ود، ت�م�ت�د ن�ح�و 
السماء ال�خ�ال�ی�ة م�ن الس�ح�ب ف�ي ھ�ذا الص�ی�ف 
القائظ، یغریك البحر، رغم القنوط المتسلل إل�ی�ھ، 
باالرتم�اء ب�ی�ن أحض�ان�ھ ال�ع�م�ی�ق�ة، االس�ت�س�الم 
الكامل لجریانھ، بعیداً عن البث�ور الس�وداء ال�ت�ي 
تشوب زرقة وجھھ تحت ش�م�س الص�ب�اح ال�ت�ي 
أخذت تعلوه بس�رع�ة، دون أن تس�م�ح�ي لش�يٍء 
یحرمِك بلوغ مت�ع�ت�ك األخ�ی�رة ت�ل�ك، ف�ت�ت�رك�ی�ن�ھ 
یسلبك التشبث بحیاٍة عرك�ت�ك م�راٍت وم�رات ب�ال 

 سأم وال رحمة.
یدَك الصلبة حطْت ثقی�ل�ةً ع�ل�ى ك�ت�ف�ھ�ا، وك�أن�ك  

أردت سبق جنون تلك اللحظ�ة ال�ی�ائس�ة، ع�رف�َت 
أنھا تجلس فوق ت�ل�ك الص�خ�رة ب�ال�ت�ح�دی�د ع�ل�ى 
الشاطئ ال�م�ھ�ج�ور، ت�ت�رام�ى ح�ول�ھ�ا ال�ن�وارس 
النافقة كجثٍث متناثرة إثر انفجار عبوة ناسف�ة أو 
سیارة ملَغومة، بدت لَك مثل حجٍر صغیر یس�ت�ق�ر 
فوقھ عصفور وھن ال�ق�وى م�ن ش�رف�ة ش�ق�ت�ھ�ا 
القابعة في بناٍء ق�دی�م ی�ح�ف�ظ ب�ع�ض آث�ار ح�رب 

   األعوام المظلمة.
فزعَت أول األمر لدى استیقاظك، جب�ت ال�غ�رف،  

دون أن تجدھا في أٍي منھا، أستغربت أك�ث�ر ل�م�ا 
وجدت ھاتفھا المحم�ول م�ل�ق�ى ف�وق وس�ادت�ھ�ا، 
رغم أنھا ظلت تحتضنھ بین كفیھا طیلة ال�م�س�اء 
المخیف، یتلذذ ب�اع�ت�ص�ار ق�ل�ب�ی�ك�م�ا واس�ت�ن�زاف 
أعصابكما، لم تدِر أي سحٍر غریب سلطتھ ع�ل�ی�ك 
غرفتھا المھملة، فراشھا ال�ذي ت�ب�دد م�ن�ھ دفء 
جسدھا، مالبسھا المعلَّقة ع�ل�ى ال�م�ش�ج�ب وف�ي 
الخزانة، رائحة أنوثتھا الممیَزة ل�دی�ك ل�ح�د اآلن 
تحمل حنیناً دافقاً لم یفقد تأث�ی�ره ع�ل�ى ح�واس�ك، 
حّمالة الصدر التي وجدتھا مرمی�ة ع�ل�ى ك�رس�ي 
قریٍب من السریر، تذكرك بضیقك القدیم م�ن ك�ل 
قیٍد إضافي یكبِل بیاض حمامتیھا الحلیبي، ك�ان�ت 
تزم شفتیھا قویاً، ترمقك بن�ظ�رة أم ن�ح�و ول�دھ�ا 
المراھق، ثم ترمي ابتسامة تحاول إخفاء ضحك�ة 
تسابق العصافیر ف�ي ت�غ�ری�دھ�ا الص�ب�اح�ي ق�رب 
شباك غرفتكما القدیمة، م�ت�ح�ی�ن�ةً ف�رص ص�ف�اء 
الج�و م�ن أم�ط�ار ل�ن�دن ال�غ�زی�رة ال�ت�ي ط�اردت 

 تسكعكما في الشوارع الزلقة طویالً.
كنَت تفتق�دھ�ا بش�دة ك�ل�م�ا س�اف�رْت ف�ي م�ھ�م�ة  

صحفی�ة إل�ى إح�دى ع�واص�م أوروب�ا، ت�ت�ق�ص�ى 
أخبار ح�روب ب�ل�دھ�ا ال�م�ن�زوي ف�ي ط�رٍف م�ن 
األب��ی��ض ال��م��ت��وس��ط، ط��ال غ��ی��اب��ھ��ا ف��ي إح��دى 
المرات، فأقلقت كل أص�دق�ائ�ھ�ا ب�إل�ح�اح س�ؤال�ك 
الحائر عنھا، ح�ت�ى ب�اغ�ت�ت�ك ذات ل�ی�ل�ة ب�دم�وع 
تنھمر على ورد خدیھا، زرعتھا عدة دقائق ع�ن�د 
عتبة باب شقتك قبل أن تستس�ل�م ب�وع�ٍي مش�ت�ت 
لجذب یدیك لھا نحو الداخل، بالكاد استنطقت من�ھ 
حادث اختطاف أخیھا من قبَل إحدى ال�م�ل�ی�ش�ی�ات 
المتقاتلة في بلٍد إن عصتھ الریح تنكسُر، ما ع�اد 
لصوت فیروز أي تأثیر علیھا في ت�ل�ك الس�اع�ات 
حالكة الظلمة، وعیناھ�ا ت�ج�وب�ان أرج�اء ب�ی�ت�ھ�م 
الشرقي العتیق عن�د س�ف�ح ال�ج�ب�ل، ت�ت�ط�ل�ع إل�ى 
البالط المزخرف، تحفھ المتوارثة جیالً بعد جی�ل، 
درجات الس�ل�م ال�ح�ج�ري ال�ع�ال�ی�ة ال�ت�ي خ�َدش�ت 
ركبتیھا مراراً عندما كانت صغی�رة، ك�ان�ت ت�ق�ف 
عند أسفلھا والدتھا باكیة لحظة انط�الق الس�ی�ارة 
بھا نحو المطار، أتت مدینة الوقت المنضبط على 
ساعة "بیغ بن" للدراسة والعمل، لم تعرف أنھ�ا 
ستفقد األمل ب�ال�رج�وع ذات ی�وم، ك�ن�َت تص�غ�ي 
لصمتھا الناحب، وفي ب�ی�ت�ك ال�ن�ائ�ي ع�ن�ك ی�ق�ام 
مجلس عزاء شقیقك، إسم ض�م�ن عش�رات آالف 
األسماء التي تزخر بھا قوائم البیانات العس�ك�ری�ة 
متزایدة األعداد في بالد النخیل المح�ت�رق ش�رق�اً، 
أصغیَت لكل ھلوسة أتت عن�ھ�ا س�اع�ات ل�م ت�م�ل 
فیھا فیروز من متابعة غنائھا الشجي، وال�دم�وع 
السوداء تتابع الھطول من عینی�ن ت�ھ�ب�ان ال�ح�ب 
والحزن في آٍن واحد، یسكن�ھ�م�ا ج�ن�ون وزواب�ع 
الموت الم�ع�رب�دة م�ن ق�م�ة ال�ج�ب�ل ح�ت�ى أس�ف�ل 
الوادي، حیث نسیم الصیف الرائق، وعوي ری�اح 

 الشتاء المزمجرة.
قررِت أكثر من مرة العودة إلى بلدك ب�إص�راٍر ال  

یحفل بأي رادع، ح�ت�ى ظ�ن إن�ھ س�ی�ن�ھ�ض ذات 

یوم، بعد زواجكم�ا ال�م�ب�اغ�ت بس�رع�ت�ھ ل�ج�م�ی�ع 
أصدقائكما، لیجدك قد رحلِت بالفعل، ب�ی�ن�م�ا ك�ن�ِت 
تتھمینھ باالنھزامیة والسلبیة، بعد اكتفائ�ھ ب�دور 
المثقف المتسكع بین الحانات وجل�س�ات ال�ن�ق�اش 
الضبابی�ة، م�ج�رد ك�الم ی�ت�ص�اع�د وی�ت�ف�رق ف�ي 
الھواء مع أدخنة السجائر، وإن لم ت�ف�ع�ل�ي أك�ث�ر 
من ذلك في الصحیفة التي كانت ت�ن�ش�ر م�ق�االت�ك 
المھاجمة للجمیع بح�ن�ٍق ش�دی�د، ت�م�ض�ی�ن أی�ام�ا 
منكمشة على نفسك، وكأنك ھاربة من تھدید ك�ل 
األطراف المتناحرة في بلدك، وقد ی�غ�ال�ب�ك ال�ظ�ن 
بین ال�ح�ی�ن واآلخ�ر إن�ھ�م م�ا خ�ط�ف�وا أخ�اك إال 

 لالنتقام منِك.
كنت تعرف أن ذلك االحت�م�ال ل�ی�س ب�م�س�ت�ب�ع�د،  

رغ�م ن�ب��رة االس�ت��ھ��زاء الص��ارخ�ھ ف��ي ك��الم��ك، 
خاصةً وأنھ ذات السبب تقریب�اً ال�ذي أث�ن�اك ع�ن 
قبول العمل في أٍي من إذاعات المع�ارض�ة، رغ�م 
الفارق الشاسع بین ال�م�رت�ب ال�ذي ك�ان ی�ع�رض 
علیك وما كنت ت�ت�ق�اض�اه م�ن اإلذاع�ة ال�م�ح�ل�ی�ة 
الصغیرة ال�م�س�ت�ق�ل�ة ال�ت�ي ع�م�ل�ت ف�ی�ھ�ا، ت�ق�دم 
األخ�ب��ار، ب��رام�ج س��ی��اس�ی��ة، م��ن�وع��ات، وأیض��ا 

 إھداءات األغاني بین المراھقین أحیاناً.
حثِك على ال�ن�ھ�وض وال�ع�ودة إل�ى الش�ق�ة ق�ب�ل  

معاودة القصف، نزلِت عن الصخرة التي ال ت�ك�ف 
عن مصارعة الموج، یحمل ف�ي ت�ھ�ادی�ھ ص�وت 
فیروز من جدید إل�ى أذن�ی�ھ، م�ت�س�ت�ن�ج�دة ب�ط�ی�ر 
الوروار أن (یِسلم لھا على ال�ح�ب�ای�ب وی�خ�ب�رھ�م 

 بحالھا شو صار).
تساءلَت وكأنك تحدث نفسك ع�ن م�ك�ان ف�ی�روز  

 اآلن؟.
ریما: (أكید أنھا تجلس مع زوجھا، مشت�ت�ھ ب�ی�ن 

 قنوات األخبار، ما تعرف ھم أي بلد تحمل أكثر)
 ثم حمدت هللا أنھا تأخرت وزوجھا في المجيء.

تسمع إجابتھا وتساؤلك یتیحیَر في مقصده ب�ی�ن  
فیروز التي خبرت دمار الحروب دون أن ی�ھ�ت�ز 

أوتار صوت�ھ�ا ال�م�ش�ح�ون�ة ب�ال�ح�ب   لھا وتر من
والتحدي معاً، مھدھدة مواجع غربتكم�ا ال�ع�ت�ی�ة، 
وبین ابنتك�م�ا ال�ج�م�ی�ل�ة، م�م�یَ�زة ال�ع�ی�ن�ی�ن م�ن�ذ 
والدتھا، ابتسامتھا العذبة ك�ان�ت ت�ط�ال�ع ال�ذھ�ول 
المرتسم على وجھیكما، كما لو لم تتوقع�ا ت�ح�م�ل 

 مثل تلك المسؤولیة ذات یوم.
رحِت تخبرینھ عن عشق فی�روز ل�ل�ب�ح�ر، ك�ی�ف  

كانت ت�أت�ي ك�ل ی�وم ق�ب�ل ارت�ف�اع الش�م�س ف�ي 
السماء، تغتسل بمیاھھ المالح�ة، ت�ع�وم مس�اف�ات 
طویلة دون تعب، وكأنھا تش�ارك ال�م�وج رقص�ةً 
ھادئة ال�ح�رك�ات، ت�رق�ب�ی�ن�ھ�ا ت�ح�اك�ي األص�داف 
ب�وش�وش�ة ط�ف�ول�ی�ة، ت�خ�ب�رھ�ا ب�أس�راٍر ص��ارت 
تخفیھا عنِك أكثر الوقت، یداخل ھدوءھ�ا ص�خ�ب 
متمرد، وثورة یمكن أن تستمر أیاماً مضجرة من 
القطیعة، تعود بعدھا لتحط برأسھا ع�ل�ى ص�درك 

  مثل رضیع لم یفطم بعد.
عادل: (وكأنِك تصفین نفسك، نسیِت ل�م�ا رح�ل�ِت 
وأخذتھا معِك إلى ب�اری�س، ق�ب�ل أن ت�ت�م األرب�ع 
سنوات، من غیر ما تكلفین نفسك عناء إخ�ب�اري 
إال بعد مدة من البحث الم�ج�ن�ون، ب�ال م�ا أع�رف 
أي جھة من الجھ�ات ال�ل�ي ك�ن�ِت راف�ع�ة ع�ل�ی�ھ�ا 
سیف الق�ل�م ال�ح�ر م�م�ك�ن ت�ك�ون مس�ؤول�ة ع�ن 

 اختفائكم).
ـ (وهللا منیح كان عندك وقت للبح�ث ع�ن�ا، ب�ع�ی�د 
عن صاحبتك الوجودیة، ك�ل م�ا ك�ان ی�ھ�م�ك أن 
أكون معك على السریر كلما ھفك الشوق، بحج�ة 

 الحنین ألھلك وبلدك).
ـ (مثل ما كنِت دائماً، ما تملین م�ن س�خ�اف�ة ھ�ذا 
الكالم، وكأنك الوحیدة اللي تح�م�ل ھ�م�وم ب�ل�دھ�ا 

 ومواجعھا).
لم یوقف صخب صیاح�ك�م�ا ف�ي ال�ن�ھ�ای�ة س�وى  

دوّي قذیفة سقطت على منط�ق�ة ق�ری�ب�ة م�ن�ك�م�ا، 
ألقیتكما ف�وق ال�رم�ال م�ت�ح�اض�ن�ی�ن، ب�ذات ق�وة 

 شبقكما، الخائف، األول.
      ******* 

السماء كابیة في ساعة المغ�ی�ب، ی�وم آخ�ر م�ن  
الموت ینصرم، س�أل�تِ�ھ ع�ن أح�وال ب�غ�داد، وإن 
كنت وابنتكما لم تنفكا عن متابعة أخ�ب�ارھ�ا ع�ب�ر 
المحطات الفضائیة، ینتفض قل�ب�اك�م�ا ك�ل س�اع�ة 
علیھ، عودتھ إلى ساحة المعركة أث�ارت ح�ن�ق�ِك، 
وربما غیرتك م�ن ج�رأٍة ل�م ت�درك�ك ی�وم�اً، ل�ّم�ا 
أخبرك أحد أصدقائكما عن إصراره على ت�ع�ی�ی�ن�ھ 
كمراسل ف�ي ال�ع�راق، رغ�م أن ال�ف�رص�ة ك�ان�ت 
مواتیة أمامھ للعمل ك�م�ف�دم ل�ألخ�ب�ار ف�ي ال�م�ق�ر 

 الرئیسي للقناة.
عندما أعلن عن اختطاف�َك ك�ان ف�زع�ھ�ا ورع�ب  

فیروز في أسترالیا یشتدان كل ساعة، نحب�ت ك�ل 
منھ�م�ا أح�ل�ى ال�ذك�ری�ات ال�ت�ي ج�م�ع�ت�ھ�ا م�ع�ك، 
ص��ارع��ت رغ��ب��ة ق��وی��ة ف��ي الس��ف��ر وم��ح��اول��ة 
تخلیصك بأي طریقة كانت، ك�م�ا ودت أن ت�ف�ع�ل 
عند اختطاف أخیھا، لم تعلم لحد اآلن شیئاً ع�ن�ھ، 
سوى ما قالھ ابن عمھا عن نصف جسده األعل�ى 
الذي وجده مكَوماً بین األنقاض، على جان�ٍب م�ن 

 المعتقل الذي تم أسره فیھ.
لم تكد تتبین صوتك عب�ر ال�ھ�ات�ف ب�ع�د اإلف�راج  

عنك، ضمن صفق�ة م�ت�ع�ددة األط�راف وم�ب�ھ�م�ة 
التفاصیل، حتى شھقت شھقة قویة، تبددت ع�ل�ى 
أثرھا نبرات صوتك المھتزة في ضج�ی�ج ب�ك�ائ�ھ�ا 
ودوي ضربات قلبھا، لم تشتق إلیك ی�وم�اً ك�م�ث�ل 
تلك اللحظة، دخلْت بعد ذل�ك غ�رف�ت�ھ�ا، اس�ت�ل�ق�ت 
عل�ى ال�ف�راش ال�ذي ل�م ت�ط�أه ی�وم�اً، ع�ان�ق�ت�ك، 
صفعتك، كالت لك الشتائم، ثم ن�ام�ت ف�وق خ�ی�ال 

    صدرك ساعات طوال.
جلستما على األرض أمام التلفاز، متذبذب الب�ث،  

تفرطان في تدخین السجائر، یتوس�ط�ك�م�ا ص�م�ت 
ھاتفھا العنید، بدا كلعبٍة من أل�ع�اب اب�ن�ت�ك�م�ا، م�ا 
تزال تحتفظ ببعضھا في غ�رف�ت�ھ�ا ال�ت�ي أمس�ی�ت 
تمضي لیالیك فیھا منذ اندالع ال�ح�رب، ت�ح�ت�ض�ن 
إح�دى دم�اھ�ا بش�وٍق س�ال�ت م�ع�ھ دم�وٌع ت�غ�زو 
عینیك ع�ن�د ك�ل ل�ق�اء ووداع ی�ن�ھ�ي س�ف�رت�ك�م�ا 
السنویة إلى ب�ی�روت ال�ت�ي عش�ق�ت�ھ�ا م�ن خ�الل 
حدیث ریما عنھا منذ بدایة تعارفكما، كم�ا ھ�ام�ت�ا 

   في سحر مدینة الشعراء والصور.
فیروز تغدق ع�ل�ی�ك ب�ح�ب�ھ�ا ح�ی�ن�اً، ك�م�ا ل�و ل�م  

تتفارقا، وتشاكسك ح�ی�ن�ا آخ�ر، وك�أن�ھ�ا ت�ت�ح�ف�ز 
للشجار، كما تفعل مع والدتھا، تقرأ في ع�ی�ن�ی�ھ�ا 
الخضراوین اتھامھا لكما بال�ج�ن�ون ال�ذي ورث�ت 

  عنكما شیئاً منھ.
(ابنة من أنا؟ ولیدة الغربة والجنون، جنون ن�ار  

القادسیة والحرب األھلیة؟) ث�م ت�ك�رك�ر بض�ح�ك�ة 
شقیة وھي تحاول أن تكیِف نف�س�ھ�ا م�ع ظ�روف 
مقتتھا طویالً كما كیَفت لسانھا في صغرھا ع�ل�ى 

 التحدث بلھجتین شدیدتا االختالف.
اع�ت�ادت ال�ت�ن�ق�ل ب�ی�ن ش�ق�ت�ي ب�اری�س ول�ن�دن،  

المتشابھتین في اضطرابھ�م�ا، ت�ك�اد ت�خ�ل�ط ب�ی�ن 
لغتین ال یفصل بینھما سوى شریط قط�ار ت�رك�ب�ھ 
مع أح�دك�م�ا، ت�ت�راك�ض ال�م�ن�اظ�ر أم�ام�ھ�ا ب�ذات 
ھرولة أیامھا وسرعة ت�ع�اق�ب الض�ب�اب وض�ی�اء 

الشمس الجمیل، لم تكن تعلم تماماً م�ت�ى ت�ب�دأ أو 
تنتھي زوابع خصامكم�ا، ت�ن�ف�ص�الن ب�ع�د ع�راٍك 
ش��رس، ی��دوم ألش��ھ��ر، وت��ت��ن��اج��ی��ان ف��ي ھ��ی��ام 
عاشقین التقیا بعد بحث وف�راق ط�وی�ل، ك�م�ا ل�م 
تعرف متى تم طالقكما بالت�ح�دی�د، أو رج�وع�ك�م�ا 
لبعضكما الذي انتھى بصدمة الطالق الثان�ي، ف�ي 
 ذات الشقة التي شھدت أرضھا حبوھا ألول مرة.

باغتھ ھ�ی�ج�ان�ك، ت�ج�وال�ك ف�ي أن�ح�اء الص�ال�ة،  
تنكشین شعرك وتلطمین خدیك، ھرع خلفك ن�ح�و 
الشرفة المطلة على لیل بیروت ال�ذل�ی�ل، ت�ت�وھ�ج 
في ظلمائھ النی�ران، ال�ن�اس ف�ي الش�وارع ن�ق�اط 

 أشد حلكة، تتخبط في مسیرھا نحو المجھول.
وكأنَك لم ت�ف�ارق ب�غ�داد، ذات ال�م�ن�ظ�ر ت�ق�ری�ب�اً  

یطالعك، وھي إلى جانبك ت�ج�أر ك�ح�ی�واٍن ذب�ی�ح، 
تنادي بیروت المطعونة ح�ی�ن�اً، وت�ن�دب ح�ظ�ھ�م�ا 

 العاثر حیناً آخر.
(لیتنا نتمكن من اعتی�اد ال�ف�ق�دان، ی�م�ك�ن ن�ح�س 

 بشي من راحة الموت).
تركتھا تھذي دون أن تحاول مقاطعتھا وال ح�ت�ى  

تھدئتھا، صمتت فجأة، تحاول ال�ت�ق�اط أن�ف�اس�ھ�ا، 
كما لو كانت تفتش عن�ھ�ا ھ�ي األخ�رى، س�أل�ت�ك 
فجأة دون أن تدیر وجھھا عن المنظر ال�م�وح�ش 
أمامكما: (ت�ظ�ن إن�ھ�م َح ی�ح�ت�ل�وا ب�ی�روت م�رة 

 ثانیة؟).
 (تظن إن بدُھم یحتلوا العراق عم جد؟).

سألتِھ لدى جلوسكما على مصطبٍة خشب�ی�ة أم�ام  
نھر التایمز، كنتما ترتدیان معطفین سمیكی�ن ف�ي 
لیلٍة شدیدة البرودة، بعد التقائكما صدفة ف�ي ذات 

 شقة الصدیق التي جمعتكما أول مرة.
كنِت في مھمة صحفیة سریعة إلى المدینة ال�ت�ي  

طعنتك بمر الذكریات، دون أن ت�ع�ل�م�ي ب�وج�وده 
فیھا، ففي السنوات األخیرة كان یج�وب ع�واص�م 
أوروبیة عدة كمراسل متنقل، كان یبدو كمخ�م�ور 

  من شدة الذھول، قال:
(المجنون، ما یعرف إن ھذه المرة غیر كل م�رة، 

 وإنھ استنزف كل أوراق المساومة).
كان وجھَك مرآةً للسماء الملبدة فوقكما، لم تك�ن  

تمیل للكالم كثیراً، تعانقتما كم�ا ل�م ت�ت�المس�ا م�ن 
قبل، عاندت تحفظھا التي حرص�ت ع�ل�ى ف�رض�ھ 
أمامك، ذات عناد ارتباطھا ب�أي رج�ل آخ�ر، وإن 
وجدت انجذاباً نحوه، ال تعلم إن ك�ان�ت ت�ج�رب�ت�ھ�ا 
الطویلة معك ھي السبب، أم أن ارتباطھا بك ك�ان 
أقوى من كل محاوالتھا للتملص من ھ�واك ال�ذي 
تشعر أنھ یتلبسھا مھما تباعدتما، حتى لّما حبل�ت 
بفیروز كانت تھجس أن ذلك الخبط المؤل�م داخ�ل 

 رحمھا بعض من صخب حیاتكما المستمر.
ولدت فیروز، ولكن شیئاً منھا ل�م ی�ك�ن ی�رض�ى  

االقتناع أإن الحبل السري الذي یرب�ط�ك�م�ا ی�م�ك�ن 
قطعھ، حتى بعد طالقكما الثاني الذي وقع بعد أقل 
من ساعة على مغادرتكما الفراش، إثر م�ج�اب�ھ�ة 
عصبیة لم یعد أي منكما یتذكر س�ب�ب ان�ف�ج�ارھ�ا 

 بالتحدید، كما حدث لدى طالقكما األول.
ذھ��ب��ِت م��ع��ھ إل��ى ش��ق��ت��ھ الص��غ��ی��رة، ك��ان ق��د  

اس��ت��أج��رھ��ا ح��دی��ث��اً، دون س��ؤال وال ج��واب، 
ك�زوج�ی�ن ع�ائ�دی��ن م�ن س�ھ�رٍة ج��م�ی�ل�ة أض�ن��ت 
أشواقھما ھموم ومشاغل الحیاة، كانت عودة بعد 
غیاب طویل ب�اغ�ت�ت جس�دِك األرب�ع�ی�ن�ي ب�ط�اق�ٍة 
متجددة، ربما لم تشھدھا حتى الشابة التي ك�ن�ِت، 
خشیِت لوھلة سماعك خطى فیروز ـ الص�غ�ی�رة ـ 
باتجاه الغرفة، وكذلك ل�م ی�ف�ارق ذھ�ن�ك ھ�اج�س 
البحث عن أث�ٍر ألن�ث�ى ف�ي ال�ف�راش أو ال�غ�رف�ة، 
ولعلِك أیقنت، بفضل تراكم خبرت�ِك م�ع�ھ، أن�ھ ل�م 

 یمِس امرأة منذ أشھر على األقل.
(أنَت من حقي وست�ب�ق�ى، ب�ع�ق�د زواج أو ورق�ة 

   طالق، وإن عاشرت مختلف نساء األرض).
عشق، ھوس، رغبةٌ بالتملك، تسلط م�ت�ب�ادل، ل�م 

  تھمِك عندھا أي واحدة من تلك المسمیات.
رافقتھا إلى المطار صباحاً، تفتعل مواق�ف ش�ب�ھ  

صبیانیة لتأخی�رھ�ا ع�ن م�وع�د إق�الع ال�ط�ائ�رة، 
عیناك الذابلتان تترجاھا ال�ب�ق�اء، ل�ی�س ل�ی�وٍم أو 
عدة أیام، بل ألمٍد غیر م�ح�دود، ل�ك�ن�ك ل�م ت�م�ل�ك 
الجرأة الت�خ�اذ ق�رار أو ط�رح أی�ة ف�ك�رة، وأن�ت 
تعرف مدى صعوب�ة انس�ی�اق�ھ�ا م�ن ج�دی�د وراء 
اختیارات انفعالیة لم تجر علیكما سوى وابل م�ن 

 الخیبات.
على مقعد الط�ائ�رة ك�ن�ِت ت�ج�ھ�ش�ی�ن ب�ب�ك�اٍء ل�م  

تستطیعي التحكم ب�ع�ب�رات�ھ م�دة أط�ول، دون أن 
تعرفي على من أو ماذا یمكنك صب ج�ام غض�ب�ِك 

 2شباط القادم وجزء/ 24أكثر. ..... نلتقیكم في 

  ََ اوب  ة                
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أحمد غانم عبد الجلیل/  

   1الجزء  -األردن
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إن معجم أي شاعرالیقتصرعل�ى ال�ج�م�ل�ة 
الشعریة بل یقوم على البناء الفني للقصیدة 
حیث تشكل البنى ال�ل�غ�وی�ة وال�ت�ص�وی�ری�ة 
واإلیقاعیة أما معج�م�ھ ال�خ�اص ب�ال�غ�رب�ة 
واالغتراب یجب أن تتوافر في نص�وص�ھ 
ألفاظ: الغربة، والطبیعة،والتجسید،وأل�ف�اظ 
الصوت وسأتطرق لكل حالة بأمثلة محددة 

 خشیة اإلطالة.
 

 ألفاظ الغربة
ح��ف��ل م��ع��ج��م الش��اع��ر ع��ب��د ال��م��ج��ی��د 

باأللفاظ التي تدل على االغ�ت�راب   الفریج
والغربة، وم�ا ی�ت�ص�ل ب�ھ�م�ا م�ن أوج�اع 
المكاب�رة، وآالم ال�م�ع�ان�اة م�ث�ل" یس�اف�ُر\ 
�ت�اء\  ی�ِح\الشِّ ُمْرتَِحال\ أشتااُق\ َمض�ْت\ ال�رِّ
الظَّالُم\الَمَسافاِت\ أْشكْو \ الُحْزَن\ اْبتعْدَت\ 
َج��فَّ��ْت\ ص��رخ��ُت\ تش��قَّ��ق\ غ��ی��م��اتُ��ھُ\ 
ص��اِص\ أش��ق�ان��ي\ ال��وحش�ةَ\ ظ��م��أى\  ال�رَّ
ضفَّتیَك\ ب�رًدا\ دروِب \ال�ی�أِس \ ق�واف�َل\ 

 الفصوَل\ األشواِك\ شرذمٍة\ لعنُت\ الخ
من األلفاظ والمفردات الكثیرة والمش�اب�ھ�ة 
التي وردت في قصیدة الشاعر عبد المجید 

، ول�م "قُبَْل لْم تَ�ْن�ُج ِم�َن ال�نَّ�ارْ " " الفریج
معجم الشاعر فریج   تسقط ھذه األلفاظ من

بزوال المؤثر الرومانسي بل استمر بسبب 
ال��خ��ی��ب��ات ال��ف��ردی��ة وال��ج��م��ع��ی��ة ال��ت��ي 

وتأثر فیھا نتیجة غ�رب�ت�ھ وغ�رب�ة   عاشھا
 .الشعوب المحیطة

تبرز في بدایــة القصیدة كلمات (السفر) و
(والجرح) و( النار ) وھذا محور الصراع 
النفسي بین روح الشاعر وذكریاتھ وك�أن�ھ 
یعیش ما بین حقیقة مرة وخیال یرفض أن 
یتقبلھ، لذلك یشعر بغربة الروح التي تحل�م 

 ان یمر علیھا ربیع العمر.
وصّور الشاعر عبد المجید الفریج الطبیعة 
التي توحدت مع قلقھ وحالتھ، وجس�د ذل�ك 
من خالل صوره المحسوسة، عمٌر یساف�ُر 
ب��األح��الِم/ ُج��ْرَح��اً وم��ا ك��اَن ب��األح��زاِن 
ُم�ْرتَ��ِح��ال / تُص�اف��ُح ال��نّ��اَر ح��تّ��ى تَش��رَب 
ال��َوَش��ال/ َمش��ُغ���وفَ��ةَ ال��ّروِح ال تَ���درْي 
لواحظُھا\ َغنّى على نَ�ج�م�ٍة َح�اَر ال�ظَّ�الُم 
بھَا\ َجفَّْت ُغصوني ولم تنض�ْح لَ�ھ�ا بَ�لَ�َال\ 
فإنَّ الوحشةَ اختَمرْت\ َوَدْع س�م�اَءَك ب�رًدا 
كي ألوَذ بھِ\ قلبي الذي عن ضفَّ�ت�ی�َك ج�ال\ 
ع��ب��رُت ك��لَّ دروِب\ أح��رْق��ن��ا ال��ف��ص��وَل\ 
وأرُض ال���ط���اھ���ری���ن تُ���رى ف���ی���ھ����ا 

 وھكذا  الینابیعُ 
 

 ألفاظ الطبیعة
إن الطبیعة إحدى ملذات الشع�راء خ�اص�ةً 
في المرحلة األولى من اغتراب�ھ�م، ف�رب�م�ا 
كان(عالم الطبیعة البریئ�ة مص�در راح�ة) 
فلیست الطبیعة إال صورة لحیاتنا النفس�ی�ة. 
لقد توافرمعجم الشاعر عبد المجید الف�ری�ج 

 -على العدید من ألفاظ الطبیعةمنھا :
تاءـِ\ نَجم�ةٍ\  یِح \ لیَل \الشِّ النّاَر\ الّسماِء\ الرِّ

الظَّالُم\ النُّوَر\ ُغصوني\ غیماتُھُ\ س�م�اَءَك 
\برًدا\ ضفَّتیَك\ دروِب\ الفصوَل\ الینابی�ُع\ 
اِت\ ف��اض��ْت\ األش��واِك\  ودرب\ ال��م��ج��رَّ

 أغرقَْت\ ُزحال
 

 التجسید والتشخیص
ومن عناصرالمعجم الشعري لدى الشاع�ر 
عبد المجید الفریج، قام بتبادل الم�ح�س�وس 
والمعنوي، ح�ی�ث ت�ح�ول ال�م�ع�ن�وي إل�ى 
محسوس قصد ت�ج�س�ی�د ت�ج�رب�ة الش�اع�ر 
االن��ف��ع��ال��ی��ة واس��ت��ك��م��ال ب��ن��اء الص��ورة 
الشعریة، والتأثیرفي المتل�ق�ي، ف�ل�م ت�وج�د 

  اللغة( إال للتعبیروالتوصیل
 

 التكرار ظاھرة أسلوبیة
من الظواھر األسلوبیة في الشعر الحدیث، 
ظ�اھ�رة ال��ت�ك�رار، وھ��ذه ظ�اھ�رة ق�دی�م��ة 
تناولھا النقاد من قب�ل ك�ث�ی�را، وق�د ق�ام�ت 
على أساس استخراج الظاھرة األس�ل�وب�ی�ة 
وتعیین وظیفتھا في النص الش�ع�ري، ل�ق�د 

الدروب، ال�درب، مش�ی�ت، تكررت كلمة (
ت��م��ش��ي، ال��ع��روش، ال��ع��رش، ال��ق��دس، 

، وجاء ذلك لتج�س�ی�د سبعون، سبعین، الخ
ال�خ��وف وال�ب��أس وال��ح�زن ال��ذي ی��ن��ت��اب 
الشاعر وھو یسمع ما یبع�ث ع�ل�ى ال�ی�أس 
من األجواء العامة التي طالت وال أمل في 

   عودة االستقرار والسالم على المنطقة.
 

ما بین ال�ت�ج�س�ی�د وال�ت�ش�خ�ی�ص االی�ح�اء 
 والدالة

 :العنوان : قُبَْل لْم تَْنُج ِمَن النَّارْ 
ال��ق��ب��ل��ةُ وھ��ي دل��ی��ل ال��ف��رح واالنس��ج��ام 
تعرضت إلى لسع النار، وك�أن�ھ�ا ش�خ�ٌص 
یتعرُض إلى ھذا العذاب والداللةُ أن الفرَح 
ال یبقى كما ھو وأن ھنالَك من تالبشِر م�ن 
یجعُل نفسھ موكًال عن النكِد والشقاِء واأللم 

 .لینشر كلَّ ذلك بین الناس
والذي نود التنویھ بھ أن الش�اع�ر ی�ت�ح�دُث 
عن ال�وط�ن وال�م�واط�ن وم�ا ی�ح�دُث م�ن 
سلوكیات ع�ل�ى أی�دي ال�م�س�ؤول�ی�ن وألن 
الوطَن ینتمي إلى م�ن�ظ�وم�ة ع�رب�ی�ة ف�إن�ھ 
تناوَل بعض التأثیرات الس�ل�ب�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة 
على الوطن والقضیة ومن ھ�ن�ا ك�ان ھ�ذا 
العنوان الذي لم یك�ن خ�اًص�ا ول�ك�ن�ھ أخ�ذ 

 .!!صیغة العموم
 

 عمٌر یسافُر باألحالِم ُمحتَِمال
 ُجْرَحاً وما كاَن باألحزاِن ُمْرتَِحال

وفي البیت ھنا یظھر أن ھذا ال�ع�م�ُر وھ�و 
عمر المواطن أي حیاتھ ومسیرت�ھ أص�ب�َح 
محاطًا باألحزان ولھذا فإن الشاع�ر ی�ع�م�د 
إلى تصویر ال�م�آس�ي اإلنس�ان�ی�ة ب�ج�ع�ل�ھ�ا 
ج��رًح��ا ال ی��زال ی��ن��زف دًم��ا ول��ج��أ إل��ى 
تش��خ��ی��ص ال��ع��م��ر ح��ی��ث ج��ع��ل��ھُ یس��افِ��ُر 

 .استعاریًا كاالنسان
 

 یَرمْي بِھ الَوجُد في آماِل عاشقةٍ 
 تُصافُح النّاَر حتّى تَشرَب الَوَشال

ذكر الشاعر العاشقةُ وھي تح�م�ُل دالل�ت�ھ�ا 
في الولھ والشوق وشدة الحنین، ولكنَّ ھ�ذا 
الشعور دفع إل�ى مص�اف�ح�ة ال�ن�ار، وك�أنَّ 
األرض المولھة بأصحابھا بدَل أن تصافَح 

أبنائھا وجدت كفَّھا یصافُح النار زیادةً ف�ي 
شّدِة األسى والحزن الذي جعل العیَن تسیُل 

 .بدموعھا العزیرة لشدة حرقتھا
 

یِح غاِرقَةً   -َمضْت تُعانُِق صوَت الرِّ
تاءـِ بِحضٍن فَاَر ُمشتِعال  لیَل الشِّ

والمعروف أن ل�ی�ل الش�ت�اء ی�ك�ون ب�ارًدا 
ولكّن ھذا البرد وج�دن�اه ی�ح�ت�رق إذ وج�د 
نفسھ ف�ي حض�ن ال�ن�ار، ون�رى الش�اع�ر 
یستمر في تش�خ�ی�ص�ھ ح�ی�ث ج�ع�ل ال�ن�ار 

 .كاإلنسان لھا حضن
 یا أیُّھا الفََرُح الَمخبُوُء ُخْذ بِیَِديْ 
 أَما أتَیتَُك أْشكْو الُحْزَن ُمْبتَِھال؟؟

تلُح الجراُح على قلم؟ِ الشاعِر في تشخیص 
معنویاٍت ال نراھا أو ن�ل�م�س�ھ�ا، ف�ھ�و ھ�ن�ا 
ینادي الفرح كأن�ھ انس�ان، ول�ك�ن�ھ ال�ف�رح 
البعید فھو مخبوء ویط�ل�ُب م�ن�ھ أن ی�أخ�َذ 
بیده، وفي رأینا أن الشاعَر قد وفَِّق في فتح 
نافذِة األمِل على الفرح، فھو موجوٌد ولكنھ 
بعید ویحتاج إلى ج�ھ�ود ق�وی�ة ل�ل�وص�ول 

 .والحصول علیھ
 

 َماذا تُفیُد ِحكایاٌت أَُدثُِّرَھا
 والنَّاُس تَقراُ في وْجھْي ھوًى أَفََال 

یھمنا أن نشیر إلى اسلوب االستفھام ال�ذي 
یدُل على حزٍن عمیق إذ یحاوُل أن ی�ج�م�ع 
الحكایات التي شخصھ�ا الش�اع�ر ك�انس�ان 
ی�ری�د ان ی�غ��ط�ی�ھ وی�ح�م��ی�ھ، ول��ك�ن ھ��ذه 
الحكایات تَفُِر من أمامھ لتدل على الت�اری�خ 
ال�ذي ی�ف��ُر م�ن أم�ام الض��ع�ف�اء ألن�ھ�م ال 

 یستطیعون حمایتھ
 

 تشقَّق العمُر مْذ غیماتُھُ َحملَتْ 
صاِص فأشقاني بما حَمال  طعَم الرَّ

یجسد الشاعر العمر فیجعلھُ كالجدار ال�ذي 
أصابھ التش�ق�ق م�م�ا ی�دل ع�ل�ى الض�ع�ف 
ووجوب تجدید قوتھ، وھ�ذا ف�ي ح�د ذات�ھ 
یمثل استفزاًزا للجمیع فالجدار ھو التاری�خ 
والوط�ن ف�ك�ی�ف ی�ت�ش�ق�ق أم�ام�ن�ا ونض�ل 

 صامتین.
 

 حین بدتْ   عبرُت كلَّ دروِب الیأسِ 
 فرًدا ألحضَن فیَك البأَس واألمال

یمثل الحضن وال�دفء واألم�ان وال�ح�ن�ان 
الشاعر یفاجئنا بجمعھ ب�ی�ن ال�ی�أس   ولكن

واألمل ، مما یدل ع�ل�ى اش�ت�داد الص�راع 
النفسي الذي یعاني من�ھ اإلنس�ان ص�اح�ب 
األرض المسلوبة واتلقضیة الت�ي ل�م ت�ج�د 

ی�رك�ز   حال لھا بعد، ون�ل�ح�ظ أن الش�اع�ر
على جانب التشخیص حتى یجعل األش�ی�اء 

 ماثلة أمامنا
 

 ثم یلجأ الشاعر إلى توظیف الزمن المادي
م�ن ت�اری�خ ال�ن�ك�ب�ة (األعوام الس�ب�ع�ون) 

ویكرر ھذا الزمن ح�ت�ى یش�ك�ل ض�اغ�طً�ا 
قویًا مستفًزا ل�م�ن أك�ت�وو ب�ن�ار ال�ن�ت�ش�رد 
والبعد ، ومن ھنا نلحظ أن ت�أث�ی�ر ال�زم�ن 
یشكل عامال ایجابیًا في تحریك اللم�ش�اع�ر 

 .وشحذ الھمم
 

 واترْك قوافَل َمن ساروا بغیر ھدى
 سبعین عاًما نضاًال یحمُل الَجَدال

 سبعون عاًما وأرُض الطاھرین تُرى
 .فیھا الینابیُع لألنجاِس ُمغتَسال

 
یضعون الشاعر أمام موق�ف ی�ح�م�ل ن�ق�ال 
شدیًدا ل�ب�ع�ض االت�ج�اھ�ات ف�ي الس�ی�اس�ة 
العربیة، ومع أن العرَش یفیُد الھیبةَ والقوة 
إال أنھ تخلَّى عن داللتھ األصلیة وص�ارى 
یتھاوى شیئا فشیئا بف ع�ل ال�ذی�ن أفس�دوا 

 .دالالتھ اإلیجابیة
 

 كیَف ارتضیِت على كل العروِش بنا
 أالَّ یعانقھا إال الذي سفُال

 فھل مشیِت على األشواِك حافیةً 
 لو لم یكْن رأُس ھذا العرِش ُمنتعال؟

وھذا الب�ی�ت ھ�و دالل�ة ع�ل�ى االس�ت�م�رار 
بالسخریة من الوض�ع الس�ی�اس�ي ال�ع�رب�ي 

 القائم
 

َرْت نفَّذْت ما كاَن ضائَرھا  إْن أُمِّ
 شعٌب لغیِر كتاِب هللاِ ما امتثال

وھنا یلجأُ الشاعر إل�ى ال�ن�اف�ذِة االی�م�ان�ی�ة 
والتنویھ بأنَّ ھ�ذا الض�ع�ف ی�رج�ُع س�ب�ب�ھ 
الكبیر إلى االبتعاد عن كتاب هللا، ول�و أن 
األمة ام�ت�ث�ل�ت ل�ك�ت�اب هللا ل�م�ا الح�ق�ت�ھ�ا 

 .الھزائم
 

 فإْن طعنَت بھا قالْت شقْقَت عًصا
لتَك مَن اآلثاِم ما ثقُال  وحمَّ

ضمن الشاعر بیتھ بالعبارة المشھورة شق 
عصا الطاعة مع أنھ حذف م�ن�ھ�ا م�ا ك�ان 
مفھوًما (الطاعة) وتدل ھذه الع�ب�ارة ع�ل�ى 
التمرد والمقصود أن االنسان الذي یطال�ب 
بحریتھ سوف یواجھ بتھٍم وھمیٍة ال قِبَل لھ 
بھا، وھنا ال بد أن أشیر أن الش�اع�ر ع�ب�د 
المجید الفریج ك�ان یس�ق�ط ك�ل ال�ك�ن�ای�ات 
والتضامین عل�ى ث�ورة الش�ع�ب الس�وري 
ال��ع��ظ��ی��م ض��د ح��اك��م��ی��ھ ال��ج��الدی��ن وم��ا 
تعرضت لھ بالده سوریا والحكومات التي 
ساعدت الطغمة ال�ح�اك�م�ة ھ�ن�اك، وع�ل�ى 
التشرید لمالیین السوریین وع�ل�ى ال�واق�ع 
االج��ت��م��اع��ي ال��م��زري ل��ھ��م م��ن الس��ك��ن 
بمخیمات ب�ع�د ال�ق�ص�ور، والض�رب ف�ي 
األرض والبحور، وكأنھم یست�ج�دون دول 
اللجوء بعد أن ع�رف�وا أن�ف�س�ھ�م ش�ام�ی�ی�ن 

 .أصحاب الحضارات األولى في التاریخ
 

 كفِّرُت با� ؛ ھذا ما اتُّھمُت بھِ 
 وكاَن ذنبَي أْن لْم أتبْع ھُبَال

وھنا یركز الشاعر في ن�ق�ده ع�ل�ى ك�ی�ف�ی�ة 
تعامل الحاكم مع المحكوم ف�إذا ل�م ی�ظ�ھ�ر 
المحكوم طاعتھ ووالئھ ف�ل�ی�س ك�ث�ی�ًرا أن 
توجھ إلیھ تھمة الكفر وقد أحس�ن الش�اع�ر 
في استحضار صورة من ص�ور ال�ع�ق�ی�دة 
في الجاھلیة ( ص�ن�م ھ�ب�ل)، م�ع�ب�را ع�ن 
الحاكم وعن كل حاكم ص�ن�م ب�ھ�ذه األم�ة. 
وھكذا نجد ان الشاعر قد أجاد في عملیت�ي 
التجسید والتش�خ�ی�ص ع�دا ع�ن قص�ی�دت�ھ 
العمودیة على البحر البسیط نجد أن ما نبع 
منھا من دالالت متنوعة تتضح امامنا عند 
تحلیل القصی�دة ل�ھ�ذا الش�اع�ر ال�ف�ذ ال�ذي 
یستح�ق ال�م�ت�اب�ع�ة وال�وق�وف أم�ام نص�ھ 

 .العارم بالتمیز لدى نقاد العالم العربي

 ا ا ة "َِ َُْ ْ َْ اْر"
ا ا  ريا ا ا  

 

 الجلیل -إیمان مصاروة/ الناصرة 
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 ُرْحَماَك یا َربِّي 
 قَد قََسْت َعلَيَّ َمْنِزلَتِي

 َھِل اْلَموُت أَْھَملَنِي
 واْبتََعَد َعِن اْلَغَزلِ 

 وتََرَك على الذَّاِكَرةِ 
 أَْبَجدیةَ النِّْسیانِ 
 قَد كانْت لِي َمَعھُ 

 َجلََساٌت على طَاِولَةٍ 
 فَأَصبَحُت أَْھواهُ 

 َویَْھوانِي
 قَد َخانَِت اْلَمنیَّةُ 

 لُبَّ َعْھدٍ 
 فَقَد أََخَذْت قَْبلِي

 أَقَاِربي و أَعیَانِي
 اْلَجاِمعُ 

 تَرَعى أََذانَھُ 
 ِمْئَذنَةٌ 

 واْلَكنیَسةُ تَِصیحُ 
 قَد َشفَْت بَِدقَّاِت النَّاقُوسِ 

 أَْشَجانِي
 أََضعُت بَْیَن ُغبَاِر النَّمائِمِ 

 قَافِلَتِي
 و ظَلَّْت تُبَعثُِر ُخطُواتي

 ھُُموِمي و أَحَزانِي
 َرْمسٌ 

 فَتََح َدفَّتَي لَْوَحتِھِ 
  اْألََمُل في طََرفٍ 
 واْلیَأُْس یَرُصدُ 

 في اْلَجانِِب الثَّانِي
 أَیَا لَْیلَى

نا اْلَخبَرُ   ھل َسیَُسرُّ
ُج اْللِقَاءُ   فَیَتَبَرَّ

 و یَُكفُّ الشَّوقُ 
 َعِن اْلَغلَیانِ 

 
أھم عناصر ب�ن�ی�ة ال�ل�غ�ة،   وواحدة من

التي ت�ع�ن�ي ف�ي   ھي الصورة الشعریة
ال���ت���راث ال���ن���ق���دي (ق���درة الش���اع���ر 

استعمال اللغة استعماال فنی�اً ی�دل   على

على مھارتھ اإلبداعیة, ومن ثم ی�ج�س�د 
شاعریتھ في خلق أألستجابة وال�ت�أث�ی�ر 
في الم�ت�ل�ق�ي, ف�الص�ورة ھ�ي ال�وع�اء 
الفني للغة الشعریة شكال ومض�م�ون�ا)(

) وھي أیضاً (التشكیل النھائي ل�ك�ل 21
شيء بالفعل واكتساب المادة من ح�ی�ث 
كونھا قوة صرفة لوجودھا ال�ن�ھ�ائ�ي)(

) أو ھي (تلك ال�ت�ي ت�ق�دم ت�رك�ی�ب�ة 22
عقلیة وعاطفیة في لحظة م�ن ال�زم�ن) 

) أوھي (ابداع ذھني صرف, وھي 23( 
ال یمكن أن تنبثق من المق�ارن�ة, وإن�م�ا 
تنبثق من الجمع بین حقیقتین واقعتی�ن 
تتفاوتان في قلة وكثرة.. وان الص�ورة 
ال تروعنا, ألنھا وحشیة أو خیالیة, ب�ل 
الن ع��الق��ة األف��ك��ار ف��ی��ھ��ا ب��ع��ی��دة 
وصح�ی�ح�ة, وال ی�م�ك�ن إح�داث ص�ور 
بالمقارنة التي غالباً ما ت�ك�ون ق�اص�رة 
بین حقیقتین واق�ع�ی�ت�ی�ن ل�م ی�درك م�ا 
ب��ی��ن��ھ��م��ا م��ن ع��الق��ة س��وى ال��ع��ق��ل)(

).الصورة إذن تحلیل نقدي تطبی�ق�ي 24
ال�ق�ائ�م ب�ی�ن ال�ل�غ�ة   للتكافؤ وال�ت�ع�ادل

الش�ع�ری�ة وت��ج�رب�ة الش�اع��ر, أو ب�ی��ن 
التجربة الشعریة الموفقة بین الحقی�ق�ة 
والمجاز بمعناھا البالغي والبیان�ي م�ن 
جھة, وفي استثمار اللغة الشعری�ة ف�ي 
القصیدة ب�وص�ف�ھ�ا((ق�اع�دة حس�ی�ة أو 

) م��ن ج��ھ��ة 25ذھ��ن��ی��ة ل��ل��ص��ورة))(
 :أخرى

ة  یَرِوي قِصَّ
ْوُك في ُكلِّ َصْوبٍ   فالشَّ

امُ    آِمٌر لَوَّ
 قَد َغابَْت َعِن اْلَحیاةِ 

  لَْوَحةُ قَِصیَدتي
 كانَتْ 

 تَرقُُص َعلَیھا لَْیلَى
 اْلَوطُن َمَع َكلِماتِھا

 یَحتَفِلُ 
 َوِمَن اْألَْلَحاِن إِْلَھامٌ 
 أَیا أَْشَجاَر َمْملََكتِي

ي إِلینا  َھلُمِّ
 فَغُوُل الظَّالمِ 

 ُمَكبَّلٌ 
هِ    وعلى أَْنیاِب َشرِّ

 قَْیٌد و لَِجامٌ 
 

یقول ادونی�س ف�ي الص�ورة الش�ع�ری�ة 
(ان الصورة الشعریة لیست تشبیھا أو 
استعارة، فالتشبیھ یجمع بین الطرف�ی�ن 
المشبھ والم�ش�ب�ھ ب�ھ، إذن ھ�ي جس�ر 
بین نقطتین، أما الصورة فأن�ھ�ا ت�وح�د 
بین األجزاء ال�م�ت�ن�اقض�ة ب�ی�ن ال�ج�زء 
والكل، أنھا شبكة م�م�ت�دة ت�رب�ط ن�ق�اط 

 كثیرة)
)26( 

إن التكثیف في بنیة الصورة الش�ع�ری�ة 
)27ھو الذي ی�ح�دد ج�ودة ال�ق�ص�ی�دة(

والقص�ی�دة ال�ج�دی�دة (الت�ك�ت�م�ل إال إذا 
ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى ت��ك��ث��ی��ف��ھ��ا ورفض��ت 

وال�ت�ك�ث�ی�ف  28) -االستسالم ألول مرة
م���رادف ل���ت���ع���دد ال���ق���راءات، وع���دم 
استنزاف الن�ص األدب�ي ألن�ھ ی�م�ارس 
العطاء واالمتناع و(یتجلى الت�رك�ی�ز أو 
ال��ت��ك��ث��ی��ف ف��ي ق��درة الص��ورة ع��ل��ى 
استیعاب طاقة من الدالالت والع�واط�ف 
القابلة لالتساع والع�ط�اء ال�غ�زی�ر ب�ع�د 
ال��ت��أم��ل ال��ط��وی��ل وإنش��اء ال��ت��راب��ط 
الموضوع�ي ب�ی�ن ع�ن�اص�ر ال�ق�ص�ی�دة 
للحصول على الوح�دات ال�ذات�ی�ة ال�ت�ي 
ت��رب��ط ب��ی��ن الش��اع��ر وع��ال��م��ھ أوث��ق 
االرتباط، وی�ت�م ھ�ذا ال�ت�ك�ث�ی�ف ب�ق�درة 
الشاعر على انتق�اء ع�ن�اص�ر الص�ورة 
وموضوعھا انتقاء موف�ق�ا وتش�ك�ی�ل�ھ�ا 

)، أن (ح��ری��ة 29تش��ك��ی��ال م��وح��ی��ا(
الرؤیة) و(أدوات ت�ح�دی�ث ال�رؤی�ة) (

) ھما عنصران متالزمان ل�ت�ش�ك�ی�ل 30
(وطن الكتابة)  فأن ھذین ال�ع�ن�ص�ری�ن 
یشتغالن ف�ي أع�ط�اء الص�ورة ال�ث�راء 
ال���دالل���ي ف���ي م���ق���اوم���ة ال���ق���راءة 

  .بمستویاتھا
 

إن الص��ورة األول��ى ال��ت��ي ی��ق��دم��ھ��ا 
التكثیف ھي صورة األسئل�ة وب�خ�اص�ة 
تلك األسئلة التي تشتغل على المساءلة 
والتي لھا القدرة ع�ل�ى أع�ط�اء ال�ن�ص 
الثراء الداللي ب�ح�ش�د م�ن ال�م�ف�ارق�ات 

ال�ن�ص�وص   والرموز التي أطبقت على
بشبكة من األسئلة، ویبدو ذلك واضح�ا 

شعر اسماعیل،   في نصوص كثیرة في
 قصیدة   :منھا

 الى روح أخي و صدیقي (چیا)
 أَیا َمْوتُ   

 أَما الَن قَْلبُكَ 

 كي تُْمِھَل َصِدیقَي فَْتَرةً 
 فَإِنَّ اْلعُْمرَ 

 ِالْحتِواِء ما أَْبَدعَ 
 قَصیرٌ 

 أَِعْنَد اْلَمدَرَسةِ 
 ََ  تَْشُكو اْلَعْیُن ِغیابَك

 أَْم ِمْن لََوحاتِكَ 
 مازاَل اْلَعطُر و اْلَجَمالُ 

 یَطیرُ 
 تِْمثَاُل اْلَوفَاء

وتشتغل بعض القصائد ع�ل�ى ت�ف�ص�ی�ل 
سلسلة من األسئلة التي ت�ع�ی�د ن�ف�س�ھ�ا 

 :جدیدة  في كل مرة بصورة شعریة
  (أیا َمْن عاھدتكِ 

  بأْن أختاَر حیاةً بعَد حیاةٍ 
  على التَّوالي
ُر بكِ   ُكلَّما أٌفكِّ

 تنتابُني سكرةٌ 
  لَعلَّني ألقاكِ 

  في اْلحیاِة التَّالیة
  عیناَي تسبقاِن الثَّواني

 یُخبُرني أثرٌ   أَال 
  أْم عليَّ اْلعودةُ لِلتفكیرِ 

ةَ مرةً ثانیة)  وأُعیَد اْلكرَّ
وال یس��أل الش��ع�راء أس��ئ��ل�ة م��ن اج��ل 
األسئلة، بل لتأط�ی�ر ص�ورة األخ�ت�الف 
بالصورة الش�ع�ری�ة ل�ك�ش�ف ال�م�س�اف�ة 
المائزة بین األسئ�ل�ة وال�م�س�اءل�ة، ب�ل 
بكثیر من المساءلة التي الس�ل�ط�ة ل�ھ�ا 

) ، ول�ك�ن�ھ�ا أس�ئ�ل�ة 31سوى األسئلة(
قادرة على الكشف واالست�ن�ط�اق ع�ل�ى 

ومض�ة  (  :أیة ح�ال، ك�م�ا ف�ي قص�ی�دة
 :االیام)

((إذا ن���ادی���ُت ع���ل���ى األی���اِم ص���ارْت 
  بِمعصمي

  ألنَّھا دوماً بِقصائِدي
 في اغتساٍل))

                                         .......
.... 

وتتشكل صور األس�ئ�ل�ة ل�دى الش�اع�ر 
ب���ت���ف���اع���الت نص���ی���ة   اس���م���اع���ی���ل

متباینة،فھي عند الشاعر أنش�ودة أم�ل 
یس�ت��ق��رىء م�ن خ��الل��ھ��ا م��دًى م��ن��دًى 

 :باألمنیات
 (أََضعُت بَْیَن ُغبَاِر النَّمائِمِ 

 قَافِلَتِي
 و ظَلَّْت تُبَعثُِر ُخطُواتي

 ھُُموِمي و أَحَزانِي
 َرْمسٌ 

 فَتََح َدفَّتَي لَْوَحتِھِ 
  اْألََمُل في طََرفٍ 
 واْلیَأُْس یَرُصدُ 

 في اْلَجانِِب الثَّانِي)

 رة اء او ر ا) 
  و) -مارس ا-  دان 

 
 ثالثالجزء الكمال عبد الرحمن / 
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 أحب تلك السمرة الجنوبیة
 ألنھا تحمل صفات االجداد

 ..وھم یحملون ھمھم الیومي فوق راحاتھم
 أعشق وجھوھم الطیبة

 والمضمخة بتراب االرض
 ..والتاریخ والزمن

 ارید ان ارحل معھم
 ..ان أقف انظر إلیھم

 ..بكل ماتراودني الحدقات
 لعلى أرى حلمي الشفیف بین القصب

 ..وأقرأ بین صفحات دفاتري
 ..شوق العصافیر

 الذي دونتھ بمداد قلمي
 ..عن ھؤالء األحبة

 ألني ھائم على خطى الدرب الطویل
 یأخذني زھو البردي

 ..وطیبة الجنوب
 وشمسھ عند االصیل

 ..حین تھبط مالئكة الرحمة
 ..على تلك الوجوه المفعمة بالحب

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
 مابین الجنوب وبیني

 ذكریات تحفظھا دقات القلب
 ..موشومة فوق جلودنا

 وانا المھووس في تلك البیئة المفعمة بالوجد
 ..اعشق الطیبة في اھلھا

 وخبزھم الیومي
 ..وموائدھم العامرة
 رغم قھر السنین

 امي كانت واحدة منھم
 ..حین كنا نطالع سھرتنا
 نقابل البسمة بالبسمة

 ..والحكایة بالحكایة
 ،..أمي التي اتعبھا الزمن

 كانت تجمعنا تحت عبائتھا
 ..وناكل من یدیھا

 اشھى ارغفة خبز من تنورھا الموقد دائما
 

  من
 

 ناصر رمضان عبد الحمید
 مصر 

 نون وسأكتب ما أشعر

 والشعر بقلبي یتفجر 

 والدمع یسابق أوزاني 

 والقلب حنان یتفطر 

 وأعود لعھد أنساه 

 لوحتھ خجلى والمنظر 

 وأبي مشغول ینساني 

  في وسط الخوف وال یشعر 

 یلقاني یعرض في صلف 

  ویشیح الوجھ وال یبصر 

 : وأعود ألمي أسالھا 

  ھل قلب ھذا أم خنجر؟ 

* * * 

 نون وسأكتب إحساسي 

 والشعر بنات اإلحساس 

  ال المال وال الجاه 

  مرادي 

 العفة في الغربة كاسي 

 ال أزعم أني قدیس 

 یطربھ صوت األجراس 

 بل أعرف أني درویش 

 بالحب أعیش مع الناس 

 في الكون أدور بال فلك 

  أتمایل وسط األعراس 

 صوفي في ثوب عصري 

 والعصر عدیم األحساس 

 أعطیت الصبر فال حزن 

 التقوى زادي ولباسي 

 وأراك أعود ذاكرتي 

  لطفولة 

 رعب ومآسي 

 الوحدة تسكن 

 في صدري 

 والوحشة تكتم 

 أنفاسي 

* * * 

 نون وسأكتب أحزاني 

 والشعر قرین األحزان 

 عانقت البؤس وعانقني 

 في كل زمان ومكان 

 ال البؤس تراجع في صبح 

  أو فكر یوما ینساني 

 یا أبتي وحنانك صعب 

 یكسرني ویھز كیاني 

 اعتدت الغربة من زمن 

 اعتدت فراق األلحان 

 اعتدت أدور بال فلك 

 وسفیني تھجر شطآني 

* * * 

  نون وسأنظم أشعاري 

 والفرحة صنو األشعار 

 والحزن یطیر فال خوف 

 وأراك تداعب أوتاري 

 بالحب عیونك تدعوني 

 وأحس بأني في داري 

 جدران المنزل أعرفھا 

 والسقف وصوت المزمار 

 الكل بحب یغمرني 

 ویؤانس لیلى ونھاري 

  في اللیل أراك 

 فتؤنسني 

 واللیل ربیع السمار 

* * * 

 نون وسأكتب أشجاني 

 والشعر بحور ومعاني 

 واللحن ألجلك موصول 

 واللحن عصى األوزان 

 أدعوه فیركع لي طوعا 

 ویعانق حبري وبناني 

 أسجدت الحرف لقافیتي 

 والضاد بحب تخشاني 

 لو تعرف أنك عاشقھا 

 ألتتك تسابق ألحاني 

 یا أبتي والحرف جمال 

 وجمالك فیض رباني 

  أعطیت الحسن كیوسفھ 

  واألدب حیاة اإلنسان 

  أخالقك أثواب عطاء 

 وحیاؤك ھمس الوجدان 

 ومالك یمشي في دعة 

 فأقبل أشعاري فیمیني 

 ال تملك غیر األوزان 

 

* * * 

 نون والشعر ریاحیني 

 بدعائك حتما یھدیني 

 الصبح أراه یعانقني 

 ورضاك أراه ینادیني 

 واللیل یخاصم مرقده 

 وحنانك فاض یرویني 

  أفحلم ھذا أم علم 

  ھل العمر یواسیني؟ 

   ق
 

 

 نرجس عمران/سوریا
 

 تلك الكلمة 
 السائحة برشاقة 

 في حجرتي صوتي 
 كعاصفة صدق 

 أرھقت حبالھ جیئة وذھابا 
 باتت تدغدغ عنقي 

 وتسري خدرا 
   في جسد اإللھام
 حتى شل عن 

 العدو بین األبیات 
 مزقا معلقة   وأضحى

 على أسطر 
 تنتظر ملقط قلمك 
 كي یلملم معانیھا 

 في ذكر شوق حارق
 ویصلبھا على قافیة 

 أحبك .. 
 
 

 عبثا أحاول لفظھا 
 فضحھا 

 كشف سرھا 
 فلقد تمادت في 

 اللھو حد الجنوح 
 و فقد صمتي زمام أمره 

 حتى الصراخ 
 قل لتفاحتك 

 أن تخرج من حلقي 
 وھاك بدل ضلع أخرجني

 كل ضلوعي   منك
 وسربل بعیدا عن أرقي 

 أرید أن أتوسد 
 فراش المنام 

   دون سمفونیة سھد
 تعزفك 

 على رمشي دمعا 
 أرید أن أبادل السكینة الغرام 

 ونتوادد مدى العمر 
 فالتحف النسیان

 لو سمحت 
   لو استطعت

 ودعني أوكب ابتساماتي 
   المصمودة في خزائن االنتظار

 أرید أن أنسج ضحكاتي
   أن أرتدي وجھي
 أن أكون أنا 

 أن أترنم النجوم 
 العاشقین   لیالي  في

 ال یضیرني أنك قمر 
   معلق على قلب الحنین
 طالما كنت أنا السماء 

 بال تقنین
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